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كلمة رئيس الهيئة اإلدارية جلمعية 
املقاصد اخلريية االسالمية 

احلكم  اأ�س�س  بناء  �سبيل  يف  اجراءاتنا  اليوم  ن�ستكمل 
وال�سفافية يف م�ست�سفى  النزاهة  وتعزيز قيم  ال�سالح، 
املتبعة  العاملية  املعايري  مواكبة  اأجل  ومن  املقا�سد، 

الدخال اال�سالحات والتطورات االدارية املطلوبة.

العمل  اىل  عمدنا  املقا�سد  وم�ست�سفى  جمعية  يف  اننا 
مبادئ  نعزز  حتى  )اأمان(  ائتالف  مع  امل�سرتك 
بتطبيق  ولنقوم  م�ستدام،  ب�سكل  وامل�ساءلة  ال�سفافية 
كل  وحماربة  واخلارجي،  الداخلي  التدقيق  اجراءات 

ظاهرة ف�ساد قد تلوح يف �سماء موؤ�ستنا.

من هنا فاإن اإدارة اجلمعية واإذ تقّر وت�سادق على مدونة 
امل�ست�سفى،  يف  للعاملني  االخالقية  واملعايري  ال�سلوك 
مبادئ  بتطبيق  طوعي  وب�سكل  نلتزم  اأننا  على  نوؤكد 
اإىل  ون�سعى  املوؤ�س�سة  لهذه  ننتمي  الأننا  الر�سيد  احلكم 
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فل�سطني،  عا�سمة  القد�س  يف  ودورها  ا�سمها  تر�سيخ 
وا�سمحوا يل اأن اأتقدم بوافر ال�سكر واالمتنان لالئتالف 
ودعم  للم�ست�سفى،  الالزم  االإ�سناد  بتقدمي  تعهد  الذي 
الرقابة  وحدة  قدرات  وتنمية  تطوير  يف  االإدارة  جهود 

الداخلية يف املقا�سد، وبناء قدرات العاملني فيه.

وفقكم اهلل ووفقنا نحو تعزيز �سمود موؤ�س�ساتنا 
املقد�سية وتطورها و�سكرًا لكم .

الدكتور عرفات الهدمي

كلمة االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة 
»أمان«

يف اإطار عمل اأمان امل�ستمر يف بناء نظام نزاهة وطني 
ي�ستمل على �سيا�سات واإجراءات حتد من فر�س الف�ساد، 
من  لعدد  �سلوك  مدونات  اإعداد  على  اأمان  عملت 
ال�سلوك  مدونات  الفل�سيطينية، حيث حتدد  القطاعات 
املعايري واالأخالقيات و�سلوكيات العمل املهنية من اأجل 
اتباعها اأثناء اآداء العاملني الأعمالهم، وبالرغم من اأن 
اأنها  اإال  طوعيًا،  يعترب  العاملني  قبل  من  املدونة  تبني 
والقوانني  للموؤ�س�سة  الداخلية  االأنظمة  اإحرتام  ت�سرتط 
عن  تعرب  املدونات  فاإن  ذلك  اإىل  وباالإ�سافة  ال�سارية، 
اإخال�س املوظف يف خدمة املواطنني الذي ي�سكل اأ�سا�س 
الطوعي  ا�ستعداده  وبالتايل  للمواطنة،  ومفهومه  عمله 
ونظم  ال�سفافية  ومبادئ  النزاهة  قيم  مبوجب  للعمل 

امل�ساءلة، اإ�سافةً  الإحرتامه لزمالئهة وم�سوؤلياته.

ياأتي اإعداد مدونة �سلوك العاملني يف جمعية م�ست�سفى 
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مقدمة
عمل  يف  االأ�سا�سية  الدعامة  هو  الب�سري  العن�سر  الأن 
م�ست�سفى املقا�سد، والعامل الرئي�س يف تطوير اخلدمات 
مدونة  اإىل  يحتاج  فاإنه  ونوعًا،  كّمًا  املقدمة  ال�سحية 
ال�سلوك  قواعد  تو�سح  مو�سوعية  واأُ�س�س  مبادئ  ت�سع 
الوظيفي واأخالقيات املهنة، بحيث ت�سكل امل�سار االأمثل 
وباملواطنني  بزمالئه  املوظف  ولعالقة  الوظيفي  لالأداء 

خالل عمله.

اإن�ساف موظفي امل�ست�سفى،  اأن العمل على  وال �سك يف 
وتقدير ر�سالتهم النبيلة وخدماتهم االإن�سانية وجهودهم 
يدعم  اأن  �ساأنه  من  املواطنني،  قبل  من  املخل�سة 
البذل  من  املزيد  على  قدرتهم  من  يعزز  واأن  جهودهم 

والعطاء لتلبية احتياجات املواطنني وتوقعاتهم.

االأخالقية  واملعايري  ال�سلوك  مدونات  احرتام  اإن 
طوعٌي  امل�ست�سفى،  مبوظفي  اخلا�سة  وتلك  عمومًا، 

املقا�سد اخلريية اال�سالمية، ا�ستكمااًل ملا قامت به اأمان 
من اإعداد مدونات �سلوك العاملني يف القطاع ال�سحي، 
والتي �سملت املبادئ والقواعد العامة التي حتدد معايري 
ال�سحي  القطاع  يف  العاملني  و�سلوكيات  واأخالقيات 
ب�سكل عام. وترى اأمان يف م�ساعدة املوؤ�س�سات مبوائمة 
املدونة العامة مبا يتالئم مع خ�سو�سيتها واحتياجاتها 

ا�سهامًا منها يف ت�سهيل تطبيق املدونة.



1011

اأ�سول  احرتام  ومن  واالأخالق،  ال�سمري  وحي  من  نابٌع 
الرقابة  على  رئي�س  ب�سكل  ويعتمد  ومقت�سياتها،  املهنة 
العمل  الأن  وذلك  النجاح،  �سرُّ  وهذا  الداخلية،  الذاتية 
وقائي  �سياج  اإىل  يتحول  اأن  يلبث  ما  املدونة  مببادئ 
ومن  القانون  خمالفة  يف  الدخول  من  املوظف  يحمي 
ويعزز  الوظيفي،  اأدائه  من  ويرفع  املحظورات،  ارتكاب 
الثقة بكفاءته املهنية، ويزيد من ثقة املواطنني بنزاهة 
وم�سداقية وكفاءة املوؤ�س�سة التي يعمل بها وينتمي اإليها.

االأخالقية ملوظفي  واملعايري  ال�سلوك  فاإن مدونة  لذلك، 
ال�ساملة  املنظومة  من  اأ�سياًل  جزًء  ت�سكل  امل�ست�سفى، 
القطاع  يف  والفاعل  ال�سليم  واالأداء  ال�سالح  للحكم 

ال�سحي.
          

مبادئ املدونة
تعك�س  اأ�سا�سية  مبادئ  �ستة  على  املدونة  هذه  تعتمد 
يف  املوظف  ب�سلوك  اخلا�سة  االأخالقية  الواجبات 

م�ست�سفى املقا�سد اأثناء تاأديته اخلدمة وهي:
احرتام القانون: ويعني االمتثال للقواعد واالأحكام . 1

القانونية الناظمة للعمل؛ اأي الت�سريعات ال�سحية 
اأحكام  وتطبيق  القانونية،  م�ستوياتها  مبختلف 
�سيادة  مبداأ  الأن  اإبطاء،  اأو  تاأخري  دون  الق�ساء 
القانون وا�ستقالل الق�ساء اأ�سا�ٌس للحكم ال�سالح.

احليادية: وتعني الت�سرف مبو�سوعية يف الق�سية . 2
اعتبارات  اأية  عن  بعيدًا  املوظف،  على  املعرو�سة 
يف  واالإر�ساد  والن�سح  اخلدمات  وتقدمي  اأخرى، 
بذات  املواطنني  لكافة  املختلفة  ال�سحية  املجاالت 
توجهاتهم  عن  النظر  وبغ�س  املطلوبة،  اجلودة 

ال�سيا�سية املختلفة.
للمواطنني . 3 اخلدمات  تقدمي  وتعني  النزاهة: 

ثقته  ونيل  املواطن  خدمة  الأن  واإخال�س،  باأمانة 
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على  يتعني  فاإنه  لذلك  العامة،  الوظيفة  غاية  هما 
ثقة  على  للحفاظ  ي�سعى  اأن  امل�ست�سفى  موظف 
نزاهة  اأهمية  على  والتاأكيد  وتعزيزها  املواطنني 
العامة  امل�سلحة  على  واحلر�س  ال�سحية،  االإدارة 
للمجتمع؛ باأاّل ي�ستخدم من�سبه و�سلطاته اأو ي�سمح 
ُيغّلب  واأن  �سليمة،  غري  بطريقة  با�ستخدامها 
امل�سلحة العامة دومًا على م�ساحله ال�سخ�سية يف 
حال ن�سوء ت�سارب بني هذه امل�سالح، واأن يك�سف 
وا�ستغالل  ال�سلطة  ا�ستخدام  اإ�ساءة  حاالت  عن 
واأن  عليها،  اطلع  اأن  حال  االإدارة  و�سوء  النفوذ 
غري  بطريقة  الر�سمية  املعلومات  عن  يك�سف  ال 

�سحيحة اأو اأن ي�ستخدمها الأغرا�س �سخ�سية.
املهنية: يتعني على موظفي امل�ست�سفى، عند اأدائهم . 4

اأعلى  وفق  تنفيذها  �سمان  الوظيفية،  واجبات 
املعايري املهنية املتعارف عليها يف جمال اخلدمات 
اخلدمات  وكفاءة  جودة  ي�سمن  ومبا  ال�سحية، 

املقدمة، ونيل ثقة املواطنني ور�ساهم. 

يوؤدي . 5 اأن  امل�ست�سفى  موظف  على  يتعني  االجتهاد: 
وعناية  واجتهاد  جد  بكل  املواطنني  جتاه  واجبه 
اأ�سحاب حاجة ويتوقعون  اأنهم  وانتباه، واأن يدرك 
واخلدماتي،  االإن�ساين  ال�سعيد  على  الكثري  منه 
يف  املطلوبة  االإجرائية  بالعدالة  يتقيد  اأن  وعليه 
عملية �سنع القرارات االإدارية، واأن يقدم الن�سيحة 
املنا�سبة مل�سوؤوليه يف العمل ويف التوقيت املنا�سب، 
واأن يتجنب ال�سلوك الذي ينم عن االإهمال اأو عدم 

االكرتاث. 
االقت�صاد والفعالية: ينبغي على موظف امل�ست�سفى . 6

عند قيامه بواجباته الوظيفية اأن يحر�س على عدم 
تبديد املال العام اأو اإ�ساءة ا�ستخدامه اأو ا�ستعماله 
املوارد  اأ�سكال  كل  يدير  واأن  �سليمة،  غري  بطريقة 
توؤدي  بطريقة  واملادية  الب�سرية  كاملوارد  العامة 
العامة،  واالإيرادات  املمتلكات  على  احلفاظ  اإىل 
ال�سحية  واخلدمات  الرعاية  تقدمي  ي�سمن  واأن 

للمواطنني بفعالية وجودة عالية يف االأداء.  
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منطلقات املدونة
تنطلق هذه املدونة من اأن:

والثقة . 1 االأمانة  تتطلب  امل�ست�سفى  يف  الوظيفة 
واالإح�سا�س العايل بامل�سوؤولية.

معايري ال�سلوك املتوقعة من العاملني يف امل�ست�سفى . 2
امل�ستوى  االأهمية على  بالغ  حتوز على و�سع خا�س 
م�سروع  قلق  م�سدر  وتظل  واخلدماتي،  االإن�ساين 

ومتوا�سل بالن�سبة للمجتمع و�سانع القرار.
على . 3 ذاتية  لرقابة  يخ�سع  امل�ست�سفى  موظف 

االأبعاد  ويدرك  الوظيفي،  و�سلوكه  ت�سرفاته 
وظيفته،  لطبيعة  واملهنية  واالأخالقية  االإن�سانية 
جتاه  ال�سمري  ويقظة  واالنتماء  بالوالء  ويتمتع 
تت�سل  التي  والتخ�س�سية  االإدارية  الفعاليات 

بعمله.
موظف امل�ست�سفى يوؤثر وبطرق خمتلفة على كيفية . 4

املالية،  واملخ�س�سات  للموارد  االأمثل  اال�ستخدام 
يثري  املوارد  تلك  ا�ستخدام  اإ�ساءة  فاإن  لذلك 

اأخالقيات العمل يف  ت�ساوؤالت لدى املواطنني حول 
االأداء  يف  التقدم  اإمكانية  مدى  وحول  امل�ست�سفى، 
ال�ساملة  ال�سحية  الرعاية  بهدف �سمان  ال�سحي 
لكافة املواطنني وا�ستمراريتها ال�سيما يف حمافظة 

القد�س.
املقا�سد . 5 وم�ست�سفى  عمومًا  ال�سحي  القطاع 

االأمثل  لال�ستخدام  احلاجة  باأم�س  خ�سو�سًا 
املتاحة،  املالية  واملخ�س�سات  الب�سرية  للموارد 
الطريق  ميهد  مبا  الذات،  على  االعتماد  وتعزيز 
ال�سحية  واملرافق  املوؤ�س�سات  بقدرة  الثقة  لتعزيز 
يف القد�س على تقدمي اأف�سل اخلدمات للمواطنني، 
يف  اجلميع  حق  و�سمان  بها،  امل�ستمر  والنهو�س 

الرعاية ال�سحية، وو�سولها اإىل كافة املناطق. 
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ما تقر به املدونة
بهذا . 1 النهو�س  يف  يرغبون  امل�ست�سفى  يف  املوظفني 

باخلدمات  واالرتقاء  واحليوي،  الهام  القطاع 
اإىل  وو�سولها  ا�ستمراريتها،  و�سمان  ال�سحية، 

كافة املواطنني.
حاجة . 2 مدى  يدركون  امل�ست�سفى  يف  املوظفني 

الوقت  واأن  يقدمونها،  التي  للخدمات  املواطنني 
ثمني وبخا�سة عندما يتعلق االأمر ب�سحة و�سالمة 
واأخالقيًا  اإن�سانيًا  عماًل  يوؤدون  واأنهم  املواطن، 

نبياًل ي�ستحق البذل والعطاء.
الت�سرف بطريقة . 3 امل�ست�سفى يريدون  املوظفني يف 

اأخالقية واإن�سانية ومهنية، ويرغبون بالفوز باأعلى 
درجات االحرتام بني املواطنني.

اإمكانية . 4 اإبطال كل  املوظفني يف امل�ست�سفى يريدون 
العامة  امل�سلحة  بني  امل�سالح  يف  تعار�س  حلدوث 

وم�ساحلهم ال�سخ�سية قبل ح�سولها.
اأو الت�سارب يف امل�سالح هي من . 5 م�ساألة التعار�س 

اأكرث االأمور تعقيدًا يف جمال االأخالقيات لعالقتها 
باملكت�سبات املادية باأنواعها املختلفة.

أهداف املدونة
حتديد معايري ال�سلوك واالأخالق املرغوبة واملتوقعة . 1

من العاملني يف امل�ست�سفى.
واملتوقع . 2 فيه  املرغوب  بال�سلوك  املواطنني  تعريف 

من العاملني يف امل�ست�سفى.
الرتويج للمعايري املهنية واأخالقيات ال�سلوك.. 3
اإطار . 4 يف  وامل�سوؤول  املثايل  املهني  ال�سلوك  و�سع 

حمدد بداًل من اأن ُيرتك لالجتهاد ال�سخ�سي لكل 
موظف اأو اإدارة.

املواطنني . 5 بني  املتبادلة  الثقة  على  املحافظة 
والعاملني يف امل�ست�سفى وتعزيزها با�ستمرار.

ت�سجيع العاملني يف امل�ست�سفى على تنمية قدراتهم . 6
االإدارية  املجاالت  يف  الوظيفية  ومهاراتهم 

والتخ�س�سية والفنية.
�سفافية . 7 اأكرث  الوظيفية  البيئة  جعل  يف  امل�ساهمة 

وم�سداقية يف امل�ست�سفى.
القد�س . 8 حمافظة  يف  ال�سحي  بالقطاع  النهو�س 
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و�سمان  ال�سحية  الرعاية  بخدمات  واالرتقاء 
كافة  اإىل  وو�سولها  االأمثل  بال�سكل  ا�ستمراريتها 

املواطنني. 

الفئة املستهدفة
يف  العاملني  املوظفني  كافة  اإىل  املدونة  هذه  تتوجه 
م�ست�سفى املقا�سد، مبختلف فئاتهم ودرجاتهم الوظيفية، 
وت�ستهدف كافة الوظائف االإدارية والتخ�س�سية والفنية 

العاملة يف امل�ست�سفى.

دور القيادة يف املستشفى
تبني مدونة ال�سلوك واملعايري االأخالقية، والرتويج . 1

لها، وتدريب املوظفني عليها يف خمتلف امل�ستويات 
الوظيفية، واعتمادها كاأ�سا�س يف عملية التقييم.

منا�سب . 2 مكان  تخ�سي�س  ت�سمن  عمل  بيئة  توفري 
لطبيعة عمل املوظفني وحوافز مادية ومعنوية ت�ساعد 
على تعزيز والء املوظف للموؤ�س�سة ولي�س لالأ�سخا�س.

ومهام . 3 امل�ست�سفى،  يف  االإدارية  امل�ستويات  حتديد 
الدوائر واملوظفني والو�سف الوظيفي لهم، وحدود 
الوحدات  بني  العالقة  وطبيعة  م�سوؤولياتهم، 
والرقابة  االإ�سراف  ونطاق  املوؤ�س�سة،  يف  االإدارية 

وامل�ساءلة واملحا�سبة.
حقوق . 4 على  احلفاظ  ت�سمن  �سيا�سات  تبني 

يف  مت�ساوية  فر�س  على  احل�سول  يف  املواطنني 
وتويل  ال�سحية،  والرعاية  الطبية  اخلدمات  تلقي 
بذات الوقت اأهمية خا�سة ومو�سوعية يف التعامل 

مع احلاالت الطارئة.
امل�ست�سفى . 5 قدرة  تعزيز  اإىل  تهدف  �سيا�سات  تبني 

و�سمان جودة اخلدمات التي تقدمها.
تراعي . 6 معلنة  وترقية  توظيف  اإجراءات  تبني 

التدخل  من  ومتنع  املطلوبة  واخلربة  الكفاءة 
عملية  يف  املو�سوعية  غري  واالعتبارات  ال�سيا�سي 

التوظيف والرتقية.   
حتديد االإجراءات واجبة االتباع يف عملية امل�ساركة . 7
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يف املوؤمترات الدولية والتمثيل والبعثات اخلارجية 
عمل  مقت�سيات  مع  توافقها  اإىل  يوؤدي  ب�سكل 
االأداء  وحت�سني  اأهدافها  حتقيق  ويكفل  امل�ست�سفى 

فيها وتر�سيد نفقاتها.
اإ�سراك جمهور امل�ستفيدين من خدمات امل�ست�سفى . 8

والربامج  ال�سيا�سات  وو�سع  القرارات  باتخاذ 
املتعلقة باخلدمات املقدمة لهم.

امللفات . 9 حفظ  ت�سمن  التي  االإجراءات  اتخاذ 
وال�سجالت واملعلومات التي تخ�س املواطنني ب�سكل 
اخل�سو�سية  على  ويحافظ  اإليها،  الو�سول  ي�سهل 

وال�سرية وفقًا للقانون.

واجبات القيادة يف املستشفى
يف . 1 العامة  واملوارد  املمتلكات  ا�ستخدام  عدم 

اأو  �سيا�سية  اعتبارات  بناًء على  خدمة جهة معينة 
اجتماعية خا�سة. 

الوقت . 2 وتقلي�س  االإجراءات  ت�سهيل  على  العمل 

الالزم التخاذ القرارات واإجناز املعامالت.
املواطنني . 3 كرامة  احرتام  ت�سمن  عمل  بيئة  توفري 

والتنوع الثقايف والديني وخ�سو�سية املراأة، وتوفر 
�سروط االأمان وال�سالمة.

امل�ست�سفى . 4 بعمل  املتعلقة  املواطنني  باآراء  االأخذ 
وجمعها الإدماجها �سمن خطط واأهداف و�سيا�سات 

وبرامج امل�ست�سفى.
مت . 5 من�سورة  غري  عامة  معلومات  ا�ستخدام  عدم 

الوظيفية  ال�سالحيات  مبوجب  عليها  احل�سول 
لتحقيق اأهداف وم�سالح خا�سة.

يف . 6 املواطن  حق  م�سمون  على  املوظفني  تدريب 
مبقت�سيات  يخل  ال  مبا  املعلومات،  على  االإطالع 

ال�سرية املهنية يف املجال ال�سحي وحدودها.
املوثقة . 7 للمعلومات  املواطنني  اإمكانية و�سول  توفري 

قيود  دون  امل�ست�سفى  و�سيا�سات  قرارات  حول 
وباإجراءات �سهلة ومعلنة.

املواطنني . 8 الطالع  وا�سع  نحو  على  املعلومات  ن�سر 
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من  اال�ستفادة  وكيفية  االإدارية،  االإجراءات  على 
اخلدمات ال�سحية التي تقدمها امل�ست�سفى.

ق�سايا . 9 اكت�ساف  حال  يف  واأمانة  بجدية  التعامل 
البيانات  وتقدمي  م�سروع،  غري  وك�سب  ف�ساد 
املعنية  للجهات  مب�سداقية  املتوفرة  واالإي�ساحات 

ودون خداع اأو ت�سليل اأو حماباة.
التعامل بجدية واأمانة يف حال اكت�ساف ت�سارب يف . 10

الطبية  واملهن  الطبية  املهن  وبخا�سة يف  امل�سالح 
الطبية  بالعيادات  يتعلق  فيما  وحتديدًا  امل�ساعدة، 
اأخالقيات  التي حتتمها  اخلا�سة، وطبيعة العالقة 
وال�سيادلة  االأطباء  بني  ال�سرف  وميثاق  املهنة 

و�سركات التاأمني.
ا�ستقبال �سكاوى املواطنني والتحقيق فيها بجدية، . 11

وعلى  باملدونة،  الواردة  ال�سلوك  لقواعد  ووفقًا 
خماطبة  ال�سكاوى  تلقي  عن  امل�سوؤول  املوظف 
�ساحب ال�سكوى بالنتائج التي مت التو�سل اإليها يف 

عملية التحقيق ب�سكواه.

قواعد عامة لسلوك املوظف يف املستشفى 
واإخال�س . 1 واأمانة  بدقة  عملي  تاأدية  على  اأحر�س 

�ساأنها  من  اعتبارات خا�سة  اأية  بعيدًا عن  وجترد 
اأن تخل بواجبات وظيفتي.

مهامي . 2 اأداء  يف  الر�سمي  العمل  وقت  اأخ�س�س 
يف  االأداء  م�ستوى  ذات  على  واأحافظ  الوظيفية، 
م�سلحة  اقت�ست  اإذا  الر�سمي  العمل  اأوقات  غري 

العمل ذلك.
اأحرتم مواعيد العمل املخ�س�سة لوظيفتي.. 3
اأوؤدي املهام املوكلة اإيل مبوجب موقعي الوظيفي، . 4

واأجنز العمل يف الوقت املحدد.
بجميع . 5 واأقوم  النزاهة،  بقيم  �سلوكي  يف  اأتقيد 

عملي  طبيعة  علي  تفر�سها  التي  الواجبات 
وتفر�سها القوانني واللوائح.

العلمية . 6 وكفاءتي  قدراتي  تنمية  على  اأحر�س 
املهارات  على  للح�سول  واأ�سعى  والعملية، 
القيام  من  متكنني  التي  ال�سرورية  واملعلومات 
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باالأعمال املطلوبة واملتوقعة مني.
اأمتنع عن االحتفاظ بحوزتي ال�سخ�سية باأ�سل اأي . 7

تقرير اأو وثيقة اأو ر�سالة خا�سة باملوؤ�س�سة اأو بن�سخ 
عنها، وا�ستخدامها الأغرا�سي اخلا�سة.

توجه . 8 تهمة  اأو  خمالفة  باأية  فورًا  موؤ�س�ستي  اأبلغ 
من  غريها  اأو  املحكمة  اإىل  للح�سور  طلب  اأو  اإيل 
املالحقات القانونية والق�سائية، با�ستثناء ما يتعلق 
منها بحوادث �سخ�سية ب�سيطة ال اأكون فيها مبوقع 

املتهم وال توؤثر يف �سمعتي اأو يف �سري عملي. 
واالأوراق . 9 امل�ستندات  على  االإطالع  بعدم  اأتعهد 

وال�سجالت التي لي�ست من اخت�سا�سي. 
�ساأنه . 10 من  مبظهر  الظهور  عدم  على  اأحر�س   

امل�سا�س اأو االإخالل بكرامة وظيفتي.
بانفتاح . 11 معهم  واأتعامل  املواطنني  معاملة  اأح�سن 

واحرتام و�ِسعة �سدر.
على . 12 ر�سمية،  مبهمة  قيامي  حال  يف  اأحر�س، 

حيث  من  املتوفرة  ال�سفر  اأدوات  اأف�سل  ا�ستخدام 

الكفاءة والرت�سيد.
ح�سب . 13 امل�سوؤول  اأو  املبا�سر  م�سوؤويل  باإبالغ  األتزم 

املهمات  يف  م�ساركتي  بنتائج  الوظيفي  الت�سل�سل 
الر�سمية.

الأنني . 14 املوؤ�س�سة  ممتلكات  على  احلفاظ  من  اأتاأكد 
موؤمتن عليها واأح�سن ا�ستعمالها.  

سلوك وأخالقيات أصحاب املهن الطبية
عليه . 1 اأق�سمت  الذي  الطبي  ال�سرف  ميثاق  اأحرتم 

واألتزم به يف عملي.
اأحافظ على مهنة الطب كمهنة اإن�سانية واأخالقية . 2

حترتم  اأن  ميار�سها  َمن  على  حتتم  وعلمية 
ال�سخ�سية االإن�سانية يف جميع الظروف واالأحوال.

اأتعهد باأن اأكون قدوة ح�سنة يف �سلوكي ومعاملتي، . 3
النا�س  اأرواح  على  حمافظًا  عملي،  يف  م�ستقيمًا 
باذاًل جهدي يف خدمتهم  واأعرا�سهم،  واأ�سرارهم 

ورعايتهم.
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اأتعهد باأن كل عمل طبي اأقوم به يجب اأن ي�ستهدف . 4
�سرورة  له  تكون  واأن  املطلقة،  املري�س  م�سلحة 
اإذا  اأمره  ويل  اأو  املري�س  بر�ساء  يتم  واأن  تربره، 

كان قا�سرًا اأو فاقدًا للوعي.
دون . 5 لعالج مر�ساي،  الالزمة  العناية  ببذل  اأتعهد 

اأي اإهمال اأو تق�سري، وبغ�س النظر عن توجهاتهم 
اأو معتقداتهم  اأو�ساعهم االجتماعية  اأو  ال�سيا�سية 

الدينية اأو املذهبية.
اأتعهد بتلبية نداء املر�سى فورًا يف حاالت الطوارئ . 6

واالإ�سعاف ح�سب االأ�سول القانونية.
تخل . 7 اأ�ساليب  اأو  طرق  اأية  اإىل  اللجوء  عن  اأمتنع 

زمرة  يف  منها  يدخل  ما  وبخا�سة  مهنتي  ب�سرف 
طريقة  باكت�ساف  واالدعاء  والتدجيل  الغ�س 

للت�سخي�س اأو العالج غري مثبتة علميًا.
�سهادة . 8 اأو  تقرير  اأو  اأّي م�سّدقة  اإعطاء  اأمتنع عن 

طبية دون اأن ي�سبق ذلك اإجراء فح�س طبي دقيق 
ومو�سوعي واأمني. 

اأحافظ على حقوق الزمالة التي يجب اأن ت�سود بني . 9
االحرتام  على  تقوم  والتي  الطبية،  املهن  اأ�سحاب 
ما  كل  يف  التعاون  �سبل  وتي�سري  املتبادلة،  والثقة 
يخدم املر�سى ويحفظ كرامة ومكانة و�سمعة مهنتي. 

باأّي عمل . 10 والقيام  امل�سروعة  املزاحمة غري  اأجتنب 
يتنافى مع كرامة مهنتي.

اأمتنع عن ا�ستغالل مهنتي باأّي �سكل كان للح�سول . 11
على ك�سب مادي من املر�سى.

األتزم بجميع القوانني واللوائح التي تتعلق مبهنتي . 12
واأطبقها تطبيقًا اأمينًا و�سليمًا.

احرتام األسرار الطبية املهنية
االأحوال . 1 يف  اإاّل  املر�سى،  اأ�سرار  اإف�ساء  عن  اأمتنع 

واحلدود التي ين�س عليها القانون، الأن هذا العمل 
على  اأق�سمت  الذي  الطبي  ال�سرف  مليثاق  خمالف 

احرتامه وااللتزام به.
  اأُدرك باأنه يدخل يف نطاق ال�سّر الطبي كل ما اأطلع . 2
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واالجتماعية  ال�سحية  املري�س  اأحوال  من  عليه 
اأثناء  اأفهمه من املري�س  اأو  اأ�سمعه  اأو  اأراه  وما قد 
ات�سايل املهني به من اأموره اأو اأمور غريه على حّد 

�سواء.
ال�سر . 3 اإف�ساء  عملية  حتقق  يف  ُي�سرتط  ال  باأنه  اأُدرك 

املري�س ب�سرورة احلفاظ عليه  ينبهني  اأن  الطبي 
وكتمانه.

خالفًا . 4 الطبي  ال�سّر  باإف�ساء  قيامي  باأن  اأُدرك    
علّي  ُيرتب  القانون  عليها  ين�س  التي  لالأحوال 
)مدنية  قانونية  وم�سوؤولية  اأخالقية  م�سوؤولية 

وجزائية وتاأديبية( يف اآن معًا.
ال�سخ�س . 5 يحدد  اأن  املري�س  حق  من  باأنه  اأدرك    

اأو االأ�سخا�س الذين باإمكانهم االإطالع على و�سعه 
وحالته ال�سحية. 

احرتام حقوق املريض يف املستشفى
الالئقة . 1 الطبية  العناية  تلقي  املري�س  حق  من 

واملنا�سبة لطبيعة حالته ال�سحية.
ال�سحية . 2 الرعاية  على  احل�سول  املري�س  حق  من 

الفورية يف احلاالت الطارئة.
حالته . 3 عن  واٍف  �سرح  تلقي  املري�س  حق  من 

املحتملة،  وامل�ساعفات  املقرتح  والعالج  ال�سحية 
وله املوافقة على تلقي ذلك العالج اأو رف�سه.

وكرامته . 4 خ�سو�سيته  حُترتم  اأن  املري�س  حق  من 
ومعتقداته الدينية والثقافية.

امل�ساركة . 5 رف�س  اأو  على  املوافقة  املري�س  حق  من 
املوؤ�س�سة  يف  جترى  التي  والتدريبات  االأبحاث  يف 

ال�سحية.
اأي . 6 دون  ال�سحية  الرعاية  تلقي  املري�س  حق  من 

املعتقد  اأو  ال�سيا�سي  االنتماء  اأ�سا�س  على  متييز 
الديني اأو على اأ�سا�س اللون اأو اجلن�س اأو العرق اأو 

اأي �سكل من اأ�سكال التمييز.
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من حق املري�س التعرف على هوية الطبيب املعالج . 7
وطاقم التمري�س والقائمني على رعايته ال�سحية، 

وت�سمياتهم الوظيفية.
قبل . 8 عليه من  الك�سف  يرف�س  اأن  املري�س  من حق 

معالج من غري جن�سه )ذكر اأو اأنثى( اإذا كانت تلك 
هي رغبته، مع مراعاة االأ�سول القانونية يف حاالت 

ال�سرورة.
من . 9 ن�سخة  على  احل�سول  املري�س  حق  من 

خروجه  حال  به  اخلا�س  الطبي  التقرير  ملخ�س 
املراجعة  عملية  لت�سهيل  ال�سحية،  املوؤ�س�سة  من 
تقرير  على  احل�سول  اأي�سًا  حقه  ومن  الطبية، 

�سامل عن حالته ال�سحية لالحتفاظ به.
املوؤ�س�سة . 10 �سد  �سكوى  تقدمي  املري�س  حق  من 

على  ويتوجب  فيها،  العاملني  اأحد  اأو  ال�سحية 
املوؤ�س�سة ال�سحية االهتمام بال�سكوى املقدمة اإليها 

واتخاذ االإجراءات املنا�سبة ب�ساأنها. 

قواعد عامة للمحافظة على موارد املستشفى
حتت . 1 املتاحة  املوارد  ا�ستخدم  على  اأحر�س 

ت�سريف لتحقيق االأهداف العامة فقط ويف املجال 
املخ�س�س لها.

واملمتلكات . 2 االأموال  على  املحافظة  على  اأحر�س 
بواجبات  قيامي  اأثناء  اأ�ستخدمها  التي  العامة 

وظيفتي.
اأمتنع عن مزاولة اأي عمل من غري اأعمال وظيفتي، . 3

�سواًء اأكان ذلك مقابل اأجر اأم دون اأجر، حتى ولو 
كان ذلك خارج اأوقات العمل الر�سمية، ما مل يتم 
احل�سول على موافقة م�سبقة من اجلهات املخولة 

قانونيًا.
اململوكة . 4 واملوجودات  االأموال  �سالمة  على  اأحافظ 

للموؤ�س�سة التي يف عهدتي.
اأحر�س على احلوؤول دون ح�سول اأي هدر اأو �سوء . 5

ا�ستخدام ملوجودات اأو ممتلكات املوؤ�س�سة.
الأغرا�س . 6 املوؤ�س�سة  موجودات  ا�ستخدام  عن  اأمتنع 
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�سخ�سية اأو ال تتعلق بطبيعة العمل.
اأراعي اخت�سار طول املكاملة الهاتفية قدر االإمكان . 7

ا�ستخدام  واإتاحة  اخلطوط  ان�سغال  عدم  ل�سمان 
هذه الو�سائل بكفاءة للغر�س الذي وجدت من اأجله 

وباأقل التكاليف. 
اأبلغ عن اأّي �سرر اأو تلف اأكون قد ت�سببت به وحلق . 8

مبوارد املوؤ�س�سة وممتلكاتها. 
 

قواعد عامة يف احليادية الوظيفية
ب�سكل . 1 للمواطنني  اخلدمات  تقدمي  على  اأحافظ 

اأو التع�سب يف  حيادي بعيدًا عن الفئوية احلزبية 
املعتقدات وامل�سالح واالهتمامات اخلا�سة.

واجلوانب . 2 احلقائق  على  بناًء  قراري  اأتخذ 
املو�سوعية للق�سية، واأعطي االأ�سباب التي دفعتني 

اإىل اتخاذ قرار معني اإذا طلب مني ذلك.
األتزم بعر�س احلقائق كما هي، دون اأية اعتبارات . 3

اأو  حتريفها  اأو  للمعلومات  اإخفاء  ودون  خا�سة، 

تاأخريها.
اأي . 4 دون  القائمة،  االأدلة  بناًء على  املعلومات  اأقدم 

�سليم  ب�سكل  واحلقائق  اخليارات  واأعر�س  حتيز، 
ودقيق.

قواعد عامة يف احليادية السياسية
اأقوم بخدمة املواطنني، بغ�س النظر عن توجهاتهم . 1

ممكن،  �سكل  باأف�سل  ومعتقداتهم،  ال�سيا�سية 
ال�سيا�سي،  احلياد  على  احلفاظ  ت�سمن  وبطريقة 
وتتما�سى مع متطلبات قواعد ال�سلوك هذه، بعيدًا 

عن معتقداتي ال�سيا�سية وال�سخ�سية.
بثقة . 2 باالحتفاظ  جديرة  بطريقة  اأت�سرف 

القدرة  �سمان  ذاته  الوقت  يف  واأحاول  امل�سوؤولني، 
على اإن�ساء نف�س العالقة مع اأ�سخا�س قد ُيطلب اإيل 

العمل معهم يف امل�ستقبل.
اأحرتم القيود القانونية املفرو�سة على الن�ساطات . 3

مكان  ويف  االإدارية،  املنا�سب  لبع�س  ال�سيا�سية 
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العمل واأوقاته.
ال�سيا�سية . 4 الآرائي  ال�سماح  عدم  على  اأحر�س 

وامل�سورة  الن�سح  طبيعة  بتحديد  ال�سخ�سية 
املقدمة من قبلي للم�سوؤولني اأو بالتاأثري على طبيعة 

عملي.

قواعد عامة يف تضارب املصالح
اأحر�س على عدم ا�ستخدام املعلومات التي اأح�سل . 1

عليها خالل اأداء الوظيفة اأو بعد ترك العمل العام 
لتحقيق م�سالح خا�سة.

اآخر . 2 عمل  اأي  وبني  وظيفتي  بني  اجلمع  عن  اأمتنع 
يتعار�س ومهام عملي.

اأحر�س على عدم ا�ستغالل موقعي الوظيفي لتحقيق . 3
ملكا�سب  اأو  حزبية  اأو  عائلية  اأو  �سخ�سية  م�سالح 
اأو  منحة  اأو  مكافاأة  اأو  هدية  اأية  لقبول  اأو  مادية 
تاأديتي  اأثناء  �سواء  بالوا�سطة،  اأو  مبا�سرة  عمولة، 

اخلدمة اأو بعد تركي العمل يف القطاع العام.

تعار�س . 4 اأي  امل�سوؤولة عن  اإعالم اجلهة  اأعمل على 
يف امل�سالح قد ين�ساأ اأثناء �سغل الوظيفة؛ بحيث ال 
يجوز اأن تكون يل م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة 
يف اتفاقات اأو مناق�سات اأو عقود خارجية تت�سل 

باأعمال موؤ�س�ستي اأو يف قرارات تعيني اأو تقييم.
عن . 5 من�سبي،  يقت�سيه  الذي  بالقدر  اأُف�سح، 

اأو  واملالية،  التجارية  وم�ساحلي  اخلا�سة  اأعمايل 
ما اأقوم به من اأن�سطة لتحقيق ك�سب مايل قد ين�ساأ 

عنها ت�سارب حمتمل يف امل�سالح.
يف . 6 ت�سارب  حدوث  احتمال  حاالت  يف  األتزم، 

امل�سالح بني واجباتي وم�ساحلي اخلا�سة، بكافة 
امل�سالح  يف  الت�سارب  من  للحد  املتخذة  التدابري 

اأو اإزالته.
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قواعد العالقة مع زمالء العمل
الوظيفية، . 1 ات�ساالتي  يف  االإداري  الت�سل�سل  اأحرتم 

اأوامر وتعليمات يف حدود  واأنفذ ما ي�سدر يل من 
ما تقت�سيه القوانني واللوائح النافذة.

م�ستعدًا . 2 واأكون  وتقدير،  باحرتام  زمالئي  اأعامل 
تطلب  اإذا  الفريق  اأفراد  كاأحد  اجلماعي  للعمل 

العمل القيام بذلك.
ب�سكل . 3 زمالئي  جهود  ودعم  م�ساندة  على  اأعمل 

وتاأدية  الوظيفية  بالتزاماتهم  الوفاء  من  ميّكنهم 
عملهم على النحو املطلوب.

واجتماعية . 4 �سخ�سية  عالقات  اإن�ساء  عن  اأبتعد 
خارجة عن نطاق العمل.

وقتهم . 5 وت�سييع  العمل  يف  زمالئي  اإلهاء  اأجتنب 
بالنقا�سات غري اجلادة اأو الرثثرة.

ممار�سات . 6 خالل  من  زمالئي  اإزعاج  عن  اأبتعد 
خارجة عن نطاق العمل وقواعد اللياقة.

الوظيفي، . 7 موقعهم  مبوجب  زمالئي  مع  اأتعامل 

وبغ�س النظر عن انتماءاتهم ال�سيا�سية اأو احلزبية 
اأو موقعهم العائلي اأو االجتماعي.

اأحرتم كافة القوانني واللوائح والتعليمات ال�سادرة . 8
على  معهم  اأتعامل  ومن  زمالئي  واأحث  مبوجبها، 

احرتامها والعمل مبوجبها.



3839

اإلستشارة
قواعد  حول  وامل�سورة  الن�سح  على  احل�سول  ميكنك 
ق�سية  من  تخوفك  حال  يف  اأو  املدونة  هذه  يف  ال�سلوك 

معينة ذات �سلة من اجلهات التالية:
امل�صوؤولني يف اجلهات االإدارية والدائرة القانونية: . 1

ال�سلوكية  والقواعد  املبادئ  خمتلف  يف  وذلك 
الواردة يف املدونة، وبخا�سة ذات الطبيعة االإدارية 
والقانونية، احرتامًا للت�سل�سل االإداري يف االت�سال 
ملبداأ  ومراعاًة  القانون،  يتطلبه  الذي  الوظيفي 

التخ�س�س يف امل�سورة القانونية داخل املوؤ�س�سة.
وذلك . 2 الطبية:  املهن  املهنية الأ�صحاب  النقابات 

الأن اإبراز اأهداف وغايات تلك النقابات، مبوجب 
يف  تتمثل  ب�ساأنها،  ال�سارية  واالأنظمة  القوانني 
املهن  اأ�سحاب  وم�سالح  حقوق  على  املحافظة 
واملحافظة  مهنتهم،  مب�ستوى  واالرتقاء  الطبية، 
على  واحلفاظ  الطبية،  واالآداب  ال�سلوك  على 
م�ستوى الئق فيما يتعلق ب�سروط وظروف عملهم 

لدى املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية.

االلتزام بأحكام املدونة
ي�ساف اإىل بند عقود املوظفني كما يلي:

فهمت  وباأنني  الدونة،  هذه  على  اطلعت  باأنني  اأقّر 
بكافة  بااللتزام  كموظف  واأتعهد  وحقوقي،  واجباتي 

القيم وقواعد ال�سلوك املو�سحة يف هذه املدونة.

مت اإقرار وامل�سادقة على هذه املدونة بتاريخ 2014/9/23 
من قبل رئي�س الهيئة االإدارية جلمعية املقا�سد اخلريية 

االإ�سالمية يف مدينة القد�س ال�سريف.

الدكتور عرفات الهدمي

التوقيع
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االلتزام باملدونة

اأقر اأنا املوظف:

باأنني اطلعت على هذه املدونة وادركت وفهمت ما فيها، 
والتزم بتطبيق جميع ما ورد فيها.

          التوقيع:


