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 تعريفات

هي معيار ألخالقيات و سلوكيات العمل في إطار عمل المؤسسة أو الجمعية تحدد  مدونة السلوك:
 لمجلس اإلدارة و الموظفين فيها مجموعة من السلوكيات و القيم الواجب مراعاتها أثناء تأدية المهام.

، مسجلة 6002نوفمبر للعام هي مؤسسة غير ربحية أنشأت في شهر  جمعية إعمار للتنمية و التأهيل:
(، وتتمتع الجمعية بشخصية 3377لدى وزارة الداخلية وفقًا ألحكام قانون الجمعيات األهلية برقم )

اعتبارية وذمة مالية مستقلة بها، ولها الحق في تملك األموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بما 
 يحقق أهدافها وفي إطار القانون.

ركة كافة األطراف ذات العالقة من الرجال و النساء في عملية صنع القرار، سواء بصورة مشا المشاركة:
 مباشرة أو غير مباشرة.

مبدأ التشبيك والتنسيق قائم على الرؤى القيمية، واألهداف المشتركة بما يخدم  التشبيك والتنسيق:
 المصلحة العامة وعدم هدر الموارد أو الجهود.

توفير المعلومات الموثوقة واآلنية المتعلقة بالنشاطات واإلجراءات والقرارات والسياسات.  الشفافية:
 وضمان وصول المستفيدين والجمهور والجهات الرسمية ذات العالقة والمانحين للمعلومات.

ولين وجود آليات لتقديم التقارير حول استخدام موارد الجمعية وتحمل المسؤولية من قبل المسؤ  المساءلة:
 عن قرارتهم أو عن اإلخفاق في تحقيق أهداف و رؤية الجمعية. 

تعني عدم التمييز من حيث النوع االجتماعي، أو اللون أو العرق إذ يجب أن تتاح  المساواة والشمول:
لجمعي الرجال والنساء الفرصة لتحسين رفاههم أو الحفاظ عليه، و أن يعامل األشخاص أو المجموعات 

 ن المستفيدين أو من الموظفين على أنهم سواسية تحت مظلة تكافؤ الفرص.سواء كانوا م

هي عملية يتم من خاللها التأكد من أن الجمعية تعمل بفاعلية و تدار بشكل مناسب، و  اإلدارة الرشيدة:
تلتزم بالقوانين المعمول بها في الدولة لتحقيق أهدافها و غاياتها المبينة في نظامها األساسي، و تشمل 

 تفويض الجماعة سلطات القيادة لهيئات تمثيلية أصغير مع خضوع هذه الهيئات للمحاسبة. 
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يصبح شخص أو مجموعة من األشخاص في موقع قوة أو مسؤولية أو صالحية في  تضارب المصالح:
الجمعية من شأنها أن تخوله/م استغالل ذلك من أجل المنفعة الشخصية، منفعة عائلته/م، أصدقائه/م أو 

 مؤسسات أخرى /م عالقة بها.

تلبي االحتياجات مع تحقيق  نتائججمعية عن ينبغي أن تسفر العمليات و المهام في ال التأثير والفاعلية:
 أفضل استخدام للموارد البشرية والمالية.

 مبادئ مدونة السلوك

سوف تشكل المبادئ التالية مدونة السلوك للجمعية ومن خالل تبينها فإنها تعلن قبولها لهذه المبادئ و 
 بهذه المبادئ.إلجراء عملية تدقيق من قبل جهة مستقلة بغية التأكد من االلتزام 

 ( االلتزام بالمواثيق والقوانين:1مبدأ رقم )

تلتزم جمعية إعمار للتنمية و التأهيل بجميع القوانين الفلسطينية بما يضمن سيادة القانون في كافة 
 نواحي الجمعية، بما فيها:

 .6006القانون األساسي الفلسطيني المقر في التاسع والعشرين من أيار من عام  -1
 .6000لعام   1الجمعيات الخيرية الفلسطينية رقم قانون  -6
 .6000لعام  3قانون العمل الفلسطيني رقم  -7
 .1111لعام  4قانون حقوق المعاقين رقم  -4

 تلتزم جمعية إعمار للتنمية والتأهيل بالمبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان وباألخص:

 اإلعالن العالمي لحقوق االنسان. -1
 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعهد  -6
 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. -7
 االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين. -4
 اتفاقية حقوق الطفل. -7
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -2
 خاصة(الميثاق العالمي حول حقوق المعاقين ) أو ذوي االحتياجات ال -3
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 أولويات التنمية. (:6مبدأ رقم  )

تلتزم الجمعية بأن تكون أنشطتها منسجمة مع أولويات التنمية الفلسطينية، بحيث تكون منسجمة مع 
خطتها اإلستراتيجية. كما وتلتزم الجمعية برفض التمويل المشروط سياسيا ) الذي من شأنه أن يشوه 

ستقالل وحق تقرير واالعملية التنمية(، أو الذي يمس بمشروعية النضال الوطني الفلسطيني لنيل الحرية 
 المصير وفقا لمبادئ ومقررات ميثاق األمم المتحدة.

 ( : المشاركة.7مبدأ رقم )

تلتزم الجمعية بتطبيق مبدأ المشاركة من أجل تشجيع العمل التطوعي و المساهمات المجتمعية ولتسهيل 
عملية نقل المعلومات والخبرات بين المؤسسات األهلية ومختلف األطراف ذات العالقة كما تلتزم 

بتغيير  الجمعية بأن تجري عملية مشاركة و تشاور مستمرة مع أصحاب العالقة خاصة فيما يتعلق
 سياساتها، 

كما تلتزم بأن تجري مشاورات مستمرة مع المستفيدين في األمور التي تؤثر عليهم من أجل خلق ثقافة 
التشاور داخل الجمعية مع أصحاب العالقة من المستفيدين، والمؤسسات الحكومية والخاصة واألهلية 

ة أصحاب العالقة من أطراف المجتمع وصوال إلى تثبيت عملية التواصل والشفافية معهم ولضمان مشارك
ة ذوي العالقة. وتلتزم الجمعية بمشاركة المستفيدين من المجتمعات المحلية في عملية تصميم ومراقب

 وتقييم المشاريع.

تلتزم الجمعية بتشجيع وتطوير عملية االتصال والتواصل بين الموظفين أنفسهم ومع المستفيدين أصحاب 
يجية تهدف إلى إيصال المعلومات الصحيحة عن المشاريع والنشاطات العالقة وذلك ضمن استرات

 المختلفة للجمعية. 
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 (: التشبيك والتنسيق.4مبدأ رقم )

تلتزم الجمعية بتطوير روح التشبيك، والتنسيق، والتعاون واالتصال والشراكة المبينة على الرؤى المشتركة 
وتحقيق التكاملية وتجنب ازدواجية العمل مع أصحاب العالقة خاصة في المجاالت القطاعية، 

واالستخدام األمثل للطاقات و الموارد والشراكة في التخطيط والتنفيذ، و أـن تكون األطراف المعنية 
 مستعدة لمساءلة بعضها البعض.

 

 ( الشفافية:7مبدأ رقم )

 بإيصاليما يتعلق تلتزم الجمعية بسياسة الشفافية المطلقة والقائمة على مبدأ الحق في المعرفة ف
نفتاح مع المستفيدين والمانحين حول النشاطات المعلومات إلى أصحاب العالقة بما يضمن اال

و الجمهور و الجهات الرسمية ذات  المستفيدينوالقرارات و السياسات. وضمان وصول  واإلجراءات
العالقة والمانحين للمعلومات والعمل ضمن إجراءات واضحة و معلنة بما يتعلق بالسياسات المالية 
والتنموية وسياسات واضحة للنشر وتوفير المعلومات الصحيحة للجمهور والتقييد بالمعايير المهنية 

معلومات التالية األساسية سواء كان بالوسائل المرئية، والقواعد الخاصة بالشفافية المالية، و توفير ال
 ، أو االلكترونية:ةالمسموعة، المطبوع

 مبادئ الجمعية، رسالتها، أهدافها وقيمها. -1
 الهيكل التنظيمي و اإلداري للجمعية موضحا به األدوار و المسؤوليات المختلفة. -6
 فلسطين وخارجها. الشراكات واالئتالفات والتعاقدات مع الجهات المختلفة في  -7
ل على األقل الموازنة، ملخص عن نتائج مالتقارير المالية واإلدارية السنوية والتي يجب أن تش -4

التدقيق و الجهة التي قامت به ، الرسالة اإلدارية من المدقق، الموارد المالية من المانحين أو 
العامة ما عدا األمور غيرهم و سبل صرفها، ملخص نتائج اجتماعات مجلس اإلدارة والهيئة 

 التي تصنف بأنها سرية.
دارة المشتريات من خالل العطاءات والمشتريات. -7  إجراءات التوظيف، وا 
 األنشطة الحالية والمستقبلية التي تعمل أو ستعمل عليها الجمعية. -2
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 دود المنطقة الجغرافية التي تشملها نشاطات الجمعيةح -3
 مفهومة ويمكن الوصول إليها،ر التقارير المالية للجمعية بطريقة يتش -8
تبني أساليب تضمن الكفاءة في نزن المشتريات للبضائع والخدمات وحماية هذه اإلجراءات من  -1

 تأثير المصالح الشخصية.

 ( المساءلة6مبدأ )

المسئولية من قبل المسئولين عن  الجمعية وتحملتعني وجود آليات لتقديم التقارير حول استخدام موارد 
عن اإلخفاق في تحقيق أهداف ورؤية الجمعية . وتعني أيضا المقدرة علي تقديم شرح أو  قراراتهم أو

تفسير أو إجابة عن التصرفات أو األداء أو السلوك أو الواجبات الخاصة بالجمعية أو بعضو فيها 
 )سواء مجلس اإلدارة أو للموظفين(. 

لمطلوبة حول أي موضوع أو نشاط يتعلق تلتزم جمعية إعمار للتنمية والتأهيل بان تقدم المعلومات ا
 بالجمعية . 

مع اكبر قدر من التفصيل واالنفتاح وان تقبل الجمعية بان تكون قابلة للمسائلة من قبل المستفيدون من 
والمانحون والمتعاقدون مع الجمعية وفق شروط التعاقد ووفق القانون ومع الحفاظ علي  المجتمع،أفراد 

 مبدأ االستقاللية 

 كل خاص تعمل الجمعية علي : وبش

إيجاد نظام للشكاوي ، ويحق ألي متضرر من برامج ونشاطات الجمعية استخدامه ، وان يتم الرد خطيا 
 علي كل شكوى ، وان تراجع مجالس اإلدارة الشكاوي بصورة منهجية .

 مناسبة.استخدام وسائل محاسبية وتدقيقية مقبولة ومعتمدة وضمن ذلك وسائل تحقق 

 استخدام األموال في المجاالت المخصصة لها والمعلن عنها .

 المسئوليات.تحديد صالحيات الصرف وفق المستويات اإلدارية ومراعاة فصل 
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 ( المساواة والشمول 7مبدأ رقم )

تلتزم الجمعية  بان تعمل األشخاص أو المجموعات سواء كانوا من المستفيدين أو من الموظفين على 
ت مظلة تكافؤ الفرص ، كما تلتزم الجمعية بعدم التمييز الطائفي و / أو السياسي و/ أو أنهم سواسية تح

العائلي و/ أو الجغرافي و/ أو علي أساس النوع االجتماعي و/ أو الخلفية االجتماعية ، و/ أو علي 
 أساس اإلعاقة .

له ضد الموظفين بما يكفل كما تلتزم الجمعية بتطوير إجراءات صارمة وواضحة لمنع التمييز بكافة أشكا
 تكافؤ الفرص .

كما تلتزم الجمعية بتطوير إجراءات صارمة وواضحة لمنع التمييز في اختيار الفئات المستفيدة وفي تقديم 
الخدمة أو في مرحلة التوظيف ، التقييم ، الترقية أو إجراءات العقاب للموظفين بسبب جنسهم ، ولون 

عاقتهم ، ف  ئتهم االجتماعية ، عمرهم ، معتقداتهم الدينية أو انتمائهم السياسي .بشرتهم ، وأصلهم ، وا 

تلتزم جمعية إعمار للتنمية والتأهيل بتعزيز المساواة بين الجنسين في نشاطاتها ، منشوراتها ، إجراءاتها 
 ، وذلك علي صعيد تعامالتها مع الموظفين ، المتطوعين ، والفئات المستهدفة ، والجمهور .

تلتزم الجمعية بحماية حقوق العاملين ، وذلك يجب أن يضمن مجلس اإلدارة وجود إجراءات كما 
 وتعليمات واضحة تشمل كافة حقوق الموظف ، وبشكل خاص :

 وجود سلم وظيفي وفئات رواتب واضحة ونظام ترفيعات وترقيات واضح ومعلوم للجميع . .1
 وجود عقود عمل للموظفين . .6
 منشور.ضح لجميع الموظفين باإلضافة إلى نظام عقوبات وجود نظام تقييم عادل ووا .7

 ( اإلدارة الرشيدة 8مبدأ رقم )

تلتزم جمعية إعمار للتنمية والتأهيل بمبدأ اإلدارة الرشيدة والديمقراطية للتأكد من أن الجمعية تعمل 
 بما يلي :بفاعلية بشكل جيد وذلك علي صعيد مجلس اإلدارة والموظفين . وبشكل خاص فإنها تلتزم 

أن تبقى الجمعية مستقلة تماما في اتخاذ قراراتها عن أي فئوية او تعصب حزبي او طائفي في  .1
 مجالي تقديم الخدمة والتوظيف.
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 ن تعين مدقق حسابات قانوني.أ .6
 أن تطور إجراءات صارمة للحؤول دون وجود تضارب للمصالح . .7
 ية للمؤسسة .أن تطور خطة االستخدام األمثل للموارد البشرية والماد .4
 أن تطور أدلة للممارسات السليمة تشمل اإلجراءات اإلدارية والمالية والعملياتية والرقابة والتقييم . .7
أن تعزز مفهوم اإلدارة بالمشاركة وتطور شعور الموظفين ن والمستفيدين بالملكية وتشجع بروز  .2

 الحالية.قيادات جديدة مع تطوير قدرات القيادات 
 ن في الجمعية في عملية التخطيط االستراتيجي للجمعية ان تشرك العاملي .3
ان تتأكد من أن البرامج التي تطورها استجابة لحاجة المجتمع غير مقيدة بتوجهات المانحين ليس  .8

لها اثر سلبي علي حياة المجتمعات المحلية ، تتمتع بعنصر االستدامة ، وان تكون مجدية اقتصاديا 
. 

ة وتعززها بما يتناسب مع زيادة خدماتها ومشاريعها وتتأكد من وجود ان تطور قدراتها المؤسساتي .1
عناصر بناء المؤسسة ضمن البرامج التي تنفذها وضمن طلبان المنح التي تقدمها في المجاالت 

 االدارية والمالية ونظم المعلومات ، ومصادرها البشرية .
 توضيح خطوط االتصال بين األجسام الحاكمة والموظفين . .10
اجعة النقدية لثقافة الجمعية وأساليبها اإلجرائية لتشجيع المسئولية الذاتية والتجديد واحترام المر  .11

 التعددية.
 وضع معايير أداء واضحة كجزء من أساليب المتابعة والتقييم  .16
 تشجيع الديمقراطية بالمشاركة  .17
 تشجيع روح المبادرة  .14
 إيجاد مدونة سلوك للموظفين  .17
 وضع سياسات متعلقة بالموظفين والمتطوعين في صيغ مكتوبة بما ينسجم مع القوانين الموجودة  .12
 اإلفصاح الضريبي واحترام االلتزامات القانونية والتعاقدية .13
 إشاعة العدالة بين العاملين من حيث التقييم بأساليب غير منحازة وتطوير القدرات وروح المسئولية .18
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 ( منع تضارب المصالح9رقم ) مبدأ

يبرز تضارب المصالح عندما يصبح شخص او مجموعة من االشخاص في موقع قوة او مسؤولية او 
ة عائلية او عصالحية في الجمعية من شانها ان تخوله استغالل ذلك من اجل المنفعة الشخصية ، منف

 حزبه او جمعيات اخرى له عالقة بها .

من وجود اجراءات صارمة ، كما ان عليه وعلى  بالتأكدقوم مجلس االدارة وللحؤول دون ذلك يجب ان ي
 الموظفين اتباع سياسة الشفافية الكاملة في مثل تلك الحاالت .

يجب علي جميع اعضاء مجلس االدارة االفصاح عن جميع المصالح المالية او الشخصية عند مناقشة 
فصاح عن طبيعة تلك المصالح وان ينسحب من أي امر له عالقة بذلك ، كما يجب على كل منهم اال

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

. من ضوابط ، مثل منع اعضاء  6000( لعام 1الى ما نص عليه قانون الجمعيات رقم ) باإلضافة
( ، وكذلك 60مجلس االدارة والعمل لصالح المؤسسة باجر )مادة  مجلس االدارة من الجمع بين عضوية

( ، فإننا 12منع وجود اعضاء في مجلس االدارة تربط بينهم قرابة من الدرجتين االولي والثانية )مادة 
 -زم ب :لتن

عدم جواز اكتساب أي امتيازات في الخدمات نتيجة عضوية مجلس االدارة ، ويضمن ذلك  .1
 واالستشارات مدفوعة االجر .االبحاث والتدريب 

العضوية للموظفين في المؤسسة بحيث ال يشاركون في انتخاب مجلس االدارة او التصويت  .6
 تمس مصالحهم مثل الرواتب واالمتيازات او ما شابه .

منع إشغال عضوية مجلس االدارة من أي عضو تربطه / بالمدير/ة العام/ة  قرابة من الدرجتين  .7
 أو عالقات مصاهرة .االولي والثانية ، 

منع اشغال وظائف رقابية او اشرافية من اقارب الدرجتين االولى والثانية او عالقات مصاهرة ،  .4
ويشمل ذلك المدير /ة مديرا على او تحت ادارة احد االقارب او االصهار من الدرجتين االولي 

 والثانية او الشركاء في أي عمل خاص .
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ين المؤسسات المختلفة في الحاالت التي يكون فيها تضارب منع تبادل المواقع االشرافية ب .7
 واردا . المصالح

 والفاعلية التأثير( 01مبدأ رقم )

ان مهمة الجمعية تكمن في السبب والغرض من وجودها وهي ما تأمل الجمعية بتحقيقه ، ويتوجب 
االساس  –المحددة جيدا  –على الجمعية ان تحدد سياستها بوضوح . ويجب ان تشكل هذه المهمة 

 المرجعي لكافة انشطة الجمعية وخططها . على الجمعية ان تلتزم بتوظيف مواردها البشرية واإلطار
 تحقيق اهدافها المعلنة . ألجلوالمالية بطريقة فاعلة وكفؤة 

 بشكل خاص تعمل الجمعية على تحقيق االمور التالية :

مجلس االدارة : يجب على عضو من اعضاء مجلس االدارة ان يتفهم تماما مهمة الجمعية  .1
 ويدعمها ، وان يتفهم دوره وصالحياته في بناء الجمعية وتطويرها .

 الجمعية على مستويين : وأنشطةيجب مراجعة وفحص مهمة التقييم :  .6

من انها ما زالت ذات  للتأكدمراجعة مهمة الجمعية بصفة دورية ) كل سنتين او ثالث سنوات ( 
صلة . ومن بين المسائل التي يجب تقييمها : أ( ما اذا كان قد تم انجاز المهمة سواء بواسطة 

لنظر في جدوى استمرار الجمعية بتكوينها الحالي ب( ما اذا الجمعية او بواسطة كيان اخر ومن ثم ا
كان يتوجب تعديل المهمة لتعكس التغييرات االجتماعية ج( النظر فيما اذا كانت هنالك رغبة لدي 

 الجمعية في االضطالع بمهام جديدة قد تستوجب صياغة مهمة جديدة .

يتها وكفاءتها وعالقتها بمهمة الجمعية من فاعل للتأكدفحص انشطة الجمعية وتمحيصها بصفة دورية 
وجدوى االستمرار في البرامج او تعديلها ومدي الحاجة لبرامج جديدة . ومن بين المسائل التي يجب 

 تقييمها في هذا الصدد :

ما اذا كانت االنشطة متسقة مع المهمة الحالية للجمعية  او ما اذا كانت بحاجة للتعديل او  .أ
 التغييرات التي تطرأ على المهمة.ايقافها وذلك على ضوء 

 مدي كفاءة وفاعلية البرامج في تحقيق اهداف الجمعية .ب
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 لنتائج التي يحصل عليها المستفيدون من البرامجا .ج
 تكلفة البرنامج بالنسبة لنتائجه .د
ان تكون عمليات التقييم منفتحة وان تجري  بما اذا كان ينبغي تقديم خدمات جديدة . ويج .ه

 ركات االطراف ذات العالقة في الجمعيةبأمانة وتتضمن مشا
التوافق مع االهداف : يجب ان تتسق النشاطات مع اهداف الجمعية ، فرسالة الجمعية ومهمتها  .7

يجب ان تكونا اساسا للتخطيط االستراتيجي وبرنامج عمل الجمعية . ويجب ان تركز الجمعية 
 لتحقق .من ان اهدافها قد تحققت او هي قيد ا التأكداهتمامها على 

 الكفاءة والفاعلية : يجب ان تعمل برامج الجمعية بكفاءة وفاعلية على تحقيق اهدافها المعلنة . .4
التغذية الراجعة : على الجمعية ان تسعى للحصول بصورة منتظمة على تغذية راجعة من  .7

 ذات العالقة . واألطرافالمستفيدين من برامجها 
 اعمالها بمهنية وان تركز على مفهوم خدمة االخرين .المهنية : يجب ان تمارس الجمعية  .2

 ( نزاهة الجمعية 00مبدأ رقم )

، وتحديدا في االتصاالت مع الجمهور ، ستلتزم  والتأهيل في كل نشاطات جمعية اعمار للتنمية
الجمعية باحترام قيم الجمعيات االخرى والمجموعات واالفراد وسياساتهم وان تعمل بكل جهد من اجل 
منع وجود اشكاالت معهم ، وحل اية اشكاالت بروح من التسامح واالنفتاح . اضافة الى حفظ 

ن المعلومات ووضع ضوابط لعدم اتالف السجالت الملفات وتوثيق القرارات والمحافظة على ام
 وااللتزام بمبادئ حرية الوصول للمعلومات .

ستعارض الجمعية ولن تكون طرفا مشاركا في االفعال الخاطئة ، الفساد ، الرشوة ، أية تعامالت 
 مالية غير صحيحة ، كما ستلتزم الجمعية باتخاذ االجراءات الالزمة لمحاربة هذه االفعال .
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تزم الجمعية بتطوير نظامين اداري ومالي يصادق عليها مجلس االدارة بصورة موثوقة ، على ان تل
 يتضمنا :

 سياسات واجراءات التوظيف . .أ
يشمل آلية إشغال الوظائف ، واالعالن عنها ، وتحديد  وشفاف،يجب ايجاد نظام توظيف واضح  .ب

طائفي ، العائلي ، او حسب النوع شروط كل وظيفة ، مع االلتزام بعدم التمييز السياسي ، ال
 االجتماعي ، اال في اطار التمييز االيجابي لبعض الفئات وفق سياسة معلنة .

تحديد حد ادنى للرواتب ينسجم مع مستويات المعيشة ، بما يكفل حدا أدنى من الشروط  .ت
 االنسانية  .

لك أية بدالت أو االعالن عن سلم الرواتب وسائر االمتيازات االخرى للموظفين ، وضمن ذ .ث
مكافآت ، وعدم دفع أي بدالت مقابل استشارات أو أعمال تدريب يقوم بها موظفون من داخل 

 الجمعية .

 

 

 

 

 

 


