ميثاق شرفي
لكل العاملين الشرفيين والعاملين بدوام كامل أو بدوام جزئ ّي في األندية والروابط الرياضية.
أتعهد بموجب هذه الوثيقة:________________________________ ،














وص يج وشع عب وأاع الطورفعا وسوف أنالر اتحط عععو ابفراية عبأر واب با وأّواص سوف أراعي شخ ص ية ك ل ط فل
.ابخصوصية وناوا ابخّل ابشخصية بمطفعل وابص يعا وابش ع اب عبايا ابلوك ة ةبيج رععيالط ل ةبص ّعح أعلعص ابحعاة اوخريا
تال عّ س ون اّاللععي لحعس نيعل اثشخعي اوخرياا أري جا أا أر جيط سوف أوّء اثطفعل وابص يعا وابش ع اب عبايا أألحعص النوج بط
ع ص ابس ون ابأوي وابلنالر ااخل اب رالا ابريعلية وخعرّطع ونيعل اثشخعي وابنيواحعو ع ص ن دا سواص وأا أرشاف ةبص كيفية
اب ال بعلل اب ل سؤول لع اب ط ي بة واب ي ئة اب لن يطةا
خعرّة عا ةطعر ابريعلة اائلع لع يالوات لع لسالو الطور اثطفعل وابص يعا وابش ع اب عبايا سوف أص جل اب رالا ابريعلية واب
وا س الخا ل حعفا لوات أة ب مط فعل واب ص يعاا
سوف أنعول اائلع الطيئة اباروف ا طعرية ابلحعس ة باحخراط تي اب رالا ابريعلية وابخعرّة عا ةطعر ابريعلة عبحس ة بمطفعل
.بش ع اب عبايا ابلبطوا رععيالط ةبيج واب ص يعا وا
سوف أرعص ن اثطفعل وابص يعا وابش ع اب عبايا ابلبطوا ةبيج رععيالط تي اباللالع سالة ّساية وعا للعرسة أة حوّ لا أحواّ
.اببحفل سوا ًص كعا ّسايع أو حفسيع أو ّحسيع
شكل خعي وايفة ولع لألعل وواوة سوف أف ال أا ال ال لراععة اب أواعا اب خع صة عب ري ع لة اب ل با
يةا وسوف أالوبص أحع
د
حوّ لا الاييف اثااص
أة
لواّطة
تي
ع
وأيل
اببأعوير
اسالخاا
وةسعصة
ابلحشطعو
لكعتنة
.يجنالا طع تي
د
ابخعرّة عا ةطعر أحع أو جا بمطفعل وابص يعا وابش ع اب عبايا ابلبطوا رععيالط ةبيج ا لكعحية ابكعتية بالنايا ابحشعطعو ابريعلية و
شكل لسالأل أو ابلشعركة تي ابن
.ابريعلة
د
أحع أنالر كرالة كل طفل وص يج وشع عب وأالبطا لبعل ة كل ابش ع لسعواة وحاافةل صرف ابحار عا أص ط اتّاللععيج أو
حسط ل حعفين عا لّع طة اتلططعا كل أحواعء اببرويج أو ابألأعتيج ل أو لبالأاف أو ايعحالط أو الوّجطط ابسيعسيج أو ابّحسيج أو سحط أو ّ
.ولواّطة اثتكعر اباايلأراطية كل نا د ونس
ل ية أري جا أا أكوا لألعت يجنالا ء لا اثطفعل وابص يعا وابش ع اب عبايا ابلبطوا ةبيج رععيالط ل والوصيل وي اتبالاا عبأواعا ابريع
ح ا يفاواتّ اللعع ية واب ال بعلل وت و واح يا اب ب ال
أالبطا عبالاخل ابفورةج عحالع الأع تي حطع عل ي لخعبفة بطاا ابليألع ابشرتيج ا سوف أط تي انعبة ابحااّا اعلع لالخصصع وانالراتيع
.وأخ ر ابلسؤوبيا ع ص ابلسالو ا اارةج ا وأألحعص ابن النالل نلعي جة اثطفعل وابص يعا اثوبوية اثوبص
اب ري ع ل ي يا اب عب ا يا ع ص اب أ ي واب ل بعي ير اب واراة ت ي ل ي ألع اب شرف فاااأال بطا أا ي ح حي ال بعل ي لع

من خالل توقيعي أتعهد بااللتزام بمحتوى هذا الميثاق الشرف ّي.
____________________________ __________________________________
المكان ،التاريخ
التوقيع

