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بسم هللا الرحمن الرحيم

تقديم:

إدراكا من وزارة العدل وإيمانى الشخصى بأهمية ونزاهة الدور الذى تقوم به

اإلدارات القانونية  ,والذى له أبلغ األثر فى حماية أموال الجهات المنشأة بها ومن ثم
المال العام .
ولما كانت أخالقيات الوظيفة العامة تكتسب أهمية خاصة باعتبارها تمثل
األداة المناسبة للحيلولة دون المظاهر المختلفة للفساد اإلداري ,وتسهم فى تحقيق
أهداف الجهات بكفاءة وفاعلية من خالل اللتزام بالقواعد والمبادئ والقيم والمعايير
التي تعتبر أساسا يحكم السلوك ,
فقد حرصت وزارة العدل على إعداد مدونة لقواعد السلوك الوظيفي ألعضاء
اإلدارات القانونية الخاضعة إلشراف قطاع اإلدارات القانونية بو ازرة العدل  ,جمعت
العديد من المعايير السلوكية وأخالقيات الوظيفة العامة  ,والتي تساهم في مجال
محاربة الفساد من خالل تنمية الرقابة الذاتية ,وتضمن أن يأتي أداء عضو اإلدارة
القانونية متسقا مع ما يمتلكة من ركيزة أخالقية تؤهله بأن يكون فى مقدمة الصفوف
التى تدرك أهمية المال العام كركيزة أساسية فى الرتقاء بالمستوى القتصادى للوطن
وحتى تواصل اإلدارات القانونية قيامها بدورها المتميز 0

وأسال هللا عز وجل أن يكلل جهودنا مجتمعة وأن يوفقنا لما فيه خير ورفعة هذا
الوطن 0

وهللا ولى التوفيق ،

المستشار  /محمد حسام عبدالرحيم
وزير العدل
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بسم هللا الرحمن الرحيم
تقديم:

يأتي أداء أعضاء اإلدارات القانونية فى إطار منظومة من القيم والمبادئ
األخالقية التى تحكم سلوكهم المهنى والوظيفى  ,وقد َح ِرص قطاع اإلدارات
القانونية على التأكيد على ما يمتلكونه من تلك القيم والمبادئ بقدر المهام الملقاه على
عاتقهم من خالل إعداد مدونة السلوك الوظيفى ألعضاء اإلدارات القانونية والتى
تتضمن مجموعة من القيم األخالقية هم أهل لها باعتبارهم المسئولين عن حفظ
التوازن القانونى بالجهات التى يعملون بها سواء فى داخل نطاق الجهة أو خارجها ,
وما يبذلونه من جهد فى الدفاع والزود عن المال العام .
وإذ نتوجه بخالص الشكر لمعالي المستشار /محمد حسام عبدالرحيم –
وزير العدل  ,والذي َح ِرص منذ تولى سيادته وزارة العدل التأكيد على أهمية الدور
الذى يقوم به أعضاء اإلدارات القانونية وضرورة العمل على توفير المناخ المناسب
سبل الدعم لهم 0
إلداء مهام عملهم  ,وتقديم كل ُ
والشكر موصول للسيد المستشار /هانى حنا – مساعد وزير العدل لقطاع
اإلدارات القانونية األسبق  ,والسيد المستشار الدكتور /فوزى أحمد شادى – نائب
رئيس هيئة قضايا الدولة – وكيل المكتب الفني لمساعد وزير العدل لقطاع اإلدارات
القانونية  ,ومكتب األمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة  ,على المجهودات
التى بُذلت لخروج هذه المدونه للنور 0
متطلعين للوصول ألفضل النتائج لتطوير وتنمية أعمال مديرى وأعضاء اإلدارات
القانونية مما يساهم إيجابا ً فى حسن سير العمل 0
وهللا ولى التوفيق ،،،
مساعد وزير العدل
لشئون اإلدارات القانونية
المستشار/
(طارق العقاد)
رئيس اإلستئناف
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أولاً
ً
تمهيد
تسعى المؤسسات إلى تحقيق جودة األداء من خالل تعزيزز منظومزة أخالقيزات

العمززل والززذي بززدورس يززنعكو علززى نمززو المجتمززع  ,ول يمكنهززا تحقيززق ل ز دون وجززود
معايير أخالقية تزنظم سزير العمزل ,وتعززز الثقزة بزين المؤسسزات والمسزتفيدين كمزا أنهزا
عنصر أساسي في نجاح العالقة مع الجمهور والموظفين والمؤسسات األخرى .

َّ
إن اللتزام بالمبادئ والسلوك األخالقي سواء على صعيد الفزرد ,أو الجماعزة ,
أو المؤسسززات والمنظمززات بمختلززا نشززاطاتها يعتبززر ا أهميززة باللززة لمختلززا ش زرائ
المجتمع حيث إن هذا األمر يقوي اللتزام بمبادئ العمل الصحي والصادق.

ونظز ار للززدور الهززام الززذي تلعبززه القززيم األخالقيززة المتعلقززة بالممارسززة المهنيززة فززي

تحسززين أداء عضززو اإلدارة القانوني ززة واسززتثمارس لوقت ززه بالشززكل األمث ززل وسززعيه لتحقي ززق
أفضززل عائززد للمجتمززع بمززا ينسززجم مززع م ارحززل تطززورس وتقدمززه ويتسززق مززع منظومززة القززيم
التي يحملها الفرد تجاس اته وتجاس المجتمع ,فقزد ت ازيزد اإلهتمزام مزن جانزب المؤسسزات
فزي الوقززت الحاضززر بأخالقيززات العمززل  ,وصززارت حجززر الزاويززة فززى صززيا ة األهززداف
والسياسات بطريقة تبرز المسؤولية األخالقية0
إن تنمي ززة الس ززلوك المهن ززي ل ززدى أعض ززاء اإلدارة القانوني ززة يع ززد م ززدخال مالئم ززا
للتقليل من الظواهر السزلبية ,فالوصزول إلزى بنزاء منظومزة الن ازهزة فزي العمزل العزام يعزد
اله ززدف األساس ززي ف ززي بن ززاء مؤسس ززات عام ززة فعال ززة تحظ ززى بز زاحترام أعض ززاء اإلدارات
القانونيز ززة مز ززن خز ززالل منظومز ززة القز ززيم والسز ززلوكيات األخالقيز ززة ,وتمكنهز ززا مز ززن تحصز ززين
المجتمع ضد ظاهرة الفساد وتوفير اآلليات الفعالة لمعالجة آثارس .
فمدونز ززة السز ززلوك الز ززوظيفي تجمز ززع العديز ززد مز ززن المعز ززايير السز ززلوكية وأخالقيز ززات
الوظيفززة العامززة  ,وتززأتى المدونززة لتعمززل علززى النهززون بالعمليززة التنمويززة التززي تعتمززد

أساسز زا علز ززى العنصز ززر البشز ززري الز ززذى يعز ززد األداة الفاعلز ززة فز ززي تنميز ززة أي مجتمز ززع مز ززن
المجتمعززات ,حيززث ل ترتقززى األمززم ول تصززل إلززى اياتهززا وأهززدافها إل بإيجززاد أفضززل
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العناصزر البشزرية التزى تتمتززع بالكفزاءة والمهزارة والتميزز بمززا يمكنهزا بزالنهون برسززالتها
األساسية لتحقيق النهضة التنموية وبالقدر الذي يسم لها بالتنافو بين كافة الدول0
إن قطزاع اإلدارات القانونيززة بززو ازرة العززدل إد ار زا منززه لهززذس الحقيقززة وهززو المنززو
بززه اإلشزراف الفنززي واإلداري علززى مززديري وأعضززاء اإلدارات القانونيززة بالهيمززات العامززة
والمؤسسززات العامززة والوحززدات التابعززة لهززا الخاضززعة للقززانون  47لسززنة  1973بشززأن
اإلدارات القانونيززة علززى مسززتوى الجمهوريززة والبززالغ عززددها ق اربززة  )584إدارة قانونيززة

والبالغ عدد أعضائها قرابة  )14000عضو  ,والتي استهدف المشزرع بموجزب قزانون
إنشزائها المحافظززة علززى الملكيززة العامززة للشززعب وحززدد لهززا اختصاصززات عززددتها المززادة

األولى من هذا القزانون  ,حزر

علزى أن يزأتي أداء عضزو اإلدارة القانونيزة فزي إطزار

منظوم ززة م ززن الق ززيم والمب ززادئ األخالقي ززة الت ززي تحك ززم الس ززلوك المهن ززي وال ززوظيفي ,بم ززا
يساعد علي تحقيق الكفاءة العالية في األداء  ,وسعي إلزى إعزداد مشزروع وثيقزة لقواعزد
الس ززلوك ال ززوظيفي والت ززي يلت زززم به ززا ك ززل أعض ززاء اإلدارات القانوني ززة بالهيم ززات العام ززة
والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الخاضزعة إلشزراف القطزاع ,وحزر

فزي هزذا

الصدد على توافزق محتزوى الوثيقزة المشزار إليهزا مزع المعزايير الصزادرة عزن المنظمزات
الدولية واإلقليمية.
ثانياً ً
تعريفًمدونةًالسلوكًالوظيفي ً
مدونز ززة السز ززلوك هز ززي مجموعز ززة مز ززن القز ززيم  ,والقواعز ززد  ,والمعز ززايير والمبز ززادئ
األخالقية التى يلتزم بهزا أعضزاء اإلدارة القانونيزة وتحكزم السزلوك الواجزب إتباعزه أثنزاء
أدائهم ألعمالهم وتعامالتهم سواء مع بعضهم البعض أو مع اآلخرين .

وترتكززز المدونززة علززى مجموعززة مززن القواعززد األساسززية التززى تمثززل حجززر الزاويززة
لبنائه ززا ,ه ززذا وحت ززى يمك ززن إض ززفاء الص ززفة الش ززرعية عليه ززا ك ززان ل ازمز زا بي ززان اإلط ززار
التشزريعي الززذى تزرتكن عليززه مززن خززالل نصززو القززانون رقززم  47لسززنة  1973بشززأن
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اإلدارات القانوني ززة والقز زوانين األخ ززرى ات الص ززلة  ,وعلي ززه يتمث ززل الهيك ززل الع ززام له ززذس
المدونة فى اإلطار التشريعي  ,والقواعد األساسية التي ترتكز عليها واألحكام العامة0
ثالثاًً ً

الإطارًالتشريعيًلمدونةًالسلوكًالوظيفي ً
إن اإلطار التشريعي الذي استند علية قطاع اإلدارات القانونية بو ازرة العدل

فى أن يشرع إلصدار تل المدونة راجع إلى أحكام المادتين رقمي  )8,7من القانون

رقم  47لسنة  1973بشأن اإلدارات القانونية 0

تنص المادة  )7من القانون على أن " تشكل بو ازرة العدل لجنة لشمون
اإلدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيمات العامة والوحدات التابعة لها على
النحو التالي  .....و يصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد وإجراءات سير العمل

فيها قرار من وزير العدل"

ما تنص المادة  )8من ات القانون على أن " تختص لجنة شمون اإلدارات

القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضال عن الختصاصات األخرى

المنصو

عليها فى هذا القانون ما يأتى :

أول)  :اقتراح ودراسة وإبداء الرأي في جميع القوانين واللوائ

والق اررات

التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى اإلدارات القانونية وأوضاع وإجراءات
اإلشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية

الخاصة بهم وإجراءات ومواعيد التظلم من هذس التقارير .

ثانيا) وضع القواعد العامة التي تتبع في التعيين والمراقبة والنقل والندب

واإلعارة بالنسبة لشا لى الوظائا الفنية الخاضعة لهذا القانون في جميع اإلدارات
القانونية أو بالنسبة لنوع أو أ ثر منها و ل فيما ل يتعارن مع أحكام هذا القانون ,

وتصدر اللوائ والق اررات التنظيمية العامة المنصو

من وزير العدل .
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عليها فى هذس المادة بق اررات

وليو هذا فحسب بل يستند ألحكام القوانين ات الصلة وهى  :ز0
القانون رقم  19لسنة  1959بشأن النيابة اإلدارية وتعديالته0
القانون رقم  203لسنة  1991بشأن قطاع األعمال العام 0

القانون رقم  47لسنة  1978بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .
وعلى ضوء ما تقدم فإن اللجنة المشار إليها سلف ا هى المنو بها وضع القواعد
العامة التى تتبع فى تعيين أعضاء اإلدارات القانونية  ,ولها أن ت َّ
ض ِمن تل القواعد

ضرورة أن تكون مدونة السلوك الوظيفى واللتزام بها شرطا  ,ومسو ا للتعيين ,
ويصدر بذل قرار من وزير العدل وفق ما نص عليه القانون 0ل من ناحية

ومن ناحية أخرى يجب أن يتضمن العقد الذى يوقع عليه الموظا إلى إشارة لمدونة
السلوك  ,أى يشتر أن يقبل بالمدونة كشر للتعيين  ,وبذل

يتم إضفاء الصفة

الشرعية على المدونة.
رابعاً ً
نطاقًسريانًالمدونةً ً
تطبق قواعد مدونة السلوك الوظيفى ألعضاء اإلدارات القانونية على كافة أعضاء
اإلدارات القانونية بالهيمات العامة والوحدات التابعة لها  ,وشركات قطاع األعمال

العام الخاضعة ألحكام القانون رقم  47لسنة  1973بشأن اإلدارات القانونية .

خامساً ً
مدونةًالسلوكًالوظيفي ً
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تشتمل المدونة على مجموعة من القواعد التى تتضمن المعايير والمبادئ ,
والضوابط للقيم األخالقية ,والصفات الشخصية التى تحكم عمل أعضاء اإلدارات
القانونية أثناء أدائهم ألعمالهم و دور جهة اإلدارة فى هذا الشأن وهى -:
القاعدةاألولى
أسباب إصدار مدونة السلوك الوظيفي
أولا) :التص ززدى للفس ززاد الم ززالى واإلدارى بالجه ززاز اإلدارى للدول ززة ,وال ززذى يتمث ززل ف ززى

اإلنح زﺮاف عز زﻦالنظزام القيم زي السزائد والمعتمزد ف زي الجهاز اإلدارى ,ويسزتهدف تحقيزق
منزافع بطريقززة يززر مشززروعة ابتلززاء تحقيززق مصززلحة اتيززة  ,ويعززد ضززعا األخالقيززات
الوظيفية للعمل الحكومى من األسباب التى تمهد للفسزاد الزذى تتعزدد صزورس رشزوة –

اإختالس – تعارن مصال  -استلالل الوظيفة العامة  ,و سيل األموال...إلخ)

ثاني ا) :التأثير السلبى للفساد اإلدارى على عملية التنمية والذى يعد أحد العوائق

الرئيسية التى تعرقل جهود الدولة فى تنفيذ خطط وبرامج التنمية اإلقتصادية

واإلجتماعية0

ثالثا) :تزايد اإلهتمام الشعبي بقضايا الفساد والمطالبة بمعاقبة مرتكبيها.
رابعا) :عدم كفاية الرقابة الرئاسية على سلوك الموظا  ,بما يوجب تدعيمها

باألمانة الذاتية له من خالل التأ يد على أخالقيات الوظيفة العامة.

القاعدة الثانية
أهمية مدونة السلوك الوظيفي
9

تتمثل أهمية المدونة في األتي :ــ
أولا) :تعزز إحساس الموظا بالمسمولية الشخصية .
ثاني ا) :تزيد من ثقة أصحاب المصال والمستفيدين بالجهاز الحكومى.
ثالث ا) :تعتبر مقياس رقابي اتي يحكم من خالله على سلوك الموظا .
رابع ا) :تحديد المخالفات اإلدارية وكيفية التعامل مع اإل راءات المالية لتجنب وقوع

الجرائم مثل الرشوة  ,وقبول الهدايا.

خامس ا) -:رفع كفاءة الجهاز الحكومي األمر الذي يكون له أبلغ األثر على التنمية

اإلقتصادية0

سادسا) -:المساعدة فى تقييم الموظا بشكل موضوعى .

القاعدة الثالثة
الهدف من مدونة السلوك الوظيفى
تهدف هذه المدونة إلى-:
أولا) :الرتقاء بالمهنية والنزاهة في أداء الوظيفة العامة.
ثانيا) :تعريف عضو اإلدارة القانونية بحقوقه وواجباته لتكون أساس المساءلة

واإلثابة

ثالثا) :إرساء معاييﺮ أخالقية  ,وقﻮاعﺪ ومبادئ أساسية آلداب الوظيفة العامة,

وقيم مهنية عالية لدى أعضاء اإلدارات القانونية.

رابع ا) :تعﺰيﺰ اللتﺰام بهذس المعايير والقواعد والقيم  ,وتﺮسيخ أسو الممارسات

الجيدة .

10

خامسا) :المساهمة في مجال محاربة الفسادمن خالل تنمية الرقابة الذاتية لدى

أعضاء اإلدارات القانونية بمراعاة المصلحة العامة على المصلحة الشخصية  ,مع
التأ يد على التأثير الكبير لألخالق وقواعد السلوك في حياة الفراد والجماعات ,
وبناء الثقة بين المواطنين واألجهزة الحكومية.
سادسا) :تحسين وتصحي السلوك الوظيفي 0
سابعا) :مواجهة المواقا المهنية بكفاءة عالية 0
القاعدة الرابعة
قواعد وأخالقيات السلوك
أولا) :ينبلزي علززى جميززع أعضززاء اإلدارات القانونيززة التحلززي بززأرفع المعززايير األخالقيززة
وبقواعز ززد السز ززلوك المهنز ززي القز ززويم داخز ززل وخز ززار العمز ززل ,باعتبز ززار أن الوظيفز ززة العامز ززة
مسززمولية وتكليززا للقززائمين بهززا ,هززدفها خدمززة المزواطنين تحقيقزا للمصززلحة العامززة طبقزا
للدستور والقوانين واللوائ والنظم المعمول بها لشمون اإلدارات القانونية0
ثاني ا) :ضرورة التمس بأعلى مبادئ السلوك األخالقي القويم في جميع التعامالت
مع الجهات الحكومية 0
ثالث ا) :اللتزام التام بأحكام سياسة وأخالقيات العمل .

القاعدة الخامسة
القيم والمبادئ األساسية للسلوك الوظيفي
إن ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي يكون من خالل تعزيز القيم والمبادئ

التالية:
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المبدأاألول
الشفافية
والمقصززود بززذل إع ززالن القطززاع الق ززانونى بالجهززة عززن رس ززالته ,وأهدافززه ,وسياس ززاته
والمعززايير المتبعززة لديززه ,وقبززول مبززدأ المسززاءلة فززي حززدود القزوانين والتشزريعات السززارية
ف ززي الدول ززة ,وعل ززى عض ززو اإلدارة القانوني ززة أن يس ززل أس ززلوب العالني ززة والوض ززوح ف ززي
اإلجراءات واللايات واألهداف

المبدأالثانى
النزاهة
وهززى التجززرد وبز زراءة السززلوك البشززرى م ززن أيززة أ زران أو مقاص ززد خاصززة  ,وابتع ززاد
عضززو اإلداراة القانونيززة عززن م زواطن الشززبهات أثنززاء قيامززه بززأداء واجباتززه الوظيفيززة.
ويمكززن قيززاس نزاهتززه علززى أسززاس القصززد مززن التصززرف وبمززدى إرتباطززه أو بعززدس عززن
األهواء والمصال الشخصية  ,وهذا يستلزم-:

 : )1عدم جواز طلب أو قبول أواشزت ار أو اسزتالم أيزة هزدايا أو عمولزة أو منفعزة
ماليززة أو هبززه أو مي ززة ات قيمززة نقديززة  ,س زواء كانززت مباش زرة أو بالواسززطةمقابل أداء
الواجب الوظيفىوالتى من شأنها التأثير على ق ارراته وتضر بالمصلحة العامة.

 : )2يج ززب علي ززه اللتز ززام بع ززدم المش ززاركة ف ززي أي ززة عملي ززة أو قز زرار رس ززمي يمك ززن أن
يؤدي إلى من أية مزايا أو أرن أو رخصة إلى أحد من أقاربه .
 : )3اإلمتنززاع عززن مزاولززة أيززة أعمززال أو القيززام بززأى نشززا مززن شززأنه أن يززؤدى إلززى

نشز ززوء تضز ززارب حقيقز ززى أو ظز ززاهرى أو محتمز ززل بز ززين مصز ززالحه الشخصز ززية مز ززن جهز ززة

ومسمولياته الوظيفية من جهة أخرى .

 : )4عدم استخدام وظيفته بصورة مباشرة أو ير مباشرة للحصول على مكاسب
مالية أو أي شيء ي قيمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته0
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 : )6عززدم اسززتلالل أو توظيززا المعلومززات التززي يحصززل عليهززا أثنززاء تأديتززه لمهامززه
الرس ززمية وبع ززد انته ززاء عمل ززه ف ززي الجه ززة الت ززى ك ززان يعم ززل به ززا كوس ززيلة لتحقي ززق من ززافع
شخصية لنفسه أو لليرس بشكل مباشر أو ير مباشر ,أو لإلساءة إلى اللير.
 : )7عززدم المشززاركة فززى إعززداد أو صززيا ة أو مراجعززة أى عقززد يخززص الجهززة التززى

يعم ززل به ززا وتك ززون ل ززه أو أي م ززن أقارب ززه حت ززى الدرج ززة الرابع ززة أو أص ززهارس مص ززلحة
شخصية مرتبطة بهذا العقد 0

 : )8أن ل يكون له مصلحة فى أعمال أو مقاولت أو مناقصات تتصل بأعمال

وظيفته .
 )9يجب الحصول على الموافقات الالزمة قانونا في حالة الر بة في جمع التبرعات

أو الجوائز أو المساهمات العينية للمؤسسات الخيرية .
المبدأالثالث
الصدق واألمانة

تعني تحلي أعضاء اإلدارات القانونية بكل خلق حميد  ,وأن يكونوا صادقين محل ثقزة

من رؤسائهم ومرؤوسيهم  ,وهذا يتطلب-:

 : )1أن يؤدى العمل المنو به بنفسه بدقة وأمانة فزال يجزوز لعضزو اإلدارة القانونيزة
تفويض مهمة تنفيذ واجباته الوظيفية إلي شخص آخر ما لم يكزن مفوضز ا بزذل بشزكل
ص زري بموجززب القززانون أو الل زوائ

ات الصززلة أو تفززويض خطززي ص زري مززن رئيسززه

المباشر أو في حالة القوة القاهرة.
 : )2المتناع عن إخفاء أية معلومات متعلقة بعمله عن رؤسائه بهدف التزأثير علزى
الق اررات المتخذة أو إعاقة سير العمل .
 : )3إعالم رئيسه عن أى تجاوز أو مخالفة أو صعوبات يواجهها فى العمل .
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المبدأ الرابع
الحيادية
وهى التصرف على أساس ما تمليه الجوانب الموضوعية فقط على عضو اإلدارة
القانونية وأداء واجباته المهنية بكل تجرد وحياد ومسمولية بعيدا عن المعتقدات
السياسية أو الدينية أو العرقية  ,والتصرف فى نطاق المسألة المطروحة أمامه دون
محاباة .
المبدأ الخامس
الكفاءة المهنية
على عضو اإلدارة القانونية حسن التصرف وبكفاءة معقولة فزي إدارة شزمون عملزه فزي
نطاق طبيعة عمل الجهة المنشأ بها اإلدارة القانونية  ,مع تمتعة بكفزاءة مهنيزة عاليزة,
تؤهلززه ألداء الواجب ززات والمسز زموليات المهنيززة المناط ززة ب ززه علززى الوج ززه األ م ززل  ,وه ززذا
يتطلب-:
 : )1تنفيذ واجباته الوظيفية على وجه السرعة وبدقة وبنية حسنة وبموضوعية.
 : ) 2السعي الدائم لتحسين أدائه وتطوير قدراته المهنية واإلطالع على آخر
المستجدات في مجال عمله وعمل الجهة التي يعمل لديها ,والقيام بتقديم المقترحات
التي من شأنها تحسين أساليب العمل ورفع مستوى األداء في الجهة والمساعدة في
توفير بيمة عمل آمنة وصحية.
المبدأ السادس
الريادة
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علززى عضززو اإلدارة القانونيززة المسززاعدة علززى التززرويج للقززيم األساسززية التززى يتعززين أن
يتحلى بها وهذا يستلزم منه-:
المتن ززاع ع ززن أي تص ززرفات أو ممارس ززات أو أعم ززال تنتهز ز اآلداب والس ززلوك الق ززويم
وتقاليززد وأعز زراف المجتمززع  ,وع ززن اإلس ززاءة إلززى المعتق ززدات الدينيززة ل خز زرين داخ ززل أو
خار جهة عمله أو التحريض ضدها.
المبدأ السابع
اإلقتصاد
على عضو اإلدارة القانونية اإللتزام باإلمكانيات المادية المتاحة بجهة عمله وضمان
عدم هدرها أو سوء استلالها أو استخدامها  ,وهذا يستلزم -:
 :)1يقع على عاتقه مسمولية المحافظة على جميع ممتلكات الجهة التي يعمل بها
والتي تصرف له أو التي تكون بحوزته أو تحت سيطرته وعدم استخدامها أل ران
شخصية باستثناء الحد المنصو

عليه صراحة وخطي ا أو بموجب القانون.

 : ) 2يجب عليه عدم إتالف أو تشويه أو إساءة إستخدام الموارد أو الممتلكات
الحكومية .
 : )3يجب عليه اإلقتصاد وعدم إستخدام أى من الوسائل سوى ما هو ضروري
ألداء واجباته الوظيفية ووفقا لسياسة جهة العمل ووفقا للقانون.
 :)4ترشيد استخدام الكهرباء والمياس وضرورة اإلبالغ عن أية أعطال تط أر على
األجهزة واألدوات الكهربائية .
المبدأ الثامن
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االجتهاد والتميز
على عضو اإلدارة القانونية بذل المزيد من الجهد والهتمام وتحسين معرفته ومهاراته
وكفاءته والسعي لتحقيق أعلى مستوى من التميز لتحقيق المصلحة العامة  ,وهذا
يتطلب-:
 : )1تحقيق التميز في األداء بالمحافظة على تحسين معرفته ومهاراته وكفاءته من
خالل التعلم والتدريب.
 : )2يجب اللتزام بمساعدة مرؤوسيه وزمالئه و يرهم من الموظفين العاملين
لتطوير معرفتهم ومهاراتهم وكفاءتهم وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات ونقل
المعرفة فيما بينهم

المبدأ التاسع
العدالة والمساواة
هى قاعدة العدالة التي تتضمن عدم التمييز فزي المعاملزة بزين األفزراد علزى اخزتالف
أجناسهم وألوانهم ودياناتهم والبعد عن المحاباة فى مجال الخزدمات المقدمزة مزن جانزب
عضو اإلدارة القانونية بتقديم الخدمات للجميع بشكل يحقق المساواة وعدم التمييز0
المبدأ العاشر
تغليب المصلحة العامة والحرص عليها
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يجززب علززى عضززو اإلدارة القانونيززة تلليززب المصززلحة العامززة  ,بززأن يكززون لديززه درجززة
مناسزبة مزن الززولء للجهزة التززى يعمزل بهزا  ,وعلززى د اريزة بأهززدافها وسياسزاتها واألهززداف
العليا للدولة ,وهذا يستلزم -:
 :)1يجززب عنززد قيامززه بتنفيززذ الواجبززات والمهززام الوظيفيززة المنوطززة بززه أن يأخززذ بعززين
االعتبار المصلحة العامة  ,مع تطبيق القوانين واللوائ

المتعلقة بطبيعة وظيفته0

:)2احت زرام مبززادئ الخصوصززية والس زرية فيمززا يتعلززق بالمعلومززات العامززة والمعلومززات
الشخصززية ,وعززدم الكشززا عنهززا أو اسززتخدامها أو نسززخها أو نقلهززا أو إزالتهززا إل فززي

سزياق ممارسززته لواجباتززه الوظيفيززة أو كمززا هززو مسززموح بززه بموجززب القززانون أو بتصزري
خطي مسبق أو إ ا كانت ضرورية فى الكشا عن جريمة 0

 :)3يجززب عليززه عززدم إفشززاء المعلومززات التززى يطلززع عليهززا بحكززم وظيفتززه إ ا كانززت
سزرية بطبيعتهززا أو بموجزب تعليمززات تقضززى بزذل  ,ويظززل هززذا اللتززام بالكتمززان قائمززا
ولو بعد تركه الخدمة.
 :)4ع ززدم اإلضز زراب ع ززن العم ززل أو تحز زريض اللي ززر علي ززه أو الش ززتراك ف ززى تنظز ززيم
اجتماعات داخل مكان العمل دون إ ن الجهة التى تحددها السلطة المختصزة وم ارعزاة
القوانين المعمول بها فى هذا الشأن 0
 : )5عز ز ززدم جمز ز ززع أى نقز ز ززود ألى فز ز ززرد أو أى هيمز ز ززة أو توزيز ز ززع منشز ز ززورات أو جمز ز ززع
إمضاءات أل ران ير مشروعة 0
 :)6عززدم اسززتخدام البريززد اإللكترونززى إلنشززاء وتوزيززع الرسززائل التززى تحتززوى علززى مزواد
إعالنية أو شخصية أو ل أخالقية.
المبدأالحادى عشر
الصبر
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يجب أن يتحلى عضو اإلدارة القانونيزة بهزذس الصزفة كإحزدى السزمات السزلوكية
أثن ززاء ممارس ززة العم ززل  ,بحيﺙ ل يﻜﻭن سﺭي ززع النفعال ﻭﺍلتصﺭﻑ ﺩﻭﻥ ﺭﻭية ﻭعليه
تحمل مايﻭﺍجهه مﻥ ضلﻭﻁ في محيﻁ ﺍلعمل.
المبدأ الثانى عشر
ﺍإلخالﺹ
يعنززى ﻭجﻭﺏ ﺇتقاﻥ ﺍلعمل ﻭحسﻥ ﺃﺩﺍئه بجميع متﻁلباته ﺍلمهنية والسززلوكية ﻭﺍلمحافﻅة
على ﺃﻭقاﺕ العمل  ,والنضباﻁ واللتزام بمواعيد العمل الرسمية  ,وهذا يتطلب-:
 :)1أن يخصززص وقززت العمززل الرسززمى ألداء واجبززات وظيفتززه ول يقززوم بززأى نشززا ل
يتعلق بواجباته الرسمية0
 :)2المحافظززة علززى مواعيززد وأوقززات العمززل واتبززاع اإلج زراءات التززى تحززددها الالئحززة
الداخليززة للجهززة فززى حالززة التليززب عززن العمززل أو التززأخير عززن المواعيززد الرسززميه وعليززه
مراعاة اآلتى-:
أ) :الحض ززور إلز ززى مقز ززر عمل ززه فز ززي الوقز ززت المحز ززدد لبداي ززة سز ززاعات العمز ززل الرسز ززمية
المحززددة طبق زا لل زوائ والق ز اررات المعمززول بهززا فززي هززذا الشززأن ,وأن يكززون متواجززدا فززى
مكززان عملززه ط زوال سززاعات العمززل الرسززمية لتنفيززذ التزاماتززه المتعلقززة بواجبززات وظيفتززه
ومنصبه ,وعليه التقيد التام بجميع التعليمات والق اررات التنظيمية ات الصلة.
ب) :القيام بمهامه الوظيفية بجد واجتهاد خالل ساعات العمل .
المبدأالثالث عشر
الﺒشاشة
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تعنى ضرورة استقبال عضو اإلدارة القانونية للجمهور المتعامل معهم

بالﻜلمة

ﺍلﻁيبة ﻭﺍلﻭجه البشوش لما في ﺫلﻙ ﺍلسلﻭﻙ اإلنسانى ﺍلقﻭيﻡ مﻥ ﺩﻭﺍعي ﺍلﻭﺩ
ﻭﺍلﺭحمة ﻭﺍلتعامل ﺍلحسﻥ ﺍلﺫﻱ يقﻭﺩ ﺇلى ﺍلخيﺭ وهذا يتطلب -:
أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه فى الوقت المناسب ,مع إعطاء
أولوية العناية والرعاية والهتمام بذوي الحتياجات الخاصة وكبار السن وتقديم العون
والمساعدة وأداء الخدمات الالزمة بما يضمن لهم مستوى لئق للحياة الكريمة 0
المبدأالرابع عشر
اال لتزام باأللفاظ الالئقة
يجﺏ على عضو اإلدارة القانونية عنﺩ ﺍلتعامل مع ﺍلﺭﺅساء ﻭﺍلﺯمالء ﺍلحﺭﺹ على
استعمال ﺍأللفاﻅ ﺍلﻁيبة ﺍلتي تﺩل على ﺍلتقﺩيﺭ ﻭالحتﺭﺍﻡ ﻭﺍلبعﺩ عﻥ قﻭل السوﺀ ,
وهذا يتطلب -:
( :)1احترام وتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل الرئاسى وأن
ينفذ ما يصدر إليه من أوامر و ل فى حدود القوانين واللوائ

والنظم المعمول بها .

 :)2أن يتعاون مع زمالئه فى أداء الواجبات الالزمة لتأمين سير العمل وتنفيذ
الخدمة العامة ,وأن يبادلهم الحترام وأن يتصرف معهم بلباقة وصدق وحكمة
والمحافظة على عالقات سليمة وودية معهم دون تمييز .
 : ) 3التعامل مع رؤسائه باحترام وعدم محاولة كسب أى معاملة تفضيلية عبر
أساليب التملق أو الخداع أو من خالل الواسطة أو المحسوبية .
القاعدة السادسة
وسائل تنمية الوعي بالمعايير والمبادئ األخالقية
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المنشأ ﺒها اإلدارة القانونية  :ـ
يتعين على الجهة ُ
 :)1تعريف عضو اإلدارة القانونية واطالعه على قواعد السلوك الوظيفي وقيمها
األساسية ,وتوعيته بأن السلوك األخالقي القويم واجب والتزام وأنه يعتبر جزاءا من
الطريقة التي يؤدوى بها عمله.
 :)2معاملة جميع أعضاء اإلدارة القانونية بعدالة وإنصاف ودون تمييز ير مبرر.
 :) 3تهيمة ظروف عمل آمنة وعادلة وصحية لكافة أعضاء اإلدارات القانونية والتي
تلبي المتطلبات األساسية لهم واحتياجاتهم وأهدافهم الشخصية والعملية.
 :)4العمل على تشجيع روح المبادرة والبتكار وتوفير فر

لهم للمشاركة في تقديم

القتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات وتطوير العمل في جو من الثقة المتبادلة
والفهم المشترك.
 :) 5تشجيعهم على التواصل والتصالت المفتوحة للنقاش الهادف لحل المسائل
التي تشللهم أثناء تأدية واجبات وظيفتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
 :)6توفير البيمة المناسبة والم ِ
حفزة لالبتكار ومكافأة المميزين منهم بصورة تتناسب
وابتكاراتهم.
 :)7اعتماد الجدارة والكفاءة أساس للتعيين والترقية فى الخدمة العامة.
 :)8وضع سياسات وظيفية شاملة وصحيحة وخاصة للوظائا العليا بالتدريب
واإلشراف الجيد والعدالة فى توزيع المكافآت والقدوة القيادية الحسنة.
 ) 9تنمية مهارات أعضاء اإلدارات القانونية بحصولهم على التدريب المستمر
الفعال .
و َّ
 )10تحفيز األعضاء المتميزين وتصويب أداء ير المميزين دون مستوى الكفاءة
المطلوبة) ومساعدة ير القادرين على الرتقاء بأدائهم .
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 ) 11البتعاد عن التعسا فى معاملة أعضاء اإلدارات القانونية  ,والبعد بهم عن
تدخل الميول الشخصية  ,أو اإل راس على الموالة أل ران شخصية أو سياسية 0
سادساً ً
ضماناتًتطبيقًالمدونة ً
:)1عل ز ززى جمي ز ززع أعض ز ززاء اإلدارات القانوني ز ززة بالهيم ز ززات العام ز ززة والمؤسس ز ززات العام ز ززة

والجهززات التابعززة وشززركات قطززاع األعمززال العززام والخاضززعة ألحكززام القززانون رقززم 47
لس ززنة  1973بش ززأن اإلدارات القانوني ززة التقي ززد الت ززام بم ززا ج ززاء به ززذس المدون ززة كمرجعي ززة
أساسية.
 :)2يلتز زززم كز ززل عضز ززو بز ززاإلدارات القانونيز ززة بز ززالطالع علز ززى هز ززذس المدونز ززة واإللمز ززام
بمحتوياتهززا واللت ززام باألحكززام ال زواردة بهززا ,والموافقززة عليهززا كتابززة عنززد بدايززة ممارسززته
العمززل الززوظيفى  ,كمززا أن أى مخالفززة ألحكززام هززذس المدونززة تسززتوجب المسززاءلة واتخززا

الجراءات والعقوبات التأديبية وفقا ألحكام القانون واللوائ المنظمة0

 :)3اللتزام بمضمون هذس الوثيقة سيكون محل تقدير من الجهة اإلدارية  ,وكذا
فى تقدير الكفاية0
 :)4لكل مواطن الحق فى التقدم بشكوى من أى عضو من أعضاء اإلدارات
القانونية يثبت عدم التزامه بقواعد وأحكام مدونة السلوك الوظيفي على الموقع
اللكتروني لقطاع اإلدارات القانونية بو ازرة العدل .
 :)5التزام الجهة المنشأ بها اإلدارة القانونية بتدريب أعضاء اإلدارة القانونية على

محتوى مدونة السلوك الوظيفي للتعرف على أهدافها ومقاصدها وأهمية وضرورة
اللتزام بأحكامها .
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