
 

 

  

 األخالقّيات وقواعد السُّلوك  مدونة 

 

 



 

 

 : مهيد ت  

للتنمية   الوكالة   قّدمت الدولية  واألخالقيّ   الئحة   اليمنية  السلوكات   هذه  قواعد 

ازلنّ ل  هدف وضع معايير  بلموظفيها؛   ضمان  لو،  لوكالة اهة والسلوك األخالقي في 

ومبادئ   بقيم  الموظفين  جميع  أداء    أثناء  واحترامها  الوكالة ومتطلبات  التزام 

 واجباتهم ومسؤولياتهم. 

 المعايير وأفضل الممارسات   بوضع ودعم  اليمنية الدولية للتنمية   الوكالة تلتزم  و

هذه  النّ   لتحقيق  تبعة الُم تحتوي  العمل.  مكان  في    أخالقيات    على  الالئحة زاهة 

بالقواعد  و للحفاظ على  متعلقة  الموظفين وذلك  سلوك يجب مراعاتها من قبل 

  ا  السلوك هذه جزء  الئحة جب أن تكون  يكما  زاهة والحياد.  عالية من النّ   مستويات  

 ال يتجزأ من عقود الموظفين.

  



 

 

 ة الجزء األول: أحكام أوليّ 

الاعتبار  يمكن   أنها    الئحةهذه  السلوكو   ات األخالقيّ   ئحة ال على  ب  قواعد  الدولية   الوكالةالخاصة  اليمنية 

 .للتنمية

 أهداف الالئحة: 

واألخالقية   ةبالتزاماتها القانونيّ للوفاء    قواعد السلوك هذه  الئحةمن خالل وضع    وكالةال   سعىت (1

خ تقديم  على  تقوم  عالية  دمة  التي  جودة  المصلحةذات  كما  ألصحاب  اليمنية   الوكالةتلتزم  . 

 ة.هنيّ ة وم  وحياديّ  ةومسؤوليّ بأمانة ونزاهة  مهامهابتنفيذ  للتنميةالدولية  

السلوك    الئحةتهدف   (2 أن  قواعد  ضمان  إلى  يؤدون  هذه  الموظفين  الرسمية   جميع  واجباتهم 

وحياديّ بمهنيّ  يخدمة  ة  العامة  بما  وضمان  المصلحة  ينظر    للوكالة،  المصلحةأن  إليهم   أصحاب 

ذلك يفعلون  أنهم  كما  على  ال  تشرح.  السلوك    الئحةهذه  الموظفينمعايير   شرحا   ومسؤوليات 

 . مفصال  

، وروحا    ا  ، نص ن والقواعد واألنظمة الساريةاالمتثال لجميع القواني  ي الوكالةيجب على كل موظف  (3

 .وكالةلاعملهم ب  ضمن مله الممنوحة أو المخولة الصالحياتأو ممارسة  مجباتهأثناء أداء وا

 : الّتعريفات 

 كالتالي:  الئحة عريفات في هذه الستكون التّ  ما لم يقتض السياق خالف ذلك

 .اليمنية الدولية للتنمية الوكالةيقصد بها   :وكالة ال 

ت أو العقارات أو أي مصالح  ُيقصد به شراء أو بيع أو تأجير السلع أو األعمال أو الخدما  شاط التجاري:النّ 

 فيها. 



 

 

ة  ُيقصد به حالة أو ظرف يكون فيه ألحد أعضاء فريق العمل مصلحة خاصة أو شخصيّ   تضارب المصالح: 

 وعي والحيادي لواجباتهم الرسمية. الموض  أدائهمكافية لتبدو وكأنها تؤثر على 

العام  العام    :المدير  المدير  به  يعينهيقصد  إدارة    الذي  للتنمية  الوكالةمجلس  الدولية  ليكون    اليمنية 

 .لوكالةمسؤوال  عن إدارة شؤون ا

الماليّ  الملكيّ   ة: الفائدة  أو  تعني  المباشرة  من    ةاالنتفاعيّ ة  األسهم  الفوائد ألي  التالية:  واألوراق   ،المالية 

الديون  ،المالية الشراكة،والتزامات  أو  الملكية  التّ و  ، ومصالح  أو  الدخل  أو  أو أيعويضااإلتاوات  غيرها    ت 

 مدفوعات من أي نوع. ال  من

 لها. ةسياسيّ  ةإدارة فرعيّ أو أي وكالة أو  ةفرديّ  وكالةأو  ؛ا   أو شركة؛ أو شراكة؛ أو ائتمانا  يعني فرد : الفرد 

 مع صاحب المصلحة.   الزواجببالدم أو  ينالمرتبط األشخاصيعني  :األقرباء 

في  ُيق   الموظف: يعمل  شخص  أي  به  للتنمية  الوكالةصد  الدولية  فيهماليمنية  بمن  العام   ،  المدير 

والمسؤولو اإلدارات  والمستشارون/ومديرو  والموظفون  اآلخرون  تعيينهم  ن  يتم  قد  الذين  الخبراء 

 وممارسة صالحياتها. أداء وظائفها في   لوكالةلمساعدة ا

 لخداع.بهدف ا الحيليقصد به ممارسة  :حايل التّ 

 : الئحة ال تطبيق  

ال للتنمية  الوكالةعلى جميع موظفي    الئحةتنطبق هذه  ن )على  واالستشاري  بمن فيهم  اليمنية الدولية 

 . لوكالةأفراد آخرين معينين لخدمة ا مدى القصير أو الطويل( أو أي فرد/ال

  



 

 

 المعايير العامة   -الثاني  الجزء  

 .وكالةالقواعد السلوك لموظفي  اتاألخالقيّ  الئحةيحدد هذا الجزء المعايير العامة ل

 جودة الخدمة: تعلقة ب الم  معايير  ال 

الموظ على  تقديم خدمات  يجب  وفعّ ،  سريعة  فين  إليها،  الوصول  وسريّ الةويسهل  لجميع  ومُ   ، ة،  حترمة 

 : تشمل  على أنها  تعريف جودة تقديم الخدماتيمكن  و. أصحاب المصلحة

 االتصال. ووسائل، عدات، واألفرادة، والُمالماديّ المرافق  وتتمثل في المظاهر العاّمة:  •

 ودقيق.  موثوق    القدرة على أداء الخدمة بشكل   ة:الموثوقيّ  •

 خالل وقت قصير نسبيا. المستفيديناالستعداد لمساعدة  االستجابة: •

 .لباقتهمحسن و الموظفين معرفة  :قة الث   •

 لمستفيديها.  وكالةالرعاية واالهتمام الفردي الذي توفره ال عاطف:التّ  •

 والواجبات:   ة المسؤوليّ 

للتنمية  لوكالةالنظام األساسي لمع مراعاة   ، يتحمل آخر معمول به  تعميم إداري  وأي    ،اليمنية الدولية 

الشخصيّ  المسؤولية  الالموظف  عن  أو  الناتجة  عواقب  ة  أعمال  واجبات  تقصيراتأي  أداء  عن  ه  تنشأ 

 ة. الوظيفيّ 

 أداء الواجب: معايير 

 تصاصات المنصوص عليها ذات الصلة:لالخ ا   ممكن ووفق ، إلى أقصى حد  يجب على الموظف

 وأمانة.  الوظيفية بكفاءة  واجبات الأداء  -أ



 

 

 ومسؤولة.   شفافة   م بطريقة  القيام بالمها -ب

 زاهة.ة والنّ ممكن من الشفافيّ  بأقصى قدر  تقديم الخدمة  -ت

 بمهام المكتب.االحتفاظ بسجالت ووثائق دقيقة تتعلق  -ث

 . وكالةاإلبالغ بصدق عن جميع شؤون ال -ج

 ة: حترافيّ ال معايير  

 :أن كل موظف من الموظفينيجب على 

 في نزاهة منصبه.  أصحاب المصلحةثقة  يكسب فيها يؤدي واجباته بطريقة   -أ

 واحترام.  وزمالئه العاملين بلطف   أصحاب المصلحة يعامل -ب

يناسب منصبه -ت الذي  بالقدر  إلى تحسين  يسعى،  المهنيّ األداء ومستوى    مستويات،  ة في الكفاءة 

 .وكالةال

 . ماة  مهنيّ  في هيئة   للهيئة إذا كان عضوا  ة المهنيّ و ةالمتطلبات األخالقيّ  يحترم -ث

 وجيهة. أسباب  مناسب أو   دون إذن   يتغيب وأالة بساعات العمل الرسميّ  يلتزم -ج

 مهنية. بطريقة   إضافيةمسؤوليات  أي يؤدي -ح

 واألخالقية:   ة األدبيّ المعايير  

على للتنمية  الوكالةموظفي    جميع  يجب  الدولية  المتطلبات    اليمنية  التالية   ةاألدبيّ مراعاة  واألخالقية 

 والحفاظ عليها:

 حلي بالصدق عند أداء واجباتهم.التّ  -أ

 استغالل المنصب أو الوظيفة. إساءة  تصل إلى حد  لدرجة    معينةعدم االنخراط في أنشطة   -ب



 

 

 .ألصحاب المصلحةوأمانة  المعلومات بدقة   عرض -ت

 .ةة بهدف تعزيز المنافع الشخصيّ أخالقيّ عدم االنخراط في سلوكيات غير  -ث

 .وكالةدم إساءة استخدام موارد الع -ج

 .مييز العنصري ضد أي شخصعدم ممارسة التّ  -ح

األخالقيّ التّ  -خ بالقيم  األساسيّ قيد  وة  والمساواة  اإلنصاف  في  المتمثلة  الفرديّ حماية  ة  ة  الحقوق 

 للزمالء أثناء أداء واجباتهم. 

 سجالت.  ةعدم تزوير أيّ  -د

 :ة يّ القانون   المعايير 

الموظف وا -أ للنظام األساسي  ا  جباته وفق يؤدي  فيه، ووفقا  البلد المقيم  اليمنية   لوكالةل  لدستور 

 .الدولية للتنمية

 .آخر أن ينتهك حقوق وحريات أي شخص   عند أداء واجباته ال يجوز ألي موظف -ب

 : اللباس   معايير 

 الوكالة أو خارجها.مقّر أثناء ممارستهم لمهامهم داخل  حترمةوُممالبس الئقة   الوكالةيرتدي أعضاء 

 معايير المشاركة في الشأن العام: 

  ة ة وأمانة وموضوعيّ بحياديّ   مهاّمهم  اليمنية الدولية للتنمية  الوكالةفي    الموظفين  جميع  يؤدييجب أن  

 ق العمل: أعضاء فر جميع ه يجب علىلذلك فإنو. ةة الشخصيّ وذلك بغض النظر عن آرائهم السياسيّ 

 ما. ا   سياسيّ ا  ة تدعم أو تنتقد حزبمّ عا عدم اإلدالء بتعليقات   -أ



 

 

أنها تضر( بالحياد    من شأنها المساس )أو قد تبدو منطقيا    ةأو علنيّ   عامة    اإلدالء بتعليقات    عدم -ب

 السياسي لمنصبه.

 ة. إال بهدف تعزيز واجباته الرسميّ  ا  على األمور التي شارك فيها مهني ا  يعل ق علن أال -ت

تعكس وجهات نظر   ة ويشير إلى أنهاعلنيّ أي تعليقات  ب  أو ضمني_  صريح    بشكل    _سواٌء  يدليأال   -ث

 ذلك. مخوال بإذا لم يكن  وكالةأو آراء ال

 للموظفين: الشؤون الخاصة  معايير  

الموظف -أ أن  التّ   يجب على  الرسميّ   أكد من  تتداخل مع  أنشطته غير  الرسميّ ة ال  في  ة  واجباته 

على  الوكالة،   تؤثر  يأو  أن  عليه كذلك  ويجب  منق سمعتها،  استطاع  ما  تعارض مخاطر    لل 

 . ممكندنى حّد  إلى أ ةمع واجباته الرسميّ الخاّصة  أنشطته

 ة. ة خالل ساعات العمل الرسميّ ال يجوز ألي موظف مزاولة األعمال الخاصّ  -ب

 الهدايا: معايير  

أو  ُت .1 الهدية  في مناسبة  الُم  ةالعطيّ عتبر  الموظفين    ة  عطيّ أو    هدية    ؛ةأو رسميّ   عامة    قدمة ألحد 

 .اليمنية الدولية للتنمية لوكالةل

 ، شريطة أن:رسمية بصفة     مان يتلقى أي موظف من الموظفين هدية  يجوز أ .2

ن المجاملة أو  معتاد ع  تعبير    وأن تكون مجرد،  ةالهدية ضمن حدود اللباقة العاديّ تكون   -أ

 ة للضيافة.وضمن المعايير العاديّ   البروتوكول

 ة. تكون الهدية غير نقديّ  -ب

 الموضوعة. أنظمتهافي  وكالةال تتجاوز الهدية القيمة التي قد تحددها ال  -ت

 



 

 

 ال يجوز ألي موظف:  .3

i.  ما؛  من شخص   غيرها من المنافعضيافة أو الهدايا أو ال التماسقبول أو 

من خالل   -أ تحقيقها  مصلحة يمكن  االمتناع   أداءلديه  من خالل  أو  لواجباته  الموظف 

 عن أدائها.

 فيها.  يكون للموظف دوٌر معينة بأعماليقوم  -ب

 . وكالةة مع ال ة أو قانونيّ تعاقديّ  عالقة  لديه -ت

ii.  نة من معادن ثمينة أو أحجار أو عاج أو الهدايا المكوّ   غيرها من  قبول هدايا المجوهرات أو

محمي بموجب   آخر  حيواني  التّ "أي جزء  الدوليّ اتفاقية  والنباتات جارة  الحيوانات  بأنواع  ة 

 ؛ "ة المعرضة لالنقراضالبريّ 

iii.  أنظمتهافي   وكالةأي نوع آخر من الهدايا تحدده ال أو. 

د المساس بنزاهة الموظف  يتم تقديمها بقص   هدية    من الموظفين  ال يجوز أن يتلقى أي موظف  .4

 أو موضوعيته أو حياده. 

لتقديمها في سجل    وكالة إلى ال  هاأن يعلن عن  ما   عطية  أو    يجب على الموظف الذي يتلقى هدية   .5

صرف التّ كيفية  والمتعلقة باستالم الهدايا    األنظمةإصدار ونشر    وكالةيتعين على الكما  الهدايا.  

 ها.ب

 متلكات: رعاية الم  معايير 

على النحو   المؤتمن عليهاممتلكات ال جميعيتخذ الموظف جميع الخطوات المعقولة لضمان حماية  (1

 ؛ءة استخدامها أو االستيالء عليهاالمناسب وعدم إسا

 عن الخسائر الناجمة عن المخالفة.  شخصيا    يكون مسؤوال  س( أعاله 1الموظف الذي يخالف البند ) (2



 

 

 زاهة المالية: النّ 

نفسه أو أي    ليموتل  منصبهاستخدام    اليمنية الدولية للتنمية  الوكالة ال يجوز ألي موظف في   .1

 غير قانوني أو غير مشروع. ر بشكل  آخ شخص  

 عند أداء  تضره  قد   مالّيةشخصي أو منفعة    قبول قرض    وكالةال  من موظفي ال يجوز لموظف .2

 في الوكالة.  واجباته

و  يستحسن  .3 إمكانياته  حدود  في  الموظف  يعيش  مسؤوليّ أن  أن  أي  تحمل  ماليّ يتجنب  ال  ة  ة 

 يمكنه الوفاء بها.

 حماية األصول: 

، بما في ذلك  لتحقيق مكاسب شخصية أو غيرها  وكالة للموظفين استخدام أصول ال  ال يجوز .1

المعدات  الماديةاألصول   والموارد    ؛والمواد  ؛والمرافق   ؛واألنظمة  ؛والسيارات  ؛واآلالت  ؛مثل 

المادية  غير  األصول  للملكية  وكذلك  الخاضعة  المعلومات  مع  و  ؛مثل    أصحاب العالقات 

 فقط.بها  دارة األعمال المصرح لهألغراض إ يستفيد منهمبل يجب أن ، المصلحة

ال  .2 إلى  الموظفون  تحت    وكالةيعيد  أو  حيازتهم  في  أو  حوزتهم  في  التي  الممتلكات  جميع 

 .، والتي حصلوا عليها نتيجة عملهم في الوكالةتعيينهم انتهاء عندسيطرتهم 

 الحياد: 

األوقات جميع  في  الموظف  على  وبحياديّ منصبه    واجبات  أداء   يجب  وفق موضوعيّ ة  األساسي    ا  ة  للنظام 

للتنمية  لوكالةل الدولية  له  اليمنية  يجوز  وال  أو  التّ ،  المعاملة  في  تتسمفريق  التي  بالممارسات   القيام 

 ة.فاسدة أو غير أخالقيّ  أو االنخراط في ممارسات   أو محاباة األقارب ةأو المحسوبيّ  االنحيازب



 

 

 الستحواذ غير المشروع على الممتلكات: 

أو    أو غير قانوني على حيازة الممتلكات  غير مشروع  ال يجوز ألي موظف استخدام منصبه للتأثير بشكل  

 . اقتنائها

 : أصحاب المصلحة تضليل  

 ألي أحد من أصحاب المصلحة.أو مضللة عن قصد  زائفةال يجوز ألي موظف إعطاء معلومات 

 حرش الجنسي: التّ 

 أحد من أصحاب المصلحة. أي ب جنسيا    أن يتحرشال يجوز ألي موظف  (1

، إذا كان الشخص الذي  مما يلي  حرش الجنسي" القيام بأي  تّ ، تشمل عبارة "الأعاله  (1)  البندفي   (2

 رحب به:أن عمله غير ُم يعلم بهذا الفعليقوم 

 ؛ جنسي لقاء  أو  نشاط   ممارسة لتقديم طلب أو الضغط من أج -أ

 ة؛ ذي الطبيعة الجنسيّ  الطائشأو  تعمدالجسدي الُم المسالتّ أو  -ب

أوأو   -ت التّ   األصوات  اإليماءات  أو  النكات  تلميحات  ةالجنسيّ   عليقاتأو  ذلك  في  بما    على؛ 

 آخر. شخص  الخاصة ب ةالجنسيّ  الخصوصيات

 تزوير السجالت: 

 . ألصحاب المصلحةال يجوز ألي موظف تزوير أي سجالت أو تحريف المعلومات 

 : نمر التّ 

 . آخروز ألي موظف أن يتنمر على أي شخص  ال يج -1



 

 

البند -2 "التنمر" في  المتكرر  أعاله  (1)  يشمل  العدواني  انتقاميالسلوك  والذي يكون  قاسيا  ،  أو  أو  ا     

 أو التأثير عليه سلبيا.  ويهدف إلى إضعاف الشخص ا   أو ُمهينا  خبيث

 اختيار الموظفين: 

على   موظف يجب  وتعزيز    وكالة ال  وظفيممن    كل  أن    مبدأالممارسة  يفترض  الموظفين   الذي  اختيار 

 ة.زاهة والكفاءة والمالءمعلى أساس النّ يجب أن يقوم 

 اآلخرين:   عن   صرف نيابة  التّ 

 قواعد السلوك واألخالق إذا:  الئحةالموظفين  أي موظف مننتهك ي .1

في   -أ نيابة  تسبب  عمل  بأي  شخص    القيام  الموظفون    حيث  ،آخر  عن  فعل  العملإذا    هذا 

 وك واألخالق؛قواعد السل الئحة ل يكون بمثابة انتهاك  س

أو  أو   -ب يسمح  شخص يوجّ أنه  شيء    ا  ه  أي  لفعل  سيطرته  أو  إشرافه  انتهاكتحت  يعد    الئحةل  ا   

 قواعد السلوك واألخالق.

يتعلق بأي شيء يتم تنفيذه دون علم الموظف أو    على ما  أعاله  )ب(ال ينطبق البند الفرعي )أ( و .2

 لمنعه. معقولة   موافقته إذا اتخذ الموظف خطوات  

 : ةالمحظور   األنشطة 

 :من الموظفين أن ال يجوز ألي موظف

  بالحصول على توظيف    ل أو توقع  أم  على أي    تكون مبنية  المصلحةأصحاب  مع    ات  أي قرار  يتخذ .أ

 في المستقبل. 



 

 

أو  يأو  يلتمس   . ب بشكل  يوصيأو    يقترحطلب  مباشر  مباشر    ،  غير  أصحاب ي  أل،  أو  من  طرف 

 . وكالةلل نتسب تجاري مع أي شخص ي ببدء أو استمرار نشاط   المصلحة

إحدى  من عضوية    أو الموظفين  اإلداريينأحد  من شأنها أن تؤدي إلى تنحية    في إجراءات    ينخرط . ت

 طبقة.الُمللقوانين   ا  وفق  الداخلية أو الخارجية الهيئات

 : السليمة وامر غير  األ اإلبالغ عن  

ال  رأىإذا   موظفي  واجباته  التّ   أن    وكالةأحد  أداء  أثناء  الصادرة  انتهاك    تصلعليمات  حد    الئحةإلى 

 ختصة.إبالغ األمر إلى السلطة الُم، فيجب عليه قواعد السلوكو األخالقيات

  



 

 

 الجزء الثالث: تضارب المصالح 
 

 المصالح: تضارب  

ُق .1 يبذل  أن  الموظف  على  وضع  يجب  في  يكون  أن  لتجنب  جهده  مصالحه   صارى  فيه  تتعارض 

 .ةة مع واجباته الرسميّ الشخصيّ 

يجوز ألي   .2 أخر  موظفال  أو أي مصلحة  امتالك أسهم  الموظفين  أو شراكة مع من  ى في شركة 

هذه األسهم أو وجود هذه  ، إذا كان امتالك  آخر  أو من خالل شخص    مباشر  هيئة أخرى، بشكل  

 ة.ة للموظف مع واجباته الرسميّ ارض المصالح الشخصيّ المصلحة سيؤدي إلى تع

 ة أن:ة مع واجباته الرسميّ الحه الشخصيّ يتعين على الموظف الذي تتعارض مص  .3

الالموارد البشريّ   إلدارةة  المصالح الشخصيّ   يعلن  .أ ل ألية توجيهات لتجنب واالمتثا  وكالةة في 

 ضارب؛ التّ 

 تتعلق بالموضوع.  مناقشاتعن المشاركة في أي  يمتنع . ب

عقد ما أو    ظف منُحال يجوز ألي مو،  ( )أ(3الفرعي )  البندمالم يصدر توجيه مخالف لذلك بموجب   .4

 : لـما   عقد  التأثير على منح 

 نفسه؛ .1

 أو زوجه أو أقاربه؛ .2

 ه؛ شريك أعمالأو  .3

 مصلحة فيها.  للموظفشركة أو شراكة أو هيئة أخرى يكون  أو  .4

ت .5 الشخصيّ   ق األنظمةيطبيتك  المصالح  الرسميّ عندما تتعارض  واجباته  الموظفين مع  ة  ة ألحد 

 ألغراض هذا القسم.



 

 

 .في العملة" مصلحة الزوج أو األقارب أو الشريك  ، تشمل "المصلحة الشخصيّ في هذا القسم .6

 سجل تضارب المصالح: 

ل  سجّ ُي  للوكالةة التابعة  في قسم وحدة الموارد البشريّ تضارب المصالح  مفتوح ل  بسجل    وكالة تحتفظ ال

 ضارب. ، مع توضيح طبيعة ومدى التّ ه الموظف المتضرر تفاصيل المصالحفي

  



 

 

 اإلعالم واالتصاالت : وسائل  الرابع الجزء  

 العالقات اإلعالمّية: 

 من خالل:  وكالةبشأن أي مسألة  تتعلق بأمور ال أصحاب المصلحةمع  وكالةتتواصل ال .1

 ؛التنفيذيالمدير  -أ

 .مجلس الوكالةأو أي شخص مفوَّض من قبل  -ب

ال .2 تتحمل  لوسائل    وكالةال  الموظفون  به  يدلي  تصريح  بأي  يتعلق  فيما  الموظفين  مسؤولية 

وبحسن نية    وكالةبعد الحصول على إذن  صريح  من ال  تحدثاإلعالم، مالم يكن هذا الموظف قد 

 وضمن نطاق واجباته. 

 حماية المعلومات: 

أو الخصوصّية التي   يجب على كل موظف من الموظفين الّتأكد من أن  المعلومات أو المستندات السرّية

أؤتمن عليها محميٌة بشكل  كاف من أن يتم اإلفصاح عنها بشكل  غير مناسب أو غير مقصود. لذلك ال  

ُيتوقع من الموظف اإلفصاح بشكل  مباشر أو غير مباشر عن المعلومات السرّية أو نشرها أو نقلها، سواٌء  

 كليا  أو جزئيا .

 : قنوات التصال 

على   .1 غير  يجب  السلوك  حوادث  عن  اإلبالغ  عند  التالية  االتصال  قنوات  استخدام  الموظفين 

 : القانوني أو غير األخالقي أو غير المهني

وقوع   .أ حالة  م  ما  حادثة  في  أكثر  أو  اثنين  المدير  بين  وبين  الموظفين  يتم التنفيذين   ، 

 .اليمنية الدولية للتنمية الوكالةاالتصال بمجلس إدارة 



 

 

 .التنفيذيما بين موظفين، يجب االتصال بالمدير  حادثة   في حالة وقوعو . ب

التّ  . ت الموظفين  على  مشاكل   المباشرين  مشرفيهممع    الدائم  واصليجب  بخصوص  للحديث 

 العمل.

ل .2 األخالقيالتصاالبالنسبة  غير  بالسلوك  المتعلقة  على  ت  يتعين  حسب  التنفيذيالمدير  ،   ،

 وسريع.  عادل   حقيق فيها بشكل  ومعالجتها أو التّ  ُعرضت عليهجميع المسائل التي  تحديد، الحاجة

 حقيقات: إجراء التّ 

ال ُت .1 التّ   بطريقة    تحقيقات    وكالةجري  فيها  بجديّ يتم  األمور  جميع  في  وصدق حقيق  ونزاهة  ة 

 وذلك أثناء أداء الموظفين لواجباتهم. مناسب  وبشكل  

خويف  أو الخداع أو التّ ال يجوز ألي موظف الحصول على أي معلومات عن طريق اإلكراه أو التواطؤ  .2

 أو الحيلة. 

ال .3 موظفو  المعينون  وكالةيسعى  ال  أو  التحقيقات    وكالة في  سير  على  أثناء  الحصول  إلى 

 ة.مستنير بشأن المسألة المعنيّ  المعلومات المطلوبة التخاذ قرار  

 : الئحة قواعد ال خرق  

سيتم اتخاذ اإلجراء المناسب    ،الئحةنتهاك أحد الموظفين للقواعد المنصوص عليها في هذه الفي حالة ا 

 . الساريةللقوانين  ا  وفق 

 راجعة: م  ال 

اليمنية    الوكالةبموافقة مجلس إدارة   لوكالةة التي تحددها افي الفترات الزمنيّ   الئحةال  هذه  تتم مراجعة

 .الدولية للتنمية
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