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 القطاع العام في إصالححول مشاركة المواطنين والمواطنات في  مسودة عمل إصالحيةمدونة سلوك و
 الدول العربّية

 

I. في المعاملة الجّيدة) ة(حق المواطن 
 

ز  بموضوعية ومساواة دون أي تميين والمواطناتين والموظفات مع المواطنيل الموظفتعام •
 .عرقي أو ديني أو جنسي أو سياسي

يتصفون بالكفاءة  والموظفات الذين يتولون شؤونهم المواطنون والمواطنات أّن الموظفين إشعار •
 .ية السياسيةالمحسوب وأن الزبائنية واالحتراف والجدارة والخلقية المهنية واالستقاللية ع

توفر شرعة سلوك لموظفي وموظفات اإلدارة العامة تحدد حقوقهم ومسوؤلياتهم تجاه المواطنين  •
 .والمواطنات

 حجم المستندات والوثائق واإلفادات المطلوبة النجاز المعامالت اإلدارية مع موضوع توازن •
  .الطلب

 .تحديد مهل النجاز المعامالت اإلدارية •
واطنات على نسخة مصدقة عن القرارات اإلدارية الفردية الخاصة بهم حصول المواطنون والم •

 .تتضمن األسس التي استندت عليها هذه القرارات
مع المعايير والمواصفات العالمية، بما فيها توفير خدمات إدارية ذات نوعية جيدة تنسجم  •

 .المعايير المتعلّقة بالحفاظ على البيئة
 

II. ة(واجبات المواطن( 
 

 .مع الموظفين والموظفات باحترام وتهذيبواطنون والمواطنات المتعامل  •
أو اللجوء إلى وسائل وأساليب الضغط إلى استغالل النفوذ المواطنون والمواطنات عدم لجوء  •

 . الرشوة في معامالتهم اإلداريةعلى الموظفين لتجاوز القوانين واألنظمة أو
 حسب القوانين واألنظمة،  المتوجبة عليهمدفع الضرائب والرسومقيام المواطنون والمواطنات ب •

 .في القيام بواجباتهم الوظيفيةوالموظفات وتسهيل عمل الموظفين 
 .بقوانين وأنظمة اإلدارة العامةالمواطنون والمواطنات تقيد  •
المواطنون والمواطنات حفاظ رات العامة من خالل تخفيف األعباء المالية عن اإلداالمساعدة في  •

) ة(في جمعيات تنشر الوعي حول واجبات المواطنالملكيات العامة ومساهمتهم على المنشآت و
 .في الحفاظ على المنشآت والملكيات العامة

 .تحدد حقوقه وواجباته تجاه اإلدارة) ة(توفر شرعة للمواطن •
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III. ة(توفّر المعلومات للمواطن( 
 

 .في الوصول إلى المعلومات) ة(واطن الدولة بحقّ الماعتراف •

ات الالزمة تب استقبال في اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات لتقديم المعلوممكاتأمين  •
 .للمواطنين والمواطنات

للمواطنات والمواطنين تشرح آليات )) ة(دليل المواطن(كّراسات وملصقات ومنشورات  توفير •
 وسبل معمل الوزارات واإلدارات العامة على المستويين الوطني والمحلي وبرامج القطاع العا

  .المشاركة فيها

 .)بما فيها نشاطات البلدّيات(عام الدولة بحمالت نشر المعلومات حول برامج القطاع القيام  •

 امتالكو  تتضمن المعلومات األساسية حولهاوضع الفتات في مكان المشاريع العامة المنفذة •
 .ن االطالع عليهاي يستطيع المواطاإلدارات المعنية الوثائق المتعلقة بهذه المشاريع والت

 . من خالل وسائل اإلعالم المختلفةالدولة باإلعالن عن أوجه إنفاق المال العامقيام  •

  .البلديات معلومات حول موازناتهااإلدارات والمؤسسات العامة و إصدار •

 . تقارير تقييم أداء القطاع العام القوانين والتعليمات اإلدارّية على علنّيةنص •

 . مفيدة، كاملة وصحيحةاطنينللمو تقديم معلومات •
 

IV. في المراجعة) ة(حق المواطن 
 

 .في اإلدارات المختلفة) ة(للمواطنمكاتب شكاوى فر تو •

 .يتعاطى مع اإلدارات المختلفةombudsman وسيط في الشكاوى وجود  •

مع توضيح مستلزمات وشروط تقديم  (لمؤسسات الرسمّيةتقديم العرائض لبحق ) ة(لمواطناتمتع  •
 .)العرائض

  . عدم اقتناعهم بقرار إداري معّيناللجوء إلى القضاء في حالمن المواطنون والمواطنات تمكن  •
 

V. ة(استشارة المواطن( 
 

  . الستشارة المواطنات والمواطنينفي الوزارات واإلدارات العاّمة إيجاد وحدات رسمية •

ء الرأي في مشاريع لجان أو جمعيات مؤلّفة من المواطنات والمواطنين من مهامها إبدا تشكيل •
 .)على الصعيدين الوطني والمحلي(ة القطاع العام ونوعية الخدمات المقدم

 جلسات استماع وحلقات النقاش التي تضّم المواطنين  بتنظيمالوزارات واإلدارات الرسمّيةقيام  •
 .)ها جلسات استماع حول الميزانّيةبما في(والمواطنات 
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 والمواطنات والمواطنين بتقديم اقتراحات متعلّقة بتحسين نظام يسمح للموظفين والموظفاتتوفر  •
 .العمل اإلداري في مختلف اإلدارات

 
VI. في السياسات والخدمات العاّمة) ة(مشاركة المواطن 

 
 .تمرات المعنيين بالخدمات العاّمةالمواطنون في مؤمشاركة  •

قديم الخدمات العاّمة مشاريع تعاون بين البلدّيات ومجموعات المواطنين والمواطنات لت تشجيع •
  ....) تنظيم نشاطات سياحّية، إلختنظيف الشوارع، زرع األشجار، القيام بحمالت التوعية،(

اختبار (طّورة وجديدة تاإلدارات العاّمة باستدعاء المواطنين والمواطنات الختبار خدمات مقيام  •
 ....)ظام جديد لباصات الدولة، إلخنظام الهواتف العاّمة، ن

 في عملّية وضع السياسات برامج تعاون بين الدولة والمدارس لتشجيع مشاركة الشبابتوفر  •
 .العاّمة

 في وضع وتنفيذ الدولة حمالت التوعية على أهمّية مشاركة المواطنين والمواطناتتنظيم  •
 .السياسات العاّمة
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حكومية في تشكيل وتطوير المنظمات غير المدونة سلوك ومسودة عمل إصالحية حول إشراك 
 سياسات وخدمات القطاع العام في الدول العربّية

 
I. المنظمات غير الحكومية في الدول العربّية 

 

التوسع في منح حرية اإلنشاء والعمل للمنظمات غير الحكومية وحصولها على الحقوق التي  •
قود الدولة والبلديات، ينص عليها القانون والتمتع بامتيازات إضافّية كالحق في التنافس على ع

الحق في الوصول المجاني إلى وسائل اإلعالم العامة، الحق في الحصول على المعلومات، 
 ...إلخ

تثبيت حق المنظمات غير الحكومية في المراجعة القضائية في حال عدم منح الترخيص وحال  •
 .يالتدخل االستنساب

ص عليها في القانون واالمتناع عن اقتصار الرقابة التي تمارسها الدولة على تلك المنصو •
التدخل المباشر في الحياة الداخلية للمنظمات غير الحكومية، وعدم ممارسة الرقابة على 
نشاطات المنظمات غير الحكومية كإلغاء االنتخابات الداخلية، التدخل في تعيين األعضاء، فرض 

غرامات باهظة بحجة رقابة مسبقة على المصاريف، فرض اندماج منظمات في أخرى، فرض 
سوء اإلدارة، حل المنظمات بقرار وزاري، منع نشاطات بحجج أمنية، مصادرة ممتلكات 

 ..المنظمات التي تّم حلّها، إلخ 

 .تشجيع المنظمات غير الحكومية على تشكيل تحالفات وشبكات ومنتديات مع بعضها البعض •

وتوفر شروط عملّية وشفافة ة متوازنة تقديم الدولة الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية بصور •
لحصول المنظمات غير الحكومية على المساعدات من الدولة بما فيها الدعم المالي المباشر 

 . واإلعفاء من الضرائب

تشجيع لجوء المواطنون والمواطنات في تعاطيهم مع الدولة إلى مؤسسات المجتمع المدني  •
 .لبهم، وطرح مقترحاتهم لإلصالحالمختلفة، لحل مشاكلهم، والحصول على مطا

 

II. استشارة المنظمات غير الحكومية في التشريع وفي وضع سياسات القطاع العام 
 

ات تلجأ إليها الدولة للتشاور مع، واإلصغاء إلى قوى ومؤسستقوية وتفعيل األطر واألشكال التي  •
القتصادية مجالس األعيان، مجلس الشورى، المجالس ا( المجتمع المدني والقطاع الخاص

مجالس وطنية أو قومية، مجالس قطاعية، (واالجتماعية، المجالس االستشارية المتخصصة 
 ...)). مجالس خاصة
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 تأمين اإلطار القانوني واإلمكانيات المادية الضرورية لتمتع هذه المجالس بالفعالية والتأثير في  •
اغة أو مناقشة السياسات تأمين مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، في اقتراح أو صي

 .العامة
تشكيل مجموعات عمل تضّم الجهات الحكومّية واألطراف غير الحكومّية، بما فيها منظمات  •

 .المجتمع المدني والخبراء، لتناول القضايا المتعلّقة بالخدمات العاّمة

مدني في قيام الدولة بتنظيم الندوات وورشات العمل وحلقات النقاش الستقصاء رأي المجتمع ال •
 .سياساتها

مجالس للتشاور بين (إحداث مؤسسات ووحدات إدارية تهتّم باستشارة المنظمات غير الحكومية  •
 ...).لقطاع الخاص، مكاتب عالقات عامةالمنظمات غير الحكومية، واالدولة، 

تأمين حق المنظمات غير الحكومية في الحصول على مشاريع واقتراحات القوانين في البرلمان،  •
 .ي الوزاراتوف

 .إبداء المنظمات غير الحكومية رأيها بشكل تفصيلي في مشاريع القوانين •

 .استدعاء المنظمات غير الحكومية للمساهمة في نقاشات اللجان البرلمانية بشكل منتظم •

قيام الوزارات باستشارة المنظمات غير الحكومية بشكل منظم حول مشاريع معّينة في التنمية  •
 .والخدمات العامة

 .تشجيع المنظمات غير الحكومية على تقديم دراسات للبرلمان وللوزارات •

 .تحضير تقارير سنوّية حول مدى استشارة المنظمات غير الحكومّية في سياسات القطاع العام •
 

III. تنظيم مشاركة المنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمات العاّمة 
 

المنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمات نص القوانين والتعليمات اإلدارّية على مشاركة  •
 .العاّمة

توفر خطة وطنّية وخطط قطاعّية لتوزيع المهام بين األطراف الحكومّية وتلك غير الحكومّية في  •
 .تقديم الخدمات

 .توسيع دعم الدولة الماّدي للمنظمات غير الحكومية المهتّمة بتقديم الخدمات العاّمة •
 .من قبل الدولة لمقّدمي الخدمات من القطاع غير الحكوميتأمين التسهيالت اإلدارّية  •
 .قيام الدولة بتنظيم البرامج التدريبّية للمنظمات غير الحكومّية المهتّمة بتقديم الخدمات العاّمة •
قيام الدولة بتشجيع تشكيل شبكات من المنظمات غير الحكومية التي تقّدم الخدمات في القطاع  •

 .الواحد
 .ّية حول مدى مشاركة المنظمات غير الحكومّية في تقديم الخدمات العاّمةتحضير تقارير سنو •
 .قيام الدولة بالترويج للتجارب الناجحة في الشراكة مع المجتمع المدني في تقديم الخدمات العاّمة •


