
اإللتزام أمام الجميع وعلى وسائل التواصل االجتماعي بتوجيهات ومعايير وسياسات 
الحزب والتقيّد بأنظمته الداخليّة.  

إحترام األحزاب األخرى وعدم إهانة أي خصم سياسي بالفعل أو القول.  

وضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.  

تجّنب العنف بأي شكل أو ظرف كان باستثناء حالة الدفاع المشروع عن النفس والملك.  

إعتبار المعارضة البنّائة ضمن حدود اإلحترام وحق اإلختالف.  

س.   التصويت حتى لو بورقة بيضاء ألن اإلقتراع واجب وحق مقّد

إتّباع الدقة والمصداقية في الردّ على أي سؤال يتعّلق بالحزب.  إتّباع الدقة والمصداقية في الردّ على أي سؤال يتعّلق بالحزب.  

عدم إساءة استخدام موقع السلطة أو اإلنحراف في استعمالها لغايات شخصيّة.  

ض إنتخابية أو شخصيّة.   عدم استخدام الموارد العامّة ألغرا

اإلقرار باللعبة الديمقراطية وقبول الربح والخسارة بنفس الروح التنافسية الشريفة.  

العودة إلى قيادة الحزب وكوادره المختّصة في األمور الملتبسة.  

ص والوفاء.  إحترام الحلفاء وقواعد األمانة واإلخال

على الّصعيد الّسياسي  

ص كافّة المرعية اإلجراء  إحترام الدستور والقوانين والنصو
في الجمهورية اللبنانية.  

دفع الضرائب وتسديد الرسوم على اختالفها.  

إحترام القضاء وعدم التدّخل بقراراته.  

تحّمل مسؤولية األخطاء والمخالفات وعدم التّهرب منها.  

عدم استعمال الرشوة مهما كان نوعها أو تسميتها كوسيلة لبلوغ غاية خاّصة. 

على الّصعيد القانوني 
شراء المنتجات اللبنانية بالدرجة األولى.  

التطبيق الدائم لمبدأ أولوية المواطنة على الطائفية.  

تربية األوالد على المواطنة.  

عدم قبول أي تسهيالت تمييزية (الواسطة).  

ص في جميع المواضيع الحياتية.   التّحلي بقيم الصدق واإلخال

إستخدام وسائل التواصل االجتماعي بطريقة رصينة وبأسلوب الئق. 

على الّصعيد الّشخصي  

إحترام جميع المواطنين وحقوقهم وخصوصياتهم.  

إحترام الممتلكات العامة والخاّصة وعدم التعّدي عليها.  

عدم القيام بأي تصرّفات توضع بخانة التّحرش.  

إحترام كلّ األديان والمعتقدات.  

التصّرف بتحضّر في المجال العام كعدم رمي النفايات على الطرقات 
واحترام إشارات السّير، إلخ.  

إعتبار العدل مقياساً للتصّرف مع الناس.  إعتبار العدل مقياساً للتصّرف مع الناس.  

التواضع وعدم التصرف بفوقيّة واستعمال الميزات الشخصية 
للتأثير على الغير.  

إحترام البيئة واعتماد إعادة التدوير وتجّنب هدر الطاقات والموارد 
الطبيعية على اختالفها.  

التضامن مع اآلخر من منطلق أولويّة اإلنسان على كلّ اعتبار. 

على الّصعيد اإلجتماعي 
الحفاظ على السّريّة المهنية وعدم تسريب أي بيانات.  

النزاهة وتجّنب تضارب المصالح الشخصيّة مع مصالح العمل.  

عدم استغالل الموقع لإلستفادة شخصيًا ماديًا أو معنويًا.  

العمل بضمير وأداء المهام الموكلة إليك على أكمل وجه.  

إحترام األنظمة الدّاخلية للمؤّسسات وقانون العمل.  

اإلستعداد الدائم لمساعدة الزمالء وإعطائهم النصح واإلرشاد.  

إحترام خصوصية معلومات العمالء والزمالء.  إحترام خصوصية معلومات العمالء والزمالء.  

عدم استخدام موارد المؤّسسة لغايات خاصة. 

على الّصعيد المهني  

قواعد السلوك 


