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مقدمة:

تنطلق مبادئ وقواعد السلوك املعروضة هنا من حق املواطن في املشاركة السياسة وحرية 
التجمع التي يكفلها القانون الفلسطيني واالحكام ذات العالقة في املواثيق الدولية حلقوق 
األهلية  والهيئات  السياسية  األحزاب  تخاطب  وأخالقيات  قواعد  متثل  وهي  اإلنسان، 
بها  واألدبي  الطوعي  االلتزام  من  قوتها  وتستمد  وكأفراد  كتجمعات  النقابية  واملنظمات 
والنزاهة  والشفافية  الدميقراطية  املمارسة  أسس  خاللها  من  تتعزز  دميقراطية  كقواعد 

وسيادة القانون واحترام األخر.

املستويني  على  واسعة  تشاورية  عملية  نتاج  السلوكية  والقواعد  املبادئ  هذه  جاءت  لقد 
العالم  في  التجمع  حلق  القانوني  اإلطار  تعزيز  مشروع  إطار  ضمن  واإلقليمي  الوطني 
العربي، شارك فيها قادة حزبيون ونقابيون وناشطون في العمل األهلي من االردن ومصر 
وسوريا ولبنان وفلسطني، حيث قامت أمان-االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، وال تزال 

بقيادة وتوجيه العملية التشاركية هذه في فلسطني.

تقع مبادئ وقواعد السلوك املذكورة هنا حتت املسميات التالية:

إعالن أسس املمارسة الدميقراطية لألحزاب واحلركات السياسية · 

قواعد سلوكية للمنظمات النقابية العربية · 

مدونة سلوك للمؤسسات األهلية العربية · 

حرية التجمع والتنظيم في فلسطني
مبادئ وقواعد سلوك

لألحزاب السياسية والهيئات األهلية واملنظمات النقابية
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املمارسات  ألفضل  سلوك  وقواعد  مبادئ  وضع  مت  املسميات  هذه  من  واحدة  كل  وفي 
فئة من  بكل  واملعايير اخلاصة  والظروف  املشتركة  املفاهيم  إنطالقا من  االتباع  اجلديرة  

التجمعات واملنظمات والتي ميكن اجمالها في ما يلي:

أ- في إطار األحزاب السياسية:

حرية تشكيل األحزاب واحلركات السياسية وحرية اإلنضمام لها. ¿ 
طريق  عن  للسلطة  السلمي  والتداول  واحلزبية  السياسية  التعددية  إحترام  ¿ 

اإلنتخابات.
إحترام وتطبيق أسس التنظيم واملمارسة الدميقراطية داخل األحزاب. ¿ 

ب- في إطار الهيئات األهلية:

حرية تأسيس اجلمعيات واملنظمات األهلية واإلنضمام لها. ¿ 
املالية  ومبادىءالشفافية  النزاهة  قيم  من  تشمله  مبا  الرشيدة  اإلدارة  تعزيز  ¿ 

واالدارية ونظم املساءلة.
العمل  األدوار بني  منظمات  والتكاملية في  والتنسيق  والتشبيك  املشاركة  تعزيز  ¿ 

األهلي.

ج- في إطار املنظمات النقابية:

حرية املنظمة النقابية في التأسيس وحقها في وضع انظمتها   االساسية والعمل  ¿ 
للدفاع عن مصالح أعضائها.

 ¿ إرساء قواعد تكفل دميقراطية املنظمة النقابية.
 ¿ تعزيز فعالية املنظمة النقابية لتحقيق أهدافها.

الفرصة للمعنيني من  إتاحة  املبادىء والقواعد السلوكية وتعميمها بهدف  يأتي نشر هذه 
نشطاء العمل احلزبي واألهلي والنقابي اإلطالع عليها ومناقشتها وتبنيها كقواعد خاصة 

بهم في جتمعاتهم ومنظماتهم سواء احلزبية أو األهلية أو النقابية.
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إعالن أسس املمارسة الدميقراطية لألحزاب واحلركات 
السياسية حزيران 2008 

بيروت- لبنان

ديباجة:	 

تواجه البلدان العربية كافة حتديات التحول نحو الدميقراطية،  مما  دفع  كثيرا من األحزاب 
لتجاربها  عميقًة  مراجعًة  لتبني  اجتاهاتها  مختلف  على  العربية  السياسية  واحلركات 

السياسية مبا يتناسب مع متطلبات التحول الدميقراطي.

وإذا كانت األحزاب السياسية متثل شرطاً أساسياً لوجود الدميقراطية فان العمل احلزبي 
في مختلف البلدان العربية يعاني من الضعف الشديد إما بسبب حظره وعدم االعتراف به، 

أو تكبيله بقيود استثنائية ، أو التضييق عليه من قبل السلطات أو األحزاب احلاكمة. 

 وقد أدى عدم احترام النظم احلاكمة ألحكام الدستور والقانون وعدم االلتزام بآليات التداول 
إلى اإلخفاق في بناء مجتمع سياسي ميتلك مقومات االستقرار والنمو،  السلمي للسلطة 
وإلى استمرار ممارسات النظم السياسية التسلطية التي هّمشت املشاركة املجتمعية عموماً 
مؤسسات  بإضعاف  التجارب  من  العديد  في  وساهمت  خصوصاً،  السياسية  واملشاركة 
الدولة نفسها، وتعريض سالمة وحدتها الكيانية واندماجها الوطني واالجتماعي للضعف 
اإلنسان  حلقوق  خطيرة  انتهاكات  وإلى  واملشاركة  التنمية  برامج  فشل  وإلى   واملخاطر، 

األساسية، وفي مقدمتها حق التجمع والتعبير واملشاركة السياسية.

اخلالفات  لتسوية  الرشيد  املؤسسي  اإلطار  ميثل  والسياسية  احلزبية  التعددية  نظام  إن 
فيه  تستطيع  ومستقر  حيوي  سياسي  مجتمع  وبناء  األحزاب،  بني  والسياسية  الفكرية 
القانون. وإزاء  السلطة بشكل سلمي في ظل سيادة  تتداول  أن  األحزاب واحلركات  كافة 
ذلك ميكن لألحزاب واحلركات الدميقراطية العربية، والتي تعمل من أجل حتقيق غاياتها 
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من  الكثير  وتذليل  الدميقراطي،  التحول  لعملية  اإليجابية  االجتاهات  تعزيز  في  تسهم  أن 
السلطة. وُتعتبر  املنّظم على  الصراع غير  العملية، وفي مقدمتها  تلك  أعاقت  التي  املشاكل 
اسس املمارسة الدميقراطية وسيلة لضبط ممارسات األحزاب على املستوى الداخلي لكل 
املواطنني وكذلك  بينها وبني  ما  األحزاب والعالقات  العالقات مابني  حزب وعلى مستوى 
عالقاتها بالسلطة احلاكمة، مما يسهم في تطوير هذه األحزاب مجتمعًة، وحتولها إلى قدوٍة 

للمواطنني في املمارسة. 

وفي سعيها نحو احلرية والدميقراطية تؤكد األحزاب واحلركات السياسية املنضمة لهذا 
اإلعالن أن حرية تشكيل وممارسة العمل احلزبي هي عماد الدميقراطية واحد ضماناتها 
الرئيسة. ويأتي هذا اإلعالن بوصفه إطار عمل أخالقي للتأكيد على املبادئ الرئيسة الناظمة 
للعمل احلزبي والسياسي في العالم العربي مما يوجب التعددية وسيادة القانون واحترام 
حقوق اإلنسان، وأهمها حرية تشكيل األحزاب واحلركات السياسية، وفي سبيل ذلك يؤكد 

هذا اإلعالن على اآلتي:

أوالً- في إدارة الشأن العام: 

اختالف  املواطنني على  الكرمي جلميع  العيش  لتحقيق  بالدميقراطية كوسيلة  االلتزام  1 .
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  الشروط  توفير  من  ذلك  يعنيه  مبا  انتماءاتهم، 

والثقافية التي متكنهم من التمتع بحقوقهم كافة. 
االلتزام بالعمل السياسي في إطار ما ينص عليه الدستور والقوانني والعمل بالطرق  2 .
الضمانات  من  املزيد  أجل  من  والقانونية  الدستورية  النصوص  لتطوير  الدميقراطية 

للحقوق وللحريات العامة واخلاصة. 
احترام مبدأ الفصل بني السلطات وتوازنها وتعاونها.  3 .

وتعزيز  ودعمه  القضاء  استقاللية  واحترام  وسيادته  القانون  بسلطة  التام  االلتزام  4 .
مؤسساته، وخضوع اجلميع أفرادا ومؤسسات لسلطة وسيادة القانون.  

االلتزام مببادئ الدميقراطية وفي طليعتها احلرية واملساواة وتكافؤ الفرص والعدالة  5 .
واحلق في االختالف واحترام التنوع الثقافي والديني واالجتماعي والسياسي. 
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املواطنني  تطلعات  ع��ن  للتعبير  كوسيلة  واحل��زب��ي��ة  السياسية  بالتعددية  االل��ت��زام  6 .
ومصاحلهم.

ضمان حرية العمل السياسي السلمي وحق املشاركة في احلياة السياسية.   7 .
والنزيهة  احل��رة  ال��دوري��ة  االنتخابات  طريق  عن  للسلطة  السلمي  بالتداول  االل��ت��زام  8 .
احلمالت  ف��ي  الشريفة  املنافسة  بأخالقيات  واالل��ت��زام  نتائجها  واح��ت��رام  وال��ع��ادل��ة 

االنتخابية. 
العمل على سن تشريعات لالنتخابات تضمن صحة التمثيل وعدالته وتكافؤ الفرص  9 .
بني املرشحني، مبا يفسح املجال ألوسع متثيل لشرائح املجتمع وفئاته كافة والعمل 
السياسية  احلياة  في  االجتماعي  واالن��دم��اج  الوطني  التكامل  اجتاهات  تعزيز  على 

للدولة.
اعتماد مبادئ الشفافية ونظم املساءلة واحملاسبة في إدارة الشأن العام.  10 .

اخلالفات  إدارة  ف��ي  ال��دمي��ق��راط��ي  واحل���وار  السلمية  ال��وس��ائ��ل  باستخدام  االل��ت��زام  11 .
والتنافس بني األطراف كافة في املؤسسات التمثيلية.

احلاالت  في  إال  االستثنائية  والقوانني  الطوارئ  نظام  إلى  اللجوء  جتنب  على  العمل  12 .
املرتبطة بالكوارث أو حالة الدفاع عن سالمة الوطن ووحدته، وبشكل محدد ومضبوط 

زمانا ومكانا. 
األحزاب  م��وازن��ة  متويل  يضمن  لقانون  وف��ق��اً  األح���زاب  متويل  يكون  ب��أن  االل��ت��زام  13 .

واحلمالت  االنتخابية من خالل التبرعات احمللية واخلزانة العامة.
االلتزام بالعمل من أجل حماية املال العام وامللكية العامة ومكافحة جميع أشكال الفساد  14 .

وعدم توفير غطاء ملن ميارسه.
االلتزام بدعم هيئات املجتمع املدني، وتعزيز استقالليتها وعدم استخدامها كواجهات  15 .

وأدوات حزبية وتعزيز أدوارها في التنمية واملشاركة املجتمعية والسياسية العامة.

ثانياً- على مستوى حقوق األفراد:

فيه  مبا  ال��ع��ام،  الشأن  إدارة  في  املشاركة  في  املواطنني  حق  ضمان  أج��ل  من  العمل  1 .
التي حتول دون ممارسة  القيود  إليها، ورفع  األح��زاب واالنتساب  احلق في تشكيل 
هذا احلق، والتعبير عن آرائهم واملشاركة في أنشطتها وهيئاتها وتبوء مواقعها وفق 

أنظمتها الداخلية. 
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املختلفة،  مبستوياتها  وشغلها  العامة  للمناصب  الترشح  في  مواطن  كل  حق  احترام  2 .
بدون أي متييز.

ضمان حق كل مواطن في اختيار ممثليه بشكل حر دون أي متييز من أي نوع كان في  3 .
مختلف الهيئات التمثيلية الوطنية أو احمللية أو اإلقليمية.

تفعيل مشاركة املواطنني في احلياة السياسية واحلزبية، وحماية حقوقهم السياسية  4 .
حقهم في الوصول إلى املعلومات وتداولها. 

احترام حقوق اإلنسان والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ الشرعة الدولية  5 .
االحتالل  مقاومة  في  والشعوب  واملجموعات  األف��راد  حق  واحترام  اإلنسان  حلقوق 

والعدوان اخلارجي.  

ثالثاً- على مستوى العالقات بني األحزاب:

االلتزام بإدارة التنافس على السلطة بني األحزاب باألساليب الدميقراطية بعيداً عن أي  1 .
منٍط من أمناط العنف أو اإللغاء أو اإلقصاء.

بني  التنافس  ف��ي  الضمائر  وش���راء  للرشوة  كوسيلة  امل��ال  استخدام  بعدم  االل��ت��زام  2 .
األحزاب.

حل كافة اإلشكاالت واخلالفات بني األحزاب بالطرق القانونية واحلوار الدميقراطي. 3 .
فيما  التحالفات احلزبية والسياسية  تقيم  بأن  بلد  األح��زاب في كل  احترام حق كافة  4 .

بينها.

رابعاً- على مستوى البنية التنظيمية لألحزاب:

االلتزام بآليات الدميقراطية في العمل احلزبي الداخلي وفي مقدمتها دورية االنتخابات  1 .
واختيار قادة احلزب وهيئاته وممثليه وفق النظام الداخلي لكل حزب.

االلتزام بتثقيف أعضاء احلزب ومؤيديه بثقافة الدميقراطية وحقوق اإلنسان وتعزيز  2 .
قدراتهم في العمل السياسي وتأهيلهم لتولي املسؤوليات داخل احلزب وفي الدولة.

تشجيع احلوارات الداخلية ومشاركة الشباب والنساء في الهيئات. 3 .
اعتماد مبدأ الطوعية في االنتساب إلى احلزب أو اخلروج منه. 4 .
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حل اخلالفات احلزبية الداخلية بالطرق السلمية. 5 .
االلتزام باحترام مبادئ اإلدارة الرشيدة في أعمالها وإدارة موجوداتها باإلفصاح عن  6 .

مصادر متويلها وبيان أوجه استخدامها.

خامسا:على مستوى التركيبة البشرية لألحزاب: 

او  طائفي  او  ديني  لون  من  محازبني  تضم  املنطقة  بلدان  في  األحزاب  من  العديد  ان  مبا 
عرقي واحد، ومبا ان املطلوب ليس هو قهر هذه املجموعات ومنعها من حقها في املشاركة 
السياسية امنا السعي إلصالح هذه األوضاع، لذا فاألحزاب واملجموعات السياسية التي 
تقوم على لون واحد او مهيمنة لفئة دينية أو طائفية أو عرقية – تضع خططا زمنية وتتخذ 

إجراءات لتحقيق التالي:  

على  احل��زب  تركيبة  في  والعرقي  والطائفي  الديني  التنوع  من  األدن��ى  احل��د  أ. حتقيق 
مختلف املستويات.  

ب. جعل محور عمل احلزب البرنامج السياسي الوطني وليس البرامج واألنشطة املرتبطة 
باالنتماءات املختلفة.
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سلوك مدّون
قواعد سلوكية للمنظمات النقابية العربية

	 مقدمة:
تتضمن هذه الورقة مجموعة من القواعد السلوكية التي من املفترض أن تكفل ممارسة نقابية حرة، 
)مدونة  وليس  مدون(  )سلوك  عنوان  حتت  السلوكية  القواعد  هذه  وضعت  وفّعالة.  دميقراطية 

سلوك( للداللة على أمرين:
متايز مفهوم هذه الورقة عن مفهوم مدونات السلوك املعتمدة عادة في املؤسسات  ¿ 

االقتصادية بشكل عام واملؤسسات املتعددة اجلنسيات بشكل خاص.
النقابية حول  املمارسة  اختبار فعاليتها في  لقواعد سلوكية جرى  الورقة  شمول  ¿ 
بها  االقتداء  يجب  مثالية  كمعايير  وليس  هذه  بصفتها  هنا  مدونة  وهي  العالم 

فحسب.

ترّكز الورقة على سلوكيات املنظمة النقابية وال تعنى بسلوكيات أعضاء املنظمة إال عرًضا 
واستطراًدا. والسلوك مأخوذ هنا مبفهومه الواسع الذي يشمل املوقف والقناعة الى جانب 

املمارسة.

أوغير  العمالية  النقابات  في  أعضاء  ومستخدمني،  عماالً  العرب،  األجراء  الورقة  تخاطب 
العربي  النقابي  الواقع  قراءة  على  حثهم  مخاطبتهم  خالل  من  وتتوخى  اليها.  منتسبني 
باالستناد الى قواعد سلوكية محددة، والعمل على تطوير احلركة النقابية العربية باجتاه 
املزيد من احلرية والدميقراطية والفعالية. ميكن لهذه الورقة أن تتحول الى وثيقة مرجعية 

اذا ما وافق عليها عدد من النقابات العربية، بعد مناقشتها وتطويرها.

احلقوقية  العامة،  املبادئ  بجمع  تكتفي  مقاربة  مقاربتني:  بني  تختار  ان  الورقة  أمام  كان 
على وجه التحديد ومقاربة تتجاوز احلقوق الى املمارسة الفعلية املتشعبة. املقاربة األولى 
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اجلغرافية  املناطق  في  اخلاصة  للظروف  كثيًرا  تخضع  وال  مبادئها  على  االتفاق  يسهل 
املقاربة  تطويره.  على  والعمل  الواقع  حتليل  في  عملية  فائدة  ذات  ليست  لكنها  والبلدان، 
الثانية باملقابل، تتضمن احلقوق الى جانب املمارسات الفعلية، وهي تصلح بالتالي كأداة 
معيارية لرصد الواقع وآفاق تطويره، لكنها بسبب ذلك تطرح على بساط البحث صالحية 
االجتماعية  والظروف  االنساق  مختلف  في  تطبيقها  وامكانية  املختارة  السلوكية  القواعد 

واالقتصادية والسياسية.

 لقد اخترنا املقاربة الثانية مع محاذيرها وندعو الى استخدام القواعد السلوكية أدناه كأداة 
معيارية، قابلة للتعديل نتيجة تفاعل دينامي جدلي بينها وبني الواقع الذي يجري تطبيقها 
املستوى  على  العربية(  )اخلصوصية  ملقولة  جدية  ملناقشة  مناسبة  ستكون  وهي  عليه. 
مع  لتطويره.  املشاريع  ورفض  القائم  الواقع  لتبرير  تطرح  ما  غالبًا  مقولة  وهي  النقابي، 
في  توضع  أن  يجب  مناقشتها،  وكذلك  املطروحة،  السلوكية  القواعد  أن  الى  االشارة 
انعكاسات على مختلف  يترتب عليه من  االقتصاد وما  بعوملة  يتميز  الذي  الزمني  إطارها 

املستويات.

تعلل  التي  امليدانية  والبراهني  النظرية  للخلفيات  احلالية  الورقة  تفتقد  عمالنية،  ألسباب 
وتدعم الئحة القواعد السلوكية مبضمونها وترتيبها. رغم ذلك حاولنا حيث أمكن التمهيد 
لعرض القواعد السلوكية باالشارة الى بعض املصادر التي ترتكز عليها. ونحن نعّول على 

مناسبات أخرى، ينظمها املشروع، للتوسع باملوضوع بخلفياته ومدلوالته.

ميكن التطرق الى مجمل القواعد السلوكية للمنظمة النقابية من خالل ثالثة مفاهيم: حرية 
املنظمة، دميقراطية املنظمة، فعالية املنظمة.

 للمفاهيم الثالثة، إضافة لقدرتها االستيعابية ملختلف القواعد السلوكية، ثالث مميزات:
امليزة األولى في أنها متداولة في االوساط النقابية وهي بالتالي تسهل النقاش ال  ¿ 

بل تعطيه بعض احلماسة واالندفاع،
واضحة  ومؤشرات  معايير  خالل  من  لالستخدام  قابلة  أنها  في  الثانية  امليزة  ¿ 

وملموسة،
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البعض، مما يسمح  أنها في عالقة متبادلة وجدلية مع بعضها  الثالثة، في  امليزة  ¿ 
بربط العناصر املختلفة في اطار من الشمولية:

األعضاء  حرية  الى  حكًما  سيحيلنا  املنظمة  فعالية  منظار  من  السلوكية  القواعد  فمقاربة 
)أفراد ونقابات( والى حجم ومستوى مشاركتهم )دميقراطية التنظيم(.

القواعد السلوكية من منظار دميقراطية املنظمة سيرجعنا لزاًما الى حرية  كما أن مقاربة 
اخلارج  عن  مستقالً  يكن  لم  اذا  دميقراطيًا  يكون  أن  ميكن  ال  فالتنظيم  وفعاليته.  التنظيم 
كما أنه لن يكون هناك من فائدة باملفهوم النقابي لهذه الدميقراطية اذا لم تكن قادرة على 

التحرك والفعل )الفعالية(.

الى  بالضرورة  سيدفعنا  املنظمة  حرية  منظار  من  السلوكية  القواعد  مقاربة  ان  وأخيًرا 
بطريقة  احلرية  هذه  عن  التعبير  مجال  توفير  على  القواعد  هذه  قدرة  مدى  عن  التساؤل 

دميقراطية وعن الوسائل الفعالة الكفيلة بإيصال هذه احلرية الى مبتغاها.

أوالً:  حرية املنظمة النقابية

املعبر عنه في  النقابية  للحرية  الدولية  العمل  الى مفهوم منظمة  النص  يستند هذا 
االتفاقيات الدولية )وال سيما رقم 78، 89، و531( وفي االجتهادات التي أصدرتها 

املنظمة حول هذه االتفاقيات. خيارنا ينبع من اعتبارات عدة:
البلدان في  القائمني في مختلف  التنوع واالختالف  املفهوم وتناسبه مع  عاملية  · 

العالم،
قابلية املفهوم للتطبيق عبر معايير محددة تنص عليها االتفاقيات، · 

توفر االجتهادات من قبل منظمة العمل الدولية )جلنة احلريات النقابية مثال(  · 
حول معنى املفهوم وتطبيقاته.

تعديل  أجل  من  الدولية،  القانونية  مبرجعيته  املفهوم،  استخدام  امكانية  · 
التشريعات الوطنية املخالفة.
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تعتمد املنظمة النقابية القواعد السلوكية الكفيلة مبمارسة احلرية النقابية وذلك 
من خالل:

االلتزام باحلقوق النقابية املجسدة للحرية النقابية كما نصت عليها االتفاقيات الدولية  1 .
وأهمها:

حقوق العمال أجمعني، دون أي متييز أو تفرقة أيا كان نوعها في تشكيل التنظيمات  ¿ 
واالنضمام إلى تلك التي يختارونها )حق التعددية النقابية( دون احلاجة إلى تصريح 

مسبق. 

حق النقابات في وضع الدساتير واللوائح اخلاصة بها، وانتخاب ممثليها بكل حرية  ¿ 
وتنظيم إدارتها وأنشطتها وبرامجها دون أي تدخل من السلطات احلكومية. 

أو وطنية وحق أي  النقابات في االنضمام معاً في احتادات قطاعية أو جغرافية  حق  ¿ 
منها في االنضمام إلى التنظيمات النقابية والدولية دون احلاجة الى تصريح مسبق.

حماية النقابات من احلل أو اإليقاف مبوجب قرار إداري. ¿ 
حق النقابات في توفير احلصانة ملقارها وتأمني مراسالتها واتصاالتها الهاتفية.  ¿

حماية العمال من القرارات واألفعال املناهضة للنقابة في مجال عملهم.  ¿ 
النقابات من أي تدخل من جانب أصحاب األعمال في عملية تشكيلها وسير عملها  حماية  ¿ 

وإدارتها. 
السلطات  من  تدخل  أي  ضد  بالنقابات  اخلاصة  واألصول  األموال  حماية  حق  ¿ 

احلكومية. 
من  وغيرها  العمل  وظروف  شروط  تنظيم  على  جماعياً  املفاوضة  في  النقابات  حق  ¿ 

القضايا التي تؤثر على حياة أعضائها. 
حق النقابات في ممارسة أنشطتها داخل الشركة وفي مقر العمل.  ¿ 

حماية املمثلني النقابيني من أي تصرفات ميكن أن تسيء اليهم )قرارات تعسفية من  ¿ 
االدارة( لقيامهم بأعمال تتفق مع ممارستهم حلقوقهم النقابية.

االقتصادية  مصاحلهم  عن  للدفاع  كوسيلة  االضراب  في  ونقاباتهم  العمال  حق  ¿ 
واالجتماعية. 
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اخلاصة  الدولية  االتفاقيات  على  املعنية،  السلطات  قبل  من  املصادقة،  على  العمل   –  2
باحلرية النقابية

الدولية اخلاصة  يتوافق مع االتفاقيات  مبا  الوطنية،  التشريعات  تعديل  على  العمل   –  3
باحلرية النقابية.

4 – ممارسة احلقوق التي يشملها مفهوم احلرية النقابية،
الى منظمة العمل الدولية، في حال تعرض هذه احلقوق  الشكاوى  تقدمي  على  العمل   - 5

لالنتهاك من قبل الدولة أوأصحاب العمل أوأي طرف خارجي،

6 – اتخاذ جميع القرارات باستقاللية تامة عن أي طرف خارجي )وال سيما الدولة، أصحاب 
العمل، األحزاب السياسية( والعمل على ازالة كل العوائق )القانونية وغير القانونية( التي 
حتول دون ممارسة هذه االستقاللية. إن قرارات املنظمة النقابية يجب أن تكون تعبيًرا حًرا 
عن توجهات األعضاء، وهذا ال يتم اال اذا كانت النقابة دميقراطية. من هنا العالقة الوثيقة 

بني مبدأ احلرية )واالستقاللية( ومبدأ الدميقراطية.

العاملي  االعالن  في  عنها  املنصوص  والعامة  الفردية  واحلقوق  باحلريات  االلتزام   –  7
حقوقي  كاساس  وحمايتها  تأمينها  على  والعمل  الدوليني،  والعهديني  االنسان،  حلقوق 

للحريات النقابية.

ثانياً: دميقراطية املنظمة النقابية

املنظمة  لدميقراطية  دولًيا  معتمد  مفهوم  يوجد  ال  احلرية،  مفهوم  عكس  على  · 
مبادئ  مصادر:  عدة  من  عناصره  يستمد  هنا  نعتمده  الذي  املفهوم  النقابية. 
الدميقراطية السياسية، الدميقراطية النقابية كما جرى جتسيدها في االنظمة 
النقابية  املنظمات  في  تطبيقها  جرى  كما  الدميقراطية  نقد  للنقابات،  الداخلية 
كآلية  الدميقراطية  القرارات،  اتخاذ  في  لألعضاء  الفعلية  املشاركة  منظار  من 

الحترام حقوق األقليات او الفئات املهمشة وضمان متثيلها.

	 تعتمد املنظمة النقابية القواعد السلوكية الكفيلة بارساء الدميقراطية داخل هياكلها 
ومن هذه القواعد:
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وغيرها،  االستقطاب  حمالت  تنظيم  عبر  نسبته  وزيادة  االنتساب  قاعدة  توسيع  1 .
فمع  التنظيمية:  للدميقراطية  اخلارجي  االساس  هي  االنتساب  نسبة  ان  باعتبار 
انخفاض نسبة االنتساب تفقد النقابة صفتها التمثيلية لألجراء وتتحول الدميقراطية 
أوساط  في  احلقيقية  االجتاهات  تعكس  ال  تنظيمية  لعبة  مجرد  الى  املنظمة  داخل 

االجراء الذين متثلهم النقابة.

تكوين بنية هيكلية ذات تنظيم عامودي وأفقي. عامودًيا: جمعية عمومية أو مؤمترات،  2 .
مجلس مندوبني أو مجلس مركزي، مجلس تنفيذي. أفقيًا: جلان مؤسسات وفروع 

في املناطق.

اقرار نظام داخلي يضمن املساواة في احلقوق والواجبات بني جميع االعضاء. 3 .

اعتماد آلية انتخابية تنص على انتخاب الهيئات الدنيا للهيئات العليا عامودًيا وأفقيًأ،  4 .
الهيئات  تكوين  مجال  في  العضوية  بحجم  املرتبط  النسبي  التمثيل  اعتماد  مع 
واالنتخابات، ومع تقليص الهامش بني احلد االدنى واحلد االقصى للنسبة حتى ال 
تطغى الهيئات الكبيرة على الهيئات الصغيرة. ويجري االنتخاب باالقتراع السري، 

دورًيا من قبل االعضاء ومن بينهم.

تأمني الشروط القانونية واملادية إلجراء انتخابات عادلة ونزيهة من دون تدخل من  5 .
أي طرف خارجي )ومن بني هذه االطراف املركزيات النقابية والنقابات األخرى( 

والعمل على مراقبة االنتخابات من قبل طرف خارجي مستقل ليس ذات مصلحة.

العادلة،  القانونية  بالطرق  االنتخابات  نتائج  على  واالعتراضات  اخلالفات  حل  6 .
وباللجوء الى القضاء املختص، والعمل على اقراراها في حال عدم وجودها.

شمول عملية اتخاذ القرارات كافة اللجان والفروع في اطار احترام العالقة التراتبية  7 .
القرارات املتخذة ارادة االكثرية بالنسبة  ، وعلى ان جتسد  العامودية  الهيئات  بني 

الى املسائل كافة.
آلية  خالل  من  النقابية  والنشاطات  واالعمال  املسائل  كافة  على  االعضاء  اطالع  8 .
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محددة ومقررة من املنظمة، على أن تخضع جميعها الى مراجعة دورية من قبلهم.

بحسب  القرارات  واتخاذ  واملناقشة  االجتماعات  إلدارة  قواعد  وتطبيق  اعتماد  9 .
األصول املعتمدة في االجتماعات في املنظمات الدميقراطية.

اتخاذ التدابير الكفيلة مبنع حتول املنظمة النقابية الى اوليغارشية يتولى فيها القرار  10 .
اتخاذ  اطار  خارج  الباقون  االعضاء  يصبح  بينما  القيادات  من  قليل  عدد  واالدارة 

القرارات وغير مشاركني. من بني هذه التدابير:
توسيع صالحيات جلان املؤسسات والفروع، − 

تنويع الوظائف النقابية − 

انشاء جمعيات )رياضية، ثقافية، واجتماعية( داخل النقابة واحلفاظ على حريتها  − 
في تنظيم عملها ونشاطها،

لتثقيف وتدريب االعضاء من  الالزمة،  املادية والبشرية  تأمني االطر واالمكانيات  − 
أجل خلق احلوافز للمشاركة من جهة، ومن أجل رفع قدراتهم على املشاركة الفعلية 

من جهة ثانية،

ضمان حق قيام معارضة نقابية داخل التنظيم قادرة على استخدام قنوات االتصال  − 
الرسمية وغير الرسمية باالعضاء.

ألسباب  مهمشة  أخرى  فئات  )أو  والشباب  النساء  مشاركة  عدم  مشكلة  معاجلة  11 .
تدبيرين  عبر  النقابات،  في  ذلك(  غير  أو  جسدية  قومية،  مذهبية،  دينية،  اتنية، 

تنظيمني على االقل:

اعتماد مبدأ الكوتا في متثيل هذه الفئات، − 

انشاء جلان خاصة بها واعطائها االمكانيات والصالحيات الالزمة للقيام مبهامها. − 

ادارة الشوؤن النقابية، العامة واملالية، وعلى جميع املستويات التنفيذية باالستناد  12 .
الشفافية وبعيًدا من  الدميقراطية، في جو من  الرشيد والرقابة  الى مبادئ احلكم 

الفساد.
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ثالًثا: فعالية املنّظمة النقابية

فعالية املنظمة هي قدرتها على حتقيق أهدافها. يجري هنا مقاربة فعالية املنظمة  · 
االجتماعية  وانعكاساتها  االقتصاد  عوملة  اطار  في  لكن  الوطني  املستوى  على 
واالقتصادية. بسبب تنوع أهداف املنظمة النقابية واختالفها من نقابة الى أخرى 
ومن بلد الى آخر، سيتم مقاربة الفعالية من خالل قواعد سلوكية عامة تنطبق من 

حيث املبدأ على التحركات النقابية باالجمال.

تعتمد املنظمة النقابية القواعد السلوكية الكفيلة بتمكينها من زيادة فعاليتها وحتقيق أهدافها 
ومن بينها:

 – املهنية . 1 البنية  الى  باالستناد  للمنظمة  واجلغرافية  القطاعية  املهنية،  احلدود  رسم 
الى  باالستناد  وكذلك  عليها،  العاملة  اليد  وت��وزع  تطورها  واجتاهات  االقتصادية 

الواقع التنظيمي ألصحاب العمل.
املنظمة،  في  الدميقراطية  العملية  خالل  من  سنوات،  لعدة  استراتيجية  خطة  وضع  2 .
االمد  طويلة  رؤي��ة  ضمن  م��ن  التحرك  وأش��ك��ال  اولوياتها  املنظمة،  مطالب  تشمل 

لتحقيق العدالة االجتماعية.
املفاوضة  وأهمها  العمالية  املطالب  بتحقيق  الكفيلة  النقابي  التحرك  اشكال  اعتماد  3 .

اجلماعية ووسائل الضغط الدميقراطية املختلفة كاالعتصام واالضراب والتظاهر.
املطالب، وال  لتحقيق  الضغط  أشكال  لتنظيم احلمالت كشكل من  أكبر  أهمية  اعطاء  4 .
سيما بعدما تراجعت الدولة عن التدخل عبر اللجان الثالثية وبعدما انكفأت وتفككت 
أنظمة املفاوضة اجلماعية، كل ذلك في ظل حتكم املؤسسات املالية الدولية ومنظمة 
االقتصادية  السياسات  رسم  في  اجلنسيات  املتعددة  والشركات  العاملية  التجارة 

االجتماعية في مختلف البلدان. 
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العمل على بناء النموذج التنظيمي كبديل للنموذج اخلدماتي القائم حاليًا والعاجز عن  5 .
الدفاع عن املصالح العمالية في ظل عوملة االقتصاد وحاجة النقابات الى التحرك عبر 

تنظيم احلمالت وتعبئة القاعدة واشراكها في التحركات1
االنخراط اجلدي والفاعل في املنظمات الدولية النقابية كشرط ضروري ألي حترك  6 .
فاعل على املستوى احمللي في ظل عوملة االقتصاد وحتكم املؤسسات التجارية واملالية 

الدولية في اقتصاديات البلدان.
املشاركة بفعالية في مختلف شبكات املجتمع املدني، احمللية والعاملية، وال سيما تلك  7 .
والتصدي  الفقر  ومكافحة  امل��رأة  وحقوق  االنسان  حقوق  احترام  أجل  من  العاملة 
لسياسات منظمة التجارة العاملية من ضمن رؤية لبناء عوملة بديلة أكثر عدالة لألفراد 

والشعوب.
الدينية  أو  القومية  أو  االتنية  انتماءاتهم  النظر عن  العمل على توحيد االجراء بغض  8 .
التي  األهلية  والصراعات  األصولية  النزعات  مواجهة  في  السياسية  أو  أواملذهبية 
لواء  رفع  خالل  من  وذلك  الواحدة،  الدولة  مصير  وتهدد  الوطنية  املجتمعات  تفكك 

حقوق األنسان واملواطنة واملصالح االجتماعية االقتصادية.
العدالة  أج��ل  م��ن  للنضال  ص��ال��ح  سياسي  ك��إط��ار  ال��دمي��ق��راط��ي  بالنظام  االل��ت��زام  9 .

االجتماعية ومن أجل تطبيقها.

اخلبراء،  على  االتكال  لألعضاء،  خدمات  وتؤمن  تتحرك  القيادة  التالية:  العناصر  على  اخلدماتي  النموذج  يقوم    *
العمل واحلكومة وال  النقابي هو ردة فعل على مواقف أصحاب  التحرك  الى حتت،  املنظمة من فوق  االتصاالت في 
على  التنظيمي  النموذج  يقوم  حني  في  ثانوي.  األعضاء  وتثقيف  تدريب  التنظيم،  في  مركزية  ذاتية،  خطة  من  ينبع 
دائمة  تعبوية  بنية  خالل  من  االجتاهني  في  التنظيم  في  االتصاالت  للتحرك،  القاعدة  تعبئ  القيادة  نقيضة:  عناصر 
مؤهلة، التحرك النقابي هو نتيجة خلطة استراتيجية تضعها النقابات لسنوات عديدة، ال مركزية موسعة في التنظيم 

)صالحيات واسعة للجان والفروع(، تدريب وتثقيف االعضاء شرط ضروري مالزم لعمل النموذج ككل.
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مدونة سلوك للمؤسسات األهلية العربية

2008

إعداد 

مجموعة من اخلبراء والناشطني 
في العمل األهلي العربي 

الذين اجتمعوا في بيروت بتاريخ 
22-23 حزيران / يونيو 2003 

ضمن إطار املشروع العربي األوروبي حول 
حرية التجمع في العالم العربي 

الذي تنفذه مؤسسة فريدريش ناومان 
بالتعاون مع شركائها في العالم العربي 

وبدعم من االحتاد األوروبي 
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	 تعريفــات

مدونة السلوك هي معيار ألخالقيات وسلوكيات العمل في إطار املؤسسات،حتدد ملجالس 
أدائهم  أثناء  مراعاتها  الواجب  ولقيم  السلوكيات  مجموعة  فيها  وللموظفني  إداراتها 

مهامهم.  
املؤسسة األهلية العربية هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ مبوجب اتفاق بني عدد من  ¿ 
األشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح، وتتسم 

باالستقاللية والطوعية واحلرية ، 

صنع  عملية  في  والنساء  الرجال  من  العالقة  ذات  األطراف  كافة  مشاركة  املشاركة:  ¿ 
القرار، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خالل مؤسسات وسيطة شرعية متثل 

مصاحلهم. 
التشبيك والتنسيق: مبدأ التشبيك والتنسيق قائم على الرؤى القيمية، واألهداف املشتركة  ¿ 

مبا يخدم املصلحة العامة وعدم هدر املوارد أو اجلهود.

والقرارات  واإلجراءات  بالنشاطات  املتعلقة  واآلنية  املوثوقة  املعلومات  توفير  الشفافية:  ¿ 
العالقة  ذات  الرسمية  واجلهات  واجلمهور  املستفيدين  وصول  وضمان  والسياسات. 

واملانحني للمعلومات.
املساءلة: وجود آليات لتقدمي التقارير حول استخدام موارد املؤسسة وحتمل املسؤولية  ¿ 

من قبل املسؤولني عن قراراتهم أو عن اإلخفاق في حتقيق أهداف ورؤية املؤسسة.

أو  رفاههم  لتحسني  الفرصة  والنساء  الرجال  جلميع  تتاح  أن  يجب  والشمول:  املساواة  ¿ 
من  أو  املستفيدين  من  كانوا  سواء  املجموعات  أو  األشخاص  تعامل  وأن  عليه،  احلفاظ 

املوظفني على أنهم سواسية حتت مظلة تكافؤ الفرص.

وتدار  بفاعلية  تعمل  املؤسسة  أن  من  التأكد  خاللها  من  يتم  عملية  هي  الرشيدة:  اإلدارة  ¿ 
املبينة  أهدافها وغاياتها  الدولة لتحقيق  املعمول بها في  بالقوانني  بشكل مناسب، وتلتزم 

في نظامها األساسي.
تضارب املصالح: يصبح شخص أو مجموعة من األشخاص في موقع قوة أو مسؤولية  ¿ 
أو صالحية في اجلمعية من شأنها أن تخوله/م استغالل ذلك من اجل املنفعة الشخصية، 

منفعة عائلته/م، أصدقائه/م أو مؤسسات أخرى له عالقة بها.
العمليات واملؤسسات عن نتائج تلبي االحتياجات مع  التأثير والفاعلية: ينبغي أن تسفر  ¿ 

حتقيق أفضل استخدام للموارد البشرية واملالية.
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	 مقدمـــة

تأتى هذه املدونة استجابة للدور الذي تلعبه مؤسسات املجتمع االهلى ، واملتوقع أن يتنامى 
واملساهمة  املستدامة  التنمية  املشاركة فى جهود  على  يعمل  والذي  املستقبل  فى  ويتطور 
واالقتصادية  واملدنية  السياسية  اإلنسان  حقوق  ثقافة  وتعزيز  الدميقراطي  التحول  فى 

واالجتماعية والثقافية .

اإلرادة  خالل  من  االهلى  املجتمع  منظمات  تأسيس   حرية  مبدأ  إلى  املدونة  هذه  وترتكز 
احلرة ملؤسسيه وباستقاللية تامة عن سيطرة او حتكم مؤسسات الدولة خدمة للصالح 
املجاالت  والتقدم في  االهلى من اجل حتقيق االستقرار  املجتمع  العام ومبا يعزز ويقوى 

االقتصادية واالجتماعية والدميقراطية .

وتهدف هذه املدونة إلى تعزيز وتطوير العالقة بني املنظمات األهلية ومؤسسات الدولة من 
جانب وكذلك تعزيز مصداقية املنظمات لدى الرأي العام واجلمهور املستهدف بانشتطها 

من جانب آخر و فيما بينها.

تعمل  أن  يجب  دميقراطي  أساس  على  األهلية  املنظمات  تأسيس  أهمية  من  انطالقا 
املؤسسات وفق األسس التالية: 

أوال:
حتقيق و تعزيز التحول الدميقراطي و دعم التعددية السياسية والفكرية واملشاركة في 

إدارة الشأن العام. 
ثانيا:

العمل على ترسيخ مبدا االخطار وليس الترخيص املسبق وحترير املنظمات االهلية من 
القيود القانونية التي تعيق نشاطاتها
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ثالثا:
العمل على تعزيز حريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق التنظيم

رابعا:
اإلنسان    حلقوق  العاملي  لإلعالن  وفقا  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  قيم  تعزيز  على  العمل 

وكذلك املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان الصادرة عن األمم املتحدة.

خامسا:

االلتزام بأهداف األلفية للتنمية وتوجيه اجلهود حملاربة الفقر وتعزيز البرامج التي تهدف 
لتحقيق العدالة االجتماعية لصالح الفئات املهمشة. 

سادسا:
تكريس االلتزام مببدأ املساواة أمام القانون ومبادئ مكافحة كافة أشكال التمييز والعمل 

على تعزيز مشاركة املرأة في املجتمع وحماية حقوق األقليات. 
سابعا:

تأكيد االلتزام مببدأ الشفافية و احملاسبة

من اجل حتقيق ذلك

واستخدام  األنشطة  ممارسة  اجل  في  الدميقراطية  و  احلكامية  تلتزم  أن  للمنظمات  بد  ال 
يحتذى  بطريقة  مسؤوليها  قبل  من  املؤسسة  إدارة  على  واحلرص  املالية  للموارد  أفضل 
العمل  االلتزام مبعايير وأخالقيات  اجل  التنفيذية وفي  واللوائح  للقانون  تطبيقها  في  بها 
إقرار لوائح ملنع تضارب املصالح على  العمل على  السليم. في هذا املجال البد من  املهني 
املستويني اإلداري والتنظيمي وتطوير أنظمة مالية ومحاسبة سليمة وشفافة إضافة الى 
االلتزام بتعميم املعرفة واملعلومات حول عمل املؤسسة وتأمني مبدأ املشاركة والشراكة مع 
املجتمعات احمللية باعتبارها اجلهة األولى للمساءلة لعمل املؤسسة وأنشطتها، كما يجب ان 
تقوم املنظمة بتطوير آليات للرقابة بهدف ضمان تطبيق اجلهاز التنفيذي واإلداري للوائح، 

وعدم جتاوزها و ضمان االلتزام بها على أن تقوم املنظمة على إعدادها.

التجاوب مع احتياجات املجتمع  املنظمات األهلية يتوقف على مدى قدرتها على  إن جناح 
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احمللي و قدرتها على مشاركة أوسع في صنع و اتخاذ القرارات، وإعطاء منوذج يحتذى به 
في مجال احلكم الصالح واملساءلة املجتمعية والقانونية.

على املؤسسات املوقعة على هذه املدونة ان تقوم بضبط أوضاعها وفقاً للمبادئ و املرتكزات 
الواردة في هذه املدونة انطالقا من االلتزام الطوعي باملبادئ و املعايير في هذه املدونة. 

التنوع  والتعددية  املبنية على مبدأ  السلوك أهداف املؤسسات األهلية  تتضمن مدونة 
ومبادئ الدميقراطية، واملشاركة واحلق املكفول في تأسيس املؤسسات األهلية التي هي 

دعامة رئيسية في إحقاق حقوق املجتمع..

التحول  لتحديات  لالستجابة  املؤسسات  تهيئة  في  ستساهم  هذه  السلوك  مدونة  إن 
الفرصة  واجلماعات  لالفراد  تتيح  ممكّنة  بيئة  خللق  املشاركة  وعملية  الدميقراطي، 
في التعبير عن ذاتها ومصاحلها وحرية اختيارها، ومن خالل املبادئ الواردة في هذه 
املسودة فان املؤسسات - التي ستتبناها بشكل اختياري - تلتزم بان تكون عملية التحرر 
الوطني )في الدول العربية التي لم تنجز فيها بعد هذه العملية(، والتنمية االجتماعية 
والتنوع  الدميقراطي  التحول  برؤيا  وااللتزام  والثقافية،  والسياسية  واالقتصادية 
أولويات عملها. كما  التطور والتقدم احلضاري، من  اللحاق بركب  والتعددية وعملية 
تلتزم بان تكون آلية عملها مستجيبة الحتياجات املجتمع ، وان حتترم في الوقت ذاته 
كيفية  عن  واملساءلة  أعمالها  في  الشفافية  مبعايير  تلتزم  كما  اإلنسان.  وحقوق  قيمة 
استخدام مواردها. وبشكل عام تؤكد املدونة في مبادئها على تطبيق احلكامة وحتقق 
وتعزز  القدوة  تكون  لكي  وسعيها  الصالح  احلكم  مببادئ  الوعي  إمكانية  للمؤسسة 

الرقابة داخل املؤسسة مما يسهم في حمايتها واحلفاظ على استقالليتها ونزاهتها. 

	 الفصل الثاني: مبادئ مدونة السلوك
	 تشكل املبادئ التالية مدونة السلوك للمؤسسات، ومن خالل تبنيها تعلن قبولها 
لهذه املبادئ وإلجراء عملية تدقيق من قبل جهة مستقلة بغية التأكد من االلتزام 

بهذه املبادئ.
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	. االلتزام باملواثيق والقوانني الدولية:

اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  الدولية  واملواثيق  باملبادئ  األهلية   املؤسسات  •تلتزم  	
وباألخص:

•اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 	
•العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. 	

•العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  	
•اتفاقية حقوق الطفل. 	

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة.	
• امليثاق العاملي حلقوق املعاقني )أو ذوي االحتياجات اخلاصة(.	

  2-  تعزيز اإلدارة الفضلى:

تلتزم املؤسسات األهلية مببدأ اإلدارة الصاحلة والدميقراطية للتأكد من أن املؤسسة تعمل 
املوظفني.  و  اإلدارة  العامة، ومجلس  الهيئة  بفاعلية وتدار بشكل سليم وذلك على صعيد 

وبشكل خاص فإنها تلتزم مبا يلي:

ان تبقى اجلمعية مستقلة متاما في اتخاذ قراراتها عن أي فئوية أو تعصب حزبي أو طائفي  ¿ 

والذين  عنهم  املعروف  األشخاص  إشغال  وعدم  والتوظيف،  اخلدمة  تقدمي  مجالي  في 
يعّرفون عن أنفسهم بأنهم من العاملني في األجهزة األمنية )وفقط طيلة فترة عملهم في 

هذه األجهزة( لعضوية هيئاتها املرجعية أو وظائفها.

ان تعزز مفهوم اإلدارة باملشاركة تطوير شعور املوظفني واملستفيدين بامللكية وتشجيع  ¿ 

بروز قيادات جديدة وتطوير قدرات القيادات احلالية.

ان تشرك العاملني في املؤسسة في عملية التخطيط االستراتيجي للمؤسسة. ¿ 

بتوجهات  مقيدة  غير  املجتمع،  حلاجة  استجابة  تطورها  التي  البرامج  أن  من  تتأكد  ان  ¿ 

املجتمعات  حياة  على  سلبي  اثر  لها  وليس  االحتياجات،  هذه  مع  تتعارض  التي  املانحني 
احمللية، وتتمتع بعنصر االستدامة، وان تكون مجدية اقتصادياً.
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ومشاريعها  خدماتها  زيادة  مع  يتناسب  مبا  وتعززها  املؤسساتية  قدراتها  تطور  إن  ¿ 

والتأكد من وجود عناصر بناء املؤسسة ضمن البرامج التي تنفذها وضمن طلبات املنح 
التي تقدمها في املجاالت اإلدارية واملالية ونظم املعلومات، ومصادرها البشرية.

توضيح خطوط االتصال بني األجسام احلاكمة واملوظفني. ¿ 

املراجعة النقدية لثقافة املؤسسة وأساليبها اإلجرائية لتشجيع املسؤولية الذاتية والتجديد  ¿ 

واحترام التعددية.

وضع معايير أداء واضحة كجزء من أساليب املتابعة والتقييم. ¿ 

تشجيع مبدأ املشاركة الدميقراطية الفردية واجلماعية. ¿ 

تشجيع روح املبادرة. ¿ 

العمل على إيجاد مدونة سلوك للموظفني. ¿ 

وضع السياسات املتعلقة باملوظفني واملتطوعني في صيغ مكتوبة ومبا ينسجم مع القوانني  ¿ 

املوجودة. 

إشاعة العدالة بني العاملني من حيث التقييم بأساليب غير منحازة وتطوير القدرات وروح  ¿ 

املسؤولية.

كما تلتزم املؤسسات بحماية حقوق العاملني، ولذلك يجب أن يضمن مجلس اإلدارة وجود 
إجراءات وتعليمات واضحة تشمل كافة حقوق املوظف، وبشكل خاص:

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

وجود عقود عمل للموظفني مبا يتوافق مع قانون العمل. − 

عقوبات  نظام  إلى  باإلضافة  املوظفني  جلميع  وواضح  عادل  تقييم  نظام  وجود  − 
منشور.
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2-1 مبدأ املساءلة

التقارير حول استخدام موارد املؤسسة وحتمل املسؤولية من  تعني وجود آليات لتقدمي 
وتعني  املؤسسة.  ورؤية  أهداف  حتقيق  في  اإلخفاق  عن  أو  قراراتهم  عن  املسؤولني  قبل 
املقدرة على تقدمي شرح أو تفسير أو إجابة عن التصرفات أو األداء أو السلوك أو الواجبات 
املوظفني(. ويعتبر ذلك هاماً  أو  اإلدارة  أو بعضو فيها )سواء مجلس  اخلاصة باملؤسسة 
بشكل خاص بالنسبة للمؤسسات األهلية التي تعمل مع/ أو بالنيابة عن أشخاص محرومني 

وتقوم بحشد التمويل على هذا األساس.
تلتزم املؤسسات األهلية  بان تقدم املعلومات املطلوبة حول أي موضوع أو نشاط يتعلق 
باملؤسسة مع اكبر قدر من التفصيل واالنفتاح، وان تقبل بأن تكون قابلة للمساءلة من قبل 
أعضاء الهيئة العامة، املستفيدين من أفراد املجتمع، واملانحني واملتعاقدين مع املؤسسة وفق 

شروط التعاقد ووفق القانون ومع احلفاظ على مبدأ االستقاللية.

وبشكل خاص تعمل كل مؤسسة على: 

إيجاد نظام للشكاوى، يحق ألي متضرر من برامج ونشاطات املؤسسة استخدامه،  ¿ 

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

استخدام وسائل محاسبية وتدقيقية مقبولة ومعتمدة وضمن ذلك وسائل حتقق  ¿ 

مناسبة. 

استخدام األموال في املجاالت املخصصة لها واملعلنة.  ¿ 

حتديد صالحيات الصرف وفق املستويات اإلدارية ومراعاة فصل املسؤوليات.  ¿ 
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2-2 مبدأ نزاهة املؤسسة

في كل نشاطات املؤسسة األهلية، وحتديداً في االتصاالت مع اجلمهور، ستلتزم املؤسسات 
باحترام قيم املؤسسات األخرى واملجموعات واألفراد وسياساتهم وان تعمل بكل جهد من 
اجل منع وجود إشكاالت معهم، وحل أية إشكاالت بروح من التسامح واالنفتاح. إضافة 
لعدم  ضوابط  ووضع  املعلومات  امن  على  واحملافظة  القرارات  وتوثيق  امللفات  حفظ  إلى 

إتالف السجالت وااللتزام مببادئ حرية الوصول للمعلومات.

ستعارض املؤسسة ولن تكون طرفاً مشاركاً في األفعال اخلاطئة، الفساد، الرشوة، وأية 
تعامالت مالية غير صحيحة، كما ستلتزم املؤسسة باتخاذ اإلجراءات الالزمة حملاربة هذه 

األفعال.

املرجعية  الهيئات  عليهما  تصادق  ومالي،  إداري  نظامني  بتطوير  مؤسسة  كل  تلتزم  1 .
بصورة موثقة، على أن يتضمنا: 

 أ.     سياسات و إجراءات التوظيف.

واإلعالن  الوظائف،  إشغال  آلية  يشمل  وشفاف،  واضح  توظيف  نظام  إيجاد  يجب  1 .
عنها، وحتديد 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.
من  أدنى  حداً  يكفل  مبا  املعيشة،  مستويات  مع  ينسجم  للرواتب  أدنى  حد  حتديد  2 .

الشروط اإلنسانية. 

اإلعالن عن سلم الرواتب وسائر االمتيازات األخرى للموظفني، وضمن ذلك أية بدالت أو 
مكافآت، وعدم دفع أي بدالت مقابل استشارات أو أعمال تدريب يقوم بها موظفون من 

داخل املؤسسة. 
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2-3 مبدأ التأثير والفاعلية

	 بشكل خاص تعمل املؤسسة على حتقيق األمور التالية:

تلتزم إدارة املؤسسة برؤيتها وتعمل على حتقيق رسالتها حسب االستراتيجيات التي  1 .
مت االتفاق عليها من قبل مجلس اإلدارة والهيئات املرجعية األخرى.

تقييم املؤسسة يتم وفقاً للمبادئ التالية: 2 .

بني  ومن  صلة.  ذات  زالت  ما  أنها  من  للتأكد  دورية  بصفة  املؤسسة  مهمة  مراجعة  · 

املسائل التي يجب تقييمها:

أ. ما إذا كان قد مت أجناز املهمة سواء بواسطة املؤسسة أو بواسطة كيان آخر ومن 
ثم النظر في جدوى استمرار املؤسسة بتكوينها احلالي.

ب. ما إذا كان يتوجب تعديل املهمة لتعكس التغييرات االجتماعية.

قد  املؤسسة في االضطالع مبهام جديدة  لدى  كانت هنالك رغبة  إذا  فيما  ج. النظر 
تستوجب صياغة مهمة جديدة.

وكفاءتها  فاعليتها  من  للتأكد  دورية  بصفة  ومتحيصها  املؤسسة  أنشطة  فحص  · 

وعالقتها مبهمة املؤسسة وجدوى االستمرار في البرامج أو تعديلها ومدى احلاجة 
لبرامج جديدة. ومن بني املسائل التي يجب تقييمها في هذا الصدد:

أ. ما إذا كانت األنشطة متسقة مع املهمة احلالية للمؤسسة أو ما إذا كانت بحاجة للتعديل 
أو إيقافها وذلك على ضوء التغييرات التي تطرأ على املهمة.

ب.  مدى كفاءة وفاعلية البرامج في حتقيق أهداف املؤسسة.

ج.  النتائج التي يحصل عليها املستفيدون من البرامج.

د.  تكلفة البرنامج بالنسبة لنتائجه.

ه. ما إذا كان ينبغي تقدمي خدمات جديدة. ويجب أن تكون علميات التقييم منفتحة وأن 
جترى بأمانة وتتضمن مشاركات من األطراف ذات العالقة في املؤسسة.
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3.  التوافق مع األهداف: يجب أن تتسق النشاطات مع أهداف املؤسسة، فرسالة املؤسسة         
ومهمتها يجب أن تكونا أساساً للتخطيط االستراتيجي وبرنامج العمل ألنشطة املؤسسة. 
ويجب أن تركز املؤسسة اهتمامها على التأكد من أن أهدافها قد حتققت أو هي قيد التحقق.

املؤسسة بكفاءة وفاعلية على حتقيق أهدافها  برنامج  أن يعمل  والفعالية: يجب  الكفاءة    .4
املعلنة.

5. التغذية الراجعة: على املؤسسة أن تسعى للحصول بصورة منتظمة على تغذية راجعة 
من   املستفيدين من برامجها واألطراف ذات العالقة.

خدمة  مفهوم  على  تركز  وأن  مبهنية  أعمالها  املؤسسة  متارس  أن  يجب  املهنية:    .6
اآلخرين.

 3-     تعزيز اإلدارة املالية السليمة:

•ان تعني مدقق حسابات قانوني حسب القوانني املعمول بها. 	

•ان تطور إجراءات صارمة للحؤول دون وجود تضارب للمصالح. 	

•ان تطور خطة االستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية للمؤسسة. 	

والعملياتية  واملالية  اإلدارية  اإلجراءات  تشمل  السليمة  للممارسات  أدلة  تطور  •ان  	
والرقابة والتقييم.

•اإلفصاح الضريبي واحترام االلتزامات القانونية والتعاقدية. 	
التدقيق  نتائج  املوازنة، ملخص عن  األقل  أن تشمل على  والتي يجب  السنوية  اإلدارية  املالية  •التقارير  	

واجلهة التي قامت به، الرسالة اإلدارية من املدقق، املوارد املالية من املانحني أو غيرهم وسبل صرفها، 

ملخص نتائج اجتماعات مجلس اإلدارة والهيئة العامة ما عدا األمور التي تصنّف بأنها سرية.

• إجراءات التوظيف، وإدارة املشتريات من خالل العطاءات واملشتريات.	
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4-   تأمني املساواة وعدم التمييز:

تلتزم املؤسسات بأن تعامل األشخاص أو املجموعات سواء كانوا من املستفيدين أو من 
املوظفني على أنهم سواسية حتت مظلة تكافؤ الفرص، كما تلتزم املؤسسات بعدم التمييز 
الطائفي و/ أو السياسي و/أو العائلي و/أو اجلغرافي و/أو على أساس النوع االجتماعي 
و/أو اخللفية االجتماعية، و/أو على أساس اإلعاقة، أو بأي شكل كان مع احلفاظ على حق 
بعض املؤسسات األهلية مبمارسة التمييز االيجابي للفئات األقل  حظا مثل الفئات املهمشة 
سياسة  وفق  املهمشة  اجلغرافية  املناطق  بعض  أو  اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  واملرأة 
معلنة ومكتوبة ومبا ال يتعارض مع املصلحة العامة. كما تلتزم املؤسسات بتطوير إجراءات 

صارمة وواضحة ملنع التمييز بكافة أشكاله ضد املوظفني مبا يكفل تكافؤ الفرص.

وتلتزم أيضا بتطوير إجراءات صارمة وواضحة ملنع كافة أشكال التمييز في اختيار الفئات 
املستفيدة وفي تقدمي اخلدمة أو في مرحلة التوظيف، التقييم، الترقية أو إجراءات العقاب 
عمرهم،  االجتماعية،  فئتهم  إعاقتهم،  أصلهم،  بشرتهم،  لون  جنسهم،  بسبب  للموظفني 

معتقداتهم الدينية أو انتمائهم السياسي.

5- منع تضارب املصالح:

قوة  موقع  في  األشخاص  من  مجموعة  أو  شخص  يصبح  عندما  املصالح  تضارب  يبرز 
أو مسؤولية أو صالحية في املؤسسة من شأنها أن تخوله استغالل ذلك من اجل املنفعة 
بها.  عالقة  له  أخرى  مؤسسات  أو  حزبه  أو  أصدقائه  أو  عائلته،  منفعة  أو  الشخصية، 
وللحلول دون ذلك يجب أن يقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من وجود إجراءات صارمة، كما 

أن عليه وعلى املوظفني إتباع سياسة الشفافية الكاملة في مثل تلك احلاالت.

يجب على جميع أعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح عن جميع ذممهم املالية، كما يجب على كل 
منهم ان ينسحب من أي عملية اتخاذ قرار ميكن ان متس مبوضوعيتهم او بحياديتهم  إال 

في حال وجود استثناء خاص ميكنهم من االشتراك في عملية اتخاذ القرار. 
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لصالح  والعمل  اإلدارة  مجلس  عضوية  بني  اجلمع  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  يجوز  ال  1 .
املؤسسة بأجر.

األولى  الدرجتني  قي  قرابة  بينهم  تربط  اإلدارة  مجلس  في  أعضاء  وجود  يجوز  ال  2 .
والثانية )-----(.

عدم جواز اكتساب أي امتيازات في اخلدمات نتيجة عضوية مجلس اإلدارة، وبضمن  3 .
ذلك األبحاث والتدريب واالستشارات املدفوعة األجر. 

األمناء  مجلس  أو  العمومية  اجلمعية  أو  العامة  الهيئة  عضوية  بني  اجلمع  يجوز  ال  4 .
والعمل في املؤسسة بوظيفة مدير عام. كما ويجب تقييد هذه العضوية للموظفني في 
املؤسسة بحيث ال يشاركوا في انتخاب مجلس اإلدارة أو التصويت على أي قرارات 

متس مصاحلهم مثل الرواتب واالمتيازات أو ما شابه.

أو  العام/ة  باملدير/ة  تربطه/ا  عضو  أي  من  اإلدارة  مجلس  عضوية  إشغال  منع  5 .
باملدير/ة العام/ة  قرابة من الدرجتني األولى والثانية، أو عالقات مصاهرة. 

منع إشغال وظائف رقابية أو إشرافية من أقارب الدرجتني األولى والثانية أو عالقات  6 .
مصاهرة، ويشمل ذلك املدير/ة العام/ة واملدير/ة املالي/ة والوظائف الرقابية، وأن 
الدرجتني  من  األصهار  أو  األقارب  أحد  إدارة  حتت  أو  على  مديراً  املدراء  أحد  يكون 

األولى والثانية.
فيها  يكون  التي  احلاالت  في  املختلفة  املؤسسات  بني  اإلشرافية  املواقع  تبادل  منع  7 .

تضارب املصالح وارداً.
من أجل ضمان التأكد من ذلك، على كل عضو هيئة عامة/ جمعية عمومية/ مجلس  8 .

إدارة/ موظف أن يعبئ/ تعبئ منوذج “ تصريح العالقات”.

6 - مبدأ حل اخلالفات:

االلتزام بحل اخلالفات فيما بني املؤسسات األهلية املختلفة، أو داخل املؤسسة الواحدة، أو على 
صعيد مشاكل العمل باللجوء إلى الوساطة والتحكيم بالدرجة األولى. 
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7-  تعزيز املشاركة والتشبيك والتنسيق: 

واملساهمات  التطوعي  العمل  تشجيع  اجل  من  املشاركة  مبدأ  بتطبيق  املؤسسات  تلتزم 
ومختلف  األهلية  املؤسسات  بني  واخلبرات  املعلومات  نقل  عملية  ولتسهيل  املجتمعية 
األطراف ذات العالقة، كما تلتزم املؤسسات بأن جترى عملية مشاركة وتشاور مستمرة 
مع أصحاب العالقة خاصة فيما يتعلق بتغيير سياساتها ومنهجياتها واجتاهاتها ونطاق 

عملها.

كما تلتزم بان جترى مشاورات مستمرة مع املستفيدين في األمور التي تؤثر عليهم من 
اجل خلق ثقافة التشاور داخل املؤسسة ومع أصحاب العالقة من املستفيدين، واحلكومات 
والقطاع اخلاص واملؤسسات األخرى وصوالًً إلى تثبيت عملية التواصل والشفافية معهم 
العالقة. وتلتزم املؤسسات  املجتمع ذوي  العالقة من أطراف  ولضمان مشاركة أصحاب 
املشاريع.  املجتمعات احمللية في عملية تصميم ومراقبة وتقييم  املستفيدين من  مبشاركة 
كما أن املؤسسات تعتبر احلكومات أحد أصحاب العالقة األساسيني وستعمل على اطالعها 

والتشاور معها حول املشاريع اجلديدة، حيثما رأت في ذالك مصلحة لها.

تلتزم املؤسسات بتشجيع وتطوير عملية االتصال والتواصل بني املوظفني أنفسهم ومع 
املعلومات  إيصال  إلى  تهدف  إستراتيجية  ضمن  وذلك  العالقة  وأصحاب  املستفيدين 

الصحيحة عن املشاريع والنشاطات املختلفة للمؤسسة.

والشراكة  واالتصال  والتعاون  والتنسيق،  التشبيك،  عملية  لتطوير  املؤسسات  وتسعى 
وتقرير  القطاعية،  املجاالت  في  خاصة  العالقة  أصحاب  مع  املشتركة  الرؤى  على  املبنية 
في  والشراكة  واملوارد  للطاقات  األمثل  واالستخدام  العمل  ازدواجية  وجتنب  التكاملية 
التخطيط والتنفيذ، وان تكون األطراف املعنية مستعدة ملساءلة بعضها بعضا. وفي حال 
العالقة  بإطالع أصحاب  تقوم  بان  تلتزم  فإنها  أي حدث هام  املؤسسات  أحدى  مشاركة 

على نتائج مشاركاتهم.
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8-    تعزيز الشفافية وحق الوصول الى املعلومات:

في  املؤسسة  تأمل  ما  وهي  وجودها  من  والغرض  السبب  في  تكمن  املؤسسة  مهمة  إن 
حتقيقه، ويتوجب على املؤسسة أن حتدد سياستها بوضوح. ويجب أن تشكل هذه املهمة 
–احملددة جيداً-  األساس واإلطار املرجعي لكافة أنشطة املؤسسة وخططها. على املؤسسة 
أهدافها  حتقيق  ألجل  وكفؤة  فاعلة  بطريقة  واملالية  البشرية  مواردها  بتوظيف  تلتزم  أن 

املعلنة.

كذلك تلتزم املؤسسات األهلية بسياسة الشفافية املطلقة والقائمة على مبدأ احلق في املعرفة 
فيما يتعلق بإيصال املعلومات إلى أصحاب العالقة مبا يضمن االنفتاح على الهيئة العامة، 
وضمان  والسياسات.  والقرارات  واإلجراءات  النشاطات  بشأن  واملانحني  واملستفيدين، 
وصول املستفيدين واجلمهور واجلهات الرسمية ذات العالقة واملانحني للمعلومات والعمل 
ضمن إجراءات واضحة ومعلنة مبا يتعلق بالسياسات املالية والتنموية وسياسات واضحة 
اخلاصة  والقواعد  املهنية  باملعايير  والتقيد  للجمهور  الصحيحة  املعلومات  وتوفير  للنشر 
املرئية،  بالوسائل  كان  سواء  األساسية  التالية  املعلومات  توفر  وأن  املالية،  بالشفافية 

املسموعة، املطبوعة أو االلكترونية:
مبادئ املؤسسة، رسالتها، أهدافها وقيمها. ¿ 

الهيكل التنظيمي واإلداري للمؤسسة موضحاً به األدوار واملسؤوليات املختلفة. ¿ 

الشراكات واالئتالفات والتعاقدات مع اجلهات املختلفة. ¿ 

األنشطة احلالية واملستقبلية التي تعمل أو ستعمل عليها املؤسسة. ¿ 

حدود املنطقة اجلغرافية التي تشملها نشاطات املؤسسة. ¿ 

نشر التقارير املالية للمؤسسة بطريقة مفهومة وميكن الوصول إليها. ¿ 

هذه  وحماية  واخلدمات  للبضائع  املشتريات  نظم  في  الكفاءة  تضمن  أساليب  تبني  ¿ 

اإلجراءات من تأثير املصالح الشخصية.


