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 االساسية المبادئ 

ن  ن سيتم تعيي  ي المجتمعات المضيفة بما يتماشى مع أحكام خطة االستجابة األردنية.   المعاوني 
ن فن  السوريي 

ر ي "عدم إلحاق الضن
ا إىل المبادئ اإلنسانية األساسية المتمثلة فن

ً
تدابي  ملموسة لمنع  المنظمات سوف تتخذ   "،استناد

اعات داخل المجتمعات  ن ي ذلك  المستهدفة،الين
  المالحظات،و شكاوى لتقديم ال آليات  توفي   وتعزيز مبدأ التشاور بما فن
وع   .مع بذل الجهود لمنع الفساد أثناء تنفيذ المشى

ن  ن الداريي   )ما يجب القيام به(   واجبات المعاوني 

ي الطابور وينظم عملية دخولهم وخروجهم من و  .1
ي اصطفاف الطلبة فن

ساحة، دون ىل الصفوف وال إيساعد فن
 تزاحم أو عنف أو تمرد. 

ن بالتنسيق مع  يتفقد  .2 ن والمنقطعي  غياب وحضور الطلبة والتواصل مع أولياء األمور ويتابع الطلبة المتشبي 
بوي.   المرشد الير

احات وبعدها.  .3 ي متابعة نظافة الغرف الصفية وساحة المدرسة أثناء االسير
 يساهم فن

ن والطلبة.  .4 ي توزي    ع الكتب المدرسية واللوازم والقرطاسية للمعلمي 
 يساعد فن

ي تهيئة قوائم المواد  يساعد  .5
ات العلوم والحاسوب،( وفن ي مرافق المدرسة )مكتبات، مختير

الطلبة أثناء تواجدهم فن
ي هذه المرافق.  

 الالزمة الستخدام الطلبة فن
ي ساحات المدرسة. عاقة اإل يساعد الطلبة ذوي  .6

ي غرفة الصف وفن
 وصعوبات التعلم فن

ي حالة وجود  .7
بوي فن مثل   -مشكلة او تهديد يؤثر عىل سي  العملية التعليميةي  أيبلغ مدير المدرسة والمرشد الير

.. الخ  و أحاالت العنف   التأخي 
 طفال. استقبال وخروج األ  أثناءطفال األ  رياض يساعد معلمي  .8
 خرى يحددها مدير المدرسة. أدارية إي مهمات أ .9

 
 متطلبات إجبارية: 

   العليا  الدارساتشهادات ولوية لحملة  وتعىط األالعامة يحمل شهادة الثانوية  ▪
 يمتلك مهارات الحاسوب  ▪
ي  ▪

ي العمل التطوعي فن
 ردن األلدية الرغبة بالمشاركة فن

ن  ▪  توفر بطاقة المفوضية لشؤون الالجئي 
 توفر البطاقة األمنية الصادرة عن وزارة الداخلية   ▪
وس كوفيد ▪ ي جرعت ي مطع وم كوفيد   19-توفر شهادة مطعوم في 

)يستثنن من هذا المتطلب   19 -تفيد بتلقر
 ألسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه(المطعوم األشخاص الذين لم يتلقوا 

 صورة شخصية ▪
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 نظام األجور والدفع

 
 

امباالمنظمة اليونيس      ف   تقوم .أ  ن ي المدارس    لير
ن فن ن اإلداريي  ي تيس      ي  العمل للمعاوني 

ي والمس      اعدة فن
بتقديم الدعم اللوجس      نر

ي والمالحظات  و الص     باحية  
م المعاون بتقديم التقارير الش     هيية والتقيير النهاظا ن ىل إالمس     ائية وتغطية التكاليف المالية ويلير

ي شامال بدالت  260: الحوافز مدير المدرسة المعنية. 
 المواصالت والتواصل. دينار أردظن

 
ام  باإلض     افة إىل اإل .ب ن ي لير

ي تق      ن
  ،مهام نفس الالقيام ب مقابلللرجال والنس     اء  متس     اوية حوافز    بتقديم  بمعايي  المس     اواة والنر

: الجيدة ما  اتالممارستشمل   يىلي
ن أن يتقاضن   .1 ي الشهر( حوافزهم المعاوني 

ي الوقت المحدد )مرة واحدة عىل األقل فن
 بانتظام وفن

ن أن يتقاضن   .2   شهرعات وأيام تطوعهم خالل العن الساكامل الحوافز   المعاوني 
 تستند إىل اإلنتاجية )أي المخرجات( أو عىل أساس الوقت الحوافز أن  .3
ن بشكل واضح لجميع  الحوافز أن يتم إبالغ استحقاقات  .4  المعاوني 
 
ونية  عن طييق المحفظة اإل  الحوافز الماليةدفع ت : مالحظة  لكير
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 التطوع ساعات 

 
 

 :المدارس المسائية
ة المس ائية للدوام المدرشي    الخميس خاللخالل الفص ل الدراشي س يكون الدوام من يوم الس حت حنر يوم   .أ 

الفير
ة والنص     ف  )من الس     اعة   باس     تثناء يوم الس     حت والذي يبدأ من الس     اعة (  الرابعة والنص     فوحنر الس     اعة العاشى

 وحنر 
ً
. الثامنة صباحا ن ن اإلداريي   وبذلك يكون يوم الجمعة هو يوم العطلة الرسمي للمعاوني 

ً
 الثانية ظهرا

ي األس   بوع وعليه تكون عدد س   اعات   6س   اعة موزعة عىل   36خالل األس   بوع يتوجب عىل المتطوع العمل  .ب
أيام فن

ي اليوم 
 ساعات.  6العمل فن

 
 
 

 المدارس الصباحية: 
 يوم الخميس للدوام المدرشي من الس         اعة الس         ابعة خالل الفص         ل الدراشي س         يكون الدوام من   .أ 

 يوم األحد حنر
ي حاالت . الثالثةوحنر الس               اعة  

ن إال فن ن اإلداريي  وبذلك يكون يومي الجمعة والس               حت عطلة الرس               مية للمعاوني 
ي يوم الس  حت ارتباطا مع دوام اإلدارة المدرس  يةقد  اس  تثنائية  

 وس  وف تعتير  يتوجب عىل المعاون اإلداري الدوام فن
 مدفوعة.  أيام تطوع إضافية

ي األس    بوع وعليه تكون عدد س    اعات  5س    اعة موزعة عىل    40خالل األس    بوع يتوجب عىل المتطوع العمل  .ب
أيام فن

ي اليوم 
 ساعات.  8العمل فن
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 للمتطوع  جازات ال نظام 

 
 .  ونصف شهور  8مدته والذي أيام عن مدة عقد التطوع  8.5يحق للمتطوع اإلداري إجازة مدفوعة األجر مدتها  .1
ي حالة انتهاء خدمة المتطوع وعدم  .2

من إجازاته، فال يحق له الحصول عىل تعويض ماىلي عن أيام اإلجازة   استخدام أيفن
ي حالة تجديد العقد لمدة أخرى

ي لم يستخدمها. كما ال يجوز ترصيد اإلجازات غي  المستخدمة فن
 .النر

بأجر    )شهور   8.5 (أيام خالل مدة العقد 7 داري الحصول عىل إجازة مرضية غي  مصادق عليها لمدة يحق للمتطوع اإل  .3

 كامل. 
ي ينص عىل أنه يجب عليه أخذ إجازة مرضية    .4 ة إذا حصل متطوع عىل تقيير طنر أطول فيحق له ذلك، لمدة ال تزيد  لفير

 . ا يوًما مدفوع 14عن 
ي المنظمة  والمعلن عنها المنصوص عليها  والرسمية داري الحصول عىل نفس أيام العطل األسبوعية يحق للمعاون اإل  .5

فن
ن فيها.   العاملي 

وجات الحصول عىل إجازة للمعاونات اإل  يحق   .6 ن ذلك  ويشمل ، أسابيع متتالية 8أمومة بأجر كامل لمدة داريات المير
 الراحة قبل الوالدة وبعدها. 

ي يعملن ألكير من  .7
ي اليوم إلرضاع طفلهن   4يحق لألمهات الالظر

ساعات متتالية الحصول عىل إجازة لمدة ساعة واحدة فن
 األوىل من بعد الوالدة، بغض النظر عن مدة العقد. إذا انتهت مدة 

ً
عقد وتم  الحديث الوالدة لمدة احدى عشى شهرا

ة أخرى، تستمر المتطوعة من االستفادة  ي مدتها ساعة   وال من هذه اإلجازة، تجديده لفير
يتم خصم هذه اإلجازة النر

 التطوع. واحدة من حافز 
العقود يعتمد فقط عىل احتياجات   وإنهاءال تؤثر حالة حمل أو أمومة المتطوعات عىل تجديد عقدهن ألن تجديد   .8

نامج   المتطوع الذي يجب تقييمه عىل أساس منتظم.  وأداءالمنظمة واستمرارية الير
ي إجازة مرضية معتمدة طبيا، أو متطوعة وصلت إىل الشهر الثامن  أثناء وجوده  تطيع المنظمة إنهاء عقد متطوع ال تس  .9

فن
ي إجازة أمومة

وط التالية يمكن للمنظمة إنهاء عقد المتطوع، سواء أكان ذكًرا أم  . ما عدا ذلك،  من حملها أو فن ي حالة الشى
فن

 : أننر 
وع الذي يدعمه  ▪  المتطوع. إذا انتىه المشى
إذا انتهت مدة العقد ولم يكن لدى المنظمة نية لتجديده نتيجة لضعف أداء المتطوع حيث تلقر  ▪

 إنذارات مكتوبة تتعلق بأدائه المنخفض دون تحقيق أي تحسن.  3المتطوع 
ء لألطفال بأي طييقة )جسدًيا، لفظًيا، جنسًيا، إلخ(.   ▪  أن المتطوع يستغل او يسي

ن  إذا تبي 
ي ال ▪

ي عقده. إذا لم يقن
امات المنصوص عليها فن ن  متطوع بااللير

 إذا انتحل المتطوع هوية مزورة أو قدم مستندات مزورة.  ▪
ار مادية جسيمة.  ▪ ي أضن

 إذا ارتكب المتطوع خطأ تسحب فن
وع.  3أيام متقطعة أو  5إذا تغيب المتطوع عن العمل   ▪  أيام متتالية دون إشعار أو سحب مشى
ي محكمة ب ▪

 ارتكاب جييمة جنائية. إذا ثبتت إدانة المتطوع فن
ي حالة ُسكر أو تحت تأثي  المخدرات.  ▪

ي مكان العمل فن
 إذا تم العثور عىل المتطوع فن

ب المتطوع أو أهان صاحب العمل أو زميله أو مديره أو مستفيد.  ▪  إذا ضن
ر عن العمل ) ▪ ي حالة الغياب غي  المير

ايام متتالية دون اشعار او سحب(، فان لوزارة   3ايام متقطعة او  5فن
ي 
بية والتعليم ومنظمة اليونيسف الحق فن  منه.  نهاء إالير

ً
ن بدال  خدمات المعاون اإلداري وتعيي 
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 التغذية الراجعة والشكوى 

 
ورية لضمان عالقات إيجابية مع   اع وهي ضن

ن تعد آليات التغذية الراجعة والمساءلة جزًءا أساسًيا من حساسية الين
ي الحد  للجميعالمجتمعات المحلية. ويمكن أن تساعد آليات الشكوى )المتاحة  

احتمالية أن يتفاقم التوتر  من ( فن
العادلة وسوء السلوك ومكان العمل وظروف العمل والقضايا  والضاع. يمكن تقديم الشكاوى فيما يتعلق بالمعاملة غي  

  .وما إىل ذلك بالحوافز المتعلقة 
 

ي حال تعرضت
ن أو   فن ء أو إهانةللتميي   : اتاإلجراء هذهفيجب عليك اتباع    ،سلوك مسي

ء وغي  مرحب به ومخالف لسياسة العمل ويجب أن يتوقف )فقط إذا شعرت   .1 ي أن السلوك مسي
أخير الجاظن

ة،بالراحة الكافية للتواصل معهم   وإال تحدث إىل مديرك(. احتفظ بسجل مكتوب للحادث )الحوادث(.  مباشى
فك أو مديرك للحصول عىل الدعم.  فيه،إذا استمر السلوك غي  المرغوب   .2  فاتصل بمشى
فك   السلوك،أو استمر  االرتياح،تشعر بعدم  او كنت  مناسب،إذا كان هذا غي    .3  . ذو الصلةفاتصل بمشى
ي أن أي شكوى يقدمونها  .4

 ستعامل بشية قدر اإلمكان.  يجب أن يشعر الموظفون بالثقة فن
 

ن  أحد ارتكاب بشأن شكوك أو مخاوف المعاون لدى إذا تولدت ي حال   الجنسي  االعتداء أو لالستغالل  الموظفي 
أو فن

 . المخاوف هذه عن التبليغ  ه/اعلي يجب ،تعرض المعاون/المعاونة لالستغالل أو االعتداء الجنسي 
 التالية:  االتصال  وسائل طييق عن الضحية عن بالنيابة عن نفسك أو شية شكوى تقديم يمكن

 
ي التابع لليونيسف .1

   065509677 -  هاتف المساعدة المجاظن
كة الهاالت المتطورةرقم  .2     0798049415  -  الخط الساخن لشى
     complaint@alhalatgroup.com   الشكاوىأو عىل ايميل  .3
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 مدونة السلوك 

 

كـــة الهاالت المتطورة ل   االستغالل دارة المشاريــــع لمنعمـدونـــة السلـــوك الخاصــة بالخدمـــة مـــع شر
 . الجنس   واالعتداء
 

ن  جميع عىل هذه السلوك قواعد مدونة تنطبق   كة موظفي  كائها الهاالت المتطورة إلدارة المشاري    ع شى  فيهم بما وشى
كاء  ن  والمتعاقدين المنفذين الشى ن  المياومة وعمال والفرعيي  ة  عىل  هذه السلوك قواعد مدونة تقوم .والمتطوعي   نشى
ن   الجنسي  واالعتداء االستغالل من بالحماية الخاصة التدابي   بشأن المتحدة  لألمم العام األمي 

)ST/SGB/2003/13( 

 

، االعتداء أو االستغالل منع ولغرض م  الجنسي ن ام ألير ي  المحددة الستة األساسية المبادئ باحير
ة فن ن  نشى   :وهي  العام، األمي 

  خطي   سلوك الجنسي  واالعتداء االستغالل يعتير  .1
ً
 دون الفصل فيها  بما التأديبية، التخاذ تدابي   ويمثل أساسا

 مسبق  إنذار

  18 يتجاوزوا لم ممن األطفال مع الجنسي  النشاط .2
ً
  الرضا محليا   أو الرشد سن عن النظر بغض محظور  عاما

 الطفل سن تقدير بإساءة بالتعلل يعتد وال

بما فيه السلوك المنطوي عىل االذالل أو   الجنس، مقابل الخدمات أو السلع أو التوظيف  أو النقود تبادل يحظر .3
 تقليل الشأن أو االستغالل محضور. 

ن  جنسية عالقات إقامة يحظر .4 ن  بي  ن  الموظفي   عىل قائمة عالقات انها)بما  المساعدات من والمنتفعي 
ي  التكافؤ عدم ديناميكيات

 القوى( فن

إذا كانت لدى الموظف مخاوف أو شكوك بشأن ارتكاب االستغالل أو االعتداء الجنسي من قبل أحد الزمالء،   .5
ي نفس الوكالة أو وكالة أخرى، يجب عليه التبليغ عن هذه المخاوف عن طييق آليات التبليغ المحددة. 

 سواء فن

م .6 ن مة وامنة كادر والموظفون ذوو العالقة بالخلق والحفاظ عىل بيئة  ال يلير  تمنع االستغالل واالعتداءمحير
 .كما تقع مسؤولية إضافية عىل المدييين للقيام بذلك  .الجنسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 | P a g e 
 

 سياسة حماية الطفل

 
 خذ االطفال عىل محمل الجد عندما يبلغونك عن اإلساءة، وتقديم المساعدة لهم. أ .1
م خصوصية االطفال )أخذ موافقة خطية( عند تصويرهم أ .2   . و كتابة قصة عنهمأو تسجيل فيديو أن تحير
أو غي    خاص الخطأ شن تراعي وتحفظ شية المعلومات الخاصة باألطفال، وتحرص عىل عدم مشاركتها مع األ أ .3

ن بالحصول عىل هذه المعلومات  . المخولي 
 شكاله. أطفال بكافة يحظر تعنيف األ  .4
ن أتم ال تش  .5  طفال وال تؤذي مشاعرهم. ي الفاظ نابية مع األ أو تستخدم أو تهي 
ء أال تسدي  .6  و قد تسحب المشاكل لألطفال. أي نصائح تسي
 طفال. و تجاه األ أإيحاءات تحمل صفة جنسية مع أو كالم، أو  نظرات، أو فعال، أي أال تقوم ب .7
طفال. تعامل مع الجميع بطييقة متساوية األ و مجموعة من أجاه طفل تقصاء و اإلأال تظهر مشاعر التفضيل  .8

 .) ن  )عدم التميي 
 وقات طويلة خصوصا خارج نطاق مسؤولياتك تفاديا للشبهات.  أليمنع التفرد باألطفال  .9

 طفال لبيتك. ال تقم بدعوة األ  .10
ي توظف األطفال ال  .11

اء من المحالت النر   و أ تقوم بالتشجيع عىل عمالة األطفال بأي شكل من األشكال كالشى
ي يتواجد فيها عمالة  الاألطفال لنقل وحمل البضائع وقم بالتبليغ عن أماكن العمل والمحالت  تستخدم

نر
 تعرضهم للخطر واالستغالل. و  أطفال

ي أي نشاطات أو عمل يشجع عىل  .12
الزواج المبكر ويجب التبليغ عن أي حاالت للزواج  ال تشارك أو تساهم فن

 المبكر. 


