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  ـــلــدخـم

تع�د مدون�ة األخالقی�ات أح�د عناص�ر اإلط�ار التنظیم�ي ال�ذي ینطب�ق عل�ى أعض�اء مھنتن�ا 

 النفس�ي المع�الجخص�ائي األوھي أكثر م�ن القواع�د الس�ائدة الت�ي تتك�ون م�ن واجب�ات والتزام�ات 

ھ�ي أیض�ا مجموع�ة م�ن وبل ھي حمایة وسالمة واستقالل مھنتنا تجاه العمیل والجمھور والمھنة 

القواعد التي وافق علیھا جمیع األعض�اء ال�ذین یمارس�ون المھن�ة، ل�ذا فم�ن الواج�ب أن تف�ي ھ�ذه 

ماح بإض�اءة القواعد إلى حاجة حقیقیة لتس�ھیل الت�دخالت الت�ي یق�وم بھ�ا األعض�اء، م�ن أج�ل الس�

أفضل للسلوكیات التي سیتم اعتمادھا، وھي عملیة تنظ�یم تكم�ن خصوص�یاتھا ف�ي أنھ�ا تأخ�ذ ف�ي 

إن ھ�ذه المدون�ة تعتب�ر مكس�ب مثم��ر االعتب�ار الق�یم والمع�اییر المحیط�ة بممارس�تنا المھنی�ة اآلن، 

  .في تنفیذھا توضیحات مفیدةالممارسة المعتمدة مع أخالقیات یمثل 

ن ك��ل م��ا ورد م��ن أإال الی��وم  األخص��ائي النفس��انياتس��اع المج��االت الت��ي یم��ارس غم روب��

االعتب��ار الق��وانین بع��ین أخ��ذ ییعك��س واق��ع تنظیم��ي أك��ادیمیي مھن��ي  مھنتن��اف��ي مج��ال أخالقی��ات 

الق�رارات ت فھ�م جمی�ع قد یسرإن ھذه المدونة والقرارات الصادرة في القانون المدني والمھني، 

بین ما یشكل نھجا متسقا بشأن مس�ائل مح�ددة وم�ا ھ�و غی�ر ذل�ك، كم�ا تتف�ق التداخالت  وتوضیح

 .المتطلبات الواردة في المدونة مع السوابق القضائیة القائمة

 لقواع�د الس�لوك واج�ب اجتم�اعي األخالق�ي ومع�اییر الممارس�ة المھنی�ةمیث�اق مدونة الإن 

قواع�د ومب�ادئ تحك�م عب�ارة ع�ن  يھ�والجزائر، بلجمیع الممارسین في مھنة العالج النفسي عام 

 وھ�ذا. بھ�ا االلت�زام العالج النفس�يفي العاملین على جمیع  ینبغيالعمل وسلوك المھنة، التي  سیر

یعتبر دستورا تعاھدیا بین العاملین في ھ�ذا المج�ال، یلتزم�ون وفق�ا ل�ھ بالس�لوك  األخالقيالمیثاق 

عال، یترفع عن األخطاء، والتجاوزات الضارة بالمھن�ة، أو مش�تغلیھا، أو  مھنيالھادف إلى أداء 

  .تستھدفھ ھذه الخدمة النفسیة الذيباإلنسان 

النفس�ي خص�ائي األ"ونقصد بالعاملین في ھذا المجال الذین یشار إلیھم في ھ�ذا المیث�اق ب�ـ 
عل��م ال��نفس ك��ل حاص��ل عل��ى لیس��انس أو ماجس��تیر أو دكت��وراه ف��ي تخص��ص : وھ��و" ج الع��مال

  08ضمان الشروط التي تحددھا المادة ج النفسي مع الالعیادي أو تخصص تقني یتفق مع الع

حق��وق اإلنس��ان المتف��ق علیھ��ا عالمی��ا والت��ي ت��دعمھا العدی��د م��ن لك��ریس إن ھ��ذا المیث��اق ت
بغ�ض النظ�ر  موك�رامتھ األش�خاصاألنظمة ألن ھذا المیثاق ھو مبدأ أساس�ي م�ن مب�ادئ احت�رام 

النقاب�ة الوطنی��ة الجزائری��ة ل��ذا ف��إن ، كك�ل اتتقاس��مھ المجتمع��تھ��ذا المب�دأ إن یاتھا، ع�ن خصوص��
 لمھن�ـة عل�م النف�ـس المھنی�ة  المیثاق األخالقي ومع�اییر الممارس�ةمدونة  للنفسانیین تقدم مشروع

االندماج االجتماعي الحقیقي للعلم النفس من حیث المھن�ة ومج�ال عل�م الذي سیسمح بالجزائر  في
  ".واجبا اجتماعیا وتحدیا لمستقبل ھذه المھنة"ح المیثاق أصبلذا ف النفس

   



  ؟ةــالمھن اتـــأخالقیة ــاذا مدونــلم
 

إن تعقید وضعیات الممارسة المھنیة یفرض علینا التطبیق الضروري لقواعد و أخالقیات    

  .و الحفاظ على مصداقیتھا ) مھنة األخصائي النفسي(تضمن تنظیم ھذه المھنة 

 إن الممارسة المھنیة لألخصائي النفسي المعالج تشترط استقاللیة من أجل نشاط مھني فّعال   

األخصائي النفسي المعالج یملك القدرة و الكفاءة على تقییم مختلف القدرات العقلیة وباعتبار أن 

والوظائف النفسیة ویتخذ قرارات فیما یخص ذلك وجب علیھ تحمل مسؤولیة نتائج ھذه 

خدمة ذات جودة من طرف األخصائي النفسي " للمفحوص"الممارسة المھنیة والتي تضمن 

  .تحافظ على صرامة ووحدة ھذه المھنة  المعالج ھذا من جھة و من أخرى

تعتبر القواعد التي یتضمنھا میثاق أخالقیات مھنة األخصائي النفسي مرجع فعال لتوضیح    

وحل اإلشكالیات التي قد تفرضھا علیھ الممارسة المھنیة ودلیل مساعد یسمح لھ بالتدخل في 

  . مجالھ المھني بمسؤولیة 

ضد أي استغالل قد یمارس في حقھ " للمفحوص"انا ضروري أیضا تقدم ھذه القواعد ضم     

  .كما ویعتبر خط أمان لھذا األخیر 

إن ضرورة وضع میثاق أخالقي لمھنة النفساني تتجاوز كل مصلحة سواء الخاصة    

باألخصائي النفسي المعالج أو المفحوص ، بل و تعمل على إبراز أھمیة ھذه المھنة من خالل 

  .اییر األخالقیة والقانونیة التي تمثلھا تطبیق واحترام المع

من الضروري إعطاء طابع قانوني للمیثاق األخالقي لھذه المھنة من أجل تعزیز النشاط 

وكذا الحفاظ ) المفحوص(االجتماعي لألخصائي النفسي المعالج تجاه المستفید من ھذه الخدمة 

  .على كرامتھ

ي من شأنھا أن توضح لألخصائي النفسي المعالج ما إن المنھجیة المقترحة في المیثاق األخالق   

  .لھ من حقوق و ما علیھ من واجبات 

ھي تعطي لھ طابع االنتماء المشترك في مھنة محددة و تستدعي العامل بھا أن یحفظ كرامتھ    

  .ویعزز من احترامھا في المجتمع 

یعمل بھ وأن ال یخرج عن معالج أن یتمسك بھذا المیثاق وأن ال خصائي نفسياألیجب على كل  

  .نصھ وأن یلتزم بالسلوك المتفق علیھ واألخالق و المبادئ المھنیة الواردة فیھ

  

  



  ةــعام ئادــمب

  

أخص�ائي ینطبق قانون األخالقیات الح�الي عل�ى جمی�ع األش�خاص ال�ذین یحمل�ون لق�ب  :01مبدأ 
ظ��ائفھم ونش��اطھم، وعلم��اء ال��نفس مھم��ا ك��ان قط��اع لق��ب وذل��ك م��ن أج��ل حمای��ة  نفس��ي مع��الج

 .وأسالیب ممارستھم المھنیة

تتمث��ل أھ��دافنا ف��ي ھ��ذه المدون��ة إل��ى ض��مان حمای��ة المجتم��ع، والمحافظ��ة عل��ى كرام��ة  :02مب��دأ 
أو  وسالمة المھن�ة، وض�مان ج�ودة الخ�دمات الت�ي یق�دمھا ك�ل حام�ل لش�ھادة عل�م ال�نفس العی�ادي

 .شھادة تعادلھا

یجب أن یتوقف على أي نشاط مھن�ي آخ�ر یمارس�ھ إذا ك�ان  خصائي النفسي المعالجاأل :03مبدأ 
 .المھني أدائھھذا األخیر یؤثر سلبا على 

م�ع  واالحت�رامالثقة  مبنیة علىیجب علیھ إنشاء عالقة قویة  خصائي النفسي المعالجاأل :04مبدأ 
 .العمیل كما یجب علیھ الحفاظ على خصوصیة العالقة بینھما

النفس��اني المع��الج علی��ھ بتش��خیص حال��ة العمی��ل بك��ل دق��ة، وم��ن خ��الل األخص��ائي  :05مب��دأ 
، وھذا األخی�ر یج�ب مع تكلفة العالج لعمیللالتشخیص یقوم بتقدیم الخطة العالجیة بكل تفاصیلھا 

 .من اجل مباشرة العملیة العالجعلى ذلك یوافق أن 

 إذاال یح��ق ل��ھ الت��دخل ف��ي الش��ؤون الشخص��یة للعمی��ل إال  خص��ائي النفس��ي المع��الجاأل :06مب��دأ 
 .اقتضت المصلحة العالجیة ذلك

تص��رفاتھ س��لیمة العملی��ة العالجی��ة یج��ب أن تك��ون  أثن��اء خص��ائي النفس��ي المع��الجاأل :07مب��دأ 
العالق��ة العالجی��ة ألي أغ��راض  اس��تغاللت��زام بع��دم كم��ا یج��ب علی��ھ االلونزیھ��ة وغی��ر معیب��ة، 

  .أیدیولوجیة أخرى ةلحأي مصأو طائفیة أو سیاسیة، أو شخصیة أو دینیة 

یجب أن تكون األسالیب المعمول بھا التي اختارھا األخصائي النفسي المعالج قادرة  :08مبدأ 

یتناسب واألسس النظریة المبنیة علیھا، و على األخصائي النفسي تفسیرا منطقیا تقدیم على أن 

  . المعالج أن یكون واع بالحدود الالزمة لمھنتھ

ینبغي عل األخصائي النفساني أن یعمل في اس�تقاللیة تام�ة ھ�ذا م�ا یلزم�ھ ف�ي ممارس�ة  :09مبدأ 
  .مھنتھ و ال ینبغي أیضا أن یسمح فیھا بأي شكل من األشكال

بش�كل ) إل�خ...التقری�ر النفس�ي، الملخص�ات العیادی�ة، األبح�اث ( یتم تدوین ك�ل م�ن أن : 10مبدأ 
 .یضمن السریة التامة لخصوصیات المفحوص 

  

   



  ةــة المھنیــالممارس – زء األولــالج

  ل األول ــالفص

  ةــف المھنــتعری

  

أو  ش�خصأي نعن�ي ب�ھ " العمی�ل"نقصد ھنا ف�ي ھ�ذا الفص�ل وغی�ره أن مفھ�وم كلم�ة  :01 المادة
  یقوم بخدماتھ المھنیة خصائي النفسي المعالجاألجماعة أو منظمة تجعل 

وظیفتھ بكل حریة على أساس مؤھالتھ األكادیمی�ة  خصائي النفسي المعالجاألیمارس  :02 المادة
ل��ذا یج��ب علی��ھ أن یش��یر إل��ى لقب��ھ . المختلف��ة ف��ي القط��اع الع��ام أو التعاق��دي أو القط��اع الخ��اص

  .في كل ممارساتھ المھنیة "النفسي المعالجخصائي األ"

، یج�ب النظ�ر أخص�ائي نفس�ي مع�الجألي  قبل الموافقة على تص�ریح الع�الج النفس�ي: 03المادة 
في حدود اختصاصھا والم�وارد المت�وفرة لدی�ھ، حی�ث أن�ھ ال یج�وز أب�دا ممارس�ة نش�اطھ المھن�ي 

  .الذي یكون خارج حدود كفاءتھ واختصاصھ

الحق في استشارة زمیلھ أو أي شخص آخر مھما ك�ان إذا  لألخصائي النفسي المعالج: 04المادة 
 .اقتضت مصلحة العمیل ذلك

وف�ي ك�ل األح�وال احت�رام ق�رارات العمی�ل إذا  خصائي النفس�ي المع�الجاألیجب على : 05المادة 
 .یثق فیھ، أو أي إنسان مجلس علماء النفسمسجل في قائمة أراد استشارة نفساني عیادي آخر 

كل م�ن ی�زاول مھن�ة الع�الج النفس�ي دون أن  یحددھا القانونیعاقب بالسجن وبغرامة : 06المادة 
  ".علماء النفسمجلس "یكون اسمھ مقیدا في جدول 

 ى مجل�س علم�اء ال�نفسبواجب�ة ع�رض أم�ره عل� خصائي النفس�ي المع�الجاألإذا أخل  :07المادة 
نس�ب إلی�ھ وس�ماع أقوال�ة أن توق�ع علی�ھ أح�د الج�زاءات  م�افیتحقی�ق اللمحاكمتھ تأدیبی�ا ولھ�ا بع�د 

اإلن��ذار أو الت��وبیخ أو الوق��ف م��دة أقص��اھا ث��الث س��نوات أو س��حب الت��رخیص : التأدیبی��ة اآلتی��ة 
أكث��ر م��ن نص��ف جن��ة ص��حیحا ف��ي ھ��ذه الحال��ة األخی��رة إال بحض��ور لنھائی��ا وال یك��ون انعق��اد ال

  األقل ىأعضائھا عل

  

  

    



  ي ــل الثانــالفص

  ةــالمھن ةــروط ممارســش

  

ف��ي قائم��ة مجل��س علم��اء ال��نفس  یج��ب أن یك��ون مس��جال خص��ائي النفس��ي المع��الجاأل: 08الم��ادة 
بحی��ث ال الجزائ��ریین الت��ي تأخ��ذ بع��ین االعتب��ار المب��ادئ العلمی��ة المتع��ارف بھ��ا ف��ي عل��م ال��نفس، 

الص�حة وإص�الح یستطیع مزاولة مھنة العالج النفسي إال إذا كان مرخص�ا ل�ھ م�ن ط�رف وزارة 
  :المستشفیات ویشترط لحصولھ على ھذا الترخیص الشروط التالیة

أن یكون حاصل على دبلوم من احدي الجامع�ات الجزائری�ة تخص�ص عل�م نف�س عی�ادي   .1
 ساعة  280مع خبرة ال تقل على أو شھادة معادلة لھا 

یخضع كل طلب ترخیص من أجل ممارس العالج النفسي إلى قرار حلف الیم�ین مؤش�ر   .2
 .من طرف سلطة ضبط التابعة لمجلس علماء النفس

 أو ش�ھادة معادل�ة لھ�ا لم النفس العیاديكل حامل شھادة تخصص عفي الترخیص یحصل  .3
 "أخصائي نفساني معالج"على لقب یكتب في الترخیص باسم 

إلى تحس�ین نوعی�ات الع�الج وت�وفیر كاف�ة  النفسي المعالج خصائياألیجب أن یسعى : 09المادة 
الخدمات المھنیة والتقنیة في مجال عملھ، ویجب علیھ القی�ام بتح�دیث دوري لمعارف�ھ، وال یمكن�ھ 

  :أطالقا مباشرة أي عملیة عالجیة إذا لم تكن لدیھ المھارات المطلوبة وعلیھ أن یحترم اآلتي

النظریة والعلمیة والتطبیقیة التي یحددھا القانون على استخدام العالج النفسي ف�ي المعرفة . 1
  المھني هإطار

  .في كافة المجاالت العالجیةشھادة دوریة معتمدة . 2

المدرج��ة ف��ي  المع��الجین نخص��ائیین النفس��یاألجمی��ع الخاص��ة بتك��وین  فص��لیةالت��دریبات ال. 3
م�ن ط�رف وزارة الص�حة والس�كان وإص��الح  الئح�ة مجل�س علم�اء ال�نفس والمص�ادق علیھ�ا

، حی��ث تح��دد ف��ي ك��ل دورة مھ��ارة معین��ة م��ن أج��ل إتقانھ��ا وممارس��تھا بص��ورة المستش��فیات
حدیثة، وأي معالج ال یخضع لمثل ھذه الدورات یقصى من ص�فة الع�الج ألن ھ�ذا ھ�و ص�لب 

  .أخالقیات المھنة

ھ المھنی��ة م��ع ض��مان س��المة ات��التزامیج��ب أن یف��ي بك��ل  خص��ائي النفس��ي المع��الجاأل: 10الم��ادة 
  .وموضوعیة الحصص العالجیة

یج�ب علی�ھ تجن�ب أي موق�ف أو أس�لوب یمك�ن أن یعط�ي  النفس�ي المع�الج خصائياأل :11المادة 
  مھنتھ تھدف إلى الربح أنانطباعا على 

مل��زم ب��إبالغ العمی��ل عل��ى م��دة الع��الج وكلفت��ھ وعلی��ھ خص��ائي النفس��ي المع��الج األ: 12الم��ادة 
  .تھالحصول على موافق

ي یع��اني من��ھ بك��ل ت��الش��رح للعمی��ل مش��كلتھ علی��ھ ب��أن یخص��ائي النفس��ي المع��الج األ: 13الم��ادة 
  .وال یجب أن یخفي علیھ ما یعاني منھ اتفاصیلھ



أن یتجن�ب الخ�دمات المھنی�ة العالجی�ة لألش�خاص یج�ب  خص�ائي النفس�ي المع�الجاأل : 14المادة 
  .تؤثر على نوعیة التدخالت العالجیةالذین تربطھم بھ عالقة قد 

ل جمیع الوسائل العالجیة التي تجعل استعملھ الحق في اخصائي النفسي المعالج األ : 15المادة 
  .العمیل یعترف بكل األشیاء تجاه مشكلة

والعمی�ل خص�ائي النفس�ي المع�الج األ یجب أن ال تك�ون ھن�اك ش�راكة اقتص�ادیة ب�ین : 16المادة 
 .سلبا على نوعیة التدخالت العالجیةالتي قد تؤثر 

ألغ��راض خص��ائي النفس��ي المع��الج ألایج��ب أن تك��ون التقنی��ات المس��تخدمة م��ن قب��ل  :17الم��ادة 
  .تحدیثھا والتحقق منھا علمیاقد تم  المتخصصةات ریاالتقییم والتشخیص والتوجھ أو االخت

تقییم نفسي یتعلق بوضعیات  ال یسمح لألخصائي النفسي المعالج من تقدیم تقریر أو :18المادة 

ذكرت لھ أو ملفات قدمت لھ، حیث یقتصر تقریره أو رأیھ النفسي فقط حول المفحوصین 

  .والوضعیات التي اختبرھا بنفسھ

في حالة ضرورة تبادل معلومات تخص المفحوص مع أطراف أخرى على  :19المادة 

األخصائي النفسي المعالج أن یتوخى الحذر وأن یجتنب ما أمكنھ في ذكر العناصر ذات الطابع 

  .النفسي إّال في الضرورة القصوى، ویجب أن یكون تبادل المعلومات بموافقة المفحوص نفسھ

مع إدراج تاریخ  عنوانھ ألخصائي النفسي المعالج اسمھ ویجب أن تتضمن وثائق ا :20المادة 

الحق في تعدیل أو  المعالج لألخصائي النفسي، كما الوثیقة وموضوع الوثیقة المحررة مع توقیعھ

  .لغاء ھذه الوثیقةإ

الحق في رفض استعمال تقریره النفسي دون موافقتھ ولھ  المعالج لألخصائي النفسي :21المادة 

  .بریده العادي وااللكتروني الحق في حمایة

أن یحظى في مكان عملھ بمكتب یتناسب والحفاظ  المعالج على األخصائي النفسي :22المادة 

على سریة المھنة، كما لھ الحق بتوفر جمیع الوسائل المالئمة لھ التي یتطلبھا نشاطھ وطبیعة 

  .األشخاص الذین یقوم بمتابعتھم

مواصلة نشاطھ المھني أو قرر  المعالج في حالة ما إذا تعّذر على األخصائي النفسي :23المادة 

إنھاء مھامھ یجب علیھ أخذ موافقة المسؤولین المعنیین وأن یتخذ التدابیر الّالزمة لضمان 

  .استمراریة العالج النفسي

وبشكل یكفل  یوثق األخصائي النفسي المعالج عملھ المھني بأقصى قدر من الدقة :24المادة 

  .ألخصائي آخر استكمالھ في حالة العجز عن االستمرار في المھمة ألي سبب من األسباب

یمكن لھ أن یستعمل بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة  ال المعالج النفسانياألخصائي  :25المادة 

التغاضي أو االستفادة بالفعل الغیر المشروع تحت غطاء منصب عملھ، وفقا ألحكام القانون 



أن ینبھ المعالج الجنائي لعدم مساعدة شخص في خطر، فمن واجب األخصائي النفساني 

حاالت ال فيوھدد سالمة األشخاص، لة عن تنفیذ أي موقف یمكن أن یؤوالسلطات القضائیة المس

لكنھا تدلل على وجود ظروف تھدد المعلومات التي تحصل علیھا جد سریة التي تكون فیھا تلك 

أن المعالج األخصائي النفساني یجب على ، ما تؤثر على السالمة العقلیة أو الجسدیة للشخصو

وعلى المجلس أن یرد على بة لذلك التخاذ التدابیر المناسیرفع تقریرا إلى مجلس علماء النفس 

أیام وفي حالة تأخر أو عدم الرد من المجلس، یحق لألخصائي  07جاوز األمر في مدة ال تت

  .النفسي المعالج اتخاذ أي قرار یراه مناسب وال یھدد سالمتھ أو یعرضھ ألي مسائلة قانونیة

إتباع  المعالج خصائي النفسيعندما یعجز العمیل عن الوفاء بالتزاماتھ، فعلى األ: 26المادة 

الطرق اإلنسانیة في المطالبة بھذه االلتزامات، وتوجیھ العمیل إلى جھات قد تقدم الخدمة في 

  .الحدود التي تسمح بھا ظروف العمیل وإمكانیاتھ

  الفصل الثالث 

  الطرائق التقنیة للممارسة المھنیة

  

على طرق وتقنیات العالج بل یتعداه إلى  المعالج ال یتوقف نشاط األخصائي النفسي ـ 27مادة  

  .عملیة التقییم النقدي المرتبط بخلفیات نظریة مفسرة لھذه الفنیات أو التقنیات العالجیة 

للتقییم المباشر  المعالج یجب أن تكون التقنیات التي یستخدمھا األخصائي النفسيـ  28مادة  

المقاییس العلمیة المعروفة و المتفق علیھا التحقق من صحة التشخیص مدروسة حسب أوللحالة 

  .عالمیا

ذ علیھ إأن یأخذ الحذر في عملیة التقییم والتشخیص  المعالج على األخصائي النفسيـ  29مادة  

أن یأخذ بعین االعتبار السیاقات التطوریة للفرد، وأن ال یتبنّى استنتاجات مقلّصة أو نھائیة 

  .لألفراد أو الجماعات للموارد النفسیة والنفس اجتماعیة 

المعلومات والمعطیات المرتبطة بنشاطھ المھني المعالج یجمع األخصائي النفسي  ـ 30مادة  

ھا حسب األحكام واللوائح القانونیة وفي حالة ما إذا تم استخدام ھذه المعطیات ظیرتبھا ویحف

الكامل لعدم كشف ألغراض بحثیھ أو تعلیمھ أو مؤتمرات یجب أن تعالج في ظل االحترام 

طریق إزالة أي تعریف بشكل مباشر أو غیر مباشر للمعني ھذا دائما وفقا وذلك عن ، الھویة

  .لألحكام القانونیة المتعلقة بأسرار المعلومات الشخصیة

مع المفحوص بالمقارنة مع الطرق  المعالج یفضل اللقاء الفعلي لألخصائي النفسي ـ 31مادة  

یستخدم األخصائي انت تكنولوجیة االتصال المستعملة، حیث مھما ك األخرى لالتصال عن بعد

الھاتف، الحاسوب، البرید االلكتروني (مختلف الوسائل التقنیة للمعلومات  المعالج النفسي



 المعالج ولطبیعة ھذا التواصل االفتراضي یجب على األخصائي النفسي) وكامیرا عبر االنترنت

  .لتدخالت، وكذا خصوصیة األخصائي وحدوده ھذه امثل أن یشرح طبیعة وشروط 

أن یساعد زمالئھ في ممارسة مھامھم والدفاع عن األخصائي النفسي المعالج على  ـ 32مادة 

  :تيار أخالقیات المھنة و ذلك ضمن اآلحقوقھم في إط

الرد على المطالب والنصائح والمساعدة المطلوبة من  األخصائي النفسي المعالجعلى  -

  .طرف زمالئھ في المواقف الصعبة 

اتخاذ القرارات حیال المشاكل المتعلقة بأخالقیات األخصائي النفسي المعالج على  -

  .المھنة 

مھما كانت  ن یشوه سمعة زمیلھ أمام العامة األخصائي النفسي المعالج أال یجوز  -

  .المبررات

أن یتخذ موقف یتمیز بالروح األخویة مع جمیع زمالئھ  األخصائي النفسي المعالجى عل -

  .في المھنة 

أن یحترم المرجعیة النظریة والتطبیقیة لزمالئھ  األخصائي النفسي المعالجعلى  ـ 33مادة 

كما أن ھذا ال  المعالج بحیث ال تتعارض مع المبادئ العامة ألخالقیات مھنة المختص النفسي

  . نع النقد البنّاءیم

في نفس مكان العمل أو مع نفس  معالجین في حالة تدخل عّدة مختصین نفسانیین ـ 34مادة 

والوسائل التي تخدم مصلحة ھذا  يھجعلیھم تحدید اإلطار النظري والمن) المفحوص(الشخص 

  :وعلیھم كما وعلى المختصین الحفاظ على الصلة والروابط في أداء مھامھم، خیراأل

واحترام  تھمیفظو ةواستقاللی مھویتھوا حترمأن یعند التعامل مع وظائف أخرى -

  .اآلخرین قرارات 

 ال یتعامل بصفة تتوافق وأخالقیات مھنة المختص النفسيبأي زمیل خطار األ علیھم-

  . المعالج

   



  الفصل الرابع

  تجاه أقرانھخصائي النفسي المعالج األواجبات  

یح�افظ عل�ى زمالئ�ھ ف�ي ممارس�ة مھن�تھم ویح�رس عل�ى  المع�الج النفس�ياألخص�ائي ـ  35مادة  
علی��ھ أن یس��تجیب و ف��ي ھ��ذا الق��انون علیھ��ا فاع عل��ى أخالقی��ات المھن��ة المنص��وصالتطبی��ق وال��د

لمطالبھم للحصول على المشورة والمساعدة في المواقف الصعبة، بما في ذلك المساھمة في ح�ل 
  .القضایا األخالقیة

یتلقى المفاھیم والممارسات والنقد م�ن زمالئ�ھ ش�ریطة أن  المعالج األخصائي النفسي ـ 36مادة  
  .ال تتعارض مع المبادئ العامة لھذا القانون

ال ینافس بغیر عدل زمالؤه لكن یسمح لھ أن یناشدھم إذا  المعالج األخصائي النفسي ـ 37مادة  
قادرا على االستجابة لطلب معین كان یشعر بأنھم أفضل منھ تجربة وخاصة عندما یكون غیر 

  .للفحص
للمعلومات أو لخبرة ة عامة یكلف األخصائي النفسي المعالج بعمل مراجع ماعند ـ 38مادة  

نفسیة بالمقارنة تجاه زمالئھ والمؤسسات، یفعل ذلك في إطار االمتثال المتطلبات السلوكیة 
  لقانون أخالقیات المھنة

  

  الفصل الخامس

  واإلسھامات النفسیةخصائي النفسي المعالج األ

عن�دما یكل�ف األخص�ائي النفس�ي المع�الج بعم�ل مراجع�ة عام�ة للمعلوم�ات أو لخب�رة  ـ 39م�ادة  
نفس��یة بالمقارن��ة تج��اه زمالئ��ھ والمؤسس��ات، یفع��ل ذل��ك ف��ي إط��ار االمتث��ال المتطلب��ات الس��لوكیة 

  لقانون أخالقیات المھنة

ر واإلع�الم للجمھ�ور عب�ر والوس��ائل ل�ھ مس�ؤولیة النش� المع�الج النفس�ياألخص�ائي ـ   40م�ادة  
ان�ھ یس�تخدم . یفعل ذلك وفق التطبیقات والمع�اییر األخالقی�ة للمھن�ة. السمعیة البصریة لعلم النفس

  .حقھ بجدیة في تصحیح المفاھیم الخاطئة التي تبث للجماھیر العمومیة

ت�ھ عن�د مقابالت�ھ للعام�ة وأن ی�تحكم ف�ي المنھ�اج عل�ى المخ�تص النفس�ي أن یب�دي فطن ـ 41م�ادة  
إعالم الناس بخطورة استعمال الوسائل والتقنیات م�ن كما علیھ والتقنیات النفسیة التي یستخدمھا، 
  .طرف غیر المختصین النفسانیین 

   



  الجزء الثاني

  التكوین في علم النفس

  

یخضع التعلیم والتكوین في علم النفس لمبادئ وأخالقیات مھنة علم النفس حیث تعمل  ـ 42 مادة

معاھد التكوین في ھذا المجال على نشر قیم وأسس أخالقیات المھنة  المؤسسات التعلیمیة و

   :اآلتيللطلبة عند بدایة دراستھم و یندرج ضمن ذلك 

   .القانونیة واللوائح وتقییم النصوصانجاز ومراجعة االختبارات المقننة  -

لتعلیم كالعمل على تطویر ومناقشة المسائل األخالقیة المالئمة لمختلف التطبیقات  -

 .التدریب، الممارسة المھنیة، البحوث

تقدم ضمانات إال التي في التكوینات أن ال یشارك  المعالج على المختص النفسي ـ 43مادة 

  .مكانیاتھإو والتي تتماشىا علمیة حول أغراضھا ووسائلھ

مھما كانت  الطلبة كمفحوصینفي علم النفس عدم النظر إلى  على المكونین ـ 44مادة 

 .مھمتھم الوحیدة ھي تدریبھم مھنیا، دون ممارسة أي ضغط علیھمف، المبررات

تعلیم علم النفس ینبغي أن یتم بموازاة مع التخصصات العلمیة األخ�رى الت�ي تس�اھم   ـ 45المادة 

اإلنسان واحترام حقوقھ من أجل إع�داد الط�الب لمعالج�ة القض�ایا المتعلق�ة ب�األداء ف�ي في معرفة 

  .المستقبل وفقا للمعارف المتاحة والقیم األخالقیة للمھنة

ر النظری��ة والمنھ��اج اط��ادین دراس��یة لعل��م ال��نفس كتع��دد اإلالتعل��یم ی��وفر ع��دة می�� - 46م��ادة  ال

  .النقدیة، كما یلغي بالضرورة البعد الدیني والطائفيوالتطبیقات فھي فكرة تتضمن المناظرة 

تدریس علم النفس یفتح المجال للتخصصات التي ساھمت في تنمیة معارف الطلبة  ـ 47مادة  ال

وتحضیرھم لمعالجة ومناقشة المسائل المتعلقة بمھامھم المستقبلیة في ظل احترام حقوقھم 

  .وتحدید واجباتھم وتنمیة واجباتھم وتنمیة معارفھم واحترام القیم األخالقیة 

ألفراد جمیع ا من أجل تقییمقة مالنفسیة المع جراءاتاإللطلبة اس یجب تدری ـ 48مادة ال

والجماعات التي تتطلب الدقة العلمیة واألخالقیة في اختیار الوسائل واستخدامھا بحذر مع 

تقدیم الحاالت یتم في ظل احترام حریات ، حیث یكون التحقق واالتّسام بالسریة المھنیة والثقة

  .في عالقة عالجیة  جھمإدماالموافقة أو الرفض المستنبط لیتم 

تكون ممارستھم حتى على المكونین الجامعیین أو الممارسین في المیدان التفطن  ـ 49مادة ال

مذكرة بحث ( المناھج الجامعیة العالمیةھو مقرر ومدّرس في  خاضعة ومتوافقة مع ما

  :كما یجب ...)تربصات، تقدیم حاالت، مناقشة االمتحانات، توظیف ممارسین 



على المكونین المؤطرین للمتربصین الجامعیین أو المؤطرین في المیدان أن یتأكدوا من أن  -

  .المھنة خاصة فیما یتعلق بالثقة والسریة  اتخالقیأالمتربصین یخضعون ألحكام 

المواثیق (األحكام المتعلقة بتأطیر المتربصین وطرق التكوین المھني علیھم مراعاة  -  

  .المعالجال یجب أن تكون مخالفة ألحكام أخالقیات مھنة المختص النفسي ) واالتفاقیات

على المدّرس في علم النفس عدم تقبل أي مكافأة من أي شخص لدیھ الحق في  ـ 50مادة ال

یفرض على الطلبة المشاركة في نشاطات سواء كانت  أن ال :كما علیھاالستفادة والتمدرس 

  .مأجورة أو ال وغیر متعلقة بالبرنامج التكویني الخاضع لھ الطلبة 

یخضع تقییم األخصائي النفسي لقواعد صدق المعارف المكتسبة خالل فترة تعلیمھ  ـ 51مادة ال

 األخصائي النفسي الجامعي و التي تتطلب الرجوع إلى شروط وقواعد میثاق أخالقیات مھنة

  . المعالج

   



  الجزء الثالث

  البحث في علم النفس

ویساھم في تحسین  الجمیع النفس الكتساب معارف في المتناولیھدف البحث في علم  ـ 52مادة 

مما یساھم في یتوجھ البحث في علم النفس غالبا إلى مواضیع إنسانیة  حیث الظروف اإلنسانیة

، كما على ضمان موافقتھم المسبقةومع احترام حریتھم واستقاللیتھم  بحوثھمشاركة األفراد في 

  .تستعمل ألھداف أخرى  حتى الحث أن یفحص المعطیات االب

، علیھ أن یكتسب معارف كافیة من نجز الباحث في علم النفس بحثا ماقبل أن یـ  53مادة 

  : التالیةالمؤلفات العلمیة الخاصة بموضوع بحثھ الذي یخضع لشروط 

  .ـ صیاغة الفرضیات بشكل واضح 

  .ـ منھجیة بحث مدروسة وقابلة للتكرار

قبل القیام بأي بحث على الباحث في علم النفس أن یقوم بدراسة وتقییم المخاطر  ـ 54مادة 

لى المشاركین في البحث عو، والسلبیات المتوقع أن یتعرض لھا األفراد المشاركون في البحث

موافقتھم عن التعبیر في أیضا عدمھا، كما لھم الحق الحق باالحتفاظ بحریتھم في المشاركة من 

  .ذلك  األمر أمكنإن الحرة والصریحة كتابیا 

وافقتھم الحرة والصریحة قبل مشاركة األفراد في البحث یجب أن یعبروا سلفا على م ـ 55مادة 

مفھومة تتضمن أھداف وطریقة  دم لھم المعلومات حول البحث بطریقة، ویجب أن تق بالمشارك

  .جوانب التي قد تؤثر على موافقتھم، وكل ال البح

ھناك حاالت تستلزم حجب المعلومات عن المشاركین في البحث وذلك للضرورة  ـ 56مادة 

الصارمة لمنھجیة البحث ولضمان صدق البحث العلمي ویقتصر ذلك على الحاالت التي تكون 

ف نتائج البحث والتشكیك في فیھا المعلومات التي یمكن أن یعرفھا المشاركین سبب في تحری

ي یمنع المشاركین من معرفتھا ال یجب أن تكون متعلقة بالجوانب بالنسبة للمعلومات الت، صدقھ

  .التي قد تؤثر على قبولھم أو رفضھم للمشاركة

في حالة ما إذا تعّذر على األفراد المشاركین في البحث التعبیر عن موافقتھم  ـ 57مادة 

على ) قّصر، راشدین تحت حمایة الدولة، أشخاص ذوي  التوظیف الھشّ (الصریحة والمسبقة 

وعلى الباحث أن یفحص ، الباحث أن یحصل على الموافقة كتابیا من األشخاص المخّولین لذلك

ق من موافقتھ وأن یزّوده بالتوضیحات الّالزمة والمناسبة للحصول الشخص المشارك وأن یتحق

  .على موافقتھ في الصورة المثلى 



قبل كل مشاركة على الباحث أن یلتزم تجاه الفرد المشارك بضمان سریتھ التي تم  ـ 58مادة 

جمعھا، لكن یمكن لھذا األخیر أن یسلّم المعلومات لمھني مختص والتي یراھا مناسبة وتحمي 

  .الشخص المعني

حیث یتم توفیر البحث،  ذلك نتائجاإلطالع على في مشارك في البحث الحق ي فرد أل ـ 59مادة 

  . المعلومات المطلوبة من قبل الباحث

واجب على الباحث إعالم الجمھور بالمعارف المكتسبة خالل بحثھ مع التحلي بالحذر  ـ 60مادة 

أي في تقدیم استنتاجاتھ، وعلیھ أن یحرص أّال تكون تقاریره مقلدة أو مستعملة في أبحاث أو 

  .تطورات تتعارض والمبادئ األخالقیة 

على الباحث أن یحرص على تحلیل آثار تدخالتھ على األشخاص المشاركین في ـ  61مادة 

أن  یمكنأن یھتم بالطریقة التي سار علیھا البحث، وأن یسعى لمعالجة السلبیات التي والبحث، 

  .تؤثر وتضر ببحثھ 

عند مشاركة باحثین أو طالب بتكوین ھدف أساسي للقیام  ببحث، یجب أن تكون  ـ 62مادة 

أسس تعاون واضحة مسبقا فیما یخص طرق المشاركة، وكذا النشر الذي یحتمل أن لدیھم 

  .یساھموا بھ كعمل جماعي 

 بمناقشة أطروحة أو مذكرة تقریر للنشر العلمي،(عندما یكون تدخل الباحث كخبیر  ـ 63مادة 

ة األسرار المتعلق على الباحث أن یلتزم بالحفاظ على....) تقییم بطلب من منظمة أبحاث

شاط خبرتھ ، وال یمكنھ في أي حال من األحوال لنممارستھ  فيبمشاریعھ واألفكار التي اكتسبھا 

  .أن ینتفع من ذلك كمصلحتھ الشخصیة 

   



  الرابعالجزء 

  مجلس علماء النفستشكیل 

عتباری��ة وموازن��ة ا، تك��ون ل��ھ شخص��یة )علم��اء ال��نفسمجل��س (یُنش��أ مجل��س یس��مى :  64الم��ادة 
 .لوزارة الصحةتلحق بالموازنة العامة 

بم�ا یكف�ل تلبی�ة احتیاج�ات الدول�ة م�ن الم�وارد  عل�م ال�نفسیھدف المجلس إلى تط�ویر : 65المادة 
 .والكفاءات البشریة المتمیزة في مختلف المجاالت

ارس�ة جمی�ع ، ممعل�م ال�نفسھ الس�لطة العلی�ا المختص�ة بتط�ویر تیتولى المجلس، بصف: 66المادة 
  :الصالحیات واالختصاصات الالزمة لذلك، وبوجھ خاص ما یلي

وربطھ�ا  ،الدول�ةم�ن ط�رف لجن�ة مع مشاركة الجامعي لعلم النفس  رسم سیاسة التعلیم. 1
، وذل�ك ف�ي إط�ار السیاس�ة العام�ة تم�س القط�اع وتط�ویرهبرؤى وأھداف وخطط وبرامج 

  .للدولة
 .س�عى لتط�ویر عل�م ال�نفسیال�ذي  أھ�داف المجل�سع�دة ھیئ�ات م�ن اج�ل تحقی�ق إنش�اء . 2
إقرار الھیاكل التنظیمیة للھیئات واألجھزة المشار إلیھا واعتم�اد الموازن�ة الالزم�ة لھ�ا . 3

 .ضمن موازنة المجلس

أعض���اء م���ن ذوي الخب���رة  10المجل���س م���ن رئ���یس، و نائ���ب لل���رئیس، و یتش���كل: 67الم���ادة 
ثالث سنوات قابل�ة یمارس الرئیس ونائبھ واألعضاء مھامھ لمدة ، وعلم النفسوالمھتمین بشؤون 

 .للتجدید لمدة أو لمدة أخرى مماثلة

الممارسة المھنیة لألخصائیین ف�ي عل�م إلى تحقیق الجودة في المجلس المشكل ھدف ی: 68المادة 
دف ومتخصص�ة تھ�بما یلبي احتیاجات الدولة، وذلك من خالل توفیر نظم تعلیمیة متنوع�ة النفس 

ول�ھ ف�ي س�بیل  تحقیق جمیع التقنیات العالجیة بما یتمشى مع الطرق الحدیثة المعتمدة عالمی�ا،إلى 
  :ذلك القیام بكل ما یلزم لتحقیق أھدافھ، وبوجھ خاص ما یلي

التأشیر على الموافقة الكتابة لكل أخصائي نفس�اني یری�د مزاول�ة الع�الج النفس�ي حی�ث . 1
  . ویدون اسمھ في قائمة علماء النفس "معالجأخصائي نفسي "ب في القرار یكت
بم�ا لتعل�یم الج�امعي ات المحقق�ة للج�ودة ءج الدراسیة وتحدید الكفاتطویر معاییر للمناھ. 2

  .یتوافق مع المعاییر المعتمدة دولیاً 
الممارس��ة المھنی��ة لكاف��ة الع��املین ف��ي مج��ال الع��الج وض��ع خط��ط وب��رامج للتط��ویر . 3

  .النفسي
القطاع��ات ف��ي جمی��ع األخص��ائیین النفس��انیین المع��الجین  لمراقب��ةوض��ع نظ��ام ش��امل . 4

دوریة وفق أفضل المع�اییر الدولی�ة لقی�اس م�دى تحق�ق و عامةرقابة  إجراءوالمؤسسات و
  .دوره المعتمداألخصائي 

األخصائیین النفسانیین المعالجین م�ن أج�ل ت�دعیم وتط�ویر لجمع برنامج سنوي وضع . 5
 .لعالجیة بما یخدم المھنةتقنیاتھم ا



یض��ع المجل��س الل��وائح المالی��ة واإلداری��ة والفنی��ة وش��ؤون الع��املین الالزم��ة لتنظ��یم : 69الم��ادة 
والھیئ�ة المش�تركة  أعمالھ وممارسة اختصاصاتھ، وتصدر ھذه اللوائح بقرار من رئ�یس المجل�س

 .لدولة

دعت الضرورة إلى ذل�ك، وال  یجتمع المجلس بدعوة من رئیسھ مرة كل شھر، وكلما: 70المادة 
یكون اجتماع المجلس صحیحاً إال بحضور أغلبی�ة أعض�ائھ عل�ى أن یك�ون م�ن بی�نھم ال�رئیس أو 
نائب��ھ وتص��در ق��رارات المجل��س بأغلبی��ة أص��وات األعض��اء الحاض��رین، وعن��د التس��اوي ی��رجح 

 .الرئیس معھالجانب الذي 

االس��تعانة ب��آرائھم وخبرات��ھ م��ن للمجل��س أن ی��دعو لحض��ور اجتماعات��ھ م��ن ی��رى : 71الم��ادة 
 .موظفي الدولة وغیرھم من الخبراء، دون أن یكون لھم حق التصویت

عم�ل دائم�ة أو مؤقت�ة م�ن ب�ین أعض�ائھ أو م�ن غی�رھم  وخالی�اللمجل�س إنش�اء لج�ان : 72المادة 
 .لدراسة ما یحیلھ إلیھا من موضوعات

 ن المجل��س، ویمث��ل األم��ین الع��امیك��ون للمجل��س أم��ین ع��ام، یص��در بتعیین��ھ ق��رار م��: 73الم��ادة 
  .المجلس أمام القضاء وفي عالقتھ مع الغیر

ویتولى األمین العام تحت إشراف المجلس تصریف جمیع أم�وره المالی�ة واإلداری�ة، وفق�اً لل�وائح 
  :وفي حدود الموازنة السنویة، ولھ بوجھ خاص، ما یلي

 .والتنسیق بینھا وتقییم أعمالھااإلشراف على الھیئات واألجھزة التابعة للمجلس . 01
 .اقتراح اللوائح اإلداریة والمالیة والئحة شؤون العاملین بالمجلس . 02
 .تنفیذ قرارات المجلس، ومتابعة تنفیذ الخطط الالزمة لتنفیذ أھداف المجلس . 03
 .إعداد مشروع الموازنة التقدیریة السنویة للمجلس وحسابھا الختامي. 04
 .سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المجلس إعداد تقریر. 05
 أیة أعمال أخرى یكلفھ بھا المجلس وفقاً ألحكام ھذا القانون. 06

تض��ع األجھ��زة والھیئ��ات الت��ي ینش��ئھا المجل��س لتحقی��ق أھداف��ھ ھیاكلھ��ا التنظیمی��ة : 74الم��ادة 
الھیاك��ل ولوائحھ��ا المالی��ة واإلداری��ة والفنی��ة ول��وائح ش��ؤون الع��املین، وتص��در ھ��ذه الل��وائح و

 .التنظیمیة بقرار من رئیس المجلس

 .یُلغى كل حكم یخالف أحكام ھذا القانون: 75المادة 

كما  مجلس علماء النفس، على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ قانون: 76المادة 
 .شر في الجریدة الرسمیةیجب العمل على ن
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