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مدونة السموك
لمعاممين في جميعو التنمية الزراعية
مقدمة:
تتضمن مدونة السموك المبادئ والقواعد النموذجية ألفضل الممارسات والسموك الواجب إتباعو من قبل الجمعية

أو الموظفين/ات العاممين بيا.

وتيدف إلى إرساء مبادئ االنضباط والشفافية والنزاىة والمسالة والموضوعية والكفاءة والفعالية في سموك

العاممين والجمعية عمى السواء ،وتوضح المدونة جوانب السموك اإليجابي الواجب االقتداء بو ،والسموك السمبي

الواجب االبتعاد عنو ،االمر الذي يساىم في تحسين وتطوير االداء ويشكل اسياما فاعبل في عممية التنمية

بفمسطين.

وقد تم اعداد ىذه المدونة ضمن "مشروع النيوض بالنيج القائم عمى حقوق االنسان لحماية األراضي الزراعية
وحقوق المزارعين في قطاع غزة " والممول من سكرتاريا حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني.

والذي ترتكز أحد أىم أىدافو الخاصة حول تنمية ميارات وقدرات االغاثة الزراعية في تطبيق النيج القائم عمى
حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني في عمميا من خبلل عدد من األنشطة من أىميا اعداد مدونة سموك

لمعاممين في المؤسسة.
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القيم األساسية لمجمعية
 االلتزام بالمواثيق الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية ذات الصمة بحقوق االنسان وعمل الجمعية.
 تمتزم الجمعية بمياميا بما ينسجم ومبادئ مدونة السموك لمجمعيات االىمية وغيرىا من المعايير المتفق عمييا
دولياً ومحميا وخاصة المتعمقة بتأسيس وعمل الجمعيات االىمية.

 تمتزم الجمعية بضمان الدقة في جميع االنشطة ،واألمانة اتجاه جميع األفراد ،وستضمن أيضاً عناصر
المصداقية المؤسسية الرئيسية ،ستتعامل بانفتاح وشراكة وتسامح وشفافية في جميع معامبلتيا مع الحكومة،
والجميور ،والمانحين ،والمؤسسات الشريكة ،وجميع الجيات الميتمة.
 التميز بأعمى درجات النزاىة من حيث اإلدارة الرشيدة ،والتدخبلت التنموية واالغاثية ،بشكل يكفل الفاعمية
والتأثير في كل ما يرتبط بما تقوم بو من ميام ،كما تخضع لممساءلة حول أعماليا ،وق ارراتيا أمام الناس الذين
تقدم خدماتيا ليم ،وأعضاء فريق عمميا ،والجميور العام أيضاً.

 النيوض باإلنسان الفمسطيني وخاصة المزارعين وحماية حقوقيم بأفضل الطرق والوسائل ،وفق النيج الحقوقي
التنموي القائم عمى معايير حقوق االنسان.

ٍ
متساو وعادل دون تمييز،
 التعامل مع الموظفين والجميور والمستفيدين من الخدمة التي تقدميا الجمعية بشكل
بغض النظر عن العمر ،الجنس ،المون ،الدين ،الوضع االجتماعي والميني ،القومية ،االنتماء وغير ذلك.
 تمتزم الجمعية بتطبيق مبدأ المساواة في فرص العمل ،وتعزيز مبدأ النزاىة .حيث توفر الجمعية فرص عمل
متساوية لؤلفراد بغض النظر عن العرق الجنس المون أو الديانة أو المعتقد السياسي .انطبلقاً من إيمان

الجمعية بيذا،

 يأتمر الموظفون بسمطة المدير العام أو من ينوب عنو وبأي تكميف يوجيو إلييم من المسئول المباشر ،
ويجب عمى كل موظف االلتزام بعدم التشيير والقذف بحق المسئولين عن الجمعية وباقي الموظفين وبأي
جية رسمية أو غير رسمية او أي شخص تحت طائمة المسؤولية أو التعويض.

 االلتزام بتوفير المعمومات الموثوقة واالمينة المتعمقة بالنشاطات واإلجراءات والق اررات والسياسات وضمان

وصول الموظفين لممعمومات .وايصال المعمومات إلى أصحاب العبلقة حول اإلجراءات والق اررات والسياسات
والعمل ضمن إجراءات واضحة ومعمنة بما يتعمق بالسياسات المالية واإلدارية وتوفير المعمومات الصحيحة

لمجميور والتقيد بالمعايير المينية والقواعد الخاصة بالشفافية المالية.
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مفصمة وواضحة وشافية عن أي استفسار موجو من أي مواطن أو مؤسسة ،والتي
 االلتزام بتقديم معمومات
ّ
يسمح القانون بتقديميا ،وبالسرعة الممكنة ،ودون أبطاء أو تأخير ،ودون تمييز بناء عمى قاعدة االنفتاح في
نشر المعمومات.

 االلتزام بتوفر حماية خاصة لممعمومات المتعمقة بالجمعية وخاصة المعمومات المالية واإلدارية ،فجميع

المراسبلت ،المطبوعات ،الوثائق والسجبلت ،واجراءات وطرق وتكتيكات إنجاز الجمعية لمميام يبقى ممكية

خاصة لمجمعية وال يجوز العبث بيا ،كما يحظر تداول ىذه المعمومات خارج نطاق الجمعية إال بقرار إداري.
 جميع المعمومات المالية الخاص بالسنوات المنتيية يجب اإلفصاح عنيا من خبلل الصفحة اإللكترونية
لمجمعية.

المبادئ األخالقية لسموك الموظفين
 اإليمان الفعمي بمبادئ المشاركة والديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق اإلنسان والتنمية ورسالة وأىداف الجمعية.
 الحرص عمى تأدية العمل بدقة وأمانة واخبلص والتجرد من أية اعتبارات تخل بالوظيفة.
 تكريس أوقات الدوام الرسمي لمقيام بميام وواجبات وظيفتو ،وعدم القيام بأي نشاط ال يتعمق بواجباتو الرسمية.
واحترام مواعيد العمل المخصصة لموظيفة ،وأداء الميام الوظيفية بنشاط ودقة وأمانة واالنتظام بساعات الدوام

الرسمي.

 االمتناع عن االحتفاظ بأصل أي سند او تقرير أو وثيقة أو رسالة خاصة بالدائرة أو بنسخ منيا أو استخداميا
ألغراض خاصة.

 التقيد بعدم االطبلع عمى المستندات واالوراق والسجبلت التي ليست من اختصاصو.
 ينبغي لمموظفين في جميع األوقات أن يجعموا تصرفيم الئقاً بوضعيم كموظفين لدي الجمعية.
 عمى الموظفين الوفاء بالتزاماتيم الخاصة تجاه المجتمع والغير ،ومراعاة قوانين واألنظمة السارية.
 محظور عمى الموظفين مزاولة أي عمل خارجي ولو في غير أوقات العمل إال بعد الحصول عمى إذن كتابي
من االدارة.
 الحرص عمى عدم الظيور بمظير من شأنو المساس أو اإلخبلل بكرامة الوظيفة.
 التعامل مع الجميور والزمبلء في العمل والرؤساء والمرؤوسين بمباقة وكياسة وعدالة واحترام.
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 المحافظة عمى أموال الجمعية وممتمكاتيا وترشيد االستيبلك وضبط النفقات وعدم ىدر الموارد والعمل عمى
استخداميا بشكل صحيح وفعال بما في ذلك عدم استخدام أي من أجيزة الجمعية أو معداتيا في تسير أموره

الشخصية سواء داخل أو خارج ساعات الدوام الرسمية.

 السرية المينية فيما يتعمق بأسرار العمل الرسمية أو أسرار الناس التي تم اإلطبلع عمييا بحكم العمل وعدم
افشائيا أو استعماليا بصورة غير رسمية ميما كانت االسباب إال بإذن خاص من المرجع المختص.

 االمتناع عن استثمار الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية او استغبلل أو استثمار الوظيفة أو محاولة ذلك في
منفعة شخصية لو أو لعائمتو أو أصدقائو أو مؤسسات أخرى لو عبلقة بيا.
 االمتناع عن أي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتيك اآلداب والسموك السميم بما في ذلك التحرش الجنسي
بالزمبلء او الزميبلت في العمل أو بأي من المراجعين أو المشتكين وكذلك إساءة التصرف أو الخروج عن

قواعد السموك السائدة في الجمعية.

 االمتناع عن اإلساءة إلى المعتقدات الدينية لآلخرين داخل أو خارج الجمعية أو التحريض ضدىا.
 ال يجوز لمموظفين أن يقبموا أي نوع من اليدايا أو العطاءات من المؤسسات التجارية أو األفراد الذين
يتعاممون مع الجمعية أو يسعون لمتعامل معيا ،وكذلك التقيد بعدم تبادل اليدايا بين الموظف ومرؤوسيو.

المادة 1

المعايير لسموك العاممين في الجمعية

 تنفيذ األعمال بدقة وبكفاءة واخالص
ال تقبل الجمعية أي تصرف أو سموك أو مظير غير أخبلقي تحت أي ظرف من الظروف ،وتعتمد

سياسات وسمعة الجمعية بدرجة كبيرة عمى مجموعة االعتبارات والمعايير التالية:

 كل موظف/ة يجب أن يطبق/تطبق السموك الشخصي والذي يجب أن يتماشى مع القوانين واألنظمة
والتشريعات المعمول بيا بالجمعية .إنيا مسؤولية أخبلقية لكل موظف/ة لتطبيق الشعور العام في

ق اررات العمل في حال عدم توفير القوانين والتشريعات بشكل عام لئلجابة عمى جميع التساؤالت.

 إن كل شخص مسؤول في الجمعية مسؤول عن سموك العمل ضمن أخبلقيات المينة لكل من
مرءوسيو .لذا يتوجب عمى كل المدراء والمسئولين الحذر من كل السموكيات المقترحة بما يضمن

بناء عمى التوجييات المقدمة من خبلل ىذا البند
أخبلقيات المينة ويتوجب عمييم أن يقدموا اقتراحاتيم ً
جنباً إلى جنب إلى بعض الشعور الشخصي تجاه الخطأ والصواب.
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 في حالة اقتراح أو تقديم توصية بخصوص معاممة أو سموك خاص بالعمل من أجل الموافقة عميو،
فإن ىؤالء األشخاص المقترحين لمتوصيات واالقتراحات يتوجب عمييم تقديم ذلك إلى رؤسائيم أو إلى

مجمس إدارة الجمعية .ويتوجب عمى إدارة الجمعية دارسة ىذه االقتراحات والتوصيات وعمل ما يمزم
بخصوص ذلك.
المادة 2

 االلتزام بالقانون
 يجب عمى جميع العاممين إحترام المعايير الدولية لحقوق االنسان ذات الصمة بعمل الجمعية وكذلك
التقييد باحترام القوانين والتشريعات النافذة في فمسطين وااللتزام التام بأحكاميا.

 يحظر عمى العاممين استغبلل مناصبيم أو عبلقاتيم التي أقاموىا أثناء عمميم ،لمتأثير أو التدخل غير
المبلئم في النظم واإلجراءات المتبعة داخل الجمعية.

 ال تتياون الجمعية مع أي انتياك متعمد أو التفاف عمى أي من قوانين السمطة الوطنية الفمسطينية،
أو القوانين والتشريعات الدولية المتعارف عمييا بواسطة أحد العاممين/العامبلت خبلل فترة العمل،

وكذلك ال تتياون الجمعية تجاه أي استخفاف ،تجاىل أو التفاف عمى سياسات الجمعية أو دخوليا في

صفقات مجردة من المبادئ األخبلقية.

لذا يتوجب عمى العاممين/العامبلت أن ال يحاولوا إتمام أعمال بطرق غير شرعية من خبلل عمبلء أو

وسطاء والذي يعتبر عمل وسموك محذو اًر بشكل قطعي.

العاممين الذين يقوموا بارتكاب مخالفات أو جنحة أو جريمة يخضعون إلجراءات محاسبة ومساءلة ادارية

وجزائية عند االقتضاء قد تصل إلى إنياء العمل/الطرد أو إحالتو إلى القضاء الجنائي والمدني وتعويض
الجمعية أو األشخاص أو المؤسسات عن األضرار الناجمة عن ىذا االنتياك .وفق ما تقرره القوانين

واالنظمة النافذة ذات العبلقة ،مع ضمان ان كل موظف/ة متيم /متيمة بانتياك القوانين يجب أن يأخذ
فرصتو/ىا لتوضيح أسباب ىذا االنتياك قبل الشروع في تنفيذ اإلجراءات العقابية ضده/ىا".

تقع اإلجراءات العقابية عمى كل من:

 )1الموظفين/ات الذين يشاركون بشكل مباشر في سموكيات من شأنيا انتياك القوانين واالنظمة المقرة في
الجمعية.

 )2أي موظف/ة لم يبمغ/تبمغ عن وقوع انتياك بشكل متعمد أو إخفاءه/ىا معمومات أو أدلة خاصة بانتياك
معين بشكل متعمد.

 )3كل من يحاول بشكل مباشر أو غير مباشر أن يشجع آخرين لبلنتقام من موظف/ة قام باإلببلغ عن
وجود انتياك ليذا البند.
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المادة 3

 حظر كشف أي معمومات عن الجمعية تتميز بالحماية والسرية
إن المعمومات المالية واإلدارية الخاصة بالجمعية ىي معمومات ذات قيمة عالية .لذا فإن حماية وسرية
ىذه المعمومات ىو شيء حيوي من أجل استم اررية نمو الجمعية وقدرتيا عمى تقديم خدمات متميزة

لممجتمع .ومن أجل ذلك يجب حماية ىذه الممكية تحت سيادة القانون ،ولذا فأن ىذه المعمومات يجب أن
ال يتم إفصاحيا بشكل عام ،لذا فإنو يجب اعتمادىا وحفظيا ضمن حق الممكية والطبع إذا تم كشفيا
بشكل عام .وعادة يحظر تداول ىذه المعمومات خارج نطاق الجمعية ،بل يتم استخداميا ومعرفتيا داخل

حدود الجمعية فقط ،لذلك فإن ىذه المعمومات عادة مرتبطة بمعمومات حول استخداميا.
المادة 4

 عالقات العمل
عمى الجمعية ممثمة بمجمس اإلدارة والمدير العام ونائبة والمدراء ورؤساء الوحدات ،تعزيز بيئة عمل صحية
وآمنة يمكن من خبلليا تحقيق األىداف العامة والفردية عمى حد سواء ،وعمييا بشكل خاص إيجاد بيئة

عمل تتميز بالمواصفات التالية:

التنوع الثقافي لمعاممين فييا وأصحاب المصالح.
 أن ّ
تقدر االختبلفات الفردية و ّ
 أن توفر فرصاً متكافئة لمتطوير في ضوء مستوى األداء.

 أن تشرك العاممين في المساىمة في تقديم االقتراحات المتعمقة بتطوير األىداف.
 أن تكون محفزة لمعاممين عمى تقديم وتطبيق األفكار اإلبداعية والمبتكرة.
 أن تكون آمنة وعادلة ومنصفة وتمبي االحتياجات األساسية لمعاممين.
 أن تكون خالية من المضايقات والتمييز بأنواعو.
المادة 5

 التعامل مع المسؤولين:
عمى الموظف العمل في مجال تعاممو مع رؤسائو عمى ما يمي:
 التعامل مع رؤسائو باحترام وعدم محاولة كسب أي معاممة تفضيمية عبر أساليب التممق أو الخداع
أو من خبلل الواسطة والمحسوبية.

 عدم خداع أو تضميل رؤسائو ،واالمتناع عن إخفاء معمومات متعمقة بعممو بيدف التأثير عمى

الق اررات المتخذة ،أو إعاقة سير العمل ،وعميو أن يتعاون مع رؤسائو وتزويدىم بالرأي والمشورة
والخبرة التي يمتمكيا بكل موضوعية وصدق ،وأن يضع بتصرفيم المعمومات التي بحوزتو بما فيو

مصمحة العمل.
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المادة 6

 المسؤولية الشخصية
يجب عمى العاممين االلتزام بمعايير السموك االيجابي الذي يتفق وطبيعة عممو ،وعميو االلتزام بما يمي:
 التقيد باألنظمة والق اررات والتعميمات والتعاميم الشفيية والمكتوبة التي تصدر عن الجمعية ،أو المدير
العام او المدراء ،أو الرؤساء المباشرين ،في كل ما يتعمق بالعمل.

 التصرف بأسموب يعزز ويحافظ عمى أىداف الجمعية.
 أداء واجباتو بكل عناية مينية ونزاىة.

 ال سعي نحو أعمى المعايير األخبلقية وليس فقط الحد األدنى المطموب لتمبية المتطمبات القانونية
واإلجرائية.

 التعاون التام مع الزمبلء ،واالبتعاد عن شخصنة األمور.
 معاممة الزمبلء بكل كياسة وتسامح ولباقة واحترام ،حيث أن بيئة العمل في الجمعية تفرض االحترام
المتبادل بين العاممين.



إببلغ الجيات المعنية عن أي تقصير أو مخالفة لموائح والتعميمات السارية عند عممو بيا ،وعدم التستر عمييا.

المادة 7

 موارد الجمعية
يجب عمى العاممين في الجمعية حسن إستخدام الموارد وفقاً لما يمي:
 تجنب اإلىدار أو اإلستخدام المفرط لمموارد غير المبرر.

 اإلستخدام األمثل لمموارد المالية تحت إشرافيم أو تصرفيم ،وأن يتم الحافظ عمى األموال والممتمكات
والحقوق وموارد الجمعية ،واستخداميا فقط لؤلغراض المخصصة ليا ،وعدم إستخداميا لممنفعة

الشخصية.

 يجب عمى المدراء تقديم الدعم المطموب لتدريب وتنمية قدرات العاممين الذين تحت إشرافيم ،وتمكينيم
من أداء أعماليم بأفضل السبل لتحقيق أىداف الجمعية.

المادة 8

 العالقة مع المسئولين والموظفين/ات والجهات الحكومية
تطبيقاً لمممارسات والتطبيقات الدولية في ىذا المجال ،فإنو يتوجب عمى الموظفين:
 اإلحجام عن أي شكل من أشكال العروض ،الوعود ،منح نقود ،ىدايا ،قروض ،مكافآت ،خدمات،
استخدام ممتمكات الجمعية ،ترفيو أو أي شكل من األشكال المعروفة من أجل التأثير عمى قرار أو
سموك الجمعية .لذا فإنو يتوجب عمى جميع الموظفين/ات االبتعاد عن مثل ىذه السموكيات .ويتم
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تطبيق ىذه السياسة بالتساوي والعدل عمى جميع الموظفين/ات بمن فييم المستعارين لصالح الجمعية
لمقيام بميام معينة.

 ال يحق ألي موظف/ة في الجمعية أن يعرض ،يعطي ،يوعد إلعطاء ،عرض أموال ،بغشيش/رشوة
أو أي شيء ذا قيمة ألي موظف/ة حكومي في موقع المسئولية بشكل مباشر أو غير مباشر لما فيو
مصمحة الجمعية .وتكون الرشوة عبارة عن أي من األشياء التالية :ىدايا ،خدمة ،ترفيو ،أو أي شيء

أخر يمثل بقيمة نقدية تزيد عن ( $33خمسة وثبلثون دوالر أمريكي) لمحدث أو لئلىداء.

إن ىذا التعريف يتضمن الخدمات ،رسوم المؤتمرات ،تدريب ،مواصبلت ،أكل وتنقبلت ،كذلك إعطاء أي
خصم ال يستفيد منو الجميع ،أو زيادة قيمة قرض لشخص يزيد عن قرض البنك أو المؤسسة المالية.
المادة 9

 العالقة والتعامل مع متمقي الخدمات والجمهور:
يتعين عمى العاممين ،التعامل مع الجميور بأسموب حضاري ورسمي يمبي حاجات الفئات المستيدفة
والمجتمع ،ولضمان تحقيق ذلك يجب عمى العاممين:

 بذل كافة الجيود البلزمة لمشاركة وخدمة الجميور بأفضل ما يمكن ،ووفق أفضل المعايير واإلجراءات
التي تضعيا الجمعي ة لضمان جودة الخدمات ومشاركة الجميور في عمميات التخطيط والتنفيذ والتقييم

لؤلنشطة والبرامج والخدمات.

 اعتماد أسموب ميني يتسم بالود والمشاركة والتسامح وروح المساعدة والحياد التام عند التعامل مع
الجميور .

 التعامل مع الجميور باحترام ولباقة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز عمى أساس العرق أو النوع
االجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع االجتماعي أو السن أو الوضع الجسماني أو أي

شكل من أشكال التمييز.

 إنجاز المعامبلت المطموبة بالسرعة والدقة المطموبة وضمن حدود االختصاص ،واإلجابة عمى

استفسارات وشكاوى متمقي الخدمة بدقة وموضوعية وسرعة ،وبيان األسباب في حال عدم الموافقة أو
حصول تأخير عمى معامبلتيم.

 إعطاء أولوية العناية والرعاية والحماية لمفئات اليشة من المزارعين وتقديم العون والمساعدة ليم.
 االمتناع عن استغبلل المينة لمحصول عمى مكاسب شخصية او مادية.
 االمتناع عن استغبلل المينة لمتعدي عمى اآلخرين عبر تيديد المواطنين أو المؤسسات.
 االمتناع عن الترويج ألصدقائنا او اقاربنا او شركائنا في العمل مستغمين موقعنا المعني.
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 احترام الحياة الخاصة لؤلفراد ،وعدم استغبلليا ألغراض ال عبلقة ليا بالمينة.
 عدم التشيير او التحريض عمى العنف والكراىية ضد اي شخص او مؤسسة حكومية مدنية كانت أم
امنية ،خاصة او اىمية عمى اساس الجنس او العرق او الدين او االنتماء السياسي.
 التقيد بالسرية عبر االمتناع عن نشر محاضر جمسات واجتماعات واخبار الجمعية الداخمية.
المادة 10

 حق المساواة في ظروف وبيئة العمل
إتباعا لمتطبيقات الدولية ذات العبلقة في حق المساواة في ظروف وبيئة العمل ،فإن:
 سياسة الجمعية تجاه حق العمل ،التوظيف ،التشغيل ،الترقية ،التعويض ،المكافأة و إنياء الخدمة
يجب أن تقوم عمى أساس إنجازات العمل والكفاءة  ،وليس عمى أساس العرق ،العقيدة ،المون ،الدين،

األقمية ،الجنس أو العمر.

 تمتزم الجمعية بتوظيف أكفأ العاممين وىي تؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص لمجميع ،وتعتبر ىذا كعامل

أساسي في التوظيف من خبلل اإلعبلن عن الوظائف الشاغرة واعطاء المنافسة الحرة لممتقدمين ومن
ثم إبرام العقد بين الجمعية والموظف/ة الفائز والمرشح لشغل الوظيفة ،وىذا العقد يتضمن الحقوق

والواجبات لكبل الطرفين "الجمعية والموظف/ة".

 تطبق ىذه السياسة عمى األشخاص السويين والمعاقين الذين يشاركون في إدارة الجمعية في حق
التدريب ،التعميم ،تعويض الرسوم ،البرامج االجتماعية والترفييية .إن أحقية ىذه المجاالت يجب أن

تقدم لمموظفين/ات عمى أسس متساوية.

 كذلك يجب توفير سبل الوقاية والسبلمة لجميع العاممين في جميع أماكن العمل ،لذا يتوجب التقيد
بجميع التشريعات الخاصة بقوانين الوقاية والسبلمة.

المادة 11

 األنشطة الخارجية والعمل لدى الغير

ال يجوز ألي موظف/ة أن يخدم بوظيفة ألية مؤسسة تنافس الجمعية أو تتعامل معيا أو تحاول أن

تفعل ذلك إال إذا تم الموافقة عمى ذلك من قبل مسئولو كتابيا.
قد يقع الموظف/ة في تعارض مصالح إذا كانت مصالحو أو أنشطتو الخارجية والتي قد ال تتعارض مع

طبيعة عممو تستوجب طمبو بشكل دائم ،والتي من خبلليا قد تؤثر عمى إنجاز عممو واتمام مسؤولياتو،
لذا يحظر عمى العاممين ممارسة أي نشاطات تجارية ،أو القيام بأي عمل سواء بأجر أو دون أجر

تتعارض مع اعمالو او اداء واجباتو االساسية ويستثنى من ذلك الحاالت التي يوافق عمييا الجيات ذات
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االختصاص بعمل االفراد كتابياً ،ويشترط لحصول العاممين عمى الموافقة بالعمل لدى الغير ،توفر

الشروط التالية:

 القيام بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي.

 أال يؤثر عممو الخاص بشكل سمبي عمى أداءه في وظيفتو وال عمى الجمعية.
 أال يكون عممو الخاص مرتبطا بأي شكل من األشكال بوظيفتو ،وال يؤثر أو يتأثر بيا.


أال يكون عممو في جية تعمل بنفس المجال أو منافسة لمجمعية.

المادة 12

 تعارض وتضارب المصالح

إن الجمعية لم تنشأ ولم تعمل لمنفعة أية جية أو مؤسسة ذات صمة محددة أو غير محددة ضمن الطاقات
الخاصة ليذه الجمعية أو تمك المؤسسة إال إذا حدثت المنفعة الخاصة بشكل اعتراضي ليس غير .لذا يتعين

عمى العاممين خبلل تأدية واجباتيم التعاقدية او الوظيفية ما يمي:

 االمتناع عن إستغبلل منصبو الوظيفي أو تسريب أي معمومات حصل عمييا بحكم عممو ،لتحقيق
أىداف معينة أو الحصول عمى خدمة أو معاممة خاصة.

 االمتناع عن القيام بأي نشاط من شأنو أن يؤدي إلى تضارب حقيقي ظاىري أو محتمل بين مصالح
العامل الشخصية من جية ،وبين مسؤولياتو وميامو الوظيفية من جية أخرى ،وأن يتجنب أي عمل

يمكن أن تثار بشأنو أي مزاعم بتضارب المصالح.

 االمتناع عن االشتراك في أي عممية أو قرار ،يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر عمى نجاح شخص أو

متعيد أو مورد ،أو أي مشروع يكون العامل شريكاً فيو بأي شكل كان ،ويؤدي إلى حصولو عمى نسبة

أو حصة أو منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة ،أو كان ألحد من أقاربو حتى الدرجة الثانية.

 إخطار الجية المختصة خطياً في حالة التضارب بين المصمحة الشخصية والمصمحة العامة ،أو
تعرض العامل لضغوط تتعارض مع ميامو الرسمية ،وفي جميع األحوال يجب مراعاة المصمحة العامة

عند معالجة ىذا التعارض.
المادة 13

 واجبات والتزامات الموظفين/ات اتجاه تعارض المصالح داخل وخارج الجمعية
 واجب كل موظف /ة تقديم تقرير أو إببلغ مسئولو /ىا أو الشخص المسئول/ة في الجمعية عن
معرفة أي تعارض مع مصالح الجمعية.

 من المفروض عمى كل موظف /ة مناقشة إمكانية تعارض المصالح مع رئيسو أو رئيسيا و من ثم
إحالة األمر إلى األشخاص المسئولين في الجمعية.

 يتوجب عمى كل موظف/ة من موظفي الجمعية مراجعة وضعو/ىا الذاتي والوظيفي ومحاولة تقميل
إمكانية تعارض المصالح الموجودة.
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 إلى غاية سنتين من تاريخ التعاقد ال يحق ألي من مسئولي الجمعية المتقاعدين من العمل الحكومي
أن يناقش أو يفاوض أو يبيع أو يقدم خدمة إلى الدائرة التي كان  /كانت يعمل  /تعمل فييا سابقا.

 االتصال ما بين موظفي الحكومة والمؤسسات السابقين يجب أن يكون محدد ومشدد مع مسئولييم أو
الموظفين/ات السابقين.

 حتى لغاية سنتين من آخر عمل ألي موظف/ة من موظفي الجمعية ال يحق لو  /ليا المشاركة في
التقديرات والمناقشات التي قد تؤدي إلى ىبات وتطويرات أو زيادة اليبة المتعمقة بيذه التقديرات أو

المشاركة الشخصية أو الجوىرية في ىذه الميمة .

 ال يجوز ألي موظف/ة الجمع بين وظيفتو في الجمعية وأي وظيفة أخرى.
المادة 14

 واجبات والتزامات أعضاء مجمس اإلدارة اتجاه تعارض المصالح
 باستثناء كل األشخاص المنتخبين ال يجوز تعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية باجر في مجمس

اإلدارة بل يمكن في الوقت نفسو أن يكون عضو في لجان تابعة لمجمعية أو أحد التنفيذيين أو

المسئولين في الجمعية.

 إنيا ميمة كل عضو/ة بغض النظر عن تعيينو أو انتخابو أن يكتب إلى مجمس اإلدارة او المدير
العام او نائبة قبل مشاركتو /ىا في أي اجتماع ألي تعارض مصالح ممكن أن يحدث في حالة

مزاولة عممو كعضو مجمس إدارة مع مصالح الجمعية.

 المستوى نفسو إنيا ميمة كل عضو/ة بغض النظر عن تعيينو /ىا أو انتخابو /ىا أن يكتب إلى
المدير العام او مجمس اإلدارة في اجتماعيا المقبل ألي تعارض مصالح ممكن أن يحدث في حالة
مزاولة عممو /ىا كعضو مجمس إدارة مع مصالح الجمعية.

 إنيا مسؤولية مجمس اإلدارة مجتمعين أو منفردين أن يحجم /يمتنع عن التصويت ضد أي قرار قد
يكون حقيقي أو ظاىر لتعارض المصالح.

المادة 15

 مسؤولية الموظفين/ات تجاه األقارب
كل شخص يميل إلى تعريف مصالحو/ىا تجاه أفراد عائمتيم ،لذا يجب عميك كموظف/ه أن:
 تستبعد أي شيء يقوم بو أفراد العائمة بما يعكس سموك غير مبلئم لشخصك كموظف/ة.
 يمنع أي موظف/ه من مناقشة أعمال الجمعية مع أي شخص بمن فييم األقارب الذين ال يعممون
في الجمعية.

 يطمب من أعضاء وموظفي الجمعية أن ال يناقشوا مواضيع خاصة وعائمية أثناء دواميم الرسمي في
الجمعية.
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 يحظر توظيف األقرباء من الدرجة األولى والثانية في اإلدارة الواحدة أو في المشروع الواحد.


يجب عمى المتقدمين لمعمل في الجمعية ذكر أسماء أقربائيم العاممين لدى الجمعية وقت تقديم طمب

التوظيف.

المادة 16

 المقاييس األخالقية تجاه الممولين
 يتوجب عمى الجمعية مبلحظة واتباع جميع القوانين واألنظمة والتشريعات السارية والمتعمقة بعمل
المؤسسات الخيرية ،وتمك التشريعات الخاصة بالممولين إن كانوا محميين أو دوليين .إن سياسة

أعضاء الجمعية يجب أن تكون منافسة بشكل عادل وأخبلقي لمشروع في أي فرصة عمل أو إنجاز
ميمة.

 موظفو/ات الجمعية الداخمين في عممية تفاوض بشأن اليبات أو مصادر تمويل أخرى ،يجب عمييم
عمل الجيود المعقولة لضمان أن جميع اإلفادات واالتصاالت والتمثيل لممثمي مصادر التمويل دقيق
وحديث ويتماشى مع المبادئ الدولية ذات العبلقة والمطبقة عمى المؤسسات غير اليادفة لمربح،وأية

استثناءات بذلك يجب أن تكون منصوص عمييا .

المادة 17

 أخالقيات الشراء والعطاءات
 يجب أن ال يشارك أي موظف/ة في عممية اختيار أو ترسية أو أي إدارة العقد إذا اتضح أن ىناك
إمكانية وجود تعارض في المصالح .تعارض المصالح يحدث عندما يكون أحد الموظفين/ات لديو

عبلقة قرابة أو نسب أو شراكو أو مصمحة مالية أو أي مصمحة أخرى مع المورد الفائز بالعقد.

 يحظر عمى موظفي الجمعية قبول أي ىدايا أو إكراميات أو أي شئ لو قيمة مالية من الموردين.
 يتوجب أخذ الحيطة والحذر لدى الشخص المسئول/ة لضمان أنو ال يوجد أي تغيير في المواصفات
المطموبة أو زائدة عن المواصفات المنصوص عمييا باالتفاق .وفي حالة وجود أي تغيير في ىذه
المواصفات يجب أن يتم إببلغ الجية المانحة بذلك من أجل الحصول عمى موافقة عمى ىذه

التغييرات قبل االلتزام بذلك.
المادة 18

 حفظ السجالت حسب األصول
من أجل تأمين سجبلت مضبوطة ودقيقة ومدققة لجميع المعامبلت المالية واإلدارية الخاصة بالجمعية،
فإنو يتوجب أن تكون ىذه السجبلت مطابقة لؤلصول والقواعد والمبادئ المحاسبية واإلدارية .إن كل

موظف/ة مسؤول عن حماية ممتمكات الجمعية وحفظ السجبلت الخاصة بجميع المعامبلت المالية

واإلدارية وفق األصول واألنظمة السارية.
المادة 19
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أمانة المعمومات:



 يحظر عمى العاممين خبلل فترة خدمتو أو بعد إنتيائيا ،اإلفصاح أو الكشف عن أسرار الجمعية،
سواء كانت معمومات شفيية أو خطية السرية منيا والعادية بطبيعتيا أو بحكم التعميمات الصادرة ،ما

لم يحصل عمى إذن خطي مسبق .تشمل المعمومات ،دون حصر ،أي مراسبلت أو تقارير او
نصوص أو عروض أو مواصفات أو نماذج أو إتفاقيات أو أي وثائق أخرى ،ميما كانت طبيعتيا .

 يحظر عمى العاممين خبلل فترة خدمتيم اوتعاقدىم مع الجمعية ،اإلطبلع عمى المستندات والممفات

والبرامج الرسمية التي ليست ليا عبلقة بعممو ،أو اإلحتفاظ بأصل أي مستند أو سجل رسمي في

حيازتو الشخصية ،أو تصويره أو طباعتو لغير األغراض الرسمية أو دون إذن من رئيسو المباشر.

 يجب عمى العاممين فور إنتياء خدمتيم او انقضاء العبلقة المينية مع الجمعية ،إعادة كل ما بحوزتو
من الوثائق أو األوراق أو الممفات أو المواد أو األشرطة أو األقراص أو البرامج أو أي ممتمكات

أخرى تخص الجمعية ،سواء كانت تتضمن معمومات سرية أم ال.
المادة 20

 استخدام أصول الجمعية
 ال يحق ألي موظف/ة من موظفي الجمعية استخدام ممتمكات ،آالت ،مواد خام وتوريدات الجمعية
الستخدام شخصي دون إذن مسبق من المدير العام أو نائب المدير العام أو كما ىو منصوص

عميو في اإلجراءات الداخمية.


أي استخدام غير مأذون لممتمكات الجمعية سوف يعرض صاحبو  /تو إلى إجراءات عقابية ضده.

المادة 21

 االتصال الداخمي والخارجي:

تستند الجمعية في تطبيقيا لسياسة االتصال الداخمي والخارجي عمى مبادئ المسؤولية ،والفعالية ،والشفافية،

والشراكة والتشبيك ،وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لممجتمع الداخمي والخارجي ،عمى أن يكون رئيس مجمس
االدارة او المدير العام او من ينوب عنو ىو المتحدث الرسمي باسم الجمعية أو من ينيبو من الموظفين لمحديث
باسميا.

-1االتصال الداخمي:
إن إيصال استراتيجية وأىداف الجمعية وتوقعاتيا لمموظفين ،يعتبر من المبادئ األساسية لمشاركة
الموظفين الفاعمة في تحقيق األىداف ،ويجب عمى المدراء والمسئولين ضمان تبادلية االتصال
المستمر بين الرئيس والمرؤوس في كافة المستويات الوظيفية ،ويتعين لتحقيق ذلك ،استخدام قنوات

االتصال من لوحات اإلعبلنات ،والرسائل االلكترونية ،اجتماعات فرق العمل ،االجتماعات الدورية،
وقنوات االتصال األخرى.
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-2االتصال الخارجي:
إن مسؤولية االتصال الخارجي مع اإلعبلم سواء داخل فمسطين أو خارجيا ،أو الجيات الدولية،
لئلدالء أو التصريح بمعمومات عن نشاط الجمعية وأسموب عمميا واستراتيجيتيا ،مناطة بوظائف
محددة ،حسب مستوى الصبلحيات الممنوحة من إدارة الجمعية ،لضمان تمثيل الجمعية خير تمثيل

وبشكل قانوني ،وتقديم صورة مينية راقية ومشرفة.
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احكام عامة
 -1تسري أحكام ىذه المدونة عمى جميع الموظفين العاممين في الجمعية وكل موظف عميو اإلطبلع عمىيا
واإللمام بمحتوياتيا واستميام مضامينيا و تجسيدىا من خبلل الممارسة العممية .وكذلك االطبلع وااللتزام

بباقي األنظمة االدارية والمالية لضمان تجسيد بيئة عمل قائمة عمى معايير الحكم الرشيد.

 -2ال تتعارض المدونة مع حرية التعبير لمموظف عن رأيو والنقد البناء داخل محيط الجمعية ،وكذلك ضمان

مشاركتو في تقديم آرائو حول عمل اإلدارة التي يعمل بيا بشكل خاص أو الجمعية بشكل عام .ولكن حفاظاً

عمى صورة الجمعية والعاممين في المجتمع المحمي والخارجي ،يتوجب عمى جميع الموظفين عدم اإلساءة،
وتجنب ما يمي:

 إبداء اآلراء والتعميقات العامة السمبية ،في أي شأن يتعمق بسياسات وبرامج الجمعية ،والتي يمكن أن تعتبر
أنيا غير مبلئمة أو قد تمحق ضر اًر بالجمعية وصورتيا بالمجتمع.

 اإلدالء أو التصريح بالصفة الرسمية بأي آراء أو استنتاجات سمبية حول سياسات الجمعية.
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