
 

 مدّونة السلوك

 بین/منظمات المجتمع المدني المنخرطة في تطبیق مبادرة الشفافیة في الصناعات االستخراجیة بلبنان

 بیروت، تشرین األول 2018

 بیان السبب

أعلن أن منذ االستخراجیة الصناعات في الشفافیة مبادرة تطبیق في المصلحة أصحاب من المدني المجتمع                 بات

یتمّثل أن له ینبغي السبب ولهذا .2017 العام من الثاني كانون في المبادرة هذه إلى االنضمام نیَّته                   لبنان

 بممثلین یحتّلون مقاعد في مجلس أصحاب المصلحة.

إجراءات وتحدید المدني، المجتمع مشاركة تنظیم على تساعد ألنها كبرى أهمیة اآلن السلوك مدّونة                وتكتسي

المعلومات على المتبادل االّطالع إجراءات إلى إضافة والتراضي بالتشارك الممثلین اختیار ومعاییر              الترشیح

 بین الممثلین أنفسهم من جهة، وبین الممثلین ونظرائهم، من جهة أخرى.

المجتمع مشاركة في سلًبا یؤثر أن شأنه من أوالتباس فهم سوء أي وتحاشي لمعالجة المدّونة هذه وضع تّم                    وقد

األولى الصیغة تعتبر أن المدّونة لهذه وینبغي االستخراجیة. الصناعات في الشفافیة مبادرة تطبیق في                المدني

تستفید أن یمكن والتي الطبیعیة الموارد قطاع في الناشطة المدني الجتمع منظمات وأخالقیات السلوك                لمدّونة

  من تطبیق موجبات مبادرة الشفافیة في الصناعات االستخراجیة.

مبادرة في المصلحة أصحاب مجلس ضمن المصلحة) (صاحب المدني المجتمع تمثیل تنظیم المدّونة               تستهدف

هذه في المدني المجتمع مشاركة فعالیة تحسین نحو تنحو ولذلك بلبنان، االستخراجیة الصناعات في                الشفافیة

  العملیة.

2016 االستخراجیة الصناعات في الشفافیة مبادرة معیار متطلبات مع یتواءم نحو على صیاغتها تّمت                وقد

في أخًذا ممثلیه، تعیین في الحق المصلحة أصحاب مجالس من مجلس لكل یكون أن "یجب أنه على ینص                    الذي

) 1.4 ،2016 االستخراجیة الصناعات في الشفافیة مبادرة (معیار وتنّوعه." التمثیل تعّدد مرغوبیة              االعتبار

.(a-ii 

المجتمع عن تعبیًرا المدني المجتمع كون وجوب بمبدأ تمّسكوا قد المدونة هذه بتحریر قاموا الذین                 واألشخاص

دا وال یتوخى الربح. ا موحالوطني بكامل تنوُّعه ووجوب كون نشاطه طوعی 

العالمیة وبالمبادئ األخالقیة بالقیم تمّسكها على هذه، السلوك مدّونة عبر المدني، المجتمع منظمات               وتشدد

 للحریة والدیمقراطیة.



 

عملها نطاق یندرج والتي بها الملتزمة المدني المجتمع منظمات كافة على إقرارها، بعد المدّونة، هذه                 وتنطبق

 ضمن حقول الموارد الطبیعیة.

 

 الفصل األول:  تعریف المصطلحات، مجال التطبیق والمبادئ األساسیة

 المادة األولى: تعریف المصطلحات

  بموجب هذه المدّونة نعني:

وغیر1. ربحیة غیر منظمة كل : االستخراجیة الصناعات بمجال الناشطة المدني المجتمع              بمنظمة

تستثني وهي النقابات. إلى إضافة ؛ اإلنتاج سلسلة عبر الحوكمة على أنشطتها حقل یشتمل                سیاسیة،

ادارتها مجلس على التي المنظمات اإلعالم، وسائل الربح، تتوخى التي المنظمات البرلمانیة،              التكتالت

 أشخاص   مكشوفین سیاسیا.

 

من2. البالد في علیا وظائف أو عامة سیاسیة مناصب یتولون الذین هم سیاسیا: المكشوفین                أالشخاص

مجلس رئیس الجمهوریة، لرئاسة التابعة المؤسسات ورؤساء ومستشاریه ومعاونیه الجمهوریة            رئیس

رؤساء و ومستشاریه معاونیه و الوزراء مجلس رئیس والنواب، ومستشاریه معاونیه و              النواب

الدستوري، المجلس وأعضاء رئیس الوزراء، مجلس لرئاسة التابعة المجالس و الهیئات و              المؤسسات

رئیس فیه، الغرف رؤساء و الدولة شورى مجلس رئیس االعلى، القضاء مجلس أعضاء و                رئیس

المالي، العام النائب و المالیة و االستئنافیة و التمییزیة العامة النیابة قضاة المحاسبة، دیوان                وقضاة

في ومن العامة والوظائف الحكومیة الوظائف في العامون المدراء االستمالك، لجات وأعضاء              قضاة

االدارات و والهیئات العامة المؤسسات ورؤساء ومدراء إدارة مجالس أعضاء و رؤساء              حكمهم،

و رؤساء البالد، في االمنیة األجهزة رؤساء اللبنانیین، والقناصل السفراء حكمهم، في من و                الحكومیة

ذات الشركات وفي الدولة من المملوكة الشركات في التنفیذیین والمسؤولین االدارة مجلس              أعضاء

 االقتصاد المختلط

 



 

المجتمع3. منظمات إحدى في عضو كل المصلحة: أصحاب مجلس في المدني المجتمع              .ممثل/ممثل

المدني المجتمع آراء لتمثیل نظرائه قبل من انتخابه تّم الطبیعیة الموارد مجال في العاملة                المدني

 ضمن مجلس أصحاب المصلحة، والدفاع عنها.

 

المكّونة4. االستخراجیة الصناعات في الشفافیة لمبادرة التنظیمیة الهیكلیة المصلحة: أصحاب            .مجلس

المدني المجتمع عن و ممثلین بلبنان، االستخراجي القطاع في العاملة والشركات الحكومة، ممثلي              من

 المشرفة على تطبیق مبادرة الشفافیة.

مشاركة تنسیق (أ) یتوّلى شخص المصلحة: أصحاب مجلس في المدني المجتمع ممثل باسم:               5.المتحدث

المجتمع من المدروسة والمواقف اآلراء إیصال (ب) المصلحة، أصحاب مجلس في المدني المجتمع               ممثلي

 المدني إلى مجلس أصحاب المصلحة، وأحیاًنا إلى جمهور المواطنین.

 المادة الثانیة:  مجال التطبیق

هذه تبّنت والتي الطبیعیة الموارد بقطاع المعنیة المدني المجتمع منظمات كافة على المدّونة هذه مواد                 تطبق

 المدّونة أو التزمت بها، وكافة األفراد الذي یمثلون المجتمع المدني المذكور سابًقا.

 المادة الثالثة:  المبادئ األساسیة

وهو المدني. المجتمع بتمثیل مفّوض مشابهة، أخرى بنیة أیة في أو المصلحة أصحاب مجلس في ممثل                  1.كل

دائًما تعقد أن التحضیریة لالجتماعات ینبغي الغایة، ولهذه حصًرا. انتدبته التي األصلیة المنظمة یمثل                ال

أصحاب مجلس اجتماع أجندة على المطروحة البنود إلى بالنسبة المدني المجتمع موقف ماهیة وتقریر                للتنسیق

 المصلحة، أو اجتماع أیة بنیة أخرى مشابهة.

التحضیریة االجتماعات أثناء المدني المجتمع منظمات قبل من المعتمد الموقف عن بالدفاع ممثل كل                2.یلتزم

 أو سواها من االجتماعات وعن المصالح المشتركة.

 

 الفصل الثاني: حقوق الممثل واجباته والتزاماته

 القسم األول: الحقوق



 

عنها مرشح تعیین الحق ، المدّونة، بهذه الملتزمة المدني المجتمع منظمات من منظمة لكل : الرابعة                   المادة

 لمجلس أصحاب المصلحة على أن یستوفي هذا األخیر الشروط المذكورة في  المادة الثانیة  عشر .

أصحاب مجلس اجتماعات حضور وفي المدني المجتمع تمثیل في الحق المنتخبین لكل الخامسة :               المادة

  المصلحة.

 القسم الثاني:  الواجبات

إلى التقاریر یرفعوا أن المصلحة أصحاب مجلس في المدني المجتمع ممثلي كافة على یتوجب السادسة :                 المادة

اإلجرائیة للقواعد وفًقا والمعلومات العمل وثائق على یطلعوهم وأن منتظمة بصورة المدني المجتمع               أعضاء

المدني المجتمع مندوبي عواتق على تقع ذلك، على عالوة المصلحة. أصحاب مجلس عمل تحكم                التي

 الواجبات التالیة:

 أ.تعزیز دور المجتمع المدني في تطبیق مبادرة الشفافیة في الصناعات االستخراجیة بلبنان.

 ب.دعم األولویات الوطنیة التي تحتاج إلى المعالجة في تقریر مبادرة الشفافیة في الصناعات االستخراجیة.

 ج.رسم خطة عمل سنویة بالتعاون مع كافة أعضاء مجلس أصحاب المصلحة.

 د.المشاركة في تحدید دفتر الشروط لتقریر مبادرة الشفافیة في الصناعات االستخراجیة.

 هـ .المشاركة في اختیار الجهة االداریة لتنفیذ التقریر

 و. المشاركة في اإلعداد والموافقة على تقاریر مبادرة الشفافیة في الصناعات االستخراجیة.

 ز. المشاركة في اإلعداد والموافقة على تقاریر األنشطة السنویة.

األساسیة القضایا على التركیز عبر االستخراجیة الصناعات في الشفافیة مبادرة متطلبات من أبعد إلى                ح.التقدم

 المتعلقة بلبنان.

الشفافیة مبادرة تقاریر حیال فعلهم ردود على للحصول المواطنین جمهور بین جوالت في النشط                ط.االنخراط

 في الصناعات االستخراجیة.

 ي.استعمال حصیلة ردود فعل المجتمع المدني لترقیة اإلصالح في قطاع النفط والغاز.

 



 

 القسم الثالث:  االلتزامات

أن كما المصلحة. أصحاب مجلس اجتماعات في النشطة بالمشاركة االلتزام الممثلین كافة على السابعة :                المادة

یمتلكون أنهم من التأكد عبر المصلحة أصحاب مجلس جلسات أثناء القطاع مصلحة عن بالدفاع االلتزام                 علیهم

 كافة المعلومات الضروریة المّتصلة بهذه الغایة.

اجتماعات قبل المنعقدة التحضیریة االجتماعات في بالمشاركة االلتزام الممثلین كافة على : الثامنة               المادة

األخرى األدوار ألصحاب ویمكن االستخراجیة. الصناعات في الشفافیة مبادرة في المصلحة أصحاب              مجلس

الدعوة إلى یبادر أن ممثل لكل یمكن كما التحضیریة. االجتماعات هذه یحضروا أن المدني المجتمع                 في

 الجتماعات تحضیریة  وأن یقترح جدول أعمال.

األعمال جدول على المدرجة النقاط حول تقریًرا ویعدون حضور قائمة الممثلون یضع التاسعة :               المادة

المنظمات إطالع یتم ثم التحضیریة. االجتماعات في المدني المجتمع یمثلون الذین توصیات أو               ومواقف

 الممثَّلة على مضمون هذه التقاریر.

 

 الفصل الثالث:  انتخابات أعضاء مجلس أصحاب المصلحة، ومدة والیتهم وكیفیة استبدالهم

 القسم األول:  االنتخابات

على المدني المجتمع لتمثیل فقط واحدًا ممثًال ترشح أن المدونة بهذه ملتزمة منظمة ألي یمكن العاشرة :                  المادة

  أن یتم الموافقة على مدونة السلوك

الخاصة السلوك بمدونة الملتزمة المدني المجتمع منظمات من الناخبة الهیئة تتكون عشر : الحادیة               المادة

 بالمجتمع المدني و  التي تنطبق علیها المعاییر التالیة:

تأسیسها على مضى قد یكون أن شرط المختصة السلطات من ترخیص أو وخبر علم على حائزة تكون أن .1                   

  ثالث سنوات على األقل.

  2.  أن تبرز كافة المستندات التي تؤكد استمراریة عملها طیلة الثالث سنوات السابقة.

بها یتعلق ما أو اإلستخراجیة الصناعات مجال في عالقة) موقف، (مشروع، نشاطها تؤكد وثائق تبرز أن .3                 

  بما ال یقل عن سنتین.

(INGO) .4. أن ال تكون منظمة دولیة مسجلة في لبنان على أنها منظمة دولیة 



 

مبادرة في المصلحة أصحاب مجلس في المدني المجتمع تمثیل النتخابات بالترشح یسمح ال عشر : الثانیة                 المادة

 الشفافیة في الصناعات االستخراجیة إال للمرشحین الملتزمین بالمعاییر التالیة:

عن مالئمة معرفة ویمتلك عامة بصورة االستخراجیة الصناعات حوكمة شؤون على لعا مط یكون أن .1               

 مبادرة الشفافیة في الصناعات االستخراجیة بخاصة.

  2.أن یكون مواطًنأ لبنانیا حسن السیرة  (سجل عدلي)

  3.أن یكون مقیًما في لبنان  أقله سنة.

  4.أن یتبّنى مدونة السلوك

 5. أن تكون له خبرة نسبّیة تتصل بقطاع النفط والغاز

 6.أن ال یكون موظًفا حكومیا

تضارب هناك یكون ال وأن بلبنان االستخراجي القطاع في تعمل خاصة شركة أیة في موظًفا یكون ال                   7.أن

  للمصالح الشخصیة

  8. أن ال یكون المرشح متولیا ألي منصب في حزب لبناني.

النیابیة لإلنتخابات لترشحه ذاتها) السنة (في سابقا أو متزامنا المصلحة أصحاب لمجلس ترشحه یكون ال أن .9                 

  في لبنان

 10. أن یكون المرشح إما عضوا في المجلس االداري أو الفریق التنفیذي التابع للمنظمة التي رشحته(ها)

االستخراجیة الصناعات في الشفافیة مبادرة في المصلحة أصحاب مجلس في الممثلین عدد عشر : الثالثة                المادة

خالل عنهم ینوبوا أن یمكن بدالء أربعة المصلحة أصحاب مجلس في األربعة للممثلین ویكون أربعة.                 هو

 االجتماعات في حال تغّیب أحد المندوبین.

لتأمین سنتین كل األعضاء نصف انتخاب یتم سنوات. أربع هي الممثل والیة مدة عشر : الرابعة                 المادة

 االستمراریة.  مدة عضویة المجلس هي والیتان متعاقبتان كحد أقصى.

ممثلي انتخاب على اإلشراف بمهمة االنتخابات لدیمقراطیة اللبنانیة الجمعیة تقوم : عشر الخامسة               المادة

 المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة في مبادرة الشفافیة في الصناعات االستخراجیة.



 

أعضاء خمسة من مؤلفة مستقلة لجنة وهي االنتخابات على اإلشراف لجنة عشر :تقوم السادسة المادة                

 باإلشراف على عملیة الترشح لإلنتخابات، حیث تفصل مهام هذه اللجنة في المادة الثامنة عشر.

اللبناني التحالف عن ممثل وهم: أعضاء خمسة من االنتخابات على اإلشراف لجنة تتألف عشر : السابعة                 المادة

حوكمة إطار في الناشطة الدولیة المنظمات عن ممثلین االستخراجیة، الصناعات في الرشیدة              للحوكمة

للنزاهة مرجعیة تعتبر مستقلة شخصیة اللبنانیة، والمیاه الطاقة وزارة عن ممثل االستخراجیة،              الصناعات

الى الممثلین من أي ینتمي أن یمكن ال االربعة. اإلشراف لجنة أعضاء قبل من علیها االتفاق یتم                   والموضوعیة

  منظمة قد رشحت أحد أعضاءها لإلنتخابات.

 المادة الثامنة  عشر :  تقوم لجنة اإلشراف على االنتخابات باألمور  التالیة:

في الشفافیة مبادرة في المصلحة أصحاب مجلس في المدني المجتمع ممثلي انتخابات إلى الدعوة                1.إطالق

  الصناعات االستخراجیة بلبنان (وفي جملة ذلك إعالن المعاییر للناخبین والمرشحین والمهل القصوى).

المصلحة أصحاب مجلس مندوبي بانتخابات المشاركة في ترغب منظمات قبل من المقدمة الطلبات               2.مراجعة

 الناخبین والتأكد من استیفائها للمعاییر المحددة مسبًقا.

 3.نشر قائمة الناخبین المقبولین والمرفوضین مع إضافة تعلیل للرفض

 4.نشر قائمة المرشحین المقبولین والمرفوضین مع إضافة تعلیل للرفض

 5.تنظیم انتخابات أعضاء مجلس أصحاب المصلحة، وتنفیذها، والمساعدة في اإلشراف علیها.

 

 المادة  التاسعة  عشر :  الوثائق التي یجب أن تقدمها الهیئة الناخبة (المنظمات التي یمكن لها أن تنتخب):

 1.نسخة عن وثائق التسجیل

 2.نبذة عن االنشطة المنفَّذة

 3.كتاب یسّمي الشخص المنتدب من قبل المنظمة لالقتراع باسمها

 

 المادة العشرون : الوثائق التي یجب أن یقدمها المرشحون:



 

 1.كتاب من رئیس الجمعیة غیر الحكومیة أو النقابة یؤید تسمیتهم من قبل هذا الكیان

 2.وثائق تسجیل الجمعیة

االتحادات أو النقابات بإستثناء المنصرمة، الثالث السنوات خالل تمویلها عن تفصح أن المنظمة على                3.یجب

 النقابیة

ال ألنشطتها في قطاع النفط والغاز 4.یجب أن تقدم المنظمة وصًفا مفص 

 5.إعالن موّقع عن الجمعیة(وثیقة تثبت عدم تضارب المصالح)

 6.السیرة الذاتیة للمرشح(ة)

 

 القسم الثاني:  الوقائع واألفعال المذمومة

تستجرَّ أن شأنها من مذمومة وقائع المدونة، هذه نهایة في المذكورة األفعال تعتبر والعشرون : الواحد                 المادة

 فقدان الصفة التمثیلیة:

عبارات، إلكترونیة، رسائل االقتراع، في مواقف كلمات، ذلك جملة ومن علیه، اإلقدام یتم فعل أو واقعة                  1.كل

أو األنداد بین المناقشة عقب المدني المجتمع منظمات اتخذته الذي بالموقف اإلخالل غایتها               تصریحات

 مخالفته؛

 2.كل فعل یوصف بالفساد

مجلس في المصلحة أصحاب من آخرین فرقاء ممثلي إلى أو األنداد إلى توجه مهینة أو مسیئة عبارة                   3.كل

الموارد حوكمة أو االستخراجیة الصناعات في الشفافیة بمبادرة الخاصة بالقضایا وتتعلق المصلحة              أصحاب

 الطبیعیة.

 

یفقد منها أي في تواطؤه أو أعاله المدرجة األفعال من ألي ارتكابه یثبت ممثل كل والعشرون : الثانیة                   المادة

 صفته التمثیلیة وعضویته في المجلس.

 



 

 القسم الثالث:  فقدان الصفة التمثیلیة، التنازل عنها، واستبدال الممثلین

 المادة  الثالثة والعشرون :  یمكن للمندوب/الممثل أن یفقد صفته التمثیلیة جّراء:

 1.كتاب استقالة یبلغ به الممثلین اآلخرین أو المتحدث باسم هؤالء الممثلین.

 2.االنشقاق

 3.التجرید من العضویة

 4.التخلُّف غیر المسّوغ

 5.إهمال أحكام هذه المدّونة أو انتهاك هذه األحكام

 6.الوفاة

مسّوغ دون من المصلحة أصحاب لمجلس متتالیتان جلستان عن الممثل تغیُّب فإن المرض، أحوال                باستثاء

 یعتبر تخلًُّفا.

 

تأدیبیة لجنة علیه وتوّقع تضعه رسمي تقریر بموجب التمثیلیة الصفة فقدان إثبات یتم والعشرون : الرابع                 المادة

عدد المصلحة. أصحاب مجلس أعضاء من یكونوا أال شرط المدني المجتمع منظمات أعضاء من                مكّونة

في الرشیدة للحوكمة اللبناني التحالف عن ممثل التالي: النحو على یوزعوا أن على ثالثة هو اللجنة هذه                   أعضاء

االستخراجیة، الصناعات حوكمة مجال في الناشطة الدولیة المنظمات عن ممثل االستخراجیة،             الصناعات

الصناعات حوكمة مجال في الناشطة و التحالف خارج اللبناني المدني المجتمع منظمات عن               ممثل

  االستخراجیة.

 

التي بالوقائع مسبقة وبصورة خّطیا المدني المجتمع یمثل ممثل أي إبالغ ینبغي والعشرون : الخامسة                المادة

للحق األساسیة المبادئ تقتضي حسبما نفسه عن الدفاع من تمكینه بغیة التأدیبیة اللجنة وموافقة علیه،                 تؤخذ

 والعدالة.

 



 

وتسویة التأدیب لجنة قبل من دعوات لثالثة االستجابة عن امتناعه حال في والعشرون : السادسة                المادة

 النزاعات، یفقد الممثل المعني صفته التمثیلیة.

 

منظمات بإطالع المصلحة أصحاب مجلس في المدني المجتمع باسم المتحدث یقوم والعشرون : السابعة               المادة

أو اإللكتروني البرید عبر التمثیلیة صفته الممثلین أحد فقدان على المصلحة أصحاب ومجلس المدني                المجتمع

 أیة وسیلة أخرى تعتبر مالئمة.

 

 الفصل الرابع:  التواصل فیما بین الممثلین وبین األواخر والمنظمات األساسیة

 المادة  الثامنة والعشرون :  تحّدد وظیفة المتحدث باسم ممثلي المجتمع المدني ضمن مجلس أصحاب المصلحة.

ویطبق الممثلین من بدیل متحدث ترشیح بعد مهامه إكمال من تمكنه وعدم الممثلین بإسم المتحدث تغیب حل                   في

  علیه شروط المادة الثانیة لتعینه.

 

حصول تعّذر فإذا توافقي. نحو على المدني المجتمع ممثلي باسم المتحدث یرّشح والعشرون : التاسعة                المادة

انتخاب یتم مرّشحین بین األصوات تعادل حال وفي واحد. زائد النصف بمبدأ ویؤخذ التصویت یتم                 التوافق،

  المرشح ذي األقدمیة في مجلس أصحاب المصلحة.

 

المجتمع موقف على المصلحة أصحاب مجلس بإطالع المدني المجتمع باسم متحدث یقوم الثالثون :               المادة

 المدني.

 

على المدني المجتمع منظمات بإطالع ملزم المدني المجتمع باسم المتحدث والثالثون : الواحد              المادة

التحالف یقیمها وندوات إجتماعات وعبر اإللكتروني البرید عبر وذلك العمل وثائق جملتها ومن               المعلومات،

 وأو المنظمات التي ینتمي إلیها ممثلي المجتمع المدني



 

المنظمات بین إلزامیة تشاوریة جلسة على أدناه المدرجة البنود تطرح أن ینبغي و الثالثون : الثاني                المادة

 الممثلة في مجلس أصحاب المصلحة ، التحالف ومنظمات أخرى من المجتمع المدني ا:

 1.عملیة تقییم تقاریر مبادرة الشفافیة في الصناعات االستخراجیة؛

 2.بلورة خطة العمل السنویة وخریطة الطریق؛

 3.الشروط المرجعیة للجهة اإلداریة المنفذة للتقریر؛

 4.تبّني تقاریر مبادرة الشفافیة في الصناعات االستخراجیة.

أجل من إلزامیة تشاوریة جلسة إجراء ضرورة المدني المجتمع بإسم المتحدث یرى أخرى مواضیع إلى                 إضافة

  أخذ آراء المنظمات الممثلة حولها .

 

 المنظمات الموقعة :

 (أسماء المنظمات التي اعتمدت هذه المدونة)

 

 

 

 

 

 

 

 


