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كمحترفين بيطريين ، بغض النظر عن تخصصنا أو مجال ممارستنا ، لدينا مسؤوليات
أساسية تتمثل في صحة ورفاهية الحيوانات ، عهدت برعايتنا. كمهنة، نحن
ملتزمون وملزمون بحماية المجتمع البشري وأفراده من خالل مشاركتنا في نموذج

One Health وتفاعالتنا مع أصحاب الحيوانات، القائمين بالرعاية واألوصياء عليها.
 

 للوفاء بهذه االلتزامات ولضمان تلبية توقعات المجتمعات التي نخدمها، من
الضروري أن تكون مهنة الطب البيطري موثوق بها ومحترمة للمحافظة على
التقدير العالي للطبيب ودعمه حققت المهنة داخل مجتمعاتنا ، ولذلك أعضاؤنا

بحاجة للتصرف بطريقة محترمة وجماعية تجاه جميع األطباء البيطريين الزمالء.
 

يجب أن تعطي جميع التفاعالت البيطرية األولوية لرفاهية مرضانا من الحيوانات
ويجب متابعتهم بطريقة أخالقية وكريمة.

تهدف المبادئ أدناه إلى تحديد التفاعالت الجماعية المناسبة ، لذلك نحن ، كأطباء
بيطريين وكمهنة ، يمكننا أن نسعى جاهدين لتحقيق المثل العليا لرعاية المرضى

WSAVA  المنصوص عليها في القسم البيطري  لل
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 WSAVA يشار إليه أيًضا باسم تأكيد الطب البيطري لل 
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 • الزمالة المهنية تنطوي على عالقات متساوية ومتبادلة بين األفراد و / أو المجموعات
البيطرية. الزمالة تقوم على أساس الثقة واالحترام المتبادل والتفاعل مع الزمالء بأدب ،

وبدعم منصف. 
 

• التمييز مهما كان نوعه، سواء في مكان العمل أو داخل المهنة ، على أساس العرق أو
الثقافة أو الجنس أو التوجه الجنسي ، المعتقد الديني أو السياسي ، العمر ، الحالة
االجتماعية ، اإلعاقة ، الوضع االجتماعي واالقتصادي ، أو أي خاصية أخرى غير مقبولة
وتتعارض مع مبادئ الزمالة. قد يؤثر هذا التمييز سلبا على قدرة الفرد أو الفريق البيطري

في تقديم صحة ورفاهية مثلى للحيوان. 
 

• الزمالة تتطلب التواصل المفتوح الصادق واالحترام ، االعتراف بمهاراتنا ومهارات زمالئنا
ومجاالت خبرتنا ، ولكن أيًضا المجاالت الفنية أو المهنية أين يمكن أن يكون الدعم مطلوبا. 

• التعليقات البناءة ضرورية للتواصل المثمر. نحن يجب أن نساعد الزمالء في سعيهم من
أجل الكفاءة السريرية والثقة ، وتقديم الدعم واإلشراف المناسبين عند الطلب. 

 
• االتصال الواضح وموجز بين أعضاء فريق البيطريين مهم لصحة المريض ورفاهيته. اإلحالة
إلى الزمالء داخل أو خارج الممارسة البيطرية يستلزم الوقت المناسب والشفافية ،
والمشاركة الكاملة لجميع معلومات المريض السريرية ذات الصلة ، بطريقة تحافظ على

سرية المتعامل (عند االقتضاء) ، والتي تحترم جميع التشريعات والقوانين الحاكمة. 
 

• الزمالة تتطلب الوعي بصحة ورفاهية وسالمة زمالئنا، يجب أن يتمتع األطباء البيطريون
الذين لديهم مخاوف حقيقية بشأن سلوك الزمالء أو رفاههم أو لياقتهم للممارسة بحرية
التنبيه بسرية إلى زميل في العمل أو السلطات الصحية أو التنظيمية المناسبة ، دون خوف

من التداعيات الشخصية أو المهنية. 
 

• الزمالء الذين يسعون إلى االمتثال للتشريعات و قواعد السلوك، يتلقون دعمنا الكامل.
ومع ذلك ، ال ينبغي أبدا أن يقوم زميل بيطري بتشويه سمعة زميله أمام عميل أو فرد من

الجمهور أو زمالء آخرين. 
 

• يتطلب حل النزاع بطريقة جماعية، االنفتاح والصدق واالحترام والتواصل و / أو الوساطة.
قد يكون استخدام المحكمين المحايدين مثل الجمعيات التمثيلية المهنية أو الهيئات

القانونية البيطرية مفيًدا في حل النزاعات. 
 
 
 
 
 

مبادئ الزمالة بين االطباء البيطريين



• االلتزام بالتعليم المهني المستمر والتفاعالت االجتماعية ذات الصلة، ال يوفر
فرًصا لتجديد المعرفة المهنية وتحديثها فحسب، بل يزيد أيًضا من الحوار

والمشاركة مع الزمالء ويساعد على تطوير ثقافة االحترام والتعلم. 
 

• تدرك الزمالة أن مهنة بيطرية موحدة يمكنها التحدث بصوت واحد نيابة عن
جميع أعضاء الفريق البيطري ولصالحهم. تقوم الجمعيات المهنية بإبالغ
الجمهور بالمسائل المتعلقة بصحة الحيوان ورعايته ، وتساعد في تعزيز قيمة
وحالة المهنة البيطرية داخل المجتمعات ، وتشارك ، نيابة عن جميع األطباء
البيطريين ، مع السلطات التنظيمية والكيانات التجارية. العضوية والمشاركة
الفعالة في مثل هذه الجمعيات تعزز الزمالة وتفيد جميع أعضاء المهنة

البيطرية.
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WSAVA

 FECAVA

من خالل جمعياتها األعضاء ، اتحاد الحيوانات المصاحبة األوروبية تمثل
الجمعية البيطرية (FECAVA) أكثر من 25000 مرافق أطباء بيطريون

للحيوانات في 39 دولة أوروبية. 
 

تسعى FECAVA جاهدة لتحسين الرعاية البيطرية للحيوانات األليفة
من خالل التطوير المهني. كما توفر صوتا لقضايا الحيوانات الرفيقة
على المستوى األوروبي وتعمل عن كثب مع المنظمات البيطرية

األوروبية األخرى وأصحاب المصلحة.

تهدف WSAVA إلى النهوض بصحة ورفاهية الحيوانات الرفيقة
في جميع أنحاء العالم من خالل إنشاء مجتمع عالمي للزمالء البيطريين
متعلم وملتزم وتعاوني. تمثل حاليا أكثر من 200000 طبيب بيطري من

خالل 110 جمعية عضو. 
 

سنويا يجمع مؤتمرها العالمي بين الخبراء المرموقين عالمًيا ليقدم
طليعة التفكير في جميع جوانب الرعاية البيطرية المصاحبة للحيوان.
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