الميثاق األخالقي والمهني للعاملين
بجمعية روافد الخيرية النسائية
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• مقدمة

نظ ار ألن القطاع الخيري بما يناط به من مسؤوليات وواجبات في خدمة المجتمع تقع عليه مسؤولية النهوض بتنمية
المجتمع ،ولقد حرصت جمعية روافد الخيرية النسائية على أن يأتي أداء الموظف في إطار منظومة من القيم والمبادئ
األخالقية التي تحكم السلوك المهني والوظيفي لتضبط حركة وإيقاع األداء المهني ،وبما ينعكس إيجابا على أفراد
المجتمع وتعكس القيم أهدافنا واهتماماتنا وحاجاتنا والنظام االجتماعي والثقافة التي تنشأ فيها بما تتضمنه من نواحي

دينية واقتصادية وعلمية .ويري علماء النفس أن القيم شيء مهم في حياة أي إنسان بحكم أنها توجه وترشد السلوك
اإلنساني ،فالقيمة مبدأ مجرد وعام للسلوك يشعر اإلنسان نحوه باالرتباط االنفعالي القوي ،كما أنها توفر مستوى للحكم

على األفعال واألهداف الخاصة باإلنسان.
إن الميثاق األخالقي هو مجموعة من القيم واألخالقيات والمبادئ التي توجه السلوك ،ويجب على الشخص المهني
أن يلتزم بها .والوظيفة الرئيسة للميثاق هو توجيه سلوك كل األشخاص العاملين في مهنة معينة أو في منشأة معينة.
• كيفية استخدام الميثاق:

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

أوالً :القيم واألخالقيات والمبادئ التي يجب أن يلتزم بها العاملون في جمعية روافد الخيرية النسائية:
• االلتزام بالشريعة اإلسالمية ،واتباع المنهج القويم قوالً وعمالً.
• احترام أنظمة المملكة العربية السعودية والتقيد بها.

• البحث في كل عمل عن رضا الخالق ومصلحة الخلق ورحمتهم.
• احتساب نية عمل الخير ،ومراقبة هللا في السر والعلن.

• التكامل مع العاملين في القطاع الخيري والمشاركة معهم في تنمية المجتمع.
• تقبل التنوع االجتماعي لجميع الفئات والجنسيات في المجتمع.
• تحمل أمانة المسؤولية ،والمشّقة المصاحبة للعمل قدر المستطاع ودونما ضرر ،مع الفرح بعمل الخير.
• الوالء للمنظمة ،والحفاظ على سمعتها ،والبعد عما يجرح خيرية العمل.

• النظر للنجاحات على أنها مشتركة بين العاملين والمنظمة ،مع نسبة التميز ألصحابه.
• تقديم القدوة الحسنة للعاملين في القطاع الخيري.

• المحافظة على البيئة ومكوناتها ،واإلحسان إلى مخلوقات هللا كافة ورحمتها.
• التحرز من أي سبب لالنقسام والخالف.
• المحافظة على خصوصية بيانات الزمالء والمنظمة والمستفيدين.
• االبتعاد عن تبادل المصالح الشخصية أو تجييرها لصالح النفس.
• األمانة في استخدام التقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة.
• صدق االلتجاء إلى هللا بطلب التوفيق والسداد وتحصيل ما يرضيه سبحانه.

ثاني ًا :األخالقيات المرتبطة بالجوانب المهنية:

• احترام اللوائح واألنظمة والعقود المعتمدة من المنظمة.

• التقيد بوقت العمل وتنفيذ األعمال الموكلة إليه خالله دون شغله بأمور أخرى.
• االلتزام بالقواعد واألصول المهنية للعمل.
• تسخير المعارف والمهارات لتنفيذ األعمال على الوجه األكمل.
• الجدية في تطوير المهارات والمعارف واالطالع على كل ما هو جديد في مجال العمل.

• االلتزام بالعقود والمواثيق واالتفاقات والمتطلبات بينه وبين المنظمة ،أو مع أي منظمة أخرى أثناء التعاقد أو
التعاون أو تقديم الخدمة وتحمل مسؤوليتها.

• الدفاع بموضوعية عن المنظمة حين تتعرض ألي نقد جائر أو تهمة غير صحيحة.
• تيسير اإلجراءات ،والمرونة في األداء ،وتذليل العقبات حسب صالحياته ،وتقديم المقترحات حولها ألصحاب
القرار.

• تحسين مستوى الخدمة وتطويرها وقياس رضا المستفيدين وأصحاب العالقة.
• المبادرة إلى طرح األفكار والمقترحات التطويرية.
• تحاشي التفرقة العنصرية أو الفئوية في التوظيف أو عند تقديم الخدمات.
• الصدق في إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل.

• المشاركة في صنع الق اررات وإبداء اآلراء مع تقبل آراء اآلخرين.
• تقدير الشراكة والتكامل بين المنظمة وأي منظمة أخرى.

• توطين الخبرة واستدامتها في المنظمة لتأهيل الصف الثاني ،ونقل المعرفة.
• التواصل الفعال بما يحقق أهداف المنظمة ،ويعزز العالقات اإليجابية بين أصحاب العالقة.
• اإلفادة من التقنيات والوسائل الحديثة لخدمة المنظمة والمستفيد.
• منح األولوية لألمن والسالمة وتجنيب المنظمة أي مخاطر.
• التنزه عن أي خداع أو تضليل أو الحصول على مصلحة خاصة.
ثالثاً :األخالقيات المرتبطة بالجوانب المالية:

تحمل مسؤولية أي عهد مالية أو عينية بأمانة وانضباط.
•
ّ
• الحفاظ على أصول المنظمة وممتلكاتها ومواردها العامة والخاصة،
• وصيانتها من التفريط.
• إحسان التدبير المالي والحذر من أي معامالت مالية مشبوهة أمنياً ونظاميا.

تقبل المساءلة لتبرئة الذمة أو لتوضيح ما يشكل بطريقة مهنية معيارية واضحة.
• ّ
• اإلفصاح عن المعلومات والبيانات المالية بطريقة نظامية موثقة إذا طلبت من المتبرع فيما يخصه أو من اإلدارة
الحكومية المعنية.
مسمى أو مسوغ.
• رفض الهدايا أو الهبات المرتبطة بموقعه الوظيفي تحت أي ّ
التورع عن مواطن الريبة ،وبيان ما يمنع من إساءة الظن.
•
ّ

• صرف المبالغ المالية المتبرع بها حسب شروط المتبرعين ورغباتهم المتوافقة مع األنظمة.
• رفض الرشوة والسعي لمكافحتها.
• االبتعاد عن التورط في أي شكل من أشكال الفساد المالي أو غسيل األموال.

• االحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المالية التي تحفظ حقوق المنظمة والعاملين.

رابعاً :أخالقيات العاملين مع المستفيد:

• تقديم الخدمة التي يحتاجها المستفيد بأفضل الوسائل والممارسات المتاحة.
• العناية بآراء المستفيد عن الخدمة المقدمة له ،وسماع مقترحاته ونقلها.
• تسهيل تقديم الخدمة للمستفيد دونما تعقيد.
• اتخاذ التدابير الالزمة التي من شأنها حفظ سامة المستفيد ،ووقايته من األخطار.
• حفظ كرامة المستفيد ،والحذر من أي تصرف يجرح مشاعره ،أو يضره حسياً أو معنوي ًا.

• االستئذان من المستفيد حال التصوير والنشر اإلعالمي مع مراعاة أخالقيات الصورة أثناء التوثيق ،وأخالقيات
البحث االجتماعي أثناء دراسة حالة المستفيد.

• تقديم ما يحتاجه المستفيد من نصح وتوجيه دون إلزام ،وشرح الخدمة المقدمة له عند الحاجة ،وبيان الحقوق
والفرص المتاحة له ،وااللتزامات التي يتوجب عليه تأديتها للحصول على الخدمة.
• التفاعل معه بالتهنئة أو المواساة حسب المقام.
• المبادرة في البحث عن المتعففين من المحتاجين لخدمات المنظمة.
• العدل في خدمة المستفيدين دون محاباة أو تحيز.

• الصدق مع المستفيد في استحقاقه الخدمة من عدمه ،مع تطييب خاطره وتوجيهه لما في صالحه.

وتحمل ما يصاحب ذلك من ضغوط
• التجاوب الفوري مع األزمات والكوارث وأصحاب الحاجات المستعجلة،
ّ
عمل ،أو إلحاح.
• تذكيره بالتوكل على هللا سبحانه في جميع شؤونه مع فعل السبب.
• تعميق صلته بوطنه ،وزيادة محبته لمواطنيه

خامساً :أخالقيات الرؤساء مع العاملين:
• االحتفاء بكل ما يرفع قدرات العاملين ويرتقي بأدائهم.
• تقدير أحوال العاملين ،والتعامل معهم بما يتطلبه الموقف ،مع حفظ كرامتهم.
• التعامل بعدل وإنصاف.

• الوفاء بحقوق العاملين المادية والمعنوية.
• تشجيع روح المبادرة واالبتكار.

• إشراك فرق العمل من غير المديرين في بناء الق اررات واختيار األنسب منها.
• نسبة النجاح ألهله ،والوقوف معهم في األخطاء غير المقصودة.
• التواضع.

سادساً :أخالقيات المرؤوسين مع الرؤساء:

• تقبل التوجيهات وفق التسلسل الوظيفي في المنظمة.
• توقيرهم والتعامل معهم بما تقتضيه اآلداب المرعية.

• التعاون معهم إلنجاح العمل باألداء المتفاني والرأي الصادق.
• تقديم النصيحة المهذبة ،وإبالغهم عن أي مخالفة أو صعوبة أثناء العمل.

سابعاً :أخالقيات العاملين فيما بينهم:

• االلتزام بتعاليم الشريعة اإلسالمية وأحكامها ،وبمقتضيات األعراف والتقاليد التي ال تخالفها فيما يخص التعامل
بين الجنسين.
• تعزيز روح األخوة ،ونشر أجواء المودة واالحترام.

• االبتعاد عن مساوئ األخالق كالتنابز والغيبة والنميمة والتجسس والجدل العقيم.
• التفاعل بالتهنئة أو المواساة حسب المناسبة.
• االعتذار الجميل عن أي سلوك غير الئق.
• التعامل بحكمة مع أي نزاع يقع بين العاملين مع حفظ حق األطراف في المطالبة بما تراه حسب السياسات
المتبعة والطرق النظامية.

• مراعاة اهتمامات الزمالء ومزاياهم واإلشادة بمنجزاتهم وخصائصهم اإليجابية.
• اقتصار التواصل بين الجنسين على شؤون العمل وفيما يخدمه فقط.

• الحرص على نقل الخبرات والتجارب المهنية وزيادة مهارات العاملين فيما يخدم المنظمة والمستفيد.

