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 الميثاق األخالقي لالختصاصيين االجتماعيين األردنيين
 صادر عن الجمعية األردنية لالختصاصيين االجتماعيين

 
ملزمة لتنظٌم تسمى هذه الوثٌقة المٌثاق األخالقً لالختصاصٌٌن االجتماعٌٌن، وتعتبر مرجعٌة   (:1) لمادةا

. حسب األصولإقرارها تارٌخ  اعتبارا من األردنٌٌنالختصاصٌٌن االجتماعٌٌن وممارسة مهام ا
 

ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا المٌثاق المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل  (:2)المادة 
 .القرٌنة على غٌر ذلك

 
وزارة التنمٌة االجتماعٌة :    ارةالوز

وزٌر التنمٌة االجتماعٌة :    الوزٌر
.     الجمعٌة األردنٌة لالختصاصٌٌن االجتماعٌٌن: الجمعٌة
. مهنة العمل االجتماعً:    المهنة

. المٌثاق األخالقً لالختصاصٌٌن االجتماعٌٌن األردنٌٌن:    المٌثاق

العمل  هو الشخص الحاصل على شهادة جامعٌة واحدة على األقل فً  : االختصاصً االجتماعً
عن طرٌق الدراسة المنتظمة فً جامعة  (الخدمة االجتماعٌة)االجتماعً 

 ساعة معتمدة، (80) ثمانٌنمواد تخصص ال تقل عن  معترف بها تتضمن
وتدرٌباً مٌدانٌاً ال ٌقل عن  سبعمائة ساعة عمل وفق معاٌٌر وضوابط معتمدة 

  .من جهات االعتماد الرسمٌة

على مستوى الفرد، الجماعة، ذلك سواء كان أو طالبها، متلقً الخدمة  : المستفٌد
. المؤسسة أو المجتمع

 
 

مهنة ترتكز على المعرفة العلمٌة والممارسة العملٌة والقٌم  (الخدمة االجتماعٌة)العمل االجتماعً :   (3)المادة 
 لتحسٌن األداء االجتماعً لألفراد والجماعات وتمكٌنهم من مواجهة التحدٌات التً تعترضهم األخالقٌة، تهدف 

ومساعدتهم فً استثمار مواردهم إلى أكبر قدر ممكن لما فٌه مصلحتهم الفضلى فً التمتع بحٌاة كرٌمة ومجتمع 
   .مستقر آمن متكافل ٌنعم أفراده بالعدالة والمساواة وعدم التمٌٌز أو الظلم

 
 

 :المبادئ واألهداف: (4) المادة
تنبثق فلسفة المٌثاق من القٌم الدٌنٌة اإلسالمٌة والدستور األردنً والتشرٌعات النافذة، وبما  :أوال

:  ٌحقق المبادئ التالٌة
. العدالة االجتماعٌة -
.  الكرامة االنسانٌة -
 .األخوة اإلنسانٌة والتواصل -
. وحدة األسرة والمجتمع -
. النزاهة والمسؤولٌة والمساءلة -
 .األمانة والكفاءة -
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:  األهداف الرئيسة للميثاق:ثانيا
.  وتقدٌم خدمة فضلى نظٌم الممارسة المهنٌة وضبطهات -  
.  حقوق المستفٌدٌنضمان - 
.  االجتماعٌٌن حقوق االختصاصٌٌنحماٌة - 
 .االرتقاء بالمهنة والمنتسبٌن إلٌها - 

 

:  الواجبات المهنية العامة لالختصاصي: (5 )مادةال
 : االجتماعً بالواجبات المهنٌة العامة التالٌةاالختصاصًٌلتزم 
 . والصالح العامالشرائع السماوٌة والدستورٌة والقانونٌةاألحكام ومراعاة  .1
 . والتسامح والصبرواإلخالص  والصدقاألمانةمن التحلً باألخالق الحمٌدة  .2
 .العملااللتزام بحسن المظهر والملبس بما ٌتناسب مع طبٌعة  .3

بعٌداً عن أي شكل من أشكال التمٌٌز العرقً أو المكانً أو بعدالة ومهنٌة معاملة المستفٌد  .4
 .الطائفً أو الجنسً

. والمهنة فً مجال العمل االرتقاءالسعً إلى التقدم و .5
 .الترفع عن قبول الهداٌا والهبات المادٌة والعٌنٌة سواء من المستفٌدٌن أو المتدربٌن .6

 .االمتناع عن القٌام بأي عمل أو ممارسة تتعارض معهااللتزام بمقتضٌات هذا المٌثاق و .7

 
: واجبات االختصاصي تجاه المستفيد: (6)المادة 
:  االجتماعً عند تقدٌم الخدمة للمستفٌد بما ٌلًاالختصاصًٌلتزم 
.  ومسئولٌتهوخبرتهاختصاصه تقدٌم الخدمة فً مجال  -1
 .مواعٌد المقابالت واألعمال المحددة مسبقاً مع المستفٌداحترام  -2

توصٌف  للوصول إلى  او حاجاتهالمستفٌدبحقوق  المتعلقةالسعً لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات  -3
 .علمً محكم وفق منظور شمولً تكاملً فً التحلٌل والتقٌٌم والتدخل

حال استخدام أسلوب التسجٌل السمعً أو الحصول على الموافقة المسبقة من المستفٌد أو وصٌه  فً  -4
 .البصري

 والحصول على موافقته هاوالوسائل التً ستتبع لحل والبدائل والطرقبنتائج تقٌٌم حالته  المستفٌد إعالم -5
 .التً ٌمكنه الحصول علٌها على ذلك، وتعرٌفه بالخدمات المسبقة

 . احترام إرادة واختٌارات ذوي التمٌٌز بعد بٌان الخٌارات الممكنة -6

 له عالقة به طرفااللتزام بمبدأ سرٌة المعلومات التً ٌحصل علٌها سواء من طرف المستفٌد أو من أي  -7
 .طرف آخر أو بموجب أمر قضائًحدوث خطر ٌقع على المستفٌد أو على أي  ال فً حالة توقعإ

 .تهقمواف وأ دون علمه عملٌة مساعدة المستفٌد أي طرف ثالث فً إشراكتجنب  -8

 أو ٌعانً أي ة كان تحت السن القانونًإذا (أو الوصً)الحصول على موافقة مسبقة من ولً أمر المستفٌد  -9
. اإلعاقة التً تمنعه من حرٌة التصرف وتحول دون ممارسته ألهلٌته القانونٌةشكل من أشكال 

.  تحوٌل المستفٌد إلى ذوي االختصاص من الزمالء إذا دعت الحاجة إلى ذلك -10
 مادٌة أو اجتماعٌة أو أوشخصٌة االبتعاد عن أي شكل من أشكال استغالل المستفٌد لتحقٌق أي مكاسب  -11

 . عاطفٌة أو جنسٌة
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: واجبات االختصاصي تجاه زمالئه: (7)المادة 
: ٌلتزم االختصاصً بالمسؤولٌات والواجبات التالٌة تجاه زمالئه فً العمل

. معاملة الزمالء باحترام ومساندة وثقة .1
تقدٌم خدمة فضلى للمستفٌد، وتحقٌق االرتقاء التعاون مع زمالئه فً العمل من أجل  .2

 .الذاتً والمهنً

 .المحافظة على العالقات الجٌدة مع زمالء العمل فً التخصصات األخرى .3

االلتزام بمكارم األخالق واالبتعاد عن األخالق الذمٌمة من غٌبة أو نمٌمة أو تجرٌح  .4
 .تجنب االنتقاد الجارح أو السلبً للزمالء بأي شكل وألي سببشخصً أو مؤسسً، و

فً حال اختلفت وجهات النظر أو حدوث خالف بٌن الزمالء تراعى قواعد النصٌحة  .5
 .والمجادلة بالتً هً أحسن وإتباع األسالٌب واألعراف المعتبرة فً مثل هذه الحاالت

 بأي مشكلة أو خالف شخصً بٌن االختصاصٌٌن أو ٌن أو المتدربٌن المستفٌدإقحامتجنب  .6
 .الزمالء

المحافظة على سرٌة المعلومات المشتركة بٌنه وبٌن وزمالئه فً سٌاق عالقاتهم المهنٌة  .7
 .والرسمٌة

 
: واجبات االختصاصي تجاه المؤسسة التي يعمل فيها: (8)المادة 

: فٌهاٌلتزم االختصاصً بالمسؤولٌات والواجبات التالٌة تجاه المؤسسة التً ٌعمل 
 .بأداء المهام الوظٌفٌة والعالقات التواصلٌةالتقٌد بتعلٌمات وأنظمة المؤسسة فٌما ٌتعلق  .1
 .االمتناع عن استخدام أٌة ممتلكات تعود للمؤسسة لغاٌات خاصة أو شخصٌة .2
 . أي عمل فً المؤسسة ٌتعارض والمٌثاق األخالقً للمهنةعلى المسئولٌناطالع  .3
. هذا المٌثاقمن محتوٌات وأٌاً  ٌتعارض ( أو غٌرهاتطلبه منه المؤسسة)تجنب القٌام بأي عمل  .4
الورقٌة أو ملفات وفً وسائل حفظ آمنة بما فٌها اللمستفٌدٌن فً مكان آمن احفظ السجالت المتعلقة ب .5

. اإللٌكترونٌة
 بأٌة معلومات أو بٌانات أو تصرٌحات لوسائل اإلعالم عن المؤسسة أو عن طبٌعة عملها أو اإلدالءعدم  .6

 .تها وتعلٌماتهاوبما تسمح به أنظمإدارة المؤسسة برامجها إال بموافقة  وأنشاطاتها 
 

 :البحث العلمي: (9)المادة 
: ٌلتزم االختصاصً بالمسؤولٌات والواجبات التالٌة تجاه البحث العلمً

. إتباع المنهجٌة العلمٌة فً كافة مراحل البحث بأمانة وموضوعٌة ومصداقٌة -1
توظٌف تكامل منهجً كمً ونوعً ٌسهم فً التحدٌد الدقٌق للمشكالت واقتراح الحلول والتدخالت المهنٌة  -2

. المناسبة لها
تعرٌف المستفٌدٌن المراد إجراء البحث عنهم بأهداف البحث وإجراءاته واستخداماته وأخذ موافقتهم  دون  -3

 إخضاعهم ألي شكل من أشكال اإلجبار ظاهراً أو خفٌاً، 

الحصول على الموافقة المسبقة على إجراء البحث من الجهات المعنٌة بأخالقٌات البحث سواء المجالس أو  -4
. اللجان أو ما ٌقوم مقامها

 
االمتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فٌها التشرٌعات المتعلقة بحماٌة البٌانات، وكفالة السرٌة  -5

. واحترام خصوصٌة المستفٌدٌن ومنع تصوٌرهم
إذا كانت سن المبحوث أقل من السن القانونٌة أو كانت لدٌه إعاقة تحول دون قدرته على تحمل المسؤولٌة  -6

أو اتخاذا القرار فإنه ٌجب أخذ الموافقة المسبقة من ولً أمره، واحترام حقهم فً االنسحاب من البحث فً أي 
.  وقت ٌشاءون
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. المحافظة على سرٌة المعلومات وضمان خصوصٌة المبحوثٌن -7
فً حال احتمالٌة تعرض المبحوث ألضرار نفسٌة أو اجتماعٌة أو جسمٌة بسبب الدراسة فإن على  -8

. االختصاصً التوقف عن البحث ومراجعة خطته وإجراءاته وعدم استخدام نتائج البحث
على نتائج الدراسة بعد االنتهاء منها، وتقدٌر جهودهم ومشاركتهم فً احترام حق المبحوثٌن فً االطالع  -9

 .البحث

 .االلتزام بأصول النزاهة والشفافٌة فً طلب التموٌل وإدارته، وذلك وفقا للتشرٌعات والمعاٌٌر النافذة -10

 
: التعليم والتدريب: (10)المادة 

:  ٌلتزم االختصاصً العامل فً مجال التعلٌم والتدرٌب بما ٌلً
 تسمح به قوانٌن المؤسسة والمهارات ممابأكبر قدر ممكن من المعرفة والمتدربٌن  الطلبة العمل على إفادة -1

 ، والفترة الزمنٌة المحددة للتدرٌب

، تطوٌر معرفته النظرٌة والعملٌة بشكل مستمر -2
موضوعٌة وفق معاٌٌر واضحة ومعلنة ومعتمدة من قبل جهات  الطلبة المتدربٌن بكل أمانة وأداءتقٌٌم  -3

. التدرٌب والتعلٌم
 .إعالم المستفٌدٌن عن أٌة خدمات ٌقدمها المتدربون -4

 

 :أحكام عامة: (11)المادة 
ًً لقواعد السلوك األخالقً -1  ضمن  المهنً، لكافة االختصاصٌٌن االجتماعٌٌن العاملٌنٌعتبر هذا المٌثاق منظماً

، ومرشداً للمؤسسات وللبرامج األكادٌمٌة والمهنٌة التً تعنى بتشغٌل (الخدمة االجتماعٌة)مهنة العمل االجتماعً 
.  وتعلٌمهم وتدرٌبهماالختصاصٌٌن

تلتزم المؤسسات العاملة فً مجال الخدمة االجتماعٌة والتً تحتاج طبٌعة عملها إلى تلك الخدمة بتشغٌل  -2
 االختصاصٌٌن االجتماعٌٌن فً مجاالت الخدمة االجتماعٌة والمهام المرتبطة بمهنة العمل االجتماعً

تضمن المؤسسات التعلٌمٌة ومجالس االعتماد أن تكون البرامج األكادٌمٌة فً الكلٌات والجامعات التً تدرس  -3
الخدمة االجتماعٌة أو العمل االجتماعً ملتزمة بالمعاٌٌر الوطنٌة والعالمٌة المعتمدة، وأن ٌتحقق فً الذٌن ٌقومون 

.  بالتدرٌس فً هذه البرامج الحد االدنً من التأهٌل األكادٌمً والمهنً المعتمد

الراغبٌن الذٌن ال ٌحملون المؤهالت األكادٌمٌة والمهنٌة المعتمدة وفقاً  ٌتم توفٌق أوضاع الممارسٌن المٌدانٌٌن -4
ألحكام هذا المٌثاق بالتعاون بٌن الوزارة والجمعٌة والجامعات بما فً ذلك استحداث برامج أكادٌمٌة ومهنٌة 

. معتمدة

. رئٌس الجمعٌة وهٌئتها اإلدارٌة مسئولون عن تنفٌذ مقتضٌات هذا المٌثاق -5


