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 الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

 

 
ن ألغراض حماية كرامة المستفيدين،  ، واالعتداء واالستغالل الجنسيي  مدونة قواعد السلوك المعنية بمنع التحرش الجنسي

 ، ي
 
ي ومع الوكالة وعمليات تدخل التعاون اإلنمائ

 
واألشخاص الذين يعملون لدى الهيئات التابعة للوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ

ن نفسها )"  (مدونة الحماية من االستغالل، واالنتهاك، والتحرش الجنسيي 
 

 

 
  
 الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

 

   10عىل مرسوم رئيس الجمهورية بتاري    خ  بعد االطالع
النص الموحد ، ويحوي "3، والذي يحمل رقم 1957يناير/ كانون الثائ 

 " والتعديالت واإلضافات الالحقة؛ و،للتعليمات المتعلقة بالئحة الموظفي   المدنيي   بالدولة
 

، وعىل وجه الخصوص، المواد  بعد االطالع  
  الوطن 

ي    ع الجنائ  ا،  600مكرر،  600، 600عىل التشر
ً
خامًسا،  600رابًعا،  600ثالث

ا،  609مكرر،  609، 604رابًعا،  602سابًعا،  600سادًسا،  600
ً
ا،  609سابًعا،  609سادًسا،  609خامًسا،  609رابًعا،  609ثالث

ً
ثامن

ا،  609تاسًعا،  609 ً ،  609مكرر عاشر   وقانون 660مكرر،  612مكرر حادي عشر
اير/ شباط  20، من القانون الجنائ  ، 1958فبر

 واإلضافات والتعديالت الالحقة؛ و، 75برقم 
 

الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم  "العهد الدول  الخاص بالحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية"عىل  بعد االطالع
/ كانون األول  16المتحدة بتاري    خ   ؛ و،1966ديسمبر

 

  أرستها االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية، و  بعد االطالع
"إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ عىل المبادئ الن 

  العمل و تتماته"
 والتعديالت واإلضافات الالحقة؛ و، 1998يونيو/ حزيران  18بتاري    خ  والحقوق األساسية ف 

 

  العمل؛ و، CEE/ 92/131عىل التوصية رقم  طالعبعد اال 
 
 المعنية بحماية كرامة النساء والرجال ف

 

 والتعديالت واإلضافات الالحقة؛ و، C 364/01/ 2000عىل ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروئر   بعد االطالع
 

يع  بتاري    خ  بعد االطالع "القواعد العامة للوائح العمل لدى المشتمل عىل ، و 165، برقم 2001مارس/ آذار  30عىل المرسوم التشر
 " والتعديالت واإلضافات الالحقة؛ و،الهيئات اإلدارية العامة

 

"عىل " بعد االطالع كة بي    المبادئ األساسية الست المتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنسيي  
الخاصة باللجنة الدائمة المشب 

/ أيلول  12، وتحديثاتها بتاري    خ 2002يونيو/ حزيران  13الوكاالت التابعة لألمم المتحدة بتاري    خ   ؛ و،2019سبتمبر
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لمان األوروئر  والمجلس فيما يخص تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الصادر عن ا CE/ 2006/54 عىل التوجيه رقمبعد االطالع لبر
  المعاملة بي   الرجال والنساء فيما يخص العمل والوظائف؛ و،

 
 ف

 

يع  المؤرخ ب  بعد االطالع  "قانون تساوي الفرص بي   الرجل ، 198، والذي يحمل رقم 2006أبريل/ نيسان 11عىل المرسوم التشر
 والمرأة"؛ و،

 

ين األول  25عىل اتفاقية المجلس األوروئر  بتاري    خ د االطالع بع رص من االنتهاك واالستغالل الجنسيي    2007أكتوبر/ تشر
ُ
لحماية الق

ين األول  1)اتفاقية النزاروت(، المصدقة بقانون   ؛ و،172، برقم 2012أكتوبر/ تشر
 

اير/ شباط  23عىل المرسوم بقانون بعد االطالع  أبريل/  23، والذي تحول، مع إجراء بعض التعديالت إل قانون 11، برقم 2009فبر
ىل ما يختص باألعمال "التدابب  العاجلة المعنية باألمن العام ومكافحة العنف الجنس  عالوة ع، والمشتمل عىل 38، رقم 2009نيسان

 االضطهادية"؛ و،
 

يع  بتاري    خ بعد االطالع     25عىل المرسوم التشر
"تنفيذ التوجيه ، والمشتمل عىل 5، والذي يحمل رقم 2010يناير/ كانون الثائ 

2006/54 /CE "المعاملة بي   الرجال والنساء فيما يخص العمل والتوظيف  
 و،؛ فيما يخص مبدأ تساوي الفرص والمساواة ف 

 

   4عىل قانون بعد االطالع 
ين الثائ  / تشر التفويضات للحكومة فيما يخص ، والمشتمل عىل "183، والذي يحمل رقم 2010نوفمبر

، وخدمات التوظيف،  األعمال المضنية، وإعادة تنظيم الكيانات، واألجازات، والتوقعات، والتصاري    ح، وشبكات األمان االجتماع 
، وتوظيف النساء، عالوة عىل تدابب  مكافحة العمل غب  المعلن عنه واألحكام ذات الصلة والحوافز الوظيفية، والتدري  

ب المهن 
اعات العمالية"   ؛ و،21والتعديالت واإلضافات الالحقة وعىل وجه الخصوص المادة بالعمل العام والب  

 

لمان األوروئر  والمجلس فيما يخص مكافحة االنتهاك واالستغالل الجنسيي    UE/ 2011/93عىل التوجيه رقم بعد االطالع  للبر
  المواد اإلباحية؛ و،

 
رص واستغاللهم ف

ُ
 للق

 

   6عىل القانون المؤرخ ب   بعد االطالع
ين الثائ  / تشر " نصوص منع الفساد ، والمشتمل عىل 190، والذي يحمل رقم 2012نوفمبر

  المصال
 " والتعديالت واإلضافات الالحقة؛ و،ح الحكوميةوالمحظورات وقمعهما ف 

 

يع  المؤرخ ب   بعد االطالع "إعادة هيكلة النظام ، والمشتمل عىل 33، والذي يحمل رقم 2013مارس/ آذار  14عىل المرسوم التشر
امات اإلعالن، والشفافية، ونشر المعلومات من جانب المصالح الحكومية  افات عليها؛ و،" والتعديالت واإلض المتعلق بالب  

 

  ، والمشتمل عىل 62، والذي يحمل رقم 2013أبريل/ نيسان  16عىل مرسوم رئيس الجمهورية المؤرخ  بعد االطالع
"الالئحة الن 

، بمقتض  المادة  يع  رقم 54تحوي مدونة قواعد السلوك للموظفي   المدنيي    ؛ و،”165/2001 من المرسوم التشر
 

  بالتعاون ، والمشتمل عىل 125، والذي يحمل رقم 2014أغسطس/ آب  11خ ب  عىل القانون المؤر بعد االطالع 
"النظام العام المعن 

 ؛ و،10، الفقرة 17والتعديالت واإلضافات الالحقة، وعىل وجه الخصوص المادة  الدول  من أجل التنمية"
 

عىل عقود العمل الجماع  الوطنية السارية والمتعلقة بالعاملي   لدى دائرة الوظائف المركزية وذات الصلة بنطاق اإلدارة  بعد االطالع
 العليا؛ و،

 

"الئحة الوكالة ، النظم المشتملة عىل 113، والذي يحمل رقم 2015يوليو/ تموز  22عىل المرسوم الوزاري المؤرخ ب   بعد االطالع
"اإليطالية للتعا  

 ؛ و،20والتعديالت واإلضافات الالحقة، وعىل وجه الخصوص المادة  ون اإلنمائ 

http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_norm_comunitaria/dir_2006_54_ce.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_norm_comunitaria/dir_2006_54_ce.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_norm_comunitaria/dir_2006_54_ce.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/nuova_norm_comunitaria/dir_2006_54_ce.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-02-23;011
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  اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاري    خ " 2030"خطة التنمية المستدامة لعام عىل  بعد االطالع
/ أيلول  25الن  سبتمبر

 ؛ و،2015
 

(  بعد االطالع المتعلقة بحماية البيانات الشخصية  2016أبريل/ نيسان  27بتاري    خ  2016/679عىل )الئحة االتحاد األوروئر 
يع  بتاري    خ النظام األوروئر  العام لحماية البيانات) ، والمشتمل 196، والذي يحمل رقم 2003يونيو/ حزيران  30( والمرسوم التشر

  بحماية البيانات الشخصية" عىل 
يع  "القانون المعن  ، والذي يحمل رقم 2018أغسطس/ آب  10بتاري    خ  والمعدل بالمرسوم التشر

 ؛ و،101
 

يع  بتاري    خ بعد االطالع  "التعديالت واإلضافات ، والمشتمل عىل 75، والذي يحمل رقم 2017مايو/ أيار  25عىل المرسوم التشر
يع  المؤرخ ب     بإعادة هيكلة 165، ويحمل رقم 2001مارس/ أذار  30للمرسوم التشر

والتعديالت  المصالح الحكومية"، )...( والمعن 
 واإلضافات الالحقة؛ و،

 

/ أيلول  18عىل انضمام إيطاليا بتاري    خ بعد االطالع  لمنع االنتهاك واالستغالل الجنسيي   من جانب "دائرة القيادة" إل  2017سبتمبر
ام المؤكد للسيد رئيس المجلس بمناسبة الجمعية الع "بالبيان  2018امة لألمم المتحدة العاملي   لدى األمم المتحدة، وااللب  

ك"؛ و،  المشب 
 

 29لألمي   العام لألمم المتحدة بتاري    خ االتفاق الطوع  بشأن منع االستغالل واالعتداء الجنسيي   والتصدي لهما" عىل "بعد االطالع 
/ أيلول   ؛ و،2017سبتمبر

 

   30عىل القانون المؤرخ ب   بعد االطالع
ين الثائ  / تشر "نصوص حماية ، والمشتمل عىل 179، والذي يحمل رقم 2017نوفمبر

  نطاق عالقات العمل العموم  أو الخاص"
  يعرفون بها ف 

 ؛ و،المبلغي   عن الجرائم والمخالفات الن 
 

"الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيي   عظىم حول عىل إعالن وزراء التنمية لمجموعة الدول الصناعية السبع البعد االطالع 
  مجال تقديم المساعدة الدولية"

  ويسلر بتاري    خ  ف 
 
قر ف

ُ
 ؛ و،2018يونيو/ حزيران  2الذي أ

 

ك لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ولجنة دعم التنمية  بعد االطالع "مكافحة االستغالل واالنتهاك عىل اإلعالن المشب 
  
"الجنسيي   ف   

  تايدووتر بتاري    خ   مجال التنمية والقطاع اإلنسائ 
 
قر ف

ُ
 ؛ و،2018يونيو/ حزيران  6الذي أ

 

قرت بالقرار الذي أصدره المدير بالوكالة  بعد االطالع
ُ
  أ
، الن   

عىل مدونة قواعد السلوك الخاصة بالوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 
 ؛ و،2018أغسطس/ آب  29بتاري    خ  279رقم 

 

  لندن بتاري    خ  الطالعبعد ا
 
قدت ف

ُ
  ع

  "قمة الحماية" الن 
 
قر ف

ُ
ين األول  18عىل اإلعالن الذي أ  ؛ و،2018أكتوبر/ تشر

 

  عىل  بعد االطالع
  مجال التعاون اإلنمائ 

"توصية لجنة المساعدة اإلنمائية حول إنهاء االستغالل، واالنتهاك، والتحرش الجنسيي   ف 
  أقرها مجلس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بتاري    خ ألساسية للمنع والتصدي" والمساعدة اإلنسانية: الركائز ا

يوليو/  12الن 
 ؛ و،2019تموز 

 

  وعىل  2019يوليو/ تموز  12عىل اتفاقية بعد االطالع 
 وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدول  والوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

بي  
 ؛ و،3، النقطة 1الفقرة ، 3وجه الخصوص المادة 

 

  وعىل  2019يوليو/ تموز  12عىل اتفاقية  بعد االطالع
 وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدول  والوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

بي  
 ؛ و،14وجه الخصوص المادة 

 

  أدخلت عىل مدونة الجنسيي   الحماية من االستغالل، واالنتهاك، والتحرش عىل إطار عمل مدونة ) بعد االطالع
( والتعديالت الن 

  سالفة الذكر، والمنشورتي   عىل الموقع المؤسس  للوكالة 
قواعد السلوك واألخالقيات الخاصة بالوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

/ أيلول  12بتاري    خ  حات، والمالحظات، واإلضافات فيما يتعلق بأحك 2019سبتمبر  ام كل منهما؛ و،مع الدعوة لتنفيذ المقب 
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ي الحسبان
ن
/ أيلول  24أنه بحلول  مع الوضع ف  انتهت مرحلة المشاركة المفتوحة؛ و، 2019سبتمبر

 

/ أيلول  30عىل البيان المؤرخ ب   بعد االطالع الصادر عن هذه الوكالة فيما يختص بمدونة الحماية من االستغالل،  2019سبتمبر
  أجريت عىل مدونة قواعد السلوك واألخالقيات الخاصة بالوكالة إل أمانة واالنتهاك، والتحرش الجنسيي   الماثلة 

والتعديالت الن 
ا للمادة 

ً
  للتعاون من أجل التنمية فيما يختص بالرأي وفق

 ؛ و،113/2015من المرسوم الوزاري  2، الفقرة 20المجلس الوطن 
 

ة الثالث سنوات من خطة الثالث سنوات لمنع الفساد والشفافية للوكالبعد الطالع عىل    لفب 
إل  2020ة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

  بتاري    خ 2022
قرت بالقرار الذي أصدرته الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

ُ
  أ
 ؛ و،100برقم  2020مايو/ أيار  5، والن 

 

ا للمادة  بعد الحصول
ً
  للتعاون من أجل التنمية وفق

 113/2015المرسوم الوزاري رقم  من 2، الفقرة 20عىل رأي المجلس الوطن 
والتعديالت واإلضافات الالحقة حول إطار عمل مدونة الحماية من االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسيي   الماثلة ومدونة 

قدت بتاري    خ 
ُ
  ع

عرب عنه أثناء الجلسة العامة الن 
ُ
 ؛ و،2020يوليو/ تموز  20األخالقيات والسلوكيات، والذي أ

 

ا للمادة عىل بعد الحصول
ً
، من 5، الفقرة 54 رأي هيئة التقييم المستقلة التابعة لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدول  وفق

يع   ين األول  21والتعديالت واإلضافات الالحقة بتاري    خ  165/2001المرسوم التشر  ؛ و،2020أكتوبر/ تشر
 

ي الحسبان 
ن
  بيئة العمل وعند تنفيذ عمليات تدخل أن حماية الكرامة وسالمة الصحة مع الوضع ف

 
الجسدية والصحة المعنوية ف

  ال يمكن انتهاكها؛ و،
 التعاون الدول  ه  أحد حقوق اإلنسان الن 

 

ي الحسبان 
ن
، أو االنتقام، أو االضطهاد، أو العنف، أو االعتداء أو مع الوضع ف أن كافة أشكال التحرش، أو التخويف، أو التميب  

  إل عواقب مؤذية، واعتاللية، ومستمرة لألفراد والجماعات  االستغالل الجنس  
ترص  بالحق سالف الذكر كما أنها محظورة وتفض 

 الذين يتعرضون لها؛ و،
 

ي الحسبان 
ن
ين مع الوضع ف   قطاع المساعدات الدولية للسلوكيات سالفة الذكر ضد المستفيدين المباشر

 
أنه عند ارتكاب العاملي   ف

ين من ، وكفاءته، ومصداقيته؛ و، أو غب  المباشر  هذه المساعدات فمن شأنها أن تقوض نزاهة مجتمع التعاون الدول 
 

ي الحسبان 
ن
  حاالت عدم المساواة الهيكلية مع الوضع ف

 
سخة ف ، واالنتهاك واالستغالل الجنسيي   ه  ظواهر مب  أن التحرش الجنس 

  ا
 
، بما يتسبب ف ؛ و،وعىل وجه الخصوص عدم المساواة بي   الجنسي     عالوة عىل أشكال أخرى من العنف والتميب  

 لعنف الجنسائ 
 

ي الحسبان 
ن
ون بالجهود الدولية الرامية إل تنفيذ خطة عام مع الوضع ف ، واالنتهاك واالستغالل الجنسيي   يرص  أن التحرش الجنس 

 النساء والفتيات؛ و،بلوغ المساواة بي   الجنسي   وتحرير  - 5للتنمية المستدامة وعىل وجه الخصوص الهدف  2030
 

 وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدول  والوكالة اإليطالية للتعاون  2016يوليو/ تموز  15عىل اتفاقية  بعد االطالع
مة بي   المبر

  المساهمة "
  وبرستين 

  وكاسا دبوزين 
" والتعديالت واإلضافات Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioniاإلنمائ 
 ؛17قة، وعىل وجه الخصوص المادة الالح

 
 

 تصدر المدونة التالية: 
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 الفهرس
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 1المادة 
 اف والمبادئاألهد

  )المشار  .1
  تعتبر جزًءا ال يتجزأ من مدونة األخالقيات والسلوكيات الخاصة بالوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

تنص هذه المدونة الن 
" أو "الوكالة"( عىل القواعد، والتوصيات، والتوجهات العملية لمنع كافة أش  

كال إليها فيما يىل  بالوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 
، أو االنتقام، أو االضطهاد، أو العنف، أو االنتهاك، أو العنف أو أي سلوك آخر ذي أساس  ، أو التخويف، أو التميب   التحرش الجنس 
  تضعها 

جنس  ويخالف اللوائح السارية واجبة التطبيق عىل الحالة الفردية من هذا النوع أو عىل مبادئ هذه المدونة أو كالهما، والن 
ا للمادة التالية رقم األطراف ال

ً
م بهذه المدونة وفق   يجب عليها أن تلب  

، وحيثما تظهر هذه السلوكيات لمكافحتها 2و 1، الفقرتي   3ن 
 ومنع تكرارها. 

  المادة  .2
 
  تقدم الخدمة بالخارج أن  2و 1، الفقرتي   3باإلضافة إل ذلك، يجب عىل األطراف الوارد ذكرها ف

من هذه المدونة والن 
م بالق  واني   واألعراف المحلية. تلب  

  بيئة العمل وتنفيذ عمليات تدخل التعاون الدول  ه  أحد  .3
 
إن حماية الكرامة وسالمة الصحة الجسدية والصحة المعنوية ف

امها.  ترص  السلوكيات ذات األساس ال   باحب 
م الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ    تلب  

  ال يمكن انتهاكها والن 
جنس  الحقوق اإلنسان الن 

  إل عواقب مؤذية، واعتاللية، ومستمرة 
  الفقرة األول من هذه المادة بهذا الحق، وال يمكن السماح بها وتفض 

 
والمنصوص عليها ف

 لألفراد والجماعات الذين يتعرضون لها. 

اهة مجتمع التعاون الدول   .4
  قطاع المساعدات الدولية، بب  

 
 ، وكفاءته، ومصداقيته. ترص  هذه السلوكيات، من  يقوم بها العاملون ف

  المادة  .5
 
ا بإقامة عالقات جنسية بي   األطراف الوارد ذكرها ف

ً
من هذه المدونة والمستفيدين سواء  2و 1، الفقرتي   3وال ُينصح أبد

  القوة وتعرض مصداقية 
 
عىل نحو مباشر أو غب  مباشر حيث أن تلك العالقات تستند إل ديناميكيات جوهرية لعدم التساوي ف

يالعمل لصالح البلدان   ونزاهته للخطر. كة الشر

  المادة  .6
 
رص  2و 1، الفقرتي   3ُيحظر عىل األطراف المنصوص عليها ف

ُ
من هذه المدونة، إقامة أنشطة جنسية مع المستفيدين الق

 .  سواء كانوا مستفيدين عىل نحو مباشر أو غب  مباشر

  المادة  .7
 
من هذه المدونة، أن يتبادلوا العمل، أو  2و 1، الفقرتي   3باإلضافة إل ذلك، ُيحظر عىل األطراف المنصوص عليها ف

ها من أشكال االستغالل شاملة تقديم  ات، أو الخدمات ألغراض األفعال الجنسية بما يشتمل عىل الخدمات الجنسية أو غب  الممب  
ين.  ين وغب  المباشر  المساعدات وأي شكل آخر من المساعدة الموجهة للمستفيدين المباشر

  بيئة العمل متسمة تهدف المدونة إل تعزيز ا .8
 
لتنمية وتنفيذ سياسات وممارسات تهدف إل كفالة أن تكون العالقات الشخصية ف

؛ إذ من شأن السلوكيات الجنسية المخالفة لهذه المدونة أن ترص  بالحرمة الجسدية والمعنوية  ام المتبادلي   بالصدق، والكرام، واالحب 
 ر. للشخص وسالمتهما وتعرض أداء من يتعرض لها للخط

ا للمادة التالية  .9
ً
مة بتطبيق هذه المدونة وفق م كرامة 2و 1، الفقرتي   3يجب عىل األطراف الملب   حب 

ُ
، أنه تتعاون لكفالة أن ت

  بيئة العمل. 
 
 الجميع وتطبيق مبادئ هذه المدونة ف



  12من  7صفحة 

  بتنفيذ تدابب  مختلفة، وفورية، وحيا .10
م الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ  دية لمنع كافة السلوكيات المخالفة لمبادئ هذه تلب  

ا لنهج متمركز عىل احتياجات 
ً
  تنص عليها القواني   السارية، ووفق

ا إل األدوات التأديبية الن 
ً
المدونة ومكافحتها، وذلك باللجوء أيض

ام حقوق اإلنسان،  ، ويستند إل احب  ، واالنتهاكات أو االستغالل الجنسيي   عالوة عىل مبادئ الشية، واألمن، ضحية التحرش الجنس 
 وعدم التميب   مع إيالء اهتمام خاص لالحتياجات الخاصة ألولئك الذين ينتمون إل الفئات الضعيفة. 

لمن يتعرض للسلوكيات سالفة الذكر حق الزجر، أو باألحرى إيقاف السلوك المخالف لمبادئ هذه المدونة باستخدام  .11
  
  وتكفل استيفاءها. اإلجراءات الفورية والحيادية الن 

  تهتم بها بالوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

 لمن يبلغ عن انتهاكات لمبادئ هذه المدونة أو يتهم بها حق الشية والحماية من االنتقام أو التخويف.  .12

 2المادة 
ن  ، واالنتهاك واالستغالل الجنسيي   التحرش الجنسي

  المادة دون اإلخالل بالتعاريف واألنظمة ذات الصلة  .1
 
  تحكم السلوكيات الفردية ذات اإليحاءات الجنسية الواردة ف

، الفقرة 1الن 
  صيغت  1

  اللوائح السارية واجبة التطبيق عىل هذه الحالة الفردية، ترد فيما يىل  التعاريف الن 
 
من هذه المدونة والمنصوص عليها ف

، واالنتهاكات   نطاق األمم المتحدة فيما يخص التحرش الجنس 
 
واالنتهاك واالستغالل الجنسيي   لمجرد توفب  إطار عمل عام  ف

 للفئات الثالث األساسية للسلوكيات سالفة الذكر. 

ُيقصد بالتحرشات الجنسية تلك السلوكيات والممارسات المتكررة، وغب  المرغوبة، وغب  المقبولة ذات الطبيعة الجنسية شاملة  .2
تصور عىل نحو معقول عىل أنها الدعوة لتقديم الخدمات جنسية، أو السلوكيا

ُ
  يمكن أن ت

ت اللفظية أو الجسدية أو اإلشارات والن 
عىل سبيل اإلشارة، وليس عىل نحو شامل، تعتبر األفعال أو السلوكيات التالية تحرشات  عدوانية أو مهينة، أو المطالبة بها، أو طلبها. 

  شكل: 
 
  ف

 جنسية عندما تأئ 

a) لجنسية غب  المرحب بها؛طلبات رصيحة أو ضمنية للخدمات ا 

b) اهتمامات جنسية غب  مريحة أو عدوانية لمن يتعرض لها؛ 

c) تالمس جسدي غب  مرغوب به؛ 

d)  مارس ضد الشخص النتمائه إل جنس معي   أو
ُ
ية أو عدوانية أو كالهما ت ات شفوية تشهب  سلوكيات، مكتوبة وتعبب 

؛  بسبب اختالف التعبب  أو التوجه الجنس 

e)   
 
  نظب  معاملة تفضيلية، أو  عرض مواد إباحية ف

وئ  از الخدمات الجنسية حن  وإن كان ذلك بنسق إلكب  مكان العمل وابب  
  الوظيفة؛

 
  ف

 
ف  مزايا، أو الب 

f) ؛  تهديدات أو تخويف بعد رفض أي اهتمام جنس 

g)  .إشارات أو غمزات ذات أساس جنس  عدوانية وغب  مالئمة 

أنه أي سلوك أو تهديد يتكون من أي تطفل جسدي ذي طبيعة جنسية عىل العكس من ذلك، ُيعَرف االعتداء الجنس  عىل  .3
  ظروف إكراهية أو تنطوي عىل عدم مساواة. 

 
 ُيرتكب بالقوة أو عىل أية حال ف



  12من  8صفحة 

  مفهوم االستغالل الجنس  يدخل كل سلوك، حن  وإن كان محاولة، إلساءة استخدام مواطن الضعف  .4
  نهاية المطاف، فف 

 
وف

، أو سياس  من وعدم الت وازن من حيث القوة أو الثقة ألغراض جنسية شاملة السلوكيات الرامية إل تحقيق رب  ح مؤقت، أو اجتماع 
 االستغالل الجنس  لآلخرين. 

 3المادة 
 نطاق التطبيق

ام بهذه المدونة.  .1  يجب عىل كافة العمالة التنفيذية وغب  التنفيذية بالوكالة االلب  

  الوكالة اإليطالية للتعاون عىل النحو الذي تنطبق  .2
  المدونة الماثلة عىل موظف 

 
امات السلوك المنصوص عليها ف به، تشي الب  

  أو مستشاري  ها أيا كانت أنواع عقودهم، ومهامهم، وبأي صفة يعملون بها لدى المقرين الوطنيي   )روما وفلورنسا(، والمقار 
اإلنمائ 

ا للمادة والمكاتب الخارجية، عالوة عىل الموظفي   الذي
ً
  ال تهدف للرب  ح وفق

، الفقرة 26ن يعملون بأي صفة لدى الهيئات التابعة الن 
.  125/2014من القانون  2  

  توفر المنافع، أو الخدمات، أو تنفذ عمليات لمصلحة الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 
كات الن   والشر

م بالمدونة الماثلة كافة الكيانات ا .3   المادة باإلضافة إل ذلك، تلب  
 
من القانون  2، الفقرة 23لعامة والخاصة المنصوص عليها ف

  باالستفادة من اإلسهامات العامة.  125/2014
  أنشطة التعاون اإلنمائ 

 
  تشارك ف

 والتعديالت واإلضافات الالحقة الن 

، وا .4   الفقرات سالفة الذكر بخلق بيئة تمنع التحرش الجنس 
 
م كافة األطراف المشار إليها ف ، وأي تلب   الستغالل واالنتهاك الجنسيي  

 سلوك جنس  آخر يخالف مبادئ هذه المدونة والمحافظة عليها وكذا تعزيز تطبيق هذه المدونة. 

، واالنتهاك واالستغالل  .5 ام بهذه المدونة ومنع التحرش الجنس  يجب عىل المسئولي   عن المكاتب والهيئات أن يرصدوا االلب  
  س

 
  بيئة العمل وف

 
. الجنسيي   ف  

ين من عمليات التدخل التعاوئ  ين وغب  المباشر  ياق العالقات مع المستفيدين المباشر

 4المادة 
كة للمنع وتقديم االستشارات  الهيئات المشتر

 

  من اللجنة الموحدة للضمانات ألغراض تكافؤ الفرص  .1
لمنع التحرش الجنس  ومكافحته، تستفيد الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

 )المشار إليها فيما يىل  ب  "اللجنة الموحدة للضمانات" أو "اللجنة"( ومن هيئة وتعزيز رف
اهية من يعمل ومواجهة أوجه التميب  

  اللوائح السارية ذات 
 
ا لما هو منصوص عليه ف

ً
  روما، واللتان تعمالن وفق

 
  ف

استشارية لدى مقر الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 
نشأ هيئ الصلة. 

ُ
ات استشارية ونقاط اتصال للحماية من االستغالل، واالنتهاك، والتحرش الجنسيي   لدى المقار األخرى ويجوز أن ت

  الخارج(. 
 
  )فلورنسا، والمقار، والمكاتب الموجودة ف

  حالة إنشاء هيئات استشارية أو  التابعة للوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 
 
وف

، نقاط اتصال للحماية من االستغالل، واالنت  
هاك والتحرش الجنسيي   لدى المقار األخرى التابعة للوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

  روما، أو المكتب 
 
  ف

  مقر الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 
 
ة إل المكتب الموجود ف   أن يختار إما التوجه مباشر

يجوز للشخص المعن 
. التابع لمقر آخر مختص تابع للوكالة اإليطالية للتع ، أو إليهما االثني    

 اون اإلنمائ 

2.  ،   تقدم الدعم لكل من تراه ضحية للتحرش الجنس 
تتبع الهيئة االستشارية اللجنة الموحدة للضمانات وتعتبر أول الهيئات الن 

؛ حيث تخطر الهيئة االستشارية اللجنة وتعمل بالتعاون معها لتيسب  تجاوز الحاالت   المبلغ عنها. واالنتهاك أو االستغالل الجنسيي  

ا االستفادة من التعاون مع استشاري/  .3
ً
  يجوز لها أيض

  سياق االختصاصات المسندة بمقتض  القانون، تنفذ اللجنة، الن 
 
وف

، أو  استشارية موثوق )موثوقة(، اإلجراء األنسب لحل المسألة مع إخطار اإلدارة بغرض اتخاذ اإلجراءات ذات الطابع التنظيىم 
، أو كالهما   . التأدينر 
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  اللجنة بعمليات المتابعة المكفولة للحاالت المبلغ عنها.  
 ومن ناحيتها، تخطر الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

 

 
 
 

  5المادة 

 اإلجراءات

 اإلجراء غب  الرسىم   .1
 

  تجمع الهيئة االستشارية البالغات القادمة من  .1.1
ين من عمليات التدخل للتعاون اإلنمائ  ين وغب  المباشر المستفيدين المباشر

  فيما 
  ومع الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

ومن األشخاص الذين يعملون لدى الهيئات التابعة للوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 
  ترتكبه

ا للمادة السابقة يتعلق باألفعال أو السلوكيات الجنسية وغب  المرغوبة والن 
ً
ا أطراف يجب عليها أن تطبق هذه المدونة وفق

 . 3، و2، و1، الفقرات 3
 

  مع توفب  النقاط المرجعية )رقم التليفون وعنوان  .1.2
وئ  يد اإللكب  ويجوز التواصل مع الهيئة االستشارية عبر الهاتف أو عبر البر

  عمليات التواصل 
 
  يجب استخدامها ف

( والن   
وئ  يد اإللكب  التالية، أو االتفاق عىل طرق اتصال تالية بديلة )عىل سبيل المثال البر

 اللقاءات مع العاملي   لدى الهيئة، أو مع االستشاري )االستشارية( ذي الثقة، أو مع كالهما(. 

 

  فهم الحالة و  .1.3
 
  بغرض التعمق ف

، سيضطلع العاملون لدى الهيئة بإعادة التواصل فورًيا مع المعنية/ المعن  تقييمها وبالتال 
 بطريقة ُيتفق عليها. 

 

  أن يوقع عىل  .1.4
  حدود نطاق التدخل المحدد؛ ويجب عىل الشخص المعن 

 
ام بالشية الشخصية وف عالج المسألة بااللب  

ُ
ست

 إقرار بالموافقة عىل معالجة البيانات. 

 

  تتدخل بما يتوافق مع حماية  .1.5
/ المعنية بغرض تيسب  تجاوز تخطر الهيئة االستشارية اللجنة بالبالغات المتلقاه الن   

المعن 
 األوضاع غب  المريحة واستعادة بيئة عمل تضمن حق السالمة الجسدية والمعنوية للشخص. 

ة عىل نحو معقول بالقياس مع حساسية الموضوع المطروح.  .1.6 ة قصب 
  فب 

 
 يجب أن ينته  اإلجراء غب  الرسىم  ف

  الحاالت المعروضة. تمارس اللجنة مهام التوجيه واإلدارة فيما يتعلق بأن .1.7
 
ا  شطة الهيئة وكذا رصد التقدم المحرز ف

ً
رهن

ا. 
ً
، تمتد عملية الرصد هذه إل اإلجراءات الرسمية أيض  

 بموافقة الطرف المعن 

  حل المشكلة مع االستماع كذلك  .1.8
 
  تراها مفيدة ف

  إطار ممارستها لمهامها، تتاح للجنة إمكانية الحصول عىل العنارص الن 
 
ف

 الذين يكونون علم بالوقائع.  إل األشخاص

  كافة األوقات، عىل نحو مستقل عن اتخاذ اإلجراءات غب   .1.9
 
/ المعنية من االستفادة، ف  

هذا دون اإلخالل بحق المعن 
  اللوائح السارية. 

 
 الرسمية، من كافة أشكال الحماية المنصوص عليها ف
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 اإلجراء الرسىم   .2

2.1.  /  
  يكون فيها المعن 

  الحالة الن 
 
ا  ف

ً
، يجوز له/ لها أن يقدم/ تقدم بالغ  

المعنية يعمل لدى الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 
  ذات وقت اتخاذ اإلجراءات المنصوص 

 
/ المعنية حن  وإن كان ذلك ف  

رسمًيا إل المدير أو المسئول عن المكتب الذي يتبعه المعن 
  النقطة السابقة. 

 
 عليها ف

  تكون فيها  .2.2
  الحاالت الن 

 
  حالة ف

 
/ المعنية وف  

عزى إل مدير/ مديرة المكتب الذي يتبعه المعن 
ُ
السلوكيات موضوع البالغ ت

، يجوز أن ُيقدم البالغ إل المكتب المختص   
/ المعنية يعمل/ تعمل لدى الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ   

ما إذا كان المعن 
 باإلجراءات التأديبية. 

  سياق اإلجراءات التأديبية،  .2.3
 
  تجد فيها قائم عىل أساس، التدابب  ف

  الحاالت الن 
 
، ف  

تتخذ الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 
  تحىم فيها السالمة الجسدية والمعنوية للشخص. 

/ المعنية واستعادة بيئة العمل الن   
 األكبر مالءمة لحماية المعن 

سندت لهم المهمة أن يديروا اإلجراءات  .3
ُ
ا لنهج يجب عىل الموظفي   الذين أ

ً
  الفقرات السابقة من هذه المادة وفق

 
الوارد وصفها ف

ام الحقوق اإلنسانية عالوة  ، ومستند عىل احب  ، واالنتهاك أو االستغالل الجنسيي   متمركز عىل احتياجات من تعرض للتحرش الجنس 
، مع إيالء اهتمام خاص باالحتياجات الخاصة بأو  لئك الذين ينتمون إل المجموعات عىل مبادئ الشية، واألمن، وعدم التميب  

 الضعيفة. 

  المادة  .4
 
  يكون فيها عند أحد األطراف الوارد ذكرها ف

  الحاالت الن 
 
من هذه المدونة شكوك حول  3، و2، و1، الفقرات 3ف

  المادة 
 
، واالستغالل واالنتهاك الجنسيي   من جانب أحد األطراف الوارد ذكرها ف ، يجب أن 3و، 2، و1، الفقرات 3التحرش الجنس 

  هذه المادة. 
 
 يبلغ عبر اآلليات المنصوص عليها ف

  المادة  .5
 
ل لألطراف الوارد ذكرها ف

َ
كف
ُ
ا  3، و2، و1، الفقرات 3ت

ً
من هذه المدونة والذين يتقدمون بالبالغات، الحماية المالئمة وفق

  يدرون بها لمبادئ وأحكام اللوائح اإليطالية السارية فيما يخص حماية مقدم  البالغات عن األ
فعال غب  القانونية أو المخالفات الن 

  سياق عالقة عمل عام أو خاص )قانون 
 
   30ف

ين الثائ  / تشر ( حسب اإلبالغ عن المخالفات، المسىم 179، رقم 2017نوفمبر
 االقتضاء. 

كفل الحماية المالئمة، وعىل وجه الخصوص من ناحية شية المبلغ وهويته، للمستفيدين من عمليات  .6
ُ
  الذين ت

التدخل التعاوئ 
ا لمبادئ اللوائح السا

ً
  وذلك وفق

ية أو انتقامية حيالهم أثناء تنفيذ التدخل التعاوئ    اتخاذ تدابب  تميب  
 
رية يقدمون البالغات بغرض تالف

  هذه الفقرة. 
 
 فيما يخص حماية مقدم  البالغات عن المخالفات أو األفعال غب  القانونية المنصوص عليها ف

 6المادة 
ي المدونة الماثلة

ن
امات المنصوص عليها ف ن  المسئوليات الناجمة عن انتهاك االلتر

 
  يحكمها القانون، تشتمل مخالفة أحكام هذه المدونة  .1

، وجنائ  ، وإداري، ومحاسنر   
دون اإلخالل بأي مسئوليات ذات طابع مدئ 

  تشي عليها األحكام المنصوص عليها 
  القواني   السارية وعقود العمل الجماعية لمختلف عىل قضايا المسئولية التأديبية والن 

 
ف

  حاالت فردية محددة، تعتبر انتهاكات قواعد  فئات العاملي   الذين تشي عليهم المدونة. 
 
وبشكل عام ودون اإلخالل بإصدار أحكام ف

  القانون والعقود الجماعية لك
 
ا لألحكام التأديبية المنصوص عليها ف

ً
  الوكالة. هذه المدونة انتهاكات وفق

 
 ل فئة من فئات العاملي   ف



  12من  11صفحة 

 دون اإلخالل بأحكام قانون عقود العمل الجماعية الوطنية فيما يخص اعتياد اإلجرام والظروف المخففة أو المشددة.  .2

  المادة  .3
 
ا لما هو منصوص عليه ف

ً
يع  3، الفقرة 54وفق ة أو المتكررة ، تنطوي االنتهاكات الجسيم165/2001، ومن المرسوم التشر

  المادة 
 
يع  سالف الذكر، دون اإلخالل بالتطبيق، عىل 1رابًعا، الفقرة  55عىل تطبيق العقوبة المنصوص عليه ف ، من المرسوم التشر

  تحكمها هذه المدونة، المادة 
 . 2013 / 62من المرسوم الرئاس  رقم  4، و3، و2، الفقرات 16نحو مشابه للحاالت المنفردة الن 

  كافة .4
 
  القانون، واللوائح، وعقود العمل الجماعية.  وف

 
  الحاالت المنصوص عليها ف

 
 األحوال يظل الفصل من العمل قائًما ف

  المادة   .5
 
  ضوء ما هو منصوص عليه ف

 
   62/2013من مرسوم رئيس الجمهورية  2ف

 
فيما يخص المرؤوسي   الوارد ذكرهم ف

العقود، أو المهام، أو المناصب التعاونية، أو االستشارية، أو أي نوع آخر من من هذه المدونة، تحكم  3و 2، الفقرتي   3المادة 
  تقام مع اإلدارة المسؤولية الناجمة عن انتهاك المدونة. 

 العالقات الن 

 7المادة 
 قياس األداء وتقييمه

 

  انتهاكات هذه المدونة إل قياس 
ا. األداء تفض 

ً
 الشخض  وتقييمه أيض

 

  8المادة 

 الرسية

( الب    .1   الئحة )اإلتحاد األوروئر 
 
النظام األوروئر  فيما يخص حماية البيانات الشخصية ) 2016/679اًما بما هو منصوص عليه ف

يع  بتاري    خ العام لحماية البيانات(  ، والتعديالت واإلضافات الالحقة، يجب عىل  196برقم  2003يونيو/ حزيران  30والمرسوم التشر
، واالنتهاكات واالستغالل الجنسيي   وعىل وجه الخصوص  كافة األطراف المنخرطة بأي صفة   التعامل مع حاالت التحرش الجنس 
 
ف

موا الشية التامة فيما يخص البيانات الشخصية، والوقائع،    الهيئات المنشأة لهذا الغرض، أن يلب  
 
أولئك الذين يعملون ف

  يعرفون بها أثناء التعامل مع تلك ال
 حاالت. والمعلومات، واألخبار الن 

، االنتهاكات أو االستغالل الجنسيي   ويتوجهون إل  .2 ون أنهم تعرضوا للتحرش الجنس  باإلضافة إل ذلك، يحق ألولئك الذين يعتبر
السلطات المختصة، المحافظة التامة عىل شية بيناتهم الشخصية وأن يطلبوا حذف أسماءهم من أي مستند يخضع للنشر ألي 

 سبب. 
 

 9المادة 
 العلنية

ية، والفرنسية، واإلسبانية،  .1 ، سواء باإليطالية أو باللغات الرئيسية المستخدمة )اإلنجلب   عمم هذه المدونة عىل نطاق واسع بالنشر
ُ
ت

  مشاركتها 
 
  ومقارها الخارجية وكافة األنماط األخرى المفيدة ف

تغالية( عىل الموقع المؤسس  للوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ  مع والبر
كائه   المشاري    ع التعاونية والمجتمعات المحلية. ا شر

 
 ف

  بنشر المعلومات المتعلقة بطرق الوصول للجنة الموحدة  .2
م الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ  وعىل وجه الخصوص، تلب  

( عبر الموقع المؤسس  الخاص بالوكالة والخ  
وئ  يد اإللكب  اص بالمقار للضمانات واللجنة االستشارية )رقم الهاتف وعنوان البر
  مشاركتها مع

 
 الخارجية التابعة للوكالة وكافة األنماط األخرى المفيدة ف



  12من  12صفحة 

 
كائها  وعات التعاون ومع المجموعات المحلية. شر   مشر
 
 ف

  حالة عدم توافره، وثيقة إسناد المهمة، أو أي مستند آخر مالئم إلقامة عالقة تعاون .3
 
  ذات وقت توقيع عقد العمل أو، ف

 
بي    ف

  المادة 
 
  والمرؤوسي   الوارد ذكرهم ف

سلم نسخة من هذه  3، 2، و1، الفقرات 3الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 
ُ
من هذه المدونة، ت

 المدونة للتوقيع. 
 

 10المادة 
 التدريب

  الخدمة سواء لدى المقار  .1
 
تعد الوكالة اإليطالية وحدات للتدريب والتوعية بآخر المستجدات )مع كفالة أن يتمكن العاملي   ف

  الخارج، عالوة عىل 
 
كائهاالوطنية أو المقار والمكاتب الموجودة ف وعات التعاونية والمجتمعات المحلية( بغرض نشر  شر   المشر

 
ف

، واالنتهاكات واالستغالل الجنسيي   ومكافحتها، وتحسي   جودة بيئة العمل وتأمينهما. ثقافة منع ظاهرة التحرش ال  جنس 

ظم حلقات دراسية مخصصة دورًيا بغرض أن يحصل العاملون لدى هيئات المنع وتقديم االستشارات عىل  .2
َ
ن
ُ
باإلضافة إل ذلك، ت

 إليها المساعدة النفسية، والقانونية، واإلدارية.  المزيد من التدريب والتدريب المحدث بغرض كفالة أن يتلف  من يتوجه

 

 11المادة 
ن وتقييمه ، واالنتهاك والعنف الجنسيي   رصد تنفيذ نظام منع التحرش الجنسي

 

ام باألحكام السارية فيما يخص حماية مقدم الشكوى أو البالغ وحماية البيانات  . 1   بااللب  
تحتفظ الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

صية، بأرشيف بالشكاوى أو البالغات المتلقاه عالوة عىل اإلجراءات المتخذة نتيجة لها بغرض رصد تنفيذ نظامها الخاص بمنع الشخ
ا عبر التنسيق المعلومات وتبادلها مع الكيانات والمنظمات 

ً
، واالنتهاكات واالستغالل الجنسيي   وتقييمه وذلك أيض التحرش الجنس 

 الوطنية والدولية. 
 

 12ة الماد
 قاعدة التنسيق

  
 
  كل ما لم يرد فيه نص ف

 
  ف

  مدونة األخالقيات والسلوكيات الخاصة بالوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 
 
يشي ما هو منصوص عليه ف

 هذه المدونة. 
 

  13المادة 

 األحكام النهائية

  إطار خطة الثالث سنوات لمنع الفساد وتحقيق .1
 
الشفافية للثالث سنوات الجارية، بناء  أقر مدير الوكالة هذه المدونة، ف

  للتعاون 
ح من المسئول عن منع الفساد وتحقيق الشفافية بإجراء يتيح المشاركة بعد الحصول عىل رأي المجلس الوطن  عىل مقب 

ا للمادة رقم 
ً
  وفق

لتقييم المستقلة ، ورأي هيئة ا113، رقم 2015يوليو/ تموز  22من المرسوم الوزاري بتاري    خ  2، الفقرة 20اإلنمائ 
ا للمادة 

ً
يع  رقم 5، الفقرة 54وفق  والتعديالت واإلضافات الالحقة.  165/2001، من المرسوم التشر

  لهذه المدونة من اليوم التال   .2
  الفقرة األول من هذه المادة، سيشي النص النهائ 

 
عند تنفيذ اإلجراءات المنصوص عليها ف

نت الخ ها عىل موقع اإلنب   اص بالوكالة. من تاري    خ نشر

نشر تلك  .3
ُ
قر فيها تعديالت حيث ت

ُ
  ت

ا، باستثناء الحاالت الن 
ً
مد صالحية هذه المدونة للثالث سنوات القادمة أيض

ُ
ا، ت

ً
يقين

 التعديالت حسب األصول. 

 


