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اإلطار العام ملدونة سلوك
وأخالقيات العون العمومي
مقدمة
▪ أصبح موضوع ”األخالقيات يف املهنة “من املواضيع اليت حتظى باهتمام متزايد يف السنوات األخرية وذلك
نظرا ألسباب عديدة تأتي يف مقدمتها :تزايد الفضائح األخالقية وانتشار مظاهر الفساد اإلداري
واالقتصادي بشكل الفت للنظر نتيجة تراجع النظم القيمية والبعد عن أطر أخالقية واضحة وشفافة،
▪ فبعد أن كانت الكفاءة وحدها تشكل مركز االهتمام ،أصبحت األخالقيات حتظى باالهتمام
األكرب حيث تشكل جزءًا رئيسيا من صناعة النمو وتعدّ مبثابة الدعامة األوىل حلفظ األمم
واجملتمعات باعتبارها من أهم املبادئ والقواعد املؤسسة للسلوك اإلنساني لتمثل بذلك أحد مظاهر
الضبط االجتماعي لدى األفراد وتشكل دافعاً وحمركاً ،وتعمق لديهم إحساسهم باالنتماء
اىل جمتمعهم ،كما تساعدهم على التكيف مع واقع اجملتمع الذي يعيشون فيه.
▪ كما أنّ تزايد الضغط املسلط من طرف مؤسسات اجملتمع املدني وخمتلف القوى الضاغطة األخرى
واالجتاه حنو العوملة واخلوصصة ،جعل موضوع” األخالقيات يف العمل“من املواضيع ذات االهتمام
الكبري من قبل احلكومات واجلامعات واملنظمات العاملية واحمللية جتسّد يف شكل منظمة الشفافية
العاملية وإدخال املوضوع كمادة دراسية مستقلة يف كل اجلامعات العاملية تقريباً وإنشاء أجهزة
خمتلفة يف الدول ملكافحة الفساد اإلداري.
▪ ففي ظلّ تدني معايري األخالق املتعارف عليها وانهيار النظام القيمي لألفراد والذي يتمثل يف القيم
والتقاليد والعادات االجتماعية املوروثة واستبداهلا بأطر قيمية منحرفة أو بأطر قيمية هشة بعيدة عن
القيم املعتمدة يف اجملتمع ،أصبح الفساد من املشاكل الرئيسية املوجودة يف كافـة اجملتمعـات
وخاصة اجملتمعات النامي ة حيث يقوم بنخر مجيع قطاعات الدولة من مؤسسات ومنشآت حكومية
ومالية وبنوك.
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إرساء ميثاق للقيم النبيلة لألعوان العموميني
▪ من شأنه أن حيسن يف نظم اإلدارة والتصرف العمومي.
▪ يعزز قيم النزاهة ،الشفافية ،املساءلة ،النجاعة ،إخل ...
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واجبات املوظف
❖ الواجبات اليت هلا عالقة مبمارسة الوظائف
 )1واجب القيام بالوظيف:
✓ مل يتم التنصيص عليه صراحة بالنظام األساسي العام ألعوان الوظيفة العمومية .غري أنه
باإلمكان استنتاج هذا الواجب ممّا تضمنه الفصل  13من النظام األساسي العام ألعوان
الوظيفة العمومية والفصل  41من جملة احملاسبة العمومية من وجوب ارتباط حق االنتفاع
باألجر بإجناز العمل.
✓ مكان العمل :مبدئيا ميكن دعوة املوظف للقيام بعمله يف كامل أحناء اجلمهورية
كما ميكن عند االقتضاء نقلته إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك وفقا للرتاتيب اجلاري بها
العمل.
 -2واجب حتمل املسؤولية املنجرة عن القيام بالوظيف:
وقع التنصيص على هذا الواجب يف الفصل السادس من النظام األساسي العام“ :كل عون
عمومي مهما كانت رتبته يف السلم اإلداري مسؤول عن تنفيذ املهام املناطة بعهدته وكل عون
مكلف بتسيري مصلحة مسؤول إزاء رؤسائه ضمن السلطة اليت منحت له هلذا الغرض وعن
تنفيذ ما يصدر عنه من أوامر .وال تعفيه املسؤولية اخلاصة اليت يتحملها مرؤوسه من أي
مسؤولية ملقاة على عاتقه“.
 -3واجب االمتثال لتعليمات الرؤساء:
مت التنصيص على هذا الواجب صلب الفصل السادس من النظام األساسي العام ألعوان الوظيفة
العمومية ضرورة أن العون العمومي مسؤول عن تنفيذ ما يصدر له من أوامر وقد أكد فقه
القضاء اإلداري أنه ال يعفى املوظف من هذا الواجب إال يف صورة عدم مطابقة هذه التعليمات
بصفة واضحة للقانون وإخالهلا بصفة خطرية مبصلحة عمومية.
من جهة ثانية يطالب بعض األعوان على غرار احملاسبني العموميني بالتحري يف مدى شرعية
األوامر الصادرة عن رؤسائهم قبل تنفيذها ويف هذا املثال يتم رفض التنفيذ عند ثبوت عدم
شرعية األمر بالصرف.
 -4واجب عدم تعاطي نشاط خاص مبقابل:
نصّ الفصل  5من النظام األساسي العام على أنه:
"حيجر على كل عون عمومي أن ميارس بعنوان مهين ومبقابل نشاطا خاصا مهما كان نوعه
وتضبط بأمر الشروط اليت ميكن فيها خمالفة هذا التحجري"...
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ينطبق هذا التحجري على كل األعوان مهما كانت وضعيتهم (مباشرة/عطلة /عدم مباشرة/
نصف الوقت)
يعترب اإلخالل بهذا الواجب من بني األخطاء الفادحة اليت تؤدي إىل املسائلة التأديبية مما قد ينجر
عنه عقوبة العزل.
حيجر على قوات األمن الداخلي والعسكريني والقضاة تعاطي أي نشاط خاص.
❖ االستثناءات اخلاصة بواجب عدم ممارسة نشاط خاص مبقابل
ميكن للعون العمومي القيام ببعض األنشطة اخلاصة مبقابل وذلك لــ:
 إجناز األعمال العلمية واألدبية والفنية أو القيام بأحباث علمية إجراء اختبارات أو استشارات املشاركة يف إجناز دراسات املندرجة ضمن برنامج اإلصالح اإلداري والدراساتاإلسرتاتيجية املندرجة ضمن األعمال التحضريية ملخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية
 القيام بدروس هلا عالقة بصالحياته األنشطة الطبية واألنشطة املوازية هلا❖ شروط ممارسة نشاط خاص مبقابل
 احلصول على ترخيص كتابي مسبق من قبل رئيس اإلدارة قبل الشروع يف إجناز النشاطاخلاص
 جيب ان ال يضر بوظيفة العون األصلية أو اإلخالل مبصاحل اإلدارة احلرص على االلتزام بواجب التحفظ وكتمان السر املهين أثناء القيام بالنشاط اخلاص عدم استعمال وسائل املصلحة اخلاصة باإلدارة (إمكانيات مادية وبشرية) إال بصفةاستثنائية وبعد احلصول على ترخيص كتابي مسبق
 )5واجب عدم اجلمع بني خطط عمومية :
املبدأ :ال ميكن ألعوان الوظيفة العمومية مبدئيا اجلمع بني خطتني عموميتني
أو أكثر .غري أنه ميكن للسلطة اإلدارية الرتخيص ألعوانها باجلمع بصفة استثنائية بني
اخلطط العمومية أو اجلمع بني اخلطط األصلية ونشاط عمومي إضايف وذلك يف بعض
احلاالت.
إمكانية اجلمع بني خطة عمومية ونشاط عمومي اضايف وذلك من خالل القيام باالختبارات
واالستشارات والتدريس واألعمال االستثنائية.

❖ الواجبات العامة ذات الطابع األخالقي
 )1واجب النزاهة:
جيب أن يتحلى أعوان الوظيفة العمومية بالنزاهة التامة ويعترب اإلخالل بهذا الواجب خطأ مهنيا
كما ميكن أن يشكل يف اآلن نفسه خطأ جزائيا وقد أكد الفصل  56من النظام األساسي
العام ألعوان الوظيفة العمومية على ضرورة رفع األمر أمام النيابة العمومية عند معاينة إحدى
اجلرائم اليت ختل بواجب النزاهة على غرار االرتشاء أو اختالس أموال أو الزور.
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من أهم أوجه االخالالت بواجب النزاهة:
▪ االرتشاء
▪ أخذ االموال باطال
▪ اختالس األموال العمومية
▪ اعدام احلجج والوثائق
 )2واجب كتمان السر املهين :
نص الفصل  7من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية:
” ...كل عون عمومي ملزم بكتمان السر املهين يف كل ما يتعلق بالوقائع واملعلومات اليت تصل
لعلمه أثناء ممارسة وظيفته أو مبناسبة مباشرته هلا“.
يف هذا السياق جيب على املوظف التمييز بني املعلومات السرية واملعلومات اليت ميكن تقدميها
دون أن يكون عرضة للمسائلة التأديبية.
إفشاء السر املهين ميكن أن يكون للغري ( غري منتمي لإلدارة) كما ميكن أن يشمل الزمالء
يف نفس اإلدارة إذا كانت املعلومات سرية داخل اإلدارة نفسها.
ميكن لرئيس اإلدارة إعفاء األعوان الراجعني له بالنظر من واجب كتمان السر املهين عند اإلدالء
بالشهادة أمام احملاكم.
 )3واجب التحفظ:
نص الفصل  3من النظام األساسي العام ألعوان الوظيفة العمومية:
على العون العمومي أن يتجنب أثناء ممارسة وظائفه ويف حياته اخلاصة كل ما من شأنه أن خيل
بكرامة الوظيفة العمومية وهو ملزم يف كل الظروف باحرتام سلطة الدولة وفرض احرتامها.
وقد أكد فقه قضاء احملكمة اإلدارية أن واجب التحفظ يقتضي من العون العمومي أن يكون
سلوكه داخل اإلدارة وخارجها مستقيما وأال ميس من مسعة وهيبة الوظيفة العمومية كأن
يضع نفسه موضع شبهة وبالتالي فعليه أن يعتين بسلوكه العام ومبظهره وأن يتجنب
يف حياته املهنية واخلاصة كل تصرف من شأنه أن يعرض اإلدارة وأعوانها لالنتقاد.
• وتتمتع اإلدارة بسلطة تقديرية واسعة يف تكييف األفعال املنسوبة للموظف ومدى
اعتبارها خملة بواجب التحفظ ويبقى هذا التقدير خاضعا لرقابة احملكمة اإلدارية.
• ومن بني مظاهر اإلخالل بواجب التحفظ نذكر على سبيل املثال:
❖ التورط يف قضايا أخالقية
❖ اصدار صكوك بدون رصيد
❖ التورط يف قضايا االعتداء بالعنف

مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي

6

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري
الخلية املركزية للحوكمة الرشيدة
 -4واجب احملافظة على االستقاللية :
❖ نص الفصل  5من النظام األساسي العام ألعوان الوظيفة العمومية على أنّه من أه ّم واجبات
أعوان الوظيفة العمومية االلتزام باستقالليتهم خالل حياتهم املهنية وعلى هذا األساس فإنه:
❖ ال ميكن أن يكون للعون أي مصلحة باملؤسسات اخلاضعة لرقابة إدارته غري أنه بإمكان
األعوان العموميني املساهمة يف رأس مال الشركات التجارية أو الصناعية أو الفالحية.
❖ يتعني على العون إعالم إدارته عند االقتضاء مبا يتعاطاه قرينه من نشاط خاص مبقابل.
❖ واجبات أعوان الوظيفة العمومية بعد نهاية حياتهم املهنية
• واجب حتمل املسؤولية املنجرة عن القيام بالوظائف السابقة
• واجب احلصول على ترخيص مسبق لتعاطي نشاط خاص مبقابل له عالقة مباشرة
باملهام اليت كان العون العمومي ميارسها قبل انقطاعه نهائيا عن العمل.
• واجب عدم اجلمع بني جراية التقاعد وممارسة نشاط مهين مقابل أجر
• واجب احلصول على ترخيص مسبق للدخول يف خدمة منشأة عمومية تولي العون
العمومي متثيل الدولة لديها
• واجب عدم املساهمة يف سري املنشآت اخلاصة اليت كانت خاضعة لسلطة العون
العمومي قبل انقطاعه نهائيا عن العمل
• واجب كتمان السر املهين
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معطيات توضيحية
العمل يف إطار مؤسساتي
احرتام القانون
احرتام القانون واجب على كل عون عمومي مهما كانت رتبته ومهما كانت مسؤولياته
وهو ما يضفي الشرعية على القرارت املتخذةعدم احرتام القانون يؤدي اىل بطالن القرارات االدارية ويعرّض العون اىل عقوبات جزائية واجراءاتتأديبيّة من أجل تصرّفاته.

املساواة
تقديم اخلدمات املطلوبة بطرقة عادلة ومتساوية للكل دون متييز من أجل االنتماء العائلي
أو اجلهوي أو الفكري أو احلزبي،
-

-

املساواة تفرتض التساوي أمام القانون وهو ما يعين التمتع بنفس احلقوق واخلضوع لنفس
الواجبات بالنسبة جلميع االفراد ويؤدي اىل العدل يف تطبيق القانون.
لكن توجد فوارق طبيعية بني األفراد من حيث البنية اجلسمية واملكانة االجتماعية
والظروف املادية،
املساواة ال تعين االنصاف ،فاإلنصاف اقامة العدالة (وليس العدل) باالعتماد على األحاسيس
الطبيعية وحسب الظروف املادية واالجتماعية والصحيّة،
هام جدا ان نكون على بيّنة من أن القانون يعامل االفراد باملساواة وليس بالضرورة
باإلنصاف،
اإلخالص
تقديم اخلدمات بكل تفان يف العمل دون السعي اىل حتقيق مصلحة خاصّة
يعين االخالص التحلي باألمانة والنزاهة واالستقامة يف التعامل
ويستوجب االخالص احرتام القانون وروح القاعدة القانونية وعدم توظيفها من أجل
املصلحة اخلاصة أو كتعلّة لالحنراف بالسلطة (أي استعمال القاعدة القانونية ظاهريا
من أجل املصلحة العامة ويف احلقيقة توظيفها من أجل املصلحة اخلاصة أو لتصفية
احلسابات أو قبول رشوة)،
من نتائج االخالص كسب ثقة العموم،

الرشوة جرمية يعاقب عليها القانون
احلياد
 عدم االحنياز عند تقديم اخلدمات أو التفضيل بني طاليب اخلدمة احلياد هو عدم اعتماد معايري ذاتية عند التعامل مع االفراد، -وال يعين الالمباالة يف التعامل بل اجتناب معاملة البعض معاملة تفضيليّة
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النزاهة
-

التقيد مبقتضيات القانون ومقاصده والتحلي باالستقامة واجتناب كل ما من شأنه
املساس بثقة العموم يف صحة وسالمة األداء
النزاهة تعين التقيد بقواعد اآلداب االجتماعية وواجبات األمانة والعدل،
وتعين األمانة االستقامة والتحلي باألخالق احلميدة
ومن نتائج النزاهة جتنب احلرص على تقديم املصلحة اخلاصة على املصلحة العامة
سؤال للتفكري اجلماعي
ماهي املصلحة العامة؟

النجاعة

السعي اىل حسن توظيف الطاقات لبلوغ النجاعة واختاذ ما من شأنه أن ميكن من تصويب
أساليب العمل وبكل جديّة

االنضباط يف العمل
 احلرص على احرتام توقيت العمل -اجناز املهام املوكولة اىل العون بكل تفان

جتنب السلوكات املخلة بواجب االنضباط يف العمل
-

تعين النجاعة حتقيق أكرب نسبة نتائج مفيدة باستعمال أقل ما ميكن من مصاريف
ووسائل وجمهودات،
وتعين كذلك االستعمال األمثل للوسائل املتاحة وعند االقتضاء تغيري وتطوير أساليب
وطرق العمل من اجل حتقيق النجاعة املطلوبة،
وهو مفهوم قريب من الكفاءة الذي يعين القدرة على حتقيق نسبة أداء عالية
االنضباط يف العمل يعين احلضور املنتظم يف الفضاء املخصص للعمل مع احرتام التوقيت
بدقة
كذلك القيام بالعمل بكل تفان واجتناب كل ما من شأنه أن يؤدي اىل سوء تصرّف،

املساءلة
-

العون العمومي مسؤول على ما يقوم به أو يتّخذه من قرارات عند أداء مهامه
املساءلة تعين اخلضوع اىل احملاسبة حول نتائج وآثار القرارات املتخذة
ويعين ذلك حتمل املسؤولية بالنسبة لألعمال املنجزة ومدى جناعتها وذلك أمام السلطة
الرئاسية والناخبني واملواطنني
سؤال للتفكري اجلماعي
كيف ميكن مساءلة األعوان العموميني؟

مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي
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حرمة احلياة اخلاصة
 حرمة احلياة اخلاصة مضمونة احلياة اخلاصة -العون العمومي مطالب بفصل احلياة اخلاصّة عن وظائفه العمومية

العالقات بني األعوان العموميّني
-

عالقة العون برؤسائه
عالقة احرتام متبادل وجيب مبدئيا االمتثال لتعليمات الرئيس املباشر
عالقة العون برئيسه املباشر
لكن هذا ال يعين اسرتضاء الرئيس املباشر للحصول على معاملة تفضيليّة
العالقة مع الرئيس املباشر

االمتثال للتعليمات ال يعين تعمّد خمالفة القانون فاذا كانت التعليمات خمافة بداهة للقانون
وجب اعالم الرئيس املباشر كتابيا بذلك ويف صور تأكيدها كتابيا عندها يتم التنفيذ وعلى
مسؤوليّته ويف كل احلاالت مينع تنفيذ التعليمات اليت تشكّل جرمية يعاقب عليها القانون
وجيب اعالمه بكل خرق للقانون الحظه العون اثناء اجنازه لعمله

العالقة مع الرئيس املباشر
 -يلتزم العون بتجنب املغالطة وعرقلة العمل وااللتزام بالتعاون واالفادة بالنّصح واخلربة

العالقة مع الرؤساء املباشرين
-

وااللتزام بالتعاون واالفادة بالنّصح واخلربة وبكل املعلومات اليت حبوزته
واجب احرتام سلطة الرؤساء املباشرين ال تعين اخلنوع واالسرتضاء من أجل مصلحة خاصّة
واجب التعاون مع الرؤساء املباشرين يقتضي تقديم النصح االقتضاء
كما أن واجب تطبيق التعليمات ال يشمل حاالت ثبوت خمالفة القانون بداهة

العالقة مع الزمالء
-

عالقة تعاون وافادتهم باآلراء
مساعدتهم على اجياد احللول لإلشكاليات
وتطوير أساليب العمل
التصرّف بلباقة واحرتام
احرتام اخلصوصيات
جتنب كل سلوك غري أخالقي وكل شكل من أشكال التحرّش
جتنب استعمال معلومات ختص احلياة الشخصية لغاية االضرار
اقامة عالقات ودّية ونزيهة مع الزمالء وجتنب املمارسات غري األخالقية
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-

املساهمة يف خلق مناخ عمل سليم
االلتزام بإقامة عالقات وديّة ونبذ العنف يف التواصل
من أخالقيات العون العمومي التعاون مع زمالئه
أدبيات التعامل تفرض االحرتام واللباقة واحرتام احلياة اخلاصّة وجتنب االضرار بالزمالء
والعمل على ارساء مناخ طيب للعمل
كذلك جتنب توجيه النقد للزمالء من أجل أعماهلم أو آرائهم حبضور العموم

عالقة العون مبرؤوسيه
 جيب ان يكون القائد املثال الذي حيتذى به وخاصة فيما يتعلق باحرتام مدونة السلوك يساعد مرؤوسيه على تنمية مهاراتهم وحسن تأطريهم قصد الرفع من مردوديّتهم ويقيّمهمبكل جترّد وموضوعية طبقا لنظام التقييم الساري املفعول.
 حتمّل املسؤولية شخصيا عن التعليمات اليت يوجهها ملرؤوسيه عدم التمييز يف املعاملة جتنب احلط من كرامة املرؤوس والتحرّش بهيفرتض يف الرئيس املباشر التحلى بأخالق مثالية واعطاء القدوة ملرؤوسيه
-

من مهام الرئيس املباشر تأطري املرؤوسني يف عملهم اليومي
وعليه احرتامهم دون تفضيل البعض على البعض اآلخر ودون احلط من كرامتهم
ويفرتض فيه حتمل مسؤولية تعليماته شخصيا
وحتى يف صورة قيام مرؤوسيه بأخطاء مهنية كما عليه ارساء مناخ عمل سليم ومحيمي
وجتنب احلط من كرامة مرؤوسيه

العالقة باحمليط
 معاملة مستعملي املرفق العام بكل احرتام التفرغ خلدمة مستعملي املرفق العام واالجابة على املطالب والشكايات يف اآلجال. ايالء عناية خاصة باألشخاص ذوي االحتياجات اخلصوصية❖ من واجبات العون العمومي:
❖ تقديم املعلومات املفيدة واخلدمات الناجعة
❖ احرتام القانون واملصلحة العامة
❖ حسن قبول مستعملي املرفق العام والتأدب معهم
❖ التفرغ لتقديم اخلدمات واالجابات يف اآلجال القانونية
❖ املساواة واحليادية يف املعاملة
❖ التحفظ وعدم افشاء املعلومات املطلع عليها يف إطار العمل
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❖ تسهيل النفاذ اىل املعلومات
 متكني املواطنني من النفاذ اىل الوثائق االدارية طبقا لإلجراءات اجلاري بها العمل احملافظة على املعطيات واملعلومات الشخصية اخلاصة مبستعملي املرفق العام واستعماهلايف إطار ما يسمح به القانون.
❖ العالقة بوسائل االعالم
مراجعة رئيس اهليكل او الرئيس املباشر قبل االدالء باي تصريح او مداخلة ونشر
او افشاء معلومات او وثائق رمسية عن طريق الصحافة او غريها من وسائل االعالم
❖ يلتزم العون العمومي
❖ بعدم التصريح مبعطيات اىل وسائل االعالم دون ترخيص مسبق من االدارة
❖ وعدم افشاء معلومات ختل بواجب التحفظ ومحاية املصلحة العليا للدولة
❖ كما ال يكون التواصل مع وسائل االعالم اال بالتقيد بالضوابط القانونية واالجراءات
املعمول بها.

النشاط السياسي

 اداء الوظائف بكل حياد وموضوعية بغض النظر عن اآلراء السياسية او االنتماء احلزبي❖ العون العمومي حممول على عدم زعزعة ثقة املتعامل مع االدارة أو املؤجّر نتيجة
املشاركة أو االلتزام بأعمال أو أفكار سياسيّة
❖ وهو مطالب كذلك بعدم استعمال وظيفته من أجل غايات سياسيّة أو انتمائية
❖ واالبتعاد عن كافة التحجريات القانونية باملدونة
❖ والقيام بوظيفته بكل حيادية وموضوعية دون اعتبار لآلراء واالنتماءات السياسيّة

تضارب املصاحل
اعالم الرئيس املباشر كتابيا عند وجود وضعية تضارب مصاحل
❖ ميكن أن يكون التضارب:
❖ واقعيا أو مفرتضا او قابل للتحقق
ي حالة من حاالت التضارب؟
❖ السؤال املطروح كيف جيب التصرّف عند معاينة أ ّ
❖ اوال :جيب التصريح بذلك اىل الرئيس املباشر
❖ ثانيا :جيب التصريح بالتضارب منذ بدء االضطالع باملهام

النشاط املوازي

ص
❖ طلب ترخيص كتابي مسبق أو االعالم املسبق حسب احلالة للقيام بنشاط مواز خا ّ
مبقابل طبقا للنصوص والرتاتيب املعمول بها.
❖ يلتزم العون العمومي بعدم القيام بأي نشاط مواز يتعارض مع كرامة الوظيفة العمومية
أو خيالف واجباته املهنية
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❖ على العون العمومي طلب ترخيص مسبق ملمارسة نشاط مواز أو يف بعض احلاالت
االعالم بذلك يف اآلجال،

اهلدايا والفوائد وغريها من االمتيازات

❖ التعفّف من طلب او اشرتاط او قبول هدايا او هبات او فوائد مهما كانت
❖ من واجبات العون العمومي االمتناع عن طلب أي هدايا أو قبوهلا وأي امتيازات أخرى من قبل
مستعملي املرفق العام
❖ أسئلة للتفكري اجلماعي:
❖ كيف يتم التصرّف يف اطار الصداقة والتعبري عن املودة؟
❖ كيف ميكن التصرف بالنسبة اىل اهلدايا البسيطة ( أقالم-كتب),,,؟
❖ كيف ميكن التصرف بالنسبة للدعوات ( اىل شرب القهوة  -اىل املطاعم  -اىل املآلدب  -اىل
احلفالت),,؟
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مدونة السلوك واألخالقيات كوسيلة
ملقاومة الرشوة والفساد
❖ الفصل  2من األمر عدد  4030لسنة  2014مؤرخ يف  3أكتوبر  2014يتعلق باملصادقة
على مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي  :يلتزم مجيع األعوان العموميني من خمتلف
األصناف والرتب اإلدارية ومهما كان موقعهم الوظيفي ،العاملني مبختلف مصاحل الدولة
املركزية واجلهوية واحمللية والعاملني مبختلف جلماعات احمللية واملؤسسات واملنشآت العمومية
باالطالع على هذه املدونة واالمتثال لقواعدها.
قبل التطرق إىل مظاهر أخالقيات العمل وكيف يستطيع املرء استخدامها ليطور أخالقيات
العمل لديه ،هناك بعض املفردات الواجب تعريفها.
العون العمومي:
❖ مل يقتصر املشرع على إسناد صفة العون العمومي إىل األعوان املنتمني إىل اهليئات
العمومية مهما كانت طبيعتها القانونية فحسب ،بل جتاوز إطار القانون العام ليعترب صفة
العون العمومي متوفرة يف األشخاص الذين خيتارهم اخلواص أو الذين يكلفهم القضاء مبأمورية
كاخلرباء واحملكمني واملرتمجني الذين خيضعون ،تطبيقا لرغبة املشرع ،إىل نفس العقوبات
املنطبقة على األعوان التابعني للنظام األساسي العام للوظيفة العمومية.
تعريف السلوك:
❖ يعرف السلوك اإلنساني بأنه كل األفعال واألنشطة اليت تصدر عن الفرد سواءً كانت
ظاهرة أم غري ظاهرة.
❖ ويعرفه آخرين بأنه أي نشاط يصدر عن اإلنسان سواءً كان أفعاال ميكن مالحظتها
وقياسها كالنشاطات الفيزيولوجية واحلركية أو نشاطات تتم على حنو غري ملحوظ
كالتفكري والتذكر والوساوس وغريها.
❖ والسلوك ليس شيئاً ثابتاً ولكنه يتغري وهو ال حيدث يف الفراغ وإمنا يف بيئة ما ،وقد
حيدث بصورة الإرادية وعلى حنو آلي مثل التنفس أو السعال أو حيدث بصورة إرادية وعندها
يكون بشكل مقصود وواعي وهذا السلوك ميكن تعلمه ويتأثر بعوامل البيئة واحمليط
الذي يعيش فيه الفرد.
تعريف األخالقيات:
❖ األخالق لغة تعين الطبع والعادة والدين وهو ما جيعلها فطرية وهذا معنى احلديث الشريف
”كل إنسـان يولد على الفطرة“

مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي

14

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري
الخلية املركزية للحوكمة الرشيدة
❖ أما األخالق اصطالحاً فتعنى عادات اكتسبها الفرد نتيجة تعرضه ملؤثرات األسرة
واملدرسـة واجملتمع والبيئة وتنطبع فى نفسه وتتمثل فى تصرفاته فى املواقف املختلفة.
❖ بشكل عام ،األخالق هي جمموعة من القيم والفضائل التى حث اهلل الناس عليها،
فأصناف البشرية كلها تعرتف باملعاني الفاضلة واألخالق وهو قدر متفق عليه ،فالصدق والعدل
والصرب والتسامح معان حممودة فى كل القيم اإلنسـانية ،وفى مقابل ذلك معان مذمومة فيها :
كالكذب والظلم والبخل وغريها.
❖ بصفة عامة تعين األخالقيات  ETHICSجمموعة القيم واملعايري األخالقية اليت يستند
هلا أفراد اجملتمع لغرض التمييز بني ما هو صحيح وما هو خطأ.
❖ ويدل مصطلح " أخالقيات العمل" على مبدأٍ اجتماعي يركّز على كون الفرد مسؤوال
عن العمل الذي يؤديه ،وينطلق من إميانٍ راسخ بأن للعمل قيمة جوهرية جيب احرتامها واإلصرار
على تنميتها.
❖ فاألخالقيات تنعكس على التزام الفرد مبهنته باعتبار أنها بالنسبة إليه وسيلة لتحقيق
التوافق النفسي واالجتماعي مبا يعود ذلك بالنفع عليه وعلى اجملتمع بصفة عامة.
 وبالتالي تعترب أخالقيات العمل من األساسيات املهمة لشغل الوظيفة واليت ينبغي التأكيد
عليها بصورة مستمرة من منطلق أن العون العمومي تقع على عاتقه مسئولية إدارية
تتضمن مفاهيم وقيم أخالقية فردية ذاتية.
 فاألخالقيات ليست فقط جمموعة الضوابط اليت حتددها الئحة السلوك الوظيفي
يف املؤسسة اليت يعمل بها الفرد وإذا غادر مكان العمل مل يعد ملزما بها يف حياته اخلاصة
 ،بل هي سلوك مالزم له.
 ولألخالقيات جوانب إجيابية يتعني الرتكيز عليها وأهمها فى جمال العمل :األمانة
والصدق والعدل والرمحة وحسن اخللق والعلم فال يسند عمل لغري خمتص أو من ال تتوفر
لديه مهارات العمل أو القيادة واإلدارة .وذلك على عكس اجلوانب السلبية لعدم االلتزام
باألخالق كالتسيب الوظيفي و السرقة.
 إ ن االلتزام باملبادئ والسلوك األخالقي سواء على صعيد الفرد ،أو اجلماعة ،أو املؤسسات
مبختلف نشاطاتها يعترب ذو أهمية بالغة ملختلف شرائح اجملتمع حيث إن هذا األمر يقوي
االلتزام مببادئ العمل الصحيح والصادق.
 وهكذا فقد أدى فهم قيمة األخالقيات بالنسبة للعمل إىل عدة مظاهر من بينها انتشار
قواعد األخالق ومدونات السلوك للوقوف علي املتطلبات األخالقية.
 وجيدر يف هذا السياق التأكيد على اعتماد عدة منظمات دولية هلذه املدونات بالنسبة
ألعوانها على غرار منظمة األمم املتحدة ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وكذلك
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الدول على غرار كندا واململكة األردنية اهلامشية ولبنان وفلسطني واململكة املغربية
وغريهم وذلك يف إطار التجاوب مع املعايري الدولية.
 على الصعيد الوطين ،فقد متت املصادقة على مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي
مبقتضى األمـر عــــدد  4030لسنــة  2014املؤرخ يف  3أكتوبر  2014ومت نشرها بالرائد
الرمسي للجمهورية التونسية يف عدده التسعني.
 تعترب املدونة جمموعة من املبادئ واملعايري اإلرشادية اليت ترمي إىل ضمان احرتام القانون
ومعاضدة اإلطار التشريعي احلالي وإىل ضمان النزاهة والشفافية واملسائلة واحلياد يف
عمل األعوان العموميني ،كما تسعى إىل مرافقة األعوان العموميني ومساعدتهم على
القيام بواجباتهم املهنية وحتمل مسؤولياتهم يف كل احلاالت املنذرة بالفساد.
 ويعنى كل العاملني يف القطاع العمومي بتطبيق ما ورد بهذه املدونة من قواعد.
 ومن ناحية أخرى ،تعترب مدونة سلوكيات وأخالقيات العون العمومي مبثابة املدونة العامة
اليت ميكن االستئناس بها والبناء على مقتضياتها لصياغة مدونات قطاعية أو خاصة
بأسالك خصوصية.
 وقد متّ الشروع يف إعداد مدونات سلوك قطاعية تأخذ بعني االعتبار خصوصيات كل
قطاع.
 و يندرج اللجوء إىل تأطري مسألة السلوك واألخالقيات املهنية داخل القطاع العمومي
يف إطار:
▪ تطبيق ما ورد بالفصل  15من دستور اجلمهورية الثانية والذي ينص على أنّ ”اإلدارة يف
خدمة املواطن والصاحل العام ،تنظم وتعمل وفق مبادئ احلياد واملساواة واستمرارية املرفق
العام ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة واملساءلة“،
▪ التفاعل مع املعايري الدولية وخاصة املادة الثامنة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
اليت صادقت عليها تونس سنة  2008واليت تنص يف فقرتها الثانية على أنّه ” تسعى كل
دولة طرف إىل أن تطبق ،ضمن نطاق نظمها املؤسسية والقانونية ،مدونات أو معايري
سلوكية من أجل األداء الصحيح واملشرف والسليم للوظائف العمومية“،
▪ وكذلك االمتثال ألحكام املرسوم اإلطاري عدد  120لسنة  2011املؤرخ يف  14نوفمرب
 2011املتعلق مبكافحة الفساد الذي خصص الفصل  6منه للتأكيد على اهلياكل
العمومية على اعتماد مدونات سلوك فضال عن االنسجام مع مقتضيات احلوكمة
الرشيدة مبا يوفر إطارا حلماية العون العمومي يوجهه ويرشد سلوكه ونظم العالقات اليت
ينسجها يف بيئة العمل.
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▪ األطر القانونية
▪ املرسوم اإلطاري عدد  120لسنة  2011املؤرخ يف  14نوفمرب  2011واملتعلق مبكافحة
الفساد
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المرسوم اإلطاري 120
المؤرخ في
 14نوفمبر 2011

✓ قانون أساسي عدد  23لسنة  2012مؤرخ يف  20ديسمرب  2012يتعلق باهليئة العليا
املستقلة لالنتخابات
الفصل  3ـ تتوىل اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات القيام جبميع العمليات املرتبطة بتنظيم
االنتخابات واالستفتاءات وإدارتها واإلشراف عليها طبقا هلذا القانون وللتشريع االنتخابي وتقوم
يف هذا اإلطار خاصة مبا يلي:
 9ـ وضع مدونات حسن السلوك االنتخابي الضامنة ملبادئ النزاهة والشفافية واحلياد وحسن
توظيف املال العام وعدم تضارب املصاحل،
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أطر سوسيولوجية
✓ العقد االجتماعي
أهداف املدونة :
يهدف تبين مدونة السلوك وأخالقيات العون العمومي أساسا إىل :
▪ معاضدة اإلطار القانوني و الرتتييب املنظم للعمل والعالقات املهنية.
▪ إضفاء البعد األخالقي والقيمي على العالقات املهنية حبيث تشجع على تبين السلوك القيم
والقواعد املنصوص عليها صلب املدونة وذلك للوقاية من سوء التصرف والفساد.
▪ تعريف املواطنني ومستعملي املرافق العمومية حبرص األعوان العموميني على تبين أقصى
مستويات النزاهة يف عالقاتهم املهنية البينية أو يف عالقتهم مع الغري ،مواطنني كانوا أو
طاليب خدمة ،أو يف حميطهم االجتماعي والسياسي ،مبا من شأنه أن يساهم يف بعث
الطمأنينة والثقة بني مجيع األطراف.
▪ خلق إطار للتحكيم يقطع مع اجتهاد األعوان يف احلاالت غري السوية مبا يساعدهم على
انتهاج القواعد السليمة يف التعاطي مع بعض الوضعيات (الرشوة ،تضارب املصاحل)...،
حبيث تصبح املدونة نصا دافعا وحمفزا لألعوان على االنضباط الذاتي التلقائي إزاء
احلاالت املنذرة بالفساد و تعزز من احرتام القانون و قيم العمل.
▪ املساهمة يف إرساء منظومة قيم ومبادئ تأخذ بعني االعتبار حقوق املوظف وواجباته من
جهة ،وتساهم يف تغيري السلوكيات والعقليات صلب اإلدارة وتؤدي إىل تركيز ثقافة
مؤسساتية ناجعة تتالءم مع التغريات اجلذرية اليت عرفها حميط اإلدارة بصفة عامة.
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اهليكل املختص بالنظر يف املسائل
اليت تتعلق مبحتوى مدونة االخالقيات يف القطاع العمومي

احملور األول :املستوى املركزي

 أحدثت على مستوى مصاحل الوزير املكلف باحلوكمة هيئة مركزية تنظر يف املسائل اليتتطرح مبناسبة اعتماد مدونة األخالقيات يف القطاع العمومية.
 تسهر اهليئة املركزية لألخالقيات على جتميع املعلومات حول تطبيق املدونة واستنباط احللولللوضعيات الفردية خاصة يف مسألة تضارب املصاحل واقرتاح التدابري الكفيلة مبزيد تدعيم قيم
النزاهة والشفافية يف القطاع العمومي.
تعمل اهليئة املركزية لألخالقيات على متابعة وتنسيق عملية إعداد مدونات قطاعية علىمستوى اهلياكل العمومية و ضمان مدى تناسق تلك املدونات مع هذه املدونة العامة.
 تتكون اهليئة املركزية لألخالقيات باخلصوص من ممثل عن مصاحل احلوكمة ،ممثل عناهليئة العامة للوظيفة العمومية ،ممثل عن احملكمة اإلدارية وعن دائرة احملاسبات ،ممثل عن
مصاحل مستشار التشريع والقانون للحكومة و ممثل عن هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية.
 تنظم اهليئة املركزية لألخالقيات ندوة وطنية سنوية لطرح وتدارس خمتلف املسائل اليت تهماألخالقيات يف القطاع العمومي.

-احملور الثاني :املستوى القطاعي واحمللي

 تقوم خاليا احلوكمة ومقاومة الفساد احملدثة على مستوى كل وزارة بالنسبة لإلدارةاملركزية واملؤسسات واملنشآت العمومية اخلاضعة الشرافها  ،وعلى مستوى السيد الوالي
بالنسبة للمصاحل اخلارجية واجلماعات احمللية  ،بتقبل طلبات االعوان العموميني للنظر
يف املسائل اليت تهم األخالقيات اإلدارية.
 تقوم خاليا احلوكمة ومقاومة الفساد بإجابة الطلبات يف أقرب اآلجال ورفع املسألة إىلاهلياكل املركزية للحوكمة عند تعقد املسألة املطروحة مع ضرورة إعالم العون
العمومي بذلك وحتديد أجل لتمكينه من إجابة عن مطلبه.
 تعد كل خلية للحوكمة تقريرا كل ثالث أشهر تقوم بتوجيهه إىل اهلياكل املختصةبرئاسة احلكومة.

أحكام املدونة:
أحكام عامة تتعلق بقيم العمل :

▪  1احرتام القانون  :حيرص العون العمومي ،أثناء أداء مهامه ،على احرتام القانون وعلى
شرعية األعمال اليت يقوم بها.
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▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

 2املساواة  :حيرص العون العمومي على تقديم اخلدمة للمتعاملني وحرفاء املرفق الذي
ينتمي إليه بطريقة عادلة ومتساوية ،مهما كان جنسهم أو دينهم أو عرقهم أو لغتهم
أو انتمائهم الفكري أو السياسي
 3اإلخالص  :حيرص العون العمومي على القيام مبهامه بكل تفان وإخالص دون
السعي إىل حتقيق مصلحة خاصة.
 4احلياد  :حيرص العون العمومي على عدم االحنياز ألي جهة كانت أو التفضيل بني
طاليب اخلدمة عند أداء مهامه.
 5النزاهة  :يعمل العون العمومي على أن يكون نزيها يف عمله متقيدا مبقتضيات
القانون ومقاصده متحليا باالستقامة وكل ما من شأنه املساس بثقة العموم يف صحة
وسالمة األداء أو السلوك ومتجنبا استغالل وظيفته ألغراض خاصة.
 6النجاعة  :يسعى العون العمومي إىل حسن توظيف املوارد البشرية واملادية واملالية
ملؤسسته مع احلرص على بلوغ النجاعة املرجوة منه ،واختاذ ما من شأنه أن ميكن من
تصويب أساليب العمل املنتهجة.
 7االنضباط يف العمل  :حيرص العون العمومي على احرتام توقيت العمل وإجناز املهام
املوكولة إليه بكل تفان وجتنب كل السلوكات املخلة به.
 8املساءلة  :يقوم العون العمومي بأداء املهام املنوطة بعهدته وهو مسؤول على ما يقوم به
أو يتخذه من قرارات عند أداء مهامه.
 9احلياة اخلاصة  :حرمة احلياة اخلاصة للعون العمومي مضمونة .وهو مطالب بفصل
حياته اخلاصة عن وظائفه العمومية.
أحكام عالئقية :
العالقة بني األعوان العموميني :
❖ عالقة العون العمومي برؤسائه :
➢ االحرتام.
➢ االمتثال للتعليمات وتنفيذها.
➢ التعاون
➢ عالقة العون العمومي بزمالئه :
➢ التعاون يف إطار تطوير أساليب العمل.
➢ االحرتام املتبادل
➢ جتنب السلوك غري األخالقي
❖ عالقة العون العمومي مبرؤوسيه
➢ أن يكون مثاال حيتذى به من قبل مرؤوسيه وخاصة فيما يتعلق باحرتام مقتضيات
مدونة سلوك األعوان العموميني.
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➢ مساعدة مرؤوسيه على تنمية مهاراتهم وحسن تأطريهم قصد الرفع من مردوديتهم.
➢ تقييم مردود مرؤوسيه بكل موضوعية وجترد طبقا لنظام التقييم الساري
املفعول.
➢ احرتام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم دون تفضيل أو متييز.
➢ حتمل املسؤولية شخصيا عن األوامر والتعليمات اليت يوجهها ملرؤوسيه.
➢ التعهد بتأكيد تعليماته كتابيا كلما تلقى احرتازا كتابيا صادرا عن أحد
مرؤوسيه بتعليماته املقدوح يف شرعيتها.
➢ املساهمة يف خلق مناخ عمل سليم وودي وجتنب احلط من كرامة مرؤوسيه
والتحرش بهم.
❖ عالقة العون العمومي مبحيطه :
➢ إسداء خدمات لفائدة مستعملي املرفق العام بكل فاعلية وكفاءة يف إطار احرتام
علوية القانون واملصلحة العامة.
➢ احرتام حقوق ومصاحل مستعملي املرفق العام يف إطار املساواة.
❖ عالقة العون العمومي بوسائل اإلعالم
➢  1ميتنع العون العمومي عن اإلدالء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو
وثائق رمسية عن طريق الصحافة أو غريها من وسائل اإلعالم حول مواضيع تهم وظيفته
أو اهليكل
➢ العمومي الذي يعمل به بدون اإلذن املسبق والصريح من رئيسه املباشر أو رئيس اهليكل
الذي ينتمي إليه.
➢  2جيب على العون العمومي أن ميتنع عن القيام بتصرحيات مهما كان نوعها تتعارض
مع التكتم املهين واحلفاظ على املصلحة العليا للدولة.
➢  3ميتنع العون العمومي عن عرقلة اإلفصاح عن وثائق أو معطيات رمسية يتوجب أو
يسمح بنشرها للعموم وعن نشر معلومات مغالطة أو غري صحيحة حول مواضيع تهم
وظيفته أو اهليكل العمومي الذي يعمل به.
➢  4ال ميكن للعون العمومي نشر معلومات أو وثائق ذات صلة بوظيفته أو باهليكل
العمومي الذي ينتمي إليه إال طبقا للتشريع اجلاري به العمل.
❖ النشاط السياسي
حيرص العون العمومي على أن ال متس نشاطاته السياسية أو الفكرية بثقة كل
املتعاملني مع اإلدارة ورؤسائه يف العمل يف قدرته على آداء مهامه بكل حياد.
 1ميتنع العون العمومي عن استغالل مركزه من أجل غايات سياسية أو حزبية.
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 2ميتثل العون العمومي للقوانني اليت متنع عليه ممارسة نشاط سياسي أو حزبي بسبب
خصوصية مركزه أو وظائفه.
 3يقوم العون العمومي بأداء وظائفه بكل حياد وموضوعية بغض النظر عن آرائه السياسية
أو انتمائه احلزبي.
❖ تضارب املصاحل
عند شعور العون بوجوده يف وضعية تضارب مصاحل أو خشية من الوقوع فيها ،يعلم آنيا
رئيسه املباشر الذي يبادر يف حالة ثبوتها باختاذ اإلجراءات املالئمة لوضع حد هلا.
ويتوىل العون العمومي مهما كانت رتبته مبجرد مباشرته ملهامه التصريح كتابة لرئيسه
املباشر حباالت املصاحل اخلاصة اليت من شأنها أن تتضارب مع االلتزامات املوكولة له
❖ التصريح باملمتلكات
واجب التصريح على الشرف بأمالكه وأمالك قرينه وأبنائه القصر سواء كانت منقولة
أو عقارات.
حتيني أو جتديد التصريح بصفة دورية حسب الفرتة اليت حيددها القانون أو النظام
األساسي .كما يتوىل العون العمومي القيام بالتصريح على ممتلكاته مبجرد انتهاء
مهامه.
❖ اهلدايا والفوائد وغريها من االمتيازات
امتناع العون العمومي عن طلب أو اشرتاط أو قبول هدايا أو هبات أو فوائد مهما كانت
لنفسه أو لفائدة الغري قد يكون هلا تأثري مباشر أو غري مباشر على موضوعيته يف آداء
مهامه.
❖ النشاط املوازي
عدم ممارسة نشاط آخر مواز مبقابل إال برتخيص خيول له اجلمع يف نطاق القوانني
والرتاتيب املنظمة لنشاطه األصلي.
التجارب املقارنة


" مدوّنة القيم واألخالق بالوظيفة العموميّة“ كندا 2003
القيم الدميقراطية وتتجسّم يف خدمة الصاحل العام ووضع املعلومة الصحيحة واحملايدة

على ذمّة الوزراء مع متكني اهليئات املختلفة من مراقبة سري عمليّة تقييم أنشطة اإلدارة
العموميّة.
 القيم املهنيّة وتتمثّل يف احلياد والكفاءة والتميّز واملوضوعيّة وجودة اخلدمة واحلياد.
 القيم ذات العالقة باألخالق وتتمثّل يف العمل على كسب ثقة املتعاملني مع اإلدارة
العموميّة وتفضيل املصلحة العامّة على املصلحة اخلاصّة.
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 القيم املرتبطة باألفراد وتشمل إحرتام كرامة الشخص وحسن التعامل مع األشخاص.
كما متّ التأكيد على إعتبار مقياس اجلدارة يف التسميات والعمل على مزيد تفعيل هذه
القيم عند التصرّف يف املوارد البشريّة وإعتباراها عند اإلنتداب والتقييم والرتقية.
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اجمللس التنفيذي ملنظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي
" توصية خبصوص تطوير السلوكيات األخالقية يف املصاحل العمومية“ بتاريخ  23أفريل 1998
 .1جيب أن تكون القواعد األخالقية املطبقة يف الوظيفة العمومية واضحة.
 .2يتعيّن إدراج القواعد األخالقية صلب إطار قانوني.
 .3يتمتع املوظف العمومي بآليات استشارة ونصح داخلية يف جمال األخالقيات.
 .4جيب متكني املوظف العمومي من معرفة حقوقه وواجباته عند إبالغه عن أفعال
غري املشروعة.
 .5يعمل املسيّر السياسي من أجل احرتام القواعد األخالقية ويسعى إىل أن يكون منوذجا
يُقتدى به من قبل املوظف العمومي.
 .6يُعتمد يف أخذ القرار من قبل املوظف العمومي مبدأ الرّقابة والشفافية.
 .7يتعيّن إرساء قواعد واضحة حتدّد سلوكيات املوظف العمومي يف عالقته مع القطاع
اخلاصّ.
 .8يتحلّى كبار مسيّري الوظيفة العمومية بسلوكيات أخالقيّة يف عالقاتهم
مع السياسيني واملواطنني.
 .9تعمل سياسات وممارسات وإجراءات التصرّف على تشجيع السلوكيات األخالقية.
 .10يكون التصرّف يف املوارد البشريّة وخمتلف الشروط ذات العالقة باملسار املهين أداة
إلرساء حميط مهين يشجّع على احرتام األخالقيات.
 .11يتمّ إرساء آليات مناسبة متكّن من مساءلة املوظّف العمومي من قبل مسيّريه
من جهة والعموم
 .12يتعيّن التنصيص على إجراءات عقابية يف حالة ثبوت ارتكاب خمالفات من قبل
املوظف العمومي.
اآلثار السلبية لعدم االلتزام باألخالقيات
تتعدد املظاهر السلبية لعدم اإللتزام باألخالقيات ولعل أبرزها:
❖ التسيب الوظيفي
❖ الفساد اإلداري
التسيب الوظيفي
تتمثل أهم مظاهر التسيب (أو اإلهمال) الوظيفي يف :
❖ عدم احرتام توقيت العمل يف احلضور أو االنصراف
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❖ متضية الوقت فيما ال طائل له كاستقبال الزوار... ،
❖ االمتناع عن أداء العمل أو الرتاخي والتكاسل
❖ عدم حتمل املسؤولية
❖ إفشاء أسرار الوظيفة
❖ عدم احرتام العمل اجلماعي

الفساد اإلداري
ما هو الفساد؟
❖ الفساد لغة هوالبطالن ،فيقال فسد الشئ أي بطل واضمحل ،ويأتى التعبري على معان عدة
حبسب موقعه  .فهو ( اجلدب أو القحط ) كما فى قوله تعاىل ( ظهر الفساد فى الرب والبحر
مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) أو (الطغيان و التجرب)
كما فى قوله ت عاىل ( الذين ال يريدون علواً فى األرض وال فساداً) والقرآن الكريم حيرم الفساد
على حنو كلي وأن ملرتكبيه اخلزي يف احلياة الدنيا والعذاب الشديد يف اآلخرة.
❖ أما اصطالحاً فهناك اجتاهات خمتلفة تتفق فى كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة
أو الوظيفة العامة للكسب اخلاص.

”سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية .ويشمل الفساد خاصة
جرائم الرشوة جبميع أشكاهلا يف القطاعني العام واخلاص واالستيالء على األموال العمومية
أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغالل النفوذ وجتاوز السلطة أو سوء استعماهلا واإلثراء غري
املشروع وخيانة األمانة وسوء استخدام أموال الذوات املعنوية وغسل األموال“.
إذن الفساد هو :
” احنراف أو تدمري النزاهة يف أداء الوظائف العامة من خالل الرشوة واحملاباة“.
(معجم أوكسفورد اإلنكليزي)
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” خروج عن القوانني واألنظمة وعدم االلتزام بهما ،أو استغالل غيابهما ،من أجل
حتقيق مصاحل سياسيـة أو اقتصاديـة ماليـة وجتارية ،أو اجتماعيـة لصاحل الفرد أو
لصاحل مجاعة معينة للفرد مصاحل شخصية معها“.
(تعريف موسوعة العلوم االجتماعية )
” كل عمل يتضمن إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص ،أي أن يستغل

املسؤول منصبه من أجل حتقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو جلماعته “( .مؤسسة الشفافية
الدولية )
الفساد سلوك اجتماعي غري مشروع حيث أنّه سلوك منحـرف مقـرون بهدف معني يتمثل يف
املصلحة الشخصية على حساب املصلحة العامة وهو بذلك انتهاك للواجب العام واحنراف عن املعايري
األخالقية يف التعامل.
مظاهر الفساد:
 للفساد مظاهر متعددة منها:
▪ الفساد اإلداري :يتمثل أساسا يف االحنرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيميـة
▪ الفساد األخالقي :يتمثل يف االحنرافات األخالقية والسلوكية املتعلقة بسلوك املوظف
الشخصي وتصرفاته
▪ والفساد املالي :ويتمثل يف جممل االحنرافات املالية عن طريق خمالفة القواعد واألحكام
املالية

نظام سيء

فســاد
أشخاص غير
ملتزمين
باألخالقيات
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الفساد ميثل ظاهرة اجتماعية واقتصادية خطرية جدا ملا له من آثار سلبية:
✓ التدهور االقتصادي
✓ زيادة البطالة
✓ ترسـيخ املفـاهيم االجتماعيـة اخلاطئة كاعتبار الواسطة أمر ضروري للحصول على
اخلدمة ووجوب خدمـة املعارف واألقارب وضياع حقوق األفراد وإهدار املال العام.
✓ عزوف املستثمرين األجانب

تنمية
✓
•

•
✓

فساد

صفر

آليات التصدي للفساد:
إن مقاومة الفساد تكتسي أهمية بالغة حيث تعترب من أهم مطالب الشعب التونسي
اليت نادى بها من خالل ثورة الكرامة يف  14جانفي  2011وبالتالي فالكل مطالب
باليقظة من أجل اخلروج من واقع الالحوكمة والفساد الذي انتشر يف العهد السابق
يف البالد وإجياد اآلليات الكفيلة للوقاية منه.
إنّ وسائل مواجهة الفساد اإلداري كثرية ومتباينة ألنها البد أن تتوافق مع أنواع الفساد
وأسبابه املتعددة وذلك ضمانا لنجاعتها وفاعليتها.
ويتمّ التصدي للفساد أساسا عرب

الوقاية
الكشف

• جعل الفساد أكثر صعوبة

كشف الفساد عند وقوعه

• اتخاذ التدابير الالزمة الكفيلة بثني
الردع األشخاص عن ارتكاب الفساد
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إمنا األمم األخالق ما بقيت
فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
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