
 1 /2 

 

 

 
 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 حول تطبيق مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي 2014ديسمبر  24مؤرخ في  2014لسنة  34منشور عدد 

والمتعلق بالمصادقة على مدونة  2014أكتوبر  3المؤرخ في  2014لسنة  4030في إطار الحرص على تطبيق أحكام األمر عدد 

ة من هذه المدونة من حيث مزيد إحالل قيم النزاهة داخل الهياكل سلوك وأخالقيات العون العمومي ولضمان تحقيق األهداف المنتظر

ساواة واستمرارية الذي نص أن اإلدارة العمومية تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والممن الدستور  15 العمومية عمال بأحكام الفصل 

 والمسائلة،المرفق العام ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة 

بهم  للتحلي بالمبادئ والقواعد السلوكية واألخالقية المضمنة بالمدونة والتي تنأى المدعوينلثقة العموم في األعوان العموميين وتدعيما 

 اد وتحفزهم لمزيد البذل والعمل.ع في وضعيات منذرة بالفسعن الوقو

إبالغ محتوى المدونة إلى كافة األعوان العموميين في أفضل الظروف وتحقيق االلتزام الضروري بما ورد فيها من مبادئ والتقيد ويتم 

درجات النزاهة واالستقامة فإنه يتعين على كل الهياكل  لوكية التي من شأنها إرشاد األعوان وتوجيههم للتشبع بأقصىبالقواعد الس

 المعنية بتطبيق المدونة االلتزام بالقواعد التالية:العمومية 

 ون المعنيون بااللتزام بالمدونة : األعوان العموميأوال 

ختلف األصناف والرتب اإلدارية على كافة األعوان المعنيين والمنتخبين القارين منهم والوقتيين والمرسمين منهم والمتربصين من ميتعين 

والمواقع الوظيفية مثلما تحديدها بمقتضى التشريع الجاري به العمل والذين يباشرون عملهم بكل المصالح المركزية والجهوية والمحلية 

ة والتمثيليات الديبلوماسية وكل األعوان العموميين بالخارج وكل األعوان الذين يعملون بمختلف الواليات والبلديات وجميع للدول

العون العمومي واالمتثال لما ورد في أبوابها خالقيات أو شآت العمومية دون استثناء االطالع على مدونة سلوكالمؤسسات والمن

 قية.ومحاورها من قيم وقواعد سلوكية وأخال

 دونة إلى كافة األعوان العموميين: إجراءات إبالغ المثانيا 

 العمل على نشر المدونة وتوسيع االطالع على فحواها باتباع المراحل االجرائية التالية: يتم 

حرص على إعداد ومسك جدول بأسماء كافة أعوان الهيكل العمومي المعني يتضمن خانات تخصص ألسماء األعوان اليتعين  .1

لم بأحكامها واالستعداد الكامل مضاءاتهم بما يترك أثرا واضحا على تسلمها والعوتاريخ إمضائهم على المدونة وإوصفتهم 

 .ما ورد بها الحترام

العمل على تسليم األعوان المنتدبين الجدد نسخة من المدونة لالطالع على فحواها والتشبع بمضمونها على أن يتولى يتعين  .2

 في النقطة السابقة.م في الجدول المشار إليه العون اإلمضاء على التسل

 لدى مصالحها المعنية. اقتناءهايمكن موحدة تولت إصدار المدونة في شكل وثيقة أن المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لى ع 

وذلك خالل الشهرين التاليين لصدر  2و  1تسوية وضعية األعوان المباشرين بحسب نفس اإلجراءات المبينة بالنقطتين يتعين  .3

 سلوك وأخالقيات العون العمومي.أمر المصادقة على مدونة 

 الرشيدة ومقاومة الفساد في التنسيق بين الهياكل العمومية وهذه المصالح.لحوكمة إعالم المصالح المكلفة بايتعين  .4

 ينالتكو: لثا ثا

العموميين في المحاور المرتبطة بالمدونة وذلك بالتنسيق لتكوين األعوان المصالح المكلفة بالحوكمة ضبط برنامج سنوي تتولى  ̶

مومية المعنية واإلشراف على تنفيذها ومتابعة مع اإلدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة ومختلف الهياكل الع

 وتقييم نتائجها.

حاجيات التكوين لديها في المجاالت المرتبطة  على كافة الهياكل العمومية إعداد مخطط التكوين الخاص بالمدونة وضبطيتعين  ̶

إلى المصالح المكلفة بالحوكمة برئاسة الحكومة في أجل رسالها إدد الدورات وأسماء المكونيين ثم المستهدفة وعبها والفئات 

 .ديسمبر من السنة الجارية 31قصاه أ

إسناد األولوية عند احتيار المكونين لإلطارات الحاصلين على شهادات مشاركة في دورات تدريبية نظمتها كتابة الدولة يتجه  ̶

 مومية.للحوكمة والوظيفة الع
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

 

 التفسيرالتأويل و :رابعا

إلى المصالح كل الوضعيات الخالفية وحاالت سوء الفهم الناجم عن تطبيق مدونة السلوك وأخالقيات العون العمومي فور وقوعها ترفع 

الغرض، على أن تعمل هذه  من سوابق واستئناسا بالممارسات الفضلى فيكون لديها ة لدراستها والبت فيها حسب ما يتالمكلفة بالحوكم

 حكومة.ئاسة الالمصالح على نشر أهم االستفسارات وأجوبتها على الموقع االلكتروني لر

تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة ونشر قيم النزاهة في اإلدارة من أهمية في تطبيق األحكام الدستورية والمتعلقة بلهذا الموضوع لما ونظرا 

 لتدابير الضرورية لتطبيق ما ورد بهذا المنشور بكل دقة.كل العمومية مدعوون التخاذ االعمومية، فإن رؤساء الهيا

 

 

 

 

 


