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متهيد
تعترب املؤسسةة الوننيةة حلقةو اننسةا "مؤسسةة مسةتق"ة" أنشة ت مبوجةب القةانو رقةم ()72
لسنة  ،7302املعدل مبوجب املرسوم بقانو رقم ( )73لسنة  ،7302وتهدف إىل التعامل مبسؤولية
مع قضايا حقو اننسا وتعزيز وتنميةة واايةة حقةو اننسةا يف مم"كةة الحرةريو وترسةي
قيمها ونشر الوعي بها ،وانسهام يف ضما ممارستها.
ونظرا لطحيعة الدور واملهمة امل"قاة ع"ى املؤسسة الوننيةة ،تة تي مدونةة السة"وه مبة ي مبةا يك ةل
تنظةةيم وحسةةو سةةم عمةةل مةةو ي األمانةةة العامةةة ،وصةةو إىل تقةةديم ةةدمات عامةةة تنس ة م
وأمبةةداف املؤسسةةة الوننيةةة املقدمةةة إىل املةةوانني واملقةةيمي ا ةةة ،وذلة ضةةمو معةةايم تتسةةم
بالدقة واملوضوعية والنزامبة واحلياد وا جتهاد ،ومو دو متييز يف ذل بسحب اجلنس أو األصل
أو ال"غة أو الديو أو امل مبب أو املعتقد أو ا نتماء السياسي أو غم ذل .
املادة األوىل
ال ئة املستهد ة
.0
.7

تسري أحكام مب ي املدونة ع"ى مجيع العةام"ي يف األمانةة العامةة باملؤسسةة الوننيةة حلقةو
اننسا مو مو ي دائمي ومؤقتي.
تعتةةرب مب ة ي املدونةةة مرجعيةةة أساسةةية لقيةةاا األداء امله ة ملةةو ي املؤسسةةة الوننيةةة أثنةةاء
قيةةامهم بواجحةةاتهم ،وتةةنظم العالقةةات املهنيةةة دا ةةل و ةةار ،املؤسسةةة ،وتش ةكل املنظومةةة
األ القية ل"مو ي يف املؤسسة با تالف مستوياتهم ومواقعهم ،وأية خمال ة ألحكام مب ي
املدونة تعرض املخالف ل"مسائ"ة الت ديحية و قا لالئرة شئو املو ي باملؤسسة وتعديالتها
والقرارات التابعة هلا.
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املادة الثانية
األمبداف
.0
.7
.0
.2
.5

إرساء وتعزيز ا لتزام باملعايم الس"و ية واأل القية والقيم واألعراف املهنية املنسة مة مةع
نحيعة عمل املؤسسة.
تعزيز محدأ تكا ؤ ال رص وتعزيز قيم النزامبة واملصداقية.
"ق بيئة عمل دا "ية إجيابية وحم زة قائمة ع"ى ا حرتام واملهنية.
ا نس ام مع التوجه الون العام القائم ع"ى اتحاع أ ضل املمارسات يف النزامبة والش ا ية.
تعزيز ثقة اجلمهور واجلهات ومؤسسات اجملتمع املدني بعمل املؤسسة.
املادة الثالثة
القيم واملحادئ

تستند مدونة الس"وه ع"ى ستة محادئ أساسية ،متثل احلد األدنةى جلةومبر الواجحةات األ القيةة
لس"وه مو ي األمانة العامة ،ومبي ع"ى النرو التالي:
.0

.7

.0

.2

احةةرتام القةةواني :ممارسةةة العمةةل يف إنةةار الدسةةتور والقةةواني ذات الصةة"ة ومحةةادئ بةةاريس
املتع"قةةة مبر ةةز املؤسسةةات الوننيةةة لتعزيةةز واايةةة حقةةو اننسةةا  ،واخلضةةوع ل"قواعةةد
القانونيةةة املنظمةةة ل"عمةةل يف املؤسسةةة الوننيةةة حلقةةو اننسةةا  ،و قةةا ل"قةةواني واألنظمةةة
وال"وائح والتع"يمات الصادرة مو املؤسسة.
احليادية :ا لتزام باملساواة يف التعةاني مةع املسةت يديو مةو اخلةدمات الةق تقةدمها املؤسسةة،
والتصرف نحقا لوقةائع املسة لة املطروحةة واحلةرص ع"ةى عةدم السةما لةرراء الشخصةية أو
ا نتمةةاءات السياسةةية أو ال كريةةة أو األيديولوجيةةة بالت ة ثم ع"ةةى القةةرارات املهنيةةة ،وجتنةةب
املصاحل وا مبتمامات اخلاصة عند تقديم اخلدمات.
النزامبة :السعي إىل احل ا ع"ى الثقة الالزمة مع مجيةع ئةات اجملتمةع وتعزيزمبةا وت يةد
نزامبةةة املؤسسةةة الوننيةةة ،والعمةةل ع"ةةى تعزيةةز املصةة"رة العامةةة وعةةدم اسةةتخدام الو ي ةةة
لترقيق مصاحل شخصية ،أو ا ست ادة غم املشروعة مو الص ة الو ي ية.
ا جتهةةاد :احلةةرص التةةام ع"ةةى ت ديةةة العمةةل بدقةةة وأمانةةة وإ ةةالص ،وا خنةةرايف يف مجيةةع
النشانات واألعمال الق تنمي اخلربات واملهةارات املعر يةة ،والسةعي لترقيةق أع"ةى مسةتويات
ا لتزام وا ت اء وا قتدار.
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.5

.2

السرية :ا لتزام بالسرية املهنية يما يتع"ةق ب سةرار العمةل أو صوصةيات املسةت يديو مةو
اخلدمات الق مت ا نالع ع"يها حبكم العمل ،وعدم إ شائها أو استعماهلا بصورة غةم رييةة
خبالف ما نص ع"يه القانو .
ال اع"يةةة :ضةةما عةةدم تحديةةد األمةةوال العامةةة ل"مؤسسةةة الوننيةةة أو إسةةاءة اسةةتعماهلا أو
استعماهلا يف غم األمبداف املخصصة هلا ،مع وجوب تدبم مجيع أشكال املوارد املتاحة بطريقة
تؤدي إىل احل ا ع"ى انيرادات العامة ،مع ضما تقديم اخلدمات ب اع"ية وجودة عاليتي.
املادة الرابعة
حقو املو ف

حقةةو املو ةةف مك ولةةة مبوجةةب القةةواني وال"ةةوائح التن ي يةةة املنظمةةة لعمةةل األمانةةة العامةةة يف
املؤسسة الوننية حلقو اننسا  ،وع"ى جهة اندارة مراعاة ما ي"ي:
.0
.7
.0
.2
.5

أ تكو ا تصاصات واملهام لكل و ي ة حمددة وواضرة.
التعامل مع املو ف يف ل ما يتع"ق ب وضةاعه الو ي يةة ع"ةى أسةاا ا سةترقا والك ةاءة
واجلدارة والتنا س وتكا ؤ ال رص.
ت مي معايم العدالة وعدم ممارسة أي متييز حبق املو ف.
ت مي روف عمل مالئمة وتو م املعدات الالزمة لضةما إاةاز املهةام واملسةئوليات املنونةة
به.
تو م رص التدريب والتطوير املستمر ل"مو ف لترسي أدائه وتنمية مهاراته وقدراته.

املادة اخلامسة
التزامات املو ف
ع"ى املو ف عند القيام بت دية أعماله ا لتةزام ب حكةام القةواني وال"ةوائح ذات العالقةة ،و ة ل
ا لتزام بعدد مو الواجحات ،ومبي ما ي"ي:
.0

التواجد يف مكا العمل لت ديةة املهةام الو ي يةة املنانةة بةه ،والتقيةد ب وقةات الةدوام الريةي
وعدم الت ر يف احلضور وا نصراف.
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 .7ختصيص وقت العمل الريي ألداء واجحات ومهام و ي ته وإااز املشروعات املو "ةة إليةه
بدو ت م ومبا حيقق حسو إدارة الوقت وعدم مبدري يف غم ما خيص العمل.
 .0عةدم الغيةاب عةو العمةةل أو اخلةرو ،منةه بةةدو تصةريح مةو مسةةؤوله املحاشةر ،وع"يةه إبةةال
مسؤوله املحاشر يف حالة عدم متكنه مةو احلضةور إىل العمةل يف يةوم غيابةه بن سةه مةا أمكةو
ذل .
 .2ا لتزام الل رتة العمل بعدم ا رتحايف ب ي نشايف  -بشكل محاشر أو غةم محاشةر  -بصةرف
النظر سواء ا مو اجةل الةربح أو ال ةه ،تتوا ةق مةع عمةل وأنشةطة املؤسسةة ،ويةؤثر
ت ثما محاشرا أو غم محاشر ع"ى استقاللية وحيادية املؤسسة.
 .5ا لتزام الل رتة العمل بعدم التردث باسم املؤسسة  -مامل يتم ختوي"ه ب ل  -وذلة مةو
الل وسةائ انعةالم املخت" ةة  -احمل"يةة والدوليةة  -أو وسةائل التواصةل ا جتمةاعي ،أو مةو
ةةالل املنظمةةات واهليئةةات السياسةةية واحلقوقيةةة والةةق تتعةةارض مةةع أمبةةداف وا تصاصةةات
املؤسسة.
 .2إناعة و تن ي ما يصدر إليه مةو أوامةر وتع"يمةات بدقةة وذلة يف حةدود القةواني وال"ةوائح
والنظم املعمول بها.
 .2أ تكو عالقته برؤسائه ومرؤوسيه قائمة ع"ى أساا مو ا حرتام املتحادل.
 .8ا ست ابة لربامج التدريب وتطوير األداء الو ي ي الق تعدمبا املؤسسة.
 .9القيام بن سه بالعمل املنويف به ،والتواصل مع رؤساءي نااز ما يط"ب منه ألغةراض العمةل،
وأ يؤديه بكل أمانة ودقة وإتقا .
 .03ا ستخدام األمثل ل"موارد الحشرية واملالية الق تكو حتت إشرا ه أو تصر ه ،واحملا ظة ع"ى
املمت"كات العامة وعدم استخدامها ل"من عة اخلاصة ،واحملا ظة ع"ى املال العام
 .00ا متن ةاع عةةو قحةةول أي مبةةدايا أو مكا ةةوت أو عمةةو ت أو ةةدمات سةةواء انةةت محاشةةرة أو
بالوسانة  ،أو ت"قي مح"غ مالي نظم تقدميه حماضرة أو مشار ة يف عاليةة مت تك"ي ةه بهةا
رييا مو قحل املؤسسة ،سواء أ ا وقت تقةديم احملاضةرة ةالل أوقةات الةدوام الريةي أو
بعدي.
 .07عدم تقديم أية دمة أو عمل ألية جهة بص ة شخصية ،سواء الل أوقات الةدوام الريةي
أو بعدي ،إ بعد احلصول ع"ى موا قة طية مو األمي العام ،بناء ع"ى ن"ةب ريةي حيةدد
يه نوع ونحيعة العمل املقدم ومدته الزمنية.
 .00التقيد بالزي الريي الل ساعات العمل ،ومراعاة اآلداب العامة يف ال"حس واملظهر اخلارجي.
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املادة السادسة
التعامل مع زمالء العمل يف األمانة العامة
ع"ى املو ف عند تعام"ه مع زمالئه يف العمل ا لتزام مبا ي"ي:
.0

.7

.0

التعامةةل بةةاحرتام ولحاقةةة وصةةد  ،واحملا ظةةة ع"ةةى عالقةةات سةة"مية ووديةةة معهةةم مةةو دو
متييز ،واحلرص ع"ةى احةرتام صوصةياتهم وا متنةاع عةو اسةتغالل أيةة مع"ومةات تتع"ةق
حبياتهم اخلاصة بقصد انساءة.
التعاو واملشار ة باآلراء مبهنية وموضوعية ،وتقديم املساعدة حيثما أمكو حلل املشكالت
يف جمال العمل ،واحلرص ع"ى نشةر ا جتامبةات انجيابيةة بةي الةزمالء ل"مسةاعدة يف ا رتقةاء
ب داء العمل وحتسي بيئة العمل.
ا متناع عو أية تصر ات أو ممارسات أو أعمال أ القية تنته التقاليد واآلداب العامة.

املادة السابعة
التعامل مع املست يديو مو اخلدمات الق تقدمها املؤسسة
جيب ع"ى املو ف عند التعامل مع املست يديو مو اخلدمات الق تقدمها املؤسسة ،ا لتزام مبا
ي"ي:
.0
.7
.0
.2
.5

التعامل بش ا ية وعدالة وسرعة ولحاقة مبا يعكس الصورة انجيابية ل"مؤسسة.
عدم التمييز يف تقديم اخلدمات ،والتقيد ب ع"ى درجات املهنية واحلياد.
مراعاة ال ئات األوىل بالرعاية سواء أ انوا مو ذوي ا حتياجات اخلاصةة أو حةار السةو أو
النساء أو األن ال أو املرضى.
عدم التواصل املحاشر مع املست يديو إ بعد موا قة املسؤول املحاشر.
توثيق مجيع املراسالت واملخانحات الق هلا عالقة محاشرة بالعمل.
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املادة الثامنة
السرية واحملا ظة ع"ى املع"ومات
عند تعامل املو ف مع املع"ومات والوثائق ذات الص"ة باملؤسسة ،أ ي"تزم مبا ي"ي:
.0

.7

.0
.2

احملا ظة ع"ى مجيع املع" ومات اخلطيةة والشة وية وأيةة مةواد مت تو ممبةا مةو قحةل املؤسسةة
واعتحارمبةةا "مع"ومةةات سةةرية" بغةةع النظةةر عةةو مضةةمونها أو حمتوامبةةا ،ويقصةةد بةةة (سةةرية
املع"ومات) مجيع الحيانات واملع"ومات املتع"قة ب عمال املؤسسة وبشةكاو األ ةراد مبةا يف ذلة
أية برامج تكنولوجية أو حماسحية أو شعارات مس "ة تعود م"كيتها ل"مؤسسةة والةق أحصةل
ع"يها حبكم عم"ي مبا يف ذل أية بيانات أل راد أو شر ات .ويظل م"تزما ب ل بعد انتهاء
دمته.
عةةدم إ شةةاء أو تقةةديم أو تةةو م  -بشةةكل محاشةةر أو غةةم محاشةةر  -إىل أي شةةخص أو وزارة أو
شر ة أو مؤسسة أو منظمة أو جلنةة أو مجعيةة أو أي وحةدة أ ةر  -املع"ومةات املم"و ةة
واملستخدمة مو قحل املؤسسة ،والتعهد باحملا ظة ع"يها.
احملا ظة ع"ى األساليب واملمارسات وانجراءات الق تدير بها املؤسسة أعماهلا.
إبال املسؤول املحاشر إذا متت خمانحته مو أية جهة أو نةُ"ب منه مع"ومات تتع"ق بعم"ه.
املادة التاسعة
تضارب املصاحل

جيب ع"ى املو ف عند القيام ب داء عم"ه ا لتزام بعدد مو األمور الق جتنب تضارب املصاحل،
ومبي ما ي"ي:
.0
.7
.0

.2

ا متناع عو القيام ب ي نشايف مو ش نه أ يةؤدي إىل تضةارب حقيقةي أو ةامبري أو حمتمةل
بي مصاحل املو ف الشخصية مو جهة وبي مسؤولياته ومهامه الو ي ية مو جهة أ ر .
ا متناع عو أي نشايف مو ش نه املساا أو انساءة إىل يعة املؤسسة ،أو مو ش نه أ يؤدي إىل
معام"ة ت ضي"ية ألشخاص يف تعامالتهم مع املؤسسة.
إ طار رئيسه املحاشر طيا يف حالة التضةارب بةي املصة"رة الشخصةية واملصة"رة العامةة ،أو
تعةةرض املو ةةف لضةةغويف تتعةةارض مةع مهامةةه الرييةةة ،ويف مجيةةع األحةةوال جيةةب مراعةةاة
املص"رة العامة عند معاجلة مب ا التعارض.
ت ادي إقامة عالقة وثيقة مع أ راد أو مؤسسات تعتمد مصاحلها بشكل أساسي ع"ى قراراتةه
أو قرارات املؤسسة.
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املادة العاشرة
أحكام عامة
.0
.7
.0

يتوجةةب ع"ةةى املو ةةف ا نةةالع ع"ةةى مدونةةة قواعةةد السةة"وه الةةو ي ي وانملةةام مبرتوياتهةةا
وا لتزام ب حكامها نصا وروحا.
تعترب مدونةة قواعةد السة"وه الةو ي ي جةزء يت ةزأ مةو عةرض العمةل أو عقةد العمةل يف
املؤسسة.
يعترب األمي العام مسؤو ع"ى انشراف ع"ى ت عيةل تطحيةق أحكةام مدونةة قواعةد السة"وه
الو ي ي.

* * *
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