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  ميثاق أخالقيات المهنة

 ميثاق األخآلقيات

خريجااا اليأليااات اي اويااة و ميثاااق االخالقيااات ياا  ليااائ لألمالااا و االخالقيااة والااايل والعااأل  يات الم  ق ااة ماا   

 ، ويمي  إجماله عألى النح  ال الى: ال جاوية 

ل درعى قيم اإلنفتاح واألمانة والصدق واإلخالص والتسامح والعي علي الخريج ان" 

 ."فى األمور األخالقية واإلجتماعيةوالمسؤولية 

 العدالة والمساواة -1

صاال  أو ل وئ تمييا  سا اء وعا ي وم عاويا  س اء وؤساء او مرؤوسي  او زمالءيي ئ ال  امل لي  الجميع 

ومناع سا ء  وال دل يي ئ فى المشاو ة فى العألطة إس غالي أو لاإلساءة أو الظألل.س اء ضد فر  أو مجم عة 

 إس خدامها. 

 إحترام الجميع -2

الجميع م   يمي واإلح رام اإلح رام والدفاع عنهل ضد أى م امألة سيئة.   أفرا  لهل حقيجب م امأله الجميع 

ل االفرا  ي  االساس الذى يج واح رام حا ق اآلخري   االمثل إلميانياتهل. خراجلحص ل عألى حا قهل واإلا

 اإلج ماعية ويا م ئ لها  امألة.أعضاء فى المج مع وياالأل ئ معؤولياتهل 

 لية الشخصية والمهنيةئوالمس -3

عااتهل لاي  فاات تجناب اإلضاراو لااآلخري  وليا  أيضاا مراي طألب مالدأ تحمل المعؤولية الشخصية والمهنية 

ى الاى حماياة وال  ااوئ لاي  الجمياع ياؤ  الاى الصاال  ال اام. لاالجميعوالم اايير ال اى ت جاه وال معك لالمالاا و 

 يااة ويااؤيء الشااا أل ئ لم اقااع قيا ري  واح اارام إخاا الث الثاافااات واخاا الث أنمااا  اال ااخا .حااا ق اآلخاا

شاامل يويااذا المالاادأ والاااا ووئ عألااى الحفاااح عألااى حااا قهل عألاايهل فااى الماالاال مراعاااة ماا  ي  ماادوئ عألاايهل. 

 المعئ لية ع  إ اوة االص ل والم او  وتنظيل الاليئة لش ى عناصريا.

فيجااب عاارم االماار عألااى المعاائ ل المؤسعااة مااع واجالاتااه نحاا   فاار لخاصااة الى وإذا ت اوضااا المصااال  ا

راو لاه فاى إتخااذ أى قا ذو المصاألحةلألفار  . ولادو اإلميائ ييجب أئ يي ئ يناك  وو المؤسعةالمخ ص فى 

  صألة لهذا االمر.

 سرية المعلومات-4     

فظاة مية يجاب أئ يحرصا ا عألاى المحااإل الع عألى ال ثائق والم أل ماات الرسا الحق فا عألا جميع م  لهل

 عألى سرية وخص صية و م لية يذه الم أل مات وذلك لحماية أى  خص له صألة لما جاء فيها.  

يى سجالت لها  وجة سرية عالية ، وم  الضرووى و الم أل مات الم  ألاة لال مالء  يجب مراعاة أئ مألفات

ياة الصحيحة مع االخذ فى اإلع الاو الحاجة إلاى عادم أئ يثق الجميع أئ الم أل مات الم  ألاة لهل ت امل لالطر
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خص صاية الفار  مراعااه . وعألاى المهناا المخصاص لاهفض سرية مح  ياات المألاخ خااوج نطااق ال  امال 

وأئ ي طاا ا فااات الم أل مااات المطأل لااة  لااال مالء او لااا  ماا  اصااحاح المصااال وساارية الم أل مااات الخاصااة 

 الجام ية أو لأل رام الشرعية. عندما يطألب ذلك منهل وسميا م  العألطات

 اإلحتيال والفساد -5

ساا خدام العاأل ك المنحاارث والفاسااد ي ضاام  ال صاارفات الم  مااد فيهااا عاادم االمانااة أو اإلح يااال  مااا ت ضاام  اإل

يألية لادوئ الذى يؤ ى إلى إ  عاح الشخص لمي ة ما. ومثال عألى ذلك إس خدام الشخص لمم أليات الالعئ لألثاة 

و أ، و المعااا ندات  ال اارخيص لاااه لاااذلك ، تضاااوح المصاااال  الغيااار م ألاا  ، ت ويااار أو ال العاااب فااى ال ثاااائق

 المطالالات المالية لمصاويخ  ير حاياية و يره م  االم و ال ى لل يراعى فيها االمانة.

فيااه  عألاى  افاة المعا  يات اإللااالأ عا  أى تصارث أو إجاراء يشااك فاى أناهلالاطااع ل جاااو  وجمياع ال اامألي  

 ألياك فإح يال أو فعا  لمجر  م رف هل لألحدث. وإذا عألما أئ يناك  خص مشااوك فاى نشاا  فاساد أو إح ياال 

 . ي شاومإتخاذ اإلجراآت اليفيألة لاإللالأ ع  يذا النشا  والشخص أو اال خا  ال

 تضارب المصالح -6

 قااد تظهار ن يجاة ال ضااوح لااي  –سا اء  اناا حاياياة أو م  ق اة  –تضااوح المصاال  ي ضام  أياة حااروث  

و وياا  يظهاار عناادما يياا ئ يناااك ت قااع لميعااب أالايااام ل اجالااك الاا حيفى ومصااألح ك الخاصااة أو الشخصااية. 

ب أومهماة قد ت أثر ن يجاة تأ ي اه ل اجا خعاوة  مالا رة أو  ير مالا رة لألفر  الم حخ الذى له مصألحة خاصة

 م ينة. والميعب أو الخعاوة قد تي ئ ما ية أو  ير ما ية.

ب مااع أى إتخاااذ اإلجااراآت المناسااالة ل جنااب أو ال  اماال المناساا  افااة ال ااامألي  لالاطاااع ال جاااو ويجااب عألااى 

واجالهل  ثر فى أ اءقد يؤ مما هام ضاولة م  مصألحة حرث أو وضع أو عالقة قد تي ئ لهل أو تالدو و أئ لهل

ال دوي   وعندما يصال  أعضاء أسرة اليألية م  ال امألي  وأعضاء ييئة ال حيفى لشيل مالا ر أو  ير مالا ر.

ح. فى مثال ياذا ال ضاع ف ألايهل إتخااذ اإلجاراآت المناساالة لنفصااض عا  ال ضااوح أو إح ماال حادوث تضااو

  .ضع الم ضاوح يجب أئ ي ال ه إجراء تنظيمىوعدم اإلفصاض ع  يذا ال ضاوح واإلس مراو فى يذا ال 

ح ح ماال تضااواواالسئألة اآلتية قد تعاعد فى ليائ إئ  ائ وض ا م ينا أو عالقة وحيفية م ينة قد يي ئ فيهاا 

 فى المصألحة:

  ياال ي جااد لااى مصااألحة خاصااة أو مصااألحة  خصااية قااد ت ضاااوح أو يح ماال أئ ت ضاااوح مااع واجالاااتى

 ال حيفية؟

  آلئ أو فى المع االل يمي  أئ تعالب تشييا فى م ض عي ى؟ا يناك فائدة لىيل 

 يخ سيرى اآلخروئ إ  را ى فى إتخاذ الاراو أو فى يذا ال مل؟  

 ة؟ييل إ  را ى يالدو مناسالا وعا ي وسأليما فى جميع الظروث الحالية والمع االأل 
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 العالقات المهنية والشخصية-7

 سا اء  اناا صاال : ال القاات ال ائألياة ، ال القاات الشخصايةأمثألة لأل القات ال ى قد ين ج عنهاا تضااوح فاى الم

 ت ضم  المعاندة الما ية.عالقة إيجالية أو عالقة سألالية ، ال القات المالية و

 الهدايا والمنافع -8

ل صارث  يادايا أو يالاات أو مناافع إذا  اائ ووائهاا ت قاع قالا لع أو يشاجتعادم إسا مالة أو  الفار يجب عألى 

فى م قخ و  الجميل الذى قد يج ل ال ض  ي ناازل أو يميا  أصاحاح أو صااحب  لم حخخا  أو تضع ا

 م ق ه ال حيفى.  خالل الهدية م 

 

 


