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  تعريفــات
  

 العمل في إطار عمل المؤسسات تحدد لمجالس إداراتها ت ألخالقيات وسلوكيامعيارمدونة السلوك هي  

   .  والقيم الواجب مراعاتها أثناء أدائهم مهامهمتوللموظفين فيها مجموعة السلوكيا

هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ال يقل عن سبعة  الفلسطينية  األهليةالمؤسسة 

أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح وتتسم باالستقاللية 

مسجل لدى وزارة الداخلية غير حكومي جسم قانوني والطوعية والحرية وتحقيق الصالح العام، وهي 

يتم تشكيله بشكل مستقل غايته  2000 لعام 1قانون الجمعيات الخيرية الفلسطينية رقم حسب  الفلسطينية

 جمعيات خيرية،الذلك  ويشمل  تطوير وخدمة المجتمع وليس هادفا للربح بأي شكل من األشكالاألساسية

مؤسسات األهلية  الممثلة للجمعيات الخيرية وال االتحادات والشبكات، الرياضيةيالمؤسسات قاعدية، النواد

  .الفلسطينية

 .القطاع يعني قطاع المؤسسات األهلية الفلسطينية 

الهيئات المظالتية للمؤسسات األهلية الفلسطينية هي االتحاد العام للجمعيات الخيرية الفلسطينية، شبكة  

الفلسطيني  ، االتحاد العامللمؤسسات األهلية الفلسطينيةالمنظمات األهلية الفلسطينية، الهيئة الوطنية 

 . غزة–غير الحكوميةللمنظمات 

 . الوطنية الفلسطينيةطةلالس: السلطة 

من الرجال والنساء في عملية صنع القرار، سواء كافة ذات األطراف ذات العالقة مشاركة : المشاركة 

 .  خالل مؤسسات وسيطة شرعية تمثل مصالحهممباشرة من غير بصورة مباشرة أو

 المصلحة ة، واألهداف المشتركة بما يخدميالتشبيك والتنسيق قائم على الرؤى القيممبدأ : التشبيك والتنسيق 

 .عدم هدر الموارد أو الجهودالعامة و

. توفير المعلومات الموثوقة واآلنية المتعلقة بالنشاطات واإلجراءات والقرارات والسياسات: الشفافية 

  .العالقة والمانحين للمعلوماتوضمان وصول المستفيدين والجمهور والجهات الرسمية ذات 

وجود آليات لتقديم التقارير حول استخدام موارد المؤسسة وتحمل المسؤولية من قبل المسؤولين : المساءلة 

 .عن قراراتهم أو عن اإلخفاق في تحقيق أهداف ورؤية المؤسسة

يجب أن تتاح ق إذ تعني عدم التمييز من حيث النوع االجتماعي، أو اللون أو العر: المساواة والشمول 

تعامل األشخاص أو المجموعات لجميع الرجال والنساء الفرصة لتحسين رفاههم أو الحفاظ عليه، وأن 

 . سواسية تحت مظلة تكافؤ الفرصأنهمسواء كانوا من المستفيدين أو من الموظفين على 

  مناسب،ة وتدار بشكل  تعمل بفاعليمؤسسةهي عملية يتم من خاللها التأكد من أن ال: اإلدارة الرشيدة 

، وتشمل وتلتزم بالقوانين المعمول بها في الدولة لتحقيق أهدافها وغاياتها المبينة في نظامها األساسي

 .تفويض الجماعة سلطات القيادة لهيئات تمثيلية أصغر مع خضوع هذه الهيئات للمحاسبة

سؤولية أو صالحية في يصبح شخص أو مجموعة من األشخاص في موقع قوة أو م: تضارب المصالح 

 أو م/، أصدقائهم/ استغالل ذلك من اجل المنفعة الشخصية، منفعة عائلتهم/الجمعية من شأنها أن تخوله

 .مؤسسات أخرى له عالقة بها

نبغي أن تسفر العمليات والمؤسسات عن نتائج تلبي االحتياجات مع تحقيق أفضل ي: التأثير والفاعلية 

 .لمالية البشرية وااستخدام للموارد
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  مقدمـــة
بمصطلح "  الحقاإليهاسوف يشار (الفلسطينية المؤسسات األهلية  أهداف ههذمدونة السلوك تضمن ت

وغاياتها ودورها في ومدى سعيها لتحقيق هذه األهداف المرتبطة بقيم ومبادئ الحكم الصالح ) المؤسسات

 ه المدونةوهذ. سطيني في الحرية واالستقاللالشعب الفلمال آإحداث التنمية المجتمعية ومساهمتها في تحقيق 

والمشاركة والحق المكفول في  على مبدأ التنوع في المجتمع الفلسطيني والتعددية ومبادئ الديمقراطية، مبنية

 هذا عدادإتم  وقد . هي دعامة رئيسية في إحقاق حقوق المجتمعاألهليةوان المؤسسات تأسيس المؤسسات، 

 200 من أكثر من خالل عملية تشاور مع  المظالتية للمؤسسات األهلية الفلسطينيةالهيئاتالميثاق من قبل 

  . في الضفة الغربية وقطاع غزةأجريت جمعية أهلية فلسطينية

  

 المؤسسات لالستجابة لتحديات التغيير الديمقراطي، وعملية المشاركة لخلق تهيئإن مدونة السلوك هذه سوف 

بادئ الواردة في هذه المسودة ممن خالل الو ،فردي أو جماعي ان يقرر مصيرهبيئة فعالة تتيح للمجتمع بشكل 

 التنمية االجتماعية التحرر الوطني وبان تكون عمليةتلتزم  -بشكل اختياري التي ستتبناها  -ؤسسات مالفان 

كما . ها عملأولوياتمن التطور والتقدم الحضاري  اللحاق بركباالقتصادية والسياسية في فلسطين وعملية و

 وان تحترم في الوقت ،خدمهجات وآمال الشعب الفلسطيني الذي تا مستجيبة الحتيا عملهلتزم بان تكون آليةت

المساءلة عن كيفية  واهأعماللتزم بمعايير الشفافية في تكما . اإلنسانوحقوق الفلسطيني  ذاته قيم المجتمع

وتحقق للمؤسسة إمكانية  الحكم الصالحتطبيق لى وبشكل عام تؤكد المدونة في مبادئها ع.  مواردهااستخدام

الوعي بمبادئ الحكم الصالح وسعيها لكي تكون القدوة وتعزز الرقابة داخل المؤسسة مما يسهم في حمايتها 

في المقر  الفلسطيني يلقانون األساسلترجمة  ي همدونة السلوك هذه بان ؤكدت اهأنكما  . والتضليلمن التشويه

والذي اعتبر إنشاء هذه المؤسسات حقا أساسيا للمواطن الفلسطيني  2002من أيار من عام شرين التاسع والع

  .يجب حمايته

  

   الفلسطيني األهلي قطاع العمل لى تاريخية عة نظر:األولالفصل 
 بالغ األهمية في تطوير المجتمع الفلسطيني، فمنذ نشأتها "دوراالماضي رن قالومنذ مطلع  المؤسساتلعبت 

المؤسسات وبذلك فقد ارتبطت عملية تطور .  التحرر الوطني والتنمية الوطنية من عمليةيتجزأ ال اكانت جزء

المجتمع المدني ر لمفاهيم يتطوواكب ذلك عملية وقد . بالواقع السياسي واالجتماعي المتغير في فلسطين

  . التعقيد بالغة منعلى درجة والعمل في بيئة قدرة على الصمودروح خالقة وبواتسمت  ، كماالفلسطيني

  

حدث تغير جذري  س السلطةيوبعد تأس. 1987 عام األولى االنتفاضة  خضم فيزخمه هذا القطاع صلاووقد 

 تغير في رؤيا ومهمات إحداث الذي تطلب األمرالمؤسسات ه فيفي النطاق السياسي واالجتماعي الذي تعمل 

  .إليهاغير المشار ن بما يتناسب مع عناصر الت في فلسطياألهليودور العمل 
 

  واضحاًدوراًفي عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية فقد لعبت المؤسسات  للدور الهام الذي تلعبه باإلضافة

على  القطاع  للنظر قدرةمن الملفتو.  وتقديم العون للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنةاإلغاثةفي 
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 المتميز مما كان واألداءف على التكيالمذهلة  وقدرتها ،رائيلياإلس جراء االحتالل معقدةلعمل ضمن ظروف ا

  . للشعب الفلسطينياألساسية تقديم الخدمات هاله بالغ األثر في استمرار

  

لزيادة تلك المؤسسات  للجميع الرغبة الشديدة واالستعداد لدى  يبدو جلياً،وبالرغم من هذه الظروف االستثنائية

ويتجلى ذلك من خالل .  ولخلق تأثير اكبر على عملية التنمية في فلسطين،ضلأفقدرتها على تقديم خدمات 

 في قدرات تلك المؤسسات على الرغم من التفاوت.  في المجتمع الفلسطينيوإدراكها لدورها المؤسساتوعي 

 لدى  التنمية والتحررإحداث في ا دورهأهمية على نها مجمعةأ إال الفلسطينية، التنمية حداثإل رؤيتها فيو

 مساهمات حداثإ هو قدرة هذا القطاع على مواصلة رسالته وعلى ي التحدي الحقيقويبقىالمجتمع الفلسطيني، 

  .عالة في تشكيل المجتمع الفلسطينيف

  

  مدونة السلوك مبادئ :الثانيالفصل 
 هلها لهذن قبو تعلفإنهاالمسودة هذه تبني ومن خالل للمؤسسات  مدونة السلوكالتالية مبادئ السوف تشكل 

  .المبادئ التأكد من االلتزام بهذه بغيةمستقلة  عملية تدقيق من قبل جهة وإلجراء المبادئ

  

   قوانينااللتزام بالمواثيق وال )1( رقم مبدأ

بما يضمن سيادة القانون في كافة نواحي تلتزم المؤسسات األهلية الفلسطينية بجميع القوانين الفلسطينية 

  : بما فيهاالمؤسسة، 

  .15/11/1988يقة إعالن االستقالل الفلسطينية الصادرة بتاريخ وث 

 .2002 الفلسطيني المقر في التاسع والعشرين من أيار من عام يلقانون األساسا 

 بالقوانين وجميع التعليمات المتعلقة 2000 لعام 1قانون الجمعيات الخيرية الفلسطينية رقم  

يذية الصادرة لتنفيذ أحكام قانون الجمعيات ، والالئحة التنفوالصادرة عن مجلس الوزراء

  .2003الصادرة في عام 

 .2000 لعام 7لفلسطيني رقم قانون العمل ا 

  .1999 لعام 4قانون حقوق المعاقين رقم  

  

  :وباألخص  الخاصة بحقوق اإلنسانالدوليةمواثيق  والالمبادئتلتزم المؤسسات األهلية الفلسطينية ب

  .سان اإلن العالمي لحقوقاإلعالن 

 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  .العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  .االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين 

  .الطفلقوق اتفاقية ح 

 . قية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفا 

 .)أو ذوي االحتياجات الخاصة (الميثاق العالمي حول حقوق المعاقين 
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  ".1ملحق رقم " وتعبيراً عن المبادئ المشار إليها توقع المؤسسة على التزام خطي 

  

  

  

   أولويات التنمية)2(مبدأ رقم 

 بحيث تكون منسجمة مع خطتها  مع أولويات التنمية الفلسطينية،ان تكون أنشطتها منسجمةبتلتزم المؤسسات 

الذي من  (تلتزم المؤسسات الموقعة على هذه المدونة برفض التمويل المشروط سياسياًكما و. اإلستراتيجية

 يمس بمشروعية النضال الوطني الفلسطيني لنيل الحرية واالستقالل  الذي، أو)شأنه أن يشوه عملية التنمية

  .قرير المصير وفقا لمبادئ ومقررات ميثاق األمم المتحدةوحق ت

كما تلتزم المؤسسات بان تكون أنشطتها منسجمة مع البرنامج الوطني التحرري وأن ال تمارس أنشطة هدفها 

  على المستوى السياسي األمني أو على المستوى الثقافي أو على أي مستوى وباألخصالتطبيع مع المحتل

قابلة للتصرف في الحرية وإقامة التقص هذه األنشطة من حقوق الشعب الفلسطيني غير التنموي أو أن تن

    .194 وفقاً لقرار مجلس األمن رقم الدولة وعودة الالجئين الفلسطينيين من الشتات إلى ديارهم األصلية

  

  

  

  المشاركة) 3(مبدأ رقم 

طوعي والمساهمات المجتمعية ولتسهيل طبيق مبدأ المشاركة من اجل تشجيع العمل التتتلتزم المؤسسات ب

تلتزم المؤسسات عملية نقل المعلومات والخبرات بين المؤسسات األهلية ومختلف األطراف ذات العالقة كما 

بأن تجرى عملية مشاركة وتشاور مستمرة مع أصحاب العالقة خاصة فيما يتعلق بتغيير سياساتها، منهجياتها، 

  .اتجاهاتها، نطاق عملها

خلق ثقافة  من اجل تزم بان تجرى مشاورات مستمرة مع المستفيدين في األمور التي تؤثر عليهمكما تل

التشاور داخل المؤسسة مع أصحاب العالقة من المستفيدين، السلطة الوطنية الفلسطينية والقطاع الخاص 

أصحاب العالقة من تثبيت عملية التواصل والشفافية معهم ولضمان مشاركة  إلى وصوالًًوالمؤسسات األخرى 

عملية المستفيدين من المجتمعات المحلية في وتلتزم المؤسسات بمشاركة .  المجتمع ذوي العالقةأطراف

كما ان المؤسسات تعتبر السلطة أحد أصحاب العالقة األساسيين وستعمل .  المشاريعمراقبة وتقييموتصميم 

ا رأت في ذلك مصلحة لها ووفقاًَ لمقتضيات قانون  حيثمعلى اطالعها والتشاور معها حول المشاريع الجديدة،

 وذلك ألنها قد توفر لهم خدمات مساندة مما سيعزز من فائدة المشاريع على المجتمعات ،2000الجمعيات لعام 

  .المحلية

 بين الموظفين أنفسهم ومع المستفيدين وأصحاب  والتواصلتلتزم المؤسسات بتشجيع وتطوير عملية االتصال

ذلك ضمن إستراتيجية تهدف إلى إيصال المعلومات الصحيحة عن المشاريع والنشاطات المختلفة العالقة و

  .للمؤسسة

  

  التشبيك والتنسيق) 4(مبدأ رقم 
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التعاون واالتصال والشراكة المبنية على الرؤى المشتركة والتنسيق، وتلتزم المؤسسات بتطوير روح التشبيك، 

واالستخدام  العمل ية ازدواجتجنبالتكاملية ووتقرير القطاعية، مع أصحاب العالقة خاصة في المجاالت 

التخطيط والتنفيذ، وان تكون األطراف المعنية مستعدة لمساءلة بعضها والشراكة في لطاقات والموارد األمثل ل

  .بعضا

  

 المشاورات الضرورية بين أصحاب العالقة في القطاع من تنسيق المواقف بإجراءتلتزم المؤسسات كما 

 في أو في التمثيل داخل الوطن أوأو نفس الفئات المجتمعية  وخاصة عندما يتعلق األمر باألمور المشتركة

ازدواجية والتقليل من المنافسة، وجود تمثيل عادل آلراء القطاع في الحدث ووذلك بهدف  الدولية لالمحاف

بان  تلتزم فإنها حدث هام أيسسات  المؤأحدىيادة الكفاءة في استغالل الموارد وفي حال مشاركة العمل وز

  .تقوم بإطالع أصحاب العالقة على نتائج مشاركاتهم

  

   الشفافية)5( رقم مبدأ

الحق في المعرفة فيما يتعلق بإيصال  أمبد والقائمة على الشفافية المطلقة تلتزم المؤسسات األهلية بسياسة

المانحين والسلطة حول والمستفيدين، و العامة، االنفتاح مع الهيئةبما يضمن المعلومات إلى أصحاب العالقة 

وضمان وصول المستفيدين والجمهور والجهات الرسمية ذات . بالنشاطات واإلجراءات والقرارات والسياسات

ضمن إجراءات واضحة ومعلنة بما يتعلق بالسياسات المالية والتنموية والعمل  العالقة والمانحين للمعلومات

توفير المعلومات الصحيحة للجمهور والتقيد بالمعايير المهنية والقواعد الخاصة وسياسات واضحة للنشر و

 أوكان بالوسائل المرئية، المسموعة، المطبوعة سواء  األساسية توفر المعلومات التالية أنو، بالشفافية المالية

  :االلكترونية

  
  . وقيمهاأهدافها، رسالتهامبادئ المؤسسة،  

  . موضحاً به األدوار والمسؤوليات المختلفةمؤسسةللواإلداري الهيكل التنظيمي  

  .االئتالفات والتعاقدات مع الجهات المختلفة في فلسطين وخارجهاكات واالشر 

تائج التدقيق والجهة ملخص عن ن، الموازنة األقل على شمل تأن السنوية والتي يجب اإلداريةالتقارير المالية  

ملخص  صرفها، وسبل غيرهم أوالموارد المالية من المانحين ،  من المدققيةاإلدارالرسالة ي قامت به، الت

 .سريةبأنها   التي تصنّفاألمور والهيئة العامة ما عدا اإلدارةنتائج اجتماعات مجلس 

 .إجراءات التوظيف، وإدارة المشتريات من خالل العطاءات والمشتريات 

 .ل عليها المؤسسةاألنشطة الحالية والمستقبلية التي تعمل أو ستعم 

 .حدود المنطقة الجغرافية التي تشملها نشاطات المؤسسة 

 .نشر التقارير المالية للمؤسسة بطريقة مفهومة ويمكن الوصول إليها 

تبني أساليب تضمن الكفاءة في نظم المشتريات للبضائع والخدمات وحماية هذه اإلجراءات من تأثير المصالح  

  .الشخصية

  

 مساءلة ال) 6(مبدأ 
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تعني وجود آليات لتقديم التقارير حول استخدام موارد المؤسسة وتحمل المسؤولية من قبل المسؤولين عن 

 أو تفسير أو تعني المقدرة على تقديم شرحو. قراراتهم أو عن اإلخفاق في تحقيق أهداف ورؤية المؤسسة

 مجلس اإلدارةسواء ( بعضو فيها  بالمؤسسة أوة الخاص أو السلوك أو الواجبات عن التصرفات أو األداءإجابة

أو بالنيابة عن /  بشكل خاص بالنسبة للمؤسسات األهلية التي تعمل معويعتبر ذلك هاماً ).موظفينأو ال

  . محرومين وتقوم بحشد التمويل على هذا األساسأشخاص

 يتعلق بالمؤسسة  موضوع أو نشاط أي بان تقدم المعلومات المطلوبة حول الفلسطينيةتلتزم المؤسسات األهلية 

مع اكبر قدر من التفصيل واالنفتاح، وان تقبل المؤسسة األهلية الفلسطينية بأن تكون قابلة للمساءلة من قبل 

 وفق شروط التعاقد مؤسسةالمانحون والمتعاقدون مع الو المجتمع، أفرادأعضاء الهيئة العامة، المستفيدون من 

  .الليةوفق القانون ومع الحفاظ على مبدأ االستقو

  

  : وبشكل خاص تعمل كل مؤسسة على

إيجاد نظام للشكاوى، يحق ألي متضرر من برامج ونشاطات المؤسسة استخدامه، وأن يتم الرد  

 . خطياً على كل شكوى، وأن تراجع مجالس اإلدارة الشكاوى بصورة منهجية

  . بةاستخدام وسائل محاسبية وتدقيقية مقبولة ومعتمدة وضمن ذلك وسائل تحقق مناس 

 . استخدام األموال في المجاالت المخصصة لها والمعلنة 

  . تحديد صالحيات الصرف وفق المستويات اإلدارية ومراعاة فصل المسؤوليات 

  

  المساواة والشمول )7( رقم بدأم

 أنهماألشخاص أو المجموعات سواء كانوا من المستفيدين أو من الموظفين على تلتزم المؤسسات بأن تعامل 

أو العائلي /أو السياسي و/ ، كما تلتزم المؤسسات بعدم التمييز الطائفي و تحت مظلة تكافؤ الفرصسواسية

أو على أساس اإلعاقة، أو بأي /أو الخلفية االجتماعية، و/ ونوع االجتماعيالعلى أساس أو /أو الجغرافي و/و

تمييز االيجابي لفئات المجتمع على حق بعض المؤسسات األهلية الفلسطينية بممارسة ال  مع الحفاظشكل كان

، أو بعض المناطق الجغرافية الفلسطيني األقل حظا مثل الفئات المهمشة والمرأة وذوي االحتياجات الخاصة

  .المهمشة وفق سياسة معلنة ومكتوبة وبما ال يتعارض مع المصلحة العامة

 ضد الموظفين بما يكفل  أشكاله بكافةتطوير إجراءات صارمة وواضحة لمنع التمييزكما تلتزم المؤسسات ب

  .تكافؤ الفرص

  

 التمييز في أشكال صارمة وواضحة لمنع كافة إجراءاتكما تلتزم المؤسسات األهلية الفلسطينية بتطوير 

 في مرحلة التوظيف، التقييم، الترقية أو إجراءات العقاب أواختيار الفئات المستفيدة وفي تقديم الخدمة 

ن بشرتهم، أصلهم، إعاقتهم، فئتهم االجتماعية، عمرهم، معتقداتهم الدينية أو للموظفين بسبب جنسهم، لو

  .انتمائهم السياسي

  

تلتزم المؤسسة األهلية بتعزيز المساواة بين الجنسين في نشاطاتها، منشوراتها، إجراءاتها، وذلك على صعيد 

  .الفئات المستهدفة، والجمهوروالمتطوعين، وتعامالتها مع الموظفين، 
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ما تلتزم المؤسسات بحماية حقوق العاملين، ولذلك يجب أن يضمن مجلس اإلدارة وجود إجراءات وتعليمات ك

  :واضحة تشمل كافة حقوق الموظف، وبشكل خاص

  .وجود سلم وظيفي وفئات رواتب واضحة ونظام ترفيعات وترقيات واضح ومعلوم للجميع -

 . الفلسطينيوجود عقود عمل للموظفين بما يتوافق مع قانون العمل -

 .وجود نظام تقييم عادل وواضح لجميع الموظفين باإلضافة إلى نظام عقوبات منشور -

  

  رشيدةاإلدارة ال) 8(قم مبدأ ر

 والديمقراطية للتأكد من أن المؤسسة تعمل بفاعلية وتدار بشكل اإلدارة الصالحةتلتزم المؤسسات األهلية بمبدأ 

  :تلتزم بما يلي فإنهاوبشكل خاص .  اإلدارة و الموظفينجيد وذلك على صعيد الهيئة العامة، مجلس

 في  طائفيأو تعصب حزبي أوعن أي فئوية في اتخاذها لقرارها ان تبقى الجمعية مستقلة تماما  

 مجالي تقديم الخدمة والتوظيف، وعدم إشغال العاملين في األجهزة األمنية لعضوية هيئاتها

  . أو وظائفهاالمرجعية

  .ابات قانونيتعين مدقق حسان  

 .ان تطور إجراءات صارمة للحؤول دون وجود تضارب للمصالح 

 . للمؤسسة والماديةلموارد البشريةخطة االستخدام األمثل لان تطور  

 والرقابة  والعملياتيةالماليةو اإلدارية اإلجراءاتلممارسات السليمة تشمل  لأدلةان تطور  

 .والتقييم

شجيع بروز وتبالملكية تطوير شعور الموظفين والمستفيدين  بالمشاركة اإلدارةفهوم ان تعزز م 

 .قيادات جديدة وتطوير قدرات القيادات الحالية

 . للمؤسسةالتخطيط االستراتيجيالمؤسسة في عملية العاملين في ان تشرك  

استجابة لحاجة المجتمع، غير مقيدة بتوجهات المانحين، تأكد من أن البرامج التي تطورها تان  

تتمتع بعنصر االستدامة، وان تكون مجدية  اثر سلبي على حياة المجتمعات المحلية، ليس لها

  .اقتصادياً

التأكد من  وزيادة خدماتها ومشاريعهامع بما يتناسب وتعزيزها قدراتها المؤسساتية  تطور إن 

 في  وضمن طلبات المنح التي تقدمهاوجود عناصر بناء المؤسسة ضمن البرامج التي تنفذها

  .االت اإلدارية والمالية ونظم المعلومات، ومصادرها البشريةالمج

 .موظفينتوضيح خطوط االتصال بين األجسام الحاكمة وال 

اتية والتجديد واحترام المراجعة النقدية لثقافة المؤسسة وأساليبها اإلجرائية لتشجيع المسؤولية الذ 

 .التعددية

 . والتقييمزء من أساليب المتابعةوضع معايير أداء واضحة كج 

 .بالمشاركةتشجيع الديمقراطية  

 .تشجيع روح المبادرة 

 .موظفينإيجاد مدونة سلوك لل 

وضع السياسات المتعلقة بالموظفين والمتطوعين في صيغ مكتوبة وبما ينسجم مع القوانين  

 . الموجودة
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 .ة والتعاقديةاإلفصاح الضريبي واحترام االلتزامات القانوني 

املين من حيث التقييم بأساليب غير منحازة وتطوير القدرات وروح إشاعة العدالة بين الع 

 .المسؤولية
  

  منع تضارب المصالح) 9(قم مبدأ ر

يبرز تضارب المصالح عندما يصبح شخص أو مجموعة من األشخاص في موقع قوة أو مسؤولية أو 

 أو منفعة عائلته، أصدقائه من شأنها أن تخوله استغالل ذلك من اجل المنفعة الشخصية، مؤسسةصالحية في ال

وللحؤول دون ذلك يجب أن يقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من وجود .  أو مؤسسات أخرى له عالقة بهاحزبه

  .افية الكاملة في مثل تلك الحاالتإجراءات صارمة، كما أن عليه وعلى الموظفين إتباع سياسة الشف

  

لمصالح المالية أو الشخصية عند مناقشة أي أمر يجب على جميع أعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح عن جميع ا

 اإلفصاح عن طبيعة تلك المصالح وان ينسحب من أي عملية اتخاذ على كل منهمله عالقة بذلك، كما يجب 

  . قرار بهذا الشأن إال في حال وجود استثناء خاص يمكنه من االشتراك في عملية اتخاذ القرار

  

من ضوابط، مثل منع أعضاء مجلس . 2000لعام ) 1(معيات رقم باإلضافة إلى ما نص عليه قانون الج

، وكذلك منع وجود )20مادة (اإلدارة من الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة والعمل لصالح المؤسسة بأجر 

   -:، فإننا نلتزم بِـ )16مادة ( أعضاء في مجلس اإلدارة تربط بينهم قرابة من الدرجتين األولى والثانية 

تساب أي امتيازات في الخدمات نتيجة عضوية مجلس اإلدارة، وبضمن ذلك األبحاث عدم جواز اك .1

 . والتدريب واالستشارات مدفوعة األجر

ال يجوز الجمع بين عضوية الهيئة العامة أو الجمعية العمومية أو مجلس األمناء والعمل في  .2

 يشاركوا المؤسسة بحيث ال كما ويجب تقييد هذه العضوية للموظفين في .بوظيفة مدير عامالمؤسسة 

في انتخاب مجلس اإلدارة أو التصويت على أي قرارات تمس مصالحهم مثل الرواتب واالمتيازات 

 .أو ما شابه

ة  /ة العام/ة أو بالمدير/ة العام/ا بالمدير/منع إشغال عضوية مجلس اإلدارة من أي عضو تربطه .3

 . رةقرابة من الدرجتين األولى والثانية، أو عالقات مصاه

منع إشغال وظائف رقابية أو إشرافية من أقارب الدرجتين األولى والثانية أو عالقات مصاهرة،  .4

ة والوظائف الرقابية، وأن يكون أحد المدراء مديراً /ة المالي/ة والمدير/ة العام/ويشمل ذلك المدير

لشركاء في أي عمل على أو تحت إدارة أحد األقارب أو األصهار من الدرجتين األولى والثانية أو ا

 . خاص

شرافية بين المؤسسات المختلفة في الحاالت التي يكون فيها تضارب المصالح منع تبادل المواقع اإل .5

 .وارداً

/ مجلس إدارة/ جمعية عمومية/ ومن أجل ضمان التأكد من ذلك، يجب على كل عضو هيئة عامة .6

  ."تصريح العالقات" تعبئ نموذج / موظف أن يعبئ
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   التأثير والفاعلية)10(مبدأ رقم 

إن مهمة المؤسسة تكمن في السبب والغرض من وجودها وهي ما تأمل المؤسسة في تحقيقه، ويتوجب على 

 األساس واإلطار المرجعي -المحددة جيداً–ويجب أن تشكل هذه المهمة . المؤسسة أن تحدد سياستها بوضوح

 بطريقة فاعلة  البشرية والماليةتوظيف مواردهاعلى المؤسسة أن تلتزم ب.  وخططهالمؤسسةالكافة أنشطة 

  .وكفؤة ألجل تحقيق أهدافها المعلنة

  

  :بشكل خاص تعمل المؤسسة على تحقيق األمور التالية

فهم تماماً مهمة المؤسسة على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يت يجب: مجلس اإلدارة .1

 . وتطويرهاويدعمها، وأن يتفهم دوره وصالحياته في بناء المؤسسة

 :وفحص مهمة وأنشطة المؤسسة على مستويين مراجعة يجب: التقييم .2

للتأكد من أنها ما زالت ) كل سنتين أو ثالث سنوات(مهمة المؤسسة بصفة دورية مراجعة  

ما إذا كان قد تم أنجاز المهمة سواء ) أ: ومن بين المسائل التي يجب تقييمها. ذات صلة

وى استمرار المؤسسة دان آخر ومن ثم النظر في جبواسطة المؤسسة أو بواسطة كي

) ما إذا كان يتوجب تعديل المهمة لتعكس التغييرات االجتماعية ج) بتكوينها الحالي ب

 في االضطالع بمهام جديدة التي قد المؤسسةالنظر فيما إذا كانت هنالك رغبة لدى 

 .تستوجب صياغة مهمة جديدة

ورية للتأكد من فاعليتها وكفاءتها وعالقتها فحص أنشطة المؤسسة وتمحيصها بصفة د 

. بمهمة المؤسسة وجدوى االستمرار في البرامج أو تعديلها ومدى الحاجة لبرامج جديدة

ما إذا كانت األنشطة متسقة مع ) أ: ومن بين المسائل التي يجب تقييمها في هذا الصدد

قافها وذلك على ضوء المهمة الحالية للمؤسسة أو ما إذا كانت بحاجة للتعديل أو إي

مدى كفاءة وفاعلية البرامج في تحقيق أهداف ) التغييرات التي تطرأ على المهمة ب

تكلفة البرنامج بالنسبة ) النتائج التي يحصل عليها المستفيدون من البرامج د) المؤسسة ج

حة ويجب أن تكون علميات التقييم منفت. ما إذا كان ينبغي تقديم خدمات جديدة) لنتائجه ه

 . في المؤسسةاألطراف ذات العالقةوأن تجرى بأمانة وتتضمن مشاركات من 

أن تتسق النشاطات مع أهداف المؤسسة، فرسالة المؤسسة ومهمتها يجب  يجب: التوافق مع األهداف .3

ويجب أن تركز المؤسسة . أن تكونا أساساً للتخطيط االستراتيجي وبرنامج العمل ألنشطة المؤسسة

  .لتأكد من أهدافها قد تحققت أو هي قيد التحققاهتمامها على ا

 .أن يعمل برنامج المؤسسة بكفاءة وفاعلية على تحقيق أهدافها المعلنة يجب: الكفاءة والفعالية .4

على المؤسسة أن تسعى للحصول بصورة منتظمة على تغذية راجعة من :  الراجعةةالتغذي .5

 .واألطراف ذات العالقةالمستفيدين من برامجها 

 .ة وأن تركز على مفهوم خدمة اآلخريننيأن تمارس المؤسسة أعمالها بمه يجب :نيةالمه .6
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  نزاهة المؤسسة) 11(مبدأ رقم 

تلتزم المؤسسات باحترام قيم في كل نشاطات المؤسسة األهلية، وتحديداً في االتصاالت مع الجمهور، س

د من اجل منع وجود إشكاالت معهم، فراد وسياساتهم وان تعمل بكل جهالمؤسسات األخرى والمجموعات واأل

 والمحافظة على ت إضافة إلى حفظ الملفات وتوثيق القرارا.وحل أية إشكاالت بروح من التسامح واالنفتاح

  .امن المعلومات ووضع ضوابط لعدم إتالف السجالت وااللتزام بمبادئ حرية الوصول للمعلومات

  

فعال الخاطئة، الفساد، الرشوة، وأية تعامالت مالية غير ستعارض المؤسسة ولن تكون طرفاً مشاركاً في األ

  .صحيحة، كما ستلتزم المؤسسة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمحاربة هذه األفعال

  

تلتزم كل مؤسسة بتطوير نظامين إداري ومالي، تصادق عليهما الهيئات المرجعية بصورة موثقة، على  .1

  : أن يتضمنا

 .سياسات و إجراءات التوظيف  . أ

 إيجاد نظام توظيف واضح وشفاف، يشمل آلية إشغال الوظائف، واإلعالن عنها، وتحديد يجب .1

  شروط إشغال كل وظيفة، مع االلتزام بعدم التمييز السياسي، الطائفي، العائلي، أو حسب النوع

  .االجتماعي، إال في إطار التمييز االيجابي لبعض الفئات وفق سياسة معلنة

 . سجم مع مستويات المعيشة، بما يكفل حداً أدنى من الشروط اإلنسانيةتحديد حد أدنى للرواتب ين .2

، وضمن ذلك أية بدالت أو مكافآت، موظفيناإلعالن عن سلم الرواتب وسائر االمتيازات األخرى لل .3

 . وعدم دفع أي بدالت مقابل استشارات أو أعمال تدريب يقوم بها موظفون من داخل المؤسسة
  

  فات حل الخال) 12(قم مبدأ ر

على هذه المدونة باللجوء إلى الوساطة والتحكيم بالدرجة األولى، لحل الخالفات فيما بين  نوالموقعيلتزم 

   . المختلفة، أو داخل المؤسسة الواحدة، أو على صعيد مشاكل العمل األهليةالمؤسسات

قبل الشكاوى والتوسط في حلها، وفق نظام  في انتخاب لجنة تحكيم مهمتها تنوالموقعولهذه الغاية يشارك 

  .خاص يوضع لهذه الغاية، بما يحافظ على استقاللية كل مؤسسة ويحافظ على خصوصياتها
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