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  میثاق األخالقیات و اآلداب الجامعیة

  دیباجــــــــــة

ر یث انتشارھا عبشھدت الجامعة الجزائریة منذ االستقالل، إلى یومنا ھذا نمّوا معتبرا من ح

لخّریجین، و لى ذلك في توسع شبكة المؤسسات الجامعیة، و تزاید أعداد الطلبة واجیتو. أنحاء البالد

  .أنشطتھتنوع فروع التكوین وتخصصاتھ وبرامج البحث العلمي و

إن كان ما ینتظر و  الوتیرة المتسارعة لتطور الجامعة، حتىققة وإن ضخامة اإلنجازات المح

اختالالت عّدة في مجال النوعیة المعاییر العالمیة الدولیة، قد أسفرت عن  معتبرا لبلوغمزال إنجازه 

تحسین أدائھ؛ ویعود ذلك  صیرورةالتحكم في و في مجال احترام معاییر النشاط األكادیميالفعالیة، وو

مؤسساتي عرف ھو اآلخر اقتصادي ووأساسا إلى كون الجامعة تقوم بمھامھا في محیط اجتماعي 

إعادة إرساء قواعد تسییر كفیلة، ضرورة إعادة ترسیخ مبادئ عامة، وسریعة تستدعي قة وعمی تغّیرات 

  .ضمان مشروعیتھاز مصداقیة الجامعة البیداغوجیة والعلمیة، وفي الوقت ذاتھ، بتعزی

الحالة ھذه، االتفاق على المسعى األخالقي ما على أفراد األسرة الجامعیة، ولقد بات لزا

أخالقیاتھا، ممارسات جامعیة مثلى في مجالْي آداب المھنة وى إقرار سلوكات ومنھجي المؤدي إلوال

  .محاربة ما یلحقھا من انحرافاتو

واسع لألسرة الجامعیة، على  اجتماعاآلداب الجامعیة، المنبثق عن یؤكد میثاق األخالقیات و

أن تكون محّركا  فیھا خاصة بمجتمعنا، ُیشترط قیمعلى مستمدة من المقاییس العالمیة، و مبادئ عامة

  .آدابھایثاق أخالقیات المھنة الجامعیة ومجسدة لملمسعى التعّلم و

أداة مرجعیة لتسطیر المعالم الكبرى التي توجھ الحیاة تعبئة وأداة إن ھذا المیثاق یمثل، إذن 

  .لھاالمكّرسة أشكال التنظیم قوانین الضابطة لآلداب والسلوك والم منھا ھالجامعیة، كما یمثل أرضیة ُتستل

  .المبادئ األساسیة لمیثاق األخالقیات و اآلداب الجامعیة  أوال

  :النزاھـــــــــــــــة و اإلخالص-1

سعي بالذات ال بد أن یبدأ ھذا الو ،یعني رفض الفساد بجمیع أشكالھ النزاھةإن السعي لتحقیق األمانة و

ات المھنة یجب أن یتجسد في ممارسات أخالقیوھكذا فإن تطویر آداب السلوك و. قبل أن یشمل الغیر

.مثالیة
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:الحریة األكادیمیة-2

 كادیمیة التي تعتبر الركن األساسالبحث في الجامعة بدون الحریة األال یمكن تصّور نشاطات التعلیم و

 ةالتحلي بالضمیر المھني، التعبیر عن اآلراء النقدیفھي تضمن، في كنف احترام الغیر و. لھذه النشاطات

. رقابة أو إكراهبدون 

:الكفاءةالمسؤولیة و-3

تسییرا قائما على  زان بفضل تسییر المؤسسة الجامعیةیتعّزإّن مفھومي المسؤولیة والكفاءة متكاملین و

بین ضرورة فعالیة دور على المؤسسة الجامعیة أن تضمن التوازن الجّید و. األخالقالدیمقراطیة و

مع التأكید على أّن ر، واتخاذ القرا صیرورةة بإشراكھا في تشجیع مساھمة األسرة الجامعیاإلدارة، و

  .المسائل العلمیة تبقى من صالحیات األساتذة الباحثین دون سواھم

:االحترام المتبادل-4

اع عن جمیع أشكال لذا یجب على أفراد األسرة الجامعیة االمتن.احترام الغیر على احترام الذات یرتكز

بصرف النظر عن مل بعضھم بعضا باحترام وإنصاف، وینبغي أن یعاو العنف الرمزي والمادي واللفظي

  .المستوى الھرمي لكل واحد منھم

:الفكر النقديوجوب التقید بالحقیقة العلمیة والموضوعیة و-5

اعتماد سیین یتمثالن في تقّصي الحقیقة وتبلیغھا على مبدأین أسااءلتھا ومسیرتكز السعي للمعرفة و

  .الفكر النقدي

مقارنة ظة النقدیة لألحداث، والتجریب، والمالحلحقیقة العلمیة یفترض الكفاءة، والتقّید با إن وجوب

لذا یجب أن یقوم البحث العلمي على األمانة . الصرامة الفكریةوجھات النظر، و وجاھة المصادر، و

  .األكادیمیة

:إلنصـــــــافا-6

  .التوظیف والتعیینیم والترقیة وشرطین أساسین لعملیة التقی عدم التحیّزتمثل الموضوعیة و

:احترام الحرم الجامعي-7

ات الجامعیة حتى تضمن في إعالء شأن الحری ابسلوكیاتھتساھم جمیع فئات األسرة الجامعیة 

ات التي قد تمس بمبادئ الجامعة عن تشجیع الممارسخصوصیتھا وحصانتھا، وتمتنع عن المحاباة، و

عیة تجنب كل نشاط سیاسي متحزب في رحاب الفضاءات على األسرة الجامو. وحریاتھا وحقوقھا

.الجامعیة
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  :االلتزاماتالحقوق و   ثانیا

التزامات األستاذ الباحث في التعلیم العاليوحقوق -1

ة البحث في التنمیة االقتصادیة المساھمة بواسطاحث دور في تكوین إطارات األمة ولألستاذ الب

ن تضمن لھ وسائل العیش الكریم، طالع بمھامھ، على الدولة أیتمكن من االض يلكو. للبالداالجتماعیة و

  .علیھا أن تؤّمن لھ الوظیفة في مختلف المؤسسات العمومیة للتعلیم العاليو

:حقوق األستاذ الباحث-1.1

الجامعي  یلاتذة الباحثین على أساس التأھعلى مؤسسات التعلیم العالي أن تؤّمن التوظیف في سلك األس

و ینبغي لھا أن تتخذ جمیع التدابیر الكفیلة بضمان حّق التدریس لألستاذ الباحث . ال غیرالخبرة المشترطة و

  .اآلداب الجامعیةطالما التزم بمبادئ األخالقیات وفي مأمن من كل تدخل 

جمیع المسائل المتعلقة بتحدید وتفعیل برامج التعلیم والبحث، واألنشطة شبھ  و ال بد أن یعتمد، في

  .یص الموارد، في طار التنظیم المعمول بھ، على آلیات شفافةتخصالجامعیة، و

عي للقیام بوظائف النجاعة إذا ما ُدلباحث لجمیع مستلزمات االحترام ویجب أن یستجیب األستاذ او

  .إداریة

. تعتبر عملیات تقییم و تقدیر أنشطة األستاذ الباحث جزءا ال یتجزأ من مسار منظومة التعلیم و البحث

أن یقتصر التقییم على معاییر التقدیر األكادیمیة لنشاطات التدریس و البحث،  والنشاطات االحترافیة و ال بد 

  .ذات العالقة بالجامعة

العلمیة الضروریة التي اذ الباحث من شروط عمل مالئمة، ومن الوسائل البیداغوجیة  ویستفید األست

  .فادة من تكوین مستمر، وتجدید دوري لمعلوماتھكذا من الوقت الكافي لالستفرغ لمھامھ، وتسمح لھ بالت

یكون الراتب الممنوح متماشیا مع األھمیة التي تكتسیھا ھذه الوظیفة، و مع من یضطلع بھا في  أنیجب 

مع أھمیة جمیع أنواع المسؤولیات التي یتحملھا األستاذ الباحث بمجرد تكوین النخبة، والمجتمع في إطار 

  .مباشرة وظیفتھ

  : زام األستاذ الباحثالت -2.1

أن یقدم صورة مثالیة النزاھة والتسامح، وسن الخلق وحاألستاذ الباحث مثاال للكفاءة و یجب أن یكون

  .للجامعة

آداب المھنة جامعیة، احترام مبادئ أخالقیات وعلى األستاذ الباحث، على غرار باقي أفراد األسرة ال

ء ممارسة مھامھ التصرف بعنایة، وفعالیة، وكفاءة، ونزاھة، كما یجب علیھ أثنا. الجامعیة المذكورة أعاله

  .حسن نیة، خدمة للمصلحة العلیا للمؤسسة الجامعیةواستقاللیة، وأمانة، و

مثولھ أمام الھیئات التأدیبیة المخّولة، یمكن ھذه األخیرة، تكاب األستاذ الباحث خطأ مھنیا وفي حالة ار

ل احترام اإلجراءات التأدیبیة التي یقّرھا التنظیم المعمول بھ، في ظحسب درجة خطورة الخطأ المرتكب، و

  .أن تقترح عقوبات قد تصل إلى التجرید من صفة األستاذ الباحث الجامعي
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و . ةیوظائف الجامعالتتمثل المسؤولیة األساسیة الملقاة على عاتق األستاذ الباحث في االضطالع التام ب

  : في ھذا الصدد علیھ بـــــ

.اد من أجل االمتثال، ما أمكن، للمعاییر العلیا في ممارسة نشاطھ المھنياالجتھ-

.ي الھیئات التي یشارك فیھافالنقاشات التي تدور احترام سّریة مضمون المداوالت و الّسھر على-

.التحلي بالضمیر المھني أثناء القیام بمھامھ-

.العلمیة في جمیع المستویاتیة تقییم النشاطات البیداغوجیة والمشاركة في دینامیكیة عمل-

.حق الطعنتكریس مبدأ الشفافیة و-

.عدم التعسف في استعمال السلطة التي تمنحھا إیاه مھنتھ-

.االمتناع عن تسخیر الجامعة لقضاء أغراض شخصیة-

نشاطات البحث أو أي  التسییر األمین لكل االعتمادات المالیة الموكلة إلیھ في إطار الجامعة، أو-

.آخرنشاط مھني 

.صیانة حریتھ في العمل بوصفھ جامعیا-

.االستعداد لالضطالع بالمھام المرتبطة بوظیفتھ-

ین یالسھر على التحن طریق االطالع على المستجدات، والتصرف كمحترف في التربیة ع -

ي تي مع البرھنة على الحس النقدالقیام بالتقییم الذاالمتواصل لمعارفھ وطرائقھ في التدریس والتكوین، و

.الدرایة التامة بتّحمل المسؤولیةواالستقاللیة، و

ة بعیدا عن جمیع أشكال الدعایة العالمی المھنیةو البحث تماشیا مع المعاییر األدبیةالقیام بالتدریس و -

بھذا یكون األستاذ الباحث مطالبا بتقدیم تعلیم ناجع، بقدر ما تسمح بھ الوسائل التي و. االستمالة المذھبیةو

تجاه جمیع الطلبة بدون أي استثناء، الھ مؤسسات التعلیم العالي،  في جّو من العدل واإلنصاف وفرتھا 

.مستعدا لمرافقتھم عند الحاجةت الحّرة لألفكار بینھم، ومشجعا التبادال

شكال التمییز على أساس الجنس، أوالجنسیة، أواالنتساب اإلثني، أوالوضع االمتناع عن كل أ-

.المرضاإلعاقة وواآلراء السیاسیة، أواالنتماء الدیني، أاالجتماعي،أو

( احترام قواعد التدرج البیداغوجي لدراسي، وتقدیم عرض واضح لألھداف البیداغوجیة  لمقّرره ا-

دورات االختبارات، مّدة االمتحانات، سّلم التنقیط، مراجعة الوثائق وتصحیحھا، استقبال الطلبة قبل ضبط 

).یة العالمات بصفة نھائ

.التمكن من تقییم أداء الطلبة تقییما موضوعیا-

االستشارة نحو أعمال كفیلة بإثراء مادتھ التعلیمیة، والمساھمة في نشاطاتھ في الخبرة و توجیھ-

.إعطاء دفع ألبحاثھ

الموضوعیة في جة وتأسیس بحوثھ على رغبة صادقة في المعرفة مع االحترام التام لمبدأ الح-

.االستدالل
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وعلیھ، فإن . الطلبة، و ذكر أسماء المؤلفینلبحث الخاصة بزمالئھ الجامعیین وأعمال ا احترام-

.السرقات العلمیة، تعّد من األخطاء الجسمیة غیر المبررة التي یمكن أن تؤدي إلى الطرد

القبول بالمجابھة الشریفة ة لبقیة أعضاء األسرة الجامعیة، والمساھمة في احترام الحریات األكادیمی-

.وجھات النظر على اختالفھال

.األكادیمي لزمالئھحّیز في التقییم المھني وعدم التالتحلي باإلنصاف و-

  واجبات الطالب في التعلیم العاليحقوق و-2

سقة في مؤسسات یجب توفیر كل الشروط الممكنة للطالب حتى یتسنى لھ االرتقاء بمستواه بطریقة متنا

ال تأخذ دالالتھا إال إذا رافقھا التحلي بالمسؤولیة التي تتجسد في عدد من  ھكذا، فإن لھ حقوقاو. التعلیم العالي

  .اجباتلوا

:حقوق الطالب-1.2

علیھ، فإن لھ الحق في االستفادة نوعیة، و البحث ذوْيفي  تكوین للطالب الحق في تعلیم جامعي و-

.من تأطیر نوعي یستعمل طرائق بیداغوجیة عصریة و ُمكّیفة

.الكرامة من قبل األسرة الجامعیةحظى باالحترام وین للطالب الحق في أ -

.یجب أال یخضع الطالب ألي تمییز لھ عالقة بالجنس أو بأیة خصوصیات أخرى-

الّرأي، على أن یّتم ذلك في إطار احترام التنظیمات التي تحكم للطالب الحق في حریة التعبیر و-

.سیر المؤسسات الجامعیة

أن توضع تحت تصرفھ الدعائم لدروس في بدایة كّل فصل، ونامج ایجب أن یسلم للطالب بر-

... )المطبوعات،  والمصادر و المراجع ( التعلیمیة 

.غیر متحّیزللطالب الحق في تقییم منصف وعادل و-

سّلم التنقیط الخاص بموضوع المات مرفقة بالتصحیح النموذجي ویجب أن یتّم تسلیم الطالب الع-

االقتضاء، في االطالع على وثیقة االمتحان على أن یكون ذلك في  كما لھ الحق، عند. االمتحان

.حدود اآلجال المعقولة التي تحّددھا اللجان البیداغوجیة

.للطالب الحق في الطعن إذا ما أحس بإجحاف في حقھ عند تصحیح امتحان معّین-

الدعم إلنجاز في االستفادة من وسائل بعد التدرج الحق في تأطیر جید، وللطالب في مرحلة ما -

.بحثھ

في اإلقامات الجامعیة لالزمة في الجامعات واالوقایة الصحیة للطالب الحق في األمن والنظافة و-

.على حّد سواء

كما یمكن للطالب أن یؤسس . ضغطاللجان البیداغوجیة دون قید أو یختار الطالب ممثلیھ في-

.داري للمؤسسات الجامعیةفي التسییر اإل األخیرةجمعیات طالبیة على أال تتدخل ھذه 
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  :واجبات الطالب   -2.2

.على الطالب احترام التنظیم المعمول بھ-

.سالمة أعضاء األسرة الجامعیة على الطالب احترام كرامة و-

.على الطالب احترام حق أعضاء األسرة الجامعیة في حریة التعبیر-

.على الطالب احترام نتائج لجان المداوالت-

أن یفي بالتزاماتھ قیامھ بعملیة التسجیل، و ددقیقة عنم معلومات سلیمة والطالب أن یقد على-

.تجاه المؤسسةااإلداریة 

.الخلق في سلوكھ نحسى الطالب أن یتصف بالحس المدني وعل-

.سرقة أعمال غیرهلطالب أال یلجأ أبدا إلى الغش أوعلى ا-

ي یتم وضعھا تحت تصرفھ، ائل التالوسظ على األماكن المخصصة للدراسة وعلى الطالب الحفا-

.النظافة في كامل المؤسسةواحترام قواعد األمن و

خذة ضده من تستمد العقوبات المتو. لمنسوبة إلیھایتم إعالم الطالب، بشكل رسمي، باألخطاء -

إلجراءات إلى المجلس یعود اتخاذ ھذه او. لداخلي لمؤسسة التعلیم العاليمن النظام االتنظیم المعمول بھ و

.یمكن أن تصل العقوبات إلى الطرد النھائي من المؤسسةو. یبيالتأد

التقنیین في لتعلیم العاليحقوق والتزامات الموظفین اإلداریین و  -3

اطا وثیقا الطالب العنصرین الفاعلین الوحیدین في الجامعة، بل یرتبطان ارتبال یعتبر األستاذ الباحث و

  .الذین لدیھم، بدورھم، حقوق ترافقھا التزاماتلمؤسسات الجامعیة، ین التابعین لالتقنیبالموظفین اإلداریین و

التقنیینحقوق الموظفین اإلداریین و-1.3

التقدیر واإلنصاف نیون بطریقة تضمن لھم االحترام والتقأن ُیعامل الموظفون اإلداریون و یجب-

.على غرار باقي األفراد الفاعلین في التعلیم العالي

وا ظالتعیینات والترقیة، أن یحلتقنیین، أثناء عملیات التوظیف والتقییم واو یحق للموظفین اإلداریین-

.غیر متحّیزةبمعاملة موضوعیة و

.ال تمییز في عملھمأال یتعرض الموظفون اإلداریون والتقنیون ألیة مضایقات و یجب-

مھامھم على بالقیام بالتقنیون من الظروف المالئمة التي تسمح لھم یستفید الموظفون اإلداریون و-

.في ھذا الصدد یستفیدون من التكوین المتواصل و التحسین الدائم لمؤھالتھمو. أحسن وجھ

  التقنیینواجبات الموظفین اإلداریین و   -2.3

التقنیین في توفیر أفضل الظروف التي تسمح لألستاذ الباحث بأداء تتمثل مھمة الموظفین اإلداریین و

  .ل وجھ، وتوفیر كل أسباب النجاح للطالب في مساره الجامعيمة بھ على أكالبحث المنوطالتعلیم و یفةظو

عیة عن طریق الخدمة العمومیة التي تضمنھا المؤسسات الجام منإن ھذه المھمة التي ُتعدُّ جزءا 

الكفاءة العمومیة المتمثلة في  التقنیین، ینبغي أن تتم في إطار احترام القیم األساسیة للوظیفةموظفیھا اإلداریین و
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جب یوتعتبر ھذه المعاییر بمثابة مبادئ كبرى . األمانةالسریة و الشفافیة واالحترام والسالمة ووعدم التحّیز و

  :التقنیین السھر على احترامھا و ترقیتھا، خاصة منھاعلى كل الموظفین اإلداریین و

رافیة،وھم مسؤولون عن یؤدي الموظفون اإلداریون والتقنیون مھامھم باحت:  اءةـــــــــــــالكف-

.كذا عن االستعمال الحكیم للموارد و المعلومات التي توضع تحت تصرفھمقراراتھم وأفعالھم و

یتخذون و ،الموضوعیةبالحیادیة و التقنیونیتحلى الموظفون اإلداریون و: زــــــــــعدم التحّی-

كما یؤدون وظائفھم بعیدا . یقة منصفةبطرمعاملة الجمیع ار احترام القواعد المعمول بھا وقراراتھم في إط

.وعن أي شكل من أشكال التمییز، عن أي اعتبارات حزبیة 

یتفادون كل نزیھة،  وتقنیون بطریقة عادلة ویتصرف الموظفون اإلداریون و ال: النزاھــــــــــــــــــة-

.ائھم لمھامھموضعیة یكونون فیھا مدینین ألي شخص قد یؤثر علیھم بطریقة غیر شرعیة أثناء أد

تجاه كل األشخاص الذین االتقنیون عن تقدیرھم وظفون اإلداریون والم یعبر: االحتــــــــــــــــــرام-

والتكتم حول ، یبدون استعدادھم لمجاملتھم واإلصغاء لھم ون معھم أثناء أدائھم لمھامھم، ویتفاعل

.ھامھمالمعلومات التي تخصھم، و یمتنعون عن أي تماطل في القیام بم

ھكذا، فإنھ على ھؤالء الموظفین و.  من االحترام و یجب أن تحاط كل مجاالت االختصاص بنفس القدر

على الھیئات اإلداریة لمؤسسات التعلیم العالي و .العلمیةل تدخل في األفعال البیداغوجیة وأن یمتنعوا عن ك

.أن تمتنع بدورھا عن أي تدخل في ھذه المجاالت

.العلمیة لواجب الكتمانولبیداغوجیة التقنیة و ایجب أن تخضع الملفات اإلداریة و:  ــةالسریـــــــــــ-

مختلف األعمال المستمدة منھا بطریقة تسمح بضمان یؤدي الموظفون مھامھم و: الشفافیـــــــــة-

.سیولة المعلومات المفیدة ألعضاء األسرة الجامعیة، و بالتأكید من الممارسات المھنیة الحسنة

لي، عن طریق یجب أن تخضع الخدمة العمومیة التي تقدمھا مؤسسات التعلیم العا: حســـــــن األداء-

لة األشخاص المعنیین بكل تقدیر التقنیین، لمعاییر النوعیة التي تستلزم وجوب معامموظفیھا اإلداریین و

.اعتبارو

تتسم باللطف والتھذیب من قبل  الطالب بتبني تصرفاتو األستاذیعني ذلك عملیا، إلزامیة معاملة و

بالمھام الموكلة لھم على جناح  ینوالتقنی ناإلداریییستدعي ھذا األمر قیام . التقنییندمین اإلداریین والمستخ

تسلیمھم ما التي تتعلق باألساتذة والطلبة على حّد سواء، وطة بھم ووند معالجة الملفات المنالسرعة ع

  .لھم االطالع علیھاالمعلومات التي یحق یطلبونھ من 

  

معیة، باحترام ھذا اآلداب الجارصا منھم على ترقیة األخالقیات ویلتزم أعضاء األسرة الجامعیة، ح

روحاالمیثاق نصا و


