ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻊ
إن ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻊ وطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ و أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﺗﺟﻌﻝ ﻣﻧﻪ ﻗﺎﺿﻳﺎ ﻳدرس اﻹﺛﺑﺎﺗﺎت واﻷدﻟﺔ
وﻳﺻدر أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻟذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻼزم ان ﺗﺗﺣرى اﻟﻬﻳﺋﺔ ﺗواﻓر أﺧﻼﻗﻳﺎت و اﺗﺟﺎﻫﺎت
وﺳﻠوﻛﻳﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻳﺗﺳم ﺑﻬﺎ ﻣن ﻳﻧﺗﺳب إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻬﻧﺔ .واﻟﻬﻳﺋﺔ اذ ﺗدرك ان اﻟﺳﻠوك اﻷﺧﻼﻗﻲ
ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗزام ﺷﺧﺻﻲ ﻗﺑﻝ ﻛﻝ ﺷﻲء وﻟﻳس ﻋن اﻟﺗزام ﻣرﺳوم أو ﻣﻘﻧن  ،إﻻ
أن ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﻳﺛﺎق أﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﻳن اﻟﻣﻌﺗﻣدﻳن ﻳؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺣرﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﻳﺦ ﺗﻠك اﻟﻣرﺟﻌﻳﺎت و
ﻳﻌﻛس إرادة اﻟﻣراﺟﻌﻳن أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﺎﻷﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻘوﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻘوﻣون ﺑﻪ
ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت و أﻋﻣﺎﻝ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﺔ ﺗﺎﻛﻳدا ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ و ﺷرف اﻟﻣﻬﻧﺔ وﺳط ﺟﻣﻬور اﻟﻣﻬﺗﻣﻳن
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ واﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻳﻪ .و ﻳﻧص اﻟﻣﻳﺛﺎق اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺗﻲ:
 اﻟﻧزاﻫﺔ و اﻟﻣﺻداﻗﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوﻝ و اﻟﻌﻣﻝ.
 اﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ و اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن أى ﺗﻌﺎرض ﺑﻳن ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ و ﺑﻳن ﻣﺗطﻠﺑﺎت و
ﻣﻬﺎم ﻋﻣﻠﻪ ﻛﻣراﺟﻊ.
 اﻟﺣﻳﺎد اﻟﺗﺎم و اﻟﺗﺣرر ﻣن أى ﺗﺄﺛﻳر ﻟﻠﻌرق و اﻟﻧوع و اﻟدﻳن ﻋﻠﻰ ﻗ ارراﺗﻪ.
 إظﻬﺎر اﻻﺣﺗرام اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣﻌﻪ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺔ و اﻟزﻣﻼء ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﻳن
وﻛذﻟك ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘوﻳم و ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﻬﺎ.

 اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳطﻠﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺣﻛم ﻋﻣﻠﻪ.
 اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ و اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ.

١

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻛﻮﺩ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻊ
أن ﻟﻛﻝ ﻣﻬﻧﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﺑﺎدئ ﺗﺣﻛم اﻟﻌﻣﻝ وﺗﺿﻣن أداء ﻣﺣﺗرف ﻳﻠﺗزم ﺑﺎﻷطر
اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ و اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧﺔ .وﻗد وﺿﻌت اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻛود اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
ﻟﻠﻣراﺟﻊ ﻟﻳﻣﺛﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻳﻪ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻷداء ﻣﻬﻧﻲ ﻳﺻب ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ

ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ .و ﻗد ﺗم وﺿﻊ ﻛود اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻊ ﻣن
ﻗﺳﻣﻳن ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻘﺳم اﻷوﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣظﻬر و ﺳﻠوك اﻟﻣراﺟﻊ  ،و ﻳﺗﻧﺎوﻝ
اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺔ وﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ و
ﺑﺄﻋﺿﺎء ﻓرﻳق اﻟﻣراﺟﻌﺔ و ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﻳطﻠﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
-I

ضوابط عامة :على المراجع المعتمد أن يلتزم بالضوابط اآلتية:

 الوقار و االعتدال في المظھر و االلتزام بالمالبس المالئمة بالمؤسسة أو بمحل اإلقامة أثناء
فترة القيام بعملية المراجعة و التقييم.
 التحلي بالجدية و المسئولية في العمل.
 االتزان و عدم المبالغة في ردود األفعال.
 حسن التصرف و اللباقة خالل المقابالت الفردية و الجماعية.
 عدم التطوع بتقديم الدعم الفني للمؤسسة.
 عدم التأثر في إصدار األحكام باالنطباعات الشخصية أو الضغوط الخارجية.
 عدم اإلفصاح عن أي انطباعات أو تلميحات عن نتيجة المراجعة أو توصية الفريق باالعتماد
من عدمه
 عدم التواجد بالمؤسسة بصورة منفردة أو العودة إليھا بعد انصراف الفريق ألي سبب كان
باستثناء رئيس الفريق أثناء الزيارة التمھيدية.
 الحرص على التنمية المھنية المستمرة للحفاظ على أعلى معايير الكفاءة فيأداء العمل
-II

ضوابط مھنية:

 -iفيما يخص الھيئة  :على المراجع المعتمد أن يلتزم بالضوابط اآلتية:
 االلتزام بحضور كافة االجتماعات و الورش التدريبية التي يدعى اليھا من قبل الھيئة.
 االلتزام بكافة الضوابط المحددة من قبل الھيئة في شان المراجعين و عملية المراجعة.
 عدم استخدام صفته كمراجع خارج إطار عملية المراجعة المكلف بھا من قبل الھيئة.
٢

 االمتناع عن التربح بأي صورة من الصور باستغالل صفته كمراجع او ارتباطه بالھيئة.
 الحفاظ على ممتلكات الھيئة بما فيھا حقوق الملكية الفكرية في األدلة و المواد التدريبية
الورقية و االلكترونية و غيرھا مما يقع في حوزته.
 الحفاظ على سرية الوثائق و المعلومات السرية التي قد يطلع عليھا بحكم عمله كمراجع.
-iiفيما يخص فريق المراجعة :على المراجع المعتمد أن يلتزم بالضوابط اآلتية:
 إظھار روح التعاون مع الزمالء
 االحترام المتبادل بينه و بين أعضاء الفريق


المشاركة في توزيع متوازن ألدوار العمل داخل الفريق و االلتزام بالدور المحدد له
داخل الفريق.

 حضور كافة االجتماعات التنسيقية بين أفراد الفريق ) قبل او اثناء و بعد الزيارة(
وااللتزام بالدقة في المواعيد.
 إعالم باقى أفراد الفريق بكافة الشواھد و األدلة التي يطلع عليھا اثناء عملية
المراجعة – دون حجب أى منھا – لتكون محل إعتبار عند أخذ القرار.
 المشاركة الفعالة فى المناقشات للوقوف على راي جماعي عن وضع المؤسسة فى
ضوء نتائج عملية المراجعة.
 ﺗﻘﻳﻳم اﻟزﻣﻼء ﺗﻘﻳﻳﻣﺎ ﻣوﺿوﻋﻳﺎ ﻓﻰ ﺿوء اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻟﻳس ﻓﻰ ﺿوء أي اﻋﺗﺑﺎرات أﺧرى.

-iiiفيما يخص المؤسسة:
 تقديم نفسه داخل المؤسسة بصفته كمراجع بالھيئة فقط.
 التعامل بصورة الئقة مع العاملين و الطالب بالمؤسسة.
 التعامل من منطلق التقويم و ضمان الجودة و ليس التفتيش.
 مراعاة التقاليد و األعراف فى التعامل مع مجتمع المؤسسة التعليمية.

٣

 عدم الحديث عن أمور شخصية أو ال تخص عملية المراجعة و على وجه
الخصوص ما له عالقة بالدين  ،النوع  ،العرق  ،السياسة وغيرھا.
 عدم قبول أية مجامالت أو امتيازات بصورة مباشرة او غير مباشرة من قبل
المؤسسة تحت أى ظرف.
 عدم تقييم المؤسسة في ضوء أية اعتبارات أو معايير غير تلك المحددة من قبل
الھيئة.
 المحافظة على سرية المعلومات والمستندات الخاصة بالمؤسسة محل التقييم.
 عدم نسخ أو االحتفاظ بأي مستندات تخص المؤسسة خالل أو بعد الزيارة.
 عدم استخدام موارد أو أدوات المؤسسة ألية أغراض ال ترتبط بعملية المراجعة.
 عدم اإلسراف في استخدام موارد المؤسسة أو إمكاناتھا.
 عدم عرض نتائج أو بيانات تخص تجارب المؤسسات األخرى على العاملين
بالمؤسسة تحت أية ظروف.

٤

