
 أھدافھا، لتحقیق الدولة أداة فھم موظفیھا خالل من المرفقي نشاطھا الدولة تمارس •
 ردو ویتحدد الدول، مختلف في والفقھاء المشرع بعنایة العامة الوظیفة وتحضى
ً  العام الموظف ً  ضیقا  اتساعف دولة لكل واالجتماعیة االقتصادیة الفلسفة حسب واتساعا
 وحل والخارجي الداخلي األمن حمایة على دورھا اقتصار وعدم الدولة نشاط

 مجاالت في تدخلھا وازدیاد العامة األشغال ببعض وقیامھا األفراد، بین المنازعات
 ةالدول واھتمام الموظفین عدد ازدیاد إلى بالضرورة قاد شتى، واجتماعیة اقتصادیة
	.اإلداري الجھاز بتنظیم

	
	

ً  العامة للوظیفة أصبح فقد ثم ومن • ً  نظاما  الموظفین وواجبات حقوق یحدد بھا خاصا
ً  بالوظیفة التحاقھم وشروط العامین ً  مسائلتھم وأیضا 	.تأدیبیا

	
 على فصول خمسة إلى الباب ھذا نقسم العام الموظف نظریة على الضوء لقاء وال •

	-:التالي النحو
	

	.العام الموظف ماھیة -:األول الفصل •
	

	.العامة الوظیفة في التعیین -:الثاني الفصل •
	

	.العام الموظف وواجبات حقوق -:الثالث الفصل •
	

	.العام الموظف تأدیب -:الرابع الفصل •
	

	.العام الموظف خدمة انتھاء -:الخامس الفصل •
	
	
	

	العام الموظف ماھیة:  األول الفصل •
	
	
	



 امالع بالموظف المقصود وتحدید تعریف من البد العام الموظف ماھیة على للوقوف •
	.باإلدارة تربطھ التي العالقة طبیعة وبیان

	
	
	

	.العام الموظف تعریف:  األول المبحث •
	

 ویرجع. العام بالموظف المقصود یحدد منظم تعریف التشریعات معظم في یرد لم •
 جددالت صفة وإلى وأخرى دولة بین العام للموظف القانوني الوضع اختالف إلى ذلك

	.اإلداري للقانون المضطرد
	

 وظفالم معني بتحدید العامة الوظیفة میدان في الصادرة التشریعات أغلب واكتفت •
	.تطبیقھا مجال في العام

	
	
	
	

 لىع یطبق النظام ھذا«  أن على الفرنسي الموظفین نظام من األولى المادة نصت فقد •
 لھا التبعة والمصالح للدولة المركزیة اإلدارات في یعینون الذین الموظفین

 في والعاملین والعسكریین القضاة على یطبق وال للدولة، العامة والمؤسسات
	.»	والتجاري الصناعي الطابع ذات العامة والمؤسسات والمصالح اتاإلدار

	
	
	
	

 ذاھ ویختلف والقضاء، للفقھ العام الموظف تعریف أمر ترك قد المشرع أن ویبدو •
 المدني كالقانون األخرى المجاالت في عنھ اإلداري القانون مجال في التعریف
 أو أوسع یكون قد المجاالت ھذه في معناه فإن السیاسي واالقتصاد الجنائي والقانون
	.اإلداري القانون في معناه من أضیق

	
	



	
	

	:المقارن والفقھ التشریعات في العام الموظف مفھوم یلي فیما ونبین •
	

	.فرنسـا في: أوالً  •
	

 دبتحدی اكتفت إنما العام، للموظف محددا تعریفا الفرنسیة التشریعات تعط لم •
 من األولى الفقرة نصت فقد التشریعات، تلك أحكام علیھم تسرى الذین األشخاص
 على یسرى«  1946اكتوبر 19 الصادرفى2294 رقم الفرنسي التوظیف قانون

 في الكادر دراجات من درجة ویشغلون دائمة وظیفة في یعینون الذین األشخاص
 أوفي لھا التابعة الخارجیة اإلدارات إحدى أوفي للدولة المركزیة اإلدارات إحدى

	.»	القومیة المؤسسات
	

 محل حل الذي 1959 -2-4 فى244/95باالمر الصادر الموظفین نظام نص وقد •
 634 رقم الموظفین والتزامات بحقوق الخاص والقانون 1946اكتوبر19 قانون
	.المفھوم نفس على 1983 یولیو 13 في الصادر

	
	
	
	

 طالشرو فیھم تتوافر من على أحكامھ یطبق الفرنسي المشرع أن ذلك من ویتبین •
	-:اآلتیة

	
	
	

	.الدائمة الوظیفة •
	

	.عام إداري مرفق في الخدمة •
	



 البرلمان موظفوا العامة الوظیفة ألحكام الخضوع نطاق عن یخرج فھو وبذلك •
 طابع ذات عامة ومنشآت مرافق في والعاملون الجیش ورجال القضاء ورجال
	.تجاري أو صناعي

	
 الموظفین	Hauriou	«ھوریو«  ألستاذا عرف فقد والقضاء الفقھ صعید على أما •

 أو موظفین اسم تحت العامة السلطة قبل من یعینون الذین كل«  بأنھم العامین
 قلمرف الدائمة الكوادر في وظیفة یشغلون عاملین مساعدي أو عاملین أو مستخدمین

	.»	األخرى العامة اإلدارات أو الدولة تدیره عام
	
	
	
	

 عام مرفق إدارة في یساھم شخص كل«  بأنھ	Debeyre،ودیبیرDuez	دویز وعرفھ •
 في ھداخل وظیفة في دائمة بصورة ویوضع الدولة قبل من المباشر باالستغالل یدار
	.»	منظم إداري كادر نطاق

	
 ئمةدا بوظیفة إلیھ یعھد شخص كل«  ھو الموظف بأن الفرنسي الدولة مجلس وقضى •

 العام المرفق یكون أن المجلس واشترط ،« عام مرفق خدمة في وتكون المالك في
 ً 	.إداریا

	
	
	
	

 اإلداریة الوظائف شاغلي بین فیھا فرق فقد والتجاریة الصناعیة المرافق أما •
 الوظائف من األول النوع في العاملین واعتبر	Subalterne	أھمیة األقل والوظائف
 ھذه المجلس وعزى الخاص للقانون فأخضعھا األخرى الوظائف أما عامین موظفین
ً  أكثر واإلدارة المحاسبة وظائف شاغلي أن إلى التفرقة 	.العام بالمرفق ارتباطا

	
•  ً 	مصر في: ثانیا

	



 یخضعون الذین الموظفین بتحدید الفرنسي شأن شأنھ المصري المشرع اكتفى •
	.العمومیین الموظفین شأن في الصادرة واللوائح القوانین في الواردة لألحكام

	
 الدولة موظفي نظام بشأن 1951 لسنة 210 رقم القانون من األولى المادة نصت فقد •

 بتینمث كانون سواء الھیئة في الداخلین الموظفین على الباب ھذا أحكام تسري«  بأنھ
	.»	مثنتین غیر أم

	
	
	
	

ً  ویعتبر •  داخلةال الوظائف إحدى في یعین من كل القانون ھذا أحكام تطبیق في موظفا
 أیة من أو الوزراء مجلس من قرار أو جمھوري أمر أو مرسوم بمقتضى الھیئة في
ً  التعیین سلطة تملك أخرى ھیئة 	.قانونا

	
 عامالً  یعتبر«  منھ الثانیة المادة في ورد فقد 1964 لسنة 46 رقم القانون ظل في أما •

 المؤقتة أو الدائمة الوظائف إحدى في یعین من كل القانون ھذا أحكام تطبیق في
	.»	المختصة السلطة من بقرار

	
	
	
	

 في دور بینما والمؤقتة، الدائمة الوظائف بین التفرقة المشرع أزال القانون ھذا وفي •
 عامالً  یعتبر«  1971 لسنة 58 رقم بالقانون الصادر بالدول المدنیین العاملین نظام
 لك بموازنة المبینة الوظائف إحدى في یعین من كل القانون ھذا أحكام تطبیق في
 األجانب وأ المصریة بالجنسیة للمتمتعین المؤقتة الوظائف في التعیین ویكون وحده
 ً  ظیفبتو الخاصة األحكام مراعاة مع التنفیذیة الالئحة تتضمنھا التي للقواعد وفقا

	.»	األجانب
	

 للوظائف یتطرق ولم إیجازاً  أكثر جاء فقد 1978 لسنة 47 رقم الحالي القانون أما •
 األولى المادة من األخیرة الفقرة نصت إذا األجانب، تعیین إلى وال والمؤقتة الدائمة
 إحدى في یعین من كل القانون، ھذا أحكام تطبیق في عامالً  یعتبر«  أنھ على منھ



 على نص نفسھا المادة في آخر مكان وفي«.  وحدة كل بموازنة المبینة الوظائف
 لھا التي واألجھزة ومصالحھا الحكومة بوازرات العاملین على القانون ھذا سریان
 تنص لم فیما العامة بالھیئات والعاملین المحلي، الحكم ووحدات, بھا خاصة موازنة
	.بھا الخاصة اللوائح علیھ

	
 شخص كل«  بأنھ العام الموظف تعریف إلى المصریین الفقھاء غالبیة ذھب بینما •

 أحد أو الدولة إدارتھا، یتولي العامة المرافق أحد خدمة في دائم بعمل إلیھ یعھد
ً  بتولي وذلك المرفقیة، أو اإلقلیمیة العام القانون أشخاص ً  منصبا  نطاق يف یدخل دائما
	.»	للمرفق اإلداري التنظیم

	
 الذي ھو العام الموظف«  بقولھا العام الموظف العلیا اإلداریة المحكمة عرفت وقد •

 العام القانون أشخاص أحد أو الدولة تدیره عام مرفق خدمة في دائم بعمل إلیھ یعھد
ً  شغلھ طریق عن األخرى 	.»	المرفق لذلك اإلداري التنظیم في یدخل منصبا

	
 لعاما المرفق في عنصرین توافر یشترط المصري والقضاء الفقھ أن ذلك من ویبدو •

	-:ھما
	

	.العام القانون أشخاص أحد أو عام مرفق خدمة في العمل •
	

	.عارض غیر منتظم بعمل یقوم أن •
	

	:ليی ما العام الموظف في یشترط انھ على والفقھ القضاء استقر فقد العراق في اما •
	

	:دائم بعمل إلیھ یعھد أن •
	

 نظام في داخلة دائمة وظیفة العامل یشغل أن العام الموظف صفة إلضفاء یشترط •
 كالخبراء موسمیة أو مؤقتة بصورة العاملون یعد ال وبذلك العام، المرفق

	.موظفین القانونیون والمشاورین
	

 الوحدة في الدائم المالك ضمن داخلھ الوظیفة تكون أن الدائم العمل متممات ومن •
	.اإلداریة



	
 دائمة وظیفة في مؤقت بعقد یعمل الذي الموظف بین الخلط عدم الواجب ومن •

ً  یعد األولى الوظیفة شاغل ألن الموسمیة أو المؤقتة والوظیفة ً  موظفا  أمكن ولو عاما
	.العقد مدة بانتھاء فصلھ

	
ً  شاغلھا یعد فال الثانیة أما • ً  موظفا ً  عاما  لوظیفةا شاغل لعالقة الالئحیة للطبیعة تغلیبا

	.التعاقدیة العالقة على باإلدارة الدائمة
	
	
	

	:العام القانون أشخاص أحد أو الدولة تدیره عام مرفق خدمة في الموظف یعمل أن	-2 •
	

ً  الشخص العتبار یكفى ال • ً  موظفا  نیكو أن یلزم إنما دائمة وظیفة في یعمل أن عاما
 المعنى: معنیان العام وللمرفق	Public	Service	Le	عام مرفق خدمة في ھذا عملھ

 العامة، الحاجات وإشباع الخدمات أداء على تعمل التي المنظمة ویفید العضوي
	.اإلداري الجھاز أو باإلدارة التعریف ھذا ویتعلق

	
 بھدف اإلدارة عن الصادر بالنشاط ویتمثل الموضوعي المعنى فھو اآلخر المعنى أما •

	.الدولة ورقابة وإشراف لتنظیم یخضع والذي عامة حاجات إشباع
	

 جمعا مث والمصري الفرنسي القضائین في الشائع المعنى العضوي المعنى كان وقد •
	.الموضوعي المعنى على استقرا ثم ومن أحكامھما بتطور المعنیین بین

	
 امالع القانون أشخاص أحد أو الدولة تدیر أن العام الموظف صفة الكتساب ویشترط •

 بطریقة تدار التي المرافق في الموظفون یعد ال وبذلك. مباشرة إدارة المرفق ھذا
 متعتت ال التي والمنشآت الشركات في العاملون وكذلك. عمومیین موظفین االلتزام

	.عامة حاجات إشباع بقصد إنشائھا تم ولو العامة االعتباریة بالشخصیة
	

	:المختصة السلطة بواسطة العامة الوظیفة تولیة تكون أن	-3 •
	



 من بقرار تعیینھ یتم أن ھو العام الموظف صفة الكتساب الالزم األخیر الشرط •
	.بالتعیین االختصاص صاحبة السلطة

	
ً  یعد فال • ً  موظفا 	.فعليال كالموظف بالتعیین قرار دون الوظیفة على یستولي من عاما

	
ً  المرشح العتبار یكفي ال المرتب تقاضي أو العمل تسلیم مجرد أن كما •  يف معینا

	.التعیین یملك ممن القانونیة بإدارة التعیین قرار یصدر لم إذا الوظیفة
	
	
	

	باإلدارة الموظف تربط التي العالقة طبیعة:  الثاني المبحث •
	

 وظفالم تربط التى العالقة طبیعة حول فرنسا فى اءوالقض الفقة فى ثارالخالف •
 تحكمھا تنظیمیة قانونیة عالقة ھى ام العقد ینظمھا تعاقدیة عالقة ھى ھل بالدولة،
	.واللوائح القوانین

	
	تعاقدیة عالقة أنھا على باإلدارة الموظف عالقة تكییف: أوال •

	
 عاقديت مركز في بالدولة عالقتھ في الموظف أن والقضاء الفقھ في السائد الرأي كان •

 ھو قدالع أن على تتفق التي التعاقدیة النظریات في العدید ظھرت األساس ھذا وعلى
 عقود من اعتبره فالبعض العقد، ھذا طبیعة في تختلف أنھا إال العالقة ھذه أساس
	.العام القانون عقود من انھ على اآلخر البعض كیفھ بینما الخاص، القانون

	
	:المدني العقد نظریة.1 •

	
 قدیمبت بموجبھ الموظف یلتزم والدولة الموظف بین مدني عقد وجود النظریة ھذه مفاد •

ً  الالزم األجر تقدیم من بھا المناطھ اإلعباء بتنفیذ الدولة قیام لقاء خدمھ  تحقیقا
	.العامة للمصلحة

	



 نماإ الخاص القانون یحكمھا خاصة عالقة بأنھا والدولة الموظف بین العالقة وتكییف •
 ھذه وأن والدولة، الموظف بین بمفاوضات یتم إنما العقد إبرام أن افتراض على یقوم

	.وآثاره وشروطھ موضوعھ حیث من العقد مضمون تحدید إلى تھدف المفاوضات
	

ً  تجد مازالت النظریة ھذه أن ویبدو •  نجلوسكسونیة أال البالد في الرواج من نوعا
	.األمریكیة المتحدة والوالیات كإنجلترا

	
	:العام القانون عقد نظریة •

	
 والدولة الموظف بین العالقة تبریر عن المدني العقد نظریة عجز ظھر أن بعد •

 عقود من عقد إلى العالقة ترجع التعاقدیة النظریات أصحاب جانب من ظھرت
 مواجھة في واسعة سلطات اإلدارة تخول العقود ھذه أن اعتبار على العام القانون
 سیر حسن إلى یھدف العقد ھذا أن العامة،وحیث المصلحة لتحقیق معھا المتعاقد
 بقاعدة ةاإلدار تتقید ال وبذلك الدولة، قبل من للتعدیل قابالً  یكون فأنھ العام المرافق
	.المتعاقدین شریعة العقد

	
 العقد عن الناشئة الوظیفیة بالتزاماتھ أخل إذا الموظف بمسائلة الحق اإلدارة تملك كما •

 ً 	.الموظف من مسبقة موافقة دون تأدیبیا
	

 نظریة أن یرى الذي حشیش الحمید عبد الدكتور مصر في النظریة ھذه أنصار ومن •
 ھمكن في أصبح إذا مرونة، األصلیة العقدیة الفكرة أكسبت قد العام القانون عقد

ً  المنفردة، بإرادتھا التعاقدیة النصوص تعدیل اإلدارة  قابلیة مبدأل أعماالً  لمشیئتھا ووفقا
	.المتغیرة الناس حاجات لمطابقة والتغییر للتعدیل المرفق قواعد

	
 الموظفین لیحرم قریب وقت حتى النظریة ھذه الفرنسي الدولة مجلس اعتنق وقد •

	.التأدیب ضمانات من المضربین
	

 أساس ھو العام المرفق عقد بأن القول إلى النظریة ھذه أنصار بعض اتجھ بینما •
 « جیلینك« الفقیھ االتجاه ھذا أنصار ومن والدولة الموظف بین التعاقدیة ابطةالر
ً  الموظف أن إلى ذھب الذي  محددة سلطة كأي المرفق لسلطة یخضع العقد لھذا وفقا
 إنماو موضوعي قانون بموجب مباشرة تنفذ ال األوامر أن غیر القانون، بقواعد تلتزم



 ً  لیا،ع رئاسیة سلطة عن یتفرع ال وھو العقد ھذا بموجب مكتسب شخصي، لحق وفقا
	.المرفق لرئیس الخاصة السلطات منھ تنبثق وإنما

	
ً  للنقد األساس ھذا على والدولة الموظف بین العالقة تكیف تعرض وقد •  نشأ أیضا

 تطبیق نطاق من الموظف عالقة أخرج وأن ألنھ المدني العقد لنظریة الموجھ النقد
ً  یتحرر لم أنھ إال الخاص القانون أحكام 	.العالقة لھذه التعاقدي األساس من نھائیا

	
 ریعاتوالتش والفقھ القضاء ھجرھا فقد التعاقدیة النظریات عیوب كثرة إلى وبالنظر •

 ،Duguitالفقیھان التعاقدیة للنظریات الرافضین أبرز من وكان المختلفة،
Hauriou، ظف،المو تعیین لعملیة تحلیلھ على ھذا رفضھ في«  ھوریو«  استند وقد 

 ً  حیث من وال الشكلیة عناصره حیث من ال التعاقد مقومات تتضمن ال أنھا مبینا
	.الموضوع

	
•  ً 	-:التنظیمیة النظرات: ثانیا

	
 بین قةالعال تكییف نحو االتجاه في عشر التاسع القرن أواخر منذ الفرنسي الفقھ بدأ •

	.واللوائح القوانین تحكمھا تنظیمیة عالقة بأنھا واإلدارة الموظف
	

 الوظیفة وأحكام شروط تحدد التي ھي واللوائح القوانین أن النظریات ھذه ومضمون •
	.وواجباتھ الموظف وحقوق العامة

	
 ردةالمنف بإرادتھا الوظیفة أحكام تعدیل في حرة اإلدارة أن النظریة ھذه على ویترتب •

 االمتیازات في إنقاص التعدیل ھذا في كان ولو الموظف، الستشارة حاجة دون
 لةبالدو الموظف عالقة على التعاقدیة الصفة إسباغ معھ یتعذر مما واألدبیة المادیة
	.الحالة ھذه في

	
 أما التوظیف قوانین في تعدیل على بناءً  عام بإجراء التعدیل ھذا یكون ان على •

	.تأدیبي بإجراء إال یكون فال فردي بقرار واألدبیة المادیة المزایا في التعدیل
	



 فالموظ ونقل تعیین قرار أن الالئحي، المركز ھذا على تترتب التي النتائج ومن •
 دون المنفردة بإرادتھا وحدھا، اإلدارة من تصدر إداریة قرارات ھي وعزلھ وترقیتھ
	.الموظف من مشاركة

	
 ذهھ تظل وإنما العمل من استقالتھ تقدیم بمجرد بالوظیفة الموظف صلة النقطع كما •

	.المختصة السلطة من استقالتھ قبول یتم لىإ قائمة الصلة
	

 قانون صدور منذ العام للموظف التنظیمي بالمركز الفرنسي المشرع أخذ وقد •
 منھ الخامسة المادة نصت إذ 1964 أكتوبر 19 في الصادر 2294 رقم التوظیف
	.»والئحیة تنظیمیة عالقة العمل بجھة الموظف عالقة«  أن على

	
 في 244 رقم باألمر الصادر للموظفین العام النظام من الخامسة المادة نصت وكذلك •

	والئحي تنظیمي مركز في اإلدارة اتجاه الموظف یكون«  أن على 1959 فبرایر 4
«.	

	
 والتزامات بحقوق المتعلق 1983 یولیو 13 في 634 رقم القانون في جاء وأخیراً  •

 الئحي مركز في اإلدارة اتجاه الموظف«  أن منھ الرابعة المادة في الموظفین
	.«وتنظیمي

	
 موظفي بنظام الخاص 1951 لسنة 210 رقم القانون في المصري المشرع یحدد ولم •

 بالدولة المدنیین العاملین بنظام الخاص 1264 لسنة 46 رقم القانون في وال الدولة
 بنظام الخاص 1971 لسنة 58 رقم القانون أن غیر العام للموظف القانوني المركز
 على منھ52 المادة نصت إذ نظامي مركز في الموظف جعل بالدولة المدنیین العاملین

ً  المواطنین خدمة ھدفھا بھا، للقائمین تكلیف العامة الوظائف«   لعامةا للمصلحة تحقیقا
 ً 	.»	بھا المعمول والنظم واللوائح للقوانین طبقا

	
 1978 لسنة 47 رقم الحالي القانون من 76 المادة في النص نفس المشرع ردد وقد •

	.بالدولة المدنیین العاملین بنظام الخاص
	
	
	



	العامة الوظیفة في التعیین:  الثاني الفصل •
	

 بعد ىلیتسن العامة الشروط بعض توافر یجب العامة بالوظیفة الشخص یلتحق لكي •
	.بتعیینھ قرار واصدار اختباره ذلك

	
 ن،التعیی في العامة الشروط لھماأو في نتناول مباحث ثالث إلى الفصل ھذا ونقسم •

 أما ،العمومیین الموظفین تعیین في المتبعة المختلفة الطرق ثانیھما في ونوضح
	.الخدمة أثناء الموظف حركة في للبحث فنخصصھ الثالث المبحث

	
	:التعیین في المتبعة الشروط:  األول المبحث •

	
 باختبار العنایة الضروري من یجعل العامة بالوظیفة االرتقاء على الحرص أن •

ً تحقیق العامة الوظائف في یعین فیمن وكفایة قدرة توفر واشتراط الموظفین  للصالح ا
	.العام

	
	:مایلي العامھ الوظائف تولي في المشرع یتطلب مثال العراق وفي •

	
ً  یكون أن • ً  العراقیھ بالجنسیة متمتعا 	:المدنیة بحقوقھ ومتمتعا

	
•  ً ً  أمنھا حمایة في الدولة ورغبة الوطنیة السیادة لمبدأ تطبیقا  إنف لھا، للوالء وضمانا

	.جنسیتھا یحملون ممن یكون أن العامة الوظائف یتولى فیمن تشترط الدول
	

ً  إذ إطالقھ على یجري ال المبدأ ھذا أن إال •  يف األجانب ببعض الدولة تستعین ما غالبا
ً . لدیھا المتوفرة الوطنیة بالعناصر االكتفاء عدم أو الضرورة حالة  ذلك میت ما وغالبا
	.خاصة وبعقود مؤقتة لفترة

	
 كونی أن یجب إنما مواطناًعراقیا، المرشح یكون أن العامة الوظیفة لتقلد یكفى وال	. •

 ً 	.المدنیة بالحقوق متمتعا
	

 یتم لتيا األحكام على تترتب تبعیة كعقوبة المدنیة بالحقوق تمتعھ الشخص ویفقد •
	.الجرائم بعض في علیھ إیقاعھا



	
	:والسلوك السیـرة حسن •

	
 تشیعو الفرد فیھا یتمتع التي الحمیدة الصفات مجموعة ھي الحسن والسلوك السیرة •

	.اآلخرین عند ثقة موضع فیكون عنھ
	

 لتيا الشبھات عن بعیداً  العامة الوظیفة لتولي المرشح یكون أن الشرط ھذا ومقتضى •
	.العامة الوظیفة بنزاھة اإلخالل إلى وتؤدي اآلخرین لدى الشك تثیر

	
 اتاإلثب عبء ویقع العكس ثبت إذا إال والسلوك السیرة حسن شخص كل أن واألصل •

 وظیفةلل المرشح تستبعد عندما قرارھا، تسبب أن علیھا یجب التي العامة اإلدارة على
ً  ھذا قرارھا ویكون 	.القضاء لرقابة خاضعا

	
 إلى عمجتم من یختلف نسبي أمر والسلوك رةالسی حسن تقدیر أن بالذكر الجدیر ومن •

 ھو مابین األوربیة المجتمعات في السیرة سوء یعد ال القمار ولعب الخمر فشرب آخر
	.الشرقیة المجتمعات في كذلك

	
	:بالشرف مخلھ جنحة أو جنایة في أو جنائیة بعقوبة علیھ حكم قد یكون ال أن •

	
 الموظف على حكم وأن سبق قد یكون ال أن: األول شقین، إلى الشرط ھذا یتفرع •

	.رفبالش مخلة جنحة أو بجنایة علیھ الحكم بعدم یتعلق: والثاني جنایة، عن بعقوبة
	

 « الجنایة بعقوبة الشخص على الحكم أن المشرع اعتبر األول الشق إلى بالنسبة •
ً «  السجن أو المؤقت أو المؤبد السجن  لىع العامة، الوظائف أحد في التعیین من مانعا
 دمع على قاطعة قرینة الجسیمة العقوبة ھذه بمثل الشخص ھذا على الحكم أن اعتبار

 ظرن قد المشرع أن ویبدو المجتمع، على وخطورتھ العامة الوظائف لتولى صالحیتھ
 للیبيا العقوبات قانون في سواءً  بجنایة المعاقب على النص فسحب العقوبة نوع إلى
	.األخرى القوانین أو

	



 الجنحة وأ الجنایة بعقوبة الشخص على بالحكم فیتعلق الشرط ھذا من الثاني الشق أما •
 على الحكم كان سواء الجریمة ھذه طبیعة إلى المشرع ینظر وھنا بالشرف المخلة
	.بالشرف باإلخالل تتعلق الجریمة مادامت الجنحة أو الجنایة بعقوبة الشخص

	
ً  یكون أن الحكم في یشترط األحوال جمیع وفي •  شغل من المرشح الستبعاد نھائیا

 المرشح من طلبھا خالل من الشرط ھذا توافر في اإلدارة وتتحقق العامة، الوظیفة
	.المختصة الجھات من الجنائیة الحالة شھادة تقدیم

	
	:نھائي تأدیبي بقرار الخدمة من فصل قد یكون إال •

	
 ةالوظیف لتولي الموظف صالحیة عدم یؤكد الفصل قرار أن لكون الشرط ھذا ویعود •

ً  إخالالً  ألخاللھ  بفصلھ نھائي تأدیبي قرار صدور إلى أدى مما بأحكامھا جسیما
	.الوظیفة عن واستبعاده

	
 وأ اعتماد من أخرى إجراءات نفاذه یتطلب ال أي نھائیا الفصل قرار یكون أن ویجب •

	.علیا إداریة جھة من تصدیق
	

	:سنة عشر ثماني عن المرشح سن یقل إال •
	

ً  بلغ قد المرشح یكون أن العامة الوظیفة بأعباء للقیام الضروري من •  ضجالن من سنا
 نم مستخرجة میالد بشھادة المرشح سن إثبات ویتم.منصبھ تبعات لتحمل تؤھلھ
 رشحالم بإحالة السن تقدیر استثناء جاز تقدیمھا تعذر إذا أما المدنیة األحوال سجالت
 لوو الطعن طرق من طریق بأي فیھ للطعن قابل غیر قرارھا ویكون طبیة لجنة على
	.ذلك غیر میالد شھادة قدمت

	
ً  المرشح یكون أن • ً  الئقا 	:صحیا

	
 بأعباء امالقی تؤھلھ التي الصحیة اللیاقة العامة للوظیفة المرشح لدي یتوافر أن یجب •

 تتم وأ الصحیة ولیاقتھ األمراض من خلوه تثبت بشھادة ذلك من التأكد ویتم وظیفتھ،
	..مختصة طبیة لجنة إلى إحالتھ

	



ً  یكون ال فمن أخرى إلى وظیفة من تختلف الصحیة واللیاقة • ً  الئقا  قد ةلوظیف صحیا
ً  یكون 	.وظروفھا الوظیفة طبیعة حسب ألخرى الئقا

	
ً  یكون أن • 	:الوظیفة یشغل فیمن توافرھا الالزم للشروط مستوفیا

	
 معینة اءةكف تحفظ التي العلمیة المؤھالت العامة للوظیفة المرشح في تتوافر أن یجب •

	.بالوظیفة للقیام
	

	العمومیین الموظفین اختیار طرق:  الثاني المبحث •
	

 يف اإلدارة وأسالیب.العامة الوظائف لشغل العناصر افضل اختیار إلى اإلدارة تسعى •
 ةیواالجتماع االقتصادیة الظروف حسب أخر إلى مجتمع من تختلف موظفیھا اختیار

 ختیارا في اإلدارة تتبعھا التي الطرق أو األسالیب أھم ولعل.یعیشھا التي والسیاسیة
 االختیار والتأھیل، األعداد الحر، االختیار: أسالیب بأربعة تتم إنما موظفیھا

	.واالمتحان المسابقة وأسلوب. الدیمقراطي
	

	الحر االختیار أسلوب:أوالً  •
	

	.ضوابط أو قیود دون الموظفین، اختیار بحریة األسلوب ھذا في اإلدارة تتمتع •
	

 وند االختیار علیھا یستند التي والمقومات المعاییر تحدید یملك من وحدھا فاإلدارة •
 من أخرى دون لفئة اختیارھا تبریر أو المعاییر ھذه عن باإلعالن ملزمة تكون أن

	.المرشحین
	

ً  الطریقھ ھذه سادت وقد •  لعاملین،ا اختیار فى مطلقھ بسلطھ الحاكم یتمتع كان فقد قدیما
	.اخرى موضوعیھ شروط اى تطلب دون الشخصیھ الثقھ اساس على اختیارھم یتم اذ

	
 تطلبت التي الوظائف ھذه ألھمیة نظراً  الموظفین كبار اختیار في الطریقة ھذه وتتبع •

	.السیاسیة والكفائھ الفنیة والمقدرة الثقة یشغلھا فیمن
	



 حتى األمریكیة المتحدة الوالیات في منتشراً  الطریقة بھذه التعیین كان وقد •
 الحزب أن مؤداھا كان والتي«  الغنائم و االسالب نظام«  باسم ویعرف, 1883عام

 اإلدارات في المھمة الوظائف شغل حق لھ یكون الرآسیھ االنتخابات في المنتصر
	.المنافس الحزب أنصار طرد بعد االتحادیة

	
 ذإ االختیار، في المطلقة السلطة تملك اإلدارة أن یعنى ال األسلوب ھذا فأن ذلك ومع •

 الوظائف ھذه لشغل األزمة العلمیة والكفآت المؤھالت اعتبارات تراعى أن یجب
 ً 	.العام للصالح تحقیقا

	
•  ً 	:والتأھیل األعداد أسلوب: ثانیا

	
 مالتعلی ومراكز المتخصصة والمعاھد الكلیات بإنشاء الدولة تقوم الطریقة ھذه في •

 وعلى. العامة الوظائف تولى في الراغبین األشخاص ألعداد. األكادیمي و المھني
 من الكثیر یتطلب فأنھ العامة للوظائف األعداد في األسلوب ھذا أھمیة من الرغم
	.الدولة من والجھود النفقات

	
 تھاأمثل ومن الجماھیریة، في واإلداریة الفنیة الكوادر تأھیل في شائعة الطریقة وھذه •

	.البرید و التمریض معاھد و الشاملة المھن ومعاھد المدربین إعداد مراكز
	

•  ً 	:الدیمقراطي االختیار أسلوب: ثالثا
	

 الوحدات في األفراد طریق عن الموظفین اختیار یتم أن األسلوب بھذا ویقصد •
	.فیھا العامة الوظیفة شغل یراد التي اإلداریة

	
 اختیار في لمشاركتھم بأھمیتھم األفراد شعور إلى األسلوب ھذا اتباع ویؤدى •

 لیھع یتوجب مما فیھ ثقتھم وضعوا قد األفراد بأن الموظف تشعر أنھا كما الموظفین،
	.رغباتھم وتأدیة احترامھم

	
•  ً 	:واالمتحان المسابقة أسلوب:رابعا

	



 رصالف تكافؤ مبدأ یحقق فھو العامة الوظیفة لشغل الطرق افضل األسلوب ھذا یعد •
 في المسؤولیة لتولى أھل ھم من وصول إلى یؤدى كما األفراد، بین والمساواة
	.اإلداریة المناصب

	
 لحاضرا الوقت في الدول بین انتشاراً  األكثر األسلوب بھذا الموظفین اختیار ویعتبر •

 یةوالمحسوب السیاسیة األھواء عن بعیداً  االختیار في الموضوعیة على ینطوي فھو
 ستخدمت الدول فبعض تطبیقیة مدى في تتفاوت الدول أن إال. الشخصیة واالعتبارات

 تخدمھتس بینما اإلداري، السلم في الدنیا الوظائف شغل في والمسابقة االمتحان نظام
 حد على العلیا والوظائف الدنیا الوظائف في االختیار في عامھ كقاعدة أخرى دول
	.سواء

	
 بدال المرشحین افضل اختیار من تمكن ظروف في المسابقة أو االمتحان یجرى ولكي •

	.االختیار في الموضوعیة و العدالة تكفل وضوابط بضمانات أحاطتھ من
	

 صور تتخذ وإنما الدول كل في واحد نمط على المسابقات أو االمتحانات تجرى وال •
ً  االمتحان یكون أن فأما متعددة ً  أو شفویا  لجمعا ویمكن شخصیة بمقابالت أو تحریریا
	.الصور ھذه بین

	
	:بالتعیین المختصة السلطة •

	
 ان بیج العامة، الوظیفة شغل شروط توافر من والتأكد الترشیح إجراءات انتھاء بعد •

ً وف لھا المرشح الوظیفة في الشخص بتعیین المختصة السلطة من قرار یصدر  قا
ً  المقررة لألوضاع 	.قانونا

	
ً  یعتبر فال ذلك وعلى • ً  موظفا  دورص قبل وظیفیة واجبات یتولى الذي الشخص عاما

ً  تقاضي ولو تعیینھ قرار ً  یعد وال ھذا، عملھ لقاء مرتبا  فةالوظی یغتصب من موظفا
	.المختصة السلطة في بالتعیین قرار لھ یصدر أن دون علیھا نفسھ ویقحم

	
 التي لاألعما على المشروعیة صفة إضفاء على والفقھ القضاء استقر استثناء أنھ إال •

 یبمع تعیین بقرار العامة الوظیفة مھام یباشر شخص وھو الفعلي الموظف یجریھا
 ندماع العادیة األحوال األولى حالتین في ذلك ویتم أصالً، بتعیینھ قرار یصدر لم أو



 لتيا واإلجراءات الشروط اتباع دون العامة الوظیفة في شخص بتعیین قرار یصدر
ً  الجھة ھذه في باطالً  التعیین قرار فیكون القانون، یتطلبھا  كافة تكون لذلك وتبعا
ً  باطلة الشخص ھذا تصرفات 	.حتما

	
 للجمھور حمایة التصرفات ھذه بشرعیة االعتراف على درج والفقھ القضاء أن إال •

 یطلب أن المتصور غیر فمن الخارجیة، المظاھر على یعتمد الذي النیة حسن
	.العامة للوظیفة شغلھ صحة إثبات الموظف من الجمھور

	
 ئفالوظا بعض ممارسة األشخاص بعض یتولى فقد االستثنائیة األحوال الثانیة و •

 ً  العامة المرافق سیر لضمان طوارئ حالة أو حرب أو ثورة لحصول نتیجة مؤقتا
 ویحق یجرونھا التي األعمال بشرعیة االعتراف یقتضي مما واطراد، بانتظام
	.بالعمل قیامھ بمقابل اإلدارة یطالب أن الحالة ھذه في الفعلي للموظف

	
 تعد مشروع حق دون العامة للوظیفة ممارسة كل فإن السابقتین الحالتین غیر في أما •

 صرفاتت وتكون القانون علیھ یعاقب صفة وانتحال العامة للوظیفة اغتصاب بمثابة
	.مقابل أي تقاضي في الحق یمارسھا لمن ولیس منعدمة یباشره من

	
	:التعیین قرار صدور على المترتبة اآلثار •

	
 من لكذ یستتبع وما بھا المعین وظیفتھ مھام تولي التعیین قرار صدور على یترتب •

 التعیین، قرار صدور تاریخ من تبدأ الوظیفیة العالقة أن إذ والتزامات، حقوق
 اریخالت ھذا في ویبدأ العامة، بالوظیفة الخاصة واللوائح للقوانین الموظف ویخضع
	.واألقدمیة بالترقیة الموظف حق

	
 ذلك في مصلحة لھ ممن باإللغاء الطعن جواز التعیین قرار صدور على ویترتب •

 قح أنھ أو متوافرة غیر التعیین شروط وأن مشروع غیر التعیین قرار أن ویعتقد
	.شغلھا تم التي الوظیفة في بالتعیین

	
 فإن المشروعیة، عیوب من عیب على الحتوائھ باطالً  التعیین قرار صدر إذا و •

 التي األعمال أما الباطل، قرارھا سحب سلطة تملك بالتعیین المختصة السلطة



ً  مشروعة تعد فإنھا تعیینھ تم الذي الموظف عن صدرت  الموظف لنظریة تطبیقا
	.الفعلي

	
	
	

	الخدمة أثناء الموظف حركة:  الثالث المبحث •
	

ً  معینة تغییرات للموظف الوظیفیة الحیاة على تطرأ قد •  الوظیفي العمل لمتطلبات طبقا
ً  نقالً  الموظف ینقل فقد العامة، والمصلحة ً  أو نوعیا  خرىأ وظیفة إلى ینتدب أو مكانیا

ً  المواضیع ھذه نبین وسوف إلیھا، إعادتھ تتم أو معینة لمدة 	-	:تباعا
	

	.النقــل: أوالً  •
	

 رىأخ إلى وظیفة من موظفیھا نقل في واسعة تقدیریة سلطة تملك اإلدارة أن األصل •
 تقدیر حریة ولھا وقت أي في تغییره یجوز عام قانوني مركز إلى خضوعھم بحكم

ً  النقل بقرار الطعن في الحق للموظف ولیس ومقتضیاتھ العمل ظروف  للھما قضائیا
ً  عشر خمسة خالل أو التظلم بطریق إال  التي الجھة أمام إبالغھ تاریخ من یوما

	.المختصة التظلمات لجنة أو القرار أصدرت
	

	:النوعي والنقل المكاني النقل فھناك نوعان، والنقل •
	

	:المكاني النقل •
	

 مع آخر إلى مكان من الموظف عمل مكان تغییر یتم أن المكاني بالنقل یقصد •
 لیعم التي الدائرة داخل النقل أكان سواء یمارسھا كان التي الوظیفة لذات ممارستھ
	.خارجھا أم الموظف فیھا

	
	:النوعي النقل •

	



 عیینھت تم التي األصلیة وظیفتھ غیر أخرى وظیفة الموظف إلى یسند أن بھ ویقصد •
 الوحدة داخل في النقل أكان سواء المرتب، أو األقدمیة أو الدرجة حیث من فیھا

	.أخرى إدارة إلى أو فیھا یعمل كان التي اإلداریة
	

 بنقل اإلدارة قرار على بالرقابة اإلداري القضاء دوائر تختص الحالة ھذه وفي •
 ارةاإلد تسعي أن والحتمال الموظف، تلحق سلبیة آثار على القرار النطواء موظفیھا

	.لتأدیبھ مقنعة كوسیلة الموظف معاقبة إلى بالنقل قرارھا وراء من
	

•  ً 	.الندب: ثانیا
	

ً  الموظف إلى یسند أن بالندب یقصد •  یھاف یعمل التي الجھة خارج أخرى وظیفة مؤقتا
	.الوظیفیة بدرجتھ احتفاظھ مع

	
 دارياإل القضاء من معقب دون موظفیھا انتداب بشأن تقدیریة بسلطة اإلدارة وتتمتع •

 سلطتھا استعمال في اإلدارة انحرفت فإذا السلطة، ھذه استعمال إساءة عدم بشرط
 فإن التأدیبي الطریق بغیر الموظف معاقبة إلى بالندب قرارھا وراء من وسعت
	.فیھ الطعن بنظر اإلداري القضاء ویختص التأدیبي القرار بمثابة یعد قرارھا

	
•  ً 	.اإلعارة: ثالثا

	
ً  الموظف توقف ھي اإلعارة •  إدارة لدى آخر بعمل والتحاقھ وظیفتھ أداء عن مؤقتا

ً  الكامل مرتبھ أو مرتبھا ویتقاضى لشروطھا یخضع أخرى  یةمئو نسبة إلیھ مضافا
 واألقدمیة العالقات حیث من األصلیة عملھ بجھة الموظف عالقة بقاء مع معینة

	.والترقیات
	

 طلب على بناء أو المعیرة الجھة من بقرار مدتھا قبل اإلعارة انتھاء على ویترتب •
 وظیفتھ لیشغل المعار الموظف عودة نفسھ، الموظف طلب أو المستعیرة الجھة
	.درجتھ ذات من أخرى وظیفة أي أو شاغرة كانت إذا األصلیة

	
	
	



	.العام الموظف وواجبات حقوق:  الثالث الفصل •
	

 ابلمق وفي واللوائح القوانین في حددھا الحقوق من جملة العام للموظف المشرع كفل •
 نم باعتبارھا یخالفھا ما على االتفاق أو مخالفتھا یجوز ال محددة بواجبات ألزمھ ذلك
 بھا یلتزم التي الواجباتو الحقوق إلى الفصل ھذا في وسنتطرق العام، النظام

	.مبحثین وفي العام الموظف
	

	.العام الموظف حقوق: األول المبحث •
	

•  ً  جملة رعالمش حدد فقد العام للموظف االطمئنان ولتوفیر العامة الوظیفة لفاعلیة تأمینا
 ھو ما ومنھا مالیة طبیعة ذي ھو ما منھا الموظف بھا یتمتع أن یجب التي الحقوق من
ً  نتناولھا أدبیة، طبیعة ذي 	:تباعا

	
o وملحقاتھ المرتب.	

	
o الترقیة	

	
o اإلجازات.	

	
	
	

	.وملحقاتھ المرتب: أوالً  •
	

ً  الموظف یتقاضاه الذي المالي المبلغ بالمرتب یقصد •  وظیفتھ، بمھام القیام نظیر شھریا
 كالمرتب بھ الملحقة األخرى المالیة المزایا كافة المرتب معنى ضمن ویدخل ویحض
	.األخرى والعالوات السكن وعالوة واإلقامة السفر وبدل اإلضافي

	
 في الرئیس السبب ألنھ الموظف حقوق أھم المرتب تقاضي في الموظف حق ویعد •

 منف خاصة، حمایة المشرع علیھ أضفى فقد تلك وألھمیتھ غالباً، بالوظیفة التحاقھ
 المتعلقة المنازعات نظر في غیرھا دون اإلداري القضاء دوائر تختص جھة

	.الموظفون یتقاضاه التي بالمرتبات



	
	-:نوعین إلى العالوات وتقسم •

	
ً  للموظف وتمنح -:الدوریة العالوات •  النقضاء التالي الشھر أول من اعتباراً  سنویا

	.السابقة السنویة العالوة منح أو التعیین تاریخ من سنة
	

 درجة ىإل الموظف ترقیة تمت ولو اعتیادیة بصفة السنویة العالوة الموظف ویستحق •
	.مرضیة بصورة خدمتھ الموظف یؤدي أن اشترط المشرع أن إال’  أخرى

	
ً  مكافأة الموظف منح المشرع أجاز: التشجیعیة العالوة •  درق أقصى بذل على تشجیعا

 ھذه منح یؤثر ال و لھ المقررة الدوریة العالوة تعادل العمل في الجھد من ممكن
	.السنوي موعدھا في الدوریة العالوة منح على وةالعال

	
•  ً 	.الترقیة: ثانیا

	
 نم یكون القانوني مركزه في تغییر من الموظف على یطرأ ما كل بالترقیة یقصد •

	.أقرانھ عن وتمیزه تقدیمھ شأنھ
	

 في للموظف المجال تفسح فھي ومعنویة مادیة مزایا للموظف تحقق والترقیة •
 مالیة درجة على الحصول في طموحھ بذلك فیحقق العلیا المناصب إلى الوصول
	.أھمیة أكثر واختصاصات أكبر

	
•  ً 	.اإلجـازات: ثالثا

	
 الصحیة ظروفھ أن كما نشاطھ، لتجدید العمل عناء من الراحة من لھ البد موظف كل •

	.اإلجازة لطلب تضطره قد واالجتماعیة
	

 ةالراح من فترة الموظف منح األحیان من كثیر في تقتضي العامة المصلحة أن كما •
ً  بعدھا لیعود 	.عملھ لممارسة وكفوءً  نشیطا

	
	.السنویة اإلجازة •



	
ً  تتقرر التي اإلجازة وھي •  نشاط ولتجدید العمل عناء من الراحة أجل من سنویا

	.وظیفتھ تأدیة في كفاءتھ على ینعكس مما الموظف
	

	.الطارئة اإلجازات •
	

ً  تسمى كما العارضة أو الطارئة اإلجازات •  الموظف فیھا ینقطع التي تلك ھي أحیانا
 رؤسائھ الموظف یستأذن أن ویجب الضرورات، علیھ تملیھا ألسباب عملھ عن

	.بالغیاب لھ للترخیص
	
	
	

	.المرضیة اإلجازة •
	

 على الوظیفیة بمھامھ القیام من لیتمكن العام الموظف صحة على الحفاظ المھم من •
 األزمة العنایة یوفر أن المشرع على الواجب من كان ذلك وعلى وجھ، أكمل

 الوجھ على بعملھ قیامھ دون یحول مرض بھ لحق إذا إجازة منحھ خالل من للموظف
	.المطلوب

	
	
	

	العام الموظف واجبات:  الثاني المبحث •
	

ً  معینة مھام یؤدي أن یجب العام الموظف بھا یتمتع التي الحقوق مقابل في •  ضمانا
 من والبد. الموظفین لواجبات المشرع تعرض وقد العامة، الوظیفة سیر لحسن
 واجبات ھي وإنما الحصر، سبیل على محددة لیست الواجبات ھذه أن إلى اإلشارة
 والتي منھا األساسیة على المشرع نص وقد العامة، الوظیفة طبیعة عن ناتجة عامة
ً  سنبینھا 	:تباعا

	
o العمل أداء.	

	



o الرؤساء طاعة.	
	

o واللوائح القوانین احترام.	
	

o الوظیفیة أسرار إفشاء عدم.	
	

o الوظیفة وكرامة شرف على المحافظة.	
	

o آخر عمل وأي الوظیفة بین الجمع جواز عدم.	
	

o للدولة والمناھضة السیاسیة األعمال ممارسة عدم.	
	
	
	

	.العمل أداء: أوالً  •
	

 وفي بنفسھ العمل یؤدي أن ھو الموظف بھ یلتزم الذي والجوھري األول الواجب •
 للموظف یجوز ال العام النظام من الواجب وھذا لذلك، المخصصین والمكان الوقت
ً  المحددة االختصاص بقواعد لتعلقھ فیھ غیره ینیب أو عنھ یتنازل أن 	.قانونا

	
 جھده غایة یبذل وأمانة،وأن بدقة بالعمل الموظف یقوم أن الواجب ھذا من ویتفرع •

ً  فیھ 	.العامة للمصلحة تحقیقا
	

ً  العمل ساعات خالل الموظف عمل یكون أن ویلزم •  أن الواجب ھذا یعنى فال منتجا
 الموظف یكلف أن یجوز كما عمالً، یؤدي أن دون وظیفتھ بمقر الموظف یتواجد
ً  المحددة الرسمیة األوقات غیر في بعمل  أن ھول ذلك العامة المصلحة اقتضت إذا سلفا
	.ذلك مقابل إضافي أجر على یحصل

	
•  ً 	.الرؤساء طاعة: ثانیا

	



 عاتق على تقع التي الھامة الواجبات أحد لرؤسائھ المرؤوس إطاعة واجب ویمثل •
	.نفیذھات وكیفیة األوامر تلقي كیفیة على اإلداري التنظیم نجاح ویتوقف العام الموظف

	
 أساس على یقوم الذي الرآسي التدرج أو اإلداري السلم مناطھا الرآسیة والطاعة •

	.طبقات من یعلوھا لما الموظفین من طبقة كل خضوع
	

 یتعلق بعضھا االختصاصات من مجموعة مرؤوسیھ على الرئیس سلطة وتتضمن •
	.بأعمالھ یتعلق واألخر المرؤوس بشخص

	
 ما منھا االختصاصات من الكثیر مرؤوسیھ أشخاص على الرئیس سلطة تتضمن •

 عمالأل مرؤوسیھ تخصیص في الرئیس وحق واالختیار التعیین في بالحق یتعلق
	.علیھم التأدیبیة العقوبات وإیقاع وترقیتھم نقلھم أو معینھ

	
 إصدار طریق عن مرؤوسیھ توجیھ في حقھ فتتضمن مرؤوسیھ أعمال على سلطة أما •

 األعمال لھذه تنفیذھم مراقبة وسلطة أعمالھم ممارسة قبل إلیھم والتوجیھات األوامر
 الملزمة والتعلیمات األوامر إصدار سلطة الرئیس فیملك علیھا، والتعقیب
	.للمرؤوسین

	
 إال استمرارھا وضرورة العامة الوظیفة طبیعة تملیھ مفروض أمر الموظف وطاعة •

 إلى تمتد وال وحده بالعمل یتعلق ما على مقصورة تكون أن یجب الطاعة ھذه أن
 أداء على تؤثر الخاصة الحیاة كانت إذا إال للموظف الخاصة كالحیاة خارجھ
	.لعملھ الموظف

	
 أو الوزارة نفس في المباشرین رؤسائھ عن للموظف صادراً  األمر یكون أن ویجب •

 أعلى آخر موظف من إلیھ الصادر األمر یتجاھل أن وللموظف. اإلدارة أو المصلحة
	.مباشرة غیر أو مباشرة رئاسیة صلھ أي بھ تربطھ ال لكن درجھ منھ

	
 غیر كانت فإذا للطاعة محالً  تكون حتى مشروعھ تكون أن یجب األوامر ھذه أن إال •

 ما أن إلى كتابھ رئیسھ نبھ إذا إال بتنفیذھا ملزم غیر الموظف أن فاألصل مشروعھ
 موقفھ على الرئیس أصر فإذا المشروعیة، مبدأ مع تتعارض أوامر من إلیھ أصدره



ً  یكون الحالة ھذه ففي أوامره، تنفیذ وطلب كتابة  ذهبھ التقید الموظف على واجبا
	.األوامر ھذه تنفیذ عن الناتجة المسؤولیة الرئیس ویتحمل التعلیمات

	
 في الصادر 634 رقم الفرنسي التوظیف قانون في الفرنسي المشرع أن نجد بینما •

 الرئیس من الصادرة التعلیمات لجمیع االمتثال ضرورة أكد 1983 یولیو 13
 شأنھا من كان إذا إال مشروعھ غیر مراألوا ھذه كانت لو حتى موظفیھ، إلى اإلداري

ً  تھدیداً  العامة المصلحة تھدد أن  یدالعد في الفرنسي الدولة مجلس أكده ما وھذا. جسیما
	.أحكامھ من

	
 ولیس جریمة بارتكاب مرؤوسیھ أحد یكلف أن للرئیس لیس األحوال جمیع وفى •

 جریمة ارتكاب على ینطوي انھ یعلم كان إذا إلیھ الموجھ األمر یطیع أن للمرؤوس
 ناعاالمت واجبھ من بل الرئیس حق فمن الشأن، بھذا للقانون بجھلھ یدفع أن لھ ولیس
 لیةللمسؤو تعرض وإال القانون، علیھا یعاقب جریمة تشكل التي األوامر تنفیذ عن

	.التأدیبیة مسئولیتھ عن فضالً  الجنائیة
	

 بآداب وتمسكھ رؤسائھ الموظف احترام ھو آخر التزام الطاعة واجب من ویتفرع •
 مشاعره عن المرؤوس تعبیر حریة من یحد االلتزام وھذا مخاطبتھم، في اللیاقة
	.وأفكاره

	
 وحرمة رؤسائھ كرامة على للمحافظة الالزمة بالحدود یتقید أن یجب فالموظف •

 قولت. معینھ مسألة بشأن ومقترحاتھ آرائھ ابدأ على مجبراً  نفسھ یجد عندما الوظیفة
 عندما أخالقیة، فضیلة الطاعة أن«  الشأن ھذا في	catherine(كاترین( األستاذة
ً  فیجب شخصیھ، تضحیات بطلب األمر یتعلق  مسكمت وقیم آراء عن التنازل أحیانا
ً  یتم وھذا اإلرادة على السیطرة على والتدریب بھا 	.»	بالقسوة أحیانا

	
•  ً 	:واللوائح القوانین احترام: ثالثا

	
 الدستور احترام ذلك فیشمل الواسع بمعناه القانون احترام بواجب الموظف یلتزم •

	.الرآسیة واألوامر والتعلیمات واللوائح
	



 وأ بالذات الموظف على یحظر فانھ العام الموظف على بالمحظورات یتعلق فیما أما •
 أو القوانین بمقتضى المحرمة أو المحظورة األعمال من عمل بأي یقوم أن بالواسطة
	.بھا المعمول األنظمة أو اللوائح

	
 الجنائیةو التأدیبیة للمسئولیة نفسھ یعرض فانھ الواجب ھذا الموظف مخالفة حالة وفى •

	.شروطھا توافرت ما إذا
	

•  ً 	.الوظیفة أسرار إفشاء عدم: رابعا
	

 صلحةالم تمس بمسائل بعضھا یتعلق وأسرار أمور على وظیفتھ بحكم الموظف یطلع •
 صلحةبم یتعلق وبعضھا والسیاسیة واالقتصادیة العسكریة كاألسرار للدولة العامة
	.الخاصة وحیاتھم األفراد

	
ً  االلتزام ھذا ویبقى األسرار ھذه إفشاء بعدم الموظف یلتزم الحالتین وفى •  حتى ساریا

	.العام الموظف خدمة انتھاء بعد
	

ً  صار أو سریتھ الموضوع فقد إذا الواجب ھذا ویزول •  اءإللغ أو بطبیعتھ، معروفا
 أذن أو السر بإفشاء المختصة السلطات سمحت أو.  السریة ھذه فرض الذي األمر
	.جریمة ارتكاب منع السر إذاعة شأن من كان إذا أو بإفشائھ السر صاحب

	
 ولیةوالمسؤ التأدیبیة للمسؤولیة تعرضھ الواجب لھذا الموظف مخالفھ على ویترتب •

	.العراقي العقوبات قانون بنص جریمة الوظیفة أسرار إفشاء یشكل إذا الجنائیة
	

•  ً 	.الوظیفة وكرامة شرف على المحافظة: خامسا
	

 فى بواجباتھ االخالل على الموظف مسؤولیة قصر عدم على التشریعات حرصت •
 الخاصة الحیاة فى وتصرفاتھ سلوكھ فى تتدخل اخذت انما الوظیفة، نطاق داخل
	.العامة الوظیفة وكرامة بشرف مایخل كل لتمنع والعامة

	
 والریبة الشبھات مواطن عن الموظف یبعد أن المحظورات ھذه من المشرع وغایة •

	.الحصر ال المثال سبیل على وردت محظورات وھى



	
•  ً 	.آخر عمل وأي الوظیفة بین الجمع جواز عدم: سادسا

	
•  ً  الخدمة قانون في المشرع حظر وكفائھ بدقھ عملھ وأداء الموظف نشاط على حفاظا

 تالمؤھال لذوى فیھا یجوز التي األحوال في اال عمل وأي الوظیفة بین الجمع المدنیة
	.الرسمي العمل أوقات غیر في المھن ھذه مزاولة والعلمیة المھنیة

	
	
	

	العام الموظف تأدیب:  الرابع الفصل •
	

ً  یجازى أو یعاقب أن البد الوظیفة، واجبات من بواجب العام الموظف اخل إذا • 	.تأدیبیا
	

	التأدیبیة الجریمة مفھوم:  األول المبحث •
	

ً  المشرع یضع ال العادة في •  ریمةالج في الشان ھو كما التأدیبیة للجریمة محدداً  تعرفا
ً  ویكتفي الجنائیة  جبی موظف كل أن على وینص والمحظورات الوجبات بإیراد غالبا

	.بھا یخل ما كل عن ویمتنع الواجبات بھذه یلتزم أن
	

 لىإ یعود التأدیبیة المخالفات على الجریمة وصف إضفاء في المشرع خشیة ولعل •
	:الجنائي المجال في الجریمة وبین بینھا یحصل قد الذي التشابھ

	
 محمد مغاورى الدكتور عرف فقد المجال ھذا في النقص سد قد جانبھ من الفقھ لكن •

 ماب مقتضاھا على الخروج أو وظیفي بواجب إخالل بأنھا التأدیبیة الجریمة شاھین
	.علیھا ینعكس

	
ً  الطماوى االستاذ وعرفھا • ً  تعریفا  لعاملا یرتكبھ امتناع أو فعل كل انھا: « فقال مقاربا

 كل بانھا عثمان محمد مختار محمد االستاذ عرفھا كما ،« منصبھ واجبات ویجافى
 ملالعا من یصدر الواجب لمقتضى أو قانونیة لقاعدة مخالف فعل عن امتناع أو فعل
	.مقبول عذر بغیر علیھا ینعكس مما خارجھا أو الوظیفة اداء اثناء

	



 بوصفھا االرادة دور الى االشارة من خالیة جاءت قد التعاریف ھذه ان المالحظ ومن •
 ول االتجاه ھذا وان بدونھ الجریمة تقوم ان الیمكن التأدیبیة الجریمة اركان من ركن
ً  اصبح ً  اتجاھا  النیھ بسیئ الموظفین من النیة حسن مساواه الى سیؤدى فانھ عاما
ً  اً اثر یترك مما التأدیبیة للمساءلة العشوائى التطبیق الى یقود ذلك ان والشك  سلبیا
	.المرفق فى العمل على

	
 وظفالم عن یصدر إرادي امتناع أو فعل كل بأنھا التأدیبیة الجریمة تعریف ویمكننا •

 یفالتعر فھذا القانون علیھا ینص التي الوظیفة واجبات من بواجب اإلخالل شانة من
 وشرعي ومعنوي مادي ركن من كافة التأدیبیة الجریمة أركان جنباتھ بین یجمع
	.الصفة وركن

	
	:التأدیبي اآلثم أو الخطأ: أوال •

	
 في الشان ھو كما بنص إال عقوبة وال جریمة ال لقاعدة یخضع ال التأدیبي الخطأ •

 واجبب منھ أخالالً  یعتبر ما كل في الواقع یتجنب أن علیھ فالموظف الجنائیة الجریمة
 یكونو سلبي بفعل كان أو ایجابي بفعل اإلخالل ھذا كان سوا الوظیفیة الواجبات من
ً  الخطأ ھذا 	.ال أم ضرر عنھ نتج سواء اإلداریة المسوؤلیة لقیام مستوجبا

	
ً  یكون فالضرر •  بالصالح إخالالً  باعتباره الوظیفة بواجبات لإلخالل اثر لكونھ مفترضا

	.العام
	

ً  خطأ یشكل الموظف فعل كان إذا ما تقدیر أما •  عن یخرج ال فاألمر ال أم تأدیبیا
	.المنحرف الموظف سلوك قیاس في الفقھ إلیھما استند معیارین

	
 المخطئ الموظف سلوك إلى ینظر أن ومضمونة شخصي بمعیار یقاس قد فالخطأ •

 لكت مثل في منھ المعتاد دون سلوكھ كان إذا مخطئا فیعتبر معینة ظروف في ویوزن
 العمل في الدائب النشیط الموظف یجعل فھو منتقد المعیار ھذا أن والشك الظروف
 إخاللھ عن یسال فال المھمل الموظف أما منھ المعتاد غیر الیسیر اھمالة على یؤاخذ
 ھذا على االعتماد معھا یمكن ال غریبة نتیجة وھذه معتاد إھمالھ دام ما بواجبھ
 لىإ فیھ فینظر الموضوعي المعیار وھو األخر المعیار أما الموظف قیاس في المعیار
 في المعتاد، الموظف سلوك من المألوف وفق ویقاس الموظف ارتكبھ الذي الفعل
 ھذا عن خرج إذا مخطأ الموظف فیعتبر سلوكھ قیاس یراد الذي الموظف فئة ذات



ً  فیھ العمل السائد ھو المعیار وھذا المألوف  یارمع الموضوعي فالمعیار ، وقضاء فقھا
 الموظف ناحیة من التصرف فیھا صدر التي الظروف التطبیق في یراعى واقعي
 الزمان ناحیة ومن وجنسھ الصحیة وحالتھ الموظف سن حیث من بالفعل قام الذي

 تأحاط التي الظروف نفس بھ أحاطت المعتاد الموظف أن وافتراض والبیئة والمكان
 تصرف كان فإذا األساس ھذا في التصرف ویوزن إلیھ الخطأ ینسب الذي الموظف
 لو أما األخیر على مسؤولیة فال المخطئ الموظف لتصرف مشابھا المعتاد الموظف
ً  یعتبر الموظف فان العكس حصل  المعیارف التأدیبیة، المسألة یستوجب لخطأ مرتكبا

ً  معیار یعد لم الموضوعي ً  موضوعیا  انھ إال األساس في موضوعي فھو خالصا
 وھذا علیھ االعتماد یتعین الذي المخطئ الموظف ظروف یقیس عندما شخصي
 متىو الوظیفیة لواجباتھ مخالفا الموظف یعتبر متى تقریر على األقدر ھو المعیار
ً  مساءلتھ یمكن 	.تأدیبیا

	
•  ً 	:الجنائیة والجریمة التأدیبیة الجریمة بین التمییز: ثانیا

	
 الطبیعة حیث من الجنائي المجال في الجریمة عن التأدیبیة الجریمة تختلف •

	.واألركان
	

 ماب الجنائي النظام في الجریمة عن التأدیبیة الجریمة بھ تتمیز ما نوجز أن ویمكن •
	:یلي

	
	:األشخاص حیث من •

	
 فموظ ارتكبھ قد علیھ المعاقب الفعل یكون أن التأدیبیة الجریمة لوقوع یشترط •

	.وظیفیة برابطھ اإلدارةب مرتبط
	

 ئفةبطا یتعلق انھ اى«  طائفي«  نظام التأدیب نظام بان القول إلى الفقھ مادعى وھذا •
	.الشمول و بالعمومیھ یتصف الذي العقابي النظام عكس على المجتمع في

	
	:للجریمة المكونة األفعال حیث من •

	



 ال«  دألمب تخضع ال فھي لذلك الحصر سبیل على محدده لیست التأدیبیة الجرائم أن •
 على الخروج و الوظیفة بكرامة اإلخالل مددھا إنما و«  بنص إال عقوبة و جریمة

	.اإلدارة لتقریر خاضع عدمھ من الجریمة قیام وتقریر الواجب مقتضیات
	

	.الحصر سبیل على فحدده الجنائى المجال فى الجریمھ اما •
	

	:الھدف حیث من •
	

 امھالع المرافق سیر وضمان العمالھم الموظفین اداء حسن الى التادیبى النظام یھدف •
 وضمان كلھ المجتمع بحمایة یتعلق فاالمر الجنائى النظام فى اما. واطراد بانتظام
	.وامنھ استقراره

	
	:المسؤولیھ حیث من.4 •

	
 ءإعفا فان المسؤولیة، حیث من الجنائیة الجریمة عن التأدیبیة الجریمة تستقل •

 نم یمنع ال إلیھ المنسوبة الجنائیة التھمھ وإلغاء الجنائیة المسؤولیة من الموظف
ً  مساءلتھ ً  التأدیبیة فالمخالفة ، تأدیبیا  ھمةالت عن مستقلة ذاتھا على قائمة أساسا
 قاللاالست وھذا ومقتضیاتھا، وظیفتھ لواجبات العام الموظف مخالفة قوامھا الجنائیة،
ً  یسأل قد فالموظف الجریمتین، بین ارتباط ھناك كان ولو حتى قائم  مخالفتھل تأدیبیا

 أن حین في العامة، الوظیفة ومقتضیات اإلداري العرف أو التشریعیة النصوص
ً  الفاعل خالف إذ إال تتقوم ال الجنائیة الجریمة ً  نصا 	.تشریعیا

	
	-:المفروض العقاب نوع حیث من •

	
 عبإیقا ویكون ومتعلقاتھ، الموظف بمركز بالمساس بتعلق التأدیبي العقاب أن •

ً  محددة وأثارھا الحصر، سبیل على محددة الجزاءات من مجموعة  النظام في أما سلفا
 وللقاضي مالھ، أو حیاتھ أو الشخص بحریة بالمساس یتعلق العقاب فإن الجنائي
ً  بھا المسموح الحدود في المنظورة الواقعة وفق العقوبة تقدیر في الحریة 	.قانونا

	
	:اإلجراءات ثحی من •

	



 اإلجراءات حیث من الجنائي، المجال في الجریمة في التأدیبیة الجریمة تتمیز •
 الجزاء إیقاع وحتى عنھا ومساءلتھ للجریمة الموظف ارتكاب منذ اتباعھا الواجب
	.والموظفین العامة بالوظیفة خاصة قوانین تنظمھا اإلجراءات وھذه علیھ،

	
 العامة القوانین تنظمھا التي الخاصة أصولھا فلھا الجنائي المجال في الجریمة أما •

	.المدنیة المرافعات وقانون الجنائیة اإلجراءات كقانون
	

 الجریمتین بین والصلة الترابط نوع وجود تنفي ال السابقة االختالفات أن غال •
 یجبو القانون علیھ یعاقب شاذ سلوك عن عبارة فالجریمتان والجنائیة، التأدیبیة
ً  تجنبھ 	.لمناسبا والعقاب للمساءلة نفسھ بعرض یرتكبھ ومن العامة، للمصلحة تحقیقا

	
 ىوأخر تأدیبیة جریمة جریمتین یشكل قد الموظف إلى المنسوب السلوك ھذا أن كما •

 الفعل بوقوع قیتعل فیما إال الجنائیة بالمحاكمة تتقید ال التأدیبیة المساءلة ولكن جنائیة،
 الع بعض تعتبر قد ذلك عن وفضالً  وقوعھ، عدم أو الموظف من للجریمة المكون
	.الجنائي المجال في للعقوبات تكمیلیة عقوبة بمثابة التأدیبیة عقوبات

	
	
	

	التأدیبیة الجریمة أركان:  الثاني المبحث •
	

 ذاھبم ذلك في ولھم عامة بصورة التأدیبیة الجریمة أركان تحدید في الفقھاء اختلف •
	.الخاص رأیھ فقیھ لكل فكان كثیرة

	
 الموظف ھما عنصرین على تقوم التأدیبیة الجریمة أن إلى الطماوي األستاذ فذھب •

	.اإلداري الذنب أو والخطأ
	

 ھما ركنین على تقوم التأدیبیة الجریمة أن إلى الحلو راغب ماجد األستاذ وذھب •
	.المعنوي والركن المادي الركن

	
 أو أركان ةثالث على تقوم التأدیبیة مةالجری أن إلى حسن الفتاح عبد األستاذ ذھب بینما •

	.الصفة ونصر المعنوي والعنصر المادي العنصر عناصر



	
 ھي أخرى جریمة أي في األركان نفس ھي التأدیبیة الجریمة أركان أن والراجح •

 ھاب تتمیز التي الخاصة وللطبیعة المعنوي والركن المادي والركن الشرعي الركن
	.الصفة ركن فیھا الرابع الركن یكون التأدیبیة الجریمة

	
	:المادي الركن: اوال •

	
 أي قیام عدم في خالف ةال الخارجي ومظھرھا الجریمة بمادیات الركن ھذا یتعلق •

	.الركن ھذا توافر دون تأدیبیة أو جریمة
	

 نظ العمل في رئیس على ارتداء بشكل كان لو كما إیجابي، بمسلك تمثل كان سواء •
	.الطاعة واجب رئاسي أمر تنفیذ عن كاالمتناع سلبي بمسلك أو

	
ً  الموظف فعل یكون ولكي • ً  محدداً  یكون أن یجب التأدیبیة للمساءلة مسوغا  فال وثابتا

 النعوت أو العامة التھومات فإن لذلك الشائعات، أو للظن استناداً  المادي للركن قیام
	.الركن لھذا مكونة تعتبر یمكن ال المرسلة

	
ً  مظھراً  التفكیر ھذا یتخذھا أن دون التفكیر مجرد أن كما • ً  خارجیا  یشكل ال ملموسا

	.التأدیبیة المساءلة تجیز مخالفة
	

 عاقبی وال الجریمة، تنفیذ وسائل إعداد في تتمثل التي التحضیریة األعمال أن كما •
	.مستقلة تأدیبیة جریمة ذاتھ حد في تعتبر قد إنھا إال علیھا

	
	:المعنوي الركن: ثانیا •

	
 یشكل الذي الترك أو الفعل یرتكب الذي للموظف اآلثمة اإلرادة ھو المعنوي الركن •

 الموظف بیرتك أن التأدیبیة للمساءلة یكفي وال ومقتضیاتھا، الوظیفة بواجبات إخالالً 
 تجھی واع نفسي عنصر یتوافر أن یجب وإنما وظیفي، لواجب مخالفة منھ یعتبر ما
	.المعنوي الركن أو اآلثمة اإلرادة ھو العنصر وھذا االمتناع أو الفعل ارتكاب إلى

	



 ریمةج في عنھ العمدیة الجریمة في یختلف التأدیبیة الجریمة في المعنوي والركن •
ً  الموظف یحیط أن یكفى ال العمدیة الجریمة ففي الخطأ  وإنما بھیرتك الذي بالفعل علما
	.تصرفھ على المترتبة النتیجة تحقیق یقصر أن یجب

	
 تقصیر في المعنوي الركن فیتمثل الخطأ جریمة أو العمدیة غیر الجریمة في أما •

 ویكون الوظیفیة، واجباتھ لداء الالزمین والحذر الحیطة اتخاذه وعدم الموظف
	.یھعل المترتبة النتیجة في الرغبة دون العمل ارتكاب إلى الموظف إرادة بانصراف

	
 إذاف المعنوي الركن توافر من تأدیبیة أو جنائیة كانت سواء الجریمة الرتكاب والبد •

 رئاسي أمر أو إكراه أو مرض أو قاھرة لقوة الموظف إرادة انعدمت بأن تخلفت
	.للجریمة قیام فال مكتوب

	
 في التأدیبي المجال في المعنوي الركن توافر ضرورة إلى ذھب البعض أن غیر •

 وجرمھا المشرع حددھا التي األخطاء مجال وفي المقننة، التأدیبیة الجرائم بعض
	.خاصة بنصوص

	
 ال اآلثمة فاإلرادة الحصر، سبیل على المشرع یصنعھا لم أخرى جرائم في انھ إال •

	.شرعي عذر دون االمتناع أو الفعل ارتكب قد الموظف أن من أكثر تعنى
	

ً  یحاسب فین تتطلب التادیبیة المساءلة ان ھو الصائب الرأي أن إال • ً ووعی غدراكا  لما ا
ً  الفعل یكون أن التأدیبیة الجریمة لقیام یلزم بأن قیل لذلك فھیقتر  إرادة ىإل راجعا
ً  العامل ً  أو إیجابا 	.سلبا

	
	:الشرعي الركن: ثالثا •

	
 والبد ھ،ب المشروعیة عدم صفة وتعلق للجرائم الفعل بخضوع الشرعي الركن یتعلق •

 وإنما الحصر، سبیل على محددة لیست التأدیبي للذنب المكونة األفعال بأن القول من
 لالقو إلى البعض دعا ما وھذا غیر، ال ومقتضایتھا الوظیفة بواجبات اإلخالل مردھا

	.الشرعي نالرك فیھا یتوافر وال الجرائم شرعیة لمبدأ تخضع ال التأدیبیة بأنٮالجریمة
	



 يف الجرائم لشرعیة بالقیاس غیرھا ھي التأدیبیة الجرائم شرعیة أن المالحظ أن إال •
	.»	بنص إال عقوبة وال جریمة«  لمبدأ الخضوع حیث الجنائي المجال

	
 والواجبات القواعد خالف ما إذا یعاقب الموظف أن التأدیبیة الجرائم في فالمبدأ •

	.والتعلیمات واألنظمة القوانین في علیھا المنصوص الوظیفیة
	

 الجرائم مجال في فالمشروعیة المشروعیة، لمبدأ خضوعھا عدم ذلك یعني وال •
 إلداريا القضاء أحكام فیھا تلعب وإنما القانونیة النصوص على تقتصر ال التأدیبیة

	.القانونیة النصوص دور یفوق كبیراً  دوراً 
	

 أحكامو بھا اإلخالل عند وتعاقب الوظیفیة الواجبات تحدد التي القانونیة فالنصوص •
 رعیةش مبدأ لتقریر كفیلة النصوص ھذه تطبیق على رقابتھا تمارس التي القضاء
	.التأدیبیة الجرائم

	
 قرار كأي – التأدیبي الجزاء أن: « المصریة اإلداري القضاء محكمة نقول ذلك وفي •

 مةالجری ھو التأدیبي الجزاء في والسبب ن یبرره سبب على یقوم أن یجب -إداري
 قح في لیحدث العامة بسلطتھ التدخل إلى اإلداري الرئیس تدفع التي التأدیبیة
ً  مركزاً  الموظف ً  قانونیا  يھ عامة مصلحة ابتغاء علیھ یوقعھا التي العقوبة ھو معینا
 قالتحق ھو -السبب ناحیة – الناحیة ھذه من النزاع مشار یكون وقد العمل، سیر حسن
 لىع األفعال لھذه القانوني التكییف أو الموظف، إلى المنسوبة األفعال قیام صحة من

ً  التأدیبیة الجریمة تكون وھل حصولھا، فرض  نأ في شك من ولیس للقانون، طبقا
 محددة سلطة ھي بل تقدیریة، سلطة لیست تلك أو الناحیة ھذه في اإلدارة سلطة
	.«بقیوده مقیدة القانون بحدود

	
 رائمالج یعدد لم المشرع أن: « بقولھا اللیبیة العلیا المحكمة قضت االتجاه ذات وفي •

 ال لمبدأ یرةاألخ تخضع حیث الجنائیة الجرائم في فعل اكم الحصر علٮسبیل التأدیبیة
 ھذهو تقدیرھا في واسعة حریة التأدیب لسلطة ترك وإنما بنض، إال عقوبة وال جریمة
ً  وواسعة فعالة قضائیة رقابة یقابلھا أن یجب الحریة  يف السبب ركن لجدیة ضمانا
	.»	اإلداري القرار

	
	:الصفة ركن: رابعا •



	
 یبیةالتأد الجریمة قیام یمكن ال الذي الرابع الركن ھو الشخصي الركن أو الصفة ركن •

 مأ كانت جنائیة الجرائم في سواھا دون التأدیبیة الجرائم في الزم شرط وھو بدونھ،
 إلدارةا بجھة المرتبطین العاملین أحد من للجریمة المكون الفعل یقع أن بد مدنیة،فال
	.وظیفیة برابطة

	
 الظاھر، أو الفعلي الموظف من تصدر التي األفعال حول سؤال المجال ھذا في ویثار •

ً  تدخل شخص وھو  مظھر متخذاً  عامة وظیفة اختصاصات ممارسة في للقانون خالفا
ً  مساءلتھ یجوز فھل المختص، القانوني الموظف 	.؟ الحالة ھذه مثل في تأدیبیا

	
ً  بینا كما القاعدة أن القول من البد السؤال ھذا على اإلجابة قبل •  یجوز ال أنھ سابقا

 نونیكو بذلك ألنھم قانونیة، غیر بصورة علمة وظیفة یتولوا أن العادیین لألفراد
 ثناءً است الفعلي الموظف حالة في إال باطلة، تعد تصرفاتھم وجمیع لھا مغتصبین

 ً  یضطر عندما والثورات الحروب ظروف في العامة المرافق سیر دوام على حفاظا
ً  أو السلطة، من أذن بدون المرفق إدارة إلى األفراد  أمام الظاھر الوضع على حفاظا
 شكلال یتخذ لم بالتعیین أمر على بناءً  معینة وظیفة الشخص یشغل عندما الجمھور
 كموظف صفتھ انتھاء رغم الوظیفة یشغل استمراره أو لصدوره المطلوب القانوني
 العمل واستقرار اختصاصاتھ الموظف تجاوز عن اإلدارة سكوت حالة في أو عام،
	.ذلك على

	
 كمنح علیةالف للوظیفة القانونیة اآلثار ببعض والفقھ القضاء اعترف الحاالت ھذه ففي •

ً  الفعلي الموظف 	.النیة حسن كان إذا لعملھ إدائھ مقابل راتبا
	

 ،الشأن بھذا فقھي خالف ثار فقد تأدیبیاً، الفعلي الموظف مساءلة إمكانیة حول أما •
 الموظف التزامات من أقل الفعلي الموظف التزامات أن إلى الفقھ من جانب فذھب

 افإذ مسلكة، ال عادیة مسؤولیتھ ألن التأدیبیة للجزاءات یخضع ال وأنھ الرسمي،
 بشأن المراجعة فإن والتھدید، والعنف بالقوة العمل زاول أو شخصي خطأ صدر

	.مدنیة أو جنائي العادیة المحاكم اختصاص من ھي تصرفاتھ
	

 الجانب أما تأدیبیاً، الفعلي الموظف مساءلة تصور الرأي ھذا حسب یمكن ال لذلك •
 مھ األول القطاع قطاعین تضم الفعلي الموظف نظریة أن إلى فذھب الفقھ من األخر

. اتوالثور واألزمات الحرب أوقات اى االستثنائیھ، األوقات فى الفعلیون الموظفین



ً  فرداً  الوظیفة تولى من یكون الحالھ ھذه وفى  نع تأدیبیا مساءلتھ تجوز ال عادیا
	.للوظیفھ شغلھ اثناء اعمالھ

	
ً  یمارسون الذین الفعلیون الموظفون فھم الثانى القطاع اما • ً  اختصاصا  فى معینا

 ستمراراال حالة أو بالوظیفھ الصلة انقطاع أو التعیین بطالن بسبب العادیھ، الظروف
 فھؤالء. الظاھر الموظف اختصاص عن االدارة سكون أو لعملا فى المشروع غیر

 مھجری بشكل الوظیفھ ممارسة فى أخطاء من منھم یقع وما التأدیب ألحكام یخضعون
	.تأدیبیھ

	
 األفراد على إال یسري ال التأدیب نظام ان ذلك االصوب ھو الراى ھذا ان ونرى •

ً  یكون ال الفعلى والموظف وظیفیھ برابطھ االداره مع المرتبطین  لعالقھا بھذه مرتبطا
	.االستثنائیة الظروف ظل في

	
 مسؤولیة مناط أن«  العلیا اإلداریة المحكمة فقالت الرأي ھذا اإلداري القضاء أید وقد •

 الموظف لكون اثر وال المخالفة ھذه وتتحقق العامة، بالواجبات اإلخالل الموظف
ً  اإلخالل منھ وقع الذي ً  مادام ال، أم الوظیفة شروط مستوفیا  یلكأص فعالً  بعملھ قائما
 إسناد ظروف عن النظر یقطع یؤدیھ عمل في منھ مطلوبة األمانة أن إذ.منتدب أو

 لیھ،ع المترتبة بالمسئولیة اإلخالل عن یمحو أو بھذا، اإلخالل یبیح وال إلیھ، العمل
 للقیام الموظف تطوع أن كما اختصاصاتھ، بھ أنیطت الذي العمل في إحالتھ عدم
	.»	أخطائھ عن المسؤولیة من یعفیھ ال أخر موظف بعمل


