امليثاق األخالق
للعاملني يف القطاع
غريالرحبي
مبادئ وسلوكيات

مقدمة:
ٌّذ الخمع ٤بم٣اسم ألاخال ٛأحذ س١اتض الىجاح ،ومً مٍاهش الخٝذم والشقي؛ ولزا جبىأث أخالُٜاث
الّمل معاحت واظّت في أدبُاث ٠ثحر مً الذو ٥والٝىاِاث اإلاّٙمت بالحُىٍت ،وفي بُئخىا املحلُت حٍّم
أهمُتها الهبثاٜها مً زٝا٘خىا و اوسجامها الخام مّها.
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واإلاىِ ٢ش والبغ ِي ۚ ٌ ٍِّ٢م لّل٢م جزُ ٠شون) (الىحل )۰۹ :وأوص ي هبُه ملسو هيلع هللا ىلص بٝاِذة ظامُت في الخّامل
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اه ِلحن) (ألاِشاٗ ،)999 :وص١اه جل وِال
ألاخالقي (:خ ِز الّٙى وأمش ِبالّش ِٗ وأِ ِشك ِ ًِ الج ِ
َّ َ َ َ َ ُ ُ َ
٘ٝاَ (:٥و ِإه ٤لّل ٰى خلٍُِ ِ ٞم) (الٝلم ،)4 :وسظىلىا ِلُه الفالة والعالم هى مىلْ ألاظىة والاٜخذاء
ال٣امل.
والّاملىن في الٝىاُ الخحري أولى مً ًمخثل لهزه ألاخالُٜاث وٍخمثلها في ظلى٠ه ،ار جشجٝي بهم،
وججّلهم أ٠ثرِىاء و إجٝاها ،وأٍِم اخالـا واحدعابا ،مما ًبرصالفىسة الباهشة للّمل الخحري ،وٍجّلها أؼذ
بهاء وهٝاء وٍضٍل ِنها أي ٔبؾ ِاسك.
وحُث أن سإٍت اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت  0202جىق ِلى أن اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًتٜ ،بلت
اإلاعلمحن ،والّم ٞالّشبي وؤلاظالمي) وأن مجخمْ اإلامل٢ت (مجخمْ حُىي ُٜمت ساسخت) ،وجحٙض اإلاىاوىحن ِلى
اإلاؽاس٠ت في الٝىاُ الثالث وحؽشُ أبىاب اإلاىٍماث في الٝىاُ الظخٝىاب أِذاد ضخمت مً اإلاخىىِحنٝ٘ ،ذ
بشصث الحاجت الى بىاء مُثا ٛأخالقي للّاملحن في الٝىاُ الخحري بىجه ظلى٠هم ،وٍذلهم ِلى أ٘مل اإلاماسظاث
ألاخالُٜت واإلاهىُت في ٜىاِهم ؤلاوعاوي الىبُل.

التعريفات:
وٍٝفذ باإلافىلحاث الخالُت أًىما وسدث في هزا اإلاُثا ٛما ًلي:
 اإلاُثااا ٛألاخالقااي :الٝااُم واإلابااادي املحىسٍاات اإلاىجهاات لثٝا٘اات الّاااملحن فااي الٝىاااُ الخحااري ،واإلااائزشة فااي
ظلى٠هم.
 الّاااملىن١ :اال مااً ٌّماال فااي الٝىاااُ الخحااري مااً الجيعااحن ،وإن جٙاوجااذ مشا٠ااضهم وأجااىسهم ووبُّاات
أِمالهم ،وٍدعاوي في رل ٤اإلاىٌ ٚواإلاخىىُ.
 الّمل الخحري :أي ِمل ٌعتهذٗ ه ْٙالىاط ،وٍ٢ىن باإلاا ،٥أو الجهذ ،أو الىٜذ ،أو ال٢ٙش ،ولِغ له
ٔاًاث سبحُت ،وٜذ ٌعمى أحُاها( :الٝىاُ الخحري الٝىاُ الثالث  -الٝىاُ ٔحرالشبحي).
 اإلاىٍم اات :أي و ٜاا ٚأو مئظع اات أو جمُّ اات جيخم ااي للٝى اااُ الخح ااري مث اال الجمُّ اااث ألاهلُ اات الخحرً اات -
اإلائظعا اااث الخحرًا اات  -الجمُّا اااث الخحرًا اات  -اإلائظعا اااث والُ٢اها اااث اإلااهحا اات  -اإلائظعا اااث الىُٜٙا اات -
اإلائظعاث ٔحر الشبحُت).
 أصحاب الّالٜت١ :ل مً ًئزشِلى اإلاىٍمت أو الّمل الخحري أو ًخؤزشبهما
 اإلاعخُٙذ :الزي أوؽئذ اإلاىٍمت لخذمخه.
 الشتِغ :اإلاعئو ٥ألاِلى في ١ل وحذة اداسٍت أو مىٍمت ِلى اخخالٗ معمُاتهم الىٌُُٙت.

أهداف امليثاق:
 .9جحذًذ ألاظغ واإلابادة ألاخالُٜت للمماسظاث اإلاهىُت في الّمل الخحري.
 .0جىجُه ظلى ٟالّاملحن في الٝىاُ الخحري.
 .0جحٙحزالّاملحن في الٝىاُ الخحري لاللتزام بالخل ٞالٝىٍم والخّاون ِلى جىبُٝه.
 .4حّضٍضاإلاماسظاث ؤلاًجابُت في الٝىاُ الخحري ،وجحعبن أو جصحُح ما ِذاها.
 .5جشظُخ حمىسألاخال ٛفي زٝا٘ت اإلاىٍماث.

األساس والركائز اليت بين عليها امليثاق:
بىِذ مىاد اإلاُثاِ ٛلى أظغ وس١اتض جىىل ٞمً ؤلاًمان باهلل ظبحاهه والالتزام بالؽشَّت ؤلاظالمُت ومٝاـذها
ال٣لُت ،واحترام ألاهٍمت الشظمُت وسوعي ٘يها ألاـالت واإلاخاهت ،والّلمُت ،وهي ظماث مً ؼؤنها بلىٓ أِلى
دسجت مً اإلافذاُٜت ،والى اُّٜت ،والٝبى٥۔
وِلُه اهىل ٞاإلاُثا ٛمً أظغ ساسخت ،وس١اتضباظٝت ،هي:
 الاظدىاد الى الىفىؿ الؽشُِت مً ٠خاب هللا وظىت سظىله ملسو هيلع هللا ىلص الصحُحت.
 مشاِاة ألاهٍمت واللىاتح الخاـت بالجمُّاث ألاهلُت في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت.
 ؤلا٘ادة مً الذلُل ؤلاظترؼادي لٝىاِذ أخالُٜاث الّمل ،ودلُل الحى٠مت في الجمُّاث ألاهلُت.
 النهل مً الخجاسب املحلُت وؤلاٜلُمُت والذولُت ،والاوالُ ِلى أ٘مل اإلاماسظاث جلبُت احخُاجاث
أصحاب الّالٜت في الّمل الخحري ب٣ا٘ت معخىٍاتهم مً ُٜاداث ،ومجالغ اداسة ،وإداساث جىُٙزًت،
وِاملحن ،ومعخُٙذًً.

فوائد االلتزام بامليثاق:
ٌ عهم في جح ُٞٝسإٍت اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت  0202التي جاىق ِلاى ٔاشط زٝا٘ات الخىاىُ ،وجحمال
اإلاعاائولُت فااي حُاجىااا وأِمالىااا ومجخمّاجىااا ،وحٍّااُم ألازااشالاجخماااعي للٝىاااُ ٔحاارالشبحااي ،الااا٘ت الااى
سْ٘ حُىٍت املجخمْ اإلاىبثٝت مً ُٜمت الشاسخت ،و٘خح الباب أل٠برِذد مً الشأبحن بالخىىُ.
ٌّ ضص مبادة الحى٠مت التي حعدىذ ِلى اإلاعئولُت والؽٙاُ٘ت واإلاعاءلت ،واإلاؽاس٠ت في اجخار الٝاشاساث
مً مىىل ٞراحي وحّاون مؽتر ٟبحن الّاملحن.
ً ضٍذ مً اإلاماسظاث ؤلاًجابُت التي جى ْٙاإلاىٍمت واإلاعخُٙذ والّمل الخحري
ً حذ مً اإلاماسظاث العلبُت التي ٜذ جٙخح بابا للٙعاد ؤلاداسي أو اإلاالي أو ٔحرهما.
ً ضٍذ مً لبي الٝشاساث وجىجيهها بحُث جفب في ـالح اإلاىٍمت.
ً ىمي بِئت ِمل أخالُٜت واضحت اإلاّاًحروؤلاجشاءاث.
ً حمي ظمّت اإلاىٍمت وم٣اهتها ِىذ أصحاب الّالٜت.
ٌّ حن الّاملحن ِلى جٝىٍم رواتهم
ً ئدي الى أ٘مل اإلاماسظاث اإلاهىُت.
ًٝ ذم همىرجا ٜابلت لالحخزاء داخل الٝىاُ الخحري وخاسجه.
ً شْ٘ مً زٝت املجخمْ بالّمل الخحري والّاملحن ُ٘ه

وٜذ حشـىا في ـُاهت اإلاُثا ٛأن ج٢ىن ِباساجاه مخخفاشة سؼاُٝت ،و١لماجاه واضاحت الذاللات .ومٙهىمات اإلاّ اى،
ومّاهُااه ومٙاهُمااه مخى ا٘ٝاات مخىأماات وأن ٌؽااخمل ِلااى أهاام مااا وسد فااي اإلاااذخالث اإلاؽاااساليهااا فااي ألاظاااطِ ،باار
خىاب ِام ال ًىفشٗ الى ٘ئت أو ـٙت ،وبؤظلىب حي ملهم.

املبادئ العامة للميثاق :
اِخمذ ٘شٍ ٞالذساظت ِلاى ألاظاغ والش١ااتضاإلاىىلٝات ماً زىابدىاا ،وجّلهاا حا٠مات ِلاى جمُاْ أِمالاه ،زام جماْ
الٙشٍاا ٞمااا جىـاالذ لااه أِمااا ٥اإلاسااح ،وهخاااتال البحااث ،واظااخىالُ ساء أصااحاب الّالٜاات ،وِٝااذ ِااذدا مااً وسػ
الّمل وجلعاث التر٠حز ،ووجذ أن هزه اإلاذخالث مجخمّت جٝىد الى زماهُت مبادة ستِعتً ،نهن ِليها اإلاُثا،ٛ
وٍخممً ١ل مبذأ ُٜما ٘شُِت ،واإلابادة الثماهُت هي:
 -9ؤلاخااالؿ :الخٝااشب هلل بالّماال ،جاام خذماات الااىوً وؤلاظااهام فااي جىمُاات املجخمااْ ،ممااا ًبّااث فااي الااىٙغ واٜاات
مخجذدة هحى الّمل بببذاُ و إجٝان.
 - 0الجزاهت :الحزس مما ٌؽحن ؤلاوعان ،و٘فل اإلافلحت الشخفُت ًِ الّمال ،مماا ًماتن الثٝات داخال الّمال
الخحري وُ٘ما بِىه وبحن املجخمْ.
 -0الّذالت :ح َٙالحٝى ،ٛومىْ الخج ي والخٙشٜت والاهفاٗ والخىاصن في الٝى ٥والّٙل.
 - 4اإلاع اائولُت :ال ااضام اإلا ااشء هٙع ااه بم ااا ًج ااب ِلُ ااه م ااً أِم ااا ٥وجبّاته ااا م ااْ التزام ااه الخ ااام باألهٍم اات؛ ا ١ااي ً اائدي
معئولُاجه الذًيُت والىوىُت والاجخماُِت واإلاهىُت.
 -5ؤلاجٝااان :أداء ألاِمااا ٥واإلاهااام بااؤِلى معااخىٍاث الذٜاات ٜااذسالاظااخىاِت مااْ مشاِاااة ألاـااى ٥اإلاهىُاات والٙ٢اااءة
الّلمُت.
 -6الاحترام :اهضا ٥الىاط مىاصلهم وجٝذًشجمُْ ألاوشاٗ ،مْ سحمت المُّ ٚوجىٜحرالٝىي دون اخال ٥بالّمل
وألاهٍمت اإلاشُِت.
 -7الّىاء :جح ُٞٝالشإٍت الخىمىٍت للٙشد واملجخمْ ،والخٙاوي في الخطحُت مً أجل ج ْٙاإلاعخُٙذ.
 -8الخّااون :جمااا٘شالجهااىد وج٣املهااا وجبااد ٥الّااىن حُااث ال ٌعااخىُْ الّامال أن ًىجااضمهامااه دون الخّاااون مااْ
آلاخشًٍ.
وٜذ اهبثٝذ هفىؿ اإلاُثا ٛمً هزه اإلابادة ،وجاءث مّبرة ِنها وِما جخممىه مً ُٜم ٘شُِت.

مواد امليثاق

الٙفل ألاو :٥أخال ٛأظاظُت:
َ
َ
 .9الالتزام بالؽشَّت ؤلاظالمُت ،و اجباُ اإلاىهج الٝىٍم ٜىال وِمال.
 .0احترام أهٍمت اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت والخُٝذ بها.
 .0البحث في ١ل ِمل ًِ سلا الخال ٞومفلحت الخل ٞوسحمتهم.
 .4احدعاب هُت ِمل الخحر ،ومش اٜبت هللا في العشوالّلً.
 .5الخ٣امل مْ الّاملحن في الٝىاُ الخحري واإلاؽاس٠ت مّهم في جىمُت املجخمْ
 .6جٝبل الخىىُ الاجخماعي لجمُْ الٙئاث والجيعُاث في املجخمْ.
 .7جحمل أماهت اإلاعئولُت ،واإلاؽٝت اإلافاحبت للّمل ٜذساإلاعخىاُ ودوهما لشس ،مْ الٙشح بّمل الخحر.
 .8الىالء للمىٍمت ،والحٙاً ِلى ظمّتها ،والبّذ ِما ًجشح خحرًت الّمل.
 .9الىٍشللىجاحاث ِلى أنها مؽتر٠ت بحن الّاملحن واإلاىٍمت ،مْ وعبت الخمحزألصحابه.
 .92جٝذًم الٝذوة الحعىت للّاملحن في الٝىاُ الخحري.
 .99املحاٍ٘ت ِلى البِئت وم٢ىهاتها ،وؤلاحعان الى مخلىٜاث هللا ١ا٘ت وسحمتها.
 .90الخحشصمً أي ظبب لالهٝعام والخالٗ.
 .90املحاٍ٘ت ِلى خفىـُت بُاهاث الضمالء واإلاىٍمت واإلاعخُٙذًً.
 .94الابخّاد ًِ جباد ٥اإلافالح الشخفُت أو ججُحرها لفالح الىٙغ.
 .95ألاماهت في اظخخذام الخٝىُت والخىبُٝاث والىظاتل الحذًثت.
.96ـذ ٛالالخجاء الى هللا بىلب الخىُ٘ ٞوالعذاد وجحفُل ما ًشلُه ظبحاهه.

الٙفل الثاوي :ألاخالُٜاث اإلاشجبىت بالجىاهب اإلاهىُت:
 .9احترام اللىاتح وألاهٍمت والّٝىد اإلاّخمذة مً اإلاىٍمت.
 .0الخُٝذ بىٜذ الّمل وجىُٙز ألاِما ٥اإلاى١لت الُه خالله دون ؼٕله بؤمىس أخشي.
 .0الالتزام بالٝىاِذ وألاـى ٥اإلاهىُت للّمل.
 .4حسخحراإلاّاسٗ واإلاهاساث لخىُٙز ألاِماِ ٥لى الىجه ألا٠مل.
 .5الجذًت في جىىٍشاإلاهاساث واإلاّاسٗ والاوالُ ِلى ١ل ما هى جذًذ في مجا ٥الّمل.
 .6الالتزام بالّٝىد واإلاىازُ ٞوالاجٙاٜاث واإلاخىلباث بِىه وبحن اإلاىٍمت ،أو مْ أي مىٍمت أخشي أزىاء الخّاٜذ
أو الخّاون أو جٝذًم الخذمت وجحمل معئولُتها.
 .7الذ٘اُ بمىلىُِت ًِ اإلاىٍمت ححن جخّشك ألي هٝذ جاتشأو تهمت ٔحرصحُحت.

 .8جِعحر ؤلاجشاءاث ،واإلاشوهت في ألاداء ،وجزلُل الّٝباث حعب ـالحُاجه وجٝذًم اإلاٝترحاث حىلها ألصحاب
الٝشاس.
 .9جحعحن معخىي الخذمت وجىىٍشها وُٜاط سلا اإلاعخُٙذًً وأصحاب الّالٜت.
 .92اإلابادسة الى وشح ألا٘٣اسواإلاٝترحاث الخىىٍشٍت.
 .99جحاش ي الخٙشٜت الّىفشٍت أو الٙئىٍت في الخىٌُ ٚأو ِىذ جٝذًم الخذماث.
 .90الفذ ٛفي اِذاد الخٝاسٍشدون جطخُم أو جملُل.
 .90اإلاؽاس٠ت في ـىْ الٝشاساث و إبذاء آلاساء مْ جٝبل ساء آلاخشًٍ.
 .94جٝذًشالؽشا٠ت والخ٣امل بحن اإلاىٍمت وأي مىٍمت أخشي.
 .95جىوحن الخبرة واظخذامتها في اإلاىٍمت لخؤهُل الف ٚالثاوي ،وهٝل اإلاّش٘ت.
 .96الخىاـل الّٙا ٥بما ًح ٞٝأهذاٗ اإلاىٍمت ،وَّضصالّالٜاث ؤلاًجابُت بحن أصحاب الّالٜت.
 .97ؤلا٘ادة مً الخٝىُاث والىظاتل الحذًثت لخذمت اإلاىٍمت واإلاعخُٙذ.
 .98مىح ألاولىٍت لألمً والعالمت وججىِب اإلاىٍمت أي مخاوش.
 .99الخجزه ًِ أي خذاُ أو جملُل أو الحفىِ ٥لى مفلحت خاـت.

الٙفل الثالث :ألاخالُٜاث اإلاشجبىت بالجىاهب اإلاالُت:
 .9جحمل معئولُت أي ِهذ مالُت أو ُِيُت بؤماهت و اهمباه
 .0الحٙاً ِلى أـى ٥اإلاىٍمت وممخل٣اتها ومىاسدها الّامت والخاـت ،وـُاهتها مً الخٙشٍي.
 0احعان الخذبحراإلاالي والحزسمً أي مّامالث مالُت مؽبىهت أمىُت أو هٍامُت.
 4جٝبل اإلاعاءلت لخبرتت الزمت أو لخىلُح ما ٌؽ٣ل بىشٍٝت مهىُت مُّاسٍت واضحت.
 .5ؤلا٘فاح ًِ اإلاّلىماث والبُاهاث اإلاالُت بىشٍٝت هٍامُت مىزٝت ارا ولبذ ماً اإلاخبارُ ُ٘ماا ًخفاه أو ماً
ؤلاداسة الح٢ىمُت اإلاّىُت.
 .6س٘ن الهذاًا أو الهباث اإلاشجبىت بمىّٜه الىٌُٙي جحذ أي معمى أو معىٓ.
 .7الخى ّسُ ًِ مىاوً الشٍبت ،وبُان ما ًمىْ مً اظاءة الًٍ.
 .8ـشٗ اإلابالٖ اإلاالُت اإلاخبرُ بها حعب الؽشوه اإلاخبرِحن وسٔباتهم اإلاخى ا٘ٝت مْ ألاهٍمت.
 .9س٘ن الشؼىة والععي إلا٣ا٘حتها.

 .92الابخّاد ًِ الخىسه في أي ؼ٣ل مً أؼ٣ا ٥الٙعاد اإلاالي أو ٔعُل ألامىا.٥
 .99الاحخٙاً بجمُْ الىزات ٞواإلاعدىذاث اإلاالُت التي جح َٙحٝى ٛاإلاىٍمت والّاملحن.

الٙفل الشابْ :أخالُٜاث الّاملحن مْ اإلاعخُٙذ:
 .9جٝذًم الخذمت التي ًحخاجها اإلاعخُٙذ بؤ٘مل الىظاتل واإلاماسظاث اإلاخاحت.
 .0الّىاًت بآساء اإلاعخُٙذ ًِ الخذمت اإلاٝذمت له ،وظماُ مٝترحاجه وهٝلها.
 .0حعهُل جٝذًم الخذمت للمعخُٙذ دوهما حُّٝذ.
 .4اجخار الخذابحرالالصمت التي مً ؼؤنها ح َٙظالمت اإلاعخُٙذ ،ووٜاًخه مً ألاخىاس.
 .5ح٠ َٙشامت اإلاعخُٙذ ،والحزسمً أي جفشٗ ًجشح مؽاِشه ،أو ًمشه حعُا أو مّىىٍا.
 .6الاظاادئزان مااً اإلاعااخُٙذ حااا ٥الخفااىٍشواليؽااشؤلاِالمااي مااْ مشاِاااة أخالُٜاااث الفااىسة أزىاااء الخىزُاا،ٞ
وأخالُٜاث البحث الاجخماعي أزىاء دساظت حالت اإلاعخُٙذ.
 .7جٝذًم ما ًحخاجه اإلاعخُٙذ مً هصح وجىجُه دون الضام ،وؼشح الخذمات اإلاٝذمات لاه ِىاذ الحاجات ،وبُاان
الحٝى ٛوالٙشؿ اإلاخاحت له ،والالتزاماث التي ًخىجب ِلُه جؤدًتها للحفىِ ٥لى الخذمت.
 .8الخٙاِل مّه بالتهىئت أو اإلاىاظاة حعب اإلاٝام.
 .9اإلابادسة في البحث ًِ اإلاخّٙٙحن مً املحخاجحن لخذماث اإلاىٍمت.
 .92الّذ ٥في خذمت اإلاعخُٙذًً دون محاباة أو جححز.
 .99الفذ ٛمْ اإلاعخُٙذ في اظخحٝاٜه الخذمت مً ِذمه ،مْ جىُِب خاوشه وجىجيهه إلاا في ـالحه.
 .90الخجاااوب الٙااىسي مااْ ألاصماااث وال٢ااىاسر وأصااحاب الحاجاااث اإلاعااخ جلت وجحماال مااا ًفاااحب رلاا ٤مااً
لٕىه ِمل ،أو الحاح.
 .90جز٠حره بالخى١ل ِلى هللا ظبحاهه في جمُْ ؼئوهه مْ ّ٘ل العبب.
 .94حّمُ ٞـلخه بىوىه ،وصٍادة محبخه إلاىاوىُه.

الٙفل الخامغ :أخالُٜاث الشإظاء مْ الّاملحن:
 .9الاحخٙاء ب٣ل ما ًشْ٘ ٜذساث الّاملحن وٍشجٝي بؤدائهم.
 .0جٝذًشأحىا ٥الّاملحن ،والخّامل مّهم بما ًخىلبه اإلاى ،ٜٚمْ ح٠ َٙشامتهم.
 .0الخّامل بّذ ٥و إهفاٗ.
 .4الى٘اء بحٝى ٛالّاملحن اإلاادًت واإلاّىىٍت.
 .5حشجُْ سوح اإلابادسة والابخ٣اس.
 .6اؼشا٘ ٟش ٛالّمل مً ٔحراإلاذًشًٍ في بىاء الٝشاساث واخخُاسألاوعب منها.
 .7وعبت الىجاح ألهله ،والىٜىٗ مّهم في ألاخىاء ٔحراإلاٝفىدة.
 .8الخىالْ.

الٙفل العادط :أخالُٜاث اإلاشإوظحن مْ الشإظاء:
 .9جٝبل الخىجيهاث و٘ ٞالدعلعل الىٌُٙي في اإلاىٍمت.
 .0جىٜحرهم والخّامل مّهم بما جٝخمُه آلاداب اإلاشُِت.
 .0الخّاون مّهم إلهجاح الّمل باألداء اإلاخٙاوي والشأي الفاد.ٛ
 .4جٝذًم الىفُحت اإلاهزبت ،و إبالٔهم ًِ أي مخالٙت أو ـّىبت أزىاء الّمل.

الٙفل العابْ :أخالُٜاث الّاملحن ُ٘ما بُنهم:
 .9الالتزام بخّالُم الؽشَّت ؤلاظالمُت وأح٣امها ،وبمٝخمُاث ألاِشاٗ ،والخٝالُذ التي ال جخالٙها ُ٘ما
ًخق الخّامل بحن الجيعحن.
 .0حّضٍضسوح ألاخىة ،ووؽشأجىاء اإلاىدة والاحترام.
 .0الابخّاد ًِ معاوة ألاخال١ ٛالخىابضوالُٕبت والىمُمت والخجعغ والجذ ٥الُّٝم.
 .4الخٙاِل بالتهىئت أو اإلاىاظاة حعب اإلاىاظبت.
 .5الاِخزاسالجمُل ًِ أي ظلىٔ ٟحرالت.ٞ
 .6الخّامل بح٢مت مْ أي هضاُ ً ْٝبحن الّاملحن مْ ح َٙح ٞألاوشاٗ في اإلاىالبت بما جشاه حعب
العُاظاث اإلاخبّت والىش ٛالىٍامُت.
 7مشاِاة اهخماماث الضمالء ومضاًاهم وؤلاؼادة بمىجضاتهم وخفاتفهم ؤلاًجابُت.
 ،8اٜخفاسالخىاـل بحن الجيعحن ِلى ؼئون الّمل وُ٘ما ًخذمه ٘ٝي.
 .9الحشؿ ِلى هٝل الخبراث والخجاسب اإلاهىُت وصٍادة مهاساث الّاملحن ُ٘ما ًخذم اإلاىٍمت واإلاعخُٙذ.

نص امليثاق

بعم هللا الشحمً الشحُم
الحمذ هلل والفالة والعالم ِلى سظى ٥هللا وِلى له وصحبه ومً والاه ،وبّذ:
٘ىٍااشا إلاااا للٝىاااُ الخحااري مااً م٣اهاات ساسااخت فااي دًيىااا وزٝا٘خىااا املحلُاات ،و أزااش واضااح فااي مجخمّىااا ،وأهمُاات
ٌاااهشة فااي سإٍاات اإلامل٢اات الّشبُاات العااّىدًت  ،0202وبفااٙتي ِااامال فااي هاازا الٝىاااُ ٘اابوي أجتهااذ مخلفاا ُ٘مااا
ًلي:
أن أ٠ىن ٜذوة حعىت باحترام أهٍمت اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ولىاتحها اإلاىٍمت للّمل الخحري.
و أحّام اال م ااْ جمُ ااْ الّ اااملحن وأص ااحاب الّال ٜاات م ااً مع اائولحن وم ااذًشًٍ ومؽ ااش٘حن ومع ااخُٙذًً وِم ااالء
وؼش١اء ب٣ل أدب وـذ ٛوؼٙاُ٘ت والتزام.
وأن أبز ٥ما أظخىُْ مً وٜذ وجهذ ألداء ِملي بمهىُت وٙ٠اءة و إجٝان.
وأن أحّاون مْ ٘شٍ ٞالّمل والضمالء في ١ل ما ًخذم الّمل وأهذا٘ه.
وأن امخىااْ ِااً أي ظاالى ٟمااً ؼااؤهه الحااا ٛالمااشسبااي أو باإلاىٍماات ،مااْ الخجاازه ِااً أي جفااشٗ ًاائزشظاالبا ِلااى
رمتي اإلاالُت وأداثي اإلانهي.
واحدعاب فاي رلا ٤ألاجاشمااً هللا ،والشٔبات فاي خذمات الااىوً وهٙاْ املجخماْ ،ملتزماا ب٣اال ماا جمامىه اإلاُثاا ٛمااً
مبادة ومىاد وُٜم ،ظاتال مً هللا الّىن والعذاد.

الاظم............................................. :

اإلاىٍمت :جمُّت البرباإلاذًىت اإلاىىسة

الىٌُٙت........................................ :

الخى................................................ :ُْٜ

