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ديباجة
انطالقــا مــن أن خدمــة املرفــق العــام ال تحتاج فحســب إلــى الهيــاكل والتنظيمــات واألطر التشــريعية
والترتيبيــة ،بــل تحتــاج أيضــا إلــى نظــام قيمــي وميثــاق أخالقــي يجتمــع حولــه مختلــف الفاعليــن
مــن اجــل تحقيــق التــآزر والتنميــة املســتديمة.
و إيمانــا بأهميــة القطــاع العــام بمختلــف مكوناتــه ،إدارة كانــت أو جماعــة عموميــة أو مؤسســات أو
منشــآت عموميــة ،يف خدمــة التنميــة الشــاملة.
واعتبــارا وان تأطيــر مســألة الســلوك واألخالقيــات املهنيــة داخــل القطــاع العــام ،وبيــن مختلــف
املتدخليــن فيــه ،يتنــزل يف ســياق التفاعــل مــع املعاييــر الدوليــة لــإدارة الحديثــة واالنســجام مــع
مقتضيــات الحوكمــة الرشــيدة ،بمــا يوفــر إطــارا لحمايــة العــون العمومــي مــن جهــة ،ويرشــد ســلوكه
ونظــم العالقــات التــي ينســجها يف بيئــة العمــل مــن جهــة أخــر ى.
واســتنادا إلــى كــون هــذه الوثيقــة هــي عبــارة ىلع مجموعــة مــن القيــم واملبــادئ واملعاييــر ،ذات
وظيفــة توعويــة وإرشــادية وتوجيهيــة ،تهــدف إلــى ضمــان احتــرام القانــون وتؤمــن االلتــزام بقيــم
النزاهــة والشــفافية واملســاءلة والحيــاد مــن قبــل العــون العمومــي.
وتأسيســا ىلع أهــداف هــذه املدونــة الراميــة إلى تكريــس منظومة قيميــة خاصة بالعــون العمومي،
مــن شــانها معاضــدة املنظومــة القانونيــة التــي يخضــع لهــا ،مــن اجــل مســاعدته ىلع القيــام
بواجباتــه املهنيــة وتحملــه مســؤولياته ىلع نحــو يســتجيب النتظــارات املواطنيــن وتطلعاتهــم
لخدمــة عموميــة نزيهــة ،خاليــة مــن كل أوجــه الخروقــات ،وباعثــة ىلع الثقــة والطمأنينــة بيــن
الهيــكل العمومــي واملواطــن.
ووعيــا بحاجــة الهيــاكل العموميــة إلــى قواعــد ســلوكية ومبــادئ أخالقية تســمو بالعالقــات املهنية
وتنمــي األداء وتحســن املــردود وتســاعد العــون العمومــي ىلع تجــاوز الوضعيــات الخالفيــة التــي
قــد تعترضــه طيلــة مســاره املهنــي.
يحســن يف
وإيمانــا بــان التعلــق بقواعــد هــذه املدونــة وااللتــزام بهــا واالحتــكام إليهــا مــن شــانه أن
ّ
نظــم اإلدارة والتصــرف العمومــي ويعــزز قيــم النزاهــة والشــفافية واملســاءلة ويطــور منــاخ العمــل
ويركــز أســس الحوكمــة الرشــيدة.
وحرصــا ىلع إيجــاد مدونــة عامــة للســلوك واألخالقيــات يف كل القطــاع العــام ،تنطلــق منهــا وترتكز
عليهــا وتنســجم معهــا مختلــف مدونــات الســلوك واألخالقيــات الخصوصيــة ،الخاصــة بــكل قطــاع
وســلك يف مختلــف الهيــاكل العموميــة.
تــم وضــع هــذه املدونــة لتنطبــق ىلع العــون العمومــي يف مفهومــه الشــامل ويف جميــع الهياكل
العموميــة دون اســتثناء ،ســواء كان معينــا أو منتخبا.
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التعريفات
يقصد بالعبارات التالية ىلع معنى هذه املدونة ما يلي:
الحوكمة :هي نظــــــــام للرقابة والتوجيه ىلع املستــــــــوى املؤسسي ،يحــــــــدد املسؤوليات
والحقــــــــوق والعالقــات مــع جميــع الفئــات املعنيــة ويوضــح القواعــد واإلجــراءات الالزمــة لصنــع
القــرارات الرشــيدة املتعلقــة بعمــل الهيــكل .وهــو نظــام يدعــم العدالــة والشــفافية واملســاءلة
ويعــزز الثقــة واملصداقيــة يف بيئــة العمــل.
العـ�ون العمومـ�ي :هــو كــــــــل شــخص تعهــد إليــه صالحيــــــــــات السلطــــــــــــة العامــــة أو
يعمــل لــدى مصلحــة مــن مصالــح الدولــة أو جماعــة محليــة أو مؤسســة عموميــة أو منشــاة عموميــة
أو غيرهــا مــن الــذوات التــي تســاهم يف تســيير مرفــق عمومــي.
الشــفافية :هـ�ي الوضـ�وح داخ�لـ الهي��كل العمومــي ويف العالقـ�ة م��ع املواطنيــن (املنتفعيــن مــن
الخدمــة أو مموليه��ا) وعلني��ة اإلج��راءات والغاي��ات واأله��داف.
النزاهــة :هــي منظومــة القيــم املتعلقــة بالصــدق واألمانــة واإلخــاص والتفانــي يف العمــل حفاظــا
ىلع صــورة الهيــكل الــذي ينتمــي إليــه العــون لــدى العمــوم وحــق املواطنيــن يف الحصــول ىلع
املعلومــات الالزمــة عــن أعمــال الهيــاكل العموميــة حتــى يتــم التأكــد مــن أن عمــل هــذه الهيــاكل
يتفــق مــع تحديــد القانــون لوظائـــفهم ومهامهــم.
النجاعة :هي التوظيف األمثل من قبل العون العمومي للموارد املتاحة للهيكل الذي ينتمي
إليــه وتطويــر أســاليب العمــل مــن اجــل تحقيــق األهــداف املنتظــرة مــن الهيــكل بأقــل التكاليــف
املمكنــة.
املسـ�اءلة :هــي واجــب املســؤولين العمومييــن ســواء كانــوا منتخبيــن أو معينيــن ،تقديــم تقاريــر
دوريــة عــن نتائــج أعمالهــم ومــدى نجاعتهــم يف تنفيذهــا.
املحاســبة :هـ�ي خضـ�وع الذيـ�ن يتولـ�ون الوظائــ�ف العموميـ�ة للمسـ�اءلة القانونيـ�ة أو اإلداريـ�ة أو
األخالقي��ة إزاء قراراتهــم وأعماله��م س��واء املحاس�بـة األفقي��ة (مس��ؤولية املوظ�فـ العموم��ي أمــام
جه��ات أخــرى موازي��ة) أو العمودي��ة (مســؤولية املوظــف العمومــي أمــام ناخبيــه وهيئتــه املرجعية،
واملواطني��ن).
الفســاد :هوــ كل عم��ل يتضم��ن س��وء اس��تخدام السـ�لطة أو النف��وذ أو الوظيفــة لتحقيــق مصلحــة
خاصــة ماديــة أو معنويــة ذاتيــة لنفســه أو غيــره.
االرتشــاء :هــو التمــاس العــون العمومــي أو قبولــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ملنافــع لــه أو لغيــره
مقابــل القيــام بعمــل هــو مــن صالحياتــه أو االمتنــاع عنــه.
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املحســوبية :هـ�ي تنفيـ�ذ أعمـ�ال لصالـ�ح فـ�رد أو جهـ�ة ينتمـ�ي لهـ�ا العـ�ون مثـ�ل حـ�زب أو عائلـ�ة أو
منطقة...الــخ ،دون أن يكونــوا مســتحقين لهــا.
املحابــاة :هــي تفضيــل طــرف ىلع آخــر عنــد إســداء الخدمــة بغيــر حــق للحصــول ىلع مصالــح
معينــة.
الواسطة :هو التدخل لصالح فرد ما ،أو جماعة دون االلتزام بأصول العمل والكـفاءة الالزمة
مثل تعيين شخص يف منصب معين ألسباب تتع ّلق بالقرابة أو االنتماء الحزبي.
نهب املال العام :هو الحصول ىلع األموال العمومية والتصرف فيها من غير وجه حق.
تضــارب املصالــح :التعــارض بيــن الوظيفــة العموميــة للعــون العمومــي ومصالحــه الشــخصية بمــا
قــد يؤثــر يف اتخــاذه للقــرار وطريقــة أدائــه اللتزاماتــه ومســؤولياته.

4

الباب األول

قيم العمل يف القطاع العام
 - 1احتــرام القانــون  :يح�رـص الع��ون العموم��ي ،أثن��اء أداء مهامــه ،ىلع احتــرام القانــون وىلع
شــرعية األعمــال التــي يقــوم بهــا.
- 2املســاواة  :يحــرص العــون العمومــي ىلع تقديــم الخدمــة للمتعامليــن وحرفــاء املرفــق الــذي
ينتمــي إليــه بطريقــة عادلــة ومتســاوية ،مهمــا كان جنســهم أو دينهــم أو عرقهــم أو لغتهــم أو
انتمائهــم الفكــري أو السياســي.
 - 3اإلخــاص  :يحــرص العــون العمومــي ىلع القيــام بمهامــه بــكل تفــان وإخــاص دون الســعي
إلــى تحقيــق مصلحــة خاصــة.
 - 4الحيــاد  :يحــرص العــون العمومــي ىلع عــدم االنحيــاز ألي جهــة كانــت أو التفضيــل بيــن طالبــي
الخدمــة عنــد أداء مهامه.
 - 5النزاهــة  :يعمــل العــون العمومــي ىلع أن يكــون نزيهــا يف عملــه متقيــدا بمقتضيــات القانــون
ومقاصــده متحليــا باالســتقامة وكل مــا مــن شــانه املســاس بثقــة العمــوم يف صحــة وســامة األداء
أو الســلوك ومتجنبــا اســتغالل وظيفتــه إلغــراض خاصــة.
 - 6النجاعــة  :يســعى العــون العمومــي إلــى حســن توظيــف املــوارد البشــرية واملاديــة واملاليــة
ملؤسســته مــع الحــرص ىلع بلــوغ النجاعــة املرجــوة منــه ،واتخــاذ مــا مــن شــانه أن يمكــن مــن
تصويــب أســاليب العمــل املنتهجــة.
 - 7االنضباط يف العمل  :يحرص العون العمومي ىلع احترام توقيت العمل وإنجاز املهام
املوكولة إليه بكل تفان وتجنب كل السلوكات املخلة به.
 - 8املســاءلة  :يقــوم العــون العمومــي بــأداء املهــام املنوطــة بعهدتــه وهــو مســؤول ىلع مــا
يقــوم بــه أو يتخــذه مــن قــرارات عنــد أداء مهامــه.
 - 9الحيــاة الخاصــة  :حرمــة الحيــاة الخاصــة للعــون العمومــي مضمونــة .وهــو مطالــب بفصــل
حياتــه الخاصــة عــن وظائـــفه العموميــة.
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الباب الثاني

العالقات بين األعوان العموميين
املحور األول

عالقة العون العمومي برؤسائه
يحرص العون العمومي ىلع ما يلي:
 - 1احترام رؤسائه دون سعي السترضائهم لكسب أي معاملة تفضيلية.
 - 2االمتثــال لتعليمــات رئيســه املباشــر وتنفيذهــا .فــإذا كانــت تلــك التعليمــات مخالفــة بداهــة
للقانــون ،فعلــى العــون إعــام رئيســه كـــتابيا بهــذا الخــرق وال يلــزم بتنفيــذ هــذه التعليمــات إال إذا
أكدهــا الرئيــس املباشــر كـــتابيا ،وىلع مســؤوليته.
ويتوجــب ىلع العــون العمومــي يف كل الحــاالت رفــض تنفيــذ التعليمــات التــي تشــكل جريمــة
يعاقــب عليهــا القانــون.
 - 3التعــاون مــع رؤســائه وإفادتهــم بنصائحــه وبخبرتــه وبــكل املعلومــات التــي بحوزتــه واإلعــراض
عــن تعمــد مغالطتهــم وعرقلتهــم.
 - 4إعالم رئيسه املباشر بكل خرق للقانون الحظه أثناء إنجاز العمل.

املحور الثاني

عالقة العون العمومي بزمالئه
يحرص العون العمومي ىلع ما يلي:
 - 1التعــاون مــع زمالئــه بإفادتهــم بآرائــه ومســاعدتهم ىلع إيجــاد حلــول لإلشــكاليات وتطويــر
أســاليب العمــل.
 - 2تجنب التشكيك يف كـفاءة زمالئه.
 - 3التصرف بلباقة واحترام مع زمالئه واملحافظة ىلع عالقات ودية معهم دون تمييز.
 - 4احتــرام خصوصيــة زمالئــه واالمتنــاع عــن ســوء اســتعمال معلومــات تخــص حياتهــم الشــخصية
لغاية اإلضرار بهم		 .
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 - 5تجنب كل سلوك غير أخالقي وكل شكل من أشكال التحرش وكل تصرف من شانه أن يمس
باألخالق الحميدة.
 - 6املساهمة يف خلق مناخ عمل سليم وودي.

املحور الثالث

عالقة العون العمومي بمرؤوسيه
يحرص العون العمومي ىلع:
 - 1أن يكــون مثــاال يحتــذي بــه مــن قبــل مرؤوســيه وخاصــة فيمــا يتعلــق باحتــرام مقتضيــات مدونــة
ســلوك األعــوان العموميين.
 - 2مساعدة مرؤوسيه ىلع تنمية مهاراتهم وحسن تأطيرهم قصد الرفع من مردوديتهم.
 - 3تقييم مردود مرؤوسيه بكل موضوعية وتجرد طبقا لنظام التقييم الساري املفعول.
 - 4احترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم دون تفضيل أو تمييز.
 - 5تحمل املسؤولية شخصيا عن األوامر والتعليمات التي يوجهها ملرؤوسيه.
 - 6التعهــد بتأكيــد تعليماتــه كـــتابيا كلمــا تلقــى احترازا كـــتابيا صادرا عــن أحد مرؤوســيه بتعليماته
املقدوح يف شــرعيتها.
 - 7املســاهمة يف خلــق منــاخ عمــل ســليم وودي وتجنــب الحــط مــن كرامــة مرؤوســيه والتحــرش
بهــم.
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الباب الثالث

عالقة العون العمومي بمحيطه
املحور األول

عالقة العون العمومي بمستعملي املرفق العام
يقــوم العــون العمومــي بإســداء خدمــات لفائــدة مســتعملي املرفــق العــام بــكل فاعليــة وكـــفاءة
يف إطــار احتــرام علويــة القانــون ومقتضيــات املصلحــة العامــة واســتمرارية املرفــق العــام.
 - 1يعامل العون العمومي مستعملي املرفق العام بكل احترام.
 - 2يحــرص العــون العمومــي ىلع أن يكــون متفرغــا لخدمــة مســتعملي املرفــق العــام ويجيــب
ىلع املطال��ب والش��كايات يف اآلج��ال.
 - 3يحتــرم العــون العمومــي حقــوق ومصالــح مســتعملي املرفــق العــام ويحــرص ىلع معاملتهــم
ىلع قـ�دم املسـ�اواة دون تمييـ�ز ىلع أسـ�اس العـ�رق أو الجنـ�س أو الجنسـ�ية أو الديـ�ن أو املعتقـ�د أو
الـ�رأي السياس��ي أو االنتمـ�اء الجهــوي أو الثــروة أو املركـ�ز الوظيفيــ أو أي شــكل مــن أشــكال التمييــز.
 - 4يمتنــع العــون العمومــي عنــد القيــام بوظائـــفه عــن أي تصــرف قــد يــؤدي إلــى اإلضــرار بشــخص
أو مجموعــة أشــخاصا و هيئــة مــا ويحــرص ىلع مراعــاة حقــوق الغيــر ومصالحــه املشــروعة.
 - 5يولــي العــون العمومــي عنايــة خاصــة باألشــخاص ذوي االحتياجــات الخصوصيــة ويحــرص ىلع
تقديــم العــون واملســاعدة الالزميــن لهــم.
 - 6يعمــل العــون العمومــي ىلع تمكيــن املواطنيــن مــن النفــاذ إلــى الوثائــق اإلداريــة يف حــدود
صالحياتــه وطبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل.
 - 7يمتنــع العــون العمومــي عــن تســريب املعطيــات واملعلومــات الشــخصية الخاصــة بمســتعملي
املرفــق العــام التــي اطلــع عليهــا بمناســبة القيــام بوظيفــة وعــن اســتعمالها لغايــات غيــر مهنيــة.
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املحور الثاني

عالقة العون العمومي بوسائل اإلعالم
 - 1يمتنــع العــون العمومــي عــن اإلدالء بــأي تصريــح أو مداخلــة وعــن نشــر أو إفشــاء معلومــات أو
وثائــق رســمية عــن طريــق الصحافــة أو غيرهــا مــن وســائل اإلعــام حــول مواضيــع تهــم وظيفتــه
أو الهيــكل العمومــي الــذي يعمــل بــه بــدون اإلذن املســبق والصريــح مــن رئيســه املباشــر أو رئيــس
الهيــكل الــذي ينتمــي إليــه.
 - 2يجــب ىلع العــون العمومــي أن يمتنــع عــن القيــام بتصريحــات مهمــا كان نوعهــا تتعــارض مــع
التكـــتم املهنــي والحفــاظ ىلع املصلحــة العليــا للدولــة.
 -3يمتنــع العــون العمومــي عــن عرقلــة اإلفصــاح عــن وثائــق أو معطيــات رســمية يتوجــب أو يســمح
بنشــرها للعمــوم وعــن نشــر معلومــات مغالطــة أو غيــر صحيحــة حــول مواضيــع تهــم وظيفتــه أو
الهيــكل العمومــي الــذي يعمــل بــه.
 - 4ال يمكــن للعــون العمومــي نشــر معلومــات أو وثائــق ذات صلــة بوظيفتــه أو بالهيــكل العمومــي
الــذي ينتمــي إليــه إال طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل.

املحور الثالث

النشاط السياسي
يحــرص العــون العمومــي ىلع أن ال تمــس نشــاطاته السياســية أو الفكريــة بثقــة كل املتعامليــن
مــع اإلدارة ورؤســائه يف العمــل يف قدرتــه ىلع أداء مهامــه بــكل حيــاد.
 - 1يمتنع العون العمومي عن استغالل مركزه من اجل غايات سياسية أو حزبية.
 - 2يمتثــل العــون العمومــي للقوانيــن التــي تمنــع عليــه ممارســة نشــاط سياســي أو حزبــي بســبب
خصوصيــة مركزه أو وظائـــفه.
 - 3يقــوم العــون العمومــي بــأداء وظائـــفه بــكل حيــاد وموضوعيــة بغض النظــر عن أرائه السياســية
أو انتمائــه الحزبي.
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الباب الرابع

تضارب املصالح والتصريح باملمتلكات وتقبل الهدايا
املحور األول

تضـــــارب املصالح
عنــد شــعور العــون بوجــوده يف وضعيــة تضــارب مصالــح أو خشــية مــن الوقــوع فيهــا ،يعلــم آنيــا
رئيســه املباشــر الــذي يبــادر يف حالــة ثبوتهــا باتخــاذ اإلجــراءات املالئمــة لوضــع حــد لهــا .ويتولــى
العــون العمومــي مهمــا كانــت رتبتــه بمجــرد مباشــرته ملهامــه التصريــح كـــتابة لرئيســه املباشــر
بحــاالت املصالــح الخاصــة التــي مــن شــانها أن تتضــارب مــع االلتزامــات املوكولــة لــه.

املحور الثاني

التصريح باملمتلكات
يخضــع العــون العمومــي بدايــة مــن شــروعه يف عملــه يف رتبــة أو وظيفــة معينــة ،وكل مــا اقتضت
طبيعــة وظيفتــه حســب مــا يحــدده القانــون أو النظــام األساســي ،لواجــب التصريــح ىلع الشــرف
بأمالكــه وأمــاك قرينــه وأبنائــه القصــر ســواء كانــت منقولــة أو عقــارات .ويتــم تحييــن أو تجديــد
التصريــح بصفــة دوريــة حســب الفتــرة التــي يحددهــا القانــون أو النظــام األساســي .كمــا يتولــى
العــون العمومــي القيــام بالتصريــح ىلع ممتلكاتــه بمجــرد انتهــاء مهامــه.

املحور الثالث

الهدايا والفوائد وغيرها من االمتيازات
يمتنــع العــون العمومــي عــن طلــب أو اشــتراط أو قبــول هدايــا أو هبــات أو فوائــد مهمــا كانت لنفســه
أو لفائــدة الغيــر قــد يكــون لهــا تأثيــر مباشــر أو غيــر مباشــر ىلع موضوعيتــه يف أداء مهامه.

املحور الرابع

النشــــــاط املوازي
ال تتناســب صفــة العــون العمومــي مــع كل نشــاط يتضــارب مــع شــرف مهنتــه أو يخــل بــأداء واجباتــه.
وال يســمح للعــون العمومــي بممارســة نشــاط آخــر مــواز بمقابــل إال بترخيــص يخــول لــه الجمــع يف
نطــاق القوانيــن وال ّتراتيــب املنظمــة لنشــاطه األصلــي.
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