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ٌتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك
وأخالقٌات العون العمومً

ديباجة
انطالقا من أن خدمة المرفق العام ال تحتاج فحسب إلى الهٌاكل والتنظٌمات واألطر التشرٌعٌة
والترتٌبٌة ،بل تحتاج أٌضا إلى نظام قٌمً ومٌثاق أخالقً ٌجتمع حوله مختلف الفاعلٌن من أجل
تحقٌق التآزر والتنمٌة المستدٌمة.
وإٌمانا بؤهمٌة القطاع العام فً خدمة التنمٌة الشاملة.
واعتبارا وأن تؤطٌر مسؤلة السلوك واألخالقٌات المهنٌة داخل القطاع العام ،وبٌن مختلف المتدخلٌن
فٌهٌ ،تنزل فً سٌاق التفاعل مع المعاٌٌر الدولٌة لإلدارة الحدٌثة واالنسجام مع مقتضٌات الحوكمة
الرشٌدة ،بما ٌوفر إطارا لحماٌة العون العمومً من جهة ،وٌرشد سلوكه ونظم العالقات التً
ٌنسجها فً بٌئة العمل من جهة أخرى.
واستنادا إلى كون هذه الوثٌقة هً عبارة على مجموعة من القٌم والمبادئ والمعاٌٌر ،ذات وظٌفة
توعوٌة وإرشادٌة وتوجٌهٌة ،تهدف إلى ضمان احترام القانون وتإمن االلتزام بقٌم النزاهة
والشفافٌة والمساءلة والحٌاد من قبل العون العمومً.
وتؤسٌسا على أهداف هذه المدونة الرامٌة إلى تكرٌس منظومة قٌمٌة خاصة بالعون العمومً ،من
شؤنها معاضدة المنظومة القانونٌة التً ٌخضع لها ،من أجل مساعدته على القٌام بواجباته المهنٌة
وتحمله مسإولٌاته على نحو ٌستجٌب النتظارات المواطنٌن وتطلعاتهم لخدمة عمومٌة نزٌهة ،خالٌة
من كل أوجه الخروقات ،وباعثة على الثقة والطمؤنٌنة بٌن الهٌكل العمومً والمواطن.

ووعٌا بحاجة الهٌاكل العمومٌة إلى قواعد سلوكٌة ومبادئ أخالقٌة تسمو بالعالقات المهنٌة وتنمً
األداء وتحسّن المردود وتساعد العون العمومً على تجاوز الوضعٌات الخالفٌة التً قد تعترضه
طٌلة مساره المهنً.

وإٌمانا بؤن التعلق بقواعد هذه المدونة وااللتزام بها واالحتكام إلٌها من شؤنه أن ٌحسّن فً نظم
اإلدارة والتصرف العمومً وٌعزز قٌم النزاهة والشفافٌة والمساءلة وٌطور مناخ العمل وٌركز
أسس الحوكمة الرشٌدة.

تم وضع هذه المدونة لتنطبق على العون العمومً بالوكالة ،سواء كان معٌنا أو منتخبا.
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التعريفات
ٌقصد بالعبارات التالٌة على معنى المدونة ما ٌلً:
الحوكمة :هً نظام للرقابة والتوجٌه على المستوى المإسسًٌ ،حدد المسإولٌات والحقوق
والعالقات مع جمٌع الفئات المعنٌة وٌوضح القواعد واإلجراءات الالزمة لصنع القرارات الرشٌدة
المتعلقة بعمل الهٌكل .وهو نظام ٌدعم العدالة والشفافٌة والمساءلة وٌعزز الثقة والمصداقٌة فً بٌئة
العمل.

العون العمومي :هو كل شخص تعهد إلٌه صالحٌات السلطة العامة أو ٌعمل لدى مصلحة من
مصالح الدولة أو جماعة محلٌة أو مإسسة عمومٌة أو منشؤة عمومٌة أو غٌرها من الذوات التً
تساهم فً تسٌٌر مرفق عمومً.
الشفافٌة :هً الوضوح داخل الهٌكل العمومً وفً العالقة مع المواطنٌن (المنتفعٌن من الخدمة أو
ممولٌها) وعلنٌة اإلجراءات والغاٌات واألهداف.

النزاهة :هً منظومة القٌم المتعلقة بالصدق واألمانة واإلخالص والتفانً فً العمل حفاظا على
صورة الهٌكل الذي ٌنتمً إلٌه العون لدى العموم وحق المواطنٌن فً الحصول على المعلومات
الالزمة عن أعمال الهٌاكل العمومٌة حتى ٌتم التؤكد من أن عمل هذه الهٌاكل ٌتفق مع تحدٌد القانون
لوظائفهم ومهامهم.

النجاعة :هً التوظٌف األمثل من قبل العون العمومً للموارد المتاحة للهٌكل الذي ٌنتمً إلٌه
وتطوٌر أسالٌب العمل من أجل تحقٌق األهداف المنتظرة من الهٌكل بؤقل التكالٌف الممكنة.
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المسائلة :هً واجب المسإولٌن العمومٌٌن سواء كانوا منتخبٌن أو معٌنٌن ،تقدٌم تقارٌر دورٌة عن
نتائج أعمالهم ومدى نجاعتهم فً تنفٌذها.

المحاسبة :هً خضوع الذٌن ٌتولون الوظائف العمومٌة للمساءلة القانونٌة أو اإلدارٌة أو األخالقٌة
إزاء قراراتهم وأعمالهم سواء المحاسبة األفقٌة (مسإولٌة الموظف العمومً أمام جهات أخرى
موازٌة) أو العمودٌة (مسإولٌة الموظف العمومً أمام ناخبٌه وهٌئته المرجعٌة ،والمواطنٌن).

الفساد :هو كل عمل ٌتضمن سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظٌفة لتحقٌق مصلحة خاصة
مادٌة أو معنوٌة ذاتٌة لنفسه او غٌره.

االرتشاء :هو التماس العون العمومً أو قبوله بشكل مباشر أو غٌر مباشر لمنافع له أو لغٌره مقابل
القٌام بعمل هو من صالحٌاته أو اإلمتناع عنه.

المحسوبية :هً تنفٌذ أعمال لصالح فرد أو جهة ٌنتمً لها العون مثل حزب أو عائلة أو منطقة...
الخ دون أن ٌكونا مستحقٌن لها.

المحاباة :هً تفضٌل طرف على آخر عند إسداء الخدمة بغٌر حق للحصول على مصالح معٌنة.

الواسطة :هو التدخل لصالح فرد ما ،أو جماعة دون االلتزام بؤصول العمل والكفاءة الالزمة مثل
تعٌٌن شخص فً منصب معٌن ألسباب تتعلق بالقرابة أو االنتماء الحزبً.

نهب المال العام :هو الحصول على األموال العمومٌة والتصرف فٌها من غٌر وجه حق.

تضارب المصالح :التعارض بٌن الوظٌفة العمومٌة للعون العمومً ومصالحه الشخصٌة بما قد ٌإثر
فً اتخاذه للقرار وطرٌقة أدائه اللتزاماته ومسإولٌاته.
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الباب األول

قيم العمل في القطاع العام
1ـ احترام القانون ٌ :حرص العون العمومً ،أثناء أداء مهامه ،على احترام القانون وعلى شرعٌة
األعمال التً ٌقوم بها.

2ـ المساواة ٌ :حرص العون العمومً على تقدٌم الخدمة للمتعاملٌن وحرفاء المرفق الذي ٌنتمً
إلٌه بطرٌقة عادلة ومتساوٌة ،مهما كان جنسهم أو دٌنهم أو عرقهم أو لغتهم أو انتمائهم الفكري أو
السٌاسً.

3ـ اإلخالص ٌ :حرص العون العمومً على القٌام بمهامه بكل تفان وإخالص دون السعً إلى
تحقٌق مصلحة خاصة.

4ـ الحياد ٌ :حرص العون العمومً على عدم االنحٌاز ألي جهة كانت أو التفضٌل بٌن طالبً
الخدمة عند أداء مهامه.

5ـ النزاهة ٌ :عمل العون العمومً على أن ٌكون نزٌها فً عمله متقٌدا بمقتضٌات القانون
ومقاصده متحلٌا باالستقامة وكل ما من شؤنه المساس بثقة العموم فً صحة وسالمة األداء أو
السلوك ومتجنبا استغالل وظٌفته ألغراض خاصة.

6ـ النجاعة ٌ :سعى العون العمومً إلى حسن توظٌف الموارد البشرٌة والمادٌة والمالٌة لمإسسته
مع الحرص على بلوغ النجاعة المرجوة منه ،واتخاذ ما من شؤنه أن ٌمكن من تصوٌب أسالٌب
العمل المنتهجة.
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7ـ االنضباط في العمل ٌ :حرص العون العمومً على احترام توقٌت العمل وإنجاز المهام الموكولة
إلٌه بكل تفان وتجنب كل السلوكات المخلة به.

8ـ المساءلة ٌ :قوم العون العمومً بؤداء المهام المنوطة بعهدته وهو مسإول على ما ٌقوم به أو
ٌتخذه من قرارات عند أداء مهامه.

9ـ الحياة الخاصة  :حرمة الحٌاة الخاصة للعون العمومً مضمونة .وهو مطالب بفصل حٌاته
الخاصة عن وظائفه العمومٌة.
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الباب الثانً

العالقات بين األعوان العموميين
المحور األول

عالقة العون العمومي برؤسائه
ٌحرص العون العمومً على ما ٌلً:

1ـ احترام رإسائه دون سعً السترضائهم لكسب أي معاملة تفضٌلٌة.
2ـ االمتثال لتعلٌمات رئٌسه المباشر وتنفٌذها .فإذا كانت تلك التعلٌمات مخالفة بداهة للقانون ،فعلى
العون إعالم رئٌسه كتابٌا بهذا الخرق وال ٌلزم بتنفٌذ هذه التعلٌمات إال إذا أكدها الرئٌس المباشر
كتابٌا ،وعلى مسإولٌته.
وٌتوجب على العون العمومً فً كل الحاالت رفض تنفٌذ التعلٌمات التً تشكل جرٌمة ٌعاقب علٌها
القانون.
3ـ التعاون مع رإسائه وإفادتهم بنصائحه وبخبرته وبكل المعلومات التً بحوزته واإلعراض عن
تعمد مغالطتهم وعرقلتهم.
4ـ إعالم رئٌسه المباشر بكل خرق للقانون الحظه أثناء إنجاز العمل.
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المحور الثانً

عالقة العون العمومي بزمالئه
ٌحرص العون العمومً على ما ٌلً:

1ـ التعاون مع زمالئه بإفادتهم بآرائه ومساعدتهم على إٌجاد حلول لإلشكالٌات وتطوٌر أسالٌب
العمل.
2ـ تجنب التشكٌك فً كفاءة زمالئه.
3ـ التصرف بلباقة واحترام مع زمالئه والمحافظة على عالقات ودٌة معهم دون تمٌٌز.
4ـ احترام خصوصٌة زمالئه واالمتناع عن سوء استعمال معلومات تخص حٌاتهم الشخصٌة لغاٌة
اإلضرار بهم.
5ـ تجنب كل سلوك غٌر أخالقً وكل شكل من أشكال التحرش وكل تصرف من شؤنه أن ٌمس
باألخالق الحمٌدة.
6ـ المساهمة فً خلق مناخ عمل سلٌم وودي.
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المحور الثالث

عالقة العون العمومي بمرؤوسيه
ٌحرص العون العمومً على:

1ـ أن ٌكون مثاال ٌحتذى به من قبل مرإوسٌه وخاصة فٌما ٌتعلق باحترام مقتضٌات مدونة سلوك
األعوان العمومٌٌن.

2ـ مساعدة مرإوسٌه على تنمٌة مهاراتهم وحسن تؤطٌرهم قصد الرفع من مردودٌتهم.

3ـ تقٌٌم مردود مرإوسٌه بكل موضوعٌة وتجرد طبقا لنظام التقٌٌم الساري المفعول.

4ـ احترام حقوق مرإوسٌه والتعاون معهم دون تفضٌل أو تمٌٌز.

5ـ تحمل المسإولٌة شخصٌا عن األوامر والتعلٌمات التً ٌوجهها لمرإوسٌه.

6ـ التعهد بتؤكٌد تعلٌماته كتابٌا كلما تلقى احترازا كتابٌا صادرا عن أحد مرإوسٌه بتعلٌماته المقدوح
فً شرعٌتها.

7ـ المساهمة فً خلق مناخ عمل سلٌم وودي وتجنب الحط من كرامة مرإوسٌه والتحرش بهم.
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الباب الثالث

عالقة العون العمومي بمحيطه
المحور األول

عالقة العون العمومي بمستعملي المرفق العام
ٌقوم العون العمومً بإسداء خدمات لفائدة مستعملً المرفق العام بكل فاعلٌة وكفاءة فً إطار
احترام علوٌة القانون ومقتضٌات المصلحة العامة واستمرارٌة المرفق العام.

1ـ ٌعامل العون العمومً مستعملً المرفق العام بكل احترام.

2ـ ٌحرص العون العمومً على أن ٌكون متفرغا لخدمة مستعملً المرفق العام وٌجٌب على
المطالب والشكاٌات فً اآلجال.

3ـ ٌحترم العون العمومً حقوق ومصالح مستعملً المرفق العام وٌحرص على معاملتهم على قدم
المساواة دون تمٌٌز على أساس العرق أو الجنس أو الجنسٌة أو الدٌن أو المعتقد أو الرأي السٌاسً
أو االنتماء الجهوي أو الثروة أو المركز الوظٌفً أو أي شكل من أشكال التمٌٌز.

4ـ ٌمتنع العون العمومً عند القٌام بوظائفه عن أي تصرف قد ٌإدي إلى اإلضرار بشخص أو
مجموعة أشخاص أو هٌئة ما وٌحرص على مراعاة حقوق الغٌر ومصالحه المشروعة.

5ـ ٌولً العون العمومً عناٌة خاصة باألشخاص ذوي االحتٌاجات الخصوصٌة وٌحرص على
تقدٌم العون والمساعدة الالزمٌن لهم.
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6ـ ٌعمل العون العمومً على تمكٌن المواطنٌن من النفاذ إلى الوثائق اإلدارٌة فً حدود صالحٌاته
وطبقا للتشرٌع الجاري به العمل.

7ـ ٌمتنع العون العمومً عن تسرٌب المعطٌات والمعلومات الشخصٌة الخاصة بمستعملً المرفق
العام التً اطلع علٌها بمناسبة القٌام بوظٌفه وعن استعمالها لغاٌات غٌر مهنٌة.

المحور الثانً

عالقة العون العمومي بوسائل اإلعالم
1ـ ٌمتنع العون العمومً عن اإلدالء بؤي تصرٌح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق
رسمٌة عن طرٌق الصحافة أو غٌرها من وسائل اإلعالم حول مواضٌع تهم وظٌفته أو الهٌكل
العمومً الذي ٌعمل به بدون اإلذن المسبق والصرٌح من رئٌسه المباشر أو رئٌس الهٌكل الذي
ٌنتمً إلٌه.
2ـ ٌجب على العون العمومً أن ٌمتنع عن القٌام بتصرٌحات مهما كان نوعها تتعارض
مع التكتم المهنً والحفاظ على المصلح العلٌا للدولة.

3ـ ٌمتنع العون العمومً عن عرقلة اإلفصاح عن وثائق أو معطٌات رسمٌة ٌتوجب أو ٌسمح
بنشرها للعموم وعن نشر معلومات مغالطة أو غٌر صحٌحة حول مواضٌع تهم وظٌفته أو الهٌكل
العمومً الذي ٌعمل به.

 4ـ ال ٌمكن للعون العمومً نشر معلومات أو وثائق ذات صلة بوظٌفته أو بالهٌكل العمومً الذي
ٌنتمً إلٌه إال طبقا للتشرٌع الجاري به العمل.
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المحور الثالث

النشاط السياسي
ٌحرص العون العمومً على أن ال تمس نشاطاته السٌاسٌة أو الفكرٌة بثقة كل المتعاملٌن مع اإلدارة
ورإسائه فً العمل فً قدرته على آداء مهامه بكل حٌاد.

1ـ ٌمتنع العون العمومً عن استغالل مركزه من أجل غاٌات سٌاسٌة أو حزبٌة.

2ـ ٌمتثل العون العمومً للقوانٌن التً تمنع علٌه ممارسة نشاط سٌاسً أو حزبً بسبب خصوصٌة
مركزه أو وظائفه.

3ـ ٌقوم العون العمومً بؤداء وظائفه بكل حٌاد وموضوعٌة بغض النظرعن آرائه السٌاسٌة
أوانتمائه الحزبً.
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الباب الرابع
تضارب المصالح والتصريح بالممتلكات وتقبل الهدايا
المحوراألول

تضارب المصالح
عند شعور العون بوجوده فً وضعٌة تضارب مصالح أو خشٌة من الوقوع فٌهاٌ.علم آنٌا رئٌسه
المباشر الذي ٌبادر ي حالة ثبوتها باتخاذ االجراءات المالئمة لوضع حد لهاٌ .تولى العون العمومً
مهما كانت رتبته بمجرد مباشرته لمهامه التصرٌح كتابة لرئٌسه المباشر بحاالت المصالح الخاصة
التً من شانها ان تتضارب مع االلتزامات الموكولة له.

المحور الثانً

التصريح بالممتلكات

ٌخضع العون العموم بداٌة من شروعه فً عمله فً رتبة أو وظٌفة معٌنة ،وكل ما اقتضت طبٌعة
وظٌفته حسب ما ٌحدده القانون أو النظام األساسً ،لواجب التصرٌح على الشرف بؤمالكه وأمالك
قرٌنه وأبنائه القصر سواء كانت منقولة أو عقارات .وٌتم تحٌٌن أو تجدٌد التصرٌح بصفة دورٌة
حسب الفترة التً ٌحددها القانون أو النظام األساسً ،كما ٌتولى العون العمومً القٌام بالتصرٌح
على ممتلكاته بمجرد انتهاء مهامه.
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المحورالثالث

الهدايا والفوائد وغيرها من االمتيازات
ٌمتنع العون العمومً عن طلب أو اشتراط أو قبول هداٌا أو هبات أو فوائد مهما كانت لنفسه أولفائدة
الغٌر قد ٌكون لها تؤثٌر مباشر أو غٌر مباشر على موضوعٌته فً آداء مهامه.

المحورالرابع

النشاط الموازي
ال تتناسب صفة العون العمومً مع كل نشاط ٌتضارب مع شرف مهنته أو ٌخل بؤداء واجباته وال
ٌسمح للعون العمومً بممارسة نشاط آخر مواز مقابل إال بترخٌص ٌخول له الجمع فً نطاق
القوانٌن والتراتٌب المنظمة لنشاطه األصلً.
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