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 ــيبـأديـتـال ظامــنــال

 يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو المساس باالنضباط وكل خطأ 

تكبه لعقوبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرأو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة 

 .، بالمتابعات الجزائيةعند االقتضاء تأديبية دون المساس

  يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ والظروف التي

مصلحة وكذا الضرر الذي ، والنتائج المترتبة على سير ال، ومسؤولية الموظف المعنيفيها تكبترا

 .لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام

  التأديبية السلطة التي لها صالحيات التعيين اإلجراءاتتتخذ. 

 الخـــاصـــة بـــالـــمـــوظـفــيــن  ةــديبي تأــات الــوبـقـعــال

 :درجات ( 4)خطاء المرتكبة إلى أربع ألتصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة ا  

 .                                                     التنبيه - :األولىالدرجة  -1

 .اإلنذار الكتابي -                               

 .التوبيخ -                               

 .        أيام( 3)إلى ثالثة ( 1)التوقيف عن العمل من يوم  - :ةـالدرجة الثاني -2 

 .الشطب من قائمة التأهيل -                               

 . أيام( 8)ثمانية  إلى( 4)التوقيف عن العمل من أربعة  - :ةـالثـالثالدرجة  -3

 . التنزيل من درجة إلى درجتين -                                

 .النقل اإلجباري -                                

 .التنزيل إلى الرتبة الرابعة مباشرة -: الرابعةالدرجة  -4

 .التسريح -                       
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 رجة االولى تتخذ السلطة التي لها صالحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الد

 .ا على توضيحات كتابية من المعنيوالثانية بعد حصوله

 جة الثالثة والرابعة بقرار مبرر تتخذ السلطة التي لها صالحيات التعيين العقوبات من الدر 

 ، المجتمعة كمجلس دارية المتساوية األعضاء المختصةبعد أخذ الراي الملزم من اللجنة اإل

( 44)يتعدى خمسة وأربعين  القضية المطروحة عليها في أجل الي ، والتي يجب أن تبت فتأديبي

 .يوما ابتداء من تاريخ إخطارها

 في  السلطة التي لها صالحيات التعيينقرير مبرر من ت، بيجب أن يخطر المجلس التأديبي ،

المنسوب إلى يسقط الخطأ  ،اريخ معاينة الخطأيوما ابتداء من ت( 44)أجل ال يتعدى خمسة وأربعين 

 .هذا األجل الموظف بانقضاء

  يحق للموظف الذي تعرض الى إجراء تأديبي أن يبلغ باألخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع

  .تداء من تحريك الدعوى التأديبيةيوما اب( 14)على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر 

 المجتمعة كمجلس  األعضاءدارية المتساوية إلجنة ايجب على الموظف الذي يحال على الل

 .ذلكإال إذا حالت قوة قاهرة دون  شخصيا،تأديبي المثول 

  .وصل استالم ، بالبريد الموصي عليه معيوما على األقل( 14)بل خمسة عشر يبلغ بتاريخ مثوله ق

يمكن للموظف، في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة المتساوية األعضاء 

 .مدافعهتمثيله من قبل  تأديبي،المختصة المجتمعة كمجلس 

أو حالة رفض التبرير المقدم من  ،موظف الذي استدعي بطريقة قانونيةفي حالة عدم حضور ال

 .أديبيةقبله تستمر المتابعة الت

 أن يستحضر شهودا ويحق له أن يستعين  قديم مالحظات كتابية أو شفوية أويمكن للموظف ت

 .افع مخول أو موظف يختاره بنفسيهبمد

 ة األعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي، في جلسات مغلقةتتداول اللجنة اإلدارية المتساوي، 

 .س التأديبي مبررةيجب أن تكون قرارات المجل

  يمكن اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح

 .قبل البت في القضية المطروحة التعيين،تحقيق إداري من السلطة التي لها سلطة صالحيات 
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 أيام ( 8)نية ، في أجل ال يتعدى ثمالقرار المتضمن العقوبة التأديبيةيبلغ الموظف المعني با

 .اإلداري ه، ويحفظ في ملفمن تاريخ اتخاذ هذا القرار ابتداءا

  ، في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما ، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة

 .التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا تقوم السلطة التي لها صالحيات

راتبه الرئيسي  أعاله، نصفيتقاضى المعني خالل فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة 

 .العائليوكذا مجمل المنح ذات الطابع 

أو إذا تمت  الرابعة،إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة 

المتساوية األعضاء في اآلجال  تبرئته من األعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة اإلدارية

  .راتبهيسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي خصم من  المحددة،

  يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعة متابعات جزائية ال تسمح ببقائه في منصبه. 

االبقاء أشهر ،ابتداء من تاريخ التوقيف من ( 6)ويمكن أن يستفيد خالل مدة ال تتجاوز ستة 

 .ى جزء من الراتب ال يتعدى النصفعل

ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية ، وفي كل األحوال ال تسوى وضعيته 

 . االدارية إال بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا 

 ة أو الرابعة ،أن يقدم تظلما يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالث

 .د ابتداء من تاريخ تبليغ القرارأمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واح

  يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة األولى أو الثانية أن يطلب إعادة االعتبار

 .العقوبةبعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار  التعيين،من السلطة التي لها صالحيات 

بعد مرور سنتين من  القانون،بقوة  االعتبار تكون إعادة جديدة،إذا لم يتعرض الموظف لعقوبة 

 .المعنيوفي حالة إعادة االعتبار يمحى كل أثر للعقوبة من ملف  العقوبة،تاريخ اتخاذ قرار 

 

 ةــهنيــمـــطاء الــــألخا

 :األخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي تصنف   

  .األولىأخطاء من الدرجة  -    

  .أخطاء من الدرجة الثانية -    
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  .أخطاء من الدرجة الثالثة -    

 .أخطاء من الدرجة الرابعة -    

  كن أن العام يمتعتبر على وجه الخصوص ، أخطاء من الدرجة االولى كل إخالل االنضباط

 .يمس بالسير الحسن للمصالح

  أخطاء من الدرجة الثانية األعمال التي يقوم من خاللها  الخصوص،تعتبر على وجه

  :يأتيالموظف بما 

 .اإلدارةمن المستخدمين أو أمالك المساس سهوا أو إهماال بأ -1

  االخالل بالواجبات القانونية األساسية  -2

  التي يقوم من خاللها  األعمالأخطاء من الدرجة الثالثة  الخصوص،تعتبر على وجه

  :يليالموظف بما 

  .اإلداريةتحويل غير قانوني للوثائق  -1

 .الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خالل تأدية مهامهإخفاء المعلومات ذات  -2

رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية مهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر  -3 

  .مقبول

  .المهنية األسرارإفشاء أو محاولة إفشاء  -4

صية أو ألغراض خارجة عن استعمال تجهيزات أو أمالك االدارة ألغراض شخ -4

 .المصلحة

  يليمن الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما  الخصوص أخطاءتعتبر على وجه:  

االستفادة من االمتيازات ، من أية طبيعة كانت ، يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي  -1

  .مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته

  .العملارتكاب أعمال العنف على أي شخص في مكان  -2

التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأمالك المؤسسة أو االدارة العمومية  -3

 .اإلخالل  بالسير الحسن للمصلحة التي من شأنها

 .د اإلساءة إلى شخص في مكان العملإتالف وثائق إدارية قص -4
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  .قيةتزوير الشهادات أو المؤهالت أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو التر -4

 .الجمع بين وظيفة التي يشغلها ونشاط مربح أخر -6

  مر ألمن هذا ا 284إلى  282ة المنصوص عليها في المواد خطاء المهنيتؤدي حاالت األ

إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس الدرجة ، كما هو منصوص عليها في المادة 

 .أعاله 207

   يوما متتالية على االقل ، دون مبرر مقبول ، ( 14)إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر

بعد األعذار  تتخذ السلطة التي لها صالحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب 

 .وفق كيفيات تحدد طريق التنظيم

    ف من جديد في يوظال يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن

  .العموميةالوظيفة 

 


