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جمعية  - Orienthelfer) األلمانية لجمعية مساندة الشرق المعايير والقواعد والقيم األساسية ترتكز مدونة السلوك هذه إلى

جمعية مساندة الشرق وأعضاء  فيموظتوقع من ي   وهي تصف معايير السلوك المهني والمسؤول التي .مسجلة في ألمانيا(

ليهم إالمشاريع )المشار دي الخدمات والشركاء في المشاريع التابعة لها ومزو والمتطوعين فيها والعاملين فيمجلس إدارتها 

المنظمة و (Orienthelfer)"جمعية مساندة الشرق"  الل عملهم لمنظمةخ فيما بعد ب"نحن"( احترامها والتقيد بها في

  .(Orienthelper)" اللبنانية "جمعية مساندة الشرق المنفذة الشريكة اللبنانية

 

 ة. بطريقة مهنية وعادلة وشفافتقديم الدعم اإلنساني األلمانية  جمعية مساندة الشرقتزام وتشكل مدونة السلوك األساس الل

 

 

 االحترام: (1

 

 اإلنسانية:  1-1

عالً هي ليست ف التي األلمانية المساعدة اإلنسانية الشرقجمعية مساندة دولية، تقدم بصفتها عضو في األسرة ال

ً  منحازاً  هر نظنحترم الكرامة االنسانية ونحن . أو النظر إليها على هذا األساسالتعامل معها  وينبغي عدم أو سياسيا

أصحاب  ىواألحكام المسبقة لدذلك علناً في عملنا عبر تفادي قدر االمكان التوصيفات التي تعزز الصور النمطية 

 من خدماتنا. والمستفيدين  المصلحة المعنيين

 

  واآلخرين:لشركاء والزمالء العمل مع ا 1-2

  كاء فس المشاريع وأصحاب المصلحة الزمالء في المنظمة والمتطوعين والشرمع نحن نعمل سوياً  

 إلى االحترام والثقة المتبادلين.  وموثوقة تستند عادلة من خدماتنا بطريقةالمعنيين بنا والمستفيدين 

 

 ونبذ التنمر والتحرش الجنسي. االحترام المتبادل  يرتكز تعاوننا إلى

 

 عليقات البناءةلتاافية واحترام. ونشجع ونثمن بانفتاح وشف اورؤسائن الموظفين التابعين لنانتفاعل مع زمالئنا و نحن

 في الوقت المناسب وبكل احترام. وحل النزاعات خاصة ً 

 

 : والصورة العامة السمعة 1-3

  على وجه الخطأ. العن قصد وال امةسمعتها وصورتها الع نؤذيولن  نحن نحترم عمل جمعية مساندة الشرق

 

 الحق في السرية:  1-4

ترام اح من أجل حاالت معينة بعض المعلومات في وإنما يجب حمايةالنفتاح والشفافية في عملنا، أننا نثمن ا رغم

لين أو مصالح منظمتنا أوأصحاب المصلحة في المشاريع أوالجهات المانحة أوالشركاء أو العامحقوق الموظفين 

 ما يلي: ك يشمل معلومات على غرار وذلالخاصة. 

 بيانات الاألساليب وأو  بعض االجراءات معلومات تتعلق بعمل جمعية مساندة الشرق بما في ذلك تفاصيل حول

 خاصة بالمنظمة. المالية ال

 مراعاة السرية.  معلومات وصلتنا من أطراف ثالثة مستقلة بموجب 

 بالبيانات الشخصية للموظفين والعاملين في المشاريع والمستفيدين.  معلومات تتعلق 

 2018أيار  25بالقانون األوروبي لحماية البيانات الصادر في ذات صلة  معلومات . 



 

   وعدم استخدامها لمنفعة شخصية.  لومات السرية إلى اآلخرينالمع يجب عدم الكشف عن هذه

 

عمل  عية مساندة الشرق في خاللالكشف عن معلومات سرية مرتبطة بعمل جمفي حال كان من الضروري و

 من أجل حماية سريّتها.  مة، يجب اتخاذ كل التدابيرالمنظ

 

وجب ون ميك و الجهة المعنية. كماإالّ بموافقة الشخص المعني أ مات سرية تتعلق بالغيرمعلومكن الكشف عن ال ي

 عقد عمل أو خدمة أو شراكة أو مذكرة تفاهم.  السرية نافذاً بعد إنهاء

 

  

 المساءلة:  (2

 

  الجهات المانحة والمستفيدين من المشاريع: المساءلة أمام  2-1

 ت خيرية خاصة. ونحنومؤسسات وجمعيال جمعية مساندة الشرق من جانب جهات مانحة خاصة وعامة، ت موّ 

من  لة وفعالةونلتزم استخدام الموارد المالية بطريقة مسؤو ،نتحمل المسؤولية أمام الجهات المانحة والمستفيدين

عن أثر عملنا  ونرفع التقاريرعن قرب نرصد تحقيق مشروعنا وأهداف منظمتنا. سوف  من أجلحيث التكلفة 

  .تعزز هذا األثر أو تحدّ منهوالعوامل التي 

 

  االلتزام بالقانون:  2-2

مان هذا ضسؤولون عن ونحن مألمانيا وفي الدول الشريكة نحترم القوانين في ة. وننفذ اتفاقياتنا التعاقدي نحن

 لزم األمر.  االلتزام وتوفير المساعدة القانونية إن

 

 

 النزاهة:  (3

 

  الدعاية:  3-1

 

 بطريقة واقعية وموضوعية وصادقة. باعاتنا حول الوضع في دول التنفيذ نسعى إلى وصف مشاريعنا وانط نحن 

 

 المشاريع: أنشطة سالمة  3-2

 اليبازة وبامتثال تام ألسالمشاريع كافة بإسم جمعية مساندة الشرق بطريقة مهنية ومستقلة وغير منح نفذ أنشطةت  

اآلخرين في عملنا من أجل توفير معاملة  وممارسات وسياسات الجمعية. ونحن ال نرضخ ألي ضغوطات من

 في مجال آخر.أو الحصول عليها  مميزة

 

  السجالت المالية: سالمة  3-3

 قة. ويجبقيبطريقة صحيحة ودل جمعية مساندة الشرق في سجالت كافة المعامالت المالية المتعلقة بعم ينبغي قيد

 الجمعية. وإجراءات  المعمول بها قاً للقوانينوف حفظ كل السجالت

 

 

 

 

 

 



 العدل:  (4

 

  :عدم االنحياز  4-1

على أساس الجندر أو الوضع العائلي أو لون البشرة أو لحاجة فقط ومن دون أي تمييز انقوم بعملنا على أساس 

عي أو االعاقة أو الهوية  العلمي أو األصل االجتماالنظرة إلى العالم أو الثقافة أو الطبقة أو المستوى الدين أو 

 أو السن أو الجنسية. الجنسية

 

وال ننخرط في خالفات ذات طبيعة سياسية أو عرقية أو دينية أو  األعمال العدائية في إلى أي طرف نحن ال ننحاز

 إيديولوجية. 

 

ا من رهغيأو العسكرية أو بمنأى عن األهداف السياسية أو االقتصادية  ن نتصرفم اإلنساني، نحالدع وفي سياق

 قد يصبو إليها اآلخرون.األهداف التي 

 

 

 :التضارب في المصالح (5

 

  الرشوة االيجابية والسلبية:  5-1

نسعى ألن ت عطى أن نطلب أو نقبل أو نعرض أو نعطي رشاوى أو  -ال مباشرةً وال غير مباشرة–من غير الجائز 

  الرشاوى. 

 

  لهدايا وسائر المنافع:قبول ا 5-2

المصلحة أو  من موظفي جمعية مساندة الشرق أو أصحاب منافع الشخصيةمن غير الجائز قبول الهدايا وسائر ال

منح مرةً واحدة وذات قيمة ت  إالّ إذا كانت تلك هدايا  الشركاء في المشاريع والمستفيدين منها أو أي طرف آخر مهتم

 د.أ.(.  45يورو أو  35)ذات قيمة هي دون زهيدة وضمن حدود المعقول 

 

و ينبغي أالّ تهدف إلى التأثير على أي قرار أدائماً. و بنوايا مهنية صادقة والترفيها والضيافة يجب أن ترتبط الهداي

 فعل، كما يجب إبقاؤها ضمن ما هو مقبول اجتماعياً وجائز قانوناً. 

 

ة ضلية في عمليلصالح جمعية مساندة الشرق أو إعطاء األففادة شخصياً من أي فرصة عمل االست من غير الجائز

ومن دون الحصول على إذن مسبق  من دون هدف منطقي المقربينحد األقارب أو األصدقاء التوظيف/التعاقد إلى أ

 من الجمعية. 

 

شخصية من دون الحصول على إذن  ة مساندة الشرق أو مواردها ألغراضاستخدام ممتلكات جمعي ال يجوز

 مسبق. 

 

 بها إالّ إذا توافر الحق الحد من تسهيل المدفوعات النقدية  وتفاديها حيثما أمكن. وال يمكن القيام  من الضروري

 وينبغي أن تتم المساءلة بخصوصه وأن يتقيد بإجراءات الجمعية.  الصريح للقيام بهذا الفعل

 

 

 

 

 

 



 أخالقيات العمل: (6

 

  عمليات الشراء: 6-1

ية النوعادلة وشفافة وحيادية من أجل ضمان الكفاءة والسلع وأنشطة المشاريع وفقاً لعملية ع نحن نقوم بشراء

  األفضل.

 

نحن سوف نعزز االقتصاد المحلي حيثما أمكن ذلك عبر شراء أنشطة المشاريع والسلع المحلية وعقد الشراكات مع 

 المنظمات المحلية. 

 

 األسعار والتسليم: 6-2

 ومزودي خدمات يقدمون أسعاراً للسلع وأنشطة المشاريع وفقاً ألسعار األسواق المحلية.  موردينحن نعمل مع  

 ط وفقاً لشرو/مزودي الخدمات أن يضمنوا تسليم أنشطة المشاريع والسلع في الوقت المحدد ويتعين على موردي

 الجمعية. 

 

  :مة والجودةالصحة والسال  6-3

الجودة والصحة والسالمة من المطبقة بشأن  يتقيدون بجميع القواعدومزودي خدمات  مع مورديال نعمل إال نحن 

 جمعية مساندة الشرق. وأنشطة مشاريع تلبّي احتياجات ع توفير سلأجل 

 

سوف تستخدم جمعية مساندة الشرق مدونة السلوك هذه كجزء من إجراءات اختيار وتقييم موردي/مزودي 

المشاريع في حال  الشركاء فيموردي/مزودي الخدمات و مع. وتحتفظ الجمعية بحق إنهاء عالقة العمل الخدمات

  أعاله. المحددةلمبادئ يحترموا الم 

 

 

 

 

 

 

 

لجمعية اريع افي مشبعد قراءة مدونة قواعد السلوك المهني لجمعية مساندة الشرق والتوقيع عليها، يلتزم العاملون  
مساندة الشرق  جمعية وااللتزام بها في خالل عملهم مع ولحساب المبادئ المذكورة للمعايير المهنية احترام

  .(Orienthelper)منظمة "جمعية مساندة الشرق" في لبنان  وشريكتها المنفذة
 

ن جانب م و انتهاك لمدونة السلوك نشهد على ارتكابهأ غ الفوري عن أي سلوك مشبوهعلى التبليكما نوافق بموجبه 
. يمكن إرسال الرسائل  feedback@orienthelfer.de آخرين. الرجاء التبليغ على عنوان البريد االلكتروني التالي: 

  كنتم تفضلون ذلك(.قاء على إسمكم سرياً )في حال ، أو يمكن اإلبااللكترونية من دون ذكر إسمكم
 

 

 __________________     ___________________ 

 الصفة                                                                    االسم                     

 

 

  _________________    ___________________ 

 التوقيع                                                                  التاريخ           

mailto:feedback@orienthelfer.de

