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  قواعد السلوكل ميثاق شرف

  

حكام الدستور والتشريعات النافذة التي يتعين االلتزام بها وانطالقا من أ استنادا الى 
فقد تم  بالقسم الذي يؤديه الوزراء امام جاللة الملك مبادئ الوالء واالنتماء للوطن والتزامًا

لوزراء التقيد بما ورد وضع هذا الميثاق لقواعد السلوك الذي يتعين على رئيس الوزراء وا
  .فيه

  

  :ةـــالعام المبـــادئ )أوال

اعتبار المصلحة العامة هي الغاية األولى واألساسية عند اتخاذ القرارات  يرعلى الوز
 لتحقيق هذه أن يستعمل قدراته بأفضل طريقة ممكنةليه المتعلقة بمهامه الرسمية وع

 .المصلحة

باالبتعاد عن المصالح الشخصية وبااللتزام بمبادئ ته ر التقيد عند قيامه بواجبايعلى الوزو
 النزاهة والموضوعية والمساءلة والشفافية واالمانة والمصداقية والحرص والحياد، وعلى

 :ما يلي  وجه الخصوص

 صحيحةالعمل بنزاهة، وذلك من خالل الممارسة القانونية وبصورة  - ١
األخرى المنوطة  للصالحيات المقررة بالتشريعات النافذة والصالحيات

توفرة له لتحقيق المصلحة بمنصبه ومن خالل االستخدام المالئم للموارد الم
 .العامة

اإلنصاف عند اتخاذ القرارات الرسمية، وذلك من و االلتزام بمبادئ العدل - ٢
بشأن  مع االشخاص المعنيين آلما أمكن ذلكخالل التصرف بأمانة بالتشاور 

  .المسألة مدار البحث
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عما يمارسون زام بمبدأ المساءلة وفق احكام الدستور والتشريعات النافذة االلت - ٣
  .من صالحيات ومهام

بصفاتهم الشخصية وإظهار معايير عالية ي اعمال التقيد بالقانون عند القيام با - ٤
  .القويم كوالسلو والمصداقيةللنزاهة الشخصية 

ومن خالل  زيرالتشجيع على مراعاة هذه القواعد بحكم المرآز القيادي للو - ٥
  .ات الرسمية والعامة المرتبطة بهالقدوة الحسنة للعمل في المؤسس

  

  :ة ــــــــــــــــــالنزاه )ثانيًا

عدم بما في ذلك لمنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة، عدم استخدام ا الوزير على  - ١
استخدام أي معلومات يحصل عليها في سياق ممارسته لواجباته الرسمية لتحقيق أي 

  .كاسب شخصية له أو لمنفعة أي شخص آخرم

الوزير أن يقدم إقرار الذمة المالية وفق ما تقتضيه أحكام قانون إشهار الذمة على  - ٢
 .النافذالمالية 

من الدستور وأحكام قانون محاآمة الوزراء ) ٤٤(بموجب أحكام المادة  ،على الوزير - ٣
عضوًا في مجلس إدارة  خالل مدة توليه المنصب الوزاري  يكون الأ، ١٩٥٢لسنة 

 راتبًا من أي شرآة ىي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضأالمشارآة في  أو أي شرآة
 .و العمل آوآيل لصالح أي جهة آانتأ أو جهة

تجارية لها طابع السرية أو أي  استعمال أي معلومات رسمية أوعلى الوزير عدم  - ٤
ل اإلعالن عنها للعموم قببحكم منصبه الرسمي وذلك له  ةمعلومات أصبحت متاح

و ألغايات تحقيق أي مكاسب مالية له أو لعائلته بما في ذلك المتاجرة بأي أموال 
 .حقوق

أي أسهم ه أو ألي من أوالده القصر بله أو لزوج اع عن المتاجرةناالمتعلى الوزير  - ٥
 .في الشرآات العاملة ضمن نطاق مسؤوليته خالل مدة توليه للمنصب الوزاري
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االنسحاب من أي ممارسة مهنية ومن التفرغ التام للقيام بمهامه الرسمية و يرعلى الوز - ٦
إدارة أي عمل، آما يجب عليه االمتناع عن استالم أي دخل من العمل بأي صورة 
آانت باستثناء ما هو مقرر بمقتضى هذه القواعد،  إال أن ذلك ال يحول دون الحصول 

قام بها قبل تولي المنصب الوزاري بشرط  على إيرادات وعوائد سنوية متعلقة بأنشطة
 .اإلفصاح عنها وفق ما يتطلبه القانون

ال يجوز للوزير العمل آمستشار أو استشاري ألي شرآة أو مشروع أو ألي مصالح   - ٧
ما يقوم  أخرى سواء بأجر أو بدون أجر، آما ال يجوز له تقديم مساعدة ألي منها إال

 .به بصفته الرسمية

في اتخاذ اي قرار اداري  او التأثير اع عن التدخل او التوسطنتر االميعلى الوز - ٨
سواء في القطاع العام او الخاص يخرج ) وبخاصة في مجال التعيينات والعطاءات(

 عن نطاق المسؤوليات المنوطة به وفق احكام التشريعات النافذة

على الوزير ممارسة مهام منصبه الوزاري دون التأثر بأي اعتبار بوجود منفعة أو  - ٩
خسارة شخصية، ويجوز للوزير خالل عمله الرسمي قبول الهدايا الرسمية 

بما ال يؤثر بأي شكل للتقدير مقبولة وأي أشكال االعتيادي وقبول التكريم  االعتيادية
، إال أنه يمتنع على الوزير السعي تعلى قراراته أو ال يرتب عليه أي التزاما

 .للحصول على أي شكل من أشكال الهدايا بصفته الشخصية  أو التشجيع على ذلك

على الوزير عدم القبول أو السعي للحصول على أي نوع من أنواع المنافع أو أي  -١٠
بدل آخر ذي قيمة سواء لنفسه أو للغير وذلك لغايات أدائه أو عدم أدائه ألي جزء 

واجبات الرسمية المفروضة عليه، آما يجب عليه مراعاة عدم ترتيب أي من ال
التزامات مالية أو أخرى عليه لصالح أي أفراد أو مؤسسات الى المدى الذي قد 

 ٠يؤثر عليه بشكل غير مشروع عند قيامه بواجباته الرسمية

في  السابقين شرآائهل وأ أو لزوجه ال يجوز تعيين األقرباء المباشرين للوزير -١١
ذات عالقة بمنصبه دائمة أو مؤقتة وسواء بتفرغ آامل أو جزئي إذا آانت وظائف 
  .الوزاري
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، بأن ال يحقق أي مصلحة شخصية من الوزاري همنصب ر بعد ترآهيزيتعهد الو -١٢
والتي لم تكن متاحة  منصبالك ذلفي  المعلومات التي حصل عليها أثناء خدمته

   .لعموم الناس

  :خالل مدة سنة من تاريخ ترآه المنصب الوزاري عنتناع على الوزير االم -١٣

تقديم النصح والمشورة لصالح أي جهة داخلية أو خارجية تعمل في نطاق  - أ
او العمل  المسؤوليات التي آانت منوطة به أثناء تولي المنصب الوزاري

  .فيها

الوزارة التي آان يتوالها أو أي من الدوائر أو القيام بأي عمل في او مع   - ب
  .المؤسسات التي آانت مرتبطة به في أمر يخص أشخاص آخرين

على الوزير، حتى بعد ترآه المنصب الوزاري، أن ُيراعي بقاء سلوآه الشخصي  - ١٤
  .وتصرفاته الخاصة متالئمة مع مكانة الحكومة وسمعتها ونزاهتها

  

  :اف ـــــــــاإلنص )ثالثًا

عايير التي تتطلبها قواعد عند إصداره القرارات المان يراعي ر يعلى الوز
   .اإلنصاف لغايات حسن اتخاذ القرار

تتأثر بأي  ها الالتحقق بأن القرارات التي يتخذ ريعلى وجه التحديد، على الوزو
  .أو أضرار  ذات طبيعة شخصية منافعتحيز أو أي اعتبارات غير صحيحة مثل وجود 

  

  :ة ــــــــــالمساءل )رابعًا

ر على حساب يرد والتسهيالت التي يتم تزويدها للوزال يجوز أن تكون الموا - ١
على و غير مسؤولة،غير قانونية أو الخزينة العامة معرضة لالستعمال بصورة 

ر توخي الدقة عند البت في مشروعية وصحة أي مطالبات يستحقها آعالوات يالوز
  .أو بدالت أخرى أو بدالت سفر
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باستخدام الموجودات  متعلقةجيهات ر التقيد بأي تعليمات أو توييترتب على الوز  - ٢
  .الرسمية

وشامًال ألي ممارسة تم تأديتها أثناء  صحيحًار أن يقدم تفسيرًا ييجب على الوز  - ٣
في إطار قانوني  تولي منصبه الرسمي وذلك استجابة ألي طلب يقدم إليه

  .، وذلك باستثناء الحاالت التي يمنعها القانونمشروع

 

  :المسؤولية  )خامسًا

وتقديم  ر أن يتخذ جميع الخطوات الالزمة لضمان عدم تضليل الغيريالوز على - ١
، وأن تكون المعلومات الضرورية بما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة

المسؤولية شخصية على آل وزير للتأآد من تصحيح أو توضيح أي خطأ أو 
مع  وبما يتوافق ةممكن فرصةسوء فهم وقع بخصوص أمر معين وذلك في أقرب 

 .المسائل والمصالح المعنية بذلك األمر

التقيد التام  على الموظفين  يشجعأن  وتوجيهاته وسلوآه في قراراته ريعلى الوز    - ٢
واخالقيات الوظيفة  قواعد السلوك الوظيفي وبما ورد في مدونةالقانون  باحكام 
 .التي تسري عليه بحكم منصبه الرسمي العامة

  

  :ق ــــالتطبي )سادسًا

ثور بشأن تطبيقه من ت مسألةأو أي  ا الميثاقتم البت في أي مسألة تتعلق بتفسير هذي
وعضوية آل  التشريع والرأيبرئاسة رئيس ديوان ) لجنة قواعد السلوك(قبل لجنة تسمى 

 .ورئيس ديوان المظالم رئيس دائرة إشهار الذمة المالية من


