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كالدالـعمىدمحمخيخالخمقأجسعيغ،الحسجهللكليالرابخيغ كعمىآلوكصحبو،كالرالة
أسيعفيمداعجتيكتػجيييَمغ إلىكلاالمتشافأتقجـبجديلالذكخكعطيعأجسعيغ،يصيبليأف 

.(1)يذكخهللا""مغاليذكخالشاسال:-ملسو هيلع هللا ىلص-مغقػلوانصالًقاكذلظ،كإرشادؼ

وككخموبإتساـىحاالبحث،ثعأتػجوبالذكخعمىتػفيقوكمش أكاًلكأخيًخاكجل هللاعد أحسج بجايةً
أنػرحسجاف الحؼمخزكؽكالتقجيخكالعخفافألستاذؼالفاضلالجكتػر/ البحث، الذاعخمذخؼىحا

كافلشرحوكإرشادهاألثخالكبيخفيإنجازىحاالبحث.

 السشاقذةكسا بقبػؿ تفزميسا عمى السشاقذة لجشة أعزاء إلى كالتقجيخ بالذكخ كتقجيعأتػجو
مالحطاتيعكتػجياتيعالقيسة.

السجىػفرئيذأكاديسيةاإلدارةكالدياسةكلجسيعالعامميغإبخاىيعكالذكخمػصػؿلمجكتػر/دمحم
فيىحاالرخحالعمسيالذامخ،كلكلمغساىعفيإنجازىحاالجيجالستػاضع.

 وهللا ولي التؽفيق



 الباحث

ى

                                           
.رواه أحمد والترمذي(1)
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ىملخصىالردالظ
تتشاكؿ الشطاـ الجراسة التأديبيلسشتدبيقػػاألمغىحه فيقػػاألمغكفًقا الخجمة لقانػف
كمغاألمغ،كقػػمخافقعمىفيالػاقعالفمدصيشياـ،كالسصبقحالي2005ً(لعاـ8ع)الفمدصيشيرق
أف  لمسػالسعمػـ الخئاسية الدمصات عمى األكلى بالجرجة تعتسج فمدصيغ في التأديب ضفمشطػمة
بإجخاءاتالتحقيقكتػقيعالعقابفيآفكاحج،كسشتبعلحلظفإف ؛السخالف ىحهالدمصاتىيمغتقـػ

فيقػػ الخجمة نرػصقانػف عمىأساسقخاءة القائع التحميمي، أسمػبالسشيج الجراسة فيىحه
.األمغ

سشا مغىحهرلالتسييجؼالجراسةإلىفرميغيدبقيافرلتسييجؼ،كلقجتشاكلشافيالفكلقجقد 
ثعاتعخيفاتالػضائفالعدكخيةكشاغميياكبي شةالسخالفاتالتأديبيةلسشتدبيقػػاألمغ،الخسالةماىي 

انتقمشا بيافإلى كمحطػراتعسميع، األمغ قػػ مشتدبي عمى السقخرة كانتقمشاالػاجبات مفيـػ إلى
سختمفة.أركانياالمعبيافالسخالفةالتأديبيةبتعخيفاتيا

إلىالتحقيق ببيافاإلحالة اإلجخاءاتالتأديبية الجراسة فيالفرلاألكؿمغىحه تشاكلشا كلقج
كذلظأثشاءفتخةالتحقيقكمغثععقبانتياءه.إجخاءاتالتأديبباتخاذكأصػلوكالدمصةالسخترة

تعخيفياكأنػاعياكالسبادغالتيةالعقػباتالتأديبيةكتشاكلشافيحيغجاءفيالفرلالثانيماىي 
تػقيعالعقػبةالتأديبيةكذلظمغضساناتكيفيةمحػىاثعانتقمشاإلىضساناتاشاأيًزتقػـعميياكبي 

إجخائيةكأخخػمػضػعية.

نحكخمشيا:السيسةبعسالتػصياتكاقتخحشائجشافيياأىعالشتاكأنييشاالجراسةبخاتسةبي 

وتعميوكمشاقذلالشالعكالجيجالكافيلمسختريغقانػنًياكميشًياػفخالػقتيىحاالقانػفلعأف 
أثشاءتجكيشوكلكييتعإخخاجوبالذكلكالسزسػفالرحيحلخجمةاألىجاؼالعمياكالتيكضعألجميا،

سياسيةأكثخمشياميشية،كحلظالحتياجاتفمقجصجرفيضخكؼداخميةكسياسيةمعقجة،كجاءتمبية
يػججلػائحتشفيحيةمشحإقخارهبالقجرالسصمػبلتداعجعمىكضعومػضعالتصبيقلشرػصوكحلظال

ارتكابيعلعيػفخىحاالقانػفالزساناتالكافيةلخجلاألمغأثشاءمسارستيعألعساليعالػضيفيةفيحاؿ
لثقةكالصسأنيشةلسدتقبميعلمسخالفةالتأديبيةكحاؿقياـالسداءلةالتأديبية،مسايشعكذذلظعمىعجـا

الػضيفي.

سيبقىقاصًخا،كصىالباحثضخكرةاإلسخاعفيإصجارالمػائحالتشفيحيةليحاالقانػفكإال كساأَ
كلكيتػضعنرػصومػضعالتصبيقالعسمي،كليتعإزالةالغسػضكالشقزكالتعارضالحؼيعتخيو،

الشزصخاالس ذخ ِّعكحلظأكصىالباحث الكافيعمىضخكرة بالقجر الزساناتالتأديبية بتػفيخ حة
ىىؿاألمغالسحالػفلمتحقيق.الخج
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ىباإلنجلوزوظملخصىالردالظى
Abstract 

This study is about the disciplinary system for the members of the security forces 

according to the law  service in the Palestinian security forces No. (8) of 2005 Which is 

currently applied to Palestinian security facilities. It is known that the disciplinary system 

in Palestine depends primarily on the presidential powers of the violating employee. These 

authorities are the ones who carry out the investigation and   punishment procedures at the 

same time. In this study we will follow the method of the analytical approach, which is 

based on reading the texts of the service law in the security forces. 

We have divided the study into two chapters preceded by an introductory chapter. In 

the introductory chapter  we discuss the disciplinary violations of the security forces' 

personnel. We explain the definitions of military posts and occupants. Then, we explain the 

concept of the disciplinary offense , its definitions and its various elements.  

In the first chapter of this study, we deal  with  the disciplinary procedures by showing 

referral investigation and its assets and the competent authority which is entitled to take 

disciplinary action during and after the investigation period.  

The second chapter deals with the disciplinary penalties , its  definition, types and 

principles that we carry out. We also explained how to erase them, and then we moved to 

the guarantees of disciplinary punishment, from procedural and substantive guarantees. 

We concluded the study by  conclusion with the most important results. We suggested 

some important recommendations, including: 

This law did not provide enough time and effort for legal and professional specialists 

to view and discuss it  during its codification and to be produced in the correct form and 

content to serve the higher goals which it was established for. It was issued in complex 

internal and political circumstances and it  came in response to political rather than 

professional needs. and there are no executive regulations since its adoption to the extent 

required to help put  it into force. The law did not provide sufficient guarantees to the 

security officer in their work if they committed a disciplinary offense and disciplinary 

accountability , which is reflected on the lack of confidence and reassurance of their career 

prospects. The researcher also recommended the need to expedite the issuance of the 

executive regulations of this law, otherwise it will remain inadequate and in order to put its 

provisions into practice and to remove ambiguity and contradiction. The researcher also 

recommended that the legislator should explicitly provide adequate disciplinary guarantees 

to the security forces assigned to the investigation. 
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ىالمقدمظ
اللو،كالرالةكالدالـعمىرسػؿهللاالحؼضعاإلندافبعججيل،كىجاهبعجالحؼعم هللِّالحسج 

رب  لمشاسكافةأرسمو كنحيخًبذيخً،و كىاديًا كمعمسًا بيشةاا ىمظعغ لييمظمغ مغحيعغ،، كيحيا
،بيشة...أمابعج

السػضػعفيأن تبجك يتزسشومغمبادغعامةفيالتأديب،أىسيةىحا وييعرجاؿاألمغلسا
 عاـ بذكل مداءلةكفي كلقج الخرػص، نحػ عمى الفمدصيشي األمغ قػػ عشػاًنااختختومشتدبي

تحيتأ يشي،كمغدراستيالقانػنيةالتيلقػػاألمغالفمدصانتدابيمغلالستفادةلخسالتيفيمحاكلة
.ىتعالليبفزلهللا

مػضػعاتالتأديبفي تشاكؿ عغ شػيمة لفتخة بعيجة كاإلدارية القانػنية ضمتالجراسات كلقج
 أمجاؿالػضائفالعدكخية،فقج قصاعًيسذعغالخػضفيورغعكػنوالسخترػفحجع مغميًساا

السجاؿعسػمًاتداـأدػإلىمسا،العسػمييغالسػضفيغ بالصابعالسشغمق،كيحطخاالقتخابمشواىحا
عمىغيخمشتدبيو.

كبالشطخإلىالصبيعةالتيتتدعبياالحياةالعدكخيةلخجلاألمغكمايحكسيامغمبادغأساسية
كتػقيع السخالفة نتيجة السدائمة إجخاءات في كالدخعة كالصاعة، كالدسع العدكخؼ، كالخبط كالزبط

ختمفأحكاـتذلظأف استػجبالعقػباتالخادعةعميو،كالحفاظعمىأمغكسالمةالسجتسعككل،فقج
فيالخجمةالسجنية،لحلظفقجصجرتعجةتذخيعاتعدكخيةتشطعالقػانيغالسشطسةلياعغتمظالتي

تخسختمظالسبادغالتيتدعىلتحقيقيا.

ييجؼباعتبارهاليتجدأمغالشطاـالعاـلمػضيفةالعامة،االشطاـالتأديبييعججدءًكمغثعفإف 
،كإشخادبانتطاـالحفاظعمىسيخالسخافقالعامةكالجيازاإلدارؼفيالجكلةإلىتحقيقالرالحالعاـب

مغمعاكدة–كغيخهمغالسػضفيغ–كمشعوالسخالفلمسػضفالسؤثعكإصالحالدمػؾتقػيعمغخالؿ
.(1)رتكابالخصأمخةأخخػا

عمىاإلدارةمداءلتيعكاجًباالسمقاةعمىعاتقيعكافكالتداماتيعبػاجباتيعالسػضفػفأخل فإذا
إلىإثارةالسدئػليةمخالفةتؤدؼاإلخالؿبالػاجباتالػضيفيةيعج،ألف بحقيعكتػقيعالجداءالسشاسب
اليالية،السدئػليةالتأديبيةتسييدًمغالسػضفيغ،كيعمقعمىىحهالسدئػاقتخفوفيمػاجيةمغأتاهأك

.(2)السدؤكليةالجشائيةكالسدئػليةالسجنيةخخيغمغالسدئػليةىساآعغنػعيغ

                                           
 كمابعجىا.27ـ،ص1995د.سميسافالصساكؼ،القزاءاإلدارؼ،الكتابالثالث،قزاءالتأديب،دارالفكخالعخبي،القاىخة،سشة1))
د.رمزافدمحمبصيخ،السدئػليةالتأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعامة،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،سشة2))

 .6ـ،ص1999



 ط

كالتداماتوجباتونججمغبيغالعامميغفيقػػاألمغمغييسلعسمو،كيخلبػاكمغالصبيعيأف 
ألن الػضيفيةسػاءً أـعغغيخقرج، الشطخإالكافذلظعغقرج يكػفكلمػضفأف واليتع

سيعػؽذلظىحاالدمػؾغيخالقػيعفيأداءالعسل،فإف ،فإذالعتدخعسمصةاإلدارةفيضبطاقجيدً
ما معو كسػؼيجخ اإلدارؼ، التشطيع ت كل الب ال فكاف عقباه، ج حسج تقـػ ضبط سمصة مغكجػد

،بتأديبالسخلبالػاجباتكااللتداماتالػضيفية،بيجؼالسحافطةعمىالشطاـكالتساسظفيالسجتسع
.العامةفيمجاؿالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيكييجؼالحفاظعمىالػضيفة

خخيخصئكيريب،ذلظاليسشعمغإقامةالجداءالتأديبيآأفأؼإنداففخجلاألمغشأنوش
ألف ضجه العسلبسخافقاألمغبالجكلةمغ، تكسغفيضسافحدغكانتطاـ التأديبكفمدفتو رسالة

عمىعاتقيع،مععجـالتشكخكاإلىجارلحقػقيعكضساناتيعالسدئػلياتالسمقاةكاجباتيعكخالؿتحجيج
فيىحاالسجاؿ.
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 مؽضؽع الجراسة: أوًل 

جانًبا الجراسة ىحه ميًساتتشاكؿ رقع الفمدصيشي األمغ قػػ في الخجمة قانػف لدشة(8)مغ
ـ(،2005) التأديبية العقػبات الئحة السكاالنزباشي ةككحلظ السالية الجداءات عمىكصشجكؽ ػقعة

بالشطاـبالسدئػليةالتأديبيةك،كالحؼيتعمق(ـ2010)(لدشة259العدكخييغبقخارمجمذالػزراءرقع)
القانػنيلتأديب مشتدبيقػػاألمغ تحميمية بجراسة تحميلالشرػصالقانػنيةباستخجاـالفمدصيشي،

بسػضػع كالسترمة األمغ لخجل التأديبية السدئػلية بياف عمى التخكيد إلى تيجؼ كالتي كاإلدارية
الجراسة.

 أىسية الجراسة: ثانًيا

دبيقػػاألمغالفمدصيشيفيتدميطالزػءعمىمداءلةمشتافاعاًلتديعىحهالجراسةإسيامً
الع،اتأديبيً مدتػػ رفع مغكفي غيخىا عغ الجراسة ىحه كتتسيد بػضيفتو، األمغ رجل بسدئػلية مع

 في،مشتدبيقػػاألمغالفمدصيشيباستيجافيادراساتالتأديببرفةخاصة يدبقبحثيا كالتيلع
لحلظتعجمغأكائلالجراساتفيىحاالسجاؿ.،األراضيالفمدصيشية

السػضػعك قسة برفةعامة كالبحثتحتلمػضػعاتالسدئػلية بالجراسة فجراسة،اتالججيخة
االلتداماتاحتخاـلساتقخرهمغضساناتتكفلايةخاصةفيكلنطاـقانػني،نطخًالسدئػليةلياأىس

كعجـااللتداماتالتييفخضياالشطاـالقانػنيعمىأشخاصو،كمايتختبمغجداءاتعمىمخالفةىحه
لسػضػعىحاالبحثضسغمتصمباتالحرػؿعمىدرجةاختيارؼالػفاءبيا،كمغىحاالسشصمقجاء

الساجدتيخ.

لقانػففيفمدصيغكلعيتعولعيتصخؽفيمػضػعوأىلاكحلظتتجمىأىسيةىحاالبحثفيأن 
بياإشباعو يتدع التي الخاصة األىسية مع السشاسب بالقجر كأف ،كتشاكلو الجراسةخاصة مػضػع

كخاصة(ـ11/05/2005)صجكرقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيفيلحجاثةاحجيثندبيً
.بالقجرالسصمػبعجـكجػدالئحةتشفيحيةليحاالقانػف

كيتشاكؿالبحثالسدئػليةالتأديبيةلذخيحةالسػضفيغالعدكخييغكالتيتقاربشخيحةالسػضفيغ
الفمدصيشي لمسػضفيغ الكمي العجد حيثإجسالي مغ أف السجنييغ نأمل لحلظ يغ، نػعيةإضافةًتكػف

الفمدصيشية القانػنية ،لمسكتبة لتقجيع العالقات كذكؼ السخترة السعشية الجيات قانػنيةكإفادة رؤية
حػؿضػابطالسدئػليةالتأديبيةلسشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي.كاضحةلرشاعالقخار

القانػنيةالستخررةكالجراساتكاألبحاثبدببنجرةالسخاجعأيًزاالسػضػعىحاأىسيةكتطيخ
الجراسة ىحه مجاؿ لحفي ىحال، تتشاكؿ متخررة كمؤلفات مخاجع أك دراسات أؼ ترجر لع ظ

القجرالسصمػبفيىحاالسجاؿ.يغصياالسػضػع،باستثشاءمخجعيغعغنفذالقانػفلع



 ؾ

السػل إضافةًأف كجل عد ىكنخجػ الجراسة ىحه لجػتكػف القانػنية السكتبة إلى ججيجة
إلىدرجةالكساؿالحؼالباحثواليرلاب حؿمغجيجفإن بخضاىع،فسيستحطىكأف ،السختريغ
الجراسةالتعجكعمىهللاكحجه،كإف مقرػرىػأمخ تكػفشسعةتزيءالصخيقأماـأف إال ىحه

مقتخحكججيج.كلايخخيغليػاصمػاباآل

 أىجاف الجراسة: ثالًثا
 ةمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشيكعالقتيعباإلدارة.التعخؼعمىماىي  -1
رجػػػػلاألمػػػػغفػػػػيضػػػػلقػػػػانػفالخجمػػػػةفػػػػيقػػػػػػاألمػػػػغيختكبيػػػػاإضيػػػػارالسخالفػػػػاتالتأديبيػػػػةالتػػػػي -2

 .الفمدصيشي
 السدؤكليةالتأديبيةلسشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي.قياـتػضيحإجخاءات -3
 التييتعإيقاعياحاؿمخالفةمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشيكانعكاساتيا.التأديبيةتبيافالجداءات -4
 إبخازالزساناتالتأديبيةلسشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي. -5
 التعخؼعمىالجياتالسخترةبالتحقيقفيالجخائعالتأديبيةكصالحيتيا. -6

 مذكمة الجراسة: رابًعا
 الخئيذ التالي:لجراسة في الدؤال تتسثل مذكمة ا

ىػػلرتػػبالقػػانػفالفمدػػصيشيمدػػئػليةتأديبيػػةعمػػىمشتدػػبيقػػػػاألمػػغالفمدػػصيشيعشػػجإخالليػػع -
 بػاجباتيعالػضيفية؟

 : تداؤلت الجراسةخامًدا
 يتفخع مؼ الدؤال الخئيذ األسئمة الفخعية التالية:

 عالقةمشتدبيقػػاألمغباإلدارةفيالتذخيعالفمدصيشي؟شبيعةما -1
ىل -2  كماأنػاعيا؟،عمىالسخالفاتالتأديبيةالتيتقعمغمشتدبيقػػاألمغالس ذخ ِّعنز 
 اإلجخاءاتالتأديبيةالتييخزعليامشتدبيقػػاألمغ؟ىيما -3
 ماالجداءاتالتأديبيةالتييسكغإيقاعياعمىمشتدبيقػػاألمغ؟ -4
العجالةعشجمداءلةمشتدبيقػػاألمغىلالزساناتالتيكفخىاالسذخعالفمدصيشيكافيةلتحقيق -5

 تأديبيًا؟
تقخيػخالسدػؤكليةماأكجوالعالقةبيغالزساناتالتأديبيةكالقزائيةعشػجقيػاـالسخالفػاتالتأديبيػةك -6

 ؟التأديبيةعمييا
ىػػلنجػػحالسذػػخعالفمدػػصيشيفػػيمػاجيػػةالسدػػئػليةالتأديبيػػةلسشتدػػبيقػػػػاألمػػغفػػيالقػػانػف؟أـ -7

 ػائحتشفيحيةإضافية؟بحاجةإلىل



 ؿ

 الجراسة مشيج: سادًسا

تحميلبلسداءلةرجلاألمغتأديبياًدقيقبياففيالتحميميسشتبعفيىحهالجراسةأسمػبالسشيج
القانػنية الشرػص تع حيث األمػر حقائق بياف إلى ييجؼ كالحؼ الشرػصاستخجامو، لتحميل

القانػنيةالسترمةبسػضػعالجراسةكىجؼإلىتدميطالزػءكالتخكيدعمىالسدئػليةالتأديبيةلخجل
،(ـ5002)(لعاـ8األمغكعمىأساسقخاءةنرػصقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع)

( رقع الػزراء مجمذ قخار قخاءة 522كحلظ لدشة ا(ـ5000)( الئحة التأديبيةبذأف لعقػبات
كصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ.كاالنزباشي ة

 خطة الجراسة: سابًعا
تيسػيتعتشاكليػا،كالتداؤالتكالشقاطالالسشذػدةتدعىىحهالجراسةإلىتحقيقالغاياتالسخجػةكاآلماؿ

غالفمدػػصيشيكسػػيكػفتشاكلشػػاكمشيجيػػةفػػيمجػػاؿتأديػػبمشتدػػبيقػػػػاألمػػبحيػػثتذػػكلإشػػاًراعاًمػػا
سافرلتسييجؼعمىالشحػالتالي:لمسػضػعمغخالؿفرميغرئيدييغيدبقي

 اتالتأديبيػةلسشتدػبيقػػػاألمػغ،ةالسخالفػكلقجتشاكلشافيالفرلالتسييػجؼمػغىػحهالخسػالةماىي ػ
السخالفػػةالتأديبيػةبتعخيفاتيػػامػػعكانتقمشػاكتشاكلشػامفيػػػـمشتدػبيقػػػػاألمػغككاجبػػاتيع، إلػػىمفيػـػ

بيافأركانياالسختمفة.
 ديػػػبلزػػػساناتالتأكانتقمشػػػاكلقػػػجتشاكلشػػػافػػػيالفرػػػلاألكؿمػػػغىػػػحهالجراسػػػةاإلجػػػخاءاتالتأديبيػػػة

لسشتدبيقػػاألمغ.
 يػاكالسبػادغةالعقػبػاتالتأديبيػةكتشاكلشػاتعخيفيػاكأنػاعماىي ػلبيػاففيحيغجاءفيالفرػلالثػاني

اثعانتقمشاإلىضساناتالتأديب.كيفيةمحػىاشاأيًزالتيتقػـعميياكبي 










 ـ

 ىيكمية الجراسة: ثامًشا

 بية لسشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشية السخالفات التأديالفرل التسييجي: ماىيّ 

مفيػـمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشيككاجباتيع.السبحث األول:

مفيػـالسخالفةالتأديبيةفيقػػاألمغالفمدصيشيكأركانيا.السبحث الثاني:

 ياوضسانات مشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي مداءلةالفرل األول: إجخاءات 

مشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي. مداءلةإجخاءاتالسبحث األول:

مشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي. مداءلةضساناتالسبحث الثاني:

 ؽبات التأديبية وضسانات تؽقيعياالعق الفرل الثاني:

.الفمدصيشيقػػاألمغلسشتدبيماىيةالعقػبةالتأديبيةالسبحث األول:

.تػقيعالعقػبةالتأديبيةعمىمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشيضسانات:الثانيالسبحث 
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ىالفصلىالتمكودي
ىلمنتدبيىقوىىاألمنىالفلدطونيماهوظىالمخالفاتىالتأدوبوظى

 تسييج وتقديػ:
مساتالعامةفيالجكلةخزػعالدمصاتالعامةلحكعالقانػفعشجمباشختياد لقجأصبحمغالس 

يجػبعمييػاأف التػيالسيسػةإحجػىحهالدػمصاتباعتبارىاالسخػلةليا،كاإلدارةالختراصاتيا تحتػـخ
مػغاألفعػاؿغيػخالسذػخكعة،تمػظالتػيك.بػلكالعسػلفػيإشارىػامخالفتيػا؛جسيعالقػاعجالقانػنيةدكف

ككضػػعتليػػامػػغ،تقػػعفػػيمحػػيطالسجتسػػعالعدػػكخؼلخجػػاؿاألمػػغكالتػػيقششتيػػاالتذػػخيعاتالعدػػكخية
كدكرهكضخكفوالتػيتختمػففػيكثيػخ ،القػاعجكالزػابطكالحجكدمايتفقمعشبيعةكمياـىحاالقصاع

عػػغضػػخكؼكشبيعػػةالعالقػػاتكالسيػػاـالسجنيػػة،كسػػاتكفػػلىػػحهاألحكػػاـالتذػػخيعيةتحقيػػقمػػغالجػانػػب
العبػػثبيػػامػػغإضػػخاربػػأمغتختػػبعمػػىكمػػاي،لخصػرتيػػا،نطػػًخاالحسايػػةالسصمقػػةلمسرػػمحةالعدػػكخية

،ضيفيةكيشطعأدائيعلػاجباتيعالػ،ؿاألمغالفمدصيشياكالقانػفالحؼيخزعلورج.(1)الجكلةكسالمتيا
لعجيػجمػغكىػػمػاسػشتشاكؿشػخحا(ـ5002)لعػاـ(8)ىػقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع

(لدػشة522ءبذأفالئحةالعقػبػاتالتأديبيػةرقػع)لقخارمجمذالػزرامػادهخالؿىحهالجراسة،إضافةً
ـ.5000

اصػصالحاتيصمػقعمػىالخصػأالتػأديبي،الفقػوكالقزػاءفػيمرػخكتججراإلشارةىشاإلىأف 
)الجخيسػػةالتأديبيػػة،الػػحنباإلدارؼ،السخالفػػةالتأديبيػػة،السخالفػػةاإلداريػػة(،كىػػحهكميػػامتخادفػػات؛مشيػػا

.(2)كاحجتحسلمعشىً
بتقديع ىحاالفرلإلىالسباحثالتالية:كعمىماتقجـذكخهسشقـػ

.مفيػـمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشيككاجباتيعالسبحث األول:
.مفيػـالسخالفةالتأديبيةفيقػػاألمغالفمدصيشيكأركانياالسبحث الثاني:

ى
ى
ى

                                           
.336ـ،ص2001د.إرشيجعبجاليادؼالحػرؼ،التأديبفيالػضائفالسجنيةكالعدكخية،دارالشرخلمصباعةاإلسالمية،القاىخة،سشة( (1
.77ـ،ص1993،سشةاإلسكشجريةلػاء.دمحمماججياقػت،اإلجخاءاتكالزساناتفيتأديبضباطالذخشة،مشذأةالسعارؼ،( (2
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 السبحث األول
 مفيؽم مشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي وواجباتيػ

 تسييج وتقديػ:

كتتفقأحكاميا،جكلةالػضيفةالعدكخيةمغالػضائفالعامةالتيتجخلفيالجيازاإلدارؼلم
الػضائفالسجنية مِّ،معأحكاـ إال السػضفيغغحيثالسبادغالعامةلشطاـ وتدخؼعميياأن بالجكلة،

السجنييغبالجكلةفيتشطيعشئػفكضيفتيعبقػانيغالسػضفيغأحكاـقانػنيةخاصةمدتقمةعغتذخيعات
،اصفاتقجاليذتخطتػافخىابالسػضفيغالسجنييغويتصمبفيسغيذغميامػأكقخاراتخاصةبيع،ألن 

،ظ،كحلظاألمخفيالػاجباتل.كغيخذ،كالمياقةالرحيةالخاصة.القجراتالبجنيةالعالية:كمثاؿذلظ
سػاءخالؿالتجريباتأك،يامغمخاشخكمايحف ،عمىعاتقيعةكالسدؤكلياتالعدكخيةالسمقا،كالسياـ

الػضيفةقػاعجقانػنيةخاصةبجًءاىحهتحكعاألمخأف استػجبلحلظفقجالسياـالعدكخيةلػضيفتيع.
،بالػاجبات،مخكًراكالتعػيزات،كالتأميشات،كالسختبات،كنطعالخجمة،كالتعييغاالختيارمغأساليب

.(1)كمايتختبعمييامغآثار،العالقةالػضيفيةأسباببكانتياءً،كلػائحالعقػبات،كأحكاـالتأديب
األنطسةاإلداريةلكلباختالؼفالعاـ،كذلظػض تذخيعاتالجكؿفيتعخيفالس اختمفتلقجك

لمسػضف،مشيا فيتعخيفيا األساسية العشاصخ مغ عمىمجسػعة فيتذخيعاتيا دكلة كل تعتسج إذ
 .(2)العاـ

السػضفالعاــ(كتعجيالتو1998(لدشة)4رقع)السجنيةالفمدصيشيؼقانػفالخجمةعخ فقج
مخترة:بأنو بقخارمغجية تذكيالتالػضائف؛"الذخزالسعيغ فينطاـ مجرجة لذغلكضيفة

.(3)"اكانتشبيعةتمظالػضيفةأكمدساىاأي ،السجنيةعمىمػازنةإحجػالجكائخالحكػمية
تجيخه،يجإليوبعسلدائعفيمخفقعاـع "كلمغيَ:وفوبأن مغالفقويعخ اىشاؾجانبًف نججأك

.(4)بصخيقمباشخةً،أكأحجأشخاصالقانػفالعاـاألخخػ،الجكلة
 

                                           
.29ـ،ص2001د.إرشيجعبجاليادؼالحػرؼ،التأديبفيالػضائفالسجنيةكالعدكخية،دارالشرخلمصباعةاإلسالمية،القاىخة،سشة( (1
.171ـ،ص2015د.أنػرالذاعخ،"الػجيدفيالقانػفاإلدارؼ"،مكتبةنيداف،غدة،(2)
 ـ(،كتعجيالتو.1998(لدشة)4(مغقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشيةرقع)1السادةرقع)(3)
،عػػػغد.دمحمأبػػػػضػػػيفباشػػػا354،صـ2009رفعػػػتعبػػػجالػىػػػاب،الشطخيػػػةالعامػػػةلمقػػػانػفاإلدارؼ،دارالجامعػػػةالججيػػػجة،عػػػاـدمحمد.4))

.9ـ،ص2012خميل،الشطاـالتأديبي،دارالجامعةالججيجة،عاـ
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كترشيف،تعخيفمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشيعمىبذكلمفرلفيىحاالسبحثكسشعسل
كذلظاتيانيع،كاألعساؿالسحطػرةعمييععمىكاجباتيعالػقػؼثع غ كمِّ،الػضائفالعدكخيةكشاغمييا

فيالسصالبالتالية:
السصمباألكؿ:تعخيفمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي.

 السصمبالثاني:الػاجباتكالسحطػراتلسشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي.

 السطمب األول
 تعخيف مشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي

كفيالقدع،عمىنرػصكأحكاـقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيشالعاإلمغخالؿ
لغاياتتصبيقوأن ججنَ،(1رقع)مشوفيالسادةمغالباباألكؿكتحجيًجا(خجمةالزباط)مغاألكؿ

مسعانيالسخررةلياأدناهمالعتجؿالقخيشةعمىلكػفاأللفاظكالعباراتالتاليةتأحكاـىحاالقانػف
الؼذلظ.خ
قػةكلضابطأكضابطصفأكفخدفيأؼ : "بأنومشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي  تعخيف جج أن  ش  ف  

ىحاالسصمبإلىالفخكعالتالية:،كىحامايجعػناإلىتقديع(1)مغقػػاألمغ"
.كمحجداتوالسػضفالعدكخؼماىيةالفخعاألكؿ:

الفخعالثاني:شاغميالػضائفالعدكخية.
الفخعالثالث:الختبالعدكخيةكمجدىا.

 ومحجداتو السؽظف العدكخي  ماىية: الفخع األول

-أكاًل:تعخيفالسػضفالعدكخؼ:
تعيإف  كاإلدارةشومغيالسػضفالعدكخؼىػكلشخزيتع التشطيع كزيخبسرادقة،ىيئة

.األمغالفمدصيشيفيكضيفةدائسةػفيإحجػقػ،الجاخميةكاألمغالػششي
لقػػانػفالخجمػةفػيقػػػػاعتبػػارمحػجداتاعتبػارالذػػخزمػضًفػاعدػكخًيابسػػاىػػمصػابق كعميػويسكػغ

ػػاألمغ.كفقالذخكطالتاليةمعمخاعاةخرػصيةكضيفةمشتدبيق ،األمغ




                                           
 ـ.2005لدشة8(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع1مادة)(1)
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 :اعتبار الذخز مؽظًفا عدكخًيامحجدات ثانيًا: 

 تػ تعييشو مؼ قبل الدمطة السخترةي يجب أنْ   -1

ةكبسرػادقةيػالحاؿفإفالدمصةالسخترةبالتعييغفيقػػاألمغتكػػفبقػخارمػغكزيػخالجاخمبصبيعة
(لعػػاـ8(مػػغقػػانػفالخجمػػةفػػيقػػػػاألمػػغالفمدػػصيشيرقػػع)12رئػػيذالدػػمصةحيػػثنرػػتالسػػادة)

ـ(عمىأفيكػفالتعييغفيالػضائفاآلتيةبقخارمػغكزيػخالجاخميػةكبتشدػيبمػغمػجيخعػاـ2005)
ميبشاًءعمىتػصيةلجشةالزباط:األمغالجاخ

 مجيخعاـالذخشةكنائبو. -1

 مجيخعاـاألمغالػقائيكنائبو. -2

 مجيخعاـالجفاعالسجنيكنائبو. -3

 .(1)رؤساءالييئاتكمجيخكالسجيخيات -4

(مغنفذالقانػف،كفيالفقػخةاألكلػىبػأفتخػتزلجشػةالزػباطبقػػػاألمػغببػجء19)نرتالسادةك
.(2)تعييغالزباطبقػػاألمغ

اإلدارةبتخشػيحبعػسالسػػضفيغلمعسػللػػجيياحيػث ليػع،مػغقبػػلالتعيػيغيرػجرقػخارَكيجػبأف ،تقػـػ
بػػعفػػيالجكلػػة،كفػػيحالػػةمسارسػػةالسخشػػحيغعسميػػعفػػيلمشطػػاـالقػػانػنيالست كفًقػػاالجيػػةالسخترػػة،

،(3)لػػػتقاضػػػاركاتػػبيعحت ػػىمػػػضفيغعسػػػمييغاإلدارةدكفصػػجكرقػػخارالتعيػػيغاليسكػػغاعتبػػارىع
،كإذالعيرجرقخارالتعييغمغقبلمصةالتيتسمظحقتعييشوقانػنًياغالسػضفمغالديعي كيجبأف 

.(4)كيعتبخمغقبيلالسػضفيغالفعمييغ،يفقجصفةالسػضفالعاـ؛الجيةالسخترةبحلظ

 تجيخه الجولة أمشي الخجمة في مخفق  -2

،ـ(2005(لعػاـ)8رقػع)فالخجمةفػيقػػػاألمػغالفمدػصيشيكىيأحجمخافقاألمغالسحكػرةفيقانػ
وتتألفقػػاألمغمغ:(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغبأن 3كلقجحجدتالسادة)

                                           
((1 

 م(.1005( لعام )8( من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم )21المادة ) 
((2 

 م(.1005( لعام )8( من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم )2الفقرة )( 29المادة ) 
.40د.كليجعبجالخحسغمدىخ،الػضيفةالعامةفيالقانػفالفمدصيشي،مخجعسابق،ص(3)
.599ـ،ص1975د.سميسافالصساكؼ،الػجيدفيالقانػفاإلدارؼ،دارالفكخالعخبي،القاىخة،سشة(4)
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(األمغالػششي7:كقجعخفتالسادةرقع)قؽات األمؼ الؽطشي وجير التحخيخ الؽطشي الفمدطيشي -أ
،كتباشػػخاختراصػػاتيابخئاسػػةكزيػػخاألمػػغالػػػششي،ىيئػػةعدػػكخيةنطاميػػة،تػػؤدؼكضائفيػػاوبأن ػػ

كفًقػاكتحتقيادةالقائجالعاـ،كىػالحؼيرجرالقخاراتالالزمةإلدارةعسمياكتشطيعشػئػنياكافػة،
ألحكاـالقانػفكاألنطسةالرادرةبسقتزاه.

ىيئةأمشيةنطامية،تؤدؼو(األمغالجاخميبأن 10ع)ادةرق:كقجعخفتالسقؽى األمؼ الجاخمي -ب
كبقيادةمجيخعاـاألمغالجاخمي،كىػالحؼ،كتباشخاختراصاتيابخئاسةكزيخالجاخمية،كضائفيا

يرجرالقخاراتالالزمةإلدارةعسمياكتشطيعشئػنياكافة.
أمشيةنطاميةمدتقمةياىيئة بأن (السخابخاتالعامة13:كقجعخفتالسادةرقع)السخابخات العامة -ت

كتباشخاختراصاتيابخئاسةرئيدياكتحتقيادتو،كىػالحؼيرجر،تتبعلمخئيذ،تؤدؼكضائفيا
،أكتدتحجث،قػةأكقػاتأخخػمػجػدةكأؼ القخاراتالالزمةإلدارةعسمياكتشطيعشئػنياكافة.

تكػفضسغإحجػالقػػالثالث.
 ز وظيفة دائسة في إحجى قؽى األمؼذخيذغل ال يجب أنْ  -3

كأف يجبأف  دائسة، الذخزكضيفة غيخيذغل مدتسخة بصخيقة الػضيفة، ليحه شغمو يكػف
،كيتفخغلحلظ،:"كيقرجبحلظانقصاعالسػضفلخجمةالجكلةيسكغاعتبارهمػضًفاعاًماحت ىعارضة،

بقخارمغكعميوفالسػضفالعدكخؼىػكلشخزيتعتعييشو،(1)كاليكػفبذكلعارضأكمػسسي"
.،كبسرادقةالخئيذكزيخالجاخميةكاألمغالػششيفيإحجػقػػاألمغالفمدصيشيفيكضيفةدائسة

 شاغمي الؽظائف العدكخية: الفخع الثاني
 : (2)مؽظائف العدكخية نحكخ مشيالىشاك تذكيالت 

األعمىلقػػاألمغبرفتورئيذالدمصةالػششية.:كىػالقائجمفيؽم القائج األعمى .1
كزارة األمؼ الفمدطيشي: ى ترة لسشتدبي قؽ مفيؽم الؽزارة السخ .2 أك الػششي األمغ كزارة ىي

 الجاخميةأكرئيذالسخابخاتالعامةحدبمقتزىالحاؿ.
العامةحدبرئيذالسخابخاتكزيخاألمغالػششيأككزيخالجاخميةأك مفيؽم الؽزيخ السختز: .3

مقتزىالحاؿ.
 ."القائجالعاـلقػاتاألمغالػششيكجيرالتحخيخالػششيالفمدصيشي":كىػ: مفيؽم القائج العام .4
 ىػكلضابطأكضابطصفأكفخدفيأيةقػةمغقػػاألمغ. :مفيؽم العدكخي  .5

                                           
.599د.سميسافالصساكؼ،الػجيدفيالقانػفاإلدارؼ،مخجعسابق،ص(1)

((2 
 م(.1005( لعام )8( من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم )2المادة ) 
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لدشةمفيؽم الزابط وضابط الرف والفخد:  .6 كاالنزباشية التأديبية العقػبات عخفتالئحة لقج
 :(1)والرادرةعغمجمذالػزراءالزابطكضابطالرفكالفخدبأن (ـ2010)

:الزابط" ."رتبةفخيقحت ىىػكلعدكخؼيحسلرتبةمالـز
."رتبةمداعجأكؿحت ىىػكلعدكخؼمغرتبةرقيب:ضابطالرف"
."رتبةعخيفحت ىىػكلعدكخؼمغرتبةجشجؼ:الفخد"

ألحكاـكفًقاقػةمغقػػاألمغىيالخجمةفيأؼ :قؽى األمؼ الفمدطيشي في الخجمة العدكخية .7
القانػف بأف ىحا العمع مع الػششيكجيرالتحخيخ، قػػاألمغحدبالقانػفىي)قػػاألمغ

قػةأكقػاتأخخػمػجػدةأككالسخابخاتالعامة(،كأؼ لجاخمي،الػششيالفمدصيشي،كقػػاألمغا
تدتحجثتكػفضسغإحجػالقػاتالثالث.

 الختب العدكخية ومجدىاالفخع الثالث: 
كبيشتالسادةرقع،(2)كلرتبةتسشحلمعدكخؼعشجبجءتعييشو،أكتخقيتوإلييا:الختبة العدكخيةمفيؽم 

تكػفالختبالعدكخيةلمزباطفيقػػاألمغالفمدصيشيبأف (مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغ6)
ىي:



1. .مالـز
أكؿ.2 .مالـز
.نقيب.3
.رائج.4
.مقجـ.5
.عقيج.6
.عسيج.7
.لػاء.8
.فخيق.9
تكػفبأف ـ(2005)لعاـ(8)(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع36شتالسادةرقع)كبي 

الزابطإ مباشخةتخقية رتبيع السشرػص،لىالختبالتيتتمػ العاممة الخجمة مجد بيا متىأمزػا
(مغىحاالقانػف.33(ك)32معمخاعاةالذخكطالػاردةفيالسادتيغ)،عمييافيالفقخاتاآلتية

أكؿ..1 لمتخقيةلختبةمالـز ثالثسشػاتعمىاألقلبختبةمالـز
أكؿلمتخقيةلختبةنقيب.أربعسشػاتعمىاألقلبختبة.2 مالـز

                                           
 مجمذالػزراءبذأفالعدكخييغ.2010(مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةلدشة1السادة)(1)
((2 

 م(.1005( لعام )8ون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم )( من قان2المادة ) 
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أربعسشػاتعمىاألقلبختبةنقيبلمتخقيةلختبةرائج..3
خسذسشػاتعمىاألقلبختبةرائجلمتخقيةلختبةمقجـ..4
خسذسشػاتعمىاألقلبختبةمقجـلمتخقيةلختبةعقيج..5
خسذسشػاتعمىاألقلبختبةعقيجلمتخقيةلختبةعسيج..6
شػاتعمىاألقلبختبةعسيجلمتخقيةلختبةلػاء.أربعس.7
ثالثسشػاتعمىاألقلبختبةلػاءلمتخقيةلختبةفخيق..8
أسساؤىعفيكذفأقجميةعاـكالسجرجة،(5مغالسادة)،(2بالشدبةلمزباطالػاردذكخىعفيالبشج)

،يػفالجامعيػففيأقجميتيعاإلختراصك،معخخيجيالكمياتالعدكخية يجػزتخقيتيعإلىرتبةمالـز
لمتخقية.جبذخطالسجةمتىكانػاأىاًلدكفالتقي ،أكنقيب،أكؿ
بأف ـ(2005)لعاـ(8)مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع،(138شتالسادةرقع)كبي 

:(1)تكػفالختبالعدكخيةلزباطصفكأفخادقػػاألمغىي
جشجؼ..1
عخيف..2
رقيب..3
رقيبأكؿ..4
مداعج..5
مداعجأكؿ..6
(2)بأف ـ(2005)لعاـ(8)غالفمدصيشيرقعمغقانػفالخجمةفيقػػاألم،(139شتالسادةرقع)كبي 

متىأمزػابيامجةالخجمة،كاألفخادإلىالختبالتيتميرتبيعمباشخة،تكػفتخقيةضباطالرف
الفعميةاآلتية،معتػفخالذخكطاألخخػالسشرػصعمييافيىحاالقانػف.

ثالثسشػاتعمىاألقللمتخقيةمغرتبةجشجؼإلىرتبةعخيف..أ
ثالثسشػاتعمىاألقللمتخقيةمغرتبةعخيفإلىرتبةرقيب..ب

رقيبإلىرتبةرقيبأكؿ.ج.أربعسشػاتعمىاألقللمتخقيةمغرتبة
د.أربعسشػاتعمىاألقللمتخقيةمغرتبةرقيبأكؿإلىرتبةمداعج.

ىػ.أربعسشػاتعمىاألقللمتخقيةمغرتبةمداعجإلىرتبةمداعجأكؿ.
شخؼ. ك.أربعسشػاتعمىاألقللمتخقيةمغرتبةمداعجأكؿإلىرتبةالسالـز

 


                                           
 ـ.2005(لدشة8(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع)138مادةرقع)(1)
 ـ.2005(لدشة8(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع)139مادةرقع)(2)
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 السطمب الثاني
 سحعؽرات لسشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشيالؽاجبات وال



 -تسييج وتقديػ:

كالتػػيتتعمػػقبكيفيػػةأداء،مػػغالػاجبػػاتالعجيػػجَ،سامشتدػػبيقػػػػاألمػػغكالسػػي لمسػضػػفالعػػاـإف 
يدػػمظكحدػػغسػػيخالسخفػػقالعػػاـبانتطػػاـ،لػػحلظيتصمػػبعميػػوضػػخكرةأف ،السػضػػفلسيامػػوالػضيفيػػة

إذاتػػػافختفيػػوالذػػخكطالتػػييتصمبيػػاغإال فػػالسػضفاليعػػي ،داخػػلإشػػارالعسػػلكخارجػػومدػمًكاحدػػًشا
تػقػععميػوبػلمػغكاجبيػاأف ،اإلدارةفسػغحػق،كالدػيخةالحاتيػةالحدػشة،كمشياحدػغالدػسعة،القانػف

يشدػبليػحاشعػتبرػحةمػاتاقتاشسأن ػالعقػباتالتيتخاىامشاسػبةكمحققػولمرػالحالعػاـ،كذلػظمتػى
لمعػػخؼالسحافطػػةعمػػىكخامػػةكضيفتػػوشبًقػػاالسػضػػفمػػغأمػػػرتخػػجشالدػػسعةكالدػػيخةالحدػػشة،كعميػػو

يذػػبيادكفأف ،كالػحؼيتفػقمػعكاجبػاتعسمػوبػاحتخاـ،يدمظفيترخفاتوالسدمظالحدغكأف ،العاـ
ميغالخاضػػػعيغألنطستيػػػاأكمػػػايختكبػػػوالعػػػام،مػػػغىػػػحهالػاجبػػػاتخػػػالؿبػػػأؼ اإلأؼعصػػػبإذامػػػاتػػػع 

أفعاؿتتشافىمعمقتزياتالػضيفةالعامة.مغالقانػنية

كقػج.ككػحلظالشطػاـالعػاـ،كالرػحةالعامػة،كالدػكيشةالعامػة،رجلاألمغىجفوحسايةاألمػغإف 
قػػخرةالتػػيتتدػػعبأىسيػػةخاصػػةفػػيمقابػػلالسدايػػاالساديػػةكاألدبيػػةالس،ألداءىػػحهالػاجبػػاتاختيػػارهتػػع 

يػامالئسػة،كعمػىذلػظيػؤدؼعسمػوبالصخيقػةالتػييػخػأن فيأف ،كىػفيسبيلذلظليذحًخالسشربو
تعمػقبدػيخالعسػل،ككاجبػاتخػارجتيتعااللتداـفيتأديةميػاـمشرػبوبشػػعيغمػغالػاجبػات،كاجبػات

يأكأخالقػػي،ألف كىػػيذاتشػػابعسياسػػ،نصػػاؽالعسػػل،كىػػػيحيػػاحياتػػوالخاصػػةكدػػائخالسػػػاششيغ
.(1)الرمةكثيقةبيغالحياةالعامةكالخاصة

الػاجبػاتلسشتدػبيـ(،5002(لعػاـ)8رقػع)قػػػاألمػغالفمدػصيشيالخجمػةفػيكلقجنطعقػانػف
مػغالقدػعاألكؿفػيخجمػة،مغالبابالثالػث،الفرلالدابعفي،كاألعساؿالسحطػرةليع،قػػاألمغ
الزباط.

،خادثػانيفػيخجمػةضػباطالرػفكاألفػمغالقدػعال،مغالبابالخابع،الفرلالثامغككحلظفي
،كىحاماسشتشاكلوتفرياًلفيالفخكعالتالية:يابجكالتييجبعمييعالتقي 

.الفخعاألكؿ:كاجباتمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي
  .الفخعالثاني:محطػراتالعسللسشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي

                                           
105ـ،ص1997د.جػػػدهحدػػيغدمحمجيػػاد،السحاكسػػاتالعدػػكخية،القيػػادةالعامػػةلذػػخشةدبػػي"كميػػةشػػخشةدبػػي"،الصبعػػةاألكلػػى،لدػػشة1))

.106كص
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 واجبات مشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي: لفخع األولا

امغعشاصخالتجرجأكالدمعاإلدارؼالحؼيبجأعشرخًالتشطيعاإلدارؼ،السػضفليذإال في
الجكلة كنفذالخطيتكخرفيكلجية،مغقسة لمسػضفيغ، األخيخة الفئة مغ كيشتيىبأدنىدرجة

 .(1)بعمشوكاجباتالسػضفػالسرجرالحؼتشة،كىحاالتجرجىإداريةأكجساعةإقميسي

لعاـ(8)اجباتاألساسيةفيمػادقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيةرقعكلقجكردتالػ
فيالسػادفيالفرلالدابع،مغالبابالثالث،،فجاءتفيالقدعاألكؿلخجمةالزباطـ(2005)
(88 ،82 ،20 الثانيمغخجمةصفالزباط،(مغخجمةالزباط29، ككحلظكردتفيالقدع

الخابع الباب مغ )،كاألفخاد السػاد في الثامغ الفرل 061في ،068 ىحه،(011، عمى كيتختب
كقخاراتتشطالتداماتالػاجبات القانػفلػائح، تتفخعمغىحا تشتجمغإعالناتالقانػف، يسية،كثيخة،

نذػءالسخالفةالتأديبيةالتيكاجبكأكامخإدارية،تتزسغأيًزا اتمكتػبة،يتختبعمىاإلخالؿبيا
.يعاقبعميياتأديبًيايسكغأف 

فيكتشتجالػاجباتأيًزا التأديبيمغخالؿكضيفتو فالقزاء التأديبي، مغإعالناتالقزاء
 ئالفرلفيالسشازعاتالتأديبية فإف ي ش ذِّ األمخ كفيكاقع العامكاجبات، تقشيغالػضيفة ليذليا ة

القػاعجاألساسيةالػاردةفيقػانيغالػضيفةكقانػفأف عمىجسيعالسػضفيغ،إال تشصبقلمػاجباتالتي
.(2)العقػباتكاألحكاـالقزائيةتزعاإلشارالحؼيحػؼكاجباتالسػضفالعاـ

يجبعمى رجلاألمغكالسي ،السػضفكسا مغاألفعاؿالتيتتشافيمعمايختكبأي اأال ،سا
كمداياكحقػؽاليتستعبياغيخىع،معاإلشارةإلىعجـالقياـبأؼاجتساعي،مغمخكد،تكدبوكضيفتو

ػأمخيعجمغقبيلالسخالفاتي غيخالسباشخةالتيتفخضياعمييعكضيفتيع،لَةأكمغالػاجباتالسباشخ
.(3)لجداءالتأديبييايخزعػفلصائمةابالتيبدبةاإلداري

باآلتي:ن شاسشػردىاأغعمغتعجدىاكتشػعيا،إال ككاجباتالزابطكصفالزباطكاألفخادعمىالخ 







                                           
 .198ـ،ص2006،عاـاإلسكشجريةالمػاء.دمحمماججياقػت،شخحالقانػفالتأديبيلمػضيفةالعامة،مشذأةالسعارؼ،1))
 ،كمابعجىا.126ص،السخجعالدابق2))
ة،عاـد.أنػرحسجافالذاعخ،السدئػليةالتأديبيةلمقزاةكأعزاءالشيابةالعامةفيالتذخيعالفمدصيشي،مكتبةنيدافلمصباعةكالتػزيع،غد3))

 .143ـ،ص2015



 

10 

 أوًل: واجب حمف اليسيؼ

( )88نرتالسادة الزباطكالسادة مغخجمة أداء061( مغخجمةضباطالرفكاألفخاد )
:(1)يسيغاإلخالصكالػالءلفمدصيغكالشزكالتالي

لفمدصيغحدبكضباطالرفكاألفخاديؤدؼالزابط-0 يسيغاإلخالصكالػالء تعييشو بجء عشج
:الريغةالتالية

حؿدمػػيفػػيسػػبيميسا،ب ػػكأَ،دافػػععشيسػػاأ كالذػػعب،كأف المػػػشغِّمًرػػخ م أكػػػفَأقدػػعبػػاهللالعطػػيعبػػأف "
ػػ بجسيػػعأف كاألنطسػػةكأعسػػلبيػػا،كالقػػػانيغالحيكشػػخفيالعدػػكخؼ،كأحػػافععمػػىكأحػػافععمػػىسِّ أقػػـػ

مػغأكامػخ، هللاعمػىي نفػحكػلمػايرػجرإلػأ كاجباتيالػضيفيةكالػششيةبذخؼكأمانةكإخػالص،كأف 
ًج".ماأقػؿشيي

عمػػىدافػػخكضػػابطالرػػفكاألولػحلظ،كيػقػػعالزػػابطب ػػي شِّي غ .تكػػفتأديػػةاليسػػيغأمػػاـالػػخئيذأكَمػػ5
كيحفعفيممفالخجمة.(يغاليستأدية)نسػذج

ػػػ ،فحمػػػفاليسػػػيغالقانػنيػػػةىػػػػأكؿالػاجبػػػاتتاعمػػػىكاجػػػب)تأديػػػةاليسػػػيغ(فالسػػػادتيغالسػػػحكػرتيغنر 
شبيعػػةالػضيفػػةوفػػيحقيقػػةاألمػػخأف كألن ػػ،الػضيفيػػةلسسارسػػةمشتدػػبيقػػػػاألمػػغالفمدػػصيشيميػػاميع

،كاجبػاتعجيػجةعمػىرأسػياالػػالءلمػػشغتبػخراف،قيقياؼالتييعسمػفلتحكحقيقةاألىجا،السشاشةبيع
لكدبثقةالجسيػر،؛سلبرجؽكأمانةأكامخالخؤساءكالعكتشفيح،كالقػانيغ،تخاـالجستػركاح،كلمذعب
.حمفاليسيغالقانػنيةىػأكؿالػاجباتالػضيفيةلسسارسةالػضيفةلسشتدبيقػػاألمغأف كالشظ 

كضيفػػكاجػػب انػنيػػةىػػػحمػػفاليسػػيغالقف يؤديػػوف أفػػيالس ذػػخ ِّعجبػػوك أَيشخرػػتعيػػج ك،لخجػػلاألمػػغي 
ديشػيمػغأركػافالػجيغ،فيػػعسػلميػعرجلاألمغقبلمباشػختولعسمػوفػيالسػخةاألكلػى،كاليسػيغركػغ

هللاإذامػاويدػتشدؿعقػابكأن ػ،عمىصجؽمايقػلػو،أكالػفػاءبسػاتعيػجبػويتخحفيوالسقدعهللشاىًجا
.(2)بيسيشوثَشَحَ


الحانػػثكالكػػاذببأشػػجذػػجًداعمػػىالػفػػاءبػػاليسيغ،مشػػحًرام ،كلقػػججػػاءالقػػخآفالكػػخيعبشرػػػصصػػارمة

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ُّٱ:العقػػػػػػابلقػلػػػػػػوتعػػػػػػالى
 .(3) َّ ىي ني  مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل  ىل

                                           
.(ـ2005)(لعاـ8قػػاألمغالفمدصيشيرقع)الخجمةفي(مغقانػف167(كالسادة)88السادة)1))

ـ،مذارإليود.أنػرالذاعخ،1995السدتذارىذاـقبالف،الجستػركاليسيغالجستػرية،مشذػراتعػيجات،بيخكت،الصبعةالثانية،سشة(2)
.174السدئػليةالتأديبيةلمقزاءكأعزاءالشيابة،مخجعسابق،ص

(.15-14سػرةالسجادلةمغاآليةرقع)( (3
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 أحكام القانؽن والسرمحة العامة : واجب مخاعاةثانًيا

،فيخجمةالزباط،مغالقدعاألكؿ،مغالبابالثالث،(مغالفرلالدابع82تالسادة)نر 
( الثامغ،(068كالسادة الفرل الخابع،مغ الباب الثاني،مغ القدع الرف،مغ ضباط خجمة في
قػةمغقػػاألمغتكميفلمقائسيغبيا،ىجفياخجمةالػشغالػضيفةالعامةفيأؼعمىأف ،كاألفخاد

العامةتحقيقً،كالسػاششيغ لمسرمحة ،ا الزابطكفًقا كعمى كالتعميسات، كالقخارات كالمػائح لمقػانيغ
 الرفكاألفخاد بسقتزاهكضباط الرادرة كالتعميسات كالقخارات كالمػائح القانػف ىحا أحكاـ ،مخاعاة

كعميوكحلظ:
يخرػػزكقػػتالعسػػلالخسػػسيألداءكاجبػػاتكأف ،يػػؤدؼالعسػػلالسشػػػطبػػوبشفدػػوبجقػػةكأمانػػةأف  .1

عمػػػىالػقػػػتالسعػػػيغإذاعػػػالكةً،كضيفتػػػو،كيجػػػػزتكميفػػػوبالعسػػػلفػػػيغيػػػخأكقػػػاتالعسػػػلالخسػػػسية
اقتزتمرمحةالعسلبحلظ.

واليقبػلألن ػ؛بوبجقةكأمانػةعمىعاتقرجلاألمغأداءالعسلالسشػطويقعكيتزحمغىحاالشزأن 
يػؤدؼويجػبأف كلقػجأكجػبقػانػفالخجمػةالسجنيػةالفمدػصيشيأن ػدقيػق،يكػػفأداءعسمػوغيػخَمشوأف 

.(1)العاملالعسلالسشػطبوبشفدوبجقةكبأمانة
 العامة.كتشفيحالخجمة،سيخالعسليتعاكفمعزمالئوفيأداءالػاجباتالعاجمةالالزمةلتأميغأف  .2
كتشفيػػح،لتػأميغسػػيخالعسػل؛كاجػػبالتعػاكفمػػعالػدمالءفػػيأداءالػاجبػاتالالزمػػةالس ذػخ ِّعأكجػػبىشػاك

مػػػعمخاعػػػات،كحدػػػغسػػػيخأداءالعسػػػلعمػػػىأكسػػػلكجػػػوفػػػيالسخفػػػقالػػػحؼيذػػػغمػنو،الخجمػػػةالعامػػػة
عمػىحدػابالسرػمحة،كدكفالتػسػطألحػج دكفقبػؿلمسرػمحةالذخرػيةالزػيقة،السرمحةالعامة

 خاصبػضيفتو.كعجـقبػؿالػساشةفيأؼشأف ،العامة

كذلظفيحجكدالقػانيغكالمػائحكالتعميسػاتالسعسػػؿ؛يشفحمايرجرإليومغأكامخبجقةكأمانةأف  .3
مدئػليةاألكامخالتيترجرمشو،كىػػالسدػئػؿالزابطكضباطالرفكاألفخادبيا،كيتحسلكل 

سيخالعسلفيحجكداختراصو.عغحدغ
كسانيى،احتخاـالقػانيغكالمػائحكالقػاعجكاألحكاـالسشرػصعميياكالسعسػؿبياعمييعلحلظيتصمب

فيخارجحجكدكضيفتو.حت ىأك،عغمخالفةالتعميساتسػاءحاؿأدائوعسمو
ػػيحػػافععمػػىكخامػػةكضيفتػػوشبًقػػأف  .4 ايتفػػقكاالحتػػخاـيدػػمظفػػيترػػخفاتومدػػمكًؼالعػػاـ،كأف خ المع 

الػاجبليا.

                                           
ـ.1998(لعاـ4رقع)صيشية(مغقانػفالخجمةالسجنيةالفمد66/1)السادةرقع(1)
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لتػػداـبالسحافطػػةعمػػىكخامػػةالػضيفػػةفػػيمحػػيطعسمػػوكخارجػػو،كمػػغرجػػلاألمػػغاالمػػغكىػػحايتصمػػب
كاسػػػتقامةالدػػػمػؾفػػػيمجػػػاؿالعسػػػل،االلتػػػداـبحدػػػغالخمػػػق؛مطػػػاىخالسحافطػػػةعمػػػىكخامػػػةكضيفتػػػو

ػػتَ،فزػػاًلعػػغعػػجـاقتخافػػوأفعػػااًلكخارجػػو تيػػانيعبسػػااكعػػجـ،طمػػغقػػجركىيبػػةالػضيفػػةالتػػييذػػغمياح 
فحخصػػػتالتذػػػخيعاتعمػػػىالتػػػجخلفػػػيسػػػمػكياتكترػػػخفاتيسػػػذبيػػػحهالكخامػػػةمػػػغقخيػػػبأكبعيػػػج،

الس ذػخ ِّعكغايػة؛لتسشعكػلمػايخػلبذػخؼككخامػةالػضيفػةالعامػة؛السػضففيالحياةالخاصةكالعامة
.(1)غالذبياتكالخيبةيبعجهعغمػاشفيذلظأف 

 كخية وأداء األعسال السشؽطة بيا: واجب القيام بالخجمات العدثالًثا

 أكرد الدابعالس ذخ ِّعلقج مغ،مغالبابالثالث،الفمدصيشيفيقانػفقػػاألمغمغالفرل
الزباط األكؿفيخجمة الثامغك،القدع الثانيفيخجمة،مغالبابالخابع،مغالفرل مغالقدع
:(2)ضباطالرفكاألفخادمايمي

كلػفيغيخ،لمغيخبسقابلأكبجكفمقابلتأديةأعساؿ كضباطالرفكاألفخاداليجػزلمزابط.1
يجػز التي لألعساؿ كاألحكاـ القػاعج القانػف ليحا التشفيحية الالئحة كتحجد الخسسية، العسل أكقات

الخسسية أكقاتالعسل فيغيخ أداؤىا كاجبات،لمزابط يتشاقسمع يتعارضأك أك يزخ ال بسا
الخجمةالعدكخيةأكمقتزياتيا.

أك،أكالػصاية،بخاتبأكبسكافأةأعساؿالقػامةألفخادكضباطالرفكايتػلىالزابطيجػزأف .2
إذاكافالسذسػؿبالقػامةأكالػكالةأكالغائبأكالسعيغ،أكالسداعجةالقزائية،الػكالةعغالغائبيغ
أكمراىخةلغايةالجرجةالخابعة.،مسغتخبصيعبوصمةقخبي،لومداعجقزائي

الحخاسةعمىاألمػاؿالتييكػفبخاتبأكبسكافأةالرفكاألفخادكضباطيتػلىالزابط.يجػزأف 3
أكصاحبَشخيكً الجرجةمرمحة ا لغاية القخبىأكالسراىخة بوصمة لسغتخبصو أكمسمػكة فييا،

الخابعة.
فيالفقختيغالدابقتيغ.4 الحاالتالسحكػرة كضباطالرفكاألفخاديجبعمىالزابط،فيجسيع

بحلظ،كيحفعاإلخصارفيممفالخجمة.إخصارقيادتو

فالعاـبيغكضيفتوكبيغيجسعالسػضعجـجػازأف ،مغاألمػرالتيتتفخععغااللتداـبالتفخغلمعسل
أدائوالػضيفي،أككافغيخمتفػق خخيؤديوبالحاتأكالػاسصةإذاكافمغشأنواإلضخاربأؼعسلآ

                                           
.129بخاىيعالسجني،الػجيدفيشخحقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشية،مخجعسابق،صإأ.(1)
ـ.2005(لعاـ8(مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع)170(كالسادة)91السادة)2))
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لمغيخ،بسختػبيؤدؼأعسااًلفيأكقاتالعسلالخسسيةأف حت ىاـمعمقتزياتيا،كاليجػزلمسػضفالع
.(1)أكبسكافأة

تتسثػػػػلبجػػػػػازمسارسػػػػةبعػػػػسأصػػػػحابالسيػػػػغمثػػػػلاألشبػػػػاء،كىشػػػػاؾاسػػػػتثشاءاتعمػػػػىذلػػػػظاألمػػػػخ
كبػػحلظأجػػازالقػػانػفلمػػػزيخالسخػػتز)أك،كالسيشجسػػيغألعسػػاليعالسيشيػػةخػػارجأكقػػاتالعسػػلالخسػػسية

يعسلبعسالػقتلجػالغيخفيغيخأكقاتالعسلالخسػسية،مغيقػـمقامو(التخخيزلمسػضفبأف 
وأجازلمسػضفتػليأعساؿالقػامةأكالػصػايةأكفإن ،كاعتباراتالقخابة،السرالحالسذخكعةةكلسخاعا

الجرجػػػةحت ػػػىذػػػسػؿبيسػػػاتخبصػػػوبػػػالسػضفصػػػمةالقخابػػػةأكالشدػػػبإذاكػػػافالس،الػكالػػػةأكالغػػػائبيغ
فييػػاأكاألمػػػاؿالتػػييكػػػفالسػضػػفشػػخيًكاأعسػػاؿالحخاسػػةعمػػىأيًزػػاالخابعػػة،ككػػحلظأجػػازالقػػانػف

كذلػظشػخيصةلقخابػةالسػحكػرةسػابًقا،كنفػذدرجػةا،أكمسمػكةلسغنفذالرػمة،صاحبمرمحةفييا
.(2)يةالتييتبعياالسػضفإخصارالدمصةالخئاس

 الفمدطيشيمحعؽرات العسل لسشتدبي قؽى األمؼ : الفخع الثاني

لقجحطخالسذخع،عمىرجاؿاألمغمسارسةأؼعسلمغشأنواإلضخاربالسرالحالػضيفية
أكاليتدقكالعامة فيمػادهعمىاألعساؿالسحطػرةفيقانػفصخاحةمعمقتزياتيسا،كلقجنز 

 رقع الفمدصيشي األمغ قػػ في (8)الخجمة كاألحكاــ(2005)لعاـ القػاعج مخالفة حيثحطخ ،
كالمػائحالسعسػؿبياكالتعميساتكالشذخاتلتشفيحىحهالقػانيغكالمػائح.فيالقػانيغالسشرػصعمييا

لعػػػاـ(8)دقػػػانػفالخجمػػػةفػػػيقػػػػػاألمػػػغالفمدػػػصيشيةرقػػػعكلقػػػجكردتالسحطػػػػراتاألساسػػػيةفػػػيمػػػػا
ككػػحلظ،فػػيالفرػػلالدػػابع،مػػغالبػػابالثالػػث،،فجػػاءتفػػيالقدػػعاألكؿلخجمػػةالزػػباطـ(2005)

فيالفرلالثامغ.،مغالبابالخابع،مغخجمةضباطالرفكاألفخاد،كردتفيالقدعالثاني
 ةتغال باألعسال الدياسيحعخ الشأوًل: 

الفرلكفي،مغالقدعاألكؿفيخجمةالزباط،الفرلالدابعمغالبابالثالثلقججاءفي
:(3)ومغالقدعالثانيفيخجمةضباطالرفكاألفخادبأن ،مغالبابالخابع،الثامغ

أثشاءالخجمةالعدكخيةمايمي:كضباطالرفكاألفخاديحطخعمىالزابط
أكاالنتساءإلىاألحدابأكالييئاتأكالجسعياتأك،كاالشتغاؿبالدياسة،إبجاءاآلراءالدياسية.1

جاؼالدياسية.السشطساتذاتاألى
مطاىخةأكاضصخابات.االشتخاؾفيأؼ .2

                                           
عػغد.دمحمأبػػ354ـ،ص2009،عػاـإلدارؼ،دارالجامعػةالججيػجة،اإلسػكشجريةعبػجالػىػاب،الشطخيػةالعامػةلمقػانػفاأ.د/أحسجرفعػت1))

.26ـ،ص2012،عاـتأديبي،دارالجامعةالججيجة،اإلسكشجريةضيفباشاخميل،الشطاـال
.27-26ـ،ص2012،عاـيجة،اإلسكشجريةتأديبي،دارالجامعةالججد.دمحمأبػضيفباشاخميل،الشطاـال2))
ـ.2005(لعاـ8(مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع)169(كالسادة)90السادة)3))
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االشتخاؾفيتشطيعاجتساعاتحدبيةأكدعاياتانتخابية..3
عقجاجتساعاتالنتقادأعساؿالدمصةالػششية..4
تطلسخيةبصبيعتيا،أكبسقتزىسعمػماتأكإيزاحاتعغالسدائلالتييشبغيأف اإلفزاءب.5

بعجانتياءالخجمة.حت ىاتعميساتخاصة،كيطلااللتداـبالكتسافقائسً
االحتفاظلشفدوبأؼكثيقةأككرقةمغالػثائقأكاألكراؽالخسسيةأكصػرةعشيا،كلػكانت.6

ا.فبوشخريًم ِّخاصةبعسلك 
مخالفةإجخاءاتاألمغالخاصكالعاـالتييرجربياقخارمغالػزيخالسختز..7
يتػسطلعدكخؼأكلسػضففيأؼشأفخاصبػضيفتو،أكأف (الػاسصة)اأكيقبليػسطأحجًأف .8

آخخفيأؼشأفمغذلظ.
لتعميساتمغالجياتالسخترةذاتالعالقة.كفًقااالتراؿمعأؼجيةغيخفمدصيشيةإال .9

بسػجبتفػيسرسسيمغالػزيخالسختز..إصجارترخيحاتلػسائلاإلعالـإال 10

ويحطخعمىمشتدػبيقػػؼاألمػغاالشػتغاؿبالدياسػةأن ،غمغخالؿاستقخاءالسادتيغالسحكػرتيغكيتبي 
أكػػافىػػجًفااجتساعًيػػاأكسياسػػًياأكرياضػػًياسػػػاءًكميااأكاالنزػػساـإلػػىأؼجسعيػػةأكنقابػػةأكمػػاشػػ

أكاالشػتخاؾفػيتشطػيعاالجتساعػاتالحدبيػةأكالجعايػة،خاالنتساءإلػىأؼحػدبسياسػيط كحَ،كغيخه
.ابوذلظاالنتخابيةأكالسطاىخاتكماشَ

سػػػاءكانػػتفرػػاحعػػغالسعمػمػػاتالدػػخية،اإلكبعػػجاالنتيػػاءمشيػػا،كسػػايحطػػخعمػػييعخػػالؿخػػجمتيع
مػػالػػعيحرػػلعمػػىترػػخيحخصػػيمدػػبقبػػحلظ.،كػػافشػػكميايػػةأكإلكتخكنيػػةأكشػػفيية،أكأي ػػاخص

فزػػػػاءبػػػػأؼ،كػػػػحلظحطػػػػخاإلكتػجييػػػػاتيع،كااللتػػػػداـبػػػػإجخاءاتكتعميسػػػػاتالجيػػػػاتاألمشيػػػػةالخاصػػػػة
إال ،أكغيػخذلػظمػغشػخؽالشذػخ،ككضيفػتيععػغشخيػقالرػحف،ترخيحاتأكبياناتعغأعساليع

خاصػةً،كيقبػلالػسػاشةفػيأؼشػأف،يػسػطألحػج كػحلظأال ،لومغالخئيذالسختزإذاكافمرخح 
خخفيأؼشأفمغذلظ.يتػسطآلبػضيفتوأكأف 

 ثانًيا: حعخ الدواج مؼ األجشبية

فيالفرلالدابعل جاء الزباط،مغالبابالثالث،قج األكؿفيخجمة كالفرل،مغالقدع
:(1)مغالقدعالثانيفيخجمةضباطالرفكاألفخادبأنو،مغالبابالخابع،الثامغ

خاصمغالػزيخبإذف -عالدكاجمغغيخالعخبية،كيجػزليدافخكضابطالرفكاألاليجػزلمزابط
كيجبالحرػؿعمىتخخيزمدبقبالدكاج.،الدكاجمغغيخالعخبية-السختز

                                           
ـ.2005(لعاـ8(مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع)171(كالسادة)92السادةرقع)1))
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،كيجػزواليجػزلمعدكخؼبأؼحاؿالدكاجمغغيخالعخبية)األجشبية(بأن ،ىحاالشزغلشامغكيتبي 
كيجبالحرػؿعمىتخخيزمدبقبالدكاج.،ذفخاصالدكاجمغغيخالعخبيةلوبإ

 ألعسال الخارجة عؼ نطاق الؽظيفة: حعخ الشتغال في اثالًثا

ككحلظ،مغالقدعاألكؿفيخجمةالزباط،مغالبابالثالث،فيالفرلالدابعأيًزاكجاء
ويحطخفيخجمةضباطالرفكاألفخادبأن ،مغالقدعالثاني،مغالبابالخابع،فيالفرلالثامغ

:(1)اآلتي
أكالقزائيةلمبيعفيالجائخةالتييؤدؼ،شخاءالعقاراتأكالسشقػالتمساتصخحوالجياتاإلدارية.1

كافذلظمسايترلبيا.فيياأعساؿكضيفتوإذا
مرمحةفيتكػفلوأؼمداكلةاألعساؿالتجاريةأكالرشاعيةمغأؼنػع،كبػجوخاصأف .2

أعساؿأكمقاكالتأكمشاقراتتترلبأعساؿكضيفتو.
عقاراتأخخػبقرجاستغالليافيالجائخةالتييؤدؼفيياأؼاستئجاراألراضيأكالسبانيأك.3

أعساؿكضيفتو.
االشتخاؾفيتأسيذالذخكاتأكفيعزػيةمجالذإداراتيا،أكأؼمشربآخخفييا،مالع.4

اعغقػةمغقػػاألمغفييا.يكغمشجكبً
أعساؿالسزاربةفيالبػرصات..5
أكالسحاؿالعامةكضباطالرفكاألفخادلعبالسيدخفياألنجيةأكالقاعاتالسخررةلمزباط.6

أكالسالىي.
كيذكظفيأمانتو،ويحطخإتيافأؼعسليذيخالخيبكالذبياتتػضحأن لسحكػرتيغسابًقاكالسادتيغا

يكػػفلػوأؼأف أيًزػاكيحطػخ،مداكلةأؼأعسػاؿتجاريػو:مثل،كيجللعمىاستغاللولػضيفتو،كنداىتو
واالشػػتخاؾفػػيمرػػمحةفػػيأعسػػاؿأكمقػػاكالتأكمشاقرػػاتتترػػلبأعسػػاؿكضيفتػػو،كسػػايحطػػخعميػػ

عػغإذاكػافمشتػجًبايػعإاًلالم .أكأؼعسػلفييػا،يقبلعزػيةمجالذإرادتياأكأف ،تأسيذالذخكات
أيًزػاالحكػمةأكالييئاتالعامةأككحجاتالحكعالسحمػيأكشػخكاتالقصػاعالعػاـ،كسػايحطػخعميػو

يػػؤدؼفييػػاأعسػػاؿكضيفتػػوإذاكػػافليػػحافػػيالػػجائخةالتػػياسػػتغاللياأكعقػػاراتبقرػػجاسػػتئجارأراض 
.(2)يحطخعميوالسزاربةفيالبػرصاتةبعسمو،كأخيًخااالستغالؿصم

أكالقاعػػػػات،حطختػػػػالعػػػػبالسيدػػػػخفػػػػياألنجيػػػػة،ىػػػػاتيغالسػػػػادتيغإلػػػػىأف أيًزػػػػاكىشػػػػاتجػػػػجراإلشػػػػارة
ؤسدػػةاألمشيػػػةالتػػػيألفذلػػػظيدػػيءإلػػػىىيبػػػةالس؛السخررػػةلمزػػػباطأكالسحػػػاؿالعامػػةكالسالىػػػي

يشتسيليارجاؿاألمغ.
                                           

ـ.2005(لعاـ8(مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع)172(كالسادة)93السادةرقع)1))
.29د.دمحمأبػضيفباشاخميل،الشطاـالتأديبي،مخجعسابقص2))
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كيدػػأؿالسػضػػف،فػػيخػػارجالعسػػلبػصػػفوفػػخدمػػغالسجتسػػعحت ػػىحدػػغسػػيخكسػػمػؾالسػضػػفيػػختبط
كمشعالسػضفعسلذلػظ،كلعبالقسار،كذخبالخسخ؛عغأعسالوالسذيشةخارجعسموالػضيفيحت ى
.(1)خارجنصاؽالػضيفةحت ى

 الؽاجبات الؽظيفيةرابًعا: حعخ مخالفة 

كفيالفرل،مغالقدعاألكؿفيخجمةالزباط،مغالبابالثالث،لقججاءفيالفرلالدابع
:(2)ومغالقدعالثانيفيخجمةضباطالرفكاألفخادعمىأن ،مغالبابالخابع،الثامغ

كلضابط1 فيكاألفخادرفالكضباط. أك القانػف فيىحا يخالفالػاجباتالسشرػصعمييا
الػاجبفيأعساؿكضيفتو،أكيدمظالقخاراتالرادرةمغالػزيخالسختز،أكيخخجعمىمقتزيات

يعاقبتأديبيًسمػكً الػضيفة بكخامة اإلخالؿ يطيخبسطيخمغشأنو أك اإلخالؿا، عجـ كذلظمع ا،
ألمخ.اائيةعشجاالقتزاء،كاليعفىالزابطمغالعقػبةاستشادًبإقامةالجعػػالسجنيةأكالجش

إذاأثبتاألمخقائجهأكمدئػلوإال استشادً،مغالعقػبةدافخاألرفكالكضباطالزابطىعفالي .2
القائجارتكابوالسخالفةكافتشفيحًأف  ألمخصادرإليومغىحا بالخغعمغتشبييوإلى،أكالسدئػؿ،ا
خالفة،كفيىحهالحالةتكػفالسدئػليةعمىمرجراألمخكحجه.الس
عغخصئوالذخري.اإال مجنيًفخادكاألرفالكضباطدأؿالزابط.الي 3

،يدمظالدبيلالحؼيحجدهالقانػفكالمػائحالتشفيحيةويتعيغعمىرجلاألمغأف غبأن كلساتقجـذكخهنبي 
ومغاألعساؿالسحخمةعميو،فإن ،أكأتىعساًلبػاجباتكضيفتوإذاأخل ككحلظاألكامخكالتعميسات،ف

دػغتأديبيةعميياعغشخيقالدمصةالخئاسيةالتييتبعياأكي ،أكتأديبية،جخيسةنطاميةيعجمختكًبا
.(3)مجالذالتأديب






                                           
ـ،2002عػػػاـ،القػػػاىخةد.كليػػػجعبػػػجالػػػخحسغمدىػػػخالػضيفػػػةالعامػػػةفػػػيالقػػػانػفالفمدػػػصيشي،رسػػػالةماجدػػػتيخ،معيػػػجالبحػػػػثكالجراسػػػات،1))

.183ص
ـ.2005(لعاـ8(مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع)173(كالسادة)94السادة)2))
.105د.جػدهحديغدمحمجياد،السحاكساتالعدكخية،مخجعسابق،ص3))
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 السبحث الثاني
 وأركانيامفيؽم السخالفة التأديبية في قؽى األمؼ الفمدطيشي 

 تسييج وتقديػ:
فػػيأيًزػػاالتذػػخيعاتاختمفػػتالفقيػػاءفػػيتحجيػػجالسقرػػػدبالسخالفػػةالتأديبيػػة،كسػػااختمػػفلقػػج

لتصػراألنطسػةالدياسػيةكالقانػنيػةكفًقا،وتصػرمفيػميابتصػرىحهالتذخيعاتأن تحجيجنصاقيا،إال 
كفعػػلالسحطػػػراتالتػػييختكبيػػاأحػػج،الفػػةالػاجبػػاتبالجكلػػةالتػػيترػػجرىا،فالسخالفػػةالتأديبيػػةتقػػعبسخ

السخالفةالتأديبيةتعتسػجعمػىجػػىخالفعػلالػحؼي كػػفالػخكغرجاؿاألمغبالجكلة،كفيىحاالذأففإف 
السادؼلمسخالفػة،كيقترػخمفيػػـالسخالفػةالتأديبيػةلخجػلاألمػغعمػىكػلفعػلجخ مػوتذػخيعمػجنيأك

ككشػعمغالخصأالسيشيأكالػضيفيالحؼ،بسقتزياتالػضيفةالعدكخيةإخالاًل،ككافيذكلعدكخؼ
التعػػػجدصػػػػر،كنطػػػخً(ـ5002)لعػػػاـ(8)يختكبػػػوأحػػػجالخاضػػػعيغلقػػػانػفقػػػػػاألمػػػغالفمدػػػصيشيرقػػػع

.(1)السخالفةالتأديبية
لتأديب،لحلظيجبتعخيفيػاعجمغأىعالعشاصخالتييقػـعمييانطاـاالسخالفةالتأديبيةت كيالحعبأف 

االسبحثإلىالسصمبيغالتالييغ:كعمىىحااألساسنقدعىح،كتحجيجأركانيا
.السخالفةالتأديبيةماىيةالسصمباألكؿ:

 .السصمبالثاني:أركافالسخالفةالتأديبية

  

                                           
.336د.إرشيجعبجاليادؼالحػرؼ،التأديبفيالػضائفالسجنيةكالعدكخية،مخجعسابق،ص( (1
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 السطمب األول
  (1)التأديبيةالسخالفة  ماىية

 تزع لع جامًعا التأديبيةمانًعاالتذخيعاتتعخيًفا عم،لمجخيسة ليا األفعاؿالسكػنة تػرد ىكلع
نز(، بغيخ جخيسة )ال لقاعجة تخزع أؼال الحرخ، بيافإن سبيل اقترختالتذخيعاتعمى سا

الفمدصيشياعتبخقياـالجخيسةالس ذخ ِّعكاألعساؿالسحطػرةعمىالسػضف،كساأف ،الػاجباتالػضيفية
حالة في العاـالتأديبية السػضف كمخالفة كالتعميسات فيلمقػانيغ بيا السعسػؿ كالقخارات لألنطسة
الخجمةالسجنية.

لحاك التييعسلبيا، السيشة أك تتسثلفيإخالؿالسػضفبػاجباتالػضيفة التأديبية الجخيسة
أثشاءكقتاأكسمبًياتوسػاءكافىحااإلخالؿإيجابيًالؿالسػضفالعاـبػاجباتكضيفبخإخِّتَع ياتَفإن 

.(2)العسلأكخارجو

بلاكتفىبالشزعمييافيالسادة،لمجخيسةالتأديبيةالفمدصيشيلعيزعتعخيًفامحجًداالس ذخ ِّعف
( )68رقع رقع السجنية مغقانػفالخجمة )4 لعاـ (ـ1998)( ن بأفشز  إذا ثبت ارتكاب السؽظف "و

والتعميسات السعسؽل بيا في الخجمة السجنية أو في تطبيقيا، فتؽقع عميو مخالفة لمقؽانيؼ واألنعسة 
.إحجى العقؽبات التأديبية" قاـ الجخيسة،بحرخالعقػباتالتأديبيةالس ذخ ِّعكقج كلعيحرخبالتحجيج

التأديبية.

مِّ كالتي التأديبية، لمسخالفة تعخيف كضع السعاصخة التذخيعات أغفمت التذخيغ كلقج عبيشيا
كتفتتأديبيةمثلالجخائعالجشائية،فالعجـإمكانيةحرخالسخالفاتال؛كذلظنطًخاالفمدصيشيكالسرخؼ

التذخيعاتبتحجيجبعسالػاجباتالػضيفية تأديبيةبإيخادحكععاـ،ىحه جخيسة كالتيتعجمخالفتيا
ييا،أكيخخجعغمقتزىكلمغيخالفالػاجباتالسشرػصعمعمىقػانيشياالػضيفية،يقتزىبأف 

تأديبًياالػاج يعاقب كضيفتو أعساؿ في لمفقوب التأديبية الجخيسة تعخيف التذخيعات ىحه كتخكت ،
.(3)كالقزاء

يشز،السخالفاتالتأديبيةالتقعتحتحرخكمغالسعخكؼأف  عمىبعسالس ذخ ِّعكعشجما
السخالفات ألف ؛صػر كبعزيافحلظ الػقػع، شائع ارتكابوبعزيا خصػرة مغ يححر كفي،مسا

                                           
تشبيوالسرصمحاتالجالةعمىالسخالفةالتأديبيةىينفدياالجالةعمىالجخيسةالتأديبيةكمثيالتيالحااقتزىالتشػيو.( (1
اإلندانية،جامعةاإلسخا2)) ء،د.شخيفأحسجبعمػشة،السدؤكليةالتأديبيةلمصبيبفيالػضيفةالعامة،دراسةتحميمية،مجمةاإلسخاءلمعمـػ

 .342ـ،ص2017العجدالثالث،عاـ
 .88ـص2015–غدة–نيدافلمشذخد.أنػرالذاعخالسدؤكليةالتأديبيةلمقزاةكأعزاءالشيابةالعامةفيالتذخيعالفمدصيشي،مكتبة(3)
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فيدمصةاإلداريةالسخترةتمعبدكًراكبيًخاالكليحافإف ،تكػفمجخدأمثمةالحالتيغفييالتعجكأف 
.(1)تقجيخالسخالفةكدرجةخصػرتيا

يقيشيال إلىالعاملعمىكجو يسكغإسشاده مجخد التأديبيةعمىثبػتخصأ الجخيسة كتقـػ
،يدتشجإلىالعاملثسةفعلإيجابيأكسمبيأكاالحتساؿ،فسشاطالسدئػليةالتأديبيةأف يحتسلالذظ

كاستباف،السأخحاإلدارؼعمىسمػؾالعاملالجخيسةالتأديبية،فإذاماانتفىمشوفيكقػععجمداىسةًي 
.(2)ءتويغالقزاءبخاعِّولعيقعمشومايذكلمخالفةتدتػجبالسؤاخحةكالعقابت أن 

كذلظبالشطخلصبيعةالجخيسةالتأديبية،الجخائعالتأديبيةالتخزعلمحرخمعبوأف د الس غ مِّكَ
سايخدتمظالسخالفاتإلىعمىخالؼالجخيسةالجشائيةالتيخزعتلمحرخفيقانػفالعقػبات،كإن 

بػاجباتالػضيفة عاـ،اإلخالؿ بػجو مقتزياتالػضيفة الخخكجعغ سمػؾ،أك مغ تقتزييا كما
.(3)قػيع

الجخائع عمى تصمق التي السرصمحات تعجد )الحنب،التأديبيةكرغع أحياًنا عمييا يصمق إذ
 التأديبية(، )السخالفة كحلظ عمييا يصمق كسا التأديبي(، )الخصأ أخخػ كأحياًنا )الجخائعكاإلدارؼ(،

ىحهجسيعتعخيفتمظالجخائعلعيتأثخبحلظالتغايخفيالسرصمحات،فيػكاحجفيأف إال التأديبية(
.(4)األحػاؿ،عمىاألقلمغحيثالجػىخأكالسزسػف

 نقصة تسثل التأديبية بالتأديباالرتكازكالجخيسة متعمقة دراسة كل حػليا كمعطع،التيتجكر
.(5)ةس يِّالقزاءكالفقوىحهالس كيتػلى،التذخيعاتجاءتخاليةمغتعخيفمحجدليا

التالية:الفخكعمشيابذيءمغالتفريلفيتشاكؿكاًللحلظسش

 خيف التذخيعي لمسخالفة التأديبية: التعاألولالفخع 

الدببفيذلظيخجع لقجأغفمتغالبيةالتذخيعاتإيخادتعخيفمحجدلمجخيسةالتأديبية،كلعل 
الس ذخ ِّعقج إلىشبيعةالجخيسةنفدياالتيالتقبلالتحجيجأكالحرخخالًفالمجخيسةالجشائية،كساأف 

يخدىحاالتعخيفناقًرا، ىػأكردتعخيًفاليحهالجخيسةأف  َيإف  بحيثاليذسلجسيعأنػاعالجخائعَخذِّ

                                           
 .45ـ،ص2012د.صبخؼدمحمالدشػسي،الشطاـالتأديبيألعزاءىيئةالتجريذفيالجامعات،دارالشيزةالعخبية،القاىخة(1)
 .46ـ،ص2010،اإلسكشجريةد.مرصفىيػسف،السدئػليةالتأديبيةلمسػضفالعاـ،مشذأةالسعارؼ،(2)
 .21رياض،الجخيسةكالعقػبةالتأديبية،مخجعسابق،صأ.أحسجرزؽ(3)
،1996د.رمزػػػافدمحمبصػػػيخ،السدػػػئػليةالتأديبيػػػةلعسػػػاؿالحكػمػػػةكالقصػػػاعالعػػػاـكقصػػػاعاألعسػػػاؿالعػػػاـ،دارالشيزػػػةالعخبيػػػة،القػػػاىخة،(4)

 .106ص
 .53،ص1984د.مميكةالرخكخ،سمصةالتأديبفيالػضيفةالعامة،مصبعةالجبالكؼ،الصبعةاألكلى،شبخا،(5)
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كلمغيخالفالػاجباتالسشرػصعميياأكيخخج التأديبية،فاكتفىبػضعقاعجةعامةتقتزيبأف 
.(1)عمىمقتزىالػاجبفيأعساؿكضيفتويعاقبتأديبًيا

َي َخذِّ الس ذخ ِّعَقج  ىػأكردتعخيًفامحجًداليحه-عمىمايبجك-كساأف  يخدىحاإف  الجخيسة،أف 
الفكخ في بمبمة يثيخ قج الحؼ األمخ التأديبية، الجخائع جسيع عمى يشصبق أف  عغ التعخيفقاصًخا
مغ لو السصبقيغ بيغ أك التعخيف، ليحا السفدخيغ بيغ الشطخ كجيات في اختالفًا أك اإلدارؼ،

يدػدكلمغالتجخيعالسختريغفيمختمفاإلرادات؛مساقجيتشافىمعمبجأالعجالةال حؼيجبأف 
سػاء .(2)كالعقابعمىحج 

الس ذخ ِّعالفمدصيشيفيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع) (8كىشانذيخأيًزاإلىأف 
( أشكاؿ2005لعاـ حرخ إمكانية لعجـ كذلظ التذخيعات؛ كباقي التأديبية السخالفة ي عخ ِّؼ لع ـ(

 كاكتفىببيافالػاجبات،كبيافالسحطػراتالتييجبعمىرجلاألمغتجشبيا،السخالفاتالتأديبية،
عميياقانػفق ػػاألمغالفمدصيشيرقع نز  .(3)ـ(5002(لعاـ)8)حيث 


 تعخيف الفقيي لمسخالفة التأديبية: الالثانيالفخع 

تكسغفيكلترخؼيرجرعغ،الجخيسةالتأديبيةفيىحاالذأفإلىأف اءىببعسالفقيذَ
أكسلػؿدكفقياـالسخفقبشذاشوعمىح كيؤثخفييابرػرةتَ،العاملأثشاءأداءالػضيفةأكخارجيا

.(4)ثسةىحاالترخؼعغإرادةآارتكبكذلظمتىكجو،

،(5)يختكبوالعاملكيجافيكاجباتمشربو"امتشاع"كلفعلأك:ياكذىبالبعسإلىالقػؿبأن 
أكك":ياخخفيتعخيفولمجخيسةالتأديبيةبأن حيغذىبرأؼآفي لإخالؿبػاجباتالػضيفةإيجابًيا

سمبًيا كال بػاجيقرج، باتالػضيفة الخأؼكفًقا ىحا ذىبإليو ،لسا الػاجباتالتينز  عميياتمظ
العسلفيالسخافقكإشخاءانتطاـع،حيثتذسلإلىجانبذلظالػاجباتالتييقتزيياحدغالسذخ ِّ
.(6)كلػلعيشزعمييا،العامة

                                           
 .53د.مميكةالرخكخ،سمصةالتأديبفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص(1)
 .107العامة،مخجعسابق،صاألعساؿد.رمزافدمحمبصيخ،السدئػليةالتأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـ،كقصاع(2)

(مغخجمةصفالزباط.173(إلى)167(مغخجمةالزباط،كالسػادمغ)94(إلى)88السػادمغ)((3
 .79ـ،ص1064د.عبجالفتاححدغ،التأديبفيالػضيفةالعامة،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،سشة(4)
 .41ـ،ص1995،سشةد.سميسافالصساكؼ،"قزاءالتأديب"،القاىخة(5)
 .80ـ،ص1967د.دمحمجػدتالسمط،السدئػليةالتأديبيةلمسػضفالعاـ،رسالةدكتػراه،جامعةالقاىخة،القاىخة،سشة(6)
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عغعسليقػـبوالسػضفأكالقاضييخالفامتشاع"كلعسلأك:ياكلقجعخفياآخخكفبأن 
أكيتزسغالخخكجعغكاجباتالػضيفةكمقتزياتيا،أكيؤثخفيكخامةالػضيفة،،القػانيغكاألنطسة

.(1)"داخلالعسلأكخارجواالمتشاعىحاالعسلأكسػاءأتع 

كي سيل لذسػليتوالباحث األخيخ التعخيف بالػاجبات،إلى اإلخالؿ صػر كل يذسل حيث
برػرةتتعارضمعيامغحيثالقياـبااللتداماتالػضيفيةلمسػضف.،الػضيفية

 عخيف القزائي لمسخالفة التأديبية: التالفخع الثالث

ػػػمحاكلػػػةفالسخالفػػػةالتأديبيػػػةفػػػيلتعخيػػػالسرػػػخؼضالقزػػػاءاإلدارؼتعػػػخ  ،ؤثعلبيػػػافسػػػمػؾالس 
عمػىعكػػذ،القزػاءالفمدػػصيشيلػعيعػػخؼالسخالفػةالتأديبيػػةكنذػػيخىشػاإلػػىأف ،كأركػافتمػػظالسخالفػة

.(2)كشعػفإداريةمختمفة،ؼالسخالفةالتأديبيةفيأحكاـقزائيةالقزاءاإلرادؼالسرخؼالحؼعخ 

دبيشياكبيغجخائعالعقػباتفيالكثيخمغأحكامو،كمي ،ىحهالسخالفةكحلظتشاكؿخرائز
 "ك لفعلأكمدمظمغالسرخيةفقجذىبتالسحكسةاإلداريةالعميا لتعخيفالسخالفةالتأديبيةبأن يا:

أك العامة لػاجباتالػضيفة السخالفة بو تتحقق سمبًيا، أك إيجابًيا إرادتو إلى راجع جانبالسػضف،
يعج إن سا عميو، أكاإلخالؿبالشييعغاألعساؿالسحخمة الخخكجعمىمقتزىالػاجبفيأعساليا
ذنًباإدارًيايدػغمؤاخحتوتأديبًيا،كلػكافالسجاؿالحؼارتكبفيوخارجنصاؽالعسلالػضيفي،ماداـ

كيدسىاعتبارشاغميابسايقملىحاالعسليكػففيذاتوسمػًكامعيًبايشعكذأثخهعمىكخامةالػضيفة،
مغىبيتيا،كيدعدعاالشسئشافإلىاستقامةالقائعبأعبائيا،أكيذكظفينداىةكنقاءسيختو،أكي مقي

الخراؿ" يتحمىبومغكـخ م قوأكذمتوضاًلمغالخيبيتشافىمعمايشبغيأف  .(3)عمىخ 

أكيخػخجعمػىمقتزػىالػاجػبفػي،القػانػفكلعامليخالفالػاجبػاتالسشرػػصعمييػافػي"
ختكػب،كاألخصػاءالتأديبيػةالتػيت الؿبكخامةكضيفتويعاقبتأديبًياأعساؿكضيفتوبسطيخمغشأنواإلخ

أثشاءالػضيفةأكبسشاسبةأدائيا،كذلظبسخالفةتفخضومغكاجباتإيجابيةأكنػاه،يدػتػؼفػيذلػظأف 
.(4)"يحةأكتفخضياشبيعةالعسلالػضيفيتخدىحهالػاجباتفينرػصصخ

السػضػػػففػػيىػػػحهالحالػػػةيذػػػكلمخالفػػػةتأديبيػػػةمػػػغارتكبػػػوتحجيػػػجمػػػاإذاكػػػاففػػػيأف كالشػػظ 
ػفبالشطخلصبيعةالػضيفةكمجػحداسيتيا،كماتزعومغقيػدعمىمغيذغميا،كإذاكافك يَ،عجمو

                                           
 .59ـ،ص1993،اإلسكشجريةد.عبجالفتاحمخادالسدئػليةالتأديبيةلخجاؿالقزاءكالشيابةالعامة،دارالفكخالجامعي،جامعة(1)
 453ـ،ص2011فاؽغدة،فمدصيغ،لدشةآلشطاـالقزائيالفمدصيشي،مكتبةد.عبجالقادرجخادة،ا(2)
،مذارإليو،362ـ،مجسػعةمبادغالدشةالتاسعة،ص4/1/1964ؽ،جمدة7لدشة875حكعالسحكسةالعمياالسرخيةفيالصعغرقع3))

 كمابعجىا.17ـ،ص2010،سشةاإلسكشجريةلعخبي،د.ىيثعحميعغازؼ،مجالذالتأديب،دارالفكخا
 .1405ـالدشةالعاشخة،ص22/5/1965ؽ،جمدة7(لدشة439حكعالسحكسةاإلداريةالعمياالسرخيةفيالصعغرقع)(4)
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تػخيوفيسػايرػجرعشػومػغترػخفاتخػارجمكػافىشاؾحجأدنىمغالدمػؾ،يتعيغعمىكلمػضف
.(1)أدائوألعساؿكضيفتو

مشاطالسدئػليةالتأديبيػةىػػمعبوأف د الس غ و"مِّبأن اإلداريةالعمياالسرخيةالسحكسةأكردتكسا
عميػػو،فكػػلالسحخمػػةمػػغاألعسػػاؿجابيػػًاأكسػػمبيًاأكإتيانػػوعسػػاًلإخػػالؿالسػضػػفبػاجبػػاتكضيفتػػوإي

 عمييػػػاالقػػػػانيغكالمػػػػائحأكالقػاعػػػجالتشطيسيػػػةالعامػػػةأكأكامػػػخمػضػػػفيخػػػالفالػاجبػػػاتالتػػػيتػػػشز 
أكيقرػخفػي،الػاجػبفػيأعسػاؿكضيفتػوىالخؤساءالرادرةفيحجكدالقانػف،أكيخػخجعمػىمقتزػ

سػايختكػبذنًبػايفػة،إن فػيىػحهالػضالسذػخكعةأكيخلبالثقة،كأمانةقةكدِّصةي تأديتيابساتتصمبومغحِّ
أؼإخػػالؿمشػػويدػػػغتأديبػػو،أمػػاإذاانعػػجـكػػلمأخػػحعمػػىالدػػمػؾاإلدارؼلمسػضػػف،كلػػعيقػػعإدارًيػػا

بػاجباتكضيفتو،أكخخكجعمىمقتزػىالػاجػب،فػاليكػػفثسػةذنػبإدارؼ،كبالتػاليالمحػللجػداء
.(2)تأديبي"



                                           
 .37ـ،ص2010،يةاإلسكشجرد.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،السدئػليةالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،دارالفكخالجامعي،(1)
ؽ،مذارإليود.رمزافدمحمبصيخ،السدئػلية19الدشة3ـ،الصعغقع17/11/1979حكعالسحكسةالعمياالسرخيةالرادرفي2))

 .108التأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعاـ،مخجعسابق،ص



 

23 

 السطمب الثاني
 أركان السخالفة التأديبية

أركاف ثالثة بتػافخ التأديبية السخالفة ،تتكػف الخكغ ،الذخعيكىي كالخكغ،السادؼكالخكغ
قانػفعقػباتفيفالقانػفالتأديبيماىػإال ،مشياالتقعالجخيسةحاؿتخمفأي اكمغثع ،السعشػؼ
كىيكالجخيسة،انياتػفخأركتيجبأف ،تأديبيةجخيسةكلكينكػفأماـ،كغايتو،كمػضػعو،أساسو

مشيا.ياالتقعحاؿتخمفأي األن ؛فخأركانياتتػأف الجشائيةكالتييجب

فقجذىبجانبمغالفقوإلىالقػؿبأف ،حػؿأركافالجخيسةالتأديبيةًفاكفيالػاقعىشاؾاختال
خخمغالفقوإلىجانبآ،بيشسايزيفكالخكغالسعشػؼ،الخكغالسادؼ؛ركشيغفقطىساالجخيسةليحه

كىػالخكغالقانػنيأكالذخعي.،ىحيغالخكشيغركغثالث

فإف  الشياية أف كفي ىػ التأديبية العقػبة تػقيع مغ السخصئالغاية مغ،يختجع غيخه كيدجخ
،ككحلظتحقيًقالمعجالةكساىػالحاؿفيقانػفالعقػبات،يؤمغتكخارالخصأحت ى،مشتدبيقػػاألمغ

صالحالسخصئ.كإ

عمػػىثالثػػةلسػػاتقػػجـفػػإف كفًقػػاك ،كالػػخكغالسعشػػػؼ،كىػػيالػػخكغالسػػادؼ؛أركػػافالسخالفػػةالتأديبيػػةتقػػـػ
لوبالتفريل:كسشتعخض،كالخكغالذخعي

.لمسخالفةالتأديبيةالذخعي:الخكغالفخعاألكؿ
.الخكغالسادؼلمسخالفةالتأديبية:الثانيالفخع
.لخكغالسعشػؼلمسخالفةالتأديبيةا:الثالثالفخع
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 : الخكؼ الذخعي في السخالفة التأديبيةاألولالفخع 

،كإمػػالعػػجـكجػػػدسػػبب الػػخكغالقػػانػنييعشػػي"صػػفةالفعػػلغيػػخالسذػػخكعة،إمػػاأن ػػومحػػـخ إف 
ىػػػحا.(1)إباحػػة" الػػػخكغالذػػػخعييذػػػكلركًشػػػاالزًمػػػالقيػػػاـالجخيسػػػةالتأديبيػػػة،ذلػػػظأف  الػػػخكغاليعشػػػيإف 

بالشدػػبةليػػحهالجخيسػػةاألخيػػخةمػػايعشيػػوفػػيالجخيسػػةالجشائيػػة،مػػغأن ػػوالجخيسػػةكالعقػبػػةإالبػػشز،
كانػػتتتستػػعبدػػمصةتقجيخيػػةفػػيتحجيػػجمػػايعتبػػخكمػػااليعتبػػخ الدػػمصاتالتأديبيػػة،كإف  كإن سػػايعشػػيأف 

تجػخ ـأؼفعػلأكمخالفةتأديبية،إالأن ياليدتحخةشميقةمغكل قيػجفػيىػحاالذػأفبحيػثتسمػظأف 
يكػػػفرائػػجىادكًمػػاىػػػاحتػػخاـمبػػجأالسذػػخكعيةبسفيػمػػوالعػػاـ،ذلػػظ امتشػػاعأتػػاهالسػضػػف،إذيجػػبأف 
يدػدجسيعترخفاتياكأفعاليا،كمػغثػعيجػبأفيكػػفىػحاالتجػخيعم ش َرػب اعمػى السبجأالحؼيجبأف 

عمىذلظفعلأكامتشاعمساال يتفقكمقتزياتالسخفقأكالػضيفةالتييباشخىاالسػضف،سػاءنز 
يكػػػػفالفعػػػلأكاالمتشػػػاعمشصػًيػػػاعمػػػىخصػػػأمػػػاكفًقػػػا صػػػخاحةأـلػػػعيػػػشز،أكبسعشػػػىآخػػػخيجػػػبأف 
لقاعػػػػجةعامػػػػة،سػػػػػاءأكػػػػافمرػػػػجرىاقػػػػانػفأكالئحػػػػة،أكقػػػػخارتشطيسػػػػي،أكقػاعػػػػجالعػػػػخؼكالتقاليػػػػج

السدػػػتقخة،أك كػػػافمرػػػجرىاالقزػػػاءالػػػحؼيزػػػعفػػػيالغالػػػبالزػػػػابطالقانػنيػػػةلمخصػػػأالتػػػأديبي،كإال 
.(2)أ ىجرتاإلدارةبحلظمبجأالسذخكعية

 :(3)تيويتختب عمى تحجيج الجخائػ التأديبية عجة آثار تشحرخ في اآل
الجيػػةسددمطة اادارة تقييددج-1 اإلداريػػةالتعسػػل:مػػغشػػأفكجػػػدنػػزيحػػجدالسخالفػػةالتأديبيػػة،أف 

سمصتياالتقجيخيةبذأفإسباغصفةالتحخيععمىفعلالسػضفلتقييججيةاإلدارةبالشز.
يتزػػسغالجػػداءالسشاسػػبكالسالئػػعفددي تحجيددج الجددداء-2 يبػػي غالسخالفػػة،فاألكيػػجأف  ػػَجنػػز  :شالسػػاك جِّ

قجيخمقجارالجداء.لفعلالسخالف،األمخالحؼييجرأعساؿالجيةاإلداريةلدمصتيافيت

القزػػاءيتػػػليرقابػػةمذػػخكعيةالفعػػلرقابددة القزدداء:-3 إذاكجػػجنػػزيحػػجدالسخالفػػةالتأديبيػػة،فػػإف 
الحؼكقعمغالسػضفالعاـ،كبيافصػمتوبػالشز،فيزػعالقزػاءالزػػابطالقانػنيػةلمخصػأالتػأديبي،

لتقجيخيةفيتحجيجمايعتبخمخالفةتأديبية،كذلظمغخالؿمخاقبتولسسارسةالدمصةالتأديبيةلدمصتياا
كمغخالؿمسارسةالقزاءبشفدولدمصةالتأديب،كساىػالذأفبالشدبةلمسحاكعالتأديبية.

العسػػلعمػػىإعػػجادالئحػػةلمسخالفػػاتكالجػػداءاتالسقػػخرة،كبيػػافإجػػخاءاتالتحقيػػقلمعػػامميغ كإف 
كيلالقيسةالقانػنيةليحهالالئحةباعتبارىػاجػدًءااليتجػدأبػحجاتالجيازاإلدارؼلمجكلة،يؤدؼإلىتذ

مػػغالشطػػاـالقػػانػنيلمعػػامميغ،كيشصػػػؼذلػػظعمػػىربػػطالسخالفػػاتالتأديبيػػةبجػػخاءمحػػجدليػػا،كمػػغثػػع

                                           
.607،مخجعسابقصد.أنػررسالف،الػجيدفيالقانػفاإلدارؼ1))
.118د.رمزافدمحمبصيخ،السدؤكليةالتأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعاـ،مخجعسابق،ص2))
.73ـص2010د.أحسجسالمةبجر،التحقيقاإلدارؼكالسحاكسةالتأديبية،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،شبعة3))
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تربحالدمصةالسخترةبتػقيعالجداءمقيجةعشجثبػػتالسخالفػةبتػقيػعالجػداءالسقػخرليػا،كالتتعػجػ
.(1)كتشحرخعشياالدمصةالتقجيخيةالسدمعبيافيالشطاـالػضيفيحجهاألقرى،


 الخكؼ السادي لمسخالفة التأديبية: الثانيالفخع 

كافأمختجخيعفعلالسػضفالحؼيذكلخخكجً يخجعإلىالجية،عمىكاجباتالػضيفةاإذا
كساأف ،خاصةرقابةالسذخكعية،ياتخزعلخقابةالقزاءفإن ،بساتسمكومغسمصةإدارية،اإلدارية

مغشأنو-عشوياـالسػضفبفعلإيجابيأكسمبيالقياـبعسلأكاالمتشاعالجخيسةالتأديبيةتسثلق
كذلظىػالخكغالسادؼ،كيشتيظالػاجباتالتيتسميياعمىالسػضفالعاـ،يسذكخامةالػضيفةأف 

التأديبية الدم،لمجخيسة في يتسثل كالحؼ افتخاًضاػؾ ال فعاًل السػضف سمكو الحؼ إف السجـخ إذ ،
سايجبثبػتكقػعالترخؼمغجانبالسػضف،عمىاالفتخاض،إن التقػـإشالًقااإلداريةالسخالفة

،كافالقخارالرادرمجازاةالسػضفعغفعلمالعيثبتفيحقوعمىكجواليقيغكعمىذلظإذاتع 
بيةفيإتيافالسػضفسغالخكغالسادؼلمجخيسةالتأديك كيَ.(2)فقجانوركغالدببلمقانػفلبحلظمخالًفا

أكإحجاموعغالقياـبعسليحتعأدائولػاجبوالػضيفيالقياـبو.العاـسمػًكامجخًما،

،مغجانبالعاملتعيغلقياـركشياالسادؼعساًلمادًياالجخيسةالتأديبيةيَكتججراإلشارةإلىأف 
لمعقابعمىأكإحجاـمتعسجعغاالضصالعبعسليجخلضسغكاجباتوالػضيفية،فميذىشاؾمجااًل

.(3)الذخكعفيارتكابوالجخيسةالتأديبيةعمىالشحػالسدتقخعميوبالشدبةلمجخيسةالجشائية

،السحـخأكباالمتشاععغالفعل،فالخكغالسادؼىػمادياتالجخيسةسػاءالقياـبالفعلالسحـخ
لمسػضفالعاـ الدمبي أك اإليجابي الدمػؾ في يتسثل الحؼ الخارجي السطيخ األكصاؼ،كىػ أما

لمجخيسةالتأديبية،أمامخحمةماقبلالتشفيحكالتفكيخػءالديخةكالدسعةفالترمحركًشامادًياالعامةكد
السذخكع غيخ ارتكابالفعل الت،في لمجخيسة الشفدية السخحمة الكىي شالسا العقابعمييا أديبية
.(4)يتجاكزمخحمةالتفكيخكالتخيالت

                                           
،عاـد.دمحمعسخيػنذالشجار،فاعميةالقخارالتأديبيكمبجأالزساففيفمدصيغ،رسالةدكتػراه،معيجالبحػثكالجراساتالعخبية،القاىخة1))

 .86ـ،ص2009
.236ـ،ص1997د.عديدةالذخيف،مداءلةالسػضفالعاـ،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،شبعة2))
.46،صاإلسكشجريةد.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،السدؤكليةالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،دارالفكخالجامعي،3))
ىخةد.دمحممختػػارعثسػػاف،الجخيسػػةالتأديبيػػةبػػيغالقػػانػفاإلدارؼكعمػػعاإلدارةالعامػػة،رسػػالةدكتػػػراه،كميػػةالحقػػػؽجامعػػةعػػيغشػػسذالقػػا4))

.145ـ،ص1971لدشة40ج.ـ.ع
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محدػس، خارجي مطيخ لو إرادؼ إنداني نذاط أك سمػؾ تفتخضكجػد التأديبية كالجخائع
كيتسثلالخكغالسادؼلمجخيسةالتأديبيةفيقياـالسػضفبعسلمحطػرعميوالقياـبو،أكاالمتشاععغ

.(1)ـبوأداءكاجبيجبالقيا

أف  إجساععمى أف لمجخيسةكىشاؾ باعتبار مادؼ ركغ إن التأديبية الخكغ جدعىحا يجدج سا
ىحاالخكغ،انتفتالجخيسةذاتياانتفىبحيثإذا،أكيجدجمادياتياالسحدػسةأكالسمسػسة،الجخيسة

عمىعاتقو، إلحجػالػاجباتالسمقاة يشصػؼعمىمخالفة فيفعليرجرمغمػضف، يتسثل كىػ
الفعلقجتع يدتػؼفيذلظأف  السػضفبعسلمحطػرعميوأك؛باإليجابيكػفىحا أؼبقياـىحا

.(2)بالدمبفيحالةاالمتشاععغأداءكاجبمفخكضعميو

جيةكت لتقجيخ متخكؾ التأديبية لمجخيسة السادؼ لمخكغ السكػف االمتشاع أك الفعل كقػع قخيخ
،حيثيكػفبػسعالقاضيإلغاءقخارالجداءىحاالذأفلخقابةالقزاء.فيكيخزعتقجيخىا،اإلدارة

اليقيغ،حيثإذاماثبتلجيوعجـكقػعالفعلااليجابيأكالدمبيالحؼيذكلجخيسةتأديبيةعمىكجو
.(3)الفتقادهركغالدببالجداءفيىحهالحالةباشاًلقخاريكػف

لقياـالسخالفةالتأديبيةتػافخكعمىماتقجـفإن  يتسثلفيالفعلأكالحؼسادؼالعشرخالويمـد
ىسا أساسيتيغ صفتيغ تػافخ لقيامو يمـد حيث السادؼ العشرخ كىحا السمسػس، الخارجي السطيخ

:بسايميالسادية،كالتحجيجكىػماسشتصخؽإليو

 السعيخ الخارجي السمسؽسأوًل: 

ويسثلالقاسعالسذتخؾعجمغأىععشاصخالخكغالسادؼ،ألن ي كاالمتشاعالدمػؾبذقيوالفعلإف 
أـتمظجخاميفقط،بيةسػاءتمظالتييكفيلػقػعياارتكابالدمػؾاإلبيغجسيعأنػاعالجخائعالتأدي

لقيامياضخكرةتحقيقنتيجةإجخاميةمعيشةإلىجانبالدمػؾاإلجخامي،سػاءكانتتامةأـ التييمـد
أؼكقفتعشجهحجالسحاكلة.؛ناقرة

"الجخيسة:وفالقياـلمخكغالسادؼكالقياـلمجخيسة،كبالتاليإذاتخمفىحاالدمػؾفالقاعجةأن 
.(4)تأديبيةبغيخسمػؾأكتخؾ"

                                           
اإلندانية،جامعةاإلسخاء،د.شخيفأحسجبعمػشة،السدؤكليةالتأديبيةلمصبيبفيالػضيفةالعامة،دراسةتحميمية،مجمةاإلسخاء1)) لمعمـػ

 .كمابعجىا342صـ،2017العجدالثالث،عاـ
ـ1999د.رمزػػافدمحمبصػػيخ،السدػػؤكليةالتأديبيػػةلعسػػاؿالحكػمػػةكالقصػػاعالعػػاـكقصػػاعاألعسػػاؿالعامػػة،دارالشيزػػةالعخبيػػة،القػػاىخة2))

.111ص
.236خجعسابق،صد.عديدةالذخيف،مداءلةالسػضفالعاـ،م3))
.323ـص2006د.عبجالقادرجخادة،الشطاـالقزائيالفمدصيشي،دارالذخكؽ،القاىخة،4))
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 ويتطمب لقيام الفعل ااجخامي تؽافخ عشرخيؼ:
اسػػتخجمتبعػػسأعزػػاءالجدػػعفػػيإتيانػػوندػػاف،بػػأف حخكػػاتعزػػػيةصػػادرةعػػغجدػػعاإل .1

 تمسدوالحػاس.ااخارجيًحجثأثخًكالتيت 
فػػػيجدػػػسواإرادةالجػػػانيىػػػيالتػػػيحخكػػػتعزػػػػًلمحخكػػػةالعزػػػػية،أؼأف اإلراديػػػةالرػػػفة .2

 كانت.الفعلكليذحخكةعزػيةأي إتيافاكرفعتوإلى

الحؼيفذيسًخاكخجلاألمغجخاميحخكةكاحجة،كقجتكػفالحخكةالتييتكػفمشياالفعلاإل
يحققفييا أف ،مغأسخارقزية السالحطة مع جدائية الفعليذكلجخيسة رجلكيدأؿ،أيًزاىحا

عغذاتالدمػؾ،كالتعارضبيغالجدائيغ،كقجيتكػفالفعلمغعجةحخكات؛إدارًياكجدائًيااألمغ
السشطػرةأمامو،كفيجسيعاألحػاؿاليتحققبالجعاكػألكراؽالخسسيةالسخفقةمغااكسغيشدخصػرً

لحخكاتالتييتكػفمشياالفعلاإلجخاميعغأؼكيدتػؼصجكرالحخكةأكا،إالفعلإجخاميكاحج
رجلنداف،فكمياسػاءفيتحقيقالحخكاتالتييتكػفمشيا،فقجيدتخجـغأعزاءجدعاإلعزػم

ذراعيوأكإحجاىسافيالترػيخ،كقجيدتخجـلدانوفينذخاألسخار،أكبتػزيعصػرةضػئيةاألمغ
.(1)مغالسدتشجالحؼيحتػؼذلظالدخ

ا الفعل التييتكػفمشيا الحخكاتالعزػية أك أف ،إلجخاميكالحخكة أكيمـد يكػفمرجرىا
إلىكلػأدتالحخكةمادًياحت ىسببيااإلرادة،فإذاانتفتاإلرادةتجخدتالحخكةمغصفتيااإلرادية،

السذخ ِّإىجارحقػؽ  مفاجئفيتأخخعغالعسلاليحسييا فسغيراببإغساء لجخيسةمختكبًي عجع، ا
تأديبية الذخطاألساس، ىحا أف كخالصة ىػ السادؼ، فيالعشرخ الترخؼالسكػفالػاجبتػافخه

التعجؼبالقػؿأك،كقجيكػفعساًلإيجابًياكيكػفلوكجػدضاىخكممسػسلمعشرخالسادؼيجبأف 
كاالمتشاععغأداءالعسلمبًياالفعلعمىرئيذأكزميلأكإتالؼأكراؽأكإفذاءأسخار،كقجيكػفس

االنقصاعأكالخدعمىمكاتبة .(2)،أكإخصارالسػضفعغمخضوفيذاتيـػ

 الفعل أو التخكثانًيا: 

أف ،لتػافخالعشرخالسادؼلمسخالفةالتأديبية كالسطيخالخارجيأكيكػفالفعلالسادؼأيمـد
فالعشرخالسادؼنافياًالتخؾمحجًداتحجيًجا :(3)لمجيالة،كمغثعفالحاالتالتاليةالتكػ 

                                           
.99ـص2015د.أنػرحسجافالذاعخ،السدؤكليةالتأديبيةلمقزاءكأعزاءالشيابةالعامةفيالتذخيعالفمدصيشي،مكتبةنيداف،غدة،1))
.324د.عبجالفتاحمخاد،السدؤكليةالتأديبيةلخجاؿالفزاءكالشيابةالعامة،مخجعسابق،ص2))
.103د.أنػرحسجافالذاعخ،السدؤكلةالتأديبيةلمقزاةكأعزاءالشيابةالعامةفيالتذخيعالفمدصيشي،مخجعسابق،ص3))
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لفعػلأكاألفعػاؿدكفتحجيػجالخجػلاألمػغتػجيوإتياـعاـدكفتحجيجاألفعاؿ:فتػجيػوإتيػاـعػاـ-1
ػػيعبػػأف يػػت فالعشرػػخالسػػادؼ،كػػأف ػ ِّالتػػيأتاىػػاالي كػػ جلػػحلظيػػفػػيالعسػػلدكفتحجمػكوكػػافمشتقػػًجاس 

ىساؿفيالعسل.أكاإلاإلجازاتالسخضيةاستعساؿكإساءة
عيػػااليكػػػفمخالفػػةػالكفايػػةالػضيفيػػةمػػغنصػػاؽالتأديػػبفػقاسػػتبعاد:يجػػبالػضيفػػةعػػجـكفايػػة-2

،يتػػافخفيػوالعشرػخالسػادؼ،كاليتزػسغفػيأؼيغىسا،التكػفىحهالحالةفعػاًلمحػجًداتأديبيةلدبب
سايسثلعجـقجرةأكعجـكفاءةلمقياـبأعباءالػضيفة.كإن ،مخالفةمغالسػضف

 الخكؼ السعشؽي لمسخالفة التأديبية: لثالثاالفخع 

عمىإتيافالفعلالحؼيذكلإذاماكافإقجاـالسػضف،يقػـالخكغالسعشػؼلمجخيسةالتأديبية
عغإرادةحخة،كدكفضوعميوكاجبوالػضيفي،كافنابًعاأكإحجاموعغالقياـبعسليفخجخًماتأديبًيا

.(1)إكخاهمادؼأكأدبي

تكػفكيجبأف  الجخيسة كتقـػ كمجركةكحخة، مسيدة ىشا القرجحت ىاإلرادة كجػد يتع لػلع
الخكغالسعشػؼيتسثلفيتقريخمختكبالجخيسةعغاإلحاشةكالقياـالسباشخكحرمتالشتيجة،ألف 

بػاجباتالػضيفة.

فيالجخيسةالتأديبية خيسةالتأديبيةغيخالجمعالعمعأف ،تمظىياألركافالتييجبتػافخىا
كاليػججتعخيفجامع،واليػججتحجيجشامللجسيعالجخائعألن ،خاضعةلسبجأ)الجخيسةإالبشز(

،كلكغتبقىحخيةكاسعةلإلدارةفيكذفتمظالجخائعالس ذخ ِّعساتخؾمانعلجسيعالجخائعالتأديبية،كإن 
.(2)حخيةاإلدارةمقيجةتحترقابةالقزاء

الفعلأكالتخؾالسكػفاقتخافوفالخكغالسعشػؼىػاإلرادةاآلثسةأكغيخالسذخكعةلمسػضففي
لم السادؼ السػضفتأديبًيالمخكغ يدأؿ فمكي أكأف ج الب جخيسة، اإليجابي أك السادؼ الفعل يرجر

سارسةالشذاطدكفإرادتوإلىمالدمبيعغإرادةآثسة،كيتسثلالخكغالسعشػؼفيالقرجإذااتجيت
.(3)نتيجة

كالسدتقخفي،تقععسجيةكغيخعسجيةحدباتجاهإرادةمختكبيافالسخالفةالتأديبيةيسكغأف 
الفعلالحؼلفعالعسجمخادؼلمفعالقرج،كيقرجبيساأف فقوالقانػفالجشائيكفقوالمغةالعخبيةأف 

                                           
.48يبيةفيالػضيفةالعامة،مخجعسابقصد.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،السدؤكليةالتأد1))
.164ـص2013د.كليجعبجالخحسغمدىخ،تأديبالسػضفالعاـ،مجمةالديتػنةبحثبجراسةتحميمية)العجدالدادس(2))
.213ـ،ص1992ـ1982،لدشةارؼ،دارالسصبػعاتالجامعية،اإلسكشجريةد.ماججراغبالحمػ،القانػفاإلد3))
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أماالفقوالسعارضلمخكغالسعشػؼيقػـعمىأساسأف .(1)عمىماكافيخيجفاعموحجثقججاءمتفًقا
ت  التأديبية أف الجخيسة حيثيكفي الجشائية، الجخيسة عمييا تقػـ ذاتاألساسالتي عمى تثبتبشى

أـا نيتو حدشت كسػاء الحاتية، دكافعو إلى الشطخ دكف عحر بال الخاشئ، لمفعل السػضف رتكاب
.(2)ساءت

لقياـتكالخكغالسعشػؼفي مظالجخيسة،كيتحققكمساكانتلجػالجخيسةالتأديبيةىػركغالـز
سػاءبقرجتحقيقنتيجةأكىجؼ،السػضفإرادةآثسةعشجارتكابوأكقياموبفعلأكترخؼمعيغ

تكػفالجخيسةالتأديبيةجخيسةعسجيةكمغأمثمتيا الفعلأكذلظالترخؼ،كىشا محجدمغكراءىحا
بالزخبعمىالخؤساءكالدمالء،...إلخ،أماكاالعتجاءػاؿالعامةكالتدكيخفيمحخررسسيسخقةاألم

إذاكانتىحهاإلرادةالتشرخؼإالإلىالشذاطذاتودكفنطخإلىنتيجتوبحيثتعبخفقطعغمجخد
فإف  التقريخ، أك اإلىساؿ تكػف التأديبية ىكحا–الجخيسة كم-كالحاؿ غيخعسجية أمثمتياجخيسة غ
.(3)عمىالتعميساتأكالمػائحقبلالقياـبالترخؼأكالفعلالخاشئشالعاإلاإلىساؿأكالتقريخفي


  

                                           
.2ـ،ص1992د.عسخالذخيف،درجاتالقرجالجشائي،رسالةدكتػراه،جامعةعيغشسذ،1))
.84د.سميسافالصساكؼ،قزاءالتأديب،مخجعسابق،ص2))
.117د.رمزافدمحمبصيخ،السدؤكليةالتأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعاـ،مخجعسابق،ص3))
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ىالفصلىاألول
ىمنتدبيىقوىىاألمنىىلظءمداإجراءاتى

ىوضماناتكاىالفلدطوني


 تسييج وتقديػ:

اإلجخاءاتالتأديبيةالسػضػعيةتدتيجؼفيالسقاـاألكؿكذفمجػصحةكقػعاألفعاؿإف 
إلى ،كساكتعجمغأىعالزساناتالسقخرةلرالحرجلاألمغكلرالحفاعميامحلالتحقيقكندبتيا

ألن  سػاء، عمىحج اإلدارة تحسيومغجية تزسغعجـاإلتياميا كسا بالذبيات، اتالسمفقةكاألخح
الشفي، أك لإلثبات األدلة جسع في أىسيتيا كتكسغ سمصتيا، استعساؿ في التأديبية الدمصة تعدف

 حقيقة عمى كالبحثاإلتياـكلمػقػؼ الفحز كإجخاء حقو، في ثبػتو كمجػ لمسػضف السشدػب
لمتأكجمغصحةحجكثالػقائعالسحجدةكندبتياإلىأشخاصمحجديغ؛السػضػعيكالسحايجكالشديو

.(1)ذلظلمػصػؿإلىكجوالحقكالرجؽكالعجالةك

إخزاعسمصةالتأديبلقكيخػالباحثأنومغ عشجاتخاذالزخكرؼىشا يػدكضػابطتخاعييا
ألف اإل سي جخاءاتالتأديبية، السػضفكال يخػخصأ األمغ رجل اتخاذسا التأديبالحقفي لجية ؿ
كبالتالييتختبعميياآثارخصيخةتشاؿمغحقػقو.جخاءاتالالزمةلتػقيعالعقابعميو،اإل

تباعيالمتحقيقفيارتكابرجلاألمغىيالخصػاتالسشطسةالتييتعيغإجخاءاتالتأديبيةكاإل
التأديبإجخاءاتمقخرةلدمصةلتػقيعالعقػبةالتأديبيةالسالئسةلو،كيحكعاسشدػبإليو،تسييجًلمخصأال

تيتتخحلمبحثعغالجخيسةكمختكبياكالتحقيقمعالستيعكمحاكستوعساىػكالعقابكىيالدعاءاإل
جخاءاتكىيعبارةعغضساناتلمستيعيدتصيعحلظاألمخفيشاؾكجوآخخليحهاإلمشدػبإليو،ك

.(2)يجافععغنفدوأكيحسيبيامرالحوبياأف 

كانتمغأىعاألسبابالتجاه،تجخاءاىحهاإلمغسارجلاألمغحسايةالسػضفيغكالسي كإف 
كاليدتيجؼذلظتحقيقالس ذخ ِّع التأديب، فيمجاؿ مغالزساناتليع العجيج تقخيخ كالقزاءنحػ

فقط بالستيع خاصة الحقائق؛مرمحة بإضيار ككل لمسجتسع السرمحة تحقيق إلى يتعجػذلظ بل

                                           
.219،ص2010،عاـ،اإلسكشجريةيثعحميعغازؼ،مجالذالتأديب،دارالفكخالجامعيد.ى(1)
.234،ص1993،عاـضباطالذخشة،مشذأةالسعارؼ،اإلسكشجريةجخاءاتكالزساناتفيتأديبلػاءدمحمماججياقػت،اإل(2)
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 الصبيعية، اإلنداف حقػؽ مغ باعتباره مشيا العجالة فكفمتوككفالة كالعجالة القانػف ركح مغ كالشابعة
.(1)الجساتيخكالذخائعالسختمفة

إلى بتقديسو كسشقػـ مغالتفريل، الفرلبذيء سبقسشتشاكؿمػضػعاتىحا السباحثكلكلما
:التالية

مشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي.مداءلةإجخاءات:السبحث األول

قػػاألمغالفمدصيشي.مشتدبيمداءلةضسانات:السبحث الثاني

  

                                           
.91،ص2013،عاـالفكخالجامعي،اإلسكشجريةةالعامة،دارد.سعجالذتيػؼ،التحقيقاإلدارؼفينصاؽالػضيف(1)
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 السبحث األول
 مشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي مداءلةإجخاءات 

اإلجخاءاتالجدائيةالتييخزعلياأفخادالقػاتاألمشيةفيالدمصةالػششيةالفمدصيشيةتتساشى
قانػففياإلجخاءاتالجدائيةالعدكخيةفيأحكامياإلىالستبعةذاتالسخاحلكذاتتػزيعالسدؤكليات

.(1)الرادرعغمشطسةالتحخيخالفمدصيشية(ـ0212)أصػؿالسحاكساتالجدائيةالثػرؼلدشة

القانػفنججأف  ءالجخائعكجسع"أعزاءالزابصةالقزائيةالثػريةمكمفػفباستقراكفقىحا
 أمخمعاقبتيع"،كالقبسعمىفاعميياأدلتيا، السػكلإلييا إلىالسحاكع بػضائف،(2)كإحالتيع "كيقػـ

كيداعجهفيإجخاء،الزابصةالقزائيةالشائبالعاـ)العدكخؼ(كأعزاءالشيابةمغالػكالءكالسعاكنيغ
.(3)كضائفالزابصيةالقزائيةالسحكػريغكلفيدائخةاختراصو

"اليجػزحبذأؼحيثكسايجبتػقيفأفخادقػػاألمغفيمخاكدالتػقيفالسخررةليع
 إال لحلظإنداف السخررة السخاكد إال،في إنداف أؼ قبػؿ اإلصالح مخكد لسدؤكؿ يجػز كال

.(4)يبقيوبعجالسجةالسحجدةليحااألمخ"بسقتزىأمخمػقعمغالدمصةالسخترة،كأال 

ضسغ العدكخية كالسخافق الػحجات في بالحجد تقع التي التأديبية القخارات تشفيح كيكػف
العدكخييغ القادة كالتجسعاتحيثاختراص الثػرة كأجيدة كحجات في نافحة السحكخات "تكػف

مكمفػف السدمح كالكفاح العاـ كاألمغ العدكخية الذخشة كرجاؿ الػحجاتكاألجيدة كقادة الفمدصيشية،
.(5)"ختراصيعإحكخاتالقزائيةضسغنصاؽبتشفيحأحكاـالس

عمىمػافقةالقائجاألعمى:لحرػؿكيذتخطالحتجازالزباطمغرتبةرائجفسافػؽا

 "ترجرأكامختػقيفالقادةكالزباطمغرتبةرائجفسافػؽبسػافقةالقانػفعمىكفيذلظنز 
.(6)فػرتػقيفو"لستيعإذاكافجشجًياكيبمغالسجعيالعاـقائجكحجةا،القائجاألعمىأكمغيشيبو

كتتساثلاإلجخاءاتالستبعةفياستجػابمشتدبيقػ ،ػاألمغالفمدصيشيفيجانبكبيخكسا
بالشطخلمسػاد(ـ5000)(لعاـ1مشيامعتمظاإلجخاءاتالػاردةفيقانػفاإلجخاءاتالجدائيةرقع)

                                           
دالػجليلاإلجخائػيلسشتدػػبيقػػػاألمػغالفمدػػصيشيةالسكمفػيغبالزػبطالقزػػائي،مخكػدجشيػفلمخقابػػةالجيسقخاشيػةعمػىالقػػػاتالسدػمحة،السخكػػ1))

.39ـ،ص2010فمدصيغ،عاـ-الفمدصيشيلمبحػثكالجراساتاالستخاتيجية،راـهللا
ـالرادرعغمشطسةالتحخيخالفمدصيشية.1979(مغقانػفأصػؿالسحاكساتالجدائيةالثػرؼلدشة10دة)السا2))
ـالرادرعغمشطسةالتحخيخالفمدصيشية.1979(مغقانػفأصػؿالسحاكساتالجدائيةالثػرؼلدشة11السادة)3))
ـالرادرعغمشطسةالتحخيخالفمدصيشية.1979دشة(مغقانػفأصػؿالسحاكساتالجدائيةالثػرؼل345السادة)4))
ـالرادرعغمشطسةالتحخيخالفمدصيشية.1979(مغقانػفأصػؿالسحاكساتالجدائيةالثػرؼلدشة345السادة)5))
ـالرادرعغمشطسةالتحخيخالفمدصيشية.1979(مغقانػفأصػؿالسحاكساتالجدائيةالثػرؼلدشة89السادة)6))
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(81 82إلى لدشة الثػرؼ الجدائية السحاكسات أصػؿ قانػف مغ مشطسة(ـ0212)( عغ الرادر
التحخيخالفمدصيشية.

قادةالػحجاتالعدكخيةكالشيابةالعدكخيةاختراصلتحقيقفيالجخائعالعدكخيةضسغكيقعا
كيجخؼالتحقيقعمىالػجواآلتي:

 اتخاذ لو التابعيغ الزباط مغ يشيبو مغ أك الػحجة الجخائعجسيعلقائج إجخاءاتالتحقيقفي
قالترخؼفيياعمىالػجوالتالي:كلوح،ختراصواالجاخمةفي

 الشطخعغالقزية.صخؼ -أ
 .امجازاةالسشاضلانزباشيً -ب
 إحالةالقزيةإلىقائجهاألعمى. -ت
 .(1)ختراصواعامةإذاكانتالجخيسةخارجةعغإحالةالقزيةإلىالشيابةال -ث

صةكىيكالتالي:كتدخؼعمىالسشذآتالعدكخيةعشجتفتيذيابعسالذخكطالخا
 يرمدببةعمىالذخشةالعدكخية.يقترخالتفتيرالحؼاليدترجرفيومحكخةتفت -1
 يجبإبالغقائجالػحجاتالتييجخؼالتفتيربيا. -2
أثشػػاءالتفتػيرإذاكػػافمحػلتفتػيرمشذػػأةيجػخؼتفتيذػػياأكايكػػفحاضػخًيجػبعمػىالسػػتيعأف  -3

 كانتمحتػياتياتتعمقبو.
 فيالسحلالحؼيجخؼتفتيذو.االسشاكبأكالزابطالسكمفحاضخًيكػفالزابطيجبأف  -4
إذارفػػسقائػػجالػحػػجةإجػػخاءالتفتػػيرعمػػىأعزػػاءالزػػابصةالقزػػائيةإبػػالغمػػجيخعػػاـجيػػاز -5

.(2)االستخباراتالعدكخيةكفقالتدمدل،ككحلظإبالغالسجعيالعاـالحؼأصجرأمخالتفتير
:ديعمػضػعاتىحاالسبحثلسايميلحلظكتفرياًللساسبق،سشقػـبتق

اإلجخاءاتالتأديبية.باتخاذالدمصةالسخترةالسصمباألكؿ:
اإلحالةإلىالتحقيقككيفيتو.السصمبالثاني:



                                           
ـ،الرادرعغمشطسةالتحخيخالفمدصيشية.1979(مغقانػفأصػؿالسحاكساتالجدائيةالثػرؼلدشة280السادة)1))
الزابصةالقزائيةالعدكخية،إدارةالذؤكفالقانػنية.2))
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 السطمب األول
 ااجخاءات التأديبية باتخاذترة الدمطة السخ

 السخترة التأديبية كالسجالذ اإلدارية الدمصة التأديبية، السخترة بالدمصات مداءلةيقرج
تحجدالقػانيغكاألنطسةالخاصةبالػضيفةالعامةىحهمداءلةتأديبيةالعسػمييغالسػضفيغ ما ،كعادة

.(1)اختراصاتياالدمصاتكحجكد

ك الس ذخ ِّع حيثأعصى الخئاسيفيتأديبالسػضف، بالشطاـ الفمدصيشيأخح صالحيةالس ذخ ِّع
لجشةتحقيقإداريةتتذكلبسعخفةسارجلاألمغإلىرئيدوفيالعسل،أكإلىتأديبالسػضفكالسي 

يسمظسمصةتػقيعالعقػبةعمىغ سَكتكػفاإلحالةلمتحقيقعمىالسخالفةالتأديبيةمِّ،الجيةاإلدارية
.(2)السػضف

قخا إصجار ليا يجػز التي الدمصة تحجيج أمًخاكيعتبخ التحقيق إلى السػضف إحالة ميًسار
الخصػاتكاإلجخاءاتالتييبجأبياالتحقيق،كيتختبعمىذلظنتيجةياتعتبخأكلى،حيثإن كجػىخًيا
أف ميسة العامة إلىكالقاعجة إحالتو تسمظ التي الدمصة لمسػضفىي بالتأديب السخترة الدمصة

.(3)التحقيق،كفيبعساألحيافتكػفالدمصةالتيلياحقالخئاسةعميوكالخقابةعميو

إن الفمدصيشيلعالس ذخ ِّعك ساعيجذلظإلىالجيةالتيتسمظيقعبتحجيججيةاإلحالةلمتحقيق،
الحؼنزعمىنػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشيغلشاذلظمغقاكيتبي ،تحيللمتحقيقتػقيعالعقػبةأف 

)تكػفاإلحالةلمتحقيقعمىمخالفةتأديبيةمسغيسمظسمصةتػقيعالعقػبةعمىالسػضف،كفيساأف
قػبةالتشبيوأكلفتالشطخاليجػزتػقيععقػبةعمىالسػضفإالبعجإحالتياإلىلجشةلمتحقيقعجاع

خارالرادربتػقيعالعقػبةمعوكسساعأقػالو،كيتعإثباتذلظبالتدجيلفيمحزخخاص،كيكػفالق
.(4)(مدبًبا

الدمصةالفمدصيشيقجحجدبأف الس ذخ ِّعأف ،تعميوالسادةالدابقةكيتزحلشامغخالؿمانر 
كذلظباستثشاءعقػبتيالتشبيو،التيتسمظتػقيعالعقػبةعمىالسػضفىيمغقامتبإحالتولمتحقيق

دفاعو بدساع تقػـ تحقيق لمجشة بإحالتو السػضفإال عمى تػقيعيسا يجػز كالتيال الشطخ، كلفت
بسحزخرسسيكمكتػببقخارمدبب.

                                           
.226ـ،ص1996د.مػسىشحاده،القانػفاإلدارؼ،مشذػراتجامعةالقجسالسفتػحة،الصبعةاألكلى،سشة1))
(8ـ،كتعجيالتو،كقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع)1998(لدشة4(مغقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشيرقع)69السادة)2))

 ـ.2005لعاـ
،عاـيد.دمحمماىخأبػالع3)) .382ـ،ص2004شيغ،قزاءالتأديبفيالػضيفةالعامة،دارأبػالسججلمصباعة،اليـخ
 ـ.2005(لدشة4ـ،كالسعجؿبالقانػفرقع)1998(لدشة4(مغقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشيرقع)69)لسادة4))
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يافيغايةالخصػرةكانتضخكريةلديادةالشطاـداخلالسخافقالعامةفإن كسمصةالتأديبإذا
شومغالجفاععغنفدوسك ِّالسػضفأحػجمايكػفلمزساناتالتيت إذاسيءاستخجاميا،كليحافإف 

،بحدغنية،كعغغيخقرج،ىػأشجمايفتفيعزجالسػضفيغالطمعكلػتع كإضياربخاءتو،ألف 
.(1)تعجـالثقةكاليأسفينفػسيعكيثب

اإلختراصك يخػليا أكصالحية لذخزمعيغأكلجيةالس ذخ ِّعبالتأديباإلدارؼىػكالية
أف  كيجب اإلدارؼ، التأديب في ميستيا أك ميستو لسسارسة معيشة قزائية أك ىحاإدارية يباشخ

ربسخالفةذلظعيبالترخؼالرادج ع فيالحجكدكالشصاؽالحؼيحجدهلوالقانػفكإال اإلختراص
.(2)لغاءيدتػجبالصعغفيوبالبصالفكاإلاإلختراصفي

السقخرة السيسة الزسانات أحج تسثل التأديبية لمدمصة العسل صاحب مسارسة إجخاءات كإف
قيج كل مغ ليدتمصمقة التأديبية صاحبالعسل فدمصة إن ،لمعساؿ، شقيابل في مقيجة سمصة يا

فتحقيقخائيبسجسػعةمغالزساإلج الجفاععغاإلتياـانات، عغالسخالفةالسػضفكضسافحخية
حطخالجسعبيغأكثخمغجداءتأديبيمغلمعامل،كساأف تأديبيةالتيتػجولويذكلضساًناقػًياال

 يذكل السخالفة نفذ عغ العقػبة كحجة بسبجأ عميو يصمق كما العسل، صاحب جانب أحجأيًزا
 السقخرة القػية لمسػضفالزسانات فخض ثع التأديبية، العسل صاحب سمصة مػاجية الس ذخ ِّعفي

لخصػرةىحاالجداءالحؼيتختبعميوحخماف؛إجخاءاتخاصةبعقػبةالفرلالتأديبي السػضفنطخًا
.(3)مغدخمو

تعمىالعدكخييغقجنر الئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةالسػقعةتججراإلشارةإلىأف 
،فيالفقخةاألكلىعمىتذكيلمجمذتأديبمغقبللجشةالزباطلمشطخفي(4)فيالسادةالخامدة

األجيدةاألمشيةفيالػزارة،شةالزباطتتكػفمغقياداتكمجيخؼلجالسخالفاتالتأديبية،معالعمعأف 
التحقيقاتجسيعلسجمذالتأديبإجخاءئحةعمىأف تالفقخةالثالثةمغنفذالسادةمغالالكحلظنر 

تكحدبماتقتزيوالسرمحةالعامة،كفيالفقخةالخابعةنر ،تدتجعيلمذيادةمغيمـدكأف ،الالزمة
حالةالقزيةإلىالقائجالسباشخلمزابطالسحاؿلمتحقيقإذاتبيغلوإيػصيبلسجمذالتأديبأف أف 
بأف  تبي باشيةانزالسخالفة إذا العدكخية السحاكع إلى أك ت، أنيا لو جخًماغ سثل كلو ، رفعأيًزا

السادة ىحه كسشتشاكؿ سارية، فتعتبخ العقػبة عمى ترادؽ بجكرىا كالتي الزباط لمجشة التػصيات
بفقخاتيابذيءمغالتفريلفيالفرلالثانيمغىحهالجراسةبإذفهللا.

  

                                           
.790ـ،ص1966د.سميسافالصساكؼ،مبادغالقانػفاإلدارؼ،دارالفكخالعخبي،القاىخة،الصبعةالثامشة،لدشة1))
.203ـ،ص2010،سشةاإلسكشجريةأ.بالؿأميغزيغالجيغ،التأديباإلدارؼ،دارالفكخالجامعي،2))
.93ـ،ص2012،عاـاإلسكشجريةد.صالحعمىعمىحدغ،ضساناتالدمصةالتأديبيةلراحبالعسل،دارالجامعةالججيجة،3))
ـ.2010(لدشة259كصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغرقع)(مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشية5السادة)4))
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 الثانيالسطمب 
 وكيفيتو التحقيق ااحالة إلى

تحجيجالدمصةالسخترةباإلحالةلمتحقيقمغاإلحالةىيأكؿإجخاءاتالتحقيق،لحلظفإف إف 
األىسيةبسكافمسايجعلاإلحالةمغاألمػرالجػىخيةالتيتبجأبياإجخاءاتالتحقيق،لمػصػؿإلى

سالئعمعتػفيخالزسانات،كتججراإلشارةاإلجخاءالتأديبيالالتخاذالحقيقةفيكاقعةمعيشة،تسييًجا
أفيكػفإلىأنويجبالتفخقةبيغشمبالتحقيقكبيغاإلحالةإلىالتحقيق،فصمبالتحقيقاليعجك

.(1)إلىذلظاإلحالةإلىالتحقيقكقجالتشتييببسثابةالذكػػ،قجتشتيي

وأداةقانػنيةلمػصػؿإلىالحقيقة،فيػييجؼإلىكذفكتتجمىأىسيةالتحقيقالتأديبيفيأن 
أن السػضفالسخالفكالسخالفاتالسشدػبةإليوحقيقيةالعالقةبيغ وكسيمةلجسعأدلةاإلثبات،،كسا

تقػـعمىأساسأف ج ساالب ففيمجاؿالتأديباليجػزإقامةاإلدانةعمىمجخدالذبيةكالذظ،كإن 
فيو العامة،كاليؤخح فتػقيعالجداءفينصاؽالػاقعة،شأنوشأفالجداءفيالجخيسة اليقيشي، الجـد

الب  بل أن ج بالطغكاالحتساؿ، سبق، كيزاؼإلىما ذاتالػاقعة، مغ السدتشج اليقيغ مخحمةمغ و
.(2)ةتحزيخيةفيالجعػػالتأديبيةفيحالةاإلحالةإلىالسحاكس

حيثتجخيوالدمصةالسحاؿإلييا،كيبجأالتحقيقاإلدارؼفػراإلحالةإليومغالدمصةالسخترة
كفقإجخاءاتكضػابطمحجدة،كجيةاإلدارةالتييشتسيإليياالعاملالسشدػبإليوارتكابالسخالفة

باإلحال السخترة الدمصة كبػسع الحقاألصيلفيتأديبو، ىيصاحبة لمتحقيقتفػيسالتأديبية ة
ف ليا السقخرة الرالحيات في مشيا أدنى سمصة لمتحقيق باإلحالة يتعمق يسا التفػيسكفًقا ألحكاـ

.(3)كالمػائحالجاخميةلتشطيعالعسلداخلكلجيةإدارية

فياإلحالةلمتحقيقمغتخفيفاألعباءعغالقادةأجيدتكشانقجراالعتباراتالتيألجمياكإف 
لسايكتشفاإلحالةلمتحقيقمغإيحاء؛نطًخايكػفذلظفيأضيقنصاؽشانجعػابأف أن يغ،إال اإلداري

باإلضافةلإليحاءالسادؼإذاماتقخركقفوعغالعسل،أدبيلمسحاؿلمتحقيقيتعمقبدسعتوالػضيفية
ك التحقيق، لسرمحة أف أيًزا المغشأنو اإلدارؼبإفقاد العسل عمىيؤدؼإلىعخقمة سػضفلمقجرة

.(4)القخار،كالحؼيحتاجإلىشجاعةكثقةيتعارضمعياكثخةاإلحالةلمتحقيقاتخاذ

                                           
نقػػاًل241كص138ـ،ص1986خة،لعػػاـد.مػػاىخعبػػجاليػػادؼ،الذػػخعيةاإلجخائيػػةفػػيالتأديػػب،أصػػػؿالقػػػانيغ،دارالفكػػخالعخبػػي،القػػاى1))

ـ،2015ابػػةالعامػػةفػػيالتذػػخيعالفمدػػصيشي،مكتبػػةبيدػػاف،غػػدة،عػػاـعػػغد.أنػػػرحسػػجافالذػػاعخ،السدػػؤكليةالتأديبيػػةلمقزػػاءكأعزػػاءالشي
.329ص

.334د.أنػرحسجافالذاعخ،السدؤكليةالتأديبيةلمقزاةكأعزاءالشيابةالعامةفيالتذخيعالفمدصيشي،مخجعسابق،ص2))
،بػػجكفاإلسػػكشجريةتأديػػبالسػضػػفالعػػاـ،دارالفكػػخالجػػامعي،د.عبػػجالعديػػدعبػػجالسػػشععخميفػػة،اإلجػػخاءاتالتأديبيػػة،مبػػجأالسذػػخكعيةفػػي3))

.81-80سشةنذخ،ص
.81د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،اإلجخاءاتالتأديبيةمبجأالسذخكعيةفيتأديبالسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص4))
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اإلدارةبإتباعيافيمخحمةالفمدصيشيالس ذخ ِّعإف ك لعيشزعمىإجخاءاتشكميةمعيشةماتمتـد
جخداإلدارةمغالقيػدالذكميةلعجـكجػدنزصخيحبحلظ،بلتخكداإلدارةعمىالتحقيق،أؼأف 

الجانبالذكمي التأديبكليذعمى عمى،الجانبالسػضػعيكمزسػف يتختبالبصالف ال كعميو
.(1)كلػأغفمتبعسالخصػاتاإلجخائيةالستبعة،اإلجخاءاتإذاحققتالسػضػعضسغاألصػؿ

 أنو الباحث السذ كيخػ عمى يجب التحقيقخع إجخاءات في الستبعة الذكمية الخصػات بياف
القرػرمغخالؿكضعلػائحتشفيحيةكذلظكاالحالةإليو، بالشزعمييافيالقانػفأكمعالجةىحا

تبيغىحهاإلجخاءاتالذكميةفيالتحقيق.

الس ذخ ِّعكحخص تكػفاإلحالةلمتحقيقعمىو)عمىأن الفمدصيشيعمىمسارسةىحاالحق،فشز 
،كذلظمغأجلالكذفعغالحقيقة(2)مخالفةتأديبيةمسغيسمظسمصةتػقيعالعقػبةعمىالسػضف(

مغالتخىيبعغاالضصخاب،كاليذيعفيياجًػاكتبعجباألجيدةاإلدارية،كتحجيجالستيع،فيالػقائع
إال  تسييجؼ، إجخاء التحقيق كػف مغ الخغع عمى أف أن كالخػؼ، يجب ججياًو إلىيكػف يدتشج

ا تخجح قػية لمجخيسةاحتساالت السػضف حفاًضارتكاب كذلظ السشدػبة، سسعتوالتأديبية عمى
.(3)كمكانتو

ولكييجبمخاعاتولسداءلةالسػضفالسخالف،فإن عجأمًخاضخكرًياكإذاكافالتحقيقاإلدارؼي 
إلى الػصػؿ في اليجؼمشو الب يتحقق عمىمقػماتأساسيةكأف ج الحقيقة أف ،يختكد يعيجمشيا

معيشة لدمصة لسباشخةكأف ،بإجخائو القانػف حجدىا التي الذكمية القػاعج بإتباع الدمصة ىحه تمتـد
 أدلة تفشيج في الدمصة تمظ حجكد إلى باإلضافة ىحا اإلتياـالتحقيق، تػافخ الزساناتجسيعمع

عمىضخكرةتػافخعشاصخالتحقيقاإلدارؼالسرخيةكلقجأكجتالسحكسةالعميالمسػضفالسخالف،
تتصمبسالمةالقخارالتأديبيو"مغالسقخرفيمجاؿالتأديبأف عمىالشحػالدالفحيثقزتبأن 

يشتيي التي الشتيجة تكػف أف مدتخمرة القخار سائًغاإلييا كلاستخالًصا لو تتػافخ تحقيق مغ
.(4)اتاألساسيةلمتحقيقالقانػنيالدميعالسقػم

قجحجدالدمصةالتأديبيةدكف(ـ5002)لعاـ(8)فقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع
يحجدإجخاءاتالتحقيقالستبعة،كىحامغدكاعياإلسخاعفيإعادةالشطخفيالشطاـالتأديبيلقانػفأف 

                                           
ـ.2002ماجدتيخ،معيجالبحػثكالجراسات،ج.ـ.ع،سشةد.كليجعبجالخحسغمدىخ،الػضيفةالعامةفيالقانػفالفمدصيشي،رسالة1))
ـ.2005(لدشة4ـالسعجؿبالقانػفرقع)1998(لدشة4(مغقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشيرقع)1فقخة69السادة)2))
ألحكػاـقػانػفالعقػبػاتالتأديبيػةكفًقػجػخاءاتكاـ،شػارإليػوأ.عػالجػػدتأبػػسػيجك،اإل2000د.ماججراغبالحمػ،القزاءاإلدارؼ،لعػاـ3))

.73ـ،ص2012الخجمةالسجنيةالفمدصيشي،رسالةماجدتيخ،جامعةاألزىخ،غدة،لعاـ
.145ـ،ص2010د.أحسجسالمةبجر،التحقيقاإلدارؼكالسحاكسةالتأديبية،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،الصبعةالثانية،لدشة4))
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الحت ىبالتحقيقمعمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشيةالسخالفيغ،كتحجيجالجية،قػػاألمغالفمدصيشي
.(1)ت شتيظالحقػؽ،كيحفعحقيعفيتحقيقنديويخاعيفيوالزساناتالسقخرة

تفيالسػقعةالعدكخييغقجنر كاالنزباشيةالئحةالعقػباتالتأديبيةكتججراإلشارةإلىأف 
ت،ككحلظ(2)السادةالثامشةعمىمجمذالتحقيق ىحهالالئحةعمىاإلحالةإلىمجمذالتأديبفينر 

يتػلىمجمذالتأديبالشطخ،حيثأكردتفيالفقخةالثالثةمغىحهالسادةعمىأف (3)السادةالخامدة
أف  تدتجعيلمذيادةكأف ،التحقيقاتالالزمةجسيعتجخؼفيالسخالفاتالتأديبيةالسحالةإلييا،كليا

ح كسشتشاكؿالسادتيغالدابقتيغلسجممغيمـد العامة، السرمحة تقتزيو ذالتأديبكالتحقيقدبما
.مغالتفريلفيالفرلالثانيمغىحهالجراسةبإذفهللابذيء 

التأديبيعج كي  القخار اإلجخاءاتالدابقةإلصجار مغضسانات،التحقيقمغأىع يتزسشو كما
مغالتفريلكذلظمغخالؿقة،كىحاماسشحاكؿإيزاحوبذيءييجؼمغخالليالمػصػؿإلىالحقي

مايمي:
.أصػؿالتحقيقالتأديبيالفخعاألكؿ:
.الترخؼفيالتحقيقالفخعالثاني:

 أصؽل التحقيق التأديبي: الفخع األول

،كىػعبارةعغتحخؼاإلتياـكيعتبخالتحقيقمغأىعالزساناتالتيتقيالسػضفمغالذبية
كذلظ،كمغثعإحالتولمتحقيق،لواإلتياـقبلتػجيوالسخالفكجسعالسعمػماتالتيتجيغالسػضف

لعيسمظسمصةتػقيعالعقابتحػيمولسجمذتأديبيمغخالؿ ذلظالقانػفكاشتخط،أكلمسحكسةإذا
التشبيو عقػبة باستثشاء الشطخ،صخاحة ،كلفت يكػف ال كتابًيافقج فييا السخترةالتحقيق كالجية ،

 شبًقابإصجار فيو كالبت التحقيق في تختمفحدبدرجةاألمخ الفمدصيشية السجنية الخجمة لقانػف
فإف  األكلى الفئة كافمغ فإذا ببجالسػضف، األمخ بإصجار السخترة مجمذالجية التحقيقىػ ء

التابعلياالسػضف،أماباقيالسػضفيغفيكػفذلظمغعمىشمبرئيذالجائخةالحكػميةالػزراءبشاءً
.(4)صالحيةالػزيخأكمغيفػضلوبحلظ

السخالفةالتأديبيةبػصػؿعمسياإلىسمصةالتأديبالسخترةبأؼشخيقةكانت،اكتذاؼكيتع
الدمصة شخيق عغ ذلظ كاف سػاء معيشة، سمصة شخيق عغ بالسخالفة عمسيا كصػؿ يذتخط فال

                                           
نذالشجار،فاعميةالقخارالتأديبيكمبجأالزساففيفمدصيغ،رسالةدكتػراه،معيجالبحػثكالجراساتالعخبية،القاىخة،عاـد.دمحمعسخيػ1))

 .133ـ،ص2009
 ـ.2010(لعاـ259(مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغرقع)8السادة)2))
 ـ.2010(لعاـ259(مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغرقع)5السادة)3))
.181ـ،ص2013د.كليجعبجالخحسغمدىخ،تأديبالسػضفالعاـ،مجمةالديتػنة،العجدالدادس،غدة،عاـ4))
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الخقابةالخئاس أكىيئة الذكاكؼسػاءمغية أكعغشخيقالبالغأك أكالرحافةككسائلاإلعالـ ،
فييا العامميغ غيخ أك الحكػمية باألجيدة عغ،العامميغ لإلبالغ السرادر أكثخ مغ تعتبخ كالتي

.(1)السخالفاتالتأديبية

فإليو،ويجبعجـإحالةالسػضأن يكػفمجخدإجخاءتسييجؼإال التحقيقاليعجكأف معأف ك
كلاحتساالتقػيةتخجحارتكابولمجخيسةالتأديبيةالسشدػبةإليو،لساقجججًيااإلتياـإذالعيكغ ،كيقـػ

يتزسشوالتحقيقمغإساءةلدسعةالسػضفكمكانتو،كتباشخالدمصاتالخئاسيةالتحقيقمعالسػضفيغ
كتباشخالتحقيقبأحجاألسمػبيغ:يااألصيل،ذلظمسايجخلفياختراصباعتبارأف 

تقػـبوبشفدياعغشخيقتكميفأحجالخؤساءالسباشخيغلمسػضفالستيعبالتحقيقاألكؿ:أف 
ضخكؼمعيشةتقتزيحرخهفينصاؽضيق.اإلتياـمعو،كيتعذلظعادةإذاأحاشت

تقػـبالتحقيقإدارةمتخررةممحقةبالجيةالخئاسية،ىيالذئػفالقانػنيةأكإدارةالثاني:أف 
السدتعسمة، التدسية بحدب متخكًكاالتحقيقات التحقيق في الترخؼ اإلدارؼكيكػف لمخئيذ

.(2)السختز

ولكيايجبمخاعاتولسداءلةالسػضفالسخالف،فإن ضخكريًذاكافالتحقيقاإلدارؼيعجأمًخاكإ
الب  الحقيقة إلى الػصػؿ في اليجؼمشو عمىمقػماتأساسيةكأف ج يتحقق أف ،يختكد يعيجمشيا

معيشة لدمصة بكأف ،بإجخائو الدمصة ىحه لسباشخةإتمتـد القانػف حجدىا التي الذكمية القػاعج تباع
 أدلة تشفيح في الدمصة تمظ حجكد إلى باإلضافة ىحا اإلتياـالتحقيق، مع الزساناتجسيعتػافخ

.(3)لمسػضفالسخالف

يكػفاليجؼمغاإلجخاءىػالبحثعغاألدلةالتيتفيجفيكذفالحقيقة،كيعشيأف ج كالب 
تسيد التي ىي الخرػصية كىحه أمخىا، حقيقة كالكذفعغ كتسحيريا، األدلة، التشقيبعغ ذلظ

.(4)إجخاءاتالتحقيقعغإجخاءاتاالستجالالت

األمغمجسػعةاألنذصةاإلجخائيةالتيتتخحلمتثبتمغارتكابرجل،بإجخاءاتالتحقيقكيقرج
مخالفةضجاألمغلتػقيعالجداءالتأديبيالسشاسبعميو،فإذاندبلخجللمخصأالسشدػبإليوتسييًجا

عمىمقتزىأكندبإليوالخخكج،كعجـااللتداـبساتفخضوعميوالقػانيغأكالتعميساتاألمغنطاـ
أكأساءاألدب،أكضيخبسطيخمغشأنواإلخالؿبكخامةالػضيفة،أكسمظسمػًكاكاجباتالػضيفة

                                           
الػضيفةالعامةفيضػءأحكاـالقانػفالسرخؼكالفمدصيشي،رسالةماجدتيخ،جامعةالجكؿالعخبيةأ.ناصخديبسميساف،التأديبفي((1

كمابعجىا.111ـ،ص2004لمتخبيةكالثقافةكالعمػـ،معيجالبحػثكالجراساتالعخبية،سشة
.303عساؿالعاـ،مخجعسابق،صد.رمزافدمحمبصيخ،السدؤكليةالتأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاأل2))
.145د.أحسجسالمةبجر،التحقيقاإلدارؼ،كالسحاكسةالتأديبية،مخجعسابق،ص3))
.73ـ،ص2000،عاـاتالتأديبية،مشذأةالسعارؼ،اإلسكشجريةلػاء/دمحمماججياقػت،أصػؿالتحقيقاإلدارؼفيالسخالف4))
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فيجسيعىحهاألحػاؿأكارتكبأؼفعليزخبحدغنطاـكضبطالذخشة،ف،معفخدمغالجسيػر
إ اتخاذ يمـد كىحه إليو، كإسشاده الخاشئ الفعل كقػع مغ لمتحقيق معيشة تيجؼجخاءات اإلجخاءات

 السجخدة، إلىالحقيقة لجيازالي حت ىلمػصػؿ كفيذلظصالحمؤكج يبخغمديء، أك جافبخؼء
.(1)الذخشةككحارجلالذخشةمحلالسداءلة

السخالفةمجيػلةكإف  ارتكبتمخالفةمغمػضففيمخفقعاـ،ككانتضخكؼارتكابىحه
جيةاإلدارةتسمظسمصةإجخاءالتحقيق،كىػ،فإف لفمثاًلالإلدارة،أكلعيعخؼمغىػالسػضفالسخ

ماىي  تحجيج إلى كيخمى التأديبية، اإلجخاءات مغ األكلى التحقيقكضخكفيا،الخصػة محل األفعاؿ ة
.(2)كبيافاألدلةالتيتشدبىحهاألفعاؿلسػضفعاـ

أف  مفبعج إحالتو يتع تأديبية، ارتكابمػضفمخالفة إلىتثػرشبية اإلدارية غقبلالدمصة
عمىقخاراإلحالةاالحقًالتحقيقيعجإجخاءًالتحقيقمعو،كمغثعيبجأبالتحقيقمعو،كىحايػضحأف 

"فالتحقيق إجخاء شكمي يأتي بو وقؽع السخالفة بقرج الكذف عؼ فاعميا، أو التثبت مؼ إلىالتحقيق
.(3)صحة إسشادىا إلى فاعل معيؼ"

 ثبت أف كإذا التحقيق لجية السشدػبة محاًللمسػضفالػقائع تذكل كالتي لمتحقيقارتكابيا،
كإحالتوإلى،اإلدارؼت عجفيذاتالػقتمخالفةلقانػفالعقػبات،كجبعميياكقفالديخفيالتحقيق

االذأفشؤكنيافييا،كليذلجيةالتحقيقاإلدارؼسمصةتقجيخفيىحالتخاذالسخترةالشيابةالعامة
باإلحالة .(4)تتيحلياعجـإحالتوإلىالشيابةالعامةفيتمظالحالة،حيثتمتـد

التحقيقىػكسيمةاإلدارةلمػصػؿإلىالحقيقةبسباشخةأف فإفالباحثيخػ،عمىماسبقكبشاءً
بيا سمصةالتأديببزخكرةتػافخالزساناتمعالس ذخ ِّعسمصةمخترةفيحجكدجداءاتمحجدةألـد

يػاجوالسػضفبساىػمشدػبإليوبعجاستجعاءه.الحيجةبسايحققالشداىةفيالتحقيق،كأف تػافخ

كيالحعبأف كأف  الخمل، إبصاؿالقخارالتأديبيالحؼشابو الزساناتمغشأنو اإلخالؿبيحه
األمغالفمدصيشي،إالفيالحالةالتيتقخراعجفيقانػفق ػػيتعخضليحهالقػالفمدصيشيلعالس ذخ ِّع

لجشةالزباطاالستغشاءعغخجمةالزابطأكإحالتوإلىالسعاش ككافاألججرمعالجتيامغ،فييا
انتياؾ تعدفأك أؼ مغ السػضفالعاـ بيجؼحساية بيا االلتداـ تزسغ نرػصقانػنية خالؿ

مغأصػؿالتحقيقالتأديبيأالميعمغتشاكؿأصلج بحلظ،كىشاالب اإلدارةالتداـقػقو،كنزسغلح
.كىػكتابةالتحقيق

                                           
.234ساتالعدكخية،مخجعسابق،صد.جػدةحديغدمحمجياد،السحاك1))
.206ـ،ص1986د.ماىخعبجاليادؼ،الذخعيةاإلجخائيةفيالتأديب،دارالفكخالعخبي،القاىخة،الصبعةالثانية،عاـ2))
.571ـ،ص1977د.ماججراغبالحمػ،القزاءاإلدارؼ،دارالسصبػعاتالجامعية،القاىخة،عاـ3))
.97،صضفالعاـ،دارالفكخالجامعي،اإلسكشجريةالسشععخميفة،اإلجخاءاتالتأديبيةمبجأالسذخكعيةفيتأديبالسػد.عبجالعديدعبج4))
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،كفيحالةعجـكجػدمايكػفالتحقيقمكتػًباثارخالؼبيغالفقوحػؿمجػضخكرةأف كلقج
.(1)يكػفالتحقيقمكتػًبايتصمبذلظ،كيتجوالخأؼالغالبإلىضخكرةأف 

عمىالكافة،كىحايتصمبإفخاغالتحقيقفيمحزخالتحقيقإلىاعتبارهحجةًكتخجعأىسيةكتابة
والمحللالعتسادعمىن فزلكسيمةلإلثباتكاألكثخشيػًعا،إذإالكتابةتعجأكساأف ،أكمحاضخ

.(2)بعجفتخةمغالدمغاكخةالسحققالتيقجتخػنوخرػًصاذ

يكػفىحاوقخرأف أن فيالتحقيقالجارؼ،إال يذتخطشكاًلمعيًشالعالس ذخ ِّعكبالخغعمغأف 
يكفيكتابةكلماتكػفالكتابةفيقالبمحجد،كإن التحقيقكتابة،كبصبيعةالحاؿلعيػجبأف  سا

الجيةالسشػطبياإجخاءيجخؼفيالتحقيقمغأقػاؿكإجخاءات،"فاليعشياشتخاطكتابةالتحقيقإلداـ
التحقيق،كتديخبذكلمعيغ،حيثإف موعس الشرػصالسػجبةلحلظتيجؼتػفيخضسانةلدالمة

ب  بو، القائسة لمجية مغكسائلاستكسالو كلتسكيغالستيع الػصػؿإلىإضيارالحقيقةمغجية، غية
.(3)"إلبجاءدفاعوفيسايشدبإليو–مغجيةأخخػاإلتياـالػقػؼعمىعشاصخىحاالتحقيقكأدلة

عمىمافييامغثباتعالكةًماليحهالكتابةمغأىسيةفياإلىػكمخجعتصمبكتابةالتحقيق
تسكيغلمكافةمغالخجػعإلىمجخياتولمػقػؼعمىالسالبداتالتيدارفيكشفيا،فيأؼكقتلتكػف

إجازةخغعمغأف فيالتحقيقالشدياف،كعمىاليسحػماتع أكعميودكفخػؼمغأف لمسػضفحجة
لتبخيخه،ذلظاليجؼغيخكاؼ أف بياتدييلالعسلالتأديبي،إال جَرِّإتساـالتحقيقاإلدارؼشفاىيةق 

فيىحااالستثشاءتغميبلسبجأفعاليةالجيازاإلدارؼعمىمبجأالزساناتالػاجبكفالتيالمسحاؿألف 
كالتيتتحققمعالتحقيقال كاإلسكتػبلمتأديب، خالؿبسبجأبذكلأكفىكأدؽمغالتحقيقالذفيي،

.(4)التػازفبيغمبجأؼالفاعميةكالزسافأمخيتعارضمعالسرمحةالعامة
لمػقػائعمحػلالتحقيػػقيكػػفالتحقيػقمكتػًبػاشػػاماًلأف ج والب ػػكيػخػأن ػ،كانتقػجالػبعسالتحقيػقالذػػفيي

.(5)لسبادغالعامةإلجخاءاتالتأديبالكتابةتبجكلومغاألف ؛دكفاستثشاء
 الفمدػػػصيشيككيػػػلالشيابػػػةبتػػػجكيغإجػػػخاءاتالتحقيػػػقكرتػػػبعمػػػىتخمػػػفذلػػػظانعػػػجاـالس ذػػػخ ِّعكلقػػػجألػػػـد

ابػػةالتكػػػفلإلجػػخاءاتحجػػةفػػياإلوبغيػػخالكتاإلجػػخاءالػػحؼلػػعيػػتعتجكيشػػو،ذلػػظأن ػػ ثبػػاتحيػػثنػػز 

                                           
.636ـ،ص1994د.أنػررسالف،الػجيدفيالقانػفاإلدارؼ،بجكفدارنذخ،القاىخة،سشة1))
.225ـ،ص2002،سشةالتأديبية،مشذأالسعارؼ،اإلسكشجريةفاتلػاء.دمحمماججياقػت،أصػؿالتحقيقاإلدارؼفيالسخال2))
.107ـ،ص2003،عاـػضيفةالعامة،مشذأةالسعارؼ،اإلسكشجريةد.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،الزساناتالتأديبيةفيال3))
.180كص178ضفالعاـ،مخجعسابق،صد.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،اإلجخاءاتالتأديبيةمبجأالسذخكعيةفيتأديبالسػ4))
.264د.ماىخعبجاليادؼ،الذخعيةاإلجخائيةفيالتأديب،مخجعسابق،ص5))
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بةفيجسيػعإجػخاءاتالتحقيػقكاتًبػايرصحبككيلالشياىأف قانػفاإلجخاءاتالجدائيةالفمدصيشيعم
.(1)لتجكيغالسحاضخكيػقعيامعو

الباحث الب بأن كيخػ مكتػًباكأف ج و التحقيق دفاعو،يكػف إبجاء السخالفمغ لتسكيغ كذلظ ،
شمباتمغمدتشجاتأكأكراؽليجافعبياعغنفدو،،كإثباتأؼ ككحلظلتسكيشومغإحزارالذيػد

فيتػقيعالجداءلسخترةبالتحقيقالذفيياستثشاءًإعصاءالدمصةاكألف ،كىػمايعجضسانةلمسخالف
اإلإلىتؤدؼ ساءة في الجسالدمصةاستعساؿ في مخالفة مغ فييا لسا كحلظ ، سمصة بيغ اإلتياـع

لتحقيقيعجضسانةلمتحقيق.،فػجػبكتابةاكالتحقيقمًعا

 الترخف في التحقيق: الفخع الثاني

اال تأتيبعج التحقيق مغ التحقيقنتياء الترخؼفي مخحمة ذلظ أف ،بعج جيةكبعج تكػف
بذأفال تػصمتإليومغػقائعالسشدػبةلخجلاألمغبشاءًالتحقيققجانتيتمغتكػيغعقيجتيا لسا

بثبػتالسخالفةالتيندبتلخجلاألمغ،أـببخاءتوكأقػاؿالذيػد..كغيخىع،سػاءًالسدتشجاتكاألدلة
السخحمةالتيتميذلظىيمخحمةإصجاراألمخبالترخؼفيالتحقيق.مشيا،فإف 

سمصةالتحقيقمغإجخاءتحقيقاتيافيالجشاياتأكالجشحتكػفقجتجسعتلجيياتشتييفبعجأف 
أكصالحالستيعفترجرقخارىافينتيجةالتحقيق،كىحاالقخاراإلتياـسػاءلرالححريمةمغاألدلة

كجوبأال لإلدانةفترجرسمصةالتحقيقأمًخاتكػفاألدلةغيخكافيةحجػصػرتيغفإماأف يكػففيإ
.(2)إلقامةالجعػػالجدائية)حفعالجعػػ(

 :(3)الجدائيةعمىأن وانػفاإلجخاءات(مغق149السادة)كفيذلظتشز 
الػػػػجعػػأكأف ،الفعػػػػلاليعاقػػػػبعميػػػػوالقػػػػانػفمتػػػػىانتيػػػػىالتحقيػػػػقكرأػككيػػػػلالشيابػػػػةأف  -1

أك،أكلدػػبقمحاكسػػةالسػػتيععػػغذاتالجخيسػػة،انقزػػتبالتقػػادـأكبالػفػػاة،أكالعفػػػالعػػاـ
ضػػػخكؼالػػػجعػػأكأف ،أكبدػػػببعاىػػػةفػػػيعقمػػػو،لرػػػغخسػػػشووغيػػػخمدػػػؤكؿجدئًيػػػاألن ػػػ

رأيوبسحكخةكيخسميالمشائبالعاـلمترخؼ.،ي ب جِّؼكمالبداتياتدتػجبحفطيالعجـاألىسية
لحفعامدبًبا،يرجرقخارًرأؼككيلالشيابةفيمحموإذاكججالشائبالعاـأكأحجمداعجيوأف  -2

 .اإشالؽسخاحالستيعإذاكافمػقػفًكيأمخب،الجعػػ

                                           
 ـ.2001(لعاـ3رقع)ػفاإلجخاءاتالجدائيةالفمدصيشي(مغقان58السادة)1))
.387ـ،ص1993عاـد.أحسجفتحيسخكر،الذخعيةالجستػريةكحقػؽاالنداففياإلجخاءاتالجشائية،2))
(مغقانػفاإلجخاءاتالجدائيةالفمدصيشي.149السادة)3))
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عاـمخاشبػةجيػاتفممشائبالمدؤكليةالستيعبدببعاىةفيعقمو،إذاكافقخارالحفعلعجـ -3
.لعالجواإلختراص

ش كسػػاتَػػ غلػكيػػلالشيابػػةأف و:"إذاتبػػي (مػػغقػػانػفاإلجػػخاءاتالجدائيػػةعمػػىأن ػػ150السػػادة)ز 
ػ لسحاكسػةالسػتيع".كعمػىصػعيجةالفعليذكلمخالفة،عميوإحالةممفالػجعػػإلػىالسحكسػةالسختر 

آ الفعػػلغلػكيػػلالشيابػػةأف و:"إذاتبػػي (مػػغقػػانػفاإلجػػخاءاتالجدائيػػةعمػػىأن ػػ151السػػادة)خػػختػػشز 
.(1)ةلسحاكستو"كإحالةممفالجعػػإلىالسحكسةالسختر اإلتياـيذكلجشحةيقخرتػجيو

كضػابصوبحدبالجيةالتيقامتبوعمىماتقجـذكخهتختمفإجخاءاتىحاالترخؼكبشاءً
سػاءكانتالجيةاإلداريةأكغيخىا،كقجتتػالهالشيابةالعامةفيفمدصيغ.

 أحج السؽاقف التالية: اتخاذيا متى انتيت مشو تمجأ إلى فإذا ما قامت الجية اادارية بالتحقيق، فإن  
 حفظ التحقيقأوًل: 

جيةاإلدارةىيالتيترجرالقخاربحفعالتحقيق،سػاءكانتىيالقائسةعميوأـالشيابةإف 
إف  إذ بالتأاإلدارية، السخترة اإلدارية القخاركقد ،يبدالقخاربالحفعىػأمخمكفػؿلمجية الفقو ع

:(2)الرادربالحفعإلىقدسيغ
أكالحفػػعلعػػجـكفايػػةاألدلػػة،كبالتػػاليالحفػػعالسؤقػػت:كيقرػػجبػػوالحفػػعلعػػجـمعخفػػةالفاعػػل، -1

يسكػػػغإثػػػارةالتحقيػػػقثانيػػػةمتػػػىزاؿسػػػببالحفػػػعكضيػػػختأدلػػػةتدػػػتػجبإعػػػادةالتحقيػػػقمػػػخة
 أخخػ.

الحفعالقصعي:كيتستعىحاالحفعبحجيةتسشعمغإثارةالتحقيقمخةأخػخػعػغذاتالسخالفػة -2
معخفػةالفاعػل،كعػجـعػجـ:سببيغفقطىسػاعمىالتأديبية،كإذاكافالحفعالسؤقتاليقػـإال 

 .كفايةاألدلة

عجـكعجـالسخالفة،كعجـالرحة،ألسبابعجيجةمشيا؛يكػفالحفعالقصعيكيخػالباحثأف
امتشاعالعقابأكالسدؤكليةلعاىةعقميةعشجارتكابالسخالفة،كسابقةالفرلفيالجعػػ،كاألىسية،

سقػطالحقفيإقامةالجعػػالتأديبيةلتخؾكأديبيةلتخؾالعاملالخجمة،عجـجػازإقامةالجعػػالتك
 السجة، بسزي التأديبية الجعػػ إقامة في الحق سقػط لمخجمة، اإلكالعامل التأديبيانقزاء دعاء

بالػفاة.

                                           
(مغقانػفاإلجخاءاتالجدائيةالفمدصيشي.151(كالسادة)150السادة)1))
.548ـ،ص1996د.سميسافالصساكؼ،القزاءاإلدارؼ،الكتابالثالث،قزاءالتأديب،دارالفكخالعخبي،القاىخة،عاـ2))
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كبيخ،كذلظفيسايتعمقبحجيةالقخار،فالقخارحفعالسحكػريغسابًقاكالفارؽبيغالشػعيغمغال
الرادربالحفعالقصعيكػنولوحجيتو،فاليسكغمتابعةالعاملبعجذلظعغذاتالسخالفةالتي
التحقيقفيالسخالفةمغججيجإذاضيخت فيالحفعالسؤقتفيسكغإعادة كانتمحلالتحقيق،أما

ربالجداءبعجحفعالتحقيقبإذاتػافختأسبابو،فإذاصجرقخاأدلةججيجةتفيجالتحقيقكتػقيعالعقا
.(1)قصعًيا،فإنويكػفباشاًلأكمعجكًما

 تؽقيع العقؽبة التأديبيةثانًيا: 

ارتكابوختراصيابالتحقيقإلىقخارإدانةلخجلاألمغفيإقجتمجأالجيةاإلداريةإلىمباشخة
ليا يقخرىا التي العقػباتالتأديبية تػقيع في الحق ليا يكػف كبالتالي السالية، أك اإلدارية لمسخالفة

القانػف.

كستشاكؿتػضيحكشخحىحهالعقػبات،كذلظضسغالفرلالخاصبالعقػباتالتأديبيةالسقخر
بييا.تػقيعياكتصبيقياعمىرجاؿاألمغحاؿاإلدانةكإثباتالسخالفةبحقمختك

 الة السؽضؽع إلى الشيابة العامةإحثالًثا:  

السخالفةالسختكبةتشصػؼعمىحقجشائي،كساىػالحاؿغلجيةالتحقيقاإلدارؼأف قجيتبي 
فيجخائعاالستيالءكاالختالسكضياعالساؿالعاـ،فييفيمثلىحهالحالةتبمغالشيابةالعامةالتخاذ

ف شئػنيا يالذقالجشائي، اإلبالغمغاستسخارجية التحقيقاتالتيكاليسشعىحا التحقيقبسباشخة
عمىالشحػالحؼأشخناإليوبيغالجخيسةالتأديبيةكالجخيسةالجشائية،ىشاؾاستقالاًلبجأتيا،كذلظألف 

العامةفيالذقدكفانتطارقخاراتالشيابةترجرقخاًراتأديبًيا،كبالتالييسكغلمجيةاإلداريةأف سابًقا
.(2)الجشائي

  

                                           
،كمابعجىا.568د.سميسافالصساكؼ،القزاءاإلدارؼ،الكتابالثالث،قزاءالتأديب،مخجعسباؽ،ص1))
.205أ.أحسجسالمةبجر،التحقيقاإلدارؼكالسحاكسةالتأديبية،مخجعسابق،ص2))
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 السبحث الثاني
 مشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي مداءلةضسانات 



 تسييج وتقديػ:

أحيانًإف  الفمدصيشي األمغ التأديبيةارجل يتعخضلمسداءلة كمياموانطخً؛ما عسمو لصبيعة
بعس في تدتمـد قج التأديبية كاإلجخاءات التحقيق، أثشاء بزسانات إحاشتيا يجب لحلظ الػضيفية،

األحيافالسداسفيحقػقوالذخرية.

السشدػبةإليوقجيؤثخعمىسسعتوفيبالسخالفاتالسػضفلمتحقيقمعوكمػاجيتواستجعاءكإف 
كقفوعغالعسللتإجخاءاتاالعسل،كساأف  كىحااإلجخاءيقيجحخيةالسػضف،احتياشيًاحقيققجتدتمـد

إجخاءاتالتحقيقمعالعاـكذلظبابتعادهعغالعسلمجةمعيشةقبلأف  تثبتإدانتو،كحلظقجيدتمـد
بحخيتو.اأكمشدلوفيعتبختفتيذيسامداسًالسػضفتفتيرمكافعسمو

كافلدامً السػضفالعاـالحلظفقج مػضفيقػكالسي حساية اإلاألمغػسا جخاءاتأثشاءمباشخة
ضجه ،التأديبية اإلجخاءاتجسيعباحتخاـكذلظ تست فإذا معو، التحقيق أثشاء اإلجخائية الزسانات

ىحايؤثخعمىالسػضفكيجعمويذعخبعجـالتأديبيةدكفإحاشتيابالزساناتالتيحجدىاالقانػففإف 
.(1)مسايؤثخعمىأدائوالػضيفيكاالشسئشافةالثق

اإلدكإف  الشطاـ قائسًكاف التأديب في الخئاسي أك الخئاسيةاارؼ الدمصات مشح أساس عمى
يتػقفاألمخعمىالعقػبةالسالئسةليا،دكفأف كاختيارصالحيةكاسعةفيتحجيجالجخيسةالتأديبية

شطاـاليعشيإشالؽالحبلعمىالغاربلإلدارة،بلىشاؾبعسىحاالاستذارةأؼجيةكانت،فإف 
عشج مخاعاتيا ىػقزائييتػجبعمىالدمصاتالخئاسية ما كمشيا إدارؼ، ىػ ما مشيا الزسانات،

.(2)تػقيعالجداء

مفة،مساتدتػجبفالسػضفالعاـعشجقياموبػاجباتكضيفتوقجيختكبمخالفاتبأنػاعياالسخت
عمىعجـتعدفجيةاإلدارةفيمداءلةالسػضفالعاـسػاءالس ذخ ِّعمغاا،كحخًصتأديبيًمداءلتو

.(3)الجداءآثارمخحمةالتحقيقمعوأكفيشخعيةالجداءكفي

                                           
.3ـ،ص2011لعخبية،القاىخة،سشةبخاىيعالجسػقيعمي،ضساناتالسػضفالسحاؿلمتحقيقاإلدارؼ،دارالشيزةاإد.دمحم(1)
.76ـ،ص2007د.نػفافالعقيلالعجارمة،سمصةتأديبالسػضفالعاـ،دارالثقافةلمتػزيعكالشذخ،الصبعةاألكلى،عساف،(2)
.17ـ،ص2011د.شخيفعبجالحسيجحدغرمزاف،تأديبالسػضفالعاـ،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،عاـ(3)
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فيو، الشطاـ كسيادة كبقاءه كاستسخاره العاـ السخفق داخل التأديب لدمصة الزخكرية فالحاجة
يقعلومغالطمعالحؼيسكغأف كذلظحسايةًالسيسة،إحاشةالسػضفبالعجيجمغالزساناتتقتزي

.(1)توتمغالجفاععغنفدوكإضياربخاءعميو،حيثتسكشوىحهالزسانا
تالييغكىسا:كلقجقسشابتقديعىحاالسبحثإلىالسصمبيغال

السصمباألكؿ:ضساناتالتأديبأثشاءفتخةالتحقيق.
التحقيق.انتياءصمبالثاني:ضساناتالتأديبعقبالس


  

                                           
.479ـ،ص1984يسافالصساكؼ،الػجيدفيالقانػفاإلدارؼ،دارالفكخالعخبي،القاىخة،عاـد.سم(1)
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 السطمب األول
 ضسانات التأديب أثشاء فتخة التحقيق



 تسييج وتقديػ:

عمىيكػفمختكًدامغأف ج مشوفيكذفالحقيقة،فالب السخجػيرلالتحقيقإلىاليجؼلكي
لرالح كاالستقراء كالحيجة الدالمة فيتػافخضسانة الزساناتالتييجبمخاعاتيا مغ مجسػعة

التيالحقيقة،كيجبأف  الزساناتاألساسية التحقيقفيحجكداألصػؿالعامةكبسخاعاة تتععسمية
حيثيعج،السجتسعنراؼكتحقيقالرالحالعاـبكفلتحقيقالعجالةكالسداكاةكاإلتكأف تقػـعمييا.

مايشدبإليوحقيقةكذلظلمػقػؼعمى،عمىالستيعالجداءالتحقيقمغالزساناتالدابقةعمىتػقيع
مغكقائع،ككحلظلمػقػؼعمىالطخكؼكالحيثياتالتيتستفيياالسخالفة،كالبحثعغاألدلةالتي

الػقائعإلىالسػضفالستيع،كلمتحقيقضسانة العامةميسةتثبتندبة كلمسرمحة لسرمحةاألفخاد،
كىيمختكدةعمىأسذمدتحقةكسميسةمغعمىالدػاء،إذيكفلعجـرفعالجعػػإلىالسحكسةإال 

لمػقتكالجيجلمقزاء.الػاقعكالقانػف،كفيذلظتػفيًخا

اأكصػؿبوإلىإثباتالحقيقةإثباتًكالقزاءأعصىسمصةالتحقيقالسخترةمباشختوبحخيةلمػ
إلدنفًيا كدكف بإ، الاميا فمظ في يجكر ذلظ لكغ محجدة، أشكاؿ إجخاءاتأك التأديبيةتباع زسانات

،كمايتختبعميويكػفلزساناتكافإجخاءالتحقيقسميًسا،فإذاتػافختىحهاالسقخرة،كجػًداكعجًما
 التحقيقأي اكحلظ، تجاكزتسمصة إذا يؤثأما فيحا ،مىإجخاءالتحقيقعخسمًبامغتمظالزسانات،

.(1)هكمايتختبعميومغجداءكيجبإلغاؤ،فيربحغيَخمذخكع 

أف  إلى ىشا كنذيخ الفمدصيشيرقع فيقػػاألمغ الخجمة (8)قانػف (ـ2005)لعاـ أيًزاك،
مجمذالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغبقخارالئحة

عدكخؼالسحاؿلسجمذالتحقيق،،لعيشراعمىأؼضساناتلم(ـ2010)(لدشة259الػزراءرقع)
كالحؼيشذأبقخار،السحاؿلسجمذالتأديبتفقطعمىضساناتالعدكخؼػباتنر الئحةالعقأف إال 

لبيافضساناتالتحقيق.كىحهالزساناتسشتصخؽليا،مغلجشةالزباط

،(ـ2005)(لعاـ8كتفحزقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع)استقخاءكمغخالؿ
رتكابرجاؿاألمغالسخالفاتالتأديبيةاقانػفلعيشزعمىأؼضساناتحاؿىحااليخػالباحثأف 

بقخارمجمذالػزراءرقوأن إال أثشاءمسارساتيعألعساليعالػضيفيةذاتالصابعالخاص، عبإصجارىا

                                           
ضػػػساناتكضػػػػابطتأديػػػبضػػػباطالذػػػخشة،معيػػػجالبحػػػػثكالجراسػػػاتالعخبيػػػة،رسػػػالةماجدػػػتيخ،القػػػاىخة،عػػػاـد.دمحمعسػػػخيػػػػنذالشجػػػار،1))

.70ـ،ص2004
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كانتالتػفخيامفيجةكإف مغىحهالزساناتقجنججأن كججىشاؾبعًزا،(ـ2010)لعاـ(259)
لمسػضفالعدكخؼ الكاممة القانػنية الزساناتكىشا،الحساية ىحه إلى مالئسكلتكػف،نذيخ ةًأكثخ

كلزسافحدغسيخكانتطاـالعسل،فيجؿذلظعمىنقزكقرػرفي،لػضيفةرجاؿاألمغةًكمشاسب
الجانب أف ،ىحا شأنو مغ األمغكالحؼ رجل عمى،يشعكذعمى كالصسأنيشة الثقة حيثعجـ مغ

مساجعل،مدتقبموالػضيفيلعجـكجػدنرػصبذأفىحهالزساناتحاؿمثػلوأماـمجمذالتأديب
القانػفإياىاالدمصةالتشفيحيةتدتخجـصالحيا تنر كالتي،بإصجارىاليحهالالئحةتياالتيأعصاىا

(بذكلكاضحكصخيحعمىتػفيخضساناتحاؿ7ىحهالالئحةعمىالزساناتالتأديبيةفيالسادة)
:(1)ىحهالالئحةعمىمايمينرتمثػؿرجلاألمغلمتحقيق

 الزسانات التالية:يكفل لمزابط السحال لمتحقيق في السخالفات التأديبية 
 مػاجيتوبالػقائعالسشدػبةإليو. .1
معوبخرػصالػقائعالسشدػبةإليو. .2  إجخاءالتحقيقالالـز
يحطػػخأثشػػاءالتحقيػػقاسػػتخجاـالتعػػحيبالجدػػجؼأكالسعشػػػؼأكأؼإجػػخاءاتمػػغشػػأنياأفتسػػذ .3

 بكخامةالعدكخؼ.
 تسكيشومغالجفاععغنفدو. .4
 تجديجًالسعشىالعجالةكالسداكاة.تحقيقمبجأالحيادية .5
 تدبيبالقخاربالعقػبةالتأديبية. .6
 التطمعاإلدارؼكيكػفكالتالي: .7

أصجرتالقخارخالؿخسدةيحقلمزابطالرادربحقوعقػبةتأديبية،التطمعأماـالجيةالتي .أ
 التطمع.مغتاريخاتعالخدعميوخالؿخسدةعذخيػمًيمغتاريخصجكرهعمىأف اعذخيػمً

 كتعتبخالعقػبةنافحةبحقو.،اليحقلمزابطرفعالتطمعإذاانقزتالسجةالسحجدةلمتطمع .ب
تعتبخالعقػبةنافحة.االزابطبعجانقزاءخسدةعذخيػمًفيحالةعجـالخدعمى .ج

كبيافماتتزسشوكلضسانومغالستقخاءمغالذخحكالتفريلكسشتشاكؿىحهالزساناتبذيء 
:التاليةالفخكعفيناتالزسا





                                           
(259التأديبيػػةكاالنزػػباشيةكصػػشجكؽالجػػداءاتالساليػػةالسػقعػػةعمػػىالعدػػكخييغ،قػػخارمجمػػذالػػػزراءرقػػع)(مػػغالئحػػةالعقػبػػات7السػػادة)(1)

ـ.2010لدشة
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 مؽاجيتو بالؽقائع السشدؽبة إليو: الفخع األول

 السػضفبحقيقة إعالـ بالسػاجية ىشا إليوالسخالفاتيقرج بسختمفاألدلة،السدشجة كإعالمو
ارتكبحت ىالسخالفةارتكابوالتيتذيخإلى يدتصيعالجفاععغنفدو،بسعشىمػاجيةالسػضفبسا
.(1)آثسة،كبسختمفاألدلةالتييثبتكقػعياأكندبتياإليومغترخفات

يكػفالسشدػبةإليو،كيشبغيأف بالسخالفاتتسكيغالعاملمغاإلحاشةأيًزاكنعشيبالسػاجية
كإبجاءمايعمغ،تتاحالفخصةإلعجاددفاعوحت ىضجهيةالسػجالسخالفةمغشبيعةَبي َِّشة عمىالسػضف

.(2)اإلتياـلومغمالحطاتفيشأفىحا

،بغيبتوػجخي إذااقتزتمجخياتوأف بشفدوإجخاءاتالتحقيقإال السػضفيحزخكاألصلأف 
كاألدلةالتيتبشت،السخالفاتالسشدػبةإليوجسيعىحزخالسػضفالتحقيقبشفدويشبغيإعالموبكمتَ

عشاصخالجفاع،جسيعتسكغمغتقجيعأكجودفاعوحياليامغبياناتكأكراؽكيحت ىندبتياإليو،كذلظ
أف  كيشبغي السػضفىحا بالسخالفاتيػاجو كمباشخة، صخيحة بأسئمة األمخحت ى حقيقة يقفعمى
بأن  الحؼي كتػحيلو األمخ كحججمقشعة، باىتساـ باإلجابة فيقػـ متيع مغالجفاععغنفدوسك ِّو شو

.(3)بخاءتوكإثبات

،كبسختمفاألدلةالسشدػبةإليوبالػقائععمًسااألمغرجليقرجبالسػاجيةكقاعجةعامةإحاشة
إليو،كمعشىذلظبأف  السخالفالسػاجيةتشصػؼعمىإعالفالتيتثبتحجكثتمظالػقائعكندبتيا

 إليو السشدػبة لكاشالعوبالػقائع السمفالستزسغ الجسيععمى أجخيتمعوالتحقيقات ككحلظ،تي
.(4)األكراؽالستعمقةبيا

فيحالةعجـكجػدحت ىالسشدػبةإليويعتبخأمًخاضخكرًياكأساسًياالسػضفبالسخالفاتفإعالف
 ألنو لمقانػفيعتبخنز، العامة السبادغ ألن (5)مغ كذلظ ي ، الست سك و الجمدةغ بتاريخ العمع مغ يع

فيحزخبشفدوأكبػكيلعشوأماـالسحكسةلمجفاععغنفدوبتقجيعالجالئلبساالسحجدةلشطخالجعػػ،
.(6)لجيومغإيزاحاتكمدتشجاتكأكراؽ،ككلمايترلبحقوفيالجفاععغنفدو

كانتمػاجيةك ىػمشدػبإليومغرجلاألمغإذا تجيشوبارتكابومخالفةمخالفاتبسا كأدلة
لرال مقخرة ضسانة تعج كأف تأديبية حو، اإلدارة نية السػاجية ىحه مغ اإلجخاءاتباتخاذيدتذعخ

                                           
،السدؤكليةالتأديبيةلمسػضفالعاـ،الصبعةاألكلى،مصبعةالذخكؽكمكتبتيا،لدشةإمشرػر(1) .313ـ،ص1984بخاىيعالعتـػ
.270ـ،ص2004إلدارؼفيالػضيفةالعامة،دارالثقافةلمشذخكالتػزيع،عساف،عاـد.عميجسعةمحارب،التأدبا(2)
.127ـ،ص2003د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،ضساناتالتأديبفيالتحقيقاإلدارؼكالسحاكسةالتأديبية،بجكفدارنذخ،سشة(3)
.297ةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعامة،مخجعسابق،صد.رمزافدمحمبصيخ،السدؤكليةالتأديبيةلعساؿالحكػم4))
.269ـ،ص1967د.دمحمجػدتالسمط،السدؤكليةالتأديبيةلمسػضفالعاـ،القاىخة،رسالةدكتػراه،جامعةالقاىخة،شبعة5))
.300د.مميكةالرخكخ،سمصةالتأديبفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص6))
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إذاقامتاإلدارةعغنفدو،كىحالغيتحققإال اإلتياـالتأديبية،األمخالحؼيجفعوإلىاالستعجادلجفع
ا جمدات لحزػر باستجعائو جانبيا مغ مغ ذلظ يتبع كما التحقيقاتشالعوإلتحقيق، ممف عمى

.(1)الستعمقةبواألكراؽجسيعك
 زم بخرؽص الؽقائع السشدؽبة إليوإجخاء التحقيق الال : الفخع الثاني

 الفمدصيشيفيالالئحةالتشفيحيةلقانػفالخجمةالسجنيةالحاليعمىضخكرةحزػرالس ذخ ِّعنز 
 التحقيقالسػضف جمدات مرمحةكاشالعو،جسيع اقتزت إذا إال إليو السشدػبة السخالفة عمى

تع شالعاإلهفيغيبتو،كفيىحهالحالةيحقلوالتحقيقإجخاءَ جسيعكعمى،مغتحقيقاتعمىما
.(3)بالسخالفاتالسشدػبةإليوايتزسغقخاراإلحالةبيانً.كأف (2)األكراؽالستعمقةبيا

األمغ إلىمجمذالتأديكلخجل التحقيقاتالتيأجخيتعمىجسيعيص بأف السحاؿ عمى مع
،يصمبضعالتقاريخالدشػيةالدخيةعغكفاءتوكلوأف ،يأخحصػرىامشياكأف ،األكراؽالستعمقةبيا

.(4)عشوااأككتابةكأفيػكلمحاميًيقجـدفاعوشفييًكأف 

 العامل عمى الجداء تػقيع عمى الدابقة الزسانات مغ لمػقػؼعمىفالتحقيق كذلظ الستيع،
حقيقةالػقائعالسشدػبةإليو،ككحلظالػقػؼعمىالطخكؼالتيتستفيياالسخالفةكالبحثعغاألدلة

.(5)التيتثبتندبةالػقائععمىالسػضفالستيع

لسرمحةاألفخاد،كلمسرمحةالعامةعمىالدػاء،إذيكفلعجـرفعميسةكفيالتحقيقضسانة
كىيمختكدةعمىأساسم دتحقمغالػقائعكالقانػف،كفيذلظتػفيخلػقتالسحكسةإال الجعػؼإلى

أماـالقزاءبدببالتجشيأكاإلتياـكجيجالقزاء،كضسانةلألفخاديقييعمغخصخالػقػؼمػقف
ةالتدخع،كىػمػقفيرعبعمىالشفذكاليسحيأثخه،كلػقزىفيسابعجبالبخاءةكساتقػؿالسحكس

.(6)اإلداريةالعميا

كافالتحقيقالحقًعمىتػقيعالجداءاايكػفالتحقيقسابقًأف ج كالب  اليرححوالتأديبي،فإذا
يدبققخارالجداءتحقيقصحيحكمتكامليجبأف إن والقخارالدابقبتػقيعالجداءالتأديبي،حيث

                                           
.81خالشجار،ضساناتكضػابطتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،صد.دمحمعس1))

.(ـ1998)(لدشة4(مغالالئحةالتشفيحيةلقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشي،رقع)2فقخة-89نزالسادة)(2)
ـ(.1998(لدشة)4،رقع)لقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشي(مغالالئحةالتشفيحية1فقخة-88نزالسادة)(3)
تد.خالجعبجالفتاحدمحم،الػسيطفيتأديبأعزاءىيئةالتجريذبالجامعاتكضباطالذخشةكالعامميغبالسحػاكع،السخكػدالقػػميلإلصػجارا(4)

.130ـ،ص2009القانػنية،الصبعةاألكلى،لدشة
.286د.نػفافالعقيلالعجارمة،سمصةتأديبالسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص(5)
.1217،ص37،)السجسػعة(،س3008ـ،فيالصعغرقع2/3/1988حكعالسحكسةاإلداريةالعمياالسرخية،الرادربتاريخ،(6)
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قخارىايكػفريةبإجخاءالتحقيقبعجتػقيعالجداءفإف تػقيعالجداءثعقامتالجيةاإلدااألركاففإذاتع 
.(1)باشاًل

حعخ استخجام التعحيب أو أي إجخاءات مؼ شأنيا السداس بكخامة العدكخي أثشاء : الفخع الثالث
 التحقيق

السػاثيقالجكليةكالجساتيخكالقػانيغعمىتحخيعاستعساؿكسائلالتعحيبالتيجسيعلقجحخصت
.(2)خخالحرػؿعمىاعتخاؼأكأؼغخضآتؤثخعمىاإلرادةالحخةلمستيعبقرج

 خزاعأحجلمتعحيبكاللمسعاممة:"اليجػزإوندافعمىأن االعالفالعالسيلحقػؽاإلفقجنز 
.(3)الالإندانيةأكالحاشةمغالكخامة"أكالعقػبةالقاسيةأك

الجدجيةيعتبخاعتجاءً عمىحقػؽاإلندافأكاعتجاءًكاالعتجاءعمىحقالستيعفيالدالمة
اعتخاؼامعشػيً عمى الحرػؿ بقرج كذلظ كمحـخ قانػنًيا جائد غيخ فيػ غخضآخخ ألؼ أك ،
.(4)شخًعا

"اليجػزإخزاعأؼفخد:وتعمىأن اسيةفقجنر أمااالتفاقيةالجكليةلمحقػؽالسجنيةكالدي
.(5)لمتعحيبأكلعقػبةأكمعاممةقاسيةأكغيخإندانيةأكمييشة

أف  يدتمـد أيًزاكلع التعحيبنفدًيا يكػف فقج التعحيببجنًيا فالقانػفحخ يكػف ذلظحيث، ـ
ـ(عمى:5001فاألساسالسعجؿلعاـ)(مغالقانػ01نرتالسادة)

اليجػػزإخزػاعأحػػجألؼإكػخاهأكتعػػحيبكيعامػلالستيسػػػفكسػائخالسحػػخكميغمػغحخيػػاتيع -1
 معاممةالئقة.

 .(6)كلقػؿأكاعتخاؼصجربالسخالفةألحكاـالفقخةاألكلىمغىحهالسادةيقعباشاًل -2
زالقػػبس"اليجػػػ:وبأن ػػ(ـ5000)(لدػػشة1(مػػغقػػانػفاإلجػػخاءاتالجدائيػػةرقػػع)52كنرػػتالسػػادة)

عكخامتػو،كال،كساتجبمعاممتوبسػايحفػمخمغالجيةالسخترةبحلظقانػًنابأعمىأحجأكحبدوإال 
.(7)"يجػزإيحاؤهبجنًياأكمعشػًيا

                                           
ؽ،مجسػعػػةأحكػػاـالسحكسػػةاإلداريػػةالعميػػافػػي7س449ـ،الصعػػغرقػػع1966فبخايػػخ26حكػػعالسحكسػػةاإلداريػػةالعميػػاالسرػػخية،جمدػػة(1)

.3975ص،494خسدةعذخسشة،قاعجةرقع
ـ.10/12/1948ندافالرادرفيالعالسيلحقػؽاإلاإلعالف(مغ3)السادة2))
ـ.10/12/1948ندافالرادرفيالعالسيلحقػؽاإلاإلعالف(مغ5)السادة3))
.352ـ،ص2001نداففيالزبطالقزائي،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،سشةعراـزكخياعبجالعديد،حقػؽاإلد.4))
ـ.16/12/1966(مغاالتفاقيةالجكليةلمحقػؽالسجنيةكالدياسيةالرادرة7السادة)5))
،كتعجيالتو.ـ2003قانػفاألساسيالسعجؿلعاـ(مغال13السادة)6))
ـ.2001(لدشة3جخاءاتالجدائيةرقع)(مغقانػفاإل29السادة)7))
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مغالسعاممةاإلندانيةالالئقةلمستيعدكفتسييدأكتعخضوج والب عالكةعمىماتقجـذكخهفإن 
دالءبيانتيجةلمتعحيبكالسعاممةاإلوتع أقػاؿيثبتبأن بأؼ االستذيادأكلمتعحيبكاألذػكعجـاألخح

اعغإرادةالستيعكبحلظتبصلاإلجخاءاتالقانػنيةلمتحقيق.الديئةالنتداعيارغسً
 تسكيشو مؼ الجفاع عؼ نفدو: الفخع الخابع

فخصةالجفاععغنفدوبالصخؽىعصي بعجأف تػقيعالعقػبةالتأديبيةعمىالسػضفاليجػزإال 
ـ السذخكعة،كيدتصيعأف  يسةالسشدػبةلولمجفاععشو،لحلظيجبإحاشةالسػضفبالت يدتعيغبسحا

يذاءمغأكجوالجفاععغنفدوشفييةككتابةبحخيةتامةاإلتياـكأدلة كيجبالدساحلوبإبجاءما
.(1)لظيسشعومغذدكفأؼتأثيخمادؼكمعشػؼيسكغأف 

ككلما،عمىالتحقيقاتالتيأجخيتشالعاإلكتسكشومغ،إلىحقوفيسساعشيػدهإضافةً
مغأكراؽكتقاريخ كأؼإكاستيفاءيتعمقبيا بالحقيقة مػصػؿ الحقيعتبخأؼجدء نقاصفيىحا

.(2)يقتزيبصالنواناقًر

الس ذخ ِّعك أقػالو،كبرفةعامةىػحقعاـوسساععميوصخاحةكلكغي فيعمغنر لعيشز 
.(3)كفمتومبادغالعجالةالعامة

وكعميوفإن ،السػضفالسخالفمادامتكفالةحقالجفاعىيضسانةكافاليجؼمشياصالح
أف  دكف التأديبية، السحكسة أك مجمذالتأديب أماـ دفاع أؼ إبجاء عجـ أك الرست يقيعبإمكانو

بسثابةاعتخاؼ دكفأف الرستقخيشةضجه،ك ندبإليومغمخالفاتضسشييفدخصستو مشوبسا
إال  لجفاعواليحػؿذلظدكفتقخيخأف تأديبية، السػضفالستيع إبجاء التأديبيةحاؿمدؤكليتوعجـ

.(4)ثبػتو

ولعيشزعميياالفمدصيشيقجقخرىحهالزسانةلمسػضفكلكش الس ذخ ِّعكيخػالباحثىشابأف 
لوالحقفيفيعمغباشغالشزأف وي تكػفعميو،كعميوفإن أكيحجدالذكلالحؼيجبأف صخاحة

حيث أف  مشاسبة، يخاىا التي بالصخيقة تشدبإليو السخالفاتالتي ىحه حياؿ نفدو عغ يجافع نز 
لفمدصيشيرقع(مغقانػفالخجمةالسجنيةا2فقخة-69الفمدصيشيعمىىحاالحقفيالسادة)الس ذخ ِّع

.(ـ2005)(لدشة4بالقانػفرقع)كالسعجؿ(ـ1998)(لدشة4)
                                           

.273ـ،ص1996جامعةالقجسالسفتػحة،الصبعةاألكلى،لدشةد.مػسىشحاتو،القانػفاإلدارؼ،مشذػرات(1)
ـ1978د.عبػػػجالفتػػػاحعبػػػجالبػػػخ،الزػػػساناتالتأديبيػػػةفػػػيالػضيفػػػةالعامػػػة،رسػػػالةدكتػػػػراه،كميػػػةالحقػػػػؽ،جامعػػػةالقػػػاىخة،جـع،لدػػػشة(2)
.273ص
ـ،2002الةماجدػػػتيخ،معيػػػجالبحػػػػثكالجراسػػػات،ج.ـ.ع،عػػػاـد.كليػػػجعبػػػجالػػػخحسغمدىػػػخ،الػضيفػػػةالعامػػػةفػػػيالقػػػانػفالفمدػػػصيشي،رسػػػ(3)
.183ص
ألحكاـقانػفالخجمةالسجنيةالفمدػصيشي،رسػالةماجدػتيخ،كميػةالحقػػؽ،جامعػةكفًقاأ.عالجػدتأبػسيجك،اإلجخاءاتكالعقػباتالتأديبية(4)

.133ـ،ص2012األزىخ،غدة،سشة
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مقجسفيجسيعالسحاكسات،كباألخزمايشصػؼمشياعمىمعشىالعقابالجفاعحق حقَإف ك
يسكغأف أبدطَكالسحاكساتالتأديبية،كإف  ىحاي َسك ِّغيقاؿكزسانةميسةكأساسيةألؼمتيعأف ما

الستيعمغالجفاععغنفدولخدالطمعالػاقععميو،فميذىشاؾفيالػاقعضمعأكقيخأقدىمغأف 
يع،لحلظغلاأليجؼ،كيسشعأصحابالحقمغتفشيجأكدحسماقجيشدبإلييعمغت كسعاألفػاه،كت ت 

.(1)يعجحقالجفاعمغالحقػؽالسقجسة

بساجلاألمغالسخالف،ىيإحاشتوعمًساعجسساعأقػاؿركالحكسةمغعجـتػقيعجداءإالب
يدتتبعذلظمغكجػد ىػمشدػبإليوكتسكيشومغالجفاععغنفدو،قبلتػقيعالعقػبةعميو،كما
استجعاءالسػضفمػضػعالسداءلة،كسؤالوكمػاجيتوبساىػمأخػذعميو،كإتاحةالفخصةلولمجفاع

االستذيادبيعمغشيػدالشفي،كغيخذلظمغخػي غ ثبات،كسساعمَعغنفدو،كمشاقذةشيػداإل
.(2)مقتزياتالجفاع

اإل أف كتججر إلى شارة في حقو يتزسغ نفدو، الجفاععغ مغ الستيع عمىشالعاإلتسكيغ
عجـإجابتولجيوأسبابقػيةتجعػالسدتشجاتكممفالتحقيق،فإذاشمبالتأجيلككانت لحلظ،فإف 

يجبأف تمغالذلظيعتبخنػًعاإلى العسػـ فخصةعشتيخلبحقالجفاع،كعمىكجو يتاحلمستيع
.(3)الحكدعساىػمشدػبإليو،كتقجيعمايثبتبخاءتو،كتقجيعشيػدالشفيكمشاقذةشيػداإلثبات

فخصةالجفاععغنفدوبالصخؽعصىي بعجأف كتػقيععقػبةتأديبيةعمىالسػضفاليجػزإال 
ـ يدتعيغالسذخكعة،كيدتصيعأف  لمجفاععشو،لحلظيجبإحاشةالسػضفبالتيسةالسشدػبةلوبسحا

بحخيةتامةكيجبالدساحلوبإبجاءمايذاءمغأكجوالجفاععغنفدوشفييةككتابة،اإلتياـكأدلة
.(4)يسشعومغذلظمعشػؼيسكغأف دكفأؼتأثيخمادؼك

الذخشةالفمدصيشيعمىالتأكيجبالشزعمىعجـجػازتػقيعالستيع،القخاربقانػفكلقجحخص
لخجلاألمغالفمدصيشيحقوفي،كفيىحاالشزبيافأف (5)بعجالتحقيقمعو،كتحقيقىحاالجفاعإال 

شدبإليواي لجفاععس الجفاععغنفدو،كىحاالحقليذغايةفيذاتو،بلىػكسيمةلخجلاألمغفيا
.(6)تياـمغإ

                                           
.314يةالتأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعاـ،مخجعسابق،صد.رمزافدمحمبصيخ،السدؤكل1))
.25ـ،ص2011د.شخيفعبجالحسيجرمزاف،تأديبالسػضفالعاـ،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،سشة2))
.241د.جػدهحديغدمحمجياد،السحاكساتالعدكخية،مخجعسابق،ص3))
.273ـ،ص1996شحاتو،القانػفاإلدارؼ،مشذػراتجامعةالقجسالسفتػحة،الصبعةاألكلى،سشةد.مػسى4))
ـ.1963لدشة6/أ(مغقانػفالذخشةالفمدصيشيةرقع62السادة)5))
ـ.1963لدشة6رقعةأ(مغقانػفالذخشةالفمدصيشي\62السادة)6))
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 السطمب الثاني
 ضسانات التأديب عقب انتياء التحقيق


 تسييج وتقديػ:

الدمصةالتأديبيةتسمظسمصةاختيارىػأف ،مغالسبادغالسدتقخةعميياعقبانتياءالتحقيق
الس ذخ ِّعأف الجداءالتأديبيالسػقععمىرجلاألمغمغبيغالجداءاتالتأديبيةالسشرػصعمييا،إال 

 كالتي،كعشجتػقيعالجداءالتأديبي،عمىعجةضساناتعقبانتياءالتحقيقكالقزاءاإلدارؼقجنز 
.(1)لمصعغفيودربتػقيعالجداءالتأديبيقاباًلالتأديبيالرافيحاؿعجـتػافخىايكػفالقخار

سارجلاألمغالسخالفكالقزاءلمسػضفالعاـ،كالسي الس ذخ ِّعكىشاؾمغالزساناتالتيكفميا
واليجػزتػقيعالجداءبجكفاألصلالعاـ،ىػأن كالسحاؿلمتحقيق،كيتزحمغىحهالزساناتأف 

.(2)تجػابقبلصجكرالقخاربتػقيعالجداء،أكالعقػبةالتأديبيةالتحقيقأكاالس

ويكػففإن ،عجىػالصخؼاألضعففيالعالقةالػضيفيةفيالتحقيقالتأديبيكرجلاألمغي 
مغأبخزضساناتالتأديبعقبانتياءىتساـبالزساناتالسقخرةلوفيالعسميةالتأديبية،كلعل اإللداًما

تتسث تجديًجاالتحقيق الحيادية مبجأ تحقيق في ل كالسداكاة، العجالة بالعقػبةكتدبيبلسعشى القخار
:الفخكعالتاليةالتأديبية،كحلظالتطمعاإلدارؼ،كىحاماسشتشاكلوفي

اكاة.لسعشىالعجالةكالسدكؿ:تحقيقمبجأالحياديةتجديًجاالفخعاأل

الفخعالثاني:تدبيبالقخاربالعقػبةالتأديبية.

الفخعالثالث:التطمعاإلدارؼ.

 
  

                                           
ديبالسػضفالعاـ،رسالةدكتػراه،جامعةالسشرػرة،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،سشةجخاءاتتأإد.مججؼمجحتالشيخؼ،قػاعجك(1)

.191،ص1997
عاـد.أنػرحسجافالذاعخ،السدئػلةالتأديبيةلمقزاةكأعزاءالشيابةالعامةفيالتذخيعالفمدصيشي،مكتبةنيدافلمصباعةكالتػزيع،غدة(2)

.336،ص2015
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 لسعشى العجالة والسداواة اتحقيق مبجأ الحيادية تجديجً : الفخع األول

كانتىحهاافيمجاؿالتأديب،أي اًصخترإكيقرجبالحيادعجالةكإنراؼمغيباشخسمصةأك
 ذلظ أك اإلختراصالدمصة ضسانة فالحياد ميسة، مغ كل في أكيتػلىيفتخضكجػدىا سمصة

.(1)ختراصًاأكيرجرعشوأؼعسلمغأعساؿالتأديبإيسارس

مغالزساناتػوالججككتعتبخالحيجةمغأىعالزساناتلمسػضفالسحاؿلمتأديب،حيثإن 
لجاألخخ قشاعة ىشاؾ يكغ لع إذا اػػ الجية قخارىاالسػضفبحياد بعجالة ليثق بالتأديب لسخترة

.(2)احتخاميافيشبغيعمىجسيعالدمصاتالتأديبية

فيذاتالشداعفالسػاجيةالعادلةتقتزيأف ااكحكسًتكػفاإلدارةخرسًكمغبجييياتالحيجةأال 
بليتعيغأف الي  فقط، بحخية دفاعيع أكجو يشبغيبجؼالخرـػ لحا التبجؼتمظاآلراءفيالفخاغ،

يتستعفيذاتالشداع،كأف ااكحكسًكػفذاتالذخزخرسًيالالسبجأاألساسيالقاضيبأف احتخاـ
ذلظألف السخالفالسػضف الخد، يؤدؼإلىجعلبحق تصبيقو كسائل أك السبجأ بيحا االلتداـ عجـ

.(3)شىحقيقيالزساناتمطاىخخارجيةفقطدكفأؼمع

)كنر  السادة يتعمق141ت فيسا الفمدصيشي كالتجارية السجنية السحاكسات أصػؿ مغ )
:(4)القاضيعغنطخالجعػػأنوامتشاعبأسباب

إذاتػػافختإحػجػيستشععغنطػخالػجعػػكلػػلػعيصمػبردهأحػجالخرػػـيجبعمىالقاضيأف  -1
 الحاالتاآلتية:

أكزكجواكصيخًأاإذاكافقخيبً -أ  الجرجةالخابعة.حت ىألحجالخرـػ
 إذاكافلوأكلدكجوخرػمةقائسةمعأحجالخرػـأكزكجوفيالجعػػ. -ب
أككانتلوصمةقخابةأك،لوااضشيًألحجالخرػـأككافكارثًشخيكاًاأكقانػنيًإذاكافمسثاًل -ت

أكالقػيععميػوأكبأحػجأعزػاءمجمػذإدارةصػياءمراىخةلمجرجةالخابعػةمػعأحػجأك الخرػـػ
 الذخكةالسخترةأكبأحجمجيخييا.

                                           
ـ،1967تالسمػػط،السدػػؤكليةالتأديبيػػةلمسػضػػفالعػػاـ،رسػػالةدكتػػػراه،كميػػةالحقػػػؽ،جامعػػةالقػػاىخة،دارالشيزػػةالعخبيػػة،عػػاـد.دمحمجػػػد(1)
.275ص
ـ،2009،عػػاـسػػةالتأديبيػػة،مشذػػأةالسعػػارؼ،اإلسػػكشجريةد.عبػػجالعديػػدعبػػجالسػػشععخميفػػة،ضػػساناتالتأديػػبفػػيالتحقيػػقاإلدارؼكالسحاك(2)
.202ص
.583ـ،ص2003د.عميخصارشصشاكؼ،الػجيدفيالقانػفاإلدارؼ،الصبعةاألكلى،داركائللمشذخ،عساف،عاـ(3)
ـكتعجيالتو.2001(لعاـ2(مغقانػفأصػؿالسحاكساتالسجنيةكالتجاريةالفمدصيشيرقع)141السادة)(4)
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حت ػػىتشصػػػؼعمػػىمرػػمحةقائسػػةلػػوأكلدكجػػوأكألحػػجأقاربػػوأكأصػػيارهػإذاكانػػتالػػجعػ -ث
 لو.اقانػنيًجةالخابعةأكلسغيكػفلومسثاًلالجر

عػغأحػجالخرػػػـفػيالػجعػػأككتػػبأكفػػيالقزػاءقػجأفتػػىأكتخافػعانذػغالوإذاكػافقبػل -ج
 أدلىبذيادةفييا.

 .اأككسيصًااأكمحكسًاأكخبيخًكافقجسبقلونطخىابرفتوقاضيًإذا -ح
بيشػوفالجرجػةالخابعػةأككػاحت ػىإذاكافبيشػوكبػيغأحػجقزػاةالييئػةصػمةقخابػةأكمرػاىخة -خ

صمةقخابةأكمراىخة  رجةالخابعة.الجحت ىكبيغالسسثلعغالخرـػ
  كلقخارأكحكعأصجرهالقاضيفيإحجػالحاالتالستقجمة.عباشاًليق -2

كتعػػجحيػػجةالدػػمصةالسكمفػػةبػػالتحقيقمػػغأىػػعالزػػساناتالتأديبيػػة،كيقرػػجبحيػػجةالسحقػػقفػػي
التأديباستقالليعكعجـتبعيتيعلمخؤساءفيالجيازاإلدارؼ،كيقرجبحلظالفرلبيغسمصتيالتحقيق

عمىرجلاألمغالستيعكالحؼيشدبلوالسخالفة.يكػفالسحققمتحاماًلكالحكعكمغثعيتعيغأال 

أف ،مػغأىػػعالزػػابطالسقػخرةلمجػداءاتالتأديبيػػةكلػيذمػغالسبالغػةفػيشػػيءإذامػاقخرنػابػأف 
التػيكقعػتالجػداءيرجرالجداءالتأديبيعغىيئةتأديبيةمحايجةسػاءكانتتمػظالييئػةىػيالدػمصة

 كىػػيرئاسػػيةأـإداريػػةأككانػػتتمػػظالييئػػةمتسثمػػةفػػيمجػػالذالتأديػػبأكالدػػمصةالقزػػائية،كيقػػـػ
كالحكػعكىػػاألمػخالػحؼاإلتيػاـضابطحيجةالجيةالتأديبيةعمػىمبػجأعػجـجػػازالجسػعبػيغسػمصتي

ىيئػػةمدػتقمةعػػغاإلتيػاـتحقيػػقكالتتػػلىكسػػمصةالحكػعبسعشػػىأف اإلتيػاـيقتزػيالفرػػلبػيغسػػمصة
.(1)سمصةالحكع

لسػػغتجػػخدمػػغأؼ تيػػاـمػجػػوإلػػىإندػػاف،اليتدػػشىإال إاسػػتطياركجػػوالحقيقػػةفػػيأمػػخكإف 
ميػؿشخريةإزاءمغيجخؼالتحقيقمعيع،سػاءكانتىحهالسيػؿلجػانبيعأككانػتفػيمػػاجيتيع،

ة،كالشداىػة،كالسػضػػعية،التػيتقػػدمدػارالتحقيػقفػيمجػخػىحاالتجخدىػػالػحؼيحقػقالحيػجإف إذ
.(2)غايتوالحقكالحقيقةكالرالحالعاـ

 يب القخار بالعقؽبة التأديبيةتدب: الفخع الثاني

أكجباضسانً الجفاع، حق لكفالة الجداءاتالس ذخ ِّع بتػقيع القخاراتالرادرة تدبيب التأديبي
مغقانػف(62/5)كمايؤكجىحاماجاءفينزالسادةرقع،التأديبيةـالتيترجرىاالسحاكعكاألحكا

كالحؼكردفيو"فيساعجاعقػبةالتشبيوأكلفتالشطخ(ـ0228)لعاـ(9)الخجمةالسجنيةالفمدصيشيرقع
                                           

.69مخجعسابق،صد.دمحمأبػضيفباشاخميل،الشطاـالتأديبي،1))
.114ـ،ص1997د.مججؼمجحتالشيخؼ،قػاعجكإجخاءاتتأديبالسػضفالعاـ،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،عاـ2))
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بعجإحالتوإلىلجشةلمتحقيقمعوكسساعأقػالو،كيتعإثباتاليجػزتػقيععقػبةعمىالسػضفإال 
"،كجاءفينزالسادةلرادربتػقيعالعقػبةمدبًباظبالتدجيلفيمحزخخاص،كيكػفالقخاراذل
(55/5) رقع فيقػػاألمغالفمدصيشية (8)مغقانػفالخجمة فيمعخضتفريمو(ـ5002)لعاـ

يلرالحياتلجشةالزباطالسخترةبتػقيعالعقػباتالتأديبيةعمىضباطقػػاألمغالفمدصيشية،ف
.".اراتيامدببةفيشأفالزباط.(مغالقانػف"ترجرالمجشةقخ22السادةرقع)

فإن  الجفاع حق كفالة ضساف تحت يشصػؼ مسا التدبيب كاف الحقػؽكشالسا مغ يكػف و
القخاراتالتأديبيةكأحكاـالسحاكع،كقخاراتمجالذجسيعلاالتدبيبيكػفكاجبًالجستػرية،كمغثعفإف 

التأديبعمىالشحػالحؼي سكغمحكسةالصعغمغمخاقبةىحهالقخاراتكاألحكاـ.

ك القزائي، لمشطاـ األساسية السبادغ مغ كصفًكالتدبيب الػقائع كصف تحجيج يقتزي اىػ
كصحةإسشادىالألشخاصكمػاد،القانػنيالتكييفكتكييفيا،معبيافماأحاطبيامغمؤثخاتاقانػنيً

جسيعبحيثتكذفاألسبابعغاإللساـبكافعميسات،بعجمشاقذةاألدلةكالجكالمػائحأكالتعالقانػفأ
.(1)العشاصخكاإلحاشةبجسيعالػقائعالسشتجةفياإلثبات

الالئحةالتشفيحيةلقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشي،حيثألدمتالدمصةأيًزاكأكجتعمىذلظ
.(2)بإخصارالسػضفكتابةبالجداءالػاقععميوكأسبابتػقيعوالسخترةبتذكيللجشةالتحقيق

بالشدػبةلمقػخاراتاإلداريػةبذػكلميسػةكيؤدؼالتدبيبإلىالثقةكاالقتشاعبقخارالجداء،كيعتبػخضػسانة
عػػػاـكالقػػػخاراتالتأديبيػػػةبذػػػكلخػػػاص،فسػػػغخاللػػػويدػػػتصيعصػػػاحبالذػػػأفمعخفػػػةاألسػػػباببسجػػػخد

مػػغالسبػػادغالقانػنيػػةالعامػػة،كيجػػبأف التػػأديبيكلػػػبػػجكفنػػز،باعتبػػارهمبػػجأًشالعػػوعمػػىالقػػخارإ
يتزػسغالتدػبيبالػقػائعالتػيتدػتػجبالجػداءكالحقػػائقالقانػنيػةكأدلػةاإلدانػةكيزػاؼإلػىذلػظالػػخد

.(3)عمىأكجوالجفاع،التيتقجـبياصاحبالذأف





                                           
.255ـ،ص2003،عاـاإلسكشجريةالسدتذارمسجكحششصاكؼ،األدلةالتأديبية،الصبعةالثانية،مشذأةالسعارؼ،(1)
ـ.1998(لدشة4لالئحةالتشفيحيةلقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشيةرقع)(مغا1فقخة-92نزالسادة)(2)
دارد.عبػػجالفتػػاحعبػػجالبػػخ،الزػػساناتالتأديبيػػةفػػيالػضيفػػةالعامػػة،رسػػالةدكتػػػراه،دراسػػةمقارنػػة،كميػػةالحقػػػؽ،جامعػػةالقػػاىخة،مصبعػػة(3)

ألحكػػػاـقػػػانػفالخجمػػػةالسجنيػػػةالفمدػػػصيشي،رسػػػالةكفًقػػػااإلجػػػخاءاتالتأديبيػػػة،نقػػػاًلعػػػغأ.عػػػالأبػػػػسػػػيجك،527ـ،ص1978التػػػأليف،سػػػشة
.142ـ،ص2012ماجدتيخ،كميةالحقػؽ،جامعةاألزىخ،سشة
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 التعمػ ااداري : الفخع الثالث

األمغالتطمعاإلدارؼمغالقخارالتأديبيالرادربسجازاتوإلىالدمصةالخئاسيةالتييحقلخجل
أف مغتاريخصجكرهعمىايػمً(خسدةعذخ02)إلىالدمصةاألعمى،كذلظخالؿأيًزاأصجرتو،ك

ديبيكاليحقلوالتطمعمغالقخارالتأ،مغتاريخالتطمعايػمً(خسدةعذخ02)يتعالخدعميوخالؿ
مغصجكرهكفيحاؿعجـالخدعمىيػمً(خسدةعذخ02)بعجمخكر التطمعكانقزاءا (02)ىحا
.(1)تطمعيعتبخالقخاراإلدارؼنافًحامغالايػمًخسدةعذخ

الفمدصيشيأحكاـالتطمعاإلدارؼفيالتذخيعاتالػضيفيةالتيكانتساريةالس ذخ ِّعىحاكلعيشطع
االنت مشح فمدصيغ كفي البخيصاني، جاب العاـإعالفحت ى في الفمدصيشية الػششية الدمصة قياـ

الفمدصيشيلمتطمعالس ذخ ِّعوبالخغعمغعجـمعالجة،بالخغعمغذلظفقجأكجالفقوعمىأن (ـ0229)
ذلظماأفخزهالتطمعيعجمغالسدمساتفينصاؽأحكاـالقانػفالفمدصيشيكسػاه،ألف أف اإلدارؼ،إال 
لعجـتستعفمدصيغباالستقالليةلفتخةمستجة،حجبذلظعغػافقومعاإلدارةالدميسة،كنطًخاالعسل،كت

.(2)زهبذكلرسسياالدمصاتالػششيةإمكانيةتقشيغاألمخ،كإبخ

التطمع التأديبيمػضػع التيأصجرتالقخار الجية شكػػالسػضفإلى اإلدارؼىػ كالتطمع
يعيجفيوأف جرالقخارالسخالفلمقانػفشالًبايتقجـالسػضفإلىمربالتطمعالػالئي،كذلظبأف كيدسى

بدحبوأكبإلغائوأكبتعجيموأكباستبجالوغيخهبو،حدبالدمصة الشطخفيالقخارالحؼأصجرهإما
ديبي،كيدسىذلظبالتطمعالتييسمكياىحاالخئيذاإلدارؼ،أكيقجـالتطمعإلىرئيذمرجرالقخارالتأ

.(3)الخئاسي

قياـ حاؿ في كذلظ القخاراتاإلدارية، كصحة سالمة التيتزسغ الفعالية الػسائل مغ فيػ
ذػائبالجسيعكتشقيتومغ،رجرةالقخارأكالجيةالخئاسيةبسخاجعةالقخارمحلالتطمعالجيةاإلداريةم 

سيادةالقانػفلجػكاحتخاـ،ؼإلىتكخيذمفيػـالذفافيةكيؤد،مقانػفأكالخصأفيتصبيقوالسخالفةل
.(4)الجياتاإلدارية

فيالقانػفالفمدصيشياإلشارةإلىكجػب،فمعيأتِّاالختيارؼالفمدصيشيأخحبالتطمعالس ذخ ِّعك
ـالتخييخبذأفالتطمعمغالقخاراَلاستخجامولِّولعيختبأؼجداءعمىعجـالتطمع،كأف التطمع،كساأن 

                                           
.244ـ،ص2013أ.ناصخديبسميساف،الػجيدفيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشية،بجكفدارنذخ،غدة،لعاـ1))
.103ـ،ص1997د.دمحمأبػعسارة،القزاءاإلدارؼ،مصبعةالخنتيدي،غدة،عاـ2))
.24ـ،ص1976د.سميسافالصساكؼ،القزاءاإلدارؼ،قزاءاإللغاء،بجكفدارنذخ،سشة3))
اإلندانية،جامعةاإلسخاء،د.شخيفأحسجبعمػشة،السدؤكليةالتأديبيةلمصبيبفيالػضيفةالعامة،دراسةتحميمية،مجمةاإلسخاء4)) لمعمـػ

 .360ـ،ص2017العجدالثالث،عاـ
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يتطمعلمسػضفأف (مغالقانػف،تجؿعمىأف 002اإلدارؼفيكمسة)لمسػضف(الػاردةفيالسادة)
.(1)يدمظشخيقالقزاءمباشخةالجائخةالحكػميةأكأف ذلخئيإدارًيا

حيالوقخارجدائيمغةكفمياالقانػفلمسػضفالسخالفكالحؼصجرمكيعتبخالتطمعاإلدارؼكسي
أف  خاللو مغ يصمب اإلدارة، بعجـقبل يعتقج كالحؼ ضجه الرادر قخارىا في الشطخ اإلدارة تعيج

كلىيدمكوالسػضفقبلالمجػءإلىالقزاء،كإفكاففيحقو،كىػشخيقأ ومجحًفامذخكعيتوأكأن 
القزائي الصعغ حق يعادؿ ال لمسػضف كزسانو التطمع ؛حق تسثلألف ذلظ التطمع في اإلدارة

.(2)كالحكعمًعاشخريةالخرع

ككافاليجؼمشوىػتخفيفالعبءعغكاىل،كالتطمعاإلدارؼإحجػالدبلالتيكفمياالقانػف
قخارالجداءىػقخارإدارؼ،فقجتخػالسحاكعكذلظبفسىحهالشداعات،ككأدىافيميجىا،حيثإف 

أف  فحزالتطمع بعج الحؼأصجرتواإلدارة لمقخار مغسحبكتعجيل لصمبة فتجيبو محق ،صاحبو
إال كبحلظيشتييالخالؼكيغشي السعقجة كإجخاءاتو لمقزاء المجػء اإلدارةالسػضفمغ تجبو لع إذا

.(3)لصمبةأكلعتخدعميوخالؿمجةمعيشة

السػضفلإلدارةبأف ػالباحثكيخ تعخيفالتطمعاإلدارؼبأنو"كسيمةقانػنيةإداريةيتقجـبيا
عميو كقع ضخر إلغاءه،لجفع أك تعجيمو أك سحبو بو التأديبي،يصمب لمقخار استئشاؼ بسثابة كىػ

حؼيقترخكىػمااليسكغإدراكوعغشخيقالقزاءال،"بحقوخالؿالسجةالسحجدةقانػًناالرادر
دكرهعمىرقابةالسذخكعية.

كالغايةالخئيديةلمتطمعىػإنراؼالسػضفبدحبقخارالجداءالرادربحقوأكتعجيلىحا
يبخرهككافمخالًفاالقخار،إذ الجداءالحؼتقخرلسخالفةالسػضفمبالغلمقانػفأكأف اكججلحلظما

كحلظفإف  أفيو، لإلدارة التطمع مغ يتساشىف الحكسة فياإلدارة اعتباراتالثقة كاحتخامياذلظمع
.(4)الفخصةإلصالحأخصائيابشفديابإعصائياككحلظمعاستقالليا


  

                                           
د.عبجالشاصخأبػسسيجانة،الخرػمةاإلداريػةكمدػتقبلالقزػاءاإلدارؼفػيفمدػصيغ،رسػالةدكتػػراه،دراسػةمقارنػة،جامعػةعػيغشػسذ،( (1

ععيػػاش،ضػػساناتالسدػػاءلةالتأديبيػػةلمسػضػػفالعػػاـ،رسػػالة،مذػػارإليػػوأ.أمجػػججيػػادنػػاف374ـ،ص2009جسيػريػػةمرػػخالعخبيػػة،سػػشة
.91،ص2007ماجدتيخ،دراسةمقارنة،جامعةالشجاحالػششية،فمدصيغ،سشة

.303ـ،ص2006د.ماججراغبالحمػ،القانػفاإلدارؼ،دارالجامعةالججيجة،عاـ2))
ـ،2003،الصبعػػػةاألكلػػػى،سػػػشةاإلسػػػكشجريةد.عبػػػجالعديػػػدعبػػػجالسػػػشععخميفػػػة،الزػػػساناتالتأديبيػػػةفػػػيالػضيفػػػةالعامػػػة،مشذػػػأةالسعػػػارؼ،3))

.246ص
خة،عاـد.دمحمعسخيػنذالشجار،فاعميةالقخارالتأديبيكمبجأالزساففيفمدصيغ،رسالةدكتػراه،معيجالبحػثكالجراساتالعخبية،القاى4))

 .238ـ،ص2009
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ىالفصلىالثاني
ىالطقوباتىالتأدوبوظىوضماناتىتوقوطكا

 :تسييج

أف  كأكضحشا فيالفرلالتسييجؼكاجباترجلاألمغ، تشاكلشا كلإخالؿبتمظالػاجباتلقج
األمخالحؼيدتػجبدراسة،لسختكبيااككلجخيسةبصبيعةالحاؿتتصمبعقابً،يذكلجخيسةتأديبية
العقػباتالتأديبية.

أىعاألركافالتييقػـعميياالشطاـالتأديبي،كالحؼيدعىلمسحافطةفالعقػبةالتأديبيةتعتبخأحجَ
.كاضصخادبزسافحدغسيخالعسلبالسخفقالعاـبانتطاـعمىالسرمحةالػضيفية،كذلظ

فإذاكافالشطاـالتأديبيلعيرلبعجإلىتصبيقمبجأ)الجخيسةإالبشز(فيتحجيجهلألفعاؿ
جخائسً تعج أف االتي يعتبخ كالحؼ الشطاـ، ليحا الخاصة بدببالصبيعة كذلظ عمىتأديبية، الخخكج

،ىحهاألفعاؿاليسكغحرخىامدبًقاتأديبيةتدتػجبالسدائمة،كعججخيسةًمقتزياتالػضيفةالعامةي 
اًباتػقععقكانتأف بحيثاليجػزلدمصةالتأديبأي اكلكغتػصلإلىحرخالعقػباتالتأديبية،

عمىالسػضفالعدكخؼغيخالعقػباتالسشرػصعميياصخاحةعمىسبيلالحرخفيقانػفالخجمة
.(1)غفيقػػاألم

كلعامل لغيخه،كييمتـد ليكػفعبخة العاملالسخالفكزجخه، كاليجؼمغالعقػبةىػتقػيع
.(2)بػاجباتالػضيفةكمقتزياتيابسايحققالسرمحةالعامةكصالحالسخفق

ادعةت صبقياالجيةالخاصةبشاءًكتعجالعقػبةالتأديبيةبرفةعامةكسيمةمغكسائلاإلدارةالخ
فيالقانػفمغأجلالسحافطةعمىالشطاـداخلالػضيفة،كالعقػبةالػضيفيةتحسلصفةعمىنز

ياعقػبةشخريةيتعيغالسخالففيمرمحةالػضيفة،بسعشىأن الػضيفةبالعبءالحؼالتسذإال 
.(3)تصبيقياعمىالسخالفدكفغيخهمغأفخادأسختوككرثتو

الستخ ىياألثخ التأديبية اإلدارؼكالعقػبة القخار الدجخ،تبعمىصجكر مغغاية تحققو بسا
ارتكابالسخالفة؛الخاصكالخدعالعاـ الحفاظعمىأداءيحرلاإلدارؼعمى؛لسشعمعاكدة بقرج

.(4)نحػمايشبغي

                                           
.199أ.ناصخديبسميساف،الػجيدفيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشية،مخجعسابق،ص(1)
،كمابعجىا.10السدتذارعبجالػىابالبشجارؼ،العقػباتالتأديبية،دارالفكخالعخبي،القاىخة،ص(2)
.238ـ،ص1993تبةدارالثقافةلمشذخكالتػزيع،عساف،الصبعةالثالثة،عاـد.خالجسسارةالدغبي،القانػفاإلدارؼ،مك(3)
.56د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،السدئػليةالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص(4)
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ماتقجـسػؼنقػـبتفريلماسبقمغخالؿتحجيجمجلػؿالعقػبةالتأديبية،كالغايةمغخالؿ
مشيا،كالسبادغالتيتقػـعميياالعقػبةالتأديبية،كبيافشبيعةالعقػباتالتأديبيةالتيتػقععمىرجل

حاالسصمبكنختعى،األمغالفمدصيشيثعنتػقفعشجشبيعةمجالذتأديبيع،كعخضضساناتتػقيعيا
عميوسشقدعمػضػعىحاالفرلإلى:بكيفيةمحػالعقػبةالتأديبية،ك

 .قؽى األمؼ الفمدطيشيلسشتدبي العقؽبات التأديبية ة ماىيّ السبحث األول: 

 .عمى مشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشيالسبحث الثاني: ضسانات تؽقيع العقؽبة التأديبية 
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 السبحث األول
 قؽى األمؼ الفمدطيشي لسشتدبي التأديبيةالعقؽبات ة ماىيّ 

،لتأديبيةالسػقعةعمىرجاؿاألمغالعقػباتا(1)فالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيلقجحجدقانػ
ك عمىأيًزا السػقعة السالية الجداءات كصشجكؽ كاالنزباشية التأديبية العقػبات الئحة حجدتيا

السشرػصعمييافيقانػفالخجمةفيألعساؿالسحطػرةكا،كذلظحاؿمخالفةالػاجبات(2)العدكخييغ
،كحلظفيالقخاراتالرادرةعغالػزيخالسخترةأكالخخكجعغمقتزيات(3)قػػاألمغالفمدصيشي

أكيطيخبسطيخمغشأنواإلخالؿبكخامتوالػضيفية.بفيأعساؿكضيفتوأكيدمظسمػًكاالػاج
ارتكابػوالسخالفػةكػافألمػخقائػجهأكمدػئػلو،إالإذاأثبػتأف اسػتشاًدافيرجلاألمغمغالعقػبةكاليع
ألمػػخصػػادرإليػػومػػغىػػحاالقائػػجأكالسدػػئػؿبػػالخغعمػػغتشبييػػوإلػػىكجػػػدالسخالفػػة،كفػػيىػػحهتشفيػػًحا

الحالةتكػفالسدئػليةعمىم رجراألمخكحجه
(4).

،نالحعمحاكالت(ـ5002)(لعاـ8رقع)كبالشطخإلىقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشي
لمػصػؿإلىالسػازنةالعادلةبيغعشرخؼالفاعميةكالزساففيإشارالشطاـالتأديبي،بسعشىالس ذخ ِّع

الػضيفيةمتسثمةبالسخفقالعاـ،كمحاسبةكلمَ العامةمتسثمةفيالسرمحة غ التػفيقبيغالسرمحة
العدكخية الخاصةمتسثمةفيمرمحةالعدكخؼبالحفاظيحيجعغكاجباتالػضيفة كبيغالسرمحة ،

العقػباتالتأديبيةعمىالس ذخ ِّع،ليحاحجدلجيةاإلداريةفيمدألتوتأديبًياعمىحقػقو،كعجـتعدفا
مغسبيل الذجيجة العقػبات تػقيع كجعل العقػبات، ىحه بتػقيع السخترة الجيات كحجد الحرخ،

ك الزباط لجشة اختراص كجعل السختز، الػزيخ تػقيع بترجيقعقػبة الخجمة عغ االستغشاء
.(5)الخئيذ

التذخيعات حجدت األمغكلقج قػػ في الخجمة كقانػف عمييع تػقيعيا يجػز التي العقػبات
الس ذخ ِّع،كمغىحافاليجػزتػقيععقػبةتأديبيةلعيشزعمييا(ـ5002)(لعاـ8الفمدصيشيرقع)

بالقانػفكلػكانتأخفم بشاءًحت ىغالعقػباتالسقخرة اللػتعتػقيعيا الخضا فيحا عمىرضاه،
التأديبيةالتييجػزتػقيعياعميومغاألمػرالتييحجدىاالعقػبةيشفيبصالفالعقػبةالسػقعة،ألف 

أخل  فإذا رجلاألمغالسػضفالعاـالقانػفكاليجػزمخالفتيا، أكخخجكالسيسا الػضيفية بػاجباتو

                                           
 ـ.2005لعاـ8(مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع177–174(كالسػاد)98-95السػاد)1))
 ـ.2010(لدشة259كصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغرقع)نزباشيةكاإل(مغالئحةالعقػباتالتأديبية7-2السػاد)2))
 ـ.2005لعاـ8(مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع172-167(كالسػاد)93-88السػاد)3))
.195ـ،ص2015أ.إبخاىيعدمحمالسجني،الػجيدفيشخحقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشي،الصبعةالثانية،غدة،عاـ(4)
ـ،2013أ.ناصخديبسميساف،الػجيدفيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشية،أكاديسيةفمدصيغلمعمػـاألمشية،غدة،عاـ(5)
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األمخيػجبمداءلةالسحنب،لساتخاهالدمصةاإلدارية،فإف كفًقاعمىمقتزاىابسايعجمخالفةتأديبية،
لساتختبعمىمخالفتو.نتيجةظلكيػقععميوالجداءالسشاسب،كذ

مىسبيلالحرخ،كساحجدالفمدصيشيقجحجدالعقػبةالتأديبيةعالس ذخ ِّعكلساتقجـذكخهنخػأف 
الجياتالسخترةبتػقيعياعمىرجلاألمغ،بلكجعلتػقيعالعقػباتالذجيجةمغاختراصلجشة

الزباطكتػقيعالػزيخالسختز،كجعلعقػبةاالستغشاءعغالخجمةبترجيقالخئيذ.
كتأكيًجا :(1)عمىمايميقانػفالخجمةفيقػػاألمغعمىالعقػباتفقطنز 
يخػػالفالػاجبػػاتالسشرػػػصعمييػػافػػيىػػحاالقػػانػفأكفػػيفػػخدكضػػابطصػػفكلضػػابطكػػ .1

فيأعساؿكضيفتو،أكالقخاراتالرادرةمغالػزيخالسختز،أكيخخجعمىمقتزياتالػاجب
ا،كذلظمععجـؿبكخامةالػضيفةيعاقبتأديبيًخالا،أكيطيخبسطيخمغشأنواإليدمظسمػكً

االزابطمغالعقػبةاستشادًىعفالجعػةالسجنيةأكالجشائيةعشجاالقتزاء،كالي خالؿبإقامةاإل
 ألمخ.

إذاثبػتألمػخقائػجهأكمدػئػلوإال امغالعقػبػةاسػتشادًكضابطالرفكالفخدالزابطىعفالي  .2
تشبييػوألمػخصػادرإليػومػغىػحاالقائػجأكالسدػئػؿبػالخغعمػغاتشفيػحًارتكابوالسخالفةكافأف 

 إلىالسخالفة،كفيىحهالحالةتكػفالسدئػليةعمىمرجراألمخكحجه.
إالعغخصئوالذخري.امجنيًكضابطالرفكالفخداليدأؿالزابط .3

تقجـسشتشاكؿماىي مغخالؿ التأديبيةكالسبادغالتيتقػـعمييا،كبيافالعقػباتما العقػبة ة
السػقعةعمىرجلاألمغالفمدصيشيكشبيعةمجمذالتأديبالحؼيشعقجحاؿالسخالفةالتأديبية،كلبياف

إلىمصالبكىيعمىالذكلالتالي:ذلظقدسشاىحاالسبحث
العقػبةالتأديبيةكمبادئيا.مفيػـالسصمباألكؿ:
أنػاعالعقػبةالتأديبيةككيفيةمحػىا.السصمبالثاني:

  

                                           
 ـ.2005لعاـ8(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع173(كالسادة)94السادة)1))
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 السطمب األول
 العقؽبة التأديبية ومبادئيا مفيؽم

كاضصخاد،لحسايةبانتطاـتيجؼالعقػبةالتأديبيةإلىكفالةحدغسيخالعسلبالسخافقالعامة
يبيةلكلجخيسةتأديبية،بللعيحجدعقػبةتأدالس ذخ ِّعالسرمحةالػضيفيةكمغثعالسرمحةالعامة،ك

 في التقجيخية لمدمصة بتػقيعيا السخترة كتخؾلمدمصة العقػبة بيغاختيارحجد مشاسبمغ ىػ ما
 حاؿ كإف ارتكابالعقػباتلتػقيعيا تأديبية، فيالسػضفلجخيسة الحالة فيىحه استثشاء كرد كاف

.(1)ًقالػحةجداءاتلبعسالجخائعمدببعسالتذخيعاتكالتيتعج

ىيإال  تععتػقعقػباتفالعقػباتالتأديبيةالتيتػقععمىرجلاألمغالفمدصيشيما ما إذا
ا األمغبإحجػرتكابمخالفة قػػ في الخجمة قانػف في السشرػصعمييا كالسحطػرات الػاجبات

الخخكجعغ،أكفيالقخاراتالرادرةمغالػزيخالسخترةأك(2)(ـ5002)لعاـ(8)الفمدصيشيرقع
أ كضيفتو أعساؿ الػاجبفي سمػًكامقتزيات يدمظ بكخامةك اإلخالؿ شأنو مغ بسطيخ يطيخ أك

الػضيفة.

سارجلاألمغكىػفيمعخضحياتوالػضيفيةلمعجيجمغالجداءات،كيتعخضالسػضفكالسي 
فيحالة جداءاتيخزعليا أكخارجو،جخيسةجدائيةسػاءداخلالسجتسعالػضارتكابومشيا يفي،

أك لسقتزياتكضيفتو، فيحالةمخالفتو تػقععميو أف ارتكابوكجداءاتتأديبية مغشأنو يسذما
.(3)بكخامتيا،كقجيخزعإلجخاءاتتتخحبحقوكلكغخارجالشطاـالتأديبيمساتؤثخفيمخكدهالػضيفي

 وخرائريا تعخيف العقؽبة التأديبية: الفخع األول

إف  تعخيًفاالس ذخ ِّع يزع لع الخالفمدصيشي قانػف في التأديبية األمغجلمعقػبة قػػ في مة
(لعاـ9،ككحلظاألمخفيقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشيرقع)(ـ5002)لعاـ(8)الفمدصيشيرقع

(ـ0228) بالشزكتفتاالسقارنةكقاعجةعامةتعمىأنػاعالعقػباتالتأديبية،فالتذخيعا،كلكشونز 
عمىأنػاعالجداءاتالتأديبيةضجالسػضفالعاـ،كبيافأحكاميادكفالتعخضلتعخيفيا.

فال،كالعقػباتالتأديبيةفيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيكاردةعمىسبيلالحرخ
ةاإلدارةىشافيتسمظاإلدارةسمصةتقجيخيةفياختيارالعقػبةالتيتػقعياعمىرجلاألمغفتكػفحخي

                                           
كمابعجىا.206أ.ناصخديبسميساف،الػجيدفيقانػفالخجمةفيقػؼاألمغالفمدصيشية،مخجعسابق،ص(1)
 ـ.2005لعاـ8(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع93-88السػاد)2))
،عاـد.دمحمعسخيػنذالشجار،فاعميةالقخارالتأديبيكمبجأالزساففيفمدصيغ،رسالةدكتػراه،معيجالبحػثكالجراساتالعخبية،القاىخة3))

 .172ـ،ص2009



 

65 

السختكببجكفأؼمبالغةفيكيجبأف ،حجكدتمظالعقػبات تكػفالعقػباتتتشاسبمعالفعللسجـخ
ذلظ.

يػجج سػاءًكال العامة الػضيفة قػانيغ أفي فمدصيغ، تعخيًفافي األجشبية الجكؿ أـ مرخ، ـ
ساكردتالتعخيفاتالتأديبيةفيقػانيلمعقػبةالتأديبيةكإن  غالتػضيفالسختمفةفيقػائعالجداءاتتمتـد

.(1)سمصةالتأديببتصبيقياعشجمخالفةأحجمػضفييالػاجباتالػضيفة

سااكتفىالفمدصيشيحالوحاؿالتذخيعاتاألخخػلعيتصخؽلتعخيفالعقػبةالتأديبيةإن الس ذخ ِّعف
البعسبالشزعمىأنػاعالعقػباتالتأديبية،كلقجعخ  بأن (2)فيا ياكسيمةمغكسائلاإلدارة،تشصػؼ،

 كنقـػ مختكبيالسخالفاتبشاءًباستخجامياعمىعشرخاإليالـ، فيمػاجية عمىنزفيالقانػف،
التأديبيةداخلالجساعةالػضيفيةبيجؼالسحافطةعمىالشطاـفييا.

السحاؿإلىالتأديب،"األثخالستختبعمىثبػتالسخالفةفيحق:ياخخبأن فيساذىببعسآ
 ندبإليو يفتخضفيياارتكابوفيسا تأديبية ىيئة أماـ تفشيجىا مغ تسكيشو بعج مخالفاتتأديبية مغ

.(3)الحيادة

آىشاؾتعخيفًككحلظفإف  بأن خخعخ ا السخفق:يافيا السػضفكبيغ بيغ الػضيفية الرمة "قصع
تباعإجخاءاتمخالفةلػاجباتالػضيفةكمقتزياتيا،كذلظبإ،يذكلفعاًلإيجابًياأكسمبًياارتكابوبدبب

لغيخهمغسمػؾسبيلالسخالفة،بيجؼالحفاظعمىخالف،كتححيًخالمسػضفالسكضساناتمعيشةردًعا
.(4)نطاـالسخفقكتحقيقأىجافو

لظكإجخاءكذ،العقػبةالتأديبيةماىيإالجداءتأديبيتػقعوالدمصةالسخترةأفكيخػالباحث
إلخاللوبػاجباتكضيفتوكمقتزياتيا،األمغػسامشتدبيقػكالسي مزادتتخحهفيمػاجيةالسػضف

القانػفكفًقا ،كيتعبإجخاءتأديبيصحيحكاضصخادبانتطاـكبيجؼحدغسيخالسخفقالعاـ،ألحكاـ
قخارإيقاعالجداءاتخحجميااليجؼمغالعقػبةىػالغايةالتيألكيتزحلشامغالتعخيفالدابقأف 

لشرػصالقانػف،كالتيكفًقاويتعتػقيعيامغقبلجياتإداريةمحجدةكأن ،عمىالسػضفالسخالف
.ؤثخعمىمخكدهالػضيفيأكحخمانومغبعسأككلالسداياالػضيفيةالتييتستعبيات 



                                           
د.أنػرحسجاف،مذارإليو104ـ،ص2008بخاىيع،حجيةالحكعالجشائيعمىالجعػػالتأديبية،دارالعمعلمسالييغ،إد.كحيجمحسػد(1)

.415الذاعخ،السدؤكليةالتأديبيةلمقزاةكأعزاءالشيابةالعامةفيالتذخيعالفمدصيشي،مخجعسابق،ص
.27ـ،ص1976د.مرصفىعفيفي،فمدفةالعقػبةالتأديبية،رسالةدكتػراه،جامعةالقاىخة،القاىخة،عاـ(2)
ـ،2003،الصبعةاألكلى،سشةاإلسكشجريةتالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،مشذأةلسعارؼ،د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،الزسانا(3)

.11ص
.208ـ،ص1987د.عميأميغسميع،التأديبفيالذخشة،دراسةتصبيقيةمقارنةعمىضباطالذخشة،أكاديسيةالذخشة،القاىخة،سشة(4)
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 ي تقؽم عمييا العقؽبة التأديبيةالسبادئ الت: الفخع الثاني

يتػافخفيومجسػعةمغالزػابطسػاءكافىحاالجداءرئاسيأـمغأف ج الجداءالتأديبيالب إف 
قزائي،كيدتشجالقانػفالتأديبيلمػضيفةالعامةمبادئوالقانػنيةالتييصبقيافيمجاؿالعقابالتأديبي

عالفحيدالػجػدبرجكراإلكالتيضيختمغالسبادغاألساسيةالسدتقخةفيمجاؿالعقابالجشائي،
فيأنػاعاىشاؾاختالفً،كعمىالخغعمغأف (ـ56/08/0182)العالسيلحقػؽاإلندافكالسػاشغفي

التأديبية كنطًخاالجداءات الس ، الػاسعة التقجيخية فالب لمدمصة التأديبية لمدمصة قيػدج خػلة كجػد مغ
قبلالدمصةالسخترةبإيقاعيا.كضػابطتحكعتػقيعالعقػبةالتأديبيةمغ

قزائية، أـ كانت رئاسية التأديبية العقػبة في تػافخىا يتعيغ الزػابط مغ مجسػعة كىشاؾ
إلىضخكرةلزسافمذخكعيتيا،كتتسثلفيشخعيةالعقػبةكشخريةككحجةالجداءالتأديبي،إضافةً

التفريلفيالفخكعالتالية:سبقبتشاسبومعالسخالفةكتدبيبالجداء،كسػؼنتشاكؿكلما

 يةشخعية العقؽبة التأديبأوًل: 

ي  التأديبيقيًجاعج الجداء شخعية حيثيتعيغمبجأ العقػبات، فيتػقيع التأديبية عمىالدمصة
عمييااحتخاـالحرخالتذخيعيلمعقػباتاإلدارية،األمخالحؼاليجػزليامعوتػقيععقػبةلعيػردىا

.(1)السذخع

كعمىذلظاليجػزلدمصةالتأديبتػقيععقػبةغيخمشرػصعمييافيالقانػف،كإالكانت
لػكافذلظعغشخيقالقياسحت ىتبتجععقػبةججيجة،ىحهالعقػبةباشمة،كحلظاليجػزلياأف 

.(2)عمىالعقػباتالتيحجدىاالسذخع

أكردهك أديبيةكحرخىاعمىخالؼالسخالفاتالفمدصيشيمغنرػصلمعقػباتالتالس ذخ ِّعما
 والعقػبةبغيخنزقانػني.التأديبية،كيعشيذلظأن 

كانتلياتقجيخمايشجرجفينصاؽالدمصةالسخترةبتػقيعالجداءالتأديبي،كإف كيقرجفيذلظأف 
بيغقائسةالعقػباتالعقػباتالسالئسةمغاختيارالسخالفاتالتأديبيةكلياالدمصةالتقجيخيةفيحخية

ياممدمةبتػقيعالعقػباتالسشرػصعمييافيالقانػفعمىسبيلالحرخ،فاليجػزالسقخرة،إالأن 
غيخمشرػصعميوفيالقانػفميساتشاسبىحاالجداءمعالسخالفةالتيديبًياتػقعجداًءتألياأف 

عقػبةإالبقانػفالجكؿعمىتقخيخأنوالارتكبياالسػضف،ليحادرجتالجساتيخالسعاصخة،لسختمف

                                           
.71ةالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،صد.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،السدئػلي(1)
.87ـ،ص1998د.محسػدأبػالدعػد،نطخيةالتأديبفيالػضيفةالعامة،دارالثقافةالعخبية،القاىخة،(2)
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(1)االميةمشحأكثخمغأربعةعذخقخنًىحاالسبجأمدتقخبالذخيعةاإلسعمىقانػف،كساأف أكبشاءً

.ٱ(2)ٱَّ جغ  مع جع مظ حط مض ُّٱ:لقػلوتعالىاستشاًدا  

"الجخيسةكال:وأن (مغالقانػفاألساسيالفمدصيشي02الفمدصيشيأكردفيالسادةرقع)الس ذخ ِّعف
كىحاالشزيشرخؼعمىالعقػباتبرفةعامةسػاءكانتجشائيةأكتأديبية،،(3)عقػبةإالبشز"

بشزصخيح.الس ذخ ِّعكمغثعفاليجػزتػقيعالعقػباتالتيلعيشزعمييا

مغآثارعقابية،اليدػغأف  مباشخة يتختبعمييا كما التأديبية، ليافالعقػبة فيمجااًلتجج
.(4)التصبيقإالحيثيػججالشزالرخيحعمييا،شأنيافيذلظشأفالعقػبةالجشائية

فسبجأالسذخكعيةفيالسجاؿالتأديبييعشيتحجيجالعقػباتالتأديبيةعمىسبيلالحرخ،بسعشى
العامةفيالسجاؿالتأديأف  الس ذخ ِّعبيأف يكػفلمعقػبةالتأديبيةسشجفينرػصالقانػف،فالقاعجة

السػضفالسخصئ عمى تػقيعيا يجػز التي العقػباتالتأديبية قائسة التأديبية،يحجد لمدمصة كيتخؾ
.(5)السخترةىػيةاختيارالعقػبةالسالئسةمغبيغقائسةالعقػباتالسقخرة

،مدبًقاعالس ذخ ِّػبةعميولعيحجدىافسبجأالسذخكعيةيذكلضسانةميسةلمعاملبعجـتػقيععق
،كبالػاجباتكااللتداماتالسفخكضة،كالتييتختبعمييامخالفتيايحققإحاشتوبيحهالعقػبةمقجًمابسا

يكػفعميوالعقابفيحالةالسخالفةليدتبيغالذخزمخكدهيحاطبسايسكغأف إنداؿالعقاببو،كأف 
.(6)كليكػفعمىبيشةمغأمخه"

كذلظعمىخالؼالجخيسةالتأديبيةالتيالبسبجأ)العقػبةبجكفنز(كتستازالعقػبةالتأديبية
ألف  نزليا، اليػجج أؼ السجنية، الخجمة بقانػف الحرخ سبيل عمى محجدة التأديبية العقػبات

يػقعأؼعقػبةإالالسشرػصعمييابالقانػف،معمشحوسمصةيدتصيعالخئيذاإلدارؼالسباشخأف 
.(7)جيجالعقػباتالسشاسبةتقجيخيةفيتح

كإف كيسكغالقػؿإف  التأديبيةالدمصاتالتأديبية الجخائع فيتحجيج كانتتتستعبحخيةمصمقة
التتستعبسثلتمظالحخيةفيتحجيجالعقػبةالسشاسبةأكالسالئسةلكلجخيسةمغتمظالجخائع،إذفإن يا

يجبعميياأف  عميوالقانػفمغعقػبةتأديبية،فيحهالدمصاتالتسمظتتقيجفيىحاالذأفبسانز 

                                           
.162أ.عالجػدتأبػسيجك،اإلجخاءاتكالعقػباتالتأديبية،مخجعسابق،ص(1)
.15القخآفالكخيع،سػرةاإلسخاء،اآلية(2)
.ـ(،كتعجيالتو2003الفمدصيشيالسعجؿلدشة)(مغالقانػفاألساسي15السادة)(3)
.477ـ،ص2006د.محسػدعبجالسشععفايد،السدئػليةالتأديبيةلزباطالذخشة،رسالةدكتػراه،جامعةأسيػط،(4)
.204فيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشية،مخجعسابق،صأ.ناصخديبسميساف،الػجيد(5)
.28السدتذار/عبجالػىابالبشجارؼ،العقػباتالتأديبية،مخجعسابق،ص(6)
.170د.كليجعبجالخحسغمدىخ،الػضيفةالعامةفيالقانػفالفمدصيشي،مخجعسابق،ص(7)
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أخفمغكافأكثخمالئسةلمحنباإلدارؼأككإف حت ىتػقعجداءغيخمشرػصعميوقانػًناأف اإذنً
.(1)،كىحامايعشيوتصبيقمبجأالذخعيةفينصاؽالشطاـالتأديبيذلظالسقخرقانػًنا

 الفعل الؽاحج مختيؼ لسعاقبة عمىعجم جؽاز اثانًيا: 

ىحاالسبجأيعبخعغالتكاملاإلجخائيكعجـاالزدكاجيةفياإلجخاءات،كتؤدؼمخالفتوإلىإف 
القياـ بدبب التأديبي، القزاء أماـ مختيغ السثػؿ األشخاصمغ يحسي فيػ األفخاد، حخية إىجار

.(2)ثبتتبخاءتوأـتستإدانتوبارتكابشيءقجسبقالسحاكسةعميومغقبلأماـالسحكسة،سػاءأ
الجػداءاألكؿكاليجػزتػقيعأكثخمغجداءكاحجعغالسخالفةالػاحجةمالعيخدنزيدسحبػحلظألف 

.(3)لقاعجةعجـجػازتثشيةالعقابكفًقاَيج بماعجاه،

 يجػزتػقيع(مغقانػفالخجمةالسجنيةأنو)ال62(مغالسادة)1بالفقخة)الس ذخ ِّعكقجنز 
كأك مغالخاتبكعقػبةثخمغعقػبةعمىنفذالسخالفة( الخرع مثاؿذلظ"اليجػزتػقيععقػبة

.(4)تشديلدرجةالسػضففيكقتكاحجعمىخصأكاحج"

بل؛اليجػزإنداؿالعقػبةالتأديبيةعغالفعلالػاحجأكثخمغمخةكمغاألصػؿالبجيييةأف  إف 
يكػفعجةجخائعأكجسمةأفعاؿمختبصةبعزياببعسمغأجلغخضكاحجالفعاًلالستيعإذاارتكب

بعقػبةمدتقمة عمىالفعلالسكػفلمجخيسة؛يعاقبعغكلفعلعمىحجة بليعاقببعقػبةكاحجة
واليجػزعقاباإلندافعغكافنػعوإن عامةاألساسيةلذخعيةالعقابأي ااألشج،كمغالسبادغال

.(5)عمختيغلالسؤثِّالفع

لسخالفةفيتاريخذاتاكارتكبكإذاعػقبالزابطعغمخالفةتأديبيةفيتاريخمعيغ،ثععاد
رجللمجداءالتأديبي،كفيالعادةفإف اجذلظتعجدًعػقبعغالسخالفةالتاليةكاليعالحق،فإنوإذف

رؼاألعمىحقالتعقيبعمىالعقػبةاألمغيخزعلدمدمةمغالخئاسات،بحيثيكػفلمخئيذاإلدا
السػقعةمغالخئيذاألدنى،كفيىحهالحالةإذااستعسلالخئيذالسباشخسمصتوفيالعقاب،اليكػف

العقابمخةً الخئيذاألعمى بالتعقيبعمىذلظمغحق يقترخحقو بل أخخػعغذاتاألفعاؿ،
.(6)العقػبةقبلتػقيعيافيالسػاعيجالسحجدة

                                           
.129يةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعامة،مخجعسابق،صد.رمزافدمحمبصيخ،السدئػليةالتأديب(1)
ـ،2009فاؽ،غدة،فمدصيغ،سشةآلفمدصيشي،السجمجالثالث،مكتبةد.عبجالقادرجخادة،مػسػعةاإلجخاءاتالجدائيةفيالتذخيعا(2)

.928ص
.265د.مػسىشحادة،القانػفاإلدارؼ،مخجعسابق،ص(3)
.170د.كليجعبجالخحسغمدىخ،الػضيفةالعامةفيالقانػفالفمدصيشي،مخجعسابق،ص(4)
.229أ.أحسجرزؽرياض،الجخميةكالعقػبةالتأديبية،مخجعسابق،ص(5)
كمابعجىا.134د.دمحمعسخالشجار،ضساناتكضػابطتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،ص(6)
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 السخالفةكمغ عغ التأديبية الجداءات عجـ ىػ اإلدارؼ التأديب مجاؿ في الخاسخة السبادغ
اإلداريةالػاحجة،بسعشىعجـجػازالعقابأكثخمغمخةعغذاتالفعلأكالسخالفةاإلداريةأكالسالية

ثب كالتي مختكبيا إلى تحقيًقاالسشدػبة إال ذلظ كما جانبو، مغ التت كالسرمحة عامةلمعجالة
كالحيمػلةدكفاضصخابالجياز،كاضصخادبانتطاـكالحفاظعمىحدغسيخالسخفقالعاـ،كاالجتساعية

بو لمعامميغ إحباط كدكف الجكلة في أف ،اإلدارؼ مغ اكخذيتيع مدمًصايكػف سيف عمىلعقاب
.(1)رقابيع

 شخرية العقؽبة التأديبيةثالًثا:  

مبجأشخريةالعقػبةبرفةعامة،مقخرفيجسيعالسجاالتالعقابية،جشائية،أكتأديبية،إف 
.(2)كلػلعيػججنزعميو،فيحاالسبجأيشبعمغضسيخالعجالة

العقػبةالسدئػليةالتأديبيةشخرية،كأف كلقجاستقختأحكاـالسحكسةاإلداريةالعمياعمىأف 
يججمجلػلوفيالذخائعالدساكيةكفيأحكاـالجستػركالقانػف،كبأف اعامًجأًذلظيعجمبشخرية،كأف 

السذخكعات أصابتأحج حجكثخدارة السػضفنتيجة مدائمة فاليجػز اليفتخضحجكثو الخصأ
كالسكاف الدماف حيث مغ السعالع محجد إىساؿ أك السػضفخصأ ىحا حق يثبتفي لع ما العامة

كيتختببعساآلغندبالخصكشخزم إليو، التيتمحقبغيخأ لمعقػبة غيخالسباشخة ثارالزارة
مختكبيالجخيسةفالجداءالتأديبيكالجداءالجشائي،قجيتختبعمىإيقاعوآثارغيخمباشخةسػاءمادية

.(3)ذلظيخلبسبجأشخريةالعقػبةأكمعشػيةتريبأسخةالسػضفأكالجاني،إالأف 
فتمدئػليتوالتأديبيةعمييا،إذالسخالفةالتأديبية،كثبتارتكبأديبيةالتػقعإالعمىمغالعقػبةالتك

الذخائع كفي لمقانػف العامة السبادغ في كمدتقخ عاـ مبجأ كىحا شخرية، عقػبة التأديبية فالعقػبة
 .(4)َّخل حل جل مك لك ٱُّٱ:الدساكيةحيثقاؿالسػليعدكجل

قػػاـبارتكابػػوبذػػكلمباشػػخأكغيػػخعمػػىمقتػػخؼالجػػداءالػػحنباإلدارؼسػػػاءًكيشرػػبالجػػداءالتػػأديبي
.(5)يكػفقجقاـبفعلإيجابيأكسمبيمحجديعجمداىسةمشوفيكقػعالسخالفةالتأديبيةمباشخ،كأف 

                                           
.434أ.بالؿأميغزيغالجيغ،التأديباإلدارؼ،مخجعسابق،ص(1)
.810د.محسػدعبجالسشععفايد،السدئػليةالتأديبيةلزباطالذخشة،مخجعسابق،ص(2)
دصيغ،عاـأ.أمجججيادنافععاير،ضساناتالسداءلةالتأديبيةلمسػضفالعاـ،رسالةماجدتيخ،جامعةالشجاح،الزفةالغخبية،فم(3)

كمابعجىا.188ـ،ص2007
.164القخآفالكخيع،سػرةاألنعاـ،اآلية(4)
.30د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،ضساناتالتأديبفيالتحقيقاإلدارؼكالسحاكسةالتأديبية،مخجعسابق،ص(5)
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ماليقجيالزموفتخةالرتباؾفإذاتعخضالسػضفلعقػبةالخرعمغالسختببشدبةكبيخةتعخض
فزاًليمةفيشػ ىحا الػضيفية، الحيغيتحسمػفحياتو فيع إلىأسختوكأكالده أثخالعقػبة عغامتجاد

.(1)العبءالحقيقيليحاالعقابمسايجخدالعقػبةمغشابعياالذخري

أتىالحنباإلدارؼبرػرةمباشخةبأف اقتخؼكلعقابتأديبييػقععمىغيخمغكيقعباشاًل
ساىعإذاشكلذلظمخالفةلسقتزياتالػضيفة،أكبرػرةغيخمباشخةبأف أكامتشععغإتياففعل

.(2)بفرمواإليجابيأكالدمبيفيكقػعالجخيسةالتأديبية

،لزخكرةتػقيعالعقػبةالتأديبيةعمىمختكبالسخالفةالتأديبيةأكالسداىعفيارتكابياكتأكيًجا
الجداءالسػقععمىغيخالثابتفيحقوارتكابالسخالفةفقجذىبتالسحكسةاإلداريةالعمياإلىكصع

.(3)أكالسداىسةفيذلظبعجـالسذخكعيةلفقجانوركغالدبب

 ئسة العقؽبة التأديبية لمسخالفةمال رابًعا: 

يخمػمغاإلسخاؼلمحنباإلدارؼ،كذلظبأف كمالئًسايكػفعاداًلالجداءاإلدارؼيجبأف إف 
لمسرمحةالعامة،فسغالزساناتالسراحبةجاؼ الاألمخيغم كِّمعاففيالخأفة،ألف فيالذجةأكاإل

أف  السخترةاختيارالجداءالسشاسبلمخصأ،لتػقيعالجداءالتأديبي،ضخكرة التأديبية تخاعيالدمصة
إلىتجرجالجداءاتالس ذخ ِّعمغاًلك فسعخكؼأف  األمخالحؼالسرخؼكالفمدصيشي،عسجا التأديبية،

العقابأف  بتػقيع السخترة الدمصة عمى إلىرجليتعيغ السخالفاتالسشدػبة التشاسببيغ تخاعي
سمصة إتباعألىػاء بلكدكف الجداء كالذصطفي مغاالة دكف عميو، العقػباتالسػقعة األمغكبيغ

.(4)التأديب

التأديبيعاداًلك اإلمعاففيمغاإلسخاؼفيااخاليًالجداء أك كتػقيعواستعساؿلذجة الخأفة،
دكفتعدففياستخجاـالحقفيتػقيعالعقػبةالتأديبية،فالدمصةالتأديبيةىيالتييقععمىعاتقيا

بيغالسخالفةكالجداءالتأديبي،فالب  مغتشاسبالعقػبةمعحجعكخصػرةج تحقيقعسميةالتشاسبما
مغايكػفالقخاراإلدارؼخاليًلإللغاء،فيجبأف اتػقيعالجداءمدتحقًاعتبخالسخالفةالتأديبية،كإال

كبعيجًاالنحخاؼ العامة السرمحة اعغ إساءة مذػبًاستعساؿعغ أك فياالدمصة التعدف بعيب
استعساليا.

                                           
ـ،1978يب،دراسةمقارنة،دارالفكخالعخبي،القاىخة،سشةد.سميسافدمحمالصساكؼ،القزاءاإلدارؼ،الكتابالثالث،قزاءالتأد(1)

.313ص
.75د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،السدئػليةالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص(2)
السرخية.ـ،السحكسةاإلداريةالعميا22/4/1989ؽجمدة23لدشة3533السحكسةاإلداريةالعمياالسرخية،شعغرقع(3)
كمابعجىا.425د.أنػرحسجافالذاعخ،السدئػليةالتأديبيةلمقزاةكأعزاءالشيابةالعامةفيالتذخيعالفمدصيشي،مخجعسابق،ص(4)
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السشاسبةكالسػازنةبيغالس ذخ ِّعالػضيفيقجتخمىك فيكاقعاألمخعغسمصتوفيتحقيقمبجأ
إجخاءعسميةالسالءمةأك،فأصبحتتتػلىكتخؾذلظلسحستقجيخالدمصةالتأديبية،الجداءكالسخالفة

 السػقعبسشاسبتيا، الجداء كنػعكجدامة التأديبية، السخالفة بيغدرجةخصػرة لمطخكؼكفًقاالسشاسبة
شبوالسختمفة الدمصات صاحبة الدمصة ىحه أصبحت فقج ثع كمغ حجة، عمى حالة بكل الخاصة

.(1)السصمقةفيالقياـبتحقيقذلظ

تعشيأف  كأالتتعجػيكػفىشاؾتػازًنافالسالئسة ذلظبيغالجداءكالسخالفة، التأديبية الدمصة
مغاستحقاؽمثلىحهالجداءاتبتػقيعأؼمغالجداءاتالسذجدةعمىمخالفةالترلإلىىحاالحج

أؼمغىحهالجداءاتبالغمػفيالتقجيخ،ىحاكاألصلأف القخارالتأديبيالرادرمتزسًشارفات كإال 
تقجيخالجداءعم لجرجةجدامةالسخالفةكلمدمصاتالتأديبيةكمغىأساسالتجرجفيالعقػبةتبًعايقـػ

صػرةالسخالفاتكمايشاسبيامغجداءدكفتعقيبعمييافيذلظبيشياالسحاكعالتأديبيةسمصةتقجيخخ
أف  لعيذػبوتعدفأكغمػفيالتقجيخشالسا مغناحيةالسالئسةبيغالجداء،ككافمتػازًناتقجيخىا
.(2)كالسخالفة

بالعقػباتالتيحجدىا تػقععمىسبيلالحرخ،كليذلياأف الس ذخ ِّعكإذاكانتاإلداريةتمتـد
لياسمصةتقجيخيةبسالئسةالعقػبةلمجخائعالتأديبية،بذخطعجـأف عمىالسػضفإالىحهالعقػبات،إال 

.(3)إساءةاستعساؿالدمصةكدكفثسةغمػمشياككفقالزػابطالتيحجدىاالقزاءاإلدارؼ

 تدبيب الجداء: خامًدا

 القانػنية أك الػاقعية الحالة التأديبيىػ إلىإصجارسببالجداء التأديبية الدمصة التيتجفع
أؼبيافالدببالحؼ ذاتو، الحكع الجداء،ب شِّيَالقخارككجػبذكخسببوفيصمبالقخارأك عميو

إف فيمجاؿالسحاكسةكالسداءلةالتأديبية،حيثالسيسةكيعتبختدبيبالقخارالتأديبيمغالزسانات
كأبجػ،عغاألخصاءالتيندبتإليوؼَػز وقجج تدبيبالقخارالتأديبيمغشأنوشسأنةالسػضفبأن 

.(4)كبالتالييتحققإعساؿرقابةالسػضفعمىصحةالقخارالتأديبي،دفاعوبذأنيا

إلىثالثةجػانب،الجانباألكؿ لتدبيبقخارالجداءكالحؼيسكغردىا كىشاؾغاياتمتعجدة
يجفعوإلىي فتدبيبقخاره إعساؿالتأنيتعمقبسرجرالقخار، لمسشصقكالخكيةقبلإصجاره،كفيىحا

بشاءً الجانبالثانيفيػكالعقلفيرجرقخاره أما عغالتدخعكالتيػر، عمىتجقيقكتسحيزكيبعجه

                                           
.202ـ،ص1976د.مرصفىعفيفي،فمدفةالعقػبةالتأديبية،رسالةدكتػراه،جامعةالقاىخة،القاىخة،سشة(1)
.417غالجيغ،التأديباإلدارؼ،مخجعسابق،صأ.بالؿأميغزي(2)
.210أ.ناصخديبسميساف،الػجيدفيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشية،مخجعسابق،ص(3)
.193أ.إبخاىيعدمحمالسجني،الػجيدفيشخحقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشي،مخجعسابق،ص(4)
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يحققلخجلاألمغاإل حت ىأـال،شالععمىأسبابمجازاتوكىلىيبالفعلالتيتعمػاجيتوبيا
القخاركيقػيبشي بتشفيحهعغرضـمػقفومغىحا أكقزائًياإما لسحاكلةإلغائوإدارًيا أكيمجأ ،أماا

ي سكغالقاضيمغإعساؿرقابتوعمىالقخاركىلصجربشاءً عمىأسبابتبخرالجانبالثالثفيػ
.(1)إصجارهأـال

فإن  أف كبالتالي يجب التأديبو لمقخار مغيكػف ثبت فإذا إصجاره، كيبخر إليو يؤدؼ سبب ي
القخارالتأديبيفيتػقيعالجداءفإن  عمىويكػفمشصػًيااألكراؽعجـصحةالػقائعالتياستشجإلييا

عميوالنعجاـمخالفةالقانػف كلمخصأفيفيعالقانػفكتصبيقوعغشخيق،األساسالقانػنيالحؼيقـػ
.(2)ويتعيغفيىحهالحالةعمىالسحكسةإلغاءالقخارجيخىا،فإن الخصأفيفيعالػقائعكتق

أـعدكخًياككلحكعي إدارًيا، أـ أـدستػرًيا، مجنًيا، أـ أكافجدائًيا، رجرعغالقزاءسػاًء
التدبيبيكسغفيوفغ،كالمخاءفيأف التيبشيعمييا،كإالكافباشاًليذسلعمىاألسبابيجبأف 
 الرحيحالقزاء، كفيسو ثقافتو مجػ كيتزح القاضي، شخرية تبخز الحكع مغ الداكية ىحه ففي

.(3)ألحكاـالقانػف،كتسكشومغأصػؿاالستجالؿعمىالسدجبيغذلظكموكالتعبيخعشوبمغةكاضحة
  

                                           
.176ار،ضساناتكضػابطتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،صد.دمحمعسخيػنذالشج(1)
.414أ.بالؿأميغزيغالجيغ،التأديباإلدارؼ،مخجعسابق،ص(2)
.1477د.عبجالقادرجخادة،مػسػعةاإلجخاءاتالجدائية،السجمجالثالث،مخجعسابق،ص(3)
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 السطمب الثاني
 وكيفية محؽىا العقؽبات التأديبيةأنؽاع 

الفمدصيشيالعقػباتالتيتػقععمىالزباطفيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالس ذخ ِّعلقجأقخ 
.(1)مغالقدعاألكؿ،مغالبابالثالث،الفرلالثامغفيكذلظ(ـ5002)(لعاـ8الفمدصيشيرقع)

مػػغالبػػػاب،كذلػػظفػػػيالفرػػلالتاسػػػع،كػػحلظالعقػبػػػاتالتػػيتػقػػػععمػػىصػػػفالزػػباطكاألفػػػخادكأقػػخ 
،أماالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجػداءات(2)لقدعالثانيلشفذالقانػففيا،الخابع

،فتشاكلػتجسيػعمػػاده(ـ5000)(لعػاـ522الساليةالسػقعةعمىالعدكخييغبقخارمجمذالػزراءرقػع)
العقػبات.ليحهالتفاصيلالخاصة

القػػانػفكيفيػػةمحػػػالعقػبػػةالتأديبيػػةالتػػيقػػجتفػػخضعمػػىأحػػجمشتدػػبيقػػػػاألمػػغذاتكػػحلظتشػػاكؿ
الفمدصيشيكذلظبعجمزىفتخةزمشيةمعيشة.

ىحاالسصمبإلىالفخكعالتالية:كلكلماسبقارتأيشاتقديع
الفخعاألكؿ:العقػباتالتيتػقععمىالزباطكصفالزباطكاألفخاد.

محػالعقػبات.الفخعالثاني:كيفية

 العقؽبات التي تؽقع عمى الزباط وضباط الرف واألفخاد: الفخع األول

كأخػخػعقػبػاتانزػباشية،،فسشياعقػباتتأديبية؛العقػباتالتيتػقععمىضباطاألمغمتشػعةإف 
شيرقػعقػانػفالخجمػةفػيقػػػاألمػغالفمدػصيهكىػحامػاأكػج كأخخػعقػباتتػقعيػاالسحػاكعالعدػكخية،

ككػػحلظالئحػػةالعقػبػػاتالتأديبيػػةكاالنزػػباشيةالسػقعػػةعمػػىالعدػػكخييغأنػػػاع،(3)(ـ5002)(لعػػاـ8)
كىيكالتالي:(4)ىحهالعقػباتالتيتػقععمىالزابط





                                           
 ـ.2005لعاـ8(مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع98-95السػاد)1))
 ـ.2005لعاـ8(مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع177-174السػاد)2))
 ـ.2005لعاـ8(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع95،174،175راجعفيذلظنزالسادة)3))
(مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةبسػجبقخارمجمذالػزراءرقع3راجعفيذلظنزالسادة)4))
 ـ.2010(لدشة259)
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 العقؽبات النزباطيةأوًل: 

االنزباشية(مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةأنػاعالعقػبات00لقجحجدتالسادة)
تحج دكالتي الأيًزا العقػباتاالصالحيات بإيقاع السخترة كضباطػزيخ الزباط عمى نزباشية
كاألفخادكذلظعمىالشحػالتالي:الرف

 :(1)يجػزلمػزيخالسختزإيقاعالعقػباتاالنزباشيةالتاليةعمىالزباطكضباطالرفكاألفخاد
 لمزباطكضباطالرفكاألفخاد.تحقيقمغالقادةكالسجيخيغكفمجمذ:يرجرالتشبيوبجالتشبيو .1
يرجربجكفمجمذتحقيقمغإن ولتشبيومغحيثعقػبةاافيإصجارىعقػبةاإلنحارتذبو:اإلنحار .2

 لمزباطكضباطالرفكاألفخاد.كالسجيخيغالقادة
الػػػػزيخبقػػػخارمػػػغ:تػقػػػعىػػػحهالعقػبػػػةبسرػػػادقةمػػػغالخاتػػػباألساسػػػيلذػػػيخيغعمػػػىاألكثػػػخالحدػػػع .3

 السدؤكؿبسجمذتحقيقلمزباطكبجكفمجمذتحقيقلزباطالرفكاألفخاد.
:تػقػعىػحهالعقػبػةبسرػادقةالػػزيخكبقػخارمػغالسدػؤكؿمػغخػالؿالحجدثالثةأشيخعمػىاألكثػخ .4

 مجمذتحقيقلمزباطكبجكفمجمذتحقيقلزباطالرفكاألفخاد.
:تػقعىحهالعقػبػةبسرػجاقيةالػػزيخكبقػخارمػغالسدػؤكؿمػغخػالؿالحبذثالثةأشيخعمىاألكثخ .5

 كضباطالرفكاألفخاد.مجمذتحقيقلمزباط
:تػقػػعىػػحهالعقػبػػةبسرػػادقةالػػػزيخبقػػخارمػػغالسدػػؤكؿبتذػػكيلقجميػػةسػػشةعمػػىاألكثػػختػػأخيخاأل .6

سػشتيغنقزاءامغالزباطكضباطالرفكاألفخادكتسحىىحهالعقػبةبعجلكل مجمذتحقيق
 مغتػقيعيالمزابط.

:تػقعىحهالعقػبةبسرادقةالػزيخأكمجيخعاـالذخشةكمغخالؿمجمذتحقيػقتشديلالختبة .7 لكػل 
مجةثالثةسشػاتلمزابطانقزاءمغالزباطكضباطالرفكاألفخادكتسحىىحهالعقػبةبعج

 العاممة.مجةسشةلزباطالرفكاألفخادكىػفيالخجمةانقزاءكبعج
:تػقػػعىػػحهالعقػبػػةبسرػػادقةالػػػزيخمػػغخػػالؿمجمػػذتحقيػػقنػػدعالختبػػة .8 مػػغالزػػباطكضػػباطلكػػل 

مػػػجةثالثػػػةسػػػشػاتلمزػػػباطأكقزػػػاءمػػػجةانقزػػػاءسحػػػىىػػػحهالعقػبػػػةبعػػػجالرػػػفكاألفػػػخادكت 
 الخجمةالعاممةالسقخرةلمتخقيةليحهالختبة.

                                           
الػزراءرقع(مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ،بسػجبقخارمجمذ10السادة)(1)
ـ.2010(لدشة259)
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مجمذ:تػقعىحهالعقػبةبسرادقةالػزيخمغخالؿكاألفخاد(االستغشاءعغالخجمة)لزباطالرف .9
 تحقيقيذكلبقخارمغالػزيخكتكػففقطلزباطالرفكاألفخاد.

.(3مالحطة/كسيتعتػضيحىحهالعقػباتبذيءمغالتفريلبججكلتوفيممحقرقع)
شيخإلػىشػيخكإلػىأسػبػعكإلػىفيىحهالسادةالعقػباتبالشدكؿبسجةالحجدمغثالثأالس ذخ ِّعكيقخ 

ثالثػةأيػػاـ،كتػقيػػعىػػحهالعقػبػػاتاالنزػػباشيةمػغقبػػلالقػػادةالسخترػػػفأكالقػػادةأكقػػادةالكتائػػبأك
مغىعدكفذلظكذلظفيحاؿمشحالرالحياتليعمغقبلالػزيخالسختز.

النزػػػػباشيةأنػػػػػاعالسخالفػػػػات(مػػػػغالئحػػػػةالعقػبػػػػاتالتأديبيػػػػةكا2بالسػػػػادة)أيًزػػػػاالس ذػػػػخ ِّعكقػػػػجأكرد
،كبػػالشطخإلػػىىػػحهالسػػادةالتػػي(نػًعػػا16فكاألفػػخادكحػػجدىابػػػػ)االنزػػباشيةلمزػػباطكضػػباطالرػػ
لعيحجدىاعمىسػبيلالحرػخ،فالبشػجالس ذخ ِّع(مخالفة،نججأف 16حجدتالسخالفاتاالنزباشيةبػػػػػػ)

ز  (مػػغَنػػ16) ،خػػخػتزػػخبالزػػبطكالػػخبطكحدػػغالشطػػاـالعدػػكخؼ(عمػػى)أؼمخالفػػةأالسػػادةنػػز 
بػػػلكشػػػسلجسيػػػعاألعسػػػاؿالتػػػييختكبيػػػا؛بسعشػػػىأنػػػولػػػعيحػػػجدىاعمػػػىسػػػبيلالحرػػػخفػػػيىػػػحاالبشػػػج

(كالتالي:2اـ،كجاءنزالسادة)العدكخؼكتخلبالشطاـالع
كلعدكخؼارتكبمخالفةمغالسخالفاتاالنزباشيةالتاليةفيغيخحاالتالحخبكالصػارغ،يعاقب

 :(1)لمرالحياتالسسشػحةكفقىحهالالئحةكفًقاأماـقادتوكرؤسائو
مخالفةاألكامخكالتعميسات. .1
 التخددفيتشفيحاألكامخ. .2
 استالميا.عغرفساستالـالػضيفةأكالتأخخ .3
 ػضيفةقبلإتسامياكتدميسيالمخمفبجكفمػافقةالسدئػؿ.تخؾال .4
أثشاءالخجمة. .5  الشـػ
 اإلىساؿ. .6
 .اقلمغكاحجكعذخيغيػًماالتغيبعغالػحجةلسجة .7
 .يػًماقلمغكاحجكعذخيغلسجةأتجاكزاإلجازة .8
 معاممةاألفخادكغيخىعمعاممةخاليةمغاالحتخاـ. .9

 .التسارض .10

                                           
(259(مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ،قخارمجمذالػزراءرقع)9السادة)(1)

ـ.2010لدشة
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 حجاثشغبأكفػضىأكإزعاجفياألماكغالعامة.إ .11
 التحقيخأكالحـأكالقجح. .12
 ىانةأكالتيجيج.اإل .13
 .الذجار .14
 الزخبأكاإليحاءالبديط. .15
 .الجس .16
 تقجيعشكػػكاذبة. .17
 الذيادةالكاذبةأماـالقائج. .18
 تػجيوألفاظمخمةباآلدابالعامة. .19
 مخالفةاآلدابالعامة. .20
 .السدكخاتتشاكؿ .21
 لعبالقسار. .22
 ارتيادالسحالتالسسشػعة. .23
 حيازةالسػادالسسشػعة. .24
 .السخرراتالسقخرةأكثخمغأكاستالـأشياءأخحأشياء .25
 عجـاالعتشاءبالعيجةأكصيانتيا. .26
 .شيكل50فقجافالعيجةالتيتديجقيستياعغ .27
 األخخػ.العدكخيةفقجافاليػيةأكالػثائق .28
 كالحفالت.األفخاحإشالؽالعياراتالشاريةفي .29
 مخالفاتالديخ. .30
 عجـأداءالتحيةالعدكخيةأكالتخاخيفيأدائيا. .31
 ارتجاءأكانتحاؿرتبةغيخالختبةالحقيقية. .32
 عجـاحتخاـمغيعمػهرتبة. .33
 .الشقصةعجـتدميع .34
 ي.التجخيغفيالػحجات،أكاألماكغالعامةعشجارتجاءالدؼالخسس .35
 أؼمخالفةأخخػتزخبالزبطكالخبطكحدغالشطاـالعدكخؼ. .36
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(ليحهالسخالفات.1رقع)بالسمحقمالحطة/ىشاؾبيافتػضيحي

 العقؽبات التأديبيةثانًيا: 
زتػقيعيػاعمػىالزػابطالتػييجػػالتأديبيػةقانػفالخجمةفػيقػػػاألمػغالفمدػصيشيالعقػبػاتلقجحجد

العاملكىي:
الشجب.إنياء.0
التخؾفيالختبةبسااليديجعغسشتيغ..5
الحخمافمغالعالكةالجكريةأكعالكةالقيادة..1
اإلحالةإلىاالستيجاع..9
االستغشاءعغالخجمة..2

ؽكتختزلجشةالزباطبتػقيعأؼمغىحهالعقػباتعمىأف  الػزيخالسختزعميياإالفيي رج ِّ
الحرػؿعمىترجيقالخئيذحالةاالستغشاءعغالخجم .(1)ةفيمـد

(.2مالحطة/سيتععخضىحهالعقػباتبججكؿتػضيحيفيالسمحقرقع)
 قؽبات بذيء مؼ التفريل فيسا يمي:وسشقؽم ببيان ىحه الع

عغكحجةالقػةالسعيغبالخجمةفييامجةالايخجـالزابطبعيجًيقرجبالشجبىػأف  :إنياء الشجب -1
كترجيقالػزيختسجيجىالدشةكاحػجة،كيجػزبقخارمدببمغلجشةالزباط،تتجاكزثالثسشػات

 فقط.
نجبالزباطكىي:انتياءحاالت(2)كلقجحجدقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشي

 إذاقرخفيدكراتالتأىيلالحتسية. -أ
تبعشو -ب  تولجشةالزباط.تقخيخكفاءةغيخمخضيكأقخ إذاك 
 عقػبةتأديبيةبحقو.اتخاذإذاتقخر -ت

كيشطػخ،تػقعىحهالعقػبةمغقبللجشػةالزػباطكبترػجيقمػغالػػزيخالسخػتز :التخك في الختبة -2
 سحىبعجمخكرسشتيغمغتػقيعيا.ككحلظت ،فيأمختخفيفيامغقبلالػزيخ

                                           
ـ.2005لعاـ8(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع96السادة)(1)
 ـ.2005(لعاـ8(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع)60السادة)2))
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"إبقػاءالعدػكخؼفػيرتبتػولسػجةالتتجػاكزسػشتيغ:و،التخؾفيالختبةبأن ػ(1)كلقجعخفتالئحةالعقػبات
عمىاألكثخ".

رتكابالسخالفةالتأديبية،كتؤدؼىحهالعقػبةاععقػبةالتخؾفيالختبةفيحاؿتػقكلمجشةالزباطأف 
حػػجةمسػػايػػؤثخبكػػلحالػػةعمػػىإلػػىتػػأخيختخقيػػةالعدػػكخؼلسػػجةمعيشػػةتقخرىػػاالدػػمصةالسخترػػةحدػػ

.(2)تديجمجةالتخؾفيجسيعاألحػاؿعغسشتيغعمىحياةالعدكخؼبيغزمالئو،كيجبأال اسمبً
تػقعىحهالعقػباتمغقبللجشةالزباطفػيقػػػ :لعالوة الجورية أو عالوة القيادةالحخمان مؼ ا -3

كيشطػػخفػػيأمػػختخفيفيػػامػػغقبػػلالػػػزيخ،مػػعإمكانيػػة،األمػػغكترػػجؽمػػغقبػػلالػػػزيخالسخػػتز
 محػىابعجمخكرثالثةسشػاتعمىتػقيعيا.

سقاطحقػوفييػاكلػيذفقػطلبزػعةأشػيخكذلػظإتػقيعىحهالعقػبةبذكلنيائيبكيحقلمجشةالزباط
مػغعالكتػػو،فيقػلراتبػػو نتيجػةلػػحلظيتػقػفراتػػبالعدػكخؼعػػغالديػادةالجكريػػةخػالؿالعػػاـالػحؼحػػـخ

عغمختبنطخائو.
تكػػػفبسثابػػةكإمػػاأف ،تكػػػفبرػػػرةشبيعيػػةاإلحالػػةإلػػىالسعػػاشإمػػاأف  :ااحالددة إلددى السددتيجاع -4

اكتسػاؿ،ففػيالرػػرةالصبيعيػةتكػػففػيحػاؿتأديبيرتكابرجلاألمغلجخـ اعقػبةتأديبيةحاؿ
بإحالتػوظفيرجرقخارمغالجيةاإلداريػةالدغالقانػنيلمخجمةكفقالقانػف،أكفيحاؿشمبوذل

كفًقػػاك،كيدػػتحقمعػػاشتقاعػػجؼحدػػبمػػجةالخجمػػة،كىشػػايحػػتفعبكامػػلحقػقػػوالقانػنيػػة،لمسعػػاش
 كتعجيالتو.(ـ2004)(لدشة16ألحكاـقانػفالتأميغكالسعاشاتلقػػاألمغرقع)

تيجاع:اإلحالةإلىاالس،عمىحاالت(3)كلقجنزقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشي
 .اعجـالمياقةلمخجمةشبيً -أ

 صجكرقخارتأديبيبحقو. -ب
 بشاًءعمىشمبو. -ت
كيجػػػزالترػػجيق،عمػػىشمبػػولسػػجةالتتجػػاكزسػػشةحالػػةالزػػابطإلػػىاالسػػتيجاعبشػػاءًتكػػػفإ -ث

بقػػػػةالقػػػانػفمػػػغامذػػػصػبًاعتبػػػخبامتػػػجادمػػػجةاالسػػػتيجاع،كدكفعػػػػدةالزػػػابطإلػػػىالخجمػػػة
 سجالتقػػاألمغ.

                                           
(259(مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ،قخارمجمذالػزراءرقع)1السادة)1))

 ـ.2010لعاـ
 كمابعجىا.196ـ،مخجعسابق،ص2005لعاـ8حقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيةرقعأ.إبخاىيعدمحمالسجني،الػجيدفيشخ2))
 ـ.2005(لعاـ8(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع)118السادة)3))
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يكػػػفاالسػػتغشاءعػػغالخجمػػةلزػػباطالرػػفكاألفػػخادفقػػطكمػػغخػػالؿ:سددتغشاء عددؼ الخجمددةال -5
 ،عمػى(1)قانػفالخجمةفيقػػاألمػغالفمدػصيشيمجمذتحقيقيذكلبقخارمغالػزيخ،كلقجنز 

 تعبيااالستغشاءعغالخجمةكىي:الحاالتالتيي
لذػػػخكطابشجػػػاحمخاحػػػلالجراسػػػةشبًقػػػسِّالتعميسيػػػةكلػػػعيقػػػآتافػػػيإحػػػجػالسشذػػػشالًبػػػإذاكػػػاف -أ

 تصػعو.
عمىقخارلجشةمخترة،تحجدىاالالئحةلمخجمةالعدكخيةبشاءًاكعدكخيًأاعجـصالحيتوفشيً -ب

 التشفيحيةليحاالقانػف.
حاالقػانػفكتحػجدالجيػةأسبابتتعمػقبػاألمغكالسرػمحةالعامػةكتحػجدىاالالئحػةالتشفيحيػةليػ -ت

التيتتخحقخاراالستغشاءعغالخجمةالعدكخية.

مغالئحةالعقػباتالتأديبية،مغالباباألكؿ،(مغالفرلالثاني2السادة)أيًزاتكلقجنر 
:(2)كاالنزباشيةعمىالعقػباتالتيتػقععمىالزباطحاؿارتكابولمسخالفاتالتأديبيةالتالية

 أكفػيالقػخارات(3)يخػالفالػاجبػاتكالسحطػػراتالسشرػػصعمييػافػيقػانػفالخجمػةكلضابط .1
 الػاجػػبفػػيأعسػػاؿكضيفتػػػو،أكيدػػمظالرػػادرةمػػغالػػػزيخالسخػػتز،أكيخػػخجعمػػىمقتزػػيات

اإلخػالؿ ،كذلػظمػععػجـاؿبكخامةالػضيفةيعاقبتأديبًيػ،أكيطيخبسطيخمغشأنواإلخالاسمػكً
 .السجنيةأكالجشائيةعشجاالقتزاءبإقامةالجعػػ

ارتكابػوالسخالفػةكػافمدػئػلوإالإذاأثبػتأف  ألمػخقائػجهأكالزػابطمػغالعقػبػةاسػتشادًاليعفػىا .2
أكالسدئػؿبالخغعمغتشبييوإلىالسخالفػة،كفػيىػحهالحالػة ألمخصادرإليومغىحاالقائجاتشفيحً

 .هاألمخكحج تكػفالسدئػليةعمىمرجر
 .إالعغخصئوالذخريااليدأؿالزابطمجنيً .3

كاالنزباشيةقانػفقػػاألمغكالئحةالعقػباتالتأديبية(4)نرػصاستقخاءومغخالؿكنخػأن 
زىحهاألحكاـكالقػاعجبالتالي:فإنشانمخ،بذأفالعقػباتالتأديبية

                                           
 ـ.2005(لعاـ8(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع)181السادة)1))
(259الئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ،قخارمجمذالػزراءرقع)(مغ2السادة)(2)

ـ.2010لدشة
 ـ.2005لعاـ8(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع93–89السػاد)3))
السػقعةعمىالعدكخييغ،قخاركاالنزباشيةـ،كالئحةالعقػباتالتأديبية2005(لعاـ8قانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع)4))

 ـ.2010(لعاـ259مجمذالػزراءرقع)
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 بإحػػجػالعقػبػػاتالسػػحكػرةإالمػػغخػػالؿلجشػػةالزػػباطقػػػػاألمػػغااليػػتعمعاقبػػةالزػػابطتأديبًيػػ
بتذػػك تكػػػفمكػنػػةمػػغثالثػػةضػػباطعمػػىأف (لجشػػةضػػباطفخعيػػة)يلمجمػػذالتأديػػبكالتػػيتقػػـػ

 رتبةرئيدوأعمىمغرتبةالزابطالسحاؿلسجمذالتأديب.
  السخالفةالسختكبةانزباشيةغلسجمذالتأديبأف إذاتبي، بإحالةالقزيةإلىمدؤكلوالسباشخيقـػ

 أكإلىالقزاءالعدكخؼإذاكانتالسخالفةجخيسةمغنػعجشايةأكجشحةحدبالقانػف.
 مجمػػذالتأديػػببخفػػعتػصػػياتوإلػػىلجشػػةالزػػباط كتكػػػفالعقػبػػةسػػاريةبعػػجمػافقػػةلجشػػة،يقػػـػ

 الزباطعميياكمرادقةالػزيخ.
 بػػػةاالسػػػتغشاءعػػػغخػػػجماتالزػػػابطإالبعػػػجإخصػػػارهبسػػػاىػػػػاليجػػػػزلمجشػػػةالزػػػباطتػقيػػػععقػ

عمىاألقللدػساعأكجػودفاعػو،كإذاحكػععميػوبيػحهايػمًعذخَمشدػبإليوكمػاجيتوبعجخسدةِّ
مغرتبتوالعدكخية.وي العقػبةفإن   حـخ

 جمػػذعقػبػػةاالسػػتغشاءعػػغالخجمػػةالسػقعػػةعمػػىضػػباطالرػػفكاألفػػخادالتػػتعإالمػػغخػػالؿم
 تحقيقيذكلمغالػزيخكالتعتبخالعقػبةنافحةإالبعجترجيقوعمييا.

 ةعػػغالخجمػػاويعتبػػخمتغيًبػػفإن ػػ،إذارفػػسالزػػابطالسحػػاؿلسجمػػذالتأديػػبالسثػػػؿأمػػاـالسجمػػذ
مػػغالخجمػػةالػػىالقزػػاءالعدػػكخؼباعتبػػارهفػػارًحػػاؿإمػػغتغيبػػوكي ا(يػًمػػ21كيػتعتػػخقيغقيػػجهبعػػج)

 العدكخية.
 .معاقبةالزابطأكضابطالرفأكالفخداليسشعمغإقامةدعػػمجنيةأكجشائيةعميو 
 إالعغخصئوالذخري.اابطأكضابطالرفأكالفخدمجنيًاليدأؿالز 
 ويعفػىمػغالعقػبػةإذافإن ػ،إذاارتكبالزابطأكضابطالرفأكالفخدمخالفػةأثشػاءتشفيػحعسمػو

 أثبتأنوقاـبتشبيومدؤكلوعغىحهالسخالفةكتكػفالسدؤكليةعمىمرجراألمخكحجه.
 .يجػزلمخئيذأكالػزيختخفيفالعقػبةأكأفيعفػعشياكفقالرالحياتالسبيشة 
 .العدكخؼمغتختبوالعدكخيةإذاحكععميوبالصخدمغالخجمةمغقبلمحكسةعدكخية يحـخ

 كػ العدكخيةاالتي تؽقعيا السحالعقؽبات  ثالًثا:

كالتحقيقإلىمخحمةالسحاكسة،كالتيىيمخحمةاإلتياـالجعػػالتأديبيةتشتقلمغمخحمةإف 
إلىأن  إلييا كتخجعأىسيةاإلحالة أحميسةكخصيخة، أكامخالترخؼفيالتحقيقعسػًمايا ،ككحلظج

ياتحجدنصاؽالجعػػأماـالسحكسةالتأديبيةأككاليةالسحكسةلمشطخفيالجعػػ،كأن النعقادكسيمة
بأكثخمسااإلتياـىحهاألعساؿتربفيتيارمجمذالتأديب،كتخمدإلىخالصةأعساؿالتحقيقكأف 
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التأديبية،كإذالسخالفةابارتكابسارجلاألمغتقخرالبخاءة،كتجدجمعشىإتياـالسػضفالعاـكالسي 
بإحالةالستيعإلىالسحاكسةالعدكخيةعمىالػجوالسبيغفيالقانػفاسترجرتالشيابةالعدكخيةأمًخا

فإن كفًقا السقخرة، لإلجخاءاتكالقػاعج السخترة العدكخية السحكسة إلى األكراؽ تخسل يا لقػاعجكفًقا
السايىحاالذأف،كتختمفىحهالقػاعجشبقًالسحكسةالعدكخيةمباشخةالجعػػف،كتتػلىاإلختراص

.(1)إذاكانتالسحاكسةتتعبحزػرالستيعكفيمػاجيتوأـفيغيبتو
فالسحاكعالتأديبيةتختزفيمجاؿالتأديبكذلظفيإصجارأحكاـالتأديػبأكالتعقيػبعمػىالقػخارات

سارجػلاألمػغ،أكبػالتعػيسضفكالسػي الجدائيةالرادرةعغالسجالذالتأديبيةكالجياتالخئاسيةلمسػ
.(2)عغاألضخارالساديةأكاألدبيةالتينتجتمغقخارالجداءالخاشئفيحقو

)ك السادة نرت )22لقج كالسادة )019( رقع الفمدصيشي األمغ قػػ قانػف مغ لعاـ8( )
الرفكاألفخ(ـ5002) الزباطكضباط مغ عمىكل تػقع العقػباتالتي أنػاع عمى عقػباتاد،

عمىانزباشية )تػقع الزباط لجشة تػقعيا تأديبية كعقػبات كالخؤساء، السباشخكف القادة يػقعيا
الزباطفقط(،كعقػباتتػقعياالسحاكعالعدكخية)كفقأحكاـقانػفالعقػباتالعدكخؼ(.

لتحجدعمىسبيلالحرخأنػاعالجخائعفيقػػاألمغ(مغقانػفالخجمة28كقججاءتالسادة)
ارتكابوالتييختكبياالعدكخؼ،لكييحاؿإلىالسحاكسةالعدكخيةلتػقععميوالعقػباتالسشاسبةحاؿ

جدتىحهالسادةالجخائعكاآلتي:لياكقجح
ػ لمقانؽن وذلغ إذا ارتكب الزابط أي مؼ الجخائوفًقا العقؽبات التي تؽقعيا السحاكػ العدكخية  -أ

 :(3)اآلتية

أكتدميعأؼمشياأكاتخاذهكسائطإللداـأكتحخيسأؼقائجأك،أكمخفخ أكمخكد مػقع ؾِّخ تَ.1
شخزآخخعمىتخؾمػقعأكمخكدأكمخفخأكتدميعأؼمشيامعأفالػاجبعمىذلظالقائجأك

الذخزاآلخخالسجافعةعشو.
اـجياتمعادية.تخكوأسمحةأكذخيخةأكعجدتخروأم.2
مكاتبةالعجكأكتبميغوأخباربصخيقالخيانةأكإرسالورايةاليجنةإلىالعجكبصخيقالخيانةأك.3

الجبغ.
اكلعيكغذلظإمجادهالعجكباألسمحةأكالحخيخةأكبالسؤكنةأكقبػلوعجكاعشجهأكحسايتوعسجً.4

ا.العجكأسيخً

                                           
 .151ـ،ص2007،عاـاإلسكشجريةلػاء.دمحمماججياقػت،الجعػػالتأديبية،دارالجامعةالججيجة،1))
 .355ـ،ص2010،عاـاإلسكشجريةأ.بالؿأميغزيغالجيغ،التأديباإلدارؼ،دارالفكخالجامعي،2))

ـ.2005(لعاـ8(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع)98السادة)( (3
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فيقبزةذلظالعجك.اابعجكقػعوأسيخًاختيارًخجمتوالعجكأكمداعجتو.5
األمغبأكسمياأكأؼقدعمشياأثشاءكجػدهفيخجمةيتعسجبوعخقمةفػزقػػإجخاؤهعساًل.6

السيجاف.
إساءةالترخؼأكإغخاءآخخيغبإساءةالترخؼأماـجياتمعاديةبحالةيطيخمشياالجبغ..7

ليػسػعاخترػاصالقزػاءالعدػكخؼبشطػخ(ـ5008)(لدػشة9يةرقػع)كلقججاءقانػفاألحكاـالعدػكخ
(كػلالجػخائعالتػييختكبيػاالعدػكخؼمػغ16الجخائعالتييختكبياالعدكخييغلتذسلكسانرتالسادة)
أنػػػػاعالعقػبػػػاتالسشرػػػػصعمييػػػافػػػيجسيػػػعجػػػشحكجشايػػػات،كتػقػػػععمػػػىالعدػػػاكخفػػػيىػػػحهالحالػػػة

دجيةمتسثمػةبعقػبػةمؤبجكعقػباتجحت ىةكعقػباتمقيجةلمحخية)الحبذ(القانػفكىيعقػباتمالي
بالخصاصلمعدكخؼ.اإلعجاـرمًيا

 :(1)وقانػفالقزاءالعدكخؼعمىأن كنز 
يخزعألحكاـىحاالبابكلمغ: -ب

 مشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي. .1
 العدكخية.شمبةالسجارسكمخاكدالتجريبالسيشيكالسعاىجكالكميات .2
 أسخػالحخب. .3
عدػػػكخيػالقػػػػاتالحميفػػػةأكالسمحقػػػػفبيػػػعإذاكػػػانػايقيسػػػػففػػػيفمدػػػصيغإالإذاكانػػػتىشػػػاؾ .4

 معاىجاتأكاتفاقياتخاصةأكدكليةتقتزيبخالؼذلظ.
 السمحقػفبقػػاألمغالفمدصيشيمغالسجنييغأكالسجشجيغأكالستصػعيغ. .5

 -ج و:عمىأن (مغنفذالقانػف63دة)الساكتشز 
:(2)تيةعمىكلمغيختكبإحجػالجخائعاآلتصبقأحكاـىحاالقانػف

الجخائعالتيتقعفيالسعدػكخاتأكالثكشػاتأكالسؤسدػاتأكالسرػانعأكالدػفغأكالصػائخات -1
 أكالسخكباتأكاألماكغأكالسحالتالتيتذغمياقػػاألمغأيشساكججت.

جسيػػػعيسػػػاتأسػػػمحةكذخػػػائخككثػػػائقكأسػػػخارقػػػػػاألمػػػغكالجػػػخائعالتػػػيتقػػػعفػػػيمعػػػجاتكم -2
 متعمقاتيا.

الجخائعالتيتختكبمػغاألشػخاصالخاضػعيغألحكػاـالقػػانيغالعدػكخيةمتػىكقعػتبرػفتيع -3
 الػضيفيةداخلأكخارجفمدصيغمعمخاعاةأؼعقػبةيكػفقجقزاىالدببالجخيسةنفديا.

                                           
ـ.2008(،لدشة4(مغقانػفالقزاءالعدكخؼالفمدصيشي،رقع)62السادة)( (1
ـ.2008(،لدشة4(مغقانػفالقزاءالعدكخؼالفمدصيشي،رقع)63السادة)((2
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الخاضعيغألحكاـالقػانيغالعدكخيةإذالعيكغفيياشخيظالجخائعالتيتختكبمغاألشخاص -4
 أكمداىعمغغيخالخاضعيغألحكاـالقػانيغالعدكخية.

 الجخائعالعدكخيةالتيت حاؿمغالػزيخالسختزلمقزاءالعدكخؼ. -5
تكػػػفمػػغاخترػػاصالقزػػاءالسػػجنيمػػالػػعت حػػاؿمػػغاائعالتػػييكػػػفأحػػجأشخافيػػامػػجنيًالجػػخ -6

لسختزلمقزاءالعدكخؼ.الػزيخا

 العقؽبات السؽقعة عمى العدكخييؼالفخع الثاني: كيفية محؽ 

لعتكغبالشدبةلمسدتقبل،كذلظثاركاعتبارىاكأف العقػبةإزالةماتختبعمييامغآيقرجبسحػ
.(1)معبقاءآثارىاعمىالحقػؽكالتعػيزاتالتيتختبتعمييافيالساضي

 مغ الحكسة حياةكتخجع السػضفلبجء أماـ باباألمل فتح إلى التأديبي الجداء محػ تقخيخ
مايسمظجسيعالسػضفالحؼثبتقياموببحؿكضيفيةنطيفةخاليةمغالذػائبكالجداءات،كساأف 

كعجـإمكافإصالحوبدببالجداءالحؼ،باالنحخاؼيطلمرػًمامغجيةإلصالحنفدويجبأال 
.(2)سبقتػقيعوعميو

بياالسقزيالفمدصيشيأخحبفكخةمحػالعقػباتالتأديبيةبعجتشفيحالسػضفلمعقػبةالس ذخ ِّعك
 زمشيةحجدىا الس ذخ ِّعبحقو،كمخكرمجة لمسدتقبل،كأف اعتبارىا،كرتبعمىمحػىا تكغبالشدبة لع

السحػاليؤثخعمىالأف كرفعأكراؽالعقػبةككلإشارةلياكمايتعمقبيامغممفخجمةالسػضف،إ
لمسػضفمختكبالسخالفة،ميسةالحقػؽكالتعػيزاتالتيتختبتنتيجةليا،كىحااألمخيذكلضسانة

لولعجـارتكابالسخالفاتالتأديبيةيفيليحهالسخالفةكيعتبختذجيًعاكذلظبإزالةأؼأثخمغممفوالػض
.(3)ياـكضيفتومخةأخخػ،كالتداـالدمػؾالقػيعفيأداءم

آكمح مغ ليا ما كل بإزالة الجداءات الجداءػ بحدبنػع محجدة بيشية مختفتخات إذا ثار
السػضفأكالعاملبالدمػؾالقجيعكالعسلالجادكتحسلأعباءالتداـكمقجاره،كيتعالتثبتخالليامغ

أكما،كمقتزياتيااألـةككاجباتالػضيف إدارية يختكبأؼمخالفة تدتجعيتػقيعالجداءاتكلع لية
التأديبيةعميو،فقجباتمغالسعتخؼبوفيمجاؿالعسلاإلدارؼبالجيازاإلدارؼلمجكلةكفيمجاؿ

ويؤدؼإلىفيممفالسػضفأكالعاملفإن بقاءالجداءالتأديبيثابًتاالتأديباإلدارؼبػجوعاـأف 
الػضي السػضف حياة في كثيخة سمبية اليأس،فيةتجاعيات مغ حالة إحجاث إلى األثخ يتجاكز كقج

                                           
.122د.محسػدأبػالدعػد،نطخيةالتأديبفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص(1)
.398د.مرصفىعفيفي،فمدفةالعقػبةالتأديبية،مخجعسابق،ص(2)
اإلندانية،جامعةاإلسخا3)) ء،د.شخيفأحسجبعمػشة،السدؤكليةالتأديبيةلمصبيبفيالػضيفةالعامة،دراسةتحميمية،مجمةاإلسخاءلمعمـػ

 .364ـ،ص2017العجدالثالث،عاـ
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بلعمىالجيةاإلداريةأكالسخفقالعاـالتابعلو؛ليذعمىالسػضففحدب،كتشعكذسمًباكاإلحباط
.(1)كاضصخادبانتطاـكعمىسيخالعسلفيو

 عمى ما تقجم سشتشاول محؽ العقؽبات عمى العدكخييؼوبشاًء 
 التي تؽقع عمى الزباط:التأديبية محؽ العقؽبات  - أ

فيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع،(مغالفرلالثامغ21لقجأكضحتالسادة)
-عمىكيفيةمحػالعقػباتالتأديبيةلمزباطحيثكردتكالتالي:(ـ5002)(لعاـ8)
.تسحيالعقػباتالتأديبيةالتيتػقععمىالزباطبانقزاءالفتخاتاآلتية:0

شتيغفيحالةالتخؾفيالختبة.أ.س
ب.ثالثسشػاتبالشدبةإلىباقيالعقػباتاألخخػعجاعقػبتياالستيجاعكاالستغشاءعغالخجمة.

سمػؾالزابطكعسمومشحتػقيعالجداءعميو.يتعالسحػبقخارمغلجشةالزباطإذاتبيغأف 5
خجمتوكمايبجيورؤساؤهعشو.الدشػيةكممفمخضياف،كذلظمغكاقعتقاريخالكفاءة

لعتكغبالشدبةلمسدتقبل،كاليؤثخعمىالحقػؽف أحػالعقػبةالتأديبيةاعتبارىاك.يتختبعمىم1
كالتعػيزاتالتيتختبتنتيجةليا،كتخفعأكراؽالعقػبةككلإشارةإليياكمايتعمقبيامغممف

.(2)خجمةالزابط
 الزباط:لعقؽبات النزباطية عؼ محؽ ا - ب

(مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمى20حجدتالسادة)
يةعغالزباطعمىالشحػالتالي:العدكخييغاألحكاـالعامةلسحػالعقػباتاالنزباش

ية:سحىالعقػباتاالنزباشيةالسػقعةعمىالزباطبعجانقزاءالفتخاتالدمشيةالتالت  .1
 سشتاففيحالةتأخيخاالقجمية. .أ

 ثالثسشػاتفيحالةتشديلالختبةأكندعيا. .ب

 شخكطمحػالعقػباتاالنزباشيةعغالزباط: .2
يرجربحقالزابطتقخيخخاصمغقبلقائجهالسباشخإلىالجياتالسخترةيبػيغفيػوكضػعأف  .أ

 الزابطبعجإيقاعالعقػبةعميو.
 السحجدةلسحػالعقػبة.يتجاكزالزابطالسجةأف  .ب

                                           
.455أ.بالؿأميغزيغالجيغ،التأديباإلدارؼ،مخجعسابق،ص(1)
ـ.2005لعاـ8قػػاألمغالفمدصيشيرقع(مغقانػفالخجمةفي97مادة)(2)
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سحػػىالعقػبػػةإالبقػػخارمػػغالجيػػاتالسخترػػةالتػػيصػػادقتعمػػىالعقػبػػةكفػػقأحكػػاـىػػحهالت  .ج
 الالئحة.

بالشدػػبة-لػػعتكػػغاعتبارىػػاكػػأف -عمػػىمحػػػالعقػبػػةاالنزػػباشيةالسػقعػػةعمػػىالزػػابطيتختػػب .د
ختبػػتنتيجػػةليػػا،كبشػػاًءعمػػىىػػحالمسدػػتقبلبحيػػثاليػػؤثخالسحػػػعمػػىالحقػػػؽكالتعػيزػػاتالتػػيت

السحػتخفعأكراؽالعقػبةككلإشارةإليياكمايتعمقبيامغممػفخجمػةالزػابطالتػيفخضػتبحقػو
.(1)تمظالعقػبةاالنزباشيةكيتعمحػىا

 تي تؽقع عمى ضباط الرف واألفخاد:محؽ العقؽبات النزباطية ال - ت
االنزػباشيةالتػيتػقػععمػىضػباطالرػفكاألفػخادكفػق(شػخكطمحػػالعقػبػات177حجدتالسػادة)

و:الالئحةالتشفيحيةليحاالقانػف،كىحهالسادةنرتعمىأن 
لمقػاعجكالذػخكطالتػيكفًقاالتيتػقععمىضباطالرفكاألفخاداالنزباشيةالعقػباتسحىت  -1

 تحجدىاالالئحةالتشفيحيةليحاالقانػف.
لػعتكػغبالشدػبةلمسدػتقبلكاليػؤثخعمػىنزػباشيةاعتبارىػاكػأف االمىمحػالعقػبػاتيتختبع -2

الحقػػؽكالتعػيزػاتالتػيتختبػػتنتيجػةليػا،كتخفػػعأكراؽالعقػبػةككػلإشػػارةإلييػاكمػايتعمػػق
.(2)بيامغممفالخجمة

ضػػباطالرػػػف(مػػغالالئحػػةلتحجيػػجأحكػػاـمحػػػالعقػبػػاتاالنزػػباشيةعػػغ21كقػػججػػاءتالسػػادة)
فخادكالتالي:كاأل

السػقعػػػةعمػػػىضػػػباطالرػػػفكاألفػػػخادبعػػػجانقزػػػاءالفتػػػخاتالدمشيػػػةالعقػبػػػاتاالنزػػػباشيةسحػػػىت  .0
التالية:

جمػػةالعاممػػة،عمػػىاألقػػل،مزػػىسػػشةفػػيالخيكػػػفقػػجأسػػشةفػػيحالػػةتشديػػلالختبػػة،عمػػىأف  .أ
 مغتاريختشديلالختبة.اعتباًرا

سزػيمػجةالخجمػةالعاممػةالسقػخرةلمتخقيػةليػحهالختبػةحدػبمػاي أف ج فيحاؿنػدعالختبػةفالب ػ .ب
 ،مغتاريخندعياعشو.(مغقانػفالخجمة012لسادةرقع)كردفيا

                                           
(مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ،قخارمجمذالػزراءرقع20السادة)(1)
ـ.2010(لدشة259)
ـ.2005لعاـ8(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع177السادة)(2)
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مػػػغصػػػجكرتػصػػػيةمػػػغالقػػػادةالسخترػػػػفبإعػػػادةالختبػػػةالسشدلػػػةأكج فػػػيجسيػػػعاألحػػػػاؿالب ػػػ .ج
 السشدكعةلزابطالرفكالفخد.

لػػعاعتبارىػػاكػػأف -األفػػخادعمػػىضػػباطالرػػفأكالسقػػخرةزػػباشيةاالنعمػػىمحػػػالعقػبػػةيتختػػب .5
،السحػػعمػىالحقػػؽكالتعػيزػاتالتػيتختبػتنتيجػةليػابالشدبةلمسدػتقبلبحيػثاليػؤثخ-كغت

يتعمقبيامغممػفخجمػةضػابطالرػفأكالفػخدالتػيفخضػتبحقػوكتخفعأكراؽالعقػبةككلما
.(1)محػىاكيتعاالنزباشيةتمظالعقػبة


  

                                           
(مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ،قخارمجمذالػزراءرقع21السادة)(1)
ـ.2010(لدشة259)
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 السبحث الثاني
 العقؽبة عمى مشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشيضسانات تؽقيع 



 تسييج وتقديػ:

تػفيخااكمحكػميغيربحضخكريًكامًكخزػعالجسيعلحكعالقانػفح لسبجأالسذخكعية،اتقخيخً
في تخخج كىيال محاكستو أثشاء أك معو التحقيق عشج سػاء لمسػضفالعاـ، الزساناتاألساسية

لألصػؿالعامةالستعارؼعمييافيىحااءتحقيقعادؿكمحاكسةعادلةشبقًجػىخىاعغضخكرةإجخا
.(1)الذأف

اإلدارةأثشاءمسارستيامغتعدفاعاـبدياجكاقيمغالزساناتخػفًأحاطالسػضفالالس ذخ ِّعف
الخصأ مع كالسالئسة السشاسبة العقػبة تقخيخ في غمػىا أك السػضف عمى الجداء تػقيع في لحقيا

.(2)لمعجالةكإضيارالحقيقةالكاممةاالسقتخؼمغالسػضف،كذلظتحقيقً

كإف  كضيفتو بػاجبات قيامو عشج العاـ السختَقج السػضف بأنػاعيا مخالفات مساميختكب فة،
عمىعجـتعدفجيةاإلدارةفيمداءلةالسػضففيالس ذخ ِّعمغاا،كحخًصتدتػجبمداءلتوتأديبيً

 كفل فقج عميو الجداء تػقيع التحالس ذخ ِّع فيمخحمة سػاء فيضساناتلمسػضفالعاـ أك معو قيق
.(3)ثارالجداءآشخعيةالجداءكفي

 لو كسا الػضيفية، العامل فيحياة قجانعكاسوكلمتأديبأثخخصيخ إذ الخاصة، عمىحياتو
ىحؼيعتسجعميوفيحياتو،كقجراعيتعمقذلظبسدتقبموالػضيفيأكبأجخهالحؼىػمرجررزقوال

السػازنةالجقيقةبيغحدغسيخالعسلالس ذخ ِّع السصمػبكإنجازهعمىالشحػ،فياألحكاـالتيقخرىا
بيافاألساساقيقمعيعأكتأديبيع،ككافلدامًكافذلظفيالتحسػاءً،كبيغتػفيخالزساناتلمعامميغ

.(4)القانػنيلدمصةالتأديب،كالزساناتالتيأحاشيابياالقانػففيىحاالخرػص

ساةالتأديبيةكإن كبرفةتقجيخيةمصمقةمغقبلاإلدارةأكالدمصاكالجداءالتأديبياليػقعجدافً
مغالزػابطىأفتخاعج الب  العجيج القانػفلمعاملعشجاكتػفخقجرً،فيو مغالزساناتالتيمشحيا

عميو الجداء كتػقيع معو حتسًاألمخ،التحقيق عميو يتختب التأديبيةأن االحؼ الدمصة تقع لع إذا و
كدكفأف ،لفةبتػفيخىحاالقجرمغالزساناتالسخترةعشجالتحقيقمعالعاملالسشدػبإليوالسخا

                                           
 .645دارؼ،مخجعسابق،صد.أنػررسالف،الػجيدفيالقانػفاإل( (1
.184د.كليجعبجالخحسغمدىخ،الػضيفةالعامةفيالقانػفالفمدصيشي،مخجعسابق،ص( (2
.15د.شخيفرمزاف،تأديبالسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص( (3
كمابعجىا.54د.مرصفىيػسف،السدئػليةالتأديبيةلمسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص( (4
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فيبإبصالوكيتعيغالحكعقخارالتأديبيالرادرمشياباشاًلكافال،امبادغالتأديبالسقخرةقانػنًىتخاع
.(1)حالةالصعغفيوباإللغاء

ىالجداءالتأديبيالسػقععماختيارالدمصةالتأديبيةتسمظسمصةكمغالسبادغالسدتقخةىػأف 
إال  السشرػصعمييا، مغبيغالجداءاتالتأديبية الس ذخ ِّعأف السػضفالعاـ اإلدارؼنز  كالقزاء

عمىعجةضساناتعشجتػقيعالجداءالتأديبيعمىالسػضفالعاـ،كفيحالةعجـتػافخىايكػفالقخار
.(2)لمصعغفيواًلدربتػقيعالجداءالتأديبيقابالتأديبيالرا

،عمىأؼضسانات(ـ5002)(لعاـ8كلعيشزقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع)
أثشاءمثػؿالعدكخؼأماـمجمذالتأديبمسادعاإلىقياـالدمصةالتشفيحيةمغاستخجاـصالحيتيا

فالئحةالعقػباتالتأديبية(بذأ522التيأعصاىاالقانػفإياىاكىيإصجارقخارمجمذالػزراءرقع)
تبذكلكاضحكصخيحكالتينر ،كاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ

عمىتػفيخضساناتلمتأديبكذلظفينزالسادةالدابعة،ككحلظنطستالسادةالخامدةضسانات
تعمىضساناتإجخائيةتفريميةنر أيًزاإجخائيةتفرلبيامجمذالتأديب،ككحلظالسادةالثامشة

لسجمذالتحقيقفينفذالالئحة.
:ادبالتفريلفيالسصالبالتاليةكسشتشاكؿنرػصتمظالسػ

.السصمباألكؿ:الزساناتاإلجخائية
.السصمبالثاني:الزساناتالسػضػعية











                                           
.405أميغزيغالجيغ،التأديباإلدارؼ،مخجعسابق،صأ.بالؿ( (1
.191د.مججؼمجحتالشيخؼ،قػاعجكإجخاءاتتأديبالسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص( (2
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 السطمب األول
 الزسانات ااجخائية



 تسييج وتقديػ:

كالقزاءالس ذخ ِّعالتجاهحسايةالسػضفيغمغخصػرةالجداءاتالتأديبيةكانتأىعاألسبابإف 
جسيعسأتأديب،كتأتيضسانةالجفاععمىرنحػتقخيخالعجيجمغالزساناتلمسػضفيغفيمجاؿال

كالتياليسكغكفاباعتبارىاالزسانات الزساناتاألخخػ، دكفالشػاةالتيتتذكلكتتفخعمشيا لتيا
،كافةكفالةحقالجفاع،لحلظيتصمبتسكيغالستيعمغدرءالتيسةعغنفدوفياإلجخاءاتالتأديبية

اتخاذهمايتعجسيعكعمىىحاالشحػتتزسغحقػقوشائفةكاسعةمغالزساناتالتأديبيةالسراحبةل
مخحمةالسحاكسةحت ىكتجائياالبمغمخحمةاإلحالةإلىالتحقيقابتجاءًمغإجخاءاتفيحقالسػضف

.(1)كتػقيعالجداءالتأديبي

فإف  التأديبية العقػبة تػقيع كإجخائيةاىشاؾضػابصًكلرحة يتعيغ،شكمية كأخخػمػضػعية
ثارىاالزارةإذاآاحبالذأفعغكيعػضص،كإالأصبحتتمظالعقػبةباشمةيمغياالقزاءاحتخاميا

ابطاإلجخائيةكالذكميةالالزمةلرحةالعقػبةالتأديبيةبالقخارالتأديبيكافلحلظمقتزى،كتتعمقالزػ
فةلزخكرةالسشصػؼعمىتمظالعقػبةمغحيثضخكرةصجكرهعغمختزكبعجتحقيقإدارؼإضا

.(2)اصجكرذلظالقخارمدببً
السخػتزبتػقيػعكالقخارالتأديبيالرػادرمػغالدػمصةالخئاسػيةىػػالقػخارالرػادرمػغالػخئيذاإلدارؼ

كثبػػتفػػيحقػػو،كذلػػظأثشػػاءتأديػػةكاجبػػاتكضيفتػػو،ارتكبػػوعقػبػػةتأديبيػػةعمػػىضػػابطمعػػيغ،لخصػػأ
كالتكييػػػفالرػػػػحيحلمقػػػخارالتػػػػأديبيالرػػػػادرمػػػغالدػػػػمصةالخئاسػػػيةىػػػػػقػػػػخارإدارؼمػػػغحيػػػػثشػػػػكمو

.(3)يرجرىحاالقخاركفقالذكلالحؼحجدهالقانػفكمػضػعو،لحلظيجبأف 

كإذاكافاليجؼاألساسيمغالتأديبىػاإلصالحكالتقػيعكمعالجةأكجوالشقزفيالجياز
بس اإلدارؼ سيمت أك تدببت التي الطخكؼ فإن اعخفة عالجيا، كمحاكلة الخصأ تس رتكاب إذا تو

ااإلجخاءاتالتأديبيةبعيجً عمىكاقترخعغاإلدارة، خمفرػسيتػاىجؼالتأديبفإف اإلتياـدكرىا
.(4)الصابعالعقابيالتأديبي

                                           
كمابعجىا.91ـ،ص2013،عاـاإلسكشجريةد.سعجالذتيػؼ،التحقيقاإلدارؼفينصاؽالػضيفةالعامة،دارالفكخالجامعي،( (1
.62جالعديدعبجالسشععخميفة،السدئػليةالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،صد.عب( (2
.236أ.ناصخديبسميساف،الػجيدفيقانػفقػػاألمغالفمدصيشية،مخجعسابق،ص( (3
.100د.مميكةالرخكخ،سمصةالتأديبفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص( (4
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السػقعةعمىالعدكخييغمشحتلجشةكاالنزباشيةكالسادةالخابعةمغالئحةالعقػباتالتأديبية
الػزيخالسختزفيالزباطتػقيعأؼمغالعقػباتالتأديبيةعمىالزباطعمىأف  يرادؽعمييا

ترجي فيمـد الخجمة عغ االستغشاء حالة في إال مغذلظ، الخامدة السادة كألدمت كسا الخئيذ، ق
التييختكبيا الزباطلمشطخفيالسخالفاتالتأديبية بتذكيلمجمذالتأديببقخارمغلجشة الالئحة

ختريغلمتحقيقتعمىتذكيلمجالذالتحقيقبقخارمغالقادةالسالزباط،ككحلظالسادةالثامشةنر 
االعدكخؼ"ضباطكضباطصفكأفخاد".نزباشيةالتييختكبيفيالسخالفاتاال

ويجػػبإتبػػاعاإلجػػخاءاتالذػػكميةقبػػلتػقيػػعالعقػبػػاتالتأديبيػػةكاالنزػػباشيةعمػػىكلسػػاتقػػجـذكػػخهفإن ػػ
يغكىحهاإلجخاءاتتتسثلباآلتي:العدكخي

.الفخعاألكؿ:لجشةالزباط
.الفخعالثاني:مجمذالتأديب
.الفخعالثالث:مجمذالتحقيق

 لجشة الزباط: األولالفخع 

 (01فيالسادةرقع)(ـ5002)(لعاـ8قانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع)لقجنز 
(عمىتذكيللجشة08فيالسادةرقع)أيًزادسى"لجشةالزباطلقػػألمغ"كأكردعمىإنذاءلجشةت 

فيكلمغقػاتاألمغالػششيكقػػاألمغالجاخمي بخفعضباطفخعية كتقػـ كالسخابخاتالعامة،
.(1)تػصياتياإلىلجشةالزباط

( السادة أكردت بأف 50كسا القانػف نفذ مغ رئيديا( بخئاسة تشعقج الزباط كتعقج،لجشة
بحزػرثمثيعجداصحيحًانعقادىامخةكاحجةكلستةأشيخبجعػةمغرئيديا،كيكػفاجتساعاتيا

ة،كترجرقخاراتياباألغمبيةالسصمقةألعزائيا،كالتكػفقخاراتيانافحةأعزائيا،كتكػفمجاكالتياسخي
إالبعجالترجيقعمييامغقبلالخئيذ،كإذاعخضعمىالمجشةأمخيخزأحجأعزائيا،كجبعميو

 حزػر قبلاجتساعياعجـ الزباط لجشة قخارات عغ اإلعالف يجػز كال األمخ، ذلظ نطخ عشج
.(2)ااقانػنيًعدكخية،كيعتبخىحاالشذخإعالنًافيالشذخةالالترجيقعميياكنذخى

(عمىمايمي:01كنرتالسادة)
تشذأبسقتزىأحكاـىحاالقانػفلجشةتدسى"لجشةالزباطلقػػاألمغ"تتألفمسايمي:

ارئيدًأ.القائجالعاـ
اعزػًب.نائبرئيذالسخابخاتالعامة
                                           

ـ.2005لعاـ8رقعيالفمدصيش(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغ18(ك)17السادة)( (1
ـ.2005لعاـ8رقعيالفمدصيش(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغ20السادة)( (2
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اعزػًج.مجيخعاـاألمغالجاخمي
اعزػًد.مجيخإدارةشئػفالزباط

اعزػًىػ.مجيخعاـالذخشة
اعزػًك.مجيخعاـاألمغالػقائي
اعزػًز.مجيخعاـالجفاعالسجني

اعزػًسفػضالعاـلمتػجيوالػششيح.ال
.(1)ط.عزػافيعيشيساالخئيذ

ىاختراصاتلجشةالزباطبسايمي:(عم02تالسادة)كنر 
األمػركالسدائلالستعمقةبذئػفالزباطكعمىكجوجسيعتختزلجشةالزباطبالشطخفي

الخرػصاألمػركالسدائلاآلتية:
األمغ..بجءتعييغالزباطبقػػ0
.التخقية.5
اإلحالةإلىاالستيجاعأكإنياءالخجمةكقبػؿاالستقالة..1
االستغشاءعغالخجمة..9
اإلعادةلمخجمةفيقػػاألمغأكالشقلمشيا..2
التػصيةبسشحالزباطاألكسسةكاألنػاطكالسيجاليات..6
اختيارأعزاءالبعثاتالعدكخيةمغبيغالسخشحيغليا..1
التخخيزلمزباطفياإلعارةكاإلجازاتالجراسيةحدبالشطعالسػضػعةلحلظ..8
تحجيجاألقجميةكردىا..2

.تعييغالزباطفيمشاصبالقيادةكاألركافكالػضائفالخئيديةاألخخػ.00
.تعييغالزباطمغرتبتيالعسيجكالعقيجفيالػضائفالسختمفة.00
بخارجكحجاتقػػاألمغ..نجبالزباطمغمختمفالخت05
.نقلالزباطمغقػةإلىأخخػبقػػاألمغ.01
أخخػ.دراسةعلمجراساتبكميةاألركافأكألؼ.اختيارالزباطالسػصيبقبػلي09

                                           
ـ.2005لعاـ8(مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع17السادة)( (1
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خجماتيعكضباطاالحتياطكاألشخاصالسكمفيغلمخجمةالعاممة،ككحاي.استجعاءالزباطالسشي02
.(1)كذػؼقػػاألمغتخقياتيعأكشصبأسسائيعمغ

 مجمذ التأديب: الفخع الثاني

مغخالؿإف  القزائيكالستسثلفيمجالذالتأديبتػقع الذبو فيالشطاـ التأديبية العقػبة
بحيثاقتداـ قانػني، ذاتتخكيبإدارؼ كمجالذجساعية الخئاسية الدمصة بيغ ما تػقيعيا سمصة

فيتػقيعالعقػباتالتأديبيةداخلالجياتاإلدارية،بحيثاليقفدكرىااالسجالذفعميًتذارؾتمظ
 حج اقتخاحعشج كلسذخكعية العقػبات تمظ التأديبانعقادتػقيع أف فإن ،مجمذ يتعيغ ذلظو يكػف

فيقيادتوإلىقانػفكسافيالجياتالتيتشطعشئػنياقػانيغخاصةتتفقمعشبيعةاالسجمذمدتشجً
.(2)عسميا

عمىاألقلمغالسجازيغفيالقانػفبخئاسة كيتكػفمجمذالتأديبمغثالثضباطأحجىع
ىةالذخشةالسحاؿلمسحاكسة،كتتػليكػفرئيذالسجمذأقجـفيالختبةمغعزػقػ،كأف (3)أقجميع

األسبابالتياشًسدعاءأماميا،كيرجرقخارالسجمذبتػقيعالعقػبةمتزإدارةالسحاكساتالعدكخيةاإل
،كلسجمذاعالنوجازلمسجمذمحاكستوغيابيًعمييا،كإذالعيحزخالسحاؿأماـالسجمذرغعإب شي

مخالفةججيجةػبةإلىالعزػالسحاؿأكيزيفأؼيغيخالػصفالقانػنيلمسخالفةالسشدالتأديبأف 
يزيفأية أك السحاؿ العزػ إلى السشدػبة لمسخالفة الػصفالقانػني يغيخ التأديبأف تشبيو مع

.(4)إلعجاددفاعواعتشبيوالسخالفبحلظكمشحوأمجًمخالفةججيجةم

يصمععمىالتحقيقاتالتيأجخيتكعمىجسيعاألكراؽكلمزابطالسحاؿإلىمجذالتأديبأف 
يقجـدفاعوكأف ،يصمبضعالتقاريخالدشػيةعغكفايتوكلوأف ،يأخحصػرىامشيابيا،كأف الستعمقة
.(5)عشوامحاميًي ػكلأككتابةأكأف اشفييً

مغ سبب ىشاؾ كاف إذا التأديبية بالجعػػ الشطخ عغ بالتشحي بالسجمذ عزػ أؼ كيمتـد
 شمب حق السحاؿ كلمزابط لمتشحي، الػاجبة ىحهاألسباب مغ سبب شأنو في يتػافخ مغ تشحية

.(1)األسباب

                                           
ـ.2005(لعاـ8ةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع)(مغقانػفالخجم19السادة)( (1
مذػارإليػو،د.عبػجالعديػد379ـ،ص2006د.مرصفىمحسػدعفيفي،مدئػليةالجكلةعغأعساؿالدمصاتالعامةكقزاءالتأديب،سػشة((2

.165عبجالسشععخميفة،السدئػليةالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص
(لعاـ259(مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغرقع)3،فقخة5السادة)3))

 ـ.2010
228ـ،ص2001د.إرشػػيجعبػػجاليػػادؼالحػػػرؼ،التأديػػبفػػيالػضػػائفالسجنيػػةكالعدػػكخية،دارالشرػػخلمصباعػػةاإلسػػالمية،القػػاىخة،سػػشة((4

بعجىا.كما
.130د.خالجعبجالفتاحدمحم،الػسيطفيتأديبأعزاءىيئةالتجريذبالجامعاتكضباطالذخشةكالعامميغبالسحاكع،مخجعسابق،ص((5
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كإف  التأديبيالس ذخ ِّع الجداء تػقيع لمسػضفقبل بعسالزسانات تحقيق نحػ خصػة يخصػ
كيتبع إدارية، جانبعشاصخ إلى قزائية عشاصخ تزع مجالذتأديبية بتذكيل يكػف كىحا عميو،

السحاك أماـ الستبعة بتمظ أشبو إجخاءات أماميا بيغ لمسػازنة كذلظ كالسػاءمةاعتباراتع، السالءمة
ا إلضفاء كمحاكلة العامة السخافق لبعسأنػاع عشرخًاإلدارية بزسيا عمييا القزائي أكالصابع

.(2)عشاصخقزائيةفيتذكيميا

إلىأف  إالبعجكتججراإلشارة سمدمةمغاإلجخاءاتاستكساؿمجمذالتأديباليرجرقخاره
كا سػاء السجمذذاتو مغإجخاءاتأماـ تع ما أك إليو، عمىاإلحالة أؼنقزكاستيفاءنتسابقة

يرلالسجمذإلىقشاعةبرحةالتيسةكثبػتيافيحقمغندبتحت ىيذػباإلجخاءاتالدابقة،
.(3)إليو،كمغثعيرجرقخارهبتػقيعالجداءعمىالزابط

( رقع الفمدصيشي األمغ قػػ في الخجمة يشزقانػف 8كلع لعاـ مجمذ(ـ5002)( عمى ،
الجانبفيالسادةالخامدةمغالئحةالعقػباتالتأديبية كصشجكؽكاالنزباشيةالتأديب،كأكسلىحا

:(4)الجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغعميوحيثنرتعمى
مجمذالتأديب

التأديػػببقػػخارمػػغلجشػػةالزػػباطلمشطػػخفػػيالسخالفػػاتالتأديبيػػةالتػػييختكبيػػاي ذػػكلمجمػػذ .0
الزباط.

تكػػػفرتبػػةرئيدػػوأعمػػىمػػغرتبػػةالزػػابطيتكػػػفمجمػػذالتأديػػبمػػغثالثػػةضػػباطعمػػىأف  .5
 السحاؿلسجمذتأديب.

لتحقيقػاتاجسيػعتجخؼيتػلىمجمذالتأديبالشطخبالسخالفاتالتأديبيةالسحالةإليو،كلياأف  .1
كحدبماتقتزيوالسرمحةالعامة.الالزمةكأف   تدتجعيلمذيادةمغيمـد

يػصيبإحالةالقزيةإلىالقائجالسباشخلمزابطالسحاؿلمتحقيقإذاتبيغلسجمذالتأديبأف  .9
اتبػػيغلػػوإفالسخالفػػةالسخالفػػةالسختكبػػةمخالفػػةانزػػباشيةأكإلػػىالسحػػاكعالعدػػكخيةإذأف لػػو
 لساىػمشرػصعميوفيقانػفالقزاءالعدكخؼالسصبق.كفًقااجخمًتسثل

                                                                                                                                
.293د.رمزافدمحمبصيخ،السدئػليةالتأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعاـ،مخجعسابق،ص((1
.168د.مججؼمجحتالشيخؼ،قػاعجكإجخاءاتتأديبالسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص((2
.163د.دمحمعسخيػنذالشجار،ضساناتكضػابطتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،ص((3
(259خارمجمذالػزراءرقع)(مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ،ق5السادة)((4

ـ.2010لعاـ
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يخفعمجمػذالتأديػبتػصػياتولمجشػةالزػباطكتعتبػخالعقػبػةسػاريةبعػجمػافقػةلجشػةالزػباط .2
 عميياكمرادقةالػزيخالسختز.

 ترجرقخاراتلجشةالزباطبالعقػباتالتأديبيةباألغمبيةالسصمقةألعزائيا. .6

قػبػػةاالسػػتغشاءعػػغالخجمػػةإالبعػػجمػافقػػةالػػػزيخالسخػػتزعمييػػاكبسرػػادقةمػػغالتػقػػعع .1
 الخئيذ.

حػاؿييػجليبإفادتػوكفػأمػاـالسجمػذكأف ايسثػلفػػرًأف عمىالزابطالسحاؿلسجمػذالتأديػب .8
كفػيحكػعالستغيػبعػغالخجمػةمػغتػاريخ،اثبػتتبميغوباألمخيعتبخمستشًعػرفسذلظكبعج

تػػػخقيغقيػػػجهبعػػػجكاحػػػجكيػػػتع،كتبمػػػغىيئػػػةالتشطػػػيعكاإلدارةبػػػحلظ،أمػػػاـالسجمػػػذرفػػػسمثػلػػػو
 مغتغيبو.اكعذخيغيػمً

يخففيػاأكيعفػػعشيػاكفػقلمخئيذأكالػزيخالسختزعشجالترجيقعمىالعقػبةالتأديبيػةأف  .2
الرالحياتالسبيشة.

 مجمذ التحقيق: الفخع الثالث

استجػابإف  بجكفتحقيقأك عمىالعامل الجداء تػقيع جػاز عجـ العاـ أف كيجب،األصل
مغإثباتمزسػفالتحقيقج يكػفالتحقيقكتابةكلكغىشاؾاستثشاءكىػالتحقيقشفاىية،كلكغالب 

ك الجداء، بتػقيع الرادر القخار في االستجػابالذفيي ج الب أك سابقًأف مغ التحقيق لتػقيعايكػف
.(1)اليرححوالقخارالدابقبتػقيعالجداءالتأديبياالجداءالتأديبي،فإذاكافالحقً

التحقيقمغأىعكأبخزالزساناتفينصاؽالتأديببكي  إجخاءتحقيقمعالسػضفأف عج يتع
الخصػةاألكلىالتحقيقىػأف اعتبارلدساعأقػالوكتحقيقدفاعوفيساىػمشدػبإليومغإتياـعمى

فياإلجخاءاتالتأديبية،كالتحقيقبرفةعامةيعشيالفحزكالبحثكالتفحزالسػضػعيكالسحايج
كجوالحقيقةكاستجالئيافيسايتعمقبرحةحجكثكقائعمحجدةكندبتياإلىأشخاصالستبانةكالشديو

.(2)محجديغكذلظلػجوالحقيقةكالرجؽكالعجالة

،كىػإجخاءشكمي(3)فحقيقةالعالقةبيغالستيعكالتيسةالسشدػبةإليوكيدتيجؼالتحقيقكذ
إلىفاعلمعيغ إسشادىا التثبتمغصحة أك الكذفعغفاعميا، بقرج السخالفة كقػع بعج يتخح

.(1)اليجؼمشوالػصػؿإلىالحقيقةكإماشةالمثاـعشيا
                                           

كمابعجىا.18د.شخيفعبجالحسيجرمزاف،تأديبالسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص( (1
.7د.سعجالذتيػؼ،التحقيقاإلدارؼفينصاؽالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص( (2
،مذػارإليػود.سػعجالذػتيػؼ،التحقيػقاإلدارؼفػي524ـ،ص2000اـ،عػاإلسػكشجريةد.ماجػجالحمػػ،القزػاءاإلدارؼ،مشذػأةالسعػارؼ،( (3

.7نصاؽالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص
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كلػحت ىاإلدارةتقػـبالتحقيقمعالسػضفحػؿالػقائعالسشدػبةإليوكالقاعجةالعامةىيأف 
أيًزاكمغالسقخرامتأكجمغأنوارتكبخصًأتأديبيًمغإجخاءالتحقيقمعولج الب فاتستمداءلتوجشائيً

الدمصةالخئاسيةىيالتيتحخؾإجخاءاتالتأديببرفةأساسيةضجالسػضففينطاـالتأديبأف 
.(2)الستيع

لع(ـ5002)لعاـ(8)قانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقعكتججراإلشارةىشاإلىأف 
السػقعةكاالنزباشيةالئحةالعقػباتالتأديبيةيػردفينرػصوالتصخؽعغمجمذالتحقيقإالأف 

جمذالتحقيقلمشطخفيتعمىتذكيلمعمىالعدكخييغأكردتذلظفينزالسادةالثامشةالتينر 
عمىما(8)السخالفاتاالنزباشيةالتييختكبياالعدكخؼكالػاردةبالسادةالتاسعةحيثنرتالسادة

:(3)يمي
مػػػػػػجيخؼاإلداراتالفخعيػػػػػػةأكمػػػػػجيخؼتذػػػػػكلمجػػػػػػالذالتحقيػػػػػقبقػػػػػػخارمػػػػػػغالقػػػػػادةالسخترػػػػػػػفأك .1

ػالجكائخالفخعيةأكقادةمجيخؼالسحافطاتفياألجيدةأك كفػقاًلالكتائبحدبمقتزػىالحػاؿ،ك 
اختراصاتو.

يحسلرئيذمجمػذالتحقيػقرتبػةأعمػىمػغرتبػةيتكػفمجمذالتحقيقمغثالثةضباط،عمىأف  .2
 العدكخؼالسحاؿلمتحقيق.

(مػػغ9تشطػخمجػػالذالتحقيػػقبالسخالفػػاتاالنزػباشيةالتػػييختكبيػػاالعدػػكخؼكالػػاردةفػػيالسػػادة) .3
 ىحهالالئحة.

السخالفػػةالسشطػػػرةغلػػوأف يػصػػيبإحالػػةالسخالفػػةإلػػيلجشػػةالزػػباطإذاتبػػي جمػػذالتحقيػػقأف لس .4
اسخالفةالسشطػرةأماموتسثلجخمًأماموتسثلمخالفةتأديبية،أكإلىالسحاكعالعدكخيةإذاكانتال

 مغنػعجشايةأكجشحة.
لعقػبةساريةبعجالترجيقعميياحدػبكتعتبخا،يخفعمجمذالتحقيقتػصياتولمجياتالسخترة .5

 الرالحياتالسبيشة.
عقػبػػاتالسفخكضػػةيخفػػققػػخارتذػػكيلالسجمػػذكنتػػائجلجشػػةالتحقيػػقكالأف ج فػػيجسيػػعاألحػػػاؿالب ػػ .6

 كانت،لييئةالتشطيعكاإلدارةلتثبيتيافيممفالعدكخؼلجييا.اعميالعدكخؼأي 
 يمخالفةانزباشيةكفقالتالي:يكػفإحالةالختبالداميةلمتحقيقف .7

                                                                                                                                
.106د.عبجالفتاحعبجالبخ،الزساناتالتأديبية،مخجعسابق،ص( (1
.245ـ،ص1993ثالثة،عاـد.خالجسسارةالدغبي،القانػفاإلدارؼ،مكتبةدارالثقافةلمشذخكالتػزيع،عساف،الصبعةال( (2
(259(مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ،قخارمجمذالػزراءرقع)8السادة)( (3

ـ.2010لعاـ
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 بقخارمغالػزيخالسختزكبشاًءعمىتػصيةمغالقادةالسخترػف. .أ
يباشػػخمجمػػذالتحقيػػقإجػػخاءاتالتحقيػػقمػػعالزػػابطالسحػػاؿلمتحقيػػقفػػػرقػػخارتذػػكيمومػػغ .ب

 الػزيخالسختز.
ألحكػاـىػحهاكفًقػيخفعمجمذالتحقيقتػصياتولمػزيخالسختزالتخاذالقخارالسشاسببذأنيا .ج

 الالئحة.
مػػغخػػالؿمجمػػذتحقيػػقيذػػكلالتػقػػععقػبػػةاالسػػتغشاءعػػغالخجمػػةلزػػباطالرػػفكاألفػػخادإال  .8

 مغالػزيخالسختزكتعتبخالعقػبةنافحةبعجترجيقوعمييا.
جليبإفادتػػو،كفػػيحالػػةي ػػأمػػاـمجمػػذالتحقيػػقكأف ايسثػػلفػػػرًعمػػىالعدػػكخؼالسحػػاؿلمتحقيػػقأف  .9

كفيحكعالستغيبعػغالخجمػةمػغتػاريخرفػسمثػلػو،الظبعجثبػتتبميغويعتبخمستشعًذرفزو
امػغتغيبػػو،أمػاـالسجمػذكتبمػغالجيػاتالسخترػةبػحلظ،كيػتعتػػخقيغقيػجهبعػجكاحػجكعذػخيغيػًمػ

 .امغالخجمةالعدكخيةاؿلمقزاءالعدكخؼباعتبارهفارًكيح
السخالفػةاالنزػباشيةالسختكبػةتدػتػجبعقػبػةتخػخجعػغصػالحياتو،غلمقائجالسباشخأف إذاتبي  .10

السدػتشجاتالثبػتيػةالستعمقػةبالسخالفػة)قػخارتذػكيلجسيعأحاليالمقائجاألعمىمشوكيخفقباإلحالة
 إجخاءاتمجمذالتحقيقكنتائجياكتػصياتيا(.جسيعلجشةالتحقيق،

 االنزباشيةافيخففياكفقصالحيتوالسبيشة.لمقائجالسباشخعشجالترجيقعمىالعقػبة .11
ألحكػاـىػحهالالئحػةكفًقػااليجػزإحالػةالعدػكخؼإلػىالتحقيػقبتيسػةارتكابػومخالفػةانزػباشية .12

 بعجمزيثالثةأشيخعمىاكتذافيا.
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 السطمب الثاني
 الزسانات السؽضؽعية

 -تسييج وتقديػ:
شاسششتقلفيىحاالسصمبفإن ،تشاكلشابالجراسةالزساناتاإلجخائيةلتػقيعالجداءالتأديبيبعجأف 

يقػـعميومػضػعتػقيعميًسا،كالتيتذكلأساًساإلىالزساناتالسػضػعيةلتػقيعالجداءالتأديبي
كضساناتأخخػ،إداريةبعسالزساناتالسػضػعيةمشياضساناتالس ذخ ِّعالجداءالتأديبيكلقجأكرد

قزائية،كالتيتذكلفيمجسمياضساناتمػضػعيةلرحةتػقيعالجداءالتأديبيكسالمتومغأؼ
،ياصفةاإللداـلمدمصةالتيتػقعالجداءالتأديبيئعصاإلىإقخارىاكإالس ذخ ِّععيبقجيبصمو،مسادفع

نػفبتػقيعالجداءاستشجإلىإجخاءاتمخالفةلمقاالقخاراإلدارؼاعتبختتقيجبياكإال كالتييجبأف 
ه.فيتػجبإلغاؤ

دعاءكالعقابكىيالتيت تخحكيحكعالتأديبنػعيغمغاإلجخاءات،إجخاءاتمقخرةلدمصةاإل
خخمغتوعساىػمشدػبإليو،كالشػعاآللمبحثعغالجخيسةكمختبكياكالتحقيقمعالستيعكمحاكس

.(1)بيامرالحوأكيحسييجافععغنفدوغضساناتلمستيعيدتصيعبياأف اإلجخاءاتىػعبارةع
الجداءالتأديبيالسػقعاختيارالدمصةالتأديبيةتسمظسمصةكمغالسبادغالسدتقخعميياىػأف 

كالقزاءاإلدارؼقجالس ذخ ِّعأف عمىالسػضفالعاـمغبيغالجداءاتالتأديبيةالسشرػصعمييا،إال 
 عمىالسػضفالعاـ،كفيحالةعجـتػافخىايكػفعمىعجةضساناتعشجتػقيعالجداءالتأديبينز 

.(2)لمصعغفيودربتػقيعالجداءالتأديبيقخاًراقاباًلالقخارالتأديبيالرا
سمصةالتأديباختارتوكمخاعاتيافيالجداءالحؼالتدامياكىشاؾمجسػعةمغالزساناتيتعيغ

 يتعيغ الزسانات كىحه السختكبة، السخالفة التداميامقابل الحؼ الجداء في مقابلاختارتوكمخاعاتيا
الزساناتتتمخزفيأف  كىحه السختكبة، كفيالسخالفة يكػفالجداءمغضسغالجداءاتالسقخرة،

نز،أكتػقيعالجداءبأثخرجعي،فيالجداءبغيخاالزدكاجتتحاشىالحجكدالتيرسسياالقانػفكأف 
معضخكرةتشاسبالجداءمعالسخالفة،إضافةإلىمخاعاةالسداكاةبيغاألفخادالخاضعيغلمقانػف،إذا

.(3)تداكتدرجاتيعكالطخكؼالسحيصة
فيىحاالسصمبالفخعيغالتالييغ:كسشتشاكؿ

.الفخعاألكؿ:الزساناتاإلدارية
.القزائيةالفخعالثاني:الزسانات

                                           
.234لػاء.دمحمماججياقػت،اإلجخاءاتكالزساناتفيتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،ص( (1
د.مججؼمجحتالشيخؼ،قػاعجكإجخاءاتتأديبالسػضفالعاـ،رسالةدكتػراه،جامعةالسشرػرة،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،سشة( (2

.191ـ،ص1997
.126د.دمحمعسخالشجار،ضساناتكضػابطتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،ص( (3
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 الزسانات اادارية: األول الفخع
لمدمصاتالخئاسيةبالحقفيتأثيعبعسالترخفاتفياالتجاهاإلدارؼقجأقخ الس ذخ ِّعإذاكاف

كتقجيخالعقػبةالسشاسبةدكفاستذارةأكأخحرأؼىيئةمعيشة،فإن ،اإلدارية فيالسقابلعمىوقجنز 
.(1)تحكسياًيكػفحقاإلدارةفيالتأديبحًقامصمًقاأكالحت ىضساناتمعيشةلمسػضف،

أف ،مغخزػعاإلدارةفيجسيعأعسالياكترخفاتياألحكاـالقانػفج كالب  تزعكاليجػزليا
حت ىفةالقانػف،لترخفاتمغشأنيامخاتقػـبأؼترجرالقخاراتالعقابيةأكأف المػائحالتأديبيةكأف 

االنحخاؼالتتعدفاإلدارةفياستعساؿسمصاتيافيكضعضػابطليحهالدمصةلسشعيامغالتدمطأك
.(2)بيجؼحدغسيخالعسلداخلالسخافقالعامةالتيتجيخىاالجكلة

التأديبيالحؼكقععميو، إعالفالزابطبالجداء عمىاإلدارةضخكرة كمغالزساناتالسقخرة
الزابط اإلدارةكيكػفإعالف أك الزباطبالسجيخية قدع أك عغشخيقشئػفالخجمة كتابة بالجداء

مغالقخار،كفيتحجيجءتسشحوالفخصةفيالتطمعإدارًياالتابعليا،كالزساففيإعالفالزابطبالجدا
كتختزالسحكسة ىحا رغبفيالصعغالقزائيعمىالقخارالتأديبي، ميعادرفعدعػػاإللغاءإذا

الصعػفالسقجمةمغقبلالسػضفيغالعسػمييغكمشيعجسيعيابرفتيامحكسةعجؿعميابالشطخفيالعم
)العدكخييغحيثنر  )33تالسادة رقع الشطامية السحاكع قانػفتذكيل مغ )5 لدشة (ـ2001)(
.(3)اإلختراصكتعجيالتوعمىىحا

باألسا يقـػ العامة لمػضيفة العاـ الرالح تحقيق كاف السػضفيغكإذا أداء حدغ عمى س
ذلظاليعشيإشالؽسمصاتاإلدارةفيأف َبي جَالعسػمييغلػضائفيعكىػمايعبخعشوبفعاليةاإلدارة،

ضساناتتكػفمقخرةلسرالحيعكلحسايتيعمغمىمػضفيياميجرةفيسبيلذلظأؼإنداؿالعقابع
فإن  ثع كمغ اإلدارية، الجية الػاتعدف مغ يكػف و اإلدارةاالتجاهجب فاعمية بيغ السػازنة نحػ

.(4)كضساناتالسػضفيغمغأجلالػصػؿإلىنطاـكضيفيأمثليحققمرمحةالصخفيغ
أف  تتصمب خاصة شبيعة مغ العدكخية لمخجمة ما شأفكرغع في الرادرة القخارات تترف

الس ذخ ِّعإالأف ،كتالفيالسشازعاتكاإلجخاءاتالتيتعػؽإصجارالقخار،مشتدبيابقجركبيخمغالحدع
كمشياالقخاراتالتأديبية،حخصعمىإتاحةالفخصةلمزباطفيالصعغفيالقخاراتالستعمقةبخجمتيع

.(5)قجرمغالزساناتكبسااليخلبسقتزياتالشطاـكالخجمةالعدكخيةتحقيًقاألدنى

                                           
.95د.مميكةالرخكخ،سمصةالتأديبفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص( (1
.64د.مرصفىيػسف،السدئػليةالتأديبيةلمسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص( (2
.243أ.ناصخديبسميساف،الػجيدفيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشية،مخجعسابق،ص( (3
.234ـ،ص2010،سشةاإلسكشجريةالتأديبكرقابةالسحكسةاإلداريةالعمياعمييا،دارالفكخالجامعي،د.ىيثعحميعغازؼ،مجالذ( (4
.583ـ،ص2001د.إرشيجعبجاليادؼالحػرؼ،التأديبفيالػضائفالسجنيةكالعدكخية،دارالشرخلمصباعةاإلسالمية،القاىخة،سشة( (5
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راعى فتزسغفينرػصقانػفذخ ِّعالس كلقج العدكخية لمػضيفة الخاصة الفمدصيشيالصبيعة
 رقع الفمدصيشي األمغ قػػ في (8)الخجمة األمغ(ـ2005)لعاـ لخجل الػضيفية الػاجبات عمى ،

كاألعساؿالسحطػرةك أيًزا عمىالعقػباتحاؿمخالفتياككفلتػقيعالجداءاتبزساناتتكفلنز 
ىةكالسداكاةفيتػقيعيا.العجالةكالشدا

إحجػ كتعج كسا السذخكعية، لسبجأ كاألكيجة القػية الزسانات أحج اإلدارية الزسانات كتعج
كإف  فيي السذخكعية لخقابة الغخضإال الرػر ىحا لتحقيق كافية أىعأن كانتغيخ مغ تعتبخ يا

كالتيتتسيدبالزخكراتالعسمية،كمغأخربالسجاالتألعساؿالخقابةعمى بعسأعساؿاإلدارة،
ويخجعفيحقيقةالغشىعشو،كاليجػزاالستغشاءعغكجػدىاكألن الخرائزالتيتجعلمشياأمًخا

أن  إلى أكاألمخ الستغيخة الطخكؼ في كأعساليا مػاقفيا حيث مغ اإلدارة أعساؿ لتقييع ضخكرة يا
.(1)الصارئة

ساكبرفةتقجيخيةمصمقةمغقبلاإلدارةأكالدمصةالتأديبية،كإن اكالجداءالتأديبياليػقعجدافً
العجخاعىت أف ج الب  قجًرافيو الزػابطكتػفخ مغ عشجيج لمعامل القانػف الزساناتالتيمشحيا مغ

معو األمخ،التحقيق عميو الجداء حتًساكتػقيع عميو يتختب الحؼ التأديبيةأن ، الدمصة تقع لع إذا و
كدكفأف،السخترةعشجالتحقيقمعالعاملالسشدػبإليوالسخالفةبتػفيخىحاالقجرمغالزسانات

بصالوفيقخارالتأديبيالرادرمشياباشاًل،كيتيعغالحكعبإكافالادغالتأديبالسقخرةقانػًنامبخاعىت 
.(2)حالةالصعغفيوباإللغاء

فيمػاجيةسمصةالتأديب،مغحيثيةلمسػضفالعاـكتكسغأىسيةالزساناتالتأديبيةاإلدار
ألف ن إ كذلظ التأديبي، الشطاـ عمييا يقـػ األسذالتي أىع الػضيفةيا جػانب أخصخ التأديبيسثل

تزخبالزابطإذالعتخاعياسمصةكالتييسكغأف –مشياكالتيتعجالػضيفةالذخشيةجدًءاالعامة،
.(3)زابطتأديبًياديبعشجمحاسبتيالمالتأ

كيجبعشجتػقيعالجداءالتأديبيمغقبلاإلدارةمخاعاةعجةقػاعجىيعجـجػازالسعاقبةعمى
 اإلدارؼ، الحنب مع الجداء تشاسب ككجػب مختيغ، اإلدارؼ قانػًناكااللتداـالحنب السقخرة بالحجكد

الس ذخ ِّعيكػفلمجداء،كحخيةاإلدارةفيتػقيعالجداءمذخكطبأال  بعقػبةمحجدةذنًباإدارًياقجخز 
.(4)باإلضافةإلىتدبيبو



                                           
،أ.حسجعسخحسج،الدمصةالتقجيخيةلإلدارةكمجػرقابةالقزاءعمييا،أكاديسيةنايفالعخبيةلمعمػـاألمشية،مخكدالجراساتكالبحػث( (1

.75ـ،ص2003الخياض،سشة
.405أ.بالؿأميغزيغالجيغ،التأديباإلدارؼ،مخجعسابق،ص( (2
.65ديبضباطالذخشة،مخجعسابق،صد.دمحمعسخالشجار،ضساناتكضػابطتأ( (3
.323لػاء.دمحمماججياقػت،اإلجخاءاتكالزساناتفيتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،ص( (4
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 الزسانات القزائية: الفخع الثاني

ت إف  لمسػضفحقالمجػءإلىالقزاءلمصعغفيالقخاراتالتأديبيةيعصالزساناتالقزائية
:(1)كيمجأإليوالسػضففيحالتيغ،إللغائيابدببعجـمذخكعيتيا

األكلى:كفييايكػفالصعغمباشخةفيالقخارالتأديبيمغالسػضػفالسعػيغفػيالػضيفػةالعامػةالحالة-
.  بسخسـػ

الحالػػةالثانيػػة:حالػػةالسػضػػفالػػحؼشعػػغفػػيقػػخارالدػػمصةالتأديبيػػةأمػػاـالسجمػػذاألعمػػىلمػضيفػػة-
ارالسجمػذالسػحكػرأمػاـقػخاسػتئشاؼىحاالسجمذعجـمذخكعيةالقػخارالتػأديبي،فيحػقلػوالعامةكأيج 

 مجمذالجكلة.

كالخقابةالقزائيةعمىاإلجخاءاتالتأديبية،ىيرقابةالحقة،أؼيتعإعساليابعجصجكرالقخار
اختراصياالتأديبيأكالحكعالتأديبي،كتخزعسمصاتالتأديبلخقابةالقزاءاإلدارؼفيمسارسة

الخقابةالقزائيةعمىاإلجخاءاتالتأديبيةىيالتأديبي،كذلظلمتأكجمغسالمةتصبيقالقانػف،كساأف 
لع إذا لمزابط، تذخيعًياإحجػالزساناتالسقخرة يجػزالصعغعمىتدعفوالزساناتالسقخرة كسا ،

.(2)القخارالخئاسيبالصخيقالقزائي

السشطخيغ القزائيىػغاية بإحالتوكالشطاـ لمتأديب، لتحقيقأكبخضسافلمسػضفالخاضع
التأديب في تتػفخ ال كالتيقج الزساناتالقزائية جسيع أماميا يتػافخ مدتقمة، قزائية إلىىيئة

.(3)الخئاسيأكشبوالقزائي

أن  وضسانةلدائخاألفخادكالصعغأماـالقزاءىػحقيقةمغأكبخالزساناتلمسػضفيغ،كسا
كيطيخ حخص في جميًا ذلظ أكالس ذخ ِّع الحقػؽ تمظ تزسيشو عمى العادؼ أك الجستػرؼ سػاء

.(4)بالقزاءكنداىتوالس ذخ ِّعفيويعكذمجػثقةالزساناتفينرػصو،كذلظبساالشظ 

تفرحاإلدارةعغمػقفياالشيائيإزاءإدانةالسػضفكتطيخأىسيةالزساناتالقزائيةبعجأف 
لجخيسةتأديبية،ارتكابوسارجلاألمغبسػجبماتػفخلجييامغدالئلكافيةترمحإلسشادالعاـالسي 

 ىحا القخارالتأديبيالحؼيتزسغالعقػبةالتأديبيةبإصجاركيتسثلذلظفيتعبيخاإلدارةعغمػقفيا
بعج قخرتيا، الخرػص،أف التي ىحا في السقخرة كالسػضػعية الذكمية الذخكط استػفت قج تكػف

اإلدارةلغتبادرإلىسحبىحاالقخارلمذظعمىأف َيَجع مجااًلتىحهالسؤشخاتبساالكتكػفقجدل 
قخاراإلدارةقجكافجائًخاأكالخجػعفيو،كىشاإذاكافالسػضفمازاؿيدتذعخ بحقو،اأكمجحفًأف 

                                           
كمابعجىا.217صعامة،مخجعسابق،د.مميكةالرخكخ،سمصةالتأديبفيالػضيفةال( (1
.340بضباطالذخشة،مخجعسابق،صلػاء.دمحمماججياقػت،اإلجخاءاتكالزساناتفيتأدي( (2
.42د.دمحمعسخالشجار،ضساناتكضػابطتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،ص( (3
.558د.إرشيجعبجاليادؼالحػرؼ،التأديبفيالػضائفالسجنيةكالعدكخية،مخجعسابق،ص( (4
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يدتذعخهمغضمعمغالمجػءإلىىيئةمحايجةكمدتقمة،فيسبيلرفعمااجًفمغيججالسػضفعشجئحب 
مدتيجًفا بو، الحق أساًساإبصاؿ يخجع كىحا التأديبي، الييئةلقخار ىحه بعجالة العاـ الذعػر إلى

.(1)كاستقاللياعغجيةاإلدارة

 إلى تخمي القزائية أن احتخاـكالزسانات كالحق حخياتيع، كحساية األفخاد بجكفحقػؽ و
أف  لإلدارة يسكغ القزائية ىحهالزسانات في السرمحة ليا كججت كمسا القانػف أحكاـ تخالف

 يجب فالقانػف السخالفة، ألاحتخامويفخضأف  الدمصات مغ كغيخىا اإلدارية الدمصة ىػن وعمى
ليا،ىحهاإلرادةتربحاألمػرفػضىكالضابطاحتخاـبجكفالسطيخإلرادةالدمصةصاحبةالديادة،ك

اتجاهلوكالمجافععشو،فيحهالزساناتىيالتيتحسيالفخدالثباتَكيربحكيافالجساعةمدعدًعا
نبالغفيتشطيسيابحيثيؤدؼذلظإلىفذلالدمصةالتقجيخيةلإلدارة،غيخه،كمعذلظيجبأال  ألف 

.(2)لدمصتياالتقجيخيةضخكريةلػجػدىامباشخةاإلدارة

كيجػزلمسػضففيحالةرفستطمسواإلدارؼ يصعغفيقخارالجداءالتأديبيأماـجيةأف 
أصابومغأضخارمغاالقزاء،كذلظبيجؼإلغاءقخارالجداءكالحرػؿعمىتعػيسمشاسبعس 

،كيعتبخالتطمعالقزائيمغأىعالزساناتاألساسيةلمسػضفالعاـ،حيثيزسغمغتػقيعالجداء
في تعدفاإلدارة عجـ استعساؿخالليا كيحقلمسػضفبعج التأديبية، شخؽالتطمعاستشفاذسمصتيا

اإلدارؼ شعشًأف  يقجـ التيتقعفيدائختيا اإلدارية السحكسة التأديبيأماـ بإلغاءقخارالجداء محلا
.(3)عسمو

 الحؼ اإلدارؼ الحنب خرػص في عقابي قزاء األمخ كاقع في التأديبي ارتكبوكالقخار
يكفل إلىصحةثبػتالػقائعالسدتػجبةاالشسئشافالعدكخؼ،لحلظأحيطبقجرمغالزسانات،بسا

 عقيجتيا التأديبية الدمصة مشيا كػنت كالتي القخار كاستطياركاقتشاعياليحا كأدلةالحقائق القانػنية
.(4)اإلدانة،بسايفيجتػافخأركافالجخيسةالتأديبية،كقياـالقخارعمىسببمبخرلو

خخضسانة،كىيآكتعتبخالخقابةالقزائيةمغالزساناتالالحقةعمىتػقيعالجداءالتأديبي
شخيق عغ آثارىا عميو الػاقعة التأديبية الجداءات السػضفبانقزاء إلييا فييمجأ باإللغاء الصعغ

.(5)لزساناتالتأديبميًساأحكاـالقزاءتعجمرجًراىحاباإلضافةإلىأف ،القخاراتالتأديبية

                                           
،عاـد.دمحمعسخيػنذالشجار،فاعميةالقخارالتأديبيكمبجأالزساففيفمدصيغ،رسالةدكتػراه،معيجالبحػثكالجراساتالعخبية،القاىخة1))

 .279ـ،ص2009
.81أ.حسجعسخحسج،الدمصةالتقجيخيةلإلدارةكمجػرقابةالقزاءعمييا،مخجعسابق،ص( (2
.62سػقيعمي،ضساناتالسػضفالسحاؿلمتحقيقاإلدارؼ،مخجعسابق،صد.دمحمإبخاىيعالج( (3
.245أ.ناصخديبسميساف،الػجيدفيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشية،مخجعسابق،ص( (4
.353د.مشرػرالعتػـ،السدئػليةالتأديبيةلمسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص( (5
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(002ـ(بالسادة)0228)لدشة(9الفمدصيشيفيقانػفالخجمةالسجنيةرقع)الس ذخ ِّعكلقجأقخ 
،باإللغاءأماـالقزاءمشوعمىحقالسػضفبالتطمعمغالقخارالرادرضجهكفيالصعغ حيثنز 

تاريخإبالغوغمايػمً(60)(مغنفذالسادةعمى"لمسػضفالمجػءإلىالقزاءخالؿ1فيالفقخة)
السشرػصانقزاءكرفستطمسوأك فعلبوعميياالسجة الفمدصيشيالحؼالس ذخ ِّع"،كبحلظخيخما

في؛خػًفاأحاطالسػضفالعاـبدياجكاقيمغالزسانات لحقيا أثشاءمسارستيا مغتعدفاإلدارة
السقتخؼمغ الخصأ مع كالسالئسة السشاسبة العقػبة فيتقخيخ غمػىا عمىالسػضفأك الجداء تػقيع

 .(1)لمعجالةكإضيارالحقيقةالكاممة،كذلظتحقيًقاالسػضف

  

                                           
كمابعجىا.183الػضيفةالعامةفيالقانػفالفمدصيشي،مخجعسابق،صد.كليجعبجالخحسغمدىخ،( (1
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ىالخاتمظ
تحجثت كالتي الجراسة ىحه مغ االنتياء عغبعج التبيا األمغالسدئػلية قػػ لسشتدبي أديبية

الفمدصيشي مداءلة،كمجػمخاعاتولمقػاعجالسدتقخةفيابتجاءً(ـ5002)لعاـ(8)مقانػفرقعلكفًقا
مغعجمو،تأتيىحهالخاتسةكماتتزسشومغمالحطاتأثارتياالجراسةكيميذلظتأديبيًارجاؿاألمغ

دكرفيتجاكز يكػفليا التػصياتالتيقج قامتىحهأىع كلقج القانػف، السثالبالتيلحقتبيحا
الجراسةإلقاءالزػءبذكلعاـعمىالعسميةالتأديبيةكفمدفتيا،كبيافأىعالشقاطالتييتعيغاألخحبيا
التػصياتالتي أىع إبخاز مع التأديبية العسمية مغ لمػصػؿإلىالغاياتالسخجػة نطخنا، مغكجية

ة.خالؿالجراسارتأيشاىا
 لتؽصيات وجاءت عمى الشحؽ التالي:وقج خمرت ىحه الجراسة إلى مجسؽعة مؼ الشتائج وعجد مؼ ا

 نتائج الجراسة: 
بلاكتفىبالشزعمييا،فجاءتفي؛التأديبيةلمجخيسةامحجًداالقانػفالفمدصيشيلعيزعتعخيفً .1

وإذاثبتارتكابرجلأن ب،كأكردـ(2005)(لعاـ8نرػصقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع)
إحجػ عميو فتػقع تصبيقاتيا، في أك بيا السعسػؿ كالتعميسات كاألنطسة القػانيغ لسخالفة األمغ

 العقػباتالتأديبية.
كمشاقذتوأثشاءعمىىحاالقانػفلالشالعاكميشيًكالجيجالكافيلمسختريغقانػنًيالعيتػفخالػقت .2

 .تجكيشو،لكييتعإخخاجوبالذكلكالسزسػفالرحيحلخجمةاألىجاؼالعمياكالتيكضعألجميا
التصبيقلشرػصالت .3 مػضع عمىكضعو السصمػبتداعج بالقجر إقخاره مشح لػائحتشفيحية ػجج

 .قانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشي
القانػفلصبيعة .4 لتحجيجالكثيخمغالشرػصالفتقارهشية)السجنية(خ الػضيفةالذ عجـمالئسةىحا

ػػاألمغالجاخميكمشياجيازالذخشة،فمقجاعتبخىحاالقانػفالتيتحجدكضائفكاختراصاتق 
يؤدؼإلىحجكثالسغالصات أمشيةعدكخيةضسغقػػاألمغالسدمحةمسا السجنيةقػة الذخشة

 الخصيخة.
ػفالخجمةفيمعالجتولمشطاـالتأديبيقجأحاؿذلظلقػانيغأخخػكقانػفالعقػباتقانالحعأف ي  .5

 .العدكخؼكقانػفالخجمةالسجنية
القان .6 يػفخىحا لخجلاألمغألع فيحاؿػفالزساناتالكافية الػضيفية ألعساليع مسارستيع ثشاء

التأديبية لمسخالفة التأديبية،ارتكابيع السداءلة قياـ الثق،كحاؿ عجـ عمى ذلظ يشعكذ ةمسا
،كمسايجللعمىكجػدقرػرفيىحاالجانب،فقجكفلىحاالقانػفكالصسأنيشةلسدتقبميعالػضيفي
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االستغشا عمىعقػبة يقترخ استثشاًء التحقيقكضساناتو كجعل الجفاع، أكحقػؽ الخجمة عغ ء
ػقيعالعقػباتالتأديبيةاألخخػالباقيةعمىعجـمخاعاتيافيتاالستيجاعتأديًبا،مسايذيخضسشًيا

 (مغالقانػفاألساسيالفمدصيشي.14،12كفيذلظمخالفةصخيحةلشرػصالسػاد)
كجو .7 عمى كالذخشة األمغ لقػػ كالػاجبات الػضائف عاـ كبذكل ليحجد القانػف ىحا جاء

لي األمغ قػػ جسيع جعل مسا ذلظ، في بيشيسا الكبيخ االختالؼ رغع نفذالخرػص، ا
ات،مسايؤدؼإلىالتجاخلفيالرالحياتكإرباؾالعسلفيشعكذذلظبالدمبعمىاإلختراص

القػانيغ،خاصةكأن كالتداماتيعالػضعكالعسلاألمشيفيتأديةكاجباتيع يؤدؼإلىمخالفة وقج
 الخاصةبجيازالذخشةكالتيحجدتاإلجخاءاتكالرالحياتالقانػنيةالخاصةبعسميع.

جسيعالسخالفاتالتأديبيةاليسكغحرخىابالشطخلصبيعةكمياـكضيفةرجلاألمغالستذبعةلإف  .8
كالخؤساءلمقادةم شَِّحت مشاحيالحياةكاتداعنصاقياكاختالفيا،لحلظىشاؾبعسالرالحياتالتي

 بتحجيجبعزياكذلظبإصجارالقخاراتكالتعميساتلزسافحدغكانتطاـالعسل.
اسياتكالتيكردتفييػضحىحاالقانػفالعقػباتالتأديبيةالتييػقعياالقادةالسباشخكفكالخئلع .9

يتعمقبالصخيقةالتييعاقببيارجلاألمغ(95السادة) ،كحلظىشاؾتعارضفينرػصوبسا
يق(عمىتصب194حاؿمخالفتولمػاجبات،ثعيحىبفيالسادة)يعاقبتأديبًيا(94كفقالسادة)

التأديبفيالذخشةيختمفنطاـأيًزاوقانػفالسحاكعالعدكخيةفيذلظاألمخ،كىحاعجاعمىأن 
 عغالشطاـالستبعفيقانػفالسحاكعالعدكخية.السجنيةكمًيا

10.  يمـد )الس ذخ ِّعلع العقػباتالتأديبيةحدبالسادة بسحػ مغقانػفقػػ97الدمصاتاإلدارية )
كتخكتذلظاألمخلتقجيخىافيذلظمتىرأتاالنزباطفيسمػؾرجلاألمغاألمغالفمدصيشي،

 كالتداموبعسموككاجباتوكحدبالسجدالسشرػصعمييا.
فيىحاالقانػفعمىمخاعاةمبجأالتجرجفيتػقيعالعقػباتالتأديبيةعمىرجلالس ذخ ِّعلقجغفل .11

يشزعمىتػجيو فمع مخالفتو، يتشاسبمع بسا الخاتباألمغ مغ ككحلظالخرع لسخةاإلنحار،
كاضحةكمحجدةفيالحاالتالتيتػجباستخجاـالدالحكالقػةكاحجة،كحلظلعيقخرنرػًصا

ي مسا الخياراتاألخخػ، لخجلاألمغفيأداءكاجباتوحاؿانعجاـ لعقػباتضالسةالالـز عخضو
 نتيجةذلظ.كغيخمالئسةأحياًنا

لمعقػبةكلكش دصيشيفيقانػفق ػػاألمغتعخيًفاالفمالس ذخ ِّعلعيزع .12 عمييا.ونز 
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 تؽصيات الجراسة:
الحقػؽكالحخياتفإن حخًصا كصػف العامة، أَعمىالسرمحة شخحشيمغخالؿدراستيىحه

بحلظلمسداىسةكلػبذيءبديطفيالشيػضبسخافقاألمغالفمدصيشيةمجسػعةمغالتػصيات،ساعًيا
إلقامةالجكلةالفمدصيشيةالسدتقمةكعاصستياالقجسالذخيفبإذف،كصػاًلغفمدصيشيمدتقللبشاءكش

هللا،كليكػفبشاءهعمىأسذقانػنيةسميسةتحققاألىجاؼكالغاياتالسشػشةبيا،لحلظكمو،نخمز
الجراسةكتح الخسالةقيًقافيىحه لظنتسشىعمىالتييحسميارجاؿاألمغ،لحالداميةلمغايةمغىحه

األخحبعيغاالعتبارىحهالخؤيةكاالقتخاحاتالتاليةكعميونػصيبسايمي:الس ذخ ِّع
نػصي .1 عمى الس ذخ ِّع مانع جامع تعخيف كضع أَلمجخيسةالفمدصيشي بالقػانيغسػةًالتأديبية

.كالتذخيعاتالسقارنة
2.  السخترة الجيات نػصي التشفيحية المػائح إصجار في اإلسخاع كإال ليحاضخكرة سيبقىالقانػف

الغسػضكالشقزكالتعارضيكلكقاصًخا إزالة كليتع التصبيقالعسمي، مػضع تػضعنرػصو
.يعتخيوالحؼ

،كعجـإعتبارهجيازعدكخؼقانػفالذخشةعمىكجوالدخعةإلصجارالفمدصيشيالس ذخ ِّعنػصي .3
يأخحفيحدابوعجـمباشخةاإلجخاءاتالتأديبية،مالعتقعقخائغكأف ،الحقػؽكالحخياتيخاعيفيو
ةعمىارتكابولمسخالفةالتأديبية.كشبياتقػي

سمصةج الب  .4 يمـد التأديبية،كبسا القزاءاإلدارؼ،عمىترخفاتكقخاراتالدمصة مغتفعيلرقابة
مباشختي في الزسانات تػفيخ عمى ذلظاإلدارة دكف يحػؿ مغ كإخزاع التأديبية، لدمصتيا ا

،إلعاقتوسيخالعجالة.كالجشائيةلمسدألةالتأديبية
ِّالس ذخ ِّعنػصي .5 السحالػفؿاألمغاصخاحةبتػفيخالزساناتالتأديبيةبالقجرالكافيلخجعمىالشز 

لمتحقيق.
مغقػػاألمغالثالثكعمىا،خاًصاقانػنًي قخ أف الفمدصيشيالس ذخ ِّعنتسشىعمى .6 لكلقػة حجا

(كىي)قػاتاألمغالػششيكجيرالتحخيخالػششيالفمدصيشي،قػػ3السشرػصعمييابالسادة)
عسميعكمحطػراتكذلظلتحجيجاإلجخاءاتالتأديبيةكالػاجبات،األمغالجاخمي،السخابخاتالعامة(
كلسشعالتجاخلفيالػاجباتكالرالحياتكاإلجخاءاتالقانػنية،الختالؼشبيعةعسلكلمشيع

 .بيغىحهالقػػ)ثالث(
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بإصجارالئحةبالجخائعالتأديبيةبسايفيجفيخالجاخميةصالحياتمحجدةقانػًنامغإعصاءكزيج الب  .7
جخائعبقػاعجكليتػافقذلظمعشبيعةىحهال،الحرخالشدبيليا،كذلظلتحقيقمبجأشخعيةالجخائع

 تكسيميةلمقػاعجالسشرػصعمييابيحاالقانػفكالتيتزسغتصبيقيابذكلعسمي.
نػصي .8 عمىرجاؿالس ذخ ِّع التيتػقع العقػباتالتأديبية الفمدصيشيبالشزكبذكلكاضحعمى

كمخاعاةشبيعةعسلكمياـكلجيازمغ،األمغكذلظدكفتعارضكغسػضفيالرالحيات
ىػحيثكاجبات كسا مغجيازآلخخ تختمفعغغيخىا اعتباراتخاصة التيليا الػضيفية يع

 الحاؿفينطاـالتأديبفيالذخشةالسجنية.
السشرػصبزخكرةالس ذخ ِّعنػصي .9 السجة بانتياء التأديبية العقػبة بسحػ الدمصاتاإلدارية إلداـ

فيالقانػفكعجـتخؾسمصةتقجيخيةلمدمصاتاإلدارية اليجؼمغنطاـمحػكذلظألف ،عمييا
 .الجداءاتىػفتحبابالتػبةكمخاجعةالدمػؾالػضيفيكتجاركو

نتسشى .10 عمى األمغالس ذخ ِّع رجل العقػباتعمى تػقيع في التجرج مبجأ حدب،مخاعاة كتختيبيا
بالشز اإلجخاءالتأديبيالسػقععميو،كنػصيو كحدبخصػرة ارتكابيا التيتع السخالفة خصػرة
لحاالت كاضحة نرػص إقخار كحلظ كاحجة، لسخة الخاتب مغ كالخرع اإلنحار، تػجيو عمى

القػةكالدالحأثشاءتأديةرجلاألمغلسياموككاجباتكضي العسلفتوكذلظلحدغسيخاستخجاـ
 لمسرمحةالعامة.كتحقيًقا

ماكتصعيسيابعشاصخقزائية،ألف تعجددرجاتمجالذالتأديب،نػصيبزخكرةاألخحبشطاـ .11
الشطاـيرجرعغىحهالسجالذىػأقخبمايكػفمغىحهاألحكاـالقزائية،خاصةكأف  ىحا

 أثبتفاعميتو.
بػػػاألكامخالجكريػػػةكالكتػػػبالجكريػػػةكاألسػػػمػببيػػػافكاضػػػحلمسػضػػػفبػاجباتػػػوالػضيفيػػػة،كتدكيػػػجه .12

 األمثلفيإنجازاألعساؿالسػكمةإليوكذلظمغخالؿكتيباتترجرىاالدمصةالسخترة.
اليػػتعحت ػػىتػعيػػةالدػػمصاتالتأديبيػػة)خاصػػةالخئاسػػيةمشيػػا(بخسػػالةالتأديػػبالحقيقيػػةكأىػػجافيا .13

 كالتعدففيمػاجيةالسػضف.لالستبعادتحػليا
كحسايتػومػغأؼمدػاسأكإخػالؿ،إرساءكتثبيتدعائعالتطمعاإلدارؼفيمجاؿالػضيفةالعامػة .14

 بو.
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 تػ بحسج هللا وتؽفيقو
 يف هذا انعًم، فًا كاٌ يٍ تىفُق فًٍ اهلل، ويا كاٌ يٍ تقصري فًٍ َفسٍ وانشُطاٌ واهلل ينه بزاء" تُقْفِوُ ذْقَ أكىٌَ "أدعىا اهلل أٌْ

نكػفقجكفقشافيساأرادههللالشامغهللاأف نخجػ

 هذاَا اهلل( انذٌ هذاَا هلذا ويا كنا ننتهذي نىال أٌْ هللِ )احلًذُ


 يقؽل الُسد ِني:
ــــ
 
  رأت  "ق

ّ
ععــــا  فــــ   ف ــــا    كاــــا    ــــ كتــــار الر ــــالش ععــــا ال ــــافما منــــاإل   ــــر   فنــــا  ــــ   ــــر  إ 

 غلر كتابه". اا صحيح   كو  كتاب   هللا أ    ىال افما: هيه! أب

 
ى  
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 ـ.1999

 ـ.1997العدكخية،كميةشخشةدبي،الصبعةاألكلى،عاـد.جػدةحديغجياد،السحاكسات 

 ،د.خالجسسارةالدعبي،القػانػفاإلدارؼ،مكتبػةدارالثقافػةلمشذػخكالتػزيػع،عسػاف،الصبعػةالثالثػة
 ـ.1993عاـ

 د.خالػػجعبػػجالفتػػاحدمحم،الػسػػيطفػػيتأديػػبأعزػػاءىيئػػةالتػػجريذبالجامعػػاتكضػػباطالذػػخشة
 ـ.2009كع،السخكدالقػميلإلصجاراتالقانػنية،الصبعةاألكلى،عاـكالعامميغبالسحا

 د.رمزافدمحمبصيخ،السدئػليةالتأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعاـ،دار
 ـ.1999الشيزةالعخبية،القاىخة،عاـ

 فكػػخالجػػامعي،اإلسػػكشجرية،د.سػػعجالذػػتيػؼ،التحقيػػقاإلدارؼفػػينصػػاؽالػضيفػػةالعامػػة،دارال
 ـ.2013عاـ
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 ،د.سميسافالصساكؼ،القزاءاإلدارؼ،الكتػابالثالػث،قزػاءالتأديػب،دارالفكػخالعخبػي،القػاىخة
 ـ.1978عاـ

القزػػػاءاإلدارؼ،قزػػػاءاإللغػػػاء،دارالفكػػػخالعخبػػػي،القػػػاىخة، -
 ـ.1976عاـ

القػػاىخة،عػػاـالػػػجيدفػػيالقػػانػفاإلدارؼ،دارالفكػػخالعخبػػي، -
 ـ.1984

مبػػػادغالقػػػانػفاإلدارؼ،دارالفكػػػخالعخبػػػي،القػػػاىخة،الصبعػػػة -
 ـ.1966الثامشة،عاـ

 د.شػػخيفعبػػجالحسيػػجحدػػغرمزػػاف،تأديػػبالسػضػػفالعػػاـ،دارالشيزػػةالعخبيػػة،القػػاىخة،عػػاـ
 ـ.2011

 دارالشيزػػػةد.صػػػبخؼدمحمالدشػسػػػي،الشطػػػاـالتػػػأديبيألعزػػػاءىيئػػػةالتػػػجريذفػػػيالجامعػػػات،
 ـ.2012العخبية،القاىخة،عاـ

 ،د.صػػالحعمػػىعمػػػيحدػػغ،ضػػػساناتالدػػمصةالتأديبيػػػةلرػػاحبالعسػػػل،دارالجامعػػةالججيػػػجة
 ـ.2012اإلسكشجرية،عاـ

 ،د.عبجالعديػدعبػجالسػشععخميفػة،اإلجػخاءاتالتأديبيػةمبػجأالسذػخكعيةفػيتأديػبالسػضػفالعػاـ
 سكشجرية،بجكفسشةنذخ.دارالفكخالجامعي،اإل

الزػػػػساناتالتأديبيػػػػةفػػػػيالػضيفػػػػةالعامػػػػة،مشذػػػػأةالسعػػػػارؼ، -
 ـ.2003اإلسكشجرية،عاـ

السدػػئػليةالتأديبيػػةفػػيالػضيفػػةالعامػػة،دارالفكػػخالجػػامعي، -
 ـ.2010اإلسكشجرية،عاـ

ضػػػساناتالتأديػػػبفػػػيالتحقيػػػقاإلدارؼكالسحاكسػػػةالتأديبيػػػة، -
 ـ.2003بجكفدارنذخ،عاـ

 ـ.1964د.عبجالفتاححدغ،التأديبفيالػضيفةالعامة،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،عاـ 

 ،د.عبػػػػجالفتػػػػاحمػػػػخاد،السدػػػػئػليةالتأديبيػػػػةلخجػػػػاؿالقزػػػػاءكالشيابػػػػةالعامػػػػة،دارالفكػػػػخالجػػػػامعي
 ـ.1993اإلسكشجرية،عاـ

 ـ.2011فاؽ،غدة،عاـد.عبجالقادرجخادة،الشطاـالقزائيالفمدصيشي،مكتبةآ 
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مػسػػػعةاإلجػػخاءاتالجدائيػػةفػػيالتذػػخيعالفمدػػصيشي،السجمػػج -
 ـ.2009الثالث،مكتبةآفاؽ،غدة،عاـ

 ـ.1997د.عديدةالذخيف،مداءلةالسػضفالعاـ،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،شبعة 

 الشيزػةالعخبيػة،القػػاىخة،د.عرػاـزكخيػاعبػجالعديػد،حقػػؽاإلندػاففػيالزػبطالقزػائي،دار
 ـ.2001عاـ

 ـ.1987د.عمىأميغسميع،التأديبفيالذخشة،أكاديسيةالذخشة،القاىخة،سشة 

 ،د.عمػػىجسعػػةمحػػارب،التأديػػباإلدارؼفػػيالػضيفػػةالعامػػة،دارالثقافػػةلمشذػػخكالتػزيػػع،عسػػاف
 ـ.2004عاـ

 ،الصبعةاألكلى،داركائللمشذخ،عساف،عاـد.عميخصارشصشاكؼ،الػجيدفيالقانػفاإلدارؼ
 ـ.2003

 ـ1982د.ماجػػجراغػػبالحمػػػػ،القػػانػفاإلدارؼ،دارالسصبػعػػاتالجامعيػػػة،اإلسػػكشجرية،عػػػاـ–
 ـ.1992

القزػػػػػاءاإلدارؼ،دارالسصبػعػػػػػاتالجامعيػػػػػة،القػػػػػاىخة،عػػػػػاـ -
 ـ.1977

 القػػانيغ،دارالفكػخالعخبػي،القػاىخة،د.ماىخعبجاليادؼ،الذخعيةاإلجخائيةفيالتأديػب،أصػػؿ
 ـ.1986عاـ

 ،د.دمحمإبػػخاىيعالجسػػػقيعمػػى،ضػػساناتالسػضػػفالسحػػاؿلمتحقيػػقاإلدارؼ،دارالشيزػػةالعخبيػػة
 ـ.2011القاىخة،عاـ

 ـ.2012د.دمحمأبػضيفباشاخميل،الشطاـالتأديبي،دارالجامعةالججيجة،اإلسكشجرية،عاـ 

 ـ.1997سارة،القزاءاإلدارؼ،مصبعةالخنتيدي،غدة،عاـد.دمحمأبػع 

 عػاـ، د.دمحمماىخأبػالعشػيغ،قزػاءالتأديػبفػيالػضيفػةالعامػة،دارأبػػالسجػجلمصباعػة،اليػـخ
 ـ.2004

 ،ـ.1998د.محسػدأبػالدعػد،نطخيةالتأديبفيالػضيفةالعامة،دارالثقافةالعخبية،القاىخة 

 دعفيفػػي،مدػػئػليةالجكلػػةعػػغأعسػػاؿالدػػمصاتالعامػػةكقزػػاءالتأديػػب،بػػجكفد.مرػػصفىمحسػػػ
 ـ.2006دارنذخ،عاـ
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 د.مرػػػػصفىيػسػػػػف،السدػػػػؤكليةالتأديبيػػػػةلمسػضػػػػفالعػػػػاـ،مشذػػػػأةالسعػػػػارؼ،اإلسػػػػكشجرية،عػػػػاـ
 ـ.2010

 بخا،د.مميكػػةالرػػخكخ،سػػمصةالتأديػػبفػػيالػضيفػػةالعامػػة،مصبعػػةالجػػبالكؼ،الصبعػػةاألكلػػى،شػػ
 ـ.1984عاـ

 د.مشرػػػػرإبػػػخاىيعالعتػػػػـ،السدػػػئػليةالتأديبيػػػةلمسػضػػػفالعػػػاـ،الصبعػػػةاألكلػػػى،مصبعػػػةالذػػػخكؽ
 ـ.1984كمكتبتيا،عاـ

 د.نػفػػػافالعقيػػػلالعجارمػػػة،سػػػمصةتأديػػػبالسػضػػػفالعػػػاـ،دارالثقػػػاؼلمتػزيػػػعكالشذػػػخ،الصبعػػػة
 ـ.2007األكلى،عساف،عاـ

 ـ.2010لذالتأديب،دارالفكخالجامعياإلسكشجرية،عاـد.ىيثعحميعغازؼ،مجا 

 د.كحيػػجمحسػػػدإبػػخاىيع،حجيػػةالحكػػعالجشػػائيعمػػىالػػجعػػالتأديبيػػة،دارالعمػػعلمساليػػيغ،عػػاـ
 ـ.2008

 ،أ.إبخاىيعالسجني،الػجيدفيشخحقانػفالخجمةفيقػػػاألمػغالفمدػصيشية،غػدة،الصبعػةالثانيػة
 ـ.2015عاـ

 .أحسػػػػجرزؽريػػػػاض،الجخيسػػػػةكالعقػبػػػػةالتأديبيػػػػة،مكتبػػػػةالػفػػػػاءالقانػنيػػػػة،اإلسػػػػكشجرية،الصبعػػػػةأ
 ـ.2010األكلى،عاـ

 أ.أحسػػجعسػػخحسػػج،الدػػمصةالتقجيخيػػةلػػإلدارةكمػػجػرقابػػةالقزػػاءعمييػػا،أكاديسيػػةنػػايفالعخبيػػة
األمشية،مخكدالجراساتكالبحػث،الخياض،عاـ  .ـ2003لمعمـػ

 ـ.2010الؿأميغزيغالجيغ،التأديباإلدارؼ،دارالفكخالجامعي،اإلسكشجرية،عاـأ.ب 

 أ.ناصػػػخديػػػبسػػػميساف،الػػػػجيدفػػػيقػػػانػفالخجمػػػةفػػػيقػػػػػاألمػػػغالفمدػػػصيشية،غػػػدة،أكاديسيػػػة
األمشية،عاـ  ـ.2013فمدصيغلمعمـػ

 ديبيػػػػػة،مشذػػػػػأةالسعػػػػػارؼ،لػػػػػػاء.دمحمماجػػػػػجيػػػػػاقػت،أصػػػػػػؿالتحقيػػػػػقاإلدارؼفػػػػػيالسخالفػػػػػاتالتأ
 ـ.2000اإلسكشجرية،عاـ

اإلجػػػػخاءاتكالزػػػػساناتفػػػػيتأديػػػػبضػػػػباطالذػػػػخشة،مشذػػػػأة -
 ـ.1993السعارؼ،اإلسكشجرية،عاـ

الػػػػػجعػػالتأديبيػػػػػة،دارالجامعػػػػػةالججيػػػػػجة،اإلسػػػػػكشجرية،عػػػػػاـ -
 ـ.2007
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شػػػػػخحالقػػػػػانػفالتػػػػػػأديبيلمػضيفػػػػػةالعامػػػػػػة،مشذػػػػػأةالسعػػػػػػارؼ، -
 ـ.2006اإلسكشجرية،عاـ

 .السدتذار.عبجالػىابالبشجارؼ،العقػباتالتأديبية،دارالفكخالعخبي،القاىخة،بجكفسشةنذخ 

 السدتذػػار.مسػػجكحششصػػاكؼ،األدلػػةالتأديبيػػة،الصبعػػةالثانيػػة،مشذػػأةالسعػػارؼ،اإلسػػكشجرية،عػػاـ
 ـ.2003

 ات،بيػػخكت،الصبعػػةالثانيػػة،السدتذػػار.ىذػػاـقػػبالف،الجسػػتػركاليسػػيغالجسػػتػرية،مشذػػػراتعػيػػج
 ـ.1995عاـ

 الخسائل العسميةثالًثا:  
الحقػؽ، .2 كمية دكتػراه، رسالة العامة، الػضيفة في الزساناتالتأديبية البخ، عبج الفتاح عبج د.

 ـ.1978جامعةالقاىخة،ج.ـ.ع،سشة

اإلدارؼفد. .1 القزاء كمدتقبل اإلدارية الخرػمة سسيجانة، أبػ الشاصخ رسالةعبج يفمدصيغ،
 ـ.2009دكتػراه،دراسةمقارنة،جامعةعيغشسذ،ج.ـ.ع،عاـ

 ـ.1992د.عسخالذخيف،درجتالقرجالجشائي،رسالةدكتػراه،جامعةعيغشسذ،عاـ .3

د.مججؼمجحتالشيخؼ،قػاعجكإجخاءاتتأديبالسػضفالعاـ،رسالةدكتػراه،جامعةالسشرػرة، .4
 ـ.1997القاىخة،سشةدارالشيزةالعخبية،

جامعة .5 الحقػؽ، كمية دكتػراه، رسالة العاـ، لمسػضف التأديبية السدئػلية السمط، دمحمجػدت د.
 ـ.1967القاىخة،القاىخة،دارالشيزةالعخبية،عاـ

د.دمحمعسػػخيػػػنذالشجػػار،ضػػساناتكضػػػابطتأديػػبضػػباطالذػػخشة،معيػػجالبحػػػثكالجراسػػات .6
 ـ.2004تيخ،القاىخة،عاـالعخبية،رسالةماجد

رسالة - فمدصيغ، في الزساف كمبجأ التأديبي القخار فاعمية
عاـ القاىخة، العخبية، كالجراسات البحػث معيج دكتػراه،

ـ.2009
العامة،رسالةدكتػراه، .7 اإلدارة التأديبيةبيغالقانػفاإلدارؼكعمع الجخيسة د.دمحممختارعثساف،

 ـ.1971كميةالحقػؽ،جامعةعيغشسذ،القاىخة،ج.ـ.ع،عاـ

د.محسػدعبجالسشععفايد،السدئػليةالتأديبيةلزباطالذخشة،رسالةدكتػراه،جامعةأسيػط،عاـ .8
 ـ.2006
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 ـ.1976فىعفيفي،فمدفةالعقػبةالتأديبية،رسالةدكتػراه،جامعةالقاىخة،القاىخة،عاـد.مرص .9

معيج .20 ماجدتيخ، رسالة الفمدصيشي، القانػف في العامة الػضيفة مدىخ، الخحسغ عبج كليج د.
 ـ.2002البحػثكالجراسات،ج.ـ.ع،عاـ

ػضػػفالعػػاـ،رسػػالةماجدػػتيخ،دراسػػةأ.أمجػػججيػػادنػػافععػػاير،ضػػساناتالسدػػاءلةالتأديبيػػةلمس .22
 ـ.2007مقارنة،جامعةالشجاحالػششية،فمدصيغ،عاـ

السجنية .21 الخجمة قانػف ألحكاـ  كفًقا التأديبية كالعقػبات اإلجخاءات سيجك، أبػ جػدت عال أ.
 ـ.2012الفمدصيشي،رسالةماجدتيخ،كميةالحقػؽجامعةاألزىخ،غدة،عاـ

التأديبفيالػضيفةالعامةفيضػءأحكاـالقانػفالسرخؼكالفمدصيشي،أ.ناصخديبسميساف، .23
البحػثكالجراساتالعخبية، ،معيج لمتخبيةكالثقافةكالعمـػ الجكؿالعخبية رسالةماجدتيخ،جامعة

 ـ.2004عاـ

 السجالترابًعا: 

دراس .2 العامة، الػضيفة لمصبيبفي التأديبية السدئػلية بعمػشة، شخيفأحسج مجمةد. تحميمية، ة
اإلندانية،جامعةاإلسخاء،العجدالثالث،عاـ  ـ.2017اإلسخاءلمعمـػ

سشة .1 األكلى، الصبعة السفتػحة، القجس جامعة مشذػرات اإلدارؼ، القانػف شحادة، مػسى د.
 ـ.1996

العجد .3 تحميمية، بحثلجراسة الديتػنة، مجمة السػضفالعاـ، تأديب مدىخ، الخحسغ عبج كليج د.
 ـ.2013الدادس،عاـ

مخكدجشيفلمخقابة .4 السكمفيغبالزبطالقزائي، الجليلاإلجخائيلسشتدبيقػػاألمغالفمدصيشية
هللا، راـ لمبحػثكالجراساتاالستخاتيجية، الفمدصيشي السخكد القػاتالسدمحة، عمى الجيسقخاشية

 ـ.2010فمدصيغ،عاـ

 : القؽانيؼ والمؽائحاخامدً 
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ىالمالحق
 

 (1ممحق )
( مدؼ لئحدة العقؽبدات 9السخالفات النزدباطية لمزدباط وضدباط الردف واألفدخاد الدؽاردة فدي السدادة )

ذ الدؽزراء رقدػ وصشجوق الجداءات السالية السؽقعة عمى العدكخييؼ، قخار مجمدالتأديبية والنزباطية 
 :(م6212)( لدشة 659)

 عقؽبات أخخى  مجة العقؽبة العقؽبة السخالفة م

  أسبػعيغ ........ حبذ مخالفةاألكامخكالتعميسات 0

  أسبػع أياـ1 حجد التخددفيتشفيحاألكامخ 5

1 
التأخخعمىرفساستالـالػضيفةأك

 استالميا
  أسبػعيغ أسبػع حبذ

9 
تخؾالػضيفةقبلاتسامياكتدميسيالمخمف

  أسبػع أياـ1 حبذبجكفمػافقةالسدؤكؿ

  أسبػع أياـ1 حجد أثشاءالخجمةـالشػ 2

 خرعمجةالغياب نرفمجةالغياب حجد ايػم50ًبعغالػحجةلسجةأقلمغالغي 6

 خرعمجةالغياب نرفمجةالغياب حجد يـػ50أقلمغجازةلسجةتجاكزاإل 1

8 
معاممةاألفخادكغيخىعمعاممةخاليةمغ

 االحتخاـ
  أسبػع أياـ1 حجد

  أسبػع أياـ1 حجد التسارض 2

  أسبػعيغ أسبػع حجد التحقيخأكالحـأكالقجح 00

  أسبػعيغ أسبػع حجد اإلىانةأكالتيجيج 00

  أسابيع1 أياـ1 حجد عدكخيةأثشاءالعسلشخاؼأالذجاربيغ 05

  أسابيع1 أسبػعيغ حجد يحاءالبديطالزخبأكاإل 01

  أسبػعيغ أسبػع حجد الجس 09

  أسبػعيغ أسبػع حبذ تقجيعشكػػكاذبة 02

  أسابيع1 أسبػع حبذ الذيادةالكاذبةأماـالقائج 06

  أسبػعيغ ........ حبذ تػجيوالفاظمخمةباآلدابالعامة 01

 قجميةلسجةسشةأتأخيخ شيخيغ شيخ حبذتشاكؿالسدكخاتكالعقاقيخالصبية 08
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تخاماؿ"السحطػرة"األ
 نحاربالصخدإ شيخيغ شيخ حبذ لعبالقسار 02

  أسبػع أياـ1 حجد عجـاالعتشاءبالعيجةأكصيانتيا 50

 تغخيسوثسغالعيجة أسبػع أياـ1 حجد شيكل20فقجافالعيجةالتيتديجقيستيا 50

  ......... ......... نحارإ فقجافاليػيةأكالػثائقالعدكخيةاألخخػ 55

51 
شالؽالعياراتالشاريةفياألفخاحإ

 كالحفالت
  أسبػع أياـ1 حبذ

 مخالفاتالديخ 59

حجد
+
 انحار

  يـػ .........

52 
عجـأداءالتحيةالعدكخيةأكالتخاخيفي

 أدائيا
  أياـ1 يـػ حجد

    تشبيو ارتجاءأكانتحاؿرتبةغيخالختبةالحقيقية 56

  أسبػع أياـ1 حجد عجـاحتخاـمغيعمػهرتبة 51

58 
التجخيغفيالػحجاتأكاألماكغالعامة

 عشجارتجاءالدؼالعدكخؼ
 تأخيخأقجميةستةشيػر أسبػع ......... حبذ

 اإلىساؿ 52

 لجشةالتحقيقتتخؾإلى

 ارتيادالسحالتالسسشػعة 10

 حيازةالسػادالسسشػعة 10

15 
ـأشياءأكثخمغأخحأشياءأكاستال
 ةالسخرراتالسقخر

 مخالفةاآلدابالعامة 11

 عجـتدميعالشقصة 19

12 
زعاجفيإحجاثشغبأكفػضىأكإ

 األماكغالعامة

16 
كالخبطأؼمخالفةأخخػتزخبالزبط

 كحدغالشطاـالعدكخؼ
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 (6ممحق )
 ت التي تؽقع مؼ قبل لجشة الزباط:ججول تؽضيحي لبيان العقؽبا

 العقؽبة م
تؽقع العقؽبة 

 مؼ:
 التخفيف الترجيق

تسحى العقؽبة 
 بعج:

 نياءالشجبإ 0

 لجشةالزباط

ترجؽمغ
 الػزيخ

 تخففمغالػزيخ

 ثالثسشػات

5 
حت ىالتخؾفيالختبة

 سشتيغ
 مخكرسشتيغ

 التسحى اإلحالةإلىاالستيجاع 1

9 
الحخمافمغالعالكة
 الجكريةأكعالكةالقيادة

 ثالثسشػات

 االستغشاءعغالخجمة 2
ترجؽمغ

 الخئيذ

تخففمغ
 الخئيذ

 التسحى
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 جج

 (3) ممحق رقػ



 م

 العقؽبات            
 
 
 
 

 الرفة

 العقؽبات السؽقعة عمى الزباط وضباط الرف واألفخاد مؼ خالل مجمذ التحقيق
 عقؽبات عمى الزابط تتػ مؼ خالل مجمذ تحقيق يذكل بإقخار مؼ السدؤول بجون مجمذ

بيو
تش

 

إ
حار

ن
 

دػ 
ح

ى 
حّت

خيؼ
شي

 

دػ 
ح

ى 
حّت

يخ
ش

 

دػ 
ح

ى 
حّت

6
1 

 ايؽمً 

جد 
ح

ى 
حّت

3 
ؽر

شي
 

جد 
ح

ى 
حّت

يخ
ش

 

جد 
ح

ى 
حّت

6
1 

 ايؽمً 

جد 
ح

ى 
حّت

بؽع
أس

 

جد 
ح

ى 
حّت

3 
يام

أ
 

ذ 
حب

ى 
حّت

3 
ؽر

شي
 

ذ 
حب

ى 
حّت

يخ
ش

 

ذ 
حب

ى 
حّت

6
1 

 ايؽمً 

ية 
قجم

خ أ
أخي

ت
ى 

حّت
 سشة

ية 
قجم

خ أ
أخي

ت
ى 

حّت
حجة 6

 وا
رتبة

بة 
الخت

يل 
تشد

 

ختبة
ع ال

ند
 

جمة
الخ

ؼ 
 ع

شاء
ستغ

ال
 

 عقؽبات عمى ضباط الرف واألفخاد بحاجة إلى مجمذ مجمذ تحقيق عقؽبات عمى ضباط الرف واألفخاد ل تحتاج إلى
 نعػ نعػ نعػ  نعػ   نعػ     نعػ   نعػ نعػ نعػ الؽزيخ 1
   نعػ نعػ   نعػ     نعػ   نعػ  نعػ نعػ مجيخ عام الذخطة 6
      نعػ     نعػ   نعػ   نعػ نعػ قائج كتيبة 3
      نعػ     نعػ   نعػ   نعػ نعػ مجيخ إدارة 4
      نعػ     نعػ   نعػ   نعػ نعػ مجيخ دائخة 5
      نعػ     نعػ   نعػ   نعػ نعػ مجيخ وحجة 6
      نعػ     نعػ   نعػ   نعػ نعػ مجيخ شخطة محافعة 7
          نعػ       نعػ نعػ قائج سخية 8
          نعػ       نعػ نعػ رئيذ قدػ 9
          نعػ       نعػ نعػ مجيخ مخكد 12
         نعػ        نعػ نعػ قائج فريل 11
         نعػ        نعػ نعػ م. مجسؽعة في الحخاسة 16
         نعػ        نعػ نعػ م. مجسؽعة دوريات 13
         نعػ        نعػ نعػ مجيخ مخفخ 14
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 (4ممحق رقػ )

  ؽقيع العقؽبات وكيفية محؽ بعزيا:والؽاجبة لتججول تؽضيحي لبيان الذخوط اليامة 
 الذخوط الؽاجبة الرفة م
 الستغشاء عؼ الخجمة لزباط الرف واألفخاد فقط ويتػ مؼ خالل مجمذ تحقيق يذكل بقخار مؼ الؽزيخ الؽزيخ 1

 مجيخ عام الذخطة 2
 الحبذ وتأخيخ األقجمية وتشديل الختبة لمزباط بحاجة لسرادقة الؽزيخ. -1
 رتبة نقيب وجسيع ضباط صف واألفخاد.حّتى تؽقع العقؽبات عمى الزابط  -2

 يذتخط في السدؤول أن يحسل رتبة سامية. - قائج كتيبة 3
 يذتخط في الحدػ والحجد والحبذ لمزباط مرادقة مجيخ الذخطة. -
 رتبة نقيب بااضافة إلى جسيع ضباط صف واألفخاد.حّتى تؽقع العقؽبات عمى الزباط  -

 إدارةمجيخ  4
 مجيخ دائخة 5
 مجيخ وحجة 6
 مجيخ شخطة محافعة 7
 قائج سخية 8

 رئيذ قدػ 9 عؼ نقيب رتبيػيذتخط أن ل تقل 
 مجيخ مخكد 11
 يذتخط أن ل تقل رتبيػ عؼ مالزم. - قائج فريل 11

 م. مجسؽعة في الحخاسة 12 تؽقع العقؽبات عمى ضباط الرف واألفخاد فقط. -
 دورياتم. مجسؽعة  13
 مجيخ مخفخ 14

 مالحعات

 -تسحى العقؽبات عمى الشحؽ التالي:
 بعج انقزاء مجة سشتيؼ في حال تأخيخ األقجمية لمزابط. -
 بعج انقزاء مجة ثالث سشؽات في حال تشديل الختبة أو ندعيا لمزابط. -
 بعج انقزاء سشة في حالة تشديل الختبة لرف الزابط والفخد وىؽ في الخجمة العاممة. -
 في حال نداع الختبة قزاء مجة الخجمة العاممة السقخرة لمتخقية ليحه الختبة. -
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