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 ملراجعةافر�ق اإلعداد و 

 مليثاق األخال��ا فر�ق إعداد 
 

 أ. نورة بنت فرحان العن�ي 

 . امللك فيصل جامعة -قسم الدراسات االجتماعية - محاضرة 
 

 د. غانم بن سعد الغانم 

 استشاري اجتما�� 

 أ. سل�ى بنت سعدي العن�ي 

 .جامعة األم��ة نورة بنت عبد الرحمن - ا�خدمة االجتماعية�لية  - محاضرة 

 أ. يوسف بن مسعد ال�جلة 

 .مركز األم�� سلطان ألمراض القلب -  أخصائي أول خدمة اجتماعية

 أ. رانية بنت خالد ا�ج�ي 

 . �لية العلوم االجتماعية بجامعة أم القرى  - قسم ا�خدمة االجتماعية - محاضرة 

 

 املرحلة األو�� -  راجعةفر�ق امل
 

 أ.د. سارة بنت صا�ح ا�خم��ي 

 .جامعة األم��ة نورة بنت عبد الرحمن -�لية ا�خدمة االجتماعية  -التخطيط االجتما��  أستاذة 
 

 أ.د. خالد بن يوسف برقاوي 

 .جامعة أم القرى  - �لية العلوم االجتماعية -ستاذ ا�خدمة االجتماعية أ

 محمد ا�جنديبنت أحمد  ة أمين د. 

 بجامعة أم القرى.  - �لية العلوم االجتماعية -املشارك  أستاذ ا�خدمة االجتماعية

 د. نجر بن سيف العتي�ي 

 قائد وحدة الدراسات واألبحاث �� مركز تم�� ال�حة الرقمية

 أ.د. مصطفى محمد قاسم ز�دان 

) -قسم االجتماع وا�خدمة االجتماعية  -ا�خدمة االجتماعيةأستاذ 
ً
 . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية (سابقا
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 املرحلة الثانية -  راجعةفر�ق امل
 

 د. محمد بن مشبب األحمري 

)لل�حة النفسية  (األمل)  رئيس قسم ا�خدمة االجتماعية بمجمع إرادة
ً
 . بالر�اض (سابقا

 محسن إ�حاقد. محمد بن  

 .ا�جمعية السعودية ل�خدمة االجتماعية ال�حيةمجلس إدارة رئيس 

 عبد هللا بن عبد العز�ز ا�حجا�� أ. 

 .نائب رئيس مجلس إدارة جمعية األخصائي�ن االجتماعي�ن

 سمري أل طالل بن ناصر اأ. 

 .مدينة امللك فهد الطبية -أخصائي اجتما�� أول 

  عبد هللا بن يوسف الكر�د�س أ. 

 . ممارس �� ا�جال الط�يأخصائي اجتما�� 

 راشد بن محمد الشر�فأ. 

 . جامعة أم القرى  -�لية العلوم االجتماعية -قسم ا�خدمة االجتماعية  -محاضر 

 داود بن داود  تسلوى بند. 

 دكتوراه �� ا�خدمة االجتماعية

 أحمد بن حمد السعد أ. 

 الر�اض  – الوط�ي  مستشفى ا�حياة  -املدير التنفيذي 
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 املرحلة الثالثة   -  راجعةفر�ق امل
 

  محمد بن مسفر القر�ي .أ.د

 أستاذ ا�خدمة االجتماعية بجامعة أم القرى 
 

 أ.د. أحمد بن عبد هللا ال�جالن

).  ا�خدمة االجتماعية بجامعة القصيماالجتماع و رئيس قسم 
ً
 (سابقا

 عبد ا�جيد بن طاش نيازي أ. 

).  -االجتماعية وكيل قسم االجتماع وا�خدمة  
ً
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية (سابقا

 د. عبده بن �امل الطايفيأ.

)-قسم االجتماع وا�خدمة االجتماعية  -أستاذ ا�خدمة االجتماعية 
ً
 . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية (سابقا

 عبد الرحمن البار د. أحمد بن 

 . بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -وا�خدمة االجتماعيةقسم االجتماع  -ا�خدمة االجتماعية املساعد أستاذ

 د. ج��ان بنت صا�ح لر��ي 

)  �لية ا�خدمة االجتماعية بجامعة األم��ة نورة بنت عبد الرحمن ةعميد
ً
 (سابقا

 د. �ش�� بن ع�� اللويش 

 أستاذ ا�خدمة االجتماعية املشارك –وكيل �لية اآلداب والفنون للشؤون األ�اديمية بجامعة حائل  

 أ. بدور بنت حسن العمري 

 �جمعية األخصائي�ن االجتماعي�ن ةالتنفيذي  ةاملدير 

 

 

 

 

 

 يمكن تن�يل ��خ من هذا املستند ع��:  

 www.socialworkers.org.sa  

 ٢٠٢٢تار�خ النشر األول: آذار (مارس)    ASWالر�اض:    االجتماعية.امليثاق األخال�� ملمارسة ا�خدمة  )  ٢٠٢٢جمعية األخصائي�ن االجتماعي�ن (

  
ً
 �ل ثالث سنوات ميالدية من خالل متخصص�ن وخ��اء �� مجال ا�خدمة االجتماعية باململكة العر�ية السعودية. ُيراجع امليثاق دور�ا

 

https://socialworkers.org.sa/books/Code_of_Ethics_ASW.pdf
https://socialworkers.org.sa/books/Code_of_Ethics_ASW.pdf
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 �لمة رئيس مجلس إدارة ا�جمعية 

األخصائي�ن   جمعية  تأسيس  عام  جاء   �� األخصائي�ن    ٢٠١٨االجتماعي�ن  الحتياجات  استجابة 

 
ُ
من ا�جمعيات املهنية املرخصة من وزارة   ةعد ا�جمعية واحداالجتماعي�ن �� اململكة العر�ية السعودية، إذ �

تضم �� عضو���ا األخصائي�ن االجتماعي�ن ا�ح��ف�ن �� و )،  ١٠٦٥املوارد البشر�ة والتنمية االجتماعية برقم (

  �عز�ز النمو امل�ي وتطو�ر أعضا��ا   إ�� من خالل برامجها وأ�شط��ا  ا�جمعية و��دف  السعودية،اململكة العر�ية  

ع�� املعاي�� املهنية، و�عز�ز السياسات    ا�حافظةاملنضم�ن لعضو���ا، من أجل    من األخصائي�ن االجتماعي�ن

 ، ورفع كفاءة املمارسات املهنية �� امليادين ا�ختلفة.جتماعيةاال 

خالل    ��دفو  من  األخال��  إعداد  ا�جمعية  األسس  إ��  امليثاق  املهنية و وضع  والقيم  واملبادئ  املعاي�� 

بل من   وحسب،الوظيفي    هدور بممارسة    ييكتف فاألخصائي االجتما�� ال  ملمارسة مهنة ا�خدمة االجتماعية،  

العمل بأمانة وضم�� إ�سا�ي يحتم عليھ ا�حرص ع�� مص�حة   ضرورةا  مستشعر   األدوار واجباتھ أن يقدم هذه  

�عز�ز  إ�� أهمية    ا امليثاقهذ  إلعداد  سالرئيالهدف    �عزو . و�مكن أن  وا�جتمع  ،واملؤسسة  وزمالء املهنة،  العمالء،

 �ا�ا�ختلفة بما يضمن جود ��ااممارسمهنة ا�خدمة االجتماعية �� عل��ا  القيم واملبادئ األساسية ال�ي �ستند  

  مطالبون    االجتماعيون   واألخصائيون   وفعالي��ا.
ً
ومبادئدوما قيم  من  ف��ا  جاء  بما  ذلك    ؛بالتمسك  �عد  إذ 

املهنية املمارسات  سالمة  لضمان  ال�حيح  واألخالقيات    وال��امهم  .الطر�ق  واملبادئ  القيم  �� ��ذه  يصب 

 و�جعلهم �س��ون �� الطر�ق ال�حيح. مص�ح��م

قد مر �عدة مراحل من اإلعداد واملراجعة تمثلت �� ثالث مراحل   امليثاق األخال��  فإن هذا  ،و�� ا�ختام 

�ل ذلك أدى إ�� تقن�ن هذا امليثاق وتجو�ده    .مختلفة و�مشاركة خ��اء من املتخصص�ن األ�اديمي�ن واملمارس�ن

أخالقية فرعية ��   ملواثيق  ة نواهذا امليثاق األخال��  كون  ي  ونتطلع أنليظهر بصورتھ ا�حالية �� ��ختھ األو��،  

ا�جاالت  من  وغ��ها  والعد��  وال�جون  والص��  املدر��ي  �ا�جال  االجتماعية  ا�خدمة  مهنة  عمل  مجاالت 

من  للمتا�عة واملراجعة �ش�ل دوري    خاضعاا امليثاق األخال�� سيكون  م التنو�ھ إ�� أن هذمن املهو   .ا�ختلفة

خ��اء   االجتماعية��  ن  �متخصصقبل  ا�خدمة  بمن    مهنة  إ�� األ�اديمي�ن  باإلضافة  السعودية  ا�جامعات 

وال يفوت�ي أن أشكر �ل من ساهم من فرق العمل املمارس�ن ا�ح��ف�ن �� ميادين ا�خدمة االجتماعية املتنوعة.  

ا�ختلفة سواء �� اإلعداد أو املراجعة أو التنظيم والتنسيق واإلخراج ليظهر هذا العمل بصورتھ ا�حالية. سائال  

 ن يوفق ا�جميع ملا يحبھ و�رضاه. أ - وجل عز  -املو�� 

 

 الرحمن بن محمد ا�خرا��ي  عبد د.

 رئيس مجلس إدارة جمعية األخصائي�ن االجتماعي�ن

 ٢٠٢٢مارس  ٣



 

۷ 
 

 

 فهرس ا�حتو�ات 

 ٩................................... ............................................................................................مقدمة..............................  

بذة عن امليثاق األخال�� ملمارسة ا�خدمة االجتماعية
ُ
 ١١...............................................ا�حور األول: ن

 ١٢ ..................................................................................... التعر�ف باألخصائي االجتما�� ومجاالت ممارستھ 

 ١٢.................. ...................................................................ملهنة ا�خدمة االجتماعيةالتعر�ف بامليثاق األخال��   

 ١٣ .................................................................................................................................. أهمية امليثاق األخال�� 

   ١٣ ................................................................................................................................ أهداف امليثاق األخال�� 

 ١٤....................  ...............مبادئ ممارسة ا�خدمة االجتماعية لألخصائي�ن االجتماعي�نا�حور الثا�ي:  

 ١٥ ......................................................................................................................................... االح��ام والتقدير

 ١٦ ....................................................................................................................................... �سانية واإلالرحمة 

 ١٦ ...................................................................................................................................... العدالة االجتماعية

 ١٧ .................................................................................................................................. الن�اهة واألمانة املهنية 

 ١٧ ..............................................................................................................................................العالقة املهنية 

 ١٨ .......................................................................................................................................... جودة األداء امل�ي

 ١٩ ....................................... ا�حور الثالث: املسؤوليات األخالقية ملمارسة مهنة ا�خدمة االجتماعية  

 ٢٠ .......................................... املسؤوليات األخالقية عن طر�ق تحقيق العدالة االجتماعية وا�حق اإل�سا�ي 

 ٢١ ................................................................................. املسؤوليات األخالقية تجاه االل��ام باملعاي�� الثقافية 

 ٢١ ................................................................................................ املسؤوليات األخالقية عند تضارب املصا�ح 
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 ٢٢ ............................................................................................. املسؤوليات األخالقية عند استخدام التقنية

 ٢٣ .................................................................................... املسؤوليات األخالقية عند تقديم ا�خدمات املهنية 

 ٢٤ .................................................................................................... املسؤوليات األخالقية �� األزمات الطارئة 

 ٢٥ ................................................................................ املسؤوليات األخالقية تجاه مهنة ا�خدمة االجتماعية

   ٢٥ ............................................................................................ اتخاذ القرارات املهنية �� املعضالت األخالقية 

 ٢٩ ..................................................................... ي�� تطبيق املسؤوليات األخالقية : معاا�حور الرا�ع 

 ٣٠ .......................................................................................   تطبيق املعاي�� األخالقية عند العمل مع العمالء

 ٣٢ ............................................................ العمل  وفر�ق تطبيق املعاي�� األخالقية عند العمل مع زمالء املهنة

 ٣٤ .............................. ال�ي �عمل ��ا األخصائي االجتما�� املؤسسةتطبيق املعاي�� األخالقية عند العمل مع 

 ٣٥ ....... تطبيق املعاي�� األخالقية عند اإلشراف ع�� طالب التدر�ب واألخصائي�ن ا�خاضع�ن ل��امج تدر�بية 

 ٣٦ ....... الر�حية املؤسساتتطبيق املعاي�� األخالقية عند العمل مع أفراد ا�جتمع أثناء تقديم ا�خدمات �� 

 ٣٧ ................................................... راء البحث العل�ي �� ا�جال االجتما��تطبيق املعاي�� األخالقية عند إج

 ٣٩ ............................................ سياسات و�جراءات االن��ا�ات األخالقية والش�اوى  :سا�حور ا�خام 

 ٤٠ .................................................................................................... سياسات االن��ا�ات األخالقية والش�اوى 

 ٤٢ ..................................................................... اإلجراء املعمول بھ من قبل ا�جمعية �� التعامل مع الش�وى 
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 مقدمة

و�حبھ   آلھ  رب العامل�ن، والصالة والسالم ع�� أشرف األنبياء واملرسل�ن، نبينا محمد وع��    �  ا�حمُد  

ا �عد:   أجمع�ن، أمَّ

زالف  ليشعر   ما  ف��ا احتياجاتھ األساسية،  ل�ى 
ُ
ت أفراده حياة كر�مة،  �عيش  أْن  إ��  بحاجة  ا�جتمع 

ب�ى ع�� مستوى إنتاجية رأس املال البشري  بدوره �عكس إنتاجية الفرد با�جتمع؛ فالتنمية  الذي    باالستقرار
ُ
ت

ترك��   نجد  ولذلك  لألفراد   املؤسساتبا�جتمعات،  ا�جتمعية  ا�خدمات  تقديم  أهمية  ع��    االجتماعية 

 .واألسر وا�جتمع ك�ل

نجد أنَّ ا�خدمة االجتماعية من أبرز التخصصات الداعمة لتنمية ا�جتمع؛ من خالل    ، ومما سبق

فراد وتقديم ا�حلول االبت�ار�ة إلشباعها ع�� ال��امج واملشروعات املتناسبة مع متطلبات  تقدير احتياجات األ 

ِعدَّ علمًيا  
ُ
أ مختلف الفئات با�جتمع بصورة عامة؛ كما يقوم بالعمل ع�� ذلك األخصائي االجتما�� الذي 

  �� وتدر���م  االجتماعية  ا�خدمة  بتعليم  مختصة  أ�اديمية  جهات  قبل  من  اجتماعية   مؤسساتوعملًيا 

ميثاق أخال�� يدعم املمارسة   إيجاد  إ�� أهمية    � د�؛ األمر الذي  ومهارا��ممتنوعة، �عمل ع�� صقل خ��ا��م  

 املهنية لعمل األخصائي االجتما�� ع�� جميع ُمستو�ات التدخل امل�ي.

ركزت ع�� محاور أساسية   ال�ي،  ٢٠٣٠�تبلور هذا االهتمام من خالل رؤ�ة اململكة العر�ية السعودية  و 

�ستند إ�� بناء منظومة من القيم ومبادرات ت�املية الهدف م��ا    ال�يمن ضم��ا �عز�ز ال�خصية السعودية،  

التنموي  التطور  ع��  إيجابا  ينعكس  َما  ا�جتمع،  وأفراد  االجتما��  األخصائي  لدى  مجتمعية  قيم  ترسيخ 

 والفكري �� اململكة العر�ية السعودية.  

ْت   وحرًصا عدَّ
َ
من جمعية األخصائي�ن االجتماع�ن ع�� مساعدة األخصائي االجتما�� �� ذلك، فقد أ

هذا امليثاق األخال��، لتقن�ن و�رشاد األخصائي�ن االجتماعي�ن �� كيفية ممارسة مهنة ا�خدمة االجتماعية �� 

العمل إ�� جمع املادة األخرى اإلفادة منھ؛ هذا وقد س�� فر�ق    للمؤسساتمختلف مجاال��ا، فيما يمكن  

من أهم املصادر واملراجع واألنظمة والقوان�ن املرتبطة باملمارسة املهنية ل�خدمة   يثاق األخال�� العلمية لهذا امل

 االجتماعية. 
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َمت ُمحتو�ات هذا امليثاق  ِ
ّ
ظ

ُ
 �� ا�حاور التالية: األخال�� وقد ن

  .ا�خدمة االجتماعيةمهنة نبذة عن امليثاق األخال�� ملمارسة   ا�حور األول:

 .مبادئ ممارسة ا�خدمة االجتماعية لألخصائي�ن االجتماعي�ن  ا�حور الثا�ي:

 . املسؤوليات األخالقية ملمارسة مهنة ا�خدمة االجتماعية ا�حور الثالث:

 . معاي�� تطبيق املسؤوليات األخالقية ا�حور الرا�ع:

 والش�اوى.األخالقية  سياسات و�جراءات االن��ا�ات ا�حور ا�خامس:

  الوسائل التالية: إ�� خدمة األخصائي�ن االجتماع�ن ع�� التواصل واالستفسار عن طر�ق  ا�جمعية و�س�� 

  

 

 

 

 

 

  

@ASW_ORG 

 

۹٦٦٥۷۰٤۰۲۳۰۰ 

info@asw.org.sa 
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 ا�حور األول 

بذة عن امليثاق األخال�� ملمارسة ا�خدمة االجتماعية
ُ
 ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

۱۲ 
 

 
ً
 التعر�ف باألخصائي االجتما�� ومجاالت ممارستھ : أوال

 ا�حاصل ع�� درجة الب�الور�وس   ال�خصاألخصائي االجتما�� �� اململكة العر�ية السعودية، هو  

ا�خدمة  أو درجة   �� تخصص  ��أع��  التطبيقي،  ا�جانب  �عليمھ  الذي يتضمن  مجاالت   أحد  االجتماعية 

 تمارس مهنة ا�خدمة االجتماعية من خالل مستو�ات متعددة، و�� مستوى الوحدات 
ْ
املمارسة املهنية. إذ

 : وم��االصغرى والوسطى والك��ى، ومن خالل مجاالت املمارسة املهنية املتنوعة، 

 مجال العمل مع األسرة والطفولة.  •

 سية.  مجال العمل �� ا�خدمة االجتماعية الطبية وال�حة النف •

 مجال العمل ا�حقو�� والدفاع االجتما��. •

 ذوي اإلعاقة. مجال العمل مع  •

 املسن�ن.  رعاية�� مجال العمل  •

 مجال العمل مع األحداث واملنحرف�ن.  •

 مجال العمل مع األيتام.  •

 مجال العمل �� اإلدارة والتخطيط والتنمية.  •

 مجال العمل مع الشباب.  •

 مجال العمل مع املتفوق�ن واملوهو��ن.   •

 .ال�جون �� مجال العمل  •

 مجال العمل املدر��ي.  •

 

 :
ً
 األخال�� ملهنة ا�خدمة االجتماعية  امليثاقثانيا

والقيم   املبادئ  من  مجموعة  أثناء و هو  االجتما��،  األخصائي  ��ا  يل��م  ال�ي  األخالقية  املسؤوليات 

املمارسة املهنية ��دف توجيھ السلوك امل�ي، وضبط انفعاالتھ أثناء العمل مع الوحدات با�جتمع، ومواجهة 

حدو��ا،   حال  األخالقية    املعضالت 
ْ
الذي    �عدإذ ��    �ستنداألساس  املهنية  املمارسة  خالل  ا�خدمة إليھ 

 االجتماعية. 

  



 

۱۳ 
 

 
ً
 أهمية امليثاق األخال��: ثالثا

ا مع متطلبات تجو�د عمل األخصائي االجتما�� أثناء ممارسة  
ً
تأ�ي أهمية هذا امليثاق األخال�� ا�ساق

 إ��  
ً

اعية، االجتم  واملؤسسات  للعمالءورفع كفاءة العمل االجتما��    تجو�دمهنة ا�خدمة االجتماعية وصوال

 كما يكتسب امليثاق األخال�� أهمية خاصة �� ضوء املعطيات التالية: 

 دد الوثيقة القيم األساسية ال�ي تقوم عل��ا مهنة ا�خدمة االجتماعية. تح -١

تحدد الوثيقة املبادئ األخالقية العامة ال�ي �عكس القيم األساسية للمهنة، وتضع مجموعة من  -٢

 .مهنة ا�خدمة االجتماعيةمراعا��ا لتوجيھ ممارسة  تجبال�ي املعاي�� األخالقية ا�حددة 

ع��   -٣ االجتماعي�ن  األخصائي�ن  الوثيقة  �عارض مراعاة  �ساعد  عند  الصلة  ذات  االعتبارات 

 االل��امات املهنية أو عند ظهور ش�وك أخالقية. 

٤-   �� انخرطت  إذا �انت قد  املهنية،  املمارسة  تقييم   �� الوثيقة األخصائي�ن االجتماعي�ن  �ساعد 

 سلوك غ�� أخال��. 

 . العمالءاملهنية ب�ن األخصائي�ن االجتماعي�ن و  �ساعد الوثيقة �� ضبط املمارسة -٥

 

 
ً
 أهداف امليثاق األخال��: را�عا

١-   �� املمارس�ن  االجتماعي�ن  لألخصائي�ن  العمل  ألخالقيات  مرجعًيا   
ً

دليال امليثاق  هذا  ي�ون  أن 

 جميع مجاالت املمارسة املهنية. 

الواجب مراعا��ا من قبل األخصائي�ن تحقيق أفضل معاي�� السلوك والقيم األخالقية املهنية   -٢

 االجتماعي�ن �� املمارسة املهنية.

مهنة  عند ممارسة    املهنةوزمالء    العمالءتجاه  لدى األخصائي�ن االجتماعي�ن  ولية  ؤ املستنمية روح   -٣

 . ا�خدمة االجتماعية

مهنة ا�خدمة  يضبط ممارسة    توف�� دليل مرج�� �حماية حقوق العميل واألخصائي االجتما��  -٤

 مع العمالء. االجتماعية 

توف�� دليل مرج�� لر�ط املمارس�ن ا�جدد �� مجال ا�خدمة االجتماعية بالقيم واملبادئ واملعاي��  -٥

 . مهنة ا�خدمة االجتماعيةاألخالقية ملمارسة 

 �عز�ز ثقة العمالء �� ا�خدمات املهنية املقدمة لهم من األخصائي�ن االجتماعي�ن. -٦

  

 



 

۱٤ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا�حور الثا�ي

 لألخصائي�ن االجتماعي�نمبادئ ممارسة ا�خدمة االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

۱٥ 
 

 تمهيد

 مستقلة 
ً
�ستند فلسفة ا�خدمة االجتماعية إ�� مجموعة من القيم واملبادئ ال�ي تصور هو���ا بوصفها مهنة

الذي يحكم بھ ا�جتمع �� اململكة العر�ية لها كيان يم��ها �� ا�جانب اإل�سا�ي، كما �ستمد ذلك من النظام  

السعودية الذي يؤمن بمهنة ا�خدمة االجتماعية، وقدر��ا ع�� تنمية ا�جتمع، حيث ينص النظام األسا��ي 

ل�حكم ع�� حماية الدولة �حقوق اإل�سان، ورعاي��ا �جميع أفراد األسرة. ُيَتطلب من ممار��ي مهنة ا�خدمة  

بمبا االل��ام  االرتقاء  االجتماعية،   �� �سهم  بما  األداء؛   �� املهنية  الكفاءة  إ��  ليصلوا  وقيمها؛  املهنة  دئ 

بمستوى املهنة وتنمية ا�جتمع. فِمن مبادئ ممارسة ا�خدمة االجتماعية وقيمها �� ا�جتمع السعودي ما 

 ي��:

: االح��ام والتقدير 
ً

 أوال

ر، وتؤمن بأنَّ ل�ل عميل قيمة يتم�� ��ا عن غ��ه،  تقوم مهنة ا�خدمة االجتماعية ع�� مبدأ االح��ام والتقدي

 ولھ ا�حق �� اختيار نمط حياتھ بما ال يتعارض مع حقوق اآلخر�ن. وتتمثل هذه املبادئ �� اآل�ي:

اإلطار   -١ الصادرة من  اإل�سان  العر�ية   النظامياح��ام حقوق  اململكة   �� اإل�سان  لهيئة حقوق 

 السعودية. 

اح��ام حق العميل �� اتخاذ القرارات املالئمة من مبدأ اح��ام االستقالل الذا�ي بما يضمن عدم  -٢

 إ�حاق الضرر لنفسھ أو باآلخر�ن. 

 اح��ام قيم العميل وضمان كرامتھ وحقوقھ ا�جتمعية.  -٣

 ا�خدمات اإل�سانية األساسية ال�ي �شبع احتياجاتھ. اح��ام حق العميل �� ا�حصول ع��  -٤

بما ال يتعارض مع ثقافة  اح��ام حق العميل �� تمثيل هو�ة ا�جماعة أو ا�جتمع الذي ينت�ي إليھ   -٥

 .وعادا��ا وتقاليدها، وهو���ا الدينية ،وأنظم��ااململكة 

 اح��ام حق العميل �� املشاركة ا�جتمعية للعميل بما يدعم الرفاهية االجتماعية.   -٦

  



 

۱٦ 
 

 ثانًيا: الرحمة واإل�سانية 

تجذرت مهنة ا�خدمة االجتماعية من خالل مبدأ الرحمة واإل�سانية تجاه أفراد ا�جتمع، األمر الذي  

محاور  ل توف�� بيئة آمنة م��نة. وتتمثل  بأهمية إشباع االحتياجات اإل�سانية من خال  مهنة تؤمن جعل م��ا  

 �� اآل�ي: املبدأ

التفاعل الوجدا�ي مع املوقف اإلش�ا�� الذي يمر بھ العميل من خالل رؤ�ة مهنية تتسم بالرأفة  -١

 والرحمة. 

 تلبية االحتياجات اإل�سانية للعميل، والس�� إلشباعها وفق املوارد واإلم�انات املتاحة با�جتمع. -٢

 بيئة آمنة تمكنھ من التكيف مع الظروف املعيشية ا�حيطة ومواجهة التحديات املعاصرة. توف��  -٣

 إظهار التعاطف امل�ي مع ما يواجھ العميل من مشكالت مجتمعية.  -٤

 مراعاة املصداقية �� تقديم ا�خدمات اإل�سانية للعميل.  -٥

 

ا: العدالة االجتماعية 
ً
 ثالث

العدالة االجتماعية ألفراد ا�جتمع، لضمان حقوقهم ترتكز مهنة ا�خدمة   االجتماعية ع�� تحقيق 

 اإل�سانية، وذلك لتمكي��م من تفعيل دورهم �� تنمية ا�جتمع. وتتمثل املبادئ �� اآل�ي: 

 توعية العميل بحقوقھ وواجباتھ تجاه ا�جتمع الذي ينت�ي إليھ.  -١

 املناسبة الحتياجاتھ. ضمان حصول العميل ع�� ا�خدمات  -٢

 املساواة �� تقديم ا�خدمات للعمالء بما يتناسب مع السياسات االجتماعية. -٣

 العمل ع�� تطو�ر السياسات االجتماعية لضمان إشباع احتياجات العمالء ا�ختلفة.  -٤

ع��   -٥ �عمل  بما  االجتماعية،  ا�خدمات  من  لإلفادة  العمالء  قبل  من  ا�جتمعية  املشاركة  �عز�ز 

 لنظم االجتماعية.تحديث ا

  



 

۱۷ 
 

 را�ًعا: الن�اهة واألمانة املهنية 

مهنة ا�خدمة االجتماعية �عتمد ع�� تطبيق الن�اهة واألمانة املهنية �� تقديم خدما��ا للعمالء، ع�� 

التوثيق امل�ي أو القيام بدراسة ا�حاالت والقضايا واملشكالت االجتماعية أو البحث العل�ي لتطو�ر ا�خدمات 

 ذلك فيما ي��: و�ت�حاالجتماعية،  املؤسساتأو بناء العالقات املهنية أثناء العمل �� 

باع القوان�ن واألنظمة واللوائح املهنية ال�ي تقنن ا�خدمات املقدمة للعمالء.  -١
ّ
 ات

ا�خدمة  -٢ مهنة  ممارسة  عند  �خصية  مصا�ح  لتحقيق  املنصب  أو  السلطة  استخدام  تجنب 

 االجتماعية. 

 املقدمة ل�خدمة.  املؤسسةا�حافظة ع�� سر�ة املعلومات ال�ي قد تضر بالعميل أو  -٣

 ُمراعاة حفظ ا�حقوق الفكر�ة واألدبية أثناء إجراء الدراسات العلمية أو تقديم ال��امج التدر�بية.  -٤

 توثيق التعامالت القانونية واملادية أثناء ممارسة مهنة ا�خدمة االجتماعية. -٥

 مراعاة التوثيق امل�ي الن�يھ أثناء ��جيل تقار�ر دراسة ا�حاالت.  -٦

 

 املهنية خامًسا: العالقة 

 املتسمة املمارسة  ترتكز مهنة ا�خدمة االجتماعية ع�� التفاعالت اإل�سانية ب�ن جميع األطراف أثناء  

يتطلب وضع حدود مهنية تضمن ا�حافظة ع�� س�� العمل امل�ي �ش�ل   مابي��ا،  بالتعقيد والتداخل فيما  

 سليم. وتتمثل املبادئ �� اآل�ي:

 تقديم ا�خدمات االجتماعية للعمالء. وضع حدود مهنية أثناء  -١

 االبتعاد عن بناء عالقات �خصية مع العمالء خارج اإلطار امل�ي.  -٢

 ا�حافظة ع�� مستوى م�ي مع�ن أثناء بناء العالقة املهنية مع العمالء. -٣

 لتحقيق مصا�ح �خصية. العمالءتجنب استغالل نقاط ضعف  -٤

 إ��اء تقديم ا�خدمة بنجاح. بناء عالقة مهنية آمنة مع العمالء تضمن  -٥

أثناء تقدير املوقف امل�ي، والوقوف ع�� أ�عاد املش�لة بطر�قة  بالعمالءاالبتعاد عن إساءة الظن  -٦

 مهنية محايدة وموضوعية.

 توضيح معاي�� تقديم ا�خدمة للعمالء قبل البدء �� بناء العالقة املهنية. -٧

 



 

۱۸ 
 

 

 سادًسا: جودة األداء امل�ي 

 املواكبة للتغ��ات ا�جتمعية �ش�ل مستمر بما يتطلب   التخصصات  ىإحدمهنة ا�خدمة االجتماعية  

تطو�ر بصفة مستمرة من قبل املمارس�ن للمهنة، كما تحتاج إ�� تفك�� ناقد إبدا�� الستحداث تقنيات  ال

 �� اآل�ي: جودة األداء امل�يجديدة تدعم التدخل امل�ي ع�� �ل الوحدات واملستو�ات �� ا�جتمع؛ وتتمثل 

االجتماعية   -١ ا�خدمة  ألقسام  اس��اتيجية  خطط  لتحقيق   بمؤسساتوضع  االجتماعية  الرعاية 

 أهدافها. 

 الذا�ي واملستمر لرفع كفاءة األداء امل�ي أثناء ممارسة املهنة.  التعلما�حرص ع��  -٢

 ل التعليم املب�ي ع�� ال��اه�ن. ُمواكبة التطورات العلمية املستمرة لعمليات التدخل امل�ي من خال -٣

 االل��ام باملسؤوليات واملعاي�� األخالقية عند تقديم ا�خدمات للعمالء. -٤

 ابت�ار اس��اتيجيات تتناسب مع املتغ��ات ا�جتمعية املعاصرة لتنمية املمارسة املهنية.  -٥

وا -٦ املعرفية  ا�جوانب  لتطو�ر  التدر�بية  والدورات  بال��امج  بااللتحاق  واإلدار�ة  املبادرة  لفنية 

 .لألخصائي�ن االجتماعي�ن

ا -٧ تتناسب مع طموحات  التدخل امل�ي  أثناء  �حل املوقف   ألخصائي االجتما�� وضع رؤ�ة وا�حة 

 اإلش�ا��.

 تطو�ر مهارات التواصل الفّعال أثناء املمارسة املهنية.  -٨

 التقنية ا�حديثة لرفع جودة العمل امل�ي. التكنولوجيا و توظيف  -٩

  



 

۱۹ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا�حور الثالث

 املسؤوليات األخالقية ملمارسة مهنة ا�خدمة االجتماعية

 اتخاذ القرارات املهنية �� املعضالت األخالقية و 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۲۰ 
 

 

 تمهيد

اإل�سانية ومساعدة األفراد مهنة ا�خدمة االجتماعية �� مهنة إ�سانية، الهدف م��ا تقديم ا�خدمات  

أنفسهم  تقديم    دور و .  ليساعدوا  يقتصر فقط ع��  أفراد   ،ا�خدماتا�خدمة االجتماعية ال  تمك�ن  إ��  بل 

ا�جتمع ب�ل فئاتھ إ�� أن ي�ونوا أ�خاًصا فاعل�ن �� ا�جتمع. فمهنة ا�خدمة االجتماعية تتوسع �� أهدافها  

التنمية  برامج  وأيًضا  الصغ��ة،  وا�جماعات  باألسر  تتمثل  ال�ي  �ا�جماعات  أع��  مستو�ات  إ��  وخدما��ا 

� رفاهيتھ وتحسينھ وتطو�ره. ولعمل ذلك يل��م األخصائي والوصول با�جتمع إ�� أع�� مستوى �والتمك�ن  

امل�ي   التدخل  مستو�ات  جميع  ع��  عمالئھ  تجاه  أخالقية  بمسؤوليات  املسؤوليات  االجتما��  هذه  و�عد 

االجتماعية ا�خدمة  مهنة  ملمارسة  الطر�ق  خارطة  بمثابة  الذي  األخالقية  الغليظ  إليھ  وامليثاق   �ستند 

ند عملھ؛ ألنَّ مهنة ا�خدمة االجتماعية �سمو باملهنية املقننة ال�ي تطورت وأصبحت األخصائي االجتما�� ع 

من املهن ال�ي تواكب التطور والتفاعل اإل�سا�ي وفق ميثاق يرسم إطار ممارس��ا، وِمن هذه املسؤوليات ما 

 ي��:

 

: املسؤوليات األخالقية ملمارسة مهنة ا�خدمة االجتماعية 
ً

 أوال

 املسؤوليات األخالقية عن تحقيق العدالة االجتماعية وا�حق اإل�سا�ي  -أ 

ا�جتمع   ألفراد  ا�خدمات  تقديم  ع��  السعودية  العر�ية  اململكة   �� االجتماعية  ا�خدمة  مهنة  تقوم 

ا �� ا�جتمع، ووضعهم 
ً
تمكي��م، وذلك   ثمأولو�ة محل بطر�قة عادلة ومتساو�ة وملساعدة األفراد األقل حظ

سي بجميع وفق  املهنية  التدخالت  وع��  االجتماعية،  الرعاية  برامج   �� السعودية  العر�ية  اململكة  اسات 

بجميع مستو�ا��ا عند  العدالة  تحقيق   �� ديننا اإلسالمي  ما حثھ  إ��  استناًدا  بذلك  مستو�ا��ا. و�ستشهد 
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وتأكيًدا ملا سبق فإنَّ األخصائي االجتما�� يحرص ع�� االل��ام بتقديم ا�خدمات االجتماعية، وتوزيع 

املوارد و�عطاء العمالء ب�ل مستو�ا��م املوارد واإلم�انات املتوفرة، وخلق السبل املمكنة �� تحقيق العدالة  

إيصا  تجاه  أدواره  جميع  و�ؤدي  صو��م،  هو  ي�ون  وأنَّ  عادلة االجتماعية،  معاي��  وفق  لهم،  ا�خدمات  ل 

ا�خدمات  توف��  طر�ق  عن  وذلك  باألمان،  ا�جتمع  أفراد  شعور  �عز�ز  ع��  أثر  لتحقيقها  ملا  ومتساو�ة، 
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ترتكز ع�� عدة بناءات أساسية لتطبيق العدالة االجتماعية من خالل   وال�ياألساسية ال�ي يحتاجها العميل،  

د ا�جتمع وفق األهلية، وا�حرص ع�� حصولهم ع�� حقوقهم واحتياجا��م املساواة �� توزيع املوارد ب�ن أفرا

  �� العر�ية السعودية وفق برامجها وخططها وخدما��ا  اململكة  إليھ ح�ومة  وفق األنظمة، وهذا ما �س�� 

االل��ام    �� االجتماعية  العدالة  تحقيق   �� االجتما��  األخصائي  مسؤوليات  فإنَّ  وعليھ  القطاعات.  جميع 

 للفئات خصوًصا    ،ا�حقوق وا�خدمات بالتساوي، و�حسب االحتياج واألولية  والتمك�ن منيع املوارد،  بتوز 

ا، وأْن يحرص ع�� حصولهم 
ً
 ا�خدمات و�ثقفهم بحقوقهم و�ل�ي احتياجا��م. تلك ع�� األقل حظ

 

 املسؤوليات األخالقية تجاه االل��ام باملعاي�� الثقافية   -ب

نبذ   ع��  اإلسالم   
َّ

فالعالم حث السليمة؛  والفطرة  األساس   �� ف�انت  والتفرقة  والتمي��  العنصر�ة 

العر�ية  اململكة  سياسات  وأوجبتھ  اإلسالمي  الدين  لنا  قننھ  الذي  اإل�سا�ي  التفاعل  فكرة  إ��  �ستند 

�� وتوجهها   السعودية اإلسالمية  والقيم  املعاي��  إ��  استندت  اململكة   �� االجتماعية  ا�خدمة  فممارسة   .

لتعامل امل�ي مع األفراد وا�جتمع، لذلك من مسؤوليات األخصائي االجتما�� أن يل��م باملعاي�� الثقافية،  ا

لھ هو�ة   تم��ه، وتضع  يت�ون من عدة خصائص  بأن �ل مجتمع  بالفهم ال�حيح والسليم والتقبل  وذلك 

�ا  تت�ون من عدة قيم وثقافات وعادات وتقاليد وأسس تؤثر بالفرد واملش�لة، وأ ھ يجب عليھ اإلملام ��ا أل�َّ نَّ

�ساعده ع�� بناء عالقة مهنية سليمة مع املستو�ات ال�ي �عمل معها، وأن �عطي الفرصة لعمالئھ أو ا�جتمع  

ھ من الوسائل املهمة �� عمليات   �شأ عل��االذي �عمل معھ، بتثقيفھ فيما يخص ا�جوانب الثقافية ال�ي   ألنَّ

 التدخل امل�ي. 

 

 املسؤوليات األخالقية عند تضارب املصا�ح  -ج

واألخالقية،   املتعددة  املشكالت  ضوء   �� العمالء  مع  ��   وال�يالعمل  االجتما��  األخصائي  تضع  قد 

أو   ومشاعره  ومعتقداتھ  ال�خصية  مص�حتھ  فيھ  تختلط  م�ي  أو   مص�حة  معقراراتھ  موقف  العميل، 

ال�ي �عمل لها، أو نوعية ا�خدمة املقدمة لھ، لذلك يجب ع��    املؤسسة  الظروف ا�حيطة، أوأو    املش�لة،

األفراد   مع  العمل  عند  ��ا،  يل��م  أن  يجب  ال�ي  املعاي��  العديد من  أن هناك   ��� أن  االجتما��  األخصائي 

 وا�جتمعات، �� حال تضار�ت املصا�ح فيما بي��م، وهذه املعاي��، ��: 
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االجتما��  • األخصائي  �ستغل  املهنية  أال  بھ  -سلطتھ  �عمل  الذي  ال�خ��ي،    -كمنصبھ  لصا�حھ 

 وعند حدوث ذلك يجب عليھ أن يتبع اإلجراء امل�ي التا��:

 ومناقشة ا�حلول والبدائل.  -أ
ً

 النقاش مع العميل وتوضيح املوقف �امال

آخر أو إ��اء ا�حالة �� حال ثبوت التضارب الذي قد يضر   اجتما��   التحو�ل إ�� أخصائي - ب

 العميل واملهنة.  

أو  • ال�خ��ي  رأيھ  يجعل   
َّ

وأال ا�حيادية،  باتجاه  االجتما��  األخصائي  أح�ام  تخضع  أن  يجب 

 توجهاتھ تؤثر ع�� قراراتھ املهنية وعالقتھ بالعميل.  

ھ يجب حماية مص�حة   • ، و�� حال حدث خالف ذلك؛ فإنَّ
ً

 العميل يجب وضع مص�حة العميل أوال

إحالة العميل إ�� أخصائي اجتما�� آخر، وذلك وفق الضوابط   أوعن طر�ق إ��اء العالقة املهنية،  

 .االجتما��  واإلجراءات املعمول ��ا �� املؤسسة ال�ي �عمل ��ا األخصائي

أو    الدينية،أو    ال�خصية، عدم استغالل العالقة املهنية أو استغالل اآلخر�ن لتعز�ز مصا�حهم   •

 أو املالية.  السياسية،

يجب ع�� األخصائي االجتما�� عدم قبول الهدايا من عمالئھ تحت أي ظرف �ان، ويستث�ى من   •

 ذلك األشياء الرمز�ة والعينية.  

فيجب أن يو�ح األخصائي   طرفا ثالثا أو را�عاون العميل  �� العالج األسري أو الزوا�� عندما ي� •

األخصائي   لدى  العمالء  مظلة  تحت  يندرجون  �م  وأ�َّ األطراف،  جميع  مع  امل�ي  دوره  االجتما�� 

 االجتما��، ف��ا�� معهم املبادئ واملسؤوليات األخالقية امل��تبة ع�� ذلك. 

خدمات مهنية، أو أْن يحدث تضارب �� تطبيق �� حال تضار�ت املصا�ح ب�ن األفراد الذين يتلقون   •

اإلجراءات  واتخاذ  املعنية  األطراف  مع  ستنفذ  ال�ي  األدوار  توضيح  يجب  ھ  فإنَّ املهنية،  األدوار 

 املناسبة. 

 

 املسؤوليات األخالقية عند استخدام التقنية  -د

فإن  �� ظل الثورة التقنية وظهور ا�حسابات ال�خصية وسهولة الوصول لها عن طر�ق محر�ات البحث،  

 مراعاة األخالقيات املهنية عند استخدامها، وذلك من خالل:   من الواجب

وا�حادثة • �خصية  ألغراض  العمالء  مع  التواصل  اإللك��و�ي   معهم  عدم  وال��يد  اإلن��نت  ع�� 

 هاتف أو الفيديو.والرسائل النصية وال
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 عدم استخدام وسائل التواصل االجتما�� ال�خصية �غرض تقديم العالج وتقديم االستشارات.  •

عند استخدام منصات إلك��ونية وتطبيقات مهنية تحت إشراف جهات معتمدة ومصرح لها من  •

ھ يجب تطبيق معاي�� تقديم ا الستشارات قبل ا�جهات الرسمية �� اململكة العر�ية السعودية؛ فإنَّ

معلومات  وخصوصية  سر�ة  ع��  ا�حفاظ  تخص  ال�ي  للمنصة  التا�عة  األنظمة  وفق  والعالج 

العميل، وأنَّ ت�ون خاضعة لإلشراف امل�ي وأن تل��م باملسؤوليات واملعاي�� األخالقية ملهنة ا�خدمة 

 االجتماعية. 

ھ لتجنب وصول العمالء �حياة األخصائي االجتما�� ال�خصية واخ��اق حدو  • د العالقة املهنية؛ فإنَّ

 يفّضل عدم �شر أي معلومات �خصية ع�� مواقع التواصل االجتما�� أو أي وسائل تقنية أخرى. 

عدم �شر أي معلومات أو توجهات غ�� مالئمة ع�� حسابات وسائل التواصل أو املواقع ال�خصية  •

 الضرر عليھ.  وقعيلألخصائي االجتما�� أو أي معلومات تخص مش�لة العميل؛ مما قد 

تجنب قبول طلبات الصداقة أو الدخول �� عالقات �خصية مع العمالء ع�� مواقع التواصل   •

 االجتما��، أو غ��ها من الوسائل اإللك��ونية. 

بوصفها استخدامها    أواالجتما��  العمالء ع�� وسائل التواصل    ومشكالتقصص  يمنع استخدام   •

ھ يجب عليھ عدم ذكر أي تفاصيل وسائل توعو�ة بدون إذ��م، و�� حال سمح العميل بذلك فإ نَّ

 �ش�� لهو�ة العميل تحت أي ظرف �ان، وا�حصول ع�� إذن كتا�ي منھ. 

 

 املسؤوليات األخالقية عند تقديم ا�خدمات املهنية  -هـ 

عمليات التدخل امل�ي وتمثيل مهنة ا�خدمة االجتماعية تخضع ملعاي�� أخالقية مرتبطة بقيمها؛ ف�ي  

طبق وفق أساسيات �ستند إل��ا األخصائي االجتما�� عند تقديمھ ا�خدمات للعمالء، و��: مهنة مقننة 
ُ
 ت

والقوان�ن املعمول ��ا �� اململكة العر�ية   لألنظمةاالجتما��  �عامالت وتدخالت األخصائي    تخضع  •

، و�تدرج �� حال املعضالت األخالقية عملھ  مجال    يتبعها  ال�يالرسمية  وائح ا�جهات  ولل  السعودية،

 بحسب القوان�ن املتفق عل��ا. 

 والعميل قبل تقديم أي خدمة. االجتما��  ب�ن األخصائي    �عاقدا�حرص ع�� توثيق وتوقيع نموذج   •

مصا�ح  • ذات  عالقات   �� الدخول  أو  املهنة  بمبادئ  اإلخالل  أو  ال�خصية  ا�حدود  تجاوز  عدم 

حال ان��اك األخصائي االجتما�� لذلك ُيتخذ اإلجراء امل�ي الالزم وذلك �خصية مع العمالء، و��  
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ھ يتم تبليغ ا�جهة أو القسم  عن طر�ق إرشاده من قبل املشرف امل�ي، و�� حال عدم التجاوب فإنَّ

 املسؤول عن ذلك ورفعھ ل�جهات ا�ختصة. 

لشفافية ب�ن األخصائي ا�حرص ع�� بناء عالقة مهنية تقوم ع�� الثقة والصدق واملوضوعية وا •

 . اي �عمل معه�ال املؤسسةأو االجتما�� وعمالئھ أو ا�جتمع 

ما ت�ون  عرقهم،أو   ديان��م،أو  جنسي��م،عدم التمي�� ب�ن العمالء وفق  • أو قبيل��م وعش����م؛ و�نَّ

أحقية ا�حصول ع�� ا�خدمة باستيفاء الشروط واللوائح والقوان�ن واملفاضلة ب�ن العمالء تبًعا 

 ملدى احتياجهم ل�خدمة. 

عند تقديم ا�خدمات املهنية يجب ع�� األخصائي االجتما�� االل��ام بالعمل وفق مؤهالتھ العلمية  •

ھ ي�ون عرضة وا�خ��ات ال�ي حصل عل��ا  . للمساءلة ، و�� حال حدث خالف ذلك فإنَّ

والتطو�ر • ا�خدمات  عن  العمالء  رضا  مدى  قياس   �� واملقننة  العلمية  األساليب   استخدام 

 والتحس�ن وفق ذلك. 

 

 املسؤوليات األخالقية �� األزمات الطارئة:   -و

يواجھ األخصائي االجتما�� الكث�� من املواقف الطارئة ال�ي تتطلب منھ �عض القرارات العارضة، 

أو   الوط�ي  املستوى  ع��  أزمات  حدوث  أو    اإلقلي�يعند  الطبيعية،  أو  االقتصادية،  �األزمات  العاملي،  أو 

جلة �سهم �� دعم قدرة  ال�حية، أو االجتماعية، أو �عض املواقف املهنية ال�ي تتطلب أح�اًما مهنية عا

فع��   النفسية طو�لة املدى.االجتماعية و الناج�ن ع�� التعامل مع ال�وارث وتقليل احتماالت ردود الفعل  

 األزمات وال�وارث االل��ام بما ي��: حينما يتعامل مع العمالء أثناء حدوثخصائي االجتما�� األ 

الرجوع إ�� سياسات ا�جهات ا�ح�ومية �� التعامل مع األزمة واتباع اإلجراءات الرسمية وفق ما يتطلبھ  •

 املوقف. 

 التدخل امل�ي املناسب. إلجراء جمع أك�� قدر من املعلومات عن األزمة، وذلك  •

حالة • تتطلبھ  ما  امل�ي، وذلك بحسب  التدخل   �� واملهنية  العلمية  النظر�ات  إ��  أو   االستناد  األفراد 

 ا�جتمع.

 األح�ام املهنية �ستند إ�� دراسة شاملة للموقف واالستعانة با�خ��اء.  •
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تحديد درجة ا�خطورة عند التدخل امل�ي ع�� ال�حة وا�جتمع والعالقات اإل�سانية ومدى إم�انية  •

 تنفيذها.

 االستناد إ�� نموذج اتخاذ القرارات املهنية �� حال حدوث معضالت أخالقية.  •

 

 املسؤوليات األخالقية تجاه مهنة ا�خدمة االجتماعية - ز 

عد؛ لذلك يتوجب عليھ         األخصائي االجتما�� هو املمثل األول ملهنة ا�خدمة االجتماعية ع�� جميع الصُّ

 عند تمثيل ا�خدمة االجتماعية أن يل��م بمسؤولياتھ تجاه ا�خدمة االجتماعية، و��:

ملبنية ع�� ا�حرص ع�� تقديم ا�خدمات وفق املعاي�� األخالقية، و�ناء ع�� أساس عل�ي واملمارسة ا •

 ال��اه�ن.

 أو ا�جتمع ب�ل السبل املتاحة.   املؤسسةالتعر�ف بمهنة ا�خدمة االجتماعية وخدما��ا للعمالء أو  •

ا�حرص ع�� التطو�ر املعر�� واملهاري املستمر، وذلك ملساعدة العمالء ع�� أكمل وجھ؛ فاملشكالت  •

 لإلملام بأحدث التدخالت املهنية املستجدة.  تطو�ر مهاري مستمرمتعددة ومتغ��ة، وتتطلب 

عدم  • ع��  وا�حرص  املهنية  وا�خ��ة  والتخصصية  والكفاءة  ا�جال  وفق  املهنية  ا�خدمات  تقديم 

لتخصصھ تق يمت  ال  مس�ى  أو  بتخصص  بنفسھ  التعر�ف  أو  مجالھ،  خارج  مهنية  خدمات  ديم 

 بصلة أو أخذ شهادة مهنية أو توثيق رس�ي بذلك. 

يحرص األخصائي االجتما�� ع�� اتباع السلوكيات املهنية ذات املسؤولية األخالقية والقانونية من   •

 . وسمع��ا أجل �عز�ز قيمة املهنة

واألمانة والدقة وا�حقائق العلمية �� تقديم ا�خدمات املهنية ع�� �ل مستو�ات مراعاة املصداقية   •

 التدخل امل�ي. 

 

: اتخاذ القرارات املهنية �� املعضالت األخالقية 
ً
 ثانيا

: املعضالت األخالقية: 
ً

 أوال

  ف��ا نفسھ   و�جداالجتما��  املعضلة األخالقية �ش�� إ�� املواقف املهنية ال�ي قد يتعرض لها األخصائي  

تحدًيا أمام    �شكالن  ب�ن مسؤوليت�ن أخالقيت�ن أو أك�� تجاه مش�لة العميل، و�حتاج أن يختار فيما بي��ما إذ

حالة يتوجب ع�� األخصائي اتباع إجراء  أو األخصائي االجتما��. �� هذه ا�   املؤسسةقيم وحاجة العميل أو  

مع�ن ملواجهة املعضلة األخالقية، واتخاذ القرار امل�ي املناسب الذي يرا�� فيھ ا�حد من االج��اد العشوائي، 
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إ��   املعضالت  هذه  ملواجهة  اج��اد  أي   �� االستناد  خالل  وأخالقيات من  ومبادئ  املهنية  العدالة  أسس 

قسم�ن  املمارسة إ��  تقسيمها  يمكن  وال�ي  العواقب    رئيس�ن  ،  ع��  القائمة  النظر�ات  هما 

)Consequentialist  ا إذا    �عد  أن التدخل    ترى   )، وال�ي أك��،    فائدة  النتائج ال��ائية تضمن    �انت  أخالقي�

النتائج   عن  النظر  �غض  املمارسة،   �� األخالقية  املعاي��  تطبيق  ع��  القائمة  -Non)والنظر�ات 

Consequentialist or moral theories)  ا إذا    �عد  أن التدخل    ترى   ، وال�ي جميع ا�خطوات تتم   �انت  أخالقي�

بناء ع�� املبادئ األخالقية بدون إعطاء اعتبارات كب��ة للنتائج امل��تبة عل��ا. و�ناء ع�� ذلك، ولتحقيق ت�امل  

ھ ع�� األخصائي االجتما�� أْن   يرا�� املعاي�� املهنية واألخالقية للمهنة، وتتم هذه العملية  ب�ن النظر�ات فإنَّ

��  من خاللها القرار امل�ي املرتبط باملعضلة األخالقية، وتتمثل هذه املعاي��    يب�ىوفق عدة عوامل أساسية،  

 ) ,.٢٠١٤Boyle et al( :اآل�ي

، وقيم ا�جتمع االجتما��   األخصائيبناء القرار وفق القيم الثالث لعناصر التدخل امل�ي، و�� قيم   -١

 الذي �عيش فيھ، وقيم مهنة ا�خدمة االجتماعية. 

 السابقة. الثالث  إيجاد البدائل وا�حلول وفق القيم  -٢

مَّ استخدام طرق إبداعية  -٣
َ
ث التشابك والصراع وتحديدها بدقة؛ ومن  محاولة البحث عن نقاط 

 �حلها. 

 اختيار ا�حلول البديلة ال�ي ت�ون أقل  -٤
ً
 للعميل ومش�لتھ.   ضررا

 العواقب امل��تبة ع�� األخالقيات املهنية).-التأث��-تقييم البدائل من ناحية (الفاعلية -٥

 تقييم العواقب امل��تبة ع�� القرار ع�� املدى القر�ب والبعيد.  -٦

ع��  ھ  فإنَّ األخالقية؛  املعضلة  يخص  م�ي  قرار  أي  اتخاذ  عند  املهم  من  أنھ  إ��  سبق  مما  نخلص 

املهنية  القيم  ومراجعة  األخالقية  باملعضلة  ور�طھ  األخال��  امليثاق  إ��  الرجوع  االجتما��  األخصائي 

االعتبا إ��  الرجوع  االجتما��  األخصائي  ع��  يجب  أيًضا  التضارب.  ونقاط  الثقافية  وال�خصية  رات 

والقانونية وا�جتمعية املرتبطة بالقرار وعمل تحليل وتقييم شامل �جميع ا�خيارات والبدائل وا�خاطر ال�ي  

أيًضا   عليھ.  ت��تب  ا�خ��اء  جب  تسوف  أو  امل�ي  باملشرف  ��ا  االستعانة  �عمل  ال�ي  املؤسسة  ومراجعة 

ملهنية ب�ن األخصائي االجتما��، و��ن عميلھ ومدى  األخصائي االجتما��، ومدى تأث�� القرار ع�� العالقة ا

 إم�انية استخدام أي موارد �ساهم �� عملية اختياره مع ا�حرص ع�� توثيق ذلك �� التقر�ر امل�ي ل�حالة. 
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 و�� ضوء ذلك يجب ع�� األخصائي االجتما�� بناء قراره امل�ي من خالل معاي�� محور�ة �اآل�ي: 

 حياة العميل: مراعاة ا�حفاظ ع��  .أ 

يجب ع�� األخصائي االجتما�� عند اتخاذ أي قرار م�ي أن يضع األولو�ة أن قراره لن يؤثر ع�� حياة 

امل�ي  الفر�ق  مع  القرار  دراسة  ع��  وا�حرص  حياتھ  ��دد  قرار  أي  من  العميل  بحماية  يل��م  وأن  العميل، 

ال�ي   للمؤسسةتشارة القانونية فيما يخص ذلك  والعال�� واآلثار املتوقعة ع�� حياتھ وحياة من حولھ، واالس

�عمل ��ا، وتوثيق ذلك مع كتابة جميع امل��رات املهنية وعند حدوث أي خطر ��دد ا�حياة فيجب إيجاد حلول  

 أخرى والبحث عن بدائل.  

 

 تحقيق املساواة لصا�ح العميل:   .ب

يجب ع�� األخصائي االجتما�� أن يل��م عند اتخاذ أي قرار م�ي بتحقيق مبدأ العدالة االجتماعية 

لإلجحاف أو الظلم االجتما��، ملا لذلك   العميل  �عرضمعاي�� تضمن عدم    يتوافق مع  املساواة، وأن القرارو 

 من أثر ع�� مش�لة العميل واملهنة.  

 

 ج. حق تقر�ر املص��: 

من املبادئ ال�ي تقوم عل��ا مهنة ا�خدمة االجتماعية، وال�ي يل��م ��ا األخصائي االجتما�� أن ُ�ْعطى 

 املص��، واختيار ما يتوافق مع جوانب مش�لتھ، وما يرغب بھ ِبال تأث�� من األخصائي تقر�ر ��  العميل ا�حق 

�ع�ن االعتبار    الوضع  ل �� اتخاذ القرار مع  عليھ، وعند املعضالت األخالقية يجب الرجوع إ�� العمي  االجتما�� 

أنَّ ما �سري ع�� حق تقر�ر املص�� من حدود معينة، �وجود خطورة ع�� العميل أو ع�� غ��ه أو عدم أهليتھ  

فإنَّ األخصائي ��ا  املعمول  القوان�ن  و�حسب  يتم    االجتما��   لصغر سنھ،  وأن  بذلك،  االل��ام  يجب عليھ 

 عاي��.اتخاذ القرار وفق تلك امل
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 ـ. اتخاذ القرار األقل خطورة:د

، وعدم ا�خاطرة بھ أو  ھعميلتدخالتھ املهنية آمنة ع��    أن ت�ون   يحرص األخصائي االجتما�� ع�� 

ھ من الواجب عليھ األخذ باالعتبار  و�ذاغ��ه تحت أي احتمال،   األقل   ا�خيار  �ان هناك أك�� من خيار فإنَّ

 خطورة وسلبية �� نتائجھ ع�� سالمة العميل ا�جسدية والنفسية وا�حياتية عموًما أو ع�� غ��ه.  
 

 .  مراعاة جودة ا�حياة لدى العميل: هـ

يحرص األخصائي االجتما�� ع�� أن ت�ون القرارات ال�ي يتخذها اتجاه عمالئھ مرتبطة برفع وتحس�ن 

، ٢٠٣٠من املفاهيم ال�ي حرصت عل��ا اململكة العر�ية السعودية �� تحقيق رؤ���ا    �عدجودة حيا��م، ال�ي  

 تتخذرص ع�� القرارات ال�ي  األخصائي االجتما�� يحأن  وال�ي �ع�ى بتعز�ز جودة حياة أفراد ا�جتمع. أي  

لديھ القدرة واإلم�انات ع��  �ون  تلتسهل من حصول العميل ع�� ا�خدمات واالحتياجات املهمة لھ، وأن  

 اتخاذ القرار بنفسھ، ووفق ما تتطلبھ مش�لتھ وحياتھ. 
 

 . تحقيق السر�ة وا�خصوصية:و

ًقا ملبدأ السر�ة  
ْ
لعمليات التدخل امل�ي مع جميع مستو�ات العمل �� ا�خدمة االجتماعية،    هاومعاي�� َوف

فإن األخصائي االجتما�� يل��م �عدم إفشاء أي معلومات، تخل �سر�ة البيانات، وان��اك خصوصية عمالئھ، 

نية  . ولو �ان هناك أي قرارات قانو املؤسسة تحت أي ظرف. ذلك أيًضا وفق القوان�ن واألنظمة املعمول ��ا ��  

 � قرار  أ�حاب  من  متطلبات  غ��هم،  ا�أو  أو  بيانات فإنَّ  حامي�ن  وضع  تجنب  االجتما��  األخصائي  ع�� 

العميل السر�ة �� موضع إفشاء، إال �عد موافقة خطية، و�ذن العميل مع التوثيق، و�حدود ضيقة وفق ما  

يل �� احتفاظھ ببعض التفاصيل اح��ام حق العم  االجتما��   يتطلبھ املوقف أو القرار. وكذلك ع�� األخصائي

األخصائي أج��  لو  ال�ي  بھ،  رضاه،  االجتما��   ا�خاصة  دون  ��ا  اإلدالء  ع��  ا    �عد  العميل 
ً
ان��ا� ذلك 

 �خصوصيتھ. 

 . مراعاة املصداقية ومقدار املعلومات املعرضة لإلفشاء:ز 

ا�جوانب   �ل  ع��  العميل  ِلع 
ْ
ُيط أن  االجتما��  األخصائي  ع��  والتأث��ات يجب  والقانونية  املعرفية 

ال�املة ألي تدخل م�ي، وأن يرا�� املصداقية �� املعلومات ال�ي يزوده ��ا، وأن ت�ون شاملة ل�امل املوقف 

أو املش�لة أو القرار ونوعية العالج الذي قد يتلقاه العميل، ويشمل ذلك املعلومات ال�ي قد يزودها أي عضو  

 . �عد موافقتھ- �� الفر�ق العال�� للعميل 
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 الرا�عا�حور 

 معاي�� تطبيق املسؤوليات األخالقية
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 تمهيد

أصبحت املمارسة املهنية ل�خدمة االجتماعية مرتبطة بممارسات مهن أخرى، ول�ي ت�ون املهنة ذات  

ممارسة فعالة �� ا�جتمع، ال بد أن �س�� وفق ميثاق أخال��، يحدد طبيعة التعامالت املهنية واألخالقية �� 

إ�� أهمية االل��ام املمارسات ع�� جميع املستو�ات ا�جتمعية، لسد حاجات أفراد ا�جتمع؛ وهذ ا ما دعا 

�ل   �� املهنة  شر�اء  مع  والتعامل  الت�امل  طبيعة  تحدد  ال�ي  االجتماعي�ن  لألخصائي�ن  األخالقية  باملعاي�� 

العالجية ملواجهة مشكال��ا، كما أن املهنة �عتمد   ا�خطط، ووضع  و��خيصهاا�جاالت، عند دراسة ا�حاالت  

مع   التعامل   �� أخال��  ميثاق  مباشرة   ؤسساتاملع��  بطر�قة  خدما��ا  تقدم  ال�ي  ا�جتمع   �� االجتماعية 

بھ   يل��م  الذي  وامليثاق األخال��  ا�خدمات،  تقديم  بقواعد  واالل��ام  اح��امها  األخصائيون  للعمالء، و�جب 

للسلوك �عاقب محددات    �عد  �ش�ل ال��اًما بمعاي�� املهنة وقيمها ومباد��ا �� التعامل، وال�ي    االجتماعيون 

 عندما ال يل��م ��ا، و�مكن تحديد جوانب امليثاق األخال�� وفق املعاي�� التالية:  االجتما��  األخصائي

    أوال: تطبيق املعاي�� األخالقية عند العمل مع العمالء
مص�حة العمالء الهدف األول من أهداف ومسؤوليات األخصائي�ن االجتماعي�ن، ولذلك يل��م   �عد 

 األخصائي االجتما�� عند تقديم ا�خدمة للعميل، بما ي��: 

العميل،   -١ منفعة  يحقق  بما  متوازنة،  مهنية  عالقة  ت�و�ن  االجتما��  األخصائي  ع��  يتوجب 

 والكفاءة املهنية إ�� أق��ى حد ممكن. ومراعًيا �� ذلك تطبيق املهارة، 

يجب ع�� األخصائي االجتما�� تجنب أي ش�ل من أش�ال استغالل العميل، وال �ستغل عالقاتھ   -٢

مع العمالء لتحقيق م�اسب ع�� الصعيد ال�خ��ي أو االجتما�� أو توظيف توجهات العمالء 

 واستغاللها �� مجاالت تضر بالصا�ح العام. 

اال  -٣ األخصائي  ع��  سواء يجب  العمالء،  مع  مشروعة  غ��  عالقات   �� الدخول  عدم  جتما�� 

املراسالت  طر�ق  عن  أو  اللفظية  أو  املكتو�ة،  الوسائل  باستخدام  أو  عاطفية،  أو  جنسية، 

 اإللك��ونية تحت أي ظرف.

يل��م األخصائي االجتما�� باح��ام خصوصية العمالء، وأن يل��م بمبدأ السر�ة �� العمل؛ وتجنب  -٤

لت�جيل أو وجود �خص غ�� م�ي خالل عملية التعامل إال بموافقة العمالء، �ستث�ى  أجهزة ا

 أو ا�حيط�ن. العميلمن ذلك ا�حاالت ا�خطرة ال�ي قد تقع ع�� 

التمي��   أاليجب   -٥ أش�ال  من  ش�ل  أي  االجتما��  األخصائي  منھ  يمارس  و�تطلب  العمالء،  ب�ن 

 واملوضوعية عند املمارسة املهنية. االل��ام با�حياد التام 
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يجب ع�� األخصائي االجتما�� أن يزود العمالء باملعلومات الدقيقة وال�املة، املتعلقة بمستوى   -٦

لهما املتاحة  وحجمها   �خدمات  وضوابطها وطبيع��ا  ا�خدمة  من  والغاية  الغرض  وتوضيح   ،

 لتمكي��م من اتخاذ القرارات املناسبة.

تما�� ا�حافظة ع�� كرامة العميل وعدم السماح بإهانتھ أو استخدام يجب ع�� األخصائي االج -٧

 ��كمية عند محادثتھ. أو  ةتحق��ي لغةأي 

خالل  -٨ من  للعمالء،  خدماتھ  تقديم  عند  باإلخالص  االل��ام  االجتما��  األخصائي  ع��  يجب 

من    استخدام معارفھ العلمية ومهاراتھ املهنية، و�ذل قصارى جهده لتحقيق أق��ى حد ممكن 

 . العالج

يجب ع�� األخصائي االجتما�� أن يطلب الن�ح واملشورة من الزمالء واملشرف�ن عندما ي�ون   -٩

 العمل امل�ي أو من أجل مص�حة العميل. ذلك من أجل  

 األخصائي االجتما�� تحو�ل العميل إ�� ذوي االختصاص إذا دعت ا�حاجة إ�� ذلك.  يجب ع��  -١٠

األخصائي   -١١ ع��  االختبارات يجب  استخدام  حالة   �� العم��  التدر�ب  ع��  ا�حصول  االجتما�� 

 املقننة أو استخدام تقنيات عالجية جديدة، وذلك لالرتقاء امل�ي �� خدمة العمالء. 

يجب ع�� األخصائي االجتما�� التأكد من قانونية وأخالقية أي تفو�ض قد يمنح ل�خص آخر  -١٢

يصب هذا التفو�ض �� تحقيق أق��ى مص�حة ممكنة للتصرف نيابة عن العميل، مع ضمان أن  

 للعميل وأسرتھ. 

قاهرة يجب ع�� األخصائي االجتما�� التدرج �� إيقاف خدماتھ للعميل إال �� ظروف طارئة أو   -١٣

عن العمل أو انتقالھ إ�� عمل آخر،   ألخصائي االجتما�� إيقاف ا�خدمة، و�� حالة توقف ا  ع�� 

وا�ح �ش�ل  عمالئھ  يحيط  أن  ُبد  ألخصائي   ال  التحو�ل  ب�ن  االختيار  حر�ة  لهم  ا 
ً
تار� ودقيق، 

 اجتما�� آخر، أو التوقف عن استالم ا�خدمات. 

عند إ��اء العالقة املهنية مع    ال�حيحةيجب ع�� األخصائي االجتما�� أن يتبع األساليب املهنية   -١٤

  �� املهنية  بالعالقة  ا�خاصة  واملبادئ  وا�حددات  للقواعد  وفًقا  ا�خدمة  العمالء،  مهنة 

 ، مع إحاطة العميل بذلك بوقت �اٍف. االجتماعية

�جال��م،   -١٥ إ��  الوصول  من  العمالء  تمك�ن  االجتما��  األخصائي  ع��  األمر،    إذايجب  تطلب 

حددة فقط، وتوثيق ذلك فيما ب�ن الطرف�ن. يرا�� �� ذلك أال ي�ون وصول وتزو�دهم بالبيانات ا�

البيانات   مدى  تقييم  يجب   
ْ
إذ ا�خطورة،  عوامل  من  عامل  ألي  �عرضهم  ل�جال��م  العمالء 

ا�حرص مع  حالتھ  وفق  عل��ا  العميل  اطالع  يمكن  ال�ي  العمالء    املالئمة  معلومات  حفظ  ع�� 

 اآلخر�ن. 
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آليات و�جراءات املؤسسة  يجب ع�� األخصائي�ن اال  -١٦ جتماعي�ن تنظيم ال�جالت ا�خاصة وفق 

 يل��م بالتوثيق و�عبئة النماذج بما تتطلبھ ا�خدمات املقدمة، وتخصيص وقت  
ْ
ال�ي �عمل ��ا؛ إذ

 محدد ومنظم لذلك لضمان س�� العمل بمرونة و�دون عوائق تؤثر ع�� العمالء. 

ا -١٧ بالطر�قة  يل��م األخصائي االجتما��  �� عملية حفظ وتخز�ن �جالت  يجب أن  ملهنية واآلمنة 

التا�عة  باإلجراءات  يل��م  وأن  املستقبل،   �� أو  ا�حاجة  عند  لها  الوصول  لضمان  العمالء 

 للمؤسسة أو ا�جهات الرسمية، فيما يخص املدة الزمنية ا�حددة لتخز�ن ال�جل.

 

 وفر�ق العمل   املهنة ثانيا: تطبيق املعاي�� األخالقية عند العمل مع زمالء  

باالل��ام  وذلك  االجتماعية،  ا�خدمة  مهنة  نزاهة  ع��  يحافظ  أْن  االجتما��  األخصائي  ع��  يجب 

 بقواني��ا وسياسا��ا، وتحقيق رسال��ا، من خالل التقيد باألخالقيات التالية: 

االجتما�� الس�� �ش�ل مستمر لتحقيق مستوى عاٍل �� ممارستھ املهنية،   األخصائي يجب ع��  -١

ود بتأكيد  ومباد��ا، وذلك  وأهدافها  فلسف��ا  ع��  ا�حافظة  خالل  من  املهنة  وكرامة  م�انة  عم 

 وأخالقيا��ا باملمارسة، والبحث، والدراسة.  

التح�� بال�جاعة من قبل األخصائي االجتما�� �� إبداء الرأي والنقد امل�ي البّناء والتقييم امل�ي،   -٢

املهن لألخطاء  وتفاٍد  ت�حيح  من  ذلك  ع��  ي��تب  �عض  ملا  قبل  من  تزاول  ال�ي  خصائي�ن األ ية 

 وتطو�ر ملهنة ا�خدمة االجتماعية من جهة أخرى.  من جهة، االجتماعي�ن

ال�ي   -٣ باملهنة  ا�خاصة  واملهارات  العلمية  املعرفة  لتطو�ر  الس��  االجتما��  األخصائي  ع��  يجب 

االجتماعية السياسات  وتطو�ر  املهنة وتطبيقها  يزاولها،  مستجدات  ب�ل  علٍم  ع��  ي�ون  وأن   ،

 وأسالي��ا املستحدثة بما يخدم املؤسسة وا�جتمع. 

يجب ع�� األخصائي االجتما�� أن يبدع �� أساليب جديدة للممارسة املهنية ويساهم �� تطو�ر  -٤

من    نماذج جديدة ل�خدمة االجتماعية، وأن �شارك زمالءه �� البحوث العلمية بما يرتقي ��ا ويع�� 

 شأ��ا. 

املطالبة بمنع أي �خص غ�� مؤهل أو غ�� مصرح لھ بالعمل   األخصائي�ن االجتماعي�نيجب ع��   -٥

املهنة  والس�� �حماية  املؤسسات االجتماعية،  أي من   �� املهنة،  اجتما�� من مزاولة  �أخصائي 

، ملا �� ذلك وممارس��ا من أي عمل غ�� أخال�� أو أي عمل يتعارض مع املبادئ والر�ائز األساسية

 من محافظة ع�� الصدق واألمانة املهنية. 



 

۳۳ 
 

من   -٦ ممكن  قطاع  ألك��  االجتماعية  ا�خدمات  تقديم  إ��  االجتما��  األخصائي  �س��  أن  يجب 

االح��ام  تحقق  وال�ي  ع��ا،  ا  مرضي� ا�خدمات  ت�ون  وأن  ت�لفة،  و�أقل  وقت،  أقل   �� ا�جمهور، 

 االجتماعية. واملنفعة والن�اهة والكفاءة ملهنة ا�خدمة 

يجب ع�� األخصائي االجتما�� الس�� إ�� تثقيف ا�جتمع بماهية مهنة ا�خدمة االجتماعية، ومدى   -٧

 لها كيا��ا  
ً
أهمي��ا، والتعر�ف بأهدافها، واملبادئ ال�ي تقوم عل��ا، و�أهمية مزاول��ا بوصفها مهنة

 املستقل �� العديد من مجاالت ا�جتمع. 

ا، أو غ�� شر��، أو أبدى تجاوًزا   صائي�ن االجتماعي�ناألخ�� حالة ارت�اب أحد   -٨ لفعل مش�ٍن أخالقي�

ا�جهات  تراها  ال�ي  الالزمة  العقو�ات  اتخاذ اإلجراءات املناسبة، وفرض  املهنة؛ يجب  ألخالقيات 

 ا�ختصة. 

يجب ع�� األخصائي االجتما�� أن �ساهم مع نظرائھ من املتخصص�ن اآلخر�ن �� تبادل املعارف،   -٩

أخالقيات املمارسة وتطبيقها، وذلك من خالل االجتماعات   و�شرل األبحاث و�شر نتائجها،  وعم

 الدور�ة، أو الدورات التدر�بية، أو الندوات واملؤتمرات. 

التعاون مع الزمالء �� العمل من خالل جو من االح��ام والتأييد واملساواة، من أجل تقديم خدمات  -١٠

 للعمالء، وتطو�ر االهتمامات وتحقيق التوقعات املهنية، واالرتقاء الذا�ي وامل�ي. 

عالقا��م  -١١ سياق   �� وزمالئھ  االجتما��  األخصائي  ب�ن  املش��كة  املعلومات  سر�ة  ع��  ا�حافظة 

 هنية والرسمية. امل

التعامل باح��ام ودقة وعدالة عند املناقشة مع ضرورة اح��ام وجهات نظر اآلخر�ن، واالهتمام   -١٢

 ب��ك انطباع جيد عند الزمالء، واستخدام أفضل األساليب للتعب�� عن الرأي وا�حكم ع�� األمور. 

ي دوره امل�ي واضًعا ��  آخر، عليھ أن يؤداجتما��  عندما يحل األخصائي االجتما�� محل أخصائي   -١٣

 اآلخر، ومم��اتھ ال�خصية وا�حافظة ع�� سمعتھ.  االجتما��  االعتبار اهتمامات األخصائي

ع�� األخصائي االجتما�� أال �ستغل أي حالة نزاع ب�ن زمالء العمل ورئيس العمل، من أجل خدمة   -١٤

 مصا�حھ ال�خصية فيما يتعلق بمركزه الوظيفي.  

ي االجتما�� من مش�لة �خصية، أو أذى نف��ي، أو مشكالت �� ال�حة عندما �عا�ي األخصائ -١٥

 النفسية عليھ التقدم بطلب االستشارة من أحد الزمالء من األخصائي�ن االجتماعي�ن. 

يرا��   -١٦ الزمالء  ب�ن  خالفات  حدوث  خالل  تباع  اعند  من  ا�خالفات  هذه  حل   �� الودية  الطرق 

 القنوات املؤسسية.  

 �� والتوجي�ي للزمالء بالوضوح واملوضوعية وعدم التح��. ا�سام السلوك اإلشرا -١٧

  



 

۳٤ 
 

 

 ال�ي �عمل ��ا األخصائي االجتما�� املؤسسة ثالثا: تطبيق املعاي�� األخالقية عند العمل مع 

محور العمل املؤس��ي ال�ي �عمل �� نطاقھ مهنة ا�خدمة االجتماعية؛ لذا من الواجب   املؤسسة   �عد 

ا �عمل �� مؤسسة ما؛ أن يل��م بمجموعة من املسؤوليات ال�ي   ع�� األخصائي االجتما�� بوصفھ �خًصا مهني�

للعمال خدما��ا  تقديم  ع��  �ساعدها  بما  املؤسسة،  هذه   �� املهنية  ممارستھ  كفاءة  من  وهذه  ء،تز�د 

 اآلتية:  املسؤوليات تتمحور �� النقاط

وأسالي��ا  -١ مهنتھ  ف��ا  ُيمارس  ال�ي  املؤسسة  وقوان�ن  بنظم  بالعمل  االجتما��  األخصائي  يل��م  أن 

 ا�ختلفة �� تقديم ا�خدمات. 

األخصائي -٢ ��تم  خدما��ا   االجتما��   أن  تحس�ن  ع��  والعمل  و�جراءا��ا  املؤسسة  سياسة  بتطو�ر 

ها ب�ل كفاءة وفاعلية بما يتناسب مع املم
ُ

ارسة املهنية، وتحقيق أق��ى إفادة بحيث �سهل تنفيذ

 ممكنة للعميل. 

ملًما بأهداف املؤسسة ومباد��ا ال�ي �ع�ى بتحقيقها ونوعية خدما��ا   االجتما��   أن ي�ون األخصائي -٣

م�ي   -يتمكن  ح�ى ا�خدمات   -ك�خص  وتقديم  جهة،  من  األهداف  هذه  تطبيق   �� دوره  أداء  من 

م��ا للعمالء وتناس��ا مع إم�انيا��م وقدرا��م من جهة وتوضيحها ب�ل مهنية، مراعًيا �� ذلك مالء

 أخرى. 

األخصائي -٤ يحافظ  حدود   االجتما��   أن   �� شديد  بحرص  �ستخدمها  وأن  املؤسسة،  موارد  ع�� 

 عملية املساعدة، و�ما يحقق مص�حة العميل.  تتطلبھ ما

األخصائي -٥ يقوم  �ع  االجتما��   أن  أن  فعليھ  لذا  مؤسستھ،  تمثيل   �� مهم  حدود بدور   �� ع��ا   ��

أو عن   بيانات سر�ة ع��ا  أو  بأي معلومات  ال�ي توافق عل��ا املؤسسة، مع عدم اإلدالء  املعلومات 

    طبيعة عملها إال بموافقة إدارة املؤسسة و�ما �سمح بھ أنظم��ا.
حقوق   -٦ تن��ك  ال  و�جراءا��ا  وأنظم��ا  املؤسسة  سياسات  أن  من  االجتما��  األخصائي  يتأكد  أن 

؛ فع�� معها  ، و�� حال �انت تتعارضاالجتماعية  ء أو تتعارض مع امليثاق األخال�� ل�خدمةالعمال

 أن �س�� لت�حيح وتطو�ر فلسفة املؤسسة وسياس��ا.  االجتما��  األخصائي

أن يتأكد األخصائي االجتما�� من أن �جالت العمالء محفوظة �ش�ل سري وآمن، ومرتبة �ش�ل  -٧

 الئق بحيث �سهل الرجوع إل��ا �� أي وقت. 

، وأن �� حال ا�حاجة لذلك  أن يتا�ع األخصائي االجتما�� عملية تحو�ل العميل إ�� مؤسسة أخرى  -٨

 يتأكد من مالءم��ا الحتياجاتھ.  
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يتجنب األخصائي -٩ بأي    أن  القيام  �عارض  وأن  ��ا،  �عمل  ال�ي  للمؤسسة  املطلق  التح��  االجتما�� 

 . األخال��  عمل تطلبھ منھ بما ال يتفق مع محتو�ات هذا امليثاق

ال�ي  -١٠ املؤسسة   �� العامل�ن  ب�ن  والتوافق  التجا�س  تحقيق  ع��  االجتما��  األخصائي  يحرص  أن 

�� توزيع وت التمي��  وأْن يحد من  إل��ا،  باملستوى  ينتسب  ُ�عامل ا�جميع  بي��م بحيث  العمل  قسيم 

 نفسھ.  

من أن العامل�ن باملؤسسة يؤدون أدوارهم بكفاءة وأمانة وفًقا   -املدير-أن يتأكد األخصائي االجتما��   -١١

 ملا نص عليھ امليثاق األخال�� للمهنة.  

لندوات وا�حاضرات أن يقوم األخصائي االجتما�� �� عملھ بأنواع متعددة من األ�شطة، وأن �عقد ا -١٢

 لوصف الدور ا�حدد باملؤسسة.  ا�ختلفة �� املؤسسة
ً
 وفقا

يفيد   -١٣ باملؤسسة متجددة و�حيحة ح�ى  �� مجال عملھ  ت�ون معلومات األخصائي االجتما��  أن 

 املؤسسة �� تحديد سياسا��ا وخدما��ا و�� تطو�ر أدا��ا وأداء العامل�ن ��ا. 

 

تطبيق   ل��امج  را�عا:  ا�خاضع�ن  واألخصائي�ن  التدر�ب  طالب  ع��  اإلشراف  عند  األخالقية  املعاي�� 

 تدر�بية

من املسؤوليات والسلوكيات األخالقية ال�ي يجب أن يل��م ��ا األخصائي االجتما��، عند اإلشراف ع��  

باع ما ي��: 
ّ
 طالب التدر�ب واألخصائي�ن االجتماعي�ن ا�جدد، ات

ع��   -١ االجتما�� يجب  األخصائي�ن   األخصائي  أو  الطالب  ملساعدة  جاهًدا  �س��  االجتماعي�ن أن 

 ا�خ��ات ومعارف املمارسة املهنية.  إكسا��ما�جدد ع�� 

لألخصائي -٢ بد  ��   ال  األساسية  املهنية  املسؤوليات  يتحمل  أْن  الطالب   إكساباالجتما�� 

 املهارات املهنية �� التعامل مع العمالء.واألخصائي�ن االجتماعي�ن ا�جدد 

الطالب  -٣ �عليم   �� والشفافية،  والصدق  باألمانة  التح��  االجتما��  األخصائي  ع��  يجب 

 واألخصائي�ن االجتماعي�ن ا�جدد طرق املمارسة املهنية ل�خدمة االجتماعية.

ائي�ن االجتماعي�ن ا�جدد �� تحقيق منافع �خصية من  عدم استغالل احتياج الطالب واألخص  -٤

 أجل تدر���م. 

وكيفية ر�طها باملمارسة املهنية مع   وتأسيسيةتخصصية  ا�حرص ع�� نقل �ل ما �علمھ من مواد   -٥

 العمالء، وذلك لطالب التدر�ب واألخصائي�ن االجتماعي�ن ا�جدد.

االل��ام �عرض ال�جالت وا�حاالت واملشروعات العلمية �افة، وتوضيحها بأسالي��ا امليدانية ل�ل  -٦

 ا�جدد ل�ي يتعلموا م��ا.  االجتماعي�نواألخصائي�ن طالب ال
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الطالب واألخصائي�ن االجتماعي�ن   -٧ ا�جاملة واالبتعاد عن  التقييم املوضو�� �جهود  أو  التحامل 

 أثناء اإلشراف عل��م. 
 

  �� ا�خدمات  تقديم  أثناء  ا�جتمع  أفراد  مع  العمل  عند  األخالقية  املعاي��  تطبيق   املؤسساتخامسا: 

 الر�حية (خدمات مدفوعة)  

االجتماعية ا�ختلفة   باملؤسساتال يقتصر امليثاق األخال��، ملهنة ا�خدمة االجتماعية، ع�� العمل  

  �� العمل  إ��  امليثاق  ذلك  يمتد  بل  املؤسسات   اتاملؤسسا�ح�ومية؛  دور  تدعم  ال�ي  والر�حية  األهلية 

   ا�ح�ومية، و�مكن توضيح ذلك من خالل اآل�ي:

توف�� ا�خدمات والفرص ل�ل من يطل��ا من األفراد أو ا�جماعات أو املؤسسات واملساهمة �� العمل  -١

   ع�� تحقيق العدالة االجتماعية.
األ�خاص أو ا�جماعات سواء من حيث العرق،  الس�� �� منع جميع أنواع التمي�� العنصري ضد   -٢

   ا�جنس، السن، الدين، ا�حالة الزواجية، اإلعاقات بفئا��ا ا�ختلفة. اللون،
 يتم ذكر جميع   -٣

ْ
ا�حرص ع�� توثيق الفوات�� والتعامالت املالية ب�ن األخصائي االجتما�� والعميل إذ

 �خ �� ملف العميل. تفاصيل ا�خدمة واملبالغ امل��تبة عل��ا مع االحتفاظ بن

الرسوم عادلة، تقديم خدمات مدفوعة يجب ع�� األخصائي االجتما��  عند   -٤ تلك  أن  د من 
ّ

التأك

 وتتناسب مع ا�خدمات املقدمة ومدى قدرة العميل ع�� الدفع.

دفع مبالغ إضافية لتوف�� خدمات معينة بالعميل    مطالبةعدم  يجب ع�� األخصائي�ن االجتماعي�ن   -٥

 ا�حصول عل��ا من املؤسسة ال�ي �عمل ��ا األخصائي بدون رسوم. يحّق لھ 

األخصائي االجتما�� بإم�انھ أن يوقف ا�خدمات للعمالء الذين ال يتلزمون بدفع املبالغ امل��تبة ع��   -٦

ِفَق ع�� ذلك �� عقد االتفاق، وذكر هذه البنود بصورة  م إل��م، وذلك �� حال اتُّ قدَّ
ُ
ا�خدمة، ال�ي ت

ع الطرفان ع�� ذلك، ويش��ط �� هذه ا�حالة عدم وجود خطر وا�حة ودق
َّ
يقة بالنسبة للعميل، ووق

والبدائل والعقو�ات ا�حلول  مناقشة جميع  يتم  إذ  أو ع�� غ��ه،  العميل   واالل��امات  مباشر ع�� 

 امل��تبة ع�� ذلك مع العميل قبل اإليقاف. 

االجتماعية و��شاء املؤسسات ال�ي �سهم ��جيع أفراد ا�جتمع ع�� املساهمة �� وضع السياسات    -٧

   �� رفع شأن املهنة.
التطورات  -٨ عن  الناتجة  ا�جديدة  والثقافات  القيم  لنشر  ال  الس��  بحيث  والدولية،  اإلقليمية 

   تتعارض مع القيم الدينية الثقافية واالجتماعية للمجتمع.
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ا�جتمع، وتطو�ر املوارد واستثمارها االل��ام بمبادئ وفلسفة املمارسة املهنية ا�خاصة بالعمل مع   -٩

   �خدمة ا�جتمع.
 االل��ام بتقديم جميع املوارد وا�خدمات ل�ل أفراد ا�جتمع.  -١٠

 االل��ام بتقديم خدمات عاجلة وسريعة ل�ل الفئات دون تمي��.    -١١

 االل��ام بتقديم مق��حات حديثة ومتطورة عن ال��امج التنمو�ة تفيد ا�جتمع.  -١٢

 االل��ام �عمل شرا�ات ب�ن املؤسسات االجتماعية لتقديم خدمات أفضل داخل ا�جتمع.  -١٣

 االل��ام برفع مستوى ا�خدمات واالرتقاء ��ا ألفراد ا�جتمع.  -١٤

 

 بحث العل�ي �� ا�جال االجتما�� سادسا: تطبيق املعاي�� األخالقية عند إجراء ال

من األخصائي االجتما�� أن  يطلب  عند إجراء األبحاث والدراسات االجتماعية �� ا�جال االجتما��  

 يل��م بمجموعة من املعاي�� ال�ي يمكن توضيحها �� اآل�ي:

من   -١ ل�حد  االجتماعية  والدراسات  األبحاث  إجراء  االجتما��  األخصائي  ع��  املشكالت  يجب 

 والقضايا ا�جتمعية. 

والدراسات  -٢ األبحاث  إجراء  أثناء  العل�ي  التوثيق  أسلوب  باع 
ّ
ات االجتما��  األخصائي  ع��  يجب 

 االجتماعية. 

يجب أن يل��م األخصائي االجتما�� �عناصر البحث العل�ي للوصول إ�� نتائج منطقية، تحا�ي واقع  -٣

 املش�لة االجتماعية.

البحث، و�سناد املضمون إ�� مفكر�ھ ومصادره األساسية، وضمان حقوق أن يل��م بتوثيق محتوى   -٤

 اآلخر�ن. 

 االل��ام بإجراء األبحاث تحت مظلة جهة معتمدة ليتم إصدار النتائج والتوصيات من خاللها.   -٥

البحث،   -٦  �� املشارك�ن  قبل  من  ومكتو�ة  خطية  موافقة  ع��  ع��    يذكرا�حصول  ي��تب  ما  ف��ا 

اقتصادية، ومعلومات وتفاصيل دقيقة، ومسؤوليات   وأنفسية  و اعية  اجتمالبحث من مخاطر  

 الباحث واملبحوث، وما ي��تب عل��ما من حقوق وواجبات. 

خالل  -٧ تقع  قد  ال�ي  أو  السلبية  اآلثار  عن  املبحوث  يثقف  أن  ع��  االجتما��  األخصائي  يحرص 

 ميل استجابات سلبية. البحث، �العوامل النفسية أو األسئلة ا�حساسة ال�ي قد تث�� لدى الع

ا�حرص ع�� ا�حافظة ع�� سر�ة بيانات املشارك�ن �� البحث، واالل��ام بمبادئ وأخالقيات البحث  -٨

ذلك  من  �ستث�ى  املشارك�ن،  قبل  من  عل��ا  ا�حصول  تم  ال�ي  املعلومات  مع  التعامل   �� العل�ي 

 املعلومات ال�ي تفيد البحث. ا�حصول ع�� اإلذن ا�خطي وموافقة املشارك�ن لعرض �عض 



 

۳۸ 
 

العل�ي،  -٩ البحث   �� باملشارك�ن  االجتما��  األخصائي  تر�ط  �خصية  عالقات  وجود  عدم  مراعاة 

 وذلك ل�حصول ع�� معلومات ذات دقة ومصداقية، ال تؤثر ع�� استجابات املشارك�ن. 

 مراعاة مناقشة النتائج والتوصيات ال�ي تخص البحث فقط مع ا�جهات املعنية وامل -١٠
ً
  وثقة رسميا

 واملعتمدة والباحث�ن املشارك�ن �� البحث.  

آرائھ   -١١ إلثبات  االنحياز  وعدم  العل�ي،  البحث  كتابة   �� املوضوعية  االجتما��  األخصائي  يرا�� 

ال�خصية، وأال تقتصر مصادره العلمية فيما يدعم رأيھ فقط، بل يتنوع ب�ن جميع اآلراء املؤ�دة  

 تخدام التفك�� النقدي �� الكتابة. واملتضادة، فيما يخدم البحث واس

للمبحوث�ن  -١٢ وتقدير  اح��ام  من  للباحث  املهنية  ال�خصية  االجتما��  األخصائي  يمثل  أن  يجب 

 املشارك�ن �� البحث ودعمهم و��جيعهم.

األخصائي  -١٣ يل��م  حيث  البحوث؛  إجراء  عند  التقنية  األساليب  أحدث  مواكبة  ع��  ا�حرص 

باستخدام الوسائل ا�حديثة �� جمع البيانات واألدوات البحثية، وتحليل النتائج وفق ما يتطلبھ  

 البحث. 
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 تمهيد

�خدمة االجتماعية، هو بمثابة هنة اخالل ممارسة األخصائي االجتما�� لعملھ فإنَّ امليثاق األخال�� مل

إ�� املبادئ األساسية ملهنة   خارطة الطر�ق ال�ي ترسم وتقنن ممارستھ، أي يجب أن �ستند قراراتھ املهنية 

ا�خدمة االجتماعية، وذلك من خالل االل��ام باملسؤوليات األخالقية تجاه جميع الوحدات ال�ي �عمل معها  

��ا وتجاه املهنة �ش�ل ك��. مخالفة تلك املعاي�� وامل ال�ي �عمل  بادئ واملسؤوليات �عرض وتجاه املؤسسة 

، ألن هناك مستو�ات خطورة متعددة ع�� العميل، وع�� املش�لة ال�ي �عا�ي للمحاسبةاألخصائي االجتما��  

املسؤوليات األخالقية، قد يؤدي إ�� ضرر مباشر باملمارسة بصفة عامة،  اتباع    وعدم االل��ام  م��ا؛ فعدم  

األخال�� يؤثر ع�� مهنية العمل ومجراه ب�ن األخصائي�ن ��    وللعميل بصورة خاصة. أيضا تجنب اتباع امليثاق

 الواحدة، وع�� كفاءة التدخل امل�ي وجودتھ وفاعليتھ.   املؤسسة

 تل��م جمعية األخصائي�ن االجتماعي�ن تجاه أعضا��ا، بتطو�رهم مهنيا، وتزو�دهم باملعارف واملهارات،

و�س�� لتقن�ن املمارسة، والر�� بالعمل امل�ي، والدفاع عن منسو���ا؛ فمن هذا ا�جانب ف�ي تحرص ع�� 

 �افإ�َّ ت�ون وفق معاي�� امليثاق األخال��، وللتأكد من جودة العمل    ألعضا��االتأكد من أن املمارسات املهنية  

األخال��،   امليثاق  ان��ا�ات  تخص  سياسات  لألخ  أعطتو وضعت  االجتماعي�ن  فرصة  حال   -صائي�ن   ��

امليثاق   تخالف  ال�ي  االن��ا�ات  من  ألي  وفق  ب  -  األخال�� �عرضهم  الالزم  لعمل  ل�جمعية  �ش�وى  التقدم 

 السياسات اآلتية: 

ْقبل الش�اوى املتعلقة بالسلوكيات غ�� األخالقية واالن��ا�ات املهنية، إذا �انت   •
ُ
من    عضواتخص  ت

 معاي�� العضو�ة الرسمية. أعضاء ا�جمعية وفق 

ْقبل الش�اوى من أفراد  •
ُ
ْقبل الش�اوى فقط من األعضاء الذين �عرضوا للسلوك غ�� األخال��، وال ت

ُ
ت

بالنيابة عن األعضاء ال تر�طهم بالعضو أي عالقة قانونية بحسب األنظمة املعمول ��ا �� اململكة 

 العر�ية السعودية. 

متخصصة   • �جنة  ُل 
َّ
ش�

ُ
الش ب� ا�خدمة مراجعة  ملمارسة  األخالقية  باالن��ا�ات  املرتبطة  �اوى 

 االجتماعية من أعضاء ا�جمعية.  

تراجع �جنة األخالقيات الش�اوى املتعلقة بالسلوك غ�� األخال�� املقدم لها �� حالة عدم وجود هيئة  •

 بديلة للقيام بذلك.  
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ل�حرص ع�� عدم ضياع   ا�حرص ع�� دراسة االن��ا�ات والش�اوى األخالقية فور حصولها، وذلك •

األخصائي�ن   جمعية   �� ل�جنة  املرسلة  القضية  دراسة  عند  العدالة  وتطبيق  املعلومات، 

 .  �امل األطراف املعنية بجميع التفاصيل املتعلقة بالش�وى  إطالعمع االجتماعي�ن،  

خدمة ال تملك ا�جمعية سلطة أو والية قضائية ع�� الدراسات البحثية أو التدريس، أو ممارسة ا� •

االجتماعية �� اململكة العر�ية السعودية، ملن ال ي�ون عضوا �� ا�جمعية، إذ إنَّ سلط��ا تقتصر ع�� 

 من ي�ون عضًوا �� ا�جمعية فقط.

�� تقديم  و   الذين ليسوا من أعضاء ا�جمعية  األخصائيون االجتماعيون  •  ش�وى ا�جمعية�رغبون 

عن طر�ق تحديد جهات بديلة لها عالقة باألمر   املساعدة  يتلقون فإنھ  ،  خالقيةأحول سلوكيات غ��  

 ملراجعة ش�واهم.

ْقبل الش�وى  •
ُ
�� حال لم تتمكن ا�جمعية من تحديد جهات بديلة مناسبة لغ�� األعضاء، فإنھ ال ت

إال إذا تم إثبات أ��ا ان��اك ذو خطورة عالية، وان��اك للقانون �� اململكة العر�ية السعودية بحيث 

ْدَرس، وُ�َبتُّ ف��ا وفق األنظمة املعمول ��ا �� ا�جمعية.  ُيْنظر 
ُ
 ف��ا وت

ْقبل الش�اوى ال�ي ت�ون تحت الدراسة من قبل جهات أخرى، �ا�جهات القانونية، أو الهيئات  •
ُ
ال ت

 العلمية، أو املهنية، أو أي جهة إدار�ة رسمية أو الشرطة.

َمْت الش�وى �� غضون  • ّدِ
ُ
ْقبل الش�اوى فقط إذا ق

ُ
ف��ة زمنية معقولة وقابلة للبحث والدراسة،   ت

د ف��ة زمنية حدَّ
ُ
ت ع   �� حدود شهر�ن   بحيث  تز�د  املراد ن ستة أشهر  ال  السلوك  من وقت حدوث 

 التبليغ عنھ. 

إذا �ان ال�خص الذي قدم الش�وى قاصًرا �� وقت حدوث السلوك غ�� األخال�� املراد التبليغ عنھ،   •

ح�ن وقت البلوغ ويستث�ى من ذلك حاالت االن��ا�ات ا�جنسية فال تحدد   فمن املرّجح تمديد املدة إ�� 

 بف��ة زمنية معينة. 

ْقبل الش�اوى إال إذا �انت عن طر�ق استكمال النموذج ا�خاص بالش�اوى ل�جمعية، والذي تم  •
ُ
ال ت

م إ��   عن ذلك   أو ال�خص املسؤولالتنفيذي ل�جمعية    املديرالتوقيع عليھ من قبل املشت�ي، وُ�قدَّ

 مع ا�حرص ع�� إرفاق املستندات ال�ي تدعم الش�وى. 
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 اإلجراء املعمول بھ من قبل ا�جمعية �� التعامل مع الشكوى 

َمْت الش�وى ضده، مقدًما  • ّدِ
ُ
يتواصل رئيس ال�جنة كتابًيا عن طر�ق الوسائل الرسمية مع العضو الذي ق

 املعلومات التالية: 

األخال��  - امليثاق   �� ان��كها  ال�ي  املعاي��  من  ��خة  معها  مرفقا  الش�وى  لطبيعة  دقيق  وصف 

 ا�جمعية. �� ل�خدمة االجتماعية املعمول بھ 

إرفاق جميع الوثائق الرسمية ال�ي قدمها املشت�ي، باستثناء الظروف االستثنائية ال�ي ُ�عتقد ف��ا  -

ان��اك خصوصية املشت�ي أو طرف آخر أو يؤدي إ�� إ�حاق الضرر أن مشاركة املعلومات من شأ��ا  

 بھ. 

يوًما لدراسة الش�وى وتقييمها، مع توضيح بأن املعلومات املقدمة من العضو )  ٣٠(طلب الرد خالل   •

َمْت الش�وى ضده تصبح جزًءا من ال�جل امل�ي للعضو �� ا�جمعية.  ّدِ
ُ
 الذي ق

مراحل • من  مرحلة  أي  خالل  بأنھ  معلومات  التوضيح  طلب  ال�جنة  لرئيس  يجوز  الش�وى،  أو   دراسة 

 مناسًبا. �عدآخر من أي مصدر  ا�حصول عل��ا

التوضيح بأن عدم الرد أو التأخ�� غ�� امل��ر �� الرد أو عدم التعاون �� عملية دراسة الش�وى مع ال�جنة  •

ل عدم ال
ّ
ا للمبادئ ال يمنعها من املتا�عة �� اتخاذ أي إجراءات تجاه الش�وى، وُيش�

ً
تعاون أو الرد ان��ا�

 األخالقية. 

راجع ِمن قبل رئيس ال�جنة واثن�ن من أعضاء ال�جنة اآلخر�ن  •
ُ
�عد جمع �ّلِ املعلومات املتعلقة بالش�وى ت

 املر�ح�ن من قبل ا�جمعية. 

ق آرا��م وحكمهم  )  ٢١(�عطى ف��ة زمنية ال تز�د ع��   •
َّ
وث

ُ
ت يوما ألعضاء ال�جنة للبت �� االن��اك، حيث 

ُ�ِ�َك امليثاُق  
ْ
ن

ُ
من قبل العضو املشت�ى عليھ أو ال، و�را�� كتابة الرد وفق املعاي��    �� األخال امل�ي، فيما إذا ا

 اآلتية: 

ُق الرد كتابيا. . ١
َّ
 يجب أن ُيوث

�� ملمارسة ا�خدمة االجتماعية �� جمعية األخصائي�ن االعتماد با�حكم والرأي بناء ع�� امليثاق األخال . ٢

 االجتماعي�ن.

 الرد  . ٣
ُ

ذ
َ

 ُيْؤخ
ً
 من ِقبل �ل عضو من أعضاء ال�جنة بصورة فردية ومستقلة. كتابيا

ُ��َك بصورة تفصيلية ومدى درجة ا�خطورة امل��تبة ع�� هذا االن��اك.  . ٤
ْ
ن

ُ
د السلوك الذي ا  ُيحدَّ

 علقة بالش�وى وكتابتھ بصورة وا�حة ودقيقة يجب إرفاق التوصيات املهنية املت . ٥
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ْت الش�وى، أو  . ٦
َّ
عند صياغة آرا��م وتوصيا��م �شأن القرار ال��ائي، يحدد أعضاء ال�جنة ما إذا ُحل

 أ��ا ليست مهمة وال �ستند إ�� دليل م�ي وا�ح، أو أن السلوك �ان بناء ع�� حكم م�ي لألخصائي

ين��ك امليثاق األخالاالجتما��  ال�جنة ، وال  ب�ن  أنھ باإلم�ان حل الش�وى �ش�ل غ�� رس�ي  أو   ،��

 العضو من ا�جمعية مع ذكر تفاصيل وم��رات القرار.  �شطبوالعضو أو 

إما عن طر�ق اتفاق   ي�ون   عند حل الش�وى �ش�ل غ�� رس�ي ب�ن مقدم الش�وى والعضو؛ فإن ذلك . ٧

َمْت الش�وى ضده لوقف السلوك املزعوم، والكف عنھ، أو عقد اتفاق  ّدِ
ُ
من قبل العضو الذي ق

املثال ( للطرف�ن، ع�� سبيل  للتفاوض ع�� حل مقبول  املعنية  أو موافقة اال ب�ن األطراف  عتذار) 

 من عضو�ة ا�جمعية.  اال��حابالعضو املرفوعة ضده الش�وى ع�� 

 بناًء ع�� اآلراء والتوصيات املقدمة من أعضاء ال�جنة الفردية. ُ�ِعدُّ ر  . ٨
ً

 ئيس ال�جنة تقر�ًرا مت�امال

القرار  . ٩ حول  اتفاق  إ��  التوصل  ��دف  ال�جنة  أعضاء  قبل  من  للمناقشة  التقر�ر  هذا  �ستخدم 

 ال��ائي. 

 يوًما لتقييم الش�وى والبت ف��ا.) ٣٠(�عطى مدة زمنية بما �عادل  .١٠

 ال�جنة العضو واملشت�ي كتابًيا بقرار ال�جنة واألسباب املنطقية لذلك. يبلغ رئيس  .١١

عضو�ة العضو من ا�جمعية، أو لم تنجح �� حل الش�وى �ش�ل   �شطبإذا قررت ال�جنة التوصية   .١٢

للتوصية،   وامل��رة  املنطقية  واملعلومات  التفاصيل  يقدم  تقر�ًرا  ال�جنة  رئيس  ُ�ِعّد  رس�ي،  غ�� 

 جلس إدارة ا�جمعية لعرضھ ع�� مجلس إدارة ا�جمعية للموافقة عليھ وتنفيذه.و�رسلها إ�� رئيس م

إل��ما من   .١٣ يبلغ رئيس مجلس إدارة ا�جمعية العضو واملشت�ي بقرار مجلس اإلدارة وترسل ��خة 

 القرار الكتا�ي.
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