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اإلاُثاق ألاخالقي للمخعىع
 الغزض من الدلُل:
يهدف هـذا اإلاُثـاق ئلـى جىضُـذ الضىابغ والالتزاماث واللُـم واإلابـادب الخـي حطاهم في جدلُم مطتهدفاث رؤٍت اإلاملكت
 2030للىصىل ئلى ملُىن مخعىع ،وجددد اإلاخعلباث اإلانىظت باإلاخعىغُـن وواجباتهـم ،وجدفـظ خلىكهـم أثنـاء ممارضت
الػمـل الخعىغـي.
ئن الالتزام باإلاُثاق ألاخالقي ٌُ ّ
طه ُل وَطاغد جمُؼ ألاظزاف اإلاشاركت في الػمل الخعىعي غلى أداء مهامهم بجىدة وكفاءة
ِ
غالُت .من خالل التزامهم بالػناصز الخالُت:
 -1اللُم وألاخالق:
البد أن جزجبغ ألاغمال الناجحت بمزجػُت أخالكُت مطخمدة من دًننا الحنُف وكُم مجخمػنا الطػىدي ،ومن رؤٍت
اإلاملكت  2030بما ًنػكظ غلى جصزفاث اإلاخعىع وٍلىده ئلى جدلُم الغاًت من اإلاشاركت الخعىغُت .ومن أجل هذا
ًجب غلى اإلاخعىع:
-1
-2
-3
-4

الالتزام باللُم وألاخالق ً
بناء غلى اإلابادب ؤلاضالمُت واإلاىاظنت اإلاطإولت.
ً
الخدلي باإلاطإولُت غن غمله الخعىعي بما ًنػكظ ئًجابُا غلى الجمػُت واإلاجخمؼ.
ئهجاس الػمل الخعىعي بأماهت وهشاهت وفم ملخضُاث الػمل الخعىعي ومبادةه وأخالكه.
جلدًز ومػاملت الجمُؼ باخترام وكزامت.

 -2الطزٍت:
ًنعىي الػمل في اإلاجال الخعىعي غلى الػدًد من اإلامارضاث التي ال جخلى من الاظالع غلى بػض ألامىر الطزٍت
للشزٍدت اإلاطخفُدة من الخدمت وغيرها ،ئلى جاهب خطاضُت بػض اللضاًا اإلاعزوخت في بزهامج الػمل الخعىعي،
وحشمل الطزٍت كافت ألامىر اإلاكخىبت واإلالزوءة وؤلالكتروهُت وما هى في خكم “الطزٍت” كما هى مخػارف غلُه من كبل
الناص ،وبناء غلُه فُجب غلى اإلاخعىغين الالتزام بالخالي:
3

 -1غدم ئفشاء مػلىماث خاصت باإلاطخفُدًن من الػمل الخعىعي.
 -2غدم ئفشاء اإلاػلىماث اإلاصنفت بكىنها "ضزٍت" غن الجمػُت بأي وضُلت كاهذ ضىاء ئغالمُت أو غيرها أثناء
جعىغه أو بػده.
 -3اإلاىثىكُت وجدمل اإلاطإولُت:
ً
ً
أن ًكىن اإلاخعىع مدال للثلت ،مخصفا باإلاطإولُت في جصزفاجه وأكىاله ،ئضافت ئلى كىهه:
-1مخدمال إلاطإولُت جنفُذ ألاغمال اإلاناظت به.
ً-2زجؼ ئلى منطم البرهامج أو صاخب الصالخُت في خالت وكىع مشاكل أو جددًاث.
ً
 -3مدركا لكىهه ال ًمثل الجمػُت التي ًنخمي ئليها فلغ ،بل هى ممثل للىظن وكُمه ومبادةه.
 -4الخىاصل الفػال:
ًن ّمي الخىاصل الفػال غالكاث جُدة بين اإلاخعىع وأصدكاةه وسمالةه في الػمل ،واإلاطخفُدًن الذًن ًخػامل مػهم،
وَطاغد غلى جنمُت كدراث الفزد في الخػبير غن هفطه وجددًد أفكاره وآراةه بىضىح بما ًجػل آلاخزٍن كادرٍن غلى
فهمه ،وهذا ٌطاغد غلى خل اإلاشكالث والخغلب غلى الخددًاث .ولذا ًجدر باإلاخعىع:
 أن ٌطخفُد من الػمل الخعىعي في رفؼ الخبرة الػملُت واإلاهنُت.ً
ً
 أن ًكىن واغُا وملما بمزجػُت الاضخفطاراث خىل الطُاضاث وؤلاجزاءاث في الجمػُت . أن ًخىاصل مؼ آلاخزٍن بجىدة وفاغلُت. -5جلدًم الدغم:
جنظز الجمػُت لكل فزد من اإلاخعىغين غلى أهه جشء هام من غملُه الدغم بكل ألاشكال اإلامكنت إلهجاح الػمل
ّ
الخعىعي .ولهذا فاهه ًُ َخىك ُؼ من اإلاخعىع:
ً
ً
 أن ًكىن داغما إلان خىله من اإلاطخفُدًن واإلاخعىغين آلاخزٍن ،خصىصا في اإلاكان الذي ًإدي فُه غملهالخعىعي.
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ً
 أن ًكىن داغما لجمُؼ الجهىد الزامُت ئلى حػشٍش الكفاءة والفػالُت وجدلُم الخميز في ئدارة الجمػُت فيمجال الػمل الخعىعي.
 -6الصخصُت ؤلاًجابُت:
الصخصُت ؤلاًجابُت هي الصخصُت اإلابادرة اإلاػعاءة التي حطاهد وحطاهم دون اهخظار ملابل ،وهي شخصُت متزهت،
ومخىاسهت بين الحلىق والىاجباث وجمخلك الجدًت ،واإلاىضىغُت واإلاثابزة .وبناء غلى هذا ًنخظز من اإلاخعىع ؤلاًجابي ما
ًلي:
-

أن ًلدم ما لدًه باًجابُت مثمزة جنػكظ غلى من خىله.
أن ًخخذ الجاهب ؤلاًجابي اإلانفخذ في الخػامل مؼ الػاملين في الجمػُت وحسخير ؤلامكاهاث اإلاخاخت له إلهجاح
اإلاشارَؼ الخعىغُت التي ٌػمل بها.
أن ًدزص غلى اإلاظهز الخارجي اإلاناضب في جمُؼ ألاوكاث واإلاناضباث.
أن ٌطعى للخػزف غلى ألاهماط الاجخماغُت والطلىكُت للمطخفُدًن من الػمل الخعىعي ،بهدف جدطين
حػامله مػهم واضدُػابهم بشكل أفضل.

 -7اإلاهنُت:
البد أن ًزجبغ أي غمل بىضُلت للُاص هجاخه ،وٍمكن كُاص هجاح الػمل الخعىعي بنخاةجه ؤلاًجابُت التي
جنػكظ غلى اإلاطخفُدًن منه ،وبمطخىي مهنُت اإلاخعىع ومطخىي ججىٍده لػمله ،ومن دالةل اإلاهنُت في الػمل
الخعىعي:
 -1أن ٌطعى اإلاخعىع ئلى رفؼ وجدطين أضالُب الػمل وججىٍدها والاضخفادة من الخعىراث اإلاهنُت في هفظ
اإلاجال.
 -2أن ًدزص اإلاخعىع غلى جلدًم الػمل وئخزاجه بأغلى مطخىٍاث الجىدة اإلامكنت.
 -3أن ًلىم اإلاخعىع بادارة شإوهه الخاصت والػملُت بعزٍلت ال جضز بطمػت الجمػُت التي ًخعىع مػها.
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 -8اإلازجػُت:
ُ
لكل غمل منظم مزجػُت ولىاةذ ًجب الخلُد بها لضمان جىدة الػمل واإلاخزجاث ،وجلشم اإلازجػُت الػاملين في الػمل
الخعىعي:
-1
-2
-3
-4
-5

بدنفُذ اإلاهام بدطب الهُكلُت واإلازجػُاث اإلاػخمدة في الجمػُت .
بااللتزام الكامل بالضىابغ واللىاةذ والطُاضاث اإلاػخمدة من كبل الجمػُت .
بااللتزام باإلادافظت غلى ممخلكاث الجمػُت وغلى الػهد اإلاطلمت ئلُه بجمُؼ أشكالها وئغادتها للمنظمت.
بااللتزام باالجفاكُاث والشزاكاث التي حػلدها الجمػُت .
باالمخناع غن ئغعاء أي حػهد أو التزام هُابت غن الجمػُت دون الزجىع للمطإولين وأخذ الخصزٍذ الزضمي
بذلك.

 -9جضارب اإلاصالح:
جضارب اإلاصالح هى الىضؼ أو اإلاىكف الذي جخأثز فُه مىضىغُت كزار اإلاخعىع واضخلاللُخه أثناء أداةه لػمل الخعىعي
ً
بمصلحت شخصُت ،مادًت أو مػنىٍت ُّ
تهمه شخصُا ،أو تهم أخد أكاربه ،أو أصدكاةه اإلالزبين ،أو غندما ًخأثز غمله
الخعىعي باغخباراث شخصُت مباشزة أو غير مباشزة ،أو بمػزفخه باإلاػلىماث التي جخػلم باللزار .ومن أجل جفادي
هذا الخضارب في اإلاصالح ًجب غلى اإلاخعىع:
 -1غدم اضخخدام مىارد الجمػُت ألغزاض ومنافؼ شخصُت ،بأي شكل من ألاشكال.
 -2الامخناع غن كبىل أي هدًت أو خدمت أو غعاًا باضخثناء الحاالث التي جبررها كىاغد وأغزاف الضُافت
واللُاكت.
 -10اإلاطاواة في الخػامل:
ً
 ًجب أن جنػكظ اإلاطاواة في الخػامل غلى أداء اإلاخعىع غلى أضاص واضح وخُادي بػُدا غن كل أهىاع الخديزوالػنصزٍت .ولهذا ًجب غدم الخمُيز في جلدًم خدمت الخعىع للمطخفُدًن غلى أضاص الػزق أو اللىن أو الجنظ أو الطن أو
الجنطُت أو الدًن أو ؤلاغاكت الجطدًت أو الػللُت.
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