
 واجبات الوظف العام

ال تتتط انل فتتتا لى تتتا تلتتتو فاا تتتا  المف تتت  ال تتتا   ماال للمحاضتتتال الستتتا   كاستتت       
 ال ىتتا    متت، متتاا لتتب  الفااتتل الفتتافط للمف تت  ال تتا  قتتف االم فتتا  تتت  ال ىتتا   تت    

 االتما، فال ط فداس ا  الشك، اال ط:

 واجبااات) والساالوايات األعمااا  بعاا  عاا  باالمتنااا  الموظااف تلاا م واجبااات: ثانيااا
 (سلبية

 الدفلتتتتت  متتتتف  ط تلتتتتتو ال تتتتا  فال نتتتتا  الدفلتتتتت  متتتتف  ط افضتتتتت ان قتتتتافف  أفاتتتتل      
لمف تتا متتا ى  لتتك  ستتلف  المف تت  دا تت،  فالستتلفكىا ا األمتتفا متت  تتتدد تتت  االم فتتا 

 لتتك  مفتتم المف تت  متت  ال ىتتا   تت    االتمتتا، ال اااىتت  ال متت، اف  اااتتنا فف تتا متتا ى 
 :فففضح ا كاال طفالغاى  م  ذل  قف  كاىس فق  المف   للف ى   ال ام ا 
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 الف ى تت  استت غا، لتتن ىاتتف  لتتا تامتت  ف دمتت  م دستت   بمافتت  مكلتت  المف تت         
 أل  لغىتتتتتا ا أف لتتتتتن ش صتتتتتى  مفتتتتتالم أف أغتتتتتاا  ل ح ىتتتتتك الاستتتتتمط ف تتتتتفذ  فاستتتتت  ما،

 المالتتتك ف دمتتت  ال تتتا  الف تتتم  ح ىتتتك إلتتتو   تتتد  للمف تتت   متتتف  ال تتتط اال  صاصتتتا 
ا فاذا متا است  د  الصتاحىا  ل لت  است  مالن تفد آ ا قدلا   ى  غط أ  لن للىس ال ا ا

 ىتتتك قتتتد   تتتاا  المصتتتلح  ال امتتت  لافتتتن ىكتتتف  قتتتد التتتو  ح ف تتت  ال تتتا  صتتتاحىا نمال
غاىتتت  لتتتط ال متتت، االدااما فى تتتد تملتتتن م ى تتتا فىمكتتت  ا  ىلغتتتو متتت  ق تتت،  تتتال  اكتتت  ال

 ال ضاء االداام.
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 الشتتتتتاكا  ف بستتتتتىس ال اااىتتتتت  األتمتتتتتا، م افلتتتتت  المف تتتتت  تلتتتتتو ال تتتتتافف  مفتتتتتم      
 الشتتتتاكا  لتتتتط األستتتت   ىشتتتت ام أ  لتتتتن ىمكتتتت  لكفتتتتن إداا  تتتتاا ماتتتتالس لتتتتط فال ضتتتتفى 
 أقاا تن أف  فا تن أمتفا، إداال أف إافتا   إلىتن آلت  ال تط أمفالتن إداال ىمكفتن كمتا المساقم ا

 فاا تتتا  أداء تلتتو ذلتت  ىتترفا ال أ  تلتتتو أافتتا ا إلتتى   آلتت  ال تتتط الفالفتت  الدااتت  ح تتو
 .( الف ىا)  الم  ص  السلن    دىا حسل فذل  ال ام   المصلح  ىضا أف المف  

امتفا،  فاتن اف اقاا تن ح تو الداات  الفالفت  الت    تدداالسم  للمف ت  ال تا    لال افف    
تلتتو ا  ى  تتا دا ا تتن  تتذل   تتا، فافتتى  ىفمتتاا فتلتتو التتف ىا الم تت   اذ  التتى   اافتتا  
ذلتتت  ىتتترفا تلتتتو اداء فاا تتتا  المف تتت  اف افتتتن ىضتتتا  المصتتتلح  ال امتتت   ا   اأى ا 

االداال  تا، ستف  ى ىا   ى  ال  اء لتط الف ى ت  ف صت ى   لت  االتمتا، اف ال  لتط تت  
  ذل ا ف ى  نلل االس  ال  اف االحال  تلو ال  اتد. م   ااىخ   لىغن

فالم اىتتدا  ال تتط  ااى تتا  كمتتا مفتتم ال تتافف  المف تت  متت  االشتت اا  لتتط المفاقصتتا    
اف كتتتا  تضتتتفا لتتتط لاتتتا  دفا تتتا الدفلتتت  اذا كتتتا  م تتتفال قافففتتتا  ال صتتتدىك تلتتتو ال ىتتتم 

ال  تتدىا اف ال ىتتم اف ا  تتذ قتتاااا   ىتتم فاىاتتاا  لتت  االمتتفا،ا اف كتتا  مف  تتا لتتط المدىاىتت  
  ط   فد الى ا  ل  االمفا،ال ام  اف ما ى ادل ا ال

 الوظيفية االستقامة ودواعي ينسجم ال ما ا  ع  االمتنا  -3

 االستتت  ام ا ف تتت  تتتت  االفحتتتاا  متتت  المف تتت  فتتتملم الفصتتتف    تتت  المشتتتا  فضتتتم
 استتت  ماال للدفلتتت  ال ا تتتدل فالمتتتفاد الف تتت، ففستتتا ، فاآلال  المكتتتا   استتت  ما، متتت  لمف تتتن

 أف المتتااا ى  متت  مف  تت  أف قدىتت  أف مكالتتبل ق تتف، أف االق تتاا  متت  فمف تتن ش صتتىا ا
  ستتتت ل  تتتتالمف   تاقتتتت  ل ملتتتتن كتتتتا  متتتت  كتتتت، أف دا ا تتتتن متتتتم الم  اقتتتتدى  الم تتتتافلى 



  حالتت  ال  تتفا أف ستتكا  حالتت  ف ى  تتن م تتا إلتتو الحضتتفا تلىتتن ح تتا كمتتا الف ى تت ا
 .تا  مح، لط  ى  سكا

فقتتد ذق تت  المحكمتت  االدااىتت  ال لىتتا لتتط مصتتا لتتط احتتد قاااا  تتا التتو   ا  المف تت     
لتف منالل تلو الدفا   الحا  تلتو ات  تاا الف ى ت  ال امت  ال تط ىف متط الى تا ح تو ف 

ا مفتتن متتا ىمكتت  ا  ى   تتا مفاقضتتا  ىاتتف  ا  ىصتتد الكتتا    ىتتدا  تتت  فنتتاك اتمالتتنا ف 
للف   الفاا   لىنا فاالح تاا  المنلتفل لتنا فالتذم قتف تد تن لتط ال مكتى  لستلن  االداال 

   ف ث قى   ا لط الف فس .

 

 


