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 عالمیة أخالقیة أطراً  لتشكیل نداء

 

لھ ما یكفي من القوة المسببة في ھناك حاجة لمناقشة القضایا األخالقیة في المحفل الذي قد یكون  

 المستمر والمستدام. مجاالت المسؤولیة عن العالم وبشكل یسمح بتعزیزھا 

وعلى الرغم من أن النقاش حول الرسالة العالمیة لألخالقیات العامة ما زال جاریاً وأن صیغتھا 

علقة باالقتصاد وتسلیط لیست جاھزة بعد، فإننا نعتبر أنھ من المناسب نشر المبادئ األخالقیة المت

 الضوء علیھا باعتبارھا أحد مكونات األخالقیات العالمیة والمتمثلة في النشاط االقتصادي لإلنسان. 

األخالقیات في مجال االقتصاد وما یتعلق بھا من اإلدارة والشؤون المالیة والمحاسبة، في جمیع 

 ومشترًكا في العدید من األواسط. األبعاد وعلى كافة األصعدة، تتطلب الیوم اھتماًما دائًما

 

 ونظرا إلى أننا: 

 نعبر عن رفضنا لألفعال غیر األخالقیة باعتبارھا ضارة اجتماعیًا وفردیًا،  ■

ال نقبل المواقف التي تؤدي إلى أضرار أخالقیة تؤذي الكثیر من الناس وتترك آثاًرا دائمة  ■

 في االقتصاد وبیئتھ.

 

 فإن إرادتنا ھي:

في   ■ باالقتصاد  المشاركة  المتعلقة  المھنیة  المجاالت  لجمیع  عالمي  أخالقي  التزام  إنشاء 

 واإلدارة والمالیة والمحاسبة،

تعزیز الموقف النشط لجمیع أوساط من العلوم والممارسات والتي تعتبر أنشطتھا ھامة لھذه  ■

 الفكرة. 

 

 واعین بما جاء أعاله، فإننا نبدأ من أنفسنا.
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 لألخالق   الذاتي لتقییما وسائل  مجموعة

 

 ). Ethics Self Assesment  )ESAنقدم لكم أداة للتقییم الذاتي في مجال األخالق 

ESA : 

 عن التفكیر البنّاء ونشاط أولئك الذین وقعوا على نص اإلعالن تضماناً معھ. إنھا عبارة  ■

 إنھا تعبر عن آراء المؤسسات التي أصبحت شركاء لإلعالن.  ■

مجموعات من القیم الھامة من منظور األخالقیات العالمیة یتصف بھا السلوك  إنھا تضم سبع   ■

والمحاسبة)   والمالیة  واإلدارة  (االقتصاد  االقتصادي  للنشاط  المزاول  لإلنسان  األخالقي 

والمدرك في الوقت نفسھ ألھمیة التعایش في مجتمع البشر المعتمدین على تنمیة الظروف  

 االجتماعیة واالقتصادیة. 

 حتوي على مجموعة من العبارات التي تؤدي إلى التفكیر الذاتي المتعمق. ا تإنھ ■

ستخدم صیغة تسمح بإنشاء صورة والتعلیق على نتائج الشخص المختبر في مجال  إنھا ت ■

 األخالقیات. 

 إنھا ال تخدم إال إلى الشخص الذي یستخدم ھذه األداة. ■

  

باألخالESAجّرب   مبال  أنك لست غیر  أظِھر لآلخرین  العمل. .  والسلوك األخالقي في  قیات 

 انضم إلینا. 

 

 

 شركاء اإلعالن وموقعوه 
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 حول المبادرة وكلمات الشكر 

 

  )ESA( لألخالق الذاتي  التقییم وسائل ومجموعة عالمیة أخالقیة أطراً  لتشكیل  النداء مبادرة
 البروفیسورة ھي  ومؤلفھ المفھوم لھذا المبادر الشخص إن االقتصاد. لعلوم وارسو جامعة في ُولدت

 كذلك وھي المالیة،  والشؤون اإلدارة كلیة في المحاسبة معھد (مدیرة  كارمانسكا  آنا  الدولة دكتورة

 ). 2018 نیسان / أبریل منذ الجامعة ھذه  في العامل األخالقیات لنادي الدافعة القوة

  لألخالق الذاتي  التقییم وسائل ةومجموع عالمیة أخالقیة أطراً  لتشكیل النداء المبادرة: عناصر

)ESA( األشخاص من واسعة مجموعة بین المناقشات من ألشھر نتیجة یأتي ھنا  المقدم بشكلھ  

 وعملھم القیم وقتھم  على الناس لجمیع ممتنون نحن العمل. في  األخالقیات بمسألة المھتمین

 المجتمع.  لصالح المكرس

ً  اداالقتص لعلوم وارسو جامعة سلطات قدمت وقد  على ومنھم المبادرة، لھذه بثمن یقدر ال دعما

 الجامعة  رئیس (نائب  فاخوفیاك آ. وأ.د. الجامعة)، (رئیس روتسكي ماریك د. أ. الخصوص وجھ

  ومارتشین والمالیة) اإلدارة كلیة (عمید بارتكویاك ریزارد وأ.د. ، اإلدارة) و العلوم لشؤون

  وإیفا  بولندا)، في المحاسبین (جمعیة  فاال نتشیشیكفرا وشركاؤنا: الجامعة) (أمین دابروفسكي

 القانونیین)،  الحسابات  لمراجعي البولندیة  (الغرفة دوبروفسكي وھنریك تسالي،-یاكوتشیك

  ولوكاش أي)، أم أي  (اس بِیناروفیتش ویعقوب أي)، سي سي (أ] فویناروفسكي ویعقوب

  االقتصاد). لعلوم وارسو (جامعة ینسكينیاغودز وفویتشیخ إیندیك، وماجدالینا  تیبیخت،-مالیتسكي

كما لعب الصحفیون ورجال األعمال وأساتذة جامعة وارسو لعلوم االقتصاد وطالب دراسات  

التدقیق والرقابة (الدراسات العلیا ما بعد الدبلوم) دوًرا خاًصا في ھذا المشروع، فإنھم جمیعاً 

 تعلیقاتھم ومقترحاتھم القیمة.إماخلقوا مناًخا للنقاش المثمر  أو قدموا 
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 ومجموعة عالمیة  أخالقیة  أطراً  لتشكیل  النداء عرض تم وقد

مؤتمر آسیا  في مرة ألول )ESA( لألخالق الذاتي التقییم وسائل

والمحیط الھادئ الحادي والثالثین لقضایا المحاسبة الدولیة، في 

م. ونشكر 2019أكتوبر / تشرین األول  14وارسو بتأریخ 

على ھذه الفرصة للجنة التنظیم الدولیة لھذا المؤتمر، وال سیما 

رئیسھا األستاذ علي بیفاندي من كلیة كریج لألعمال، جامعة  

 ریسنو (الوالیات المتحدة األمریكیة).والیة كالیفورنیا، ف

 

كما نالت المبادرة اعتراف الدكتور الفخري من جامعة وارسو 

لعلوم االقتصاد بول دیمبنسكي والسید أندرو ھیلتون اللذان 

  أخالقیة  أطراً  لتشكیل النداء  أعربا عن نیتھما في المشاركة في

 ،)ESA(  لألخالق  الذاتي التقییم وسائل ومجموعة عالمیة

 ذلك. على جزیال ونشكرھما 

 

 

  التقییم  وسائل   ومجموعة  عالمیة  أخالقیة  أطراً   لتشكیل   النداء  عن:  المناقشات  حول 

 )ESA( لألخالق  الذاتي

 

كانت المبادرة تنضج لفترة طویلة. وتعّرف الكثیر من الناس على فكرتھا األساسیة، كما تحقق  

الكثیر من معانیھا وأبعادھا. ولكن ال أحد شكك في الحاجة إلى إنشائھا، فإن الناس فھموا أن األمر 

وأفكار المبادرة  مبادئ  یدعمون  وأصبحوا  للغایة،  مھم  ولكنھ  البدایة  في  صغیرا  یكون  ھا قد 

جلسات وإصداراتھا المتتالیة بتعلیقاتھم وآرائھم. باإلضافة إلى ذلك، ھناك من شاركوا أیضاً في  

العصف الذھني الخاصة التي أقیمت في جامعة وارسو لعلوم االقتصاد بشكل اللقاءات على ثالث 

 موائد مستدیرة. وفیما یلي وصف مواضیع مناقشاتھا واھتماماتھا.
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 )2019فبرایر / شباط  26(  1المستدیرة رقم المائدة 

واألخالق   ■ والتغیرات  العالم  مواجھة    -عن  في 

 تحدیات الحضارة.

الجغرافیة   ■ التقالید  مختلف  في  األخالقیة  القیم  على 

 مواصفاتھا ووصفھا.  -والدینیة والثقافیة 

واإلدارة  ■ المال  قطاع  في  األخالقیة  القیم  حول 

 التشابھ واالختالف في المبادئ. أوجھ  -والمحاسبة 

الذھني ■ القیم   العصف  من  البوصلة  قائمة  حول 

 األخالقیة. 

 

 

 ) 2019مایو / أیار  28( 2المائدة المستدیرة رقم 

 حول الحوار والثقة والتعاطف في العمل.  ■

 حول التجارب مع البرامج األخالقیة في المنظمة.  ■

لالختبار   ■ كموضوع  األخالق  خصائص  حول 

 والقدرة على إنشاء اختبار معرفة الذات. 

إنشاء   ■ في  ودوره  التجارة  مجال  في  النفس  عالم 

 االختبار. 

حول المفھوم المقترح لمجموعات    العصف الذھني ■

المجموعات،   ھذه  القیم وطریقة وصفھا، ومحتوى 

 ومفھوم الرسالة. 
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 ) 2019سبتمبر / أیلول  13(  3المائدة المستدیرة رقم 

 الكلمة واألنشطة المقدمة لصالح المجتمع.حول قوة   ■

 حول المسؤولیة عن المحتوى المنقول. ■

 حول الصعوبات والحواجز في التقییم الذاتي. ■

الذاتي  ■ التقییم  إجراء  وتقنیة  الھویة  إخفاء  حول 

 ). ESAلألخالق (

 في تتبع التنمیة الذاتیة.   ESAحول دور  ■

  أطراً   لتشكیل  للنداء  : الصیغة النھائیةالعصف الذھني ■

 التقییم  وسائل  مجموعةوصیغة    ،عالمیة  أخالقیة

لھذه   )، ESA(  لألخالق   الذاتي النھائي  واالعتماد 

 المستندات. 
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 لألخالق  الذاتي التقییم وسائل  ومجموعة عالمیة أخالقیة أطراً  لتشكیل  النداء
)ESA ( 

 

 االقتصاد لعلوم وارسو لجامعة األخالقیات ونادي كارمانسكا  آنا ، 2019حقوق الطبع والنشر ©

 لعلوم وارسو جامعةجمیع الحقوق محفوظة. یتم نشر النداء ومجموعة الوسائل أعاله من قبل 

التالیة: البولندیة، اإلنجلیزیة، والعربیة. وال یجوز ترجمة أو إعادة طباعة أو   باللغات االقتصاد

 االقتصاد.  علومل وارسو جامعةلغات أخرى دون إذن من سلطات منھا باستنساخ أي جزء 

 ولكن:

مجموعة وسائل یتم ترغیب كل شخص یرید تحسین القیمة األخالقیة الخاصة بھ على استخدام 

 كلما أراد ذلك، ودون الحاجة إلى طلب ھذه الموافقة. )ESAالتقییم الذاتي لألخالق (

 یرجى توجیھ جمیع المسائل المتعلقة بحقوق الطبع والنشر إلى:

Prof. dr hab. Anna Karmańska 

SGH Warsaw School of Economics  

Al. Niepodległości 128 

02-554 Warsaw, Poland 

 

 أو

anna.karmanska@sgh.waw.pl 
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