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  :مقدمة

إذا كان اإلنسان كائنا اجتماعيا بطبعه فإنه بحكم طبيعته وتكوينه ال يستطيع أن يعيش 

حياته كلها رهن مشيئة المجتمع، فاالنغماس داخل الحياة االجتماعية ال يحول دون وجود 

مجال معين من حياة اإلنسان يبقى بعيدا عن تدخل المجتمع، ومن أجل تنظيم حياة اإلنسان 

دخل المجتمع، ومن أجل تنظيم حياة اإلنسان داخل هذا األخير فإن ذلك يبقى بعيدا عن ت

يستلزم إنشاء قواعد قانونية تنظم تواجده، وتضبط عالقاته االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية مع باقي أفراد مجتمعه، ولما كانت حماية حقوق ومصالح المجتمع وأفراده 

ائل وآليات هذه الحماية تختلف بحسب طبيعة الهدف األسمى الذي ينشده القانون، فإن وس

الحقوق والمصالح التي يتعدى القانون لحمايتها، فمنها ما تكون وسيلة حمايته بتوفير 

العالنية له ومنها ما يكون وسيلة حمايته أحاطته بإطار من السرية فوسيلة الحماية لتوفير 

أحد على حقه أو ينازعه إياه، العالنية هي إعالم الكافة بحق صاحب الشأن حتى ال يتعدى 

ووسيلة حماية الحقوق والمصالح المحاطة بالسرية هي أن تبقى طي الكتمان وأن ال يفشيها 

المؤمن عليها، وإذا كانت الحقوق والمصالح التي يسعى اإلنسان إلى إحاطتها بالسرية 

تفاظ بأسراره متنوعة بتنوع تدخالت اإلنسان في الحياة المجتمعية، فإن كل فرد يريد االح

بعيدا عن الجمهور، إال أنه كثيرا ما يجد المرء نفسه مضطرا إلى البوح بسره إلى غيره 

بنية الحصول على خدمة أو مساعدة معينة، كما هو الحال عندما يلجأ إلى بعض المهنيين، 

، فهنا ال جدال في أن السرية تمثل تطبيقا بل ضرورة ...كاألطباء والمحامين وغيرهم

المعهودة في هذه المهن لكن إفشاء السر يشكل خيانة لهذه الثقة ونقصا من مبادئ للثقة 

األسرار " الشرف واألمانة، فاألسرار التي يودعها األفراد لدى المهنيين يطلق عليها 

وتعتبر من أدق االلتزامات التي تقع على عاتقهم، بل إنها من المواضيع بالغة " المهنية

عة هذا االلتزام، األمر الذي يجعله يحاط بإطار من الخصوصية التعقيد، هذا راجع لطبي

والسرية، فالخصوصية هي تعبير عن حق اإلنسان في التعامل مع حياته الخاصة بما يراه، 



 ب 
 

وهي بهذا المعنى تقترب من السر وال شك فيه فالخصوصية قد تتوافر بالرغم من عدم 

  .وجود السرية

ية يغطي نطاقا كبيرا من أمور الحياة فإن كان االعتراف بالحق في الخصوص

الخاصة إال انه ال يكفي لتغطية بعض األمور االعتداء على الحق في السرية ذلك أن 

السرية تشمل كل ما من شأنه إحاطة حقوق الشخص والتزاماته وأية أمور أخرى تهمه 

يرا ما ليعرض عليه حالته كثبسياج من السرية التامة فالمريض الذي يلجأ إلى الطبيب 

تكون له مصلحة في أن ال يعرف شيئا من المرض الذي يعالج منه، وكثيرا ما يكشف 

للطبيب عن أمور ال يعرفها أحد عنه، وال يود أن يعلمها أحد، ونفس األمر بالنسبة 

للشخص الذي يلجأ إلى المحامي ويستشيره، أو يعهد إليه في بعض قضاياه، قد يكشف له 

ه التي ال يعرفها أحد عنه حتى في محيطه العائلي أحيانا وخصوصيات  عن بعض أسراره

ففي هاته الحاالت وما يماثلها، يكون ثمة شخص مؤتمن على مصالح وأسرار شخص 

  .آخر، وسيلة هذه المصالح واألسرار، هي أن تبقى طي الكتمان

  :  أسباب اختيار الموضوع

" عن إفشاء السر المهنيالمسؤولية اإلدارية للموظف " لم أتردد في اختياري موضوع

كبحث لنيل شهادة الماستر، لكن في نفس الوقت نازعني في اختياري هذا أمران أولهما 

عزوف الباحثين عن البحث والكتابة في هذا الموضوع، فجل الكتابات القانونية في مجال 

ة، فكلها السر المهني سواء من ناحية الحماية الجنائية والحماية اإلدارية أو الحماية المدني

كالسر المهني للمحامي، السر البنكي، ( تقتصر على معالجة نوع واحد من األسرار المهنية

، ثانيها االرتباط الوثيق للسر )السر المهني لطبيب أو ما يعرف في الفقه بالسر الطبي

المهني بحياة األفراد الخاصة وتتبع أهمية السر المهني العملية الرتباطه بالحق في السرية، 

وهذا راجع لحاالت تقتضي إحاطة حقوق األفراد بسياج من السرية التامة، فالشخص الذي 

يلجأ إلى المحامي ليستشيره أو يعهد إليه ببعض قضاياه، قد يكشف له عن بعض أسراره 

وخصوصياته التي ال يعرفها عنه أحد حتى في محيطه العائلي األهمية العلمية للسر 



 ج 
 

أدق االلتزامات التي تقع على عاتق الكثير من المهنيين، المهني تكمن في اعتباره من 

ويعد من المواضيع بالغة التعقيد، ذلك أنه يثير العديد من الصعوبات التي تدور في إطار 

  مدى اعتباره التزاما عاديا أم أنه له 

خصائص ذاتية تجعله ينفرد بمقومات خاصة باإلضافة لمساسه بمختلف فروع 

  .يجعله موضوع جد متشعب القانون، األمر الذي

  :نهج المستخدممال

  .اإللمام بهذه الدراسة حسب إلمام، اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي

يستخدم هذا المنهج لدراسة المشكالت المتعلقة المجاالت اإلنسانية، وظروف التحليل 

  .والتفسير بشكل علمي منظم

لظاهرة محل الدراسة، المنهج المذكور يعتمد عليه الباحث في جمع المعلومات ا

  .والبحث عن تحديد مفهومها بمستويات مختلفة

وعليه في هذا الموضوع قمنا بشرح وتفسير مفهوم السر المهني كواجب يلتزم 

  .الموظف العمومي، وإبراز العقوبة المطبقة عليه في حالة اإلخالل بهذا االلتزام 

  :إشكالية الدراسة

  مواجهة ظاهرة إفشاء السر المهني؟مدى فعالية التشريع الجزائري في 

  

  

  

 



  

  

: الفصل الثاني  
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  شكر وعرفان

  
كر والثناء والحمد هللا وحده على نعمه وتوفيقه لنا فالحمد في بادئ األمر الش

لك يا الهي في الضراء والسراء، في المصائب قبل األفراح، لك الحمد حتى 

  .ترضى ولك اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا

  "يعيش تمام أمال" الفاضلة الشكر ألستاذي بجزيل أتقدم 

انجاز هذه المذكرة بكل تفان ولم تبخل علي بالنصائح على  تشرفأ تيال

  .السديدة والمعلومات المفيدة والتي أثرت بها موضوع بحثي

  إلى كل أساتذتي الذين درسوني من الطور االبتدائي حتى المستوى الجامعي

الحقوق  وموظفي كليةأساتذة  كلإلى كما ال يفوتني أن أوجه شكري 

  مد خيضر بسكرةبجامعة محوالعلوم السياسية 

  .2014كل طلبة قسم الحقوق تخصص قانون جنائي دفعة  والى
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لقد أدى تفسير سياسة الدول من دول حارسة إلى دول متداخلة  إلى ازدياد 

، فالمواطن في حاجة لإلدارة من يوم والدته وذلك الستخراج شهادة الميالد واستمرارية

حتى يوم وفاته الستخراج شهادة الوفاة، لذلك لجأت الدولة إلى إنشاء العديد من المرافق 

العمومية مهمتها تلبية حاجات المواطنين، ولتسييرها نحتاج الدولة إلى إمكانيات مادية 

للقيام بهذه الوظائف، األخيرة في الموظفين المؤهلين وأخرى بشرية، وتتمثل هذه 

بالواجبات المنصوص عليها قانونا،  فبمجرد التحاقهم بمناصبهم ينتج عنه التزامهم

كواجب أداء الخدمة وواجب الطاعة، وواجب المحافظة على السر المهني، وغيرها من 

في  كالحقموظفين، الممنوعة لل الواجبات، وتقابلها مجموعة من الحقوق والضمانات

  .الخدمة، المنح، العطل وغيرها من الحقوق أداءالراتب بعد 

  :ي وااللتزام بالسر المهنيماهية الموظف العموم: الفصل األول

  :مفهوم الموظف العمومي: المبحث األول

إن مفهوم الموظف العمومي مرتبط بمفهوم الوظيفة العمومية، إال أنه وبالرغم من 

تحديد معنى الموظف يبقى عسيرا سواء على المستوى التشريعي أو هذا الترابط فإن 

على المستويين الفقهي والقضائي، فمفهوم الموظف يختلف من دولة األخرى، ومن 

النظام السياسي واالجتماعي السائد في كل دولة، ونتيجة  باختالفوقت اآلخر، وهذا 

هذا األخير يختلف  مفهوم االرتباط مفهوم الموظف بمفهوم الوظيفة العمومية، فإن 

العوامل التي تؤثر فيه من سياسة وغيرها، فأكثر  الختالفحسب الدول، وهذا تبعا 

األنظمة ثباتا في هذا المفهوم هما النظام الفرنسي الذي تبنته الجزائر والنظام 

  ).1(األمريكي

                                                            
هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبمعهد التجارب األجنبية، دار هومة،  –) 1(

  .91، ص2010الجزائر، 
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ونظرا لما يكتسبه مفهوم الموظف من أهمية في دراستنا هذه، لذلك سنتطرق في 

هذا المبحث إلى تعريف الموظف العمومي في المطلب األول وحقوق المواطن في 

  .المطلب الثاني، وإلى واجباته في المطلب الثالث

  :تعريف الموظف العمومي: المطلب األول

إن الغموض الذي يقع على مفهوم الموظف وعدم وجود معايير واضحة ومحددة 

عناصر التي يستند إليها بخصوص تمييزه في ال اختالفأدى إلى وجود صفته في تحديد 

  .)1(عن غيره من العاملين في الدولة سواء من جانب الفقه أو القضاء

  :وهذا ما سنبينه في الفروع التالية

  :التعريف الفقهي للموظف العمومي: الفرع األول

وجدت عدة تعاريف للموظف في الفقه، لذلك ليس من السهل تبني تعريفا محددا 

الموظفين العموميين :" الفقيه دوجي الذي يرى أن االختالف اآلراء الفقهية حيث يعرف 

  ).2( ."هم عمال المرافق العامة الذين يساهمون بطريقة دائمة وعادية في سيرها

طرائق متعددة من األشخاص الذين  إن هذا التعريف يتسم بسعته بحيث يدخل

يخدمون في المرافق العامة هي مرافق عامة ال ينبع في إدارتها أحكام وقواعد القانون 

العام، حيث ال يكون لهؤالء األفراد صفة الموظف مثال ذلك المرافق الصناعية 

                                                            
ديوان المطبوعات الجامعية،  - علي جمعة محارب، التأديب اإلداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنو –) 1(

  .85، ص2004، اإلسكندرية

محمد يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة النظم المقارنة والتشريع الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان  –) 2(

  .32، ص1988المطبوعات الجامعية، 
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لهم والتجارية والفئة التي تؤدي مهمة مؤقتة، وتكون عالقتها باإلدارة تعاقدية وليس 

  ).1(صفة الموظفين العموميين

أما الفقيه سيلوف فقد اعتمد على معيار النظام القانوني لتحديد مفهوم الموظف إذ 

أن الموظفون العموميين هم األشخاص الذين يخضعون في عالقتهم بالدولة  :"يرى

  "القواعد القانون العام

ي الذي يخضع له انتقد هذا التعريف لمكونه يعتمد على معيار النظام القانون

 فهناك أشخاص سيخضعون للقانون العام ولكنهم ليسوا موظفين كأعضاء: الموظف

ذلك على صفة البرلمان، وقد ينص المشرع على مزيج من القواعد القانونية وال يؤثر 

  ).2(الموظف

أن الموظف العام هو كل فرد يحمل على "أما األستاذ جورج وار فيري يرى

  ).3("العامة يدفعه له مباشرةمرتب نلتزم الخزانة 

وأنتقد هذا التعريف لكونه اعتمد على معيار األجر فهو ليس عنصرا أساسيا في 

الوظيفة العامة، فهناك العديد من الوظائف العامة وبعضها ذو أهمية في النظام 

، ال يمنح لشاغلها أية مرتبات، مثل وظائف العمد والمشايخ والمؤذن في مصر، اإلداري

  ).4(جد من الموظفين مثل أعضاء مجلس األمة، واألعضاء المنتخبينكما يو

                                                            
محمد حامد الجمل، الموظف العام فقها وقضاء، الجزء األول، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  –) 1(

  .47، ص1969

  .33-32محمد يوسف المعداوي، المرجع السابق، ص  –) 2(

  .35نفس المرجع، ص –) 3(

  .54محمد حامد الجمل، المرجع السابق، ص –) 4(
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ومن جملة الفقه الجزائري، يرى األستاذ مصطفى الشريف أن الوضع في 

الجزائر ما يزال في بدايته بحيث ال تكاد نجد أي تعريف حقيقي للموظف باستثناء 

  .بعض التعليقات والشروح الطفيفة

يضمن سير اإلدارة العامة أعوان لهم أنظمة قانونية :" ويقول األستاذ مسوم صبيح

العمومي سوى الذين لهم صفة الموظف، ال  الوظيفةمختلفة وال يخضع منها للقانون 

رسموا بعد تعيينهم في مناصب دائمة وثبتوا يعرف لهذه الصفة إال األشخاص الذين 

  ).1("نهائيا

الموظفين هم من يوجدون في وضع قانوني :"يرى أنأما األستاذ أحمد محيو 

تنظيمي حسب المادة من قانون الوظيف العمومي، والذي يتميز بأنه قابل للتعديل بقانون 

  ).2("جديد يطبق عليهم تلقائيا دون أن يكون لهم أن يتمسكوا بحقوق مكتسبة

  :التعريف القضائي للموظف العمومي: الفرع الثاني

لفرنسي تحديد بعض المعايير التي يعترف بها لألشخاص بقد حاول القضاء ا

الملتحقين بالوظيفة العمومية، كما أوضح الشروط الضرورية لتطبيق الئحة الوظيفة 

العمومية إذ ال تعتبر هذه المعايير في مستوى واحد، فهناك معايير ال تكفي للتعريف 

  :هيإبعادها ويجب إبعادها، وأخرى يجب األخذ بها، فالمعايير التي يجب 

يجب أن يكون للموظف الصفة التي تؤهله شكل التعيين؛ إذ  -

للتعيين في الوظيفة العمومية، وبعكسه يكون غاصبا للوظيفة العمومية وال 

 .يخضع للنظام التأديبي للوظيفة العمومية

                                                            
  .35المرجع السابق، ص  محمد يوسف المعداوي، –) 1(

بيوض، المنازعات اإلدارية، ديوان المطبوعات الجزائري، الجزائر،  أنعامأحمد محيو، ترجمة فائز أنحق،  –) 2(

  .30، ص1992
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شكل األجر والمكافئات؛ إذ ليس باإلمكان أن تقتر عند تعريف  -

في الميزانية العامة للدولة، رغم أنها تبدو  الموظف على الذين تندرج أجورهم

هذه الفكرة صحيحة من الوجهة االقتصادية إال أنه عكس ذلك من الوجهة 

 .القانونية

 :أما المعايير يجب األخذ بها هي

التعاون في مرفق، فأي مرفق عمومي ال يمكن أن يكون خاليا من  -

اشتراك أو وظيفة عمومية أو موظف عمومي، بحيث يجب أن يكون هناك 

التعاون في الخدمة مريحا ومميزا بصفة كافية، أما االشتراك العرضي غير 

الدائم فإنه ال يسمح باكتساب صفة الموظف وهذا المعيار ضروري خصصه 

 .القضاء والفقه في فرنسا

وكذلك دوام الخدمة في الوظيفة العمومية، فالموظف ال يتم تعيينه  -

نون الخاص أو حسب قواعد االتفاقيات القابوظيفة عن طريق عقد من عقود 

عليها فكرة السلطة  تهيمناعد والجماعية، إنما يتم تعيينه ثم ترسيمه حسب ق

العامة، فالموظف يوجد في وضعية تنصيبية وال يجوز له مناقشة شروط 

توظيفه، وكل ما يتعلق بأجره، فهذه األمور قد حددتها اإلدارة من قبل إرادة 

 .اطراددأ سير المرفق العمومي بانتظام ومنفردة وما يتفق ومب

والكتساب الشخص صفة الموظف يتعين أن تعهد إليه وظيفة دائمة وهذا الشرط 

أساسيا ألنه هو الذي يدل على االشتراك الثابت في المرفق العمومي والذي يبرر 

منطقيا النظام القانوني األصلي وهذا ما راعت عنه كثير من أحكام مجلس الدولة 

  .نسيةالفر

انتهت المحكمة اإلدارية العليا إلى تعريف الموظف أما القضاء المصري فقد 

الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد :"بأنه
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أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصب يدخل في التنظيم اإلداري لذلك 

  ).1("المرفق

شروط الواجب توافرها في الشخص حتى يعتبر ومن خالل التعريفات نستنتج ال

  :موظفا عموميا هي

العمل في مرفق عام وهو من الشروط التي يجب توافرها في  -

 .الشخص ليكون موظفا عاما

أن يقوم بالعمل في خدمة مرفق تديره الدولة أو أحد أشخاص  -

 ).2(القانون العام، وأن يعين الموظف من قبل السلطة المختصة

  :التعريف التشريعي للموظف العمومي :الفرع الثالث

إن معظم التشريعات والقوانين لم تضع تعريفا محدد للموظف، بل اكتفى بعضها 

ببيان من ينطبق عليه تشريع الوظيفة العمومية تاركة أمر تعريف الموظف للفقه 

   ).3(والقضاء، بينما ذهبت بعض التشريعات إلى إعطاء تعريف الموظف

إلقاء نظرة على موقف كل من التشريع الفرنسي والتشريع لمعرفة ذلك سنحاول 

  .الجزائري

بالنسبة للتشريع الفرنسي، نجد أن المشرع قد تأثر باتجاه مجلس الدولة وعرف 

يتم تعيينه في وظيفة دائمة وبصفة مستقرة وتم ذلك الشخص الذي :"الموظف بأنه

ركزية أو في هيئات من درجات التدرج الوظيفي في اإلدارة المترسيخه في درجة 

  ".التابعة للدولة

                                                            
  .90، ص79علي جمعة محارب، المرجع السابق، ص –) 1(

  .102- 101نفس المرجع، ص ص  –) 2(

  .28، ص2006الدوسوفي علي، حماية الموظف العام إداريا، دار النهضة العربية، القاهرة،  إبراهيممحمد  –) 3(
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: فهذه المادة تحدد العناصر األساسية التي تقوم عليها فكرة الموظف وهي

استمرارية الوظيفة، العمل في إحدى اإلدارات المركزية التابعة للدولة أو المصالح 

في  التابعة لها أو في الهيئات العامة التابعة للدولة وأن يتم تعيين الشخص ثم ترسيمه

 ).1(إحدى درجات التدرج الوظيفي
  

ويخضع الموظفون في فرنسا لقانون أساسي عام تسري أحكامه على الموظفين 

المدنيين التابعين إلدارات الدولة والمناطق الجهوية والعماالت والبلديات والمؤسسات 

صالح اإلدارية التابعة لها، ويستثنى من هذا التعريف الواسع كل من القضاة وأعوان الم

العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا األعوان غير المرسمين التابعين للدولة 

  ).2(وأخيرا أفراد الجيش وهم يخضعون لقانون مستقل

 85/59أما المشرع الجزائري فلم يعط أيضا تعريف للموظف في المرسوم رقم 

فعل في العامة ، كما المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات 

 66/133رقم ، حيث نصت المادة األولى من األمر 1966قانون الوظيفة العامة لسنة 

يعتبر موظفين عموميين األشخاص المعنيون في وظيفة دائمة، الذين رسموا في "على 

رجات التدرج الوظيفي في اإلدارات المركزية التابعة للدولة، وفي المصالح درجة من د

لتابعة لهذه اإلدارات المركزية وفي الجماعات المحلية وكذلك في المؤسسات الخارجية ا

   ).3( "والهيئات العامة

لقد استثنى المشرع الجزائري من نظام الوظيفة العامة عمال المؤسسات 

االقتصادية والتجارية، ونص صراحة على أن العامل في المؤسسات واإلدارات العامة 

                                                            
  .24،ص2004كمال يحياوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  –) 1(

  .92هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص –) 2(

لمتضمن القانون العام للوظيفة العامة، الجريدة الرسمية وا 1966جوان 2الصادر في  66 -133األمر  رقم  –) 3(

  .1966جوان 8، المؤرخة في 46للجمهورية الجزائرية، رقم 
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ا أكد على ضمان استمرارية العمل، ويالحظ أن الموظف يوجد في وضعية تنظيمية، كم

   ).1(يخضع لقدرة لفترة تربص قبل أن يتم تثبيته في منصب عمله

المتضمن القانون األساسي  2006جويلية  15وبالرجوع إلى األمر المؤرخ في 

يعتبر "نجد المشرع قد عرف الموظف بقوله  4/1العام للوظيفة العمومية وتحيد المادة 

  ".موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم اإلداري

وينطبق هذا التعريف على األعوان الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات 

من المادة الثانية من نفس واإلدارات العمومية ولقد حددتها الفقرة الثانية 

دولة والمصالح غير الممركزة المؤسسات العمومية، واإلدارات المركزية في ال:"األمر

التابعة لها، والجماعات اإلقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والمؤسسات 

العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي 

  .نونوكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها ألحكام هذا القاوالتكنولوجي، 

والمدنيون للدفاع األمر القضاة والمستخدمون العسكريون ال يخضع ألحكام هذا 

  "الوطني ومستخدموا البرلمان

يمكن استخالص العناصر األساسية التي يقوم عليها تعريف  4/1ومن نص المادة 

  :الموظف وهي أربعة

صدور أداة قانونية يعين بمقتضاها الشخص في وظيفة عمومية التعيين في وظيفة 

  .الترسيم في رتبة في السلم اإلداري دائمة، 

   ).2(وأخيرا ممارسة نشاط في مؤسسة أو إدارة عمومية

                                                            
  .26المرجع السابق، ص كمال يحياوي، –) 1(

حسن بو سقيعة، الوجيز في القانون الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الحادية عشر، دار هومة، الجزائر، ص  –) 2(

  .13-12ص 
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المتعلق بالوقاية من  2006فيفري  20المؤرخ في  01 – 06أما القانون رقم 

تشريعيا كل شخص يشغل منصبا :"الفساد ومكافحته فلقد نص على أن الموظف العمومي

أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان 

مدفوع األجر بصرف النظر عن  معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع األجر أو غير

أو بدون رتبته أو أقدميته وكل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفته أو وكالة بأجر 

أجر ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة 

أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية 

طبقا للتشريع والتنظيم عرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه كل شخص آخر م

   ).1("المعمول بهما

  :ويشمل مصطلح الموظف كما جاء في هذا القانون أربع فئات

ذوي المناصب التنفيذية واإلدارية، والقضائية، ذوي الوكالة النيابية ومن يتولى 

مؤسسة ذات رأس المال في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو في وظيفة أو وكالة 

   ).2(المختلط ومن في حكم الموظف العمومي

          والمالحظ أن هذا التعريف جاء أوسع منه بمفهوم المادة الرابعة من 

  .03 – 06األمر 

  

  

                                                            
بالوقاية من الفساد  المتعلق 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06المادة الثانية الفقرة ب من القانون رقم  –) 1(

  .، المعدل والمتمم2006فيفري  8، الصادر في 14ومكافحته، الجريدة الرسمية الجزائرية، رقم 

  .11المرجع السابق، ص حسن بو سقيعة، –) 2(
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  .حقوق الموظف العمومي: الثانيالمطلب 

إن تفرغ الموظف لمباشرة مهام وظيفته يقتضي هو له على بعض المزايا 

وكلها تمثل المقابل الذي يباشره الموظف لحساب الدولة، كالمرتب والعطل واإلجازات، 

فالموظف العام لمجرد تعيينه في الوظيفة العامة يصبح له حقوق ويتحمل التزامات 

وهذا ما  ).1(للوائح التي تحكم الوظيفة العامةوهذه الحقوق وااللتزامات ينظمها القانون وا

  .نبينه في الفروع الموالية

  .حق الموظف في الراتب: الفرع األول

يقصد براتب الموظف العام المقابل المالي األساسي الذي يتقاضاه من الدولة 

   ).2(بصفة دورية منتظمة مقابل ما يؤديه من أعمال أثناء خدمته

من قانون الوظيفة  32هذا الحق بنص المادة  وقد كفل المشرع الجزائري

  :والتي نصت على 06/03العمومية 

   ).3("للموظف الحق بعد أداء الخدمة في راتب"

ويحدد الرتب استنادا إلى الرتبة والدرجة من جهة، وإلى الوظيفة التي يشغلها 

  .الموظف من جهة أخرى

  

  
                                                            

، القاهرة، مصر، ةقات اإلدارية في المؤسسات العامة والشركات، الطبعة الثانيمحمود فهمي العطروزي، العال –) 1(

  .61، ص1969

، واالشتراكيحمادة محمد شطاء، النظرية العامة ألجود والمرئيات، دراسة مقارنة بين النظام الرأسمالي،  –) 2(

  .3، ص1982ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

، المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، 2006جويلية  15المؤرخ في  06/03من األمر 32المادة  –) 3(

  .2006جويلية  16، الصادرة بتاريخ  46الجريدة الرسمية رقم 
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  .حق الموظف العام في العطل: الفرع الثاني

منه بعد وضع المشرع الجزائري للموظف العمومي نظاما للراحة والعطل يستفيد 

العمل والتعب المترتب عن أداء الخدمة، وهذا ما نص عليه الدستور الجزائري في 

   ).1("ي الراحة مضمون ويحدد القانون كيفيات ممارستهالحق ف" 55المادة 

للموظف : "على 06/03العمومية من قانون الوظيفة  39كما نصت المادة 

   ).2("العمومي الحق العطل المنصوص عليها في هذا األمر

ويدخل في هذا اإلطار أيام العطل السنوية واألسبوعية، باإلضافة إلى العطل 

  .المرضية وعطل األمومة مدفوعة األجر

  .حق الموظف في الحماية: الفرع الثالث

من القانون األساسي  30ادة إن الحق في حماية الموظف العمومي نصت عليه الم

  : بنصها على 06/03للوظيفة العمومية 

إهانة أو شتم أو يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو "

قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها ويجب عليها 

  .ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي يلحق به

الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب  وتحل

  .تلك األفعال

                                                            
المتضمن دستور الجزائر، الجريدة الرسمية رقم  1996-12-7المؤرخ في  438- 96المرسوم رقم  55المادة  –) 1(

، المتضمن التعديل 2008-11-15المؤرخ في  15- 08والمتمم بموجب القانون ، المعدل 1996لسنة  76

  .2008، لسنة 63الدستوري الجريدة الرسمية، عدد 

  .المرجع السابق 06/03من األمر  39المادة  –) 2(
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كما تملك الدولة لنفس الغرض حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن 

   ).1("كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصةطريق التأسيس 

من الموظف  إضافة إلى الحماية اإلدارية التي استحسن توظيفها من طرف كل

والسلطة الرئاسية وهيئات المشاركة، تساعد على خلق جو من التفاهم والثقة بين 

عادة ما تكرسها الدساتير توفر  خامتهاإلدارة وأعوانها، هناك الحماية القضائية 

للموظف حق الطعن في كل األعمال التي قد تسيء لحق من حقوقه، ومن جهة أخرى 

لحلول محل الموظف للدفاع عنه ضد أي اعتداء كيفما تضع على عاتق اإلدارة واجب ا

   ).2(يروصادر عن الغكان شكله 

  .واجبات الموظف العمومي: المطلب الثالث

يقع على عاتق الموظف العمومي التزامات وواجبات متعددة، حيث إذا أخل بهذه 

إجاز هذه ويمكن االلتزامات التي تفرضها عليه القوانين واللوائح فإنه يتعرض للتأديب، 

  :الواجبات في الفروع التالية

  .واجب الطاعة: الفرع األول

من واجبات الموظف األساسية أن يلتزم بتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات 

أن هذا االلتزام التي تصدرها السلطة الرئاسية، والمالحظ أن المشرع الجزائري إلى 

كل "األساسي للوظيفة العمومية  المتضمن القانون 06/03من األمر  47في المادة 

  .هام الموكلة إليهمموظف مهما كانت رتبته في السلم مسئول عن تنفيذ ال

                                                            
  .المرجع السابق 06/03من األمر  30المادة  –) 1(

  .295 -294هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص ص  –) 2(
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ال يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة 

   ).1("بمرؤوسيه

المتعلق بالقانون األساسي للوظيفة  06/03من األمر  18/3كما نصت المادة 

يعد خطأ من الدرجة الثالثة رفض الموظف تنفيذ تعليمات السلطة  العمومية على أنه

   ).2(السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول

  :حيث عرف أغلب الفقهاء الطاعة بأنها

  "التنفيذ الدقيق لقواعد المرفق والتطابق مع أوامر الرؤساء شفوية كانت أو كتابية "

ولذلك نستطيع تعريف واجب الطاعة بأنه تنفيذ أوامر وتوجيهات الرؤساء 

   ).3(والتزامهم

  .واجب الموظف المحافظة على الوثائق اإلدارية وممتلكات اإلدارة: الفرع الثاني

يتعين على الموظف العام أن يحافظ على الوثائق اإلدارية وإال نعرض إلى 

من األمر  49الجزائية، وما جاء في المادة عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعة 

  .من نفس األمر 51وما جاء في المادة  06/03

يجب على الموظف أال يستعمل بأية حال األغراض شخصية أو ألغراض "

  "صلحة، المحالت والتجهيزات ووسائل اإلدارةخارجة عن الم

يتضمن هذا الواجب محافظة الموظف على مصالح الدولة وأموالها وصيانتها من 

  :أي اعتداء وعهدا الواجب يفرض على الموظف مراعاة ما يلي

 .المحافظة على أموال وممتلكات اإلدارة التي يعمل بها الموظف -

                                                            
  .المرجع السابق –) 1(

  .المرجع السابق –) 2(

  .15، صاإلسكندريةمازن ليو راضي، الطاعة وحدودها في الوظيفة العامة، دار المطبوعات الجامعية،  –) 3(
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الخاصة بالعطاءات واللوازم عدم مخالفة القوانين واألنظمة  -

 .والرقابة المالية اإلجراءات والنفقات

أو التقصير في صيانة أو استخدام أي مال من عدم اإلهمال  -

 .األموال العامة

عدم استيالء الموظف على األموال المسلمة إليه بسبب وظيفته،  -

 .وقيامه بتحصيل أموال مستحقة عند جباية الرسوم أو الغرامات

تنفيذ أحكام القوانين واألنظمة المعمول بها كتنفيذ قرار عدم تأخير  -

  ).1(قضائي أو أمر صادر عن سلطة ذات صالحية

  .واجب الموظف المحافظة على السر المهني: الفرع الثالث

تتيح الوظيفة العامة للموظف أن يطلع على أمور وأسرار لم يكن في استطاعته 

أن يطلع عليها لوال وظيفته ومنصبه، سواء كانت تلك األسرار ذات طابع شخصي 

المجتمع الذين لهم مصالح لدى شاغل الوظيفة؛ كتلك المتعلقة بالمواليد تتعلق بأفراد 

لي، واألمني، أو كانت تلك األسرار ذات والوضع الصحي، الما والضمان االجتماعي،

طابع عملي، كاألسرار المتعلقة بنشاط اإلدارة أو المؤسسة العمومية وإفشاؤها من شأنه 

أن يلحق ضررا بالمصلحة العامة للدولة أو مصلحة المجتمع، وااللتزام بالسر المهني 

  :في النقاط التاليةكان منحل دراسة كل من الفقه والقانون والقضاء وهذا وفق ما نبينه 

  

  

  

                                                            
  .71المرجع السابق، ص كمال يحياوي، –) 1(
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  :المفهوم الفقهي للسر المهني: أوال

تعريف موحد للسر المهني حيث عرفه البعض لم يتفق الفقهاء العرب على إعطاء 

أمر ما يتعلق بشخص المرء ويمس الدائرة الشفوية الحساسة في نفسه بحيث يكون :"بأنه

   ).1("في البوح به حرج كبير

الواقعة تعد سرا إذا :"أما الدكتورة فوزية عبد الستار تعرف السر المهني على أنه

يعترف بها القانون في حصر العلم بها في شخص أو أشخاص كانت هناك مصلحة 

   "محددين

هو ما يفضي به شخص إلى شخص آخر :"وقد عرف السر المهني أيضا بأنه

على طلب كتمانه، أو كان العرف يقضي مستكتما إياه ويدخل فيه كل أمر تدل القرائن 

بكتمانه كما يدخل في الشؤون الشخصية والعيوب التي يكره صاحبها أن يطلع عليها 

الناس، ومنه األسرار الطبية الخاصة بالمرضى التي يطلع الطبيب عليها أو غيرها ممن 

  ).2( "يمارسون المهن الطبية

  .التعريف القانوني للسر المهني: ثانيا

فعرف البعض السر لوجود بعض الصعوبة في تحديد معنى السر قانونا،  بالنظر

  "بالسمعة أو الكرامةكل ما يضر إفشاؤه :"هو

النبأ يصح أن يعد سرا ولو كان ليس شائنا يمن "غير أن البعض اآلخر يرى أن 

بريد كتمانه وإنما يلزم على أية حال أن يكون سن شأن البوح به أن يلحق ضررا 

  "لنظر إلى طبيعة النبأ وإلى ظروف الحال ويستوي أن يكون الضرر أدبيابشخص ما، با
                                                            

، 1995هرة، رمسيس بهنام، مذكرات في اقسم الخاص من قانون العقوبات، مطبعة إتحاد الجامعات، القا –) 1(

  .243ص

سليمان علي حمادي الحلبوسي، المسؤولية المدنية الناشئة عن إفشاء السر المهني، دراسة قانونية، الطبعة  –) 2(

  .21، ص2012األولى، 
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يتحصل نطاق العلم بها في واقعة أو صفة :"والتعريف الجزائري للسر المهني هو

عدد محدود من األشخاص إذا كان ثمة مصلحة يعترف بها النظام لشخص أو أكثر 

   ).1("بها محصورا في ذلك النطاق العلميطل 

  .القضائي للسر المهنيالتعريف : ثالثا

هناك اتجاه في القضاء الفرنسي عند النبأ سرا ولو كان شائعا بين الناس ولكنه 

  .غير مؤكد، أما متى تأكد للجمهور فقد زالت عنه صفة السر

  :وقد عرفت محكمة أمن الدولة في مصر السر بأنه

مخفيا عن كل حد، أمر يتعلق بشيء أو بشخص وخاصيته أن يظل محجوبا أو "

  "غير من هو مكلف قانونا بحفظه

  .التزام الموظف بالسر المهني: المبحث الثاني

ال يختلف االلتزام بكتمان السر المهني في المجال الوظيفي عموما، فهو التزام 

عام سري على كافة العاملين باختالف فروع نشاطاتهم، فهم مطالبون بكتمان أية واقعة 

استعمال أية وثيقة، إال في حدود مقتضيات تنفيذ الخدمة وبعبارة أخرى أو معلومة أو 

فهم مطالبون في جميع الحاالت بالتقيد بهذا السلوك بهدف تفادي إلحاق أي ضرر مادي 

األمر الذي يستلزم   ).2( )اإلدارة أو المؤسسة العمومية(أو معنوي بالجهة المستخدمة 

مهني  في المطلب األول ونطاق وحدود االلتزام االلتزام بالسر الالتطرق إلى طبيعة 

  .بالسر المهني في المطلب الثاني ثم أنواع اإلفشاء بالسر المهني في المطلب الثالث

                                                            
حمدي أمين عبد الهادي، إدارة شؤون موظفي الدولة، أصولها وأساليبها وإصالحها، الطبعة الثالثة، دار الفكر  –) 1(

  .47،48، ص ص 1976القاهرة، العربي، 

سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخالقيات المهنة، ديوان  –) 2(

  .  316، ص201المطبوعات الجامعية، الجزائر، ف
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  .طبيعة ومظاهر االلتزام بالسر المهني: المطلب األول

  :تقتضي طبيعة االلتزام بالسر المهني أن يحضر على الموظف

مال وظيفته عن طريق اإلفضاء بأي تصريح أو بيان عن أع -

الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إال إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من 

 .الرئيس المختص

إفشاء األمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية  -

ويظل االلتزام قائما بعد ترك العامل بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، 

االلتزام بالسر المهني في المجال الطبي والوسط الخدمة كما تظهر مظاهر عدم 

  ).1(المهني عموما

  .طبيعة االلتزام بالسر المهني: الفرع األول

إن االلتزام بكتمان السر المهني والمحافظة عليه، هو من الناحية المبدئية التزام 

األسرار المتحصل مطلق غير أنه يمكن في بعض الحاالت الترخيص استثناء بإفشاء 

  .يها، بل قد يصبح اإلفشاء إلزاميا أحيانا أخرىعل

كما أن إفشاء المعلومات باختالف طبيعتها المصرح بها من قبل األشخاص 

نذكر األطباء، : الالمعنيين إلى الموظفين بتلقي هذه المعلومات، ففي الميدان الطبي مث

ملين في الجراحين، الصيادلة، القابالت، الممرضات، المساعدين والمساعدات العا

  .المصالح االجتماعية

من قانون العقوبات الجزائري  301وهو ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

بنصه صراحة على معاقبة الجراحون والصيادلة والقابالت وجميع األشخاص المؤتمنين 

بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوهم 

                                                            
  .2005الجديدة، اإلسكندرية، أحمد فؤاد عبد الباسط، الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة، الجامعة  –) 1(
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فيها القانون إفشاؤها ويصرح لهم بذلك وفي جميع يهم في غير الحاالت التي يوجب عل

الحاالت يجوز الحكم على الجاني عالوة على الحبس والغرامة بالحرمان من حق أو 

أكثر من الحقوق الواردة في قانون العقوبات وكذلك الحبس لمدة سنة على األقل وخمس 

   ).1(سنوات على األكثر

عتها المصرح بها من قبل األشخاص فشاء المعلومات باختالف طبي"كما أن إ

: المعنيين إلى الموظفين بتلقي هذه المعلومات على سبيل المثال في الميدان الطبي مثال

نذكر األطباء، الجراحين، الصيادلة، القابالت، الممرضات، المساعدين والمساعدات 

  .العاملين في المصالح االجتماعية

من قانون العقوبات الجزائري  301 وهو ما أكده المشرع الجزائري في المادة

بنصه صراحة على معاقبة الجراحون والصيادلة والقابالت وجميع األشخاص المؤتمنين 

بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوهم 

لك، حيث بذ في غير الحاالت التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاؤها ويصرح لهم

من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة  ارتكاب هذا التجاوز بالحبسطبقت عليهم في حالة 

  .دينار جزائري 100.000إلى  20.000من 

كل من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة وأدلى "على أن  302كما نصت المادة 

 إلى أجانب أو إلى جزائريين يقيمون في بالد أجنبية بأسرارأو شرع في اإلدالء 

المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخوال له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى 

دينار جزائري في جميع الحاالت  100.000إلى  20.000خمس سنوات وبغرامة من 

                                                            
المتعلق بقانون العقوبات الجزائري، الجريدة  1966جوان  08المؤرخ في  66/156 األمر، من 301المادة  –) 1(

جوان  26بتاريخ خ رالمؤ 01/09قانون بموجب المعدل والمتمم  .1966جوان  11الصادرة في  49الرسمية عدد 

   .34، العدد  2001جوان  27خ الجريدة الرسمية الصادرة بتاري، 2001
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على الجاني عالوة على الحبس والغرامة بالحرمان من حق أو أكثر من يجوز الحكم 

  .عقوباتمن قانون ال 14الحقوق الواردة في المادة 

على أن كل من يفضل أو يتلف وسائل أو مراسالت  303ونصت كذلك المادة 

 137ير الحاالت المنصوص عليها في المادة غير وذلك بسوء نية وفي غموجهة إلى ال

دج أو  100.000دج إلى  25.000يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 

  ).1(بإحدى هاتين العقوبتين فقط

  :االلتزام بالكتمان له مبررانكما أن طبيعة 

فمن جهة الموظف العام هو ممثل للدولة المؤتمن من ناحيتها على أداء الخدمات 

ونشرها  إذاعتهاالعامة للمواطنين، والمؤتمن على أسرار السلطة العامة التي ال يجب 

  .على عموم المواطنين

الناس ال  ومن جهة أخرى يقف الموظف العام بحكم عمله على كثير من أسرار

رجال النيابة سيما أولئك الذين يتصل عملهم بالخصوصيات الدقيقة للمواطنين ك

واألطباء ورجال األمن ومأموري الضرائب وإذا كان المواطنون يكشفون مكرهين 

يحثان على أسرارهم لهؤالء الموظفين فإن الدين واألحالف وحتى القانون الوضعي 

  .عدم إذاعتها إلى عامة الناس

جعل الحفاظ على أسرار العمل همية هذا االلتزام راكا ألالمشرع إدإن حتى 

الموظف العام حتى بعد تركه الخدمة ألي سبب كان علما أن الوظيفي واجبا يالزم 

  :المعلومات المقرر حمايتها نوعين

وهي تلك التي يحرص المواطن على المعلومات السرية بطبيعتها؛  -1

 .المتصلة بحياته الخاصةأال يطلع عليها أحد كتلك 

                                                            
  .المرجع السابق ،66/156رقم  مر، من األ301،302،303المادة  –) 1(
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المعلومات السرية بموجب تعليمات أو أوامر من طرف الرئيس  -2

رة كذلك من قبل السلطة الرئاسية قد تكون معلومات عتباإلداري وهي تلك الم

 ).1(الخ... اقتصادية، اجتماعية، أمنية

  .مظاهر االلتزام بالسر المهني: الفرع الثاني

المهني في عدة مجاالت أهمها في المجال الطبي تبرز مظاهر االلتزام بالسر 

  .خاصة والمهني عامة ويتطلب كذلك سرية المرسالت

  .االلتزام بالسر المهني في المجال الطبي: أوال

االلتزام باحترام السر المهني ضمانه الثقة الواجبة في ممارسة المهنة الطبية، 

اآلداب العامة وكذا احترام  واإلخالل به يمس بأمن المريض، وبراحة وشرف العائالت

  .كما ذكرت بذلك محكمة النقض الفرنسي

يترتب على فالمحافظة على السر المهني يعد اجتماعي ال جدال فيه، نظرا لما 

  .عدم كتمانه أي االقتناء به من أضرار جسمية تمس النظام العام

 كما أن للسر المهني طابع عام، ال يسمح باإلخالل به خارج االستثناءات

المنصوص عليها قانونا، كالسماح للطبيب بموافقة المريض إطالع وكيل الجمهورية 

عن بعض األسرار الطبية، فمسؤولية الطبيب ال تمتد بعد تسليم المريض شهادة طبي، 

بل إلى اآلثار المحتمل وقوعها من جراء استعمالها فليس من حق أي واحد مواجهة 

  ).2(واجهة المريض نفسهالطبيب عن السر الذي يعلمه ولو في م

الصادر عن  1971 - 12 - 1وبهذا الصدد تجدر اإلشارة إلى الحكم المؤرخ في 

، أين جعل أحد األطباء من Gameمحكمة ليون الفرنسية في القضية المعروفة بأرملة 

                                                            
  .717، ص 2004حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون اإلداري، دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية،  –) 1(

  .318سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  –) 2(
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إحدى الممرضات مستغال في ذلك سلطته المعنوية كطبيب على الملف الطبي لمريض 

ه، لتعتبر المحكمة بأن هذا الطبيب لم يكن بوسعه تجاهل لم تكن تربطه أي صلة ب

يحمي الملف المعد من األطباء المعالجين للمريض، بحيث الطابع العام للسر الذي 

لهذه المعلومات خارقا بذلك التزاما مهنيا أصبح هذا الطبيب شريكا بحكم إثارته وإفشاؤه 

في غالف محمي وال دع دائما معاقب عليه قانونا فالملف الطبي للمريض  يجب أن يو

  ).1(يمكن فتحه إال عند الحاجة وبواسطة طبيب وتحت مسؤوليته

  .االلتزام بالسر المهني في الوسط المهني عموما: ثانيا

ال يختلف االلتزام بكتمان السر المهني في المجال الوظيفي عموما فهو التزام عام 

يسري على كافة العاملين باختالف فروع نشاطاتهم، فهم مطالبون بكتمان أية واقعة، أو 

أخرى فهم معلومة أو استعمال أية وثيقة، إال في حدود مقتضيات تنفيذ الخدمة، وبعبارة 

  ت بالتقيد بهذا السلوك، بهدف تفادي إلحاق أي ضرر مادي أو مطالبون في جميع الحاال

ومن ثم ال يجوز لكل شخص ليست له ) اإلدارة أو المؤسسة(معنوي بالجهة المستخدمة 

صفة الموظف بمفهوم التنظيم المتعلق بالخدمة المعنية اإلطالع على المعلومات أو 

  .اإلدارة الوثائق المتعلقة بالموظفين أو باألشخاص األجانب عن

فالكتمان يجب مراعاته بين الزمالء أثناء ممارستهم لوظائفهم أو بمناسبتها فإذا 

تعلق األمر بالموظفين فإن المعلومات المحمية هي على الخصوص الملف الشخصي 

الملف الطبي، المذكرات، العنوان، التعيين،المرتب، العقوبات المتخذة اتجاه الموظفين 

عناوين المراسلين، وفتح المراسالت لإلطالع على محتواها، بالمراسالت، وبأسماء و

  .وإتالفها والتصنت الهاتفي، وهي جملة من األفعال التي يعاقب عليها قانون العقوبات
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في  1953مارس  6وهو االلتزام الذي توصل إليه مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 

صة للبالغات النقابية قضية اآلنسة فوشوا التي أفشت في رسالة علقت في لوحة مخص

قيد اإلعداد من قبل مصالح الوزارة محتوى مشروع تتعلق بتحديد ساعات العمل كانت 

ثبتت فيه وفي الواقع فإن اآلنسة فوشوا كانت قد بلغت المعلومة من أحد زمالئها ممن 

  .هو اآلخر تهمة اإلخالل بعدم كتمان السر المهني

يجوز في حالة اإلخالل بااللتزام بالكتمان  وفي رأي مجلس الدولة الفرنسية فإنه ال

  ).1(أن يقوم هذا األخير بنفس الخطألموظف آخر، 

وبناءا على ذلك فإن الموظف مطالب بااللتزام بالسر المهني تجاه كافة زمالئه 

الذين ليست لهم بحكم صالحيتهم في المصلحة، حق اإلطالع على الوثائق أو على 

  ).2(ألةالمعلومات ذات العالقة بالمس

  ...)البريدية، االلكترونية(بخصوص سرية المراسالت : ثالثا

تقوم بهذا الصدد تفرقة قانونية تكرسها قوانين العقوبات التي ترجع مصدر 

اإلخالل بسرية المراسالت إلى فعل األشخاص العاديين أو األشخاص المؤتمنين من قبل 

العمومية سواء تعلق األمر مرافق السلطة العمومية أو المكلفين بمهمة تسير ال

بالمراسالت المكتوبة أو بالمرسالت المودعة المرسلة أو الواردة عن طريق 

  .المواصالت

  

  

                                                            
)1 (– DRAGO (J) La Procédure administrative non contentieuse ,Thèse ,Université de Lion , 

1966 , page 546.  
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 :المراسالت المكتوبة -1

بسرية المراسالت المكتوبة عدم االعتداء على حرمة وسرية يتضمن االلتزام 

أو تحويل مراسلة المراسالت كقيام أحد األشخاص ذوي النوايا السيئة بفتح أو تأخير 

  .وصلت إلى وجهتها عن طريق البريد أو عن طريق آخر

  :زمن مظاهر االعتداء على سرية المراسلة نذكر

 .اإلطالع بطريق الغش على محتوى المراسالت -

قيام الشخص المؤتمن على السلطة العمومية أو المكلف بمهمة  -

بإعطاء أوامر  تسيير أو اإلشراف على مرفق عمومي أثناء ممارسة أو وظائفه،

أو ارتكاب عمل من شأنه أن يسهل التحويل أو اإللغاء أو القيام بفتح المراسالت 

 .وإفشاء محتواها

علما بأن القانون هو اإلطار الوحيد الذي يوضع الحاالت التي  -

لبعض األعوان استثناء مخالفة هذه القاعدة، كما هو الشأن منه يسمح فيها بعض 

تصرف في المسائل الجنائية أو الجزائية والحجز للسلطات القضائية التي ت

الممكن للمراسالت اإلشهاد أمام القضاء حول وجود مراسلة، التنديد بالجرائم 

  ).1(. والجنح

 .الصادرة أو الواردة عن طريق المواصالتالمراسالت   -2

ويتضمن االلتزام بسرية المراسالت الواردة عن طريق المواصالت امتناع كل 

ضه أو تحويله، أو استعمال أو اقتناء المراسالت أو اللجوء إلى وضع شخص باعترا

  .وتلقي هذه المراسالتآالت االعتراض 
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كما يلتزم الشخص المتمتع بسلطات عمومية أو المكلف بمهمة تسيير مرفق 

  .عمومي، أو المستقل لشبكة مواصالت بعدم قيامه بإبطاء أمر أو القيام به أو تسهيله

الظروف التي يمكن أن تحدث فيها حاالت اإلخالل بالكتمان فيمكن أن وكثيرة هي 

  :تشمل مثال

إرسال معلومة شفوية أن عن طريق نقل المعلومة بواسطة  -

 .دعامات أو أقراص اإلعالم اآللي أو الرسائل االلكترونية

 .تحويل وثيقة سواء بغرض االحتفاظ بها أو لتقديمها للفير -

الوثيقة ذاتها فإنه من اليسير استخراج نسخة منها وإذا كان من العسير تحويل 

بواسطة آالت التصوير الحديثة التي أصبحت اليوم في متناول الجميع على مستوى 

  ).1(المصلحة أو خارجها

  .نطاق وحدود االلتزام بالسر المهني: المطلب الثاني

إن واجب عدم إفشاء األسرار يالحق العامل حتى بعد أن يفقد صفته كعامل، 

األفراد بل حتى اتجاه اإلدارات التي وعلى الموظف أن يلتزم بالسرية ليس فقط اتجاه 

وعليه في هذا المطلب نتطرق إلى نطاق االلتزام  ).2(يدين لها الموظف بعالقة التبعية

  .الفرع األول وإلى حدود في الفرع الثاني بالسر المهني في

  .نطاق االلتزام بالسر المهني: الفرع األول

إن االلتزام بالمحافظة على األسرار المتحصل عليها هو التزام عام ومطلق ال 

  .يمكن للمؤتمنين عليها إفشاؤها حتى ولو من الممكن التعرف على وقائعها
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من هذا االلتزام كاستثناء عفاء فالمشرع هو الوحيد المخول بالترخيص باإل

  .الشخص الذي يقوم بإعالم السلطات الطبية والقضائية واإلدارية المعنية

كما أن غالبية األحكام األساسية للقوانين األساسية للوظيفة العمومية المعاصرة 

من قانون الوظيفة  48تنص صراحة على هذا االلتزام، وهذا ما نصت عليه المادة 

ال يتحرر الموظف من واجب السر المهني إال "...  2006جزائرية لعام العمومية ال

  ).1("بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة

فالموظف مطالب بالسهر على حماية الوثائق اإلدارية وعلى أمتها وعدم كشف 

محتوياتها، وكذا الشأن بالنسبة ألي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة 

  .مهامه

ويلتزم الموظفون بالمحافظة على ما يطلعون عليه من األسرار ومخالفة هذا 

التعرض للمسؤولية الجنائية إذا كان المشرع قد قرر عقوبة جنائية الواجب من شأنه 

للمخالفة، وللمسؤولية المدنية إذا ترتبت أضرار مادية أو أدبية على إفشاء األسرار، 

  ).2(يع الحاالتوللمسؤولية التأديبية في جم

  .حدود االلتزام بالسر المهني: الفرع الثاني

يلتزم الموظف بواجب الحفاظ على سر المهنية وذلك بكل ما يتعلق باألفعال 

التي بعملها أثناء ممارسته المهنة أو من خاللها، إال أن هناك حاالت يجوز والمعلومات 

  :السر وهي كاآلتي إفشاءللموظف استثناء 
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  .حاالت اإلفشاء الجوازي للسر المهني: أوال

يكون اإلفشاء مرخصا في حاالت عديدة وهي على سبيل الحصر مثاال إلثبات 

القضية اإلدارية الرد الذي نحتاجه كما يجوز لإلدارة تحويل ملف البراءة أو إلعطاء 

  .موجه إلى إدارة أخرى يتعلق بالترشح لوظيفة لدى هذه اإلدارة

داوالت المحكمة والسلطات التابعة للسلطة التنفيذية، وكذلك كما يجوز إفشاء سر م

  .سر الدفاع الوطني والسياسة الخارجية وأمن الدولة واألمن القومي

  .للسر المهنيحاالت اإلفشاء اإللزامي : ثانيا

في التبليغ عن الجرائم والجنح التي يعلم الموظف بها أثناء  إلزاميايكون اإلفشاء 

تبليغ المعلومات والمستندات والوثائق إلى السلطات القضائية بصدد ممارسته للوظيفة، و

المسائل الجنائية والجزائية، كذلك اإلشهاد أمام القضاء في المسائل الجنائية إال إذا تعلق 

بمعلومات طبية، فيكون ذلك بواسطة طبيب يعين لهذا الغرض، وإلضافة إلى قيام األمر 

لمحضر القضائي المكلف من قبل الدائن بتحصيل هيئات الضمان االجتماعي بتبليغ ا

المدين أو  الغيرالدفع المباشر لمنحه النفقة وهويته وعنوان الجهة المستخدمة لهن أو 

  .مودع المبالغ النقدية المستخدمة

فصاحب الحق في اإلطالع على المعلومات التي تهمه، ينبغي أن تصله باللغة 

تصحيحها أو إتمامها بالتوضيح أو الواضحة، وتمكينه من االحتفاظ بحقه في اشتراط 

  ).1(بإزالة بعض المعلومات
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  .أنواع اإلفشاء بالسر المهني: المطلب الثالث 

يفشي جزء منها، وقد يكون إن مفشي السر قد يقوم بإفشاء المعلومة كلها وربما 

أفشى السر بشكل صريح أو ضمني وقد يكون اإلفشاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

  :لذلك سنتطرق لكل نوع من هذه األنواع في الفروع الموالية على النحو التالي

  .ئي للسر المهنياإلفشاء الكلي واإلفشاء الجز: الفرع األول

السرية إظهار كامل المعلومة إلى خارج يمثل اإلفشاء الكلي بالمعلومة ذات الصفة 

ير على كل المعلومة موضع السر، فالطبيب المعالج يسأل غنطاق السرية أي إطالع ال

عن إفشاؤه للسر في حالة إطالعه للغير على مرض مريضه، وكذلك اإلفشاء الكلي 

ير على صفته إلنتاج مادة معينة أو طريقة غللعامل عند إطالعه للمتصور بالنسبة 

  ).1(لصنع شيء ما تعد من أسرار المصنع الذي يعمل به

ولكن ثمة سؤال يتبادر إلى الذهن هو ما إذا لو غير المفشي بحقيقة المعلومة التي 

  ير عليها؟غطلع الإ

لسر إلى علم شخص إن العبرة في اإلفشاء هي بنقل ذات المعلومة الموصوفة با

ير، فإذا اختل أحد األمرين فال عبرة باإلفشاء بأن يكون نقل شخص  من غآخر من ال

أشخاص العقد المطلع بحكم العقد على السر، كما أن المفشي إذا ما غير بحقيقة 

بشكل الذي ال يرد ألمر قريب وال من بعيد على المعلومة األصلية المعلومة المفشاة 

فهو عندئذ ال بعد مفشيا للسر ولكن إذا كانت المعلومة التي ذكرها  ذات الصفة السرية

تسب ضررا فيحاسب عن قذف وتشهير، وحسب األحوال التي ذكرت فيها المعلومة 

  .الكاذبة
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غير أن األمر مختلف إذا ما كان التغيير بالمعلومة المنقولة غير كامل أي أنه يدل 

مفشيا  الغيرعد ناقل المعلومة إلى علم بصورة أو بأخرى على أصل المعلومة، فهنا ي

   .)1(ألنه دل على أصل السر

والنقل الجزئي للمعلومة يعد إفشاء متى كان يدل على الجزء المتبقي منها أو كان 

يلحق الفرد بذاته دون حاجة لمعرفة الجزء المتبقي من قبل الغير، أي أنه لو قام المفشي 

هذه المعلومة تمكن المفشي له من التوصل  بنقل معلومة ما هي جزء من سر، غير أن

إلى معرفة كامل السر، أو أنها تلحق الضرر بصاحب السر بجودتها المجردة دون 

حاجة لمعرفة الباقي من السر، فإنها تعد إفشاء كما لو قام الطبيب بكشف أحد األمراض 

  .المصاب بها مريضة دون األمراض األخرى يعد مفشيا للسر

الطبيب سرا للمريض ال يجوز إذاعته فيصيب المريض بغرر أدبي أما إذا أفشى 

  .في سمعته فيجب التعويض عنه

والعامل الذي يفشي سر معادلة كيميائية تمثل جزءا من عملية منع منتج معين يعد 

  .إفشاء إذا ما كانت هذه المعادلة تؤدي إلى معرفة المفشي له لنفس المنتج

السر ال يؤدي إلى معرفة الجزء غير المفشي وعليه أن يكون الجزء المفشي من 

منه، وأن هذا الجزء المفشي ال يلحق ضررا بمصلحة ما حب السر يمكن القول عندها 

  ).2(بأنه ال يوجد إفشاء لسر طالما بقي مجهوال عن الغير

  

  

                                                            
، ص 1998عدنان خلف محي، جريمة إفشاء سر المهنة في القانون العراقي، دار الجوهري للطباعة، بغداد،  –) 1(
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  :اإلفشاء الصريح واإلفشاء الضمني للسر المهني: الفرع الثاني

حا ال لبس فيه وال غموض، بأن يكشف الملزم الغالب في اإلفشاء أن يكون صري

بالسرية عن السر إلى شخص آخر خارج نطاق دائرة االحتفاظ بالسر التي يحددها 

بين طرفي العقد، وذلك بأن يقوم بإطالع الغير صراحة وبشكل واضح على  االتفاق

السر، كالطبيب الذي يخبر زميله بمرض أحد مراجعيه، أو المحامي الذي يكشف 

بناءا على مكالمة هاتفية  لته عن مشكلة أحد موكليه والمصرف الذي يكشف ألحدلعائ

  .عن أسرار عميلة

وقد يكون اإلفشاء ضمنيا أي يصدر من الملزم بالسرية قول أو فعل يدل في 

من مراجعيه مضمونه على جوهر السر كما لو ألمح الطبيب النفساني أن شخصا ما هو 

أن يضع المحامي أوراق الدعوى أمام موكل آخر فيتمكن من اإلطالع عليها، وكذلك 

من القيام بمنع الغير من اإلطالع على  التزامهالحال في قيام الملزم بما يمليه عليه 

السر، لذلك فإن اإلفشاء الصريح للسر هو تقديم السر إلى الغير بفعل واضح وصريح 

ني فهو تقديم السر للغير، ليست هدفه كشف السر، أما اإلفشاء الضم من الملزم بالسرية

ضمنيا على السر إذ يستنتج الغير والذين هم  ولكن بصورة دالةصورة الصريحة ب

  ).1(خارج دائرة العقد للسر إشارة المفشي بالسر

  :اإلفشاء التلقائي واإلفشاء غير التلقائي للسر المهني: الفرع الثالث

قائي هو الذي يكون بكشف الملزم بالسرية للسر يبادره من عنده دون اإلفشاء التل

أن يطالب أحد منه ذلك، كالطبيب الذي يستعرض قدرته في عالج مرضاه، فيذكر حالة 

أحد مراجعيه ومرضه أمام الغير وكيف أنه تمكن من عالجه، أو المحامي الذي يذكر 

م قوة األدلة مدة، فاإلفشاء هنا للغير مشكلة أحد موكليه وأنه خفف من مسؤوليته رغ
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تحقق من قبل الطبيب أو المحامي ال يقصد اإلضرار بصاحب السر، وإنما لغاية أخرى 

  .إال أن اإلفشاء تحقق وإن لم يعمده الطبيب أو المحامي

أما اإلفشاء غير التلقائي، فهو الذي يتحقق بناء على طلب الغير وعندما يقع من 

اإلفشاء، أي بقصد كشف السر حتى وإن لم يتوافر لديه قصد المفشي يكون بقصد 

األضرار بصاحب السر، كما لو أستدعي الملزم بالسرية للشهادة والسيما إن كان 

ممنوعا عليه أداء الشهادة قانونا كصاحب المهنة، ولم يمتنع عن أداء الشهادة فكشف 

بصورة غير تلقائية،  السر أمام المحكمة عندئذ يكون قد كشف السر فهو مفشي للسر

ألنه كان بإمكانه أن يمتنع عن الشهادة ولم يفعل ذلك، وفي كال النوعين من اإلفشاء 

  ).1(يسأل المدين بالسرية بنفس الدرجة

  :المباشر واإلفشاء غير المباشر للسر المهنياإلفشاء : الفرع الرابع

بالسرية عن األسرار في الغالب أن اإلفشاء يكون مباشرا وذلك بأن يكشف الملزم 

التي أطلع عليها للغير، كما لو أفضى المحامي بأسرار موكل إلى خصمه أو أدلى 

 الطبيب بمعلومات عن مريضه إلى إحدى الصحف، أو قام بإعطائها مباشرة إلى الغير

 v.gكما حدث في قضية  reenwald United  states  والتي تتلخص وقائعها بقيام

بسرقة الوثائق المسجل عليها األسرار التجارية  pearsallبعض الباحثين في شركة

وبيعها إلى إحدى الشركات المنافسة، فقيام هؤالء الباحثين بنقل  المستندات المتضمنة 

  .إلى الغير يعد إفشاء مباشر للسر لألسرار التجارية 

أما بالنسبة لإلفشاء غير المباشر فيتمثل بإرشاد الملزم بالسرية الغير إلى معرفة 

السر دون أن يكشف له السر بشكل مباشر، كإطالع المحامي على األسرار موكله ثم 

قد اطلع على أسرار ينسحب من الدعوى ليترافع دفاعا عن خصمه، فهذا المحامي 

                                                            
  . 86عدنان خلف محي، المرجع السابق، ص  –) 1(
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اطلع على أسرار األول وأخذ يستخدمها في األول وأخذ عن خصمه، فهذا المحامي قد 

ضد من كان موكله سابقا، حين يعد ) الخصم(دفاعه عن الطرف الثاني في الدعوى 

  ).1(ذلك إفشاء غير مباشر للسر المهني

  

  

  

                                                            
فكرة المعرفة الفنية واألساس القانوني لحمايتها، دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية، جالل وفاء محمدين،  –) 1(

  . 94ص 
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من الواجب أن يعرف كل موظف االلتزامات المهنية الملقاة على عاتقه والنصوص 

عليها في القوانين والتنظيمات ليقوم بها على أحسن وجه، ألن أي إخالل لمتطلبات 

مسؤولية تأديبية المناسبة دون أن يحول ذلك الوظيفة عن قصد أو عن إهمال تترتب عنه 

من متابعته جزائيا عند االقتضاء، وهناك جانب من الفقه يعتبر أن العقوبة التأديبية هي 

  .أحسن وسيلة لردع الموظف الذي يخرج عن حدود القانون واللوائح التي تحكم الوظيفة

دور مهم في إرشاد  كما يعتبر النظام التأديبي ضمانا لسير المرفق العام حيث له

  .الموظفين لما ينبغي أن يكون عليه أدائهم الوظيفي

كما أن أساس المتابعة التأديبية عن الخطأ المهني الذي ينسب للموظف نجد أن 

المشرع الجزائري لم يعرف الخطأ المهني تعريفا جامعا مانعا، حيث أشار إليه بنص 

يتعرض " واإلدارات العمومية على أنه من القانون األساسي لعمال المؤسسات  20المادة 

عن العامل لعقوبة تأديبه دون المساس بتطبيق القانون الجزائي إن اقتضى األمر، إذا 

صدر منه أي إخالل بواجباته المهنية أو أي مساس صارخ باالنضباط، أو ارتكب خالل 

            ."ممارسة سهامه أو بمناسبة هذه الممارسة

المسؤولية في حالة إخالله بالواجبات الوظيفية ومقتضيات  نجد أن الموظف يتحمل

الوظيفة سواءا وقع ذلك اإلخالل بقصد أو عن غير قصد، ولقد اختلف الفقه حول جواز 

تحديد األخطاء الوظيفية وحصرها من عدمه فقد ذهب البعض إلى ضرورة  تحديدها مثلما 

خر إلى القول بعدم جواز تحديدها هو الحال في الجرائم الجنائية، بينما ذهب البعض األ

     ).1(الختالفها عن الجرائم الجنائية ونتيجة لهذا االختالف تعددت تعاريف الخطأ المهني

باب كامال للنظام التأديبي  03-06وقد خصص المشرع الجزائري في األمر رقم  

  .  185إلى  160من المادة  26في 

                                                            
  .60محمد أمين عبد الهادي، المرجع السابق، ص –) 1(
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  .كل بمطالب وفروعوهذا ما سنتطرق إليه في المبحث األول في ش

  :الجزاء اإلداري عن إفشاء السر المهني: المبحث األول

حدد المشرع الجزائري واجبات الموظف المهنية واألعمال المحظورة عليه بصفة 

عامة دون أن يحددها على سبيل الحصر، لهذا ال سكن أن نطبق القاعدة المعروفة في 

غير أن العقوبات التأديبية أوردها المشرع  ،)األخطاء المهنية(مجال المخالفات التأديبية 

على وجه التحديد وعلى سبيل الحصر ول يجوز الخروج عنها، وأمام هذه الحالة يكون 

لإلدارة سلطة تقديرية في مجال تطبيق المخالفات الوظيفية فهي التي تنظر في العمل الذي 

   ).1(قام به الموظف

ة في هذه الدراسة لذا يتعرض هذا المبحث كما أن لتحديد الخطأ التأديبي أهمية كبير

  :لمحاولة تعريف الخطأ التأديبي في المطلب األول وبيان أركانه على التوالي

  :كأساس لمسؤولية الموظف) المهني(الخطأ التأديبي : المطلب األول

إذا تأكد إخالل الموظف العام بواجباته الوظيفية أو خرج على مقتضياتها، فان ذلك 

  .ع العقوبة التأديبية المناسبة، جزاءا له على فعله المنحرفيقتضي توقي

  :تعريف الخطأ التأديبي: الفرع األول

تعد العقوبة التأديبية من أهم وأخطر عناصر النظرية العامة للتأديب لما لها من تأثير 

                                        ).2(على المركز القانوني للمواطن وعالقته الوظيفية واإلدارية

  .لذلك سنحاول أن نبين نظرة كل من التشريع والفقه والقضاء للخطأ التأديبي

  
                                                            

  .84محمد يوسف المعداوي، المرجع السابق، ص –) 1(

، دار الفكر العربي، القاهرة، 2العامة للتأديب في الوظيفة العامة، الطبعةنصر الدين مصباح القاضي، النظرية  –) 2(

  .175، ص2002
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  :التعريف التشريع للخطأ التأديبي:أوال

سار المشرع الجزائري على نهج غالبية التشريعات األخرى فلم يعرف الخطأ 

ذاته كمصطلح يصعب تعريفه، إذ التأديبي، وهنا ينبغي التوضيح بأنه حتى الخطأ في حد 

  "ال يمكن نقد المشرع ألنه لم يعرف الخطأ غير ممكن تعريفه:" يقول العالم بالنبول أنه

ثم إن السبب في عدم تعريف الخطأ التأديبي من قبل المشرع، قد يعود إلى طبيعة 

ينادي به  نوع الخطأ نفسه، والذي ال يقبل الحصر والتحديد، خالفا للخطأ الجنائي، وهذا ما

الجانب الغالب في الفقه وهو ما سيتم التطرق إليه، وقد يرجع السبب أيضا في ذلك أن 

المشرع ربما قد فشي إن هو أورد تعريف للخطأ التأديبي أن يرد هذا التعريف ناقصا، 

بحيث ال يشتمل على جميع أنواع األخطاء التأديبية، ولهذا اكتفى بوضع قاعدة تقضي بأن 

الواجبات الوظيفية يتعرض لعقوبة تأديبية دون المساس بتطبيق القانون  كل من يخالف

الجزائي إن اقتضى األمر، انحدر منه أي إخالل بواجباته المهنية، أو أي مساس صارخ 

  ).1(باالنضباط أو ارتكب خالل ممارسته مهامه أو بمناسبة هذه الممارسة

ل تخل عن الواجبات المهنية يشكل ك:" فقد نص على ما يلي  03-06أما األمر رقم 

أو المساس باالنضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية 

مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية دون مساس عند االقتضاء بالمتاهات 

  ).2(الجزائية

يبية وتنوعها فالمشرع أعطى مفهوما واسعا للخطأ التأديبي نظرا لكثرة األخطاء التأد 

  .في مجال الوظيفة العمومية

  

                                                            
  .175، ص1989محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظيفة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  –) 1(

  .، المرجع السابق، الطبعة الثانية06/03من األمر  160المادة  –) 2(
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  :التعريف القضائي للخطأ التأديبي: نياثا

إزاء غياب التعريف الواضح للخطأ التأديبي في التشريع، كان لزاما على القضاء 

التصدي بنفسه لتحديد مفهوم الخطأ التأديبي وبيان خصائصه وأهم العناصر التي يقوم 

  .عليها

مجلس الدولة بشأن الخطأ التأديبي عدة تعاريف وبين  بالنسبة لمصر فقد قدم

ضوابطه وهي أساسا تدور حول معنى واحد، ومنه حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية 

إخالل الموظف بواجبات وظيفته :" وما جاء فيه، أن سبب القرار التأديبي بصفة عامة هو

ليه، فكل موظف يخالف الواجبات إيجابا أو سلبا أو إثباته عمال من األعمال المحرمة ع

التي تنص عليها القوانين العامة أو أوامر الرؤساء في حدود القانون، أو يسلك سلوكا معيبا 

، إنما الريبينطوي على الخروج على مقتضيات الوظيفة من استقامة ويبتعد عن مواطن 

ى هذا المفهوم وقد أطردت أحكام القضاء اإلداري عل" يرتكب ذنبا إداريا يستوجب تأديبه

للمخالفة التأديبية والذي ال يقتصر على مجرد اإلخالل بالواجب الوظيفي، بل أنه يمتد 

  ).1( .ليشمل حتى التصرفات التي تقع خارج نطاق الوظيفة العامة إذا انعكست عليها

  .التعريف الفقهي للخطأ التأديبي: ثالثا

  :جاء الفقه بتعاريف عديدة للخطأ التأديبي منها

األفعال التي تستوجب المؤاخذة التأديبية :"يف  الدكتور إسماعيل زكي، حيث يقولتعر

هي كل تفصيل في أداء الواجب أو إخالل لحسن سلوك واآلداب من شأنه يترتب عليه 

  ".امتهان المهنة والخطأ أو الخروج على التزامات سلبية المفروضة على الموظفين

                                                            
  .235، ص2007النظام القانوني للموظف العام، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، سعد نواف العنزي،  –) 1(
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أما الدكتور الطماوي فقد استخلص تعريفه من مجموعة من التعريفات التي جاء بها 

الجريمة التأديبية هي كل فعل أو امتناع العامل عن فعل ينافي :"القضاء المصري، بقوله

  ).1(" واجبات منصبه

كل تصرف يصدر عن العامل أثناء أداء "أما الدكتور عبد الفتاح فقد عرفه كما يلي 

أو خارجها ويؤثر فيها بصفة قد تحول دون نص قيام المرفق بنشاطه على وجه الوظيفة 

  "األكمل وذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إرادة آثمة

هذا التعريف لم يكن دقيقا في تحديد الخطأ التأديبي، فهو يوضح نوع التصرفات التي 

لجنائية التي هي أساس تعيق قيام المرفق العام بنشاطه العادي كما أنه يخلط بين الجريمة ا

ويعرفه  ).2(المسؤولية الجنائية وبين الخطأ التأديبي الذي يعد أساس المسؤولية التأديبية

فعل أو امتناع عن فعل يكون مخالفة للواجبات التي تفرضها "جانب من الفقه الفرنسي بأنه 

  ".الوظيفية

ويعاقب عليه بجزاء  الفعل أو امتناع عن الفعل بنسب إلى الفاعل"ويرى البعض بأنها 

  ).3("تأديبي

  :أركان الخطأ التأديبي: الفرع الثاني

إن المخالفة التأديبية شأنها شأن الجريمة الجنائية يلزم لقيامها أن تتوافر أركان ثالثة 

  .مع اختالف خاص بالجريمة الجنائية

  

  

                                                            
  .32نصر الدين مصباح القاضي، المرجع السابق، ص –) 1(

  .178محمد أنس قاسم، المرجع السابق، ص –) 2(

  .33نصر الدين مصباح القاضي، المرجع السابق، ص –) 3(
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   :الركن المادي: أوال

وظف مخالفا بذلك الواجبات ويتمثل في الفعل االيجابي أو السلبي الذي يتخذه الم

الوظيفية الملقاة على عاتقه ويشترط في ذلك أن ينتج الفعل آثار فعله في المجتمع الوظيفي 

  :كما يشترط ليتوفر الركن المادي للمخالفة التأديبية ما يلي

أن يكون تصرف ايجابي أو سلبي يرتكبه الموظف إخالال بواجبات  -

اقعية، بحيث يكون هناك لصرف محدد وثابت الوظيفة من الناحية الفعلية أو الو

ارتكبه الموظف إذ ال يكفي لتوفر هذا الركن مجرد إشاعات وأقاويل أو بنائه على 

مجرد الشك وإنما ال بد من قيام الموظف بتصرف أو نشاط معين فيه إخالل 

 .بواجب وظيفي

أن يخرج السلوك أو التصرف الذي يرتكبه الموظف إلى حيز  -

 ).1(الواقع

  :الركن المعنوي: ثانيا

وهو القصد العام، فيكفي أن يتم العمل الموجب للمسؤولية عن إرادة واعية بصرف  

النظر عما إذا كان الفاعل قد قصد ما ترتب عن هذا العمل من نتائج، بصرف النظر أيضا 

عما إذا كانت نيته قد انصرفت إلى األضرار واإلساءة، ويتبع ذلك من األخطاء التأديبية ما 

جة خطأ، والخطأ هو المسلك الذهني لدى الجاني الذي ال يتوقع يتحقق بغير قصد ونتي

النتيجة اإلجرامية التي يؤدي إليها الفعل، وكان بوسعه أو من واجب أن يتوقعها لو أنه 

                                                            
يفة العامة دراسة مقاربة، مع التركيز على التشريع الجزائري، ديوان عبد العزيز السيد الجوهري، الوظ –) 1(

  .170المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص
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التزم بالحيطة والحذر ومطلوبين من مثله ومثل ظروفه بمراعاة مركزه ومؤهالته وخدمته 

  ).1(طأ التأديبيوالمالبسات التي أحاطت به عند ارتكاب الخ

وبذلك فإن الركن المعنوي يتمثل في صدور الفعل المكون للمخالفة إلرادة آثمة إجابا 

أو سلبا، واإلرادة اآلثمة في المجال التأديبي ال تعني العمد بل يكفي لتوافرها االتجاه إلى 

  ).2(عدم مراعاة الدقة والحرص، أي بمجرد الخطأ ولو وقع بغير عمد

  :لشرعيالركن ا: ثالثا

إن كثير من األنظمة التأديبية تمنح لإلدارة سلطة إخفاء طابع الذنب على تصرفات 

الموظف، إذ ال يوجد تحديد لألخطاء التأديبية على سبيل الحصر كما هو معمول به في 

   DREYFUSقانون العقوبات إال نادرا وهو الوضع كما تقول األستاذة 

دارة ألنه يمنح لإلدارة سلطة تقديرية يشكل خطورة كبيرة على وضعية موظف اإل

واسعة النطاق في مجال التأثيم على عكس ما هو معمول به في القانون الجنائي، إذ ال 

جريمة إال بنص مع هذا فإن شرعية التأديب أن عدم حصر الجريمة التأديبية على غرار 

فة التأديبية في ما هو معمول به قانون العقوبات، وهذا ما يتجلى من خالل تعريف المخال

   ).3(تشريع وتصنيف هذه األخطاء أو بالرجوع إلى واجبات الموظف

  

  

  

                                                            
نواف كنعان، القانون اإلداري، الكتاب الثاني، الوظيفة العامة، القرارات اإلدارية، العقود اإلدارية، األموال العامة،  –) 1(

  .180، ص2005الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، اإلصدار الرابع، دار 

  .77، ص2005محمد فؤاد عبد الباسط، الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة، الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  –) 2(

  .56كمال رحماوي، المرجع السابق، ص –) 3(
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  .تصنيف األخطاء التأديبية: الفرع الثالث

صنف المشرع الجزائري األخطاء التأديبية أو األخطاء المهنية إلى أربع درجات 

امة مما يحول حيث بدأ باألخطاء األقل خطورة نهاية بتلك التي تبلغ حدا كبيرا من الجس

  .بينها وبين البقاء في الوظيفة دون المساس بالتكييف الجزائي لها

  :األخطاء التأديبية من الدرجة األولى: أوال

وهي على وجه الخصوص كل إخالل باالنضباط العام الذي من شأنه المساس  

  .بالسير الحسن للمصالح

  :األخطاء التأديبية من الدرجة الثانية: ثانيا

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

 .اإلدارةالمساس سهوا أو إهماال بأمن المستخدمين أو امتالك  -1

اإلخالل بالواجبات القانونية األساسية غير تلك المنصوص عليها في  -2

 .06/03من األمر  180/181المادتين 

  :الثالثةأخطاء التأديبية من الدرجة : ثالثا

تعتبر على وجه الخصوص األعمال التي يقوم بها الموظف من تحويل غير قانوني  

للوثائق اإلدارية، إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خالل تأدية 

مهامه رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون 

، إفشاء أو محاولة إفشاء األسرار المهنية، استعمال تجهيزات أو أمالك مبرر مقبول

  ).1(اإلدارة ألغراض شخصية أو األغراض خارجة عن المصلحة

  

                                                            
  .181عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق، ص –) 1(
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  :أخطاء تأديبية من الدرجة الرابعة: رابعا

تعتبر على وجه الخصوص أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما 

  :يأتي

ت من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي االستفادة من امتيازا -1

 .أو معنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته

 .ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل -2

التسبب عمدا في أضرار مادية جسمية بتجهيزات وأمالك المؤسسة  -3

 .أو اإلدارة العمومية التي من شأنها اإلخالل بالسير الحسن للمصلحة

 .الف وثائق إدارية قصد اإلساءة إلى السير الحسن للمصلحةإت -4

تزوير الشهادات أو المؤهالت أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو  -5

 .الترقية

الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك  -6

 .)1(60/05من األمر  44و  43المنصوص عليها في المادتين 

الجزائري، لم يقم بتحديد وهو المخالفات اإلدارية  وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع

التي تشكل خطأ تأديبيا بل ترك ذلك للسلطة التقديرية التي تتحلى بها اإلدارة المستخدمة 

في تقييم درجة المخالفة وتكييفها مع جسامة الخطأ الذي ارتكبه الموظف ثم تقوم بتوقيع 

  ).2(العقوبة في حدود المقررة قانونا

  

                                                            
  .السالف الذكر 06/03، من األمر 181، 180، 179، 178المواد  –) 1(

زياد عادل، الطعن في العقوبة التأديبية للموظف العام، دراسة مقاربة بين القانون الجزائري والمصري، مذكرة  –) 2(

  .24ماجستير، فرع تحوالت الدولة، كلية الحقوق، جامعة ميلود معمري، تيزي وزو، ص
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  :العقوبات التأديبية: الرابعالفرع 

سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف العقوبة التأديبية ونميزها عن العقوبة الجنائية 

  .وكذلك تصنيف العقوبات التأديبية

  :تعريف العقوبة التأديبية: أوال

لم يحدد المشرع الجزائري تعريفا للعقوبة التأديبية، واتبع في ذلك مسلك التشريعات 

شريع الفرنسي والمصري وهو ما أدى إلى فتح الباب الجتهادات الفقه األخرى كالت

  :للوصول إلى تعريف محدد حيث يرى البعض أن العقوبة التأديبية هي

الجزاء الذي يمس الموظف العام مرتكب الخطأ التأديبي في مركزه الوظيفي دون "

  ".شخصه دون ملكه الخاص

الموظف في وظيفته وذلك إما بإنقاص  عقوبة تمس:" ويذهب الفقه إلى القول بأنها

   ).1(" مزاياها المادية أو بإنهاء خدمته بصفة مؤقتة، أو دائمة ونهائية

الجزاء التأديبي هو أذى يصيب الموظف أما :"أما الدكتور محمد عصفوري يرى بأن

  "في اعتباره أو منبعه أو مركزه الوظيفي أو في إحدى مزايا مترتب عليه

جزاء يوقع على الموظف الذي تثبت مسؤوليته عن "بأنها  ملطدت ويقول الدكتور جو

  ".الجريمة التأديبية

يقصد بالعقوبات التأديبية تلك :"أما الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب فيعرفها كما يلي

الجزاءات التي توقعها سلطة التأديب المختصة على الموظفين المرتكبين المخالفات أو 

  ).2("الجرائم التأديبية

                                                            
  181السابق، صمحمد أنس قاسم، المرجع  –) 1(

  .181، 180نصر الدين مصباح القاضي، المرجع السابق، ص –) 2(
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ذلك اإلجراء الفردي الذي تتخذه "العقوبة التأديبية بأنها  DELPEREEويعرف األستاذ

اإلدارة بغية قمع المخالفة التأديبية والذي من شأنه أن يترتب نتائج سلبية على حياة 

  ".الموظف العملية

يتضح من خالل هذا التعريف الطابع القمعي الذي تتميز به العقوبة التأديبية والذي 

ال يستطيع السلطة الرئاسية المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام واطراد،  دونه

وهي المهمة األساسية للسلطة الرئاسية، والهدف الذي نرمي إليه العقوبة التأديبية هو 

     ).1(الوقاية والتي تستوجب وجود سلم العقوبات

  :العالقة بين العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية: ثانيا

تتشابه العقوبة التأديبية مع العقوبة الجنائية في أمور كثيرة وتختلف معها أيضا في 

  :أمور كثيرة، ومن أبرز أمور االتفاق ما يلي

تتفق مع القاعدة بأن ال عقوبة دون نص، إذ نجد هذه القاعدة مكانها  -1

جزاء  في كل من القانون التأديبي والقانون الجنائي، بحيث ال يجوز توقيع عقوبة أو

 .نص يرد بهتأديبي لم 

فال يجوز لسلطة التأديب إيقاع عقوبة غير محددة بنص القانون، وإنما يجوز 

  .لها تختار إحدى العقوبات الواردة حصرا وتطبيقها على الواقعة

وتتشابه العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية كذلك في ألنهما عقوبتان  -2

 .ارتكب المخالفة أو الجريمة أو شارك فيها شخصيتان، أي ال يتم توقيعهما إال من

كما تتطابق العقوبتان من حيث الغاية أو الهدف إلى إصالح المرفق العام 

الذي يعمل به الموظف وهو ما ينعكس إيجابا على المجتمع بأسره، وتتشابه العقوبة 

                                                            
  .61كمال رحماوي، المرجع السابق، ص –) 1(
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أيضا من حيث الخاصية الرادعة، أي كل عقوبة منها فيها ردع للمذنب وزجر 

  .لغيره

على الرغم من أوجه التشابه المشار إليها آنفا بين العقوبة التأديبية  -

 :والعقوبة الجنائية، فإنهما يختلفان من عدة جوانب تتخلص فيما يلي

 :االختالف من حيث الهدف  - أ

نجد أن العقوبة التأديبية تهدف إلى كفالة أو ضمان حسن سير عمل المرافق 

العقوبة الجنائية تهدف إلى مكافحة الجريمة العامة بانتظام واطراد، في حين أن 

 .والدفاع عن النظام االجتماعي

 : االختالف من حيث الحق  - ب

العقوبة التأديبية تمس الموظف في حقوقه ومزاياه الوظيفية في حين العقوبة 

  .الجنائية تصيب اإلنسان في حياته وحريته

  :االختالف من حيث الجزاء -ج

حصر األخطاء التأديبية كما هو عليه الحال في  في العقوبة التأديبية لم يتم

  ).1("ال جريمة دون نص" القانون الجنائي، حيث تخضع الجرائم لمبدأ

ويترتب على ذلك تخصيص عقوبة لكل جريمة جزائية، وعدم تخصيص عقوبة 

لكل خطأ تأديبي، إذ تتمتع اإلدارة والسلطة التأديبية  بسلطة تقديرية في توقيع 

  .ديبية العقوبات التأ

                                                            
أكرم محمود الجمعان، العالقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، دراسة مقارنة، مذكرة تخرج للحصول  –) 1(

، 2010رق األوسط للدراسات العليا، كلية الحقوق، قسم القانون العام، على الماجستير في القانون العام، جامعة الش

  .83، 82ص
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يجوز توقيع العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية من ذات الفعل الواحد،  -د

  .فقاعدة عدم تعدد الجزاء نجد مجالها في كل من العقاب التأديبي والعقاب

توقع العقوبة التأديبية من السلطة الرئاسية أو مجالس التأديب أو المحاكم  -ه

زائية إال بمقتضى حكم صادر عن المحكمة التأديبية، بينما ال توقع العقوبة الج

  ).1(المختصة

  :تصنيف العقوبات التأديبية: ثالثا

لقد قام المشرع الجزائري بتحديد العقوبات التأديبية على سبيل الحصر، غير أنه 

 06/03صنفها إلى أربع درجات وذلك في القانون األساسي للوظيفة بموجب األمر رقم 

  .ي صنفها إلى درجتينالذ 66/133على خالف األمر 

فإنه قد صنف العقوبات التأديبية إلى ثالث درجات يمكن  85/59أما المرسوم رقم  

أن يعاقب بها الموظفين، وهذا تبعا لخطورة األخطاء التأديبية المرتكبة دون المساس 

  ).2( .بالعقوبات الجزائية

  :إلى ما يلي 06/03وتصنف العقوبات التأديبية وفقا لألمر 

 .التنبيه، اإلنذار الكتابي، التوبيخ :ات من الدرجة األولىعقوب -1

التوقيف عن العمل من يوم إلى ثالثة  :عقوبات من الدرجة الثانية -2

 .أيام، الشطب من قائمة التأهيل

التوقيف عن العمل من أربعة أيام إلى : عقوبات من الدرجة الثالثة -3

 .ثمانية أيام، التنزيل من درجة إلى درجتين

                                                            
  .85، 84أكرم محمود الجمعان، المرجع السابق، ص ص –) 1(

  187عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق، ص –) 2(
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التنزيل إلى الدرجة السفلى مباشرة، : من الدرجة الرابعةعقوبات  -4

  .التشريح

ويتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، 

والظروف المرتكب فيها ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة 

  ).1(من المرفق العاموكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو المستفيدين 

حيث نجد أن عقوبات الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة أشد قسوة عن العقوبات 

  .السابقة

  .الجهة المختصة بتوقيع الجزاء اإلداري و ضمانات الموظف إزاءه: المطلب الثاني

يخضع تأديب الموظف المخل بالواجبات الوظيفية كواجب الحفاظ على السر المهني 

  .يتعين على الجهة المختصة بتوقيع العقوبة المناسبة إجراءات إلى

المرسوم رقم  بإصدارهو قد أولى لها المشرع اهتماما كبيرا لهذا الموضوع، و ذلك 

المؤرختين في  08و رقم  07، و كذا التعليمية رقم 1966جوان  2المؤرخ في  66/155

  )2(. و اللتان تشرحان هذا المرسوم بوضوح 1969ماي  07

ن المشرع قد منح الموظف محل المتابعة التأديبية الضمانات الكافية التي تؤمنه كما أ

، و تمكنه من الدفاع عن نفسه و التصدي لالتهامات الموجهة له من اإلدارةمن تعسف 

   .، سواء قبل توقيع العقوبة أو بعدهااإلداريةالسلطة 

  

                                                            
  .، المرجع السابق03- 06، من األمر 2و  1فقرة / 163المادة  –) 1(

، 46التأديبي ، الجريدة الرسمية ج ر، العدد  باإلجراء، المتعلق 1966يونيو  2، المؤرخ في 155-66المرسوم رقم )2(

 .1966السنة 
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في حدود ما أقره  اإلدارةيبية يمكن أن تنقضي بتصرف حر من و أن العقوبة التأد

  )1(. لها القانون و ذلك بسحب القرار التأديبي و محو العقوبة التأديبية

و بناءا على ما تقدم فتنصب دراستنا في هذا المطلب لمعرفة الجهة المختصة 

جال في التأديبية و اآل اإلجراءاتول، و السر المهني في الفرع األ إفشاءبالتأديب لخطأ 

  .و الضمانات الممنوحة للموظف في مجال التأديب في الفرع الثالث الفرع الثاني،

  .المتساوية األعضاء اإلداريةاللجنة : الفرع األول

المتساوية األعضاء هي هيئة استشارية استحدثها نظام الوظيفة  اإلداريةاللجنة 

الموظف في تسيير حياته المهنية، و حسن تطبيق النصوص  إشراكالعمومية الغرض منها 

لها  إجراءاتو  ضوابطالقانونية، و الحرص على أن تكون السلطة التقديرية عادلة وفق 

و يحدد اختصاص و  )2(. دور هام و قانوني في تسيير حياة الموظف العمومي مهنيا

 66/155رسوم رقم تشكيل و تنظيم سير هذه اللجنة بموجب مرسوم، و قد صدر الم

  .متضمنا كيفية تشكيل هذه اللجنة و اختصاصها 1966المؤرخ في جوان 

  .المتساوية األعضاء اإلداريةتشكيلة اللجنة : أوال

و  اإلدارةالمتساوية األعضاء من طرفين هما الموظفون و  اإلداريةتتشكل اللجنة 

، و لإلدارةعدد األعضاء الممثلين للموظفين بقدر عدد األعضاء الممثلون  –بعدد متساوي 

ترأسها السلطة التي لها صالحية التعيين، مثال في قطاع التربية على مستوى الوالية مدير 

  .عنه ينويالتربية أو من 

العامة، و  المركزية و الواليات و المنشآت اإلدارةوتتكون هذه اللجان على مستوى 

المركزية بقرار من الوزير  اإلدارةعلى مستوى  اإلدارةيتم تعيين الموظفين الذين يمثلون 

                                                            
محمد رفعت عبد الوهاب و حسين عثمان محمد عثمان، مبادئ القانون اإلداري، دار المطبوعات الجامعية، )1(

 .409، ص اإلسكندرية
 .140ابق، ص كمال رحماوي، المرجع الس)2(
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، و يشترط في تعيينهم أخذ رأي المديرية العامة اإلداريينالمختص من بين المتصرفين 

  .للوظيف العمومي

مركزية على مستوى الهيئات الال اإلدارةأما فيما يخص األعضاء الذين يمثلون 

  .أو المدير المختص ، فيتم تعيينهم بقرار من الوالي)الواليات و المنشآت العامة(

أما األعضاء ممثلي الموظفين فقد حدد المشرع شروط انتخابهم، حيث يمنع الترشيح 

على  اإلحالة أومرضية طويلة المدى،  إجازةلهذه االنتخابات كل موظف يوجد في 

  )1(. في حالة حكم عليه بعقوبة أو توقيف أوص، في حالة الترب أواالستيداع، 

 إنشاءعلى  06/03من األمر  63و لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

المتساوية  اإلداريةتنشأ اللجان "المتساوية األعضاء و تشكيلتها بقوله  اإلداريةاللجان 

األعضاء، حسب الحالة لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو مسلك أو مجموعة مسالك تتساوى 

تتضمن هذه اللجان بالتساوي، . العمومية اإلداراتمستويات تأهيلها لدى المؤسسات و 

و ممثلين منتخبين عن الموظفين، و ترأسها السلطة الموضوعة على  اإلدارةممثلين عن 

  )2(". اإلدارةعنها يختار من بين األعضاء المعنيين بعنوان مستواها أو ممثل 

  .المتساوية األعضاء اإلداريةاختصاصات اللجنة : ثانيا

تختص هذه اللجنة بالنظر في المسائل الضرورية التي تخص الموظفين مثل النقل و 

التأديب و االستيداع، و يجب على الوزارات المختصة منح كل  إجراءاتالترقية و 

التسهيالت الالزمة لسير عمل هذه اللجان، و تضع تحت تصرفها كل الوثائق و المستندات 

  )3( .مهامها إلتمامالضرورية 

                                                            
مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية و أهدافها، دراسة مقارنة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، )1(

 .28، ص 1976
 .، المرجع السابق06/03من األمر  63المادة )2(
 .66، 65محمد يوسف المعداوي، المرجع السابق، ص )3(
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خذ صفة لجنة الترسيم، و تجتمع للبث في قوائم التأهيل أمن اختصاصاتها كذلك تو 

المتربصين، و المقدمة من قبل السلطة السلمية المؤهلة طبقا ألحكام المتضمنة اقتراحات 

  .من القانون األساسي للوظيفة العمومية 86المادة 

تأخذ صفة مجلس التأديب و تجتمع إلعطاء رأيها الملزم حول األخطاء المهنية التي 

 163لمادة تسلط عليها عقوبات تأديبية الدرجتين الثالثة و الرابعة المنصوص عليها في ا

  )1(. 06/03من القانون األساسي للوظيفة العمومية 

هي مجرد  اإنم، و األتباعهذا ويالحظ أن قرارات هذه اللجنة غير ملزمة أو واجبة 

دارة أن تأخذ بها أو تطرحها جانبا حسب رأيها و اعتقادها قرارات استشارية، و لإل

  .إلزاميرأيها يكون  باستثناء األخطاء من الدرجة الثالثة و الرابعة فان

  :التأديبية و اآلجال  اإلجراءات: الفرع الثاني

السلطة التي لها  إلىأسند المشرع العقوبات التأديبية من الدرجة األولى و الثانية 

  .صالحية التعيين على ألن تتخذها بقرار مبرر

المتساوية األعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي، ملزما  اإلداريةبينما اعتبر رأي اللجنة 

  .في ما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة و الرابعة اإلداريةللسلطة 

المختصة اتخاذ العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و  اإلداريةمكن للسلطة ي و ال 

المتساوية األعضاء  اإلداريةبقرار مبرر  و بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة  إالالرابعة، 

المختصة و المجتمعة كمجلس تأديب، الذي يجب أن يبث في القضية المطروحة عليها في 

  )2( .إحضارهايوم ابتداءا من تاريخ ) 45(أجل ال يتعدى خمسة و أربعين 

                                                            
 .ع السابق، المرج06/03من األمر  63المادة )1(
 .، المرجع السابق06/03من األمر  165المادة )2(
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المتساوية األعضاء  اإلدارية كما يتعين على الموظف الذي يحال على اللجنة

  .حالت قوة قاهرة دون ذلك إذا إالالمجتمعة كمجلس تأديبي، المثول شخصيا 

 الموصييوما على األقل بالبريد ) 15(يبلغ الموظف بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر 

عليه مع وصل استالم، و يمكن للموظف في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغاية أن يلتمس من 

المتساوية األعضاء المختصة كمجلس تأديبي تمثيله من قبل مدافعيه، و في  اإلداريةاللجنة 

حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية، أو في حالة رفض التبرير 

  )1(. المقدم من قبل تستمر المتابعة التأديبية

استدعاء الموظف في  أنو قد أكد مجلس الدولة الجزائري في قرار صادر له على 

جوهري بدخل ضمن حماية حقوق الدفاع،  إجراءالمسائل التأديبية للمثول أمام لجنة تأديب 

    المستخدمة التأكد من االستدعاء القانوني قبل اتخاذ العقوبة  اإلدارةو يجب على 

  )2(. التأديبية

لمسبب الذي أعدته و فيما يقوم المقرر الذي يعينه المجلس التأديبي بقراءة التقرير ا

السلطة الرئاسية بحضور الموظف المتهم و محاميه، و يطلب بعد ذلك من الشهود الذين 

جابة على األسئلة التي تطرح اإلشهاداتهم، و  بإدالء إليهمفي االستماع  اإلدارةترغب 

أقوال الموظف و محاميه و كذلك الشهود  إلىعليهم من طرف أعضاء اللجنة، ثم يستمع 

  .الذين يقدمهم الموظف المذنب

 إالو بعد ذلك يتم أخذ القرار التأديبي المناسب في اجتماع مغلق ال يحضره 

و الموظفين، و في حالة تساوي األصوات تطبق العقوبة  اإلدارةاألعضاء الذين يمثلون 

، و هذا من شأنه أن يدفع السلطة دارةاإلاألقل درجة مباشرة من العقوبة التي أقرتها 

اقتراح أقصى عقوبة لكي تتحصل على الجزاء الذي ترغب في تسليطه على  إلىالرئاسية 

                                                            
 .، المرجع السابق06/03من األمر  168المادة )1(
 .143، ص 2004، )5(، مجلة مجلس الدولة، العدد 2004-4-20، بتاريخ 009898قرار رقم )2(
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ذلك أن تتفق مع األعضاء الذين يمثلونها للدفاع عن  إلىالموظف و يكفيها لكي تصل 

على  اإلدارةالعقوبة المقترحة، و هذا األمر سهل ألنه كما رأينا يتم اختيار من يمثل 

  )1(. إليهاالذين يدينون بالوالء  اإلطاراتمستوى اللجان المتساوية األعضاء من بين 

، و أن إليهو يحق للموظف الذي يتعرض لمتابعة تأديبية أن يبلغ باألخطاء المنسوبة 

يوما ابتداءا من تحريك الدعوة ) 15(يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشرة 

  )2(. التأديبية

و في حالة تعذر المثول الشخصي للموظف المحال على المجلس التأديبي يمكن أن 

يختار من يمثله أمام المجلس على أن يقدم مبرر مقبول على غيابه يلتمس فيه من اللجنة 

  .ساوية األعضاء المجتمعة في المجلس التأديبي قبول من ينوبه في الدفاع عنهالمت

و في حالة عدم حضور الموظف الذي أستدعي بطريقة قانونية أو حالة رفض 

  .التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية

و يمكن للموظف تقديم مالحظات كتابية أو شفوية و أن يستحضر شهودا و يحق له 

و يمكن للمجلس التأديبي طلب . أو موظف يختاره بنفسه مخولكذلك أن يستعين بمدافع 

  .فتح تحقيق من السلطة التي لها صالحية التعيين قبل البث في القضية المطروحة

 170يتداول المجلس التأديبي في جلسة مغلقة و بصدد قراراته مبررة حسب المادة 

المتساوية األعضاء المجتمعة كمجلس تأديب  داريةاإلتتداول اللجنة "التي تنص على أنه 

  )3(".  في جلسات مغلقة و يجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة

                                                            
 .144، 143كمال رحماوي، مرجع سابق، ص ص )1(
 .المرجع السابق، 06/03من األمر  167المادة )2(
 .، المرجع السابق06/03من األمر   172، 171، 168، 167، 166، 165المواد )3(
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و قد قام المشرع الجزائري بتحديد السلطة التي لها صالحية التعيين و ذلك بمقتضى 

سلطة تعيين تحول : "و التي نصت على أنه 90/99المادة األولى من المرسوم التنفيذي 

  :ما يلي إلىرهم ظفين، و األعوان العموميين و نسيالمو

 .المركزية اإلدارةالوزير المختص فيما يخص  -

 .الوالي فيما يخص الوالية -

 .رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص مستخدمي البلدية -

فيما يخص  اإلداريمسؤول المؤسسة العمومية ذات الطابع  -

 .مستخدمي المؤسسة

 ."ينص التنظيم المعمول به على خالف ذلك لم ما -

السر المهني، فان العقوبة  إفشاءو في األخير فان الموظف الذي يرتكب خطأ 

 إلىثالثة أيام أو التنزيل من درجة  إلىالتوقيف عن العمل من يوم  أماالمقررة له، 

  )1(. اإلجباريدرجتين أو النقل 

  .العام في مجال التأديبالضمانات الممنوحة للموظف : الفرع الثالث

لقد سبق و رأينا أن السلطة التأديبية تقوم بدور ضروري لسيادة النظام داخل 

 أنهاأساء الرؤساء استخدام هذه السلطة، خاصة و  إنرة العامة، و من الخطو اإلدارة

هي التي توقع الجزاءات على  أنهاهي التي تحدد الجرائم التأديبية و تكييفها، كما 

  .الموظف

                                                            
 .14زياد عادل، المرجع السابق، ص )1(
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عالقة  إنهاءحد  إلىل و نظرا لما قد تبلغه هذه الجزاءات من خطورة قد تص

انات تمكنه من الدفاع عن دارة، فان هذا الموظف أحوج ما يكون لضمالموظف باإل

  )1(. عليه اإلدارةهار براءته، و كبح جماع تسلط إظنفسه و 

  :تاليو على ضوء ما تقدم سنتناول أهم الضمانات التأديبية على النحو ال

  :الضمانات الممنوحة للموظف قبل توقيع العقوبة التأديبية: أوال

منح الموظف العام ضمانات قبل توقيع العقوبة عليه بزرع الطمأنينة في  أن

من قبل  إليهالمهنية و يوفر له الحماية الالزمة من كل االتهامات التي توجه  حياته

  :و تتمثل هذه الضمانات في ما يلي اإلدارة

 : إليهالموظف بالتهم المنسوبة  إعالم -1

دفاعه و  إبداءهو تمكينه من  إليهالحكمة من مواجهة الموظف بالتهمة المنسوبة 

ألنه من الحقوق الدستورية الثابتة التي نصت عليها أغلب الدساتير و منها الدستور 

من يتمكن من الدفاع عن نفسه، و هذا األمر يعتبر حقيقة  )2(33الجزائري في المادة 

  .مجال التأديب من الضمانات الجوهرية في

فانه عند مباشرة سلطة التعيين لمال حياتها في  اإلعالمهذا  إتمامأما عن كيفية 

مراقبة أعمال الموظفين، و تكتشف أن هناك موظف قد ارتكب خطأ و كان هذا الخطأ 

 إعالمسيتوجب عقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة، كان لزاما على السلطة التأديبية 

تأديبي، كما يجب ، و بأنه سيحال على المجلس الإليههذا الموظف بالخطأ المنسوب 

  .بتاريخ و مكان انعقاد جلسة التأديب إعالمه

                                                            
، القاهرة، اإلسالميةرشيد عبد الهادي الجوري، التأديب في الوظائف العامة المدنية و العسكرية، دار النصر للطباعة )1(

 .528دون سنة طبع، ص 
 .من الدستور الجزائري، المرجع السابق 33المادة )2(
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، مع الحرص على اإلشعار، فتكون عن طريق اإلعالنأما فيما يخص وسيلة 

له من طرف رئيسه المباشر أو بواسطة البريد المضمون مع توقيعه على  إيصاله

ءات القضية جراي التبليغ على الوقائع المبررة إلوصل االستالم، كما يجب أن يحتو

  .التأديبية

تكب الخطأ المهني بأن يبلغ بالمخالفات المنسوبة له في ركما يحق للموظف م

يوما تسري من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية، و يقع تسليفه قبل ) 15(غضون 

  )1(. استدعاءه للمثول أمام المجلس التأديبي

 :اطالع الموظف العام على ملفه التأديبي - 2

يحق للموظف الذي يحال : "على ما يلي 85/59 من المرسوم 129تنص المادة 

على لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي أن يطلع على ملفه التأديبي فور 

  )2(".القضية التأديبية إجراءاتالشروع في 

لقد جاء نص المادة واضحا فيما يخص حق الموظف في االطالع على ملفه، و 

لكل موظف يباشر وظيفة لديها، و  اإلدارةالمقصود بهذا الملف هو ذلك الذي تضعه 

يشمل هذا الملف معلومات تتعلق بحالة هذا الموظف الشخصية الوظيفية، و عند 

كما يحق لمن استعان به  الموظف  خطأ فانه يحق له االطالع على هذا الملف، ارتكابه

للدفاع عنه أن يطلع هذا الملف، على أن تكون فترة االطالع عليه كافية للموظف حتى 

 إصداربعد دفاعه،ـ و ما يزيد هذا الملف هيبة هو االطالع المجلس التأديبي عليه في 

  )3(. قراره، حيث من خالله يستطيع المجلس تقييم سيرة الموظف

                                                            
)1( Essaidtaib, les garanties discplinaire dans le statu de fonction public, revue des conseils 

d’etet, numerospecial, le conteratieux de la fonction public, 2007. p  
، المتضمن القانون األساسي النموذجي 1985مارس  23المؤرخ في  ،85/95من المرسوم التنفيذي رقم  129المادة )2(

 .1966، السنة 46العمومية، الجريدة الرسمية ج ر ، العدد  اإلداراتلعمال المؤسسات و 
 .، المرجع السابق1996من الدستور الجزائري، سنة  32المادة )3(
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 إبداءالموظف على ملفه من الضمانات الجوهرية التي تمكنه من  و يعتبر اطالع

  .دفاعه بصورة مفيدة و نافعة

 :الموظف في الدفاع - 3

يعد حق الدفاع من المبادئ المستقرة و الراسخة في وجدان العدالة و التي نصت 

و هذا ما  ،)1(الحقوق و المواثيق الدولية  إعالناتعليها الدساتير المختلفة و تضمنتها 

ق الجمعية عن الحقوق الدفاع الفردي أو عن طري: "أكده الدستور الجزائري بنصه

  )2(". مضموننسان و عن الحياة الفردية و الجماعية واألساسية لإل

و من ضماناته و  و حق المتهم باالستعانة بمدافع هو بمثابة امتداد لحق الدفاع

ركائزه األساسية و يستمد الموظف حقه في االستعانة بمدافع يشد أزره من حق 

الطبيعي في الدفاع عن نفسه من كل أذى أو عمل يهدد حياته أو مهنه أو ماله  اإلنسان

البراء ال  اإلنسانأو حريته، كما يستمد أيضا من تلك القاعدة الحكيمة و هي األمل في 

  )3(. اإلدانة

في الدفاع عن نفسه أثناء التأديب في التشريع الجزائري،  اإلنسانكما أن حق 

يتمثل في حالة مثول الموظف أمام اللجنة التأديبية حيث يحق له أن يستعين بمدافع 

أو سلك  اإلدارةمحو كل أو موظف يختاره بنفسه أو أي شخص أخر خارج عن 

أن تذكره بهذا الحق  اإلدارةية، فعلى شريطة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنالمحاماة، 

التأديبية ضده، و أن تتخذ كل التدابير الضرورية لتمكين  اإلجراءاتبفتح  إحضارهفور 

المدافع من االطالع على الملف التأديبي، و يقترن هذا الحق بضرورة مثول المتهم 

ابية أو حالت قوة قاهرة دون ذلك، و تمكينه من تقديم مالحظات كت إذا إالشخصيا 

                                                            
 .123، ص 2008، إسكندريةار الفكر الجامعي، في نطاق الوظيفة العمومية، د اإلداريسعد الشتيوي، التحقيق )1(
 .1996من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سنة  151المادة )2(
 .123سعد الشتيوي، المرجع السابق، ص )3(
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من األمر  169و  168و هذا نصت عليه المواد )1(شفوية أو استحضار شهود 

06/03 .)2(  

يحق للموظف الذي يحال على لجنة : "نص على أنه 85/59أما المرسوم رقم 

 إجراءاتالموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي أن يطلع على ملفه فور الشروع في 

الدعوى التأديبية، يمكن له بمقتضى ذلك أن يقدم أمام مجلس التأديب أو أمام لجنة 

اقتضى األمر، أي توضيح كتابي أو شفوي، أو يستحضر شهودا، كما يمكنه   أنطعن ال

و لذلك فان تجاهل حق الدفاع أو  )3(أن يستشير أي مدافع أو محام يختاره للدفاع عنه 

في أي مرحلة من مراحله، أو  التأديبي، اإلجراءبه من شأنه أن يرتب بطالن  اإلخالل

نفسه و في سياق ذلك نصت العديد من قوانين الوظيفة  اإلداريتطالن القرار التأديبي 

 )4(. العمومية على النصوص التي تكفل حق الدفاع للموظف

 اإلداريةاللجنة الموظف الذي يمثل أمام : "نص على أن 66/133منها األمر رقم 

المتساوية األعضاء له الحق بمجرد الشروع في الدعوى التأديبية في اطالع على ملفه 

ستعين بمدافع أو محام يختاره الشخصي و جميع الوثائق الملحقة به، كما يجوز أن ي

ذلك فانه يسوغ له أن يقدم أمام اللجنة المتساوية األعضاء، و بيانات  إلى ضافةباإل

  )5(."خطية و شفاهية، أن يطالب حضور الشهود

  

  
                                                            

العام، كلية أمجد جهاد نافع عياش، ضمانات المسؤولية التأديبية للموظف، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في القانون )1(

 .14، 13الدراسات العليا، نابلس، فلسطين، ص ص 
 .، المرجع السابق03- 06من األمر  169، 168المواد)2(
 .سالف الذكر 59- 85، من المرسوم التنفيذي رقم 129المادة )3(
 .56زياد عادل، المرجع السابق، ص )4(
القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،  المتضمن 1966يونيو  2، المؤرخ في 133-66من األمر  57المادة)5(

 .1966، سنة 46الجريدة الرسمية، عدد 
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  :الضمانات المقررة للموظف بعد توقيع العقوبة التأديبية: ثانيا

الضمانات السابقة لتوقيع الجزاء التأديبي، و التي قررها المشرع  إلى إضافة

الجزائري لكل موظف محل تأديب، فقد خص المشروع جملة من الضمانات بعد توقيع 

 أماضد القرار التأديبي  اإلداريالجزاء التأديبي، و المتمثلة في حق الموظف في النظام 

لجنة الطعن و هي تعتبر من قبل الضمانات أمام الجهة مصدرة القرار التأديبي أو أمام 

القرار  بإلقاء، سواء قصد المطالبة اإلداريالقضاء  إلى، و كذلك حقه في اللجوء اإلدارية

أي للحصول على نصوص عن الضرر أو كالهما معا و هذا ما يعتبر من قبيل التأديبي، 

  .الضمانات القضائية

، و اإلداريم فا للتظلالجزائري تعريلم يعطي المشرع : اإلداريم تعريف التظل- 1

من بين  إذتعاريف كل بحسب وجهة نظره،  إعطاءهذا ما فسح المجال للفقهاء لالجتهاد و 

المسبقة تشكل عنصرا  اإلداريةأن المراجعة : "أهم هذه التعاريف تعريف أحمد محيو بقوله

ال القضائية، تستهدف حل النزاع دون تدخل القاضي، و  اإلدارية اإلجراءاتمن عناصر 

  )1(".اإلداريةبعد فشل تلك المراجعة  إالالقضائية  اإلجراءاتال يتم تحريك 

النظام اإلداري ذو طابع إداري محض يوجه : "مسعود شيهوب يرى أن أما الدكتور

اءات محددة و بدون إلى اإلدارة التي تتولى دراسة و غالبا ما تكون هذه الدراسة دون إجر

مناقشة حضورية و ليس للنظام شكال إال الشكل الكافي و هو في عمومه عبارة عن نوع 

من الشكوى أو االحتجاج ضد تصرف اإلدارة، و يمكن يتعلق بالوقائع أو بالقانون أو بهما 

  )2( .معا، و المهم أن يكون واضحا

                                                            
،  1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اإلداريةأحمد محيو، ترجمة فائز أنحق، أنعام بيوض، المنازعات )1(

 .78ص 
ن المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ، الجزء الثاني، ديوااإلدارية، المبادئ العامة للمنازعات شيهوبمسعود )2(

 .314، 313، ص ص 1998
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  :اإلداريم أنواع التظل- 2

التي توجه لها هذه  اإلداريةنوعين حسب السلطات  إلى اإلدارييتنوع التظلم 

التظلم  أمامصدر القرار يسمى التظلم الوالئي،  إلى، فالتظلم المقدم )1( اإلداريةالتظلمات 

 إلى، و هناك نوع ثالث من التظلم الموجه )2(الرئيس يسمى التظلم الرئاسي  إلىالمقدم 

  .لجنة خاصة و هي لجنة الطعن

 اإلداريالسلطة التي أصدرت القرار  إلىهو التظلم الذي يقدم : التظلم الوالئي-أ

النظر  إعادةالمتظلم فيه أو أما السلطة التي قامت بالعمل المادي محل التظلم، يلتمس فيه 

أن تقبل التظلم أو برفضه كليا  اإلداريةأو تعديله، و للجنة  إلغائهبقرارها سواء بسحبه أو 

 إقناعهانون و حسب درجة أو جزئيا و ذلك طبقا لما تراه أكثر اتفاقا مع حكم القا

  .باالدعاءات المقدمة من طرف المعني

التي تمارس السلطة  اإلداريةالسلطة  إلىالذي يوجه  هو التظلم:التظلم الرئاسي-ب

أو تلك التي قامت بالعمل المادي  اإلداريمصدرة القرار  اإلداريةالرئاسية على السلطة 

يلتمس منه سحب  المشكورئيس مصدر القرار  إلىمحل التظلم، فالتظلم الرئاسي يقدم 

  .أو تعديله، بما يجعله مطابقا للقانون إلغائهالقرار التأديبي أو 

 اإلجراءاتمن قانون  275و نص المشرع الجزائري على التظلم الرئاسي في المادة 

التدريبي  اإلداريال تكون الطعون بالبطالن ما لم يسبقها الطعن : "المدنية القديمة بقوله

ي أصدرت القرار فان لم التي تعلوا مباشرة الجهة الت اإلداريةالذي يرفع أمام السلطة 

فالتظلم الرئاسي يجب أن ترفع مباشرة أمام السلطة . در القرار نفسهمن أص توجد فأمام

                                                            
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، الطبعة اإلدارية، شروط قبول الدعوى اإلداريةرشيد خلوفي، قانون المنازعات )1(

 .199الجزائر، ص 
 .518، 517علي جمعة محارب، المرجع السابق، ص ص )2(
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السلم )1(لك السلطة مصدرة القرار محل النزاع و ذلك من منطلق احترامالتي تعلوا ت

  .اإلداري

  :التظلم لدى لجنة خاصة- 3

في مجموعة من القوانين المنظمة  اإلداريتوجد أحكام أخرى متعلقة بالتظلم 

لمواضيع معينة مثل قانون الصفقات العمومية ،قانون الضرائب ،قانون التنازل على أمالك 

في وجه الخصوص ،و كذلك قانون الوظيفة العمومية الذي يسمح للمعنيين بالقرار الدولة 

  التأديبي ،التظلم لدى لجنة خاصة 

على التظلم لدى  ينصلم  اإلداريةالمدنية و  اإلجراءاتأن قانون  إلى اإلشارةو نجد 

عليها في قوانين خاصة مثل الوظيفة العمومية ،حيث  النص لجنة خاصة غير أنه ورد

يمكن للموظف العمومي الذي كان :" نص القانون األساسي للوظيفة العمومية على أنه 

محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة 

  )2(. "في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار 

ف على أمام لجنة الطعن المختصة، يتوقأن التظلم ، و نستنتج من النص المذكور

  :ضرورة توافر الشروط اآلتية

من الدرجة الثالثة و  أماصدور قرار تأديبي يقضي تسليط عقوبة  -

  .الدرجة الرابعة

أيام  8تبليغ الموظف المعني بقرار العقوبة في اآلجال القانونية و هي  -

  )3(. قرار العقوبة إصدارتسري من تاريخ 

                                                            
 .104، 103ق، ص ص رشيد خلوفي، المرجع الساب)1(
 .، المرجع السابق06/03من األمر 175المادة )2(
 .من نفس األمر 172المادة )3(
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قرار العقوبة في اآلجال القانونية أي شهر واحد  أن يقع التظلم في -

  .يسري من يوم تبليغ الموظف المعني بقرار العقوبة

أن التظلم أمام لجنة الطعن من شأنه أن يوقف تنفيذ قرار  إلى اإلشارةو يجب 

 إلىو بذلك فان العقوبة المنطوق بها من طرف السلطة التأديبية تعلق العقوبة التأديبية، 

غابة أن تفصل لجنة الطعن بقرار في أجل ثالثة أشهر، و ذلك ما أكده مجلس الدولة في 

ضد مدير قطاع الصحة بالمسيلة حيث أقر أن الطعن ) خ،ب(قراره الصادر بشأن قضية 

 اإلداريةالمرفوع أمام لجنة الطعن يوقف القرار المطعون فيه الصادر عن اللجنة 

  )1(.المتساوية األعضاء

خير نستنتج أن لجنة الطعن مختصة في الطعون المقدمة من الموظفين ضد و في األ

القرارات التأديبية التي تكون عقوبتها من الدرجة الثالثة أو الرابعة فقط، أما العقوبات من 

  .و الرئاسي فيسري عليها أحكام التظلم الوالئيالدرجة األولى و الثانية 

  :الطعن القضائي- 4

ن الضمانات الهامة في ميدان التأديب و قد يعتبر أهمها، كما يعد الطعن القضائي م

الموظف بعد استنفاذه للطعون السابقة الذكر، و هذا الطعن يوجهه  إليهأنه آخر ما يلجأ 

و ليس القضاء العادي مطالبا بإلغاء القرار التأديبي  اإلداريالقضاء  إلىالموظف المعني 

  .أو بالتعويض عنه

الجزائري أخذ في منهجه هذا ما أخذت به معظم دول العال، ألنه يفرض و المشرع 

توفر ضمانات أوسع للموظف، و قد كانت  اإلداريةرقابة قضائية على أعمال السلطة 

المحكمة العليا في  أمامالمجالس القضائية تختص بالفصل ابتدائيا بحكم قابل لالستئناف 

                                                            
 .183، ص 2004، 5، مجلة مجلس الدولة، العدد 2003-3-18، المؤرخ في 00804112قرار رقم )1(
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المؤسسات العمومية ذات الطبقة  إحدىية أو جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوال

  .طرفا فيها اإلدارية

الذي تبنى ازدواج القضاء، حيث أوجد هيئات خاصة تتمثل  1996غير أن دستور 

منه، ليأتي بعد ذلك القانون  )1( 152و هذا في المادة  اإلداريةفي مجلس الدولة و المحاكم 

ن تنظيمه و اختصاصه و عمله، و هذا الذي تأسس به مجلس الدولة و بي 98/01العضوي 

و االستئناف أمام مجلس الدولة، هذا  اإلداريةترفع ابتدائيا أمام المحكمة  اإلداريةفالدعوى 

و ) بلديات -واليات(الالمركزية  اإلداراتفي ما يخص القرارات الصادرة عن 

المركزية  اتاإلدار، أما القرارات الصادرة عن اإلداريةالمؤسسات العامة ذات الطبقة 

في مجلس الدولة و هذا تبعا لما جاء  اإلداريةفترفع الدعاوي ابتدائيا و نهائيا أمام الغرفة 

  )2(. 98/01به القانون العضوي 

، وهي اإلداريةالمدنية و  اإلجراءاتالمتبعة فقد جاء بها قانون  اإلجراءاتعن  أما

المسبق، حيث يكون الموظف ملزم برفع الطعن القضائي خالل شهرين  اإلداريالطعن 

عن الرد  اإلدارة، في حالة سكوت اإلداريمن تاريخ تبليغ الموظف قرار الرفض للطعن 

  .في مدة ثالثة أشهر يعتبر هذا رفضا ضمنيا

أو  اإلداريأما بالنسبة للشكل فيكون بتقديم عريضة مرفقة بقرار رفض الطعن 

  .الطعن إيداعت مستند يثب

و من خالل ما سبق يتبين لنا أن المشرع الجزائري حاول بقدر اإلمكان توفير 

الحماية الالزمة للموظف من خالل تشريعه للضمانات التأديبية، و ال يمكننا إدراك هذه 

األهمية إال إذا تخيلنا النظام التأديبي دون هذه الضمانات، و ما سينجز عن ذلك من عدم 

                                                            
 .، مرجع سابق1996، من الدستور الجزائري، سنة 152المادة )1(
، المتعلق اختصاصات مجلس الدولة و 1998-5-30، المؤرخ في 98/01العضوي رقم من القانون  09المادة )2(

 .تنظيمه و عمله، الجريدة و كل البيانات المعدل و المتمم، الجريدة و بياناتها
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لوظيفة العامة، و كيف يمكن تصور حياة الموظف العام في ظل سيادة اإلدارة و استقرار ا

  انعدام الرقابة القانونية على مشروعية قراراتهاـ

  :خالصة

لرفع الدعوى  إلزامياختياري و غير  اإلداريالمشرع الجزائري قد جعل التظلم  أن

أو مجلس الدولة، ولذلك استعمل  اإلداريةأما جهات القضاء سواء كان ذلك أمام المحاكم 

  )1(.في النص القانوني يجوزالمشرع الجزائري عبارة 

لم يميز فيه المشرع  اإلداريةالمدنية و  اإلجراءاتذلك فان قانون  إلى وإضافة

بالنص صراحة على رفع  الجزائري بين التظلم الرئاسي و التظلم الوالئي، بل اكتفى

أما في ما يخص ميعاد التظلم .التي أصدرت القرار اإلداريةالجهة  إلى اإلداريالتظلم 

يجوز للشخص :"الحالي على أنه  اإلداريةالمدنية و  اإلجراءاتفقد نص قانون  اإلداري

مصدرة القرار خالل مدة أربعة  اإلداريةالجهة  إلىتقديم تظلم  اإلداريالمعني بالقرار 

القرار الفردي أو من تاريخ نشر من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من  أشهر تسري

المتظلم أمامها من الرد  اإلداريةالجماعي أو التنظيمي،و بعد سكوت الجهة  اإلداريالقرار 

و .يعد بمثابة قرار بالرفض الضمني و يبدأ هذا األجل من تاريخ تبليغ التظلم خالل شهرين

ديم طعنه القضائي ، يستفيد المتظلم من أجل شهرين لتقاإلداريةفي حالة سكوت الجهة 

خالل األجل  اإلداريةالذي يسري من تاريخ انتهاء أجل شهرين و في حالة رد الجهة 

  .الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض

  

                                                            
 .، المرجع السابق85/59من المرسوم رقم  129المادة )1(
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 )1("رفق مع العريضة يبكل الوسائل المكتوبة و  اإلداريةتظلم أمام الجهة  إيداعيثبت 

نص المادة  إلىو لتحديد شروط التظلم بدقة في القانون الجزائري يتطلب ذلك الرجوع 

  :الحالي و هذه الشروط هي كاآلتي اإلداريةالمدنية و  اإلجراءاتمن قانون  830

مصلحة مقررة لرفع التظلم، كما يمكن للمتظلم أن  وصفة البد أن يتوفر لدى المتظلم 

الجهة  إلى اإلدارييل عنه محامي و توجيه التظلم يرفع تظلمه بنفسه أو بواسطة وك

غير مختصة ال يؤخذ بعين  إداريةجهة  إلىالتي أصدرت القرار ألن رفقه  اإلدارية

  .االعتبار

  .المسؤولية الجنائية للموظف عن إفشاء األسرار المهنية: المبحث الثاني

المهنية تتمثل في المسؤولية التأديبية و  األسرار إفشاءمسؤولية الموظف عن  أن

  .المسؤولية الجزائية

التزام جزائي  أيعبارة عن التزام قانوني بتحمل التبعية "و المسؤولية الجزائية هي 

و في نفس الوقت التزام تبعي، حيث ال تنشأ بصفة أساسية مستقلة بذاتها، بل تنشأ دائمة 

  ".و ذلك لحمايته األصليو هو االلتزام  آخربالتبعية اللتزام قانوني 

مرتبة الجريمة، أي أن ذلك الفعل يجزمه  إلىأن يرتكب الفرد فعل يرقى "أو هي 

  ".القانون و يقرر له عقوبة جنائية توقع على مرتكبه

أما عن األفعال التي تعد جرائم التي يرتكبها موظفوا الدولة و التي تشكل اعتداء 

انحراف الموظفين و استغاللهم لوظائفهم و ذلك ألسباب عديدة من على نزاهة الوظيفة، و 

  :بينها

 .ضعف الوازع الديني و األخالقي لدى بعض الموظفين -

                                                            
المتعلق باإلجراءات المدنية و اإلدارية،  ،2008فيفري  25، المؤرخ في 09-08، من القانون رقم 830المادة )1(

 .2008، الصادرة سنة  21الجريدة الرسمية، ج ر، رقم
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األمر  اإلداريللتنظيم  الالزمةاالقتصادية و التعقيدات  أعبائهمازدياد  -

بدفع مقابل و مع ضعف  إالالذي جعل لألفراد نظرة على أنهم ال ينالون حقهم 

 )1(.قبة يفسر التسييرالمرا

  .السر المهني و العقوبة المقررة إفشاءالتكييف القانوني لجريمة : المطلب األول

    موظفين أكفاء يقدرون الصفة التي يتمتعون بها،  إلىحاجة الدولة الجزائرية  أن

  .على أساس سليم اإلداريةبناء المؤسسات  إلعادةو يحترمون نزاهة الوظيفة و ذاك 

   للمساءلة الجنائية متى اعتدى على الحقوقلذلك قد يكون الموظف العمومي محال 

  .و الحريات العامة، و المحمية دستوريا و المجسدة في قانون العقوبات

  :من قانون العقوبات الجزائري على 301و هو ما نصت عليه المادة 

دج األطباء  5000 إلى 500و بغرامة من  أشهرستة  إلىيعاقب بالحبس من شهر "

و الصيادلة و القابالت و جميع األشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة 

و أفشوها في غير الحاالت التي يوجب عليهم  إليهمالدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها 

  "إفشاءهافيها القانون 

كل : "أن الفقهاء بأنه إال، و بقراءة هذه المادة نجد أن المشرع لم يعرف السر المهني

  )2(."بسمعة مودعة أو كرامته إفشاءهما يضر 

طالع الغير عليه، سواء بالقول بما ال يمكن ا اإلفضاءالبوح و "و كذلك عرف بأنه 

  ."شارةالكتابة أو باإل أو

                                                            
ديوان المطبوعات الجامعية، . عبد الحميد الشواربي، و عز الدين الديناصوري، قانون العقوبات و اإلجراءات الجنائية)1(

 .53ص 
، ديوان المطبوعات الجامعية، 1998، 1الخاص، طبعة  محمد صبحي نجم، سرح قانون العقوبات الجزائري، القسم)2(

 .111الجزائر، ص 
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ذاعته علنا في الجرائد و لو كان ذلك لغرض علمي التحدث به في ذلك بإ قد يتحقق

  )1(. محاضرة أو أمام المأل

المتعلق بالوقاية من الفساد و  06/01من القانون  23كذلك جاء في نص المادة 

يلتزم جميع أعضاء و موظفي الهيئة بحفظ السر المهني و يطبق هذا : "مكافحته على

وكل خرق لاللتزام المذكور . االلتزام على األشخاص الذين انتهت عالقتهم المهنية بالهيئة

يعاقب عليها القانون بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات  في الفقرة السابقة يشكل جريمة

  )2(".السر المهني إفشاءلجريمة 

نفس القانون بأن الهيئة المقصودة هنا هي  02ء تعريف الهيئة بنص المادة و جا

السر حماية  إفشاءو أراد المشرع بتحريم . للوقاية من الفساد و مكافحتهالوطنية الهيئة 

المجني عليه كون هذا الفعل يعتبر من أوجه المساس بالحريات الفردية المواطنين و كذلك 

  .االعتداء على شرفهم و اعتبارهم

  .السر المهني إفشاءأركان جريمة : الفرع األول

  :كاألتيسنتناول في هذا الفرع ثالثة أركان و هي 

  :نيالسر المه إفشاءالركن المفترض لجريمة : أوال

طبيب أو جراح أو صيدلي أو  أمافي صفة الجاني التي يكون فاعلها  و المتمثل

قابلة، و أضاف المشرع جميع األشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة 

  .الدائمة أو المؤقتة

هذه العبارة، هو لعدم حصر هذه الجريمة في الفئة  إضافةو غرض المشرع في 

المذكورة بالمادة، و عموما فالقوانين الخاصة بالوظائف هي التي توضح ذلك، فبالنسبة 

                                                            
 .303معوض عبد التواب، القذف و السب و البالغ، إفشاء األسرار و شهادة الزور، دار الكتاب الحديث، ص )1(
 .، المرجع السابق01-06من القانون رقم  23المادة )2(
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المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة  2006يونيو  15المؤرخ في  06/03لألمر 

تزام بالسر المهني، و يجب على الموظف االل: "على أنه 48الذي نص في مادته العامة 

يمنع عليه أن يكشف أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم بهاو اطلع عليه بمناسبة 

ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة، و ال يتحرر الموظف من واجب 

  )1(". بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة إالالسر المهني 

موظفي  أعضاءن الفساد و مكافحته على ضرورة التزام قانون الوقاية م أكدكما 

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته بالمحافظة على السر المهني سواء عند عملهم 

  .حتى عند انتهاء عالقتهم المهنية بها أوبها 

  :السر المهني إفشاءالركن المادي لجريمة : ثانيا

به و ذلك في غير الحاالت التي يجيزها القانون،  اإلدالءالسر و  إفشاءو يتمثل في 

كان قدر  أيابصفة كلية أو جزئية، شخص يجهلها  إلىبواقعة معينة  اإلفضاءهو  اإلفشاءو 

  )2(. على واقعة لها صفة السر اإلفشاءينصب  أنالمعلومات التي تلقاها، و 

  :السر المهني إفشاءالركن المعنوي لجريمة : ثالثا

عن علم و  اإلفشاءحصل  إالاألسرار من الجرائم العمدية، فال تتم  إعالنو  إفشاء

فال يستلزم به قصد خاصا و ال مشين فشاء في حد ذاته كاف وهو فعل ، فاإلإدراكو  إرادة

احتياط  عدم أوهمال بإ اإلفشاءحصل  إذاتقوم الجريمة  هذه ال لزوم لها، فال األضرارنية 

  )3(. الفاعل

  

  
                                                            

 .125فقه و القضاء، دار الفكر العربي، ص حسني مصطفى، جريمة البالغ الكاذب في ضوء ال)1(
 .112محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص )2(
 .125حسني مصطفى، المرجع السابق، ص )3(
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  .السر المهني إفشاءالعقوبة الجزائية المقررة عن : الفرع الثاني

من قانون العقوبات كل من الطبيب و الجراح و الصيدلي و  301تعاقب المادة 

المؤقتة  أوالوظيفة الدائمة  أوالمهنة  أوالمؤتمنين بحكم الواقع  األشخاصالقابلة و جميع 

 إلى 20000و بغرامة مالية من  أشهرستة  إلى، بالحبس من شهر األسرارعلى 

  .دج 100000

شرع  أو أدلىية صفة كانت في مؤسسة و فتعاقب كل من يعمل بأ )1( 302المادة  أما

سرار المؤسسة التي بأ أجنبيةجزائريين يقيمون في بالد  إلى أو أجانب إلى اإلدالءفي 

 إلى  20000خمس سنوات و بغرامة مالية من إلىيعمل فيها بالحبس من سنتين 

  .دج 100000

جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثالثة  إلىبها  أدلى إذاو 

دج، مع جواز الحكم  100000 إلى  20000سنتين و بغرامة مالية من   إلى أشهر

من قانون العقوبات  14من الحقوق الواردة في المادة  أكثر أوبحرمان الجاني من حق 

  .األكثرو خمس سنوات على  األقللمدة سنة على 

  :بالسر المهني اإلفشاءفي جريمة  اإلباحةحاالت : الفرع الثالث

في حاالت معينة و اعتبرها واجبا على  األسرار إفشاءنص قانون العقوبات على 

 301بحيث جاء ذلك صريحا في نص المادة  اإلطالقالشخص و ال جريمة في ذلك على 

  :، و من بين هذه الحاالت..."إفشاؤهاعليهم فيها القانون في غير الحاالت التي يوجب "...

تعلق السر بأعمال الخبرة أمام المحاكم، فهنا الخبير باعتباره من مساعدي  إذا :أوال

اليمين القانونية، سواء كان مسجال  أدائهبشرط بذلك  أمرتهالقضاء و المحكمة هي التي 

                                                            
المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية  2001جوان  26المؤرخ في  09/01من قانون  302المادة  )1(

 .   27/06/2001الصادر بتاريخ 
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القاضي الذي انتدبه لتلك المهمة  أمامتؤدي له  أوبجدول الخبراء المعتمدين لدى المحاكم 

 أوبكل ما يطلبه منه القاضي من توضيحات  اإلدالءمن قبل فعليه  أداهالم يكن قد  إذا

  )1(. تفسيرات، و يستمر التزام الخبير بالسر حتى بعد صدور حكم نهائي في الموضوع

  :بالشهادة أمام القضاء اإلدالء: ثانيا

 أنالسر في حين  إفشاءتشترط عدم  )2(من قانون العقوبات  301 المادة أننالحظ 

كل شخص استدعى لسماع شهادته : "الجزائية نصت على اإلجراءاتمن قانون  97المادة 

القانونية المتعلقة بالسر  األحكامالشهادة مع مراعاة  أداءملزم بالحضور و حلف اليمين و 

 األشخاصأما "... الجزائية على  اإلجراءاتمن قانون  332و أضافت المادة ..." المهني

ي فيجوز سماعهم بالشروط و الحدود التي و بذلك فان المقيدون بالسر المهن اآلخرون

المشرع الجزائري يراعي الحاالت التي يجب فيها الكتمان و ذلك حفاظا على السر 

من  3فقرة  182لما نصت عليها المادة  إطالقهاالمهني، و لكن هذه القاعدة ليست على 

محكوم  أوبالشهادة لصالح محبوس  اإلدالءقانون العقوبات التي تجرم االمتناع عمدا عن 

 أنجنحة يعلم هذا الشاهد دليل براءة ذلك المحبوس، و بذلك نجد  أوعليه في جناية 

  .واجب كتمان السر المهني على واجب مساعدة السلطات القضائية أكدالمشرع قد 

الذي يقوم به الطبيب، الصيدلي، الجراح، القابلة و ذلك مثال بتبليغ : التصريح: ثالثا

  .التبليغ عن الوالدات فيالمعدية، و القابلة  األمراضالطبيب عن حاالت الوالدة، الوفاة، 

                                                            
مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، : بوخالفة فضيلة، المسؤولية الجزائية للموظف العمومي)1(

 .18، ص 2006/2007الدفعة الخامسة 
المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية  2001جوان  26المؤرخ في  09/01من قانون  301المادة )2(

 27/06/2001الصادر بتاريخ 



المهني السر إفشاء عن للموظف اإلدارية المسؤولية                    :الثاني الفصل  

 

‐ 74 ‐ 
 

عندما   2في الفقرة  301و هو ما نصت عليه المادة  :التبليغ عن الجرائم: رابعا

المذكورين بالمادة أمام المحكمة يجب  األشخاص، فعند استدعاء باإلجهاض األمريتعلق 

  .عليهم عدة التنفيذ بالسر المهني

فهنا تنازل صاحب السر عنه بنفي وقوع : فشائهرضا صاحب السر بإ: خامسا

الجريمة ألنه هو أولى بكتمانه بشرط أن يكون هذا الرضا صحيح صادر عن وعي و 

  )1(. عيب يبطلها أيمن حرة سليمة خالية  إرادةو  إدراك

  :السر المهني إفشاءالجهة القضائية المختصة بالفصل في جريمة : المطلب الثاني

تختص المحاكم : "على اإلداريةالمدنية و  اإلجراءاتمن قانون  801تنص المادة 

القرارات و الدعاوي التفسير و دعوى فحص  إلغاءكذلك بالفصل في دعاوى  اإلدارية

مشروعية القرارات الصادرة عن الوالية و المصالح غير ممركزة للدولة على مستوى 

للبلدية و المؤسسات العمومية و المحلية ذات الصبغة  األخرىالوالية، البلدية و المصالح 

  )2(" صوص خاصة، بدعاوى القضاء الكامل و القضايا المخولة لها بموجب ناإلدارية

القانونية التي تلي وقوع الجريمة، بدءا  اإلجراءاتتعد المتابعة الجزائية هياكل 

، و تقوم المؤسسات اإلدانة أوالحكم النهائي بالبراءة  إلىبتحريك الدعوى العمومية وصوال 

مهام  أداءالعمومية بتوقيف الموظف الذي يكون متهما بجريمة من جرائم القانون العام عن 

غاية الفصل النهائي في الدعوى من طرف القاضي  و حسب الحكم النهائي  إلىوظيفته 

الفصل النهائي في حالة  أمااستئناف العالقة الوظيفية في حالة البراءة و  أماتكون النتيجة 

  .اإلدانة

                                                            
عبد اهللا اوهابية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرعاية، الجزائر، )1(

2009. 
 .، سالف الذكر09- 08من قانون رقم  801المادة )2(
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بصدور حكم نهائي من المحكمة، و  أثرهتحفظي و ليس نهائي ينتهي التوقيف هنا 

  .في منصبه إدماجه أوذا الحكم يتم فصل الموظف بصفة نهائية على ضوء ه

و ليس كل متابعة جزائية للموظف يترتب عنها توقيفه عن العمل، بل يشترط في 

و ذلك . تكون من المتابعات التي ال تسمح ببقاء الموظف في منصبه أنالمتابعة الجزائية 

و العقوبة  األصليةريمة  العقوبة كل جريمة على حدة، فالقانون يحدد لكل ج إلىبالرجوع 

كان لها محل، فان كانت الجريمة من الجرائم التي يمكن الحكم فيها بالعزل من  أنالتبعية 

الوظائف العمومية كعقوبة تبعية، يوقف فورا، فان لم تتضمن ذلك فال يتمكن توقيفه، لكن 

وظف يتعرض بتوقيف كل م فيقومونال يميزون بين ذاك و ذاك  اإلدارةبعض جهات 

عدم الفهم جنحة من الجنح البسيطة، و هذا بسبب  أوكانت مخالفة  أنلمتابعة جزائية و 

  .06/03للوظيفة العمومية  األساسيمن القانون  174السليم لنص المادة 

      ، األكاديميةمصحوبا بالعقوبة  األصليةفي عقوبته  اإلدانةالقاضي ينطق بحكم 

من قانون العقوبات ال سيما  18 إلى 9و العقوبات التكميلية منصوص عنها في المواد من 

من الوظائف و  اإلقصاءدانة متبوع بالعزل و مكرر فان صدر حكم القاضي باإل 9ة الماد

المناصب العمومية التي ال عالقة بالجريمة كعقوبة تكميلية، فان الموظف يتم تسريحه بناء 

لم يتضمن حكم القاضي العزل من الوظائف العمومية فان  إذا أما، على حكم القاضي

  )1(. يصبح الحكم نهائي أنفي منصبه بعد  إدماجهالموظف يعاد 

و . يجدوا له المخرج المناسب أندون  اإلداريينهذا الموضوع تاه في الكثير من 

العقوبات و  قانون إلىالبد من الرجوع  اإلداريالمسؤول  أنلكن الحل دائما يمكن في 

من الجائز طبيعة الجريمة المتابع بها الموظف و العقوبة المقررة لها، فان كان  إلىينظر 

مكرر  9الحكم على الموظف بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية بمقتضى المادة 

  .اإلدانة أوغاية صدور حكم نهائي بالبراءة  إلىمن قانون العقوبات فانه يوقف تحفظيا 

  

                                                            
)1(2014 -2012 ،16 :20,www.spadz.forum3.info  
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  :الخاتمة

 أهـم  مـن  واحـد  يعد  العامة الوظيفة أسرار إفشاء أن لنا تبين تقدم، مما

 الفقه وأراء التشريع أحكام عليه أجمعت حيث العام، الموظف على المحظورات

  ونطاقه، السلبي االلتزام هذا مضمون إزاء مواقفها تباين رغم اإلداري؛ والقضاء

  . قانونية آثار من مخالفته على يترتب وما استثناءات، من عليه يرد وما

 لتعرضـه  األهميـة،  مـن  بالغـة  درجة يحتل المهني السر إفشاء أن كما

 هـذه  أن حيـث  ، االجتماعيـة  ومراكـزهم  وسمعتهم األشخاص لخصوصيات

 ، القانون يجيزها التي الحاالت في إال الكتمان طي تبقى أن يجب الخصوصيات

 بعـض  على ينحصر كان عندما سابقا عليه كان كما لمهنةا سر يقتصر لم حيث

 أؤتمن أسرار بحوزته كان من كل شمل وإنما المحاماة، و كالطب التقليدية المهن

 .مهنته أو وظيفته بحكم عليها

 ضرورة فهو االجتماعية، جاتاالح وليد كونه في االلتزام هذا أهمية وتبدو 

 علـى  المحافظة تقتضيان والفرد المجتمع مصلحة أن حيث منها، البد اجتماعية

  .المهنية األسرار

 فـي  الفقهاء اختلف ولهذا التعقيد، بالغة الموضوعات من المهني السرإن 

 والمكان الزمان باختالف تختلف مسألة المهني السر تحديد إن له، تعريف وضع

 عدة ذكر خراآل هو القضاء أن ووجدنا واألحداث، الوقائع وطبيعة واألشخاص،

  . عليه المعروضة الوقائع في للحكم تصديه خالل من المهني للسر تعريفات
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 أن حسبنا المجال، هذا في النتائج من عدد إلى الدراسة هذه في خلصنا ولقد

  :يلي ما في أبرزها نبين

 أيا العام الموظف على العامة الوظيفة أسرار إفشاء بعدم االلتزام يسري -

 بعقـد  أو إداري، بقـرار  أي وظيفتـه،  بموجبها تقلد التي القانونية األداة كانت

  .تكليف على بناءا أو توظيف،

 تركه بل ، المهني للسر محدد تعريف على الجزائري المشرع يستقر لم -

  . المختلفة اإلدارية الجهات

 األسـرار،  إفشاء بعدم مواجهتها في الموظف يلتزم التي الجهات تختلف -

 وطبيعـة  عليهـا،  اطلـع  التـي  األسـرار  ونوع أهمية و طبيعة بحسب وذلك

 التـي  باإلدارة لها صلة ال التي الجهات على تقتصر فقد الوظيفة، اختصاصات

 العـاملين  ذلك في بما اإلدارة، جهات جميع لتشمل تمتد وقد الموظف، بها يعمل

 ليشمل يتسع قد االلتزام نطاق أن بل اإلداريون، ورؤسائه الموظف وزمالء فيها

  .البالغة األهمية ذات األسرار بعض إلى بالنسبة القضاء

 يرتب قد العامة الوظيفة أسرار بإفشاء االلتزام العام الموظف مخالفة إن-

  .جزائية ومسؤولية تأديبية مسؤولية

 فيما نوجزها التوصيات من جملة إدراج ارتأينا السابقة النتائج من وانطالقا

  :يلي
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  العامـة  الوظيفة أسرار إفشاء بعدم الموظف التزام بين التوفيق من بد ال-

 المشروعة الوسائل من وسيلة بأي النقد توجيه أو الرأي، على التعبير في حقه و

  .اإلدارية السرية على المحافظة باسم والحريات الحقوق هذه تصادر وأن

 الموظـف  بـه  أدلى ما كان إذا الحظر هذا ألعمال اعتقادنا في مجال ال-

 المالي أو اإلداري الفساد باب في تدخل أفعال عن الكشف على ساعد أو بكشف

 القانونية اإلجراءات ذلك في يتبع أن على لديها، يعمل التي اإلدارية الجهة داخل

 مـن  فيـه  السلوك،لما هذا على الموظف تشجيع بضرورة نعتقد أننا السليمة،بل

  .ومعنوية مادية محفزات منحه خالل من وذلك العام للصالح فائدة

 العامـة،  الوظيفة األسرار إفشاء بعدم لاللتزام الشخصي النطاق توسيع -

 القـانون  في المصطلح لهذا الدقيق بالمعنى العام الموظف على تقتصر ال بحيث

 مـع  بعمل يرتبط من وكل عامة بخدمة مكلف كل يشمل أن يجب بل اإلداري،

 مصـالح  و جهة، من العامة بالمصلحة المساس و االلتزام، هذا لخطورة اإلدارة

  .أخرى جهة من األفراد
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  عـــة المراجــــقائم

  

  :النصوص القانونية -أوال

  :الدساتير) أ

المتضمن  1996ديسمبر  27المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  )1

المعدل و المتمم  1996لسنة ، 76دستور الجزائر، الجريدة الرسمية، رقم 

المتضمن التعديل  2008نوفمبر  15المؤرخ في  15-08بموجب القانون 

  .2008لسنة  63الجريدة الرسمية ج ج، عدد  الدستوري،

  :القوانين) ب

، المتعلق باإلجراءات 2008فيفيري  25، المؤرخ في 09- 08القانون رقم )2

  .2008، الصادرة سنة 21المدنية و اإلدارية، الجريدة الرسمية، ج ج، رقم 

، المتعلق بالوقاية من 2006فيفري  20، المؤرخ في 01-06القانون رقم  )3

فيفري  23، الصادرة في 17مكافحته، الجريدة الرسمية ج ج، رقم  الفساد و

2006.  

، المتضمن القانون 2006 جويلية 15المؤرخ في  03-06االمر الرئاسي رقم  )3

، الصادرة بتاريخ 46األساسي للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، ج ج، رقم 

  .2006جويلية  16

المتضمن القانون األساسي العام  ،1966المؤرخ في يونيو  133- 66األمر رقم  )4

  .1966السنة  46للوظيفة العمومية الجريدة الرسمية ج ج، العدد 

المتعلق بقانون العقوبات  1966جوان  8المؤرخ في  156- 66األمر رقم  )5

، المعدل 1966جوان  11، الصادرة في 49ي، الجريدة الرسمية عدد الجزائر

، الجريدة 2001جوان  26رخ في المؤ 09-01و المتمم بموجب القانون رقم 

 .2001جوان  27الصادرة بتاريخ  الرسمية

  :المراسيم-ج

، المتضمن القانون 1985مارس  23المؤرخ في  59- 85المرسوم التنفيذي رقم  )6

األساسي النموذجي لعمال المؤسسات و اإلدارات العمومية، الجريدة الرسمية ج 

  .1985لسنة  46ج، العدد 
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يونيو، المتعلق باالجراء التأديبي، الجريدة  2المؤرخ في  155-66المرسوم رقم  )7

  .1966، لسنة 46الرسمية، ج ج، العدد 

 :الكتب: ثانيا

أحمد فؤاد عبد الباسط، الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة، الجامعة  )6

 .2005الجديدة، اإلسكندرية، 

دارية، ديوان أحمد محيو، ترجمة فائز أنحق، أنعام بيوض، المنازعات اإل )7

  .1992المطبوعات الجزائري، الجزائر، 

جالل وفاء محمدين، فكرة المعرفة الفنية واألساس القانوني لحمايتها، دار  )8

  .الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية

حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الحادية عشر،  )9

 .دار هومة، الجزائر

جريمة البالغ الكاذب في ضوء الفقه و القضاء، دار حسني مصطفى،  )10

  .الفكر العربي

حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون اإلداري، دار المطبوعات  )11

  .2004الجامعية اإلسكندرية، 

حمادة محمد شطاء، النظرية العامة ألجود والمرئيات، دراسة مقارنة بين  )12

  .1982المطبوعات الجامعية، الجزائر النظام الرأسمالي، واالشتراكي، ديوان 

حمدي أمين عبد الهادي، إدارة شؤون موظفي الدولة، أصولها وأساليبها  )13

 .1976وإصالحها، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

رشيد خلوفي، قانون المنازعات االدارية، شروط قبول الدعوى االدارية،  )14

 .، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية2الطبعة 
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رشيد عبد الهادي الجوري، التأديب في الوظائف العامة المدنية و  )15

  العسكرية، دار النصر للطباعة اإلسالمية، القاهرة، دون سنة طبع

رمسيس بهنام، مذكرات في اقسم الخاص من قانون العقوبات، مطبعة  )16

  .1995إتحاد الجامعات، القاهرة، 

ق الوظيفة العمومية، دار الفكر سعد الشتيوي، التحقيق االداري في نطا )17

  2008الجامعي، إسكندرية، 

سعد نواف العنزي، النظام القانوني للموظف العام، دار المطبوعات  )18

  .2007الجامعية، اإلسكندرية، 

سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير  )19

لجامعية، الجزائر، الموارد البشرية وأخالقيات المهنة، ديوان المطبوعات ا

  .201ف

سليمان علي حمادي الحلبوسي، المسؤولية المدنية الناشئة عن إفشاء السر  )20

 .2012المهني، دراسة قانونية، الطبعة األولى، 

عبد الحميد الشواربي، و عز الدين الديناصوري، قانون العقوبات و  )21

 .ديوان المطبوعات الجامعية. االجراءات الجنائية

يد الجوهري، الوظيفة العامة دراسة مقاربة، مع التركيز عبد العزيز الس )22

  .الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر التشريععلى 

عبد اهللا اوهابية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، المؤسسة  )23

 .2009الوطنية للفنون المطبعية، الرعاية، الجزائر، 

المهنة في القانون العراقي، دار عدنان خلف محي، جريمة إفشاء سر  )24

  .1998الجوهري للطباعة، بغداد، 
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 -علي جمعة محارب، التأديب اإلداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنو )25

  .2004ديوان المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 

كمال يحياوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة،  )26

  .2004الجزائر، 

و راضي، الطاعة وحدودها في الوظيفة العامة، دار المطبوعات لمازن لي )27

  .15الجامعية، اإلسكندرية، ص

محمد إبراهيم الدوسوفي علي، حماية الموظف العام إداريا، دار النهضة  )28

  .2006العربية، القاهرة، 

محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظيفة، ديوان المطبوعات الجامعية،  )29

  .1989الجزائر، 

الجمل، الموظف العام فقها وقضاء، الجزء األول، الطبعة  محمد حامد )30

 .1969الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

القانون  ئمحمد رفعت عبد الوهاب و حسين عثمان محمد عثمان، مباد )31

  .اإلسكندريةاإلداري، دار المطبوعات الجامعية، 

محمد صبحي نجم، سرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص،  )32

  .، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر1998، 1طبعة 

محمد فؤاد عبد الباسط، الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة،  )33

  .2005الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

المقارنة محمد يوسف المعداوي، دراسة في الوظيفة العامة النظم  )34

  .1988والتشريع الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، 

محمود فهمي العطروزي، العالقات اإلدارية في المؤسسات العامة  )35

  .1969، القاهرة، مصر، ةوالشركات، الطبعة الثاني
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محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة  )36

 .ةالعربية، القاهر

مسعود سيهوب، المبادئ العامة للمنازعات االدارية، الجزء الثاني، ديوان  )37

 .1998المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية و أهدافها، دراسة مقارنة، مطابع  )38

  .1976الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 

البالغ، إفشاء األسرار و شهادة  معوض عبد التواب، القذف و السب و )39

 .الزور، دار الكتاب الحديث

نصر الدين مصباح القاضي، النظرية العامة للتأديب في الوظيفة العامة،  )40

  .2002، دار الفكر العربي، القاهرة، 2الطبعة

نواف كنعان، القانون اإلداري، الكتاب الثاني، الوظيفة العامة، القرارات  )41

رية، األموال العامة، الطبعة األولى، اإلصدار الرابع، دار اإلدارية، العقود اإلدا

  .2005الثقافة للنشر والتوزيع، 

هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية  )42

  .2010وبمعهد التجارب األجنبية، دار هومة، الجزائر، 

  :المذكرات: ثالثا

  :مذكرات الماجستير -أ

زياد عادل، الطعن في العقوبة التأديبية للموظف العام، دراسة مقاربة بين  )43

، كلية الحقوق، دولةالقانون الجزائري والمصري، مذكرة ماجستير، فرع تحوالت 

  .جامعة ميلود معمري، تيزي وزو
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أكرم محمود الجمعان، العالقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية،  )44

ة تخرج للحصول على الماجستير في القانون العام، جامعة دراسة مقارنة، مذكر

 .2010الشرق األوسط للدراسات العليا، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 

أمجد جهاد نافع عياش، ضمانات المسؤولية التأديبية للموظف، دراسة  )45

مقارنة، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا، نابلس، 

  .فلسطين

  :مذكرات المدرسة العليا للقضاء -2

مذكرة : بوخالفة فضيلة، المسؤولية الجزائية للموظف العمومي )46

نهاية الدراسة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الخامسة 

2004-2007.  

  :المجالت- 3

  .2004، 5مجلة مجلس الدولة الجزائري، العدد  )47

  :العالقات - 4

48) Essaidtaib,  les  garanties discplinaire dans  le  statu 
de  fonction  public,  revue  des  conseils  d’etet, 
numerospecial,  le  conteratieux  de  la  fonction  public, 

2007.  

  :المواقع اإللكترونية -5

49) www.spadz.forum3.info, 20‐04‐2014‐ 16 :20 
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:الملخص  

أعوان األساسية الملقاة على كافة  االلتزاماتإن عدم إفشاء أسرار الوظيفة العامة من 

القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة، حيث نص المشرع الدولة ، والتي تنص عليها كافة 

من قانون الوظيفة العمومية لسنة ) 17(و ) 16(الجزائري من خالل نص المادتين 

ألزم الموظف العام بواجب المحافظة على السر المهني، فيما يتعلق ، و الذي 1966

بالوقائع و المعلومات التي اطلع عليها في نطاق عمله و التي تقتضي المصلحة العامة أن 

  .تظل سرية و ذلك حتى و لو انقطعت عالقته بالوظيفة

 دم إفشاءبع بااللتزامعلى وجوب التقيد  1985من قانون ) 23(و أكدت كذلك المادة 

    الموظفون يحوزهخبر  أو، و ذلك بعدم إفشاء محتوى أي وثيقة أو حدث المهني السر

  .أو يطلعون علية بحكم ممارسة مهامهم

ام العتصرف سلبي يشترط فيه على الموظف  في االلتزامحيث يظهر مضمون هذا 

  .عدم اإلفصاح عن المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته

أساس هذا الواجب فيتمثل في حماية مصلحة األفراد الشخصية من جهة و حماية  أما

 المصلحة العامة لضمان الثقة بين الموظف العام و المستفيدين من خدمات اإلدارة من جهة

  .أخرى
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