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مقّدمة.1
یوّضح میثاق السلوك ھذا المعاییر السلوكّیة المتوّقعة من كاّفة أفراد فریق سیناریو، سواًء الفریق األساسي والمتعاقدین/ات والمتطّوعین/ات

واألمناء. ُیشَتَرط على جمیع أفراد فریق سیناریو قراءة وتوقیع ھذا المستند باإلضافة إلى سیاسة الحمایة لدینا (مستند منفصل).

یوصى بالتواصل مع مسؤول الموارد البشریة للحصول على المزید من اإلرشادات أو الدعم في حال وجود أي أسئلة أو مخاوف تتعلق بالحقوق
والواجبات، أو في حال مواجھة أي خالفات مع مدیرك\تك أو زمالئك أو حصول أي تغییر على صعیدك الشخصي.

الصّحة واألمان.2
منتخلوعملبمساحةملتزمونفإّننالذاالنجاح.علىوالقدرةوالسعادةباألمانوالمستفیدون/اتالفریقفیھایشعرعملبمساحةسیناریوتلتزم

خطر اإلصابات واألمراض. وتشمل الصّحة في منظورنا الصّحة النفسّیة.

(حولالفارغةالمربعاتبملءتقومأنیجبعادًةمعك.بمشاركتھاعلیكالمشرف/ةوسیقومالمشاریع،لجمیعللمخاطرتقییماتلدینایوجد
أرضیة(مثلرؤیتھقبلالمكانفيالموجودةالمخاطرتوقعیمكنناالألنناوذلكلك،جلسةبأولللقیامالمكانإلىتصلحیناألنشطة)تنفیذمكان

زلقة أو درج شدید اإلنحدار، الخ.)

أوالكبارمعالتعاملأثناءمسؤولیتكھوالمساحةأمانعلىالحرصإنلدینا.الحمایةسیاسةإلىالرجوعالرجاءاألطفال،علىاآلمنلإلشراف
األطفال. إضافًة إلى ذلك، أخبر/ي الجمیع عن مكان مخرج الطوارئ في أي مساحة جدیدة (عرض مسرحي على سبیل المثال).

باإلضافة إلى ذلك یجب على جمیع المتعاقدین على علم والتزام بسیاسة سیناریو المتعلقة بالصحة والوقایة من كوفید.

كما یجب ذكر أي حادثة متعلّقة بالصحة واألمان في استمارة تقریر الحوادث (یمكنك طلب نسخة عند الضرورة)

التنقل
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تبعاً لإلحصاءات، الخطر األكبر الذي یواجھ الموظفون أو المشاركون یحدث خالل رحلتھم من والى العمل في الطریق. النقاط أدناه مذكورة في
میثاق السلوك ولكنھم یستحقوا التكرار. من مسؤولیة كل الموظفین التأكد من التالي:

على الركاب جمیعاً ارتداء حزام األمان، بغض النظر عن مكان جلوسھم في السیارة.●
على السائق أن یقود بمسؤولیة. ال تشعر بالخوف من أن تقول أي شيء للسائق عندما تشعر أنھ یقود بسرعة على سبیل المثال،●

(یمكنك أن تقول الموضوع یندرج في میثاق سیناریو). كما یجب على السائق عدم استخدام ھاتفھ المحمول خالل القیادة.
یمكن للسائق أن یأخذ فترات للراحة (أو یبدل مع شخص آخر) خالل رحلة طویلة. خذوا فترات االستراحة بعین االعتبار عند●

االنطالق الى المكان المقصود. كي تصبح فترات االستراحة ممكنة.
أن السیارة تملك بولیصة تأمین، وتمت معاینتھا من قبل وزارة النقل (كما یجب التأكد من الدوالیب وضغطھم قبل الرحلة).●
عند استعمال التاكسي، سیتم التعامل مع شركة سیارات جدیرة بالثقة.●

لسلوك المالئما.3
المعاییر الدنیا المتوّقعة من أفراد الفریق:

العمل التعاوني مع اآلخرین/األخریات لتحقیق األھداف.●
یجب على المدراء/المدیرات إدارة األداء بطریقة مالئمة وعادلة.●
إعطاء واستقبال النقد البّناء كجزء من طبیعة العمل الیومي.●
أخذ وجھات نظر اآلخرین/األخریات بعین االعتبار لتسھیل الوصول إلى اتفاق●

التنّمر والتحّرش واالعتداء
تطّبق سیناریو سیاسة عدم تسامح على اإلطالق مع التنّمر والتحّرش واالعتداء، وتشمل تعریفات ذلك (باإلضافة إلى تعریفات أخرى):

أي سلوك (أفعال، كلمات، إشارات... سواًء وجھاً لوجھ أو بشكل آخر) غیر مرغوب بھ من الطرف اآلخر.●

أي سلوك ینتھك كرامة الطرف اآلخر أو یخلق بیئة عدائّیة أو مھینة أو ھجومّیة.●

أمثلة عن سلوكّیات غیر مقبولة:

السلوك العنیف أو العدائي كالصراخ أو اإلھانات الشخصّیة.●
نشر اإلشاعات أو النمیمة المؤذیة، أو إھانة األشخاص.●
اإلثنّیة).(مثال:2010عامالمّتحدةالمملكةعنالصادرالمساواةبقانونمحمّیةصفاتعلىبناًءالتمییز●
االحتكاك الجسدي الغیر مرغوب بھ.●
العزل أو اإلقصاء المتعّمد أو عدم التعاون في العمل.●
النقد المستمّر دون أساس.●
اإلكراه، مثل الضغط لتبّني معتقد سیاسي أو دیني معّین.●

االستغالل واالعتداء الجنسي
:تطّبق سیناریو سیاسة عدم تسامح على اإلطالق مع االستغالل واالعتداء الجنسي، وتشمل تعریفات ذلك

أي فعل اعتداء أو استغالل جنسي، أو أي شكل آخر من أشكال السلوك الُمھین أو االستغاللي جنسّیاً.●
كعذر.الشخصعمرتقدیرسوءُیقَبلوالعاماً)،18(دوناألطفالمعجنسينشاطأي●
استخدام األطفال أو الكبار لتقدیم خدمات جنسّیة لآلخرین.●
مقایضة النقود أو التوظیف أو البضائع أو الخدمات مقابل الجنس.●
أي خدمة جنسّیة مقابل مساعدة أو خدمة لمستفید/ة.●
زیارات ألماكن العمل الجنسي أو أي أماكن خارج حدود الزیارات.●

للسلطةكاستغاللعمره/ا)عنالنظر(بغضمستفید/ةوأيالفریقمنفردأيبینحمیمّیةأوجنسّیةعالقةأيسیناریوتعتبرذلك،إلىإضافًة
وانتھاك لھذا المیثاق.
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أویشتبھأویالحظقدمنفصل،بشكلأدناه).(موجودةالمخالفاتعناإلبالغآلیةعبرمخاوفأيعنتقاریراًسیناریوفریقأفرادیقّدمأنیجب
الحمایةإجراءاإلجراءاتتتبعالحالة،ھذهفيالعمل،بیئةخارجالمستفیدین/اتبحقجنسياستغاللحدوثعلىالفریقأفرادیّطلع

المنصوص علیھ في سیاسة الحمایة (كما ھي الحال عند وقوع أي نوع آخر من االعتداء).

مكافحة االحتیال والفساد والرشوة.4
قیمةذيشيءأيتقدیمعرضالفریقأفرادعلىباّتاًمنعاًُیمنعوالرشوة.والفساداالحتیالمعاإلطالقعلىتسامحعدمسیاسةسیناریوتطّبق
مبالغدفععرضأومبالغدفعسیناریوفيُیمنعمستحّقة.غیرامتیازاتنیلبھدفالحكوماتأوالتمویللمسؤوليمباشرغیرأومباشربشكل

والفساداالحتیاللمكافحةالكاملةسیاستنامننسخةطلبیمكنكشخصّیة.أومھنّیةمنفعةعلىالحصولأوالتأثیربھدفقیمةذيشيءايأو
والرشوة.

المشتریات والتقاریر المالّیة.5
مواردأوتمویلأيإنشاءُیمَنعالمضلِّلة.أوالخاطئةالبیاناتتسجیلُیمَنعبأمانة.البضائع)إیصاالت(مثال:سیناریوتعامالتكاّفةتسجیلیجب

غیر معَلن عنھا لسیناریو. ال یمكن إجراء أي دفعة بالنیابة عن سیناریو دون إذن المدیر/ة المباشر، والوثائق الالزمة في حال الضرورة.

قبول المنفعة / الھدایا.6
الموّردون/ات،الزبائن،المستفیدون/ات،(أمثلة:معھانتعاملالتياألطرافمنأيمنمنفعةأيقبولسیناریوفریقأفرادعلىُیمَنع

بسجّلالمشاركالمدیر/ةیحتفظمشارك.مدیر/ةمنمكتوبإذنعلىالحصولمنفعةأيبقبولالراغبینالفریقأفرادعلىالمتعاقدون/ات).
كامل للطلبات والموافقات.

أفرادمنُیطَلبالحال،وبطبیعةإذن.علىالحصولدونقبولھاوُیمَنعلسیناریوھدّیًةالعملسیاقضمنالفریقألفرادمقّدمةھدّیةأيُتعَتبر
الفریق رفض العرض إن كان یتعارض مع مصالح سیناریو أو یؤّدي إلى شكاوي متعلّقة بالتحّیز.

ُیسَمح استثناًء قبول الھدایا ذات التكلفة المنخفضة والتي قد ُینَظر إلى رفضھا كإھانة.

تضارب المصالح.7
ینشأ تضارب المصالح عندما تتعارض المصالح الشخصیة ألحد أفراد الفریق (أو أسرتھ/ا أو أصدقائھ أو من تربطھ بھم صلة) مع مصالح
سیناریو. یجب على أفراد الفریق االمتناع عن استخدام منصبھم أو المعلومات التي یحصلون علیھا أثناء تأدیة مھامھم لخدمة مصالح ھؤالء
د. یوجد لدى سیناریو سیاسة منّظماتّیة د مع شركة أقربائھ بشكل متعمَّ األشخاص. مثال: عندما یتعامل الموظف/ة المسؤول عن اختیار مورِّ

لتضارب المصالح (مثال: كیف نحكم على قبول التبّرعات)، یمكنك طلب نسخة عنھا.

المعلومات السّریة والحصرّیة.8
ھذهإلىوصوللدیھم/نمّمنالفریقأفرادعلىیجببذلك.تصریحدونحصرّیةأوسّریةمعلوماتأيمشاركةالفریقأفرادعلىُیمَنع

لقدالمالئمة.بالطرقاالستخداموسوءالتخریبمنحمایتھاالمعلومات المشاركین/ات)عنمعلومات(مثال:الشخصیةالبیاناتمشاركةُتشكِّ
دون ترخیص انتھاكاً لمعاییر الخصوصّیة أیضاً.

أمالك سیناریو.9
إساءةُتمَنعالعمل.أنشطةلخدمةمالئمبشكلاستخدامھاعلىسیناریوتملكھاأدواتأيإلىوصوللدیھم/نالذینالفریقأفرادیحرصأنیجب

استعمال المواد أو استخدامھا ألغراض شخصّیة أو بیعھا.

حقوق الملكیة الفكریة لسیناریو.10
الموسیقىأوواألغانيبالیكتسیناریومثلسیناریو،إلىتعودالمتعاقدإلىوُتقّدمسیناریوعنصادرةمواردأليالفكریةالملكیةحقوقجمیع

المسجلة.

السیاسات البیئّیة.11
أثناءالقیملھذهنناصرأّنناكماالعمل.أثناءالفریقأفرادمنالمثلونتوّقعاإلمكان،قدرالنفایاتواستخدامتدویروإعادةبتقلیلسیناریوتلتزم

عملنا. في ما یلي مثاالن:
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بّراداستخدامعلىأواستراحة،كّلبعدرمیھابدلالورقّیةكؤوسھمعلىعالمةوضععلىالمعلّمین/اتتشجیعالفریقألفرادیمكن●
الماء عَوضاً عن العبوات البالستیكّیة.

نتشارك وسائل النقل كّل ما سنحت الفرصة (مثال: مشاركة السّیارة)●

الصفحات الشخصیة على وسائل التواصل االجتماعي.12

وانستغرام)،وتویترالفایسبوكعلىseenary0(االجتماعيالتواصلوسائلعلىسیناریومتابعةعلىسیناریوفریقأفرادكلنشجعنحن
ونشر ومشاركة منشورات سیناریو على وسائل التواصل عند الرغبة. باإلضافة إلى ذلك:

جمیع أفراد سیناریو ھم سفراء لعمل سیناریو: المستفیدون والممولون والشركاء وجمیع الجھات األخرى التي نتعاون معھم یمكنكم●
بالتأكید رؤیة الحسابات الشخصیة العامة، لذا مشاركة أي منشور عنصري أو یمیز بین الجنسین أو معادي للمثلیین أو غیر الئق أو

تحریضي ُیعد  انتھاك لمدونة السلوك.
فذلك ُیعارض قیم منظمتنا ویشكل خطًرا على سمعة سیناریو.

).8للبند(وفقاًسیناریوعنسریةمعلوماتأيمشاركةأونشریمكنھمالسیناریوأفرادجمیع●
جمیع أفراد سیناریو ال یمكنھم على اإلطالق نشر أو مشاركة أي صورة أو مقطع فیدیو للمستفیدین من دون أن تكون منشورة أوالً على●

صفحات سیناریو الرسمیة.
لالستیضاح حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي والمنشورات التي تتضمن المستفیدین، یرجى اإلطالع على سیاسة الحمایة في●

سیناریو.

االلتزام بالمیثاق.13
ُیطَلب من كّل أفراد فریق سیناریو التوقیع على قسم التصریح إلظھار االلتزام بھذا المیثاق. ستحتفظ سیناریو بھذه التصریحات.

معاییرمعالسلوكھذایتماشىھلأ)نفسھ/ا:علىالتالیةاألسئلةطرحبالشخصیجدرأخالقي،غیریكونبأنُیحَتَملسلوكأيمصادفةعند
فعلردیكونقدكیفه)بھ؟قمتبماآخرشخصإخبارحیالأشعركیفد)زمالئي/مدیري؟رأيھوماج)قانوني؟ھوھلب)سیناریو؟

المستفید/الزبون؟ و) ما سیكون رأي سیناریو اذا انتشر خبر عن ھذا في جریدة؟

العقوبات.14
قانونمعیتماشىبماالداخلّیةالتأدیبّیةاإلجراءاتفیھابماالمالئمةاإلجراءاتبأخذسیناریوستقومالمیثاق،ھذاالفریقأفرادأحدانتھكإذا

العمل. في حال االشتباه بفعل ُجرمي، سنقوم برفع تقریر للسلطات الحكومّیة أو القانونّیة المختّصة.

عقدُیمكنالحقائق،جمعمرحلةبعدالشكوى.مقّدم/ةمعلقاًءیطلبوقدبتحلیلھاالمشاركینالمدراء/المدیراتأحدیقومالشكوى،استالمبعد
االنتھاكإلىوإشارةللحقائقملّخصذلكفيبماوالتوقیع،التاریخمعكتابّیاًالقرارتحریریتمثّمباالنتھاك.المّتَھمالموّظف/ةمعتحقیقياجتماع

ودوافعھ.

قد تأتي العقوبة على الشكل التالي:
تحذیر.●
رسالة تأنیب خاّصة أو علنّیة.●
نقل إلى مھّمة أو وحدة أخرى.●
التوقیف المؤقت عن العمل.●
الفصل النھائي.●

التقاریر / اإلبالغ عن المخالفات.15
تلتزم سیناریو بثقافة منتفحة تحترم معاییر الشفافّیة والمساءلة، حیث یمكن ألفراد الفریق اإلبالغ عن مخاوفھم/ن المشروعة بسّرّیة.  تشمل ھذه

المخاوف أي انتھاك لھذا المیثاق باإلضافة إلى
أي فعل ُجرمي.●
الفشل في االلتزامات القانونّیة.●
إساءة تطبیق العدالة.●
أي خطر على صّحة وأمان األفراد.●
أي ضرر بیئي.●
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أي إخفاء متعّمد ألي معلومات تتعلّق بما سبق.●

(جھاتنفسھالبلدفيالمخالفاتعنلالبالغاالتصالجھةأوالمباشرالمدیر/ةإعالمالفریقأفرادعلىیجبسبق،مّماأيحدوثحالفي
االتصال موجودة أدناه). في حال استحالة ذلك، یمكن ألفراد الفریق التوّجھ مباشرة إلى األمناء.

إن(إّالأیضاًمخالفةوجیھسببدونخارجّیاًاإلبالغقبلداخلّیاًاإلبالغعدمأّنكماأیضاً.مخالفًةبالمخالفة)العلمحال(فياإلبالغعدمویعّد
كان لدى الشخص أساس متین لالعتقاد بتوّرط الموظف/ة المسؤول عن التحقیق).

ستحافظالطلب،عندالمخالفات.عناإلبالغإجراءاتاتباعوبعدمشروعةمخاوفعناإلبالغبسببأذىأليالفریقمنفردأيیتعّرضلن
ھذهفيالمشاركالمدیر/ةویقوممعّینة،ظروففيالشكوىمقّدم/ةشھادةُتطَلبقداإلمكان.قدرالشكوىمقّدم/ةھوّیةسّرّیةعلىسیناریو

الحالة بإعالم الشخص.

یحصلأنُیفَتَرضولكنالشكوى،تعقیدمدىعلىالمعالجةفترةتعتمدممكناً.ذلككانحالفيالتحقیقنتیجةعلىالشكوىمقّدم/ةإطالعسیتّم
م/ة األمناء.أوالتنفیذيللمدیر/ةتقریركتابةالنتیجةعنالرضاعدمحالفيالشكوىلمقّدم/ةیمكنعمل.أّیأم10فترةخاللإجابةعلىالمقدِّ

جدولفياألشخاصجمیععنھا.نسخةطلبیمكنكالمخالفات،عناإلبالغسیاسةفيالمخالفاتعناإلبالغإلجراءاتمفّصلشرحھنالك
جھات االتصال أدناه یتكلّمون العربّیة واإلنكلیزّیة.

المخالفاتعنلالبالغاالتصالجھات

البرید االلكتروني الواتسابرقم رقم الھاتف االسم والدور الوظیفي البلد

lama@seenaryo.org +44 7933 353170 +961 78 967 028 لمى أمین (كبیرة مدراء الفنون) لبنان

lara@seenaryo.org +44 7999642812 +9627 9845 6048 الرا مكایفور (المدیرة القطریة) األردن

salim.salamah@gmail.com +44 7503 236439 +44 7503 236439 سلیم سالمة جمیع البلدان

المستفیدون/ات واإلبالغ عن المخالفات
ھذهلھمتقدمأنیجبالتصویر.علىالموافقةالستمارةالخلفيالوجھعلىالمستفیدین/اتجمیعلدىأیضاًموجودةھذهاالتصالجھاتإن

االتصالجھاتأحدإبالغالحالةھذهفيمنكالمطلوبمخاوفھم،عنمباشرةإخباركللمستفیدین/اتیمكنكمااألولى.الجلسةفياالستمارة
في الجدول، أو اتباع إجراءات سیاسة الحمایة لألمور المتعلّقة بالحمایة.

داعيالآخره.إلىأسئلة،أوشكاوىأيأوشيءأيعنللحدیثدائماًمتاح/ةأنكالمستفیدین/اتإخبارالمفیدمنیكونقدالمشروع،بدایةفي
ألن یكون طرح الموضوع ثقیالً، ویمكن التطّرق إلیھ في أي حوار ترحیب اعتیادي.
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SOC01لسیناریوالسلوكیةالقواعد.١٤

…للمحافظة على نفسي واالخرین

یجب االدراك بآن افعالي على االنترنت یمكن ان یشاھدھا االخرین●
خالل النشاطات، یجب على كل شخص ان یكون مسؤوال عن سلوكھ عند استخدام االنترنت بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي. المنصات●

واأللعاب والتطبیقات، ویشمل ذلك الموارد التي یمكنك الوصول الیھا واللغة التي تستخدمھا.
لن أقوم بالتصفح او التنزیل او التحمیل لرسائل والصور ومقاطع الفیدیو التي تعتبر مسیئة او غیر قانونیة.●
لن أقوم بإرسال أي مواد تحتوي على أي نوع من التسلط او العدوانیة او التنمر والمواد الغیر شرعیة●
لن أقوم بإعطاء أي معلومات شخصیة لیي عبر اإلنترنت، مثل رقم الھاتف أو العنوان ولن أشارك أرقام االخرین دون إذنھم.●
لن أقوم باإلفصاح عن كلمات المرور الخاصة بي ألي شخص●
إذا كنت بمكالمة فیدیو احرص على اظھار وجھك لیتمكن جمیع المشاركین من رؤیتك.●
لن أقوم بترتیب أي لقاء عبر االنترنت مع المشاركین الذین اعمل معھم بخصوص نشاط ال عالقة لھ بالذي تقدمھ سیناریو●

…لكي اتمكن من إقامة اجتماعات او جلسات عبر مكالمات الفیدیو سوف أقوم ب

إبقاء مكبر الصوت الخاص بي على وضع الكتم في حال عدم تكلمي●
سأحترم أوقات بدایة ونھایة االجتماعات والوصول في الوقت المحدد لجلسات●
سوف أقوم باختیار مكان ووضع مناسب (على سبیل المثال لیس غرفة النوم) للمشاركة فیھ●
سأرتدي مالبس مناسبة (على سبیل المثال لیس مالبس النوم)●
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