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 سياسة مكافحة الرق واالتجار بالبشر 
 

 جامعة مؤتة 
ا التجارية وتنفيذ وتطبيق أنظمة وضوابط فعالة لضمان عدم  ها وعالقاتهبالتصرف بشكل أخالقي ونزاهة في جميع تعامالت  ةملتزم

 .ا هالخاصة أو في أي من سالسل التوريد الخاصة ب ها حدوث العبودية الحديثة في أي مكان في أعمال

 

 بيان السياسة   .1
العبودية الحديثة جريمة وانتهاك لحقوق اإلنسان األساسية. وتتخذ أشكاًلا مختلفة ، مثل العبودية ، والسخرة ، والعمل  .1.1

آخر ًلستغالله الجبري واإللزامي ، واًلتجار بالبشر ، وكلها تشترك في حرمان شخص من حريته من قبل شخص  

ملتزمون بالتصرف بشكل أخالقي ونزاهة في جميع تعامالتنا  )جامعة مؤتة(  لتحقيق مكاسب شخصية أو تجارية. نحن

وعالقاتنا التجارية وتنفيذ وتطبيق أنظمة وضوابط فعالة لضمان عدم حدوث العبودية الحديثة في أي مكان في أعمالنا  

 اصة بنا.الخاصة أو في أي من سالسل التوريد الخ 

ا بضمان الشفافية في أعمالنا وفي نهجنا للتعامل مع العبودية الحديثة عبر سالسل التوريد لدينا ، بما  .1.2 نحن ملتزمون أيضا

. ونتوقع نفس  واًلتفاقيات الدولية التي تلزم بها المملكة المدني األردنيقانون ال يتوافق مع التزاماتنا باإلفصاح بموجب 

المعايير العالية من جميع المقاولين والموردين لدينا وشركاء األعمال اآلخرين. كجزء من عمليات التعاقد الخاصة بنا،  

ص يتعرض نقوم بتضمين محظورات محددة ضد استخدام العمالة القسرية أو اإلجبارية أو المتاجرة بها، أو أي شخ 

أو   البشريللعبودية  أاًلستغالل  بالغاا  أكان  سواء  لدى    و،  يكون  أن  ونتوقع   ، الخاصين  موردي  طفالا  نفس موردينا 

 عالية.المعايير ال

تنطبق هذه السياسة على جميع األشخاص الذين يعملون لدينا أو نيابة عنا بأي صفة ، بما في ذلك الموظفين على جميع  .1.3

، والمسؤولين، وعمال الوكاًلت ، والعاملين المعارين ، والمتطوعين ، والمتدربين ، والوكالء  المستويات ، والمديرين  

 ، والمقاولين ، واًلستشاريين الخارجيين ، وممثلي األطراف الثالثة ، و شركاء العمل. 

 ويجوز لنا تعديلها في أي وقت.  ،ًل تشكل هذه السياسة جزءاا من عقد عمل أي موظف .1.4

 لسياسة المسؤولية عن ا  .2
، لتزاماتنا القانونية واألخالقيةالمسؤولية الكاملة عن ضمان امتثال هذه السياسة ًل ،الجامعةالعمداء في  يتحمل مجلس   .2.1

 . لسياسةاذه له يتبعون إدارياا إلدارات الجامعة المختلفةجميع من يمتثل وأن 

، ومراقبة استخدامها ومية عن تنفيذ هذه السياسةة واليالمسؤولية األساسي  دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي،يتولى مدير   .2.2

وفعاليتها، والتعامل مع أي استفسارات عنها، ومراجعة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة  

 العبودية الحديثة.

يفهمون ويلتزمون بهذه السياسة ويتم    لإلدارات    تقاريرمن العن ضمان أن    ونالمستويات مسؤولمن كافة    مديرونال .2.3

ا عليها وعلى مسألة العبودية الحديثة في سالسل التوريد.  إعطاؤهم تدريباا مناسباا ومنتظما

 االمتثال لهذه السياسة  .3
 التأكد من قراءة هذه السياسة وفهمها واًلمتثال لها أصحاب المصالح مع جامعة مؤتةيجب  .3.1

واكتشافها واإلبالغ عنها في أي جزء من أعمالنا أو سالسل التوريد الخاصة بنا على تقع مسؤولية منع العبودية الحديثة   .3.2

مطالب بتجنب أي نشاط قد يؤدي إلى انتهاك هذه    الكل.  ضمن نطاق مسؤولياتنا اإلداريةعاتق جميع العاملين لدينا أو  

 السياسة أو يوحي بذلك. 
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تعارض   في حدوثحال  في أقرب وقت ممكن    المباشر  مديردائرة الرقابة والتدقيق الداخلي من خالل اليجب إخطار   .3.3

   ، أو قد يحدث في المستقبل.، أو وجود شكوك بذلكمع هذه السياسة

على إثارة المخاوف بشأن أي قضية أو اشتباه في العبودية الحديثة في أي جزء   أصحاب المصالح في الجامعة  نشجع .3.4

 لموردين في أقرب مرحلة ممكنة. من أعمالنا أو سالسل التوريد الخاصة بأي فئة من ا

والتدقيق أو شك في حدوث انتهاك لهذه السياسة أو أنه قد يحدث، فيجب  ان هناك اعتقاد  إذا ك .3.5 إخطار دائرة الرقابة 

في أقرب    بالجامعةأو اإلبالغ عنه وفقاا لسياسة اإلفصاح عن المصلحة العامة الخاصة  الداخلي من خالل المدير المباشر  

 وقت ممكن. 

فعل معين، أو معاملة العمال بشكل عام، أو ظروف عملهم في أي طبقة من سالسل التوريد  من    في حالة عدم التأكد .3.6

جب اإلبالغ عنها خطياا لدائرة الرقابة من خالل  يل أياا من األشكال المختلفة للعبودية الحديثة، فيشك    بالجامعةالخاصة  

 . المدير المباشر

دعم أي شخص يثير مخاوف حقيقية بحسن نية بموجب هذه السياسة، حتى لو  تإلى تشجيع اًلنفتاح وسالجامعة  هدف  ت .3.7

 بضمان عدم تعرض أي شخص ألي معاملة ضارة نتيجة لإلبالغ بحسن نية عن ة  لجامعة ملتزماتبين أنهم مخطئون.  

أو في أي من    الجامعة  شكوكه في أن العبودية الحديثة مهما كان شكلها تحدث أو قد تحدث في أي جزء من أعمال

ا. تشمل المعاملة الضارة الفصل أو اإلجراءات التأديبية أو التهديدات أو غيرها من المعاملة هسالسل التوريد الخاصة ب

من هذا القبيل،   ض أي شخص ضمن نطاق إدارة الجامعة لمعاملةفي حال تعرغير المواتية المرتبطة بإثارة القلق.  

 : الرابط على موقع الجامعةأو من خالل  ،فيجب عليك إخطار دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي من خالل المدير المباشر

https://docs.google.com/forms/d/1SmevxGD01muBHGVpJYDwVkoG52AD3z4cN1UPSARIlN

8/viewform?edit_requested=true 

 من خالل الرابط على موقع الجامعة:هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التقدم بشكوى لإذا لم يتم معالجة األمر، فيجب و

http://www.jiacc.gov.jo/Ar/Services/SendComplaint 

 

  التواصل والوعي بهذه السياسة .4

يشكل التدريب على هذه السياسة والمخاطر التي تواجهها أعمالنا من العبودية الحديثة في سالسل التوريد جزءاا من   .4.1

    .، وسيتم توفير التدريب المنتظم حسب الضرورةى جامعة مؤتةلجميع األفراد الذين يعملون لدعملية التعريف 

ا هبمعالجة مسألة العبودية الحديثة في أعمال  جامعة مؤتة   يجب إبالغ جميع الموردين والمقاولين وشركاء األعمال بالتزام .4.2

 عزيزها حسب اًلقتضاء بعد ذلك. ا التجارية معهم وتها في بداية عالقتهوسالسل التوريد الخاصة ب

 انتهاكات هذه السياسة  .5

 بسبب سوء السلوك.  حسب التعليمات المعمول في جامعة مؤتة سيواجه أي موظف يخالف هذه السياسة إجراءا تأديبياا،  .5.1

 ا إذا انتهكوا هذه السياسة. نهمع األفراد والمنظمات األخرى التي تعمل بالنيابة ع ة جامعة مؤتةيجوز لنا إنهاء عالق .5.2

https://docs.google.com/forms/d/1SmevxGD01muBHGVpJYDwVkoG52AD3z4cN1UPSARIlN8/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1SmevxGD01muBHGVpJYDwVkoG52AD3z4cN1UPSARIlN8/viewform?edit_requested=true
http://www.jiacc.gov.jo/Ar/Services/SendComplaint

