آداة ًأخالليبث انًينت
يمذيت:
تعتبر آداب وأخالقيات المينة الركيزة األساسية في حياة األمـ ،حيث انيا
الموجو الرئيسي لمسموؾ اإلنساني واإلجتماعي والتربوي ،نحو التضامف والتعايش
واالحتراـ المتبادؿ ،فأخالقيات المينة تعتبر في صميـ التوجيو األخالقي العاـ في
حياة الشعوب واألمـ وما يترتب عنيا مف قيـ ومبادئ ،تسير عمى تنظيـ المجتمع مف
أجؿ االستقرار وتحقيؽ السالـ .فبدوف األخالؽ ال يمكف الحديث عف سالمة واستقرار المجتمع وتقدمو ورقيو.
فتخميؽ الحياة ضرورة إنسانية واجتماعية ال مناص منيا .لذا فبدوف تخميؽ الحياة العممية نكوف قد حكمنا عمى
أنفسنا بالضياع واالنحطاط والتخمؼ.

يفيٌو األخالق:
الخمُؽ لغة :في القاموس المحيط "الخمؽ بالضـ وبضمتيف السَّجيَّة  ،والطبع  ،والمروءة ،و ِّ
الديف "
ُ

واصطالحًا :صفة مستقرة في النفس ذات آثار في السموؾ محمودة أو مذمومة .

واألخالؽ ىي :مجموعة القواعد والمبادئ المجردة التي يخضع ليا اإلنساف في تصرفاتو ،ويحتكـ إلييا في تقييـ
سموكو  ،وتوصؼ بالحسف أو بالقبح .
فالخمؽ صفة مستقرة ال عارضة؛ ألف اإلنساف قد يتمبس ببعض الصفات غير الثابتة لموقؼ معيَّف،
كالكرـ ،أو الخوؼ ،أو الغضب ،أو غير ذلؾ  ،في حيف أنو إذا رؤي في األحواؿ العادية تظير منو الصفات
الحقيقية التي قد تخالؼ ىذه الصفات.
وىذه الصفة المستقرة ليا آثار سموكية ،فالسموؾ ليس ىو الخمؽ ،بؿ ىو أثره وشكمو الظاىر .فسموؾ
اإلنساف وتصرفاتو يدالف عمى خمقو غالباً  ،وانما غالباً ألف اإلنساف قد يصدر منو تصرفات في حاالت طارئة
ال تدؿ عمى خمقو .ولذا فإف الشرع المطير يربط الحكـ عمى الشخص مف خالؿ سموكو  ،كما قاؿ رسوؿ اهلل
(ص) " إذا رأيتـ الرجؿ يعتاد المساجد فاشيدوا لو باإليماف" فمف خالؿ سموكو الظاىر ُح ِكـ عميو باإليماف
الباطف.

نعرؼ أخالؽ العمؿ بأنيا :
وبعد ذكر تعريؼ األخالؽ ،نستطيع أف ِّ
تعد أساسًا لمسموؾ المطموب ألفراد المينة  ،و المعايير التي تعتمد عمييا المنظمة في تقييـ أدائيـ
المبادئ التي ّ
إيجاباً وسمباً.

" فمكؿ مينة مف الميف قيـ ومبادئ ومعايير أخالقية ومعرفة عممية وأساليب وميارات فنية تحكـ عمميات
المينة وتحدد ضوابطيا ،ولممينة مجاالت متعددة ووظائؼ معينة ،وقد تتداخؿ مجاالت المينة ووظيفتيا ومادتيا
العممية ومياراتيا وأساليبيا الفنية مع ميف أخرى ،وتعد دراسة فمكسنر (  )Flexnerعاـ  1915ـ أقدـ دراسة في
مجاؿ الميف وقد توصمت إلى معايير عدة ،منيا أف يكوف لممينة قواعد أخالقية تحكـ عممياتيا".

يفيٌو أخالليبث انًينت:
إف أخالقيات المينة أمر في غاية األىمية باعتبار أف مجموعة الميف في المجتمع ىي األداة المنفذة
ألىداؼ وتطمعات الجماىير ،فيى مجموعة مف المعارؼ العقمية ومجموعة ممارسات وخبرات وتطبيقات تييكؿ
المينة وتضـ توافر األنشطة والخدمات المفيدة ،توافر قدرة مف الميارات والخبرات الفنية المتخصصة ،توافر
اإلنتاج الفكري المتخصص باإلضافة الى وجود قواعد أخالقية وسموكية تحكـ وتنظـ العمؿ بيف أفراد المينييف
وزمالئيـ.
تعتبر أخالقيات المينة ىي كؿ ما يتبادر إلى الذىف مف سموكات ومواصفات ومواقؼ وقيـ أخالقية ،التي
يجب أف يتحمى بيا الفرد أثناء مزاولة ميمتو التربوية والتعميمية ودوره األخالقي بشكؿ عاـ .واذا فقد العامموف في
مختمؼ التخصصات والقطاعات آداب وأخالقيات األداء ،فإف النتيجة الحتمية تكوف الفشؿ والتخمؼ.

يفيٌو أخالليبث اإلدارة:
 األخالقيات :مجموعة القيـ واألعراؼ والتقاليد التي يتعارؼ عمييا أفراد
مجتمع ما حوؿ ما ىو خير وحؽ وعدؿ في تنظيـ أمورىـ في ىذا المجتمع.
 اإلدارة :ىي عممية توجيو الجيود البشرية وقيادتيا في أي منظمة لتحقيؽ
ىدؼ معيف سواء كاف مصمحة حكومية أو غير حكومية.
 أخالقيات اإلدارة :ىي القواعد والمبادئ و القيـ والمعايير التي تعتبر أساسا
لسموؾ العامميف المحمود والمستحب والتي يجب عمييـ االلتزاـ بيا وعدـ الخروج عنيا.

األخالليبث ًانميى:
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القيـ :ىي القواعد والمعايير التي تمكف الفرد مف التمييز بيف الصواب و الخطأ ،وبيف ما ىو مرغوب فيو وما ىو
غير مرغوب فيو ،وبيف ما ىو كائف وما يجب أف يكوف.

األخالليبث ًانًسؤًنيت اإلداريت:
 المسؤولية :ىي التزاـ الفرد بأف ينيض باألعباء الموكمو إليو بأقصى قدراتو.
 المسؤولية اإلدارية :التزاـ الموظؼ بتنفيذ واجبات وظيفتو ،بالقدر الذي يساىـ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة.
 المسؤولية في اإلسالم :اإلنساف مسئوؿ عف ما يقوـ بو مف سموؾ وأفعاؿ وسوؼ يحاسب عمى ىذه األفعاؿ.
قاؿ تعالي ( :مف عمؿ صالحا فمنفسو ومف أساء فعمييا ) .وقاؿ رسوؿ اهلل (ص( ):كمكـ راع وكمكـ مسئوؿ عف رعيتو).

انًسئٌنيت األخالليت ًانًسئٌنيت انمبنٌنيت:
ىي مسئولية ذاتية أماـ اهلل والضمير وتختمؼ المسئولية القانونية عف المسئولية األخالقية باختالؼ
أبعادىما ،فالمسئولية القانونية تتحدد بتشريعات تكوف أماـ شخص أو قانوف ،لكف المسئولية األخالقية فيي
أوسع وأشمؿ مف دائرة القانوف ألنيا تتعمؽ بعالقة اإلنساف بخالقة وبنفسو وبغيره .أما دائرة القانوف فمقصورة
عمى سموؾ اإلنساف نحو غيره وتتغير حسب القانوف المعموؿ بو في المجتمع وتنفذىا سمطات خارجية .أما
المسئولية األخالقية فيي ثابتة وال تتغير ،وتمارسيا قوة ذاتية تتعمؽ بضمير اإلنساف الذي ىو سمطتو األولى،
ىنا يمكف القوؿ أف األخالؽ بقوتيا الذاتية ال تكوف بديالً عف القانوف ولكف كال مف المسئولية األخالقية
والمسئولية القانونية متكاممتاف وال يمكف الفصؿ بينيما في أي مينة ميما كانت.

تعريف انًيثبق األخاللي:
وثيقة تحدد المعايير االخالقية والسموكية المينية المطموب اف يتبعيا أفراد جمعية مينية .وتعرؼ بأنيا
بياف المعايير المثالية لمينة مف الميف تتبناه جماعة مينية او مؤسسة لتوجيو أعضائيا لتحمؿ مسؤولياتيـ
المينية ولكؿ مينة أخالقيات وآداب عامة حددتيا القوانيف والموائح الخاصة بيا ،ويقصد بآداب وأخالقيات
المينة مجموعة مف القواعد واألصوؿ المتعارؼ عمييا عند أصحاب المينة الواحدة ،بحيث تكوف مراعاتيا
محافظة عمى المينة وشرفيا.

أىًيت انًيثبق األخاللي نهًينت:

3

يعد ىذا الميثاؽ األخالقي دليالً لمسموؾ الميني ألعضاء ىيئة التدريس وعيداً يقطعونو عمى أنفسيـ
لاللتزاـ بو نصًا وروحًا ويمثؿ ىذا الميثاؽ معايير السموؾ ألعضاء ىيئة التدريس فيما يتصؿ بعالقاتيـ المينية
مع طالبيـ وزمالئيـ بؿ والمجتمع ككؿ.
الميثاؽ األخالقي ألي مينة يضـ القواعد المرشدة لممارسة مينة ما لالرتقاء بمثالياتيا وتدعيـ رسالتيا،
ورغـ أىميتو في تحديد الممارسات واألولويات داخؿ مينة معينة إال أننا ال يمكف أف نفرضو باإلكراه ولكف
بااللتزاـ وأف الطريقة الوحيدة لمحكـ عمى مينة معينة ىو سموؾ أعضاء تمؾ المينة إزاءىا ،والحفاظ عمى قيـ
الثقة واالحتراـ والكفاءة والكرامة.
ويشمؿ الميثاؽ القيـ األساسية لمينة التدريس ومعاييرىا التي تميز المنتميف إلييا وتحدد حقوقيـ
ووجباتيـ خالؿ ممارستيـ المينية والميثاؽ ال يمثؿ فقط مجموعة القواعد التي تحدد وتحكـ سموكيات أعضاء
ىيئة التدريس المينية ولكنو يرسخ أيضا مبادئ عامة لتوجيو السموؾ وترشيده في المواقؼ اإلنسانية واألخالقية
والشخصية المختمفة.

خصبئص ييثبق أخالليبث انًينت:
يجب أف يتميز الميثاؽ األخالقي لممينة بما يمي:


االختصار والشمولية.



السيولة والوضوح.



االيجابية.



حماية المينة بقواعد أخالقية معقولة ومقبولة تسيؿ التعامؿ.



تقديـ قواعد أخالقية تشمؿ معايير سموكية.



مرونة القواعد أماـ المواقؼ واألزمات الجديدة.



توضيح جميع االلتزامات المينية أماـ زمالء المينة الواحدة ،المؤسسات التابعيف ليا المستفديف منيا والمجتمع.

يببدئ انًيثبق األخاللي نهًينت:
يحتوي الميثاؽ األخالقي عمى عدة مبادئ أخالقية متمثمة في:


الكفاءة والتميز في األداء الميني.



المسئولية والقدوة الحسنة.



احتراـ السرية وخصوصيات االخريف.
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الشفافية والمحاسبة.



العدؿ والمساواة (بتطبيؽ أجراءات محدده ومعمنة لضماف العدالة وعدـ التميز بيف اعضاء ىيئة التدريس
والطالب والعامميف)



األمانة واالخالص في العمؿ.



االحتراـ المتبادؿ.



نشر مناخ الثقة.
وتحوى محاور أو نصوص الميثاق األخالقي والتى تضمن

تطبيق أجراءات محدده ومعمنة لضمان العدالة

وعدم التميز بين اعضاء ىيئة التدريس والطالب والعاممين االَ تي:
 -1السموك الشخصي لعضو ىيئة التدريس.
 -2المسئولية األخالقية تجاه مينة التدريس.
 -3المسئولية األخالقية والمينية تجاه الطالب وتشمل:
أ -المسئولية األخالقية تجاه العممية التعميمية.
ب -المسئولية األخالقية تجاه تقييم الطالب وتنظيم االمتحانات.
ج -المسئولية االخالقية تجاه االرشاد الطالبي واألنشطة الطالبية.
د -المسئولية المينية تجاه النمو األخالقي لمطالب.
ىـ المسئولية المينية تجاه تعميم أخالقيات مينة الصيدلة.
 -4المسئولية االخالقية تجاه زمالئو من أعضاء ىيئة التدريس ومعانييم.
 -5المسئولية األخالقية تجاه اإلدارة.
 -6المسئولية األخالقية تجاه البحث العممي واالشراف عمى الرسائل العممية.
 -7المسئولية األخالقية تجاه النشر والتأليف والممكية الفكرية.
 -8المسئولية األخالقية تجاه المجتمع.
 -9المسئولية األخالقية تجاه قبول اليدايا والتبرعات.
 -10المسئولية تجاه المساواة وعدم التمييز بالكمية.
ويتـ تطبيؽ ىذه المعاير داخؿ الكمية.

أًال انسهٌن انشخصي نعضٌ ىيئت انتذريس:
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تتمتع مينة التدريس بإحتراـ وثقة فيناؾ ضرورة لتحمي العمماء بعدد مف الخصاؿ واآلداب نظ اًر لجسامة
المسئوليات الممقاة عمى عاتقيـ ،باعتبارىـ قدوة لغيرىـ ،وحممة مشاعؿ نور العمـ الذي ىو التزاـ وأمانة لذا عمى
عضو ىيئة التدريس أف يحافظ عمى المثؿ العميا لسموكو الشخصي في النواحي التالية:
 -1االلتزاـ بأعمى درجات االحتراـ والثقة المتبادلة مع األخريف واحتراـ حريتيـ وتوجياتيـ وآرائيـ.
 -2عدـ المشاركة في أي مواقؼ ال أخالقية أو تمس األمانة والغش والتدليس أو اإلىماؿ.
 -3جعؿ األمانة والنزاىة منيجا لمسموؾ في جميع المواقؼ اإلنسانية واألخالقية والشخصية المختمفة اتفاقا مع
معايير المينة وقيميا.
 -4عمى عضو ىيئة التدريس أف يبذؿ قصارى جيده ليحافظ عمى مستوى عالي مف الكفاءة في عممو.
 -5يجب عمى عضو ىيئة التدريس اف يتحمؿ مسؤلية العمؿ الذي يؤديو أيًا كانت المعاناة أو الجيد المبذوؿ.
 -6تجنب الممارسات غير االنسانية أو المتحيزة ضد شخص أو جماعة ما.
 -7التعامؿ بمساواة مع زمالئو مف أعضاء ىيئة التدريس أو الطالب أو العامميف.
 -8يجب عمى عضو ىيئة التدريس أال يمارس أو يتسامح أو يسيؿ أو يتعاوف في ممارسة ألية صورة مف
صور التمييز عمى أساس الجنس أو الموف أو السف أو العمر أو الديف أو القومية أو الحالة الزوجية أو العقيدة
السياسية أو اإلعاقة البدنية أو العقمية أو السمات الشخصية األخرى.
 -9يجب أال يستغؿ عضو ىيئة التدريس سمطاتو أو عالقاتو المينية لتحقيؽ مكاسب شخصية.
 -10يجب عمى عضو ىيئة التدريس أف يميز بيف نزاعاتو الشخصية وسموكو الميني كممثؿ لمينة التدريس.
 -11توخي العدؿ في جميع التعامالت والق اررات واإلجراءات المتخذة.
 -12العمؿ عمى تفضيؿ وتحقيؽ المصمحة العامة عمى المصمحة الشخصية.

ثبنيب :انًسئٌنيت األخالليت تجبه يينت انتذريس:
 -1العمؿ باستمرار عمى اكتساب خبرات تعميمية وتربوية وبحثية ومعرفية جديدة.
 -2حماية وتدعيـ كرامة المينة ويجب أف يكوف شجاعا في مناقشة ونقد المينة.
 -3االيماف الكامؿ بأىمية مينة التدريس ودورىا الياـ في بناء المجتمع
 -4عمى عضو ىيئة التدريس أف يقوـ بعممو بكؿ إخالص مع تطبيؽ الميارة والكفاءة المينية إلى أقصى حد.
 -5اإللتزاـ بمعايير الجودة في اعداد المناىج وطرؽ التدريس والتقويـ.
 -6اإللماـ بجميع المعمومات المتعمقة بالمقررات التي يقوـ بتدريسيا واإلطالع المستمر عمى الجديد في العمـ.
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 -7استخداـ الطرؽ والوسائؿ الحديثة لزيادة كفاءة العممية التعميمية وتحديث طرؽ التدريس عمى ضوء
المستجدات العممية.
 -8الحفاظ عمى تكامؿ ونزاىة المينة حيث يجب عمى عضو ىيئة التدريس أف يحافظ ويدعـ قيـ وأخالقيات
ورسالة المينة.
 -9مقاومة الضغوط الشخصية والمينية واالجتماعية والمالية والسياسية في التأثير عمى المعايير األخالقية لممينة.
 -10اعالـ الطالب بتوصيؼ المقررات وأىدافيا ومحتوياتيا وطرؽ التقويـ.
 -11رفض ومقاومة مبدأ الدروس الخصوصية وعدـ الكسب أو التربح مف خالؿ إقامة عالقات شخصية مع الطالب.

ثبنثب :انًسئٌنيت األخالليت ًانًينيت تجبه انطالة:
لما كاف الطالب يقضي في الجامعة أىـ فقرات حياتو عمى اإلطالؽ ..ولما كاف طالب الجامعة ىـ
خالصة شباب المجتمع ،فإف رعايتيـ مف كؿ الوجوه واجب عمى كؿ المسؤوليف في الدولة وفي المجتمع .وحتى
يصاغ عقؿ الطالب وشخصيتو باعتباره وديعة وأمانة -وتتـ رعايتو ورفع مستواه العممي والخمقي والثقافي،
والكشؼ عف ممكاتو ومساعدتو عمى اإلبداع واالنفتاح عمى آفاؽ العمـ ،فأف أىـ مبادئ ميثاؽ العمؿ األخالقي
في عالقة عضو ىيئة التدريس بالطالب تتركز فيما يمي:
أ -المسئولية األخالقية تجاه العممية التعميمية:
-1االرتقاء المستمر بمستوى عضو ىيئة التدريس العممي ،باالطالع عمى آخر التطورات العممية في مجالو
وتوظيؼ ذلؾ لصالح العممية التعميمية التي يتمقاىا الطالب.
 -2تنمية قدرات التفكير لدى الطالب واحتراـ آرائيـ.
 -3توجيو الطالب الى مصادر المعرفة الحديثة.
 -4تشجيع الطالب عمى التعمـ الذاتي.
 -5تقديـ االرشاد األكاديمي لمطالب واألخذ برأييـ في العممية التعميمية واحتراـ حرية الطالب.
 -6االلتزاـ باإلشراؼ عمى الدروس العممية وتوجيو الطالب.
 -7التعامؿ مع الطالب بمفيوـ إنساني ال يعتمد عمى ما يممؾ عضو ىيئة التدريس مف سمطات قد يترتب
عمييا اإلضرار بمستقبؿ الطالب.
 -8تشجيع الطالب عمى المناقشة لمكشؼ عف ممكاتيـ وتنمية مواىبيـ.
 -9إعالـ الطالب بتوصيؼ المقررات وأىدافيا ومحتوياتيا وطرؽ التقويـ.
 -10تشجيع الطالب عمى االبتكار واإلبداع واالنفتاح عمى آفاؽ العمـ.
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 -11االلتزاـ بمواعيد إلقاء الدروس واإلشراؼ عمى التدريب.
ب  -المسئولية األخالقية تجاه تقييم الطالب وتنظيم االمتحانات:
-1الحفاظ عمى النظاـ واالنضباط في جميع االمتحانات ومنع ومعاقبة الغش والشروع فيو.
 -2والحيادية وعدـ التمييز بيف الطالب عمى أي أساس في االمتحانات العممية والنظرية والشفوية.
 -3االلتزاـ بالموضوعية عند تقويـ الطالب وعدـ المجاممة .
 -4مالءمة االمتحاف مع ماتـ تدريسو لتقييـ مستويات الطالب حسب تفوقيـ ( العدالة).
 -5التقييـ المستمر لمطالب مع إفادتيـ بنتائج التقييـ لالستفادة منيا .
 -6الدقة والسرية في عمميات التصحيح ورصد نتائج االمتحانات.
 -7عدـ االشتراؾ في عمميات التقييـ عند تعارض المصالح.
 -8عدـ اشتراؾ عضو ىيئة التدريس في امتحانات الفرقة أو المقرر الموجود لو أقارب بو.
ج  -المسئولية األخالقية تجاه اإلرشاد الطالبي واألنشطة الطالبية:
 -1االلتزاـ بتفعيؿ الساعات المكتبية وساعات الريادة.
 -2ضرورة تخصيص وقت لاللتقاء بالطالب لمعرفة مشاكميـ وتنمية قدراتيـ وارشادىـ أكاديميا.
 -3تشجيع الطالب عمى المشاركة في األنشطة الطالبية المختمفة.
 -4اكتشاؼ مواىب الطالب وتنميتيا.
 -5غرس قيـ العمؿ الجماعي وروح الفريؽ والروح الرياضية ونبذ التعصب لدى الطالب.
د -المسئولية المينية تجاه النمو األخالقي لمطالب:
يعد األستاذ قدوة لطالبو فيو يبعث برسائؿ خمقية مؤثرة في كؿ ما يقولو فاألستاذ مسئوؿ مينيا وخمقيا عف
النمو الخمقي السوي لطالبو لذا عميو:
 -1غرس مقومات االلتزاـ بالسموكيات واألخالقيات المينية لدى الطالب حتى يكونوا واجية مشرفة لمكمية
كمؤسسة تعميمية وبحثية وخدمية عند التحاقيـ بسوؽ العمؿ.
 -2غرس القيـ السميمة واألخالؽ الحميدة في نفوس الطالب مثؿ قيمة الوقت ،إتقاف العمؿ ،الحوار البناء،
واتباع المنيج العممي.
 -3تنمية االحساس لدى الطالب باالنتماء لمجتمعيـ ووطنيـ.
ىـ المسئولية المينية تجاه تعميم أخالقيات مينة الصيدلة:
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حيث أف أعضاء ىيئة التدريس بكمية الصيدلة يقدموف تعميما متمي از لطالبيـ الذيف سيصبحوف صيادلة
المستقبؿ فمف الضروري التركيز عمى غرس أخالقيات مينة الصيدلة وقواعد ممارستيا داخؿ الطالب عمى
النحو التالي:
 -1احتراـ العالقة بيف الصيدلي والمريض.
 -2احتراـ السرية واالستقاللية لممريض.
 -3تحسيف الخدمة والرعاية الصحية واالىتماـ بالمريض.
 -4المحافظة عمى تطوير المينة والتعميـ المستمر والكفاءة المينية.
 -5احتراـ قيـ وقدرات زمالئيـ في المينة وكذلؾ أعضاء فريؽ الرعاية الصحية.
 -6غرس مفيوـ دور الصيدلي في خدمة المجتمع واحتياجاتو.
 -7عدـ االمتناع عف تقديـ الخدمة في أي وقت مع مراعاة البعد اإلنساني.
 -8العدؿ في توزيع مصادر الرعاية الصحية.

رابعب :انًسئٌنيت األخالليت تجبه زيالئو ين أعضبء ىيئت انتذريس ًيعبًنييى:
 -1احتراـ األحدث لألقدـ ومساعدة األقدـ لألحدث.
 -2احتراـ حقوؽ الزمالء جميعا وااللتزاـ بالواجبات بوازع أخالقي.
 -3أىمية المجاممة والبشاشة عند التعامؿ مع الزمالء.
 -4إدراؾ أف آفاؽ العمـ غير محدودة بينما قدرة العقؿ البشري محدودة ،ومف ثـ يتعيف احتراـ قدرات ومبادئ
الزمالء اآلخريف وفروقيـ الفردية.
 -5االلتزاـ بمبادئ االحتراـ عند الحوار وعند االختالؼ في الرأي ،كذلؾ قيمة الشجاعة في إبداء الرأي مع
االلتزاـ بآداب الحوار مما يعد إثراء لمديموقراطية والحرية داخؿ النطاؽ األكاديمي.
 -6االمتناع عف حب التسمط والسيادة وفرض الرأي االجباري.
 -7التعاوف مع زمالئو لتحقيؽ المصالح واالىتمامات المينية العامة.
 -8االيماف بروح العمؿ الجماعي والمشاركة في األبحاث سواء عمى مستوى الزمالء في القسـ الواحد أو مع
الزمالء في االقساـ األخرى.
 -9االىتماـ بتنمية العالقات االنسانية في المناسبات االجتماعية المختمفة مع الزمالء.
 -10الحفاظ عمى السرية والخصوصية فيما يتعمؽ بأسرار زمالئو أثناء عالقاتيـ ومعامالتيـ المينية.
 -11تنمية العادات الطيبة كالمحبة ،التسامح ،وحسف المنظر ،ومحاربة إفشاء األسرار ،والشائعات الكاذبة.
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 -12يجب أال يستغؿ عضو ىيئة التدريس النزاع بيف زميؿ لو ورؤسائو لتحقيؽ مكاسب أو مزايا خاصة
لنفسو.
 -13المجوء الى التحكيـ أو الوساطة عند اختالؼ وجيات النظر مع الزمالء لموصوؿ إلى حموؿ وسيطة
لمواقؼ مينية.
 -14اتخاذ االجراءات مف خالؿ القنوات الصحيحة ضد السموؾ الالأخالقي الذي يصدر مف أي زميؿ.
 -15تجنب ممارسة أي نوع مف أنواع التمييز عمى أي اساس بيف الزمالء وتأكيد روح الزمالة وتفضيؿ
المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة.
 -16االستجابة لمتساؤؿ بشفافية وتوازف وتسامح مع قبوؿ النقد البناء.
 -17االمتناع عف تقديـ الموـ الشخصي أو الغير عادؿ أو المتحيز لزمالئو.
 -18تجنب استخداـ منصبو في استغالؿ الييئة المعاونة أو الباحثيف وظيفيا أو بحثيا وعدـ اتباع اسموب
التيديد أو التخويؼ أو المصالح المتبادلة.
 -19أداء جميع المياـ المكمؼ بيا باألمانة والجدية واإلخالص.
 -20نقؿ الخبرات والقدرات التي يكتسبيا عضو ىيئة التدريس مف األعماؿ والمناصب التي يتوالىا في
الجامعة ،وكذلؾ خبرتو بالشؤوف العامة في الحياة إلى زمالئو ،تمييدا إلعداد القيادات الجامعية ،لمواصمة مسيرة
الجامعة والتغمب عمى العقبات التي قد تط أر في مسيرة التقدـ العممي الجامعي.

خبيسب :انًسئٌنيت األخالليت تجبه اإلدارة:
تقتضي طبيعة العمؿ الجامعي إسناد بعض الوظائؼ ذات الطابع األكاديمي واإلداري ألعضاء ىيئة
التدريس بالجامعة لفترة زمنية محددة ،وذلؾ بدءاً مف وظيفة رئيس قسـ حتى رئيس الجامعة .واذا كاف القانوف
ينظـ سمطات وواجبات القائميف عمى ىذه المناصب األكاديمية ،فإف ثمة مبادئ أخرى مصدرىا التقاليد الجامعية
وما استقر عميو الضمير األكاديمي تحكـ عمؿ القائميف عمى أمر ىذه الوظائؼ وىي واف استقرت في الوجداف
فإف ىذا الميثاؽ يبرز أىـ المبادئ فيما يمي:
 -1النظر إلى الوظيفة اإلدارية بالجامعة عمى أنيا مسئولية قبؿ أف تكوف سمطة ،واف اليدؼ منيا ىو تحقيؽ
أىداؼ المؤسسة.
 -2اإليماف بمبدأ ديموقراطية اإلدارة ،والبعد عف إصدار ق اررات فردية تحكمية تترتب عمييا نتائج خاطئة.
 -3االلتزاـ بالموضوعية عند اتخاذ الق اررات وابعاد االعتبارات الشخصية التي تؤثر في اتخاذ القرار.
 -4التمسؾ بقيمة العدالة عند التعامؿ مع اآلخريف ،وادراؾ اف الظمـ يؤدي إلى مشاكؿ كبرى في المؤسسة الجامعية.
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 -5إدراؾ أف متولي الوظيفة اإلدارية ىو قدوة لغيره مف العامميف معو ،ومف ثـ يجب عميو االلتزاـ بالمبادئ
األخالقية في تعاممو مع زمالئو والطالب والعامميف.
 -6عدـ استغالؿ المنصب األكاديمي لتحقيؽ مصالح شخصية.
 -7التعاوف مع مف سبؽ ليـ تولي المنصب ذاتو ،واالستفادة مف خبراتيـ السابقة ،والتعامؿ معيـ باالحتراـ الالزـ.
 -8النقؿ األميف والكامؿ لمخبرات اإلدارية المكتسبة أثناء تولي المنصب األكاديمي ،لمف يميو في توليو.
 -9مراعاة البعد اإلنساني عند التعامؿ مع مف يجتازوف ظروفا صعبة.
 -10الحرص التاـ عمى إعطاء الوقت الكافي إلنجاز وتطوير العمؿ المنوط بو.
 -11الحرص التاـ عمى الماؿ العاـ ،وعدـ إنفاقة إال فيما يحقؽ المصمح العامة.
 -12اإلدراؾ التاـ لدور الجامعة في خدمة المجتمع ،ودعـ البحوث التي تستيدؼ معالجة مشاكؿ المجتمع،
والجامعة والبيئة.
 -13ضرورة اإللماـ الكامؿ بمبادئ عمـ اإلدارة العامة مف تخطيط وتنسيؽ ومتابعة في كؿ األعماؿ التي تقع
في دائرة ميامو طبقا لموقعة الوظيفي.
 -14المراعاة الكاممة لتسمسؿ الوظيفي اإلداري في الجامعة ،وعدـ تخطي ىذا التسمسؿ إال في حاالت
الضرورة القصوى.
 -15االىتماـ بالتحديث ،ودفع الجياز الذي يتولى رئاستو إلى االستفادة مف كؿ المستجدات العممية.
 -16المحافظة التامة عمى سرية المعمومات التي يتـ تداوليا في الجياز الذي يتولى رئاستو.
 -17االستفادة مف خبرات الزمالء الذيف يشغموف مواقع مماثمة في الجامعة ،تحقيقا لمتواصؿ بيف القيادات،
لالرتقاء بمستوى األداء الجامعي.
 -18التحري والتدقيؽ عند اختيار الييئة المعاونة ألعضاء ىيئة التدريس وكذلؾ اإلدارييف ،بحيث يكونوف مف
ذوي الكفاءة.

سبدسب :انًسئٌنيت األخالليت تجبه انبحث انعهًي ًاالشراف عهى انرسبئم
انعهًيت:
يجمع كؿ العامميف في النطاؽ الجامعي عمى انو إذا كاف التعميـ ىو دور الجامعة
الرئيسي ،فإف البحث العممي ال يقؿ أىمية عمى اإلطالؽ،
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فإن البحث العممي يجب أن يحاط بضمانات أخالقية كما يمي:
 -1عمى عضو ىيئة التدريس أف يكوف مخمصًا لروح البحث العممي ومراعاة االلتزاـ باألمانة العممية والسرية
وعدـ مخالفة القواعد والتقاليد الراسخة في ىذا المجاؿ.
 -2اإلدراؾ بأف البحث العممي مسألة مستمرة ليس ليا حدود زمنية معينة ،لذلؾ البد مف مواصمتو واالطالع
المستمر عمى المجالت الدورية والمؤلفات في مجاؿ التخصص ،واالشتراؾ في المؤتمرات والندوات،
وعرض الجديد عمى الزمالء في التخصص والمناقشة بشأنو.
 -3الترشيد في استخداـ موارد المؤسسة والموارد الالزمة لمتدريس وإلجراء البحوث في األغراض المخصصة
ليا فقط وعدـ اإلسراؼ فييا.
 -4الحرص عمى تكويف مدرسة عممية في مجاؿ التخصص تنسب لمجامعة ترفع مف قدرىا في األوساط
العممية العالمية.
 -5اختيار الباحثيف بناء عمى المنافسة وقدراتيـ المتباينة ودوف تمييز.
 -6العمؿ عمى اكساب الباحثيف ميارات التفكير والمناقشة واالبداع واالطالع عمى المراجع والمواقع
االلكترونية العممية الحديثة.
 -7توفير الوقت والجيد لتوجيو الباحثيف اثناء تنفيذ جميع مراحؿ خطة البحث ومساعدتيـ لحؿ مشكالتيا.
- 8التأكيد عمى بياف جيد كؿ مف اشترؾ مع الباحث في إعداد البحث طبقا لألعراؼ والتقاليد األكاديمية.
 -9تقديـ النصيحة العممية لمباحثيف في عممية اختيار موضوع البحث.
 -10التقييـ الدقيؽ والعادؿ لمبحوث والرسائؿ سواء التي يشرؼ عمييا أو التي يدعي لالشتراؾ في الحكـ عمييا.
 -11عدـ ابتزاز أو إذالؿ أو إىانة وتسفيو قدراتو وعدـ اإلقالؿ مف شأنو أثناء البحث أو في جمسات المناقشة
العممية لمرسائؿ حتى ال يخؿ األستاذ بمسئوليتو الخمقية في النمو المعرفي والخمقي السميـ لمطالب.

سببعب :انًسئٌنيت األخالليت تجبه اننشر ًانتأنيف ًانًهكيت انفكريت:
 -1االعتقاد الراسخ بأف البحث العممي ىو الذي يرفع مف مستوى التعميـ بالجامعة ،وأف نشر األبحاث العممية
في المجالت العممية العالمية المحكمة يرتقي بعضو ىيئة التدريس وترتقي معو الجامعة.
 -2رفض النسخ الغير شرعي لممواد التعميمية والحفاظ عمى حقوؽ الممكية الفكرية.
 -3عدـ سرقة أي مؤلؼ عممي أو استخدامو بطريقة غير صحيحة واالعراؼ باألجزاء المنقولة منيا واالشارة
إلييا.
 -4عدـ حذؼ أجزاء مف النصوص المنقولة بما يخؿ بقصد صاحبا سواء كاف ذلؾ بقصد أو بغير قصد.
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 -5كتابة المراجع بدقة تمكف مف الرجوع إلييا وعدـ كتابة أي مراجع لـ يتـ استخداميا.
 -6بالنسبة لمبحوث المشتركة :يجب توضيح أدوار المشتركيف بدقة واالبتعاد عف وضع األسماء لممجاممة.
 -7االلتزاـ بالموضوعية والتجرد التاـ مف االعتبارات الشخصية عند تحكيـ األبحاث لمنشر.

حمٌق انًهكيت انفكريت
ترتبط حقوؽ الممكية الفكرية ارتباطا وثيقاً بأسمى ما يممكو اإلنساف وىو الفكر .وبطبيعة الحاؿ ال بد أف يكوف
ىناؾ حؽ ليذا اإلنساف في حماية فكره .وال شؾ أف ىذا الفكر قد يقود إلى اكتشاؼ أو اختراع ما أو وجية نظر
فمسفية معينة ،وبالتالي يمكف القوؿ أف مفيوـ حقوؽ الممكية الفكرية يبدوا واضحًا في تمؾ الحقوؽ الخاصة بممكية
اإلنساف لما ينتجو مف عصارة فكره وذىنو مف مبتكرات ومخترعات كثيرة التي تؤدي إلى إحداث تقدـ تكنولوجي
واقتصادي .وبالتالي فإف حقوؽ الممكية تسمح لممبدع االستفادة مف عممو أو استثماره .وترد ىذه الحقوؽ في
المادة مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف الذي ينص عمى الحؽ في االستفادة مف حماية المصالح المعنوية
والمادية الناجمة عف نسبة النتاج العممي و األدبي أو الفني إلى مؤلفو.
لذا كاف البد مف أف نقر بأىمية الممكية الفكرية في اتفاقية باريس بشأف حماية الممكية الصناعية سنة

1883

واتفاقية برف بشأف حماية المصنفات األدبية والفنية سنة  ،1886وتتولى إدارة المعاىدتيف المنظمة العالمية لمممكية
الفكرية (الويبو) ) World Intellectual Property Organization (WIPOحماية الممكية الفكرية.

حًبيت انًهكيت انفكريت:

* األسببة انتي تذفع إنى أىًيت حًبيت انًهكيت انفكريت
أوالً :يكمف تقدـ البشرية ورفاىيتيا في قدرتيا عمى إنجاز ابتكارات جديدة في مجاالت التكنولوجيا والثقافة.
ثانيا :تشجيع الحماية القانونية الممنوحة لتمؾ االبتكارات الجديدة عمى إنفاؽ مزيذ مف الموراد لفتح المجاؿ
البتكارات أخرى.
ثالثا :يؤدي النيوض بحماية الممكية الفكرية إلى دفع عجمة النمو االقتصادي ويتيح فرص عمؿ وصناعات
جديدة ويرفع مف نوعية الحياة وامكانية التمتع بيا.
ومف شأف نظاـ الممكية الفكرية ،إذا كاف فعاالً ومنصفاً ،أف يساعد جميع البمداف عمى االستفادة مف الممكية
الفكرية باعتبارىا أداة قديرة تسيـ في تحقيؽ التنمية االقتصادية والرخاء االجتماعي والثقافي .ويساعد نظاـ
الممكية الفكرية عمى التوفيؽ بيف مصالح المبتكر ومصالح الجماىير بظماف محيط يستطيع فيو النشاط اإلبداعي
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واالبتكاري أف يزدىر بما يعوف بالفائدة عمى الجميع ويتمخص جوىر حماية الممكية الفكرية في أنيا تعطي لمفرد
حقا لحماية ما ابتكره ،وتمكنو مف التصرؼ بو ،وتمكنو عف غيره التصرؼ في ىذا االبتكار إال بإذنو ،وتقوـ
الدوؿ بصيانة ىذا الحؽ ،فتعاقب كؿ مف يعتدي عميو في حياة الفرد ،وبعد موتو بعشرات السنيف (تمتد إلى
خمسيف ،أو سبعيف سنة)

*يجبالث حًبيت حمٌق انًهكيت انفكريت
ىناؾ نوعاف لحقوؽ الممكية الفكرية :األوؿ ،حقوؽ ناتجة عف الممكية الصناعية والثاني ناتج عف الممكية األدبية
والفنية .بالنسبة لحقوؽ الممكية الصناعية فيي توفر لرجؿ الصناعة الحماية لحقوؽ خصوصية مف خالؿ تفرده
ببيع منتجات مف نوع معيف .أما الثاني فيخص حقوؽ الممكية األدبية والفنية فيي تتعمؽ بحقوؽ المؤلفيف والحقوؽ
المجاورة ليـ وفيما يمي مزيد مف التفصيؿ عف مجاالت تطبيؽ تمؾ الحقوؽ.

 -1انًهكيت انصنبعيتً :تشًم:
(أ) براءات االختراع :وىي تعد أكثر مجاالت تطبيؽ حقوؽ الممكية الصناعية استخداماً وشيرة بيف المتعامميف في
ىذا الشأف ،وتمنح البراءة ألوؿ فرد أو مؤسسة ( قد ال يكوف المخترع الحقيقي ) يقوـ بتسجيميا ،وفيما يتعمؽ
بأنواع المنتجات التي يتـ منحيا براءات فإنيا تحدد مف خالؿ نظـ وقوانيف الدوؿ وفقا لطبيعة كؿ منيا.
(ب) التصميمات الصناعية:
وىي األنشطة اإلبداعية الخاصة بتصميـ مظير جذاب لممنتج في ظؿ الموارد المتاحة بما يجعؿ المنتج يمقي
إعجاب المستيمكيف ويحقؽ المطموب منو بفعالية .أما عف حؽ التصميـ فيو يعني الحؽ الممنوح لحماية المالمح
الجمالية الناشئة عف النشاط التصميمي لممنتج .وتختمؼ مدة حماية التصميـ الصناعي مف دولة إلى أخرى
ويتراوح الحد األقصى لمحماية مف

ال عمميات تجديد الحماية .وجاءت اتفاقية الجوانت
10إلى 25سنة شام ً

التجارية المرتبطة بحقوؽ الممكية الفكرية أو المعروفة باتفاقية التريبس لتقر منح الحماية لمتصميمات الصناعية
الجديدة أواألصمية ،كما تركت االتفاقية الحرية لمتشريعات الخاصة بالدوؿ المختمفة في عدـ تقديـ الحماية لبعض
التصميمات التي تفرضيا عمييا االعتبارات الفنية أو الوظيفية يصؿ الحد األدنى لمحماية إلى  10سنوات.
)ج(  -العالمات التجارية  ،لقد وضعت اتفاقية التربس

Trade related aspects Of Intellecual

)property Agreement(TRIPs
تعريفا لمعالمات التجارية ،بحيث يشير إلى أنيا أية إشارة يمكف ليا أف تشكؿ عالمة ولكف مع ضرورة أف تكوف
قادرة عمى تمييز المنتجات عف بعضيا البعض ،مثؿ اإلمضاءات والكممات والحروؼ واألرقاـ والرسوـ والرموز
وعناويف المحاؿ والدمغات واألختاـ والتصاوير والنقوش البارزة وأية عالمات أخرى ،أو أي مجموع منيا إذا كانت
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تستخدـ أو يراد أف تستخدـ في تمييز منتجات .وتسمح التربس بتعميؽ تسجيؿ العالمة عمى االستخداـ الفعمي ليا
وتمنح طالب التسجيؿ مدة  3سنوات مف تاريخ تقديـ الطمب لمقياـ باستخداـ العالمة وذلؾ مف قبؿ قياـ المكتب
الخاص بالعالمات برفض طمب التسجيؿ.

 – 2حمٌق انًهكيت األدبيت ًانفنيت:
تشمؿ مجاالت تطبيؽ حقوؽ الممكية األدبية والفنية ،حقوؽ التأليؼ والحقوؽ المجاورة ليا ( مثؿ حقوؽ
المؤديف والعازفيف والييئات اإلذاعية) ولكي يمكف تقديـ الحماية لممصنفات المختمفة ينبغي أف تتميز باالبتكار
ويعني ىنا االبتكار الطابع الذي يميز مصنفا مف غيره مف المصنفات التي تنتمى لنفس نوعو .وال تتمتع األفكار
بالحماية ،إذ يجوز استخداميا مف قبؿ الجميع بال قيود معينة .ولمحماية مظيراف أحدىما أدبي واآلخر مادي.
يتمثؿ األوؿ في حؽ التوزيع وحؽ المصنؼ وحؽ السحب .أما الثاني فيو يبدو واضحاً في التمتع باحتكار
استغالؿ المصنؼ .وىناؾ نوعاف مف المصنفات :المصنفات األدبية وىي المكتوبة في صورة كتب أو شفوية في
صورة محاضرات ،والمصنفات الفنية التي تخاطب الحس الجمالي عند الجميور ويعبر عف ذلؾ باستخداـ
الخطوط واأللواف والحركات واألصوات والصور .وال يوجد تعريؼ محدد لممؤلؼ بخالؼ أنو ذلؾ الشخص
الطبيعي أو المعنوي الذي يتـ توزيع المصنؼ تحت اسمو.
وحؽ المؤلؼ يعد مصطمحا قانونيا يصؼ الحقوؽ الممنوحة لممبدعيف في مصنفاتيـ األدبية والفنية ،ويشتمؿ ىذا
الحؽ عمى:
(أ) الحقوق المالية التي تمتد إلى  50سنة بعد وفاة المبدع ،طبقا لمعاىدات المنظمة العالمية لمممكية الفكرية.
(ب) الحقوق األدبية أو المعنوية مثؿ حؽ المبدع في طمب نسب المصنؼ إلى نفسو ،وحؽ االعتراض عمى
التغييرات التي مف شأنيا أف تمس بسمعة المبدع .ويعد حؽ المؤلؼ ،أساسي لإلبداع اإلنساني ،لما يوفره مف
تشجيع لممبدعيف عف طريؽ االعتراؼ بيـ ،ومكافأتيـ مكافأة مالية عادلة ،فيطمئف المبدعوف إلى إمكانية نشر
مصنفاتيـ دوف خشية استنساخيا مف غير تصريح بذلؾ أو قرصنتيا.
كما يعد الحؽ االستشاري لممؤلؼ في استغالؿ مصنفو أو التصريح بذلؾ ،لطرؼ آخر ،ىو العنصر
األساسي ،أوحجر الزاوية ،في حؽ المؤلؼ ،ولنا أف نتخيؿ أثر انعداـ حماية حقوؽ المؤلؼ الفكرية أو اإلبداعية،
وما يرافقيا مف اضطراب األخالقيات ،والفوضى التي مف الممكف أف تعـ الحياة ،في حالة عدـ وجود تشريعات
تحمي حقوؽ التأليؼ وصاحبيا.

حًبيت انًهكيت انفكريت يشكهت فرديت
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حيث قد فطف الكتاب والمؤلفوف العرب مبك ار لمسألة حماية ممكيتيـ الفكرية ،وكتاباتيـ األدبية واإلبداعية،
فنرى المؤرخ العربي الكبير أبو الحسف المسعودي صاحب كتاب " مروج الذىب" المتوفى في

346ىػ يقوؿ عف

كتابو فمف حرؼ شيئا عف معناه ،أو أزاؿ ركنا مف بناه ،أو طمس واضحة مف معالمو ،أو بدلو أو أختصره ،أو
نسبو إلى غيرنا أو أضافة إلى سوانا ،فوافاه مف غضب اهلل ووقوع نقمتو وفوادح بالياه ،ما يعجز عنو صبره،
ويحار لو فكره ،وجعمو اهلل ُمثمة لمعالميف ،وعبرة لممعتبريف ،وآية لممتوسميف ،وسمبو اهلل ،وحاؿ بينو وبيف ما أنعـ
عميو مف قوة ونعمة ..فميراقب أمر ربو وليحاذر منقمبو ،فالمدة يسيرة ،والمسافة قصيرة ،والى اهلل المصير ،وباهلل

التوفيؽ" ولعدـ وجود قوانيف تحمي الممكية الفكرية ،أو حؽ المؤلؼ في ذلؾ الوقت (أواخر القرف الثالث اليجري،
وأوائؿ القرف الرابع اليجري) فقد فوض المؤلؼ المسعودي أمره هلل يشكو إليو .وقد وردت آيات في القرآف الكريـ
تشير إلى النيي عف أكؿ حقوؽ اآلخريف بالباطؿ ،منيا اآلية  29في سورة النساء ( :يا أييا الذيف آمنوا ال تأكموا
أموالكـ بينكـ بالباطؿ إال أف تكوف تجارة عف تراض منكـ وال تقتموا أنفسكـ إف اهلل كاف بكـ رحيما)
وفي اآلية  188مف سورة البقرة ( وال تأكموا أموالكـ بينكـ بالباطؿ وتدلوا بيا إلى الحكاـ لتأكموا فريقا مف أمواؿ
الناس باإلثـ وأنتـ تعمموف)
واذا كاف المسعودي أشار في مقدمة كتابو " مروج الذىب" إلى حقو األدبي أو الفكري ،ومحاولة حمايتو
عف طريؽ العبارة السابقة ،فإف كثي ار مف الناشريف اآلف يكتبوف عبارات شبيية في صفحة حقوؽ التأليؼ
( )copyrightمثؿ "يمنع نسخ أو استعماؿ أي جزء مف ىذا الكتاب ،بأي وسيمة تصويرية أو إلكترونية بما فيو
التسجيؿ الفوتوغرافي والتسجيؿ عمى أشرطة ،أو أقراص أو حفظ المعمومات أو استرجاعيا دوف إذف خطي مف
الناشر.
وفي مجاؿ الترجمة بدأت تظير عبارات شبيية في كتب الترجمة ،مثؿ " حقوؽ الترجمة العربية مرخص بيا
قانونيا مف المؤلؼ"

صعٌبت انًًبرست انفرديت نحًبيت انًهكيت انفكريت
وقد شيدت المراحؿ المبكرة مف إنشاء النظاـ الدولي لحؽ المؤلؼ صعوبة في الممارسة الفردية لبعض الحقوؽ،
واتضح أف الممارسة الفردية ليذه الحقوؽ مسألة غير عممية ،ومف ىنا نشأت الجمعيات ،أو شركات اإلدارة
الجماعية التي تمعب دو ار ميمًا ومفيدًا جدًا بالنسبة لممبدعيف في تحصيؿ حقوقيـ ،ولعؿ جمعية المؤلفيف
الممحنيف التي تأسست في باريس عاـ  1777مف أوائؿ الجمعيات التي تتولى اإلدارة الجماعية لحقوؽ المبدعيف.
وعمى الرغـ مف أف االىتماـ بالممكية الفكرية بدأ مع الثورة الصناعية األولى في أوربا ،حيث تعددت االبتكارات
واالبداعات التي اسيمت بشكؿ فعاؿ في النمو االقتصادي في البمداف الصناعية الكبرى ،إال أف الثمانينيات
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والتسعينيات مف القرف العشريف شيدت موجة واسعة مف التدابير التشريعية في حقؿ حماية حؽ المؤلؼ فضال
عف إقرار قوانيف عديدة ،أو تعديؿ القوانيف القائمة ،وخاصة في مجاؿ حماية برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات.

لٌانين حًبيت انًهكيت انفكريت في يصر
في مصر صدر القانوف رقـ  354لسنة  1954بإصدار حماية حؽ المؤلؼ في اآلداب والفنوف والعموـ .ثـ صدر
القانوف رقـ  82لسنة  2002الخاص بإصدار قانوف حماية الممكية الفكرية ،فألغي القانوف السابؽ عميو ( 354
لسنة  .)1954واشتمؿ القانوف الجديد عمى ( 206مادة) منيا (  )50خمسوف مادة تتعمؽ بحقوؽ المؤلؼ والحقوؽ
المجاورة وقد فرؽ ىذا القانوف بيف المصنؼ ،والمصنؼ الجماعي ،والمصنؼ المشترؾ ،والمصنؼ المشتؽ،
ومنتج المصنؼ السمعي أو السمعي البصري ،والفمكمور الوطني ،كما تحدث ىذا القانوف عف المؤلؼ ،وفناني
األداء ،ومنتج التسجيالت الصوتية ،واألداء العمني ،فضال عف تعريفو لالبتكار ،والممؾ العاـ ،والنسخ والنشر،
وما يتمتع بو فنانو األداء ،ومنتجو التسجيالت الصوتية وىيئات اإلذاعة ،مف حقوؽ مالية خاصة.
وعمى سبيؿ المثاؿ نصت المادة رقـ  143مف ىذا القانوف عمى أف يتمتع المؤلؼ وخمفو العاـ ،عمى المصنؼ،
بحقوؽ أدبية غير قابمة لمتقادـ أو لمتنازؿ عنيا .وتشمؿ ىذه الحقوؽ ما يمى:
أوال  -الحق في إتاحة المصنف لمجميور ألول مرة .
ثانيا -الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفو.
ثالثا  -الحق في منع تعديل المصنف تعديال يعتبره المؤلف تشوييا أو تحريفا لو ،وال يعد التعديل في مجال الترجمعة
اعتداءاً إال إذا أغفل المترجم اإلشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعممو لسمعة المؤلف ومكانتو.
وقد أوضحت الالئحة التنفيذية ليذا القانوف ،الجيات أو األماكف أو المكاتب التي يمكف الرجوع إلييا في ىذا
الخصوص ،وىي:
 مكتب حماية حؽ المؤلؼ ومقره و ازرة الثقافة.
 ومكتب حماية برامج الحاسب اآللي وقواعد البيانات ومقره ىيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعمومات.
وتحتؿ مصر المركزاالوؿ بيف الدوؿ العربية في عدد االتفاقيات الخاصة بالممكية الفكرية التي انضمت إلييا
وتبمغ  11اتفاقية مف أصؿ  24اتفاقية ،يمييا المغرب ،فتونس ،فالجزائر ،فمبناف.وعمى الرغـ مف إنشاء المركز
العربي لمممكية الفكرية وتسوية المنازعات عاـ  1998وميمتو تسجيؿ وحماية مصنفات الممكية الفكرية ومف بينيا
المصنفات األدبية والفنية ،إال أنو يالحظ أف ظاىرة التقاضي في حقؿ الممكية الفكرية قميمة ،بصفة عامة ،في
الوطف العربي .وعموما فإف مشكمة حقوؽ الممكية مرتبة بالمستوى الحضاري لممجتمع والمرحمة الحضارية التي
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يجتازىا ،فالممكية محترمة إلى درجة القداسة في المجتمعات المتحضرة ،ومستباحة إلى حد اليواف في المجتمعات
المتخمفة.

ثبينب :انًسئٌنيت األخالليت تجبه انًجتًع:
 -1االلتزاـ بإعداد الطاقات البشرية التي يحتاجيا المجتمع ،وتزويدىـ بأحدث المعارؼ والخبرات المتجددة.
 -2العمؿ عمى ايجاد الحموؿ العممية والعممية المناسبة لممشكالت التي تواجو المجتمع المحيط.
 -3االعتماد عمى رأي المجتمع المحيط في البرامج التي تقدميا الكمية.
 -4االىتماـ بالمشاركة المجتمعية والتشجيع عمييا لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 -5اخضاع البحث العممي ليعمؿ عمى حؿ مشكالت المجتمع ومراعاة أف يكوف البحث العممي ذا قيمة ليا
مردود عممي إيجابي عمى المجتمع وقطاعاتو.
 -6تقوية الروابط مع المؤسسات االنتاجية المختمفة والتي تؤدي إلى التفاعؿ المباشر بينيـ بحيث يسيـ
أعضاء ىيئة التدريس في حؿ المشكالت التي تواجو ىذه المؤسسات.
 -7توطيد أواصر الثقة بيف الكمية والمجتمع.
 -8المحافظة عمى البيئة وعدـ االضرار بيا أثناء التعامؿ مع المواد الكيميائية والبيولوجية الضارة.

تبسعب :انًسئٌنيت األخالليت تجبه لبٌل انيذايب ًانتبرعبث:
 -1يحذر قبوؿ اليدايا أو التبرعات مف جيات مشبوىة أو أشخاص سيئي السمعة أو تثار حوليـ مجادالت
أخالقية أو تمس الشرؼ والنزاىة.
 -2يجب أف تكوف اليدايا والتبرعات التي تتمقاىا الكمية معمنة بشفافية تامة وكذلؾ جيات تمقييا بالكمية
واستخداماتيا.
 -3التوزيع العادؿ لمتبرعات لسد احتياجات األقساـ العممية بالكمية مع مراعاة األولويات.
 -4عدـ ربط اليدايا والتبرعات بأي تأثير عمى سياسات الكمية ونشاطيا.
 -5يحذر عمى أعضاء ىيئة التدريس قبوؿ ىدايا أو تبرعات شخصية خاصة مف أشخاص ليـ عالقة بعمميـ.
 -6وقؼ التعامؿ مع أي جية أو شخص يثبت تورطو في مسائؿ تمس النزاىة أو الشرؼ.
 -7اإللتزاـ بالسياسة الرسمية لمجامعة بشأف قبوؿ اليدايا والتبرعات.

عبشرا :انًسئٌنيت تجبه انًسبًاة ًعذو انتًييس ببنكهيت:
الممارسات العادلة وااللتزام بأخالقيات المينة:
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ضمان العدالة وعدم التمييز:
تحرص الكمية عمى ضماف العدالة وعدـ التمييز بيف الطالب في اآلتى :
•

تعتمد سياسات القبوؿ بالكمية عمى المساواة وعدـ التمييز بيف جميع الطالب.

•

المساواة فى فرص التعمـ والتقويـ حيث تتـ المساواة وعدـ التمييز فى الجداوؿ الدراسية لممحاضرات
والمعامؿ لجميع الطالب.

•

لدى جميع الطالب الفرصة لمقابمة اإلدارة العميا لمكمية أو أعضاء ىيئة التدريس فى أوقات ساعاتيـ
المكتبية.

• توافر نظاـ معمف لمدعـ األكاديمى.
• إعداد مقياس التدرج لمتقييـ فى االمتحانات الشفوية.
ىل تطبق قواعد محددة لضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب؟ وما ىي الممارسات الدالة عمي ذلك؟
•

تحرص الكمية عمى ضماف العدالة وعدـ التمييز بيف الطالب في اآلتى :

•

تعتمد سياسات القبوؿ بالكمية عمى المساواة وعدـ التمييز بيف جميع الطالب.

•

المساواة فى فرص التعمـ والتقويـ حيث تتـ المساواة وعدـ التمييز فى الجداوؿ الدراسية لممحاضرات
والمعامؿ لجميع الطالب.

•

لدى جميع الطالب الفرصة لمقابمة اإلدارة العميا لمكمية أو أعضاء ىيئة التدريس فى أوقات ساعاتيـ
المكتبية.

• توافر نظاـ معمف لمدعـ األكاديمى.
• إعداد مقياس التدرج لمتقييـ فى االمتحانات الشفوية.
تحرص الكمية عمى ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب في اآلتى :
•

أحقية جميع الطالب فى التقدـ بالتماسات إلعادة رصد درجات االمتحانات والبت فى ىذه االلتماسات
واعالـ المتقدـ بااللتماس بنتيجة إعادة الرصد.

•

أحقية جميع الطالب فى التقدـ بشكاوى عف طريؽ لجنة التعامؿ مع المستفيديف بوحدة تقويـ األداء
وضماف الجودة أو مف خالؿ وضعيا فى صناديؽ الشكاوى المنتشرة فى أنحاء متفرقة بالكمية.

• إعداد توصيؼ لمتدريب الصيفى لمطالب واعداد مقياس لتقييـ المتدرب أثناء التدريب.
ىل تم اتخاذ اجراءات /ق اررات تصحيحية لمعالجة أي ممارسات غير عادلة؟
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تحرص الكمية عمى تصحيح أية ممارسات غير عادلة فور إكتشافيا ومف أمثمة ذلؾ:
•

فحص شكاوى الموظفيف مف توقيع الجزاءات عمييـ ورفع الجزاءات عنيـ إف كاف ليـ حؽ فى ذلؾ.

•

تصحيح درجات الطالب المتظمميف مف درجات االمتحاف العممى أو النظرى بعد فحص شكواىـ.

ىل ىناك اجراءات تضمن عدم تعارض المصالح لألطراف المختمفة في المؤسسة؟
تتجنب الكمية التعارض في المصالح:
•

يتـ تمرير بياف عمي جميع أعضاء ىيئة التدريس باألقساـ العممية لالستعالـ عف وجود أقارب حتى
الدرجة الرابعة

•

ال يسمح لعضو ىيئة التدريس بالمشاركة في اإلمتحاف النظري أوالشفوي أو العممي في السنة أو المقرر
الموجود لو أقارب بو .كذلؾ ال يقوـ بالمشاركة فى اإلشراؼ العممى عمى طالب الدراسات العميا األقارب
لو وذلؾ تطبيقاً لالئحة الدراسات العميا بالكمية

ىل يوجد بالمؤسسة دليل لممارسات أخالقيات المينة؟ وىل ىذا الدليل متاح لجميع األطراف؟
تقوـ الكمية بتحديد الممارسات األخالقية والمينية عف طريؽ الوسائؿ اآلتية:
•
•

الميثاؽ األخالقى
لجنة أخالقيات البحث العممى

يتـ اعداد ميثاؽ اخالقى
• يشتمؿ الميثاؽ األخالقى عمى عدة ممارسات:
• االلتزاـ نحو الطالب والكمية ونحو مينة التدريس.
•

إلتزاـ عضو ىيئة التدريس نحو زمالئو والتزامو تجاه البحث العممى والممكية الفكرية وتجاه تعميـ
أخالقيات ممارسة مينة الصيدلة.

• يحوي الميثاؽ الئحة المساواة وعدـ التمييز بالكمية.
ىل تتوافر مصداقية في المعمومات المنشورة عن المؤسسة؟
• توافر معمومات عف الكمية :الموقع اإللكتروني لمكمية.
ت شكيؿ لجنة لتحديث موقع الكمية عمى شبكة المعمومات الدولية برئاسة عميد الكمية وتضـ عضو ىيئة
• ـ
تدريس وىيئة معاونة مف كؿ قسـ عممى.
• الكتيبات التى تصدرىا الكمية.
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ىل ىناك إجراءات تتبعيا المؤسسة في حالة عدم اإللتزام بأخالقيات المينة؟
• تقوـ اإلدارة القانونية بالكمية بالفصؿ في شكاوى الطالب والييئة المعاونة ويتـ توثيؽ ذلؾ أيضًا مف
خالؿ تقرير يصدر سنوياً عف اإلدارة القانونية.
•

شكاوى أعضاء ىيئة التدريس يتـ البت فييا مف قبؿ المستشاريف القانونييف وذلؾ بتكميؼ مف رئيس الجامعة.

يينة انصيذنت
آداة ًأخالليبث ـ
لمينة الصيدلة دور كبير في خدمة المجتمع ،وعمى أفرادىا تقع مسئولية صناعة الخامات
وثيقا بالصحة وبرامج التنمية
الدوائية وتركيبيا وتقديميا لمجميور ،كما أف ىذه المينة ترتبط ارتباطًا ً
وىي تشكؿ بذلؾ عامال مف عوامؿ تقدـ األمـ.
لقد اتفقت شرائح المجتمع – وعمى رأسيـ أىؿ العمـ – عمى شرؼ مينة الصيدلة ونبميا،
فالصيدلي مؤتمف عمى صحة النفس البشرية وىي مف أثمف ما لدى اإلنساف ،ومؤتمف عمى أسرار
المرضى وأعراض الناس ،وذكر الرازي في فضؿ الصيادلة( :أنيـ قد جمعوا خصاالً

لَـ تجتمع

السوَقة بشدة
المموؾ و ّ

الممؾ عمى تفضيؿ صناعتيـ؛ واعتراؼ
لغيرىـ ،منيا اتفاؽ أىؿ األدياف و ُ
الحاجة إلييـ؛ ومجاىدتيـ الدائمة باكتشاؼ المجيوؿ في المعرفة وتحسيف صناعتيـ؛ واىتماميـ
الدائـ بإدخاؿ السرور والراحة عمى غيرىـ).
فإف َعرؼ الصيدلي قدر مينتو وعظيـ شرفيا لـ يسعو إالّ أف يتصرؼ بِما يميؽ بقدرىا

ومكانتيا ،فعمى الصيدلي أف يتصؼ بكؿ صفة حسنة َتميؽ بالشرؼ الرفيع الذي حباه اهلل عز وجؿ
فرجوف ُكرَبيـ ،كما عميو بالمقابؿ أف
وي ِّ
لمف يقضوف حوائج الناس ويمسحوف آالميـ ُ

يسمو بنفسو

عف ارتكاب كؿ ما ال يميؽ بو وبمينتو ،كالخداع ،والكذب ،والتزييؼ ،و ُّ
التكبر ،وادعاء ما ال يعرؼ،

وأكؿ أمواؿ الناس بالباطؿ.
لذا سنتحدث ىنا عف بعض األخالؽ التي ينبغي لمصيدلي

أف يتحمى بيا عمى المستوييف

الشخصي والميني-:
 .1عمى الصيدلي العامؿ في مجاؿ خدمة الصحو واألفراد إحتراـ قواعد المينو وتقدير حياة األنساف .
 .2عمى الصيدلي أف يكوف عادال في معاممة جميع المرضى دوف تمييز .
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 .3عمى الصيدلي إحتراـ أسرار مينتو وأال يبوح بأي معمومات عف المريض اال بإذنو أو في الحاالت النادرة
التي تحتـ فييا مصمحة المريض البوح ببعض المعمومات عنو .
 .4عمى الصيدلي إحتراـ حؽ المريض في حرية االختيار ضمف الحدود الشرعيو.
 .5عمى الصيدلي أف يرفض االشتراؾ في أي عمؿ مف شأنو تعريض المريض لمخطر ألف ذلؾ مخالؼ
ألخالقيات المينو.
 .6مف حؽ الصيدلي االمتناع عف صرؼ الدواء إذا رأى أف مصمحة المريض تقتضي ذلؾ  ،وعمى
الصيدلي تقديـ المشوره لمطبيب الواصؼ اذا دعت الحاجة لذلؾ.
 .7عمى الصيدلي تحديث معموماتو المينيو باستمرار ومتابعة الجديد في عمـ الصيدلو.
 .8عمى الصيدلي تنفيذ المياـ الصيدليو بحرص وتركيز.
 .9عمى الصيدلي أف يتأكد أف كؿ ما ينشره مف معمومات ذات عالقو بمينتو صحيحو وموثوقو ومتـ

اشيو

مع آداب وأخالقيات المينة.
 .10عمى الصيدلي أال يقمؿ مف شأف مينتو ولو جزئيا ،واف يقاوـ بشدة كؿ محاولةؿلمساس ابستقالؿ مينتو.
 .11عمى الصيدلي احتراـ أخالقيات مينة الصيدلو ونظاـ مزاولة المينة.
 .12عمي الصيدلي اف يحافظ عمى حسف مظيره وااللتزاـ بتعميمات اؿممبس داخؿ المؤسسو.
 .13عمى الصيدلي إجتناب أي فعؿ يسيء الى مينتو أو يقمؿ مف شأنيا واف كاف ال يمت لممينو بصمو
واضعا في إعتباره ما لمصيدلو مف مكاف واحتراـ .
 .14عمى الصيدلي مساعدة الجيات الصحيو في جيودىا لحماية الصحو بتقديـ النصح وتكريس جيوده لمرفع
مف مستوى المعايير الصحيو
 .15عمى الصيدلي أف يقوـ بدوره كموجو لمصحو العامو.
 .16عمى الصيدلي أف يشارؾ في االنشطة العمميو المحميو والدوليو والتي تيدؼ الى الرفع مف مستوى المينو.
 .17عمى الصيدلي االحتفاظ بعالقات يسودىا جو الثقو والتعاوف مع الفريؽ الطبي وكافة الجيات اإلخرى
التي يتعامؿ معيا .

عاللت انصيذني يع انًريض
 .1مف اجؿ المريض كاف الصيدلي وليس العكس  000فالشفاء غايو والطب وسيمو .
 .2سموؾ الصيدلي مع المريض دليؿ عمى اخالقو وشخصيتو .
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 .3وتتسع دائرة البر والسماحو وسعة الصدر مف الصيدلي لتشمؿ مع المريض اىمو وذويو في اىتماميـ بو
وخوفيـ عميو وجزعيـ مف اجمو .
 .4المريض امضى الكثير مف الوقت في انتظار الطبيب ودوره في الكشؼ  ,فعمى الصيدلي سرعة تمبية
طمباتو في دقو وجوده وابتساـ ,اليشغمو عنو صديؽ او تميفوف او اي وسيمو مف وسائؿ التسميو .
 .5عمى الصيدلي اف يستمع لممريض وشكواه واف يرشده بامانو لمطريؽ الصحيح وال يشترط اف يدفع لو
المريض اجر نصحو .
 .6المريض مميوؼ ..والصحو حاجو اساسيو ليست ترفاً ًً ..والصيدلي مف اىؿ الحكمو وليس تاج اًر فعميو
اف يمبي ليفة مريضو واف يريحو ويحقؽ –اف استطاع –طمبو .

 .7ينبغي عمى الصيدلي حفظ أسرار الناس وستر عوراتيـ ذلؾ اف الناس يودعوف عند الصيدلي أسرارىـ
طواعيو مستنديف عمى ثقتيـ فيو وقدسية مينتو .
 .8قد يكوف المريض متالمًا موج وعا ًًمجروحًا ..وقد يرفع صوتو عمى الصيدلي مف ألمو فعمى الصيدلي
استيعابو وتحممو .

 .9عمى الصيدلي اف يكتب بوضوح عمى عمب الدواء طريقو االستعماؿ وموانع االستعماؿ .
 .10عمى الصيدلي اف يكوف اميناً مع مرضاه إف وجد معو بديالً لالدويو التي كتبيا الطبيب أف ينصحو
ويخبره .
 .11عمى الصيدلي أال يطمع في المريض واف وجد بديؿ أرخص مف الدواء الذي كتبو الطبيب وال يستطيع
المريض شراءه عميو اف ينصحو .

انصيذني ًانًجتًع
 .1الصيدلي عضو حي في مجتمع يتفاعؿ معو ويؤثر فيو وييتـ أبموره .
 .2واجب الصيدلي اليقتصر عمى صرؼ الدواء فقط وإنما في اتخاذ األسباب الوقائية مف االمراض .
 .3عمى الصيدلي مكافحة العادات التي تودي الى الضرر كالخمر والتدخيف وعدـ النظافو .
 .4عمى الصيدلي المشاركو في الحمالت القوميو بالنصح واالرشاء مثؿ حمالت شمؿ االطفاؿ ,مكافحة
االسياؿ و غير ذلؾ.
 .5ولمصيدلي عمى المجتمع حؽ الثقو الوطيده والعيش الكريـ والرزؽ الوافي والكرامو المصونو .
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 .6ينبغي عمى الصيدلي أال يتاجر في االقراص و األدويو التي تسبب في ادماف الشباب وانييار المجتمع
وحتى لو كانت غير مدرجو في الجداوؿ وحتى لو كاف يعمـ أف مستخدـ ىذا الدواء سيسيء استخدامو
أو يرتكب بو جريمو في حؽ نفسو أو حؽ المجتمع .

الئحـة آداة يينـت انصيـذنـت
 .1يجب اف تكوف العالقو بيف الصيادلو عمى أسس مف التعاوف عمى أداء الواجب .
 .2عمى الصيدلي أال يسىء الى زمالئو سواء باالنتقاص مف مكانتيـ العمميو و األدبيو أو الماديو أو بأية
وسيمو أخرى.
 .3عمى الصيدلي الذي يعمؿ بالمنشاَت الصيدليو المختمفو أيا كاف نوعيا أال يزاحـ زمالئو بطريقو مباشرة
أو غير مباشره ,وأف يمتنع عف المضاربو وأف يتقيد تماماً

باالسعار المحدده وينفذ ق اررات النقابو بعدـ

االتفاؽ عمى عقد أى توريد أدوية ألي ـ ؤسسو أو شركو أو ىيئة ِاال طبقًا لمعقد النموذجي الذي يصدره
مجمس النقابو ،مع التقيد بشروطو ,ويعتبر باطالً كؿ تعاقد يخالؼ العقد النموذجي .

 .4اليجوز لمصيدلي اف يروج لمينتو بأ ي طريؽ مف طرؽ االعالف والنشر وعميو أف يمتنع عف استخداـ
بي وسيمة الجتذاب موظفي المنشأت االُخرى .
الوسائؿ غيرالمشروعو لجمب العمالء وال يسعى أ
 .5يجب اف توافؽ النقابو الفرعيو عمى االسـ التجاري لكؿ منشأة صيدلية جديدة في حدود دائرتيا .
 .6يجب عمى الصيدلي أف يحرص عمى كرامة ـ ؤسستو أماـ الجميور بوجو عاـ وعمالئو بوجو

خاص,

واف يحسف معاممة المتردديف عمى منشأتو.
 .7يجب أال تكوف التذكره الطبيو موضع بحث في صالحية الدواء بيف الصيدلي والمريض .
 .8يجب أ ف يتعاوف الصيدلي كعضو عامؿ مع نقابتو عمى تنفيذ أحكاـ القوانيف والموائح ذات االرتباط
بتقاليد المينة وَادابيا ويكوف لمف تنتدبو النقابو العامو أو الفرعيو حؽ مراقبة تنفيذ قانوف النقابو والئحتيا
الداخميو والئحة اَداب المينة والصيدلي ممزـ بتيسير ميمة المندوب .

يحتٌيبث انذنيم
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انًراجع


أخالليبث ًآداة انًينت في انجبيعبث
أ.د /صذيك يحًذ عفيفي -رئيس أكبديًيت طيبت انًتكبيهت ًرئيس يجهس إدارة
انًشرًع انمٌيي نهتربيت األخالليت.



أخالليبث ًآداة انًينت في انجبيعبث (دنيم انًتذرة) يبيٌ .2004



أخالق انًينت عنذ أستبر انجبيعت – دكتٌر صذيك عفيفي www.al-
awael.com



أخالليبث ًآداة انًينت في انجبيعبث www.bo7oth.com
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