مدونة السلوك
2018
فلسطني

مقدمة
الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان «ديــوان
املظالــم» هــي الهيئــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف
فلســطني ،والتــي انشــئت مبوجــب مرســوم رئاســي
صــادر عــن الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات رحمــه
اهلل ،بتاريــخ  .1993/9/30وقــد نشــر قــرار اإلنشــاء
الحقً ــا يف الوقائــع الفلســطينية (اجلريــدة
الرســمية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية) ،حتــت
رقــم ( )59لعــام .1995
مبوجــب القــرار حتــددت مهــام ومســؤوليات الهيئــة
علــى النحــو اآلتــي« :متابعــة وضمــان توافــر
متطلبــات صيانــة حقــوق اإلنســان يف مختلــف
القوانــن والتشــريعات واألنظمــة الفلســطينية،
ويف عمل مختلف الدوائر واألجهزة واملؤسسات يف
دولــة فلســطني ومنظمــة التحريــر الفلســطينية».
وتــرك القــرار للهيئــة مهمــة وضــع نظامهــا
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األساســي مبــا يضمــن اســتقاللها وفعاليتهــا .وقــد
بــدأت الهيئــة متــارس نشــاطاتها يف بدايــة عــام
.1994
تتمتــع الهيئــة بالعضويــة الكاملــة يف اللجنــة
التنســيقية الدوليــة للهيئــات الوطنيــة حلقــوق
اإلنســان التابعــة لــأمم املتحــدة ،وهــي حاصلــة
علــى تصنيــف « ،»Aاألمــر الــذي يشــير إلــى التــزام
الهيئــة مببــادئ باريــس للمؤسســات الوطنيــة
حلقــوق اإلنســان.
تتطلــع الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان «ديــوان
املظالــم» إلــى أن تكــون مدونــة الســلوك ،هــي
املنظومــة واملرجعيــة األخالقيــة الناظمــة لعالقــات
طاقــم الهيئــة فيمــا بــن أنفســهم ،وبينهــم وبــن
شــركاء الهيئــة علــى اختــاف مواقعهــم ،وهــي
وثيقــة ملحقــة بالنظــام اإلداري واملالــي للهيئــة.
إن مدونــة الســلوك تعبيــر طوعـ ٌّـي عــن إرادة طاقــم
َّ
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الهيئــة يف حتقيــق أعلــى مســتوى مــن االنســجام
واالنضبــاط؛ مــا يــؤدي بالضــرورة إلــى إجنــاز
املهــام وحتقيــق رســالة ورؤيــة الهيئــة علــى أحســن
وجــه.
اســتنا ًدا لذلــك ،وانطال ًقــا مــن مبــدأ املســاواة
وعــدم التمييــز وقيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان،
فــإن الهيئــة تقــ ّر املدونــة اآلتيــة:
َّ
املادة ()1
انطباق املدونة

 .أيلتــزم بقواعــد مدونــة الســلوك جميــع
املوظفــن واملتدربــن واملتطوعــن يف الهيئــة
(فيمــا يشــار إليهــم بالعاملــن يف الهيئــة)،
وتكــون جــز ًءا مــن النظــام اإلداري واملالــي
للهيئــة باعتبارهــا نظا ًمــا ملز ًمــا.
 .بتكــون املدونــة مرجعيــة أساســية لقيــاس
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األداء املهنــي للعاملــن يف الهيئــة أثنــاء القيــام
بواجباتهــم ،وهــي الناظمــة للعالقــات املهنيــة
داخــل الهيئــة وخارجهــا ،وتشــ ّكل املنظومــة
األخالقيــة للعاملــن يف الهيئــة باختــاف
مســتوياتهم ومواقعهــم ،وتكــون املرجعيــة التــي
يُحتَكــم إليهــا يف حــال االختــاف.
 .جتنطبــق أحــكام هــذه املدونــة علــى املفــوض
العــام وأعضــاء مجلــس املفوضــن ضمــن
نطــاق مســؤولياتهم يف الهيئــة ،وملجلــس
املفوضــن تبنــي قواعــد خاصــة بأعضــاء
مجلــس املفوضــن.
املادة ()2
أهداف املدونة

تهدف هذه املدونة إلى:
 .أإرســاء وتعزيــز االلتــزام باملعاييــر الســلوكية
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واألخالقيــة والقيــم واألعــراف املهنيــة
املنســجمة مــع طبيعــة عمــل الهيئــة لــدى
العاملــن يف الهيئــة.
 .بترســيخ أســس احلاكميــة الرشــيدة
واملمارســات الفضلــى ،وتعزيــز مبــدأ املســاواة
وتكافــؤ الفــرص وتعزيــز قيــم النزاهــة
واملصداقيــة.
 .جخلــق بيئــة عمــل داخليــة إيجابيــة ومحفّــزة
قائمــة علــى االحتــرام واملهنيــة.
 .دتعزيــز ثقــة اجلمهــور واملؤسســات بعمــل
الهيئــة.
املادة ()3
القيم األساسية

تســتند هــذه املدونة على أســس العدالــة ومبادئها،
وعلــى مجموعــة القيــم التــي تبنتهــا أو تتبناهــا
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الهيئــة املتمثلــة باملصداقيــة والنزاهــة ،واملهنيــة،
واملســاءلة ،والســرية/اخلصوصية ،والتســامح
واملســاواة ،وتعـ ّد هــذه القيــم هــي الناظمــة لســلوك
العاملــن ولتفســير أحــكام هــذه املدونــة.
املادة ()4
التزامات اإلدارة

تلتــزم إدارة املؤسســة وك ّل مــن يشــغل مناصــب
وأي شــخص يتولــى مســؤولية يف
إداريــة عليــاّ ،
املؤسســة:
 .أضمــان مبــدأ تكافــؤ الفــرص يف التعيــن
والترقيــة واملشــاركات اخلارجيــة ،مــع مراعــاة
الكفــاءة والتخصــص ،وعــدم التمييــز.
 .بالشــفافية يف اتخــاذ القــرارات ،مبــا يف ذلــك
قــرارات التعيــن ،وتشــجيع روح التنافــس
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اإليجابــي واملبــادرة بــن املوظفــن ،وربطهــا
بحوافــز ومكافــآت ماديــة ومعنويــة مــن
خــال نظــام حوافــز ومكافــآت مق ـ ّر حســب
األصــول.
 .جالعمــل علــى تنميــة قــدرات املرؤوســن،
ومســاعدتهم ،وحتفيزهــم علــى حتســن
أدائهــم وتطويــره.
 .دالتعامــل مبهنيــة واحتــرام ومســاواة مــع
املرؤوســن ،واالســتماع إلــى آرائهــم ووجهــات
نظرهــم ،ونقــل تظلماتهــم إلــى املســتوى
األعلــى مبوضوعيــة.
 .همتكــن املوظفــن مــن احلصــول علــى حقوقهم
وفــق األنظمــة والسياســات املعتمــدة لــدى
الهيئــة بأســهل الســبل وأقصرهــا مــا دامــوا
مســتحقني لهــا.
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املادة ()5
الشفافية

يلتزم العاملون ميا يأتي:
 .أتوفيــر املعلومــات املوثوقــة واآلنيــة املتعلقــة
بالنشــاطات واإلجــراءات والقــرارات
والسياســات.
 .بضمــان وصــول املوظفــن واملســتفيدين
واجلمهــور واجلهــات الرســمية ذات العالقــة
واملانحــن للمعلومــات التــي يســمح النظــام
والقانــون بكشــفها إليهــم بســهولة.
 .جتوفيــر ونشــر املعرفــة الكافيــة باألنظمــة
والقــرارات ومحاضــر االجتماعــات للعاملــن
كافــة يف الهيئــة علــى اختــاف مســتوياتهم
اإلداريــة ،وف ًقــا لإلجــراءات والسياســات
املعتمــدة يف الهيئــة.
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املادة ()6
النزاهة

يلتزم العاملون يف الهيئة مبا يأتي:
 .أالعمــل بأمانــة وإخــاص يف أداء املهــام،
والســعي إلــى احلفــاظ علــى ثقــة املواطنــن،
وتغليــب املصلحــة العامــة علــى املصالــح
الشــخصية ،واإلبــاغ عــن التجــاوزات
واملخالفــات يف حــال اإلطــاع عليهــا ،وعــدم
اســتخدام املعلومــات التــي يتــم االطــاع عليها
بحكــم طبيعــة العمــل بطريقــة غيــر صحيحــة
أو لتحقيــق مصالــح شــخصية.
ـأي نشــاط مــن شــأنه
 .باالمتنــاع عــن القيــام بـ ِّ
أن يــؤدي إلــى نشــوء تضــارب حقيقــي أو
ظاهــري أو محتمــل بــن مصلحته الشــخصية
مــن جهــة ومســؤولياته ومهامــه الوظيفيــة
مــن جهــة أخــرى .ويشــمل تعــارض املصالــح
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عمليــات التوظيــف ،وتصحيــح االمتحانــات
وإجــراء املقابــات ،وترســية العطــاءات ،أو
اســتغالل مــوارد الهيئــة وممتلكاتهــا يف عمــل
خــاص خــارج نطــاق مهــام العمــل احملــددة يف
الهيئــة.
 .جعــدم اســتخدام وظيفتــه بصــورة مباشــرة أو
غيــر مباشــرة للحصــول علــى مكاســب ماليــة
أي شــيء ذي قيمــة ملصلحــة خاصــة.
أو ّ
 .داإلفصــاح الدائــم عــن أيــة مصالــح خاصــة
قــد تتعــارض مــع مصلحــة العمــل يف الهيئــة،
أي قــرار قــد يرتبــط
وخصوصــا عنــد اتخــاذ ِّ
ً
مبصلحــة خاصــة ،وااللتــزام بعــدم املشــاركة
يف اتخــاذ هــذا القــرار.
 .هاإلفصــاح عــن أيــة هدايــا أو امتيــازات تعــرض
علــى املوظــف أو يحصــل عليهــا نتيجــة عملــه
أو بســببه.
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املادة ()7
احليادية واملوضوعية

يلتزم العاملون يف الهيئة مبا يأتي:
 .أالوقــوف موقــف احليــاد التــام يف جميــع
مراحــل العمليــات االنتخابيــة العامــة أو
احملليــة أو النقابيــة أو أيــة انتخابــات يكــون
فيهــا تنافــس سياســي أو فصائلــي ،وعــدم
ـأي نشــاط انتخابــي أو دعائــي ميكــن
القيــام بـ ِّ
ـحا علــى حســاب
فســر بأنــه يدعــم مرشـ ً
أن يُ َّ
مرشــح آخــر ،أو هيئــة حزبيــة علــى حســاب
هيئــة حزبيــة أخــرى.
 .باحلياديــة يف تقــدمي اخلدمــة والنصيحــة
للمواطنــن ،والســلطات العامــة وشــبه العامــة
املدنيــة واألمنيــة ،دون أيــة محابــاة ،أو انحيــاز
ألي طــرف دون اآلخــر ،ســواء علــى أســاس،
ّ
فئــوي أو حزبــي أو مناطقــي ،أو املصالــح
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واالهتمامــات اخلاصــة.
 .جاملوضوعيــة يف اتخــاذ القــرارات اســتنا ًدا إلــى
احلقائــق للقضيــة املعروضــة علــى الهيئــة،
ودون التأثــر باالنطباعــات الشــخصية أو
األفــكار املســبقة ،وتوضيــح األســباب الكامنــة
وراء ذلــك القــرار عنــد الضــرورة.
 .ديحــرص العاملــون يف الهيئــة ،علــى عــدم
الســماح آلرائهــم أو انتماءاتهــم السياســية
أو الفكريــة أن تؤثــر علــى قراراتهــم املهنيــة،
أي شــكل مــن التمييــز يف
أو أن تــؤدي إلــى ِّ
التعامــل مــع العاملــن أو اجلمهــور.
أي
 .هيلتــزم العاملــون يف الهيئــة بعــدم إبــداء ِّ
آراء أو مواقــف تتناقــض مــع مبــادئ وقيــم
حقــوق اإلنســان األساســية.
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املادة ()8
احلفاظ على املوارد

يلتزم العاملون يف الهيئة مبا يأتي:
 .أاحملافظــة علــى أمــوال الهيئــة وممتلكاتهــا،
وضمــان عــدم إهــدار املــال العــام عنــد تأديــة
مهــام العمــل ،والعمــل علــى اســتخدام تلــك
األمــوال بشــكل صحيــح وف ّعــال ،مبــا يف ذلــك
أي مــن أجهــزة الهيئــة أو
عــدم اســتخدام ٍّ
معداتهــا أو مواردهــا ألغــراض شــخصية ،أو
إلغــراض ال تتعلــق بالعمــل ،ســواء داخــل أو
خــارج ســاعات الــدوام الرســمية.
 .باتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة كافــة للحفــاظ
علــى جهــاز احلاســوب وغيــره مــن املمتلــكات
كطاولــة املكتــب وكراســيه وجهــاز الهاتــف
ومــا إلــى ذلــك .وااللتــزام بالتحقــق مــن
إغــاق جهــاز احلاســوب وغيــره مــن األجهــزة
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املوجــودة يف املكتــب كالتكييــف واإلنــارة ومــا
يف حكمهــا ،والتحقــق مــن إغــاق املكتــب
بإحــكام قبيــل اخلــروج مــن العمــل عنــد
نهايــة ســاعات الــدوام الرســمي .وكــذا
حســن اســتخدام األجهــزة واملــوارد األخــرى
كالطابعــات واألوراق وآلــة التصويــر وعــدم
اســتخدامها ألغــراض شــخصية أو خاصــة.
أي برامــج حاســوب
 .جااللتــزام بعــدم حتميــل ّ
إال بعــد مراجعــة الدائــرة املختصــة يف الهيئــة
وعــدم فتــح مواقــع إباحيــة أو حتميــل صــور
أو أفــام إباحيــة علــى أجهــزة الهيئــة ،مبــا يف
ذلــك جهــاز احلاســوب احملمــول الــذي يعــود
للهيئــة.
 .دعــدم اســتخدام حســاب البريــد اخلــاص
بالهيئــة ،مبــا يف ذلــك احلســاب املخصــص
للموظــف يف إرســال أو اســتقبال رســائل
16
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حتتــوي مــواد محظــورة أو برمجيــات خطــرة،
مبــا فيهــا املــواد اإلباحيــة ومــا يف حكمهــا.
املادة ()9
عدم االستغالل الوظيفي

 .أيلتــزم العاملــون باحلــرص على عدم اســتغالل
العمــل أو اســتثمار الوظيفــة لتحقيــق مصالــح
شــخصية أو عائليــة أو حزبيــة أو مناطقيــة أو
ملكاســب ماديــة أو قبــول أيــة هديــة أو مكافــأة
ألي كان.
أو منحــة ،أو الترويــج ٍّ
 .بيلتــزم العاملــون بعــدم التدخــل يف عمليــات
التوظيــف أو عمليــات الشــراء التــي تقــوم بهــا
الهيئــة ،أو مــا شــابه ذلــك مــن خــال عمــل
واســطات أو محســوبيات أو محاولــة التأثيــر
بالقــرار خال ًفــا لإلجــراءات.
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املادة ()10
العالقات بني املوظفني

يلتــزم العاملــون يف عالقاتهــم بزمالئهم ورؤســائهم
ومرؤوســيهم مبــا يأتي:
 .أالتعامــل فيمــا بينهــم مبــا يضمــن املعاملــة
احلســنة واللباقــة التــي حتفــظ كرامــة
الزمــاء وأســرارهم وخصوصياتهــم،
واحلــرص علــى املســاواة وعــدم التمييــز بــن
املوظفــن علــى أســاس املســمى أو الوضــع
الوظيفــي ،أو املســتوى اإلداري.
أي مــن الزمــاء أو
 .بجتنــب تشــويه ســمعة ٍّ
اقتــراف مــا ميكــن أن يؤثــر ســل ًبا عليهــم.
 .جالتعــاون مــع الزمــاء ومشــاركتهم اآلراء
مبهنيــة وموضوعيــة عاليــة ،وتقدمي املســاعدة
لهــم حيثمــا أمكــن حلــل املشــكالت التــي
18
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تواجههــم ،واحلــرص علــى نشــر االجتاهــات
اإليجابيــة بــن الزمــاء لالرتقــاء بــاألداء
العــام ،وحتســن العمــل وتعزيــز الثقافــة
املؤسســية الســليمة.
املادة ()11
حظر التمييز

أي
 .أيلتــزم العاملــون باالمتنــاع التــام عــن ِّ
ســلوك لفظــي أو جســدي قــد يُنظــر إليــه
علــى أ َّنــه إهانــة أو إظهــار العــداء جتــاه الفــرد
بســبب العــرق أو اللــون أو الديــن أو اجلنــس
أو العمــر أو اإلعاقــة ،أو األصــل الوطنــي
وف ًقــا للقانــون الفلســطيني .وهــذا يشــمل
ولكــن ليــس علــى ســبيل احلصــر :-النعــوت،االفتــراءات ،النمطيــة الســلبية ،أو الترهيــب
علــى أســاس وضــع الفــرد .ويشــمل ً
أيضــا
تعميــم أو نشــر املــواد التــي تش ـ ّوه ســمعته أو
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يظهــر العــداء جتــاه الفــرد ،أو جتــاه فئــة مــن
األفــراد.
املادة ()12
حظر التحرش اجلنسي

 .أيلتــزم العاملــون باالمتنــاع عــن القيــام بتوجيــه
أي نــوع مــن الكلمــات غيــر املرحــب بهــا ،أو
ِّ
القيــام بأفعــال لهــا طبيعــة أو إيحــاء جنســي
مباشــر أو غيــر مباشــر ،وتنتهــك الســمع
أو البصــر أو اجلســد ،وتنتهــك خصوصيــة
الفــرد أو مشــاعره ،وجتعلــه ال يشــعر
باالرتيــاح أو بالتهديــد أو عــدم اإلحســاس
باألمــن أو اخلــوف أو شــعوره بعــدم االحتــرام
والترويــع واإلســاءة واإلهانــة واالنتهــاك
والشــعور بدنــاءة الفعــل والفاعــل.
 .بيلتــزم العاملــون باالمتنــاع عــن االنفــراد
20
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بــأي مــن املختلفــن جنســ ًّيا ،وال ســيما مــن
ٍّ
املســتفيدين مــا لــم يكــن االنفــراد أحــد
مقتضيــات العمــل الضروريــة ،مــع االلتــزام
التــام باالمتنــاع عــن االنفــراد باألطفــال دون
وجــود ممثــل أو ولــي الطفــل.
املادة ()13
االلتزام بأصول العمل املؤسسي الصحيح

يلتــزم العاملــون يف الهيئــة بإرســاء وتنفيــذ الثقافــة
املؤسســية الصحيحــة ،وذلــك مــن خــال:
 .أمراعاة أصول التخاطب املؤسسي.
 .بوااللتزام بالتسلسل الوظيفي.
 .جســرعة االســتجابة للمهــام الوظيفيــة
وتنفيذهــا بدقــة وأمانــة.
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 .دواالبتعــاد عــن ثقافــة النميمــة واالســتغابة؛
ً
نقيضــا ألخالقيــات العاملــن
باعتبــار ذلــك
يف حقــوق اإلنســان.
 .هاحترام اخلصوصيات ألعضاء الطاقم.
 .ومــلء وقــت الــدوام بنشــاطات وعمل ،ويف حال
وجــود عــدم مــلء وقــت الــدوام بنشــاطات
ومهــام وظيفيــة ،يتــم إعــام املســؤول املباشــر
مــن أجــل التكليــف مبهــام وأعمــال ،ضمــن
مهــام املوظــف حســب وضعــه الوظيفــي.
 .زمراعــاة مصلحــة العمــل وحســن ســيره
واســتمراريته وذلــك يف اســتخدامه حلقــه يف
اإلجــازات الســنوية مــا أمكــن.

22
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املادة ()14
تقدمي اخلدمة

 .أميــارس العاملــون يف الهيئــة عملهــم بشــكل
مهنــي وموضوعــي دون متييــز بســبب العــرق
أو اجلنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي
السياســي أو اإلعاقــة ،مــع إعطــاء الوقــت
واالهتمــام الــكايف أثنــاء تقــدمي اخلدمــات
متســاو ،ودون أي متييــز.
للجمهــور بشــكل
ٍ
 .بيلتــزم العاملــون يف الهيئــة بتقــدمي معلومــات
أي استفســار
مفصلــة وواضحــة وشــافية عــن ِّ
ّ
أي مواطــن أو مؤسســة ،والتــي
موجــه مــن ِّ
يســمح القانــون وأنظمــة وسياســات الهيئــة
بتقدميهــا ،وبالســرعة املمكنــة ،ودون إبطــاء
أو تأخيــر ،ودون متييــز بنــاء علــى قاعــدة
االنفتــاح يف نشــر املعلومــات.
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املادة ()١٥
حماية اخلصوصية وقواعد التعامل مع
املعلومات

 .أيلتزم العاملون يف الهيئة مبا يأتي:
1.1احلفــاظ علــى اخلصوصيــة بشــأن أيــة
معلومــات تصــل للموظــف مــن خــال
عملــه أو بســببه ،وعــدم إطــاع أيــة جهــات
أخــرى غيــر مخولــة قانو ًنــا أو بحكــم
إجــراءات عمــل الهيئــة عليهــا.
2.2اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات وترتيبــات
لضمــان احلفــاظ علــى قواعــد التعامــل
مــع املعلومــات وعــدم وصولهــا إلــى جهــات
غيــر مخولــة.
3.3إعــام مســؤوله املباشــر حــال طلبــه
للشــهادة أمــام احملاكــم أو اجلهــات
24
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املختصــة حــال كانــت تلــك الشــهادة
تتعلــق بوظيفتــه و/أو تتطلــب تزويــد تلــك
اجلهــات بوثائــق ومســتندات رســمية.
 .بيلتــزم املوظــف بقواعــد التعامــل مــع الوثائــق
واملســتندات واملعلومــات الرســمية التــي ّ
يطلــع
عليهــا بحكــم أو أثنــاء وظيفتــه يف الهيئــة،
حتــى بعــد تركــه للوظيفــة ،مــا لــم جتــز أنظمــة
وسياســات الهيئــة لــه ،وتلزمــه باإلفصــاح
عنهــا للجهــات املعنيــة.
املادة ()١٦
عدم االستجابة للتدخالت

يلتــزم العاملــون بعــدم االســتجابة أليــة تدخــات
خارجيــة ال تنســجم مــع التشــريعات واألنظمــة
والسياســات املقــرة يف الهيئــة ،أو مــع مبــادئ وقيــم
الهيئــة ،أو مــع هــذه املدونــة ،مهمــا كان مصدرهــا.
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املادة ()١٧
مخاطبة وسائل اإلعالم

 .أيحظــر علــى املوظــف التصريــح باســم الهيئــة
يف وســائل اإلعــام املختلفــة دون احلصــول
علــى إذن مســبق مــن املرجــع اإلداري
املختـ�ص.
 .بيجــب أن تكــون أيــة تصريحــات صحفيــة
يدلــي بهــا املوظــف منســجمة مــع مواقــف
الهيئــة وتوجهاتهــا ،واالبتعــاد عــن التجريــح
أو التحقيــر لألشــخاص أو املؤسســات أو
األحــزاب ومــن يف حكمهــا.
املادة ()١٨
التطوير الذاتي وتقدمي املقترحات

يلتــزم العاملــون باملواظبــة الذاتيــة علــى تنميــة
القــدرات العلميــة ،واملهنيــة ،واإلملــام بالتشــريعات
26

| الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان «ديوان المظالم»

والتوجهــات التــي حتكــم عمــل الهيئــة ،والســعي
للحصــول علــى املهــارات واملعلومــات الضروريــة
للقيــام باألعمــال املطلوبــة بكفــاءة ،وبــروح املبــادرة،
واجلــودة العاليــة ،وتقــدمي املقترحــات لتحســن
العمـ�ل.
املادة ()١٩
احترام أصول البحث العلمي

 .أيلتــزم باحثــو الهيئــة بأصــول وقواعــد أخــاق
البحــث العلمــي ،مــع االلتــزام باإلشــارة إلــى
املصــدر وف ًقــا لقواعــد االقتبــاس العلمــي
املتعــارف عليهــا ،واحتــرام حقــوق املؤلــف
وحقــوق امللكيــة الفكريــة.
 .بيلتــزم الباحثــون باإلشــارة دائ ًمــا إلــى مصــادر
املعلومــات مــع االحتفــاظ بســرية املصــادر
اخلاصــة يف حــال رغبــة املصــدر يف حجــب
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اســمه ،أو إذا كان مــن املمكــن أن يــؤدي
كشــفها إلــى إحلــاق ضــرر مــادي أو معنــوي
أو غيــر ذلــك باألفــراد املعنيــن.
املادة ()٢٠
ُّ
حل اخلالفات

مــع عــدم اإلخــال باحلــقّ يف التقاضــي ،أو
بحــقّ املؤسســة يف اتخــاذ أيــة إجــراءات تأديبيــة
يف حــال وجــود مخالفــات ،اللجــوء إلــى حــ ّل
اخلالفــات ود ًّيــا بــن املوظفــن مــن خــال
الوســاطة والتحكيــم الداخلــي وأيــة طــرق أخــرى
بديلــة يرتضيهــا األطــراف ،مبــا يحافــظ علــى
خصوصيــة واســتقاللية الهيئــة.
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املادة ()٢١
أحكام ختامية

 .أيســهر العاملــون يف الهيئــة علــى االلتــزام
األمثــل بــروح ونصــوص املدونــة ويحرصــون
علــى القيــم التــي متثلهــا ،ويلتزمــون مبعانيهــا
كافــة ،مبــا فيهــا التــي لــم تــرد بهــذه املدونــة.
 .بيتوجــب علــى جميــع العاملــن التوقيــع علــى
مدونــة الســلوك ،وحتفــظ نســخة مــن التوقيــع
أن املوظــف
يف ســجل املوظــف كدليــل علــى َّ
اطلــع وفهــم طبيعــة القواعــد الناظمــة
للســلوك داخــل املؤسســة ومــع جمهــور
مســتفيديها ،وهــو علــى درايــة بالســلوكيات
احملظــورة.
 .جعنــد انضمــام أعضــاء جــدد إلــى طاقــم
الهيئــة ،يتــم تخصيــص وقــت إليضــاح محتــوى
مدونــة قواعــد الســلوك ،ويلتزمــون بالتوقيــع
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عليهــا وحتفــظ يف ملفاتهــم.
 .دتخضــع املدونــة للمراجعــة باســتمرار ،مبــا
يضمــن االســتجابة أليــة متغيــرات ،وكلمــا
اقتضــى ذلــك.
 .هيتــم التأكيــد علــى مبــادئ املدونــة بشــكل
مســتمر يف االجتماعــات العامــة ويف لقــاءات
العمــل ،ويتــم عمــل التدريبــات الالزمــة
عليهــا ،مــن أجــل أن تصبــح جــز ًءا أصيـ ً
ا مــن
الثقافــة التنظيميــة يف املؤسســة.
أُقـ َّرت يف اجتمــاع مجلــس املفوضــن العــام بتاريــخ
2017/12/9
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إقرار
تعهد
ُّ
أقـ ُّر بأننــي قــد قرأت مدونة الســلوك ،وبأننــي فهمــت
واجباتــي وحقوقــي ،وأتع َّهــد كموظــف بالتقيــد بالقيــم
وقواعد الســلوك كافة املوضحــة يف هــذه املدونــة.
وحــال وجــود تضــارب بــن مصاحلــي اخلاصــة ومهــام
عملــي أو إمكانيــة حــدوث تضــارب قــي املصالــح،
فإننــي أتعهــد باإلفصــاح عنهــا فــو ًرا.
أي نشــاط أو أعمــال
كمــا أننــي أُق ـ ُّر أنــه ليــس لــدي ّ
خاصــة يتوجــب علــي اإلفصــاح عنهــا ،وإ ْن وجــدت هذه
األعمــال مســتقب ً
ال؛ فإنهــا لــن تتعــارض مــع عملــي،
وأتعهــد باإلفصــاح عنهــا فــو ًرا واتبــاع اإلجــراءات
الواجبــة يف بغيــة احلصــول علــى األذون اخلاصــة
ملزاولتهــا.
املوظف
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