
 إعالن بشأن المسؤولية المهنية
 العقد االجتماعي للطب مع اإلنسانية

  
 ُمقّدمة 

لم يحدث في تاريخ الحضارة البشرية أن تكون رفاهية كل فرد مرتبطةً ارتباًطا وثيقًا برفاهية بعضهم البعض. الطواعين واألوبئة ال  
ا. كما تحترم الحدود الوطنية في عالم التجارة العالمية والسفر.  الحروب واألعمال اإلرهابية تجند األبرياء كمقاتلين وتعيّن المدنيين أهدافً 

كن استخدام التطورات في العلوم الطبية وعلم الوراثة ، في حين أنها تعد بفوائد عظيمة ، كعوامل شريرة. يتطلب النطاق غير المسبوق يم
 والفورية من هذه التحديات العالمية إجراءات واستجابة متضافرة من قبل الجميع. 

والمتألمين. على مر القرون ،  أوفى األطباء الفرديون بهذا االلتزام كأطباء ، نحن ملزمون في استجابتنا بتراث مشترك لرعاية المرضى 
من خالل تطبيق مهاراتهم ومعارفهم بكفاءة وإيثار وأحيانًا بشكل بطولي. واليوم ، يجب أن تؤكد مهنتنا التزامها التاريخي بمكافحة 

ل العمل معًا فقط ، والتغلب على االختالفات الجغرافية االعتداءات الطبيعية والتي من صنع اإلنسان على صحة ورفاه البشرية. من خال
 واأليديولوجية ، يمكننا التغلب على هذه التهديدات القوية.  اإلنسانية هي مشكلتنا.

 إعالن

 نحن ، أعضاء المجتمع العالمي لألطباء ، نلتزم رسمياً بما يلي: 

 احترام الحياة البشرية وكرامة كل فرد. .1
 كاب جرائم ضد اإلنسانية ، وإدانة كل هذه األعمال.االمتناع عن دعم أو ارت .2
 عالج المرضى والجرحى بكفاءة وشفقة ودون مساس. .3
 نقوم بتطبيق المعرفة والمهارة عند الحاجة ، على الرغم من أن القيام بذلك قد يعرضنا للخطر. .4
عليها سيهدد بشكل خطير صحتهم  حماية خصوصية وسرية أولئك الذين نهتم بهم ونخرق هذه الثقة فقط عندما يكون الحفاظ .5

 وسالمتهم أو سالمة اآلخرين.
العمل بدون مقابل مع الزمالء الكتشاف وتطوير وتعزيز التقدم في الطب والصحة العامة الذي يخفف من المعاناة ويساهم في رفاهية  .6

 اإلنسان.
 تثقيف الجمهور ونظام الحكم حول تهديدات الحاضر والمستقبل على صحة البشر. .7
 صرة التغييرات االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والسياسية التي تحسن المعاناة وتساهم في رفاه اإلنسان.منا .8
 تعليم وتوجيه أولئك الذين يتبعوننا ألنهم مستقبل مهنتنا للرعاية. .9

 
 نقدم هذه الوعود بشكل رسمي وحر وعلى شرفنا الشخصي والمهني.

 


