
 
 
 

/ات باألعضاء والمنظماتالخاصة  كمدونة السلو  ن  بالشبكة  العاملني
 

/ات ب  األعضاء�جب ع� كل  ن ي   NSWPالعاملني
امهم هن وكل شخص مرتبط   التأ�د ) NSWP أ�شطة(أو كل من �شارك �ن من اح�ت

/ات ب  ن  NSWPبالمنظمة العضو لمدونة السلوك الخاصة باألعضاء العاملني

 
ن بالمنظمات األعضاء   • ام ��ة المنظمات األعضاء واألفراد المرتبطني ا أو �س�ي    -اح�ت ال تلتقط أو تن�ش صور�

ي دون إذن مسبق منهم. 
 األفراد باسم مستعار أو اسم قانوين

 NSWPكما هو م�ح به من قبل   NSWPقط موارد وصور  استخدم ف •
ام تن�ع  • العضوة داخل الشبكة العالم�ة والحركات المختلفة الخاصة   توالمواقف الخاصة بالمنظما   اآلراءاح�ت

/ات بالجنس التجاري. كل المنظمات العضوة تومن بالق�م  ن و��ان االجماع الخاصة ب    األساس�ةبالعاملني
NSWP  ز ذلك قد �كون لألعضاء اراء مختلفة ومتنوعة. ول�ن ف�ما يتجاو 

 .NSWPأو أثناء تمث�ل    NSWPأثناء األ�شطة ذات الصلة بـ  NSWPحما�ة سمعة   •
ي  •

 . NSWPال�شف عن أي انتماءات تنظ�م�ة ومصالح مال�ة قد تتعارض مع المشاركة �ن
 . والحصول ع� إذن قبل القبول NSWPإذا دع�ت لتمث�ل  العامة من خالل األمانة   NSWPإخطار  •
ي حالة االستقالة من عض��ة العامة من خالل األمانة   NSWPإخطار  •

 NSWP�ن
ي ذلك االستخدام المناسب إلجراءات   ،NSWPالخاصة ب العمل ضمن المبادئ التوجيه�ة التشغ�ل�ة  •

بما �ن
 . الشكاوى والتظلم

 . NSWPور األحداث أو تنف�ذ أ�شطة لـ تقد�م تقار�ر دق�قة عن الرحالت ومطالبات النفقات عند حض •
ي من قوائم ب�عادة  ال تقم "  •

وين �د اإلل��ت " رسائل ال�ب �د�ة NSWP��ش دون إذن من النا�ش ما لم تكن   ال�ب
ي المجال العام. 

 المعلومات موجودة بالفعل �ن
ة  • ن ن أو عن��ة أو متح�ي ا أو أي لغة    لعاب��ن/اتأو معاد�ة ل   ضد النساءال �ستخدم لغة معاد�ة للمثليني جنس��

ي ذلك   ، NSWPهجوم�ة أخرى أثناء األ�شطة المتعلقة بـ 
�د�ة   NSWPقوائم   من خاللبما �ن ومنصات  ال�ب

 . التواصل االجتما�ي 
ء أو ضار تجاە أعضاء مجلس اإلدارة أو أي سلوك   او استخدام ال تقوم باستعراض • عن�ف أو تخ��ف أو م�ي

ي األ�شطة ذات الصلة بـ  
ن �ن ن أو المنظمات األعضاء أو ممثليهم أو المشاركني ن أو المستشار�ن أو المتطوعني الموظفني

NSWP و�شمل ذلك التحرش الجن�ي أو اإلساءة الجسد�ة أو اللفظ�ة أو اإلساءة ال�تاب�ة أو "الرسائل .
تمرة" أو االستخدام غ�ي المناسب إلجراءات التظلم أو اإلجراءات التشغ�ل�ة األخرى أو أي شكل آخر من  المس

 أشكال المضا�قة أو إساءة استخدام السلطة. 
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