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أتقدم  �أسمى   ع�ارات   الشكر  و التقدیر لألستاذة   الفاضلة  "لعور  ر�م" على   

 النصائح   و التوجیهات   طیلة  فترة   اإلشراف  على   هذه   الدراسة  .

 كما أتقدم  �شكري  لكل  من  ساعدني  في  إنجاز هذا العمل  .
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 مقدمة:
 وذلك �فعل س�اسة الدولة التدخل�ة اإلداري لقد احتلت الوظ�فة العامة مكانة هامة في النشاط 

 اإلدار�ة األعمال ق�امها �مجموعة من خالل، التي تجسدها من اإلدار�ةفي مجال الوظ�فة 

الرام�ة إلى إش�اع الحاجات الجماع�ة و التي أوكلت مهمة ذلك لفئة القائمین عن هذا النشاط 

فالموظف العام هو الشخص الذي �ساهم في عمل دائم  .�طلق علیهم الموظفون العمومیین

 ، فهو بذلك أداة األخرى أو أحد أشخاص القانون العام   1في خدمة مرفق عام تدیره الدولة

 مع الجمهور و تمثیلها في اإلدارةالدولة في تحقیق أهدافها وتنفیذ قوانینها و لوائحها وواجهة 

لذا �ستحق قطاع الوظ�فة  .كافة أنشطتها ووسیلتها المثلى في مسایرة خطى التقدم و التطور

 �كون الالعامة بذل الكثیر من العنایـة والجهـد و التنظ�م للوصـول إلى أفضل ما �مكن وهذا 

 . �اخت�ار نمط مناسب لتنظ�مهاإال

لذا ساد العالم نظامین أساسیین في هذا مجال نظام �عتبر الوظ�فة كمصلحة �عرف �النظام 

اله�اكل المغلقة و الذي �ضع ف�ه الموظف في إطـار قانوني یتطور ف�ه طیلة ح�اته الوظ�ف�ة 

 العالقة و الموظف إلى اإلدارة ما بین عالقةو �حظى �حما�ة قانون�ة متمیـزة �فعل خضوع ال

 �حكمها قانون أساسي خاص، في حین یرتكز نظام اله�اكل المفتوحة في الالئح�ةالتنظ�م�ة 

 مهنة اإلدار�ة �أعوانها �طب�عة ذات ص�غة تعاقد�ة و جعل من الوظ�فة عالقة اإلدارة  تنظ�م 

 نتیجة للت�این في التوجهات و الس�اسة و االقتصاد�ة االختالف یرجع هذا  .ك�اقي المهن

 22 ص ، 2011 اإلسكندر�ة، الجدیدة، الجامعة دار ،الجزائري  التشر�ع في العام الموظف تأدیب سلطة ،جدیدي سل�م 1
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فالمتت�ع لتطور قانون  . لكل الدولة التي على أساسها تضع تشر�عاتها الوظ�ف�ةواالجتماع�ة

 :الوظ�فة العامة في الجزائر نخلص إلى أنه مر �مرحلتین

 وقد تمیزت �التوظیف الجماعي �فعل الفراغ ة م�اشرالستقالل : عقب ااألولىالمرحلة  -

 الجزائر�ة على اعت�ار أن الجزائر�ین اإلدارةالمؤسساتي الذي خلفه رحیل المعمر�ن داخل 

كانوا �مثلون فئة ضئیلة و قد تبنت الجزائر نظام الوظ�فة الفرنسي الذي كان قائما قبل  الذین

الصادر في 62/157 �صفة مؤقتة وجرى العمل �القانون رقم: االستقالل

 ..لتفادي حصول فراغ قانوني إلى غا�ة صدور قوانین و تشر�عات وطن�ة31/12/1962

 66/133 األمرالمرحلة الثان�ة: بدأت �صدور أول تشر�ع وظ�في المتمثل في صدور -

الذي اعتنى 2 للوظ�فة العموم�ة األساسيقانون ال المتضمن 1966 جوان 26المؤرخ في 

 الوظ�فة العموم�ة إصالح  الجزائر�ـة على اعت�ار أن اإلدارةبتنظ�م الجوانب الوظ�ف�ة داخل 

 جهاز إداري خالل من إال  �مكن تحق�قه ال وأن هذا االقتصاديعنصر أساس�ا للنمو 

 سواء القانون التعد�التوموظفین على درجة عال�ة من الكفاءة تلیها م�اشرة سلسلة من 

 والمرسوم التنفیذي  28/07/1978في المؤرخ : 78/12 العام للعامل األساسي

 النموذجي لعمال المؤسسات األساسيالمتضمن القانون  23/03/1985 المؤرخ في 85/58

المؤرخ في 06/03�موجب األمر  األخیر العموم�ة والتعدیل واإلدارات

 للوظ�فة العامة الذي جاء بناء على رؤ�ة جدیدة األساسيالمتضمن القانون 15/07/2006

 ، الجر�دة المتضمن القانون األساسي  العام للوظ�فة  العموم�ة ، 1966 جوان  02 المؤرخ في  66/133 األمر رقم  2

. 1966 جوان 08، الصادر  في 46الرسم�ة  ، العدد 

                                                            



  العموم�ة في واإلدارات الكبیرة التي شهدتها المؤسسات للتحوالتللح�اة المهن�ة و استجا�ة 

 الرئ�س�ة التي تسیر األدوات من تحقیق اإلدارة، إضافة لتمكین اإلدار�ةنطاق الممارسة 

 األفضلالموظف و تأخذ بیده نحو 

لقد اعتمد المشرع في جل القوانین المتعلقة �الوظ�ف�ة العامة على نظام اله�اكل المغلق  .

 حدیثة النشأة كان هذا التوجه إلدارة االستقرارولعل أهم تبر�ر لتبنى هذا التوجه وهو خطر 

ضرورة فرضها الواقع، و أخذ إلى حد ما بنظام التعاقد لكنه وضعه وفقا لشروط محددة وذلك 

  .حرصا منه على السیرورة المرافق العامة

 األساس�ةلینطلق �عدها المشرع بإصدار ترسانة من النصوص القانون�ة متمثلة في القوانین 

الخاصة تتماشي و خصوص�ة كل قطاع و هذا إن دل على مكانة التي تحتلها الوظ�فة 

لقد خول المؤسس الدستوري صراحة للسلطة التشر�ع�ة  .العامة داخل الهرم التشر�عي للدولة

صالح�ة إصدار القواعد القانون�ة المتعلقة نظام الموظفین و الضمانات المقررة لهم إذا نصت 

 التي �شرع فیها البرلمان والفصل ما بین المجاالت على 1996 من الدستور 122المادة 

من هنا حاول المشرع  . العام للوظ�فةاألساسي للموظفین و القانون األساس�ةالضمانات 

 العام للوظ�فة العموم�ة وما تا�عه من قوانین األساسيالجزائري عند وضعه القانون 

 والموظف العام طیلة فترة اإلدارةوتنظ�مات في هذا المجال خلق نوع من التوازن بین كل من 

 ال وصواالخت�ار  الوظ�ف�ة ابتداء من تحدید شروط تولي الوظائف العامة وكذا طرق عالقةال

 . الوظ�ف�ة سواء �الطرق العاد�ة والغیر عاد�ةعالقة لفك ال

  ج
 



  د
 

إن القوانین و اللوائح الوظ�ف�ة تفرض جملة من الواج�ات تقع على عاتق الموظف �مجرد  

 على الدوام وقیده �العدید من المحظورات هي االلتزامانخراطه في صفوفها والتي ین�غي 

 عن الق�ام واالمتناع عل�ه بذل العنا�ة لتجنیب الوقوع فیها وحدد جزاء التقصیر األخرى 

 أص�حت هذه الواج�ات مجرد واج�ات أدب�ة و أص�حت المسؤول�ة إال�المهام المسندة إل�ه 

ق�ة تخرج عن دائرة القانون الأخ

إن المساس �الواج�ات الوظ�ف�ة تجعل من الموظف العام في وضع�ة تأدیب�ة لتعتبر هذه  .

 تستط�ع مواجهة الموظف ال یتجزأ من نظام الوظ�فة العامة إذا بدون التأدیب ال ا جزءاألخیرة

عن أخطائه التي ارتكبها حال ق�ام العالقة الوظ�ف�ة، فالحكمة من وضع نظام التأدیب جاءت 

 العقو�ات التأدیب�ة خالل للموظف العام من اإلداري  و تقو�م السلوك إصالحمن أجل محاولة 

ومن جانب أخر المحافظة على ك�ان الوظ�فة و حفظ هیبتها ضمان لحسن سیر المرافق 

 3العامة �انتظام و اطراد

 أهم�ة الدراسة:

 أهمیته حیث من حدیث أنه إال عام، �شكل الوظ�في التأدیبي النظام موضوع قدم من �الرغم

 مجال في الدول تشر�عات مختلف تتوخاه الذي األكبر  الهدف منه جعلت التي یدةزاالمت

 محاور أبرز و أهم �عد كما .تكر�سه على تعمل التي الوظ�ف�ة و اإلدار�ة اإلصالحات

 للقانون  العامة الم�ادئ إرساء على العمل الرئ�سي، جوهرها نقل لم إن العموم�ة الوظ�فة

 .اإلداري 

 .164، 2005األردن، والتوز�ع، للنشر الثقافة دار الثاني، الكتاب اإلداري، القانون  كنعان، نواف 3
                                                            



 الحما�ة تكفل التي الوسیلة �اعت�ارها التأدیب�ة للضمانات القانون�ة الق�مة تبین أو دراسة

 .العام للموظف واألمن

 :إلى الدراسة هذه تهدف أهداف الدراسة:

 منة بین على �كونوا حتى تأدیب�ة إجراءات من ضدهم یتخذ �ما الموظفین تعر�ف •

 . التأدیب مسائل یخص ف�ما القانون�ة المشروع�ة مقتض�ات

 من قدر أكبر جمع خالل من التأدیب�ة للضمانات النظر�ة الجوانب �مختلف اإللمام •

 عمل�ا تجسیده ك�ف�ة تحدید إلى بذلك والوصول ، الموضوع هذا حول العلم�ة المعرفة

 ولو اإلسهام ألجل اإلداري، التأدیب مجال في تطب�قاته مختلف توض�ح طر�ق عن

 الوصول ثمة ومن الضمانات بهذه الواقع مستوى  على اإلدارة تقیید في القلیل �القدر

 .للموظف عادلة مساءلة إلى

تعود أس�اب  اخت�ارنا لهذا الموضوع  لجملة   من  األس�اب   أس�اب  اخت�ار  الموضوع:

 الذات�ة  والموضوع�ة  نوردها  ف�ما یلي :

 االهتمام  �مجال  ال�حث في  مجال  الوظ�فة  العموم�ة   •

القانون –عالقة  الموضوع المعالج   �التخصص الدراسي  في طور الماستر  •

 اإلداري -

توض�ح مختلف  حقوق وواج�ات  الموظف العام قصد حمایته من  كل  تصرف  •

 إداري  ال �حترم مبدأ الشرع�ة.

  ه
 



 إشكال�ة الدراسة 

إن حاجة الموظفین في  مختلف األسالك الوظ�ف�ة للضمانات التأدیب�ة تعد  ضرورة   ملحة   

الرت�اط هذه األخیرة �مختلف  مراحل  سیر الدعوى التأدیب�ة خاصة  وأن   المشرع الجزائري  

قد أقر قدرا   كاف�ا من   الضمانات تالزم  الموظف  منذ توج�ه  التهمة  للموظف  المتهم 

 إلى غا�ة  صدور  قرار  التأدیب.

و من هذا المنظور  فاإلشكال�ة المثارة حول  هذا  الموضوع  تتمثل  ف�ما إذا كانت هذه 

الضمانات   التي أقرها المشرع الجزائري  و التي  تعد  �مثا�ة  سالح فعال  لصالح 

الموظف  العام   كفیلة   بتحقیق   التوازن المطلوب  بین  مصلحین   متناقضتین ، 

مصلحة الموظف  العام في  أن تؤمن  له  مسائلة  تأدیب�ة   عادلة  و مصلحة  اإلدارة  في  

 اإلشكال�ة طرح �مكن سبق ما خالل ومنالمحافظة على السیر الحسن   للمرفق  العام 

 :التال�ة

 السا�قة الضمانات تتمثل ف�ما ؟ بها اإلخالل جزاء ما هو ؟ الضمانات هذه حق�قة ما هي

؟  الجزاء �ضوا�ط المتصلة الضمانات وكذا التأدیبي الجزاء لتوق�ع والالحقة والمعاصرة

العام؟  الموظف على الجزاء بتوق�ع المختصة السلطة هي من

 تفرض وقضائ�ة وفقه�ة تشر�ع�ة مرجع�ات من له لما الموضوع طب�عة إنالمنهج المت�ع: 

 المنهج واستعمال مواطن، في تحلیل�ا وصف�ا هذه دراستنا في المت�ع المنهج �كون  أن علینا

 . العامة �الوظ�فة المتعلقة السا�قة التشر�ع�ة النصوص �عض على للتعر�ج التار�خي

  و
 



 الفصل األول : مدخل مفاھیمي للخطأ التأدیبي والعقوبة التأدیبیة

 

 التأدیبي الخطأ :مبحث األول ال

 أو قانونا علیها المنصوص الواج�ات مخالفته أو الوظ�ف�ة بواج�اته الموظف إخالل �عتبر

 القرار إصدار إلى یؤدى ما هو وأمانه بدقة بواج�اته ق�امه عدم أو العامة التنظ�م�ة القواعد

  .التأدیبي

 .التأدیبي الخطأ مفھوم :األول مطلبال

 03/06 من األمر  160المادة في للموظف التأدیبي الخطأ الجزائري  المشرع تناول

�شكل  كل  تخل  عن الواج�ات المهن�ة   أو المساس �االنض�اط وكل  المتضمن ما یلي  :"

خطأ أو مخالفة  من طرف الموظف أثناء أو �مناس�ة  تأد�ة مهامه خطأ مهن�ا  و �عرض 

 وصفه  حیث،4"مرتك�ه لعقو�ة  تأدیب�ة  دون المساس عند االقتضاء �المتا�عات الجزائ�ة

 �مناس�ة مخالفة أو خطأ وكل ، �االنض�اط المساس أو المهن�ة الواج�ات عن تخلٍ  كل �أنه

 دون  تأدیب�ة لعقو�ة العمومي الموظف أي صاح�ه �عرض مهني خطأ المهام، تأد�ة أثناء أو

 5.الجزائ�ة �المتا�عات االقتضاء عند المساس

الجر�دة  ، المتضمن  القانون األساسي للوظ�فة  العامة 15/07/2006 المؤرخ في  03/06:األمر 160المادة  4

 .46،2006الرسم�ة ، العدد 
 .50ص، ، 2010 الجزائر، الهدى، دار ،العموم�ة للوظ�فة العام األساسي القانون  شرح ،عاشور ذب�ح دمان  5
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 فقد إنسانا،ً  وسلوك سیرة حسن من وظ�فته ألداء الشروط من استوفى مهما الموظف ی�قى

 مجاله یدور التأدیبي فالخطأ عنها، المساءلة تستوجب أخطاء المهني مساره أثناء عنه �صدر

 هو التأدیب�ة المسؤول�ة مناط أن على الفقه ُیجمع و�كاد الوظ�ف�ة، �الواج�ات اإلخالل حول

 هو" :أنه على التأدیبي الخطأ �عرف أن �مكن وعل�ه ،6الوظ�ف�ة لواج�اته الموظف مخالفة

 الموظف عن �صدر الواجب لمقتضى أو قانون�ة لقاعدة مخالف فعل عن امتناع أو فعل كل

 أو إیجابي فعل كل أنه أو مقبول، عذر دون  عل�ه ینعكس �ما خارجها أو وظ�فته أداء أثناء

 ."العامة الوظ�فة تنظم التي العامة �القوانین إخالالً  العام الموظف �أت�ه سلبي

 �مظهر الموظف �ظهور ذلك و الوظ�ف�ة الواج�ات مقتضى عن خروج كل أنه أ�ضا و�عرف

 مختلف خالل من أنه إلى اإلشارة تجدر و الوظ�فة كرامة و �سمعة المساس شأنه من

 تعار�ف عدة إلى تطرق  الجزائري  المشرع أن العامة، الوظ�فة نظمت التي الجزائر�ة القوانین

 .واحدا كان مضمونها أن إال شكال اختالفها رغم

 األساسي القانون  المتضمن 1966 - 06 - 22 في المؤرخ 133 / 66 األمر عرفه فقد

 المهن�ة الواج�ات في تقصیر كل " :أنه على 01 / 17 المادة في العموم�ة للوظ�فة العام

 أنائها أو مهامه ممارسة في الموظف یرتك�ه خطأ وكل قصد، عن �الطاعة مس وكل

 7."العقو�ات قانون  تطبیق اللزوم عند اإلخالل دون  تأدیب�ة عقو�ة إلى �عرضه

 ، 2015 الجزائر، والتوز�ع، للنشر جسور األولى، الط�عة ،الجزائري  التشر�ع في العامة الوظ�فة بوض�اف، عمار 6

 .152ص،
،  الجر�دة الرسم�ة   العموم�ة للوظ�فة العام األساسي القانون  المتضمن 1966-06-02 في المؤرخ 133 / 66 األمر 7

 .1966، 46العدد
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 للعقو�ة العامل یتعرض " :�أنه عرفه 59 / 85 المرسوم من 20 المادة تنص كذلك

 إخالل أي منه صدر إذا األمر اقتضى إن الجزائي القانون  بتطبیق المساس دون  التأدیب�ة

 أو مهامه ممارسة خالل خطأ أي ارتكب أو لالنض�اط صارخ مساس أي أو المهن�ة بواج�اته

 8."الممارسة هذه �مناس�ة

من خالل  ما سبق یتبین لنا  أن مناط الـتأدیب هو صفة الموظف الذي �حدد شروط قانون 

 في  مادته 15/07/2006 المؤرخ في  06/03الوظ�فة العامة الصادر �موجب األمر رقم 

الرا�عة  كاألتي  "�عتبر موظفا  كل  عون عین  في  وظ�فة  عموم�ة دائمة  ورسم في رت�ة 

 في  السلم اإلداري الترس�م هو اإلجراء الذي  یتم خالل تثبیت  الموظف في رتبته."

 أما �النس�ة للواج�ات الوظ�ف�ة الواج�ة االحترام، واألعمال  المحظورة عل�ه  فهي كالتالي :

 واجب طاعة الرؤساء. •

 واجب االلتحاق �الوظ�فة   •

 واجب احترام  كرامة الوظ�فة. •

 واجب المحافظة على أسرار الوظ�فة . •

 االلتزام  �النزاهة والح�اد. •

األساسي النموذجي لعمال المؤسسات و  القانون  ،1985مارس 23المؤرخ في  59 / 85 المرسوم من 20 المادة 8
 .1985، 13الجر�دة  الرسم�ة ، العدد  العموم�ة،اإلدارات
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 األعمال  التي �حظر على الموظف إت�انها هي:

 المنع من ممارسة أي نشاط آخر مر�ح. •

المنع من تعیین أي موظف �منصب یجعله  متصال م�اشرة بزوجة أو قر��ة حتى من  •

 الدرجة الثان�ة.

المنع من ممارسة النشاط الحز�ي أثناء العمل واستعمال  األموال  العموم�ة  في غیر  •

 األغراض المخصصة لها.

 

 .التأدیبي الخطأ مقیاس :الثاني مطلب ال

 الشخصي المق�اس :هما مق�اسین إلى المقارنة التشر�عات تعتمد الموظف خطأ درجة لتحدید

 المع�ار�ن هذین على اعتمد و حذوهم حذا الجزائري  المشرع كذلك و المصلحي، المق�اس و

 األمر من 31 المادة نص في الحال هو كما بینهما، للتفرقة واضحا مع�ارا �ضع لم أنه رغم

 قضائ�ة لمتا�عة الموظف تعرض إذا " :بنصها معا الخطأین إلى تطرقت التي و 03 / 06

 ینتمي التي العموم�ة اإلدارة أو المؤسسة على یجب الخدمة، في خطأ �سبب الغیر من

 خطأ الموظف هذا إلى ینسب لم ما عل�ه تسلط التي المدن�ة العقو�ات من تحم�ه أن إلیها

 المشرع أن یتضح المادة نص خالل من 9."له الموكلة المهام عن منفصال �عتبر شخصي

 ف�ما تتمثل معاییر �عدة المصلحي الخطأ و الشخصي الخطأ من كل بین فرق  قد الجزائري 

 :یلي

  السابق ذكره.06/03 من األمر  31المادة  9
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 العمل عن منفصل الخطأ أن أي :العامة الخدمة خارج الموظف قبل من المرتكب الخطأ

 الخاصة �الح�اة متعلق أي المرفق عن منفصل أي ومعنو�ا، ماد�ا انفصاال الوظ�في

 10.الخاصة �س�ارته سههد أو سرقته أو الغیر على �االعتداء �قوم كأن للموظف،

 أي :وظ�فته زمان و مكان في الموظف طرف من المرتكب للخطأ والمكاني الزماني اإلطار

 الناح�ة من الوظ�فة عن الخطأ ینفصل لكن المرفق، و الخطأ بین مادي اتصال هناك أن

 وهو المواطنین أحد بإهانة الموظفین أحد كق�ام الوظ�ف�ة �الواج�ات یرت�ط ال ألنه المعنو�ة

 .حق وجه دون  له خدمات تقد�م �صدد

 العلم لعدم وقوعه أو شخص�ة ألغراضٍ  تحقیق أو ن�ة �سوء أو عمداً  المرتكب الخطأ

 عن التام خروجه أي الوظ�ف�ة، لمهامه أداءه أثناء الح�طة اتخاذ عدم و والرعونة والت�صر

 .العامة المصلحة

 �شكل أي:مكانا و زمانا �مناسبتها أو �الوظ�فة ق�امه أثناء جس�ما خطأ الموظف ارتكاب

 المقررة األشكال و اإلجراءات إت�اع ناح�ة من سواء للقانون، الجس�مة �المخالفة خطورة

 لسلطاته الموظف تجاوز أو حق وجه دون  المواطنین أموال على كاالست�الء قانونا،ً 

 لقانون  تخضع جر�مة �مثل الخطأ تكییف أن أو مبرر بدون  الغیر أمالك كهدم الح�اته،صو

 11.العموم�ة األموال كاختالس العقو�ات

 _ 2012 �سكرة، جامعة حقوق، ماستر ،الجزائري  التشر�ع في العام للموظف التأدیبي النظام ،جدي الرحمان عبد 10

 05 ص، ، 2013
 .10جدي،م س ذ، ص الرحمان عبد 11
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 .الشخصي المق�اس :أوال

 أو والكراه�ة االنتقام بدافع أو شخص�ة، فائدة لتحقیق مثال شخص�ة ببواعث الموظف یرتك�ه

 �طا�ع مطبوع الموظف عن الصادر الضار العمل أو الخطأ أن اتضح وٕاذا .الموظف لرعونة

 فهنا شخص�ة منفعة أو والنكا�ة اإلضرار منه وقصد ت�صره عدم أو ضعفه على دل شخصي

 وتترتب جس�ما الخطأ كان إذا مرتك�ه في الن�ة هذه تتوفر لم ولو حتى شخص�ا الخطأ �عتبر

 وعسیر صعب أمر الطر�قة بهذه الخطأ وتقی�م تحدید أن إال .التأدیب�ة المسؤول�ة عل�ه

 أو وحسن مألوف، غیر أو مألوفا سلوكه كان إذا ما وسلوكه الموظف نفس�ة تحلیل لصعو�ة

 �عض في التقی�م هذا الخارج�ة، �المعط�ات سلوكه و�تأثر �شري  كائن لكونه الن�ة سيء

 .وت�عاتها الشخص�ة المسؤول�ة لتحمله الموظف على الظلم �اب �فتح األح�ان

 .المرفقي المق�اس :ثان�ا

 المرفق تسییر مع یرت�ط و �ه، العاملین و القائمین إلى ال ذاته المرفق إلى ینسب الذي هو و

 �مكن و لألفراد أضراراً  ف�سبب المطلوب، المستوى  دون  تسییره عند ذلك یتحقق و اإلداري،

 أو تشغیله �سوء خدماته بتأد�ة العام المرفق ق�ام عدم عند المرفقي الخطأ یتحقق أنه القول

 مسؤول�ة دون  األفراد اتجاه الكاملة اإلدارة مسؤول�ة أمام نكون  هنا أداءه، �طء أو عدمه

 الموظف تعرض إذا » 03 / 06 األمر من 31 المادة في نصه جاء ما وهو 12.الموظف

 العموم�ة اإلدارة أو المؤسسة على و�جب الخدمة، في خطأ �سبب الغیر من قضائ�ة لمتا�عة

 11م س ذ،ص جدي، الرحمان عبد 12
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 هذا إلى ینسب لم ما عل�ه تسلط التي المدن�ة العقو�ات من تحم�ه أن إلیها ینتمي التي

 هو النص هذا من فالهدف ." له الموكلة المهام عن منفصال �عتبر شخصي خطأ الموظف

 یرتكب لم ما تدیره، الذي المرفق إلى الخطأ نسب إذا الموظف، عن المسؤول�ة اإلدارة تحمل

 الخطأ بثبوت اإلداري  القاضي قضى كما له، الموكلة مهامه عن منفصال شخص�ا خطأ

 فطلب �التالي و " مسؤولیتها، لثبوت �التعو�ض إلزامها أي له، الضرائب إدارة ضد المرفقي

 مستحقة غیر لم�الغ الضرائب إدارة ق�ض في المتمثل المرفقي الخطأ بثبوت مبرر التعو�ض

 .13 "...لدیها

 فهو العام، �المرفق صلتها أو طب�عتها كانت مهما األخطاء هذه أع�اء اإلدارة تحمل أن غیر

 التمادي، وشعور الموظف لدى المسؤول�ة روح و�غرس العموم�ة، الخز�نة على سل�ا یؤثر

 إذا األخطاء مرتكبي الموظفین إلى التعو�ض مبلغ استرداد إلى الفرنسي المشرع عمد لذلك

 یتحمل فال �المرفق م�اشرة متصلة كانت إذا أما المرفق عن ومعنو�ا ذهن�ا منفصلة كانت

 المرفقي الخطأ حالة في إال لوحدها األخطاء عبء تتحمل اإلدارة أن أي .عبء أي الموظف

 من نصی�ه �قابل �ما الموظف وتحمل التعو�ض لدفع تضطر اإلدارة فإن األخطاء تعددت إذا

 14.الشخصي الخطأ

 خاص، عدد الدولة، مجلة منشور ، 47072 :رقم ، 2003 / 03 / 18 – – جلسة الثان�ة الغرفة الدولة مجلس قرار 13

 .84ص
 6.0 ص، م س ذ، ،الجزائري  التشر�ع في العام للموظف التأدیبي النظام جدي، الرحمان عبد 14
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 المجتمع إلى أثرها �متد التي الجر�مة، أو الجنائي الخطأ عن التأدیبي الخطأ یختلف كذلك

 جانب تمس فالعقو�ة الجزائ�ة، اإلجراءات وقانون  العقو�ات قانون  و�نظمها و�حكمها �أكمله

 التأدیب�ة الجر�مة بینما المال�ة، الغرامة تمثله الذي المالي والجانب الح�س، خالل من الحر�ة

 الجر�مة أن إلى اإلشارة تجدر .غیر ال الوظ�في المجال في نطاقها و�نحصر النطاق ض�قة

 یرتكب أن ومثالها للموظف، الجزائ�ة المسؤول�ة یوجب جزائي جانب لها �كون  قد التأدیب�ة

 یتلف أو ترق�ة من لالستفادة شهادة یزّور أو العمل موقع في والجرح الضرب جر�مة الموظف

 الخطأ عن التأدیبي الخطأ یختلف وكذلك.وتأدیب�ا جزائ�ا فُ�سأل اإلدارة ممتلكات عمداً 

 عن ناتجا أو العقد�ة المسؤول�ة هنا وتسمى �العقد اإلخالل عن ناتجا �كون  الذي المدني،

 على یدفع تعو�ض أمام تكون  الحالتین كلتا وفي التقصیر�ة، المسؤول�ة وتسمى تقصیر

 15.فیها تعو�ض فال التأدیب�ة المسؤول�ة خالف

 .التأدیبي الخطأ أركان :لثالثا مطلبال

 فترتكز وواج�اته �التزاماته الموظف إخالل من البد التأدیب�ة المسؤول�ة لق�ام �أنه رأینا

 یدل معنوي  وُركن بواج�اته، ُیخل لفعل الموظف إث�ات في و�تمثل مادي ركن على المخالفة

 التي القواعد مخالفة وهو أال شرعي ُركن �ق�ام إال المسؤول�ة تصلح وال آثمة، إرادة وجود على

 .حدا على ركن لكل �الدراسة سنتناوله ما وهو العامة، الوظ�فة تحكم

 

 153-152ص ص سابق، مرجع ،الجزائري  التشر�ع في العامة الوظ�فة ،بوض�اف عمار 15
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 .المادي الركن :أوال

 فهو التنفیذ، حّیز إلى النوا�ا منطقة �غادر الذي فعلها هو التأدیب�ة للجر�مة المادي الركن "

15F "الحواس تدركه الذي الفعل أو الخارجي المظهر إذن

16 

 �عتبر وال واج�اته، یخالف الذي الموظف یرتك�ه الذي الفعل خالل من الركن هذا �ظهر و

 في وفعل�ة حق�ق�ة آثاراً  رّتب و خّلف إذا إال الموظف یرتك�ه فعل أي إدار�ا ذن�ا أو خطأ

 والس�اس�ة  الدین�ة المعتقداتو  المهن�ة و الوظ�ف�ة الكفاءة نقص �عتبر فال الوظ�ف�ة، الح�اة

 مرضي، الغیر العام التصرف �حجة الموظف متا�عة لإلدارة یجوز فال تأدیب�ة، جرائم

 لو و حتى ، التأدیب�ة الدعوى  لتحر�ك �كفي ال التأدیب�ة الجر�مة ارتكاب في وحده والتفكیر

 مجلس أن غیر .إرادته عن خارجة أس�اب أو الموظف إرادة إلى راجع الخطأ تنفیذ عدم كان

 إذن  .17التأدیب قرار ُألغي إالّ  و للجر�مة، المادي الركن توافر �شترط الفرنسي الدولة

 الرقا�ة إلجراءات تخضع ال غامض تسبیبها أو نسب�ا مسب�ة أو مسب�ة غیر فالقرارات

 كتغیب سلب�ة تكون  قد التأدیب�ة الجر�مة أن إلى اإلشارة وتجدر لإللغاء، قابلة تصیر القضائ�ة

 .الم�اشر لرئ�سه احترامه عدم أو عمله عن الموظف

 

 

 مصر، اإلسكندر�ة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار ،العامة الوظ�فة نطاق في التأدیب�ة الجر�مة ،ال�اسط عبد فؤاد دمحم 16

 14ص، ، 2005
 29،28 ص، ص ،م س ذ رحماوي، كمال 17
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 .المعنوي  الركن :ثان�ا

 عن صادراً  �كون  أن �شترط نفسي العنصر ف�شكل التأدیب�ة، المخالفة في أساسي ركن وهو

 توفرها �كفي بل فقط، العمد تعني ال التأدیب مجال في اآلثمة واإلرادة ،مسئولة آثمة إرادة

 الفاعل �كون  أن التأدیب فأساس ، عمد �غیر وقع ولو الخطأ مجرد أي الحرص و الدقة �عدم

 یتم أي سلب�ا،ً  أو إیجاب�ا الموظف إرادة إلى راجع الفعل و ذنب، من �قترفه لما مدركا واع�ا

 من الفعل هذا عن یترتب ما قاصداً  الفاعل كان إذا عّما النظر �غض واع�ة إرادة عن الفعل

 الركن �كمن كما واإلّصرار، اإلساءة إلى انصرفت إذا نیته عن النظر �غض و ، نتائج

 المشرع نص فقد واج�ه، ألداء الالزمة الح�طة اتخاذه و الموظف تقصیر في هنا المعنوي 

 ، 03 / 06 األمر من 161 المادة بنص التأدیبي الخطأ في المعنوي  الجانب على الجزائري 

 في �األخذ للخطأ، تقدیرها عند وألزمها التأدیب�ة، الدعوى  تحر�ك في اإلدارة سلطة فقید

 على المترت�ة النتائج و والمسؤول�ة فیها، أرتكب الذي الظروف و الخطأ جسامة �الحس�ان

 ارتكاب إلى أدت التي والدوافع اإلرادة بین جمع فقد بها، لحق الذي الضرر و المصلحة سیر

 18. الجر�مة

 .الشرعي الركن :ثالثا

 مؤثم ُ�عد معینا فعال أنه �قرر قانوني نص وجود �عني التأدیب�ة للمخالفة الشرعي الركن

 شخص�ة العقو�ة أن " دستوري  هو المبدأ هذا أن حیث معینة، عقو�ة مخالفته على و�ترتب

 جامعة مؤسسات، و دولة تخصص الماستر، لنیل مذكرة ،العمومي الوظیف قانون  في التأدیب هجیرة،  تواتي 18

 . 11 ص، ، 2014 _ 2013الجلفة،
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 على محددة ل�ست التأدیب�ة للجر�مة المكونة األفعال لكن ، 19" نص على بناء إال جر�مة فال

 التجر�م مجال في فالمشروع�ة الوظ�ف�ة، بواج�اته اإلخالل هو فمرجعتیها الحصر، سبیل

 وأحكام اإلدارة سلطة إلى ذلك تقدیر فیرجع القانون�ة، النصوص على تقتصر ال التأدیبي

 الجرائم �حصر لم الجزائري  فالمشرع .القانون�ة النصوص �فوق  كبیر دور له اإلداري  القضاء

 تقدیرها في واسعة حر�ة التأدیب�ة لسلطة وترك الجنائ�ة، الجرائم في الحال هو كما التأدیب�ة،

 شرط �أنه را�ع كركن الشخصي الركن ال�عض وأضاف . 161 المادة عل�ه نصت ما وهو

 الذي الموظفین أحد من للجر�مة المكون  الفعل �قع أن بد فال فقط، التأدیب�ة الجرائم في الزم

 03 / 06 رقم األمر �موجب الصادر العامة الوظ�فة لقانون  الخاضع الموظف �صفة یتمتع

 في دائمة عموم�ة وظ�فة في ُ�عین عون  كل موظفا �عتبر " :رفتهع الذي الرا�عة مادته في

 فالعنصر ،"رتبته في الموظف تثبیت خالل من یتم الذي اإلجراء هو الترس�م اإلداري  السلم

 أي العاّمة الوظ�فة في عضو مادام المخالفة إل�ه نسبت الذي الشخص صفة هو الشخصي

 .20  الشخصي العقاب

 المطلب الرابع:  األخطاء التأدیبیة :
 شامل تعر�ف إعطاء عن تغاضى فقد األخرى  التشر�عات شأن شأنه ئري االجز المشرع إن

 األخطاء فتصنیف خطورتها، لدرجة ت�عا تصن�فها إلى عمد أنه غیر التأدیبي، للخطأ ومانع

 في الماستر شهادة لنیل مذكرة ،العموم�ة الوظ�فة أخالق�ات نظر وجهة من الموظف التزامات العالي، عبد حاحة  19

 . 56 ص، ، 2016 _ 2015 جامعة �سكرة، الحقوق،
 .12 ، ص ، م س ذ ، هجیرة تواتي 20
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 مر فقد والمناس�ة، المالئمة العقو�ة تحدید في �فید الجسامة درجة حسب على التأدیب�ة

 :التال�ة حلا�المر ئري االجز التشر�ع في العموم�ة الوظ�فة في التأدیب�ة األخطاء تصنیف

 82/30221م المرسو حسب األخطاء تصنیف :أوال

 جسامة أو درجة حسب المهن�ة األخطاء بتصنیف التأدیبي المجال في ئري االجز المشرع قام

 :أساس�ة درجات ثالث إلى المرتكب، الفعل

 .األولى الدرجة من األخطاء .1

 .الثان�ة الدرجة من األخطاء .2

 .الثالثة الدرجة من األخطاء .3

 على المشرع   بها جاء الثان�ة و األولى الدرجة من فاألخطاء 82/302 المرسوم خالل من

 الحصر، سبیل على المشرع أوردها فقد الثالثة الدرجة من المهن�ة األخطاء أما المثال، سبیل

 :الذكر السالفة الدرجات �حسب التصن�فات نعرض سوف وعل�ه وألثرها لخطورتها انظر وهذا

  :األولى الدرجة من المهن�ة األخطاء-1

 تعد" على  أنه 82/302 المرسوم من 69 المادة خالل من ئري االجز المشرع نص لقد

 على ینص كما األولى، الدرجة من أخطاء العام االنض�اط العامل بها �مس التي األعمال

 ." المستخدمة للهیئة الداخلي والتنظ�م النموذج�ة األساس�ة القوانین تشر�ع ذلك

 :الثان�ة الدرجة من المهن�ة األخطاء-2

المتعلق �ك�ف�ات  تطبیق  األحكام التشر�ع�ة  الخاصة  �عالقات العمال  11/09/1982 المؤرخ في  82/302المرسوم  21

 .1982، 37الجر�دة الرسم�ة ، العدد ، الفرد�ة
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 یرتكبها التي المهن�ة �األخطاء األمر و�تعلق سا�قتها، من خطورة األكثر األفعال وهي

 وهذا ضرر إحداث ن�ة أو قصد دون  العامة المؤسسة داخل بنشاط ق�امه �مناس�ة الموظف

 إلحاق إلى إضافة والتجهیزات المنشآت علىرارا أض �سبب مما إهمال أو منه غفلة �سبب

 .المستخدمین �أمن تمس ارأضر

 رتكبهاي يالت األعمال  تعد"82/302 المرسوم من 70 المادة نص من نستشفه ما وهو

 الثان�ة درجة أخطاء في وتصنف الثان�ة الدرجة من أخطاء وٕاهمال منه غفلة نتیجة العامل

 :�أتي ف�ما العامل بها یتسبب التي األعمال

 أو الغفلة �سبب المستخدمة الهیئة ممتلكات أو المستخدمین �أمن  أضرارإلحاق -

 .اإلهمال

 واألش�اء األول�ة والمواد واألدوات والماكینات المنشآت �الم�اني، ماد�ة خسائر إلحاق -

 ." اإلهمال أو الغفلة �سبب المستخدمة الهیئة علیها تشمل التي

 قوانینها وضعها عند المستخدمة الهیئات تقیید التحدید هذاراء و من قصد المشرع أن

 الدرجة من المهن�ة األخطاء تحدید عند عيرات أن علیها والتي الداخل�ة، وأنظمتها األساس�ة

 �الم�اني، ماد�ة خسائر إلحاق أو �ممتلكاتها أو المستخدمین �أمن اإلضرار شرط الثان�ة

 على فضال للمستخدمین، األمن وفیر ت وطرق  ممتلكاتها تحدید حر�ة لها تاركا ،.. المنشآت

 .الثان�ة الدرجة من األخطاء صنف علیها �ستند التي العوامل من اإلهمال أو الغفلة عامل إن
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 :الثالثة الدرجة من المهن�ة األخطاء-3

 المقررة للعقو�ة �النظر سا�قتها،وذلك من وأهم�ة خطورة أكثر تعد التي األخطاء وهي

من 71 المادة خالل من ئري االجز المشرع علیها نص وقد عنها المترت�ة ضرار واأل لمرتكبیها

 من خطأ ف�عد لحصرا ال المثال منها و�قصد األخطاء حددت والتي 82/302المرسوم 

 :�أتي ما العامل كابتراك الثالثة الدرجة

 المشرفة السلطات من یتلقاها التي التعل�مات تنفیذ رفض أو معلومات، بإخفاء التل�س -

 تهر�ب إفشائها، محاولة أو التنظ�م في كذلك مصنفة رارأس أو مهن�ة سرارأ إفشاء أو عل�ه،

 �قبول التل�س إخفاؤها، أو مهني طا�ع ذات معلومات أو والتسییر والمعلومات الخدمة وثائق

 أي مع العنف استعمال مهامه، ممارسة في جس�م خطا ارتكاب ،عین�ة أو نقد�ة ه�ات

 بإ�قائه تسمح ال العمل عالقة مدة طوال جنا�ة أو جنحة ارتكاب العمل، أماكن داخل شخص

 رارضأ إلحاق تعمد المخالفة، هذه المختصة المصالح تثبت عندما شغله الذي المنصب في

 .الخ...المستخدمة للهیئة التا�عة �الم�اني ماد�ة

 85/59:22ثان�ا: تصنیف األخطاء التأدیب�ة  حسب المرسوم  

 على  تحدید األخطاء التأدیب�ة  ،بل اكتفى  �اإلحالة  إلى أحكام  85/59لم  ینص المرسوم 

 المتعلق �ك�ف�ات 11/09/1982 المؤرخ في  82/302 من المرسوم 76إلى 61المواد 

المتضمن  القانون األساسي  النموذجي  لعمال  المؤسسات  واإلدارات  23/03/1985 المؤرخ في  85/59المرسوم  22

 .13،1985الجر�دة الرسم�ة ، العدد، العموم�ة
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تطبیق األحكام التشر�ع�ة  الخاصة  �عالقة  العمل  الفردي  ، هذه األخیرة  التي  تتعلق 

 �األخطاء المهن�ة.

 

غیر أن المشرع الجزائري  ومواك�ة للتغیرات  االقتصاد�ة والظروف األمن�ة  التي  عرفتها 

ال�الد فترة التسعین�ات فإنه أضاف قانونین جدیدین لتتمة  أو تغط�ة  جزء من النقص الذي  

 اكتنف المراس�م السا�قة  ف�ما یخص تحدید األخطاء الجس�مة  في  قانونین وهما:

 والمتعلق  �عالقات العمل  الذي  ینص  21/04/1990 المؤرخ في  90/11قانون   .1

على حالة  عزل العامل  المرتكب لخطأ جس�م  تم تحدیده  مس�قا  �النظام الداخلي  

 23للمؤسسة  .

 والمتعلق بتسو�ة  النزاعات   الفرد�ة  11/11/1991 المؤرخ  في  91/29قانون  .2

السابق 90/11 من قانون 73 أن یتمم للمادة 02في  العمل، والذي نص في  مادته 

 ذكره.

 والتي  حصرت   األخطاء الجس�مة  التي  من شأنها  أن تؤدي  إلى تسر�ح العامل  تأدیب�ا   

 دون مهلة  العطلة  ودون عالوة  وهي  األفعال  التال�ة:

إذا شارك  في  توقف جماعي أو تشاوري عن العمل  خرق ألحكام  تشر�ع�ة   •

 الجاري  العمل  بها في  هذا المجال.

، الجر�دة الرسم�ة  المتعلق �عالقات العمال،21/04/1990 المؤرخ في  90/11 من القانون 73 المادة   23

 .17،1990عدد
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 إذا قام  �أعمال  عنف . •

إذا  تسبب في  أضرار  تصیب البنا�ات والمنشئات واالالت واألدوات  المواد األول�ة  •

 واألش�اء األخرى التي  لها  عالقة  �العمل .

 إذا رفض رفض تنفیذ أوامر  التسخیر المبلغ �ه  قانونا. •

 24إذا  تناول  الكحول  أو المخذرات  داخل  أماكن العمل. •

 

 06/03:25تصنیف  األخطاء التأدیب�ة  حسب  األمر  

 بتقسم جدید لألخطاء المهن�ة  إلى أر�عة 06/03جاء المشرع الجزائري  حسب األمر 

 من قانون الوظیف العمومي   المتعلقة  177درجات   �مكن استخالصها من أحكام المادة  

�األخطاء  المهن�ة  ، تعر�فها، تحدیده،وأنواعها إلى جانب   العقو�ات المحددة  لها  

  و ف�ما  یلي  تصنیف األخطاؤ  حسب  األمر  163والمنصوص  علیها  في  المادة  

06/03: 

 -أخطاء  من الدرجة األولى:1

 ق.ع تعتبر على وجه الخصوص  أخطاء  من الدرجة األولى  كاالخالل  178وفقا للمادة  

 �االنض�اط العام  �مكن أن �مس  �السیر الحسن  للمصالح.

 المتعلق بنصوص  النزاعات الفرد�ة للعمال  والتي  تعدل  11/11/1991 المؤرخ  في  91/29 من قانون 02 المادة  24

 68،1991، الجر�دة الرسم�ة ، العدد  سالف الذكر90/11 من قانون 73المادة 
 ، م س ذ. المتضمن القانون األساسي العام  للوظ�فة  العموم�ة  الجزائري 15/07/2006 المؤرخ في  06/03األمر   25
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 -أخطاء من الدرجة  الثان�ة:2

 ق.ع فتشمل  األخطاء من الدرجة  الثان�ة  كافة األعمال  التي  �قوم  179ط�قا  للمادة 

 من خاللها  الموظف �ما یلي:

 المساس سهوا أو إهماال  �أمن  المستخدمین أو أمالك  اإلدارة. •

االخالل  �الواج�ات القانون�ة  األساس�ة  غیر تلك المنصوص علیها  في  المادتین  •

  من نفس القانون .181و 180

 -أخطاء من الدرجة الثالثة:3

 من الوظ�فة العموم�ة  السالف الذكر، فتتمثل في األخطاء من 180وفقا  ألحكام  المادة  

 الدرجة  الثالثة  على الخصوص  في األعمال  التي  �قوم   من خاللها الموظف �ما �أتي :

 تحو�ل  غیر قانوني للوثائق اإلدار�ة. •

 إخفاء معلومات  ذات الطا�ع المهني والتي  من واج�ع  تقد�مها خالل  تأد�ة  مهامه. •

رفض تنفیذ تع�مات   السلطة  السلم�ة   في إطار  تأد�ة  المهام المرت�طة  بوظ�فته   •

 دون مبرر مقبول.

 إفشاء أو محاول  إفشاء األسرار  المهن�ة  . •

استعمال تجهیزات  أو أمالك الدولة  ألغراض شخص�ة  وألغراض خارجة  عن  •

 المصلحة.

 - األخطاء من الدرجة الرا�عة:4
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 إذا قام الموظف 181تعتبر  أخطاء مهن�ة من الدرجة الرا�عة   وفقا  ألحكام المادة   

 �ما یلي:

االستفادة من  امت�ازات  من أ�ة  طب�عة كانت   �قدمها له  شخص  طب�عي  •

 أومعنوي  مقابل  تأدیته  خدمة في إطار  ممارسة وظ�فته.

 ارتكاب  اعمال  عنف على أي شخص في  مكان العمل. •

التسبب عمدا  في أضرار  ماد�ة جس�مة  بتجهیزات  وأمالك  المؤسسة  أو  •

 اإلدارة  العموم�ة  التي  من شأنها االخالل  �السیر الحسن  للمصلحة.

 اتالف وثائق  إدار�ة  قصد اإلساءة إلى السیر  الحسن للمصلحة. •

تزو�ر  الشهادات  أو المؤهالت  أو كل  وث�قة  سمحت له  �التوظیف  أو  •

 �الترق�ة.

 الجمع بین الوظ�فة  التي �شغلها  ونشاط مر�ح  اخر. •

 تصنیف خطأ اخر  لم یرد تصن�فه  ضمن أي  من 184كما أضاف المشرع  في  المادة   

 یوما  متتال�ة  على 15الدرجات  سالفة  الذكر  وهو حالة  تغیب  الموظف لمدة تز�د عن 

األقل  دون مبرر مقبول  فتتخذ  هنا السلطة التي  لها صالح�ة التعیین  إجراء العزل �سبب  

 اهمال  المنصب  �عد إعداده  وفقا  لك�ف�ات  تحدد وفقا  للتنظ�م. 
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وال  �مكن  للموظف كان محل  عقو�ة  تأدیب�ة  وهي  التسر�ح  أو العزل  أن یوظف من 

 26جدید في  الوظ�فة العموم�ة.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  السایق ذكره.06/03 من األمر 185-184 المواد  26
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 المبحث الثاني: العقوبة التأدیبیة

 المطلب األول :مفھوم العقوبة التأدیبیة
إن مصطلح العقو�ة التأدیب�ة  قد أسال  حبر الفقهاء �غزارة كبیرة  فقد نتج عنه  مفاه�م 

مختلفة ومتنوعة وذلك بتحدید تعر�فات  لها، حیث نجدها تأخذ اسم الجزاء الـتأدیبي أو 

العقو�ة التأدیب�ة  فكالهما  له نفس المعنى  وعل�ه یتم التطرق  إلى تحدید مفهوم العقو�ة 

 التأدیب�ة  في  كل  من الفقه  والقضاء والتشر�ع، وكذا تمییزها  عن العقو�ة الجزائ�ة.

 التعر�ف الفقهي  للعقو�ة التأدیب�ة: 

 لقد تعددت التعر�فات الفقه�ة  للعقو�ة التأدیب�ة  ت�عا لوجهة النظر التي یتبناها  كل فق�ه  

فهناك  من �عرفها �النظر  إلى محلها  وطب�عتها، وهناك من �عرفها  �النظر  إلى األهداف  

المرجوة منها، في  حین  �عرفها  آخرون اعتمادا  على نوع�ة  األفعال  المسب�ة  لها، حیث  

نجد الفق�ه  فالین  عرفها �أنها "سلطة  في إ�قاع العقو�ة التأدیب�ة  على الموظف العمومي  

تناله  في  المزا�ا  التي  یتمتع  بها  �سبب الوظ�فة أو تحرمه من الوظ�فة   نفسها  إذا  

 27ارتكبها  خطأ یتعارض  مع  واجب  الوظ�فة"

،ص 2011، منشورات   ز�ن الحقوق�ة، األردن،العقو�ات الوظ�ف�ة  :دراسة مقارنة عامر  ابراه�م  أحمد الشمري ،  27

35. 
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في  حین  عرفها  دیلبر�ه على أنها "ذلك اإلجراء الفردي  الذي تتخذه اإلدارة   �غ�ة  قمع 

 28المخالفة  الـتأدیب�ة  والذي  من  شأنه  أن یرتب نتائج سلب�ة  على ح�اة الموظف العمل�ة"

 

أما  في  الفقه العر�ي  فنجد   أن   الدكتور  مصطفى حسن   دو�دار  عرفها �أنها "ذلك 

الجزاءات  التي  �مكن توق�عها  على الموظفین العمومیین  الذین  یرتكبون  جرائم تأدیب�ة 

"29 

أما  سامي  جمال  الدین  فقد عرفها  على أنها "جزاءات  �قررها  القانون لمعاق�ة   

الموظفین العمومیین   مرتكبي  المخالفات التأدیب�ة   ممن   تتقرر مسؤولیتهم  التأدیب�ة   

عنها  ومن شأنها  التأثیر على   الوضع  األدبي  أو المال للموظف أو إنهاء عالقته 

 30�السلطة اإلدار�ة "

 المطلب الثاني:أنواع العقوبات التأدیبیة  في  الوظیفة العمومیة
تتعدد صور  العقو�ات التأدیب�ة  المقرر توق�عها على الموظف عند ثبوت  ارتكا�ه  للخطأ 

التأدیبي  و تختلف  �النظر إلى طب�عة الوظ�فة  ومكانة  شاغلها، وتتدرج  في  سلم 

، 2006، دار هومة  للط�اعة والنشر والتوز�ع، الجزائر، تأدیب الموظف العام في  القانون الجزائري كمال  رحماوي ،  28

 .88ص
، النظام القانوني  لتأدیب  الموظف العام  في  �عض  الدول  العر��ة واألورو��ة  :دراسة مقارنةأماني  بدر فراج،  29

 .370-369، ص ص 2010دار الفكر  والقانون للنشر والتوز�ع، المنصورة،
 .39-38عامر  ابراه�م  أحمد الشمري، م س ذ ، ص  30
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تصاعدي  في  بدایته  اخف العقو�ات كاإلنذار أو التو�یخ  وفي  نهایته  أشدها  جسامة  

 والمؤد�ة  لقطع  را�طة  التوظیف �صفة نهائ�ة .

كما أن العدید من األخطاء  �مكن أن  تكون  موضوع عقو�ة  واحدة في  حین  و�استثناء 

الطا�ع التكمیلي  للعقو�ة  الذي  �مكن  أن �شتمل  على  اإل�عاد  المؤقت   من الوظ�فة  

والشطب  من جدول  الترق�ة فإنه  ال �مكن المعاق�ة  على نفس  هذه الوقائع  أكثر من مرة، 

و �مكن أن  تنص  القوانین األساس�ة الخاصة   نظرا  لخصوص�ات  �عض  األسالك ، 

  163على عقو�ات  أخرى  في  إطار  الدرجات  األر�ع  المنصوص علیها  في  المادة 

و سنتعرض ألر�عة  تقس�مات  رئ�س�ة  31 06/03قانون الوظ�فة العموم�ة   من األمر  

 ألنواع العقو�ات  في  الوظ�فة  العموم�ة  وفقا للتشر�ع الجزائري : 

 

 

 -العقو�ات األدب�ة:1

 اإلدارة تمارسه وقائ�ا اريتحذ تكون  أن تعدو ال ألنها جسامة التأدیب�ة العقو�ة درجات أقل وتعد

 لتوق�ع �عرضهم مما المخالفة ارتكاب إلى مستق�ال العودة دون  موظفیها،للحیلولة مواجهة في

 تندرج �مفردات األدب�ةت العقو�ا خص وقد ئري زاالج المشرع تبناه ما وهذا اشد، جزاءات

 .التو�یخ التنب�ه،اإلنذار،:منها مختلفة تسم�ات تحت

 ،دیوانالمهنة وأخالق�ات ال�شر�ة الموارد تسییر منظور من والتحول التطور بین العموم�ة الوظ�فة ،مقدم سعید31
 435 ،ص2010ئر،االجز عكنون، بن الجامع�ة، المطبوعات
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  :"تصنف العقو�ات    والتي  تنص06/03 من األمر  163وهو ما نجده  في  المادة  

 أر�ع  درجات  الدرجة األولى : 04الـتأدیب�ة   حسب  جسامة  األخطاء  المرتك�ة   إلى 

 التنب�ه  -اإلنذار  الكتابي-التو�یخ.....".

 - العقو�ات المال�ة:2

 یتقاضاها نقد�ة م�الغ وخصم قطع من �ه یلحق وما الوظ�في المرتب على تنصب وهي

 المادة خالل من المال�ة �العقو�ات اخذ قد هنا ئري زاالج والمشرع ،1 دور�ة �صفة الموظف

 :صور عدة تتخذ والتي أعاله األمر من 163

 .المرتب من الخصم •

 .منها الحرمان أو العالوة تأجیل •

 . المرتب خفض •

 .الترق�ة من الحرمان •

 .الوظ�ف�ة الفئة خفض •

 .الدرجة خفض •

 

 -عقو�ة الوقف المؤقت عن الوظ�فة:3

 لفترة الوظ�ف�ة �طةاالر توقیف عل�ه و�ترتب سبق مما جسامة أشد �عد العقو�ات من النوع وهذا

 عن المؤقت االست�عاد كذلك لها �قال المؤقتة العمل عن الوقف فعقو�ة العمل، عن مؤقتة
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 ، األخرى  التشر�عات من شدة أقل �عتبر العقو�ة هذه في ئري االجز الوظ�ف�ة،والمشرع األعمال

 جسامة حسب أ�ام ثمان�ة إلى أر�عة من أو أ�ام ثالثة إلى یوم بین ما المدة قید حیث

 03-02 في  الفقرتین 06/03 من األمر  163المادة عل�ه نصت ما وهو المرتك�ة األخطاء

 كما یلي :

 .أ�ام )3( ثالثة إلى)1 (یوم من العمل عن التوقیف :الثان�ة الدرجة 2-

 .أ�ام )8(ثمان�ة إلى  أ�ام)4( أر�عة من العمل عن التوقیف :الثالثة الدرجة 3-

 :الوظ�فة من التسر�ح عقو�ة -4

 وأكثرها جسامة التأدیب�ة العقو�ة درجات أشد وهي التسر�ح �مصطلح ئري االجز المشرع أخذ

 وضعت وقد الموظف، عن الوظ�فة وال�ة وزوال الوظ�ف�ة �طةراال قطع عل�ه قسوة،و�ترتب

 للق�ام الموظف صالح�ة عدم خاللها من تبین التي الجس�مة األخطاء لمواجهة العقو�ة هذه

 163 تقو�مه . وقد نصت المادة   إلى الهادفة والسبل الوسائل كل واستنفاذ الوظ�فة �أع�اء

-الدرجة  الرا�عة 4 في  البند األخیر  من الفقرة  الرا�عة  �قولها :"06/03من  األمر 

 ......التسر�ح"

 

 المطلب الثالث: ضوابط العقوبة التأدیبیة
إن العقو�ة التأدیب�ة  لها  ذاتیتها الخاصة التي  تمیزها عن العقو�ة  الجنائ�ة  فهي ال  تمس  

كأصل  عام ح�اة  الموظف أو  حر�ته،  وٕانما  تمس  مركزه الوظ�في، و�هذه المثا�ة  فإنها 

ذات طب�عة  وظ�ف�ة  فضال عن طا�عها اإلداري  ، وهي  فوق  هذا عقو�ة قانون�ة  ال تتقرر 
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إال �مقتضى  أداة  قانون�ة  مما یجعلها  وسیلة اإلدارة  الفعالة  لردع موظفیها وزجرهم عن 

 ، وعل�ه  فإن  أهم 32اإلخالل  بواج�اتهم الوظ�ف�ة ضمانا  لحسن سیر المرافق العامة

 الم�ادئ التي  تقوم علیها العقو�ة التأدیب�ة   تتمثل في :

:�عني أنه ال جر�مة  إال بنص قانوني  �حدد تلك الجر�مة -مبدأ  شرع�ة العقو�ة التأدیب�ة1

 التأدیب�ة للسلطة یجوز ال أنه المبدأ هذا �عنيو33والجزاء المقرر لها  �ألفاظ  كاف�ة ومحددة.

 .تشر�ع�ا یتقرر لم اءاجز التأدیب�ة المخالفة مرتكب على توقع أن

وتجدر اإلشارة  إلى أنه  یترتب  على تطبیق هذا  المبدأ األخذ �مجموعة  من  الم�ادئ 

 تتمثل في:

 . العقو�ات بین الجمع جواز عدم مبدأ-2

 یجوز ال " خالل من المبدأ هذا عن تعبیر أحسن المصر�ة العل�ا اإلدارة محكمة حكم �عد

 على القانون  ینص لم أصلیین، بجزائیین مرتین الواحد الذنب عن المذنب العامل معاق�ة

 جزاء وقع إذا و ألخر، ت�عا أحدهما اعت�ار القانون  �قصد لم جزائیین أو بینهما، الجمع جواز

 مادام الفعل عن التأدیبي الجزاء لتكرار ذلك �عد وجه فال ارتك�ه، فعل عن عامل على تأدیبي

 اإلدار�ة للسلطة �مكن ال أنه هو هنا المقصود و. 34 " قبل من عنه یجزى  الذي �عینه هو

 الموظف تعرض حالة في إال واحد، خطأ ارتكاب مقابل الموظف على عقو�تین توقع أن

. 86كمال  رحماوي ، م س ذ، ص 32
،دار الفكر  العر�ي ، مصر 1،ط :دراسات  فقه�ة  مقارنةاإلدار�ةالنظام القانوني  للعقو�ات   دمحم سعید فودة ،  33

. 200، ص2007
 102 ص، م س ذ ، ، رحماوي  كمال 34
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 عن مختلفة �عقو�ات الموظف معاق�ة عدم �عني ال هذا أن إال ت�ع�ة، أخرى  و أصل�ة لعقو�ة

  التأدیبي والجنائي في  نفس  الوقت .كالعقاب الخطأ نفس ارتكاب

 .الوقت نفس في الجنائي و التأدیبي

 .التأدیب�ة العقو�ات رجع�ة عدم مبدأ :-3

 على أثر أي لها تكون  ال التأدیب�ة، العقو�ة على تترتب التي النتائج أن �عني المبدأ هذا إن

 ترد ال �حیث( التأدیبي القرار صدور تار�خ من ابتداء إال اإلدار�ة، العام الموظف وضع�ة

، فال  �مكن  أن  تؤثر  العقو�ة  التأدیب�ة  على الحقوق  .)التأدیب�ة المخالفة ارتكاب على

 والمراكز القانون�ة  المكتس�ة  للموظفین �أثر رجعي  .

 :یلي ف�ما نجملها المبدأ هذا على االستثناءات �عض ترد وقد

 حالن فإ جس�م، إداري  لذنب اقترافه �سبب العمل، عن العام الموظف توقیف حالة في •

 .فصله على التأدیب�ة اللجنة �موافقة توق�فه، تار�خ إلى تمتد الموظف فصل

 .العام للموظف مصلحة فیها تكون  التي الحاالت في الرجعي �األثر �سمح •

 . التأدیب�ة العقو�ة في المساواة مبدأ -4

 ما االجتماع�ةومراكزهم  األشخاص �اختالف التأدیب�ة العقو�ة تختلف أال المبدأ هذا ومقتضى

 المخالفة بنفس المتعلقة والمال�سات الظروف نفس جم�عا لهم �النس�ة تحققت قد دامت

 في المساواة مبدأ مع یتنافى ال فإنه مخففة، أو مشددة ظروف من بها اقترن  وما المرتك�ة

 الشخص�ة الظروف زاءالج توق�ع عند التأدیب�ة السلطة قبل من االعت�ار في األخذ العقو�ة
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 المال�سة للموظف السابق الوظ�في السلوك رعي ا ت أن فعلیها حدة، على موظف لكل

 �الوظ�فة، تتعلق مرفق�ه أو الموظف �شخص تتعلق شخص�ة كانت سواء المرتكب للخطأ

 35إضافة  إلى االعت�ارات  اإلنسان�ة.

 إذ المبدأ، هذا تبني في 302 / 82 المرسوم من 74 المادة نص الجزائري  المشرع اتخذ قد و

 األحكام یخالف أو المهن�ة واج�اته أداء في �قصر عامل على الضوء تسلط أن لإلدارة �مكن

 .مركزه كان مهما التأدیب�ة العقو�ات إحدى التنظ�م�ة و التشر�ع�ة

 شرعیته، ینفي ال وهذا التأدیبي المجال في المبدأ هذا إلى یتطرق  فلم 03 / 06 األمر أما

 عند العدالة �ه وتقضي للقانون  العامة الم�ادئ من لكنه تط�قه أن اإلدارة على �ستوجب كما

 وحقوق  ضمانات مجال في الجزائري  المشرع عل�ه نص فقد ذلك إلى إضافة أحكامها إصدار

 آرائهم �سبب الموظفین بین التمییز یجوز ال " 03 / 06 األمر من 27 المادة في الموظف

 .36" االجتماع�ة أو الشخص�ة ظروفهم من ظرف أي �سبب أو أصلهم أو جنسهم أو

و �عني  هذا  المبدأ "أن تراعي  سلطة الـتأدیب -التناسب بین العقو�ة  والخطأ التأدیبي : 5

عند توق�ع العقو�ة التأدیب�ة  على الموظف المخالف  مدى تناسبها  مع درجة المخالفة  التي  

، فتقدیر 37ارتكبها الموظف أخذة في  عین االعت�ار  الظروف والمال�سات  لهذه المخالفة" 

. 88،ص ،مس ذ خل�فة المنعم عبد العز�ز عبد  35
 .س ذ  06/03 األمر من ، 27 المادة أنظر 36
 .185،ص 2007، دار  الثقافة للنشر والتوز�ع، األردن ،2 ،جالقانون اإلداري كنعان نواف،  37
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خطورة المخالفة  أمر �ستنتج من طب�عة  وظروف  إضراره �المصلحة العامة وتأثیره السلبي  

 38على  أداء الجهاز اإلداري .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .77،ص 2008 ، دار الكتاب  الحدیث، القاهرة ،1 ،طضوا�ط العقو�ة  اإلدار�ة  العامةعبد العز�ز خل�فة ،  38
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 الفصل الثاني:الضمانات السابقة  والالحقة للعقوبة التأدیبیة 

 السلطات المختصة بالتأدیب :األول المبحث

 وعناصر خصائص أحد �عتبر ألّنه إدارته إلى األصل في العام الموظف تأدیب حق �عود

 في لها الموكلة الصالح�ات و العامة السلطة امت�ازات من �ه تتمتع �ما و الرئاس�ة، السلطة

 المناس�ة اإلجراءات اتخاذ و موظفیها أعمال مراق�ة لها توكل فمنطق�ا أعمالها، ممارسة

   .39إزاءها

 لاللتزامات إخالالً  الموظف عاتق على الملقاة االلتزامات و للواج�ات احترام عدم كل �عتبر

 الوظ�فة مجال في مختصة سلطة ستوّقعها التي و التأدیب�ة، للعقو�ات صاح�ه �عرض مما

 : 40ةالتالي الفروع خالل من لمعرفتها سنتطرق  ذلك لمعرفة و العاّمة،

 الرئاسیة السلطة -1

 الدعوى ك تحري  حق �مفردها لإلدارة ف�ه �كون  الذي التأدیبي النظام النظام، بهذا �قصد

 تتدرج و ، 41المذنب الموظف على التأدیبي الجزاء توق�ع منه و األدلة عن والتحري  التأدیب�ة

 أمام الرئ�س أو رئ�سه أمام المرؤوس ُ�سأل حیث ، األعلى إلى األدنى من التأدیب�ة المسؤول�ة

 العام القانون  في الماجستیر  رسالة،األردني القانوني النظام في العام الموظف تأدیب ضمانات السل�مات، مطلق فایز 39

 4 ص، ، 2013 األردن، الشرق األوسط، جامعة
 المركز واالقتصاد�ة، القانون�ة للدراسات االجتهاد مجلة ،الجزائر في العام للموظف التأدیب�ة اإلجراءات أوراك، حور�ة 40

 14 ص، الجزائر، ، 2012 جانفي  األول، العدد محكمة، سداس�ة الجامعي لتامنغست،
 134 ص، السابق، المرجع رحماوي، كمال 41
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  . 42 الدولة رئ�س أمام مسئوال �كون  الذي المختص الوز�ر إلى صوال و منه أعلى هو من

 الحق�قي والتكییف �التشخ�ص والعلم اإللمام شأنها من التي الوحیدة هي اإلدارة فسلطة

 السلطة تستط�ع ال ومنطق�ا الوظ�فة ظروف إلى ذلك و�عود التأدیبي، للخطأ والفعلي

 أن شأنه من الرئ�س ید من السلطة وانتزاع اإلدار�ة، الح�اة عن �عیدة ألنها ذلك القضائ�ة

 حسم في السرعة یتطلب والتأدیب اإلدارة داخل والفوضى االضطراب �سود �التالي هیبته �فقد

 .وهدفه ق�مته فقدت وٕاالّ  التأدیب

 فعال�ة ذات ضمانات وتوفیر حدته، من التخفیف أجل من النظام هذا على تعد�الت تدخل قد

 :یلي ف�ما التعد�الت هذه نلخص أن �مكن وعل�ه للموظف،

 تلزم فال استشار�ا رأیها �كون  وقد الجزاء، توز�ع قبل معینة هیئة برأي الرئاس�ة السلطة التزام

 .�ه تأخذ أن بد فال ملزما رأیها �كون  وقد �ه، الرئاس�ة السلطة

 تعرض التي التأدیب�ة القضا�ا في الفصل حر�ة لها �كون  �التأدیب خاصة مجالس إنشاء

 43.علیها

 .القضائي النظام-2

 هذا جعل و الجنائ�ة الدعوى  من التأدیب�ة الدعوى  �اقتراب النظام هذا في التأدیب یتمیز

 و�قتصر مطلقا فصال الرئاس�ة السلطة �فصل یتمیز و الصح�ح، �المعنى قضائ�ا النظام

 ، 2011 الحقوق�ة، ز�ن منشورات الثان�ة، الط�عة ،)مقارنة دراسة( الوظ�ف�ة العقو�ات ،الشمري  أحمد إبراه�م عامر 42

 105 ص،
 .135-134ص ص ،م س ذ رحماوي، كمال 43
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 خاصة لجنة المشرع ینشئ قد كما فقط، المخطئ الموظف إلى االتهام توج�ه على دورها

 فهذا .اإلدار�ة الن�ا�ة تدعى و المحاكم أمام االدعاء تتولى و التأدیب�ة، الدعوى  برفع تقوم

 متا�عة في والطمأنینة الضمانات أقصى للموظفین توفر محددة تأدیب�ة إجراءات وجود یتطلب

 من التأدیب�ة الدعاوى  ضوئه على تخرج قضائي تخصص على �قوم أي التأدیب�ة، الدعوى 

 التسییر لمهام تتفرغ اإلدارة یجعل النظام فهذا 44 .العاد�ة وكذلك اإلدار�ة المحاكم اختصاص

 �مكن القضائي النظام إلى انتقادات وجهت ولقد المختصة، للسلطة العقاب مجال وترك

 :یلي ف�ما إیجازها

 التأدیب رسالة هما ال�عض �عضهما عن منفصلتین رسالتین بین یخلط النظام هذا •

 ال جزء هو التأدیب أما القانون  تطبیق على السهر مهمته فالقاضي القاضي، وعمل

 .الرئاس�ة السلطة من یتجزأ

 وم�ادئت �أساس�ا اإللمام بوسعه فل�س اإلدارة، وواقع مجال عن �عید القضاء مجال •

 .�صدره سوف الذي الحكم نوع�ة على یؤثر قد الذي األمر العامة، الوظ�فة

 یتطلب الذي التأدیب عكس وال�طیئة، الشاقة وٕاجراءاتها التقاضي عمل�ة عن ناه�ك •

 .االنض�اط قضا�ا في الفصل في الحسم

ع توقي إلى فتلجأ المعقدة القضائ�ة اإلجراءات القضائي النظام ظل في اإلدارة تتجنب •

 تتفق ال عق�ات األح�ان غالب في اختصاصها،وهي في تدخل التي العقو�ات

 عاشور، ز�ان جامعة ماستر، شهادة متطل�ات الستكمال مذكرة ،العمومي الوظیف قانون  في التأدیب ،هجیره تواتي 44

 24،ص 2014-2013الجلفة،
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 مصر و ألمان�ا من كل النظام بهذا وتأخذ العام، المرفق في االنض�اط وضمانات

 .سو�سرا و وهولندا ، 45 العر��ة

  :السلطات   ش�ه القضائ�ة-3.

 المتساو�ة اإلدار�ة اللجان في تتمثل للتوظیف العام القانون  في القضائ�ة ش�ه السلطات إن

 من متساوي  عدد من تتشكل اللجان وهذه تأدیبي، كمجلس المجتمعة المختصة األعضاء

 دائمین أعضاء من وتتكون  بینهم، من ینتخبون  الذین الموظفین وممثلي اإلدارة ممثلي

 46.الدائمین مع العدد في یتساوون  إضافیین وأعضاء

 �التساوي، العامة والمنشآت المحل�ة والوال�ات المركز�ة اإلدارة مستوى  على اللجان هذه تتكون 

 الوز�ر من �قرار المركز�ةاإلدارات  مستوى  على اإلدارة �مثلون  الذین الموظفین تعیین و�تم

 العامة المدیر�ة يأر أخذ تعیینهم قبل و�شترط اإلدار�ین المتصرفین بین من المختص

 الهیئات مستوى  على اإلدارة   �مثلون  الذین األعضاء یخص ف�ما أما47 .العمومي للتوظیف

 المختص المدیر أو الوالي من رار بقتعیینهم فیتم -العامة والمنشآت الوال�ات – الالمركز�ة

48 

 .137-136ص ص ، الجزائري  القانون  في العام الموظف تأدیب ،رحماوي  كمال 45
 .1984 لسنة 84/10 من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة  46
 الجامعة دار منشورة، ماجستیر رسالة .المقارنة، دراسة ،الجزائري  التشر�ع في العام الموظف تأدیب سلطة سل�م جدیدي، 47

      260، ص 2011 اإلسكندر�ة، الجدیدة
. 1984 لسنة 84/10 من المرسوم التنفیذي رقم 8 المادة    48
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 التي المخالفات في �النظر تأدیب كمجلس مجتمعة األعضاء المتساو�ة اللجان وتختص

لسنة 06/03من األمر 163 حسب  ما تشیر له   المادة  .�عةاوالر الثالثة الدرجة في تدخل

2006. 

 المبحث الثاني:الضمانات  السابقة على توقیع العقوبة  التأدیبیة

تتمثل هذه الضمانات  المقررة قانونا  في  اإلجراءات  التأدیب�ة  قبل  اتخاذ  أي  عقو�ة 

تأدیب�ة في  مواجهة الموظف   والتي  تضمن  له   عدم التعرض  لالضطهاد  والتعسف  

من طرف  السلطة  التأدیب�ة  وتكفل  له  الحما�ة والطمأنینة  التامة، و هي  في  ذات 

الوقت  وسیلة  لمصلحة  اإلدارة في  كشف  الخطأ ومالحقة  الموظف  المخطئ ، ومعاقبته  

العقو�ة المناس�ة  والعادلة  �ما  �حقق في  آخر األمر  حسن األداء الوظ�في  في  المرافق  

لقد أقر المشرع  الجزائري للموظف المتا�ع تأدیب�ا جملة من العامة  وسیرها  �انتظام،و

 الضمانات  السا�قة   على  اتخاذ العقو�ة  الـتأدیب�ة في  حقه ،والتي  تتمثل في:

 المطلب األول:المواجھة
 

وتعني  هذه الضمانة إ�قاف  الموظف على حق�قة  التهم المنسو�ة إل�ه  وٕاحاطته علما 

،فإذا رأت السلطة التي  لها  49�مختلف األدلة  التي  تشیر على  ارتكا�ه  مخالفة  تأدیب�ة

صالح�ة  التعیین أن األعمال التي �قوم  بها الموظف تشكل  خطأ �ستوجب عقو�ة تأدیب�ة 

.كان  واج�ا  علیها إعالم  الموظف المخطئ �ما نسب إل�ه من أخطاء و ذلك من أجل  

، منشأة المعارف، الضمانات التأدیب�ة في  الوظ�فة  العامةعبد العز�ز عبد المنعم خل�فة،  49

 .128،ص1،2003،طاإلسكندر�ة،
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تحقیق أكبر قدر من الشفاف�ة  في  المجال الـتأدیبي.و هو   ما  من شأنه أن �ساعده في 

 50تحضیر دفاعه  ودرء االتهام عن نفسه.

: تبنى التشر�ع الجزائري  هذا المبدأ في  العدید من حق االطالع على الملف التأدیبي

 على حق  الموظف في إطالعه على  ملفه 167النصوص التشر�ع�ة  حیث نصت المادة 

)یوما  15التأدیبي بنصها" وأن �طلع  على كامل  ملفه  التأدیبي في أجل  خمسة عشر(

 ابتداء من تحر�ك  الدعوى التأدیب�ة"

أساس  هذه العمل�ة  هو إظهار الحق�قة حتى یتسنى لإلدارة  أن تبني التحقیق التأدیبي:

قرارها   التأدیبي على أسس شرع�ة ، فهو یرمي إلى معرفة الظروف التي أرتكب فیها الذنب  

اإلداري  ، و�التالي  یتعین  على المحقق الوقوف على آراء الشهود واالستماع إلى 

، ونظرا  لما �شكله 51توض�حات الموظف  المتهم خاصة إذا  األمر  تعلق  �أخطاء جس�مة 

التحقیق من ضمانة �الغة األهم�ة  فقد أستقر القضاء على �طالن   الجزاء التأدیبي وما قد  

یترتب  عل�ه من إجراءات إذا لم  �س�قه  تحقیق مع الموظف وسماع  أقواله وتحقیق  

 دفاعه.

  المطلب الثاني:حق  الموظف في  الدفاع
 المحددة لك�ف�ات تطبیق المادتین 2004 أفر�ل 12 المؤرخة في 05�الرجوع للتعل�م�ة رقم 

 نجد أنها نصت على ضرورة أن یذكر في االستدعاء 59-85 مـن المرسـوم130-131

 الفقه واالجتهاد القضاء أراءالوظ�فة العموم�ة  في  الجزائر :دراسة تحلیل�ة على ضوء  عبد الحك�م  سواكر ،  50

 .209، ص2011 ، مزوار للمطبوعات ، الجزائر،اإلدار�ین
 .156،ص2006، دار  هومة للنشر والتوز�ع، الجزائر،، تأدیب  الموظف العام  في  القانون الجزائري كمال  رحماوي  51
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الدفاع عن نفسه أما شخص�ا أو  الموجه للموظف المراد مثوله أمام لجنة التأدیب حقه فـي

 بواسطة شخص آخر، و�تضح من هذه النصوص االهتمام الكبیر �ضمان حـق الـدفاع

للموظف المتهم لتتجلى حق�قة االهتمام ومدى صحته، ولكي یدافع المتهم �كل الوسائل 

الممنوحة له قانون�ا، و�قتضى هذا الحق إحاطة المتهم علما �كافة المخالفات أو التهم 

 الموجهة إل�ه وأدلة االتهام حتى یتمكن من الرد علیها.  

كما یجب إتاحة الفرصة للموظف لكي یبدي ما �شاء من أوجه الدفاع سواء شفاهة أو كتا�ة 

دون أي معوقات. كما �مكن للموظف توكیل محامي أو شخص آخر من داخل الوظ�فة أو 

 302-82 من المرسوم 65المادة   حیـث نصـت52خارجها، یرى أنه �ستط�ع الدفاع عنـه .

 على أن الموظف �مكنه أن �ستعین لدى االستماع إل�ه بإحدى العمال أو شخص آخـر

  53یختاره.

 :هي نذكرها أن یجب المالحظات من جملة هناك

 .للموظف هذا وترك الشهود �حدد لم المشرع أن -

 وصل مقابل استدعاؤه وتم التأدیبي المجلس عن قاهرة قوة �سبب الموظف تغیب إذا -

 �مبرر غ�ا�ه ُیبرر أن شرط التأدیبي، المجلس أمام ل�مثله مدافع یختار أن له استالم،

 .قوي 

 .152كمال رحماوي، المرجع السابق، ص   52
 21، ج.ر.ج.ج رقم: المتضمن قانون اإلجراءات المدن�ة و اإلدار�ة 2008 فبرایر 25 المؤرخ في 09-08القانون  53

 2008 ابر�ل 23الصادرة في 
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  زلزال، :مثال قاهرة قوة تحت كان و المنصب عن تخلي حالة في الموظف كان إذا  -

 قصوى  كمدة شهر�ن لمدة توق�فه یتم االعتذارات، �ستلم لم و مرتین إعذاره یتم

 إذا التعیین، سلطة طرف من القانون  �قوة الموظف هذا �عزل ثم �منص�ه، لاللتحاق

 تنظر أن فلها التعیین، لسلطة قطع�ة وأدلة مبررات الموظف وقدم القاهرة القوة زالت

 .إدماجه إعادة في األعضاء المتساو�ة اللجنةة �معي

العقوبة  توقیع على الالحقة الضماناتالمبحث الثالث: 
تهدف  اإلجراءات التأدیب�ة  إلى إقامة  التعادل والتوازن  بین كفتي  اإلدارة  و الموظف 

وتسعى أ�ضا إلى دعم اإلدارة في  معرفة  مرتكب المخالفة  وتوق�ع العقو�ة  التأدیب�ة  

المناس�ة  �ما �كفل  المصلحة  العامة و�حقق فاعل�ة  اإلدارة  و یراعي أ�ضا  فیها حق 

الموظف في  محاكمة  عادلة  تتوفر فیها  جم�ع  الضمانات  الالزمة ما یؤدي  إلى 

 الجزاء توق�ع على السا�قة الضمانات إلى إضافةاطمئنان  وسالمة  حر�ته  الشخص�ة ، ف

 مساءلة في وحقه الوظ�في مركزه حما�ة أجل من العام المشرع للموظف منحها التي التأدیبي

 الذي التأدیبي الجزاء یتضمن الذي التأدیبي القرار صدور �عد أ�ضا ضمانات منحه قد عادلة

 .عل�ه ینّفذ أو العام له الموظف سیخضع
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  كضمانة لتوقیع العقوبة التأدیبیةاإلدارة حیادالمطلب األول :
�عد الح�اد من أهم الضمانات   التأدیب�ة   ، فمن   م�ادئ العدالة  اطمئنان المتهم إلى 

ح�ادة الفرد أو الهیئة  التي  تحاكمه ، ورغم ذلك  لم  تحظ �مضمون  محدد وال  بوسیلة  

فعالة تكفلها  ، و�رجع ذلك  إلى الطا�ع  اإلداري  الذي  الزم  التأدیب  في  المرحلة  

األولى  ، فلم  یتطرق المشرع  إلى تعر�ف  مبدأ الحیدة، في  حین  تصدى الفقه  إلى ذلك  

�القول  أن الحیدة  هي  ال یجوز أن  �شترك  شخص واحد  في  م�اشرة  إجراءات  التحقیق 

 54والحكم  في  الدعوى  التأدیب�ة  التي  ترفع   بناءا  على ذلك  إلى التحقیق.

اإلداري  التظلم المطلب الثاني:
 

 التي الشكوى  أو االلتماس هو اإلداري  التنظ�م " : �قوله عوابدي عمار الدكتور عرفه لقد

 إدار�ة وأعمال قرارات في الطاعنین اإلدار�ة السلطات إلى والمصلحة الصفة أصحاب �قدمها

   " 55اإلدار�ة األعمال هذه تعدیل أو سحب أو بإلغاء مطالبین و الشرع�ة، �عدم

والتظلم  ضمانة  هامة   وهو جائز ولو لم تنص  على إلزامیته  قوانین الوظ�فة  وهو وسیلة  

للتعبیر عن  الضرر من القرار  التأدیبي اإلداري  �قدمه الموظف إلى الجهة اإلدار�ة التي  

أصدرت القرار أمال  في أن تعید اإلدارة  النظر في  قرارها الذي أحدث ضررا �مركزه 

الوظ�في حتى تقوم �التعدیل أو �سح�ه و�ذلك تغني الموظف على التقاضي طل�ا لل�طالن أو 

    301 ،صم س ذ جدیدي، سل�م  54
 الثاني، الجزء اإلدار�ة، الدعوى  نظر�ةي:الجزائر القضائي النظام في اإلدار�ة للمنازعات العامة النظر�ة عوابدي، عمار 55

   .366،ص 1995،الجزائر الجامع�ة، المطبوعات دیوان
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 قرارات أصدرته من ف�ما النظر إلعادة المجال �فسح و اإلدارة �المقابل و�عطي ،56اإللغاء

 .نوعین على وهو

 م�اشرة،أي تعلوه التي السلطة أمام الموظف یرفعه الذي الطعن وهو :الوالئي التظلم _ 1

 التصرف المخالف ُمصدر إلى المصلحة صاحب فیتقدم التأدیبي، للقرار المصدرة السلطة

 أو إلغائه �سح�ه،أو إما تصرفه في النظر إعادة منه یلتمس هیئة، أو فرداً  سواء لرأ�ه للقانون 

 شأنه فمن تظلم والئي ف�سمى والئ�ة السلطة كانت فإذا المرتكب، الخطأ �علم �عدما تعدیله

 العقو�ة على الحق �اإل�قاء لها األعضاء المتساو�ة اإلدار�ة اللجنة و التأدیبي، الجزاء توقیف

 .57للتظلم استالمها تار�خ من أشهر 3 خالل تخف�فها أو

الرئاسي  التظلم _

هو أن  یرفع صاحب الشأن تظلما رئاس�ا  أمام السلطة  الرئاس�ة أي الجهة األعلى  من تلك 

 ،و التي  لها الحق في  تعدیل أو سحب  أو إلغاء ما �صدر 58التي أصدرت  القرار التأدیبي

عن الجهات التا�عة لها  من القرارات التي ال تتفق مع القانون إعماال لمبدأ رقا�ة  اإلدارة 

 59الذات�ة  على أعمالها.

 ، أطروحة  النظام التأدیبي النقضاء الدعوى التأدیب�ة في  التشر�ع الجزائري :دراسة مقارنةدمحم األخضر بن عمران،  56
 92 ،ص 2007دكتوراه ،جامعة �اتنة ،

:دراسة مقارنة ،دیوان المطبوعات الجامع�ة 166/133 ط�قا لألمر العمومي للموظف التأدیبي النظام ،بوشعیر سعید  57
 . 133-132ص ص ،1991،

أخالق�ات الوظ�فة العموم�ة:دراسة نظر�ة تطب�ق�ة من زاو�ة التأصیل الحقوق االلتزامات المهن�ة ،سعید مقدم 58
 .176، ص1997،الجزائر، 1شركة دار األمة  للنشر والترجمة والتوز�ع،ط ،للموظفین

 .164،ص1999، مط�عة كل�ة الحقوق ،جامعة القاهرة،،التحقیق اإلداري  والمسؤل�ة التأدیب�ةأنور أحمد أرسالن ،  59
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 من یوم15 أجل خالل الرئاس�ة السلطة إلى الموظف طرف من الكتابي التظلم تقد�م و�تم

 المحدد انقضاء األجل �عد سكوتها و�عتبر شهر، والمقررة الوالئي للتظلم المحددة المّدة انتهاء

 .المتخذ القرار على وموافقتها للتظلم ضمن�ا رفضا

 

 :خاّصة لجنة أمام التظلم _ 3

�مكن أن �كون التظلم  أمام لجان  الطعن الخاصة، وهي  تشكیلة  خاصة تتولى  دراسة  

التظلمات  تنصب على المستو�ین  الوالئي والمركزي ، والتي  نص علیها المشرع  الجزائري  

 من القانون األساسي العام  للوظ�فة  العموم�ة  على ما یلي :"تنشأ لجنة 65في  المادة 

الطعن لدى  كل  وز�ر وكل  والي  وكذا لدى كل  مسؤول  مؤهل  �النس�ة  ل�عض  

 المؤسسات أو اإلدارات العموم�ة "

القضائي  الطعن :المطلب الثالث

 مصدر یرفض فقد لإلدارة قدمها التي التظلمات من جدوى  على الموظف یتحصل ال قد

 قیود من التحرر في مصلحة أو رغ�ة لإلدارة �كون  قد أو ، �الخطأ االعتراف القرار

 في وحكما خصما تعتبر التي اإلدارة بید النزاع في الفصل ترك أن إلى أضف ، المشروع�ة

 �ات سبق ما كل أجل من ، األفراد نفوس في الثقة بث اإلطالق على �مكن ال ، الوقت نفس

 أعمال على الرقا�ة  �سط �سلطة ومحایدة مستقلة كجهة القضاء إلى �عهد أن الضروري  من
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 المحاكم أمام الحالة حسب الطعن �كون  وعل�ه60.المعقول النصاب إلى ردها ألجل اإلدارة

 .الدولة مجلس أمام أو اإلدار�ة

 :اإلدار�ة المحاكم _ 1

 تنص حیث و ، 1998 ماي 30 في المؤرخ 02 _ 98 رقم القانون  �موجب إنشائها تم

 المادة في العام للقانون  قضائ�ة كجهات إدار�ة محاكم تنشأ " :أنه على منه األولى المادة

 :في كذلك �الف�صل اإلدار�ة المحاكم وتختص ،61" اإلدار�ة

 للقرارات المشروع�ة فحص ودعاوى  التفسیر�ة والدعاوى  اإلدار�ة القرارات إلغاء دعاوى 

 :عن الصادرة

 .الوال�ة مستوى  على للدولة ممركزة غیر والمصالح الوال�ة •

 .للبلد�ة األخرى  اإلدار�ة والمصالح البلد�ة •

 .اإلدار�ة الص�غة ذات المحل�ة العموم�ة المؤسسات •

 .الكامل القضاء دعاوى  •

 2 .خاصة نصوص �موجب لها المخولة القضا�ا •

 في �ال�طالن الطعون  في ینحصر اإللغاء مجال في اإلدار�ة المحاكم فاختصاص و�التالي

 البلد�ة الشعب�ة المجالس ورؤساء الوالة عن الصادرة التأدیب قرارات فیها �ما القرارات جم�ع

 .اإلدار�ة الص�غة ذات العموم�ة المؤسسات ورؤساء

 .25، ص1976 دار  الفكر العر�ي، القاهرة ، ،، القضاء اإلداري قضاء اإللغاء: دراسة مقارنةسل�مان دمحم الطماوي  60
 وعملها، وتنظ�مها اإلدار�ة المحاكم �اختصاصات المتعلق ، 1998 ماي 30 في المؤرخ ، 02 _ 98 رقم القانون  61

 8 ص ، 1998، 37 العدد ، الجر�دة
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 :الدولة مجلس _ 2

�الفصل  یختص الدولة مجلس فإن 01 / 98 رقم العضوي  القانون  من 9 المادة حسب

 مصدرة أو علیها المدعى الجهة كانت إذا العموم�ة الوظ�فة منازعات في نهائ�ا، و ابتدائ�ا 

 اإلدار�ة القرارات جم�ع في �النقض الطعن أما.وطن�ة عموم�ة هیئة أو مركز�ة سلطة القرار

 كمحكمة مجلس أمام أو الدولة مجلس عن أو اإلدار�ة المحاكم عن صادرة كانت سواء

 یختص " :�قولها واإلدار�ة المدن�ة اإلجراءات قانون  من 901 المادة أكدته ما وهو.62نقض

 تقدیر و والتفسیر اإللغاء دعاوى  في وأخیرة،�الفصل ىـــــــــــــــــــــــــــــــــأول كدرجة الدولة مجلس

 . "... المركز�ة اإلدار�ة السلطات عن الصادرة اإلدار�ة القرارات في المشروع�ة

 

 المبحث الثالث: أسباب  إلغاء العقوبة التأدیبیة

 .التأدیبیة العقوبة انقضاء األول  المطلب

   �النس�ة الحال كذلك آثارها، لمحو وسائل وكذلك لتتقادم آجال عقو�ة لكل أن نعرف

  الموظف من �طلب أو اإلدارة من سواء آثارها ومحو النقضائها آجال لها التأدیب�ة، للعقو�ات

 .اإلداري  القرار سحب

 في أعمالها فتمارس المشروع�ة، �مبدأ تتمتع قراراتها اتخاذ في اإلدار�ة السلطة أن نعرف

 ما وهو القانون، س�ادة مبدأ عن تخرج األح�ان �عض في أنها إالّ  القانون، �ه �سمح ما حدود

 القرار أركان أحد تخلف فإذا القانون�ة، مراكزهم فیهدد الموظفین، �حقوق  �المساس یؤدي

 ،وعمله وتنظ�مه الدولة مجلس �اختصاصات المتعلق ، 1998 ماي 31 في المؤرخ ، 01 _ 89 رقم العضوي  القانون  62
 . 03،ص1998 ،37 ،العدد الرسم�ة، الجر�دة

47 
 

                                                            



 أو التأدیبي القرار سحب طر�ق عن و�كون  للقانون  وفقا ذلك فتصلح أخطائها اإلدارة تتدارك

 .تعدیله

 والمستقبل للماضي �النس�ة آثاره على القضاء و محوه و إزالته اإلداري  القرار سحب �عني و

 �صدر لم كأنه جعله أي صدوره تار�خ من ذلك و رجعي �أثر آثاره إعدام أي السواء، على

 63.أصالً 

 فال المشروعة غیر القرارات في إال �كون  القانون،ال حددها �شروط �كون  السحب أن إال

 جدیدة قانون�ة مراكز تنشئ ألنها أهم�ة من لها لما ذلك و المشروعة، القرارات في �كون 

 �أحد اإلخالل أي للقانون  الصر�حة المخالفة حالة في السحب �كون  و مكتس�ة، وحقوق 

 اإلجراءات تطبیق عن الخطأ تكییف في تخلفت قد اإلدارة تكون  أو التأدیبي، القرار أركان

 المقررة، العقو�ة مع الخطأ تكییف في انحرفت أو التأدیب�ة، المساءلة في إت�اعها الواجب

 المبن�ة التعد�الت شأن من إذ الدولة، هی�ة على المحافظة إلى الضوا�ط هذه وضع و�رجع

 64 .الفوضى و الالم�االة إلى اآلخر�ن �الموظفین تؤدي أن واقع�ة، غیر اعت�ارات على

 

 .التأدیبیة العقوبات عن العام العفو :الثاني المطلب 

 قانونا معینة مدة ُمضي �عد التأدیبي القرار آثار إزالة " :التأدیبي النظام في �المحو �قصد

 فتح و العقو�ة، عل�ه الموقع للموظف اعت�ار رد فهو وعمله، الموظف سلوك حسن فیها ثبت

 .238،ص 2000 الجزائر، الجامع�ة، المطبوعات دیوان ،اإلداري  القانون  في دروس عوابدي، عمار 63
 .162 -161م س ذ، ص  ، رحماوي  كمال 64
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 الوظ�فة حق في فرط ما على �أسف و یندم و نفسه في األمل یزرع مما له التو�ة �اب

 جم�ع فُتزال ، سلوكه في االستقامة على تشج�عه أي ،65 الشوائب من خال�ة ب�ضاء �صفحة

 نص في نص المشرع وأنّ  خاّصة الوظ�ف�ة، ح�اته في العقو�ة خلفتها التي السیئة اآلثار

 اإلداري  الملف في للعقو�ة المتخذ القرار �حفظ أن على 03 / 06 األمر من 172 المادة

 على أو معنو�ا الموظف على سلی�ا تنعكس والتي تأدیب�ة، سا�قة العقو�ة من لیجعل للموظف

 . 66 مردودیته

 152 / 66 المرسوم من 7 المادة نص خالل من كذلك عل�ه الجزائري  المشرع نص قد و

 تأدیب�ة عقو�ة عل�ه وقعت الذي للموظف �سوغ " :أنه على التأدیب�ة �اإلجراءات المتعلق

 إشارة شطب التأدیب صالح�ة لها التي السلطة من �طلب أن نهائ�ا السلك عن م�عد وغیر

 أو �اإلنذار متعلقا األمر كان إذا سنوات ثالثة �عد ذلك و ملفه في والُمقیدة الصادرة العقو�ة

 50 المادة نص كذلك و ، " أخرى  �عقو�ة متعلقا األمر كان إذا سنوات ست �عد و التو�یخ،

 �مكن و التأدیب�ة العقو�ة مقررات المعني ملف في ُتدرج كما ..." : 59 / 85 المرسوم من

 األساسي القانون  هذا في �ه المعمول التنظ�م �حددها التي الشروط حسب منه سحبها

 للهیئة �مكن ":أنه على 1302 / 82 المرسوم من 67 المادة وتنص ،  "النموذجي

 العفو تصدر أن التأدیب مجال في المتخصصة الهیئة رأي على االطالع �عد المستخدمة

 لتطبیق الموال�ة السنة خالل مردوده و سلوكه ذلك برر إذا العامل عن

،مذكرة  تخرج لنیل الضمانات المقررة للموظف العام خالل  المسائلة التأدیب�ة في  ظل التشر�ع الجزائري  ،ح�اة عمراوي  65
 143 ص، ،2012-2011شهادة الماجستیر في  القانون اإلداري واإلدارة العامة جامعة �اتنة،

 .54م س ذ،ص ذب�ح، دمان عاشور 66
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  الهیئة إدارة إلى �شكوى  یتقدم أن العامل أو الموظف على یتعین عل�ه التأدیبي اإلجراء

 : ذلك �كون  و استنفذها التي العقو�ة آثار محو أم إلغاء طال�ا لمستخدمة

 .األولى الدرجة �عقو�ات األمر تعلق إذا سنة �عد •

 انقضائها �عد الثالثة الدرجة و الثان�ة الدرجة �أخطار األمر تعلق إذا سنوات ثالثة �عد •

66F. العقو�ة تنفیذ تار�خ من

67  

 : �قولها منه 176 المادة نصت إذ اإلجراء، هذا من خلوه 03 / 06 األمر على المالحظ و

 إعادة �طلب أن الثان�ة أو األولى الدرجة من تأدیب�ة عقو�ة محل كان الذي للموظف �مكن "

 العقو�ة، قرار اتخاذ تار�خ من سنة �عد ، التعیین صالح�ات لها التي السلطة من االعت�ار

 سنتین مرور �عد القانون  �قوة االعت�ار إعادة تكون  ، جدیدة لعقو�ة الموظف یتعرض لم وٕاذا

 ملف من للعقو�ة أثر كل �محى االعت�ار إعادة حالة في و العقو�ة، قرار اتخاذ تار�خ من

 ."المعني

 المتساو�ة اللجنة استشارة ضرورة مع الرئاس�ة السلطة هي المحو بإجراء المختصة والسلطة

 �األخذ ملزمة غیر أنها غیر الثان�ة و األولى الدرجة عقو�ات في �استشارتها فتلتزم األعضاء

 68 .�ه األخذ ووجب الرئاس�ة للسلطة ملزم فرأیها الرا�عة و الثالثة الدرجة عقو�ات أما برأیها،

 یت�عها، التي الرئاس�ة السلطة إلى الموظف طرف من الشكوى  تقد�م طر�ق عن المحو یتم و

 قرارا یتخذ األعضاء المتساو�ة اللجنة استشارة و دراسة �عد و العقو�ة، آثار بإزالة فیها �طالب

 السابق ذكره.302 / 82 المرسوم من 67 المادة 67
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 تمحى �حیث التأدیب�ة، الدعوى  في المستعملة المستندات إتالف طر�ق عن ذلك یتم و العفو،

 .رجعي أثر له ل�س و فوري  �أثر العقو�ة

 الدرجة من للعقو�ات كاملة سنة ُمضي من البد العقو�ة أثر إلزالة الشكوى  طلب لرفع و

 69.العقو�ة تنفیذ تار�خ من ابتداء الثان�ة و األولى

 العقو�ات عكس على الثان�ة و األولى الدرجة من العقو�ات محو �مكن أنه سبق مما نستنتج

 من النوع هذا أمام �مكنه ال الموظف ألن محوها، �ستحیل التي والرا�عة الثالثة الدرجة من

 من إجحافا �عتبر وهذا �سهولة علیها متحصل كان التي  أو الرت�ةالدرجة استرجاع العقو�ات

 إیجاب�ة و مرض�ة نتائج وقدم وتصرفاته أفعاله أحسن ما إذا خاصة الموظف حق في المشرع

 الدرجة من العقو�ة آثار محو هو 03 / 06 األمر في اإلیجابي الشيء و حسنة، مردود�ة و

 ما التأدیبي القرار من سنتین مرور �عد القانون  �قوة للموظف اإلعت�ار رد و الثان�ة و األولى

 70. أخرى  عقو�ة إلى الفترة هذه في یتعرض لم

 

 .التأدیبیة الدعوى تقادم :المطلب الثالث

 �حددها حق فقدان أو اكتساب إلى تؤدي الوقت من زمن�ة فترة انقضاء هو �التقادم �قصد

 خاللها یتخذ أن دون  المخالفة وقوع تار�خ من التأدیب�ة الدعوى  تقادم تار�خ یبدأ حیث القانون،

 173 ص، م س ذ، كمال، رحماوي  69
 .65جدي،، م س ذ، ص الرحمان عبد 70
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 عوامل لعدة ذلك و�عود التأدیب�ة الدعوى  انقضاء التقادم عن و�ترتب إجراءاتها، من إجراء أي

 .الجر�مة هذه أثارتها التي المشاعر وهدوء محددة، مدة ُمضي �عد الجر�مة نس�ان منها

 ارتكاب وقت أي بها الم�اشر الرئ�س علم أو الوقائع حصول من التقادم سر�ان مدة تبدأ حیث

 تكون  إجراء،ط�عا آخر من سر�انها ف�كون  اإلجراءات انقطاع حالة وفي التأدیبي، الخطأ

 71.الدعوى  تنقطع و�وفاته آخر، شخص على ال العام الموظف على التأدیب�ة الدعوى  إقامة

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

. 54م س ذ، ص ،ةهجیر تواتي_ 71
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 خاتمة:
 الجزائري، التشر�ع في العام للموظف التأدیبي النظام دراسة إلى تطرقنا قد نكون  لخاتمةا وفي

 إلى وتعرضنا العقو�ات هاته تحكم التي والم�ادئ لها الموجب والجزاء التأدیب�ة األخطاء فرأینا

 قرارات مواجهة في للموظف الممنوحة الضمانات وهي المجال هذا في اإلجراءات أهم

 .التأدیب

 :كاآلتي وهي إلیها المتوصل النتائج �أهم الفصل هذا خاتمة نضّمن أن ارتأینا وعل�ه

 االستقالل منذ القوانین من �مجموعة العامة الوظ�فة مجال أحاط قد المشرع أن رغم 

 األخطاء تقنین في محددة ومعاییر ضوا�ط �ضع لم أّنه إالّ  هذا، یومنا غا�ة إلى

 مخالفات تراه ما بتحدید ذلك في لإلدارة التقدیر�ة للسلطة المجال وترك التأدیب�ة،

 العقو�ة شرع�ة مبدأ مع یتنافى ما وهو الموظف، �سلوك وأدرى  أعلم أنها �حكم تأدیب�ة

 الفاعل�ة جانب بتغلیب الخطأ، تقدیر في التأدیب�ة السلطة أمام مفتوح المجال بترك

 مجال في بها یتمتع التي حقوقه للموظف تكفل التي الضمان�ة حساب على اإلدار�ة

 .العاّمة الوظ�فة

 السلطة یلزم الذي القضائي ش�ه النظام وهو التأدیب�ة النظم وأحسن أمثل المشرع تبنى 

 ملزم غیر رأیها جعل أنه إالّ  األعضاء المتساو�ة اللجنة برأي األخذ �ضرورة الرئاس�ة

 و�رجح �غّلب یجعله الذي الشيء والثان�ة، األولى الدرجة من العقو�تین من كل في

 الضمان�ة عنصر بذلك مهمالً  الموظف مصلحة حساب على اإلدارة لصالح الكّفة

 .الضمانات أهم من �عتبر الذي
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 تنظ�م�ة عالقة تر�طهم التي و موظفیها طر�ق عن صالح�اتها �ممارسة الدولة تقوم 

 المخطئ الموظف على المالئم التأدیبي الجزاء توق�ع صالح�ة �ستوجب مما الئح�ة،

 ما عمل عن االمتناع أو �عمل الق�ام حقه في ثبت متى مختصة سلطات بواسطة

 ال، أم قانوني نص تضمنه اإلخالل هذا سواء الوظ�فة واج�ات و مقتض�ات خالفا

 .�انتظام العمومي المرفق سیرورة على حفاظا وذلك

 فعال،لكن غیر �عضها فرأینا الجزاء توق�ع و�عد قبل �ضمانات الموظف المشرع أحاط 

 لمبدأ التأدیبي القرار إخضاع أي القضائي، الطعن هي ضمانة أهم منحه قد �المقابل

 ف�قلل عاتقه، على اإلث�ات �عبء الموظف كاهل أثقل القضاء طر�ق عن الشرع�ة

 .القانون�ة المراكز وتكافؤ تساوي  لعدم حقه است�فاء في حظه
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 ملخص:
 �ممارسة المنوط النخاع �عتبر حیث العام للمرفق الرئ�سي والمحرك اللبنة العام �عد الموظف

 المرفق أضفاها كخاص�ة ممیز قانوني بنظام العام الموظف یتمتع .العامة السلطة صالح�ات

 حیث .العامة السلطة لعملة كوجه العام المرفق �اعت�ار األشخاص من الصنف لهذا العام

 إطار في والمتمیزة الج�ارة مجهوداته عن نتاجا وهذا ترق�ة من العام الموظف ح�اة تتغیر

 إطار في �مناسبتها أو �التزامات  وظ�فته إلخالله وكنتیجة أخرى  تارة وتتغیر المهن�ة، ح�اته

 الموضوع �عالج .التأدیب�ة �العقو�ات �عرف ما أمام هنا ونكون  الوظ�في �الخطأ �عرف ما

 المسؤول�ة مسألة �عالج حیث التأدیب، مجال في العام للموظف المختلفة القانون�ة الوضع�ات

 .العام الموظف تأدیب إجراءات لضمانات وصوال العام، للموظف التأدیب�ة

 :المفتاح�ة الكلمات

 .التأدیب�ة العقو�ات التأدیبي، الخطأ العام، الموظف
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Abstract: 

he General Staff is the main engine and the General Facility where the core is considered to 

be responsible for exercising the powers of public authority. The public official has a distinct 

legal system, such as a feature that has been added by the public utility of this category of 

persons as a face of the currency of the public authority. The public employee's life changes 

from promotion, which is the result of his great efforts and distinguished within his career, 

and changes at other times as a result of his or her career commitments or the occasion of 

what is known as career error and we are here before what is known as disciplinary 

sanctions. The topic addresses the various legal positions of the public official in the 

disciplinary area, addressing the issue of disciplinary responsibility of the public official, in 

order to ensure disciplinary procedures for the public official. 

Keywords: 

General Officer, disciplinary error, disciplinary penalties. 
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