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 مقدمة
 ھذه نبذل إننا .االجتماعیة للتنمیة تسعى حكومیة غیر مستقلة منظمة بوصفھا 1األطفال لخدمة جھودھا) SOS( الدولیة األطفال قرى منظمة تبذل

 االجتماعیة، التنمیة في رسالتنا بھا تسھم أن یمكن التي والمجتمعات الدول في جھودنا نباشر كما والثقافات، األدیان الختالف تام احترام ظل في الجھود
 في بما نعتمدھا، التي الجودة لمعاییر ووفًقا المنظمة، عن الصادر" نحن من" كتیب في مبّین ھو لما وفًقا وقیمنا ورسالتنا رؤیتنا روح ذلك في مستلھمین

   .العالم أنحاء مختلف في لنشرھما نسعى اللتان المرجعیتان وھما الطفل، لحقوق المتحدة األمم واتفاقیة الطفل حمایة سیاسة ذلك

 رؤیتنا والحمایة واالحترام بالحب محاًطا أسرة كنف في طفل كل یكبر أن

 رسالتنا مجتمعاتھم تنمیة في ونسھم مستقبلھم، صیاغة في ونساعدھم المحتاجین، لألطفال أسر بناء

 الشجاعة نأخذ بزمام األمور

 قیمنا
 االلتزام نفي بوعودنا

 الثقة نثق في بعضنا البعض

جدیرون بالثقة شركاءنحن   المساءلة 

 منظمة تعّول ذلك، وعلى .رعایتھم نتولى الذین األطفال سالمة على الحفاظ في عمادنا كذلك وھي رسالتنا، تحقیق إلى الرامي عملنا ظل في وعالقاتنا
 واالحترام والنزاھة الجودة ُمُثل تراعي الطفل لرعایة كمنظمة الطیبة سمعتھا على الحفاظ فياألساسیة  القیم تلك على) SOS( الدولیة األطفال قرى

 مع یتماشى بما عملھا تدعم خارجیة وتوجیھات قوانین بوجود المنظمة تقر كما .اإلنسان لحقوق العالمي واإلعالن یتفق بما األفراد لكل األساسیة للحقوق
  .المدونة ھذه صیاغة في المبادئ بتلك المنظمة أخذت وقد العامة، اإلنسانیة والمبادئ الطفل حقوق مبادئ

 واألفراد الزمالء كل أوساط في والمھنیة األخالقیة السلوك معاییر أرقى نشر لتعزیز ھذه" السلوك مدونة" وضع إلى المنظمة لجأت تقدم، ما على وبناء
إلى إنزال العقاب، بل إلى زیادة ال تھدف المدونة  .أنشطتنا فیھا نزاول التي للدول الواجبة بالحقوق) ببیان( اإلخالل دون – المنظمة إلى المنسوبین

 إلینا والمنسوبین الزمالء حمایة في الوثیقة ھذه من الھدف یتمثل ذلك، على عالوة.الوعي وتوفیر التوجیھ لزمالء العمل والمنسوبین بخصوص السلوك
  .األطفال بحق الالئق غیر بالسلوك الباطلة االدعاءات من

 رسمیة عالقة بھا تجمعھم من أو معھا المتعاقدین أو) SOS( الدولیة األطفال قرى منظمة لدى العاملین كل على ھذه السلوك بمدونة العمل ویسري
  ".الموظف دلیل" في مبّین ھو لما وفًقا تنفیذھا بالزمالء المنوط الحالیة العامة االلتزامات تكّمل أنھا كما العمل، مواقع كل في ساریة بأنھا علًما أخرى،

  

 سن لبلوغ أقل سًنا الطفل على المطبق القانون یحدد لم ما عاًما عشر ثمانیة عن عمره یقل إنسان كل" طفل" مصطلح یعني الطفل، لحقوق المتحدة األمم اتفاقیة على بناءً  1
  .الرشد
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 والمسؤولیة باالحترام المفعم السلوك على الحرص 1
 سلوكي بأن وأقر حیاتي، وفي عملي في الدوام على أمثلھا فإنني) SOS( الدولیة األطفال قرى لمنظمةشریًكا /  موظًفا بوصفي أنني أدرك 1-1

 داخل سلوكي سأراعي فإنني ذلك على وبناءً  .المنظمة سمعة في وكذلك المنظمة، برامج في والزمالء األطفال في بالغ أثر لھا وتوّجھاتي
 األساسیة المنظمة لقیم وفًقا عملي وسأزاول وأعمل، أعیش حیث الساریة المحلیة بالقوانین سألتزم الخصوص، وجھ وعلى .وخارجھا المنظمة

 .الذكر سالفة

 أو الفعل في سواء العاطفي السلوك أو العنف استخدام بعدم المنظمة إلى والمنسوبین والزمالء والشباب األطفال كل مع تعامالتي في ألتزم 1-2
 واللون والقومیة والعرق واللغة والصحة والقدرة والسن الجنس عن النظر بغض للجمیع األساسیة الحقوق باحترام وألتزم اإلیماءات، أو القول

 أمین منصف بأسلوب بالعمل ألتزم كما .الشخصیة السمات أو للھویة ممیزة أخرى جوانب وأي الجنسیة والمیول االجتماعیة والطبقة والدین
 القانون باحترام كذلك وألتزم .واالحترام والكرامة والتسامح بالكیاسة للمنظمة والمنسوبین والزمالء والشباب األطفال كل وبمعاملة ولبق،

 أي في أشارك لن فإنني ذلك على وبناءً  .المتحدة األمم واتفاقات مواثیق مع تتوافق التي المحلیة واألعراف والعادات والتقالید والثقافة الوطني
 شأنھ من أسلوب أي إتیان في أو االستغالل، أو التخویف أو) الشفھیة أو الجنسیة أو الجسدیة( اإلساءة أو التحرش أو التمییز صور من صورة

 .اآلخرین حقوق على االفتئات

 المدونة لھذه باالنقیاد السلوك في الحسنة القدوة إرساء حیث من إضافیة مسؤولیات أتحمل أنني أیًضا أعي فإنني اإلدارة، ھي مھامي كانت إذا 1-3
 لھم الدعم وتوفیر بالمدونة للمنظمة والمنسوبین الزمالء توعیة على الحرص مع القویم، السلوك لذیوع مواتیة بیئة إیجاد أجل من ثقافتھا وتعمیم

 .المدونة ھذه خرق حال في بقوة والتعامل المناسب، الوجھ على السلوك سوء حیال التصرف إلى إضافة التنفیذ، موضع لوضعھا

 لألطفالفي التعامل مع  الشخصي السلوك 2

قدراتھم وتنمیة األطفال رفاه تعزیز   

 .طاقاتھ منتھى لبلوغ طفل كل قدرات تنمیة في واإلسھام األطفال رفاه لتعزیز جھد بكل وسأسعى عامة، بصفة األطفال بوضع أھتم 2-1

 وأبث السدید األخالقي التوجیھ لھم وسأقدم وتفّھم، وإنصاف باحترام األطفال وسأعامل لألطفال، والرعایة بالحب مفعمة بیئة إیجاد في سأسھم 2-2
 .المناسب والتوجیھ الذاتي االنضباط فیھم

 ضرورة أعي أنني كما .المسؤولیة لحجم المراعي المحترم السلوك بإبداء ألتزم ولھذا والشباب، لألطفال حسنة قدوة أكون أن معنى أدرك 2-3
  .الجنسین بین المساواة ثقافة تعزیز ذلك ویشمل المساواة، بمبدأ األطفال كل وسأعامل الفرص، تكافؤ

 األذى عن الطفل صون – الطفل حمایة

 .األمثل الوجھ على مصالحھم وخدمة األطفال بحمایة وذلك المنظمة، لي تولیھ الذي والمسؤولیة الثقة لمستوى دوًما سأرقى 2-4
 التي ورؤیتنا لقیمنا الدعم كل سأقدم كما واإلھمال، المعاملة وسوء واإلساءة التمییز صور كل من والشباب األطفال تحمي سلوكیات سأنتھج 2-5

  .األطفال قدرات تنمیة تعزیز على وسأحرص ،"والحمایة واالحترام بالحب محاًطا أسرة كنف في طفل كل یكبر" بأن تقضي
 سلًبا وتؤثر قانونیة تبعات إلى تفضي القبیل ھذا من عالقة أن مدرًكا  األطفال، مع جنسیة عالقات أي في التورط أو ابتداء عن تماًما سأمتنع 2-6

 .ذلك إلتیان مبرًرا لیس الطفل سن تقدیر في الخطأ وأن المنظمة، سمعة على
 من غیرھا أو المجانیة الجنسیة الخدمات ذلك في بما بالجنس، خدماتال أو التسھیالت أو البضائع أو العمل أو المال مبادلة عن تماًما أمتنع 2-7

  .برنامجھا في للمشاركین المستحقة المنظمة لخدمات مبادلة أي ذلك ویشمل .االستغاللیة أو المھینة السلوكیات أو اإلذالل صور
 العالقات تلك مثل ألن خدماتھا أو المنظمة مساعدات من المستفیدین المحلي المجتمع أعضاء مع جنسیة عالقات في تورطي عدم ذلك ویقتضي 2-8

 .بنزاھتھا والمساس المنظمة عمل مصداقیة تقویض إلى تؤدي
 تعلیم مع یتعارض أو خطر على ینضوي عمل ألي أو) 2داخلیین كعمال أي" (المنزلیة المساعدة" ألغراض األطفال استئجار عن تماًما أمتنع 2-9

  .األخالقي أو الروحي أو االجتماعي أو العقلي أو الجسدي المستوى على الطفل بنمو یضر أو الطفل،

 مرأى عن بعیًدا األطفال مع خلوة في مطّولة أوقاًتا عامة بصفة أقضي وأال لآلخرین، بادًیا األطفال مع عملي یكون أن على سأحرص 2-10
 خلوة في األطفال مع –) المنظمة لدى/ أًبا  أًُما أكون كأن( ذلك وطبیعتھ عملي مھام تقتضي أن شریطة – طویلة فترات أقضي وأن اآلخرین،

 في مسؤول آخر بالغ وجود عدم حال سیما ال) مطّولة لفترات أو لیالً ( منزلي داخل المنظمة برامج في المشاركین األطفال أقیم وأال بّناءة،
    .المكان

  .الدراسة أوقات خارج أو المدارس عطالت أیام في المساعدة أو الحدیقة رعایة أو المؤقتة، األطفال مجالسة) المنزلیة المساعدة" (الداخلي الطفل عمل" تعریف یشمل ال 2
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 – احتماالً  أو فعالً  الطفل حمایة لسیاسة آخر انتھاك أي أو معاملتھ إساءة أو طفل ألي المحتملة أو الفعلیة اإلساءة بشأن - مخاوفي بكل سأفضي 2-11
 .3المنظمة من لي والدعم الحمایة توفیر من یقین على وأنا ذلك وسأفعل المنظمة، لدى" واالستجابة البالغات بنظام" المختصین إلى

 واألوضاع األسریة، بخلفیاتھم المتعلقة المعلومات: مثال( 4المنظمة برامج ضمن والشباب باألطفال الخاصة البیانات سریة على سأحافظ 2-12
 في یتجاوز وأنھ وأخواتھم، وإخوانھم المنظمة خدمات في السابقین المشاركین لیشمل أیًضا یمتد ھذا السریة مبدأ أن مدرًكا ،)5إلخ الصحیة،

  .المنظمة لدى الزمالء عمل انتھاء محل نطاقھ
 شغلي أثناء تطرأ التي أو المنظمة لدى عملي أثناء سواءً  لألطفال باإلساءة یتصل ما في ضدي تھم بأي الصلة ذات المعلومات كل عن سأكشف 2-13

 .وظیفتي

 األخرى العمل لجوانب بالنسبة المھني السلوك 3

 الوظیفة وصالحیات للسلطات المسؤولة الممارسة

 الصلة ذوي األشخاص من وغیرھم والموردین والرعاة والمانحین الحكومات مسؤولي مع التعامل عند المنظمة لخیر وظیفتي سأوّجھ 3-1
 أخرى أطراف تجاه أحملھا قد التي الشخصیة االلتزامات أو/ و الشخصیة المصالح جّراء المصالح في تعارض أي وسأتجنب بالمنظمة،

 .بالمنظمة عمل عالقات تربطھا
 الوظیفة ھذه أستغل أال عليّ  یجب وأنھ  الوظیفیة، المسؤولیة موقع في كشخص تقدیر نظرة إليّ  ینظرون والكبار والشباب األطفال أن أعي 3-2

 .أصدقائي أو أسرتي لفائدة أو الخاصة لفائدتي
 أي أو أصدقائي أو أسرتيأفراد  مع المنظمة عن نیابة التجاریة العالقات صور من صورة أي في الدخول عدم عليّ  یجب أنھ سبق ما یعني 3-3

 6.للمنظمة خدمات أو بضائع أي تورید أجل من آخرین شخصیة معارف
 7.تماًما استبعاده ینبغي أمر وشركائھم أزواجھن/  وزوجاتھم الحالیین اإلدارة مجلس وأعضاء الحالیین الموظفین أقارب توظیف أن أعي 3-4
 خدمات في المشاركین سیما ال اآلخرین، من معروف أو خدمة أو شخصیة مدفوعات أي – استجداء أو – طلب عدم عليّ  یجب أنھ أعي 3-5

 باستثناء( قّیمة ھدایا أو رشاوى أي قبول عن تماًما أمتنع أنني كما .نوع أي من خدمات أو بضائع أو دعم أو مساعدة أي نظیر المنظمة،
 لطبیعة نظًرا غیرھم أو الموردین أو المانحین أو المنظمة خدمات في المشاركین أو الحكومات من) 8التقدیر عن لإلعراب الصغیرة األشیاء
 .عملي

 اإلضرار وعدم وأھدافھا، المنظمة برسالة المساس عدم بضمان – المجتمعیة أو الدینیة أو السیاسیة المحلیة األنشطة في االنخراط عند – ألتزم 3-6
 .مطلًقا المنظمة بسمعة

 .عملي مھام أداء على قدرتي على ملموس تأثیر لھا مواد أي أو الكحول مثل مسكرة مواد أي تأثیر تحت العمل بعدم ألتزم 3-7
 أو عملي على سلبي أثر في زمالئي مع شخصیة عالقات أي تتسبب بأن أسمح ولن الزمالء، كل مع ومثمرة طیبة عالقات بناء على سأعمل 3-8

 عن سأفصح فإنني إدارًیا، یتبعني زمیل أو المباشر بمدیري حمیمیة شخصیة عالقة على كنت وإذا .عامة بصفة العمل بیئة أو الزمالء عمل
 .العالقة ھذه

 للموارد المسؤول االستخدام
 لكل األمثل االستخدام یضمن بما المقررة للضوابط ووفًقا وحصیف شفاف نحو على المنظمة من إليّ  بھا المعھود 9الموارد في سأتصرف 3-9

 .والبشریة المادیة مواردنا
 أو أمني، أو سالمتي أو صحتي تھدد ضروریة غیر مخاطر عن یتمخض نحو على أتصرف لن فإنني لذلك المنظمة، موارد أھم ھم الزمالء 3-10

 .أمنھم أو سالمتھم أو العمل زمالء صحة

 الذین الزمالء بأن علًما باطل، االدعاء أن الحًقا ثبت وإن حتى بھم، المنوط اإلبالغ واجب أداء نتیجة معادیة تصرفات أو سلبیة لتبعات یتعرضوا لن نیة بحسن بمخاوفھم المفضین أن من التأكد مسؤولیة المنظمة تتحمل 3

 .3-4: البند مطالعة كذلك یرجى .التأدیبیة لإلجراءات أنفسھم یعرضون كیدیة أو باطلة بادعاءات عمًدا یتقدمون

  ".بذلك لھم المصرح إال المعلومات إلى أحد وصول عدم ضمان" تعني السریة 4

 ) إال بموافقتھم أو موافقة األوصیاء القانونیین.Facebookعلى وسائل التواصل االجتماعي (مثل  SOSیحظر نشر الصور وغیرھا من المعلومات عن المشاركین في برنامج 5 

 .للمنظمة بالنسبة والقیمة الجودة من مستوى أعلى على الشركة أو الشخص یقدمھا التي الخدمات أو البضائع كون مع المحاسبة، لقواعد وخاضعة وشفافة ومنصفة معلنة تورید عملیة عنھ نجم إذا مقبول الشراء ھذا 6

 ".25 ص المھني، االستقدام عملیة : 5 رقم المعیار البشریة، الموارد دلیل" مطالعة یرجى 7

 .ینبغي لك إخطار المدیر المباشر إذا تلقیت أو ُعرضت علیك ھدایا من أي نوع 8

 الموارد الخاصة بالتمویل والمواد والوقت9 

                                                      



 
السلوك مدونة  

 ما في سیما ال الالئق، غیر االستخدام عن وسأمتنع مسؤول، نحو على المعلومات تكنولوجیا وسائل من وغیرھا الحواسیب بكل سأستعین 3-11
 المھینة الصور – الحصر ال المثال سبیل على – ذلك في بما خادشة، أو الئقة غیر مواد أي توزیع أو تنزیل أو عرض أو بإنشاء یتصل

 .لألطفال المستغلة اإلباحیة والمواد اإلباحیة والمواد لألطفال
 لألجیال وصحیة سلیمة البیئة أترك وحتى الصدد، ھذا في والشباب لألطفال حسنة قدوة أكون حتى للبیئة مراعٍ  نحو على وظیفتي مھام سأؤدي 3-12

 .القادمة

 للمعلومات المسؤول االستخدام

 خارج المعلومات عن الكشف إزاء الواجبة العنایة سأبذل فإنني المنظمة، لدى ووظیفتي صمیم في یدخالن واألمانة الثقة أن إلى بالنظر 3-13
 على تنضوي أو حساسة معلومات أي عن المنظمة خارج أفراد أو خارجیة أطراف ألي أفصح لن أنني كما لوظیفتي، العادیة المقتضیات

 ذات المنظمة توجیھات في وارد لما وفًقا المفروضة بالقیود وسألتزم .اإلعالم وسائل ممثلو ھؤالء في ویدخل مخصوص، بتصریح إال ضرر
 .الصلة

 سأفعل فإنني ،)العامة بالعالقات تتعلق ألغراض غیرھا أو الصور أو كالبیانات( والزمالء األطفال عن عامة معلومات أي في التشارك عند 3-14
 .والكرامة الخصوصیة لحقوق كاملة ومراعاة تام باحترام ذلك

 مصالح مراعاة مع ،منظمةال داخل والتناغم االنسجام أجواء إیجاد في أسھم حتى المناسب الوقت في المطلوبة المعلومات بمشاركة ألتزم 3-15
 .األمثل الوجھ وعلى الدوام على األطفال

 
 السلوك مدونة مخالفة عواقب 4

 وعلى والشباب، األطفال حیاة على خطیرة تبعات علیھ یترتب قد ھذه السلوك لمدونة مختلف أي أن أدرك !أھمیتھ لھ عني یصدر تصرف كل 4-1
 العالقة أو الوضع أو المنصب عن النظر بغض مناسًبا تراه لما وفًقا السلوك المدونة مخالفات مع المنظمة ستتعامل ولذلك .أیًضا المنظمة

 اإلجراء إلى تصل قد المخالفة عواقب بأن علًما المنظمة، لدى بھا المعمول الخدمة وأحكام لشروط أو/ و المحلیة للتشریعات ووفًقا الشخصیة،
 .الجھات من غیرھا أو الشرطة مثل الوطنیة السلطات إلى واإلحالة بل العمل، من الفصل إلى وصوالً  التأدیبي

 .البالغات ھذه مثل تلقي عن المسؤول الشخص إبالغ أو بھا مدیري إبالغ واجبي من أنھ أعي فإنني السلوك لمدونة مخالفات أي لعلمي نما إذا 4-2
 ألي تعرضي عدم ستضمن المنظمة وأن نیة، بحسن ذلك على أُقدم فإنني السلوك لمدونة محتملة أو فعلیة مخالفة عن إبالغي عند أنني أعي 4-3

 أن أیًضا أعي أنني غیر .باطل االدعاء أن الحًقا ثبت وإن حتى المخالفة، عن اإلبالغ في واجبي تنفیذ بسبب معادیة تصرفات أو سلبیة تبعات
 أعرض فإنني عنھ أبلغ ولم مشین بسلوك علمت أني ثبت إذا أنھ أعلم ذلك، على عالوة .تأدیبي إلجراء یعرضني الكیدي أو العمدي البالغ
 .التأدیبي لإلجراء أیًضا الحالة ھذه في نفسي

 شأنھ من سلوك أو الئق غیر تصرف بشأن الشكوك راودتني حیثما فإنھ لذا الحمید، السلوك مظاھر لكل جامعة لیست السلوك مدونة أن أعي 4-4
 .كتابةً  أو شفاھةً  إما یمكن ما بأسرع الشكوك تلك على مدیري بإطالع أتعھد فإنني ،منظمةال بسمعة اإلضرار

 .البشریة الموارد قسم من األعلى المستوى وإلى لرؤسائھ البالغ تقدیم فینبغي الشكوك، محل ھو المدیر كان حیثما 4-5

 واإلقرار التوقیع 5

 المنظمة أن أدرك وأنني  وافًیا، فھًما وفھمتھا متأنیة قراءة) SOS( الدولیة األطفال قرى بمنظمة الخاصة السلوك مدونة قرأت قد بأنني أقر 5-1
 ھذه السلوك مدونة وبتوقیع .ومحتویاتھا المدونة لسیاق التام باحترامي أقر كما .الدوام على المدونة في المبّینة السلوك معاییر تعزیز مني تنتظر
 .المنظمة لدى لعملي مسبق كشرط واستدامتھ المطلوب السلوك إلى باالرتقاء – المنظمة أفراد كل شأن ذلك في شأني – نفسي ألزم فإنني

 .خدمتي ملف في سُتحفظ الموقعة الوثیقة من نسخة أن مدرًكا أدناه؛ علیھا وبالتوقیع الوثیقة ھذه من نسخة بتسلمي أقر 5-2

  
 

 

 :الزمان االسم:
 :المكان التوقیع:
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