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بجــودة  االرتقــاء  الــى  الــدؤوب  االجتماعيــة  التنميــة  وزارة  ســعي  مــع  انســجامًا 
خدماتهــا، عامــة، وتعزيــز مســتوى االلتــزام بالمعاييــر االخالقيــة والمهنيــة  اثنــاء 
تقديــم تلــك الخدمــات االجتماعيــة المختلفــة، خاصــة، تقــدم لكــم وزارة التنميــة 
الخدمــة االجتماعيــة فــي كافــة  االجتماعيــة مدّونــة أخالقيــات ممارســة مهنــة 
مؤسســات وبرامــج ومراكــز الــوزارة متبنيــن االســس العالميــة واالقليميــة فــي 
صياغتهــا. لقــد جــاءت هــذه المدّونــة كثمــرة لجهــد مهنــي ووطنــي اســتراتيجي 
ــة الممــّول مــن  ــة االجتماعي ــز الحماي متواصــل وتشــاوري، مــن خــالل مشــروع تعزي

البنــك الدولــي.

ــر كل العامليــن والمشــاركين فــي تقديــم  ــة الــى تبصي ــذا نصبــو مــن خــال هــذه المدّون ل
الخدمــات االجتماعيــة المختلفــة التــي تقدمهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة بكافــة االبعــاد 
والجوانــب اإلنســانية واألخاقيــة واإلجــراءات المهنيــة واإلداريــة التــي يفتــرض عليهــم 
يشــمل  وهــذا  الخدمــات.  تلــك  تقديــم  عنــد  عليهــا  والوقــوف  االعتبــار  بعيــن  أخذهــا 
التنميــة االجتماعيــة، بمختلــف مواقــع  العامليــن فــي وزارة  االخصائييــن االجتماعييــن 
التــي  عملهــم )مــن مديريــات وبرامــج ومراكــز وغيرهــا( وبمختلــف األدوار والوظائــف 
يقومــون بهــا )وعلــى رأســهم االخصائيــون االجتماعيــون العاملــون فــي مجــال تقديــم 
ــون، والمشــرفون  ــن، والموجهــون المهني ــر المباشــرة للمنتفعي الخدمــات المباشــرة وغي
المهنيــون، ومــدراء المديريــات ومــدراء البرامــج وغيرهــم( لمــا لذلــك مــن أهميــة فــي 
حفــظ كرامــة وحقــوق كل االطــراف المشــاركة فــي عمليــة المســاعدة, ســيما فــي تطويــر 

العاقــة المهنيــة  واإلنســانية مــع المنتفعيــن مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة.

 لــذا، ســعينا فــي هــذه المدّونــة الــى توضيــح االبعــاد والجوانــب االخاقيــة المختلفــة 
لعمــل االخصائــي االجتماعــي، ومــن أهمهــا مســؤولياته األخاقيــة عاّمــة، ومســؤولياته 
الخدمــة  مهنــة  تجــاه  أخاقيــة  ومســؤوليات  وزمائــه،  المنتفعيــن  تجــاه  االخاقيــة 
االجتماعية، ومســؤولياته االخاقية تجاه المؤسســة التي يعمل بها وتجاه المؤسســات 
التــي يتعــاون معهــا، وكذلــك مســؤولياته األخاقيــة تجــاه المجتمــع عامــة تحــت المظلــة 

القانونيــة لقانــون الخدمــة المدشــنية ســاري المفعــول. 

وبنــاء عليــه، تعتبــر هــذه المدّونــة وثيقــة أخاقيــة فــي غايــة األهميــة، الــى جانــب كونهــا 
وثيقــة مهنيــة وإداريــة هامــة، تعــّزز االبعــاد األخاقيــة واإلنســانية التــي تكتنــف تحقيــق 
االخصائييــن االجتماعييــن لــأدوار والمســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــم. وبهــذا تكــون 
وزارة التنميــة االجتماعيــة قــد قامــت بخطــوة ســباقة، رياديــة ومحوريــة تجــاه ترشــيد 
االبعــاد اإلنســانية واألخاقيــة فــي ممارســة االخصائييــن االجتماعييــن العامليــن فــي 
الــوزارة لــأدوار المختلفــة لعملهــم، ســعيًا منــا لتحقيــق اقصــى درجــة ممكنــة مــن العاقة 
المهنيــة المتســمة باالســتقامة واحتــرام حقــوق المنتفعيــن والتأكيــد علــى كرامتهــم 

ــوزارة. ــة االجتماعيــة واالنصــاف فــي تقديــم خدمــات ال والســعي الــى تحقيــق العدال
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هنالــك ثّمــة اتفــاق أن مهنــة الخدمــة االجتماعيــة بمعناهــا الحديــث، وليــدة القــرن العشــرين، مــع أن 
تقديــم الخدمــات االجتماعيــة ذاتهــا الزم اإلنســان أينمــا كان، وأينمــا يعيــش منــذ بــدء الخليقــة وحتــى 
ــة  ــي، 2005; حمــزة، 2015(. إال أن ظهــور ونشــأة الخدمــة االجتماعي ــح، 2000; عل ــا هــذه )صال أيامن
كمهنــة جــاء نتيجــة للكثيــر مــن التجــارب والجهــود االجتماعيــة والدينيــة والسياســية المتواصلــة 
الهادفــة إلــى مواجهــة المشــكالت والظــروف والمواقــف اإلنســانية والتغيــرات الســريعة التــي 
نجمــت عــن الثــورة الصناعيــة. كمــا وأن تعقــد الحيــاة االجتماعيــة إلــى جانــب الضغــوط االقتصاديــة 
واالجتماعيــة التــي نجمــت عــن تلــك الثــورة، فــي فتــرة تصّعبــت أو حتــى أحيانــًا عجــزت فيهــا النظــم 
االجتماعيــة القائمــة فــي ذلــك الوقــت علــى مواجهتهــا، لعــب دورًا مؤثــرًا فــي ظهــور ونشــأة وتطــور 

ــح، 2000; حمــزة، 2015(.  مهنــة الخدمــة االجتماعيــة )صال

رغــم االتفــاق الســائد فــي األدبيــات العالميــة عــن الــدور الــذي لعبتــه الثــورة الصناعيــة فــي نشــأة وتطــور 
مهنــة الخدمــة االجتماعيــة فــي الكثيــر مــن دول العالــم، إال أن هنالــك اتفاقــًا أن نشــأة وتطــور هــذه المهنــة 
ــة. فلــو  تأثــرت أيضــًا مــن الواقــع والســياق السياســي واالجتماعــي والدينــي والثقافــي الســائد فــي الدول
نظرنــا إلــى تاريــخ نشــأة وتطــور مهنــة الخدمــة االجتماعيــة فــي فلســطين لوجدنــا أنهــا نشــأت وتطــورت 
فــي ظــل ظــروف سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة ومعّقــدة جــدًا، حيــث أنهــا كانــت مــن العوامــل 
االجتماعيــة،  والتنظيمــات  المحليــة  والمجتمعــات  واألســر،  األفــراد،  مســتقبل  تحديــد  فــي  الرئيســية 

والمجتمــع الفلســطيني بأكملــه )فــرج، 2013(. 

فــي دراســة طائعيــة ومســتفيضة لنشــأة وتطــور مهنــة الخدمــة االجتماعيــة فــي فلســطين يتنــاول فــرج 
)2013( بصــورة أمبيريقيــة مســهبة الســياق التاريخــي والسياســي واالجتماعــي والقانونــي والمؤسســاتي 
لظهــور هــذه المهنــة فــي مجتمــع يقــع تحــت االحتــال منــذ أكثــر مــن ســبعة عقــود، ولتطــور نظــام 
مــن  وغيرهــا  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  االجتماعيــة  الخدمــة  وتعليــم  االجتماعيــة،  الخدمــات 
المواضيــع، هــذه الدراســة أفصحــت عــن الكثيــر مــن التحديــات لنظــام تعليــم الخدمــة االجتماعيــة فــي 
فلســطين، مــع االهتمــام بطــرح مســهب لجوانــب القــوة والضعــف فــي برامــج تعليــم هــذه المهنــة. مــع 
أننــا فــي هــذه الوثيقــة لســنا بصــدد مراجعــة وطــرح خطــط لمواجهــة تلــك التحديــات، إال أننــا نعــي تجليــات 
تلــك التحديــات فــي الممارســة المهنيــة لأخصائييــن االجتماعييــن العامليــن فــي مؤسســات وزارة التنميــة 
االجتماعيــة فــي فلســطين، وعلــى رأســها مديريــات التنميــة االجتماعيــة، وعلــى رأس تلــك التحديــات تعزيــز 
القــدرات والكفــاءات المهنيــة لأخصائييــن االجتماعييــن العامليــن فــي الــوزارة، بمــا فــي ذلــك إغنــاء البعــد 
األخاقــي فــي ممارســاتهم المهنيــة مــع المنتفعيــن مــن خدماتهــم. مــن هــذا المنطلــق، وضمــن مشــروع 
تعزيــز الحمايــة االجتماعيــة فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة، قمنــا بصياغــة هــذه المدّونــة، »مدّونــة أخاقيــات 
ممارســة مهنــة الخدمــة االجتماعيــة فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة«، إال أننــا فــي طرحنــا هــذا ال نغفــل 
وجــود مدّونــات أخاقيــة أخــرى باإلمــكان اعتبارهــا بوصلــة هامــة لعمــل األخصائييــن االجتماعييــن فــي هــذه 
الــوزارة، ومــن أهمهــا »مدّونــة الســلوك وأخاقيــات الوظيفــة العامــة« مــن إعــداد وتبنــي األمانــة العامــة 
لمجلــس الــوزراء، »ومدّونــة الســلوك والمعاييــر األخاقيــة لموظفــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة« مــن 
إعــداد االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســائلة – أمــان، و«دليــل منــع الفســاد فــي المســاعدات اإلنســانية« 
ــزام بمــا جــاء فــي قانــون  مــن إعــداد االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســائلة – أمــان، هــذا إلــى جانــب االلت
الخدمــة المدنيــة بمــا فيــه التعديــات التــي ُأدخلــت بــه فــي الســنوات األخيــرة واللوائــح المنفــذة لــه. وبنــاء« 
ــوزارة  ــة وغيرهــا مــن المؤسســات التابعــة ل ــة االجتماعي ــات التنمي ــزم كافــة مديري ــى مــا جــاء أعــاه، تلت عل
التنميــة االجتماعيــة التــي يعمــل بهــا أخصائيــون اجتماعيــون ســواء بوظائــف تدخليــة مباشــرة مــع المنتفعيــن 
أو بوظائــف اشــرافية وتوجيهيــة أو بوظائــف إداريــة تلتــزم بتشــغيلهم وفــق األنظمــة والتشــريعات النافــذة 
بحــق مهنــة الخدمــة االجتماعيــة، مــن جهــة، وتلــك النافــذة بحــق موظفــي الدولــة، مــن جهــة أخــرى، ونخــص 
بالذكــر قانــون الخدمــة المدنيــة بمــا فــي ذلــك التعديــات التــي تــم إجراؤهــا بهــذا القانــون فــي الســنوات 

األخيــرة، وكذلــك اللوائــح المنفــذة لــه.

نطــرح فــي »مدّونــة ممارســة مهنــة الخدمــة االجتماعيــة فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة« ســبعة مجــاالت 
مــن المســؤوليات األخاقيــة أال وهــي مســؤوليات أخاقيــة عامــة، ومســؤوليات أخاقيــة تجــاه المنتفعين، 
ومســؤوليات أخاقية تجاه زماء في المهنة والعمل، مســؤوليات أخاقية تجاه المؤسســة، مســؤوليات 
أخاقيــة كمتخصصيــن، مســؤوليات أخاقيــة تجــاه المهنــة، ومســؤوليات أخاقيــة تجــاه المجتمــع عامــة, 

وكذلــك طرحنــا أحــكام عاّمــة وآليــات لتنفيــذ لهــذه الوثيقــة. 

تــوطــئــة
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مدّونة أخالقية لممارسة 
مهنة الخدمة االجتماعية

في وزارة التنمية االجتماعية في فلسطين

يســتمد األخصائيــون االجتماعيــون فهمهــم لماهيــة هــذه المهنــة، وقدراتهــم ومهاراتهــم لممارســتها، مــن أربعــة 
مصــادر أساســية، وهــي: 

التعلــم األكاديمــي والتدريــب العملــي المرافــق لــه، وكذلــك مــن الخبــرة المكتســبة علــى مــدى الســنين بعــد . 1
التخــرج. 

الحدس الشخصي، والبصيرة الشخصية، وكذلك من االهتمام وااللتزام الشخصي لمساعدة اآلخرين. . 2

القوانين والتشريعات واألنظمة التي ترتبط باألنشطة الواسعة والمتعددة لمهنة الخدمة االجتماعية. . 3

وقبــل كل شــيء، قواعــد مدّونــة األخــاق، باعتبارهــا ركيــزة وشــعلة تنيــر الطريــق األخاقــي لأخصائييــن . 	
االجتماعييــن، وتوجههــم لفهــم ماهيــة مــا هــو جيــد لإلنســانية وتحقيــق المنفعــة والرفاهيــة االجتماعيــة 
والتشــبث فيهــا، مــن جهــة، وفهــم كل مــا هــو ســيء وضــار لإلنســانية واالبتعــاد عنــه, مــن جهــة أخــرى. لذلــك 
نــرى أن الكثيــر مــن دول العالــم بــادرت خــال العقــود األربعــة األخيــرة إلــى ســن مدّونــات أخاقيــة لممارســة 
مهنــة الخدمــة االجتماعيــة لديهــا، حيــث تعتبرهــا تلــك الــدول أحــد األركان األساســية لهــذه المهنــة، كمهنــة 
يتثمــل هدفهــا األساســي فــي التعامــل مــع األشــخاص، وإيمانــًا منهــا أن الســلوك األخاقــي لأخصائييــن 
االجتماعييــن يكمــن فــي جوهــر هــذه المهنــة، شــأنها شــأن باقــي المهــن اإلنســانية كالطــب والتمريــض 
والتعليــم وعلــم النفــس واالستشــارة التنظيميــة والهندســة واإلعــام والعــاج الطبيعــي، والعــاج الوظيفي 

والصيدلــة وغيرهــا مــن المهــن اإلنســانية.

وتبــدو القواعــد األخاقيــة لــكل مدّونــة كأنهــا تهــدف إلــى حمايــة وتمكيــن المنتفعيــن مــن عمــل  وخدمات ممارســي 
هــذه المهنــة، إال أنهــا فعليــًا تحمــي األخصائــي االجتماعــي وتوجهــه فــي عملــه المهنــي، وكذلــك مســاعدته 
ــة  ــه اتخــاذ القــرارات المهني ــدة التــي يمرهــا، ويجــب علي ــرق الطــرق العدي ــد مفت ــات واألخطــاء عن فــي تجنــب العقب
واإلنســانية عندهــا- ليــس فقــط بيــن »الجيــد«، مــن جهــة، و«الســيء«، مــن جهــة أخــرى، ولكــن أيضــًا بيــن »الجيــد« 

و«األفضــل« وبيــن »الســيء« و«األســوأ«. 

لذلــك هنالــك اجمــاع علــى أن المســؤوليات األخاقيــة التــي يترتــب علــى كل أخصائــي اجتماعــي تحملهــا أثنــاء 
ممارســته المهنيــة لمهنــة الخدمــة االجتماعيــة يمكــن االســتعانة بهــا كبوصلــة موّجهــة لــه أثنــاء الدراســة األكاديميــة 
ــاء اإلشــراف األكاديمــي والمهنــي  ــه جــزء مركــزي مــن العمليــة األكاديميــة وأثن ــاء التدريــب الميدانــي، حيــث أن وأثن
علــى ذلــك التدريــب، كمــا ويمكــن االســتعانة بهــا كمحــّكات لقيــاس وتقييــم الســلوك واألداء المهنــي لأخصائــي 
االجتماعــي، هــذا إلــى جانــب إمكانيــة االســتعانة بهــا كقواعــد وأحــكام أخاقيــة أثنــاء العمليــة األكاديميــة وكذلــك 

 .)Barsky, 2010 ;2015 ،ــا أخاقيــة وإنســانية مختلفــة )حمــزة ــة التدخليــة فــي قضاي ــاء العملي أثن
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التنميــة  وزارة  فــي  االجتماعيــة  الخدمــة  أخاقيــات ممارســة مهنــة  المدونــة، »مدّونــة  هــذه  بتطويــر  عليــه، قمنــا  وبنــاء« 
االجتماعيــة«، عســى أن تكــون بوصلــة إنســانية وأخاقيــة وكذلــك مهنيــة لأخصائييــن االجتماعييــن العامليــن فــي وزارة التنميــة 
االجتماعيــة فــي فلســطين. ولكــن يحذونــا األمــل الكبيــر أن تعتمدهــا أيضــًا كافــة مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، بمختلــف 
ميادينهــا وقطاعاتهــا، الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، فــي الوطــن. فــي ســبيل تطويــر هذه المدّونــة حاولنا االســتفادة من األدبيات 
العلميــة العربيــة )مثــل، حمــزة، 2015; علــي، 2005; ســليمان وآخــرون، 2005; صالــح، 2000 وغيرهــم(.  ومــن األدبيــات األجنبيــة 
 Barsky, 2010; Beckett & Maynard, 2013; Bowles et al., 2006; Compton & Galaway, 1989; Hepworth et(
al., 2017; Hugman, 2013; and others( وكذلــك مــن مدّونــات أخاقيــة تــم تطويرهــا واعتمادهــا فــي العالــم العربــي 
)مثــل الميثــاق العربــي لمبــادئ مهنــة العمــل االجتماعــي الــذي عملــت علــى تأليفــه ونشــره جمعيــة الخدمــة االجتماعيــة فــي 
اتحــاد الجامعــات العربيــة، والميثــاق األخاقــي لاختصاصييــن االجتماعييــن االردنييــن، وميثــاق الممارســة واألخاقيــات المهنيــة 
لمهنيــي الرعايــة االجتماعيــة فــي إمــارة أبــو ظبــي، ومدونــة أخاقيــات المهنة الخاصــة باالختصاصيين/ات فــي العمل االجتماعي 
فــي لبنــان( وكذلــك مــن بعــض المدونــات األخاقيــة التــي تــم تطويرهــا فــي بعــض الــدول األجنبيــة )مثــل، مدّونــات الجمعيــة 
األمريكيــة لأخصائييــن االجتماعييــن، والجمعيــة األمريكيــة لأخصائييــن االجتماعييــن الســود، والجمعيــة الكنديــة لأخصائييــن 
االجتماعييــن، والجمعيــة االســترالية لأخصائييــن االجتماعييــن، والجمعيــة النيوزيلنديــة لأخصائييــن االجتماعييــن، والجمعيــة 
البريطانيــة لأخصائييــن االجتماعييــن، وغيرهــا مــن المدّونــات األجنبيــة(. ومــن األهميــة بمــكان التأكيــد علــى أننــا فــي عملنــا علــى 
صياغــة هــذه المدّونــة ســعينا جاهديــن أن تكــون منســجمة تمامــًا مــع مبــادئ مدّونــة الســلوك والمعاييــر األخاقيــة لموظفــي 
ــادئ الشــفافية فــي القطــاع  ــز قيــم النزاهــة ومب وزارة الشــؤون االجتماعيــة )بتســميتها الســابقة( المنبثقــة عــن مشــروع تعزي

العــام. 

مــن المتعــارف عليــه أنــه باإلمــكان تقســيم المســؤوليات األخاقيــة التــي يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي تحملهــا وااللتــزام 
بهــا فــي كافــة مناحــي ممارســاته المهنيــة للخدمــة االجتماعيــة إلــى ســبعة أقســام، كاآلتــي: )1(  مســؤوليات أخاقيــة عامــة،   
)2(  مســؤوليات أخاقيــة تجــاه المنتفعيــن مــن خدماتــه وخدمــات زمــاءه،  )3( مســؤوليات أخاقيــة تجــاه زمائــه مــن أخصائييــن 
اجتماعييــن ومشــرفين وموجهيــن مهنييــن وإدارييــن وغيرهــم،  )	(  مســؤوليات أخاقيــة تجــاه المؤسســة التــي يعمــل بهــا 
والمؤسســات التي يتعاون معها، )5(  مســؤولياتهم األخاقية كمتخصصين،  )6( مســؤوليات تجاه المهنة،  )7(  ومســؤوليات 

تجــاه المجتمــع عامــة. فيمــا يلــي نطــرح المســؤوليات نحــو كل جهــة مــن هــذه الجهــات الســبع:

أواًل:  مسؤوليات أخالقية عامة: 
انســجامًا مــع بعــض القيــم اإلنســانية والمهنيــة التــي طرحناهــا أعاله، فيما يلــي نطرح المســؤوليات األخالقية 
العامــة التاليــة التــي يترتــب علــى كل أخصائــي اجتماعــي فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة الفلســطينية االلتــزام 

بهــا والســعي إلــى تحقيقهــا: 

احترام قيمة وكرامة اإلنسان: أ. 

بموجب هذه القيمة، يترتب على األخصائي االجتماعي تحقيق ما يلي: 

 إظهــار االحتــرام والتقديــر للمنتفعيــن، مــع التأكيــد الخــاص علــى المحافظــة علــى كرامــة وشــرف وفرديــة كل منتفــع، 	 
او  الدينــي، ومعتقداتــه االجتماعيــة والدينيــة والسياســة  النظــر عــن عمــره، وجنســه، وثقافتــه، وانتمائــه  بغــض 

ــة والنفســية وغيرهــا. ــه الجســدية والعقلي ــة فــي قدرات المحدودي

إظهــار واثبــات االحتــرام واالعتبــار لقيــم ومعاييــر ومعتقــدات وثقافــات واهتمامــات وحاجيــات وميــول ورغبــات 	 
المنتفعيــن والنــاس عامــة.  وهمــوم ومشــكات 

إظهــار وممارســة االحتــرام لحقــوق وأفــكار وآراء المنتفعيــن والنــاس عامــة، حتــى وإن كانــت مغايــرة أو مختلفــة عمــا 	 
هــو مألــوف ومعتــاد. 

إظهــار وممارســة االحتــرام لحــق كل منتفــع مــن المنتفعيــن فــي اتخــاذ القــرارات التــي يراهــا مناســبة الهتماماتــه أو 	 
لحاجياتــه أو لظروفــه أو لحياتــه عامــة، واحتــرام حقــه فــي مــدى قبــول أو رفــض أي خدمــة مــن الخدمــات المعروضــة 

عليــه وأي خيــارات وبدائــل أخــرى ذات العاقــة. 

ضمــان حــق المنتفــع أو األوصيــاء عليــه فــي المشــاركة فــي عمليــات صناعــة واتخــاذ القــرارات التــي تخصــه، والتأكــد 	 
مــن تحقيــق هــذا الحــق. 

تحقيق العدالة االجتماعية: ب. 

بموجب هذه القيمة، يترتب على األخصائي االجتماعي تحقيق ما يلي: 

تطويــر وتعزيــز وصيانــة السياســات االجتماعيــة والنشــاطات والممارســات المهنيــة، الرســمية وغيــر الرســمية، التــي 	 
تصبــو إلــى تحقيــق وصيانــة حقــوق اإلنســان والعدالــة االجتماعيــة والمشــاركة االجتماعيــة والتكافــل والتضامــن 

االجتماعــي بيــن كافــة فئــات ومؤسســات المجتمــع. 
ممارســة مهنــة الخدمــة االجتماعيــة دون أي تحيــز ألفــراد أو جماعــات أو مجتمعــات بســبب انتماءاتهــم الدينيــة أو 	 

العرقيــة أو السياســية أو الطبقيــة أو العائليــة أو مناطــق ســكنهم او أي انتمــاءات اخــرى، وكذلــك تجنــب التفرقــة بيــن 
النــاس بموجــب انتماءاتهــم تلــك أو غيرهــا المتعلقــة بلونهــم أو جنســهم أو دينهــم أو لغتهــم أو مــكان ســكنهم أو 
مــكان والدتهــم أو معتقداتهــم الشــخصية أو السياســية أو مكانتهــم االجتماعيــة – االقتصاديــة أو وضعهــم الصحــي 

أو وضعهــم الزواجــي أو األســري، أو ألي ظــرف آخــر يجعلهــم مختلفيــن عــن غيرهــم. 
تقويــة وتمكيــن األفــراد واألســر والجماعــات والمجتمعــات المحليــة والمؤسســات والتنظيمــات االجتماعيــة، وذلــك 	 

فــي ســبيل تحقيــق العدالــة واإلنصــاف والمســاواة فــي االســتفادة مــن المــوارد والمنافــع والخدمــات بكافــة أنواعهــا 
وميادينهــا، االجتماعيــة والتربويــة والصحيــة والنفســية واالقتصاديــة والسياســية وغيرهــا، علــى أن يكــون ذلــك فــي 

كنــف حريــة اإلرادة وتقريــر المصيــر، وفــي ســبيل الحيــاة االجتماعيــة – االقتصاديــة – السياســية الكريمــة. 
دعــم وتعزيــز المشــاركات لكافــة قطاعــات المجتمــع، الرســمية منهــا وغيــر الرســمية، فــي جهــود وانشــطة تحقيــق 	 

ــر السياســات االجتماعيــة والخدمــات المنبثقــة عنهــا.  وتطوي

مدّونة أخالقيات ممارسة 
مهنة الخدمة االجتماعية

مدّونة أخالقيات ممارسة 
مهنة الخدمة االجتماعية 89



تقديم الخدمات االجتماعية واالقتصادية والنفسية وغيرها: ت. 

بموجب هذه القيمة، يترتب على األخصائي االجتماعي تحقيق ما يلي: 

تقديــم الخدمــات االجتماعيــة بشــكل متخصــص علــى يــد أخصائييــن اجتماعييــن، وكذلــك الســعي إلــى ضمــان تقديــم 	 
باقــي أنــواع الخدمــات )مثــل التربويــة والنفســية وغيرهــا( علــى يــد مهنييــن متخصصيــن فــي مجــاالت تلــك الخدمــات، 

والســعي لضمــان إيصــال تلــك الخدمــات الــى المحتاجيــن إليهــا. 

تقديــم الدعــم والمســاعدة ومختلــف أنــواع الخدمــات للمنتفعيــن بطريقــة موضوعيــة، وانطاقــًا مــن الواجــب لتقديم 	 
تلــك الخدمــات بأعلــى مســتوى وجــودة ممكنــة تضمــن إشــباع حاجيــات المنتفعيــن، وتنســجم مــع اهتماماتهــم 
وهمومهــم، وتحقــق المســاواة بيــن المنتفعيــن مــن تلــك الخدمــات، وضمــان فــرص مشــاركة المنتفعيــن فــي العمليــة 

التدخليــة التــي تســعى لتقديــم تلــك الخدمــات، وكذلــك الســعي لتحقيــق العيــش الكريــم. 

الســعي لضمــان مشــاركة المنتفعيــن فــي كافــة مراحــل وإجــراءات العمليــات التدخليــة وعمليــات المســاعدة وتنفيذها 	 
علــى أفضــل وجــه ممكــن، بمــا يضمــن رضــا المنتفعيــن وتحقيــق المنفعــة، علــى أن ال يكــون ذلــك علــى حســاب منافــع 

اآلخريــن وأن ال يــؤدي بــأي ضــرر لمنافعهــم. 

واهتماماتهــم ومعتقداتهــم 	  المنتفعيــن  ثقافــة  مــع  ويتناســب  ينســجم  بشــكل  الخدمــات  تقديــم  علــى  الحــرص 
المختلفــة.  وتوقعاتهــم  وميولهــم 

التأكــد مــن أن تحويــل المنتفــع مــن أخصائــي اجتماعــي ألخصائــي اجتماعــي آخــر نابعــًا مــن الوعــي لصالــح المنتفــع 	 
وينســجم مــع حــرص األخصائــي االجتماعــي علــى حاجيــات وهمــوم واهتمامــات وظــروف المنتفــع، مــن جهــة، والتأكــد 
مــن أن األخصائــي االجتماعــي الــذي ســوف يتــم التحويــل إليــه متخصــص ومؤهــل لتقديــم الخدمــات التــي يطلبهــا 

ويحتاجهــا المنتفــع، مــن جهــة أخــرى. 

إذا توّلــد لــدى المنتفــع أي عــدم رضــى مــن جــودة أو مــن مســتوى أو مــن كفايــة الخدمــات التــي يقدمهــا لــه األخصائي 	 
االجتماعــي، والمؤسســة عامــة، فيترتــب حينهــا علــى األخصائــي االجتماعــي إعــام المنتفــع أنــه مــن حقــه إبــداء عــدم 
رضــاه بصــورة رســمية عبــر كتابــة شــكوى أو رســالة تذمــر أو اعتــراض، وعلــى األخصائــي االجتماعــي مســاعدته فــي 
كتابتهــا إذا احتــاج المنتفــع لتلــك المســاعدة، ألي ســبب مــن األســباب، وتوجيهــه فــي تقديمهــا للعنــوان المناســب 

لتلقــي تلــك الشــكوى أو التذمــر.

يترتــب علــى كافــة االخصائييــن االجتماعييــن مســؤولية اخاقيــة فــي بــذل اقصــى جهــد ممكــن لرفــع كفاءاتهــم 	 
المهنيــة بمــا يخــدم تحســين جــودة الخدمــات التــي يقدمــون لمنتفعيهــم، ســواء كان ذلــك ناتجــا عــن تقييــم ذاتــي مــن 

االخصائــي لنفســه او مــن خــال تقييمــات المشــرفين المهنييــن عليهــم. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي الســعي إلــى تحقيــق العدالــة االجتماعيــة وصيانتهــا، وكذلــك يترتــب عليــه تحقيــق 	 
وصيانــة االســتقالية الفرديــة والجماعيــة والمجتمعيــة الخاصــة بالمنتفعيــن الذيــن يعمــل معهــم، والســعي لحثهــم 
علــى االمتنــاع عــن االتكاليــة علــى أي جهــة تقــدم لهــم الخدمــات، مهمــا كانــت جودتهــا ومهمــا كانــوا بأمــس الحاجــة 

إليهــا. 

تمكيــن المنتفعيــن وتشــجيعهم للمشــاركة فــي تقويــم العمليــة التدخليــة، بمــا فــي ذلــك تقويــم الخدمــات التــي 	 
تقــدم لهــم، واألخــذ بوافــر الجديــة التغذيــة الراجعــة التــي يوفرهــا المنتفعــون أثنــاء مشــاركتهم فــي عمليــة التقويــم 

واالســتفادة منهــا. 

االستقامة المهنية: ث. 

بموجب هذه القيمة، يترتب على األخصائي االجتماعي تحقيق ما يلي:

- يترتــب علــى االخصائــي االجتماعــي أن يتقبــل ويتحمــل ويســعى لتحقيــق كل واجــب مهنــي بــكل أمانــة واســتقامة 	 
وإخــاص، وبنفــس الوقــت عليــه أن يتجنــب الحــاق أي ضــرر لمهنــة الخدمــة االجتماعيــة الــذي قــد ينتهــك أخاقياتهــا 

ويســيء لســمعتها ويخــدش شــرفها وكرامتهــا وصورتهــا كمهنــة إنســانية. 

ــه 	  ــه وكفاءات ــه وإنجازات ــه وخبرات ــه وقدرات ــه وتخصصــه أو تخصصات يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي عــرض مؤهات
المهنيــة وانتمائــه المؤسســاتي وعضويتــه فــي اتحــاد مهنــي أو رابطــة أو نقابــة مهنيــة بكامــل الدقــة واألمانــة 

والصــدق والوضــوح، دون محابــاة أو تحريــف. 

فــي حــاالت مشــاركة األخصائــي االجتماعــي أيــة جهــة )مثــل مناســبات عامــة، مشــاركة إعاميــة، نشــاطات جماهيريــة، 	 
أو مــا شــابه( يترتــب عليــه توضيــح موقفــه كشــخص مســتقل أو كممثــل للمهنــة، أو كممثــل للمجتمــع أو للمؤسســة 

أو لتنظيــم اجتماعــي أو لجمعيــة مــا. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي التقيــد بالسياســات والتعليمــات واإلرشــادات الخاصــة بالمديريــة / المركــز الــذي 	 
يعمــل بــه أو بــوزارة التنميــة االجتماعيــة ككل. وكذلــك عليــه إظهــار مبــادئ وقيــم وقواعــد أخاقيــة عنــد المشــاركة 
بــأي نشــاطات وفعاليــات خارجيــة، حيــث يكــون فيهــا األخصائــي االجتماعــي ممثــًا للمهنــة أو للمؤسســة المشــغلة 

لــه. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي االمتنــاع المطلــق 	 
مــن  منتفــع  أي  مــع  المهنيــة  العاقــة  اســتغال  عــن 
جهــة  أي  مــع  أو  معهــم،  يعمــل  الذيــن  المنتفعيــن 
ــح المنتفعيــن، ألغــراض  مؤسســاتية يتعــاون معهــا لصال
أو رغبــات أو حاجيــات شــخصية، ســواء كان ذلــك بصــورة 
متعمــدة أو بصــورة غيــر متعمــدة أو بطــرق واعيــة أو غيــر 

واعيــة أو بصــورة مقصــودة أو غيــر مقصــودة. 

اللمــس 	  تجنــب  االجتماعــي  األخصائــي  علــى  يترتــب 
مــن  منتفــع  أي  مــع  البدنــي  االتصــال  او  الجســمي 
المنتفعيــن، وذلــك لضمــان عــدم تفســير ذلــك بطريقــة 
ســلبية مســيئة لأخصائــي االجتماعــي وللمؤسســة التــي 
يعمــل بهــا، وكذلــك تجنبــًا إللحــاق الضــرر بشــرف وســمعة 
مهنــة الخدمــة االجتماعيــة وكذلــك بالمؤسســة التــي 
الســبل  هــذه  حساســية  بســبب  وذلــك  بهــا،  يعمــل 
مــن  وكذلــك  البشــري،  الجنــس  منظــور  مــن  للتواصــل 
والدينــي  الثقافــي  والتبايــن  االختــاف  نظــر  وجهــة 

واالجتماعــي. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يكــون واعيــًا لتضــارب المصالــح التــي قــد يتعــرض لهــا أثنــاء عملــه، باألخــص 	 
فــي حــاالت العاقــات المزدوجــة )مثــل منتفــع وبنفــس الوقــت جــار لأخصائــي االجتماعــي، أو منتفــع وصاحــب 
ورشــة لتصليــح الســيارات، أو منتفــع لــه عاقــة قرابــة أســرية مــع األخصائــي االجتماعــي( التــي قــد تــؤدي باألخصائــي 
االجتماعــي تجــاوز خصائــص ومتطلبــات العاقــة المهنيــة وحــدود المهنــة. ينطبــق هــذا أيضــًا علــى عاقــة األخصائــي 

االجتماعــي مــع الطلبــة المتدربيــن لديــه والباحثيــن والمبحوثيــن. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي تجنــب إقامــة أي عاقــة جنســية أو عاطفيــة أو اجتماعية شــخصية )مثل الصداقة( 	 
مــع أي منتفــع مــن المنتفعيــن الذيــن يعمــل معهــم، ومــع أي طالــب مــن الطلبــة الذيــن يتدربــون فــي المؤسســة التــي 
يعمــل بهــا، ومــع أي باحــث مــن الباحثيــن الذيــن يجــرون الدراســات االجتماعيــة فــي المؤسســة، ومــع أي شــخص آخــر 

يتعامــل معــه األخصائــي االجتماعــي داخــل إطــار ممارســته لمهنــة الخدمــة االجتماعيــة. 

مدّونة أخالقيات ممارسة 
مهنة الخدمة االجتماعية

مدّونة أخالقيات ممارسة 
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الكفاءة المهنية: ج. 

بموجب هذه القيمة يترتب على األخصائي االجتماعي تحقيق ما يلي: 

يجــب أن تتــم ممارســة األخصائــي االجتماعــي لمهنــة الخدمــة االجتماعيــة بشــكل واعــي وممنهــج  يثبــت مــن خالــه 	 
إلمامــه بالمعرفــة النظريــة الخاصــة بهــذه المهنــة وكذلــك المعرفــة النظريــة الخاصــة بالعلــوم آنفــة الذكــر التــي لهــا 
صلــة بالخدمــة االجتماعيــة، وكذلــك عليــه أن ُيظهــر كفاءتــه فــي المهــارات العمليــة لممارســة كافــة مراحــل ومركبــات 
العمليــة التدخليــة مــع المنتفعيــن بمــا يضمــن تقديــم أعلــى مســتوى ممكــن مــن الخدمــات ذات الصلــة بمســؤولياته 

المهنيــة وميــدان عمــل المؤسســة. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي ممارســة عملــه المهنــي فــي ميــدان تخصصــه وبنــاء علــى الدرجــة األكاديميــة أو 	 
التخصــص العملــي الــذي يتحلــى بــه أو التدريــب الميدانــي العملــي الــذي تلقــاه وانســجاما« مــع المســمى والوصــف 

الوظيفــي للوظيفــة التــي يشــغلها. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يتلقــى اإلشــراف أو اإلرشــاد أو االستشــارة المهنيــة، فــي المجــاالت العلميــة 	 
واإلداريــة والشــخصية، طــوال مســاره المهنــي مــن جهــات خبيــرة ومتمرســة فــي تقديــم هــذا اإلشــراف، بمــا يتماشــى 
ــر ممارســاته المهنيــة، وبمــا ينســجم مــع حــق المنتفعيــن تلقــي أفضــل الخدمــات  ــاء وتطوي مــع واجبــه لصقــل وإغن

المهنيــة. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن تكــون لديــه االســتعدادية واالنفتــاح الذهنــي لتجريــب وتقييــم االتجاهــات 	 
والنمــاذج والمناهــج الحديثــة التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي تجديــد وإغنــاء وتطويــر خبرتــه المهنيــة وتحســين 

وتطويــر ممارســاته المهنيــة.

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي المســاهمة فــي تطويــر وتنفيــذ مناهــج ونمــاذج ومهــارات تدخليــة مائمــة 	 
وذات حساســية للواقــع الثقافــي والسياســي الفلســطيني، وفحــص جدواهــا فــي العمــل مــع المنتفعيــن بالواقــع 
الفلســطيني، وكذلــك التأكــد كمــا ذكرنــا أعــاه، مــن إمكانية تطبيقها أثناء تقديم الخدمات للمنتفعين الفلســطينيين، 

باالنســجام مــع الحساســية الثقافيــة والسياســية لواقــع المجتمــع الفلســطيني. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يشــارك بصــورة فاعلــة مــع زمــاءه األخصائييــن االجتماعييــن فــي عمليــات 	 
أكاديميــة وبحثيــة ومهنيــة التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي تحســين المعــارف النظريــة الخاصــة لمهنــة الخدمــة 
االجتماعيــة، والعامــة ذات الصلــة فــي هــذه المهنــة، وكذلــك المشــاركة معهــم فــي تطويــر المهــارات المهنيــة ذات 

ــة التدخليــة وتقييمهــا مــن خــال تطبيقهــا بالعمــل مــع المنتفعيــن.  ــة بالعملي الصل

فــي حالــة تعــّرض األخصائــي االجتماعــي للمــرض أو العجــز أو ألي ظــرف، موضوعــي أو ذاتــي، يحــول دون تقديمــه  	 
للخدمــات المطلوبــة للمنتفعيــن، حينهــا يترتــب عليــه القيــام بإجــراءات مناســبة تضمــن توفيــر البديــل لــه، وإن قــرر 
االســتمرار بالعمــل مــع المنتفعيــن رغــم تلــك الظــروف فيجــب عليــه أن يكــون متأكــدًا مــن أن ظروفــه ال تحــول 
ــة  ــر ســلبًا علــى زمــاءه بالعمــل، وعلــى البيئ ــه، وكذلــك ال تؤث ــم أفضــل الخدمــات للمنتفعيــن مــن خدمات دون تقدي

المؤسســاتية والمجتمعيــة عامــة«. 

ثانيًا: مسؤوليات األخصائيين االجتماعيين األخالقية نحو 
المنتفعين 

انســجامًا مع بعض القيم اإلنســانية والمهنية التي طرحناها وناقشــناها آنفًا، نطرح في ما يلي المســؤوليات 
فــي  التنميــة االجتماعيــة  فــي وزارة  العامليــن  عاتــق األخصائييــن االجتماعييــن  علــى  الملقــاة  األخالقيــة 

فلســطين نحــو المنتفعيــن مــن خدماتهــم: 

التأكيد على األولوية لمصلحة المنتفع: أ. 

بموجب هذه القيمة، يترتب على األخصائي االجتماعي ما يلي: 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي وضــع مصلحــة المنتفعيــن فــي مقدمــة األفضليــات وتقديمهــا علــى أي مصلحــة 	 
أخــرى، علــى أن يراعــي فــي ذلــك عــدم الحــاق أي ضــرر بمصالــح اآلخريــن. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي الســعي لحمايــة حقــوق ومصالــح المنتفعيــن، ونخــص بالذكــر المنتفعيــن غيــر 	 
القادريــن أو غيــر المؤهليــن أو غيــر المتمكنيــن مــن اتخــاذ قــرارات بشــأن مصالحهــم، كاألطفــال والمســنين المتقدميــن 
جــدًا بالســن والذيــن يعانــون مــن تحديــات نفســية أو عقليــة حــادة وكل شــخص يكــون فــي حاجــة لمــن ينــوب عنــه فــي 

اتخــاذ القــرارات، وبمــا يخــدم مصالحــه. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي االبتعــاد عــن المواقــف أو الظــروف التــي تتســم بوجــود تعــارض بيــن مصالــح 	 
المنتفعيــن ومصالــح أخــرى، كمــا ويترتــب عليــه إحاطــة المنتفعيــن بوجــود مثــل هــذه المواقــف أو الظــروف، وكذلــك 
عليــه اتخــاذ اإلجــراءات المهنيــة  او االداريــة أو القانونيــة الازمــة لتجنيــب المواقــف مــن التضــارب، علــى أن تكــون 

مصلحــة المنتفــع فــي مقدمــة األولويــات. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يتجنــب بصــورة مطلقــة الحصــول علــى أي منفعــة شــخصية مــن أي نــوع كان 	 
ــاع  ــة، بمــا فــي ذلــك االمتن ــه المهني ــل قيامــه بالتزامات ــة أو مقاب ــه المهني ــه ونشــاطاته المهنيــة وعاقات جــراء أعمال
التــام عــن أي اســتغال شــخصي أو دينــي أو سياســي أو اقتصــادي أو تجــاري أو نفســي أو اجتماعــي أو أي اســتغال 

آخــر مــن أي منتفــع أو مــن أي جهــة رســمية أو غيــر رســمية تخــص المنتفــع بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يتجنــب القيــام بــأي عاقــات مهنيــة مزدوجــة أو متعــددة والتــي تكمــن فيهــا 	 
احتمــاالت لفــرص االســتغال و/او تتســم بعــدم األمــان النفســي واالجتماعــي واالقتصــادي والمهنــي، وبنفــس 
الوقــت يترتــب عليــه اتخــاذ الخطــوات المهنيــة والقانونيــة واإلداريــة أو أي إجــراءات رســمية الازمــة لحمايــة المنتفعين 

وحقوقهــم وكذلــك حمايــة مهنــة الخدمــة االجتماعيــة وصيانــة فلســفتها وقيمهــا وأهدافهــا ورســالتها. 

فــي حالــة عمــل األخصائــي االجتماعــي مــع أســر تتســم بالخافــات أو بالصراعــات األســرية، عامــة، أو الزوجيــة، خاصــة، 	 
يترتــب عليــه الوعــي النشــط لتضــارب المصالــح بيــن أفــراد األســرة، واالمتنــاع عــن التحيــز ألي جهــة مــن الجهــات فــي 
األســرة التــي يوجــد بيــن افرادهــا تضــارب مصالــح )طالمــا ال يتســم ذلــك التضــارب بالعنــف أو بــأي تصرفــات غيــر 

قانونيــة(، ثــم العمــل مــع كل أفــراد األســرة لتجســير الهــّوة بينهــم وتقليــل تضــارب المصالــح فيمــا بينهــم. 

مدّونة أخالقيات ممارسة 
مهنة الخدمة االجتماعية
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التأكيد على مبدأ السرية وقيمة الخصوصية: ب. 

بموجب هذا المبدأ وهذه القيمة اإلنسانية يترتب على األخصائي االجتماعي ما يلي: 

ــات التــي 	  ــن بالمحافظــة علــى معلوماتهــم الخاصــة والبيان ــة حــق المنتفعي يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي صيان
يشــاركون بهــا األخصائــي االجتماعــي حيــث أنــه حــق مقــدس يجــب الســعي لصيانتــه وللمحافظــة عليه. لــذا يترتب على 
األخصائــي االجتماعــي االحتــرام التــام لحقــوق المنتفعيــن فــي المحافظــة علــى معلوماتهــم وبياناتهــم، ويجــب أال 
ُتطلــب مــن المنتفعيــن إال مــن أجــل العمــل المهنــي وفــي حــدود الغايــات والنشــاطات واإلجــراءات المهنيــة واإلداريــة 

وبمــا ينســجم مــع مــا يخــدم مصلحــة المنتفعيــن، لــذا 
يجــب صيانــة تلــك البيانــات والمعلومــات والمحافظة 

عليهــا وفــق مــا طرحنــاه ســابقًا عــن مبــدأ الســرية. 

عــن 	  االمتنــاع  االجتماعــي  األخصائــي  علــى  يترتــب 
المنتفــع،  تخــص  معلومــات  أو  بيانــات  أي  إشــاعة 
أمــا إذا كانــت هنالــك حاجــة لمشــاركة أي بيانــات عــن 
بالتدخــل  ثالــث ذو عاقــة  المنتفــع مــع أي طــرف 
المهنــي وأهدافــه فيجــب أال يتــم ذلــك إال بموافقتــه 
الموافقــة  تلقــي  بعــد  أو  والمســتنيرة  الرســمية 
الرســمية والمســتنيرة مــن المنتفــع مــن ينــوب عــن 
المنتفــع، فــي الحــاالت التــي تتطلــب مــن ينــوب عــن 
المنتفــع ويوجــد مــن ينــوب عنــه حســبما طرحنــا آنفــًا. 

االســتعانة 	  االجتماعــي  األخصائــي  علــى  يترتــب 
ــن فقــط  ــات التــي يحصــل عليهــا مــن المنتفعي بالبيان
مــا  مــع  وانســجامًا  التدخليــة  العمليــة  ألهــداف 
يخــدم مصلحــة المنتفعيــن، وكمــا ذكرنــا آنفــًا يجــب 

المحافظــة علــى ســريتها، ولكــن باإلمــكان االســتعانة بتلــك البيانــات ألهــداف تقويــم العمليــة التدخليــة والممارســة 
المهنيــة عامــة، وألهــداف البحــث العلمــي، دون اإلشــارة لشــخص المنتفــع أثنــاء القيــام بذلــك التقويــم أو بــأي دراســة 
علميــة يشــارك بهــا المنتفــع، وعلــى أن يتــم ذلــك بعــد موافقتــه المســتنيرة أو الموافقــة المســتنيرة ممــن ينــوب عنــه، 
إذا كان هنالــك مــن ينــوب عنــه، كمــا ذكرنــا أعــاه. كمــا ويســتثنى مــن ذلــك تلــك الحــاالت التــي يشــكل بهــا كتمــان 
البيانــات والمعلومــات خطــرًا علــى المنتفــع أو علــى أســرته أو علــى أي شــخص آخــر، وفــي هــذه الحالــة يجــوز لأخصائي 
االجتماعــي اإلفصــاح عــن الحــد األدنــى مــن المعلومــات المطلوبــة التــي تســمح بإزالــة الخطــر عــن المنتفــع، أو عــن 
غيــره، علــى أن يتــم كشــف تلــك البيانــات أو المعلومــات فقــط علــى الجهــات ذات الشــأن المهتمــة برعايــة الخطــر، كمــا 

ــات أو معلومــات.  ويجــب أن يرافــق ذلــك إحاطــة المنتفــع أو مــن ينــوب عنــه عمــا يتــم كشــفه مــن بيان

والتنظيمــات 	  المحليــة  والمجتمعــات  والجماعــات  والعائــات  األزواج  مــع  االجتماعيــة  الخدمــة  ممارســة  فــي 
االجتماعيــة، يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي إحاطــة جميــع األطــراف )أعضــاء الجهــات المذكــورة أعــاه( بضــرورة 
التوقيــع علــى تعهــد رســمي يلتزمــون بموجبــه المحافظــة علــى ســرية المعلومــات والبيانــات التــي يتــم تداولهــا أثنــاء 
العمليــات والنشــاطات واإلجــراءات المهنيــة واإلداريــة، مــع التأكيــد علــى أن األخصائــي االجتماعــي قــد يتصعــب 

ضمــان الجميــع فــي ذلــك التعهــد. 

يترتــب علــى األخصائييــن االجتماعييــن عــدم مناقشــة أي مــن المنتفعيــن أوضاعهــم خــارج المؤسســة، أو فــي مــكان 	 
عــام داخــل المؤسســة مثــل غرفــة االنتظــار والمطبــخ ومدخــل المؤسســة، ومــا شــابه، وكذلــك يجــب أن تتوفــر فــي 

المؤسســة الظــروف المختلفــة التــي تضمــن الســرية التامــة، حســبما ناقشــناها آنفــًا. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي إبــاغ الجهــات الرســمية )كدوائــر الشــرطة والمحاكــم( التــي تطلــب منــه أي بيانــات 	 
أو معلومــات عــن أي مــن المنتفعيــن، مشــافهة وكتابــة، بــأن البيانــات والمعلومــات المطلوبــة تعتبر ســرية، وتقديمها 
لهــم يعنــي انتهــاكًا ألحــد الحقــوق األساســية للمنتفــع. أمــا إذا كان ال بــد مــن تقديــم أي بيانــات فيتــم تقديــم الحــد 
األدنــى المطلــوب فقــط، مــع األهميــة بمــكان التأكيــد أنــه تتــم صياغــة البيانــات المطلوبــة بطريقــة آمنــة تحفظهــا مــن 

الشــيوع أو التــداول العــام خــارج نطــاق العاقــة المهنيــة. 

يترتــب علــى األخصائييــن االجتماعييــن المحافظــة علــى ســجات المنتفعيــن فــي مــكان آمــن وســري فــي خزنــة 	 
محكمــة اإلغــاق أو فــي حاســوب خــاص، وعلــى أن ال تكــون متاحــة لآلخريــن، كالعامليــن اإلدارييــن والمهنييــن أو أي 
جهــة أخــرى ال توجــد لهــا عاقــة مهنيــة مــع المنتفــع. لذلــك يترتــب علــى األخصائييــن االجتماعييــن التأكــد مــن أمــان 
ــة أو غيرهــا( واألدوات المســتخدمة  األدوات المســتخدمة للحفــاظ علــى ملفــات المنتفعيــن )كالحاســوب أو الخزان

للتواصــل مــع المنتفعيــن )كالهاتــف والفاكــس ومــا شــابهها(. 

يترتــب علــى األخصائييــن االجتماعييــن تجنــب عــرض بيانــات أو معلومــات معّرفــة بالمنتفعيــن أثنــاء عــرض حاالتهــم فــي 	 
محاضــرات أو ورشــات عمــل أو مؤتمــرات أو أثنــاء نقاشــات مهنيــة بالمؤسســة أو أثنــاء نقاشــات تدريبيــة مــع طلبــة 
الخدمــة االجتماعيــة وغيرهــم أو فــي اي جهــد بحثــي او أي عــروض إعاميــة. لــذا يترتــب علــى األخصائييــن االجتماعيين 
عــدم تقديــم أيــة بيانــات أو معلومــات معّرفــة بشــخص أي منتفــع، حتــى لــو كان ذلــك مــع زمــاء مهنييــن آخريــن 
مثــل المستشــارين التربوييــن أو المستشــارين النفســيين أو األطبــاء النفســيين أو غيرهــم، إال بعــد أخــذ الموافقــة 

المســتنيرة مــن المنتفــع. 

يحــق للمنتفــع االضطــاع علــى ســّجله الخــاص بــه فــي المؤسســة، إذا توفــر ســبب منطقــي لذلــك )مثــًا، فــي حالــة 	 
ــة إرادتــه لتقديــم شــكوى  تدنــي رضــاه عــن ماهيــة أو مســتوى الخدمــات التــي يتلقاهــا مــن المؤسســة، أو فــي حال
للمؤسســة أو أليــة جهــة رســمية أخــرى(. فــي مثــل هــذه الحالــة، يترتــب علــى المؤسســة إقامــة لجنــة محايــدة وتضمــن 
كفــاءة المنتفــع الذهنيــة واالنفعاليــة لفهــم البيانــات التــي ســيطلع عليهــا فــي ســجله، وكذلك تضمن عــدم اضطاعه 

علــى بيانــات ومعلومــات ســرية تخــص آخريــن لهــم صلــة بــه قــد تكــون موثقــة فــي ملفــه. 

التأكيد على مبدأ حق تقرير المصير: ت. 

بموجب هذا المبدأ والقيمة اإلنسانية يترتب على األخصائي االجتماعي ما يلي: 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي صيانــة وتعزيــز حــق المنتفــع فــي تقريــر المصيــر والحكــم الذاتــي بمــا يمّكنــه مــن 	 
اتخــاذ قراراتــه الذاتيــة بفاعليــة واســتقالية، وانســجامًا مــع المحاذيــر آنفــة الذكــر. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي مناقشــة المنتفــع حــول حقوقــه ومســؤولياته، وتزويــده بمعلومــات وبيانــات 	 
صادقــة ودقيقــة بــكل مــا يتعلــق فيمــا يلــي: )1(  طبيعــة الخدمــات التــي باإلمــكان أن تقدمهــا المؤسســة ومهنــة 
الخدمــة االجتماعيــة،  )2(  البيانــات والمعلومــات المدّونــة فــي ملفــه، وااللتــزام بســريتها والمحاذيــر التــي تجيــز عــدم 
المحافظــة علــى ســريتها أو ســرية بعضهــا، والجهــات التــي لهــا الحــق فــي االضطــاع عليهــا، وحقــه فــي الموافقــة 
المســتنيرة فــي عرضهــا علــى تلــك الجهــات، )3(  ماهيــة وطبيعــة الخيــارات المتوفــرة والممكنــة للمنتفــع وامتيازاتهــا، 
)	(  المخاطــر المحتملــة الناجمــة عــن اتخــاذ تصرفــات معينــة أو إجــراءات معينــة أو نشــاطات معينــة،  )5(  حــق 
المنتفــع فــي انتهــاج خيــارًا مغايــرًا للخيــارات التــي يعرضهــا عليهــا األخصائــي االجتماعــي أو المؤسســة أو غيرهــم أو 
رفــض خدمــة معينــة يعرضونهــا أو يقترحونهــا عليــه، باألخــص فــي الحــاالت التــي ال يكتنفهــا أي خطــر للمنتفــع و/أو 
لجهــات لهــا صلــة بــه،  )6(  حــق المنتفــع فــي االضطــاع علــى البيانــات أو المعلومــات الذاتيــة فــي ســجله بالمؤسســة 

وحقــه فــي تقديــم دعــاوي التذمــر والشــكاوي للجهــات المعنيــة. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي تقليــل موانــع أو محاذيــر حــق المنتفــع فــي اتخــاذ قراراتــه الذاتيــة، عامــة، واتخــاذ 	 
قــرارات تخــص مصيــره خاصــة، مثــل معوقــات ومحاذيــر حــق تقريــر المصيــر التــي ناقشــناها آنفــًا. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يحــاول قصــارى جهــده تقليــل إمكانيــات اســتخدام أي عمــل أو قــرار قســري 	 
بحــق المنتفــع، باألخــص تلــك األعمــال أو القــرارات التــي تســيء بحــق المنتفــع فــي تقريــر مصيــره. وإن كان ال بــد 
مــن ذلــك، فيترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يوضــح للمنتفــع معلــات ذلــك والمبــررات القانونيــة واألخاقيــة 
ــه لذلــك. كمــا ويترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي الــذي يتخــذ أي قــرار ال ينســجم مــع حــق  ــة التــي دفعت والمهني
المنتفــع فــي تقريــر مصيــره أن ال يفعــل ذلــك إال بعــد دراســة مســتوفاه وتقييــم شــامل للموقــف وتداعياتــه وتبعاتــه، 
مــع الحــرص علــى الســعي إلشــراك المنتفــع أو أي جهــة تنــوب عنــه، حســبما ناقشــنا ذلــك أعــاه، ومتخصصيــن آخريــن 

لهــم صلــة بالموقــف المتعلــق بالقــرار أو النشــاط المهنــي.
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مبدأ قبول الخدمة: ث. 

بموجب هذا المبدأ، يترتب على األخصائي االجتماعي ما يلي: 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يعــرض علــى المنتفــع بصــورة واضحــة وصريحــة الخدمــة أو الخدمــات التــي 	 
يقدمهــا لــه وتلــك التــي ســوف يقدمهــا وتلــك التــي ســوف ال يقدمهــا لــه، والغايــة أو الغايــات مــن تقديــم تلــك 
الخدمــة أو الخدمــات، وجوانــب اإليجــاب مقابــل جوانــب الســلب والخطــر المتوقعــة نتيجــة تقديمهــا أو عــدم تقديمها، 
ومحدوديــة تقديــم تلــك الخدمــة أو الخدمــات وضوابطهــا، والخيــارات المتاحــة، وحــق المنتفــع فــي قبــول الخدمــات 
أو رفضهــا، وكذلــك إتاحــة الفرصــة للمنتفــع لطلــب االســتيضاحات وطــرح التســاؤالت والتأنــي فــي قبــول أو رفــض 
أي مــن الخدمــات، علــى أن يرافــق كل هــذا توضيــح األخصائــي االجتماعــي للمنتفــع حــدود تقديــم هــذه الخدمــات 

وكذلــك حــدود العاقــة المهنيــة التــي تتيــح تقديــم هــذه الخدمــات، عامــة. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي اســتخدام وســائل وأســاليب اتصــال بديلــة مــع حــاالت القاصريــن واألمييــن وذوي 	 
اإلعاقــة العقليــة أو النفســية، وذلــك بهــدف توضيــح وترجمــة ماهيــة ومعنــى وتداعيــات كل واحــدة مــن النقــاط آنفــة 

الذكر. 

بإمــكان األخصائــي االجتماعــي اللجــوء لطــرف ثالــث يضمــن حــق المنتفــع ويرعــى مصالحــة )مثــل شــخص ينــوب عنــه، 	 
ومعتــرف قانونيــًا بإنابتــه عــن المنتفــع، أو جهــة مهنيــة موّكلــة بذلــك رســميًا مــن قبــل المؤسســة( فــي حــاالت العجــز 

الكامــل عــن فهــم كل مركبــات البنــد الســابق، باألخــص أغــراض الخدمــة أو الخدمــات وأبعادهــا وحدودهــا. 

فــي حــاالت تقديــم الخدمــات للمنتفعيــن غيــر الطوعييــن، أي المنتفعيــن الذيــن ُألزمــوا قانونيًا لتلقــي الخدمات، يترتب 	 
ــه، وشــروطها،  ــات الخدمــة أو الخدمــات التــي يقدمهــا ل علــى األخصائــي االجتماعــي توضيــح ماهيــة وطبيعــة وغاي
والتفويــض القانونــي الــذي يعتمــده األخصائــي االجتماعــي فــي تقديــم تلــك الخدمــة أو الخدمــات، ومــدى حــق 
المنتفــع رفــض تلقــي تلــك الخدمــة أو الخدمــات بموجــب حــدود االلــزام القانونــي الــذي فــرض عليــه التوجــه لتلقــي 

تلــك الخدمــة أو الخدمــات، وتداعيــات رفضــه تلقيهــا. 

فــي حــاالت تقديــم األخصائــي االجتماعــي تقديــم خدمــة أو خدمــات للمنتفــع عبــر أي مــن الوســائل االلكترونيــة 	 
كالحاســوب والهاتــف والدوائــر التلفازيــة المختلفــة والــزووم وغيرهــا، يترتــب عليــه التوضيــح للمنتفــع محدوديــة تلــك 
الخدمــة أو الخدمــات، وشــروط ومخاطــر تقديمهــا عبــر تلــك الوســائل وأي تداعيــات أخــرى قــد تنجــم حصيلــة تقديمهــا 

أو عــدم تقديمهــا عبــر تلــك الوســائل. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أخــذ موافقــة المنتفــع فــي حالــة كانــت هنالــك حاجــة إلــى تســجيل أي جلســة مــن 	 
الجلســات بينهمــا بــأي جهــاز الكترونــي كان )كالفيديــو أو الحاســوب أو الهاتــف أو المســجل أو غيــر ذلــك مــن الوســائل 
التــي تتيــح التســجيل(. وكذلــك يترتــب أخــذ موافقــة المنتفــع فــي حالــة الحاجــة لوجــود شــخص ثالــث فــي الجلســة، 
ســواء كان طالبــًا متدربــًا أو مشــرفًا خبيــرًا أو زميــًا فــي المهنــة أو باحثــًا أو غيــر ذلــك مــن األشــخاص علــى أن يكــون 

لوجودهــم فــي الجلســة هدفــًا واضحــًا وال يشــكل أي إزعــاج أو عــدم راحــة مهمــا كانــت. 

مبدأ الوعي الثقافي واالجتماعي والسياسي والديني: ج. 

بموجب هذا المبدأ يترتب على األخصائي االجتماعي ما يلي: 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي فهــم ومراعــاة الواقــع الثقافــي واالجتماعــي والسياســي والدينــي وأي واقــع آخــر 	 
يخــص المنتفــع، وفهــم طبيعــة أثــر ذلــك الواقــع علــى حاجيــات واهتمامــات وهمــوم وســلوكيات وتوقعــات المنتفــع. 
وغنــي عــن التأكيــد أنــه يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي المحاولــة الجــادة لمراعــاة آثــار ذلــك الواقــع أثنــاء العمليــة 

التدخليــة مــع المنتفــع ومــع كل مــن يخصــه. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي فهــم أي اختافــات وتنوعــات داخــل مجتمــع المنتفعيــن الذيــن يعمــل معهــم، 	 
والتــي لهــا عاقــة للســياقات والجوانــب آنفــة الذكــر وغيرهــا )مثــل الســاالت االجتماعيــة والعرقيــات والطبقــات 
االجتماعيــة- االقتصاديــة، واالنتمــاء الدينــي والنوع االجتماعي والميول الجنســية، والمعتقدات الدينية والسياســية( 
وآثارهــا المختلفــة علــى حاجيــات واهتمامــات وتوقعــات المنتفــع، وكذلــك احتــرام أي شــكل مــن أشــكال العجــز يعانــي 
منــه المنتفــع )مثــل العجــز الجســدي والعجــز العقلــي والعجــز النفســي أو أي ظــروف قــد تؤثــر علــى تفاعــل المنتفــع 

مــع متطلبــات العمليــة التدخليــة(. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي مراعــاة كل جوانــب التعدديــة آنفــة الذكــر عنــد وضعــه لخطــط تدخليــة مــع أي 	 
منتفــع مــن المنتفعيــن الذيــن يعمــل معهــم، خاصــة، وعنــد مشــاركته فــي صياغــة أنظمــة إداريــة أو ســن سياســات 
ــى الخدمــات المقدمــة  ــر عل ــي فــي المؤسســة أو فــي أي نشــاط رســمي مــن شــأنه التأثي ــر مهن ــة أو تطوي اجتماعي

لمجتمــع المنتفعيــن، عامــة. 

الكفاءة العلمية والمهنية: ح. 

بموجب هذا المبدأ، يترتب على األخصائي االجتماعي ما يلي: 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي تقديــم الخدمــات للمنتفعيــن بشــكل مهنــي، يعتمــد الدرايــة العلميــة والكفــاءة 	 
المهنيــة، وإظهــار الحقيقــة للمســتويات العلميــة والتدريبيــة التــي يتحلــى بهــا، وكذلــك التأهيــل والترخيــص المهنــي 
التنميــة االجتماعيــة، وكذلــك الخبــرة العلميــة والتدريبيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن  والوظيفــي المعتمــد فــي وزارة 

مؤهــات وظيفيــة ومهــام ومســؤوليات مهنيــة. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يتجنــب أي ممارســات مهنيــة فــي مجــاالت حديثــة بالنســبة لــه، وكذلــك تجنــب 	 
اســتخدام أي تقنيــات أو مناهــج أو نمــاذج عاجيــة جديــدة بالنســبة لــه، ويحــق لــه ممارســتها فقــط بعــد تلقــي 
الدراســة األكاديميــة لهــا والتدريــب الــازم عليهــا، علــى أن يكــون ذلــك تحــت إشــراف وإرشــاد وتوجيــه مهنييــن و/أو 

أكاديمييــن أكفــاء فــي تلــك التقنيــات والنمــاذج والمناهــج التدخليــة. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي إعــادة النظــر بتصرفاتــه التــي قــد يبــدو فيهــا غيــاب أي جانــب أخاقــي أثنــاء 	 
ــي والتأمــل  ــم الذات ــن. إعــادة النظــر هــذه يجــب أن تتســم بالتقوي ــة، مــع أي منتفــع مــن المنتفعي ممارســاته المهني
الذاتــي ومشــاركة المشــرفين المهنييــن وإدارة المؤسســة، ثــم الســعي الدائــم والصــادق إلعطــاء الجوانــب األخاقيــة 
ــه نحــو المهنــة والمؤسســة والمجتمــع والزمــاء عامــة،  ــه مــع المنتفعيــن، خاصــة، أو بواجبات حقهــا، إن كان بعاقات

كمــا ســنوضح الحقــًا. 

مدّونة أخالقيات ممارسة 
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مبدأ وقيمة التقبل واالحترام: خ. 

بموجب هذا المبدأ المهني والقيمة األخالقية، يترتب على األخصائي االجتماعي ما يلي: 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي تقبــل واحتــرام كل منتفــع مــن المنتفعيــن الذيــن يعمــل معهــم، وبنفــس الوقــت 	 
ُيحظــر عليــه اســتخدام أي لغــة أو عبــارات مســيئة أو توبيخيــة أو تحقيريــة أو تهكميــة أو تهجميــة أو عنيفــة خــال 

حديثــة وتواصلــه وتعاملــه مــع أي منتفــع مــن المنتفعيــن. 

فــي الحــاالت التــي يترتــب علــى المنتفــع دفــع مقابــل مــادي ألي خدمــة مــن الخدمــات التــي يتلقاهــا، كالممارســات 	 
المهنيــة والتقنيــة فــي العيــادات، يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي التأكــد مــن أن الدفــع يتناســب أو ينســجم مــع 
طبيعــة وتكاليــف الخدمــة المقدمــة، وبنفــس الوقــت مــع قــدرات المنتفــع الماديــة، بحســب الوضــع االقتصــادي 
الخــاص بالمنتفــع وكذلــك الوضــع االقتصــادي فــي المجتمــع عامــة، دون أي اســتغال أو إســاءة للوضــع االقتصــادي. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي االمتنــاع المطلــق عــن قبــول أي نــوع مــن المنــح او الهدايــا مــن أي منتفــع مــن 	 
المنتفعيــن مــن خدماتــه، حيــث ان تلقــي مثــل هــذه الهدايــا او المنــح، تحــت أي مســمى، ســوف يلعــب دورًا هدامــًا 
لطبيعــة وحــدود العاقــة المهنيــة بينــه وبيــن المنتفــع، أو حتــى بينــه وبيــن المنتفعيــن كافــة، فــي حــال أن أحــدًا منهــم 

علــم بتلقــي األخصائــي االجتماعــي تلــك الهدايــا أو المنــح مــن أحــد المنتفعيــن. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يلتــزم األمانــة الشــخصية والمهنيــة وكذلــك الواقعيــة عنــد اتخــاذ أي قــرار نيابــة 	 
عــن أي منتفــع مــن المنتفعيــن مــن خدماتــه، عامــة، ولكــن علــى وجــه الخصــوص المنتفعيــن القاصريــن والمنتفعيــن 
الذيــن ال يتحلــون بالقــدرة العقليــة التخــاذ القــرارات المســتقلة والمنســجمة مــع مصالحهــم، علــى أن يضــع األخصائــي 

االجتماعــي نصــب عينيــة مصلحــة المنتفــع الفضلــى حيــن نيابتــه عــن المنتفــع باتخــاذ مثــل هــذه القــرارات. 

إيقاف تقديم الخدمات أو إنهاؤها: د. 

انسجامًا مع هذا المبدأ يترتب على األخصائي االجتماعي ما يلي:   

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي التأكــد مــن ضــرورة إيقــاف تقديــم الخدمــات للمنتفــع فــي الظــروف أو المواقــف 	 
التــي يجــب أن توقــف بهــا الخدمــات، مثــل مــوت المنتفــع، أو تحســن ظروفــه بموجــب الخطــة التدخليــة ولــم يعــد 
محتاجــًا لتلــك الخدمــات، أو رفضــه المطلــق لتلقــي الخدمــات، أو فــي حــال تحويلــه لمؤسســة أخــرى، أو ألي ســبب 

مــن االســباب علــى أن تكــون القــرارات مســتنيرة وواضحــة للمنتفــع. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي إنهــاء تقديــم الخدمــات للمنتفــع بشــكل نظامــي وبشــكل مخطــط لــه، باألخــص 	 
فــي المواقــف أو مــع الحــاالت التــي مــن المفتــرض أو المتفــق عليــه أن تتوقــف عمليــة تقديــم الخدمــات، ســواء كان 
توقفهــا مؤقتــًا أم دائمــًا، علــى أن يقــوم األخصائــي االجتماعــي بإحاطــة المنتفــع بشــكل واضــح، مــع توضيــح معلــات 

ومبــررات إيقــاف الخدمــات، وقبــل إيقافهــا بوقــت كاٍف وليــس بصــورة مفاجئــة. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي التأكــد مــن اســتمرارية تقديــم ووصــول الخدمــات للمنتفعيــن المســتحقين لهــا، 	 
دون قطعهــا بصــورة مؤقتــة أو كليــة أو جزئيــة، علــى أن يرافــق ذلــك اتخــاذ االحتياطــات واإلجــراءات المهنيــة والفنيــة 
واإلداريــة الازمــة لكشــف وضمــان أحقيــة المنتفــع لتلــك الخدمــات، واســتمرارية حاجتــه لهــا، وكفــاءة الخدمــات، 

وجوانــب أخــرى تتعلــق بهــا مثــل الحاجــة لخدمــات أخــرى أو لخدمــات مكملــة لهــا. 

فــي الحــاالت التــي يتعيــن فيهــا دفــع أي مقابــل مــادي للخدمــة التــي تقــدم لهم – كالممارســة المهنية فــي العيادات 	 
الخاصــة، أو فــي المؤسســات التــي تتطلــب الدفــع الرمــزي ألســباب آيدولوجيــة )مثــل إشــعار المنتفــع أنــه ســاهم فــي 
تغطيــة تكاليــف الخدمــات( – ال بــد مــن إحاطــة المنتفعيــن غيــر القادريــن علــى دفــع ثمــن تلــك الخدمــات قبــل وقــت 
كاف مــن اســتحقاق الدفــع، دون أي اســتغال فــي الوقــت أو فــي المواقــف التــي يواجههــا المنتفــع، ســواء إذا كان 
َمــن ســيتكلف بالدفــع المنتفــع نفســه أو مــن ينــوب عنــه كاألســرة أو مؤسســة داعمــة أو شــركة التأميــن أو غيــر ذلــك. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي تجنــب إيقــاف الخدمــات عــن المنتفــع ألغــراض غيــر مهنيــة، مثــل اعتبــارات شــخصية 	 
ــًا أو جنســيًا أو عاطفيــًا أو سياســيًا أو ألي اعتبــارات أخــرى ال تمــس بصلــة بالعاقــة  غيــر مشــروعة اجتماعيــًا أو مادي

المهنيــة بينــه وبيــن المنتفــع. 

فــي حــال توقــف األخصائــي االجتماعــي عــن العمــل فــي المؤسســة أو انتقالــه للعمــل فــي وظيفــة أخــرى فــي نفــس 	 
المؤسســة أو انتقالــه للعمــل فــي مؤسســة أخــرى أو بســبب خروجــه إلجــازة طويلــة المــدى ألي ســبب مــن األســباب، 
يترتــب عليــه أن يبّلــغ كل منتفــع مــن منتفعيــه بصــورة واضحــة وصادقــة، وأن يتــرك لــكل واحــد منهــم حريــة االختيــار إمــا 
التحويــل إلــى أخصائــي اجتماعــي آخــر فــي المؤسســة، أو اختيــار التوقــف عــن اســتام خدمــات المؤسســة، مــع التأكــد 

مــن أن المنتفــع اتخــذ قــراره بصــورة مســتنيرة، ويرافــق ذلــك مناقشــة تداعيــات وأبعــاد وآثــار اختيــاره. 

مدّونة أخالقيات ممارسة 
مهنة الخدمة االجتماعية

مدّونة أخالقيات ممارسة 
مهنة الخدمة االجتماعية 1819



ثالثًا: مسؤوليات األخصائيين االجتماعيين األخالقية نحو 
الزمالء: 

التعاون واالحترام: أ. 

بموجب هذه القيمة والمبدأ يترتب على األخصائي االجتماعي ما يلي: 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي التعامــل باحتــرام وتقديــر مــع كافــة زمــاءه العامليــن بالمؤسســة وبالــوزارة 	 
وكذلــك بــكل مــكان آخــر، وكذلــك الســعي لبنايــة عاقــة زمالــة مهنيــة حميميــة معهــم وتعزيــز اســتمرار التعــاون 

المهنــي الــودي بينهــم. 

ــك 	  ــاع عــن النقــد الهــدام والمســيء لزمــاءه بالمؤسســة وخارجهــا وكذل ــي االجتماعــي االمتن يترتــب علــى األخصائ
للمنتفعيــن مــن خدماتهــم أيضــًا، هــذا إلــى جانــب االمتنــاع عــن االنتقــاد الــاذع والمســيء للمرجعيــة العائليــة أو 
ــة أو أي جانــب شــخصي آخــر كالجنــس أو العمــر أو اآلراء الخاصــة أو  ــة أو العقائدي ــة أو العرقي ــة أو االجتماعي الثقافي

مــكان الســكن أو مــا شــابه. 

ــن 	  ــن، ومــع غيرهــم مــن األخصائيي ــن اآلخري ــن االجتماعيي ــي االجتماعــي التعــاون مــع األخصائيي ــى األخصائ يترتــب عل
والخبــراء، فــي المؤسســة وخارجهــا، مــن خــال العمــل المشــترك لتقديــم الخدمــات للمنتفعيــن ومــن خــال القيــام 

ــى.  ــن الفضل ــة تخــدم مصلحــة المنتفعي ــة أو إداري ــأي إجــراءات أو نشــاطات أو ممارســات مهني ب

فــي حــاالت عمــل األخصائــي االجتماعــي كعضــو فــي فريــق عمــل مهنــي يعمــل مــع المنتفــع، يترتــب علــى األخصائــي 	 
االجتماعــي أن يكــون المدافــع عــن حقــوق المنتفــع، والحــذر مــن أن يقــوم أي عضــو مــن أعضــاء الفريــق بخــرق أي 
ــر للزمــاء والتعــاون  ــرام والتقدي ــات وافــر االحت ــك بإثب ــم ذل ــى أن يت ــق بالمنتفــع وحقوقــه، عل ــة تتعل قواعــد أخاقي
معهــم فــي تقديــم أفضــل الخدمــات للمنتفــع، واالمتنــاع عــن توجيــه االنتقــاد الــاذع والتهجمــي عليهــم والمســيء 

لهــم. 

فــي حــاالت حــدوث نزاعــات أو خافــات ســلبية بيــن األخصائييــن االجتماعييــن أو باقــي العامليــن فــي المؤسســة، 	 
يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي االمتنــاع عــن انتهــاز الفرصــة لتحقيــق منافــع أو مصالــح أو مــآرب شــخصية فــي 
خضــم تلــك النزاعــات والخافــات، بــل يترتــب عليــه اتخــاذ مواقــف محايــدة أو المبــادرة لحــل النزاعــات بصــورة عادلــة، 

إذا أمكــن ذلــك. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي االمتنــاع مطلقــًا عــن اســتغال أي مــن المنتفعيــن لخلــق أي نزاعــات أو خافــات 	 
ســلبية بينهــم وبيــن أي مــن األخصائييــن المهنييــن أو اإلدارييــن أو غيرهــم مــن العامليــن فــي المؤسســة أو خارجهــا. 
وكذلــك يترتــب عليــه تجنــب المشــاركة فــي أي خــاف أو نــزاع بيــن األخصائييــن أو اإلدارييــن أو أي مــن العامليــن فــي 

المؤسســة. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي الســعي لتلقــي المشــورة والتوجيــه مــن األخصائييــن االجتماعييــن اآلخريــن أو مــن 	 
الهيئــة اإلداريــة أو مــن أي جهــة مــن العامليــن فــي المؤسســة طالمــا تصــب تلــك المشــورة والتوجيــه فــي مصلحــة 
المنتفــع الفضلــى، وضمــن الحفــاظ علــى خصوصيــة المنتفــع وســرية البيانــات الخاصــة بــه،  ولغايــة تحســين تقديــم أي 

خدمــة لــه. 

يترتــب علــى االخصائييــن االجتماعييــن تبــادل المعرفــة والخبــرات فيمــا بينهــم والتعريــف المتبــادل عــن اهتماماتهــم 	 
ــرات والتجــارب العمليــة فيمــا بينهــم وكذلــك بينهــم وبيــن  ــة والخب ــادل معارفهــم النظري ــة، وتب ــة والتخصصي المهني
االخصائييــن مــن مهــن أخــرى يتعاونــون معهــم اثنــاء العمــل مــع المنتفعيــن، وبهــذا يتســنى لهــم طلــب التوجيــه 
واإلرشــاد واإلشــراف والنصيحــة المهنيــة فــي ضــوء تلــك االهتمامــات والتخصصــات والخبــرات التــي يتحلــون بهــا 

ويمتلكونهــا كافــة األخصائييــن فــي المؤسســة وخارجهــا. 

فــي حــاالت طلــب اإلشــراف والتوجيــه والنصيحــة المهنيــة، يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي عــدم تقديــم أي 	 
معلومــات تعريفيــة لزمائــه عــن المنتفــع )مثــل االســم ورقــم الهويــة ومــكان الســكن وغيرهــا مــن المعلومــات 
التعريفيــة التــي ال توجــد لهــا صلــة بجــودة وماهيــة اإلشــراف واإلرشــاد الــذي ســوف يتلقــاه(، حفاظــًا علــى مبــدأ 

الســرية واحتــرام حــق المنتفــع بالســرية، موضحــًا ذلــك للزمــاء المهنييــن مقدمــي اإلشــراف والتوجيــه. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي تحويــل المنتفــع إلــى أخصائــي اجتماعــي آخر أو إلى أخصائي مهني آخر )مثل مرشــد 	 

نفســي، طبيــب نفســي، أو مــا شــابه( طالمــا ذلــك يخــدم مصلحــة المنتفــع الفضلــى، وذلــك بالتوافــق مــع التخصــص 
ــل إليــه، مــن جهــة، ومــع حاجيــات واهتمامــات  ــرة العمليــة لأخصائــي الــذي يتــم التحوي األكاديمــي والعلمــي والخب
وظــروف المنتفــع، مــن جهــة أخــرى، علــى أن يضمــن التحويــل كفــاءة الخدمــات وفاعليــة وجــدوى الممارســة المهنيــة 

التــي ســيقوم بهــا األخصائــي الــذي ســوف يتــم تحويــل المنتفــع إليــه. 

ــل المنتفــع إلــى أخصائــي اجتماعــي آخــر او إلــى اختصاصــي آخــر، يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي 	  ــة تحوي فــي حال
الــذي يعمــل معــه حاليــًا )أي الــذي ســيقوم بعمليــة التحويــل( إحاطــة المنتفــع بنيتــه أو خطتــه لتحويلــه إلــى أخصائــي 
اجتماعــي أو إلــى اختصاصــي آخــر، والمعلــات مــن وراء تلــك النيــة أو الخطــة، وأخــذ موافقتــه علــى التحويــل قبــل 

القيــام بعمليــة التحويــل. 

إذا قــام األخصائــي االجتماعــي بتحويــل أي مــن المنتفعيــن إلــى اختصاصــي، ويتطلــب تدخلــه دفــع مقابــل مــادي 	 
ل إليــه المنتفــع )كالممارســة المهنيــة فــي العيــادات الخاصــة( فــا  للخدمــات التــي يقدمهــا االختصاصــي الــذي ُحــوِّ
يحــق لأخصائــي االجتماعــي الــذي قــام بعمليــة التحويــل طلــب أي عائــد مــادي أو أي عائــد مــن نــوع آخــر مــن أي جهــة 

مقابــل القيــام بعمليــة التحويــل. 

إذا كان األخصائــي االجتماعــي علــى درايــة مباشــرة بضعــف أو عجــز زميــل أخصائــي اجتماعــي أو متخصــص آخــر فــي 	 
ــل أمــراض  ــة، ألســباب وظــروف شــخصية )مث ــة و/أو اإلداري ــق بمســؤولياته المهني ــب تتعل ــة أي مهــام أو جوان تأدي
أو اضطرابــات نفســية أو صعوبــات ذهنيــة أو عقليــة أو إدمــان أو صراعــات اجتماعيــة حــادة، أو ألي ســبب مثبــت 
أو مســتنير آخــر( فيترتــب عليــه تقديــم النصيحــة أو المشــورة أو التوجيــه بشــكل مناســب والئــق لذلــك األخصائــي 
لواجباتــه ومهامــه  أداءه  تعيــق  التــي  الظــروف  لمعالجــة  والمناســبة  الازمــة  اإلجــراءات  االختصاصــي التخــاذ  أو 

ومســؤولياته نحــو المنتفعيــن. 

األخصائــي االجتماعــي الــذي لديــه الدرايــة الصادقــة عــن تعّثــر أحــد زمائــه فــي ممارســاته المهنيــة أو اإلداريــة، نتيجــة 	 
إحــدى الظــروف أو الصعــاب أو المشــكات المذكــورة أعــاه، ويعلــم أن زميلــه يرفــض اتخــاذ أي إجــراء عاجــي للتغلــب 
علــى تلــك الظــروف أو المشــكات ويرفــض الســعي لمواجهتهــا وعاجهــا علــى أمــل أن ذلــك ســيقود إلــى تحســين 
أدائــه المهنــي واإلداري، فتقــع علــى األخصائــي االجتماعــي مســؤولية إبــاغ إدارة المؤسســة أو مرجعيتــه المهنيــة 
واإلداريــة فــي المؤسســة أو فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة أو أي جهــة يخولــه قانــون الخدمــة المدنيــة التوجــه إليهــا 

وإباغهــا عــن هــذه الحالــة لمــا فــي ذلــك خطــوة هامــة لحمايــة المنتفعيــن وحقهــم بتلقــي أفضــل الخدمــات. 

مدّونة أخالقيات ممارسة 
مهنة الخدمة االجتماعية

مدّونة أخالقيات ممارسة 
مهنة الخدمة االجتماعية 2021



التعامل مع سلوكيات الزمالء الالأخالقية: ب. 

بموجب هذه المسؤولية، يترتب على األخصائي االجتماعي ما يلي: 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي توخــي الحكمــة فــي محاوالتــه لرفــض أو مواجهــة أو منــع أي ســلوك غيــر أخاقــي 	 
يتصرفــه أو قــد يتصرفــه أحــد زمائــه المهنييــن فــي المؤسســة، فــي الــوزارة، أو فــي مؤسســات أخــرى. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يكــون علــى درايــة بالسياســات والقوانيــن واإلجــراءات الخاصة فــي وزارة التنمية 	 
االجتماعيــة، خاصــة، وفــي الــوزارات األخــرى فــي فلســطين، عامــة، بموجــب قانــون الخدمــة المدنيــة أو أي سياســات 
رســمية أخــرى متعــارف عليهــا، الخاصــة بالتعامــل مــع ســلوكيات ال أخاقيــة يتصرفهــا أي زميــل مهنــي يعمــل فــي 

وزارة التنميــة االجتماعيــة، وان يعمــل بموجــب تلــك السياســات واإلجــراءات. 

ــة، او فــي أي مؤسســة 	  ــه المهنييــن واإلدارييــن فــي المديري يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي الحديــث مــع زمائ
مــن مؤسســات  وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي حــاالت انتهاجهــم ألي ســلوك ال أخاقــي بحــق أحــد المنتفعيــن أو 
بحــق الزمــاء المهنييــن أو بحــق المهنــة أو بحــق المؤسســة أو بحــق المجتمــع، وإحاطتهــم بماهيــة وأبعــاد وتداعيــات 
ذلــك الســلوك، ومناقشــتهم لزمائهــم تلــك الســلوكيات، علــى أن يضمــن أن ال تكــون لهــذه المناقشــة أي عواقــب 
هدامــة عليــه أو علــى المنتفعيــن أو علــى المؤسســة ولكــن إذا كانــت عواقــب ذلــك النقــاش والحــوار غيــر محمــودة 
أو غيــر مريحــة، فمــن الممكــن أن يلجــأ األخصائــي االجتماعــي إلــى جهــات رســمية فــي المؤسســة أو وزارة التنميــة 
االجتماعيــة للتبليــغ عــن تلــك الســلوكيات الــا أخاقيــة لتأخــذ علــى عاتقهــا مســؤولية معالجــة وتصويــب تلــك 

ــة دون تكرارهــا.  الســلوكيات والســعي للحيلول

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي التدخــل فــي حالــة ُوّجهــت إلــى أحــد زمــاءه المهنييــن أي اتهامــات باطلــة، مثــل 	 
تصرفــه بصــورة ال أخاقيــة نحــو أي جهــة مــن الجهــات المذكــورة آنفــًا، علــى أن يكــون تدخلــه يتســم باإلنصــاف 

والســعي إلــى إلغــاء أو معالجــة االتهامــات الباطلــة. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي الــذي يتولــى مســؤولية ومهــام التدريــب أو اإلشــراف علــى طلبــة الخدمــة 	 
ــن جــدد فــي المؤسســة أو فــي أي مؤسســة أخــرى مــن مؤسســات وزارة  ــن اجتماعيي ــى أخصائيي ــة أو عل االجتماعي
التنميــة االجتماعيــة االمتنــاع المطلــق عــن الدخــول فــي أي عاقــة شــخصية ال توجــد لهــا صلــة بالعاقــة المهنيــة 
بينهمــا أو بالزمالــة الرســمية بينهمــا، مثــل عاقــة جنســية أو عاقــة عاطفيــة أو صفقــات اقتصاديــة أو مــا شــابهها. 

إذا تــم توكيــل األخصائــي االجتماعــي توفيــر التدريــب أو تقديــم اإلشــراف المهنــي لطالــب متــدرب أو ألخصائــي 	 
اجتماعــي جديــد التخــرج ويحتــاج إلشــراف وتدريــب فــي بدايــة طريقــة المهنيــة تربطــه عاقــة قرابــة أســرية أو أي 
عاقــة قريبــة )مثــل النســب( حينهــا يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي الــذي تــم توكيلــه بهــذه المســؤولية والمهــام 
تحويــل المتــدرب إلــى أخصائــي اجتماعــي آخــر ليتولــى مســؤوليات عمليــة اإلشــراف والتدريــب، وذلــك تجنبــًا لحــدوث 

تضــارب مصالــح أثنــاء تلــك العمليــة. 

رابعًا: مسؤوليات األخصائيين االجتماعيين األخالقية تجاه 
المؤسسات التي يعملون بها وكذلك تجاه كافة مؤسسات 

وزارة التنمية االجتماعية 
اإلشراف، اإلرشاد والتوجيه: أ. 

بموجب هذه المسؤولية، يترتب على األخصائي االجتماعي ما يلي: 

علــى األخصائــي االجتماعــي الــذي يتولــى مهــام ومســؤوليات اإلشــراف واإلرشــاد والتوجيــه )علــى الطلبــة المتدربيــن 	 
واألخصائييــن االجتماعييــن وكــوادر تطوعيــة( فــي مديريــة التنميــة االجتماعيــة أو فــي أي مؤسســة مــن مؤسســات  
وزارة التنميــة االجتماعيــة أن يكــون مؤهــًا أكاديميــًا ومهنيــًا للقيــام بهــذه المهــام والمســؤوليات، وكذلــك أن يكــون 
متحكمــًا مــن امتاكــه للمعلومــات والمعــارف والدرايــة العلميــة، وكذلــك المهــارات المهنيــة األساســية فــي الميــدان 

المهنــي الــذي يعمــل فيــه. 

يتحمــل األخصائــي االجتماعــي المهتــم بممارســة عمليــات اإلشــراف واإلرشــاد والتوجيــه مهــام ومســؤوليات هــذه 	 
العمليــات نحــو المنتفعيــن والمؤسســة )بمــا فيهــا الــوزارة( وكذلــك نحــو ثقافــة المجتمــع، بحيــث يلتــزم بتقديــم 
الخدمــات اإلشــرافية واإلرشــادية والتوجيهيــة المطلوبــة دون أي تجــاوز لحــدود كل ركيــزة مــن هــذه الركائــز الثــاث 

)أي المنتفعيــن، والــوزارة ومؤسســاتها والمجتمــع(. 

عنــد ممارســة األخصائــي االجتماعــي لعمليــات ومهــام ومســؤوليات اإلشــراف والتوجيــه واإلرشــاد يترتــب عليــه أن 	 
يكــون متيقظــًا إلمكانيــات خطــر العاقــات المزدوجــة أو المتعــددة أثنــاء ممارســته لتلــك المهــام والعمليــات، علــى 

أمــل أن يســاهم هــذا التيقــظ فــي وقايــة المنتفعيــن مــن االســتغال أو إســاءة المعاملــة، أو أي مخاطــر أخــرى. 

علــى األخصائــي االجتماعــي المهتــم بممارســة مهــام ومســؤوليات اإلشــراف والتوجيــه واإلرشــاد ممارســة هــذه 	 
المهــام والمســؤوليات بشــكل مســتمر كــي يضمــن تقديــم الخدمــة المطلوبــة، مــع الســعي إلــى تحقيــق العــدل 

واإلنصــاف واالحتــرام والتقديــر للمنتفعيــن. 

تقــع علــى عاتــق األخصائــي االجتماعــي المعنــي فــي تقويــم ممارســات مهنييــن آخريــن، فــي المؤسســة أو فــي الوزارة 	 
عامــة، مســؤولية أخاقيــة لتحقيــق العــدل واإلنصــاف، وذلــك مــن خــال اســتخدام محــّكات ومعاييــر ومقاييــس 
تقويــم علميــة وعمليــة، ومــن ثــم تقديــم نتائــج التقويــم بصــدق وأمــان وإنصــاف للجهــات المعنيــة فــي المؤسســة 

أو الــوزارة. 

مدّونة أخالقيات ممارسة 
مهنة الخدمة االجتماعية

مدّونة أخالقيات ممارسة 
مهنة الخدمة االجتماعية 2223



التعليم والتدريب: ب. 

بموجب هذه المسؤولية، يترتب على األخصائي االجتماعي ما يلي: 

األخصائــي االجتماعــي المعنــي بالمشــاركة بتقديــم مهــام التعليــم والتدريــب ألخصائييــن اجتماعييــن آخريــن، أو لطلبــة 	 
متدربيــن أو لكــوادر تطوعيــة أو ألي جهــة مهنيــة أو غيــر مهنيــة  أخــرى، أن يكــون متحكمــًا مــن امتــاك الدرايــة 
والمعلومــات والمعــارف العلميــة الحديثــة فــي مجــال التعليــم والتدريــب وكذلــك أن يمتلــك المهــارات العمليــة الازمة 

فــي المجــال أو الميــدان الــذي يعمــل فيــه وكذلــك فــي المجــال أو الميــدان الــذي ســوف ُيعّلــم عنــه ويــدّرب عليــه. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي المعنــي بممارســة عمليــات ومهــام ومســؤوليات التدريــب والتعليــم أن يشــارك 	 
فــي تحقيــق مســؤولية تقويــم مــن قــام بتعليمهــم وتدريبهــم، نظريــًا وعمليــًا، علــى أن يتــم ذلــك التقويــم بأعلــى 

درجــات العدالــة واإلنصــاف واالحتــرام لهــم. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي المســؤول عــن تعليــم وتدريــب طلبــة الخدمــة االجتماعيــة أن يتأكــد بشــكل مســتمر 	 
مــن إحاطــة المنتفعيــن بــأن مــن يعمــل معهــم بمســمى »أخصائــي اجتماعــي« ويقــدم أو ســيقدم لهــم خدمــات مهنيــة 
تحــت ذلــك المســمى هــم طــاب جامعييــن للخدمــة االجتماعيــة وموجوديــن حاليــًا فــي المؤسســة فــي مرحلــة التدريــب. 

األخصائــي االجتماعــي المعنــي بمهــام ومســؤوليات وعمليــات التعليــم والتدريــب يتحمــل المســؤولية لتحقيــق ذلــك 	 
نحــو الطلبــة المتدربيــن وكذلــك نحــو المديريــة أو أي مؤسســة مــن مؤسســات الــوزارة التــي يتــم بهــا التعليــم والتدريــب 
وأيضــًا نحــو الــوزارة وثقافــة المجتمــع، بحيــث يقدمهــا الطلبــة للمنتفعين مــن خدماتهم دون أي تجــاوز لحدود الواجبات 

والمســؤوليات نحــو كل طــرف مــن هــذه األطــراف )أي الطلبــة المتدربيــن المديريــة والــوزارة، وثقافــة المجتمــع(. 

خــال مشــاركة األخصائــي االجتماعــي بتحقيــق مهــام ومســؤوليات وعمليــات التعليــم والتدريــب للطلبــة يترتــب عليــه 	 
أن يكــون يقظــًا لخطــر العاقــات المزدوجــة أو المتعــددة، وذلــك فــي ســبيل حمايــة الطــاب المتدربيــن مــن خطــورة 

أي شــكل مــن أشــكال االســتغال أو اإلســاءة أو أي مخاطــر ال أخاقيــة وغيــر مهنيــة أخــرى. 

يترتــب علــى األخصائييــن االجتماعييــن المســؤولين عــن عمليــات التعليــم والتدريــب والتطويــر المهنــي فــي المديريــات، 	 
وفــي أي مؤسســة مــن مؤسســات وزارة التنميــة االجتماعيــة تحمــل مســؤولية توفيــر كل المعلومــات والمعــارف 
األكاديميــة والمهــارات العمليــة الحديثــة والشــاملة فــي كل مجــال مــن مجــاالت التعليــم والتدريــب التــي أنيطــت 
لهــم مســؤولية ومهــام وعمليــات تحقيقهــا، مــع الـــتأكد مــن أن المســتفيدين مــن ذلــك التعليــم والتدريــب )اال وهــم 
المديريــة وباقــي  المتدربيــن فــي  الطلبــة  المهنيــة واإلداريــة وكذلــك  األخصائييــن االجتماعييــن وباقــي الطواقــم 
مؤسســات الــوزارة( قــد حققــوا االســتفادة المرجــّوة، كمــا ملقــاة علــى عاتقهــم مســؤولية التأكــد مــن أن ذلــك التعليــم 

والتدريــب يتــم باالنســجام مــع أهــداف ومبــادئ وقيــم وأخاقيــات مهنــة الخدمــة االجتماعيــة. 

سجالت المنتفعين: ت. 

بموجب المسؤولية نحو سجالت المنتفعين، يترتب على األخصائي االجتماعي ما يلي: 

يتحمــل األخصائــي االجتماعــي مســؤولية التأكــد مــن مصداقيــة ودقــة الوثائــق والبيانــات والمعلومــات المتوفــرة فــي 	 
ســجات المنتفعيــن، وكذلــك التأكــد مــن أنهــا تدعــم وتعكــس مــا قدمهــا مــن خدمــات. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي التأكــد مــن أن ملــف أو ســجل كل منتفــع مــن المنتفعيــن تحتــوي علــى خطــة العمــل 	 
بالحاضــر وبالمســتقبل، بشــكل واضــح وإجرائــي دقيــق وشــامل، يتضمــن إجــراءات وجــدول العمــل علــى المــدى القصيــر 
م وســبل وإجــراءات وشــروط  م وســوف تقــدَّ وعلــى المــدى المتوســط  والبعيــد، وماهيــة وطبيعــة الخدمــات التــي ُتقــدَّ

تقديمها. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي مراعــاة الخصوصيــة والســرية بــكل مــا يتعلــق بالوثائــق التــي يقدمهــا لــه كل منتفــع 	 
مــن المنتفعيــن، علــى أن تحتــوي تلــك الوثائــق فقــط علــى مــا لــه عاقــة بالخدمــات التــي يحتاجهــا ويطلبهــا المنتفــع. 

تقــع علــى عاتــق األخصائــي االجتماعــي مســؤولية التأكــد مــن أن ســجات ووثائــق )ســواء« ورقيــة كانــت أو الكترونيــة( 	 
كل منتفــع مــن المنتفعيــن محفوظــة بكامــل الســرية، وآمنــة مــن أي اقتحــام، ومرتبــة بشــكل مهنــي الئــق يســّهل 

ويمّكــن الرجــوع إليهــا واالســتعانة بهــا وقــت الحاجــة. 

اإلدارة: ث. 

بموجــب ماهيــة وطبيعــة المســؤوليات اإلداريــة الملقــاة علــى عاتــق األخصائييــن االجتماعييــن، يترتــب   
عليهــم مــا يلــي : 

تقــع علــى عاتــق األخصائييــن االجتماعييــن الذيــن يمارســون مهــام أو أدوار أو وظائــف إداريــة مســؤولية حمايــة حقــوق 	 
المنتفعيــن واالســتعانة الدؤوبــة والصادقــة بكافــة المــوارد المتاحــة إلشــباع حاجيــات المنتفعيــن والتعــاون معهــم 

للتغلــب علــى المواقــف أو الظــروف أو المشــاكل التــي يواجهونهــا. 

تقــع علــى عاتــق األخصائييــن االجتماعييــن الذيــن يمارســون مهــام أو وظائــف أو أدوار إداريــة أو أي جانــب آخــر فــي 	 
المجــال اإلداري مســؤولية توفيــر األدوات والمــوارد الازمــة لأخصائييــن االجتماعييــن، وكذلــك تســخير اإلجــراءات 

والتقنيــات اإلداريــة وإغناءهــا، وتوفيــر أفضــل الخدمــات لهــم بمــا ينســجم مــع مســؤولية ضمــان فاعليــة عملهــم. 

تقــع علــى عاتــق األخصائييــن االجتماعييــن الذيــن يمارســون مهــام أو وظائــف أو أدوار إداريــة أو أي جانــب فــي 	 
المجــال اإلداري مســؤولية التأكــد مــن أن األنظمــة واإلجــراءات والتعليمــات اإلداريــة ال تتعــارض مــع حقــوق 
المنتفعيــن وال تنتهكهــا، وفقــًا لــكل مــا هــو مطــروح فــي هــذه المدّونــة وكذلــك باالنســجام التــام 
مــع قانــون الخدمــة المدنيــة. كمــا وتقــع علــى عاتــق هــؤالء األخصائييــن االجتماعييــن مســؤولية مراجعــة ومتابعــة 
اإلجــراءات والتعليمــات والضوابــط اإلداريــة، والمشــاركة فــي تصويبهــا، لضمــان أن تكــون واضحــة ومرنــة ومنصفــة 
وعادلــة بمــا ينســجم مــع أدوار وواجبــات ومهــام األخصائييــن االجتماعييــن، مــن جهــة، وحاجيــات وحقــوق المنتفعيــن، 

مــن جهــة أخــرى. 

يحــق لأخصائييــن االجتماعييــن االنضمــام إلــى نقابــات أو اتحــادات مهنيــة أو عماليــة، والمســاهمة فــي عمــل تلــك 	 
النقابــات أو االتحــادات، وباألخــص تلــك األطــر النقابيــة التــي تكــون فــي مركــز أهدافهــا واهتماماتهــا حمايــة وصيانــة 
حقــوق األخصائييــن االجتماعييــن العامليــن وتحســين جــودة أماكــن عملهــم وكذلــك إغناء وتطوير الخدمــات المقدمة 

لهــم. 

يترتــب علــى األخصائييــن االجتماعييــن الملتحقيــن فــي نقابــات أو فــي اتحــادات أو منظمــات مهنيــة أو عماليــة تحــري 	 
قانــون الخدمــة المدنيــة الفلســطيني ومدونــة أخاقيــات مهنــة الخدمــة االجتماعيــة المعتمــدة فــي وزارة التنميــة 
االجتماعيــة الفلســطينية ) أي هــذه المدّونــة( وأي وثائــق ودســاتير أخاقيــة ومهنيــة وقانونيــة تعتمدهــا وزارة 
التنميــة االجتماعيــة الفلســطينية، إلــى جانــب مبــادئ أخاقيــة وقيــم مهنيــة وإنســانية متعــارف عليهــا، كالتــي تمــت 
مناقشــتها آنفــًا، قبــل المشــاركة فــي ممارســة أي نشــاطات أو تنفيــذ أي مخططــات تقــوم بهــا االتحــادات أو النقابات 
العماليــة أو المهنيــة التــي ينتمــي إليهــا األخصائــي االجتماعــي، كاإلضرابــات أو المقاطعــة أو االعتراضــات ومــا شــابه 
مــن النشــاطات أو المشــاريع التــي تكــون لهــا انعكاســات ونتائــج مســيئة ألفــراد أو ألســر أو لجماعــات أو لمجتمعــات 
محليــة أو لمؤسســات أو تنظيمــات اجتماعيــة، عامــة، وللمنتفعيــن مــن خدمــات مؤسســات وزارة التنميــة االجتماعيــة 

الفلســطينية، خاصــة. 
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االلتزام الوظيفي: ج. 

بموجــب ماهيــة وطبيعــة المســؤوليات المتعلقــة بااللتزام الوظيفي المتوقعة مــن األخصائيين االجتماعيين، 
يترتــب عليهــم مــا يلي: 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي االلتــزام فــي تطبيــق وتنفيــذ التعهــد الوظيفــي الــذي أبــداه عنــد تعيينــه للعمــل 	 
فــي مؤسســات وزارة التنميــة االجتماعيــة وكذلــك كل التــزام إداري ومهنــي وقانونــي آخــر اتخــذه منــذ تعيينــه هــذا. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي المشــاركة فــي تطويــر سياســات وإجــراءات العمــل الوظيفــي المتبعــة فــي 	 
مديريــة التنميــة االجتماعيــة التــي يعمــل بهــا، وتلــك السياســات واإلجــراءات المعتمــدة والمتبعــة فــي وزارة التنميــة 
االجتماعيــة، عامــة، وباألخــص تلــك السياســات واإلجــراءات الهادفــة إلــى تطويــر وتحســين الخدمــات التــي تقدمهــا 
المديريــة وكافــة مؤسســات وزارة التنميــة االجتماعيــة، وكذلــك المشــاركة فــي تحســين وتنجيــع ممارســة مهنــة 

الخدمــة االجتماعيــة فــي هــذه األطــر. 

يترتب على األخصائي االجتماعي التأكد من أن زماءه العاملين في األطر آنفة الذكر على دراية بكل ما جاء 	 

ــادئ وأهــداف 	  ــكل مــا يتعلــق بفلســفة ومب ــة باألخــص ب ــة الخدمــة االجتماعي ــات ممارســة مهن ــة أخاقي فــي مدون
وقيــم وأخاقيــات ممارســة الخدمــة االجتماعيــة، إلــى جانــب الدرايــة فــي قانــون الخدمــات المدنيــة الفلســطيني 
ودســاتير مهنيــة وأخاقيــة أخــرى معتمــدة فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة، إلــى جانــب التأكــد مــن أن الزمــاء يــرون 
فــي هــذه الوثائــق قاعــدة أخاقيــة وقانونيــة وإداريــة يجــب اتباعهــا أثنــاء الممارســة المهنيــة، وليســت فقــط مجــرد 

الدرايــة النظريــة بهــا. 

يترتــب علــى األخصائييــن االجتماعييــن العامليــن فــي كافــة مؤسســات وزارة التنميــة االجتماعيــة التأكــد مــن أن 	 
سياســات وإجــراءات العمــل الوظيفــي والواجبــات الملقــاة علــى عاتقهــم ال تتعــارض مــع أخاقيــات ممارســة مهنــة 

ــة.  ــة، كمــا جــاءت فــي هــذه المدّون الخدمــة االجتماعي

تقــع علــى عاتــق األخصائييــن االجتماعييــن المســؤولين عــن تقديــم أي شــكل مــن أشــكال الدعــم المــادي وعــن أي 	 
شــؤون ماليــة متعلقــة بهــا، المســؤولية القانونيــة واإلداريــة وكذلــك المســؤولية األخاقيــة فــي المحافظــة علــى 
المــوارد الماديــة الخاصــة بــوزارة التنميــة االجتماعيــة، وكذلــك تلــك المــوارد التــي تنجــح الــوزارة فــي تجنيدهــا مــن 
مؤسســات وتنظيمــات محليــة وعالميــة، والحــرص علــى صــرف تلــك المســاعدات بأعلــى درجــة مــن درجــات األمانــة 

واإلنصــاف والعدالــة والموضوعيــة. 

تحويل المنتفعين: ح. 

بموجب هذه المسؤولية والمهمة المهنية، يترتب على األخصائيين االجتماعيين ما يلي: 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي فــي مؤسســات وزارة التنميــة االجتماعيــة دراســة كل حالــة منتفــع يتــم تحويلهــا 	 
إليــه أو يتــم توكيلــه العمــل معهــا، وكذلــك التأكــد مــن مــدى حاجتــه لخدمات تلك المؤسســات، ولخدمات مؤسســات 

أخــرى، قبــل تقديمهــا. 
يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي التواصــل مــع الجهــات المؤسســاتية أو غيرهــا التــي يوّجه أو يحّول إليهــا المنتفعين 	 

ل إليــه المنتفعيــن، والتعــاون معهــا لضمــان تجّنــب االزدواجيــة فــي تقديــم الخدمــات، وكذلــك لضمــان منــع أي  أو تحــوِّ
خطــر لحجــب تقديــم أي خدمــات يكــون المنتفعــون فــي أمــّس الحاجــة لهــا. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي دراســة حالــة كل منتفــع مــن المنتفعيــن المحّوليــن إليــه وكذلــك المنتفعيــن 	 
الذيــن يقــوم بتحويلهــم لمؤسســات أخــرى، بهــدف تحديــد حاجياتهــم بأعلــى درجــات الدقــة والشــمولية وكذلــك 
تحديــد ماهيــة الخدمــات التــي يحتاجونهــا ويســعون للحصــول عليهــا. قبــل تحويلهــم إلــى جهــات متخصصــة أخــرى فــي 
المؤسســة أو خارجهــا، وكذلــك القيــام باإلجــراءات والنشــاطات المهنيــة واإلداريــة الازمــة لتحقيــق مصالــح المنتفــع 

الفضلــى. 

خامسًا: المسؤوليات األخالقية المنوطة باألخصائيين 
االجتماعيين كمتخصصين وخبراء مهنيين

الكفاءة العلمية والعملية – الممارساتية: أ. 

بموجــب التوقــع مــن األخصائــي االجتماعــي التحلــي بالكفــاءة العلميــة والعمليــة – الممارســاتية، يترتــب علــى 
األخصائــي االجتماعــي مــا يلــي: 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يتحمــل المســؤوليات المهنيــة، وأي مســؤوليات أخــرى يتــم توكيلــه بهــا 	 
)كاإلشــراف والتدريــب والتوجيــه وواجبــات ومهــام إداريــة(، ويثبــت مــن خــال تحملــه لهــا الكفــاءة المطلوبــة لتحقيقها 

بأعلــى درجــة ممكنــة مــن الفاعليــة. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يبــذل كل مــا فــي وســعه مــن مجهــودات وإمكانيــات إلغنــاء دراســته العلميــة 	 
وآليــات ومهــارات تخــص ممارســته المهنيــة، ليصبــح أخصائيــًا اجتماعيــًا متخصصــًا ومتميــزًا فــي تأديتــه لمتطلبــات 

ــر المهنيــة واإلنســانية.  األدوار والوظائــف المهنيــة المتخصصــة بموجــب أفضــل المعايي

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يكــون مضطلعــًا علــى معــارف الخدمــة االجتماعيــة المعاصــرة، وأن يكــون 	 
ــار وانتقــاد تلــك المعــارف، وأن يتمكــن مــن الفحــص المعّمــق  ــه مــن اختب ــة التــي تمّكن ــر العلمي ــًا مــن المعايي متمكن
لأطــر النظريــة المتخصصــة، الكاســيكية منهــا والمعاصــرة، ومحاولــة المســاهمة فــي التعليــم واإلشــراف والتدريــب 
والتوجيــه لطلبــة الخدمــة االجتماعيــة وكذلــك لأخصائييــن االجتماعييــن حديثــي التخــرج، وإكســابهم مــا اكتســبه 
مــن معــارف أساســية وتخصصيــة وكذلــك توجيههــم فــي اســتدخال وتطبيــق أخاقيــات مهنــة الخدمــة االجتماعيــة، 
حســبما جــاءت فــي هــذه المدونــة، وباالنســجام مــع مدونــات وقوانيــن أخــرى تعتمدهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يســتند فــي ممارســاته المهنيــة، بصــورة واعيــة ومســتنيرة، علــى المعــارف التــي 	 
اكتســبها أثنــاء دراســته األكاديميــة، وكذلــك أثنــاء مشــاركته فــي الــدورات األكاديميــة والعمليــة التــي التحــق بهــا بعــد 
تخرجــه مــن الجامعــة، ونخــص بالذكــر ال الحصــر المعــارف والمهــارات التطبيقيــة المعتمــدة علــى بيانــات امبيريقيــة، 

ذات الصلــة بممارســة مهنــة الخدمــة االجتماعيــة وكذلــك بأخاقيــات هــذه المهنــة. 

السلوكيات الخاصة: ب. 

بموجب هذا الجانب من المسؤوليات آنفة الذكر، يترتب على األخصائي االجتماعي ما يلي: 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي الســعي إلــى تجنيــب نشــاطاته وحراكاتــه المهنيــة مــن خلــق أي انطبــاع أو تصــرف 	 
ُمعلــن أو بتلميــح مبطــن ألي تفرقــة عنصريــة، بنــاء علــى الجنــس أو العمــر أو الجنســية أو الطبقــة االجتماعيــة – 
االقتصاديــة أو الحالــة العائليــة أو االنتمــاء العرقــي أو العشــائري أو الدينــي أو اللــون أو المعتقــدات السياســية 
أو المعتقــدات الدينيــة أو الــرأي الشــخصي نحــو أي موضــوع أو مســتويات القــدرات الذهنيــة أو العجــز العقلــي أو 

االضطرابــات االنفعاليــة أو الســلوكية أو غيــر ذلــك مــن االنتمــاءات أو القــدرات. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي االمتنــاع بســلوكياته ونشــاطاته وحراكاتــه المهنيــة مــن الغــش والكــذب والتضليــل 	 
والخــداع وإســاءة الســمعة لمهنــة الخدمــة االجتماعيــة أو للمديريــة التــي يعمــل بهــا أو ألي جهــة أو مؤسســة تخــص 

وزارة التنميــة االجتماعيــة. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي الحــرص التــام علــى أن ال تؤثــر صعوباتــه ومشــكاته وحاجياتــه وهمومــه الشــخصية 	 
ــة  ــات العاطفيــة والعقلي ــات النفســية والمشــكات القانونيــة واإلدمــان والصعوب مهمــا كان مجالهــا )مثــل الصعوب
وغيرهــا( علــى نشــاطاته وحراكاتــه وأحكامــه وتصرفاتــه المهنيــة، وأن يفعــل كل مــا فــي وســعه فــي أن ال تهــدد 
صعابــه تلــك بــأي شــكل مــن األشــكال، مصالــح المنتفعيــن مــن خدماتــه وأن ال تؤثــر علــى عاقتــه المهنيــة معهــم. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي الــذي يعانــي مــن الصعــاب والمشــكات آنفــة الذكــر، أو مــا شــابهها أو أي ظــروف 	 
صعبــة أخــرى التــي مــن شــأنها أن تؤثــر ســلبًا علــى مصالــح المنتفعيــن أو علــى ســمعة المديريــة أو علــى ســمعة أي 
مؤسســة مــن مؤسســات وزارة التنميــة االجتماعيــة، طلــب العــاج لتلــك الظــروف أو المشــكات واتخــاذ كل مــا يلــزم 

مهنيــًا مــن أجــل الحفــاظ علــى مصالــح المنتفعيــن وحقوقهــم وكذلــك علــى ســمعة المديريــة والــوزارة. 

مدّونة أخالقيات ممارسة 
مهنة الخدمة االجتماعية
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الصراحة والوضوح: ت. 

بموجب هذه المسؤولية، يترتب على األخصائي االجتماعي ما يلي: 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يتصــرف بصراحــة ووضــوح خــال تعاملــه مــع المنتفعيــن، حيــث أن حقهــم فــي 	 
معرفــة الحقيقــة عــن ظروفهــم وحاجياتهــم ومشــكاتهم بحســب تقديــرات األخصائــي االجتماعــي لهــا وكذلــك عــن 
ماهيــة سياســة وخدمــات المديريــة وباقــي مؤسســات وزارة التنميــة االجتماعيــة وكذلــك باقــي مؤسســات المجتمع، 
الرســمية وغيــر الرســمية، تعتبــر مــن الحقــوق المشــروعة التــي يجــب أن يحترمهــا ويقرهــا ويلتــزم بهــا األخصائــي 

االجتماعــي بلقاءاتــه مــع المنتفعيــن مــن خدماتــه. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي التحلــي بالدقــة والصراحــة والوضــوح والصــدق واألمانــة عنــد حديثــة عــن المديريــة 	 
التــي يعمــل بهــا وكذلــك عــن أي مؤسســة مــن مؤسســات وزارة التنميــة االجتماعيــة، وكذلــك عنــد محاولتــه لدحــض 
وعكــس أي مواقــف أو معلومــات غيــر ســليمة تقــال فــي المجتمــع عــن المديريــة التــي يعمــل بهــا وعــن أي مؤسســة 

مــن مؤسســات وزارة التنميــة االجتماعيــة. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يكــون صادقــًا وأمينــًا وصريحــًا ودقيقــًا فــي إظهــاره وحديثــه عــن مؤهاتــه 	 
العلميــة والتدريبيــة وخبراتــه العمليــة أمــام المنتفعيــن، واألخصائييــن االجتماعييــن اآلخريــن فــي المديريــة وخارجهــا. 
وباقــي األخصائييــن فــي المجتمــع، وفــي وزارة التنميــة االجتماعيــة، وبتواصلــه مــع أي مؤسســة مــن المؤسســات 
بالمجتمــع، وظهــوره بوســائل األعــام، وبــأي نشــاط وحــراك آخــر مــن نشــاطاته وحراكاتــه الرســمية وغيــر الرســمية. 
وباالنســجام مــع ذلــك، يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن ال يّدعــي حصولــه علــى أي مؤهــل علمــي أو علــى أي 
تدريــب عملــي ومهنــي أو أي خبــرة تخصصيــة، طالمــا ال يملــك الوثائــق والشــهادات الرســمية عــن تلــك المؤهــات 
والخبــرات أو أي ثوابــت حقيقيــة تمــت المصادقــة عليهــا مــن قبــل جهــات حكوميــة رســمية )مثــل وزارة التربيــة 

والتعليــم العالــي ووزارة التنميــة االجتماعيــة(. 

ــام 	  ــأي شــهادة مهنيــة عنــد قي ــة عنــد إدالءه ب يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي أن يتوخــى الصــدق ويلتــزم األمان
ــة وقانــون الخدمــة  أي أخصائــي اجتماعــي بانتهــاك أي حــق مــن حقــوق المنتفعيــن التــي تنــص عليهــا هــذه المدّون

المدنيــة وأي دســتور أو وثيقــة أخاقيــة أخــرى تعتمدهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي ان يلتــزم الوضــوح والصــدق عنــد طــرح لســبب رفضــه تقديــم شــهادته المهنيــة 	 
المتخصصــة أمــام المحاكــم والقضــاء بخصــوص أي دعــوى مرفوعــة ضــد أحــد المنتفعيــن الذيــن يعمــل معهــم، إال إذا 

كان توضيحيــة لســبب رفضــه لطــرح شــهادته ُيشــكل خطــرًا علــى حيــاة أشــخاص آخريــن. 

سادسًا: مسؤوليات األخصائيين االجتماعيين االخالقية نحو 
المهنة 

األمانة واالستقامة المهنية: أ. 

بموجب هذه القيمة والمسؤولية، يترتب على األخصائي االجتماعي ما يلي: 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي الســعي المســتمر والــدؤوب لتحقيــق المســتويات العاليــة والمتطــورة فــي 	 
ممارســاتهم المهنيــة، وكذلــك بــكل حــراك ونشــاط يقومــون بــه ولــه عاقــة بتلــك الممارســات، ســواء كانــت مهنيــة 
أو تدريبيــة أو بحثيــة أو إداريــة أو غيرهــا، ليعكــس فــي ذلــك المكانــة والســمعة الســامية للمهنــة، بمــا فــي ذلــك أمانــة 

وصــدق واســتقامة القائميــن علــى المهنــة مــن أخصائييــن، وإدارييــن، ومشــرفين، وطلبــة وغيرهــم. 

الخدمــة 	  مهنــة  وأخاقيــات  ومبــادئ  قيــم  لتطبيــق  وباســتمرار  الســعي  االجتماعييــن  األخصائييــن  علــى  يترتــب 
االجتماعيــة وكذلــك كافــة مياديــن معارفهــا ومهاراتهــا، ليأخــذوا دورًا هامــًا فــي تعزيــز مكانــة المهنــة ورفــع شــأنها 
المهنــي واألكاديمــي والمجتمعــي، وذلــك مــن خــال الدراســة األكاديميــة، والمشــاركة فــي الدراســات العلميــة، 
والمشــاركة فــي النقاشــات المهنيــة وكذلــك النقــد البنــاء فــي األطــر المختلفــة )كالمؤتمــرات العلميــة ونقــاش 

الحــاالت وورشــات العمــل المهنيــة والتدريبيــة واأليــام الدراســية والحــوارات بيــن الزمــاء وغيرهــا مــن األطــر(. 

يترتــب علــى األخصائييــن االجتماعييــن توظيــف خبراتهــم العمليــة ومعارفهــم األكاديميــة أثنــاء المشــاركة فــي أي 	 
نشــاطات وحــراكات علميــة ومهنيــة التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي تعزيــز فلســفة ومبــادئ وقيــم واهــداف مهنــة 
الخدمــة االجتماعيــة، مثــل األنشــطة ّانفــة الذكــر، وغيرهــا مــن االنشــطة التعليميــة والتدريبيــة والبحثيــة واإلشــرافية 
واالستشــارية ومــن خــال المشــاركة بالنــدوات والمؤتمــرات العلميــة وورشــات العمــل التدريبيــة وحلقــات النقــاش 
المجتمعيــة والمهنيــة وغيرهــا مــن النشــاطات والحــراكات التــي تتــم بهــا مناقشــة ودراســة وبحــث جوانــب مختلفــة 
ــة الخدمــة االجتماعيــة أو أي جوانــب ومواضيــع  ــادئ وقيــم وأهــداف ومياديــن ممارســة مهن تتعلــق بفلســفة ومب

أخــرى تتعلــق بهــذه المهنــة. 

ــك فــي إجــراء 	  ــرات وكذل ــادل المعــارف والخب ــن التعــاون فيمــا بينهــم بهــدف تب ــن االجتماعيي ــى األخصائيي يترتــب عل
الدراســات العلميــة األساســية والتطبيقيــة والســعي لنشــر وتعميــم نتائجهــا، ونشــر أخاقيــات الممارســة المهنيــة 

ــة المختلفــة، كالمذكــورة أعــاه.  ــة واألكاديمي ــك مــن خــال نشــاطاتهم وحراكاتهــم المهني وتطبيقهــا وذل

ــكل مركباتهــا وعناصرهــا 	  ــة ب ــة الخدمــة االجتماعي ــة مهن ــن االجتماعييــن مســؤولية حماي تقــع علــى عاتــق األخصائيي
ومعارفهــا وفلســفتها ومبادئهــا وقيمهــا وأهدافهــا وكل جانــب آخــر يتعلــق بالمهنــة مــن أي عمــل ال أخاقــي ينتهــك 
ســمعتها أو يتعــارض مــع مبادئهــا وركائزهــا األساســية، ســواء كان يتــم ذلــك االنتهــاك مــن خــال تدريــس المهنــة أو 

ممارســتها أو عرضهــا فــي أي إطــار أكاديمــي أو مهنــي مثــل األطــر آنفــة الذكــر. 

مدّونة أخالقيات ممارسة 
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البحث والتقويم: ب. 

بموجب مسؤولية األخصائيين االجتماعيين نحو هذا الجانب، يترتب عليهم ما يلي: 

تقــع علــى عاتــق األخصائييــن االجتماعييــن مســؤوليات المشــاركة فــي إجــراء دراســات موّجهــة نحــو تقويــم سياســات 	 
وبرامــج الرعايــة االجتماعيــة وكذلــك برامــج وخدمــات مهنــة الخدمــة االجتماعيــة وكافــة اشــكال التدخــات المهنيــة 

التــي يقــوم بهــا األخصائيــون االجتماعيــون، بمــا فيهــم الهيئــات اإلداريــة واإلشــرافية. 

يترتــب علــى األخصائييــن االجتماعييــن المســاهمة فــي تطويــر وتعزيــز وتقويــم معــارف الخدمــة االجتماعيــة وذلــك 	 
مــن خــال إجــراء الدراســات األساســية والتطبيقيــة والتقويميــة، أو علــى األقــل المشــاركة فــي تســهيل إجــراء مثــل 

هــذه الدراســات. 

يترتــب علــى األخصائييــن االجتماعييــن المســاهمة ي إجــراء النقــد الهــادف والبنــاء، والمشــاركة بمثــل هــذا النقــد، 	 
التطبيقيــة  ونماذجهــا  برامجهــا  وكذلــك  والحديثــة  الكاســيكية  النظريــة  وأطرهــا  االجتماعيــة  الخدمــة  لمعــارف 
الكاســيكية والمعاصــرة، وأي معــارف أخــرى لهــا صلــة بالخدمــة االجتماعيــة، وذلــك مــن خــال المشــاركة فــي 
نشــاطات بحثيــة تقويميــة ومــن خــال أي دراســات علميــة نظريــة وتطبيقيــة ومــن خــال لقــاءات مهنيــة وعلميــة مثــل 
تلــك التــي تــم ذكرهــا أعــاه )كالمؤتمــرات العلميــة واأليــام الدراســية وورشــات العمــل وغيرهــا مــن اللقــاءات المهنيــة 

والعلميــة التــي باإلمــكان اســتغالها لطــرح النقــد الهــادف والبنــاء لمــا تــم طرحــه أعــاه(. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي المنتســب إلــى أي طاقــم أو فريــق بحــث علمــي أو طاقــم التقويــم العلمــي 	 
االلتــزام بقواعــد ومبــادئ وأخاقيــات إجــراء الدراســات العلميــة، ومــن أهمهــا ســرية البيانــات والمعلومــات، وإحاطــة 
المبحوثيــن بحــدود ومحــددات الســرية وحــق النــاس رفــض أو قبــول دعوتهــم للمشــاركة فــي البحــث العلمــي اعتمــادًا 
علــى المعرفــة المســتنيرة قبــل الرفــض أو القبــول، وحقهــم االنســحاب مــن اســتمرارية المشــاركة فــي أي لحظــة 
يرغبــون بهــا التوقــف عــن المشــاركة، وحقوقهــم مقابــل مشــاركتهم فــي الدراســة، وإحاطتهــم بــأي نتائــج أو تداعيــات 

ســلبية جانبيــة نتيجــة مشــاركتهم بالدراســة. 

تقــع علــى عاتــق األخصائــي االجتماعــي المســؤول عــن تنظيم عمل فريق البحث أو التقويم مســؤولية توضيح قواعد 	 
وضوابــط وإجــراءات العمــل، عامــة، وإجــراءات الدراســة خاصــة، وكذلــك تقــع علــى عاتقــه مســؤولية أخــذ الموافقــة 
الخطيــة المســتنيرة مــن المشــاركين فــي الدراســة )وعلــى وجــه التحديــد مــن المبحوثيــن(. بمــا يحمــي ويحفــظ حقــوق 
كل مــن لــه ضلــع فــي إجــراء الدراســة، ونخــص بالذكــر طاقــم الباحثيــن، ومســاعدي البحــث، والمبحوثيــن، وغيرهــم مــن 

المشــاركين، علــى حــد ســواء. 

ــة أخــذ موافقــة الجهــات 	  ــة والتقويمي ــن المشــاركين فــي إجــراء البحــوث العلمي ــن االجتماعيي يترتــب علــى األخصائيي
اإلداريــة فــي المديريــة، أو حتــى موافقــة مــن جهــات إداريــة ومســؤولة عــن البحــث العلمــي فــي وزارة التنميــة 
االجتماعيــة، فــي حالــة كان مشــروع البحــث العلمــي والتقويمــي لجهــات خــارج الــوزارة. أمــا إذا كان مشــروع البحــث، 
مهمــا كان نوعــه، خــاص بالمديريــة التــي يعمــل بهــا األخصائــي االجتماعــي أو خــاص بالــوزارة فيكفــي أخــذ موافقــة 

ــة.  ــه مباشــرة فــي المديري المســؤولين عن

انســجامًا مــع مــا جــاء آنفــًا يتحمــل األخصائيــون االجتماعيــون المشــاركون كباحثــون فــي إجــراء كافــة أنــواع الدراســات 	 
والبحــوث العلميــة، فــي المديريــة أو خارجهــا، مســؤولية إحاطــة المشــاركين )المبحوثيــن( فــي تلــك الدراســات أو 
المشــاريع البحثيــة بحقهــم االنســحاب بــأي مرحلــة مــن مراحــل إجــراء الدراســة دونمــا أي عقوبــات تتــم بحقهــم وكذلــك 
بحقهــم االمتنــاع عــن المشــاركة بــأي جــزء مــن أجــزاء الدراســة )مثــل االمتنــاع عــن اإلجابــة عــن بعــض األســئلة( دونمــا 

أي عقوبــات تلحــق بهــم. 

يترتــب علــى األخصائييــن االجتماعييــن االمتنــاع عــن المشــاركة فــي إجــراء أي دراســات أو مشــاريع تقويميــة ذات 	 
الطابــع أو الهــدف التجــاري وتلــك التــي لــم يتضــح لــه بصــورة مطلقــة، ان الدراســة تعــود بالفائــدة علــى مهنــة الخدمــة 
ــر المباشــرة مــن جــراء  االجتماعيــة، مــن ناحيــة علميــة ومهنيــة وتطبيقيــة، وكذلــك تعــود بالمنفعــة المباشــرة أو غي

ممارســة هــذه المهنــة. 

يترتــب علــى األخصائــي االجتماعــي االلتــزام بالســرية التامــة بخصــوص أي معلومــات تعريفيــة حصــل عليهــا عــن كل 	 
ــج تلــك  ــد نشــر نتائ ــن( فــي الدراســات والبحــوث التــي شــارك بهــا، عن شــخص مــن األشــخاص المشــاركين )المبحوثي
البحــوث أو نشــر أي تقاريــر شــارك بكتابتهــا عــن أي مشــاريع تقويميــة، هــذا إلــى جانــب مســؤوليته توّخــي الدقــة 
واألمانــة والصــدق عنــد نشــر وإشــاعة وتعميــم نتائــج تلــك الدراســات والبحــوث والتقاريــر التــي تمــت كتابتهــا عــن تلــك 

الدراســات والبحــوث، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار واجــب تحكيمهــا علميــًا قبــل نشــرها. 

مــن األهميــة بمــكان فــي أن يعــي جميــع المشــاركين فــي إجــراء أي دراســة مــن دراســات البحــث العلمــي، مــن 	 
أخصائييــن اجتماعييــن وغيرهــم مــن الباحثيــن وكذلــك الهيئــات اإلداريــة واإلشــرافية فــي المديريــات وفــي وزارة 
التنميــة االجتماعيــة هــذا باإلضافــة للمبحوثيــن، مســؤولية نشــر وتعميــم نتائــج الدراســات والســعي إلــى تطبيــق نتائــج 
البحــث فــي تطويــر خدمــات المديريــات وإغنــاء برامــج وسياســات الــوزارة وإغنــاء قــدرات األخصائييــن االجتماعييــن، بمــا 

ــات والمشــرفين والموجهيــن المهنييــن.  فــي ذلــك مــدراء المديري
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سابعًا: مسؤوليات األخصائيين االجتماعيين األخالقية نحو 
المجتمع عامة

الرعاية االجتماعية: أ. 

بموجب المسؤولية نحو هذا الجانب، يترتب على األخصائيين االجتماعيين ما يلي: 

تقــع علــى عاتــق األخصائييــن االجتماعييــن مســؤولية تطويــر وتعزيــز الرعايــة االجتماعيــة فــي فلســطين، ســواء كان 	 
ذلــك علــى مســتوى المجتمعــات المحليــة التــي تخدمهــا المديريــة التــي يعملــون بهــا أو علــى مســتوى فلســطين 
ــر المواطــن الفلســطيني والمجتمــع الفلســطيني  ــة، كل ذلــك انســجامًا مــع مســؤولياتهم آنفــة الذكــر لتطوي قاطب

ــة الفلســطينية.  والبيئ

يترتــب علــى األخصائييــن االجتماعييــن المشــاركة النشــطة والدؤوبــة والفاعلــة فــي عمليــات ومشــاريع ونشــاطات 	 
وبرامــج وفعاليــات تهــدف إلــى حمايــة األوضــاع المعيشــية، وكذلــك المســاهمة الحثيثــة فــي تحقيــق وإيصال وإشــباع 

الحاجيــات اإلنســانية األساســية. 

يترتــب علــى األخصائييــن االجتماعييــن المشــاركة النشــطة والدؤوبــة والفاعلــة فــي عمليــات ونشــاطات ومشــاريع 	 
وبرامــج موّجهــة نحــو حمايــة وتعزيــز كافــة أوجــه الرفاهيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة وكافــة أوجــه الحيــاة الثقافيــة 
والسياســية وقيمهــا ومؤسســاتها، بمــا يســاهم مســاهمة فاعلــة فــي تحقيــق اإلنصــاف والعدالــة االجتماعيــة 

لأفــراد واألســر والجماعــات والمجتمعــات المحليــة والتنظيمــات المجتمعيــة. 

يترتــب علــى األخصائييــن االجتماعييــن المشــاركة والمســاهمة فــي ســن القوانيــن المؤثــرة علــى رفاهيــة االجتماعيــة 	 
وصياغــة السياســات االجتماعيــة – االقتصاديــة، وكذلــك المســاهمة فــي تطويــر البرامــج والخدمــات االجتماعيــة 

وحــث وتفعيــل المؤسســات االجتماعيــة لتلعــب دورًا فــي رفــع مســتوى الرفاهيــة االجتماعيــة فــي فلســطين. 

تقــع علــى عاتــق األخصائييــن االجتماعييــن مســؤولية المشــاركة النشــطة فــي مواجهــة المواقــف الطارئــة والحرجــة، 	 
ســواء كانــت اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو صحيــة أو سياســية أو غيرهــا التــي يتعــرض لهــا المجتمــع أو مجموعــات بداخلــه 
وتؤثــر ســلبًا علــى مســتوى الرفاهيــة االجتماعيــة فــي المجتمــع عامــة أو لــدى قطاعــات وجماعــات معينــة خاصــة، 
علــى أن ال يتوانــوا فــي تجنيــد أقصــى مــا يملكــون مــن قــدرات مهنيــة وعلميــة وإمكانيــات مؤسســاتية ومجتمعيــة 

وشــخصية لتحقيــق تلــك المســؤولية. 

العمل االجتماعي والسياسي: ب. 

بموجب هذا الجانب وماله عالقة بمسؤوليات األخصائيين االجتماعيين، يترتب عليهم ما يلي: 

االجتماعيــة 	  والنشــاطات  األعمــال  فــي  الحثيثــة  والمســاهمة  المشــاركة  االجتماعييــن  األخصائييــن  علــى  يترتــب 
والسياســية المشــروعة وغيــر المتحيــزة حزبيــًا التــي مــن شــأنها تحقيــق وتعزيــز وضمــان وصيانــة العدالــة االجتماعيــة، 
والمســاواة واإلنصــاف فــي إيجــاد وتوزيــع الفــرص بيــن النــاس ســواء كانــت الفــرص التوظيفيــة أو الخدماتيــة، التــي مــن 

شــأنها رفــع وإغنــاء مســتوى الرفاهيــة االجتماعيــة والتطــور والنمــو واالزدهــار فــي المجتمــع. 

يترتــب علــى األخصائييــن االجتماعييــن المشــاركة الحثيثــة فــي نشــاطات علميــة ومهنيــة وجماهيريــة فــي ســبيل 	 
مكافحــة كافــة أشــكال التفرقــة العنصريــة بكافــة أشــكالها وخلفياتهــا وكذلــك اإلســاءة واالســتغال والتهميــش 
واإلقصــاء واالضطهــاد والامســاواة، ضــد األفــراد والجماعــات والمجتمعــات المحليــة والتنظيمــات االجتماعيــة 
والطبقــات االجتماعيــة – االقتصاديــة، بــكل أشــكالها وتجلياتهــا ومجاالتهــا، ســواء كان ذلــك فــي توزيــع المــوارد أو 
تصميــم الخدمــات والبرامــج أو ســن القوانيــن أو صياغــة السياســات االجتماعيــة – االقتصاديــة أو تقديــم الخدمــات أو 

بــأي مجــال مــن المجــاالت التــي ســوف تضــر فــي رفاهيتهــم االجتماعيــة وتطورهــم وازدهارهــم. 

والتغييــر 	  التغيــر  وحــراكات  ونشــاطات  عمليــات  كافــة  فــي  المســاهمة  االجتماعييــن  االخصائييــن  علــى  يترتــب 
االجتماعــي واالقتصــادي اإليجابــي والبنــاء التــي مــن شــأنها إفــادة األفــراد واألســر والجماعــات والمجتمعــات المحلية 

والتنظيمــات االجتماعيــة ورفــع مســتوى رفاهيتهــم وتطورهــم وازدهارهــم. 

يترتــب علــى األخصائييــن االجتماعييــن المشــاركة فــي كل مراحــل البرامــج )ســواء فــي توفيــر البيانــات والتخطيــط 	 
والتنفيــذ والتقويــم وغيــر ذلــك( التــي مــن شــأنها المحافظــة علــى البيئــة ونظافتهــا وصحتهــا، وذلــك انســجامًا مــع 
ــة الشــاملة المســتدامة، متبعيــن فــي ذلــك  ــة والتنمي مســؤوليتهم للمشــاركة فــي تحقيــق مفهــوم تكامــل التنمي

اســتراتيجيات وأهــداف ومبــادئ وقيــم مهنــة الخدمــة االجتماعيــة. 
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يترتــب التعامــل مــع هــذه المدّونــة علــى أنهــا منظمــة لقواعــد الســلوك األخاقــي 	 
لكافــة األخصائييــن االجتماعييــن، بكافــة االدوار والوظائــف المقــّرة فــي المدّونــة، 
والتــي يمارســونها االخصائيــون االجتماعيــون العاملــون بكافــة المســتويات المهنيــة 
واالداريــة فــي مديريــات التنميــة االجتماعيــة ومديــرو البرامــج التخصصيــة ذات العاقة 
بتطويــر السياســات االجتماعيــة والخدمــات االجتماعيــة واالشــراف عليهــا، وكذلــك 
االخصائيــون العاملــون فــي المراكــز االجتماعيــة وغيرهــا مــن المؤسســات والبرامــج 
ــي  ــة فــي فلســطين. يتعهــد االخصائ ــة االجتماعي ــوزارة التنمي ــًا ل ــًا وإداري التابعــة مهني
االجتماعــي العامــل فــي تلــك المناصــب والهيئــات والمؤسســات والبرامــج أن يكــون 
ملّمــا« بكافــة مضاميــن وحيثيــات هــذه المدّونــة, وعليــه يتحمــل كل مــن تنطبــق 
عليــه هــذه المدّونــة مســؤولية الســعي للدرايــة بكافــة مضامينهــا وحيثياتهــا وبنودهــا 

والســعي الحثيــث لتطبيقهــا.

التنميــة االجتماعيــة وغيرهــا مــن 	  تلتــزم كافــة مديريــات  أعــاه،  بنــاء علــى مــا جــاء 
المراكــز والمؤسســات التابعــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة التــي يعمــل بهــا أخصائيــون 
اجتماعيــون ســواء بوظائــف تدخليــة مباشــرة مــع المنتفعيــن أو بوظائــف اشــرافية 
وتوجيهيــة أو بوظائــف إداريــة تلتــزم بتشــغيلهم وفــق األنظمــة والتشــريعات النافــذة 
بحــق مهنــة الخدمــة االجتماعيــة، مــن جهــة، وتلــك النافــذة بحــق موظفــي الدولــة، مــن 
جهــة أخــرى، ونخــص بالذكــر قانــون الخدمــة المدنيــة بمــا فــي ذلــك التعديــات التــي تــم 

إجراؤهــا بهــذا القانــون فــي الســنوات األخيــرة، وكذلــك اللوائــح المنفــذة لــه. 

بنــاًء علــى مــا جــاء أعــاه، يجــب التعامــل مــع هــذه المدّونــة علــى أنهــا منســجمة تمامــًا 	 
وحتــى مكملــة لوثائــق أخــرى تعنــى بأخاقيــات الموظفيــن الحكومييــن فــي فلســطين، 
ونخــص بالذكــر، ال الحصــر، »مدّونــة الســلوك وأخاقيــات الوظيفــة العامــة« و »مبادئ 
مدّونــة الســلوك والمعاييــر األخاقيــة لموظفــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة«، وكذلك 

»دليــل منــع الفســاد فــي المســاعدات اإلنســانية«. 

تتبنــى آليــة تنفيــذ »مدّونــة أخاقيــات ممارســة الخدمــة االجتماعيــة فــي مؤسســات 	 
الخدمــة  »قانــون  بموجــب  المتبعــة  اآلليــات  نفــس  االجتماعيــة«  التنميــة  وزارة 
المدنيــة«، مــن حيــث آليــات وإجــراءات تقديــم الشــكاوي وإدارتهــا، واإلجــراءات المّتبعــة 
بحــق المخالفيــن لهــذه المدّونــة مــن عقوبــات كان قــد  نــص عليهــا قانــون الخدمــة 

المدنيــة المعمــول بــه. 

هــذه 	  تطبيــق  لمتابعــة ومراقبــة  لجنــة  بتشــكيل  االجتماعيــة  التنميــة  وزارة  تتكفــل 
المدّونــة, وذلــك بالتنســيق مــع دائــرة االمتثــال فــي هــذه الــوزارة, ومــن المفّضــل أن 
يكــون فــي هــذه اللجنــة عضــوا« عــن دائــرة الشــؤون االداريــة, وعضــوا« عــن دائــرة 

الرقابــة, وعضــوا« عــن الدائــرة القانونيــة فــي هــذه الــوزارة.   

أحكام عامة 
وآليات تنفيذ
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