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 ُلدُح

واألؿالق اإلطالٌُح أًِتع األطاض ًظٌىن اًفسد، وٓشس اًلٌّ، ُع دعصًص اًلٌّ دذِشٍ هرٖ اًظٌاطح اًذعسًف ةاًِتادئ واآلداب 

اًِهٌٔح واألؿالكٌح فٍ عالكح اًِىعف ُع شُالئه وزؤطائه، واًذٍ دٔدزض دؼر ئطاز دٌِٔح زوغ اًِظئىًٌح، واالًذصاَ ةها ُع دعصًص سلح 

 اد ةشذى صىزج.اًعِالء ةاًـدُاخ اًذٍ دلدُها اًظِعٌح، واًعٍِ عٌى ُوافؼح اًفظ

 

 أًطاق

دؼدد هرٖ اًظٌاطح اًِظإوًٌاخ اًعاُح عٌى هافح اًعإٌٌُ وُٕ ًهّ عالكاخ دعاكدًح ودطىعٌح فٍ اًظِعٌح، وًظذشٔى ُٕ ذًى 

 .ُٕ دصدز ًهّ طٌاطاخ ؿاصح وفلًا ًألٓغِح

 

 اًتٌاْ

 اؿذٌاز اًِىزد واًِساكتح: 

 ًظٌاطح عٔد اؿذٌاز شسهائهّ وُىزدًهّ. ًظث أْ دطتم اًظِعٌح اًِتادئ أًِصىص عٌٌها فٍ هرٖ ا 

 ًًٌٕظث أْ ًوىْ ًدي اًشسهاء ٓغّ ًِساكتح ُدي اُذشاي اًِىزدًٕ واًِلاو. 

 ٓصاهح األعِاي:

  ًٌذأسٌس ةشوٍ ػٌس الئم عٌى -أو صٔع االٓطتاع ةرًى -ًؼغس عٌى اًشسهاء أًِفرًٕ دلدًّ أو دفع أو طٌث أو كتىي أي شٍء

 وأٓشطح اًظِعٌح.  عٌلح ةأي ُٕ أعِاياًلسازاخ أو اإلطساءاخ اًِذ

 .ًظث أْ ًداوَ اًشسهاء عٌى اًعٌٌِاخ واإلطساءاخ ًِٔع األٓشطح اًفاطدج واهذشافها 

 أًِافظح اًشسًفح: 
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  ًظث أْ دظسي اًظِعٌح واًشسهاء أًِفرًٕ أعِاًهّ ةِا ًذىافم ُع كىاعد أًِافظح اًشسًفح واًلىًح وةِا ًذىافم ُع

 دي، طعٌا ًِوافؼح االػذواز. ٓغاَ أًِافظح اًظعى

 ًظث أْ دظذـدَ واًظِعٌح اًشسهاء أًِفرًٕ ُِازطاخ األعِاي اًعادًح ةِا فٍ ذًى االعالٓاخ اًدكٌلح واًؼلٌلٌح. 

 

 دكح طظالخ األعِاي:

  .ًَظث أْ دذلٌد ودذطاةم اًدفادس واًظظالخ اًِاًٌح وفم ُعاًٌس وُتادئ اًِؼاطتح اًعا 

  هاٌُح ودكٌلح ُٕ طٌِع اًظىآث اًِادًح.ًظث أْ دوىْ اًظظالخ 

   .ًظث أْ دوىْ اًظظالخ ُلسوءج وواضؼح ودعوع اًِعاُالخ واًِدفىعاخ اًفعٌٌح 

 ًظث أال دظذـدَ اًظِعٌح واًشسهاء أًِفرًٕ أي أُىاي ػٌس ُظظٌح وُلٌدج فٍ اًدفادس. 

 ػِاًح اًِعٌىُاخ: 

 ٌواًذٍ دشٍِ أي ُعٌىُاخ  ح اًفوسًح واًِعٌىُاخ اًظسًح،ًظث أْ دؼٍِ اًظِعٌح واًشسهاء أًِفرًٕ ػلىق اًٌِو

 شـصٌح ًذّ طِعها أو دـصًٔها أو ُعاًظذها.

  ًظث أْ ًعٌِىا عٌى ُٔع فلداْ أو ئطاءج اطذـداَ أو طسكح أو اًىصىي ػٌس أًِاطث ًٌٌِوٌح اًفوسًح واًِعٌىُاخ اًظسًح

 أو هشفها أو دؼٌٌسها. 

 ٌس اًِسؿص ةه و/أو ٓشس اًِعٌىُاخ اًذٍ دّ اًؼصىي عٌٌها.ًظث دىفٌس طتٍ اًؼِاًح ُٕ االدصاي ػ 

 طىدج أًِذع:

   ًظث أْ ًضِٕ اًشسهاء أًِفرًٕ اًِشازهٌٕ فٍ عٌٌِح اإلُداد ةاًِىاد/أًِذظاخ واؿذتازها ودؼٌٌفها واالُذشاي ًٌِذطٌتاخ

  .ٔذظاخاًـاصح ةٌىائؽ ضِاْ اًظىدج وُِازطح اًذصٌٔع واًِـذتسًح أًِاطتح اًِظظٍ ةها اًِ

  ًظث أْ دوىْ اًىسائم أو اًتٌآاخ ذاخ اًصٌح ةاًِىاد/أًِذظاخ اًذٍ ًذّ اًلٌاَ ةها، أصٌٌح ودكٌلح وُلسوءج وُساكتح وكاةٌح

 ًالطذعادج وآُٔح ةؼٌص ال ًِوٕ اًذالعث ةها ةشوٍ ُلصىد أو ػٌس ُلصىد وال ًِوٕ فلدها. 

 اًظظالخ اًذٍ دضعها اًظهاخ ذاخ اًعالكح وهرًى دٌى أًِصىص ًظث اُذشاي اًشسهاء أًِفرًٕ ًوٍ ُذطٌتاخ االػذفاظ ة

 عٌٌها فٍ أي ادفاكٌح ُىكعح ُع اًظِعٌح.
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 االُذشاي ًٌضىاةط اًذظازًح:

   ًظث أْ ًِذشٍ اًشسهاء أًِفرًٕ ًظٌِع ضىاةط االطذٌساد واًذصدًس واًعلىةاخ اًِعِىي ةها وػٌسها ُٕ األٓغِح ذاخ

 اًعالكح االُذشاي األُشٍ.

 ء اًِـاوف:ئةدا

  ًظث عٌى اًشسهاء أًِفرًٕ ئْ دتٌٕ ًهّ ةأْ ُىعفًا ًدي اًظِعٌح أو أي شـص ًعٍِ ٌٓاةح عٔها كد اشذسن فٍ طٌىن ػٌس

 ٓغاٍُ أو ػٌس الئم، ئةالغ ئدازج اًظِعٌح فىزًا.

 شطح دٔذهى كىاعدأو ُٕ ًعٍِ ٌٓاةح عٔها كد اشذسن فٍ أعِاي أو أٓ اًظِعٌح أي فسد أو طهح دعسف أو دشى أْ أػد شسهاء 

أو                                                  اًظٌىن اًِهٌٔح، ًظث أْ ًفصؽ عِا ًدًه عتس زاةط دلدًّ اًشواوي فٍ اًِىكع اًظِعٌح

 وُٕ سّ اإلةالغ عٕ اًِـاوف إلدازج اًظِعٌح.  info@tamkensa.org ازطاي ةسًد اًوذسوٍٓ اًى    

 اغ عٕ اًِـاوف ًدًسها فسًم ُذـصص، ػٌص ًِوٕ اًؼفاظ عٌى طسًح هىًذى )ةلدز ُا ًظِؽ ةه اطذلتاي اًشواوي واإلفص

 أًغاَ(.

 اًِظإوًٌاخ

دطتم هرٖ اًظٌاطح ضِٕ أٓشطح اًظِعٌح وعٌى طٌِع اًعإٌٌُ اًرًٕ ًعٌِىْ دؼر ئدازج واشساف اًظِعٌح االطالع عٌى األٓغِح 

ةها واًذىكٌع عٌٌها، واالًذصاَ ةِا وزد فٌها ُٕ أػواَ عٔد أداء واطتادهّ اًِذعٌلح ةعٌِهّ وعٌى هرٖ اًظٌاطح واإلًِاَ 

وُظإوًٌادهّ اًىعٌفٌح. وعٌى ئدازج اًِىازد اًذٔفٌرًح ٓشس اًىعٍ ةشلافح وُتادئ اًظٌىن اًىعٌفٍ واؿالكٌاخ اًىعٌفح ودصوًد 

 .طٌِع اإلدازاخ واألكظاَ ةٔظـح ُٔها


