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مقدمة: 
بها  والعمل  املدنية  اإن اخلدمة  املوظف  عزيزي 

ولي�ست  املوظفني  من  بها  للعاملني  تكليفًا  تعد 

توؤدها  اأن  على  فاإحر�ص  مطلقًا  لهم  ت�سريفًا 

باأبهى  تظهرها  وباأن  وم�سداقية  اأمانة  بكل 

ي�سر  بكل  ملتلقيها  وتقدميها  ال�سور،  واأروع 

يرى  التي  املراآة  فاأنت  ممكنة  و�سرعة  و�سهولة 

لل�سلطة  املمثلة  احلكومة  �سورة  املجتمع  فيها 

موظفنا  العام،  القطاع  اإدارة  يف  الفل�سطينية 

املنوطة  والأعمال  بالواجبات  القيام  اإن  العزيز 

بك وفق بطاقة الو�سف الوظيفي للوظيفة التي 

ت�سغلها يعد التزامًا قانونيًا من حيث املبداأ عليك 

اللتزام به حتت طائلة امل�سوؤولية وامل�سائلة غري 

اأن الطريقة التي توؤدي بها هذا العمل وال�سورة 

التي تظهره بها لها اأهمية بالغة �سواء على العمل 

املوكل اإليك مبوجب الوظيفة التي ت�سغلها اأو على 

اخلدمة  اإهتمام  حمور  اخلدمة  متلقي  املواطن 



4

املدنية ومقيا�ص جناحها ونحن ومن خالل هذه 

حتقيق  اإىل  للو�سول  �سعينا  اإطار  ويف  املدونة 

اإملامك بقواعد ال�سلوك الف�سلى  نتيجة مفادها 

الواجب عليك اإتباعها يف قيامك باملهام املنوطة 

القواعد(  تلك  )اأي  ت�سكل  اأنها  لتدرك  بك 

خطوطًا عري�سة ملا ينبغي عليك اللتزام به.

اأداء  ياأتي  اأن  هو  املدونة  له  ت�سعى  ما  جل  اإن 

القيم  من  منظومة  اإطار  يف  العام  املوظف 

ال�سلوك  حتكم  التي  الأخالقية  واملبادئ 

الأداء  واإيقاع  حركة  لت�سبط  والوظيفي  املهني 

اأفراد  على  اإيجابًا  ينعك�ص  ومبا  احلكومي، 

املجتمع.
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الفصل األول
التسمية والتعاريف واخلاضعني 

واألهداف والقيم 
املادة) 1 (

التسمية
واأخالقيات  ال�سلوك  مدونة  املدونة  هذه  ت�سمى 

الوظيفة العامة.

املادة) 2 (
التعاريف

يف  الواردة  التعاريف  تعتمد  املدونة  هذه  لغايات 

قانون اخلدمة املدنية لالألفاظ والعبارات الواردة 

للعبارات  املخ�س�سة  املعاين  مراعاة  مع  بها، 

والكلمات الواردة على النحو التايل :
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القيم 
توجه  التي  امل�سرتكة  املبادئ  جمموعة 

احلكم ملا هو جيد ومنا�سب.

املال العام

النقـــــد املتـــــــداول والأ�ســـــول الثـابتـــة 

منقولة  وغري  املنقولة  للدولة  اململوكة 

للموظف  امل�سلمة  والعهد  واللوازم 

من  للغري  اململوك  واملال  والأمانات 

املتعاملني مع الدائرة احلكومية.

أخالقيات
الوظيفة 

العامة

واجباته  باأداء  املوظف  قيام  هو 

باأمانة  ونزاهة ومو�سوعية،  الوظيفية 

اأهداف  باإ�ستمرار على حتقيق  والعمل 

تكون  واأن  بها،  يعمل  التي  اجلهة 

ال�سالحيات  حدود  يف  ممار�سته 

املخولة له، واأن يوؤدي عمله بح�سن نية، 

متجردًا من �سوء الق�سد اأو الإهمال اأو 

خمالفة القانون، اأو ال�سرر بامل�سلحة 

اأو  العامة، لتحقيق م�سلحة خا�سة له 

للغري.

الشفافية
الإجراءات  يف  والعلنية  الو�سوح 

املوظف  تاأدية  يف  والأهداف  والغايات 

لعمله.

النزاهة
بال�سدق  املتعلقة  القيم  منظومة  هي 

والأمانة والإخال�ص يف العمل.
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تضارب 
املصالح

فيه  تتاأثر  الذي  و�سع  اأو  اإجراء  اأي 

موظف  قرار  وا�ستقاللية  مو�سوعية 

مب�سلحة  عامة  بخدمة  مكلف  اأو 

تنحرف  معنوية  اأو  مادية  �سخ�سية 

فيه امل�سلحة العامة ل�سالح امل�سلحة 

اخلا�سة.

الفساد
وفقًا  ف�سادًا  تعترب  التي  الأعمال  هي 

لقانون مكافحة الف�ساد )املعدل( رقم 

)1( ل�سنة 2005م .

احملسوبية 
والواسطة

اتخاذ املوظف قرارا اأو تدخال ل�سالح 

اأو  م�ستحقة  غري  جهة  اأو  �سخ�ص 

غري  لعتبارات  غريها  على  تف�سيلها 

العائلي  اأو  احلزبي  كالنتماء  مهنية 

على  للح�سول  اجلهوي  اأو  الديني  اأو 

منفعة مادية اأو معنوية.

اللجنــــــــــــــــــة 
الوطنيـــــــــــــة 
اخلاصــــــــــــــة 
مبــــــدونـــــــــة 
السلـــــــــــــوك 
وأخالقيـــــــــات 
الوظيفــــــــــــة 
العـــامـــــــــــــة

يق�سد بها اللجنة امل�سكلة بقرار رئي�ص 

ديوان املوظفني العام.
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املادة) 3 (
اخلاضعون ألحكام املدونة

اأحكام  وفق  تعيينهم  مت  الذين  املوظفون   .1
قانون اخلدمة املدنية �سواء كانوا حتت التجربة 

اأو مت تثبيتهم ب�سفة نهائية.

احلكومية  بالدوائر  العاملون  2.املوظفون 
العقد  �سروط  مراعاة  مع  عمل  عقود  مبوجب 

التي  بحقوقهم  يتعلق  فيما  معهم  املربم 

اللتزامات  اأو  العقود  تلك  من  ي�ستمدونها 

اخلا�سة الواردة بها.
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املادة)4(
األهداف

تهدف هذه املدونة اإىل ما يلي :

اإملامه  خالل  من  للموظف  احلماية  1.توفري 
باحلقوق والواجبات وقواعد ال�سلوك التي ن�ص 

عليها قانون اخلدمة املدنية و�سائر الت�سريعات 

النافذة ذات العالقة واملعرفة بها.

املدنية  اخلدمة  واأخالقيات  قيم  2.اإر�ساء 
وتعزيز احرتامها والإلتزام بها.

العامة  اخلدمة  ومتلقي  املواطن  ثقة  3.تعزيز 
باملوؤ�س�سات احلكومية، وزيادة الحرتام لدورها 

يف توفري اخلدمة بكفاءة وفاعلية.

4. تعزيز الر�سا الوظيفي لدى املوظفني.
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املادة )5(
قيم اخلدمة املدنية 

واملهام  بالأعمال  قيامه  يف  املوظف  على  ينبغي 

املوكلة له مراعاة القيم التالية :

1.العدالة، تكافوؤ الفر�ص، ال�سفافية، امل�ساءلة، 
للوطن،  الولء  الفاعلية،  املهنية،  النزاهة، 

التحفيز والتميز.

2.احليادية والبعد عن التجاذبات ال�سيا�سية.
3.اجلدارة والإ�ستحقاق.

عن  النظر  ب�سرف  التمييز  وعدم  4.امل�ساواة 
العرق اأو اجلن�ص اأو الدين اأو املعتقد اأو العمر.

ذوي  والأ�سخا�ص  املراأة  حقوق  اإحرتام   .5
النوع  ثقافة  وتعزيز  والأ�سري،  الإعاقة 

الإجتماعي.

قيمة  وتقدير  الإن�سانية  الكرامة  6.اإحرتام 
الفرد.
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الفصل الثاين
قواعد السلوك يف الوظيفة العامة

املادة )6(
واجبات املوظف ومسؤولياته العامة

املوكلة  ومهامها  وظيفته  واجبات  1.اأداء 
واملهنية  والدقة  والنزاهة  الأمانة  متوخيًا  اإليه 

والتجرد، واأن يعمل على خدمة اأهداف وغايات 

الدائرة احلكومية وحتقيق امل�سلحة العامة دون 

�سواها.

2. تكري�ص اأوقات الدوام الر�سمي للقيام مبهام 
ن�ساط  باأي  القيام  وعدم  وظيفته،  وواجبات 

يتعار�ص مع ذلك.

وح�ســـن  العمــــل  م�سلحــــة  3.مـــراعـــــــاة 
ا�ستخدامه حلقه  وذلك يف  وا�ستمراريته  �سيـره 
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يف الإجازات ال�سنوية ما اأمكن.

ذات  النافذة  والأنظمة  بالقوانني  4.الإملام 
اأو  اأو خمالفة  اأي جتاوز  العالقة وتطبيقها دون 

اإهمال. 

5. ال�سعي الدائم لتح�سني اأدائه وتطوير قدراته 
املهنية والطالع على اآخر امل�ستجدات يف عمله 

وعمل الدائرة احلكومية التي يعمل بها، والقيام 

حت�سني  �ساأنها  من  التي  املقرتحات  بتقدمي 

الإدارة  يف  الأداء  م�ستوى  ورفع  العمل  اأ�ساليب 

وامل�ساعدة يف توفري بيئة عمل اآمنة و�سحية.

6. ارتداء اللبا�ص املالئم املتفق والأعراف التي 
لئق  مبظهر  اإظهاره  يكفل  ومبا  املجتمع  حتكم 

خالل �ساعات العمل.

7. املحافظة على نظافة املكان واملنافع امللحقة 
والأجهزة  باملعدات  العناية  اإىل  بالإ�سافة  به 

وغريها من املمتلكات.

ات�سالته  يف  الإداري  الت�سل�سل  احرتام   .8
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الإت�سال  �سبل  ا�ستخدام  ومراعاة  الوظيفية 

املنا�سبة.

يف  والإحرتام  اللباقة  باأ�سول  الإلتزام   .9
باأي  القيام  عليهم  ومينع  اليومية  تعامالتهم 

�ساأنه  من  ما  بكل  التلفظ  اأو  فعل  اأو  ت�سرف 

الت�سهري اأو الذم اأو القدح اأو الإ�ساءة لل�سمعة.

كافة  من  مكتبه  �سطح  اإخالء  مراعاة   .10
الأوراق واملعلومات احل�سا�سة وال�سرية مع نهاية 

م�سالح  على  املحافظة  بغر�ص  عمل  يوم  كل 

الآخرين و�سرية املعلومات ول�سمان عدم اطالع 

املعلومات  هذه  على  �سلة  ذي  غري  �سخ�ص  اأي 

والأوراق.

الدينية  الآخرين  معتقدات  11.احرتام 
التلفظ  اأو  الإلهية  الذات  �سب  عن  والإمتناع 

ت�سيء  اأو  العام  احلياء  تخد�ص  نابية  باألفاظ 

لالآخرين باأي �سكل من الأ�سكال.
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والتقييم  املتابعة  اإجراءات  12.ت�سهيل 
بجميع  املخت�سة  اجلهات  بها  تقوم  التي 

على  والرد  املعلومات  وتقدمي  املمكنة  الو�سائل 

الإ�ستف�سارات وفقًا للقوانني والأنظمة النافذة.

املادة )7(
واجبـــــات املوظــــف ومسؤوليــاته يف 

التعامل مع متلقي اخلدمة:
دون  الآخرين  وم�سالح  حقوق  1.احرتام 
ا�ستثناء، والتعامل مع اجلمهور باحرتام ولباقة 

على  متييز  دون  ومو�سوعية  وجترد  وحياد 

الدينية  املعتقدات  اأو  اجلن�ص  اأو  العرق  اأ�سا�ص 

اأو  ال�سن  اأو  الإجتماعي  الو�سع  اأو  ال�سيا�سية  اأو 

الو�سع اجل�سماين اأو اأي من اأ�سكال التمييز.

ودقة  ب�سرعة  املطلوبة  املعامالت  2.اإجناز 
على  والإجابة  الإخت�سا�ص،  حدود  و�سمن 

بدقة  اخلدمة  متلقي  و�سكاوى  ا�ستف�سارات 
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و�سرعة ومو�سوعية.

لالأ�سخا�ص  والرعاية  العناية  اأولوية  اإعطاء   .3
ذوي الإعاقة وتقدمي العون وامل�ساعدة لهم.

ال�سخ�سية  واملعلومات  الوثائق  مع  4.التعامل 
ب�سرية  معهم  يتعامل  الذين  بالأفراد  املتعلقة 

تامة واحرتام للخ�سو�سية.

ثقة  على  �سلبًا  يوؤثر  عمل  اأي  عن  5.الإمتناع 
اجلمهور بالوظيفة العامة.

6.الإلتزام بحدود ومقت�سى واجباته الوظيفية 
يف القيام بتقدمي اخلدمة ملتلقيها.

7. اإطالع م�سوؤوله املبا�سر فورًا على اأي اإ�سكالية 
اأو اإهانة يتعر�ص لها ب�سبب قيامه مبهام وظيفته 

الت�سرف  املبا�سر  امل�سوؤول  الغري وعلى  من قبل 

للموظف  يحفظ  مبا  ذلك  حيال  الفور  على 

كرامته واحرتامه.
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املادة)8(
واجبـــــات املوظــــف ومسؤوليــاته 

يف التعامل مع رؤسائه
1. القيام مبهام وظيفته وفقًا للو�سف الوظيفي 
تعليمات  اأو  مهام  اأية  اإىل  بالإ�سافة  املعتمد 

ت�سدر عن م�سوؤوله املبا�سر.

خمالفة  والتعليمات  الأوامر  كانت  اإذا   .2
يعلم  اأن  املوظف  فعلى  النافذة  للت�سريعات 

رئي�سه خطيًا عن املخالفة احلا�سلة.

اأي  املبا�سر عن  اإبالغ م�سوؤوله  3. على املوظف 
يواجهها يف  اأو �سعوبات  اأو جتاوزات  خمالفات 

العمل.

4. التعامل مع روؤ�سائه باحرتام وعدم حماولة 
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التملق  اأ�ساليب  عرب  تف�سيلية  معاملة  اأي  ك�سب 

واخلداع اأو من خالل الوا�سطة واملح�سوبية.

5. عدم خداع اأو ت�سليل روؤ�سائه، والمتناع عن 
التاأثري  بهدف  بعمله  متعلقة  معلومات  اإخفاء 

العمل،  �سري  اإعاقة  اأو  املتخذة،  القرارات  على 

وامل�سورة  بالراأي  وتزويدهم  معهم  والتعاون 

واخلربة التي ميتلكها بكل مو�سوعية و�سدق.

6. اإطالع رئي�سه املبا�سر اجلديد وب�سكل كامل 
العالقة  ذات  والوثائق  املوا�سيع  على  ودقيق 

ل�سمان ا�ستمرارية العمل.

املادة )9(
واجبات املوظف ومسؤولياته يف 

التعامل مع زمالئه
1. التعامل باحرتام ولباقة و�سدق مع زمالئه، 



18

واملحافظة على عالقات �سليمة وودية معهم دون 

خ�سو�سياتهم  احرتام  على  واحلر�ص  متييز 

ما  اقرتاف  اأو  منهم  اأي  �سمعة  ت�سويه  وجتنب 

ميكن اأن يوؤثر �سلبًا عليهم.

2. التعاون مع زمالئه وم�ساركتهم اآرائه مبهنية 
لهم حيثما  امل�ساعدة  وتقدمي  ومو�سوعية عالية 

اأمكن حلل امل�سكالت التي تواجههم، واحلر�ص 

الزمالء  بني  الإيجابية  الجتاهات  ن�سر  على 

وتعزيز  العمل  وحت�سني  العام  بالأداء  لالرتقاء 

الثقافة املوؤ�س�سية ال�سليمة يف الدائرة احلكومية.

والأعمال  واملمار�سات  بالت�سرفات  اللتزام   .3
العامة  الآداب  على  حتافظ  التي  الأخالقية 

وال�سلوك القومي وقيم هذه املدونة.



19

املادة)10(
يف  ومسؤولياته  املوظف  واجبات 

التعامل مع مرؤوسيه
ال�سادرة  والتعليمات  التوجيهات  تكون  اأن    .1
ومتفقة  خطية  ملروؤو�سيه  املبا�سر  الرئي�ص  من 

والت�سريعات ال�سارية.

من  املوظفني  متكني  املبا�سر  الرئي�ص  على   .2
احل�سول على حقوقهم وفق الت�سريعات ال�سارية 

م�ستحقني  داموا  ما  واأق�سرها  ال�سبل  باأ�سهل 

لها.

مروؤو�سيه  قدرات  تنمية  على  العمل   .3
اأدائهم،  حت�سني  على  وحتفيزهم  وم�ساعدتهم 

على  بالعمل  ملروؤو�سيه  ح�سنة  قدوة  يكون  واأن 

الإلتزام بالقوانني والأنظمة والتعليمات النافذة.
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اإىل  اكت�سبها  التي  واخلربات  املعرفة  نقل   .4
مروؤو�سيه وت�سجيعهم على زيادة تبادل املعلومات 

ونقل املعرفة فيما بينهم.

عن  وم�ساءلتهم  مروؤو�سيه  على  الإ�سراف   .5
وجترد  مبو�سوعية  اأدائهم  وتقييم  اأعمالهم، 

لهم  والتطوير  التدريب  فر�ص  لتوفري  وال�سعي 

وفقًا لالأنظمة والتعليمات النافذة ذات العالقة.

معهم  والتعامل  مروؤو�سيه  حقوق  احرتام   .5
الواردة  املدنية  اخلدمة  قيم  ومراعاة  مبهنية 

بهذه املدونة يف تعامله معهم.
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الفصل الثالث
تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

املادة)11(
تضارب املصالح

1. اإن الوظيفة التي يعمل بها املوظف هي اأمانة 
اهتمام  كل  يوليها  اأن  عليه  يتوجب  يديه  بني 

ورعاية واأن يبذل كل جهد ممكن للقيام بها على 

العمل  م�سلحة  يغلب  اأن  وعليه  الأكمل،  الوجه 

مع  تقاطعها  حال  له  خا�سة  م�سلحة  اأي  على 

م�سلحة العمل، ول�سمان ذلك وجتنب خمالفته 

على املوظف مراعاة ما يلي : 

�ساأنه  من  ن�ساط  باأي  القيام  عن  المتناع   .2
اأو ظاهري  ن�سوء ت�سارب حقيقي  اإىل  يوؤدي  اأن 

جهة  من  ال�سخ�سية  م�سلحته  بني  حمتمل  اأو 
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وم�سوؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة اأخرى.

3. المتناع عن القيام باأي ن�ساط ل يتنا�سب مع 
اأن  ميكن  اأو  ملهامه،  واملتجرد  املو�سوعي  اأدائه 

يوؤدي اإىل معاملة تف�سيلية لأ�سخا�ص طبيعيني اأو 

اعتباريني يف تعامالتهم مع الدائرة احلكومية، 

اأو ي�سيء ل�سمعتها وثقة املواطنني فيها.

اأو  مبا�سرة  ب�سورة  وظيفته  ا�ستخدام  عدم   .4
غري مبا�سرة للح�سول على مكا�سب مالية اأو اأي 

�سيء ذي قيمة مل�سلحة خا�سة.

5. اإعالم رئي�سه املبا�سر خطيًا وب�سكل فوري يف 
طبيعي  �سخ�ص  اأي  مع  م�ساحله  ت�سارب  حال 

اأو اعتباري يف تعامالته مع الدائرة احلكومية.

6. اإعالم اجلهة امل�سوؤولة يف الدائرة احلكومية 
قد  امل�سالح  يف  تعار�ص  اأي  عن  بها  يعمل  التي 
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اأن  يجوز  ل  بحيث  لوظيفته،  �سغله  اأثناء  ين�ساأ 

يف  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  م�سلحة  له  تكون 

اتفاقيات اأو مناق�سات اأو عقود خارجية تت�سل 

اأو يف  باأعمال الدائرة احلكومية التي يعمل بها 

قرارات تعيني اأو تقييم اأو ترقية.

وبالقدر  احلكومية  للدائرة  يف�سح  اأن   .7
اخلا�سة  اأعماله  عن  من�سبه،  يقت�سيه  الذي 

به  يقوم  ما  اأو  واملالية  التجارية  وم�ساحله 

عنها  ين�ساأ  قد  مايل  ك�سب  لتحقيق  اأن�سطة  من 

ت�سارب حمتمل يف امل�سالح.

بها يف  التي يعمل  الدائرة احلكومية  اإعالم   .8
حالة رغبته ال�سرتاك يف عملية جمع التربعات 

ملوؤ�س�سات  العينية  امل�ساهمات  اأو  اجلوائز  اأو 

من  الطلب  املبا�سر  للرئي�ص  ويجوز  خريية، 

اإنهائها  اأو  وتعديلها  الأن�سطة  تقلي�ص  املوظف 
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ت�سارب  ن�سوء  عليها  �سيرتتب  اأنه  يرى  عندما 

حقيقي اأو ظاهري اأو حمتمل يف امل�سالح.

ت�سارب  وجود  حتتمل  وظيفة  قبول  عدم   .9
ر�سمية  تعامالت  لها  جهة  اأي  لدى  للم�سالح 

بها  عمل  التي  احلكومية  الدائرة  مع  هامة 

الدائرة  رئي�ص  من  خطية  موافقة  مبوجب  اإل 

ت�سارب  وجود  عدم  من  للتاأكد  احلكومية 

للم�سالح.

املادة )12(
قبول أو طلب الهدايا

1. يحظر على املوظف قبول الهدايا وكل ما له 
ومينع  كما  بالوا�سطة،  اأو  مبا�سرة  مادية  قيمة 

�ساأنها  والتي من  اأي م�سمى  الهدايا حتت  قبول 

اأن ت�سعه يف مو�سع ال�سبهة.

الهدية  رف�ص  فيها  يتعذر  التي  الأحوال  يف   .2
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اإهانة  اأو  اإحراجًا  ي�سبب  رف�سها  كان  حال  يف 

املمار�سة  تتجاوز  ل  كانت  حال  ويف  ملر�سلها 

الإجتماعية املعتادة واملجاملة. ويف حال قدمت 

اأو  الدول  �سعارات  متثل  التي  الرمزية  الهدايا 

الر�سمية  الزيارات  خالل  ورموزها  املنظمات 

امل�سوؤول  واإبالغ  عنها  الإف�ساح  املوظف  على 

عدم  ومربرات  تقدميها  وبظروف  بها  املبا�سر 

رف�سه لها.

3. لغايات البند اأعاله تلتزم الدائرة احلكومية 
الهدايا  فيه  تقيد  خا�ص  �سجل  بفتح  املعنية 

امل�ستلمة.

بالت�سرف  املعنية  احلكومية  الدائرة  تقوم   .4
بالهدايا املقدمة للموظفني وامل�سار لها يف البنود 

اأعاله وفقًا لتعليمات ت�سدرها وزارة املالية فيما 

بعد مبوجب اأحكام هذه املدونة.
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فورًا  املبا�سر  م�سوؤوله  اإعالم  املوظف  على   .5
حال عر�ص عليه ر�سوة وعلى امل�سوؤول املبا�سر اأن 

يتخذ الإجراء الالزم حيال ذلك واإبالغ اجلهات 

املخت�سة بعد اإعداد تقرير حول الواقعة.

املادة)13(
النزاهة والشفافية وتنظيم السرية

1. ينبغي للخدمة التي يوؤديها املوظف اأن ت�ستند 
وعلى  حتكمها  تعليمات  اأو  نظام  اأو  قانون  اإىل 

املوظف الإملام بها واحرتامها والإلتزام بها.

2. على املوظف عند تقدمي اخلدمة للمواطنني 
اأن يحرتم اإن�سانيتهم وكرامتهم وخ�سو�سياتهم.

3. ل يجوز للموظف القيام مبعامالت تف�سيلية 
لفئة اأو ل�سخ�ص على ح�ساب فئة اأو �سخ�ص اآخر 

بدون وجود قانون اأو نظام يجيز ذلك.
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واملعلومات  وامل�ستندات  الوثائق  تعترب   .4
الر�سمية التي يطلع عليها املوظف بحكم وظيفته 

له ويلزمه بالإف�ساح  القانون  �سرية ما مل يجز 

عنها للجهات املعنية حتى بعد تركه للوظيفة.

اأو  تعليق  باأي  الإدلء  للموظف  يجوز  ل   .5
ت�سريح اأو مداخلة تتعلق مبوا�سيع ما زالت قيد 

ما  احلكومية  الدوائر  لدى  املداولة  اأو  الدرا�سة 

مل يكن م�سرح له بذلك من قبل تلك الدوائر.

6. على املوظف اإعالم م�سوؤوله املبا�سر يف حال 
طلبه لل�سهادة اأمام املحاكم اأو اجلهات املخت�سة 

حال كانت تلك ال�سهادة تتعلق بوظيفته والدائرة 

تلك  تزويد  وتتطلب  بها  يعمل  التي  احلكومية 

اجلهات بوثائق وم�ستندات ر�سمية.



28

املادة)14(
التزامات املوظف يف جهود مكافحة 

الفساد
خطيًا  املبا�سر  الرئي�ص  اإبالغ  املوظف  على   .1
عن اأي جتاوزات للقوانني والأنظمة والتعليمات 

ل�سمان  عمله،  خالل  عليها  يطلع  التي  النافذة 

والإجراءات  للقوانني  وفقًا  الو�سع  ت�سويب 

املعتمدة.

2. اإبالغ ال�سلطات املخت�سة عن اأي فعل ف�ساد 
علم به اأثناء اأداء وظيفته.

بالتحقيق  املخت�سة  اجلهات  مع  التعاون   .3
الإداري واملايل واجلنائي.
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املادة)15(
احملافظة على املال العام

1. على املوظف اأن يعمل على تر�سيد ا�ستخدام 
الأمثل  الإ�ستخدام  وا�ستخدامه  العام  املال 

وتقدمي الإقرتاحات الكفيلة بذلك.

�سبكة  مثل  وبراجمه  العمل  اأجهزة  تعترب   .2
الهاتف،  الإلكرتوين،  والربيد  الإنرتنت 

العمل ول يجوز  احلا�سوب خم�س�سة لأغرا�ص 

للموظف ا�ستخدامها يف غري ذلك.

خا�سة  الت�سال  و�سائل  ا�ستخدام  مينع   .3
�سبكة الإنرتنت بطريقة ت�سيء اإىل جهة العمل، 

تخزين  اأو  تنزيل  اأو  م�ساهدة  اأو  نقل  ومينع 

مثل  ال�سمعة  ت�سوه  اأو  ت�سيء  قد  التي  املعلومات 

بالنظام  املخلة  الأمور  اأو  العن�سرية  التفرقة 

املنافية  الأفعال  اأو  العامة  والآداب  العام 
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الإلكرتونية  بالأنظمة  امل�سرة  الأمور  اأو  للحياء 

اإىل  ت�سيء  قد  التي  الأمور  اأو  كالفريو�سات، 

الأديان ال�سماوية.

4. املحافظة على املال العام وم�سالح ال�سلطة 
وعدم  وممتلكاتها،  الفل�سطينية  الوطنية 

رئي�سه  وتبليغ  حقوقها،  من  حق  باأي  التفريط 

املبا�سر عن اأي جتاوز يف ا�ستخدام املال العام، 

وعن اأي اإهمال اأو ت�سرف ي�سر به.

5. يراعي املوظف ا�ستخدام املال العام بكفاءة 
كافة  واتخاذ  له،  خ�س�ص  ملا  ووفقًا  وفاعلية 

الإجراءات الالزمة للحفاظ عليه.

ممتلكات  ا�ستخدام  املوظف  على  مينع   .6
على  للح�سول  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 

اأو خدمات  اأو للرتويج عن �سلع  مكا�سب خا�سة 

ملنفعته ال�سخ�سية اأو منفعة طرف ثالث.
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املادة)16(
جائزة املوظف املتميز

جائزة  الوزراء  جمل�ص  من  بقرار  تن�ساأ   .1
ويتم  القد�ص  جائزة  باإ�سم  املتميز  للموظف 

منحها  واجراءات  و�سروط  معايري  حتديد 

مبوجب القرار وتتوىل اللجنة الوطنية اخلا�سة 

العامة  الوظيفة  واخالقيات  ال�سلوك  مبدونة 

منح  واجراءات  و�سروط  معاير  اقرتاح  مهمة 

هذه اجلائزة .

املعايري  بن�سر  احلكومية  الدوائر  تقوم   .2
�سنة  كل  بداية  يف  اجلائزة  ب�ساأن  اخلا�سة 

لإطالع املوظفني عليها.

قائمة  �سنويًا  الوزراء  جمل�ص  ي�سدر   .3
باملوظفني املتميزين.
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املادة)17(
االطالع والتطبيق

كافة  اإعالم  املعنية  احلكومية  الدائرة  على   .1
توقيعهم  قبل  وحمتواها  املدونة  بهذه  موظفيها 

على منوذج التعهد املرفق باملدونة.

ونواب  والوكالء  احلكومية  الدوائر  روؤ�ساء   .2
وكافة  وزارية  غري  احلكومية  الدوائر  روؤ�ساء 

م�سوؤولية  م�سوؤولون  الإ�سرافية،  امل�ستويات 

املدونة  اأحكام هذه  تطبيق  متابعة  مبا�سرة عن 

والتزام املوظفني بها.

مبدونة  اخلا�سة  الوطنية  اللجنة  تتوىل   .3
متابعة  العامة  الوظيفة  واخالقيات  ال�سلوك 

تطبيق احكام املدونة.
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املادة )18(
املساءلة

عليه  الواردة  لالإلتزامات  املوظف  خمالفة  اإن 

مبوجب هذه املدونة ت�ستوجب امل�ساءلة واملالحقة 

ان�سباطية  م�ساءلة  اأكانت  �سواء  القانونية، 

مبوجب اأحكام قانون اخلدمة املدنية، اأو جنائية 

مبوجب القوانني ال�سارية.
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تــعهـد
ال�سلـــــوك  مــــدونـــة  قــــراأت  قـــد  بــاأننـــي  اأقـــــر 

فهمت  وباأنني  العامة،  الوظيفة  واأخالقيات 

بالتقيد  كموظف  واأتعهد  وحقوقي،  واجباتي 

املو�سحة يف هذه  ال�سلوك  وقواعد  القيم  بكافة 

املدونة.

ويف حال وجود ت�سارب بني م�ساحلي اخلا�سة 

يف  ت�سارب  حدوث  اإمكانية  اأو  عملي  ومهام 

امل�سالح، فاإنني اأتعهد بالإف�ساح عنها للدائرة 

احلكومية التي اأعمل بها فورًا.

كما اأنني اأقر اأنه لي�ص لدي اأي ن�ساط اأو اأعمال 

خا�سة يتوجب علي الإف�ساح عنها، واإن وجدت 

تتعار�ص  لن  فاإنها  م�ستقبال  الأعمال  هذه 

واإتباع  فورًا  عنها  بالإف�ساح  واأتعهد  عملي  مع 

املدنية  اخلدمة  قانون  يف  الواجبة  الإجراءات 
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بغية احل�سول على الأذون اخلا�سة ملزاولتها.

اإنني على وعي تام باأن اإخاليل باأي بند اأو التزام 

وارد يف هذه املدونة �سيخول الدائرة احلكومية 

بحقي  التاأديبية  اجلزاءات  بتوقيع  احلق  فورًا 

واملن�سو�ص عليها يف قانون اخلدمة املدنية.
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وعلى ذلك اأوقع ح�سب الأ�سول.

ا�سم املوظف: 

الوظيفة: 

الرقم الوظيفي: 

مكان العمل: 
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