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 خاص بالمؤسسة

 
 

 Peter de Rooij بيتر دي رويج
 المدير

 ملحق

  قانون السلوك اإلداري الجيد للعاملين بالمؤسسة األوروبية للتدريب لتنظيم سلوكم تجاه العامة

الممتازة الخدمة  

 
 لخدمة المصلحة العامة. وبالتالي المجموعة العمل لخدمة مصالح واجب بها والعاملين المؤسسةكل من  عاتق على يقع

 منفتحة، يسهل الوصول إليها وتدار بشكل سليم. ينظر العامة عن وجه حق خدمة ممتازة وإدارة

 ومن أجل تحقيق خدمة ممتازة يجب أن تتسم المؤسسة والعاملون بها باللياقة والموضوعية والحيادية.

 



 الهدف

 
من أجل اإليفاء بالتزامها تتعهد المؤسسة أن تلتزم بمعايير السلوك اإلداري الجيد الواردة في هذا القانون وأن تسترشد بها في عملها اليومي، وذلك 

 باتباع سلوك إداري جيد، خاصة في تعامالتها مع العامة.
 

 
 المدى

 
طبق عليه الالئحة المفروضة على موظفي المجموعات األوروبية، وشروط التعيين الخاصة بغيرهم من العاملين م لكل من ت  لز  هذا القانون م  

، وما بخالف ذلك من األحكام التي تنظم العالقة بين المؤسسة وموظفيها والتي تسري على بالمجموعات األوروبية )انظر: "الئحة الموظفين"(
 موظفي المجموعات األوروبية وغيرهم من العاملين بها على حد سواء.

ريب...الخ، ممن يعملون لصالح كما ينبغي على األفراد الذين تم تعيينهم بعقود مدنية، والخبراء المنتدبين من القطاع العام الوطني، والعاملين تحت التد
 المؤسسة االسترشاد بهذا القانون في عملهم اليومي.

 
 تحكم الئحة الموظفين وحدها العالقة بين المؤسسة وموظفيها.

  . المبادئ العامة لإلدارة الجيدة 1

 المبادئ التالية: تراعي المؤسسة  في عالقتها بالعامة

 الشرعية

 طبقا لألحكام واإلجراءات المنصوص عليها في تشريعات المجموعة. تحترم المؤسسة القانون وتتعامل

 المساواة وعدم االضطهاد 

نية تحترم المؤسسة مبدأ عدم االضطهاد وتضمن المساواة في معاملة كل فرد من أفراد العامة دون أي اعتبار للجنسية أو الجنس أو األصول األث
و السن أو الميول الجنسية. ولذلك يتحتم في حالة التفرقة في معاملة حالتين متشابهتين أن يكون هناك سبب والعرقية أو الديانة والمعتقدات أو اإلعاقة أ

 واضح يبرر ذلك في التفاصيل الخاصة بالحالة المعنية.

 التناسب

 تضمن المؤسسة تناسب اإلجراءات التي تتخذها مع الهدف المرجو تحقيقه من خاللها.

  لى أال يؤدي هذا القانون أبدا إلى فرض أعباء إدارية ومادية ال تتناسب مع المكاسب المرجوة من ورائها.وستعمل المؤسسة بشكل خاص ع

 الثبات

  على المؤسسة أن تثبت على سلوكها اإلداري وأن تتابع ممارساتها المعهودة، ويستوجب الخروج عن هذه القاعدة تبريرا مناسبا. 

 

  لجيد. إرشادات لتحقيق السلوك اإلداري ا2

 الموضوعية وعدم االنحياز

توقع منهم التصرف بشكل على الموظفين التصرف بموضوعية وبدون انحياز من أجل خدمة مصالح المجموعة وتحقيق المصلحة العامة. كما ي  
لسياسي هي  الدوافع وراء مستقل في إطار السياسة الموضوعة من قبل المؤسسة، وال يجوز أبدا أن تكون األهداف الشخصية أو الوطنية أو الضغط ا

 تصرفاتهم.

  معلومات عن اإلجراءات اإلدارية

ن في حالة احتياج أحد من الجمهور إلى معلومات تتعلق باإلجراءات اإلدارية الخاصة بالمؤسسة فعلى الموظفين العمل على تزويده بها في غضو
 الفترة المحددة إلتمام هذا اإلجراء.

 

 
 



 ف المعنية بالمؤسسة. معلومات عن حقوق األطرا3

 االستماع إلى كل المستفيدين بشكل مباشر

 يجب على طاقم العمل إتاحة الفرصة أمام األطراف المعنية إلبداء آرائهم إذا ما نص قانون المجموعة على ذلك.

 وجوب تبرير القرارات

 يتم إعالم األشخاص والجهات المعنية به.يجب أن يتضمن نص أي قرار تتخذه المؤسسة على عرض واضح لألسباب التي قام عليها وأن 

تخذ بشكل كامل ومفصل. أما إذا استحال التعرض إلى األسباب التي قامت عليها قرارات فردية بشكل مفصل،        وكقاعدة عامة يجب تعليل أي قرار ي  
بردود موحدة تحتوي على األسباب عن ذلك  نظرا لضخامة عدد األشخاص المعنيين بنفس القرارات على سبيل المثال، فإنه يمكن االستعاضة

  الرئيسية وراء اتخاذ تلك القرارات. إال أنه ينبغي تقديم تعليل مفصل لكل طرف معني يطلب ذلك تحديدا.

 وجوب النص على إجراءات طلب إعادة النظر

ن تشرح السبيل إلى ذلك )اسم وعنوان مكتب الشخص يجب أن تنص القرارات المدونة بمنتهى الوضوح على إمكانية تقديم طلب إلعادة النظر فيها وأ
 أو القسم المسئول الذي يقدم له طلب إعادة النظر وآخر ميعاد للتقديم( إذا ما نص قانون المجموعة على ذلك.

أو  230بقا للمادة رقم ط ينبغي أن تشير القرارات إلى إمكانية رفع دعوى قضائية أو/ و تقديم الشكاوى للمفوضية األوروبية للتحقيق في الشكاوى 
 من اتفاقية تأسيس المجموعة األوروبية. 195المادة 

 

 . كيفية التعامل مع االستفسارات4

  تتعهد المؤسسة بالرد على االستفسارات بشكل مناسب وفي أسرع وقت ممكن.

 طلبات الحصول على الوثائق والمستندات

طلب إلى المسئول عن المبيعات في مكتب اإلصدارات الخاص بالمجموعة األوروبية أو إلى في حالة إذا ما قد تم نشر الوثيقة يتم إرشاد صاحب ال
بيل المثال، مراكز حفظ الوثائق أو مراكز االستعالم التي تتيح له الوصول إلى الوثائق والمستندات مجانا، كمراكز المعلومات التابعة للمؤسسة على س

 مكن الحصول على العديد من الوثائق عبر اإلنترنت.أو مراكز التوثيق األوروبية وغيرها. كما ي

 قواعد الحصول على الوثائق والمستندات مدونة ضمن مقياس خاص.

 المراسالت

من اتفاقية تأسيس المجموعة األوروبية ومع مراعاة النسبة والتناسب الرد على ما يصلها من خطابات بلغة  21يتعين على المؤسسة طبقا للمادة رقم 
 ذي بدأت به المراسلة على أن تكون هذه إحدى اللغات الرسمية بالمجموعة.الخطاب ال

يوم عمل رسمي من تاريخ وصوله للقسم المختص في المؤسسة. ويجب أن يتضمن  15ويتم إرسال الرد على أي خطاب موجه للمؤسسة في خالل 
 الرد تحديدا للشخص المسئول عن المسألة وكيفية االتصال به.

يوم عمل رسمي وكذلك في الحاالت التي يستوجب الرد فيها مزيدا من المجهود، للتشاور فيما  15التي يتعذر فيها إرسال الرد خالل  أما في الحاالت
وء ما بين أقسام المؤسسة أو القيام بالترجمة مثال، فإنه يجب على الموظف المسئول إرسال رد مبدئي يحدد فيه  تاريخ إرسال الرد النهائي في ض

 ه هذا األخير من عمل إضافي، مع مراعاة مدى إلحاح وتعقيد الموضوع محل التساؤل.يستلزم

  ِ  ِ بل قسم آخر غير ويجب إعالم صاحب االستفسار باسم وعنوان مكتب الشخص الذي تم تحويل خطابه إليه في حالة إذا ما كان الرد سيتم من ق 
 ذلك الذي تم إرسال الخطاب عليه في األساس.



القواعد على المراسالت الغير مناسبة كالخطابات المكررة أو المهينة أو تلك التي ال جدوى منها. وفي هذه الحالة تحتفظ المؤسسة وال تنطبق هذه 
 بحقها في قطع هذه المراسالت وعدم الرد عليها.

 االتصاالت الهاتفية

تصاالت الهاتفية. وفي حالة عدم تمكنهم من تلقي المكالمة فعليهم ينبغي على الموظفين التعريف بأنفسهم وبالقسم الذي يعملون به عند الرد على اال
 إعادة االتصال في أسرع وقت ممكن. 

لك من عند الرد على االستفسارات ال يجوز للموظف إمداد المتسائل سوى بمعلومات تتعلق بما يقع في نطاق مسئولياته المباشرة. أما فيما خالف ذ
ر إلى مصدر المعلومات المناسب. وعلى الموظفين تحويل المتصل إلى رؤسائهم أو استشارتهم في المسألة قبل حاالت فعليه توجيه صاحب االستفسا

 اإلدالء بأية معلومات إذا استوجب األمر ذلك.

لي بها. وإن لم يكن قد و إذا ما تعلق االستفسار بأحد المجاالت المكلف بها الموظف فعليه أن يتأكد من هوية المتصل ومن عالنية المعلومات قبل أن يد
داء سبق التصريح بهذه المعلومات من قبل يحق للموظف أن يعتبر اإلدالء بها معارضا لمصالح المجموعة ويتحفظ عليها، وعليه في هذه الحالة إب

 ن هذا مناسبا للموقف.من الئحة الموظفين على أن يكو 17أسباب عدم كشفه عن هذه المعلومات مشيرا إلى إلزامه بالكتمان طبقا للمادة رقم 

 وينبغي على الموظفين طلب االستفسارات الهاتفية في شكل كتابي إذا رأوا حاجة لذلك.

  البريد اإللكتروني 

 على الموظفين الرد على الرسائل اإللكترونية بسرعة متبعين في ذلك اإلرشادات التي وردت تحت االتصاالت الهاتفية.

  طبيعتها تعادل الخطابات فإنه سيتم أيضا التعامل معها طبقا لإلرشادات الخاصة بالمراسالت وتخضع لنفس المواعيد.ونظرا ألن الرسائل اإللكترونية ب

 الطلبات المقدمة من وسائل اإلعالم

ا تعلقت طلباتهم تعتبر وحدة المعلومات واالتصاالت هي المسئولة عما يخص األعالم، غير أنه يمكن للموظفين الرد على ممثلي وسائل اإلعالم إذا م
 بمعلومات تخص أمورا فنية تدخل تحت طائلة مسئوليات هؤالء الموظفين.

 

 . حماية البيانات الشخصية والمعلومات السرية 5

 تتعهد المؤسسة وموظفوها باحترام ما يلي بشكل خاص:

 .القوانين التي تحمي خصوصية الفرد والبيانات الشخصية 

 من اتفاقية تأسيس المجموعة األوروبية وخاصة تلك التي تتعلق بالسرية المهنية. 287ادة رقم االلتزامات المنصوص عليها في الم 

 .التعليمات التي تنص على السرية في حالة التحقيق الجنائي 

  وملحقي الئحة الموظفين رقم  9السرية في األمور التي تدخل في نطاق اللجان واألجهزة العديدة التي جاءت في المادة رقمII و III . 

 

 . الشكاوى6
 

 مؤسسة التدريب األوروبية

ا يمكن تقديم الشكاوى التي تتعلق بخرق أحد المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون لرئاسة مؤسسة التدريب األوروبي مباشرة والني ستحوله
 بدورها إلى القسم المعني.

ين. ويبقى أمام صاحب الشكوى بعدها شهرا كامال للتقدم بطلب إلعادة النظر وعلى المدير أو رئيس القسم الرد على الشكوى كتابيا في غضون شهر
 في نتيجة شكواه يتقدم به لمدير مؤسسة التدريب األوروبية. وعلى األخير الرد على طلب إعادة النظر في خالل شهر واحد.



 المفوض األوروبي للتحقيق في الشكاوى

من اتفاقية تأسيس المجموعة األوروبية والقانون  195بي للتحقيق في الشكاوى طبقا للمادة رقم يمكن أيضا تقديم الشكاوى إلى المفوض األورو
 األوروبي للتحقيق في الشكاوى. 
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