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  ٢  جمعية البر الخيرية باألبواء

  

ة الجمع  الميثاق األخال والمه للعامل 

  مقدمة

نظرا ألن القطاع الخيري بما يناط به من مسؤوليات وواجــــبات فــــــــي خدمة  
المجتمع تقع عليه مسؤولية النهوض بتنمية الــــمجــــتمع ، ولقــــــد حرصــــــت  

ــة  جمعية البر الخيرية باألبواء على أن يأتي  ــ ــظوم ــ ــ ــ أداء الموظف في إطار من
ــط   ــ ــضب ــ ــقيم والمبادئ األخالقية التي تحكم السلوك المهني والوظيفي لت ــ ــ من ال
حركة وإيقــــــاع األداء المهــــــني، وبما ينـــعكــــــس إيجـــــــــابا علــــــــــــى أفــــــراد  
ــا والنظام ــ ــ ــ ــ ــاجاتن ــ ــ ــنا وح ــ ــامات ــ ــم ــ ــت ــ ــ ــع وتعكس القيم أهدافنا واه ــتم ــ ــمج ــ  ال

االجــــــــــــتماعي والثقافة التي تنشأ فيها بما تتضمنه من نواحي دينية واقتصادية  
وعلــــــــــمية. ويري علماء النفس أن القيم شيء مهم في حياة أي إنسان بحكم أنهــا 
ــعر   ــــــ ــــ لوك يـش اني ، فالقيمة مبدأ مجرد وعام للـس لوك اإلنـس د الـس توجه وترـش

ــكم  اإلنسان نحوه باالرتباط االنفعالي القوي ،   ــتوى للحــ ــ ــ ــر مســ ــ ــ ــ ــ كما أنها توف
  على األفعال واألهداف الخاصة باإلنسان.

إن الميثاق األخالقي هو مجموعة من القيــــــم واألخالقيــــات والــــــــمبــــــــادئ التي   
ــة  ــلوك، ويجب على الشـــخص المهني أن يلتزم بها. والوظيفة الرئيسـ توجه السـ
للميثاق هو توجيه سلوك كل األشخاص العاملين في مهنة مــــــعينة أو في منشأة 

  معينة.
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  :كيفية استخدام الميثاق

ــاتنا المهنية. وهو يعكس التزامنا بتقديم خدماتنا وفقاً  يحدد  الميثاق معايير ممارسـ
  ألعلى المعايير األخالقية، ويسري الميثاق على كل الموظفين.

: القيم واألخالقيات والمبادئ التي يجب أن يلتزم بها العاملون في جمعية  أوال
  البر الخيرية باألبواء 

  احترام قيمة وكرامة اإلنسان. -١
  مسك بأركان ومبادئ الدين اإلسالمي وبآدابه. الت -٢
  األمانة.  -٣
  االستقامة. -٤
  النزاهة. -٥
  الشفافية. -٦
  االلتزام بالموضوعية. -٧
  االلتزام بالمهنية. -٨
  االلتزام بقيمة ومبدأ العدالة االجتماعية.  -٩

  احترام قيمة العلم والبحث العلمي واالستفادة منهما.  - ١٠
  م واهتماماتهم. االهتمام بأولوية مصلحة المستفيدين واحتياجاته - ١١

عدم الحصول على منافع شخصية ( مثل : الهدايا ) من المستفيدين أو   -١٢
  المانحين.

  عدم استغالل الجمعية ومواردها بأي شكل من األشكال.-١٣

  المحافظة على المال العام والممتلكات العامة. -١٤
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المحافظة التامة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من :  -١٥
المستفيدين واألسر والمانحين والجمعية، وذلك أثناء االرتباط بالوظيفة أو بعد  

  ترك العمل. 

  تكوين عالقات مهنية مع المستفيدين والمانحين. -١٦

التعامل مع المستفيدين مهما كانت أنواعهم أو أعمارهم أو ألوانهم أو   -١٧
  مستواهم أو شخصياتهم أو جنسياتهم. 

  والواعي للمستفيدين والمانحين وأصحاب المصلحة.اإلنصات اإليجابي  -١٨

  عدم التفرقة أو المحاباة بين المستفيدين ألي سبب من األسباب. -١٩

عدم المشاركة في أي مواقف وإعالنات ودعاية تتسم بعدم األمانة أو   -٢٠
  االحتيال أو التضليل.

طائفية أو عدم مـشاركة الجمعية في أي نـشاط ـسياـسي أو أي نـشاط يدعو إلى ال-٢١
بب الجنس أو األصـل أو اللون  الحض على الكراهية أوالتمييز بين المواطنين بـس
أو اللـغة أو اـلدين أو العقـيدة أو الجنســــــية أو اإلـعاـقة أو غير ذـلك من األســــــباب 

  المخالفة للنظام.

عدم السماح للمشكالت الشخصية أن تتعارض مع األحكام المهنية واألداء  -٢٢
  الجمعية. المهني للعاملين ب
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 ً المسؤولية األخالقية والمهنية للعاملين في جمعية التنمية األسرية تجاه  :ثانيا
  أنفسهم

  مواصلة االطالع على كل ما هو جديد عن مهنته.  -١
ة من حـيث   -٢ دـف ات المســـــتـه د عن الفـئ دـي ا هو ـج ة االطالع على ـكل ـم مواصــــــل

ــاليب تلبية هذه  ــكالتهم وأسـ ــكالت احتياجاتهم ومشـ االحتياجات وحل هذه المشـ
  والبرامج والخدمات التي يحتاج إليها هؤالء المستفيدون.

الحرص على حضور المؤتمرات والبرامج التدريبية المهنية والوظيفية،  -٣
  والحرص على االستفادة منها. 

  على العاملين بالجمعية العمل على تطوير معارفهم المهنية بشكل مستمر.  -٤
  ية العمل على تنمية قدراتهم المهنية بشكل مستمر. على العاملين بالجمع  -٥
  تقديم النموذج المثالي والقدوة الحسنة. -٦
  االلتزام باألمانة واإلخالص في أداء العمل. -٧

 ً   المسؤولية األخالقية والمهنية للعاملين تجاه المستفيدين  :ثالثا

أهمية تسجيل المعلومات المهمة والضرورية عن المستفيد بشكل مهني   -١
  ي ملف خاص به.سليم ف

المحافظة على سـرية المعلومات التي يحصـل عليها العاملون من المسـتفيد   -٢
، مع تطبيق مـبدأ الســـــرـية الجـماعـية بمعنى توفير المعلوـمات الـخاصـــــة  
ــتفيد لفريق العمل أو إلدارة الجمعية عندما يتطلب األمر ذلك ويكون   بالمس

  ذلك في مصلحة المستفيد.
  فيدين ، وتحديد هذه االحتياجات وترتيبها.التعرف على احتياجات المست -٣

  

  

 ً   المسؤولية األخالقية والمهنية تجاه المانحين أو الداعمين :رابعا
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قيام الجمعية بتخصــيص شــخص مهني مســؤول عن شــؤون الداعمين أو  -١
انحين   ذب الـم ث ـج داعمين ، من حـي افلين يتولى جميع أمور اـل اً للـك قســــــم

ــال بهم وإقناعهم بدعم مبادرات ــيل   واالتصـ ــاريع الجمعية ، وتحصـ ومشـ
الشـيكات أو التبرعات أو المسـاهمات منهم ، والمحافظة عليهم لالسـتمرار 
في دعم خدمات الجمعية ، والردعلى اســــتفســــاراتهم ،والتواصــــل معهم  

  إلعالمهم بتطورات المبادرات والمشاريع وما تم إنجازه.
تخدام كاف -٢ املة لزيادة عدد المانحين عن طريق اـس ائل وضـع خطة ـش ة الوـس

ــائل   المناســــبة مثل : المقابالت والزيارات واالتصــــاالت التليفونية ووســ
  التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم الجماهيرية.

ا  -٣ ا وإنـجازاتـه ا وأنشـــــطتـه دافـه ة وأـه ات عن الجمعـي إـعداد نشـــــرات وكتيـب
لتوزيعـها على اـلداعمين المتوقعين والفعليين ، بـما يشـــــجعهم على اإلـقدام 

  واالستمرار فيه.على الدعم  
يتم بشــــــكل دوري إرســـــال تقرير لـلداعم أو الـمانح عن ـما تم إنـجازه من   -٤

وهذا اإلجراء يشـــــجع الداعم على .  الـخدمة أو الـخدمات التي قام بدعمـها
  االستمرار في تقديم الدعم.

 ً   المسؤولية األخالقية تجاه المتطوعين  :خامسا

خاص بشؤون  قيام الجمعية بتخصيص شخص مهني مسؤول أو قسم  -١
  المتطوعين.

تعمل الجمعية على استقطاب المتطوعين لمساعدة الجمعية على تحقيق   -٢
  أهدافها. 

أهمية تحديد الحد األدنى المطلوب لمؤهالت المتطوعين من حيث النوع   -٣
  والعمر والتعليم والخبرة الشخصية والجنسية.

اد  اهتمام الجمعية بتوفير البرامج التدريبية المناسبة لتدريب وإعد -٤
  المتطوعين.
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تحرص الجمعية على حسن االستفادة من المتطوعين وإشراكهم في تنفيذ  -٥
  بعض برامجها وتقديم بعض خدماتها. 

قيام الجمعية بوضع الئحة خاصة لتنظيم العالقة مع المتطوعين وشرحها   -٦
  لهم. 

ضرورة قيام الجمعية بتوضيح حقوق وواجبات ومسؤوليات المتطوع  -٧
  بشكل واضح ومحدد.

أهمية تحفيز وتكريم المتطوعين وتقديم الشكر والتقدير لهم في المناسبات  -٨
  المالئمة.

 ً   المسؤولية األخالقية والمهنية تجاه الزمالء في الجمعية :سادسا

  احترام جميع الزمالء في الجمعية.  -١
المساهمة بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من التهديدات بالعنف أو اإليذاء  -٢

  البدني.  الجسدي أو الترهيب
  تجنب توجيه أي نقد سلبي للزمالء في الجمعية ال مبرر له.  -٣
اإليمان بفكرة العمل الجماعي وأهميته في تحقيق المهام المشتركة   -٤

  بالجمعية.
قيام كل عامل من العاملين في الجمعية بشرح دوره ووظيفته ومهنته   -٥

  ألعضاء فريق العمل بالجمعية.
  العمل بالجمعية. فهم أدوار ووظائف ومهن أعضاء فريق   -٦
احترام جميع مهن فريق العمل بالجمعية وتقدير أدوارهم في تحقيق   -٧

  األهداف المطلوبة. 
ــة للزمالء والعاملين بالمهن   -٨ ــاليب الممارســ احترام اختالفات اآلراء وأســ

ــبة وبأســلوب يتســم   األخرى مع التعبير عن النقد من خالل القنوات المناس
  بالمسؤولية.
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ء فريق العمل بالجمعية في تحقيق المهام                                                 التعاون مع جميع أعضا -٩
  المشتركة وفي حل المشكالت. 

إمداد أعـضاء فريق العمل بالجمعية بالمعلومات النفـسية واالجتماعية   - ١٠
  المتعلقة بقضايا المستفيدين. واالقتصادية والصحية والتعليمية

معلومات المشتركة مع الزمالء في احترام خصوصية وسرية ال - ١١
  الجمعية.

  قبول النصح والمشورة من الزمالء لصالح المستفيدين. - ١٢
تنشـيط وتبادل فرص الحصـول على المعلومات والخبرات واألفكار   - ١٣

المهن األخرى والمتطوعين بغرض تحقيق   ة والعـاملين ـب مع زمالء المهـن
  التطوير والمساندة المشتركة.

لجمعـية ، والمشـــــارـكة بـفاعلـية فيـها ، حضـــــور اجتـماـعات ولـجان ا - ١٤
  واتخاذ القرارات بشكل جماعي للتغلب على المشكالت.

مساعدة فريق العمل بالجمعية على النجاح وبذل مجهود أكبر في   - ١٥
  مواجهة مشكالت المستفيدين. 

 ً   المسؤولية األخالقية والمهنية تجاه الجمعية :سابعا

المناسبة له ، على أن تكون هذه حضور كل االجتماعات واللجان  -١
  واللجان. المشاركة فاعلة في هذه االجتماعات

ــوعية   -٢ ــف بالعدالة والموض ــات للجمعية تتص ــياس ــع س ــاركة في وض المش
التفرقة بين المـستفيدين ألي ـسبب   واإلنـسانية والـشفافية وعدم التمييز وعدم

  من األسباب.
ــنع واتخاذ القرارات بالجمعية ، على -٣ ــاركة في صـ أن يتم مراعاة أن  المشـ

ــوعياً ومقبوالً وفي التوقيت  ــيداً وموض ــباً ورش ــليماً ومناس يكون القرار س
المناـسب وال يخالف تعليمات ولوائح وزارة العمل والتنمية االجتماعية وال 
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ــالمة   ــالمية ، وأن يكون آمن وال يعرض سـ ــريعة اإلسـ يتعارض مع الشـ
  .المستفيدين والعاملين بالجمعية ألي خطر أو ضرر

ــروط التي يجب توفرها بالجمعية  -٤ التعاون مع إدارة الجمعية في تحقيق الش
ــة   والتنمي ــل  العم ــات وزارة  تعليم في  أو  ــة  الجمعي في الئحــة  والمحــددة 

  االجتماعية.
 ً   المسؤولية األخالقية والمهنية تجاه البيئة المحيطة بالجمعية  :ثامنا

ــات الحكومية المعنية  -١ ــسـ ــد المؤسـ ــة البيئة المحيطة بالجمعية لرصـ دراسـ
والجمعيـات الخيريـة المهتمـة والبرامج والخـدمـات المتـاحـة والتي يمكن  

تقديم الخدمة   االسـتفادة منها لصـالح المسـتفيدين والتي يمكن أن تسـاهم في
  فيدين.للمست

التواصـل المتبادل والمسـتمر مع المؤسـسـات الحكومية المعنية والجمعيات   -٢
ــتفادة بالفعل من البرامج والخدمات التي تقدمها هذه  الخيرية المهتمة لالســ

  مشكالت المستفيدين. المؤسسات والجمعيات بما يساهم في حل
ت حضـــــور أي ورش العـمل أو البرامج الـتدريبـية أو الـندوات أو المؤتمرا -٣

والتي يتم تنظيمها في البيئة المحيطة بالجمعية ، والتي تدور موضــوعاتها  
ــاهمة الجادة بهذه الورش  ــرة، والمس ــكالت األس ــرة ومش ــايا األس عن قض
والبرامج والندوات والمؤتمرات واالستفادة من أوراق الــعمل والتوصيات 

  التي تم تـقديمها في هذه الفـعاليات.
  

  

 ً   القية والمهنية تجاه المجتمعالمسؤولية األخ :تاسعا

  احترام أركان ومبادئ وقيم وأخالقيات الدين اإلسالمي.  -١
  احترام القوانين السعودية وااللتزام بتطبيقها.  -٢



 

  
  ١٠  جمعية البر الخيرية باألبواء

  

ة الجمع  الميثاق األخال والمه للعامل 

احترام الثقافة السعودية والعربية بما فيها من قيم وعادات وتقاليد  -٣
  وأعراف ومستويات للسلوك.

ــ  -٤ ــات والمؤسسات الخــ يرية بالمملكة ، وأي احترام وتطبيق الئحة الجمعيــ
ــادرة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية فيما يخص تنظيم   تعليمات صــ
ة مع   اـمل الجمعـي ا ، على أن تتـع ة عليـه اـب ة والرـق ات الخيرـي الجمعـي العـمل ـب
ة   افـي ة بروح التعـاون والشــــــف ابـي هـذه القوانين والتعليمـات والجهـات الرـق

  وااللتزام والجدية.
الجمعية بكونها جمعية أهلية خيرية تطوعية غير حكومية  يجب أن تلتزم  -٥

  غير ربحية.
من ميزانـية  ٨٠أن تلتزم الجمعـية ـبأن يتم إنـفاق النســــــبة المثلى وهي  %   -٦

الجمعية على برامج وأنشــطة وخدمات المســتفيدين . وفي حالة أن نســبة  
اإلنفاق تقل عن هذه النســــبة البد من قيام الجمعية بتوضــــيح وتبرير ذلك 

  كل موضوعي يتسم بالشفافية.بش
ضـــرورة التزام الجمعية بتقديم خدمات حقيقية وقياس نتائج مشـــروعاتها   -٧

وخدماتها، لتعديل اســتراتيجيتها لتحقيق أفضــل نتائج للرعاية والتنمية لهذه 
  الفئات المستهدفة.

ضرورة قيام الجمعية بتشجيع ثقافة التطوع في المجتمع ، واالستفادة من   -٨
  شكل السليم والمناسب والمهني.المتطوعين بال

المسـاهمة في تحقيق التنسـيق والتعاون والتكامل بين الجمعيات العاملة في  -٩
نفس المـجال ، وذـلك لتحقيق أـهداف ـعدـيدة ، منـها : ـعدم التكرار في تـقديم 
الخدمات وعدم االزدواجية أيضــاً للعمل المشــترك لتحقيق أنشــطة وبرامج  

  األسرة.وخدمات مشتركة في مجال تنمية 
ــريع أو  - ١٠ ــاهمة في أي حوار مجتمعي متعلق بأي قانون أو تشــ المســ

  الئحة أو استراتيجية أو اتفاقية متعلقة بقضايا األسرة.
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المساهمة في وضع السياسات االجتماعية المتعلقة باألسرة لضمان   - ١١
  زيادة االستقرار األسري.

تأييد التغييرات في السياسات والتشريع التي من شأنها تحسين  - ١٢
  الوضع االجتماعي لألسرة.

تشــجيع المشــاركة الواعية من قبل الجمهور في تشــكيل الســياســات   - ١٣
  وتأسيس وتدعيم الجمعيات الخيرية العاملة في مجال تنمية األسرة.

المسؤولية األخالقية والمهنية للعاملين في الجمعية تجاه المهن التي ينتمون  :عاشراً 
  إليها

ب المهنة التي ينتمي إليها ويعتز  على الشخص المهني أن يحترم ويح -١
  بذلك.

على الشخص المهني أن يرفع من قيم وأخالقيات ورسالة المهنة التي  -٢
  ينتمي إليها. 

على الشخص المهني الحفاظ على قيم ومعارف ونظم المهنة التي ينتمي  -٣
  إليها والمساهمة في تدعيمها وتحسينها. 

تي ينتمي إليها على الشـــخص المهني التمســـك بأســـس ممارســـة المهنة ال -٤
(األســـاس القيمي واألســـاس المعرفي واألســـاس المهارى) والعمل على 

  تطويرها.
على الشخص المهني أن يمارس المهنة التي ينتمي إليها ، وأن يرفض   -٥

  بشكل مهني وإداري سليم ممارسة أي مهنة أخرى.
على الشخص المهني تنمية مستوى الممارسة المهنية من خالل ترقية   -٦

  المهنة التي ينتمي إليها. معارف وقيم ومهارات رسالةودعم 
  على الشخص المهني أن يعتز بمهنته ويحافظ على كرامته وكرامة مهنته.  -٧
البد وأن يســـعى الشـــخص المهني وبشـــكل مســـتمر، لتطبيق قيم ومبادئ   -٨

ا ويعلي  انتـه ا يعزز مـك ا ، بـم ة التي ينتمي إليـه ارف المهـن ات ومـع وأخالقـي
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 خالل الممارسة، والبحث والدراسة، والنقاش والنقد من شأنها ، وذلك من
  المهني البنّاء.

أن يســعى الشــخص المهني بحماية المهنة التي ينتمي إليها من أي عمل ال  -٩
  أو يتعارض مع المبادئ والركائز األساسية لها.  أخالقي،

على الشـــخص المهني الدفاع عن المهنة التي ينتمي إليها ضـــد أي  - ١٠
  أو أي نقد غير عادل.تقييم غير موضوعي  

  

  إرشادات لتفعيل الميثاق داخل الجمعية 

  اعتماد الميثاق من مجلس إدارة الجمعية. -١
  نشر الميثاق على الموقع اإللكتروني للجمعية. -٢
  إدراج الميثاق في دليل الموظف.  -٣
  توقيع كافة العاملين على الميثاق. -٤
  نشر الميثاق عبر البريد اإللكتروني الداخلي. -٥
دورات تدريبية للعاملين بالجمعية لتنمية الوعي وااللتزام بقيم تنظيم  -٦

  وأخالقيات العمل والمهنة. 
  االحتفاظ بالنسخة الموقعة من الميثاق في ملف الموظف. -٧

   

  

  

  

  




