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 العهود واملواثيقأخالقيات العمل .. 

 5102ًَفوثش  8 :فٖ جشٗذٓ ؤخثاس الخل٘ج تاسٗخ الٌشش

 صوشٗا خٌجٖ وتَسذالتملن: 

 

آخش، ٍهي ًَػ٘ٔ هي هجتوغ بلى « ؤخالل٘ات الؼول»ٗختلف هؼٌى هصغلح 
هي الواسسات بلى ًَػ٘ٔ ؤخشى، ٍستوا هي هاسسٔ بلى هاسسٔ ؤخشى 
تحسة هي ٗذٗش الواسسٔ، ؤٍ حتى ستوا تحسة الوصالح التٖ تحىن 

 .تله الواسسٔ

ػٌذها تُؼغى لِ ٍٗؼتثشّا « الششَٓ»فمذ ٗستحسي تؼض اإلداسٗ٘ي 
شّا سشَٓ ّذٗٔ هماتل الؼول الزٕ لام تِ، ٍلىٌِ ٍفٖ الَلت راتِ ٗؼتث

 .بى ؤُػغ٘ت ألحذ الؼاهل٘ي فٖ هاسستِ، ٍخاصٔ بى واى رله فٖ الخفاء

ٍستوا ٗتؼوذ ؤصحاب األػوال تشن هَضَع ؤخالل٘ات الؼول توخل ّزُ 
الشهادٗٔ، فوا َّ حالل لٖ حشام ػل٘ه، ٍلألسف فةىّ ّزُ الوغاع٘ٔ ّٖ 

سَاء الحىَه٘ٔ ؤٍ  –التٖ تسَد لغاع األػوال الَ٘م، فالواسسات 
 ٍحذٍد هماٗ٘س تضغ ؤى األح٘اى هي وخ٘شٍ فٖ تفضل ال – خاصٔال

 الؼاسهٔ الفَضى ّزُ ظل فٖ ؤًْا هٌْا اػتماد ٍاألػوال، الؼاللات
 .لذْٗا الوَظف٘ي ؤػٌاق فٖ ٍحتى ٍاألفىاس األػوال فٖ تتحىن ؤى ٗوىٌْا

فثؼض الوٌظشٗي ٗجذٍى ؤى ؤخالل٘ات الؼول ّٖ تله التٖ تخذم هصالح 
ٍاإلداسٗ٘ي، ؤوخش هي هجشد عاػٔ األًظؤ ٍالماًَى هالىٖ الواسسٔ 

الذاخلٖ، ح٘ج ٗؼتمذٍى ؤى ؤصحاب الوصلحٔ ّن هي ٗحذد ًَػ٘ٔ 
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ؤخالل٘ات الؼول التٖ ٗجة ؤى تسَد هجتوغ الؼول، لزله فْن ٗاهٌَى 
تإًِ ٗجة ػلى الوَظف ؤى ٗخذم الوذٗش ؤٍ صاحة الواسسٔ لثل ؤى 

هي الوذٗشٗي ٍالوساٍل٘ي  ٗمذم ؤٕ خذهات للواسسٔ ًفسْا، فىخ٘شٌ
ٗاهٌَى تإى هي ٗمَم تحول حمائثْن ٍفتح األتَاب لْن ّن هي 
ٗستحمَى التىشٗن، ألىّ رله فٖ ػشفْن جضء ؤص٘ل هي ؤػوال الوَظف، 
ؤها هي تؼشللِ ؤحمال الىشاهٔ اإلًساً٘ٔ ٍال ٗمَم تلحس األحزٗٔ فةًِ ال 

 .ٗستحك التىشٗن

ض الفَضى، ظْش ها ٗؼشف توصغلح ٍتٌاءٖ ػلى ّزُ الشغثٔ فٖ بٗجاد تؼ
التٖ تؼٌٖ تثساعٔ الم٘ن ٍالوؼاٗ٘ش التٖ ٗستٌذ بلْ٘ا « ؤخالل٘ات الؼول»

ؤفشاد الواسسٔ الَاحذٓ تْذف التو٘٘ض ت٘ي ها َّ صح٘ح ٍها َّ خغإ، 
ٍحتى ّزُ الوؼاٗ٘ش ٍالم٘ن ٗجة ؤال تستٌذ ػلى ؤَّاء األفشاد، ٍبًوا ٗجة 

ٔ حتى ٗخضغ لْا جو٘غ ؤفشاد ؤى تستٌذ ػلى سوائض ٍهصادس حاتت
الواسسٔ ٍتماس ػلْ٘ا ول األهَس، سَاء واًت تله األهَس تتواشى هغ 
ؤَّائٌا ؤٍ تؼ٘ذٖا ػي سغثاتٌا، ٍّزُ الواسسات التٖ تؼول ٍفك ّزا 
الوٌظَس ٗوىي ؤى تؼشف تإًْا هاسسات هاسس٘ٔ، ؤٍ تاألحشى 

تس٘ش ٍفك هٌظَهات هاسس٘ٔ؛ ألًْا ال تس٘ش ٍفك ؤَّاء الشجال ٍبًوا 
 .األًظؤ ٍاللَائح ٍالوؼاٗ٘ش

ٍفٖ الذٍسات التذسٗث٘ٔ التٖ ؤل٘وْا، ؤٍ حتى هي خالل تؼض االستشاسات 
ٍخاصٔ  –اإلداسٗٔ الشخص٘ٔ، فةًٌٖ دائوٖا ؤًصح الوتمذه٘ي لألػوال 

 ح٘ج هْؤ ػمَد حالحٔ ٗمشئٍا ؤى ٗجة تإًْن – الوشغَت٘ي فٖ السَق
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سسٔ التٖ سَف ٗؼول تْا، ٍّزُ الوا ٍت٘ي تٌِ٘ ششف ٍح٘مٔ تؼذ بًْا
 :الَحائك ّٖ

 

الؼمذ الزٕ تٌِ٘ ٍت٘ي الواسسٔ؛ الزٕ ٗحَٕ الشاتة األساسٖ  -0
 .ٍالؼالٍات ٍاسن الَظ٘فٔ، ٍالؼمَتات ٍالوىافأت، ٍها بلى رله

الَصف الَظ٘فٖ، ٍّزُ الَح٘مٔ تششذن تالتحذٗذ بلى ًَػ٘ٔ ػوله  -5
ٍخاصٔ الوثتذئ٘ي ال ٗصشٍى ٍحذٍدُ، ٍلألسف فةىّ وخ٘شًا هي الؼاهل٘ي 

ػلى ّزُ الَح٘مٔ، بها ألًْن ال ٗؼشفًَْا ٍبها ألًْن ٗخافَى توغالثتْا 
حتى ال تٌسل الَظ٘فٔ هي ت٘ي ؤٗذْٗن، لزله تجذّن هغالث٘ي ؤحٌاء فتشٓ 
الذٍام الشسوٖ تةًجاص وخ٘شٍ هي األػوال التٖ ال توت بلى ٍظائفْن 

ؤخشى ٗستمثل ضَ٘ف األصل٘ٔ تصلٔ، فَْ تاسٓ سىشت٘شا ٍتاسٓ 
الواسسٔ، ٍػٌذها ٗغ٘ة الشخص الزٕ ٗؼول المَْٓ فةىّ هي هغالة 
ٍظ٘فتِ ػول المَْٓ للوذٗش، ٍلألسف فةىّ ّزا الٌَع هي التَظ٘ف هَجَد 
فٖ وخ٘ش هي الواسسات ٍحتى الوٌظوات الذٍل٘ٔ، فمذ خاعثٌٖ وخ٘شٍى 

َى فٖ ّزا، ٍػٌذها ؤش٘ش بلْ٘ن تالوغالثٔ تالَصف الَظ٘فٖ ٗخاف
ٍٗتشددٍى فٖ هخاعثٔ الوساٍل، ٍرله تسثة ؤًْن فٖ حاجٔ بلى 
الَظ٘فٔ ٍٗخافَى ؤى ٗغضة الوساٍل ٍتالتالٖ ٗوىي ؤى ٗٔفصل تغ٘ش 

 .سثة

الَح٘مٔ الخالخٔ، ًؼتمذ ؤًْا ٍح٘مٔ ؤٍ ها ٗوىي تسو٘تْا ه٘خاق  -3
الششف ها ت٘ي الواسسٔ ٍالوَظف الجذٗذ، ٍّزُ الَح٘مٔ ٗجة ؤى تىَى 

ا ت٘ي الواسسٔ ٍالوَظف، ح٘ج ٗجة ؤى ٗزوش فْ٘ا الوَظف هتثادلٔ ه
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تغلؼاتِ ٍعوَحاتِ التٖ ٗشٗذ تحم٘مْا هي خالل ّزُ الَظ٘فٔ ٍو٘ف 
ٗشٗذ هي الواسسٔ ؤى تؼاهلِ وةًساى ٍشخص لذِٗ عوَحات ٗشٗذ 
تحم٘مْا هي خالل ّزُ الواسسٔ، ؤها الغشف اٙخش، فةىّ ػلى الواسسٔ 

ى تحمك سغثاتِ ٍعوَحاتِ تششط ؤى ؤى تزوش للوَظف و٘ف ٗوىٌْا ؤ
ٗحافظ َّ ػلْ٘ا ٍػلى وًٌَ٘تْا ٍٗمَم تتٌف٘ز سئٗتْا ٍٗحمك 
ؤّذافْا، تاإلضافٔ بلى االلتضام تٌظاهْا الذاخلٖ ٍو٘ف٘ٔ التؼاهل هغ 

 .سئسائِ ٍصهالئِ ٍها بلى رله هي هىًَات
 

ّزُ الَحائك الخالث ّٖ الؼَْد ٍالوَاح٘ك التٖ تشتظ ّزا الوَظف تْزُ 
واسسٔ، فوي خاللْا ٗؼشف الوَظف حمَلِ ٍٍاجثاتِ، وزله فةىّ ال

الواسسٔ تضغ حذٍدا لحمَلْا ٍٍاجثاتْا، ػٌذّا ٗشؼش الوَظف تإى 
حمَلِ هصأً ٍهستمثلِ هضوَى، لزله ٗستغ٘غ ؤى ٗؼ٘ش فٖ ؤهاى 
ٍعوإًٌ٘ٔ، فال ٗخاف الوستمثل ٍال ٗحول ّن ح٘اتِ ٍلَت َٗهِ 

ػٌذها لال:  صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلنل اهلل ٍػ٘الِ، ٍرله هصذالًا لمَل سسَ
هٓيْ ؤَصٕثٓحٓ هٌِْىُنٕ آهًٌِا فِٖ سِشْتِِِ هٔؼٓافًى فِٖ جٓسٓذُِِ ػٌِْذُٓٔ لَُتٔ َٕٗٓهِِِ »

، ؤخشجِ الثخاسٕ. ػٌذئز ٗوىٌٌا «فَىَإًََّوٓا حِ٘ضَتٕ لَِٔ الذًُّْ٘ٓا تِحٓزَافِ٘شِّٓا
ِ، ّزا التَاصى َّ وواسسٔ ؤى ًغالة الوَظف توا ًشٗذ ضوي حذٍد ػول

الوغلَب فٖ الَظائف الَ٘م، ٍخاصٔ فٖ الذٍل التٖ تؼاًٖ هي هشاول 
التصادٗٔ فٖ ه٘ضاً٘تْا، فال هَظف ٗظلن ٍال هاسسٔ تؼغٖ هي غ٘ش 

 .هشدٍد
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ٍػٌذها عشحٌا ّزُ الفىشٓ فٖ ٍاحذٓ هي الٌذٍات الوتؼلمٔ تةداسٓ األػوال، 
اد هٌْن ؤًْا غ٘ش لن ٗستسغْا تؼضٗ هي سجال األػوال، ٍرله اػتم

ضشٍسٗٔ، ففٖ اػتمادّن ؤًِ هي ٗشٗذ ؤى ٗؼول لذى الواسسٔ فةًِ 
ٗجة ؤى ٗخضغ لْا ٍألًظوتْا، ٍلىي تؼذ ػذٓ ؤشْش ؤتصل تٖ ؤحذ سجال 

بًِ فىش فٖ »األػوال الزٗي لن ٗستس٘غَا الفىشٓ، ٍلال ػلى استح٘اء 
٘ذٓ، فىشٓ الَحائك الخالث، ٍخاصٔ ه٘خاق الششف، ٍٍجذ ؤًْا فىشٓ ج

لزله ٗشٗذ ؤى ؤص٘غ لِ ه٘خالا ت٘ي هاسستِ ٍت٘ي الوَظف٘ي الزٗي 
، ٍػٌذها علثت هٌِ ؤى َٗضح لٖ لوارا غَّ٘ش فىشتِ؟ ؤشاس بلى «ٗؼولَى لذِٗ

 .اؤًِ ٍجذّا ػول٘ٔ ٍٗوىي ؤى تذس ػلِ٘ وخ٘شً

ٍها ؤسٗذ ؤى ؤش٘ش بلِ٘ َّ ؤًٌا لن ًإت تفىشٓ جذٗذٓ ٍبًوا ستوا استمٌ٘اّا 
ىشٗن، ٍتالتحذٗذ هي لصٔ س٘ذًا هَسى )ػلِ٘ السالم( هي المشآى ال

ٍالشجل الصالح فٖ سَسٓ الىْف، فؼٌذها علة س٘ذًا هَسى )ػلِ٘ 
السالم( هشافمتِ حتى ٗتؼلن هٌِ، ؤٍضح لِ الشجل الصالح ؤًِ لي ٗغ٘ك 
الشحلٔ ٍاألهَس التٖ ٗوىي ؤى تجشٕ فْ٘ا، ٍلىي هغ بصشاس س٘ذًا هَسى 

لال فةىّ اتثؼتٌٖ فال تسإلٌٖ ػي »شجل الصالح )ػلِ٘ السالم( لال لِ ال
(، برى، ؤصثح ٌّان اتفاق ت٘ي 01، )اٙٗٔ «شٖء حتى ؤحذث له هٌِ روشًا

س٘ذًا هَسى )ػلِ٘ السالم( ٍالشجل الصالح، ّزا االتفاق َّ الزٕ جؼل 
 .الشجل الصالح ٗثذؤ فٖ الشحلٔ ٌٍْْٗ٘ا وزله تٌاء ػلى ًمض االتفاق

 

َد ٍالوَاح٘ك جضءا هي ؤخالل٘ات الؼول، ؤسجَ فْل ٗوىي ؤى ًجؼل الؼْ
 .رله


