ميثاق السلوك الوظيفي
الهدف و النطاق
الؽرض من هذا المٌثاق هو إرساء معاٌٌر ،ولواعد ،ومبادئ أساسٌة ،ألخاللٌات الوظٌفة ،ولٌم ،وثمافة مهنٌة عالٌة ،لدى
موظفً الجمعٌة/المؤسسة األهلٌة ،وتعزٌز االلتزام بهذه المعاٌٌر ،والمواعد والمٌم ،وترسٌخ أسس الممارسات الجٌدة ،وذلن
من خالل توعٌة الموظفٌن ،وتوجٌههم نحو األخاللٌات الوظٌفٌة السلٌمة ،وأطر االنضباط الذاتً ،التً تحكم سٌر العمل،
والمنسجمة مع األنظمة والتعلٌمات السارٌة ،وكذلن بٌان واجباتهم ،ومسؤولٌاتهم الوظٌفٌة ،ودورهم فً تحسٌن الخدمات،
وتعزٌز المصدالٌة بالخدمة التً تمدمها الجمعٌة/المؤسسة األهلٌة.
ٌرتكز هذا المٌثاق على أسس العدالة ومبادبها ،على تكافؤ الفرص ،والشفافٌة ،والمساءلة ،والنزاهة المهنٌة ،والحٌادٌة،
واالنتماء للوطن ،والجمعٌة/المؤسسة األهلٌة ،واإلصرار على تحمٌك رسالتها وأهدافها ،وتحمل المسؤولٌة ،وعلى الموظؾ
االلتزام بأحكام هذا المٌثاق ،إضافة إلى األسس والمبادئ التً ٌرتكز علٌها.
قيم الجمعية /المؤسسة األهلية:
الشفافٌة ،المصدالٌة ،االمتٌاز ،المساواة ،المسؤولٌة ،االحترام
الصالحيات والمساءلة
ٌتوجب على الموظؾ االطالع على المٌثاق ،واإللمام بمحتوٌاته ،وااللتزام بأحكامه.
على الجمعٌة/المؤسسة األهلٌة تمكٌن الموظؾ من االطالع على هذا المٌثاق.
ربٌس مجلس اإلدارة/ربٌس مجلس األمناء ،ومساعدوه ،ومدراء اإلدارات ،مسبولون عن اإلشراؾ على تفعٌل تطبٌك هذا
المٌثاق.
ٌحال الموظؾ المخالؾ ألحكام هذا المٌثاق ،إلى إدارة الموارد البشرٌة؛ التخاذ اإلجراءات المناسبة بخصوص العموبات
الخاصة بانتهان هذا المٌثاق.
حقوق الموظف على الجمعية/المؤسسة األهلية
أن تحدد بوضوح مهامه ،ومسؤولٌاته ،وما ٌتولع منه من إنجاز.
التعامل مع الموظؾ فً كل ما ٌتعلك بأوضاعه الوظٌفٌة ،على أساس االستحماق والجدارة ،والتنافسٌة ،وتكافؤ الفرص.
أن تؤمن ظروؾ عمل جٌدة وآمنه ،وتضمن عدم ممارسة أي تمٌٌز بحمه ،فً مولع العمل.
أن توفر فرص التدرٌب المناسب ،والمستمر؛ لتحسٌن فرص تمدمه ومساره.
أن تضمن له حرٌة الرأي ،والتعبٌر فً إطار النصوص المانونٌة ،ووفك أحكام هذا المٌثاق.
أن تكفل حمه فً التظلم ،أو الشكوى ،من أي لرار خاطا بحمه ،ووفما ألحكام النظام.
من حك الموظؾ استخدام البرامج األتٌة فً أي ولت:
أ .مدونة تضارب المصالح.
ب .برنامج إدارة المخاطر.
ج .برنامج حماٌة المؤسسة من األخطار .whistle blowing
د .إدارة الشكاوي.
واجبات الموظف ومسئولياته العامة
أ .األٌمان و االلتزام برؤٌة و لٌم الجمعٌة/المؤسسة األهلٌة
ب .العمل علً تنمٌة الموارد ( بشرٌة ,مالٌة و خالفه )
ج .أداء واجبات وظٌفته ،ومهامها الموكلة إلٌه بنشاط ،ملتزما ً األمانة ،والنزاهة ،والدلة والمهنٌة ،والتجرد ،وبألصى إمكانٌاته،
وأن ٌعمل على خدمة أهداؾ الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة ،وتحمٌك المصلحة العامة.
د .الحرص على اإللمام بالتشرٌعات ،التً تنظم عمل الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة ،وتطبٌمها دون أي تجاوز ،أو مخالفة أو
إهمال.
ه .تكرٌس أولات العمل الرسمً للمٌام بمهام ،وواجبات وظٌفته ،وعدم المٌام بأي نشاط ال ٌتعلك بواجباته الرسمٌة.

و .السعً الدابم لتحسٌن أدابه ،وتطوٌر لدراته المهنٌة ،واالطالع على أخر المستجدات فً مجال عمله ،والمٌام بتمدٌم
الممترحات التً من شأنها تحسٌن أسالٌب العمل ،ورفع مستوى األداء فً الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة ،والمساعدة فً توفٌر
بٌبة عمل آمنة وصحٌة.
ز .االمتناع عن أي تصرفات ،أو ممارسات ،أو أعمال ،تنتهن اآلداب والسلون الموٌم ،وتجنب اإلساءة إلى اآلراء السٌاسٌة ،أو
المعتمدات الدٌنٌة لآلخرٌن ،داخل أو خارج الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة ،أو التحرٌض ضدها.
ح .الوفاء بكافة المستحمات المالٌة المترتبة علٌه للجمعٌة /المؤسسة األهلٌة ،وفما للموانٌن واللوابح والمرارات ،واألنظمة النافذة،
دون تأخٌر.
ط .االلتزام بالزي الرسمً ،وارتداء بطالات التعرٌؾ الشخصً ،وفما لما تمرره اإلدارة.
ي .عدم لبول أو طلب أي هداٌا ،أو ضٌافة ،أو أي فوابد أخرى من أي نوع كانت ،سواء كانت مباشرة ،أو بالواسطة ،لد ٌكون
لها تأثٌر مباشر ،أو ؼٌر مباشر ،على موضعٌته تنفٌذ مهامه الوظٌفٌة ،أو من شأنها أن تؤثر على لراراته ،أو لد تضطره
لاللتزام بشًء ما ،لماء لبولها وال تدخل هداٌا أعضاء مجلس اإلدارة/األمناء ،أو ممدمً الخدمات ،أو الموردٌن الرمزٌة عن
نهاٌة العام ،مثل نتٌجة العام الجدٌد ،فً عداد " الهداٌا " ففً الؽالب تستخدم داخل مكاتب الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة.
ن .محظور علً الموظفٌن لبول أي هداٌا مادٌة أو عٌنٌة و فً حالة منح الموظؾ أي هداٌا رمزٌة ٌجب اإلفصاح عنها إلى
الربٌس التنفٌذي للتشؽٌل و ٌتم منحها إلى الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة فورا.
واجبات الموظف في مجال التعامل مع المستفيد:
أ .احترام حموق ومصالح اآلخرٌن ،دون استثناء ،والتعامل مع المستفٌد باحترام ،وحٌادٌة وموضوعٌة  ،دون تمٌٌز على
أساس العرق ،أو النوع االجتماعً ،أو المعتمدات الدٌنٌة ،أو السٌاسٌة ،أو الوضع االجتماعً ،أو السن ،أو الوضع
الجسمانً ،أو أي شكل من أشكال التمٌٌز.
ب .السعً إلى اكتساب ثمة المستفٌد ،من خالل نزاهته ،وتجاوبه ،وسلوكه السلٌم ،فً كل أعماله ،بما ٌتوافك مع الموانٌن،
و األنظمة ،والتعلٌمات النافذة.
إنجاز المعامالت المطلوبة بالسرعة ،والدلة المطلوبة ،وضمن حدود االختصاص ،واإلجابة على استفسارات،
ج.
وشكاوى متلمى ال خدمة ،بدلة ،وموضوعٌة ،وسرعة ،وبٌان األسباب فً حال عدم الموافمة ،أو حصول تأخٌر على
معامالتهم.
د .توفٌر المعلومات المطلوبة للمستفٌد المتعلمة بـ [أعمال ونشاطات إدارته بدلة ،وسرعة دون خداع ،أو تضلٌل ،وفما
للسٌاسات واإلجراءات ،والمٌام بإرشادهم إلى آلٌة تمدٌم الشكاوى ،فً حالة رؼبتهم فً رفع شكوى إلى الجهات المعنٌة.
ه .إعطاء أولوٌة فً العناٌة ،والرعاٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة ،وتمدٌم العون والمساعدة لهم.
و .التعامل مع الوثابك ،والمعلومات الشخصٌة المتعلمة باألفراد ،الذٌن ٌتعامل معهم بسرٌة تامة ،ووفما للموانٌن ،واألنظمة
المعمول بها ،وعدم استؽالل هذه المعلومات لؽاٌات شخصٌة.
ز .االمتناع عن أي عمل ٌؤثر سلبا على ثمة المستفٌد بالجمعٌة /المؤسسة األهلٌة .
واجبات الموظف في مجال التعامل مع رؤسائه:
أ .التمٌد بتنفٌذ أوامر رؤسابه ،وتوجٌهاتهم ،وتعلٌماتهم ،وفك التسلسل اإلداري ،وإذا كانت تلن األوامر ،والتعلٌمات ،مخالفة
للتشرٌعات النافذة ،فعلى الموظؾ أن ٌعلم ربٌسه خطٌا بالمخالفة الحاصلة ،وال ٌلتزم بتنفٌذ هذه األوامر ،والتعلٌمات؛ إال إذا
أكدها ربٌسه خطٌا ،وله فً هذه الحالة ،أن ٌعلم المستوى اإلشرافً األعلى بالمخافة الحاصلة.
ب .التعامل مع رؤسابه باحترام ،وعدم محاولة كسب أي معاملة تفضٌلٌة عن طرٌك التملك ،أو الخداع ،أو من خالل الواسطة،
والمحسوبٌة.
ج .عدم خداع ،أو تضلٌل رؤسابه ،واالمتناع عن إخفاء معلومات متعلمة بعمله؛ بهدؾ التأثٌر على المرارات المتخذة ،وإعالة
سٌر العمل ،وعلٌه أن ٌتعاون مع رؤسابه ،وتزوٌدهم بالرأي ،والمشورة والخبرة ،التً ٌمتلكها بكل موضوعٌة وصدق،
وأن ٌضع بتصرفهم المعلومات ،التً بحوزته بما فٌه مصلحة العمل.
د .إعالم ربٌسه ،عن أي تجاوز ،أو مخالفة أو صعوباتٌ ،واجها فً مجال العمل.

واجبات الموظف في مجال التعامل مع الزمالء
أ .التعامل باحترام ولبالة ،وصدق مع زمالبه ،والمحافظة على عاللات سلٌمة وودٌة معهم ،دون تمٌٌز ،والحرص على
احترام خصوصٌاتهم.
ب .التعاون مع زمالبه ،ومشاركتهم آرابه بمهنٌة وموضوعٌة عالٌة ،وتمدٌم المساعدة لهم حٌثما أمكن؛ لحل المشكالت التً
تواجههم فً مجال العمل ،والحرص على نشر االتجاهات اإلٌجابٌة بٌن الزمالء؛ للمساعدة فً االرتماء بأداء العمل،
وتحسٌن بٌبة العمل.
االمتناع عن أٌة تصرفات ،أو ممارسات ،أو أعمال ال أخاللٌة ،تنتهن اآلداب العامة ،والسلون الموٌم ،والتزام الرجل
ج.
باحترام المرأة كزمٌلة وشرٌكة فً العمل.
دٌ .حظر السلوكٌات والممارسات التً تعتبر من لبٌل التحرش بجمٌع أنواعه بٌن الموظفٌن.
هٌ .حظر علً الموظفٌن التحدث سواء سلبا ً أو إٌجابا بأمور تخص األدٌان أو المعتمدات.
واجبات الموظف في مجال التعامل مع مرؤوسيه:
أ .الحرص على تنمٌة لدرات مرؤوسٌه ،ومساعدتهم ،وتحفٌزهم على تحسٌن أدابهم ،وأن ٌكون لدوة حسنة لهم؛ بالعمل
على االلتزام بالموانٌن واألنظمة ،والتعلٌمات النافذة.
ب .نمل المعرفة ،والخبرات التً اكتسبها إلى مرؤوسٌه ،وتشجٌعهم على زٌادة تبادل المعلومات ،ونمل المعرفة فٌما بٌنهم.
ج .اإلش راؾ على مرؤوسٌه ،ومساءلتهم عن أعمالهم ،وتمٌٌم أدابهم بموضوعٌة ،وتجرد ،والسعً لتوفٌر فرص التدرٌب،
والتطوٌر لهم ،وفما للتعلٌمات ،وبالتنسٌك مع اإلدارات المعنٌة.
د .رفض أٌة ضؽوطات من أي طرؾ ،تؤدى إلى التعامل مع المرؤوس معاملة تفضٌلٌة.
ه .احترام حموق مرؤوسٌه ،والتعاون معهم بمهنٌة عالٌة ،دون محاباة أو تمٌٌز.
و .الحرص على آلٌات التواصل الرسمٌة ،فٌما ٌختص بالمرارات اإلدارٌة ،والتوجٌهات ،مع مراعاة كافة السٌاسٌات،
واإلجراءات المعمول بها.
ز .عدم استخدام سلطات و النفوذ علً المرؤوسٌن مما ٌخلك مناخ للعمل ؼٌر مناسب
ح .األمور الشخصٌة هً شًء ال ٌمٌم علٌه الموظؾ ألنها خارج نطاق العمل
الحفاظ على السرية وآليات اإلفصاح عن المعلومات:
عدم اإلفشاء للؽٌر عن المعلومات الرسمٌة ،والوثابك والمستندات ،التً حصل أو اطلع علٌها ،بحكم لٌامه بوظٌفته ،سواء
كان كتابٌا ،أو شفوٌا ،أو الكترونٌا ،حتى بعد انتهاء مدة خدمته ،إال إذا حصل على موافمة كتابٌة من اإلدارة بذلن.
المعلومات الرسمٌة تشمل على سبٌل المثال ال الحصر :
أي معلومة تكون جزء من وظٌفة العامل.
أ.
ب .معلومات المواد الخاصة بشراء المستلزمات ( لوابم الموردٌن ,أذون الشراء...الخ).
ج .العمود واالتفالٌات والبروتوكوالت.
د .المعلومات الخاصة بالتسوٌك ،والمتبرعٌن (أسماء المتبرعٌن ،الموابم البرٌدٌة ،المساهمات...إلخ)
ه .مواد البرامج (تمارٌر المشروع  ،طلبات المنح  ،المراسالت ...الخ).
و .المعلومات الخاصة بشبون العاملٌن(ملفات شبون العاملٌن ،معلومات عن األجور...الخ).
ز .مستندات عامة(سٌاسات داخلٌة  ،إجراءات ،لوابح ،محاضر اجتماعات...إلخ).
االمتناع عن اإلدالء بأي تعلٌك ،أو تصرٌح ،أو مدخلة تتعلك بمواضٌع ما زلت لٌد الدراسة.
اإلفصاح بشكل كامل ،ودلٌك عن كل المعلومات الرسمٌة ،التً تستوجب اإلفصاح عنها بحكم وظٌفته.
المحافظة على المال العام ومصالح الجمعية /المؤسسة األهلية وممتلكاتها:
الموظفون بالجمعٌة /المؤسسة األهلٌة مسبولون عن اإلدارة الفعالة ،والحكٌمة ،لكافة أصول المؤسسة ،وأمولها ،وؼٌرها من
الممتلكات المنوطة إلٌهم  ,فمعدات الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة وممتلكاتها ،بما فً ذلن الملفات ،والمستندات ،وبرامج
الحاسب اآللً ،كلها متاحة الستخدامها فً أؼراض العمل ،وال ٌجوز استخدامها ألى ؼرض أخر.

على الموظفٌن ،التعامل مع ممتلكات الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة ،بنفس المدر من الحرص ،واالحترام ،الذى ٌتعاملون به مع
ممتلكاتهم الشخصٌة ،وهم مطالبون عند تركهم للعمل بالمؤسسة /بالشركة ،أن ٌردوا ما كان منها فً حوزتهم.
إن التلؾ واإلهالن أمور من المتولع حدوثها ،ولكن ٌجب أن ٌبلػ الموظفون مشرفٌهم المباشرٌن ،فً الحال عند حدوث
خسارة ،أو تلؾ بممتلكات الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة ،على أن ٌتم االلتزام بالمواعد ،وإلجراءات المنظمة إلدارة ممتلكات
الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة ،فً السٌاسات الخاصة بإدارة الممتلكات ،ومنها:
أ.المحافظة على المال العام ،ومصالح الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة ،وممتلكاتها ،وعدم التفرٌط بأي حك من حمولها ،وتبلٌػ
المدٌر المباشر ،عن أي تجاوز على المال العام ،أو المصلحة العامة ،وعن أي إهمال ،أو تصرؾ ٌضر بالمصلحة العامة.
ب .عدم استخدام ممتلكات الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة للحصول على المكسب خاصة ،أو التروٌج عن سلع ،أو خدمات
لمنفعته الشخصٌة ،أو منفعة طرؾ ثالث.
ج .عدم مخالفة اللوابح واألحكام الخاصة بالمنالصات والمزاٌدات والمشترٌات ...الخ
استخدام اسم وشعار الجمعية /المؤسسة األهلية
اسم الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة  ،وعالمتها التجارٌة الممٌزة ،مسجله وخاضعه للحماٌة المانونٌة ،وٌجب أن ٌتم استخدامها
من لبل الموظفٌن فً إطار تنفٌذ أنشطة المؤسسة ،وفى اإلطار الذى ٌحدده إطار كل وظٌفة.
األخذ بالقوانين
ٌمتثل الموظفون لكافة الموانٌن ،واللوابح المنطبمة بشكل مباشر ،وؼٌر مباشر علٌهم وعلى الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة ،
وذلن فً حدود نطاق وظٌفة كل منهما.
وسائل اإلعالم
ٌحك لكل موظؾ أن ٌتحدث إلى وسابل اإلعالم ،ولكن بصفته الشخصٌة ،دون ذكر عمله ،أو اسم الجمعٌة /المؤسسة
األهلٌة ،حٌث أن للمؤسسة/للشركة خطاب إعالمً محدد ال ٌجب الخروج عنه ،كما أن لها المتحدثٌن الرسمٌٌن ،الذٌن
ٌتواصلون مع اإلعالم باسمها ،وؼٌر مسموح للموظؾ التواصل مع اإلعالم إال بصفته الشخصٌة "دون ذكر الوظٌفة أو اسم
الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة" ،أو من خالل التنسٌك مع لطاع التسوٌك؛ وذلن لمعرفة الهدؾ من اللماء ،ومدى أهمٌته
للمؤسسة/للشركة.
التصوير والتسجيالت
لد تموم الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة فً إطار تنفٌذها لبرامجها ومشروعاتها ،بالتوثٌك والتصوٌر ،ولد تكون أحادٌث
الموظفٌن ،والمصص المصورة ،وصور الموظفٌن من ضمن هذا التوثٌك ،والموظفون عندما ٌسمحون باالشتران فً هذا
التوثٌك ،فهم بذلن ٌوافمون فً نفس الولت ،على السماح للمؤسسة/للشركة باستخدام تلن التسجٌالت ،والصور على النحو
الذى تراه مناسبا.
الصحة والسالمة
اتباع الموظفون فً كل األولات لسٌاسة الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة،وإجراءاتها ألمن الموظفٌن وسالمتهم ،أمر ضروري
(الرجاء مراجعة خطة األمن والسالمة) ،فإذا ما انتابتهم مخاوؾ تتعلك بسالمتهم ،أو تلموا تهدٌدا من أشخاص آخرٌن ،أو
واجهوا مولفا خطرا ،سواء فً أحد مكاتب الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة ،أو أثناء ممارستهم ألعمالهم ٌ ،توجب علٌهم إخطار
المشرؾ أو إدارة الموارد البشرٌة بذلن فً الحال.
تعارض المصالح
ٌلتزم الموظفون بالمواعد ،واإلجراءات الخاصة ،والمنظمة لتضارب المصالح ،وفك مدونة تضارب المصالح المعلنة.
شراء المستلزمات والخدمات
ال ٌجوز للموظفٌن اختٌار ممدم خدمات/مورد ألي سبب ،بخالؾ لدرة هذا المورد ،أو ممدم الخدمات على الوفاء باحتٌاجات
الجمعٌة /المؤسسة األهلٌة ،ووفك المبٌن فً لوابح العمود والمشترٌات.
هذا وال ٌمبلون بصفة شخصٌة ،أٌة بضابع ،أو خدمات ،أو أٌة أشكال أخرى من التعوٌضات ،أو العطاٌا ،من الموردٌن ،أو
ممدمً الخدمات.

ٌحظر على الموظفٌن ،إعطاء أي نوع من األتعاب ،أو العموالت ،أو أي شكل من أشكال الرشاوى ،بمصد تحفٌز الجهات
المتعاملٌن معها ،على اتخاذ لرارات ،أو إجراءات محاباة ،أو مكافأتهم علٌها ،كما ال ٌجوز لهم أن ٌدفعوا أمواال ألحد
المتبرعٌن ،أو إلى كٌان حكومً ،أو حزب سٌاسً ،أو أن ٌعرضوا دفعها ،أو ٌمدموا ألى منهم شٌبا ذا لٌمةٌ ،كون فٌه
انتهاكا ألى لانون من الموانٌن.
لٌس المصد من هذا حظر تداول هداٌا األعمال الروتٌنٌة المعتدلة ،ذات المٌمة المنخفضة ،والمعتاد علٌها ،فً أوساط
األعمال على المستوى المحلى ،ولكن ٌشترط عدم اإلخالل بما ٌسرى من لانون ،أو البحة ،أو سٌاسة المؤسسة /
الشركة،وأن ٌتم اإلفصاح الكامل عن هذا األمر ،إلى المشرفٌن المباشرٌن.
اإلبالغ عن الحوادث
عند حدوث حوادث ،أو إصابات ،أو أمراض تتعلك بالعملٌ ،جب على الموظفٌن إبالغ مشرفٌهم المباشرٌن ،وإدارة الموارد
البشرٌة على الفور.
مسئولية اإلبالغ عن المخالفات
على الموظ فٌن الذٌن ٌشهدون ،أو ٌعلمون عن ولوع مخالفة بالعمل ،أو ٌشتبهون فً ولوعها (مثل السرلة ،االختالس،
انتهان السٌاسة ..إلخ ) ،إبالغ الجهات المنوط بها التحمٌك ،وفك السٌاسات المعلنة من إدارة الشكاوى ،وإدارة الموارد
البشرٌة ،وكذلن مدونة المظالم المعلنة.
يحظر علي الموظف:
أ .الحضور إلً محل العمل تحت تأثٌر المخدرات أو المسكرات
ب .الحضور إلً محل العمل و بحوزة الموظؾ أسلحة (حتً لو علً سبٌل التأمٌن الشخصً)
ج .وضع شعارات سٌاسٌة مربٌة للؽٌر
د .وضع شعارات دٌنٌة متطرفة

