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كــة التونســية للمالحــة  � القيــم والمبــادئ االساســية الدائمــة للرس�
�تفصــل مدونــة اال&خالقيــات والســلوك المهــىى

كــة اعمالهــا. كمــا تــرسي  � حيثمــا مارســت الرس�
� واالخــالىڡ2

�ام المؤسســة بالســلوك القانــوىى � فهــي تجســد وتوضــح إلــرى2
هــذه المدونــة عــىل جميــع االعــوان حــال ادائهــم واجباتهــم المرتبطــة بالمؤسســة، وتمثــل هــذه المدونــة إطــار 
عمــل مهــم ليــس فقــط لكيفيــة قيامنــا باالعمــال المناطــة بعهدتنــا، ولكــن لكيفيــة تعاملنــا مــع بعضنــا البعــض 
� ايضــا المعايــرى� اال&خالقيــة إزاء اال&طــراف 

�� مــكان العمــل أيضا.كمــا تجســد مدونــة اال&خالقيــات والســلوك المهــىى
�ىڡ

اف. رس� � إىل جانــب ســلطة اال]
�� والمجتمــع المــدىى �� بحريــںى �المتدخلــة مــن مزوديــن وحرفــاء ومتدخلــںى

ــح  � واللوائ �ــںى ــع القوان ــا نتب ــم، فإنن ــتوى العال ــىل مس ــال ع ــا اعم ــة لديه ــية للمالح ــة التونس ك ــرا الّن الرس�  ونظ
وري  �� المعمــول بهــا أمــر رص �ام بالقوانــںى � لــرى2 � نعمــل بهــا وبالتــاىل� فــإّن اال]

الخاصــة بــكل موقــع مــن المواقــع الــىى2
ــة  ــة حــىى2 تتســىى� إســتدامة القيم ك � الرس�

�� ىڡ
ــة للســلوك االخــالىڡ2 يجابي ــرى� اال] ــاع أعــىل المعاي ــا إتب امن � ويشــمل إلرى2

كتنــا . � تتمتــع بهــا رس�
طويلــة المــدى الــىى2

 �
�� التفكــرى� بشــكل متعمــق ىڡ

�كــة، تســاعدك المدونــة ىڡ  ومــن خــالل تفصيــل روح القيــم والمبــادئ االساســية للرس�
� يواجههــا اعــوان المؤسســة للوصــول إىل القــرار الصحيــح 

ام الــىى2 � لــرى2 مشــكالت ســلوك واخالقيــات المهنــة واال]
ــة  ــم المدرج ــادئ والقي ــىل المب ــز ع ــة ترتك ــية للمالح ــة التونس ك ــة بالرس� ــالق الخاص ــلوك واال&خ ــة الس . إن مدون
� 3 أكتوبــر 2014 

�بمدونــة ســلوك وأخالقيــات العــون العمومــي طبقــا لال&مــر عــدد 4030 لســنة 2014 المــؤرخ ىڡ
اتجية إرســاء مدونــة ســلوك  � تــدرج مــع برامــج المخطــط الخمــاىس� للتنميــة 2016-2020 وتنســجم مــع اســرى2

والــىى2
ــاد  ــن الفس ــة  م ــة والوقاي ــادئ الحوكم ــاء مب ــات إرس ــن آلي ــة م ــرىz آلي � تعت

ــىى2 ــي وال ــون العموم ــات الع وأخالقي
� غــرس قيمــة العمــل صلــب المؤسســة وتكريــس منظومــة قيميــة وأخالقيــة خاصــة بالعــون العمومــي، 

�لدورهــا ىڡ
� يخضــع لهــا.

مــن شــأنها معاضــدة المنظومــة القانونيــة الــىى2
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كــة التونســية للمالحــة بتوفــرى� خدمــات وحلــول  عــىل مــدى 57 عامــا قامــت الرس�
اهــة  � �� إرضــاء الحريــف والرى

�� تتمثــل ىڡ
فائقــة لعمالئنــا فقيمنــا اال&ساســية الــىى2

� المســؤولية 
�� االداء إىل جانــب مبادئنــا المتمثلــة ىڡ

�والعــدل والمســاواة والفاعليــة ىڡ
ــم  ــد هــذه القي ــا ننش ــا المســتمر. ومع ــي اســاس نجاحن ــالص ه ــاء واال]خ نتم واال]
� معنــا.  �والمبــادئ ربــاط الثقــة مــع اعواننــا وجميــع أصحــاب المصلحــة المتعاملــںى
 �

� صــدارة قائمــة قيمنــا ال&ّن هــذه هــي الطريقــة الــىى2
�وقــد جعلنــا إرضــاء الحريــف ىڡ

كتنــا، كمــا تعتمــد ســمعتنا ومصداقيتنــا عليهــا. � بهــا رس� �نحــىى

كــة التونســية للمالحــة  ــة قواعــد االخــالق والســلوك الخاصــة بالرس� وتصــف مدون
ــا  ــا لقيمن ــا جميع ــن إتّباعن ــق وتضم � تتواف

ــىى2 ــية ال ــد اال&ساس ــلوكيات والقواع الس
� كّل مانفعلــه، وعــىل كّل واحــد مّنــا ان يكــون عــىل درايــة بهــذه 

�اال&ساســية ىڡ
م بهــا دون أي إســتثناءات. � المدونــة وان يلــرى2

واالهــّم مــن ذلــك، أّن جميــع هــذه القواعــد اال&خالقيــة والســلوكية تعكــس مــدى 
امنــا ممارســات تجاريــة عادلــة وصادقــة واخالقيــة، فإتبــاع المدونــة الخاصــة بنا  � إلرى2
ال يقتــرص عــىل كونهــا طريــق الصــواب الــذي يجــب أن نتبعــه، حيثمــا يســاعدنا 
� مــن خــالل خلــق  �� طريقنــا ال&داء متمــرى

�� قدمــا ىڡ
�عــىل إتبــاع تلــك القواعــد للمــىص

ــب  ــا، وتجن � معن �ــںى ــة العامل ــاب المصلح ــع أصح ــا وجمي كتن � رس� �ــںى ــة ب ــة دائم ثق
متثــال لتلــك  � تنشــأ عنــد عــدم اال]

شــكاليات الســلبية والمتعلقــة بالســمعة الــىى2 اال]
القواعــد.

دارة العامــة تتعهــد ببــذل مجهوداتهــا لضمــان الحمايــة الالّزمــة  وختامــا، فــإن اال]
لــكل فــرد يبّلــغ عــن كّل ســلوك مخــّل باال&خالقيــات وتدعــو كافــة اال&عــوان بــّرا وبحــرا 

ام روح هــذه المدونــة. بمختلــف أصنافهــم الحــرى2

رسالة الرئيس المدير العام
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 �
اتيــب الــىى2 � والرى2 �إّن تحقيــق الدولــة للمصلحــة العامــة عــرىz هياكلهــا ومؤسســاتها، يحتــاج إىل جانــب مــن القوانــںى

 �تنّظــم ســرى� المرفــق العـــام، إىل ضبــط مجموعــة مــن القيــم واال&خالقيــات، المّتفــق عليهــا اجتماعيــا، لتأطــرى
، بمــا يكــرّس نزاهــة الموّظــف ويحفــظ المــال العــام ويخــدم المواطــن. � �� لال&عــوان العموميــںى

�الســلوك المهــىى

 ، � �� واال&عــوان العموميںى �� ترمي إىل تذكــرى� المواطنــںى
ل «مدونـّـة ســلوك العــون العمومي» الــىى2 � �طــار، تتــرى � هــذا اال]

�وىڡ
امها. ام باحرى2 � � من الواجــب التحىّل� بهــا وااللــرى2

بالقيــم والمبــادئ والســلوكيات واال&خــالق المهنيــة الــىى2

ــىل  ــة ع ــد الســلوك المبني ــف بقواع ــا التعري ــن أهّمه ــف م ــّدة وظائ ــق ع ــا تحق ــة أنه ــا هــذه المدون ــن مزاي و م
ــراز قيمــة العمــل  ام هــذه القواعــد، إب ــة، مســاعدة العــون العمومــي عــىل احــرى2 ــات المهني اهــة واال&خالقي � �الرى
� واالجتماعــي. يهــدف 

�� الوســط المهــىى
�� الملــك والمــال العــام، مكافحــة الســلوكيات الســلبية ىڡ

�وحســن التــرصّف ىڡ
 �� المواطــن وممّثــىل� الدولــة عــرىz تحــىّل �إنجــاز مدّونــة الســلوك للعــون العمومــي إىل إرســاء منــاخ مــن الثقــة بــںى

. �العــون العمومــي بالســلوك المثــاىل

ض العــون العمومــي،  � قــد تعــرى2
وبمــا أّن مدّونــة الســلوك ال يمكــن أن تّتســع إىل تأطــرى� جميــع الوضعيــات الــىى2

فقــد نّصــت المدّونــة عــىل إمكانيــة إحــداث هيــكل خــاص للبــّت فيمــا لــم تتعــرّض لــه المدّونــة، مــع دعــوة كل 
� تناغــم مــع هــذه 

�� إىل وضــع مدّونــة أخالقيــة مهنّيــة خاصــة بــه، تســتجيب لخصوصياتــه المهنيــة، ىڡ
�قطــاع مهــىى

طاريــة. المدّونــة اال]

، وعــىل كل مشــتغل  � �� أو معينــںى �، ســواء كانــوا منتخبــںى � �وتنطبــق مدونــة الســلوك عــىل جميــع اال&عــوان العموميــںى
أو منــاول لــدى الهيــكل المكّلــف بتســيرى� المرفــق العمومــي.
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ــة  داري ــب اال] ــاف والرت ــف اال&صن ــن مختل ــة التونســية للمالحــة م ك ــع اعــوان الرس� إّن جمي
 �

�ام مدونــة اال&خالقيــات والســلوك المهــىى طــالع وإحــرى2 � مدعــوون إىل اال] �� وبحريــںى �إداريــںى
متثــال لقواعدهــا. واال]

ــة  ــر ثقاف ــق وتطوي � خل
�ــاهمة ىڡ ــب بالمس ــي، مطال ــه الوظيف ــا كان موقع ــا، مهم كل من

ــة. ــل المؤسس ــة داخ ــات المهني االخالقي

� والمســاهمة بالتعريــف بالمدونــة  zيجــاىى كمــا ينبغــي علينــا التشــجيع عــىل التواصــل اال]
كــة التونســية للمالحة  ام محتواهــا وهــو امــر موكــول إىل كل عــون بالرس� والســعي إىل إحــرى2

قتصــادي  ام قواعــد االخــالق المهنيــة مــن شــانه إعاقــة التطــور اال] إّن عــدم إحــرى2
 �

ــىى2 ــادئ ال ــا والمب ــع مضامينه � م zــاىى يج ــل اال] ــإّن التفاع ــك ف ــة لذل ــي للمؤسس واال]جتماع
ــية  ــة التونس ك ــام للرس� ــق الع ــتمرارية المرف ــان إس ــل لضم ــبيل االمث ــى الس ــها يبق تكرس

ــة. للمالح
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كــة التونســية للمالحــة مزيــدا مــن النجــاح عندمــا يعمــل جميــع االعــوان عــىل تحقيــق هدف  يمكــن أن تحقــق الرس�
كة عــىل العمــل بشــكل متناســق لصالــح  كة كمــا تســاعدنا ثقافتنــا االخالقيــة المشــرى2 عــام ويتقاســمون قيمــا مشــرى2

� معنــا ومجتمعاتنــا وانفســنا. �مؤسســتنا والمتعاملــںى
كة إىل مجموعة من القيم االساسية وهي : تستند هذه الثقافة المشرى2

1. إرضاء الحريف
ــات  ــات ورغب ــات ومتطلب ــبة لحاج ــام بالنس هتم ــد واال] ــذل كّل الجه ــودة وب ــن الج ــتوى م ــىل مس ــق أع - نحق

ــف. الحري
ــا  ــا دائم ــه زبون اهــة والســلوك الســليم ونعمــل عــىل جعل � �ــف مــن خــالل الرى - نســعى إىل إكتســاب ثقــة الحري

ــا.  ــا صادق ووفي

اهة  � 2. الرى�
� كّل مــا نفعلــه بإعتمــاد 

�- نحــن نعمــل وفقــا ال&رىڡ2 المعايــرى� القانونيــة واال&خالقيــة بــكّل شــفافية ونزاهــة ووضــوح ىڡ
� العمــل.

�� ىڡ
�الصــدق واال&مانــة والتفــاىى

ــن ال تشــوبها شــائبة  ــع اال�خري ــا م � عالقتن
�ــا وىڡ ــع العمــل وخارجه � مواق

�ــا ىڡ هــن بإســتمرار عــىل أّن ترصفاتن zنرى -
ــة.  ســتقامة التام ــة وباال] ــة العالي ــا بالحرفي وتتســم شــكال ومضمون

3. العدل والمساواة
 . � �م بالتعامــل بطريقــة عادلــة ومتســاوية وتوفــرى� فــرص متكافــأة لــكّل اال&عــوان والحرفــاء وجميــع المتدخلــںى � تلــرى2

هتمــام. � معاملــة وأخــرى مــن حيــث العنايــة واال] �ننجــز اال&عمــال والمهــام دون تفريــق بــںى

! اال�داء 4. الفاعلية ىڡ�
ــة  ــل للطاق ــتخدام اال&مث س ــرار باال] ــع ق ــة وصن ــيق ورقاب ــم وتنس ــط وتنظي ــه وتخطي ــة توجي ــوم بعملي نق
يــة والماديــة والمعلوماتيــة لتحقيــق االهــداف المرجــوة بكفــاءة  المتاحــة مــن المــوارد الماليــة والبرس�

ــة. ــف الممكن ــل التكالي ــة وبأق وفاعلي
� اال�جــال المحــددة بإعتمــاد بلــوغ درجــة عاليــة مــن 

�ننجــز اال&عمــال برؤيــة وكفــاءة وجــودة عاليــة وذلــك ىڡ
تقــان. الحرفيــة واال]
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نتماء واال]خالص � المسؤولية واال]
�كما بلورنا مجموعة المبادئ لتتلخص خاصة ىڡ

 المسؤولية
� عــن تحقيــق االهــداف الموضوعــة مــن خــالل مــا نقــوم بــه مــن تنظيــم وتوجيــه وتنســيق  �نكــون مســؤولںى

ورقابــة وإتخــاذ قــرار بإســتخدام الوســائل والمــوارد المتاحــة.
� واللوائــح والمعايــرى� المهنيــة، فضــال عــن  �نحافــظ عــىل الوعــي وأداء الواجبــات بمــا يتمــاىس� مــع القوانــںى

طلــب المشــورة المهنيــة المالئمــة حســبما يتطلــب اال&مــر.

نتماء واال*خالص اال*
نعمل عىل اداء واجباتنا ومهامنا بإخالص وامانة االمر الذي يحملنا مسؤولية وضع المصلحة العامة 

فوق كّل إعتبار وتناول مسائل اعمالنا موضوع نظرنا بصدق وعدل وفق منهجية تستجيب لقواعد المهنة 
واصولها.

� مقدرة  �ام بإنجازها وتحقيقها وتحسںى � نتحاور ونتشارك لتحقيق اال&هداق المرجوة والمرسومة وااللرى2
المؤسسة عىل مجابهة  المنافسة باتخاذ طرق عمل وإجراءات متطورة قصد ضمان ديمومتها.

اال*خالص
نــؤدي عملنــا بــكّل دقــة وامانــة ونزاهــة وإخــالص بإعتمــاد مبــدأ العدالــة والمســاواة بإعطــاء العنايــة الكافيــة 

كــة دون إقصــاء أو تفضيــل ال&ي منهــم. � مــع الرس� �لجميــع المتعاملــںى
� ادائــه والرضــا بمــا نحصــل عليــه مــن مكافــأة وتقديــر دون 

�� وإخــالص ىڡ
�هــن عــىل نجــاح عملنــا بــكّل تفــاىى zنرى

مقارنــات قــد تنعكــس ســلبا عــىل العالقــات اال]جتماعيــة. 
� تواجهها المؤسسة.

نحرص عىل التفاعل بإيجابية مع التحديات والعوائق والمشاكل الىى2
� جميــع المراكــز 

�نبــذل مجهــودا أكــرىz ونضاعــف المردوديــة مــن أجــل إشــعاع المؤسســة بقبــول العمــل ىڡ
ضافــة. � يمكــن أن نقــدم فيهــا اال]

والخطــط الــىى2
ار بديمومــة المؤسســة  �� صالــح المجموعــة ودون اال]رص

�متيــازات والتفكــرى� ىڡ ســتئثار باال] نســعى إىل عــدم اال]
وإســتمرار نشــاطها.

نحرص عىل سمعة المؤسسة ونتصدى لكل محاوالت المساس من صورتها بالداخل والخارج.
وريــة مدروســة تشــمل نشــاط المؤسســة  �امــج رص zنشــارك وندعــم عمليــات المتابعــة والمراقبــة والتقييــم برى

مــع إرتباطهــا بأداءاال&عــوان.
متيــاز  � خدمــة الحوكمــة واال]

�اهــة ىڡ � �- نعمــل عــىل تحقيــق الشــفافية والعدالــة اال]جتماعيــة ونضــع اال&خــالق والرى
كــة. للرس�

ــلطات أو  ــاوز الس ــة تج ــل بمحاول � العم
�ــا ىڡ ــندة إلين ــة المس ــب والوظيف ــز والمنص ــتغالل المرك ــب إس - نتجن

ــازات تعــود  ــول إمتي ــة وقب ــا الحصــول عــىل منافــع مادي ــات شــخصية ونرفــض قطعي إســتغالل الوظيفــة لغاي
ــا. ــون به ــن يعمل ــخاص الذي ــة أو اال&ش ــىل المؤسس ر ع �ــرص بال
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ــا   ــىل هويته ــة ع ــة والمحافظ ك ــة للرس� ــورة المثالي ــس الص � يعك
ــىى2 ــل ال ــس العم ــداء مالب ــوب إرت م وج ــرى2 - نح

ــري. ــل البح ــال النق � مج
�ــة ىڡ ــة عريق ــعاعها كمؤسس ــا وإش ــج له وي ــد الرى2 � مزي

�ــاهم ىڡ ــا يس ــية مم االساس
متيــازات مرتبطــة بإنجــاز مختلــف االعمــال وليــس مرتبطــا  - نتمســك بمبــدأ قوامــه إعتبــار الرواتــب والمنــح واال]

باال&شــخاص. 
م بها نحو المؤسسة. � � العمل أمانة نلرى2

�- نقتنع قناعة تامة بأّن اال]خالص ىڡ
بتعــاد عــن كل مــا مــن شــأنه المســاس  � اال]خــالص كذلــك بالمحافظــة عــىل كرامــة الوظيفــة العامــة واال]

��م ىڡ - نلــرى2
ام الــالزم بهــا ســواء أكان ذلــك أثنــاء أداء وظيفتنــا أم خــارج اوقــات الــدوام الرســمي. باال]حــرى2

� والــذي يتيــح طــرح 
� واال&خــالىڡ2

�- نســعى دائمــا لخلــق منــاخ عــام يــؤدي إىل تعزيــز أرىڡ2 معايــرى� الســلوك القانــوىى
فصــاح عــن المخــاوف. اال&ســئلة واال]

نتماء اال*
� وإعتبار أهداف المؤسسة أهدافا شخصية.

�نتماء والتبىى � مبدأ اال] �- نحرص عىل تركرى
كــة ببــذل المجهــود والعنايــة الالزمــة للوصــول إليهــا وعــدم  مجــة مــن الرس� zالمشــاريع واال&هــداف المرى �

�- ننخــرط ىڡ
ها. �عرقلــة ســرى

م زي العمــل والرمــز الــذي يمثــل المؤسســة والمحافظــة عــىل االختــام وكل الوثائــق المتضمنــة لهويــة  - نحــرى2
المؤسســة.

كة. - نعمل عىل مبدأ التوعية العامة لتجنيد الجميع لغاية تحقيق ديمومة وبقاء أنشطة الرس�
ــة  ــة والواعي ــاركة الفعال ــعي والمش ــة للس ك ــداف الرس� ــم بأه ــيس الدائ ــىل التحس ــل ع ــع ونعم ــارك الجمي - نش

ــودة. ــدة والمنش ــة المعتم ــيم السياس لتجس
امــج وتحديــد اال&ولويــات حــىى2 يكــون هنــاك إجمــاع حــول السياســات واال&هــداف  zضبــط الرى �

�- نتحــاور ونتشــارك ىڡ
ام بإنجازهــا وتحقيقها. � لــرى2 المرجــوة والمرســومة واال]

� سبيل الذود عىل رفاهية وديمومة المؤسسة.
�ات والمعلومات وتقديم التضحيات ىڡ zم بتبادل الخرى� - نلرى2

� تمــّر بهــا المؤسســة بالتخــىل� أو إرجــاء المطلبيــة 
ســتثنائية الحرجــة والطارئــة الــىى2 - نتفهــم بوعــي الظــروف اال]

دارة قصــد الخــروج مــن اال&زمــة وإشــعاعها مــن جديــد. والتضامــن مــع اال]
� طــرق العمــل وتطويــره حــىى2 ينعكــس  �- نســعى إىل إســتغالل التكويــن وتســخرى� المعــارف المكتســبة لتحســںى

� تســديها المؤسســة لحرفائهــا.
عــىل جــودة الخدمــات الــىى2

كــة وإعتبارهــا بمثابــة البيــت الكبــرى� الــذي  � العائلــة الموســعة للرس�
�نصهــار ىڡ - نتعهــد بــأن نتنــازل عــن اال&نانيــة لال]

يجــب ان نحافــظ عليــه.

 ! ىڡ� نخــراط  باال* ســواء  المؤسســة  إنمــاء   ! ىڡ� نشــارك 
ــأنها  ــن ش ــات م ح ــة مقرى@ ــة أو صياغ ــا التنموي برامجه
� الخدمــات او  النهــوض بالقطــاع التجــاري او تحســںى!

الضغــط عــىل المصاريــف

‘‘

‘‘
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داري الــذي  يــن وإعتبــار هــذا المبــدأ الكفيــل بنجــاح التنظيــم اال] � المبارس� �داري للمســؤولںى م التسلســل اال] - نحــرى2
يرتكــز عــىل كيفيــة تلقــي االوامــر وكيفيــة تنفيذهــا.

ــن  ــن ضم ــا م ــب بإعتباره ــا كواج ــر إليه ــوان والنظ ــة لال&ع ــات اال]جتماعي ــاكل والوضعي ــاغل ومش ــم مش - نتفه
ــة.  ــؤولياتنا المهني مس

- نحــاول تحويــل كل االهــداف واالولويــات والخطــط إىل صيغــة واضحــة تناســب كل منــا وتحــدد امامنــا اهدافــا 
وذلــك عــرىz كل إجتمــاع وكل محادثــة وكل تقريــر.

اهــة والدقــة والمهنيــة والتجــرد  � �� اال&مانــة والرى �- نســعى إىل أداء الواجبــات والمهــام الموكلــة إلينــا بنشــاط متوخــںى
كــة وتحقيــق المصلحــة العامــة دون ســواها.  وبأقــىص إمكانياتنــا، وأن نعمــل عــىل خدمــة أهــداف وغايــات الرس�

اتيب الجاري بها العمل. � إطار النصوص القانونية والرى2
�- نحرص عىل ضمان حرية الرأي والتعبرى� ىڡ

� حقنــا وفقــاً لمــا تخولــه 
�� التظّلــم أو الشــكوى مــن أي قــرار خاطــئ أتّخــذ ىڡ

�- نحافــظ عــىل مبــدأ التكفــل بحقنــا ىڡ
ــة أو  ــة للمســاءلة القانوني ــف العمومي ــون الوظائ ــن يتول � الذي �ــك بمحاســبة الخاضعــںى ــة وذل النصــوص القانوني

داريــة أو اال&خالقيــة إزاء قراراتهــم وأعمالهــم ســواء المحاســبة اال&فقيــة أو العموديــة. اال]

كة Sة عىل الرس الغرى!
ة عــىل مختلــف أنشــطة وأعمــال  � �� الخدمــات وتقديــم مردوديــة متمــرى �- نســعى ونعمــل باســتمرار عــىل تحســںى

كــة. الرس�
دارة أو مــن طــرف اال&طــراف  � غــرى� مصلحــة اال&عــوان ســواء مــن طــرف اال]

�- نســعى للحــّد مــن اســتغالل الســلطة ىڡ
االجتماعية.

� بلــورة وتجســيم سياســة المؤسســة وتحقيــق أهدافهــا 
�يكــه ىڡ يكافاعــال مــن خــالل إعالمــه وترس� - نعتــرىz العــون رس�

اتيجية. االسرى2
كة. - نحرص عىل المحافظة عىل كّل ما من شأنه يضمن كرامة اال&عوان وصورة وهيبة الرس�

ــة  ــات المهني ــة بالواجب ــارس� ونســعى إىل تنفيذهــا والمتعلق ــس المب ــر الصــادرة عــن الرئي ــذ اال&وام م تنفي - نحــرى2
بــكل أمانــة وثقــة.

- نحمــي العــون ضــّد مــا قــد يتعــرض إليــه مــن تهديــد أو شــتم أو ثلــب والمؤسســة ملزمــة بحمايــة العــون ضــّد 
التهديــدات واالعتدائــات أثنــاء القيــام بالعمــل أو ممارســة نشــاطه.

- نســعى دائمــا إىل تصفيــة المنــاخ االجتماعــي وتنميــة العمــل االجتماعــي ونســعى لتطويــر اال&نشــطة االجتماعيــة 
لفائــدة اال&عــوان.

همال والكسل والالمباالة. - نزرع وندعم الشعور بالمسؤولية تجاه المؤسسة ونتجنب اال]
ر بالمصلحة العامة. �م بعدم إفشاء أرسار الوظيفة تفاديا للرص � - نلرى2

ــة  ــد الدراســة أو المداول ــت قي ــع مازال ــق بمواضي ــة تتعل ــح أو مداخل ــق أو ترصي ــأي تعلي دالء ب ــع عــن اال] - نمتن
ــة. دارة العام ــدى اال] ل

� واللوائح والمعايرى� المهنية فضال عن  �نحافظ عىل الوعي وأداء الواجبات بما يتماىس� مع القوانںى

طلب المشورة المالئمة حسبما يتطلب اال&مر.
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مقاومة الفساد
�م بمقاومة كّل أشكال الفساد وال نتسامح مع السلوكيات المنافية لال&خالقيات المهنية. - نلرى2

ر  �ّ بالعــون أو بالمؤسســة ونتفــادى كّل رص
�بــالغ عــن كل خلــل أو توقــف لنشــاط يمكــن أن يــرص - نحــرص عــىل اال]

. �
�كــة ونتمســك إيجابيــا بالضمــرى� المهــىى أو إهمــال يلحــق بمكاســب  الرس�

�م بإعــادة مــا  � ونلــرى2
�- نتجنــب اســتعمال بعــض الممتلــكات الخاصــة بالمؤسســة دون تراخيــص ودون وجــه قانــوىى

يكــون تحــت ترصفنــا  مــن أدوات أو آالت إىل  المحــل المخصــص لــه عنــد انتهــاء العمــل اليومــي إال إذا اقتضــت 
طبيعــة العمــل غــرى� ذلــك.

� اتخــاذ أي قــرار وظيفــي فالخيــار اال&ول هــو المصلحــة العامــة 
�� ال&ي موقــف مســبق ىڡ �- نحــرص عــىل عــدم التحــرى

 �ومصلحــة المؤسســة فــال يجــب اال&خــذ بالمحســوبية والواســطة وال تأثــرى� عــىل قــرار مــن مــزاج أو موقــف ســياىس
ه. �� أو غــرى zأو نقــاىى �

�أو ديــىى
ــن  ــىس� م ــة أو يخ ــت رسي ــا إذا كان ــا وأثناءه ــم وظيفتن ــا بحك ــع عليه � نطل

ــىى2 ــق ال ــات والوثائ ــم المعلوم - نكت
ر بالمؤسســة أو اال&شــخاص أو صــدرت إلينــا أوامــر مــن رؤســائنا بكتمانهــا، ويبقــى هــذا  �إفشــائها إلحــاق الــرص
ــا عــىل  ــة بعــد إحالتن ــا أن نحتفــظ بوثائــق رســمية رسي ــا وال يجــوز لن الواجــب قائمــا حــىى2 بعــد انتهــاء خدمتن

ــأّي وجــه كان. ــا ب ــاء خدمتن ــد أو انته التقاع

المساءلة
ف عليهــم ومســاءلتهم عــن  � ونــرس� �م حقــوق الزمــالء والتعــاون معهــم بمهنيــة عاليــة دون محابــاة أو تميــرى - نحــرى2
أعمالهــم وتقييــم آدائهــم بموضوعيــة وتجــرد والســعي لتوفــرى� فــرص التدريــب والتطويــر لهــم وفقــا لال&نظمــة 

والتعليمــات النافــذة ذات العالقــة.
كــة  � صــورة صــدور تــرصف يمــس مــن ديمومــة الرس�

�- نحافــظ عــىل مبــدأ منــح حــق مســاءلة إدارة المؤسســة ىڡ
وري. �ونطــور عمليــة تســيرى� آدائهــا مــن خــالل تطبيــق الشــفافية والمراقبــة والتقييــم الــرص

� مــن خــالل تقديــم تقاريــر دوريــة عــن نتائــج أعمالهــم ومــدى  �� العموميــںى �- نتابــع إجــراءات مســاءلة المســؤولںى
� تنفيذهــا.

�نجاعتهــم ىڡ
داريــة أو اال&خالقيــة إزاء  - نتابــع إجــراءات خضــوع الذيــن يتولــون الوظائــف العموميــة للمســائلة القانونيــة أو اال]

قراراتهــم وأعمالهــم.
-نقوم بأداء المهام المناطة بعهدتنا ومسؤولون عىل ما نقوم به أونتخذه من قرارات عند أداء مهامنا.
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اف Sرس 1. سلطة اال*
تيبيــة المنظمــة والخاضعــة  يعيــة والرى2 � والنصــوص الترس� �كــة وجميــع القوانــںى ام النظــام اال&ســاىس� للرس� - احــرى2

لهــا.
� مع التوجهات العامة للدولة.

- التماىس�
ام مبادئ وقواعد النجاعة وحسن الترصف والحوكمة الرشيدة. - احرى2

- تنفيذ عقود النجاعة وبرامج العمل.
امات الموضوعة عىل كاهلها بصفتها منشأة عمومية. � ام االلرى2 - احرى2

ات والوثائــق الكافيــة لتمكينهــا  � اال�جــال المناســبة بالبيانــات المالئمــة والمــؤرس�
�اف دوريــا وىڡ رس� - موافــاة ســلطة اال]

اف عليهــا والمصادقــة عــىل أعمــال التــرصف  رس� مــن متابعــة عمليــات التــرصف والتســيرى� لهــا ومــن ممارســة اال]
فيهــا.

� إحالة الوثائق المعروضة عىل مصادقتها.
�ام اال�جال ىڡ - احرى2

كــة مــن جميــع الوثائــق  � هيئــات تــرصف وتســيرى� الرس�
�� مراقــب الدولــة والمفــوض الخــاص لهــا وممثليهــا ىڡ �- تمكــںى

� أحســن الظــروف.
�� تمكنهــم مــن االضطــالع بمهامهــم ىڡ

الالزمــة الــىى2

2. الحرفاء
- نحرص عىل توفرى� خدمات ذات جودة عالية وبأسعار مدروسة.

رشــاد لفائــدة  � الســفن ونوفــر كّل متطلبــات اال]حاطــة واال] �م بتوفــرى� مســتلزمات الصحــة والســالمة عــىل مــںى2 - نلــرى2
الحرفاء.

كــة لغايــة إيصالهــا  � ســفن الرس� � المحافظــة عــىل البضائــع أثنــاء شــحنها ونقلهــا عــىل مــںى2
�- نبــذل كامــل العنايــة ىڡ

� اال�جــال المتفــق عليهــا.
�ىڡ

� حالــة تغيــرى� المواعيــد ســواء 
�مجــة للســفن وىڡ zام مواعيــد وآجــال الســفرات والرحــالت المرى - نحــرص عــىل إحــرى2

 �
�وريــة بــكّل شــفافية ىڡ �م بتوفــرى� المعلومــة الرص � نتيجــة لظــروف طارئــة أو قــّوة قاهــرة أو لمتطلبــات تجاريــة نلــرى2

. � �الوقــت المناســب وتقديــم اال]حاطــة الالزمــة لمســتعمىل� الســفن والشــاحنںى
 � �حــات حرفائنــا قصــد متابعتهــا وأخذهــا بعــںى وريــة لتقبــل شــكاوي ومقرى2 �- نتعهــد بوضــع جميــع اال�ليــات الرص

� الخدمــات .           �عتبــار لتحســںى اال]

� � والبحريںى! داريںى! 3. اال�عوان اال*
 �مــكان لتوفــرى وريــة لعمــل اال&عــوان بكافــة أصنافهــم، وتجتهــد قــدر اال] �كــة عــىل توفــرى� المســتلزمات الرص - تعمــل الرس�
� نمّو 

�بتــكار واســتثمار قدراتهــم من أجل إرضــاء الحرفــاء، والمســاهمة ىڡ �هــم عــىل اال]جتهــاد واال] �المنــاخ المالئــم لتحفرى
المؤسسة.

� الظــروف المالئمــة للعمــل وتســهر عــىل الحفــاظ عــىل الســالمة الجســدية والذهنيــة  �كــة إىل تأمــںى - تســعى الرس�
� قــد يتعــرض لهــا هــؤالء 

لال&عــوان وذلــك مــن خــالل وضــع خّطــة للتقييــم والوقايــة مــن المخاطــر المهنيــة الــىى2
لــدى آدائهــم لواجباتهــم المهنيــة، وذلــك طبقــا للمعايــرى� والمواصفــات المعمــول بهــا.

- تعمــل المؤسســة عــىل توفــرى� فــرص التكويــن لفائــدة اال&عــوان وذلــك قصــد تنميــة مهاراتهــم، ومســاعدتهم 
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� مجــاالت إختصاصهــم.
�� معارفهــم وعــىل مواكبــة آخــر المســتجدات ىڡ �عــىل تحيــںى

ــالل  ــن خ ــوان م ــدى اال&ع ــة ل اكم ة المرى2 zــرى ــة والخ ــة والمعرفي ــبات العلمي � المكتس �ــںى ــة إىل تثم ك ــعى الرس� - تس
ــذه  ــن ه ــتفادة م س ــوان لال] ــع اال&ع ــة الفرصــة لجمي ــرة، وإتاح ــارب المتوف ــم التج ــادل وتقاس ــىل تب ــجيع ع التش

ــات. ــارف والمعلوم � المع
�ــرصف ىڡ ــة للت ــع منظوم ــالل وض ــن خ ــارب م التج

قيــات  � التعامــل مــع كافــة اال&عــوان وتســند الرى2
�� ىڡ �كــة عــىل ضمــان المســاواة وعــدم التميــرى - تعمــل الرس�

� خدمــة المؤسســة.
�� ىڡ

�متيــازات بنــاءا عــىل الجــدارة والتفــاىى واال]
مــكان عــىل توفــرى� اال]حاطــة اال]جتماعيــة لمختلــف اال&عــوان، وتســهر عــىل توفــرى� منــاخ  كــة بقــدر اال] - تعمــل الرس�
ام والتعــاون  � مختلــف اال&طــراف وبنــاء عالقــات يســودها اال]حــرى2 �إجتماعــي ســليم مــن خــالل إذكاء روح الحــوار بــںى

� عالقتهــم ببعضهــم البعــض.
�دارة وىڡ � عالقــة اال&عــوان بــاال]

�ىڡ
- نعطــي التقديــر الــالزم للعمــل الجيــد وعــال الجــودة واال]حتفــاء بــه ، فالعمــل الجيد ممارســة مســتمرة وتحســن 

حتفــاء بذلــك  لتعزيــز االداء الجيــد وجعــل المكافــاة جــزءا ثابتــا ومتوقعــا من سياســتنا. مســتمر ويستحســن اال]

4. المتدخليـن البحرييـن
أهمهــم :

و كالء الشحن مصالح الديوانة         طة الحدود           Sرس الديوان            السلطة البحرية        
... � اء البحريںى! الخرى\     � المزودين البحريںى! وكالء العبور              صيف      كة التونسية للشـحن و الرى@ Sالرس

� تطويــر 
�نخــراط ىڡ كــة التونســية للمالحــة مــن خــالل هــذه المدونــة عــىل اال] - بحكــم عراقتهــا وريادتهــا تســهر الرس�

ــادل التجــاري عــىل  ات التب � مــؤرس� �ــة المجهــودات قصــد تحســںى ــك بمضاعف ــة وذل ــة اللوجســتية البحري المنظوم
.(CLUSTER) �ــدوىل ــتوى ال المس

. � �� البحريںى �ة مع جميع المتدخلںى � �- بالحفاظ عىل عالقات متمرى
� عمليــات نقــل 

�� ىڡ �ات مــع جميــع المتدخلــںى zاال�جــال المعقولــة وتبــادل الخــرى �
�- بتوفــرى� المعلومــة الصحيحــة ىڡ

المسافريـــن أو نقــل البضائــع.
ــة  ــة للمصلح ــك خدم � وذل

�ــاىص ــات والتق اع � �ــوء إىل الرى ــىل اللج ــح ع ــي وروح التصال � التوافق
ــىس� ــب التم - بتغلي

ــا. ــة العلي قتصادي اال]

5. المحيــط البيئــي
ــية  ــة التونس ك �م الرس� ــرى2 ــة (ISM Code) تل ــالمة البحري ــة للس ــة الدولي ــىل المجل ــة ع ك ــة الرس� ــم مصادق - بحك
ــة الصــادرة باال&ســاس  ــات والمعاهــدات الدولي تفاقي ام جميــع اال] للمالحــة مــن خــالل أســطولها البحــري باحــرى2

ــة الدوليــة والمتعلقــة بــــ: عــن المنظمــة البحري
- اتخاذ التدابرى� الوقائية من التلوث البحري.

جــراءات المتعلقــة بتجميــع وفــرز الفضــالت والقمامــة طبقــا للطــرق القانونيــة المنظمــة للتخلــص  - اعتمــاد اال]
كات إعــادة الرســكلة قصــد اســتغاللها مــن جديــد وفــق المعايــرى� البيئيــة. تصــال بــرس� منهــا مــن خــالل اال]

� تتواجــد بهــا فروعهــا 
& الــىى2 �� جماليــة المــواىى �� مــن شــأنها تحســںى

امــج والنشــاطات البيئيــة الــىى2 zكــة الرى  - تدعــم الرس�
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� كانــت معرضــة للتلــوث.
اء وتهيئــة وتشــجرى� المناطــق الــىى2 �وذلــك  بتخصيــص فضــاءات خــرص

كات  ــرس� ــف ال ــك بتكلي ــيارات و ذل ــن الس ــفن أو م ــن الس ــواء م ــتعملة س ــوت المس ــكلة الزي ــىل رس ــرص ع - الح
ــفن). ــبة للس ــن (بالنس ــراب الوط ــارج ت ــس أو خ ــدة بتون ــة المتواج المختص

. � �- السهر عىل توفرى� بيئة سليمة ال&عوانها البحريںى

6.   المــزّوديــن
� القومية والدولية واللوائح والمعايرى� والقيم. �ام القوانںى - الحرص عىل إحرى2

� هذا الشأن.
�كة التونسية للمالحة ىڡ ام النظام واال]جراءات الداخلية للرس� - إحرى2

- إعتماد االخالقيات والشفافية والحياد عند الترصف مع المزودين.
ــىل  ــل ع ــن والعم ــع المزودي ــات م ــود والطلبي ــات والعق ــرام الصفق ــار إب � إط

�ــة ىڡ ــات المتبادل ام � لرى2 ام اال] ــرى2 - إح
. � �ــںى ــع المتدخل ــن طــرف جمي ــا م تطبيقه

كة ومزوديها. � الرس� �� كّل مايتعلق بالمعلومات المتبادلة بںى
�- المحافظة عىل الرسية ىڡ

ويد. � - إعتماد االخالقيات والتنمية المستدامة والمسؤولية اال]جتماعية فيما يخص نشاط الرى2
� تضــارب المصالــح والمــس مــن الموضوعيــة وإســتقاللية القــرار الــذي يلــزم 

�- منــع كل مــا يمكــن أن يتســبب ىڡ
كــة. الرس�

- الحرص عىل لفت النظر وأخذ التدابرى� الالزمة عند وجود تباين مع القواعد المعمول بها .
 

(Société civile et Parties prenantes)  وأصحاب المصلحة ! 7. المجتمع المدىى�
نسان كقيمة أساسية. نسان : نحمي الحقوق الفردية ونؤمن بكرامة اال] - حقوق اال]

� : ال نقــدم مســاهمات ماليــة أو عينيــة ال&ي حــزب ســياىس� أو منظمــة سياســية أو 
�- النشــاط الســياىس� والمــدىى

لشــخص ســياىس� مهمــا كان الهــدف. 
 . �

�� أي نشاط سياىس� شخىص� أو أي نشاط خارج إطار العمل القانوىى
�ك ىڡ -  ال نشرى2

� والمجتمع  �� عالقتها مــع المواطنــںى
�كــة إىل تكريــس التعامــل طبقــا لمبــادئ المســؤولية المجتمعّيــة ىڡ - تســعى الرس�

� تجســيم تطّلعــات المجتمــع 
�ككّل وتحــرص عــىل حمايــة المحيــط، والمســاهمة بمــا يتناســب ومجــال عملهــا ىڡ

� مجــال التنميــة، والتشــغيل، والتقليــص مــن البطالــة، والفقــر، والحــد 
�التونــىس� وتجســيد الخيــارات الوطنيــة ىڡ

� الجهــات. �مــن التفــاوت بــںى
ــة بمجــال  � المجــاالت المتصل

�� الناشــط ىڡ
�ــدىى ــع الم ــات المجتم ــع مكّون ــم الحــوار م ــة عــىل دع ك ــل الرس� - تعم

� والحرفــاء وتســعى إىل تطويــر خدماتهــا بمــا يرضيهــم ويخــدم  �حــات المواطنــںى تدّخلهــا، وتســتمع إىل آراء ومقرى2
المصلحــة العامــة.

ــة  � وكاف
�ــىل� المجتمــع المــدىى عــالم، وممث ــا مــع وســائل اال] � عالقاته

�ــس الشــفافية ىڡ ــة عــىل تكري ك - تعمــل الرس�
ــة  ــا كمؤسس ــىل آداء دوره ــظ ع ــن وتحاف ــاء، والمزّودي ــواص، والحرف � والخ �ــںى � العمومي �ــںى قتصادي � اال] �ــںى المتدخل
� الحيــاة السياســية وتتعامــل مــع جميــع 

�� إطــار الحيــاد التــام، وال تتدّخــل بــأي شــكل مــن اال&شــكال ىڡ
�وطنّيــة ىڡ

� مختلــف 
�ــاءا عــىل مــا تتطلبــه المصلحــة الوطنيــة وتعمــل عــىل تجســيم هــذه القيــم ىڡ كاء بن اال&طــراف والــرس�

عالقاتهــا عــىل المســتوى الداخــىل� والخارجــي.
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1. المؤسسة
� العمل 

�- نحــرص عــىل أداء الواجبــات المهنيــة بنفــس درجــة الحــرص عــىل التمتــع بالحقــوق ال نســتغل موقعنــا ىڡ
ــة أو للتكســب  ســتيالء عــىل المــال العــام بطــرق ملتوي ــا أو لال] ــا وصداقاتن ــا وال&قرابئن لجــر منفعــة شــخصية لن

وع. المــادي غــرى� المــرس�
ــح  ــاء مصال ها لقض �ــخرى ــتخدامها أو تس ــدم إس ــائله وع ــه ووس ــه ومعدات ــل وأجهزت ــىل أدوات العم ــظ ع - نحاف
ســتغالل الموضوعــة تحــت ترصفنــا بصفــة محكمــة طبقــا  عتنــاء بوســائل اال] شــخصية ومنافــع ذاتيــة ونهتــم باال]
للطــرق الموضوعــة لهــذا الغــرض وأن نحفظهــا مــن كّل عطــب مــع الحــرص عــىل حمايــة ممتلــكات المؤسســة 

مــن أجهــزة ومعــدات ووســائل وال نســتعملها إال لالغــراض المهنيــة.
ــن  ــذود ع ــد بال ــة ونتعه ك ــح الرس� ار بمصال �ــة اال]رص ــة دائم ــب بصف ــا وتجن ــل وكتمانه ــظ عــىل أرسار العم - نحاف

ــارج. ــل أو الخ ــواء بالداخ ــات س ــع الوضعي � جمي
�ــا ىڡ مصالحه

� إنجازه وبذل العناية الالزمة مع إجتناب إرتكاب اال&خطاء.
�- نحســن أداء عملنا وإتقانه وتطوره واال]رساع ىڡ

� الحضــور 
�ــد العمــل الرســمية ىڡ ام مواعي ــه المحــددة بإحــرى2 ــد بأنظمــة العمــل ولوائحــه وقوانين م بالتقي � ــرى2 - نل

� رسعــة إنجــاز 
�ورة أو لظــرف قاهــر وإســتثمار وقــت العمــل ىڡ �نــرصاف وعــدم التغيــب عــن العمــل إال لــرص واال]
نشــغال بمســائل ال تمــّت بصلــة لمهامنــا. اال&شــغال الموكولــة إلينــا وعــدم إضاعــة الوقــت باال]

اتنــا ونصائحنــا فيمــا يتعلــق بمصلحــة  zيــن وإفادتهــم بخرى متثــال إىل تعليمــات مســؤولينا المبارس� - نحــرص عــىل اال]
� جــودة خدماتنــا.  �العمــل وتطويــره وتحســںى

اتيــب الجــاري بهــا العمــل  � والرى2 �- نقــوم بالعمــل الــذي أنيــط بعهدتنــا بدقــة وأمانــة وإخــالص طبقــا للقوانــںى
� أداء عملنــا الغــش بكافــة أشــكاله وصــوره.

�ونجتنــب ىڡ
� منأى عن الرصاعات والتجاذبات.

�� خلق مناخ عمل سليم وإبقاء المؤسسة ىڡ
�- نساهم ىڡ

� للنظم المعلوماتية.
�ستعمال غرى� القانوىى - نتجنب اال]

كة.  - نعمل من أجل مردودية أحسن للمؤسسة من خالل الرفع من طاقة أدائنا بما يعود بالنفع عىل الرس�
دارة  ــالم اال] ــد بإع ــل ونتقي ــاص وبمقاب � خ

�ــىى ــاط مه ــة نش ــد ممارس ــل عن ــا العم ــاري به ــب الج اتي م الرى2 ــرى2 - نح
وري. �ــرص ــص ال خي ــىل الرى2 ــول ع والحص

بحار لتفادي عرقلة إستمرارية النشاط العادي للسفينة.  وري للدعوة الموجهة لنا لال] �متثال الرص م باال] � - نلرى2
ــا  ــا وفق ــق أحكامه ــة وتطبي داري ــان اال] ــال اللج ــج أعم ــة ونتائ دارة العام ــرات اال] ــرارات ومذك ام ق ــرى2 �م بإح ــرى2 - نل

ــات. ــارص� الجلس لمح
� لذلــك وبدقــة متناهيــة وال يجــوز  �� الوقــت والمــكان المخصصــںى

�- نعمــل عــىل أداء العمــل بأنفســنا وبأمانــة ىڡ
نجــازه لتعلقــه بقواعــد اال]ختصــاص.  نــا ال] �التملــص منــه وإنابــة غرى
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2. الحرفــــــاء
م بحســن التعامــل مــع الحرفــاء وإســداء الخدمــات إليهــم بــكّل لطــف عنــد إســتقبالهم والســعي إىل جلــب  � - نلــرى2

كة.  � مــع الرس� �مزيــد مــن الحرفــاء مــن خــالل إســداء أفضــل الخدمــات للمتعاملــںى
ــم  ــة له ــارات المتاح ــل الخي ــار أفض ــم وإختي ــص معامالته ــر يخ � كل أم

�ــم ىڡ ــح له ــورة والنص ــم المش - تقدي
ــم.  ــة له ــة ممكن ــم كّل خدم ــادرة إىل تقدي ــم والمب ــم ومعامالته ــاز أموره ــة إنج ورسع

� جميــع المعامــالت ونتفــرغ لخدمــة الحرفــاء بــكل جديــة وحرفيــة 
�يــه ىڡ � �- نعتمــد قواعــد التــرصف الشــفاف والرى

ونجيــب عــىل مطالبهــم وشــكاياتهم.
ــا  - نســعى إىل إكتســاب ثقــة الحرفــاء مــن خــالل نزاهــة التعامــل والســلوك الســليم ونعمــل عــىل جعلــه زبون

دائمــا ووفيــا صادقــا. 
ــدم  ــم وع ــم بينه � قائ �ــرى ــدون أي تمي ــم ب ــىل معاملته ــرص ع ــاء ونح ــع الحرف ــاة م ــل بمحاب ــب التعام - نتجن

ــم. ــة به ــات المتعلق ــة المعلوم ام رسي ــرى2 ــه وإح ــخصية مع ــل ش � تفاصي
�ــول ىڡ الدخ

كــة دون  ار بالرس� �ــوكاالت أو الســفن بــدون إرص � منهــم مــع ال �- نحــرص عــىل إرضــاء الحريــف ســواء المتعاملــںى
. �ــازات لحســابنا الشــخىص قبــول إمتي

اب أكــرى� مــا يمكــن منــه لتفهمــه  قــرى2 نصــات والمتابعــة لمالحظاتــه وتشــكياته واال] - نعطــي اال&ولويــة للحريــف باال]
� اال�جــال المعقولــة.

�� بهــا قصــد حلهــا ىڡ �وإعــالم المســؤولںى
ــن  ــن ع � مأم

�ــا ىڡ ــا وإبقائه ار به �ــدم اال]رص ــاء وع ــلع الحرف ــة وس ــىل امتع ــة ع ــة للمحافظ ــة الكافي ــذل العناي - نب
ــف.  ــات أو التل الرسق

� اال�جــال المعقولــة المرجــوة ونحــرص 
�ســتجابة للحرفــاء وتلبيــة مطالبهــم عــىل خــرى� وجــه ىڡ - نســعى دائمــا إىل اال]

اتنــا حــىى2 نســتجيب لمختلــف متطلبــات الحرفــاء ونواكــب تطلعــات مختلــف اال&ذواق. zعــىل تطويــر مهاراتنــا وخرى
ــاعدته  � مس

�ــة ىڡ ــة الحقيقي ام الرغب ــرى2 ــع إح ــة م ــب خدم ــاره طال عتب ــاء ال] ــع الحرف ــق م ــؤدب واللب ــلوك الم -الس
ــه الســباب شــخصية او الســباب إســتغالله والحــرص عــىل التعامــل معــه بشــكل  ــد وعــدم عرقلت بشــكل محاي

ــق رســمي وموضوعــي دقي

! العمل 3. رؤسائهم ومرؤوسيهم وزمالئهم ىڡ�
! العمل      1.3. رؤسائهم ومرؤوسيهم ىڡ�

 �- نتعــاون فيمــا بيننــا عــىل ضمــان الســرى� العــادي للعمــل والســعي إىل تطويــره بطريقــة تحقــق النفــع والخــرى
للجميــع وتحقــق الفائــدة والتطويــر لهــذا العمــل.

� بيئــة العمــل  �كــة وتحســںى � مــن شــأنها االرتقــاء بمردوديــة الرس�
- نحــرص عــىل تشــجيع المبــادرات االيجابيــة الــىى2

وتجذيــر الثقافــة المؤسســتية الســليمة فيهــا.
� تضمن استمرارية المرافق واال&عمال.

- نعمل دائما عىل التنسيق مع كافة اال&عوان ومّدهم بالمعلومات الىى2
ــادل  ــادة تب � نكتســبها إىل الزمــالء ونعمــل عــىل تشــجيعهم عــىل زي

ــىى2 ات ال zنســعى إىل نقــل المعرفــة والخــرى -
 �ــرى ــع توف هــم م �� الجــدد وتأطرى �ــںى ــىل اال]حاطــة بالمنتدب ــرص ع ــم ونح ــا بينه ــة فيم ــل المعرف ــات ونق المعلوم

ــة. ات والمعــارف المهني zــىل الخــرى ــة قصــد المحافظــة ع المعلوم
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ــس  ــا عــىل التناف ــل وحثن ــاخ العم ــة من ــن شــأنها تنقي � م
ــىى2 ــة ال ــات المهني - نســعى إىل ترســيخ إســتقرار العالق

ــه. ي � �الرى
� أدائهــم، وأن نكــون قــدوة حســنة  �هــم عــىل تحســںى � �ــة قــدرات مرؤوســينا ومســاعدتهم وتحفرى - نحــاول تنمي

� واال&نظمــة والتعليمــات النافــذة. �ــںى ام بالقوان � ــرى2 لمرؤوســينا بالعمــل عــىل االل

! العمل      2.3. زمالئهم ىڡ�
 ، � �ــرى ــم دون تمي ــة معه ــليمة وودي ــات س ــىل عالق ــظ ع ــا ونحاف ــع زمالئن ــدق م ــة وص ام ولباق ــرى2 ــل بإح - نتعام
ام خصوصياتهــم ونمتنــع عــن إســتغالل أيــة معلومــات تتعلــق بحياتهــم الخاصــة بقصــد  ونحــرص عــىل إحــرى2

� العمــل مهمــا كانــت خطتهــم.
�ــة الزمــالء ىڡ ام بقي ســاءة ونحافــظ عــىل إحــرى2 اال]

ــّل  ــم لح ــت خطته ــا كان ــا مهم ــاعدة لزمالئن ــدم المس ــا ونق ــا بينن ــة فيم ــة والموضوعي ــا المهني ــارك بآرائن - نتش
� مــن شــأنها 

يجابيــة الــىى2 � مجــال العمــل ونحــرص عــىل تشــجيع المبــادرات اال]
�� قــد تواجههــم ىڡ

المشــكالت الــىى2
ــة. ك � الرس�

�ــة المؤسســتية الســليمة ىڡ ــر الثقاف ــة العمــل وتجذي � بيئ �ــة المؤسســة وتحســںى ــاء بمردودي رتق اال]
� تتعــارض مــع  اال�داب العامــة 

- نمتنــع عــن أي ترصفــات أو ممارســات أو أعمــال ال أخالقيــة تجــاه اال�خريــن الــىى2
ام خصوصياتهــم.  � حياتهــم الشــخصية وإحــرى2

�والســلوك القويــم ونتجنــب ثلــب الزمــالء والزميــالت أو التدخــل ىڡ
 �� ونحــرص عــىل توفــرى� منــاخ عمــل نقــي والتعــاىل

�� كفــاءة الزمــالء ونقدهــم دون وجــه قانــوىى
�- نتجنــب التشــكيك ىڡ

كة.  عــن الرصاعــات والــوالءات للمجموعــات بتغليــب مصلحــة الرس�
ــاءات  نتم ــة أو اال] ــفية أو الديني ــية أو الفلس ــكار السياس ــبب اال&ف ــوان بس � االع �ــںى � ب �ــرى ــدم التمي ــعى إىل ع - نس

ــة. النقابي
� جســدا واحــدا   �داريــںى � واال] �ائــح المهنيــة وإعتبــار اال&عــوان البحريــںى � جميــع الرس� �- ننبــذ التفرقــة والتقســيم بــںى

ونعمــل عــىل توفــرى� بيئــة عمــل خاليــة مــن المضايقــات. 
ــة  ــىل المصلح ــة ع ــة العام ــب المصلح � بتغلي zــاىى ــلوك إيج ــاع س ــل بإتب � العم

�ــالء ىڡ ــن الزم ــن م ام اال�خري ــرى2 - إح
ــخصية. الش

ســاءة إىل  - نمتنــع عــن أي ترصفــات أو ممارســات أو أعمــال تنتهــك اال�داب والســلوك القويــم، واالمتنــاع عــن اال]
اال�راء السياســية أو المعتقــدات الدينيــة لال�خريــن داخــل أو خــارج المؤسســة أو التحريــض ضدهــا.

 ، � �ام ولباقــة وصــدق مــع الزمــالء، والمحافظــة عــىل عالقــات ســليمة ووديــة معهــم، دون تميــرى - نتعامــل بإحــرى2
م اال]ختالفــات  والتنــوع الــذي  ام رسيــة حياتهــم الخاصــة وخصوصياتهــم ونقــدر ونحــرى2 والحــرص عــىل إحــرى2

يكــون عليــه  زمالئنــا مــن اال&عــوان.
- نتعــاون مــع الزمــالء ونشــاركهم آراءهــم بمهنيــة وموضوعيــة عاليــة ونقــدم المســاعدة لهــم حيثمــا أمكــن لحــل 
� الزمــالء للمســاعدة  �� مجــال العمــل، ونحــرص عــىل نــرس� االتجاهــات االيجابيــة بــںى

�� تواجههــم ىڡ
المشــكالت الــىى2

كــة. � الرس�
�� بيئــة العمــل وتجذيــر الثقافــة المؤسســتية الســليمة ىڡ �� االرتقــاء بــأداء العمــل وتحســںى

�ىڡ
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عالم 3. وسائل اال*
ــق  ــن طري ــمية ع ــق رس ــات أو وثائ ــاء معلوم ــرس� أو إفش ــن ن ــة وع ــح أو مداخل ــأي ترصي ــن االدالء ب ــع ع - نمتن
� نعمــل بهــا دون االذن 

عــالم حــول مواضيــع تهــم وظيفتنــا أو مؤسســتنا الــىى2 هــا مــن وســائل اال] �الصحافــة أو غرى
� ننتمــي إليهــا.

كــة الــىى2 المســبق والرصيــح مــن الرئيــس المبــارس� أو الرئيــس المديــر العــام للرس�
� والحفــاظ عــىل المصلحــة العليــا 

�- نمتنــع عــن القيــام بترصيحــات مهمــا كان نوعهــا تتعــارض مــع التكتــم المهــىى
للدولة.

هــا للعمــوم وعــن نــرس�  - نمتنــع عــن عرقلــة االفصــاح عــن وثائــق أو معطيــات رســمية يتوجــب أو يســمح بنرس�
� نعمــل بهــا.

كــة الــىى2 معلومــات مغالطــة  أو غــرى� صحيحــة حــول مواضيــع تهــم وظيفتنــا أو الرس�
ــع  ي ــا للترس� ــا إال طبق ــي إليه � ننتم

ــىى2 ــة ال ــا أو المؤسس ــة بوظيفتن ــق ذات صل ــات أو وثائ ــرس� معلوم ــب ن - نتجن
ــه العمــل. الجــاري ب

عــالم ونمكنهــا مــن النفــاذ إىل المعلومــات بمــا يخــدم المصلحــة العامــة  - نحــرص عــىل التواصــل مــع وســائل اال]
� تحقيــق الســلم والتــوازن االجتماعــي.

�ويســاهم ىڡ
عالم. � عالقتنا بوسائل اال]

�- نعمل عىل تكريس الشفافية ىڡ
عالم أو المواقع االجتماعية. � وسائل اال]

�� ىڡ ��م بعدم التشهرى� بالمؤسسة أو المسؤولںى - نلرى2

3. النشاط السياىس!
- نمتنــع عــن أي ترصفــات أو ممارســات أو أعمــال تنتهــك اال�داب والســلوك القويــم أو االمتنــاع عــن االســاءة إىل 

اال�راء السياســية أو المعتقــدات الدينيــة لال�خريــن داخــل أو خــارج المؤسســة أو التحريــض ضّدهــا.
� العمــل 

�كــة ورؤســائنا ىڡ � مــع الرس� �-نحــرص عــىل أن ال تمــس نشــاطاتنا السياســية أو الفكريــة بثقــة كل المتعاملــںى
� قدرتنــا عــىل أداء مهامنــا بــكل حيــاد.

�وىڡ
- نمتنع عن استغالل مراكز عملنا من أجل غايات سياسية أوحزبية.

� بسبب خصوصية مراكزنا أو وظائفنا. zأو حزىى �� تمنع علينا ممارسة نشاط سياىس
� الىى2 �- نمتثل للقوانںى

- نقوم بأداء وظائفنا بكل حياد وموضوعية بغض النظر عن آرائنا السياســية أو انتماءاتنا الحزبية.
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1. تضارب المصالح
 �� وضعيــة تضاربمصالــح أو خشــية مــن الوقــوع فيــه اىل

�- نعلــم آنيــا رئيســنا المبــارس� عنــد شــعورنا بوجودنــا ىڡ
� حــال ثبوتهــا باتخــاذ االجــراءات المالئمــة لوضــع حــّد لهــا.

�يبــادر ىڡ
ارس� بحــاالت المصالــح الخاصــة  zتنــا لمهامنــا الترصيــح كتابيــا لرئيناالمــرى - نتــوىل مهمــا كانــت رتبتنــا بمجــرد مبارس�

امــات الموكولــة لنــا. � � مــن شــأنها أن تتضــارب مــع االلرى2
الــىى2

� تضــارب المصالــح والمــس مــن الموضوعيــة واســتقاللية القــرار الــذي 
�- نمتــع عــن كل مــا يمكــن أن يتســبب ىڡ

كــة. يلــزم الرس�
� اتخاذالقــرار المناســب 

�� وظيفتنــا كعــون عمومــي ومصالحنــا الشــخصية بمــا قــد يؤثــر ىڡ �- نتجنــب التعــارض بــںى
اماتنــا ومســؤولياتنا. � لرى2 وطريقــة إدارتنــا ال]

ــب  ــة واتخــاذ اال]جــراءات المناســبة لتجن ك ــة للرس� ــع المصلحــة العام � تتناســب م
ــىى2 ــرارات ال ــوىل إتخــاذ الق - نت

ــح. ــارب مصال ــات تض � وضعي
�ــوع ىڡ الوق

� مــع المؤسســة وتنطبــق  �� اال&عــوان والمتعاملــںى �- نعمــل عــىل تفــادي إنشــاء عالقــات ذات مصلحــة خاصــة بــںى
هــذه التوصيــات عــىل العالقــات مــع الحرفــاء بجميــع أصنافهــم.

2. الترصيح بالممتلكات
ــا حســب مــا  ــة وكل مااقتضــت طبيعــة وظيفتن ــة أو وظيفــة معين � رتب

�ــا ىڡ � عملن
�ــا ىڡ وعن ــة مــن رس� - تخضــع بداي

ف بأمالكنــا وأمــالك قريننــا وأبنــاء  اتيــب الجــاري بهــا العمــل بواجــب الترصيــح عــىل الــرس� يحــّدده القانــون والرى2
الُقــرص  ســواء كانــت منقولــة أو عقــارات.

� يحّددها القانون.
ة الىى2 � أو تجديد الترصيح بصفة دورية حسب الفرى2 �- نحرص عىل تحيںى

- نحرص عىل توىل� القيام بالترصيح عىل ممتلكاتنا بمجرد إنتهاء مهامنا.

ها من االمتيازات 3. هدايا وغرى!
ــا أو لفائــدة الغــرى� قــد  ــا أو هبــات أو فوائــد مهمــا كانــت الئدتن اط أو قبــول هداي - نمتنــع عــن طلــب أو اشــرى2

ــا. ــا لمهامن � آدائن
�ــا ىڡ يكــون لهــا تأثــرى� مبــارس� أو غــرى� مبــارس� عــىل موضوعيتن

ة  - نرفــض قبــول أي أمــوال أو هدايــا أو دعــوات أو أي إمتيــازات أخــرى مهمــا كانــت طبيعتهــا ســواء كانــت مبــارس�
� التعامــل بنفــس القيمــة واالهتمــام.

�أو بالواســطة مــن شــأنها المســاس مــن حيادنــا والتشــكيك ىڡ
ر عــىل المؤسســة أو اال&شــخاص  �ــا الحصــول عــىل منافــع ماديــة وقبــول إمتيــازات تعــود بالــرص - نرفــض قطعي

الذيــن يعملــون بهــا.
ــا  ــا أنن ــات كم ــز هــذه العالق ــن عــىل تعزي ــا ونعمــل جاهدي كائن ــع رس� ــازة م ــات ممت ــط عالق ــة رب ــن بأهمي - نؤم
� قــد نقدمهــا أو نقبلهــا يمكــن أن يســاء فهمهــا وقــد 

� اال�ن نفســه بــأن الهدايــا والمنــح والدعــوات الــىى2
�مقتنعــون ىڡ

تكــون محــل شــبهة لســلوكياتها المهنيــة لذلــك:
مــون عــىل التعامــل مــع هــذه الوضعيــات المحتملــة بطريقــة شــفافة وخاضعــة للمســاءلة وعليــه  � - نحــن ملرى2
ة أو أي إمتيــاز خــاص مــن قبــل الحرفــاء أو المزوديــن أو  � �فنحــن ال نطلــب وال نقبــل هدايــا أو دعــوة للتمتــع بمــرى
ة  � لهــا عالقــة عمليــة مبــارس�

هــم الذيــن لهــم مصلحــة مــع الشــخص أو المجموعــة أو الــذات المعنويــة الــىى2 �غرى
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بالخدمــة.
- غــرى� أن هــذه الهدايــا الرمزيــة البســيطة كاال&قــالم غــرى� الثمينــة وأجنــدات العــام الجديــد ودعــوات المجاملــة 
 � �ــںى ــر ب ــات النظ ــرب وجه ــة وتق ــات المهني ــن العالق ــأنها أن تحّس ــن ش � م

ــىى2 ــة ال ــة الرمزي ــة االجتماعي والضياف
ط أن تكــون ظرفيــة وبســيطة وليــس لهــا تأثــرى� عــىل تخــاذ القــرار. مختلــف اال&طــراف يمكــن قبولهــا بــرس�

- وينسحب هذا المبدأ عىل كل العالقات مع اال&طراف المتداخلة.

4. النشاط الموازي
ف مهنتنا أو يخل بآداء واجباتنا. - نبتعد ونتجنب كل نشاط يتضارب مع رس�

ــب  اتي � والرى2 �ــںى ــاق القوان � نط
�ــع ىڡ ــا الجم ــّول لن ــص يخ خي ــل إال برى2 ــواز بمقاب ــر م ــاط آخ ــة نش ــب ممارس - نتجن

. �ــىل ــاطنا اال&ص ــة لنش المنظم
- نمتنع عن ممارسة نشاط مواز لنشاط المؤسسة.

دارة  ــالم اال] ــد بإع ــل ونتقي ــاص وبمقاب � خ
�ــىى ــاط مه ــة نش ــد ممارس ــل عن ــا العم ــاري به ــب الج اتي م الرى2 ــرى2 - نح

وري. �ــرص ــص ال خي ــىل الرى2 ــول ع والحص
� ضبطها القانون.

� الصور الىى2
�- نتجنب القيام بنشــاطات أو أعمال خاصة خارج نطاق العمل إالّ ىڡ
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، يحــدد المســؤوليات والحقــوق والعالقــات  �الحوكمــة : هــو نظــام للرقابــة والتوجيــه عــىل المســتوى المؤســىس
جــراءات الالزمــة لصنــع القــرارات الرشــيدة المتعّلقــة بعمــل  مــع جميــع الفئــات المعنيــة ويوضــح القواعــد واال]

� بيئــة العمــل.
�الهيــكل. وهــو نظــام يدعــم العدالــة والشــفافية والمســائلة ويعــزز الثقــة والمصداقيــة ىڡ

ــن  ــة م ــدى مصلح ــل ل ــة أو يعم ــلطة العام ــات الس ــه صالحي ــد إلي ــخص تعه ــو كل ش ــي : ه ــون العموم الع
هــا مــن  �مصالــح الدولــة أو جماعــة محلّيــة أو ديــوان رئــاىس� ووزاري أو مؤّسســة عموميــة أو منشــأة عموميــة أو غرى

� تســيرى� مرفــق عمومــي.
�� تســاهم ىڡ

الــذوات الــىى2

� مــن الخدمــة أو  �� (المنتفعــںى �� العالقــة مــع المواطنــںى
�الشــفافية : هــي الوضــوح داخــل الهيــكل العمومــي وىڡ

مموليهــا) وعلنيــة اال]جــراءات والغايــات واال&هــداف. 

� العمــل حفاظــا عــىل صــورة 
�� ىڡ

�اهــة : هــي منظومــة القيــم المتعلقــة بالصــدق واال&مانــة واال]خــالص والتفــاىى � الرى�
� الحصــول عــىل المعلومــات الالزمــة عــن 

�� ىڡ �الهيــكل الــذي ينتمــي إليــه العــون لــدى العمــوم وحــق المواطنــںى
ــم  ــون لوظائفه ــد القان ــع  تحدي ــق م ــؤالء يتف ــل ه ــن أن عم ــد م ــم التأك ــىى2 يت ــة ح ــاكل العمومي ــال الهي أعم

ومهامهــم.  

النجاعــة : التوظيــف اال&مثــل مــن قبــل العــون العمومــي للمــوارد المتاحــة للهيــكل الــذي ينتمــي إليــه وتطويــر 
أســاليب العمــل مــن أجــل تحقيــق اال&هــداف المنتظــرة مــن الهيــكل بأقــل التكاليــف الممكنــة.   

، تقديــم تقاريــر دوريــة عــن نتائــج  � �� أو معّينــںى �، ســواء كانــوا منتخبــںى � �� العموميــںى �المســاءلة : واجــب المســؤولںى
� تنفيذهــا.   

�أعمالهــم ومــدى نجاعتهــم ىڡ

ــة إزاء  ــة أو اال&خالقي داري ــة أو اال] ــاءلة القانوني ــة  للمس ــف العمومي ــون الوظائ ــن يتول ــوع الذي ــبة : خض المحاس
ــة) أو  ــرى موازي ــات أخ ــام جه ــام أم ــف الع ــؤولية الموظ ــة (مس ــبة اال&فقي ــواء المحاس ــم س ــم وأعماله قراراته

 .( � �ــںى ــة، والمواطن ــه المرجعي ــه وهيئت ــام ناخبي ــام أم ــف الع ــؤولية الموظ ــة (مس العمودي

� منــه، أو  (التفريــق عــن  �الفســاد : ســوء اســتغالل المنصــب مــن أجــل تحقيــق مكاســب ذاتيــة لــه أو للمقربــںى
أخطــاء التــرصف) إهــدار المــال العــام. وكل عمــل يتضمــن ســوء اســتخدام المنصــب (الموقــع) العــام لتحقيــق 

ه.  �مصلحــة خاصــة ماديــة أو معنويــة ذاتيــة لنفســه أو غــرى
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الرشــوة : تنفيــذ عمــل أو االمتنــاع عــن تنفيــذه بشــكل مخالــف للقانــون بهــدف الحصــول عــىل أمــوال أو أيــة 
منافــع أخــرى . 

المحســوبية : تنفيــذ أعمــال لصالــح فــرد أو جهــة ينتمــي لهــا العــون مثــل حــزب أو عائلــة أو منطقة…الــخ، دون 
� لهــا.  �أن يكونــوا مســتحقںى

المحاباة : تفضيل طرف عىل آخر عند إسداء الخدمة بغرى� حق للحصول عىل مصالح معينة. 

 � �ام بأصــول العمــل والكفــاءة الالزمــة مثــل تعيــںى �  الوســاطة : التدخــل لصالــح فــرد مــا، أو جماعــة دون االلــرى2
. � zال&ســباب تتعلــق بالقرابــة أو االنتمــاء الحــزىى � �� منصــب معــںى

�شــخص ىڡ

نهب المال العام: أي الحصول عىل اال&موال العمومية والترصف فيها من غرى� وجه حق. 

� الوظيفــة العموميــة للعــون العمومــي ومصالحــه الشــخصية بمــا قــد يؤثــر  �تضــارب المصالــح : التعــارض بــںى
اماتــه ومســؤولياته.  � � اتخــاذه للقــرار وطريقــة أدائــه اللرى2

�ىڡ
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ــة  ــار مقارب ــار اعتب ط ــذا اال] � ه
�ــم ىڡ ــك ويت ــة إىل ذل ــت الحاج ــا دع ــة كلم ــذه المدون ــل ه ــم تعدي 1. يت

اح التعديــالت. � اقــرى2
�تشــاركية ىڡ

� والمراجعــة كلمــا تطلــب اال&مــر ذلــك، كمــا يمكــن توضيــح بعــض  �2. تبقــى هــذه المدونــة قابلــة للتحيــںى
محتوياتهــا بمذكــرات يتخذهــا الرئيــس المديــر العــام.

ام محتواهــا وأن يجعــل اال&خــذ  3. يتــم إعــالم كل عــون عمومــي بمحتــوى هــذه المدونــة ودعوتــه إىل احــرى2
� ينتســبون إليها.

نتمــاء إىل المؤسســة الــىى2 � تتضمنهــا عنــوان فخــر باال]
بالمبــادئ الــىى2

ونيــة  لكرى2 ونيــة مــن هــذه المدونــة عــىل المواقــع اال] 4. تســهر الهيــاكل العموميــة عــىل نــرس� نســخة إلكرى2
اف. رس� � لســلطة اال]

�وىى لكــرى2 � أو عــىل الموقــع اال]
�وىى لــكل هيــكل لــه موقــع إلكــرى2


