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 الدكتورة : عيساني رفيقة
  -أ–أستاذة محاضرة 

 كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة مستغانم
 

 .النظام التأديبي ألطباء الصحة العمومية في القانون الجزائري 
يعتبر موضوعا مهما الستمرار حياة أي جماعة منظمة ،  النظام التاديبي إن          

سواء أكانت مهنية أو غير مهنية، وسواء أكانت خاصة أم حكومية ذلك أن الضبط الداخلي 
ألعضاء أي جماعة أمر ضروري و البد منه و إال انتشرت الفوضى و عدم المسؤولية في 

تبار المهنة التي أساء إليها هذه الجماعة، طالما أنه ال يعاقب المخطئ بحق شرف و اع
ها الحفاظ على كرامة مهنة الطب بالخطأ الذي ارتكبه. فالمسؤولية التأديبية للطبيب غرض

 المشتغلين بها ال عقابهم لمجرد العقاب.و 
 بواجباته قيامه أثناء جنائيا مساءلته جانب إمكانية إلى الطبيب يخضعهذا و انه      

 خطأ صدور حالة في هذا التأديبية، للمساءلةإلى إمكانية خضوعه  المستشفى، في المهنية
 عكس التأديبية فالمسؤولية عدمه، من ضرر وجود عن النظر وبغض شكله، كان مهما منه

 تربط التي التبعية عالقة من وانطالقا الطبيب، لمعاقبة ضرر حصول تستوجب ال المدنية
للمساءلة التأديبية عن أخطائه  يخضع أن يمكن األخير هذا فإن بالمستشفى الطبيب
 التأديبية.
 

 طبيعة الخطأ التأديبي في المجال الطبي. : األول حورالم
 . تعريف الخطأ التأديبي في المجال الطبي لفرع األول:ا

يختلف الخطأ التأديبي في المجال الطبي عنه في المرافق العمومية األخرى لما تتميز 
 هذه المهنة.

 على مايلي:من قانون حماية الصحة و ترقيتها  762/1تنص المادة وفي هذا الصدد 
"دون اإلخالل بالمالحقات المدنية و الجزائية، كل تقصير في الواجبات المحددة في هذا 

 القانون و عدم االمتثال آلداب المهنة يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية". 
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بب الخطأ المهني في أي "إن لم يتس:مايلي من نفس القانون على 732وتنص المادة 
 ضرر يكتفي بتطبيق العقوبات التأديبية".

ويترتب على ذلك أن الخطأ التأديبي للطبيب يقع بمجرد مخالفته للقواعد التي يتضمنها 
قانون الصحة أو مدونة أخالقيات الطب، و حتى في عدم حصول أي ضرر يذكر، فيكون 

 .1لقانونية المفروضة عليهذلك النتيجة المترتبة عن مخالفة االلتزامات  ا
 .التأديبي للطبيب الخطأ الفرع الثاني: صور

عام من خالل  بشكل التأديبية المسؤولية عليها تؤسس التي التأديبية األخطاء أتت
 األخطاء 177 المادة ّصنفت المتضمن قانون الوظيفة العمومية، فلقد 63-66رقماألمر 
 وجه على العبارة:" لورود وذلك يحصرها لم المشرع إال أن درجات، إلى أربع المهنية

 األولى...." الدرجة من أخطاء الخصوص وجه على كل مادة" تعتبر "في...الخصوص
 بالسير يمس أن يمكن العام، باالنضباط إخالل:" على مايلي178 المادة نصت وقد 
 االنضباط لقواعد الموظف احترام هو هنا المشرع يقصده الذي للمصالح" واالنضباط الحسن
 .عرفيا السائدة تلك أو مكتوبة كانت سواء المرفق إدارة تّسنها التي

 يالحظ وما والثالثة، الثانية الدرجة من األخطاء 180 المادة و ، 122المادة  وتناولت
 أو إفشاء الثالثة الدرجة من التأديبية األخطاء بين من اعتبرت التي األخيرة المادة على

 عدة في الفعل هذا معاقبة المشرع حرص على يدلّ  ما المهنية، األسرار إفشاء محاولة
 .التأديبية من يفلت فلن الجنائية العقوبة من أفلت إن فالموظف قوانين،

 الدولة تجهيزات استعمال في المتمثل الخطأ إلى المادة هذه في المشرع وتعرض
 تكثر حيث،  المستشفيات داخل خاصة الخصب مجاله يجد ما ذلك شخصية، ألغراض
 ومصالحه ألغراضه ويستعملها يتجرأ أن للطبيب يمكن التي وغيرها واألدوية الطبية المعدات

 .الشخصية
 تعتبر التي 181 المادة في المشرع عليها نص فقد الرابعة الدرجة من األخطاء عن أما

 إذا قام الموظف بمايلي: الرابعة، الدرجة من مهنية أخطاء الخصوص وجه على

                                                 

القانونية لكلية حابت آمال، "املساءلة التأديبية للطبيب وفقا ملدونة أخالقيات الطب اجلزائري"، أعمال امللتقى الوطين حول املسؤولية الطبية، اجمللة  -1 
 .838،ص8002احلقوق، عدد خاص، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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 معنوي أو طبيعي شخص له قدمها كانت طبيعة أية من امتيازات من االستفادة 1 -
 .وظيفته ممارسة إطار في خدمة تأديته مقابل

 .العمل مكان في شخص أي على عنف أعمال ارتكاب 2 -
 اإلدارة أو المؤسسة وأمالك بتجهيزات جسيمة مادية أضرار في عمدا التسبب 3 -

 .للمصلحة الحسن بالسير اإلخالل شأنها من التي العمومية
 .للمصلحة الحسن السير إلى اإلساءة قصد إدارية وثائق إتالف 4 -
 .بالترقية أو بالتوظيف له سمحت وثيقة كل أو المؤهالت أو الشهادات تزوير 5 -
عليها  المنصوص تلك غير آخر، مربح ونشاط يشغلها التي الوظيفة بين الجمع 6 -

 األمر" هذا من 44 و 43 المادتين في
 وهي الرابعة الدرجة من لألخطاء تعرض قد المشرع أن المادة هذه من ويظهر

 يتضحو  .ارتكابها إلى إرادته اتجهت إذا ، و التي تعتبر جسيمة للموظف التأديبية األخطاء
 صعوبة إلى راجع وهذا األخطاء، هذه لمثل القانون حصر عدم المواد هذه كل خالل من

 فان أخرى جهة ومن جهة. من هذا آلخر قطاع من واختالفها وتنوعها لكثرتها تحديدها
 هذه مختلف في الخدمات تنوع إلى أدى المجاالت معظم تشهده الذي الملحوظ التطور
 .والمخالفات األخطاء من يزيد الذي األمر المرافق،
هذا عن األحكام العامة، أما بالنسبة لطبيعة األخطاء الطبية وفق القوانين الخاصة  

 فيمكن جمعها في مايلي:
 كل تقصير في الواجبات التي ينص عليها القانون. -
 عدم االمتثال أصال للواجبات أو مخالفة قواعد آداب المهنة. -
، كالمسؤولية 2رىوتترتب عن هذه األخطاء في بعض األحيان مسؤوليات أخ   

الجزائية إذا شكل فعل الطبيب جريمة، أو مسؤولية مدنية إذا ترتب عن الخطأ ضرر، فكل 
 خطأ جنائي أو مدني سيتتبعه خطأ تأديبي و العكس غير صحيح. 

 : من بين صور األخطاء الطبية التي ترتب المسؤولية التأديبية هناك   

                                                 
2 - Marie Christine De MONTECIER, Les Médecins peuvent être poursuivis deux fois, 

AJDA n03/2013, p146. 
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رضها المشرع في مختلف القوانين و هي تلك التي يف :المهنية مخالفة االلتزامات -1
 : "يمنع كل ما يأتي: على أنه من مدونة أخالقيات الطب 72األوامر، وقد نصت المادة و 

 كل عمل من شأنه أن يوفر لمريض ما امتيازا ماديا غير مبرر.                                      -
 مريض.أي حسم ماليا كان أو عينيا يقدم لل -
 قبول أي نوع من أنواع العمولة أو االمتياز المادي مقابل أي عمل طبي." -
 مخالفة قواعد النظافة و الوقاية العامة. -7
 الخطأ في العالج أو نقص المتابعة. -3
الجهل أو عدم اإللمام بالمعلومات و األمور التي عليه كطبيب و في حدود  -2

أو إجراء التشخيص بدون مراعاة األسس العلمية اختصاصها  أن يكون على دراية بها، 
 3السائدة.
استخدام معدات و أجهزة طبية بدون معرفة كيفية استعمالها و دون أخذ  -5

 الكفيلة بعدم التسبب في أضرار أو أخطار للغير.و  االحتياطات  األزمة
 القيام بعمليات جراحية غير ضرورية أو التجريبية على المريض. -6
و التقصير في رقابة المريض و اإلشراف عليه، حتى و لو لم يؤد ذلك  اإلهمال -2

إلى إلحاق ضرر بالمريض أو إعطائه دواء على سبيل االختبار أو التجربة. و في هذه 
"يجب حتما احترام : من قانون حماية الصحة و ترقيتها على 161/7الصدد تنص المادة 

مارسة الطبية أثناء القيام بالتجريب على اإلنسان المبادئ األخالقية و العلمية التي تحكم الم
 في إطار البحث العلمي...".

 
 األحكام الخاصة بالعقوبة التأديبية. : الثاني حورالم

 .مبدأ شرعية العقوبة التأديبية: الفرع األول
تخضع العقوبة التأديبية لمبدأ الشرعية و تبدو أهمية إخضاعها لهذا المبدأ من خالل 

 حيثتقنينها، 
تتمتع الجهة المختصة بالتأديب بسلطة تقديرية واسعة في تحديد األخطاء التأديبية، 
ولكن األمر يختلف بالنسبة للعقوبة التأديبية التي يطبق بشأنها مبدأ "ال عقوبة بال نص"، 
                                                 

 820،ص8002مصطفى العوجي، القانون املدين، اجلزء الثاين، املسؤولية املدنية، الطبعة الثانية، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، -3 
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بمعنى يجب أن يكون الجزاء أي العقوبة التأديبية من بين العقوبات التي نص عليها القانون 
 ل الحصر. على سبي

، أن توقع جزاء ما لم يرد النص عليه 4فال تملك السلطة المختصة بالتأديب أي كانت
 في النصوص التشريعية.

وقد حدد المشرع الجزائري العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على الطبيب ضمن 
، مما يجعل السلطة  712مدونة أخالقيات الطب على سبيل الحصر من خالل المادة 

لمختصة بالتأديب ال تستطيع أن تستبدل هذه العقوبات المقننة مهما كانت الدوافع و لو تم ا
"يمكن : من مدونة أخالقيات الطب على ما يلي 712برضاء المعني باألمر، وتنص المادة 

                                             : المجلس الجهوي أن يتخذ العقوبات التأديبية التالية
 اإلنذار -
 التوبيخ-

كما يمكنه أن يقترح على السلطات اإلدارية المختصة، منع ممارسة المهنة و/أو غلق 
بأن  5ومن هنا يمكن القول .من قانون حماية الصحة و ترقيتها 12المؤسسة، طبقا للمادة 

في  العقوبات اإلدارية و ما يترتب عليها مباشرة من أثار عقابية ال يسوغ أن تجد لها مجاال
التطبيق، إال حيث يوجد النص الصريح، شأنها في ذلك شأن العقوبات الجنائية بسب أنها 
قيد على الحريات، كذلك أثار العقوبات التأديبية قيدا على الحقوق و المزايا التي تكفلها لها 

 القوانين فال محل للقياس و االستنباط.
 .التأديبية الجهات: نيالفرع الثا

بتنظيم الجهات المختصة بتأديب األطباء بإنشاء المجلس الوطني تكفل المشرع 
منحه سلطة تأديب األطباء التي يمارسها من خالل المجالس الجهوية و  ألخالقيات الطب،

 الوطنية.الفروع النظامية الجهوية و و 

                                                 

 8002مصر، ،،  اإلسكندريةمسؤولية األطباء و الصيادلة و املستشفيات املدنية و اجلنائية و التأديبية، منشأة املعارفعبد احلميد الشواريب،  -4 
 .393ص

 372،صاملرجع السابق ، اإلداريسليمان حممد الطماوي،القضاء  -5 
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،من قانون  162/7إلى  762/1ويستخلص من كل ما جاءت به المواد من      
من مدونة أخالقيات الطب ، أن  773الى 163ا ، و كذا المواد من ترقيتهحماية الصحة و 

   : الجهات المختصة بالتأديب تتمثل في جهيتن
 *المجلس الوطني لآلداب الطبية أو ألخالقيات الطب.      
 *المجالس الجهوية  ألخالقيات الطب. وذلك على الشكل التالي:      

  : المجلس الوطني ألخالقيات الطب : أوال         
عمل المشرع على إنشاء المجلس الوطني ألخالقيات الطب الذي يضمن حسن تثبيت    

األخالق المهنية بممارسته السلطة التأديبية على كل من يرتكب خطأ تأديبيا،  ال تقتصر 
بل يمكن أن السلطة التأديبية على المجلس الوطني أو المجالس الجهوية ألخالقيات الطب 

تمارسها الهيئة المستخدمة فيخضع بذلك وفقا للقانون المنظم للمهنة، و يخضع لمتابعة 
 تأديبية وفقا لقانون الوظيفة العمومية، إذا كان موظفا دائما في مؤسسة استشفائية عامة.

المعدلة بقانون  161وقد تم إنشاء المجلس الوطني ألخالقيات الطب بموجب المادة 
نظم تشكيله المرسوم التنفيذي المتضمن مدونة أخالقيات الطب. من بين مهامه  26/12

تحدد يتولى الدعاوى التأديبية المقامة ضد األطباء حيث لإلشارة ليس هناك أية مادة صريحة 
اكتسابه الشخصية المعنوية و لكن يمكن أن يستخلص ذلك لس و الطبيعة القانونية للمج

 .6ضمنيا من خالل تمتعه بحق التقاضي
 المجالس الجهوية ألخالقيات الطب . : ثانيا       

مجلسا جهويا على المستوى الوطني و التي بدورها تشكل من  17تم إنشاء    
وية، و المكتب الجهوي يتكون من الجمعية العامة. وتتكون من أعضاء الفروع النظامية الجه

رؤساء كل فرع نظامي جهوي، و عضو منتخب يجب أن يكون من القطاع العام لما يكون 
  رئيس الفرع النظامي من القطاع الخاص و العكس بالعكس.

                                                               : من مدونة أخالقيات الطب على كل من 162و يتكون المجلس الجهوي حسب المادة 
 الجمعية العامة التي تتكون من أعضاء الفروع النظامية الجهوية المتألفة منهم. -
المكتب الجهوي الذي يتكون من رؤساء كل فرع نظامي جهوي، وعضو منتخب من  -

 القطاع العام أو الخاص.
                                                 

 .833،صاملرجع السابقأمال حابت،  -6 
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ي يتكون من ثالث فروع و كما هو الحال بالنسبة للمجلس الوطني، فالمجلس الجهو    
، فقد تضمنت المدونة إنشاء الفروع النظامية 7نظامية، يمارس من خاللها السلطة التأديبية
 الجهوية خاصة لكل من األطباء و الصيادلة.

من مدونة  122أما عن مهام الفروع النظامية للمجلس، فقد نصت المادة     
الجهوي في حدود ناحيته الصالحيات "يمارس الفرع النظامي : أخالقيات الطب على

أعاله، ويسهر على تنفيذ قرارات المجلس الجهوي 121المنصوص عليها في المادة 
 والمجلس الوطني ألخالقيات المهنة الطبية...".

ومن المهام المسندة لهذه الفروع السهر على تنفيذ قرارات كل من المجلس الجهوي    
كما تتولى الدفاع عن شرف المهنة و كرامتها و كذا و المجلس الوطني ألخالقيات الطب، 

 تمارس السلطات التأديبية في الدرجة األولى .
كما لها السلطة التوفيقية للفصل في المنازعات التي تقوم بين المرضى و  ألطباء، و كذلك  

فيما يخص المنازعات التي تقوم بين األطباء و اإلدارة،و هذا يعني أن المجالس الجهوية 
 .8سلطتها التأديبية في الدرجة األولى ليكون المجلس الوطني كدرجة ثانيةمها و مارس مهات

وتتكون هذه الفروع النظامية من أطباء وجراحي أسنان و صيادلة من جنسية جزائرية 
مسجلين في القائمة و مسددين اشتراكاتهم. ويتم انتخابهم اذا توفرت فيهم الشروط التي 

سنة و التسجيل في قائمة  35ن المدونة، و التي تتمثل في بلوغ م 123تضمنتها المادة 
سنوات على األقل، و أال تكون لديهم سوابق عدلية مخلة بالشرف و غير  5االعتماد منذ 

سنوات قابلة  2من المدونة، و ذلك لمدة  711معرضين للعقوبات التي نصت عليها المادة 
 هم.     لتجديد بنسب النصف كل سنتين و يمكن انتخاب

 وتتمثل هذه الفروع فيمايليالفروع النظامية المختصة بتأديب األطباء:  : ثالثا       
  الفرع النظامي الجهوي الخاص باألطباء-أ
  الفرع النظامي الوطني الخاص باألطباء-ب   
 
  

                                                 

 سابق اإلشارة إليه. ، املتضمن مدونة أخالقيات الطب2/7/3998، املؤرخ يف 872-89التنفيذي رقم من املرسوم  971و 961املواد   -7 
 من م.أ.ط 971و 977املواد  -8 
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  إجراءات توقيع العقوبة التأديبية على الطبيب : الثالث حورالم       
يتعين لتوقيع العقوبة التأديبية على الطبيب إتباع مجموعة من الخطوات و التي  

جراءات قانونية تنظم مرحلة ما بين ارتكاب الخطأ التأديبي إلى غاية صدور إهي عبارة عن 
القرار التأديب، تبدأ المتابعة بتسجيل الشكوى و إبالغ المعني باألمر و تخويله حق الدفاع 

ألول(، إلى غاية صدور القرار التأديبي و إمكانية الطعن فيه )الفرع عن نفسه )الفرع ا
 الثاني(.

 المتابعة التأديبية. : الفرع األول      
إن المتابعة التأديبية للطبيب البد أن تبدأ انطالقا من رفع شكوى ضد الطبيب ، مع 

 احترام بقية مراحل المتابعة التأديبية وذلك على الشكل التالي:
 رفع شكوى ضد الطبيب .أوال: 
تبدأ المتابعة التأديبية برفع شكوى ضد الطبيب بسبب ارتكابه خطأ تأديبي فقد  

حدد قانون حماية الصحة وترقيتها  األشخاص الذين يملكون الحق في رفع الشكوى و هم 
  : كل من

 (الوزير المكلف بالصحة العمومية.1 
 لة المؤسسة قانونا.(جمعيات األطباء و جراحي األسنان و الصياد7 
 (كل عضو في السلك الطبي مرخص له بالممارسة.3 
 (كل مريض أو وليه أو ذوي حقوقه.2 

 مراحل المتابعة التأديبية للطبيب.  : ثانيا     
يتم إحالة الطبيب أمام الفرع النظامي الجهوي المختص، بينما يعين الفرع  

الدعوى إذا كانت الشكوى منصبة   النظامي الوطني فرعا جهويا آخر يختص بالنظر في
على عضو من أعضاء ذلك الفرع الجهوي، و إذا كانت الشكوى منصبة على عضو من 
 أعضاء اللجنة التأديبية الوطنية في حالة الطعن يبعد العضو و ال يحضر جلسات التأديب.

و الحكمة من إبعاد العضو الذي انصبت عليه الشكوى في المشاركة في جلسات      
التأديب هو ضمان الحياد أثناء عملية إقرار توقيع العقوبة التأديبية من طرف الفرع النظامي 

 المختص. 
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 : تسجيل الشكوى و إبالغها للطبيب المعني باألمر -أ      
النظامي الجهوي عند تلقيه أي دعوى، هو تسجيلها  أول إجراء يقوم رئيس الفرع       

بالغها للمعني المتهم خالل ال يوما. فال يمكن إصدار أي قرار تأديبي قبل االستماع  15وا 
يوما. على أن الفرع  15إلى المعني المتهم و استدعائه للمثول خالل أجل ال يتجاوز 

يقرر من خالله أما بحفظ الدعوى إذا المختص بتوقيع العقوبة التأديبية يجري تحقيقا إداريا 
تبين عدم وجود أي خطأ تأديبيا ينسب إلى الطبيب، وأما توجيه العقوبة التأديبية و ذلك في 

 حالة إثبات الخطأ التأديبي. 

ويجب أن يمثل الطبيب المتهم شخصيا إال إذا كان هناك سبب قاهر، غير أنه       
التأديب، فيعاد استدعاؤه للمرة الثانية و إن رفض إن رفض االمتثال أمام الجهة المختصة ب

 االمتثال يمكن للجنة التأديبية أن تجتمع للفصل في المسألة رغم غياب المعني .
يمكن األطباء ": من مدونة أخالقيات الطب على ما يلي 715وقد نصت المادة      

ميل مسجل على القائمة وجراحي األسنان أو الصيادلة المتهمين، اللجوء إلى مساعدة مدافع ز 
أو محام معتمد لدى نقابة المحامين مع استبعاد أي شخص آخر، ال يمكن اختيار الفروع 
النظامية الجهوية و الوطنية للقيام بدور المدافع، و يمكنهم ممارسة حق الرد أمام الفرع 

 النظامي الجهوي أو الوطني بمطلق السلطة".
ذا لم يرد المتهم على االستدع     اء الثاني يمكن للجنة أن تجتمع للفصل في وا 

 .9المسألة في غياب المعني
 

 : حق الطبيب المتهم في الدفاع عن نفسه-ب            
مكن القانون الطبيب المتهم من الدفاع عن نفسه، و يعد ذلك ضمانة تأديبية  

له مسجال  مقررة ضمن نص المدونة، و يتم ذلك بواسطة اللجوء إلى مساعد فقد يكون زميال
 على القائمة، أو االعتماد على محام معتمد لدى نقابة المحامين.

                                                 

علي بداوي، االلتزامات المهنية للطبيب في نظر القانون، الموسوعة القضائية الجزائرية، موسوعة الفكر القانوني،  -9 

 .20اإلعالمية، الجزائر،صالمسؤولية الطبية، دار الهالل للخدمات 

 



100 

 

و االستعانة بمحام ضرورة لممارسة حق الدفاع على الوجه األمثل بمهمة خاصة و أن 
الطبيب المتهم قد ال يتمكن في معظم الحاالت القيام بمهمة الدفاع عن نفسه ألسباب قد 

يعاتبه من خوف، و توتر أثناء مثوله أمام جهات  يكون مرجعها تكوينه الشخصي أو ما
التأديب، األمر الذي يستوجب االستعانة بشخص مؤهل علميا و مهنيا للدفاع عنه، أو 

 شخص زميل له في نفس المهنة فيكون ذو كفاءة في نفس الميدان ما يؤهله للدفاع عنه.
ة أمام الفرع وقد منحت المدونة للطبيب حق رد عضو من أعضاء اللجنة التأديبي

عدم مجالس سلطة مطلقة في قبول الرد و النظامي الجهوي أو الوطني ألسباب مشروعة، و لل
 قبوله.

  : دراسة الملف التأديبي -ج
ألجل دراسة الملف يعين رئيس الفرع النظامي المقرر من بين أعضاء اللجنة   

ارة القضية، ثم يرسل المقرر التأديبية، لدراسة المسألة بجميع الوسائل التي يراها كفيلة بإن
الملف رفقة تقريره إلى رئيس الفرع النظامي الذي يشكل عرضا موضوعيا لكل الوقائع.  
ويجب أن يبت الفرع النظامي الجهوي الذي رفعت إليه الشكوى خالل أربعة أشهر ابتداء من 

 تاريخ إيداع تلك الشكوى.
ي إذا تم اإلعالن عنه قبل االستماع يجوز للطبيب المتهم االعتراض على القرار التأديب

إلى المتهم في اجل أقصاه عشرة أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ بواسطة البريد المسجل و 
اإلشعار باالستالم. مع العلم أن المدونة لم تبين كيفية إجراء الجلسة التأديبية وال كيفية اتخاذ 

                   .   10العقوبة التأديبية داخل الفرع النظامي الجهوي
 صدور القرار التأديبي و الطعن فيه. : الفرع الثاني

يهدف إجراء التأديب إلى ضمان احترام القانون و صيانته ، و حماية الحق العام، 
صالح الموظف والهدف من العقوبة التأديبية هو تحقيق الردع العام وكذلك الخاص  وا 

طبقة لدرجة الخطورة ، و كذلك للظروف بالنسبة للموظف. ويخضع تحديد العقوبة الم
ؤولية الطبيب المخالف، للعواقب المخففة أو المشددة التي ارتكبت فيها المخالفة ،لمدى مس

األضرار التي تلحق بالمؤسسة أو موظفيها من جراء تلك المخالفة. و من هنا ستتم دراسة و 
                                                 

سابق  ، املتضمن مدونة أخالقيات الطب2/7/3998، املؤرخ يف 872-98التنفيذي رقم من املرسوم  662-691-696انظر املواد  -10 
 اإلشارة إليه.
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العقوبة التأديبية )أوال(، ثم تحديد أنواع هذه العقوبات  عريفلكيفيات التي يتم من خاللها تا
التي أشار إليها المشرع في مختلف النصوص القانونية المنظمة لمهنة الطب )ثانيا(.وتبيان 

 كيفية الطعن في هذا القرار التأديبي)ثالثا(. 
  
 تعريف العقوبة التأديبية: -أوال

بة التأديبية، كما لم يعرف العقوبة الجزائية لم يمنح المشرع الجزائري تعريفا للعقو      
أيضا. و إنما قام بتحديد هذه العقوبات على سبيل الحصر، بحيث ال يمكن الخروج عليها 
إال بوجود نص خاص في قوانين تأسيسية لبعض األسالك و ذلك ما أشارت إليه المادة 

 .المتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية 63-66من األمر  162
إجراء يمس الموظف المخطئ ": و يمكن تعريف العقوبة التأديبية بصورة عامة بأنها

في مركزه الوظيفي، و هي نوع من العقوبات المشتقة من طبيعة نظام الوظيفة العامة، توقع 
فقد تمسه  11على الموظف المرتكب لمخالفة تأديبية، و تؤثر في مركزه و مستقبله الوظيفي

ة واألدبية، كاإلنذار والتوبيخ، أو من الناحية المادية فتحرمه من بعض من الناحية المعنوي
المزايا المالية للوظيفة. كالخصم من الراتب أو تأجيل العالوات أو خفض الدرجة. و قد 
تحرمه من الوظيفة مؤقتا، كالتوقيف المؤقت عن العمل أو نهائيا كالفصل أو العزل من 

 الوظيفة."

عريف السابق أن األصل في العقوبة التأديبية أنها تمس الحقوق والظاهر من الت       
و المزايا الوظيفية، و قد يكون هذا المساس جزئيا أو كليا، و ال يمكن في أي حال من 

 األحوال في مجال الوظيفة العام أن يمس شخص العامل أو ملكه الشخصي.
و زجره، ليكون عبرة و العقوبة التأديبية تهدف إلى تقويم سلوك الموظف المخالف 

للغير، حتى يلتزم كل موظف بواجباته الوظيفية مما يحقق المصلحة العامة و صالح المرفق 
 العام.

 
 
 

                                                 

 .889، ص8003حممد أمني عبد اهلادي، إدارة شؤون موظفي الدولة، دار الفكر العريب،مصر  -11 
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 أنواع العقوبة التأديبية التي يمكن توقيعها على الطبيب. : ثانيا   
أورد المشرع الجزائري العقوبات التأديبية للموظف العام في القانون األساسي        

العام للوظيفة العمومية و القانون الخاص بالممارسين الطبيين في مدونة أخالقيات الطب و 
 ذلك على الشكل التالي:  

المتضمن القانون األساسي للوظيفة 60-60العقوبات التأديبية حسب األمر-أ   
  العمومية:

المتضمن القانون األساسي  66/63نظم المشرع العقوبات التأديبية في األمر  
للوظيفة العمومية في الفصل الثاني تحت عنوان العقوبات التأديبية، و قسمها إلى أربعة 

  : أقسام حسب جسامة األخطاء المرتكبة و هي
 .التوبيخ-3اإلنذار الكتابي.-7التنبيه.-1 : الدرجة األولى
الشطب من قائمة -7التوقيف عن العمل من يوم إلى ثالثة أيام.-1 : الدرجة الثانية

 التأهيل.
التنزيل من -7التوقيف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام.-1 : الدرجة الثالثة
 النقل اإلجباري.-3درجة إلى درجتين.

 .12التصريح-7مباشرة.التنزيل إلى الرتبة السفلى -1: الدرجة الرابعة
 : العقوبات التأديبية حسب مدونة أخالقيات الطب -ب 

تتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها من طرف المجلس الجهوي ضد الطبيب 
   : 13في

و يكون بإشعار الطبيب تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها و تحذيره من  : اإلنذار-1
  .اإلخالل بواجبات وظيفته مستقبال

و يكون بإشعار الطبيب تحريريا بالمخالفة  التي ارتكبها و األسباب التي  : التوبيخ-2
جعلت سلوكه غير مرضي و يطلب إليه وجوب اجتناب المخالفة و تحسين سلوكه الوظيفي.

  

                                                 

 من ق.و.ع. 961انظر املادة  -12 
 سابق اإلشارة إليه. ، املتضمن مدونة أخالقيات الطب2/7/3998، املؤرخ يف 872-98من املرسوم التنفيذي رقم  837أنظر املادة  -13 
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كما يمكنه أن يقترح على السلطات اإلدارية منع ممارسة المهنة أو غلق            
يخضع إنشاء أي هيكل صحي " : التي تنص 65-15من قانون  12المؤسسة طبقا للمادة 

و توسيعه أو ذي طابع صحي و توسيعه و تغيير تخصصيه و إغالقه المؤقت أو النهائي 
صحة، غير أن اإلغالق المؤقت للهياكل المذكورة لمدة لرخصة قبلية من الوزير المكلف بال

 ال تتجاوز ثالثة أشهر، يخضع لرخصة قبلية من الوالي".
ويستخلص من خالل المادة أن عقوبة الغلق و منع ممارسة المهنة يستطيع  

المجلس فقط اقتراحه على السلطة اإلدارية المختصة التي تتمثل في وزير الصحة. أما 
ت لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر يمكن اقتراحه على الوالي باعتباره ممثل اإلغالق المؤق

 السلطة المركزية على مستوى الوالية.
ويترتب على اإلنذار والتوبيخ الحرمان من حق االنتخاب لمدة ثالث سنوات، أما  

 .14المنع المؤقت من ممارسة المهنة فينجر عنه فقدان حق االنتخاب لمدة خمس سنوات
   الطعن في القرار التأديبي . : ثالثا  

تضمنت المدونة و قانون حماية الصحة أيضا طرق طعن في القرارات             
 التأديبية الصادرة عن الفروع النظامية و المجلس الوطني ألخالقيات الطب.

يطعن في قرارات الفروع النظامية الجهوية أمام المجلس الوطني ألخالقيات الطب  
"تعتبر قرارات  : التي نصت 26/12من قانون  762/2أشهر وفقا للمادة  في اجل ستة

المجالس الجهوية لآلداب الطبية  قابلة للطعن من قبل األطراف المشار إليها في المادة 
أمام المجلس الوطني لآلداب الطبية." يطلب رئيس  أشهر، 6أعاله، في أجل  762/7

من رئيس المجلس الجهوي خالل ثمانية أيام،  المجلس الوطني فور تلقيه طعنا من الطعون
أن يرسل ملف المعني المتهم كامال، و يجب على رئيس المجلس الجهوي أن يرسله خالل 

 ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استالم الطلب.
أما بالنسبة لقرارات المجلس الوطني، فهي قابلة للطعن أمام مجلس الدولة و ذلك في 

"تعتبر  : ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر التي تنصوهذا ل  أشهر. 17مدة 
شهرا، أمام الغرفة  17قرارات المجلس الوطني لآلداب الطبي قابلة للطعن في أجل أقصاه 

 المختصة للمحكمة العليا."
                                                 

 من املرسوم سابق اإلشارة إليه. 691انظر املادة  -14 
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ولكن بعد إنشاء مجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية إدارية ، أصبح من بين 
قوم بها تولي الفصل في الطعون المقدمة في القرارات اإلدارية عن االختصاصات التي ي

الذي يتعلق  21/61من قانون  2المنظمات المهنية الوطنية. وفي هذا الصدد نصت المادة 
"يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و  : باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله على مايلي

القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن  الطعون باإللغاء المرفوعة ضد: نهائيا في
  السلطات اإلدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية والوطنية..".
ويفهم من هذه المادة أن القرارات الصادرة من المجلس الوطني لآلداب الطبية باعتباره 

 الدولة.منظمة مهنية وطنية قابلة للطعن باإللغاء أمام مجلس 
 

 خاتمة:
 الى  الجزائري  المشرع طرققد تان حاالت تعرض الطبيب للمسائلة التاديبية عديدة فل

، التي تربط الطبيب بالمؤسسة الصحية العمومية وفق قانون اخالقيات الطب العالقة الدقيقة
ذلك  والتي قد ال ينجم عنها بعض حاالتها مسؤولية تقصيرية أو جريمة جنائية إال أنها و مع

تمثل خطأ في حق الطبيب يستوجب المساءلة التأديبية، هذا بطبيعة الحال إلى جانب أن 
يخضع الطبيب إلى جانب مساءلته جزائيا أثناء قيامه بواجباته المهنية في المستشفى 

، ذلك أنه فضال عن تعرض الطبيب في حالة الخطأ الطبي للمسؤولية 15للمساءلة التأديبية
التأديبية بوصفه موظفا عاما إذا يجوز للجهة  تعرض أيضا للمسؤوليةالجنائية ، فإنه ي

اإلدارية التابع لها أن توقع عليه الجزاء التأديبي ، كما يكون لنقابة األطباء أيضا الحق في 
 مجازاته تأديبيا.

 
 
 
 
 

                                                 

،  8009الصيديل، املركز القومي لإلصدارات القانونية ، الطبعة األوىل عبد الوهاب عرفه ، املسؤولية اجلنائية و املدنية و التأديبية للطبيب و  -15 
 .333صفحة 
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 قائمة المراجع:
أخالقيات ، المتضمن مدونة 6/2/1227، المؤرخ في 726-27المرسوم التنفيذي رقم -

 1227لسنة  57ج.ج العدد .الطب، ج.ر

عبد الوهاب عرفه ، المسؤولية الجنائية و المدنية و التأديبية للطبيب و الصيدلي، المركز -

 .8009القومي لإلصدارات القانونية ، الطبعة األولى 

 مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنية، الطبعة الثانية، -

 8002منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،

علي بداوي، االلتزامات المهنية للطبيب في نظر القانون، الموسوعة القضائية الجزائرية،  -

 موسوعة الفكر القانوني، المسؤولية الطبية، دار الهالل للخدمات اإلعالمية، الجزائر

المستشفيات المدنية و الجنائية عبد الحميد الشواربي، مسؤولية األطباء و الصيادلة و  -

 8002مصر، ،،  اإلسكندريةالتأديبية، منشأة المعارفو

 8003محمد أمين عبد الهادي، إدارة شؤون موظفي الدولة، دار الفكر العربي،مصر  -
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