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 مدونة األخالقيات والسلوكيات
  
 للوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

 

  
 الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

 

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

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

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

 

  " بعد االطالع عىل
واالتفاقات التنفيذية ذات  1992مايو/ أيار  9" بتاري    خ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغب  المناخ 

 الصلة؛ و،
 

  أرستها االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية، و"إ  بعد االطالع عىل
عالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ الت 

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

 

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

 

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

يع  بتاري    خ  بعد االطالع عىل "القواعد العامة للوائح العمل ، والمشتمل عىل 165، برقم 2001مارس/ آذار  30المرسوم التشر
 " والتعديالت واإلضافات الالحقة؛ و،لجهات التابعة للهيئات اإلدارية العامةلدى ا

 

يع  بتاري    خ  بعد االطالع عىل / أيلول  6المرسوم التشر مجموعة القواني   المعنية ، والمشتمل عىل "159، برقم 2011سبتمبر
 " والتعديالت واإلضافات الالحقة؛ و،فيابمكافحة المافيا وتدابب  المنع عالوة عىل النصوص الجديدة لتوثيق مكافحة الما

 

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

  المصالح الحكومية"
 والتعديالت واإلضافات الالحقة؛ و، الفساد والمحظورات وقمعهما ف 

 

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

 و،
 

"الالئحة ، والمشتمل عىل 62، والذي يحمل رقم 2013أبريل/ نيسان  16  مرسوم رئيس الجمهورية المؤرخ ب بعد االطالع عىل
، بمقتض  المادة    تحوي مدونة قواعد السلوك للموظفي   المدنيي  

يع  رقم 54الت   ؛ و،”165/2001 من المرسوم التشر



  17من  2صفحة 

  أصبحت اآلن الهيئة الوطنية  بعد االطالع عىل
قرار المفوضية المستقلة لتقييم المصالح الحكومية، وشفافيتها، ونزاهتها، والت 

ين األول  24لمكافحة الفساد، المؤرخ ب   "المبادئ التوجيهية المعنية ، والمشتمل عىل 75، والذي يحمل رقم 2013أكتوبر/ تشر
 و،؛ بمدونات قواعد السلوك للمصالح الحكومية"

 

"تحويل المرسوم بقرار ، والمشتمل عىل 114، والذي يحمل رقم 2014أغسطس/ آب  11القانون المؤرخ ب   بعد االطالع عىل
، والمشتمل عىل التدابب  العاجلة للتبسيط والشفافية اإلدارية وكفاءة 90، والذي يحمل رقم 2014يونيو/ حزيران  24المؤرخ ب  

 ؛ و،إجراء تعديالت عليه" المكاتب القضائية إل قانون مع
 

  ، والمشتمل عىل 125، والذي يحمل رقم 2014أغسطس/ آب  11القانون المؤرخ ب   بعد االطالع عىل
"النظام العام المعت 

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

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

 

/ أيلول  18مدونة قواعد السلوك الخاصة بوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدول  والمعتمدة بتاري    خ  بعد االطالع عىل سبتمبر
 ؛ و،2014

 

"الئحة ، النظم المشتملة عىل 113، والذي يحمل رقم 2015يوليو/ تموز  22المرسوم الوزاري المؤرخ ب   عىل بعد االطالع
"  
 ؛ و،20والتعديالت واإلضافات الالحقة، وعىل وجه الخصوص المادة  الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

 

  اعتمدت2030خطة التنمية المستدامة لعام " بعد االطالع عىل
/  25ها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاري    خ " الت  سبتمبر

 ؛ و،2015أيلول 
 

يع  بتاري    خ  بعد االطالع عىل  ، مدونة العقود العامة؛ و،50، والذي يحمل رقم 2016أبريل/ نيسان  18المرسوم التشر
 

(  بعد االطالع عىل قة بحماية البيانات الشخصية المتعل 2016أبريل/ نيسان  27بتاري    خ  2016/679)الئحة االتحاد األوروئر 
يع  بتاري    خ النظام األوروئر  العام لحماية البيانات)

، 196، والذي يحمل رقم 2003يونيو/ حزيران  30( والمرسوم التشر
  بحماية البيانات الشخصية"والمشتمل عىل "

يع  بتاري    خ  القانون المعت  ، 2018أغسطس/ آب  10والمعدل بالمرسوم التشر
 ؛ و،101والذي يحمل رقم 

 

  حول إدارة مخاطر الفساد" بعد االطالع عىل
  ميدان التعاون اإلنمائ 

، C (2016)156"، توصية المجلس للجهات الفاعلة ف 
  اعتمدها مجلس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بتاري    خ 

   16والت 
ين الثائ  / تشر  ؛ و،2016نوفمبر

 

اهة العمومية""توصية المجلس للجهات الفاعلة  بعد االطالع عىل   حول الب  
  ميدان التعاون اإلنمائ 

  C (2017)5، ف 
، الت 

   26اعتمدها مجلس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بتاري    خ 
 ؛ و،2017يناير/ كانون الثائ 

 

يع  بتاري    خ  بعد االطالع عىل إلضافات "التعديالت وا، والمشتمل عىل 75، والذي يحمل رقم 2017مايو/ أيار  25المرسوم التشر
يع  المؤرخ ب  

  بإعادة هيكلة المصالح الحكومية"165، ويحمل رقم 2001مارس/ أذار  30للمرسوم التشر
 ، )...( والمعت 

 والتعديالت واإلضافات الالحقة؛ و،
 

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

  نطاق عالقات العمل العموم  أو الخاص"
  يعرفون بها ف 

 ؛ و،المبلغي   عن الجرائم والمخالفات الت 
 

ى حول  بعد االطالع عىل "الحماية من االستغالل واالنتهاك إعالن وزراء التنمية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبر
  مجال تقديم المساعدة الدولية"

  ويسلر بتاري    خ  الجنسيي   ف 
 
قر ف

ُ
 ؛ و،2018يونيو/ حزيران  2الذي أ

 

ك لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ولجنة دعم التنمية  بعد االطالع عىل "مكافحة االستغالل واالنتهاك اإلعالن المشب 
  
  مجال التنمية والقطاع اإلنسائ 

  تايدووتر بتاري    خ الجنسيي   ف 
 
قر ف

ُ
 ؛ و،2018يونيو/ حزيران  6" الذي أ

 

قرت بالقرار الذي أصدره المدير بالوكالة  بعد االطالع عىل
ُ
  أ
، الت   

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



  17من  3صفحة 

 

  " بعد االطالع عىل
 
قر ف

ُ
  لندن قمة الحمايةإعالن الجهات المانحة الذي أ

 
قدت ف

ُ
  ع

ين األول  18بتاري    خ " الت  أكتوبر/ تشر
 ؛ و،2018

 

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

بي  
 ؛ و،14وعىل وجه الخصوص المادة 

 

  مجال التعاون "توصية لجنة المساعدة اإلنمائية حول إنهاء االستغعىل  بعد االطالع
الل، واالنتهاك، والتحرش الجنسيي   ف 

  والمساعدة اإلنسانية: الركائز األساسية للمنع والتصدي" 
  أقرها مجلس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بتاري    خ اإلنمائ 

الت 
 ؛ و،2019يوليو/ تموز  12

 

الحماية من االستغالل، واالنتهاك، والتحرش ) عىل إطار عمل مدونة األخالقيات والسلوك الماثلة ومدونة بعد االطالع
، والمنشورتي   عىل الموقع المؤسس  للوكالة بتاري    خ الجنسيي     

/ أيلول  12( الخاصة بالوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ  سبتمبر
حات، والمالحظات، واإلضافات فيما يتعلق بأحكام كل منهما؛ و، 2019  مع الدعوة لتنفيذ المقب 

 

ي الحسبانمع الوضع 
 
/ أيلول  24أنه بحلول  ف  انتهت مرحلة المشاركة المفتوحة؛ و، 2019سبتمبر

 

/ أيلول  30البيان المؤرخ ب   بعد االطالع عىل الصادر عن هذه الوكالة فيما يختص بمدونة األخالقيات  2019سبتمبر
  والسلوكيات الماثلة ومدونة الحماية من االستغالل، واالنتهاك، والتحرش الجنسي

  للتعاون اإلنمائ 
ي   إل أمانة المجلس الوطت 

ا للمادة 
ً
 والتعديالت واإلضافات الالحقة؛ و، 113/2015من المرسوم الوزاري  2، الفقرة 20فيما يختص بالرأي وفق

 

 المبادئ التوجيهية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فيما يتعلق بمدونات قواعد السلوك لدى المصالح بعد االطالع عىل
قرت بالقرار رقم 

ُ
  أ
اير/ شباط  19المؤرخ ب   177الحكومية الت   ؛ و،2020فبر

 

ة الثالث سنوات من  بعد االطالع عىل   لفب 
 2020خطة الثالث سنوات لمنع الفساد والشفافية للوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

قرت بالقرار الذي أصدره مدير الوكالة اإليطالية لل2022إل 
ُ
  أ
  بتاري    خ ، والت 

، والذي يحمل رقم 2020مايو/ أيار  5تعاون اإلنمائ 
 ؛ و،100

 

ا للمادة  بعد الحصول عىل
ً
  وفق

  للتعاون اإلنمائ 
 113/2015من المرسوم الوزاري رقم  2، الفقرة 20رأي المجلس الوطت 

والتعديالت واإلضافات الالحقة حول إطار عمل مدونة األخالقيات والسلوكيات الماثلة ومدونة الحماية من االستغالل 
عرب عنه أثناء الجلسة

ُ
، والذي أ قدت بتاري    خ  واالنتهاك والتحرش الجنسيي  

ُ
  ع

 ؛ و،2020يوليو/ تموز  20العامة الت 
 

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

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

/ كانون األول  15اتفاقية  بعد االطالع عىل  وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدول  والوكالة اإليطالية  2020ديسمبر
مة بي   المبر

  المساهمة "
  إيه برستيت 

  وكاسا دبوزيت 
" والتعديالت Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioniللتعاون اإلنمائ 

 ؛17، وعىل وجه الخصوص المادة واإلضافات الالحقة
 

 صدرت المدونة التالية: 
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  17من  5صفحة 

 1المادة 
ي 
 
 رسالة الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ

 
ا للمادة  .1

ً
والتعديالت واإلضافات الالحقة، وإقراًرا منها بمركزية اإلنسان، ببعده  125/2014من القانون  2، الفقرة 1وفق

 ،  
، تسع الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ    حددتها منظمة الفردي االجتماع 

اتيجيات الدولية الت  امج واالسب  بما يتوافق مع البر
  تروم: أ( استئصال شأفة الفقر 

، إل تحقيق األهداف الرئيسية الت  ها من المنظمات الدولية، واالتحاد األوروئر  األمم المتحدة، وغب 
مستدامة؛ و، ب( حماية حقوق اإلنسان، وتقليص أوجه عدم المساواة، وتحسي   ظروف المعيشة للشعوب، وتعزيز التنمية ال

اعات،  ، وتكافؤ الفرص، ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، والتأكيد عليها؛ و، ج( منع الب   وكرامة الفرد، والمساواة بي   الجنسي  
اع، والتوحيد، وتع ات ما بعد الب     فب 

 
زيز المؤسسات ومؤازرة عمليات إقرار السالم، والتسوية، وإرساء دعائم االستقرار ف

 الديموقراطية. 

 

  إطار التوجيهات السياسية لوزارة الشئون الخارجية التعاون  .2
 
الوكالة ه  كيان اعتباري بمقتض  القانون العام وتمارس، ف

  وتشغيىل  مرتبطة بمراحل إجراء األبحاث، والتنظيم، والتمويل، واإلدارة، والرقابة 
افها، أنشطة ذات طابع تقت  الدول  وتحت إشر

 .  
.  لمبادرات التعاون اإلنمائ   

  تحديد برامج العمل السنوية للتعاون اإلنمائ 
 
وتقدم الوكالة  باإلضافة إل ذلك، تسهم الوكالة كذلك ف

، والبنوك،    للمصالح الحكومية األخرى؛ وتضطلع بمهام تنفيذ برامج اإلتحاد األوروئر 
الخدمات، والمساعدة، والدعم الفت 

  لها أهداف مشابهة؛ وتعزز والصناديق، والمنظمات ا
  البلدان األخرى والت 

 
وعاتهم، وتتعاون مع الهيئات الموجودة ف لدولية ومشر

اكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مبادرات معينة؛ كما يمكنها تنفيذ مبادرات يمولها القطاع الخاص.   أشكال الشر

 
 2المادة 

 الهدف ونطاق التطبيق

 
  تتخذها تضم المدونة الماثلة بي   دفتيها ا .1

ا عىل اإلجراءات الت 
  طابًعا ممب  ً

  لها أن تضف 
  ينبع 

لمبادئ، والقيم، والقواعد الت 
 الوكالة وسلوكيات كافة العاملي   لدى الوكالة، سواء كانوا من الكادر اإلداري أم ال. 

 

  المدونة الماثلة عىل  .2
 
امات السلوك المنصوص عليها ف العاملي   لدى الوكالة اإليطالية عىل النحو الذي تنطبق به، تشي الب  

  يعملون بها لدى المقرين الوطنيي   )روما 
  أو مستشاري  ها أًيا كانت أنواع عقودهم، ومهامهم، ومهما كانت الصفة الت 

للتعاون اإلنمائ 
  
ال تهدف للرب  ح  وفلورنسا(، والمقار والمكاتب الخارجية، عالوة عىل الموظفي   الذين يعملون بأي صفة لدى الهيئات التابعة الت 

ا للمادة 
ً
  توفر المنافع، أو الخدمات، أو تنفذ عمليات لمصلحة الوكالة  125/2014من القانون  2، الفقرة 26وفق

كات الت  والشر
 . كاء المحلي     بغية كفالة خدمة مسؤولة، وذات جودة، وتول  اهتماًما باحتياجات الشر

 اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

 

  المادة باإلضافة إل ذلك، تل .3
 
م بالمدونة الماثلة كافة الكيانات العامة والخاصة المنصوص عليها ف من القانون  2، الفقرة 23ب  

  باالستفادة من اإلسهامات العامة.  125/2014
  أنشطة التعاون اإلنمائ 

 
  تشارك ف

 والت 

 
  الوع  بقيمة هذه القواعد واضطالع م .4

 
ن يخضعون لها بمشاركة المبادئ وعىل وجه الخصوص، تكمن قوة المدونة الحالية ف

 األخالقية الدستورية لالجتهاد، واإلخالص، والحيادية، واالهتمام بالمصلحة العامة. 

  هذا المستند،  وكما  .5
 
تفرض الوكالة عىل من يخضع لهذه المدونة بالحفاظ عىل سلوكيات متوافقة مع النصوص الواردة ف

اًما لمبدأ المعاملة بالمثل، م   مماثل. فه  تطلب، احب 
 
ام بقواعد مستوحاة من سلوك أخالف  ن الغب  أن يترصفوا حيالها بااللب  

 
  مرسوم رئيس الجمهورية بتاري    خ  .6

 
، والذي 2013أبريل/ نيسان  16تضم نصوص المدونة الماثلة األحكام المنصوص عليها ف

 ويمتد إل ما هو غب  منصوص ، والمشتمل عىل مدونة قواعد سلوك الموظفي   المدنيي   والذي ُيطبق تطب62يحمل رقم 
ا
ا كامًل

ً
يق

  هذه المدونة. 
 
 عليه رصاحة ف
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 3المادة 
 المبادئ العامة

 
  خطة  .1

 
  تخطط بها لألهداف المثبتة ف

ام الرصف  . األداءتختار الوكالة الطرق واألدوات الت  وُيتخذ اإلجراء اإلداري بااللب  
اهة، واألمانة، وحسن النوايا،  والتوازن، والموضوعية، والشفافية، والمساواة، والعقالنية، مع وضع أي ظروف جديدة، بمبادئ الب  

  الحسبان 
 
  السياق الدول  ف

 
  المجتمع اإليطال  وف

 
  تظهر ف

ة، عالوة عىل تطور المطالب واالحتياجات الت  والظروف المتغب 
ا لمبادئ التقييم والجدارة. وتعتبر الوكالة مسئولة عن إج والترصف من موقع االستقاللية والحيادية. 

ً
 راءاتها وفق

 

اهة الحماية، من جانب اإلدارة، وعمالتها، للكفاءة، والحيادية، واالستقاللية، وشية األنشطة المؤسسية.  .2 ولهذا  ُيقصد بالب  
  تجر 

، وعمليات الفحص الت  ، والعالقات مع القطاع الخاص الخارخر   
مون ب : مالءمة العمل المهت  ى للنشاط الغرض، فهم يلب  

، والحفاظ عىل صورة البالد واإلدارة.   اإلداري والمحاستر 

 
  المقام األول، األحكام المنصوص  .3

 
  أي إجراء يجرح كرامة اإلنسان والمعاقبة عليه، باتباع، ف

 
تول  الوكالة اهتماًما خاًصا لتالف

  مدونة قواعد السلوك فيما يخص منع المضايقات، واالعتداء، واالستغالل
 
الجنسي   )مدونة االستغالل، واالنتهاك،  عليها ف

( ومنع    تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه المدونة.  المضايقاتوالتحرش الجنسيي  
وانتظاًرا إلقرار مدونة قواعد  ومكافحتها، والت 

، بمقتض  المادة  المضايقاتسلوك خاصة بها لمنع   
من القانون  10، الفقرة 17ومكافحتها، تحيل الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

، إل مدونة قواعد السلوك الخاصة بوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدول  )المشار إليها فيما يىل  بوزارة الشئون 125/2014رقم 
( فيما يتعلق بمنع   . مضايقاتالالخارجية والتعاون الدول 

 

ا لالستهزاء أو التميب   سواء كان ذلك بي   العاملي   أو حيال الجمهور، وال  .4
ً
تضطلع الوكالة بالرصد حت  ال يصبح أي اختالف هدف

 . ا أمام استخدام القدرات المهنية بالكامل وتطوير األفاق الوظيفية للعاملي  
ً
 يشكل عائق

 
عمل مالئمي   من حيث أمن العاملي   والذين يدخلونهما وسالمتهم وإدارتهما بما تول  الوكالة اهتماًما خاًصا لخلق بيئة ومكان  .5

 يتوافق مع اللوائح الوطنية والدولية المعنية. 
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 4 المادة
هما من المنافع  الهدايا، والمكافآت، وغير

 

  سياق عالقات المجا .1
 
ا ف

ً
  ُيحصل عليها أحيان

قيم القيمة  ملة العادية واألعراف الدولية. ُيقصد بالهدايا والهبات تلك الت 
ُ
ت

  مرسوم رئيس الجمهورية رقم
 
بالتناسب مع األوضاع االقتصادية لبلدان االعتماد. ومع  62/2013 المتوسطة المنصوص عليها ف

 يورو.  150ذلك، ال يجوز أن تتجاوز الحد األقض البالغ 

 
  تتجاوز قيمتها الحد المنصوص عليه .2

  الفقرة  توضع الهدايا الت 
 
تلف  خارج نطاق الحاالت المسموح بها 1ف

ُ
، أو باألحرى ت

  يجوز لها أن تعيدها، أو أن 62/2013 من مرسوم رئيس الجمهورية رقم 4بمقتض  المادة 
، فوًرا تحت ترصف الوكالة الت 
  تأثيث المقار الوطنية، والمقار والمكاتب الخارجية، أو أن توجهها للمبادرات ذات

 
ية،  تستخدمها ف األهداف اإلنسانية، والخب 

ا، ألغراض تقديم الخدمات لإلدارة. 
ً
ا وليس آخًرا، وحينما يكون ممكن ً ، أو أخب  ومع ذلك، ال يجوز للهدايا  ومد يد العون والخب 

  والمجامالت ان تهدد استقاللية الحكم، واألمانة التشغيلية، ونزاهة الموظفي   وسمعتهم وكافة األحوال وال يجوز أن تك
 
ون ف

ات بطريقة غب  نظامية.   شكل ُيَمكن أي مراقب محايد من أن يؤولها عىل أن الغرض منها الحصول عىل ممب  

 

ال يجوز للعاملي   أن يقبلوا مهام االستشارات أو التعاون أًيا كانت طبيعتها، بمقابل أو بدون مقابل، من القطاع الخاص، أو  .3
كات المستثمر بها والتابعة، عالوة عىل   خطة الثالث سنوات السابقة،  الشر

 
  لديها، أو كان لديها ف

الكيانات االقتصادية العامة الت 
  قرارات الوكالة أو أنشطتها. 

 
 مصلحة اقتصادية هامة ف

 
 5 المادة

ي الروابط والتنظيمات
 
 المشاركة ف

 

  تكوين الروابط ودون اإلخالل بما تنص عليه  .1
 
وتوكول الساري حول الحق ف اًما بالبر  

من مرسوم رئيس الجمهورية  5المادة الب 
  المعتمد وخالل 62/2013 رقم

وئ  يد االلكب  أيام المسئول عن المكتب الذي يتبعونه بانتمائهم إل  10، يبلغ العاملون عبر البر
  المكتب أو تتعارض معه.  وهذا بدون اإلخالل بالحق الذ

 
ي روابط أو تنظيمات قد تتعلق نطاقات مصالحها بسب  األعمال ف

 يخوله الدستور باالنتماء إل النقابات واألحزاب السياسية. 

 
لب، ألغراض االنتماء  .2

ُ
  روابط، أو جمعيات، أو أي هيئات أخرى من أي نوع، إذا ط

 
عىل وجه الخصوص، ال يشارك العاملون ف

امات تتع ام بمبادئ، أو أيدولوجيات، أو واجبات، أو الب     كانت موضوع اليمي   إليها، إقسام اليمي   أو الوعد بااللب  
ارض مع تلك الت 

 .   مدونة قواعد سلوك الموظفي   العمومي  
 
امات المنصوص عليها ف قسم عند االضطالع بمهامهم المؤسسية أو مع االلب  

ُ
 الذي أ

 

ة ال   .3 التدابب  أال وه  يوًما التالية، تقيم الوكالة توافق االنتماء أو التبعية للروابط أو التنظيمات ألغراض اتخاذ كافة  30خالل فب 
ورية لمنع احتمالية أن يفرض االنتماء، الذي يعتبر    قد تعد رص 

إسناد مهام منصب آخر، أو االلزام باالمتناع، أو المناوبة والت 
 قانونيا ومتاًحا حد ذاته، مواقف تتعارض مع المصالح الحقيقية أو المحتملة. 

 
  المعتمد، يبلغ العاملون المس .4

وئ  يد اإللكب    اإلقرارات عبر البر
 
ات محتملة ف ئول عن المكتب الذي يتبعونه بأي تغيب 

  الفقرة 
 
 أيام من اكتشافها.  10من هذه المادة خالل  1المنصوص عليها ف
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 6 المادة
 تعارض المصالح

 

ا للمادة  .1
ً
ازي، يمتنع العاملون عن ا62/2013رقم  من مرسوم رئيس الجمهورية 7وفق   اتخاذ قرارات ، وكإجراء احب 

 
لمشاركة ف

  
 
أو أنشطة قد تنطوي عىل مصالح خاصة، أو مصالح ألقرابهم، حت  الدرجة الثانية، أو مصالح للزوج/ الزوجة أو المشاركي   ف
  بينهم وبينها أو 

السكن، أو مصالح لألشخاص الذين يكون للعاملي   عالقات مواعدة منتظمة، أو مصالح لألطراف أو التنظيمات الت 
  يكونون  بي   

الزوج/ الزوجة دعوى معلقة، أو عداوة شديدة، أو عالقات ائتمان وخصم هامة، أو مصالح لألطراف أو التنظيمات الت 
ف بها، أو للجان، أو  ، أو وكالء لها، أو مصالح للكيانات أو الروابط حت  وإن كانت غب  معب  ، أو يكونون ممثلي   قانوني   فيها مسئولي  

كات، أو المنشآت   قد  الشر
  كافة الحاالت األخرى الت 

 
  يكونون فيها أعضاء منتدبي   أو مديرين تنفيذين.  كما يمتنع العاملون ف

الت 
ة.   تنطوي عىل منافع كبب 

فيما يخص إبرام االتفاقيات، والصفقات، والعقود لصالح الوكالة، عالوة عىل مرحلة تنفيذها، يرخر الرجوع إل ما هو  .2
  المادة 

 
  المادة 62/2013من مرسوم رئيس الجمهورية رقم  14منصوص عليه ف

 
من قانون  42، وما هو منصوص عليه ف

يع  بتاري    خ  ، فيما يختص بتعارض 50، والذي يحمل رقم 2016أبريل/ نيسان 18التعاقدات العامة بمقتض  المرسوم التشر
  ، والمشت15المصالح وبالمبادئ التوجيهية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، برقم 

 
ملة عىل "تحديد تعارض المصالح وإدارته ف

قرت بالقرار رقم 
ُ
  أ
 . 2009يونيو/ حزيران  5بتاري    خ  494إطار إجراءات إسناد العقود العامة" والت 

 

  المادة  .3
 
، يبلغ العاملون المسئول عن 62/2013من مرسوم رئيس الجمهورية رقم  6باتباع األنماط المنصوص عليها ف

  المعتمد وخالل المكتب الذي يتبعونه، 
وئ  يد االلكب    المصالح، حت   10عبر البر

 
أيام من تاري    خ إسناد المهمة، بوجود تعارض ف

ة، مع  ة أو غب  مباشر ، ذو طبيعة مالية أو أي طبيعة أخرى، وعىل وجه الخصوص، وبوجود عالقات تعاون، مباشر
ا
وإن كان محتمًل

أو كانوا قد أقاموها خالل السنوات الثالث السابقة مع اإلشارة إل ما إذا: أ(   أطراف خاصة تكون بأي طريقة بمقابل يقيمها العاملون
  السكن مع الطرف الذي أقيمت 

 
كانت ال تزال عالقات مالية للعامل، أو أقرباؤه حت  الدرجة الثانية، أو الزوج/ الزوجة أو المشارك ف

  األنشطة أو معه عالقات التعاون سالفة الذكر؛ و، ب( ما إذا كانت هذه العال
 
قات قد أقيمت أو قائمة مع أطراف لها مصالح ف

ويقرر المسئول عن المكتب الذي يتبعه العامل ما إذا   القرارات الصادرة عن المكتب، وعىل وجه التحديد الممارسات المسندة إليه. 
وط عليه.    حال كان يجب أن يستمر االمتناع أو ما إذا كانت لم تعد تشي المزيد من الشر

 
ة ما إذا كان الطرف يضطلع بمهام عليا وف

بما يدفع لالعتقاد بأنه موقف تعارض مصالح، ُيرسل البالغ سالف الذكر إل المسئول عن منع الفساد وتحقيق الشفافية )المشار 
تقييم إليه فيما يىل  بالمسئول عن منع الفساد وتحقيق الشفافية( الذي يعلق، بعد أن يطلب من ذلك الطرف إيضاحات مفيدة ل

 .  
اع بإرسال البالغ إل المعت   الموقف، عىل أهمية الب  

  موقف تعارض مصالح واضح، أو  .4
 
  حالة ما إذا وجد العامل نفسه ف

 
ام اإلبالغ نفسه إال ف باإلضافة إل ذلك، ال يشي الب  

ول عن المكتب الذي يتبعه يتخذ المسئ باألحرى يمكن أن ينظر إليه الخارج عىل أنه كذلك )عىل سبيل المثال تشابه األسماء(. 
ا، قدر المستطاع، إلظهار حقيقة الموقف. 

ً
  بها عىل العامل أن يسع جاهد

  ينبع 
 حيال األنماط الت 

ً
 العامل قررا

  حالة ما إذا كان الموقف عىل أرض الواقع، الظاهر أو المحتمل،  .5
 
ام اإلبالغ المشار إليه أعاله ف عالوة عىل ذلك، يشي الب  

  الذي ُيقدم بمقتض  مرسوم  قد حدث أثناء العمل لدى المكتب. لتعارض المصالح 
قدم البالغات سالفة الذكر باإلقرار الذائ 

ُ
وت

/ كانون األول  28رئيس الجمهورية الصادر بتاري    خ  ، وتلزم العاملي   بإخطار الوكالة بأي 445، والذي يحمل رقم 2000ديسمبر
  المعتمد خالل 

وئ  يد اإللكب  ات ترد بالبر  أيام من اكتشافهم إياها.  10تغيب 

 
6.   

 
كات، ومؤسسات تعمل ف   كيانات، وشر

 
وال يجوز أن يكون للعامل، سواء عىل نحو مباشر أو عبر وسيط، مصالح اقتصادية ف

  المادة  قطاعات تهم نشاط الوكالة. 
 
يع  الصادر بتاري    خ  53بدون اإلخالل بما هو منصوص ف مارس/ آذار  30من المرسوم التشر

،  165ل رقم ، ويحم2001 ا عىل العاملي   المؤقتي  
ً
  الوكالة، بما يشتمل أيض

 
والتعديالت واإلضافات الالحقة، ُيحظر عىل العاملي   ف

كات    الشر
 
كات خاصة، أو قبول مهام ف كات التابعة لشر ممارسة التجارة، أو الصناعة، أو أي مهنة، أو االضطالع بأي مهام لدى الشر

كات أو كيانات يكون فيها التعيي   حكًرا عىل الدولة أو  المنشأة بهدف الرب  ح، باستثناء   شر
 
  يتعلق فيها األمر بمهام ف

الحاالت الت 
 يخول به الوزير المختص لغرض. 
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بلغ بها المسئول عن  .7
ُ
  أ
دون اإلخالل بما يختض به المدير من إسناد التقييم الملموس للحاالت الفردية لتعارض المصالح الت 

، والذين يؤدون خدمات تحت أي  ، بما فيهم المؤقتي   منع الفساد وتحقيق الشفافية بشعة، فال ُيسمح عىل أية حال للموظفي  
مسىم لدى الوكالة، االضطالع بأنشطة أو تأدية أعمال، يجب أن تؤدى لمصلحة كيانات أو أطراف خاصة، ويكون الهدف منها 

، أو تقديم تقديم االستشارات، أو االضطالع بالتحقي  
قات المبدئية، أو طلب اإلعراب عن اآلراء أو التقييمات ذات الطابع التقت 

 الطلبات أو البالغات، أًيا كان مسماها، مع العمل مع الوكالة. 

 

ا عىل العاملي   المرتبطي   بعالقة عمل محددة المدة.  .8
ً
  تجرى خارج المؤسسة أيض

 تنطبق األحكام ذات الصلة باألنشطة الت 

 
ا يقع ال .9

ً
ة جد مون بأحكام هذه المادة تحت طائلة المسئولية التأديبية باستثناء المسئوليات الخطب  عاملون الذين ال يلب  

  القانون. 
 
 المنصوص عليها ف

 

  تسمح  .10
  الحاالت الت 

 
  السجالت المهنية ف

 
ية، يجوز للعاملي   أن يسجلوا أنفسهم ف يطة إخطار مكتب الموارد البشر شر

  
  حد ذاته، ممارسة النشاط عىل وجه الحرص  نصوص القانون الت 

 
ط للتسجيل ف تنظم المهن الفردية، أو باألحرى ال تتطلب، كشر

  مستقل. 
  الحر حت  وإن كان عرضًيا.  كمهت 

 وعىل الرغم من ذلك، ُيستبعد من ذلك النشاط المهت 

 

سند إليه مهام إدارية أن يقدم، عند إسناد المهمة،  .11
ُ
إقراًرا بعدم وجود أي أسباب تمنع اإلسناد يجب عىل الموظف الذي ت

  المرسوم المذكور. 
 
قدم اإلقرارات سالفة الذكر بالشهادة  وأن يقدم سنوًيا إقراًرا بعدم وجود أسباب التعارض المنصوص عليها ف

ُ
وت

قدم بمقتض  مرسوم رئيس الجمهورية الصادر بتاري    خ 
ُ
  ت
/ كانون األول  28الذاتية الت  ، 445يحمل رقم ، والذي 2000ديسمبر

  المعتمد خالل 
وئ  يد اإللكب  ات ترد بالبر   المعتمد، وتلزم الموظفي   بإخطار الوكالة بأي تغيب 

وئ  يد اإللكب  رسل بالبر
ُ
أيام من  10وت

 اكتشافه حدوثها. 

 

 
 7 المادة

 حظر الفساد

 
م .1 ا مع اللوائح المعنية بمنع الفساد ويلب  

ً
ا رصف

ً
ون عىل وجه الخصوص بالتدابب  يتقيد العاملون بسلوك يتوافق توافق

  خطة الثالث سنوات لمنع الفساد وتحقيق الشفافية بالوكالة، ويتعاونون مع المسئول عن منع الفساد 
 
المنصوص عليها ف

  إخطار السلطات القضائية، وإخطار رئيسهم المباشر بأي مواقف غب  قانونية 
 
ام المتمثل ف وتحقيق الشفافية دون اإلخالل بااللب  

  سياق اإلدارة. يدرو 
 
 ن بها ف

 
  اتخاذ إجراءات تأديبية أو انضباطية حياله بسبب  .2

 
يخطر العامل رئيسه المباشر بأن هناك إجراءات قانونية بالبدء ف

  المادة 
 
يع   l، الحرف 1، الفقرة 16سلوكيات تتسم بالفساد وذلك ألغراض تطبيق ما هو منصوص عليه ف رابًعا( من المرسوم التشر

 المناوبة غب  العادية(. ) 165/2001

 
، يجوز له أن يبلغ المسئول عن منع الفساد وتحقيق  .3 ومت  يرى العامل، ألسباب نفعية، أنه لن يستطيع إبالغ رئيسه المباشر

  سياق تأدية مهام وظيفته من خالل اإلجراء المنصوص عليه 
 
الشفافية بأي وقائع، أو إجراءات، أو سلوكيات غب  قانونية يعلم بها ف

  خطة الثالث سنوات لمنع الفساد وتحقيق الشفافية بالوكالة. خالفات باإلبالغ عن المفيما يتعلق 
 
 ف
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  نطاق تطبيق مدونة الحماية من االستغالل،  
 
  تدخل ف

  حالة الوقائع، أو اإلجراءات، أو السلوكيات غب  القانونية الت 
 
ف

  المادة المضايقات واالنتهاك، والتحرش الجنسيي   أو المدونة المعنية بمنع 
 
، يجوز 3السابقة، الفقرة  3المنصوص عليها ف

ا أن يستخدم اإلجراءات غب  الرسمية المنصوص عليها فيها. 
ً
 للعامل أيض

 
  تتسم بالفساد.  .4

 تكفل الوكالة توفب  الحماية المالئمة ألولئك الذين يبلغون عن الوقائع الت 

 

  المادة يهتم المسئول عن منع الفساد وتحقيق الشفافية بالتطبيق ا .5
 
 54لملموس آلليات حماية العاملي   المنصوص عليها ف

يع  رقم   ويتحقق من منه.  165/2001مكرر من المرسوم التشر

 

  قدمها المسئول عن منع الفساد وتحقيق الشفافية ومكتب اإلجراءات التأديبية، تمارس هيئة التقييم  .6
بناءا عىل البيانات الت 

  التقرير السنوي لتنفيذ المستقلة التابعة لوزارة الشئون ا
 
لخارجية والتعاون الدول  نشاط رصد تطبيق المدونة باإلشارة إليها ف

كما تكفل هيئة التقييم المستقلة التنسيق بي   محتويات هذه المدونة ونظام  نظام تقييم الضوابط الداخلية، وشفافيتها، ونزاهتها. 
 .  تقييم أداء العاملي  

 
 8 المادة
 الرسية

 
  ُحصل عليها أثناء تنفيذ تكفل  .1

  تخضع للمعالجة وحماية المعلومات الت 
الوكالة شية المعلومات والبيانات الشخصية الت 

( رقم  ا لالئحة )االتحاد األوروئر 
ً
النظام األوروئر  العام فيما يخص حماية البيانات الشخصية ) 2016/679مهامها المؤسسية وفق

يع  لحماية البيانات ، والتعديالت واإلضافات 196، والذي يحمل رقم 2003يونيو/ حزيران  30المؤرخ ب  ( والمرسوم التشر
ار بالوكالة.    اإلرص 

 
  احتمالية استخدامها ألغراض مخالفة للقانون أن تتعارض معه أو باألحرى تتسبب ف

 
 الالحقة، بغرض تالف

 
 مب .2

ا
ا بممارسة مهام عمله وأن يول  العناية يجب عىل العامل أال يستخدم المعلومات الشية ألغراض ال تتصل اتصاًل

ً اشر
  الكشف غب  الطوع  عنها. 

 
 الواجبة واالهتمام عند استخدام المعلومات ذاتها بغرض تالف

 
ط عىل العامل أال ينشر ما ُيطلق عليه .3   تشتمل عىل محتوى معي    كما ُيشب 

"المعلومات الشية" أو باألحرى المعلومات الت 
، وت   داخل وغب  متاحة للجماهب 

 
تخذ، والتدابب  المتعلقة باإلجراءات الجارية سواء ف

ُ
  يجب أن ت

تعلق باألنشطة والقرارات الت 
ها أو اإلبالغ بها  ت بطريقة غب  سليمة أو قبل نشر شر

ُ
َمكن من التأثب  عىل نحو كبب  عىل السلوكيات إذا ن

ُ
اإلدارة أو خارجها، بحيث ت

  إحداث نقاط أ
 
 فضلية غب  سليمة. عىل نحو رسىم  بما يتسبب ف

 

  حوزتهم ألي شخص خارج  .4
 
  ف

وا المعلومات الت  وال يجوز ألعضاء لجان اختيار العاملي   أو توجيه الموارد العامة أن ينشر
  اإلدارة. 

 نطاق اللجنة بما يشمل موظف 

 
 9 المادة

 الحفاظ عىل صورة اإلدارة

 

للخطر أو قد ترص  بصورتها حت  وإن كان ذلك خارج نطاق  ال يجوز للعاملي   أن يضطلعوا بسلوكيات قد تعرض مصالح الوكالة .1
 ساعات العمل. 

2.   
 
، التعاون التام فيما ف   إطار العالقات مع الزمالء والغب 

 
المقار الوطنية، والمقار والمكاتب الخارجية، يكفل العاملون، ف

  سلوكياتهم عىل معايب  الس
 
  يضطلعون بها ويستندون ف

لوكيات المالئمة والمتوافقة مع مهام يختص بالمناصب واألدوار الت 
  من شأنها أن تربك مناخ السكينة 

  السلوكيات الت 
 
  الخارج مع تالف

 
المنصب وأعماله مع الحفاظ عىل صورة الوكالة والبالد ف

وري لتأدية الخدمات.   والتوافق الرص 

  سلوكياتهم، سواء كانت عىل انفر 
 
  الخارج ف

 
اد أو داخل المكتب وجهًرا، إل مبادئ وعىل وجه الخصوص، يستند العاملون ف

ة الناشئة عن المهام التمثيلية لهم وللمكتب الذي يعملون  امات الكبب   
  تفرضها االلب 

اهة، والصدق الت  ف، والب   االنضباط، والشر
ام بالقواني   واألعراف المحلية.   

 به وعن االلب 
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يو، وملفات صوت، أو أي منها، من شأنها أن ترص  بصورة يمتنع العاملون عن نشر تعليقات، ومعلومات، وصور، ومقاطع فيد .3
نتاإلدارة، وسمعة الزمالء، وخصوصية األشخاص أو كرامتهم، بأي وسيلة شاملة  ، شبكات التواصل االجتماع  ، واإلنب 

، فمت  يكون باإل  ، أو أي منها. والمنتديات والمدونات، مكان عند استخدام الملف الشخض  عىل وسائل التواصل االجتماع 
استشفاف التبعية لإلدارة العامة من الملف الشخض  للمستخدم، أو يكون باإلمكان الكشف عنها من محتوى مداخلة، فمن 

وري دائًما ذكر أن الرسائل المرسلة تعكس اآلراء الشخصية وليست وجهة نظر الوكالة.    الخارج  الرص 
 
يجب عىل كافة العاملي   ف

ربط عىل نحو أيش بمواقف الحكومة اإليطالية.  أن يتوخوا الحذر عىل وجه الخصوص
ُ
وعىل أية حال، ال  إذ أن إفاداتهم قد ت

  البيانات الرسمية أو لنشر معلومات عن المكتب. 
 
بروفايل  منشوراتُيسمح بمشاركة  يجوز استعمال ملفات المستخدم أبدا ف

وفايل الخاص بمقارها الخارجية، أو رفعها، أو وضع    والبر
  الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 

 تحتها.  أعجبت 

 
4.   

 
ات والحصانة المنصوص عليهما ف   فيها الممب  

  تنتف 
  الخارج حول الحاالت الت 

 
 اإلدارة إخطارات من العاملي   ف

وتتلف 
يد بدون وجه 

َ
ق
ُ
  الخارج عىل  حق حت  وإن كان ذلك ألغراض تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. القواني   الدولية أو ت

 
بما أن العاملي   ف

ات والحصانة الوارد ذكرها أعاله عىل وجه الحرص لتحسي   استيفاء احتياجات تقديم  دراية بأن السلطات المحلية تمنح الممب  
مون باستخدامها ب ات شخصية، فهم يلب     أي إساءة استخدام. الخدمة وليس لمصالح أو ممب  

 
 ما يتوافق مع هذا الهدف مع تالف

  ينالونها من ممارسة مهام متصلة بالعالقات الديبلوماسية 
  الخارج إساءة استخدام المكانة المرموقة الت 

 
ال يجوز للعاملي   ف

 والقنصلية. 

 
 10 المادة

 المهام الخارجية

 
  تأدية المهام  .1

 
  إيطاليا والخارج. تستفيد الوكالة من العاملي   لديها ف

 
 المؤسسية ف

 

سند مهام التعاون الخارخر  باتباع إجراءات تكفل الحيادية،  .2
ُ
  الخدمة، فقد ت

 
ومت  ال تتوافر المهنية المالئمة بي   العاملي   ف

ام بحظر تجديدها تلقائًيا.  شيحات مع االلب    والشفافية، والتقييم المقارن للب 

 
يع  من ال 53ودون اإلخالل بأحكام المادة  .3   الخدمة أو المحالون للمعاش 165/2001رقم  مرسوم التشر

 
م العاملون ف ، يلب  

الذين ُيستدعون لتأدية أعمال خارجية للوكالة، بعدم إفشاء أي معلومات يدرون بها أثناء ممارسة مهامهم وبعدم ممارسة أي 
  مارسوا 

  البلدان الت 
 
كات أو إسداء استشارات ف فيها مهامهم خالل آخر عامي   عالوة عىل  أعمال مدفوعة المقابل لدى شر

ين   تؤدى للوكالة خالل العامي   األخب 
  تظهر بروفيالتها تعارض المصالح مع المهمة الت 

كات الت  عىل عالوة  الكيانات أو الشر
ي   تؤدى للوكالة خالل العامي   األخب 

  تظهر بروفيالتها تعارض المصالح مع المهمة الت 
كات الت   ن. الكيانات أو الشر

 
ال يجوز للعاملي   المحالي   للمعاش الذين مارسوا صالحيات إصدار األوامر أو صالحيات تفاوضية لصالح الوكالة، خالل  .4

السنوات الثالث التالية النتهاء عالقة العمل، ممارسة أي أعمال أو أنشطة مهنية ألطراف خاصة مستفيدة من األعمال 
مة والمهام المسندة بالمخالفة لما هو منصوص عليه باطلة وُيحظر عىل وتعتبر العق المضطلع بها بذات الصالحيات.  ود المبر

ام بإعادة    أبرمتها أو أسندتها التعاقد من المصالح الحكومية خالل السنوات الثالث التالية مع االلب  
األطراف الخاصة الت 
 المدفوعات المسددة. 

 
 11 المادة

 العالقات مع عامة الجماهير 

 
  اعتبارها عىل  يقيم العاملون .1

 
ام تضع ف ، المواطني   اإليطاليي   واألجانب، عالقات قائمة عىل الصدق واالحب  مع المستخدمي  

  يمكن أن تؤول عىل أنها سلوكيات تعصبية، أو عدائية، أو 
تجنب السلوكيات الت 

ُ
ا االختالفات الثقافية بحيث ت

ً
نحو مالئم أيض

ية؛ كما أن المستخدمي   عىل دراية كافي   يجب عليهم اتباعها ويستحق كل طلب يقدمونه نفس تميب  
ة باإلجراءات اإلدارية الت 

ية.    المعامالت التفضيلية أو التميب  
 
  أقل وقت ممكن بما يتوافق مع القانون مع تالف

 
ام، ويستوفيه العاملون ف  االهتمام واالحب 

 

شكل مقروء توفرها له اإلدارة ما لم تنص أحكام يجب عىل العامل الذي له عالقات مع الجماهب  أن يرتدي شارة تعريفية ب .2
  الحسبان. 

 
ها السياسة الخارجية ف   تثب 

 تقديم الخدمة عىل خالف ذلك مع وضع أمن العامل نفسه والمسائل الت 
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 12 المادة

 نصوص خاصة بالمديرين

 
لتحقيق األهداف المسندة، ويتبت  يمارس المدير المهام المسندة إليه باهتمام بناءا عىل وثيقة إسناد المهمة، ويسع  .1

 سلوكيات تنظيمية مالئمة لتأدية المهام. 

 

ها من المصالح  .2 قبل االضطالع بمهامه، يبلغ المدير المسئول عن منع الفساد وتحقيق الشفافية بمحافظ األوراق المالية وغب 
، مع المهمة العامة   موقف تعارض مصالح، محتمل أو َبي ِ 

 
  قد تضعه ف

  يمارسها.  المالية الت 
م المدير  الت  عالوة عىل ذلك، يلب  

  السكن يمارسون 
 
  نطاق الدرجة الثانية، زوج/ زوجة أو مشاركي   ف

 
بأن يعلن، قبل االضطالع بمهامه، عما إذا كان لديه أقارب ف

  اتخاذ أنشطة سياسية، أو مهنية، أو اقتصادية تجعلهم يتواصلون باستمرار مع المكتب الذي يجب أن يديره أو أنهم 
 
مشاركي   ف

قدم بمقتض  مرسوم رئيس الجمهورية  القرارات أو األنشطة ذات الصلة به. 
ُ
  ت
قدم البالغات سالفة الذكر بالشهادة الذاتية الت 

ُ
وت

/ كانون األول  28الصادر بتاري    خ    المعتمد، وتلزم المدير 445، والذي يحمل رقم 2000ديسمبر
وئ  يد اإللكب  رسل بالبر

ُ
، وت

  المعتمد خالل بإخطار الو 
وئ  يد اإللكب  ات ترد بالبر ورية  أيام من اكتشافه حدوثها.  10كالة بأي تغيب  يقدم المدير المعلومات الرص 
  المادة 

 
يع   15لتنفذ الوكالة ما هو منصوص عليه ف امات النشر فيما يخص فيما يخص " 33/2013رقم  من المرسوم التشر الب  
 ونية، واالستشارية". من يشغلون المناصب التنفيذية، والتعا

 
3.  ،   العالقة مع الزمالء، والمعاوني  

 
ا تتسم باإلخالص والشفافية ويتبت  سلوكيات نموذجية وحيادية ف

ً
يتخذ المدير مواقف

ستخدم الموارد الممنوحة لمكتبه حرًصا لألهداف 
ُ
والمستفيدين من اإلجراء اإلداري.  وعىل نحو مماثل، يهتم المدير بأن ت

 يجوز بأي حال من األحوال استخدامها ألغراض شخصية. المؤسسية وال 
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  المنشأة المسئول عنها، بتعزيز إقامة عالقات ودية قائمة  .4
 
بما يتوافق مع الموارد المتاحة، يهتم المدير بالصحة التنظيمية ف

، ويضطلع بمبادرات تهدف إل نشر المعلومات، وتدري ام بي   الموظفي  
ب العاملي   وتزويدهم بأحدث المعلومات، عىل االحب 

 ودمج مختلف األجناس، واألعمار، والظروف الشخصية وتقديرها. 

 

 عىل التقسيم العادل ألعباء العمل مع وضع قدرة العاملي   المتاحي   له،  .5
يسند المدير المراحل التمهيدية لألعمال بناءا

  الحسبان. 
 
ا لمعايب  المناوبة. ويسند المدير المهام ا ومواهبهم، ومهنيتهم ف

ً
ا وفق

ً
 إلضافية بناءا المهنية ومت  يكون ممكن

 
ات والتوقيتات المنصوص  .6 ام بالمؤشر   المنشأة المسئول عنها بالحيادية وبااللب  

 
يعمل المدير عىل تقييم العاملي   المعيني   ف

 عليها. 

 
ورية الالحقة؛ ويثب  هذا المحظور ويبلغ يأخذ المدير، حالما يعرف بوقوع أي محظور، عىل عاتقه فوًرا زمام التحركات  .7 الرص 

ا فورًيا إل السلطات القضائية الجنائية 
ً
عنه المكتب المسندة إليه اإلجراءات التأديبية؛ وحيثما يكون مطلوًبا، يتعاون ويرسل بالغ

 .
ا
يطة إخطار الرئيس أوًل ا بوقوع أي محظور من الع أو إل محكمة المدققي   شر

ً
  حالة تلقيه بالغ

 
، يتخذ كافة االحتياطات وف املي  

  
 
ا لما هو منصوص عليه ف

ً
القانونية لحماية المبلغ وعدم الكشف عن هويته دون داع  أثناء اتخاذ اإلجراءات التأديبية وذلك وفق

   30القانون الساري فيما يختص بهذا األمر )قانون 
ين الثائ  / تشر  اإلبالغ عن المخالفات(. ، المسىم 179، رقم 2017نوفمبر

 

  ال تتوافق مع الحقيقة والمتعلقة بتنظيم الوكالة ونشاطها.  .8
 المدير إمكانية أن تنتشر األخبار الت 

 
 ضمن حدود إمكانياته، يتالف

 ويعمل عىل تعزيز نشر المعرفة بالممارسات الجيدة واألمثلة الجيدة بغرض تعزيز الشعور بالثقة حيال الوكالة. 

 
ام  .9 م المدير بمراعاة االلب   بالقواني   المتعلقة بالتضارب، وتراكم الوظائف وتكليفات العمل من جانب الموظفي   التابعي   يلب  

يع  رقم    المرسوم التشر
 
ا لما هو منصوص عليه ف

ً
  الممارسات غب  القانونية "العمل المزدوج" وفق

 
 39/2013له، بغرض تالف

  تخضع للرقابة النصوص المتعلقة بعدم إسناد المهام وعدم توافقها لدى المصالح "
الحكومية ولدى الكيانات الخاصة الت 

ا للمادة 
ً
   6، من قانون 50و 49، الفقرتي   1العامة وفق

ين الثائ  / تشر  ". 190، رقم 2012نوفمبر

 
 13 المادة

ي الخارج
 
 نصوص خاصة بالمسئولير  عن مكاتب الوكالة ف

 
  المادة  . 1

 
من مرسوم رئيس الجمهورية رقم  13، والمادة 2الفقرة ، 2والمادة  12دون اإلخالل بما هو منصوص عليه ف

  مكاتب الوكالة بالخارج: 62/2013
 
 ، فباإلشارة إل الواقع المحدد للخدمة بالخارج، فالمسئولي   العاملي   ف

 
 

-  . ام المتبادل وتحفب   العاملي  
   يضطلعون بمسئولية تهيئة الظروف لتكون بيئة العمل متناغمة قائمة عىل االحب 

 
وف

م للعاملي   حد
  المكاتب عىل تعزيز الظروف لالستقبال المنظم والمحب 

 
ود الموارد المتاحة، يعمل المسئولون ف

  عىل نحو أفضل وبغرض أن يكفلوا لهم الصحة التنظيمية 
 
، والثقاف   الواقع العمىل 

 
  المقر، لدمجهم ف

 
المعيني   ف

  المكاتب؛
 
 ودمجهم ف



  17من  14صفحة 

 
ا للمادة يكفلون تنفيذ  -

ً
  يوفرها رئيس البعثة وفق

، الحرف ح( من 1، الفقرة 14تدابب  األمن الشخض  للعاملي   الت 
  بتاري    خ 

 وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدول  والوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 
مة بي   يوليو/ تموز  12االتفاقية المبر

 ؛2019
 التهم؛ينسقون تدابب  األمن الشخض  للموظفي   وعائ -

ات والحصانة المنصوص عليهما؛ -  يعملون عىل رصد ما يختص بالممب  

  القائمة الديبلوماسية حت   -
 
ية من جانب سلطات االعتماد حيال العاملي   غب  المدرجي   ف يخطرون بأي مواقف تمب  

 وإن كان ذلك لتطبيق المعاملة بالمثل؛

ام بأحكام القانون وهذ - ه المدونة فيما يخص تعارض المصالح، والتضارب، وتراكم يولون المزيد من االهتمام بااللب  
المهام، عالوة عىل نصوص مدونة الحماية من االستغالل، واالنتهاك، والتحرش الجنسيي   والمدونة المعنية بمنع 

  الفقرة  المضايقات""
 
ام بهذه األحكام من جانب  3من المادة  3المنصوص عليها ف ومكافحتها ويرصدون االلب  

. العامل  ي  

 
 14 المادة

ا للمادة 
ً
ي ال تهدف للرب  ح وفق

ي والهيئات التابعة الت 
 
من قانون  2، الفقرة 26مدونات األخالقيات لمنظمات المجتمع المدئ

125/2014 

 
ا للقسم  .1

ً
  أقرتها اللجنة  4.11وفق

  ال تهدف للرب  ح والت 
  قائمة الهيئات التابعة الت 

 
من "المبادئ التوجيهية للتسجيل ف

كة "، يجب أن يكون لدى المتقدمي   بطلب 88/2018والمعدلة بالقرار رقم  21/12/2017بتاري    خ  173بالقرار رقم  المشب 
 التسجيل مدونة أخالقيات وقواعد سلوك متوافقة مع هذه المدونة ومنشورة عىل الموقع المؤسس  للهيئة المتقدمة بالطلب. 

 
  بإلغاء ال .2

ة المثبتة لمدونة تأمر الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ    حالة االنتهاكات الخطب 
 
قائمة سالفة الذكر بإجراءات مسببة ف

ا للقسم 
ً
 ، الحرف ج( من المبادئ التوجيهية سالفة الذكر. 10األخالقيات وفق

 
 15 المادة

انية )الرعاية والهبات(  المصادر التكميلية للمير 

 

والمكاتب الخارجية، يجوز للوكالة أن تقيم اللجوء إل المصادر  لضمان جودة أفضل لخدماتها داخل المقار الوطنية، والمقار  .1
، الهبات.  قدم للمستخدمي  

ُ
  ت
انية وعىل وجه الخصوص: الرعاية، والخدمات الت   التكميلية للمب  

 
  تكون ذات طبيعة سياسية، أو نقابية، أو طائفية، أو د .2

  ترص  بصورة إيطاليا والوكالة والت 
حظر الصيغ اإلعالنية الت 

ُ
ينية؛ ت

تتسم برسائل فاحشة، أو خادشة، أو تعصبية، أو عرقية، أو باألحرى ُيكتشف أن محتواها يتعارض مع القواعد اإللزامية؛ تثب  
تعارض المصالح بي   األنشطة العامة للموظفي   ومجالهم الخاص؛ تتناقض مع دواع  المالءمة، مع وضع عادات وتقاليد بلد 

  الحسبان. 
 
 االعتماد ف

 

ة أو عبر هيئات  .3   يمارسها مباشر
تكفل الوكالة أال تكون طبيعة الطرف الذي يقدم الهبات والرعاية، عالوة عىل األنشطة الت 

 الوكالة أو ترص  كرامة األشخاص والبيئة. مهمة تابعة، متعارضة مع 

 تمارسه الوكالة ونوعيته. وسيول اهتمام خاص لكفالة أن تكون األنشطة موضوع الرعاية متوافقة مع مهام النشاط الذي 



  17من  15صفحة 

 

 16 المادة

ام البيئة واالستدامة  احي 

 

م البيئة، مع تعزيز توفب  الطاقة عل ى وجه  .1
انية، تكفل الوكالة تنظيم العمل والخدمات عىل نحو يحب    حدود مصادر المب  

 
ف

 الخصوص، وتخفيض استهالك المواد، وإعادة تدوير المواد المتجددة. 

 
  سياق خطة عمل معينة تشتمل عىل مختلف تلب    .2

 
م الوكالة عىل الصعيد المركزي وغب  المركزي بكفالة أعىل المعايب  البيئية ف

 المبادرات البيئية. 

وعىل وجه الخصوص، تعمل الوكالة عىل تكييف النصوص المعنية بحماية البيئة، وإنتاج المخلفات والتلوث والتخلص منهما 
ام بكافة الق يات األصول لمنتجات تكفل  واني   واللوائح السارية فيما يخص هذا األمر وتنفيذها. بااللب   وتوجه الوكالة مشب 

  سياق العملية اإلنتاجية. 
 
 االستدامة البيئية ف

 
ويجب عىل العاملي   الحفاظ عىل العمليات البيئية ونظافة البيئة عالوة عىل استخدام البنود، والمعدات، واألدوات عىل وجه  .3

 الحرص ألغراض العمل وإقرار سلوكيات تستهدف تقليل المخلفات وتوفب  الطاقة. 

 
 17 المادة

 اإلسهامات والدعم

 

ات ذات الطابع االقتصادي عىل أساس معايب  تتسم  .1 منح اإلسهامات، والمساعدات المالية، والودائع، والهبات، والممب  
ُ
ت

  القسم المختص "اإلدارة الشفاف
 
نشر ف

ُ
  موقع الوكالة. بالشفافية وت

 
 ة" ف

 
  لجنة التكريم عن المبادرات أو الفعاليات ذات الطابع  .2

 
ويجوز للوكالة أن تمنح دعمها أو أن تؤكد عىل استعدادها للمشاركة ف

 .  
، االقتصادي، الرياض  ، السياخ   

، اإلنسائ  ، العلىم   
 
اف، يجب أن تكون للمبادرات أهمية  الثقاف بغية الحصول عىل هذا االعب 

ة محددة زمنًيا؛ وأال تكون ذات طابع ربح  واضحة    فب 
 
ذ ف

َ
نف
ُ
، وأن ت ة؛ وأن يكون لها نتائج هامة وموثقة عىل الصعيد الدول  وكبب 

 .  حت  وإن كان ذلك عىل نحو غب  مباشر

 

 18 المادة

 قياس األداء وتقييمه

 
  انتهاكات هذه المدونة إل قياس 

 الشخض  وتقييمه. األداء تفض 
 

 

 19 المادة

ي المدونة الماثلة
 
امات المنصوص عليها ف  المسئوليات الناجمة عن انتهاك االلي  

 
  يحكمها القانون، تشتمل مخالفة أحكام هذه  .1

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

  
 
  تشي عليها األحكام المنصوص عليها ف

القواني   السارية وعقود العمل الجماعية  المدونة عىل قضايا المسئولية التأديبية والت 
  حاالت فردية محددة، تعتبر  لمختلف فئات العاملي   الذين تشي عليهم المدونة. 

 
وبشكل عام ودون اإلخالل بإصدار أحكام ف

  القانون وعقود العمل الجماعية 
 
ا لألحكام التأديبية المنصوص عليها ف

ً
لكل فئة من انتهاكات قواعد هذه المدونة انتهاكات وفق

  الوكالة. 
 
 فئات العاملي   ف

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

 



  17من  16صفحة 

 

  المادة  .3
 
ا لما هو منصوص عليه ف

ً
يع  3، الفقرة 54وفق هاكات الجسيمة أو ، تنطوي االنت165/2001، ومن المرسوم التشر

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

  تحكمها هذه المدونة، المادة 
من المرسوم  4، و3، و2، الفقرات 16اإلخالل بالتطبيق، عىل نحو مشابه للحاالت المنفردة الت 

 . 2013 / 62م الرئاس  رق
 

  القانون، واللوائح، وعقود العمل الجماعية.  .4
 
  الحاالت المنصوص عليها ف

 
  كافة األحوال يظل الفصل من العمل قائًما ف

 
 وف

 
  المادة  .5

 
  ضوء ما هو منصوص عليه ف

 
   62/2013من مرسوم رئيس الجمهورية  2ف

 
فيما يخص المرؤوسي   الوارد ذكرهم ف

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

 العالقات الت 

 
 20 المادة

 العلنية

ية، والفرنسية،  .1 تصبح هذه المدونة علنية بالنشر الدائم، سواء باإليطالية أو باللغات الرئيسية المستخدمة )اإلنجلب  
 ، نت الخاص بالوكالة ومقارها الخارجية وموقع وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدول  تغالية( عىل موقع اإلنب  واإلسبانية، والبر

  المادة وكافة المواقع المؤسسية المرت
 
ه من األنماط المنصوص عليها ف من مرسوم رئيس الجمهورية  17بطة به عالوة عىل غب 

  المشاركة مع  62/2013رقم 
 
كائها وكافة األنماط المفيدة ف   المشاري    ع التعاونية والمجتمعات المحلية. شر

 
 ف

  حالة عدم توافره، وثيقة إسناد المهمة، أو  .2
 
  ذات وقت توقيع عقد العمل أو، ف

 
أي مستند آخر مالئم إلقامة عالقة تعاون  ف

  المادة 
 
  والمرؤوسي   الوارد ذكرهم ف

سلم نسخة من هذه المدونة  2بي   الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائ 
ُ
من هذه المدونة، ت

 للتوقيع. 

 
اهة تسمح للمرؤوسي   أن يكونوا عىل دراية .3  

عقد للعاملي   أنشطة تدريبية فيما يخص الشفافية والب 
ُ
كاملة بمحتويات هذه   ت

  هذا المجال. 
 
باإلضافة إل ذلك، تمتد  المدونة عالوة عىل كل تحديث سنوي ونظام  للتدابب  واألحكام واجبة التطبيق ف

  الحسبان، إل المرؤوسي   
 
انية ف  مالءمة ومع وضع قيود المب  

  شكلها األكبر
 
األنشطة اإلعالمية الدورية والتدريبات الدورية، ف

  المادة اآلخرين ا
 
 . 2لوارد ذكرهم ف

 

 21 المادة

 قاعدة التنسيق

 

  مرسوم رئيس الجمهورية رقم  .1
 
، والمشتمل عىل المدونة 62/2013تضم نصوص المدونة الماثلة األحكام المنصوص عليها ف

 .  العامة لقواعد سلوك الموظفي   المدنيي  

  هذه المدونة عىل  تشي مدونة قواعد السلوك السارية لوزارة الشئون الخارجية والتعاو  .2
 
  كل ما لم يرد فيه نص ف

 
ن الدول  ف

  المادة 
 
 . 125/2014، من القانون رقم 2، الفقرة 23كافة العاملي   لدى الوكالة وكافة الهيئات العامة والخاصة الوارد ذكرها ف

 



  17من  17صفحة 

 22 المادة

 األحكام النهائية

 

  تعدل  .1
قرت بقرار المدير بالوكالة رقم أقر مدير الوكالة هذه المدونة، الت 

ُ
  أ
  2018أغسطس/ آب  29بتاري    خ  279تلك الت 

 
، ف
ح من المسئول عن منع الفساد  إطار خطة الثالث سنوات لمنع الفساد وتحقيق الشفافية للثالث سنوات الجارية، بناء عىل مقب 

  
ا للمادة رقم وتحقيق الشفافية بإجراء يتيح المشاركة بعد الحصول عىل رأي المجلس الوطت 

ً
  وفق

 2، الفقرة 20للتعاون اإلنمائ 
ا للمادة 113/2015من المرسوم الوزاري رقم 

ً
يع  رقم 5، الفقرة 54، ورأي هيئة التقييم المستقلة وفق ، من المرسوم التشر

 والتعديالت واإلضافات الالحقة.  165/2001

 

  الفقرة األول من هذه  .2
 
  لهذه المدونة من اليوم التال  عند تنفيذ اإلجراءات المنصوص عليها ف

المادة، سيشي النص النهائ 
نت الخاص بالوكالة.  ها عىل موقع اإلنب   من تاري    خ نشر

 
نشر تلك  .3

ُ
قر فيها تعديالت حيث ت

ُ
  ت
ا، باستثناء الحاالت الت 

ً
مد صالحية هذه المدونة للثالث سنوات القادمة أيض

ُ
ا، ت

ً
يقين

 التعديالت حسب األصول. 


