الميثاق االخالقي للعاملين في جمعية التنمية االجتماعية بحاكمة ابوعريش مبادئ وسلوكيات

متهيد
يـعـد الـتمسـك بـمـكارم األخـالق أحــد ركـائــز الـنجـاح ،ومــن مـظاهــر الـتقـدم والـرقــي؛ ول ــذا تـبــوأت أخالقيات الــعمــل م ـســاحــة
واسـ ــعة فـ ــي أدب ـيــات كــثيــر م ــن الـ ــدول والــقطاع ــات الــمفعمـة بـالـحيويــة ،وفــي بـيئتنـا المحـلية تـعظـم أهـميتها النـبثاقـها مــن
ثـقافـتنـا الـديـنية واالجـتماعـية وانسـجامها التـام معهـا .
وتـسىع جـمعية التنمية االجتماعية بحاكمة أبو عريش لـتطبيق أعـىل الـمعاي رـي الـالزمـة لـالل زـيام بميثاق ر
الشف األخالق يقصد
بالمصطلحات التالية أينما وردت زق هذا الميثاق ما يىل:
الـميثاق األخـالقـي :الـقيم والـمبادئ الـمحوريـة الـموجـهة لـثقافـة الـعام ر ز
ـلي ف ـي الجـمعية ،والـمؤثـرة فـي سـلوكهم.
الـعامـلون :كـل مـن يـعمل فـي الجـمعية مـن الجنس ر ز
ـي ،وإن تـفاوتـت مـراكـزهـم وأجـورهـم وطـبيعة أعمالهم ،ويتساوى فــي ذلك
الموظف والمتطوع.
أصحاب العالقة :كل من يؤثر عىل الجمعية أو يتأثر بها.
المستفيد :الذي أنشئت الجمعية لخدمته.
ز
الرئيس :المسؤول األعىل ق كل وحدة إدارية بالجمعية عىل اختالف مسمياتهم الوظيفية.

❖ أهداف الميثاق:
-1
-2
-3
-4
-5

تحديــد األسس والمبــادئ األخالقية للممارســات المهنيــة فــي العمــل بالجمعية .
ز ز
العاملي ق الجمعية .
توجيه سلوك
ر
ز
تحفيــز العامليــن فــي الجمعية لالليام بالخلــق القويــم ،والتعــاون علــى تطبيقــه .
تعزيــز الممارســات اإليجابية فــي الجمعية ،وتحسـ ر ز
ـي أو تصحيــح مــا عداهــا .
ترسيخ حضور األخالق زق ثقافة الجمعية .

إدارة اجلمعية
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❖ األسس والركائز الت ز
بت عليها الميثاق :
ز
وااللتام بـالشيـعة اإلسـالمـية
بــنيــت م ــواد الــميثــاق ع ـلــى أس ــس وركــائ ــز تــنطلــق م ــن اإليــمان بــال ـلــه س ــبحانــه،
ومـقاصـده ـا الـكليـة ،واحـتـرام األنـظمة الـرس ـمية ،وروعـ ـي فـيهــا األصـالـة ،والــمتان ــة ،والــعلميــة ،وه ــي س ــمات
م ــن ش ــأنــها ب ـلــوغ أع ـلــى درج ــة م ــن الــمصداق ـيــة ،والواقعيــة ،والقبــول .وعليه انطلق الميثاق من أسس راسخة،
وركائز باسقة ،ه :
 .1االســتناد إل ــى الــنصــوص الش ــرعــية م ــن ك ـتــاب ال ـلــه وس ــنة رس ــولــه ص ـلــى ال ـلــه عــليــه وســلم الصحيحــة.
 .2مراعـاة األنظمة واللوائـح الخاصـة بالجمعيـات األهلية فـي المملكـة العربيـة السعودية.
 .3االستفادة م ــن الــدل ـيـل اإلســتشــادي لــقواع ــد أخــالقــيات الــعمـل ،ودل ـيـل الــحوك ـمـة ف ــي الجمعيـات األهلية .
 .4النهــل مــن التجــارب المحليــة واإلقليمية والدوليــة ،واالطالع علــى أفضــل الممارســات .
 .5تـلبيـة احـتياجــات أصـحـاب الـعالقـة فــي الـعمـل بـالجـمعية بـكافــة مســتويـاتـهم مــن (مجـلس اإلدارة وقيادات
ز
والعاملي والمستفيدين
الجمعية
ز
❖ فوائد االليام بالميثاق األخالق :
 .1ي ـســهم فـ ــي تــحقيــق رؤي ــة الــمملكــة الــعرب ـيــة ال ـســعوديــة  2030ال ـتــي ت ـن ُــص ع ـلــى غ ــرس ثـقاف ــة الـتطــوع،
وتحـمــل الـمســؤولـية ف ــي حـياتـنــا وأعـمالـنــا ومـجتمعاتـنـا ،وتـعظيـم األثـر االجتماع لـلقطـاع غـيـر الـربـحـي،
ألكت عــدد مــن الراغبيــن
إضـافــة إلــى رفــع حـيوي ــة الـمجتمــع الـمنبثقــة م ــن قـيمــه الراســخة ،وفتــح البــاب ر
بالتطــوع.
 .2ي ـعــزز م ـبــادئ ال ــحوك ـمــة ال ـتــي تسـ ــتند ع ـلــى ال ــمســؤول ــية وال ـشــفاف ــية وال ــمسـاءل ــة ،والمشـاركة فـي اتخـاذ
القـرارات مـن منطلـق ذات وتعاون مشـتك بيــن العامليــن بالجمعية.
 .3يزيــد مــن الممارســات اإليجابية التــي تنفــع الجمعية والمســتفيد والعمــل الخيــري.
 .4يزيد من ضبط القرارات وتوجيهها بحيث تصب زف صالح الجمعية.
 .5ينم بيئة عمل أخالقية واضحة المعايت واإلجراءات.
 .6يحم سمعة الجمعية ومكانتها عند أصحاب العالقة.
ز
ز
العاملي عىل تقويم ذواتهم
يعي
.7
 .8يؤدي إىل أفضل الممارسات المهنية.
ً
قابال لالحتذاء به داخل الجمعية وخارجها.
 .9يقدم نموذجا

ز
والعاملي فيه.
 .10يرفع من ثقة المجتمع بالعمل الختي
وق ــد حـرصـنــا ف ــي صـياغ ــة الـميثــاق أن تـكــون عـبارات ــه مـختصــرة ،وكـلمات ــه واضـحـة الـداللـة ،ومـفهومـة الـمعنـى،
ومـعانـيـه ومـفاهـيمـه مـتوافـقـة مـتناغـمة ،وأن يشـتمل عـلـى أهـم مـا ورد فـي الـمدخـالت الـمشـار إلـيهـا فـي األسـس،
عـبـر خـطـاب عـام ال يـنصـرف إلـى فـئـة أو صـفـة ،وبـأسـلوب حـي ملهـم.
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❖ المبادئ العامة للميثاق
 - 1االخالص :التقــرب للــه بالعمــل ،ثــم خدمــة الوطــن واالســهام فــي تنميــة المجتمــع ،ممــا يبعــث فــي النفــس
طاقــة متجــددة نحــو العمــل بإبــداع وإتقــان.
 -2زز
التاهـة :الحـذر ممـا يش ز
ـي االنسـان ،وفصـل المصلحـة الشـخصية عـن العمـل ،ممـا يمتـن الثقـة داخـل العمـل
الخيـري وفيمـا بينـه وبيـن المجتمـع.
 - 3العدالـة :حفـظ الحقـوق ،ومنـع التجنـي والتفرقـة ،واالنصـاف والتـوازن فـي القـول والفعـل.
 - 4المســؤولية :إل ـزام المــرء نفســه بمــا يجــب عليــه مــن أعمــال وتبعاتهــا ،مــع ز
التامــه التــام باألنظمة؛ كــي يــؤدي
مســؤولياته الدينيــة ،والوطنيــة ،واالجتماعيــة ،والمهنيــة.
 - 5االتقــان :أداء االعمــال والمهــام بأعلــى مســتويات الدقــة قــدر االســتطاعة ،مـع مراعـاة االصـول المهنيـة
والكفـاءة العلميـة.
 - 6االحتـرام :إنـزال النـاس منازلهـم ،وتقديـر جميـع االطـراف ،مـع رحمـة الضعيـف وتوقيـر القـوي دون إخـال
بالعمـل واالنظمـة المرعيـة.
 - 7العطـاء :تحقيـق الرؤيـة التنمويـة للفـرد والمجتمـع ،والتفانـي فـي التضحيـة مـن أجـل نفـع المسـتفيد.
 - 8التعـاون :تضافـر الجهـود وتكاملهـا وتبـادل العـون؛ حيـث ال يسـتطيع العامـل أن ينجـز مهامـه دون التعـاون
مـع االخريـن.
وقــد انبثقــت نصــوص الميثــاق مــن هــذه المبــادئ ،وجــاءت معبــرة عنهــا وعمــا تتضمنـه مـن قيـم فرعيـة.
❖ مواد الميثاق

الفصل األول :أخالق أساسية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ً
ً
ز
وعمال.
االلتام بالشيعة اإلسالمية ،واتباع المنهج القويم قوال
احتام أنظمة المملكة العربية السعودية والتقيد بها.
البحث زف كل عمل عن رضا الخالق ومصلحة الخلق ورحمتهم.
احتساب نية عمل الخت ،ومراقبة هللا زف الش والعلن.
التكامـل مـع العامليـن فـي الجمعية والمشـاركة معهـم فـي تنميـة أعمال الجمعية.
تقبل التنوع االجتماع لجميع الفئات والجنسيات زف المجتمع.
تحمـل أمانـة المســؤولية ،والمشــقة المصاحبــة للعمــل قــدر المســتطاع ودونمـا ضــرر.
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 .8الوالء للجمعية ،والحفاظ عىل سمعتها ،والبعد عما يجرح ختية عملها.
ز
ز
التمت ألصحابه .
العاملي والجمعية ،مــع نسبة
 .9النظـر للنجاحات علـى أنهـا مشــتكة بيــن
ز
للعاملي زف الجمعية.
.10تقديم القدوة الحسنة
.11المحافظــة علــى البيئــة ومكوناتهــا .واإلحسان إلــى مخلوقــات اللــه كافــة ورحمتهــا.
.12التحرز من أي سبب لالنقسام والخالف.
.13المحافظة عىل خصوصية بيانات الزمالء والجمعية والمستفيدين.
.14االبتعاد عن تبادل المصالح الشخصية أو تجيتها لصالح النفس.
.15األمانة زف استخدام التقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة .

الفصل الثاني :األخالقيات املرتبطة باجلوانب املهنية
 .1احتام اللوائح واالنظمة والعقود المعتمدة من المنظمة.
 .2التقيـد بوقـت العمـل وتنفيـذ االعمـال الموكلـة إليـه خالله دون شـغله بأمـور أخرى.
ز
االلتام بالقواعد واالصول المهنية للعمل.
.3
 .4تسخت المعارف والمهارات لتنفيذ االعمال عىل الوجه االكمل.
 .5الجديــة فــي تطويــر المهــارات والمعــارف واالط ـالع علــى كل مــا هــو جديــد فــي مجــال العمــل.
 .6االلتـزام بالعقـود والمواثيـق واالتفاقـات والمتطلبـات بينـه وبيـن المنظمـة ،أو مـع أي منظمـة أخـرى أثنـاء
التعاقـد أو التعـاون أو تقديـم الخدمة وتحمل مسؤوليتها.
 .7الدفاع بموضوعية عن المنظمة ز
حي تتعرض أىل نقد جائر أو تهمة غت صحيحة.
 .8تيســت االج ـراءات ،والمرونــة فــي االداء ،وتذليــل العقبــات حســب صالحياتــه ،وتقديــم المقتحــات
حولهــا ألصحاب الق ـرار.
 .9تحسـ ز
ـي مســتوى الخدمــة وتطويرهــا وقيــاس رضــا المســتفيدين وأصحــاب العالقــة
.10المبادرة إىل طرح االفكار والمقتحات التطويرية.
.11تحاشــي التفرقــة العنرصيــة أو الفئويــة فــي التوظيــف أو عنــد تقديــم الخدمــات.
.12الصدق زف إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل.
.13المشاركة زف صنع القرارات وإبداء اآلراء مع تقبل آراء اآلخرين.
.14تقدير الشاكة والتكامل ز
بي المنظمة وأي منظمة أخرى.

.15توطيــن الخبــرة واســتدامتها فــي المنظمــة لتأهيــل الصــف الثانــي ،ونقــل املعرفــة.
.16التواصــل الفعــال بمــا يحقــق أهــداف المنظمــة ،ويعــزز العالقــات االيجابيــة بيــن أصحــاب العالقــة.
.17االفادة من التقنيات والوسائل الحديثة لخدمة المنظمة والمستفيد.

.18منح االولوية للمن ن والسالمة وتجنيب المنظمة أي أخطار.
 .19ز ز
التته عن أي خداع أو تضليل أو الحصول عىل مصلحة خاصة.
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❖ الفصل الثالث :األخالقيات المرتبطة بالجوانب المالية:
 .1تحمل مسؤولية أي عهد مالية أو عينية بأمانة وانضباط.
 .2الحفــاظ علــى أصــول المنظمــة وممتلكاتهــا ومواردهــا العامــة والخاصــة ،وصيانتهــا مــن التفريــط.
 .3إحسـان التدبيـر المالـي والحـذر مـن أي معامالت ماليـة مشـبوهة أمنيـا أو نظاميـا.
لتتئـة الذمـة أو لتوضيـح مـا يشـكل بطريقـة مهنيـة معياريـة واضحة.
 .4تقبـل المسـاءلة ر
 .5االفصــاح عــن المعلومــات والبيانــات الماليــة بطريقــة نظاميــة موثقــة إذاطلبــت مــن المتبــرع فيمــا يخصــه
أو مــن اإلدارة الحكوميــة المعنيــة.
 .6رفـض الهدايـا أو الهبـات المرتبطـة بموقعـه الوظيفـي تحـت أي مسـم أو مسوغ.
 .7التورع عن مواطن الريبة ،وبيان ما يمنع من إساءة الظن.
المتتعيــن ورغباتهــم المتوافقــة مــع األنظمة.
 .8صــرف المبالــغ الماليــة المتبــرع بهــا حســب شــروط
ر
 .9رفض الرشوة والسع لمكافحتها
.10االبتعــاد عــن التــورط فــي أي شــكل مــن أشــكال الفســاد المالــي أو غســيل األموال.
ز
والعاملي.
.11االحتفـاظ بجميـع الوثائـق والمسـتندات الماليـة التـي تحفظ حقـوق المنظمة
ز
العاملي مع المستفيد:
❖ الفصل الرابع :أخالقيات
 .1تقديــم الخدمــة التــي يحتاجهــا المســتفيد بأفضــل الوســائل والممارســات المتاحــة.
 .2العناية بآراء المستفيد عن الخدمة المقدمة له ،وسماع مقتحاته ونقلها.
 .3تسهيل تقديم الخدمة للمستفيد دونما تعقيد.
 .4اتخــاذ التدابيــر الالزمة التــي مــن شــأنها حفــظ ســامة المســتفيد ،ووقايتــه مـن األخطار.
 .5حفــظ كرامــة المســتفيد ،والحــذر مــن أي تصــرف يجــرح مشــاعره ،أو يضــره حســيا أو معنويــا.
 .6االستئذان مــن المســتفيد حــال التصويــر والنشــر االعالمــي مــع مراعــاة أخالقيات الصـورة أثنـاء التوثيـق،
وأخالقيات البحـث االجتماع أثنـاء دراسـة حالــة المســتفيد.
 .7تقديـم مـا يحتاجـه المسـتفيد مـن نصـح وتوجيـه دون إلـزام ،وشـرح الخدمـة المقدمـة لـه عنـد الحاجـة،
ز
وااللتامات التـي يتوجـب عليـه تأديتهـا للحصـول علـى الخدمـة.
وبيـان الحقـوق والفـرص المتاحـة لـه،
 .8التفاعل معه بالتهنئة أو المواساة حسب المقام.
ز
ز
المتعففي من المحتاجي لخدمات المنظمة.
 .9المبادرة زف البحث عن
.10العدل زف خدمة المستفيدين دون محاباة أو ز
تحت.
.11الصــدق مــع المســتفيد فــي اســتحقاقه الخدمــة مــن عدمــه ،مــع تطييب خاطــره وتوجيهــه لمــا فــي
صالحــه.
.12التجــاوب الفــوري مــع األزمات والكــوارث وأصحــاب الحاجــات المســتعجلة ،وتحمــل مــا يصاحــب ذل ـك
مــن ضغــوط عمــل ،أو إلحــاح.
ز
.13تذكته بالتوكل عىل هللا سبحانه ف جميع شؤونه مع فعل السبب.
.14تعميق صلته بوطنه ،وزيادة محبته لمواطنيه.
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ر ز
العاملي:
الفصل الخامس :أخالقيات الرؤساء مع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ز
العاملي ويرتق بأدائهم.
االحتفاء بكل ما يرفع قدرات
تقديـر أحـوال العامليـن ،والتعامـل معهـم بمـا يتطلبـه الموقـف ،مـع حفـظ كرامتهــم.
التعامل بعدل وإنصاف.
ز
العاملي المادية والمعنوية.
الوفاء بحقوق
تشجيع روح المبادرة واالبتكار.
إشـراك فـرق العمـل مـن غيـر المديريـن فـي بنـاء القـرارات واختيـار األنسب منهـا.
نسبة النجاح ألهله ،والوقوف معهم زف االخطاء غت المقصودة.
التواضع .

ر ز
المرؤوسي مع الرؤساء:
❖ الفصل السادس :أخالقيات
.1
.2
.3
.4

ز
الوظيق زف المنظمة.
تقبل التوجيهات وفق التسلسل
توقتهم والتعامل معهم بما تقـتضيه اآلداب المرعية.
ز
المتفات والرأي الصادق.
التعاون معهم النجاح العمل باألداء
تقديــم النصيحــة المهذبــة ،وإبالغهم عــن أي مخالفــة أو صعوبــة أثنــاء العمــل.

ز
العاملي فيما بينهم:
❖ الفصل السابع :أخالقيات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ز
االلتام بتعاليــم الشــريعة السامية وأحكامهــا ،وبمقتضيــات األعراف والتقاليــد التــي ال تخالفهــا فيمــا يخــص
التعامــل بيــن الجنسـ ز
ـي.
تعزيز روح األخوة ،ونش أجواء المودة واالحتام.
االبتعاد عـن مسـاوئ األخالق كالتنابـز والغيبة والنميمة والتجسـس والجدل العقيم.
التفاعل بالتهنئة أو المواساة حسب المناسبة.
االعتذار الجميل عن أي سلوك غت الئق.
التعامـل بحكمـة مـع أي نـزاع يقـع بيـن العامليـن مـع حفـظ حـق األطراف فـي المطالبـة بمـا تـراه حسـب
السياسـات المتبعـة والطـرق النظامية.
مراعــاة اهتمامــات الزمال ـء ومزاياهــم واإلشادة بمنجزاتهــم وخصائصهــم اإليجابية.
ز
اقتصار التواصل ز
الجنسي عىل شؤون العمل وفيما يخدمه فقط.
بي
الحــرص علــى نقــل الخب ـرات والتجــارب المهنيــة وزيــادة مهــارات العامليــن فيمــا يخــدم المنظمــة والمســتفيد.
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نص الميثاق
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمدهللا والصالة والسالم عىل رسول هللا وعلـى آلة وصحبـه ومن واله ،وبعـد:
فنظـرا لمـا للقطـاع الختي مـن مكانـة راسـخة فـي ديننـا وثقافتنـا المحليـة ،وأثـر واضـح فـي
ً
مجتمعنـا ،وأهميـة ظاهـرة فـي رؤيـة المملكـة العربيـة السـعودية  ،2030وبصفتـي عامال فـي
الجمعية فإنـي أجتهـد مخلصـا فيمـا يلـي:
أن أكـون قـدوة حسـنة باحتـرام أنظمـة المملكـة العربيـة السـعودية ولوائحهـا المنظمـة للعمـل الخيـري.
ز
ـؤولي ومديريــن .
وأتعامــل مــع جميــع العامليــن وأصحــاب العالقة مــن مسـ
ز
ومش ز
ـرفي ومسـتفيدين وعمالء وشـركاء بـكل أدب وصـدق وشـفافية والتام.
وأن أبذل ما أستطيع من وقت وجهد ألداء عمىل بمهنية وكفاءة وإتقان.
وأن أتعاون مع فريق العمل والزمالء زف كل ما يخدم العمل وأهدافه.
ً
وأن امتنـع عـن أي سـلوك مـن شـأنه إلحـاق الضـرر بـي أو بالجمعية ،مـع التن ً
ـزه عـن أي تصـرف يؤثـر سـلبا علـى
ذمتـي الماليـة وأدائـي المهنـي.
ز ً
واحتسـب فـي ذلـك األجر مـن اللـه ،والرغبـة فـي خدمـة الوطـن ونفـع المجتمـع ،ملتمــا بــكل مــا تضمنــه
ً
سائال اللــه العــون والســداد.
الميثــاق مــن مبــادئ ومــواد وقيــم،

االسم....................... :
الوظيفة.................... :
التوقيع.............................
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