
  
اإلمارات لتبني األخالقيات المهنية المعمول بها في مجال الرياضة واللياقة البدنية. فالمهمة الحقيقة التي تعمل عليها  REPsتسعى مؤسسة 

REPs التزام كافة المدربين المحترفين بالمعايير األخالقية عند ممارستهم لمهنتهم. يسمح ميثاق أخالقيات المهنة المعمول  اإلمارات هي ضمان
اإلمارات بتوفير أعلى مستوى من الحماية لمن يسعون للحصول على حياة صحية متوازنة. ومن المنتظر أن يتقيد جميع  REPsبه لدى 

اإلمارات من مدربين على االلتزام الصارم  REPsالمهنية والسلوك المتحضر. وقد وافق جميع العاملين لدى المدربون المحترفون بأعلى درجات 
 بما ورد في ميثاق أخالقيات المهنة.

ب لهمي لعئييذ ئك عدم اإلفصاح سوى عن المعلومات الضرورية بالنسبة للمدربين  • ئك
لئ يكى: يكةرل اآلخرين، وبعد الحصول على تصريح بذلك من المتدرب. م ا لحةذغه م ئك لخذاه  ئك

الحفاظ على مستوى تأهيلهم والسعي الدائم لتنمية وتطوير  •
 أنشطتهم االحترافية.

الشفافية التامة في إخبار المتدربين بأي تكاليف مالية مرتبطة  •
 بالنشاط الرياضي.

الحفاظ على وتنمية الممارسات المبنية على المعرفة واألبحاث  •
 المتوفرة حالًيا.

ضمان إدارة العالقة بينه وبين المدربين المحترفين اآلخرين  •
وعمالئهم بناًءا على التدابير والعقود الموثقة، والتي يجب أن تكون 
واضحة وعادلة. حيث أن هذه العقود تشكل ضماًنا لحقوق كل من 

اإلمارات عند نشوء أي  REPsالمتدربين والمدربين العاملين لدى 
 نزاع.

 ما تسمح به مؤهالتهم ودرجة اعتمادهم.العمل في حدود  •
إطالع المتدربين على تفاصيل مؤهالتهم وخبرتهم وتفاصيل  •

 تسجيلهم واعتمادهم، وذلك فور مطالبتهم بذلك.

االعتراف بضرورة إحالة المتدربين إلى مدرب محترف آخر عند  •
 الحاجة لذلك.

ب ل  ئكزإل
لئ يكى: م ا لحةذغه م ئك لخذاه  يكةرل ئك

 الحفاظ على سالمة وأمان المتدربين. • من المهنية والحرفة والصحة الجيدة. ضرب مثال •
 ال يسمح بالتغاضي عن استخدام مواد تحسين األداء.  • تفهم المسئوليات القانونية وتحمل ما عليه كمدرب محترف. •
 التعرف على القدرات الجسدية للمشاركين واحترامها. • تحمل مسئولية اتخاذ القرارات المهنية. •

ة تلبية واجبه بالرعاية والتصرف في حاالت الحوادث الطارئة  • ئكعإلفئ
لئ يكى: بالطريقة الصحيحة. م ا لحةذغه م ئك لخذاه  يكةرل ئك

ضمان استعداد وتجهيز المتدربين بالطريقة المناسبة لممارسة  • التصرف بنزاهة تتناسب مع دوره كمدرب محترف. •
 مصلحته.ضمان رفاهية المتدرب ومراعاة  • األنشطة.

ضمان الوضوح والشرف والدقة في كافة المراسالت المتداولة بينه  •
 وبين المتدربين وغيرهم.

ب ل  لعئييذ عئ
لئ يكى: م ا لحةذغه م ئك لخذاه  يكةرل ئك

نبذ السلوكيات غير الالئقة في عالقته مع المتدربين أثناء فترة  •
 عمله كمدرب محترف.

عدم ارتكاب أي سلوك قد يسيء إليه شخصًيا أو إلى غيره من  •
اإلمارات أو إلى  REPsمدربي اللياقة البدنية، أو مركز اللياقة، أو 

ب هئإلحةذئل مجال تدريب اللياقة البدنية بوجه عام. ه  ئكمرئ
لئ يكى: م ا لحةذغه م ئك لخذاه صدق وسالمة الدعاية للخدمات والمنتجات، وعدم تقديم  ضمان • يكةرل ئك

 احترام وتقدير اختالف وتباين األفراد. • وعود ال يستطيع الوفاء بها.
 –المساواة في التعامل مع الجميع ومراعاة أنشطتهم وقدراتهم  •

بغض النظر عن العمر أو اإلعاقة أو الجنس والخلفية االجتماعية 
 والثقافية.

أي فرد يرى من أي مدرب محترف مخالفة أو انتهاك لما ورد في هذا  على
اإلمارات، حيث تتم إحالة تلك الشكاوى إلى  REPsالميثاق، التقدم بشكوى إلى 

اإلمارات أن هذا  REPsاإلمارات. إذا وجدت  REPsلجنة االنضباط في 
المدرب المحترف المقيد لديها قد ارتكب مخالفة فعلية لما ورد في ميثاق 
األخالقيات هذا، فإنها تتخذ كافة اإلجراءات التأديبية الممكنة، بما في ذلك 
التحذير الرسمي، والتي قد تصل إلى اإليقاف المؤقت أو شطب عضويته 

REPs  ،اإلمارات 

 ت في حق المتدربين.االمتناع عن أي تجاوزا •
 الحفاظ على عالقة نظيفة مع جميع المتدربين. •
احترام وصيانة المعلومات السرية الخاصة بالمتدربين سواء كانت  •

 شخصية أو اجتماعية أو صحية وكذلك معلومات اللياقة البدنية.

 

 
 ميثاق أخالقيات المهنة


