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تقدمي :

االرتقاء  اإىل  الهادف  اجلديد  االإ�سهام  هذا  لكم  تقدم  اأن  املراأة  ل�س�ؤون  االأردنية  ال�طنية  اللجنة  ي�سر 
باخلدمات االإر�سادية املقدمة للن�ساء �س�اء كن �سحايا العنف اأو التمييز اأم كن راغبات يف التعرف على 
حق�قهن والدفاع عنها،  لقد مت تط�ير هذا امليثاق االأخالقي بالتعاون بني اأع�ساء �سبكة مناه�سة العنف 
�سد املراأة  "�سمعة " - وهي من ال�سبكات العاملة حتت مظلة اللجنة ال�طنية – وبني عدد من اخلرباء 

وقد اأ�سرف مكتب �سكاوي املراأة التابع للجنة ال�طنية على اإعداده.

اإن التزام مقدمي اخلدمات االإر�سادية بالقيم واالأخالقيات املهنية من �ساأنه اأن ي�سهم يف �سمان ج�دة 
مقدميها  والتزام  اخلدمات  ج�دة  اإن  واأخالقيا،  واإن�سانيًا  وعلميًا  مهنيًا  بها  واالرتقاء  اخلدمات  هذه 
مبعايري اأخالقية ال يقل اأهمية عن وج�د اخلدمات ذاتها، واإن ت�افق ال�سركاء االأع�ساء يف �سبكة �سمعة 
التي  وباجلهات  بهذه اخلدمات  الثقة  يعزز  اأن  �ساأنه  االأخالقي من  امليثاق  بهذا  الط�عي  االلتزام  على 

تقدمها وي�سجع الن�ساء املحتاجات للخدمة االإر�سادية على طلبها.
  

لقد كرثت يف االآونة االأخرية اجلهات التي تقدم خدمات االإر�ساد للن�ساء �س�اء كانت خدمات اجتماعية 
العمل  ي�جب  مما  املجال  هذا  يف  وامل�ستغالت  امل�ستغلني  عدد  وازداد  �سحية،  اأو  نف�سية  اأو  قان�نية  اأو 
واالجتاهات  واملعارات  املعارف  لك�سب  لهم  متكافئة  فر�ص  اإتاحة  قدراتهم من خالل  بناء  على  بجدية 
الالزمة ل�سمان جناحهم يف حمل هذه الر�سالة ال�سامية والنه��ص بها، فالقرارات وامل�سارات التي قد 
اأو املر�سدة، فقد تك�ن  باأداء املر�سد  اإىل حد كبري  تتاأثر  العملية االإر�سادية  تختارها امل�سرت�سدة نتيجة 
اأو  ال�سخ�سي  وو�سعها  وعالقاتها  امل�سرت�سدة  وم�ستقبل  بحياة  تتعلق  م�سريية  اآثار  اخليارات  لهذه 
املهني اأو االأ�سري، اإ�سافة اإىل اأن التعامل مع الن�ساء وخا�سة �سحايا العنف يحتاج اإىل امتالك مهنية 
ومهارات خا�سة كما يتطلب ح�سًا بامل�س�ؤولية عاليًا وقدرة على مراعاة احتياجات الن�ع االجتماعي مبا 
اإن  االإر�سادية،  للح�س�ل على هذه اخلدمة  �سعيها  �سلبًا جراء  امل�سرت�سدة  تاأثر  اإمكانية  ينط�ي على  ال 
االلتزام بال�سرية واحرتام اخل�س��سية والتقيد باالأ�س�ص واملعايري املهنية وبامل��س�عية واحلياد والدقة 
وعدم التمييز والعدالة وال�سراحة وال��س�ح وال�سدق واحرتام االآراء املختلفة وتقدير التن�ع واحرتام 
وفقًا  م�سلحتها  عن  والدفاع  االأول�ية  الف�سلى  م�سلحتها  واإيالء  وكرامتها  وخياراتها  امل�سرت�سدة  ذات 
للقان�ن واالبتعاد عن العالقات وامل�سالح ال�سخ�سية يف اأداء اخلدمة كلها قيم اأ�سا�سية ال بد من تاأ�سيلها 

وت�طينها ودجمها يف خمتلف جماالت االإر�ساد وخدماته.



اأن يك�ن  لتاأمل  اأيدكم  االأخالقي بني  امليثاق  املراأة وهي ت�سع هذا  ل�س�ؤون  االأردنية  ال�طنية  اللجنة  واإن 
منارة ت�سيء دروب املر�سدين واملر�سدات نح� التميز يف اخلدمة، واأي�سًا دروب املنتفعات نح� احلل�ل 

العادلة واملعاجلات املن�سفة الأو�ساعهن. 

قان�نية  وامل�ساعدة  االإر�ساد  بخدمات  املعنيني  واالأفراد  الهيئات  جميع  امليثاق  هذا  يفيد  باأن  اأمل  وكلنا 
واجتماعية و�سحية ذات ج�دة عالية ت�سهم يف الت�سدي الفعال لظاهرة العنف والتمييز وجتاوز القان�ن، 
احلاكمة  القيم  وت�حد  ال�سلة،  ذات  واجلهات  االخت�سا�سات  خمتلف  بني  والت�سامن  التكامل  وتعزز 
لهذه اخلدمات يف اإطار ي�سهر املهنية والعلم باالإن�سانية والقيم االأخالقية ب�س�رة تكفل االرتقاء بهذه 
اخلدمات نح� ما نتطلع اإليه جميعًا من قدرة على ت�فري فر�ص العي�ص الكرمي واحرتام حق�ق االإن�سان 
للن�ساء وحمايتهن من العنف ومعاجلة اأ�سبابة واآثاره يف اإطار �سيادة القان�ن وفق اأف�سل املعايري املهنية 

واالأخالقية. 

اأ�ضمى خ�ضر
االأمينة العامة اللجنة ال�طنية االأردنية ل�س�ؤون املراأة
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مقدمـــة :

يف  اأ�سا�سي  مفه�م  على  ال�سريكة  واجلهات  املراأة  �سكاوي  مبكتب  اخلا�ص  االأخالقي"  "امليثاق  ي�ستند 
ال�سرائع  كفلته  الذي  املبداأ  كاإن�سان". هذا  قيمته  واحرتام  امل�سرت�سد  "كرامة  مبداأ   وه�  اأال  منهجيته، 
ال�سماوية الأبناء الب�سرية جمعاء كما ه� يف ق�له تعاىل : "وكّرمنا بني اآدم" " قراآن كرمي " وكفله الد�ست�ر 
االأردين واأقرته االإتفاقيات الدولية حلق�ق االإن�سان، مبداأ ال ميّيز بني الب�سر على اأ�سا�ص العرق اأو الل�ن اأو 

املذهب اأو الطائفة اأو الطبقة االإجتماعية .

كما ي�ستمد "امليثاق االأخالقي" �سرعيته القان�نية وقيمه االإن�سانية من املعايري االأخالقية واملبادئ املهنية 
املعتمدة عاملياآ وحملياآ، من حيث التزامها باحلرية، والعدالة، وامل�ساواة، ومفه�م االإحرتام املتبادل بني 

اأفراد االأ�سرة ال�احدة،خا�سة واأن االأ�سرة ك�حدة اإجتماعية هي الركيزة االأ�سا�سية الأفرادها.

املراأة  دور  وتغيري  والنم�،  التط�ر  ع�امل  تغريات  ب�سبب  االأردين  املجتمع  يف  االأ�سرة  اأن  ال�ا�سح  ومن 
ال�سدة،  حيث  من  متفاوتة،  و�سغ�ط  واأزمات،  �سراعات،  اىل  تتعر�ص  ا�سبحت  العمل،  اىل  وخروجها 

والتهديد على ا�ستقرارها ومتا�سكها.

فاملراأة �س�اء كانت زوجة،اأم ،ابنة ، اأو اأخت هي اأكرث اأع�ساء االأ�سرة تعر�ساآ لهذه ال�سغ�ط واالأزمات، 
ذلك ب�سبب مفاهيم اجتماعية متعارف عليها، اأو ب�سبب الدور غري املتكافئ بني م�س�ؤولياتها وم�س�ؤوليات 

الرجل داخل االأ�سرة واملجتمع.

نتيجة لهذه التغريات املجتمعية احلديثة وغريها، اأ�سبح من ال�سعب على املراأة اأن تق�م مب�اجهة  قدر 
و  واحلق�قية،  واالإجتماعية  النف�سية  مب�ساكلها  املتعلقة  تلك  خا�سة  واالأزمات،  ال�سغ�ط  هذه  من  كبري 

ال�سراعات التي ت�اجهها داخل اأ�سرتها، اأو داخل بيئة العمل.

لذا كان ال�سروري اأن تتدخل منظمات املجتمع املدين املعنية لتقدمي امل�ساعدة بالطرق املمكنة واملتاحة 
ال�قت نف�سه على  التعامل مع هذه ال�سغ�ط واالأزمات، ولتك�ن قادرة يف  للمراأة، وذلك كي تتمكن من 
جتاوز كل ما ميكن اأن يك�ن تهديداآ الأمنها، وا�ستقرارها النف�سي، واالإجتماعي، وكذلك كل ما ميكن اأن 

ي�سّكل انتقا�ساآ لكرامتها اأو هدراآ حلق�قها.
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من هذا املنطلق اإرتاأت اللجنة ال�طنية االأردنية ل�س�ؤون املراأة، باعتبارها م�ؤ�س�سة ريادية من م�ؤ�س�سات 
املجتمع املدين املعنية بق�سايا املراأة، �سرورة اإن�ساء مكتب متخ�س�ص للخدمات االإر�سادية اأطلقت عليه 
"  ليقدم اخلدمة االإر�سادية املطل�بة وي�فر امل�ساعدة املمكنة يف اأي جانب من  ا�سم  "مكتب �سكاوي املراأة

اجل�انب االإجتماعية، النف�سية، القان�نية وال�سحية التي جتد املراأة نف�سها بحاجة اإليها.

اأخالقي" يعمل على تنظيم عملية تقدمي اخلدمات  "ميثاق  الغاية كان ال بد من وج�د  اأجل هذه  ومن 
عليها  تق�م  التي  والق�انني  باملبادئ  التقّيد  املجال  هذا  يف  العاملني  باإلزام  وذلك  للمراأة،  االإر�سادية 
اإذ مل تعد هذه العملية االإر�سادية عمالآ ع�س�ائياآ  عملية اخلدمة االإر�سادية ومنهجيتها يف هذا امليثاق. 
وتق�ميه  االإن�ساين  ال�سل�ك  قيمه ومفاهيمه اخلا�سة يف رعاية  له  بل هي عمل متخ�س�ص  ارجتالياآ،  اأو 

وت�جيهه.

 ف�سالآ عما تت�سمنه هذه العملية من اأبعاد اأخالقية تعمل على ت�جيه عملية االإر�ساد، و�سبط العالقة بني 
املر�سدين وامل�سرت�سدين وتنظيمها، فاإن العملية االإر�سادية لها ق�انينها التي يتحتم على العاملني يف هذا 
املجال التقيد بها اأثناء املمار�سة املتمثلة يف: امل�ساعدة الذاتية، كيفية التقّبل واملرونة، امل�ساعدة الف�رية، 

احرتام ال�سرية واخل�س��سية، احرتام تقرير امل�سري وكرامة الفرد، وت��سيح دور امل�ساركة وامل�س�ؤولية.

واأما النهج الذي يق�م عليه امليثاق يف حل امل�سكالت واإدارة اخلالفات االأ�سرية فه� نهج يت�سم بال�دية، 
بطريقة  مل�سكالتهم   حل  اىل  ال��س�ل  اأجل  املعنية،من  االأطراف  بني  والتفاو�ص  امل�ساركة،  العقالنية، 

مر�سية قدر امل�ستطاع.

وا�ستناداآ اىل كل ما �سبق مت اإعداد هذا امليثاق االأخالقي ليك�ن اإطاراآ مرجعياآ معتمداآ من قبل العاملني يف 
اخلدمة االإر�سادية يف مكتب �سكاوي املراأة التابع للجنة ال�طنية االأردنية ل�س�ؤون املراأة، وكذلك اجلهات 

ال�سريكة مع هذا املكتب.
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اأهداف امليثاق الأخالقي
يهدف امليثاق االأخالقي اإىل ت�فري دليل لل�سل�ك املهني ي�سعى اإىل �سبط هذا ال�سل�ك، وينظم العالقات 

بني املر�سدين/ات وامل�سرت�سدين/ات من خالل:
امل�سرت�سدين/ات  متكني  اأجل  من  االإر�ساد  مبهنة  املتعلقة  االأخالقية  والقيم  االأ�سا�سية  املبادئ  • و�سع 

من ال��س�ل اىل هدفهم من اال�سرت�ساد ب�س�رة متكنهم من حتقيق الغاية املرج�ة.
االإر�ساد. جمال  يف  العامل�ن/ات  بها  يت�سف  اأن  يجب  التي  واملعايري  ال�سفات  • حتديد 

االإر�سادية. العملية  خالل  واملر�سدين/ات  امل�سرت�سدين/ات  من   كل  وواجبات  حق�ق  • حتديد 
واإتقانها  املهنية  واملمار�سة  اخلدمة  ج�دة  من  للتاأكد  امل�ستمر  والتدقيق  للمتابعة  اأدوات  ت�فري   •

واالإرتقاء باملهنة واملنت�سنب اإليها.
االإر�سادية  اخلدمة  بعملية  املعنيني  الفرقاء  جميع  بني  والتعاون  والتكامل  التن�سيق  قيم  تر�سيخ   •

متعددة االأبعاد واالخت�سا�سات والتي  تتطلب العمل بروح الفريق .

املفاهيم وامل�ضطلحات الواردة يف امليثاق:
النف�سي،  االإجتماعي،  املجال  يف  االإر�سادية  باخلدمة  العمل  اأخالقيات  ميثاق  ه�  الأخالقي:  امليثاق 

القان�ين وال�سحي يف مكتب �سكاوي املراأة .
املر�ضد/ة: ه� املتخ�س�ص املهني الذي يق�م بعملية االإر�ساد اأو اخلدمة االإجتماعية، القان�نية، النف�سية، 
اأو ال�سحية، وي�ستخدم امليثاق االأخالقي م�سطلح املر�سد لي�سري اإىل كال اجلن�سني : اأي املر�سد واملر�سدة 

على حد �س�اء.
امل�ضرت�ضد/ة: ه� /هي كل من تقدم له/ها  اخلدمة االإر�سادية، �س�اء اأكانـ/ت فردًا اأو جماعة اأو م�ؤ�س�سة.
وامل�سرت�سد/ة،  املر�سد/ة  بني  التفاعل  على  اأ�سا�سها  يف  تعتمد  مهنية  عملية  هي  الإر�ضادية:  اخلدمة 
مل�ساعدته /ها على فهم نف�سه/ها، وحتقيق اأكرب قدر من الت�افق مع ذاته/ها ومع جمتمعه/ها. وت�ستند 

اخلدمة االإر�سادية على املفاهيم العلمية االأ�سا�سية التي يعتمدها املر�سد/ة كل ح�سب اخت�سا�سه/ها.
امل�ضاعدة الذاتية: تعترب ج�هر املمار�سة املهنية للخدمة االإر�سادية، ويق�سد بها م�ساعدة امل�سرت�سد/ة 
اخلا�سة  قدراته/ها  على  معتمداآ/ة  م�سكالته/ها  ويعالج  حاجاته/ها  يـ/ت�سبع  اأن  يـ/ت�ستطيع  كي 

وامكانياته/ها الذاتية ، وكذلك احلال مع اجلماعة.
التقبل: ه� قب�ل املر�سد/ة للم�سرت�سد/ة تقبل ايجابي غري م�سروط �س�اء كان فردًا اأو جماعة كما ه� / 
هي، ولي�ص بال�س�رة التي يجب اأن ي/تك�ن عليها. ويك�ن هذا التقبل من خالل احرتام املر�سد/ة لذات 

امل�سرت�سد/ة، واحرتام ما ي�سدر عنه/ها من اآراء، وعدم اإ�سدار االأحكام، �س�اء للفرد اأو اجلماعة.
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حق تقرير امل�ضري: االإعرتاف بحق امل�سرت�سد/ة الأن ي/حتيا احلياة التي ي/تختارها لنف�سه/ها ، واأن 
يتجه ال�جهة التي يـ/ترغبها باإرادته، والتي تن�سجم مع قيمه ومعتقداته، واأن يتخذ القرارات اخلا�سة به. 
ولي�ص حق تقرير امل�سري حقًا مطلقًا، اإمنا ه� حق يخ�سع لبع�ص القي�د التي يفر�سها �سالح امل�سرت�سد/ة 

اأو �سالح االآخرين املت�سلني به، اأو �سالح املجتمع وفقًا للقان�ن.
اأو  ال�ضرية: حمافظة املر�سد/ة على كل ما يعرفه من معل�مات عن امل�سرت�سد/ة، وال يج�ز الأحد معرفتها 

االإطالع عليها باأي حال من االأح�ال.
امل�ضاركة: تعاون امل�سرت�سد/ة مع املر�سد/ة وم�ساركته يف حل م�سكالته، وحتمله الن�سيب االأكرب من امل�س�ؤولية 

يف حلها.
التفرد: مبداأ يق�م على اعتبار امل�سرت�سد/ة �سخ�ص متميز عن غريه، واأن هناك فروقًا فردية يجب مراعاتها.

جمالت اخلدمة الإر�ضادية اخلا�ضة مبكتب �ضكاوي املراأة : -
تتعدد املجاالت التي ميكن ملكتب �سكاوي املراأة واجلهات ال�سريكة اأن يقدم فيها اخلدمة االإر�سادية للمراأة، 
كما اأنها تتداخل مع بع�سها البع�ص لدرجة ي�سعب الف�سل بينها. ومع ذلك فقد مت اختيار خم�ص جماالت 
اأ�سا�سية حتتاج املراأة لالإر�ساد فيها اأكرث من غريها. وهذه املجاالت هي التي مت و�سع ميثاق اأخالقي ينظم 

تقدمي اخلدمة فيها للم�سرت�سدين/ات، وهي : 
1. املجال الإجتماعي .

2. املجال النف�ضي .
3. املجال القانوين .
4. املجال ال�ضحي .

5. املجال الإعالمي .

اأوًل : امليثاق الأخالقي يف املجال الإجتماعي
1. العالقة بني امليثاق الأخالقي ومهنة املر�ضد/ة الإجتماعي:

- يلتزم املر�سد/ة االإجتماعي بالتطبيق الكامل واالأمثل ملبداأ ومفاهيم واأ�س�ص امليثاق االأخالقي.
- يف حالة انتهاك املر�سد/ة االجتماعي بندًا اأو اأكرث من بن�د امليثاق على الفريق املخت�ص لفت نظره ومعاجلة 

االأمر بال�د وال�سراحة املطلقة.
  ُ كُلُُ اإذا اقت�ست حاجة امل�سرت�سد/ة   بالتعاون مع املر�سدين/ات املخت�سني  يلتزم املر�سد/ة االجتماعي   -

ح�سب اخت�سا�سه، وذلك للعمل كفريق ووحدة متكاملة.
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2. ال�ضلوك ال�ضخ�ضي للمر�ضد/ة الإجتماعي:
- على املر�سد اأن يحافظ على املثل العليا ل�سل�كه ال�سخ�سي كمر�سد /ة  اجتماعي.

لعملية  ممار�سته  اأثناء  الكفاءة  من  عاٍل  م�ست�ى  على  ليحافظ  جهده  ق�سارى  يبذل  اأن  املر�سد/ة  على   -
اخلدمة االإر�سادية.

جن�سهم  اأ�سا�ص  على  امل�سرت�سدين/ات  �سد  التمييز  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  ممار�سة  عدم  املر�سد/ة  على   -
�سمات  من  �سمة  اأية  اأو  العقلية  اأو  البدنية  اإعاقتهم  اأو  ال�سيا�سية  عقيدتهم  اأو  دينهم  اأو  �سنهم  اأو  ل�نهم  اأو 

ال�سخ�سية االأخرى. 
- على املر�سد اأال ي�ستغل العالقات املهنية لتحقيق ماآرب �سخ�سية .

3.مل�ضوؤولية الأخالقية للمر�ضد/ة جتاه امل�ضرت�ضدين:
- على املر�سد/ة االجتماعي اأن ي�ستمع واأن ي�سغي لكل ما يق�له امل�سرت�سد اأثناء تقدمي عملية اخلدمة 

االإر�سادية بكل عناية واهتمام.
عليه،  يك�ن  اأن  يحب  اأو  يرغب  كما  ولي�ص  عليه  ي   / ه�  كما  امل�سرت�سد/ة  يتقبل  اأن  املر�سد/ة  على   -

واإعطاءه الفر�سة الكافية للتعبري عن اأفكاره وم�ساعره.
- على املر�سد/ة اأن يحرتم خ�س��سية امل�سرت�سد/ة، واعتبار املعل�مات والبيانات التي ت�افرت لديه اأثناء 

تقدمي اخلدمة اخلا�سة به �سرية، ال يحق الأحد االإطالع عليها.
- على املر�سد/ة اأن يعمل كل ما يف جهده على م�ساعدة امل�سرت�سد/ة حتى ي�ساعد نف�سه، وي�سبع حاجاته 

بنف�سه ويك�ن م�ستقاًل وفاعاًل يف اتخاذ القرارات اخلا�سة به.
- على املر�سد/ة اأن يبذل ق�سارى جهده لتحقيق اأق�سى قدر من حق تقرير امل�سرت�سد/ة مل�سريه، اإال يف 

الظروف اخلا�سة.
- على املر�سد/ة االجتماعي اأن يتجنب العالقات اأو االإلتزامات التي تتعار�ص مع م�سالح امل�سرت�سدين/ات.
باخلدمات  املرتبطة  واالإلتزامات  والفر�ص  املخاطر  على  امل�سرت�سدين/ات  اإطالع  املر�سد/ة  على   -

االإر�سادية املقدمة اإليهم. 
الظروف غري  اإال يف  ب�سكل مفاجئ  للم�سرت�سدين/ات  يت�قف عن تقدمي اخلدمة  اأال  املر�سد/ة  - على 
العادية، ويف هذه احلالة يت�جب عليه اأن ياأخذ يف اعتباره الع�امل امل�ؤثرة يف امل�قف، واأن يحاول جهده 

تقليل االآثار ال�سارة املحتملة والتي ميكن اأن تنجم عن مثل ذلك الت�قف.
غري  اخلدمة  هذه  ت�سبح  عندما  للم�سرت�سدين/ات  اخلدمة  تقدمي  عن  يت�قف  اأن  املر�سد/ة  على   -

مطل�بة، اأو ال تخدم حاجاتهم اأو اهتماماتهم اأو م�ساحلهم.
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4. امل�ضوؤولية الأخالقية للمر�ضد/ة جتاه املهنة:
واأن  واأخالقياتها  قيمها  دعم  على  يعمل  واأن  املهنة  نزاهة  على  يحافظ  اأن  املر�سد/ة  على  • يت�جب 

يعمل بكل جهد على تركيز مفاهيمها.
العملية  م�سار  ت�سحيح  بهدف  وذلك  عمله  يف  مناق�سته  عند  بال�سجاعة  يتحلى  اأن  املر�سد/ة  • على 

االإر�سادية اإذا ما اقت�سى االأمر ذلك.
ال�سل�ك  �سد  القان�نية  االإجراءات  التخاذ  امل�س�ؤول  اعالم  عن  يتقاع�ص  اأو  يرتدد  اأال  املر�سد/ة  • على 
ال�سحيحة  القن�ات  خالل  من  وذلك  املهنة  نف�ص  يف  اآخر  ع�س�  اأي  من  ي�سدر  قد  الذي  األالأخالقي 

التخاذ القرار.
االإر�سادية اخلدمة  ممار�سة  من  امل�ؤهلني  غري  االأ�سخا�ص  مينع  اأن  املر�سد/ة  • على 

ثانياً : امليثاق الأخالقي يف املجال النف�ضي
- العالقة بني امليثاق الأخالقي ومهنة املر�ضد/ة النف�ضي:

• على املر�سد/ة النف�سي قراءة وفهم وا�ستيعاب امليثاق االأخالقي والتقييد مب�سم�نه واالإقرار باالإلتزام به.
كافة  وبني  اجلدد،  املر�سدين  بني  االأخالقي  امليثاق  مببادئ  ال�عي  ين�سر  اأن  النف�سي  املر�سد/ة  على   •

املتعاونني باخلدمة النف�سية .
النف�سي،  املر�سد/ة  اإليها  ينتمي  التي  امل�ؤ�س�سة  تعليمات  وبني  امليثاق  هذا  م�اد  بني  ت�سارب  حدث  اإذا   •

فال�اجب عليه اأن ي��سح الإدارة امل�ؤ�س�سة اأو امل�س�ؤولني الر�سميني طبيعة هذا التعار�ص وكيفية معاجلته .
ب�سكل  نظره  للفت  ال�سعي  االآخرين  على  امليثاق  بن�د هذا  بند من  اأي  النف�سي  املر�سد/ة  اإنتهاك  • يف حالة 

ودي، وب�س�رة ت�سمن عالج االآثار ال�سلبية لهذا االإنتهاك االإخالقي .

- م�ضوؤوليات املر�ضد/ة النف�ضي :
وحتقيق  ذاته  عن  الر�سا  اىل  ال��س�ل  ي�ستطيع  حتى  امل�سرت�سد/ة  م�ساعدة  النف�سي  املر�سد/ة  على   •

طم�حاته قدر امل�ستطاع.
اأ�سا�ص  على  القائم  والتع�سب  التمييز  واأن�اع  اأ�سكال  كل  من  متحررًا  النف�سي  املر�سد/ة  يك�ن  اأن  • ينبغي 

الدين اأو العرقي اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو الأي �سبب اآخر.  
االإر�ساد  خالل  من  املراكز  اأو  امل�ؤ�س�سات  اأو  اجلمعيات  مع  ن�ساطه  ميار�ص  الذي  النف�سي  املر�سد/ة  • على 

النف�سي اجلمعي اأن يحافظ على اأ�سرارها اخلا�سة بها، باعتبارها م�سرت�سدًا.
وكلما  عمله  جمال  يف  امل�ستمر  والتعلم  والتط�ر  التقدم  اإىل  باإ�ستمرار  ي�سعى  اأن  النف�سي  املر�سد/ة  • على 

اأتيحت الفر�سة، والرج�ع اإىل زمالء املهنة واخلربة يف هذا املجال.
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- اأخالقيات املر�ضد/ة النف�ضي :
بالطماأنينة  وال�سع�ر  باالإهتمام  ال�سع�ر  مينحه  مبا  للم�سرت�سد/ة  معاملته  يف  امل�سروط  غري  الت�سامح   •

واالأمان.
من  خطية  م�افقة  بعد  لل�سرورة  اإال  واملرئي  ال�س�تي  للت�سجيل  اأجهزة  اأن�اع  من  ن�ع  اأي  اإ�ستخدام  • عدم 

امل�سرت�سد .
املراجعني. بني  التداول  عن  بعيدًا  امل�سرت�سدة  م�اعيد  �سجل  على  املحافظة  على  • العمل 

وتف�سري  االختبار،  تطبيق  �سبب  عن  النف�سية  االإختبارات  تطبيق  حالة  يف  م�سبقًا  امل�سرت�سد/ة  اإ�سعار   •
النتائج، واالإحتفاظ التام ب�سرية املعل�مات.

- حقوق امل�ضرت�ضد/ة:
وبياناته  واأ�سراره  خ�س��سيته  ومراعاة  النف�سي  املر�سد/ة  قبل  من  االإحرتام  نيل  يف  امل�سرت�سد/ة  حق   •

ال�سخ�سية وعدم التحدث عنها اأو الت�سهري بها.
• للم�سرت�سد/ة احلق باختيار املر�سد/ة النف�سي اأو اإنهاء العالقة االإر�سادية اأو االإنتقال اىل مر�سد/ة 

نف�سي اآخر دون بيان االأ�سباب .

- العالقة بني املر�ضد/ة النف�ضي وامل�ضرت�ضد/ة:
تك�ن العالقة االإر�سادية بني املر�سد/ة النف�سي وامل�سرت�سد/ة �سمن اإطار امليثاق االأخالقي وبناءًا على 

االأ�س�ص التالية :
�سرط. اأو  قيد  دون  حقيقته  على  ه�  كما  للم�سرت�سد/ة  النف�سي  املر�سد/ة  • تقبل 

ذاته. حتقيق  يف  امل�سرت�سد/ة  م�ساعدة  مع  للتحقيق  قابلة  اإر�سادية  اأهداف  • و�سع 
وعدم  املهنية،  العالقة  حدود  يف  وامل�سرت�سد/ة  النف�سي  املر�سد/ة  بني  العالقة  على  املحافظة   •

االإت�سال مع اأي طرف اآخر دون م�افقة امل�سرت�سد/ة.
اهدافها  وحتديد  االإر�سادية  بالعملية  حتيط  التي  الظروف  بت��سيح  النف�سي  املر�سد/ة  يق�م   •

واالأ�ساليب واالإجراءات االإر�سادية التي ت�ؤدي اإىل حتقيق هذه االأهداف.
• يحق للمر�سد/ة النف�سي الت�ساور والتعاون مع املخت�سني يف �سبيل حتقيق اأهداف الربنامج االإر�سادي.
اأو  االآخرين  اأو  نف�سه  ي�ؤذي  اأن  املمكن  من  اأو  ميكن  امل�سرت�سد/ة  باأن  النف�سي  املر�سد/ة  �سعر  • اإذا 

املمتلكات عليه اإبالغ اجلهات املعنية مع املحافظة على اأ�سرار امل�سرت�سد/ة ال�سخ�سية.
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 اأخالقيات ا�ضتخدام الإختبارات النف�ضية:
وتعديل  وت�سخي�ص  حتليل  يف  امل�سرت�سد/ة  مل�ساعدة  النف�سية  االإختبارات  اإىل  النف�سي  املر�سد/ة  يلجاأ 

�سل�كه بهدف �سحة نف�سية مت�ازنة ومت�افقه مع الذات واجلماعة. اأما م�س�ؤولياتها فهي:
فقط. النف�سيني  املر�سدين/ات  قبل  من  ا�ستخدامها  اأو  النف�سية  االإختبارات  وتطبيق  • اإعداد 

لتطبيق  لالأهلية  فاقدًا  اأو  قا�سرًا  كان  اإن  اأمره  ويل  اأو  امل�سرت�سد/ة  م�افقة  على  احل�س�ل  يجب   •
االإختبار.

النف�سية. االختبارات  الإجراء  للم�سرت�سد/ة  النف�سي  واملناخ  املنا�سب  اجل�  تهيئة  • �سرورة 
تامة. �سرية  واملقايي�ص  االإختبارات  نتائج  تك�ن  اأن  • يجب 

اإختبارات. من  عليه  طبق  ما  بنتائج  امل�سرت�سد/ة  اإبالغ  اأمانة  النف�سي  املر�سد/ة  • يتحمل 

ثالثاً: امليثاق الأخالقي يف املجال القانوين
• على العاملني/ات يف هذا املجال االإلتزام  يف �سل�كهم  املهني اأو ال�سخ�سي مببادئ ال�سرف واالأمانة 

واملحافظة على اآداب املهنة وتقاليدها.
ذلك  يبذل�ا يف  واأن  بكفاءة  اليهم  تعهد  التي  امل�سالح  الدفاع عن  املجال  العاملني/ات يف هذا  • على 
كل جهد وعناية ب�سرط اأن يبتغ�ا وجه احلق فيما يدافع�ن عنه من خالل االأوراق وامل�ستندات املت�فرة 

لديهم.
االأعمال  اأو  الق�سايا  على   للح�س�ل  /ة  امل�سرت�سد  ا�ستغالل  عدم  املجال  بهذا  العاملني/ات  على   •

املهنية.
الراأي  على  احل�س�ل  يف  مماطلة  باأية  الت�سبب  تقدمي  جتنب  املجال  بهذا  العاملني  على  يت�جب   •

القان�ين و / اأو  واخلدمة القان�نية  اأو التعر�ص  للخ�سم اأو االإ�ساءة اإليه اأو اإىل حماميه اأو �سه�ده.
يف  الكامل  راأيهم   عن  �سراحة  وبكل  امل�سرت�سد/ة  اإخبار  املجال  بهذا  العاملني/ات  على  •  يت�جب 
النزاع  طريف  اأحد  ميثل�ن  عامل�ن  فهم  الق�سية،  ك�سب  له  ي�ؤكدوا   اأن  دون  عليهم   املطروحة  الق�سية 

ولي�س�ا ق�ساة يف�سل�ن فيها .
والل�ائح  االأنظمة  يف  ال�سريحة  للن�س��ص  خالفا  االإفتاء  عدم  املجال  بهذا  العاملني/ات  على   •

والتعليمات، اأو بح�سب ما ير�سي رغبة امل�سرت�سد/ة اأو عن غري علم.
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رابعاًً: امليثاق الأخالقي يف املجال ال�ضحي
. الفح�ص  اأثناء  به  يرفق  واأن  معاناته  م  ويتفهَّ املري�ص  ل�سك�ى  اال�ستماع  ُيْح�سن  اأن  الطبيب  • على 

ق بينهم يف الرعاية  • على الطبيب اأن يحر�ص على امل�ساواة يف املعاملة بني جميع املر�سى، واأن ال يفرِّ
اأو  جتاههم،  ال�سخ�سية  م�ساعرهم  ب�سبب  اأو  االجتماعية،  اأو  االأدبية  مراكزهم  َتَباُين  ب�سبب  الطبية 

ب�سبب انتمائهم الديني اأو العرقي اأو جن�سهم اأو جن�سيَّتهم اأو ل�نهم.
عملية  اأثناء  وعاداته  ودينه  املري�ص  عقيدة  يحرتم  واأن  مر�ساه،  يف  اهلل  يتَّقي  اأن  الطبيب  على   •

الفح�ص والت�سخي�ص والعالج، اأن يحر�ص على عدم ارتكاب اأيِّ خمالفات ت�سيء للمري�ص.
ال  فح��ص  اإ�سافة  دون  للمري�ص،  الالزمة  الطبية  الفح��ص  اإجراء  على  يحر�ص  اأن  الطبيب  • على 

تتطلَّبها حالته املر�سية.
املر�سية  باحلالة  عنه  ين�ب  من  اأو  املري�ص  اإخبار  يف  ال�سدق  ي  حترِّ على  يحر�ص  اأن  الطبيب  • على 
املنا�سبة  بالبدائل  وتعريفهم  والعالجية،  الت�سخي�سية  االإجراءات  وفائدة  وم�ساعفاتها،  واأ�سبابها 

للت�سخي�ص اأو العالج.
االأمر. لزم  اإذا  مر�سه  بن�ع  خمت�ص  طبيب  اإىل  املري�ص  اإحالة  يف  د  يرتدَّ ال  اأن  الطبيب  • على 

يف  عالجه  عن  االإنقطاع  وال  الطارئة،  احلاالت  يف  املري�ص  عالج  عن  االمتناع  للطبيب  يج�ز  ال   •
م�افقة  دون  اآخر  بطبيب  ا�ستعان  اأو  الطبيب،  دها  حدَّ التي  التعليمات  رف�ص  اإذا  اإال  االأح�ال،  جميع 
الطبيب امل�سرف على عالجه. وال يج�ز للطبيب اأن ميتنع عن عالج مري�ص، ما مل تكن حالته خارجة 

عن اخت�سا�سه.
• على الطبيب اأن ي�ستمرَّ يف تقدمي العالج الالزم للمري�ص يف احلاالت االإ�سعافية حتى تنتفي احلاجة 

اإليه، اأو حتى تنتقل رعايته اإىل طبيب خمت�ص.
قابلة  غري  باأمرا�ص  امل�سابني  للمر�سى  املنا�سبة،  الطبية  الرعاية  تقدمي  يف  ي�ستمر  اأن  الطبيب  •على 
من  االأخرية  اللحظات  حتى  اأمامهم  االأمل  باب  وفتح  وم�ا�ساتُهم  مميتة،  اأو  م�ستع�سية  اأو  للعالج 

حياتهم.
• الطبيب م�ؤمتن على حتّري الربامج العالجية املنا�سبة حلالة املري�ص/ة، وعليه اأن يتاأكد من جدوى 

الربنامج العالجي قبل تنفيذه اأو تطبيقه على املري�ص/ة.

خام�ضاً : امليثاق الأخالقي يف املجال الإعالمي
االإعالن عن خدمات  ويف  االإعالمية  ال��سائل  االإر�ساد عرب خمتلف  ت�فري  هامًا يف  دورًا  االإعالم  يلعب 
امل�سرت�سدين/ وق�س�ص  واإح�سائيات  نتائج  ن�سر  يف  هامًا  دورًا  يلعب  كما  بها  والتعريف  االإر�ساد 
باملبادئ  بذلك  قيامه  عند  االإعالمي/ة  يلتزم  وعليه  واإخفاقاتها  بنجاحاتها  االآخرين  عربة  لتك�ن  ات 
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والقيم االأ�سا�سية والعامة ال�اردة يف هذا امليثاق كالتقبل و�سرية املعل�مات واحرتام اخل�س��سية واإرادة 
امل�سرت�سدين وخياراتهم كما يلتزم�ن يلتزم باملبادئ التي اأقرها الد�ست�ر والق�انني وال�س�ابط الناظمة 
ملمار�سـة املهنة وا�سرت�سادا بالروؤية امللكية ح�ل االإعالم قامت الهيئة العامة لنقابة ال�سحفيني باعتماد 

ميثاق ال�سرف ال�سحفي والذي يت�سمن ثالثة ع�سر مادة تتلخ�ص باملبادئ التالية:
وطنية. ور�سالة  اجتماعية  م�س�ؤولية  • ال�سحافة 

الق�ساء. له  يت�سدى  فيما  العدالة  وم�ساندة  القان�ن  �سيادة  • تاأكيد 
ال�سادقة. املعل�مات  على  واحل�س�ل  التعبري  حرية  يف  واالأفراد  ال�سع�ب  • حق 

الطائفية. اأو  العن�سرية  النعرات  اإثارة  وعدم  االأديان  واحرتام  ال�طنية  ال�حدة  تاأكيد  على  • العمل 
• االلتزام بامل��س�عية والدقة واملهنية العالية وعدم ا�ستغالل املهنة للح�س�ل على مكا�سب �سخ�سية.

االإن�سانية. وكرامتهم  اخلا�سة  �س�ؤونهم  �سرية  يف  والعائالت  االأفراد  حق  • احرتام 
للمجتمع. واالأخالقية  الدينية  بالقيم  وااللتزام  والف�سائح  اجلرائم  ن�سر  يف  االإثارة  عن  • االبتعاد 

واالإعالنية. االإعالمية  املادة  بني  اخللط  وعدم  الفكرية  امللكية  حق�ق  • احرتام 
ن�سرها. قبل  االأخبار  من  والتحقق  املعل�مات  م�سادر  �سرية  على  • املحافظة 

واملعل�مات. االأخبار  على  احل�س�ل  يف  امل�سروعة  وغري  امللت�ية  االأ�ساليب  عن  • االبتعاد 
اخلا�سة. االحتياجات  وذوي  االأطفال  وحماية  حظا  االأقل  الفئات  حق�ق  • مراعاة 

• االهتمام ب�سكل خا�ص ب��سع املراأة يف القن�ات االإعالمية والعمل على رفع م�ست�اها وت�جيه الربامج 
الحرتام ان�سانيتها وكرامتها.

االأ�سرة. تهدد  والتي  االإجتماعية  امل�ساكل  معاجلة  يف  ت�ساعد  التي  الق�سايا  طرح  على  • العمل 


