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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.

المقدمة

التــزام العاملين/العامــات فــي شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر  الــى ضمــان  تهــدف مدونــة الســلوك واألخــاق المهنيــة 
ــى  ي عل ــد ــتغال والتع ــع اإلس ــة ومن ــليمة والنزاه ــة الس ــد الحوكم ــان وقواع ــوق األنس ئ حق ــاد ــة بمب ــة للتنمي الحكومي
ا والممارســات المخالفــة آلداب  التحــرش واإلحتيــال والفســاد  الحقــوق إســاءة اســتخدام الســلطة وجميــع اشــكال 

ــة.  ــة المهني الممارس

ي العمــل بمدونــة الســلوك علــى كل العاملين/العامــات و/أو المستشارين/المستشــارات فــي الشــبكة علــى  يســر
رابــط  الجزئــي مــا دام يوجــد  أو  الكامــل  الــدوام  العاملين/العامــات بنظــام  الوظيفيــة، ويشــمل  اختــاف مســتوياتهم 
التنســيق والمتطوعون/المتطوعــات بمدونــة قواعــد الســلوك المعتمــدة  وظيفــي بالشــبكة، ويلتــزم أعضــاء مكتــب 

ى.  ي منتــد أو تمثيلهــم للشــبكة فــي أ ي عمــل للشــبكة  بــأ عنــد قيامهــم 
ئ مدونــة الســلوك وإطــاع جميــع األفــراد  ي بنشــر وتعميــم مبــاد 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 لمدونة الســلوك لتأميــن بيئة مائمــة لجميــع العاملين/العامــات واألعضاء  التبليــغ ورفــع الشــكاو
ي معاملــة غيــر عادلــة قــد تترتــب  الخــوف مــن أ ى بشــكل آمــن دون  والمستشارين/المستشــارات لرفــع هــذه الشــكاو

التقاريــر.  أو  ى  عــن مثــل هــذه الشــكاو
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احترام حقوق اإلنسان 

ي تعبيــر 	  أو أ ي ســلوك مــؤذ  تحتــرم الشــبكة حقــوق األنســان وكرامــة األفــراد فــي جميــع أنشــطتها، وال تتــورط فــي أ
أو اعمــال تشــهير.  ي مضايقــات  أو أ ي إســاءة لفظيــة  أو أ مهيــن 

وفقــا 	  والتعويضــات  واإلجــازات  والتقديمــات  باألجــور  يتعلــق  بمــا  والعمــال  الموظفيــن  الشــبكة حقــوق  تحتــرم 
الائــق.  وفقــا للمعاييرالدوليــة للعمــل  البلــد  اإلجــراء فــي  المرعيــة  للقوانيــن 

ــادة 2 	  الم ــى  ــة عل ــل( معطوف ــي العم ــق ف ــادة 23 )الح الم ــي  ــان ف ــوق اإلنس ــرعة حق ــي ش ــاواة ف ــدأ المس ــاذا لمب انف
االعاقــات.  ي  بتأميــن فــرص عامــة مناســبة لألشــخاص ذو الشــبكة  رقــم 2000/220 تلتــزم  والقانــون  )المســاواة( 

ي منها.  	  أو تجيز أ أو السخرة  ال تشترك الشبكة في عمالة األطفال 
أو 	  أو الســن  الجنــس  أو  اللــون  أو  العــرق  أو  التمييــز علــى أســاس الجنســية  اجــراء مــن شــأنه  ي  ال تتخــذ الشــبكة أ

ي  الــرأ أو  أو العقلــي،  البدنــي  أو العجــز  أو ميــزة جســدية،  الثــروة  أو  أو المولــد  أو الوضــع االجتماعــي  أو العقيــدة  الديــن 
ــك.  ــابه ذل ــا ش ــخصية، وم ــول الش المي او  ــي،  السياس

ي نشــاط 	  بــأ القيــام  الرســمي للقيــام بمهــام وواجبــات وظيفتــه، وعــدم  الــدوام  يكــرس العامــل فــي الشــبكة أوقــات 
اليــة بمهنيــة وامانــة  أداء واجبــات وظيفتــه ومهامــه الموكلــة  الرســمية. وعلــى العامــل  قــد يؤثــر ســلبا علــى واجباتــه 

وتجــرد وبأقصــى امكانياتــه، وأن يعمــل علــى خدمــة وغايــات الشــبكة وتحقيــق المصلحــة العامــة. 
ي 	  التنفيــذ النقابــي مــن اجــل حمايــة حقوقهــم فــي عاقتهــم مــع المكتــب  للعامليــن فــي الشــبكة الحــق فــي االنتظــام 

آليــة تشــاركية فــي عمــل الشــبكة. التنســيق، وبمــا هــو  ومــع مكتــب 
التعاون 	 
ى، وأن تشــارك 	  تســعى الشــبكة للحفــاظ علــى عاقــات مهنيــة وأخاقيــة عاليــة فــي تعاونهــا مــع المؤسســات األخــر

ــة  ــق المصلح ــل تحقي ــك ألج ــن ذل ــا أمك ــرد كلم أو ف ــة  ي مؤسس ــوق أ ــع حق ــارض م ــا ال يتع ــة، بم ــم المعرف ــي تعمي ف
ى.  الكبــر العامــة 

التنوع 	 
ــة 	  التنظيمي ــق  الوثائ ــار  ــي اط ــاتها وف ــا وممارس ــي عمله ــوع ف التن ــرم  ــان وتحت ــوق االنس ئ حق ــاد ــبكة بمب ــزم الش تلت

القيــم واألهــداف،  الذيــن يشــاركون فــي احتــرام  التــي تنظــم عملهــا، وتتعــاون مــع المنظمــات واألفــراد  والبرامجيــة 
ي نــوع طالمــا يشــترك  النظــر عــن االنتمــاءات السياســية  والدينيــة والثقافيــة والعرقيــة، واالختافــات مــن أ بغــض 

التــزام مشــترك.   التــي هــي موضــوع  ئ  بالقيــم والمبــاد المتعاونــون والعاملــون 

التواصل البناء 

اذا ما رغبوا في السؤال عن أنشطتها.  	  توفر الشبكة قنوات اتصال بالجمهور 
تلتزم الشبكة سياسة واضحة للتواصل مع األعضاء والعاملين وأصحاب المصلحة األخرين.	 
تلتــزم الشــبكة والعاملــون فيهــا، فــي مــا يتعلــق بالعمــل مــع األطفــال و/أو أنشــطة متعّلقــة باألطفــال وأنشــطة 	 

الوالديــن/  يلــي: الحصــول علــى إذن كتابــي أو موافقــة شــفهية مــن أحــد  التواصــل االجتماعــي، بمــا  متعّلقــة بوســائل 
التقريــر مركــز علــى طفــل ويتــم ذكــر  ي أو عندمــا يكــون  التقــاط صــورة للطفــل بشــكل فــرد الوصــي علــى الطفــل عنــد 
ــي  أو ف ــئ  ــكل مفاج ــور بش ــاط الص التق ــال  ــي ح ــو. ف أو فيدي ــورة  ــي ص ــه ف ــرف علي التع ــن  ــل ويمك ــه الطف أو وج ــم  اس
التعــّرف  الحــرص علــى عــدم  الوالديــن/ الوصــي يجــب  ئ حيــث يتعــذر الحصــول علــى موافقــة مــن أحــد  حــاالت الطــوار

علــى الطفــل مــن خــال المعلومــة. 



خدمة المجتمع 

ي اهتمامــا فعليــا بهــا وبأفرادها 	  علــى الشــبكة أن تظهــر فــي جميــع أنشــطتها ســلوكا مســؤوال تجــاه البيئــة وأن تبــد
وبافــراد المجتمــع وبمــا مــن شــأنه أن يعــود بالنفــع عليهــم. 

تعمــل الشــبكة مــن واقــع مســؤوليتها االجتماعيــة، علــى التعايش بانســجام مع المجتمعــات المحليــة التي تعمل 	 
البيئــة،  ي مــن المجــاالت مثــل  ــر برامــج للمســاهمة فــي نشــاطات المجتمــع فــي أ وتعيــش فيهــا، عــن طريــق تطوي

والتعليــم، والرعايــة االجتماعيــة.

آداب السلوك

ي صــورة مــن صــور المضايقــة والتحــرش والســلوك غيــر الائــق. ولذلــك تنتظــر مــن 	  ال تتهــاون الشــبكة مطلقــا مــع أ
النظــر عــن المهــام والمراتــب والتقســيمات اإلداريــة، بأســلوب  كل العامليــن ان يتعاملــون فــي مــا بينهــم، وبغــض 

التــي توفرهــا.  مفعــم باإلحتــرام واللطــف والتقديــر والمهنيــة واحتــرام سياســة الحمايــة 

توقيع مدونة السلوك 

لــكل موظــف، مستشــار، عضــو مكتــب تنســيق، ولــكل جمعيــة او شــبكة وطنيــة عضــو فــي الشــبكة أن يقــرأ ويفهم 	 
ئ والقواعد  ي مــن المبــاد جيــدا مضمــون مدونــة قواعــد الســلوك ويوقــع عليهــا قابــا بالنتائــج المترتبة علــى انتهاك أ
ي عقــد يوقــع مــع مؤسســة او فــرد لتنفيــذ عمــل معيــن، تضيــف بندا يشــير  المذكــورة أعــاه. ان الشــبكة تضيــف الــى أ
بالتعامــل المهنــي  التمييــز، وااللتــزام  ئ المهنيــة وحقــوق االنســان وعــدم  يلتــزم احتــرام مبــاد الــى ان المتعاقــد معــه 

واحــرام قواعــد الحمايــة اثنــاء تنفيــذ المهــام. 
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