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 ،الجنسي االنتهاك تشمل التي االنتهاكو االستغالل، االحتيال، الفساد، ذلك في بما السلوك إساءة لمنع

 الطفل حماية ولضمان

 
 
 
 
 
 
 
 

والمتدربين معالين وال ACT Alliance ـواألمانة العامة ل ACTعضاء أل موظفين الدائمين والمؤقتينلجميع ال

 ACTأو يمثلون أعضاء  / واالستشاريين والمراقبين والمتطوعين وأي أشخاص آخرين يعملون لصالح

Alliance ؛وأمانتها العامة 
 
 
 
 

 أكتوبر/  األول تشرين في ACT Alliance ـل التنفيذية اللجنة أقرتها التي هذه، السلوك قواعد مدونة إن

 .2011 فبراير/  شباط في الصادرة السلوك قواعد مدونة محل تحلسوف  ،2016
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 لرئيسيةاوالتعاريف  المصطلحات

 (.حسب تعريف اتفاقية حقوق الطفل)من العمر شخص دون الثامنة عشرة هو  :الطفل أو القاصر

 

 اتالداخلية، والسياسات التجارية الهامة واإلجراءات والممارس عامالتمالمجموعة من هي  :حماية الطفل

 :ما يلي يشمل ضمانذلك و. لألطفال اآمن مكانا أن تكونكي تضمن بل ACT Allianceتستخدمها التي 

المنبثق عن عمل الثقة  عاستغالل موقتجنب ن بشكل مناسب تجاه األطفال ووجميع الموظفأن يتصرف  •

 .كل منهم

قضايا إساءة معاملة األطفال واالستغالل الجنسي لألطفال والتصدي ب ينملم   نيالموظفجميع  يكون أن •

  لها على نحو مالئم.

تقييم المخاطر العمل الدائم على بيئة آمنة لألطفال في جميع األنشطة من خالل  ACT Allianceهيئ ت •

 .المحتملة على األطفال والحد منها

 ن واجب رعاية األطفال.يتحمل جميع الموظفي •
 

شخص آخر أي الناجي من سوء السلوك أو المد عي ، بما في ذلك المتقد م بالشكوىالشخص  :مقدم الشكوى

عن أي معرفة أو  ينبغي على الموظفين االلتزام بواجب اإلبالغو. سوء السلوك المحتملعلم بيصبح على 

 ACT Alliance داخللمالئمة ل القنوات االشكوك أو مخاوف بشأن خرق مدونة قواعد السلوك هذه من خ

 .االستغالل واالنتهاك الجنسيينبويشمل ذلك أي اشتباه . (سياسة اإلبالغ عن المخالفات)

 

 (2016سيدا، )لتحقيق مكاسب غير سليمة نصب إساءة استخدام الثقة أو السلطة أو الم :الفساد

 

 .قيم في الخارج ويعيش في أماكن مستأجرة أو تابعة للمنظمةلي ا  موظف أي فرد يرافق: المعالون

 

أو  ،أو العرق ،إلى المركز االجتماعي استبعاد شخص أو معاملته أو اتخاذ إجراء ضده استنادا   :التمييز

أو  ،أو الحالة االجتماعية ،أو السن ،أو التوجه الجنسي ،أو الجنس ،أو الدين ،أو اللون ،أو الطبقة ،اإلثنية

 .أو اإلعاقة ،أو االنتماء السياسي ،األصل القومي

 

أو  ،إجبارأو  ،الضغط بهدفأو السيطرة على الموارد  ،أو التأثير ،استخدام موقع السلطة :االستغالل

 من عنه سلبية مثل حجب المساعدةكراهه في مواجهة عواقب أو إ ،بشخص ما عن طريق تهديدهالتالعب 

مع التهديد باإلدالء لطلبات دعم العمل التي يقدمها الموظف،  ةالواجب العنايةيالء إالمشروع، وعدم 

 .إلخ ،أمام العامة موظفالادعاءات كاذبة عن ب

 

الثقة فيما يتعلق  خيانةأو  ،حقيقةالأو تحريف  ،المتعمد التدليسأو  ،خداعالأو  ،تشويههو ال :االحتيال

 ACTذات الصلة ب أو المعامالت  ،أو الخدمات ،أو األصول ،أو البشرية ،أو المادية ،بالموارد المالية

Allianceاالحتيال هو خداع جنائي أو و. ، وذلك بصفة عامة بغرض تحقيق مكاسب أو فوائد شخصية

 .كاذبة للحصول على ميزة غير عادلة إقراراتاستخدام 

 

، والعواقب المعقولة بالمخاطر التي تنطوي عليهمعرفة الاإلذن المعطى مع هي  :المستنيرة الموافقة

 .والبدائل المتاحة ،المحتملة
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أضف إلى ذلك ، من جانب الموظفين أي خرق للقانون الوطني أو الدولي المعمول بههو  :سوء السلوك

بما في ذلك مدونة قواعد السلوك أو اللوائح أو  ACT Alliance ـللقواعد أو السياسات الداخلية ا ةمخالف

السياقية  أو السلطة ذات الصلة بما في ذلك األحكام األمنيةالمختص التعليمات األخرى الصادرة عن المدير 

 .وسياسات التحرش الجنسي

 

يانتها ، وصالمادي واألمن االجتماعية الرعايةوضمان االعتراف بحقوق اإلنسان األساسية هي  :الحماية

 .وحمايتها وفقا للمعايير الدولية

 

، بما في ذلك اللمس غير تهديد بهأو الالطابع الجنسي  وذالتدخل الجسدي الفعلي هو  :االنتهاك الجنسي

، 2003/13 نشرة األمين العام لألمم المتحدة)ظروف غير متكافئة أو قسرية  تحتبالقوة أو سواء المالئم، 

 (.التدابير الخاصة للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين - 2003أكتوبر  /تشرين األول  9

 

ألغراض جنسية،  ،أو قوة أو ثقة متباينة ،الستغالل موقف ضعف أي محاولة أو فعل :االستغالل الجنسي

االنتفاع النقدي أو الجنسي أو السياسي من االستغالل الجنسي على سبيل المثال ال الحصر، بما في ذلك، 

؛ التدابير الخاصة 2003 أكتوبر /تشرين األول  9 ،13/  2003نشرة األمين العام لألمم المتحدة )لشخص آخر 

 (.يللحماية من االستغالل واالنتهاك الجنس

 

على " )المعالين"ويشمل على سبيل المثال ال الحصر، جميع الموظفين الدائمين والمؤقتين، و :الموظف

والمتدربين واالستشاريين والمراقبين والمتطوعين وجميع األفراد الذين ( في هذه الوثيقةبه النحو المعرف 

 .وأمانتها العامة ACT Allianceأو يمثلون أعضاء مع يعملون 
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 المقدمة .1
 

أعضاء يعمل . حماية األطفالببمنع سوء السلوك وعاما  التزاما تها العامة وأمان ACT Allianceيتحمل أعضاء 

ACT Alliance ،برامج المناصرة نمائية واإلنسانية واإلبرامج الدعم أو تنفيذ على مع شركائهم،  جنبا  إلى جنب

 ACT Allianceوموظفو أمانة  ACT Alliance أعضاء موظفوويعتبر . حول العالم بلدا   120في أكثر من 

 .عن دعم وتعزيز أعلى المعايير األخالقية والمهنية في عملهم وجماعيا   مسؤولون شخصيا  
 

جميع اطالع مسؤولية التأكد من  ACT Allianceوأمانة  ACT Allianceتتحمل إدارة كل منظمة عضو في 

على تطبيقها  يةملموسة وكيفبمصطلحات سلوكية  لمعانيهامدونة قواعد السلوك هذه، وتفهمهم الموظفين على 

 ACT Alliance التوجيهات الصادرة منمن خالل  هذهدعم نشر مدونة قواعد السلوك  ويتم. سياق برامجهم

 سياسة، والجنسيينمنع االستغالل واالنتهاك حول  ACT Alliance التوجيهية لـالمبادئ : السياسات، وهيووثائق 

تداول حول  ACT Alliance التوجيهية لـ ، والمبادئووثيقة إرشادات السياسة ،ACT Allianceالطفل في  حماية

 .الشكاوى والتحقيقات
 

وتحدد السلوك  ،ACT Allianceعلى جميع األعمال التي يؤديها جميع أعضاء  مدونة قواعد السلوك وتنطبق

 .موظفينمن الالمطلوب 

 

 النطاق والغرض .2
 

تعزيز قدر أكبر من المساءلة وتحديد المسؤوليات  فيالغرض الرئيسي من مدونة قواعد السلوك هذه يتمثل 

 ACTسعى ت نأفراد المجتمع الذي كافةوهي تسعى إلى حماية جميع الموظفين وكذلك . الرئيسية للموظفين

Alliance قد المعني  هسياقاء في حسبانهم أن كل إجرعلى جميع الموظفين أن يضعوا في ينبغي و. تهملمساعد

 .الكثيرينائر ون له تداعيات على مصتك

 

تنطبق المعايير التالية على جميع الموظفين، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر جميع الموظفين الدائمين 

 ،لحسابوالمتطوعين وأي أفراد آخرين يعملون ، والمراقبين ،واالستشاريين ،والمتدربين والمعالين، والمؤقتين

 .ا العامةوأمانته ACT Allianceأو يمثلون

 

مدونات سلوك شاملة تتبنى مبادئ  ACT Allianceفي  األعضاءمن المعترف به أن لدى بعض المنظمات و

المبينة  ACT Allianceالتزامات  وتتجاوز في بعض الحاالت ACT Allianceمدونة قواعد السلوك الخاصة ب 

 بهمقواعد السلوك الخاصة  مشاركة ACT Allianceأعضاء  على ينبغيالحاالت،  هذهوفي مثل . في هذه الوثيقة

 يموظفينبغي التوقيع عليها من قبل الوثائق التي واالتفاق حول  ،اتناقشعقد م، وACT Alliance مع أمانة

 .المنظمات

 

 معايير السلوك .3

 

 :على الموظفين في جميع األوقاتأعلى المعايير األخالقية والمهنية، يجب الحفاظ على عزيز وبهدف ت

 

 .والعمل بنزاهة ،احترام وتعزيز حقوق اإلنسان األساسية دون تمييز (أ)

 .حترام القوانين الوطنية والدولية وااللتزام بهاا (ب)
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بما في ذلك السكان ) تهاإلى مساعد ACT Allianceسعى ت التي معاملة جميع المجتمعات المحلية (ج)

وكرامة،  لباقةو ، على نحو عادل وباحترام(ينوالالجئ داخليا   نازحينن من األزمات واليالمتضرر

 .ووفقا للقوانين والمعايير الدولية

 .بشكل إيجابي ACT Allianceل يتمث (د)

على  ،يتحمل المديرون. الحفاظ على بيئة تمنع سوء السلوك وتعزز تنفيذ مدونة قواعد السلوك هذه (ه)

 .مسؤوليات خاصة لدعم وتطوير النظم التي تحافظ على هذه البيئة ،جميع المستويات

 مع اتباع إرشاداتتشجيع اإلبالغ اآلمن والسري عن الشواغل الخطيرة بشأن سوء السلوك المشتبه به  (و)
ACT Alliance . 

مع هذه  مدونة قواعد السلوكلمخالفات بأو شكوك جوهرية  شواغلاإلبالغ فورا عن أي معرفة أو  (ز)

أي أن عدم الكشف عن وينبغي التنبه إلى . المباشر المديرأو إلى  ACT Allianceإرشادات اتباع 

 اتانتهاكحول أي أي تقارير أو مخاوف أو شكوك كبيرة قصد فيما يتعلق ب عن هاأو حجبمعلومات 

 .لتدابير التأديبيةيقاع اإل يشكل سببا  سوف مدونة قواعد السلوك هذه ل

 .مدونة قواعد السلوك هذهتحقيق في االنتهاكات المزعومة المتعلقة بالتعاون عند الطلب مع أي  (ح)
 

 

 سوء السلوك .4
 

وف ثبتت صحته، سما من أشكال سوء السلوك، وإذا  شكال   يعتبرأي خرق لمدونة قواعد السلوك هذه إن 

 .االقتضاءعند أو اتخاذ إجراء قانوني  /تصل إلى إنهاء العمل و قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير تأديبية 
 
 

 مخالفة القواعد أو اللوائح( أ
 

 :ما يليعلى سبيل المثال ال الحصر  على الموظفين عدم انتهاك أي قواعد أو لوائح داخلية، بما في ذلكينبغي 

 

 :على الموظفينينبغي 
 

 .بأنفسهم أو في أمتعتهم االمتناع عن استخدام أو حمل أي أسلحة أو ذخائر (1

 قواعدمدونة المناسب، وضمان عدم انتهاك الشخصي  المعلومات لالستخدام المهني أواستخدام تكنولوجيا  (2

 .السلوك هذه

للخطر من تعرضها التي يمكن أن المحلية أي معلومات شخصية تم جمعها من المجتمعات صون حماية و (3

 .ACT Allianceخالل اتباع نظم حماية 

 (:لك أنشطة التواصل االجتماعيبما في ذ)لطفل أو أطفال بالنسبة على وجه التحديد  (4

التقاط عند  الوصي على الطفل /الحصول على إذن كتابي أو موافقة شفهية مستنيرة من أحد الوالدين  (أ

بحيث يمكن طفل، عن أو بشكل فردي أو عند إعداد تقارير مكثفة جماعية لطفل في صورة صورة 

وكجزء من هذا، يجب شرح . الفيلم /الصورة لقطة  وجه الطفل أو اسمه فيالتعرف بصريا  على 

معلومات  مقداراالتفاق على الطريقة العامة التي ستستخدم فيها الصورة الفوتوغرافية أو الفيلم، و

يرة بشكل معقول، عندما ال يمكن الحصول على موافقة مستن: مالحظة. )تحديد الهوية المصاحبة لها

 (.ي تم تصويرهالحد من تفاصيل تحديد الموضوع الذ يجب على الموظف

أن  يفضل)األوصياء على األطفال  /الحصول على إذن كتابي أو موافقة شفهية مستنيرة من اآلباء  (ب

وكجزء من هذا، . مجموعات من األطفالل فيلم /صور عند التقاط ( مسبقا  قبل الرحلةيتم تأمينها 

 االتفاق على مقدارالفيلم و /يجب شرح الطريقة العامة التي ستستخدم فيها الصورة الفوتوغرافية 

  أفالم /صور في الحاالت التي يتم فيها التقاط : مالحظة) .معلومات تحديد الهوية المصاحبة لها
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يمكن الحصول على موافقة مستنيرة،  الطفال بصورة تلقائية أو غير متوقعة، أو عندما األتتضمن 

شخاص يتم ألت الطوارئ أو اليهربون من حا ألشخاص األفالم /الصور الفوتوغرافية لقطات مثل 

من خالل المعلومات هوية األطفال  فال ينبغي في هذه الحاالت تحديدأخذهم من مسافة بعيدة، 

 (.األفالم/  لقطات الصورالمصاحبة ل

 

 :االمتناع عما يليعلى الموظفين 
 

 .التمييز ضد أي فرد (5

 .المخدراتاستهالك أو شراء أو بيع أو حيازة أو توزيع  (6

 .جنسيا  متعرضين القاصرون والتي يكون فيها أماكن أخرى أي زيارة الحانات والمطاعم أو  (7

 .أي مواد أخرىقيادة السيارة تحت تأثير الكحول أو  (8

شرب الكحول أو استخدام أي مواد أخرى بطريقة تؤثر على قدرته على أداء دوره أو تؤثر على سمعة  (9
ACT Alliance. 

 

 الجنسيين واالنتهاك االستغالل( ب)
 

حماية جميع أصحاب المصلحة في جميع الحاالت، يلتزم الموظفون، أثناء وجودهم في الخدمة أو خارج من أجل 

 :الخدمة، بمعايير السلوك اإللزامية التالية

 

 :يجب على الموظفين
 

الذي يستفيد والمجتمع المحلي  في عالقة طويلة األمد مع عضو في نخراطعند اال دير المباشرمالإبالغ  (1

، لمنع تصور ACT Alliance لدىأو مع موظف آخر  /و  مناصرةالبرنامج أو اإلنمائي برنامج المن 

طويلة نمائية عمال اإلاألتنفيذ ها ؤوشركا ACT Alliance تتولى فيها تضارب المصالح في البلدان التي

تمييز حالة بشأن هو صانع القرار الوحيد   ACT Allianceويكون العضو اإلداري المختص لدى . مداأل

 .طويلة األمدنمائية حالة اإلالمن  مةاألز

 

 :االمتناع عما يليعلى الموظفين 

 

 .ي فردألالجنسي نتهاك االستغالل الجنسي أو اال (2

إن . االنخراط في أي نشاط جنسي مع طفل أو أطفال بغض النظر عن سن الرشد أو سن الموافقة محليا   (3

 .لن يعتدّ به كدفاعسن الطفل  حولاالعتقاد الخاطئ 

بطرق قد تعرض الطفل لخطر اإليذاء، بما في ذلك عدم إيالء االعتبار الواجب لتقييم المخاطر تصرف ال (4

وتشمل السلوكيات واإلجراءات المحظورة، . نتيجة لتنفيذ األنشطةالحد منها المحتملة على األطفال و

، تنمراستخدام لغة أو سلوك غير الئق عند التعامل مع طفل أو أطفال، أو ال على سبيل المثال ال الحصر،

التبرج ، أو العقاب البدني، أو تعريض الطفل لمواد إباحية، بما في ذلك أو جسديا   أو مضايقة الطفل لفظيا  

 .وحده كلما كان ذلك ممكنا   الطفلاالنفراد بتجنب . على اإلنترنتأو االتجار 

 .توزيعهاأو شراؤها أو بيعها أو حيازتها أو من أشكال المواد اإلباحية المتعلقة باألطفال أي شكل استهالك  (5

 أو غير ةالجنسيالحظوة أو السلع أو الخدمات المتعلقة بالجنس، بما في ذلك توظيف، أو التبادل األموال،  (6

الجنسية أو االستفادة ويشمل ذلك شراء الخدمات . أو االستغالليذل من أشكال السلوك المهين أو الم ذلك

 .جنسيةال الحظوةعلى الحصول  مقابلالتي تعود إلى أصحاب الحقوق  اتمنها، فضال عن تبادل المساعد
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فعاليات ، والعمل اإلنساني ونمائيسياق اإلالالضعف لدى أي مجموعة مستهدفة في حالة استغالل  (7

عدم . لمواقف مخلةص اشخأ /أي شخص تعريض ، وال سيما النساء واألطفال، أو السماح لالمناصرة

اإلنسانية، أو إعطاء معاملة تفضيلية من أجل المساعدة اإلنمائية أو لحجب نصب إساءة استخدام أي م

 .أخرى ميزةأي المدفوعات من أي نوع، أو أو الهدايا، أو التماس المصالح الجنسية، 

حيث ضررين من األزمات نظرا لتزايد ضعفهم، االنخراط في عالقات جنسية مع أفراد من السكان المت (8

ونزاهة عمل وتقوض مصداقية من حيث السلطة متكافئة غير على ديناميكيات قائمة أن هذه العالقات 

 .المعونة
 

 

 االحتيال والفساد والممارسات التجارية غير األخالقية( ج
 

 :يجب على الموظفين
 

على  االتفاق يجبو. المعامالت المالية ذات الصلة بالعمل في جميعالنزاهة مساءلة والة ويشفافالتحلي بال (1

 .بطريقة شفافةاعتمادها بقايا الميزانية وإعادة تخصيص 

 .لغرض المقصودإال لتستخدم ال خرى األالتأكد من أن الموارد المالية والموارد  (2

 .إجراء جميع األعمال التجارية وفقا للقوانين والمعايير الوطنية والدولية (3

 قةعال: على سبيل المثال)مدير المباشر إلى الأي تضارب مصالح معروف أو محتمل عن  غبالاإل (4

 (.إلخالخدمة أو موردي السلع للبرامج اإلنسانية أو اإلنمائية، مزود مباشرة مع 

 .أعلى معايير الصحة والسالمة والبيئة في جميع أعمال البرنامجنحو تحقيق السعي دائما  (5

خدمات يتم إنتاجها وتسليمها في ظروف ال تنطوي المشتريات من سلع والتأكد، حيثما أمكن، من أن  (6

 .تأثير سلبي على البيئة لها أقلكون يي شخص، وأن ألأو استغالل  انتهاكعلى 

 

 :االمتناع عما يليعلى الموظفين 
 

 .هاأو اختالس أو إساءة استخدامهاأخرى،  أو الممتلكات أو أي إيراداتسرقة األموال  (7

أو التأثير في  ،عموالتالأو أخذ  ،موالاألأو غسل  ،وثائقالأو تزوير  ،االنخراط في معامالت تعسفية (8

 .مشروعةلالنتفاع أو ألنشطة غير عملية العطاءات 

تؤثر التي الشراء أو البيع عمليات مثل  ،أو جماعيةمؤسسية شخصية أو  تولد أرباحا   أنشطةالمشاركة في  (9

  .ACT Alliance نزاهة وكأنها تؤثر على مصداقية أوأو تبدو 

 .أو مؤسسية غير مشروعةشخصية لمصلحة  الخصمياتأو التخفيضات أو عموالت قاسم األرباح مثل الت  (10

تعرف الهدايا  .التي قد تؤثر على أداء وظائف الموظفين أو واجباتهم الخدماتأي هدايا أو غيرها من  لقيت (11

ومن أجل . غيرهاأو السلع المادية، أو الترفيه، أو السفر، أو الخدمات، : الحصر على سبيل المثال البأنها 

 .البسيطةالهدايا الرمزية أو اإلكراميات احترام التقاليد الوطنية والمحلية والضيافة التقليدية، يمكن قبول 

 .أعمال السخرةاستخدام العمالة غير القانونية أو عمالة األطفال أو  (12

 .إنسانيإنمائي أو وضع أو لوازم غير آمنة معروفة في أي استخدام أو توزيع منتجات  (13
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 الشكاوى واإلجراءات التأديبية .5
 

 الشكاوى( أ
 

يفضل تقديم الشكاوى عن طريق و. يمكن تقديم شكوى عبر البريد اإللكتروني أو الرسالة أو الهاتف أو شخصيا  

لمزيد من المعلومات حول كيفية تقديم شكوى، راجع . complaintsbox@actalliance.orgالبريد اإللكتروني إلى 

 www.actalliance.org/complaints :على االنترنت ACT Allianceموقع 
 

يعتبر سوف ، أي إجراء من جانب موظف آخرللة بشأن بتقديم ادعاءات كاذبة أو مض موظف عمدا  أي وإذا قام 

 .التقديرية صاحب العمل لسلطةذلك سوء سلوك وسيخضع إلجراءات تأديبية وفقا 
 

 عدم االنتقام والسرية( ب
 

. أن يكون أصحاب المصلحة قادرين على تقديم شواغلهم دون خوف من االنتقام أو المعاملة غير العادلةينبغي 

لضمان التعامل مع الشكاوى بسرية ودون المخاطرة  اقصارى جهدهقدر اإلمكان،   ACT Allianceبذل تسو

 .نتيجة لتسليط الضوء على مشكلة حقيقيةمضايقة أو ال /أو أي شكل من أشكال االنتقام و توظيف على ال يربالتأث
 

. الشكوى، وموضوع الشكوى والشهود اآلخرين مقدملتحقيق نتائج مرضية، إذ أنها تحمي  عنصر حاسمفالسرية 

يتم  الوالوثائق الناجمة عن التحقيق سرية وأ األطراف المعنيةوينبغي أن تظل الشكاوى وطبيعتها وهويات 

 .على أساس الحاجة إلى المعرفة بهدف إجراء التحقيق اإلداري الالزم إالتقاسمها 
 

 السجالت الجنائية والشكاوى السابقة( ج)
 

أي تهم جنائية تنشأ بعلى األفراد إخطار صاحب العمل المحتمل بأي إدانة جنائية أو تهم جنائية قبل العمل ويجب 

بأي شكاوى سابقة تتعلق بسوء السلوك  صاحب العمل المحتملكما يجب على األفراد إخطار . مأثناء عمله

 .ثبتالمشتبه به أو الم

 

 التدابير التأديبية( د)
 

، وفقا للتشريعات ذات ذلك الخرق لمدونة قواعد السلوك هذه وقد يؤدي مؤكدال يجوز التسامح مع أي خرق 

ويمكن اتخاذ مثل هذا اإلجراء ضد الموظفين . الصلة، إلى إجراءات تأديبية داخلية أو فصل أو حتى مالحقة جنائية

بتعهد،  ACT Allianceعضو  وإذا لم يف  . ترحةوالمنظمات تبعا لطبيعة المشكلة ونتائج التحقيق والتدابير المق

أي مدونة قد انتهك  ACT Allianceموظفي أحد وإذا تبين أن . عمول بهبموجب االتفاق المحقه بإجراء  فقد يتخذ

  .العضو عم تعامللاكيفية ستتابع العضو وا  مع ذلك حوار ACT Allianceأمانة ستعقد قواعد سلوك معمول بها، 

 

 والمسؤولية العامةالتوعية  .6
 

مسؤولية التأكد من أن جميع موظفيها على دراية بمدونة قواعد السلوك تها وأمان ACT Allianceيتحمل أعضاء 

 .على سياق برامجهمية انطباقها ملموسة وكيفمتفهمون لمعانيها بمصطلحات سلوكية هذه، وأنهم 

 

هذه السلوك  بمدونة المعالين التابعين لهمأنفسهم وتعريف عن فردية المسؤولية الويتحمل جميع الموظفين 

 .اوالغرض منه

 

األخرى يجازات وجميع الدورات التدريبية واإلفترة التنصيب أثناء  إلزاميا   وستكون مدونة قواعد السلوك عنصرا  

 .ذات الصلة

 

http://www.actalliance.org/complaints
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 .من جميع عقود العمل جزء   تشكل هذه الوثيقة تلقائيا  
 

 

 بقواعد السلوك االلتزام .7

 

تمثيل أو ل إلى أن يتوقف الموظف عن سارية المفعو ACT Alliance مدونة قواعد السلوك الخاصة بتبقى 

تخضع مدونة قواعد السلوك هذه لمراجعة وتنقيح . ACT Allianceأو أمانة  ACT Alliance لصالح عضوالعمل 

ويتعين . أعاله بموجب هذه السياسةعواقب أي انتهاك ألي من األحكام المذكورة عليها بويقبل الموقع . دوريين

 .على جميع الموظفين التوقيع على مدونة قواعد السلوك
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 مدونة قواعد السلوك: 1الملحق 

 

 معايير السلوك
 

 ACTسياسة على النحو المحدد في ) الموظفونيلتزم دعم وتعزيز أعلى المعايير األخالقية والمهنية، من أجل 

Alliance  بما يلي في جميع األوقات( السلوكالخاصة بمدونة قواعد: 
 

 .بنزاهةالتصرف و ،احترام وتعزيز حقوق اإلنسان األساسية دون تمييز (أ)

 .احترام القوانين الوطنية والدولية وااللتزام بها (ب)

بما في ذلك السكان ) إلى مساعدتها ACT Allianceتسعى  معاملة جميع المجتمعات المحلية التي (ج)

ولباقة وكرامة،  ، على نحو عادل وباحترام(المتضررين من األزمات والنازحين داخليا  والالجئين

 .ووفقا للقوانين والمعايير الدولية

      .بشكل إيجابي ACT Allianceتمثيل  (د)

يتحمل المديرون، على . الحفاظ على بيئة تمنع سوء السلوك وتعزز تنفيذ مدونة قواعد السلوك هذه (ه)

 .، مسؤوليات خاصة لدعم وتطوير النظم التي تحافظ على هذه البيئةجميع المستويات

الخطيرة بشأن سوء السلوك المشتبه به مع  )األمور(تشجيع اإلبالغ اآلمن والسري عن الشواغل (و)

  .ACT Allianceاتباع إرشادات 

 ،أو شكوك جوهرية بمخالفات لمدونة قواعد السلوك هذه ،أو شواغل ،اإلبالغ فورا عن أي معرفة (ز)

وينبغي التنبه إلى أن عدم الكشف عن . أو إلى المدير المباشر ACT Allianceمع اتباع إرشادات 

قصد فيما يتعلق بأي تقارير أو مخاوف أو شكوك كبيرة حول أي  عنأي معلومات أو حجبها 

 .لمدونة قواعد السلوك هذه سوف يشكل سببا إليقاع التدابير التأديبية انتهاكات

  .الطلب مع أي تحقيق في االنتهاكات المزعومة المتعلقة بمدونة قواعد السلوك هذهالتعاون عند  (ح)
 

 

 سوء السلوك
 

إن أي خرق لمدونة قواعد السلوك هذه يعتبر شكال  من أشكال سوء السلوك، وإذا ما ثبتت صحته، سوف يؤدي 

 .قانوني عند االقتضاءأو اتخاذ إجراء  /إلى اتخاذ تدابير تأديبية قد تصل إلى إنهاء العمل و 
 

 مخالفة القواعد أو اللوائح( أ

 

 :ينبغي على الموظفين عدم انتهاك أي قواعد أو لوائح داخلية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

 

 :ينبغي على الموظفين
 

 .أو في أمتعتهمبصفة شخصية  االمتناع عن استخدام أو حمل أي أسلحة أو ذخائر (1

تكنولوجيا المعلومات لالستخدام المهني أو الخاص المناسب، وضمان عدم انتهاك مدونة قواعد استخدام  (2

 .السلوك هذه

حماية وصون أي معلومات شخصية تم جمعها من المجتمعات المحلية التي يمكن أن تعرضها للخطر من  (3

 .ACT Allianceخالل اتباع نظم حماية 

 (:بما في ذلك أنشطة التواصل االجتماعي) طفالاألبالنسبة لطفل أو  ،على وجه التحديد (4
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عند التقاط  الوصي على الطفل /الحصول على إذن كتابي أو موافقة شفهية مستنيرة من أحد الوالدين   (أ

صورة لطفل في صورة جماعية أو بشكل فردي أو عند إعداد تقارير مكثفة عن طفل، بحيث يمكن 

وكجزء من هذا، يجب شرح الطريقة . الفيلم /التعرف بصريا  على وجه الطفل أو اسمه في لقطة الصورة 

ار معلومات تحديد الهوية العامة التي ستستخدم فيها الصورة الفوتوغرافية أو الفيلم، واالتفاق على مقد

عندما ال يمكن الحصول على موافقة مستنيرة بشكل معقول، يجب على الموظف : مالحظة. )المصاحبة لها

 (.الحد من تفاصيل تحديد الموضوع الذي تم تصويره

يفضل أن يتم )األوصياء على األطفال  /الحصول على إذن كتابي أو موافقة شفهية مستنيرة من اآلباء  (ب

وكجزء من هذا، يجب شرح . لمجموعات من األطفال فيلم /عند التقاط صور( ها مسبقا  قبل الرحلةتأمين

الفيلم واالتفاق على مقدار معلومات تحديد  /الطريقة العامة التي ستستخدم فيها الصورة الفوتوغرافية 

ضمن األطفال بصورة أفالم تت /لحاالت التي يتم فيها التقاط صورفي ا: مالحظة. )الهوية المصاحبة لها

تلقائية أو غير متوقعة، أو عندما ال يمكن الحصول على موافقة مستنيرة، مثل لقطات الصور الفوتوغرافية 

من مسافة بعيدة، فال ينبغي في  اأو ألشخاص يتم أخذه ،ألشخاص يهربون من حاالت الطوارئ األفالم /

 (.األفالم/  المصاحبة للقطات الصورهوية األطفال من خالل المعلومات  هذه الحاالت تحديد

 

 :على الموظفين االمتناع عما يلي
 

 .التمييز ضد أي فرد (5

 .استهالك أو شراء أو بيع أو حيازة أو توزيع المخدرات (6

 .زيارة الحانات والمطاعم أو أي أماكن أخرى والتي يكون فيها القاصرون متعرضين جنسيا   (7

 .مواد أخرىقيادة السيارة تحت تأثير الكحول أو أي  (8

أو تؤثر  دورها/على أداء دوره قدرتها/شرب الكحول أو استخدام أي مواد أخرى بطريقة تؤثر على قدرته (9

 .ACT Allianceعلى سمعة 

 

 االستغالل واالنتهاك الجنسيين( ب)
 

 من أجل حماية جميع أصحاب المصلحة في جميع الحاالت، يلتزم الموظفون، أثناء وجودهم في الخدمة أو خارج

 :الخدمة، بمعايير السلوك اإللزامية التالية
 

 :يجب على الموظفين

 

والذي يستفيد من  ،المجتمع المحلي إبالغ المدير المباشر عند االنخراط في عالقة طويلة األمد مع عضو في (1

، لمنع تصور تضارب ACT Alliance لدىأو مع موظف آخر  /البرنامج اإلنمائي أو برنامج المناصرة و 

ويكون . وشركاؤها تنفيذ األعمال اإلنمائية طويلة األمد ACT Alliance المصالح في البلدان التي تتولى فيها

هو صانع القرار الوحيد بشأن تمييز حالة األزمة من الحالة   ACT Allianceالعضو اإلداري المختص لدى 

 .اإلنمائية طويلة األمد

 

 :على الموظفين االمتناع عما يلي
 

 .االستغالل الجنسي أو االنتهاك الجنسي ألي فرد (2

إن . االنخراط في أي نشاط جنسي مع طفل أو أطفال بغض النظر عن سن الرشد أو سن الموافقة محليا   (3

 .االعتقاد الخاطئ حول سن الطفل لن يعتدّ به كدفاع

جب لتقييم المخاطر التصرف بطرق قد تعرض الطفل لخطر اإليذاء، بما في ذلك عدم إيالء االعتبار الوا (4

 وتشمل السلوكيات واإلجراءات المحظورة، على . المحتملة على األطفال والحد منها نتيجة لتنفيذ األنشطة
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 إيذاء/سبيل المثال ال الحصر، استخدام لغة أو سلوك غير الئق عند التعامل مع طفل أو أطفال، ، أو مضايقة

تعريض الطفل لمواد إباحية، بما في ذلك التبرج أو االتجار الطفل لفظيا  أو جسديا ، أو العقاب البدني، أو 

 .تجنب االنفراد بالطفل وحده كلما كان ذلك ممكنا  . على اإلنترنت

 .استهالك أي شكل من أشكال المواد اإلباحية المتعلقة باألطفال أو شراؤها أو بيعها أو حيازتها أو توزيعها (5

لخدمات المتعلقة بالجنس، بما في ذلك الحظوة الجنسية أو غير تبادل األموال، أو التوظيف، أو السلع أو ا (6

ويشمل ذلك شراء الخدمات الجنسية أو االستفادة . ذلك من أشكال السلوك المهين أو المذل أو االستغاللي

 .الجنسية الحصول على الحظوة منها، فضال عن تبادل المساعدات التي تعود إلى أصحاب الحقوق مقابل

لضعف لدى أي مجموعة مستهدفة في السياق اإلنمائي، والعمل اإلنساني وفعاليات استغالل حالة ا (7

عدم إساءة . مهينةأشخاص لمواقف  /المناصرة، وال سيما النساء واألطفال، أو السماح لتعريض أي شخص 

استخدام أي منصب لحجب المساعدة اإلنمائية أو اإلنسانية، أو إعطاء معاملة تفضيلية من أجل التماس 

 .المصالح الجنسية، أو الهدايا، أو المدفوعات من أي نوع، أو أي ميزة أخرى

االنخراط في عالقات جنسية مع أفراد من السكان المتضررين من األزمات نظرا لتزايد ضعفهم، حيث أن  (8

 .وتقوض مصداقية ونزاهة عمل المعونة ،هذه العالقات قائمة على ديناميكيات غير متكافئة من حيث السلطة

 

 االحتيال والفساد والممارسات التجارية غير األخالقية( ج
 

 :يجب على الموظفين
 

 ويجب إعادة توزيع. التحلي بالشفافية والمساءلة والنزاهة في جميع المعامالت المالية ذات الصلة بالعمل (1

 .بقايا الميزانية واعتمادها بطريقة شفافة وتخصيص

 .األخرى ال تستخدم إال للغرض المقصود التأكد من أن الموارد المالية والموارد (2

 .إجراء جميع األعمال التجارية وفقا للقوانين والمعايير الوطنية والدولية (3

مباشرة  عالقة: على سبيل المثال)عن أي تضارب مصالح معروف أو محتمل إلى المدير المباشر  اإلبالغ (4

 (.ية، إلخمع مزود الخدمة أو موردي السلع للبرامج اإلنسانية أو اإلنمائ

 .السعي دائما نحو تحقيق أعلى معايير الصحة والسالمة والبيئة في جميع أعمال البرنامج (5

التأكد، حيثما أمكن، من أن المشتريات من سلع وخدمات يتم إنتاجها وتسليمها في ظروف ال تنطوي على  (6

 .تأثير سلبي على البيئة انتهاك أو استغالل ألي شخص، وأن يكون لها أقل

 

 :الموظفين االمتناع عما يليعلى 
 

 .أخرى، أو إساءة استخدامها أو اختالسها سرقة األموال أو الممتلكات أو أي إيرادات (7

 

أو التأثير في عملية  ،أو أخذ العموالت ،أو غسل األموال ،أو تزوير الوثائق ،االنخراط في معامالت تعسفية (8

 .أو ألنشطة غير مشروعة ،العطاءات لالنتفاع

في أنشطة تولد أرباحا  شخصية أو مؤسسية أو جماعية مثل عمليات الشراء أو البيع التي تؤثر أو المشاركة  (9

   .ACT Alliance تبدو وكأنها تؤثر على مصداقية أو نزاهة

 .لمصلحة شخصية أو مؤسسية غير مشروعة األرباح مثل العموالت أو التخفيضات أو الخصمياتقاسم ت  (10

تعرف الهدايا . الخدمات التي قد تؤثر على أداء وظائف الموظفين أو واجباتهمتلقي أي هدايا أو غيرها من  (11

ومن أجل . الخدمات، أو السفر، أو الترفيه، أو السلع المادية، أو غيرها: بأنها على سبيل المثال ال الحصر

  .اإلكراميات البسيطةاحترام التقاليد الوطنية والمحلية والضيافة التقليدية، يمكن قبول الهدايا الرمزية أو 

  .استخدام العمالة غير القانونية أو عمالة األطفال أو أعمال السخرة (12

 .تخدام أو توزيع منتجات أو لوازم غير آمنة معروفة في أي وضع إنمائي أو إنسانياس (13
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 ACT ــبمضمون سياسة قواعد السلوك الخاصة نه قد قرأ وفهم ووافق على أع أدناه بالموق   الشخص يقر

Alliance تكون مدونة قواعد السلوك هذه سارية المفعول إلى . أعاله ةموضحال، وتحديدا مدونة قواعد السلوك

 .  ACTفي أمانةالتوقف عن العمل أو ، ACT أي من أعضاءلصالح عمل الأو  ،أن يتوقف الموظف عن تمثيل

 

عواقب أي انتهاك ألي من أدناه بيقبل الموقع . دوريينالتنقيح التخضع مدونة قواعد السلوك هذه للمراجعة و

يتعين على جميع الموظفين التوقيع على مدونة قواعد . األحكام المذكورة أعاله بموجب مدونة قواعد السلوك هذه

 .السلوك هذه

 

 

 

 

 : االسم

 

 : الوظيفة /المنصب

 

 :التوقيع

 

    :المكان                                                               :التاريخ

 


