
 

 

 :ھي من خمسة أجزاء رئیسیةللكوتشینج لدولي مھنة الكوتشینج حسب اإلتحاد ا أخالقیات الئحةألف تت

 المقدمة  .۱

 الرئیسیة فاتالتعری. ۲

 السلوك األخالقي لالتحاد الدولي للكوتشینج) معاییر(ومبادئ القیم األساسیة . ۳

 المعاییر األخالقیة. ٤

 تعھدال. ٥

 

 المقدمة  . ۱

والمبادئ والمعاییر األخالقیة للسلوك لجمیع    األساسیة،القیم الدولي للكوتشینج مجموعة  لالتحادمھنة الكوتشینج  أخالقیات الئحة صف ت 
  األساسیةجدارات مھنة الكوتشینج ھي أولى ك لسلولھذه المعاییر األخالقیة  ب  االلتزام والتقیدإن ). انظر التعریفات(الكوتشینج  محترفي

 . " بثباتھا وتطبیقفھم أخالقیات ومعاییر الكوتشینج تفعیل   "  :وھي

 : من خاللالمھنیة لمھنة الكوتشینج  نزاھةال  مھنة الكوتشینج ھو إرساء وتفعیل دعائم أخالقیات الئحة إن الغایة من 

 . لالتحاد الدولي للكوتشینجوالمبادئ األخالقیة تماشى مع القیم األساسیة ت یات سلوكللوضع معاییر • 

 . واتخاذ القرارات  والتعلیم،  األخالقي،توجیھ التفكر • 

 . المعمول بھا باالتحاد الدولي للكوتشینجمن خالل عملیة مراجعة السلوك األخالقي  الكوتشینجعلى معاییر والمحافظة الحكم  • 

 . اإلتحاد الدولي للكوتشینج في البرامج المعتمدة منالخاص باألخالقیات لتدریب  زمة للدعامات الالتوفیر ا• 

في أي  و  ،األساسأنفسھم على ھذا اإلتحاد الدولي للكوتشینج  مثل محترفيعندما یُ ) مھنة الكوتشینج( المھنة أخالقیات  الئحة بنود طبق ت 
كما ویلزم  ). انظر التعریفات( أم ال الكوتشینج بغض النظر عما إذا كان قد تم تأسیس عالقة الكوتشینج وب التفاعل المتعلق أشكال من شكل 

بما في ذلك   أو مدرباً على الكوتشینج أو متدرباً) (سواًء كان كوتش أو مرشد كوتش أو مشرف كوتش   حترفینالم أعضائھ جمیع  اإلتحاد
   .)التعاریف انظر (موظفي الدعم 

إال أن   التعھد،كما ھو الحال في  اإلتحاد الدولي للكوتشینج، راجعة السلوك األخالقي ال تنطبق إال على محترفيعلى الرغم من أن عملیة م
 .لالتحاد الدولي للكوتشینجوالقیم األساسیة والمبادئ األخالقیة  الالئحة ه ھذب اإلتحاد الدولي للكوتشینج علیھم االلتزام ایًضا  موظفي

لقضایا غیر   منھم ردود فعل أخالقي یعني أن األعضاء سیواجھون حتماً مواقف تتطلب بأسلوب ومنھج التحدي المتمثل في العمل إن 
من خالل توجیھھم إلى مجموعة متنوعة  تھم إلى مساعد الئحة ال هھذھدف ت ولذلك . متنوعةالبسات لمعضالت وماللجوء لحلول متوقعة و

 . األمثل  السلوك األخالقي لتحقیق تحدید طرق بدیلة سبیل في  اللجوء إلیھاعتبار وبعین االلزم أخذھا األخالقیة التي قد ی سس من األ

ً  الئحةال  هتعھدوا بااللتزام بھذالذین  ي اإلتحاد الدولي للكوتشینجیسعى محترف حتى   معامالتھم،في كافة  اترسیخ كافة عناصرھإلى ، دوما
 . األخالقیة شجاعة ضرورة التحلي بالاتخاذ قرارات صعبة أو إلى ذلك وإن تطلب 

 الرئیسیة  ات التعریف  .۲



الكوتش  أو على الكوتشینج درب الذي یتم تدریبھ ت أو الم مباشرة،ن عملیة الكوتشینج یتلقوْ المجموعة الذین  /الفرد أو الفریق   -"  لمستفیدا"• 
 . المدرب الكوتش  ، أوالمشرف

لھمھ لیضاعف قدراتھ وإمكانیاتھ الشخصیة  واإلبداع لدیھ، وتُ   تشحذ الفكرَ  مع المستفید في عملیةٍ   شراكةٍ  عالقةُ  ھي -"  كوتشینجال• "
 . والمھنیة

بموجبھ  یحدد واضح بموجب اتفاق أو عقد الراعي  /مستفیدوال  الكوتش المحترف وھي عالقة یتم تأسیسھا من قِبل - " كوتشینجعالقة ال• "
 . طرف مسؤولیات وتوقعات كل 

 مھنة الكوتشینج أخالقیات  الئحة –" الئحةال• "

صاح عنھا أو التصریح ما لم یتم إعطاء الموافقة على اإلف من خالل عملیة الكوتشینج حمایة أي معلومات تم الحصول علیھا  - " السریة• "
 . بھا أو مشاركتھا مع أطراف أخرى

ظاھر على واجباتھ والتزاماتھ  تأثیر  ذات أو شخصیة   خاصةٌ  فیھا مصلحةٌ ھي الحالة التي یكون للكوتش  -"  تضارب المصالح• "
 . أو غیر ذلكیھ أو شخص  ھمالی سواء كانت لخدمة مصلحة ما استغاللھا أو االستفادة منھا حیث یمكن كمتخصص تجاه المستفید 

العرق  والوصول إلى الموارد والفرص ، بغض النظر عن بالشمولیة  ھا جمیع األشخاص یحظى ب یجب أن التي حالة ھي ال –" المساواة• "
إلعاقة ، وغیرھا من  أو االعقلیة أو البدنیة الحالة الجنسیة أو العمر أو الدین أو حالة الھجرة أو الھویة أو  الجنس أو اللون أو  صل األ أو 

 . مجاالت االختالف البشري

حاصلین على أي من درجات  الالكوتشز أو  اإلتحاد الدولي للكوتشینج اءعضوأأفراد ھم  -" محترفي اإلتحاد الدولي للكوتشینج • "
أو مرشد كوتش أو مشرف كوتش أو مدرباً على  دور كوتش تشمل على سبیل المثال ال الحصر  اً أدوارون االعتمادیة من اإلتحاد ویؤد

 . متدرب كوتش الكوتشینج أو 

دعم  خدمات ون  دمممن یقتحاد الذین یتم التعاقد معھم من قِبل اإل اإلتحاد الدولي للكوتشینجموظفو  -  "  إلتحاد الدولي للكوتشینجا موظفو • "
 .اإلتحاد الدولي للكوتشینج النیابة عنب حترافیة وإداریة ا

  ك سواءً ن العاملین ھناموظفی لل أو المؤسسة أو الشركة للقیام بمھمة الكوتشینج المنظمة تم توظیفھ ب لذي الكوتش ا ھو  –" داخليكوتش • "
 . بدوام جزئي أو بدوام كامل كان ذلك 

وفي جمیع الحاالت  . التي سیتم تقدیمھا خدمات الكوتشینجكافة وتنسق  / التي تدفع تكلفة الكوتشینج أو) أو ممثلیھا(ھو الجھة   - " الراعي• "
لم یكونا نفس   نوالراعي؛ إ  /أو المستفید الكوتش ولكوتشینج یجب أن تُوضح وتُقنن حقوق وأدوار ومسؤولیات كٍل من ا اتفاقیاتفإن 

 . الشخص 

 .مستفیدینلدعم الاإلتحاد الدولي للكوتشینج األشخاص الذین یعملون لصالح محترفي  -"  موظفو الدعم "

في األخالق والقیم األساسیة  ترسیخھا راق وغیرھا من أشكال المساواة التي یتم األعوالمساواة بین الجنسین ھي  – " نھجیھ المساواة الم• "
 . بشكل عام والسیاسات والھیاكل وثقافات المجتمعات والمنظمات واألمم 

   الدولي للكوتشینج لالتحادلسلوك األخالقي ا ) معاییر ( بادئ موالقیم األساسیة  . ۳

نفس القدر  على القیم ھذه جمیع إن  . نھانبثق عواإلجراءات التي ت  لالتحاد) رابط(إلى القیم األساسیة أخالقیات مھنة الكوتشینج  الئحةستند ت 
یتوقع من  و.  بادئ المذه ھیجب استخدامھا كوسیلة لفھم وتفسیر بمعنى أنھ ھذه القیم طموحة  كما وأن  .دعم بعضھا البعض ت من األھمیة و

 .في جمیع تفاعالتھموااللتزام بھا ھذه القیم ونشرھا  استعراض اإلتحاد الدولي للكوتشینج جمیع محترفي 

 المعاییر األخالقیة . ٤

 : اإلتحاد الدولي للكوتشینجحترفي األنشطة المھنیة لم ي كافة فالمعاییر األخالقیة التالیة  ھذه یتم تطبیق

 مستفیدین المسؤولیة تجاه ال - القسم األول 

 : أنا / فإنني  ،للكوتشینجاإلتحاد الدولي كوتش محترف ب بصفتي 
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  ات ی التفاقة والترتیبات المالیة؛ وأیة شروط وحدود السرّی  جورعاتھم بطبیعة الكوتشین  أشرُح بعنایة وأسعى بحرص إلفھام المستفیدین. ۱
 . أو قبلھ الكوتشینج، وذلك في اللقاء المبدئي

ملتزماً بما تتضمنھ ھذه   االتفاقوأحترم ھذا مع عمالئي ورعاتھم قبل بدء عالقة الكوتشینج،  جالكوتشین أعقُد إتفاقیةً واضحةً لخدمات .۲
 .   طراف األأدوار ومسؤولیات وحقوق لجمیع اإلتفاقیة 

أدرك  كما أنني  .ورعاتھممستفیدین والبیانات الشخصیة للمعلومات  المتعلقة بجمع أو تداول الة مستویات السرّی أعلى أحافظ على . ۳
 . ذا الخصوصبھبھا جمیع القوانین المعمول ب  التقیدوأوافق على 

 . خطوات وتفاعالت الكوتشینجحول كیفیة تبادل المعلومات بین جمیع األطراف المعنیة خالل جمیع لدي فھم واضح . ٤

وذلك فیما یخص حاالت اإلخالل بشرط    اإلشراف؛ أو اإلرشاد الكوتشینج أو مع كٍل من الراعي أو المستفید من خدمة لدي فھم واضح . ٥
قیام المستفید بأنشطة غیر قانونیة، أو بموجب أمر صادر من المحكمة أو استدعاء، أو في حال وجود خطر   : مثل".  (الحفاظ على السریة "

وجود أي من الظروف المذكورة أعاله فإنني قد ألجأ إلى  أنھ في حالة   ؤمن أحیث ) الخ .. . وشیك أو محتمل على النفس أو على اآلخرین
 . إبالغ السلطات المعنیھ 

بإدارة تضارب المصالح أو تضارب المصالح المحتمل مع  وم قأ وأن بھا،أقوم وّضح األدوار التي ككوتش داخلي فإنني أُ عندما أعمل  .٦
ذلك معالجة األدوار التنظیمیة والمسؤولیات  على أن یشمل . والحوار المستمر الكوتشینجمن خالل اتفاقیة وذلك الرعاة المستفیدین أو 

 . متطلبات اإلبالغ األخرى والعالقات والسجالت والسریة و

تأخذُ   بطریقةٍ  المھنیة،بما في ذلك الملفات اإللكترونیة واالتصاالت التي تم إنشاؤھا خالل تفاعالتي  الكوتشینجب  وثائق تتعلق أي ب  تفظأح. ۷
بذلك إتالف أي من   بھذا الخصوص شامالً  قة قوانین أو أنظمة أو اتفاقات مطّب  ة السریة والخصوصیة وتتفق مع أی بعین اإلعتبار ضمان 

الكوتشینج سعى إلى االستفادة من التطورات التكنولوجیة الناشئة والمتنامیة التي یتم استخدامھا في خدمات ن أأكما و، ھذه الوثائق 
 . المتعلقة بھا وأن أكون على درایة بكیفیة تطبیق المعاییر األخالقیة )  التكنولوجیاالكوتشینج المدعمة ب خدمات (

أشّجُع المستفید أو الراعي على التغییر  و.  منھا المنشودة أبقى متنبّھاً ألي مؤشرات تدل على أن عالقة الكوتشینج لم تعد تحقق األھداف . ۸
 . للمساعدة مصدر آخر من إذا كنُت أعتقد أن المستفید أو الراعي سوف یستفید أكثر مع كوتش آخر أو 

ذلك حسب شروط  ؛ و وألي سبب كان عالقة الكوتشینج في أي مرحلٍة من مراحل الكوتشینج في إنھاءأو الراعي  أحترُم حق المستفید .۹
 . بھذا الخصوص  المبرمھ مع األطراف المعنیھ أحكام اإلتفاقیــةو

  مستفید أومع نفس الواحده وجود أكثر من إتفاقیة واحدة أو أكثر من عالقھ مھنیھ  المترتبة على ر والمضاعفات اآلثادرك وأعي أُ . ۱۰
 . مصالح للتضارب اً لحدوث تجنب وذلك   الوقت،في نفس الراعي 

  نفسیة أو سیاقیة  ثقافیة أو خلفیات  ایكون سببھالمكانة بیني وبین المستفید والتي قد أو  سلطةفي ال فروقات  أي وأعالج بنشاط   دركأُ . ۱۱
 .   وعالئقیھأ

 . قد أستلمھا مقابل تحویل المستفید ألطراٍف أخرىأو حوافز أو میزات تعویضات  أیةأُفصح للمستفید أو الراعي عن .۱۲

 .  مقدار أو شكل التعویض المتفق علیھ في أي عالقةبغّض النظر عن ضمن استمراریة الحفاظ على جودة خدمة الكوتشینج أ. ۱۳

 مسؤولیة الممارسة واألداء  - القسم الثاني 

 : أنا / بصفتي كوتش محترف باإلتحاد الدولي للكوتشینج، فإنني 

باحتمالیة  ك أو أشعر عندما أدرأنھ  و. عامالتي وعالقاتيفي جمیع ت الدولي للكوتشینج  لالتحادمھنة الكوتشینج  أخالقیات بالئحة لتزم أ. ۱٤
سأقوم بمعالجة األمر مع  إنني ف اإلتحاد الدولي للكوتشینجمحترفي من قبل أحد أو من قبلي شخصیاً لھذه الالئحة أو وشیك محتمل  خرق 

بإشعار   األطراف المعنیھ مراعیا بذلك األصول العامة من االحترام واألدب ، وفي حال أن ھذا األسلوب لم یُجدي نفعاً فإنني سأقوم  
 . للبت في الموضوع وحلھ المعنیین باإلتحاد الدولي للكوتشینج 

 . الدعم  ين قبل جمیع موظفم ذه الالئحةاثل بھأتوقع االلتزام المم. ۱٥

 . خالقيعلى الصعید المھني والشخصي واألتطویر ذاتي الجھد المستمر لأسعى دوماً إلى التمیز من خالل . ۱٦



  .الكوتشینج المھنیة تأو عالقا تعترض أو تُنازع أو تُضعف أداء الكوتشینج من شأنھا أن لتي شخصیھ لدي وا ة قصور أی درك وأُمیز أُ  .۱۷
اً لتحدید اإلجراء الالزم اتخاذه حتى وإن تطلب ذلك  والنصح فور لجأ إلى طلب المساعدةأسفإنني عند الضرورة  أو  الحاجةوحیثما اقتضت 

 .تعلیق أو إیقاف عالقة الكوتشینجاإلجراء 

أو تعلیق   المھنیة،مساعدة الطلب األطراف المعنیة أو  لمصالح من خالل العمل معو تضارب محتمل لأ حل أي تضارب ألتزم ب . ۱۸
 . إنھائھاحتى العالقة المھنیة مؤقتًا أو  

معلومات  ھذه الم اواستخدالدولي للكوتشینج  المعلومات والبیانات الشخصیة ألعضاء اإلتحاد خصوصیة ألتزم بالمحافظة على . ۱۹
   .اإلتحادقبل  من ومصرح بھ فقط وفقًا لما ھو معتمد ) البرید اإللكتروني وأرقام الھواتف وما إلى ذلكعناوین (

 االحترافیة المسؤولیة   -لقسم الثالث  ا

 : أنا / بصفتي كوتش محترف باإلتحاد الدولي للكوتشینج، فإنني 

درجة االعتماد   /بما في ذلك مستوى  الخاصة بالكوتشینج وشھاداتي تدریبي خبراتي ومؤھالتي ومستوى كفاءتي وبدقٍّة وأُحدد أُعّرف  .۲۰
 . الحاصل علیھا من اإلتحاد 

وما یقدمھ   اإلتحاد الدولي للكوتشینج في  محترف كأقدمھ  مامن خاللھا موضحاً خطیة وشفھیھ   وواقعیھ،وأُدلي بتصریحات دقیقة أقدُم  .۲۱
 . المتوخاة للكوتشینج /والقیمة الكامنة  ، مھنة الكوتشینجاإلتحاد الدولي للكوتشینج و

 . ةالالئح  هع والعلم بالمسؤولیات األخالقیة المنصوص علیھا في ھذلخلق الوعي مع أولئك الذین یحتاجون إلى االطالل أتواص . ۲۲

ثقافة المجتمع  من خاللھا  أراعي وعالقاتي،لكافة أوجھ معامالتي    ضع حدوداً واضحةً ومالئمةألأتحمُل المسؤولیةَ بأن أكون واعیاً  .۲۳
 . وعاداتھ

سوف أكون متنبًھا ویقظاً  وأنني .  الرعاة أو  جنسیة مع أي من المستفیدین  وأ عالقات عاطفیھ المشاركة أو الخوض بأي أتجنب . ۲٤
 .تھامعھم متخذاً اإلجراء المناسب لمعالجة الموضوع أو إلغاء عالقة الكوتشینج بُرمّ  القة للمستوى المالئم في الع

 المسؤولیة تجاه المجتمع  -القسم الرابع  

 : أنا / بصفتي كوتش محترف باإلتحاد الدولي للكوتشینج، فإنني 

التفرقة العنصریة والتي تشمل على سبیل المثال ال الحصر التمییز على أساس العمر أو العرق أو األصل والتعبیر عن  تجنب أ . ۲٥
وعلى عكس ذلك ألتزم باإلنصاف والمساواة في  . أو الدین أو األصل القومي أو اإلعاقة أو الوضع العسكري ة الجنسی ھویة الالجنس أو 

 . الثقافیة المحلیة  العادات والممارساتم ااحتررین وجمیع األنشطة والتعامالت مع اآلخ 

كان یخصني من إنجازات خاصة  ما إال أَنسُب لنفسي وال .  قّراً لھم بحقوق الُملكیة الفكریةمُ جھود اآلخرین و  وأُشید بمساھماتأُدرُك .۲٦
 . ثالثطرف من قَِبل لالنتصاف القانوني قد یُعّرضني خرق ذلك أّن  أفھمأدرك ووأنني بي 

وإرشادات موضوعیة قابلة   علمیة،ضمن معاییر محققاً ذلك من خالل العمل  والتقاریر،ألتزم الصدق والنزاھة فیما یتعلق باألبحاث . ۲۷
   . ضمن حدود جداراتي المھنیةللتطبیق 

 . "فاسد درء الم"مقابل   ،"جلب الفوائد" أنا ألتزم بفلسفة . على المجتمعي وتأثیر المستفیدین أدرك تأثیر. ۲۸

 د  ـــــــالتعھ. ٥

أقر وأوافق على الوفاء بالتزاماتي   ،الكوتشینجمھنة  قیات الئحة أخالوفقًا لمعاییر و اإلتحاد الدولي للكوتشینج محترفي باعتباري أحد 
 . والجمھور عموًما)  رعاة ال(الراعي و ،)المستفیدین(المستفید  األخالقیة والقانونیة تجاه 

یقوم اإلتحاد، ووفقا لتقدیره الخاص،   أوافق على أنني فأن  ،الكوتشینجالقیات مھنة الئحة أخأي جزء من ما قمت بخرق أو انتھاك إذا 
  - على سبیل المثال ال الحصر-عن أي خرق قد تشمل عقوبات  اإلتحاد أمام اءلتي مسبتحمیلي مسؤولیة ذلك، وأوافق أیضاً على أن 

فقدان درجة االعتماد الممنوحة  و   / و االتحاد أ أو فقدان عضویتي فيتدریب آخر أو أي في الكوتشینج ي إلزامي إضاف لتدریب الخضوع 
 . لي

 



من قبل أعضاء معتمدین من اإلتحاد في كل  اإلتحاد الدولي للكوتشینج الصادرة عن مھنة الكوتشینج تم إعداد ھذه الترجمة ألخالقیات 
. یمكن الوصول إلى الترجمات  ۲۰۲۰شھر حزیران  في ت وأصدر من لبنان واألردن واإلمارات العربیة المتحدة والسعودیة والمغرب 
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