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 : نظـام التأدیبـي  
ھو وسیلة قانونیة تتخذ من طرف السلطة التي صالحیة التعیین ضد الموظف المقترف ألعمال تخل 

 .بقواعد النظام مخالفا بذلك الواجبات المنصوص علیھا قانونا
إذا یشكل كل تخّل عن الواجبات المھنیة أو مساس باالنضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف 

أو بمناسبة تأدیة مھامھ خطأ مھنیا ویعرض مرتكبھ لعقوبة تأدیبیة، دون المساس، عند أثناء 
 .االقتضاء، بالمتابعات الجزائیة

یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب 
لمصلحة وكذا الضرر الذي لحق فیھا، ومسؤولیة الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سیر ا

 .بالمصلحة أو بالمستفیدین من المرفق العام
  :المسؤولیة التأدیبیة

و . تأدیب الموظفین یجب أن یحاط بضمانات تحمي الموظف من التعسف، و أن یطبق مبدأ الشرعیة
م و قواعد یقتضي ھذا المبدأ في المجال اإلداري عموما، أن تكون جمیع تصرفات اإلدارة مطابقة ألحكا

  .القانون بمعناه الواسع ، مع مالحظة التدرج في قوتھا
 :الھدف من التأدیب و العقوبة التأدیبیة

...  حمایة الحق العام –حمایة القانون و صیانتھ : بھدف إجراء التأدیب إلى تحقیق األمور التالیة
  .ص بالنسبة للموظفإصالح الموظف، و الھدف من العقوبة ھو تحقیق الردع العام و كذلك الخا

  من یوقع ھذه العقوبات؟
مدیریة التربیة (المخل بالتزاماتھ، السلطة التي لھا صالحیة تعیینھ) العقوبات(یختص بتوقیع الجزاء 

 . )مثال
 : العقوبـات التأدیبیـة

 تمارس ھذه السلطة بعد استشارة. إن السلطة التأدیبیة من اختصاص السلطة التي لھا صالحیة التعیین
 .اللجنة اإلداریة المتساویة األعضاء التي تجتمع كمجلس تأدیبي

 :تصنف العقوبات حسب خطورة األخطاء المرتكبة في أربع درجات
 : الدرجة األولى 1- 
 .التنبیھ - 
 .اإلنذار الكتابي - 
 .التوبیـخ -

 : الدرجة الثانیة 2- 
 .اإلیقاف عن العمل من یوم إلى ثالثة أیام -
 .ئمة التأھیلالشطب من قا -

  : الدرجة الثالثة 3 - 
 .اإلیقاف عن العمل من أربعة أیام إلى ثمانیة أیام -
 .التنزیل من درجة إلى درجتین -

 : الدرجة الرابعة 4 - 
 .التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة -
   .التسریح -

 

 

  

 



  

  

 :عقوبات الغیابات المتكررة للموظف أو العزل:مالحظة مھمة جدا
إذا تغیب الموظف لمدة :  من القانون األساسي للوظیفة العامة صراحة على ما یلي184المادة نصت 

یوما متتالیة على األقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لھا صالحیات التعیین ) 15(خمسة عشر 
 .إجراء العزل بسبب إھمال المنصب، بعد اإلعذار، وفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیم

 .العزل ھو عقوبة بسبب إھمال المنصب والتغیب لفترة طویلة وبشكل متواصلإذا 
یمكن أن تنص القوانین األساسیة الخاصة، نظــرا لخصوصــیات :  تنص على انھ164لكن المادة 

 163بعــض األسـالك، علــى عقوبات أخــرى في إطار الدرجات األربع المنصوص علیھا في المادة 
 .أعاله

ر التربیة الوطنیة حینما یحصر الغیابات الموجبة لعزل الموظف بثالث وجب علیھ تعدیل لذا فان وزی
 منھ وإضافة عقوبة جدیدة تسمح بعزل الموظف 27القانون األساسي لعمال التربیة وال سیما المادة

الذي یتغیب ثالث غیابات لكن دائما ھناك ضمانات للموظف وھي أن تكون أي عقوبة تصدر ضد 
  .بررة ومعللة وبعد استفسار المعني ولیس مباشرة كما یدعي الوزیرالموظف م

 :األخطاء المھنیة
 : تصنف األخطاء المھنیة دون المساس بتكییفھا الجزائي كما یأتي

  :أخطاء من الدرجة األولى
 .كل إخالل باالنضباط العام یمكن أن یمس بالسیر الحسن للمصالح

 :أخطاء من الدرجة الثانیة
 : التي یقوم من خاللھا الموظف بما یأتياألعمال 

 أو أمالك اإلدارة،/المساس، سھوا أو إھماال بأمن المستخدمین و  1 - 
 . أدناه181 و180اإلخالل بالواجبات القانونیة األساسیة غیر تلك المنصوص علیھا في المادتین   2 - 

 :أخطاء من الدرجة الـثالثة
 :  بما یأتياألعمال التي یقوم من خاللھا الموظف

 تحویل غیر قانوني للوثائق اإلداریة،  1 - 
 إخفاء المعلومات ذات الطابع المھني التي من واجبھ تقدیمھا خالل تأدیة مھامھ، -    2

 رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المھام المرتبطة بوظیفتھ دون مبرر مقبول،  3 - 
 ألسرار المھنیة،إفشاء أو محاولة إفشاء ا   4 - 
 .استعمال تجھیزات أو أمالك اإلدارة ألغراض شخصیة أو ألغراض خارجة عن المصلحة  5 - 

 :أخطاء مھنیة من الدرجة الرابعة
 : إذا قام الموظف بما یأتي

االستفادة من امتیازات، من أیة طبیعة كانت، یقدمھا لھ شخــص طبیعي أو معنــوي مقابــل   1 - 
 في إطار ممارسة وظیفتھ،تأدیتــھ خدمة 

 ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،  2 - 
التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجھیزات وأمالك المؤسسة أو اإلدارة العمومیة التي من   3 - 

 شأنھا اإلخالل بالسیر الحسن للمصلحة،
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  للمصلحة،إتالف وثائق إداریة قصد اإلساءة إلى السیر الحسن  4 - 
 تزویر الشھادات أو المؤھالت أو كل وثیقة سمحت لھ بالتوظیف أو بالترقیة،  5 - 
 43الجمع بین الوظیفة التي یشغلھا ونشاط مربح آخر، غیر تلك المنصوص علیھا في المادتین   6 - 

 . من ھذا األمر44و
 :اإلجراءات التأدیبیة

ظف الذي ارتكب خطأ مھنیا جسیما، تترتب عنھ یمكن للسلطة لھا صالحیة التعیین أن توقف المو
 .عقوبة التسریح

یتقاضى الموظف الموقوف نصف راتبھ  . و التوقیف لیس عقوبة، و إنما ھو إجراء تحفظي فقط
یجب أن تسوى وضعیة الموظف المعني في أجل   .الرئیسي طیلة مدة التوقیف إضافة إلى المنح العائلیة

 صدر التوقیف، و خالل ھذا األجل تطلب موافقة اللجنة المتساویة  یوما ابتداء من الیوم الذي45
األعضاء على ذلك، و إذا عارضت عقوبة التسریح ، یتقاضى الموظف كامل راتبھ، و تعاد إلیھ حقوقھ 

 .جمیعا
 :تحدید العقوبة

رتكبت  كذلك للظروف المحففة أو المشددة التي ا–لدرجة خطورة الخطأ : یخضع تحدید العقوبة المطبقة
 للعواقب و األضرار التي تلحق بالمؤسسة أو –فیھا المخالفة، لمدى مسؤولیة الموظف المخالف 

 .موظفیھا من جراء تلك المخالفة
 :المتابعة اإلداریة

تتخذ السلطة التي لھا صالحیة . تطبق العقوبات من الدرجة األولى على الموظف خالل الفترة التدریبیة
وبات من الدرجة األولى والثانیة بعد حصولھا على توضیحات كتابیة من التعیین بقرار مبرر العق

 .ودون استشارة اللجنة اإلداریة المتساویة األعضاء, المعني
تقرر السلطة التي لھا صالحیة التعیین عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر توضح فیھ أسباب 

  .ریة المتساویة األعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبوبعد أخذ الرأي الملزم للجنة اإلدا, العقوبة 
یجب على اللجنة اإلداریة المتساویة األعضاء أن تفصل في القضیة المطروحة علیھا في آجل ال یتعدى 

 .یوما ابتداء من تاریخ إخطارھا أو إبالغھا) 45(خمسة و أربعون 
 .) یوما45(یسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء ھذه المدة

 یوما على األقل بالبرید المضمون مع وصل 15لغ الموظف بتاریخ انعقاد المجلس التأدیبي قبل یب
 .استالم

 یوما ابتدءا 15یحق للموظف الذي یحال على مجلس التأدیب أن یطلع على كامل ملفھ التأدیبي في أجل 
طعن أي توضیح كما یمكنھ أن یقدم أمام مجلس التأدیب أو لجنة ال.من تاریخ تحریك الدعوى ضده

  .كتابي أو شفوي أو یستحضر شھودا أو یستعین بأي مدافع یختاره بنفسھ للدفاع عنھ
أیام ابتداء من ) 08(یبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأدیبیة في أجل ال یتعدى ثمانیة

  .تاریخ اتخاذ القرار ویحفظ في ملفھ اإلداري
حیة التعیین الموظف الذي ارتكب خطأ مھنیا جسیما یؤدي إلى عقوبة توقف فورا السلطة التي لھا صال

   .من الدرجة الرابعة
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 .یتقاضى المعني نصف راتبھ الرئیسي و كل المنح والتعویضات ذات الطابع العائلي طوال مدة التوقیف

   . یوما ابتداء من تاریخ صدور مقرر التوقیف45یجب أن تسوى وضعیة المعني الموقف في أجل 

إذا اتخذت اللجنة اإلداریة المتساویة األعضاء في حق المعني عقوبة اقل من عقوبات الدرجة الرابعة 
فان الموظف یسترجع )  یوما45(أو تمت تبرئتھ أو لم تفصل اللجنة في القضیة في اآلجال المحددة 

 .كامل حقوقھ والجزء الذي خصم من راتبھ
ال تسوى وضعیتھ نھائیا إال . نائیة ال تسمح بإبقائھ في العملیوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعات ج

 .بعد أن یصبح القرار القضائي الذي یترتب على المتابعات الجنائیة نھائیا
في ھذه الحالة یمكن إبقاء جزء من األجر األساسي ال یتجاوز النصف طوال مدة توقیفھ على أال تتعدى 

 .مر في االستفادة من المنح العائلیة بشكل عاديكما یست, أشھر ) 06(مدة االستفادة ستة 
یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة أن یتقدم بتظلم أمام لجنة الطعن 

 .الوالئیة المختصة في أجل شھر واحد من تاریخ تبلیغ القرار
عادة االعتبار من السلطة یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة األولى والثانیة أن یطلب إ

  .التي لھا صالحیات التعیین بعد مرور سنة من تاریخ اتخاذ العقوبة
بعد مرور سنتین من تاریخ , تكون إعادة االعتبار بقوة القانون, و إذا لم یتعرض الموظف لعقوبة جدیدة

 .اتخاذ العقوبة
   .في الحالة إعادة االعتبار یمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني

 :مالحظات
 .إن النقل اإلجباري الذي ھو عقوبة من الدرجة الثالثة ال یمكن إضافتھ إلى عقوبة أخرى -

 :الحاالت التي تستوجب اتخاذ اإلجراء التحفظي المتمثل في التوقیف ھي - 
 .إذا كانت جسامة الخطأ قد تؤدي إلى التسریح اوالى التنزیل في الرتبة السفلى مباشرة1- 
 .قاء الموظف في العمل یمثل خطورة علیھ أو على المؤسسةإذا كان ب2- 

   . إذا كان الموظف موقوفا جراء متابعة قضائیة3 - 

 احترام حقوق الدفاع خالل سیر الدعوى التأدیبیة
 حق تبلیغ المتھم بتاریخ مثولھ أمام مجلس التأدیب -  1

قیام بھا قبل توقیع العقوبة ھي من بین أھم اإلجراءات التي یجب على الجھة المختصة بالتأدیب ال
إخطار الموظف بإحالتھ على مجلس التأدیب و ذلك عن طریق توجیھ استدعاء للمعني للمثول أمام 

المجلس على أن یتضمن ھذا االستدعاء ذكر المخالفات المنسوبة للموظف و التي تستوجب مثولھ أمام 
لھ و ھي حقھ في اإلطالع على ملفھ التأدیبي مجلس التأدیب مع تذكیره بالضمانات القانونیة الممنوحة 

بمجرد الشروع في إجراءات الدعوى التأدیبیة و حقھ في االستعانة بمدافع للدفاع عنھ والذي لھ الحق 
 .بدوره في اإلطالع على ھذا الملف
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یة و كذا بحقھ في تقدیم أي نوع من التوضیحات أمام المجلس التأدیبي سواء كانت شفویة أو كتاب
 . إضافة إلى إمكانیة االستعانة بشھود إذا تطلب األمر ذلك

و قصد تسھیل ممارسة ھذا الحق فان القانون الجزائري حدد وسیلة اإلخطار أو التبلیغ و ھي البرقیة 
الموصى علیھا التي تسلم إلى رئیس المصلحة الذي یرسلھا بدوره إلى الموظف الذي یتوجب علیھ 

 .لإلشعار بالحضور في التاریخ و المكان المحددین النعقاد المجلس التأدیبيالتوقیع على وصل تسلمھ 
 . یوما على األقل قبل اجتماع المجلس15و یجب تبلیغ الموظف بتاریخ مثولھ أمام مجلس التأدیب بـ 

و من ھنا تبرز أھمیة ھذا الحق الممنوح أو المقرر للموظف لكونھ یمكنھ من ممارسة حق آخر متصل 
حقھ في اإلطالع على ملفھ التأدیبي للتعرف أكثر على األخطاء و المخالفات المنسوبة إلیھ و بھ و ھو 

 .اتخاذ اإلجراءات الالزمة حیالھا
كما أن السلطة التأدیبیة ملزمة بتبلیغ الموظف بكل مخالفة جدیدة تنسب إلیھ حتى ال یتفاجأ بھا یوم 

 .الجلسة و إال تعرض قرارھا التأدیبي لإللغاء
ي حالة تسلم الموظف االستدعاء أو التكلیف بالحضور للمثول أمام المجلس التأدیبي و منعھ مرض و ف

 .أو أي ظرف آخر من الحضور فیمكنھ أن یطلب من اإلدارة تأجیل الجلسة لكن لیس لفترة طویلة
و في نفس أما إذا تم التبلیغ بشكل قانوني و لم یقدم الموظف لإلدارة األسباب التي منعتھ من الحضور 

الوقت لم یطلب تأجیل الجلسة فإن اإلجراءات تتواصل بشكل عادي و ال تكون مشوبة بأي عیب و یمكن 
 .للمجلس أن ینعقد في غیابھ و ال یعد إجراؤه ھذا غیر قانوني

كما أن اإلدارة ال تكون ملزمة بإعمال ھذا المبدأ في حالة تخلي الموظف عن منصبھ بصورة غیر 
   .شرعیة

 : اإلطالع على الملف التأدیبيحق - 2
بحیث یجب تمكین الموظف المعني من اإلطالع على ملفھ التأدیبي و , و ھو مبدأ عام تلتزم بھ اإلدارة

الوثائق الملحقة بھ و التي لھا عالقة بقضیتھ لیعلم أسباب متابعتھ بوضوح حتى یتمكن من تقدیم بیاناتھ 
  .و شھوده التي تثبت براءتھ مما نسب إلیھ

 المتضمن القانون 06- 03 من األمر 167و قد نص علیھ المشرع الجزائري صراحة في المادة 
 . األساسي العام للوظیفة العامة

كقاعدة عامة ال یمكن إخراج . و یجب أن یتم اإلطالع على الملف و جمیع الوثائق الملحقة داخل اإلدارة
  .یھ الملف أصالالملف من اإلدارة فاإلطالع یكون في المكان الموجود ف

إلى جانب الموظف یمكن للمدافع الذي یمثلھ اإلطالع بدوره على الملف التأدیبي إذا سمح لھ الموظف 
 .بذلك على اعتبار أنھ یمثل ھذا األخیر و یساعده على تقدیم دفاعھ

و في نفس اإلطار اعتبر مجلس الدولة إطالع الموظف على وثیقة جدیدة و مھمة یوم الجلسة 
ة لقضیتھ خرقا لحق الدفاع مما یبطل كل اإلجراءات و یعرض القرار الذي قد یصدره المجلس المخصص

بینما ال تبطل اإلجراءات إذا كانت الوثیقة المعروضة ال تحمل عناصر جدیدة قد تؤثر على , لإللغاء
 .مراكز الخصوم
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ف الذي یحال على مجلس وقد نص القانون األساسي العام للوظیفة العامة صراحة بأنھ یحق للموظ
و .  یوما ابتدءا من تاریخ تحریك الدعوى ضده 15التأدیب أن یطلع على كامل ملفھ التأدیبي في أجل 

اإلدارة لیست ملزمة بتمكین الموظف من اإلطالع على ملفھ التأدیبي فقط و إنما ھي ملزمة كذلك 
عاء الذي ترسلھ لھ إلبالغھ بتاریخ جلسة بإعالمھ بأنھ یملك ھذا الحق و ذلك كما رأینا من خالل االستد

   .التأدیب و بالمخالفات المنسوبة إلیھ

 :أمام مجلس التأدیب3 - 
إلى جانب الحقوق الممنوحة للموظف عند تحریك الدعوى التأدیبیة من حقھ في التبلیغ بتاریخ مثولھ 

لتأدیبي سواء بصفة أمام مجلس التأدیب وتبلیغھ بالتأجیل إن حصل وحقھ في اإلطالع على ملفھ ا
 .شخصیة أو عن طریق من یمثلھ

وترجم المشرع حمایتھ للموظف من خالل الضمانات التي قررھا لھ أثناء مثولھ أمام مجلس التأدیب 
  .واالستعانة بمدافع وكذا إمكانیة إحضار الشھود, والتي تتمثل أساسا في حقھ في حریة الدفاع 

 :حریة الدفاع -  4
 أنھ ال یجوز اتخاذ قرار التأدیب دون سماع المعني بذلك القرار فاإلدارة ملزمة نص المشرع الجزائري

 .بإخطار الموظف بما نسب إلیھ من مخالفات حتى یتمكن من تنظیم دفاعھ وجمع أدلتھ لرد ھذا االتھام
و اإلقرار , وحریة الدفاع تشمل حق الموظف في الدالء بأقوالھ إما شفاھة أو كتابة حسب رغبتھ 

كذب لیس مطلقا فالموظف ال یلجأ إلیھ إال إذا اقتضى الدفاع ذلك كما یجب أن یمارس بحسن نیة بال
 .بمعنى أن ال یستعملھ الموظف إلبعاد التھمة عنھ وإلصاقھا بغیره رغم تیقنھ من أنھ بريء

 كما یعاقب الموظف على إفراطھ في الكذب كأن یستعملھ قصد إحراج رؤسائھ واإلساءة إلیھم فھو في
 . ھذه الحالة یكون قد أخل بواجباتھ الوظیفیة

و الى جانب إباحة الكذب یمكن للموظف دائما وفي إطار دفاعھ عن نفسھ الصمت وعدم اإلدالء بأي 
 .أقوال دون أن یفسر ذلك الصمت ضده باعتباره اعتراف ضمني

الطعن في قرار المجلس وال یمكنھ بعد ذلك , ولكنھ بالمقابل بتصرفھ ھذا یكون قد ضیع حقھ في الدفاع
 .التأدیبي والدفع بأنھ لم یمارس حقھ في الدفاع ألن ھذا االمتناع كان إرادیا

إضافة إلى كل تلك الحقوق الممنوحة للموظف أثناء إدالئھ بأقوالھ أمام المجلس التأدیبي فالقانون 
 ال للموظف وال الجزائري لم تحتوي النصوص المتعلقة بالمجال التأدیبي على إجراء حلف الیمین

   . من ھذا النوع یعتبر مخالف للقانونإجراء أيللشھود لذا 

 :حق االستعانة بمدافع 5- 
في بعض األحیان قد ال یكون لممارسة الموظف لحقھ في اإلطالع على ملفھ التأدیبي ومعرفتھ 

مام بكل ما بالمخالفات المنسوبة إلیھ جدوى إذا كان مستواه الثقافي بسیط بحیث یصعب علیھ اإلل
 .یحتویھ كما یصعب علیھ فھم ما یتضمنھ من أدلة و وثائق

لذا أجاز المشرع إمكانیة استعانة الموظف بمدافع سواء كان محامیا أو نقابیا أو أي شخص آخر من 
  .اختیاره
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 .ءاتھاواالستعانة بنقابي یبدو األكثر منطقیة لمعرفة ھذا األخیر الجیدة بأمور المھنة أو الوظیفة وإجرا

و حق الموظف في االستعانة بمدافع یعد من أھم الضمانات الممنوحة لھ في مجال التأدیب والمتفرعة 
 .عن حق الدفاع المخول لھ قانونا وھو اختیاري یلجأ إلیھ الموظف كلما وجد فیھ مصلحة

لى إثبات في أغلب األحیان یلجا الموظف إلى االستعانة بمحام لیوضح لھ األمور أكثر ولمساعدتھ ع
براءتھ ودحض االتھامات المنسوبة إلیھ لما یملكھ من خبرة ومعرفة بالمجال القانوني حیث یمكنھ 

اإلطالع على الملف التأدیبي للموظف وتفحص ما یحتویھ من وثائق وأدلة لتحضیر دفاعھ وذلك 
 .كتحصیل حاصل لحق الموظف في اإلطالع والمحامي ھنا یمثل الموظف

 تخشى من مشاركة المدافع خاصة إذا كان محامي أو نقابي للدور الفعال الذي یلعبھ و والسلطة اإلداریة
  . الذي قد یكون السبب الرئیسي في تغییر األوضاع و اإلجراءات ضد مصلحة اإلدارة

 :حق االستعانة بشھود -  6
و ال . من أموریحق للموظف االستعانة بمن یرید من األشخاص كشھود إلثبات براءتھ و تأكید ما یدعیھ 

و یمكن للموظف أن یستعین إما بشھود وقائع أي بأشخاص لھم , یشترط في الشاھد أن یكون موظفا
أي . درایة أو عالقة بالواقعة التي تسببت في مثولھ أمام مجلس التأدیب أو شھود سلوك و أخالق 

  .یمكنھ االستعانة بكل شخص من شأنھ تبرئتھ من كل شك في أخالقھ و سلوكھ
 التي ستؤخذ حتما بعین االعتبار من طرف المجلس عند تقریره للعقوبة و یتم سماع الشھود في و

حضور الموظف المعني و یمكنھم اإلدالء بشھادتھم شفاھیا أو كتابیا و المحقق حر في اختیار الشھود 
 .الذین یرید سماعھم

لممتدة بین إقفال النزاع و و یمنع رئیس المجلس من التحدث مع أي شاھد من الشھود في الفترة ا
. ذلك مخالفة خطیرة و اعتداء على حق الدفاع و استقاللیة اللجنة أو المجلس المداولة و یمكن اعتبار

   .ألن من شأن ذلك التأثیر على قراره

 :و أھم الضوابط التي تحكم عملیة اإلدالء بالشھادة ھي
 .عدم جواز سماع شھادة شاھد أمام آخر  -
 .شھادة دون ضغوطات أو تھدیدات مادیة أو معنویةأن تؤدى ال  -
 .عدم إطالع الشاھد على شھادة من سبقھ  -

 .مواجھة الشھود ببعضھم البعض في حاالت تضارب األقوال حول واقعة معینة - 
و الھدف من وضع مثل ھذه الشروط و الضوابط ھو الحصول على شھادة خالیة من العیوب یمكن أن 

 .لتأدیبي التخاذ الرأي الصائب في القضیة و من ثمة تحقیق العدالةیستعین بھ المجلس ا
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 تعذر تطبیق مبدأ قانون الدفاع ألسباب ترجع للموظف
ھناك عدة تصرفات یقوم بھا الموظف و تقوم دون استفادتھ من حقوق الدفاع و یعد أصل تقریرھا إلى 

رھا بمناسبة تصدیھ للطعون في القرارات مجلس الدولة الفرنسي عن طریق االجتھادات التي یصد
 :التأدیبیة التي یرفعھا الموظف ونذكر منھا

حق اإلدارة في عدم تبلیغ الموظف بتاریخ مثولھ أمام مجلس التأدیب و التھم المنسوبة إلیھ إذا كان  - 
 ذلك قد ترك الوظیفة بطریقة غیر شرعیة و بالتالي تصبح اإلدارة غیر ملزمة بتبلیغھ دون أن یمس

 .بصحة اإلجراءات
ال یؤدي عدم اإلطالع على الملف التأدیبي إلى بطالن اإلجراءات التأدیبیة إذا كان الموظف ھو من   -

 .رفض اإلطالع أو وضع عوائق حالت دون إطالعھ على الملف
ن كما ال تلزم اإلدارة بحق الموظف باإلطالع على ملفھ التأدیبي إذا كن ھناك إھمال و سوء نیة م  -

جنب ھذا األخیر كتغییره لمحل إقامتھ دون ترك عنوانھ الجدید بل على العكس یمكن لإلدارة في مثل 
 .ھذه الحالة توقیع عقوبات إضافیة أو جدیدة بسبب ھذا التصرف

, و بالمقابل ال یعفي إضراب الموظف عن العمل اإلدارة من احترام حقھ في اإلطالع على ملفھ التأدیبي
 .ا یكون قد أسقط كل الحقوق و الضمانات التي منحھا إیاه القانون في مواجھة اإلدارةألنھ بتصرفھ ھذ

مما تقدم نجد أن اإلدارة ملزمة بإخطار الموظف بالتھم المنسوبة إلیھ و بتاریخ مثولھ أمام مجلس 
ن إال في التأدیب ألن ھذا األخیر ال یمكنھ معاقبة الموظف إال بعد سماع دفاعھ و إال تعرض قراره للبطال

ألنھ إذا كان الموظف قد تعذر علیھ الحضور , حالة رفض الموظف لھذا اإلخطار مع وجوب إثبات ذلك
 .أو تغیب لسبب ال یتعلق بإھمالھ أو سوء نیتھ فإن اإلجراءات التي تمارس ضده تعد غیر قانونیة

 النتائج المترتبة عن عدم احترام مبدأ حقوق الدفاع
 من أھم الضمانات التي قررھا المشرع وقبلھ الفقھ والقضاء للموظف العام في یعتبر مبدأ حقوق الدفاع

 . مواجھة اإلدارة وما تملكھ من وسائل وسلطات أثناء المواجھة التأدیبیة
 . وذلك بھدف خلق توازن بین حقوق والتزامات الطرفین

 العقوبة لھ ونقصد ھنا اللجنة لكن تقریر المشرع للمبدأ ال یعني بالضرورة احترام الجھة المعنیة بتوقیع
المتساویة األعضاء المنعقدة كمجلس تأدیب و حتى اإلدارة خالل المرحلة األولى من تحریك الدعوى 
لذلك رتب المشرع عن عدم احترام ھذا المبدأ بكل عناصره عدة نتائج تتلخص في الطعن اإلداري أو 

   .التظلم بكل أنواعھ والطعن القضائي

 :م اإلداري التظلأوالطعن 
  :یلجأ الموظفون إلى لجنة الطعن في حالة القرارات التأدیبیة التالیة

 .اإلیقاف عن العمل من أربعة أیام إلى ثمانیة أیام  -
 .التنزیل من درجة إلى درجتین - 
 .التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة - 
  .التسریح - 
 .في حالة اإلحالة على التقاعد اإلجباري - 
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  :جال الطعنآ
 .یتم الطعن خالل مدة أقصاھا شھر واحد من تاریخ تبلیغ القرار التأدیبي المطعون فیھ

 یوما ابتداء من تاریخ رفع الطعن 45و یتعین على لجان الطعن أن تصدر قراراتھا كتابة في أجل أقصاه 
المنصوص علیھ أعاله، و ذلك قصد إبطال األمور المتنازع علیھا، إن الطعن المرفوع في األجل : إلیھا

 .یوقف تنفیذ العقوبة
وقد نص قانون اإلجراءات المدنیة بأن الطعن وھو وسیلة من الوسائل التي تحرك الرقابة اإلداریة 
الذاتیة كما أنھ وسیلة لحل المنازعات الدائرة بین األفراد واإلداریة بشكل سلمي ودون اللجوء إلى 

 .القضاء
, مھا أصحاب الصفة والمصلحة وھو ھنا الموظف إلى السلطات اإلداریة والتظلم اإلداري ھو شكوى یقد

 . أو الوالئیة أو الرئاسیة أو الوصائیة أو إلى لجنة إداریة خاصة وھي أنواع التظلم
 : التظلم اإلداري أمام لجنة الطعن الوالئیة

القرار الذي أصدره إعادة النظر في , وھو طلب یرفعھ الموظف إلى لجنة الطعن الوالئیة یلتمس فیھ 
مجلس التأدیب الذي أصدر القرار إما بإلغائھ أو تعدیلھ وذلك بتمكین اإلدارة من مراجعة قرارھا خالل 

 . یوما من تاریخ تبلیغھا بالطعن45
فالتظلم ھو إجراء سابق للجوء إلى القضاء ألن من شأنھ أن یوفر على الموظف الوقت والمال خاصة 

 وأنصف المعني كما انھ یجنب الجھات القضائیة كثرة المنازعات التي تتطلب إذا أدى ھذا التظلم نفعا
جھدا ووقتا لحلھا في الوقت الذي كان من الممكن أن تحل ودیا بعیدا عن القضاء وإجراءاتھ الطویلة 

 . والمعقدة
للجوء إلى لكن في إذا لم یأتي التظلم بجدید ولم یتمكن الموظف من تحقیق أھدافھ فال طریق أمامھ إال ا

 . الطعن القضائي أمام الجھات اإلداریة خالل اآلجال والمواعید القانونیة
 :الطعن القضائي

 وذلك بالطعن في القرارات اإلداريللموظف إذا لم یحقق لھ التظلم اإلداري ما یریده اللجوء إلى القضاء 
 . ر اإلداريالصادرة عن مجلس التأدیب الشتمالھا على عیب من العیوب التي تمس القرا

فاإلدارة عادة ما تكون ملزمة بجملة من اإلجراءات أو التصرفات التي تسبق اتخاذھا لقرار ما و من 
  .شأن إھمالھا لھذا االلتزام تعریض قرارھا لإللغاء عن طریق الطعن فیھ بالبطالن أمام القضاء

فمجلس التأدیب . أو اإلجراءاتوعادة ما یكون سبب اإللغاء في المجال التأدیبي ھو عدم احترام الشكل 
قبل إصداره للقرار التأدیبي ملزم بمراعاة حقوق الدفاع المنصوص علیھا في مختلف قوانین وتنظیمات 

الوظیفة العامة وذلك بكل ما یحتویھ ھذا المبدأ من حقوق فرعیة كحق االطالع على الملف التأدیبي 
 تقدیم دفاعھ واالستعانة بمدافع أو بشھود لتبرئة وإعالمھ بالتھم المنسوبة إلیھ وكذا بحق الموظف في

نفسھ مما نسب إلیھ من مخالفات وبالتالي في حالة عدم احترام المجلس التأدیبي لھذه اإلجراءات قبل 
إصدار قراره یكون ھذا األخیر محل طعن باإللغاء مع إمكانیة رفع دعوى تعویض لجبر الضرر الذي 

 .ار التأدیبيلحق بالموظف من جراء تطبیق القر
 .والطعن في القرار التأدیبي ال یحول دون توقیع العقوبة التأدیبیة الصادرة عن السلطة التأدیبیة

  للموضوع مراجع ومصادر
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