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 يمذيح

ضطٌٞش ٝظ٤لس جُىُٝس ك٢ جُؼٍٛ جُكى٣ع ضطٌٞج ًر٤ٍج، ٝجٗؼٌّ ًٛج جُططٌٞ ػ٠ِ     

جُٞظ٤لس جُؼحٓس، كطُج٣ىش أ٤ٔٛطٜح ٝضؼحظْ وٌٝٛح ك٢ جُٔؿطٔغ، ٝٗط٤ؿس ًُٜج جُططٌٞ أٚرف 

ن ُِٔٞظق جُؼحّ وٌٝ ؾى كؼحٍ ػ٠ِ جػطرحٌ أٗٚ جُٔ٘لً ٤ُٓحْس جُىُٝس ٝجُٔٓإٍٝ ػٖ ضكو٤

أٛىجكٜح ك٢ جُط٤ٔ٘س ج٫ؾطٔحػ٤س ٝج٫هطٛحو٣س ٝج٠ُٞ٘ٔ ذٚ أوجء جُهىٓحش ج٧ْح٤ْس ُِٔٞج٤٘٠ٖ، 

جُؼحّ ٛٞ ج٤ٓ٧ٖ ػ٠ِ جُِٔٛكس جُؼحٓس، ٝٛٞ ٓٓإٍٝ ػٖ ذًٍ كحُٔٞظق ٖٝٓ ًٛج جُٔ٘طِن 

هٛحٌٟ ؾٜىٙ ٧وجء جُهىٓس جُط٢ أ٤ٗطص ذٚ ن٤ٍ أوجء، كايج أنَ ذٞجؾرحضٚ جُٞظ٤ل٤س أٝ نٍؼ 

ضٜح ضؼٍٜ ُِطأو٣د جُٞظ٤ل٢ ػ٠ِ ٓح أضحٙ ٖٓ كؼَ ٣ؼطرٍ ٓهحُلس ٤ٜ٘ٓس ضٓطٞؾد ػٖ ٓوط٤ٟح

جُؼوحخ.
1
 

كحُٞظ٤لس جُؼحٓس ضكطَ ؾحٗرح ٜٓٔح ٖٓ جُىٌجْحش جُهحٚس ذحُوحٕٗٞ ج٩وج١ٌ، ٗظٍج ُٔح ٣ٌِٗٚ     

هطحع جُٔٞظل٤ٖ ٖٓ أ٤ٔٛس نحٚس ك٢ جُىُٝس جُكى٣ػس، ٫ٝ ٤ْٔح ذؼى إٔ ضؼىوش جُٜٔٔحش جُِٔوحز 

ػحضوٜح، ػٖ ٣ٍ٠ن ض٤ُٜٞح ٜٓٔس ئٖرحع ؾحٗد ًر٤ٍ ٖٓ جُكحؾحش جُؼحٓس، ًٔح إٔ جُؼ٘ح٣س ػ٠ِ 

ك٢ جُىُٝس ٣كطحؼ ذًٍ ؾٜى ًر٤ٍ ٖٓ أؾَ جٍُٞٚٞ ئ٠ُ أكَٟ ٓح  ١ٞذًٜج جُوطحع جُْٜٔ ٝجُك٤

 ٣ٌٖٔ ذحػطرحٌٙ ٤ِْٝس ج٩وجٌز ك٢ ض٘ظ٤ْ أػٔحُٜح.

 ج٧وجز ٣ٌَٗ ٧ٗٚ جُؼحّ جٍُٔكن ػ٤ِٜح ٣وّٞ جُط٢ ج٧ْح٤ْس جُِر٘س ذٔػحذس جُؼحّ جُٔٞظق ٣ؼطرٍٝ    

 جُؼحٓس جُٔ٘لؼس ٝ جُهىٓس ذطوى٣ْ جُٔطؼِوس ضِي ٤ْ٫ٔح ج٧ْح٤ْس أؿٍجٞٚ ُطكو٤ن جُلؼحُس

 ك٢ ضىنِٜح ٝجَو٣حو جُىُٝس ٗٗح٠ جضٓحع ٓغ نحٚس أ٤ٔٛس جُٔٞظل٤ٖ وٌٝ ٣ُٝوجو ًٛج، ُِؿٌٜٔٞ

 ًل٤ِس هح٤ٗٞٗس هٞجػى ٤حؿسٚ ٌٍٞٝز ٣ٓطٞؾد ٓٔح ٖط٠ جؾطٔحػ٤س ٝ جهطٛحو٣س ٓؿح٫ش

 .نحٚس ذٛلس جُؼ٢ٓٞٔ جُٔٞظق ض٤٤ٍٓ ٝ ػٔٞٓح جُؼحٓس ٍُِٔجكن ج٩وج١ٌ جُؿٜحَ ذط٘ظ٤ْ

ًٔح إٔ جٍُٔٗع أُو٠ ػ٠ِ جُٔٞظق جُؼحّ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٞجؾرحش جُٞظ٤ل٤س ػ٤ِٚ ج٫ُطُجّ     

ُس ٓحءذٜح، ٖٝٓ ؾحٗد آنٍ ه٤ىٙ ذٔؿٔٞػس ٖٓ جُٔكظٌٞجش ػ٤ِٚ ضؿ٘رٜح ٝئ٫ ضؼٍٜ ُِٔ

جُطأو٣ر٤س ٖٓ هرَ جُِٓطس جُٔهطٛس ذحُطأو٣د، ٧ٝؾَ ًٛج أقح٠ٚ جٍُٔٗع ذؿِٔس ٖٓ جُٟٔحٗحش 

 جُطأو٣ر٤س. ك٢ ٖط٠ ٍٓجقَ جُىػٟٞ

٤ِْٝس ضٔ٘غ جُطٜحٕٝ ك٢ جُؼَٔ جُٞظ٤ل٢ ُٞٞغ قى ٨ُنطحء جُطأو٣ر٤س جُط٢  ٣ٝؼى جُطأو٣د     

س جٗطوح٤ٓس ٫ٝ ه٣ٍٜس ضٔحٌْٜح ٢ٛٝ ٤ُٓص ػ٣٤ٍِٔضٌرٜح جُٔٞظق جُؼحّ ػ٘ى ٓٔحٌْطٚ ُٜٔحٓٚ، 

ػ٤ِٔس هح٤ٗٞٗس ضٜىف ئ٠ُ ئ٬ٚـ جُٔٞظق ٝضك٣ًٍ ذحه٢ ِْطس جُطأو٣د، ذَ جُؼٌّ ٢ٛ 

جُٔٞظل٤ٖ ٖٓ جٌضٌحخ ٓػَ ًٛٙ جُؿٍجتْ ٝج٧نطحء قلحظح ػ٠ِ قٖٓ ٤ٍْ جٍُٔجكن جُؼحٓس، 

ك٢  ٝػ٤ِٚ كإ ٬ٚق٤حش ج٩وجٌز ك٢ ٓؿحٍ ضأو٣د ٓٞظل٤ٜح ٖٓ ن٬ٍ ئؾٍجءجضٜح جُطأو٣ر٤س

٫ ذى إٔ ضأنً ذؼ٤ٖ ج٫ػطرحٌ ضطر٤وٜح جُٔرحوب أو٣ر٤س جُٔوٌٍز ُِؿٍّ جُطأو٣ر٢، جُط ضٞه٤غ جُؼوٞذس
                                                            

، جامعة 65دٌب اإلدارٌة فً الجزائر، األكادٌمٌة للدراسات االجتماعٌة واإلنسانٌة، العدد بوقرط، حجٌة الحكم النهائً أمام سلطات  التأ ربٌعة - 1

 .74، ص 1622حسٌبة بن بوعلً، الشلف، 
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ٝإٔ ضٌٕٞ ٝكوح ُٔح ٗٙ ػ٤ِٚ جُط٣ٍٗغ ٝيُي قط٠ ٫ ضطؼٓق  ُطأو٣ر٤سجُط٢ ضكٌْ جُؼوٞذحش ج

ٖ ج٩وجٌز ك٢ ض١٤ِٓ جُؿُجء ػ٠ِ جُٔٞظق جًُٔٗد، ًٝٛج ٖٓ أؾَ ضكو٤ن جُطٞجَٕ جُٔطِٞخ ذ٤

 جُهطأ جٍُٔضٌد ٖٓ ٠ٍف ًٛج ج٧ن٤ٍ ٝذ٤ٖ جُؿُجء جُٔٞهغ ٖٓ ٠ٍف جُِٓطس جُٔهطٛس.

 يدال انذساعح:    

ج٤ُ٥حش جُوح٤ٗٞٗس ُٔٞجؾٜس جُوٍجٌجش جُطأو٣ر٤س جُٛحوٌز ٞى جُٔٞظق جُؼحّ ك٢ جُط٣ٍٗغ     

 أ١ جُٟٔحٗحش جٌُٔلُٞس ُِٔٞظق جُؼحّ ك٢ جُٔؿحٍ جُطأو٣ر٢. جُؿُجت١ٍ

 س انًٕضٕع:أعثاب اخرٛا    

ك٢ جُوحٕٗٞ ج٩وج١ٌ ٝٓٞٞٞع وٌجْط٘ح ٖٓ جُٔٞٞٞع  ٝضطٔػَ ك٢ ضه٢ٛٛأعثاب راذٛح:  -

 جُوحٕٗٞ جُؼحّ.

ضٌٖٔ ك٢ جٍُؿرس ك٢ ٓؼٍهس ٓىٟ ضٞك٤ٍ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ جُٟٔحٗحش  أعثاب انًٕضٕػٛح: -

 جُطأو٣ر٤س جُط٢ ضٌلَ ُِٔٞظق ٞٔحٕ قوٞهٚ.

 أًْٛح انذساعح:    

ق٤س جُؼ٤ِٔس إٔ ٓٞٞٞع جُٟٔحٗحش جُطأو٣ر٤س ٖٓ جُىٌجْحش جُو٤ِِس ك٢ ٍٟٗ إٔ ٖٓ جُ٘ح    

قط٠ ٣ط٠٘ٓ ُِٔٞظق جُؿُجتٍ ذٔوحٌٗطٜح ذحُ٘ظحّ جُطأو٣د ك٢ ٍٓٛ، أٓح ٖٓ جُ٘حق٤س جُؼ٤ِٔس 

ٝجُوح٢ٞ ٓؼٍكس أْٛ ج٩ؾٍجءجش ٝجُٟٔحٗحش جٌُٔلُٞس هحٗٞٗح قط٢ ٣ٓطط٤غ قٔح٣طٜح ْٞجء أٓحّ 

 قط٠ ٣طؿ٘د جُٔٞظق ضؼٓق ج٩وجٌز ٝئؾكحكٜح ك٢ قوٚ.ج٩وجٌز أٝ جُؿٜحش جُوٟحت٤س ٝ

 ْذف انذساعح:    

٣ٌٖٔ ٛىف جُىٌجْس ك٢ جػطرحٌ جُٔٞظق جُؼحّ ٛٞ ج٤ُِْٞس جُط٢ ٖٓ ن٬ُٜح ٣ٌٖٔ ٍُِٔكن     

ٓرىأ جُلؼح٤ُس ٣وط٢ٟ إٔ ضٔ٘ف ؾٜس ج٩وجٌز جُك٣ٍس ٝذٔح إٔ جُؼحّ ضكو٤ن أٛىجكٚ ذٌلحءز ٝكؼح٤ُس، 

، كإ ٠ٔأ٤ٗ٘س جُٔٞظق ضِؼد وٌٝج ٛحٓح ك٢ قلُ ٛٔطٚ ٫ٝٝتٚ طةك٢ ضأو٣د جُٔٞظق جُٔه

ُِو٤حّ ذح٧ػرحء جُِٔوحز ػ٠ِ ػحضوٚ ػ٠ِ أًَٔ ٝؾٚ، ًُُي ٫ ذى ٖٓ ئػٔحٍ ٓرىأ جُٟٔحٕ ذٌَٗ 

 ٓطٓن ٝٓطٞجَٕ ٓغ ٓرىأ جُلؼح٤ُس.

 انذساعح:طؼٕتاخ     

 حٚس ك٢ جُؿُجتٍ،ٚؼٞذحش ًػ٤ٍز ٓطٔػِس ك٢ هِس جُىٌجْحش جُٔطهٛٛس ن ُوى جػطٍٞط٘ح    

ئي ُْ ٣كظ٠ ٓٞٞٞع جُٟٔحٗحش جُطأو٣ر٤س ُِٔٞظق  ٝهِس جٍُٔجؾغ نحٚس جٌُطد جُؿُجت٣ٍس

 جُٔإُل٤ٖ ٓوحٌٗس ذحٍُٔٗم جُؼٍذ٢ نحٚس ٍٓٛ. حٛطٔحّذجُؼحّ 
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 يُٓح انذساعح:    

جُطك٢ِ٤ِ جُٞٚل٢، ٝيُي ٖٓ أؾَ جْطوٍجء ػ٠ِ جُٜٔ٘ؽ  ذـٍٜ ض٤ٞٞف جُٔٞٞٞع جػطٔىٗح    

ؾٞجٗد جُٔٞٞٞع ٝوٌجْس ًَ جُ٘وح٠ جُٔطؼِوس ذٚ وٌجْس وه٤وس ٝٓلِٛس، ٓؼطٔىز ٝضك٤َِ ًَ 

 ػ٠ِ جُ٘ٛٞ٘ جُط٣ٍٗؼ٤س ٝجُوٞج٤ٖٗ ٝج٫ؾطٜحوجش جُلو٤ٜس ٝج٧قٌحّ جُوٟحت٤س.

 إشكانٛح انذساعح:    

ك٢ ٓؼٍكس ٓح جُٔوٛٞو ذحُهطأ جُطأو٣ر٢ ٝٓح  ئٕ ج٩ٌٖحٍ ج١ًُ ٣ػٌٞ ك٢ ًٛٙ جُىٌجْس ٣طٔػَ    

ك٤ٔح ضطؿ٠ِ جُٟٔحٗحش جٌُٔلُٞس ُِٔٞظق جُؼحّ ك٢ جُٔؿحٍ ُؼوٞذحش جُٔوٌٍز ُٚ؟ ٝػ٬هطٚ ذح

 جُطأو٣ر٢ ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ؟ ٝٓح ٓىٟ كؼح٤ُطٜح ك٢ ٞٔحٕ قوٞم جُٔٞظق جُؼحّ؟

 ٝض٘ىٌؼ ضكص ًٛٙ ج٩ٌٖح٤ُس ؾِٔس ٖٓ جُطٓحؤ٫ش جُلٍػ٤س ٜٓ٘ح:    

 ك٤ٔح ضٌٖٔ جُٔٓإ٤ُٝس جُطأو٣ر٤س ُِٔٞظق جُؼحّ؟ 

 ٛ ٢ أْٛ جُٟٔحٗحش ج٩وج٣ٌس جُط٢ ضٌلَ قن جُٔٞظق جُؼحّ؟ٓح 

ْ ٝئيج ٝهؼص ج٩وجٌز ػوٞذس ٫ ضط٘حْد ٓغ جُهطأ جٍُٔضٌد ٝذؼى ئؾٍجتٚ جُطؼٖ ج٩وج١ٌ ُٝ    

و٠ ُٚ ئ٫ ٣ٍ٠ن ٝجقى ٝٛٞ جُِؿٞء ئ٠ُ جُوٟحء، ٝػ٤ِٚ كٔح ٣كَٛ ػ٠ِ ٗط٤ؿس، ٝذحُطح٢ُ ُْ ٣ر

 ؟ٞظق جُؼح٢ّٛ جُٟٔحٗحش جُوٟحت٤س جُط٢ ضٌلَ قن جُٔ

ٓكحُٝس ٓ٘ح ُ٪ؾحذس ػ٠ِ ًٛٙ ج٩ٌٖح٤ُس هٔ٘ح ذطو٤ْٓ ًٛٙ جُىٌجْس ضو٤ٓٔح غ٬غ٤ح، ق٤ع ض٘حُٝ٘ح     

، ضطٍه٘ح ك٢ جُٔركع ج٧ٍٝ ئ٠ُ ػ٬هطٚ ذحُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س٢ ٝجُهطأ جُٜٔ٘ك٢ جُلَٛ ج٧ٍٝ 

ٔهطٛس ذحُطأو٣د جُِٓطس جُء ج٤ُٜ٘ٔس ٝجُؼوٞذحش جُٔوٌٍز ُٜح، ٝك٢ جُٔركع جُػح٢ٗ ئ٠ُ ج٧نطح

، ك٢ ق٤ٖ ضٟٖٔ جُلَٛ جُػح٢ٗ جُٟٔحٗحش ج٩وج٣ٌس، ق٤ع نٛٙ ج٩وج١ٌ ٝٞٞجذطٜح

ٔحٗحش جُٟٟٔحٗحش جُٓحذوس ػ٠ِ ضٞه٤غ جُؿُجء، ٝجُٔركع جُػح٢ٗ جُجُٔركع ج٧ٍٝ ُىٌجْس 

جُٔؼحٍٚز أٓح جُٔركع جُػحُع كهٛٙ ُِٟٔحٗحش ج٬ُقوس، ٝضطٍه٘ح ك٢ جُلَٛ ج٧ن٤ٍ ئ٠ُ 

ض٘ظ٤ْ جنطٛح٘ جُ٘ظٍ ك٢  ج٧ٍٝ ُىٌجْسجُٔركع ت٤س، ق٤ع ضْ ضه٤ٛٙ جُٟٔحٗحش جُوٟح

ّ هٟحء ئُـحء جُوٍجٌجش ٧ْ ، ٝجُٔركع جُػح٢ٗوػٟٞ ئُـحء جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ أٓحّ جُوٟحء

٦غحٌ جُٔطٍضرس ػ٠ِ ٚىٌٝ قٌْ ج٩ُـحء ٖٝطد جُطأو٣ر٤س، أٓح جُٔركع جُػحُع كهٛٙ ُ

 .جُؼوٞذس ٝجُؼلٞ ػٜ٘ح
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ٍُِؤْحء ج٩وج٤٣ٌٖ ك٢ جُ٘ظحّ  ٣ٔ٘ف ًلحءزٝٞٔحٕ قٖٓ ٤ٍْ جُٞظ٤لس جُؼحٓس ذحٗطظحّ ئٕ     

ٝػ٠ِ ًٛج جُٛؼ٤ى ٣ٌٕٞ ضـأو٣د ، ُىُٝس جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُِٓطحش ػ٠ِ ٍٓؤ٤ْْٜٝج٩وج١ٌ ك٢ ج

جي أٗٚ ٛٞ جُٔٓإٍٝ ػ٠ِ قٖٓ ٤ٍْ ، ج٩وج١ٌ جنطٛحٚحش جٍُت٤ّجُٔٞظَّق جُؼحّ ٖٓ أْٛ 

كطٌٕٞ ُٚ ذًُي ٌضٚ ٝػٖ ضكو٤ن ج٧ٛىجف جُط٢ أٗٗة ٖٓ أؾِٜح، ذاوج  جٍُٔكن جٌُِٔق جُؼَٔ ك٢

 ِْطس ك٢ ضأو٣د ٖٓ ٣هَ ذٞجؾرحضٚ، ٣َٜٝٔ جُٜٔحّ ج٠ُٞ٘ٔس ذٞظ٤لطٚ.

هذا ما أكدته النصوص المتعلقة بالمسار المهنً للموظف العام التً صٌغت بما ٌفٌد و    

انونٌة السارٌة المفعول فً قطاع الوظٌفة العامة، خضوعه للنظام التأدٌبً وكذا األنظمة الق

ا فً عملٌة التأدٌب وذلك من خالل إصدار ٌلٌكون للسلطة الرئاسٌة اإلدارٌة دورا رئٌس

القرارات التأدٌبٌة فً مواجهة الموظف والتً تكون بوجه عام نتٌجة إلخالل هذا األخٌر 

 1.علٌه منوعةن األعمال المه عمال متٌانإ وأ -إٌجابا أو سلبا  -بواجبات وظٌفته 

إن مخالفة الواجبات التً تنص علٌها القوانٌن والقواعد التنظٌمٌة وأوامر الرؤساء     

هو سبب القرار  ا، تجعله بذلك ٌرتكب خطأ مهنٌالعام اإلدارٌٌن الصادرة فً حدود القانون

التأدٌبٌة بحسب  فتتجه ارادة اإلدارة إلى إنشاء أثر قانونً فً حقه، وهو توقٌع العقوبات

اختصاص  يإصدار القرار التأدٌبً من سلطة ذ وٌكون 2،الشكل واألوضاع المقررة قانونا

فً ممارسة سلطة التأدٌب وتكون هذه األخٌرة مقٌدة بضوابط حتى تضفى على قرارها 

 .صفة المشروعٌة

 ًٛج جُلَٛ ئ٠ُ ٓركػ٤ٖ: ٣ٌٖٔ ضو٤ْٓ ٝػ٤ِٚ    

 ٝجُؼوٞذحش جُٔوٌٍز ُٜح. جُٔركع ج٧ٍٝ:  ج٧نطحء ج٤ُٜ٘ٔس

 جُٔركع جُػح٢ٗ: جُِٓطس جُٔهطٛس ذحُطأو٣د ج٩وج١ٌ ٝٞٞجذطٜح.

 

  

                                                            
 28، ص 1665كمال رحماوي، تأدٌب الموظف العام فً القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائر،  - 1
 22، ص 1626زق رٌاض، الجرٌمة والعقوبة التأدٌبٌة، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونٌة، اإلسكندرٌة، مصر، أحمد ر - 2
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 نٓا     خ انًمشسج انًثحث األٔل: األخطاء انًُٓٛح ٔانؼمٕتا

٣ؼطرٍ جُهطأ ج٢ُٜ٘ٔ أْحِ أٝ ٗوطس ج٫ٌضٌحَ جُط٢ ضىٌٝ قُٜٞح ًَ وٌجْس ٓطؼِوس ذحُطأو٣د     

ْ ضٞه٤غ جُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س ػ٠ِ جُٔٞظق جُؼحّ ذٔ٘حْرس غرٞش ك٢ ٓؿحٍ جُٞظ٤لس جُؼحٓس، ئي ٣ط

ٓٓإ٤ُٝطٚ جُطأو٣ر٤س ػٖ ج٧نطحء ج٤ُٜ٘ٔس جُط٢ جٌضٌرٜح ذحػطرحٌٙ ٓ٘ط٤ٔح ُِٞظ٤لس جُؼحٓس، ٝهى 

٣ؼٍٞٚ ًٛج جُهطأ ئ٠ُ ٓٓإ٤ُٝحش ػىز: ؾ٘حت٤س ٝٓى٤ٗس ٝضأو٣ر٤س.
1
 

٤٤ْٖ ك٢ جُٔؿحٍ جُطأو٣ر٢ ٣طٔػَ جُىٌٝ كحُِٓطس جُطأو٣ر٤س ٣وغ ػ٠ِ ػحضوٜح جُو٤حّ ذى٣ٌٖٝ أْح    

ج٧ٍٝ ك٢ ضكى٣ى ج٧نطحء ج٤ُٜ٘ٔس ٖٓ ق٤ع جػطرحٌ أٝ ػىّ جػطرحٌ ج٧كؼحٍ أٝ جُطٍٛكحش 

جٍُٔضٌرس ٖٓ هرَ جُٔٞظق جُؼحّ ؾٍٓح ضأو٣ر٤ح ٣ؼحهد ػ٤ِٚ جُوحٕٗٞ، أٓح جُىٌٝ جُػح٢ٗ ك٤طٔػَ ك٢ 

جنط٤حٌ جُؼوٞذس جُٔ٘حْرس جُط٢ قىوٛح جٍُٔٗع.
2
 

ذًُي ضٜىف ئ٠ُ ئػحوز ضأ٤َٛ جُٔٞظق ج١ًُ جٌضٌد جُهطأ قلحظح ػ٠ِ ْٔؼس جُؿٜس ك٢ٜ     

ج٩وج٣ٌس جُط٢ ٣٘ط٢ٔ ئ٤ُٜح أ٫ٝ ٝإٔ ٣ٌٕٞ ػرٍز ُـ٤ٍٙ ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ غح٤ٗح.
3
 

ًُُي ٗوْٓ وٌجْس ًٛج جُٔركع ئ٠ُ غ٬غس ٓطحُد جُٔطِد ج٧ٍٝ ٗططٍم ئ٠ُ ٓلّٜٞ جُهطأ     

د جُػح٢ٗ كًًٍ٘ ك٤ٚ ٓلّٜٞ جُٔٓإ٤ُٝس جُطأو٣ر٤س، ٝذحُ٘ٓرس ئ٠ُ ج٢ُٜ٘ٔ ٝٓؼح٤٣ٍ ضكى٣ىٙ، أٓح جُٔطِ

 جُٔطِد جُػحُع ٗر٤ٖ ك٤ٚ ٟٕٓٔٞ جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢)جُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س(.

  

                                                            
 .12، ص 2865مصطفى دمحم أحمد عفٌفً، فلسفة العقوبة التأدٌبٌة وأهدافها، دار الفكر العربً، القاهرة، مصر،  - 1
 .51، ص 1622رٌع الجزائري )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجدٌدة، القاهرة، مصر، سلٌم جدٌدي، سلطة تأدٌب الموظف العام فً التش - 2
موساوي رٌهام، تأدٌب الموظف العام فً التشرٌع الجزائري، مذكرة لنٌل شهادة الماستر فً الحقوق، تخصص إدارة ومالٌة  -عنتر سعٌدة  - 3

 ، ص 1625ة، الشلف، عامة، جامعة حسٌبة بن بوعلً، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌ
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 يفٕٓو انخطأ انًُٓٙ ٔيؼاٚٛش ذحذٚذِ انًطهة األٔل: 

، ٛٞ ئن٬ٍ جُٔٞظق ذٞجؾرحش ٝظ٤لطٚ جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ ذٞؾٚ ػحّٓرٌٍ ٝأْحِ ئٚىجٌ ئٕ     

ػى جُط٘ظ٤ٔ٤س جُؼحٓس ٣ٍضٌد كٌَ ٓٞظق ٣هحُق جُٞجؾرحش جُط٢ ض٘ٙ ػ٤ِٜح جُوٞج٤ٖٗ أٝ جُوٞج

 ذًُي نطأ ٢ٜ٘ٓ. 

ئٕ جُهح٤ٚس ج٧ْح٤ْس ٨ُنطحء ج٤ُٜ٘ٔس أٗٚ ٫ ٣ٞؾى ضكى٣ى ٓٓرن ُٜح ذٔؼ٠٘ ضؼ٣ٍق     

٤ٜح ُِطٍٛكحش جُط٢ ٤ٌْٕٞ ُٜح ٝٚق ج٧نطحء ج٤ُٜ٘ٔس، ك٬ ضٞؾى هحتٔس ذح٧نطحء جُٔؼحهد ػِ

ضأو٣ر٤ح، ًٝٛج ٣ؼ٢٘ إٔ ج٧نطحء ج٤ُٜ٘ٔس جُوحذِس ُطٞه٤غ ػوٞذحش ضأو٣ر٤س ٤ُٓص ٝجٌوز ػ٠ِ ْر٤َ 

جُكٍٛ ذ٘ٛٞ٘ ض٣ٍٗؼ٤س نحٚس ٌَُ قحُس ػ٠ِ قىٟ، ًُُي كحُوحٕٗٞ جُطأو٣ر٢ ُِٞظ٤لس 

جُؼحٓس ٣هطِق ػٖ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش جُٔإّْ ػ٠ِ ٝجقى ٖٓ جُٔرحوب ج٧ْح٤ْس ك٢ جُطؿ٣ٍْ 

ٓرىأ جٍُٗػ٤س جُوحتَ ذأٗٚ "٫ ؾ٣ٍٔس ٫ٝ ػوٞذس ئ٫ ذ٘ٙ" ٝإٔ جُوح٢ٞ ٫ ٝجُؼوحخ ٝٛٞ 

٣ٓطط٤غ إٔ ٣ؼحهد ئ٫ ػ٠ِ جُؿٍجتْ جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، ٤ُّٝ ُٚ إٔ ٣ؼطرٍ 

كؼ٬ ٓح ؾ٣ٍٔس ئيج ُْ ٣ؼطرٍٙ جٍُٔٗع ًًُي ٜٓٔح ذِؾ ًٛج جُلؼَ ٖٓ ضؿحَٝ، ًٔح أٗٚ ٫ ٣ٓطط٤غ 

ٙ ٜٓٔح ًحٗص ٓرٌٍجضٚ.إٔ ٣ٔط٘غ ػٖ ضطر٤ن ٗ
1
 

كحُهطأ ج٢ُٜ٘ٔ ٣طٛق ذ٘ٞع ٖٓ جٍُٔٝٗس ٝجُط٘ٞع، ذك٤ع ٣ٛؼد ٞرطٚ ػ٠ِ ٗكٞ ٓح    

 ضٟر١ ذٚ جُؿٍجتْ جُؿُجت٤س ذأًٌحٜٗح جُٔؼٍٝكس.

 نهرأدٚةخة انفشع األٔل: ذؼشٚف انخطأ انًُٓٙ انًغرٕ

ذحُ٘ظحّ جُطأو٣ر٢ ٝهٟحت٢ ك٢ جُؿُجتٍ ٝك٢ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جُىٍٝ جُط٢ ضأنً ُوى غحٌ ؾىٍ كو٢ٜ     

ذٔهطِق ٌٚٞٙ قٍٞ جُط٤ٔٓس جُط٢ ضؼط٠ ُِٔهحُلس أٝ جُهطأ جُطأو٣ر٢ ج١ًُ ٣ٍضٌرٚ جُٔٞظق 

 جُؼحّ أغ٘حء ضأو٣س ٜٓحٓٚ أٝ ذٔ٘حْرطٜح.

 ُٝوى جنطِلص ض٤ٔٓحش جُهطأ ك٢ جُط٣ٍٗؼحش ج٧نٍٟ ًًٍٗ ٜٓ٘ح:     

 .Crime de disciplineجُؿ٣ٍٔس جُطأو٣ر٤س ٢ٛٝ ج٧ًػٍ جْطؼٔح٫ ك٢ جُلوٚ ٝجُوٟحء  -

 .Faute disciplinaireجُٔهحُلس جُطأو٣ر٤س ٝهى جْطؼِٜٔح جُوٟحء ج١ٍُٛٔ  -

 Infractionأٓح جُهطأ جُطأو٣ر٢ كوى جْطؼِٔٚ ًَ ٖٓ جُلوٚ ٝجُوٟحء جُل٢ٍٓٗ  -

disciplinaire. 

أٓح ذحُ٘ٓرس ٍُِٔٗع جُؿُجت١ٍ كوى جػطٔى ػ٠ِ ٓٛطِف جُهطأ ج٢ُٜ٘ٔ ٝيُي ٠روح ٧قٌحّ 

جُٔطٟٖٔ جُوحٕٗٞ ج٧ْح٢ْ  2006ؾ٤ِ٣ٞس  15جُٔإٌل ك٢   06/03ٖٓ ج٧ٍٓ ٌهْ 160جُٔحوز 

 جُؼحّ ُِٞظ٤لس جُؼ٤ٓٞٔس كوى ؾحءش ذٔٛطِف جُهطأ ج٢ُٜ٘ٔ.

                                                            
ة قٌقاٌة مفٌدة، تأدٌب الموظف العام فً التشرٌع الجزائري، مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر، فرع المؤسسات اإلدارٌة والسٌاسٌة، جامع - 1

 .8 - 7، ص ص 1668اإلخوة منتوري، كلٌة الحقوق، قسنطٌنة، 
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 :نهخطأ انًُٓٙ انرؼشٚف انرششٚؼٙأٔال: 

 85/59ٖٓ جٍُّْٔٞ ٌهْ  20ُوى ضؼٍٜ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ك٢ جُلوٍز ج٠ُٝ٧ ٖٓ جُٔحوز     

٧ْح٢ْ جُ٘ٔٞيؾ٢ ُؼٔحٍ جُٔإْٓحش ٝج٩وجٌجش جُؼ٤ٓٞٔس ئ٠ُ ضؼ٣ٍق جُٔطٟٖٔ جُوحٕٗٞ ج

جُهطأ ج٢ُٜ٘ٔ ًٔح ٢ِ٣: " ٣طؼٍٜ جُؼحَٓ ُؼوٞذس ضأو٣ر٤س وٕٝ جُٔٓحِ ذططر٤ن جُوحٕٗٞ 

جُؿُجت٢، جٕ جهط٠ٟ ج٧ٍٓ، ئيج ٚىٌ ٓ٘ٚ أ١ ئن٬ٍ ذٞجؾرحضٚ ج٤ُٜ٘ٔس أٝ أ١ ٓٓحِ ٚحٌل 

ٜٓحٓٚ أٝ ذٔ٘حْرس ًٛٙ جُٔٔحٌْس. "ذح٫ٟٗرح٠، أٝ جٌضٌد أ١ نطأ ن٬ٍ ٓٔحٌْس 
1
 

جُٔطٟٖٔ جُوحٕٗٞ ج٧ْح٢ْ جُؼحّ  06/03ٝقٓد جُط٣ٍٗغ جُٞظ٤ل٢ جُكح٢ُ ج٧ٍٓ ٌهْ     

٣ٌَٗ ًَ ضهَ ػٖ جُٞجؾرحش ج٤ُٜ٘ٔس  ٓ٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ: "160ُِٞظ٤لس جُؼ٤ٓٞٔس كوى ٗٛص جُٔحوز 

حْرس ضأو٣س ٜٓحٓٚ أٝ ٓٓحِ ذح٫ٟٗرح٠ ًَٝ نطأ أٝ ٓهحُلس ٖٓ ٠ٍف جُٔٞظق أغ٘حء أٝ ذٔ٘

نطأ ٤ٜ٘ٓح، ٣ٝؼٍٜ ٍٓضٌرٚ ُؼوٞذس  ضأو٣ر٤س، وٕٝ جُٔٓحِ ػ٘ى ج٫هطٟحء، ذحُٔطحذؼحش 

جُؿُجت٤س. "
2
 

٬ٗقع ٖٓ ن٬ٍ جْطوٍجت٘ح ُِ٘ٛٞ٘ جُوح٤ٗٞٗس جُٓحُلس جًًٍُ أٜٗح ُْ ضوْ ذٞٞغ ضؼ٣ٍق     

 وه٤ن ُِهطأ ج٢ُٜ٘ٔ، ذَ جًطلص ذا٣ٍجو ٌٚٞ ٝأٓػِس ػ٘ٚ.

 :نهخطأ انًُٓٙ نفمٓٙانرؼشٚف اثاَٛا: 

ض٘حَػص ج٥ٌجء جُلو٤ٜس ك٢ ٓكحُٝس ضكى٣ى جُهطأ ج٢ُٜ٘ٔ قط٠ ضٜطى١ ذٚ جُِٓطس جُطأو٣ر٤س ٖٓ     

 ؾٜس، ٣ٌٕٝٞ ْ٘ىج ُِوح٢ٞ ٣ٓحػىٙ ك٢ ض٤٤ٌق جُلؼَ ج١ًُ جٌضٌرٚ جُٔٞظق ٖٓ ؾٜس أنٍٟ.

جُٔٞظق كٌٞوش ضؼح٣ٌق ػى٣ىز ذٗأٗٚ ٓٓطهِٛس ٖٓ ٝجهغ جُٞجؾرحش جُِٔوحز ػ٠ِ ػحضن     

 أغ٘حء أٝ ذٔ٘حْرس ٓٔحٌْطٚ ُٞظ٤لطٚ ٓغ جػطٍجكْٜ ُٛؼٞذس جُطكى٣ى.

ُٝوى ضؼٍٜ جُلوٚ ج٩وج١ٌ جُؿُجت١ٍ ُطؼ٣ٍق جُهطأ ج٢ُٜ٘ٔ ٝػ٠ِ ٌأْٚ جُىًطٌٞ ػٔحٌ     

ػٞجذى١ ذأٗٚ: " ٓح ٣ٍضٌرٚ جُؼحَٓ ٖٓ ئن٬ٍ ْحذن ذحُطُجٓحضٚ ٝٝجؾرحضٚ جُٞظ٤ل٤س ٝذحُ٘ظحّ 

ػٖ ٣ٍ٠ن ج٩ٛٔحٍ أٝ جُطٍجن٢ أٝ جُهطأ ك٢ أوجء ٜٓحّ ٝٝجؾرحضٚ جُوح٢ٗٞٗ ُِٞظ٤لس جُؼحٓس 

جُٞظ٤ل٤س أٝ جُهٍٝؼ ٝجُٗط١ ػٖ ٓوط٤ٟحش جُٞظ٤لس جُؼحٓس."
3
 

                                                            
، النموذجً لعمال المؤسسات واإلدارات العمومٌة المتضمن القانون األساسً، 2874مارس  12المؤرخ فً  74/48من المرسوم رقم  16مادة  - 1

 .2874مارس  13، الصادرة فً 22ج ر العدد 
، 35، ج ر العدد العمومٌة للوظٌفة العام األساسً القانون المتضمن ،1665 جوٌلٌة 24 فً، المؤرخ 65/62من األمر رقم 256المادة  - 2

 .1665جوٌلٌة  25الصادرة فً 
 .221 - 222، ص ص 2873عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسٌة، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر  - 3
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ٝػٍكٚ ج٧ْطحي أقٔى ذ٤ٞٞحف ذأٗٚ: " ئن٬ٍ ذحُطُجّ هح٢ٗٞٗ، ٣ٝإنً جُوحٕٗٞ ًٛج ذحُٔؼ٠٘     

٣ٍغ أٝ ٫تكس، ذَ ٣َٗٔ أ٣ٟح جُٞجْغ ذك٤ع ٣َٗٔ ؾ٤ٔغ جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس أ٣ح ًحٕ ٓٛىٌٛح ضٗ

جُوٞجػى جُهِو٤س."
1
 

 :نهخطأ انًُٓٙ انرؼشٚف انمضائٙثانثا: 

جُوٟحء ج٩وج١ٌ جُؿُجت١ٍ وٌٝ ًر٤ٍ ك٢ ضكى٣ى جُهطأ ج٢ُٜ٘ٔ، ق٤ع هحّ ذىٌٝ ٛحّ  ُوى ُؼد    

ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ ذٓرد جُلٍجؽ جُط٣ٍٗؼ٢، ٓٓط٘طؿح إٔ جُهطأ ج٢ُٜ٘ٔ ٛٞ نطأ ٝظ٤ل٢ ٓط٤ُٔ 

هٍجٌ جُـٍكس ج٩وج٣ٌس ُِٔؿِّ ج٧ػ٠ِ ذطح٣ٌم جُؿ٣ٍٔس جُؿُجت٤س، ٖٝٓ أٓػِس يُي:  ٝٓهطِق ػٖ

ٔ( ٞى )٣ٍَٝ جُىجن٤ِس ٝجُٔى٣ٍ جُؼحّ ٨ُٖٓ ج٢٘٠ُٞ( ج١ًُ ه٤ٟس )خ.ّ. 1985و٣ٓٔرٍ  07

ؾحء ك٤ٚ: " ٖٓ جُٔوٌٍ هحٗٞٗح إٔ ج٧نطحء جُطأو٣ر٤س ضَٗٔ ًَ ضو٤ٍٛ ٍٓضٌد ك٢ ٓٔحٌْس 

ٌرس نحٌؼ جُٞظ٤لس ٝجُط٢ ضّٔ ٖٓ ق٤ع ٠ر٤ؼطٜح ذٍٗف ٝجػطرحٌ جُٞظ٤لس ٝج٧كؼحٍ جٍُٔض

جُٔٞظق أٝ جٌُل٤ِس ذحُك١ ٖٓ ه٤ٔس جُلثس جُط٢ ٣٘ط٢ٔ ئ٤ُٜح أٝ جُّٔ ذٌٛٞز ؿ٤ٍ ٓرحٍٖز 

ذٔٔحٌْس جُٞظ٤لس."
2
 

ٖٓ ٛ٘ح ٣ظٍٜ ٓىٟ جُؼؿُ ج١ًُ ٚحوف ضؼ٣ٍق جُهطأ ج٢ُٜ٘ٔ، ْٞجء ًحٕ كو٤ٜح أ هٟحت٤ح     

 ٧ٍٓ ٣ٍؾغ ُطر٤ؼس ج٧نطحء جُطأو٣ر٤س جُط٢ ضٓطؼ٢ٛ جُكٍٛ ٝجُىهس.أٝ ض٣ٍٗؼ٤ح، ُٝؼَ ًٛج ج

 انفشع انثاَٙ: يؼاٚٛش ذحذٚذ األخطاء انًُٓٛح ٔ ذظُٛفٓا 

جُوحٕٗٞ جُطأو٣ر٢ ٝجٌضرح٠ٚ ذحُ٘ظْ جُٞظ٤ل٤س جُٔططٌٞز ٝجُٔط٘ٞػس ًٝػٍز ٗظٍج ُكىجغس     

غ ج٧كؼحٍ جُط٢ ضؼطرٍ جُٞجؾرحش جُٞظ٤ل٤س ٝضؼىوٛح، كوى ضؼًٌ ػ٠ِ جٍُٔٗع إٔ ٣كٍٛ ؾ٤ٔ

أنطحءج ٤ٜ٘ٓس ٝض١ٍٓ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُوطحػحش جُٞظ٤ل٤س، ٝجًطل٠ ك٢ يُي ذحُ٘ٙ ػ٠ِ أْٛ 

جُٞجؾرحش ٝجُٔكظٌٞجش يجش جُٓٔحش جُٔٗطًٍس ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ٫ جُكٍٛ.
3
 

ٓرىأ ٣ؼحُؽ ؿ٤حخ   –جُٞجؾرحش جُٞظ٤ل٤س  –ًُُي جػطرٍٛح جُٔؿِّ جُىْط١ٌٞ جُل٢ٍٓٗ     

ِس ٨ُنطحء ج٤ُٜ٘ٔس جُٔٞؾرس ُِؼوحخ جُطأو٣ر٢، كو٢ٟ ذإٔ : " ٖٓ ٓوط٤ٟحش ضكى٣ى جُوحتٔس جُٗحٓ

ج٧نطحء ج٤ُٜ٘ٔس جُٔؼحهد ػ٤ِٜح ك٢ جُٔٞجو جُطأو٣ر٤س ج٩قحُس ئ٠ُ جُٞجؾرحش جُط٢ ٣هٟغ ُٜح 

جُٔٞظق ج٩وج١ٌ ذٔٞؾد جُوٞج٤ٖٗ ٝجُِٞجتف."
4
 

جُػح٢ٗ ٖٓ جُرحخ جُػح٢ٗ ٖٓ  ًٛج ٝهى ضطٍم جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ًُٜٙ جُٞجؾرحش ك٢ جُلَٛ    

، ئٞحكس ئ٠ُ إٔ 54ئ٠ُ  40ضكص ػ٘ٞجٕ " ٝجؾرحش جُٔٞظق " جُٔٞجو ٖٓ  06/03ج٧ٍٓ ٌهْ 

 جٍُٔٗع ُؿأ ئ٠ُ ضكى٣ى جُؿٍجتْ جُطأو٣ر٤س ػٖ ٣ٍ٠ن جُطو٤ٖ٘.

                                                            
 .26، ص 1626أحمد بوضٌاف، الجرٌمة التأدٌبٌة للموظف العام فً الجزائر، د.ط، منشورات ثالة، األبٌار، الجزائر،  - 1
، الدٌوان الوطنً لألشغال التربوٌة، الجزائر، 62، المجلة القضائٌة، العدد66/21/2874بتارٌخ  قرار الغرفة اإلدارٌة بالمجلس األعلى، - 2

 .127 - 124، ص ص 2886
 .22 - 26 -، ص ص1666حمد دمحم حمد الشلمانً، ضمانات التأدٌب فً الوظٌفة العامة، دار المطبوعات الجامعٌة اإلسكندرٌة، مصر،  - 3
 .27لسابق، ص قٌقاٌة مفٌدة، المرجع ا - 4
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 أٔال: ذحذٚذ األخطاء انًُٓٛح ػٍ طشٚك انٕاخثاخ انٕظٛفٛح

 جُٞظ٤لس، ٝجؾرحش ٝظ٤ل٤س نحٌؼ جُٞظ٤لس. ضو٤ٜٓٔح ئ٠ُ: ٝجؾرحش ٝظ٤ل٤س وجنَ  ٣ٌٖٔ    

 : ٖٝٓ أْٛ ٓظحٍٛٛح:انٕاخثاخ انٕظٛفٛح داخم انٕظٛفح -01

 أ_ ٔاخة انرفشع ألداء انٕظٛفح: 

ٓٓإٍٝ ػٖ ض٘ل٤ً جُٜٔحّ جًُِٔٞس ئ٤ُٚ  ػ٠ِ ًَ ٓٞظق ٜٓٔح ًحٗص ٌضرطٚ ك٢ جُِْٓ ج٩وج١ٌ    

٤ٚ إٔ ٣ٔحٌِ ٜٓحٓٚ ذٌَ أٓحٗس ذٌَ وهس ٝأٓحٗس ٝػ٠ِ أقٖٓ ٝؾٚ، ئٞحكس ئ٠ُ يُي ٣ؿد ػِ

ٝذىٕٝ ضك٤ُ ٣ٝؿد إٔ ٣طْٓ ك٢ ًَ ج٧قٞجٍ ذِٓٞى ٫تن ٝٓكطٍّ.
1
 

ٝإٔ ٣إو١ جُؼَٔ ج٠ُٞ٘ٔ ذٚ ذ٘لٓٚ كٜٞ ُِّٓ ذط٘ل٤ً ًَ ج٫نطٛحٚحش جُط٢ نُٞص ئ٤ُٚ     

 ذٛلس ٖه٤ٛس ٫ٝ ٣ٓطط٤غ إٔ ٣٘ٓد ؿ٤ٍٙ ٩ٗؿحَٛح ئ٫ ئيج ٝؾى ٗٙ ٣ؿ٤ى يُي.

 ح انشئٛظ ٔذُفٛز أٔايشِ:ٔاخة االنرضاو تطاػب_ 

٢ٛ ٝجؾد ٣٘ؿْ ٖٓ ض٘ظ٤ْ  André De Laubadéreجُطحػس جٍُتح٤ْس ًٔح ٣ٍجٛح ج٧ْطحي     

ط٢ ٣ططِد ٗظحٜٓح جُهٟٞع جٍُتح٢ْ.جُٞظ٤لس جُؼحٓس، ٝٛٞ أغٍ ٖٓ آغحٌ جُٔإْٓس جُ
2
 

ْ ًٛج جُٞجؾد هحتْ قط٠ ُٝٞ ُْ ٣٘ٙ ػ٤ِٚ ٍٚجقس ك٢ جُوحٕٗٞ ٠حُٔح إٔ ٠ر٤ؼس جُط٘ظ٤    

ج٩وج١ٌ ضوط٢ٟ يُي ئػٔح٫ ُٔرىأ جُِٓطس جٍُتح٤ْس أٝ ٓرىأ جُطىٌؼ جُٞظ٤ل٢ ك٢ جُِْٓ ج٩وج١ٌ 

 ُِٔٞظل٤ٖ، كحُٔٞظق ج٧و٠ٗ ٣ط٤غ جُٔٞظق ج٧ػ٠ِ ٓ٘ٚ وٌؾس ج١ًُ ضٍذطٚ ذٚ ػ٬هس ٌتح٤ْس.

ك٤ؿد ػ٠ِ جُٔٞظق ض٘ل٤ً أٝجٍٓ جٍُؤْحء ٝجقطٍجّ هٍجٌْٛ ك٢ قىٝو جُٜٔحّ جُٞظ٤ل٤س،     

ّ قىٝو ج٧وخ ٝج٤ُِحهس ك٢ ٓهح٠رطْٜ.ٝجُطُج
3
 

 ج_ ٔاخة انًحافظح ػهٗ انغش انًُٓٙ: 

٣ِطُّ جُٔٞظق ذؼىّ ئكٗحء ج٧ٍْجٌ ج٤ُٜ٘ٔس جُط٢ ٣طِغ ػ٤ِٜح ذكٌْ ٝظ٤لطٚ، ًٝٛج ٓح ٗٙ     

ػ٠ِ أٗٚ: " ٣ؿد ػ٠ِ  06/03ٖٓ ج٧ٍٓ  48ػ٤ِٚ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ك٢ ٗٙ جُٔحوز 

٣ٝٔ٘غ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٌٗق ٓكطٟٞ أ١ ٝغ٤وس ذكَٞضٚ أٝ أ١ قىظ جُٔٞظق ج٫ُطُجّ ذحٍُٓ ج٢ُٜ٘ٔ. 

أٝ نرٍ ػِْ ذٚ أٝ ج٠ِغ ػ٤ِٚ ذٔ٘حْرس ٓٔحٌْس ٜٓحٓٚ، ٓح ػىج ٓح ضوط٤ٟٚ ٌٍٞٝز جُِٔٛكس. 

٫ٝ ٣طكٌٍ جُٔٞظق ٖٓ ٝجؾد جٍُٓ ج٢ُٜ٘ٔ ئ٫ ذطٍن٤ٙ ٌٓطٞخ ٖٓ جُِٓطس ج٤ُِٔٓس 

جُٔإِٛس. "
4
 

                                                            
 السالف الذكر. 65/62من األمر رقم  36-31-32المواد  - 1
2 - André De Laubadére, Manuel de droit administratif, 12 éme édition, L.G.D.J, Paris, P 310. 
 .27، ص 2882جامعٌة، الجزائر، ، دٌوان المطبوعات ال55/222سعٌد بوالشعٌر، النظام التأدٌبً للموظف العام فً الجزائر طبقا لألمر  - 3
 السالف الذكر. 65/62من األمر رقم  67المادة  - 4
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 د_ ٔاخة احرشاو يٕاػٛذ انؼًم: 

د ضوط٤ٟٚ ٌٍٞٝز جُٔكحكظس ػ٠ِ جْطٍٔج٣ٌس ٤ٍْ جٍُٔجكن جُؼحٓس، كٌَ ٓٞظق ٛٞ ٝجؾ    

٣طـ٤د ػٖ ػِٔٚ وٕٝ ػًٌ ٓرٌٍ أٝ ئيٕ ٓٓرن ٣طؼٍٜ ُؼوٞذس ضأو٣ر٤س، ذح٩ٞحكس ئ٠ُ جُهْٛ 

جُط٢  06/03ٖٓ ج٧ٍٓ  184ٖٓ جٍُجضد ك٢ قحُس جُطـ٤د جُـ٤ٍ ٓرٌٍ، ًٝٛج ٓح ضٟٔ٘طٚ جُٔحوز 

( ٣ٞٓح ٓططح٤ُس ػ٠ِ ج٧هَ وٕٝ ٓرٌٍ 15ُٔىز نٔٓس ػٍٗ) ٗٛص ػ٠ِ: " ئيج ضـ٤د جُٔٞظق

ٓورٍٞ، ضطهً جُِٓطس جُط٢ ُٜح ٬ٚق٤حش جُطؼ٤٤ٖ ئؾٍجء جُؼٍُ ذٓرد ئٛٔحٍ جُٔ٘ٛد، ذؼى 

ج٩ػًجٌ، ٝكن ٤ًل٤حش ضكىو ػٖ ٣ٍ٠ن جُط٘ظ٤ْ."
1
 

 ٔاخة انًحافظح ػهٗ يًرهكاخ اإلداسج: -ٔ

وجٌز ك٢ ئ٠حٌ ٓٔحٌْس ٜٓحٓٚ. ٣ٝؿد ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔٞظق إٔ ٣كحكع ػ٠ِ ٓٔطٌِحش ج٩    

ػ٤ِٚ أ٫ ٣ٓطؼَٔ، ذأ٣س قحٍ ٧ؿٍجٜ ٖه٤ٛس أٝ ٧ؿٍجٜ نحٌؾس ػٖ جُِٔٛكس، جُٔك٬ش  

جُطؿ٤ُٜجش ْٝٝحتَ ج٩وجٌز.
2
 

 : انٕظٛفح انٕاخثاخ انٕظٛفٛح خاسج - 02

ٓ٘غ جُؿٔغ ذ٤ٖ جُٞظحتق ٝٝجؾد جقطٍجّ ِْطس جُىُٝس ٝٝجؾد جُٔكحكظس ػ٠ِ ٖٓ أٜٛٔح     

 ٓس جُٞظ٤لس.ًٍج

 : يُغ اندًغ تٍٛ انٕظائف -أ

٣ٔ٘غ ػ٠ِ ًَ ٓٞظق ٜٓٔح ًحٗص ٌضرطٚ ك٢ جُِْٓ ج٩وج١ٌ، إٔ ٣ٔطِي وجنَ جُطٍجخ ج٢٘٠ُٞ     

أٝ نحٌؾٚ، ٓرحٍٖز أٝ ذٞجْطس ٖهٙ آنٍ، ذأ٣س ٚلس ٖٓ جُٛلحش، ٓٛحُف ٖٓ ٠ر٤ؼطٜح إٔ 

س ك٢ ٓإْٓس ضهٟغ ئ٠ُ ٌهحذس ذٜٔٔطٚ ذٛلس ػحو٣  ضإغٍ ػ٠ِ جْطو٤ُ٬طٚ أٝ ضٌَٗ ػحتوح ُِو٤حّ

ج٩وجٌز جُط٢ ٣٘ط٢ٔ ئ٤ُٜح أٝ ُٜح ِٚس ٓغ ًٛٙ ج٩وجٌز.
3

 

٣هٛٙ جُٔٞظلٕٞ ًَ ٗٗح٠ْٜ ج٢ُٜ٘ٔ ُِٜٔحّ جُط٢ أْ٘ىش ئ٤ُْٜ، ٫ٝ ٣ٌْٜٔ٘ ٓٔحٌْس ًٔح     

ٗٗح٠ ٍٓذف ك٢ ئ٠حٌ نح٘ ٜٓٔح ًحٕ ٗٞػٚ. ئ٫ إٔ جٍُٔٗع هى ٌنٙ ُِٔٞظل٤ٖ ٜٓحّ 

ُركع ً٘ٗح٠ غح١ٞٗ ٖٞٔ ٠ٍٖٝ ٤ًٝل٤حش ضكىو ػٖ ٣ٍ٠ن جُط٘ظ٤ْ، جُط٣ٌٖٞ أٝ جُطؼ٤ِْ أٝ ج

ًٔح ٣ٌْٜٔ٘ أ٣ٟح ئٗطحؼ ج٧ػٔحٍ جُؼ٤ِٔس أٝ جُل٤٘س أٝ ج٧وذ٤س ذ٠ٍٗ ػىّ يًٍ جُٔٞظق ُٛلطٚ 

أٝ ٌضرطٚ ج٩وج٣ٌس جُط٢ ُٜح ٬ٚق٤س جُطؼ٤٤ٖ.
4
 

 

                                                            
 السالف الذكر. 65/62من األمر رقم  273المادة  - 1
 .42، 46المواد نفس المرجع،  - 2
 .34المادة نفس المرجع،  - 3
 .32المادة نفس المرجع،  - 4
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 : ٔاخة احرشاو عهطح انذٔنح -ب

طٍجّ ِْطس ج٩وجٌز ٝكٍٜ جقطٍجٜٓح ٝكوح ٣ؿد ػ٠ِ جُٔٞظق ك٢ ئ٠حٌ ضأو٣طٚ ٜٓحٓٚ جق   

ُِوٞج٤ٖٗ ٝجُط٘ظ٤ٔحش جُٔؼٍٔٞ ذٜح.
1
 

 ح انؼايح: انًحافظح ػهٗ كشايح انٕظٛف -ج

٣ؿد ػ٠ِ جُٔٞظق ضؿ٘د ًَ كؼَ ٖٓ ٖأٗٚ إٔ ٣ط٘حك٠ ٓغ ٠ر٤ؼس ٜٓحٓٚ ُٝٞ ًحٕ يُي     

نحٌؼ جُهىٓس. ًٔح ٣ؿد ػ٤ِٚ ك٢ ًَ ج٧قٞجٍ إٔ ٣طْٓ ذِٓٞى ٫تن ٝٓكطٍّ.
2
 

 َٛا: ذحذٚذ اندشائى انرأدٚثٛح ػٍ طشٚك انرمٍُٛثا

ُطو٤ٖ٘ ج٧نطحء جُطأو٣ر٤س وٌٝ ٝهحت٢ ذحُؾ ج٤ٔٛ٧س ك٢ ج٩ه٬ٍ ٖٓ ضؼٓق ج٩وجٌز ك٢     

جْطؼٔحٍ قوٜح ك٢ جُٔؿحٍ جُطأو٣ر٢ ٗظٍج ُطؼىو ٝجؾرحش جُٔٞظق ٝٚؼٞذس كٜٜٔح ٝضل٤ٍٓٛح ك٢ 

إٓ ٝجقى.
3
 

ٝ ج٧نطحء جُطأو٣ر٤س ٖٞٔ ٗٛٞ٘ نحٚس ُٜح ػ٬هس ُوى هحّ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ذطو٤ٖ٘ ذؼ    

 ذحُط٣ٍٗؼحش جُٞظ٤ل٤س ٝأنٍٟ ٖٞٔ ٗٛٞ٘ ػحٓس.

 اء انًُٓٛح ضًٍ َظٕص خاطح: األخط -01

ٓس ُوى ٌٝو يًٍ ج٧نطحء ج٤ُٜ٘ٔس ك٢ جُؼى٣ى ٖٓ جُ٘ٛٞ٘ جُط٢ ُٜح ػ٬هس ذحٍُٔجكن جُؼح    

ُوحٕٗٞ ج٧ْح٢ْ جُؼحّ ُِٞظ٤لس جُٔطٟٖٔ ج 06/03أٜٛٔح ك٢ ج٧ٍٓ ٌهْ  ٤ٍْٝٛح ٝجُط٢ ٣رٍَ

 جُؼ٤ٓٞٔس

ج٧نطحء ج٤ُٜ٘ٔس ئ٠ُ أٌذغ وٌؾحش ٝقىوش ٚ٘لص ج٧ٍٓ ًٛج ٖٓ  177جُٔحوز ق٤ع ٗؿى إٔ     

 ًٛٙ ج٧نطحء ًٔح ٢ِ٣: 181، 180، 179، 178جُٔٞجو 

ضؼطرٍ ػ٠ِ ٝؾٚ جُهٛٞ٘ أنطحء ٖٓ جُىٌؾس ج٠ُٝ٧ ًَ  األخطاء يٍ انذسخح األٔنٗ: *

 جُؼحّ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ّٔ ذح٤ٍُٓ جُكٖٓ ُِٔٛحُف. ئن٬ٍ ذح٫ٟٗرح٠

ضؼطرٍ ػ٠ِ ٝؾٚ جُهٛٞ٘ أنطحء ٖٓ جُىٌؾس جُػح٤ٗس ج٧ػٔحٍ األخطاء يٍ انذسخح انثاَٛح:  *

 جُط٢ ٣وّٞ ٖٓ ن٬ُٜح جُٔٞظق ذٔح ٣أض٢:

 جُٔٓحِ ْٜٞج أٝ ئٛٔح٫ ذأٖٓ جُٔٓطهى٤ٖٓ ٝ/ أٝ أ٬ٓى ج٩وجٌز. .1

 180ؿ٤ٍ ضِي جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحوض٤ٖ ج٩ن٬ٍ ذحُٞجؾرحش جُوح٤ٗٞٗس ج٧ْح٤ْس  .2

 أوٗحٙ. 181ٝ
                                                            

 السالف الذكر. 65/62من األمر رقم  36المادة  - 1
 .31المادة نفس،  - 2
 .42كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 3
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ضؼطرٍ ػ٠ِ ٝؾٚ جُهٛٞ٘ أنطحء ٖٓ جُىٌؾس جُػحُػس ج٧ػٔحٍ  ح:األخطاء يٍ انذسخح انثانث *

 جُط٢ ٣وّٞ ٖٓ ن٬ُٜح جُٔٞظق ذٔح ٣أض٢:

 ضك٣َٞ ؿ٤ٍ هح٢ٗٞٗ ُِٞغحتن ئوج٣ٌس. .1

 ح ن٬ٍ ضأو٣س ٜٓحٓٚ.ئنلحء جُٔؼِٞٓحش يجش جُطحذغ ج٢ُٜ٘ٔ جُط٢ ٖٓ ٝجؾرٚ ضوى٣ٜٔ .2

ٌكٝ ض٘ل٤ً ضؼ٤ِٔحش جُِٓطس ج٤ُِٔٓس ك٢ ئ٠حٌ ضأو٣س جُٜٔحّ جٍُٔضرطس ذٞظ٤لطٚ وٕٝ  .3

 ٓرٌٍ ٓورٍٞ.

 ئكٗحء أٝ ٓكحُٝس ئكٗحء ج٧ٍْجٌ ج٤ُٜ٘ٔس. .4

جْطؼٔحٍ ضؿ٤ُٜجش أٝ أ٬ٓى ج٩وجٌز ٧ؿٍجٜ ٖه٤ٛس أٝ ٧ؿٍجٜ نحٌؾس ػٖ  .5

 جُِٔٛكس.

ٖٓ جُىٌؾس جٍُجذؼس  ٤ٜ٘ٓس ٠ِ ٝؾٚ جُهٛٞ٘ أنطحءضؼطرٍ ػ: األخطاء يٍ انذسخح انشاتؼح *

 جُٔٞظق ذٔح ٣أض٢:ئيج هحّ 

ج٫ْطلحوز ٖٓ جٓط٤حَجش ٖٓ أ٣س ٠ر٤ؼس ًحٗص ٣وىٜٓح ُٚ ٖهٙ ٠ر٤ؼ٢ أٝ ٓؼ١ٞ٘ ٓوحذَ  .1

 ضأو٣طٚ نىٓس ك٢ ئ٠حٌ ٓٔحٌْس ٝظ٤لطٚ.

 جٌضٌحخ أػٔحٍ ػ٘ق ػ٠ِ أ١ ٖهٙ ك٢ ٌٓحٕ جُؼَٔ. .2

طؿ٤ُٜجش ٝأ٬ٓى جُٔإْٓس أٝ ج٩وجٌز جُطٓرد ػٔىج ك٢ أٍٞجٌ ٓحو٣س ؾ٤ٓٔس ذ .3

 جُؼ٤ٓٞٔس جُط٢ ٖٓ ٖأٜٗح ج٩ن٬ٍ ذح٤ٍُٓ جُكٖٓ ُِِٔٛكس.

 ئض٬ف ٝغحتن ئوج٣ٌس هٛى ج٩ْحءز ئ٠ُ ج٤ٍُٓ جُكٖٓ ُِِٔٛكس. .4

 ض٣ٍُٝ جُٜٗحوجش أٝ جُٔإ٬ٛش أٝ ًَ ٝغ٤وس ْٔكص ُٚ ذحُطٞظ٤ق أٝ جُطٍه٤س. .5

ػ٤ِٜح ك٢ ؿ٤ٍ ضِي جُٔ٘ٛٞ٘ جُؿٔغ ذ٤ٖ جُٞظ٤لس جُط٢ ٣ٗـِٜح ٝٗٗح٠ ٍٓذف آنٍ  .6

 ٖٓ ًٛج ج٧ٍٓ. 44ٝ 43جُٔحوض٤ٖ 

 اء انًُٓٛح ضًٍ َظٕص ػايح:األخط -02

ُِطو٤ِٙ ٖٓ وجتٍز ج٧نطحء ج٤ُٜ٘ٔس جُط٢ ُْ ضِٜٗٔح جُ٘ٛٞ٘ جُهحٚس ذحُٞظ٤لس جُؼحٓس     

ٗٙ جٍُٔٗع ػ٠ِ ذؼٟٜح ٖٞٔ هٞج٤ٖٗ ٝض٘ظ٤ٔحش أنٍٟ، ٖٝٓ أٓػِطٜح هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 

 90/02جُٔطؼِن ذط٘ظ٤ْ جُؼ٬هس ذ٤ٖ ج٩وجٌز ٝجُٔٞج٠ٖ ٝجُوحٕٗٞ ٌهْ  88/131ْ ٝجٍُّْٔٞ ٌه

 جُٔطؼِن ذحُٞهح٣س ٖٓ جُُ٘جػحش جُؿٔحػ٤س ك٢ جُؼَٔ ٝض٣ٞٓطٜح ٝٓٔحٌْس قن ج٩ٍٞجخ.

 لإٌَ انؼمٕتاخ:  -أ

ٛٞ ٓٞج٠ٖ أ٫ٝ ٝٓٞظق غح٤ٗح، ٝٚلطٚ جُػح٤ٗس ٫ ضكؿد ٚلطٚ ج٠ُٝ٧، جُٔٞظق جُؼ٢ٓٞٔ     

كاٗٚ ٣هٟغ ًٌَ ٓٞج٠ٖ ٧قٌحّ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ئيج ٓح جٌضٌد ؾ٣ٍٔس ٖٓ ؾٍجتٔٚ ٖٝٓ غْ 
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ٝهى ٣طأغٍ ٝٞؼٚ جُٞظ٤ل٢ ئيج ٓح قٌْ ػ٤ِٚ ك٤ٜح، ق٤ع ٗٙ جٍُٔٗع ػ٠ِ ذؼٝ ج٧نطحء 

 ج٤ُٜ٘ٔس جُط٢ ٣أض٤ٜح جُٔٞظق ٣ٝؼطرٍٛح ؾٍجتْ ؾُجت٤س. 

 ٖٝٓ أٓػِس ٓح هٖ٘ ٖٓ أنطحء ٤ٜ٘ٓس ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش:     

ٓح ؾحء ك٢ جُوْٓ جُػح٢ٗ ٖٓ جُلَٛ جُػحُع ٖٓ جُرحخ ج٧ٍٝ ٖٓ جٌُطحخ جُػحُع ٖٓ جُؿُء     

 110ٝ 109ٝ 107جُػح٢ٗ ضكص ػ٘ٞجٕ " ج٫ػطىجء ػ٠ِ جُك٣ٍحش "، ٝجُط٢ ضٟٔ٘طٚ جُٔٞجو 

جُٔطؼِوس ذحٗطٜحى جُٔٞظق ُِك٣ٍحش جُلٍو٣س ٝجُكوٞم جُٔى٤ٗس ُِٔٞج٤٘٠ٖ ًًٝج ٌكٝ ذؼٝ 

ْٜ.جُٔٞظل٤ٖ ُرؼٝ أػٔحُ
1
 

ٝٓح ؾحء ك٢ جُوْٓ ج٧ٍٝ ٖٓ جُلَٛ جٍُجذغ ٖٓ ٗلّ جُرحخ ضكص ػ٘ٞجٕ " ج٫نط٬ِ     

 ٝجُـىٌ".

: 06/01ٖٓ جُوحٕٗٞ ٌهْ  29ِٓـحز ٝضْ ضؼ٣ٟٜٞح ذحُٔحوز  1ٌٌٍٓ  119ٝ 119جُٔحوز     

ئ٠ُ  200.000( ْ٘ٞجش ٝذـٍجٓس ٖٓ 10( ئ٠ُ ػٍٗ )2"٣ؼحهد ذحُكرّ ٖٓ ْ٘ط٤ٖ )

ظق ػ٢ٓٞٔ ٣هطِّ أٝ ٣طِق أٝ ٣رىو أٝ ٣كطؿُ ػٔىج ٝذىٕٝ ٝؾٚ وؼ ًَ ٓٞ 1.000.000

قن أٝ ٣ٓطؼَٔ ػ٠ِ ٗكٞ ؿ٤ٍ ٍٖػ٢ ُٛحُكٚ أٝ ُٛحُف ٖهٙ أٝ ٤ًحٕ آنٍ، أ٣س ٓٔطٌِحش 

أٝ أٓٞجٍ أٝ أٌٝجم ٓح٤ُس ػ٤ٓٞٔس أٝ نحٚس أٝ أ٤ٖحء أنٍٟ يجش ه٤ٔس ػٜى ذٜح ئ٤ُٚ ذكٌْ 

ٝظحتلٚ أٝ ذٓررٜح ".
2
 

: " ٣ؼى ٍٓضٌد 06/01ٖٓ جُوحٕٗٞ ٌهْ  30ضؼ٣ٟٜٞح ذحُٔحوز  ِٓـحز ٝضْ 121جُٔحوز      

( ْ٘ٞجش ٝذـٍجٓس ٖٓ 10( ئ٠ُ ػٍٗ )2ُؿ٣ٍٔس جُـىٌ ٣ٝؼحهد ذحُكرّ ٖٓ ْ٘ط٤ٖ )

وؼ ًَ ٓٞظق ػ٢ٓٞٔ ٣طحُد أٝ ٣طِو٠ أٝ ٣أٍٓ ذطك٤َٛ ٓرحُؾ  1.000.000ئ٠ُ  200.000

جء ُ٘لٓٚ أٝ ُٛحُف ج٩وجٌز أٝ ٓح٤ُس ٣ؼِْ أٜٗح ؿ٤ٍ ٓٓطكوس ج٧وجء أٝ ٣ؿحَٝ ٓح ٛٞ ٓٓطكن ْٞ

ُٛحُف ج٠٧ٍجف ج٣ًُٖ ٣وّٞ ذحُطك٤َٛ ُكٓحذْٜ ".
3
 

 ذ٤ٖ ج٩وجٌز ٝجُٔٞج٠ٖ جُٔطؼِن ذط٘ظ٤ْ جُؼ٬هحش: 88/131انًشعٕو سلى  -ب

قىو ًٛج جٍُّْٔٞ ٝجؾرحش ج٩وجٌز جضؿحٙ جُٔٞج٤٘٠ٖ ٝجُط٢ ؾحءش هٛى ٓكحٌذس آكس     

 ضٌرٚ جُٔٞظق ٖٓ أكؼحٍ قىوضٜح جُٔٞجو جُطح٤ُس:جُر٤ٍٝهٍج٤٠س، ٝضؼى أنطحء ٤ٜ٘ٓس ٓح ٣ٍ

 جُطؼٓق ك٢ ٓٔحٌْس جُِٓطس. :05* انًادج

٣ؿد ػ٠ِ جُٔٞظل٤ٖ إٔ ٣إوٝج ٝجؾرحضْٜ ٠روح ُِط٣ٍٗغ ٝجُط٘ظ٤ْ جُٔؼٍٔٞ ذٜٔح  :30* انًادج 

 ٫ٝ ٣ورَ ٓ٘ٚ أ١ ضًٌع نٛٞٚح ك٤ٔح ٣أض٢: 
                                                            

ٌونٌو  67المؤرخ فً  55/245، المعدل والمتمم لألمر رقم 1668فٌفري  14المؤرخ فً  68/62من القانون رقم  226 -268 -266المواد  - 1

 .1668مارس  67، الصادرة فً 24، المتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد 2855
 .1665مارس  67، الصادرة فً 2، المتعلق بالوقاٌة من الفساد ومكافحته، ج ر العدد 1665فٌفري  16المؤرخ فً  65/62انون رقم الق - 2
 ، السالف الذكر.65/62من القانون رقم  26المادة  - 3
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 ح هحٗٞٗح.ٌكٝ نىٓس أٝ ض٤ِْٓ ػوى ئوج١ٌ ٣كن ُِٔٞج٠ٖ إٔ ٣كَٛ ػ٤ِٜٔ -

 جػطٍجٜ ْر٤َ جٍُٞٚٞ ئ٠ُ ٝغحتن ئوج٣ٌس ٓٓٔٞـ ذح٬٠٫ع ػ٤ِٜح. -

 ٌكٝ ئػطحء ٓؼِٞٓحش. -

 جُطٓرد ك٢ ضأن٤ٍ ض٤ِْٓ جُؼوٞو ٝج٧ٌٝجم ج٩وج٣ٌس أٝ جُٔٔح٠ِس ك٢ يُي وٕٝ ٓرٌٍ. -

 جُٔطحُرس ذأٌٝجم أٝ ٝغحتن ٫ ٣٘ٙ ػ٤ِٜح جُط٣ٍٗغ أٝ جُط٘ظ٤ْ جُؿح١ٌ ذٜٔح جُؼَٔ. -

جُٔٞج٠ٖ ْٝٔؼطٚ ًٍٝجٓطٚ، ْٝٔؼس ج٩وجٌز. كؼَ ٓح ٣ّٔ جقطٍجّ -
1

 

ه٤حّ جُٔٞظق ذأ١ ػَٔ ٖٓ ٖأٗٚ إٔ ٣إو١ ئ٠ُ ػٍهِس ج٩ؾٍجءجش جُٜحوكس ئ٠ُ  :40* انًادج 

ضك٤ٖٓ جُؼ٬هس ذ٤ٖ ج٩وجٌز ٝجُٔٞج٠ٖ.
2
 

جُٔطؼِن ذحُٞهح٣س ٖٓ جُُ٘جػحش جُؿٔحػ٤س ك٢ جُؼَٔ ٝض٣ٞٓطٜح  :90/02انمإٌَ سلى  -ج

 ٝٓٔحٌْس قن ج٩ٍٞجخ.

 قىو ًٛج جُوحٕٗٞ ج٧نطحء ج٤ُٜ٘ٔس جُطح٤ُس:    

جُطٞهق جُؿٔحػ٢ ػٖ جُؼَٔ جُ٘حضؽ ػٖ جُُ٘جع جُؿٔحػ٢ ُِؼَٔ، ٝج١ًُ ٣كىظ  :26* انًادج 

نٍهح ُِوحٕٗٞ.
3
 

ػٍهِس ق٣ٍس جُؼَٔ ٌٝكٝ ج٫ٓطػحٍ ُط٘ل٤ً أٍٓ هٟحت٢ ذان٬ء جُٔك٬ش  :36* انًادج 

 ج٤ُٜ٘ٔس.

 ذحُوىٌ ج٧و٠ٗ ٖٓ جُهىٓس جُٔلٍٝٞس ػ٤ِٚ. ٌكٝ جُؼحَٓ جُو٤حّ :40* انًادج 

 ػىّ ج٫ٓطػحٍ ٧ٍٓ جُطٓه٤ٍ. :42* انًادج 

ًٛج ٝئٕ ػىّ جُ٘ٙ ػ٠ِ ضؿ٣ٍْ جٍُٔٗع ُلؼَ ٓؼ٤ٖ ذ٘ٙ ٣ٍٚف، ٤ُّ ٓؼ٘حٙ إٔ ئض٤حٗٚ ٫     

٣ٌَٗ نطأ ٤ٜ٘ٓح يُي إٔ جُ٘ٙ ػ٠ِ ج٧نطحء ج٤ُٜ٘ٔس ْٞجء ٖٞٔ جُوحٕٗٞ جُٞظ٤ل٢ أٝ ؿ٤ٍٙ 

ط٘ظ٤ٔحش جُؼحٓس ًحٕ ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ٫ جُكٍٛ، ٓح ٣ؼ٢٘ ج٫ػطٍجف ُ٪وجٌز ٖٓ جُوٞج٤ٖٗ ٝجُ

 ذكن جُٔٓحءُس ضأو٣ر٤ح ػٖ أ١ كؼَ ؿ٤ٍ ٝجٌو ذًٜٙ جُط٣ٍٗؼحش قٓد ضوى٣ٍٛح.

  انرأدٚثٛح انًغؤٔنٛح يفٕٓو انًطهة انثاَٙ:

ظ٤لطٚ، جُٔٓإ٤ُٝس جُطأو٣ر٤س ٢ٛ جُٔٓإ٤ُٝس جُ٘حٖثس ػٖ ئن٬ٍ جُٔٞظق جُؼحّ ذٞجؾرحش ٝ    

ُٝوى ُو٤ص ػ٘ح٣س كحتوس ٖٓ ٓهطِق جُط٣ٍٗؼحش جُٞظ٤ل٤س ك٢ جُؼحُْ ذٓرد أ٤ٔٛس ضكى٣ىٛح 

                                                            
، الصادرة 26، ج ر العدد والمواطن دارةاإل بٌن العالقات بتنظٌم المتعلق، 2877ٌولٌو  63المؤرخ فً  77/222 رقم المرسوممن  26المادة  - 1

 .2877ٌولٌو  65فً 
 .36المادة نفس المرجع،  - 2
 حق وممارسة وتسوٌتها العمل فً الجماعٌة عاتالنزا من بالوقاٌة المتعلق، 2886فبراٌر  65المؤرخ فً  86/61من القانون رقم  15المادة  - 3

 .2886فبراٌر  66، الصادرة فً 65، ج ر العدد اإلضراب
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ٝجٗؼٌحِ آغحٌٛح ػ٠ِ جُٜىف جُٜ٘حت٢ ُِطأو٣د ٝٛٞ ٞٔحٕ قٖٓ ٤ٍْ جٍُٔجكن جُؼحٓس ذحٗطظحّ 

ٝج٠ٍجو.
1
 

ِٓٛكس ضطكون جُٔٓإ٤ُٝس جُطأو٣ر٤س ذطكون جُهطأ أٝ جًُٗد ج٩وج١ٌ ج١ًُ ٣ٌَٗ جػطىجء ػ٠ِ     

جٍُٔكن ٝقٖٓ ٤ٍْ جُؼَٔ ك٤ٚ، ٝج١ًُ ٣طكون ذان٬ٍ جُٔٞظق ذٞجؾد ٖٓ ٝجؾرحش ٝظ٤لطٚ. 

ًٝٛٙ جُٔٓإ٤ُٝس ضهطِق ذ٤ٖ ضأو٣ر٤س ٝٓى٤ٗس أٝ ؾ٘حت٤س، ضرؼح ُطٞجكٍ أًٌحٕ ًَ ٜٓ٘ح، ًٔح إٔ 

جُلؼَ جُٞجقى ج١ًُ ٣وطٍكٚ جُٔٞظق هى ٣ٌَٗ ؾ٣ٍٔس ؾ٘حت٤س ٝٓى٤ٗس ٝضأو٣ر٤س. ٝهى ٣ػحٌ ذٗإٔ 

أ جُطأو٣ر٢ جُطٓحؤٍ قٍٞ ٓوىجٌ جُهطأ جُٔٓطٞؾد ُِٔٓإ٤ُٝس جُطأو٣ر٤س، ٝضوى٣ٍ ٓح ئيج ًحٕ جُهط

ضٍٛف جُٔٞظق ٣٘ط١ٞ ضكص ٓؿحٍ جُهطأ جُطأو٣ر٢ أّ ٫،
2
ئ٫ إٔ ج٩وجٌز ٣ٌٖٔ ُٜح إٔ ضؼل٢  

جُٔٞظق ٖٓ ًٛٙ جُٔٓإ٤ُٝس ٓط٠ ضٞكٍش ٠ٍٖٝ ٫ٗطلحتٜح.
 
 

 ألٔل: ذؼشٚف انًغؤٔنٛح انرأدٚثٛحانفشع ا

٢ٛ جُط٢ ضكٍى ك٢ ٓٞجؾٜس جُٔٞظق جُؼحّ ذٓرد ٓح ٣ٍضٌرٚ ٖٓ أنطحء ض٘ط١ٞ ػ٠ِ ٓؼ٠٘     

ج٩ن٬ٍ ذكٖٓ ٤ٍْ جُؼَٔ جُٞظ٤ل٢ ٝجٗطظحٓٚ.
3
 

٢ٛ ئن٬ٍ جُٔٞظق ذٞجؾرحش ٝظ٤لطٚ ئ٣ؿحذح أٝ ِْرح أٝ ئٕ جُٔٓإ٤ُٝس جُطأو٣ر٤س ذٌَٗ ػحّ     

طٌٞ أقٔى ٌَم ٣ٌحٜ: جُٔٓإ٤ُٝس ًٔح ػٍكٜح جُىًئض٤حٗٚ ػ٬ٔ ٖٓ ج٧ػٔحٍ جُٔكٍٓس ػ٤ِٚ، 

جُطأو٣ر٤س ٢ٛ ٓٓإ٤ُٝس ٖه٤ٛس ٣ُِّ ُطٞجكٍٛح ٝهٞع كؼَ ئ٣ؿحذ٢ أٝ ِْر٢ ٓكىو ضوّٞ ػ٤ِٚ 

جُٔهحُلس جُطأو٣ر٤س.
4
 

 انرأدٚثٛح غٛش انًغؤٔنٛاخ إَٔاع :انفشع انثاَٙ

ز جُٔٞظق ٣ٌٖٔ إٔ ٣إو١ ك٬ٟ ػٖ جُٔٓإ٤ُٝس جُطأو٣ر٤س ئ٠ُ ئغحٌئٕ جُهطأ ج١ًُ ٣وطٍكٚ     

 ٗٞػ٤ٖ آن٣ٍٖ ٖٓ جُٔٓإ٤ُٝس ٛٔح جُٔٓإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س ٝجُٔٓإ٤ُٝس جُٔى٤ٗس.

 انًغؤٔنٛح اندُائٛح نهًٕظف: -01

جُٔٞظق ٖهٙ ػحو١ ٣هٟغ ُِوٞجػى جُٔوٌٍز ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢، ٝئيج ضٞجكٍش أًٌحٕ     

ُرح ك٢ جُؿ٣ٍٔس جُؿ٘حت٤س ك٢ جُلؼَ ج١ًُ جهطٍكٚ هحٓص ػ٤ِٚ جُٔٓإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س، ٝضظٍٜ ؿح

 ؾحٗد ئ٠ُ ؾ٘حت٤ح ػوحذح جُٔٞظق ٣ٓطكن يُي ٗط٤ؿسؾٍجتْ ج٫نط٬ِ ٝجُط٣ٍُٝ ٝجٍُٓهس، ٝ

،جُؼوحخ جُطأو٣ر٢
5
 أْحْٜح ضؿى ج٠ُٝ٧ إٔ ٛٞ ٘حت٤سٝجُؿ جُطأو٣ر٤س جُٔٓإ٤ُٝس ذ٤ٖ ٓح جُطلٍهس ُٝؼَ 

                                                            
الوضع الحالً والوصع المأمول، المعهد القومً  -إسالم إحسان، المسؤولٌة التأدٌبٌة للموظف فً ضوء قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة - 1

 .63لإلدارة، مصر، د.س.ن، ص 
 .266، ص1661ر، مازن لٌلو راضً، الطاعة وحدودها فً الوظٌفة العامة، دار المطبوعات الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مص - 2
 .18مصطفى دمحم أحمد عفٌفً، المرجع السابق، ص  - 3
 .71أحمد رزق رٌاض، المرجع السابق، ص  - 4
 .266ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، مصر، د.س.ن،  ص - 5
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 ٗٙ لسٓهحُ ك٢ ٣طٔػَ جُؿ٘حت٢ جُٔؿحٍ ك٢ جُهطأ أٓح جُٞظ٤ل٤س ذٞجؾرحضٚ جُٔٞظق ٗط٤ؿس ئن٬ٍ

 د جقطٍجّ ُِوحٕٗٞ ٝجُوٞجػى جٌُِٔٔس ُٚ.ٝجؾ ٝٛٞ جُوحٕٗٞ ك٢ ٣ٍٚف

 انًغؤٔنٛح انًذَٛح نهًٕظف:  -02

ئ٠ُ ه٤حّ جُٔٓإ٤ُٝس جُٔى٤ٗس ػ٤ِٚ ك٬ٟ ػٖ   ِٔٞظقهى ٣إو١ جُِٓٞى جٍُٔ٘ٛف ُ    

ٓٓإ٤ُٝطٚ جُطأو٣ر٤س، ػ٘ىٓح ٣٘لً أٍٓج ٌتح٤ْح ؿ٤ٍ ٍٓٗٝع ٣٘طؽ ػ٘ٚ ٌٍٞ ُِـ٤ٍ ئ٫ إٔ ًٛج 

جُهطأ ػ٠ِ جُؼٌّ ٖٓ جُهطأ جُطأو٣ر٢ ٣ٓطُِّ ضكون جٌٍُٟ جُٔٞؾد ُِطؼ٣ٞٝ،
1
كحُٔٞظق  

جُؼحّ ٣هٟغ ُِٔٓإ٤ُٝس جُٔى٤ٗس ذحُطؼ٣ٞٝ، ُٔح ٣طٍضد ػٖ أكؼحُٚ ٖٓ ٌٍٞ ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ 

ج٩وجٌز أٝ جُـ٤ٍ ضطر٤وح ُِٔرىأ جُٔوٌٍ ٩ُُجّ  ًَ ٖٓ ضٓرد ذهطثٚ ك٢ ئُكحم ٌٍٞ ذحُـ٤ٍ 

ذا٬ٚـ ًٛج جٌٍُٟ.
2
 

 انفشع انثانث: حاالخ اَرفاء انًغؤٔنٛح انرأدٚثٛح

ج٧َٚ إٔ ٣ٞجؾٚ جُٔٞظق ٓٓإ٤ُٝطٚ جُطأو٣ر٤س ػ٘ى ضكون ٓوط٤ٟحضٜح ٝكوح ُِ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ     

جُوحتْ، ٌُٝ٘ٚ غٔس أقٞجٍ ٣ٔط٘غ ك٤ٜح ه٤حّ جُٔٓإ٤ُٝس ذحٍُؿْ ٖٓ جٌضٌحذٚ أكؼح٫ ٓٞؾرس 

ُِٔٓإ٤ُٝس.
3
 

 س جُٔٞظق جُطأو٣ر٤س ذٔح ٢ِ٣:ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ إٔ ض٘طل٢ ٓٓإ٤ُٝ    

قحُس جٌٍُٟٝز: ضكظ٠ قحُس جٌٍُٟٝز ًٔحٗغ ٖٓ جُٔٓإ٤ُٝس ذحٛطٔحّ ض٣ٍٗؼ٢، ٝجُط٢  -01

 ضؼ٢٘ قٍِٞ نطٍ ٫ ٣ٌٖٔ وكؼٚ ئ٫ ذحٌضٌحخ جُلؼَ جُٔكظٌٞ.

قحُس ج٩ًٍجٙ أٝ جُوٞز جُوحٍٛز أٝ جُكىظ جُطحٌب: ٖٓ جُؼٞجَٓ جُط٢ ضإغٍ ك٢ ق٣ٍس  -02

، كايج ٓح جٌضٌد جُٔٞظق جُؼحّ ًٍجٙ أٝ قىظ ٠حٌب أٝ هٞز هحٍٛزجُٗهٙ ٝؾٞوٙ ضكص ئ

ٓهحُلس ضأو٣ر٤س ضكص ظٍف ٖٓ ًٛٙ جُظٍٝف كإ ق٣ٍس ج٫نط٤حٌ ضٌٕٞ ٓؼىٝٓس ٝجُؼىجُس 

ضوط٢ٟ جٗؼىجّ جُٔٓإ٤ُٝس ػٖ جُٔهحُلس جُطأو٣ر٤س.
4
 

ظق ذٓرد ضطر٤ن ٗٙ ٫تك٢ ؿ٤ٍ ٍٓٗٝع: ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣وّٞ جُٔٞ جٓط٘حع جُٔٓإ٤ُٝس -03

ذططر٤ن أٝ ض٘ل٤ً ٗٙ ٫تك٢ ٣ٌٕٝٞ ًٛج جُ٘ٙ ؿ٤ٍ ٍٓٗٝع كططٍضد ػ٤ِٚ ٓهحُلس ضأو٣ر٤س، ئ٫ 

إٔ أٗٚ ضو٤٤ىج ُٔرىأ جٍُٔٗٝػ٤س أهٍش جْطػ٘حء ٓكىو ذٟٞجذ١ قط٠ ض٘طل٢ جُٔٓإ٤ُٝس ٢ٛٝ: 

إٔ ٣ٌٕٞ جُٔٞظق جُؼحّ قٖٓ ج٤ُ٘س.ق جُؼحّ ٖٓٔ ٣هطٕٛٞ ذاذىجء جٍُأ١، ٣ٌٕٝٞ جُٔٞظ
5

 

                                                            
 .227مازن لٌلو راضً، المرجع السابق، ص  - 1
، 1667 بسٌونً، الجرٌمة التأدٌبٌة وعالقتها بالجرٌمة الجنائٌة، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة، مصر، عبد الرؤوف هاشم دمحم - 2

 .11ص 
 .351، ص 1664فهد عبد الكرٌم أبو العثم، القضاء اإلداري بٌن النظرٌة والتطبٌق، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، األردن،  - 3
الشٌمً، موانع المسؤولٌة التأدٌبٌة للموظف العام، الطبعة األولى، دار النهضة العربٌة، القاهرة، مصر، د.س.ن، ص ص عبد الحفٌظ علً  - 4

242 - 241. 
 .246نفس المرجع، ص  - 5
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 يضًٌٕ انمشاس انرأدٚثٙ ) انؼمٕتح انرأدٚثٛح ( انًطهة انثانث:

ئٕ جُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س ٢ٛ ًحكس جُطٍٛكحش جُط٢ ضٔحٌْٜح ؾٜس جُؼَٔ ُكلع جُ٘ظحّ ٝجُطحػس     

وجنَ جٍُٔكن، ًُُٝي ٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُٔٞظل٤ٖ جقطٍجّ جُوٞجػى ٝجُٔوط٤ٟحش ُطكو٤ن ج٧ٛىجف 

 جُٜ٘حت٤س ُطِي جُؿٜس.

حٕ ذحُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س كٜٞ ٤ِْٝس ُِٞهح٣س ٖٓ ن٬ٍ جُط٣ِٞف ذطٞه٤غ و٣د ٤ِْٝط٤ٖ ضطؼِوُِطأٝ    

جُؼوٞذس ك٢ قحُس ج٩ن٬ٍ ذحُ٘ظحّ جُؼحّ ٖٓ ؾٜس، ٖٝٓ ؾٜس أنٍٟ ٣ؼطرٍ ٤ِْٝس ٍُوع ٍٓضٌد 

جُٔهحُلحش جُطأو٣ر٤س، ق٤ع ٣ٓٔف ذطٞه٤غ جُؿُجء ػ٠ِ جُٔهحُق ْٞجء ك٢ ٌٚٞز جْطرؼحوٙ ػٖ 

٢ ٌٚٞز ؾُجء أهَ ٖٓ يُي، ٝج١ًُ هى ٣ٌٕٞ ٓؼ٣ٞ٘ح أٝ ٓحو٣ح جٍُٔكن ئيج جْطكحٍ ضو٣ٞٔٚ، أٝ ك

ٝهى ٣ّٔ جُٔٞظق ك٢ ٍٖكٚ أٝ ٓٛحُكٚ.
1
 

ئٕ ٟٕٓٔٞ جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ جُٛحوٌ ػٖ جٍُت٤ّ ج٩وج١ٌ ٣ٌٕٞ ٓٛكٞذح ذاقىٟ جُؼوٞذحش     

جُط٢ ضٟٔ٘طٜح جُوٞج٤ٖٗ ٝجُِٞجتف ٝجُٔكىوز ػ٠ِ ْر٤َ جُكٍٛ، ٝػ٤ِٚ كٖٔ ج١ٌٍُٟٝ جُططٍم 

ؼ٣ٍق جُؼوٞذحش جُطأو٣ر٤س ٝضكى٣ىٛح ٝجُط٢ ٫ذى ػ٠ِ جُِٓطس جُٔهطٛس ذاٚىجٌٛح ٖٞٔ ئ٠ُ ض

 جُوٍجٌ.

 انفشع األٔل: ذؼشٚف انؼمٕتح انرأدٚثٛح

ُْ ضٍو ك٢ ؾَ جُط٣ٍٗؼحش جُٞظ٤ل٤س ضؼ٣ٍلح ُِؼوٞذس جُطأو٣ر٤س ٝٛٞ ٓح أوٟ ئ٠ُ كطف جُرحخ     

 ضٞهؼٚ ج١ًُ جُؿُجءذأٜٗح: " ٬ُؾطٜحوجش جُلو٤ٜس ٍُِٞٚٞ ئ٠ُ ضؼ٣ٍق ٓكىو ق٤ع ضؼٍف

 ذـ٤س ج٩وجٌز ضطهًٙ ج١ًُ جُلٍو١ ج٩ؾٍجء ٝٛٞ ج٢ُٜ٘ٔ، جُهطأ ٍٓضٌد ج٩وجٌز ػ٠ِ جُٔٞظق

 جُٔهحُلس جُطأو٣ر٤س ٝج١ًُ ٖٓ ٖأٗٚ إٔ ضطٍضد ػ٘ٚ ٗطحتؽ ِْر٤س ػ٠ِ ق٤حز جُٔٞظق ". هٔغ

و١ ج١ًُ ضطهًٙ ج٩وجٌز ذأٜٗح: " ج٩ؾٍجء جُلٍجُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س  ٣ٝDelpéréeؼٍف ج٧ْطحي     

ذـ٤س هٔغ جُٔهحُلس جُطأو٣ر٤س ٝج١ًُ ٖٓ ٖأٗٚ إٔ ٣ٍضد ٗطحتؽ ِْر٤س ػ٠ِ ق٤حز جُٔٞظق ".
2
 

٣ٝؼٍكٜح ٌأ١ كو٢ٜ آنٍ ذـ: " جُؼوٞذس جُٔطروس ػ٠ِ جُٔٞظق جًُٔٗد ٫ٌضٌحذٚ نطأ ".     

جُؤؼ٢، ك٢ٜ  ٣ًٝٛد ًٛج جٍُأ١ ئ٠ُ جُوٍٞ ذه٤ٚٞٛس جُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س ٌُٜٞٗح ضطْٓ ذحُطحذغ

ضإغٍ ػ٠ِ جُٔٓحٌ ج٢ُٜ٘ٔ ُِٔٞظق ٝيُي ذكٍٓحٗٚ ٖٓ ذؼٝ ج٫ٓط٤حَجش أٝ ذكٍٓحٗٚ ٖٓ 

جُٞظ٤لس ٗلٜٓح.
3
 

                                                            
، ص 1626، علً جمعة محارب، التأدٌب اإلداري فً الوظٌفة العامة )دراسة مقارنة(، د.ط، دار المطبوعات الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر - 1

142. 
 .77كمال رحماوي، المرجع السابق، ص - 2
والعلوم  أم الخٌر بوقرة، تأدٌب الموظف العام وفقا ألحكام القانون األساسً العام للوظٌفة العمومٌة، مجلة المفكر، العدد التاسع، كلٌة الحقوق - 3

 .66السٌاسٌة، جامعة دمحم خٌضر، بسكرة، ص 
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ك٢ ق٤ٖ ػٍكٜح ج٧ْطحي ػٔحٌ ػٞجذى١ ػ٠ِ أٜٗح: " ٢ٛ جُؼوٞذحش جُٞظ٤ل٤س جُط٢ ضٞهؼٜح     

٣ر٤س ٠روح ُِوٞجػى جُِٓطس جُطأو٣ر٤س جُٔهطٛس ػ٠ِ جُؼحَٓ جُٔ٘ٓٞخ ئ٤ُٚ جٌضٌحخ جُٔهحُلس جُطأو

ٝج٧قٌحّ جُوح٤ٗٞٗس  ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س ٝج٩ؾٍجت٤س جُٔوٌٍز ".
1
 

٣ٌٖٝٔ ضؼ٣ٍق جُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س ػ٠ِ أٜٗح: " جٚط٬ـ ٣وٛى ذٚ ذٛلس ػحٓس جُؿُجء يٝ     

جُ٘ٞػ٤س جُهحٚس ج١ًُ ٣ِكن ذحُٔٞظق جُؼحّ وٕٝ ؿ٤ٍٙ ٖٓ أكٍجو جُٔؿطٔغ،  ك٤إو١ ئ٠ُ 

ح جُٞظ٤ل٤س جُط٢ ٣طٔطغ ذٜح، ْٞجء ذٛلس ٓإهطس أٝ ٜٗحت٤س، ٢ٛٝ قٍٓحٗٚ ٖٓ ذؼٝ أٝ ًَ جُُٔج٣

جُُٔج٣ح جُػحذطس ُٚ ذ٘حء ػ٠ِ ٚلس جُٔٞظق جُؼحّ جُط٢ ٣طٔطغ ذٜح ".
2
 

 انفشع انثاَٙ: ذظُٛف انؼمٕتاخ انرأدٚثٛح

ئٕ جُؼوٞذحش جُطأو٣ر٤س ٝن٬كح ٨ُنطحء ج٤ُٜ٘ٔس هى ضْ قٍٛٛح ًٓ٘ جػطٔحو جُ٘ظْ جُطأو٣ر٤س،     

رغ ٍٓٗػ٘ح ٜٗؽ ذو٤س ض٣ٍٗؼحش جُىٍٝ ج٧نٍٟ، كِْ ٣ؼٍف جُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س ئ٫ أٗٚ هحّ ٝهى جض

ذطٍض٤رٜح ٝضكى٣ىٛح ػ٠ِ ْر٤َ جُكٍٛ، ق٤ع ذىأ ذأنلٜح ٝجٗط٠ٜ ذأٖىٛح ذٔٞؾد جُط٣ٍٗؼحش 

 جُط٢ ضؼحهرص ذٗإٔ ض٘ظ٤ْ جُٔٓحٌ جُٞظ٤ل٢، ٝئٕ جنطِلص ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ذهٛٞ٘ جُط٤٘ٛق.

ئ٠ُ وٌؾط٤ٖ، ًٔح  66/133هحّ ذط٤٘ٛق جُؼوٞذحش جُطأو٣ر٤س ك٢ ج٧ٍٓ كحٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ     

كوى ٚ٘لٜح ئ٠ُ أٌذغ وٌؾحش  06/03ئ٠ُ غ٬ظ وٌؾحش، أٓح ج٧ٍٓ  85/59ٚ٘لٜح جٍُّْٔٞ 

 قٓد ؾٓحٓس ج٧نطحء جٍُٔضٌرس ٖٓ ٠ٍف جُٔٞظق.

٧ٍٓ ٖٓ ج 163ٝػ٠ِ ٞٞء يُي ْ٘ىٌِ أٗٞجع جُؼوٞذحش جُطأو٣ر٤س ًٔح ٌٝوش ك٢ جُٔحوز     

 .جُٔطٟٖٔ جُوحٕٗٞ ج٧ْح٢ْ جُؼحّ ُِٞظ٤لس جُؼ٤ٓٞٔس 06/03ٌهْ 

 ضٛ٘ق جُؼوٞذحش جُطأو٣ر٤س قٓد ؾٓحٓس ج٧نطحء جٍُٔضٌرس ئ٠ُ أٌذغ وٌؾحش ًٔح ٢ِ٣:    

 ػمٕتاخ انذسخح األٔنٗأٔال: 

 .ٚجُط٘ر٤ 

 ج٩ًٗجٌ جٌُطحذ٢. 

 .جُطٞذ٤م 

 ثاَٛا: ػمٕتاخ انذسخح انثاَٛح

  ( أ٣حّ.3( ئ٠ُ غ٬غس )1) ػٖ جُؼَٔ ٖٓ ٣ّٞجُطٞه٤ق 

 .َجُٗطد ٖٓ هحتٔس جُطأ٤ٛ 

 

                                                            
 .225سابق، ص عمار عوابدي، المرجع ال - 1
 .68 - 67، ص ص 1661دمحم ماجد ٌاقوت، التحقٌق فً المخالفات التأدٌبٌة )دراسة مقارنة(، د.ط، منشأة المعارف، اإلسكندرٌة، مصر،  - 2
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 :ثانثا: ػمٕتاخ انذسخح انثانثح

 ( أ٣حّ.8( أ٣حّ ئ٠ُ غٔح٤ٗس )4جُطٞه٤ق ػٖ جُؼَٔ ٖٓ أٌذؼس ) 

 .ٖجُط٣َُ٘ ٖٓ وٌؾس ئ٠ُ وٌؾط٤ 

 .جُ٘وَ ج٩ؾرح١ٌ 

 ساتؼا: ػمٕتاخ انذسخح انشاتؼح

 .جُط٣َُ٘ ئ٠ُ جٍُضرس جُٓل٠ِ ٓرحٍٖز 

 .جُط٣ٍٓف 

ٝضؿىٌ ج٩ٖحٌز ئ٠ُ إٔ ًٛج جُوحٕٗٞ ٣طٔح٠ٖ ٓغ جُوٞج٤ٖٗ جُٓحذوس ك٤ٔح ٣طؼِن ذآٌح٤ٗس إٔ     

ء ذٜح.ؾح جُط٢ ج٧ٌذؼس جُىٌؾحش ئ٠حٌ ك٢ ض٘ٙ جُوٞج٤ٖٗ ج٧ْح٤ْس ػ٠ِ ػوٞذحش أنٍٟ
1
 

 انفشع انثانث: انطثٛؼح انمإََٛح نهؼمٕتح انرأدٚثٛح

٧كؼحٍ جُط٢ ضؼى ٓهحُلس ُِٞجؾرحش جُٞظ٤ل٤س ضوطٍٛ جُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س ػ٠ِ جُٔؼحهرس ػ٠ِ ج    

جُِٔوحز ػ٠ِ ًحَٛ جُٔٞظق جُؼحّ، ك٢ٜ ضٍضر١ جٌضرح٠ح ٝغ٤وح ذحُٜٔحّ جُٔٓ٘ىز ئ٤ُٚ، ًُج كإ 

جُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س يجش ٠ر٤ؼس نحٚس ئيج ضٔص ٓوحٌٗطٜح ذحُؿُجء جُؿ٘حت٢ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، 

ُٓؿٖ جُٔإذى أٝ جُٔإهص، أٝ قرٓح، ػ٠ِ ػٌّ  كٔػ٬ جُؼوٞذس جُؿ٘حت٤س هى ضطٟٖٔ ج٩ػىجّ، أٝ ج

ٓح ٗؿىٙ ك٢ جُوحٕٗٞ جُطأو٣ر٢ ٖٓ ػٍُ ٝئًٗجٌ ًٝٛج جُلٍم ٌجؾغ ئ٠ُ ٠ر٤ؼطٜٔح جُٔهطِلس ٓٔح 

٣إو١ ئ٠ُ جْطو٬ُٜٔح.
2
 

ػ٠ِ جٍُؿْ أٗٚ ٣ٞؾى ضوحٌخ ذ٤ٖ جُؼوٞذط٤ٖ ػ٠ِ جػطرحٌ إٔ ٤ًِٜٔح ضٓطؼ٬ٕٔ ٤ِْٝس ٝجقىز     

ٞظق ٖٓ جُؼٞوز ٍٓز أنٍٟ ئ٠ُ جٌضٌحخ جُٔهحُلحش،ُطكو٤ن ٛىكٜٔح ك٢ ٓ٘غ جُٔ
3
 ٜٗٔحأ ئ٫ 

أٓح  ؿٍجٓس ٓح٤ُس أٝ ْحُرس ُِك٣ٍس ٣ٌٕٞ ٟٜٓٔٞٗح جُؿ٘حت٤س٣هطِلحٕ ك٢ ػىز ٗٞجق٢ كحُؼوٞذس 

جُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س ٗؿى ٟٜٓٔٞٗح جُكٍٓحٕ ٖٓ ٤ُٓز ٖٓ جُُٔج٣ح جُٞظ٤ل٤س، أٓح ٖٓ ٗحق٤س جٌَُٗ 

 ٖٓ ن٬ٍ قٌْ هٟحت٢ أٓح جُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س ٞذس جُؿ٘حت٤س ضٛىٌجُط٢ ضٛىٌ ك٤ٚ جُؼوٞذس كإ جُؼو

كطوٌٍٛح جُِٓطس ج٩وج٣ٌس جُٔهطٛس ػٖ ٣ٍ٠ن هٍجٌ ئوج١ٌ أٝ ضٛىٌ ذكٌْ هٟحت٢ قٓد 

ج٧قٞجٍ،
4
 شضٞكٍح ٓ ئيج جُٞجهغ جٌٍُٟ ٢ٛٝ ذح٩ٞحكس ئ٠ُ جضلحهٜٔح ك٢ ؾٍٞٛ جُٔٓإ٤ُٝس 

ٞذس.جُؼو ضٓطٞؾد جُط٢ جُؿ٣ٍٔس أًٌحٕ
5
 

                                                            
 ، السالف الذكر.65/62من األمر  253المادة  - 1
نٌل شهادة الماستر فً الحقوق، تخصص قانون إداري، دٌدٌش عاشور عفاف، الطعن فً تأدٌب الموظف العام، مذكرة مكملة من متطلبات  - 2

 .26، ص 1622جامعة دمحم خٌضر، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، بسكرة، 
سكندرٌة، بالل أمٌن زٌن الدٌن، التأدٌب اإلداري، دراسة فقهٌة فً ضوء أحكام المحكمة اإلدارٌة العلٌا، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعً، اإل - 3

 .277، ص 1624مصر، 
 .68دمحم ماجد ٌاقوت، المرجع السابق، ص  - 4
 .67عبد الرؤوف هاشم دمحم بسٌونً، المرجع السابق، ص  - 5
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 ٔضٕاتطٓاًخرظح تانرأدٚة اإلداس٘ انثاَٙ: انغهطح انانًثحث 

جُِٓطس ٢ٛ جُوىٌز جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ٣طٔطغ ذٜح جُلٍو أٝ ج٤ُٜثس جُط٢ ضٔ٘ف ٚحقرٜح جُكن ك٢     

جُطٞؾ٤ٚ ٝج٩ٍٖجف، ٖٝٓ غْ ٫ ٣ؿَٞ ُِِٓطس جُطأو٣ر٤س إٔ ضط٘حٍَ ػٖ جنطٛحٚحضٜح أٝ إٔ 

 ٓػَ ًٛج جُط٘حٍَ أٝ جُطل٣ٞٝ.ضلٜٞ ك٤ٚ ؿ٤ٍٛح ذـ٤ٍ ٗٙ هح٢ٗٞٗ ٣ٍٚف ٣ؿ٤ٍ 

ج٩وج١ٌ ٣وّٞ ػ٠ِ ض٣َٞغ ج٫نطٛحٚحش وجنَ ؾٜحش ج٩وج٣ٌس ك٢ جُىُٝس ٝجُط٢ ٫  كحُط٘ظ٤ْ    

 ضطكون ئ٫ ذٞؾٞو هٞجػى هح٤ٗٞٗس ضَٞع ِْطحش ٝؾىش ُط٘ظ٤ْ جُؼَٔ ج٩وج١ٌ ٝضو٤ْٓ جُٜٔحّ.   

ؼوٞذحش جُطأو٣ر٤س جُط٢ ضٞهغ ُٝوى أْ٘ى جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ج٫نطٛح٘ جُطأو٣ر٢ قٓد ِْْ جُ    

ػ٠ِ جُٔٞظق ئ٠ُ جُِٓطس جٍُتح٤ْس ٝقىٛح ذٔٗحًٌس ٤ٛثحش أنٍٟ أْ٘ىش ُٜح ٜٓحّ ئٚىجٌ 

جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢، ٝئٕ أًػٍ ٓح ٤ٔ٣ُ جُ٘ظحّ جُطأو٣ر٢ ٛٞ ٠حذغ جُِٓطس ج١ًُ ٣ؼطرٍ هٞجّ ٝؾٍٞٛ 

 جُطأو٣د.

 ٘انًطهة األٔل: انغهطح انًخرظح تانرأدٚة فٙ انرششٚغ اندضائش

جُؿُجت١ٍ ٗؿىٙ هى  كحٍُٔٗع، جُ٘ظحّ جُطأو٣ر٢ جُٔطرغ ك٢ جُؿُجتٍ ٛٞ جُ٘ظحّ جٍُتح٢ْ ئٕ    

أْ٘ى ٜٓٔس جُطأو٣د ُِِٓطس جٍُتح٤ْس، ٝأٗٗأ ُؿ٘س ػ٠ِ ٌَٖ ٤ٛثس ضىػ٠ ُؿ٘س ٓطٓح٣ٝس 

ج٧ػٟحء ضهطٙ ذحُ٘ظٍ ك٢ جُٔٓحتَ جُهحٚس ذحُٔٞظل٤ٖ ٝجُط٢ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح ٓٓأُس جُطأو٣د،
1
 

إٔ ٩وجٌز جُٔٞظلس ضوّٞ ذؿ٤ٔغ ج٩ؾٍجءجش جُطأو٣ر٤س، ًِٓطس ج٫ضٜحّ ِْٝطس ذح٩ٞحكس ئ٠ُ 

جُطكو٤ن ٝ ِْطس ضٞه٤غ جُؼوٞذس، ٝػ٤ِٚ كإ ٞٔحٗس جُك٤ىز ٞٔحٗس هى ٫ ضؿى ضطر٤وح كؼ٤ِح ك٢ 

ًٛج جُ٘ظحّ جُطأو٣ر٢، ٝيُي ٗظٍج ٧ٕ ِْطس ج٫ضٜحّ ٝجُؼوحخ ضطكٌْ ذٜح ج٩وجٌز كو١، ٓٔح هى 

ٕ ضكو٤ن جُؼىجُس ٝج٩ٗٛحف ُِٔٞظق جُؼحّ، ًٔح هى ٣إو١ ًٛج ئ٠ُ ج٩كٍج٠ ك٢ ٣لوىٛح يُي ضٞجَ

جْطؼٔحٍ جُِٓطس جُطأو٣ر٤س.
2
 

ئٕ جُ٘ظحّ جٍُتح٢ْ ك٢ جُطأو٣د ٣ؼطٍف ُ٪وجٌز جُٔٞظلس ذحُكن ك٢ جُطكٌْ ك٢ ج٩ؾٍجءجش     

حّ جُٗرٚ هٟحت٢ جُطأو٣ر٤س ٖٝٓ أْٛ ػ٤ٞذٚ جُٔٓحِ ذٔرىأ جُك٤ىز ك٢ جُٔطحذؼس جُطأو٣ر٤س، أٓح جُ٘ظ

ك٤وّٞ ػ٠ِ أْحِ ُٗع جُِٓطس جُطأو٣ر٤س ٖٓ ج٩وجٌز ٝؾؼَ ِْططٚ ٓوٌٛٞز ػ٠ِ ضٞؾ٤ٚ 

ج٫ضٜحّ، ٣ٝٓطٜىف ًٛج جُ٘ظحّ ضكو٤ن ٞٔحٗحش أًػٍ كؼح٤ُس ُِٔٞظق.
3
 

كٖٔ ن٬ٍ ٓح ْرن ٗؿى إٔ جُ٘ظحّ جُطأو٣ر٢ جُؿُجت١ٍ ك٢ جُٞظ٤لس جُؼحٓس ٗظحّ ٣ؿٔغ ذ٤ٖ     

ٚ هٟحت٢ ك٢ ػ٤ِٔس جُطأو٣د، كحٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ قحٍٝ ج٧نً ذ٤ُٔٔجش جُ٘ظحّ جٍُتح٢ْ ٝجُٗر

 ًَ ٖٓ جُ٘ظح٤ٖٓ ٝضؿ٘د ػ٤ٞخ ًَ ٜٓ٘ٔح، ًٝٛج ٓح ْ٘ٞٞكٚ ك٢ جُلٍٝع جُطح٤ُس.

                                                            
 .13دٌدٌش عاشور عفاف، المرجع السابق، ص  - 1
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 انفشع األٔل: انغهطح انًخرظح تانرأدٚة تانُغثح نؼمٕتاخ انذسخرٍٛ األٔنٗ ٔانثاَٛح

ٞه٤غ جُؼوٞذس ٖٓ جُىٌؾس ج٠ُٝ٧ ٝجُػح٤ٗس، ُوى أػط٠ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ُِِٓطس جٍُتح٤ْس ض    

وٕٝ إٔ ٣ِطُّ ذحْطٗحٌز أ١ ؾٜس أ١ جُطو٤ى ذٍأ٣ٜح ٓح ػىج ْٔحع ض٤ٞٞكحش ٖٓ جُٔؼ٢٘، ًٝٛج 

 جُِٓطس ضطهًجُلوٍز ج٠ُٝ٧ ق٤ع ٗٛص ػ٠ِ أٗٚ: " 06/03ٖٓ ج٧ٍٓ  165ٓح هٟص ذٚ جُٔحوز 

 ذؼى ٝجُػح٤ٗس ٠ُج٧ٝ جُىٌؾس  ٖٓ سجُطأو٣ر٤ جُؼوٞذحش ٓرٌٍ ذوٍجٌ  جُطؼ٤٤ٖ ٤حشق٬ٚ ُٜح جُط٢

..." ٝذحٍُؾٞع ئ٠ُ جٍُّْٔٞ جُط٘ل١ً٤ ٌهْ جُٔؼ٢٘  ٖٓ ًطحذ٤س ٤كحشضٞٞ ػ٠ِ ُٜٛٞحق

ذحُ٘ٓرس ُِٔٞظل٤ٖ ٝأػٞجٕ ج٩وجٌز ج٣ًٍُُٔس  جُٔطؼِن ذِٓطس جُطؼ٤٤ٖ ٝجُط٤٤ٍٓ ج٩وج١ٌ 90/99

إٔ جُٔحوز ج٠ُٝ٧ ٓ٘ٚ هى ٝج٣٫ُٞحش ٝجُرِى٣حش ٝجُٔإْٓحش جُؼ٤ٓٞٔس يجش جُطحذغ ج٩وج١ٌ ٗؿى 

 قٍٛش ِْطحش جُطؼ٤٤ٖ جُط٢ ضِٔي ذحُٔوحذَ ِْطس جُطأو٣د ك٢:

 ج٣ٍَُٞ ك٢ ٓح ٣هٙ ٓٓطهى٢ٓ ج٩وجٌز ج٣ًٍُُٔس. -

 جُٞج٢ُ ك٢ ٓح ٣هٙ ٓٓطهى٢ٓ ج٣٫ُٞس. -

 ٌت٤ّ جُٔؿِّ جُٗؼر٢ جُرِى١ ك٢ ٓح ٣هٙ ٓٓطهى٢ٓ جُرِى٣س. -

٣هٙ ٓٓطهى٢ٓ جُٔإْٓس. ٓٓإٍٝ جُٔإْٓس جُؼ٤ٓٞٔس يجش جُطحذغ ج٩وج١ٌ ك٢ ٓح -
1

 

 حاخ انذسخرٍٛ انثانثح ٔانشاتؼ: انغهطح انًخرظح تانرأدٚة تانُغثح نؼمٕتانفشع انثاَٙ

ضطٔطغ جُِٓطس جُط٢ ُٜح ٬ٚق٤س جُطؼ٤٤ٖ ذِٓطس ضٞه٤غ جُؼوٞذحش جُطأو٣ر٤س ٖٓ جُىٌؾس جُػحُػس     

طٟٞ جُؼوٞذحش جُطأو٣ر٤س ٝجٍُجذؼس ٌُٖ ذؼى جْطٗحٌز ٝأنً ٌأ١ جُٔؿِّ جُطأو٣ر٢ جُُِّٔ ػ٠ِ ٓٓ

 06/03ٖٓ ج٧ٍٓ ٌهْ  165ٖٓ جُىٌؾس جُػحُػس ٝجٍُجذؼس ق٤ع ٗٛص جُلوٍز جُػح٤ٗس ٖٓ جُٔحوز 

 جُػحُػس جُىٌؾس  ٖٓ جُطأو٣ر٤س جُؼوٞذحش  جُطؼ٤٤ٖ ٤حشق٬ٚ ُٜح جُط٢ جُِٓطس ضطهً ػ٠ِ ٓح ٢ِ٣: "

 ػٟحءج٧ جُٔطٓح٣ٝس سجُِؿ٘س ج٩وج٣ٌ  ٖٓ جُُِّٔ جٍُأ١ أنى ذؼى ٓرٌٍ، ذوٍجٌ ٝجٍُجذؼس

 ك٢ ػ٤ِٜح سجُٔطٍٝق جُو٤ٟس ك٢ ضػرص إٔ ٣ؿد ٝجُط٢ ضأو٣ر٢، ًٔؿِّ جُٔؿطٔؼس جُٔهطٛس،

". ئنطحٌٛح ضح٣ٌم  ٖٓ جذطىجء ٣ٞٓح ( 45 )  ٝأٌذؼ٤ٖ نٔٓس ٣طؼىٟ ٫ أؾَ
2
 

ٖٓ ن٬ٍ ٓح ْرن ٣طر٤ٖ إٔ جٍُٔٗع ٓ٘ف ٜٓٔس جُطأو٣د ُِِٓطس جٍُتح٤ْس ٝأٗٗأ ذؿحٗرٜح ُؿ٘س     

ٓٓطٟٞ ًَ ٤ٛثس أٝ ِْي ئوج١ٌ  ضىػ٠ "جُِؿ٘س جُٔطٓح٣ٝس ج٧ػٟحء" ضهطٙ ذحُ٘ظٍ ك٢  ػ٠ِ

جُٔٓحتَ جُلٍو٣س جُهحٚس ذحُٔٞظل٤ٖ ٝجُط٢ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح ٓٓأُس جُطأو٣د كطؿطٔغ ك٢ ٓؿِّ ُِطأو٣د، 

ٝضى٢ُ ذٍأ٣ٜح ج٫ْطٗح١ٌ ؿ٤ٍ جُُِّٔ ٝج٫نط٤ح١ٌ ك٢ ػوٞذحش جُىٌؾس ج٠ُٝ٧ ٝجُػح٤ٗس، 

 ح١ٌ ك٢ ػوٞذحش جُىٌؾس جُػحُػس ٝجٍُجذؼس ٝجُط٢ ضططِد ُطٞه٤ؼٜح ٓٞجكوطٜح.ٝج٩ُُج٢ٓ ج٩ؾر

 

                                                            
ر اإلداري بالنسبة للموظفٌن المتعلق بسلطة التعٌٌن والتسٌٌ، 2886مارس  16المؤرخ فً  86/88من المرسوم التنفٌذي رقم  62المادة  - 1
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انؼمٕتح انرأدٚثٛحانًطهة انثاَٙ: ضٕاتظ   

ئيج ًحٗص جُِٓطس جُطأو٣ر٤س ضطٔطغ ذِٓطس ضوى٣ٍ٣س ك٢ ض٤٤ٌق جُٔهحُلحش جُطأو٣ر٤س ٝجنط٤حٌ ٓح     

ٟغ ئ٠ُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔرحوب ضه٣٘حْرٜح ٖٓ ؾُجء، كإ ًٛٙ جُِٓطس ٤ُٓص جٓط٤حَج ضك٤ٌٔح ذَ 

ٝجُٟٞجذ١ جُوح٤ٗٞٗس  جُط٢ ٣ؿد إٔ ضٍجػ٤ٜح هرَ ضٞه٤غ جُؿُجء ػ٠ِ جُٔٞظق جُٔهحُق، ٝئٕ 

ػىّ جقطٍجٜٓح ٣إو١ ئ٠ُ ذط٬ٕ جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢، ك٢ٜ ضٞكٍ ُِٔٞظق ٞٔحٗس ٛحٓس ٝضٌلَ ُٚ 

 ػىّ ضؼٓق ج٩وجٌز ك٢ جْطؼٔحٍ ِْططٜح جُطوى٣ٍ٣س ك٢ ٓؿحٍ جُطأو٣د.

جْس جُٟٞجذ١ جُط٢ ضكٌْ جُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س ضططِد جُططٍم ئ٠ُ ٓرىأ ٍٖػ٤س جُؿُجء ٝوٌ    

جُطأو٣ر٢ ٖٝه٤ٛطٚ )جُلٍع ج٧ٍٝ( غْ ٓرىأ جُٔٓحٝجز ٝض٘حْد جُؿُجء جُطأو٣ر٢ )جُلٍع جُػح٢ٗ(، 

 ًًٝج ٓرىأ ضٓر٤د جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ )جُلٍع جُػحُع(.

 ّاندضاء انرأدٚثٙ ٔشخظٛرششػٛح  انفشع األٔل: يثذأ

٣وط٢ٟ ًٛج جُٔرىأ إٔ ٣ٌٕٞ جُؿُجء جُٔٞهغ ٖٓ ذ٤ٖ جُؿُجءجش جُط٢ ٗٙ ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ ًٛج     

ٖٓ ؾٜس ٖٝٓ ؾٜس أنٍٟ ٣ؿد إٔ ٫ ٣ّٔ ًٛج جُؿُجء ئ٫ جُٗهٙ ج١ًُ جٌضٌد جُٔهحُلس 

 جُطأو٣ر٤س.

 ندضاء انرأدٚثٙأٔال: يثذأ ششػٛح ا

ءجش جُطأو٣ر٤س ػ٠ِ ْر٤َ جُكٍٛ ئٕ ٓرىأ ٍٖػ٤س جُؿُجء جُطأو٣ر٢ ٣ؼ٢٘ ضكى٣ى جُؿُج    

ٝٞرطٜح ذ٘ٛٞ٘ ض٣ٍٗؼ٤س أٝ ض٘ظ٤ٔ٤س، ك٬ ٣ؿَٞ ُِِٓطس جُطأو٣ر٤س إٔ ض١ِٓ ػوٞذحش ػ٠ِ 

جُٔٞظق جُؼحّ ُْ ٣٘ٙ جُ٘ٙ ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ.
1
 

كحُٔوٛٞو ذٔرىأ ٍٖػ٤س جُؿُجء جُطأو٣ر٢ ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٣لٍٜ ػ٠ِ ج٩وجٌز هرَ ضٞه٤ؼٜح ًُٜج     

ج٤ٖٗ ٝجُٔرحوب جُؼحٓس جُط٢ ؾحءش ٓ٘ظٔس ُٚ، ك٬ ٣ؿَٞ ُِِٓطس جُؿُجء ٌٍٞٝز جقطٍجّ جُوٞ

 جُطأو٣ر٤س إٔ ضٞهغ ػ٠ِ ٍٓضٌد جُٔهحُلس  جُطأو٣ر٤س ؾُجء ُْ ٣وٌٍ ض٣ٍٗؼ٤ح.

كًٜج جُٔرىأ ٣طٔػَ ك٢ ٌٍٞٝز ضٞه٤غ جُؼوٞذس ك٢ جُكىٝو ٝجُ٘طحم ج١ًُ ٣كىوٙ جٍُٔٗع ك٬    

ٍٟ ٝئ٫ ًحٕ أن ذؼوٞذحش جٍُٔٗع قىوٛح جُط٢ جُؼوٞذحش ضٓطط٤غ ِْطحش جُطأو٣د إٔ ضٓطرىٍ

 ُٝٞ جٍُٔٗع ػ٤ِٜح ٣٘ٙ ُْ ضأو٣ر٤س ػوٞذس ضٞه٤غ ٣ؿَٞ ك٬ ٝػ٤س،جٍُٔٗ ُٔرىأ ٓهحُلح هٍجٌٛح

 ٧ٕ ،جُؼحَٓ ٖٓ ٌٞح ػ٠ِ ذ٘حء ضٞه٤ؼٜح ًحٕ ُٞ ٝ قط٠ جُٔوٌٍز جُؼوٞذحش ٖٓ ج٧نق ًحٗص

ج٧ٌٓٞ جُط٢ قىوٛح جُوحٕٗٞ  ًٍُٓ جُٔٞظق ٝجُؼوٞذحش جُطأو٣ر٤س جُط٢ ٣ؿَٞ ضٞه٤ؼٜح ػ٤ِٚ ٖٓ

٫ٝ ٣ؿَٞ ج٫ضلحم ػ٠ِ ٓهحُلطٜح.
2
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 ثاَٛا: يثذأ شخظٛح انؼمٕتح انرأدٚثٛح

 ٖه٤ٛس ٓرىأ ضأ٤ًى ك٢ هٍٕٝ ذؼىز جُٞٞؼ٤س ج٧ٗظٔس ج٤ٓ٬ْ٩س ج٣ٍُٗؼسْروص ُوى     

 هللا هٍٞ ك٢ ج٣ٌٍُْ جُوٍإٓ ٝٛٞ ج٢ٓ٬ْ٩ جُط٣ٍٗغ أَٚ ك٢ ػ٤ِٚ جُ٘ٙ ٌٝو ق٤ع جُؼوٞذس،

1.﴾ َتزُِر وَازِرَةٌ ِوْزَر أُْخرَىَوال َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ِإاله َعلَْيَيا َوال   ﴿ :٠ُضؼح
 

 جُؼوٞذحش ضهٟغذٜ٘ٛح: "  142ك٢ جُٔحوز  1996ًٔح أهٍٙ جُىْطٌٞ جُؿُجت١ٍ ُٓ٘س     

"، ٝجُٗه٤ٛس جٍُٗػ٤س ٓرىأ١ ئ٠ُ جُؿُجت٤س
2
ق٤ع ٣ؼطرٍ ًٛج جُٔرىأ ج٤ًٍُُز ج٧ْح٤ْس ك٢  

ٕٞ جُؿ٘حت٢، كحُٔٓإ٤ُٝس ضٌٕٞ ٖه٤ٛس ػ٠ِ ٍٓضٌد جُؿ٣ٍٔس وٕٝ ؿ٤ٍٙ ٝٛٞ ٗلّ جُوحٗ

 جُ٘ظحّ جُٓحتى ك٢ جُ٘ظحّ جُطأو٣ر٢ ك٢ ٓؿحٍ جُٞظ٤لس جُؼحٓس.

إٔ جُٔٞظق ٣ٌٕٞ ٓٓإ٫ٝ ػٖ ج٧كؼحٍ ٝجُٔهحُلحش  جُطأو٣ر٤س جُؼوٞذس ٖه٤ٛس ٔرىأ٣وٛى ذ    

 ػ٠ِ ئ٫ جُؼوٞذس ضٞهغ ٫ ٔٞظل٤ٖ، أ١ إٔجُط٢ ٣ٍضٌرٜح ٝجُط٢ ضوغ ػ٠ِ ػحضوٚ وٕٝ ؿ٤ٍٙ ٖٓ جُ

.جُطأو٣ر٤س جُٔهحُلس جٌضٌد ٖٓ
3
 

 انفشع انثاَٙ: يثذأ انًغأاج ٔذُاعة اندضاء انرأدٚثٙ

ٍٖػ٤س جُؿُجء ٛ٘حى ه٤ٞو أنٍٟ ضٍو ػ٠ِ ضٞه٤غ جُؿُجء ج٩وج١ٌ ضوّٞ ئ٠ُ ؾحٗد ٓرىأ     

 ٣ٌٕٞ ٝإٔ جُؼوٞذس ضٞه٤غ ك٢ جُٔٞظل٤ٖ ذ٤ٖ جُٔٓحٝجز ٌٍٞٝز ك٢ ضطٔػَ جُطأو٣ر٢ ٖٝه٤ٛطٚ،

 .جٍُٔضٌرس ٝجُٔهحُلس جُٔوىٌز جُؼوٞذس ذ٤ٖ ض٘حْد ٛ٘حى

 أٔال: يثذأ انًغأاج فٙ انؼمٕتح انرأدٚثٛح 

جُٔٞجغ٤ن ٝج٧ٗظٔس جُى٤ُٝس ك٢ ئٌْحء ًٛج جُٔرىأ ٖٓ ن٬ٍ  ج٤ٓ٬ْ٩س ج٣ٍُٗؼسْروص ُوى     

وهاِميَن  اْ قَ ُكوُنو   َمُنواْ َءاِذيَن  َيا الَ أَيُّ ي َ  ﴿ :جُ٘ٙ ػ٤ِٚ ك٢ جُؼى٣ى ٖٓ ج٣٥حش جُوٍآ٤ٗس ٜٓ٘ح هُٞٚ ضؼح٠ُ
ُ أَْوَلى بِِيَما  أَ ا  ُكْن َغنِي ًّ يه ْنُفِسُكْم أَِو اْلوَاِلَدْيِن وَاألَْقرَبِيَن ِإْن  أَ   َء َّللِه َوَلْو َعَلىآبِاْلِقْسِط ُشَيدَ  ْو فَِقيرًا فَ اَّلله

َ َكاَن بَِما َتْعَمُلوَن خَبِيرًا  اْ أَْو ُتْعرُِضو   ِإْن تَ ْلُواْ وَ   اْلَيَوى أَْن َتْعِدُلواْ   اْ فَ َل تَتهبُِعو   4.﴾ فَ ِإنه اَّلله

 ْٞج٤ْس جُٔٞج٤٘٠ٖ ًَذٜ٘ٛح: "  29ك٢ جُٔحوز  1996ًٔح أهٍٙ جُىْطٌٞ جُؿُجت١ٍ ُٓ٘س     

 أٝ جُؿّ٘ أٝجُؼٍم  أٝ جُُٔٞى ئ٠ُ ْررٚ ٣ؼٞو ض٤٤ُٔ ذأ١ ٣طًٌع إٔ ٣ٌٖٔ ٫ٝ .جُوحٕٗٞ أٓحّ

 ". جؾطٔحػ٢ أٝ ٖه٢ٛ آنٍ ظٍف أٝ ٠ٍٖ أ١ أٝ جٍُأ١

                                                            
 من سورة األنعام. 253اآلٌة  - 1
2

 26، المؤرخ فً 61/62، المتمم بالقانون رقم 2885دٌسمبر  67ادرة فً ، الص65، ج ر العدد 2885نوفمبر  17من دستور  231المادة  -

، ج ر العدد 1667نوفمبر  24، المؤرخ فً 67/87، والمعدل بموجب القانون رقم 1661أفرٌل  23، الصادرة فً 14، ج ر العدد 1661أفرٌل 

 .1667نوفمبر  25، الصادرة فً 52
 .368ص بالل أمٌن زٌن الدٌن، المرجع السابق،  - 3
4

 من سورة النساء. 224اآلٌة  -
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 جُط٤٤ُٔ ٣ؿَٞ ٫ص ذوُٜٞح: " ٗٛٝجُط٢  27ٖٓ ن٬ٍ جُٔحوز  06/03ج٧ٍٓ ٌهْ  أهًٍٔح     

 جُٗه٤ٛس ظٍٝكْٜ ٖٓ ظٍف أ١ ذٓرد أٝ أِْٜٚ أٝ ؾْٜ٘ٓ أٝ آٌجتْٜ ذٓرد جُٔٞظل٤ٖ ذ٤ٖ

 ." ؾطٔحػ٤س٫أٝ ج

 ْٞجء ؾ٤ٔؼْٜ جُٔٞظل٤ٖ ذ٤ٖ جُط٤٤ُٔ ػىّ ذٜح ٣وٛى سجُطأو٣ر٤ جُؼوٞذس أٓحّ كحُٔٓحٝجز ٝٓ٘ٚ    

 ظٍٝف ضٔحغِص ٠حُٔح ٝيُي، ذٛىوٛح جُٔطرؼس ج٩ؾٍجءجش أٝ جُؼوٞذس ذطٞه٤غ ٣طؼِن ك٤ٔح

،ج٢ُٜ٘ٔ ُِهطأ جٌضٌحذْٜ ٬ٓٝذٓحش
1
ٝٓوط٠ٟ ًٛج جُٔرىأ أٗٚ ٤ُّ ٖٓ جُؿحتُ إٔ ضهطِق  

ْٜ ج٫ؾطٔحػ٤س ٝجُٔٓإ٤ُٝحش جُط٢ جُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س جُٔطروس ػ٠ِ جُٔٞظل٤ٖ ذحنط٬ف ٝٞؼ٤ط

٣طوِىٜٝٗح،  ٓط٠ ًحٗص ج٧نطحء جٍُٔضٌرس ٝجُظٍٝف جُط٢ ضٔص ك٤ٜح ٝآغحٌٛح ٓٞقىز.
2
 

 ثاَٛا: يثذأ ذُاعة اندضاء انرأدٚثٙ يغ انًخانفح انرأدٚثٛح

 جُؿُجء ٗٞع ٝ جُٔهحُلس نطٌٞز وٌؾس ذ٤ٖ ج٬ُٔتٔس ٍٓجػحز ٝؾٞخ جُٔرىأ ًٛج ٣وط٢ٟ    

 جُؿُجء ذحنط٤حٌ جُطأو٣ر٤س جُِٓطس ه٤حّ ن٬ٍ ٖٓ جُٔرىأ ًٛج ٣طكون ٝ ٙٝٓوىجٌ جُٔلٍٜٝ

.جٍُٔضٌد ًُِٗد جُٔ٘حْد
3
 

ذًٜج جُٔرىأ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ضٞجَٕ ذ٤ٖ ًَ ٖٓ جُؿُجء جُطأو٣ر٢ ٝجُٔهحُلس جُطأو٣ر٤س،   ٛىو٣    

ىٟ ذٔؼ٠٘ إٔ جُٔٞظق جُٔهحُق ٣طؼحهد ذؿُجء ٣ط٘حْد ٓغ جُٔهحُلس جُط٢ جٌضٌرٜح، ٝأ٫ ضطؼ

جُِٓطس جُطأو٣ر٤س يُي ذطٞه٤غ أ١ ٖٓ جُؿُجءجش جُٔٗىوز ػ٠ِ ٓهحُلس ٫ ضَٛ ئ٠ُ ًٛج جُكى ٖٓ 

جْطكوحم ٓػَ ًٛٙ جُؿُجءجش ٝئ٫ جضٛق جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ جُٔطٟٖٔ ًُٜٙ جُؿُجءجش ذحُـِٞ ك٢ 

جُطوى٣ٍ.
4
 

ُؼوٞذس ذك٤ع ضوىٌ ج 161جْطوٍجء ٗٙ جُٔحوز  06/03ٝهى ٗٙ ػ٠ِ ًٛج جُٔرىأ ج٧ٍٓ ٌهْ     

جُطأو٣ر٤س ض٘حْرح ٓغ جُظٍٝف جُٔك٤طس ذحُٔٞظق جُٔهطة ٝجُط٢ أوش ذٚ ئ٠ُ جٌضٌحخ ٓػَ ًٛٙ 

جُٔهحُلحش.

                                                            
ً عمراوي حٌاة، الضمانات المقررة للموظف العام خالل المساءلة التأدٌبٌة فً ظل التشرٌع الجزائري، مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماجستٌر ف - 1

 .24، ص 1621ٌاسٌة، باتنة، الجزائر، العلوم القانونٌة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، جامعة الحاج لخضر، كلٌة الحقوق والعلوم الس
 .266كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 2
 .167دمحم األحسن، المرجع السابق، ص  - 3
 .326بالل أمٌن زٌن الدٌن، المرجع السابق، ص  - 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثاَٙم اننفظــــا

يا ن  ي  أد رار الت 
 
هة الق ات اإلدارب ة لمواج   آللت 
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 ٖٓ ؾِٔس ذحضهحي جُطأو٣ر٤س جُِٓطس ضطكٍى جُٔٞظق هرَ ٖٓ جُطأو٣ر٢ جُهطأ ٝهٞع ذٔؿٍو     

 جُهطأ ذط٤٤ٌق ضوّٞ عق٤، ج٧ن٤ٍ ًٛج ػ٠ِ جُؼوٞذس ضٞه٤غ ن٬ُٜح ٖٓ ضٜىف ج٩ؾٍجءجش

 جُؿُجء ذطٞه٤غ ضوّٞ غْ ػ٤ِٜح جُٔ٘ٛٞ٘ ج٤ُٜ٘ٔس ج٧نطحء وٌؾحش ٖٞٔ ٝض٤٘ٛلٚ جُطأو٣ر٢

 جُٔ٘حْد.

 ٓؼٜح ضطكون ذٌٛٞز ئضرحػٜح ٣طؼ٤ٖ جُط٢ ج٩ؾٍجءجش ًٛٙ ذٌَ ه٤حٜٓح ذٛىو ٢ٛٝ ٌُٖٝ    

 أقٌحّ نٍم ٗلٓٚ ُٚ ُْٞص ٖٓ ًَ ػ٠ِ جُؼوٞذس ضٞه٤غ ٢ٛٝ ٧ؾِٜح أٝؾىش جُط٢ جُـح٣س

 أٝ هٟحت٢ ٖرٚ أٝ هٟحت٤ح جُطأو٣د ًحٕ ْٞجء ٣ططِد يُي ًَ كحٕ، ٣ٗـِٜح جُط٢ جُٞظ٤لس

 ج٩وجٌز ضؼٓق جقطٔح٫ش ٞى جُٔٞظق قٔح٣س ضٌلَ جُط٢ جُٟٔحٗحش ٖٓ ؾِٔس ضٞكٍ ٌتح٢ْ،

 ٛحض٤ٖ ذ٤ٖ جُطٞجَٕ ٖٓ ٗٞع ُلٍٜ ٝيُي جُطوى٣ٍ٣س ِْطحضٜح جْطؼٔحٍ ك٢ ٝجٗكٍجكٜح

 ك٢ جُٔٞظق ِٝٓٛكس جُؼوحخ ضٞه٤غ ك٢ ج٩وجٌز ِٓٛكس ٢ٛٝ ٖجُٔطٞج٣َط٤ جُِٔٛكط٤ٖ

 .قوٞهٚ ؾ٤ٔغ ُٚ ضٟٖٔ ػحوُس ضأو٣ر٤س ٓٓحءُس

وٌجْس جُٟٔحٗحش ج٩وج٣ٌس ُٔٞجؾٜس جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ ٘ططٍم ك٢ ًٛج جُلَٛ ئ٠ُ ْٝػ٤ِٚ     

 ٖٓ ن٬ٍ جُٔرحقع جُطح٤ُس: جُط٢ ًٍْٜح جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ

 ذوس ػ٠ِ ضٞه٤غ جُؿُجء.جُٟٔحٗحش جُٓحجُٔركع ج٧ٍٝ:  

 جُٟٔحٗحش جُٔؼحٍٚز ػ٠ِ ضٞه٤غ جُؿُجء.جُٔركع جُػح٢ٗ: 

 جُٔركع جُػحُع: جُٟٔحٗحش ج٬ُقوس ػ٠ِ ضٞه٤غ جُؿُجء.
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 انًثحث األٔل: انضًاَاخ انغاتمح ػهٗ ذٕلٛغ اندضاء

ٖ ضٌٖٔ ًٛٙ جُٟٔحٗحش ك٢ ج٩ؾٍجءجش جُطأو٣ر٤س أغ٘حء كطٍز ج٫ضٜحّ ٝجُطكو٤ن جُط٢ ضٟٔ    

ُِٔٞظق ػىّ جُطؼٍٜ ٬ُٞطٜحو ٝجُطؼٓق ٖٓ ٠ٍف جُِٓطس جُطأو٣ر٤س، ٝضٌلَ ُٚ جُطٔأ٤ٗ٘س 

جُطحٓس، ٝضٌلَ ٖٓ ؾحٗد آنٍ ِٓٛكس ج٩وجٌز ك٢ ًٗق جُؿ٣ٍٔس ٬ٓٝقوس جُٔٞظق جُٔهطة 

ٝٓؼحهرطٚ ذٔح ٣كون ك٢ آنٍ ج٧ٍٓ قٖٓ ٤ٍْ جُؼَٔ ك٢ جٍُٔجكن جُؼحٓس ذحٗطظحّ ٝج٠ٍجو.
1
 

جُٔركع ٖٓ ن٬ٍ جُططٍم ُِٟٔحٗحش جُط٢ ضٓرن ضٞه٤غ جُؿُجء ك٢ جُٔؿحٍ ْٞف ٗؼحُؽ ًٛج     

جُطأو٣ر٢ جُؿُجت١ٍ، ًُُي ٗوْٓ وٌجْس ًٛج جُٔركع ئ٠ُ غ٬غس ٓطحُد ك٢ جُٔطِد ج٧ٍٝ 

ٗططٍم ئ٠ُ ٓلّٜٞ جُٔٞجؾٜس، أٓح جُٔطِد جُػح٢ٗ ك٘ططِغ ك٤ٚ ػ٠ِ ٓلّٜٞ قن جُىكحع، ٝذحُ٘ٓرس 

 ٠ ٟٕٓٔٞ جُطكو٤ن.ئ٠ُ جُٔطِد جُػحُع ٗركع ك٤ٚ ػِ

 انًٕاخٓحيثذأ انًطهة األٔل: 

 ٝجُؼىجُس ج٩ٗٛحف هٞجػى٧ٕ   ،ػٜ٘ح ٫ ؿ٠٘ ًر٤ٍز أ٤ٔٛس ٣ٌط٢ٓ جُٔٞجؾٜس ٓرىأ ئٕ    

 ج٬٠٫ع ٖٓ ٝض٤ٌٔ٘ٚ ئ٤ُٚ جُٔ٘ٓٞذس ج٧نطحء ذؿِٔس جًُٔٗد جُٔٞظق ئقح٠س ٌٍٞٝز ضٓطٞؾد

ئؾٍجء  ذأ١ جُو٤حّ هرَ ٝيُي ٗظٍٙ سٝؾٜ قٓد وكحػٚ ضوى٣ْ ٖٓ ٣طٌٖٔ قط٠، جُطأو٣ر٢ ِٓلٚ ػ٠ِ

 جُٔؿحٍ ك٢ ُِٔٞظل٤ٖ ٝجُطٔأ٤ٗ٘س ج٧ٖٓ ًلحُس ئ٠ُ ٣إو١ ٓٔحج٩وج١ٌ،  جُطكو٤نٖٓ ئؾٍجءجش 

 .جُٔهطٛس جُطأو٣ر٤س جُِٓطس ػٖ ٣ٛىٌ إٔ ٣ٌٖٔ ضؼٓق أ١ ٞى جُطأو٣ر٢

 ٍٗط٘حٝ ك٤ٔح، ج٧ٍٝ جُلٍع ك٢ جُٔٞجؾٜس ٟٕٓٔٞٞف ٗطكىظ ك٢ ًٛج جُٔطِد ػٖ ْ ٝػ٤ِٚ    

 .جُٔٞجؾٜس ئؾٍجءجش جُػح٢ٗ لٍعجُ ك٢

 انًٕاخٓحيثذأ انفشع األٔل: يضًٌٕ 

ض٤ٌٖٔ جُٔٞظق جُٔطْٜ ج١ًُ ضطؼٍٜ قوٞهٚ ٝٓٛحُكٚ ُطٍٛف ٓح  ٔرىأ جُٔٞجؾٜس٣وٛى ذ    

 هى ٣إغٍ ك٢ ًٍُٓٙ جُوح٢ٗٞٗ إٔ ٣كح٠ ذٚ ػِٔح قط٠ ٣ٓطط٤غ ئػىجو وكحػٚ.

ع، كٖٔ جُٔرحوب ج٧ْح٤ْس ك٢ ضٞه٤غ جُؼوٞذس ٬ ٖٓ أٍٚٞ جُىكحأ٣ٚؼطرٍ  سجُٔٞجؾٜ ٔرىأك    

ٝضكو٤ن ػىجُس جُٔٓحءُس ٓٞجؾٜس جُٔطْٜ ٝئػ٬ٓٚ ذٔح ٛٞ ٓ٘ٓٞخ ئ٤ُٚ قط٠ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ذ٤٘س ٖٓ 

 أٞك٠ ق٤ع جُطأو٣د، مٗطح ك٢ ٤ِٚػ ٓٓطوٍ ٚٝضٞؾ ٓرىأ أٞكص ّٞج٤ُ سٜحُٔٞجؾك أٍٓٙ،

طْٜ ذحُ ْٜجُٔط سٜٓٞجؾ ٖٔط٣ٟ ُْ ئيج جُطأو٣ر٢ ٬ٕ جُؿُجءذرط ٣وٍ ّٞ ج٤ُ جُوٟحت٢جُؼَٔ  

س ئ٤ُٚ.جُٔ٘ٓٞذ
2
 

كحُٔٞجؾٜس ضٌَٗ قىج أو٠ٗ ٖٓ جُٟٔحٗحش جُط٢ ٣٘رـ٢ ًلحُطٜح ُِٔطْٜ ْٞجء ك٢ ٍٓقِس     

جُطكو٤ن أٝ جُٔكحًٔس. ٝضؼ٢٘ ئ٣وحف جُؼحَٓ ػ٠ِ قو٤وس جُطْٜ جُٔٓ٘ىز ئ٤ُٚ ٝئقح٠طٚ ػِٔح 
                                                            

 .182سلٌم جدٌدي، المرجع السابق، ص  - 1
 .87 - 86، ص ص 1666ار الجامعة الجدٌدة، مصر، سعد الشتٌوي، التحقٌق اإلداري فً نطاق الوظٌفة العامة، د - 2
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ط٤غ ج٩و٫ء ذأٝؾٚ وكحػٚ ٣ٝطؼ٤ٖ إٔ ذٔهطِق ج٧وُس جُط٢ ض٤ٍٗ ئ٠ُ جٌضٌحذٚ جُٔهحُلس قط٢ ٣ٓط

ضطْ ػ٠ِ ٗكٞ ٣ٓطٗؼٍ ٓ٘غ جُؼحَٓ إٔ ج٩وجٌز ك٢ ْر٤ِٜح ُٔإجنًضٚ ئيج ٓح ضٍؾكص ُى٣ٜح أوُس 

ئوجٗطٚ، قط٠ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ذ٤٘س ٖٓ نطٌٞز ٓٞهلٚ ك١ٗ٘٤ ُِىكحع ػٖ ٗلٓٚ.
1
 

 انفشع انثاَٙ: إخشاءاخ يثذأ انًٕاخٓح

 ٣طؼ٤ٖ جُط٢ ج٧ْح٤ْس جُٟٔحٗحش ٖٓ ضؼطرٍ ئ٤ُٚ جُٔٓ٘ىز ذحُٔهحُلس جُٔٞظق ٓٞجؾٜس ئٕ    

 ذحُ٘ٙ ٝيُي س،جُٞظ٤ل٤ جُط٣ٍٗؼحش ؾَ ضؿٓىٍٙٛح ن٬ٍ جُٔكحًٔس جُطأو٣ر٤س ٝٛٞ ٓرىأ ضٞجك

 ػِْ ػ٠ِ ٣ٌٕٞ قط٠ ِٓلٚ ػ٠ِ ج٬٠٫ع ك٢ ٝقوٚ ذحٌضٌحذٚ ٓطْٜ ٛٞ ذٔح جُٔٞظق ئػ٬ّ ػ٠ِ

 ٤ُٚ.ئ ٝؾٚ ذٔح

 يٍ يخانفاخانًٕظف تًا ْٕ يُغٕب إنّٛ  إػالوأٔال: 

ضٗط٠ٍ هٞج٤ٖٗ جُطٞظ٤ق جُؼ٢ٓٞٔ ك٢ ٓهطِق جُىٍٝ ػ٠ِ إٔ ٣رِؾ جُٔٞظق ذح٩ؾٍجء    

جُطأو٣ر٢ ج١ًُ ٣طهً ٞىٙ ٝيُي ٧ٗٚ ٤ُّ ٖٓ جُؼىٍ إٔ ٣أنً جُٔٞظق ئ٠ُ جُٔٓحءُس أٝ 

جُٔكحًٔس وٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ػِْ ضحّ ذٔح ٛٞ ٓ٘ٓٞخ ئ٤ُٚ، ٣ٝؼطرٍ ٖٓ جُٟٔحٗحش جُٜحٓس 

حٍ جُٔكحًٔس جُطأو٣ر٤س ذَ ئٜٗح أٍٝ ٓوٞٓحش جُٔكحًٔس.ٝج٧ْح٤ْس ك٢ ٓؿ
2
 

 ٣كنػ٠ِ أٗٚ: "  167ك٢ جُٔحوز  06/03ُٝوى ٗٙ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ك٢ ج٧ٍٓ ٌهْ     

 ".ئ٤ُٚ جُٔ٘ٓٞذس نطحءذح٧ ٣رِؾ إٔ ضأو٣ر٢ ؾٍجء٩ ضؼٍٜ ج١ًُ ُِٔٞظق

كٌٔس جُؼ٤ِح ك٢ ٝٛٞ ٓح يٛد ئ٤ُٚ جُوٟحء جُؿُجت١ٍ ق٤ع هٟص جُـٍكس ج٩وج٣ٌس ذحُٔ    

ٓؿِس ٓؿِّ جُىُٝس جُكح٢ُ ك٢ ه٤ٟس ) ٘.ع ( ٞى  08/04/1989هٍجٌٛح جُٛحوٌ ذطح٣ٌم 

 ئذ٬ؽ ٣ؿد أٗٚ ج٩وج١ٌ جُوٟحء ك٢ ػ٤ِٚ جُٔٓطوٍ ٣ٍَٖٝٓ جُٛكس ٝجُطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ: " 

". جُطأو٣ر٢ جُطحذغ ٌطٓرحج٩ؾٍجء ٓ  ًٛج ٣ٌٖ ُْ ُٝٞ قط٠ جُطِوحت٢ جُ٘وَ قحُس ك٢ جُٔٞظق
3
 

٬٣ٝقع إٔ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ ج٧ْح٢ْ ُِٞظ٤لس جُؼحٓس ُْ ٣طٌِْ ػٖ ٌَٖ     

جُهحٚس ذح٩ؾٍجءجش جُطأو٣ر٤س ضطٌِْ ػٖ ج٩نطحٌ ذٞجْطس  07جُطر٤ِؾ ٝئٕ ًحٗص جُطؼ٤ِٔس ٌهْ 

ذٍه٤س ضٞؾٚ ئ٠ُ جٍُت٤ّ ٢ً ٣ِٜٓٔح ُِٔٞظق ج١ًُ ٣طؼ٤ٖ ػ٤ِٚ إٔ ٣إًى جْط٬ٓٚ ج٩ٖؼحٌ ك٤ٚ 

ٌز ذٔؼحهرطٚ، ك٤ٌٕٞ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ هى ضؿ٘د جٌَُٔٗ جُهح٘ ذح٩نطحٌ.ذٍؿرس ج٩وج
4
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 االطالع ػهٗ انًهفحك ثاَٛا: 

ق٤ع جػطٍف جٍُٔٗع ٍٚجقس ُِٔٞظق  1905ٗٗأ ًٛج جُٔرىأ جُٜحّ ك٢ كٍٗٓح ك٢ ْ٘س     

جُؼحّ ذكوٚ ك٢ ج٬٠٫ع ػ٠ِ جُِٔق جُطأو٣ر٢ ًِٔح ػُٓص ج٩وجٌز ػ٠ِ ٗوِٚ أٝ ضأو٣ر٤ٚ أٝ 

ُٔٓحِ ذكوٞهٚ ك٢ ٓؿحٍ جُطٍه٤س.ج
1
 

٣ٝؼطرٍ قن جُٔٞظق ك٢ ج٬٠٫ع ػ٠ِ جُِٔق جُطأو٣ر٢ قوح أْح٤ْح ُِٔٞظق جُٔكحٍ ػ٠ِ     

جُٔؿِّ جُطأو٣ر٢، ٝيُي ذط٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ ج٬٠٫ع ػ٠ِ ِٓلٚ كٌٞ جٍُٗٝع ك٢ ئؾٍجءجش جُىػٟٞ 

أو٣ر٢ جُٔطرغ أ١ جُِٔق جُطأو٣ر٤س، ٝجُٔوٛٞو ذحُِٔق جُطأو٣ر٢، ٛٞ جُِٔق جُٔطؼِن ذح٩ؾٍجء جُط

جُٗه٢ٛ ج١ًُ ٣كط١ٞ ػ٠ِ ًحكس جُٞغحتن ٝجُٔٓط٘ىجش جُٔر٤٘س ُِٞٞؼ٤س ج٩وج٣ٌس ُِٔٞظق، 

جُٔٓؿِس، جٍُٔهٔس، ٝجٍُٔضرس ذحٗطظحّ، ذحْطػ٘حء جُٞغحتن جُٔطؼِوس ذح٥ٌجء ج٤ُٓح٤ْس، جُ٘وحذ٤س، 

جُلِٓل٤س ٝجُى٤٘٣س ُِٔؼ٢٘.
2
 

جُٔطٟٖٔ  06/03ٖٓ جُوحٕٗٞ جُكح٢ُ ج٧ٍٓ ٌهْ  167ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ ٗٛص جُٔحوز     

 ضؼٍٜ ج١ًُ ُِٔٞظق ٣كنجُوحٕٗٞ ج٧ْح٢ْ جُؼحّ ُِٞظ٤لس جُؼ٤ٓٞٔس ػ٠ِ ًٛج جُٔرىأ ذوُٜٞح: " 

 أؾَ ك٢ جُطأو٣ر٢ ِٓلٚ ًحَٓ ػ٠ِ ٣طِغ ٝإٔ ئ٤ُٚ جُٔ٘ٓٞذس نطحءذح٧ ٣رِؾ إٔ ضأو٣ر٢ ؾٍجء٩

" جُطأو٣ر٤س جُىػٟٞ ضك٣ٍي  ٖٓ جذطىجء ٣ٞٓح ( 15 ) ػٍٗ نٔٓس
3

 . 

ٝٛٞ ٓح يٛد ئ٤ُٚ جُوٟحء جُؿُجت١ٍ ق٤ع هٟص جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح ك٢ هٍجٌٛح جُٛحوٌ     

ك٢ ه٤ٟس ) ف.ّ ( ٞى ) ٣ٍَٝ جُؼىٍ ( ٖٓ جُٔوٌٍ هحٗٞٗح، أٗٚ ٣كن  21/04/1990ذطح٣ٌم 

ٌَُ ٓٞظق ج١ًُ ٣كحٍ ػ٠ِ ُؿ٘س جُٔٞظل٤ٖ جُط٢ ضؿطٔغ ك٢ ٓؿِّ ضأو٣ر٢ إٔ ٣طِغ ػ٠ِ ِٓلٚ 

ر٢ كٌٞ جٍُٗٝع ك٢ ئػىجو جُو٤ٟس جُطأو٣ر٤س.جُطأو٣
4

 

 انًطهة انثاَٙ: حك انذفاع 

ذحٍُؿْ ٖٓ إٔ ٓرىأ ئنطحٌ جُٔٞظق ذٔح ٛٞ ٓ٘ٓٞخ ئ٤ُٚ ٖٓ ٓهحُلحش ٣ؼى ٖٓ جُٟٔحٗحش     

ج٧ْح٤ْس ك٢ ٤ٓىجٕ جُطأو٣د، ئ٫ أٗٚ ٫ ٣ٟغ جُٔٞظق ك٢ ٗلّ جٍُٔضرس جُط٢ ضٞؾى ك٤ٜح جُِٓطس 

جُٔٞجؾٜس جُطأو٣ر٤س، يُي إٔ جُٔٞظق جًُٔٗد ٫ ٣كٖٓ ج٬٠٫ع ػ٠ِ ِٓلٚ جُطأو٣ر٤س أغ٘حء ػ٤ِٔس 

ك٢ ؿحُد ج٧ق٤حٕ ٗظٍج ُٟؼق ٓٓطٞجٙ جُػوحك٢، ًُٜٝج جُٓرد ٣كن ُٚ ج٫ْطؼحٗس ذٔكحّ أغ٘حء 

 ػ٤ِٔس جُٔٞجؾٜس.

ئٕ ًٛج جُٔرىأ ٖٓ ٝٞغ جُوٟحء جُل٢ٍٓٗ، ق٤ع أًى ذأٗٚ ئيج ًحٕ ٖٓ قن جُٔٞظق جُٔطْٜ     

٠ِ جُِٔق جُطأو٣ر٢ كٖٔ جُٔ٘طو٢ ئيج إٔ ٣ٓٔف ًُٜج جُٔٞظق ُٔكح٤ٓٚ ذح٬٠٫ع ػ٠ِ ج٬٠٫ع ػ

                                                            
 .235كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 1
الوظٌفة العمومٌة بٌن التطور والتحول من منظور تسٌٌر الموارد البشرٌة وأخالقٌات المهنة، د.ط، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،  سعٌد مقدم، - 2

 .342، ص 1626الجزائر، 
 ، السالف الذكر.65/62من األمر رقم  256المادة  - 3
 .184سلٌم جدٌدي، المرجع السابق، ص  - 4



 جُلَٛ جُػح٢ٗ                                                ج٤ُ٥حش ج٩وج٣ٌس ُٔٞجؾٜس جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢
 

 
31 

ًٛج جُِٔق، ٣ٝؼطٍف ٓؿِّ جُىُٝس جُل٢ٍٓٗ ذًٜج جُكن ٌَُ ٖٓ ضٞكٍش ك٤ٚ ٚلس جُٔٞظق، 

ئ٫ ك٢ قحُس ٓح ئيج ٗٙ جٍُٔٗع ٍٚجقس ن٬ف يُي أٝ ًحٕ ٝؾٞو جُٔكح٢ٓ ٣طؼحٌٜ ٓغ 

ُٔكح٢ٓ ٛٞ ج٥نٍ ٖٓ ًٛج جُكن.٠ر٤ؼس ج٧ؾُٜز جُطأو٣ر٤س ٝقٍّ ج
1
 

، جُوحٕٗٞ ٧قٌحّ ٝكوح ٝجُٔكحًٔس جُطكو٤ن ٍٓجقَ ؾ٤ٔغ ك٢ ٓوىِ قن ٛٞ جُىكحع قن ٕئ    

كٜٞ ٣َٗٔ قن جُٔٞظق ذح٫ْطٔحع ُٜٗحوز جُٜٗٞو ْٞجء ًحٗص ُِٔٛكطٚ أٝ ُٟىٙ ٢ٌُ ٣طٌٖٔ 

٘ٚ ػ٠ِ إٔ ٫ ػ ُِىكحع ذٔكح٢ٓ ج٫ْطؼحٗس قن ُٝٚ يُي ٗل٢ ٖٝٓ ضر٣ٍٍ ٍٓٗٝػ٤س ضٍٛكٚ أ

٣ٌٕٞ ًُٜٙ ج٫ْطؼحٗس أٍٞجٌ ذأػٔحٍ جُِؿحٕ جُطكو٤و٤س.
2
 

ًٔح ػٍكٚ ٓؿٔغ كوٜحء جُوحٕٗٞ ج٩وج١ٌ أٗٚ: قن جُٔٞظق ك٢ جٍُو ػ٠ِ ٓح ٛٞ ٓ٘ٓٞخ     

ئ٤ُٚ ٖٓ ٝهحتغ ٝأوُس ٝجضٜحّ ذحُْٞحتَ جٌُٔٔ٘س.
3
 

 انفشع األٔل: يضًٌٕ حك انذفاع فٙ انرششٚغ اندضائش٘

 جُىكحع ُكن ضو٣ٍٍٙ ك٢ ٣ٌطق ُْجُىكحع ٝ ُكن ًر٤ٍز قٔح٣س جُؿُجت١ٍ ٍعجُٔٗ أ٠ُٝ ُوى    

 ٝٗٛٞ٘ جُٔطؼحهرس وْحض٤ٍٙ ك٢ ػ٤ِٜح ٗٙ ذَ، كو١ ُِوحٕٗٞ جُؼحٓس جُٔرحوب ئ٠ُ ج٩قحُس ػ٠ِ

 قوح جُىكحع قن ٣ؼطرٍ: " ذوُٞٚ 1989 وْطٌٖٞٓ  32جُٔحوز ، كوى ٗٙ ػ٤ِٚ ك٢ ٓهطِلس هح٤ٗٞٗس

"، جقطٍجٓٚ جُؼ٤ٓٞٔس حشجُِٓط ًَ ػ٠ِ ٣ؿد وْط٣ٌٞح
4
ٖٓ  151 جُٔحوز ػ٤ِٚ ٗٛص ًٔح 

 جُىكحع ك٢ جُكن، ذٚ ٓؼطٍف جُىكحع ك٢ جُكنذوُٜٞح: "  1996جُطؼى٣َ جُىْط١ٌٞ ُٓ٘س 

". جُؿُجت٤س جُوٟح٣ح ك٢ ٟٕٓٔٞ
5
 

 06/03ُٝوى ٗٙ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ػ٠ِ ًٛٙ جُٟٔحٗس ك٢ جُوحٕٗٞ جُكح٢ُ ج٧ٍٓ ٌهْ     

ٓح ٢ِ٣: " ٣ٌٖٔ ُِٔٞظق ضوى٣ْ ٬ٓقظحش ًطحذ٤س جٝ ٖل٣ٞس أٝ إٔ  169ق٤ع ؾحء ك٢ جُٔحوز 

 ٣ٓطكٍٟ ٖٜٞوج أٝ ٣كن ُٚ إٔ ٣ٓطؼ٤ٖ ذٔىجكغ ٓهٍٞ أٝ ٓٞظق ٣هطحٌٙ ذ٘لٓٚ ". 

 انفشع انثاَٙ: يمرضٛاخ ٔحذٔد يًاسعح حك انذفاع )ٔعائم انذفاع (

ذحُط٣ٍوس جُط٢  ، ٝضٌٔ٘ٚ ٖٓ ئذىجء وكحػُِٚٔٞظق ضٔ٘ف ٞٔحٗس ٣ٌَٗ جُىكحع قن ضو٣ٍٍ    

٣ٍجٛح ٓ٘حْرس، ئٓح أٚحُس ػٖ ٗلٓٚ أٝ ذ٘حءج ػ٠ِ ًٝحُس ٖٓ جُـ٤ٍ، ذح٩ٞحكس ئ٠ُ قن ضوى٣ْ 

 ض٤ٞٞكحش ًطحذ٤س أٝ ٖل٣ٞس، ذح٩ٞحكس ئ٠ُ ج٫ْطؼحٗس ذحُٜٗٞو ٝجُٓٔحع ئ٤ُْٜ.
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 أٔال: انطاتغ انحضٕس٘

ٓهطِق ٍٓجقَ ٖٓ ٓوط٤ٟحش ٓٔحٌْس قن جُىكحع جُٓٔحـ ُِٔٞظق جُٔطْٜ ذحُطٞجؾى ك٢     

ج٩ؾٍجءجش جُطأو٣ر٤س ٝيُي ضكو٤وح ُٔرىأ جُٔٞجؾٜس، جُط٢ ضٟٖٔ ُٚ ضوى٣ْ ًَ ٓح ٣ٌٖٔ ضرٍتطٚ ٖٓ 

جُطْٜ جُٔ٘ٓٞذس ئ٤ُٚ، ًٔح جضؿٚ ج٧ْطحي ْؼ٤ى ٤٠د ئ٠ُ جُوٍٞ ذأٗٚ ذحُ٘ٓرس ُرؼٝ ج٧نطحء، 

ٍجتٚ ٝقط٠ ٣ؿد ػ٠ِ جُٔٞظق جُٔػٍٞ أٓحّ جُٔؿِّ جُطأو٣ر٢، قط٠ ٣طْ جُىكحع ػ٘ٚ ٖٓ هرَ ٗظ

٫ ضطهً ج٩وجٌز هٍجٌٛح ُٞقىٛح.
1
 

ُٝوى ٗٛص ؾَ جُ٘ٛٞ٘ جُوح٤ٗٞٗس جُٔطؼحهرس ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ ػ٠ِ جُطحذغ     

ق٤ع ٗٙ ػ٠ِ  06/03جُك١ٌٟٞ، ٝٛٞ ٓح أنً ذٚ جُوحٕٗٞ جُكح٢ُ ُِٞظ٤لس جُؼحٓس ج٧ٍٓ ٌهْ 

جُط٢  681ٗٙ جُٔحوز ٌٍٞٝز جُكٌٟٞ أٓحّ جُِؿ٘س ج٩وج٣ٌس جُٔطٓح٣ٝس ج٧ػٟحء ٖٓ ن٬ٍ 

 جُٔطٓح٣ٝس وج٣ٌسج٩ جُِؿ٘س ػ٠ِ ٣كحٍ ج١ًُ جُٔٞظق ػ٠ِ ٣ؿدٗٛص ػ٠ِ ٓح ٢ِ٣: " 

 ؾ٣ٝرِ  ي، يُ وٕٝ هحٍٛز هٞز حُصق ئيج ئ٫ ٖه٤ٛح، جُٔػٍٞ ضأو٣ر٢ ًٔؿِّ جُٔؿطٔؼس ػٟحءج٧

 َٝٚ ٓغ ػ٤ِٚ ج٠ُٚٞٔ ذحُر٣ٍى هَ،ج٧ ػ٠ِ ٣ٞٓح( 15) ػٍٗ نٔٓس هرَ ٓػُٞٚ ذطح٣ٌم

 جُٔطٓح٣ٝس جُِؿ٘س ٖٓ ٣ِطّٔ إٔ ُـ٤حذٚ ٓورٍٞ ُٔرٌٍ ضوى٣ٔٚ ُسقح ك٢ق، جُٔٞظ ٣ٌٖٔ جْط٬ّ،

 ٌٟٞق ػىّ حُسق ك٢، ٓىجكؼٚ هرَ ٖٓ ضٔػ٤ِٚ ضأو٣ر٢، ًٔؿِّ جُٔؿطٔؼس جُٔهطٛس ػٟحءج٧

 ضٓطٍٔ هرِٚ  ٖٓ جُٔوىّ جُطر٣ٍٍ ٌكٝ حُسق أٝ هح٤ٗٞٗس، ذط٣ٍوس جْطىػ٢ ج١ًُ جُٔٞظق

."جُطأو٣ر٤س جُٔطحذؼس
2
 

٬ٗقع ٖٓ ٗٙ ًٛٙ جُٔحوز إٔ جٍُٔٗع كٍٜ ٍٚجقس ػ٠ِ جُٔٞظق جُٔطْٜ جُٔػٍٞ     

، ذح٩ٞحكس ئ٠ُ ضر٤ِـٚ ذطح٣ٌم جُٔػٍٞ هرَ ػٟحءج٧ جُٔطٓح٣ٝسج٩وج٣ٌس  جُِؿ٘س ٖٖٓه٤ٛح أٓحّ 

٣ٞٓح ػ٠ِ ج٧هَ، قط٠ ٣ٓطط٤غ جُىكحع ػٖ ٗلٓٚ أٝ قٌٟٞ ٓىجكؼٚ ٤ٗحذس ػ٘ٚ ئٕ ضْ هرٍٞ  15

ُْ ٣كٍٟ جُٔٞظق ذىٕٝ ٓرٌٍ ٓورٍٞ ضٓطٍٔ جُٔطحذؼس جُطأو٣ر٤س قٔح٣س ضر٣ٍٍ ؿ٤حذٚ، ٝئيج 

 ُِٔؿطٔغ جُٞظ٤ل٢.

 ثاَٛا: إتذاء انًالحظاخ انكراتٛح أٔ انشفٕٚح

ٓٔحٌْس قن جُىكحع ْٔحع أهٞجٍ جُٔٞظق ٝوكحػٚ ػٖ ٗلٓٚ ػٖ ٣ٍ٠ن  ٖٓ ٓوط٤ٟحش    

ٝجُط٢ ضكَٔ ك٢ ٤٠حضٜح  ضوى٣ْ ٬ٓقظحش ًطحذ٤س أٝ ٖل٣ٞس ػٖ جُكحوغس جُط٢ جْطٞؾرص ضأو٣رٚ،

ذٜ٘ٛح:  06/03ٖٓ ج٧ٍٓ  169/1و٤َُ ذٍجءضٚ ٖٓ جُطْٜ جُٔٞؾٜس ٞىٙ، ٝٛٞ ٓح أًىضٚ جُٔحوز 

٬ٗٝقع إٔ  " ٣ٌٖٔ ُِٔٞظق ضوى٣ْ ٬ٓقظحش ًطحذ٤س جٝ ٖل٣ٞس أٝ إٔ ٣ٓطكٍٟ ٖٜٞوج..."

ذىجء جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ؾؼَ ًٛج ج٧ٍٓ جنط٤ح٣ٌح ُْٝ ٣لٍٜ ػ٠ِ جُٔٞظق ٣ٍ٠وس ٓكىوز ك٢ ئ

 ٬ٓقظحضٚ ئي ضٍى ُٚ ق٣ٍس جنط٤حٌ جُط٣ٍوس جُط٢ ض٘حْرٚ ْٞجء ًحٗص ًطحذ٤س أٝ ٖل٣ٞس.

                                                            
1 - Essaid Taib, Droit de la fonction publique,5 éme Edition - distribution Houma, Alger, 2003, p 372. 
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 ثانثا: حك االعرؼاَح تًذافغ

ئٕ ج٫ْطؼحٗس ذٔىجكغ قن ٌٓلٍٞ ُِٔٞظق ئي ُٚ إٔ ٣ٓطؼ٤ٖ ذأ١ ٓىجكغ ٣هطحٌٙ ُِىكحع ػ٘ٚ،     

 ذٚ ٣ٓطؼحٕ ج١ًُ ىكحعٝج٣ُٝؼطرٍ ٖٓ أْٛ جُٟٔحٗحش ج٧ْح٤ْس جُٓحذوس ػ٠ِ ضٞه٤غ جُؿُجء، 

ٓؿحٍ  ك٢ جُوح٤ٗٞٗس جُ٘ٛٞ٘ ذؼٝ ٣ؿَٜ هى ج٧ق٤حٕ ؿحُد ك٢ ٧ٗٚ ١ٌٍٝٞ جُؼحّ جُٔٞظق

ٖٓ هحٕٗٞ جُٞظ٤لس جُؼحٓس ك٢ جُلوٍز جُػح٤ٗس  169جُطأو٣د، ٝٛٞ ٓح أًىٙ جٍُٔٗع ذٔٞؾد جُٔحوز 

 ٜٓ٘ح ذوُٜٞح: "... ٣ٝكن ُٚ إٔ ٣ٓطؼ٤ٖ ذٔىجكغ ٓهٍٞ أٝ ٓٞظق ٣هطحٌٙ ذ٘لٓٚ ". 

٬ٗٝقع ٖٓ ن٬ٍ ًٛٙ جُٔٞجو إٔ جٍُٔٗع ضٍى ُِٔٞظق ق٣ٍس جنط٤حٌ ٓىجكؼٚ، ق٤ع ٣ٌٖٔ     

ُٚ إٔ ٣ٓطؼ٤ٖ ذٔكحّ أٝ ٓٞظق أٝ أ١ ٖهٙ ٣هطحٌٙ، ُٝوى يٛد جٍُٔٗع ئ٠ُ أذؼى ٖٓ يُي 

ٌُٖٝ  جُطأو٣د ٓؿِّضؼًٌ قٌٟٞٙ أٓح  ُسقح ك٢ذٔىجكغ قط٠  جُٔٞظقق٤ع ْٔف ذطٔػ٤َ 

٤حذٚ.ذ٠ٍٗ ضوى٣ْ ٓرٌٍ ٓورٍٞ ُـ
1
 

 ساتؼا: طهة عًاع انشٕٓد

 جُٔهطٛس جُِٓطس ه٤حّ أغ٘حء جُكو٤وس، ػٖ ذحٌُٗق ضوّٞ ٧ٜٗح ٍجٗظ ٜٓٔس ج٤ُِْٞس ًٛٙ ضؼطرٍ    

 ٝيُيذٍجءضٚ،  ٩غرحش ُِٔٞظق ٔ٘ف٣ جُىكحع، ُكن هح٢ٗٞٗئؾٍجء  ٝٛٞ، ج٩وج٣ٌس ذحُطكو٤وحش

 ض٘حٍٝ ُوى، ٝؿ٤ٍْٛ ٖٓ أٝ جُٔٞظل٤ٖ ٖٓ ًحٕ ْٞجء جُٜٗحوز، ٧وجء ٖهٙ أ١ ذحْطىػحء

 جُٔٞظق جُط٢ ٌٝو ك٤ٜح: " ٣ٌٖٔ 06/03ٖٓ ج٧ٍٓ  169 جُٔحوز ٗٙ ك٢ ج٩ؾٍجء ًٛج جٍُٔٗع

 ". ٖٜٞوج ٣ٓطكٍٟ إٔ ...أٝ ضوى٣ْ

 انًطهة انثانث: انرحمٛك انرأدٚثٙ 

 جُوح٤ٗٞٗس جُٔرحوب أِٓطٚ ٝج١ًُ جُطأو٣د، ٓؿحٍ ك٢ جُؿ٣ٍٛٞس جُٟٔحٗحش ٖٓ جُطكو٤ن ؼطر٣ٍ    

 . ذكوٚ ضأو٣ر٢ أ١ ؾُجء ضٞه٤غ هرَ ٜٓ٘ح جُٔٞظق ض٤ٌٖٔ ػ٠ِ قٍٚصٝ جُؼحٓس

 انفشع األٔل: يضًٌٕ انرحمٛك انرأدٚثٙ

جُطكو٤ن ج٩وج١ٌ ٛٞ ٤ِْٝس ٫ْطر٤حٕ جُكو٤وس ك٢ ٗٓرس ج٫ضٜحّ ئ٠ُ جُٔكحٍ ُِطكو٤ن أٝ ٗل٤ٚ     

ْطوٍش ػ٘ٚ، ٝيُي ٖٓ ن٬ٍ ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٩ؾٍجءجش ٝجُٟٔحٗحش جُط٢ أٝؾرٜح جُوحٕٗٞ ٝج

ػ٤ِٜح أقٌحّ جُوٟحء، ٝٛٞ أٍٓ قط٢ٔ ْحذن ػ٠ِ ضٞه٤غ جُؿُجء، ج١ًُ ٣رطَ ئيج ٝهغ ذىٕٝ 

ضكو٤ن أٝ ذ٘حء ػ٠ِ ضكو٤ن ٣لطوى ٓوٞٓحضٚ ج٧ْح٤ْس.
2
 

جُطكو٤ن ئؾٍجء ٢ٌِٖ ٣طهً ذؼى ٝهٞع جُٔهحُلس ذوٛى جٌُٗق ػٖ كحػِٜح أٝ جُطػرص ٖٓ     

ٍٞ ئ٠ُ جُكو٤وس،ٚكس ئْ٘حوٛح ئ٠ُ كحػَ ٓؼ٤ٖ، كحُٜىف ٓ٘ٚ جُٞٚ
3
كح٩وجٌز ػحوز ٓح ضوّٞ  
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ذاؾٍجء جُطكو٤ن ذ٘حء ػ٠ِ ٬ٓقظحش جٍُت٤ّ جُٔرحٍٖ قٍٞ ضٍٛكحش جُٔٞظق ج١ًُ ٣طرؼٚ أٝ 

جْط٘حوج ئ٠ُ ضوح٣ٌٍ ؾٜحش جُطلط٤ٕ أٝ جػطٔحو ػ٠ِ ٌٖحٟٝ جُٔ٘طلؼ٤ٖ ذهىٓحش جٍُٔكن جُؼحّ.
1
 

َٞ جُؿٔغ ذ٤ٖ ج٫ضٜحّ ٝج٩وجٗس، ُٝوى غحٌ ن٬ف قٍٞ جُِٓطس جٌُِٔلس ذحُطكو٤ن ئي ٫ ٣ؿ    

كٜ٘حى ٖٓ ٣ٍٟ ذأٗٚ ٫ ٣ٞؾى ٓحٗغ ذحٕ ضوّٞ ِْطس ج٫ضٜحّ ذحُطكو٤ن ٗظٍج ٧ٕ ًٛج ج٩ؾٍجء ٛٞ 

 جٓطىجو ُِِٓطس جُطأو٣ر٤س.

 انفشع انثاَٙ: انرحمٛك فٙ انرششٚغ اندضائش٘

هحٗٞٗح قن  ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ ٓ٘ف جٍُٔٗع ٤ُِٜثس جُٔٓطهىٓس أٝ ُٔٔػِٜح جٍُٔنٙ ُٚ    

ضٞؾ٤ٚ ج٫ضٜحّ ٝجُطكو٤ن ك٢ ٖإٔ جُطْٜ جُٔ٘ٓٞذس ئ٠ُ جُٔٞظق، كحُِٓطس جٍُتح٤ْس ئيٕ ضؿٔغ 

ِْطط٢ ج٫ضٜحّ ٝجُطكو٤ن جُطأو٣ر٢ذ٤ٖ 
2

 06/03ٖٓ ج٧ٍٓ  162ٝك٢ ًٛج جُٛىو هٟص جُٔحوز ، 

كإ ذإٔ ضطهً ج٩ؾٍجءجش جُطأو٣ر٤س ٖٓ ٠ٍف جُِٓطس جُط٢ ُٜح ٬ٚق٤حش جُطؼ٤٤ٖ، ًٝٔرىأ ػحّ 

ج٩وجٌز ضوّٞ ذطؼ٤٤ٖ ٓٞظق ٓهطٙ ًٝلة ٣ط٠ُٞ ػ٤ِٔس جُطكو٤ن جُطأو٣ر٢ ك٢ جُٞهحتغ جُٔ٘ٓٞذس 

ُِٔٞظق جُٔطْٜ، ػ٠ِ إٔ ضهطْ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ذط٣ٌٖٞ ضو٣ٍٍ ٣ٞؾٚ ئ٠ُ جُِٓطس جُط٢ ُٜح 

٬ٚق٤حش جُطؼ٤٤ٖ جُط٢ ٣ٌٕٞ ُٜح جُكن ك٢ ضٞه٤غ جُؿُجء جُٔ٘حْد.
3
 

ُِؿ٘س  ٣ٌٖٕٔٞ ج٧ْح٢ْ جُؼحّ ُِٞظ٤لس جُؼ٤ٓٞٔس ػ٠ِ أٗٚ: " ٖٓ جُوح171ًٗٔح ٗٛص جُٔحوز     

 ٖٓ ئوج١ٌ ضكو٤ن كطف ٠ِد ضأو٣ر٢ ًٔؿِّ جُٔؿطٔؼس جُٔهطٛس ػٟحءج٧ جُٔطٓح٣ٝسج٩وج٣ٌس 

جُطؼ٤٤ٖ، هرَ جُرع ك٢ جُو٤ٟس جُٔطٍٝقس ". ٝٓؼ٠٘ ٗٙ جُٔحوز إٔ  حشق٬ٚ٤ ُٜح جُط٢ جُِٓطس

ط٢ ٬ٚق٤حش جُطؼ٤٤ٖ ذ٘حء ػ٠ِ ٬ٓقظحش جٍُت٤ّ جُطكو٤ن ج٩وج١ٌ ٣ؿٍٟ ٖٓ هرَ جُِٓطس جُ

جُٔرحٍٖ قٍٞ ضٍٛكحش جُٔٞظق جٍُٔؤِٝ ذح٫ػطٔحو ػ٠ِ ٤ًِْٞحش جُٔٞظق ٌٖٝحٟٝ 

جُٔ٘طلؼ٤ٖ ذهىٓحش جٍُٔكن جُؼحّ، كحُٜىف ج٧ْح٢ْ ٖٓ جُطكو٤ن ج٩وج١ٌ ٛٞ ٓؼٍكس جُظٍٝف 

ج٩ٖحٌز ئ٠ُ إٔ  جُط٢ جٌضٌد ك٤ٜح جُهطأ ٝضكى٣ى ٓٓإ٤ُٝس جُٔٞظق جُٔؼ٢٘، ًٛج ٣ٝ٘رـ٢

جُطكو٤ن ج٩وج١ٌ ٤ُّ أٍٓج ٝؾٞذ٤ح ٝئٗٔح ٓطٍٝى ُِِٓطس جُطوى٣ٍ٣س ُِٔؿِّ جُطأو٣ر٢.
4
 

ئٞحكس ُٔح ْرن ٣طْ ضٞه٤ق جُٔٞظق جُؼحّ ًاؾٍجء ضكلظ٢ أغ٘حء جُطكو٤ن ئ٠ُ ؿح٣س ٓػُٞٚ     

ٌحذٚ أٓحّ جُٔؿِّ جُطأو٣ر٢ أٝ ئ٠ُ ؿح٣س ٚىٌٝ قٌْ ٜٗحت٢ ٖٓ جُوٟحء جُؿُجت١ٍ ك٢ قحُس جٌض

 ُٜح جُط٢ جُِٓطس ضوّٞنطأ ؾ٤ْٓ ٣ٌٖٔ إٔ ٣إو١ ئ٠ُ ػوٞذس ٖٓ جُىٌؾس جٍُجذؼس ق٤ع 

ٖٓ ج٧ٍٓ ٌهْ  173، ًٝٛج ٓح ٗٛص ػ٤ِٚ جُٔحوز كٌٞج ٜٓحٓٚ  ػٖ ذطٞه٤لٚ جُطؼ٤٤ٖ  ٤حشق٬ٚ

06/03. 

                                                            
 .242كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  - 1
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 انًثحث انثاَٙ: انضًاَاخ انًؼاطشج ػهٗ ذٕلٛغ اندضاء

ئ٠ُ ه٤حّ جُطؼحوٍ ٝجُطٞجَٕ ذ٤ٖ ًلط٢ ج٩وجٌز  ئيج ًحٗص ج٩ؾٍجءجش جُطأو٣ر٤س ضٜىف    

ٝجُٔٞظق، ك٢ٜ ضٓؼ٠ أ٣ٟح ئ٠ُ ضكو٤ن قن ج٩وجٌز ك٢ ٓؼٍكس ٍٓضٌد جُٔهحُلس ٝضٞه٤غ 

جُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س جُٔ٘حْرس ذٔح ٣ٌلَ جُِٔٛكس جُؼحٓس، ٣ٝكون كحػ٤ِس ج٩وجٌز ٣ٍٝجػ٢ ك٤ٜح أ٣ٟح 

ٗحش جُٔكٌٔس ٓٔح ٣إو١ ئ٠ُ ج٠ٔث٘حٕ قن جُٔٞظق ك٢ ٓكحًٔس ػحوُس ضطٞكٍ ك٤ٜح ؾ٤ٔغ جُٟٔح

٬ْٝٓس ق٣ٍطٚ جُٗه٤ٛس ٖٝٓ ًٛٙ جُٟٔحٗحش جُٔؼحٍٚز أٝ ج٬َُٔٓس ُطٞه٤غ جُؿُجء ٞٔحٗس 

 جُك٤ىز ٝٞٔحٗس ضٓر٤د ج٧قٌحّ أٝ جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢.

ًُُي ْٞف ٗؼحُؽ ك٢ ًٛج جُٔركع جُٟٔحٗحش جُٔؼحٍٚز ػ٠ِ ضٞه٤غ جُؿُجء، ك٢ ٓطِر٤ٖ     

 ططٍم ئ٠ُ ٓرىأ جُك٤ىز ٝك٢ جُٔطِد جُػح٢ٗ ٗىٌِ ضٓر٤د ج٧قٌحّ جُطأو٣ر٤س.ك٢ جُٔطِد ج٧ٍٝ ٗ

 انًطهة األٔل: يثذأ انحٛاد

ٍ جقطٍجّ ًٛٙ ٣ٞك ق٤ع جُطأو٣د جُؿُجء ُطٞه٤غ جُٔؼحٍٚز جُٟٔحٗحشٖٓ أْٛ   حوجُك٤ ؼطر٣ٍ    

 جُٟٔحٗس ٝضطر٤وٜح ج٠ٔث٘حٕ جُٔٞظق ئ٠ُ ُٗجٛس جُؼ٤ِٔس جُطأو٣ر٤س. 

 ك٤ٔح، ج٧ٍٝ جُلٍع ك٢ٓرىأ جُك٤ىز  ٟٕٓٔٞٗطكىظ ػٖ  ْٞفس ٞٔحٗس جُك٤ىز ٧ٝؾَ وٌجْ    

 جُػح٢ٗ ٞٔحٗس جُك٤ىز ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ. لٍعجُ ك٢ ٗط٘حٍٝ

 انفشع األٔل: يضًٌٕ يثذأ انحٛاد

٣وٛى ذحُك٤حو ػىجُس ٝئٗٛحف ٖٓ ٣رحٍٖ ِْطس أٝ جنطٛحٚح ك٢ ٓؿحٍ جُطأو٣د، أ٣ح ًحٗص     

نطٛح٘، كحُك٤حو ٞٔحٗس ٛحٓس ٣لطٍٜ ٝؾٞوٛح ك٢ ًَ ٖٓ ٣ط٠ُٞ ًٛٙ جُِٓطس أٝ يُي ج٫

ِْطس أٝ ٣ٔحٌِ جنطٛحٚح أٝ ٣ٛىٌ ػ٘ٚ أ١ ػَٔ ٖٓ أػٔحٍ جُطأو٣د، ٝٛٞ ٖٓ جُٔرحوب 

جُٔٓطوٍز ك٢ ج٤ٍُٟٔ ج٩ٗٓح٢ٗ ٫ٝ ضكطحؼ ئ٠ُ ٗٙ ٣وٌٍٛح، ئي ضٔػِٜح جُؼىجُس جُٔػ٠ِ.
1
 

ش جُٜحٓس جُط٢ ٣ؿد جقطٍجٜٓح ك٢ جُٔؿحٍ ق٤ع ٣ؼطرٍ ق٤حو ج٤ُٜثس جُطأو٣ر٤س ٖٓ جُٟٔحٗح     

جُطأو٣ر٢، ضكو٤وح ُؼىجُس ٓح ٣ٛىٌ ػٖ ِْطس جُطأو٣د، ٝضوّٞ ٞٔحٗس جُك٤حو ذٛلس أْح٤ْس ػ٠ِ 

ٓرىأ ػىّ ؾٞجَ جُؿٔغ ذ٤ٖ ٚلط٢ جُهْٛ ٝجُكٌْ ك٢ إٓ ٝجقى، ج٧ٍٓ ج١ًُ ٣ٓطٞؾد جُلَٛ 

ّ ٤ٛثس ٓٓطوِس ػٖ ِْطس جُكٌْ، ذ٤ٖ ِْطط٢ ج٫ضٜحّ ٝجُكٌْ، ذإٔ ضط٠ُٞ ٝظ٤لس جُطكو٤ن ٝج٫ضٜح

٣ٝطكون جُك٤حو ك٢ جُطأو٣د ذط٘ظ٤ْ هٞجػى ج٫نطٛح٘ ذٔح ٣ٔ٘غ جُؿٔغ ذ٤ٖ أػٔحٍ جُطكو٤ن، 

ٝج٫ضٜحّ ِْٝطس ضٞه٤غ جُؿُجء ٝػىّ ٬ٚق٤س ٖٓ ضك١٤ ذٚ جػطرحٌجش ٖه٤ٛس أٝ ٝظ٤ل٤س أٝ 

ٓٞٞٞػ٤س ضٌٗي ك٢ ق٤ىضٚ.
2
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 ٚثٙ اندضائش٘ فٙ انُظاو انرأد انفشع انثاَٙ: ضًاَح انحٛاد

ٓ٘ٚ ٝجُط٢ ٗٛص  23ٓرىأ ق٤حو ج٩وجٌز أٝ ػىّ ضك٤ُٛح ك٢ جُٔحوز  1996ُوى ًٍِ وْطٌٞ     

 " جُوحٕٗٞ ٣ٟٔ٘ٚ وجٌزج٩ ضك٤ُػىّ ػ٠ِ ٓح ٢ِ٣: " 

ٖٓ ج٧ٍٓ  41أٓح ك٤ٔح ٣هٙ جُ٘ٛٞ٘ جُٔطؼِوس ذحُٞظ٤لس جُؼحٓس، ك٤ٌٔ٘٘ح يًٍ ٗٙ جُٔحوز     

 ". ضك٤ُ ٝذىٕٝ أٓحٗس ذٌَ ٜٓحٓٚ ٣ٔحٌِ إٔ جُٔٞظق ػ٠ِ ٣ؿدجُط٢ ٗٛص ػ٠ِ: "  06/03

ٝجُؿى٣ٍ ذح٬ُٔقظس، إٔ ٓرىأ جُك٤حو جٌضر١ ك٢ ًحكس جُط٣ٍٗؼحش جُؿُجت٣ٍس ذٔح ك٢ يُي     

جُط٣ٍٗؼحش جُٞظ٤ل٤س ذٔرىأ ق٤حو ج٩وجٌز ٝجُٔٞظق جُؼحّ، ًٔح ٛٞ جُكحٍ ذحُ٘ٓرس ٌٍُٟٝز 

ٍ ج٤ُٓح٢ْ أٝ ج٣٩ى٣ُٞٞؾ٢، ًٝٛج ٓح جقطٍجّ جُٔٞظق ُٞجؾد جُطكلع ٝجُك٤حو ذهٛٞ٘ جُؿى

ٝهى ؾحء ٖٞٔ ًٛج جُوٍجٌ ذإٔ  09/04/2001أًىٙ ٓؿِّ جُىُٝس جُؿُجت١ٍ ك٢ هٍجٌٙ ذطح٣ٌم 

جُٔٞظق ج١ًُ ٫ ٣كطٍّ ًٛج ج٫ُطُجّ ٣ٌَٗ نطأ ٤ٜ٘ٓح ؾ٤ٓٔح ٣ؼٍٞٚ ُِؼٍُ.
 1

 

٢ جُلوٍز ك 06/03ٖٓ ج٧ٍٓ  165 جُٔحوز ك٢ مج٤ُٓح ًجٛ ٢جُؿُجت١ٍ ك جٍُٔٗع ٗٙ وىُٝ    

ج٧ػٟحء  جُٔطٓح٣ٝس ج٩وج٣ٌس ؿ٘سِّ ُُِجٍُُِٔأ١  ٖجُطؼ٤٤ طسِْ أنًجُػح٤ٗس ٜٓ٘ح ػ٠ِ ٌٍٞٝز 

ُٔح ٣طؼِن ج٧ٍٓ ذؼوٞذحش جُىٌؾس جُػحُػس ٝجٍُجذؼس ٝئ٫ ٝهؼص هٍجٌجضٜح جُطأو٣ر٤س ذح٠ِس، 

 ضهحيج ك٢ جٍُتح٤ْس طسِجُٓ ج٧ػٟحء جُٔطٓح٣ٝس ج٩وج٣ٌس ؿ٘سِجُ ٓٗحًٌس إك ييُ ٝذٔوط٠ٟ

هٍجٌجش جُطأو٣د ك٢ ػوٞذحش جُىٌؾس جُػحُػس ٝجٍُجذؼس ٢ٛ جقطٍجّ ٝض٣ٌٍّ ُٟٔحٗس جُك٤حو، 

و ٢ٛ جُك٤ح ُٔرىأ ٍجّجقط ٛٞ جُؼوٞذحش ًٙٛ ئٚىجٌ ك٢ ؿ٘سُِج ٓٗحًٌس ٕأ ٠ِػٝأقٖٓ و٤َُ 

ئٌٓح٤ٗس ًٛٙ جُِؿ٘س ُلطف ضكو٤ن ئوج١ٌ ك٢ قحُس ٓح ئيج ٌأش جُطرحِ ٝؿٜٔٞ قٍٞ جُٔٞٞٞع.
2
 

ٚ ضر٤٘ ٣ن٠ٍ ٖػ جُك٤حو ٓرىأ ًٍِ جُؿُجت١ٍ جٍُٔٗع ٕأٍ جُوٞ ٣ٌٖٔ ،ن٬ٍ ًَ ًٛج ٖٝٓ    

 جُٔطٓح٣ٝس ج٩وج٣ٌسجُِؿحٕ  ٍُأ١ ٖجُطؼ٤٤ طسِْ أنً ن٣ٍ٠ ٖٝػ هٟحت٢، رٚجُٗ جُطأو٣ر٢ ّ٘ظحُِ

 ُٔح ٣طؼِن ج٧ٍٓ ذؼوٞذحش جُىٌؾس جُػحُػس ٝجٍُجذؼس. ؾرح١ٌئٝ ُِّٓ َذٌٗ ج٧ػٟحء

 نمشاس انرأدٚثٙانًطهة انثاَٙ: ذغثٛة ا

 جُٔٓحءُس ٓؿحٍ ك٢ جُوٟحء جْهٍٛح جُط٢ جُٟٔحٗحش أْٛ ٖٓ ُطأو٣ر٢ٍجٌ ججُو ضٓر٤د ى٣ؼ    

 ػ٤ِْٜ، جُطأو٣ر٤س جُؼوٞذس ضٞه٤غ ذٛىو ٢ٛٝ جُطأو٣د ِْطس ضؼٓق ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ ُكٔح٣س جُطأو٣ر٤س

 ٓٔحٌْس ك٢ ج٩وج١ٌ جُوح٢ٞ ػ٤ِٜح ٣ؼطٔى جُط٢ جُْٞحتَ أْٛ ٖٓ ٗلٓٚ جُٞهص ك٢ ٣ؼى ًٔح

 .جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ ٍٓٗٝػ٤س ػ٠ِ ٌهحذطٚ
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 انفشع األٔل: يفٕٓو ذغثٛة انمشاس انرأدٚثٙ

٣وٛى ذطٓر٤د جُكٌْ أٝ هٍجٌ جُؿُجء جُطأو٣ر٢ يًٍ ج٩وجٌز ك٢ ِٚرٚ ُٔرٌٍجش ئٚىجٌٙ،     

ذٜىف ئقح٠س جُٔهح٠ر٤ٖ ُٚ ذحُىٝجكغ جُط٢ ٧ؾِٜح ضْ ػوحذْٜ، ٝٛٞ ٣هطِق ػٖ ْرد جُوٍجٌ كايج 

ضٓر٤د جُوٍجٌ ٣ؼ٢٘ ه٤حّ ج٩وجٌز ذر٤حٕ ٓرٌٍجش ئٚىجٌٙ، كإ ْررٚ ٣طٔػَ ك٢ جُكحُس ًحٕ 

جُٞجهؼ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس جُط٢ وكؼص ج٩وجٌز ٩ٚىجٌ هٍجٌٛح، ٖٝٓ غْ كإ ضٓر٤د جُوٍجٌ ٣أض٢ وجتٔح 

٫قوح ػ٠ِ ئٚىجٌٙ.
1
 

س جٍُتح٤ْس ًٔح ػٍكٚ دمحم ٓحؾى ٣حهٞش ذأٗٚ: " ٛٞ جُوٍجٌ جُٛحوٌ ػٖ جُِٓطس جُطأو٣ر٤    

٣ٌٕٝٞ ٟٓٔٞٗٚ ؾُجء ضأو٣ر٢ ٣ٍٚف ك٢ قن ٓٞظق أٝ ٓٓطهىّ، ٝيُي ذٓرد جٌضٌحذٚ 

ٓهحُلس ضأو٣ر٤س ُٞجؾرحش جُٞظ٤لس، ٝذٜىف جُٛحُف جُؼحّ ٝٛٞ قٖٓ ٤ٍْ جُؼَٔ".
2
 

 ٘اندضائشانرششٚغ انفشع انثاَٙ: ذغثٛة األحكاو انرأدٚثٛح فٙ 

 ذططر٤ن ج٩وج٣ٌس جُوٍجٌجش ضٓر٤د ك٢ ُوح٢ٗٞٗج جُطأ٤٠ٍ ٤ْحْس جُؿُجت١ٍ جٍُٔٗع جٗطٜؽُوى     

 جُطٓر٤د أٚرف ٝػ٤ِٚ ذًُي، ٣ُِٜٓح ٗٙ ٣ٞؾى ُْ ٓح هٍجٌجضٜح ذطٓر٤د ج٩وجٌز ضو٤٤ى ػىّ هحػىز

 ًٍِ ٔح، ٣ًٍٚف هح٢ٗٞٗ ٗٙ ذٔٞؾد ٝٗحوٌز ه٤ِِس قح٫ش ك٢ ج٩وجٌز ذٚ ضِطُّ جْطػ٘حء

س، جُٔطؼحهر جُؼ٤ٓٞٔس سجُٞظ٤ل ٞج٤ٖٗه ذٔٞؾد جُطأو٣ر٢ وٍجٌجُ ضٓر٤د ٞٔحٗس جُؿُجت١ٍ جٍُٔٗع

 جُوٞج٤ٖٗ ػٍكطٜح جُط٢ ٝجُ٘وحتٙ ٍجش جُػـ ْى جُؼحٓس ُِٞظ٤لس جُكح٢ُ جُوحٕٗٞ قحٍٝكِوى 

 جُٔٞهؼس جُؼوٞذحش ػٖ جُ٘ظٍ ذـٝ جُطأو٣ر٤س جُوٍجٌجش ضٓر٤د ٝؾٞخ ػ٠ِ ٗٙ ق٤ع جُٓحذوس،

ٝوٌؾطٜح،
3
ط٢ ؾحء ك٤ٜح: " ضطهً ٝجُ 06/03ٍ ٌهْ ج٧ٓ ٖٓ 165 جُٔحوز ػ٤ِٚ ٗٛص ٓح ًٝٛج 

 ج٠ُٝ٧ جُىٌؾس ٖٓ جُطأو٣ر٤س جُؼوٞذحش ٓرٌٍ ذوٍجٌ جُطؼ٤٤ٖ ٬ٚق٤س ُٜح جُط٢ جُِٓطس

 جُػحُػس جُىٌؾس  ٖٓ جُطأو٣ر٤س جُؼوٞذحش  جُطؼ٤٤ٖ ٤حشق٬ٚ ُٜح جُط٢ جُِٓطس ضطهً.... ٝجُػح٤ٗس

 ػٟحءج٧ ٣سجُٔطٓحٝ وج٣ٌسج٩ جُِؿ٘س  ٖٓ جُُِّٔ جٍُأ١ أنى ذؼى ٓرٌٍ، ذوٍجٌ ٝجٍُجذؼس

 ..."ضأو٣ر٢ ًٔؿِّ جُٔؿطٔؼسجُٔهطٛس 

 هٍجٌجش ضٌٕٞ إٔ ٣ؿدٖٓ ٗلّ ج٧ٍٓ ك٢ كوٍضٜح جُػح٤ٗس: " 170ًٛج ٓح أًىضٚ جُٔحوز ٝ    

 ". ٓرٌٍز جُطأو٣ر٢ جُٔؿِّ

ٝٛٞ ٓح هٟص ذٚ جُـٍكس ج٩وج٣ٌس ذحُٔكٌٔس جُؼ٤ِح "ٓؿِّ جُىُٝس قح٤ُح" ك٢ جُوٍجٌ جُٛحوٌ     

ك٢ ه٤ٟس ٌَج١ٌ ذٞؾٔؼس ٞى ٣ٍَٝ جُىجن٤ِس ٝٝج٢ُ ٣٫ٝس ػ٘حذس: إٔ  04/06/1977ذطح٣ٌم 

هٍجٌ جُؼٍُ ٣ؼى ٓٓررح ذحٍُأ١ جُٔٞجكن ُٔؿِّ جُطأو٣د ئيج ًحٕ ًٛج جٍُأ١ ٓٓررح.
4
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 انًثحث انثانث: انضًاَاخ انالحمح ػهٗ ذٕلٛغ اندضاء

جُطأو٣د،  ع ُِٔٞظق هرَ ٚىٌٝ هٍجٌجٍُٔٗ ٓ٘كٜح جُط٢ جُطأو٣ر٤س جُٟٔحٗحش ػ٠ِ ػ٬ٝز    

 ضٞهق ٫ ًحٗص ئٕ، جُطأو٣ر٢ جُوٍجٌ ٚىٌٝ ػ٠ِ ٫قوس ضأو٣ر٤س ذٟٔحٗحشكوى نٛٚ جٍُٔٗع 

أٜٗح ضؼى ؾ٣ٍٛٞس أْح٤ْس ضٔ٘ف ُِٔٞظق جُؼحّ ُِطهِٙ ٖٓ جُؼوٞذس  ئ٫ ُِؼوٞذس جُل١ٌٞ جُط٘ل٤ً

 ػٖ جُٛحوٌ جُطأو٣ر٢ جُوٍجٌ ٓٞجؾٜس ك٢ٚ ُٛحُكأن٤ٍز  ٤ًِْٞسأهٍٛح جٍُٔٗع  جُط٢جُٔٞهؼس، ٝ

 ذٜحج٧ن٤ٍز ٖٓ جْطؼٔحٍ قوٜح ك٢ جُطأو٣د، ٝجُط٢ هى ٣إو١  ًٛٙ ؾٔحـ ٌُرف جُطأو٣ر٤سجُِٓطس 

جُٔوٌٍز ُكٔح٣س  ٔحٗحشٟجُّ جقطٍجّ ػىجٍُٔٗٝػ٤س ٝ ػٖ جُطؼٓق ٝجُهٍٝؼ ئ٠ُ ج٧ٍٓ

قٔح٣س ُِٔٛكطٜح  ج٩وجٌز كحػ٤ِس ٓرىإٔ ٞٔح ذـ٤س جُطأو٣ر٤س،ٟ جُىػٞ ٍجقَٓ ٍن٬جُٔٞظق 

 جُٔٞظق. سِٓٛك قٓحخ ػ٠ِ

 ١ٌ ج١ًُج٩وج جُطظٍِْ ن٬ ٖٓ ُ٪وجٌز جُٔهُٞس ج٩وج٣ٌس جٍُهحذس ك٢ ٔحٗحشٟجُ ًٛٙ ضطٔػَٝ    

 ضؼِٞٛح، جُط٢ جُؿٜس أٝ ُٚ ّ جُؿٜس جُٔٛىٌزأٓح جُطأو٣ر٢ جُوٍجٌ ك٢ جُطؼٖ ٖٓ جُٔٞظق ٣ٌٖٔ

ٍجٌجش جُو ٞىذحُ٘ظٍ ك٢ جُطؼٕٞ جُٔوىٓس  طٛسٓه ُؿ٘س ئ٠ُ جُِؿٞء ئٌٓح٤ٗس ئ٠ُ ذح٩ٞحكس

 جُٔطٔػِس ك٢ ُؿ٘س جُطؼٖ. جُطأو٣ر٤س

جُٔطِد ج٧ٍٝ  ك٢ ططٍمجُ ٤ْطْ ق٤ص غ٬ظ ٓطحُد ئ٠ُ و٤ٓٔٚض ٤ْطْ جُٔركع ًٛج ُىٌجْس    

جُطظِْ أٓحّ  وٌجْسجُٔطِد جُػح٢ٗ ك٤َٓٗٔ  أٓح جُطأو٣ر٤س، جُوٍجٌجش ٞى ١ٌج٩وج جُطظِْ ئ٠ُ

 ؾٍجءجش جُطظِْ.ُؿ٘س نحٚس، أٓح ك٢ جُٔطِد جُػحُع ك٤ٓطْ جُططٍم ئ٠ُ ئ

 انًطهة األٔل: انرظهى اإلداس٘

ذؼى إٔ ضٛىٌ جُؿٜس جُٔهطٛس ذطٞه٤غ جُؿُجء ٞى جُٔٞظق جُؼحّ جًُٔٗد، كًِٜج ج٧ن٤ٍ     

جُكن ك٢ ٌكغ جُطظِْ ئ٠ُ ج٩وجٌز جُٔؼ٤٘س ٠حُرح ٜٓ٘ح ئػحوز جُ٘ظٍ ك٢ جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ ج١ًُ 

ًٛج جُٔطِد ْ٘ططٍم ئ٠ُ ضؼ٣ٍق جُطظِْ ٢ أٚىٌضٚ ٞىٙ، ئٓح ذطؼى٣ِٚ أٝ ْكرٚ أٝ ئُـحتٚ، ٝك

، ك٢ ق٤ٖ ْ٘ط٘حٍٝ أٗٞجع جُطظِْ ج٩وج١ٌ جُػح٢ٗ لٍعجُك٢  ٠ٍٖٝٚ، ٝج٧ٍٝ جُلٍع ك٢ج٩وج١ٌ 

 ٖٓ ن٬ٍ جُلٍع جُػحُع.

 انفشع األٔل: ذؼشٚف انرظهى اإلداس٘

ٚ ػ٠ِ ُوى ضؼىوش جُطؼح٣ٌق جُلو٤ٜس ُِطظِْ ج٩وج١ٌ ٝيُي ٗظٍج ٤ٔٛ٧طٚ، ق٤ع ٣ٌٖٔ ضؼ٣ٍل    

أٗٚ ج٫ُطٔحِ جٝ جٌُٟٗٞ جُط٢ ٣وىٜٓح أٚكحخ جُٛلس ٝجُِٔٛكس ئ٠ُ جُِٓطحش ج٩وج٣ٌس 

جُٔهطٛس ٖٓ جؾَ ٍٓجؾؼس جُؼَٔ ج٩وج١ٌ جُٔطظِْ ك٤ٚ، ئٓح ذٓكرٚ أٝ ئُـحتٚ، أٝ ضؼى٣ِٚ ذٔح 

٣ؿؼِٚ أًػٍ جضلحهح ٓغ ٓرىأ جٍُٗػ٤س، ٝأًػٍ جضلحهح ٓغ ٓرىأ ج٬ُٔتٔس ٝجُلؼح٤ُس ٝجُؼىجُس.
1
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٣ٝؼٍف ًًُي ذأٗٚ ٤ِْٝس ًلِٜح جُوحٕٗٞ ُِٔطْٜ ُٔٞجؾٜس ٓح ضٛىٌٙ ج٩وجٌز ٞىٙ ٖٓ     

ؾُجءجش، ٣ؼطوى ك٢ ػىّ ٍٓٗٝػ٤طٜح ٣ِٝطّٔ ك٤ٜح إٔ ضؼ٤ى ج٩وجٌز جُ٘ظٍ ك٢ هٍجٌجٛح ج١ًُ 

أٍٞ ذًٍُٔٙ جُوح٢ٗٞٗ ذحُٓكد أٝ جُطؼى٣َ، ٝٛٞ ٣ٍ٠ن ٣ٌِٓٚ ٖٓ ٚىٌ ٞىٙ هٍجٌ جُؿُجء 

٠ جُطؼٖ ػ٤ِٚ هٟحت٤ح.جُطأو٣ر٢ هرَ جُِؿٞء ئُ
1
 

٣ٌٖٝٔ ضؼ٣ٍلٚ أ٣ٟح ذأٗٚ ػرحٌز ػٖ ئؾٍجء ٣ٓٔف ُِٔٞظق ذحُطؼٖ ك٢ جُوٍجٌ ج٩وج١ٌ،     

هٛى ئُـحتٚ أٝ ضـ٤٤ٍٙ.
2
 

ٖٓ جُوحٕٗٞ ج٧ْح٢ْ  175أٓح جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ كوى أٖحٌ ئ٠ُ جُطظِْ ج٩وج١ٌ ك٢ جُٔحوز     

 ٖٓ ضأو٣ر٤س ػوٞذس ٓكَ ًحٕ ج١ًُ جُٔٞظق  ٣ٌُِٖٔٞظ٤لس جُؼحٓس ق٤ع ض٘ٙ ػ٠ِ أٗٚ: " 

 ٍٖٜ أهٛحٙ أؾَ ك٢ جُٔهطٛس جُطؼٖ ُؿ٘س أٓحّ ضظِٔح ٣وىّ إٔ جٍُجذؼس، أٝ جُػحُػس جُىٌؾس

". جُوٍجٌ ضر٤ِؾ ضح٣ٌم  ٖٓ جذطىجء ٝجقطى
3
 

ٖٓ ن٬ٍ ًٛٙ جُطؼ٣ٍلحش ٣ٌٔ٘٘ح جْطه٬٘ جُـح٣س ٖٓ جُطظِْ ج٩وج١ٌ ٝجُٔطٔػِس ك٢ ضهل٤ق     

ئضحقس جُلٍٚس ُِط٣ٞٓس جُٞو٣س ُُِ٘جع ئي هى ضطٍجؾغ ػٖ ٌأ٣ٜح ذؼى ككٜٛح جُؼدء ػٖ جُٔكحًْ ٝ

ُِطظِْ كطؿ٤د جُٔؼطٍٜ ػٖ ٠ِرٚ ٓٔح ٣إو١ ئ٠ُ ئٜٗحء جُهٛٞٓس، ذح٩ٞحكس ئ٠ُ أٗٚ ٣كون 

ِٓٛكس  جُٔٞظق ج١ًُ ٚىٌ جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ ذكوٚ، ق٤ع ضـ٤٘ٚ ػٖ جُِؿٞء ئ٠ُ جُوٟحء، ًٔح 

جُىنٍٞ ك٢ نٛٞٓس ٫ ؾىٟٝ ٜٓ٘ح ك٤وَِ ذًُي ٖٓ ضٍجًْ ضؿ٘د ج٩وجٌز ك٢ يجش جُٞهص ٖٓ 

 جُىػح١ٝ أٓحّ جُوٟحء.

 انفشع انثاَٙ: ششٔط انرظهى اإلداس٘

٣ؼطرٍ جُطظِْ ج٩وج١ٌ ٖٓ جُٟٔحٗحش ج٧ْح٤ْس ُِٔٞظق ٢ٌُ ٣طٌٖٔ ٖٓ ٓٞجؾٜس جُوٍجٌ     

ج٩وج١ٌ ٢ٌُ  جُطأو٣ر٢ ج١ًُ أٚىٌضٚ ج٩وجٌز أٝ جُِٓطس جُٔهطٛس، ٝذحُطح٢ُ ٣ٗط٠ٍ ك٢ جُطظِْ

 ٣إو١ ئ٠ُ هطغ ٓىز جُطؼٖ إٔ ضطٞجكٍ ك٤ٚ ج٠ٍُٝٗ جُطح٤ُس:

إٔ ٣وىّ جُطظِْ ٖٓ ٚحقد جُٗإٔ، أ١ جُٗهٙ ج١ًُ ضٌٍٟ ٖٓ جُوٍجٌ  انششط األٔل:

ج٩وج١ٌ ٣ٝؿد ػ٠ِ ًٛج جُٗهٙ إٔ ٣ٌٕٞ ًحَٓ ج٤ِٛ٧س،
4
ق٤ع إٔ ًٛج جُٗهٙ ٛٞ  

 س ٩هحٓس ضِي جُىػٟٞ.جٍُٔنٙ ُٚ ذاهحٓس وػٟٞ ج٩ُـحء ٝجُطظِْ ٍٓقِس ْحذو

إٔ ٣وىّ جُطظِْ ئ٠ُ جُؿٜس ج٩وج٣ٌس جُٔهطٛس ٢ٛٝ جُؿٜس جُط٢ أٚىٌش جُوٍجٌ  انششط انثاَٙ:

جُٔطظِْ ٓ٘ٚ، أٝ جُؿٜس جُط٢ ٣كىوٛح جُوحٕٗٞ، أ١ إٔ جُطظِْ ٣وىّ ئ٠ُ ج٤ُٜثس جُٔهطٛس أٝ ج٤ُٜثس 

 جٍُتح٤ْس.
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َٞ ك٤ٜح جُطؼٖ ذح٩ُـحء، ئي ذ٢ٟٔ ٣ؿد إٔ ٣وىّ جُطظِْ ن٬ٍ جُٔىز جُط٢ ٣ؿ انششط انثانث:

 ًٛٙ جُٔىز ٣ٓو١ قن جُطؼٖ ذح٩ُـحء، ٣ٝأنً جُكٌْ ك٬ ضؿرٍ ج٩وجٌز ػ٠ِ ئػحوز جُ٘ظٍ ك٤ٚ.

إٔ ٣وىّ جُطظِْ ذؼى ٚىٌٝ جُوٍجٌ ج٩وج١ٌ جُٜ٘حت٢، أ١ إٔ جُطظِْ جُوح٠غ  انششط انشاتغ:

٧ٗٚ ذًُي ضٌٕٞ هى ضر٤٘ص ٣ٍُٓحٕ ج٤ُٔؼحو ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘ٛرح ػ٠ِ هٍجٌ ئوج١ٌ ٚىٌ كؼ٬، 

ٓؼحُٔٚ ُ٪وجٌز ذٌٛٞز ضٌٜٔ٘ح ٖٓ ئػحوز جُ٘ظٍ ك٤ٚ ذحُٓكد أٝ جُطؼى٣َ قٓد ٓوط٤ٟحش 

 ج٧قٞجٍ.

إٔ ٣ٌٕٞ جُطظِْ ٓكىوج ٖٝٓ غْ كاٗٚ ئيج ؾحءش ػرحٌجضٚ ػحٓس وٕٝ ضكى٣ى  انششط انخايظ:

٫ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٖأٗٚ  ُوٍجٌ ٓؼ٤ٖ أٝ ُطِرحش جُطحػٖ ٖٓ ئُـحء أٝ ْكد أٝ ضؼى٣َ كإ ًٛج جُطظِْ

 جُطوىّ ذٚ ُوطغ ٣ٍْحٕ ٤ٓؼحو جُطؼٖ ذح٩ُـحء.

٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُطظِْ ٓؿى٣ح؛ أ١ إٔ جُٜىف ٖٓ جُطظِْ ج٩وج١ٌ ٛٞ ٓ٘ف  انششط انغادط:

ج٩وجٌز كٍٚس ُلكٙ جُوٍجٌ ج٩وج١ٌ ُِطأًى ٖٓ ٓىٟ ضأغ٤ٍ ٍٓٗٝػ٤طٚ ٝجُطٛك٤ف ُٔح هى 

 ضٌٕٞ ٝهؼص ك٤ٚ ٖٓ أنطحء.

 اع انرظهى اإلداس٘انفشع انثانث: إَٔ

ُوى ضؼىوش أٗٞجع جُطظِْ ج٩وج١ٌ ذطؼىو ٍٓجًُ ٝٚلحش ٠ٝر٤ؼس جُِٓطحش ٝج٤ُٜثحش     

ج٩وج٣ٌس ك٢ جُ٘ظحّ ج٩وج١ٌ ُِىُٝس، ٖٝٓ ًٛج جُٔ٘طِن هْٓ جُلوٚ جُطظِْ ئ٠ُ ضظِْ ٫ٝت٢ ٝضظِْ 

ِْ جنط٤ح١ٌ ٌتح٢ْ ٝيُي ذكٓد جُؿٜس جُط٢ ٣وىّ ئ٤ُٜح، ًٔح هٓٔٚ أ٣ٟح ٖٓ ق٤ع ج٧غٍ ئ٠ُ ضظ

 ٝضظِْ ٝؾٞذ٢.

 أٔال: انرظهى تحغة انغهطح انًمذو إنٛٓا

٣٘وْٓ جُطظِْ ج٩وج١ٌ ٖٓ ق٤ع جُِٓطس جُٔهطٛس ذلكٛٚ ئ٠ُ ضظِْ ٫ٝت٢ ٝضظِْ ٌتح٢ْ     

 ٝيُي ٝكوح ُٔح ٢ِ٣:

 (Recours Gracieux) انرظهى انٕالئٙ: -1

ُِٓطس جُطأو٣ر٤س ٓٛىٌز إٔ ٣طوىّ جُٔٞظق ٚحقد جُٗإٔ ئ٠ُ ج حُطظِْ ج٫ُٞت٢ذ٣وٛى     

جُوٍجٌ جُٔطٟٖٔ جُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س ذٌٟٗٞ ٣ِطّٔ ئػحوز جُ٘ظٍ ك٢ جُوٍجٌ ج١ًُ أٚىٌضٚ، ٝيُي 

ذٓكرٚ أٝ ضؼى٣ِٚ، أٝ ئُـحتٚ، ذحػطرحٌ ٓح ضطٔطغ ذٚ جُؿٜس ج٩وج٣ٌس ٖٓ ِْطس ضوى٣ٍ٣س ٝجْؼس. 

لحهح ٓغ قٌْ جُوحٕٗٞ، ٝػ٤ِٚ كوى ضؼىٍ جُوٍجٌ ذٛلس ؾُت٤س، أٝ ٤ًِس ٠روح ُٔح ضٍجٙ أًػٍ جض

ٝقٓد وٌؾس جهط٘حػٜح ذح٫وػحءجش جُٔوىٓس ٖٓ جُٔٞظق، ًًٝج قٖٓ ٤ٍْ جٍُٔكن جُؼحّ.
1
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أٚىٌش جُوٍجٌ  جُط٢ ج٩وج٣ٌس طسِجُٓ ئ٠ُ ٣ّوى ج١ًُ ِْجُطظأ٣ٟح  ج٫ُٞت٢ ِْحُطظذ ٣ٝوٛى    

جُطظِْ. ج٩وج١ٌ جُٔطظِْ ك٤ٚ، أٝ أٓحّ جُِٓطس ج٩وج٣ٌس جُط٢ هحٓص ذحُؼَٔ جُٔحو١ ٓكَ
1
 

 (Recours Hiérarchique)انرظهى انشئاعٙ:  -2

ٛٞ ج١ًُ ٣طْ ضوى٣ٔٚ ٖٓ ٠ٍف ي١ٝ جُٗإٔ أٓحّ جُِٓطحش ج٩وج٣ٌس جٍُتح٤ْس جُط٢ ضؼِٞ     

ٝضٍأِ ٖٓ أٚىٌ جُوٍجٌجش ج٩وج٣ٌس جُٔطؼٕٞ ك٤ٜح، ٝيُي ك٢ ٌٚٞز ٌٖٟٞ ٝٓطحُرس ًٛٙ 

حٍ ٝجُوٍجٌجش ج٩وج٣ٌس، ٝيُي ٖٓ أؾَ جُِٓطحش ج٩وج٣ٌس جٍُتح٤ْس ذحُطىنَ ٍُٔجهرس ج٧ػٔ

ْكد جُؿُجء أٝ ضؼى٣ِٚ أٝ ئُـحتٚ ػ٘ىٓح ضػرص ػىّ ٍٓٗٝػ٤طٚ.
2
 

 ٍتح٤ْسجُ طسِٓجُ ضٔحٌِ جُط٢ ج٩وج٣ٌس طسِجُٓ ئ٠ُ ٣ٞؾٚ ج١ًُ ِْجُطظ أ٣ٝٚٗؼٍف أ٣ٟح ذ    

ٓٛىٌز جُوٍجٌ أٝ ضِي جُط٢ هحٓص ذحُؼَٔ جُٔحو١ ٓكَ جُطظِْ. ج٩وج٣ٌس طسِجُٓ ٠ِػ
3
 

جٍُتح٢ْ ٓوحٌٗس ٓغ جُطظِْ ج٫ُٞت٢ ك٢ أٗٚ ٣ٔػَ أوجز ٌهحذ٤س  ٩وج١ٌج ِْجُطظٝضطؿ٠ِ أ٤ٔٛس    

ػ٠ِ ٗٗح٠حش جٍُٔؤ٤ْٖٝ، ٝهى ٣ٓحػى ػ٠ِ ًٗق أٝؾٚ جُهَِ ُىٟ جُؿٜس ج٩وج٣ٌس جُط٢ 

٣ٍٗف ػ٤ِٜح جٍُت٤ّ ج٩وج١ٌ ج٧ػ٠ِ، ك٬ٟ ػ٠ِ ضُج٣ى جقطٔح٫ش ضٞجكٍ ٞٔحٗحش جُك٤ىز 

 ٍ ك٢ جُطظِْ.ٝجُٔٞٞٞػ٤س ك٢ جُ٘ظ

 ثاَٛا: انرظهى تحغة األثش انًرشذة ػهّٛ

ئ٠ُ ضظِْ جنط٤ح١ٌ ٝضظِْ ٝؾٞذ٢  ذكٓد ج٧غٍ جُٔطٍضد ػ٣ٚ٤ِطْ ضو٤ْٓ جُطظِْ ج٩وج١ٌ     

 ٝيُي ٝكوح ُٔح ٢ِ٣:

 انرظهى االخرٛاس٘:  -1

ح س ٣ٌٖٔ ُِٔٞظق جُِؿٞء ئ٤ُٚ ئيج ٌأٟ ٝؾٜح٣ٌجنط٤ ج٩وج١ٌ ك٢ أْحْٚ ٤ِْٝس  جُطظِْ ئٕ    

ذىأ ك٢ ظٌٜٞٙ جنط٤ح٣ٌح غْ أٚرف ٝؾٞذ٤ح ك٢ ذؼٝ قح٫ش ، ٣ٝؼٍف جُطظِْ  حُطظًُُِْي، ك

ذأٗٚ جُطظِْ ج١ًُ ٣طوىّ ذٚ ٚحقد جُٗإٔ ٖٓ ضِوحء ٗلٓٚ وٕٝ جٖطٍج٠ ٖٓ جٍُٔٗع  ج٫نط٤ح١ٌ

كٜٞ ٤ِْٝس جنط٤ح٣ٌس ٣ٓطط٤غ جُٔٞظق جُِؿٞء ئ٤ُٜح ٓط٠ ضٍجءش ُٚ جُلحتىز ٖٓ يُي.
4
 

ٕ ُِٔطٌٍٟ ٖٓ جُوٍجٌ ٣ِؿأ ئ٠ُ جُوٟحء ٓرحٍٖز ٍُكغ وػٞجٙ، وٕٝ إٔ  ٖٝٓ جُرى٢ٜ٣ أ    

٣طظِْ ئ٠ُ ج٩وجٌز؛ ذٔؼ٠٘ آنٍ إٔ ٚحقد جُٗإٔ قٍ ك٢ إٔ ٣طؼٖ ك٢ جُوٍجٌ أٓحّ جُوح٢ٞ 

 ٓرحٍٖز.

                                                            
 .262، ص 1668رشٌد خلوفً، قانون المنازعات اإلدارٌة )شروط قبول دعوى تجاوز السلطة(،د.ط،  دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،  - 1
عمار عوابدي، النظرٌة العامة للمنازعات اإلدارٌة )نظرٌة الدعوى اإلدارٌة(، الجزء الثانً، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، بن عكنون،  - 2

 .257 - 256، ص ص 1662لجزائر، ا
 .262رشٌد خلوفً، المرجع السابق، ص  - 3
 .263عمراوي حٌاة، المرجع السابق، ص  - 4
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 انرظهى انٕخٕتٙ: -2

ٛٞ ذٔػحذس جػطٍجٜ ػ٠ِ جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُٔطٌٍٟ ٓ٘ٚ جُطوىّ ذٚ هرَ ه٤حٓٚ     

ؼٖ ػ٤ِٚ هٟحت٤ح، كٜٞ ئؾٍجء قط٢ٔ ٌؿْ أٗٚ ٓوٌٍ ُِٔٛكس جُٔطْٜ، ٝقط٤ٔطٚ ٗحذؼس ٖٓ أٗٚ ذحُط

 ٓوٌٍ أ٣ٟح ُكٔح٣س جٍُٔٗٝػ٤س ذٛلس ػحٓس. 

جُٔطٌٍٟ ضوى٣ٔٚ ك٢ قح٫ش ٓكىوز هحٗٞٗح  جُٗإٔ ٝٛٞ جُطظِْ ج١ًُ ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ ٚحقد    

هرَ ٌكغ جُىػٟٞ ػىّ ٠ًٍٗ ْحذن ػ٠ِ ٌكغ وػٟٞ ج٩ُـحء، ق٤ع ٣طٍضد ػ٠ِ ضوى٣ْ جُطظِْ 

هرُٜٞح.
1
 

 جُطؼٖ ٣ٍ٠ن ئ٠ُ جُِؿٞء هرَ جُٔؼ٢٘ ػ٠ِ جٍُٔٗع أٝؾرٚ جُٞؾٞذ٢ كحُطظِْ ٝذحُطح٢ُ    

، جُٔٞظل٤ٖ ٠ؼٕٞ ٓػَ جُكٍٛ ْر٤َ ػ٠ِ ٓكىوز ٓٞٞٞػحش ك٢ يُي ٣ٌٕٝٞ ،جُوٟحت٢

 ٌكغ ٤ٓؼحو ٓدط٣ك ك٬ جُوٟحت٢ جُطؼٖ ٤ٓؼحو ٣ٍْحٕ ٣وطغ ذ٘ٞػ٤ٚ جُطظِْ ٕٝذحُطح٢ُ كا

 ٝؾٞذ٤ح أٝ جنط٤ح٣ٌح. ًحٕ ْٞجء جُٔٓرن ج٩وج١ٌ جُطظِْ ٌكغ ئؾٍجءجش ن٬ٍ ُىػٟٞج

 انًطهة انثاَٙ: انرظهى أياو ندُح خاطح

ٗظٍج ئ٠ُ أٗٚ ك٢ ؿحُد ج٧ق٤حٕ ٫ ٣ٌٕٞ ُِطظِْ ج٩وج١ٌ جٍُتح٢ْ ٝج٫ُٞت٢ كؼح٤ُس، ذٓرد     

ٍج ٫ػطرحٌجش جُط٢ ْرن ئٍٚجٌ ج٩وجٌز جُٔكحكظس ػ٠ِ ػىّ ضـ٤٤ٍ هٍجٌجضٜح ج٩وج٣ٌس؛ ٝٗظ

ٝإٔ ضٌِٔ٘ح ػٜ٘ح، ٣ِؿأ جٍُٔٗع ئ٠ُ ئٗٗحء ٤ٛثس ئوج٣ٌس نحٚس ٜٓٔطٜح ئػحوز جُ٘ظٍ ك٢ هٍجٌجش 

ج٩وجٌز. ًٝٛج ٓح يٛد ئ٤ُٚ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ق٤ع ٗٙ ػ٠ِ ئٗٗحء ُؿ٘س ُِطؼٖ ػ٠ِ 

طِد ٖٓ ٓٓطٟٞ جَُٞجٌجش ٝج٣٫ُٞحش ٝجُٔ٘ٗثحش جُؼحٓس، ٩ػحوز جُ٘ظٍ ك٢ هٍجٌجش جُطأو٣د ذ

جُٔٞظق جًُٔٗد أٝ جُِٓطس جٍُتح٤ْس.
2
 

ٖٓ  84/10ٌهْ ٝهى أٗٗأ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ُؿحٕ جُطؼٖ جُهحٚس ذٔوط٠ٟ جٍُّْٔٞ     

 ٝجٍ ًَ ُٝىٟ َٝج١ٌ هطحع ًَ ك٢ ض٘ٛد"ٓ٘ٚ ٝجُط٢ ٗٛص ػ٠ِ أٗٚ: "  22ن٬ٍ جُٔحوز 

، أٝ جُٞج٢ُ أٝ ٓٔػِٚ ".ٓٔػِٚ أٝ ج٣ٍَُٞ ٣ٍأْٜح ٠ؼٖ ُؿ٘س
3
 

 ُؿ٘س ض٘ٗأذ٘ٛٚ: "  06/03ٗٙ ػ٤ِٜح ًًُي جُط٣ٍٗغ جُكح٢ُ ُِٞظ٤لس جُؼحٓس ج٧ٍٓ ًٔح     

 أٝ جُٔإْٓحش ُرؼٝ ذحُ٘ٓرس ٓإَٛ ٓٓإٍٝ ًَ ُىٟ ًًٝج ٝجٍ ًَٝ ٣ٍَٝ ًَ ُىٟ  ٠ؼٖ

جُؼ٤ٓٞٔس " وجٌجشج٩
4

 ٤ٌِطٜح،ضٗ ئ٠ُجُطؼٍف  ٍن٬ ٖٓ س٘جُِؿ ًٛٙ وٌجْس ٤ْطْ،  ٝ

 .أٓحٜٓح طؼٖجُ ٤ٓؼحو ضكى٣ى ضْحضٜح، ٖٝٓ جنطٛحٚٝ

                                                            
 .117دمحم األحسن، المرجع السابق، ص  - 1
 .252 - 251كمال رحماوي، المرجع السابق، ص ص  - 2
دد الختصاص لجنة الموظفٌن وتشكٌلها وتنظٌمها وعملها، ج ر العدد ، المح2873جانفً  23المؤرخ فً  73/26من المرسوم رقم  11المادة  - 3

 .2873جانفً  26، الصادرة فً 62
 ، السالف الذكر.65/62من األمر  54المادة  - 4
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 انفشع األٔل: ذشكٛهح نداٌ انطؼٍ

ذحُطٓح١ٝ ٖٓ ٓٔػ٢ِ ج٩وجٌز ٝجُ٘ٛق ج٥نٍ ٖٓ ٓٔػ٢ِ جُٔٞظل٤ٖ،   جُِؿ٘س ًٛٙ ضطٌَٗ    

: " ٣طٌٕٞ ٗٛق ػىو ُؿحٕ 84/10 ٌهْ ٖٓ جٍُّْٔٞ 23ًٝٛج ٠روح ُٔح ٗٛص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

٠ أقى ج٬ْ٧ى جُٔٛ٘لس ك٢ جُطؼٖ ٖٓ ٓٔػ٢ِ ج٩وجٌز ٣ٝؼ٤ٕ٘ٞ ٖٓ ج٧ػٞجٕ ج٣ًُٖ ٣٘طٕٔٞ ئُ

ػ٠ِ ج٧هَ، ٣ٝطٌٕٞ ٗٛلٜح ج٥نٍ ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ ج٣ًُٖ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ٖٓ ذ٤ٖ ج٧ػٟحء  13جُِْٓ 

ٔػ٢ِ ًَ جُٔ٘طهر٤ٖ ك٢ جُِؿحٕ جُٔطٓح٣ٝس ج٧ػٟحء ج٣ًٍُُٔس أٝ ج٫ُٞت٤س، ٣ٝطٍجٝـ ػىو ٓ

أػٟحء " 7ئ٠ُ  ٠5ٍف ذ٤ٖ 
1

ُػح٤ٗس ك٢ كوٍضٜح ج 06/03ٖٓ ج٧ٍٓ  65ُٝوى ٗٛص جُٔحوز ، 

 ". جُٔ٘طهر٤ٖ جُٔٞظل٤ٖ ٝٓٔػ٢ِ وجٌزج٩ ٓٔػ٢ِ ٖٓ ٓ٘حٚلس جُِؿحٕ ًٛٙ ضطٌٕٞػ٠ِ أٗٚ: " 

 انفشع انثاَٙ: اخرظاطاخ نداٌ انطؼٍ

ُؿحٕ جُطؼٖ ذاػحوز جُ٘ظٍ ك٢ جُؼوٞذحش ٖٓ جُىٌؾس جُػحُػس ًٝٛج قٓد ٗٙ جُٔحوز  ضهطٙ    

 جُط٢ٝ 67ن٬ٍ ٗٙ جُٔحوز  ٖٓ 06/03، ًٛج ٝهى أٞحف ج٧ٍٓ 84/10ٌهْ ٖٓ جٍُّْٔٞ  24

 ٖٓ ٞذحشوجُؼ طٟٖٔض جُط٢ جُطأو٣ر٤س جُوٍجٌجش ك٢ جُطؼٖ ٣هٙ ك٤ٔح جنطٛحٜٚح قىوش

 ج٧ٍٓ. ًٛج  ٖٓ 163 جُٔحوز ك٢ ػ٤ِٜح جُٔ٘ٛٞ٘س ٝجٍُجذؼس، ٝجُػحُػجُىٌؾس 

 انفشع انثانث: يٛؼاد انطؼٍ أياو ْزِ انهداٌ

( ٣ٞٓح ًٝٛج ٠روح ُٔح ٗٛص ػ٤ِٚ 15ٍ )٣ٌٕٞ ٤ٓؼحو جُطؼٖ ُىٟ ًٛٙ جُِؿحٕ ٛٞ نٔٓس ػٗ    

 ئ٠ُ ٣ِؿثٞج إٔ أٗلْٜٓ جُٔؼ٤٤ٖ٘ أٝ ُ٪وجٌز ٣ٌٖٔذوُٜٞح: "  84/10 ٌهْ ٖٓ جٍُّْٔٞ 24جُٔحوز 

 ".  ( ٣ٞٓح15نٔٓس ػٍٗ ) أؾَ ن٬ٍ جُطؼٖ ُؿحٕ

 جُىٌؾس  ٖٓ ضأو٣ر٤س ػوٞذس ٓكَ ًحٕ ج١ًُ ٔٞظقأٓح قٓد هحٕٗٞ جُٞظ٤لس جُؼحٓس ٣ٌٖٔ ُِ    

قى جذطىجء جُٔهطٛس ك٢ أؾَ أهٛحٙ ٍٖٜ ٝج جُطؼٖ ُؿ٘س أٓحّ ضظِٔح ٣وىّ إٔ جٍُجذؼس، أٝ جُػحُػس

.ٖٓ ضح٣ٌم ضر٤ِؾ جُوٍجٌ
2
 

 انًطهة انثانث: إخشاءاخ انرظهى اإلداس٘

ذؼى ئنطحٌ جُٔٞظق ذحُٔهحُلحش جُطأو٣ر٤س جُٔ٘ٓٞذس ئ٤ُٚ ٝض٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ ئذىجء أٝؾٚ وكحػٚ     

أٚىٌضٜح جُِٓطس جُطأو٣ر٤س، كاٗٚ ٣كن ُٚ ذٔوط٠ٟ يُي إٔ ٣وىّ ذحُ٘ٓرس ُِؼوٞذس جُطأو٣ر٤س جُط٢ 

 قن ْكد جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢. ضظِٔح ئ٠ُ جُِٓطس جُٔهطٛس جُط٢ ضِٔي

ئٕ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ك٢ جُطؼى٣َ جُؿى٣ى ُوحٕٗٞ ج٩ؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝج٩وج٣ٌس ج١ًُ ضْ     

ذس جُطأو٣ر٤س جنط٤ح١ٌ، ؾؼَ جُطظِْ ج٩وج١ٌ ك٢ هٍجٌ جُؼوٞ 08/09ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ ٌهْ 

 ٣ؿَٞٓ٘ٚ ػ٠ِ أٗٚ: "  830ٝضٍجؾغ ػٖ ئؾٍجء جُطظِْ جُٞؾٞذ٢، ٝهى ٗٛص ػ٠ِ يُي جُٔحوز 
                                                            

 ، السالف الذكر.73/26من المرسوم  12المادة  - 1
 ، السالف الذكر.65/62من األمر  264المادة  - 2
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ك٢ ج٧ؾَ  جُوٍجٌ ٓٛىٌز ج٩وج٣ٌس جُؿٜس ئ٠ُ ضظِْ ضوى٣ْ ، ج٩وج١ٌ ذحُوٍجٌ جُٔؼ٢٘ ُِٗهٙ

أػ٬ٙ ". 829جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحوز 
1
 

هى ؾؼَ جُطظِْ ج٩وج١ٌ جنط٤ح٣ٌح ٍُكغ جُىػٟٞ  ٝذٔوط٠ٟ يُي كإ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ    

جُطأو٣ر٤س أٓحّ ؾٜحش جُوٟحء ج٩وج١ٌ ْٞجء ًحٕ يُي أٓحّ جُٔكحًْ ج٩وج٣ٌس أٝ ٓؿِّ جُىُٝس 

".ٚدٕصٝجُى٤َُ ػ٠ِ يُي ٛٞ جْطؼٔحٍ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ُؼرحٌز "
2
 

٩وج٣ٌس ػ٠ِ أٗٚ ٝك٤ٔح ٣هٙ ٤ٓؼحو جُطظِْ ج٩وج١ٌ كوى ٗٙ هحٕٗٞ ج٩ؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝج    

( أٍٖٜ، ١ٍٓ٣ ٖٓ ضح٣ٌم جُطر٤ِؾ جُٗه٢ٛ ٣4كىو أؾَ جُطؼٖ أٓحّ جُٔكٌٔس ج٩وج٣ٌس ذأٌذؼس )

ذ٘ٓهس ٖٓ جُوٍجٌ ج٩وج١ٌ جُلٍو١، أٝ ٖٓ ضح٣ٌم ٍٗٗ جُوٍجٌ ج٩وج١ٌ جُؿٔحػ٢ أٝ جُط٘ظ٢ٔ٤.
3
 

ػٖ جٍُو  ػ٠ِ أغٍ هح٢ٗٞٗ ٣٘طؽ ػٖ ٚٔص ج٩وجٌز 830ٝٗٛص جُلوٍز جُػح٤ٗس ٖٓ جُٔحوز     

( ٖٓ ضوى٣ٔٚ، ٝك٢ قحُس ٌْٞش جُؿٜس ج٩وج٣ٌس ٣ٓطل٤ى 2ػ٠ِ جُطظِْ ن٬ٍ ٓىز ٣ٍٜٖٖ )

(، ُطوى٣ْ ٠ؼ٘ٚ جُوٟحت٢ ج١ًُ ١ٍٓ٣ ٖٓ ضح٣ٌم جٗطٜحء أؾَ 2جُٔطظِْ ٖٓ أؾَ ٣ٍٜٖٖ )

ج٣ٍُٜٖٗ جُٔٗحٌ ئ٤ُٚ ك٢ جُلوٍز أػ٬ٙ، ٝٛٞ ٓح هٌٍضٚ جُلوٍز جُػحُػس ٖٓ ًٛٙ جُٔحوز، ٝك٢ قحُس 

أؾَ ٣ٍٜٖٖ ٖٓ ضح٣ٌم  ٩830وجٌز ُِطظِْ ٣ٔ٘ف ُِٔؼ٢٘ ٠روح ُِلوٍز جٍُجذؼس ٖٓ جُٔحوز ٌكٝ ج

ْحتَ جٌُٔطٞذس، ٣ٍٝكن ٓغ ضر٤ِؾ جٍُكٝ، ٣ٝػرص ئ٣ىجع جُطظِْ أٓحّ جُؿٜس ج٩وج٣ٌس ذٌَ جُٞ

 جُؼ٣ٍٟس.

 

                                                            
، الصادرة 12، المتضمن قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة، ج ر العدد 1667فبراٌر  16المؤرخ فً  67/68من القانون رقم  726المادة  - 1

 .1667أفرٌل  12فً 
 .46، ص زغود حفٌظة، المرجع السابق -رزٌقة سلٌمة  - 2
 ، السالف الذكر.67/68من القانون  718المادة  - 3
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ذؼى إٔ ٣ٓط٘لً جُٔٞظق ؾ٤ٔغ جُٟٔحٗحش ج٩وج٣ٌس، ٝئيج ُْ ضؿى ُٚ ٗلؼح ٣رو٠ أٓحٓٚ ٣ٍ٠ن     

ٝق٤ى ٝٛٞ جُِؿٞء ئ٠ُ جُوٟحء ُِطؼٖ ك٢ جُوٍجٌجش جُطأو٣ر٤س جُٛحوٌز ٞىٙ ئيج ًحٗص ؿ٤ٍ 

 ٍٓٗٝػس.

ئي  ٝضؼى جٍُهحذس جُوٟحت٤س آنٍ ٞٔحٗس ٣ِؿأ ئ٤ُٜح جُٔٞظق ئيج ُْ ضٓؼلٚ جُٟٔحٗحش ج٧نٍٟ،    

إٔ ٓٛىٌ جُوٍجٌجش هى ٣ٍكٝ ج٫ػطٍجف ذحُهطأ ٝهى ٣ٍجػ٤ٚ ٌت٤ٓٚ، ٝكن ًَ ًٛج ك٬ ٣ٌٖٔ 

ضٍى جُهطأ ذ٤ٖ ج٩وجٌز ٝج٧كٍجو ُطلَٛ ك٤ٚ ج٩وجٌز ٗلٜٓح ٧ٜٗح ٖٓ ٓوط٤ٟحش جُؼىجُس إٔ ٫ 

 ٣ٌٕٞ جُهْٛ قٌٔح ك٢ ٗلّ جُٞهص، ٧ٕٝ ًٛج ٣ٌُع جُػوس ك٢ أْٝح٠ جُٔٞظل٤ٖ.

ٓؼِ٘ح ػٖ قن ج٧كٍجو ك٢ جُطؼٖ جُوٟحت٢  1996طٌٞ جُؿُجت١ٍ ُٓ٘س ُٝوى  ٚىٌ جُىْ    

ٞى جُوٍجٌجش ج٩وج٣ٌس جُط٘ظ٤ٔ٤س أٝ جُلٍو٣س جُٛحوٌز ػٖ ٓهطِق ج٧ؾُٜز ج٩وج٣ٌس، ْٞجء 

ضٔػِص ك٢ ج٩وجٌجش ج٣ًٍُُٔس أٝ ج٩وجٌز جُٔك٤ِس أٝ جٍُٔجكن جُؼ٤ٓٞٔس ػ٠ِ جنط٬ف أٗٞجػٜح، 

 ك٢ جُطؼٖ ك٢ جُوٟحء ٣٘ظٍٖٓ جُىْطٌٞ ذوُٜٞح: "  143ز ٝٛٞ ٓح أػِ٘ص ػ٘ٚ ٍٚجقس جُٔحو

". وج٣ٌسج٩ جُِٓطحش هٍجٌجش
1
 

ٝػ٤ِٚ ْٞف ٗططٍم ك٢ ًٛج جُلَٛ ئ٠ُ جُٟٔحٗحش جُوٟحت٤س، ٝٗوٓٔٚ ئ٠ُ غ٬ظ ٓرحقع     

 ًح٥ض٢: 

 جُٔركع ج٧ٍٝ: ض٘ظ٤ْ جنطٛح٘ جُ٘ظٍ ك٢ وػٟٞ ئُـحء جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ أٓحّ جُوٟحء.

 أّْ هٟحء ئُـحء جُوٍجٌجش جُطأو٣ر٤س جُٛحوٌز ٞى جُٔٞظق جُؼحّ. جُٔركع جُػح٢ٗ:

 جُٔركع جُػحُع: ج٥غحٌ جُٔطٍضرس ػ٠ِ ٚىٌٝ قٌْ ج٩ُـحء ٖٝطد جُؼوٞذس ٝجُؼلٞ ػٜ٘ح.
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 انًثحث األٔل: ذُظٛى اخرظاص انُظش فٙ دػٕٖ إنغاء انمشاس انرأدٚثٙ أياو انمضاء.

ر٤ؼس ئوج٣ٌس ًُج كإ جنطٛح٘ جُطؼٖ ك٤ٜح ذح٩ُـحء ضؼطرٍ جُوٍجٌجش جُطأو٣ر٤س هٍجٌجش يجش ٠    

 ض١ٍٓ ػ٤ِٚ أقٌحّ جُطؼٖ ذح٩ُـحء ك٢ ؾ٤ٔغ جُوٍجٌجش ج٩وج٣ٌس.

ُٝوى َٝع جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ًٛج ج٫نطٛح٘ ذ٤ٖ ٤ٛثط٤ٖ هٟحت٤ط٤ٖ ٛٔح ٓؿِّ جُىُٝس     

، 2008ك٢ جُطؼى٣َ جُىْط١ٌٞ ُٓ٘س   1996ٖٓ وْطٌٞ  152ج١ًُ جْطكىظ ذٔٞؾد جُٔحوز 

جُٔطؼِن ذحُٔكحًْ ج٩وج٣ٌس، ٝض٣َٞغ  98/02ٝجُٔكحًْ ج٩وج٣ٌس جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُوحٕٗٞ 

 ج٫نطٛح٘ ك٢ ٗظٍ وػٟٞ ئُـحء جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ أٓحّ جُوٟحء ٣هطِق ٖٓ ٗظحّ ئ٠ُ آنٍ.

ٝػ٤ِٚ ْٞف ٗط٘حٍٝ ك٢ ًٛج جُٔركع وٌجْس جُؿٜحش جُوٟحت٤س جُٔهطٛس ذاُـحء جُوٍجٌ     

 ؿُجتٍ ًحُطح٢ُ: جُطأو٣ر٢ ك٢ جُ

 جُٔطِد ج٧ٍٝ: ض٘ظ٤ْ جنطٛح٘ أٓحّ جُٔكحًْ ج٩وج٣ٌس.

 جُٔطِد جُػح٢ٗ: ض٘ظ٤ْ جنطٛح٘ أٓحّ ٓؿِّ جُىُٝس.
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 خرظاص أياو انًحاكى اإلداسٚح.االانًطهة األٔل: ذُظٛى 

جُٔطؼِن ذحُٔكحًْ  1998ٓح٣ٞ  30جُٔإٌل ك٢  98/02ٗٛص جُٔحوز ج٠ُٝ٧ ٖٓ جُوحٕٗٞ     

٠ إٔ: " ض٘ٗأ ٓكحًْ ئوج٣ٌس ًؿٜحش هٟحت٤س ُِوحٕٗٞ جُؼحّ ك٢ جُٔحوز ج٩وج٣ٌس ".ج٩وج٣ٌس ػِ
1
 

٣طٟف ٖٓ ن٬ٍ ًٛٙ جُٔحوز إٔ جُٔكٌٔس ج٩وج٣ٌس ضهطٙ ذحُ٘ظٍ ك٢ ًَ ٓ٘حَػس ئوج٣ٌس أ٣ح     

ًحٕ أ٠ٍجكٜح ٝٓٞٞٞػٜح، ًٝٛج ٓح ٣لْٜ ٖٓ ػرحٌز ؾٜحش هٟحت٤س ُِوحٕٗٞ جُؼحّ ك٢ جُٔحوز 

ٌوش ذٛلس ٓطِوس ٝوٕٝ ضه٤ٛٙ أٝ ضكى٣ى، ٝػ٤ِٚ ضىنَ ٖٞٔ ج٩وج٣ٌس، ًٌٛج ٝ

 جنطٛحٚحضٜح وػحٟٝ ئُـحء جُوٍجٌجش جُطأو٣ر٤س.

ٝؾحء هحٕٗٞ ج٩ؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝج٩وج٣ٌس جُؿى٣ى ٤ُػرص ٓرىأ ج٫نطٛح٘ جُؼحّ ُِٔكحًْ     

ج٩وج٣ٌس ذٜ٘ٛح ػ٠ِ إٔ: " جُٔكحًْ ج٩وج٣ٌس ٢ٛ ؾٜحش ج٣٫ُٞس جُؼحٓس ك٢ جُٔ٘حَػحش 

ج٩وج٣ٌس، ضهطٙ ذحُلَٛ ك٢ أٍٝ وٌؾس، ذكٌْ هحذَ ٬ُْطث٘حف ك٢ ؾ٤ٔغ جُوٟح٣ح، جُط٢ ضٌٕٞ 

جُىُٝس أٝ ج٣٫ُٞس أٝ جُرِى٣س أٝ ئقىٟ جُٔإْٓحش جُؼ٤ٓٞٔس يجش جُٛرـس ج٩وج٣ٌس ٠ٍكح ك٤ٜح ".
2
 

ٖٓ ٗلّ جُوحٕٗٞ أْٛ جُىػحٟٝ ج٩وج٣ٌس جُط٢ ضهطٙ جُٔكحًْ  801ًٔح يًٍش جُٔحوز     

 س ذحُلَٛ ك٤ٜح ٢ٛٝ:ج٩وج٣ٌ

وػحٟٝ ئُـحء جُوٍجٌجش ج٩وج٣ٌس ٝجُىػحٟٝ جُطل٣ٍ٤ٓس ٝوػحٟٝ ككٙ جٍُٔٗٝػ٤س  .1

 ُِوٍجٌجش جُٛحوٌز ػٖ: 

 ج٣٫ُٞس ٝجُٔٛحُف ؿ٤ٍ جًٍُُٔٔز ُِىُٝس ػ٠ِ ٓٓطٟٞ ج٣٫ُٞس. -

 جُرِى٣س ٝجُٔٛحُف ج٩وج٣ٌس ج٧نٍٟ ُِرِى٣س. -

 ج٣ٌس.جُٔإْٓحش جُؼ٤ٓٞٔس جُٔك٤ِس يجش جُٛرـس ج٩و -

 وػحٟٝ جُوٟحء جٌُحَٓ. .2

 جُوٟح٣ح جُٔهُٞس ُٜح ذٔٞؾد ٗٛٞ٘ نحٚس. .3

 انًطهة انثاَٙ: ذُظٛى االخرظاص أياو يدهظ انذٔنح

ٖٓ  152 جُٔحوز ض٘ٙ ٤عقٌٞ، جُىْط ذٔٞؾد ٓ٘ٗأز هٟحت٤س سٜٝؾ ٓإْٓس ٞٛ جُىُٝس ِّٓؿ

 جُوٟحت٤س ٜحشجُؿ ٧ٍػٔح ٓوٞٓس س٤ٜثً وُٝس ِّٓؿ ٣إّْ"  1996جُىْطٌٞ جُؿُجت١ٍ ُٓ٘س 

 أٗكحء ؾ٤ٔغ ك٢ جُوٟحت٢ حوج٫ؾطٜ ضٞق٤ى جُىُٝس ِّٝٓؿ جُؼ٤ِح جُٔكٌٔس، ٝضٟٖٔ ج٩وج٣ٌس

        ٣ٍٜٝٓجٕ ػ٠ِ جقطٍجّ جُوحٕٗٞ ". جُر٬و

جُٔطؼِن  1998ٓح٣ٞ  30جُٔإٌل ك٢  98/01ٖٓ جُوحٕٗٞ جُؼ١ٟٞ  02ُٝوى ػٍكص جُٔحوز     

ُىُٝس ذٜ٘ٛح: " ٓؿِّ جُىُٝس ٤ٛثس ذحنطٛحٚحش ٓؿِّ جُىُٝس ٝض٘ظ٤ٔٚ ٝػِٔٚ ٓؿِّ ج

                                                            
 .2887جوان  62، الصادرة فً 26، المتعلق بالمحاكم اإلدارٌة، ج ر العدد 2887ماي  26المؤرخ فً  87/61القانون العضوي   - 1
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ٓوٞٓس ٧ػٔحٍ جُؿٜحش جُوٟحت٤س ج٩وج٣ٌس ٝٛٞ ضحذغ ُِِٓطس جُوٟحت٤س، ٣ٟٖٝٔ ضٞق٤ى 

ج٫ؾطٔحع جُوٟحت٢ ج٩وج١ٌ ك٢ جُر٬و ٣ٍٜٝٓ ػ٠ِ جقطٍجّ جُوحٕٗٞ".
1
 

ٖٓ هحٕٗٞ ج٩ؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝج٩وج٣ٌس جُؿى٣ى ج٫نطٛح٘ ك٢  901ًٔح ٗظٔص جُٔحوز      

 98/01ٖٓ جُوحٕٗٞ جُؼ١ٟٞ  09حٟٝ ج٩وج٣ٌس جُٔطؼِوس ذح٩ُـحء ٝجُط٢ أقحُص ئ٤ُٜح جُٔحوز جُىػ

جُٔطؼِن ذٔؿِّ جُىُٝس، ٝذًُي ٣هطٙ ٓؿِّ جُىُٝس ًىٌؾس أ٠ُٝ ٝأن٤ٍز ذحُلَٛ ك٢ وػحٟٝ 

ج٩ُـحء ٝجُطل٤ٍٓ ٝضوى٣ٍ جٍُٔٗٝػ٤س ك٢ جُوٍجٌجش ج٩وج٣ٌس جُٛحوٌز ػٖ جُِٓطحش ج٩وج٣ٌس 

 ج٣ًٍُُٔس.

ًٔح ٣هطٙ ٓؿِّ جُىُٝس ذحُلَٛ ك٢ جْطث٘حف ج٧قٌحّ ٝج٧ٝجٍٓ جُٛحوٌز ػٖ جُٔكحًْ     

ج٩وج٣ٌس، ًٔح ٣هطٙ أ٣ٟح ذحُ٘ظٍ ك٢ جُطؼٕٞ ذحُ٘وٝ ك٢ جُوٍجٌجش جُٛحوٌز ك٢ آنٍ وٌؾس 

ػٖ جُؿٜحش جُوٟحت٤س ج٩وج٣ٌس.
2

   

  

                                                            
، 26ج ر العدد ، تصاصات مجلس الدولة وتنظٌمه وعملهالمتعلق باخ ،2887ماٌو  26المؤرخ فً  87/62العضوي  من القانون 61المادة  - 1
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 ظف انؼاوانًثحث انثاَٙ: أعظ لضاء إنغاء انمشاساخ انرأدٚثٛح انظادسج ضذ انًٕ

٣وٛى ذأّْ هٟحء ئُـحء جُوٍجٌجش جُطأو٣ر٤س ٓؿٔٞػس ج٠ٍُٝٗ ج٤ٌُِٗس جُٞجؾد ضٞجكٍٛح ك٢     

جُىػٟٞ، قط٠ ضٌٕٞ ٓورُٞس أٓحّ جُؿٜس جُوٟحت٤س ج٩وج٣ٌس جُٔهطٛس، ٝقط٠ ضطٌٖٔ ًٛٙ 

ج٧ن٤ٍز ذؼى جُطأًى ٖٓ ضٞجكٍٛح ٖٓ ج٫ٗطوحٍ ئ٠ُ ككٙ جُٔٞٞٞع جُٔ٘حَػس ج٩وج٣ٌس.
1
 

ٟ ج٩ُـحء ٢ٛ ج٤ُ٥س جُط٢ ضٌٖٔ جُٔٞظق ٖٓ جُِؿٞء ئ٠ُ جُوٟحء ٝيُي ٖٓ ن٬ٍ ٝوػٞ    

جُطؼٖ ك٢ ػىّ ٍٓٗٝػ٤س جُوٍجٌ جُٛحوٌ ػٖ جُؿٜس ج٩وج٣ٌس، ُْ ٣ؼٍكٜح جُط٣ٍٗغ ٓرحٍٖز ئ٫ 

ٖٓ وْطٌٞ  139أٜٗح ضكطَ ٌٓحٗس ٓط٤ُٔز ك٢ جُٔ٘ظٞٓس جُوح٤ٗٞٗس ٝجُىْط٣ٌٞس، كوى ٗٛص جُٔحوز 

 ٝجقى ٌَُٝ ُِؿ٤ٔغ ٝضٟٖٔ ٝجُك٣ٍحش، جُٔؿطٔغ جُوٟحت٤س جُِٓطس ٢ٔضكػ٠ِ إٔ: "  1996

 س ".٤ح٤ْجُٓ قوٞهْٜ ػ٠ِ جُٔكحكظس

 ػ٠ِ: " ٣٘ظٍ جُوٟحء ك٢ جُطؼٖ ك٢ هٍجٌجش جُِٓطحش ج٩وج٣ٌس ". 143ًٔح ٗٛص     

 801جُٔطؼِن ذح٩ؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝج٩وج٣ٌس، كوى ؾحء ك٢ ٗٙ جُٔحوز  08/09أٓح جُوحٕٗٞ     

٬ ٓٛطِف وػٟٞ ئُـحء جُوٍجٌجش ج٩وج٣ٌس ذحُ٘ٓرس ٫نطٛح٘ جُٔكحًْ ج٩وج٣ٌس ٢ٛٝ ٓٓطؼٔ

ٖٓ ٗلّ  901ٗلّ جُط٤ٔٓس جُٔؼطٔىز ذحُ٘ٓرس ٫نطٛح٘ ٓؿِّ جُىُٝس ذٔٞؾد جُٔحوز 

 جُوحٕٗٞ.

ٝك٢ ًٛج جُٔركع ٗططٍم ئ٠ُ ج٠ٍُٝٗ جُٞجؾد ضٞكٍٛح ك٢ جُٔٞظق ٌجكغ جُىػٟٞ غْ ذؼى    

 جُٔطؼِوس ذطر٤ؼس جُوٍجٌجش جُطأو٣ر٤س ٓكَ جُىػٟٞ.يُي ٗططٍم ئ٠ُ ج٠ٍُٝٗ 

 انًطهة األٔل: انششٔط انٕاخة ذٕفشْا فٙ انًٕظف سافغ انذػٕٖ

ُوى ٝٞغ هحٕٗٞ ج٩ؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝج٩وج٣ٌس هحػىز ػحٓس ض١ٍٓ ػ٠ِ ٓهطِق جُطؼٕٞ     

ِّ جُىُٝس، ٝجُىػحٟٝ جُٔى٤ٗس ٝج٩وج٣ٌس ٜٝٓ٘ح جُطؼٖ ذح٩ُـحء أٓحّ جُٔكٌٔس ج٩وج٣ٌس ٝٓؿ

ٓح ٢ِ٣: " ٫ ٣ؿَٞ ١٧ ٖهٙ جُطوح٢ٞ ٓح ُْ ضٌٖ ُٚ ٚلس ُٝٚ  13ق٤ع ٗٙ ك٢ جُٔحوز 

 ِٓٛكس هحتٔس أٝ ٓكطِٔس ٣وٍٛح جُوحٕٗٞ ".

ًٔح أٗٚ ٣كن ُِوح٢ٞ إٔ ٣ػ٤ٍ جٗؼىجّ جُٛلس ك٢ جُٔىػ٢ أٝ ك٢ جُٔىػ٢ ػ٤ِٚ، ٝذحُطح٢ُ كاٗٚ     

 كٍ جُٛلس ٝج٤ِٛ٧س ٝجُِٔٛكس.٣ٗط٠ٍ ك٢ أٖهح٘ جُهٛٞٓس ك٢ جُطؼٖ ذح٩ُـحء ضٞج

 ٝك٢ ًٛج جُٔطِد ٗط٘حٍٝ وٌجْس ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ ٖٓ ن٬ٍ جُلٍٝع جُطح٤ُس جًًٍُ.    
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 انفشع األٔل: انظفح 

٣وٛى ذحُٛلس جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ ُِٗهٙ ج١ًُ ٣ٔ٘ف ُٚ جُكن ك٢ جُٔطحُرس ذكن ٓؼ٤ٖ، ئي إٔ     

 جُٔىػ٢ ٣ٌٕٞ ك٢ ًٍُٓ جُٔؼطىٟ ػ٤ِٚ.

٣ٟح ذأٜٗح جُوىٌز جُوح٤ٗٞٗس ػ٠ِ ٌكغ جُهٛٞٓس ئ٠ُ جُوٟحء أٝ ئٌٓح٤ٗس ٌكغ ُٝوى ػٍكص أ    

جُىػٟٞ هحٗٞٗح ٝجُٔػٍٞ أٓحٓٚ ُطِو٤ٜح، كحُٔىػ٢ ٣ؿد إٔ ٣طٔطغ ذحُٛلس ج٬َُٓس ٍُكغ جُىػٟٞ 

أ١ إٔ ٣طٔطغ ذح٤ِٛ٧س جُوح٤ٗٞٗس ُِطوح٢ٞ ٝإٔ ٣ػرص ٝؾٞو ِٓٛكس ٩هحٓس جُىػٟٞ.
1
 

ٌكغ وػٟٞ ج٩ُـحء ك٢ٜ ك٢ ًٛٙ جُىػٟٞ ض٘ىٓؽ ٝضٔطُؼ أٓح جُٛلس جُوح٤ٗٞٗس ك٢     

ذحُِٔٛكس، ق٤ع ٚحقد جُٛلس جُوح٤ٗٞٗس ك٢ ٌكغ وػٟٞ ج٩ُـحء ٛٞ ٗلٓٚ ٚحقد جُِٔٛكس 

ك٢ ٌكغ ًٛٙ جُىػٟٞ.
2
 

ٝجُٔوٛٞو ذحُٛلس ئيٕ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔٞظق ٌجكغ جُىػٟٞ ٛٞ ٗلٓٚ ٚحقد جُكن جُٔؼطىٟ     

ظق جُؼحّ إٔ ٣طْ ضؼ٤٤٘ٚ ذوٍجٌ ذٞجْطس ِْطس ػ٤ِٚ، ئي ٣ؿد ٫ًطٓحخ جُٗهٙ ٚلس جُٔٞ

 ٓهطٛس ُِؼَٔ ذٛلس وجتٔس ك٢ نىٓس جٍُٔكن جُؼحّ.

ٝئيج ًحٕ ٣ٗط٠ٍ ضٞجكٍ جُٛلس ك٢ جُٔٞظق جُؼحّ جُٔىػ٢، كاٗٚ ٣ٗط٠ٍ ًُُي ضٞجكٍ جُٛلس     

ك٢ جُٔىػ٢ ػ٤ِٚ ج٩وجٌز ٓٛىٌز جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢، كطٍكغ جُىػٟٞ ق٤ٜ٘ح ٖٓ ي١ ٚلس ػ٠ِ ي١ 

ًٛج ٓح أًىٙ ٓؿِّ جُىُٝس جُؿُجت١ٍ ذوُٞٚ: ٣ٗط٠ٍ إٔ ضٍكغ جُىػٟٞ ٖٓ ي١ ٚلس ٚلس ٝ

ك٬ ضورَ جُىػٟٞ ئيج ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٖإٔ ك٢ جُُ٘جع. جُٔىػ٢ ػ٤ِٚػ٠ِ ي١ ٚلس، ٝذحُ٘ٓرس ُٛلس 
3

     

 انفشع انثاَٙ: انًظهحح

٣ٗط٠ٍ إٔ  ضؼٍف جُِٔٛكس ػ٠ِ أٜٗح جُلحتىز أٝ جُٔ٘لؼس جُط٢ ضؼٞو ػ٠ِ ٌجكغ جُىػٟٞ، ٫ٝ    

ضٌٕٞ جُِٔٛكس ٓكووس أ١ إٔ ٣إو١ جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ قطٔح ئ٠ُ جُٔٓحِ ذحًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ 

ُِٔٞظق ذَ ٣ٌل٢ إٔ ضٌٕٞ ٓكطِٔس جُطكون ك٢ جُٔٓطورَ، ٝيُي قٓد ٓح ٗٛص ػ٤ِٚ جُٔحوز 

ٖٓ هحٕٗٞ ج٩ؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝج٩وج٣ٌس: " ٫ ٣ؿَٞ ١٧ ٖهٙ جُطوح٢ٞ ٓح ُْ ضٌٖ ُٚ  13

 ِٛكس هحتٔس أٝ ٓكطِٔس ٣وٍٛح جُوحٕٗٞ ".ٚلس ُٝٚ ٓ

 انفشع انثانث: أْهٛح انرماضٙ

وػٟٞ ج٩ُـحء وػٟٞ هٟحت٤س ٣ٗط٠ٍ ك٢ ٌجكؼٜح ؾ٤ٔغ ج٠ٍُٝٗ جُٔطِٞذس ٍُكغ جُىػٟٞ     

ذٛلس ػحٓس، ٜٝٓ٘ح إٔ ٣ٌٕٞ ٍُجكغ جُىػٟٞ أ٤ِٛس جُطوح٢ٞ ٣ٝوٛى ذٜح ٬ٚق٤س جُٗهٙ 

 حْٔٚ.جُؼحّ ُٔرحٍٖز ج٩ؾٍجءجش أٓحّ جُوٟحء ذ
                                                            

 .67، ص 2882أحمد محٌو، المنازعات اإلدارٌة، د. ط، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،  - 1
، ص 2884، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائرعمار عوابدي، النظرٌة العامة للمنازعات اإلدارٌة فً النظام القضائً الجزائري، د. ط،  - 2

62. 
 .56، ص زغود حفٌظة، المرجع السابق -رزٌقة سلٌمة  - 3



 حُع                                               ج٤ُ٥حش جُوٟحت٤س ُٔٞجؾٜس جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢جُلَٛ جُػ

 
52 

كحُٔوٛٞو ذأ٤ِٛس جُطوح٢ٞ ذهٛٞ٘ جُٔٞظق جُؼحّ جُطحػٖ ك٢ جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ ٬ٚق٤طٚ     

ُِو٤حّ ذأػٔحٍ جُهٛٞٓس ػ٠ِ جُ٘كٞ ج١ًُ ٣ططِرٚ جُوحٕٗٞ أٝ ٓح ٠ٔٓ٣ ذأ٤ِٛس جُطٍٛف، ٠ٝروح 

ٙ ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ كاٗٚ ٫ ٣ٌٕٞ أ٬ٛ ُٔرحٍٖز قوٞهٚ جُٔى٤ٗس ئ٫ ئيج ذِؾ ًَ ٖه 40ُِٔحوز 

 ( ْ٘س ًٝحٕ ٓطٔطؼح ذوٞجٙ جُؼو٤ِس ُْٝ ٣كؿٍ ػ٤ِٚ.19ْٖ جٍُٖى ضٓؼس ػٍٗ )

ٝػ٤ِٚ ئيج ًحٕ جُٔىػ٢ ٓطٔطؼح ذأ٤ِٛس جُطٍٛف غْ ٠ٍأ أغ٘حء ٤ٍْ ج٩ؾٍجءجش ٓح أكوىٙ ًٛٙ 

ج٤ِٛ٧س ًطٞه٤غ قؿٍ ػ٤ِٚ كإ جُىػٟٞ ضظَ ٚك٤كس ٌُٖٝ ٣ٞهق جُ٘ظٍ ك٢ جُهٛٞٓس ئ٠ُ 

ٖٓ  201كن ك٢ ٓٞجِٚطٜح، ًٝٛج ٓح ؾحء ك٢ ٗٙ جُٔحوز إٔ ضٓطأٗق ك٢ ٓٞجؾٜس ٖٓ ُٚ جُ

هحٕٗٞ ج٩ؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝج٩وج٣ٌس ٝجُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ أٗٚ: " ض٘وطغ جُهٛٞٓس ك٢ جُوٟح٣ح 

 جُط٢ ضٌٕٞ ؿ٤ٍ ٤ٜٓأز ُِلَٛ ٨ُْرحخ ج٥ض٤س: 

 ضـ٤ٍ ك٢ أ٤ِٛس جُطوح٢ٞ ٧قى جُهّٛٞ. .1

 ٝكحز أقى جُهّٛٞ، ئيج ًحٗص جُهٛٞٓس هحذِس ٬ُٗطوحٍ. .2

 ٝكحز أٝ جْطوحُس أٝ ضٞه٤ق أٝ ٖطد أٝ ض٘ك٢ جُٔكح٢ٓ، ئ٫ ئيج ًحٕ جُطٔػ٤َ ؾٞج٣َح". .3

 انًطهة انثاَٙ: انششٔط انًرؼهمح تذػٕٖ إنغاء انمشاساخ انرأدٚثٛح

ذؼى إٔ ٣طأًى جُوح٢ٞ ج٩وج١ٌ ٖٓ ضٞجكٍ ٠ٍٖٝ وػٟٞ ج٩ُـحء ك٢ جُٔ٘حَػس جُٔطٍٝقس     

ُورٍٞ غْ ٣ىنَ ك٢ جٍُٔقِس ج٧ن٤ٍز ٝجُٜحٓس ٢ٛٝ أٓحٓٚ، ٣ٝٓطرؼى ذحُطح٢ُ ًَ وكغ ذؼىّ ج

ٍٓقِس جُركع ك٢ ٓٞٞٞع جُُ٘جع.، ٝيُي ٤ُلَٛ ك٢ جُىػٟٞ ئٓح ذاُـحء جُوٍجٌ ج٩وج١ٌ 

جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ئيج ض٤وٖ ٖٓ ػىّ ٍٓٗٝػ٤طٚ، ٝئٓح ذحُكٌْ ذٍكٝ جُىػٟٞ ئيج ج٠ٔإٔ ئ٠ُ ٚكس 

ٍُٔقِس ضطًٍُ ك٢ جُركع ك٢ ٍٝٓٗٝػ٤س جُوٍجٌ ج٩وج١ٌ، كٜٔٔس جُوح٢ٞ ج٩وج١ٌ ك٢ ًٛٙ ج

 ٍٓٗٝػ٤س أٝ ػىّ ٍٓٗٝػ٤س جُوٍجٌ ج٩وج١ٌ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ. 

كايج جضٟف ُٚ إٔ ًٛج جُوٍجٌ هى أٚحذٚ ػ٤د ٖٓ جُؼ٤ٞخ جُط٢ ض٤ٛد جُوٍجٌجش ج٩وج٣ٌس     

كاٗٚ ٣كٌْ ذاُـحتٚ ُؼىّ ٍٓٗٝػ٤طٚ، ٝذحُؼٌّ كاٗٚ ٣ٍكٝ جُىػٟٞ ئيج ج٠ٔإٔ ئ٠ُ نِٞ جُوٍجٌ 

ُطح٢ُ كاٗٚ ٣ؿد ػ٠ِ ٌجكغ جُىػٟٞ إٔ ٣ػرص إٔ جُوٍجٌ جُٔطِٞخ ذاُـحتٚ هى ٖٓ أ١ ػ٤د، ٝذح

ٖحذٚ ػ٤د ٖٓ جُؼ٤ٞخ جُط٢ ضؿؼَ جُوٍجٌ ج٩وج١ٌ ؿ٤ٍ ٍٓٗٝع.
1
 

ذطؼر٤ٍ ٝٝجُٔوٛٞو ذأْرحخ ج٩ُـحء ٛٞ ٓهطِق جُؼ٤ٞخ جُط٢ ض٤ٛد جُوٍجٌ ج٩وج١ٌ         

ٕ جُوٍجٌ ج٩وج١ٌ ٝجُٔطٔػِس ك٢ ج٠ٍُٝٗ جُٔٞٞٞػ٤س ُىػٟٞ ج٩ُـحء أٝ أْرحخ ذط٢ٛ٬ آنٍ 

ٓهحُلس ٝػ٤د  ،جُٓردج٫نطٛح٘ ٝػ٤د جٌَُٗ ج٩ؾٍجءجش ٝػ٤د  ػىّ  ًَ ٖٓ ػ٤د

 ٜح.ُئْحءز جْطؼٔحأٝ حُِٓطس ذ، ٝػ٤د ج٫ٗكٍجف جُوحٕٗٞ

 ٝك٢ ًٛج جُٔطِد ٗط٘حٍٝ وٌجْس ًٛٙ جُؼ٤ٞخ ٖٓ ن٬ٍ جُلٍٝع جُطح٤ُس جًًٍُ.    
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 ػٛة ػذو االخرظاصانفشع األٔل: 

٣وّٞ جُوحٕٗٞ جُؼحّ ػ٠ِ كٌٍز ج٫نطٛح٘ جُط٢ ضكىو ذٛلس ػحٓس ج٧ٖهح٘ ٝج٤ُٜثحش جُط٢     

ضِٔي ِْطس جضهحي جُطٍٛكحش جُوح٤ٗٞٗس، ًُُي ٖرٚ ؾحٗد ٖٓ جُلوٚ هٞجػى ج٫نطٛح٘ ك٢ 

ٚؼ٤ى جُوحٕٗٞ جُؼحّ ٫ ضِٔي ج٩وجٌز  كؼ٠ِ جُوحٕٗٞ ج٩وج١ٌ ذوٞجػى ج٤ِٛ٧س ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ،

َٚ ػَٔ ٗوَ جنطٛحٜٚح ئ٠ُ ؾٜس أنٍٟ ئ٫ ك٢ قىٝو ٓح ٣ٓٔف ذٚ جُوحٕٗٞ جُؼحٓس ًأ

طرن ػ٠ِ ِْطس جُطأو٣د جُط٢ ٣ؿد إٔ ضٔحٌْٜح ٬ٚق٤طٜح جٍُٗػ٤س ضٍ٘ٚجقس، ًٝٛٙ جُوحػىز 

ك٢ ضأو٣د جُٔٞظل٤ٖ جُؼ٤٤ٖٓٞٔ وٕٝ جٓطىجوٛح ئ٠ُ أٖهح٘ أٝ ٤ٛثحش أنٍٟ.
1
 

٣س ٛٞ ٣٫ٝس جنطٛحٜٚح، كإ ػ٤د ػىّ ٝئيج ًحٕ ج٫نطٛح٘ ك٢ ٓؿحٍ جُوٍجٌجش ج٩وجٌ    

ج٫نطٛح٘ ٣وغ ق٤٘ٔح ٣ـطٛد ٖٓ ٫ ٣٫ٝس ُٚ ِْطس ئٚىجٌ جُوٍجٌ أٝ ٣ٛىٌ ٚحقد 

 .ج٣٫ُٞس ٓطؿحَٝج قىٝوٛح ج٤ُُ٘ٓس ٝجٌُٔح٤ٗس أٝ جُٔٞٞٞػ٤س

ٍذ١ ذ٤ٖ ػىّ ج٫نطٛح٘ ٝجُٔٞظق جُؼحّ، ق٤ع ٣ٌٕٞ جُُٝوى جضؿٚ جُلوٚ ج٩وج١ٌ ئ٠ُ     

٘ىٓح ٣ٛىٌ جُطٍٛف ٖٓ ٓٞظق ؿ٤ٍ ٓهطٙ ذاٚىجٌٙ ٝػ٠ِ ًٛج ٛ٘حى ػىّ جنطٛح٘ ػ

، ٓح " ػىّ ُرحهس جُٔٞظق ػ٠ِ جٗؿحَ ػَٔ :ج٧ْحِ ٣ٌٖٔ ضؼ٣ٍق ػ٤د ػىّ ج٫نطٛح٘ ذأٗٚ

 ٫ ذٓرد ٣طؼِن ذوىٌضٚ ػ٤ِٚ، ٝئٗٔح ًٛج جُؼَٔ ٖٓ جنطٛح٘ ٓٞظق آنٍ ".

 ٣ٝأنً ػ٤د ػىّ ج٫نطٛح٘ ك٢ جُٞجهغ ٤ٌِٖٖ ٌت٤٤ٓ٤ٖ ٛٔح:    

 ػٛة ػذو االخرظاص انثغٛظأٔال: 

 ج٧ًػٍ ٤ٖٞػح ُؼ٤د ػىّ ج٫نطٛح٘ ٣ؼطرٍ ػ٤د ػىّ ج٫نطٛح٘ جُر١٤ٓ جٌَُٗ         

غ٬غس ًٛج جُؼ٤د  جٌجضٜح ٤ٛٝثحضٜح ٝٓٞظل٤ٜح، ٣ٝأنًوجنَ جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ٗلٜٓح ذ٤ٖ ئوٝٛٞ ٣وغ 

ٌٞٚ: 

٢ ق٤٘ٔح ٣ظٍٜ ػ٤د ػىّ ج٫نطٛح٘ جُٔٞٞٞػ"  ػٛة ػذو االخرظاص انًٕضٕػٙ: -1

ضوّٞ ٤ٛثس أٝ ٓٞظق ذاٚىجٌ هٍجٌ ٫ ٣ىنَ ٖٞٔ جُٔٞٞٞػحش ٝج٬ُٛق٤حش جُٔهُٞس ُٚ 

٣ٌٕٝٞ ك٢ جُكح٫ش جُطح٤ُس: جػطىجء ٤ٛثس ئوج٣ٌس ػ٠ِ جنطٛح٘ ٤ٛثس ئوج٣ٌس ٓٞج٣َس ُٜح أ١ 

." ًإٔ ضوّٞ ِْطس أٝ ٤ٛثس ضأو٣ر٤س ذحػطىجء ػ٠ِ جنطٛح٘ أٝ ٤ٛثس ضأو٣ر٤س أنٍٟ
2

 

جُِٓطس ج٩وج٣ٌس  يُي ػ٘ىٓح ٣ٛىٌ أقى ٓٞظل٣ٝ٢كىظ "  :ص انًكاَٙػٛة ػذو االخرظا -2

". ٣طؿحَٝ ذٚ جُىجتٍز أٝ جُ٘طحم ج٩ه٢ٔ٤ِ ج١ًُ ٣كن ُٚ إٔ ٣ٔحٌِ ك٤ٚ جنطٛحٚحضٚ ٌجهٍج
3
 

                                                            
 .63، ص زغود حفٌظة، المرجع السابق -رزٌقة سلٌمة  - 1
 .272دمحم الصغٌر بعلً، الوسٌط فً المنازعات اإلدارٌة، دار العلوم للنشر والتوزٌع، د س ط، الجزائر، ص - 2
 .322، ص 1663ٌة، سامً جمال الدٌن، الوسٌط فً دعوى إلفاء القرارات التأدٌبٌة، منشأة المعارف، اإلسكندر - 3
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٣ٝطكون ًٛج جُؼ٤د ك٢ قحُس ٓح ئيج ٚىٌ هٍجٌ ئوج١ٌ "  ػٛة ػذو االخرظاص انضياَٙ: -3

طؼَٔ جُٞظق ِْططٚ ك٢ جُطو٣ٍٍ ٌؿْ كٞجش أٝ إٔ ٣ٓ ،ػٖ ٓٞظق َجُص ٚلطٚ جُٞظ٤ل٤س

". جُٔٞجػ٤ى جُط٢ قىوٛح جُوحٕٗٞ ًُُي
1
 

 : ػٛة ػذو االخرظاص اندغٛىثاَٛا

ٝٛٞ ٓح ٣ؼٍف أ٣ٟح ذحؿطٛحخ جُِٓطس ٣ٝطكون ًٛج جُؼ٤د ػ٘ىٓح ضوّٞ ِْطحش أنٍٟ     

 .ء ػ٠ِ جنطٛحٚحش جُِٓطحش ج٩وج٣ٌسهٟحت٤س أٝ ض٣ٍٗؼ٤س أٝ أٖهح٘ آن٣ٍٖ ذح٫ػطىج

٣ٝؼى ًٛج جُؼ٤د ٖٓ أنطٍ وٌؾحش ػىّ ج٫نطٛح٘ ق٤ص ٣ٍُ٘ جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ جُٔؼ٤د     

ح هٟص ذٚ ًٝٛج ٓ ،ك٤طكٍٞ ذًُي ئ٠ُ ٓؿٍو ػَٔ ٓحو١ ،ذًٜج جُؼ٤د ئ٠ُ وٌؾس ج٫ٗؼىجّ

جُوٍجٌ جُٔٗٞخ ذؼى ج٫نطٛح٘  : "قٌْ ُٜح إٔك٢ ق٤ع يٛرص  جُٔكٌٔس ج٣ٍُٛٔس جُؼ٤ِح

ح ".٤ٍٛ ٓؼى٣ٓٝلوى ٚلطٚ ج٩وج٣ٌس ٣ٝجُؿ٤ْٓ 
2
 

 جُوٍجٌ ئٚىجٌ ِْطس ػحو١ كٍو جؿطٛحخ جُؿ٤ْٓ ج٫نطٛح٘ ػىّ ػ٤د ٖٞٔ ٣ٝ٘ىٌؼ    

 .هٟحت٤س ِْطس أٝ ض٣ٍٗؼ٤س ِْطس جنطٛح٘ ػ٠ِ ض٘ل٣ً٤س ِْطس ٝجػطىجء

 انفشع انثاَٙ: ػٛة انشكم ٔاإلخشاءاخ

ٌٍٛح جُوحٕٗٞ ٣كىظ ػ٤د جٌَُٗ ػ٘ى ٓهحُلس ج٩وجٌز ُِوٞجػى ٝج٩ؾٍجءجش ٝج٤ٌُِٗس جُط٢ ه    

.ذٔ٘حْرس ئٚىجٌٛح ُوٍجٌجضٜح، ٣ٝٓط١ٞ ك٢ يُي إٔ ضٌٕٞ ًٛٙ جُٔهحُلس ًحِٓس أٝ ؾُت٤س
3
 

ٝجٌَُٗ ٛٞ جٌُٛٞز جُط٢ ضلٍؽ ك٤ٜح ج٩وجٌز ئٌجوضٜح ذاٚىجٌ جُوٍجٌ ًإٔ ٣ٗط٠ٍ جُوحٕٗٞ     

 ٓػ٬ إٔ ٣ٛىٌ جُوٍجٌ ٌٓطٞذح أٝ ٓٓررح.

ٌٍٓٝ جُوٍجٌ ذٜح هرَ ئٚىجٌٙ،  ًإٔ ٣ٗط٠ٍ  أٓح ٩ؾٍجءجش ك٢ٜ ضِي جُهطٞجش جُط٢ ٣طؼ٤ٖ    

جٍُٔٗع هرَ ٚىٌٝ جُؼوٞذس ٌٍٞٝز ئؾٍجء ضكو٤ن ٓٓطٞف ٌُحكس ٓوٞٓحضٚ ٝٞٔحٗحضٚ.
4
 

ش نحٚس كاٗٚ ٣لؼَ يُي ٤ُٟٖٔ قٖٓ ئيج كٍٜ جُوحٕٗٞ ػ٠ِ ج٩وجٌز جضرحع ئؾٍجءجٝ    

رَ ئٚىجٌ جُوٍجٌ ٤ثحش هٝئُُجّ ج٩وجٌز أ٣ٟح ذحْطٗحٌز ذؼٝ جُٜ، ٚىجٌ جُوٍجٌجش ج٩وج٣ٌسئ

ضحقس جُلٍٚس ُِٔٞظق جُٔطْٜ ُِىكحع ػٖ ٗلٓٚ، ٣لطف جُٔؿحٍ ئٝ ضٓر٤رٜح ُِوٍجٌ أٝ أجُطأو٣ر٢ 

٢ٗ ٝئٓؼحٕ جُ٘ظٍ ٝجُطكون ٖٓ ًَ جُك٤ػ٤حش ٝجُطلح٤َٚ ٓٔح ٣ٓحػى ػ٠ِ أٓحّ ؾٜس ج٩وجٌز ذطأ

 .ك٢ جُهطأ ٝذحُطح٢ُ ضكو٤ن جُؼىجُسضؿ٘د جُٞهٞع 

                                                            
عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداري فً الفقه وقضاء مجلس الدولة، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعً،  - 1

 .45، ص 1661اإلسكندرٌة، 
 .56نفس المرجع، ص   - 2
 .475عبد الغنً بسٌونً عبد هللا، المرجع السابق، ص   - 3
 .78عزٌز عبد المنعم خلٌفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداري، المرجع السابق، ص عبد ال - 4
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ٓؿحٍ  ك٢ جُؿُجتٍ ك٢ ٝج٩ؾٍجءجش جٌَُٗ ُؼ٤د وٟحت٤سجُ جُططر٤وحش ذؼٝ ْٝ٘ىٌؼ    

 جُٞظ٤لس جُؼحٓس ك٤ٔح ٢ِ٣:

 أٔال: إغفال إخشاء اعرشاسج انًٕظفٍٛ

هى ٣ٗط٠ٍ جُوحٕٗٞ ٌٍٞٝز أنً جْطٗحٌز ٓٓروس ٖٓ ؾٜس ٓؼ٤٘س هرَ ئٚىجٌٛح ُِوٍجٌ،     

ٝ ٓؿِٓح أٝ ُؿ٘س ٤ٛثس أٝضٌٕٞ ذًُي ج٩وجٌز ٓو٤ىز ذًٜج ج٠ٍُٗ، ٝهى ضٌٕٞ ًٛٙ جُؿٜس كٍوج أٝ 

ٖٓ جُِؿحٕ
1

 ٗٙ ػ٠ِ ج٩ؾٍجء ك٢ ٝك٢ جُط٣ٍٗغ جُٞظ٤ل٢ جُؿُجت١ٍ ٗؿى إٔ جٍُٔٗٝع هى ، 

ق٤ع ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُِٓطس جُطأو٣ر٤س جُٔهطٛس جْطٗحٌز ُؿ٘س جُٔٞظل٤ٖ هرَ  03-06ج٧ٍٓ 

 ضٞه٤ؼٜح ُرؼٝ جُؼوٞذحش جُطأو٣ر٤س.

 الل تحمٕق انذفاعثاَٛا: اإلخ

س جُٔوٌٍز ك٢ ضأو٣د جُٔٞظق جُؼحّ ٖٓ جُٟٔحٗحش ج٩ؾٍجت٤س ج٧ْح٤ْ ئٕ ًلحُس قوٞم جُىكحع    

جٌضرح٠ٚ ذٌٗق جُكو٤وس ٝئظٜحٌ ذٍجءز جُٔطْٜ، ٝػ٤ِٚ كٔهحُلس ٝأ٤ٔٛس ًٛج ج٩ؾٍجء  ٟٝيُي ُٔى

 .ًٛج ج٩ؾٍجء ٣ؿؼَ جُوٍجٌ جُٛحوٌ ٓٗٞخ ذؼ٤د جٌَُٗ ٝج٩ؾٍجءجش ٣ٝؼٍٞٚ ُ٪ُـحء

 ػهٛٓا لإََاكٛم انهداٌ انًُظٕص ثانثا: يخانفح ذش

 ُ٪وجٌز ٣ؿَٞ ٫ ٓكىوج هح٤ٗٞٗح ٗٛحذح ج٩وج٣ٌس جُِؿحٕ جٗؼوحو ُٛكس جُوحٕٗٞ قىو ُوى    

 ٫ جُِؿ٘س جٗؼوحو ٢ِ٣ٕ: " ئ ذٔح ك٤ٚ ه٠ٟ ُٚ قٌْ ك٢ ذًُي ج١ٍُٛٔ جُوٟحء أهٍ ُوىٝ ،ٓهحُلطٚ

 جُىػٞز جهطٍٛش كايج، جُوح٢ٗٞٗ جُٞؾٚ ػ٠ِ ُِكٌٟٞ ج٧ػٟحء ؾ٤ٔغ ذىػٞز ئ٫ ٚك٤كح ٣ٌٕٞ

 ". جُوحٕٗٞ ُٔهحُلطٚ ذح٬٠ جٗؼوحوٛح ًحٕ جُرحه٢ وٕٝ كو١ ج٧ػٟحء ذؼٝ ػ٠ِ

ُٝوى ٜٗؽ جُوٟحء يجش جُٜٔ٘ؽ ق٤ع ه٢ٟ ذأٗٚ: " ق٤ع إٔ ج٫ْطث٘حف ٓٞؾٚ ػ٠ِ ج٧ٝؾٚ     

، ٓ٘ٚ يُي إٔ ُؿ٘س 23، 19، 16، ٫ٝ14 ٤ْٔح جُٔٞجو  84/10: .... نٍم جٍُّْٔٞ جُطح٤ُس

أػٟحتٜح ٣طٟف ٖٓ جؾطٔحػحضٜح هحٗٞٗح أٜٗح  ¾ٕٗٞ ػ٠ِ ٝؾٞخ قٌٟٞ جُطؼٖ جُط٢ ٣٘ٙ جُوح

ُْ ضرِؾ ًٛج جُ٘ٛحخ ك٢ وػٟٞ جُكحٍ .." ٝهى هٟص جُـٍكس جُػحُػس ذهٛٞ٘ ًٛج جُوٍجٌ ذؼىّ 

هرٍٞ جُىػٟٞ ٬ٌٖ ٝجػطرحٌج إٔ هٍجٌ جُِؿ٘س هى ؾحٗد جُٛٞجخ ٝذحُطح٢ُ ضْ ئُـحؤٙ.
2
 

 ساتؼا: ذغثٛة انمشاس انرأدٚثٙ

ضٓر٤د جُوٍجٌ ج٩وج١ٌ ٣ٍجو ذٚ رن ٝإٔ ٌأ٣٘ح ك٢ جُٔركع جُػح٢ٗ ٖٓ جُلَٛ جُػح٢ٗ إٔ ًٔح ْ    

كٛحـ ج٩وجٌز ك٢ ِٚد جُوٍجٌ ػٖ أْرحخ ئٚىجٌٙ، ٝج٧َٚ ك٢ جُوٟحء ج٩وج١ٌ ػىّ ئ

                                                            
، رسالة ماجٌستر ) دراسة مقارنة (، األكادٌمٌة العربٌة المفتوحة فً اإلدارٌة القرارات مشروعٌة على الرقابة، زنكنة دمحم الحمٌد عبد سالم - 1

 .82، ص 1667الدنمارك، ألمانٌا، 
، قضٌة ) ل.ع ( ضد والً والٌة جٌجل، المشار إلٌه فً: لحسٌن بن الشٌخ آث ملوٌا، 11/62/1662فة الثالثة بمجلس الدولة بتارٌخ قرار الغر - 2

 .261، ص 1663المنتقى فً قضاء مجلس الدولة، الجزء الثانً، دار هومة، الجزائر، 
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ئُُج٤ٓس ضٓر٤د جُوٍجٌجش ج٩وج٣ٌس ئ٫ ئيج ٌٝو ٗٙ ذًُي، ٝك٢ ٓؿحٍ جُطأو٣د هى أٝؾد 

جُطأو٣ر٤س ٌٍٞٝز ضٓر٤د هٍجٌجضٜح جُطأو٣ر٤س، ٝيُي ضكص ٠حتِس  جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ػ٠ِ جُِٓطس

جُرط٬ٕ
1

، ٝذًُي ٣ٌٕٞ جُطٓر٤د ك٢ جُٔؿحٍ جُطأو٣ر٢ ٖٓ جُٟٔحٗحش ج٧ْح٤ْس جُٔوٌٍز 

ُِٔٞظل٤ٖ ئي ٣ٌْٜٔ٘ ٖٓ ٍٓجهرس ٍٓٗٝػ٤س جُوٍجٌ، ٝذحُطح٢ُ كحُوٍجٌ ج١ًُ ٫ ٣طٟٖٔ يًٍ 

جُطٓر٤د ٤ُّ ػٍ٘ٛج ٖٓ ػ٘حٍٚ جُٓرد ذَ  أْرحخ ٚىٌٝٙ ٣ؿؼِٚ ٓؼ٤رح ذؼ٤د جٌَُٗ يُي إٔ

.٣ىنَ ٖٞٔ ػ٘حٍٚ ًٌٖ جٌَُٗ
2
 

 : ػٛة يخانفح انمإٌَثانثنفشع انا

٣ؼطرٍ ػ٤د جُٔكَ ٖٓ أْٛ أٝؾٚ ج٩ُـحء ٝأًػٍٛح ٝهٞػح ٖٓ جُ٘حق٤س جُؼ٤ِٔس، ٝئٕ ٌهحذس      

ٍجٌ ٝٓٞٞٞػس ُطٌٗق ػ٠ِ ٛد ػ٠ِ ؾٍٞٛ جُوضُ٘وٟحء ج٩وج٣ٌس ػ٠ِ ٓكَ جُوٍجٌ ج

 .ٝ ٓهحُلطٚ ُِوحٕٗٞوطٚ أٓطحذ

جُوح٢ٗٞٗ ج١ًُ ٣كىغٚ جُوٍجٌ ك٢ جُكحُس جُوح٤ٗٞٗس جُوحتٔس  ج٧غٍٛٞ  ج٩وج١ٌ جُوٍجٌ ٓكَٝ    

ٝيُي ئٓح ذاٗٗحء ًٍُٓ هح٢ٗٞٗ ؾى٣ى أٝ ئُـحتٚ، ٣ٝٗط٠ٍ ك٢ ٓكَ جُوٍجٌ ج٩وج١ٌ ٖأٗٚ ك٢ 

 يُي ٖإٔ أ١ ضٍٛف هح٢ٗٞٗ ٠ٍٖحٕ أْح٤ْحٕ:

 ٕهحٗٞٗح جُٔكَ ًٛج جْطكحٍ كايج جُٞجهؼ٤س أٝ جُوح٤ٗٞٗس ٘حق٤سجُ ٖٓ ٌٓٔ٘ح جُٔكَ ٣ٌٕٞ أ 

ٝجهؼح أٚرف جُوٍجٌ ٓ٘ؼىٓح، ٣ٝطْ ذًُي ئُـحتٚ ٖٓ هرَ جُوح٢ٞ. أٝ
3

 

 ٕكايج ،جُوحتٔس جُوح٤ٗٞٗس ج٧ٝٞحع ظَ ك٢ ٝضكو٤وٚ ئقىجغٚ جُؿحتُ ٖٓ جُٔكَ ٣ٌٕٞ أ 

 ًٛج أٚرف جُٞجْغ حٙذٔؼ٘ جُوحٕٗٞ ٓغ جُوٍجٌ أغٍ ضؼحٌٜ ُٞ ًٔح هحٗٞٗح ؾحتُج ؿ٤ٍ ًحٕ

جُوٍجٌ ٓؼ٤رح ذؼ٤د ٓهحُلس جُوحٕٗٞ ٣ٌٕٝٞ ذًُي ػٍٞس ُ٪ُـحء أٓحّ جُوٟحء.
4

 

 انفشع انشاتغ: ػٛة انغثة

 ئ٠ُ ٝجُىجكؼس جُوٍجٌ ػ٠ِ جُٓحذوس جُوح٤ٗٞٗس أٝ جُٞجهؼ٤س جُكحُس٣ؼٍف جُٓرد ػ٠ِ أٗٚ: "     

وٍجٌ جُ ٩ٚىجٌ جُٔرٌٍز حو٣سجُٔ جُظٍٝف أٝ جُوح٤ٗٞٗس جُكحُس أ١ ،٫ضهحيٙ ج٩وجٌز ضىنَ

ج٩وج١ٌ.
5
 

٫ٝ ٣هطِق ػٍ٘ٛ جُٓرد ك٢ جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ ػ٘ٚ ك٢ جُوٍجٌ ج٩وج١ٌ ذٛلس ػحٓس، ًُٜٝج     

ٕ  ػٍ٘ٛ جُٓرد ك٢ جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ ٣طٔػَ ك٢ ٝهٞع كؼَ ٓحو١ ٓكىو ِْر٢ أٝ  ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ذأ

ٕ ذحُطح٢ُ ٓرٌٍ ُِِٓطس ئ٣ؿحذ٢ ٖٓ جُٔٞظق ٣٘طرن ػ٤ِٚ ٝٚق جُؿ٣ٍٔس جُطأو٣ر٤س ٣ٌٝٞ

 .جُطأو٣ر٤س ك٢ ضٞه٤غ جُؼوٞذس

                                                            
 ، السالف الذكر.65/62من األمر   254المادة  - 1
 .63، ص زغود حفٌظة، المرجع السابق -رزٌقة سلٌمة   - 2
 .384، ص 1662عبد الغنً بسٌونً عبد هللا، النظرٌة العامة فً القانون اإلداري، منشأة المعارف اإلسكندرٌة،  - 3
 .385نفس المرجع، ص  - 4
 .376نفس المرجع، ص  - 5
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جُكحُس  ٝؾٞو ػىّ أٝ جُٞجهؼ٤س جُكحُس ٝؾٞو٣ٝؼٍف جُلوٜحء ػ٤د جُٓرد ػ٠ِ أٗٚ: " جٗؼىجّ     

ُِٞهحتغ جُط٢  جُوح٢ٗٞٗ جُط٤٤ٌق ٚكس ػىّ أٝ جُطأو٣ر٤س جُوٍجٌجش جضهحي ػ٠ِ جُرحػػس ُوح٤ٗٞٗسج

ذ٢٘ ػ٤ِٜح جُوٍجٌ ".
1
 

      ٕ  جُٔحو٣س ٝجُط٤٤ٌق جُوح٢ٗٞٗ ُٜح، ًٌٖ جُٓرد ٣هٟغ ٍُهحذس جُوٟحء ٖٓ ق٤ع جُٞهحتغ ًٔح أ

، ٝيُي ككٙ جُط٘حْد ذ٤ٖ جُوٍجٌ ٝذ٤ٖ ج٥غحٌ جُ٘حؾٔس ػ٘ٚ ٠ُئًٔح ضٔطى ًٌٛ جٍُهحذس أق٤حٗح 

 ٝكوح ُٔح ٢ِ٣:

 أٔال: انشلاتح انمضائٛح ػهٗ انٕخٕد انًاد٘ نهٕلائغ

 غ أٝ ػىّ ٝؾٞوٛحٓىٟ ٝؾٞو جُٞهحت ًٛٙ جٍُهحذس ٖٓ ٖٓ ن٬ٍجُوح٢ٞ ج٩وج١ٌ ٣طأًى     

جٍُهحذس جُوٟحت٤س ػ٠ِ ْرد جُوٍجٌ ج٩وج١ٌ  لطٍٜٚكطٜح أٝ ػىّ ٚكطٜح، ق٤ع ضٝٓىٟ 

ٍٓجهرس جُٞؾٞو جُٔحو١ ُِٞهحتغ جُط٢ جْط٘ىش ئ٤ُٜح ج٩وجٌز ك٢ ئٚىجٌٛح ُِوٍجٌ ذحػطرحٌٙ ج٧ْحِ 

ؾٞو جُٞجهؼس أٝ ػىّ ٚكطٜح ًحٕ جُوٍجٌ ؿ٤ٍ كايج ضر٤ٖ ُِوح٢ٞ ػىّ ٝ ،ج١ًُ ٣ر٠٘ ػ٤ِٚ جُوٍجٌ

 وح٤ٗٞٗس ٫ًطٗحف جُهطأ جُوح٢ٗٞٗ،ٍٓٗٝع، ٝػ٤ِٚ كٍهحذس جُوح٢ٞ ض٘ٛد ػ٠ِ ج٧ْرحخ جُ

.جُهطأ ك٢ جُلؼَ ًطٗحف٣ٝ٫ٌٖٔ إٔ ض٘ٛد أ٣ٟح ػ٠ِ ج٧كؼحٍ 
2
 

 نهٕلائغ مضائٛح ػهٗ انركٛٛف انمإََٙثاَٛا: انشلاتح ان

 ٣ٌٖٔ ذك٤ع ،هح٤ٗٞٗس كٌٍز ئ٠حٌ وجنَ ٓؼ٤٘س ٝجهؼ٤س قحُس جؼئو٣ٌوٛى ذؼ٤ِٔس جُط٤٤ٌق "     

ٙ "٫ضهحي ٍٓٗٝػح وجكؼح ذحػطرحٌٛح ػ٤ِٜح جُٔطهً جُوٍجٌ ٣كَٔ إٔ
3

٣طأًى  إٔ كرؼى ٝذحُطح٢ُ، 

 جُطح٤ُس جٍُٔقِس ئ٠ُ يُي ذؼى ٣٘طوَ جُوٍجٌ ػ٤ِٜحجُٔحو٣س جُط٢ أّْ  جُٞهحتغ ه٤حّ ٖٓ جُوح٢ٞ

 ًٛٙ جُٞهحتغ. ػ٠ِ ج٩وجٌز أٞلطٚ ج١ًُ جُوح٢ٗٞٗ جُٞٚق أٝ جُط٤٤ٌق ٬ْٓس ٖٓجُطأًى  ٢ٛٝ

 جُٔ٘ٓٞذس ُِٞجهؼس جًُٔٗد جُٔٞظق جٌضٌحخ ٖٓ جُوح٣٢ٞطأًى  إٔ ذؼىٝ جُطأو٣ر٢ جُٔؿحٍ كل٢    

جُٔوٌٍ،  ء٣رٌٍ جُؿُج ضأو٣ر٤ح ؾٍٓح ضٌَٗ جُٞجهؼس ًٕٞ ٖٓ جُطكون ئ٠ُ يُي ذؼى ٣ٍ٘ٛف ئ٤ُٚ

.جُؼوحخ دضٓطٞؾ ٫ ػحو٣س أػٔحٍ ٓؿٍو أٜٗح أّ
 4

 

 انفشع انخايظ: ػٛة االَحشاف تانغهطح

ك٢ جُِٔٛكس جُؼحٓس ك٬ٟ ػٖ  َك٢ جُوٍجٌ ج٩وج١ٌ ٝجُٔطٔػ جُـح٣سًٛج جُؼ٤د ذًٍٖ  ٣طَٛ    

جُٜىف جُٔهٛٙ ئٕ ٝؾى، أ١ ػ٘ىٓح ٣ؼ٤ٖ جُوحٕٗٞ ٛىكح ٓكىوج ٠روح ُوحػىز ضه٤ٛٙ 

جش ئ٠ُ ضكو٤ن جُٜىف ج١ًُ هٛى ز إٔ ٣ٓؼ٠ ذٔح ٣ٛىٌٙ ٖٓ جُوٍجٌج٩وجٌ ٌؾَج٧ٛىجف، كؼ٠ِ 

جٍُٔٗع ضكو٤وٚ ٝئيج ُْ ٣كىو ٛىكح ٓؼ٤٘ح ُِوٍجٌ ج٩وج١ٌ ٝؾد ػ٤ِٚ إٔ ٣ٜىف ذاٚىجٌٙ ئ٠ُ 
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يُي ٝهٛى ذطٍٛكٚ ٛىكح آنٍ ٝهغ هٍجٌٙ  ػٖ قحو ئيجذٛلس ػحٓس، ٝ جُؼحّ جُٛحُفضكو٤ن 

ٛح ْٟٞ ضكو٤ن ذح٬٠ ٓٓطكوح ُ٪ُـحء يُي ٧ٕ جُِٓطس جُط٢ ٓ٘كص ُٚ ٫ ضؿى ُٜح أْحِ ٣رٌٍ

ٛح جُط٢ ٣ر٤ٜ٘ح ػ٠ِ ٝؾٚ جُطكى٣ى.جُِٔٛكس جُؼحٓس أٝ جقىٟ ٌٚٞ
1
 

 جْطؼٔحُٜح ػ٘ى ضكو٤وٜح ئ٠ُ ج٩وجٌز ضٓؼ٠ جُط٢جُـح٣س  ئ٠ُ ذحُِٓطس ج٫ٗكٍجف ػ٤د٣ٝطَٛ     

 ضٜىف جُط٢ جُٜ٘حت٤س جُ٘ط٤ؿس ك٢ ٣طٔػَ ج٩وج١ٌ جُوٍجٌ ك٢ جُـح٣س ًٌٖٝ، جُطوى٣ٍ٣س ُِٓططٜح

.جُوٍجٌ ئٚىجٌ ٌٝجء ٖٓ ضكو٤وٜح ئ٠ُ سجُؼحٓ ج٩وجٌز
2
 

ٖٝٓ جُ٘حق٤س جُؼ٤ِٔس كإ ٌهحذس ًٛج جُؼ٤د وه٤وس ٜٝٓٔس جُوح٢ٞ ج٩وج١ٌ ك٤ٜح ٖحهس     

ٝػ٤ٍٓز، ئي أٜٗح ٫ ض٘كٍٛ ك٢ ككٙ جٍُٔٗٝػ٤س جُهحٌؾ٤س، ٝئٗٔح ضٔطى ئ٠ُ جُركع ػٖ 

ٝ ذحُٔهحُلس كس جُؼحٓس أجُـٍٜ جُكو٤و٢ جُط٢ جضهًش ج٩وجٌز هٍجٌٛح ٖٓ أؾِٚ ذؼ٤ىج ػٖ جُِٔٛ

 ُِٜىف جُٔكىو ُٜح.

 ئغرحش ٤ًٝل٤س جُِٓطس ك٢ ج٫ٗكٍجف ػ٤د ك٤ٜح ٣ٍو جُط٢ جٌُٛٞ ئ٠ُ ْ٘ططٍم ٢ِ٣ ٝك٤ٔح    

 .ئغرحضٚ ْٝٝحتَ جُؼ٤د ًٛج

 ٝضطٔػَ ك٢:: تانغهطحاالَحشاف  ةأٔال: طٕس ػٛ

 انثؼذ ػٍ انًظهحح انؼايح -1

ئ٠ُ ضكو٤ن أؿٍجٜ ضؿحك٢ جُِٔٛكس جُؼحٓس  ضطكون ًٛٙ جُكحُس ػ٘ىٓح ٣ٓؼ٠ ٌؾَ ج٩وجٌز

ًطكو٤ن ٗلغ ٖه٢ٛ أٝ جٗطوحّ أٝ ٓكحذحز أٝ أؿٍجٜ ٤ْح٤ْس أٝ ضكح٣َ ػ٠ِ ض٘ل٤ً ج٧قٌحّ 

جُوٟحت٤س كل٢ ًٛٙ ج٧قٞجٍ ًِٜح ٣ٌٕٞ جُوٍجٌ ٓٗٞذح ذؼ٤د ج٫ٗكٍجف ٝٛٞ أٍٓ نط٤ٍ ٣٘ؿْ 

٫ ضطؼِن ذحُٛحُف  ػ٠ِ ْٞء ج٤ُ٘س ٧ٕ ٌؾَ ج٩وجٌز ٣ٓطـَ ِْطحضٚ ٣ٝٓطؼِٜٔح ٧ؿٍجٜ

جُؼحّ.
3
 

 ذخظٛض األْذافلاػذج يخانفح  -2

ضكون ًٛٙ جُكحُس ػ٘ىٓح ٣ٓؼ٠ ٌؾَ ج٩وجٌز ئ٠ُ ضكو٤ن ٛىف ؿ٤ٍ ج١ًُ قىوٙ جٍُٔٗع قط٠     

ئيج ًحٕ جُوٛى ٓ٘ٚ جُِٔٛكس جُؼحٓس، كحُوحٕٗٞ ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ أػٔحٍ ج٩وجٌز ٫ ٣ٌطل٢ ذطكو٤وٜح 

ؼ٤٘ح ٣ؿؼِٚ ٗطحهح ُؼَٔ ئوج١ٌ ٓكىو ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس ك٢ ٗطحهٜح جُٞجْغ، ذَ ٣هٛٙ ٛىكح ٓ

٣ؿد أ٫ ٣ٓطٜىف جُوٍجٌ جُِٔٛكس جُؼحٓس ككٓد، ذَ أ٣ٟح جُٜىف جُهح٘ ج١ًُ ػ٤٘ٚ جُوحٕٗٞ 
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ػ٬ٔ ذوحػىز ضه٤ٛٙ ج٧ٛىجف جُط٢ ضو٤ى جُوٍجٌ ذحُـح٣س جُٔهٛٛس جُط٢ ٌْٔص ُٚ ٝئيج 

نٍؼ ػٜ٘ح ًحٕ ٓٗٞذح ذؼ٤د ج٫ٗكٍجف ذحُِٓطس.
1
 

 ٔعائم إثثاخ االَحشاف فٙ اعرؼًال انغهطحثاَٛا: 

ٕ  جُوٟحء ج٩وج١ٌ جُؿُجت١ٍ نلق ٖٓ ٠ٝأز ػ٤د      ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ جُطٗى و ك٢ ج٩غرحش، ئ٫ أ

جُركع ػٖ جُ٘ٞج٣ح جُهل٤س ج٩غرحش، ٝيُي ذحُهٍٝؼ ٖٓ قىٝو جُ٘ٙ ج٤ُٟوس ُِوٍجٌ ج٩وج١ٌ ٝ

 .ُ٪وجٌز

٤ِٚ ئغرحش ػ٤د ج٫ٗكٍجف ك٢ جْطؼٔحٍ ِْطس ٝػ٤ِٚ كحُٔٞظق جُؼحّ جُٔىػ٢ ػ٤ِٚ ٣ؿد ػ    

ئٚىجٌ جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢، ئٓح ذح٫ُطؿحء ئ٠ُ ْٝحتَ ٓرحٍٖز ٣ؼطٔى ػ٤ِٜح ٌُِٗق ػٖ ػ٤د 

 ج٫ٗكٍجف أٝ ئ٠ُ ْٝحتَ ؿ٤ٍ ٓرحٍٖز ٣ٓطهِٙ ٜٓ٘ح ٝؾٞو ًٛج جُؼ٤د.

 :٣ٌٕٝٞ يُي ٖٓ ن٬ٍ جُْٞحتَ جُطح٤ُس اإلثثاخ انًثاشش نؼٛة االَحشاف: -1

 جُوٍجٌ ٗٙ ٖٓ ج٫ٗكٍجف دػ٤ ئغرحش. 

 ٩ٚىجٌ جُوٍجٌ. جُٔٛحقرس جُٗل٤ٜس جُٔ٘حهٗحش ٖٓ ذحُِٓطس ج٫ٗكٍجف ئغرحش 

 جٍُٔج٬ْش ضظٍٜٙ ٓٔح ذحُِٓطس ج٫ٗكٍجف ئغرحش. 

 جُوٍجٌ. ُٔٛىٌ ٝجُهحٚس جُؼحٓس جُطٞؾ٤ٜحش ضظٍٜٙ ٓٔح ذحُِٓطس ج٫ٗكٍجف ئغرحش 

 ئ٣ٟحقحش أٝ ٤ٍجشضلٓ ٖٓ ج٩وجٌز ضٛىٌٙ ٓٔح ذحُِٓطس ج٫ٗكٍجف ئغرحش.
2

 

 اإلثثاخ انغٛش يثاشش نؼٛة االَحشاف:  -2

ئٕ ػىّ ضٌٖٔ جُوح٢ٞ ج٩وج١ٌ ٖٓ ضِّٔ و٤َُ ج٫ٗكٍجف ذحْطه٬ٚٚ ٖٓ ككٙ ٗٙ     

جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢، ِٝٓق جُٔٞٞٞع جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ أو١ ذٚ ئ٠ُ جُِؿٞء ئ٠ُ ْٝحتَ ؿ٤ٍ ٓرحٍٖز 

و٤َُ ج٫ٗكٍجف ج٩وجٌز ٝيُي ذحُركع  ضهلق ٖٓ ػدء جغرحش جُؼ٤د، ٝضٌٔ٘ٚ ٖٓ جُطَٞٚ ئ٠ُ

 جُؿُجء ٝ جُٔهحُلس ذ٤ٖ جُط٘حْد ػىًّو٣ٍ٘س  ك٢ ٓؿٔٞع جُوٍجتٖ جُٔك٤طس ذظٍٝف جُُ٘جع 

ٝجُطَٞٚ ئ٠ُ ٓىٟ أػٔن ٝٛٞ جُركع  ٖ ن٬ٍ جُظٍٝف جُهحٌؾس ػٖ جُُ٘جعأٝ ٓ، جُطأو٣ر٢

 ػٖ جُى٤َُ قط٠ ك٢ جُظٍٝف جُهحٌؾس ػٖ جُُ٘جع جُٔؼٍٜٝ.
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 اٜثاس انًرشذثح ػهٗ طذٔس حكى اإلنغاء ٔشطة انؼمٕتح ٔانؼفٕ ػُٓاانث: انًثحث انث

ذؼى ٚىٌٝ قٌْ ج٩ُـحء ٣طٞؾد ػ٠ِ ج٩وجٌز ْكد جُوٍجٌ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ، ٝئػحوز ذ٘حء     

جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ ُِٔٞظق جُؼحّ ٖٓ ؾى٣ى، ٝػ٤ِٚ ْٞف ٗططٍم ك٢ ًٛج جُركع ئ٠ُ ٞٔحٗحش 

ك٢ جُٔطِد ج٧ٍٝ، ٖٝطد جُؼوٞذس ٝجُؼلٞ ػٜ٘ح ك٢ ٣ر٤س ض٘ل٤ً أقٌحّ ئُـحء جُوٍجٌجش جُطأو

 .جُٔطِد جُػح٢ٗ

 ضًاٌ ذُفٛز أحكاو إنغاء انمشاساخ انرأدٚثٛح فٙ اندضائشانًطهة األٔل: 

 دًٍُٓ ٚحق ذ٘حء ٝئػحوز جُطأو٣ر٢ جُوٍجٌ ذاَجُس ج٩وجٌز ه٤حّ ج٩ُـحء قٌْ ُط٘ل٤ً ٣ٌل٢ ٫    

 ؾ٤ٔغ ٝئَجُس جُِٔـ٢، ُِوٍجٌ جُٔحو٣س ج٥غحٌ جُسذاَ جُو٤حّ أ٣ٟح ػ٤ِٜح ٣ؿد ذَ جُٗإٔ،

 جُوٍجٌ ًٛج ػ٠ِ ذ٘حء ٚىٌش جُط٢ جُوٍجٌجش ؾ٤ٔغ ئَجُس أ١ ،ذٚ جٍُٔضرطس جُطرؼ٤س ج٩ؾٍجءجش

 جُٔلٍٛٞ. جُٔٞظق ذىٍ ؾى٣ى ٓٞظق ضؼ٤٤ٖ هٍجٌ ًاُـحء ُٚ ٝض٘ل٤ًج جُِٔـ٢

ك٢ ٤ً ج٧قٌحّ جُوٟحت٤س ْٞف ٗط٘حٍٝ ك٢ ًٛج جُٔطِد ج٠٩حٌ جُىْط١ٌٞ ٝجُوح٢ٗٞٗ ُط٘لٝ    

 .جُلٍع جُػح٢ٗك٢ ض٘ل٤ً أقٌحّ جُوٟحء ك٢ جُٔحوز ج٩وج٣ٌس  ْٝحتَٝ جُلٍع ج٧ٍٝ

 اإلطاس انذعرٕس٘ ٔانمإََٙ نرُفٛز األحكاو انمضائٛحانفشع األٔل: 

ٓؼِ٘ح ػٖ قن ج٧كٍجو ك٢ جُطؼٖ جُوٟحت٢ ٞى  1996ُوى ٚىٌ جُىْطٌٞ جُؿُجت١ٍ ُٓ٘س     

جُط٘ظ٤ٔ٤س أٝ جُلٍو٣س جُٛحوٌز ػٖ ٓهطِق ج٧ؾُٜز ج٩وج٣ٌس ْٞجء ضٔػِص  ُوٍجٌجش ج٩وج٣ٌسج

ٝٛٞ ، جكن جُؼ٤ٓٞٔس ػ٠ِ جنط٬ف أٗٞجػٜحك٢ ج٩وجٌجش ج٣ًٍُُٔس أٝ ج٩وجٌجش جُٔك٤ِس أٝ جٍُٔ

ؼٖ ك٢ : " ٣٘ظٍ جُوٟحء ك٢ جُطذوُٜٞح 2016ٌ وْطٞ ٖٓ 161ٓح أػِ٘ص ػ٘ٚ ٍٚجقس جُٔحوز 

.هٍجٌجش جُِٓطحش ج٩وج٣ٌس "
1
 

جُٔطؼِن  01-98جُوحٕٗٞ جُؼ١ٟٞ ٖٓ  9جُٔحوز ٗٛص ٝض٣ٌٍٓح ًُٜج جُ٘ٙ جُىْط١ٌٞ     

ذٚ،  ٝجػطٍكص٨ُكٍجو قن جُطؼٖ جُوٟحت٢ ، ػ٠ِ ٛحٚحش ٓؿِّ جُىُٝس ٝض٘ظ٤ٔٚ ٝػِٔٚذحنط

 ،جُٔطؼِن ذحُٔكحًْ ج٩وج٣ٌس 02-98وحٕٗٞ ٖٓ جُجُٔحوز ج٠ُٝ٧  ًًُي  ٗٛص ػ٤ِٚ ًٔح

س ذ٣٫ٞس جُلَٛ ك٢ ًَ جُٔ٘حَػحش ج٩وج٣ٌس ذٔح ك٤ٜح وػحٟٝ ج٩ُـحء ٝجػطٍكص ُِٔكحًْ ج٩وج٣ٌ

 أػ٬ٙ. 9ذحْطػ٘حء ٓح ٣ؼٞو جذطىجت٤ح ٜٝٗحت٤ح ُٝٔؿِّ جُىُٝس ٝكوح ُِٔحوز 

إٔ أقٌحّ جُوٟحء ضٛىٌ ذحْْ جُٗؼد ذٔح ٣ٟٖٔ  2016ٖٓ وْطٌٞ  159ٝأػِ٘ص جُٔحوز     

ذس ٧قٌحّ جُوٟحء ٣ٟٖٝٔ ُٜح قٖٓ ُٜح هٞز جُط٘ل٤ً، ٝقط٠ ٣رؼع جُىْطٌٞ جُؿُجت١ٍ ٜٓح

ذط٘ل٤ً أقٌحّ ُِٓٓس ًَ أؾُٜز جُىُٝس جُٔهطٛس ٌ ىْطًٞٛج جُٖٓ  163جُط٘ل٤ً، ؾحءش جُٔحوز 

.ؾ٤ٔغ جُظٍٝفًَ ٝهص ٝك٢ ًَ ٌٓحٕ ٝك٢ جُوٟحء 
2
 

                                                            
 .1625، الصادرة فً 23، المتضمن التعدٌل الدستوري، ج ر العدد 1625مارس  65المؤرخ فً  25/62من القانون رقم  252المادة  - 1
 .226، ص 1622، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، عمار بوضٌاف، الوسٌط فً قضاء اإللغاء - 2
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 انفشع انثاَٙ: ٔعائم ذُفٛز أحكاو انمضاء فٙ انًادج اإلداسٚح

حٌٗس ٠حتلس ٖٓ جُْٞحتَ جُوح٤ٗٞٗس هٛى ضكو٤ن ُوى جْطكىغص ذؼٝ جُ٘ظْ جُوح٤ٗٞٗس جُٔو    

 وج٣ٌس.جُٜىف جُٔ٘ٗٞو، ضكع ذٜح ج٩وجٌز ػ٠ِ ض٘ل٤ً ج٧قٌحّ جُوٟحت٤س ٝج٩

ك٢ ضطٔػَ  جُوٟحت٤س جُوٍجٌجش ض٘ل٤ً ضٌلَ هح٤ٗٞٗس ٞٔحٗحش  ىأٝؾ جُؿُجت١ٍ حٍُٔٗعك    

جُؿ٘حت٢ ( ْٝ٘ططٍم ئ٠ُ ج٤ُِْٞس جُٔى٤ٗس ) جُـٍجٓس جُطٜى٣ى٣س ( ٝج٤ُِْٞس جُؿُجت٤س ) جُؿُجء 

 يُي ٖٓ ن٬ٍ ج٥ض٢:

 أٔال: انٕعٛهح انًذَٛح ) انغشايح انرٓذٚذٚح (

قظ٢ ٓٞٞٞع جُـٍجٓس جُطٜى٣ى٣س ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ ذحٛطٔحّ كو٢ٜ ًر٤ٍ أًرٍ ٓٔح     

ٝٛٞ ج٣ٍُٗؼس جُؼحٓس جُٓحذن ج٩ؾٍجءجش جُٔى٤ٗس قظ٤طٚ ِْطس ج٧ٍٓ، ْٝرد يُي إٔ هحٕٗٞ 

ؿ٤ٍ إٔ ضطر٤ن ًٛٙ  ٟٖٔ أقٌحٓح ضٌَٗ ج٠٩حٌ جُط٣ٍٗؼ٢ ُِـٍجٓس جُطٜى٣ى٣س،ُِطوح٢ٞ هى ض

ج٧قٌحّ ػ٠ِ جُٔ٘حَػحش جُط٢ ضٌٕٞ ج٩وجٌز ٠ٍكح ك٤ٜح جٚطىّ ذٍكٝ جُوٟحء جُؿُجت١ٍ، 

ٝأْحِ ًٛج جٍُكٝ ٛٞ ٓكَ ٗوى ٝجْغ ٖٓ ٠ٍف أؿِر٤س جُلوٚ ج٩وج١ٌ ك٢ جُؿُجتٍ.
1
 

إٔ ًلَ  2008ش جُٔى٤ٗس ٝج٩وج٣ٌس جُؿى٣ى ُٓ٘س ُٝؼَ أْٛ ٓح ؾحء ذٚ هحٕٗٞ ج٩ؾٍجءج    

ُِٔطوح٢ٞ قن جُٔطحُرس ذطٞه٤غ ؿٍجٓس ضٜى٣ى٣س ٞى ج٩وجٌز ك٢ قحٍ جٓط٘حػٜح ػٖ ض٘ل٤ً قٌْ 

ٖٓ ًٛج جُوحٕٗٞ، ٝضٌٕٞ  980ذح٤ُٛـس جُط٘ل٣ً٤س، ًٝٛج ٓح هٟص ذٚ جُٔحوز  ٌٜٓٔٞهٟحت٢ 

ٖٓ يجش  982ص ذٚ جُٔحوز جُـٍجٓس جُطٜى٣ى٣س ٓٓطوِس ػٖ ضؼ٣ٞٝ جٌٍُٟ ًٝٛج ٓح ٍٚق

 جُوحٕٗٞ.

ٖٓ هحٕٗٞ ج٩ؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝج٩وج٣ٌس كاٗٚ  981ٝ 980ٝٝكن ٓح ٣ٓطهِٙ ٖٓ جُٔحوض٤ٖ     

٣ٗط٠ٍ ُطٞه٤غ جُـٍجٓس جُطٜى٣ى٣س إٔ ضٌٕٞ غٔس ضىجذ٤ٍ ٓؼ٤٘س ٣ططِرٜح ض٘ل٤ً جُكٌْ أٝ ج٧ٍٓ أٝ 

 ُطٜى٣ى٣س ئيج ُْ ضأٍٓ جُؿٜس جُوٟحت٤سجُوٍجٌ جُوٟحت٢، ًٝٛج ٓؼ٘حٙ أٗٚ ٫ ٓكَ ُطٞه٤غ جُـٍجٓس ج

٫ٝ ٣ٗط٠ٍ ُطٞه٤غ جُـٍجٓس جُطٜى٣ى٣س ٌٍٞٝز ضوى٣ْ ٠ِد ٖٓ ٚحقد ٣ًس، ذأ٣س ضىجذ٤ٍ ض٘ل٤

 980جُٗإٔ، ًٝٛج ػ٠ِ ن٬ف ج٧ٍٓ ذحضهحي جُطىجذ٤ٍ جُط٘ل٣ً٤س، ئي ضٞق٢ ٤ٚحؿس جُٔحوض٤ٖ 

ٙ ج٩وجٌز ػ٠ِ جضهحي جُطىجذ٤ٍ ُِٔكٌٔس ذإٔ ضكٌْ ذٜح ضِوحت٤ح ٓط٠ هىٌش أٜٗح ٫َٓس ٩ًٍج 981ٝ

 جُٔطِٞذس ُط٘ل٤ً ج٧ٍٓ أٝ جُكٌْ أٝ جُوٍجٌ جُوٟحت٢.

 انٕعٛهح اندضائٛح ) اندضاء اندُائٙ (ثاَٛا: 

 ٣ٛىٌٛح جُط٢ جُوٍجٌجش ض٘ل٤ً ق٤حٍ ج٩وجٌز ٝٞؼطٜح جُط٢ جُؼٍجه٤َ ضلحو١ ك٢ ٓ٘ٚ ٌؿرس    

 ذح٤ُٛـس جٌُٜٔٔٞز ج٧قٌحّ ٖٓ جٌُػ٤ٍ ض٘ل٤ً ضؼط٤َ ػٜ٘ح ٣طٍضد ٝجُط٢ ج٩وج١ٌ جُوح٢ٞ

                                                            
 .82، ص زغود حفٌظة، المرجع السابق -رزٌقة سلٌمة  - 1
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جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ ُوحٕٗٞ جُؼوٞذحش  01/09 جُوحٕٗٞ جٍُٔٗع أٚىٌ ي٣ٜٝح قوٞم ٝضؼ٤ِن جُط٘ل٣ً٤س

 جْطؼَٔ ػ٢ٓٞٔ ٓٞظقٌٌٍٓ ػ٠ِ أٗٚ: " ًَ  138 جُٔحوز ذٔٞؾد ٗٙ ٝج١ًُ، 66/156

 ؼحهدٙ ٣ض٘ل٤ً ػٔىج ػٍهَ أٝ جػطٍٜ أٝ جٓط٘غ أٝ هٟحت٢ قٌْ ض٘ل٤ً ُٞهق ٝظ٤لطٚ ِْطس

وؼ ئ٠ُ  5.000 ٖٓ ٓح٤ُس ٝذـٍجٓس ْ٘ٞجش (3غ٬ظ ) ئ٠ُ أٍٖٜ( 6ْطس ) ٖٓ ذحُكرّ

ٖٓ ق٤ع "، ٝجٖط٠ٍ ُطكو٤ن ؾ٣ٍٔس ج٫ٓط٘حع إٔ ٣ٌٕٞ ك٤ؼح جُٔطْٜ ٓٞظلح ػحٓح وؼ  50.000

ٖٓ ق٤ع جًٍُٖ جُٔحو١، كٜٞ جْطؼٔحٍ جُِٓطس جُؼحٓس ٞى ض٘ل٤ً أٓح ، جًٍُٖ جُٗه٢ٛ

حّ ذأ١ ضٍٛف ئ٣ؿحذ٢ أٝ ِْر٢ ٖٓ ٖأٗٚ ػٍهِس جُط٘ل٤ًجُوٍجٌجش جُوٟحت٤س أٝ جُو٤
1
ذح٩ٞحكس  ،

.جُؿ٘حت٢ ىق٤ٖ ٣ٌٕٞ ضٍٛف جُٔٞظق جُؼحّ ػٔىج ذطٞجكٍ جُوُٛٔؼ١ٞ٘ جًٍُٖ جئ٠ُ 
2
 

 انًطهة انثاَٙ: يحٕ انؼمٕتح انرأدٚثٛح ٔانؼفٕ ػُٓا 

 جُٔٞظق طـحٙجذ ج١ًُ جُٜىف ذًُي ٣كووح ُْٝ ٓ٘طؿ٤ٖ ٝجُوٟحت٢ ج٩وج١ٌ جُطؼٖ ٣ٌٖ ُْ ئيج    

 ٖٓ جُطهل٤ق ن٬ُٜٔح ٖٓ ٣ٓطط٤غ ٞٔحٗط٤ٖ جُٔهطة ئ٫ جُٔٞظق أٓحّ ٣رو٠ ٌٝجتٜٔح، ٫ ٖٓ

 جُٗحَٓ. جُؼلٞ ٝٞٔحٗس جُؼوٞذس ٓكٞ ػ٤ِٚ، ٞٔحٗس جُٔٞهؼس جُؼوٞذس آغحٌ

 انفشع األٔل: يحٕ انؼمٕتح انرأدٚثٛح 

 ئي جُٔٞظق نىٓس ٓىز س٤٠ِ جُطأو٣ر٢ جُؿُجء ٫ ٣ٔطى أغٍ إٔ ٣ططِد ج٩ٗٓح٤ٗس ٓ٘طن ئٕ    

 إٔ ٖأٜٗح ٖٓ جُط٢ ُِطٞذس كٍٚس ئػطحتٚ ن٬ٍ ٖٓ يُي ٝ ج٧ن٤ٍ، ًُٜج ؾى٣ىز ٚلكس كطف ٣ؿد

 جٌض٤حـ ٖٓ ٣ُ٣ى هى جُٔكٞ ًٛج إٔ نحٚس ،ج٧قٖٓ ئ٠ُ ًِْٞٚ ضو٣ْٞ ٝ ئ٬ٚقٚ ك٢ ضٓحْٛ

 ػِٔٚ. ٝو٣س ٍٓو ٣َحوز ػ٠ِ قطٔح ْط٘ؼٌّ جُط٢ جُٔٞظق ٗل٤ٓس

 ٢ِ٣: ُٔح ٝكوح ذىٌجْطٚ ْ٘وّٞ ج١ًُ ج٩ؾٍجء ًٛج أ٤ٔٛس ٣ظٍٜ ٓىٟ ٛ٘ح ٖٓ    

 أٔال : يفٕٓو يحٕ اندضاء انرأدٚثٙ

 ٓىز ٢ٟٓ ذؼى جُطأو٣ر٢ جُوٍجٌ آغحٌ ئَجُس" جُطأو٣ر٢ جُ٘ظحّ جٚط٬ـ ك٢ ذحُٔكٞ ٣وٛى    

 ػ٤ِٚ جُٔٞهغ ُِٔٞظق جػطرحٌ ٌو ٝػِٔٚ، كٜٞ جُٔٞظق ِْٞى قٖٓ ك٤ٜح غرص هحٗٞٗح ٓؼ٤٘س

 قن جُٞظ٤لس ك٢ ك٠ٍ ٓح ػ٠ِ ٣ٝأْق ٗلٓٚ ك٢ ج٧َٓ ٣ٌُع ٓٔح ُٚ جُطٞذس ذحخ طف، ٝك جُؼوٞذس

جُٗٞجتد. ٖٓ ٗو٤س ذ٤ٟحء ذٛلكس
3
 

 66/152  جٍُّْٔٞ ٖٓ 7 جُٔحوز ك٢ ج٩ؾٍجء ًٛج ػ٠ِ جُؿُجت١ٍ كوى ٗٙ أٓح جٍُٔٗع    

 ر٤سضأو٣ ػوٞذس ػ٤ِٚ ج١ًُ ٝهؼص ُِٔٞظق أٗٚ: " ٣ٓٞؽ ػ٠ِ جُطأو٣ر٤س ذح٩ؾٍجءجش جُٔطؼِن

 ئٖحٌز ٖطد جُطأو٣د ٬ٚق٤س ُٜح جُط٢ جُِٓطس ٖٓ ٣طِد إٔ ٜٗحت٤ح جُِٓي ػٖ ٓرؼى ٝؿ٤ٍ

                                                            
 .244، ص 1665، 26دمحم الصغٌر بعلً، تنفٌذ القرار القضائً اإلداري، مجلة التواصل، العدد  - 1
 .162، ص 1661نفٌذ أحكام القضاء اإلداري ضد اإلدارة، دار الجامعة للنشر، اإلسكندرٌة، منصور دمحم أحمد، الغرامة التهدٌدٌة كجزاء لعدم ت - 2
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 أٝ ذح٩ًٗجٌ ٓطؼِوح ج٧ٍٓ ًحٕ ئيج ْ٘ٞجش غ٬ظ ذؼى ِٓلٚ، ٝيُي ك٢ ٝجُٔو٤ىز جُٛحوٌز جُؼوٞذس

أنٍٟ ". ذؼوٞذس ٓطؼِوح ًحٕ ئيج ْ٘ٞجش ْص جُطٞذ٤م، ٝذؼى
1
 

 ج١ًُ ُِٔٞظق ذوُٜٞح: " ٣ٌٖٔ 176ك٢ جُٔحوز  06/03ًٔح ٗٙ ػ٠ِ ًٛج ج٩ؾٍجء ج٧ٍٓ     

 ُٜح جُط٢ جُِٓطس ٖٓ ج٫ػطرحٌ ئػحوز ٣طِد إٔ جُػح٤ٗس أٝ ج٠ُٝ٧ جُىٌؾس ٖٓ ػوٞذس ٓكَ ًحٕ

 جُؼوٞذس. هٍجٌ جضهحي ضح٣ٌم ٖٓ ْ٘س جُطؼ٤٤ٖ، ذؼى ٬ٚق٤حش

 ٌٍٓٝ ذؼى ،جُوحٕٗٞ ذوٞز ج٫ػطرحٌ ئػحوز ضٌٕٞ ؾى٣ىز، ُؼوٞذس جُٔٞظق ٣طؼٍٜ ُْ ٝئيج    

ٖٓ  ُِؼوٞذس أغٍ ًَ ٣ٔك٠ ج٫ػطرحٌ ئػحوز قحُس ٝك٢ جُؼوٞذس، هٍجٌ جضهحي ضح٣ٌم ٖٓ ْ٘ط٤ٖ

 جُٔؼ٢٘ ". ِٓق

 ثاَٛا: انغهطح انًخرظح تاذخار إخشاء انًحٕ

ئؾٍجء جُٔكٞ،  ذحضهحي جُٔهطٛس جُؿٜس ػ٠ِ 06/03ج٧ٍٓ  ك٢ جُؿُجت١ٍ جٍُٔٗع ٣٘ٙ ُْ    

 جُط٢ جٍُتح٤ْس جُِٓطس ئ٠ُ جُٔٞظق هرَ ٖٓ ٌٖٟٞ ضوى٣ْ ٣ن٠ٍ ػٖ جُٔكٞ ئؾٍجء جضهحي ٣طْٔ

 جُط٢ جٌُٟٗٞ وٌجْس ضطْ إٔ جُٔٞهؼس، ٝذؼى جُطأو٣ر٤س جُؼوٞذس آغحٌ ئَجُس ن٬ُٜح ٖٓ ٣طِد ٣طرؼٜح

 جُٔطٓح٣ٝس جُِؿ٘س جْطٗحٌز جُٔكٞ، ٝذؼى ٠ٍٖٝ ضٞكٍ ٓىٟ ٖٓ ٝجُطأًى جُٔٞظق ذٜح ضوىّ

 جُؼلٞ. هٍجٌ ٣طهً ج٧ػٟحء

 ْٝكد جُطأو٣ر٤س جُىػٟٞ ك٢ جْطؼِٔص جُط٢ جُٔٓط٘ىجش ئض٬ف ٣ٍ٠ن ػٖ جُٔكٞ ٍجءئؾ ٣طْ    

 ٫ٝ ك١ٌٞ ذأغٍ جُؼوٞذس ضٔك٠ ، ق٤عجُٗه٢ٛ ُِٔٞظق جُِٔق ٖٓ جُطأو٣ر٢ ِؿُجءُ أغٍأ١ 

جُؼوٞذس. ض٘ل٤ً ذؼى ٣طْ ٧ٗٚ ٌؾؼ٢ ذأغٍ ١ٍٓ٣
2
 

 ثانثا: ششٔط يحٕ انؼمٕتح 

 ح:قىو جٍُٔٗع ٤٠ٍٖٖ ٩ؾٍجء جُٔكٞ ٝٛٔ    

 ششط اَمضاء انًذج  -1

 ُٔكٞ جٗوٟحؤٛح ج٬َُٓس جُٔىز  06/03ج٧ٍٓ ٖٓ 176 جُٔحوز ك٢ جٍُٔٗع قىو ُوى    

 جُػح٤ٗس ذٓ٘س جُىٌؾس ٖٓ ٝجُؼوٞذحش ج٠ُٝ٧ جُىٌؾس ٖٓ ذحُؼوٞذحش جُٔطؼِوس جُطأو٣ر٤س جُؿُجءجش

 أذؼى ئ٠ُ جٍُٔٗع ديٛ كوى جُٟٔحٗس ًٛٙ ضح٣ٌم جضهحي هٍجٌ جُؼوٞذس، ٤ٔٛ٧ٝس ٖٓ جذطىءج ًحِٓس

 ٌٖٟٞ، ٣ٌٕٝٞ أ١ ضوى٣ْ ٝوٕٝ جُوحٕٗٞ ذوٞز جُٔكٞ هٌٍ ًٛٙ جُٔحوز ق٤ع  ن٬ٍ ٖٓ يُي ٖٓ

 ػوٞذس ئ٠ُ جُٔٞظق ٣طؼٍٜ ٫ إٔ ذ٠ٍٗ جُؼوٞذس هٍجٌ جضهحي ٖٓ ضح٣ٌم ْ٘ط٤ٖ ٌٍٓٝ ذؼى يُي

 جُكٔح٣س ٞٔحٕ ٖأٜٗح ٖٓ جُط٢ جُٟٔحٗحش ؾ٤ٔغ ضو٣ٍٍ ك٢ جٍُٔٗع ٌؿرس ٣ظٍٜ ؾى٣ىز، ٓح

 ٝج٫ْطوٍجٌ ُِٔٞظق جُؼحّ.
                                                            

 .1665، سنة 365، المتعلق باإلجراءات التأدٌبٌة، ج ر العدد 2855جوٌلٌة  61المؤرخ فً  55/241من المرسوم  6المادة  - 1
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 ج٩ؾٍجء جُْٜٔ ًٛج ػ٠ِ ضٔحٓح ٣٘ٙ ُْ أٗٚ 06/03ك٢ ج٧ٍٓ جٍُٔٗع ػ٠ِ أٗٚ ٣ؼحخ ؿ٤ٍ    

 قٍٞ هحتٔح جُطٓحؤٍ ٣ؿؼَ جٍُجذؼس ٓٔح جُىٌؾس ٖٓ جُػحُػس ٝجُؼوٞذحش جُىٌؾس ٖٓ جُؼوٞذحش ك٢

 .٣هٙ ٛحض٤ٖ جُؼوٞذط٤ٖ ك٤ٔح ج٩ؾٍجء ًٛج جٍُٔٗع ئذوحء ٓىٟ

 انغهٕن ششط حغٍ -2

 ِْٞى ٣ٌٕٞ إٔ ٌٍٞٝز ج٧نٍٟ جُط٣ٍٗؼحش ٖٓ ًـ٤ٍٙ جُؿُجت١ٍ جٍُٔٗع ٣ٗط٠ٍ    

 ٝٓح نىٓطٚ ِٓق ٖٓ يُي ٖٓ جُطأًى جُطأو٣ر٢، ٣ٝطْ جُؿُجء ض٘ل٤ً ًٓ٘ ٤ٍٞٓح ٝػِٔٚ جُٔٞظق

 ٣ٌٕٞ ٝقط٠ ٝذحُطح٢ُ ،ج٣ُٞ٘ٓس ضوح٣ٌٍٙٝٓح ٣ىٕٝ ػ٘ٚ ك٢  ٬ٓقظحش ٖٓ ػ٘ٚ جٍُؤْحء ٣رى٣ٚ

 جُهطأ ٠ٖٞٓ ػٖ جُٔٞظق ٣رؼى إٔ ٣ؿد جُٔهطٛس جُِٓطس هرَ ٖٓ ٫ٓورٞ جُٔكٞ ٠ِد

 ػوٞذس جُؼحَٓ ٣٠ٛىٌ ػِ ٫ إٔ أ٣ٟح ٣ؿد ًٔح جُٞظ٤ل٤س ًلحءضٚ ٣ٝإًى جَُُُ ك٢ ٝجُٞهٞع

 .أنٍٟ ضأو٣ر٤س

 ساتؼا: آثاس يحٕ انؼمٕتح انرأدٚثٛح

 : جُطح٤ُس ج٥غحٌ جُطأو٣ر٢ جُؿُجء ٓكٞ ػ٠ِ ٣طٍضد    

 ؾ٤ٔغ ضٍُٝ جُٔكٞ هٍجٌ ٚىٌٝ ذٔؿٍو أٗٚ ق٤ع جُٔٓطورَ ك٢ جُطأو٣ر٢ جُؿُجء أغٍ َٝجٍ /1

 ٖٓ جُؼوٞذس ٌضرطٚ ُٔح ذحُ٘ٓرس أغٍ أ١ ُِٔكٞ ٣ٌٕٞ ٫ ذك٤ع، ك١ٌٞ ذأغٍ ٝ جُطأو٣ر٢ جُؿُجء آغحٌ

 . ٌؾؼ٤س آغحٌ أ١ ُٚ ٤ُّ جُٔكٞ هٍجٌ إٔ يُي، ُِٔح٢ٞ ذحُ٘ٓرس آغحٌ

 جٍُٔؾٞز ج٧ٛىجف جُٔكٞ ذًُي ك٤ٍضد كٜحذاض٬ ٝيُي جُهىٓس ِٓق ٖٓ جُؼوٞذس أٌٝجم ٌكغ /2

 جُٔٞظق ًلح٣س ضوى٣ٍ ذٛىو ٛٞ ٝ ج٩وج١ٌ جٍُت٤ّ ػ٠ِ ٓٓطور٬ ج٧ٌٝجم ًٛٙ ضإغٍ ٬، كٓ٘ٚ

 أٗٚ ق٤ع جُهٛٞ٘ ًٛج ك٢ نحٚس ذٟٔحٗس جٍُٔٗع جٗلٍو ُٝوىج٣ُٞ٘ٓس،  ضوح٣ٌٍٙ ٝٞغ أٝ

 جٍُٔٗع جٖط٠ٍ ٔٞظقجُ ِٓق ٖٓ ٝضٞجذؼٚ جُطأو٣ر٢ جُؿُجء ٓكٞ ػ٤ِٔس ٖٓ ج٫ٗطٜحء ٝذؼى

 جُطُجّ ٓىٟ ٍُٔجهرس جُطأو٣ر٢ جُٔؿِّ ػ٠ِ غح٤ٗس ٍٓز جُٔؼ٢٘ جُٔٞظق ِٓق ػٍٜ ٌٍٞٝز

.جُٔكٞ ذوٍجٌ ج٩وجٌز
1
 

 انفشع انثاَٙ: انؼفٕ انشايم ػٍ انؼمٕتاخ انرأدٚثٛح

ئٕ جُؿُجءجش جُطأو٣ر٤س جُٔٞهؼس ػ٠ِ جُٔٞظق جُؼحّ ٣ٌٖٔ إٔ ٣طْ ٓكٞٛح ٖٓ ٠ٍف ج٩وجٌز،     

غرص جُٔٞظق ًٔح هِ٘ح ْحذوح ًِْٞح ٤ٍٞٓح، أٝ ذٔٞؾد هحٕٗٞ نح٘ ك٢ ئ٠حٌ ٓح ٣ؼٍف ئيج أ

ذحُؼلٞ ًٝٛج ج٧ن٤ٍ ٣ؼطرٍ ٖٓ ج٧ْرحخ جُط٢ ض٘و٢ٟ ذٜح جُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س جُٛحوٌز ٞى 

جُٔٞظق جُؼحّ.
2
 

                                                            
راه فً دمحم األخضر بن عمران، النظام القانونً النقضاء الدعوى التأدٌبٌة فً التشرٌع الجزائري ) دراسة مقارنة (، أطروحة لنٌل شهادة الدكتو - 1
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، ئيٕ جُؿٍجتْ ذؼٝ ػ٠ِ ج٤ُٓ٘حٕ ْطحٌ جْىجٍ ج٫ؾطٔحػ٤س ج٤ُٜثس ئْىجٍٛٞ جُؼلٞ جُٗحَٓ     

ٗٗأش ػٜ٘ح، ٝذؼرحٌز  جُط٢ ٝج٧قٌحّ جُىػحٟٝ ٔك٣ٞ ٝذحُطح٢ُ سجُؿ٣ٔ٣ٍٔكٞ  ؼلٞ جُٗحَٓكحُ

ئيج ٗٙ  جُؼلٞ جُٗحَٓأنٍٟ ٣ؿؼَ جُوحٕٗٞ ٫ ١ٍٓ٣ ػ٠ِ جُٞهحتغ جُٔؼلٞ ػٜ٘ح، كوى ٣إو١ ئيٕ 

جٍُٔٗع ٍٚجقس ػ٠ِ يُي ئ٠ُ ٓكٞ جُؿُجءجش جُطأو٣ر٤س جُط٢ ضٍضرص ػٖ جُؿٍجتْ.
1
 

ٗططٍم ئ٠ُ ضؼ٣ٍق جُؼلٞ جُٗحَٓ ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ ٝ ج٥غحٌ ك٢ ًٛج جُلٍع ْٞف     

 جُٔطٍضرس ػ٘ٚ ك٢ جُٔؿحٍ جُطأو٣ر٢.

 أٔال: ذؼشٚف انؼفٕ انشايم فٙ انًدال انرأدٚثٙ فٙ انرششٚغ اندضائش٘

 جُٔؿحٍ ك٢ جُٗحَٓ جُؼلٞ ػ٠ِ ج٤٘٠ُٞس ٝجُٔٛحُكس جُِْٓ ذٗإٔجُوحٕٗٞ ج١ًُ ٚىٌ ُوى ٗٙ     

 جُؼٔحٍ كثحش قىو ًٔح جُط٣ٍٓف ػوٞذس ٢ٛ ٝجقىز ػوٞذس ػ٠ِ ٍٙقٛ ٝج١ًُ جُطأو٣ر٢

 ٝج٩وجٌجش جُٔإْٓحش أؾٍجء ْٝٛ جُؼحٓس جُٞظ٤لس ٓؿحٍ ك٢ ج٩ؾٍجء ًٛج ٖٓ جُٔٓطل٤ى٣ٖ

 ض٘ل٤ً جُٔطٟٖٔ 06/01ٍ ج٧ٓ ٖٓ 25 جُٔحوز ػ٤ِٚ ٗٛص ٓح قٓد ٝيُي، ؿ٤ٍ ٫ جُؼ٤ٓٞٔس

َ   ": ػ٠ِ ٗٛص ٝجُط٢ ج٤٘٠ُٞس ٝجُٔٛحُكس جُِْٓ ٤ٓػحم  ئوج٣ٌس ئؾٍجءجش ٓٞٞٞع ًحٕ ٖٓ ٌُ

 جُٜٔحّ ئ٠حٌ ك٢ ج٤٘٠ُٞس، ذحُٔأْحز جُٔطِٛس ج٧كؼحٍ ذٓرد جُىُٝس، هٌٍضٜح جُؼَٔ ٖٓ ُِط٣ٍٓف

 ضىكؼٚ ضؼ٣ٞٝ ك٢ ج٫هطٟحء، ػ٘ى، أٝ جُٗـَ ػحُْ ك٢ ئوٓحؾٚ ئػحوز ك٢ جُكن ،جُٔهُٞس ُٜح

". ذٚ جُٔؼٍٔٞ جُط٣ٍٗغ ئ٠حٌ ك٢ جُىُٝس،
2
 

 فٕ ػٍ انؼمٕتحثاَٛا: آثاس انؼ

 ؾ٤ٔغ ج٩ؾٍجء ًٛج ٖٓ جْطلحو ج١ًُ جُٔٞظق ٣ٓطٍؾغ جُطأو٣ر٤س جُؿ٣ٍٔس ػٖ جُؼلٞ ذٔؿٍو    

 جُىػٟٞ جٗوٟحء ئ٠ُ جُٗحَٓ جُؼلٞ ٣إو١ ًٔح ،جُؼوٞذس ضٞه٤غ ذٓرد ٓ٘ٚ ِْرص جُط٢ قوٞهٚ

 ؾٍج٢ٓج٩ جُطحذغ جُؼلٞ أُـ٠ جُط٢ جُٞهحتغ ٗلّ ذٓرد جُٔٞظق ٓطحذؼس ٣ٌٖٔ ٫ ق٤ع جُطأو٣ر٤س

 ٣طٍضد ًٔح، ٧ؾِٚ جُٔٞظق أو٣ٖ ج١ًُ يجضٚ جُلؼَ ذٛىو ٚىٌ جُٗحَٓ جُؼلٞ إٔ يُي، ػٜ٘ح

 جُط٢ جُؼوٞذس هٍجٌ ػ٠ِ ذ٘حءج ئوج١ٌ هٍجٌ أ١ ضإّْ إٔ ُ٪وجٌز ٣ٌٖٔ ٫ أٗٚ أ٣ٟح جُؼلٞ ػٖ

 سذحُ٘ٓر ػ٤ِٚ ًحٗص ٓح ئ٠ُ جُكحُس ًاػحوز ج٣ؿحذ٢ ئؾٍجء أ١ ػ٤ِٚ ٣طٍضد ٫ ًٔح، ػٜ٘ح جُؼلٞ ضْ

.ح٣ٗـِٜ ًحٕ جُط٢ جُٞظ٤لس ئ٠ُ جُٔٞظق ضؼ٤ى ذإٔ ُِٞظ٤لس
3
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 انخاذًح:

جُٔٞظق جُؼحّ ٛٞ ج٧وجز جُر٣ٍٗس جُط٢ ضؼطٔى ػ٤ِٜح ج٩وجٌز جُؼحٓس ٖٓ أؾَ ضكو٤ن جُـٍٜ     

ج١ًُ أٗٗأش ٖٓ أؾِٚ، ًُج ٗٓطهِٙ ٓٔح ْرن جٗٚ ذحُ٘ظٍ ئ٠ُ جٌُْ جُٜحتَ ُِوٞجػى ٝجُٟٞجذ١ 

ت١ٍ ػ٠ِ ضطر٤وٜح ٖٓ أؾَ ٞٔحٕ قٖٓ ٤ٍْ جٍُٔجكن ج٩وج٣ٌس، جُط٢ قٍ٘ جٍُٔٗع جُؿُج

 2006ْ٘س  06/03ٝنحٚس ٖٓ ؾحٗد ػ٬هطٜح ٓغ جُٔٞظل٤ٖ ًٝٛج ذٛىٌٝ ج٧ٍٓ ٌهْ 

جُٔطؼِن ذحُٞظ٤لس جُؼحٓس ق٤ع جػطٔى جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ذٔٞؾرٚ ٗظحٓح ضأو٣ر٤ح ٓكٌٔح، قحٍٝ 

 ُٚ ضٞك٤ٍ جُكٔح٣س ج٬َُٓس ُِٔٞظق.ٖٓ ن٬

ٍ ٓح ْرن يًٍٙ ٗوٍٞ أٗٚ ئيج ًحٗص ج٩وجٌز ضطٔطغ ذِٓطس ضوى٣ٍ٣س ٝجْؼس ك٢ ئٚىجٌ ٖٓ ن٬ٝ   

جُوٍجٌجش جُطأو٣ر٤س، كإ جٍُٔٗع ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ يُي أقح٠ جنطٛح٘ ج٩وجٌز ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ 

 ذؿِٔس ٖٓ جُو٤ٞو ٝجٍُهحذس ٓٓطٜىكح ك٢ يُي ضكو٤ن ٗٞع ٖٓ جُطٞجَٕ ذ٤ٖ جُلحػ٤ِس ٝجُٟٔحٕ.

ٟٔحٗحش جُطأو٣ر٤س ٢ٛ ٤ِْٝس ضك٢ٔ جُٔٞظق ٖٓ ضؼٓق ج٩وجٌز ك٢ جْطؼٔحٍ ٝػ٤ِٚ كإ جُ    

 ػ٠ِ ج٩ؾحذسٝ ذٜح هٔ٘ح جُط٢ جُٔطٞجٞؼس جُىٌجْس، ٖٝٓ ن٬ٍ ِْططٜح أٝ ك٢ ئٚىجٌ ػوٞذحضٜح

 ٖٓ ٌٗٞوٛح ٝج٫هطٍجقحش جُ٘طحتؽ ٖٓ ؾِٔس ئ٠ُ ذًُي ضِٞٚ٘ح آٗلح أغٍٗحٛح هى ً٘ح جُط٢ ج٩ٌٖح٤ُس

 :٢ِ٣ ٓح ن٬ٍ

 ح:انُرائ

 ًٛٙ غ٘ح٣ح ك٢ ئ٤ُٜح أٍٖٗح هى ً٘ح جُط٢ جُ٘طحتؽٖٓ  ؾِٔس ذاوٌجؼ ٢ِ٣ ٓح ن٬ٍ ٖٓ ْ٘وّٞ    

 : ك٢ ضطٔػَ جُط٢ ٝ، جٍُْحُس

ُْ ٣ؼ١ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ضؼ٣ٍلح ٓكىوج ُِهطأ جُطأو٣ر٢ ذَ جًطل٠ ذر٤حٕ جُٞجؾرحش جُٞظ٤ل٤س  -

 طؼ٣ٍق ُِوٟحء ٝجُلوٚ.، ٝضٍى ٜٓٔس جُضأو٣ر٢ٍ نطأ ٣ؼطر ٜحذك٤ع ك٢ قحُس جُهٍٝؼ ػ٘

ٖٓ ج٧هَ ٍٞجٌ ئ٠ُ ج٧ًػٍ ػَٔ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ ػ٠ِ ض٤٘ٛق جُؼوٞذحش جُطأو٣ر٤س  -

ؾٓحٓس ُطلحو١ ج٧غٍ جُٟحٌ جُٔطٍضد ؾٍجء ضٞه٤غ جُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س ػ٠ِ جُٞٞغ ج٢ُٜ٘ٔ 

 ُِٔٞظق.

جُٔٞظق ٝجُٗرٚ هٟحت٢ ك٢ ضأو٣د  -جٍُتح٢ْ -ذحُ٘ظحّ ج٩وج١ٌ  جٍُٔٗع جُؿُجت٣١ٍأنً  -

 جُؼحّ.

 جُطكو٤ن ذَ أؾحَٙ ٌؿْ أ٤ٔٛطٚ ك٢ ًٗق جُكو٤وس. جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍُْ ٣ٞؾد  -

٣لطٍٜ ك٢ ضأو٣د جُٔٞظق جُؼحّ ق٤ىز جُِٓطس جُٔهطٛس ذحُطأو٣د ئ٫ أٗٚ ٫ ضطكون ك٢  -

 ٓٓحٌ ػ٠ِ قطٔح ٤ْإغٍ ٓٔحجُ٘ظحّ ج٩وج١ٌ ذحػطرحٌ ج٩وجٌز نْٛ ٝقٌْ ك٢ ٗلّ جُٞهص 

 ٘طرن ك٢ جُ٘ظحّ جُطأو٣ر٢ جُؿُجت١ٍ.ٝٛٞ ٓح ٣ جُطكو٤ن
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 جُؿُجت١ٍ جُطظِْ أٓحّ ُؿ٘س نحٚس ٓٔح ٣كون جُك٤ىز ٗٓر٤ح.أهٍ جٍُٔٗع  -

 ُِٔٞظق جُؼحّ إٔ ٣طؼٖ ك٢ جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ أٓحّ جُوٟحء ئيج ُْ ض٘ٛلٚ ج٩وجٌز. -

 كؼحُس ٟٔحٗسً جُطأو٣دهٍجٌ  ٓٞجؾٜس ك٢ جُؼحّ ِٔٞظقُ جُوٟحت٤س جٍُهحذس جٍُٔٗعأهٍ  -

 ػحٓس ذٛلس ج٩وج٣ٌس جُوٍجٌجش ٖٓ جٌُػ٤ٍ ضٗٞخ جُط٢ جٍُٔٗٝػ٤س ػىّ ٖٓ جُكى ذآٌحٜٗح

 .جُٜحٓس جُٟٔحٗس ًٛٙ ٖٓ ٣كى ٓح ٛ٘حى أٗٚ ؿ٤ٍ، نحٚس ذٛلس جُطأو٣ر٤س ٝجُوٍجٌجش

ؿٜٔٞ جُ٘ٛٞ٘ جُوح٤ٗٞٗس جُٔ٘ظٔس ًُٜٙ جُٟٔحٗحش، ق٤ع ٗؿىٛح ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ ج٧ق٤حٕ  -

 ل٤س جُو٤حّ ذٚ.ض٘ٙ ػ٠ِ ج٩ؾٍجء ٫ٝ ضكىو ٤ً

٤س ضٓر٤د جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢، ًٝٛج ٓح ٣لٍٜ ػ٠ِ ٝؾٞذ ػ٠ِ جُؿُجت١ٍ جٍُٔٗع ٗٙ ُوى -

جُِٓطس جُطأو٣ر٤س ج٫ُطُجّ ذحُٞجهؼ٤س ك٢ ضٞه٤غ جُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س ذٔح ٣ط٘حْد ٝؾٓحٓس جُهطأ 

 جٍُٔضٌد.

 االلرشاحاخ:

 ذٓى ًل٤ِس جٜٗح ٍٟٗ جُط٢ ج٫هطٍجقحش ٖٓ ؾِٔس ج٠ُ ضِٞٚ٘ح جُٓحذوس جُ٘طحتؽ ٞٞء ػ٠ِ    

 ٢ِ٣: ك٤ٔح ٌْ٘ٞوٛح ٝجُط٢ جُطأو٣ر٢ جُ٘ظحّ جػطٍش جُط٢ جُػـٍجش

٣ؿد ٓٞجؾٜس جُٔٞظق ذحُٞهحتغ جُٔ٘ٓٞذس ئ٤ُٚ ك٢ جُٔهحُلحش جُط٢ جهطٍكٜح قط٠ ٣طٌٖٔ ٖٓ  -

 ئذىجء وكحػٚ ػٖ ًٛٙ جُٞهحتغ.

ُطؼٓق ٓؼٚ ك٢ ٌٍٞٝز ضٓر٤د جُؿُجءجش جُطأو٣ر٤س قط٠ ٣طٔثٖ جُٔٞظق أٗٚ ُٖ ٣طْ ج -

 جُطكو٤ن ٣ٝؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُطٓر٤د ٓط٘حْوح.

ًحٕ ػ٠ِ جٍُٔٗع جُؿُجت١ٍ إٔ ٣وٍ ذاُُج٤ٓس جُطكو٤ن ُٔح ُٚ ٖٓ كحتىز ك٢ جٌُٗق ػٖ ضكو٤ن  -

 جُؼىجُس ٝجُكو٤وس جٌُحِٓس.

ٌٍٞٝز جُلَٛ ذ٤ٖ ِْطس ج٫ضٜحّ ٝج٩وجٗس ِْٝطس ضٞه٤غ جُؿُجء ٖٓ أؾَ ٞٔحٕ كحػ٤ِس  -

 ك٤ىز.جُ

حوز جُٟٔحٗحش ُٛحُف ٣ُُ ٓطهٛٛس ٍٗع جُؿُجت١ٍ ئٗٗحء جُٔكحًْ جُطأو٣ر٤سػ٠ِ جُٔ -

جُٔٞظق جُؼحّ، ضطٌٕٞ ٖٓ هٟحز ٣هطحٌٕٝ ٖٓ ذ٤ٖ جُٔٞظل٤ٖ ج٣ًُٖ ُْٜ ضؿٍذس ٛحٓس ك٢ 

 جُٔٛحُف ج٩وج٣ٌس جُٔهطِلس.

ٌٍٞٝز جْطكىجظ ٤ٛثحش ٓٓطوِس ك٢ ؾ٤ٔغ جٍُٔجكن ج٩وج٣ٌس ٝجُٔك٤ِس ٝج٣ًٍُُٔس، ٣ٔطحَ  -

ذحُُ٘جٛس ٝجُك٤ىز ُِ٘ظٍ ك٢ جُطظِٔحش ج٩وج٣ٌس، ضٌٕٞ هٍجٌجضٜح ُِٓٓس ذحُ٘ٓرس  أػٟحؤٛح

 ُ٪وجٌز أٝ ُِٔٞظق.
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وج١ٌ ٓٓطوَ ػٖ جُِٓطس جٍُتح٤ْس ٜٓٔطٚ جُطكو٤ن ك٢ ج٧نطحء ج٩طكو٤ن ُِئهحٓس ؾٜحَ  -

 جُٔ٘ٓٞذس ُِٔٞظق جُؼحّ جذطىجء ٖٓ جُىٌؾس جُػح٤ٗس.

 ٌؾحٍ ج٩وجٌز.ضٞك٤ٍ جُهرٍز ٝجُطهٛٙ جُوح٢ٗٞٗ ُىٟ  -

ر٤س ٝضوى٣ٍ جُؼوٞذس جُٔ٘حْرس ُٜح، ضِطُّ ذٚ ج٩وجٌز ػ٠ِ ٌٍٞٝز ئهحٓس ضو٤ٖ٘ ٨ُنطحء جُطأو٣ -

، ًٝٛٙ جُٔٓأُس «٫ ؾ٣ٍٔس ضأو٣ر٤س ئ٫ ذ٘ٙ » ٗكٞ ٓح ٛٞ ٓؼٍٔٞ ذٚ ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ئي 

ئ٠ُ ج٧قٌحّ ِْٜس ج٩ٗؿحَ ئي ٓح جػطٔىٗح ػ٠ِ ضؿحٌخ جُٔٛحُف جُٔهطِلس ُِٞظ٤لس جُؼحٓس، ٝ

 .جُوٟحت٤س ٝج٥ٌجء جُلو٤ٜس

جُطأو٣ر٤س ٣ؿد جُطل٤ٌٍ ك٢ ه٤حّ ِٓطو٤حش ُِٔٞظل٤ٖ ذٜىف ضٞػ٤طْٜ ٝئقح٠طْٜ ػِٔح ذحُٟٔحٗحش  -

 نحٚس ج٩ؾٍجت٤س ك٢ ٓٞجؾٜس ج٩وجٌز.

 

 -ٔانحًذ هلل سب انؼانًٍٛ  -
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I. انًظادس 

 ج٣ٌٍُْ. ٕجُوٍآ -

II. انًشاخغ 

 أٔال:  انًشاخغ تانهغح انؼشتٛح

 /  انكرة1    

 انكرة انؼايح -أ

 .1993جُٔ٘حَػحش ج٩وج٣ٌس، و. ٠، و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، جُؿُجتٍ، أقٔى ٓك٤ٞ، . 1

٤ٌٖى نِٞك٢، هحٕٗٞ جُٔ٘حَػحش ج٩وج٣ٌس )٠ٍٖٝ هرٍٞ وػٟٞ ضؿحَٝ جُِٓطس(،و.٠،   .2

 .2009و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، جُؿُجتٍ، 

ٔحٗحش جُطأو٣ر٤س ك٢ جُٞظ٤لس جُؼحٓس، و.٠، وجٌ جٌُطد ػرى جُؼ٣ُُ ػرى جُٔ٘ؼْ ن٤ِلس، ٞ. 3

 .2004جُوح٤ٗٞٗس، ٍٓٛ، 

 ػرى جُـ٢٘ ذ٢ٗٞ٤ٓ ػرى هللا: .4

 .1996جُوٟحء ج٩وج١ٌ، ٗٗأز جُٔؼحٌف ج٩ٌْ٘ى٣ٌس،  .1

 .2003جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ك٢ جُوحٕٗٞ ج٩وج١ٌ، ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف، ج٩ٌْ٘ى٣ٌس،  .2

 ػٔحٌ ذ٤ٞٞحف:. 5

 .2011جُطرؼس ج٠ُٝ٧، وجٌ جُػوحكس ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، ػٔحٕ،  ج١٤ُْٞ ك٢ هٟحء ج٩ُـحء، .1

وػٟٞ ج٩ُـحء ك٢ هحٕٗٞ ج٩ؾٍجءجش جُٔى٤ٗس ٝج٩وج٣ٌس، وٌجْس ض٣ٍٗؼ٤س ٝهٟحت٤س  .2

 .2009ٝكو٤ٜس، جُطرؼس ج٠ُٝ٧، ؾٌٓٞ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، جُؿُجتٍ، 

 ػٔحٌ ػٞجذى١: .6

 و٣ٞجٕ جُػح٢ٗ، جُؿُء ،(وج٣ٌس ج٩ جُىػٟٞ ٗظ٣ٍس ) ج٩وج٣ٌس ُِٔ٘حَػحش جُؼحٓس جُ٘ظ٣ٍس .1

 .2003 جُؿُجتٍ، ػٌٕ٘ٞ، ذٖ جُؿحٓؼ٤س، جُٔطرٞػحش

 .1984ٓرىأ ضىٌؼ كٌٍز جُِٓطس جٍُتح٤ْس، جُٔإْٓس ج٤٘٠ُٞس ٌُِطحخ، جُؿُجتٍ  .2

كٜى ػرى ج٣ٌٍُْ أذٞ جُؼػْ، جُوٟحء ج٩وج١ٌ ذ٤ٖ جُ٘ظ٣ٍس ٝجُططر٤ن، وجٌ جُػوحكس ٍُِ٘ٗ  .7

 .2005ٝجُط٣َٞغ، ج٧ٌوٕ، 
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ك٤ٖٓ ذٖ ج٤ُٗم آظ ٣ِٞٓح، جُٔ٘طو٠ ك٢ هٟحء ٓؿِّ جُىُٝس، جُؿُء جُػح٢ٗ، وجٌ ٛٞٓس، ُ .8

 .2004جُؿُجتٍ، 

 ٓحؾى ٌجؿد جُكِٞ:. 9

 .1985جُوٟحء ج٩وج١ٌ، وجٌ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، ج٩ٌْ٘ى٣ٌس،  .1

 جُوحٕٗٞ ج٩وج١ٌ، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز، ج٩ٌْ٘ى٣ٌس، ٍٓٛ، و.ِ.ٕ. .2

س ك٢ جُوحٕٗٞ ج٩وج١ٌ، و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، جُؿُجتٍ، ٓكلٞظ ُؼٗد، جُٔٓإ٤ُٝ. 10

1994. 

 دمحم جُٛـ٤ٍ ذؼ٢ِ:. 11

 ج١٤ُْٞ ك٢ جُٔ٘حَػحش ج٩وج٣ٌس، وجٌ جُؼِّٞ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، و ِ ٠، جُؿُجتٍ. .1

 .2006، 17ض٘ل٤ً جُوٍجٌ جُوٟحت٢ ج٩وج١ٌ، ٓؿِس جُطٞجَٚ، جُؼىو  .2

ًؿُجء ُؼىّ ض٘ل٤ً أقٌحّ جُوٟحء ج٩وج١ٌ ٞى  ٌٓ٘ٛٞ دمحم أقٔى، جُـٍجٓس جُطٜى٣ى٣س .12

 .2002ج٩وجٌز، وجٌ جُؿحٓؼس ٍُِ٘ٗ، ج٩ٌْ٘ى٣ٌس، 

 انكرة انًرخظظح -ب

أقٔى ذ٤ٞٞحف، جُؿ٣ٍٔس جُطأو٣ر٤س ُِٔٞظق جُؼحّ ك٢ جُؿُجتٍ، و.٠، ٌٓ٘ٗٞجش غحُس،  .1

 .2010ج٧ذ٤حٌ، جُؿُجتٍ، 

طرؼس ج٠ُٝ٧، ٌٓطرس جُٞكحء جُوح٤ٗٞٗس، أقٔى ٌَم ٣ٌحٜ، جُؿ٣ٍٔس ٝجُؼوٞذس جُطأو٣ر٤س، جُ .2

 .2010ج٩ٌْ٘ى٣ٌس، ٍٓٛ، 

ذ٬ٍ أ٤ٖٓ ٣َٖ جُى٣ٖ، جُطأو٣د ج٩وج١ٌ، وٌجْس كو٤ٜس ك٢ ٞٞء أقٌحّ جُٔكٌٔس ج٩وج٣ٌس  .3

 .2015جُؼ٤ِح، جُطرؼس ج٠ُٝ٧، وجٌ جُلٌٍ جُؿحٓؼ٢، ج٩ٌْ٘ى٣ٌس، ٍٓٛ، 

طأو٣ر٢ )وٌجْس ٓوحٌٗس(، جُطرؼس ذٞجو١ ٓٛطل٠، ٞٔحٗحش جُٔٞظق جُؼحّ ك٢ جُٔؿحٍ جُ .4

 .2017ج٠ُٝ٧، وجٌ ج٣٧حّ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، ػٔحٕ، ج٧ٌوٕ، 

قٔى دمحم قٔى جُِٗٔح٢ٗ، ٞٔحٗحش جُطأو٣د ك٢ جُٞظ٤لس جُؼحٓس، وجٌ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س  .5

 .2007ج٩ٌْ٘ى٣ٌس، ٍٓٛ، 

ز جُٔؼحٌف، ْح٢ٓ ؾٔحٍ جُى٣ٖ، ج١٤ُْٞ ك٢ وػٟٞ ئُلحء جُوٍجٌجش جُطأو٣ر٤س، ٓ٘ٗأ .6

 .2004ج٩ٌْ٘ى٣ٌس، 
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ْؼى جُٗط١ٞ٤، جُطكو٤ن ج٩وج١ٌ ك٢ ٗطحم جُٞظ٤لس جُؼحٓس، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز، ٍٓٛ،  .7

2007. 

، و٣ٞجٕ 66/133ْؼ٤ى ذٞجُٗؼ٤ٍ، جُ٘ظحّ جُطأو٣ر٢ ُِٔٞظق جُؼحّ ك٢ جُؿُجتٍ ٠روح ٨ٍُٓ  .8

 .1991جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، جُؿُجتٍ، 

جُؼ٤ٓٞٔس ذ٤ٖ جُططٌٞ ٝجُطكٍٞ ٖٓ ٓ٘ظٌٞ ض٤٤ٍٓ جُٔٞجٌو جُر٣ٍٗس  ْؼ٤ى ٓوىّ، جُٞظ٤لس .9

 .2010ٝأن٬ه٤حش جُٜٔ٘س، و.٠، و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، جُؿُجتٍ، 

٤ِْْ ؾى٣ى١، ِْطس ضأو٣د جُٔٞظق جُؼحّ ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ )وٌجْس ٓوحٌٗس(، وجٌ  .10

 .2011جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز، جُوحٍٛز، ٍٓٛ، 

)وٌجْس ٓوحٌٗس(، جٌُطحخ جُػحُع،  جُطٔح١ٝ، جُوٟحء ج٩وج١ٌ، هٟحء جُطأو٣د ٤ِْٔحٕ دمحم .11

 .1995وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢، جُوحٍٛز، ٍٓٛ، 

ػرى جُكل٤ع ػ٢ِ ج٢ٔ٤ُٗ، ٓٞجٗغ جُٔٓإ٤ُٝس جُطأو٣ر٤س ُِٔٞظق جُؼحّ، جُطرؼس ج٠ُٝ٧، وجٌ  .12

 جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س، جُوحٍٛز، ٍٓٛ، و.ِ.ٕ.

ذ٢ٗٞ٤ٓ، جُؿ٣ٍٔس جُطأو٣ر٤س ٝػ٬هطٜح ذحُؿ٣ٍٔس جُؿ٘حت٤س، جُطرؼس ػرى جٍُؤٝف ٛحْٖ دمحم  .13

 .2008ج٠ُٝ٧، وجٌ جُلٌٍ جُؿحٓؼ٢، ج٩ٌْ٘ى٣ٌس، ٍٓٛ، 

ػرى جُؼ٣ُُ ػرى جُٔ٘ؼْ ن٤ِلس، جُٟٔحٗحش جُطأو٣ر٤س ك٢ جُٞظ٤لس جُؼحٓس، و.٠، وجٌ جٌُطد  .14

 .2004جُوح٤ٗٞٗس، ٍٓٛ، 

٢ جُٞظ٤لس جُؼحٓس ) وٌجْس ٓوحٌٗس (، و.٠، وجٌ ػ٢ِ ؾٔؼس ٓكحٌخ، جُطأو٣د ج٩وج١ٌ ك .15

 .2010جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، ج٩ٌْ٘ى٣ٌس، ٍٓٛ، 

ًٔحٍ ٌقٔح١ٝ، ضأو٣د جُٔٞظق جُؼحّ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ، جُطرؼس جُػحُػس، وجٌ ٛٞٓس  .16

 .2006ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، جُؿُجتٍ، 

ُؼحٓس، وجٌ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س، ٓحَٕ ٤ُِٞ ٌج٢ٞ، جُطحػس ٝقىٝوٛح ك٢ جُٞظ٤لس ج .17

 .2002ج٩ٌْ٘ى٣ٌس، 

 دمحم ٓحؾى ٣حهٞش: .18

جُطكو٤ن ك٢ جُٔهحُلحش جُطأو٣ر٤س )وٌجْس ٓوحٌٗس(، و.٠، ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف، ج٩ٌْ٘ى٣ٌس،  .1

2002. 

 .2004ٍٖـ ج٩ؾٍجءجش جُطأو٣ر٤س، ٓ٘ٗحز جُٔؼحٌف، ج٩ٌْ٘ى٣ٌس، ٍٓٛ،  .2
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ذس جُطأو٣ر٤س ٝأٛىجكٜح، وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢، جُوحٍٛز، ٓٛطل٠ دمحم أقٔى ػل٤ل٢، كِٓلس جُؼوٞ. 19

 ،ٍٛٓ1976. 

ٗٞكحٕ جُؼو٤َ جُؼؿحٌٓس، ِْطس ضأو٣د جُٔٞظق جُؼحّ )وٌجْس ٓوحٌٗس(، جُطرؼس ج٠ُٝ٧،  .20

 .2007وجٌ جُػوحكس ُِط٤ْٔٛ ٝج٩ٗطحؼ، ػٔحٕ، 

 / انشعائم ٔانًزكشاخ2    

 سعائم انذكرٕساِ -أ

٢ٗٞٗ ُِطأو٣د ك٢ جُٞظ٤لس جُؼحٓس )وٌجْس ٓوحٌٗس(، أ٠ٍٝقس ٤َُ٘ دمحم ج٧قٖٓ، جُ٘ظحّ جُوح .1

ٖٜحوز جُىًطٌٞجٙ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼحّ، ؾحٓؼس أذ٢ ذٌٍ ذِوح٣ى، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس، 

 .2016ضِٔٓحٕ، 

دمحم ج٧نٍٟ ذٖ ػٍٔجٕ، جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ ٫ٗوٟحء جُىػٟٞ جُطأو٣ر٤س ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ  .2

ٌٗس (، أ٠ٍٝقس ٤َُ٘ ٖٜحوز جُىًطٌٞجٙ ك٢ جُؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس ٝج٩وج٣ٌس، ؾحٓؼس ) وٌجْس ٓوح

 .2007جُكحؼ ُهٍٟ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس، ذحض٘س، 

 سعائم انًاخغرٛش ٔانًاعرش -ب

ج٩وج٣ٌس، ٌْحُس ٓحؾ٤ٓطٍ  جُوٍجٌجش ٍٓٗٝػ٤س ػ٠ِ ٌَٗ٘س، جٍُهحذس دمحم جُك٤ٔى ػرى ٬ّْ .1

 .2008ج٧ًحو٤ٔ٣س جُؼٍذ٤س جُٔلطٞقس ك٢ جُىٗٔحٌى، أُٔح٤ٗح،  ) وٌجْس ٓوحٌٗس (،

ِْٔح٢ٗ ٤ٍ٘ٓ، ٓىٟ كؼح٤ُس جُٟٔحٗحش جُطأو٣ر٤س ُِٔٞظق جُؼحّ، ًًٍٓز ضهٍؼ ٤َُ٘ وٌؾس  .2

جُٔحؾٓط٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼحّ، كٍع هحٕٗٞ جُٔ٘حَػحش ج٩وج٣ٌس، ؾحٓؼس ُٓٞٞو ٓؼ١ٍٔ، ٤ًِس 

 .2015جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس، ض١ُ٤ َٝٝ، 

ػٍٔج١ٝ ق٤حز، جُٟٔحٗحش جُٔوٌٍز ُِٔٞظق جُؼحّ ن٬ٍ جُٔٓحءُس جُطأو٣ر٤س ك٢ ظَ جُط٣ٍٗغ  .3

جُؿُجت١ٍ، ًًٍٓز ٌِٓٔس ٤َُ٘ ٖٜحوز جُٔحؾٓط٤ٍ ك٢ جُؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس، ضهٛٙ هحٕٗٞ ئوج١ٌ 

 .2012ٝئوجٌز ػحٓس، ؾحٓؼس جُكحؼ ُهٍٟ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس، ذحض٘س ، 

ل٤ىز، ضأو٣د جُٔٞظق جُؼحّ ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ًًٍٓز ٓوىٓس ٤َُ٘ ٖٜحوز ه٤وح٣س ٓ .4

جُٔحؾٓط٤ٍ، كٍع جُٔإْٓحش ج٩وج٣ٌس ٝج٤ُٓح٤ْس، ؾحٓؼس ج٩نٞز ٓ٘ط١ٌٞ، ٤ًِس جُكوٞم، 

 .2009هٓ٘ط٤٘س، 

و٣ى٣ٕ ػحٌٖٞ ػلحف، جُطؼٖ ك٢ ضأو٣د جُٔٞظق جُؼحّ، ًًٍٓز ٌِٓٔس ٖٓ ٓططِرحش ٤َٗ  .5

جُكوٞم، ضهٛٙ هحٕٗٞ ئوج١ٌ، ؾحٓؼس دمحم ن٤ٍٟ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ٖٜحوز جُٔحْطٍ ك٢ 

 .2013ج٤ُٓح٤ْس، ذٌٍٓز، 



 لائًح انًظادس ٔانًشاخغ

 
73 

َؿٞو قل٤ظس، جُٟٔحٗحش جٌُٔلُٞس ُِٔٞظق ك٢ جُٔؿحٍ جُطأو٣ر٢ ك٢  -٣ٌَوس ٤ِْٔس . 6

جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ًًٍٓز ٤َُ٘ ٖٜحوز جُٔحْطٍ ك٢ جُكوٞم، ضهٛٙ ئوجٌز ٝٓح٤ُس ػحٓس، 

 .2015ٞػ٢ِ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس، جُِٗق، ؾحٓؼس ق٤ٓرس ذٖ ذ

٢ْ ػحذى١ ْح٤ٓس، ٓٓإ٤ُٝس جُٔٞظق ضأو٣ر٤ح ػٖ أنطحتٚ جُٞظ٤ل٤س، ًًٍٓز ٌِٓٔس ٖٓ  .7

ٓوط٤ٟحش ٤َٗ ٖٜحوز جُٔحْطٍ ك٢ جُكوٞم، ضهٛٙ هحٕٗٞ ئوج١ٌ، ؾحٓؼس دمحم ن٤ٍٟ، ٤ًِس 

 .2016جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس، ذٌٍٓز، 

ْٓٞح١ٝ ٣ٌٜحّ، ضأو٣د جُٔٞظق جُؼحّ ك٢ جُط٣ٍٗغ جُؿُجت١ٍ، ًًٍٓز ٤َُ٘  -ػ٘طٍ ْؼ٤ىز  .8

ٖٜحوز جُٔحْطٍ ك٢ جُكوٞم، ضهٛٙ ئوجٌز ٝٓح٤ُس ػحٓس، ؾحٓؼس ق٤ٓرس ذٖ ذٞػ٢ِ، ٤ًِس 

 .2016جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس، جُِٗق، 

 / انًماالخ ٔانًدالخ3    

 .1990جُطٍذ٣ٞس، جُؿُجتٍ،  ، جُى٣ٞجٕ ج٢٘٠ُٞ ٨ُٖـح01ٍجُٔؿِس جُوٟحت٤س، جُؼىو .1

أقٔى ق٤ىٌ ٗؿ٤د، قوٞم ٝٞٔحٗحش جُٔٞظق جُؼحّ ػ٘ى ضطر٤ن جُؿُجء جُطأو٣ر٢، ٓؿِس  .2

 .2007، جُؼٍجم، 30جُلطف، جُؼىو 

أق٤ٔى ٤٘ٛس، ػ٤ٞخ جُوٍجٌ ج٩وج١ٌ ) قح٫ش ضؿحَٝ جُِٓطس (، ٓؿِس جُٔ٘طىٟ جُوح٢ٗٞٗ،  .3

 .2010جُؼىو جُهحّٓ، ؾحٓؼس دمحم ن٤ٍٟ، ذٌٍٓز، 

ئ٬ّْ ئقٓحٕ، جُٔٓإ٤ُٝس جُطأو٣ر٤س ُِٔٞظق ك٢ ٞٞء هحٕٗٞ ٗظحّ جُؼح٤ِٖٓ جُٔى٤٤ٖٗ  .4

 جُٞٞغ جُكح٢ُ ٝجُٞٚغ جُٔأٍٓٞ، جُٔؼٜى جُو٢ٓٞ ُ٪وجٌز، ٍٓٛ، و.ِ.ٕ. -ذحُىُٝس

أّ جُه٤ٍ ذٞهٍز، ضأو٣د جُٔٞظق جُؼحّ ٝكوح ٧قٌحّ جُوحٕٗٞ ج٧ْح٢ْ جُؼحّ ُِٞظ٤لس  .5

ٍ، جُؼىو جُطحْغ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ ج٤ُٓح٤ْس، ؾحٓؼس دمحم ن٤ٍٟ، جُؼ٤ٓٞٔس، ٓؿِس جُٔلٌ

 ذٌٍٓز.

ذى١ٌ ٓرحًٌس، ٞٔحٗس ضٓر٤د جُوٍجٌ جُطأو٣ر٢ ك٢ ٓؿحٍ جُٞظ٤لس جُؼحٓس، ٓؿِس جُىٌجْحش  .6

، 8جُوح٤ٗٞٗس، ضٛىٌ ػٖ ًٍُٓ جُر٤ٍٛز ُِركٞظ ٝج٫ْطٗحٌجش ٝجُهىٓحش جُطؼ٤ٔ٤ِس، جُؼىو 

ؿ٤س جُكٌْ جُٜ٘حت٢ أٓحّ ِْطحش  جُطأو٣د ج٩وج٣ٌس ك٢ جُؿُجتٍ، ٌذ٤ؼس ذٞه٠ٍ، ق جُؿُجتٍ.

، ؾحٓؼس ق٤ٓرس ذٖ ذٞػ٢ِ، جُِٗق، 06ج٧ًحو٤ٔ٣س ُِىٌجْحش ج٫ؾطٔحػ٤س ٝج٩ٗٓح٤ٗس، جُؼىو 

2011. 

ٌذ٤ؼس ذٞه٠ٍ، قؿ٤س جُكٌْ جُٜ٘حت٢ أٓحّ ِْطحش  جُطأو٣د ج٩وج٣ٌس ك٢ جُؿُجتٍ، ج٧ًحو٤ٔ٣س  .7

 .2011، ؾحٓؼس ق٤ٓرس ذٖ ذٞػ٢ِ، جُِٗق، ٩06ٗٓح٤ٗس، جُؼىو ُِىٌجْحش ج٫ؾطٔحػ٤س ٝج
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 / انُظٕص انمإََٛح4    

، جُٔطْٔ 1996و٣ٓٔرٍ  08، جُٛحوٌز ك٢ 76، ؼ ٌ جُؼىو 1996ٗٞكٔرٍ  28وْطٌٞ  .1

أك٣ٍَ  14، جُٛحوٌز ك٢ 25، ؼ ٌ جُؼىو 2002أك٣ٍَ  10، جُٔإٌل ك٢ 02/03ذحُوحٕٗٞ ٌهْ 

، ؼ ٌ جُؼىو 2008ٗٞكٔرٍ  15، جُٔإٌل ك٢ 08/98ٕٗٞ ٌهْ ، ٝجُٔؼىٍ ذٔٞؾد جُوح2002

 .2008ٗٞكٔرٍ  16، جُٛحوٌز ك٢ 63

، جُٛحوٌز 9، ؼ ٌ جُؼىو 1989كرٍج٣ٍ  28، جُٔإٌل ك٢ 1989جُىْطٌٞ جُؿُجت١ٍ ُٓ٘س  .2

 .1989ْ٘س 

، جُٔطٟٖٔ جُطؼى٣َ جُىْط١ٌٞ، ؼ ٌ 2016ٓحٌِ  06جُٔإٌل ك٢  16/01جُوحٕٗٞ ٌهْ  .3

 .2016ٓحٌِ  07ُٛحوٌز ك٢ ، ج14جُؼىو 

 66/156، جُٔؼىٍ ٝجُٔطْٔ ٨ٍُٓ ٌهْ 2009ك٤ل١ٍ  25جُٔإٌل ك٢  09/01جُوحٕٗٞ ٌهْ . 4

 08، جُٛحوٌز ك٢ 15، جُٔطٟٖٔ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش، ؼ ٌ جُؼىو ٤ٗٞ٣1966ٞ  08جُٔإٌل ك٢ 

 .2009ٓحٌِ 

جُلٓحو ٌٝٓحككطٚ، ، جُٔطؼِن ذحُٞهح٣س ٖٓ 2006ك٤ل١ٍ  20جُٔإٌل ك٢  06/01جُوحٕٗٞ ٌهْ . 5

 .2006ٓحٌِ  08، جُٛحوٌز ك٢ 1ؼ ٌ جُؼىو 

 ج٩وجٌز ذ٤ٖ جُؼ٬هحش ذط٘ظ٤ْ ، جُٔطؼِن٤ُٞ٣1988ٞ  04جُٔإٌل ك٢  88/131 ٌهْ جٍُّْٔٞ .6

 .٤ُٞ٣1988ٞ  06، جُٛحوٌز ك٢ 37ٝجُٔٞج٠ٖ، ؼ ٌ جُؼىو 

 ُُ٘جػحشج ٖٓ ذحُٞهح٣س ، جُٔطؼِن1990كرٍج٣ٍ  06جُٔإٌل ك٢  90/02جُوحٕٗٞ ٌهْ . 7

 07، جُٛحوٌز ك٢ 06ج٩ٍٞجخ، ؼ ٌ جُؼىو  قن ٝٓٔحٌْس ٝض٣ٞٓطٜح جُؼَٔ ك٢ جُؿٔحػ٤س

 .1990كرٍج٣ٍ 

، جُٔطؼِن ذِٓطس جُطؼ٤٤ٖ 1990ٓحٌِ  27جُٔإٌل ك٢  90/99جٍُّْٔٞ جُط٘ل١ً٤ ٌهْ  .8

ٝجُط٤٤ٍٓ ج٩وج١ٌ ذحُ٘ٓرس ُِٔٞظل٤ٖ ٝأػٞجٕ ج٩وجٌز ج٣ًٍُُٔس ٝج٣٫ُٞحش ٝجُرِى٣حش 

 .1990ٓحٌِ  28، جُٛحوٌز ك٢ 13ٓحش جُؼ٤ٓٞٔس يجش جُطحذغ ج٩وج١ٌ، ؼ ٌ جُؼىو ٝجُٔإْ

، جُٔكىو ٫نطٛح٘ ُؿ٘س جُٔٞظل٤ٖ 1984ؾحٗل٢  14جُٔإٌل ك٢  84/10جٍُّْٔٞ ٌهْ  .9

 .1984ؾحٗل٢  17، جُٛحوٌز ك٢ 03ٝض٤ٌِٜٗح ٝض٘ظ٤ٜٔح ٝػِٜٔح، ؼ ٌ جُؼىو 

، جُٔطؼِن ذح٩ؾٍجءجش جُطأو٣ر٤س، ؼ ٌ 1966ؾ٤ِ٣ٞس  02جُٔإٌل ك٢  66/152جٍُّْٔٞ  .10

 .2006، ْ٘س 476جُؼىو 
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جُٔطٟٖٔ جُوحٕٗٞ ج٧ْح٢ْ ، 1985ٓحٌِ  23جُٔإٌل ك٢  85/59جٍُّْٔٞ ٌهْ  .11

ٓحٌِ  24، جُٛحوٌز ك٢ 13جُ٘ٔٞيؾ٢ ُؼٔحٍ جُٔإْٓحش ٝج٩وجٌجش جُؼ٤ٓٞٔس، ؼ ٌ جُؼىو 

1985. 

 جُؼحّ ج٧ْح٢ْ جُوحٕٗٞ جُٔطٟٖٔ ،2006 ؾ٤ِ٣ٞس 15 ، جُٔإٌل ك06/03٢ج٧ٍٓ ٌهْ  .12

 .2006ؾ٤ِ٣ٞس  16، جُٛحوٌز ك٢ 46جُؼ٤ٓٞٔس، ؼ ٌ جُؼىو  ُِٞظ٤لس

، جُٔطٟٖٔ هحٕٗٞ ج٩ؾٍجءجش جُٔى٤ٗس 2008كرٍج٣ٍ  27جُٔإٌل ك٢  08/09جُوحٕٗٞ ٌهْ  .13

 .2008أك٣ٍَ  23، جُٛحوٌز ك٢ 21ٝج٩وج٣ٌس، ؼ ٌ جُؼىو 

، جُٔطؼِن ذحنطٛحٚحش ٓؿِّ 1998ٓح١  30 جُٔإٌل ك٢ 98/01جُوحٕٗٞ جُؼ١ٟٞ  .14

 .1998ؾٞجٕ  01، جُٛحوٌز ك٢ 37ؼ ٌ جُؼىو جُىُٝس ٝض٘ظ٤ٔٚ ٝػِٔٚ، 

، جُٔطؼِن ذحُٔكحًْ ج٩وج٣ٌس، ؼ ٌ 1998ٓح١  30جُٔإٌل ك٢  98/02جُوحٕٗٞ جُؼ١ٟٞ   .15

 .1998ؾٞجٕ  01، جُٛحوٌز ك٢ 37ؼىو جُ
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ٞ قٌْ ج٩ُـحء ٖٝطد جُؼوٞذس ٝجُؼلج٥غحٌ جُٔطٍضرس ػ٠ِ ٚىٌٝ جُٔركع جُػحُع: 
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