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 قال هللا عّز و جل:
 بسم هللا الرحمن الرحيم
ناا  زعع شاار ر نعمتاااي التاا  أنعماات علااّ  و علااا  أ أن " و قااال رّ  أوع

والااااادّي و أن أعمااااال هاااااالحا ترحاااااا  و أدخلنااااا  برحمتاااااي فااااا  عبااااااد  
 " .الصالحين

 العظيم هدق هللا 
 ( 19) األيةسورة النمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلهداء 
 أهدي هذ  المذكرة لمن كان لهم الفضل علّ  بعد هللا سبحانه وتعال .

 ، إل  من سهرت الليال  لتنير درب ،  من ساندتن  ف  هالتها و دعائهاإل
إبتسااامة فاا  حيااات ، ، إلاا  نبااع الحنااان و أجماال إلاا  ماان تشاااركن  أفراحاا  و أحزاناا 
 إل  أروع إمرأة ف  الوجود : أماااا  الغالياة.

 إل  من علمن  أن الدنيا كفاح و سالحها العلم و المعرفة ،
، إلاا  إلاا  الااذي لاام يبخاال علااّ  باامي شاا ء، إلاا  ماان سااع  ألجاال راحتاا  و نجاااح 

 أعظم رجل ف  الكون : أباااا  الغالا .
و إلاا  باارعم عااائلت   ،، محماادةإخااوت  : خديجااة، فا ماا  هاادايا ماان والااديّ الإل  أجمل  

 أنفال كوثر .
 و إل  أحبائ  و أهدقائ  الذين شاركون  مشوار حيات  .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 شكر و عرفان 
 
 نتقدم بمسم  معان  الشرر و االمتنان:

إلاا  كاال ماان أشااعل شاامعة فاا  درو  عملنااا و إلاا  ماان وقااف علاا  المنااابر و أعطاا  
لينيااار دربناااا إلااا  كااال األسااااتذة الكااارام فااا  كلياااة الحقاااوق و العلاااوم السياساااية حصااايلة فكااار  
 بمستغانم .

إلاا  األسااتاذ " باان عااودة يوسااف " الااذي تفضاال بااشااراف علاا  هااذ  المااذكرة ، فجاازا  
 هللا كل الخير و له منا كل التقدير و االحترام.

العااام )  إلاا  كاال زمالئاا  فاا  الدراسااة  لبااة قساام الحقااوق خاهااة تخصااص  القااانون 
 قانون إداري( .

و فاا  األخياار نساامل المااول  عااّز و جاال أن يجعلنااا مماان يرماار ذكاار  و يحفاا  أماار  و 
 أن يغمر قلوبنا بمحبته و يرح  عنا.
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 :المقدمة

دراسااااات و األبحااااا  أهاااابا مجااااال الوايفااااة العامااااة يرتساااا  جانبااااا مهمااااا فاااا  ال
يلعبااااه اليااااوم لمااااا يشاااارله قطاااااع  الااااذي ، و تاااامت  أهميتهااااا انطالقااااا ماااان الاااادورااداريااااة

الموافين من أهمية خاهة ف  الدولة الحديمة الت  لاان تقتصاار علاا  األنشااطة التقليديااة 
 م عديدة شملت جميع القطاعات .او إنما أهبحت تمارس مه

ق مااة فاا  الدولااة و تحقياا افالوايفااة العموميااة هاا  أداة أساسااية انجاااح السياسااة الع
، و بتتبااااع التطااااور الااااذي شااااهدته الوايفااااة العامااااة فاااا  أهاااادافها التنمويااااة و ااجتماعيااااة

 الجزائر نلخص إل  أنه مّر بمرحلتين:
المرحلااة األولااا  : عقباا   ااساااتقالل مباشااارة ، فقااد تميااازت هااذ  الفتااارة باااالتوايف 

حيااال المعمااارين بشااارل بفعااال الفااارا  الاااذي أحدثاااه ر  pléthoriqueالجمااااع  أو الكمااا  
ين كااااانوا ذ، علاااا  اعتبااااار أن الجزائااااريين الاااا داخاااال اادارة العموميااااة الجزائريااااةجماااااع  

 يشغلون الواائف اادارية خالل الفترة ااستعمارية كانوا يمملون نسبة حئيلة .
و رغاام أن الجزائاار قااد تبناات نظااام الوايفااة العامااة الفرنساا  الااذي كااان قائمااا قباال 

جاارت تمديااد هااالحيته بمقتضاا  القااانون رقاام   ؤقتة و عرحية بعد أناالستقالل بصفة م
لتفادي حصول فرا  قااانون  فاا  تنظاايم هااذا  1962ديسمبر    31الصادر ف     62/157

، فاا ن هااذا القااانون وجااد حاادودا   غاية هدور تشااريعات و نيااة جدياادةالمجال و ذلي إل
ة المهنيااااة انعاااادام لتطبيقااااه للاااانقص الواحااااا فاااا  المااااوافين الااااذين تتااااوفر فاااايهم الكفاااااء

 المؤهالت الت  تسما بتول  الواائف اادارية.  
 66/133المرحلااة المانيااة: باادأت بصاادور أول تشااريع وايفاا  المتمماال فاا  الاارقم 

المتضمن القانون األساس  العام للوايفية العامة الذي اعتن  بتنظيم الجوانااا الوايفيااة 
، ااقتصااادي لبلااد فتاا  مماال الجزائاار داخل اادارة العمومية يشاارل عنصاارا أساساايا للنمااو 

، و بمااوافين بجهاااز إداري حاادين تقنيااا و مسااتقر وأن هااذا النمااو ال يمراان تحصاايله إال
عل  درجة عالية من الكفاءة لمسايرة و مواكبااة متطلبااات التطااور و التقاادم باسااتمرار، و 
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ن بمقتض  كاال هو ما استهدفته التعديالت المتتالية لهذا القانون منذ ذلي الحين إل  اآل
 .06/03و األمر رقم   85/59المرسوم رقم 

غير أن هذ  الوايفة ال تعمل بمفردها إذ يتطلا ذلي توفر مجموعة من الوسااائل 
لزاميااة اشااباع ااماان بينهااا المواااف العمااوم  باعتبااار  أداة اادارة فاا  تحقيااق أهاادافها 

األفاااراد، فهاااو واجهاااة  ئا فااا  مواجهاااةالحاجاااات الجماعياااة و فااا  تنفياااذ القاااوانين و اللاااوا
، ويعااااود إليااااه أماااار تمميلهااااا فاااا  كافااااة أنشااااطتها تحقيقااااا للمصاااالحة اادارة مااااع الجمهااااور

 العامة.
المرفق العااام حين عرف األستاذ أندري لوبادر عل  أن المواف هو " عامل ف  

مة و الذي يشغل واائف دائمااة داخاال كااادرات هااذا المرفااق". و االع و الذي يدير الهيئة
فاا  مادتااه  06/03شاارع الجزائااري فاا  قااانون الوايفااة العامااة الساااري المفعااول عرفااه الم

علاا  أنااه : " يعتباار موافااا كاال عااون عااّين فاا  وايفااة عموميااة دائمااة و رساام فاا   04
 رتبة ف  السلم ااداري .."

، حين يتمتع براماال شم رابطة تنظيمية تربطه باادارةفبعد تعيين المواف العام تن 
أداء واجباااه تااازم بمجموعاااة مااان الواجباااات التااا  يلتااازم ب حترامهاااا و حقوقاااه مقابااال أناااه يل

، حيااان يساااتوجا علياااه أن يراااون خاحاااعا لسااالطة الااارئيس الاااوايف  علااا  أكمااال وجاااه
ااداري و  اعة أوامر  من أجل تحقيق المصلحة العامة . غياار أنااه فاا  حالااة ااخااالل 

إلاا  عقوبااات تمديبيااة  بهااذ  الواجبااات الملتاازم بهااا و ارتكابااه خطاام تاامديب  ف نااه يتعاار 
 تفرحها السلطة الرئاسية اادارية المختصة قانونا بمخذ رأي المجلس التمديب  .

فالتمديااااا فاااا  نطاااااق الوايفااااة العامااااة لااااه دور هامااااا فاااا  إرساااااء مباااادأ اانضاااابا  
، فهااو بممابااة ماالواجا تااوافر  لتمرااين اادارة بمااا ينااا  لهااا ماان دور لتحقيااق الصااالا العاا 

مواف و تمديبه و ارجاعه إل  الصااوا  ب تخاااذ الساالطة الرئاسااية كافااة   الاوسيلة لعق
 ااجراءات لمتابعته تمديبيا بهدف إثبات الخطم القائم به أو تبرئته.
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غياار أنااه بمقاباال ذلااي قااد أقاار المشاارع الجزائااري ووحااع مجموعااة ماان الضاامانات  
القانونياااة معتااارف بهاااا للموااااف العاااام لمناااع اادارة مااان التعساااف فااا  اساااتعمال سااالطتها 

 06/03الرئاسية حد موافيها و قد نصت عليهااا النصااوق القانونيااة ماان بينهااا األماار 
الضاااوء علااا  التمدياااا فااا  قاااانون  األخيااار. و سااانحاول مااان خاااالل هاااذ  الدراساااة تسااالي 

الوايفااة العماااوم  الجزائاااري مباارزين كافاااة الجواناااا المحا ااة بنظاااام التااامديب  للموااااف 
لمواجهااة العقوبااات العااام و ااجااراءات التمديبيااة و مختلااف أنااواع الضاامانات المقااررة لااه 

 ، و فاا  إ ااار مااا ساابق يسااتلزم علينااا  اارح ااشاارالية التاليااة: مااا هااو المتخااذة فاا  حقااه
نطاااق هاااالحيات السااالطة التمديبياااة فااا  تمدياااا الموااااف العاااام   و فيماااا تتممااال ماهياااة 

لمقاااااررة لاااااه مااااان  ااااارف السااااالطة ، وعقوبتاااااه االخطااااام التااااامديب  الصاااااادر عااااان الموااااااف
    المختصة

فيماااا تتممااال ااجاااراءات التمديبياااة التااا  كفلهاااا المشااارع الجزائاااري فااا  نطااااق النظاااام 
 الضمانات المقررة للمواف العام ف  مواجهة الجزاء التمديب   التمديب    و ما ه  

 _ أهداف الدراسة:
 ومن خالل هذ  الدراسة نممل لتحقيق مجموعة من أهداف تتممل ف :

 التعرف عل  السلطة المختصة ف  تمديا المواف العام.    /
التعاااارف علاااا  الخطاااام و عالقتااااه بالعقوبااااة التمديبيااااة و تمييزهااااا علاااا  الجريمااااة  /
 الجنائية.
 التعرف عل  ااجراءات التمديبية المتبعة ف  النظام التمديب .  /
 دراسة و تحليل النظام التمديب  .  /

 _ أهمية الدراسة: 
تكمن أهمية دراسااة هااذا الموحااوع فاا  معرفااة نظااام تمديااا المواااف العمااوم  فاا  

 ال التشريع الجزائري.
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 المنهج:  _
ليلاا  و المقااارن ماان خااالل عاار  و تحلياال و تقوم هذ  الدراسااة علاا  الماانهج التح 

 و مقارنة النصوق القانونية المدعمة لموحوع البحن.
و بناءا عل  ما تقدم و ف  إ ار ااجابة عل  ااشرالية المطروحااة ، فاا ن دراسااة 

 موحوعنا سيرون وفق الفصلين كاآلت :
إلاا   ماهية سلطة التمديا للمواف العام، و بدور  ينقسم_ يتضمن الفصل األول 

لمبحااان األول فااا  مفهاااوم سااالطة التمدياااا للموااااف العاااام و يتضااامن ا، يتممااال مبحماااين
 المبحن المان  الخطم التمديب  و عالقته بالعقوبة التمديبية.
م وحاامانات المقااررة لااه فاا  ا_ يتضاامن الفصاال المااان  نظااام تمديااا المواااف العاا 

إجااراءات  يتممل األول ف  نظاام و ، ل  مبحمينإبية، و بدور  ينقسم  مواجهة العقوبة التمدي 
، و المااااان  يتضاااامن الضاااامانات المقااااررة للمواااااف العااااام فاااا  التمديبيااااة للمواااااف العااااام

 مواجهة قرار السلطة التمديبية.
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 للموظف العامل األول : ماهية سلطة التأديب الفص

تختلف القواعد الت  تنظم سلطة التمديا ف  مجال الوايفة العامة ماان تشااريع إلاا   خاار، و 
كذلي تختلف النظم القانونية فيما بينها اختالفا كبيرا ف   رق معالجتها للمخالفااات التمديبيااة التاا  

سياسااات التشااريعية يقترفها المواف العام أثناااء ممارسااة لمهااام وايفتااه وهااذا نظاارا إلاا  اخااتالف ال
 1، و االقتصادية القائمة.السياسية  باألوحاعداخل كل بلد وذلي لتمثرها 

حين يعتبر التمديا هو الوسيلة القانونيااة التاا  تتخااذ ماان  اارف الساالطة التاا  لهااا هااالحية 
التعياااين حاااد الموااااف الاااذي يقاااوم بمعماااال تخااال بقواعاااد نظاااام وايفتاااه مخالفاااا باااذلي الواجباااات 

ماان المرسااوم  20قانونااا، وهااذا مااا جاااء بااه المشاارع الجزائااري فاا  نااص المااادة  المنصااوق عليهااا
المتضااامن القاااانون النماااوذج  لعماااال المؤسسااااات و اادارة التااا  نصااات علااا  أنااااه : "  85-59

يتعاااار  العاماااال لعقوبااااة تمديبيااااة دون المساااااس هااااارخ باالنضاااابا ، أو ارتكااااا أي خطاااام خااااالل 
 2..."  ممارسة مهامه أو بمناسبة هذ  الممارسة

لاااذا فالهااادف األساسااا  الاااذي ترمااا  إلياااه العقوباااة التمديبياااة هاااو حماياااة ساااير المرافاااق العاماااة 
 بانتظام، ومن خالل ذلي سنتناول ماهية سلطة التمديا للمواف العام ف  المبحمين التاليين:

 المبحن األول: مفهوم سلطة الاتامديا للمواف العام.
 قته بالعقوبة التامديبية.  المبحن المان : الخطم التامديب  و عال

 
 
 
 

 

القانون العام ) منازعات إدارية ( ( بشتة دليلة ، محالوي رشيدة ، نظام أتديب املوظف العمومي يف التشريع اجلزائري ، مذكرة لنيل شهادة املاسرت ختصص 1)
 .7، ص 2013/2014، قاملة ،اجلزائر ،  1945ماي  08قسم العلوم اإلدارية و القانونية، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة 

 
،  13ية ، ج .ر ، العدد ، املتضمن القانون األساسي لعمال املؤسسات و اإلدارات العموم 1985مارس  23، املؤرخ يف  85/59املرسوم رقم ( 2)

 . 1985سنة الصادر 
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 المبحث األول : مفهوم سلطة التـأديب للموظف العام  
ه المااوافين الفعااال فاا  يااد اادارة لكاا  تااردع باا ه أن سلطة التمديا تعد السالح من المسلم ب 

، لااذا تعتباار هااذ  الساالطة الجهااة التاا  هم أثناء أداء واجباتهم الوايفيااةعند حدو  تقصير من جانب 
، وهااا  التااا  تقاااوم بتحدياااد ماااا إذا كانااات الواقعاااة بوالياااة تطبياااق الجااازاءات الوايفياااةتخاااتص قانوناااا 

  1تستلزم فر  الجزاء.
حين أن عملها األساس  هو معاقبة المواف العام حينمااا يخاال ب حاادت الواجبااات الوايفيااة 

، فعمل المشرع الجزائري علاا  ماانا الساالطة أو بمناسبتها  ثناء ممارسة وايفتهالملقاة عل  عاتقه أ
، غياار أنااه لاام كافااة ااجااراءات الخاهااة بالتمديااا التاا  لهااا هااالحية التعيااين االختصاااق باتخاااذ

يتااار  هاااذ  الممارساااة حرااارا علااا  السااالطة الرأساااية فحساااا ،إنماااا ساااما لهيئاااات أخااارت بمشااااركتها 
، يب  أو اللجنااة المتساااوية األعضاااءجلس التاامدبحسا العقوبة المراد تسليطها عل  المواااف كااالم

ولتفسير ذلي سيتم التعر  إلاا  تعريااه هااذ  الساالطة و أساسااها القااانون  الااذي يختلااف باااختالف 
 نظرة الفقهاء ف  مطلبين :

 مطلا األول : السلطة التمديبية.
 مطلا المان  : األساس القانون  لسلطة التمديبية .

 التأديبيةالمطلب األول : السلطة  
لااذا خااّص المشاارع   ،مهنيا ، تتحر  اادارة بمتابعتهف  حالة إذا ارتكا المواف العام خطم  

لمواااف المرتكااا للجريمااة باانص قااانون  علاا  الجهااة المختصااة للنظاار فاا  ذلااي أي فاا  معاقبااة ا
كماااا وساااع مااان دورهاااا فااا  حالاااة وجاااود إشااارال فااا   لتمديبياااة، و هاااو ماااا عرفهاااا بالسااالطة االتمديبياااة

 2تكييف الخطم مع الواجبات المنصوق عليها.  
ة التاا  توقااع العقوبااات هاا  الساالطن الساالطة التمديبيااة علاا  أنهااا : حياان عاارف األسااتاذ فااالي 

، بحياان تمسااه فاا  حياتااه الوايفيااة أو تحرمااه ماان مزايااا وايفتااه إذا ارتكااا خطاام علاا  المواااف

 

 .32بشتة دليلة ، محالوي رشيدة ، املرجع السابق ، ص( 1)
 .204حممد ماجد الياقوت ، شرح اإلجراءات التأديبية ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، مصر، دون سنة النشر ، ص ( 2)
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الوايفية. أو ه  الجهة أو الشخص الذي يخااول لااه القااانون هااالحية ممارسااة  يتناف  مع وجباته
توقيااع الجاازاء التاامديب  علاا  ماان تبماان مسااؤوليته فاا  ارتكااا  الخطاام  لوايفااة التمديااا ماان خااال

   1التمديب .
كمااا أنهااا تعتباار الجهااة التاا  تقااوم بتحديااد مااا إذا كاناات الواقعااة تسااتلزم فاار  الجاازاء، غياار  

المشاارع الجزائااري فاا  إ ااار التمديااا بالنظااام التاامديب  ااداري و ال بنظااام التاامديب  أنااه لاام يمخااذ 
و إنمااا انااتهج مااا يعاارف بالنظااام التاامديب  شاابه قضااائ  الااذي يعتباار ماان أفضاال الاانظم  2القضااائ  

التمديبيااة فاا  تحديااد الساالطة التمديبيااة المختصااة بممارسااة التمديااا ألنااه يتفااق مااع المتطلبااات التاا  
المبااادا القانونيااة العلميااة للعماال ااداري بصاافة عامااة وتجلاا  ذلااي سااواء فاا  األماار رقاام   تقتضيها

، و تممااال هاااذا النظاااام بتخويااال  06/03و حتااا  فااا  األمااار  85/59أو المرساااوم رقااام  06/133
سلطة توقيع بعض العقوبات التمديبية إل  السلطة الرئاسية أي السلطة الرئاسية ااداريااة و إحالااة 

، أي أنااه بمقاباال االختصاااق الواسااع الممنااوح لساالطة  3إلاا  المجااالس التمديبيااة  الاابعض اآلخاار
التمديبيااة الااذي يشاارل خطااورة علاا  الحياااة المهنيااة للمواااف العااام فقااد أشاار  المشاارع بجانااا هااذ  
الساالطة لجااان تمديبيااة ) لجنااة المااوافين ( أو مااا  يساام  بلجنااة متساااوية األعضاااء أي مجااالس 

م يمماال المااوافين و النصااف اآلخاار  يمماال اادارة، و هااذ  اللجااان يااتم تعيااين التمديبية الذي نصفه
المحاااااادد  1984يناااااااير  14المااااااؤرخ فاااااا   84/10أعضااااااائها وفقااااااا ألحرااااااام المرسااااااوم التنفيااااااذي 

 4الختصاق اللجان المتساوية األعضاء و تشريلها و تنظيمها و عملها .

 

القانون اجلزائري ، مذكرة نيل شهادة املاجستري يف القانون ) فرع اإلدارة و املالية( ، كلية احلقوق ،  أوراك حورية ، اإلجراءات التأديبية للموظف العام يف ( 1)
 .52، ص 2010جامعة اجلزائر ، 

 .361،ص 1984عمار عوابدي ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرائسية ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، ( 2)
أتديب املوظف العام  يف التشريع اجلزائري ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام فرع املؤسسات اإلدارية و قيقاية مفيدة ، زغداوي حممد ، ( 3)

 .117، ص 2008/2009توري قسنطينة ، اجلزائر ، السياسية ، كلية احلقوق ، جامعة من 
للجان املتساوية األعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها ، ج.ر ، ، حيدد اختصاص ا 1984يناير  14املؤرخ يف  84/10املرسوم التنفيدي رقم ( 4)

 . 1984سنة الصادر ،  3العدد 
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ة كساالطة رئاسااية الحااق فاا  معاقبااة لجزائااري أعطاا  للساالطة التمديبياا اوعليااه نجااد أن المشاارع 
المواف  بمخذ رأي المجالس التمديبية ) فاارع األول ( و ساالطة التقديريااة الواسااعة التاا  تتمتااع بهااا 

 هذ  السلطة ) الفرع المان  (.     
 الفرع األول: السلطة الرئاسية و المجالس التأديبية 

 أوال: السلطة الرئاسية
إن  المشرع الجزائري كباق  التشريعات األخرت خول مهمة تمديا المواف فاا  يااد الساالطة 

وهااذا مااا قااد نصاات عليااه ،1الرئاسية أي السلطة المختصااة بااالتعيين المتمملااة فاا  الساالطة ااداريااة  
علاااا  أنااااه : "تتخااااذ  06/03ماااان القااااانون األساساااا  العااااام للوايفااااة العموميااااة رقاااام  162المااااادة 

و ذلااي ألن لااةدارة دور فعااال فهاا   2تمديبية السلطة الت  لها هااالحيات التعيااين ." ااجراءات ال
الوحياادة التاا  يمراان لهااا تكييااف الفعلاا  للخطاام التاامديب  الااذي ارتكبااه المواااف و ماان جهااة أخاارت 

معرفااااة و فهاااام المواااااف العااااام فاااا ن الساااالطة ااداريااااة الرئاسااااية هاااا  أكماااار قاااادرة و كفاااااءة علاااا  
 3.المخطئ
تبااار سااالطة التمدياااا فااا  الوايفاااة العاماااة هااا  جااازء مااان فكااارة السااالطة الرئاساااية و حيااان تع 

مظهر من مظاهرها كما أن اختصاق الرؤساء ااداريين بسلطة التمديا هااو اختصاااق أهاايل 
يمارسه الرؤساااء علاا  أشااخاق مرؤوساايهم داخاال اادارة إذا اقتضاا  األماار ماان أجاال حساان سااير 

بمباادأ تااالزم المسااؤولية و الساالطة الااذي يقاارر أنااه ال مسااؤولية  المرافق العامة بانتظام و هذا عمال
، غير أنه  يمرن تعريه السلطة الرئاسية عل  أنهااا هاا   4بدون سلطة وال سلطة بدون مسؤولية 

سلطة تمديا المواف العام ف  قااانون الوايفااة العامااة عناادما يرتكااا خطاام جساايما، فتنتهاا  بااذلي 

 

سعيد ، أتديب املوظف العمومي يف اجلزائر ، حبث مقدم للحصول على دبلوم الدراسات العليا يف القانون العام ، معهد احلقوق و العلوم  ( بو شعري 1)
 .  72، ص 1976ر ، السياسية و اإلدارية ، جامعة اجلزائ

 الصادر ،47م للوظيفة العمومية ، ج.ر،العدد ا ، املتضمن القانون األساسي الع 2006يوليو  15، املؤرخ يف  06/03، من األمر رقم  162املادة ( 2)
 . 2006سنة 

نون ، إدارة و مالية ، كلية احلقوق بن عكنون ، جامعة بن سليم إلياس ، الفصل التأدييب للموظف العام يف اجلزائر ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القا( 3)
 .67، ص 2002اجلزائر ، 

 .365_364، املرجع السابق ، ص ( عمار عوابدي 4)
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ف ن سلطة التمديا من اختصاق سلطة التعيين كمهاال عااام و عالقته بالسلطة اادارية و عليه  
ه  أيضا الجهة المعينة من قبل المشرع بهدف تطبيق العقوبااات التمديبيااة التاا  نااص عليهااا ق و 

، الااذي يعناا  هنااا أنااه ال يملااي الحااق فاا  تطبيااق هااذ  الساالطة يحرمهااا مباادأ الشاارعيةع علمااا أن 
، فاااااال يجاااااوز لهاااااذ  السااااالطة أن تفاااااو  فااااا  المشااااارعبياااااة إال الجهاااااة التااااا  حاااااددها العقوباااااة التمدي 

اختصاهها هذا إال إذا نص القانون عل  ذلي وال يمرن أن يحّل محلها ف  ذلااي إال الجهااة التاا  
علااا  أنااه : " تتخااذ السااالطة  06/03ماان ق و ع رقاام  165عينهااا المشاارع  و قااد نصااات المااادة 

ة ماان الدرجااة األولاا  و المانيااة بعااد التاا  لهااا  هااالحيات التعيااين بقاارار مباارر العقوبااات التمديبياا 
 حصولها عل  توحيحات كتابية من المعن  .

ة و الرابعااة تتخااذ الساالطة التاا  لهااا هااالحيات التعيااين العقوبااات التمديبيااة ماان الدرجااة المالماا 
المختصااة، المجتمعااة ، بعااد أخااد رأي الملاازم ماان اللجنااة ااداريااة المتساااوية األعضاااء بقاارار مباارر

الت  يجا أن تبن ف  القضية المطروحة عليها ف  أجاال ال يتعاادت خمسااة و   و   ،كمجلس تمديب 
  1( يوما ابتداء من تاريخ إخطارها.."45أربعين )

الشااا ء نفساااه بالنسااابة للمشااارع الفرنسااا  الاااذي خاااول سااالطة التمدياااا للسااالطة الرئاساااية التااا  
، فلهااا أن تقااوم بتوقيااع عقااوبت  اانااذار و التااوبيخ ، أمااا الجاازاءات األخاارت   2تملي سلطة التعيين  

فيتعااين علاا  الساالطة الرئاسااية أن تقااوم باستشااارة اللجنااة ااداريااة المشااتركة أو مااا يساام  بمجلااس 
   3التمديا و ذلي قبل توقيع العقوبة.

 : المجالس التأديبية  ثانيا
كمهاال عااام بالتمديااا فاا ن المشاارع الجزائااري أنشاام إل  جانا السلطة الرئاسية التاا  تخااتص  

، إذا مااا تعلااق تها فاا  اتخاااذ القاارارات التمديبيااةهيئااات علاا  مسااتوت كاال ساالي إداري تقااوم بمشااارك

 

 املرجع السابق. ،06/03من أمر رقم  ،165املادة ( 1)
العراقي و املصري و الفرنسي و اإلجنليزي، دار النشر و التوزيع، علي مجعة حمارب، التأديب اإلداري يف الوظيفة العامة، دراسة مقارنة يف النظام ( 2)

 .203، ص 2004، ، مصراإلسكندرية 
جامعة كلية احلقوق ،، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف القانون، ختصص إدارة و مالية،  صل املوظف العام " دراسة مقارنة "حيي قاسم علي سهل، ف (3)

 .318، ص 2005اجلزائر، 
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، ولقد أ لق عليها المشرع الجزائري عدة تسااميات ففاا  األماار شدة  بعقوبات عل  درجة مناألمر  
ئاار اساام " لجنااة متساااوية فااة العامااة فاا  الجزاالااذي يعتباار كاامول تشااريع بنظااام الواي  66/133رقاام 

فقااد سااماها   " لجنااة المااوافين " فاا  حااين أ لااق عليهااا  85/59، أمااا مرسااوم رقاام األعضاااء "
 تسمية " اللجنة اادارية المتساوية األعضاء" .  06/03األمر رقم 

و لجنااااة متساااااوية األعضاااااء تتشاااارل ماااان عاااادد متساااااو ماااان ممملاااا  عاااان اادارة و ممملاااا  
ن عاان المااوافين و ترأسااها الساالطة الموحااوعة علاا  مسااتواها أو ممماال عنهااا ، يختااار ماان منتخبااي 

ماان  62، و لقد أشار المشرع إل  هااذ  اللجااان فاا  مااادة   1بين األعضاء المعينين بعنوان اادارة  
التاا  نصاات علاا  أنااه : " تنشاام فاا  إ ااار مشاااركة المااوافين فاا  تساايير حياااتهم  06/03األماار 

 المهنية :
 ن إدارية متساوية األعضاء._ لجا

 _ لجان الطعن.
   2_لجان التقنية."
من نفااس األماار التاا  أشااارت إلاا  كيفيااة تشااريل هااذ  اللجااان و  64و  3 63و أيضا المواد 
عل  أنه: " تستشااار اللجااان ااداريااة المتساااوية األعضاااء فاا  المسااائل   64عملها حين نصت م  

 فين.الفردية الت  تخص الحياة المهنية للموا
 4و تجتمع زيادة عل  ذلي كجنة ترسيم و كمجلس تمديب ."

و تتشرل هذ  اللجان عل  مستوت اادارة المركزية و الواليات و المنشاا ت العامااة بالتساااوي 
 من عدد يممل الموافين و عدد  خر يممل اادارة.

 

 . 335 -333ي قاسم علي سهل ، املرجع نفسه ، ص ( حي1)
 ، املرجع السابق.    06/03من األمر ، 62املادة ( 2)
، املرجع نفسه ، " تنشأ اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء ، حسب احلالة ، لكل رتبة أو جمموع الرتب ، أو سلك أو جمموعة أسالك   63( املادة 3)

ملؤسسات أو اإلدارات العمومية . تتضمن هذه اللجان ابلتساوي ، ممثلني عن اإلدارة و ممثلني منتخبني عن املوظفني ، و  تتساوى مستوايت أتهيلها لدى ا
 ترأسها السلطة املوضوعة على مستواها أو ممثل عنها ، خيتار من بني األعضاء املعينني بعنوان اإلدارة." 

 ، املرجع نفسه.  64( املادة 4)
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وذلااي بقاارار ماان فالموافين الذين يمملون اادارة تعيينهم يااتم علاا  مسااتوت اادارة المركزيااة  
الااوزير المخااتص ماان بااين المتصاارفين ااداريااين، أمااا فيمااا يخااص األعضاااء الااذين يمملااون اادارة 

، و المؤسساااات العمومياااة ( فياااتم تعييااانهم  ت الهيئاااات الالمركزياااة ) الوالياااات، البلااادياتعلااا  مساااتو 
حسااا كااال  بقاارار ماان الااوال  أو الماادير المخااتص، يمرااان أن تكااون اللجااان المتساااوية األعضاااء

ين يتساااوون فاا  ، و تتكااون ماان أعضاااء دائمااين و أعضاااء إحااافي ساالي أو مجموعااة ماان األسااال 
، و ال يشاااار  األعضااااء ااحاااافيين فااا  االجتماعاااات إال إذا خلفاااوا أعضااااء العااادد ماااع الااادائمين

 1دائمين غائبين.
هم و ، ويمرن تجديد عضااويت ( سنوات03متساوية األعضاء لمدة )و يعين أعضاء اللجان ال

قاارار ماان يمرن استمناءا تقصير مدة العضوية أو تمديد العضوية أو تمديدها ف  فائدة المصلحة ب 
، حتاا  ايفااة العموميااة و ااهااالح ااداري ، بعااد موافقااة كاتااا الدولااة للو الوزير أو الوال  المعناا 

 يمرن خاهة تجديد عدة لجان تابعة لمصلحة واحدة أو مجموعة مصالا ف   ن واحد.
، غياار أنااه فاا  حالااة  اارأ ( أشااهر06التقصااير أو تمديااد ماادة ) ال يمراان أن يتجاااوز هااذاو 

تعاااديل علااا  هيرااال أحاااد األساااال  أمرااان إنهااااء عضاااوية اللجاااان المختصاااة بقااارار مااان الاااوزير أو 
 2المعن  دون اشترا  المدة.

نة إن التمميل المتساوي داخل اللجان المتساوية األعضاء بااين ممملاا  المااوافين يعااد كضااما
مااان المرساااوم  05هاماااة للموااااف ، غيااار أن تااار  اادارة و مااان خاااالل ماااا نصااات علياااه الماااادة 

يحدد اختصاااق اللجااان المتساااوية األعضاااء و تشااريلها  1984يناير    14مؤرخ ف     84/10رقم
و تنظيمهاااا تاااتحرم فااا  تمدياااد أو تقصاااير مااادة العضاااوية " ..و يمرااان تقصاااير مااادة العضاااوية أو 

لحة.."، يجعاال هااذ  اللجااان عرحااة للااتحرم ماان  اارف اادارة بمااا يخاادم تطويلهااا فاا  فائاادة المصاا 
أغراحاااااها و مصاااااالحها، إال أن اشاااااترا  موافقاااااة كاتاااااا الدولاااااة للوايفاااااة العمومياااااة و ااهاااااالح 

 ااداري، يمرن أن يحّد نوعا ما من هذا التحرم.

 

 ، املرجع السابق.  84/10األمر من  4و  2( املادة 1)
 . ، املرجع نفسه 84/10ملرسوم رقم من ا 5املادة ( 2)
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رية ، تعقد اجتماعات اللجان المتساااوية األعضاااء المنعقاادة بصاافة مجلااس تاامديب  بصااورة ساا 
، والااوال  أو ماادير المنشاا ت لااوزير المخااتص علاا  مسااتوت الااوزاراتو يتاارأس هااذ  االجتماعااات ا

عل  المستوت المحل  بطلا من الاارئيس أوماان اادارة أو بطلااا ماان نصااف ممملاا  العمااال علاا  
 األقل أو بطلا من المعنيين أنفسهم.  

ملاااه ، إذ يجاااا أن يحضااار و ال تصاااا ماااداوالت المجلاااس إال إذا التااازم بقواعاااد تشاااريله و ع
، وإذا لاام يبلااا هااذا النصااا  تؤجاال القضااايا   أرباااع ) ( ( األعضاااء علاا  األقاالاجتماعاتااه ثااال

 المطروحة عل  المجلس و يفصل فيها ف  الجلسة التالية و لو بحضور نصف أعضائه.
و يصااادر المجلاااس رأياااه باألغلبياااة البسااايطة، و فااا  حالاااة تعاااادل األهاااوات يراااون هاااوت 

رجحا مااا عاادا فاا  حالااة االنضاابا  التاا  تكااون العقوبااة المتخااذة تقاال مباشاارة عاان العقوبااة الرئيس م
 1المقترحة.  

إن تااارجيا هاااوت الااارئيس فااا  حالاااة تسااااوي األهاااوات يتنااااف  ماااع الهااادف المتاااوخ  مااان 
التمميااال المتسااااوي باااين ممملااا  اادارة و ممملااا  الماااوافين ، إذا لااايس مااان شاااي فااا  أن هاااوت 

و لن يخاادم أباادا المواااف ، و بالتااال  فاا ن هااذا يتناااف  مااع الباعاان ماان وراء   الرئيس يخدم اادارة
 وجود هذ  اللجان و الذي هو أساسا حمان للمواف أمام تعسف اادارة.

، قااد أخااد بقاعاادة تاارجيا هااوت الاارئيس عنااد تساااوي مااا أن المشاارع فاا  المجااال التاامديب ك
داخاال البرلمااان و المجااالس المحليااة  األهوات قياسا عل  ما هو معمول به ف  المجااال السياساا 

 ) الوالية و البلدية ( .
تعّد كل لجنة متساوية األعضاء نظامها الداخل  ثم تعرحااه علاا  الااوزير أو الااوال  المعناا  

 2للموافقة، و يمرن حل إحدت اللجان بالكيفية نفسها الت  تّم بها تكوينها.
تابعااة للجهااة ااداريااة المنشاااة لااديها ماان ناحيااة إن اللجااان المتساااوية األعضاااء تبقاا  دائمااا 

، الااذي لااه أن ياارفض لوزير أو الوال  المعناا  للموافقااةوجو  عر  نظامها الداخل  المعد عل  ا

 

 . ، املرجع السابق84/10،من املرسوم رقم  19-11( املواد 1)
 . نفسه رجع، امل 20_ 12 ( املواد2)
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، باال و أكماار ماان ذلااي فاا ن بقائهااا هااو ير  ال تخاادم السااير الحساان لااةدارةأي مااادة يراهااا حسااا تقااد
ذا كلاااه يؤكاااد أن اللجاااان ال تتمتاااع باساااتقاللية بياااد الجهاااة اادارياااة و مرهاااون برحااااها عنهاااا، و هااا 

 كاملة.
هااذا فيمااا يتعلااق بريفيااات تعيااين ممملاا  اادارة داخاال اللجااان المتساااوية األعضاااء أمااا عاان 

يناااير 14المااؤرخ فاا   84/11ممملاا  المااوافين و كيفيااة تعيياانهم داخاال هااذ  اللجااان فكاناات  بقااا 
1984.1 

  إحاادت الفااروع االنتخابيااة تحاادد بعنايااة ماان قباال إن قائمااة الناااخبين الماادعوين لالنتخااا  فاا 
يومااا  20خااالل رئاايس لمصاالحة التاا  يوجااد بهااا مرتااا االنتخااا  و تعلااق فاا  األماااكن ااداريااة 

عل  األقل قبل التاريخ المحدد لالقتراع ، كما أنه يمرن لتمديااة عمليااات االنتخااا  توزيااع الناااخبين 
، ويمراان لناااخبين خااالل األيااام الممانيااة التاا  المعناا  قاارار ماان الااوزير أو الااوال عل  فااروع اقتااراع ب 

، وإن اقتض  األمر أن يقدموا  لبااات التسااجيل كمااا القائمة أن يتحققوا من التسجيالتتل  تعليق  
يومااا فاا  المجمااوع  11يمراانهم فاا  األجاال نفسااه و ااوال ثالثااة أيااام إبتااداءا ماان انتهاااء األجاال أي 

 بعد تاريخ التعليق.
الماااذكور  84/11هاااذا بالنسااابة للنااااخبين، أماااا فيماااا يتعلاااق بالمرشاااحين فقاااد ناااص المرساااوم  

 أعال  عل  ما يل :  
يمراان أن ينتخااا كعضااو فاا  اللجااان المتساااوية األعضاااء كاال مواااف تتااوفر فيااه الشاارو  

 المطلوبة للتسجيل ف  القائمة االنتخابية لهذ  اللجنة، وال يمرن انتخا :
 ن ف  عطلة مرحية  ويلة األمد._ الموافين الموجودي 

_ الماااوافين الاااذين أهااايبوا بعجاااز ورد ذكااار  ف النصاااوق العاماااة المتعلقاااة بعااادم القابلياااة 
 2لالنتخا .

 

 الصادر، 3املوظفني يف اللجان املتساوية األعضاء ، ج.ر ، العدد ، حيدد كيفيات تعيني ممثلني عن  1984يناير  14املؤرخ يف  84/11املرسوم رقم ( 1)
 . 1984سنة 

 ، املرجع نفسه. 84/11، املرسوم رقم  3_2_ 1املواد ( 2)



 الفصل األول : ماهية سلطة التأديب للموظف العام
 

 

14 

يسااجل المرشاااحون لالنتخاااا  فااا  قائمااة واحااادة علااا  أن عااادد هااؤالء ال يمرااان أن يقااال عااان 
 حعف عدد المناها المراد شغلها.

يترشا و ذلي ب هدار تصريا موقع عليه عاان   ألي مواف تتوفر فيه شرو  االنتخا  أن
أو الاااوال  أو مااادير المؤسساااة التااا  يتبعهاااا، و تتاااول  هاااذ   الاااوزير  رياااق التسلسااال ااداري إلااا 

خمسااة  خااالل الجهااات تجميااع التصاااريا التاا  تقاادم بهااا المرشااحون و إعااداد قائمااة بااذلي و ذلااي
 أسابيع عل  األقل قبل التاريخ المحدد لالنتخابات.

ل قائماااة علااا  الدراساااة فااا  األماناااة الدائماااة للجناااة المركزياااة فيماااا يخاااص اادارة تعااار  كااا 
المركزية و عل  المحافظة فيما يخص الجماعات المحليااة خااالل أساابوع ماان تاااريخ اايااداع ، وإذا 

يومااا فاا ن سااروتها  15لاام تاادل األمانااة الدائمااة للجنااة المركزيااة أو المحافظااة باارأي مخااالف خااالل 
 1يعّد موافقة.

و هرااذا يتضااا أن المساااواة فاا  التممياال بااين ممملاا  اادارة و ممملاا  المااوافين التاا  أقرهااا 
، تسااتوجا النظاار فاا  شاارع علاا  مسااتوت المجااالس التمديبيااة، اعمااال حاااالت اجتماعهمااا سااوياالم

النصااوق الناامااة لة ااار العضااوي للمجااالس التمديبيااة الااذي يظهاار جليااا تبعيتهااا و خضااوعها 
، ومدت التمثير الذي يظهر  هذا اا ار علاا  ممارسااة اهية التمميل المتساوي  خر، رغم خ بشرل  

 هذ  المجالس الختصاهها الوايف  حينئذ.  
 85/59ماااان المرسااااوم رقاااام  11أمااااا ماااان ناحيااااة اا ااااار الااااوايف  حياااان أ لقاااات المااااادة 

اختصاااق لجااان المااوافين " مجااالس التمديااا " بااالنظر فاا  جميااع القضااايا ذات الطااابع الفااردي 
 2الت  تهم الموافين.

منااه علاا  أنااه :  9الااذي نصاات المااادة  84/10و هاا  نفااس الصااياغة حاامن المرسااوم رقاام 
"يمرااان الرجاااوع إلااا  اللجاااان المتسااااوية األعضااااء فااا  جمياااع المساااائل ذات الطاااابع الفاااردي.." و 

 السابقة الذكر.   03/06من األمر   64حسا المادة 

 

 ، املرجع السابق.84/11، من املرسوم  5_4املواد ( 1)
 ، املرجع السابق.85/59، من املرسوم رقم  11املادة ( 2)
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درجاتهااااا ال تطبااااق إال بعااااد استشااااارة اللجااااان  فاااا ذا كاناااات العقوبااااات التمديبيااااة مهمااااا كاناااات
ماان المرسااوم  123المتساااوية األعضاااء المنعقاادة كمجلااس تاامديب  حسااا مااا نصاات عليااه المااادة 

: " تختص هذ  السلطة بعد استشارة لجنة الموافين الت  تجتمع ف  مجلااس تاامديب  مااع   85/59
 أدنا ." 125مراعاة المادة 

الدرجة الت  تقررها السلطة الت  لها هالحية التعيااين   قد استمنت عقوبات  125ف ن المادة  
" الساالطة الرئاسااة التمديبيااة " دون استشااارة أمااا العقوبااات ماان الدرجااة المانيااة فغنهااا حسااا المااادة 

تسااتوجا ااشااارة و إن كااان للساالطة التاا  لهااا هااالحية التعيااين للخيااار فاا  أن تمخااذ بهااذا  126
المالماااة فااا ن السااالطة الرئاساااية التمديبياااة ملزماااة بمخاااذ رأي  الااارأي أو ال أماااا العقوباااات مااان الدرجاااة

   1المجلس التمديب .
عاان الطااابع االزاماا  لاارأي اللجنااة المتساااوية  06/03هااذا و قااد تخلاا  المشاارع فاا  األماار 

األعضاااء المجتمعااة كمجلااس تااامديب  و هااو حساان فعااال، فمااا الفائاادة مااان إلاازام الساالطة الرئاساااية 
ة المتساوية األعضاء إن كانت غياار ملزمااة باألخااذ برأيهااا، بااالرغم ماان أن التمديبية باستشارة اللجن 

المسااملة كاناات تتعلااق بماادت رأي اللجنااة بقاادر مااا كاناات تتعلااق بماادت حاارق المشاارع علاا  الاانص 
عليها لصاحا الشمن _ المواف _ ذلي أن االزام ال ينصا عل  األخذ بهذا الاارأي و إنمااا فاا  

ثر عل  مصدر القرار حت  إن أعاار  عنااه. فقااد نصاات المااادة حرورة معرفته الذي يمرن أن يؤ 
هااالحية التعيااين العقوبااات التمديبيااة ماان الدرجااة المالمااة  ل  أنه : " تتخذ السلطة الت  لهاع  165

و الرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملاازم ماان اللجنااة المتساااوية األعضاااء المختصااة المجتمعااة 
 2كمجلس التمديب ."
دو جليااا أن انعقاااد اللجنااة المتساااوية األعضاااء كمجلااس تاامديب  بالنساابة لعقوبااات و هرااذا يباا 

الدرجة المالمة و الرابعة و إن بدا أنه يحقق حمانة للمواف العام ف  مواجهة اادارة، إال أنااه لاام 

 

 ، املرجع السابق. 85/59رسوم رقم ، من امل127_126_125املواد ( 1)
 ، املرجع السابق.  06/03، من األمر  165املادة ( 2)
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يخرج اادارة " السلطة الرئاسية التمديبية " بهذا المستوت ماان الهيمنااة علاا  ساالطة التمديااا و ذلااي 
 ببين :لس

األول: انعراس تدخل اادارة حينمااا تتاارأس اللجنااة المتساااوية األعضاااء التاا  تنصااا لااديها  
 كمجلس تمديب  ما يعد إخالال بمبدأ التمميل المتساوي.

المان : يخص ترجيا هوت الاارئيس فاا  حالااة تساااوي األهااوات و هااو مااا يمااس مصااداقية 
، و هااذا معناااا  أن ممملاا  اادارة و ممملااا  المااوافين الهاادف الااذي شااارّع ماان أجلااه التسااااوي بااين

 التمميل المتساوي لم يغير شيئا من مرانة اادارة ف  الواقع حال توقيعها لهذ  العقوبات.   
 الفرع الثاني : السلطة التقديرية للسلطة الرئاسية التأديبية   

، كماااا المجاااالت نظااارا لتمتعهاااا باالمتيااااز إن السااالطة التقديرياااة لاااةدارة واساااعة و تشااامل كااال
 تتسع هذ  السلطة و تضيق بحسا موقف المشرع .

 أوال: تعريف السلطة التقديرية
ه  سلطة قانونية ال يمرن أن تتجاوز اادارة الحدود الممنوحااة لهااا فاا  هااذا المجااال و هاا  

 هذا الشمن.تحقق المصلحة العامة، و إال ألغيت كافة قراراتها اادارية الصادرة ف  
الئاااام ااجااااراءات ت ريااااو " بمنهااااا : " ساااالطة تقاااادير ماااادت حياااان عرفهااااا الفقيااااه " مااااوريس هو  

و يقول فالين أن اختصاق الجهة ااداريااة يااؤدي إلاا  تمتعهااا بساالطة القيااام بمعمااال   1اادارية."  
 ، و أن الساالطة التقديريااة تعناا  الطريقااة التاا  تمااارس بهااامعينة ف  داخل حدود ذلي االختصاق

 الجهة اادارية اختصاهها.  
أما الفقيه الفرنس  ميشو فيري عرفهااا أن : " الساالطة التقديريااة هاا  القاادر ماان الحريااة الااذي 

 2يتركه المشرع لةدارة ك  تباشر وايفتها اادارية عل  أكمل وجه."
كما عرفها الدكتور سام  جمال الدين بمنها تتمتع اادارة بقساا  ماان حريااة التصاارف عناادما 

االمتناااع عاان اتخاااذ  أو ارس اختصاهاتها القانونية بحين يرون لةدارة تقدير اتخاذ التصاارف تم
 

إلدارية، أمحد حافظ عطية جنم، السلطة التقديرية لإلدارة و دعاوي االحنراف ابلسلطة يف األحكام  احلديثة جمللس الدولة الفرنسي، جملة العلوم ا(1)
 .   46،ص1982، القاهرة، جوان 01العدد

 . 197،ص2003مد رفعت عبد الوهاب، القضاء اإلداري، الكتاب األول، منشورات للجلي احلقوقية، بريوت،حم(2)
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، أو ار الوقاات الااذي تاارا  مناسااا للتصاارف، أو ساابا مالئاام لااهأو اتخاذ  عل  نحو معين أو اختياا 
 1ف  تحديد محله.

طاااااق ن  أمااااا تعريااااه الفقااااه و القضاااااء ااداري الجزائااااري للساااالطة التقديريااااة فلاااام يخاااارج عاااان
، فقااد عرفهااا رئيسااة مجلااس الدولااة الجزائااري فرياادة أبركااان بمنهااا هاا  : " التعريفات الفقهية السااابقة

ون خاحااعة أن تكااون اادارة حاارة تمامااا فاا  التصاارف فاا  هااذا االتجااا  ، أو ذلااي و باادون أن تكاا 
لكا ، ف  قادرة عل  تقدير الشرو  التاا  تتخااذ فاا  حااوئها قراراتهااا ماان أمملتهااا تعااديل ساا ألي شر 

 2من أسال  الموافين."  
لقااانون، و بذلي فعندما يتاح لةدارة اتخاذ التاادابير بحريااة مطلقااة عاان كاال قيااد أو نااص فاا  ا

عل  غاارس روح اابااداع و  ، حين أن إ الق حرية التقدير لةدارة يعملنكون أمام سلطة تقديرية
 اادارية.، و هذا ما يؤدي إل  حسن ممارسة الوايفة  االبتكار

 : مبررات إعمال السلطة التقديريةثانيا
لتؤكااد  82/302ماان األماار 73و قبلهااا المااادة  06/03من األماار رقاام  182جاءت المادة  

وحااع اادارة " الساالطة التمديبيااة الرئاسااية " و دورهااا المرماال للمشاارع فاا  إسااباغها هاافة الخطاام 
موافين التابعين لها بما ال ياادع شاارّا المهن  _ كلما دعت الضرورة إل  ذلي _ عل  تصرفات ال

ا القااوانين األساسااية الخاهااة كلمااا  ف  مباشاارتها لوايفااة شاابه تشااريعية حياان نصاات أن : " توحااّ
، مختلااااف األخطاااااء المهنيااااة ي ، و تبعااااا لخصوهاااايات بعااااض األسااااال دعاااات الحاجااااة إلاااا  ذلاااا 

 أعال  ". 181إل    178المنصوق عليها ف  المواد 
ير من المبررات الت  تفّسر هذا ااقحام رغاام مساسااه بمباادأ الشاارعية و هو واقع وجد له الكم 

إال باانص " ألن مااا فرحااه و حااتّم تطبيقااه هااو  ستوت قانون العقوبات " ال جريمةالمعروف عل  م
قصااور النصااوق الناامااة للمسااار الااوايف  عاان حصاار األخطاااء المهنيااة و تحديااد أركانهااا ماان 

 رت .جهة  و عموميتها و غموحها من جهة أخ 

 

 .145سامي مجال الدين، القضاء اإلداري و رقابة أعمال اإلدارة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، القاهرة، ب.س.ن، ص(1)
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 _قصور النصوص القانونية المنظمة للمسار الوظيفي:1
و تمثرهااا بمااا يحااد   تعرف القاعدة القانونية ف  المجال ااداري بالتطور السااريع و المرونااة

و ال يمرااان للمشااارع ااحا اااة علماااا بمجمااال الوقاااائع بماااا تحملاااه مااان احتمااااالت  ،داخااال المجتماااع
يسما لااه حصاار كاال  ، مما ال 1متداخلة و متشابرة مختلفة و حاالت متباينة و فروع و جزئيات 

لتاا  هاا  فاا  مواجهااة ، فاا ن تحدياادها هااعا كمياارا ممااا يصااعا دور اادارة اتصاارفات المااوافين
، و الت  يجا عليها الوقوف ف  وجهها بتسلي  عقوبة تمديبيااة علاا  المااوافين تصرفات موافيها

 2المخطئين.
ء المهنيااة و حصاارا لطخطااا 06/03الجزائااري فاا  األماار و باعتبااار ذلااي فلاام يضااع المشاارع 

، ثاام المواااف و األعمااال المحظااورة عليااه ، و إنما اقتصر علاا  بيااان واجباااتاألفعال المرونة لها
، وتاااار  غيرهااااا ماااان ألهميتهااااامنعااااه ماااان ارتكااااا  بعااااض التصاااارفات علاااا  وجااااه التحديااااد نظاااارا 

 التصرفات دون تحديد .
باعتبارهااا أخطاااء مهنيااة و التاا  نااص عليهااا فاا  المااواد  فممااا األخطاااء التاا  حااددها المشاارع

179  ،180  ،181  .3 
ا القوانين قااد تتغياار ، راجع إل  أن الظروف الت  توحع فيهحين أن قصور هذ  النصوق

، األوحاااع التاا  تطبااق فيهااا القااوانين، ممااا يسااتوجا إعااادة النظاار فاا  الشاارو  و رماان وقاات آلخاا 
لااذا كااان ماان األفضاال أن تتحاادد هااذ  الشاارو  بواسااطة الساالطة التنفيذيااة المنااا  بهااا السااهر علاا  
تنفيذ القوانين حت  يتم تنفيذها بسهولة دون حاجااة إلاا  تغيياار القااوانين ذاتهااا أو تعااديلها و خاهااة 
أن أن ااجراءات الواجا إتباعها ف  هذا الشاامن إجااراءات  ويلااة و معقاادة لااذا كااان ماان األفضاال 

 توكل هذ  المهمة إل  السلطة التنفيذية.  
، حين استقر األماار علاا  أن الساالطة  ر من تمتع اادارة بحرية التقديركما أنه ال يوجد خط

، و ماان ثااّم ف نهاااا اجااا يهاادف إلااا  تحقيااق الصااالا العاااامالتقديريااة ليساات امتياااازا بقاادر مااا هااا  و 
 

 . 217، ص  2000، ، مصرحممد فؤاد عبد الباسط ، القرار اإلداري ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية  ( 1)
 . 48، ص  2007، الطبعة األوىل ، جسور للنشر و التوزيع ، اجلزائر ،  ( عمار بوضياف ، القرار اإلداري   2)
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ة تخضاااع للرقاباااة القضاااائية علاااا  ، و إنماااا هااا  سااالطة قانونياااا ت سااالطة تحرمياااة أو تعساااافيةليسااا 
شرعيتها و ال تتحقق هذ  الشاارعية إال بالتمكااد أنهااا اسااتهدفت المصااالا العامااة و هااو الاادور الااذي 

 1يتوال  القاح  ااداري ف  حدود خبرته و مدت اتصاله باادارة العامة و نشا ها.
هااا األقاار  مياادانيا و و عليه نسااتنتج باامن المشاارع يعتاارف لااةدارة بقاادر ماان الحريااة اعتبااارا أن 
دة و المسااااائل غياااار األكمااار اتصاااااال بالحياااااة اليوميااااة الجاريااااة و األكماااار علمااااا بالمعطيااااات الجدياااا 

، هااو مااا جاااءت بااه التعليمااة تحاارق علاا  ديمومااة المرفااق و ساامعته ، كمااا أنهاااالمشاامولة بااالنص
وميااة و التاا  الصااادرة ماان المديريااة العامااة للوايفااة العم 2016يناااير   19المؤرخة ف     267رقم  

خولت للسلطة التمديا السلطة التقديرية ف  مساءلة المواف ف  حالة متابعته جزائيا حتاا  و لااو 
 تمت تبرئته من الحرم الجزائ . 

 _ عمومية النصوص القانونية و غموضها:2
ال أن ، إحااادود حااايقة و واحاااحة إذا كاااان األهااال فااا  النصاااوق العقابياااة أن تصاااا  فااا 

، زيااادة علاا  تجريمااه لطفعااال و تركااه ألفعااال أخاارت دون تجااريم ف نااه المجااال التاامديب المشرع ف  
حتااا  فااا  تجريماااه كاااان الااابعض غامضاااا و الااابعض آلخااار عاماااا بحيااان ال يمرااان أن تتباااين مااان 

ور ، ممااا يقضاا  الوقااوف علاا  المجااال المحظاا الخطم المهن  و ال عناهر تحديااد   خاللها  أركان
 2، فقد تضيع الحدود الفاهلة بين المنع و ااباحة.نهارتياد  من ذلي المباح إتيا

ال تمياار أي جاادل فاا  أنهااا تتساام بالعموميااة حياان   06/03ماان األماار    160فصياغة المااادة  
خطاااام مهنيااااا يعاااار  هاااااحبه إلاااا  العقوبااااة التمديبيااااة كاااال تخااااّل عاااان الواجبااااات المهنيااااة مساااااس 

 ناسبة تمدية مهامه.باالنضبا  و كل خطم أو مخالفة من  رف المواف أثناء أو بم
مااا يحااتم حاارورة تاادخل اادارة ماان أجاال تضااييق و توحاايا هااذا المعناا  و إعطاااء وهااف 

 الخطم المهن  و تحديد أركانه و عناهر .

 

 .25، ص1992، ، مصرسامي مجال الدين ، قضاء املالئمة  و السلطة التقديرية اإلدارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ( 1)
 . 54لسابق ، صقيقاية مفيدة ، زغداوي  حممد ، املرجع ا( 2)



 الفصل األول : ماهية سلطة التأديب للموظف العام
 

 

20 

 178كما أن هياغة بعض النصوق القانونية األخرت ماان نفااس األماار ال ساايما المااادتين 
عتباار علاا  وجااه الخصااوق أخطاااء ت  178، فف  المااادة ف  فقرتها المانية جاءتا غامضة  179و  

، وكمااا مراان أن يمااس بالسااير الحساان للمصااالاماان الدرجااة األولاا  كاال إخااالل باالنضاابا  العااام ي 
فاا  فقرتهااا المانيااة علاا  أن تعتباار علاا  وجااه الخصااوق أخطاااء  179هااو الحااال بالنساابة للمااادة 

ليهااا فاا  المااادتين ماان الدرجااة المانيااة....ااخالل بالواجبااات القانونيااة األساسااية غياار منصااوق ع
180_181.1 

 فكيف يقاس هذا االنضبا  و الذي يمرن أن يمس حسن سير المصالا 
 و أيضا ما ه  هذ  الواجبات  

إن تحليااال المتكامااال للنصاااوق الساااابقة الاااذكر، يبااارز أن تااادخل اادارة هاااو نتيجاااة حتمياااة 
تاا  تااوح  إلاا  تقرياار لعمومية وغمو  هذ  النصوق، ويظهر هذا عنااد القااراءة المتمنيااة لهااا و ال

 المشرع إعمال مبدأ السلطة التقديرية ف  التجريم.  
حياان أن هااذ  الوحااعية المبينااة فاا  المااواد السااابقة الااذكر هاا  المسااتند الااذي خااوّل الساالطة 
التمديبية سلطة تقديرية واسعة لتحديااد األخطاااء المهنيااة و تكييفهااا و أتاااح لهااا واقعااا علميااا مرسااوم 

 نصا.
و حقيقااة إلاا  حاارورة فسااا المجااال واسااعا اعمااال الساالطة التقديريااة هااو و إن كااان مااا ياادع

اختالفااااه باااااختالف الطااااابع الخاااااق المميااااز للخطاااام المهناااا  و هااااعوبة حصاااار  لتعاااادد أنواعااااه و 
، ماااا يجعااال اادارة أدر  مااان المشااارع لحقيقتاااه بحرااام اتصاااالها الياااوم  باااالواقع الجهاااات اادارياااة

  . الوايف  و أسرع منه ف  تحديد عناهر 
، و ألن ماان مقتضااايات ام التااامديب ، حياان يقياااه ماان الجماااودو هااذا الااانهج أعتباار ميااازة النظاا 

النشااااا  ااداري أن ااسااااراف فاااا  التقييااااد يترتااااا عنااااه شااااّل حركااااة اادارة و القضاااااء علاااا  روح 
ساسية و مستمرة فاا  مختلااف ، و ذلي ف  وقت تواجه فيه اادارة حركة تحول أاابداع و االبتكار

و ماان المؤكااد أن هااذ  التحااوالت التاا  تسااتلزم التغيياار و التطااور الاادائمين تتطلااا إدارة  ،الجوانااا
 

 ، املرجع السابق .  06/03، من األمر  181إىل   178و  160مواد ( 1)
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، و مااان ثاااّم فااا ن المصااالحة لااان توافاااق ماااع إدارة مساااتوت عاااال مااان األداء و الفاعلياااة عاماااة علااا 
مبرمجاااة السااالو  ممااال الرجااال اآللااا  و إنماااا يساااتلزم ذلاااي أن تتمتاااع اادارة بسااالطة تقااادير القااارار 

 ة التحوالت و االحتياجات .الكاف  لمواجه
من كل ما تقدم يتبين أن الساالطة التقديريااة حقيقااة واقعيااة ال غناا  عنهااا حتاا  تااتمرن اادارة 
ماان أداء وايفتهااا علاا  أكماال وجااه تحقيقااا للمصاالحة العامااة و أنااه لاايس فاا  ذلااي إحاارار بحقااوق 

 األفراد و حرياتهم.
أن النقاااق قااد ثااار ، إال ة  بصفة مطلقااةدأ السلطة التقديري و إذا كان أحد لم ينكر تطبيق مب 

 1، فكان السبيل  إل  ذلي بمن وحعت حواب  لممارسة السلطة.بشمن تخفيف منه
 التقديرية في تكييف الخطأ المهنيثالثا: ضوابط السلطة 

، أو يجسااد خطااورة معينااة علاا  درجااة ماان ساالو  معااين للمواااف اعتااداءا حقيقياااقد ال يمماال  
و قااد ال يشاارل التصاارف الااذي أتااا  مااا يهااّدد مصاالحة اادارة أو يعيااق  الجسااامة تسااتدع  تمديبااه،

 سير العمل فيها بانتظام و ا راد.
لذا كان عل  السلطات التمديبية أن تلتزم عند تقديرها خطورة األفعال الت  تستوجا تدخلها 

 حواب  ه :
اناااه ي ؤكااااد _ أن تتمكاااد جهاااة اادارة مااان تاااوافر أركاااان الخطااام و عناهااار ، ألن تاااوافر أرك1
 شرعيته.
، تعديا عل  مصاالحة جااديرة بالحمايااة _ أن يممل السلو  الذي أتا  المواف خطم فعليا و 2

و ه  مصلحة سير المرفق العام بانتظام، وعدم الخروج عن األنظمة و اللوائا  ااداريااة المنفااذة 
للقانون فعل  اادارة أن تتحقق ماان وجااود الفعاال و حاارورة تجريمااه، و تتمكااد ماان خطااورة األفعااال 
 التااا  تساااتوجا تااادخلها وفقاااا لمعاااايير حاجاااات و مصاااالا اادارة الجاااديرة بالحماياااة و غيرهاااا مااان
المعايير الموحوعية الدقيقة الت  تستوجا الوقوف عل  معالم الخطاام و نشااوء  مااادام المشاارع لاام 

 يحدد معالمه.  
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، أن تتقيد بضااواب  قااانون العقوبااات و ليس لسلطة التمديا حسا الدكتور سليمان الطماوي 
قاااوق و فهااا  فااا  تقاااديرها للجااارائم التمديبياااة تساااتلزم حاااواب  الوايفاااة العاماااة بماااا تتضااامنه مااان ح 

وجبااات و تقاادير مااا إذا كااان المواااف قااد أخطاام يسااتوجا عقابااه إنمااا يرجااع إلاا  هااذ  الحقااوق و 
 1الواجبات دون غيرها.

و كاااان للقضااااء المصاااري دور فااا  وحاااع حاااواب  للخطااام المهنااا  مااان خاااالل رقابتاااه علااا  
 2ممارسة السلطة التمديبية لسلطتها التقديرية ف  التجريم ه :

 الفعل المرون للمخالفة ممارسة لحق مشروع:_أال يرون  1
فااا ذا كاااان التصااارف المنساااو  للموااااف ساااواء كاااان سااالبيا أو إيجابياااا، ممارساااة لحاااق مااان  

الحقوق المشروعة كحق الشروت و التظلم رئاساايا و حااق االلتجاااء إلاا  القضاااء و حااق االنضاامام 
 لعضوية جمعية أو نقابة، فالتصرف ال يشّرل خطم مهنيا.

 الخطم بمعيار موحوع :  _أن يقاس2 
فالخطم يقاس أهال بمعيارين، بمعيار شخص  بااالنظر إلاا  الشااخص مرتكااا الخطاام ذاتااه  

حرافااا أو اعوجاجااا فاا  ساالوكه أو ال، لبيان ما إذا كااان الفعاال أو التصاارف المنسااو  إليااه يشاارل ان 
عاد ، ينظاار فيااه قياسااا بالساالو  المااملوف للشااخص العااادي مااع اسااتب أو بمعيااار موحااوع  مجاارد

الظااروف الخارجيااة كالزمااان و المرااان و اااروف العماال و الطائفااة التاا  ينتماا  إليهااا المخطاائ و 
 درجته ف  السلم ااداري .

_ أن يتحاادد الخطاام علاا  أساااس أوحاااع الوايفااة العامااة و االلتزامااات المترتبااة عليهااا و 3
مسااتوا  فاا  التاادرج   بيعااة الوايفااة و أهااداف المرفااق و درجااة المسااؤولية التاا  يتحملهااا المااتهم و 

 الرئاس .
_ يتمثر تحديد الخطم المهن  بوقوعه ف  الظروف العادية أو الظروف االسااتمنائية ، فماان 4

المسااالم باااه أن الظاااروف االساااتمنائية تعطااا  لاااةدارة سااالطات تقديرياااة أوساااع لتواجاااه بهاااا الظاااروف 
 

 . 72،ص 1975، ، مصرسليمان حممد الطماوي ، اجلرمية التأديبية ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ( 1)
و جد الياقوت ، الدعوى التأديبية يف النظام الوظيفي للضباط و أفراد الشرطة و ثالثة أنظمة خاصة للوظيفة العامة وفقا ألحدث التشريعات حممد ما( 2)

 .236-235، ص 2007،  ، مصرآراء الفقه و املبادئ اليت قررهتا احملكمة اإلدارية العليا ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية
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م مهنياااا مغاااايرة الطارئاااة ففااا  هاااذ  الظاااروف تكاااون نظااارة السااالطات التمديبياااة إلااا  ماااا يعتبااار خطااا 
لنظرتها إليه ف  الظروف العادية ما يمرنها من اتخاذ التاادابير السااريعة و الحاساامة لمواجهااة هااذ  

 الظروف االستمنائية و معالجة األمور بالقدر الذي توجبه الظروف.
 _ أن يرون الخطم قد أرتكا دون عذر شرع :5

 ،لعامل و هااو يرتكااا الفعاال الخااا ئا فمن األعذار الت  تعف  من المسؤولية ، انعدام إرادة
ة ادر ، و تكااون لديااه ااءن مدركا قادرا واعيا لمعن  الجزاو العامل حت  يسمل تمديبيا يجا أن يرو 
، أماااا إذا انعااادمت إرادة قااادام علااا  الفعااال المراااون للمخالفاااةالحااارة التااا  تمرناااه مااان االمتنااااع أو اا

 العامل و هو يرتكا الفعل الخا ئ فال يحاسا عليه.
هااااذا إحااااافة لطخااااذ بعااااين االعتبااااار الوايفااااة التاااا  يشااااغلها المواااااف و بيعتهااااا و درجااااة 

، فااال بااد ماان مالحظااة  1المسؤولية الت  يتحملها أو التاا  تفرحااها درجتااه فاا  ساالم التاادرج ااداري 
. كمااا يؤخااذ برافااة الظااروف المحيطااة عماال بااه المهااتم و أهدافااه و مصااالحهغايااات المرفااق الااذي ي 

مراااان و ، أو خارجياااة كالزماااان و الانااات ذاتياااة كالسااان و العلااام و الجااانسالفعااال ساااواء كبمرتكاااا 
، و سااواء كاناات هااذ  الظااروف ااااهرة أو غياار ااااهرة ، و يجااا أن البيئااة و العاارف و العااادات

قااا لمااا يتمتااع بااه شااخص عااادي ينتماا  يرون المعيار موحوعيا واقعيا، كما يجااا قياااس الخطاام وف
يتناااف  ف  نفس الظروف الشخصية الت  مّر بها هذا األخير و هذا ال   ل  فئة الجان  إذا وحعإ

 دع  إل  تحقيقها.  مع المصلحة العامة بل هو 
 :  11/02/1989و تطبيقا لذلي قضت المحرمة اادارية العليا المصرية بتاريخ  

قباال العاماال ماان ماان " إن ماان المبااادا العامااة للمسااؤولية التمديبيااة تقاادير خطااورة مااا يمباات 
الفااات أو جاارائم تمديبيااة فاا  الظااروف و المالبسااات الموحااوعية التاا  حاادثت فيهااا سااواء تلااي مخ 

المتصلة بذات المتهم و دوافعه فيمااا فعاال أو غياار  ماان العاااملين الااذين أسااهموا فاا  حاادو  الخطاام 

 

 . 147،ص 1974، ،مصرمد شاهني ،املسألة التأديبية للعاملني املدنيني ابلدولة و القطاع العام ، عامل الكتب ، القاهرة مغراوي حم( 1) 
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التمديب  و مدت الخلل ف  إدارة المرفق العام الذي قد يرون قد ساعد عل  وقوع األفعااال المؤثمااة 
 1جسيم أثارها الضارة بالصالا العام.."و ت 

و عل  السلطة التمديبية أن تراع  اروف ارتكا  الفعل و الجو الااذي حصاال فيااه و كااذلي 
 2أن تدخل ف  االعتبار  بيعة الوايفة و هفاتها.

 :1970/  06/  22و ف  هذا الصدد جاء ف  حرم المحرمة اادارية بااسرندرية بتاريخ  
 3ن تنظر بعين االعتبار إل  الظروف الت  أحا ت بهذ  الواقعة..."" جدير باادارة...أ

غيااار أناااه و فااا  حاااال تبااان إخاااالل الموااااف العماااوم  بواجباتاااه الوايفياااة أو خروجاااه علااا  
، ناسااابة جااازاءا لاااه علااا  فعلاااه المنحااارفمقتضاااياتها فااا ن ذلاااي يقتضااا  توقياااع العقوباااة التمديبياااة الم

رة لغياار  ماان المااوافين مماان تسااّول لااه نفسااه الحياااد لتقويمه من جهة و من جهة أخاارت ليرااون عباا 
 عن جادة الصوا .

 الـتأديبية  األساس القانوني لسلطةالمطلب الثاني:  
يتحاادد مباارر وأساااس الساالطة التااامديبية بنااوع العالقااة التاا  تاارب  المواااف العااام بالدولااة، إال 

اآلراء التاا  جاااءت بهااا فاا  أن هااذ  العالقااة قااد ماارت بمراحاال و قياال بشاامنها عاادة نظريااات تجماال 
نقطتين أساسيتين، بحين تضم النقطة األول  النظريات التعاقديااة بينمااا تتجلاا  النقطااة المانيااة فاا  

ثم االنتقادات الت  وجهت لها، مااع إبااراز فاا  األخياار النظريااة التاا  تباادو أنهااا   التنظيمية  النظريات
راجحة ف  ذلي و الت  اعتمدها الفقه ف  تحديد  ألساااس ساالطة التمديااا عامااة ذلااي تحاات الفااروع 

 التالية :
 
 
 

 

 .75ص - 66، مشار إليه يف حممد فؤاد عبد الباسط ، املرجع السابق ، ص 11/02/1989احملكمة اإلدارية العليا املصرية ، بتاريخ ( 1)
 . 73، ص 1960، ، مصرحمسن حسنني محزة ، القانون التأدييب للموظف و رقابته القضائية ، الطبعة األوىل ، دار الفكر العريب ، القاهرة ( 2)
، مشار إليه يف حممد مصطفى حسن ، الرقابة القضائية غلى حدود السلطة التقديرية لإلدارة   22/06/1970احملكمة اإلدارية ابإلسكندرية ، بتاريخ ( 3)

 .75-66، ص 1980، يوليو  ،ب.ب.ن 1العدد مقارنة ، جملة العلوم اإلدارية ،، دراسة 
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 الفرع األول: النظريات التعاقدية
ناااتج عليهاااا التزاماااات وتقاااوم هاااذ  النظرياااات علااا  أسااااس أن العالقاااة هااا  عالقاااة عقدياااة ي  

متبادلااة بحياان ينبغاا  لكاال ماان الطاارفين احترامهااا، و عليااه فاألخطاااء الوايفيااة تعااد إخااالل بااالتزام 
 .ا  التمديب   عقدي يسما للدولة كطرف ثان  ف  العقد أن تمارس حق العق

لااااي علاااا  أساااااس أن و هرااااذا فالساااالطة التمديبيااااة تنشاااام عاااان العقااااد المباااارم بااااين الطاااارفين وذ
خاااّل بالتزاماتاااه التعاقدياااة الملقااااة علااا  عاتقاااه، غيااار أن الفقهااااء اختلفاااوا فيماااا أعاااام قاااد الموااااف ال

يخص تكييف العقد المبرم بين اادارة و المواف العام فمنهم ماان اعتباار  عقاادا ماان عقااود القااانون 
 الخاق إذ أن الجزاء التمديب  يتعلق بتنفيذ هذا العقد، و منهم من اعتباار  عقاادا ماان عقااود القااانون 

عااة العقااد تحاادد وفقااا لطبيعااة مصااالا موحااوع العقااد، وماانهم أيضااا ماان اعتباار ي العااام بحياان أن  ب 
هذا العقد مدنيا يترتا عليه التزامات كل  رف إزاء الطرف اآلخر حياان أن الدولااة ملزمااة بتقااديم 
األجااار و الحاااوافز المادياااة األخااارت بينماااا الموااااف العاااام فهاااو ملااازم بممارساااة وايفتاااه و القياااام 

ن فريقااا ماان لعقديااة تحقااق الصااالا العااام، إال أتزاماتااه علاا  أكماال وجااه، فالدولااة بهااذ  الرابطااة ابال
أنصار هذ  النظرية يقول بمن العالقة بين المواف و اادارة أساسها عقد وكالة،وهنا  فريق من 

األخياار الفقهاء اعتبر هذا العقد ف  الوايفة العامة مبرم بين الدولة و المواف العام فيصبا هذا 
 1خاحعا لنظام التمديا ف  حالة إخالله بالسير الحسن للمرفق العام.

 االنتقادات الموجهة لنظريات التعاقدية:_
بالرغم من االعتبارات التاا  قاادمتها هااذ  النظريااات إال أنهااا كاناات محاال انتقااادات عنيفااة ماان 

العاااام و اادارة هااا  عالقاااة قبااال الفقهااااء ومااان أهااام هاااذ  االنتقاااادات : أن العالقاااة باااين الموااااف 
 ساالطةبااار العقااد أساااس التنظيمية وال تعتبر عقدية، ووحع المواف العام الالئح  ال يسااما باعت 

 2.ةالتمديبي 

 

،   1984، الوي شربا ، مصر ، مطبعة اجلي ، الطبعة األوىلامة بني اإلدارة و القضاء " دراسة مقارنة "مليكة الصروخ ، سلطة التأديبية يف الوظيفة الع( 1)
 .40-39ص 

كلية احلقوق ، جامعة  حممد خمتار حممد عثمان ، اجلرمية التأديبية بني القانون اإلداري و علم اإلدارة العامة " دراسة مقارنة " ، رسالة دكتوراه مقدمة من  ( 2)
 . 41، بدون سنة ، صرة لشمس ،  القاهعني ا
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 الفرع الثاني: النظريات التنظيمية
ف فاا  تحديااد أساااس تتلخص هذ  النظريات ف  رأي واحد و ه  تسع  لهدف واحد و تختل

ن أحرااام الوايفااة العامااة و مااا تتضاامنه ماان حقااوق و مااا تفرحااه ماان ، و رأيهااا أالتمديبيااةساالطة ال
واجبااااات وايفيااااة ماااامخوذة ماااان نصااااوق القااااوانين واللااااوائا التاااا  تنظمهااااا، فااااالمواف فاااا  مركااااز 
تنظيم  الئح  و قرارات تعيينه ال تنشاائ لااه مركاازا ذاتيااا خاهااا فهااو موجااود بمقتضاا  القااوانين و 

ملزم بقيام بما تتطلبه واجبات هذ  الوايفة، و هرااذا فاا ن اللوائا، و عليه ف ن الوايفة نفسها فهو  
أي إخالل بهذ  الواجبات الوايفية قد تضر بمصاالحة المرفااق العااام ممااا يعرحااه لجاازاء تاامديب  و 

إذن مسااتمدة ماان  لتمديبيااةساالطة اال ائا فمساااسمن قبل الجهة المختصة بااذلي وفقااا للقااوانين و اللااو 
 هذ  القوانين و اللوائا. 

 ظرية المؤسسةأوال: ن
أول من وحع أسااس هااذ  النظريااة هو"مااوريس هوريااو" وهاا  تقااوم بوجااود ساالطة تعماال علاا  
تنظاايم الجماعااة إحااافة علاا  وجااود مصاالحة مشااتركة بااين جميااع المااوافين لتحقيااق ذات الفكاارة ، 

 يقوم عند ااخالل بهدف أفراد المجتمع.  ةالتمديبي  سلطةالمن ثمة فمساس 
و تاام هجرهااا ماان قباال الفقهاااء و ذلااي ألساابا   وهرااذا فقااد تعرحاات هااذ  النظريااة لنقااد شااديد

عديااادة منهاااا: أنهاااا غيااار دقيقاااة حيااان تمخاااذ بمفهاااوم واساااع لفكااارة المؤسساااة نفساااها و حتااا  بنسااابة 
لمفهااوم الجاازاء الااذي أخااذت بااه إذ أن العقااا  بمفهومهااا هااار جامعااا للجنااائ  و التاامديب  معااا و 

 1من خالل ذلي ف نها أهبحت أقر  ف  شبه لنظرية العقد.
 السلطة الرئاسية نظريةثانيا:  

تاا  لهااا الحااق فاا  ممارسااة ساالطة  تستند هذ  النظرية عل  أساس أن السلطة الرئاسية ه  ال
، وبعبااارة أخاارت أنااه مااادام الاارئيس ااداري مسااؤوال عاان السااير الحساان للعماال فاا  المرفااق التمديااا

التاا  تمرنااه ماان تحقيااق  العااام بانتظااام و ا ااراد فينبغاا  أن يرااون لااه الحااق فاا  اسااتعمال الوسااائل
 .التمديائل الحق ف  ممارسة هدفه و من حمن هذ  الوسا

 

 41( مليكة الصروخ ، املرجع السابق ،ص1) 
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غير أنااه نتيجااة تاادخل  اارأ علاا  هااذ  النظريااة تعااديالت فاا  أسسااها و خصائصااها ممااا ألاازم 
السلطة الرئاسية باستشارة هيئة مشتركة ) لجنة الموافين( قبل تطبيق الجزاء التاامديب  ممااا  يقلاال 

فيقتصر اختصاهها عل  تطبيق العقوبات البساايطة، أمااا العقوبااات الجساايمة فتماانا من سلطاتها  
إل  الجهة المستقلة قااد تكااون قضااائية أو هيئااة مسااتقلة و بااذلي هااارت هااذ  النظريااة تفقااد لاابعض 

 1مقوماتها مما أدت األمر بالفقهاء إل  هجرها.
 ثالثا: سلطة الدولة

جاء بهذ  النظرية القائمة عل  أساس أن عالقة الدولة يترأسها العميد "دوج " فهو أول من  
باااالمواف العاااام هااا  عالقاااة سااالطة فهااا  تقاااوم بممارساااة حقهاااا فااا  تطبياااق الجااازاءات التمديبياااة 
بوحعها التشخيص القانون  للمجتمااع كراال، كمااا أن ساالطة الدولااة هااذ  تمااارس لفائاادة و مصاالحة 

مارسااة هااذا الحااق ماان قباال الدولااة قااد تتكفاال بااه كافة الموا نين و وفقا لنظام الوايفااة العامااة، و م
السلطة الرئاسية تحت رقابااة القضاااء ااداري أو تشاااركها فاا  ذلااي محاااكم التمديبيااة و قااد يقتصاار 

 هذا الحق عل  هذ  المحاكم بصورة كلية .
هذ  النظريااة ف نهااا لاام تساالم هاا  األخاارت بها و هرذا و رغم االعتبارات المقنعة الت  جاءت 

 الفقهاء لعدة أسبا  منها:  من انتقاد
أن قيام الحق ف  تطبيق الجزاء التمديب  عل  أساس سلطة الدولااة ماان شاامنه أن يااؤدي إلاا  
االعتااراف لهااا بحقهااا فاا  ااكاارا  الباادن  حااد المواااف العااام المقصاار فاا  واجباتااه الوايفيااة فاا  

   2حين إن العقوبات التمديبية ال تشمل ااكرا  البدن .
ن  نو عرا  مختلااف  النظريااات التاا  قبلاات بشاامن األساااس و المباارر القاااأخياارا و بعااد اساات 

 و التبريرات الت  قدمتها ف  ذلي فما ه  النظرية الراجحة   التمديا لسلطة
ا تجمااع فاا  تحدياادها ألساااس يبدو أن نظرية السلطة الرئاسية ه  النظرية الراجحة هنا ألنه

 بين فكرة السلطة العامة وجهة و فكرة السلطة الرئاسية من جهة أخرت.    ةالتامديبي  سلطةال

 

 .44-43-42( مليكة الصروخ ، املرجع السابق ، ص1)
 . 41، املرجع السابق ص د خمتار حممد عثمان حمم( 2)
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ماان ناحيااة  ةالتمديبياا  هذا األساس القانون  لساالطة  هرذا و بعد أن قام النقاق و الجدل حول
 هل هو فكرة العقد أو نظرية المؤسسة أو فكرة السلطة الرئاسية أو نظرية سلطة الدولة  

د أجااا  عاان هااذا التساااؤل المطااروح بقولااه " ...قااد انتهاا  فاا ن الاادكتور "عمااار عواباادي" قاا 
األمر إل  إرسال و تقدير الحقيقة القائلة، بمن األساس القانون  لسلطة التمديااا هااو فكاارة الساالطة 

  1العامة بصفة عامة و فكرة السلطة الرئاسية بصفة خاهة ".
 المبحث الثاني : الخطأ التأديبي و عالقته بالعقوبة التأديبية 

إذا ما ارتكا المواف العام خطم تمديب  أو اقترف ذنبا وايفيا يشرل هاادرا لكرامااة الوايفااة 
و ساامعتها، فاا ن الساالطة التمديبيااة تملااي ساالطة التمديااا التاا  تهاادف إلاا  إعااادة تمهياال المواااف 
الاااذي ارتكاااا الخطااام التااامديب  حفاااااا علااا  سااامعة الوايفاااة العاماااة أوال و لااايرن عبااارة لغيااار  مااان 

 ثانيا لذلي نقسم دراسة هذا المبحن إل  مطلبين:  الموافين  
المطلااا األول نتناااول فيااه الخطاام التاامديب  و أنواعااه و المطلااا المااان  نتناااول فيااه العقوبااة 

 التمديبية.
 المطلب األول : الخطأ التأديبي و أنواعه

سااة يعتباار الخطاام التاامديب  أو المهناا  أساااس أو نقطااة االرتكاااز التاا  تاادور حولهااا أيااة درا 
، فبمجاارد وقااوع الخطاام التاامديب  و ااخااالل بالواجااا 2متعلقة بالتمديااا فاا  مجااال الوايفااة العامااة  
، وماان هنااا سااوف ف العااام لمااا لااه ماان حقااوق و واجباااتالااوايف  تقااوم المسااؤولية التمديبيااة للموااا 

 نتطرق إل  تحديد مفهوم الخطم التمديب  و أركانه و أنواعه ف  التشريع الجزائري .
 ألول : تعريف الخطأ التأديبي و أركانهفرع ا
مهما استوف  المواف من شرو  لممارسة الوايفااة خاهااة شاار  حساان الساايرة و الساالو   

، فالخطاام التاامديب  أو يف  خطاام تمديبيااا يسااتوجا المسااائلةإال أنه قد يصدر عنااه أثناااء مسااار  الااوا

 

 .349، املرجع السابق ، ص ( عمار عوابدي 1)
 .21، ص 1976فها " دراسة مقارنة " ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصطفى عفيفي ، فلسفة العقوبة التأديبية و أهدا( 2)
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الوايفيااة لااذلي أجمااع الفقااه أن منااا  المسااؤولية الجريمااة التمديبيااة يرااون فاا  ااخااالل بالواجبااات 
 التمديبية هو مخالفة المواف لواجبات الوايفية.

 نتطرق إل  مفهوم الخطم التمديب  من خالل تعريفه تشريعا و فقها و قضاءا :
 عريف الخطأ التأديبي في التشريعأوال : ت

هااذا راجااع  إلااا   إن معظاام التشااريعات جاااءت خاليااة ماان تعريااه محاادد للخطاام التاامديب  و 
 بيعة المخالفة التمديبية الغير المحصورة وال المحددة بتقنين واحد، و عليااه ينبغاا  التوحاايا بمنااه 
حت  الخطم كمصطلا يصعا تعريفه إذ يقول العالم "بالنيول" ف  هااذا السااياق "... ال يمراان نقااد 

 1المشرع ألنه لم يعرف الخطم ألن الخطم غير ممرن تعريفه.."
لمشاارع  الجزائااري كباااق  التشااريعات األخاارت لاام يقاام بتعريااه الخطاام التاامديب  و حياان أن ا

ذلااي بساابا أنااه قااد خشااّ  إن أورد تعريفااا أن ياارد ناقصااا أي ال يشاامل علاا  جميااع أنااواع األخطاااء 
التمديبية و اكتف  فق  بقول بمن كل من يخالف الواجبااات الوايفيااة يتعاار  لعقوبااة تمديبيااة حياان 

المتضاامن القااانون األساساا   66/133ماان األماار رقاام  17طاام فاا  المااادة نااص المشاارع علاا  الخ 
العااام للوايفااة العامااة الااذي كااان األساابق فاا  تنظاايم الوايفااة العامااة علاا  أن : " كاال تقصااير فاا  
الواجبات المهنية وكل مس بالطاعة عن قصد و كل خطم يرتكبه مواااف فاا  ممارسااة مهامااه أو 

-85ماان المرسااوم  20و هااو مااا انتهجااه بموجااا المااادة  2."أثناءها يعرحه إلاا  عقوبااة تمديبيااة .
علاا  أنااه :" يشاارل كاال  03-06من األماار رقاام  160و كذلي ف  نص المادة   3سالفة الذكر  59

تخااّل عاان مساااس باالنضاابا  و كاال خطاام أو مخالفااة ماان  اارف المواااف أثناااء أو بمناساابة تمديااة 
مهامه خطم مهنيا و يعر  مرتكبه لعقوبة، دون المساس، عند االقتضاااء، بالمتابعااات الجزائيااة." 

 الخطم التمديب  يتحقق ب حدت الصور اآلتية:   و يتضا من خالل هذ  المادة أن

 

 . 68، بريوت ، بدون سنة ، ص  ، الطبعة األوىل )د.ت(زهدي يكن ، املسؤولية املدنية أو األعمال غري املباحة ، منشورات املكتبة العصرية صيدا( 1)
، سنة  46، املتضمن القانون األساسي العام  للوظيفة العمومية ، ج.ر ، العدد  1966جوان  02، املؤرخ يف  66/133، من األمر رقم  17املادة ( 2)

1966. 
 ، املرجع السابق .  58/59، من األمر  20املادة ( 3)
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إخااالل المواااف بواجبااات وايفتااه التاا  تحااددها القواعااد التنظيميااة و اللااوائا و أواماار  -1  
 الرؤساء المشروعة ف  حدود القانون و هذا إما بعدم تمديتها أو التقصير ف  أدائها.  

 إتيان المواف عمال محرما يمس باالنضبا  .  -2
 مواف عل  مقتض  الواجا أثناء أو بمناسبة تمدية وايفته.خروج ال  -3

 1و هذا ما يبين أن الخطم التمديب  ينحصر ف  ااخالل بالواجبات الوايفية .
و نفس الش ء اتجه له كل من المشرع الفرنس  و المصري حين لاام يقومااا بتعريااه الخطاام 

 2قه و القضاء.و إنما اكتفوا فق  بذكر الصور و األمملة عنه تركا ذلي للف
 نيا : تعريف الخطأ التأديبي فقهاثا

ور عبااد الفتاااح ، فقااد عرفااه الاادكت ماان التعريفااات حااول الخطاام التاامديب فاا  الفقااه نجااد العديااد 
كاال تصاارف يصاادر عاان العاماال أثناااء أداء وايفتااه أو خارجهااا و يااؤثر فيهااا  حساان بمنااه هااو : "

بصورة قد تحول دون قيام المرفق بنشا ه عل  الوجااه األكماال و ذلااي متاا  ارتكااا هااذا التصاارف 
حين لم يرن هذا التعريه دقيقااا باعتبااار أنااه قااد أخلاا  بااين الجريمااة الجنائيااة و   3عن إرادة  ثمة."

 4ذي يعد أساس المسؤولية التمديبية و ذلي باستعماله لعبارة " إرادة  ثمة ". بين الخطم التمديب  ال
داخاال لعاماال اأما األستاذ محمد ماجد الياااقوت فقااد عرفااه أنااه : " هااو كاال عماال أو امتناااع يرتكبااه 

، و يتضاامن ااخااالل بواجباتهااا أو المساااس بررامتهااا إخااالال هااادر عاان إرادة أو خااارج الوايفااة
و األساااااتاذ عماااااار  5ذا العمااااال أو االمتنااااااع اساااااتعمال الحاااااق أو أداء الواجاااااا."دون أن يراااااون هااااا 

، و يؤخااذ القااانون هنااا بااالمعن  الواسااع بحياان يشاامل بمنه: " إخااالل بااالتزام قااانون عرفه  اف  بوحي 

 

 ، املرجع السابق.  06/03، األمر رقم  160املادة ( 1)
.ب.ن  كلية القانون ، جامعة الريموك ، برنة " ، ماجستري القانون اإلداري ،  حاج سعيد يوسف اجلزائري ، الفصل التأدييب للموظف العام " دراسة مقا( 2)

 . 37، ص 2015،  
 .41ص، املرجع السابق  خمتار حممد عثمان ،  حممد( 3)
 . 9، ص1981حممود ندا ، انقضاء الدعوى التأديبية " دراسة مقارنة"، دار الفكر العريب ، القاهرة ن الطبعة األوىل ، ( 4)
داري ، احملاكمة د ماجد الياقوت ، شرح اإلجراءات التأديبية يف الوظيفة العامة و املهن احلرة النقابية و العمل اخلاص الدعوى التأديبية ، التحقيق اإلحمم( 5)

-36، ص2003املعارف ،  اإلثبات ، القرارات و األحكام التأديبية ، تنفيذ أحكام اإللغاء و طرق الطعن على األحكام و القرارات ، منشأة  -التأديبية
37. 
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و  1جميااع القواعااد القانونيااة أيااا كااان مصاادرها تشااريع أو الئحااة ، يشاامل أيضااا القواعااد الخلقيااة." 
ه ماان قباال الفقيااه المصااري سااليمان محمااد الطماااوي بمنااه : "كاال  فعاال أو امتناااع كااذلي تااّم تعريفاا 

 2يرتكبه العامل و يجاف  واجبات وايفته ".
 ثا: تعريف الخطأ التأديبي قضاءا ثال

إن القضاء ااداري لم  يعرف الخطم التمديب  و اكتف  فق  بذكر هور تعّد أخطاء تمديبيااة 
 مملتها : تستوجا العقا  التمديب  و من أ

الاااذي جااااء فياااه :" مااان  1985ديسااامبر 17قااارار الغرفاااة اادارياااة للمجلاااس األعلااا  بتااااريخ 
المقاارر قانونااا أن األخطاااء التمديبيااة تشاامل كاال تقصااير مرتكااا فاا  ممارسااة الوايفااة و األفعااال 
المرتكباااة خاااارج الوايفاااة و التااا  تماااس مااان حيااان  بيعتهاااا بشااارف و اعتباااار الموااااف أو كفيلاااة 

 3يمة الفئة الت  ينتم  إليها أو المس بصورة غير مباشرة بممارسة الوايفة .."  بالح  من ق
أمااا مجلااس الدولااة الفرنساا  فقااد قضاا  باامن الخطاام المهناا  هااو " كاال إخااالل بااالتزام وايفاا  

 4حت  و لو اكتسا خارج نطاق الوايفة مادام أنه يمّس سمعتها و كرامتها."  
أن :  1965ماااي 22و جاء أيضا عن محرمة اادارية العليا المصاارية فاا  حرمهااا بتاااريخ 

المنصاااوق عليهاااا فااا  القاااانون أو يخااارج عااان مقتضااا  الواجاااا " كااال عامااال يخاااالف الواجباااات 
، و ذلي بمخالفة ما تفرحه ماان واجبااات إيجابيااة أو أعمال وايفته أو بمناسبة أدائها  الوايف  ف 

سلبية يستوي ف  ذلااي أن تاارد عاان الواجبااات فاا  نصااوق هااريحة أو أن تفرحااها  بيعااة العماال 
   5الوايف  ذاته."

 الصور الت  تّم ذكرها سابقا للخطم الاتمديب  يمرننا استخالق  :و بعد كل هذ  التعريفات و  

 

 . 17، ص1986بوضياف، اجلرمية التأديبية للموظف العام يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  ( أمحد1)
 . 52،ص1991، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 66/133سعيد بوالشعري، النظام التأدييب للموظف العمومي يف اجلزائر طبقا لألمر ( 2)
لة ، قضية)ب م ش( ضد ) وزير الداخلي، املدير العام لألمن الوطين(، اجمل07/12/1998قرار الغرفة اإلدارية ابجمللس األعلى، بتاريخ ( 3)

 .218ص-215، ص1990، ب.ب.ن، سنة1القضائية،العدد
 . 70حيىي قاسم علي سهل ، املرجع السابق،ص( 4)
 . 70،ص( سليمان حممد الطماوي ، املرجع السابق5)
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أو المخالفااااة التمديبيااااة هاااا   تمديبيااااةو مااااا يساااام  أيضااااا بالجريمااااة الأن األخطاااااء التمديبيااااة أ
مختلااف األفعااال و التصاارفات التاا  يتخااذها المواااف العااام مخالفااا بااذلي الواجبااات الملقاااة علاا  

، كما يمرن تعريفه بمنه كاال مااا يرتكبااه المواااف ماان إخااالل هاتقه ف  نطاق الوايفة الت  يشغلعا
سابق بالتزاماته و واجباته الوايفية عن  ريق ااهمال أو التراخ  أو الخطم ف  أداء مهامه كمااا 

ألن المواااف يساامل أيضااا عمااا يصاادر عنااه خااارج وايفتااه شمل كل عمل مناف  لكرامااة وايفتااه  ي 
 بر مناقضا للمقة الواجبة فيه و االحترام المطلو  منه.فال يجوز أن يصدر منه ما يمرن أن يعت 

 _ التمييز بين الجريمة التأديبية و الجريمة الجنائية: 
   النظام الجنائ  ما يل  :فه الجريمة التمديبية عن الجريمة  يمرن أن نوجز ما تتميز ب 

 من حيث األشخاص:  
المعاقا عليااه قااد ارتكبااه مواااف ماارتب  باااادارة يشتر  لوقوع الجريمة التمديبية أن يرون الفعل   

 براب  الوايفة.
  المجتمااع و هذا ما دع  الفقه إل  القول بمن نظام التمديا نظام  ائف  أي أنه يتعلق بطائفة ف

 الذي يتصف بالعمومية و الشمول.    جنائ عل  عرس النظام ال
 من حيث األفعال المكونة للجريمة:   
ية ليست محددة علاا  ساابيل الحصاار لااذلي فهاا  ال تخضااع لمباادأ " ال جريمااة أن الجرائم التمديب    

و عقوبة إال بنص " و إنما مددها ااخالل بررامة الوايفة و الخااروج علاا  مقتضاايات الواجااا و 
 تقرير قيام الجريمة من عدمه خاحع لتقرير اادارة.

 أما الجريمة ف  المجال الجنائ  فحدد  عل  سبيل الحصر.
 الهدف:  من حيث   
المرافاااق العاماااة  يهااادف النظاااام التااامديب  إلااا  حسااان أداء الماااوافين ألعماااالهم و حااامان ساااير   

، أما ف  النظام الجنائ  فاألمر يتعلق بحماية المجتمع كلااه و حاامان اسااتقرار  و بانتظام و ا راد
 1أمنه.  

 

 .9،ص 2005،  ، مصرالتأديبية يف نطاق الوظيفة العامة ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر العقوبةحممد فؤاد عبد الباسط ، ( 1)
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 من حيث المسؤولية:      
تسااتقل الجريمااة التمديبيااة عاان الجريمااة الجنائيااة ماان حياان المسااؤولية، فاا ن  إعفاااء المواااف 

، إلياااه ال يمناااع مااان مساااائلته تمديبياااامااان المساااؤولية الجنائياااة و إلغااااء التهماااة الجنائياااة المنساااوبة 
ف فالمخالفة التمديبية أساسا قائمة عل  ذاتهااا مسااتقلة عاان التهمااة الجنائيااة، قوامهااا مخالفااة الموااا 

و كااان هنااا  ارتبااا  بااين ، و هااذا االسااتقالل قااائم حتاا  و لاا لعااام لواجبااات وايفتااه و مقتضااياتهاا
و ، فااااالمواف قااااد يساااامل تمديبيااااا لمخالفتااااه النصااااوق التشااااريعية أو العاااارف ااداري الجااااريمتين

، فااا  حاااين أن الجريماااة الجنائياااة ال تقاااوم إال إذ خاااالف الفاعااال نصاااا مقتضااايات الوايفاااة العاماااة
 تشريعيا.

 من حيث نوع العقاب المفروض:
ن ، و يراااااون ب يقاااااع مجوعاااااة مااااا   يتعلااااق بمركاااااز الموااااااف و متعلقاتااااهإن العقااااا  التااااامديب 

، و  ثارهااا محااددة ساالفا أمااا فاا  النظااام الجنااائ  فاا ن العقااا  الجزاءات محددة عل  سبيل الحصاار
عقوبااة وفااق ، و للقاحاا  الحريااة فاا  تقاادير الاس بحريااة الشااخص أو حياتااه أو مالااهيتعلااق بالمساا 

 الواقعة المنظورة ف  الحدود المسموح بها قانونا.
 من حيث اإلجراءات:

تتميااز الجريمااة التمديبيااة علاا  الجريمااة فاا  المجااال الجنااائ ، ماان حياان ااجااراءات الواجااا 
إتباعهاااا منااااذ ارتكااااا  المواااااف للجريماااة و مسااااائلته عنهااااا و حتاااا  إيقااااع الجاااازاء عليااااه، و هااااذ  

 1ن الخاهة بالوايفة العامة و الموافين.ااجراءات تنظمها قواني 
أما الجريمة ف  المجال الجنائ  فلها أهولها الخاهة الت  تنظمهااا القااوانين العامااة كقااانون 

 .ااجراءات الجزائية
   وجاااود ناااوع مااان التاااراب  و هااالة بااايننااا فن قة إال أنهاااا ال _ وبااارغم مااان االختالفاااات السااااب 

يجااا ، فالجريمتان عبارة عن سلو  خا ئ يعاقااا عليااه القااانون و الجريمتين التمديبية و الجنائية
 ، و من يرتكبه يعر  نفسه للمسائلة و العقا  المناسا.تجنبه تحقيقا للمصلحة العامة

 

 .10عامة ، صالتأديبية يف نطاق الوظيفة ال العقوبةحممد فؤاد عبد الباسط ، ( 1)
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تين جريماااة تمديبياااة و أخااارت كماااا أن هاااذا السااالو  المنساااو  إلااا  الموااااف قاااد يشااارل جاااريم
للجريمااة  مسائلة ال تتقيد بالمحاكمة الجنائية إال فيمااا يتعلااق بوقااوع الفعاال المرااون ، و لكن الجنائية

، وفضااال عاان ذلااي قااد تعتباار بعااض العقوبااات التمديبيااة بممابااة عقوبااة من المواف أو عدم وقوعه
 تكميلية للعقوبات ف  المجال الجنائ .

 _ أركان الخطأ التـأديبي: 
التمديب  بصااورة عامااة و لهاام فاا  ذلااي مااذاها كمياارة اختلف الفقهاء ف  تحديد أركان الخطم 

 فكان لكل فقيه رأيه الخاق .
قاااوم علااا  ركناااين هماااا الموااااف و ي مان الطمااااوي إلااا  الخطااام التااامديب  فاااذها األساااتاذ سااالي 
 الخطم أو الذنا ااداري.

و ذهااا األسااتاذ ماجااد راغااا الحلااو إلاا  أن الخطاام التاامديب  يقااوم علاا  ركنااين همااا الااركن 
 الركن المعنوي.  المادي و 

بينما ذها األستاذ عبد الفتاح حسن إل  أن الجريمة التمديبيااة تقااوم علاا  ثالثااة أركااان ركاان 
 معنوي و الركن المادي و الركن الصفة.

و الااراجا أن أركااان الخطاام التاامديب  أو الجريمااة التمديبيااة هاا  نفااس األركااان فاا  أي جريمااة 
الااركن الشاارع  و الطبيعااة الخاهااة التاا  تتمتااع  أخاارت و هاا  الااركن المااادي و الااركن المعنااوي و 

 بها الجريمة التمديبية يرون الركن الرابع و هو ركن الصفة .
 الركن المادي : \1
يتجسااد فاا  الشاارل الخااارج  لساالو  المواااف العااام الااذي ينطااوي علاا  ااخااالل بواجباتااه  

 المقررة للمواف مسببا أحرارا.، بمعن  أنه يتممل ف  الفعل المخالف للواجبات 1الوايفية  
 
 
 
 

 

 18، املرجع السابق ، ص( أمحد بوضياف 1)
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 الركن المعنوي : \2 
يقوم هذا الركن عند هدور الفعل المرون للمخالفة عاان إرادة  ثمااة ) إرادة مذنبااة ( إيجابيااا  

أو ساالبيا فاا ن توجااد تلااي اارادة اآلثمااة أهااال فاا ن الااركن المعنااوي للمسااؤولية ينعاادم و بالتااال  ال 
 يبية .يرون هنا  مجال للمسائلة التمد

و اارادة اآلثمااااة ال تعناااا  العمااااد باااال يرفاااا  توافرهااااا التجااااا  إلاااا  عاااادم مراعاااااة الدقاااااة و   
 1الحرق، أي بمجرد حدوثها و لو وقعت دون قصد.

 الركن الشرعي:   \3
ال يقصد به نص التجريم و إنما هااو الصاافة غياار مشااروعة للفعاال الااذي يمتيااه المواااف، أو 

ات وايفتااه و مقتضااياتها سااواء نااص علاا  ذلااي هااراحة أو لاام يمتنع عن أدائه مخالفااا بااذلي واجباا 
 ألن المشرع لم يقم بحصر المخالفات التمديبية حت  ال يحصرها حصرا جامعا أو مانعا.  2ينص،
 / ركن الصفة :4 

أو ما يسم  بالركن الشخص  الذي ال يمرن قيام الخطم التمديب  بدونه فهو شر  الزم فااال 
ن للجريمااة التمديبيااة ماان أحااد المااوافين الماارتبطين جهااة اادارة برابطااة بد من أن يقع الفعل المرو 

 الوايفة.  
 الفرع الثاني : أنواع الخطأ التأديبي

 حين حدد المشرع الجزائري درجات األخطاء التمديبية ف  القانون الجزائري كما يل :   
 302/ 82حسب المرسوم رقم  أوال: أنواع األخطاء التأديبية

قاااام المشااارع الجزائاااري فااا  مجاااال التااامديب  بتصااانيف األخطااااء المهنياااة إلااا  ثالثاااة درجاااات 
 ،أساسية
 

 

 . 77املرجع السابق ، ص  العقوبة التأديبية يف نطاق الوظيفة العامة، ،حممد فؤاد عبد الباسط ( 1)
ية احلقوق و بن علي عبد احلميد ، طرق انقضاء العقوبة التأديبية الصادرة ضد املوظف العمومي ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام ، كل( 2)

 .  13،ص2011العلوم السياسية ، جامعة تلمسان ، 
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المتعلااق  11/09/1982المااؤرخ فاا   82/302ماان المرسااوم  71_69وهااذا حسااا المااواد  
 ، وه  كالتال :  1بريفيات تطبيق األحرام التشريعية الخاهة بعالقات العمل الفردي 

 _ األخطاء التمديبية من الدرجة األول :1
معناا  هاا  تلااي يتعلااق األماار هنااا باألعمااال التاا  يمااّس بهااا العاماال قواعااد االنضاابا  العااام ب 

األفعااال التاا  يقااوم بهااا المسااتخدم ) المواااف ( و تشاارل إخااالال باالنضاابا  العااام دون أن تكااون 
 لها نتائج جسيمة عل  مناخ العمل و نشا  المؤسسة العامة. 

 _ األخطاء التمديبية من الدرجة المانية:  2 
اماااه بنشاااا  داخااال يتعلاااق األمااار هناااا باألخطااااء المهنياااة التااا  يرتكبهاااا الموااااف بمناسااابة قي 

، و هااذا بساابا غفلااة منااه أو إهمااال ممااا يساابا العامااة دون قصااد أو نيااة إحاادا  حااررالمؤسسة  
 أحرار عل  المنش ت و التجهيزات إحافة إل  إلحاق أحرار تمس بممن المستخدمين.  

فالمشاارع هنااا يقاار أنااه كلمااا كاناات األخطاااء المهنيااة المرتكبااة نتيجااة ااهمااال أو الغفلااة ماان 
 مواف ف نها تعد أخطاء مصنفة كمخطاء من الدرجة المانية. رف ال
 _ األخطاء المهنية من الدرجة المالمة:3

هاا  األخطاااء التاا  يرتكبهااا المسااتخدم و التاا  يترتااا عنهااا أحاارار ماديااة أو معنويااة تلحااق 
بالمؤسساااة المساااتخدمة و المساااتخدمين فهاااذ  األخطااااء ناااتج عنهاااا أثاااار قانونياااة اتجاااا  المساااتخدم 

كااا للفعاال حياان أنهااا ال تسااما لعالقااة العمااال باامن تتواهاال أو تغياار مسااار الحياااة المهنيااة المرت 
علااا  الساااير الحسااان  للمساااتخدم ) العامااال أو الموااااف ( الماااذنا نظااارا لخطاااورة الفعااال المرتكاااا

 2، و انعراساته عل  أهدافها و حت  عل  مستخدميها.للمؤسسة العامة

 

، 37، ج.ر، العددل الفرديكام التشريعية اخلاصة بعالقات العم، املتعلق بكيفيات تطبيق األح1982ديسمرب11، املؤرخ يف 82/302املرسوم رقم ( 1)
:" تطبق على املوظفني األحكام التشريعية و التنظيمية املعمول هبا، ال سيما األحكام   85/59من املرسوم  122، الذي أحالت إليه املادة   1992سنة 

 .." 82/302من املرسوم رقم  76-61املنصوص عليها يف املواد 
 ق.، املرجع الساب302/ 82، من املرسوم 71-69املواد ( 2)



 الفصل األول : ماهية سلطة التأديب للموظف العام
 

 

37 

ئاااري قاااد حصااار األخطااااء التمديبياااة مااان الدرجاااة و مااان خاااالل هاااذا نالحااا  أن المشااارع الجزا
المالمة نسبيا و ذلي مقارنة مع باق  األخطاء التمديبية من الدرجتين األول  و المانية التاا  أوردهااا 

 عل  سبيل الممال.
  85/59اء التأديبية حسب المرسوم ثانيا: أنواع األخط 

المتضااامن القاااانون النماااوذج   1985ماااارس  23الماااؤرخ فااا   85/59لااام يااانص المرساااوم 
، بل اكتف  بااحالة إل  أحرااام مية عل  تحديد األخطاء التمديبيةلعمال المؤسسات اادارية العمو 

الساااابق ذكااار هاااذ  األخيااارة التااا  تتعلاااق باألخطااااء  82/302مااان المرساااوم  76إلااا   61الماااواد 
 1المهنية و عقوبتها التمديبية.

للتغيرات االقتصادية، و السياسااية التاا  عرفتهااا الجزائاار غير أن المشرع الجزائري و مواكبه 
فاا  فتاارة التسااعينات ف نااه أحاااف قااانونين جدياادين لتتمااة أو تغطيااة جاازء ماان الاانقص التاا  اكتنااف 

 هذ  المراسم السابقة فيما يخص تحديد األخطاء الجسيمة ف  القانونين و هما:
و المتعلق بعالقااات العماال  1990أبريل   21المؤرخ ف     90/11القانون األول: هو قانون  

الاااذي ناااص علااا  حالاااة عااازل العامااال المرتكاااا لخطااام جسااايم تاااّم تحدياااد  مسااابقا بالنظاااام الاااداخل  
 2للمؤسسة.
تسااوية المتعلااق ب  1991ديساامبر  11المااؤرخ فاا    29/ 91القااانون المااان  : هااو قااانون   

 90/11من القااانون  73دة أنه يتمم للما 02، و الذي نّص ف  مادته النزاعات الفردية ف  العمل
السااالف الااذكر التاا  تاانص علاا  أنااه : " يااتم التسااريا التاامديب  فاا  حالااة ارتكااا  العاماال أخطاااء 

 جسيمة..."  
، ه تااؤدي إلاا  تسااريا العاماال تمديبياااو التاا  حصاارت األخطاااء الجساايمة التاا  ماان شاامنها أناا 
 بدون مهلة العطلة و بدون عالوة و ه  األفعال التالية :

 

 ، املرجع السابق. 85/59، من املرسوم 126املادة ( 1)
 . 1990، الصادر سنة 38، املتعلق بعالقات العمل، ج.ر ،العدد 1990أبريل 21، املؤرخ يف 90/11، من القانون 73املادة ( 2)
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اماال دون عااذر مقبااول التعليمااات المرتبطااة بالتزاماتااه المهنيااة أو التاا  قااد تلحااق _ رفض الع
أحاارارا بالمؤسسااة و الصااادرة ماان الساالطة الساالمية التاا  يعينهااا المسااتخدم أثناااء ممارسااة ساالطاته 

 العادية.
_ إذا أفضاا  العاماال بمعلومااات مهنيااة تتعلااق بالتقنيااات ، و التكنولوجيااا و  اارق الصاانع و 

 وثائق داخلية للهيئة المستخدمة إال ب ذن السلطة السلمية أو إجازة القانون.التنظيم أو 
_ إذا شاااار  فااا  توقاااف جمااااع  أو تشااااوري عااان العمااال خااارق ألحراااام التشاااريعية الجااااري 

 العمل بها ف  هذا المجال.
 _ إذا قام بمعمال عنف.

المااااواد  _إذا تساااابا عماااادا فاااا  أحاااارار تصاااايا البنيااااات و المنشاااا ت و اآلالت و األدوات
 األولية و األشياء األخرت الت  لها عالقة بالعمل.

 _ إذا رفض تنفيذ أوامر التسخير المبلا بها قانونا.   
 1_ إذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل.

 06/03األمر  حسبألخطاء التأديبية ثالثا: أنواع ا
المتضاامن القااانون األساساا   06/03حين قسم المشاارع ج األخطاااء التمديبيااة حسااا األماار 

 العام للوايفة العامة إل  أربعة درجات و ه  كالتال :
 _ األخطاء التمديبية من الدرجة األول  :1

 و تشمل: 178و قد نصت عليها المادة 
 كل إخالل باالنضبا  العام الذي يمرن أن يمس بالسير الحسن للمصالا. 

 ية :_ األخطاء التمديبية من الدرجة المان 2
 تشمل عل  وجه الخصوق:   179و هذا ما نصت عليه المادة  
 _ المساس سهوا أو إهماال بممن المستخدمين أو أمال  الدولة.1

 

و اليت ، 1991، الصادر سنة  68ر ، العدد ج.ل، ة يف العم،املتعلق بنصوص النزاعات الفردي1991ديسمرب21،املؤرخ 91/28، من قانون 2( املادة 1)
 سالف الذكر 90/11من قانون  73تعدل املادة 
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 180_ ااخالل بالواجبات القانونية األساسااية غياار تلااي المنصااوق عليهااا فاا  المااادتين 2
 أدنا .  181و  

 _ األخطاء التمديبية من الدرجة المالمة :3
تشمل علاا  وجااه الخصااوق أخطاااء ماان الدرجااة المالمااة األعمااال   180ا المادة  نصت عليه

 الت  يقوم من خاللها المواف بما يمت :  
 _ تحويل غير قانون  للوثائق اادارية.1
 _ إخفاء المعلومات ذات الطابع المهن  الت  من واجبه تقديمها خالل تمدية مهامه.2
إ ااار تمديااة المهااام المرتبطااة بوايفتااه دون  _ رفااض تنفيااذ تعليمااات الساالطة الساالمية فاا 3

 مبرر مقبول.
 _ إفشاء أو محاولة إفشاء األسرار المهنية.4
_ اسااااتعمال تجهياااازات أو أماااااال  اادارة ألغاااارا  شخصااااية أو ألغااااارا  خارجااااة عااااان 5

 1المصلحة.
 _األخطاء التمديبية من الدرجة الرابعة :4 

الخصاااوق أخطااااء مهنياااة مااان  حيااان تشااامل أيضاااا علااا  وجاااه 181نصااات عليهاااا الماااادة 
 الدرجة الرابعة إذا قام المواف بما يمت :

_ االساااتفادة مااان امتياااازات مااان أياااة  بيعاااة كانااات يقااادمها لاااه شاااخص  بيعااا  أو معناااوي 1
 مقابل تمديته خدمة ف  إ ار ممارسة وايفته.

 _ ارتكا  أعمال عنف عل  أي شخص ف  مران العمل.2
ة بتجهياااازات و أمااااال  المؤسسااااة أو اادارة _ التساااابا عماااادا فاااا  أحاااارار ماديااااة جساااايم3

 العمومية الت  من شمنها ااخالل بالسير الحسن للمصلحة.  
 _ إتالف وثائق إدارية قصد ااساءة للسير الحسن للمصلحة.4
 _ تزوير الشهادات أو المؤهالت أو كل وثيقة سمحت له بالتوايف أو الترقية.  5

 

 ، املرجع السابق.  06/03،من األمر 180-179-178املواد ( 1)
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_ الجمع بين الوايفة الت  يشغلها و نشا  مااربا  خاار، غياار تلااي المنصااوق عليهااا فاا  6
 1من هذا األمر.  44و  43المادتين  

ماان ق.و.ع خطاام لاام يااتم تصاانيفه حاامن الاادرجات  184كمااا أحاااف المشاارع حسااا المااادة 
يومااا متتاليااة علاا  األقاال دون مباارر مقبااول  15، و يتمماال فاا  حالااة تغيااا المواااف لماادة السااابقة

تتخذ السلطة الت  لها هالحية التعيين إجااراء العاازل بساابا إهمااال المنصااا و هااذا بعااد ااعااذار 
 الت  يتم وفقا كيفيات عن  ريق التنظيم .

يواااف ماان جديااد فاا   كما ال يمراان المواااف الااذي كااان محاال عقوبااة التسااريا أو العاازل أن
 2من نفس األمر. 185الوايفة العمومية  بقا للمادة 

 _أخطاء أخرى منصوص عليها في القوانين األساسية الخاصة:
ماان الماباات و المؤكااد أن القااانون األساساا  العااام هااو قااانون الوايفااة العامااة، إن كااان يمماال 

قااد لمسااتخدمة غياار أنااه مااع ذلااي إ ااار عامااا لطحرااام المنظمااة للعالقااة بااين المواااف و اادارة ا
، فيتضاامن هااذا األخياار حينئااذ أحرامااا لاام ياارد ذكرهااا فاا  األماار يرماال بالقااانون األساساا  للقطاااع

مااااايو  03المااااؤرخ فاااا   3 130-08المتعلااااق بالوايفااااة العامااااة ماااان أمملتهااااا: المرسااااوم التنفيااااذي 
قيااام األساااتذة أو  أحاااف خطاام تمديبيااا ماان الدرجااة الرابعااة تمماال فاا  24نجااد  فاا  المااادة  2008

مشاااااركتهم فاااا  عماااال ثاباااات لالنتحااااال و تزوياااار النتااااائج أو الغاااا  فاااا  أي منشااااورات علميااااة أو 
 بيداغوجية أخرت .  

المتضااااااامن القاااااااانون األساسااااااا  الخااااااااق  4 409-08كماااااااا تضااااااامن المرساااااااوم التنفياااااااذي 
بيااة األخطاااء التمدي   2008ديساامبر    24بمستخدم  أمانات الضب  للجهات القضااائية المااؤرخ فاا   

ماان درجااة المانيااة و شااملت كاال تقصااير فاا  تشااريل الملفااات القضااائية و عاادم إنجاااز العماال فاا  
اآلجال المحددة و تضمن أيضا ااعالن عن أخطاء تمديبية أخرت بعنوان الدرجااة المالمااة فشااملت 

 

 ، املرجع السابق. 06/03، من األمر 181املادة (1)
 . ، املرجع نفسه185-184( املواد 2)
 . 2008، سنة 23، املتضمن القانون األساسي اخلاص ابألستاذ الباحث، ج.ر، العدد03/05/2008، املؤرخ يف 08/130املرسوم التنفيدي ( 3)
، يتضمن القانون األساسي اخلاص مبستخدمي أماانت الضبط للجهات القضائية،  2008ديسمرب24مؤرخ يف   ، 08/409( املرسوم التنفيذي رقم 4)

 . 2008، السنة 73ج.ر، العدد
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فعااال التااامثير علااا  الساااير الحسااان للعمااال القضاااائ  و تقصاااير فااا  تطبياااق ااجاااراءات القانونياااة و 
ة، و بعنااوان الدرجااة الرابعااة أعلاان المرسااوم عاان خطاام التهاااون فاا  تساايير المحجااوزات و القضااائي 

 كلها أخطاء قد تبرز للوجود عل  مستوت الجهات القضائية األخرت.
 الفرع الثالث: فكرة تقنين األخطاء المهنية

 رحاااات فكاااارة حصاااار األخطاااااء التمديبيااااة ماااان عاااادمها إشاااارالية و انشااااغاالت فاااا  المحااااي  
ذلي لما يمرن أن تحققه للمرفق العااام ماان حساان سااير أعمالااه بانتظااام و ا ااراد، و قااد   الوايف  و 

 انقسم الفقه إل  مؤيدين و معارحين لهذ  الفكرة و لكل منهما دوافعه.
 دين لفكرة تقنين األخطاء المهنيةأوال: المؤي

ينادي أهحا  هذا الفكر بتقنين األخطاء المهنية و حصرها فاا  مجموعااة محااددة كمااا هااو 
الحال بالنسبة لطخطاء الجزائية المنصوق عليها ف  قانون العقوبات، و هااو مااا قااام بااه المشاارع 
األلمااان  و المشاارع اايطااال ، و يباارر أهااحا  الاارأي المؤيااد لتقننااين األخطاااء المهنيااة إن عاادم 

جبااات الوايفيااة يجعلهااا محاال ناازاع بااين المواااف و اادارة و يضاايف هااؤالء المؤياادين وحااوح الوا
تجعل المواف عل  ا ااالع عليهااا ممااا يمرنااه تفااادي الوقااوع  1إن حصر األخطاء المهنية مسبقا 

و تساالطها و تعساافها فاا   2فيها، كما أنااه بتحديااد هااذ  األخطاااء نضااع حااّد للتقاادير الواسااع لااةدارة 
 ف عن تصرفات قد ال تكون أخطاء مهنية.معاقبة الموا

إن تحديد األخطاااء المهنيااة ياادعم الضاامان و الفاعليااة، الضاامان للمواااف و الفاعليااة لسااير 
 المرفق العام و يسهل عل  الرئيس ااداري تكييف الفعل و تطبيق العقوبة المالئمة.

 ضين لفكرة تقنين األخطاء المهنيةثانيا: المعار 
  موقفهااا إلاا  الواجبااات المهنيااة و التاا  لاام تاامت علاا  ساابيل الحصاار و تسااتند هااذ  الفئااة فاا 

و يااارت هاااؤالء إن حصااار األخطااااء المهنياااة يقياااد مااان  3لعااادة اعتباااارات تكمااان فااا  الوايفاااة ذاتهاااا 

 

 .84، ص 2015ب.ب.ن ،،  احلليب احلقوقية  منشورات الطبعة األوىل،عمار عباس احلسيين، التجرمي و العقاب يف النظام التأدييب ،( 1)
 . 35املرجع السابق ، صالعقوبة التأديبية يف نطاق الوظيفة العامة ، لباسط ، عبد افؤاد حممد ( 2)
 .26، صد فؤاد عبد الباسط، املرجع نفسه حمم( 3)
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سلطات اادارة و يضعف فاعليتها و وايفتها التمديبية و يضيق ماان امتيازاتهااا و قوتهااا و يزعاازع 
 مرانتها مقارنة بالمواف.  

 الموقف المنادي بالتقنين الجزئي  ثا:ثال
يااارت بعاااض الفقهااااء إمرانياااة تقناااين األخطااااء المهنياااة و لاااو جزئياااا، و ذلاااي يراااون بالنسااابة 

فئاااات  العامااة أو المشااتركة التاا  تشاامل كااللطخطاااء المهنيااة األكماار شاايوعا، بمعناا  المخالفاااات 
الموافين، وبهذا يمرن النص ف  القانون التمديب  العام علاا  المجموعااات العامااة للمخالفااات ماان 

هااة أخاارت أن ياانص القااانون التاامديب  علاا  ماانا اادارة هااالحية تقنااين المخالفااات جهااة و ماان ج 
  1ل جهاز إداري.رالفرعية الخاهة ب 

إن حصر األخطاء المهنية و إن كان فيه بعض الصعوبات إال أنه ليس باااألمر المسااتحيل 
ي فقااد و هااو موقااف هااائا يسااهل و يفعاال العمليااة التمديبيااة للمواااف، أمااا عاان المشاارع الجزائاار 

    2اعتمد  ريقة التصنيف و التقنين لطخطاء المهنية.
 المطلب الثاني: العقوبة التـأديبية

ساانتعر  فاا  هااذا المطلااا إلاا  العقوبااة التمديبيااة حسااا القاعاادة المسااتقرة فاا  هااذا الشاامن  
هاا  العقوبااة التاا  تمااس المواااف فاا  حياتااه الوايفيااة و فاا  مزايااا  التنظيميااة و ماان خااالل هااذا 
سااوف نتطاارق إلاا  تعريااه العقوبااة التمديبيااة كااالفرع األول أمااا الفاارع المااان  نتطاارق إلاا  درجااات 

 يبية ف  القانون الجزائري.العقوبة التمد
 الفرع األول: تعريف العقوبة التأديبية

فقااد اختلااف الفقهاااء حااول وحااع تعريااه جامعااا و مانعااا للعقوبااة التمديبيااة، من ناحيااة الفقااه   
فعرفهااا الاادكتور مصااطف  عفيفاا  :" بمنهااا وساايلة ماان وسااائل اادارة تنطااوي علاا  عنصاار اايااالم 

  القااانون، فاا  مواجهااة مرتكباا  المخالفااات التمديبيااة داخاال تقااوم باسااتخدامها بناااءا علاا  نااص فاا 
 3الجماعة الوايفية بهدف المحافظة عل  النظام فيها."

 

 .62،ص 2007نوفان العقيل العجارمة،سلطات أتديب املوظف العام ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، ( 1)
 . 50، ص2003ي ، سلطة أتديب املوظف العام، دار هومه، اجلزائر ، كمال رمحاو (  2)
 . 198، ص2014محد حممد محد الشلماين، ضماانت التأديب يف الوظيفة العامة ، دار املطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية، ( 3)
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بمنهاااااا :" ذلاااااي ااجاااااراء الفاااااردي تتخاااااذ  اادارة بغياااااة قماااااع   delpéréكماااااا عرفهاااااا األساااااتاذ 
كمااا  1ليااة." المخالفااة التمديبيااة و الااذي ماان شاامنه أن يرتااا نتااائج ساالبية علاا  حياااة المواااف العم

 عرفها الفقه الفرنس  و الفقه المصري بمنها جزاء يمس المواف ف  حياته أو مركز  الوايف .  
يمراان اسااتنتاج أنهااا هاا  الجاازاء الااذي عريااه الفقهاااء للعقوبااة التمديبيااة و عليااه ماان خااالل ت 

أو أو ب نهااااء خدمتاااه مؤقتاااا يماااس الموااااف فااا  حياتاااه الوايفياااة ساااواء ب نقااااق مزاياااا  المادياااة 
 2.نهائيا

المصاااري تعريفاااا أماااا مااان ناحياااة التشاااريع فلااام يضاااع المشااارع الجزائاااري شااامنه شااامن المشااارع 
، و إنما رتبها و حااددها علاا  ساابيل الحصاار بادئااا بمخفهااا و منتهيااا بمشاادها تاركااا للعقوبة التمديبية

 3للسلطة التمديبية الحرية ف  توقيع الجزاء.
 القانونية للعقوبة التأديبية و ما مدى تفرقتها عن العقوبة الجزائيةالفرع الثاني: طبيعة 

باعتبار أن العقوبة التمديبية ه  جاازاء دو نوعيااة يتبلااور فاا  حرمااان المواااف ماان امتيااازات 
مؤقتااة ، إمااا بصاافة   درجة الحرمااان ماان الوايفااة نفسااهاوايفته أو تحقيقها يمرن أن يمتد حت  إل

العقوبااة التمديبيااة ال تعااد ماان قباال العقوبااات السااالبة للحريااة أو حتاا   ، و عليااه فاا نأو بصفة دائمة
 للملكية كما هو الشمن بالنسبة للعقوبة الجزائية.  

 : طبيعة الذاتية للعقوبة التأديبية_ ال1
ابه هاافة ، فمنا  خضوع المواف للتمديااا هااو اكتساا د للعقوبة التمديبية دون الوايفةال وجو 

وجاادت  ، فمتاا ساابا بحياان تاادور معهااا وجااودا و عاادماة السااّبا الم، و هااذا تبعااا للقاعاادالمواااف
 ، وجدت العقوبة التمديبية و العرس هحيا.الوايفة العامة وجد المواف

، و العقوبااة هنااا تصاايا المواااف فاا    ال يوقااع إال بمناساابة خطاام وايفاا فااالجزاء الااوايف
الطبيعااة الخاهااة للعقوبااة مزايا الوايفة لت  يشغلها، حين أن جانا من الفقه اعتر  حول هااذ  

 

 . 88كمال رمحاي، املرجع السابق، ص(  1)
للموظف، مذكرة لنيل درجة املاجستري، ختصص قانون عام، فرع منازعات اإلدارية، جامعة مولود معمري  سلماين منري ، مدى فعالية الضماانت التأديبية( 2)

 .93،ص2015، تيزي وزو ، 
 . 94ص-93، ص 2005سعيد بوشعري، النظام التأدييب للموظف العمومي يف اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، سنة( 3)
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، فاايمرن أن الوايفااة الماديااة أو األدبيااة فحساااالتمديبية و يرت بمن محلها ليس قاهرا عل  مزايا 
   1تكون محّل لحق الملكية أو حت  الحرية الشخصية للمواف.

 أ/ المساس بالكيان المعنوي للموظف: 
، غياار القااائم بواجباتااه بدقااة و الموافر بممابة سخ  اادارة عل  العقوبات المعنوية : تعتب 

 أمانة و ه  شعور باأللم يحس به المواف الحساس و ال يرتر  به غير .  
 ب/ المساس بمزايا الوظيفة:

الوايفاااة عمااال يتضااامن مزاياااا و عناهااار إيجابياااة تشااارل إغاااراء للفااارد لالنخااارا  بسااالكها، و 
ة اعااادة المواااف فاألساااس بهااا هااو خطااو لحاارق المواااف علاا  االسااتفادة ماان مزايااا وايفتااه، 

إجااراء  ، و ماان ثااّم يتعاايناوت ف  حجمها و  بيعتهااا و  ثارهااا، و هذ  المزايا تتفالمذنا إل  رشد 
، كونهااا تاامثر ماان الناحيااة ة الجاازاء الواجااا إيقاعااه إزاء ذلاايو جسااام المالئمااة بااين خطااورة الااذنا

مااان الوايفاااة لمرتكاااا بعاااض األخطااااء  المالياااة هاااورة غيااار مباشااارة أو تمتاااّد إلااا  حاااّد الحرماااان
   2الجسيمة.

و سنتطرق فيما يل  إل  محاولة توحيا أهم االعتراحات الخاهة بورود العقوبة التمديبيااة 
 عل  حق المواف ف  الملكية أو الحرية الشخصية عل  التوال :
 _ االعتراض الخاص بورود العقوبة التأديبية على حق الملكية :

، و هااذا العقوبااات السااالبة للحااق بالملكيااة ديبيااة بهااذا االعتاارا  ماان قبياالتعتباار العقوبااة التم
، أو عناهاااارها الماليااااة كالمرتااااا و وجااااود حااااق شخصاااا  للمواااااف علاااا  وايفتااااه اسااااتنادا إلاااا 

 العالوات و غيرها من التعويضات و المرف ت المالية ) فالحق الملكية حق شخص  (.
، و هااذا ال يعتباار حقااا ألنااه رايفااة ال غياا ة مستمدة ماان قااانون الو الذي يعتبر سلطة موحعي 

لو كان كذلي ألهبا المواف حرا ف  أداء وايفته، إال أن القانون يمبت خالف ذلي كااون حتاا  
 المواف الذي يقدم استقالته يبق  ملزما بمداء وايفته هذ  حت  تقبل استقالته نهائيا.  

    
 

 . 34ص-33صلسابق ، ( مصطفى عفيفي ، املرجع ا1)
 .20-19صارب، املرجع السابق ، علي مجعة حم( 2)
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 عنصر االمتيازات و الحصانات :  
" أن نشااوء الحااق الشخصاا  للمواااف اسااتنادا لوجااود عقااد jilink et pabandeجاااء أن"  

خدمة بين المواف و الدولة، فحقه هنا أساسه المصاالحة الشخصااية الفرديااة التاا  تحركااه، إال أن 
 أشرنا.هذا الرأي مستبعد كون المواف ال تربطه بالدولة عالقة تعاقدية كما سلف و 

و تمييدا للقائلين بهذ  النظرية ف ن الراتا الااذي يتقاحااا  المواااف هااو أحااد العناهاار الااوارد 
، و لااايس الموااااف فالمصااالحة عاااوم إال أناااه تقااارر لمصااالحة الوايفاااةعلياااه الحاااق الشخصااا  المز 

إحافة إل  عدم ثبااوت أي حااق للمطالبااة  ،هنا ه  مصلحة الوايفة ال المواف الجديرة بالحماية
، و هااو مااا ال يتفااق مااع القااائلين بااالحق لت حالتااه الوايفيااةيض بالنساابة للمواااف الااذي عاادبااالتعو 

 الشخص  بالمواف.
و نخلص إل  القول أن المواف ال يتمتع بمي حق شخص  علاا  اختصاهااات وايفتااه و 

 امتيازاتها و بالتال  عدم ثبوت أي حق للملكية عليها نهائيا.
 يبية على الحرية الشخصية :االعتراض الخاص بورود العقوبة التأد

ريااة الشخصااية " أن العقوبة التمديبية يمراان أن تاارد علاا  الح Delanbadere يرت األستاذ "
، و فااا  سااياق ذلااي فهاااو يسااتدل بممااال شاااهير خاااق بالعقوبااات التمديبياااة للمواااف فتساالبه إياهااا

 السالبة للحرية و المعمول بها ف  األنظمة العسررية .  
إال أن هذا االفترا  غير هحيا مطلقا كون ااجراءات التمديبية العسررية السالبة للحريااة 

إهماااال فكااارة الواجاااا و ترتكاااز علااا  مباااررات و أسااااليا مساااتمدة مااان  بيعاااة الحيااااة العساااررية و 
الشرف بالنسبة للموافين العسرريين، بحين ال يوجااد لهااا أي ممياال فاا  الاانظم القانونيااة للمااوافين 

 1المدنيين .
 بة التأديبية و العقوبة الجنائيةثانيا: الفرق بين العقو 

 و سوف نتطرق من خالل هذا العنصر إل  ما يل  :
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 بة: / االختالف من حيث الفعل المرتب للعقو 1
ينطااوي الفعاال المحاار  للعقوبااة التمديبيااة علاا  معناا  ااخااالل بالواجبااات الوايفيااة و خرقهااا 
سااواء كااان ذلااي داخاال المرفااق العااام أو خارجااه، و سااواء اقتصاار الضاارر المرتااا علاا  المجتمااع 
الوايف  أو امتد إل  المجتمع األساساا  كلااه و عليااه نجااد باامن األفعااال المحركااة للعقوبااة التمديبيااة 

تحصاار كليااا. عرااس تلااي التاا  تحاار  العقوبااة الجزائيااة فهاا  محااددة فاا  القااانون علاا  ساابيل  لاام
الحصر تطبيقا لمبدأ الشرعية إحافة إل  أن العقوبة الجزائية ترتكز عل  الجريمة التامااة األركااان 

 ف ن لم تتوفر أركانها فال عقا . 
أن تبحاان العقوبااة التمديبيااة عاان بالمقاباال هااذا المباادأ مااّرن نوعااا مااا بالنساابة للنظااام التاامديب  

مساالي معااين للمواااف بغااض النظاار عاان  تكااوين الجريمااة التمديبيااة ماان عاادمها، هااذا إلاا  جانااا 
شمولية الجرائم الجزائية و احتوائها األخطاء التمديبية أحيانا، كااون الجريمااة الجزائيااة تنطااوي علاا  

 إيذاء الشعور و الضمير العامين داخل المجتمع كرل.
 ف من حيث طبيعة العقوبة و تحديدها: / االختال2

العقوبة التمديبيااة هاا  عقوبااة وايفيااة ذات  بيعااة سااالبة للوايفااة  و امتيازاتهااا و ليساات ماان 
، كمااا أن العقوبااات التمديبيااة عقوبااات ذات حااد واحااد باسااتمناء قوبات السااالبة للحريااة أو الملكيااةالع

العقوباااة الجنائياااة ذات  بيعاااة ماااا و ساااالبة عقاااوبت  الوقاااف و الخصااام مااان المرتاااا فااا  حاااين أن 
 1للحرية و الملكية أحيانا.

 / االختالف من حيث نطاق أعمال العقوبة:3
العقوباااة الجزائياااة بحساااا األهااال إقليمياااة بمعنااا  أنهاااا ال تطباااق إال داخااال إقلااايم الدولاااة فااا  

التمديبياااة فهااا  بحساااا مواجهاااة جمياااع األفاااراد المقيماااين أهاااليون كاااانوا أو أجاناااا، أماااا العقوباااة 
األهل شخصية تلحق بالمواف دون غير  بمي مرااان داخاال التاارا  الااو ن  أو خارجااه فاا  هااذ  

 الحالة تعتبر العقوبة التمديبية أوسع نطاقا من حين السريان اانسان  من العقوبة الجزائية.
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العقوبااة و كذلي ه  أحيق نطاقا ماان حياان السااريان الزمااان بالنساابة للعقوبااة الجزائيااة كااون 
، و لاايس حتاا  الوفاااة كمااا المواف و الت  تستمر حت  فقاادانهاالتمديبية ال توقع إال لمن له هفة 
 هو الحال ف  العقوبة الجزائية.

 / االختالف من حيث هدف العقوبة:4
يخضع الفرد إل  العقوبة الجزائية و المدنية باعتبار  فردا عاديااا داخاال المجتمااع أمااا العقوبااة 

، و الهااادف منهاااا هاااو الحفاااار علااا  حسااان ساااير خضاااع لهاااا الفااارد بصااافته موافاااا فقااا في التمديبياااة 
 1المرافق العامة بانتظام و ا راد تحقيقا للمصلحة العامة للمجتمع الوايف .

أماااا الهااادف األساسااا  للعقوباااة الجزائياااة فهاااو الحفاااار علااا  النظاااام العاااام و الااادفاع عااان    
لااة ، و العقوبااة فاا  هااذ  الحار  و سااالمته للخطاارأمنااه و اسااتقرا المجتمااع كلااه حااّد كاال مااا يعاار 

، فاا  حااين العقوبااة المدنيااة هاادفها هااو إعااادة الحااال لمااا كاناات ساام المجتمااع و لمصاالحته تمااارس ب 
 عليه أو جبر الضرر و هذا حفااا عل  المصالا الذاتية لطفراد. 

ق لعام و الخاااو من هذا نستنتج أن العقوبة التمديبية ذات أهداف قريبة من الردع بنوعيه ا
افين إحااافة ، لناازع الرغبااة فاا  ارتكااا  الجريمااة ماان نفااوس المااو و ااهالح و التعليم و التهذيا

، و حسااان ساااير العمااال و التااا  تتبلاااور فااا  إعاااادة التاااوازن، و االنساااجام ،ألهااادافها بعيااادة المااادت
 بالمرافق العامة خالفا للعقوبة الجزائية.

 / االختالف من حيث السلطة الموقعة للعقوبتين: 5
أو جماعيااة " و حتاا  تشار  ف  توقيع العقوبة التمديبية سلطات متعددة ، رئاسية  "  فردية 

، فاا  حااين أن العقوبااة الجزائيااة ال تعاارف فاا  هااذا التعاادد فاا  الساالطات العقابيااة إذ قضااائية أحيانااا
 جزائية وفقا اجراءات قضائية معينة.  تقوم بتوقيعها سلطة واحدة و ه  المحاكم ال

 / االختالف من حيث التأثير المتبادل بين العقوبتين:6 
 ثااااار العقوبااااة الجزائيااااة و انعراساااااتها تشاااامل المسااااؤولية التمديبيااااة فاااا  حااااين أن المسااااؤولية 

 التمديبية لها أثر محدودة نسبيا مقارنة مع سابقتها .
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م التاامديب  و  يااة و ال يعاقااا عليااه بالنظااايمراان أن يرتكااا شااخص فعاال يشاارل جريمااة جزائ 
، إحااافة إلاا  إمرااان توقيااع عقوبااات تمديبيااة علاا  أفعااال ال تشاارل جريمااة العرس بااالعرس هااحيا

 ف  نظر القانون الجزائ  و ال تستلزم العقا .
، حياان أن   غاية الفصل به و هااذا الرتبا هاااالتحقيق الجزائ  يوقف التحقيق التمديب  إل  /

عنااد ، و كااذلي الشاامن توقيع عقوبة تمديبية عل  المواااف  من النيابة العامة ال يمنعحف  التحقيق  
 ، ال وجود لما يمنع من توقيع عقوبة تمديبية. هدور حرم البراءة ف  الجنائ 

 عدم سريان قاعدة الشي يفسر لصالا المتهم بالنسبة للمسؤولية التمديبية.    /
 ة كما الحال للعقوبة الجزائية و المدنية.  عدم سريان قاعدة تقادم العقوبة التمديبي   /
التاا   هدور العقوبة التمديبية ف  الجلسات سرية عرس ما هو عليااه فاا  العقوبااة الجنائيااة  /

 1، كما أن العفو الرئاس  ال يعن  العقوبة التمديبية.  تصدر علنا و ف  جلسة علنية
 الفرع الثالث: درجات العقوبة التـأديبية 

حين عماال المشاارع الجزائااري علاا  تحديااد درجااات العقوبااة التمديبيااة و ترتيبهااا علاا  ساابيل   
الحصاار تاركااا للساالطة التمديبيااة المختصااة الحريااة فاا  توقيااع أي عقوبااة ماان العقوبااات التاا  تراهااا 
مناساابة للخطاام المرتكااا ماان قباال المواااف العااام، علاا  اعتبااار لمااا تتمتااع بااه اادارة ماان ساالطة 

 توقيع الجزاءات.  تقديرية ف 
إلاا  قساامين: عقوبااات ماان  66/133و قااد قساام المشاارع ج هااذ  العقوبااات حسااا القااانون  

الدرجة األول ، و عقوبات من الدرجة المانية و هو ما جاء ف  الفصل األول من البااا  السااادس 
 و تتممل هذ  التقسيمات ف :  61إل   54من المواد 
 _ عقوبات الدرجة األول :1
 ذار، و التوبيخ.   تشمل اان  
 _ عقوبات الدرجة المانية:  2
 الشطا من قائمة التمهيل.   
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 التنزيل من درجة واحدة إل  ثالثة درجات. 
 النقل التلقائ .

 التنزيل من الرتبة.
 العزل مع إبقاء الحق ف  المعاق أو بدونه.

 ااحالة إل  التقاعد التلقائ .
بااحافة إل  ذلي يمرن تقرير االستبعاد المؤقت من الواائف لمدة ال يمرن أن تزيد عاان  

، ممااا يحاارم هاااحبه ماان ة أشهر كعقوبااة ماان الدرجااة المانيااة، و ذلااي بصاافة رئيسااية أو تكميليااةست 
 كل مرافمة باستمناء المنا العائلية. 

  المعنااا  الشااارو  المنصاااوق إّن ااحالاااة علااا  التقاعاااد تلقائياااا ال تقااارر إال إذا تاااوافرت فااا 
 عليها ف  التشريع الخاق بالمعاشات.

أمااا العاازل فاايمرن أن ينااتج عنااه المنااع ماان التوايااف فاا  اادارات و الجماعااات المحليااة و 
 1المصالا و الهيئات العمومية المشار إليها ف  المادة األول  من هذا المرسوم.

المختصااة بااالتعيين الحااق بتوقيعهااا،  و تكون الجزاءات ماان الدرجااة األولاا  ماان حااق الساالطة
ء قبااال أماااا العقوباااات مااان الدرجاااة المانياااة فمااان الضاااروري  اساااتطالع اللجناااة المتسااااوية األعضاااا

، أمااا بخصااوق عقوبااة العاازل ال يمراان لااةدارة توقيااع العقوبااة إال بعااد إهاادار اادارة قاارار الجاازاء
   2أخد رأي الموافق للجنة المتساوية األعضاء.

و هاااانف المشاااارع العقوبااااات  85/59إلغاااااء هااااذا المرسااااوم جاااااء مرسااااوم رقاااام  وبعااااد أن تاااامّ 
 إل  ثالثة درجات تمملت ف  : 124التمديبية ف  نص المادة 

 :  85/59العقوبات التمديبية حسا المرسوم رقم 
 :تتممل ف 
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 _ عقوبات الدرجة األول  :1
 اانذار و التوبيخ.

 أيام.اايقاف عن العمل من يوم إل  ثالثة  
حياان تاار  المشاارع لااةدارة الحريااة فاا  توقيااع هااذ  العقوبااات و ذلااي لعاادم خطورتهااا و ذلااي 
دون أي رقابااة أو استشااارة ماان أي جهااة، كمااا هنااا  إمرانيااة تطبيااق هااذ  العقوبااات علاا  العمااال 

 خالل فترتهم التجريبية.
 _ عقوبات الدرجة المانية:2

 أيام.اايقاف عن العمل من أربعة أيام إل  ثمانية  
 الشطا من جدول الترقية.

كما أن اادارة ف  هذ  العقوبات مقيدة برأي جهة أخرت عند توقيعها الجاازاء علاا  المواااف 
كااذلي هاا  ملزمااة بتساابيا مقررهااا ، مااع إمرااان المواااف أن يعتاار  علاا  هااذ  العقوبااات برفااع 

 قضيته إل  لجنة الموافين خالل شهر من هدور القرار لتعط  رأيها ف  ذلي.
 _ عقوبات الدرجة المالمة:3

 النقل ااجباري.
 التنزيل من الرتبة.

 التسريا مع إشعار مسبق و مع التعويض.
 التسريا بدون إشعار مسبق و بدون تعويض.

و نظاارا لخطااورة هااذ  العقوبااات فاا ن الساالطة التمديبيااة ال تملااي سااوت اقتااراح العقوبااة و يبقاا  
ع و توافق عل  العقوبة المقترحة أو تقضاا  بتساالي  عل  اللجنة متساوية األعضاء الحرية أن توق

 1العقوبة الت  تراها مناسبة للخطم.
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الحااال  و  1 06/03وقد تّم إلغاء هذا المرسوم و جاااء قااانون الوايفااة العامااة حسااا األماار 
و هاانف  06/03ماان األماار  163عاد المشرع الجزائري ليضع تقسيما جدياادا و ذلااي فاا  المااادة 

فيه العقوبات التمديبية إل  أربعة درجات حسا جسامة األخطاء المرتكبة ماان المواااف و تمملاات 
 ف  ما يل  :

 _ العقوبات من الدرجة األول :  1   
 التنبيه. 

 اانذار الكتاب .  
 التوبيخ.

 _ عقوبات الدرجة المانية:  2
 التوقيف عن العمل من يوم إل  ثالثة أيام .  

 الشطا من قائمة التمهيل.
يمرن للمواف الااذي هااو محاال واحاادة ماان هاااتين العقااوبتين أن يسااتفيد ماان رد االعتبااار إمااا 

، وفااا  كااال األحاااوال يترتاااا علااا  دءا مااان تااااريخ اتخااااذ قااارار العقوباااةبطلباااه خاااالل مااادة سااانة ابتااا 
ار محااو كاال أثاار للعقوبااة ماان ملااف المواااف المعناا  فاا  حالااة إعااادة االعتبااار  بقااا للمااادة االعتب 
 من نفس األمر.  176

 _ العقوبات من الدرجة المالمة :3
 التوقيف عن العمل من أربعة أيام إل  ثمانية أيام . 

 التنزيل من درجة إل  درجتين.
 النقل ااجباري.

 األربعة:_ العقوبات من الدرجة 4
 2التسريا.،  لتنزيل إل  الرتبة السفل  مباشرةا
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 خاتمة الفصل األول:    
حاادد لنااا  06/03ماان خااالل دراسااتنا لهااذا الفصاال تبااين أن المشاارع الجزائااري فاا  األماار    

، المواااف العااام خااالل ممارسااة وايفتااهمفهااوم المخالفااة التمديبيااة " الخطاام التاامديب " التاا  يرتكبهااا 
، ألن الحياااة ااداريااة متطااورة و فقااا للاادرجات األربعااة دون تحدياادهاوهاانف األخطاااء التمديبيااة و 

، و بالتااال    سبيل الممال ال علاا  ساابيل الحصاارسريعة و ال يمرن هياغة مخالفتها، فتكون عل
فاا  تقااادير و تكيياااف الخطااام تبقاا   اادارة هااااحبة السااالطة الرئاسااية بماااا لهاااا ماان سااالطة تقديرياااة 

، و توقياااع العقوباااة التمديبياااة المناسااابة لهاااا وفقاااا لااادرجات التااا  حاااددها المشااارع الجزائاااري التااامديب 
، غيااار أناااه حساااا ماااا تبنااا  المشااارع الجزائاااري مااان النظاااام ربعاااة وفقاااا للقاااانون الساااالف الاااذكراأل

الرئاس  الذي يقر بمن السلطة الرئاسية الت  لها هالحية التعيين ليساات لهااا الحريااة المطلقااة فاا  
توقيااع الجاازاء حياان قياادها المشاارع باستشااارة اللجنااة المتساااوية األعضاااء و ذلااي فاا  العقوبااة ماان 

.ة المالمااااااااة أمااااااااا الدرجااااااااة الرابعااااااااة فملزمهااااااااا بمخااااااااذ رأي اللجنااااااااة المتساااااااااوية األعضاااااااااءالدرجاااااااا 
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صللل النللانظ: نتللام اأديللب الموظللف العللام و الرللمانا  المقلل    للل  الف

 للعقوبة التأديبية

يسااااتوجا تطبيااااق ااجااااراءات التمديبيااااة عنااااد ارتكااااا  المواااااف العااااام للخطاااام التاااامديب     
، إال أنااه ال يعطاا  اادارة لتمديب  ف  حقااهيبيا و إهدار القرار االمنسو  إليه و ذلي بمتابعته تمد

، و يترتا عل  عاادم إتباااع هااذ  األخياارة أو ا  التمديب  دون إجراءات تمديبيةالحق ف  توقيع العق
، و قااد وحااع المشاارع  عااادة تاامديب  أو هااادور  مخالفااا للقااانون التغاحاا  عنهااا بطااالن العقااا  ال
يفة العامة لحماية المواف العام عند توقيااع الجاازاء التاامديب  عليااه حمانات مقررة ف  قانون الوا

، فالضمانات تعد بممابااة الطريااق الااذي ينياار بااه ااجااراءات   1من قبل السلطة المختصة التمديبية  
 2المتبعة من  رف السلطة المختصة سالحا يلجم إليه المواف العموم  لمواجهتها.  

ت التمديبيااااة للمواااااف العااااام ) المبحاااان األول ( و و عليااااه يعتباااار موحااااوع نظاااام و إجااااراءا
الضااامانات المقاااررة للموااااف العاااام فااا  مواجهاااة قااارار السااالطة التمديبياااة ) المبحااان الماااان  ( فااا  
الجزائاار ماان المواحاايع الهامااة التاا  تسااتلزم البحاان و الدراسااة و لمااا لهااا ماان قيمااة و قااوة  قانونيااة 

اادارة فاا  احتاارام و السااهر علاا  مصااالحها  تتطلا االحترام لحف  حق المواف من جهة و حق
 من جهة أخرت.  

 
 
 
 
 

 

،  2003ر ، ئالتشريع الوظيفي اجلزائري، مذكرة ماجستري ، قانون عام ، جامعة بن عكنون، اجلزاخلف فاروق ، إجراءات أتديب املوظف العام يف ( 1)
 .6-5ص

قليمية ، موصلي ليدية، وايل سهام ، الفصل التأدييب للموظف العام يف القانون اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق ختصص اجلماعات اإل( 2)
 .2016/2017قوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرمحن مرية ، اجلزائر ، قسم قانون العام ،كلية احل
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 المبحث األول: نظم و إجراءات تأديب الموظف العام
ة ، قاااد يرتكاااا أخطااااء مهنياااة أو حتااا  جنائيااا اء الموااااف العاااام لمهاماااه الوايفياااةبمناسااابة أد

المواااف العااام بالهيئااة ، و علاا  اعتبااار أن  العالقااة التاا  تاارب  تجعلااه عرحااة للمتابعااة التمديبيااة
المستخدمة ه  عالقة تنظيمية فقد تولت النظم القانونية تنظاايم المسااار المهناا  للمواااف بمااا فاا  
ذلااي الجانااا التاامديب ، وذلااي بمتابعااة المواااف العمااوم  تمديبيااا وفااق إجااراءات تمديبيااة واحااحة 

 .1منصوق عليها ف  قانون الوايفة العامة
لاا  ماهيااة إجااراءات تمديااا المواااف العااام كمطلااا أول ، و من خالل هذا ساايتم التعاار  إ

 و ااجراءات المتبعة ف  النظام التمديب  للمواف العام كمطلا ثان .  
 المطلب األول:  ماهية إجراءات تأديب الموظف العام   
نتناااول فاا  هااذا المطلااا تعريااه ااجااراءات التمديبيااة للمواااف العااام ) الفاارع األول ( و    

رائيااة التمديبيااة خصااائص القاعاادة ااج  ، و اءات التمديبيااة ) الفاارع المااان  (نونية لةجاار عة القاي الطب 
 .)الفرع المالن(

 الفرع األول: تعريف اإلجراءات التأديبية للموظف العام
لم يلجم التشريع المقارن كقاعدة عامة إل  وحع تعريه لةجراءات التمديبية مرتفيا بااالنص 

 2أحرامه التفصيلية.عل  أنواعه و بيان  
 أما من ناحية الفقه فعرف ااجراءات التمديبية كل من :

الدكتور عبد الفتاح مراد بمنها ااجراءات الت  تملكهااا الساالطة و تملااي هااالحية التعيااين أو 
من تفوحه من أعضائها عند مخالفة المواف للقانون الوايف ، و إن العقوبااة التمديبيااة هاا  نااوع 

 دارية تفر  عل  العاملين قبل تركهم المصلحة العامة.من العقوبات اا

 

، جامعة أدرار ، اجلزائر، 19( غيتاوي عبد القادر ، اإلجراءات التأديبية للموظف العام يف القانون اجلزائري ، جملة دفاتر السياسة و القانون ، العدد1)
 .53، ص2018جوان 

ب املوظف العام و الرقابة عليها، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف احلقوق و احلرايت ، كلية احلقوق و العلوم السياسية )  خليلي حممود ، إجراءات أتدي( 2)
 .2016/2017اجلزائر، سنة  -قسم احلقوق( ، جامعة أمحد دراية أدرار 
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هذا التعريه يشير إل  فصيلة هااذا الجاازاء إلاا  أنااه ال يوقااع بعااد تاار  الخدمااة أي العقوبااات 
 1اادارية تفر  عل  العاملين قبل تركهم المصلحة العامة.  

األساساا   الطماااوي بمنهااا : " سلساالة ماان األعمااال هاادفها محمااد و يعرفهااا األسااتاذ سااليمان
، و هااا  تخضااع لقواعاااد قانونياااة ماان شااامنها أو تحاااول دون ء علااا  المواااف الماااذناتساالي  الجااازا

   2إساءة استعمال السلطة الرئاسية ف  المجال التمديب ."
و عرفهااا الفقيااه محمااد ماجااد الياااقوت علاا  أنهااا :" هاا  حمايااة الواجبااات و االلتزامااات التاا  

، ويمااس نظامهااا يقااع ماان أفرادهااا أو هيئااة ماان أي إخااالل يفرحااها االنتماااء إلاا  جماعااة أو  ائفااة
وهااذا الحااق تباشاار  الجماعااة أو الهيئااة بواسااطة ماان يمملهااا ، وذلااي بااللتجاااء إلاا  هاااحا الواليااة 
وفقااا للشاارل المحاادد لمطالبتااه بااالتحقيق ماان ارتكااا  مخالفااة تمديبيااة و تحديااد المسااؤول عنهااا، و 

 3إنزال العقوبة التمديبية عليه."  
ا هنااا  ماان عرفهااا أنهااا : " هاا  مجموعااة القواعااد الواجااا إعمالهااا فاا  مواجهااة المواااف كم

 4العام خالل الفترة الممتدة ما بين اقترافه للخطم التمديب  و هدور القرار التمديب ."
 محمااد و من خالل استعراحاانا لكافااة هااذ  التعريفااات نؤيااد و ناارجا تعريااه األسااتاذ سااليمان

ألعمااال ل  حدًّ بعيااد، فقااد أعطاا  وهااف دقيقااا لةجااراءات عناادما وهاافها باالطماوي ألنه مقبول إ
، وإن كاناات هااذ  بهااا اق الشخصاا  لهااذ  و أثاار عاادم القيااام، ثم النطو بين الغر  و الهدف منها

، ف نهااا تباارز بوجااه عااام رف ساالطة اادارة فاا  اتخاااذ الجاازاءااجااراءات تمماال سااياجا يحااد ماان تطاا 
 5يه التمديب  عن الجزاء الجنائ  من ناحية ااجرائية.تمايز الجزاء ااداري بما ف

 
 

 

 . 131،ص  1983يع ، عمان ، عبد القادر الشيخيلي ، النظام القانوين للجزاء التأدييب ، دار الفكر للنشر و التوز ( 1)
 . 422، ص 1995الطماوي ، القضاء اإلداري ، قضاء التأديب ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، حممد سليمان ( 2)
 . 73املرجع السابق، ص شرح اإلجراءات التأديبية يف الوظيفة العامة و املهين احلرة النقابية و العمل اخلاص،حممد ماجد الياقوت ،( 3)
 . 56ى عفيفي ، املرجع السابق ، صمصطف(4)
 .9(خليلي حممود ، املرجع السابق ، ص 5)  
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 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لإلجراءات التأديبية
إن كانااات ذات  بيعاااة  لقاااد ثاااار الجااادل حاااول تحدياااد الطبيعاااة القانونياااة لةجاااراءات التمديبياااة

، فقاااد اتجاااه غالبياااة الفقهااااء فااا  فرنساااا إلااا  القاااول بااامن إدارياااة خالصاااة، و إماااا إجاااراءات قضاااائية
  ال يقااوم علاا  الطبيعااة القانونيااة لةجااراءات التمديبيااة هاا  إداريااة علاا  أساااس أن النظااام الفرنساا 

عتبرونااه عقابااا جنائيااا نظاارا ، إال أنااه ال ي ن كااانوا ال ينكاارون  ابعااه العقاااب ، و إالمحاااكم التمديبيااة
 ألن العقا  ف  الوايفة العامة هو عقا  إداري .  

ف  حين اتجه الرأي المان  إل  إحفاء الطابع القضائ  عل  التمديا و إجراءاتااه ، اسااتنادا 
، يااا و بممابااة نااوع ماان واليااة القضاااءإل  تحليل وايفة التمديااا الااذي يعتباار فاا  حقيقتااه عقابااا جنائ 

بما يستلزم حصاار المخالفااات التمديبيااة و قيااام القضاااء يتااول  الفصاال فاا  المنازعااات التمديبيااة فاا  
 ال مجموعة من ااجراءات الواجا إتباعها.  

، قضااائيا أو شااابه قضااائ  دو  اااابع  لساااائد فاا  الدولاااة سااواء كااان رئاسااايافالنظااام التاامديب  ا
و الااااذي يفاااار  للطبيعااااة القانونيااااة ، وهاااا الحااااال عليااااه فاااا  الجزائاااار كمهاااال عااااام إداري كمااااا هااااو 

لةجاااراءات التمديبياااة ساااواء كانااات إدارياااة أو قضاااائية حساااا ااجاااراءات المتبعاااة خاااالل محاكماااة 
    1المواف المتهم.

 الفرع الثالث: خصائص القاعدة اإلجرائية التأديبية 
 تتميز القواعد ااجرائية التمديبية بالمميزات التالية:

 :ة قانونيةتأديبية من طبيعالقواعد اإلجرائية ال -1
إن القاعدة ااجرائية التمديبيااة لهااا هاافة  ماارة و قااد تتضاامن األماار بقيااام بعماال مااا أو النهاا  

 عن سلو  معين و تكون مرملة أو محددة أو مفسرة لقاعدة إجرائية أخرت .  

 

بسي ، تبسة ،  بيازة حممد ، اإلجراءات القانونية لتأديب موظف  العمومي يف التشريع اجلزائري ، مذكرة ماسرت ، ختصص تنظيم إداري ، جامعة العريب الت ( 1)
 .35، ص2014/2015
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، فهاا  ليساات موجهااة إلاا  أشااخاق معينااين باال إلاا  فئااات كمااا أنهااا قاعاادة عامااة و مجااردة
 1محددة ويتواجدون ف  مواقف واقعية معينة.غير  

 :واعد اإلجرائية هي قواعد تنظيميةالق -2
القواعد ااجرائية تحاادد الشاارو  التاا  يجااا مراعاتهااا فاا  العماال ااجرائاا  حتاا  يترتااا  ثااار  
ممااال الشااارل العاااام و المراااان و الزماااان و الوسااايلة و الضااامانات ، فاااال يجاااوز فااا  كافاااة األحاااوال 

 2تمديبية إال ب تباع ااجراءات التمديبية.تطبيق عقوبة  
 :صوص في مجال اإلجراءات التأديبيةقصور الن -3

و منعه ماان ارتكااا   06/03بين المشرع الجزائري واجبات المواف العام من خالل األمر 
 بعض التصرفات من خالل تصنيف أخطاء مهنية و العقوبات الت  تقابلها.

لتاا  حااددها األماار السااالف الااذكر تبقاا  غياار كافيااة لحمايااة كمااا أن ااجااراءات و المواعيااد ا
 و  حقاااوق الموااااف العاااام، وقصاااور هاااذ  النصاااوق راجاااع للظاااروف التااا  توحاااع فيهاااا القاااوانين

األوحاااع التاا  تطبااق فيهااا رهااا ماان وقاات آلخاار، ممااا تسااتوجا إعااادة النظاار فاا  الشاارو  و ي تغي 
الشرو  بواسطة السلطة التنفيذية المنا  لها السااهر ، لذا كان من األفضل أن تتحدد هذ   القوانين

 3عل  تنفيذ القوانين، حت  يتم تنفيذها بسهولة دون الحاجة إل  تغيير القوانين ذاتها أو تعديلها.
  :تسبيب القرارات التأديبية -4

فحااص مشااروع العماال بريفيااة  يوجا القانون عل  السلطة التمديبيااة تساابيا قراراتهااا التمديبيااة  
 4، وأن يرون التسبيا مباشر أو معاهر لصدور القرار التمديب .طعون الم

فالمشاارع الجزائااري يوجااا علاا  الساالطة التاا  لهااا هااالحية التعيااين تبرياار قراراتهااا التمديبيااة 
 مهما كانت درجة العقوبة المسلطة عل  المواف.

 

 . 76الياقوت ،شرح اإلجراءات التأديبية يف الوظيفة العامة و املهين احلرة النقابية و العمل اخلاص، املرجع السابق، ص( حممد ماجد 1)
 
 .31بيازة حممد ، املرجع السابق ، ص( 2)
 . 34صنفسه، بيازة حممد ، املرجع ( 3)
 . 674- 673( حممد ماجد الياقوت ،شرح اإلجراءات التأديبية يف الوظيفة العامة و املهين احلرة النقابية و العمل اخلاص، املرجع السابق، ص 4)
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المانيااة، فالتساابيا يرااون إذا كانت العقوبة التمديبية المسلطة عليه من الدرجااة األولاا  أو   -أ
 بناءا عل  التوحيحات الكتابية الت  تحصل عليها من المعن  مسبقا.

، فالتسبيا جة المالمة أو الرابعةأما إذا كانت العقوبات التمديبية المسلطة عليه من الدر   - 
 1تمديب .يرون بعد أخذ الرأي الملزم للجنة اادارية المتساوية األعضاء المجتمعة كمجلس  

 :عدم العقاب عن الخطأ مرتين -5
معاقبتاااه  رتكاباااه خطااام تااامديب  ال يجاااوز لاااةدارة بعاااد ذلاااياإذ تمااات معاقباااة موااااف تمديبياااا 

 2عوقا من أجله. ذيمجددا عن نفس الفعل ال
 المطلب الثاني: اإلجراءات المتبعة في النظام التأديبي للموظف العمومي

يااة التمديبيااة المختصااة لهااذا ، تكيف السلطة اادار للخطم التمديب كا  المواف العام  بعد ارت 
مااادت  ، ثااام تااامت  مرحلاااة ال تقااال أهمياااة عااان ساااابقتها أال و هااا  مرحلاااة تحدياااد المساااؤولية و الفعااال

إدانتاااه أو  ت، و ذلاااي قصاااد الوهاااول للعقوباااة المساااتحقة إذا تبمااا إساااناد الخطااام المرتكاااا للموااااف
حاال ااجااراءات التمديبيااة و هااذا مااا سااوف نتطاارق لااه اخااالل مر القول ببراءته ف  حالة عدم ثبوتها  

 خالل دراستنا لهذا المطلا.
 الفرع األول: مرحلة اتهام الموظف العام 

هااا إن الدعوت التمديبية الت  تقيمها اادارة حد المواااف تماار بمراحاال و إجااراءات نااص علي 
مواااف عوت ال بااد ماان مواجهااة ال، وقبل أن يتم الفصل ف  هذ  الدالنظام التمديب  للمواف العام
مااام التحقيااق إذا ، و يتمماال ذلااي فاا  توقيااف المواااف إلاا  غايااة إت بما هو منسو  إليه من أخطاء

، توقيااااف إلاااا  معاينااااة الخطاااام، إن التصاااادي لهااااذا األماااار يقتضاااا  التطاااارق كااااان الخطاااام جساااايما
 . 3، مواجهة المواف بما هو منسو  إليه من مخالفاتالمواف
 

 

 ، املرجع السابق . 06/03، األمر  165املادة ( 1)
 .281 -280، ص1987 القاهرة،كر العريب ،الطماوي ، القضاء اإلداري الكتاب الثالث ، قضاء التأديب ، دار الف حممد سليمان ( 2)
 54غيتاوي عبد القادر ، املرجع السابق،ص( 3)
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 :الخطأمعاينة  -1
من المؤكد أن ممارسة العمل التمديب  غالبا ما تباادأ بمجاارد معاينااة إخااالل المواااف ب حاادت 

، وفاا  هااذا  1، سااواء أثناااء ممارسااته لوايفتااه أو بمناساابتها اجبااات المهنيااة الملقاااة علاا  عاتقااهالو 
عايناااة اءات التمديبياااة فاااور ماا اااار جااااء فااا  النظاااام التااامديب  فااا  الجزائااار " يجاااا مباشااارة ااجااار 

، بناءا علاا  تقرياار يااتم إعااداد  ماان  اارف الاارئيس الساالم  المباشاار للمواااف و إرساااله إلاا  الخطم
 2السلطة الت  لها هالحية التعيين."  

 تقرير المعاينة:  -أ
 ، و غالا أو أي شخص  خر بتحرياار تقرياارفور معاينة الخطم يقوم المسؤول المباشر ف  ال

تحديااااد األشااااخاق  ، اااااروف وقوعااااه و المرونااااة للخطاااام المهناااا ين األفعااااال الااااذي يجااااا أن يباااا 
، وكااذلي اقتااراح ت الممرن إجراؤها عل  هذ  الحالااة، وكذا مختلف التقييماالحاحرين أثناء وقوعه

 التسريا ف  حالة ما كان الخطم جسيما من الدرجة الرابعة.
 الجهة المختصة بالمعاينة: -ب

، أو أي شااخص  خاار ليساات لااه أي الرئيس السلم ئع تكون من اختصاق  إن معاينة الوقا
 عالقة بالوقائع.

 3_ الرئيس السلم :
وان مرلفااين بالمراقبااة أو ، أو ماان قباال أعاا ة ف  األهل من  رف الاارئيس الساالم تتم المعاين 

 ، وفاا  هااذ  الحالااة يتعااين علاا  المخااتص ماانهم القيااام عاان  ريااق الساالم ااداري ب خطااارالتفتااي 
، ماااع تااا  يترتاااا عليهاااا عقوباااات التمديبياااة، برافاااة الوقاااائع الحية التعياااينالسااالطة التااا  لهاااا هاااال

توحيا الطبيعة الحقيقيااة لهااذ  الوقااائع و تقااديم كافااة البيانااات التاا  ماان شاامنها تنااوير اادارة حااول 
 4اروف و مالبسات المسملة.

 

 . 130سعيد مقدم ، أخالقيات الوظيفة العمومية ، دار األمة ، اجلزائر ، بدون سنة النشر ، ص( 1)
 ،املرجع السابق.  85/54من املرسوم  13و  130احملدد لكيفيات تطبيق املادتني  ،2004أبريل  12املؤرخ يف  05املنشور رقم ( 2)
 .131سعيد مقدم ، املرجع السابق ،ص( 3)
 .55غيتاوي عبد القادر ، املرجع السابق ، ص( 4)
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 _ شخص  خر غير مواف :
باااادارة التاا  يتبعهااا المواااف ن تااتم معاينااة الخطاام ماان قباال أشااخاق ال عالقااة لهاام أيمرن  

. و فاا  هااذ  الحالااة يتعااين علاا  المصاالحة ق األماار بفعاال ارتكااا خااارج المصاالحةحالة مااا إذا تعلاا 
، القيااام للواجبات الملقاة عل  الموافالت  الحظت تصرفا بدلها مخالفا ألخالقية المهنة و خرقا 

و رؤسائه المباشاارين إذا تعااذر أ ،لها هالحية التعيين لهذا المواف  مباشرة ب خطار السلطة الت 
لميين اتخاا ذلااي منهااا التبليااا الفااوري  ، و اذ ااجااراءات الالزمااة بهااذا الصاادد، و علاا  الرؤساااء الساا 

، أماااا إذا كاااان الخطااام يشااارل جريماااة فيجاااا إخطاااار النياباااة العاماااة حساااا قاااانون دون أي أجااال
 1ااجراءات الجزائية.

 :توقيف الموظف -2
عااااد عقوبااااة أو إجااااراء فاااا  هااااذ  الحالااااة ال ي   (la suspension)إن توقيااااف المواااااف  

 ، و يرون هذا عندما يرتكا المواف خطم جسيما.احتيا   إداري 
 _ تعريف التوقيف:

، لااذلي تتخااذ  الساالطة التاا  لهااا هااالحية التعيااين عناادما يرااون هااو إجااراء تحفظاا  و مؤقاات
الخطم المرتكا خطيرا ويؤدي إل  تسريا المواااف أو إلاا  متابعااة جزائيااة ، و هااذا ااجااراء نااص 

، يمراان أن فاا  حالااة ارتكااا  المواااف خطاام جساايما"  173فاا  مادتااه  06/03عليااه األماار رقاام 
لسلطة الت  لها هالحية التعيين بتوقيفااه عاان مهامااه ،  تقوم اؤدي إل  عقوبة من الدرجة الرابعةي 

 2فورا..."  

 

جوان   10، الصادر يف 48د ، ج.ر ، العد راءات اجلزائية ، املتضمن قانون اإلج1966جوان 8املؤرخ يف  66/155، األمر رقم  32املادة ( 1)
عامة ، " يتعني على كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل إىل علمه أثناء مباشرته مهام وظيفته خرب جناية أو جنحة إبالغ النيابة ال 1966

 بغري توان ، و أن يوافيه بكافة املعلومات ، ويرسل إليها احملاضر و املستندات " 
 ، املرجع السابق.  06/03مر ، من األ 173املادة ( 2)
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و الحالااة المانيااة التاا  يوقااف فيهااا المواااف العااام فااورا ، فاا  حااين ارتكابااه فعااال يرااون محاال 
جااراء إلاا  إبعاااد المواااف عاان ، و يهاادف هااذا اا 1متابعااة جزائيااة ال يسااما ببقائااه فاا  منصاابه 

 لمواف بريء إل  غاية إثبات عرس ذلي.، و أثناء هذ  الفترة يعتبر اوايفته
 _ مدة التوقيف :

، إال أنااه لاام يحااددها فاا  أحرامااه هااراحة 06/03أما بخصوق مدة الوقف ف ن األمر رقاام 
 منه أن نفرق بين حالتين :   174و   173يمرن لنا من خالل التدقيق ف  المادتين  

هاا  ارتكااا  المواااف السااابق الااذكر و  173فالحالااة األولاا  هاا  مااا نصاات عليهااا المااادة 
ل ماادة ، وهنااا ماادة التوقيااف يمراان نستشاافها ماان خااالجساايم ال يصاال إلاا  أن يرااون جزائيااا لخطاام

، وفاا  قيف مرتبطة بمدة الفصاال فاا  الاادعوت ، فاألكيد أن مدة التو ااخطار و الفصل ف  الدعوت 
ت هااذا اا ااار نجااد أن المشاارع حاادد ماادة إخطااار المجلااس التاامديب  ماان  اارف ساالطة التعيااين تحاا 

، و ماان جهااة  2يوما من تاااريخ معاينااة الخطاام  45 ائفة سقو  الخطم المنسو  للمواف و ه  
 3يوما من تاريخ إخطار .   45ف نه ألزم المجلس التمديب  بالفصل ف  الدعوت ف   مدة 

يمراان أن تكااون هااا  و ماان خااالل مااا ساابق يتباااين أن أقصاا  ماادة توقيااف فاا  هاااذ  الحالااة 
، وبالتااال  فاا ن غايااة الفصاال فاا  الاادعوت التمديبيااة معاينااة الخطاام إلاا ، تباادأ ب ( يومااا90تسااعون )

 التوقيف ال يمرن أن يتجاوز هذ  المدة .
وهو كون الخطم محاال ، من نفس األمر 174ت عليها المادة و الحالة المانية ه  الت  نص

قاارة ، وفاا  هااذ  الحالااة فاا ن ماادة التوقيااف غياار محااددة باادليل نااص المشاارع فاا  الفمتابعااة جزائيااة
، ال تسااتوي وحااعيته ااداريااة إال بعااد أن الفة الذكر : "..و فاا  كاال األحااوالالرابعة من المادة الس

 

 . السابق املرجع ،06/03من األمر رقم  ، 174املادة ( 1)
على أنه :" جيب أن خيطر اجمللس التأدييب ، بتقرير مربر من السلطة اليت هلا صالحية التعيني ، يف أجل ال يتعدى  نص ت ،، املرجع نفسه  166( املادة 2)

 اتريخ معاين اخلطأ". ( ابتداءا من 45مخسة و أربعني يوم )
 . نفسه، املرجع  165املادة ( 3)
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يصاااابا الحراااام المترتااااا علاااا  المتابعااااات الجزائيااااة نهائيااااا." و بااااديه  أن ماااادة التوقيااااف مرتبطااااة 
 بالفصل النهائ  أمام القضاء الجزائ .

 _ أثار التوقيف:
ف نااه حااد  يعتباار األثاار المااال  مهمااا باعتبااار  مسااملة اجتماعيااة خالصااة و فاا  هااذا اا ااار 

 130الملغاا  ماان خااالل المااادة  85/59، ففاا  حااين أن المرسااوم تطااو تشااريع  بهااذا الخصااوق
فاا  الفقاارة المانيااة لاام يراان يسااما للمواااف الموقااوف بتقاحاا  األجاار  يلااة ماادة توقيفااه باسااتمناء 

مراااان  ه، و هااااو أناااا بحراااام جدياااادالساااااري المفعااااول  06/03جاااااء األماااار رقاااام  . 1الماااانا العائليااااة 
المواااف الموقااوف بساابا خطاام جساايم ال يحماال الطااابع الجزائاا  بالحصااول علاا  نصااف الراتااا 

هو اآلخاار كااان يسااما   66/133، مما يجا التذكير أن األمر رقم   2إحافة إل  المنا العائلية  
 .3ف  أحسن األحوال   للمواف الموقوف بالحصول عل  نصف راتبه

اسااتدر  الوحااع بااالرجوع إلاا  تااوفير  06/03و بالتااال  يمراان القااول أن المشاارع فاا  األماار 
 الملغ  الذي سبقه.  85/59حمانات أكبر للمواف العام الموقف احتيا يا مقارنة بالمرسوم رقم

العقوبااات ماان ، أو أن العقوبااة كاناات أقاال ماان بين أن المواااف بااريء ممااا نسااا إليااهو إذا ت 
، فاا ن المواااف يسااترجع كاماال ف  اآلجال المحااددة نّ يب  لم يب الدرجة الرابعة أو أن المجلس التمد

 حقوقه بما فيها الجزء المخصوم من الراتا.
بق ذكاااار  بخصااااوق و بخصااااوق المواااااف المتااااابع جزائيااااا فاااا ن الحراااام يختلااااف عمااااا ساااا 

ماانا لساالطة التعيااين  06/03رقاام ، بحياان أن المشاارع الجزائااري فاا  األماار الحصااول علاا  الراتااا
( 06الساالطة التقديريااة فاا  ماانا جاازء ماان الراتااا الموقااوف بحياان ال يتعاادت النصااف خااالل ماادة )

من الراتا بحين ال يتعدت النصااف  . فسلطة التعيين لها أن تمنا جزءأشهر من تاريخ التوقيف  
لمواااف الموقااوف ماان كمااا لهااا أال تمنحااه أي جاازء، و مااع ذلااي فاا ن المشاارع أبقاا  علاا  اسااتفادة ا

 

 . 56غيتاوي عبد القادر ، املرجع السابق ، ص ( 1)
 . ، املرجع السابق06/03، من األمر 2،فقرة  173( املادة 2)
 ، املرجع السابق.  66/133، من األمر  54املادة ( 3)
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تسااوّت وحااعيته ااداريااة  بعااد أن يصاابا الحراام المترتااا علاا   ن، علاا  أ 1مجمل المنا العائليااة 
 المتابعة الجزائية نهائيا.

أما المواف المتابع جزائيا ف ن توقيفه يستمر إل  غاية الفصل النهائ  أما القضاء ممااا قااد 
، لاااذلي نجاااد أن المشااارع خصاااه بحاااال خااااق و هاااو ي إلااا  تمدياااد المااادة أكمااار مااان شاااهرينياااؤد

، و هااذا االسااتمناء ال  2حصوله مدة ستة أشهر عل  األكمر عل  ثالثة أرباع من أجر  األساس  
 يطبق إذا حصلت المتابعات بعد ارتكا  خطم مهن  جسيم يمرن أن ينجر عليه التسريا.

باارر علاا  أساااس أن المواااف إن الحرمان من األجر كامال خالل فترة التوقيف االحترازي ي 
، و مااا تجاادر ااشااارة إليااه أن مجماال النصااوق لاام تعااالج مسااملة الرواتااا  3ال يقاادم أي خاادمات 

ت إدانتااه بااالرغم ماان عاادم قيامااه بالتزاماتااه ماا يهااا خااالل ماادة توقيفااه خاهااة إذا ثب التاا  تحصاال عل
أبقاات للمواااف  ة كلهااا، كمااا أن النصااوق القانونيااة المتعاقبااة التاا  نظماات الوايفااة العاماا المهنيااة

 ، ومراعاة لجانا إنسان  ف  التشريع.  عل  المنا العائلية، و هذا يعد حمانا قانونيا مهما
مناااه أحااااف إمرانياااة  15مااان خاااالل ناااص الماااادة  93/54كماااا أن المرساااوم التنفياااذي رقااام 
، و كاال وساايلة أو أداة مخصصااة ألداء الواجااا المهناا  ) حرمااان المواااف ماان البطاقااة المهنيااة

. و تجاااادر المالحظااااة أن النصااااوق القانونيااااة لاااام تاااادرج هااااراحة مسااااملة  4يارة ، سااااالح...( ساااا 
الحرماااان مااان السااارن الاااوايف  ، وع ذلاااي يبقااا  الساااؤال مطاااروح إذا كاااان السااارن الاااوايف  يااادخل 

داة  مخصصااة ألداء الواجااا و كاال وساايلة أو أ )خاهة عبارة   15نص المادة    حمن مقتضيات
، و فيااا ت فتااارة التوقفااا ن السااارن ال يمرااان أن يااادخل حااامن محجاااوزا، و حساااا رأيناااا  (المهنااا  

ع فاا  مااا ساارت ، باعتبااار أنااه ال يمراان التوساا أن يحرم المواف من هذا االمتياااز  بالتال  ال يمرن

 

 ق. ، املرجع الساب 06/03، من األمر   2، فقرة  174املادة ( 1)
 ، املرجع السابق.  85/59، من املرسوم  31املادة ( 2)
 . 56غيتاوي عبد القادر ، املرجع السابق ، ص ( 3)
، حيدد بعض الواجبات اخلاصة املطبقة على املوظفني و األعوان العموميني   1993فرباير  16، املؤرخ يف  54-93، من املرسوم التنفيذي   15املادة ( 4)

 . 1993فرباير  17، الصادر يف 11العمومية ، ج.ر ، العدد و على عمال املؤسسات 
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، أي يتعلاااق بمساااملة ل المااانا العائلياااةأخااارت هاااو مااان قبااا  ، ومااان جهاااةعناااه الااانص هاااذا مااان جهاااة
 خرت راع الجانا اانسان .  ، وعليه يمرن القول أن المشرع مرة أإنسانية

 الفرع الثاني: مرحلة التحقيق
بمااا أن إجااراء الوقااف التحفظاا  هااو إجااراء يتخااذ لصااالا التحقيااق ، وبعبااارة أخاارت يااتم إبعاااد 
المواف العام المرتكا للخطم مؤقتا عن وايفته حت  يجري التحقيق معه فاا  جااو خااال ماان كاال 

 التمثيرات.
 اإلداري:_ مفهوم التحقيق       

اسااتعمل المشاارع الجزائااري فاا  تشاااريع الوايفااة مصااطلا " التحقيااق ااداري " للتعبياار عااان 
، حياان يباادو أن هااذا المصااطلا يحقااق واف المنسو  إليااه الخطاام التاامديب مرحلة التحقيق مع الم

 .1إال أنه يبدو واسعا  د مع مصطلا " التحقيق التمديب  "معن  واح 
، يهاادف إلاا  الكشااف عاان تخذ بعد وقوع المخالفااة التمديبيااة  ي حين أن التحقيق ك جراء شرل

، فيجا أن ال يحال المواف إل  التحقيااق ااداري إال و الغاية من الوهول إل  الحقيقة  مرتكبها
للجريماااة إذا كاااان االتهاااام المنساااو  إلياااه جاااديا قائماااا علااا  احتمااااالت قوياااة كلهاااا تااارجا ارتكاباااه 

 2ل  سمعته و مرانته.عله حفااا التمديبية المنسوبة إليه، وهذا ك
فهااو الطريااق نحااو التحااري عاان الحقيقااة فاا  التهمااة الموجهااة للمواااف المعااين و جمااع كافااة 
المعلومااات عنهااا فاا  جميااع العناهاار المتصاالة بهااا، فااالقرار التاامديب  ال يرااون عااادال و سااليما إال 

 إذا أسس عل  معلومات هحيحة و هادقة. 
ال يجااوز توقيااع أيااة عقوبااة كما كان األمر كذلي ف ن معظم التشريعات الوايفيااة أقاارت بمنااه 

تمديبية عل  المواف إال بعد التحقيااق معااه . و للتحقيااق أهميااة فاا  تاامثيم المواااف المااتهم فااال بااد 
 من حمان سير المرافق العامة بانتظام ف نه ال يعاقا المواف دون تحقيق أو استجوا .

 

نون العام ، نظام  كباسي إنتصار ، عزوز اندية ، اجلزاءات التأديبية للموظف العام بني تفعيل األداء و قمع احلرايت ،مذكرة التخرج لنيل املاسرت يف القا (  1)
 .47، ص2016-2015، قاملة ، اجلزائر ، 1945ماي  8منازعات إدارية ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة 

 .187علي مجعة حمارب ، املرجع السابق ، ص( 2)
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 _ السلطة المكلفة بإجراء التحقيق اإلداري:
ماانا المشاارع الجزائااري الساالطة التاا  لهااا هااالحية التعيااين الحااق بتوجيااه االتهااام و التحقيااق 

 1ف  شمن التهم المنسوبة للمواف العام. 
و عليه فالسلطة التاا  لهااا هااالحية التعيااين تجمااع بااين االتهااام و التحقيااق أو بمعناا  أهااا 

 ا.كافة ااجراءات التمديبية عل  النحو ما هو معمول به ف  فرنس
و هذا األمر أثار خالف كبير بين الفقهاء فيما يخص الحياادة فاا  عمليااة التحقيااق و الجمااع 

 2بين سلطت  االتهام و اادانة و انفصال إل  ثال  مواقف و ه  :
الموقاااف األول : ال يااارت أي ماااانع مااان أن تقاااوم سااالطة االتهاااام باااالتحقيق ألن هاااذا امتاااداد 

 لمرفق العام بانتظام و إ راد.للسلطة التمديبية و حمان لحسن سير ا
الموقااف المااان  : ياارت أن الجمااع بااين ساالطة التحقيااق و مباشاارة ااجااراءات التمديبيااة وحااع 

 خطير ينجم عنه مساس بضمانات المواف العام ف  مواجهة السلطة التمديبية.
هماااا كانااات الموقاااف المالااان: رغااام أن المشااارع الجزائاااري ناااص فقااا  علااا  ساااماع الموااااف م

، وأعطاا  اللجنااة ااداريااة المتساااوية األعضاااء المختصااة و المجتمعااة م الااذي اقترفااهدرجااة الخطاا 
كمجلااس تاامديب  الحااق بمطالبااة الساالطة التاا  لهااا هااالحية التعيااين فااتا تحقيااق فاا  حالااة وجااود 

 3، أو ف  حالة ما إذا كان الخطم المقترف جسيما.  و  ف  المخالفات المنسوبة للموافغم
 _شكلية التحقيق:

ف ، يسااااتهدف كشاااا ريااااة أو الجهااااة الرئاسااااية بمجهزتهاااااتحقيااااق سااااواء تولتااااه النيابااااة ااداإن ال
، ال تنظيماااا متكاااامال للتحقياااق ااداري  ، فااا ن المشااارع لااام يضاااع، عراااس التحقياااق الجناااائ الحقيقاااة

  تااّم فيهااا ، فالتحقيق عملية معقدة ترم  إل  معرفة الظروف التاا يما حينما تتوال  الجهة ااداريةس
راء الشااااهود و االسااااتماع إلاااا  أ، إذ يتعااااين علاااا  المحقااااق الوقااااوف علاااا  ارتكااااا  الااااذنا ااداري 

 

 ، املرجع السابق ، تنص : " تتخذ اإلجراءات التأديبية السلطة اليت هلا صالحيات التعيني."    06/03، من األمر  162املادة ( 1)
 .156ص– 154كمال رمحاوي املرجع السابق ، ص (  2)
 .48كباسي إنتصار ، عزوز أمينة ، املرجع السابق ، ص(  3)
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، وفاا  القااانون الجزائااري عناادما يتعلااق األماار بمخطاااء جساايمة توحاايحات المواااف المااتهم خاهااة
 ، إال إذا رفض الممول و تمت معاينة ذلي قانونا.االستماع للمواف المعن عل   د أنه نص  نج 

 : مرحلة المداولةالفرع الثالث  
أن تااااداول اللجنااااة ااداريااااة المتساااااوية األعضاااااء   06/03ماااان األماااار  170تاااانص المااااادة 

 1المجتمعة كمجلس تمديب  ف  جلسات مغلقة و تكون قراراتها مبررة.
من نفس األمر أن تبليا المواف المعناا  بالعقوبااة التمديبيااة يرااون  171كما تضيف المادة 

، مااع حفظااه بملفااه ااداري فاارغم كاال هااذ  القيااود من تاريخ إتخاذ القاارارأيام    8دت  ف  أجل ال يتع
ااجرائياااة التااا  وحاااعها أماااام السااالطة التمديبياااة نجاااد أناااه تااار   لهاااا جاناااا مااان الحرياااة بحيااان لااام 

 يقيدها بمي إجراء ف  الحاالت التالية:
 الحالة األول :  -1

الفقااارة األولااا  تااار   ع فااا نجاااد أن المشااار  06/03مااان األمااار  165باااالعودة لااانص الماااادة 
لهااا هااالحية التعيااين أن تخااذ بقاارار مباارر العقوبااات التمديبيااة ماان الدرجااة األولاا  و  التاا للساالطة 

 المانية بعد حصولها عل  توحيحات كتابية من المواف المعن  دون أي قيد.
 الحالة المانية:  -2

ن يااؤدي بااه أباستمناء ف  حالة ارتكا  المواف لخطاام جساايم يمراان   173جاء نص المادة  
عاان مهامااه فااورا  لتاا  لهااا هااالحية التعيااين أن توقفااه، فهنااا يمراان للساالطة العقوبااة الدرجااة الرابعااة

 ادها أي إجراء معين.خ دون إت 
و كذلي األمر بالنسبة للمواف الذي يمبت لهااا بمنااه محاال متابعااات جزائيااة ال تسااما ببقائااه 

 2ألمر.من نفس ا  174ف  منصبه و هذا ما أكد  المشرع بالمادة 
 
 

 

 املرجع السابق.،   06/03، من األمر  171املادة ( 1)
 .51ص-50بشتة دليلة ، محالوي رشيد ، ص( 2)



له في   الفصل الثاني : نظام تأديب الموظف العام و الضمانات المقررة
 مواجهة العقوبة التأديبية 

 

 

67 

 بع: مرحلة إصدار القرار التأديبيالفرع الرا
حبة االختصااااق الجهاااة المختصاااة بمقتضااا  القاااانون بممارساااة وايفاااة التمدياااا هااا  هاااا

الوايفيااة بصااورة  ، التاا  تااؤدي إلاا  الحرمااان ماان التمتااع باابعض أو كاال المزاياااالعقوبااات التمديبيااة
، فااا  حالاااة ثباااوت ارتكاااا  إخاااالل فااا  حاااوء األوحااااع المحاااددة قانوناااا  ، وذلااايمؤقتاااة أو نهائياااة

 1بواجبات الوايفية و مقتضياتها.
 بالنسبة للعقوبات من الدرجة األولى و الثانية : -1

السااالطة التااا  لهاااا هاااالحية التعياااين توحاااع العقوباااات مااان الدرجاااة األولااا  و المانياااة بقااارار 
 ن المواف المعن  .مسبا و بعد حصولها عل  توحيحات كتابية م

 بالنسبة للعقوبات الدرجة الثالثة و الرابعة : -2
تتخااذ الساالطة التاا  لهااا هااالحيات التعيااين العقوبااات التمديبيااة ماان الدرجااة المالمااة و الرابعااة 
بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة اادارية المتساوية األعضاااء المختصااة ، المجتمعااة 

يومااا  45ت  يجا أن تبن ف  القضية المطروحة عليها ف  أجاال ال يتعاادت و ال  ،كمجلس تمديب 
 2إبتداءا من تاريخ إخطارها.

 
ــاني   ــرار الســلطة  :المبحــث الث ــام لمواجهــة ق الضــمانات المقــررة للموظــف الع

 التأديبية
أقر المشرع الجزائااري مجموعااة ماان الضاامانات لحمايااة المواااف العااام فاا  مواجهااة أي قاارار      

 إداري تمديب  سواء كان هذا قبل أو بعد توقيع الجزاء التمديب  .  
، تلااي الضاامانات التاا  سااابقة علاا  توقيااع الجاازاء التاامديب حياان تعتباار حاامانات التمديااا ال

مراعاتها قباال ة التمديبية للمواف العام و الت  يتعين قررتها النصوق القانونية ف  نطاق المسائل

 

  .52حممد ماجد الياقوت ، شرح اإلجراءات التأديبية يف الوظيفة العامة و املهن احلرة النقابية و العمل اخلاص،  املرجع السابق ، ص(  1)
 ، املرجع السابق.03/ 06، األمر  165،  162املواد ( 2)
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، يفااار  أن لتااامديب  و ماااا يترتاااا علياااه مااان أثاااار، و نظااارا لخطاااورة الجااازاء اتوقياااع العقوباااة علياااه
حقيقااة مااا ينسااا إلاا  المواااف ماان تهدف هذ  الضمانات السابقة عل  توقيااع الجاازاء إلاا  إاهااار 

، وتتمماااال هااااذ  الضاااامانات  1مقومااااات سااااليمة ، حتاااا  يبناااا  القاااارار المتضاااامن العقوبااااة علاااا  تهاااام
، حااق  لمواااف العمااوم  علاا  ملفااه التاامديب ، إ ااالع امواف العام بالتهم المنسوبة إليهمواجهة ال

 .عانة بمدافعاالست 
أما الضمانات الالحقة عل  توقيع الجزاء التمديب  تتممل ف  الرقابة اادارية التاا  يعهااد بهااا 

 .بمنواعهااداري لت  تمارسها هذ  األخيرة من خالل التظلم إل  اادارة ف  حد ذاتها و ا
،  ممااا خصااص ن القضااائ عاان  ريااق الطعاا  2ف  حين تتممل المانيااة فاا  الرقابااة القضااائية  

 المشرع كذلي حمانات تنفيد القرارات القضائية اادارية لضمان حماية تامة للمواف العام 
 وعليه جاءت دراستنا لهذا المبحن عل  الشرل التال : 

 .التمديب  المطلا األول: الضمانات السابقة و الالحقة عل  توقيع الجزاء
 ية اادارية ف  الجزائر. المطلا المان : حمانات تنفيذ القرارات القضائ  

 المطلب األول: الضمانات السابقة و الالحقة على توقيع الجزاء التأديبي
، فااال بااد ماان حاامانات لهااذا المواااف حااد تعسااف اادارة فاا  بما أن التمديااا يعناا  العقااا 

 ، خوفااا ماان فقاادان المقااة بااين 3اسااتعمال ساالطاتها فاا  توقيااع الجاازاء علاا  المااوافين التااابعين لهااا 
، فوجااااود هااااذ  الا العامااااة و تساااايير المرفااااق العااااام، و احااااطرا  المصاااا الرؤساااااء و المرؤوسااااين

توقيااع العقااا  التاامديب  عليااه ماان قباال الساالطة الضمانات أمر حتماا  لحمايااة المواااف العااام عنااد  
   4المختصة أثناء ااجراءات التمديبية .

 

ت املوظف العام يف اجملال التأدييب ، دراسة مقارنة بني القانون الفرنسي و اجلزائري ، أطروحة الدكتوراه يف القانون العام ،  مصطفى بوادي ، ضماان( 1)
 .45، ص 2014-2013جامعة أيب بكر ابلقايد، كلية احلقوق و العلوم السياسية ،تلمسان ، اجلزائر ، 

خالل املساءلة التأديبية يف ظل التشريع اجلزائري ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم القانونية ،  عمراوي حياة ، الضماانت املقررة للموظف العام( 2)
 .99،  ص2012-2011ختصص قانون إداري و إدارة عامة ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة احلاج خلضر ، ابتنة ، اجلزائر ، 

 . 07محد حممد شالين ، املرجع السابق ، ص(3)
  .50كباسي إنتصار ، عزوز أمنة، املرجع السابق ، ص(  4)
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حين أقر المشرع الجزائري مجموعة من الضاامانات لحمايااة المواااف فاا  مواجهااة أي قاارار 
إداري تاامديب  ساااواء كاااان قبااال توقياااع العقوباااة التمديبياااة أي الساااابقة و هاااذا ماااا سندرساااه فااا  الفااارع 

 قيع العقوبة التمديبية أي الالحقة و هذا ما سندرسه ف  الفرع المان  .  األول أو بعد تو 
 الفرع األول: الضمانات السابقة لتوقيع الجزاء التأديبي

مباادأ المواجهااة، ممارسااة حااق  تتضاامن الضاامانات السااابقة لتوقيااع الجاازاء التاامديب  كاال ماان
 . الدفاع

 _ أوال: مبدأ المواجهة:
التمديبياااة التااا  تشااارل فااا  ذات الوقااات أمااارا حاااروريا يقتضااايه ساااير هااا  إحااادت الضااامانات 

ااجااراء التاامديب  لتحقيااق غايتااه، حياان أنااه باادون تلااي المواجهااة لاان تكااون هنااا  محاكمااة تمديبيااة 
 1بالمعن  القانون .

 مضمون المواجهة : -(1
اء المواجهاااة تعنااا  " المقابلاااة بالوجاااه أو الكاااالم أي أن يراااون الموااااف فااا  مقابااال األخطااا 

 ."المنسوبة إليه وجها لوجه
و فاا  نطاااق المسااائلة التمديبيااة تعناا  المواجهااة " تمرااين العاماال ماان ااحا ااة باالتهامااات  

 المنسوبة إليه و إخطار  بذلي ."
جميااااع األشااااخاق كمااااا أن مباااادأ المواجهااااة هااااو حااااق مقاااارر لاااايس فقاااا  للمااااوافين و لكاااان ل

المبدأ مبدًءا قانونيا عامااا يتعااين االلتاازام بااه   ، حين جعل مجلس الدولة من هذاالمرتبطين باادارة
من قبل اادارة و لو ف  غيا  الاانص، إال فاا  الحاااالت االسااتمنائية التاا  تمنااع المواااف هااراحة 

 2من خالل نصوق قانونية واححة من التمتع بهذا الحق.
بيااة و المالح  أن مبدأ المواجهة ف  التمديا مستلهم ماان القااانون الجزائاا ، حياان ذهااا غال

الفقهاء إل  أن أساس المواجهااة فاا  التمديااا نااابع ماان  بيعتااه الجزائيااة، بمفهااوم المخالفااة أنااه فاا  
 

  .127،ص 2008املعارف ، اإلسكندرية، مصر ،  عبد العزيز عبد املنعم خليفة، الضماانت التأديبية يف الوظيفة العامة ، منشأة ( 1) 
 .137املرجع السابق ، ص  زغداوي حممد،قيقاية مفيدة ،( 2)
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غير حاالت العقا  ال تجا المواجهة إال بنص كما هو الحال ف  النقل التلقائ  دون عقا  فاا  
 فرنسا. 
 ضوابط المواجهة بالتهمة: -(2

، و ذلي من خالل دورهااا الفعااال فاا  ة إليهالمذنا بالمخالفات المنسوب نظرا ألهمية مواجهة  
إعطاء هذا األخير فرهة لتحقيق دفاعه و بالتال  درء الخطم عنه و تفنيااد االتهااام المنسااو  إليااه 
ف  حالة ما إذا كااان بريئااا ألجاال هااذا كلااه قااررت مجموعااة ماان الضااواب  تحراام هااذا المباادأ و ذلااي 

 للحفار عل  فاعلية حق الدفاع و من أبرزها :
 تكون التهمة محددة: أن -أ

، وإنمااا يبيااة و لاام يااذكرها علاا  ساابيل الحصاارلاام يحاادد المشاارع شاارال دقيقااا للمخالفااات التمد
اكتف  بوحع مبدأ عام مفاد  أن كل إخالل بالواجبات الوايفية تعتبر مخالفااات تعاار  هاااحبها 

الدالاااة علااا  الخطااام ، كماااا أن العباااارة التااا  اساااتخدمها المشااارع و لتوقياااع عقوباااات تمديبياااة مختلفاااة
 التمديب  غالبا ما تمت  فضفاحة و غير واححة.

و علاا  حااوء ذلااي ف نااه ينبغاا  أن تكااون التهمااة الموجهااة للمواااف محااددة المعااالم بشاارل 
، لكاا  يتساان  للمواااف المااتهم الاارد عليهااا و تحضااير دفاعااه ألن ه و ال غمااو واحا ال لاا  فياا 

اال مئنااان و فاا  ذلااي قضاا  بمنااه " و كاال التهمااة الغامضااة ماان شاامنها أن تجلااا الشااي و عاادم 
مخالفة تمديبية ه  خروج عن واجا وايف  ال بااد وأن يرااون محااددا األبعاااد ماان حياان المرااان و 
الزمان و األشخاق و سائر العناهر األخرت المحددة لذاتية المخالفة، ذلي التحديااد الااذي ال بااد 

ي يمراان قيقااة المعااالم علاا  النحااو الااذو أن يواجااه بااه المااتهم فاا  التحقيااق بعااد بلورتااه فاا  هااورة د
، و إال كااان االتهااام فضفاحااا يتعااذر علاا  المااتهم تحديااد  ممااا يعتباار المتهم من الدفاع عاان نفسااه

 1إخالال بحق الدفاع .
 
 

 

 .101، ص2008، عي ، اإلسكندرية ،دار الفكر اجلام الطبعة األوىل ،التحقيق اإلداري يف نطاق الوظيفة العامة ،سعد الشتوي ، ( 1)
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 أن تتم على وجه يستشعر معه الموظف أن اإلدارة بسبيل مؤاخذته: -ب
بحقيقااااة موقفااااه و خطااااورة  أوجااااا المشاااارع الجزائااااري تنبيااااه المواااااف المحااااال إلاااا  التمديااااا

خباارة القانونيااة الكافيااة ، وذلااي نظاارا لقلااة الإليه لكاا  يرااون علاا  بينااة ماان أماار   االتهامات المنسوبة
 ، و عدم معرفتهم ب جراءات التمديا و لعدم اا الع عليها بالقدر الكاف .للموافين

جااااا أن تااااتم ، و إنمااااا ي اااااف المااااتهم بالتهمااااة المنسااااوبة إليااااهوعليااااه ال يرفاااا  مواجهااااة المو 
 1المواجهة عل  وجه يستشعر معه المواف ينش  ف  الدفاع عن نفسه.

 أن تشمل المواجهة جميع األخطاء المنسوبة إلى الموظف: -ج
حت  يرون قرار التمديا غير معيااا فيحصاان بااذلي حااد االغاااء يجااا أن تشاامل المواجهااة 

ة إلااا  أدلاااة االتهاااام المؤيااادة ااداري بااحاااافجمياااع األفعاااال المنساااوبة للماااتهم و المروناااة للاااذنا 
، وفاا  ذلااي قاارر مجلااس الدولااة ل القاارار التاامديب  قااابال لةبطااال، إذ إن إغفااال أي منهااا يجعاا لااذلي

الفرنساا  أن " مواجهااة المااتهم برافااة الااتهم المنسااوبة إليااه و إن أغفاال ذكاار أي ماان االتهاماااات و 
  إذا كان ذنبا غير جوهري أو غير مؤثر".األخطاء يجعل القرار معيا و قابال للبطالن إال

غير أنه بالرجوع إل  القضاء ااداري نجد  لم يضع معيارا محددا للذنا غياار الجااوهري أو 
الغير المااؤثر لااذا فماان األولاا  مواجهااة المواااف المااذنا برافااة االتهامااات ألنااه مااا يعتباار  المحقااق 

 2أخطاء غير جوهرية قد تعتبر  المحرمة غير ذلي.
 أساس مبدأ المواجهة:   -(3

ول المواجهااة إلاا  باارز اتجاهااان فاا  تفسااير أساااس فكاارة المواجهااة ، حياان يرجااع االتجااا  األ
 ، و يرجع االتجا  المان  المواجهة إل  مبدأ سماع الطرف اآلخر.ااجراء الجزائ 

 :( أساس المواجهة اإلجراء الجزائيأ
بااار المواجهااة ماان المبااادا العامااة للقااانون، يرت هااذا االتجااا  أنااه باسااتقرار القضاااء علاا  اعت 

ة هااو ، فاا ن ااجماااع يراااد ينعقااد علاا  أن نطاااق المواجهاا والت  تطبااق و لااو فاا  حالااة غيااا  نااص
 

 . 61عمراوي حياة ، املرجع السابق ، ص( 1)
 . 104سعد الشتيوي ، املرجع السابق ، ص( 2)
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، فااال تجااا فيهااا المواجهااة االت األخاارت غياار العقابيااة، أمااا ف الحاا ااجراء الااذي لااه  ااابع عقاااب 
 إال بنص.

بحقااوق الاادفاع إال عناادما تمااارس اادارة و ياارت أهااحا  هااذا االتجااا  أن القااانون الوحااع  
، و منطلااق هااذا ااسااناد أن اادارة ال تلتاازم مباادئيا  1ساالطة عقابيااة تباادو ماان اختصاااق القضاااء 

 بالمواجهة إال ف  الحاالت الت  تطلا دفاعا حقيقيا.
  ليسااات عنصااارا فااا  ، فسااالطة العقااااين المواجهاااة و العقاااا  يبااادو واحاااحاو هاااذا الااارب  بااا 

امهااا ، و من المنطق  عنااد قي يعترف بها لةدارة بصورة متزايدة، لكن هذ  السلطة  السلطة اادارية
بهذا االختصاق العقاب  أن تلتزم باحترام حقوق الاادفاع ،حتاا  باادون نااص و كلمااا كاناات بصاادر 

 توقيع جزاء.
 :المواجهة مبدأ سماع الطرف اآلخر  ب( أساس

األساااس هااو مباادأ ، أن أساااس المواجهااة لاايس هااو النشااا  العقاااب  و إنمااا ياارت هااذا االتجااا 
يضاايق ماان نطاااق المباادأ و بالتااال  فمباادأ الطاارف ، ذلااي أن الطااابع الجزائاا  سماع الطاارف اآلخاار

، وإليااه يرجااع مااا يقاارر  القاحاا  ماان حقااوق الاادفاع بالنساابة آلخر هااو الااذي يحاادد نطاااق المواجهااةا
 لكل إجراء له هفة الجزاء.

 :إجراءات مبدأ المواجهة -(4
 يمرن استخالق إجراءات المواجهة فيما يل :

 إليه:إعالم الموظف بالخطأ المنسوب  /
تعتبااااار شااااافافية اادارة دعاماااااة رئيساااااة لتحقياااااق ديمقرا ياااااة اادارة و إحااااادت أهااااام الركاااااائز  
األساسااية التاا  تقااوم عليهااا الدولااة الحديمااة حتاا  تحاال محاال نمااوذج اادارة التقليديااة القامااة علاا  

 مبدأ السرية.

 

 . 360، ص  2002، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، حممد ماجد الياقوت ، أصول التحقيق يف املخالفات التأديبية ، دراسة مقارنة ( 1)
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مماال هااذا  لدرجة أن البعض اعتباار إدراج ،زائر جهودا معتبرة ف  هذا المجالو قد بذلت الج 
حياان نصاات المااادة  132-82المباادأ بممابااة القاعاادة الذهبيااة التاا  تضاامنتها أحرااام المرسااوم رقاام 

، إال إذا رفااض الممااول و قوبااة إال بعااد سااماع العاماال المعناا علاا  أنااه : " ال يمراان تساال  الع 64
 1تمت المعاينة ذلي قانونا."
الاااذي يتعاار  لمتابعاااة  حااق المواااف 2 06/03ماان األماار رقااام  167كمااا كرساات الماااادة 

اريخ يااوم ماان تاا  15تمديبيااة أن يعلاام باألخطاااء المنسااوبة إلااه ماان  اارف الساالطة التمديبيااة خااالل 
، و  3، حتاا  يرااون لااه علمااا كافيااا باألخطاااء المنسااوبة ليعااد دفاعااه تحريي الدعوت التمديبية حااد 

يصل إل  علاام المواااف باامن ، بل يرف  استفاء  أن المشرع شرال معينا لهذا ااخطار  لم يشتر 
، فقااد يااتم ذلااي بموجااا برقيااة توجااه إلاا  إلاا  اتخاااذ إجااراءات تمديبيااة بحقااه نيااة اادارة قااد اتجهاات

، أو مديااا، أو عاان  ريااق المحضاار القضااائ الرئيس ااداري لك  يسااتلمها المواااف الخاحااع للت 
 رسالة موه  عليها مع ااشعار باالستالم.  

 4ادارة هذا ااجراء يتعر  القرار التمديب  لةلغاء القضائ .و ف  حالة ما إذا لم تحترم ا
 :الموظف العام على ملفه التأديبي  إطالع /

الساااابقة الاااذكر مااان األمااار رقااام  167يقااارر هاااذا ااجاااراء بااانص قاااانون  هاااريا وفقاااا للماااادة 
ت إذ يمرن للمواف اا الع عل  كامل ملفااه ااداري و علاا  كافااة الوثااائق و المسااتندا  06/03

، فيتعااين علاا  لتمديبيااة كمساااس لمحاكمتااه تمديبياااالملحقااة بااه التاا  يمراان أن تسااتخدمها الساالطة ا
يااوم ماان تاااريخ تحريااي  الاادعوت التمديبيااة حتاا   15اادارة إخطااار المواااف بهااذا الحااق فاا  أجاال 

 يتسن  له تحضير دفاعه.

 

 ، املرجع السابق.302-82املرسوم من ،  64املادة ( 1)
 ، املرجع السابق.  06/03،األمر  167املادة ( 2)
 .39سلماين منري ، املرجع السابق ، ص(3)
 .57بيازة حممد ، املرجع السابق ، ص( 4)
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قاارار لمجلااس الدولااة و قد أوحا القضاااء  ااداري الجزائااري أهميااة هااذا ااجااراء ماان خااالل 
عل  أن إجراء استدعاء المواااف ف المااواد التمديبيااة يعتباار كاا جراء  25/02/2003الصادر ف  

، وعلااا  اادارة التمكاااد مااان هاااذا ااجاااراء قبااال اتخااااذ وهري يااادخل حااامن حماياااة حقاااوق الااادفاعجااا 
 1العقوبة التمديبية.

األعضاااااء بالحضااااور كمااااا يلاااازم علاااا  المواااااف المحااااال علاااا  اللجنااااة ااداريااااة المتساااااوية 
، وحاادد القااانون شاارل التبليااا عاان أن يرااون بواسااطة البريااد خصاا  أمامهااا إال فاا  القااوة القاااهرةالش

الموه  عليه مع وهاال اسااتالم موقااع عليااه ماان  اارف المواااف العااام بمحضاار رساام  ممضاا  
 2عليه.

العاماااة الصااادر علااا  المديريااة  05يجااا أن يحتااوي الملاااف التاامديب  حساااا المنشااور رقااام 
 3للوايفة العمومية عل  الوثائق التالية:

 _ تقرير الرئيس السلم  حول األفعال المنسوبة للمواف.
 _ بطاقة معلومات خاهة بوحعية المواف و سوابقه التمديبية عند االقتضاء.

 _ نتائج التحقيق ااداري عند االقتضاء.
 4العقوبة. _ تقرير السلطة الت  لها هالحية التعيين مرفقا باقتراح

حياان  131-88، فقااد تاام ااشااارة إليااه ف المرسااوم و عن كيفية إ الع المواااف عاان ملفااه
، لاا  الوثااائق و المعلومااات ااداريااةعلاا  أنااه: " يمراان المااوا نين أن يطلعااوا ع 10نصاات المااادة 

مع مراعاة أحرام التنظيم المعمول به ف  مجال المعلومات المحفواااة و المعلومااات التاا  يحميهااا 
 السر المهن ."  

 

 .101، ص 2004، اجمللة القضائية العدد األول ، 25/02/2003الصادر بتاريخ  7462رقم قرار جملس الدولة ، الغرفة الثانية ، ( 1)
  ، املرجع السابق. 06/03، األمر  168املادة ( 2) 
 ، املرجع السابق.  05( املنشور رقم 3)
مذكرة ماسرت قضائي إداري، كلية احلقوق ، جامعة ابجي خمتار،  سارة بونور ، إميان راشدي ، الضماانت التأديبية للموظف العام يف التشريع اجلزائري ، ( 4)

  .20، ص  2004عنابة ، اجلزائر، دفعة 
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و يااتم هااذا اال ااالع عاان  ريااق االستشااارة المجانيااة فاا  عااين المرااان و/ أو تسااليم نسااخة 
منهاااا علااا  نفقاااة الطالاااا بشااار  أال يتسااابا االستنسااااخ فااا  إفسااااد الوثيقاااة أو يضااار بالمحافظاااة 
عليهااا، و يجااا علاا  كاال مااوا ن يمنااع ماان اال ااالع علاا  هااذ  الوثااائق أن يشااعر بااذلي بمقاارر 

   1سبا .مبين األ
 ثانيا: ممارسة حق الدفاع

مااات التمديبيااة و يعد حااق الاادفاع ماان المبااادا األساسااية التاا  تقااوم عليهااا كافااة أنااواع المحاك
، باعتبااار  ررة للمااوافين فاا  المجااال التاامديب ، وتعد الضاامانة منبااع جميااع الضاامانات المقاا الجنائية

 من المبادا العليا لت  تقوم بها عليه العدالة .
 ون حق الدفاع:مضم -1

تهاااادف حاااامانة حااااق الاااادفاع إلاااا  إاهااااار الحقيقااااة و تجنااااا أي مجااااال للتعسااااف بتمرااااين 
المواااف ماان نفاا  مسااؤوليته عمااا نسااا إليااه إليااه أو علاا  األقاال تااوفير بعااض الظااروف المخففااة 

 لتلي المسؤولية و ا مئنانه من عدالة المسائلة التمديبية.
ر المشاارع الجزائااري حااق الاادفاع حقااا دسااتوريا و هو الوحع الذي ساد فاا  الجزائاار، إذا اعتباا 

بقولااه " يعتباار حااق الاادفاع حقااا دسااتوريا يجااا علاا  كاال  1989ماان دسااتور  32بمقتضاا  المااادة 
و  1996ماان التعااديل الدسااتوري لساانة  151السلطات العمومية احترامه." هذا كما نصت المااادة 

حااق فاا  الاادفاع معتاارف بااه، بنصااها " ال 2016ماان التعااديل الدسااتوري لساانة  169أيضااا المااادة 
 الحق ف  الدفاع مضمون ف  القضايا الجزائية ".

علاا  هااذ  الضاامانة إذ جاااء فيهااا : " إن  66/133ماان األماار رقاام  57كمااا نصاات المااادة  
المواف الذي يممل أمام اللجنة المتساوية األعضاء ...يجوز له  أن يسااتعين بماادافع يختااار  كمااا 

 2يسو  له أن يقدم بيانات خطية أو شفاهية، و أن يطا  حضور الشهود."  
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مجلااس التمديااا أو : " ...يمرنه أن يقاادم أمااام  85/59م من المرسوم رق 129و ف  المادة 
، أو يستحضاار شااهودا، كمااا ضاا  األماار أي توحاايا كتاااب  أو شاافوي ، إن اقت أمااام لجنااة الطعاان

 يمرنااااااااااااااااااااااااااااااه أن يسااااااااااااااااااااااااااااااتعين باااااااااااااااااااااااااااااامي ماااااااااااااااااااااااااااااادافع يختااااااااااااااااااااااااااااااار  للاااااااااااااااااااااااااااااادفاع عنااااااااااااااااااااااااااااااه."
: " يمرن المواف تقديم مالحظااات كتابيااة أو 06/03من األمر  169و عل  ذلي نصت المادة 

  ة أو أن يستحضر شهودا. و يحق له أن يستعين بمدافع مخول أو مواف يختار  بنفسه."شفوي 
 ع :الدفامقتضيات ممارسة حق  -2
لكفالاااة ممارساااة حاااق الااادفاع مظااااهر متعاااددة بااان الطاااابع الحضاااوري وإباااداء المالحظاااات  

 .الشفوية و الكتابية و حق االستعانة بمدافع و سماع الشهود 
 الحضوري:الطابع  -أ

ة بالطاااابع الحضااوري المقااارر ، تتصاااف ااجااراءات التمديبياا شاامنها شاامن ااجاااراءات الجزائيااة
، ومع ذلي ف نااه و حتاا  فاا  حالااة عاادم وجااود الاانص علاا  حضااور المااتهم ف نااه يلاازم أن تااتم قانونا

المااوافين ، فقد جعل نظام تمديا لي تطبيق للمبادا العامة للقانون هذ  ااجراءات بحضور ، و ذ
، إذ ماان سااتمناء إجراءهااا دون حضااور المااتهممبدأ الطابع الحضوري لةجراءات هااو األهاال و اال

، كمااااا ال يجااااوز التوسااااع فاااا  اء ال يلجاااام إليااااه إال عنااااد الضاااارورة، أن االسااااتمن المبااااادا األهااااولية
 1تطبيقه.  

باامن حااق الحضااور الشخصاا  المواااف المااتهم  85/59و واحااا ماان خااالل المرسااوم رقاام 
، ولااه أن يقاادم أي توحاايا كتاااب  أو شاافوي ياادعم جنااة المااوافين " المجلااس التاامديب "ن أمااام ليرو 

بمنااه يجااا علاا  المواااف الااذي  06/03وجهة نظر  و يخدم مصالحه. و هو ما يؤكد األمر رقم 
، جتمعاااة كمجلاااس تااامديب  المماااول شخصااايايحاااال علااا  اللجناااة اادارياااة المتسااااوية األعضااااء الم

ء المختصااة ديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة المتساااوية األعضاااويمرنه ف  حالة تق
 ، تمميله من قبل مدافعه.  المجتمعة كمجلس تمديب 

 

 .145ص -144عمراوي حياة ، املرجع السابق ، ص( 1)



له في   الفصل الثاني : نظام تأديب الموظف العام و الضمانات المقررة
 مواجهة العقوبة التأديبية 

 

 

77 

، أو حالااة رفااض التبرياار  واااف الااذي اسااتدعّ  بطريقااة قانونيااةو فاا  حالااة عاادم حضااور الم
المااتهم فاا  التهمااة المنسااوبة المقدم من قبله تستمر المتابعة التمديبية .  كما تتم مناقشااة المواااف 

إلياااه و أدلتهاااا و ذلاااي علاااا  وجاااه مفصااال بغيااااة الوهاااول إلااا  اعتااااراف مناااه أو دفااااع بنفيهااااا، و 
، وهااا  فااا  ذات الوقااات وسااايلة  بيعاااة مزدوجاااة فهااا  وسااايلة لةثباااات المناقشاااة بهاااذ  الكيفياااة ذات

 للدفاع.
، أي و الرابعااةعقوبااات الدرجااة المالمااة هذا و ال يقتصر حق حضور المواااف المااتهم علاا   

أمااام المجلااس التاامديب  فحسااا إذ يمرنااه الحضااور إذ مااا تعلااق األماار بعقوبااات الدرجااة األولاا  و 
السااابقة الااذكر فاا  فقرتهااا األولاا  علاا  أنااه  06/03من األماار   165المانية ، حين نصت المادة  

، بعاااد ياااةوباااات مااان الدرجاااة األولااا  و المان : " تتخاااذ السااالطة التااا  لهاااا هاااالحيات التعياااين.. العق
 1حصولها عل  توحيحات كتابية من المعن ."  

 إبداء المالحظات الشفوية و الكتابية:-ب
إذا كان حق الدفاع مقرر لمصاالحة المااتهم فاا ن لااه اختيااار وساايلة التعبياار عاان هااذا الحااق و 
ال ياامت  لااه ذلااي إال عاان  ريااق تقااديم المالحظااات التاا  تحماال فاا   ياتهااا دلياال تبرئتااه، و يعتباار 

، لااذلي فاا ن الحااد األدناا  لممارسااة حااق الاادفاع فاا  المجااال ألساااس فاا  ااجااراءات أن تااتم كتابااةا
ااجااراءات التمديبيااة هااو تقااديم المالحظااات المرتوبااة رغاام بدايااة تحااول الشاارل الكتاااب  لةجااراءات 

 2نحو أشرال مختلطة كتابية و شفوية.  
، أي إبداء الاادفاع تعمال الطريقتينالدفاع هذا هو اسإذا كانت الوسيلة الممل  لممارسة حق 

يقااارر  ، إال أن الفقهااااء فااا  كافاااة الااادول يجتمعاااون علااا  عااادم وجاااود ناااص هااارياةكتابااة و شااافاه
، بمعناا  تتاار   تباعهااا معااا  بقااا للقواعااد العامااة، فلاايس هنااا  إلاازام ب الجمااع بااين هاااتين الطااريقتين

 اء كتابيا أو شفهيا.الحرية للمواف ف  اختيار الطريقة الت  يدافع بها عن نفسه سو 
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عل  أنااه : " يمراان  169ف  المادة  06/03بالرجوع إل  التشريع الجزائري فقد نص األمر 
 مالحظات كتابية أو شفوية.."  

و مااان ثاااام فااا ن هااااذ  المااااادة تتااار  للمواااااف كامااال الحريااااة فاااا  إلقااااء مااااا يااارا  مناساااابا ماااان 
ة ساااحته ممااا قااد  نسااا إليااه ماان ، وتبرئاا مرتوبااة أو شاافاهة للاادفاع عاان نفسااه توحيحات و بيانات

 اتهامات.  
 حق االستعانة بمدافع: -ج

يحاااق للموااااف المتاااابع تمديبياااا االساااتعانة بمااادافع مخاااول أو موااااف يختاااار  بنفساااه، و هاااو 
التوجه الذي سااار عليااه المشاارع الجزائااري علاا  حااق المواااف فاا  االسااتعانة فاا  المرحلااة السااابقة 

عل  هذا المبدأ نص القااانون األساساا  العااام للوايفااة العامااة عل  اتخاذ الجزاء التمديب  و تمكيدا  
علااا  أناااه " ...يمرااان الموااااف ،فااا  حالاااة تقديماااه لمبااارر  168فااا  مادتاااه  06/03الحاااال  رقااام 

، ء المختصااة المجتمعااة كمجلااس تاامديب مقبااول لغيابااه أن يلااتمس ماان اللجنااة المتساااوية األعضااا
 1تمميله من قبل مدافعه."

الفقرة المانية عل  : "...يحااق لااه أناان يسااتعين بماادافع مخااول أو   169وكما نص ف  المادة  
 2مواف يختار  بنفسه."

و كااااذا  133-66و نفااااس الحراااام جاااااء فاااا  نصااااوق الوايفااااة العموميااااة السااااابقة كاااااألمر 
و التاا  أكاادت علاا  أهميااة االسااتعانة بماادافع قباال اتخاااذ أي إجااراء تاامديب   59-85المرسااوم رقاام 
 حد المواف.

علاا  المشاارع أنااه اعتباار أن األهاال هااو حضااور المواااف شخصاايا و حرمانااه  و مااا يعااا 
، وهااو مااا يتناااف  مااع الاانص المااادة إال ف  حالااة تقديمااه لمباارر غيابااه  من فرهة االستعانة بمدافع

بنصااه علاا  مااا يلاا  : " ... كمااا يمرنااه أن يسااتعين   59-85ماان المرسااوم    02فقرة المانيااة    129
 " بمي مدافع يختار  للدفاع عنه.
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-85م الااذي نااص عليااه الرسااوم رقاام لااذا كااان يتوجااا علاا  المشاارع أن يحااتف  باانفس الحراا 
، األماار الااذي يؤكااد علاا  أهميااة حرية اختيار المدافع غيابه أم ال، ألنه لم يقيد المواف عل   59

 هذ  الضمانة.
، إال أن حاااق االساااتعانة بمااادافع أو محاااام قاااد يفقاااد علااا  الااارغم مااان أهمياااة هاااذ  الضااامانة و 

فاعليتااه إذا لاام يااتمرن المحااام  أو المحااام  أو ماادافع ماان اال ااالع علاا  ملااف الاادعوت التمديبيااة 
 1كامال.
 طلب سماع الشهود: -د      

، فماان حااق المواااف المااتهم مااور الهامااة التاا  تتصاال بحااق الاادفاعإن سااماع الشااهود ماان األ
تدعاء أي شاااخص ، و اسااا اتخااادم وجهاااة النظااار الاااذي يااادافع عنهااا   لاااا ساااماع أي شاااهادة يراهاااا

 2لةدالء بشهادته أمام المجلس التمديب  سواء كان من الموافين أو من غيرهم.
، بمنهاااا : " صااارية بااامن الشاااهادة فااا  أحاااد أحرامهاااافقاااد عرفااات المحرماااة اادارياااة العلياااا الم

األقااوال التاا  ياادل  بهااا غياار الخصااوم بمااا أدركااو  بمسااامعهم أو اسااتقو  ماان غياارهم بمساامائهم أو 
، و يرفاا  فاا  لاا  المااتهم أو براءتااه منهاااأبصارهم متعلقة بالواقعة أو اروف ارتكابها أو إسنادها إ

 3الشهادة إن لم توهل إل  الحقيقة كلها أن تؤدي إل  استنتاجها استنتاجا سائغا مقبوال."  
بقولااه أنااه: "  59-85وبالرجوع إل  المشرع الجزائري فقااد نااص علاا  هااذا ااجااراء المرسااوم 

 4نه أن يقدم أمام مجلس التمديا أو لجنة الطعن إن اقتض  األمر...أو يستحضر شهودا."يمر
 السابقة الذكر.  06/03من األمر   169و  كذا المادة 
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 حدود ممارسة حق الدفاع: -3
يمراان تعااذر تطبيااق حاامانة ممارسااة حااق الاادفاع ألساابا  ترجااع للمواااف أو أساابا  تعااود 

 سنعرحه فيما يل :لظروف  ارئة و هذا ما  
 تعذر االستفادة من حق الدفاع ألسباب ترجع للموظف: -أ
، وذلااي إذا كااان قااد تعاسااف عاان هااذا الحااق و سااق  حااق المواااف فاا  الاادفاع عاان نفسااهي 

يتحقق ذلي ف  دعوته ابداء أقوالااه فيمااا نسااا غليااه ماان اتهامااات إال انااه امتنااع عاان الحضااور ، 
، و بالتاااال  امتناعاااه عااان فاعاااه رفضاااه تسااالم ااخطاااارن إباااداء دويقااااس علااا  امتنااااع العامااال عااا 

، و كااذلي فاا  حالااة اسااتحالة اادارة القيااام بااخطااار كاامن يرااون رمااة التمديبيااةالحضااور أمااام المح 
 قد قام بتغيير محل إقامته دون إخطار اادارة بذلي.
  ، ففاا ة التمديبيااة مرجعااه عااذر غياار مقبااولو إذا كااان االمتناااع عاان الحضااور أمااام المحرماا 

، ويحرمااه ماان الطعاان علاا  هذ  الحالة يفوت علاا  المواااف المخطاائ فرهااة إبااداء دفاعااه أمامهااا
اااف المخطاائ ماان تقااديم دفاعااه ، أمااا إذا اتضااا للمحرمااة جديااة العااذر الااذي منااع المو هااذا الحراام

، فاا ن عليهااا التمجياال الااذي يفقااد  القاادرة علاا  االنتقااال ، كاامن يرااون فاا  حالااة ماار  شااديدأمامهااا
 العذر حت  يتمرن من الممول أمامها و إبداء دفاعه.  لحين زوال  

 تعذر تطبيق حق الدفاع لظروف طارئة: -ب
فااا  حالاااة الظاااروف االساااتمنائية يترتاااا عليناااا تنحياااة قواعاااد المشاااروعية العادياااة التااا  كانااات 

وف التاا  تفرحااها الظاار  ،محلهااا قواعااد قانونيااة اسااتمنائيةسااارية فاا  ااال الظااروف العاديااة لتحاال 
، و ماان ثااّم فاا ن هاادور قاارار القهريااة التاا  تواجههااا اادارة، و ال تسااتطيع مقاومااة هااذ  الظااروف

ل تلي الظروف دون استفادة المواف من حااق الاادفاع ال يااؤثر علاا  مشااروعية هااذا تمديب  ف  ا
 1القرار.
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 الفرع الثاني: الضمانات الالحقة لتوقيع الجزاء التأديبي
،  فقااد أحاااف واف العااام حتاا  بعااد توقيااع العقوبااةلم يغفل المشرع الجزائري عن حماية الم

 1لعقوباااة أال أنهاااا تعتبااار جوهرياااة و أساساااية عااادة حااامانات قانونياااة و إن لااام تكااان توقاااف تنفياااذ ا
خاهة إذا كان يرت بمن الجزاء الموقااع عليااه هااو جاازاء تعسااف  و خااارج عاان إ ااار  القااانون  ففاا  

حااد  إمااا عاان  ريااق الااتظلم  هااذ  الحالااة يحااق للمواااف الطعاان فاا  هااذا القاارار التاامديب  الصااادر
 ، أو التظلم القضائ .ااداري 

 مفهوم التظلم اإلداري: -أوال         
 ( تعريف التظلم اإلداري: 1

يقصاااد باااالتظلم كااال وسااايلة يضاااعها القاااانون تحااات تصااارف الشاااخص اهاااالح وحاااع مااان 
 2األوحاع بمساعدة السلطة العامة.

أمااا الااتظلم ااداري فعرفااه الفقااه علاا  أنااه : " هااو وساايلة كفلهااا القااانون للمااتهم لمواجهااة مااا 
، ويلاااتمس فياااه أن تعياااد النظااار فااا  همااان جااازاءات يعتقاااد فااا  عاادم مشاااروعيت تصاادر  اادارة حاااد  
، و هو  ريق يسلكه من هدر حد  قاارار ركز  القانون  بالسحا أو التعديلقرارها الذي أحّر بم

 الجزاء قبل لجوؤ  إل  الطعن قضائيا".
كماااا عرفاااه مجلاااس الدولاااة الجزائاااري علااا  أناااه :" عباااارة عااان إجاااراء يرسااامه القاااانون أحياناااا  

داري يقااوم بااه الشااخص الااذي يريااد مقاحاااة اادارة كاا جراء أولاا  اتباعااه و يتمماال فاا  الطعاان اا
جااراء تظلماااا مسااابقا أو ، وياادع  ذلاااي ااوت أو احتجاجااا أ التماساااا لاااةدارةعاان  رياااق توجيااه شااار

 ، يطلا اادارة من خالله مراجعة نفسها عن تصرفها قبل الشروع ف  مقاحاتها." عنا إداريا
ق الغاياااة مااان الاااتظلم و المتمملاااة فااا  تخفياااف مااان خاااالل هاااذ  التعريفاااات يمرنناااا اساااتخال

العاااء عاان المحاااكم إذ قااد  تتراجااع اادارة عاان رأيهااا بعااد فحصااها الااتظلم فتجيااا المعتاار  إلاا  
  لبه مما يؤدي إل  وأد الخصومة ف  مهدها فتتحقق العدالة بصورة أسرع و أيسر.
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 ( أنواع التظلم اإلداري:2
الئاا  و تظلاام رئاساا  وذلااي حسااا الجهااة التاا  يقاادم قساام الفقااه الااتظلم ااداري إلاا  تظلاام و 

إليها، كما أيضا من حين األثر المترتا عليه إل  تظلم اختياري و تظلم وجوب  و سنتناول هااذ  
 التقسيمات من خالل ما يل :

 التظلم والئي و التظلم رئاسي: -أ
 التظلم والئي: -

الموااااف الاااذي هااادر مناااه التصااارف هاااو ناااوع مااان أناااواع الاااتظلم ااداري و هاااو أن يتقااادم 
المخاااالف للقاااانون _برأياااه_ إلااا  هااااحا المصااالحة ساااواء كاااان فاااردا أو هيئاااة يلاااتمس مناااه إعاااادة 

 النظر ف  تصرفه المخالف للقانون إما بسحبه أو إلغائه أو تعديله.
ا إحالااة الطالااا بااالرفض ، باال لهاا الساالطة ااداريااة ملزمااة بالتعااديل غياار أن هااذا ال يعناا  أن

، و تبق  لها الساالطة التقديريااة التاا  تسااتطيع بموجبهااا أن تعاادل القاارار جزئيااا أو كليااا أو ولأو القب 
 1تبقيه كما هو.

 التظلم الرئاسي: -
و هااو الاااذي ياااتم تقديماااه لااادت الااارئيس ااداري األعلاا  للشاااخص الاااذي قاااام ب هااادار القااارار 

 وعيته.  محل الطعن و ذلي من أجل سحا الجزاء أو تعديله عندما تمبت عدم مشر 
و يعتبر التظلم الرئاس  أكمر فعالية من التظلم والئ  و ذلي لتوفر الحياد ف  الجهة المقاادم 

 إليها الطعن و ذلي بشر  أن ال يجامل الرئيس ااداري الجهة المصدرة القرار.
 أنواع التظلم بحسب األثر المترتب عليه:  -ب
 التظلم االختياري: -
 ،تلقاء نفسه دون اشترا  من المشرعو هو الذي يتقدم به هاحا الشمن من  
و بالتااال  فهااو وساايلة اختياريااة يسااتطيع المواااف اللجااوء إليهااا متاا  تااراءت لااه الفائاادة ماان  

 ذلي فالتظلم ااداري بدأ اهور  اختياري ثم أهبا وجوب  ف  بعض الحاالت.
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 التظلم وجوبي: -
قد يوجا المشرع ف  بعض األحيان عل  هاحا الشاامن حاارورة تقااديم تظلاام إداري مساابق 

ع دعااوت االغاااء لهااذا يلاازم الشااخص بتقااديم الااتظلم ااداري مساابقا و إال ردت إلاا  اادارة قباال رفاا 
 دعوا  شرال لعدم استيفاءها لشرلية تقديم التظلم ااداري.

و بالتااااال  فااااالتظلم وجااااوب  أوجبااااه المشاااارع علاااا  المعناااا  قباااال اللجااااوء إلاااا   ريااااق الطعاااان 
 ن الموافين.القضائ  و يرون ذلي ف  موحوعات محددة عل  سبيل الحصر ممل  عو 

و لةشارة ف ن التظلم بنوعيه االختياري و وجوب  يقطع سااريان ميعاااد الطعاان القضااائ  فااال 
يحسااا ميعاااد رفااع الاادعوت خااالل إجااراءات رفااع الااتظلم ااداري المساابق سااواء كااان هااذا األخياار 

 1وجوب  أو اختياري.
 التظلم إلى اللجنة الخاصة: -ج

القاارارات التمديبيااة، أنشاام هيئااة إداريااة خاهااة تاادع  " لجنااة إلاا  جانااا الااتظلم بمنواعااه فاا  
أنااه "  65فاا  مادتااه  06/03، و قااد حاادد األماار النظاار فاا  هااذ  القاارارات الطعاان " مهمتهااا إعااادة

تنشاااام لجنااااة  عاااان لاااادت كاااال وزياااار و كاااال ولاااا  وكااااذا لاااادت كاااال مسااااؤول مؤهاااال بالنساااابة لاااابعض 
 المؤسسات أو اادارات العمومية..."

جان بعد إخطارها من المواااف بااالنظر فاا   عونااه فيمااا يخااص العقوبااات و تختص هذ  الل
 التمديبية من الدرجة المالمة و الرابعة.

كمااا تخااتص لجااان الطعاان ااداريااة التابعااة لااةدارة المركزيااة بفحااص الطعااون التاا  يرفعهااا 
ين ينتمااون األعوان العاملون ف  اادارة المركزيااة و المؤسسااات العموميااة الو نيااة، و األعااوان الااذ

 فما فوق الذين يمارسون مهامهم ف  الواليات.  13إل  
و تخااتص لجااان الطعاان الوالئيااة بااالنظر فاا  الطعااون التاا  يرفعهااا األعااوان الااذي يمارسااون 

سسااات و فاا  المؤ  12إلاا   1مهااامهم فاا  الهياكاال التابعااة للواليااة الااذين ينتمااون إلاا  الساااللم ماان 
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يقدم المواف الذي كااان محاال عقوبااة تمديبيااة ماان الدرجااة ، عل  أن  العمومية والجماعات المحلية
شااهر واحااد ماان تاااريخ تبليااا  المالمة و الرابعة تظلمه أمام لجنااة الطعاان المختصااة فاا  أجاال أقصااا 

، و يتعين عل  اللجنة أن تصدر قرارها ف  أجل أقصا  ثالثة أشااهر إبتااداءا ماان تاااريخ رفااع القرار
 ا عن إليها.

 ثانيا: التظلم القضائي
عاااد الطعااان القضاااائ  حااامانة أخيااارة للموااااف فااا  مواجهاااة تعساااف اادارة فااا  حالاااة عااادم ي 

تحصاال المواااف علاا  أي جاادوت ماان التظلمااات التاا  قاادمها لااةدارة فقااد ياارفض مصاادر القاارار 
 االعتراف بالخطم أو قد يرون لةدارة رغبة أو مصلحة ف  تحرر من قيود المشروعية .

رن المواف ماان اللجااوء إلاا  القضاااء و ذلااي ماان خااالل و دعوت االغاء ه  اآللية الت  تم
الطعاان فاا  عاادم مشااروعية القاارار الصااادر عاان الجهااة ااداريااة. بحياان ترماا  هااذ  األخياارة ماان 

، و يخاارج عاان  1خاللهااا المواااف العااام الغاااء كاال قاارار إداري مخااالف للقااانون فاا  معنااا  العااام 
 ، لهذا يشتر  لقبولها جملة من الشرو :أحرام و قواعد النظام القانون  السائد ف  الدولة 

يجاااااااا أن تنصاااااااا دعاااااااوت االغااااااااء علااااااا  القااااااارار التااااااامديب  لاااااااه مواهااااااافات قاااااااارار  -1
ااداري،باعتبااااار  عمااااادا قانونيااااا هااااادر باااااارادة المنفااااردة للساااالطة ااداريااااة ن وعمومااااا كرسااااته 

لعاادم قبولهااا  03/01/1993المحرمة العليا ف  العديد من قراراتهااا ال ساايما ذلااي الصااادر بتاااريخ 
دعوت االغاء شاارال كونهااا انصاابت فاا  قاارار اللجنااة التمديبيااة و قااد جاااء فاا  حيمياتااه : "  المقاارر 

، و ماان ثمااة فاا ن الطعاان الااذي تقاادم بااه مديبيااة يرااون محااال للطعاان بااالبطالنالذي تتخذ  اللجنااة الت 
، ومتاا  كااان األماار ون نااة التمديبيااة جاااء مخالفااا للقااان الطاااعن و الااذي يرماا  إلاا  إبطالاال رأي اللج 

 2كذلي يتوجا عدم قبول الطعن شرال."
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 إستفاء شر  المدة أو الميعاد ف  رفع الدعوت:  -2
 فقد خص المشرع الجزائري دعوت االغاء بمواعيد خاهة تبعا للجهة المرفوعة أمامها:

 بالنسبة لمجلس الدولة: -ا      
خاااالل شاااهرين تساااري مااان التبلياااا الشخصااا  فااادعوت إلغااااء القااارار التااامديب  يجاااا أن ترفاااع 

 1بنسخة من القرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار ااداري الجماع  أو التنظيم .
 بالنسبة للمحاكم اادارية:- 

ق باااااااجراءات المدنياااااة و المتعلااااا  08/09مااااان القاااااانون  829حساااااا ماااااا وحاااااحته الماااااادة 
 2المحاكم اادارية.، حين حددت  جال الطعن بمربعة أشهر أمام اادارية

و مماااا سااابق نساااتخلص أناااه و رغااام هااادور القااارار التااامديب  بتوقياااع العقوباااة التمديبياااة علااا  
، إذ لااام الماااذنا الحاااق بااااللجوء إلااا  القضااااء الموااااف الماااذنا، إال أن القاااانون يضااامن للموااااف

يااانجا باساااتعمال الطااارق اادارياااة العادياااة األخااارت و هاااذا كضااامان إحااااف  لحمايتاااه مااان تعساااف 
 ادارة العامة.ا

 الرقابة القضائية على مشروعية القرار التأديبي: /
إن حمايااة المواااف العااام ماان مهمااة القاحاا  و لاايس ماان مهمااة المتقاحاا ، فمنااا  المشاارع 

، إذا أفرغااات فااا  شااارل قااارار ةالجزائاااري للقاحااا  ااداري مهماااة الرقاباااة علااا  العقوباااات التمديبيااا 
خارجياااة، فالعناهااار الداخلياااة للقااارار التااامديب  هااا  تااامديب  الاااذي يتكاااون مااان عناهااار داخلياااة و 

الشاارل و ااجااراءات و االختصاااق أمااا العناهاار الخارجيااة تتمماال فاا  مخالفااة القااانون و عيااا 
 انحراف باستعمال السلطة .

 الرقابة القضائية على مشروعية األركان الخارجية للقرار التأديبي: -1
 القرار التأديبي:مفهوم عيب عدم االختصاص في  -أ

 

، صادر يف 21قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ، ج.ر ، العدد ، 25/02/2008مؤرخ يف  08/09عضوي ، القانون ال 901املادة  (1) 
  .2008أبريل23

  ، املرجع نفسه. 829املادة  (2) 
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يعتبااار مفهاااوم عياااا عااادم االختصااااق بمناااه مراقباااة مااادت احتااارام سااالطات التمدياااا لقواعاااد 
االختصاااق عنااد إهاادارها القاارار التاامديب  ،حياان يشااتر  لصااحته أن يصاار إنشااائيا ماان الجهااة 

، ف ذا ما هدر القرار من الجهة غير مختصة ف نااه ال يصاابا هااحيحا لمجاارد المختصة بالتمديا
 1الجهة المختصة ف  إهدار .اشترا  

يعااارف الفقاااه و القضااااء عياااا عااادم االختصااااق علااا  أناااه: " األهلياااة أو المقااادرة القانونياااة 
المابتة لجهة اادارة أو األشخاق التابعين لها ف  إهدار قرارات محددة من حين نطاق تنفيااذها 

 المران  و الزمان  ".
، فااا ن عياااا عااادم و والياااة إهااادارهارارات اادارياااة هااا و إذا كاااان اختصااااق فااا  مجاااال القااا 

، أو يصااادر القااارار مااان ن ال والياااة لاااه سااالطة إهااادار القاااراراالختصااااق يقاااع حينماااا يغتصاااا مااا 
 هاحا الوالية متجاوزا حدودها الزمنية أو المرانية أو الموحوعية.

 و االختصاااق هاااو الصااالحية القانونياااة لموااااف معااين أو جهاااة إدارياااة محااددة فااا  اتخااااذ
، وتتحاادد هااذ  الصااالحية بموجااا أحرااام القااانون أو وفقااا لمبادئااه ن إرادة اادارةقاارار إداري مااا عاا 

العامااة، و ذلااي فاا  حالااة تخلاا  القااانون عاان تنظاايم اختصاااق إداري محاادد و لاام يعهااد بااه جهااة 
إداريااة أو مواااف معااين إذ تتااول  االختصاااق فاا  مماال هااذ  األحااوال الجهااة أو المواااف الااذي 

 2ع واجباته الوايفية.يقف هذا االختصاق بطبيعته م
اتجه فقه القانون العام التقليدي ف  فرنسا إل  الرب  بين عدم االختصاق و بين المواااف 
 العام بحين يرون هنا  عدم االختصاق عندما يصدر التصرف من المواف الغير مختص.

ختصاااق مااان غيااار و لقااد انتقاااد هااذا الااارب  فقاااد تصاادر تصااارفات وقاارارات معيباااة بعااادم اال
، كما ف  حالة هدور القاارار ماان فاارد عااادي أو ماان مواااف عااام زالاات عنااه ين العموميينالمواف

 3واليته أو كان تعيينه ف  منصبه با ال.
 

  .62ع السابق ، صكباسي انتصار ، عزوز أمنة ، املرج(  1)  
 . 27، صبسمة ، املرجع السابق عنايب مروة ، مايدي( 2)
 .63كباسي انتصار، عزوز أمنة ، املرجع السابق ، ص (  3)
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، أن صاهااات التمديبيااة لاادت مجلااس الدولااةو أساس عدم جواز التفويض ف  ممارسة االخت 
فاا  الشاارل الااذي واليااة التمديااا ال تملكهااا سااوت الجهااة التاا  أنااا  بهااا المشاارع هااذا االختصاااق 

، لمااا فاا  ذلااي حاامانات ال يتحقااق إال بهااذ  األوحاااع، ماان هااذ  الضاامانات اعتبااار شااخص حاادد 
الرئيس ااداري المنو  به توقيع الجزاء، فال يجوز التفويض ف  ممل هااذ  االختصاهااات، حياان 
أن التفاااويض فااا  االختصااااق بتوقياااع الجااازاء التااامديب  يتعاااار  ماااع تحدياااد االختصااااق علااا  

 1لحصر.سبيل ا
و قااد أكااد المشاارع ج علاا  اختصاااق الساالطة التاا  لهااا هااالحية التعيااين لوحاادها بتوقيااع 

، و أيضاااا اختصاهاااها المانياااة و ذلاااي بموجاااا مقااارر و مساااباالعقوباااات مااان الدرجاااة األولااا  و 
بتوقيااع العقوبااات ماان الدرجااة المالمااة و الرابعااة إال أنااه يشااتر  عليهااا و ألزمهااا بمخااذ رأي اللجااان 

. و بااذلي يرااون المشاارع الجزائااري قااد أنااا  06/03ماان األماار  165ة  بقااا لاانص المااادة التمديبياا 
ساااااية اادارياااااة و المجلاااااس إهااااادار القااااارار التااااامديب  لجهتاااااين ) السااااالطة الرئا  االختصااااااق فااااا 

 (.الاتمديب 
 _ هور عيا االختصاق:
عااادم ، الناااوع األول هاااو ن ناااوعين أو درجتاااين لعياااا االختصااااقيفااارق الفقاااه و القضااااء باااي 

  عاادم االختصاااق البسااي  ، و المااان  يتمماال فاا الختصاااق الجساايم أو اغتصااا  الساالطةعيااا ا
 .أو العادي

و يختلاااف عااادم االختصااااق الجسااايم عااان أثااار عااادم االختصااااق البساااي   فااا  أن القااارار 
ااداري يحرااام بانعداماااه فااا  حالاااة اغتصاااا  السااالطة، و يعتبااار القااارار ااداري منعااادما فااا  هاااذ  

عمااال ماديااا و لاايس  فيترتااا عاادة نتااائج هامااة تتمماال فاا  تجريااد القاارار ماان كاال أثاار اعتبااار الحالااة 
، كما أن القرارات المنعدمة تممل استمناءا عل  أثار إنقضاااء ميعاااد الطعاان باالغاااء تصرفا قانونيا

  .إذ أن الطعن فيه ال يتقيد بشر  الميعاد
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  االختصاااق فاا  القاارارات ع لضااواب ا أن القاارار التاامديب  قاارار إداري يجااا أن يخضاا ماا و ب 
مااا  ا، إذو عليااه ينبغاا  أن يصاادر ماان المخااتص، ويبطاال أو ينعاادم علاا  حسااا الحالااة ،ااداريااة

، إذ يتعااين علاا  الساالطة التمديبيااة ختصاااق ب هاادار القاارارات ااداريااةاختلف األحرام العامة باا
، وهااذا ماااا صاااق لغيرهاااسااماح لهااا بتفااويض االخت ممارسااة إختصاهااها التاامديب  بنفسااها دون ال

أكدته المحرمة اادارية العليااا فاا  مصاار بقولهااا : "  ال يجااوز للمحاااف  تفااويض رؤساااء الوحاادات 
، والخااادمات الواقعاااة فااا  بياااة علااا  العااااملين بفاااروع الاااوزاراتالمحلياااة فااا  توقياااع  الجااازاءات التمدي 

تفااويض فاا  ممارسااة النطاااق ااقليماا  لهااذ  الوحاادات حياان أنااه ال يوجااد نااص يصاارح ذلااي و ال 
 االختصاق التمديب  بغير نص."

 _ التصحيا الالحق لعيا عدم االختصاق:
إذا هاادر القاارار ااداري مماان لاايس مختصااا ب هاادار  فمجاااز  و اعتمااد  ماان لااه ساالطة فهاال 
هذا من شاامنه أن يصااححه   و إذا هااار ماان أهاادر القاارار عاان غياار اختصاااق مختصااا قانونااا 

 رار هحيحا  ب هدار  فهل يصبا بذلي الق
األهااال العاااام أن القااارار ااداري التااامديب  المشاااو  بعياااا االختصااااق يعاااّد مخالفاااا لمبااادأ 
المشروعية الذي يترتا بطالن القرار المعيا به بحين ال يصحا هااذا الاابطالن كاا جراء الحااق و 

 1هذ  النتيجة ما إال تطبيق لتعلق عيا عدم االختصاق بالنظام العام.
ة القضاااء ااداري واحااحا تمكيااد هااذا المباادأ و الااذي ذهااا إلاا  : " و قااد جاااء قضاااء محرماا 

، باال باالعتماااد فمااا بعااد ماان هاااحا الشاامنأن القرار البا ل بسبا عدم االختصاق ال يصحا  
 يجا أن يصدر منه إنشائيا بمقتض  سلطته المخولة له".

لمطعااون كما قضت ذات المحرمة بمن التشريع الالحااق ال يزياال العيااا الااذي كااان يصاايا ا
فيه ذلي أنه للحرم علاا  مشااروعية القاارار ااداري الرجااوع إلاا  القااوانين القائمااة وقاات هاادور  دون 

 ما يصر من قوانين الحقة.   
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 الرقابة القضائية على ركن عيب الشكل و اإلجراءات: -ب
 _ مفهوم عيب الشكل و اإلجراءات:

 عيب اإلجراءات:   -
الفااة مصااالا المااوافين و مخالفتهااا تااؤدي إلاا  أعتباارت ااجااراءات جوهريااة إذا مساات المخ 

بطاااالن القااارارات التمديبياااة، أماااا إذ  لااام تماااس المخالفاااة مصاااالا الماااوافين ف ناااه ال يترتاااا عليهاااا 
 بطالن  القرار التمديب .

، معااين ) إجااراء احتاارام الماادد و ماان أمملااة ااجااراءات التاا  يتطلبهااا القااانون اهاادار قاارار
 إجراء التحقيق (.

 كل:عيب الش -
يمراان تعريفااه بمنااه عاادم احتاارام القواعااد ااجرائيااة أو الشاارلية المقااررة فاا  القااوانين و اللااوائا 

 1اهدار القرارات اادارية سواء كان ذلي اهمال تلي القواعد كلية أو مخالفة جزئيا.
قااااانون يحاااد  عياااا الشاااارل عناااد مخالفاااة اادارة للقواعااااد ااجرائياااة الشااارلية التاااا  قررهاااا ال

 ، و يستوي ف  ذلي أن تكون هذ  المخافة كاملة أو جزئية.بة إهدارها لقراراتهابمناس
 الشكليات و اإلجراءات للقرار التأديبي:_

_ إن مجماااوع هاااذ  الشااارليات و ااجاااراءات التااا  يتطلاااا إهااادار القااارار ااداري عاماااة و 
لمواجهااة التعسااف الااذي يمراان أن القرار التمديب  خاهة األخذ بها تمماال حاامانة هامااة للمااوافين 

يلحقهااام مااان اادارة جاااراء إهااادارها للقااارارات التمديبياااة فااا  أغلاااا األحياااان ب رادتهاااا المنفاااردة علااا  
   اعتبار أن القرار ااداري امتياز من امتيازاتها.

 اشتراط صدور القرار التأديبي مكتوب:    /
وح اعتبااار الكتابااة تتميااز بالدقااة و الوحاا تصدر أغلا القرارات ااداريااة بشاارل مرتااو  علاا   

، والقااارار ااداري المرتاااو  يشاااتمل عاااادة علااا  مجموعاااة مااان و هااا  األساااهل فااا  عملياااة ااثباااات
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البيانات تسم  األسبا  التاا  اسااتندت إليهااا اادارة التخاااذ  و التوقيااع عليااه و ال يعااد ذكاار مرااان 
لقاارار إال إذا كااان لااذلي أهميااة فاا  اتخاااذ القاارار و تاااريخ اتخاااذ  شاار ا لصااحة و سااالمة شاارل ا

 .تحديد النطاق الزمان  و المران  لعنصر االختصاق ف  القرار ااداري 
إذا كاااان األهااال العاااام  أن الكتاباااة ال تعاااد ركناااا و ال شااار ا لصاااحة القااارار ااداري فمااان 

، كتااااب ون أن يتخاااذ القااارار الشااارل الالجاااائز أن يصااادر كتابياااا أو شااافويا، إال أناااه إذا اشاااتر  القاااان 
، سااواء أوجااا ذلااي بصااورة هااريحة أو مسااتقلة حاامنا   اادارة أن تحتاارم إرادة المشاارعفيجااا علاا 

 .عندما ينص المشرع عل  نشر القرار أو إعالنه فهذا األمر يقيد حمنا وجود كتابة القرار
 اشتراط تسبيب القرار التأديبي:  /

الوقائع الموجبة لتوقيع العقوبااة التمديبيااة، أي يعن  به حرورة اشتمال ذلي القرار عل  بيان 
 األسبا  الت  بنّ  عليها القرار التمديب  دون خلل أو تجهيل أو إبهام.

و يعتباار تساابيا القاارار التاامديب  ماان الضاامانات الهامااة التاا  تكفاال عدالااة العقوبااة التمديبيااة، 
ي يخااال بواجباااات لموااااف الاااذفهاااو فضاااال عااان أناااه يحقاااق المصااالحة العاماااة مااان خاااالل تمدياااا ا

، ف نه يحقق المصلحة الخاهة للمواف المتم من حياان حاامان عدالااة العقوبااة التمديبيااة الوايفية
الت  توقع عليه و حمايتااه ماان تعسااف ساالطة التمديااا و كاال ذلااي يضااف  اال مئنااان إلاا  نفسااه و 

 االستقرار ف  علمه.
فترا  هدور القرار بناااء و األهل هنا كذلي أن اادارة غير ملزمة بتسبيا قراراتها، مع ا

علاا  ساابا أو أساابا  معينااة، يباادأ أن القااانون قااد يلاازم اادارة أن تااذكر أساابا  القاارار اادارة فاا  
إال كان قرارها معيبا الشي ،كما يجااا أن ،  ترم النص القانون  ف  هذ  الحالةهلبه فعليها أن تح 

 1.ا دون غمو  و إبهامتكون األسبا  الت  تبن  عليها هذا القرار جادة و محددة واحح 
القضااااء  و يتضااامن تسااابيا القااارار التااامديب  ثالثاااة عناهااار أساساااية أجماااع عليهاااا الفقاااه و  

 :ااداريين عل  األخذ بها
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 _ تحديد الواقعة أو الوقائع الموجبة للعقوبة التمديبية.
 _بيان أسس القانونية الت  أستند إليها القرار التمديب .

 المواف المتهم من أوجه الدفاع._الرد عل  ما يبديه  
 لعناصر الداخلية للقرار التأديبيثانيا: الرقابة القضائية على ا

تشااامل عياااو  العناهااار الداخلياااة للقااارار التااامديب  عيبااا  مخالفاااة القاااانون و اانحاااراف فااا  
اسااااتعمال الساااالطة حياااان يرتكااااز رقابااااة القاحاااا  ااداري ماااان خااااالل هااااذ  العيااااو  بااااالتحقق ماااان 

المحاال و الساابا و الغيااة حوعية المرونة للقرار أو العناهاار الداخليااة المتمملااة فاا  العناهر المو 
، و ذلاااي بمراقباااة مااادت تطاااابق القااارار التااامديب  و تكييفاااه قانونياااا ماااع الوقاااائع المادياااة فااا  إهااادار 

 للخطم.
 الرقابة القضائية على عيب مخالفة القانون للقرار التأديبي:  -1

 _ عيب مخالفة القانون:
ف عياااا مخالفاااة القاااانون فااا  القااارار التااامديب  علااا  أناااه خاااروج السااالطة التمديبياااة عااان يعااار  

 .األحرام الموحوعية للقانون 
حياان يرااون القاارار التاامديب  الصااادر فاا  حااق المواااف العااام معيبااا ماان حياان موحااوعه و 

 1مضمونه و محله.
القااوانين أو مخالفااة و مخالفة القرار التمديب   للقانون تكون إما مخالفااة لاانص ماان نصااوق 

 ف  تطبيق القانون و اللوائا:
 
 
 
 

 

 . 68املرجع السابق، ص( كباسي انتصار ، عزوز أمنة ، 1)
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 المخالفة المباشرة للقانون:   -أ
و هاااو أن تتغاحااا  اادارة عااان فحاااوت ناااص القاعااادة القانونياااة معيناااة فهاااو تجاهااال السااالطة 
التمديبيااة عاان تطبيااق قاعاادة قانونيااة موجااودة فاا  قااانون الوايفااة العموميااة أو التعليمااات و اللااوائا 

 الصادرة ف  المجال التمديب  الوايفة.
 الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية:  -ب
هر هذا الخطم لاادت مباشاارة اادارة لنشااا ها القااانون  و تطبيقاتهااا علاا  حاااالت لاام ياانص ظي 

، فاادارة لم تراع  عند إهدارها للقاارار راعاة الشرو  الت  حددها القانون عليها القانون أو دون م
 1تحقق من الوقائع حت  يبرر القرار. 

 بعدما أن يتمكااد القاحاا  ااداري ماان هااحة العناهاار الخارجيااة للقاارار التاامديب  ماان الشاارل
، يتمكد القاح  ااداري من مشروعية الوجود المااادي للوقااائع و ااجراءات و هحة االختصاق

برقابتااه إلاا  ماادت هااحة التكييااف القااانون  الااذي كيفتااه ساالطة التمديااا  المنسااوبة للمواااف يمتااد
علاا  تلااي الوقااائع و ذلااي بتمكااد  عمااا إذا كاناات الوقااائع قابلااة باامن توهااف بخطاام تاامديب  تسااتلزم 

 2عقوبة تمديبية أو أن الوقائع الت  أتاها المواف مجرد سلو  عادي ال ينطوي عليه التمديا.
يااف القااانون  للوقااائع المبااررة للقاارار التاامديب  يجااا أن نشااير بدايااة لتحديااد ماادلول رقابااة التكي 

، لاام يحااادد لهااا كااال األخطاااء التمديبياااة ا ماانا لاااةدارة االختصاااق التااامديب إلاا  أن المشاارع حينمااا 
الواجا ااستناد إليها ف  قراراتها التمديبية مرتفيا ف  ذلي ف  ذلي ااشارة غل  بعضااها مااع تاار  

 ديرية لةدارة.أغلبيتها للسلطة التق
فالنصااوق القانونيااة المنظمااة للمجااال التاامديب  تتساام بالعموميااة و التجريااد كونهااا ال تخااص 

، إنما تجمع ف   يلتهااا الخصااائص التاا  تكااون هااالحة قائع حاالت أو مراكز فردية معينةف  الو 
 التطبيق عل  جميع الموافين .

 
 

 .75-74ص  لماين منري ، املرجع السابق، س( 1)
 .71كباسي انتصار ، عزوز أمنة ، املرجع السابق ، ص(  2)



له في   الفصل الثاني : نظام تأديب الموظف العام و الضمانات المقررة
 مواجهة العقوبة التأديبية 

 

 

93 

 نون: _ من تطبيقات الرقابة القضائية على عيب مخالفة القا
: " حياان أن المسااتمنف  12/11/2009حياان جاااء فاا  قاارار  لمجلااس الدولااة الصااادر فاا  

باات عليااه توقااف عاان ممارسااة عملااه بساابا الماار  و أن الشااهادات الطبيااة المودعااة بااالملف تم 
بعاااازل  155تحاااات رقاااام  17/05/2003، حياااان أن المسااااتمنف أهاااادر القاااارار المااااؤرخ فاااا  ذلااااي

ف  عطلة مرحية رغم أن عالقة بين المستمنف عليااه و   المستمنف عليه من منصا عمله و هو 
 وايفته  كانت متوقفة.

حيااان أن القااارار المطعاااون فياااه باالغااااء المتضااامن تساااريا المساااتمنف علياااه جااااء مخالفاااا   
 1القانون." 

 على عيب إنحراف باستعمال السلطة الرقابة القضائية -2
ال الساالطة أو مخالفااة اانحراف أو سااوء اسااتعم، أو عيا اانحراف ف  استعمال السلطة  -

، جميعها تعابير مختلفة لمفهوم انحراف بالسلطة و هاا  إساااءة اسااتعمال الساالطة فاا  روح القانون 
 2المجال التمديب  و هو عيا يمس بغاية و هدف إهدار القرار التمديب .

 هدف إصدار القرار التأديبي: -ا
ديب  إل  تحقيق المصاالحة العامااة المتمملااة فاا  تحقيااق ينبغ  أن ينبغ  أن يهدف القرار التم

، فاا ذا كااان إحااافة إلاا  هاادف تحقيااق الااردع العاااممصلحة المرفق العام و حاامان إنتظااام سااير  ن 
ًد القاارار بااا ال لكونااه مشااوبا باااالنحراف بالمواف و اانتقام منههدف القرار التمديب  التنكيل   ، عاا 

، تجعاال منااه ساايفا فاا  رقااا  المااوافين وقيااع الجاازاء لكاا بالساالطة ، حياان لاام تماانا لااةدارة حااق ت 
إفتقاد الموافين للمقة المفتر  توافرهااا فاا    ،يؤدي إل  إشاعة الفوح  ااداريةألن هذا حتما س

رؤسااائهم األماار الااذي ياانعرس ساالبا علاا  األداء الااوايف  ممااا يااؤثر علاا  مصااالا المتعاااملين مااع 
 اادارة.

 

  ، قضية وايل والية عني الدفلة  ضد ) ف.ن( ،  قرار غري  12/11/2009، مؤرخ يف  048929قرار جملس الدولة ، الغرفة الثانية ، قرار رقم ( 1)
 منشور. 
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 صور عيب االنحراف بالسلطة :-ب
و علااا  حاااوء  المفهاااوم الساااابق لعياااا انحاااراف بالسااالطة وجاااا أن يراااون القااارار التااامديب  

 مستهدفا للمصلحة العامة و أن تحترم اادارة مصدرة القرار قاعدة تخصيص األهداف:
 _ عدم استهداف القرار ااداري المصلحة العامة:

تحقيق المصلحة العامة الت  األهل أن كل نشا  إداري تمارسه السلطة اادارية يستهدف  
تتممااال فااا  حااامان ساااير المرافاااق العاماااة مااان ناحياااة و حااامان حماياااة النظاااام العاااام فااا  المجتماااع 

 بعناهر  من ناحية أخرت.
ف هدار القرار ااداري بهدف تحقيق مصااالا شخصااية لمصاادر القاارار أو لغياار  أو إهاادار 

، األذت به بسبا خصومة شخصااية إيقاعالقرار بهدف إنتقام مصدر القرار من مواف معين أو 
 ....1، حزبية  القرار بهدف مصدر  مصالا سياسية أو إهدار

 و يمرن تلخيص أهم الحاالت الت  تنحرف من خاللها اادارة ف  استعمال سلطتها:
استعمال السلطة لتحقيق غر  شخص : كممال عن هذ  الحالااة التاا  تحيااد الساالطة فاا    /

 الء منصا الوايفة لتعيين غير .قرار  لفصل مواف عام بقصد إخ 
، كونااه يختاال واجااا اادارة فاا  تحقيااق الهاادف تعااد هااذ  الصااور أبشااع هااور االنحاارافو 

  2القانون  و يفقد النظام التمديب  هيبته و هفته الذي وجد من أجلها.
اسااتعمال الساالطة بقصااد االنتقااام: و تكااون عااادة إخااتالف فاا  الاارأي أو العقياادة الدينيااة أو  /
، فتقااوم اادارة ري و المواااف فاا  الوايفااة ااداريااةإختالف يمرن أن يحد  بااين الاارئيس اداأي  

 3بنقل تلقائ  للمواف دون علمه.

 

 .75كباسي انتصار ، عزوز أمنة ، املرجع السابق ، ص(  1)
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الساالطة لغاار  سياساا : كاامن يصاادر الااوزير قاارار فصاال مواااف ألنااه ينتماا  إلاا  حااز   /
ناااتج عاان   خر هذا ما ذها إليه األستاذ محيو أحمد لقوله " الباعن السياس  ذو  ابع شخصاا 

 نية ميول سلطة التمديا إل  هدف تريد تحقيقه.
 _ مخالفة السلطة التأديبية قاعدة تخصيص األهداف:

الهااادف الاااذي  فاااالقرار ااداري ال يهااادف لتحقياااق المصااالحة العاماااة بااال يمتاااد أيضاااا لتحقياااق
هااذ   ، فاا ذا خاارج القاارار عاانتطبيااق اادارة القاعاادة القانونيااة، ماان خااالل حاادد  المشاارع اهاادار 

، كاااان القااارار مشاااوبا بعياااا ه هاااو تحقياااق المصااالحة العاماااة ذاتهااااالغاياااة و حتااا  و لاااو كاااان هدفااا 
   1االنحراف بالسلطة.

 المطلب الثاني: ضمانات تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية في الجزائر
يترتااا علاا  هاادور دعااوت إلغاااء القاارار التاامديب   ثااار تلتاازم اادارة بترتيبهااا ك عااادة إدماااج 

لمواف ف  منصبه الوايف  و تعويضه عن األجور الت  خصمت منه، غير أن امتناااع اادارة ا
عن تنفيذ األحرام القضائية تعد من بااين ااشااراالت التاا  تواجااه المواااف و هااو بصاادد المطالبااة 

 بتنفيذ القرار القضائ  الذي تحصل عليه من القضاء.
ت األخااارت الحماياااة للموااااف محااال هاااذا كماااا وفااار المشااارع الجزائاااري كغيااار  مااان التشاااريعا

، وذلااي باامن قاارر لااه حااق محااو العقوبااة و العفااو حت  بعد تنفيذ العقوبااة التمديبيااةالمسائلة التمديبية  
 عنها و ذلي حت  تزول جميع  ثار هذ  العقوبة.

 الفرع األول: محو العقوبة التأديبية
و األساااس القااانون  اجااراء نتناول من خالل هذا الفرع تحديد مفهوم محو العقوبااة التمديبيااة 

 المحو و السلطة المختصة باتخاذ .
يقصااد بااه فاا  اهااطالح النظااام التاامديب  هااو " إزالااة  ثااار  مفهــوم محــو العقوبــة التأديبيــة: -1

 القرار التمديب  بع مض  مدة معينة قانونا تبن حسن سلو  المواف و عمله
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فااتا بااا  التوبااة لااه ممااا ياازرع األماال فاا  ، و تبار للمواااف الموقااع عليااه العقوبااةفهو رد اع 
 1نفسه و يمسف عل  ما فر  ف  حق الوايفة بصفحة بيضاء نقية من الشوائا."

 الحرمة من المحو:-
تكمن الحرمة من نص معظم التشريعات الوايفية عل  إجراء محااو الجاازاءات التمديبيااة فاا  

االسااتقامة فاا  ساالوكه فتاازول بااذلي جميااع فتا با  التوبة أمااام المواااف المااذنا و تشااجيعه علاا  
 اآلثار السيئة الت  خلفتها العقوبة ف  حياته الوايفية .

 األساس القانوني لمحو العقوبة التأديبية: -2
المتعلااق بااااجراءات  152-66لقااد نااص المشاارع لجزائااري علاا  هااذا ااجااراء فاا  المرسااوم 

للمواف الذي وقعت عليه عقوبة تمديبية و غير مبعااد عل  أنه : " يسو     07التمديبية ف  مادته  
عقوبااة الصااادرة عن السلي نهائيا أن يطلا من السلطة الت  لها هالحية التمديا شااطا إشااارة ال

، ألماار متعلقاااا باانااذار أو التاااوبيخ( ساانوات إذا كاااان ا3، و ذلاااي بعااد ثاااال  )و المقياادة فااا  ملفااه
 2أخرت".  ( سنوات إذا كان متعلقا بعقوبة6وبعد ست )

علاا  أنااه: " ..كمااا تاادرج فاا  ملااف  50فاا  مادتااه  59-85كمااا نااص عليااه المرسااوم رقاام 
المعنااا  مقاااررات العقوباااة التمديبياااة و يمرااان ساااحبها مناااه حساااا الشااارو  التااا  يحاااددها التنظااايم 

 3المعمول به ف  هذا القانون األساس  النموذج ."
لهيئااة المسااتخدمة بعااد اال ااالع أنااه :" يمراان ل 302-82من المرسوم  67و تضيف المادة 

، إذ باارر ساالوكه و مااردود  خااالل التمديا أن تصدر العفو عن العاملعل  رأي الهيئة ف  مجال  
، يتعااين علاا  المواااف أو العاماال أن يتقاادم بشااروت يااة لتطبيااق ااجااراء التاامديب  عليااهالساانة الموال

 الت  استنفذها و يرون ذلي:  إل  إدارة الهيئة المستخدمة  البا إلغاء أو محو  ثار العقوبة
 بعد سنة إذا تعلق األمر بعقوبات الدرجة األول .-

 

 . 143عمراوي حياة ، املرجع السابق ، ص( 1)
 ، الرجع السابق. 66/152، املرسوم رقم  07املادة ( 2)
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بعااد ثااال  ساانوات إذا تعلااق األماار بمخطاااء الدرجااة المانيااة و الدرجااة المالمااة بعااد انقضااائها -
 1من تاريخ تنفيذ العقوبة."
 176فقد تضمنت نصوهه أحراما جديدة حين نصاات المااادة   06/03أما بالنسبة لطمر 

، أن يطلااا وبااة ماان الدرجااة األولاا  أو المانيااةعلاا  أنااه : " يمراان للمواااف الااذي كااان محاال عق
 إعادة االعتبار من السلطة الت  لها هالحية التعيين بعد سنة من تاريخ إتخاذ قرار العقوبة.

رور ساانتين ، كرااون إعااادة االعتبااار بقااوة القااانون بعااد ماا و إذا تعر  المواف لعقوبة جديدة
 .قرار العقوبةمن اتخاذ  

 و ف  حالة إعادة االعتبار يمح  كل أثر للعقوبة من ملف المعن ."
و ماااا يالحااا  مااان خاااالل ماااا سااابق مااان النصاااوق القانونياااة الساااابقة أن المشااارع لااام ينصاااا 

، حيااان اكتفااا  باااات مااان الدرجاااة المالماااة و الرابعاااةباعتقادناااا علااا  إجاااراءات المحاااو بالنسااابة للعقو 
يمرن للمواف المعاقا  لا محااو العقوبااات ماان الاادرجتين األولاا    بالنص عل  المدة بانقضائها

 و المانية .
 السلطة المختصة باتخاذ إجراء المحو:-3

علاا  الجهااة المختصااة ب تخاااد إجااراء المحااو  06/03لاام ياانص المشاارع الجزائااري فاا  األماار 
إجااراء المحااو خااول الساالطة الرئاسااية هااالحية اتخاااذ  82/302ماان  67لااذا ساانحيل إلاا  المااادة 

 غير أنه قيدها بضرورة استشارة اللجان التمديبية المتساوية األعضاء .
و يتم اتخاذ إجااراء المحااو عاان  ريااق تقااديم شااروت ماان قباال المواااف إلاا  الساالطة الرئاسااية 

، و بعااد أن تااتم دراسااة الشااروت  ثااار العقوبااة التمديبيااة الموقعااة الت  يتبعها  لااا ماان خاللهااا إزالااة
ها المواف و التمكااد ماان ماادت تااوفر شاارو  المحااو، و بعااد استشااارة اللجنااة المتساااوية الت  تقدم ب 

 األعضاء يتخذ قرار العفو.

 

 ، املرجع السابق.  82/302، املرسوم رقم  67املادة ( 1)
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يتم إجراء المحو عن  ريق إتالف المستندات الت  اسااتعملت فاا  الاادعوت التمديبيااة و محااو 
 1أثر الجزاء التمديب  من الملف الشخص  للمواف كمنه لم يرتكا أية جريمة تمديبية.

 _ شروط محو العقوبة:
 نستخلص شر ين :  82/302من المرسوم  67من خالل المادة 

 شرط انقضاء المدة: -أ
لقد حدد المشرع المدة الالزمة انقضاااؤها امرااان محااو الجاازاء التاامديب  و ذالااي  بقااا للمااادة 

 السابقة الذكر.  176
 شرط حسن السلوك:  -ب

التشريعات األخرت حاارورة أن يرااون ساالو  المواااف و يشتر  المشرع الجزائري كغير  من  
، و ياااتم التمكاااد مااان ذلاااي مااان ملاااف خدمتاااه و ماااا يبدياااه مرحااا  مناااذ تنفياااذ القااارار التااامديب  عملاااه

، وبالتااال  فحتاا  يرااون  لااا مااا ياادون عنااه فاا  تقريراتااه الساانويةالرؤساااء عنااه ماان مالحظااات و 
واااف عاان مااو ن الخطاام و الوقااوع فاا  محو مقبوال من قبل السلطة المختصااة فيجااا أن يبعااد الم

 الزلل يؤكد كفاءته الوايفية كما يجا  أيضا أن ال هدر عل  المواف عقوبة تمديبية أخرت.
 آثار محو العقوبة التأديبية: -4

 يترتا عنه اآلثار التالية:
أ( زوال أثر الجزاء التمديب  ف  المستقبل حين انه بمجرد هاادور قاارار المحااو تاازول جميااع  

  ثار الجزاء و بمثر فوري.
 ( رفااع أوراق العقوبااة ماان ملااف الخدمااة و يعناا  ذلااي إعاادام أوراق الملااف مطلقااا و ذلااي 

 2ب تالفها فيترتا بذلي المحو األهداف المرجوة منه فال تؤثر هذ  األوراق مستقبال .
 
 

 

 . 173كمال رمحاوي ، املرجع السابق ، ص(  1)
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 الفرع الثاني: العفو الشامل عن العقوبة التأديبية
ماان وسااائل انقضاااء العقوبااة التمديبيااة و فاا  هااذا الصاادد نتناااول يعتباار العفااو الشااامل وساايلة 

 ف  هذا الفرع ما يل :
 تعريف العفو الشامل: -1

يقصد به " إسدال ستار النسيان عن بعض الجاارائم و بالتااال  محااو الاادعاوي التاا  رفعاات و 
 الت  يمرن أن ترفع و األحرام الت  تكون قد هدرت بشمن هذ  الجرائم ."

 في المجال التأديبي: أثر العفو -2
بمجاارد العفااو عاان الجريمااة التمديبيااة يسااترجع المواااف الااذي اسااتفاد ماان هااذا ااجااراء جميااع 
حقوقااه التاا  ساالبت منااه بساابا توقيااع العقوبااة ، كمااا يااؤدي العفااو الشااامل إلاا  إنقضاااء الاادعوت 

ااجراماا   التمديبيااة حياان ال يمراان متابعااة المواااف بساابا نفااس الوقااائع التاا  ألغاا  العفااو الطااابع
 عنها، ذلي أن العفو الشامل هدر بصدد الفعل ذاته الذي أدين المواف ألجله.  

كمااا يترتااا عاان العفااو أيضااا ال يمراان لااةدارة أن تؤسااس أي قاارار إداري بناااءا علاا  قاارار 
العقوبة الت  تاام العفااو عنهااا، كمااا ال يترتااا عليااه أي إجااراء إيجاااب  ك عااادة الحالااة إلاا  مااا كاناات 

 1.بة للوايفة بمن تعيد المواف إل  الوايفة الت  كانت يشغلهاعليه بالنس
 األساس القانوني للعفو الشامل في المجال التأديبي: -3

، إجااراء العفااو فاا  المجااال التاامديب  حين ال نجد أي إشارة ف  هذ  النصوق أو غيرها إل 
عل  العفو الشامل فاا  ما عدت القانون الذي هدر بشمن السلم و المصالحة الو نية الذي نص 

المجال التمديب  و الذي حصر  عل  عقوبة واحدة و هاا  عقوبااة التسااريا كمااا حاادد فئااات العمااال 
المسااااتفدين ماااان هااااذا ااجااااراء فاااا  مجااااال الوايفااااة العامااااة و هاااام أجااااراء المؤسسااااات و اادارات 

يااذ المتضاامن تنف 06/01ماان األماار  25العموميااة ال غياار و ذلااي حسااا مااا نصاات عليااه المااادة 
للتسااريا  ميماااق الساالم و المصااالحة الو نيااة علاا  أنااه : " لكاال ماان كااان موحااوع إجااراءات إداريااة

، بساابا األفعااال المتصاالة بالممساااة الو نيااة ، فاا  إ ااار المهااام المخولااة ماان العماال قررتهااا الدولااة
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، الحااق فاا  إعااادة إدماجااه فاا  عااالم الشااغل أو عنااد االقتضاااء فاا  تعااويض تدفعااه الدولااة فاا  لهااا
 1ار التشريع المعمول به".إ 

و بالتااااال  فعاااادم نااااص المشاااارع الجزائااااري هااااراحة علاااا  إعمااااال هااااذا ااجااااراء فاااا  المجااااال 
التمديب  إنما ياادل علاا  أنااه يعااار  تطبيقااه فاا  هااذا المجااال علاا  عرااس المشاارع المصااري الااذي 

 2نص عل  هذا ااجراء ف  عدة نصوق قانونية.
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 الثاني:خاتمة الفصل   
اساااتنا لهاااذا الفصااال نساااتخلص أن ااجاااراءات التمديبياااة تلعاااا دورا هاماااا فااا  المجاااال ر بعاااد د

التاامديب ، و تعااد حاامان أساسااية سااواء بالنساابة للمواااف العااام أو المرفااق العااام باعتبارهااا تسااع  
م إفااالت المواااف المخطاائ أساسااا إلاا  الوهااول إلاا  الحقيقااة التاا  تضاامن للمجتمااع الااوايف  عااد

، محاولااة بااذلي لمتهم البريء و عدم معاقبته المااا، وترم  ف  نفس الوقت إل  تبرئة اقا من الع
، و حااق المواااف المااتهم سير المرافق العامة من جهة أخاارت   التوفيق بين اادارة و حمان حسن

 من جهة أخرت.
لمواااااف العااااام ، وبالمقاباااال أحااااا  اعااااامفالمشاااارع أعطاااا  لااااةدارة حااااق تمديااااا المواااااف ال

، إال أن كاال الضاامانات تبقاا  غياار كافيااة للضاامان الكاماال ماان تعسااف ن الضااماناتبمجموعااة ماا 
 اادارة العامة باعتبارها الطرف الذي يتمتع بامتيازات السلطة العامة.

و لقد قيد المشرع اادارة العامة عند إهدارها للقرار التمديب  ب لزامية إتباع إجااراءات معينااة 
و مااااع هااااذا يمرنهااااا عنااااد توقيااااع العقوبااااة أن تااااراو  أثناااااء تكييفهااااا للوقااااائع  فتخااااالف القااااوانين و 

ا أن تسااابا قراراتهاااا بماااا يتماشااا  ماااع غاياااة أو هااادف ال يخااادم المصااالحة التنظيماااات، كماااا يمرنهااا 
العاماااة، لهاااذا أحاااا  المشااارع كااال القااارارات الصاااادرة عنهاااا لرقاباااة القاحااا  ااداري باعتباااار  هاااو 
المخااتص نوعيااا فاا  مراقبااة ماادت تعسااف اادارة ماان عدمااه فاا  حاامان حقااوق المواااف، باال وقااد 

أال و هاا  محااو  اماات الساالطة التمديبيااة بتنفيااذ العقوبااةأقاار لااه حاامانات أخاارت فاا  حالااة مااا إذا ق
ل.، و العفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامالعقوباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة التمديبياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
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 :الخاتمة
  قااانون الوايفااة العامااة بعااد دراسااتنا للجوانااا المختلفااة المتعلقااة بتمديااا المواااف العااام فاا 

التشااريعات ، تبااين لنااا أن المشاارع الجزائااري قااد أخااذ بالنظااام الشاابه قضااائ  لتمديااا عباار الجزائااري 
 الوايفية الت  تلتت بشمن المسار الوايف  .

فالنظااام التاامديب  الااذي يشاارل وساايلة فعالااة لضاامان حساان سااير المرافااق العامااة بانتظااام و 
، و هاا  مصاالحة المااوافين أال يهاادر مصاالحة جااديرة بالحمايااة ا ااراد ف نااه فاا  نفااس الوقاات يجااا

نصوق تنظم المسار الوايف  للمواااف ف  االستقرار وايفيا لذلي فقد عهد المشرع عل  وحع 
 العام و تضمن له هذ  الغاية تماشيا مع مبدأ المشروعية .

حين أن النظام التمديب  يسااتعمل كوساايلة لعقااا  المواااف العااام الااذي يرتكااا خطاام تاامديب  
و ذلاااي حااامانا لحسااان ساااير المرفاااق العماااوم ، و مااان أهااام أركاااان النظاااام التااامديب  هااا  العقوباااة 

ي ينطوي عل  معن  تهذيا المواااف أو إهااالح الساالو  لتجنااا الوقااوع فاا  أخطاااء التمديبية الذ
معينااة أخاارت أو الحااّد ماان التهاااون و الالمباااالة و غيرهااا الساالبيات التاا  تااؤثر علاا  سااير المرافااق 

 العمومية .
كاا  ال فالعقوبااة التمديبيااة تعتباار رد فعاال علاا  ساالو  مجاارم فهاا  جاازاء يوقااع علاا  المواااف 

، و لمحاربة و الحااد ماان هااذ  األخطاااء حاارق المشاارع الجزائااري علاا  عله مرة أخرت يتجرأ إعادة ف
وحااع ساالم الااذي حاادد فيااه الجاارائم التمديبيااة أو األخطاااء الوايفيااة و العقوبااات التاا  تقابلهااا فاا  

، إلاا  أشااد عقوبااة التسااريا و ذار و الت  لها أثر معنااوي ال غياارشرل هرم  قاعدته التنبيه و اان 
 ، و حت  كرامته .اف ف  عدة جوانا من حياته كمهنته، و مالهالت  تمس المو كذلي العزل و  

غياار أن اختصاااق توقيااع الجاازاء التاامديب  علاا  المواااف العمااوم  ينعقااد للساالطة الرئاسااية 
اادارية و ه  سلطة الت  لها هالحية التعيين بااحافة إل  قااد ألزمهااا المشاارع بمخااذ رأي لجنااة 

 س التمديب  ( ف  العقوبتين المالمة و الرابعة.متساوية األعضاء ) المجل
و اثبات الخطاام المرتكااا ماان قباال المواااف العااام و متابعتااه تمديبيااا نظاام المشاارع مجموعااة 
ماان ااجااراءات التمديبيااة لااردع المواااف المخطاائ و تساالي  العقوبااة الالزمااة عليااه و التاا  تتمماال 
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ة، مرحلاااة إهااادار القاااارار ، مرحلاااة المداولاااا التحقياااقام الموااااف العاااام ، مرحلااااة فااا : مرحلاااة اتهاااا 
، و فااا  نفاااس الوقااات أقااار المشااارع مجموعاااة مااان الضااامانات للموااااف لمواجهاااة الجااازاء التااامديب 

التمديبيااة و هاا  :  التمديب  الذي يقع عليه و تتمماال هااذ  األخياارة فاا  حاامانات قباال توقيااع العقوبااة
 ، ممارسة حق الدفاع .مبدأ المواجهة

 قيع العقوبة التمديبية و ه  : التظلم ااداري ، التظلم القضائ .حمانات بعد تو 
 حمانات تنفيذ القرارات القضائية اادارية و ه  : محو العقوبة ، العفو الشامل.

و كاال هااذ  الضاامانات تعتباار جااد هامااة بالنساابة للمااوافين لحمااايتهم ماان التعسااف الساالطة 
 الت  توقع العقوبة التمديبية.
 نا للموحوع يمرننا استخالق النتائج و المالحظات التالية :و من خالل دراست 

تخلاااا  المشاااارع عاااان مصااااطلا الوايااااف العمااااوم  و اسااااتبدله بمصااااطلا  06/03_ فاااا  األماااار 
 .la fonction publiqueالوايفة العمومية تماشيا مع الترجمة من اللغة الفرنسية لكلمة 

 الضرورية لةهالح و التقويم و اارشاد ._إن التمديا يعّد وسيلة من الوسائل 
_ المخالفااة التمديبيااة لهااا نفااس أركااان الجريمااة الجزائيااة رغاام ااختالفااات الموجااودة بينهمااا إال أن 

 المشرع تجاوزها و هذا راجع لطبيعة النظام التمديب .
كاال حاامن _ إن اختصاااق توقيااع العقوبااة التمديبيااة ينعقااد للساالطة التمديبيااة و مجااالس التمديااا ال

 اختصاهه و ذلي ف  تشريع الوايف .
_ إن ااجاااراءات التمديبياااة تحااااف  فعاااال علااا  اساااتقرار الموااااف العاااام ، ألن اادارة تعمااال دائماااا 

 عل  معاقبته عل  الخطم المرتكا مهما كانت بسا ته.
ماااان هااااور _ إن اسااااتحدا   ليااااات لجااااان متساااااوية األعضاااااء فاااا  مجااااال التمديااااا فاااا  هااااورة 

 ، الت  تساهم من خاللها اادارة و الموافين ف  هنع القرار ااداري.ااداريةالديمقرا ية  
_ إن المشاارع و لااو قيااد اادارة ب لزاميااة إتباااع إجااراءات معينااة عنااد توقيااع العقوبااة الاااتمديبية علاا  
المواف لكنها تبق  الضمانات غير كافية لحماية المواف خاهة و أن الجهة الموجهااة لةتهااام 

 الجهة الت  تباشر التحقيق و مصدرة القرار التمديب . ه  نفسها  
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رارات حاامانة مهمااة _ حساانا مااا فعاال المشاارع حينمااا جعاال الااتظلم جوازيااا بالنساابة لجميااع القاا 
، ذلاااي أن اشاااترا ه كاااان يشااارل عقباااة أماااام الماااوافين فااا  اللجاااوء إلااا  القضااااء بالنسااابة للموااااف

 و المال  نظرا لما يستغرقه من وقت.للطعن ف  القرار التمديب  يمس بالمركز القانون   
و حااامن هاااذا البحااان إرتئيناااا أن نماااري عملناااا المتواحاااع بااا قتراح مجموعاااة مااان التوهااايات 

 أهمها:
_ نتيجة جهل الموافين بالقااانون نقتاارح إلاازام اادارات و المؤسسااات العموميااة باا جراء تكااوين فاا  

 مراكز التكوين الخاهة أو ف  الجامعات.
 

من هالحية التحقيااق مااع المواااف العااام الخاحااع للتمديااا و إساانادها إلاا  جهااة _ تجريد اادارة 
 أخرت محايدة خارجية.

_ نقترح إشراف اللجنة المتساوية األعضاء ف  جميع العقوبات التمديبية و ال تقتصر علاا  درجااة 
 المالمة و الرابعة فق .

و اساااتحدا   ، يمراان إقتاااراح إعااادة النظاار فااا  تنظاايم القضااائ _ دعمااا لفعاليااة الرقاباااة القضااائية
، و بماااا يخفاااف العااااء علااا  ماااا يرفااال مبااادأ التقاحااا  علااا  درجتاااين، ب محااااكم اساااتئناف إدارياااة
لدولااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة و يحقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق مصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالحة الموااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف.    المجلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس ا



 قائمة المراجع  
 

 

105 

 ائمة المصادر و المراجعق
 أوال: المصادر

 _ النصوص التشريعية:
، المتعلااق بعالقااات العماال، ج.ر، 1990أفرياال  21، المااؤرخ فاا  90/11( قااانون 1
 .1990، الصادر   35العدد 
، المتعلااق بنصااوق للنزاعااات 1991ديساامبر  21، المااؤرخ  فاا  91/28( قااانون 2

 .1991، الصادر   68العمل، ج.ر، العدد الفردية ف 
، المتعلااق بتصاانيف ميماااق الساالم 2006فبراياار  27، المااؤرخ فاا  06/01( قااانون 3

 .2006، الصادر  27لمصالحة الو نية، ج.ر، العددو ا
راءات ، المتضااامن قاااانون ااجااا 1966جاااوان8، الماااؤرخ فااا  66/155قااام ( األمااار ر 4

 .1966جوان 10، الصادر  48اادارية، ج.ر، العددالجزائية و 
األساسااا   ، المتضااامن لقاااانون 1966جاااوان8، الماااؤرخ فااا  66/133( األمااار رقااام 5

 .1966، الصادر  46العام للوايفة العمومية، ج.ر، العدد
األساساا   ، المتضاامن القااانون 2006يوليااو  15، المااؤرخ فاا  06/03( األماار رقاام 6

 .2006، الصادر 47العدد ،  .رالعام للوايفة العمومية، ج
 _ النصوص التنظيمية:

، المتعلااق بريفيااات تطبيااق 1982ديساامبر11، المااؤرخ فاا  82/302( مرسااوم رقاام 1
 .1992، الصادر 37عية الخاهة بعالقات العمل الفردي، ج.ر، العدداألحرام التشري 

، يحاااادد اختصاااااق اللجااااان 1984يناااااير14، المااااؤرخ فاااا  84/10( مرسااااوم رقاااام 2
 .1984، الصادر  3تشريلها و تنظيمها و عملها، ج.ر، العدد  متساوية األعضاء و 

، يحاادد كيفيااات تعيااين ممملااين 1984يناااير14، المااؤرخ فاا  84/11( مرسااوم رقاام 3
 .1984، هادر  3ف  اللجان متساوية األعضاء، ج.ر، العدد  عن الموافين
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بتنظااايم العالقاااات ، المتعلاااق 1988جويلياااة4، الماااؤرخ فااا  88/133( مرساااوم رقااام 4
 .1988، الصادر  27دارة و الموا ن ، ج.ر، العددبين اا
، المتضاامن القااانون األساساا  1985مااارس23، المااؤرخ فاا  85/54( مرسااوم رقاام 5

 .1985، الصادر  13ال المؤسسات و اادارات العمومية، ج.ر، العددلعم
جبااااات ، يحاااادد بعااااض الوا1993فبراياااار 16، المااااؤرخ فاااا  93/54( مرسااااوم رقاااام 6

، و علاا  عمااال المؤسسااات، ج.ر الخاهااة المطبقااة علاا  المااوافين و األعااوان العمااوميين
 .17/02/1993، الصادر  11العدد

، المتضمن القااانون األساساا  03/05/2008، المؤرخ ف   08/130( مرسوم رقم  7
 .2008، الصادر23باألستاذ الباحن، ج.ر، العدد

، يتضاااااامن القااااااانون 2008مبرديساااااا 24، المااااااؤرخ فاااااا  08/409( المرسااااااوم رقاااااام 8
، الصااادر 73م  أمانات الضب  لجهات القضااائية، ج.ر، العاادداألساس  الخاق بمستخد

 2008. 
لكيفيات تطبيااق المااادتين  ، المحدد2004أبريل  12، المؤرخ ف  05( منشور رقم  9
 .85/54، من المرسوم 130-131

 _ القرارات القضائية:
، الماااااااؤرخ فااااااا  7462،  قااااااارار رقااااااام نياااااااةار مجلاااااااس الدولاااااااة ، الغرفاااااااة الما( قااااااار 1

 .2004،  ، المجلة القضائية، العدد األول25/02/2003
المااااااااؤرخ فاااااااا    048929قاااااااام ،قرار ر ( قاااااااارار مجلااااااااس الدولااااااااة، الغرفااااااااة المانيااااااااة2

 ، قرار غير منشور.وال  والية عين الدفلة حد ) ف.ن(، قضية ال12/11/2009
، قضاااية ) 07/12/1998الغرفاااة اادارياااة باااالمجلس األعلااا ، الماااؤرخ فااا   ( قااارار3

، األماان الااو ن  (، المجلااة القضااائية، العاادد األول .م.ق( حااد ) الااوزير الداخليااة ماادير 
1990. 
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 ثانيا: المراجع
 _ الكتب

تمديبية للمواف العام فاا  الجزائاار، المؤسسااة الو نيااة ( أحمد بوحياف، الجريمة ال1
 .1986،  جزائرللكتا ، ال
الوايفااااااة العامااااااة، دار  ( حمااااااد محمااااااد حمااااااد الشاااااالمان ، حاااااامانات التمديااااااا فاااااا 2

 .2014، ااسرندرية،  المطبوعات الجامعية
ء ااداري و رقاباااااة أعماااااال اادارة، دار الجامعاااااة ، القضاااااا( ساااااام  جماااااال الااااادين3

 ، القاهرة،  .س.ن.الجديدة للنشر
الساالطة التقديريااة ااداريااة، دار النهضااة ئمااة و ، القضاااء المال( سام  جمال الدين4
 .1992،  قاهرة، مصر، الالعربية
لطبعااة األولاا  ،دار ، اااداري فاا  نطاااق الوايفااة العامااة ، التحقيااق( سااعد الشااتوي 5

 .2008،  الفكر الجامع ، ااسرندرية
مديب  لمواف ف  العام ف  الجزائر، ديوان المطبوعااات ، النظام الت ( سعيد بوشعير6
 .2005،  ة، الجزائرالجامعي 
ماااااوم  الجزائاااااري  بقاااااا لطمااااار ( ساااااعيد بوشاااااعير، النظاااااام التااااامديب  للموااااااف الع7

 .1991، وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دي 66/133
 ،  .س.ن.( سعيد مقدم، أخالقيات الوايفة العمومية، دار األمة، الجزائر8
، دار الفكاار العرباا ، القضاااء ااداري " قضاااء التمديااا"  ،( سليمان محمااد الطماااوي 9
 .1995، القاهرة

قضاااء التمديااا " ، الكتااا  المالاان،  ، القضاااء ااداري "( سليمان محمد الطماااوي 10
 .1987، دار الفكر العرب ، القاهرة

( سااااليمان محمااااد الطماااااوي، الااااوجيز فاااا  القضاااااء ااداري، دراسااااة مقارنااااة، دار 11
 .1985، الفكر العرب ، القاهرة
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اسااااتعمال الساااالطة، الطبعااااة المالمااااة،  ، نظريااااة تعساااافالطماااااوي ( ساااليمان محمااااد 12
 .1978، جامعة عين الشمس، القاهرة

( ساااااليمان محماااااد الطمااااااوي، الجريماااااة التمديبياااااة، دراساااااة مقارناااااة، دار المقافاااااة ، 13
 .1975، القاهرة

ار الفكااار للنشااار و ، دالنظاااام القاااانون  للجااازاء التااامديب ، ( عباااد القاااادر الشااايخل 15
 .1983،  مانالتوزيع، ع
ون الوايفااااة ، الضاااامانات التمديبيااااة فاااا  القااااان ( عبااااد العزيااااز عبااااد الماااانعم خليفااااة16

 .2008،  العمومية، منشمة المعارف، ااسرندرية
، دراسااة المقارنااة فاا  تمديااا ااداري فاا  الوايفااة العامااة، ال( عل  جمعااة محااار 17

، ااساارندرية ، التوزيااع و المصااري و الفرنساا  و اانجلياازي، دار النشاار و  النظااام العراقاا 
2004  . 

ألولاا ، ، الطبعااة االعقا  ف  النظام التاامديب ، التجريم و ( عمار عباس الحسين 18
 .2015،  منشورات الحلب  الحقوقية،  . .ن

جساااور النشااار و التوزياااع ،  ،( عماااار بوحاااياف، القااارار ااداري، الطبعاااة األولااا 19
 .2007،  الجزائر

، مباادأ تاادرج فكاارة الساالطة الرئاسااية، المؤسسااة الو نيااة للكتااا  ،( عمااار عواباادي20
 .1984،  رالجزائ 

 .2003،  رحماوي، سلطة تمديا المواف العام، دار الهومة، الجزائر( كمال  21
، يفاااة العاماااة باااين اادارة و القضااااء، سااالطة التمديبياااة فااا  الوا( ملكاااة الصاااروخ22
 .1984،  قارنة، مطبعة الجيالوي شبرا، مصردراسة م
تاااه القضاااائية، الطبعاااة ، القاااانون التااامديب  للموااااف و رقاب ( محماااد حسااانين حمااازة23

 .1960، األول ، دار الفكر العرب ، القاهرة
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الماادنيين بالدولاااة و القطااااع ، المساااملة التمديبيااة للعااااملين ( محمااد شااااهين مقااراوي 24
 .1974، العام، عالم الكتا ، القاهرة

، منشااورات الحلباا  اء ااداري، الكتااا  األول( محمااد رفعاات عبااد الوهااا ، القضاا 23
 .2003،  حقوقية، بيروتال

، ( محماااد فاااؤاد عباااد الباسااا ، القااارار ااداري، دار الفكااار الجاااامع ، ااسااارندرية24
2000. 

لتمديبيااااة فاااا  نطاااااق الوايفااااة العامااااة، دار ، العقوبااااة ا( محمااااد فااااؤاد عبااااد الباساااا 25
 .2005، مصر،الجامعة الجديدة للنشر

، ااساارندرية ، ديبية، منشمة المعااارف، شرح ااجراءات التمماجد الياقوت ( محمد26
  .س.ن.
نااة ، دراسااة المقار التحقيااق فاا  المخالفااات التمديبيااة ، أهااول( محمد ماجد الياااقوت27

 .2002،  ، منشمة المعارف، ااسرندرية
أفاااراد ، الااادعوت التمديبياااة فااا  نظاااام الاااوايف  للضااابا  و ( محماااد ماجاااد اليااااقوت28

 .2007الشر ة و ثالثة أنظمة خاهة للوايفة العامة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  
، شرح ااجااراءات التمديبيااة للوايفااة العامااة و المهاان الحاارة ( محمد ماجد الياقوت29
، و العمااااال الخااااااق الااااادعوت التمديبياااااة،  التحقياااااق ااداري، المحاكماااااة التمديبياااااة النقابياااااة
رق الطعاااان علاااا  األحرااااام و ، تنفيااااذ االغاااااء، و اااا ، القاااارارات و األحرااااام التمديبيااااةااثبااااات
 .2003، منشمة المعارف ،  . .ن ، القرارات
دار الفكاار  دراسة مقارنااة ،، سفة العقوبة التمديبية و أهدافها، فل( مصطف  عفيف 30

 .1976، العرب ، القاهرة
( نوفاااان العقيااال العجارماااة، سااالطات تمدياااا الموااااف العاااام، دراساااة مقارناااة، دار 31

 .2015،  المقافة للنشر و التوزيع، عمان
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ألعمااااال غياااار مباحااااة ،الطبعااااة األولاااا ، ( زهاااادي يراااان، المسااااؤولية المدنيااااة أو ا32
 ،  .س.ن .منشورات المرنية العصرية هيدا، بيروت

 لمذكرات الجامعية  _ الرسائل و ا
 رسائل دكتوراه:  /
ن و علاام اادارة " دراسااة ، الجريمة التمديبية بين القانو ( محمد مختار محمد عممان1
 ، القاهرة ،  .س.ن.مقدمة من كلية الحقوق، جامعة عين الشمس ، رسالة دكتورا  مقارنة"
راساااة مقارناااة باااين ، حااامانات الموااااف فااا  المجاااال التااامديب ، د( مصاااطف  باااوادي2

، كليااااة حقااااوق و علااااوم أ روحااااة دكتااااورا  فاااا  القااااانون العااااامالقااااانون الفرنساااا  والجزائااااري، 
 .2013/2014، ياسية، جامعة بالقايد، الجزائرس

ل المواااف العااام " دراسااة مقارنااة "، رسااالة دكتااورا  ، فصاا حياا  قاساام علاا  سااهل( ي 3
 .2005، ة الجزائرة، كلية الحقوق، جامع، تخصص إدارة و مالي ف  القانون 

 مذكرات الماجستير:  /
، مذكرة لنياال شااهادة ام ف  الجزائر، الفصل التمديب  للمواف العإلياس بن سليم  (1

 ،، جامعاااااة الجزائااااار، إدارة و مالياااااة ، كلياااااة الحقااااوق بااااان عرنااااون الماجسااااتير فااااا  القااااانون 
2002. 
، مااذكرة القااانون الجزائااري ام فاا  ، ااجااراءات التمديبيااة للمواااف العاا ( حوريااة أورا 2

ر ، ئاا ، جامعااة الجزالنيل شهادة الماجستير ف  القانون، فرع اادارة و المالية، كليااة الحقااوق 
2010. 
، الضاامانات المقااررة للموااااف العااام خااالل المسااائلة التمديبيااة فااا  ( حياااة عمااراوي 3

خصااص قااانون ، ت ادة الماجسااتير فاا  علااوم القانونيااةال التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شااه
اماااة، كلياااة الحقاااوق و علاااوم سياساااية، جامعاااة الحااااج لخضااار ، باتناااة، ااداري و  إدارة ع

 .2011/2012،  الجزائر
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 "،( سااعيد يوسااف جااارح الجزائااري، الفصاال التاامديب  للمواااف العااام " دراسااة مقارنااة4
، جامعاااة يرماااو ، تخصاااص  قاااانون إداري، كلياااة الحقاااوق  ماااذكرة لنيااال شاااهادة الماجساااتير

 .2015،     . .ن
تمديبياااة الصاااادرة حاااد الموااااف ،  ااارق انقضااااء العقوباااة ال( عبااد الحمياااد بااان علااا 5
، ام، كليااة الحقااوق و العلااوم السياسااية، مااذكرة لنياال شااهادة الماجسااتير فاا  القااانون العاا العااام

 .2011جامعة تلمسان،  
، ماااذكرة لنيااال ياااا الموااااف العاااام و الرقاباااة عليهاااا، إجاااراءات تمد( محماااود خليلااا 6
ة الماجستير ف  الحقااوق و الحريااات، كليااة الحقااوق و العلااوم السياسااية، جامعااة أحمااد شهاد

 .2016/2017، الجزائر، دراية، أدرار
اااف، ماااذكرة لنياال شاااهادة ، مااادت فعاليااة الضااامانات التمديبيااة للمو ليمان ( منياار ساا 7

 ،الماجستير، تخصص قانون عام، فرع منازعات إدارية، جامعة مولود معمااري، تياازي وزو 
2015. 
، تمديا المواف العام ف  التشااريع الجزائااري، مااذكرة ( مفيدة قيقاية ،محمد زغداوي 8

ية، كلية الحقااوق، جامعااة ، فرع مؤسسات إدارية و السياسون لنيل شهادة ماجستير ف  القان 
 .2008/2009، الجزائر ،منتوري، قسنطينة

 :مذكرات ماستر    /
باااين تفعيااال  الجااازاءات التمديبياااة للموااااف العاااام، (  إنتصاااار كباسااا ، نادياااة عااازوز1

، نظااام المنازعاااات شااهادة الماساااتر فاا  القااانون العااام ، مااذكرة لنياالاألداء و قمااع الحريااات
، ،قالمااااااة، الجزائاااااار1945ماااااااي  8لسياسااااااية ، جااااااامع إداريااااااة ،كليااااااة الحقااااااوق و العلااااااوم ا

2015/2016. 
وم  فاااا  التشااااريع ، نظااااام تمديااااا المواااااف العماااا ( دليلااااة بشااااتة، رشاااايدة حمااااالوي 2

، كليااة قااانون العااام ) منازعااات إداريااة ( ، تخصااصزائااري، مااذكرة لنياال شااهادة الماسااترالج 
 .2013/2014، قالمة ، الجزائر ،    1945ماي8، جامعة  علوم السياسيةالحقوق و ال
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، الضمانات التمديبيااة للمواااف العااام فاا  التشااريع الجزائااري، ( سارة بونور، إيمان راشدي3
و علااوم سياساااية، جامعااة بااااج  مختاااار، ، كلياااة حقاااوق لنيااال شااهادة ماساااتر قضاااء إداري كرة مااذ

 .2006، عنابة، الجزائر
، يب  للمواااف العااام فاا  قااانون العاااام، الفصاال التاامدموهاال ، والاا  سااهام ( ليديااة4
رة لنياال شااهادة الماسااتر فاا  الحقااوق، تخصااص جماعااات إقليميااة، قساام قااانون العااام، مااذك

 .2016/2017، امعة عبد الرحمان ميرة ، الجزائر، ج لوم السياسيةكلية الحقوق و الع
 ،مواف العموم  ف  التشرع الجزائااري ، ااجراءات القانونية لتمديا ال( محمد بيازة5

، ماااااااذكرة ماساااااااتر، تخصاااااااص تنظااااااايم إداري، جامعاااااااة العربااااااا  تبسااااااا ، تبساااااااة ، الجزائااااااار
2014/2015. 

 _ المقاالت العلمية:
الساالطة التقديريااة لااةدارة و دعاااوي اانحااراف بالساالطة ، ( أحمااد حاااف  عطيااة نجاام1
، القاااهرة ، جااوان 1ام الحديمااة لمجلااس الدولااة الفرنساا ، مجلااة العلااوم ااداريااة، العاادداألحراا 
1982. 
 ،للموااااف العاااام فااا  قاااانون الجزائاااري  ، ااجاااراءات التمديبياااة( عباااد القاااادر غيتااااوي 2

 .2018، الجزائر ، جوان  ، جامعة أدرار19مجلة دفاتر السياسية و القانون، العدد
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 الماستر    مــلخص مذكرة *

 

هذا البحث دراسة و تحليل للنظام التأديبي للموظف العام الذي   يتناول

أقره المشرع الجزائري للحفاظ على سير الحسن للمرفق العام، و ذلك  

التأديبي  بتسليط عليه مجموعة من العقوبات و ذلك حسب درجة الخطأ  

  المرتكب من قبله بإعطاء المشرع الجزائري إختصاص ذلك للسلطة

صلاحية التعيين بإلزامها أخذ رأي اللجنة المتساوية    التي لها التأديبية 

تين من الدرحة الثالثة و الرابعة، و لتجنب تعسف  الأعضاء بشأن العقوب

الإدارة ضد الموظف المتهم نظم المشرع مجموعة من الإجراءات الواجب  

إتباعها خلال فترة المتابعة التأديبية و بمقابل ذلك قد أحاطه بمجموعة  

منها ما هو سابق عن توقيع العقوبة التأديبية التي تتمثل   من الضمانات

في التظلم الإداري بأنواعه و منها ما بعد توقيعها التي تتمثل في الجوء  

إلى القضاء لضمان حقوق الموظفين، و منها أثناء تنفيذ القرارات  

   التأديبية التي تتمثل في محو العقوبة التأديبية و العفو الشامل.
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Abstract of The master thesis 

This research cover a studynig and analysis about the disciplinary system 

of the pubic official that is approved by the algerian legislator to ensure a 

proper funtionning of the public facility by placing a set of penalities for 

him according to the degree of the error committed by giving the 

legislator a work to the authority that has the power for designation by 

forcing it to take the opinionof the equal members committed in regards 

of penalities from the third and fourth degree , and for avoiding the 

arbitrariness of administration against the employee accused , the 

legislator organized some decisions that must be followed during the 

following up disciplinary, and on the other hand he had surrounded with 

a serries of guarantees which includes a guaranties that are prevous of 

the disciplinary sanction, this concerns the management system with its 

types, and those that are earlier of the disciplinary sanction that resorts 



 

 

 

 

to secure employers rights and also there is those are at the time of the 

implementing disciplinary decisions which consist on erasing disciplinary 

punisnement or a blanket amnesties. 
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