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ُّكَ  ﴿َوَما ََكنَ  ِْلَ  َرب  الْقهَرى   ِلُيه

ْلم  وَن﴾  َوَأْهلههَا  ِبظه ْصِلحه  مه

 117سورة هود الآية            



 تقدير شكر و 
 

 

 اى أن وفقتناللهم إن كان قيد النعم شكرها، فلك احلمد وحدك عل

 على إمتام هذا البحث. اعنتنأاملعرفة و بل العلم و سر ياالخت

 تقـدم ابلشكـر اجلزيـل إىل األستـاذ املشـرفن

من نصائح وإرشادات   نا" على كل ما قـدمه ل خنان أنورالدكتور " 

 يف إجنـاز هـذا العمـل وإىل كل طاقم كليـة احلقـوق. 

ة يف  اعـدملسـخملصـا من اجل ا تقدم ابلشكـر إىل كل من ابدرنكما 

 ام هـذه املذكرة. إمت

 علي  -سليم           

 

 



 

 

لَنَا عَََل َكِثريم ِمْن  بسم هللا الرمحن الرحمي ﴿   ي فَضه ِ ِ اَّله لَْيَماَن ِعلًْما َوقَاََل الَْحْمده ّلِِله وَد َوسه آتَيْنَا َداوه َولَقَْد أ

ْؤِمِنيَ   ( 15مي )المنل الاية ﴾ صدق هللا العظ ِعَباِدِه الْمه

ىل مصدر العطاء و الس ند منذميالدان و ميالد هذا العمل  ائ بف   ض الامتنان و احملبة ا 

ىل الوادلين احلبيبي أ يم قرة عيين و أ يب س ندي   ا 

ىل العائةل الكرمية لك ابمسه    ا 

 أ يخ طارق رشع و زوجته اندية 

لهام و منار و رشيفة   خادل رشع .. مصطفى رشع .. ا 

ىل وردة    بوعامر ا 

ىل لك من   ر ، ابراهمي بغداد، حسام صغري ، توفيق عزاوي،  عامق بو طار   و ا 

 محين بوذراع ، عبد اجمليد معري  

ىل ال رواح اليت فارقتنا و أ قل ما ميكن هنديه هلم ذكرمه    ا 

 عبد الرحامن معري ) معي جامل( 

 و معي محمد بن خليفة 

 

 

 رشع سلمي       

 



 

 

 : وعونه أما بعد  هالحمد هلل على توفيق

  :ا العمل المتواضعهذمرة أهدي ث 

ق والعلم  خال إلى من أسقوني حنان ال ينتهي وأعطوني الحب الدائم وربوني على الدين واأل

 وبعثوا فيا الشجاعة وهيئوني بكل الوسائل والطرق ألصل إلى هذا المستوى

م لنا لحظة سعادة إلى من حصد االشواك عن دربي ليمهد لي طريق  إلى من كلت أنامله ليقد

 رحمه هللا واسكنه فسيح الجنات."ي ــــــــــــــــــــــأب"... القلب الكبيرإلى علم ال

الى أحلى هدية في الحياة إلى معنى الحب والحنان إلى بسمة الحياة وسر الوجود وأنقى إنسان  

...  ، إلى من كان دعائها سر نجاحي ريان األمانعلى وجه االرض بحر االطمئنان وس

ــ أم" ــ ـــــــــــ  أدامها وافر الصحة وأطال عمرها  ."يــــــــــــــــــــــــ

الى العاطفة الصادقة التي انارت طريقة حياتي بكل اخالص الى رفيقة دربي التي منحتني  

 ي العزيزة  أسماء ـــــــــــــالثقة في النفس زوجت 

د و  جها  واتيالكبير خالد  وزوجته وأوالده حفظهما هللا الى اخي حارث الى أخ  الى اخي

 أسماء

 الى جدتاي  يمينة  ومسعودة  أطال هللا في عمرهما

 إلى أقربائي ومن ساندوا ظهري وقت الحاجة ودعموا إيماني وقت الضياع  

 "غي ـــــــــــري"  إلى عائلة

 الى كل من ساعدني ، قريًبا أو بعيدًا  

                              كلمة تشجيع ولطف  حتى لو كان ذلك 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مة مقد

 - أ  -

 

تضطلع اإلدارة العمومية ونشاطها من خالل الموظف الذي هو المرآة العاكسة للمؤسسة  
 . التي يعمل بها فما يميزه من أخالق مهنية ما هو إال نتاج تنشئته المهنية وتكوينه 

التأ  فهداألامن   التسريح  مقتضيات  تبيان  الجزائري  المشرع  من  تسريح  وال  ديبيالمرجوة 
إنهاء مهامه   التأديبي  بصدد  العقوبة من خالل دراسة بالطريقة غير  نوع  حيت يشرع  ويحدد 
بناء   الموظف  به  قام  الذي  المهني   إلي    علىالخطاء  األمر  يستدعي  حيت  قانونية  أوضاع 

الموظف من عمله    الحفاظ  تسريح  العمل والتعامل    علىمن أجل  المؤسسة وبقاء جودة  نزاهة 
 . هافي 

جاء قانون الوظيفة العمومية لينظم العالقة بين الموظف واإلدارة وألجل أن يبرز للموظف  
وما   حقوق  من  وحثي  يعلماله  التقاعد  يوم  إلي  الوظيفة  في  مشواره  بداية  من  واجبات  من  ه 

 .قصاء أو عقوباتالحاالت الغير عادية أن تعرض إل
مسئ   ويصبح  القرار  صدور  مند  الموظف  مركز  اوال  يتحدد  خاضع  عن  بمهامه   لقيام 

الرئ  إتباع أوامر  ي عل يس اإلداري مما يستدعي  لوصاية وسلطة  سلطته الرئاسية في    ماتعليوته 
اء إطار تحقيق الهدف الذي تصبوا إليه اإلدارة العمومية تقيم أداء الموظف من خالل التزامه بأد

   . هظيفت أكمل وجه و احترام شروط الصالحية حتى ال يفقد و  علىواجباته 
وأنواع   أشكال  و   ، للتسريح  لنوع  وفقا  المالئم  النوع  تختار  التي  هي  الخطاء    مدىاإلدارة 

السير الحسن للخدمات  في اإلدارة كذلك ألجل    علىألجل اإلبقاء    هذاالصادر من الموظف  و 
 العقوبات  بعيد عن التساهل أو الظلم. ضمان المصداقية في تنفيذ 

الت   السلطة  لإلدارة  فقدير مدام  اية  السلوك  تقييم  أو  ي  مهنية  كفاءة  عدم  كان  أن  لمرتكب 
خطأ جزائي أو حتى خطأ تأديبي فهي التي تقدر نوع العقوبة وشكل التسريح إن كان تأديبي أو  

تأديبي    الموازنة    على يجب    لهذاغير  لتحقيق  السعي  ألجل  اإلدارة  الشرعية   علىإلضفاء 
 . نصافالمصلحة العامة  وتحقيق العدالة  واإل
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قرار التسريح يفقد الموظف صالحيته في أداء المهام داخل المؤسسة التي يزاول نشاطه  
لكن   بني    هذابها  التي  للموظف وحقوقه  المقررة  يفقده ضمانات  الذي  ي عل ال  التنصيب  ها عقد 

المؤ  تلك  نشاطه في  بمزاولة  اإلداري و   هذهسسة  أهله  القضاء  يفرضها  مختلف    علىالضمانات 
عدالة في القرار وبغية تجسيد المساءلة العادلة بين طرفي النزاع   تحقيق ال  ألجلريح  عناصر التس

 أي الموظف واإلدارة 
السلطة   لهذا بمراعاة  يكمن  التسريح  قرار  إصدار  في  القانون  سيادة  مبدأ  تجسيد  إن  نجد 

ل المختصة  ل اإلدارية  ممارستها  عند  المقررة  والضوابط  ألجل    هذهلمبادئ  وكذلك  ن  تبياالسلطة 
  .تها في تكيف القانون ومن تم اتخاذ القراراتي علفا مدى

المجلس   أي  اإلدارية  اللجنة  مع  وتتفق  تتعسف  اإلدارة  أن  نجد  األحيان  من  كثير  في 
ا  علىالتأديبي   جميع  قرار  يكون  الفروض  من  وهو  التسريح  قرار  مراعاة  توقيع  مع  ألطراف 

   .باطه نضا  ىدمالظروف ونوع الخطاء وحتى أخالقيات  الموظف و 
 أهمية الدراسة  

الوظيفية  تعتبر   المنازعات  مجال  في  المطروحة  المشاكل  اكبر  من  التسريح  قرارات 
واإلدارة   الموظف  تمس  ألنها  تسريحه    هذهالعمومية   قرارات  وتصدر  الموظف  تواجه  التي 

 ركزه ه وميفقد الموظف صفت   يهعلد موظفيها من مخطط تسير الموارد البشرية و وبالتالي تفقده اح 
اإلدارة  القانون  في  يترتب    هذاي  النفسي  ي علما  والجانب  المادي  الجانب  من  عدة  خسائر  ه 

ستجد صعوبة   اإلدارة  وحتى  الموظف  هو  فيهما  األكبر  المتضرر  الطرفين  لكال  واالجتماعي  
اول مهامه في المنصب الشاغر  ومع إعادة تأهيله وتكوينه فان كبيرة في إيجاد موظف بديل يز 

الموضوع يأخذ وقت    هذاما يسبب خلل في ميزانية اإلدارة  ومع إن    هذافل مصاريف  تتك  دارةاإل
   .تتعطل مصالح اإلدارة وتواجه عقبات في فترة ما بعد التسريح و شغور المنصب

ف حتى  كبير  علمي  ووزن  قيمة  له  الدراسة  فان  موضوع  واإلداري  المهني  الجانب   هذا ي 
تب عنه عدة أمور أولها أنها قرار  قرار مصيري خطيري يتر انه بار الموضوع له أهمية بالغة باعت 

القانوني لدلك وجب إرساء ضمانات قانونية وقضائية تكفل تطبيق   يمس الموظف في منصبه 
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ما   تبرز  قرارات  هي  وكذلك  للقوانين  وشرعي  موازن   مدى سليم  الفاوجود  بين  اإلدارية  ي علة  ة 
 ضمانات الموظف  

ار موضوع لدراسته ألجل إيجاد حلول نظرية  جل اختي من اافع  األسباب كانت د  هذهكل  
ما وضعه القانون وطبقه القضاء اإلداري   علىوعلمية لمشكلة التوازن في قرار التسريح استنادا  

العمإباإلضافة   الوظيفة  قانون  في  الثغرات  بعض  عن  البحث  تحقيق  لي  إطار  في  ومية  
 الضمانات القانونية والقضائية . 

 :  راسة أهداف الد
 تبيان الطرق المنطقية و اإلجراءات الالزمة في هذه الحاالت و في هذه الظروف.  -
 رفع الغبن على الموظف من خالل تثقيفه إداريا و قانونيا .  -
 نسعى إلى وضع مذكرتنا كدليل في فض هذه اإلشكاليات .  -
 ل السريعة لهذه المشكالت و المعضالت. إيجاد الحلو  -
 بهذا المجال. يم إجرائية خاصة مفاه ديد كما بودنا أن نساهم في تح  -

كل هذه األسباب كانت دافع من أجل اختيار موضوع الدراسة ألجل إيجاد حلول نظرية وعلمية  
اإلدا القضاء  وطبقه  القانون  وضعه  ما  على  استنادا  التسريح  قرار  في  التوازن  ري لمشكلة 

الضمانات القانونية  قيق  ي تح باإلضافة إلى البحث في الثغرات في قانون الوظيفة العمومية ف
 والقضائية . 

 أسباب اختيار الموضوع: 
بعد   - جديدة  شغل  مناصب  إيجاد  في  الموظفين  معاناة  و  التسريح  بعد  البطالة  ظاهرة  تفشي 

 تسريحهم. 
 ه ووزنه االجتماعي واألخالقي. اعتبار تسريح الموظف  بهذه الطريقة وصم يفقده قيمت  -
بعض الحاالت التي  بط العقوبات الالزمة في  و ض  شخيصقانون اإلدارة ال يزال قاصر في ت  -

 ال تستدعي التسريح. 
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 المنهج المتبع في الدراسة  
استقراء   وذلك ألجل  المقارنة  بمنهج  دعمه  مع  التحليلي  والمنهج  يتالءم  الدراسة  موضوع 

وصف  ة كما أن تشخيص الظاهرة المراد دراستها ال يكون إال من خالل الالنظم والقوانين المختلف
 ئمها. عمق في مضامينها من تم محاولة إسقاط القوانين التي تالوالت 

 صعوبات الدراسة:  
من  ي  تقصير  أو  خطأ  فأي  بحذر  معها  التعامل  يجب  التي  الحساسة  المواضيع  من  عتبر 

 انونية  طرف الطالب يؤدي به إلى الدخول في متاهة ق
مما يتعذر علينا التنقل    19  وفيد إضافة إلى أن الوضع الحالي للبالد المتمثل في الوباء ك

 جع مع العلم أنه يستلزم الوقت الكثير من أجل اإللمام بالموضوع  بكل حرية في جمع المرا
 الدراسات السابقة 

اعتمدنا عليها  بالنسبة للموضوع فهو من الموضوعات المستجدة لهذا كانت الدراسات التي  
سة مقارنة للمؤلف الدكتور سالمة  درا  ضاء،مثل كتاب الفصل بغير الطريق التأديبي ورقابة الق

 . المساءلة التأديبية للموظف العمومي في مؤلفه الشتيوي سعدالدكتور وهيب عياد، إضافة إلى 
 اإلشكالية:  

امه خاضع لوصاية يتحدد مركز الموظف منذ صدور القرار ويصبح مسؤوال عن القيام بمه
أ اتباع  عليه  يستدعي  مما  اإلداري  الرئيس  وعوامروسلطة  على  ،  الضوء  تسليط  فيجب  ليه 

حقو  لضمان  الالزمة  استخالص  اإلجراءات  يمكننا  ومنه  إداري،  تعسف  أي  من  الموظف  ق 
 اإلشكالية التالية:  

 ي؟ فيم تتمثل أهم الضمانات القضائية في حال فصل الموظف بغير الطريق التأديب
ال موضوع  نقسم  أن  ارتأينا  المطروحة  اإلشكالية  معالجة  أجل  إلدراسمن  تسريح ة  ى 

التأديبي كفصل أول و دو  الطريق  بغير  الطريق  الموظف  بغير  الموظف  القضاء في تسريح  ر 
ثاني.  كفصل  التأديبي 
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يق غيررر التررأديبي مررن المبررادئ الترري أقرهررا القررانون يعتبررر تسررريح الموظررف العمررومي بررالطر   
س السررلطة إمررا  مررن ليه اإلدارة في األحوال المحددة قانونا، وبالتالي تمار جأ إي تلكأسلوب استثنائ 

تلقرراء نفسرررها، أو اسرررتنادا إلرررى نصررروص قانونيرررة يرررتم فيهررا تسرررريح الموظرررف بقررروة القرررانون وهرررذا مرررا 
بهررررا لجهررررة اإلدارة لكونهررررا تتصررررل برررر دارة المرفررررق  يعتبررررر مظهرررررا مررررن مظرررراهر السررررلطة المعترررررف

  1و إليها.يصب   التيوالمصلحة العامة 
تبعا لذلك خول القررانون صررالحيات واسررعة لررإلدارة لررتفحص مرردى قرردرة الموظررف وصررالحيته 
للقيام بأعباء الوظيفة، السيما أن بقاءه فيها هو رهين بهذا المنرراط، لررذلك فالتسررريح غيررر التررأديبي 

افر فيرره تتررو  د مررنر اإلدارة مع ترروافر المعطيررات واألسررباب الترري تررؤدي إلررى ذلررك، لتبعرر يخضع لتقدي 
جعلرررره غيررررر شرررررف لالنتمرررراء إليهررررا وفقررررا شررررروط عرررردم الصررررالحية لممارسررررة الوظيفررررة، أو حالررررة ت 

، بشررررررط أن تراعررررري اإلدارة المصرررررلحة العامرررررة وأن ال تنحررررررف فررررري 2لألوضررررراع القانونيرررررة المقرررررررة
 اإلجررراء التقررديري المتضررمن إنهرراء الخدمررة بررالطريق غيررر الترررأديبي، اسررتعمال السررلطة فرري إطررار

والمصررالح الشخصررية للموظررف  ال يتحقررق إال ب قامررة الترروازن بررين أولويررة مصررالح الخدمررة ا مرراوهررذ
 3العمومي.
 

 
  .477ابق، ص رجع سمغاوري محمد شاهين، المساءلة التأديبية، م 1
 .660- 659مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص ص  2
 1540فرانسوا كزافييه، مرجع سابق، ص  3
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 التسريح اإلداري  :المبحث األول
أ التررأديبي يحدث عادة التسررريح مررن الوظيفررة العموميررة ببلرروع سررن التقاعررد، أو كأسرراس للخطرر 

ديبي ، وإلرررى جانرررب هرررذه الترررأريح الجسررريم المرتكرررب مرررن طررررف الموظرررف، وهرررو مرررا يعررررف   بالتسررر 
 يتخررذنص النظام القانوني للوظيفة العمومية على طريق آخررر الطريقرة في إنهاء خدمة الموظف ي 

يررتم  ة وهذا مابمبادرة  اإلدارة المستخدمة يخولها أن تبادر بقطع الرابطة الوظيفية ب راداتها المنفرد
 .1لهة عمكيفي في الغالب ألسباب ترجع لشخص الموظف، أو بطريقة و 

لذلك ف ن التسريح اإلداري في نطاق الوظيفررة العموميررة يشرركل طابعررا اسررتثنائيا وغيررر مألوفررا 
وهررذا بررالنظر لقلررة اسررتعماله أو لمضررمونه القررانوني، السرريما أن أغلررب التشررريعات قررد أقرترره كرر خر 

اءات إلجررر خررر اه اإلدارة لتسررريح الموظررف بطريقررة انفراديررة، وبالتررالي يعتبررر مررن أإجررراء تلجررأ إليرر 
والحرراالت الطبيةيررة لفررض الرابطررة الوظيفيررة  الترري يمكررن أن تلجررأ إليهررا اإلدارة خررارج مجررال الخطررأ

، وهرررو مرررا يتخرررد عرررادة بموجرررب السرررلطة التقديريرررة التررري تملكهرررا اإلدارة تبعرررا 2بينهرررا وبرررين الموظرررف
و ب، أاتصاال وطيرردا لشررخص الموظررف، أو برر رادة الموظررف كررالتخلي عررن المنصرر   ألسباب تتصل

ها، بما يبرر المصلحة العامة الترري دان أحد شروط التوظيف في الوظيفة العمومية بعد استكمالفق
 .3تستهدفها اإلدارة العمومية

أمررام هررذا التنرروع فرري فرضرريات التسررريح اإلداري مررن الخدمررة، سرروف يررتم كشررف اللثررام عررن 
مفهررروم التسرررريح ى : ق إلررر نظرررام التسرررريح اإلداري فررري الوظيفرررة العموميرررة، وذلرررك مرررن خرررالل التطرررر 

 ري.اإلداري ، ثم تبيان أسباب التسريح اإلدا

 
 .133سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -  1
 .292بن عمران محمد األخضر، مرجع سابق، ص -  2
 .1530فرانسوا كزافييه، ص -  3
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 المطلب األول مفهوم التسريح اإلداري 
خول القانون للسررلطة اإلداريررة حررق المبررادرة برر جراء التسررريح اإلداري بغيررة تحقيررق المصررلحة 

ارسررة بمم خدمةحسن سررير المرفررق العررام بانتظررام واطررراد، لررذا تضررطلع اإلدارة المسررت العامة وكفالة  
القررانون، لترررى مررا إذا كرران يمكررن أن تحررتف   هررذا اإلجررراء فرري إطررار سررلطتها التقديريررة الترري كفلهررا
 .1بالموظف أو تسرحه تسريحا إداريا ب رادتها المنفردة

ن الحرراالت الطبيةيررة الترري تنتهرري بهررا اسررتنادا علررى ذلررك يختلررف إجررراء التسررريح اإلداري عرر 
واإلحالررة علررى االسررتيداع، ألن هررذه الحرراالت لررديها عالقررة عررد، لتقاخدمررة الموظررف كاالسررتقالة، وا

، كمررا يتميررز أيضررا عررن حالررة التسررريح التررأديبي الترري تررتم بنرراء 2وطيدة ب رادة الموظف وطلبه لررذلك
لغالررب بسرربب إخاللرره بالتزاماترره علررى الخطررأ المرتكررب مررن طرررف الموظررف، وهررو مررا يحرردث فرري ا

 الوظيفية.
التسريح اإلداري بناء على حاالت وأسباب   لحق في ممارسةمة استخدلذلك تملك اإلدارة الم

لرررديها عالقرررة مباشررررة فررري أغلرررب األحيررران بشرررخص الموظرررف، وهرررو مرررا يعرررد مظهررررا مرررن مظررراهر 
الموظررف ألسررباب مبررررة،  السررلطة الرئاسررية الترري يتسررم بهررا الرررئيس اإلداري المباشررر فرري مواجهررة

االت واألسررباب الترري تررؤدي فرري النهايررة إلررى الحرر  هررذه باعتباره المسؤول المخررتص فرري تقرردير ترروافر
ة برر جراء التسررريح اإلداري بغيررة تحقيررق الفعاليررة للمرفررق العررام والمصررلحة العامررة الترري مبادرة اإلدار 

فرر ن التسررريح اإلداري لرريس يقتضرريها بعيرردا عررن مظرراهر االنحررراف فرري اسررتعمال السررلطة، مررن ثررم 
للسرررلطة الرئاسرررية إلبعررراد الموظرررف نتيجرررة عررردم نون القرررابجرررزاء أو عقوبرررة، وإنمرررا هرررو إجرررراء خولررره 

 .3ام بأعباء الوظيفة، أو من قامت به حالة تجعله غير أهل لشرف االنتماء إليهاصالحيته للقي 
تميررزه عررن التسررريح (، و األولحرردود سررلطة التسررريح اإلداري ع الفرررع  نبررين فرري هررذا المطلررب

 (.الثانيالتأديبي ع الفرع  

 
1 309.-OP.cit, p p 308ain, PLANTEY Al- 
 19-18بوحميدة عطاء هللاا، مرجع سابق، ص ص -  2
 609مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص -  3
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 ة التسريح اإلداري طلد سحدو األول:  الفرع 
تضرررررطلع السرررررلطة اإلداريرررررة بسرررررلطة التسرررررريح اإلداري كاختصررررراص أصررررريل إلنهررررراء مهرررررام 
الموظفين الذين ترى فيهم عدم صالحيتهم للقيام بأعباء الوظيفة العمومية وفقا لمقتضرريات السررير 

 ورة،الضررر ، بالتالي تمارس هذه السلطة بمقتضررى منطررق 1افق الوظيفة اإلداريةالحسن ألجهزة ومر 
األسررباب والمقتضرريات الترري أصرربحت تشرركل عائقررا لعرردم السررير  فرر ذا تبررين للرررئيس اإلداري ترروافر

، لررذا كرررس القضرراء اإلداري حررق 2الترري يصرربو إليرره المرفررق العررام  الحسررن للمصررالح اإلداريررة
المختصرررة كررري تمرررارس إجرررراء التسرررريح اإلداري فررري مواجهرررة الموظرررف  السرررلطة التقديريرررة لرررإلدارة

وهذا لكي تقدر حسب األحوال واألوضاع والمقتضيات توافر الحرراالت الترري تررؤدي إلررى   ،موميالع
 .مبادرة اإلدارة في القيام بالتسريح اإلداري 

ائررر كما اتجهت الدساتير الجزائرية المتعاقبة لكي تنص علررى ذلررك، حيررث نررص دسررتور الجز 
ة إلررى السررلطات ضررافباإل منرره علررى أن: يضررطلع رئرريس الجمهوريررة  74/7في المررادة    1989سنة  

 لدستور بالسلطات والصالحيات اآلتية:  التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في ا
...، فضررال علررى ذلررك نررص دسررتور سررنة 3 ... يعين في الوظررائف المدنيررة والعسرركرية للدولررة

 ما يلي:  يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام اآلتية: على   78في المادة   1996
 والمهام المنصوص عليها في الدستور.  فظائ الو  -1
 ... 4الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة -2

 
سرلطتها تججراه  324رة وصالحياتها في التسريح اإلداري للموّظف العمومي المتربص أوسع مرن سلطة اإلدا جدير بالّذكر أن-  1

،مرن األمرر  85ومي المرسم والدائم، حيث تمتلك اإلدارة تسريحه إداريًا بدون ضمانات وفقًا لما نصرت عليره المرادة العم  الموّظف
 .،السالف ذكره 06/03

 .369عوابدي عمار، مرجع سابق، ص -  2
عررديل ت 328،المتضررمن نشررر  28/02/1989،مررؤرف فرري  89/18،مرسرروم رئاسرري رقررم  1989الدسررتور الجزائررري لسررنة -  3

 1989/ 01/03،بتاريخ  09،ج ر عدد  23/02/1989الدستور الموافق عليه في استفتاء 
تعررديل  329،المتضررمن نرص  17/02/1996،مرؤرف فري  96/438،مرسرروم رئاسري رقررم  1996الدسررتور الجزائرري لسرنة -  4

 .1996ديسمبر  8،بتاريخ  76،ج ر عدد  26/11/1996الدستور المصادق عليه في استفتاء 
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قد اتجه الفقه في هذا الصدد إلى أن : حق تعيررين وعررزل المرروظفين هررو مررن حقرروق السررلطة 
هررو اختصرراص طبيعرري ألن رئرريس الدولررة هررو الرررئيس التنفيذيررة المسررلم بهررا فرري جميررع األنظمررة، و 

قيرررام انون، ويجرررب أن يكرررون حررررا فررري اختيرررار رجالررره حترررى يسرررتطيع الالقررر  نفيرررذالتنفيرررذي المكلرررف بت 
  .1بواجبه على أكمل وجه

بالترررالي إذا تررروافرت أسرررباب وأحررروال عررردم صرررالحية الموظرررف لالضرررطالع بممارسرررة أعبررراء 
تقرردير األسررباب واألوضرراع الترري تررؤدي إلررى عرردم االحتفرراظ  الوظيفررة، فرر ن القررانون قررد خررول اإلدارة

ة العامررة فرري سررريحا إداريررا، لكررن يشررترط علررى اإلدارة أن تسررتهدف المصررلح حه ت تسررري بررالموظف و 
ممارسرررة سرررلطتها التقديريررررة وأن اليشررروبها انحررررراف فررري اسرررتعمال السررررلطة، باعتبرررار أن التسررررريح 

 .2دواعي الضرورة وعلى سبيل االستثناءاإلداري عبارة عن إجراء تلجأ إليه اإلدارة ل
إلدارة فرري ممارسررة التسررريح اإلداري ديرية الممنوحة لالتقلطة يستشف من خالل ذلك أن الس

هررو بمثابرررة ثغرررة كبيررررة فررري منظررق الضرررمان الررذي بررردأت تظهرررر برروادر طغيانررره فرري نطررراق قررروانين 
ة، ممررا قررد يررؤدي إلررى انحرافهررا الوظيفة، السيما أن القانون قد أعطى هذه الرخصررة المطلقررة لررإلدار 

وأوضررراع التسرررريح اإلداري لتقررروم بممارسرررة هرررذا  سررربابفر ألتنفررررد بهرررذا اإلجرررراء تحرررت قنررراع تررروا
خطيررر الررذي قررد تكررون برروادره وخيمررة علررى الموظررف العمررومي وحررده، لررذا يقتضرري األمررر اإلجررراء ال

قررق المصررلحة العامررة إعررادة النظررر فرري ترردابير التسررريح اإلداري بمررا يكفررل ضررمانات الموظررف ويح 
وابط صرررارمة تتبعهررا اإلدارة فررري سرررياق ضرررع ضرر  بو الترري تسرررتهدفها اإلدارة، وهررذا مرررا ال يتحقررق إال

 اري بعيدا عن استعمال السلطة التقديرية.إجراء التسريح اإلد
جدير بالذكر أن المشرع الجزائري والفرنسي قد طبق مبدأ المساواة بين جميع المرروظفين فرري 

 ، أو عليرراإلداري دون أيررة تفرقررة بيررنهم، بالتررالي يمررارس علررى مررن يشررغل وظيفررة مسررألة التسررريح ا
 .3على الموظف العمومي العادي على حد السواء

 
 .119-118ي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص ص يح-  1
 .وما بعدها 659مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص -  2
 122يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص -  3
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 التفرقة بين التسريح اإلداري والتسريح التأديبيالثاني : الفرع 
تبرررز التفرقررة بررين التسررريح اإلداري والتسررريح التررأديبي فرري العديررد مررن األمررور، وهررو ماسرريتم 

 لتعرض إليه في النقاط اآلتي بيانها:ا
سررماع أقرروال الموظررف ومتابعررة تررأديبي جسرريم بعررد  خطررأ علررى يصدرالتسررريح التررأديبي بنرراء -

اإلجررراءات التأديبيررة فرري مواجهترره، والقرررار إمررا أن يصرردر مررن الرررئيس اإلداري المخررتص، أو مررن 
غالبررا مررا يصرردر دون مباشرررة المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب، في حين أن التسررريح اإلداري 

، 1وحتررى إن كرران ذلررك ، فأنهررا ال تترروفر بالقرردر الكررافييررة، أديب اإلجراءات التي تتطلبها المتابعة الت 
بالترررالي فالتسرررريح اإلداري قرررد ال يخضرررع فيررره الموظرررف أحيانرررا إلرررى اإلجرررراءات التأديبيرررة، إال أنررره 

 .2يصدؤ غالبا عن قرار من اإلدارة المستخدمة
عررد ان ي تررأديبي يخضررع لرقابررة القضرراء، أم التسررريح اإلداري فمررن وقررت قريررب كرر التسررريح ال -

م المشرررع الجزائررري فقررد فرررض رقابترره ن قبيل أعمال السيادة، من ثم ال يخضررع لواليررة القضرراء، أم
مررن  143على كل القرارات اإلدارية كقاعدة عامة بما فيها قرارات التسريح، وهذا ما أكدته المادة 

 ارات/ حيررث نصررت علررى أن :   ينظررر القضرراء فرري الطعررن فرري قررر 1996ئري لسنة  الدستور الجزا
اميون واإلطرررارات العليرررات فررري لطات اإلداريرررة ، واسرررتثناء مرررن ذلرررك ال يخضرررع الموظفرررون السررر السررر 

 .3الوظائف المدنية والعسكرية المعينين بمرسوم رئاسي لرقابة القضاء
لرابطررررة الوظيفيررررة، بالتررررالي فهررررو متعلررررق التسررررريح اإلداري يررررتم بطريقررررة اسررررتثنائية إلنهرررراء ا -

ن أن التسررريح التررأديبي يررتم بطريررق عررادي إلنهرراء مهررام ي حرري ا، فرر بأسررباب وحرراالت محررددة قانونرر 
 .4وظف متى تحقق الخطأ التأديبي ومقتضياتهالم

 
 54ي محمد النجار، أسباب انتهاء الخدمة للعاملين بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص زك-  1
2 Taib, Droit de la fonction publique, OP.cit, p 335. SSAIDE - 
 .،السالف ذكره 96/438،مرسوم رئاسي رقم  1996،من الدستور الجزائري لسنة  143المادة -  3

 303رجع سابق، ص بن عمران محمد األخضر، م -
 127يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص -  4
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رغررررم اتفرررراق التسررررريح التررررأديبي والتسررررريح اإلداري فرررري إنهرررراء الرابطررررة الوظيفيررررة للموظررررف  -
ة ديبيررر رادتررره، إال أن التسرررريح الترررأديبي ينطررروي ضرررمن الئحرررة العقوبرررات التأالعمرررومي جبررررا بغيرررر إ

الرئيسررري هرررو اتجررراه إرادة اإلدارة منصررروص عليهرررا قانونرررا، فررري حرررين أن التسرررريح اإلداري فسرررببه ال
للهمينة على تسرريير المرافررق العموميررة فرري إطررار تحقيررق المصررلحة العامررة، وهررذا مررا ال يتحقررق إال 

كرران إذا يررة لررإلدارة المسررتخدمة لتمررارس هررذا اإلجررراء، ممررا يجعلهررا تقرردر مررا بترررك السررلطة التقدير 
 .     1ت إستثنائية ومحددة قانونايمكن االحتفاظ بالموظف العمومي، أو تسرحه وفقا لمقتضيا

يررروفر التسرررريح الترررأديبي الضرررمانات اإلجرائيرررة التررري تتبعهرررا اإلدارة فررري مواجهرررة الموظرررف  -
رهررا ، أو غي 2تحقيق اإلداري أمررام اللجنررة اإلداريررة المتسرراوية األعضرراءالرردائم سررواء تعلررق األمررر بررال

، إال أن التسررررريح اإلداري قررررد مررررنح فيرررره 3الضررررمانات األخرررررى الترررري أقرهررررا المشررررع الجزائررررري مرررن 
المشرع الجزائري إمكانية التسريح بدون ضررمانات فرري مواجهررة الموظررف المتررربص، حيررث تضررمن 

، فرري مضررمونه إمكانيررة تسررريح الموظررف تسررريحا إداريررا دون 06/03قانون الوظيفة العمومية رقم  
يتنررافى ومبرردأ ويض فرري حالررة عرردم تثبيثرره، أو تمديررد خدمترره بسررنة، وهررو مررا و تعرر بق أإشررعار مسرر 

 .4المساواة المكفول قانونا
ميررز المشرررع فرري أسررباب التسررريح اإلداري بررين المرروظفين السرراميين الررذين يتولررون وظررائف  -

سرررررائر الوظرررررائف العاديرررررة األخررررررى، حيرررررث قررررررر إمكانيرررررة تسرررررريح المررررروظفين اإلدارة العليرررررا وبرررررين 
  أن غالبية الموظفين العاديين.، أو إطارات الدولة بناء على فقدان الثقة و الوالء، إالميينالسا

فيررتم تسررريحهم ألسررباب ومقتضرريات معينررة تتطلبهررا المصررلحة العامررة لحسررن تسرريير المرفررق 
 .5يرها من األسبابالعام كعدم الكفاءة المهنية وغ

 
 .55ة للعاملين بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص الخدمزكي محمد النجار، أسباب انتهاء -  1
 .،المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، السالف ذكره 06/03،من األمر  165/2المادة -  2
،المتضررمن  القررانون  06/03،مررن األمررر  169دفرراع الموظررف عررن نفسرره المنصرروص عليرره فرري المررادة  مثررال ذلررك حررق-  3

م للوظيفة العمومية، السالف ذكره، والتي أقرت على أّنه :  يمكن للموّظف تقديم مالحظات كتابيرة أو شرفوية أو أن العا  األساسي
 ."موّظف يختاره بنفسه يستحضر شهودًا، ويحق له بموجب ذلك أن يستعين بمدافع مخول أو

 .،من القانون السالف ذكره 85/3المادة -  4
 304سابق، ص مرجع بن عمران محمد األخضر، -  5
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وظررائف اإلدارة العليررا تعررد مررن قبيررل  ألن ظيفررةيبدوا جليا أن هررذا التمييررز تقتضرريه طبيعررة الو 
الوظائف القيادية التي تتطلررب فرري الغالررب الرروالء والثقررة والرشرراد فرري ممارسررة هررذه الوظررائف لررذلك 

التأديبيررة، وهررذا  يتعررذر علررى اإلطررارات العليررا للدولررة فرري أغلررب األحيرران مررن خضرروعهم للمسرراءلة
ن صرردور قرررار التسررريح اإلداري بالنسرربة ال أة، إبالنظر إلى مكررانتهم ومركررزهم السياسرري فرري الدولرر 

، وهرررررذا مرررررا أكرررررده المرسررررروم رقرررررم 1يعفيررررره مرررررن المتابعرررررة التأديبيرررررة والجزائيرررررة للموظرررررف السرررررامي ال
اتهم، حيررث ، الررذي يحرردد حقرروق العمررال الررذين يمارسررون وظررائف عليررا فرري الدولررة وواجبرر 90/226

ة عليررا بسرربب خطررأ ارتكبرره وظيفرر ارس منه علررى أنرره:  إذا أنهيررت مهررام عامررل يمرر   31نصت المادة  
ولو كان زائدا على العدد المطلوب، دون المساس عنررد االقتضرراء أعيد إدماجه في رتبته األصلية 

 2بالعقوبات التأديبية أو الجزائية التي ينص عليها التشريع الجاري العمل به ... 

 أسباب التسريح اإلداري للموظف العمومي :   مطلب الثاني ال
م القرررانوني للوظيفرررة العموميرررة يعتبرررر حاميرررا للمررروظفين، إال أنررره خرررول االنظررر أن  برررالرغم مرررن

لرررإلدارة العموميرررة أن تنهررري الرابطرررة الوظيفيرررة بررر جراء إداري لألسرررباب تتصرررل فررري أغلرررب األحيررران 
، لرررذا يمثرررل التسرررريح 3لمصررلحة المرفرررق العرررام بشررخص الموظرررف أو بطريقتررره بالخدمرررة، أو تحقيقرررا

دارة المسررررتخدمة إجررررراء هررررام الموظررررف العمررررومي تتخررررد فيرررره اإلاء مإنهرررر  اإلداري طريقررررا مررررن طرررررق 
التسررريح بعيرردا عرررن الخطررأ الترررأديبي بمررا يبررررر المصررلحة العامررة للخدمرررة، ممررا يترترررب علررى ذلرررك 

اب التسررررريح اإلداري: عرررردم ، ومررررن بررررين أسررررب 4انقضرررراء الرابطررررة الوظيفيررررة وزوال صررررفة الموظررررف
، ، فقرردان الجنسرريةإلغرراء الوظيفررة  ،عررن المنصررب، خلرري الت  ،الكفاءة المهنية عدم اللياقة الصحية  

 وهي حاالت سيتم تفصيلها على النحو اآلتي:
 

 
 .304المرجع نفسه، ص -  1
وظرائف  347،الذي يحدد حقوق العمرال الرذين يمارسرون  1990جويلية  25،المؤرف في  90/226المرسوم التنفيذي، رقم -  2

 .1990جويلية  28،بتاريخ  31اتهم، ج.ر عدد عليا في الدولة وواجب
 .1530فرانسوا كازفييه فور، مرجع سابق، ص -  3
 3حمد النجار، أسباب انتهاء الخدمة للعاملين بالحكومة والقطاع العام، مرجع سابق، ص زكي م-  4
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 وعدم اللياقة الصحية  عدم الكفاءة المهنية:  الفرع األول
 عدم الكفاءة المهنيةأوال :  

يرررة فررري السرررلوك والحالرررة التررري يظهرررر بهرررا الموظرررف خرررالل عملررره تتجلرررى عررردم الكفررراءة المهن 
م بانتظررام واطررراد ألن بعده، وهو ما يؤدي إلى التأثير وعرقلررة سررير المرفررق العرراحتى  أو    التجريبي

حالة الموظف وسلوكه الشخصي قد يؤديان إيجابا أو سلبا إلررى زيررادة الفعاليررة فرري العمررل اإلداري 
لكفررراءة المهنيرررةهو :  عررردم قررردرة الموظرررف المهنيرررة علرررى القيرررام أو تجميرررده، وعليررره يقصرررد بعررردم ا

لشاغل لنفس الوظيفررة( بحيررث ال وظيفية الموكلة إليه قياما حسنا عقيام الرجل المعتاد اه الامات بالتز 
 يعرقل سير المصلحة .

لذلك يكمن الفرق الجرروهري بررين عرردم الكفرراءة المهنيررة والتأديررب فرري أن التأديررب يرتكررز علررى 
واقعررة محررددة  تطلرربال ت حددة بناء على خطأ تأديبي ع مهني(، بينما عدم الكفاءة المهنيررة وقائع م

 .1تبرهن عن مدى صالحية الموظف من عدمهبذاتها أو خطأ، فهي عبارة عن سلوك وحالة  
إنطالقررا مررن ذلررك أقررر المشرررع الجزائررري تسررريح الموظررف العمررومي بنرراء علررى عرردم الكفرراءة 

جررروان  02، المرررؤرف فررري 66/148( مرررن المرسررروم رقرررم 1ادة األولرررى عالمهنيرررة وهرررذا بموجرررب المررر 
قرررار بررذلك مررن طرررف لررق بتسررريح المرروظفين لعرردم الكفرراءة المهنيررة، حيررث يصرردر اللمتعوا /1966

السلطة التي لها صالحيات التعيين بعد استشارة اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء وبعد مراعرراة 
 ، وهررو مررا تررم تكريسرره وفقررا لقررانون الوظيفررة2ا اإلجررراءات التأديبيررةالكيفيررات المقررررة الترري تسررتوجبه

، لرررم يتضرررمن فررري طياتررره 06/03إال ان قرررانون الوظيفرررة العموميرررة السررراري رقرررم  ة السرررابقموميررر الع
التسريح اإلداري لعدم الكفاءة المهنية، باسررتثناء الموظررف المتررربص فرراإلدارة تحرروز سررلطة تقديريررة 

 
 54-53بوحميدة عطاء هللاا، مرجع سابق، ص ص -  1
 46،المتعلررق بتسررريح المرروظفين لعرردم الكفرراءة المهنيررة، ج.ر عرردد  1966جرروان  02،المررؤرف فرري  66/148المرسرروم رقررم -  2

 لغىم 1966جوان  8،بتاريخ 
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ن ، وقرررد اكتفرررى المشررررع الجزائرررري وفقرررا للقرررانو 1بترررت عررردم كفاءتررره مهنيررراللتسرررريح اإلداري إذا مرررا ث 
ائم فرررري مردوديترررره بنرررراء علررررى كفاءترررره المهنيررررة فرررري ذكررررره بتقيرررريم الموظررررف العمررررومي الررررد سررررالفال

 ، بخالف المشرع المصري الذي جسد التسريح لعدم الكفاءة المهنية2الخدمة
، 27/02/1985الصررادر فرري  1089اسررتناذا إلررى ذلررك تضررمن منشررور الرروزير األول رقررم 

يةر وحدد إمكانية السررلطة الرئاسررية فرري أن تبحررث لمهن ءة اشروط المتابعة للتسريح لسبب عدم الكفا
لعمرررومي فررري نفرررس الرتبرررة وفررري نفرررس السرررلك عرررن وظرررائف تتناسرررب والمهرررام التررري كررران للموظرررف ا

نسررا فرري هررذا الصرردد ، وقد ذهبررت محكمررة االسررتئناف اإلداريررة بفر 3يؤديها حفاظا عليه من التسريح
د نهايررة فترررة التررربص، حيررث أقرررت بررأن ة بعرر مهنيرر إلى إلغاء مقرررر تسررريح الموظررف لعرردم الكفرراءة ال

في القانون، وعدم ثبوث األفعال المادية المنسوبة للموظف بالتالي يسررتوجب التسريح يشوبه خطأ  
 4تثبيته وإعادة إدماجه القانوني في منصبه

 دم اللياقة الصحيةثانيا: ع
قتررررره ليا  يسرررررتطيع الموظرررررف العمرررررومي االضرررررطالع بمهرررررام وظيفتررررره بسررررربب عجرررررزه وعررررردمال

، غيررر أنرره يقتضرري العمررل بهررذا السرربب فرري 5الصحية، ما قد يشكل سببا مررن أسررباب إنهرراء خدمترره
ظرررل شرررروط خاصرررة واسرررتثنائية، ال سررريما أن التأمينرررات االجتماعيرررة الحديثرررة قرررد خولرررت إعطررراء 

 
،المتضرمن القرانون األساسري العرام للوظيفرة العموميرة، السرالف ذكرره، علرى  مرا يلري:   06/03،من األمرر    85نصت المادة    -1

إخضراع  - .ترسريم الموظرّف فري رتبتره - :لوضرةيات الّتاليرةدة التّرربص يوضرع الموظرّف العمرومي فري إحردى امر بعرد انقضراء 
 ."تسريح الموّظف دون إشعار مسبق أو تعويض - .مرة واحدة فقطلى ولالموّظف لفترة تربص إضافية مساوية لألو 

ن: أ 354،المتضمن القانون األساسي العرام للوظيفرة العموميرة، السرالف ذكرره، علرى  06/03،من األمر  99نصت المادة -  2
ف علرررى معرررايير موضررروعية تهررردفج علرررى وجررره الخصررروص إلرررى تقررردير احتررررام الواجبرررات مرررة والواجبرررات العا  يرتكرررز تقيررريم الموظرررّ

 ."كيفية الخدمة -الفعالية و المردودية،  -الكفاءة المهنية،  - :المنصوص عليها في القوانين األساسية
3 51.nction publique, OP.cit, p 3COLIN Frédéric, L'aptitude dans le droit de la fo - 
4 licenciement pour erreur de droit et  on deEn appel, annulation du jugement, et de la discisi".. -

pour inexactitude matérielle des faits, avec injonction de titularisation et de réintégration 

juridique et effective dans un délai de trois mois.", C.A.A, Marseille, N° 08MA00890, 

08/12/2009, in A.J.F.P, N°03, Paris, Mai-Juin, 2010, p 159. 
عبد الغفار إبراهيم موسى، التعويض النقدي لرصريد األجرازات االعتياديرة بعرد انتهراء الخدمرة، دار الكترب القانونيرة، القراهرة، -  5

 110،ص  2003
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، مرررررن ثرررررم تفررررررض مصرررررلحة اإلدارة 1ة معينرررررة مرررررن العجرررررزالموظرررررف معاشرررررا شرررررريطة بلوغررررره نسرررررب 
أكمررل وجرره بمررا يحقررق ذلررك الموظف مررؤهال صررحيا للقيررام بعملرره علررى كون  أن ي والمصلحة العامة  

، وفي هذا الصدد أقر قانون الوظيفة العمومية الصررادر 2المردودية المبتغاة في سير المرفق العام
والبقرراء فرري الوظيفررة اإلداريررة فرري آن واحررد ، شرررط اللياقررة الصررحية كشرررط للتوظيررف 1966سررنة 

، كمررا أقرررت المررادة األولررى مررن المرسرروم رقررم 3ن السررالف ذكرررهقررانو لل 25/3وهررذا بموجررب المررادة 
، المتعلررق بشرررط اللياقررة البدنيررة للقبررول فرري الوظررائف العموميررة وبتنظرريم اللجرران الطبيررة 66/144

يررة إلصرردار قرارهررا فرري هررذا القبيررل، وفرري أنه إذا فقد الصالحية يعرض الموظف علررى اللجنررة الطب 
 حية يفقررد الموظررف وظيفترره مررع مراعرراة اإلجررراءات القانونيررةالصرر  اقتررهحالررة صرردور القرررار بعرردم لي 

 .4المتطلبة لذلك
، لرررم يتضرررمن فررري طياتررره 06/03جررردير بالرررذكر أن قرررانون الوظيفرررة العموميرررة السررراري رقرررم 

لصحية، بل إكتفى فقط بالنص على توافر اللياقررة إجراء التسريح اإلداري الناجم عن عدم اللياقة ا
علررررى  75حيررررث نررررص القررررانون السررررالف ذكررررره فرررري المررررادة  ظيررررف،التو الصررررحية ضررررمن شررررروط 

افر فيه شروط السن والقدرة البدينة والذهنية، وكذا المررؤهالت المطلوبررة لاللتحرراق بالوظيفررة أن: تتو 
التسرررررريح اإلداري لعررررردم اللياقرررررة  ، بخرررررالف المشررررررع المصرررررري الرررررذي أقرررررر5المرررررراد اإللتحررررراق بهرررررا 

 .6الصحية

 
 62دة عطاء هللاا، مرجع سابق، ص بوحمي-  1
 .348بن عمران محمد األخضر، مرجع سابق، ص -  2
 .،المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، السالف ذكره 66/133األمر  ،من 25/3المادة -  3
الوظرائف  367للقبرول فري  ،المتعلق بشروط اللياقة البدنية 1966جوان  02،المؤرف في  66/144،من المرسوم  1المادة -  4

 .ملغى1966جوان  8،بتاريخ  46العمومية وبتنظيم اللجان الطبية، ج.ر عدد 
 .،المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، السالف ذكره 06/03،من األمر رقم  75المادة -  5
بالدولررة  369ن قررانون العرراملين المرردنيين ،المتضررم 1978لسررنة  47مررن القررانون رقررم  96أقرالمشرررع المصررري فرري المررادة -  6

يًا بقرار من المجلس الّطبي المختص وال يجوزفصل العامل لعدم مة صحبمصر، السالف ذكره، على أن:  تجثبت عدم الّلياقة للخد
 .انتهاء أجازته  "الّلياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية واالعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار 
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ال يجرروز قانونررا إحالررة أي موظررف علررى  يضررا علررى أنرره: ري أجزائرر قررد ذهررب مجلررس الدولررة ال
لجنررة التأديررب وهررو فرري حالررة مرضررية ألن العطلررة المرضررية تعلررق عالقررة العمررل، حيررث ال يوجررد 

 أصرريب برره المرردعي نتيجررة مررا المدعي أجحيل على لجنة التأديب...، حيررث أن بالملف ما يثبت أن
الّطبيررة  جنررةدعي عليها بعرض المرردعي علررى اللّ الم  لزاملحادث كان أثناء أداء عمله، مما يتعين إ

المطعررون فيرره  المركزيررة لتحديررد عجررزه المنسرروب للخدمررة، لررذا قضررى مجلررس الدولررة ب لغرراء القرررار
 .1وب للخدمةوإحالة المدعي على الجلنة الطبية المركزية لتحديد نسبة عجزه المنس

اء الوظيفررة، فرراإلدارة قررد ن أدعرره مرر أما إذا تعرض الموظف العمومي لعجز جسماني دائم يمن 
ح الموظرررف العمررررومي تسرررريحا أمررررا إذا تعررررض الموظررررف العمرررومي لعجررررز تكرررون مضرررطرة لتسررررري 

جسرررماني دائرررم يمنعررره مرررن أداء الوظيفرررة، فررراإلدارة قرررد تكرررون مضرررطرة لتسرررريح الموظرررف العمرررومي 
دارة فرراإلفررة، إذا تعرض الموظررف العمررومي لعجررز جسررماني دائررم يمنعرره مررن أداء الوظي تسريحا أما  

يررا لسرربب عرردم اللياقررة الصررحية تحررت قررد تكررون مضررطرة لتسررريح الموظررف العمررومي تسررريحا إدار 
رقابة هيئة الضمان االجتماعي التي تمنحه منحة المعاش وريع العجز مع كفالررة تكرراليف عالجرره 

 .2وفحوصاته
ف ؤال الرررذي يمكرررن طرحررره فررري هرررذا السرررياق، هرررو مررردى إمكانيرررة تثبيرررث الموظررر إال أن السررر 

 ص في حالة مرضية مستعصية؟ وهل يمكن تسريحه أم ال؟مترب ال
علررى أن: فترررة التررربص  90، بموجررب المررادة 06/03لقررد نررص فرري هررذا السررياق األمررر رقررم 

ف ذكررره، قررد أقرررت علررى مررن القررانون السررال 202، مع اإلشارة إلررى أن المررادة 3فترة خدمة فعلية...

 
قضية السريد  713  ، 10/09/2008،بتاريخ  698،فهرس رقم  45346قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم -  1

 ل.ع.ش، ضد وزارة الدفاع الوطني ، قرار غير منشور.
 355بن عمران محمد األخضر، مرجع سابق، ص -  2

 .336مقدم سعيد، مرجع سابق، ص  -
 .،المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، السالف ذكره 06/03م ،من األمر رق 90المادة -  3
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ويلررررة األمررررد، كمررررا يحررررددها التشررررريع الط رضرررريةأنرررره:  ال يمكررررن بررررأي حررررال أن تخررررول العطلررررة الم
 1المعمول... 

تأسيسرررا علرررى ذلرررك يستشرررف برررأن اإلدارة المسرررتخدمة تمتلرررك رخصرررة تقديريرررة واسرررعة علرررى 
مديررد فترررة ، قررد أقرررت تثبيترره، أو ت 06/03مررن األمررر  85الموظررف المتررربص ال سرريما أن المررادة 

إشررعار أو تعررويض وهررو مررا  برردون رحه التررربص لمرردة إضررافية مسرراوية لفترررة التررربص، وإمررا أن تسرر 
، لررذا إذا رأت اإلدارة أن الموظررف المتررربص غيررر مؤهررل صررحيا ولررم 2يتعررارض ومنطررق الضررمان

قررد يمارس فترة الخدمة الفعلية المحددة، ففي هذه الحالة يمكنها تمديد فترررة التررربص أو تسررريحه، و 
يرررة مررردة العطرررل عمومة الكررران مرررن األجررردى علرررى المشررررع الجزائرررري أن يحررردد فررري قرررانون الوظيفررر 

مي، خصوصا أن األمراض المزمنررة كالسرررطان أو المرضية طويلة المدى لحماية الموظف العمو 
 السل تحتاج إلى توضيح في مدة التداوي والعالج.

 و إلغاء الوظيفة  التخلي عن المنصبالثاني  الفرع 
   : التخلي عن المنصب أوال

للموظررف العمررومي فرري حالررة القيررام  06/03رخررص قررانون الوظيفررة العموميررة السرراري رقررم 
دمة بالعطل والغياب المدفوع األجر المنصوص عليها قانونا لرربعض األحرروال، وبخررالف ذلررك بالخ 

، إذا غاب الموظف بعررذر غيررر مبرررر، ف نرره يتعرررض للخصررم مررن راتبرره بمررا يتناسررب ومرردة الغيرراب
،فرر ن الموظررف الررذي 3يررةعموموباستثناء عن هذه الحاالت المنصوص عليهررا فرري قررانون الوظيفررة ال

يكون خارج هذا اإلطار يعتبر في وضةية المتخلي عررن منصررب عملرره، وهررو مررا يسررتدعي اإلدارة 
أن تبادر إلى تسريح الموظررف برردون الضررمانات المقررررة قانونررا ألنرره اتجرره برر رادة حرررة للتخلرري عررن 

 
 .ون السالف ذكرهالقان،من  202المادة -  1
 .،من القانون السالف ذكره 85المادة -  2
العموميررة،  384،المتضررمن القررانون األساسري العررام للوظيفررة  06/03،مررن األمرر رقررم  212مثرال ذلررك مررا نصرت عليرره المررادة  3

اسربات العائليرة المن أيرام كاملرة فري إحردى 03السالف ذكره، على ما يلي:  للموّظف الحق فري ييراب خراص مردفوع األجرر مدتره 
وفراة زوج الموظرّف  -زواج أحرد فرجروع الموظرّف  -ختران ابرن الموظرّف  -ازديراد طفرل للموظرّف  -زواج الموظرّف  - :اآلتيرة
 ."المباشرة للموّظف أو زوجه وفاة أحد الفجروع أو األصول أو الحواشي385
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المخولررة هررام والم، ممررا يسررمح بتقريررر شررطبه مررن تعررداد المسررتخدمين بسرربب ترررك الوظيفررة 1منصرربه
، أو بعررد 2لوظيفررة الترري بلررن أنرره نقررل إليهرراإليرره برردون سرربب مشررروع، أو بسرربب رفررض االلتحرراق با

 .3زوال فترة العطلة المرضية، أو عطلة الخدمة المرخصة قانونا
الموظررف عررن منصرربه يررؤدي إلررى مبررادرة اإلدارة  تبعا لذلك اعتبر المشرع الجزائري أن تخلرري

 من القانون الساري للوظيفة العمومية على أنه: 184مادة ت الث نصللتسريح اإلداري، حي 
عشررررة يومرررا متتاليرررة علرررى األقرررل، دون مبررررر مقبرررول، تتخرررذ  15  إذا تغيرررب الموظرررف لمررردة 

صرررب بعرررد اإلعرررذار وفرررق السرررلطة التررري لهرررا صرررالحيات التعيرررين إجرررراء العرررزل بسررربب إهمرررال المن 
لمسررررتخدمة أن تعررررذر الموظررررف رة اإلدالررررى الررررذا يتطلررررب ع 4كيفيررررات تحرررردد عررررن طريررررق التنظرررريم 

 8العمومي لاللتحاق بمنصبه الوظيفي، وهو ما جسده مجلس الدولة الفرنسرري فرري جلسررته بترراريخ 
ة ، حيث ذهب إلى أن رفض الموظف لاللتحاق بعد إعذاره شخصرريا يسررمح لررإلدار 51975أكتوبر  

، 6اإلجررراءات التأديبيررة اشرررةن مب باتخرراد اآلثررار المنطقيررة الترري تقضرري لقطررع الرابطررة الوظيفيررة برردو 
بالتررررالي فوضررررةية التخلرررري عررررن المنصررررب هرررري نتيجررررة بسرررريطة لمعاينررررة اإلدارة ورفررررض الموظررررف 
بمحررض إرادترره لاللتحرراق بالمنصررب، وهررو مررا يسررتدعي عليهررا أن تبررين بجررالء بمررا ال يقبررل الشررك 

 .7خلي عن المنصب مع تسبيب ذلك تسبيبا كافياوضةية الت 
ري إلررررى أن :  المسررررتأنف تررررم تسررررريحه بسرررربب ولررررة الجزائرررر الد مجلررررستجسرررريدا لررررذلك  اتجرررره 

 الغيابات

 
يفرة العموميرة علرى ضروء التشرريعات الوظ خرفري هاشرمي،  .- 280-279نقرال عرن مقردم سرعيد، مرجرع سرابق، ص ص -  1

 .223،ص  2010الجزائرية وبعض التجارب األجنبية، دار هومه، الجزائر، 
 .1539فرانسوا كزافييه، مرجع سابق، ص -  2
3174.DORD Olivier, OP.cit, p - 
 .رهلف ذك،المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، السا 06/03،من األمر  184المادة -  4
5 BEN SALAH Tabrizi, OP.cit, p 158.- 
6 159.-Ibid, p p 158- 
7 C.E, 11/12/1998, in PEISER Gustave, Droit de la fonction publique, 20ème édition, OP.cit, p  -

60. 
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، 001/98، تحررت رقررم 26/0/1998المتكررررة غيررر المبررررة، وأنرره وجهررت لرره إعررذارات يرروم 
، 003/98، تحررررررت رقررررررم 01/09/1998، وفرررررري 200/98، تحررررررت رقررررررم 29/08/1998وفرررررري 

لررزم إحالترره علررى المجلررس ال ي ب، و وبالتررالي تعتبررر هررذه الغيابررات غيررر المبررررة تخليررا عررن المنصرر 
 1ية، ومن ثم ف ن طلب المستأنف غير مؤسس الرديبي، وفقد الضمانات التأديب 

الواضررح أن هررذا اإلجررراء اإلداري الخطيررر المخررول لررإلدارة لتسررريح الموظررف برردون تطبيررق 
ا قد جعل القضاء اإلداري  يفرض رقابته على شروط ووضةيات تطبيررق هررذالضمانات التأديبية،  

روط قانونيرررة محرررددة(، ء بغيرررة تجسررريد حقررروق الررردفاع للموظرررف ع وجررروب اإلنرررذار وفرررق شررر جررررااإل
ومصلحة اإلدارة في تحقيق المصلحة العامة للمرفق العررام، لررذلك فرر ن اإلدارة مجبرررة فرري أن تأخررذ 

الوظيفررة، أو يلتحررق بالمنصررب مررع فرضررية تسررريحه عنررد عرردم  علررم الموظررف ب رادترره فرري أن يترررك
 .2ق بالخدمةاختصاص اإلدارة بتسريح الموظف مقيد بحالة عدم االلتحا  يجعلمما  التحاقه،  

لذلك ال يخول لإلدارة بأي حال من األحوال أن تصدر قرررار التسررريح لوضررةية التخلرري عررن 
ارة فرري اإلعررذار لاللتحرراق بالمنصررب، كمررا المنصررب، إال بعررد نفرراذ المرردة المحررددة مررن طرررف اإلد

وبرررا ومبلرررن للموظرررف المعنررري ويحتررروي علرررى خطرررورة اإلجرررراء مكت  دارةيتطلرررب أن يكرررون إعرررذار اإل
تخرررذ فررري صررردد شرررطبه مرررن تعرررداد مسرررتخدمي اإلدارة بررردون ضرررمانات فررري حالرررة عررردم احتررررام الم

 .3اإلعذار المبلن للموظف المعني
لرقابرررة علرررى شرررروط تطبيرررق اإلجرررراءات االسرررتثنائية لهرررذه الررردواعي فررررض القاضررري اإلداري ا

واجرررد ة مرررن طررررف اإلدارة، واعتبرررر القاضررري اإلداري الفرنسررري أن ت مثبتررر وال للتخلررري عرررن المنصرررب
الموظرررررف فررررري مكررررران العمرررررل ورفضررررره لضرررررمان أداء الخدمرررررة ال يعتبرررررر مرررررن قبيرررررل التخلررررري عرررررن 

ى عرردم مشررروعية شررطب ، كمررا ذهبررت محكمررة االسررتئناف اإلداريررة فرري هررذا السررياق إلرر 4المنصررب

 
ع. م،  392ضية   ،ق11/03/0201،بتاريخ  367،فهرس رقم   055751قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم-  1

 ضد القطاع الصحي لبراقي ، قرار غير منشور
 1540-1539فرانسوا كزافييه، مرجع سابق، ص ص -  2
3 61.-on, OP.cit, p p 60PEISER Gustave, Droit de la fonction publique, 20ème éditi - 
4 C.E 27/02/1981, Ibid, p 60. - 
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طبيررة تثبررث الحالررة المرضررية وعرردم ادة بشرره اإلطررارات لسرربب التخلرري عررن المنصررب بعررد التصررريح
، كما اتجهت كررذلك المحكمررة اإلداريررة بفرنسررا إلررى أن التبريرررات الطبيررة 1يفةالقدرة بااللتحاق بالوظ

لررررري عرررررن المضرررررللة لعررررردم االلتحررررراق بالمنصرررررب، تعتبرررررر مشرررررروعة لطلرررررب اإلطرررررارات بسررررربب التخ 
 .2المنصب

مجلرررس الدولررة الجزائرررري  اتجررهنصرررب تطبيقررا النحررراف اإلدارة فررري وضررةية التخلررري عررن الم
 إلى:

  أنرره مررن الثابررث مررن أوراق الملررف وأن قرررار التسررريح قررد اتخررذ والمسررتأنف عليرره فرري عطلررة 
ة مرضررية، وقررد أخبررر المسررتأنف عررن حررادث العمررل، إال أن المسررتأنف لررم يتبررع اإلجررراءات القانونيرر 

يياب غيررر مبرررر في  عليهللتصريح به لدى صندوق الضمان االجتماعي ، بل اعتبر المستأنف 
العررزل، بالتررالي فرر ن قرررار العررزل قررد اتخررذ وعالقررة العمررل  واتبررع اإلجررراءات التأديبيررة لينتهرري يقرررار

موقوفة بحادث العمل، ومن ثم فرر ن قرررار العررزل قرررار باطررل ومخررالف للقررانون، وقررد أصرراب قضرراة 
تأييررد القرررار عررين ا يت درجررة األولررى حينمررا قضرروا ب عررادة المسررتأنف عليرره فرري منصررب عملرره، ممرر ال

 .3المستأنف 
قررد اتجرره أيضررا مجلررس الدولررة الجزائررري علررى أن: ... سررند العطلررة تحصررل عليرره المسررتأنف 
عليررره بطريقرررة قانونيرررة عرررن طريرررق األمرررين العرررام للبلديرررة ويحمرررل اسرررم المسرررتأنفة، وحترررى وإن كررران 

المسررتأنف عليرره و ال مله يتح  نون يمنع إجراء العطلة أكثر من مرة...، لذا ف ن خطأ اإلدارة الالقا
عليه كان في عطلته منحررت لرره مررن اإلدارة المسررتخدمة...،  يستفيد منه المستأنف، وأن المستأنف

 .4لذا ف ن تغيب المستأنف عليه ما يبرره 

 
1 Juin 2011, p 178.-1/2011, in A.J.F.P, N°03, Paris, Mai18/0 C.A.A, Marseille, N° 10MA03227,- 
2 T.A, Nancy, N° 0901929, 25/01/2011, Ibid, p 179. 
قضررية "،  08/04/2010،بتراريخ  423،فهررس رقرم  559010قرررار مجلرس الدولرة الجزائرري، الغرفرة الثانيررة، رقرم  398-  3

 د ق.ن ، قرار غير منشور.ية، ضالمؤسسة االستشفائية المختصة باألمراض العقل
قضرية بلديرة القصربة، "،  08/04/2010،فهررس رقرم ،بتراريخ  054757قرار مجلس الدولة الجزائرري، الغرفرة الثانيرة، رقرم -  4

 .ضد السيد ب.ف ، قرار غير منشور
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رنسررري والجزائرررري، قرررد فررررض رقابتررره تأسيسرررا لمرررا سررربق ذكرررره يسرررتخلص القضررراء اإلداري الف
يهررا اإلدارة لتسررريح الموظررف العمررومي بطريقررة إنفردايررة أ إلتلجرر  علررى اإلجررراءات االسررتثنائية الترري

ون ضمانات بسبب وضةية التخلي عن المنصب، ومررا يجسررد ذلررك التطبيقررات القضررائية الترري ود
ق هررذا اإلجررراء الخطيررر فرري أثبتررت أحيانررا تعسررف اإلدارة وعرردم تقيرردها بالضرروابط الالزمررة لتطبيرر 

رع الجزائررري الضرروابط الترري تبرررز وضررةية المشرر حرردد مواجهررة الموظررف العمررومي، لررذا يحبررذ أن ي 
 في قانون الوظيفة العمومية، وال يخضعها للتنظيم الداخلي لإلدارة.  التخلي عن المنصب

 .إلغاء الوظيفة ثانيا :  
للوظيفررة ال يمثررل إلغرراء يفضرري إلررى   الشك أن أي تعديل قد يمس النطاق القانوني والمالي 

ضررري األمرررر أن يكرررون قرررد طررررأ علرررى الوظيفرررة إلغررراءا يقت  حيرررث التسرررريح مرررن الوظيفرررة العموميرررة،
ى يمكن من خاللها تسريح الموظفين بناء علررى صرردور تشررريعات تتضررمن فرري طياتهررا حقيقيا حت 

تصرربو الدولررة إلررى  إلغرراء الوظيفررة لتحقيررق المصررلحة العامررة، أو يكررون مناطهررا أهررداف اقتصررادية
 .1تحقيقها

القررانون السررابق الوظيفررة العموميررة سررواء فرري نون ي قرراإال أن المشرع الجزائري، لم يصدر فرر 
، المتضررمن قررانون الوظيفررة 06/03، أو األمررر رقررم 66/133أو القررانون  السرراري ع األمررر رقررم 

تررى ال يكررون مسررلك العمومية(، أيررة نصرروص قانونيررة تتضررمن اإلبعرراد وإلغرراء الوظيفررة العموميررة ح 
يكفرررل أحقيرررة العمرررل لكرررل مرررواطن  الرررذياعي المشررررع الجزائرررري متناقضرررا مرررع روت النظرررام االجتمررر 

علررى أنرره:  يتمتررع  85/59مررن المرسرروم  17، وهذا ما أكده المشرع الجزائري فرري المررادة 2جزائري 
 .3الموظفون بضمان االستقرار واألمن في وظيفتهم 

، نص على إلغاء الوظيفة العليا وهذا ألسباب واعتبررارات جدير بالذكر أن المشرع الجزائري 
ك يررتم تسررريح ل المةيررار األساسرري والضررابط الررذي يحكررم هررذه الوظررائف، لررذلتشررك بحيررثسياسررية، 

 
 149يحي قاسم علي سهل، مرجع سابق، ص -  1
 .لوظيفة العمومية، السالف ذكرهعام ل،المتضمن القانون األساسي ال 66/133األمر رقم -  2

 .،المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، السالف ذكره 66/03األمر رقم  -
 .ساسي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية، السالف ذكره،المتضمن القانون األ 85/59،من المرسوم  17المادة -  3
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مرررن المرسررروم  27اإلطرررارات العليرررا برررذات الوسررريلة التررري يرررتم فيهرررا تعييرررنهم، وقرررد نصرررت المرررادة 
ض الوظرررائف علرررى أن:  تنتهررري مهرررام أي ، المتضرررمن الشرررروط النوعيرررة اإلضرررافية لررربع90/226

 تين اآلتيتين:ريقي الط  عامل يمارس وظيفة عليا ب حدى
 بمبادرة من السلطة المخولة صالحية التعيين. -1
 .1بطلب من المعني  -2

مرررن  37عرررالوة علرررى ذلرررك نرررص المشررررع الجزائرررري علرررى إلغررراء الوظيفرررة العليرررا فررري المرررادة 
قائال:  .. إذا ألغيت الوظائف السامية التي   1985أوت    20المؤرف في    85/214المرسوم رقم  

، بالتررالي فرر ن هررامط السررلطة 2حذف الهيكل الررذي كرران يعمررل فيرره...أو    عمالكان يشغلها أحد ال
التقديرية الذي تتمتع به اإلدارة فرري التسررريح اإلداري للمرروظفين السررامين بسرربب إلغرراء الوظيفررة أو 

الرئاسررية الررذي بموجبرره تتخررذ الحكومررة قرررار نهايررة تعديلها، ما هو إال مظهر من مظاهر السررلطة  
التررري فين دون أن يرتكبررروا أي خطرررأ لهررردف تحقيرررق المصرررلحة العامرررة لمررروظمرررن امهرررام هرررذه الفئرررة 

يقتضرررريها المرفررررق العررررام، مررررن ثررررم يجررررب علررررى الدولررررة ومؤسسرررراتها أن تراعرررري فرررري ذلررررك القرررروانين 
ظ المررروظفين السرررامين بررررتبتهم والتنظيمرررات المعمرررول بهرررا فررري هرررذا المجرررال، ناهيرررك علرررى احتفرررا

 .3األصلية ولو كان زائدا
جليررا، بررأن تسررريح المرروظفين السررامين فرري الجزائررر لرره وجررود شرركلي  نيتبرري كررره ممررا سرربق ذ

وصرروري فقررط ال غيررر ألن شرراغلها الررذي سرررت يعرراد إدماجرره فرري سررلك وظيفترره األصررلية والترتبررة 
 المستحقة له مع احتساب مدة األقدمية في الترقية.

 
،الررذي يحرردد حقرروق العمررال الررذين يمارسررون وظررائف عليررا فرري  الدولررة  09/226رقررم ،مررن المرسرروم التنفيررذي،  27المررادة -  1

 .وواجباتهم، السالف ذكره
العمرال الرذين يمارسرون  وظرائف  ،المتضرمن حقروق  1985أوت  20،المرؤرف فري  85/214،مرن المرسروم رقرم  37المرادة -  2

 1985أوت  21،بتاريخ  35عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، ج ر عدد 
 150-149بوحميدة عطاء هللاا، مرجع سابق، ص ص  -

تعيرين  405،المتضرمن  89/178مثال ذلك التخفيض من عدد المصالح الوزارية كما حدث بموجب المرسوم الرئاسري رقرم -  3
 .، السالف ذكرهأعضاء الحكومة
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المرفقيررة مية لعمو ، المتضمن أحكام قانون الوظيفة ا1984جانفي سنة    26ا أقر قانون  كم
ء رأي اللجنة التقنية المتسرراوية األعضرراء، ويقتضرري إلى أن الوظيفة ال يمكن إلغاءها إال بعد إبدا

كمبدأ عام في الجماعات المرفقيررة أن تعلررن الموظررف ب لغرراء الوظيفررة، وفرري ذات الوقررت الوظيفررة 
، لررذلك يتكفررل غلهان يشرر دة الترري سرريعين فيهررا بررنفس الرتبررة فرري حالررة إلغرراء الوظيفررة الترري كرراالجديرر 

ة بتعيررين الموظررف فرري الوظيفررة الجديرردة بسرربب إلغرراء المركررز الرروطني للوظيفررة العموميررة اإلقليميرر 
 .1الوظيفة التي كان يشغلها الموظف سابقا

 فقدان الجنسية  ثالثا :
متها وحسن سير مرافقها، يخول لكررل دولررة أن تضررع مررا تررراه بغية تجسيد الوالء للدولة وسال

يما أن ذلررك يمثررل نرردرج ضررمن مبرردأ السرريادة الوطنيررة المعترررف بهررا دوليررا، السرر وط ت ن شر مناسبا م
مظهرا من مظاهر االستقالل الوطني، من ثم ال يمكن ألي شخص أن يشررغل الوظيفررة العموميررة 

ء مررن ذلررك أجررازت بعررد الرردول أن تسررتعين برربعض الشرراغرة، إال بحصرروله علررى الجنسررية، واسررتثنا
 سررية لتررولي بعررض الوظررائف وهررذا بغرررض االسررتفادة مررن خبررراتهمالجن زون األجانررب الررذين ال يحررو 

الفنية بصفة مؤقتة واستثنائية نظرررا لقلررة هررذه الكفرراءات علررى المسررتوى المحلرري، إال أن هررذه الفئررة 
ضررررعون لنظررررام التعاقررررد الفررررردي أو مررررن األجانررررب ال تتمتررررع بصررررفة الموظررررف العمررررومي، بررررل يخ 

 .2ين المعنيتيندولت ف الالجماعي والذي عادة ما يقع ب شرا
، علررى 66/133تأسيسا على ذلك اتجه المشرع الجزائري في قانون الوظيفة العمومية رقررم 
 ، على  25/1فرض الجنسية الجزائرية كشرط لاللتحاق بالوظيفة العمومية، حيث نصت المادة 

 ألي شخص أن يعين في وظيفة عمومية:أنه:  ال يمكن  

 
1 159.-BEN SALAH Tabrizi, OP.cit, p p 158 - 
 385-384، ص ص سابق بن عمران محمد األخضر، مرجع-  2
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األقرررررل، مررررع االحتفررررراظ باألحكرررررام ة منرررررذ عرررررامين علررررى ائريرررر الجز إذا لررررم تكرررررن لديرررره الجنسرررررية  -1
، كمررا اشررترط المشرررع شرررط األقدميررة للجنسررية فررري 1أدنرراه...  75المنصرروص عليهررا فرري المررادة 

 على أن :   ال تطبق على: 75القانون السالف ذكره، حيث نص في المادة 
 لتحرير،ات اي كفاألشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الجزائرية بسبب مشاركتهم ف -1 
األشررخاص الررذين يتبعررون الوظيفررة العموميررة عنررد ترراريخ نشررر هررذا األمررر ويثبثررون اكتسررابهم  -2

، وفقرررا للمرررادة 85/59، وكرررذلك نررص المرسررروم رقررم 19662ديسرررمبر  31للجنسررية الجزائريرررة فرري 
 أتي:ألحد أن يوظف في مؤسسة أو إدارة عمومية إال إذا توافر فيه ما ي على أنه:  ال يحق    31
عررالوة علررى ذلررك أقررر قررانون الوظيفررة العموميررة السرراري رقررم  3أن يكررون جزائررري الجنسررية... -1
على أنه:   ال يمكن أن يوظررف أيررا كرران فرري وظيفررة عموميررة مررا لررم   75، بموجب المادة  06/03

 تتوافر فيه الشروط اآلتية:
لف ذكرررره السرررانون مرررن القرررا 216، ناهيرررك علرررى أن المرررادة 4أن يكرررون جزائرررري الجنسرررية..  -1 

 ج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :أقرت على أن:  ينت 
، لرررذا تعتبرررر الجنسرررية الجزائريرررة شررررطا واجرررب للررردخول 5فقررردان الجنسرررية أو التجريرررد منهرررا..  -1 

يفررة تمرار فيهررا، فرر ذا فقررد الموظررف العمررومي جنسرريته بعررد التحاقرره بالوظللوظيفررة العموميررة واالسرر 
 ريحا إداريا.للحاالت المحددة قانونا ، ف نه يقتضي األمر تسريحه تس وفقا

 
 
 

 
 .،المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، السالف ذكره 66/133،من األمر  25/1المادة -  1
 .،من القانون السالف ذكره 75المادة -  2

 27جع سابق، ص حجر فؤاد، مر  -
 .ت العمومية، السالف ذكرهدارا،المتضمن القانون األساسي لعمال المؤسسات واإل 85/59،من المرسوم  31المادة -  3
 .،المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، السالف ذكره 06/03،من األمر رقم  75المادة -  4
دمران ذبريح  .- من القرانون األساسري العرام للوظيفرة العموميرة، السرالف ذكرره،المتضر 06/03،مرن األمرر رقرم  216المرادة -  5

 .69عاشور، مرجع سابق، ص 
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 التسريح القضائي للموظف العمومي )كأثر للحكم الجزائي(   المبحث الثاني
رة مؤسسررراتها، إال أن هرررذا برررالرغم أن الموظرررف العمرررومي وسررريلة مرررن وسرررائل الدولرررة فررري إدا

لعقوبة جزائية إذا ارتكب جريمررة مررن الجرررائم خير األ يحول بأي حال من األحوال أن يتعرض هذا
عليهرررا قرررانون العقوبرررات، لرررذلك يسرررتلزم األمرررر فررري غالرررب األحيررران تسرررريح الموظرررف التررري يعاقرررب 

تررروافر فيررره ، وإنهررراء مهامررره مرررن الخدمرررة إذا صررردر ضرررده حكرررم جزائررري ت 1العمرررومي بحكرررم قضرررائي
ب المصررررلحة العامررررة الترررري تغليرررر علررررى الشررررروط المحررررددة لتطبيررررق العقوبررررة الجزائيررررة عليرررره حفاظررررا 

 .2تقتضيها الوظيفة العمومية
لرررئن كررران األصرررل هرررو اسرررتقالل الررردعوى الجزائيرررة عرررن الررردعوى التأديبيرررة، إال أن الواقرررع قرررد 

مررة الجزائيررة علررى النظررام فرررض نفسرره علررى التقرراء النظررامين، ولررم يعررد هنرراك شررك فرري تررأثير الجري 
اجده في الوظيفة يتأثر بأصررداء الحكررم الجزائرري وتو  موميالتأديبي، بالتالي ف ن مركز الموظف الع

ى هذا األخير على عقوبة تكميلية أو تبةية تفاديا ألي ضرر قد يحرردث للمرفررق العررام، سواء انطو 
تهرررا مرررن دون أن ينطرررق بهرررا أو طبقتررره اإلدارة المسرررتخدمة بقررروة القرررانون حفاظرررا علرررى مصرررلحة هيئ 

 .3ة تبةيةعقوب ئي كالقاضي الجزائي أو يتضمنها الحكم الجزا
تبعا لذلك يكتسي الحكم الجزائي أهمية بالغررة وبحجيررة مررا قضرري برره أمررام اإلدارة المسررتخدمة 
إذا اسررتوفى الشررروط المحررددة لتطبيقرره فرري مواجهررة الموظررف العمررومي، وه األمررر الررذي ثررار فيرره 

كرررم الح  ا أنلترررزام اإلدارة المسرررتخدمة بالحجيرررة المقرررررة للحكرررم الجزائررري، السررريمتسررراؤل عرررن مررردى ا

 
استعمال مصطلح التسرريح القضرائي ألن المشررع الجزائرري أدرج ضرمن العقجوبرات الّتكميليرة فري قرانون  العقوبرات: العرزل  تم-  1

 06/23يررًا مررن الوظيفررة العموميررة فرري الجررنح، وهررذا وفقررًا للقررانون رقررم وجوبيررا مررن الوظيفررة العموميررة فرري الجنايررات، والعررزل جواز 
،يتضمن قانون العقوبات، ج.ر  1966جوان  18،مؤرف في  66/156دل والمتمم لألمر ،المع  2006ديسمبر    20،المؤرف في  

 .2006ديسمبر  24،بتاريخ  84عدد 
ائي دراسرة مقارنرة لتشرريعات الخدمرة المدنيرة والعسركرية فري صالح ناصر العتيبي،  انتهاء خدمة الموظف بسبب الحكم الجز -  2

 .141،ص  2005مارس ويت، ،الك 1الكويت ، مجلة الحقوق ، العدد 
 .26بن منصور نجات، مرجع سابق، ص -  3
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ه الموظررف العمررومي، والترري يمكررن أن تسرراعد الجزائي يعتبر مظهرا ودليال عن الوقررائع الثابتررة تجررا
 .1اإلدارة في بناء دليلها واتخاذ القرار المناسب في هذا القبيل

 ذا المبحث إلى:انطالقا مما سبق ذكره سيتم التطرق في ه
 .ول(ب األعالقة الجريمة الجزائية والخطأ التأديبي عالمطل -
 الحكم الجزائي وآثاره على الموظف العمومي ع المطلب الثاني(. -
 حجية الحكم الجزائي امام السلطة التأديبية ع المطلب الثالث(. -

 الخطأ التأديبيبعالقة الجريمة الجزائية  المطلب األول
 كانررهتقرة أن الخطررأ التررأديبي مسررتقل عررن الجريمررة الجزائيررة مررن ناحيررة أر أقرررت المبررادئ المسرر 

لنظرررام الترررأديبي عرررن النظرررام اصرررة وطبيعتررره المميرررزة، ولرررم يعرررد هنررراك خرررالف حرررول اسرررتقالل االخ 
الجزائررري حترررى إن ترررم ارتكابهمرررا فررري آن واحرررد مرررن طررررف الموظرررف العمرررومي، لرررذلك عررررف الفقررره 

امتنررراع يرتكبررره الموظرررف ويجرررافي بررره واجبرررات منصررربه ، الخطرررأ الترررأديبي علرررى أنررره: كل فعرررل أو 
ر لررره ... كرررل عمرررل خرررارجي إيجرررابي أو سرررلبي نرررص عليررره القرررانون وقرررر  هررري :ئيرررة والجريمرررة الجزا

عقوبررة جنائيررة...، أو هرري فعررل غيررر مشررروع صررادر عررن إرادة جنائيررة يقرررر لرره القررانون عقوبررة أو 
 تدابير احترازية .

فعرررل وانطررروى عرررن ذلرررك الفعرررل خطرررأ ترررأديبي وجريمرررة  بالترررالي إذا ارتكرررب الموظرررف عمرررومي
انيرررة ألمرررر ال يخرررل باسرررتقالل كرررل منهمرررا عرررن اآلخرررر برررالرغم مرررن إمكذا ا، فهررر جزائيررة فررري آن واحرررد

 .2ارتباط وتأثير كل منهما باآلخر
على ضوء ما سبق ذكره، سيتم إبراز مدى استقالل الجريمة الجزائية عررن الخطررأ التررأديبي ع 

ثرراني(، ع الالفررر جزائيررة عررن المسررؤولية التأديبيررة عبيان مدى استقالل المسررؤولية الالفرع األول(، ثم ت 
 ثم تحديد العالقة بين العقوبة الجزائية والعقوبة التأديبية ع الفرع الثالث(.

 
 

 .215- 214مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص ص -  1
 .51يد، منصور محمد أحمد، مرجع سابق، ص عبد العظيم عبد السالم عبد الحم-  2
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 استقالل الجريمة الجزائية عن الخطأ التأديبي:    الفرع األول
عتبررارات تصررب فرري بوتقررة المسررؤولية يسررتقل النظررام التررأديبي عررن النظررام الجزائرري ألسررباب وا 

عمررومي جريمررة جزائيررة مررن جرررائم قررانون العقوبررات ف نرره ف اللموظرر والغايررة واألسرراس، فرر ذا ارتكررب ا
م جزائيررررا دون اإلخررررالل بالمسرررراءلة التأديبيررررة الترررري تبرررررر بررررالخروج علررررى مقتضررررى الواجررررب يحرررراك

لتي يرتكبها الموظررف العمررومي الوظيفي إن تطلب األمر ذلك، السيما أن معظم الجرائم الجزائية ا
إلى متابعته جزائيا وتأديبيا في آن واحد، وهو مررا ؤدي  قد ت سواء داخل  نطاق الخدمة أو خارجها  

 .1استقالل الجريمة الجزائية عن الخطأ التأديبييجسد  
تأكيرردا لررذلك ذهررب مجلررس الدولررة الجزائررري فرري إحرردى مبادئرره أن :  حكررم البررراءة الصررادر 

 اصررلةى مو العررام الررذي كرران محررل متابعررة جزائيررة ومتابعررة تأديبيررة، ال يررؤثر علرر لمصررالح الموظررف 
 .2ث في حقه الخطأ المهني إجراءات إحالته على الهيئة التأديبية ومعاقبته إذا ثب 

بعرررد مباشررررة المتابعررررة  تحفظيررراعمومرررا يمكرررن لرررإلدارة أن توقرررف الموظرررف العمرررومي توقيفرررا 
طرف وكيررل الجمهوريررة، ويررتم إجررراء التوقيررف فرري مواجهررة الجزائية وتحريك الدعوى العمومية من  

ائيررة، ففرري رف السررلطة الترري تملررك صررالحية التعيررين بعررد المتابعررة الجز مررن طرر ومي الموظررف العمرر 
هائيررا بحكررم ن حالررة إذا كانررت المتابعررة الجزائيررة قررد أثررارت خطررأ مهنيررا، ثررم بعررد ذلررك أديررن الموظررف 

ف إذا مرررا تمرررت متابعررررة الموظرررف جزائيرررا، وبعررررد أن تسرررررحه، بخرررال اإلدارةجزائررري، فيتعرررين علرررى 
ر حكررم لتأديبي تبررين عرردم تحقررق الخطررأ التررأديبي، ف نرره يتعررين صرردو لس االمج التحقيق الذي يجريه 

جزائررري نهرررائي يفضررري ببرررراءة الموظرررف وعررردم ثبررروت األفعرررال المنسررروبة إليررره، كررري تقررروم بعرررد ذلرررك 
 .3صبهالسلطة التي لها صالحية التعيين ب دماج الموظف في من 

 
 .49عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني، مرجع سابق، ص -  1
،المشررار إليرره لرردى، مجلررة  مجلررس  14/11/2007،بترراريخ  039009ار مجلررس الدولررة الجزائررري، الغرفررة الثانيررة، رقررم قررر -  2

 .61،ص  2009،الجزائر،  09الدولة، العدد 
3 s effets de la discision judiciaire sanctionnant les poursuites pénales en NASRI Hafnaoui, "Le -

droit algérien sur relation de travail", Revue du Conseil d'Etat, N° 06, Alger, 2005, p 57. 
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نواحي نررذكرها علررى النحررو  عدة ي فيجدير بالذكر أن الجريمة الجزائية تختلف عن الخطأ التأديب 
 اآلتي بيانه:

 من حيث اإلجراءات: -
أقررر كررل مررن الفقرره والقضرراء علررى تتخررذ الجريمررة الجزائيررة والخطررأ التررأديبي اسررتقالال تمررا فرري 

فرررر ن اإلدارة المسررررتخدمة ب مكانهررررا أن اإلجررررراءات لتحديررررد المسررررؤولية المتعلقررررة لكررررل منهمررررا، لررررذا 
ة التأديبيرررة انطالقرررا مرررن قاعررردة أن   الجنرررائي ال يوقرررف سررراءلوالمتتصررررف فررري التحقيرررق الترررأديبي 

تررأديبي  مررن ثررم فرر ن مباشرررة المتابعررة الجزائيررة ال توقررف التصرررف فرري شررق اإلجررراءات التأديبيررة ال
بموجررب سررلطتها التقديريررة أن تأجررل  الستقالل كل منهمررا فرري اإلجررراءات، ومررع ذلررك يمكررن لررإلدارة

الجزائرري النهررائي لكرري تبررت فرري قرارهررا بالتسررريح إذا حكررم ر الالبررت فرري الموضرروع إلررى غايررة صرردو 
األمررررر ذلررررك ، إال أنرررره ال يترتررررب علررررى التحقيررررق القضررررائي جريمررررة جزائيررررة أو السررررير فرررري تطلررررب 

 ما مستقل ب جراءاته.وقف إجراءات سير المتابعة التأديبية ألن كل منه   المحاكمة ضرورة
 من حيث الوصف والتكيف: -

ديبي في وصررفها القررانوني، وهررذا نظرررا النفصررال كررل الخطأ التأمن    ائيةتختلف الجريمة الجز 
منهما بقانون خاص ومستقل عررن اآلخررر، لررذلك ال يجرروز أن يوصررف الخطررأ التررأديبي باألوصرراف 

موظرررف العمرررومي تقرررع علرررى إخاللررره الترري حرررددها قرررانون العقوبرررات للجريمرررة، السررريما أن متابعررة ال
تررالي ال يجرروز اسررتعارة أوصرراف الجريمررة الجزائيررة نظرررا بال عررام،بالتزاماترره الوظيفيررة فرري المرفررق ال

، وهررذا مررا أكررده المشرررع الجزائررري بمقتضررى المررادة 1تالف الوصررف القررانوني الرروارد لكررل منهمرراالخرر 
علررى أن : يشرركل كررل تخررل  ، حيررث نررص06/03مررن قررانون الوظيفررة العموميررة السرراري رقررم  160

طأ أو مخالفة من طرررف الموظررف أثنرراء أو كل خ ط، و عن الواجبات المهنية أو المساس باالنضبا

 
   .–37بن عمران محمد األخضر، مرجع سابق، ص -  1
 2012، بجايررة، 02وبرة الجزائيررة ، المجلرة األكاديميررة للبحرث القررانوني، العردد زيراد عررادل،  تسرريح الموظررف العمرومي كررأثر للعق 

 2-260،ص ص 
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امرره، خطررأ مهنيررا ويعرررض مرتكبرره لعقوبررة تأديبيررة دون المسرراس عنررد االقتضرراء بمناسرربة تأديررة مه
 .1بالمتابعة الجزائية 

 من حيث الهدف: -
قيررام المسررؤولية الجزائيررة عررن الهرردف الررذي تصرربو   ال ريب في اخررتالف الهرردف المررؤدي إلررى

دي فرري النهايررة ، حيررث يكمررن الفررارق بينهمررا فرري أن المسررؤولية الجزائيررة تررؤ يبيررةلتأدإليرره المسررؤولية ا
إلررررى مكافحررررة الجريمررررة وحمايررررة مصررررلحة الجماعررررة فرررري تفحررررل الجريمررررة فرررري المجتمررررع، بخررررالف 

رفررق العررام بانتظررام واطررراد عررن طريررق ردع المسررؤولية التأديبيررة فغايتهررا هرري كفالررة حسررن سررير الم
 .2بية خالل ارتكابهم لألخطاء التأديبيةتأدي ت الالموظفين بتوقيع العقوبا

يتضح مما سبق بأن الجريمة الجزائية تستقل عن الخطأ التأديبي غير أن ذلك ال يمنررع مررن 
مكانهررا أن تسررتغل أدلررة تأثير الجريمة الجزائية في المجال التأديبي، حيث أن اإلدارة المستخدمة ب 

 بي تجاه الموظف العمومي.تأدي أ الومعلومات الجريمة الجزائية في تكييف الخط
 .استقالل المسؤولية الجزائية عن المسؤولية التأديبية:  الفرع الثاني

يتعرررررض الموظررررف العمررررومي للمسررررؤولية الجزائيررررة إذا ارتكررررب جريمررررة جزائيررررة، كمررررا تثبررررت 
وقررد ب خطأ تأديبي، مما يترتررب عنرره اسررتقالل كررال المسررؤوليتين بررذاتهم، المسؤولية التأديبية بارتكا

، باعتبار أن الخطأ التأديبي هو تهمررة توقف المسؤولية التأديبية عن نتيجة المسؤولية الجزائيةال ت 
قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجزائيررة، وهررذا االسررتقالل واالنفصررال قررائم حتررى ولررو كانررت هنرراك 

أنرره:  علررى هبررت جريمتين، وهذا ما أكدته المحكمة اإلداريررة العليررا فرري مصررر، حيررث ذترابط بين ال
اء بالفصررل أو بمررا هررو أقررل دون انتظررار لنتيجررة ولررئن كانررت لررإلدارة أن توقررع العقوبررة التأديبيررة سررو 

المحاكمة الجنائية مادام قائم لديها السبب المبرر لهذه العقوبة واقتنعررت بالرردليل علررى صررحته، إال 

 
 ،المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، السالف ذكره 06/03،من األمر رقم  601ادة الم-  1
 52عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني، مرجع سابق، ص -  2

 261زياد عادل، مرجع سابق، ص  -
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لمحاكمررة التأديبيررة فرري انظررر ا قد ترى من المالئم انتظار الفصل في المحاكمررة الجنائيررة قبررل الأنه
 .1لتقديرية ولكن تلك المالئمة متروكة لسلطتها ا

تطبيقا لذلك ذهب  مجلس الدولة الجزائري في إطار إدانة موظف بحكررم جزائرري عررن جنحررة 
ة في حالة سرركر يتنررافى مررع المهررام الموكلررة السياقة في حالة سكر...، إلى أن:  ضبط قائد السيار 

 سرررواء كانررت أثنررراء تأديترره الوظيفرررة، أو خررارج ذلرررك تجعررل مرررن سرركر حالرررةإليرره، ألن السرررياقة فرري 
السررررائق غيررررر مؤهررررل للسررررياقة ونقررررل المرررروظفين، والسررررهر علررررى سررررالمتهم أثنرررراء عمليررررة النقررررل...، 

لتأديررب التررري اقترحررت تسرررريحه، وبالتررالي فرر ن المسرررتأنف، قررد أحررال المسرررتأنف عليرره علرررى لجنررة ا
 2مبرر وطبقا للقانون...   جاء لغاءوعليه ف ن القرار المطعون فيه باإل

فضررال عررن ذلررك اتجرره مجلررس الدولررة علررى أنرره:  رغررم وجررود حاليررا طعررن بررالنقض فرري حكررم 
جزائرري الررذي أدان المرردعي باألفعررال المرتكبررة مررن طرفرره وهررو قاضرري التحقيررق، فهررذا يشرركل فعررال 

اسرري للقضرراء، األسنون من القا 23إخالل بواجباته المهنية، وهذا ما أشارت إليه المادة تقصيريا و 
قيد في كل الظررروف بسررلوك يليررق بشرررف وكرامررة والتي أشارت إلى أن  يجب على القاضي أن يت 

ومهنته ، وبما أن هذه المادة جد واضحة وتبين على أن القاضي ينبغي أن يكررون لرره سررلوك يليررق 
 ي أنلقاضرر مررن نفررس القررانون علررى ا 7المهنة حتى خارج عملرره، كمررا تشررير المررادة  بشرف وكرامة  

الماسررة بحيرراده واسررتقالليته،...  والسررلوكياتيلتزم في كل الظروف بواجب التحف  واتقاء الشبهات 
وبالترررالي فررر ن الطعرررن برررالنقض غيرررر مؤسرررس، ممرررا يتعرررين التصرررريح برفضررره وتحمرررل المصررراريف 

 .3 القضائية على عاتق المدعي
مرررن الجمرررع برررين  يمنرررعال  تبعرررا لرررذلك فررر ن اسرررتقالل الجريمرررة الجزائيرررة عرررن الخطرررأ الترررأديبي

، حيررث بعررد إدانررة الموظررف العمررومي بعقوبررة جزائيررة يخررول المسئولين دون أن يعتبررر ذلررك ازدواجررا
 

 .244سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -  1
قضررية السرريد "،  11/03/2010،بترراريخ  308،فهرررس رقررم  053988 ، رقررمقرررار مجلررس الدولررة الجزائررري، الغرفررة الثانيررة-  2

 .)رئيس المجلس الشعبي لبلدية سطيف، ضد أ. ب ، عقرار غير منشور
قضية السيد رئيس "،   11/03/2010،بتاريخ    308،فهرس رقم    053988قم  قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، ر - 3

 .)ب ، عقرار غير منشور ضد أ.المجلس الشعبي لبلدية سطيف، 
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لإلدارة المستخدمة مساءلته تأديبيا واتخرراذ اإلجررراءات الالزمررة عمررا أترراه مررن فعررل جزائرري أدى إلررى 
ظررف العمررومي، فرر ن المو هررام حررداث خطررأ تررأديبي، كمررا أنرره إذا وقعررت مخالفررة إداريررة أثنرراء أداء مإ

الته للمحاكمة الجزائية نتيجررة لمررا برردر منرره عررن الفعررل ذلك ال يمنع بأي شكل من األشكال من إح 
، وهررذا مررا أكررده المشرررع الفرنسرري، حينمررا نررص فرري قررانون الوظيفررة العموميررة بموجررب المررادة 1ذاترره
ممارسررة سرربة بمناعلررى أن   كررل األخطرراء المرتكبررة مررن طرررف الموظررف فرري نطرراق عملرره أو  29

لمتابعررة الجزائيررة  ،اسررتنادا علررى ذلررك فرر ن أي مهامه، تفرض عليرره عقوبررة تأديبيررة دون اإلخررالل با
فعرررل يرتكبررره الموظرررف العمرررومي يمكرررن أن يفضررري للمتابعرررة التأديبيرررة، وال يمكرررن أن يشررركل سرررببا 

يبي تررأد خطررأ ائيررة، كمررا يمكررن أن يرتررب الفعررل متابعررة جزائيررة مررن دون أن يثيررر أيللمتابعررة الجز 
  وهذه الحالة قليال ما تتحقق.

إال أن هررذا االسررتقالل القررائم بررين كررال المسررؤوليتينع الجزائيررة و التأديبيررة(، لرريس مطلررق ألن 
كرررم الجزائررري، ممرررا قرررد اإلدارة المسرررتخدمة ال يمكنهرررا أن تنفررري المسرررؤولية الجزائيرررة التررري أقامهرررا الح 

 وميالعموظف يترتب ب قامة المسؤولية التأديبية تجاه الم
بالتررالي هنرراك اسررتثناءات علررى اسررتقالل كررل مررن المسررؤولية التأديبيررة والجزائيررة، ففرري حالررة 
المتابعررة  الجزائيررة بنرراء علررى إفشرراء السررر المهنرري، فرر ن الرردعوى التأديبيررة يررتم توقيفهررا إلررى غايررة 

لرردعوى من اكل  للقضاء الجزائي ألن الفعل الذي تم ارتكابه لديه عالقة وطيدة فيالحكم النهائي  
لمشررررع الفرنسرري علرررى أنرره  فررري حالررة خطرررأ التأديبيررة والررردعوى الجزائيررة، وفررري هررذا الصررردد نررص ا

جسيم مرتكب من طرف الموظف ينطوي على عدم احترررام الواجبررات المهنيررة، أو أي مخالفررة فرري 
 علررى تكررب هررذا الخطررأ يررتم توقيفرره مررن طرررف السررلطة التأديبيررة ويررتم إحالتررهفرر ن مر ، القررانون العررام

ألجررل غيررر محرردد وهررذا مررا أكدترره جلررس التررأديبي ، غيررر أن إجررراء التوقيررف ال يمكررن ممارسررته الم
محكمة االستئناف اإلدارية بليون في فرنسا، حيث ذهبررت إلررى أن رئرريس المجلررس الشررعبي البلرردي 

امرره لمرردة غيررر محررددة أو ألجررل غيررر مسررمى فرري إطررار شرركوى ال يمكنرره توقيررف موظررف عررن مه
 خارج نطاق الخدمة.تكب  ل ار مقدمة عن فع

 
 209- 208مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص ص -  1



 تسريح الموظف العمومي بالطريق غير التأديبي                 األولالفصل 

- 33 - 

تأسيسا لما سبق ذكره يتضح  استقالل كررل مررن المسررؤولية الجزائيررة عررن المسررؤولية التأديبيررة 
 ألن البررراءة مررن التهمررة الجزائيررة ال تعنرري إفررالت الموظررف وعرردم قيررام مسررؤوليته التأديبيررة، كمررا أن

 هذا 
إمكانيررة الجمررع بينهمررا  ل مررنحرروااالستقالل القائم بين المسؤوليتين ال يمنع بأي حررال مررن األ

 ون أن يعتبر ذلك ازدواجا في المسؤولية.إذا توافرت مقتضيات ذلك د
 .استقالل العقوبة الجزائية عن العقوبة التأديبية:    الفرع الثالث

بررررة التأديبيررررة كجررررزاء، إال أنهمررررا يسررررتقالن رغررررم تشررررابه وتقررررارب العقوبررررة الجزائيررررة مررررع العقو 
 ديد من النواحي ومن أبرزها:الع ض فيويختلفان عن بعضهم البع

 نطاق تطبيق العقوبرة: -
تطبررق العقوبررة الجزائيررة علررى كررل األشررخاص، سررواء تعلررق األمررر بررالموظفين الررذين ارتكبرروا 

الجزائيررة بغررض النظررر عررن مخالفررات جزائيررة، أو غيررر المرروظفين، والعبرررة هنررا هرري بوقرروع الجريمررة 
ارجها، بخررالف العقوبررة التأديبيررة الترري جرراءت أو خ دمة  ما إذا تم ارتكاب الجريمة داخل نطاق الخ 

ى كل من أخل بواجبات الوظيفة، بالتالي توقع علررى مررن تترروافر فيرره صررفة الموظررف لكي توقع عل
 العمومي فقط.

 سبب توقيع العقوبة:
فرري خرراص بهررا، فررأي فعررل مررن شررأنه أن يثيررر أخطرراء تتحلررى العقوبررة التأديبيررة بطررابع وظي  -

لنظر نطرراق الخدمررة، فرر ن األمررر يسررتوجب توقيررع عقوبررة تأديبيررة برراارج نررت خرر تأديبيررة حتررى ولررو كا
إلى ارتباط مثل هذه األفعال بالوظيفة الممارسة، أما فيما يتعلق بالعقوبة الجزائية فهي تشررمل كررل 

ات سرررواء ترررم ارتكابررره فررري نطررراق الخدمرررة، أو خطرررأ جزائررري نرررص عليررره المشررررع فررري قرررانون العقوبررر 
قوبرررة بيرررة لررريس لهرررا أي ترررأثير علرررى العقوبرررة الجزائيرررة، بخرررالف العتأدي ة الخارجررره، بالترررالي فالعقوبررر 

الجزائية ف نه ال توجررد أي أحكررام تشررريةية أو تنظيميررة تمنررع اإلدارة مررن القيررام باتخرراذ قرررار مسرربب 
 ة في مواجهة الموظف العمومي.بسبب عقوبة جزائية لتوقيع العقوبة التأديبي 

 



 تسريح الموظف العمومي بالطريق غير التأديبي                 األولالفصل 

- 34 - 

 سلطة إصدار العقوبة: -
يرررة فررري الغالرررب مرررن طررررف السرررلطة التأديبيرررة، أو مجرررالس تأديبيرررة ديب التأوبرررة تصررردر العق  

باستثناء الدول التي تأخذ بالنظام القضائي، وهذا ألن السلطة التي تملك التعيررين هرري الترري تملررك 
تفوض مهامها التأديبية بخالف القضاء فهررو ال يملررك ممارسة السلطة التأديبية، لذا يخول لها أن 

وهرررو مرررا الي فالعقوبرررة الجزائيرررة يخرررتص ب صررردارها القاضررري الجزائررري، بالتررر يض، صرررالحيات التفرررو 
يجسد اختالف سررلطة توقيررع العقوبررة لكررل مررن النظررام الجنررائي والتررأديبي فلكررل سررلطة اختصاصررها 

جزائية، تأديبيررة(، أن تقرروم السررلطة التأديبيررة المنوط بها، فيمكن عند ارتكاب خطأين أو جريمتين ع
ظررررر القاضرررري الجزائرررري فرررري حالررررة ارتكرررراب الموظررررف أخطرررراء غيررررر تنت  ن أنب صرررردار قرارهررررا برررردو 

روعة تشكل موضوع متابعة جزائيررة وتأديبيررة فرري ذات الوقررت، ممررا يررؤدي إلررى إمكانيررة إصرردار مش
إصرردار العقوبررة الجزائيررة، كمررا  العقوبررة التأديبيررة قبررل البررت مررن طرررف القاضرري الجزائرري فرري إطررار

 بي إلى غاية صدور الحكم الجزائي.تأدي ر التستطيع أيضا أن توقف إصدار القرا
 هدف العقوبة: -

تسررتهدف العقوبررة التأديبيررة تحقيررق حمايررة المصررلحة  العامررة للمرفررق العررام لتسررييره بانتظررام 
يانرره مررن تفحررل الجريمررة أو واطراد، في حين أن العقوبررة الجزائيررة تسررلط لهرردف حمايررة المجتمررع وك

 مكافحتها.
 العفو عن العقوبة: 

امل كأصررل عررام فرري إطررار العقوبررة الجزائيررة وال يشررمل العقوبررة التأديبيررة، إال الشرر عفررو  يتخذ ال
باسررتثناء مرررا نرررص عليررره العفرررو برررنص صرررريح، ومرررع ذلرررك فررر ن أحكرررام العفرررو الشرررامل إذا تضرررمنت 

ف الررذي ارتكررب فعررال يخررل بشرررف ونزاهررة وظيفترره العقوبررة التأديبيررة قررد يحرررم ويمنررع منهررا الموظرر 
 الواقعة على عاتق الدولة في إطار إثبات هذه الوضةيات.يات سؤولوهذه مسؤولية من الم
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 الحق الذي تصيبة العقوبة: -
تصررريب العقوبرررة الجزائيرررة كرررل فررررد ارتكرررب خطرررأ جزائيرررا وذلرررك إمرررا فررري حياتررره كاإلعررردام، أو 

، كما أن العقوبة الجزائية يمكن أن تلحق بعقوبررات تكميليررة 1مةحريته كالحبس، أو في ماله كالغرا
، أو ممارسررة أي نشرراط أو ثر على الوضع الوظيفي للموظف كفقرردان الحقرروق المدنيررةن تؤ كن أيم

 وظيفة، بخالف العقوبة التأديبية التي ال يتعدى أثرها المحيط الوظيفي فقط للموظف العمومي.
 تحديد العقوبة -

 حصر لألخطرراء التأديبيررة ألن هنرراك بعررض التشررريعات الترري تركررت سررلطة غالبا ما ال يوجد
أ الترررأديبي المرتكررب علرررى حسرررب لرررإلدارة فرري تقريرررر العقوبررة التأديبيرررة بمررا يتناسرررب والخطرر  يريررةتقد

الوظيفرررة الممارسرررة، بخرررالف الجريمرررة الجزائيرررة فعقوبتهرررا محرررددة، وال يسرررتطيع القاضررري اسرررتعمال 
نررره مقيررد بمرررا نررص عليررره المشرررع، بالترررالي ال جريمررة وال عقوبرررة إال سررلطته التقديريررة فررري ذلررك لكو 

   .2نصب 
انطالقا مما سرربق ذكررره يسررتخلص اخررتالف كررل مررن العقوبررة الجزائيررة عررن العقوبررة التأديبيررة، 
فررال تمنررع أو تجررب إحررداهما األخرررى، إذ تسررتقل الجريمررة الجزائيررة بعقوبررة جزائيررة والخطررأ التررأديبي 

 تبر الجمع بينهما ازدواجا في العقوبةبعقوبة تأديبية، وال يع

 ره على الموظف العمومي اوآث زائيالحكم الج:  المطلب الثاني 
قد تؤدي أصداء الحكررم الجزائرري إلررى تسررريح الموظررف العمررومي بقرروة القررانون، حيررث يصرردر 
التسريح تبعا للحكم الذي ينطوي علررى عقوبررة جزائيررة، ال سرريما أن القررانون يرردين الموظررف والحكررم 

ب مررا تحدثرره مررن تررأثير جانرر  إلررى ه جزائيا في الجرائم التي يرتكبها، من ثم ف ن العقوبة الجزائيةعلي 
ف نها تحرردث أيضررا أصررداء مررن الناحيررة الوظيفيررة يتضررمنها الحكررم   في المتابعة الجزائية والتأديبية،

ن الجزائرري بحرمرران الموظررف مررن توليررة الوظررائف سررواء كرران ذلررك مؤقتررا أو دائمررا، ناهيررك علررى ا
زائرري يمكررن أن كررم ج فرري ح العقوبررة الجزائيررة الترري توقررع علررى الموظررف العمررومي خررالل صرردورها 

 
 36نواف بن خالد فايز العتيبي، مرجع سابق، ص  -   1
 37فايز العتيبي، مرجع سابق، ص نواف بن خالد -  2
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إلدارة، وقررد أشررار القضرراء اإلداري الفرنسرري علررى تفضي به إلى حرمانرره مررن وظيفترره دون ترردخل ا
أن هررذه الحالررة الترري تررؤدي إلررى تسررريح الموظررف ال تنرردرج ضررمن اإلجررراءات التأديبيررة ألن سرربب 

 .1ة الموظف هو الحكم الجزائي الذي يحتوي على عقوبة جزائيةانتهاء خدم
لررى األثررر الررذي يحدثرره الحكررم الجزائرري تجرراه الموظررف العمررومي، سرريتم التعررريج إلررى ظر إبررالن 

شروط الحكم الجزائي لترتيب آثرراره علررى الموظررف العمرروميع الفرررع األول(، ثررم إلررى تبيرران الجرررائم 
 لفرع الثاني(، مع إبراز آثار الحكم الجزائيالمؤدية لتسريح الموظف العمومي ع ا

العموميرررة ع الفررررع الثالرررث(، ثرررم آثرررار الحكرررم ن الوظيفرررة قرررانو فررري  علرررى الموظرررف العمرررومي
 الجزائي على الموظف العمومي في قانون العقوبات ع الفرع الرابع(.

 شروط الحكم الجزائي لترتيب آثاره على الموظف العمومي:    الفرع األول
ن يرررد مررر ة الحكرررم الجزائررري تجررراه الموظرررف العمرررومي، إال إذا تررروافرت فيررره العدال تقررروم حجيررر 

ية بالغررة التررأثير فرري المسررار المهنرري شروط، وهذا نظرا لما تشكله أصداء الحكم الجزائي من أهمال
للموظف، ال سيما أنه قد يدينه بالتهم المنسوبة إليه، أو يبرئه ويعفي سبيله مررن العقوبررة الجزائيررة، 

 لشروط التي ترتب أثرا على الموظف العمومي ما يلي :ومن أهم ا
 صادر عن محكمة وطنية:ئي لجزاكم اأن يكون الح  -
تررررتبط قواعرررد قرررانون العقوبرررات ارتباطرررا وطيررردا بالنظرررام العرررام، لرررذا يسرررتدعي األمرررر صررردور  -

الحكم عن محكمة وطنية مختصة استنادا إلررى مبرردأ إقليميررة القرروانين الجزائيررة، حيررث يكررون الحكررم 
غيررر ذلررك، مررن ثررم ضرري ب ة تققاصرررا علررى الدولررة الترري صرردر فيهررا مررا لررم يكررن بررين الرردولتين اتفاقيرر 

، وهررذا مررا أخررذ برره المشرررع 2ي أمررام القاضرري الرروطنييمكررن أن يكررون لألحكررام األجنبيررة أثررر سررلب 
علررى أن :   كررل واقعررة  582الجزائررري بمقتضررى قررانون اإلجررراءات الجزائيررة، حيررث نصررت المررادة 

م إقلرررري ارج هررررا جنايررررة معاقررررب عليهررررا فرررري القررررانون الجزائررررري ارتكبهررررا جزائررررري فرررري خرررر موصرررروفة بأن 
ر أنررره ال يجررروز أن تجرررري المتابعرررة أو الجمهوريرررة يجررروز أن يترررابع ويحررراكم فيهرررا فررري الجزائرررر، غيررر 

 
 .253،ص 2003عارف باإلسكندرية، ة المممدوت الطنطاوي، الدعوى التأديبية، الطبعة الثالثة، منشأ -  1
 .253-252بن عمران محمد األخضر، مرجع سابق، ص ص -  2
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المحاكمررة إال إذا عرراد الجرراني إلررى الجزائررر ولررم يثبررث أنرره حكررم عليرره نهائيررا فرري الخررارج وأن يثبررث 
، 1نهررا فررو عباإلدانة أنه قضي العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصررل علررى العفي حالة الحكم  

كما طبق أيضررا المشرررع الجزائررري األثررر اإليجررابي فرري مررادة الجرررائم الجزائيررة، حيررث نصررت المررادة 
مررن قررانون العقوبررات علررى أنرره:  فرري حالررة صرردور حكررم مررن جهررة قضررائية أجنبيررة حرراز قرروة  312

عرررال تكرررون إحررردى الجررررائم المحرررددة فررري هرررذا القسرررم طبقرررا للقرررانون الشررريء المقضررري فيررره عرررن أف
وبنرراء علررى طلررب  رر محكمررة محررل إقامررة المحكرروم عليرره منعقرردة فرري غرفررة مشررورة، تقرر ائررري الجز 

النيابة العامة وبعد دعوة صاحب الشأن قانونا للحضور، أنه ثمة محل لتطبيق المنع المنصرروص 
 .2 311عليه في المادة 

 لجزائري صادرا عن جهة قضائية :أن يكون الحكم ا -
مشررروعة للفصررل فرري ة خولتهررا الدولررة بصررورة محكمرر عررن  ينررتج الحكررم الجزائرري أثررره بصرردوره

القضايا الجزائية، وال يكفي أن يصدر الحكم مررن محكمررة جزائيررة حتررى يكررون الحكررم جزائيررا بررل إن 
ه المستقرة، مررن ثررم تقرروم األمر يقتضي أن تخضع المحكمة الجزائية لقواعد قانون العقوبات ومبادئ 

ات أو القررروانين تقضررري بمعاقبرررة مرررن يخرررالف عقوبررر ن البمالحقرررة الجريمرررة التررري يعاقرررب عليهرررا قرررانو 
 .3أنظمتها
 أن يكون الحكم الجزائي نهائي تجاه الموظف العمومي: -

 
ات الجزائيررة،  ج.ر عرردد ،المتضررمن قررانون اإلجررراء 1966جرروان  08،المررؤرف فرري  66/155،مررن األمررر رقررم  582المررادة  - 1

 .1966جوان  10،بتاريخ  48
،مررن القررانون  311تررنص المررادة  .- نون العقوبررات، السررالف ذكرررهمن قررا،المتضرر 66/156،مررن األمررر رقررم  312المررادة -  2

لمنع من السالف ذكره، على ما يلي:  كجل حكم عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم يستوجب بقجوة القانون الحكم با
موميررة أو خاصررة تسررتقبل سسررة عممارسررة أيررة مهمررة أو أداء أي عمررل بأيررة صررفة كانررت فرري الةيررادات أو دور الرروالدة فرري أيررة مؤ 

روع أو االشررتراك فرري  ل حكررم عررن الشرر  عررادة الّنسرراء فرري حالررة عمررل حقيقرري أو ظرراهر أو مفترررض وذلررك بررأجر أو بغيررر أجررر، وكررج
 ."الجرائم ذاتها يستتبع ذات المنع

رات الحلبري الحقوقيرة، منشرو  أنطروان سرعد، أثرر الحكرم الجزائري علرى الحكرم اإلداري والترأديبي وعلرى اإلدارة   دراسرة مقارنرة،-  3
 .16،ص  2008بيروت،  
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يقتضرررري األمررررر أن يكررررون الحكررررم الجزائرررري نهائيررررا كشرررررط ضررررروري حتررررى يرتررررب أثررررره علررررى 
ريح كرررأثر للعقوبرررة الجزائيرررة المطبقرررة عليررره، أو بمعنرررى آخرررر الحكرررم قرررد الموظرررف العمرررومي بالتسررر 

ن العاديررة سررواء تعلررق درجررة القطةيررة لتنفيررذه، ولررم يعررد يقبررل أي طريررق مررن طرررق الطعرر ب الاكتسرر 
 .1األمر بالمعارضة أو االستئناف

أمرررا بالنسررربة للطعرررن برررالطرق غيرررر العاديرررة، فقرررد أقرررر المشررررع الجزائرررري صرررراحة فررري قرررانون 
عن بررالنقض، الط يعاد، على أن :  يوقف التنفيذ خالل م499/1راءات الجزائية بنص المادة  اإلج 

ة العليررا، وذلررك عرردا مررا قضرري فيرره الحكررم مررن وإذا رفع الطعن ف لى أن يصرردر الحكررم مررن المحكمرر 
، وتطبيقا لذلك اتجه مجلس الدولة الجزائري في هررذا الصرردد إلررى أن ... األحكررام 2الحقوق المدنية

هاد ب إشررر بموجررر ئية الصرررادرة ضرررد المسرررتأنف عليررره غيرررر نهائيرررة وترررم الطعرررن فيهرررا برررالنقض القضرررا
المررؤرف فرري  819/07ترراني رقررم ، وال17/12/2006، المررؤرف فرري 718/06الطعررن بررالنقض رقررم 

، وعليرره فرر ن الطعررن بررالنقض فرري القرررارات الجزائيررة يوقررف تنفيررذها، وبالتررالي فرر ن 03/10/2007
هررا رة ب د إصدارها قرار التسريح بسبب اإلدانررة الجزائيررة فرر ن األحكررام الصررادالمستأنفة ع البلدية( عن 

 .3وعدم المشروعية م تكن نهائية مما يجعل قرار التسريح يتسم بتجاوز السلطة ل
 و آثار الحكم الجزائي الجرائم المؤدية لتسريح الموظف العموميالفرع الثاني : 

 .موميالجرائم المؤدية لتسريح الموظف العأوال :  
عقوبررات الجزائيررة الترري ا للوفقرر  تنقسم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفررات، ويررتم هررذا التقسرريم

ون العقوبات، لذلك يخضع لها الموظف وغيره مررن األشررخاص فرري توقع على كل جريمة وفقا لقان 
المجتمرررع، إال أن التسررراؤل الرررذي يطررررت نفسررره فررري هرررذا الصررردد، مرررا هررري الجررررائم التررري ترررؤدي إلرررى 

 يح الموظف العمومي إذا ارتكب أيا منها وصدر ضده حكم باإلدانة؟تسر 
 

خمريس السريد إسرماعيل، موسروعة القضراء الترأديبي وطررق الطعرن فري األحكرام أمرام المحكمرة اإلداريرة العليرا، دار الطباعرة -  1
 .309،ص  1994قاهرة، الحديثة، ال

 .لسالف ذكرهية، ا،المتضمن قانون اإلجراءات الجزائ 66/155،من األمر رقم  499/1المادة -  2
قضررية  472  ، 14/04/2011،بترراريخ  355،فهرررس رقررم  063850قرررار مجلررس الدولررة الجزائررري، الغرفررة الثانيررة، رقررم -  3

 بلدية البواعيط، ضد ب.ع ، قرار غير منشور.



 تسريح الموظف العمومي بالطريق غير التأديبي                 األولالفصل 

- 39 - 

فقه والقضاء على أن المخالفررات  مسررتبعدة فرري هررذا المجررال حتررى ولررو كانررت ماسررة الر  تقاس
بالشرف، وقد أصلت الجمةية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مصر هذا المعنررى فرري فتواهررا 

رت:  لئن كان األصل أن لف  جريمة ينصرف إلررى ، حيث أق1956مارس سنة    16الصادر في  
وظيفررة ي مفهوم قررانون العقوبررات...، فرر ن المررانع مررن التعيررين فرري الات فخالفالجنايات والجنح والم

العامة وبحكم اللزوم من االستمرار فيها، ال يصدق على المخالفات لخروج هذه الجرائم مررن دائرررة 
 .1رد االعتبار 

علررى أن:  يعررد خطررأ  302/82مشرررع الجزائررري ووفقررا للمرسرروم رقررم استنادا إلى ذلك اتجه ال
ب بقائه في المنصررب لثة... ارتكاب جنحة أو جناية طوال عالقات العمل ال تسمح الثارجة  من الد

 .2الذي يشغله عندما تثبت المصالح القضائية المختصة هذه المخالفة 
ز الرروظيفي للموظررف العمررومي تأسيسا على ذلك يتضح بررأن المخالفررات ال تررؤثر علررى المركرر 

 بخالف الجنح والجنايات.
د الجرررائم المخلررة بالشرررف واألمانررة قررد أثررارت جرردال واسررعا ة تحديرر حالرر  ى أنجرردير بالررذكر إلرر 

مررن طرررف الفقرره والقضرراء، وهررذا نظرررا لصررعوبة حصررر هررذه الجرررائم وتعريررف التشررريعات المقارنررة 
العقوبررات أو قرروانين الوظيفررة العموميررة، ممررا  للجريمررة المخلررة بالشرررف أو األمانررة سررواء فرري قررانون 

ر كررذلك ما يعتبر من الجرائم مخال للشرف أو األمانة، وما ال يعتب قدر كي ت فسح المجال لإلدارة ل
 على أن تخضع في ذلك لرقابة القضاء.

أمررام عرردم تعريررف جررل التشررريعات المقارنررة للجرررائم المخلررة للشرررف أو األمانررة، فقررد اتجهررت 
ق الخلرر فرري  داريررة العليررا بمصررر إلررى تعريفهررا علررى أنهررا:  تلررك الترري ترجررع إلررى ضررعفالمحكمررة اإل

ونررروع الجريمرررة وظرررروف ارتكابهرررا وانحرررراف فررري الطبرررع مرررع اعتبرررار طبيعرررة الوظيفرررة ونررروع العمرررل 

 
 .100د الرؤوف هاشم محمد بسيوني، مرجع سابق، ص عب-  1
يرررات تطبيرررق األحكرررام التشرررريةية الخاصرررة بعالقرررات العمرررل الفرديرررة، بكيف ،المتعلرررق 302/82،مرررن المرسررروم  71/10المرررادة  - 2

 .السالف ذكره
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واألفعال المكونة لها، ومدى التأثر بالشررهوات والنررزوات وسرروء السرريرة، ومرردى انعكرراس أثرهررا علررى 
 .1االعتبارات   العمل وغير ذلك من

ارتباطررا وثيقررا برراألخالق تبط ف تررر بموجب مررا سرربق ذكررره يستشررف بررأن الجريمررة المخلررة للشررر 
 ي المجتمع والتي تختلف من مجتمع إلى آخر.والمثل السائدة ف

تبعا لذلك قضت المحكمة اإلدارية بفرساي في فرنسا على رفض طلب الطرراعن تطبيقررا لمررا 
، التي أقرت بأن:  كل من يتعرض إلدانررة 911/5بموجب المادة  جاء به قانون التربية في فرنسا  

العمررل  أو يميررة  ة برراألخالق ومررع النظررام واألعررراف يمنررع مررن إدارة مؤسسررة تعلعالقرر لهررا قضررائية 
فيها، لذلك ف ن تصرف السلطة اإلدارية في هذا الشررأن يعتبررر استخالصررا لعرردم القرردرة فرري التعلرريم 

 المستخدمة .وهي صالحية من صالحيات اإلدارة 
ي، إال أن مجلرررس الدولرررة دار ء اإلبرررالرغم مرررن التطبيقرررات القضرررائية التررري اتجررره إليهرررا القضرررا

لمررام بررالجرائم المخلررة بالنزاهررة والشرررف وهررذا لطبيعررة الوظررائف الممارسررة، الفرنسي أكد صررعوبة اإل
ة بشرررف غير أن ذلك لم يمنع مجلس الدولة الفرنسرري مررن تبيرران بعررض المخالفررات والجرررائم الماسرر 

 الوظيفة ومن بينها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
 الكاذب للشهادة.ريح التص -
 تزوير الشهادات. -
 اختالس وسرقة األموال. -
 إخفاء لمخزون أو ذخيرة. -
 إفشاء السر المهني. -
 الحصول على امتيازات. -
 الغط في تحصيل المنح و المرتبات أو التحصيل اإلضافي الغير مشروع. -
 .الغذائيةغط في إطار المواد اختالس أو  -

 
 .291- 290ممدوت الطنطاوي، مرجع سابق، ص ص -  1
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مانررة الوظيفررة ديررد الجرررائم المخلررة بشرررف وألتح  تعرررضأمررا بالنسرربة للمشرررع الجزائررري، فلررم ي 
ويبقررى لررإلدارة المسررتخدمة أن تتخررذ مررا تررراه مناسرربا فرري حررال ارتكرراب جريمررة جزائيررة، حيررث أقرررت 

التأديبيرررة علرررى أن  اإلدانرررة  الصرررادرة مرررن وزارة الداخليرررة، والمتعلقرررة بررراإلجراءات 07التعليمرررة رقرررم 
التنفيررذ، ويمكررن أن تكررون فرري جميررع األحرروال وقررف لررة لالجزائيررة حتررى ولررو كانررت بسرريطة أو مماث 

حتفاظ بالموظف المدان في المنصب الررذي يحتلرره، وللجهررة اإلداريررة أن تقرردر مررا سببا في عدم اال
، مررن ثررم ترررك المشرررع 1ى إذا كانت مصلحة المرفق تتطلررب نقلرره أو تسررليط أي عقوبررة تأديبيررة أخررر 

ه مناسرربا فرري إطررار الجرررائم الماسررة بشرررف ترررا  ذ مرراالجزائررري كررذلك المجررال للسررلطة اإلداريررة لتتخرر 
 وأمانة الوظيفة.

لذلك يحبذ على المشرع الجزائري أن يحدد الجرائم التي تتنافى وشرررف الوظيفررة، وهررذا حتررى 
ة القترررل الغيرررر عمررردي التررري قرررد ال تسرررتغل الجهرررة اإلداريرررة سرررلطتها فررري تسرررريح الموظرررف كجريمررر 

حررادث مرررور، وهررذا مررا قررد يترتررب عليرره حكررم  ة فرريشخصرري يرتكبها موظف خالل قيادته لسيارته ال
قضاء الجزائي، وهي الوضةية التي ال تستدعي بنظرنا تسريح الموظررف ألن جزائي يصدر عن ال

 حالة االنتفاء مع شرف الوظيفة غير موجودة.
 على الموظف العمومي في قانون الوظيفة العمومية ثار الحكم الجزائيثانيا : آ

ءه لواجباترره المهنيررة فرري الخدمررة أن يتحلررى بسررلوك بعررد أدا مرروميالع يقتضرري علررى الموظررف
سررروي ويحررراف  علرررى نزاهرررة وكرامرررة وظيفتررره حترررى خرررارج نطاقهرررا، باعتبرررار أن بعرررض التصررررفات 

المرفررق العررام واسررتقاللية الخاصررة الترري يقرروم بهررا قررد تررؤثر بطريررق غيررر مباشررر علررى حسررن سررير 
مقارنررة إلررى اتخرراذ الترردابير الوقائيررة الترري تحمرري ت الريعاوكرامة الوظيفة العمومية، لذا سارت التشرر 

 .2لعمومية من المساس بهاالوظيفة ا
علررى أن :  يوقررف الموظررف فررورا إذا تعرررض  85/59اسررتنادا إلررى ذلررك نررص المرسرروم رقررم 

لعمررل نظرررا للطبيعررة الخاصررة الترري تكتسرريها المهررام المسررندة لمتابعررة جزائيررة ال تسررمح ب بقائرره فرري ا
 

 .772-276بن عمران محمد األخضر، مرجع سابق، ص ص -  1
 .18عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني، مرجع سابق، ص -  2
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واجبرررات العمرررال دارات العموميرررة، والعواقرررب التررري تترترررب عليهرررا فيمرررا يتعلرررق ب واإلسرررات إلرررى المؤس
( 6المعنيررين المهنيررة، وال تسرروى وضررعيته نهائيررا، ويمكررن أن يصررحب مقرررر التوقيررف طرروال سررتةع

 .ساسي ال يتجاوز ثالثة أرباعهأشهر على األكثر إبقاء جزء من األجر األ
طررأ مهنرري جسرريم ت المتابعررات بعررد ارتكرراب خ حصررل إذا ال تطبررق أحكررام هررذه الفقرررة السررابقة

 .1يمكن أن ينجر عنه التسريح 
،   بتوقيرررف 06/03كمرررا أقرررر المشررررع الجزائرررري فررري قرررانون الوظيفرررة العموميرررة السررراري رقرررم 

تسررمح ببقائرره فرري منصرربه، ويمكررن أن يسررتفيد   الموظف العمومي الذي كان محل متابعة جزائية ال
، يخ توقيفه على اإلبقاء بجزء من راتبه بما ال يتعرردى النصررفتار  ا منخالل مدة ستة أشهر،ابتدء

كما يستمر في تقاضي مجمل المنح العائلية، وال يمكن بأي حال من األحرروال أن تسرروى وضررةية 
 .2لمترتب على المتابعات الجزائية نهائيا الموظف العمومي اإلدارية، إال بعد ان يصبح الحكم ا

تأجيل اتخاذ أي قرار إلررى غايررة البررت فرري   كن لإلدارة إماه يم، أن يتضح جليا مما سبق ذكره
الررردعوى الجزائيرررة إذا كانرررت الجريمرررة ال تسرررتحق توقيرررف الموظرررف، أو تعليرررق الرابطرررة الوظيفيرررة 

ور حكررم نهررائي لكرري تكررون عقيرردتها بينهما وبين الموظف بالتوقيف ك جراء تحفظي إلى غاية صد
 الحكم الجزائي الذي ينطوي على عقوبة جزائية.مون  لمض  باإلدانة وتصدر قرار التسريح كأثر

كمرررا انررره إذا ارتكرررب الموظرررف العمرررومي جريمرررة جزائيرررة خرررارج نطررراق الخدمرررة، فررر ن السرررلطة 
عة الجزائيررة ضررد الموظررف، التأديبية ليست مجبرة لمباشرة المتابعة التأديبية في حالة تحريك المتاب 

طة التأديبية أن تتخذ قرررارا ناتجررا عررن الحكررم السلعلى إال أن القضاء قد أقر حالتين يفرض فيهما 
 در من طرف القاضي الجزائي، وإن كان الخطأ المرتكب خارج نطاق الخدمة.الجزائي الصا

مي مرررن جانرررب الحالرررة األولرررى: يقتضررري أن يصررردر الحكرررم الجزائررري ضرررد الموظرررف العمرررو  -
مررن  27/131ادة للم طبقابالمنع من ممارسة وظيفة عمومية أو نشاط عمومي في مدة محددة ع 

 
 ذكره. 486ن القانون األساسي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية، السالف لمتضم،ا 85/59،من المرسوم  131المادة -  1
 .ه،المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، السالف ذكر  06/03،من األمر رقم  174المادة  2
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ن باألخص في األفعال التي تمس بالنزاهررة أو الفسرراد قانون العقوبات الفرنسي( وهذا عادة ما يكو 
 أو ممارسة غير مشروعة للوظيفة.

الحقرروق المدنيررة للموظررف، أما بالنسبة للحالة الثانية: فهرري تخررص سررقوط جررزء أو كررل مررن  -
حقوقرره المدينررة بمررا فيهررا صررفته كموظررف مررن  و كررلوهذا مررا يخضررع لتقرردير القضرراء بفقرردان جررزء أ

 السالف ذكره.  634/83من القانون رقم  24تطبيقا لنص المادة 
مكرررر مررن قررانون اإلجررراءات الجزائيررة  137المررادة  حسررب نررصقررد سررلك المشرررع الجزائررري 

ح تعررويض للشررخص الررذي كرران محررل حرربس مؤقررت غيررر مبرررر خررالل علررى أنرره:   يمكررن أن يمررن 
ءة إذا ألحررق فرري حقرره بصرردور قرررار نهررائي قضرري بررأال وجرره للمتابعررة أو البررراتهت  ة ان متابعة جزائي 

برره هررذا الحرربس ضرررارا ثابتررا ومتميررزا، ويمررنح التعررويض علررى عرراتق خزينررة الدولررة، ويحررتف  بحررق 
 .1لزور الذي تسبب في الحبس المؤقت الرجوع على الشخص السيئ النية أو شاهد ا
طررع منرره مررن طرررف اإلدارة بررة ببقيررة راتبرره المقت مطالبال تأسيسررا علررى ذلررك ال يحررق للموظررف

 المستخدمة بسبب توقيفه الناجم عن المتابعة الجزائية، بالتالي ال يتحمل اإلدارة المسؤولية
 بالتعويض إذا صدر الحكم الجزائي بالبراءة.

 .م الجزائي على الموظف العمومي في قانون العقوباتآثار الحكثالثا :  
تبةيررة تتبررع بحكررم القررانون عنرردما يحكررم القاضرري برربعض  عقوبررة زائرريالج  قررد يتضررمن الحكررم

العقوبات األصلية، وال تكون هناك حاجة ألن يررنص عليهررا القاضرري فرري الحكررم، وبنرراء علررى ذلررك 
بفقرة يضمنها الحكم، باعتبررار أن عقوبررة ال يمكن للقاضي أن يستبعد عقوبة التسريح من الوظيفة 

 قانون وترتبط ارتباطا وثيقا بالعقوبة الجزائيةة البقو  التسريح في هذه الحالة تتم
المحكرروم بهررا، مررن ثررم فرر ن تطبيررق العقوبررة التبةيررة ال يمكررن تصررورها بررأي حررال مررن األحرروال 

مررن األمررر رقررم  6لمررادة ، وهررذا مررا أكررده المشرررع الجزائررري فرري ا2إال فرري حكررم ينطرروي علررى جنايررة

 
، المرؤرف فري  66/515،المعردل والمرتمم لألمرر 2001جروان  26،المرؤرف فري  01/08مكرر، من القانون رقرم   137المادة    -1

 . 2001جوان  27،بتاريخ  34،المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج.ر عدد  1966جوان  08
 .162صالح ناصر العتيبي، مرجع سابق، ص -  2
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لتبةيرررررة... وهررررري الحجرررررر القرررررانوني برررررة العقو ، المتضرررررمن قرررررانون العقوبرررررات علرررررى أن:  ا66/156
، فرري حررين أن التسررريح مررن الوظيفررة 1ة... وهي ال تتعلررق إال بجنايررة والحرمان من الحقوق الوطني 

ى عقوبرررة العموميرررة الرررذي يرررتم بنررراء علرررى حكرررم ينطررروي علرررى عقوبرررة تكميليرررة البرررد أن ينطررروي علررر 
خدمررة الموظررف العمررومي، هاء ي إن تكميلية البد أن ينطق به القاضي في حكمه حتى يرتب أثره ف

ون وجوبيررا عإجباريررة(، أي يسررتوجب علررى القاضرري أن لررذلك فرر ن تسررريحه فرري هررذه األوضرراع يكرر 
يتضرررمنه حكمررره بوصرررفه عقوبرررة يرررنص عليهرررا القرررانون، وفررري حررراالت أخررررى تكرررون اختياريرررة يتررررك 

ا، نوعهرر علررى قاضرري، فلرره أن يحكررم بهررا أو ال يحكررم بهررا، ونررص القررانون هررو الررذي يرردل تقررديرها لل
لرره هررامط مررن الخيررار فرري ذلررك  فرر ن أوجررب علررى القاضرري الحكررم بهررا، كانررت وجوبيررة، وإن ترررك

كانت تقديريه، وهذا ما يميز العقوبة التكميلية عن العقوبة التبةية التي يتم فيها  تسريح الموظررف 
 .2اجم عن الحكم الجزائيالعمومي كأثر ن 

، السرررالف ذكرررره إلرررى تحديرررد 66/165 ألمرررراسرررتنادا لرررذلك ذهرررب المشررررع الجزائرررري وفقرررا ل
علررى أن:  الحرمرران مررن الحقرروق الوطنيررة يررتلخص  08وبررات التبةيررة، حيررث نررص فرري المررادة العق
 في:

يررة عررزل وطرررد المحكرروم عليرره مررن جميررع الوظررائف العموميررة وجميررع الخرردمات والمناصررب العموم -1
 وحرمانه من مباشرتها.

ة ارة مدرسرررة أو االسرررتخدام فررري مؤسسررر ي إدس وفررر الحرمررران مرررن الحرررق فررري حمرررل األسرررلحة والتررردري  -2
للتعليم وبوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا وال يطبق الحرمان من الحقوق الوطنية إال لمرردة عشررر 

 .3سنوات تبدأ من تاريخ اإلفراج عن المحكوم عليه 
 

 
 .،المتضمن قانون العقوبات، السالف ذكره 66/156م ،من األمر رق 6المادة -  1
 163صالح ناصر العتيبي، مرجع سابق، ص -  2
 .،المتضمن قانون العقوبات، السالف ذكره 66/156من األمر رقم  ،8ادة الم-  3



 تسريح الموظف العمومي بالطريق غير التأديبي                 األولالفصل 

- 45 - 

لجزائررري أقررر فرري مضررمون المررادة السررالفة الررذكر عقوبررة التسررريح أو يسررتخلص أن المشرررع ا
لمرتكبرررة بجنايرررة، بالترررالي لوظيفرررة كرررأثر للحكرررم الجزائررري إذا كيفرررت الجريمرررة الجزائيرررة امرررن اعرررزل ال

تصدر كعقوبررة تبةيررة وال يمكررن للموظررف أن يتررولى الوظررائف العموميررة لمرردة محررددة تطبيقررا لررنص 
 قانون العقوبات السالف ذكره.
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التسررريح ع واحرردا مررن تلررك القرررارات اإلداريررةموميررة الع ظيفررةيعررد قرررار التسررريح فرري نطرراق الو 
الترررأديبي، والتسرررريح برررالطريق غيرررر الترررأديبي(، لرررذا وحرررب أن يحررراط بقررردر مرررن الضرررمانات لتحقيرررق 

فتهررا، وحررق الموظررف فرري تحقيررق ضررماناته الترري تقيرره المالئمررة بررين حررق اإلدارة فرري ممارسررة وظي 
تمتلرررك سرررلطات واسرررعة االلتجررراء لتسرررريح يررررة األخ وتحميررره مرررن تعسرررف اإلدارة، ال سررريما أن هرررذه 
يهررا سرروء كرران ذلررك بطريررق تررأديبي، أو بررالطريق الموظررف تحقيقررا للمصررلحة العامررة الترري تصرربو إل

 غير التأديبي.
ية مررررن بررررين الوسررررائل المخولررررة قانونررررا للموظررررف لررررذلك كانررررت الضررررمانات اإلداريررررة والقضررررائ 

سررراءلة العادلرررة التررري تفضررري لتكرررريس الم رسررراءالعمرررومي فررري إطرررار تحقيرررق مبررردأ سررريادة القرررانون وإ
 منطق الفاعلية والضمان.

بالتررالي دأبررت التشررريعات الحديثررة فرري دول العررالم المختلفررة إلررى اتخرراذ عنايررة خاصررة بتنظرريم 
تلررك الترري تحكررم تسررريح الموظررف بصررورتيهع تسررريح تررأديبي أو قواعد الوظيفررة العموميررة خصوصررا 
ات تقديريرررة واسرررعة مكنرررات قانونيرررة خولهرررا القرررانون سرررلط تملررركغيرررر ترررأديبي(، فررر ذا كانرررت اإلدارة 

ي فررر ن غايتهرررا األساسرررية هررري تحقيرررق المصرررلحة العامرررة لالضرررطالع بمسررراءلة الموظرررف العمررروم
العمررومي، ومررن ثررم البررد لررإلدارة أن تحرريط وتوفير أقصى حد من الضمانات في مواجهة الموظف  

فرر ذا لررم تجسررد الفاعليررة فرري المسرراءلة   يح ،لتسررر بجملة من الضمانات اإلدارية عند اتخاذها لقرار ا
، فررال سرربيل للموظررف سرروى اللجرروء للضررمانات وحررادت عررن المشررروعية والهرردف الررذي تصرربو إليرره

 .، تحد من تعسف اإلدارة واضطهادهاالقضائية كوسيلة الحقة
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 الضمانات اإلدارية لتسريح الموظف العموميالمبحث األول : 
ية عالتسريح التأديبي، وغير التأديبي(، حيررزا لوظيفة العموماق اي نطتحتل قرارات التسريح ف

كبيرا من أعمال اإلدارة فرري إطررار تحقيررق المصررلحة العامررة وحسررن سررير الوظيفررة اإلداريررة بانتظررام 
وظررف يعررد أخطررر العقوبررات واإلجررراءات الترري تمررس مركررزه القررانوني واطررراد، وبمررا أن تسررريح الم
نظمرررة والتشرررريعات الالزمرررة التررري تبرررين حقررروق و واجبرررات ن األمرررر سررر والررروظيفي، لرررذا يسرررتدعي األ

عررررن هررررذا النطرررراق وارتكررررب خطررررأ جسرررريما أو فقررررد أحررررد مقومررررات  الموظررررف العمررررومي، فرررر ذا خرررررج
تسررريح وفقررا للشررروط والضرروابط الترري نصررت الصررالحية لالسررتمرار فرري الوظيفررة، ف نرره يتعرررض لل

اعهرررا حترررى ال تحيررررد عرررن نطرررراق إتب  دارةعليهرررا التشرررريعات كضررررمانات إداريرررة يسرررتوجب علررررى اإل
، لررذلك تعتبررر الضررمانات اإلداريررة بمثابررة طريررق ينيررر 1المشررروعية وتحقررق الفاعليررة المتطلبررة لررذلك

الموظررف العمررومي لمقاومررة  اإلجررراءات المتبعررة مررن طرررف اإلدارة مررن جهررة، وسررالحا فرري صررالح
 .2انحراف اإلدارة في اتخاذ قرارات التسريح من جهة أخرى 

، علررى العديررد مررن 06/03لى ذلك نص قانون الوظيفة العمومية السرراري رقررم سا عتأسي 
وقررد الضررمانات برردورها قررد تكررون سررابقة  الضررمانات اإلداريررة تجرراه الموظررف العمررومي، وهررذه

 .تكون الحقة
 الضمانات اإلدارية السابقة لتسريح الموظف العمومي: األول المطلب 

مي لررذا فرر ن هررذا يترتب عن قرار إنهاء الرابطة الوظيفيررة الترري تررربط اإلدارة والموظررف العمررو 
القرار الصادر من جانب اإلدارة سواء كان بالطريق تررأديبي أو بررالطريق غيررر التررأديبي، يسررتوجب 

تبعررة قبررل أن يررتم إصرردار قرررار التسررريح، مررن ثررم تعررد عليهررا أن تحيطرره بالعديررد مررن اإلجررراءات الم
ه اإلجراءات كضمانات سابقة لمصلحة الموظفين ويسررتدعي علررى اإلدارة مراعاتهررا حتررى يكررون هذ

 قرارها في مواجهة الموظف قرارا سليما ال يشوبه أي عيب من عيوب المشروعية.

 
 .449، ص2005ن، فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء اإلداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عما -1
 95،ص  2008ة، لقاهر الشتيوي سعد، المساءلة التأديبية للموظف العمومي، دار الجامعة الجديدة، ا-  2
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ر قرررار التسررريح، تأسيسررا علررى ذلررك فرر ن إحاطررة الموظررف برر جراءات وضررمانات قبررل إصرردا
ا و قضرراءا، باعتبارهررا مررن األسررس الترري تقتضرريها المبررادئ أصرربح مررن األمررور المسررتقر عليهررا فقهرر 

القانونيررررة العامررررة وتمليهررررا قواعررررد العدالررررة واإلنصرررراف دون الحاجررررة لررررنص يقررهررررا، كمررررا أن هررررذه 
يضررا الضمانات التي تكفل الحماية واألمررن للموظررف ليسررت بضررمانات شخصررية فقررط، بررل مقررررة أ

ازن العرررررادل والمطلررررروب برررررين إرادة اإلدارة للمرفرررررق العرررررام والوظيفرررررة العامرررررة بصررررردد تحقيرررررق الترررررو 
المستخدمة من جهة في المساءلة، وصالح الموظف من جهة أخرررى فرري المحافظررة علررى وظيفترره 

 .1ومركزه القانوني، وهذا ما يعد تأكيدا وتدعيما العتبارات الكفالة اإلدارية
مررن طرررف اإلدارة ن الضررمانات اإلداريررة السررابقة الترري يتطلررب مراعاتهررا بالتالي يستوجب تبيا

ضررمانات التحقيررق  ، ثررم المسررتخدمة مررن خررالل العررروج إلررى ضررمانات مواجهررة الموظررف العمررومي
 اإلداري للموظف العمومي

 ضمانات مواجهة الموظف العموميالفرع األول :  
مانات اإلجرررراءات قبرررل أحاطرررت أغلرررب تشرررريعات المررروظفين بضرررمانات تنررردرج ضرررمن الضررر 

تمليرره عدالررة المسرراءلة مررن جهررة ، وحمايررة الموظررف العمررومي  تسريح الموظف العمومي، وهررو مررا
وتمكينه من الدفاع عن نفسه في مواجهة اإلدارة المستخدمة من جهة أخرررى، ومررن أهررم ضررمانات 

ومي الررذي المواجهررة الترري يسررتوجب علررى اإلدارة مراعاتهررا فرري إصرردار قرررار تسررريح الموظررف العمرر 
 :الستمرار في الوظيفة ما يليارتكب خطأ جسيما أو فقد أسباب الصالحية ل

 مواجهة الموظف بالفعل المنسوب إليه   -
 اإلطالع على الملف اإلداري  -
 دفاع الموظف عن نفسه  -

 مواجهة الموظف العمومي بالفعل المنسوب إليه:  األول الفرع
ف العمررومي بررالتهم الموجهررة إليرره مررع تقررديم يسررتلزم مررن اإلدارة المسررتخدمة أن تحرريط الموظرر 

تثبررت ارتكابرره األفعررال المنافيررة لمهامرره أو تتنررافى مررع اسررتمراره فرري الوظيفررة العموميررة،   األدلة التي
 

 96- 95الشتيوي سعد، مرجع نفسه، ص ص -  1
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مرررن ثرررم فررر ن إعرررالم الموظرررف بمرررا أسرررند إليررره البرررد أن يكرررون بصرررفة مباشررررة وشخصرررية مرررن طررررف 
ستسررلك الطريررق التررأديبي أو الطريررق غيررر  اإلدارة المسررتخدمة، وهررذا حتررى تتضررح نيررة اإلدارة فيمررا

سررررريح الموظررررف، ممررررا ينبرررره هررررذا األخيررررر بخطررررورة وضررررعه فرررري الررررتهم أو األفعررررال التررررأديبي فرررري ت 
 .1المنسوبة إليه من طرف اإلدارة

بالتررررالي فمواجهررررة الموظررررف باألفعررررال أو األخطرررراء المنسرررروبة إليرررره ال بررررد أن بشرررررف عليهررررا 
السرررلطة الرئاسرررية، كرررام يتعرررين علرررى هرررذا األخيرررر أن يقررروم الررررئيس اإلداري المباشرررر الرررذي يمثرررل 

مررن  167ب خطررار الموظررف بالضررمانات المتاحررة إليرره والمنصرروص عليهررا بموجررب أحكررام المررادة 
 .06/032قانون الوظيفة العمومية الساري رقم 

اسرررتنادا إلرررى ذلرررك تعرررد ضرررمانة المواجهرررة التررري تشررررف عليهرررا اإلدارة مرررن قبيرررل الضرررمانات 
يتهيررأ للتحقيررق أمررام المجلررس لهامة، وهذا حتى يتسنى للموظف بأن يبرز أوجرره دفاعرره و الجوهرة وا

الترررأديبي بعرررد إطالعررره علرررى ملفررره اإلداري الرررذي سررريعرض علرررى هرررذا األخيرررر فضرررمانه المواجهرررة 
ترررتبط ارتباطررا وطيرردا ببقيررة الضررمانات الترري تلرري المواجهررة حيررث قررد ال تكررون أيررة فائرردة أو فعاليررة 

اإلدارة لمثررول الموظررف  هذه الضمانة ع المواجهررة(، فاالسررتدعاء المباشررر مررن طرررفإذا لم تتحقق  
أمررررام المجلررررس التررررأديبي دون مواجهررررة ال تكررررون لديرررره أي فعاليررررة أو فائرررردة مررررا لررررم تواجرررره اإلدارة 

 .3الموظف مسبقا وتحدد نوع الفعل المنسوب إليه
و أحاطترره علمررا بمختلررف لررذلك يقصررد بمواجهررة الموظررف المخررالف بررالتهم المنسرروبة إليرره، هرر 

 .4الخطأ التأديبي حتى يستطيع إبداء دفاعه على الوجه األمثلاألدلة التي تشير إلى ارتكابه  

 
 .483مغاوري محمد شاهين، القرار التأديبي وضماناته، مرجع سابق، ص - 1
القررانون األساسرري العررام للوظيفررة العموميررة، السررالف ذكررره، علررى أن:   ،المتضررمن 03-06،مررن األمررر  167نصررت المررادة  - 2

يبي أن يبلن باألخطاء المنسوبة إليه، وأن يطلع على كامل ملفه الترأديبي فري أجرل خمسرة ء تأديحق للموظف الذي تعرض إلجرا
 ."عيوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية 15عشرة ع

 .215خلف فاروق، مرجع سابق، ص -  3
 .187أحمد سالمة بدر، مرجع سابق، ص -  4
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قررد ذهررب األسررتاذ عبررد العزيررز عبررد المررنعم خليفررة علررى أن المواجهررة هرري :  إيقرراف العامررل 
رتكابرره المخالفررة علررى حقيقررة الررتهم المسررندة إليرره وإحاطترره علمررا بمختلررف األدلررة الترري تشررير إلررى ا

وتبررردوا أهميرررة المواجهرررة بالنسررربة لرررإلدارة المسرررتخدمة مرررن ، 1حترررى يسرررتطيع اإلدالء بأوجررره دفاعررره 
خالل مبادرتها إلعالم الموظف وإبداء نيتها لقطع عالقتها الوظيفية نهائيا ومن ثررم تسررريحه، كمررا 

عد لمواجهرررة أن إخطرررار الموظرررف يفضررري إلرررى علمررره بمرررا هرررو الحرررق، وبالترررالي فرررال يفررراجئ ويسرررت 
ممرررا قرررد يرررؤدي إلرررى تحقيرررق أهرررداف المسررراءلة بطريقرررة  اإلدارة عرررن اإلتهامرررات التررري أسرررندتها إليررره،

، وقررد ذهبررت المحكمررة اإلداريررة 2تراعرري فيهررا مصررالح اإلدارة والموظررف العمررومي علررى حررد السررواء
عامررل أن العليا بمصر في هذا الصدد إلى أنه:  يتعين أن تتم المواجهة على نحو يستشعر منرره ال

يها أدلررة إدانترره حتررى يكررون علررى بينررة مررن خطررورة اإلدارة فرري سرربيلها لمسرراءلته إذا مررا ترجحررت لررد
موقفرره فينشررط للرردفاع عررن نفسرره، وال يغنرري عررن المواجهررة مجرررد القررول بررأن المخالفررة ثابتررة ثبوتررا 

ه التحقيررق ماديا ال شبهة فيه، ذلك أن الحكم في ثبرروت المخالفررة وانتهائهررا مرررده إلررى مررا يسررفر عنرر 
 .3الف عنها، وتحقيق دفاعه بشأنها.... الذي يعتبر مصدر توجيه التهمة، وسؤال المخ 

، 06/03إعمررراال لهررررذه الضررررمانات الجوهريررررة نررررص المشررررع الجزائررررري بموجررررب األمررررر رقررررم 
المتضرررمن قرررانون الوظيفرررة العموميرررة السررراري علرررى أنررره:  يحرررق للموظرررف الرررذي تعررررض إلجرررراء 

تبررادر لتحديررد نرروع  ، مررن ثررم يتطلررب علررى اإلدارة أن4طرراء المنسرروبة إليرره... أن يبلن باألخ   تأديبي،
األخطاء التي ارتكبها الموظف وتعلمه بها مع تحديد تاريخ انعقاد المجلررس التررأديبي حتررى يتأهررب 

 الموظف للمثول أمامه وإبداء أوجه دفاعه.
إلغرراء القرررار الصررادر  أما فرري حالررة مخالفررة اإلدارة المسررتخدمة لهررذه الضررمانة فيترتررب عليهررا

زائرررري تطبيقرررا لرررذلك علرررى أنررره:  يجرررب إثبرررات االسررررتدعاء منهرررا، حيرررث ذهرررب مجلرررس الدولرررة الج 
 

 812- 712عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص ص -  1
 .131بوحميدة عطاء هللاا، مرجع سابق، ص -  2
،المشررار إليرره لرردى، عبررد العزيررز عبررد  1967-12-26،جلسررة  1043حكررم المحكمررة اإلداريررة العليررا بمصررر، طعررن، رقررم -  3

 128انات تأديب الموظف العام، مرجع سابق، ص المنعم خليفة، ضم
 .األساسي العام للوظيفة العمومية، السالف ذكرهانون ،المتضمن الق 03-06،من األمر رقم  167المادة -  4
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القررانوني والرسررمي بوصررل اسررتالم موقررع عليرره مررن طرررف الموظررف أو بمحضررر رسررمي ممضرري 
عليررره مرررن طررررف المسرررتأنف، وتقرررديم نسرررخة مرررن االسرررتدعاء الموجررره للمعنررري بررراألمر دون إثبرررات 

ونيررة، كمررا يعتبررر اسررتدعاء من طرف هذا األخيررر غيررر كرراف إلثبررات اسررتدعائه بصررفة قان استالمه  
الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأديب إجراء جوهريا...، لذا يجررب علررى اإلدارة 

، ويررتم اإلخطررار بواسررطة 1المستخدمة التأكررد مررن االسررتدعاء القررانوني قبررل اتخرراذ العقوبررة التأديبيررة 
عليرره أن يؤكررد اسررتالمه لإلشررهار  قيررة يوجههررا الرررئيس إلررى الموظررف الررذي ارتكررب خطررأ ويتعررينبر 

 .2الذي يعلمه بنية اإلدارة للمساءلة
بررالرغم مررن أن قررانون العرراملين المررذنيين فرري مصررر لررم يررنص علررى هررذه الضررمانة األساسررية 

ى وجوب توافر هررذه والجوهرية في مساءلة الموظف، إال أن القضاء اإلداري في مصر استقر عل
ة العليررا بمصررر إلررى أنرره:  يتعررين أن تررتم مواجهررة المحررال الضررمانة، حيررث ذهبررت المحكمررة اإلداريرر 

للمحاكمة التأديبية باالتهام وأدلة الثبوت بأسئلة محددة وصورة يستشعر من خاللها خطورة موقفرره 
وراق السررتيفاء الرردعوى ليتمكن من اإلدالء بما لديه مررن إيضرراحات وتقررديم مررا يعنيرره مررن بيانررات وأ

ى ذلررك ممررا يتصررل بحررق الرردفاع ويرررتبط برره باعتبرراره حصررانة واسررتكمال عناصررر الرردفاع، ومررا إلرر 
 .3جوهرية لذوي الشأن

يسررتخلص ممرررا سرربق  أن إجرررراء اإلخطررار الرررذي تبررادر إليررره اإلدارة تجرراه الموظرررف ال ينرررتج 
ة الوظيفيرررة قائمررررة بررررين آثررراره إال مررررن وقرررت وصررررول اإلخطرررار، وفرررري خاللررره تبقررررى عالقرررة الرابطرررر 

ن بأحكامهررا ويلتزمرروا بتنفيررذ كافررة االلتزامررات الواقعررة علررى عرراتقهم، الموظف واإلدارة، ويقيد الطرفررا
وبالتالي تندرج ضمانة المواجهة ضمن الضمانات الجوهرية التي يمكررن أن يترتررب علررى مخالفتهررا 

 التسريح. هو خروج اإلدارة عن مقتضيات مبدأ سيادة القانون في إصدار قرار
 

  ،قضية م.ع، ضد والري واليرة سركيكدة ،  2004-04-20،بتاريخ  00989قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانية، رقم   1
 .143،ص  2004،الجزائر،  5إليه لدى، مجلة مجلس الدولة، العددالمشار 

  .491رحماوي كمال، مرجع سابق، ص -  2
،المشرار إليره لردى، عبرد العزيرز عبرد المرنعم خليفرة، إجرراءات  1987-03-01حكم المحكمة اإلدارية العليا بمصر، جلسة -  3

 .275،ص  2008، تأديب الموظف العام، المركز القومي لإلصدارات القانونية
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 حق اإلطالع على الملف اإلداري ثانيا :  
برررر حرررق اإلطرررالع علرررى الملرررف مرررن أقررردم المبرررادئ نشرررأة فررري فرنسرررا،حيث أقرررره القرررانون يعت 

علررررررى أن:  كررررررل المرررررروظفين المرررررردنيين  56، بموجررررررب المررررررادة 1905أفريررررررل  22الصررررررادر فرررررري 
صررري والسرررري لكرررل والعسررركريين، وكرررل مررروظفي اإلدارات العموميرررة لهرررم الحرررق فررري اإلطرررالع الشخ 

لملفهم قبررل اتخرراذ أي إجررراء تررأديبي اتجرراههم ، ومررن ثررم فرر ن الوثائق واألوراق والمستندات المكونة 
إطالع الموظف على ملفه يجب أن يكون علررى كررل مشررتمالته بصررفة شخصررية وسرررية مررع منحرره 

ان الموظررف فرري اآلجال الكافية لذلك قبل اتخاذ أي إجراء إداري أو عقوبة تأديبية، باستثناء إذا ك
 وضةية تخلي عن المنصب.

يسررتوجب علررى اإلدارة أن تحرررص دائمررا علررى إعررالم الموظررف ب مكانيررة تأسيسررا علررى ذلررك 
إطالعه على الملف حتى تتحقق فعالية المساءلة وال تكون هناك أي ذريعة له لكي يررتحجج بعرردم 

أو تخلررى عررن منصرربه مشروعية اإلجراءات باستثناء إذا حكررم علررى الموظررف بحكررم جزائرري نهررائي 
 ع على الملف اإلداري غير إجباري.منصبه ففي هذه الوضةية يصبح اإلطال

، لررم يتضررمن شرركل إعررالم 06/03جرردير بالررذكر ان قررانون الوظيفررة العموميررة السرراري رقررم 
مررن  2004أفريررل  12الصررادر فرري  05الموظف بذلك، بالتالي يقتضي الرجوع إلى المنشور رقم 

كتابيا الموظررف بترراريخ ظيفة العمومية، وهو الذي يفرض على اإلدارة بأن تعلم المديرية العامة للو 
ومكرران إطالعرره علررى ملفرره التررأديبي، لررذلك يسررتدعي علررى اإلدارة أن ترسررل رسررالة موصررى عليهررا 
ب شعار االستالم لتبرر هذه الشكلية التي يقتضي احترامهررا، علررى أن يبلررن الموظررف بترراريخ مثولرره 

 .1لبريد الموصى عليه مع وصل االستالميوما على األقل با
ى الموظرررف أن يطلرررع علرررى ملفررره اإلداري برمتررره ويعلرررن بررراإلجراء الرررذي لرررذلك يسرررتدعي علررر 

سيتخذ حيالرره، سررواء نقلرره أو تسررريحه لعرردم الكفرراءة المهنيررة، أو تسررريحه خررالل مرحلررة تررربص، أو 
ة أو اإلجررررراء غيررررر تسررررريحه بطريررررق تررررأديبي، وإال تعرضررررت العقوبررررة المسررررلطة مررررن طرررررف اإلدار 

 ته.التأديبي لإللغاء نتسجة عدم مشروعي 
 

 .مومية، السالف ذكرهة الع،المتضمن القانون األساسي العام للوظيف 03-06،من األمر رقم  2-168المادة -  1
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عرررالوة علرررى ذلرررك لرررم يحررردد المشررررع الجزائرررري المررردة التررري يمكرررن أن يحرررتف  فيهرررا الموظرررف 
بررالملف ويحصررل علررى نسررخة مررن الوثررائق المتعلقررة بمسرراءلته، بخررالف القضرراء اإلداري الفرنسرري 

ية حتررى ال تخرررج السررلطة اإلداريررة عررن حرردود الررذي أولررى أهميررة بالغررة باآلجررال المعقولررة والضرررور 
مررا أعطررى الحررق للموظررف فرري الحصررول علررى النسررخ المتعلقررة بمسرراءلته فرري ملفرره هررذا الحررق، ك

اإلداري، وهذا ما أكدترره محكمررة االسررتئناف اإلداريررة بفرنسررا فرري إحرردى مبادئهررا، حيررث أقرررت عرردم 
لررى عرردم انقضرراء اآلجررال المحررددة مشروعية التسريح التررأديبي المطبررق مررن طرررف اإلدارة بررالنظر إ

 لإلطالع على الملف.
ا بالنسبة للمشرع المصري فلم تنص قوانين العاملين المدنيين بالدولة علررى حررق الموظررف أم

، الررذي نررص علررى هررذه الضررمانة 1951لعررام  210في اإلطالع على ملفه، باستثناء القانون رقم 
الخاصررة برربعض الفئررات مررن المرروظفين فرري أن ، إال أن هذا لم يمنع بعض القرروانين 90في المادة  

، علررى أنرره ... 1971لعررام  109مررن قررانون الشرررطة رقررم  58قررد نصررت المررادة تنص على ذلررك،  
وللضرررابط المحرررال إلرررى مجلرررس التأديرررب أن يطلرررع علرررى التحقيقرررات التررري أجريرررت، وعلرررى جميرررع 

 األوراق المتعلقة بها، وأن يأخذ صورة منها... .
مصررر، إال أن التشريعي الملمرروس فرري جررل قرروانين العرراملين المرردنيين ب   بالرغم من هذا الفراع

هررذا لررم يمنررع مررن اسررتقرار القضرراء اإلداري بمصررر لمراعرراة هررذا الحررق كضررمانة جوهريررة تفرضررها 
المبادئ العامة للقانون الرتباطها بحق الدفاع، حيث قضت المحكمة اإلدارية العليررا بمصررر علررى 

 قيقررات الترري أجريررت معرره، وملررف الرردعوى، والسررمات لرره بأخررذضرررورة تمكررين الموظررف علررى التح 
 صورة منها.

تأسيسررا علررى ذلررك يأمررل مررن المشرررع المصررري أن يكرررس هررذه الضررمانة فرري قررانون العرراملين 
المرردنيين لتحقيررق الفاعليررة والضررمان، ال سرريما أنرره فرري ييرراب الررنص التشررريعي الررذي يكفررل هررذه 

 طرف اإلدارة في مساءلة الموظف العمومي.  الضمانة قد تكثر التعسفات الممارسة من  
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 .آليات الرقابة على اإلجراءات التأديبية للموظف العام اني :الث المطلب
إذا كانررت الرقابررة علررى أعمررال اإلدارة أمرررا ضررروريا تقتضرريه مراقبررة مبرردأ المشررروعية، فرر ن 

اإلدارة، فهرررذه  المشررررع نظرررم لهرررا وسرررائل و رسرررم لهرررا إجرررراءات يتعرررين االلترررزام بهرررا عنرررد مخاصرررمة
 مها.الرقابة تأخذ صور مختلفة ولعل من أه

فهي تمارس من طرف األعضاء المتولية للسيادة، و تهرردف إلررى التأكيررد   الرقابة السياسية:
من احترام اإلدارة لألهداف المسطرة من طرف السلطة السياسية مثل الرقابة التي تمارسها الهيئة 

أو  1سررنة.لسررلطة التنفيذيررة ميزانيررة الدولررة للمصررادقة عليهررا كررل التشريةية عالبرلمرران( عنرردما تقرردم ا
 .2016من دستور   179 في الحاالت المنصوص عليها في المادة

فهررري كمرررا يتفرررق الفقررره و القضررراء تمثرررل قمرررة الضرررمانات الالحقرررة علرررى  الرقابةةةة القضةةةائية:
 إصدار القرار التأديبي عن طريق الطعون القضائية.

الصرررادرة عنهرررا  الهرررا اإلدارة بنفسرررها إمرررا عرررن طريرررق اسرررتدراكها لقرررراراتالرقابرررة الرئاسرررية: تتو 
بنفسررررها و هررررو مررررا يسررررمى بالرقابررررة التلقائيررررة أو عررررن طريررررق الطعررررون الترررري يتقرررردم بهررررا ذو الشررررأن 

 2والمصلحة.
 األول: التظلم اإلداري كآلية للرقابة اإلدارية. الفرع
بعد مواجهترره بمررا هررو منسرروب إليرره، عد تمكين الموظف العام المذنب من الدفاع عن نفسه ب 

قرار التأديب الذي يحوي العقوبة التأديبيررة، اذ للموظررف حررق الررتظلم علررى   تتخذ السلطة المختصة
 القرار الذي اتخذته اإلدارة الذي يرى فيه عدم المشروعية.

فرقابة القاضي اإلداري تقتصر على التحقق مررن صررحة الوصررف المعطررى للخطررأ التررأديبي، 
جررة الخطررأ المرتكررب الترري درجررة الترري يرردخل فيهررا و مرردى تناسررب درجررة العقوبررة مررع در و كررذلك ال

 
 9،ص 2001راشد خموفي، القضاء اإلداري، ديوان المطبوعات الجامةية، الجزائر، 1
 .551نصر الدين، مصبات القاضي، مرجع سبق ذكره، ص  2
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يرررردخل ضررررمنها، و لكنهررررا ال تمتررررد إلررررى العقوبررررة المسررررلطة، فلرررره يلررررزام اإلدارة فرررري اختيررررارا لعقوبررررة 
 1المالئمة إذا كانت من درجة الخطأ نفسها

 التظلم اإلداري  مفهوم و أنواع:  الفرع الثاني
 م اإلداري.التظل  مفهوم:  أوال

تصررررف الشرررخص إلصرررالت وضرررع مرررن  يقصرررد برررالتظلم كرررل وسررريلة يضرررعها القرررانون تحرررت
عررن طريررق شرركوى الموظررف إلررى الجهررة  2األوضاع بمساعدة السررلطة العامررة، فهررو نظررام المطالبررة

الترري أصرردرت القرررار التررأديبي موضرروع الررتظلم، فررالتظلم اإلداري فرري المجررال التررأديبي هررو وسرريلة 
قد فيها عدم المشروعية و لمتهم لمواجهة ما تصدره اإلدارة ضده من إجراءات، يعت كفلها القانون ل

يلررتمس فيرره أن تعيررد اإلدارة النظررر فرري قرارهررا الررذي أضررر بمركررزه القررانوني بالسررحب أو بالتعررديل، 
 وهو طريق يسلكه من صدر ضده القرار قبل اللجوء إلى الطعن عليه قضائيا.

مقرردم ة الوديررة للنررزاع، فقررد ترررى اإلدارة بعررد فحررص الررتظلم الو الررتظلم اإلداري فرصررة للتسرروي 
إليها أن مقدمه على حق، فتجيبرره إلررى طلبرره بسررحب أو تعررديل القرررار الررذي أصرردرته، وهررذا يررؤدي 

 إلى واد الخصومة في مهدها األمر الذي يوفر كثيرا من الوقت و الجهد معا.
 3الموظف و اإلدارة.وبهذا فهو وسيلة إلصالت ذات البين و فض النزاع بين  

ظررف الطعررن فرري القرررار التررأديبي الررذي صرردر ضررده وهررذا والمشرع الجزائري مررنح و أقررر للمو 
 ما جاءت به في المادة

( التررري تقضررري ب مكانيرررة الموظرررف تقرررديم تظلرررم إداري إلرررى لجنرررة 03_06مرررن األمرررر  175
هرراتين  خصرروص، و مررنح لرره الحررق ب 4الطعررن بخصرروص العقوبررات مررن الرردرجتين الثالثررة والرابعررة

ألنهرررا أكثرررر العقوبرررات ارتباطرررا بمركرررز الموظرررف العقررروبتين فحسرررب نظرررره لخطورتهرررا و جسرررامتها 
 القانوني والوظيفي.

 
 .120لية في القانون اإلداري، ديوان المطبوعات الجامةية، الجزائر، دون سنة نشر، ص لعشب محفوظ، المسؤو  1
 .191، ص  2002،دار ىومة، الجزائر، 1خ أث ممويا، المنتقى في قضاء مجمس الدولة، ج الشي لحسين بن 2
 .04،ص  1972، القاىرة، 2سعاد الشرقاوي، المسؤولية اإلدارية ، دار المعارف بمصر، ط 3
 16،ص . 175،السالف الذكر ،المادة  03-06ألمر ا 4
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أمرررا عرررن العقوبرررات التأديبيرررة مرررن الررردرجتين األولرررى و الثانيرررة يمكرررن للموظرررف المعاقرررب أن 
ريخ اتخرراذ قرررار يطلررب إعررادة االعتبررار مررن السررلطة الترري لهررا صررالحيات التعيررين بعررد سررنة مررن تررا

 1من األمر السالف الذكر( 176العقوبة و هذا ما قضت به عالمادة
وذهبررت الفقرررة الثانيررة مررن نفررس المررادة أعرراله إذا لررم يتعرررض الموظررف لعقوبررة جديرردة تكررون 
إعررادة االعتبررار بقرروة القررانون بعررد مرررور سررنتين مررن ترراريخ اتخرراذ قرررار العقوبررة و فرري حالررة إعررادة 

 أثر للعقوبة من ملف المعني(.  االعتبار يمحي كل
داري ممكررن و جررائز فرري العقوبررات مررن الرردرجتين الثالثررة والرابعررة فالمشرررع جعررل الررتظلم اإل

أمررام لجنررة الطعررن، فرري حررين اسررتثنى العقوبررات مررن الرردرجتين األولررى و الثانيررة التتوالهررا السررلطة 
تبر بمثابة طريقة يتسررني بهررا التي لها صالحيات التعيين بناءا على طلب إعادة االعتبار الذي يع

 لهذا القرار المتضمن العقوبة الموقعة عليه.للموظف التعبير عن رفضه 
 الثاني: أنواع التظلم اإلداري. الفرع

وتشررمل التظلمررات اإلداريررة مررن حيررث السررلطة المختصررة بفحصررها: الررتظلم ألرروالئي والررتظلم 
 الرئاسي، والتظلم إلى لجنة الطعن.

 ئي.: التظلم الوال أوال
المصدرة للقرررار بغرررض إعررادة النظررر يقصد به أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه إلى السلطة 

فيه إما بالسررحب أو التعررديل أو اسررتبداله برر خر، و ذلررك حسررب مررا تملكرره مررن صررالحيات فرري هررذا 
 بما يحقق سالمته و مشروعيته و مالئمته مع أحكام القانون و اللوائح. 2الشأن
 .: التظلم الرئاسيثانيا

س الشرررخص أو الهيئرررة اإلداريرررة هرررو الرررتظلم الرررذي يقدمررره ذوي الشرررأن و المصرررلحة إلرررى رئررري 
مصرردرة القرررار موضررع الررتظلم أو هررو الطعررن يشرركو فيرره و يطلررب بمقتضرراه إلغرراءه أو تعديلرره أو 

 
 61،ص . 176،السالف الذكر ،المادة  03-06األمر  1
 .249بد العزيزعبد المنعم خميفة، مرجع سبق ذكره، ص ع 2
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فيحرررق للررررئيس اإلداري إجرررازة أو إقررررار أعمررررال  1سرررحبه بحيرررث يصررربح مشرررروعا مطابقرررا للقرررانون 
هررم فرري إصرردارها قه في تعجيل أو إلغاء أو سحب قررراراتهم أو الحلررول محلمرؤوسه من ناحية و ح 

 من ناحية أخرى.
ويتمثرررل المظهرررر األول لسرررلطة الررررئيس فررري الرقابرررة علرررى أعمرررال المرؤوسرررين الرررذي يباشرررر 
سلطته الرئاسية عليهم و هررذا اإلقرررار قررد يكررون صررريحا بحيررث ال يصرربح تصرررف المرررؤوس نافررذا 

 عليه متى اشترط القانون ذلك صراحة، و في هذه  إال بعد موافقة الرئيس
و يصرربح نافرررذا لترراريخ الحالررة قرررد ينفررذ تصررررف المرررؤوس مررن تررراريخ موافقررة الررررئيس عليرره أ

 اتخاذ المرؤوس له طبقا لما ينص عليه القانون.
وقررد يكررون هررذا اإلقرررار ضررمنيا يسررتفاد بمضرري مرردة محررددة دون اعتررراض مررن الرررئيس علررى 

 المرؤوس.التصرف الصادر من 
يتجلرررى فررري حرررق الررررئيس فررري تعرررديل القررررار  وبالنسررربة للمظهرررر الثررراني لسرررلطة الرقابرررة ف نررره

الصررادرة مررن المرررؤوس أو الحلررول محلهررم ابتررداء فرري ممارسررة اختصاصرراتهم أو إصرردار القرررارات 
المتعلقة بها، ومن المسلم به أن سلطة الرئيس فرري التعقيررب علررى القرررارات ال تنحصررر فرري مراقبررة 

للعمررررل اإلداري و يعنرررري ذلررررك أن  احترامهررررا للمشررررروعية و إنمررررا تمتررررد إلررررى تقريررررر مالئمتهررررا مرررردى
الرررئيس ب مكانرره أن يعرردل أو يلغرري قرررارات مرؤوسررين المطابقررة للقرروانين واللرروائح مترر  قرردر أنهررا ال 

 .2تتالءم مع طبيعة و ظروف العمل اإلداري 
ي الوالئي و الرئاسي حتى ولو لم يررنص وبصفة عامة يعد القرار التأديبي قابل للتظلم اإلدار 

الخاصررة برراإلجراءات التأديبيررة إلررى هررذا  7ى ذلك، و لقررد أشررارت التعليمررة رقررم المشرع صراحة عل
النوع من التظلم و وضعت الضوابط التي يتعين على السلطة الرئاسية احترامهررا فرري حالررة سررحب 

ى اكتسرراب حقرروق شخصررية للغيررر و لررذلك قرارها التأديبي أو تعديله ، و قد يؤدي قرار التأديررب إلرر 
إذا تأكدت اإلدارة بأن الموظف قررد اسررتنفذ جميررع طرررق الطعررن كمررا هررو الحررال ال يجوز سحبه إال 

 
 .120لعشب محفوظ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 .122،ص  1991عبد الغني بسيوني، القانون اإلداري، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  2
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في قضايا فصل المرروظفين ، و ال يجرروز أيضررا تخفيررف العقوبررة التأديبيررة أو سررحبها إال فرري حالررة 
بررين الخطررأ و العقوبررة أو انعرردام  الخطأ الفررادت فرري تطبيررق القررانون أو عنررد عرردم التناسررب الصررارف

حكررم، و يرجررع السرربب فرري وضررع هررذه الضرروابط إلررى ضرررورة المحافظررة علررى التحقيررق اإلداري الم
 هيبة

اإلدارة من شان التعديالت المبنية على اعتبارات غير واقةية أن تؤدي بررالموظفين اآلخرررين 
 إلى الالمباالة.

وز للرروزير فرري حالررة الررتظلم الرئاسرري أن ويثور في هذا المجال تساؤل هام مضمونه هررل يجرر 
ة معتمدا في ذلك على نفررس الحجررج و البررراهين الترري قرردمتها اإلدارة علررى مسررتوى يشدد في العقوب 

 محلي؟
لقد أبات مجلس الدولررة الفرنسرري للرروزير تشررديد العقوبررة التأديبيررة معتمرردا فرري ذلررك علررى نفررس 

داريررة و مررال عمتهررا شررريطة إعررادة فررتح الملررف األدلة ألن له الحررق فرري مراقبررة شرررعية القرررارات اإل
 ن جديد و احترام كافة حقوق الدفاع.التأديبي م

 : التظلم إلى لجنة خاصة.ثالثا
نظررررا إلرررى أنررره فررري غالرررب األحيررران ال يكرررون للرررتظلم اإلداري الرئاسررري و الررروالئي أيرررة فعاليرررة 

ة، و نظرا لذلك يلجأ المشرررع بسبب إصرار اإلدارة على المحافظة على عدم تغيير قراراتها اإلداري 
اصررة مهمتهررا إعررادة النظررر فرري القرررارات اإلداريررة و هررذا مررا ذهررب إليرره إلررى إنشرراء هيئررة إداريررة خ 

المشررررع الجزائرررري حيرررث نرررص علرررى إنشررراء لجنرررة تضرررم الررروزارات و الواليرررات و المنشررر ت العامرررة 
 1السلطة الرئاسية.  إلعادة النظر في قرارات التأديب هذا بناءا على طلب الموظف المعني أو 

( السررالف الررذكر فرر ن 06/03مررن األمررر 65لمررادة ع : بمقتضى نررص ا تشكيلة لجنة الطعن
 هذه اللجنة مشكلة بالتساوي بين ممثلي اإلدارة و ممثلي الموظفين المنتخبين، و ترأس من قبل
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السلطة الموضوعة علررى مسررتواها أو مررن طرررف ممثررل عنهررا يررتم اختيرراره مررن بررين األعضرراء 
 .1معنيين بعنوان اإلدارةال

ذلررررك عررررن طريررررق ممثلرررري المرررروظفين فرررري اللجرررران اإلداريررررة  أمررررا عررررن طريقررررة انتخررررابهم فيررررتم
 66المتساوية األعضاء و من بينهم ممثليهم في لجان الطعن، و بعررد ذلررك و وفقررا لررنص المررادة ع

مرررن األمرررر أعررراله( التررري تقضررري بنصرررها  يجرررب أن تنصرررب لجررران الطعرررن فررري أجرررل شرررهرين بعرررد 
هيئررررة مهمتهررررا و اختصاصررررها النظررررر تخرررراب أعضرررراء اللجرررران اإلداريررررة المتسرررراوية . إذا فهررررذه الان 

والفصررل فررري التظلمررات اإلداريرررة الترري يرفعهرررا أصررحاب المصرررلحة محررل العقوبرررات مررن الررردرجتين 
 الثالثة و الرابعة في أجل شهر واحد من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.

 له وتقييم الرقابة اإلدارية.: إجراءات التظلم اإلداري و شكرابعا
إلداري وسرريلة إداريررة متاحررة للمتضرررر مررن القرررار اإلداري التررأديبي عرفنا فيما سبق التظلم ا

يقدمه إلى الجهة اإلدارية عسرراها تعرردل عررن قرارهررا فتسررحبه أو تعدلرره وترروفر بررذلك علررى الموظررف 
 مشقة االلتجاء إلى التقاضي طالبا اإللغاء.

 فيجررروز أن يكرررون فرري صرررورة شررركوى كمرررا يجررروز أن يكرررون بواسرررطة فررال شررركل معرررين للرررتظلم
برقية، وقد يسلمه المتظلم إلى الجهة اإلداريررة رقررم متسلسررل فرري هررذا السررجل ويبررين ترراريخ تقديمرره، 
و يعطي للمتظلم وصال موضحا فيه رقم التظلم و ترراريخ قيررده، وقررد يرسررل المررتظلم تظلمرره بكترراب 

إلررى اإلدارة الترري يعمررل بهررا لترفعرره برردورها إلررى الجهررة  موصرري عليرره بعلررم الوصررول و قررد يسررلمه
المختصررة و يعطررى المررتظلم فرري هررذه الحالررة كررذلك وصررال يرردل علررى تقديمرره الررتظلم وترراريخ ذلررك، 

 فال يشترط في تقديم التظلم سلوك طريق
خاص أو شكل معين بالتحديد أو إتباع أوضاع معينة ، بل يكفرري أن يكررون تظلمرره قررد أبلررن 

 2إلى الجهة المختصة به  في الميعاد

 
و كانررت تطبررق النصرروص الخاصررة  03-06ن موجررودا قبررل األمررر لررم يكررنلفررت اإلنتبرراه إلررى أن تشرركيلة ىررذه المجنررة و تنظيميررا  1

 .السالف الذكر 01-84بلجان التظلم التي أشار إليها 
 .10الفكر العربي، بدون بمد نشر، دون سنة نشر، ص اب البنداوي، طرق الطعن في العقوبات التأديبية، دار يعبد الو  - 2
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ل معين للتظلم اإلداري و لكن أولى عناية بتحديد إجراءاترره فالمشرع الجزائري لم يشترط شك
مررن قررانون اإلجررراءات المدنيررة(  إن الطعررن اإلداري المسرربق  278ومواعررده فقضررى فرري المررادة ع 

 1وجب أن يرفع خالل شهرين من تبلين القرار المطعون فيه أو نشره .
 ر و لم تقم بالرد علىذا حدث و سكتت السلطة اإلدارية مدة تزيد عن ثالثة أشهأما إ 

طلرررب المرررتظلم فررر ن سررركوتها يعرررد بمثابرررة رفرررض لهرررذا الطلرررب، أمرررا إذا كانرررت هرررذه السرررلطة 
اإلدارية هيئة تداولية فال يسري هررذا الميعرراد إال مررن ترراريخ قفررل أول دورة قانونيررة تلرري إيررداع طلررب 

 من قانون اإلجراءات المدنية(.    279المادة عهذا ما جاء في فحوى  
األخيرررر إلرررى أن الرررتظلم اإلداري قرررد واجهتررره حملرررة مرررن االنتقرررادات مردهرررا عررردم ونشرررير فررري 

اسررتناده لالعتبررارات القانونيررة، و إنمررا يعررود إلررى اعتبررارات العفررو و يضررع المررتظلم موضررع إذالل، 
يسررتعلي بهررا مصرردر القرررار عررن الرجرروع  وربما يقابررل الررتظلم فرري بعررض األحيرران بنرروع مررن المكررابرة

أصررول التغيررر القررانوني تقتضرري أال تنحصررر المسررألة أمررام درجررة واحرردة مررن  فيرره، إضررافة إلررى أن
 درجات التقاضي مرتين بمعنى أنه ال يجوز أن يكون الرئيس اإلداري في آن واحد.

يررة للنررزاع ترفررع عبررأ والواقررع أن تلررك االنتقررادات ال تررؤثر فرري أهميررة الررتظلم باعتبرراره وسرريلة ود
 حد سواء، و الغريب فيها أنها تعطي التقاضي عن األفراد و اإلدارة على

ما كبيرا لما قد يختلف في نفس مصدر القرار من مظرراهر االسررتعالء بررل و تجررزم بررأن هررذه 
 المشاعر متوفرة لديه بدليل أنها رتبت عليه.

يتعلرررررق بمسرررررألة قانونيرررررة  ومرررررا وجهرررررت للرررررتظلم اإلداري مرررررن انتقرررررادات فررررري حرررررين أن األمرررررر
ة نظام التظلم اإلداري و جدواه و فاعليته من الناحية العمليررة موضوعية على أساسها مدى قانوني 

وال صررلة لهررا بررالنوازع الشخصررية لرردى مررن أصرردر القرررار أولرردم رئيسرره و حقيقررة األمررر أن الررتظلم 
عمالهررا الترردارك مررا قررد يشرروبها اإلداري نظررام قررانوني سررليم يمكررن اإلدارة مررن الرقابررة الذاتيررة علررى أ 

 
و المتضررمن  1966يوليررو  8المررؤرف فرري  133-66مررتمم أللمررر دل وييعرر 1990اوت  18المررؤرف فرري  23-90القررانون  - 1

 .1990،سنة 37قانون اإلجراءات المدنية. ج.ر.ج.ج.د.ش. العدد 
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دارية أوسع مجال من الرقابة القضررائية كمررا سررنرى ال يمكررن أن تنصررب ، فالرقابة اإل1من أخطاء  
إال على المشررروعية دون المالئمررة، و هررذا خررالف الرقابررة اإلداريررة الترري يمكررن أن تشررمل األمرررين 

ارتكبررره، فالقضررراء ال يمكنررره أن ممرررا فقرررد توقيرررع اإلدارة علرررى الموظرررف جرررزاء تأديبيرررا قاسررريا لجررررم 
 كن الموظف قد يتوصل إلى هذه النتيجة عن طريق التظلم اإلداري.يخفف من هذا الجزاء، و ل

ومن مزايا الرقابة اإلدارية التي ال تنكررر أنهررا تررتم بغيررر نفقررات يتكبرردها الموظررف و فرري غيررر 
مررا يقيررد الرررئيس اإلداري إذا شكليات كثيرة و قيود كما تتميز من ناحية أخرى بمرونتها فليس ثمررة 

تعديل قراره أو إلغائه و هذا عكس مررا يحرردث فرري الرقابررة القضررائية إذ   اقتنع بخطيئته مستقبال من
 به.  يحرم على القاضي أن يعدل في حكمه بمجرد النطق

باإلضررررافة إلررررى ذلررررك إن الطعررررن اإلداري البرررراس أن يؤسررررس علررررى أسررررباب إنسررررانية بحتررررة، 
علررى أسرراس  زاماترره فرري الخدمررة العامررة يمكنرره أن يؤسررس تظلمرره اإلداري فررالموظف الررذي أخررل بالت 

البررال، و لكررن هررذا السرربب اإلنسرراني  أنه كان في ظروف عائلية أو غيرها جعلته مشررتت الررذهن و 
 ال يصلح أن يكون أساس للطعن القضائي يتقدم به الموظف.

قررت، فمررردود عليرره بررأن أما عن القول بأن اإلدارة تكون بالتظلم خصما و حكما في نفس الو 
تعيررد النظررر فيمررا أصرردرته مررن قرررارات شررابت قصررور لفررت نظرهررا اإلدارة ال تحكررم بررالتظلم و إنمررا 

إليه مقدم التظلم، ف ن اإلدارة ال تصدر حكما و إنما تصحح وضعا خطأ بما لها من حررق الرقابررة 
 .2الذاتية على أعمالها و قراراتها في هذا الشأن

األجهرررزة لرررى أن الرقابرررة اإلداريرررة الذاتيرررة هررري مراقبرررة السرررلطات و ونشرررير فررري هرررذا الصررردد إ
اإلدارية المركزية الالمركزية لنفسها و لذات أعمالها أي تراقررب السررلطات اإلداريررة نفسررها أو بنرراءا 
علررى طلبررات األفررراد لفحررص مررا صرردر منهررا مررن أعمررال و تصرررفات لتتأكررد مررن مرردى مشررروعيتها 

روعية صرربح أكثررر انسررجاما مررع أحكررام و قواعررد القررانون مبرردأ المشرر وتقرروم بتصررحيحها أو تعررديلها لت 
 السائد في الدولة.

 
 .025-249عبد العزيز عبد المنعم خميفة، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .14،ص  0042ية، مصطفى أبو زيد فيمي، القضاء اإلداري و مجمس الدولة، دارالجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندر  2
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وتهدف الرقابررة اإلداريررة الذاتيررة علررى أعمررال السررلطات اإلداريررة ضررمان حسررن سررير الوظيفررة 
العامة بانتظام وعلررى أحسررن وجرره، كمررا تسررتهدف كررذلك تحقيررق المالئمررة اإلداريررة للعمررل أوالنشرراط 

فرر  النظررام العررام، المصررلحة العامررة المتمثلررة فرري إشررباع الحاجررات العامررة و ح اإلداري بمررا يحقررق 
كمررا تسررعى إلررى ضررمان واحترررام حسررن تنفيررذ القرروانين واللرروائح اإلداريررة وضررمان احترررام الواجبررات 
الوظيفيرررررة واحتررررررام األوامررررررو التوجيهرررررات والتعليمرررررات أي يسرررررتهدف تحقيرررررق المشرررررروعية الشررررركلية 

 .1ريةوالمادية لألعمال اإلدا
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 لية للرقابة القضائية.الثاني: الطعن القضائي كآ المبحث
إن الطعرررن القضرررائي مرررن القررررارات اإلداريرررة عامرررة و التأديبيرررة خاصرررة تتجسرررد فيررره الرقابرررة 
القضررائية علررى أعمررال اإلدارة، ويتحقررق مررن خاللرره بحررث مشررروعية أعمالهررا أو عرردم مشررروعيتها 

داخررل  األساسررية للمرروظفين عامررة و المرروظفين خاصررةفرريحكم ب لغائهررا بمررا يكفررل أحررد الضررمانات 
 الدولة القانونية المتمثل في خضوع اإلدارة لمبدأ المشروعية و احترام سيادة القانون.

ولمرررا تتميرررز بررره السرررلطات القضرررائية مرررن ضرررمانات االسرررتقالل عرررن اإلدارة وعررردم االنحيررراز، 
محكمررة الترري تتبررع أمامهررا وحجيررة فضال عررن خبرتهررا و تخصصررها القررانوني واإلجررراءات الدقيقررة ال

لتررري تصررردرها، كرررل هرررذا يجعلهرررا أنجرررع أنرررواع الرقابرررة القضرررائية، إال أنهرررا رقابرررة ال تقررروم األحكرررام ا
بطريقرررة تلقائيرررة، وإنمرررا يشرررترط أن يتقررردم أصرررحاب المصرررلحة بطلبررراتهم وفقرررا ألوضررراع وإجرررراءات 

ام مرررن الضرررمانات الحقيقيرررة ، باإلضرررافة إلرررى مرررا يررروفره هرررذا النظررر 1ومواعيررد محرررددة سرررلفا بكرررل دقرررة
ة مصررالح و حقرروق المرروظفين فرري المحاكمررات التأديبيررة، إذ تمترراز الجهررة القضررائية والفعالررة لحمايرر 

المختصة بالتأديب بعوامررل و أسررباب االسررتقالل والحيرراد والموضرروعية نظرررا لبعرردها عررن التررأثيرات 
م حصررين ضررد كررل انحررراف أو والضغوط السياسية و اإلدارية والنقابية وأهواء الشخصية فهررو نظررا

فهررو يشرركل الضررمانة المثلررى والنهائيررة  2لطات اإلداريررة الرئاسررية ضررد العرراملينتعسف من قبررل السرر 
عند فشل التظلم اإلداري في تحقيق مطالب الموظف المعني، وعلى هررذا األسرراس يعتبررر الطريررق 

بيررة، ويررتم الطعررن فرري القضائي الوسيلة التي تأتي في خاتمررة المطرراف فرري مجررال اإلجررراءات التأدي 
، أو  3عن طريق دعوى اإللغاء التي تعتبر دعوى قضائية ترفع المطالبة ب لغرراءالقرارات التأديبية  

إعرردام قرررار إداري لحقرره أحررد عيرروب عرردم المشررروعية الترري درج الفقهرراء علررى وصررفها علررى أنهررا 
 دعوم موضوعية أو عينية تقوم على مخاصمة القرار

 
 .562المرجع السابق الذكر، ص  نصر الدين مصبات القاضي، 1
 .360، ص 1998الجزائر،  لنشر والتوزيع،ومة لمطباعة وايعوابدي، مبدأ تدرج السمطة الرئاسية، دار  عمار 2
رار اإلررداري بالنسرربة لممسررتقبل، أمررا السررحب فرر نو يمتررد عمررى ر القرريخنمررف إلغرراء القرررار عررن سررحبو حيررث أن اإللغرراء يعنرري آثررا 3

 .الماضي فينيي جميع اآلثار التي رتبيا القرار في ما سبق باإلضافة إلى المستقبل و اعتبار القرار كأن لم يكن
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دعررروم عرررن وجرررود مصرررلحة شخصرررية لرافعهرررا علرررى خرررالف  غيرررر المشرررروع بغرررض النظرررر
 .1القضاء الكامل أو دعوى التعويض التي تعتبر دعوى شخصية أو ذاتية

وقررد لعررب مجلررس الدولررة الفرنسرري دورا هامررا فرري حمايررة حقرروق المرروظفين عررن طريررق دعرروى 
 إلغاء.

 األول: شروط إلغاء القرارات التأديبية. المطلب
 .ية و احترام الشروط الشكلصفة الموظف العام نتعرض في هذا المطلب إلى 

 : صفة الموظف العام.  الفرع األول
فكررل موظررف صرردر قرررارا تأديبيررا ضررده لرره الحررق فرري طلررب إلغائرره و هنرراك مررن يوسررع مررن 
نطرراق هررذا الحررق فينررادي بالسررمات ألي موظررف حتررى ولررم يصرردر ضررده قرررار تررأديبي بطلررب إلغرراء 

 ما تتخذ قرارا تعسفيا تكون قد اعتدت الالقرار التأديبي، ألن اإلدارة عند
علرررى الموظرررف المخطرررأ فحسرررب و إنمرررا علرررى كافرررة المررروظفين، أنهرررا أخلرررت بالقواعرررد التررري 

 وضعت لحماية حسن سير المرافق العامة هذا باإلضافة إلى أن الموظف في الكثير
ث أن فقررد يحررد 2من األحيان يتجنررب اللجرروء إلررى القضرراء خشررية الضررغوط اإلداريررة المختلفررة

ة تأديبيررة غيررر عقوبررة العررزل ثررم تصرردر السررلطة الرئاسررية يرفع الموظف دعوى إلغاء خاصة بعقوبرر 
قرار آخررر يرمرري إلررى فصررل الموظررف بصررفة نهائيررة عررن الوظيفررة، فهررل يجرروز فرري هررذه الحالررة أن 

ترررم فصرررله بطريقرررة قانونيرررة يمتنرررع القضررراء عرررن النظرررر فررري دعررروى إلغررراء بحجرررة أن الموظرررف قرررد 
 مشروعة.و 

 
 .563الدين بن مصبات القاضي، مرجع أعاله، ص  نصر 1
لسرمات و االعتررراف لمنقابررات أن تطالرب فرري األخيرر ب لغرراء القرررارات ورة انشرير فرري ىرذه المسررألة عمرى أن ىنرراك مررن ينرادي بضررر  2

 .التأديبية و ذلك حماية لحقوق الموظفين
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 : احترام الشروط الشكلية.  فرع الثانيال
يشترط القانون الفرنسي التظلم اإلداري المسبق كشرط لكرري تقبررل دعرروى الموظررف العررام،   ال

أمرررا فيمرررا يخرررص المشررررع الجزائرررري ف نررره يختلرررف اختالفرررا جوهريرررا عرررن الوضرررع الفرنسررري فالمشررررع 
مرررن  2/ف169لمرررادة يشرررترط الرررتظلم اإلداري المسررربق كشررررط مرررن شرررروط قبرررول دعررروى اإللغررراء ا

'(: ال يقبل هذا الطعن إال إذا سرربقه طعررن عررن 1968سبتمبر   18ة  أمر  قانون اإلجراءات المدني 
طريررق الترردرج الرئاسرري يرفررع أمررام السررلطة اإلداريررة الترري تعلررو مررن أصرردر القرررار مباشرررة أو طعررن 

 والئي يوجه من أصدر القرار  .
اإلداري المسرربق تخفيررف أعبرراء القضرراء كرري   لقد كانت نية المشرع فيما يخص إقرررار الررتظلم

 يتفرع للمنازعات القضائية العادية بين األفراد.
وأهميررة التظلمررات اإلداريررة هررذه جعلررت بعررض الررنظم القانونيررة فرري العررالم تجعررل مبرردأ الررتظلم 
اإلداري ملرروم وواجررب البررد القيررام برره فرري بعررض الحرراالت المحررددة و هررذا مررا اتجرره إليرره المشرررع 

تياريررة يترررخص للموظررف اسررتعمالها و ي هذا الشأن حيررث جعلرره كأصررل عررام وسرريلة اخ المصري ف
اللجرروء إليهررا إذا رأى ذلررك مناسرربا لرره دون أن يكررون ملزمررا بهررا قانونررا غيررر أن المشرررع المصررري 

( علررى حرراالت محصررورة و محررددة قانونررا 1972سررنة  47مررن القررانون رقررم  12نررص فرري المررادة ع
 1يها ملزمعلى جعل التظلم اإلداري ف

الجزائررري فهررو يختلررف كمررا سرربق و أن رأينررا أوجررد المشرررع أمررا فيمررا يخررص النظررام القضررائي 
(:  ال 1990غشررت  18المؤرف فرري  23_90مكرر عالقانون رقم   169هذا الموقف بحكم المادة  

يجرروز رفررع الرردعوى إلررى المجلررس القضررائي مررن أحررد األفررراد إال بتطبيررق الطعررن فرري قرررار إداري 
أشررهر التابعررة لتبليررن القرررار المطعررون فيرره أو رفع الطعررن المشررار إليرره أنفررا خررالل أربعررة يجب أن ي 

نشررره ، فبعررد هررذا اإلجررراء علررى كاتررب الضرربط أن يرسررل الوثيقررة عقررب قيرردها إلررى رئرريس المجلررس 

 
 .232لعشب محفوظ، مرجع سبق ذكره، ص  1
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، ليقرروم بتعيررين مستشررارا مقررررا ع المررادة 1القضائي الررذي يحيلهررا برأيرره علررى رئرريس الغرفررة اإلداريررة 
 ن القانون أعاله(.م  169

بمحاولة صلح في مرردة أقصرراها ثالثررة أشررهر، إذ تررم الصررلح يصرردر   وبعد ذلك يقوم القاضي
المجلس قرارا يثبت اتفاق األطررراف و يخضررع هررذا القرررار عنررد التنفيررذ إلررى اإلجررراءات المنصرروص 

صررلح و عليها في هذا القانون، أما إذا لررم يتوصررل إلررى اتفرراق يقرروم حينئررذ بتحريررر محضررر عرردم ال
 من نفس القانون(.  3/ف169عالمادة تخضع القضية إلى إجراءات التحقيق  

و لمعرفة المجلس القضائي المخررتص يجررب الرجرروع إلررى اإلقامررة اإلداريررة للموظررف المررذنب 
فالمجلس القضائي المختص هو المجلس الذي تقررع فرري دائرررة اختصرراص المؤسسررة اإلداريررة الترري 

ع إلررى آخررر إقامررة حالررة الفصررل أو إحالررة التقاعررد فيجررب الرجررو أصبح الموظررف يتبررع لهررا، أمررا فرري 
 2إدارية للموظف.

التظلم اإلداري المسبق بالنسبة   1990/08/18المؤرف في    23_90لقد ألغى القانون رقم   
الوالئيرررة والبلديرررة.. الرررخ( لكرررن أبقررراه بالنسررربة  3للقررررارات الصرررادرة علرررى السرررلطات اإلداريرررة المحليرررة

من قانون اإلجراءات المدنيررة( رفررع  275اإلدارية المركزية ف ذا أوجبت المادة عللقرارات السلطات  
دعررروى الررربطالن ضرررد القررررارات اإلداريرررة التنظيميرررة أو الفرديرررة والصرررادرة عرررن السرررلطات اإلداريرررة 
المركزية أن يسبقها النظام اإلداري التدريجي الررذي يرفررع أمررام السررلطة اإلداريررة الترري تعلرروا مباشرررة 

 لتي أصدرت القرار نفسه.الجهة ا
لتظلم اإلداري هو شرط لقبول دعوى اإللغاء و يمكننا القول أيضررا فرري هررذا سبق و قلنا أن ا

الخصوص، أن المشرع أعاد النظر في هذا اإلجراء فجعله إجراء أو شرط جوهري لقبول الرردعوى 
المعنرري مررن  في مطلق األحوال وعامة في جميع القضايا أم يتعذر معه تحقيق مصررلحة الموظررف

قرار فرري المنصررب والوظيفررة فبعررد أن ينتظررر الطرراعن عالموظررف مضرريعة الوقررت و الجهررد و لالسررت 
 

 .246فة، مرجع سبق ذكره، ص عبد العزيز عبد المنعم خمي 1
 .169-168كمال رحماوي، مرجع سبق ذكره، ص  2
مستوى محمي، أما إذا كران صرادرا عمرى مسرتوى سرمطة إداريرة مركزيرة فيردفع  على اإلدارةادر عن يبي صإذا كان القرار التأد  3

 .لمحكمة العميا اإلداريةإلى الغرفة 
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العام( مدة معينة من الزمن هذا إذا تلقى ردا وكان لصالحه ففي غالب األحيان ال تتراجررع اإلدارة 
ضرراء، لررم عن القرارات التي سبق و اتخذتها، ف ن الطاعن فرري نهايررة المطرراف سرروف يلجررأ إلررى الق

 يقم بذلك ألول
الوقررت، فرر ن كرران غرررض المشرررع مررن موقفرره هررذا تقلرريص الرردعاوي الترري ويرروفر بررذلك  وهلررة

ترتفررررع إلررررى القضرررراء و تجنررررب اإلجررررراءات الطويلررررة المرررردى فرررر ن هررررذا فرررري صررررالح اإلدارة و لرررريس 
 الموظف، ألنه سوف يكلف أكثر إذا لم يلق الفصل العررادل الررذي يتوسررم فيرره المشررروعية، و ذلررك

 جهد.بالرجوع إلى الوراء و تجديد الوقت و ال
ف ننا نرى أن الموظف العام سيكون في مركز أكثر ضمان و استقرار لررو أن المشرررع خفررف 
قلررريال مرررن حررردة هرررذه اإللزاميرررة و اتخرررذ فررري سررربيل ذلرررك موقفرررا وسرررطيا و ذلرررك يجعرررل هرررذا اإلجرررراء 

الجرردير بالررذكر هررو أن يعتمررد علررى إلزامي في جانب من القضررايا و اختياريررا فرري جانبهررا اآلخررر. و 
 يدة في عملية إلغاء القرارات التأديبية في حاالت:وسائل عد

الحالررة األولررى: الجهررة الترري اتخررذت القرررار التررأديبي هرري جهررة أخرررى غيررر الجهررة المختصررة 
التي حررددها القررانون، فغالبررا مررا يحرردث أن يصرردر قرررار التأديررب مررن جهررة غيررر الجهررة الترري تملررك 

م يحتررررم الشرررروط الشررركلية التررري نرررص عليهرررا صررراص. الحالرررة الثانيرررة: القررررار الترررأديبي لررر هرررذا االخت 
القرررانون فهرررذه الشرررروط تعتبرررر ضرررمانة أساسرررية فررري حمايرررة الموظرررف لتعسرررف اإلدارة فررري المجرررال 
التأديبي، وان الشروط لم توضح كما يزعم البعض لتقيد اإلجراءات اإلدارية في حين نجد مجلررس 

شررروط الشرركلية الثانويررة أي الترري ال يفرررق بررين الشررروط الشرركلية الجوهريررة و ال الدولررة الفرنسرري لررم
تؤثر على شرعية القرررار إيمانررا منرره بررأن كررل الشررروط الشرركلية وضررعت مررن أجررل حمايررة الموظررف 

 العام، وهناك حاالت عديدة يلغى فيها القرار التأديبي لعدم احترام الشروط الشكلية نذكر منها:
ر هررذا المجلررس عضررو لررم لتأديبي مكون تكوينا غير شرعي كمررا لررو حضرر قد يكون المجلس ا

 ينص عليه القانون.
عدم احترررام استشررارة جهررة معينررة نررص عليهررا القررانون و لررو لررم يلزمهررا المشرررع بالتقيررد برررأي  

 هذه الجهة ف ن استشارتها واجبة و إال تعرض قرارها لإللغاء. 
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موظررف لررو علمررت السررلطة التأديبيررة علررى معاقبررة ال: الفهم السيئ للقررانون كمررا  الحالة الثالثة
بعقوبة غير مدرجة في سلم العقوبات أو معاقبة الموظف بعقرروبتين لررم يرربح المشرررع الجمررع بينهمررا 

، هرررذا باإلضرررافة إلرررى حررراالت كثيررررة ولرررذلك يتعرررين علرررى القاضررري أن يتأكرررد مرررن صرررحة وجرررود 1
قرار العقوبرررة سررر سررربقت أوتلرررت اتخررراذ األخطررراء المنسررروبة للموظرررف برررالرجوع إلرررى المراسرررالت التررري 

ية، إذا تأكد القاضي من صحة وجود األفعال المنسوبة للموظررف يتعررين عليرره دراسررة مررا إذا التأديب 
كان الجزاء التأديبي يتناسب و هذه األفعال وهي عملية دون شك صررةبة ودقيقررة و معقرردة تحترراج 

 مة.  و تتطلب اإللمام بالقواعد التي تحكم بمجتمع الوظيفة العا
 عملية إلغاء القرار التأديبي. اآلثار المترتبة عن الثاني: المطلب

عنررردما يرررتم سرررحب القررررار الترررأديبي مرررن طررررف السرررلطة لجررران الطعرررن يرررتم شرررطب العقوبرررة 
التأديبية من الملف الشخصرري للموظررف و يعرراد إدماجرره مررع تعويضرره عررن األجررور الترري خصررمت 

 منه في حالة توقيفه عن العمل.
تررزداد تعقيرردا حينمررا يكررون قرررار ية ال تتصررور بهررذه البسرراطة والسررهولة حيررث غيررر أن القضرر 

اإللغاء قد صدر من جهة قضائية ، بمعنى أكثر وضوت قد يفرض على السررلطة الرئاسررية معرفررة 
الضمانات التي يتمتررع بهررا الموظررف فرري حالررة مررا إذا رفضررت اإلدارة تطبيررق قرررارا إللغرراء و إعررادة 

 منه دون وجه حق.صله مثال و تعويضه عن األجور التي خصمت  إدماج الموظف الذي تم ف
فالقررانون الفرنسررري يلررزم اإلدارة بتطبيرررق أحكرررام القضرراء خاصرررة فررري إعررادة إدمررراج المررروظفين 
وتعويضهم عن األجور التي خصمت منهم و ذلك بأثر رجعي كأن لررم يصرردر ضررد الموظررف أي 

لترقيررة الترري اكتسرربها العامررل قبررل فصررله. عقوبررة، و تلتررزم اإلدارة كررذلك بالمحافظررة علررى حقرروق ا
نشير في األخير أنه قد تؤدي طرق التظلم السالفة الذكر إلى تخفيف الجررزاء التررأديبي أو سررحبه و 

أو إلغائرره فيبقرررى أمررام الموظرررف طريقترران اسرررتثنائيتان تسرررمحان ب زالررة آثرررار العقوبررة التأديبيرررة همرررا 
 .2الشطب والعفو 

 
 .147كمال رحماوي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .147رحماوي، مرجع سبق ذكره، ص  كمال 2
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   طريق الشطبالفرع األول :
مررذنب إلررى السررلطة الرئاسررية طالبررا منهررا إزالررة مثل في شكوى إدارية يتقدم بهررا الموظررف التت  

آثرررار العقوبرررة، فمرررن الناحيرررة العمليرررة يتمثرررل إجرررراء الشرررطب عرررن طريرررق إترررالف المسرررتندات التررري 
استعملت فرري الرردعوى التأديبيررة و سررحب أي أثررر للجررزاء التررأديبي مررن الملررف الشخصرري للموظررف 

رقيررة وظررائف المسررؤولية دون أن رتكررب أيررة جريمررة تأديبيررة، فيجرروز لرره طلررب ت فيصرربح كأنرره لررم ي 
 تشكل العقوبة التي سلطت عليه عائقا أمامه في هذه المجاالت.

والجررردير بالرررذكر، يشرررترط المشررررع شرررروط معينرررة لقبرررول طلرررب الشرررطب تختلرررف أهميرررة هرررذه 
 لمعني.الشروط باختالف خطورة العقوبة التأديبية التي سلطت على الموظف ا

 طريقة العفو  الفرع الثاني:
تتمثل في محو الجريمة و بالتالي محررو جميررع الرردعوى و األحكررام الترري نشررأت عنهررا، فهي   

و بةبررارة أخرررى يجعررل القررانون ال يسررري عررن الوقررائع المعفرري عنهررا، فقررد يررؤدي العفررو الشررامل إذا 
 نص المشرع صراحة على ذلك.

 الشرررامل فررري الميررردان الترررأديبي بحجرررة أنررره ال ونالحررر  أن هنررراك مرررن يعرررارض تطبيرررق العفرررو 
يجرروز للمشرررع أن يترردخل إلزالررة عقوبررة ناتجررة عررن جرررائم غيررر مقننررة و يبرردو أن هررذا االتجرراه هررو 

 السائد في الجزائر.
وفرري الواقررع أن العفررو الشررامل مررازال لررم يغررزو مجتمررع الوظيفررة العامررة ألن قضررائية القررانون 

 ل القانون التأديبي.من الفقهاء يحبذ عدم تدخل المشرع في مجاالتأديبي لم تنتهي بعد، و الكثير  
نلفررت االنتبرراه إلررى عرردم آثررار العفررو تسررري بررأثر رجعرري ف نرره أصرردر العفررو قبررل أن تنتهرري و 

الررردعوى التأديبيرررة تسرررقط هرررذه األخيررررة ، و إذا كررران ال يوجرررد مرررانع أن تعيرررد اإلدارة فرررتح القضرررية 
 1ى.التأديبية باالستناد إلى وقائع أخر 

 
 .174كمال رحماوي، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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 بررالموّظف العمررومي، باعتبرراره أحررد وسررائل وركررائز الدولررةيقتضي لبناء دولة القررانون العنايررة  
ف العمررومي إلنهرراء خدمترره فرري إدارة مؤسسرراتها، لررذا فرر ن  اّتخرراذ قرررار الّتسررريح فرري مواجهررة الموظررّ

الترري  مع مراعرراة جررل الضررمانات يتطّلب إّتباع الضوابط والعوامل المحددة قانونًا من طرف اإلدارة
ف لتجسررريد المسررر  زاعيتمترررع بهرررا الموظرررّ اإلدارة ( اءلة العادلرررة وتكرررريس المشرررروعية برررين طرفررري النرررّ

 .)والموّظف العمومي

 نتائج الدراسة:

 الضوابط إّتباع يتّطلب  خدمته إلنهاء العمومي الموظف مواجهة في الّتسريح قرار اّتخاذ إن
فالمو  بهررا يتمتررع الترري الضررمانات جررل مراعرراة  مررع اإلدارة طرررف مررن قانوناً  المحددة والعوامل  ظررّ
 العمومي والموظف اإلدارة  اّلنزاع طرفي بين المشروعية وتكريس العادلة المساءلة لتجسيد

 الموظررف فرري مواجهررة القانونيررة واّلثغرات بعض الفراغات تستغل المستخدمة اإلدارة تزال ال
القررانون وعلرري المشرررع  سرريادة مبرردأ علررى للحيرراد سررلطة العامررةال امتيررازات بررذلك مسررتغلة العمررومي

 زائري إصالت هده الثغرات من أجل تفعيل وتكريس الضمانات الج 

ر حاول المشرع الجزائري تصررنيف بعررض االخطرراء التأديبيررة فرري مواجهررة الموظررف العمررومي 
الخطأ وهرردا مررا تؤكررده اال ان االدارة ال تزال تمارس هامشا من السلطة التقديرية في اطار تكتيف 

الحيرران عرراجزة عررن تقرردير بعررض االخطرراء الوظيفيررة التطبيقررات القضررائية  كمررا انهررا فرري بعررض ا
 06/03الجسيمة التي لم تدرج في االمر  

قرار التسريح يؤدي بالموظف أنهاء المسؤولية الموكلة له وإنقطاع راتبرره الشررهري    -
 ب أخر صعب  جدا  مما يصعب مهامه االجتماعية كذلك  ان توليه منص

 العمررومي الموظررف تججرراه اإلداري  سررريحالتّ  فرري الّتقديريررة بالسررلطة اإلدارة تتّحلررى  -
 مبدأ إرساء في اإلدارة عليها تعتمد التي القانونية الضوابط الجزائري  المشرع يحدد ولم  المتربص،

 مررايعتبر  وهررو  ،...الصررحية اّللياقررة عرردم المهنيررة، الكفرراءة عرردم مرجعها يكون  فقد القانون، سيادة
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 ولررم يحرردد   لررإلدارة المطلقررة الرخصررة هررذه خول ون أن القان  السيما الضمان منطق في كبيرة ثغرة
 وأوضاع أسباب توافر قناع تحت الخطير اإلجراء بهذا لتنفرد انحرافها إلى يؤدي مما ضماناتها،
 .صالمترب  العمومي الموظف تججاه وخيمة بوادره تكون   التي اإلداري  اّلتسريح

 المنصررب، عررن برراّلتخلي ظررفالمو  وضررةية تجبرررز الترري لضرروابط ا الجزائررري  المشرررع يحرردد لم
 إجررراء ممارسررة فرري اإلدارة تعسف إلى أحياناً  يؤدي قد مما لإلدارة، الداخلي للّتنظيم أخضعها بل

ف كمرررض اإلجررراء هررذا فرري اإلدارة انحررراف أثبررت اإلداري  القضرراء أن السرريما الّتسررريح،  الموظررّ
   بالمنصب االلتحاق فيه يتعذر الذي وميالعم

 العمررومي، الموظررف مواجهررة  فرري اّلتسررريح قرررار تقترررت الترري اإلدارة ةسررلط بررين فصل يوجد ال  -
 التررأديبي المجلررس تشرركيلة أن باعتبررار التسررريح، قرررار علررى يصررادق الررذي التررأديبي والمجلررس
 الموظررف علررى سررلباً  ثريررؤّ  ممررا  المرروظفين، وممثلرري اإلدارة ممثلرري مررن باّلتسرراوي  تتشرركل
 اإلدارة طرف من المقترت القرار على بالمصادقة  العمومي

 القررانون  بقرروة أو  تكميليررة، بعقوبررة اّلنهررائي الجزائرري للحكررم كررأثر العمررومي الموظررف تسررريح يررتم  -
 المخالفررات باسررتثناء الجنايررات، مررن جنايررة أو  الجررنح، مررن بجنحة العمومي الموظف إدانة بعد
 السررلطة يترررك لررم ّأنرره الجزائررري  المشرررع علررى يعرراب ومررا الوظيفررة، مررن ّلتسررريحا أثررر تجحرردث فررال

 كجنحة  الوظيفة وشرف تتنافى ال جريمة ارتكب الذي بالموظف االحتفاظ في لإلدارة الّتقديرية
 لررإلدارة اّلتقديريررة السررلطة خررول الررذي والمصررري  الفرنسي المشرع بخالف رخصة، دون  القيادة
 والوظيفة تتنافى ال تيال الجرائم مراعاة في

 :واالقتراحاتلتوصيات  ا
 03/06الجزائرررررررري القيرررررررام ب صرررررررالت الّثغررررررررات التررررررري تعترررررررري األمرررررررر ، ب مكررررررران المشررررررررع

 المتضررررررمن قررررررانون 09/08المتضررررررمن القررررررانون األساسرررررري للوظيفررررررة العموميررررررة، وكررررررذا القررررررانون ،
 .اإلجراءات المدنية واإلدارية، بغية تفعيل وتكريس هذه الضمانات
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كل المررررألررررم يك - ف عررررن نفسرررره بالشررررّ  مول، وهررررذا مررررافررررل المشرررررع الجزائررررري ضررررمانة دفرررراع الموظررررّ
يّتضح من عبارات الّنصوص القانونيررة عنررد اسررتعمال عبررارة 'يجرروز'، أو 'يمكررن'، وهررو مررا يقلررّل 
مررن شررأن هررذه الضررمانة الجوهريررة ويفسررح المجررال لررإلدارة أن تتجرراوز هررذا الحررق، والرردليل علررى 

 .فسهات القضائية التي تجثبت إخالل اإلدارة بحق دفاع الموّظف عن ن ذلك هو كثرة الّتطبيق

البد من تجسيد ضرروابط صررارمة فرري تقنررين األخطرراء التأديبيررة، حترّرى ال تسررتغل اإلدارة سررلطتها  -
 .الّتقديرية وامتيازات السلطة العامة في إصدار قرار تسريح الموّظف العمومي

ح اإلداري مررن خررالل تجسرريد ضرروابط الّتسررريح لعرردم ضرورة ضبط الترّردابير الترري تجفضرري للّتسررري  -
ى ال تجسررررف اإلدارة مرررن اسرررتعمال هرررذا اإلجرررراء الّلياقرررة الصرررحي  ة، والّتخلررري عرررن المنصرررب، حترررّ

 .الخطير السيما على الموّظف العمومي المتربص

 يقتضي من المشرع الجزائري أن يتدارك الّثغرات القانونية لتحديد ضوابط ضمانة  -
 لملف اإلداري مع فرض ضمانة حق الدفاع في إطار تحقيق المساءلةاإلّطالع على ا

 .العادلة
يأمل أن يستبعد المشرع الجزائري الّلجنة التي تجمّثل اإلدارة وتجعوض بلجنة تابعة لمفتشية  

 .الوظيفة العمومية إلضفاء مبدأ الحيدة وتجحّقق متطلبات مبدأ المشروعية في المساءلة

ى ال تجبرررادر اإلدارةتحديرررد بعرررض ا يحبرررذ لرررو ترررم -  لجررررائم التررري ال تتنرررافى وشررررف الوظيفرررة حترررّ
ف بعررررد إدانترررره بجرررررائم ال تتنررررافى وشرررررف الوظيفررررة، أوترررررك السررررلطة الّتقديريررررة  لتسررررريح الموظررررّ
 .لرررررإلدارة فررررري االحتفررررراظ برررررالموّظف الرررررذي ارتكرررررب جريمرررررة ال تجخرررررل بشررررررف ونزاهرررررة الوظيفرررررة

 قررة الضررمانات اإلداريررة وحررث اإلدارة علررىفرري بوت  تفعيررل الن صرروص القانونيررة الترري تصررب -
خص اإلداري فرري وجرروب احترامهررا، مررع إعررا دة تفعيررل الّنصرروص الجزائيررة فرري حالررة تعسررف الشررّ

ف العمرررررومي  .اسررررتعمال الحرررررق بمرررررا يتماشرررررى وتحقيرررررق المسررررراءلة العادلرررررة برررررين اإلدارة والموظرررررّ
ف العمررومي فرري الّتوظيررف مرررة أخرررى بعررد التّ  - سررريح و تعررديل يسررتدعي تكررريس حررق الموظررّ
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بارهررررا تجشرررركل خرقررررًا واضررررحًا ألحكررررام باعت 03/06مررررن األمررررر ،185المشرررررع الجزائررررري للمررررادة،
ف قررد ال يجعلرره  الدستور الذي يقر بأحقية العمل لكجل مواطن جزائري السيما أن تسررريح الموظررّ
 .سيء السيرة في غالب األحيان، وهو ما جسده القانون المصري 

 ن اختصررررررراص الّلجررررررران اإلداريرررررررة المتسررررررراوية األعضررررررراءالمتضرررررررم 10/84تحيرررررررين المرسررررررروم  -
المتضررمن القررانون األساسرري للوظيفررة   03/06  مها وعملها، بما يتماشى واألمررروتشكيلها وتنظي 

ف  العموميررة، السرريما كفالررة حررق الّطعررن لرردى لجرران الّطعررن فرري حالررة الّتسررريح اإلداري للموظررّ
 .ف ذكرهالمتربص الذي لم ينص عليه المشرع في المرسوم السال

حكررم اإللغرراء، وذلررك مررن خررالل  البررد مررن توسرريع صررالحيات القاضرري اإلداري فرري إطررار تنفيررذ -
ف العمررررومي مررررع تعررررديل  تفعيررررل الوسررررائل القانونيررررة ووضررررع اآلليررررات المحكمررررة إلدمرررراج الموظررررّ
الّنصررروص التررري تكتنفهرررا ثغررررات قانونيرررة فررري قرررانون اإلجرررراءات المدنيرررة واإلداريرررة السررراري فررري 

 .صالح اإلدارة

ى ال تقرررع أخطررراء فررري إطرررار فحررر  - ص مشرررروعية قررررارات تعيرررين قجضررراة إداريرررين متخصصرررين حترررّ
  الّتسريح ويتم المحافظة على حق الموّظف العمومي في تجسيد الضمانات القضائية

وتنويها في األخير نشير أن موضوع اإلجراءات التأديبية من خالل تسريح الموظف  
الضمانات فيه هو دور القضاء من أجل حماية حقوق   بطريق غير التأديبي  يكون أهم وأكبر

لمحافظة على حسن سير المرافق العامة. الموظفين  ول
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 القرآن الكريم   

 الدساتير  

لسنة    ي الدستور التعديل   • رقم    1989الجزائري  رئاسي  في    89/18،مرسوم  ،مؤرف 
نشر    28/02/1989 استفتاء    328،المتضمن  في  عليه  الموافق  الدستور  تعديل 
 1989/ 01/03،بتاريخ   09عدد  الجريدة الرسمية،  23/02/1989

لسنة   • الدستوري  ب   2016التعديل    2016/ 06/03المؤرف في    01-16القانون رقم  الصادر 
   2016 / 03/  7المؤرخة في   14الجريدة الرسمية رقم 

لسنة  ا • الجزائري  الدستوري  الصاد1996لتعديل  الرئاسي رقم  ،  بالمرسوم  بتاريخ    96/438ر 
 1996/ 8/12بتاريخ   76، الجريدة الرسمية رقم 07/12/1996

 قوانين و األوامر و المراسيم  ال

، المؤرف    66/155،المعدل والمتمم لألمر  2001جوان   26،المؤرف في   01/08القانون رقم  •
عد   1966جوان    08في   ج.ر  الجزائية،  اإلجراءات  قانون    27،بتاريخ    34د  ،المتضمن 
 . 2001جوان 

في    06/23رقم  القانون   • لأل  2006ديسمبر    20،المؤرف  والمتمم    66/156مر  ،المعدل 
ديسمبر    24،بتاريخ    84،يتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد    1966جوان    18،مؤرف في  

2006 . 
رقم   • في    156-66أمر  والمتمم    1966يونيو    08مؤرف  المعدل  العقوبات،  قانون  يتضمن 

 2014فبراير   16، بتاريخ  07ج. ر. ج. ج، العدد .
،المتعلق بشروط اللياقة البدنية    1966جوان    02،المؤرف في    144/ 66  التنفيذي    المرسوم •

جوان    8بتاريخ    ،46تنظيم اللجان الطبية، ج.ر عدد  الوظائف العمومية وب  367للقبول في  
 ملغى. 1966
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الموظفين    1966جوان    02،المؤرف في    66/148رقم    التنفيذي  المرسوم • بتسريح  ،المتعلق 
 ى ملغ 1966جوان   8،بتاريخ    46لعدم الكفاءة المهنية، ج.ر عدد 

،المتضمن حقوق العمال الذين    1985أوت  20،المؤرف في   85/214رقم التنفيذي المرسوم  •
عدد   ر  ج  وواجباتهم،  والدولة  الحزب  في  عليا  وظائف  أوت    21،بتاريخ    35يمارسون  

1985 
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 ملخص 
لموظف الذي هو المرآة العاكسة للمؤسسة الل اتضطلع اإلدارة العمومية ونشاطها من خ 

المهنية وتكوينه تنشئته  نتاج  لقد  التي يعمل بها فما يميزه من أخالق مهنية ما هو إال  جاء    ، 
ين الموظف واإلدارة وألجل أن يبرز للموظف ماله من  قانون الوظيفة العمومية لينظم العالقة ب

مشواره   بداية  من  واجبات  من  عليه  ما  و  الحقوق  الحاالت  في  وحثي  التقاعد  يوم  إلي  وظيفة 
من األهداف المرجوة من المشرع الجزائري تبيان  ،  الغير عادية أن تعرض إلقصاء أو عقوبات

غي  بالطريقة  والتسريح  التأديبي  التسريح  يشرع   مقتضيات  حيت  مهامه  إنهاء  بصدد  التأديبي  ر 
به الموظف بناء علي أوضاع  قام    ويحدد نوع العقوبة من خالل دراسة الخطاء المهني  الذي

نزاهة   علي  الحفاظ  أجل  من  عمله   من  الموظف  تسريح  إلي  األمر  يستدعي  حيت  قانونية 
خالل من  فيها  والتعامل  العمل  جودة  وبقاء  الصحيةع  -االستقالة     :المؤسسة  اللياقررة    -دم 

الوظيفرررة إلغاء  بسبب  الخدمرررة  عن  الجنسيرررررررة    -االستغناء  هذه يتدخ   و فقدان  في  القضاء  ل 
 الحاالت في حال لم تنطبق على الموظف أو تحايلت اإلدارة في استعمالها لفصله.

 القضاء  –التسريح  –الموظف  الكلمات المفتاحية : 
Abstract : 
The public administration and its activities are carried out by the employee, who is the mirror of 

the institution in which he works. What distinguishes him from professional ethics is only the 

product of his professional upbringing and formation.The public service law came to regulate the 

relationship between the employee and the administration and in order to show the employee his 

rights and duties from the beginning of his career in the job until the day of retirement and urges 

unusual cases to be subjected to exclusion or penalties .One of the desired objectives of the 

Algerian legislator is to clarify the requirements for disciplinary and non-disciplinary dismissal 

in connection with the termination of his duties, as he legislates and determines the type of 

punishment by studying the professional error made by the employee based on legal conditions 

where the matter calls for the employee to be dismissed from his work in order to preserve the 

integrity of the institution.Maintaining the quality of work and dealing with it through:  

-Resignation-Lack of health fitness-Dismissal of service due to job abolition- loss of nationality 

The judiciary intervenes in these cases if they do not apply to the employee or the administration 

has circumvented its use to dismiss him. 

Keywords : employee- disciplinary- Judicial system 


