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الباب األول :مجال التطبيق
المادة األولى :تطبق ترتيبات هذه المدونة األخالقية على كافة الوكالء العموميين دون استتتاناء لو يفة أو
رتبة في الستل  ،ودون أن تمس بالمدونات الخاصة األخرى التي أعد بعضها استنادا إلى التزامات خاصة
منصوصة في الن

المهنية أو الو يفية.

الباب الثاني :واجبات والتزامات اإلدارة
المادة  :7المساواة بين المواطنين
يجب على اإلدارة العامة احترا وحماية المساواة بين كافة المواطنين أما القانون ،وبالتالي فإن معالجتها
للحاالت المتماالة للمستفيدين يجب أن تكون متساوية.
ويمنع كل تمييز قائ على األصل ،اللون أو الجنس ،والجهة والقبيلة والقومية والقناعة السياسية والعقائدية
والنقابية
المادة  :3الحياد
ويمنع على اإلدارة ممارسة أي ضغط سياسية أو إ يديولوجي ،مهما كان طبيعته على وكالئها
المادة  :4المشروعية
ويجتتب أن يت أداء الختتدمتتة العموميتتة في احترا تتتا للقتتانونطو يجتتب أن تتطتتابق القرارات المتختتذة مع
النصتتتتتوع المعمول بها وأن تستتتتتهر المصتتتتتالت العمومية على تنفيذ القرارات العدلية في المجاالت التي
تعنيها.
المادة  :5استمرارية الدولة
يجب ضمان أداء الخدمة العمومية بصفة دائمة ،وكذا كافة مكوناتها طبقا للقواعد التي تحك سيرها
المادة  :6الشفافية

يجب ان تؤخذ القرارت اإلدارية وفقا إلجراءات شتتفافة بستتيطة ومفهومة وأن تكون مبررة بأستتباب معللة
موجبة.
المادة  :2يجب على اإلدارة أن تنشتتتر للعمو المعلومات الضتتترورية حول النشتتتاطات واإلجراءات التي
تدخل ضمن صالحياتها ،وكذلك المعلومات التي تسمت بتقوي تسييرها
الباب الثالث :الواجبات وااللتزامات للوكيل العمومي
الفصل األول :في أداء الخدمة
المادة  :8المهنية
على وكيل الدولة تنفيذ مهامه بمهنية بتو يف معارفه وكفاءاته وتجاربه إلنجاز المها المحددة والوصول
إلى النتائج المتوخاة وتكمن المهنية في مدى السيطرة واإلنجاز الجيد للمها المطلوبة ،طبقا للمعايير الفنية
الموصوفة ،وهي تخلق قيمة مضافة لنوع الخدمة العمومية.
المادة  :0المسئولية
ويعتبر الوكيل العمومي مستتؤوال عن القرارات واإلجراءات التي يتخذها واألعمال التي يقو بها ،بما في
ذلك االستخدا األمال والسلي للموارد الموضوعة تحت تصرفه.
المادة  :19الكفاءة
يجب على الوكيل العمومي رعاية وتحستتين كفاءاته بتحصتتيل معارف قابلة بشتتكل منت

لمستتايرة تطور

المها الموكلة إليهط وبهذا المعنى هو مطالب بالمشتتتتتتاركة في النشتتتتتتاطات التكوينية والتأهيلية التي تنع
عليها الترتيبات الن امية وخاصة تلك التي تحكمه.
الفصل الثاني :في السلوك
المادة  :11المواظبة في الشغل
على وكيل الدولة واجب الموا بة على عمله للقيا بالمها الموكلة إليه ،فحضتتتوره في الموقع واستتتتعداده
إلنجاز العمل ،يجب أن يكون أمرا واقعا.
المادة  :17االستقامة واالحترام

يجب أن يتحلى وكيل الدولة باالستتتتقامة والوضتتتوم بما يضتتتمن له االحترا  ،وهو مطالب بتطبيق مبادئ
االنصاف ،وأن يتحلى بالعدالة واألخالق في تنفيذ مهامه.
المادة  :13الروح الجماعية
على الوكيتل العمومي أن يبني مع زمالئه ومعاونيه عالقات مبنية على احترا الروم الجماعية والتعاون
الصريت ،وله عليه المساعدة المهنية والمعنوية.
الباب الرابع:
واجبات والتزامات وكيل الدولة اتجاه المستخدمين
الفصل األول :احترام المستخدمين
الماادة  :14على وكيتل التدولتة معاملة المستتتتتتتتخدمين بكل اعتبار ،وعليه أن يكون الغدوة الحستتتتتتتنة في
االحترا والمجاملة في عالقته به
الفصل الثاني :النزاهة
المادة  :15عل ى وكيل الدولة أن يحتر مبدأ المستتتتتاواة أما الخدمة العامة بين كافة المواطنين وعليه أن
يبرهن على الحياد والموضتتتتتتوعية وأن يتخذ قراراته في احترا للقواعد المطبقة وأن يقد للمستتتتتتتخدمين
معاملة نزيهة.
وتمنع ممارسة أي تمييز أو إعطاء أي معاملة تفضيلية مهما كان سببها أو مبررها خاصة أي تمييز على
أساس الجنس والدين ،التملك واألصل والقرابة أو الرأي السياسي أو االنتماء إلى من مة نقابية.
الفصل الثالث :اإلستقامة
المادة  :16على وكيل الدولة أن يقو بمهامه بكل استتتتتتقامة وشتتتتتفافية ،وعليه االحتراز من أي موقع أو
موقف ال يتالء مع التزاماته المهنية أو من شتتأنه المستتاس بستتمعته أو إاارة الريبة والشتتك في ستتمعته أو
اإلضرار بمصداقية المصلحة.
المادة  :12على وكيل الدولة عد الوقوع في نشتتاط تقصتيري مال اختالس األمالك العمومية أو تستتويق
النفوذ أو ممارستتتتتتة اإلبتزاز ،ويكون خطأ الوكيل الذي يعرضتتتتتته للعقوبة طبقا للن

المعمول بها عندما

يفرض على شتتتتتتتخع طتالتب للختدمة اإلدارية أو يطلب إليه عمولة ،أو هدية فائدة أو ربحا مهما كانت
طبيعته بشكل مباشر أو غير مباشر

المادة  :18ال يحق لوكيل الدولة أن يطلب أو يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر أي سداد أو عطاء أو هبة
أو أي استفادة مادية مربوطة بإنجاز أو االمتناع عن انجاز و ائفه أو التزاماته أو جزء من هذه.
المادة  :10يمنع على وكيل الدولة استتتتتخدا األموال العامة ألي غرض شتتتتخصتتتتي ،وكذلك الطلب إلى
معاونيه تقدي خدمات في نشاطات غير داخلة ضمن و ائفه أو مهامه.
الفصل الرابع :العناية واإلتقان
المادة  :79يلز وكيل الدولة بتنفيذ العمل الموكل إليه بأقصتتتتتتتى ما يمكن من العناية واإلتقان وعليه أن
يعالج الملفات المحالة إليه في آجال معقولة ،مع إعطاء األولوية لتلك التي تمس حياة الجمهور مباشرة.
المادة  :71ال يحق لوكيل الدولة تحت أي مبرر كان التمسك ال ال  ،أو االمتناع عن معالجة المراسالت
الموجهة إلى المصلحة.
الفصل الخامس :الزامية إعالم الجمهور
المادة  :77على وكيل الدولة أن يوفر للمستتخدمين المعلومات التي يحتاجونها طوالتي يحق له الحصول
عليها طفي احترا للتشريعات واللوائت السارية .
وعلى الوكيل بوصتفه خاد مصتلحة عامة أن يستاعد الجمهور بتوجيهه إلى الستلطة المختصة والمصلحة
المعنية.
الباب الخامس:
واجبات والتزامات وكيل الدولة اتجاه الهيئات واإلدارة
الفصل األول :احترام هيئات الدولة
الماادة  : 73على وكيل الدولة إنجاز مهامه في احترا للدستتتتتتتتور واالتفاقات والعقود والمواايق الدولية،
وكذلك القوانين والن

السارية ،وهو مأخوذ بواسطة االلتزا االحتياطي باحترا الهيئات المؤسسة بشكل

شرعي ،والشخصيات التي تجسدها.
الفصل الثاني :اإلخالص للسلطة الدستورية
المادة  :74وكيل الدولة ملز باإلخالع للستتتتلطة الدستتتتتورية التي يتبع لها ،وعليه تنفيذ و ائفه بنزاهة
وتجرد ضتتمن المصتتلحة العامة ،وعليه اإلمتناع حتى خارج نشتتاطه الو يفي عن كلما من شتتأنه المستتاس

من ستتتتتمعة المصتتتتتتلحة العامة فليس له أن يعيب اإلدارة أو المن مة التي يتبع لها أو التعبير بستتتتتتوء عن
األعمال المقا بها في هذه.
المادة  :75يمنع على وكيل الدولة استخدا مكانته أو و يفته ،مسئوليته ألغراض سياسية أو انتمائية من
شأنها المساس من مصلحة الخدمة العامة.
الماادة  :76يرتبط وكيتل التدولتة بتانضتتتتتتتبتاط في المراتتب بتاألمور المتعلقتة بإنجاز المها التي هي من
صتالحياته ،لذا فهو مطالب بالتقيد بأوامر مستتئوله المباشتتر في الستتل  ،وعند تقديره لعد شتترعية األمر أو
ان من شتتتتتأنه اإلضتتتتترار بالمصتتتتتلحة العمومية او طارتكاب الوكيل العمومي جريمة جنائية يتوجب امر
بالتنفيذ.
الفصل الثالث :تصادم المصالح
المادة  :72ال يحق لوكيل الدولة القيا بأي نشاط أو إنجاز مهمة أو إبرا صفقة ،كما ال يحق أن تكون له
مصلحة مالية ،تجارية أو مادية ال تتالء مع و ائفه.

المادة  : 78على وكيل الدولة االجتراز من الوقوع في وضتتتتع يجعل مصتتتتالحه الخاصتتتتة في صتتتتدا مع
المصتتتالت المرتبطة بو يفته ،وفي حالة وجوده في وضتتتع كهذا ،عليه أن يبلغ مستتتئوله المباشتتتر ،أو قائد
الهيئة التي يتبع لها ،وعلى المسئول او القائد اتخاذ اإلجراءات الضرورية لحماية مصالت اإلدارة.
المادة  :70وعلى الوكيل عند وجود تصتتاد مصتتالت شتتخصتتية له وبين وضتتعيته المهنية طإنهاء النشتتاط
الذي يتولد عنه هذا التصاد ط
المادة  :39يمكن لوكيل الدولة الذي غادر اإلدارة العامة ،قبول العمل المأجور في مقاولة خاضعة لرقابة
أوهي تابعة للمصلحة او المن مة التي كان يعمل فيها ،طبقا لشروط محددة بمرسو
الباب السادس :ترتيبات مؤقتة ونهائية
الماادة  :31كتل إخالل بتالواجبات وااللتزامات المحددة في هذه المدونة يعرض فاعله للعقوبات التأديبية
دون المساس عند االقتضاء بالعقوبات المحددة في نصوع تشريعية وتن يمية سارية.

الماادة  : 37تقو الستتتتتتتلطتات المكلفتة بتالو يفتة العموميتة بالتعاون مع إدارات الدولة بتنفيذ النشتتتتتتتاطات
التحستتتتتيستتتتتتية والتكوينية لوكالء الدولة في مجال الروم المهنية والستتتتتتلوك ،وكذلك اإلجراءات التطبيقية
إلعال الجمهور.
المادة  :33ستتتتتتينفذ هذا االمر ا لقانوني باعتباره قانون للدولة وينشتتتتتتر وفق اجراءات االستتتتتتتعجال وفي
الجريدة الرسمية.

