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 مدونة السموك واألخالق
 (جمعية معهد تضامن النساء األردني)

 :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

مبني عمى أسس النزاىة الشخصية والمينية، ويعكس قيميا  (جمعية معهد تضامن النساء األردني)عمؿ 
.   ومبادئيا

 
 :اــــــــــــــــــــــــــــالرؤي:أواًل 

نساء وفتيات متمكنات متمتعات بحقوؽ اإلنساف، مشاركات عمى أساس المناصفة في  :رؤيتنا لممرأة- 
تحقيؽ التنمية الشاممة والمستدامة في مختمؼ المجاالت وفي بناء مجتمع ديمقراطي تسوده الكرامة والحرية 

 . التنوع في دولة المواطنة والحقوؽ والحرياتواحتراـ وتكافؤ الفرص االجتماعيةوالعدالة 

جمعية نسوية حقوقيةتنموية متميزة متعممة وتشاركية ذات نيج ديمقراطي تنموي تسيـ :رؤيتنا لمجمعية - 
بفعالية في القضاء عمى التمييز والعنؼ ضد النساء والفتيات وفي ضماف تمتعيف بحقوقيف وحرياتيف 

 .المكفولة ليف عمى أساس المساواة

 ةـــــــــــــــــــــالرسال:  انياً 

عالء مكانتيف وزيادة فرصيف وأدوارىف ومشاركتيف في العمؿ عمى  تعزيز وحماية حقوؽ النساء والفتيات وا 
مختمؼ مجاالت الحياة سندًا لممعايير والمواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف والدستور األردني، مف خالؿ تحديد 

المعرفية في مجاؿ القانوف وحقوؽ اإلنساف االحتياجات وتنفيذ برامج رفع الوعي وتدريب وبناء القدرات 
 وخاصة لمنشطاء الحقوقيف والعامميف في والميارات اإلدارية والمينية والفنية المتخصصة الفردية والمؤسسية

الميداف ولمنظمات المجتمع المحمي، وتقديـ الخدمات القانونية واالجتماعية والمينية والتأىيمية لمنساء المعنفات 
وكسب التأييد لتطبيؽ القانوف بعدالة وتعديؿ التشريعات والمساىمة . وضحايا التمييز وانتياكات حقوؽ اإلنساف

في صياغة السياسات العامة مف أجؿ العدالة والمساواة، نحو المناصفة والتقاسـ المنصؼ لألدوار، ومف 
خالؿ الرصد والمتابعة وتنفيذ حمالت كسب التأييد والمناصرة وبناء التحالفات والشبكات عمى المستوى 
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وكذلؾ العمؿ عمى إشراؾ الرجاؿ في الجيود الوطنية الرامية لمقضاء عمى العنؼ .  الوطني والعربي والدولي
تاحة الفرصة لمشباب لممزيد مف المشاركة بيدؼ بناء قيادات شابة  والتمييز القائـ عمى النوع االجتماعي، وا 

. تعمؿ عمى مراجعة وتطوير الخطاب الحقوقي النسوي لتمبية االحتياجات المستجدة في األردف والمنطقة
ومواصمة االلتزاـ بالعمؿ ضمف إطار المنيج التشاركي والتكاممي بيف البرامج والمشاريع والوحدات اإلدارية 

 .والمكاتب الفرعية والجمعيات المحمية والشركاء
 

 :األساسيةقيمنا : ال ًا 

. اإليماف وااللتزاـ بحقوؽ اإلنساف وبالمساواة وبقيـ الحرية والعدالة والكرامة اإلنسانية  .1
.  المثابرة والتعمـ المستمر .2
.  التشاركية والعمؿ بروح الفريؽ  .3
.  المينية والكفاءة في العمؿ والحفاظ عمى الروح التطوعية .4
. احتراـ التنوع الثقافي واالختالؼ الفكري .5
. اإلبداع والتميز واإلنتاجية واإلنجاز  .6
 . االلتزاـ بالمؤسسية وبالنزاىة والشفافية والمساءلة .7
.  اإلدماج وعدـ التيميش ألي مف فئات المجتمع بما فيو الشباب وذوات اإلعاقة .8

 
جمعية معيد تضامف النساء )موظفات  /تعرض مدونة السموؾ واألخالؽ ىذه إرشادات لجميع موظفي

ومسؤولييا وأعضاء مجمس إدارتيا، وتساعد في تنفيذ النشاطات اليومية بناًء عمى روح العمؿ  (األردني
كما أف االلتزاـ بالقيـ واإلرشادات . وقيميا وسياساتيا والقانوف النافذ (جمعية معيد تضامف النساء األردني)في

.  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)في ىذه المدونة إلزامي لجميع موظفي 
.  توقع ىذه المدونة عند التوظيؼ، ويعاد التأكيد عمييا سنويًا في حاؿ تحديث محتوياتيا
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 ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحتوي: رااعاً 

قضايا مكاف العمؿ  . 1
  اىتماـ اإلدارة بالقضايا والمخاوؼ المثارة مف قبؿ الموظفيف؛ عدـ التصعيد أو اتخاذ ردود

 الفعؿ االنتقامية
  فرص التوظيؼ المتساوية 
  معيار السموؾ الميني 
 التحرش في مكاف العمؿ 
  مكاف عمؿ خالي مف التدخيف / مكاف عمؿ خالي مف المخدرات 
  العنؼ في مكاف العمؿ 
  سرية معمومات الموظفيف 
  مصادر تكنولوجيا المعمومات 

قضايا تضارب المصالح  . 2
  بيانات اإلفصاح 
  (األردنيجمعية معيد تضامف النساء )العمؿ أو االستشارات خارج 
  قبوؿ اليدايا 

قضايا الممكية الفكرية والمعمومات السرية  . 3
  (األردنيجمعية معيد تضامف النساء )المعمومات السرية الخاصة بػ 
  معمومات المشاركيف 

النزاىة في العمؿ؛ التعامؿ مع الحكومات والمسؤوليف الحكومييف . 4
النزاىة في المشتريات . 5
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 :قضايا مكان العمل . 1
 اهتمام اإلدارة االقضايا والمخاوف الم ارة من قال الموظفين؛ عدم التصعيد أو اتخاذ ردود الفعل االنتقامية 

اعتماد سياسة الباب المفتوح حيث يشعر الموظفيف بالراحة  (األردنيجمعية معيد تضامف النساء )نشجع في
ويكوف المدراء متوفريف لمناقشة مخاوؼ الموظفيف في أي وقت كاف والمواضيع التي ييتموف بيا والمرتبطة 

ونشجع الحوار المفتوح والميني كما نشجع كؿ موظؼ . وعمميـ فييا (األردنيجمعية معيد تضامف النساء )بػ
عمى إعالـ اإلدارة بالمشاكؿ والمقترحات بيدؼ تعمـ الدروس  (األردنيجمعية معيد تضامف النساء )في 

ذا كنت تعتقد أف ىناؾ سياسة، ممارسة أو نشاط في . واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند الحاجة جمعية )وا 
جمعية معيد تضامف )يخالؼ القانوف، السياسة العامة، أو المعايير األخالقية لػ(األردنيمعيد تضامف النساء 

 . ، الرجاء إعالـ اإلدارة أو مجمس اإلدارة(األردنيالنساء 
 

فرص العمل المتساوية  
بسياسة وممارسة عدـ التمييز ضد أي موظؼ أو متقدـ لطمب  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)تمتـز 

. توظيؼ عمى أساس العرؽ، الموف، النوع االجتماعي، الديانة، األصؿ الوطني أو العرقي، العمر، أو اإلعاقة
باالستقطاب، والتعييف، والتدريب،  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)وتمشيا مع ىذه السياسة، ستستمر 

كما . والترقية لجميع مستويات العمؿ لكؿ األشخاص األكثر أىمية بدوف أخذ ىذه العوامؿ بعيف االعتبار
ستستمر بإدارة قضايا الموارد البشرية األخرى، مثؿ األجور، والمزايا، والتنقالت، والفصؿ مف العمؿ، والتقاعد، 

 . (جمعية معيد تضامف النساء األردني)والتدريب، تبعا لسياسة 
 

 معاير السموك المهني 
وينبغي . يتوقع مف جميع الموظفيف التعبير عف آرائيـ الفردية وأفكارىـ بطريقة مينيةإف كانت خطية أو شفوية

وبما أف اآلراء غير . عدـ التعبير عف اآلراء الشخصية بطريقة تشكؿ تحرش، أو بطريقة ازدرائية أو جارحة
ويتوجبعمى كؿ فرد في . موضوعية بطبيعتيا، ويمكف فيميا بطرؽ مختمفة، فينصح باتباع الحذر الشديد

.   المنظمة والمنظمة ككؿ اتباع الحكمة أو البصيرة السميمةلمتخاطب في جميع المراسالت
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 التحرش
بحؽ جميع الموظفيف بالعمؿ في بيئة خالية مف التحرش، (جمعية معيد تضامف النساء األردني)تؤمف 

جمعية معيد )وتمنع . والتخويؼ، واإلكراه، مما يسمح لكؿ موظؼ التوصؿ لتحقيؽ كامؿ قدراتو أو قدراتيا
أي شكؿ مف أشكاؿ التحرش الشخصي أو الجنسي المبني عمى العرؽ، الموف،  (تضامف النساء األردني

الديانة، النوع االجتماعي، األصؿ الوطني، اإلعاقة، العمر أو أيةسمة أخرى أو نشاط آخر محمي في 
أيعمؿ انتقامي ضد أي شخص بسبب تقدمو بشكوى (جمعية معيد تضامف النساء األردني)وتمنع . القانوف

وينبغي عمى أي موظؼ يعتقد بأنو تعرض . تبعا ليذه السياسة، أو بسبب المشاركة في التحقيؽ في شكوى
لمتحرش الشخصي أو الجنسي غير القانوني، أو الذي يعتقد بأنو شيد حادثة أو أكثر مف الحوادث التي تشكؿ 
تحرش غير قانوني، ينبغي أف يتقدـ ببالغ مباشر حوؿ الحادثة أو الحوادث إلى المدير المباشر أو إلى أي 

.  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)مدير آخر، أو إلى مجمس اإلدارةفي
 

مكان عمل خالي من التدخين  / مكان عمل خالي من المخدرات 
خالية مف المواد غير القانونية والمحظورة  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)تكوف جميع مرافؽ العممفي

ويتوقع مف الموظفيف . (المراجعيف والزوار)بيدؼ ضماف سالمة جميع الموظفيف والعامة " المخدرات"
وسيخضع الموظفوف الذيف يحضروف إلى . الحضور إلى أماكف العمؿ جاىزيف ألداء مياميـ المحددة ليـ

مكاف العمؿ تحت تأثير الكحوؿ أو المخدرات بأنواعيا لإلجراءات التأديبية، والتي قد تصؿ إلى حد إنياء 
والمستأجرة مف  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)ويمنع التدخيف في جميع المرافؽ الممموكة لػ. خدماتيـ

.  قبميا
 

 العنف في مكان العمل 
أيأعماؿ عنؼ أو تيديد بممارسة العنؼ في مكاف العمؿ (جمعية معيد تضامف النساء األردني)ال تقبؿ 

الموظفيف مف التيديد  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)وتمنع . والمرتكبة مف قبؿ الموظفيف أو ضدىـ
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بأي مشاركة بأعماؿ   (جمعية معيد تضامف النساء األردني)كما ال تسمح . بأعماؿ العنؼ أو المشاركة فييا
بأي أعماؿ عنؼ أو التيديد بالعنؼ   (جمعية معيد تضامف النساء األردني)وال تسمح . العنؼ أو التيديد بيا
في أي وقت كاف أو أثناء قياميـ بأعماؿ مع   (جمعية معيد تضامف النساء األردني)ضد موظفي أو زوار 

جمعية معيد تضامف النساء )أو نيابة عنيا، سواء كاف في مرافؽ  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)
تسببشخص آلخر : أما األعماؿ الممنوعة فتشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر. أو في مواقع أخرى (األردني

بضرر جسدي أو عاطفي؛ القياـ بسموؾ يؤدي إلى خوؼ شخص آخر مف اإلصابة؛ إلحاؽ الضرر المتعمد 
ويمنع عمى الموظفيف والزائريف . بالممتمكات ؛ والتيديد بإلحاؽ الضرر بشخص أو إلحاؽ الضرر بالممتمكات

.   (جمعية معيد تضامف النساء األردني)إحضار األسمحة غير المرخصة أو أي أسمحة أخرى إلى مرافؽ 
 

سرية معمومات الموظفين  
بالمحافظة عمى سرية المعمومات الشخصية المقدمة مف قبؿ  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)تمتـز 

الوصوؿ إلى ىذه المعمومات وتستعمميا عند الضرورة  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)تقيد . موظفييا
القوانيف التي تعمؿ (جمعية معيد تضامف النساء األردني)وتتبع .فقط ألغراض العمؿ مثؿ إدارة الموارد البشرية

بيا في االحتفاظبالبيانات والمعمومات الشخصية واستخداميا وال يسمح ألي موظؼ الدخوؿ إلى أو استعماؿ 
.  سجالت الموظفيف أو معموماتيـ ما لـ يصرح ليـ بذلؾ ألغراض عمؿ شرعية تبعا لمقوانيف المحمية

 
مصادر تكنولوجيا المعمومات  

مثؿ البريد االلكتروني، )الخاصة بتكنولوجياالمعمومات  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)تعتبر مصادر 
الحواسيب، تطبيقات الحواسيب، الشبكات، االنترنت، شبكة االنترنت الداخمية، اليواتؼ النقالة ومعدات 

( جمعية معيد تضامف النساء األردني)ممكا لػ (، وأنظمة الياتؼ والبريد الصوتياألخرىاالتصاالت الالسمكية 
جمعية معيد تضامف النساء )ألغراض العمؿ في  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)وتوفر لموظفي 

ويسمح باالستخداـ الشخصي ليذه المصادر بيف الحيف واآلخر ولكف يجب أف يبقى ىذا بالحدود . (األردني
.  الدنيا وينبغي أال يكوف استخداـ غير مالئـ أو مبالغ فيو
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تضارب المصالح  . 2
يكوف ىناؾ تضارب محتمؿ عندما تكوف ىناؾ احتمالية تضارب بأيطريقةبيف المصالح الشخصية لمفرد مع 

في بعض األحياف، قد ينشأ تضارب المصالح المحتمؿ . (جمعية معيد تضامف النساء األردني)مصالح 
وقد ال تشكؿ ىذه الحاالت مشكمة، بشرط أف يكوف . بالرغـ مف القياـ بالممارسات األفضؿ في ىذا السياؽ
في الحاالت التي قد تنطوي عمى خطر تضارب كبير، . ىناؾ إفصاح عف التضارب المحتمؿ في المصالح

أف يتخذ خطوات إلعفاء نفسو مف  (سواء أكاف موظؼ أو مسؤوؿ أو عضو مجمس إدارة)قد يطمب مف الفرد 
الموقؼ مثؿ تغيير مسؤوليات العمؿ، وضع حد لممصمحة المالية الخارجية، أو إنياء العمؿ أو االرتباط 

وينبغي اإلفصاح إلى مدير المنظمة في حالة حصوؿ ىذا . (جمعية معيد تضامف النساء األردني)اآلخر مع 
الموقؼ مع الموظفيف، أو رئيس مجمس اإلدارة في حالة حصوؿ ىذا الموقؼ مع أعضاء مجمس اإلدارة 

.  (تحدد المنظمة متى يتـ اإلفصاح والعممية المتبعة بيذا الصدد)

ايانات اإلفصاح  
ينبغي اإلفصاح عف احتمالية تضارب المصالح مباشرةبدوف أف يأخذ الشخص ذو الصمة بعيف االعتبار ما 

وينبغي أف يكوف ىناؾ . أـ ال (جمعية معيد تضامف النساء األردني)إذا كاف ىذا التضارب مؤذي بالنسبة لػ
عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، ينبغي اإلفصاح عف جميع حاالت تضارب . إفصاح كامؿ عف جميع العالقات

:  المصالح المحتممة أدناه باإلضافة إلى أي موقؼ قد يشبيو
  عمى التمويؿ  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)العمؿ في مجمس إدارة منظمة أخرى قد تتنافس مع

 (جمعية معيد تضامف النساء األردني)أو ليا برامج مشابية لبرامج /و
  جمعية )والتي ليا برامج مشابية لبرامج  (كموظؼ، مستشار، أو أي صفة أخرى)المشاركة في منظمة

مالحظة، ( )جمعية معيد تضامف النساء األردني)أو قد تتنافس مع  (معيد تضامف النساء األردني
  (ينبغي أف يطمب الموظفيف موافقة مسبقة لممشاركة في عالقة عمؿ أو استشارات مع مؤسسات أخرى

  جمعية معيد تضامف النساء )مصمحة مالية في أي مؤسسة تقدـ خدمات، تمويؿ أو منتجات إلى
 . (األردني

 أو الموظفيف اآلخريف/عالقات أسرية بيف أعضاء مجمس اإلدارة و . 
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 (جمعية معيد تضامف النساء األردني)التوظيف أو االستشارات خارج 

 (ل/ 1)الالئحة التنظيميةإلدارة الموارد الاشرية رقم  فيما يحظر عمى الموظفـات والموظفـين: 12المادة 
 2015لسنة 

ة العمؿ لدى الغير بأجر أو بدوف أجر أو تممؾ أية حصة في أية مؤسسة /ؼيحظر عمى الموظػػػ - أ
خاصة أو أية شركة ذات أىداؼ مشابية ألىداؼ الجمعية إال بموافقة خطية مسبقة مف الييئة 

.  ة/ة التنفيذيػ/اإلدارية لمجمعية بناءًا عمى تنسيب المدير
: ة لدى الغير ما يمي/وفي كؿ األحواؿ يشترط لمسماح بعمؿ الموظفػػ - ب
 القياـ بالعمؿ خارج ساعات الدواـ الرسمي. 
 ا في الجمعية/ا ذلؾ بشكؿ سمبي عمى أدائو/أف ال يؤثر عممو. 
 عمى الجمعية أو أي مف برامجيا ومشاريعيااً أف ال  ينعكس سمب . 
 ا في الجمعية وال يؤثر أو /ا ذلؾ بدياًل أو منافسًا بأي شكؿ مف األشكاؿ لعممو/أف ال يكوف عممو

 .يتأثر بو بصورة سمبية
الموظفػيف في مجاؿ ذي صمة /إذا سنحت فرصة عمؿ بأجر أو مكافأة لدى الغير ألي مف الموظفػات - ت

ة وعرض األمر مع بياف مصمحة الجمعية في الموافقة /ة التنفيذيػ/بعمؿ الجمعية فيتوجب إعالـ المدير
ة لمييئة اإلدارية لتتخذ القرار المناسبعمى أف تعود نسبة ال /ة التنفيذي/تنسب المدير/وفي ىذه الحالة يػ

 .مف المردود لمجمعية إذا تـ العمؿ أثناء الدواـ الرسمي% 25تقؿ عف 
ة بتنفيذ العمؿ مقابؿ أجر أو مكافأة قبؿ إستكماؿ /ت الموظؼ/تطبؽ أحكاـ ىذه المادة إذا بادر - ث

.  اإلجراءات المنصوص عمييا في البند ج أعاله
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 :قاول الهدايا 

 (ل/ 1)الالئحة التنظيميةإلدارة الموارد الاشرية رقم في الهدايا والرشاوى والمنافع الشخصية:10المادة 
 2015لسنة 

مع مراعاة القوانيف النافذة والمعايير المعتمدة وأحكاـ المرجعيات النافذة في الجمعية يجب عمى  - أ
كافةالموظفػات والموظفػيف اإلبتعاد عف أي نمط مف أنماط الرشوة أو الفساد أو إساءة إستخداـ 

. السمطة
تشمؿ الرشاوى لغايات أحكاـ ىذه الالئحة قبوؿ أي مبمغ أو تقديـ خدمة معينة أو أي شيء لو قيمة  - ب

ة كي ُيفِسد مسار العمؿ باتخاذ إجراء غير قانوني أو غير مالئـ، أو /مادية أو معنوية ألي موظفػػػ
. ا بأدائو/ة بحكـ عمميػ/ة مطالًبػ/تكوف الموظفػػ/ُيّمِكف أو ُيسِّرع بإجراء عمؿ يػ

ذا ثبت بنتيجة التحقيؽ اإلداري أو في حاؿ  - ت في جميع حاالت الرشاوي المشتبو بيا أو الُمبمَّغ عنيا وا 
ا إلى لجنة /ت رشوة فيتـ تحويميػ/ت أو طمبػ/ت أو قبمػ/ة قد دفعػ/وجود دالئؿ قوية عمى أف الموظفػػ

. ا/العدؿ الداخمي إلتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقيػ
سـ إ قبوؿ أية ىدايا ذات قيمة مادية ما لـ تكف ىدية دعائية رمزية أو ترويجية وتحمؿ اً  باتاً يمنع منع - ث

. وشعار الجية التي تقدميا
ف كانت معدة لمتوزيع يتـ /التي يجوز ليػ/تحددالجمعية الشخص الذي - ج ا قبوؿ اليدايا نيابة عنيا، وا 

.  لما تقرره الجمعيةاً توزيعيا وفؽ
ال يجوز تقديـ وتوزيع اليدايا بإسـ الجمعية أو نيابة عنيا إال وفقًا لمقرار الذي تتخذه الجمعية ومف  - ح

 .قبؿ الشخص الذي يحدد القرار

الممكية الفكرية والمعمومات السرية  . 3
 السرية (جمعية معيد تضامف النساء األردني) معمومات
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 2015لسنة  (ل/ 1)الالئحة التنظيميةإلدارة الموارد الاشرية رقم في اإلفصاح عن المعمومات:8المادة 

 

نتيائيا اإلفصاح عف أو كشؼ أية إة خالؿ فترة العمؿ في الجمعية أو بعد /يحظر عمى الموظفػػ - أ
معمومات خطية أو شفيية سرية كانت بطبيعتيا أو بحكـ التعميمات الصادرة سواًء كانت تتعمؽ 

باإلدارة  التي يعمؿ بيا أو بأي مف اإلدارات أو البرامج أو المشاريع أو الخدمات أو األنشطة األخرى 
. تحصؿ عمى إذف خطي مسبؽ/لمجمعية ما لـ يػ

أية رسائؿ أو خرائط أو تقارير أو رسومات أو - ودونما حصر - تشمؿ المعمومات المشار إلييا  - ب
تفاقيات أو أية وثائؽ أخرى ميما كانت طبيعتيا تعود إعروض أو مواصفات أو نماذج أو رخص أو 

المنتفعيف / ممكيتيا لمجمعية أو ألي مف ىياكميا، برامجيا أو مشاريعيا أو تخص أي مف المنتفعات 
. أو الشركاء أو الموظفػيف اآلخريف

ا مف الوثائؽ أو /ا بالجمعية إعادة كؿ ما يكوف بحوزتيػ/نتياء عممػيػإة فور /يتوجب عمى الموظفػػ - ت
األوراؽ أو الممفات أو المواد أو األشرطة أو األقراص أو البرامج أو أية ممتمكات أخرى تخص 

. الجمعية سواًء كانت تتضمف معمومات سرية أـ ال
 ولغايات ىذه المادة يتوجب عمى كافة الموظفػات والموظفػيف توقيع نماذج إقرار تسمـ العيدة وتعيد  - ث

ضماف السرية كما يتعيد بالحصوؿ عمى براءة ذمة مف الجمعية ومف أية جية رسمية أخرى كدائرة 
 النيائي والحصوؿ عمى براءة ذمة االنفكاؾذج المعتمدة في الجمعية قبؿ ماضريبة الدخؿ حسب الف

 . أو أية وثائؽ أخرى مف الجمعية

 معمومات المشاركين 
بنظاـ يضمف سرية البيانات المكتسبة أثناء إجراءىا لمتحقيقات  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)تحتفظ 

كما يصمـ ىذا النظاـ لضماف حماية سرية المشاركيف في الدراسات مطبقة بطريقة تستغؿ فعالية . واألبحاث
.  ىذه الحماية بدوف تقويض نوعية األبحاث والدراسات
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النزاهة في العمل؛ التعامل مع الحكومات والمسؤولين الحكوميين . 4
عمى القياـ بكؿ معامالتيامع احتراـ الممارسات  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)تنطوي سياسة 

وكشرط مسبؽ لمعمؿ، ينبغي عمى جميع الموظفيف ضماف سوية سموكيـ . األخالقية والنزاىة في العمؿ
جمعية معيد تضامف النساء )الشخصي والميني وامتثالو تمامًا مع القوانيف واألنظمة التي تنطبؽ عمى 

وقد حددت . باالمتثاؿ الكامؿ مع القوانيف األردنية(جمعية معيد تضامف النساء األردني)وتمتـز . (األردني
: الذيف يتصرفوف نيابة عنيا (جمعية معيد تضامف النساء األردني)القواعد التالية لجميع موظفي ووكالء 

 
  ال يسمح بالدفعات، بغض النظر عف القيمة، إلى المسؤوليف الحكومييف والموظفيف ألغراض المحافظة

، وىذا يشمؿ اليدايا أو الترفية ذوي القيمة (جمعية معيد تضامف النساء األردني)عمى أو توجيو أعماؿ 
باإلضافة إلى األمواؿ  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)مواؿوينطبقيذا المنع عمى استعماأل.الكبيرة

أو األصوؿ الشخصية، كما ينطبؽ عمى المساىمات غير المباشرة والدفعات أو اليدايا التي تتـ مف 
خالؿ أي وسيمة سواء أكانت مف خالؿ المستشاريف أو المورديف أو المتعاقديف الفرعييف أو األطراؼ 

 . الثالثة األخرى
  ألي غرض غير قانوني، غير  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)يمنع استعماؿ أمواؿ أو أصوؿ

 . مناسب، أو غير أخالقي
 جمعية معيد تضامف النساء )زائفة في سجالت أو كتب إدخاؿ المعمومات الخاطئة أو المبالغ بيا أو اؿ

ألي غرض كاف غير مسموح، وال يمكف ألي موظؼ المشاركة في أي ترتيب يؤدي إلى إدخاؿ  (األردني
 . مثؿ ىذه المعمومات

  يمنع تزوير السجالت أو الوثائؽ المحاسبية المرتبطة بأي معاممة بأي طريقة كانت والتي يمكنيا أف
 . تخفي أو تشوه الطبيعة الحقيقية لممعاممة

 بدوف وثائؽ مدعمة مناسبة أو  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)ال تتـ الموافقة عمى أي دفعة باسـ
ال يجوز أف تتـ الموافقة بناء عمى النية أو الفيـ بأف أي جزء مف مثؿ ىذه الدفعات سيستعمؿ ألي 

 . الدفعات/غرض غير ذلؾ المنصوص عميو في الوثائؽ المدعمة لمدفعة
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  جراءات اإلدارة المالية الخاصة بػ جمعية )ينبغي االمتثاؿ لممبادئ المحاسبية المقبولة والموافؽ عمييا، وا 
 .، وضوابط التدقيؽ الداخمي المحددة في جميع األوقات(معيد تضامف النساء األردني

 
النزاهة في المشتريات  . 6

بأف تتـ جميع نشاطات المشتريات مف قبؿ موظفيف إدارييف (جمعية معيد تضامف النساء األردني)تستوجب 
 (جمعية معيد تضامف النساء األردني)، وييدؼ ىذا اإلجراء شراء المواد والخدمات تبعا لسياسة معينيف

األىداؼ األخرى ليذا .باإلضافة إلى البنود الحاكمة في اتفاقيات التمويؿ ذات الصمة، وأنظمة الحكومة النافذة
اإلجراء تشمؿ الشراء بأقؿ كمفة ممكنة تتماشى مع االحتياجات؛ وتوحيد المواد؛ وتجنب التكرار واليدر؛ 

.  والحصوؿ عمى أفضؿ قيمة مقابؿ األمواؿ المنفقة مف خالؿ التنافس غير المقيد
 

 لمسموك واألخالق  (جمعية معيد تضامف النساء األردني)مدونة 
إقرار وتأكيد  

.  ، وأؤكد اأنني سأمت ل لانودها(جمعية معهد تضامن النساء األردني)أقر ااستالم مدونة سموك وأخالق 
 


