سياسة قواعد السلوك
بجمعية طيبة النسائية للتنمية االجتماعية
مقدمة
تتمثل ىذه السياسة التعريف ابدلبادئ واآلداب واألخالؽ اإلسالمية ادلنبع األساس لسلوؾ الفرد ،ونشر القيم ،مع تعزيز
القيم ادلهنية واألخالقية يف عالقة ادلوظف مع زمالئو ورؤسائو ،واليت تندرج حتت إطار تنمية روح ادلسئولية ،وااللتزاـ هبا مع
تعزيز ثقة العمالء ابخلدمات اليت تقدمها اجلمعية ،والعمل على مكافحة الفساد بشىت صورة.
النطاق :
حتدد ىذه السياسة ادلسؤوليات العامة على كافة العاملُت ومن ذلم عالقات تعاقدية وتطوعية يف اجلمعية ،ويستثٌت من
ذلك من تصدر ذلم سياسات سلوؾ وظيفية خاصة

وفقاً لؤلنظمة.

البيان :
تضمن اجلمعية والعاملُت هبا وكل ما يتبعها على حدة االلتزاـ بػ:
أوالً :النزاهة:
 .1الًتفع عن كل ما خيل بشرؼ الوظيفة.
.2
.3
.4
.5

ختصيص وقت العمل ألداء الواجبات الوظيفية.
العمل خارج وقت العمل مىت ما طلب ذلك وفقاً دلصلحة اجلمعية.
خدمة أىداؼ اجلمعية اليت يعمل هبا وغايتها.
اإلدلاـ ابألنظمة واللوائح وتطبيقها دوف جتاوز أو إمهاؿ.

 .6التحلي ابلنزاىة يف أي حتقيق رمسي يشارؾ فيو أو دعوى قضائية.
 .7اختاذ اإلجراءات الرمسية لضماف سرية ادلعلومات الشخصية لآلخرين.
 .8توخي ادلوضوعية يف تصرفاتو من خالؿ العمل حبيادية ودوف دتييز.
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اثنياً :الواجبات جتاه املستفيدين والعمالء:
 .1احًتاـ حقوقهم ومراعاة مصاحلهم دوف استثناء والتعامل معهم حبسن ولباقة.
 .2السعي لكسب ثقتو عرب النزاىة.
 .3التجاوب معهم وفقا للسلوؾ السليم يف كل األعماؿ مبا يتفق مع األنظمة والتعليمات.
 .4التعامل مع الواثئق وادلعلومات الشخصية بسرية اتمة وفقاً لؤلنظمة والتعليمات.
 .5االمتناع عن أي عمل يؤثر سلباً على الثقة الوظيفية.
اثلثاً :الواجبات جتاه الرؤساء واملرؤوسني:
 .1على ادلوظف تنفيذ أوامر رؤسائو وفق ىيكلة العمل والتسلسل اإلداري ،دوف سلالفة لؤلنظمة والتعليمات مع بياف
ذلك خطياً لرئيسو عند حدوثو.
 .2على ادلوظف التعامل مع زمالئو ابحًتاـ ولباقة وادلسامهة يف بناء بيئة سليمة معهم.
.3
.4
.5
.6

على ادلوظف مشاركة آراءه مبهنية وموضوعية عالية.
ادلوظف معٍت بتقدمي ادلساعدة لزمالئو يف حل ادلشاكل اليت تواجههم يف رلاؿ العمل.
أف يكوف ادلوظف قدوة حسنة لزمالئو من حيث االلتزاـ ابألنظمة والتعليمات.
أف يسعى ادلوظف إىل نقل اخلربات اليت اكتسبها إىل زمالئو يف تنمية مهاراهتم عن طريق التدريب والتعامل معهم
دوف

دتييز.

اثلثاً :احملظورات العامة:
 .1حيظر على العاملُت إساءة استعماؿ السلطة الوظيفية واستغالؿ النفوذ ،بقبوؿ أو طلب الرشوة أو ارتكاب أي
صورة من الصور ادلنصوص عليها يف نظاـ مكافحة الرشوة.
 .2حيظر على العاملُت التزوير أو أي صورة من صورة.
 .3حيظر على العاملُت اجلمع بُت وظيفتُت وشلارسة أخرى دوف احلصوؿ على موافقة مسبقة بذلك.
 .4حيظر على العاملُت االشًتاؾ يف الشكاوى اجلماعية أو رفع شكاوى كيدية ضد أشخاص أو جهات.
 .5حيظر على العاملُت مجع الواثئق أو العينات أو ادلعلومات الشخصية عن أي شخص إال أف تكوف يف إطار
نظامي وضمن متطلبات العمل الضرورية.
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 .6حيظر على العاملُت إفشاء ادلعلومات السرية أو الواثئق أو ادلستندات اليت حتمل طابع األمهية والسرية واليت حصل
عليها بسبب وظيفتو حىت بعد انتهاء العالقة التعاقدية معهم ما مل يكن الكشف عنها مسموحاً بو صراحة
مبوجب األنظمة.
 .7حيظر على العاملُت اإلفصاح لوسائل اإلعالـ أبي مداخلة أو تعليق أو تصريح يف موضوعات الزالت حتت
الدراسة أو التحقيق ،أو عرب أي من وسائل التواصل االجتماعي.
 .8حيظر على العاملُت توجيو أي من النقد أو اللوـ إىل ادلملكة أو أي حكومة خارجية ،عرب أي وسيلة من وسائل
اإلعالـ الداخلية أو اخلارجية.
 .9حيظر على العاملُت اصدرا أو نشر أو التوقيع على أي خطاابت أو بياف يناىض سياسة ادلملكة أو يتعارض مع
أنظمتها السياسية ومصاحلها.
رابعاً :اهلدااي واالمتيازات:
 .1حيظر على العاملُت قبوؿ اذلبات أو االمتيازات أو اخلدمات اليت تعرض عليهم بشكل مباشر أو غَت مباشر
أو أي ميزة يكوف ذلا أتثَتاً على نزاىتو.
 .2حيظر على العاملُت قبوؿ أي تكرمي أو ىدية أو جائزة من أي جهات خارجية دوف احلصوؿ على موافقة
رمسية من اجلهة ادلشرفة.
 .3حيظر على العاملُت قبوؿ أي تسهيالت أو خصومات على ادلشًتايت اخلاصة من ادلوردين الذين لديهم
معامالت مع اجلمعية.
 .4حيظر على العاملُت استخداـ أي معلومة حصلوا عليها حبكم عملهم للحصوؿ على خدمة أو معاملة خاصة
من أي جهة.
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خامساً :استخدام

التقنية:

 .1على العاملُت اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة للمحافظة على األجهزة التقنية اليت حبوزتو وعهدة عليو.
 .2يلتزـ العاملُت بعدـ حتمي لربامج أو تطبيقات على األجهزة إال بعد التنسيق مع القسم ادلعٍت بذلك.
 .3يلتزـ العاملُت بعدـ استخداـ األجهزة إال ألغراض العمل ،وعدـ ختزين معلومات ليست من ضمن العمل.
 .4يلتزـ العاملُت ابحملافظة على معلومات الدخوؿ اخلاصة هبم وادلعلومات السرية ادلوجودة يف األجهزة اخلاص هبم
سادساً :التعامل مع

االنرتنت:

 .1على العاملُت الذين تتوافر لديهم إمكانية الوصوؿ إىل شبكة االنًتنت االلتزاـ ابستخداـ الشبكة ألغراض العمل.
 .2يلتزـ العاملُت بشروط ومتطلبات حقوؽ ادللكية الفكرية للربامج وادللفات.
 .3يلتزـ العاملُت بعدـ حتميل أي مواد سللة ابآلداب واألعراؼ أو أي نشاط غَت نظامي يعاقب مبوجبها مرتكبو.
 .4يلتزـ العاملُت الذين خصص ذلم بريد الكًتوين عدـ استخدامو إلنشاء رسائل ال تتعلق ابألعماؿ ادلنوطة هبم،
وعدـ فتح أي رسالة من مصدر غَت معروؼ إال بعد التنسيق مع القسم ادلعٍت

بذلك.

سابعاً :مكافحة الفساد:
 .1يلتزـ العاملُت أف يفصحوا خطيا للجمعية عن أي حالة تعارض مصاحل حالة أو زلتملة ،وأف ال يشارؾ يف أي
فيو.

قرار يؤثر بشكل مباشر أو غَت مباشر على ترسيو أي عقد يكوف أحد اقر ابئو طرؼ
 .2يتوجب على العاملُت اإلبالغ خطيا للقسم ادلعٍت عن أي جتاوز لؤلنظمة والتعليمات النافذة اليت يطلع عليها
خالؿ عملو ،وإبالغ اجلهات ادلختصة عن أي فساد علم بو أثناء وظيفتو وذلك يف سبيل جهود مكافحة
الفساد.
اثمناً :التزام اجلهة

للموظف:

 .1على اإلدارة التنفيذية يف اجلمعية نشر ىذه السياسة يف موقعها االلكًتوين ،وتعريف العاملُت هبا وإبالغهم أبنو
جيب عليهم االلتزاـ أبحكامها.
 .2على اإلدارة التنفيذية يف اجلمعية هتيئة بيئة عمل آمنة وصحية للعاملُت تليب ادلتطلبات األساسية ألداء عملهم،
وتطبيق األنظمة واللوائح والقرارات بعدالة وإنصاؼ دوف دتييز.
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املسؤوليات :
تطبق ىذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع العاملُت الذين يعملوف حتت إدارة وإشراؼ اجلمعية االطالع على
األنظمة ادلتعلقة بعملهم وعلى ىذه السياسة واإلدلاـ هبا والتوقيع عليها ،وااللتزاـ مبا ورد فيها من أحكاـ عند أداء واجباهتم
ومسؤولياهتم الوظيفية .وعلى إدارة ادلوارد البشرية نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوؾ الوظيفي وأخالقيات الوظيفة وتزويد
مجيع اإلدارات واألقساـ بنسخة

منها.

املراجع :
اعتمد رللس إدارة اجلمعية يف االجتماع ( ) يف دورتو (
السياسة زلل مجيع سياسات قواعد السلوؾ ادلوضوعة سابقا.
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) ىذه السياسة يف  . 0000/00/00وحتل ىذه

