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رؤيتنا

تتطلــع شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة الــى قيــام مجتمعــات آمنــة ومتضامنــة ومنتجــة وديمقراطيــة 
فــي المنطقــة العربيــة. مجتمعــات تصــان فيهــا كرامــة األفــراد وحرياتهــم وحقوقهــم السياســية والمدنيــة واالقتصاديــة 
واالســتقرار.  واألمــن  الســام  يعمهــا  المؤسســات، حيــث  ودولــة  القانــون  اطــار ســيادة  والثقافيــة، فــي  واالجتماعيــة 
آليــات  بوجــود  وبرلمانــات تمثيليــة منتخبــة ديمقراطيــا. مجتمعــات تتميــز  بواســطة حكومــات مدنيــة  مجتمعــات تــدار 
ى المجتمــع المدنــي والمواطنيــن مــن المشــاركة المؤثــرة فــي السياســات  تشــاركية معتــرف بهــا وممأسســة تمكــن قــو
ى ومتفاعلة معهــا، ملتزمــة بالقانون الدولــي ومنظومة  العامــة. مجتمعــات منفتحــة علــى الثقافــات والمجتمعــات األخــر

حقــوق االنســان. 

رسالتنا

شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة هــي شــبكة مدنيــة ديمقراطيــة مســتقلة، تهدف إلــى تعزيز المشــاركة 
الديمقراطيــة  المواطنيــة، وتقويــة دور منظمــات المجتمــع المدنــي وتطويــر قدارتهــا مــن اجــل تمكنيهــا مــن تعزيــز قيــم 
واحتــرام حقــوق اإلنســان وتحقيــق اهــداف التنميــة البشــرية المســتدامة فــي البلــدان العربيــة، بمــا ينســجم مــع الشــرعة 
التــراث  والمحافظــة علــى  العــادل للثــروة  والتوزيــع  التنــوع  واحتــرام  وكرامتــه  الفــرد  وحريــة  اإلنســان  الدوليــة لحقــوق 
ــي  ــام عالم ــار نظ ــي اط ــعوبها ف ــة وش ــدول المنطق ــة ل التنموي ــات  ــق األولوي ــة وتحقي ــي المنطق ــي ف ي والثقاف ــار الحض

عــادل.

ي بنشــر وتعميــم سياســة مكافحــة الفســاد وإطــاع جميــع األفــراد  التنفيــذ التنســيق الشــبكة والمكتــب  يلتــزم مكتــب 
آليــة  ئ وأهميتهــا وفهــم كيفيــة تطبيقهــا عمليــا فــي اطــار عملهــم فــي الشــبكة. تطبــق  المبــاد المعنييــن علــى هــذه 
ى حــول المخالفــات لسياســة مكافحــة الفســاد لتأميــن بيئــة مائمــة لجميــع العاملين/العامــات  التبليــغ ورفــع الشــكاو
ي معاملــة غيــر عادلــة  الخــوف مــن أ ى بشــكل آمــن دون  واألعضــاء والمستشارين/المستشــارات لرفــع هــذه الشــكاو

التقاريــر.  أو  ى  قــد تترتــب عــن مثــل هــذه الشــكاو

1- قواعد الحكم الصالح

التــي تعمــل 	  البلــدان  اللبنانيــة وفــي  القوانيــن والقواعــد واالنظمــة الســارية فــي الجمهوريــة   تمتثــل الشــبكة لكافــة 
أراضيــه. ضمــن 

ي مــن خــال 	  التنفيــذ والمكتــب  التنســيقي  والمكتــب  العموميــة  التنظيمــي للجمعيــة  الهيــكل  الشــبكة  توضــح 
ى لألعضــاء فــي المكتــب التنســيقي وآليــات  اللوائــح التنظيميــة الخاصــة، وتحــدد هــذه اللوائــح الفتــرة الزمنيــة القصــو

ــم. انتخابه
الماليــة ويكونــوا مســؤولين مباشــرة 	  تعيــن الشــبكة مقيميــن ومدققيــن لتقييــم اداءهــا واالشــراف علــى عملياتهــا 

التنســيق وامــام الجمعيــة العموميــة. امــام مكتــب 
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أو 	  أو االدارة  ــة  ــات الحكومي ــع الجه ــواء م ــا س ــي كل معاماته ــفافية ف ــان الش ــى ضم ــرص عل ــبكة أن تح ــى الش  عل
ى ذات المصلحة، باســتثناء ما يتعلق بشــؤون  الجمهــور أو المانحيــن أو الشــركاء أو المســتفدين أو االطــراف االخــر
االفــراد والمعلومــات الخاصــة، وتدفــع الشــبكة كافــة الضرائــب والرســوم المتوجيــة عليهــا عمــا بالقوانيــن الوطنيــة 

المرعيــة االجــراء .
على الشــبكة ان تتيح المعلومات المتعلقة بالشــؤون المالية والهيكل التنظيمي والنشــاطات وقوائم العاملين 	 

والشــركاء وتيســر اطــاع الجميــع عليهــا، ويتعيــن علــى الشــبكة ان تضمــن صحــة هــذه المعلومــات بصــورة دائمــة 
ي فــرد أو منظمــة أو مشــروع أو تشــريع تعارضــه  بــأ أو  أو بمشــاريعها  ســواء اكانــت هــذه المعلومــات متعلقــة بهــا 

أو تناقشــه.
يمنــع اســاءة اســتخدام المــال العــام واســتغاله لتحقيــق مكاســب شــخصية وتعامــل كل االصــول العامــة بجديــة 	 

ى باعتبارهــا امانــة عامــة. قصــو
يــا لتأميــن عقــد الخدمــات عنــد 	  أو تقبــل بهــا فــي شــكل نقــود أو ســلع أو خدمــات أو هدا الرشــوة  ال تســتخدم الشــبكة 

يــا،  أو واجبــات االفــراد. وتعــرف مثــل الهدا يــا قــد تؤثــر علــى األداء الوظيفــي  ي هدا التعامــل مــع المورديــن، وال تقبــل أ
الرمزيــة البســيطة  ــا  ي ى. يســتثنى مــن ذلــك الهدا أمــور أخــر بيــن  الماديــة، مــن  الخدمــات والســفر والترفيــه والســلع 

أو تلــك المرتبطــة بالعــادات المحليــة. مثــل األقــام، واالجنــدات 
الوجــه االمثــل واالنســب، والتخلــص مــن المخلفــات بمــا 	  يطلــب مــن كل العامليــن اســتخدام مــوارد الشــبكة علــى 

البيئيــة الفضلــى. يتفــق مــع االجــراءات والتدابيــر 

3- تضارب المصالح2

الــى العامليــن االدارييــن بــأن يقدمــوا اهــداف 	  علــى كل االفــراد المرتبطيــن فــي الشــبكة مــن اعضــاء مكتــب التنســيق 
الشــبكة ومصلحتهــا علــى رغباتهــم الشــخصية.

الحــاالت الفعليــة والمحتملــة لتضــارب المصالــح، 	  يتعيــن علــى كل مكتــب تنســيق أو موظــف االفصــاح عــن جميــع 
انــه قــد ينشــأ عنــه تضــارب مصالــح. ي كيــان مؤسســي يظــن  الــى ا بمــا فــي ذلــك االنتمــاء 

ــة 	  ــة أو عرضي ــة منتظم ــواء بصف ــم س ــتخدام مواقعه ــن اس ــاع ع ــن االمتن ــيق والعاملي التنس ــب  ــاء مكت ــى اعض عل
لتحقيــق منافــع خاصــة أو مكاســب شــخصية.

ي الوضوح: وضوح الوظيفة،  1  يعرف مفهوم الشفافية على اساس التصرف بطريقة مكشوفة في كل ما يتعلق بالشأن العام ا
اداء المسؤول لدوره ووضع جميع الواجبات، وضوح المصادر، وضوح سير المعامات، وضوح حفظ المعامات، وضوح سبل  وضوح 

القيم المتعلقة بالصدق واالمانة واالخاص في العمل. النزاهة فهي منظومة  المعطيات والمعلومات في متناول الجميع. اما 
ي اجراء او وضع تتأثر فيه موضوعية واستقالية قرار موظف او مكلف بخدمة عامة بمصلحة شخصية  2   يعرف تضارب المصالح با

مادية او معنوية تنحرف به المصلحة العامة لصالح المصلحة الخاصة.


