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متهيد:
مت �إع ��داد واعتم ��اد ه ��ذا امليث ��اق وفق ��ا للمراح ��ل
التالية:
متت �صياغة امل�س ��ودة الأوىل لهذا امليثاق باال�ستناد
واال�ستفادة من كل من:
 .1الوثيقة الدولي ��ة للقواعد الأخالقية للأخ�صائي
االجتماع ��ي املح�ت�رف ،والت ��ي �أقره ��ا االحتاد
الدويل للأخ�صائيني االجتماعيني يف اجتماعه
العام املنعقد يف عام .1976
 .2م�س ��ودة امليث ��اق الأخالق ��ي ملهن ��ة الأخ�صائيني
االجتماعيني والنف�سيني الفل�سطينيني.
 .3مت ت�ضم�ي�ن هذه امل�س ��ودة الأوىل كملحق لدرا�سة
( مته�ي�ن االجتماعي�ي�ن يف مملك ��ة البحرين)
التي �أجنزتها جمعي ��ة االجتماعيني البحرينية
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بتكليف ومتوي ��ل من وزارة التنمية االجتماعية،
ون�شرها يف عام .2008
• مت عر� ��ض ه ��ذه امل�س ��ودة الأوىل يف ملتق ��ى
لالجتماعي�ي�ن ،نظمت ��ه جمعي ��ة االجتماعي�ي�ن
البحريني ��ة بالتع ��اون م ��ع وزارة التنمي ��ة
االجتماعية ،لهذا الغر�ض يف  13مار�س ،2008
وبح�ض ��ور م ��ا يق ��ارب  250م�ش ��ارك ،ميثل ��ون
االجتماعي�ي�ن يف خمتلف مواقعهم يف الوزارات
وامل�ؤ�س�س ��ات الر�سمية والأهلية يف البالد ،حيث
مت ��ت مناق�شة بن ��ود امليثاق وتق ��دمي مقرتحات
وتعدي�ل�ات م ��ن قب ��ل امل�شارك�ي�ن� ،شفهي ��ة
ومكتوبة.

مت التو�ص ��ل �إىل ال�صيغ ��ة احلالي ��ة له ��ذا
امليث ��اق ،باعتباره ��ا تعرب عن غالبي ��ة توجهات
االجتماعيني يف البحرين.
• يتوج ��ب �أن تت ��م مراجعة هذا امليث ��اق كل ع�شر
�سن ��وات عل ��ى الأقل ،وذل ��ك ل�ضم ��ان مواكبته
مل�ستج ��دات الظ ��روف ومتطلب ��ات تطوي ��ر
امله ��ن االجتماعية واالرتق ��اء مب�ستوي ��ات �أداء
ممار�سيها عل ��ى النحو الذي يع ��زز التزاماتها
الأخالقية واملهنية.

• مت ت�شكي ��ل جلن ��ة لتدار� ��س تل ��ك املقرتح ��ات
والتعدي�ل�ات ،وبع ��د عق ��د عدد م ��ن اجلل�سات
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ال�صفة االعتبارية والقانونية للميثاق:
•يعت�ب�ر ه ��ذا امليث ��اق دلي�ل�ا لل�سل ��وك الأخالقي
ملمار�س ��ي امله ��ن االجتماعي ��ة عل ��ى اخت�ل�اف
ميادينه ��ا ،وعه ��دا يقطعون ��ه عل ��ى �أنف�سه ��م
لاللت ��زام به ن�صا وروحا ،وتوجه ��ا و�سلوكا ،يف
كافة مواقعهم وتباين م�ستوياتهم.
• يع�ب�ر ه ��ذا امليث ��اق ع ��ن القي ��م والأخالقي ��ات
الأ�سا�سية التي يجب �أن توجه وت�ضبط املمار�سة
املهنية للعاملني يف جم ��االت العمل االجتماعي
على اختالف فئاتهم.
• يق ��دم هذا امليثاق مبادئ عامة لتوجيه ال�سلوك
وتر�شي ��ده يف املواق ��ف الإن�ساني ��ة والأخالقي ��ة
وال�شخ�صي ��ة ،ويق ��دم بوج ��ه خا� ��ص ،معاي�ي�ر
ال�سلوك الأخالقي ملمار�س ��ي املهن االجتماعية
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فيم ��ا يت�ص ��ل بعالقاته ��م املهنية م ��ع املنتفعني
م ��ن خدماتهم ومع زمالئه ��م وممار�سي املهن
الأخرى بل ومع املجتمع ككل.
• ي�شكل هذا امليثاق �إطارا ديناميكيا متطورا ،وفقا
ملا يرت�أيه ويرت�ضيه ممار�سو املهن االجتماعية،
مل�صلح ��ة النهو� ��ض بنوعية اخلدم ��ات املقدمة
منه ��م للمجتم ��ع والأفراد من خ�ل�ال �سيا�سات
م�ؤ�س�ساتية وعالقات مهنية م�س�ؤولة.
• يعت�ب�ر امليث ��اق وثيق ��ة م�ساندة ميك ��ن االعتماد
عليه ��ا يف معاجل ��ة وتكييف الق�ضاي ��ا القانونية
الت ��ي قد تق ��ع بني الأط ��راف املختلف ��ة للعالقة
املهنية.
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ن�صو�ص امليثاق

�أوال  :ال�سلوك ال�شخ�صي ملمار�س املهنة
االجتماعية:

على املمار�س للمهنة االجتماعية:
� .1أن يتمت ��ع مب�ستوى عال من االن�سج ��ام والتوافق
ب�ي�ن ال�سلوك ال�شخ�ص ��ي واملهني ،م ��ع مراعاة
ال�صال ��ح الع ��ام وال�شرائ ��ع ال�سماوي ��ة والقي ��م
الإن�سانية ،واحرتام القانون.
� .2أن يلت ��زم ال�صدق وع ��دم امل�شاركة �أو التورط يف
االحتيال واخلديعة �أو التحريف.
� .3أال ي�ستغ ��ل عالقات ��ه املهني ��ة م ��ع املنتفع�ي�ن م ��ن
خدماته من �أجل احل�صول على منفعة خا�صة �أو
�شخ�صية.
�.4أن يتحرر ،عند قيامه بواجباته املهنية ،من كافة
�أ�ش ��كال و�أنواع التع�صب الدين ��ي �أو الطائفي �أو
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ال�سيا�س ��ي والطبق ��ي ،وكذل ��ك م ��ن كل �أ�شكال
التع�صب الأخرى القائمة على ال�سن ،اجلن�س،
الع ��رق ،الل ��ون� ،أو الق ��درات واخل�صائ� ��ص
اجل�سمية �أو العقلية.
� .5أن يعتمد احلوار �أ�سا�سا للتفاهم وحل ال�صراعات
وب ��ذل كل جه ��د لتطوي ��ر �آلي ��ات التوا�صل لدى
املنتفع�ي�ن ،وذل ��ك به ��دف الو�ص ��ول �إىل حلول
و�س ��ط تعتم ��د عل ��ى تفه ��م واح�ت�رام م�شاع ��ر
وحاجات جميع الأطراف.
� .6أن يقوم بعمليات الت�شخي�ص ،والتدخل العالجي،
والتقومي يف �إطار العالقة املهنية فقط ،و�أن يكون
ملتزم ��ا يف �إع ��داده لتقاريره بال�ش ��روط املهنية
والعلمية وبالأمانة املطلقة يف عر�ض النتائج ،على
�أال يقدم هذه التقارير والنتائج �إال للجهات املعنية
بالعالج ومبوافقة املنتفع ،با�ستثناء احلاالت التي
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ي�صدر بها �أمر ق�ضائي �صريح.
� .7أن يلتزم بكاف ��ة املبادئ والتعليمات والإر�شادات
املهنية الت ��ي حددتها الأطر النظرية والبحثية،
وتوظي ��ف كافة املهارات واجله ��ود املطلوبة من
�أجل م�ساعدة املنتفع�ي�ن لتحقيق �أق�صى درجة
ممكن ��ة م ��ن الكفاي ��ة الذاتي ��ة واال�ستقاللي ��ة
والكرامة الإن�سانية.
� .8أن يراع ��ى الف ��وارق الثقافي ��ة واملجتمعي ��ة
للمنتفع�ي�ن ،و�أن يح�ت�رم املعتق ��دات وامل�شاعر
الديني ��ة والأعراف االجتماعي ��ة ،وي�سعى لبناء
عالقة مهني ��ة قادرة على اح�ت�رام مبد�أ التنوع
الثق ��ايف لهم ،واالبتعاد ع ��ن �أي حماولة لفر�ض
ثقافت ��ه ال�شخ�صي ��ة �أو انتماءات ��ه ال�سيا�سي ��ة
والعقائدية عليهم.
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ثانيا :امل�س�ؤولية الأخالقية جتاه املنتفعني:

تعترب �أولوية م�صالح املنتفعني من م�س�ؤوليات ممار�س
املهنة االجتماعية ،وتتلخ�ص مبراعاته ملا يلي:
� .1أن يق ��دم خدمات ��ه للمنتفع�ي�ن ب ��كل �إخال�ص مع
تطبي ��ق املهارة والكفاءة املهنية �إىل �أق�صى حد
ممكن.
� .2أن يرتب ��ط بعالق ��ة مهني ��ة متوازن ��ة تق ��وم على
ال�ص ��دق والأمان ��ة واالح�ت�رام املتب ��ادل وعدم
اخل ��داع �أو االبت ��زاز ،مب ��ا يحق ��ق تنمي ��ة الثقة
املتبادلة مع املنتفعني.
� .3أال ي�ستغ ��ل عالقات ��ه م ��ع املنتفع�ي�ن لتحقي ��ق
مكا�س ��ب �شخ�صية تتعار� ��ض مع م�صلحتهم وال
تخ ��دم العمل املهن ��ي ،كالعالق ��ات ال�شخ�صية
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والعاطفي ��ة ،واالقت�صادية والتوظيف ال�سيا�سي
�أو الديني.
� .4أن يعمل على تزويد املنتفعني باملعلومات الدقيقة
والكامل ��ة املتعلق ��ة بنوعي ��ة وكمي ��ة اخلدم ��ات
املتاح ��ة له ��م ،وذل ��ك لتمكينه ��م م ��ن اتخ ��اذ
القرارات الواعية واملنا�سبة القائمة على حرية
االختيار من بني البدائل املمكنة لإجناح عملية
التدخل املهني.
� .5أن يطل ��ب الن�ص ��ح وامل�ش ��ورة م ��ن الزم�ل�اء
وامل�شرفني عندما يكون ذلك ل�صالح املنتفعني،
مع احلفاظ على مبد�أ ال�سرية واملبادئ الأخرى
املن�صو�ص عليها يف �أ�س�س اخلدمات االجتماعية
والنف�سية.
� .6أن ينه ��ي خدم ��ة املنتفع�ي�ن والعالق ��ات املهني ��ة
معه ��م عندما ت�صبح هذه اخلدمات والعالقات
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غري مطلوب ��ة �أو ال تخ ��دم حاج ��ات �أو م�صالح
املنتفعني.
� .7أال يوق ��ف خدمات ��ه فج� ��أة �إال يف ظ ��روف غ�ي�ر
اعتيادي ��ة ( طارئ ��ة �أو قاهرة) ،عل ��ى �أن ي�أخذ
يف اعتب ��اره يف ه ��ذه احلال العوام ��ل امل�ؤثرة يف
املوقف واالهتمام بتقليل الآثار ال�ضارة املرتتبة
عل ��ى املنتفع�ي�ن ،وذل ��ك وف ��ق مب ��ادئ العم ��ل
االجتماعي املهني.
� .8أن يحم ��ي م�صال ��ح وحق ��وق املنتفع�ي�ن ويحرتم
خ�صو�صيته ��م ،ويحافظ عل ��ى �سرية املعلومات
التي توفرت لديه �أثناء وبعد تقدمي اخلدمة.
� .9أن يكون حري�صا يف ح�صوله على التدريب املنا�سب
يف حال ا�ستخدامه لالختب ��ارات املقننة ،والت�أكد
من ح�صوله على الأذن والت�أهيل املهني والقانوين،
حتى ال يقع حتت طائلة امل�س�ؤولية القانونية.
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 .10يج ��ب �أال ي�ستخدم �أدوات �أو �أجه ��زة ت�سجــيـــل
و �أن ال ي�سم ��ح بتواجد �شخ�ص غري مهني خالل
عملية التدخل �إال بعد ا�ستئذان وموافقة املنتفع
�أو ويل �أمره.
� .11أال ميار� ��س �أو يتعام ��ل مع �أي �ش ��كل من �أ�شكال
التمييز عل ��ى �أ�سا� ��س العرق ،الل ��ون ،اجلن�س،
ال�س ��ن ،الدي ��ن ،الأثني ��ة ،احلال ��ة الزواجي ��ة،
االعتقاد ال�سيا�سي ،الإعاقات بفئاتها املختلفة،
�أو �أي �أف�ضليات �شخ�صية �أو اعتبارات للحالة �أو
املكانة االجتماعية.
�	.12أال ي�ش ��ارك الآخري ��ن �أو يب ��وح ب�أ�س ��رار موثقة
ك�شفه ��ا املنتفعون بدون موافقته ��م �إال لأ�سباب
مهنية قاهرة تربر هذا الك�شف( منع الأذى عن
املنتفعني �أو ع ��ن �أ�شخا�ص �آخرين) وي�سمح بها
القانون.
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 .13الت�أك ��د من قانوني ��ة و�أخالقي ��ة �أي تفوي�ض قد
مينح ل�شخ�ص �آخر للت�صرف نيابة عن املنتفع،
مع �ضمان �أن يتما�شى هذا التفوي�ض مع حتقيق
�أق�صى م�صلحة ممكنة للمنتفع.
�	.14أن يحفــظ كرامـة املنتفـ ��ع ،وال ي�سمـح ب�إهانتـه
�أو �إحل ��اق �أي �ض ��رر معنوي �أو م ��ادي به خالل
�أداء عمله.
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ثالثا :امل�س�ؤولية الأخالقية جتاه زمالء
املهنة:
نظ ��را لأهمي ��ة توف ��ر االح�ت�رام املتب ��ادل والتعاون
والإخال� ��ص عن ��د التعامل م ��ع الزمالء ،ف� ��إن على
ممار�س املهنة االجتماعية مراعاة ما يلي:
� .1أن يعام ��ل زم�ل�اءه باح�ت�رام وثق ��ة متبادل�ي�ن،
وتق ��دمي اخل�ب�رات واملعلوم ��ات الت ��ي متكنهم
م ��ن �أداء �أدوارهم ب�أق�ص ��ى فعالية ممكنة ،مع
مراعاة م�صلحة املنتفع.
� .2أن يحر�ص على �أداء مهامه وم�س�ؤولياته بالتعاون
مع زمالء املهنة وبروح الفريق الواحد.
� .3أن يحاف ��ظ عل ��ى الأ�سرار التي يطل ��ع عليها مع
الزمالء �أثناء عالقاتهم ومعامالتهم املهنية.
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� .4أن يتح ��رى الدق ��ة عن ��د تكلي ��ف �أح ��د زمالئ ��ه
�أو م�ساعدي ��ه بالتعام ��ل م ��ع املنتف ��ع نيابة عنه
(لظ ��رف طارئ) ،على �أن يك ��ون هذا التكليف
مكتوب ��ا بحيث ي�شارك يف حتم ��ل امل�س�ؤولية عن
�أية �أخطاء تن�ش�أ عن هذا التكليف.
� .5أال ي�ستغ ��ل الن ��زاع ب�ي�ن الزم�ل�اء �أو بينه ��م وبني
ر�ؤ�سائه ��م لتحقي ��ق مكا�س ��ب �أو مزاي ��ا خا�ص ��ة
لنف�سه.
�	.6أن يراع ��ي م�صالح و�سمعة �أي زميل يحل حمله
يف ممار�سة مهنية.
� .7أن يعالج اخلالفات مع زمالء املهنة يف املواقف
املهني ��ة القاه ��رة ،بالطرق الودي ��ة ومن خالل
القنوات امل�ؤ�س�سية.
�	.8أن يت�سم �سلوكه الإ�شرايف �أو التوجيهي لزمالئه
بالو�ض ��وح واملو�ضوعي ��ة وب ��دون حتي ��ز ،وعل ��ى
�أ�سا�س معايري وا�ضحة ومعروفة.
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�	.9أال يعط ��ي تقييم ��ا ع ��ن زمي ��ل ل ��ه �إال �ضمن ما
تلزمه ب ��ه اللوائح والأنظم ��ة� ،أو بحكم وظيفته
الإر�شادية �أو الإدارية.
�	.10أال ي�سعى ملزاحمة زميل له بطريقة غري �شريفة،
يف �أي عمل مهني ،وجتنب حتري�ض املنتفع على
عدم التعاون مع زميل �آخر.
�	.11أن يظه ��ر لزمالء املهن الأخرى نف�س االحرتام
والتعاون الذي يظهره لزمالء مهنته.
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رابعا :امل�س�ؤولية الأخالقية جتاه
امل�ؤ�س�سات:
تتطلب امل�س�ؤولية الأخالقية ملمار�س املهنة االجتماعية
االلتزام املهني جتاه امل�ؤ�س�سات التي يعمل من خاللها،
وذلك ب�إتباع ما يلي:
 .1احلر� ��ص عل ��ى عدم �إف�ش ��اء معلومات �س ��رية عن
امل�ؤ�س�س ��ات الت ��ي يعمل م ��ن خالله ��ا �إال يف �إطار
القانون.
 .2اقت�ص ��ار ا�س ��تخدام املعلومات والبيانات املتعلقة
بامل�ؤ�س�س ��ات التي يعم ��ل من خالله ��ا يف �أغرا�ض
الدرا�س ��ة والبح ��ث فق ��ط ،ومب ��ا في ��ه م�صلح ��ة
املنتفعني.
 .3االلت ��زام بتزوي ��د امل�ؤ�س�س ��ات ذات االخت�صا� ��ص
باملعلوم ��ات ال�صحيح ��ة ،ومب ��ا ي�ساع ��د ه ��ذه
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امل�ؤ�س�سات على ر�سم ال�سيا�سات واتخاذ القرارات
الر�شيدة.
العم ��ل على حت�سني وتطوي ��ر �سيا�سات و�إجراءات
امل�ؤ�س�س ��ة الت ��ي ينت�س ��ب �إليه ��ا وال�سع ��ي لتق ��دمي
خدماته بكفاءة و�أمانة.
ا�ستخ ��دام م ��وارد امل�ؤ�س�س ��ة الت ��ي ينت�س ��ب �إليها
بحر� ��ص �شدي ��د ويف الأغرا� ��ض املخ�ص�ص ��ة لها
فقط.
ال�سعي لزي ��ادة كفاءته املهنية م ��ع اال�ستفادة من
امل ��وارد املوج ��ودة يف امل�ؤ�س�سة الت ��ي ينت�سب �إليها
وفق القواعد املرعية.
احلر� ��ص عل ��ى حتقي ��ق التجان� ��س والتواف ��ق بني
العاملني يف امل�ؤ�س�سة التي ينت�سب �إليها ،وامل�ساهمة
بفاعلي ��ة يف مكافحة �أي �شكل م ��ن �أ�شكال التمييز
يف املعاملة فيما بينهم على �أ�س�س غري مهنية.

 .8بذل امل�ساعي لتقومي م�سار امل�ؤ�س�سة التي ينت�سب
�إليها� ،إذا ما تبني ل ��ه ب�أن فل�سفتها والإجراءات
التي تتبعها مع املنتفعني ال تتفق والقيم الإن�سانية
وتتعار�ض م ��ع الأخالقيات املهني ��ة ،وذلك وفق
�إمكانيات ��ه وقدراته ،واللجوء �إىل ترك العمل يف
امل�ؤ�س�سة يف حال عجزه عن تقومي هذا امل�سار.
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خام�سا :امل�س�ؤولية الأخالقية جتاه املهنة
وال�سيا�سات االجتماعية:

 .4احلر�ص على تطوي ��ر قدراته املهنية واملعرفية،
ومتابعة ما ي�ستجد م ��ن معرفة يف هذا املجال،
مبا يخدم منتفعيه وم�ؤ�س�سته وجمتمعه.

يتحقق احلفاظ على تكامل ونزاهة املهنة وتكري�س
قيمها و�أخالقياتها ور�سالتها ،من خالل قيام
ممار�س املهنة االجتماعية مبا يلي:
 .1االلت ��زام بالت�صرف من خ�ل�ال قنوات منا�سبة
�ض ��د ال�سل ��وك غ�ي�ر الأخالق ��ي لأي ع�ض ��و من
�أع�ضاء املهنة.
 .2العم ��ل عل ��ى تطوي ��ر �صياغ ��ات لل�سيا�س ��ات
االجتماعية مبا يرتقي باملهنة ورفع �ش�أنها.
 .3تدعيم مكانة وكرامة املهنة من خالل املحافظة
على قيمها و�أخالقياتها ،وال�سعي ملنع مزاولتها
م ��ن قب ��ل ممار�س�ي�ن غ�ي�ر م�ؤهلني� ،س ��واء يف
امل�ؤ�س�سات الر�سمية �أو الأهلية.
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�ساد�سا :امل�س�ؤولية الأخالقية جتاه
املجتمع:
تتمثل امل�س�ؤولية الأخالقية ملمار�س املهنة االجتماعية
جتاه املجتمع يف العمل عل ��ى امل�ساهمة يف الرفاهية
العام ��ة للمجتم ��ع ،وال�سع ��ي لتق ��دمي اخلدم ��ات
االجتماعي ��ة لأك�ب�ر قطاع ممكن م ��ن اجلمهور من
خالل:
 .1امل�ساهم ��ة يف العم ��ل عل ��ى حتقي ��ق العدال ��ة
االجتماعي ��ة وتعميمها ،و�ضمان توفري امل�صادر
واخلدمات والفر�ص لكل من يطلبها من الأفراد
�أو اجلماعات �أو امل�ؤ�س�سات.
 .2االلتزام مبراعاة كاف ��ة �أ�صول املمار�سة املهنية
اخلا�ص ��ة بالعم ��ل م ��ع املجتم ��ع ،مب ��ا يف ذلك
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متكين ��ه وتطوير اخلدمات وامل ��وارد املتاحة له،
وا�ستثمارها على �أكمل وجه.
 .3العمل على ن�شر الثقافة والقيم اجلديدة املرتتبة
على التطورات والتح ��والت الإقليمية والدولية،
ومبا ال يتعار�ض مع املب ��ادئ الإ�سالمية والبيئة
الثقافية واالجتماعية للمجتمع.
 .4ت�شجيع امل�شاركة الواعي ��ة من قبل اجلمهور يف
�صياغ ��ة ال�سيا�س ��ات االجتماعي ��ة وا�ستحداث
امل�ؤ�س�س ��ات التي ت�سهم يف رفع �ش�أن املهنة بروح
من التعا�ضد والتكامل.
 .5االلت ��زام بال�سع ��ي وامل�ساهم ��ة ملنع كاف ��ة �أنواع
التميي ��ز �ضد �أي �شخ�ص �أو جماعة على �أ�سا�س
العرق ،الل ��ون ،اجلن�س ،ال�سن ،الدين ،الأثنية،
احلالة الزواجية ،االعتقاد ال�سيا�سي ،الإعاقات
بفئاته ��ا املختلف ��ة� ،أو �أي �أف�ضليات �شخ�صية �أو
اعتبارات للحالة �أو املكانة االجتماعية.
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�سابعا :امل�س�ؤولية الأخالقية يف �إطار
البحث العلمي:
تتج�س ��د امل�س�ؤولي ��ة الأخالقي ��ة ملمار� ��س املهن ��ة
االجتماعي ��ة يف �إط ��ار البح ��ث العلم ��ي بااللت ��زام
ب�أ�صول ومنهجية البح ��ث والدرا�سة العلمية ،وذلك
من خالل:
�	.1أخ ��ذ املوافقة الر�سمي ��ة من الأط ��راف املعنية
بدرا�ساته.
 .2الت�أك ��د من موافق ��ة جميع امل�شارك�ي�ن يف البحث
طواعية وعن دراية ووعي ب�أهداف وا�ستخدامات
البحث ،مع االحرتام الكامل خل�صو�صية وكرامة
املبحوثني ،وا�ستئذانهم يف عر�ض نتائج البحث.
 .3ال�سعي لتوفري احلماية للم�شاركني من امل�ضايقة،
امل�ساءل ��ة ،الأذى ،اخلطر ..الخ ،و�ضمان �سرية
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�أية معلومات يح�صل عليها ،وعدم ا�ستخدامها
لغري �أغرا�ض البحث.
 .4احلر� ��ص عل ��ى اح�ت�رام �آراء املبحوث�ي�ن وعدم
التعايل عليهم �أو �إحراجهم �أو الإ�ساءة �إليهم.
 .5اعتم ��اد املنهجي ��ة العلمي ��ة يف حتليالت ��ه
وا�ستنتاجاته ملعطيات الدرا�سة �أو البحث الذي
يقوم به ،وااللتزام باملو�ضوعية.
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مت اعتماد هذا امليثاق
من قبل جمعية االجتماعيني البحرينية
يف �شهر يونيو 2008

مت طباعة امليثاق بدعم من
وزارة التنمية االجتماعية
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