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 مقدمة:

ٌّذ الخمع٤ بم٣اسم ألاخالٛ أحذ س١اتض الىجاح، ومً مٍاهش الخٝذم والشقي؛ ولزا جبىأث أخالُٜاث                 

ت، وفي بُئخىا املحلُت حٍّم  الّمل معاحت واظّت في أدبُاث ٠ثحر مً الذو٥ والٝىاِاث اإلاّٙمت بالحٍُى

 أهمُتها الهبثاٜها مً زٝا٘خىا واوسجامها الخام مّها.
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والعالم هى مىلْ ألاظىة والاٜخذاء (، وسظىلىا ِلُه الفالة 4الٝلم: ) (

 ال٣امل.

خمثلها في ظلى٠ه، ار جشجٝي بهم،               والّاملىن في الٝىاُ الخحري أولى مً ًمخثل لهزه ألاخالُٜاث ٍو

 وججّلهم أ٠ثر ِىاء وإجٝاه
 
 ، وأٍِم اخالـا

 
جّلها أؼذ حوا ا دعابا، مما ًبرص الفىسة الباهشة للّمل الخحري، ٍو

ل ِنها أي ٔبؾ ِاسك. بهاء وهٝاء ٍض  ٍو

ت اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت               جىق ِلى أن اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت، ٜبلت  0202وحُث أن سٍإ

ُٜمت ساسخت(، وجحٙض اإلاىاوىحن ِلى  ي ُى حاإلاعلمحن، والّمٞ الّشبي وؤلاظالمي( وأن مجخمْ اإلامل٢ت )مجخمْ 

حن، ٘ٝذ  اإلاؽاس٠ت في الٝىاُ الثالث وحؽُش أبىاب اإلاىٍماث في الٝىاُ الظخٝىاب أِذاد ضخمت مً اإلاخىِى

ذلهم ِلى أ٘مل اإلاماسظاث لبشصث الحاجت الى بىاء مُثاٛ أخالقي للّاملحن في الٝىاُ الخحري بىجه ظ ى٠هم، ٍو

 ؤلاوعاوي الىبُل. ألاخالُٜت واإلاهىُت في ٜىاِهم

 

 

 

 



 

 

 التعريفات:

ٝفذ باإلافىلحاث الخالُت أًىما وسدث في هزا اإلاُثاٛ ما ًلي:  ٍو

  :ااات اإلاىجهااات لثٝا٘ااات الّااااملحناإلاُثااااٛ ألاخالقاااي الخحاااري، واإلاااائزشة فاااي  فاااي الٝىااااُ الٝاااُم واإلاباااادي املحىٍس

 ظلى٠هم.

  مشا٠ااضهم وأجااىسهم ووبُّاات  ١اال مااً ٌّماال فااي الٝىاااُ الخحااري مااً الجيعااحن، وإن جٙاوجااذ :الّاااملىن

دعاوي في رل٤ اإلاىٌٚ . أِمالهم، ٍو  واإلاخىُى

  :٢ىن باإلاا٥، أو الجهذ، أوالّمل الخحري ذ، أي ِمل ٌعتهذٗ هْٙ الىاط، ٍو أو ال٢ٙش، ولِغ له  الٜى

ذ ٌعمى أحُاها: )الٝىاُ الخحري   الٝىاُ ٔحر الشبحي(. -الٝىاُ الثالث  ٔاًاث سبحُت، ٜو

  :ااااٚ أو اإلاىٍماااات اااات  مئظعاااات أو جمُّاااات جيخمااااي للٝىاااااُ الخحااااري مثاااالأي ٜو  -الجمُّاااااث ألاهلُاااات الخحًر

ااااات  ااااات  -اإلائظعااااااث الخحًر  -اإلائظعااااااث الىُٜٙااااات  -اإلائظعااااااث وال٢ُاهااااااث اإلااهحااااات  -الجمُّااااااث الخحًر

 .الشبحُت( اإلائظعاث ٔحر

  :١ل مً ًئزش ِلى اإلاىٍمت أو الّمل الخحري أو ًخؤزش بهماأصحاب الّالٜت 

 ي أوؽئذ اإلاىٍمت لخذمخهالز :اإلاعخُٙذ. 

  :ت أو مىٍمت ِلى اخخالٗالشتِغ لى في ١ل وحذة اداٍس  .مُاتهم الىٌُُٙتعم اإلاعئو٥ ألِا

 امليثاق:أهداف 

 .ي الخحر  لجحذًذ ألاظغ واإلابادة ألاخالُٜت للمماسظاث اإلاهىُت في الّم .9

 في الٝىاُ الخحري.الّاملحن  ٟه ظلى جُجى  .0

م والخّاون لتزام لال في الٝىاُ الخحري  ز الّاملحنحٙجح .0  جىبُٝه. ىِل بالخلٞ الٍٝى

ض اح .4  ، وجحعبن أو جصحُح ما ِذاها.ؤلاًجابُت في الٝىاُ الخحري  إلاماسظاثٍّض

 جشظُخ حمىس ألاخالٛ في زٝا٘ت اإلاىٍماث. .5

 

 

 

 



 

 

  امليثاق:األساس والركائز اليت بين عليها 

ّت ؤلاظالمُت ومٝاـذها بىِذ مىاد اإلاُثاٛ ِلى أظغ وس١اتض جىىلٞ مً ؤلاًمان باهلل  ظبحاهه والالتزام بالؽَش

الت واإلاخاهت، والّلمُت، وهي ظماث مً ؼؤنها بلٓى أِلى  ال٣لُت، واحترام ألاهٍمت الشظمُت وسوعي ٘يها ألـا

اُّٜت، والٝبى٥۔  دسجت مً اإلافذاُٜت، والى

لُه اهىلٞ اإلاُثاٛ مً أظغ ساسخت، وس١اتض باظٝت، هي:  ِو

  ُت مً ٠خاب هللا وظىت سظىله ملسو هيلع هللا ىلص الصحُحت.الاظدىاد الى الىفىؿ  الؽِش

 .مشاِاة ألاهٍمت واللىاتح الخاـت بالجمُّاث ألاهلُت في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت 

  في الجمُّاث ألاهلُت. ؼادي لٝىاِذ أخالُٜاث الّمل، ودلُل الحى٠متر ظتؤلا٘ادة مً الذلُل ؤلا 

  جلبُت احخُاجاث  اإلاماسظاث وؤلاٜلُمُت والذولُت، والاواُل ِلى أ٘ملالنهل مً الخجاسب املحلُت

اتهم مً ُٜاداث، ومجالغ اداسة، وإداساث جىُٙزًت،  أصحاب الّالٜت في الّمل الخحري ب٣ا٘ت معخٍى

املحن، ومعخُٙذًً.  ِو

  بامليثاق:فوائد االلتزام 

  ت اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ، وجحمال التي جاىق  0202ٌعهم في جحُٝٞ سٍإ ِلاى ٔاشط زٝا٘ات الخىاُى

اإلاعاائولُت فااي حُاجىااا وأِمالىااا ومجخمّاجىااا، وحٍّااُم ألازااش الاجخماااعي للٝىاااُ ٔحاار الشبحااي، الااا٘ت الااى 

. خح الباب أل٠بر ِذد مً الشأبحن بالخىُى ت املجخمْ اإلاىبثٝت مً ُٜمت الشاسخت، ٘و ْ حٍُى  ٘س

 ٙاُ٘ت واإلاعاءلت، واإلاؽاس٠ت في اجخار الٝاشاساث ٌّضص مبادة الحى٠مت التي حعدىذ ِلى اإلاعئولُت والؽ

 مً مىىلٞ راحي وحّاون مؽتٟر بحن الّاملحن.

  ذ مً اإلاماسظاث ؤلاًجابُت التي جىْٙ اإلاىٍمت واإلاعخُٙذ والّمل الخحري  ًٍض

 .ًحذ مً اإلاماسظاث العلبُت التي ٜذ جٙخح بابا للٙعاد ؤلاداسي أو اإلاالي أو ٔحرهما 

  ذ مً لبي الٝشاساث و  جىجيهها بحُث جفب في ـالح اإلاىٍمت.ًٍض

 .ًىمي بِئت ِمل أخالُٜت واضحت اإلاّاًحر وؤلاجشاءاث 

 .ًحمي ظمّت اإلاىٍمت وم٣اهتها ِىذ أصحاب الّالٜت 

 م رواتهم  ٌّحن الّاملحن ِلى جٍٝى

 .ًئدي الى أ٘مل اإلاماسظاث اإلاهىُت 

 .ًٝذم همىرجا ٜابلت لالحخزاء داخل الٝىاُ الخحري وخاسجه 

 مً ز ْ  ٝت املجخمْ بالّمل الخحري والّاملحن ُ٘هً٘ش



 

 

ىا في ـُاهت اإلاُثاٛ أن ج٢ىن ِباساجاه مخخفاشة سؼاُٝت، و١لماجاه واضاحت الذاللات. ومٙهىمات اإلاّ اى،  ذ حـش ٜو

ا٘ٝاات مخىأماات وأن ٌؽااخمل ِلااى أهاام مااا وسد فااي اإلاااذخالث اإلاؽاااس اليهااا فااي ألاظاااط، ِباار  ومّاهُااه ومٙاهُمااه مخى

 ٘ئت أو ـٙت، وبؤظلىب حي ملهم.خىاب ِام ال ًىفٗش الى 

 املبادئ العامة للميثاق : 

ٞ الذساظت ِلاى ألاظاغ والش١ااتض اإلاىىلٝات ماً  ، وجّلهاا حا٠مات ِلاى جمُاْ أِمالاه، زام جماْ زىابدىاااِخمذ ٍ٘ش

ٝااذ ِااذدا مااً وسػ  االذ لااه أِمااا٥ اإلاسااح، وهخاااتال البحااث، واظااخىاُل  ساء أصااحاب الّالٜاات، ِو ااٞ مااا جـى الٍٙش

التر٠حز، ووجذ أن هزه اإلاذخالث مجخمّت جٝىد الى زماهُت مبادة ستِعت، ًنهن ِليها اإلاُثاٛ، الّمل وجلعاث 

ُت، واإلابادة الثماهُت هي: خممً ١ل مبذأ ُٜما ِ٘ش  ٍو

الخٝااشب هلل بالّماال، جاام خذماات الااىوً وؤلاظااهام فااي جىمُاات املجخمااْ، ممااا ًبّااث فااي الااىٙغ واٜااات ؤلاخااالؿ:  -9

 جٝان.مخجذدة هحى الّمل بببذاُ وإ

فل اإلافلحت الشخفُت ًِ الّمال، مماا ًماتن الثٝات داخال الّمال الجزاهت:  - 0 الحزس مما ٌؽحن ؤلاوعان، ٘و

ُما بِىه وبحن املجخمْ.  الخحري ٘و

، ومىْ الخالّذالت:  -0 ت والاهفاٗ والخىاصن في الٝى٥ والّٙل.جحَٙ الحٝٛى   ي والخٜٙش

ااي ًااائدي  الاااضام اإلااااشء هٙعاااه بماااا ًجاااب ِلُاااهاإلاعااائولُت:  - 4 ماااً أِماااا٥ وجبّاتهاااا ماااْ التزاماااه الخاااام باألهٍمااات؛ ١ا

 معئولُاجه الذًيُت والىوىُت والاجخماُِت واإلاهىُت.

ااى٥ اإلاهىُاات وال٢ٙاااءة ؤلاجٝااان:  -5 اث الذٜاات ٜااذس الاظااخىاِت مااْ مشاِاااة ألـا مااا٥ واإلاهااام بااؤِلى معااخٍى أداء ألِا

 الّلمُت.

حر الٝىي دون اخال٥ بالّمل اهضا٥ الىاط مىاصلهم وجٝذًش جمُالاحترام:  -6 ْ ألاوشاٗ، مْ سحمت المُّٚ وجٜى

ُت.  وألاهٍمت اإلاِش

ت للٙشد واملجخمْ، والخٙاوي في الخطحُت مً أجل جْٙ اإلاعخُٙذ.الّىاء:  -7 ت الخىمٍى  جحُٝٞ الشٍإ

ن مااْ جمااا٘ش الجهااىد وج٣املهااا وجبااد٥ الّااىن حُااث ال ٌعااخىُْ الّامال أن ًىجااض مهامااه دون الخّاااو الخّااون:  -8

.ً  آلاخٍش

ُت. ما جخممىه مً ُٜم ِ٘ش ذ اهبثٝذ هفىؿ اإلاُثاٛ مً هزه اإلابادة، وجاءث مّبرة ِنها ِو  ٜو

 

 



 

 

 

 

 

 

 مواد امليثاق

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 أخالٛ أظاظُت:الٙفل ألاو٥: 

م ٜى 9 ّت ؤلاظالمُت، واجباُ اإلاىهج الٍٝى  . الالتزام بالؽَش
َ
مال  ِو

َ
 .ال

 العّىدًت والخُٝذ بها.. احترام أهٍمت اإلامل٢ت الّشبُت 0

 .. البحث في ١ل ِمل ًِ سلا الخالٞ ومفلحت الخلٞ وسحمتهم0

اٜبت هللا في العش والّلً.ا. 4  حدعاب هُت ِمل الخحر، ومش

 . الخ٣امل مْ الّاملحن في الٝىاُ الخحري واإلاؽاس٠ت مّهم في جىمُت املجخم5ْ

 جخمْ.. جٝبل الخىُى الاجخماعي لجمُْ الٙئاث والجيعُاث في امل6

 .. جحمل أماهت اإلاعئولُت، واإلاؽٝت اإلافاحبت للّمل ٜذس اإلاعخىاُ ودوهما لشس، مْ الٙشح بّمل الخحر7

ت الّمل.8  . الىالء للمىٍمت، والحٙاً ِلى ظمّتها، والبّذ ِما ًجشح خحًر

 صحابه.ألالخمحز  الىٍش للىجاحاث ِلى أنها مؽتر٠ت بحن الّاملحن واإلاىٍمت، مْ وعبت. 9

 ذًم الٝذوة الحعىت للّاملحن في الٝىاُ الخحري.. ج92ٝ

اث هللا ١ا٘ت99  وسحمتها. . املحاٍ٘ت ِلى البِئت وم٢ىهاتها، وؤلاحعان الى مخلٜى

 . الخحشص مً أي ظبب لالهٝعام والخالٗ.90

ُت بُاهاث الضمالء واإلاىٍمت واإلاعخُٙذ90ًً  .. املحاٍ٘ت ِلى خفـى

 .ت أو ججُحرها لفالح الىٙغ. الابخّاد ًِ جباد٥ اإلافالح الشخف94ُ

 . ألاماهت في اظخخذام الخٝىُت والخىبُٝاث والىظاتل الحذًثت.95

 ظبحاهه. .ـذٛ الالخجاء الى هللا بىلب الخىُ٘ٞ والعذاد وجحفُل ما ًشلُه96

 

 ألاخالُٜاث اإلاشجبىت بالجىاهب اإلاهىُت:الٙفل الثاوي: 

 اإلاىٍمت.. احترام اللىاتح وألاهٍمت والّٝىد اإلاّخمذة مً 9

ما٥ اإلاى١لت الُه خالله دون ؼٕله بؤمىس 0 ذ الّمل وجىُٙز ألِا  أخشي. . الخُٝذ بٜى

ى٥ اإلاهىُت للّمل0  .. الالتزام بالٝىاِذ وألـا

ما٥ ِلى الىجه ألا٠مل.4  . حسخحر اإلاّاٗس واإلاهاساث لخىُٙز ألِا

ش اإلاهاساث واإلاّاٗس والاواُل ِلى ١ل ما هى جذًذ5  .مجا٥ الّملفي  . الجذًت في جىٍى

أو مْ أي مىٍمت أخشي أزىاء الخّاٜذ ، . الالتزام بالّٝىد واإلاىازُٞ والاجٙاٜاث واإلاخىلباث بِىه وبحن اإلاىٍمت6

 معئولُتها. أو الخّاون أو جٝذًم الخذمت وجحمل

 .. الذ٘اُ بمىلىُِت ًِ اإلاىٍمت ححن جخّشك ألي هٝذ جاتش أو تهمت ٔحر صحُحت7



 

 

وجٝذًم اإلاٝترحاث حىلها ألصحاب  شوهت في ألاداء، وجزلُل الّٝباث حعب ـالحُاجه. جِعحر ؤلاجشاءاث، واإلا8

 الٝشاس.

ُاط سلا اإلاعخُٙذًً وأصحاب9 شها ٜو  الّالٜت. . جحعحن معخىي الخذمت وجىٍى

ت92 ٍش  .. اإلابادسة الى وشح ألا٣٘اس واإلاٝترحاث الخىٍى

ت في الخىٌُٚ أو ِى99 ت أو الٙئٍى ت الّىفٍش  الخذماث. ذ جٝذًم. جحاش ي الخٜٙش

ش دون جطخُم أو جملُل.90  . الفذٛ في اِذاد الخٝاٍس

90ً  .. اإلاؽاس٠ت في ـىْ الٝشاساث وإبذاء آلاساء مْ جٝبل  ساء آلاخٍش

 . جٝذًش الؽشا٠ت والخ٣امل بحن اإلاىٍمت وأي مىٍمت أخشي.94

ت . جىوحن الخبرة واظخذامتها في اإلاىٍمت لخؤهُل الفٚ الثاوي، وهٝل95  .اإلاّ٘ش

ّضص الّالٜاث ؤلاًجابُت96  بحن أصحاب الّالٜت. . الخىاـل الّٙا٥ بما ًحٝٞ أهذاٗ اإلاىٍمت، َو

 . ؤلا٘ادة مً الخٝىُاث والىظاتل الحذًثت لخذمت اإلاىٍمت واإلاعخُٙذ.97

ت لألمً والعالمت وججىِب اإلاىٍمت أي مخاوش98  .. مىح ألاولٍى

 .مفلحت خاـت . الخجزه ًِ أي خذاُ أو جملُل أو الحفى٥ ِلى99

 

 ألاخالُٜاث اإلاشجبىت بالجىاهب اإلاالُت:لٙفل الثالث: ا

 . جحمل معئولُت أي ِهذ مالُت أو ُِيُت بؤماهت واهمباه9

ي. . الحٙاً ِلى أـى٥ اإلاىٍمت وممخل٣اتها ومىاسدها الّامت والخاـت،0 ُاهتها مً الخٍٙش  ـو

 .هٍامُت مؽبىهت أمىُت أواحعان الخذبحر اإلاالي والحزس مً أي مّامالث مالُت  0

ت 4 ٝت مهىُت مُّاٍس  واضحت. جٝبل اإلاعاءلت لخبرتت الزمت أو لخىلُح ما ٌؽ٣ل بىٍش

ٝت هٍامُت مىزٝت ارا5 ولبذ ماً اإلاخباُر ُ٘ماا ًخفاه أو ماً  . ؤلا٘فاح ًِ اإلاّلىماث والبُاهاث اإلاالُت بىٍش

 .ؤلاداسة الح٢ىمُت اإلاّىُت

ن الهذاًا أو الهباث اإلاشجبىت6  .ٓى عم بمىّٜه الىٌُٙي جحذ أي معمى أو . ٘س

بت، وبُان ما ًمىْ مً اظاءة الًٍ.سّ . الخى 7  ُ ًِ مىاوً الٍش

باتهم8 حن ؤس ا٘ٝت مْ ألاهٍمت . ـٗش اإلابالٖ اإلاالُت اإلاخبُر بها حعب الؽشوه اإلاخبِر  .اإلاخى

ن الشؼىة والععي إلا٣ا٘حتها9  .. ٘س



 

 

 ألامىا٥. لٙعاد اإلاالي أو ٔعُل. الابخّاد ًِ الخىسه في أي ؼ٣ل مً أؼ٣ا٥ ا92

 .والّاملحن . الاحخٙاً بجمُْ الىزاتٞ واإلاعدىذاث اإلاالُت التي جحَٙ حٝٛى اإلاىٍمت99

 

 الٙفل الشابْ: أخالُٜاث الّاملحن مْ اإلاعخُٙذ:

 اإلاخاحت. . جٝذًم الخذمت التي ًحخاجها اإلاعخُٙذ بؤ٘مل الىظاتل واإلاماسظاث9

 الخذمت اإلاٝذمت له، وظماُ مٝترحاجه وهٝلها. . الّىاًت بآساء اإلاعخُٙذ 0ًِ

 . حعهُل جٝذًم الخذمت للمعخُٙذ دوهما حُّٝذ.0

اًخه4  .مً ألاخىاس . اجخار الخذابحر الالصمت التي مً ؼؤنها حَٙ ظالمت اإلاعخُٙذ، وٜو

 حعُ . حَٙ ٠شامت اإلاعخُٙذ، والحزس مً أي جفٗش ًجشح مؽاِشه، أو ًمشه5
 
  ا

 
ا  .أو مّىٍى

الماااي ماااْ مشاِااااة. الاظااادئ6 ش واليؽاااش ؤلِا أخالُٜااااث الفاااىسة أزىااااء الخىزُاااٞ،  زان ماااً اإلاعاااخُٙذ حاااا٥ الخفاااٍى

 حالت اإلاعخُٙذ. وأخالُٜاث البحث الاجخماعي أزىاء دساظت

اإلاٝذمات لاه ِىاذ الحاجات، وبُاان  . جٝذًم ما ًحخاجه اإلاعخُٙذ مً هصح وجىجُه دون الضام، وؼشح الخذمات7

 .التي ًخىجب ِلُه جؤدًتها للحفى٥ ِلى الخذمت ، والالتزاماثالحٝٛى والٙشؿ اإلاخاحت له

 .. الخٙاِل مّه بالتهىئت أو اإلاىاظاة حعب اإلاٝام8

 اإلابادسة في البحث ًِ اإلاخّٙٙحن مً املحخاجحن لخذماث اإلاىٍمت.. 9

 .. الّذ٥ في خذمت اإلاعخُٙذًً دون محاباة أو جححز92

 .خاوشه وجىجيهه إلاا في ـالحه ت مً ِذمه، مْ جىُِب. الفذٛ مْ اإلاعخُٙذ في اظخحٝاٜه الخذم99

وجحماال مااا ًفاااحب رلاا٤ مااً  . الخجاااوب الٙااىسي مااْ ألاصماااث وال٢ااىاسر وأصااحاب الحاجاااث اإلاعااخ جلت90

 لٕىه ِمل، أو الحاح.

 . جز٠حره بالخى١ل ِلى هللا ظبحاهه في جمُْ ؼئوهه مْ ّ٘ل العبب.90

ادة محبخه 94  .إلاىاوىُه. حّمُٞ ـلخه بىوىه، وٍص

 

 



 

 

 

 أخالُٜاث الشإظاء مْ الّاملحن:الٙفل الخامغ: 

شجٝي بؤدائهم.9 ْ ٜذساث الّاملحن ٍو  . الاحخٙاء ب٣ل ما ً٘ش

ٚ، مْ ح0َٙ  ٠شامتهم. . جٝذًش أحىا٥ الّاملحن، والخّامل مّهم بما ًخىلبه اإلاٜى

 . الخّامل بّذ٥ وإهفاٗ.0

ت.4 اء بحٝٛى الّاملحن اإلاادًت واإلاّىٍى  . ال٘ى

 حشجُْ سوح اإلابادسة والابخ٣اس. .5

ً في بىاء الٝشاساث واخخُاس ألاوعب6  .منها . اؼشاٟ ٘ٛش الّمل مً ٔحر اإلاذًٍش

 .. وعبت الىجاح ألهله، والىٜىٗ مّهم في ألاخىاء ٔحر اإلاٝفىدة7

 .. الخىال8ْ

 

 :أخالُٜاث اإلاشإوظحن مْ الشإظاءالٙفل العادط: 

ٞ الدعلعل 9  الىٌُٙي في اإلاىٍمت.. جٝبل الخىجيهاث ٘و

ُت0  .. جىٜحرهم والخّامل مّهم بما جٝخمُه آلاداب اإلاِش

 . الخّاون مّهم إلهجاح الّمل باألداء اإلاخٙاوي والشأي الفادٛ.0

 .الّمل . جٝذًم الىفُحت اإلاهزبت، وإبالٔهم ًِ أي مخالٙت أو ـّىبت أزىاء4

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :أخالُٜاث الّاملحن ُ٘ما بُنهمالٙفل العابْ: 

شاٗ .9 ّت ؤلاظالمُت وأح٣امها، وبمٝخمُاث ألِا والخٝالُذ التي ال جخالٙها ُ٘ما ، الالتزام بخّالُم الؽَش

 .ًخق الخّامل بحن الجيعحن

ض سوح ألاخىة، ووؽش أجىاء اإلاىدة والاحترام. 0  .حٍّض

 .الُّٝم . الابخّاد ًِ معاوة ألاخالٛ ١الخىابض والُٕبت والىمُمت والخجعغ والجذ0٥

 .الخٙاِل بالتهىئت أو اإلاىاظاة حعب اإلاىاظبت. 4

خزاس الجمُل ًِ أي ظلٟى ٔحر التٞ.5  . الِا

اإلاىالبت بما جشاه حعب  . الخّامل بح٢مت مْ أي هضاُ ًْٝ بحن الّاملحن مْ حَٙ حٞ ألاوشاٗ في6

 .العُاظاث اإلاخبّت والىٛش الىٍامُت

 ؤلاًجابُت. هم وخفاتفهممشاِاة اهخماماث الضمالء ومضاًاهم وؤلاؼادة بمىجضات 7

ُما ًخذمه ٘ٝي8  .، اٜخفاس الخىاـل بحن الجيعحن ِلى ؼئون الّمل ٘و

ادة مهاساث الّاملحن9  ُ٘ما ًخذم اإلاىٍمت واإلاعخُٙذ. . الحشؿ ِلى هٝل الخبراث والخجاسب اإلاهىُت وٍص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نص امليثاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 هللا الشحمً الشحُم بعم

لى   :وبّذ، وصحبه ومً والاه ه لالحمذ هلل والفالة والعالم ِلى سظى٥ هللا ِو

 
 
واضاااح فاااي مجخمّىاااا، وأهمُااات  إلااااا للٝىااااُ الخحاااري ماااً م٣اهااات ساساااخت فاااي دًيىاااا وزٝا٘خىاااا املحلُااات، وأزاااش ٘ىٍاااشا

اات اإلامل٢اات الّشبُاات العااّىدًت  ، 0202 ٌاااهشة فااي سٍإ
 
 فااي هاازا الٝىاااُ ٘اابوي أجتهااذ مخلفاا وبفااٙتي ِااامال

 
ُ٘مااا  ا

 ًلي:

 اإلاىٍمت للّمل الخحري. أن أ٠ىن ٜذوة حعىت باحترام أهٍمت اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ولىاتحها

ً مااااالء  وأحّاماااال مااااْ جمُااااْ الّاااااملحن وأصااااحاب الّالٜاااات مااااً معاااائولحن ومااااذًٍش حن ومعااااخُٙذًً ِو ومؽاااا٘ش

ذٛ وؼٙاُ٘ت والتزام  .وؼش١اء ب٣ل أدب ـو

ذ وجهذ   ألداء ِملي بمهىُت و٠ٙاءة وإجٝان.وأن أبز٥ ما أظخىُْ مً ٜو

ٞ الّمل والضمالء في ١ل ما ًخذم الّمل وأهذا٘ه.  وأن أحّاون مْ ٍ٘ش

ِااً أي جفااٗش ًاائزش ظاالبا ِلااى  وأن امخىااْ ِااً أي ظاالٟى مااً ؼااؤهه الحاااٛ المااشس بااي أو باإلاىٍماات، مااْ الخجاازه

 رمتي اإلاالُت وأداثي اإلانهي.

بات فاي  ملتزماا ب٣اال ماا جمامىه اإلاُثااٛ مااً  خذمات الااىوً وهٙاْ املجخماْ،واحدعاب فاي رلا٤ ألاجاش مااً هللا، والٔش

ُم، ظاتال مً هللا ةمباد  الّىن والعذاد. ومىاد ٜو

 

 جمُّت البر باإلاذًىت اإلاىىسةاإلاىٍمت:               .الاظم: ............................................
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