


НАЗАР
АМД ба унвони интихоби аввалин бо мақсади пешгирӣ ва 
ҳалли ихтилофот барои мусулмонони исмоилӣ тавассути 
пешниҳод намудани беҳтарин хизматрасониҳо.

Хизматрасонии АМД дорои фарҳангӣ ахлоқӣ буда, 
ахлоқи Исломии зеринро дар бар мегирад:

Нигоҳ доштани махфият 
Риояи адолат ва бетарафӣ
Пешкаш намудани хидмати аъло 
Шафқат ва тааҳҳуд нишон додан. 
Нисбати фарҳанг ҳассос будан. 
Фаъолият дар доираи ахлоқи мазҳабӣ
Риояи меъёрҳо 

ЗАНОШАВҲАРӢ 

ВАЗИФА
(a) Пешкаши хидматҳои босифат дар  ҳалли муноқишаҳо 
барои ҷомеаи ҷаҳонии мусулмонони исмоилӣ тавассути 
ризокорони баландихтисос ва пурмасъул.

(b) Мусоидат ба пешгирии муноқишаҳо тавассути созмонҳои 
ҷамоатӣ.

Муноқиша байни зану шавҳар
Ҷудошавӣ / Талоқ
Дастгирии кӯдак ва уҳдадорӣ нисбати тасмимгирӣ
Тақсимоти авмоли издивоҷ
Дигар масъалаҳо марбут ба заношавҳарӣ

Тарафҳо ба ҳамдигар ба ҳайси рақиб нигоҳ намекунанд, 
балки муноқишаро ҳамчун муноқишаи оилавӣ меҳисобанд, 
ки ба натиҷаи созанда ниёз дорад. 

АХЛОҚИ СОЗИШ

Тарафҳо ростқавл буда, ба худ ва ба ҳамдигар содиқанд.
АХЛОҚИ РОСТҚАВЛӢ

Тарафҳо нисбат ба ҳамдигар эҳтиромона ва боадабона рафтор 
мекунанд ва эътироф мекунанд, ки ҳар як соҳиби шаъну 
шарафи ботинӣ аст. 

АХЛОҚИ ШАЪНУ ШАРАФ

Тарафҳо ҳамдигарро хуб гӯш мекунанд ва кӯшиш 
мекунанд, ки нуқтаи назари ҳамдигарро бидуни ҳеҷ гуна 
таассуб ва қазоват дарк кунанд.

АХЛОҚИ ҲАМДИГАРФАҲМӢ

Тарафҳо дар гуфтугӯӣ одилона ширкат меварзанд, ин аз онҳо 
талаб мекунад, ки ҳамдигарро айбдор накунанд, балки бо эҳсоси 
эҳтиром ва ҳурмат ҳамдигарро гӯш карда муошират кунанд.

АХЛОҚИ ГУФТУГӮИ ОДИЛОНА

Тарафҳо дар якҷоягӣ ба масъалаҳо назар карда, дар рӯҳияи 
созиш ва манфиати муштарак роҳҳои ҳалли эҷодкоронаро 
ҷустуҷӯ мекунанд

АХЛОҚИ ИШТИРОКИ ЯКҶОЯ

Тарафҳо талош мекунанд ки муноқишаро дар асоси 
ахлоқи ростқавлӣ, адолат ва ҳурмату эҳтиром ҳал кунанд.

АХЛОҚИ ТАФАККУРИ МАЪНАВӢ

Тарафҳо бо адолатона ва дар рӯҳияи созиш амал карда, 
хостори бахшиш ва ҷустуҷӯи манфиати умумӣ мешаванд.

АХЛОҚИ АДОЛАТ ВА БАРОБАРӢ

Дар рӯҳияи хешутаборӣ, тарафҳо ба шифо додани 
муносибатҳои аслӣ бо истифода аз раҳмдилӣ ва бахшиш 
тамаркуз мекунанд ва дар байни худ "ҷароҳҳоро банд 
мекунанд".

ЭТИКАИ ШИФОАТ

ТИҶОРАТӢ
Муноқишаҳои тиҷоратӣ ва шарикӣ дар соҳибкорӣ
Муноқишаҳо оид ба фаъолияти корӣ
Дигар масъалаҳои масъулияти шаҳрвандӣ

ОИЛАВӢ
Масъалаҳои мерос ва амвол
Масъалаҳои беҳдоштӣ ва саломатӣ
Масъалаҳои дафну кафн

АРЗИШҲО

дар бораи миёнаравӣ
Миёнаравӣ раванди махфиест, ки дар он аъзои АМД бидуни 
пешниҳоди ақидаи шахсӣ барои ҳалли ихтилофот ва ноил шудан 
ба натиҷаи дилхоҳи тарафайн барои афроди дар муноқишабуда 
кӯмак мекунад.

Дар муқоиса бо довар, миёнарав ҳақ ё ноҳақ будани тарафҳоро 
қазоват намекунад.. Тарафҳо якҷоя кор карда, тавассути 
миёнарав созиш намуда аз тариқи оштӣ муноқишаи худро ҳал 
менамоянд. 

АМД-ро Мавлоно Ҳозиримом бо мақсади расондани хизмати 
сифатнок ва бе хароҷот барои  аъзоёни ҷамоат таъсис дода аст.
АМД метавонад муноқишаеро миёнаравӣ кунад, агар яке аз 
тарафҳо аъзои ҷамоати исмоилӣ мебошад ва ҳар ду тараф рози 
бошанд дар раванди миёнаравӣ иштирок кунанд. 

МИЁНАРАВӢ ЧИСТ?

Миёнаравӣ махфӣ аст.
Аз ҷиҳати молиявӣ камхарҷ аст. 
Самараноктарин усул барои ҳалли муноқиша мебошад.
Тарафҳоро роҳнамоӣ мекунад то ки онҳо худашон барои 
ҳалли муноқиша тасмим бигиранд.
Ба ҷонибҳо имкон медиҳад, ки фикр ва нуктаи назари 
дигаронро хубтар дарк кунанд.

БАРОИ ЧӢ МИЁНАРАВӢ?

Роҳбар ва  аъзоёни АМД аз тарафи Мавлоно Ҳазартмом ба 
муддати се сол таъин карда мешаванд ва ба таври ризокорӣ 
хизмат мекунанд.

Бо дарназардошти тавозуни гендерӣ ва гуногунии ҷамоати 
исмоилӣ, аъзои АМД аз байни мутахассисон, кормандони 
иҷтимоӣ, соҳибкорон ва лидерони ҷамоат таъин карда 
мешаванд. Дар асоси стандардҳои байналмилалии миёнаравӣ, 
ки инъикосгари принсипҳои ахлоқи исломӣ мебошанд аъзоёни 
АМД аз омӯзиш мегузаранд.

АЪЗОЁНИ АМД

“Ҳамаи нофаҳмиҳо бояд бо роҳи  таҳаммул, ҳамдигарфаҳмӣ, ғамхорӣ, гуфтушунид, 
бахшандагӣ ва бо роҳи саховатмандӣ, ки ахлоқи Исломӣ талаб мекунад, ҳал карда шаванд” 
(Мавлоно Ҳозиримом Ал-Хавоби Сурия 2001)

Дар бораи АНҶУМАНИ МУСОЛИҲА 
ВА ДОВАРӢ (АМД)

Фарҳанги АХЛОҚӢ

МУНОҚИШАҲОЕ, КИ БА АМД 
ДАХЛ ДОРАНД




АНҶУМАНИ
МУСОЛИҲА ВА
ДОВАРӢ

FOR MORE INFORMATION, PLEASE VISIT US AT 

Кӯмак намудан ба ҷамоат дар ҳалли муноқиша 
байни зану шавҳар, муноқишаи оилавӣ, 
муноқишаи тиҷоратӣ, масъалаи вориси 
тавассути васъият ва бе васъият  ва дигар 
масъалаҳои масъулияти шаҳрвандӣ ба тариқи 
баробар, муассир, махфӣ, каммасраф, 
мусолиҳатомез ва созанда дар доираи 
принсипҳои ахлоқии ислом мебошад.

Кодекси АХЛОҚӢ

Чиро бояд ИНТИЗОР БУД?

ВАКОЛАТИ АНҶУМАНИ
МУСОЛИҲА ВА ДОВАРӢ

Нигоҳ доштани махфияти миёнаравӣ.
Нуқтаи назари худро бо ҳурмату эҳтиром баён кардан. 
Рушанфикрона, дӯстона ва якҷо ҳал намудани 
муноқиша.
Аз тариқи ҳамкорӣ, созиш ба миёнаравӣ ворид шудан 
ва манфиати умумиро эътироф кардан.
Ба ҳама ашхос бо ҳурмат ва эҳтиром муносибат 
кардан.

КОДЕКСИ АХЛОКИИ МИЁНАРАВӢ

Аъзои АМД бо ҳарду ҷониб тамос мегирад, то ки ризоияти 
онҳоро барои иштирок дар миёнаравӣ дониста гирад

Агар ҷонибҳо розӣ шаванд, ки аз хизматрасонии АМД 
истифода баранд, аз онҳо талаб карда мешавад, ки аризаи 
имзокардаро пешниҳод намоянд, ки муроҷиати ихтиёрии 
онҳоро ба АМД ва софдилона иштирок кардан дар 
миёнаравӣ ва эътироф кардани қоидаҳои асосии 
миёнаравиро тасдиқ мекунад.
 
Аъзои АМД раванди миёнаравӣ, принсипҳо ва қоидаҳои 
асосии онро мефаҳмонад.

Аъзои АМД бо тарафҳо суҳбатҳо ва вохуриҳоро доир 
мекунад ва роҳҳои беҳтарини самаранок ва саривақт  ҳал 
намуднаи муноноқишаҳо ҷустуҷӯ мекунад.

Пас аз ба даст овардани оштӣ бо кумаки аъзои АМД 
тарафҳо шартномаро баста, имзо мекунанд.

АМД пас аз миёнаравӣ ҷонибҳоро арзёбӣ (мониторинг) 
намуда, дар бораи раванди миёнаравӣ фикру мулоҳизаҳои 
онҳоро мегирад,иҷроиши  шартҳои шартномаро назорат 
мекунад, ҳамзамон ниёз ба хизматҳо ё кумакҳои иловаги 
доштани онҳоро муайян месозад.
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