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التشريع الجزائريفي  للموظف ضوابط الجــزاء التأديبي
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 الخالصة

تختلف النظم القانونية فيما بينها اختالفا كبيرا في معالجة المخالفات التأديبية التي يقترفها الموظف العام أثناء 

ذلك لتأثرها  باألوضاع  ممارسته لمهام وظيفته ،  وهذا نظرا إلى اختالف السياسات التشريعية داخل كل بلد و

السياسية و االقتصادية القائمة بالمجتمع الذي تحكمه، في الدول االشتراكية يعتبر في كثير من األحيان أن مجرد 

في حين أن  اإلهمال أو تقصير الموظف العام في ممارسة مهام وظيفته جريمة تستوجب معاقبته جزائيا.

ظف في أداءه لوظيفته مجرد إهمال تكتفي فيه بالعقوبة التأديبية، إال أنه المجتمعات الرأسمالية تعتبر انحراف المو

توجد بعض األخطاء التي يرتكبها الموظف تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون الجزائي العام، رغم أن نظام التأديب 

يستهدف فقط مجرد البد من وجود ضوابط للجزاء التأديبي حتى  ال هنا ومن  مستقل تماما عن النظام الجنائي .

 معاقبة الموظف المذنب ، و إنما يرمي إلى سد الثغرات و الحيلولة دون وقوع هذه األخطاء مستقبال.
 

 

 

Penalties for Disciplinary Punishment of the Employee in 

Algerian Legislation 
 

ABSTRACT 

Legal systems vary widely in dealing with disciplinary offenses Committed by the public 

employee in the exercise of his or her functions ; This is because of the different legislative 

policies within each country because of their impact on the political and economic conditions 

of the society they govern. In socialist countries, it is often considered that negligence or 

negligence of a public employee in the exercise of his or her functions is a criminal offense. 

While capitalist societies consider the employee's deviation in his performance to be merely a 

negligent disciplinary act, there are some errors committed by the staff member that are 

punishable under general criminal law, although the disciplinary system is completely 

independent of the criminal system. And there must be controls Regulations to disciplinary 

sanctions so as not only aimed at punishing the guilty employee, but rather to fill gaps and 

prevent the occurrence of such errors in the future. 
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 : مقدمــــــــــــــة 

تختلف القواعد التي تنظم سلطة التأديب في مجال الوظيفة العامة من تشريع إلى آخر ، وهذا كون التشريع    

التأديبي رهين البيئة التي يولد بها ليطبق تقاليدها  فوضع السلطة التأديبية شبيه بابتكار هيئة شبه قضائية إن صح 

 التعبير .

ها حاولت وضع مجموعة من المراحل قبل الوصول إلى تأديب ورغم هذه االختالفات فإنها تشترك في أن  

وكل هذه المراحل تعتبر بمثابة  ،الموظف، والتي نذكر منها مرحلة االتهام و مرحلة التحقيق و مرحلة المحاكمة

ضمانات أساسية التي تحمي مصالح الموظفين المذنبين سواء قبل توقيع العقوبة أو بعد توقيعها، مراعاة لظروف 

 وظفين من جهة و مصالح اإلدارة من جهة أخرى، من أجل تحقيق االستقرار النفسي و الوظيفي داخل اإلدارة. الم

يتم تأديب الموظف العام مرورا بعدة مراحل أهمها مرحلة توجيه االتهام ثم تليها مرحلة التحقيق اإلداري      

ا حماية للموظف و تحقيق للصالح ذتوافرها و هوأخيرا المحاكمة التأديبية و لكل هده المراحل ضمانات يتعين 

 العام .

أي مدى تنعكس ضوابط الجزاء التأديبي على سيرورة الوظيفة  إلىأذهاننا السؤال التالي :  إلىومنه يتبادر 

 العامة في الجزائر ؟

 ولمعالجة هذا اإلشكال فلقد قسمنا مقالنا إلى محورين اثنين هما:

 طة التأديبية في الجزائرالمحور األول: ممارسة السل -

 المحور  الثاني : قيود الواردة على الجزاء التأديبي -

 

 المحور األول: ممارسة السلطة التأديبية في الجزائر

منح المشرع الجزائري للسلطة التي لها صالحية التعين االختصاص باتخاذ كافة اإلجراءات الخاصة بالتأديب
2
 

بمعني الهيئة المستخدمة أو ممثلها القانوني و توقيع الجزاء القانوني على الموظف المذنب إال أنه لم يترك هده 

الممارسة حكرا على السلطة الرأسية فحسب، و إنما سمح لهيئات أخرى بمشاركتها بحسب العقوبة المراد تسليطها 

لتأديبيعلى الموظف  ، كاللجنة المتساوية األعضاء أو المجلس ا
3

 

التعديالت كضمان للموظف من جهة لك يكون المشرع الجزائري أخد بالنظام الرأسي مدخال عليه بعض ذبو

التي تتطرق إليها على نية يمنحها سلطة توجيه االتهام وسلطة التحقيق وتوقيع الجزاء وحماية للمرفق من جهة ثاو

 التوالي:

 :: سلطة توجيه االتهامأوال* 

ص قانونا الجزائري للسلطة التي لها الصالحية التعين أو الهيئة المستخدمين أو ممثلها المرخلقد منح المشرع 

لألخطاء التي تستوجب المتابعة مباشرة كافة اإلجراءات التأديبية ، عند مالحظة هده الهيئة الحق بتوجيه االتهام، و

األنظمة المعمول بها هام الموظف مع مراعاة القوانين واتو
4

 . 60/60من األمر  506ر الذي تؤكده المادة هو األمو

 : : التحقيق التأديبي ثانيا*  

هو  :حيث عرف الفقه والقضاء كالتالي ،في القوانين وال في اللوائح التنفيذية لها لم يرد تعريف التحقيق التأديبي ال

السلطة المختصة قانونا، والتي بمعرفة مجموعة اإلجراءات التأديبية التي تتخذ، وفق للشكل الذي تطلبه القانون 

أجل تحقيق الواقعة المبلغ عنها جمعها من لة التي تفيد في كشف الحقيقة، والتنقيب عن األدتهدف إلى البحث، و

لدليل على اتهامه أو سالمة إقامة انت تشكل مخالفة تأديبية أم ال، ومعرفة مركبتها وبأن ما إذا كاوإثبات حقيقتها و

 .موقفه

                                                           
2
 .المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية  51/60/6660المؤرخ في  60/60من األمر  506لمادة ا - 

3
 من نفس األمر سالف الذكر. 500و 501المواد  - 

4
 511، ص   6660كمال رحماوي : تأديب الموظف العام في القانون الجزائري ، دار هومة للنشر ، الجزائر ، طبعة  - 
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الجزم داة للوصول للحقيقة ووسيلة لجمع األدلة لإلثبات ألن توقيع العمومي التأديبية يقوم على أساس عليه فهو أو

 الشبه.و اليقين و ليس االفتراض و

 

 :حقيق التأديبي و التحقيق الجنائيأ/ الفرق بين الت

 :أوجه التشابه* 

عالقة إليها كليهما وهي الكشف  عن الحقيقة والغاية التي يهدف يتفق التحقيق التأديبي مع التحقيق الجزائي في  - 

 المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، كما يستخدم كالهما فـي تطـبيق شريعـة العقـاب.

 نسبتها لمتـهم معـين. بات وقـوع الجريمة أو المخالفة وكالهما وسيلة جمع أدلة اإلثبات ال ث - 

 بياناتــها.التشابه في محاضر التحقيق وة مع كالهما يستوجب الكتابة إال في حاالت الضرور - 

والتفتيش   سماعهم، واإلطالع على الوثائقا من استدعاء الشهود وفي كالهما نجد للمحقق السلطات نفسه  - 

 حتى االستعانة بخبير.و

 :أوجه االختالف *

بيان ما إذا ا، وهية األفعال الصادرة عن الموظف وضرورتها وثبوتهالغرض من التحقيق التأديبي تحديد ما - 

 .لككانت تشكل مخالفة تأديبية أو ال لتوقيع الجزء إن لزم ذ

أما بالنسبة  التحقيق الجزائي فهو التحقق من األدلة القائمة على نسبة الجريمة إلى الفاعل معنى لتوقيع العقاب  - 

.عليه
5

 

  :ـ السلطة المختصة بالتحقيقب 

التحقيق في شأن التهم المنسوبة ة التعيين الحق بتوجيه االتهام وصالحي لقد منع المشرع الجزائري السلطة التي لها

.إلى الموظف العام
6

 

اإلجراءات التأديبية  التحقيق( أو بمعنى أصح كافةحية التعيين تجمع بين )االتهام وعليه فالسلطة التي لها صالو

ا يخص الحيدة في عملية التحقيق هاء فيمهذا األمر أثار خالف كبير بين الفقو على نحو ما هو معمول به في فرنسا

 انفصال إلى موقفين:ع بين سلطتي االتهام و اإلدانة والجمو

ضمان ن هذا امتداد للسلطة التأديبية والموقف األول: ال يرى أي مانع من أن تقوم سلطة االتهام بالتحقيق أل *

 اطراد.لحسن سير المرفق العام بانتظام و

مباشرة اإلجراءات التأديبية وضع خطير ينجم عنه مساس الجمع بين سلطة  التحقيق و رى أنالموقف الثاني : ي *

 .لعام في مواجهة السلطة التأديبيةبضمانات الموظف ا

 تصة بمباشرة اإلجراءات التأديبية.فكان من العدل أن تسدد هذه المهمة على جهة أخرى مستقلة عن السلطة المخ

 إلزامية التحقيق:  *

تحقيق سلطة تقديرية بحسب مقتضيات المصلحة العامة رغم أن المشرع الجزائري نص فقط على سماع االلتجاء لل

ية المتساوية األعضاء المختصة، أعطى اللجنة اإلدارة الخطأ الذي اقترفه ، والموظف المذنب مهما كانت درج

حقيق في حالة وجود غموض في المجتمعة كمجلس تأديبي الحق بمطالبة السلطة التي لها صالحية التعيين فتح تو

المخالفات المنسوبة للموظف أو كان الخطأ المقترف جسيما.
7

 

 

                                                           
5
الدعوى دمحم ماجد الياقوت: شرح اإلجراءات التأديبية في الوظيفة العامة و المهن الحرة النقابية و العمل الخاص ـ  - 

 التأديبية التحقيق اإلداري ـ المحاكمة التأديبية ـ اإلثبات ـ القرارات ـ و األحكام التأديبية ـ تنفيذ األحكام اإللغاء ـ طرق الطعن

 . 550/550/ 551و  550/ 556،  ص ص :6666على القرارات و األحكام ـ منشأة المعارف باإلسكندرية طبعة 
6

 : "تتخذ اإلجراءات التأديبية السلطة التي لها صالحية التعيين ". 60/60من األمر  506المادة  -
7
 .516/511/510كمال رحماوي : المرجع السالف الذكر  ، ص ص :  - 
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 : سلطة توقيع العقاب:ثالثا
هي الجهة المختصة بمقتضى القانون  بممارسة وظيفة التأديب أي صاحبة  االختصاص بتوقيع العقوبات و

ذلك في ية، ويا الوظيفية بصورة مؤقتة، أو نهائالتأديبية. المنطوية على الحرمان من التمتع ببعض أو كل المزا

.مقتضياتهاارتكاب إخالل بواجبات الوظيفة و في حالة ثبوت ،ضوء األوضاع المحددة قانونا
8

 

أعطى المشرع الجزائري جميع السلطات أو الصالحيات للسلطة التي لها صالحية التعين كسلطة رأسية في تسليط 

 العقوبات المختلفة شرط تسبيبها.

 ـ أ / بالنسبة لعقوبات الدرجتين األولى و الثانية: 

بعد حصولها ات التأديبية من الدرجة األولى والثانية بقرار مسبب وللسلطة التي لها صالحية التعيين توضع العقوب

 .على توضيحات كتابية من الموظف المعني

 :ب ـ بالنسبة لعقوبات الدرجتين الثالثة و الرابعة

الرابعة بقرار مسبب بعد أخذ الرأي ت التأديبية من الدرجة الثالثة والحية التعيين توقع العقوباالسلطة التي لها ص

المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي مع البث في القضية المطروحة جنة اإلدارية المتساوية األعضاء من الل الملزم

.يوما من تاريخ إخطارها 61عليها في أجل 
9

 

ى تفويض االختصاص فيما يخص توقيع الجزاءات التأديبية بل جعله اختصاص المشرع الجزائري لم ينص عل

 أصيل للسلطة التي لها صالحية التعيين فقط.

 

 الجزاء التأديبي : قيود الواردة علىالمحور  الثاني

القيود اإلجرائية المفروضة على  وكذا التأديبيجزاء القيود القانونية الواردة على الوسنتطرق في هذا المحور الي 

 .حقيق والمداولةالجزاء التأديبي عند مباشرة إجراءات المتابعة  وأخيرا القيود اإلجرائية المعاصرة للت

 : قيود القانونية: أوال* 

 تتمثل هذه القيود في األحكام القانونية التي تضمن حماية الموظف من أي تعسف مــن الجهة المستخدمة )اإلدارة(و

 أو السلطة التي لها صالحية التعيين.

ية و صنفها إلى أربعــة درجات وخصت لكل فاألحكام التنفيذية حددت األخطاء المهنية المترتبة للمسؤولية  التأديب 

ر التي األضراتبار ظروف ارتكاب هذه األخطاء، وكذا العقوبات التي تقابلها مع األخذ بعين االعدرجة أخطائها، و

 .حة هذا من جهةتلحق بالمصل

أو استشارة اللجنة  موافقةمن جهة ثانية عدم قدرة السلطة المكلفة بالتعيين إصدار بعض القرارات التأديبية دون و 

المتساوية  األعضاء و المجتمعة كمجلس تأديبي.
10

 

 تصنيف األخطاء المهنية سلفا: - 1

 ي:صنف المشرع الجزائري لألخطاء المهنية إلى أربعة درجات كالتال

 أ/ األخطاء المهنية من الدرجة األولى: 

 هي على وجه الخصوص كل إخالل باالنضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.و

 ب / األخطاء المهنية من الدرجة الثانية: 

 :أتيهي على وجه الخصوص األعمال التي يقوم بها الموظف بما ي

 أو اإلدارة.  المساس سهوا أو إهماال بأمن المستخدمين -5

                                                           
8
 .16دمحم ماجد الياقوت: المرجع السالف الذكر  ، ص  - 

9
 العام للوظيفة العموميةالمتضمن القانون األساسي  6660\60\51المؤرخ في   60/60من األمر  501و  506المواد  - 

10
،  5890المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، طبعة  –احمد بوضياف :الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر   - 

 568\569\560ص ص  
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 .60/60من األمر  595و  596المواد اإلخالل بالوجبات القانونية الغير تلك المنصوص عليها ب -6

 :  خطاء المهنية من الدرجة الثالثةج/ األ

 :يقوم من خاللها الموظف بما يأتي هي على وجه الخصوص األعمال التي

 .يل الغير قانوني للوثائق اإلداريالتحو -5

 المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خالل تأدية مهامه.إخفاء  - 6

 مقبول. لمرتبطة بوظيفة دون مبرر قانونيتعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام ا رفض تنفيذ -0

 إفشاء أو محاولة إفشاء أسرار مهنية. -6

اض خارجة عن المصلحة.أمالك اإلدارة ألغراض شخصية أو ألغراستعمال تجهيزات و -1
11

 

 د/ األخطاء المهنية من الدرجة الرابعة :

 :صوص إذا قام الموظف بما يأتيهي على وجه الخ

أدية خدمة في إطار ممارسة االستفادة باالمتيازات من أي طبيعة كانت يقدمها شخص طبيعي أو معنوي مقابل ت -5

 .وظيفته

 .ال عنف على أي شخص في مكان العملارتكاب أعم -6

أمالك المؤسسة أو اإلدارة العمومية التي تخل بالسير في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات والتسبب عمدا  -0

 الحسن للمصلحة.

 .قصد اإلساءة لسير الحسن للمصلحة إتالف وثائق إدارية -6

 تزوير الشهادات و المؤهالت أو كل وثيقة سمحت بالتوظيف أو بالترقية. -1

 . 66/60من األمر  66\60نشاط مريح أخر غير المنصوص عليه بالمواد التي يشغلها والجمع بين الوظيفة  -0

 :حصرهاتحديد العقوبات التأديبية و -2

درجات مقابلة لها تحدد كل منها  أربعةموازاة مع هذه التصنيف فقد قام بوضع من جهة ثانية نجد أن المشرع و

العقوبة لكل درجة على حدا، مما يقيد  مبدئيا من صالحيات السلطة  التي لها صالحية بالتعيين في توقيع 

الجزاءات.
12

 

هي مة األخطاء المرتكبة من الموظف وفذهب المشرع الجزائري في تصنيفه هذه العقوبات االعتماد على جسا

 كالتالي:

 

 الدرجة األولى:عقوبات  \أ

 ـ التنبيه.5

 ـ اإلنذار الكتابي.6

 ـ التوبيخ.0

 

 

 عقوبات الدرجة الثانية: \ب

 ـ التوقيف عن العمل من يوم إلى ثالثة أيام .5

 ـ السحب من قائمة التأهيل.6

                                                           
11

، ص  6661دمحم فؤاد عبد الباسط : الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة ـ دار الجامعة الجديدة ، مصر ، طبعة  -

00. 
12

المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة  51/60/6660المؤرخ في  60/60من األمر  595إلى  500المواد من   - 

 العامة.
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 ج / عقوبات الدرجة الثالثة : 

 .إلى ثمانية أيام 6ـ التوقيف عن العمل من 5

 .تينـ التنزيل من درجة إلى درج6

 ـ النقل اإلجباري.0

 

 د/ عقوبات الدرجة الرابعة: 

 .لتنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرةـ ا5

.ـ التسريح6
13

 

نص على انه يمكن لها أن تنص على عقوبات م يستثني بعض أسالك لخصوصياتها ونشاطها وإال أن المشرع ل

 .ى دون الخروج عن نطاق هذا السلمتأديبية أخر

 

 :    المجلس التأديبينة اإلدارية المتساوية األعضاء و:  مشاركة اللجثالث

االتخاذ  المجلس التأديبي السلطة  التي لها اإلصالحية التعيين في ة المتساوية األعضاء وتشارك اللجنة اإلداري -

 :بعض القرارات التأديبية

إلى استشارة اللجنة  تعودقبل توقيع جزاء إداري تأديبي على موظف أن المشرع الجزائري اإلدارة و يلزم-

األمر بعقوبات الدرجة الثالثة  التي تجتمع كمجلس تأديبي خاصة إذا تعلقية المتساوية األعضاء المختصة، واإلدار

هذه إلى جانب إلزامية إعالم المجلس التأديبي بتقرير مبرز خالل مدة معينة  ، أكد أن االستشارة إلزاميةوالرابعة و

تصة و التي لها صالحية  التعيين للخطأ المرتكب و إال سقط الخطأ المنسوب للموظف.من معاينة السلطة المخ
14

 

في بعض أحيان األخرى يمتد اختصاصها إلى حتى طلب إجراء تحقيق إداري من السلطة التي لها صالحية و 

 التعيين.

الموظف عن العمل دون استشارة إال أنه يوجد استثناء يّمكن فيه المشرع السلطة التي لها صالحية التعيين توقيف 

 اللجنة المتساوية األعضاء، كإجراء مؤقت إلى غاية الفصل في ملفه بحالتين هما:

ارتكاب الموظف لخطأ جسيم يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة تقوم السلطة التي لها  الحالة األولى: 

كدا مجمل ترة التوقيف نصف راتبه الرئيسي وخالل فصالحية التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا. يتقاضى المعني 

 المنح ذات الطابع العائلي.

أو لم تبث اللجنة المتساوية  ،ة ساحتهبراءجة الرابعة أوا أدين الموظف الموقوف بعقوبة أقل من عقوبات الدرذإ

 .حقوقه و الجزء المخصوم من راتبه األعضاء في اآلجال المحددة  يسترجع الموظف كامل

الحالة الثانية: يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعة جزائية ال تسمح ببقائه في منصبه. يبقى محتفظا بجزء 

مع تقاضيه للمنح العائلية نوفي كل األحوال ال  أشهر من تاريخ توقيفه 60من راتبه  ال يتعدى النصف خالل مدة 

 .تسوى وضعيته إال بعد أن يصبح الحكم نهائيا

تحد من سلطات  إلى جانب النصوص القانونية التيل العربية قام المشرع الجزائري ورعي الدوكسائر مشو 

، في تكييف الخطأ المهني الذي يرتكبه الموظف .عاد المشرع من جديد ليلزم اإلدارة بمجموعة من اإلدارة التأديبية

 ال التأديب .القيود اإلجرائية تلتزم السلطة التي لها صالحية التعيين بإتباعها في مج
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 المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 51/60/6660المؤرخ في  60/60من األمر 500المادة  - 
14

قضاء التأديب ـ دراسة مقارنة الكتاب الثالث ، دار الفكر العربي ، مصر  سليمان دمحم الطماوي : القضاء اإلداري ـ - 

 .696/695، ص  ص:  5808طبعة 
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 : القيود اإلجرائية عند مباشرة إجراءات المتابعة:ثانيا 

 تبليغ الموظف المذنب باألخطاء المنسوبة إليه:  -5 - 

يتعين على السلطة التي لها صالحية التعيين إخطار الموظف باألخطاء المهنية التي نسبت إليه مهما كانت درجة  

أنه " يحق  60/60من األمر  500العقوبة التي تنوي أن تسلطها عليه حيث نص المشرع الجزائري في المادة 

أن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل يه ون يبلغ باألخطاء المنسوبة إلللموظف الذي تعرض إلجراء تأديبي أ

 يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية ". 51
 إخطار المجلس التأديبي :  -6 -

يوجب المشرع الجزائري على السلطة التي لها صالحية التعيين أن تخطر المجلس التأديبي بتقرير مبرر خالل  

وإال سقط الخطأ المنسوب للموظف بفوات هذه المدة وهو ما أكدته يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ،  61مدة 

 .60/60من األمر  500المادة 
15

     

 :الحضور الشخصي أمام اللجنة المتساوية األعضاء -0 -  

على: " يجب على الموظف الذي يحال أمام اللجنة اإلدارية المتساوية  60/60من األمر  509تنص المادة  

يبلغ بتاريخ مثوله قبل  كذا و ، ذلكاألعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا إال إذا حالت قوة قاهرة دون 

 يوما على األقل بالبريد الموصى عليه مع وصل استالم 51
16

يمكن للموظف في حالة تقديمه للمبرر مقبول  ، كما

 .مجلس تأديبي تمثيله من قبل دفاعهكلغاية أن يلتمس من اللجنة المتساوية األعضاء المختصة المجتمعة 

 

 :ثالثا :القيود اإلجرائية المعاصرة للتحقيق و المداولة

 أّ/ سماع الموظف و تمكينه من تقديم مالحظات كتابية أو شفوية أو استحضار شهود: 
على السلطة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي أو اإلدارة سماع  60/60من األمر  508اوجب المشرع في المادة 

ينه من تقديم األمر تمكإن اقتضى تقديم مالحظات كتابية أو شفهية وتمكينه من الموظف المذنب في إطار التحقيق و

  شهود إلثبات دفاعه .

 :ب/ ضمان حق الدفاع للموظف المذنب

تمكينه من الدفاع عن نفسه فقد نصت حقيق في التهم المنسوبة للموظف ويقتضي حق الدفاع ضرورة إجراء ت

هذا ه بنفسه ول قانونا أو موظف يختارفي فقرتها الثانية أن من حق الموظف االستعانة بمدافع مخو 508المادة 

.لهضمانا لحقه بالدفاع كما هو منسوب 
17

 

 

 

 خاتمـــــــــــــــــة :

تعتبر العقوبة التأديبية من أهم أركان النظام التأديبي الذي يعتبر في حد ذاته من الضرورات األكثر إلحاحا  وهذا 

إصالح المجتمع الوظيفي، ولتقويم وستقرار إلى االالق، وإعادة النظــام، وكونه ينطوي على معنى تهذيب األخ

اإلسهام في ليه فدوره يتجلى في حفظ النظام و، وعجنب الوقـوع في األخطـاء المهنيةالسلوك الغـير سوي لت
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عبد العزيز عبد المنعم خليفة : الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ـ ضوابط صحة الجزاء التأديبي و ضماناته في  - 

، ص 6660جزاء ،  دار الفكر الجامعي ، مصر ،  طبعة مرحلة التحقيق و المحاكمة و ضمانات ما بعد توقيع ال

 50ـ50ـ51ص:
16

المتضمن القانون  51/60/6660المؤرخ في  60/60من األمر  506\500وكذا المواد  500\501\506المواد من  - 

 األساسي العام للوظيفة العامة .
17

في النظام العراقي و المصري و الفرنسي و على جمعة محارب : التأديب اإلداري في الوظيفة العامة دراسة مقارنة  - 

 .008ـ009ص ص :   6666، طبعة زي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرةاالنجلي
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على السير وغيرها من السلبيات التي تأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  .والحد من التهاون والالمباالةالقضاء 

   .الحسن للمصلحة المعنية

فالعقوبة تعتبر رد فعل على سلوك منحرف )معيب( من وجهة نظر المتطلبات النظامية فهي جزاء يوقع على 

 .رأ و يعود إلى فعله هذا مرة أخرىالموظف كي ال يتج

 فاإلدارة أو السلطة التي لها صالحية التعيين ليست حرة حرية مطلقة في توقيع العقوبات التأديبية على الموظفين 

  بل هي مقيدة باحترام السلم الذي حدد فيه المشرع المخالفات التأديبية و العقوبات التي تقابلها في شكل هرم 

اإلنذار ذات أثر معنوي ال غير، وقمته أشد جسامة وهي العزل هذه ألخيرة تمس الموظف مباشرة قاعدته التنبيه و

تي وضعها المشرع قبل توقيع أي عقوبة تأديبية على كذا اإلجراءات الي مهنته وماله وأسرته وحتى كرامته، وف

، باإلضافة إلى تقييد حريتها باستشارة اللجنة المتساوية األعضاء إذا كانت العقوبات المراد توقيعها ظفأي مو

 على الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة.

لطة التي توقع العقوبة تهم من تعسف السوكل هذه القيود تعتبر بمثابة ضمانات جد مهمة بالنسبة للموظفين لحماي 

التحقيق وحتى سلطة ق بعدم فصله بين سلطتي االتهام و، رغم أن المشرع  اغفل نقطة جد مهمة فيما يتعلالتأديبية

ما ينعكس سلبا على مبدأ الحياد توقيع الجزاء التي جمعها في يد واحدة هي الخصم و الحكم في ذات الوقت م

 الضمانات. يجرد الموظف من أهم و

فإمكانية تحقيق توازن بين مصالح اإلدارة و مصالح الموظف شبه مستحيلة كون مهما كانت طبيعة النظام السائد   

أنفع للطرفين رغم أنهما ليسا بنفس المركز القانوني ألن اإلدارة طرف و في الدولة فمحاولة التقريب بينهما أجدى،

 للدولة.  ممتاز كما نعرف فهي أداة السلطة بالنسبة

بعد توقيع العقوبة  كانتقائص أقر للموظفين ضمانة فعالة وأساسية حتى ولو والمشرع استدراكا منه لهذه الن

روط المنصوص الشئية لمدى مشروعية هذه القرارات واحترامها اإلجراءات وهي رقابة الجهات القضاالتأديبية، و

 .  عليها قانونا، عن طريق الدعاوى القضائية

 

  المراجعقائمة 

 :القوانين  –أوال 

 الجريدةالمتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العامة،  6660\60\51المؤرخ في  60\60* األمر رقم      

. 6660يوليو  51الصادرة في  60الرسمية رقم 
18

 

 قائمة الكتب  : -ثانيا 

الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  طبعة احمد بوضياف :الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر ، المؤسسة  -5

5890. 

ة ـ ضوابط صحة الجزاء التأديبي : الضمانات التأديبية في الوظيفة العامعبد العزيز عبد المنعم خليفة -6

، طبعة توقيع الجزاء، دار الفكر الجامعي، مصرضمانات ما بعد وضماناته في مرحلة التحقيق والمحاكمة و

6660. 

نظام العراقي والمصري اإلداري في الوظيفة العامة دراسة مقارنة في ال علي جمعة محارب: التأديب -0

 .6666طبعة  ،للنشر والتوزيع، القاهرة دار الثقافة ،والفرنسي واإلنجليزي

اب الثالث دار الفكر العربي، : القضاء اإلداري قضاء التأديبي دراسة المقارنة الكتسليمان دمحم الطماوي -6

 .5808مصر، طبعة 

 .6666طبعة موظف العام في القانون الجزائر، دار هومة، الجزائر : تأديب الاويكمال رحم -1
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 .6661، طبعة يدة، مصردار الجامعة الجدتأديبية في نطاق الوظيفة العامة، : الجريمة للدمحم فؤاد عبد الباسط -0

 –والعمل الخاص  : شرح اإلجراءات التأديبية في الوظيفة العامة والمهن الحرة النقابيةدمحم ماجد الياقوت -0

رف الطعن ط –تنفيذ أحكام لإللغاء –التأديبيةاألحكام القرارات و –اإلثبات  –يق اإلداري التحق –الدعوى التأديبية 

 6660طبعة  ،اإلسكندرية، مصر -منشأة المعارف، على القرارات واألحكام

 

 

 

 

 

 

  


