
 ميثاق السلوك المهني

 مخالفة هذه القواعد تلزم المساءلة و العقاب *

 تجنب إحداث الضرر لآلخرٌن : .1
الضرر ٌعنً االصابة أو التلف أو العوالب السلبٌة مثل خسارة غٌر مرغوب  -

فٌها فً المعلومات أو فً الممتلكات أو اتالف الممتلكات أو تأثٌرات بٌئٌة غٌر 

 مرغوب فٌها.

ٌحظر هذا المبدأ استخدام تكنولوجٌا الحوسبة فً الطرق التً تضر كل من  -

والجمهور العام و الموظفٌن و أرباب العمل . و تشمل  –المستخدمٌن 

االجراءات الضارة : التدمٌر المتعمد أو تعدٌل الملفات و البرامج التً تؤدي 

رٌة مثل الولت لخسائر فادحة فً الموارد أو نفمات غٌر ضرورٌة للموارد البش

فٌروسات الكمبٌوتر تحت مسمى  ٌر األنظمة منهو الجهد الالزمٌن لتط

"االجراءات حسنة النٌة" بما فً ذلن االجراءات التً تهدف إلى انجاز مهام 

ممصودة ، لد ٌحدث ضرر غٌر متولع.  فً مثل هذه الحالة ٌجب على 

 ملٌة لدر االمكان.الشخص المسئول التراجع أو تخفٌف اآلثار السلبٌة من الع

الطرٌمة الوحٌدة لتجنب ضرر غٌر ممصود هو أن تفحص بعناٌة اآلثار  -

 المحتملة على جمٌع المتأثرٌن من المرارات التً اتخذت أثناء التصمٌم والتنفٌذ.

للحد من امكانٌة اٌذاء اآلخرٌن بشكل غٌر مباشر ، ٌجب على مهنً الحوسبة  -

المعاٌٌر الممبولة للتصمٌم واختبار النظام بشكل تملٌل األعطال من خالل إتباع 

ً تمٌٌم اآلثار االجتماعٌة  ً ما ٌكون ضرورٌا عام. وعالوة على ذلن فإنه غالبا

 براز احتمال أي ضرر خطٌر على اآلخرٌن.إل المترتبة على االنظمة

هام إضافٌة كاإلبالغ عن مالعاملٌن فً مجال الحوسبة ٌمع على عاتمهم  -

بد من تمٌٌم جمٌع الجوانب ذات الصلة بدلة لضمان مصدالٌة االنتهاكات، ال

ً طلب المشورة من غٌرهم من المهنٌٌن  التمٌٌم . كما لد ٌكون من المهم أحٌانا

 .العاملٌن فً مجال الحوسبة

 المهنٌةالنزاهة  .2

 كن صادلاً وجدٌراً بالثمة  -

i.  وال ٌمكن ألي منظمة  –الصدق عنصر أساسً العتماد الثمة

مهنً الكمبٌوتر  –أن تعمل على نحو فعال بدون عنصر الثمة 

وحٌال أي  –ٌجب أن ٌكون صادلاً حٌال مؤهالته الخاصة 

 ظرف من الظروف التً لد تؤدي إلى تضارب فً المصالح.

 ممارسات مخالفة لمبدأ النزاهة المهنٌة: -

فاض خداع الغٌر و انتهاز فرصة عدم خبرتهم أو انخ -1
 مستوى تعلٌمهم 

 الخاصة بالمجال. لمواعد المهنٌةاعدم أتباع  -2



 .عدم الحرفٌة نظراً لعدم الدراٌة الفنٌة -3

 ادعاء التخصص. -4

 كن عادالً و ابتعد عن التمٌٌز -

i.  لٌم المساواة و التسامح و احترام اآلخرٌن، ومبادئ العدالة

أساس المتساوٌة هً لٌم فً غاٌة األهمٌة . التمٌٌز على 

العرق أو الجنس أو الدٌن أو السن أو االعالة أو األصل 

الوطنً أو عوامل أخرى من هذا المبٌل هو مخالفة صرٌحة ال 

 ٌتم التساهل فً التعامل معها.

ii.  جمٌع األفراد لدٌهم فرصة متساوٌة للمشاركة و االستفادة من

استخدام موارد الكمبٌوتر بغض النظر عن العرق أو الجنس 

أو السن أو االعالة أو غٌر ذلن من العوامل  أو الدٌن

 المشابهة.

 الكفاءة المهنٌة  .3

حدود الواجب : أداء النصٌحة و الرأي المناسب و الدلٌك و المبنً  -

على معلومات مهنٌة دلٌمة و كافٌة و متخصصة و ٌكون هذا االداء 

 مة متخصصة التخاذ المرار المناسب.نابع من الخبرة العلمٌة و بطرٌ

الخدمة: ٌجب أن ٌموم العاملون بمجال الحوسبة بأداء أعمالهم  مستوى -

على المستوى المطلوب من شخص محترف ٌجٌد مهنته وعلى دراٌة 

 صولها الفنٌة.أبجمٌع 

 الحفاظ على السرٌة .4
 احترم خصوصٌة اآلخرٌن -

i.  وتكنولوجٌا االتصاالت تمكن من جمع وتبادل المعلومات الحوسبة

له مثٌل فً تارٌخ االنسانٌة.. مما ٌؤدي الشخصٌة على نطاق لم ٌسبك 

لزٌادة امكانٌات انتهان خصوصٌة األفراد والجماعات. ٌمع على عاتك 

المهنٌٌن الحفاظ على خصوصٌة و سالمة البٌانات التً تتعلك باألفراد 

بطرق الئمة وعالوة على ذلن ٌجب وضع اجراءات تسمح لؤلفراد 

الشخصٌة التً جمعت  بمراجعة سجالتهم و تصحٌحها . المعلومات

لغرض معٌن ال ٌمكن استخدامها ألغراض أخرى دون موافمة األفراد. 

-Eتنطبك هذه المبادئ على االتصاالت االلكترونٌة ، بما فً ذلن الـ

mail . وتحظر االجراءات التً تعمد إلى التماط أو مرالبة بٌانات

ى اذن المستخدم االلكترونٌة بما فً ذلن الرسائل ، دون الحصول عل

من المستخدمٌن حتى فً الحاالت المدرجة تحت حسن النٌة و المتعلمة 

 بتشغٌل و صٌانة النظم.



ii.  فً حالة تم االطالع بصورة غٌر ممصودة على بٌانات المستخدم أثناء

الصٌانة فال بد من احترامها والتعامل معها بسرٌة تامة . فٌما عدا فً 

المانون و اللوائح التنظٌمٌة أو  الحاالت التً ٌكون فٌها أدلة على انتهان

معلومات اخفاءها لد ٌتسبب فً كارثة حمٌمٌة . فً هذه الحاالت ٌجب 

أن ٌتم الكشف عن طبٌعة أو محتوٌات هذه المعلومات للسلطات 

 المختصة فمط.

 جودة الخدمة  .5

 تمدٌم المشورة  .6

 حماٌة ممتلكات الغٌر .7

 الحرص على احترام الجمهور للمهنة  .8

 الحفاظ على نزاهة ومصدالٌة المهنةالمساهمة فى  .9

 


