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 ملخص: 

الحياة املهنية أو املسار املهني من ب� أهم مميزات الوظيفة العمومية، وهي تعرب عن مختلف 
داية من التحاقه بالوظيفة: التوظيف والتعي� إىل غاية خروجه وانتهاء املراحل التي يقطعها املوظف ب

العالقة املهنية سواء بالتقاعد أو االستقالة أو اإلقالة...وما يتلقاه من تدريب وتكوين وترقية...، وما يتقلد 
من وظائف ويف مختلف الوضعيات القانونية من وضعية القيام بالخدمة، االنتداب، اإلحالة عىل 

الستيداع وغ�ها...وهي الحياة التي تسمح له باكتساب الخربة والتجربة املهنية، املهارة،وك� للموظف ا
حسب املرشع الجزائري ووفقا للقانون األسايس العام للوظيف العمومي حقوقا تسهر املؤسسة مه� كان 

الفرتة جملة من نشاطها، وبغض النظر عن حجمها عىل احرتامها تقع عىل املوظف أيضا خالل هذه 
االلتزامات والواجبات التي نص عليها ذات املرشع، ويقابل هذه االلتزامات نظام تأديبي ينجر عنه 
عقوبات تختلف باختالف درجة وفداحة الخطأ املهني املرتكب، وقد وجد هذا النظام كوسيلة ردع 

 الخدمة العمومية، وللوقوف للسلوكيات التي ترض بالس� الحسن للعمل يف املؤسسة العمومية ومنه تد�
باملرصاد لكل من تسول له نفسه اإلخالل بالنظام املعمول به، و ألن املسار الوظيفي ألي موظف له من 
األهمية مبكان وهو يعرب عن املكانة املهنية، الخربة، السلوك،.األداء...وغ�ها؛ وعىل أساسه يظفر بالحوافز 

ا املنطلق نحاول من خالل هذه الدراسة اإلجابة عن اإلشكالية التي  والرتقيات، االحرتام والتقدير؛ من هذ
وبالتايل عىل تتمحور حول تساؤل محوري هو: كيف تؤثر اإلجراءات التأديبية عىل املسار املهني للموظف

 ؟ تأدية الخدمة داخل املؤسسة

 هذا التساؤل الذي يتفرع منه تساؤلي� فرعي� ه�:

 إلجراءات التأديبية عىل املسار املهني والسلوك التنظيمي للموظف؟ما هو األثر الذي ترتكه ا
هل تستطيع هذه األثار جعل املوظف يفقد مكانته املهنية مه� كان ثراء مساره املهني الرتكابه ألخطاء 

 من الدرجة الرابعة؟
Résumé: 
La carriereprofessionnelle reflètent les différentes étapes parcourues par 
l'employé dés le début de son recrutement: de recrutement jusqu' au  la répture de 
la relation professionnelle (retraite, demission, licenciement)  au cours de ces 
étapes l’employé a bénéficie de formations, et amilioration de sa performance. 
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        La carriereprofessionnelle permet aussi à l’employé d’avoir et acquerir une 
expérience professionnelle, et comme l'employé a des droits selon le législateur 
algérien, a aussi un certain nombre d'obligations et de devoirs prescrits par le 
même législateur, devant cette legislation, il existe un système disciplinaire pour 
pénaliser  l’employé qui a commis des erreurs professionnelles, et cette sanction 
varie selon le degré et la gravité de l'erreur; d’ou la carriere est importente pour 
tout employés pour  exprimer le grade professionnel, l'expérience, le 
comportement professionnel , et la performance. 

      Dans ce sens nous essayons a travers cette etude de déscuter la problamatique: 
comment influent les mesures discplinnaires sur la carriere profissionnelle de 
l'employé et sur le service publique au sein de l'organisation Algérienne? 

 متهيد: 
تتكون املؤسسة مه� كان حجمها ونشاطها من أصول مادية، وأخرى برشية، باإلضافة اىل النظم 
 والترشيعات الضابطة لعالقات العمل الفردية منها والج�عية، ورغم أهمية األصول املادية لنجاح

املؤسسة، إال أن هناك إج�ع من املختص� والخرباء حول أهمية املوارد البرشية، واعتبارها أكرث األصول 
تّأث�ا، حيث أن نجاح أو فشل املؤسسة أصبح يتحدد بناء عىل هذا العنرص الحيوي، وعليه وحتى تحقق 

إليجاد الرتابط والتعاون املتمثلة أساسا يف األهداف التنظيمية هذه التي تسعى -املؤسسة أهدافها 
والتنسيق ب� إدارة املوارد البرشية، واإلدارات األخرى، واألهداف الوظيفية التي تصبو اىل ض�ن استمرار 
تدفق القوى البرشية، واستغاللها أحسن استغالل، واملحافظة عىل استمرار رغبتها يف العمل ؛ وأيضا 

شباع رغبات وحاجيات املورد البرشي، من خالل اتاحته األهداف اإلنسانية واالجت�عية التي تتضمن إ 
فرصا للتقدم والنمو املهني، وتوف� سياسات تخدم مصالحه، وكذا تشغيل األفراد حسب قدراتهم ومبا 
يتناسب مع القوان� والترشيعات الخاصة بالع�ل، وح�يتهم من أخطار العمل خاصة اذا تعلق األمر 

لب عليها طابع الخدمة العمومية، وتحكمها نظم عامة أنشأتها الدولة، باملؤسسات العمومية والتي يغ

؛ كان لزاما  06/03ويضبطها قانون أسايس عام أال وهو قانون الوظيف العمومي أو ما يعرف باألمر
عليها إعادة النظر يف تعاملها مع مواردها البرشية وإدارتها وفق األساليب الحديثة واألكرث متاشيا مع 

الحديثة للموارد البرشية؛ وهذا كله يتأىت من خالل الوظائف التي تقوم بها إدارة املوارد الفلسفة 
البرشية، هذه األخ�ة التي تختلف أنشطتها من مؤسسة ألخرى ذلك ألنها مرتبطة بحجم، ظروف 

دريب، وطبيعة النشاط؛ ك� أن هناك وظائف مشرتكة بينها وب� اإلدارات األخرى مثل برامج التنمية والت
والتخطيط املهني وتقييم األداء، وهناك وظائف متخصصة تقوم بها إدارة املوارد البرشية وحدها منها: 
التعويضات، املزايا، وبرامج تحليل العمل، وأبحاث االتجاهات وخدمات األفراد... وعليه فإن عملية تسي� 

املطروح ويف ظل قانون الوظيف  املسار املهني تعد من وظائف إدارة املوارد البرشية، لكن السؤال
العمومي الجزائري كيف يؤثر النظام التأديبي عىل املسار املهني للموظف العام وما عالقة ذلك بجودة 
الخدمة العمومية؟ اإلجابة عىل هذا االشكال ستكون من خالل التطرق ملاهية تسي� املسار املهني، 

لوظيف العمومي الجزائري، ومسطرة اإلحالة عىل األخطاء املهنية والنظام التأديبي حسب قانون ا
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املجلس التأديبي ولإلجابة عىل تساؤالت الدراسة سيكون هناك عرض لحاالت ارتكبت أخطاء مهنية 

 وتعرضت للتأديب. 

 مفهوم تسي� املسار املهني:
دأ من اذا كان املسار املهني يقصد به مجموع الوظائف التي يشغلها الفرد يف حياته املهنية، وتب

دخول الفرد عامل العمل اىل غاية توقفه عن العمل اراديا أو عن طريق التقاعد أو الوفاة، أو نتيجة عزله 
هو عملية Jean Marie Perettiالرتكابه لخطأ مهني جسيم، فإن تسي� املسار املهني وحسب 

ختلف هياكل املنظمة، تتضمن التتابع يف املايض، الحارض واملستقبل للوظائف التي يشغلها الفرد يف م
 .1حيث تب� التوافق الدائم ب� احتياجات املنظمة، ورغبات وطموحات األفراد

وعليه فإن تسي� املسار املهني أو الوظيفي أو الحياة الوظيفية ك� يحلو للبعض تسميتها ليس  
دل دورانه، باملسألة الشخصية وهو ال يعني املوظف وحده، وك� يؤثر عىل أدائه وجودة عمله، ومع

فعليه أيضا يتوقف نجاح أو فشل املؤسسة وهو األمر الذي يفرس وجود مدخل� لتسي� املسار املهني 
األول فردي والثا� تنظيمي، خاصة وأنه يعترب أداة اسرتاتيجية لتحقيق املساواة يف فرص التوظيف، 

لرتقية والتقدم املهني...وعليه فإن العدالة يف نظم األجور والحوافز، التدريب وتنمية املهارات ومن ثم ا
 لتسي� املسار املهني أهمية مبا كان �كن التطرق إليها في� ييل:

 أهمية وأهداف تسي� املسار املهني: 
الحياة املهنية خاصة تلك املتعلقة باملوظف العام تشمل جوانب عديدة ترتبط ارتباطا وثيقا      

ج�دى الثانية  19املؤرخ يف  03-06ليها والتي نص عليها األمر بفرتة خدمته يف املؤسسة التي ينتمي إ

واملتضمن للقانون األسايس العام للوظيفة العامة والتي  2006يوليو  15املوافق ل 1427عام 
تتلخص يف الحقوق والواجبات، مراحل التوظيف، التكوين والرتبص، التصنيف، التنقيط، األجر والرتقيات، 

الوظيفي، العقوبات التأديبية، العطل والغيابات، الوضعيات القانونية للموظف، حركة النقل، والسكن 
انهاء عالقة العمل بواسطة اإللغاء القانو� لعقد العمل، أو انتهاء مدة التعاقد، أو االستقالة، أو عدم 

لياقة القدرة عىل العمل، أو الترسيح بسبب رضورة اقتصادية أو لعجز جسدي ولفقدان األهلية وعدم ال
البدنية...ولغ�ها من األسباب، التقاعد أو الوفاة؛ كل هذه الجوانب تجعلنا ندرك أهمية املسار املهني 
والدور الذي يلعبه يف حياة املوظف خاصة وأن خالله تنشأ عالقة وطيدة ب� املؤسسة واملوظف تتمثل 

سبب طبيعة القطاع �تد مساره يف الشعور باالنت�ء لدرجة التطابق، فاملوظف يف الوظيف العمومي وب

سنة  42سنة كأد� مدة وقد تفوق 30ما ب� -يف الحاالت العادية –املهني لسنوات طويلة حيث ترتاوح 
من الخدمة، يفني من خاللها شبابه وعمره يف أغلب األحيان يف نفس املؤسسة العمومية، ورمبا يف نفس 

لنمو الوظيفي ألسباب تنظيمية، أو ألسباب تعود املنصب بالنسبة للذين مل تتح لهم فرص التقدم وا
للموظف نفسه مبعنى محدودية مؤهالته، لكن هذا ال �نع أن هذه املدة مُتِكن الفرد من التمكن يف 
عمله، والحصول عىل خربة مهنية، تزيد من كفاءته يف أداء عمله م� يزيد من جودة ونوعية الخدمة 

ال يتجزأ عن ذات املوظف بل يصبح املسار املهني يعرب عن ذاته  العمومية؛ وبذلك تصبح الوظيفة جزء 
وعن هويته وهذا ما يفرس التالزم الدائم لالسم واللقب مع املسمى الوظيفي يف وثائق الهوية الرسمية 
لكل موظف. أما عن أهداف تسي� املسار املهني فهي عديدة ومتنوعة حيث نجد أهداف خاصة 
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ات اإلنسانية واألمنية واالجت�عية وحاجات املكانة والتقدير، وتحقيق إشباع الحاجباملوظف منها 

مقابلة احتياجات املؤسسة الحالية واملستقبلية من العامل� وفقا  وأخرى تتعلق باملؤسسة أهمهاالذات.
ألسس زمنة معينة، ويف املستويات املختلفة، وتزويدهم بالتوجيه والتشجيع الكايف الذي يحتاجونه 

 .2قدراتهم وامكانياتهملتوظيف 
 مراحل تسي� املسار املهني: 

عىل اعتبار أن  تسي� املسار املهني له عالقة مبارشة بوظائف الفرد داخل املؤسسة فهو �ر كذلك مبراحل 
حيث أن كل مرحلة من هذه املراحل تتميز بطبيعتها وتحدياتها بالنسبة للموظف واملؤسسة التي ينتمي 

يربز هذه املراحل وما -من تصميم وترصف الباحثة –اء، وهذا اآلن شكل توضيحي إليها عىل حّد السو 
 متتاز به من س�ت: 

 
والجدير بالذكر هو أن هذه املراحل تختلف من موظف آلخر، وبحسب املؤهالت والقدرات وكذا 

قدم والنمو الطموحات، ذلك ألن امليدان أثبت خاصة يف مجال الوظيف العمومي، أن هناك من يسمح له الت
والرقي يف الوظائف تقلد املناصب والتدرج فيها اىل أعىل املستويات، يف ح� يتع� آخر يف منصب ويتثبت 
فيه، ليبقى فيه إىل أن يتقاعد أو يرتك العمل لسبب أو آلخر، وهذا إما يرجع ألسباب تنظيمية ولسياسات 

ألسباب متعلقة بالفرد ذاته، خاصة ما تعلق  إدارة املوارد البرشية والتي تخرج عن إطارها املوضوعي أو
مبحدودية الطموح، وعدم الرغبة يف تحس� املستوى والتأهيل، أو لغياب روح املسؤولية والعزوف عن 
املناصب القيادية التي هي يف الحقيقة تعد تكليفا قبل أن تكون ترشيفا وهناك من يتعرض  لتنزيل يف 

�ها من الحاالت التي تتسبب يف حالة من الركود يف املسار املهني م� الرتب، الرتكابه ألخطاء مهنية...وغ
يتولد لدى الفرد حاالت من اليأس واإلحباط، وهي األمور التي تعود بالسلب عىل أدائه وعىل نوعية الخدمة 

 العمومية وترديها لتخلق لدى األفراد النفور، والسخط عىل املؤسسة ككل.
 

 3انون الوظيف العمومي:تنظيم املسار املهني وفق ق

حسب ما نص عليه قانون الوظيف العمومي يف الباب الرابع واملتضمن للفصول السبعة والخاصة 
بالتوظيف، الرتبص، تسي� املسار املهني للموظف، تقييم املوظف، التكوين، الرتقية يف الرتب ويف 

الجزائري بتسي� املسار املهني الدرجات، واألوسمة الرشفية واملكافآت. يتضح جليا اهت�م املرشع 

تكوين ملف  03-06من األمر  93للموظف� ومدى ادراكه بأهميته حيث يلزم اإلدارة من خالل املادة
يتضمن مجموع الوثائق املتعلقـة بالشهـادات واملؤهالت والحالة املدنية والوضعية .إداري لكل موظف
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مع تأكيد استغـالله لتسي� الحياة .باستمراراإلدارية للموظف. وتسجل هذه الوثائق وترقم وتصنف 

ك�يجب أالّ يتضمن امللف اإلداري أي مالحظة حول اآلراء السياسيـة أو النقـابية .املهنيـة للموظف فقط

منح املوظف بطاقة مهنية تحدد خصائصها   94يلزمها من خالل املادةوأيضا  .أو الدينية للمعني
وتبليغهبكـل القرارات املتعلـقة بوضعيته اإلدارية وتنرش كل  ورشوط استع�لها عن طريق التنظيم،

القرارات اإلدارية التي تتضمن تعي� وترسيم وترقية املوظف� وإنهاء مهامهم يف نرشة رسمية للمؤسسة 

 .أو اإلدارة العمومية املعنية
 قانون الوظيف العمومي الجزائري:

ة بقانون الوظيف العمومي يف محاولة الستكشاف بعض سنعرض اآلنبعض املفاهيم األساسية املرتبط     
الحيثيات التي تساعد عىل فهم س�ورة هذا النوع من القوان�، ومنه التعرف عىل النظام التأديبي فيه، 
واإلجراءات املتبعة لتطبيقه بشكل فعيل عىل مرتكبي األخطاء املهنية مه� كانت درجاتها وكيف تؤثر 

 املهني. هذه األخ�ة عىل مسارهم

هي نصيب من العمل عىل وجه الدوام واالستقرار متارس يف املرفق العام والذي تعريف الوظيفة العامة: 
تديره الدولة عن طريق االستغالل املبارش، وهي األداة األفضل التي �كن للدولة أن متارس من خاللها: 

السياسية، قدرتها عىل االضطالع دورها كسلطة عمومية، هيبتها ود�ومتها رغم األحداث والتحوالت 
 .4مبهامها ومسؤولياتها يف كل الظروف واألوقات

وهو مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن رئيس الجمهورية عند غياب الربملان أو ب� تعريف األمر: 
 ان.دوريت الربملان. باألوامر �ارس رئيس الجمهورية سلطة الترشيع التي هي أصال من صالحيات الربمل

هو مجموع النظم والقواعد واألحكام السارية املفعول يف زمن مع�  تعريف قانون الوظيف العمومي:
ومكان محدد والتي تطبق عىل املوظف� الذين �ارسون نشاطهم يف اإلدارات واملؤسسات العمومية، وهو 

القضاء، واملبادئ العامة جزء من القانون اإلداري هذا األخ� الذي يستمد نصوصه من الترشيع، والعرف و 
للقانون والفقه. يف ح� يرتكز عىل مبدأين أساسي� ه� املرشوعية واملساواة. ونظام الوظيفة العمومية  

وألن الجزائر كانت يف بداياتها مخ�ة ب� نظام�، نظام متوقف  5مرتبط ارتباطا وثيقا مبدى تطور الدولة
عالقات القانونية والتنظيمية، أو نظام وظيفة عمومية متوقف املبنيعىل الCarrièreعىل املسار املهني 

مبني عىل العالقة التعاقدية، وبالنظر اىل التوجهات السياسية واالقتصادية Emploiعىل االستخدام 
للدولة التي كانت بحاجة اىل موظف� يسودهم االستقرار للتمكن من أداء مهام إدارية بعيدة املدى، فقد 

لكنه عرف تعديالت عىل مّر السن� وهذا بسبب  6املسار املهني النظام الذي يقوم عىل وقع االختيار عىل
التطورات الحاصلة عىل جميع األصعدة، خاصة االجت�عية منها واالقتصادية، والتي بها الوظيفة 
العمومية يف الجزائر انتقلت اىل مرحلة يصعب الصمود فيها، خاصة يف ظل غياب تسي� محكم يقودها 
اىل وضعية تساير التسي� الدويل ملواردها البرشية، حيث أنه ونظرا للتحوالت العميقة التي تواجهها 
الدولة يف جميع امليادين ال سي� يف مجال الوظيفة العمومية، وتصحيحا للوضعية السائدة، بادرت الدولة 
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ا بقصد معالجة النقائص، املتضمن للقانون األسايس العام للوظيف العمومي وهذ 03-06بإصدار األمر 

ومواجهة الرهانات املستقبلية، مع رضورة احتواء الجوانب الجديدة لعرصنة الوظيفة العمومية، بدءا من 
مجال تطبيقه، مرورا بكيفيات توظيف الكفاءات البرشية، وصوال اىل إنهاء املسارات املهنية ملوظفي 

 .7املؤسسات واإلدارات العمومية الجزائرية

 66/133من األمر 01املوظف العام حسب املرشع الجزائري وحسب نص املادة رقم لعام: املوظف ا

، هو كل شخص ُع� يف وظيفة 1966جوان  02املتضمن للقانون األسايس للوظيف العمومي املؤرخ يف 
لح دامئة، والذي يكون قد رسم يف درجة من درجات التدرج الوظيفي يف اإلدارة املركزية للدولة ويف املصا

الخارجية التابعة لهذه اإلدارات والج�عات املحلية وكذلك املؤسسات والهيئات العامة، وعليه وحسب 
ذات املرشع  ومن خالل ذات األمر فإن الرشوط األساسية التي يستلزم توفرها يف الفرد حتى يكون 

من السلم اإلداري، دامئية موظفا عاما هي: التثبيت والرتسيم يف املنصب، االنت�ء اىل رتبة ودرجة معينة 
الوظيفة العامة، التعي� من جانب اإلدارة أو الهيئة املختصة، العمل يف املرفق العام والذي تديره الدولة. 
واملوظف العام وك� يتمتع بحقوق كفلها له املرشع الجزائري، فإن عليه واجبات وأي إه�ل لها ينجر 

يستوجب إجراءات تنظيمية تصل حتى التأديب خاصة يف  عنها اخالل يف س� الخدمة العمومية، م�
حالة حدوث أخطاء مهنية؛ ومنه فإن القانون األسايس العام للوظيفة العمومية يشمل نظام تأديبي من 
شأنه ردع السلوكيات التي قد تخل بالوظيفة العمومية، وفي� ييل سنتطرق لهذا النظام من خالل 

 له، ونوعية األخطاء املهنية وما هي اإلجراءات التأديبية الالزمة لذلك.التعرف عىل أهم املبادئ العامة 

 النظام التأديبي حسب قانون الوظيف العمومي الجزائري:

يقصد بالنظام التأديبي مجموع األخطاء الوظيفية التي يرتكبها املوظف أثناء أو مبناسبة تأديته لوظيفته  
 ف املرتكب لتلك األخطاء.والعقوبات التأديبية التي توقع عىل املوظ

 :8املبادئ العامة املتعلقة بالنظام التأديبي

املتضمن القانون األسايس العام للوظيف العمومي  03-06من األمر  163اىل  160املواد من 
 جاءت لتحدد املبادئ العامة للنظام التأديبي والتي نعرضها في� ييل:

باالنضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف املوظف أثناء  يشكـل كل تخّل عن الواجبات املهنية أو مساس 
أو مبناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون املساس، عند االقتضاء، 

 .باملتابعات الجزائية

يتوقف تحديد العقوبة التأديبية املطبقة عىل املوظف عىل درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب  
مسؤولية املوظف املعني، والنتائج املرتتبة عىل س� املصلحة وكذا الرضر الذي لحق باملصلحة أو فيها، و 

 باملستفيدين من املرفق العام.

 .تتخذ اإلجراءات التأديبية السلطة التي لها صالحيات التعي�

 
73 



وٕادارة املوارد البرشیةواخلاص بفعالیات املؤمتر ا�ويل: املؤسسة بني اخلدمة العمومية العدد الثالث   

 
األخطاء  ) درجات؛ وك� صنفت4تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة األخطاء املرتكبة إىل أربع (

 ، 9ألربع درجات كذلك العقوبات التأديبية

فإن أساس السلطة التأديبية وانطالقا من  03-06من األمر  166و 165وحسب ما تقره املادتان 
الصالحيات املخولة إلدارة املؤسسة وعىل اعتبار عنرص التبعية وما ينتج عنه من حق االرشاف والرقابة 

صالحيات التعي� تتخذ بقرار مربر العقوبات التأديبية من الدرجت�  والتوجيه...فإن السلطة التي لها
األوىل والثانية وهذا بعد حصولها عىل توضيحات كتابية من املعني، يف ح� تتخذ بقرار مربر العقوبات 
التأديبية من الدرجت� الثالثة والرابعة بعد أخذ الرأي امللزم من اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء 

 ملختصة، املجتمعة كمجلس تأديبي.ا

 01:10عرض الحالة رقم

وهذا اآلن عرض لحالة موظف يعمل يف منصب عون إداري عىل مستوى مصالح دائرة تيبازة، حيث أنه 
وحسب محرض اجت�ع اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء لسلك أعوان اإلدارة املنعقد يف 

ة اإلدارة املحلية، برئاسة مدير اإلدارة املحلية مساء مبديري 14:00عىل الساعة  20/03/2014
وبحضور رئيس مصلحة املستخدم� بصفته كاتب اللجنة، باإلضافة اىل اثن� من ممثيل اإلدارة واثن� 
آخرين من ممثيل الع�ل، حيث متثل جدول األع�ل يف دراسة امللف التأديبي الخاص بعون اإلدارة( 

وبعد عملية التذك� بالنصوص القانونية املعمول بها يف النظام التأديبي،  املوظف املرتكب للخطأ املهني)،
فسح املجال للمعني لعرض وقائع القضية، والذي كان موضوع توقيف إحرتازي عن م�رسة مهامه منذ 

اىل غاية امتثاله أمام املجلس التأديبي، وذلك بسبب إخالله بواجباته القانونية  09/02/2014
سي� العشوايئ مللف رخص السياقة، سوء الس�ة والسلوك املهني� أثناء تأدية الخدمة، فضال األساسية، الت

عن اختفاء الطوابع الربيدية التي تسبب فيها، وقد رصح املعني بعد استدعائه  بأنه �ارس مهامه منذ 

ملتأخر عن سنة، ومل يتسبب يف ضياع أي طابع جبايئ يف ح� أقر بشأن الخصومات بسبب الدخول ا 14
أوقات العمل، والخروج من مقر العمل دون إذن أو رخصة مسبقة أو الخروج املبكر عن العمل. وبعد 
تكييف الخطأ الذي ارتكبه املعني عىل أساس تسبب يف إتالف وثائق إدارية قصد اإلساءة اىل الس� 

. وعليه قررت اللجنة الحسن للمصلحة، تقرر ادراج الخطأ ضمن األخطاء املهنية من الدرجة الرابعة
بإج�ع أعضائها تسليط عقوبة التنزيل اىل الرتبة السفىل مع اجراء تحويل للمعني من مصالح دائرة 

 تيبازة.

 :02عرض الحالة رقم 

املراسالت  -تبادل املعلومات والتعلي�ت  –اإلخبار  –التتبع :بعدتسجيل الخطأ املهني وتتبعه
ثم  رالوضع وإعداد امللف التأديبي مبعنى االستقراء القانو� واإلدارياإلداريةللمعني باألمر...الخ؛تقدي

املعلومات اإلدارية، التقرير اإلداري التفصييل حول املخالفة أو اإلعداد املادي للملف والذي يشمل 
املخالفات مشفوعا برأياإلدارة، والوثائق الداعمةلرأي اإلدارة. وبعد مراجعة امللف وتقدير املخالفة 
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مه بالوثائق الرضورية واملكملة،ومراسلة اإلدارةلالستك�ل إجراءات اإلحالة عىل اللجنة اإلدارية ودع

املتساوية األعضاء، ثم استدعاء اللجنة واملعنيباألمر ومتكينه�  اللجنة واملعني باألمر(أو من ينوب عنه) 
قرتحة للنظر فيهواالست�ع من االطالععىل امللف إلعداددفاعه وتسليم امللف للجنة يوم الجلسة امل

كان قد تم توقيف كاتب إداري بلدي عىل  9/08/2004للمعني باألمرومن معه، وعليه ويف تاريخ 
مستوى بلدية بورقيقة، وأربعة من زمالئه بسبب تهمة التزوير وتسليم وثيقة لشخص ال حق له فيها، 

انتهم بجرم تسليم وثيقة عىل املتهم� الخمسة بإد 02/08/2004حيث حكمت املحكمة بتاريخ 
إدارية لشخص ال حق له فيها، وتربئتهم من جرم التزوير املنسوب إليهم، وعقابا لهم قضت عىل كل واحد 

صدر عن مجلس قضاء البليدة بعد  2004نوفمرب  21منهم بعام حبس مع إيقاف التنفيذ وبتاريخ 
رباءتهم. واجتمعت لجنة املستخدم� االستئناف منطوق حكم يقيض بإلغاء التهمة والترصيح من جديد ب

وقررت تسليط عقوبة من الدرجة الثالثة واملتمثلة يف  15/02/2005عىل مستوى البلدية بتاريخ 
هذا ما جاء يف الوثيقة التي تحصلنا عليها بوسائلنا الخاصة، لكنه وعىل ما يبدو أنه  -التنزيل من الرتبة

ة، حيت أن ما كتبه كاتب اللجنة من عقوبة يقابله خطأ حدث خلط ب� عقوبة الدرجة الثالثة والرابع
وبالرغم من تقديم املعني طعن يف قرار لجنة املستخدم� القايض  -من الدرجة الرابعة وليس الثالثة

، إال أنه وحسب محرض اجت�ع لجنة الطعن الوالئية 02/03/2005بتنزيله يف الرتبة وذلك بتاريخ 

لوالية تحت ارشاف األم� العام للوالية لدراسة الطعن املقدم أمام مبقر ا 19/04/2005املنعقد يف 
خمسة أعضاء من ممثيل اإلدارة وخمسة آخرين من ممثيل الع�ل تقرر تثبيت عقوبة  التنزيل بستة 

. أما املحكمة فقد حكمت علنيا عىل املتهم األول وعقابا له عىل الجرم املتابع به 02أصوات مقابل 
ة وغرامة مالية نافذة قدرها عرشة آالف دينار، أما باقي املتهم� فقد متت تربئتهم من بسنت� حبس نافذ

جرم التزوير، لكن وعقابا لهم عىل تسليمهم وثيقة إدارية لشخص ال حق له فيها قضت عىل كل واحد 
 .11بعام حبس مع إيقاف التنفيذ، وتحميل املتهم األول املصاريف القضائية

م� سبق   ه عىل املسار املهني للموظف وعالقة ذلك بجودة الخدمة العمومية:النظام التأديبي وأثر 
األعضاء، تعد من األع�ل التحض�ية  عملية إحالة امللف التأديبي عىل اللجنة اإلدارية املتساويةيظهر أن 

ان سيكون لها أثر عىل املسار املهني للموظف، كالحرم لقرار إداري والتي قد تنتهي بإصدار عقوبة،
أوالتأخ� يف الرتقية أو الحرمان من الحصول عىل مهام إدارية أو تتسبب يف اإلعفاء منها ...الخ، ومنه فإن 

ك� أن تلك التي   .للموظف التنظيمي والسلوك املساراملهني عىل ثاراسلبية ترتكآ التأديبية اإلجراءات
 لرتبة فيا لتنزيلاب سواء ملهنيةا مكانته يفقد املوظف تجعل الرابعة الدرجة من األخطاء تنجرعن

 عىل بالسلب يعود األمرالذي مهنية وكفاءة خربة تفقد املؤسسة يجعل م� واإلقالة أوبالترسيح
املتضمن للقانون األسايس العام  03-6 0من األمر  185فمن خالل استقراء املادة . العمومية الخدمة

حال من األحوال للموظف الذي كان محل عقوبة  للوظيف العمومي الجزائري تب� لنا أنه ال �كن بأي
الترسيح أو العزل أن يوظف من جديد يف الوظيفة العمومية؛ األمر الذي يجعل املؤسسة العمومية تفقد 

م� يستوجب الضبط الدقيق خربة تم اعدادها لسنوات قد تكون طويلة بحكم طبيعة القطاع؛  
تي سبقت إعداد امللف؛ خاصة وأن امللف التأديبي هو ملف والتنظيم، والتعليل للقرارات واإلجراءات ال
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قانو� ألنه قد يتعرض للطعنواإللغاء من طرف القضاء، بسبب طبيعة اإلجراءات املتخذة واإلجراءات 

 الالحقة، ونوعية الوثائق املتضمنة بامللف،ونوعية العقوبة ومدى تناسبها مع الخطأ املرتكب،
ديبي ...الخ وكذلك لفحص جوانب استع�ل السلطة،الذي �كن أن متارسه وآجااللتقديم إىل املجلس التأ 

اإلدارة ضد املوظف،أو لعيب يف السبب،ك� أن امللف التأديبي هو ملف مفتوح،وكل وثيقة تتعلق 
باملخالفات املسجلة عىل املوظف بإمكانها أن تقوي صحة رؤية اإلدارة للموضوع،�كنإلحاقها بامللف، 

متكامل وغ�   -أي امللف-األمر مل يتم بعد استدعاءه للمثوألمام املجلس التأديبي.وهو مادام املعني ب
منفصل،ويجمع كل الوثائق املتعلقة باملخالفات التي سيحال املعني باألمر من أجلها عىل املجلس 
التأديبي، لذا فاألخطاء اإلدارية ستعرض املوظف للمساءلة،ولكن يف نفس الوقت فإن عدم ضبطها 

تنظيمها وسوء توظيفها،تعرض اإلدارة للمساءلة اإلدارية والقضائية بالطعن أمام الجهات القضائية و 
املختصة،ويعد قرار اإلحالة عىل املجلس التأديبي آخر مرحلة من مراحل العقاب والزجر، بعد أن تكون 

األوىل،وهنا اليتعلق اإلدارة قد استنفذت كل الوسائل يف تنبيه املوظف،إذا كانت املخالفة من الدرجة 
األمر بالهفوة الخط�ة التي تستوجب اإلحالة الفورية عىل املجلس االنضباطي.ك� يشكل عمل املجلس 
التأديبي إحدى مراحل الرقابة عىل سلوكاإلدارة يف تقديرها للخطأ،ويف تصورها للعقوبة،وهو بذلك دليل 

 صحة وسالمة القراراإلداري النهايئ ولو بشكل نسبي.
 صة:خال 

نخلص يف نهاية املطاف اىل أنه ومه� كان مسار املوظف املهني حافال بالرتبصات والتدريبات،      
التكوين وإعادة التأهيل، ومه� تدرج اىل أعىل املستويات السلمية وتقدم مهنيا، إال أن املؤسسة 

يف قانون الوظيف املستخدمة ستتخىل حت� ووفق الطرق القانونية والنظام التأديبي املعمول به 
العمومي عن هذه الكفاءة، وسوف تستغني عن خربته وخدماته طاملا ارتكب خطأ مهنيا صنف ضمن 
األخطاء من الدرجة الرابعة، األمر الذي سيعود بالسلب بالدرجة األوىل عىل الخدمة العمومية، 

يقال عنها ضخمة يف عمليات  وبالخسارة للدولة املمثلة يف  املؤسسة العمومية والتي رصفت أمواال أقل ما
التوظيف، الرتبص، التكوين،...وغ�ها لتُرضب عرض الحائط وتكون يف األخ� هباء منثورا بسبب هذا 

 الخطأ املرتكب ان كان بقصد أو بغ� قصد، أو حتى ألسباب تعسفية قد متارسها السلطات املسؤولة.
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