
 جمعية اتحاد المرأة األردنية

 سياسة مكافحة الفساد

 

يحرص على سياسة عدم التسامح مع أي شكل من أشكال الفساد، ضمن  األردنية اتحاد المرأة جمعيةإن

 التالية: ضوابطال

 عدم القبول بالفساد -

 الوقاية من الفساد -

 االستجابة السريعة -

 التبليغ عن أي حالة فساد -

 الهدايا -

 المقدمة

قانونية أمام القانون. أحياناً يكون الفساد هو أي  مخالفةليست كل النشاطات المعرفة بحالة فساد تعتبر 

 تعارض مع المعايير األخالقية واألدبية للمؤسسة.

إن الفساد موجود بمختلف المجتمعات، حيث أن بعض األشخاص وتحت ظروف معينة لديهم النزعة للقيام 

مجتمع، سواء بمستويات عليا أو دنيا. إن جمعية اتحاد المرأة األردنية يقف ضد بأنشطة تعتبر فاسدة في ال

 جميع درجات الفساد الممكنة على كافة المستويات.

وسوء استخدامها. إن الفساد يعد إن الفساد يشكل عائقا أساسيا أمم التطوير ويعد سببا أساسيا في هدر الموارد 

ا يفاقم معانات الشعوب، وتعد المرأة من أكبر المتضررين نظرا ذو ضرر أكبر في المجتمعات الفقيرة مم

ألنها في العادة ضمن الشريحة االكثر ضعفاً وفقراً في تلك المجتمعات، مما يزيد من اهتمام جمعية اتحاد 

 المرأة األردنية بمكافحة جميع أشكال الفساد.

إن عه للحصول على منفعة خاصة. يحدث الفساد بشكل عام عندما تسنح الفرصة ألحدهم باستغالل موق

فعلية لمنع حدوث لذا يجب اتخاذ إجراءات التعرف على حاالت الفساد أو إثباتها هو عملية صعبة ومكلفة ،

الفساد، عبر توفير دليل إرشادي واضح، ونظام  وإجراءات عمل سليمة، باإلضافة إلى زيادة الوعي 

 والحرص على نظام رقابة وتوثيق فعال.

تصة، صنيف حالة الفساد كمخالفة قانونية، يجب التبليغ عنها مباشرة لإلدارة والجهات األمنية المخفي حال  ت

وفي حال تبوتها كجريمة، تتخذ العقوبة المناسبة لمرتكبها ويتم فصله عن العمل. وبما أن ثبوت حالة الفساد 

يتبع ذلك مطالبة بتحمل المسؤولية أو عدم القدرة على كشفها قد يؤدي إلى سحب التمويل من المانحين ، فقد 

 .لتعويض أي خسائر المالية المترتبة عليه



 التعريف

عرف الفساد بأنه استغالل وخيانة الثقة أو السلطة أو الموقع الوظيفي بما إن جمعية اتحاد المرأة األردنية ت

ويشمل الفساد  يؤدي لمنفعة شخصية غير شرعية لألفراد أو األحزاب السياسية أو الشركات أو غيرها.

 الحاالت التالية:

 الرشوة -

 االبتزاز -

 والتحييز المحسوبية -

 تضارب المصالح -

 االختالس -

 االحتيال -

 محاباة األقارب -

 مجاالته

إن سياسة مكافحة الفساد هذة تشمل جمعية اتحاد المرأة األردنية بكافة فروعها، ويجب تطبيقها على 

 المستوى الداخلي وعند التعالمل مع الشركاء.

تطبق هذه السياسة على جميع الموظفين والمؤسسات الشريكة على كافة المستويات وخالل جميع و 

النشاطات. وعلى الشركاء ضمان قنواتهم الخاصة للتبليغ عن أي شبهة فساد باإلضافة  لما ذكر في هذه 

 الوثيقة.

 المسؤوليات

عن سياسة مكافحة الفساد في جمعية اتحاد المرأة  الهيئة االداريةالعام هو المسؤول عن تبليغ  المديرإن 

بسياسة مكافحة الفساد في االتحاد، باإلضافة آلليات التعرف األردنية. وعلى كل مدير قسم تبليغ موظفيه 

 والتبليغ عن حاالت الفساد، وسبل التعامل مع األخطار الناجمة عنها.

والوقاية منه، والتعرف واالعتراف بمخاطر  على كل الموظفين العمل بشكل فعال على مكافحة الفساد،

 الفساد، والتبليغ عن أي خلل في إجراءات العمل أو أي شبهة فساد في االتحاد.

 بالفساد القبول عدم

سياسة عدم قبول قطعي للفساد، وهذا يعني أن االتحاد  لن يقبل أو  اإن جمعية اتحاد المراة األردنية لديه

فسياسة عدم القبول يجب أن ال تشكل خطراً على حياة  األفراد أو صحتهم أو رغم هذا،  يتسامح مع الفساد.

 على غيرهم.

في حال وجود تهديد، فإن سالمة األفراد لها االولوية. وفي حال أكره أحد الموظفين على المشاركة بالفساد  

 بأي شكل، فيجب اإلبالغ وتوثيق هذه الحالة، لتشخيص األسباب ومنع حدوث حاالت مماثلة في المستقبل. 



السلبية للفساد، مما ينعكس على خلق عالم على وعي ودراية باآلثار إن سياسة عدم القبول تعني أن األفراد 

 يسوده العدل والمساواة. كما يتضمن الوعي بمسببات الفساد بما يمكن من العمل على الوقاية منه.

 الوقاية من الفساد

 إن بعض الحاالت التي قد تشجع على الفساد ويجب مراقبتها للحد منه تشمل ما يلي:

 .الفرصة: منع أو تقليص أي فرصة للفساد -

 ثقافة المؤسسة: حسن اإلدارة، الحرص على الشفافية، زيادة الوعي لدى الموظفين. -

 تسامح مع أي شكل من أشكال الفساد، العمل على سياسة رادعة.التسامح مع الفساد: يجب عدم ال -

 السريعة االستجابة

نشاطاته من الشركاء، يجب عند االشباه باإلخالل في إجراءات العمل أو في حالة فساد في االتحاد أو خالل 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقيق في المسألة. وتتحمل اإلدارة مسؤولية التحقيق واتخاذ اإلجراءات المناسبة.

وفي حال االشتباه بفساد أحد المديرين، فيجب إبالغ من هو أعلى منه إدارياً، أو لمدقق حسابات المؤسسة أو 

 نية )وفي هذه الحالة تتولى السلطات األمنية عملية التحقيق(.اللجان القانونية أو الجهات األم

 وإذا لزم األمر يمكن إجراء تدقيق مالي بهدف التحقيق في شبهة الفساد.

 فساد حالة أي عن التبليغ

 يجب ضمان الشفافية والنزاهة عند العمل على مكافحة الفساد. 

ل أو أي شبهة فساد، فعليه إبالغ اإلدارة، وال في حال مالحظة أحد الموظفين حصول خلل في إجراءات العم

يشترط أن يقدم الدليل القاطع أو المعرفة الكاملة بمالبسات  الحالة، ويجب حمايته من االبتزاز أو االنتقام 

 جراء بالغه.

 

 الهدايا

 إن جمعية اتحاد المرأة األردنية تتبنى سياسة عدم القبول للهدايا.

ن األردني. ولهذا يتم رفض الهدايا بما يترتب عليها من مالحقات قانونية. إن الرشوة هي جرم ضمن القانو

 وتحدد العالقة بين المستفيد والمستقبل ما إن كانت الحالة هدية أم رشوة.

إن األشخاص الذين تربطهم عالقة صداقة مع المؤسسات والشريكة أو المانحين  عليهم عدم قبول الهدايا 

 معهم.حتى تنتهي فترة العمل 



يمكن لألشخاص الذين قاموا بزيارات عمل أو تمت دعوتهم لفعاليات كمتحدثين أو استضافتهم كضيوف، أن 

 يقبلوا الهاديا الرمزية ، على أن ال تكون شخصية  وال يتم مبادلتها بمبالغ مالية.

 

 

 


