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 مقدمة
ضطلع بها تجيء قواعد السللو  اللوظي ي هلبه بهلد  توالمهمة التي  ونظرًا لطبيعة الدوروالمجتمعية  اإلنسانية اومهمتهة الجمعية انطالقًا من رسال 

سلن سلير العملح فلي بملا يف لح   جمعيلة رييلة البابيةجملة من الضوابط القانونية واألخالقية المرتبطة بالسلو  الوظي ي للعاملين في  إرساء وتدوين
وال عاليلة والف لاءة الوظي يلة ودون تمييلز ملن     ضمن معايير تتسم بالنزاهة والسرعة المست يدينمتميزة لجميع  توالوصوح إلى تقديم خدما جمعيةال

 .الملفية،  و المولد  و  و الر   السياسي،  و األصح الوطني  و االجتماعي،  العرق،  و اللون،  و الدين نوع بما في بل  التمييز على  ساس
  )1المادة )

 .جمعية ريية ابابيةالقواعد مدونة قواعد السلو  الوظي ي و خالقيات الوظي ة للعاملين في  تسمى هبه
 (2المادة )

 :القواعد إلى ما يلي تهدف هذه
المعلايير  ، وتعزيلز االلتلزام بهلبهجمعيلةى ملوظ ي الآلداب الوظي لة وقليم واقافلة مهنيلة عاليلة للد  . إرسلاء معلايير  خالقيلة، وقواعلد ومبلادس  ساسلية 

وتلوجيههم ن لو األخالقيلات الوظي يلة  لجمعيلةخلالح توعيلة ملوظ ي ا والقواعد والقيم، وترسيخ  سس الممارسات الجيدة وال افميلة الراليدة، وبلل  ملن
واجبلاتهم ومسليولياتهم الوظي يلة  ، وفلبل  ملن خلالح بيلانوالمنسلجمة ملع قانونل  جمعيلةالباتي التي ت فم سلير العملح فلي ال السليمة و طر االنضباط

 .الجميع والمنصوص عليها في تعليمات الموارد البارية ودورهم في ت سين الخدمات وتعزيز مبد  المساواة بين
تتسلم  ممفنلة ضلمن معلاييروزيلادة اال تلرام والتقلدير للدوره فلي تلوفير الخلدمات بيفضلح طريقلة  ،جمعيلةب. تعزيز اقة الجمهلور والميسسلات بعملح ال 

 .بالمصداقية والا افية
 (3)المادة 

  جمعية ريية ابابيةتسر    فام هبه القواعد على جميع الموظ ين العاملين في 
واإلصرار  ةجمعيوالمساءلة، والنزاهة المهنية، وال يادية، واالنتماء لل ترتفز هبه القواعد على  سس العدالة ومبادئها، وعلى تفافي ال رص، والا افية،

  .، وت مح المسيولية، وعلى الموظ  االلتزام بي فام هبه القواعداو هدافه ارسالته على ت قيق
إبا اقتضى األمر  جمعيةإلى العقوبات التيديبية وفقًا لتعليمات ال    مخال ة أل فام هبه القواعد تستوجب المساءلة واتخاب اإلجراءات الوقائية وصوال

  .بل 
 (4المادة )

  :بما يلي لى الموظف االلتزامع 
خلالص وف لاءة لت قيلق اسلتراتيج.1 يات االلتزام بالقيام بالواجبات والمسئوليات  سب الت ليح الوظي ي الخاص بوظي تل ، والعملح بفلح جلد واجتهلاد واو

 .وسياسات الجمعية وتن يب  ناطت  وفقًا لما هو مبين في هبا النظام وللتعليمات والقرارات التي ترد إلي 
 ا ترام القرارات والتعليمات والقوانين واألنظمة واللوائح المعموح بها لدى الجمعية والتقيد وااللتزام بها..2
خالص وف اءة بتن يب الواجبلات المناطلة بل  لتن يلب العملح عللى   سلن وجل  فلي الجمعيلة و ن يعملح عللى رفلع .3  ن يعطى ويفرس وقت  بفح  مان  واو

 مستوى  دائ  وتطويره.
على ن يب  ية قرار تتخبه الجمعية بالنقح للعمح في   د الو دات  و ال روع التابعة ل   سب الضرورة وال اجة و سبما تقتضي  مصل ة الجمعية ت.3

  ن ال يل ق الضرر ب قوق  المفتسبة. 
 عدم تر  العمح  و التوق  عن  دون المرور باإلجراءات المتبعة..4
لمتعلاملين معل ، وعلدم إفالاء    معلوملات ملن  عملاح الجمعيلة أل  الخص  و هيئلة  و جهلة  خلرى بلدون إبن الم افظة على  سرار الجمعيلة وا.5

 الجمعية ما لم يلزم القانون بخال  بل  و ال يقوم بيية  عماح و قواح تمس الجمعية وتسئ إلي   و تل ق بها  ضرارًا مادية  و معنوية.
مقابلح سلواًء بالفح جزئلي  و فللي  و تطلوعي، وعلدم القيلام بلي  عملح خلارجي يليار عللى العملح  عدم العمح لدى ميسسة  خرى بمقابلح  و بلدون.6

 داخح الجمعية،  و يتعارض مع وقت الدوام الرسمي، ما لم ي صح على إبن مسبق مفتوب ببل  من المدير التن يب .
 عدم تمايح الجمعية لدى وسائح اإلعالم بدون تخويح  و إبن مسبق مفتوب من المدير التن يب . .7
 االلتزام بيخالق المهنة التي ينتمي إليها الموظ  وفق المعايير الدولية الخاصة بالمهنة..8
 عدم استغالح الموظ  لمفان  داخح الجمعية لخدمة  غراض  ومصال   الخاصة..9
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هدايا الاخصية  و المنح  و اإلفراميات وما ااب  بص ت  موظ ، من  ص اب المصالح  و المتعاملين مع الجمعيلة، وفلي  لاح للم عدم قبوح ال.10
 يفن االعتبار ممفنًا تقبح الهدايا على  ن تسلم للجمعية خالح فترة ال تتجاوز األسبوع..11
غير صالح العمح ما لم يسمح ل  ببل  خطيًا من قبح المدير التن يب ،و ن يببح  ال يستعمح    ماح  و مل  عائد للجمعية لمن عت  الاخصية ول.12

جراء ما يلزم لصيانت .  العناية الفافية للم افظة على  مواح الجمعية و جهزت  ومعدات  وفح ما هو فائن ل  والتيفد من سالمت  واو
 

 (6المادة )
  :الموظف يحظر على 
  .مسبقتر  العمح  و التوق  عن  دون إبن  -
  .التصريح عنها دون إبن ببل  رسمية  و صور عنها  و تسريبها  و راسلةاال ت اظ خارج العمح بيية وايقة  و م -
  .استغالح وظي ت  لخدمة  غراض  و  هدا   زبية  و من عة اخصية -
  .العمح خارج  وقات الدوام الرسمي دون ال صوح على إبن مسبق -
  .الترفيهية التسلية  و استخدام البرامج ألغراضاخصية  و  غراضألاستخدام  جهزة ال اسوب  -
  .العامة استخدام ال اسوب لالطالع على مواد إبا ية  و    مواد مخلة باآلداب  و األخالق -
االرة  و بالواسلطة، لل   و خلدمات ناتجلة علن عملل  مب   المنلافع  و  طللب الرالوة العينيلة  و النقديلة  و قبلوح الهلدايا  و اإلفراميلات  و الملنح  و -

  .أل  من  فراد عائلت 
  .خاصة بيعماحبعد ساعات الدوام الرسمية للقيام  جمعيةاالستمرار بالعمح في ال -

  .التعامح مع الجمهور ب ظاظة  و بم اضلة  و ت يز  و ت امح  و تعصب
بل  الت رش الجنسي وفبل  إسلاءة التصلر   و الخلروج علن قواعلد بما في  الزائرينيمنع على الموظ  الت رش بزمالئ   و زميالت   و بي  من  -

  .السلو  السائدة
  .الدوام الرسمي  وقات  اناءتناوح الماروبات الرو ية  و    من المسفرات  و الميارات العقلية  -

 :(   فام عامة6المادة )
 .اللتزام بي فامها نصًا ورو اً على هبه المدونة واإللمام بم توياتها وا  . يتوجب على الموظ  اإلطالع 

 .واعتبارها جزءًا من وايقة  و عقد استخدام  ب. يلتزم الموظ  بالتوقيع على هبه المدونة
 . هبه القواعد عن اإلارا  على ت عيح تطبيق مسئوح رئيس مجلس اإلدارةج.  

 
 

 .  صرح  نني اطلعت علي مضمون قواعد السلو  الوظي ي و تعهد بااللتزام بمضامين 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.االسم : للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 للللللللللللل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالتوقيع : لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 للللللللللللللللللللللللللل .للللللللللللللللللللل  /لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  /التاريخ : للللللللللللللللللللللللللللللللللل  

 


