البند السابع :المتطلبات األساسية
ﻧيكﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
 إﺣ ام ﻣبﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واكﺴﺎواة يف احلﻘﻮق واﻟﻮاﺟبﺎت. ﺗ ز زﻮافﺮ اﻟ ززﻮﻋﻲ ﺑأاﻴ ززﺔ اكﻴﺜز ززﺎق ودوره يف دﻋ ززﻢ رأس اك ززﺎل اﻻﺟﺘﻤ ززﺎﻋﻲﻟﻠﻜﻠﻴﺔ وأﻋﻀﺎئﻬﺎ.
البند الثامن :التحدﻳات

اﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت األﺳﺎﺳﻴﺔ متﺜزﻞ يف كزﻮن هزيه اكبزﺎدق األﺧﻼﻗﻴزﺔ ﺗطﻮﻋﻴزأ
أ إىل اﻻﻟﺘ ام تﺎ اﺧﺘﻴﺎر .
البند التاسع :االلتزام ﺗجاه الﻌلمى و الملكية الفكﺮﻳة

اﻟبﺤق اﻟﻌﻠﻤﻲ هﻮ ﻣﻜﻮن أﺳﺎﺳﻲ فﻲ وﻇﻴﻔﺔ أﻋﻀﺎء هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻴ ﺔ وﻳﺴﺎهﻢ فﻲ ﺗطﻮﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ وﻗﺪراﺗﻬﻢ فﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻤﻴ
واﻟﺠﻴﺪ وﻳﺠب ﻋﻠى اﻟبﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎفﻈﺔ ﻋﻠى اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻋﺘبﺎر وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻧﺘﺎئﺠﻬﻢ ﺑطﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣ أن ﻳﻤﺎرس اﻻﺑﺤﺎث ﺑطﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗ ﺮب
ﺑﺎﻻﺑﺤﺎث اﻟﻤﺴﺘﻘبﻠﻴﺔ.

 .6اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻮازن:
وكﻟز ز ز ﺑﺎﺧﺘﻴ ز ززﺎر اﻟﻘﻴ ز ززﺎدات وفﻘ ز ززﺎ كﻌ ز ززﺎﻳري ﻣﻌﻠﻨ ز ززﺔ وﻋﺎدﻟ ز ززﺔ
وﻣﺘﻮازﻧز ز ززﺔ ووفﻘز ز ززﺎ و ز ز ز الﻢ وكﻔز ز ززﺎءلﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴز ز ززﺔ واإلدارﻳز ز ززﺔ
وك ززيﻟ اك ززﺎك كﺎف ززأ اإلﺟز زﺮاءات اﻟﺘص ززﺤﻴﺤﻴﺔ كﻌﺎجل ززأ أ
ممﺎرﺳﺎت غري ﻋﺎدﻟأ.
 .7اجلﺪارة واﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ومتﻜني اﻟﺸبﺎب.
 .8ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اكؤﺳﺴﻴﺔ:
وكﻟ ﻣزﻦ ﺧزﻼل ﺗﻌ ﻳز ﻗزﺪرة اﻟﻜﻠﻴزﺔ ﻋﻠزى ﺑﻨزﺎء عزﺮاكأ ﻣز
احملﻴط اوﺎرﺟﻲ.

البند الﺮابع :نصوص الميثاق

القاعدددا األولددى :ﻳبززا ﻋﻀززﻮ هﻴﺌززﺔ اﻟﺘززﺪرﻳﺲ ﻌﺘززأ اكﻬﻨﻴززﺔ ﻋﻠززى كﻔززﺎءة

ﻧيكﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
 اﻟﻌﻤززﻞ وفﻘززﺎ ﻟﻠﻤبززﺎدق األﺧﻼﻗﻴززﺔ وأن ﻳﺴززﻠﻜﻮا ﺑطززﺮق ﻣﻬﻨﻴززﺔ أﺧﻼﻗﻴززﺔوﻋ ززﺪم اﻟﻘﻴ ززﺎم ﺑ ززأ ﻋﻤ ززﻞ ﻣ ززﻦ ع ززأﻧأ أن ﻳ ززﺪﻣﺮ ﻌ ززأ اﻟﻜﻠﻴ ززﺔ كﻤؤﺳﺴ ززﺔ
اﻋﺘبﺎرﻳﺔ داﺧﻞ اجملﺘﻤ .
 ﻻ جي ززب أن ﻳﻌط ززى األﻋﻀ ززﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣ ززﺎت ﺧﺎطﺌ ززﺔ وﻣب ززﺎﻟ فﻴﻬ ززﺎ ﺣ ززﻮلﻣﻬﺎرالﻢ وﺧ الﻢ أو ﺣﻮل ﻗﺪرات اﻟﻜﻠﻴﺔ.

وﺟﺪارة اوﺪﻣﺎت اﻟيت ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ كﻤﺎ ﻳبﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﻨﺎفﺴزﺔ اخﺧزﺮﻳﻦ ﺑﺸزﻜﻞ
غري ﻋﺎدل.

في استطالعات الﺮأي الﻌام وغيﺮها

قواعد وأخالقيات ممارسة المهنة:

القاع دددا الثاني ددة :ﻳﺴززﻌى ﻋﻀززﻮ هﻴﺌ ززﺔ اﻟﺘززﺪرﻳﺲ ﻟﺘﻨﻤﻴززﺔ ﻗﺪراﺗززأ وكﻔﺎءﺗ ززأ
اﻟﺸ صﻴﺔ كﻤﺎ ﻳﻮفﺮ فﺮص اﻟﺘطﻮﻳﺮ اكﻬا ﺖ إعﺮافأ.
القاعد دددا الثالثد ددة :ﻳﻠﺘز ز م ﻋﻀ ززﻮ هﻴﺌ ززﺔ اﻟﺘ ززﺪرﻳﺲ ﺑﺘﻌ ﻳز ز اﻟﻘ ززﻴﻢ واكب ززﺎدق

األﺳﺎﺳ ز ززﻴﺔ ألﺧﻼﻗﻴ ز ززﺎت ﻣﻬﻨ ز ززﺔ وﺗﺮﺳ ز ززﻴ ﻬﺎ يف اجملﺘﻤ ز ز ز ﻣ ز ز ز إﻟﺘ اﻣ ز ززأ يف
ﺗصﺮفﺎﺗأ ﺑﺎألﺳﺎﻟﻴب اﻟيت ﺗﺪﻋﻢ وﺗﻌ ز ﻣﻜﺎﻧﺔ وأﻣﺎﻧﺔ وكﺮاﻣﺔ اكﻬﻨزﺔ ﻠﻴزﺎ و
ﻋﺎكﻴﺎ.

القاعدا الﺮابﻌة :ﻳﺘصﺮف ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ يف اكﺴﺎئﻞ اكﻬﻨﻴﺔ كﻮكﻴﻞ
ﺣﺮﻳص ﻟصﺎﺣب اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻠﻴأ أن ﻳﺘﺠﻨب أ ﺗﻌﺎرض يف اكصﺎحل.

البند الخامس :المبادئ الخاصة بالبحث الﻌلمي والﻌمل الميدداني

ﻧيكﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
 اﻟﻌﻤﻞ وفﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧني واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت احملﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎكﻴﺔ. ﻳﺘص ززﺮف اﻟبﺎﺣ ززق ﺑطﺮﻳﻘ ززﺔ أﺧﻼﻗﻴ ززﺔ وأﻻ ﻳﻘ ززﻮم ﺑ ززأ ﻋﻤ ززﻞ ﻣ ززﻦ ع ززأﻧأاإل ﺮار ﺑﺴﻤﻌﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ وا ﻬﺎ.

البند السادس :المؤشﺮات الدالة
ﻧيكﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
 ﻋﺪد اﻻﻧﺘﻬﺎكﺎت اﻟيت متﺖ. ﻋززﺪد اوﻼفززﺎت اﻟززيت وﻗﻌززﺖ ﺑززني أﻋﻀززﺎء اﻟﻜﻠﻴززﺔ ﻣززﻦ ﺘﻠ ز اﻟﻔﺌززﺎتواﻟﻘطﺎﻋﺎت.

ﺗﻌﺮﻳﻒ:
اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻻﺧﻼﻗﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮاﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ و ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ
وﻟﻴﺴﺖ أﺣﻜﺎم وﺑﻨﻮد ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻤﺎرس ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن.
المبادئ األساسية التي ﺗحكم الميثاق:

البند األول :المنفذون للميثاق

ﻳﻠﺘز م كﺎفززأ أﻋﻀززﺎء اﻟﻜﻠﻴززﺔ تززيا اﻟﺘﻨﻈززﻴﻢ اكﻬززا ﺳ زﻮاء كززﺎﻧﻮا ﻣززﻦ أﻋﻀززﺎء
هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو ﻣﻌﺎوﻧﻴﻬﻢ أو اإلدارﻳني واﻟﻔﻨﻴني واﻟﻌﻤﺎل واﻟطﻼب.
البند الثاني :أهداف الميثاق

مت صﻴﺎغﺔ اكﻴﺜﺎق كﺴﺎﻋﺪه اﻟﻌﺎﻣﻠني ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠى اﻻﻟﺘ ام ﺑﺎكﻌﺎﻳري اكﻬﻨﻴﺔ
وطﻤأﻧأ كﺎفأ األطﺮاف اكﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ إىل أن كﺎفأ أﻧﺸطﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻟبﺤﺜﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻢ وفﻘﺎ ﻟﻠطﺮق واألﺳﺎﻟﻴب اكﻬﻨﻴﺔ واألﺧﻼﻗﻴﺔ.

البند الثالث :مبادئ الميثاق

 .1اﻟﺸﻔﺎفﻴﺔ (اكصﺪاﻗﻴﺔ).
 .2األداء اكﻬا اكﺘﻤﻴ :
وﻳززﺘﻢ كﻟ ز ﻣززﻦ ﺧززﻼل إرﺳززﺎء ﺗﻘﺎﻟﻴززﺪ راﺳ ز ﺔ ز م األداء
اكﺘﻤﻴ ز وﺗﻘبززﻞ اﻟﺘﻨززﻮت واﻻﺧززﺘﻼف وﺗﻌ ز ف ﺑﺎﻟﻴززﺎت ززﺪده ﻟصززﻨ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.
 .3ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اجلﻤﺎﻋﻲ وروح اﻟﻔﺮﻳﻖ.
 .4ﻧﺸﺮ ﻣﻨﺎخ اﻟﺜﻘﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ:
وكﻟ ﻣﻦ ﺧﻼل إصﻼح ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘزﺪﻋﻴﻢ ﻣزﻦ ﺧزﻼل
احلز ز زﻮاف وﻣﺮاﺟﻌ ز ززﺔ اﻟﻘز ز زﺮارات واإلﺟز ز زﺮاءات اﻟﺘص ز ززﺤﻴﺤﻴﺔ
واﻟﺘﺠزﺎوب ﻣز اﻟﻨﻘززﺪ اكﻮ زﻮﻋﻲ ﻟﻠﻘزﺮارات ﺗأكﻴزﺪ اكﺴززﺎواة
يف احلﻘ ز ز ز ززﻮق واﻟﻮاﺟب ز ز ز ززﺎت اكﺸ ز ز ز ززﺎركﺔ يف ص ز ز ز ززﻨ اﻟﻘز ز ز ز زﺮار
واﻟﺸززﻔﺎفﻴﺔ يف ﻧﻘززﻞ اكﻌﻠﻮﻣززﺎت واﻟﺘﻌززﺎون اﻟﻔﻌززﺎل ﻣززﻦ أﺟززﻞ
صﺎحل اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻜﺎفﺔ ﺟﻮاﻧبﻬﺎ.
 .5اإلدارة اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠ ﻼفﺎت واﻟصﺮاﻋﺎت ﺧﻼل األزﻣﺎت.

اكﻌﻠﻮﻣ ز ززﺎت ﻣ ز ززﻦ أﻣﻨ ز ززﺎء ﻣﻜﺘب ز ززﺎت ألﺧص ز ززﺎئﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣ ز ززﺎت
وﺧﺎصﺔ وا ﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واكﺪﻳﺮﻳﻦ وغريهﻢ.

ﻣﺴ ز ززﺎﻋﺪﻳﻦ

القد د دديم األخالقيد د ددة الوايد د ددي ﺗوافﺮهد د ددا فد د ددي أخصد د ددا ي المكتبد د ددات

والمﻌلومات:
و ﻧيكﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
 اﻟﺴﺮﻳﺔ واوصﻮصﻴﺔ
 األﻣﺎﻧﺔ



اﻟصﺪق
اﻟﻌﺪل واكﺴﺎواة

القاعدددا الخامسددة :حيززﺮص ﻋﻀززﻮ هﻴﺌززﺔ اﻟﺘززﺪرﻳﺲ ﻋﻨززﺪ ﺗﻘززﺪ أفﻜززﺎره و
أراءه و ﻗﺮاراﺗززأ أن ﺗﻜززﻮن ﺑطﺮﻳﻘززﺔ ﻣﻮ ززﻮﻋﻴﺔ وصززﺎدﻗﺔ ويف ززﺎل كصصززأ
وﺧ اﺗأ اكﻬﻨﻴﺔ.
القاعدددا السادسددة :ﻳﺴززﻌى ﻋﻀززﻮ هﻴﺌززﺔ اﻟﺘززﺪرﻳﺲ ﻋﻨززﺪ ﺗﻘززﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗززأ
اكﻬﻨﻴﺔ إىل األﺧي ﺑأﻋﻠى ﻣﻌزﺎﻳري اﻟﺴزﻼﻣﺔ واﺎﻳزﺔ اﻟبﻴﺌزﺔ ﻘﻴﻘزﺎ ﻟﻠﻤصزﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺮد و اجملﺘﻤ .

الملكية الفكﺮﻳة:
اكﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ هﻲ كﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠأ وﻳبﺪﻋأ اﻟﻌﻘﻞ واﻟيهﻦ اإلﻧﺴﺎين فﻬﻲ
األفﻜ ززﺎر اﻟ ززيت ﺗﺘﺤ ززﻮل أو ﺗﺘﺠﺴ ززﺪ يف أع ززﻜﺎل ﻣﻠﻤﻮﺳ ززﺔ ﻜ ززﻦ اﺎﻳﺘﻬ ززﺎ
وﺗﺘﻤﺜﻞ ىف اإلﺑﺪاﻋﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
النشﺮ اإللكتﺮونى:
ﻳﻌ ززﺮف ﻣؤﻟز ز كﺘ ززﺎب ماإلﻧ ﻧ ززﺖ ﻋ ززﺎين ﻣﺘن ززريم اﻟﻨﺸ ززﺮ اإلﻟﻜز ز وين ﺑأﻧ ززأ
اﻟﻌﻤﻠﻴززﺔ اﻟززيت ﻳززﺘﻢ ﻣززﻦ ﺧﻼسززﺎ ﺗﻘززﺪ اﻟﻮﺳززﺎئط اكطبﻮﻋززﺔ (Printed-
 )Based Materialsكﺎﻟﻜﺘززب واأل ززﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴززﺔ ﺑصززﻴنﺔ ﻜززﻦ
اﺳﺘﻘبﺎسﺎ وﻗﺮاءلﺎ ﻋ عبﻜﺔ اإلﻧ ﻧﺖ أو اﻟﻮﺳﺎئط اكﺘﻌﺪدة ﺣﻴق ﺗﺘﻤﻴز
ه ززيه اﻟص ززﻴنﺔ ﺑأة ززﺎ ﻣﻀ ززنﻮطﺔ وﻣﺪﻋﻮﻣ ززﺔ ﺑﻮﺳ ززﺎئط وأدوات كﺎألص ز زﻮات
واﻟﺮﺳززﻮم وﻧﻘززﺎت اﻟﺘﻮصززﻴﻞ اﻟززيت ﺗ زﺮﺑط اﻟﻘززﺎرق ﻌﻠﻮﻣززﺎت فﺮﻋﻴززﺔ أو ﻮاﻗ ز
ﻋﻠى عبﻜﺔ اإلﻧ ﻧﺖ.
نحو دستور أخالقي مهني في مجال المكتبات والمﻌلومات:
ﻳﻌززﺪ دﻟﻴززﻞ أﺧﻼﻗززﻲ ﻣبﺴززط جيﻤز اﻟﻘززﻴﻢ واألﺧﻼﻗﻴززﺎت واكﺜززﻞ اﻟززيت وردت
يف كﻞ ﻣﻦ اخﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮيب واألﺟﻨز واﻟزيت ﺗﺘﻌﻠزﻖ ﻬﻨزﺔ اكﻜﺘبزﺎت
واكﻌﻠﻮﻣ ز ززﺎت ﻋﻠ ز ززى أن ﺗﻜ ز ززﻮن ﻗﺎئﻤ ز ززﺔ ع ز ززﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠ ز ززﺔ ﻟﻠ ﻳ ز ززﺎدة واﻟﺘﻌ ز ززﺪﻳﻞ
وو ززﻌﻬﺎ ﺑصززﻴﺎغﺔ ﻣبﺎعززﺮة دﻗﻴﻘززﺔ ﺑﻌﻴززﺪا ﻋززﻦ اﻟﺘﻌﻤززﻴﻢ اﻟززي حيززﺪ ﻣززﻦ فﻬززﻢ
واﺳززﺘﻴﻌﺎب اكب ززﺪأ وﺑﺎﻟﺘ ززﺎت ﻋ ززﺪم ﺗطبﻴﻘ ززأ ﻋﻠ ززى أن ﺗﻜ ززﻮن ه ززيه اﻟﻘﺎئﻤ ززﺔ
ﻣﻮﺟﻬ ززﺔ جلﻤﻴ ز ز اﻟﻌ ززﺎكني اكﺘ صصز ززني يف ززﺎل اكﻜﺘب ززﺎت وﻣؤﺳﺴز ززﺎت

