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قیم العمل في القطاع العام : باب أول

الدیباجة والتعریفات

العالقات بین األعوان العمومیین: باب ثاني

تضارب المصالح والتصریح بالممتلكات : باب رابع

عالقة العون العمومي بمحیطھ : باب ثالث



یمیة خاصة بالعون العموميمنظومة قِ 

الحوكمة
العون العمومي

على تجاوز الوضعیات الخالفیة لمساعدتھ 

العون العمومي

تضارب المصالح
نھب المال العام

الفساد
االرتشاء

المحسوبیة
المحاباة 
الواسطة



الحوكمة
المؤسسي،المستوىعلىوالتوجیھللرقابةنظامھي

جمیعمعوالعالقاتوالحقوقالمسؤولیاتیحدد
الالزمةواإلجراءاتالقواعدویوضحالمعنیةالفئات
وھو.الھیكلبعملالمتعلقةالرشیدةالقراراتلصنع
الثقةویعززوالمساءلةوالشفافیةالعدالةیدعمنظام

.العملبیئةفيوالمصداقیة

الحوكمة
المؤسسي،المستوىعلىوالتوجیھللرقابةنظامھي

جمیعمعوالعالقاتوالحقوقالمسؤولیاتیحدد
الالزمةواإلجراءاتالقواعدویوضحالمعنیةالفئات
وھو.الھیكلبعملالمتعلقةالرشیدةالقراراتلصنع
الثقةویعززوالمساءلةوالشفافیةالعدالةیدعمنظام

.العملبیئةفيوالمصداقیة



العمومي العون 
السلطةصالحیاتإلیھتعھدشخصكلھو

الدولةمصالحمنمصلحةلدىیعملأوالعامة
منشأةأوعمومیةمؤسسةأومحلیةجماعةأو

فيتساھمالتيالذواتمنغیرھاأوعمومیة
.عموميمرفقتسییر

العمومي العون 
السلطةصالحیاتإلیھتعھدشخصكلھو

الدولةمصالحمنمصلحةلدىیعملأوالعامة
منشأةأوعمومیةمؤسسةأومحلیةجماعةأو

فيتساھمالتيالذواتمنغیرھاأوعمومیة
.عموميمرفقتسییر



الشفافیة 
وفيالعموميالھیكلداخلالوضوحھي

منالمنتفعین(المواطنینمعالعالقة
اإلجراءاتوعلنیة)ممولیھاأوالخدمة

واألھدافوالغایات

الشفافیة 
وفيالعموميالھیكلداخلالوضوحھي

منالمنتفعین(المواطنینمعالعالقة
اإلجراءاتوعلنیة)ممولیھاأوالخدمة

واألھدافوالغایات



النزاھة
واإلخالصواألمانةبالصدقالمتعلقةالقیممنظومةھي

ینتميالذيالھیكلصورةعلىحفاظاالعملفيوالتفاني
علىالحصولفيالمواطنینوحقالعموملدىالعونإلیھ

یتمحتىالعمومیةالھیاكلأعمالعنالالزمةالمعلومات
القانونتحدیدمعیتفقالھیاكلھذهعملأنمنالتأكد

ومھامھملوظائفھم

النزاھة
واإلخالصواألمانةبالصدقالمتعلقةالقیممنظومةھي

ینتميالذيالھیكلصورةعلىحفاظاالعملفيوالتفاني
علىالحصولفيالمواطنینوحقالعموملدىالعونإلیھ

یتمحتىالعمومیةالھیاكلأعمالعنالالزمةالمعلومات
القانونتحدیدمعیتفقالھیاكلھذهعملأنمنالتأكد

ومھامھملوظائفھم



النجاعة 
العموميالعونقبلمناألمثلالتوظیفھي

إلیھینتميالذيللھیكلالمتاحةللموارد
األھدافتحقیقأجلمنالعملأسالیبوتطویر
الممكنةالتكالیفبأقلالھیكلمنالمنتظرة

النجاعة 
العموميالعونقبلمناألمثلالتوظیفھي

إلیھینتميالذيللھیكلالمتاحةللموارد
األھدافتحقیقأجلمنالعملأسالیبوتطویر
الممكنةالتكالیفبأقلالھیكلمنالمنتظرة



المساءلة 
سواءالعمومیینالمسؤولینواجبھي

تقاریرتقدیممعینین،أومنتخبینكانوا
نجاعتھمومدىأعمالھمنتائجعندوریة

تنفیذھافي

المساءلة 
سواءالعمومیینالمسؤولینواجبھي

تقاریرتقدیممعینین،أومنتخبینكانوا
نجاعتھمومدىأعمالھمنتائجعندوریة

تنفیذھافي



المحاسبة
العمومیةالوظائفیتولونالذینخضوعھي

إزاءاألخالقیةأواإلداریةأوالقانونیةللمساءلة
مسؤولیة(األفقیةالمحاسبةسواءوأعمالھمقراراتھم
أو)موازیةأخرىجھاتأمامالعموميالموظف
ناخبیھأمامالعموميالموظفمسؤولیة(العمودیة

)والمواطنینالمرجعیة،وھیئتھ

المحاسبة
العمومیةالوظائفیتولونالذینخضوعھي

إزاءاألخالقیةأواإلداریةأوالقانونیةللمساءلة
مسؤولیة(األفقیةالمحاسبةسواءوأعمالھمقراراتھم
أو)موازیةأخرىجھاتأمامالعموميالموظف
ناخبیھأمامالعموميالموظفمسؤولیة(العمودیة

)والمواطنینالمرجعیة،وھیئتھ



الفساد
استخدامسوءیتضمنعملكلھو

لتحقیقالوظیفةأوالنفوذأوالسلطة
ذاتیةمعنویةأومادیةخاصةمصلحة

لغیرهأولنفسھ

الفساد
استخدامسوءیتضمنعملكلھو

لتحقیقالوظیفةأوالنفوذأوالسلطة
ذاتیةمعنویةأومادیةخاصةمصلحة

لغیرهأولنفسھ



االرتشاء
بشكلقبولھأوالعموميالعونالتماسھو

لغیرهأولھلمنافعمباشرغیرأومباشر
صالحیاتھمنھوبعملالقیاممقابل

عنھواالمتناع

االرتشاء
بشكلقبولھأوالعموميالعونالتماسھو

لغیرهأولھلمنافعمباشرغیرأومباشر
صالحیاتھمنھوبعملالقیاممقابل

عنھواالمتناع



المحسوبیة 
لھاینتميجھةأوفردلصالحأعمالتنفیذھي

الخ،...منطقةأوعائلةأوحزبمثلالعون
لھامستحقینیكونواأندون

المحسوبیة 
لھاینتميجھةأوفردلصالحأعمالتنفیذھي

الخ،...منطقةأوعائلةأوحزبمثلالعون
لھامستحقینیكونواأندون



المحاباة 
إسداءعندآخرعلىطرفتفضیلھي

مصالحعلىللحصولحقبغیرالخدمة
معینة

المحاباة 
إسداءعندآخرعلىطرفتفضیلھي

مصالحعلىللحصولحقبغیرالخدمة
معینة



الوساطة 
جماعةأوما،فردلصالحالتدخلھو

والكفاءةالعملبأصولااللتزامدون
منصبفيشخصتعیینمثلالالزمة

االنتماءأوبالقرابةتتعلقألسبابمعین
الحزبي

الوساطة 
جماعةأوما،فردلصالحالتدخلھو

والكفاءةالعملبأصولااللتزامدون
منصبفيشخصتعیینمثلالالزمة

االنتماءأوبالقرابةتتعلقألسبابمعین
الحزبي



نھب المال العام 
العمومیةاألموالعلىالحصولھو

حقوجھغیرمنفیھاوالتصرف

نھب المال العام 
العمومیةاألموالعلىالحصولھو

حقوجھغیرمنفیھاوالتصرف



تضارب المصالح 
للعونالعمومیةالوظیفةبینالتعارض
یؤثرقدبماالشخصیةومصالحھالعمومي

اللتزاماتھأدائھوطریقةللقراراتخاذهفي
ومسؤولیاتھ

تضارب المصالح 
للعونالعمومیةالوظیفةبینالتعارض
یؤثرقدبماالشخصیةومصالحھالعمومي

اللتزاماتھأدائھوطریقةللقراراتخاذهفي
ومسؤولیاتھ
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الحیاد 
النزاھة 
النجاعة

االنضباط في العمل 
المساءلة 

رمة الحیاة الخاصة حُ 



احترام القانون 
مھامھ،أداءأثناءالعمومي،العونیحرص:

األعمالشرعیةوعلىالقانوناحترامعلى
ابھیقومالتي

احترام القانون 
مھامھ،أداءأثناءالعمومي،العونیحرص:

األعمالشرعیةوعلىالقانوناحترامعلى
ابھیقومالتي



المساواة 
الخدمةتقدیمعلىالعموميالعونیحرص

إلیھینتميالذيالمرفقوحرفاءللمتعاملین
جنسھمكانمھماومتساویة،عادلةبطریقة

انتمائھمأولغتھمأوعرقھمأودینھمأو
السیاسيأوالفكري

المساواة 
الخدمةتقدیمعلىالعموميالعونیحرص

إلیھینتميالذيالمرفقوحرفاءللمتعاملین
جنسھمكانمھماومتساویة،عادلةبطریقة

انتمائھمأولغتھمأوعرقھمأودینھمأو
السیاسيأوالفكري



اإلخالص 
القیامعلىالعموميالعونیحرص
دونوإخالصتفانبكلبمھامھ
خاصةمصلحةتحقیقإلىالسعي

اإلخالص 
القیامعلىالعموميالعونیحرص
دونوإخالصتفانبكلبمھامھ
خاصةمصلحةتحقیقإلىالسعي



الحیاد 
االنحیازعدمعلىالعموميالعونیحرص

طالبيبینالتفضیلأوكانتجھةألي
مھامھأداءعندالخدمة

الحیاد 
االنحیازعدمعلىالعموميالعونیحرص

طالبيبینالتفضیلأوكانتجھةألي
مھامھأداءعندالخدمة



النزاھة
فينزیھایكونأنعلىالعموميالعونیعمل

متحلیاومقاصدهالقانونبمقتضیاتمتقیداعملھ
بثقةالمساسشأنھمنماوكلباالستقامة

السلوكأواألداءوسالمةصحةفيالعموم
خاصةألغراضوظیفتھاستغاللومتجنبا

النزاھة
فينزیھایكونأنعلىالعموميالعونیعمل

متحلیاومقاصدهالقانونبمقتضیاتمتقیداعملھ
بثقةالمساسشأنھمنماوكلباالستقامة

السلوكأواألداءوسالمةصحةفيالعموم
خاصةألغراضوظیفتھاستغاللومتجنبا



النجاعة 
توظیفحسنإلىالعموميالعونیسعى

لمؤسستھوالمالیةوالمادیةالبشریةالموارد
المرجوةالنجاعةبلوغعلىالحرصمع

منیمكنأنشأنھمنماواتخاذمنھ،
المنتھجةالعملأسالیبتصویب

النجاعة 
توظیفحسنإلىالعموميالعونیسعى

لمؤسستھوالمالیةوالمادیةالبشریةالموارد
المرجوةالنجاعةبلوغعلىالحرصمع

منیمكنأنشأنھمنماواتخاذمنھ،
المنتھجةالعملأسالیبتصویب



االنضباط في العمل 
احترامعلىالعموميالعونیحرص

الموكولةالمھاموإنجازالعملتوقیت
السلوكاتكلوتجنبتفانبكلإلیھ

بھالمخلة

االنضباط في العمل 
احترامعلىالعموميالعونیحرص

الموكولةالمھاموإنجازالعملتوقیت
السلوكاتكلوتجنبتفانبكلإلیھ

بھالمخلة



المساءلة 
المھامبأداءالعموميالعونیقوم

ماعلىمسؤولوھوبعھدتھالمنوطة
أداءعندقراراتمنیتخذهأوبھیقوم

مھامھ

المساءلة 
المھامبأداءالعموميالعونیقوم

ماعلىمسؤولوھوبعھدتھالمنوطة
أداءعندقراراتمنیتخذهأوبھیقوم

مھامھ



الحیاة الخاصة
العموميللعونالخاصةالحیاةحرمة

حیاتھبفصلمطالبوھو.مضمونة
العمومیةوظائفھعنالخاصة

الحیاة الخاصة
العموميللعونالخاصةالحیاةحرمة

حیاتھبفصلمطالبوھو.مضمونة
العمومیةوظائفھعنالخاصة



عالقة العون العمومي بزمالئھ

عالقة العون العمومي برؤسائھ
العالقات

بین
األعوان

العمومیین
عالقة العون العمومي بزمالئھ

عالقة العون العمومي بمرؤوسیھ

العالقات
بین

األعوان
العمومیین



العالقات بین األعوان العمومیین: الباب الثاني
.برؤسائھعالقة العون العمومي : المحور األول

:یحرص العون العمومي على ما یلي
.ـ احترام رؤسائھ دون سعي السترضائھم لكسب أي معاملة تفضیلیة1
.ـ االمتثال لتعلیمات رئیسھ المباشر وتنفیذھا2

فإذا كانت تلك التعلیمات مخالفة بداھة للقانون، فعلى العون إعالم رئیسھ كتابیا بھذا 
الخرق وال یلزم بتنفیذ ھذه التعلیمات إال إذا أكدھا الرئیس المباشر كتابیا، وعلى 

.مسؤولیتھ
ویتوجب على العون العمومي في كل الحاالت رفض تنفیذ التعلیمات التي تشكل جریمة 

.یعاقب علیھا القانون
ـ التعاون مع رؤسائھ وإفادتھم بنصائحھ وبخبرتھ وبكل المعلومات التي بحوزتھ 3

.واإلعراض عن تعمد مغالطتھم وعرقلتھم
.ـ إعالم رئیسھ المباشر بكل خرق للقانون الحظھ أثناء إنجاز العمل4

العالقات بین األعوان العمومیین: الباب الثاني
.برؤسائھعالقة العون العمومي : المحور األول

:یحرص العون العمومي على ما یلي
.ـ احترام رؤسائھ دون سعي السترضائھم لكسب أي معاملة تفضیلیة1
.ـ االمتثال لتعلیمات رئیسھ المباشر وتنفیذھا2

فإذا كانت تلك التعلیمات مخالفة بداھة للقانون، فعلى العون إعالم رئیسھ كتابیا بھذا 
الخرق وال یلزم بتنفیذ ھذه التعلیمات إال إذا أكدھا الرئیس المباشر كتابیا، وعلى 

.مسؤولیتھ
ویتوجب على العون العمومي في كل الحاالت رفض تنفیذ التعلیمات التي تشكل جریمة 

.یعاقب علیھا القانون
ـ التعاون مع رؤسائھ وإفادتھم بنصائحھ وبخبرتھ وبكل المعلومات التي بحوزتھ 3

.واإلعراض عن تعمد مغالطتھم وعرقلتھم
.ـ إعالم رئیسھ المباشر بكل خرق للقانون الحظھ أثناء إنجاز العمل4



العالقات بین األعوان العمومیین: الباب الثاني
بزمالئھعالقة العون العمومي : المحور الثاني

:یحرص العون العمومي على ما یلي
ـ التعاون مع زمالئھ بإفادتھم بآرائھ ومساعدتھم على إیجاد حلول لإلشكالیات 1

.وتطویر أسالیب العمل
.ـ تجنب التشكیك في كفاءة زمالئھ2
ـ التصرف بلباقة واحترام مع زمالئھ والمحافظة على عالقات ودیة معھم دون 3

.تمییز
ـ احترام خصوصیة زمالئھ واالمتناع عن سوء استعمال معلومات تخص حیاتھم 4

.الشخصیة لغایة اإلضرار بھم
ـ تجنب كل سلوك غیر أخالقي وكل شكل من أشكال التحرش وكل تصرف من 5

.شأنھ أن یمس باألخالق الحمیدة
.ـ المساھمة في خلق مناخ عمل سلیم وودي6

العالقات بین األعوان العمومیین: الباب الثاني
بزمالئھعالقة العون العمومي : المحور الثاني

:یحرص العون العمومي على ما یلي
ـ التعاون مع زمالئھ بإفادتھم بآرائھ ومساعدتھم على إیجاد حلول لإلشكالیات 1

.وتطویر أسالیب العمل
.ـ تجنب التشكیك في كفاءة زمالئھ2
ـ التصرف بلباقة واحترام مع زمالئھ والمحافظة على عالقات ودیة معھم دون 3

.تمییز
ـ احترام خصوصیة زمالئھ واالمتناع عن سوء استعمال معلومات تخص حیاتھم 4

.الشخصیة لغایة اإلضرار بھم
ـ تجنب كل سلوك غیر أخالقي وكل شكل من أشكال التحرش وكل تصرف من 5

.شأنھ أن یمس باألخالق الحمیدة
.ـ المساھمة في خلق مناخ عمل سلیم وودي6



العالقات بین األعوان العمومیین: الباب الثاني
بمرؤوسیھعالقة العون العمومي : المحور الثالث

:یحرص العون العمومي على
.من قبل مرؤوسیھبھیحتذىـ أن یكون مثاال 1
.مردودیتھمقصد الرفع من تأطیرھمـ مساعدة مرؤوسیھ على تنمیة مھاراتھم وحسن 2
.ـ تقییم مردود مرؤوسیھ بكل موضوعیة وتجرد طبقا لنظام التقییم الساري المفعول3
.ـ احترام حقوق مرؤوسیھ والتعاون معھم دون تفضیل أو تمییز4
.ـ تحمل المسؤولیة شخصیا عن األوامر والتعلیمات التي یوجھھا لمرؤوسیھ5
ـ التعھد بتأكید تعلیماتھ كتابیا كلما تلقى احترازا كتابیا صادرا عن أحد مرؤوسیھ 6

.بتعلیماتھ المقدوح في شرعیتھا
ـ المساھمة في خلق مناخ عمل سلیم وودي وتجنب الحط من كرامة مرؤوسیھ 7

.والتحرش بھم

العالقات بین األعوان العمومیین: الباب الثاني
بمرؤوسیھعالقة العون العمومي : المحور الثالث

:یحرص العون العمومي على
.من قبل مرؤوسیھبھیحتذىـ أن یكون مثاال 1
.مردودیتھمقصد الرفع من تأطیرھمـ مساعدة مرؤوسیھ على تنمیة مھاراتھم وحسن 2
.ـ تقییم مردود مرؤوسیھ بكل موضوعیة وتجرد طبقا لنظام التقییم الساري المفعول3
.ـ احترام حقوق مرؤوسیھ والتعاون معھم دون تفضیل أو تمییز4
.ـ تحمل المسؤولیة شخصیا عن األوامر والتعلیمات التي یوجھھا لمرؤوسیھ5
ـ التعھد بتأكید تعلیماتھ كتابیا كلما تلقى احترازا كتابیا صادرا عن أحد مرؤوسیھ 6

.بتعلیماتھ المقدوح في شرعیتھا
ـ المساھمة في خلق مناخ عمل سلیم وودي وتجنب الحط من كرامة مرؤوسیھ 7

.والتحرش بھم



مستعملي المرفق العام
عالقة
العون 
العمومي
بمحیطھ

وسائل اإلعالم

عالقة
العون 
العمومي
بمحیطھ

وسائل اإلعالم

النشاط السیاسي



لفائدة مستعملي المرفق العام بكل یقوم العون العمومي بإسداء خدمات
ومقتضیات المصلحة فاعلیة وكفاءة في إطار احترام علویة القانون

.العامة واستمراریة المرفق العام

.مستعملي المرفق العام بكل احترامـ یعامل العون العمومي1

متفرغا لخدمة مستعملي ـ یحرص العون العمومي على أن یكون2
اآلجالالمرفق العام ویجیب على المطالب والشكایات في

لفائدة مستعملي المرفق العام بكل یقوم العون العمومي بإسداء خدمات
ومقتضیات المصلحة فاعلیة وكفاءة في إطار احترام علویة القانون

.العامة واستمراریة المرفق العام

.مستعملي المرفق العام بكل احترامـ یعامل العون العمومي1

متفرغا لخدمة مستعملي ـ یحرص العون العمومي على أن یكون2
اآلجالالمرفق العام ویجیب على المطالب والشكایات في



یحترم العون العمومي حقوق ومصالح مستعملي المرفق العام ـ 3
على معاملتھم على قدم المساواة دون تمییز على أساس العرق ویحرص

الدین أو المعتقد أو الرأي السیاسي أو االنتماء أو الجنس أو الجنسیة أو
أو أي شكل من أشكال التمییزالجھوي أو الثروة أو المركز الوظیفي .

أي تصرف قد یؤدي إلى یمتنع العون العمومي عند القیام بوظائفھ عنـ 4
اإلضرار بشخص أو مجموعة أشخاص أو ھیئة ما ویحرص على مراعاة

حقوق الغیر ومصالحھ المشروعة

یحترم العون العمومي حقوق ومصالح مستعملي المرفق العام ـ 3
على معاملتھم على قدم المساواة دون تمییز على أساس العرق ویحرص

الدین أو المعتقد أو الرأي السیاسي أو االنتماء أو الجنس أو الجنسیة أو
أو أي شكل من أشكال التمییزالجھوي أو الثروة أو المركز الوظیفي .

أي تصرف قد یؤدي إلى یمتنع العون العمومي عند القیام بوظائفھ عنـ 4
اإلضرار بشخص أو مجموعة أشخاص أو ھیئة ما ویحرص على مراعاة

حقوق الغیر ومصالحھ المشروعة



5 یولي العون العمومي عنایة خاصة باألشخاص ذوي االحتیاجات ـ
.الخصوصیة ویحرص على تقدیم العون والمساعدة الالزمین لھم

ـ یعمل العون العمومي على تمكین المواطنین من النفاذ إلى الوثائق 6
.اإلداریة في حدود صالحیاتھ وطبقا للتشریع الجاري بھ العمل

ـ یمتنع العون العمومي عن تسریب المعطیات والمعلومات 7
الشخصیة الخاصة بمستعملي المرفق العام التي اطلع علیھا بمناسبة 

.القیام بوظیفھ وعن استعمالھا لغایات غیر مھنیة

5 یولي العون العمومي عنایة خاصة باألشخاص ذوي االحتیاجات ـ
.الخصوصیة ویحرص على تقدیم العون والمساعدة الالزمین لھم

ـ یعمل العون العمومي على تمكین المواطنین من النفاذ إلى الوثائق 6
.اإلداریة في حدود صالحیاتھ وطبقا للتشریع الجاري بھ العمل

ـ یمتنع العون العمومي عن تسریب المعطیات والمعلومات 7
الشخصیة الخاصة بمستعملي المرفق العام التي اطلع علیھا بمناسبة 

.القیام بوظیفھ وعن استعمالھا لغایات غیر مھنیة



أو مداخلة وعن نشر أو یمتنع العون العمومي عن اإلدالء بأي تصریحـ 1
وسائل إفشاء معلومات أو وثائق رسمیة عن طریق الصحافة أو غیرھا من

اإلعالم حول مواضیع تھم وظیفتھ أو الھیكل العمومي الذي یعمل بھ بدون 
المسبق والصریح من رئیسھ المباشر أو رئیس الھیكل الذي ینتمي اإلذن
.إلیھ

على العون العمومي أن یمتنع عن القیام بتصریحات مھما كان یجبـ 2
المھني والحفاظ على المصلحة العلیا للدولةنوعھا تتعارض مع التكتم .

أو مداخلة وعن نشر أو یمتنع العون العمومي عن اإلدالء بأي تصریحـ 1
وسائل إفشاء معلومات أو وثائق رسمیة عن طریق الصحافة أو غیرھا من

اإلعالم حول مواضیع تھم وظیفتھ أو الھیكل العمومي الذي یعمل بھ بدون 
المسبق والصریح من رئیسھ المباشر أو رئیس الھیكل الذي ینتمي اإلذن
.إلیھ

على العون العمومي أن یمتنع عن القیام بتصریحات مھما كان یجبـ 2
المھني والحفاظ على المصلحة العلیا للدولةنوعھا تتعارض مع التكتم .



عرقلة اإلفصاح عن وثائق أو معطیات یمتنع العون العمومي عنـ 3
معلومات مغالطة أو رسمیة یتوجب أو یسمح بنشرھا للعموم وعن نشر

الھیكل العمومي الذي یعملأو غیر صحیحة حول مواضیع تھم وظیفتھ 
.بھ

ال یمكن للعون العمومي نشر معلومات أو وثائق ذات صلة بوظیفتھ أوـ 4
بالھیكل العمومي الذي ینتمي إلیھ إال طبقا للتشریع الجاري بھ العمل

عرقلة اإلفصاح عن وثائق أو معطیات یمتنع العون العمومي عنـ 3
معلومات مغالطة أو رسمیة یتوجب أو یسمح بنشرھا للعموم وعن نشر

الھیكل العمومي الذي یعملأو غیر صحیحة حول مواضیع تھم وظیفتھ 
.بھ

ال یمكن للعون العمومي نشر معلومات أو وثائق ذات صلة بوظیفتھ أوـ 4
بالھیكل العمومي الذي ینتمي إلیھ إال طبقا للتشریع الجاري بھ العمل



یحرص العون العمومي على أن ال تمس نشاطاتھ
السیاسیة أو الفكریة بثقة كل المتعاملین مع اإلدارة 

مھامھ بكل داء أورؤسائھ في العمل في قدرتھ على
.حیاد

ـ یمتنع العون العمومي عن استغالل مركزه من 1
.غایات سیاسیة أو حزبیةأجل

یحرص العون العمومي على أن ال تمس نشاطاتھ
السیاسیة أو الفكریة بثقة كل المتعاملین مع اإلدارة 

مھامھ بكل داء أورؤسائھ في العمل في قدرتھ على
.حیاد

ـ یمتنع العون العمومي عن استغالل مركزه من 1
.غایات سیاسیة أو حزبیةأجل



یمتثل العون العمومي للقوانین التي تمنع علیھـ 2
ممارسة نشاط سیاسي أو حزبي بسبب خصوصیة 

.مركزه أو وظائفھ

العمومي بأداء وظائفھ بكل حیاد ـ یقوم العون3
وموضوعیة بغض النظر عن آرائھ السیاسیة أو انتمائھ

.الحزبي

یمتثل العون العمومي للقوانین التي تمنع علیھـ 2
ممارسة نشاط سیاسي أو حزبي بسبب خصوصیة 

.مركزه أو وظائفھ

العمومي بأداء وظائفھ بكل حیاد ـ یقوم العون3
وموضوعیة بغض النظر عن آرائھ السیاسیة أو انتمائھ

.الحزبي



المصالحتضارب
تضارب

المصالح
والتصریح
بالممتلكات

وتقبل
الھدایا

بالممتلكاتالتصریح
تضارب

المصالح
والتصریح
بالممتلكات

وتقبل
الھدایا

الموازيالنشاط 

والفوائد الھدایا
وغیرھا من االمتیازات



أو وضعیة تضارب مصالح عند شعور العون بوجوده في
خشیة من الوقوع فیھا، یعلم آنیا رئیسھ المباشر الذي یبادر في

.حالة ثبوتھا باتخاذ اإلجراءات المالئمة لوضع حد لھا

مھما كانت رتبتھ بمجرد مباشرتھ ویتولى العون العمومي
لمھامھ التصریح كتابة لرئیسھ المباشر بحاالت المصالح

الموكولةالخاصة التي من شأنھا أن تتضارب مع االلتزامات 
.لھ

أو وضعیة تضارب مصالح عند شعور العون بوجوده في
خشیة من الوقوع فیھا، یعلم آنیا رئیسھ المباشر الذي یبادر في

.حالة ثبوتھا باتخاذ اإلجراءات المالئمة لوضع حد لھا

مھما كانت رتبتھ بمجرد مباشرتھ ویتولى العون العمومي
لمھامھ التصریح كتابة لرئیسھ المباشر بحاالت المصالح

الموكولةالخاصة التي من شأنھا أن تتضارب مع االلتزامات 
.لھ



عملھ في رتبة أو وظیفة یخضع العون العمومي بدایة من شروعھ في
معینة، وكل ما اقتضت طبیعة وظیفتھ حسب ما یحدده القانون أو
النظام األساسي، لواجب التصریح على الشرف بأمالكھ وأمالك 

.كانت منقولة أو عقاراتقرینھ وأبنائھ القصر سواء

التي ویتم تحیین أو تجدید التصریح بصفة دوریة حسب الفترة
كما یتولى العون العمومي القیام . یحددھا القانون أو النظام األساسي

.على ممتلكاتھ بمجرد انتھاء مھامھبالتصریح

عملھ في رتبة أو وظیفة یخضع العون العمومي بدایة من شروعھ في
معینة، وكل ما اقتضت طبیعة وظیفتھ حسب ما یحدده القانون أو
النظام األساسي، لواجب التصریح على الشرف بأمالكھ وأمالك 

.كانت منقولة أو عقاراتقرینھ وأبنائھ القصر سواء

التي ویتم تحیین أو تجدید التصریح بصفة دوریة حسب الفترة
كما یتولى العون العمومي القیام . یحددھا القانون أو النظام األساسي

.على ممتلكاتھ بمجرد انتھاء مھامھبالتصریح



قبولأواشتراطأوطلبعنالعموميالعونیمتنع
لفائدةأولنفسھكانتمھمافوائدأوھباتأوھدایا
علىمباشرغیرأومباشرتأثیرلھایكونقدالغیر

مھامھآداءفيموضوعیتھ

قبولأواشتراطأوطلبعنالعموميالعونیمتنع
لفائدةأولنفسھكانتمھمافوائدأوھباتأوھدایا
علىمباشرغیرأومباشرتأثیرلھایكونقدالغیر

مھامھآداءفيموضوعیتھ



نشاطكلمعالعموميالعونصفةتتناسبال
.واجباتھبأداءیخلأومھنتھشرفمعیتضارب

موازآخرنشاطبممارسةالعموميللعونیسمحوال
نطاقفيالجمعلھیخولبترخیصإالبمقابل

األصليلنشاطھالمنظمةوالتراتیبالقوانین

نشاطكلمعالعموميالعونصفةتتناسبال
.واجباتھبأداءیخلأومھنتھشرفمعیتضارب

موازآخرنشاطبممارسةالعموميللعونیسمحوال
نطاقفيالجمعلھیخولبترخیصإالبمقابل

األصليلنشاطھالمنظمةوالتراتیبالقوانین



شكرا على االھتمام


