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Résumé : 
              Les fonctionnaires exerçant 
au sein des institutions et 
administrations publiques sont 
soumis à un régime disciplinaire 
spécifique régie par l’ordonnance    
N° 06 / 03 portant le statut général 
de la fonction publique. 
 Les fautes commises par le 
fonctionnaire sont classées en 
quatre catégories, et de même sont 
classés les sanctions, dont l’autorité 
investie de pouvoir de nomination 
est souveraine de qualifier la faute et 
de prendre la sanction à l’encontre 
du fonctionnaire incriminé. Ce 
dernier bénéficie de certaines 
garanties disciplinaires lui assurant 
la protection contre l’abus de 
l’administration. 
 A travers cet article, nous 
estimons étudie et analyser le 
régime disciplinaire applicable aux 
fonctionnaires.  

 

 

   
     

 0603
 

     
    

     
    

  
   

   
    

 

     
   

  
 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
68 

 

        

      0603  

  
1

          

          

           

          

            

              

 

           





 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

410603

          

             

 



 – ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

69 

       fonctionnaire)(، 



 

 

         

 

 

 

 75            


2

 



 

         

            


3



           

 

        831    

           





  90          


4

 

 
5





            


6

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
70 

 34    12194  25 2012 

        

 
7

           

 

 

 

           

 

 

    42   0603      


8



          86  

         

 

 



99





89 

          

 

            

            

85 

            



 



 – ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

71 



 

 

 

 

 

          

 22

           

         

         



 

 

          



 



  19  20       

         



 



21 

   

222

          



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
72 

   
9

       
10

  

2021

         07308 

29092007 

 

          

          

           





 

 

0603
11

 

 

            

 

          

             

                



           

 

 

          

 



 – ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

73 



            

 

 



            



 





 

             

            

 



          

 





 



           

 

 

           
12

 

            

          





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
74 

163

48

 

 

           

 





            

 



           

 

          



               



 



 

          



 

 

 



 – ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

75 

          



 

 



         

163 

          

               

        

 

             



 

 

          


13



            

        160 185  

0603 

 

 
14



           



 



             



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
76 

 160   





            

 

 

  

 

         

           



           

 

1           

 

2

              

180

181 

3           

            

           

           

 

4           









 – ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

77 



           



 43  44        

 

 



         

 

 

 

          

            

 





 

          

     
15

     

             

   
16

       

          





 

         



 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
78 

1 

213

 

348

 

4 

             





 

          



 

          

   161      



 

 

         

          



 

 

 



           

 



 – ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

79 

 

 

 



 1651            

 

 







 

 

             



176 

 

            



1652 

 







 

           

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
80 

166

            

          

             



 

166

45 

 

            



 

         

         

 

 

 

           45 

1652

             



           

 

 

       171     







 – ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

81 



 

           





          






17

 

 170

           



 

 

 

 



173174 



          

           

 

 

 

 



     6          



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
82 





 

          

   

         



 

  




18

 

           



 

 

4344

0603



 


19



15



         

 



184 15

            

           



 – ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

83 

185


20

 

            

            

           

             

 

       2072    

              



  

          

 

         

0603
21

 

 

           



             

 

 

 167

  15

         

 

         

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
84 

15

           

 

 

           



             

 

 1682

15 

 



 

 

 




22

 

 

   169         

            

 

            

          



           

 



 – ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

85 

             

            



168134 

 

   172        

8

 

 

 

8



 

 

 

          

6512 

 

175
23



 

      67       



163

175





          

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
86 

          

          



 

 


24

25

941014011994

 

             

      25   8410  

14011984

3 

 

 

          

 



 

 

            



          





 



           

 



 – ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

87 





         

 

           

            

          

 

 

 
ألساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة المتضمن القانون ا، 2006یولیو  15المؤرخ في  06/03رقم  ـ األمر1

  .  16/07/2006، المؤرخة في )46(الرسمیة، العدد 

من نفس األمر صالحیة تعیین الموظفین إلى السلطة المخولة بمقتضى ) 95(ـ أعطى المشرع بموجب المادة 2
  .  القوانین والتنظیمات المعمول بھا

, الفقھ والقضاء في فرنسا صفة الموظف على مغتصب الوظیفةـ إلى جانب الموظف الفعلي أو الواقعي أنكر 3
ویراد بھ كل من أقحم نفسھ في الوظیفة دون صدور قرار بتعیینھ، مشروعا كان أو غیر مشروع، أو بسبب 

الوظیفة العامة دراسة مقارنة مع "عبد العزیز السید الجوھري،  :أنظر تفاصیللمزید من ال. انتھاء الوظیفة
  .    42، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د س ن، ص "لتشریع الجزائريالتركیز على ا

أولھما قضاء شاغل : والتي میز المشرع من خاللھا بین أمرین، 06/03رقم من األمر  84المادة  :ـ أنظر4
ھما إجراء ، والمحددة بسنة كاملة وذلك بالنظر إلى المھام المنوطة برتبتھ، وثانی"stage"الوظیفة لفترة تربص 

  . بالنسبة لبعض األسالك الوظیفیة "formation préparatoire"تكوین تحضیري 

كل تعیین في وظیفة لدى المؤسسات واإلدارات العمومیة یجب : "على أنھمن نفس االمر  ) 9(ـ نصت المادة 5
اسي یقوم علیھ یستفاد من النص أن شغور الوظیفة شرط أس". أن یؤدي إلى شغل وظیفة شاغرة بصفة قانونیة

  . التعیین بشكل قانوني في الوظائف العمومیة

  . 106السید الجوھري، المرجع السابق، ص عبد العزیز ـ 6

  . 2012ماي  3، المؤرخة في )26(الجریدة الرسمیة، العدد ـ 7

سلطة بین الترسیم كإجراء تتخذه ، 06/03من األمر رقم ) 4(میز المشرع  في الفقرة الثانیة من المادة ـ 8
  .    التعیین، والتثبیت كأثر قانوني ینجم عن الترسیم، مما ینبغي القول بضرورة التمییز بینھما

 29/09/2007المؤرخ في  07/308من المرسوم الرئاسي رقم " عقد العمل"الفصل األول بعنوان  :ـ أنظر9
  .30/09/2007في  ، المؤرخة)61(المتعلق بنظام األعوان المتعاقدین، الجریدة الرسمیة، العدد 

  . الرئاسي من نفس المرسوم )2(المادة  :ـ أنظر10

: من الباب الثاني بعنوان ،"واجبات الموظف: "من الفصل الثاني بعنوان) 54(إلى ) 40(المواد من  :ـ أنظر11
  .06/03 رقم من األمر" الضمانات وحقوق الموظف وواجباتھ"

  .  مرمن نفس األ 2الفقرة  )180(المادة  :ـ أنظر12
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ناھیك عن عدید التصرفات التي  ،ـ أي الواجبات التي یلتزم الموظف القیام بھا وتلك التي یمتنع عن القیام بھا13
  .یأتیھا الموظف، والتي تمس بمركزه كموظف، وتجعلھ عرضة للمتابعة التأدیبیة

صدور "، المعنوي "الموظفالفعل المرتكب من قبل "ـ یشكل الخطأ المھني جریمة تأدیبیة بأركانھا، المادي 14
تجریم الفعل المرتكب بمقتضى "، والشرعي "الفعل عن إرادة واعیة بغض النظر عن قصد اإلضرار من عدمھ

و یمكن تخلف الركن الشرعي في الجریمة التأدیبیة، كون المشرع عمد إلى ذكر األخطاء المھنیة ". نص القانون
، مما یعطى للھیئة المستخدمة سلطة تكییف األخطاء التي على سبیل المثال، ولم یحصرھا في أفعال محددة

  .تشكل جرائم تأدیبیة

  ،2006 ، )3(ط الجزائر،  ،، دار ھومة"تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري" ي،ـ كمال رحماو15
  :نقال عن ، 88ص 

Délpéré (F) ;’’ l’élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique ‘’ ; thèse, 
1969, paris , P131 , N° 72  

ـ 16  Essaid Taib; " les Garanties disciplinaires dans le statut de la fonction public "; 
Revue du conseil d'état; conseil d'état; Numéro spécial; "LE contentieux de la 
fonction public"; 2007; p 103.      

مال رحماوي، المرجع السابق، ص ـ ك17 154                                                                                     

من المرسوم  131و  130المحدد لكیفیات تطبیق المادتین  2004أفریل  12المؤرخ في  05ـ المنشور رقم 18
األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات المتضمن القانون  1985مارس  23المؤرخ في  85/59رقم 

وكذا اآلجال الواردة في  ،06/03رقم عتبار بتكییف الخطأ طبقا لألمر العمومیة، مع ضرورة األخذ بعین اال
  .نفس األمر

ـ الحرمان من 2.....العقوبات التكمیلیة ھي: " مكرر من قانون العقوبات على ما یلي )9(ـ نصت المادة 19
یتمثل : "من نفس القانون على أنھ 1مكرر  )9(ونصت المادة .....". قوق الوطنیة والمدنیة والعائلیةممارسة الح

ـ العزل أو اإلقصاء من جمیع الوظائف 1......الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة في
لمشرع الجزائري جعل من العزل یستفاد من النص أن ا....".  والمناصب العمومیة التي لھا عالقة بالجریمة

المعدل والمتمم لألمر  2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23وذلك بمقتضى القانون رقم  ،عقوبة تكمیلیة
  .المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو  8المؤرخ في  66/156

لمادة نص اوفقا لـ في النص بالفرنسیة لم یذكر مصطلح العقوبة فھل یفسر ذلك على أن العزل إجراء تأدیبي 20
   ؟184

 "Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'un licenciement ou d'une révocation  
..………".            

المؤرخ  ،1024المنشور الصادر عن المدیریة العامة للوظیف العمومي، تحت رقم  :ـ ألكثر تفاصیل أنظر21
  .  الذین أھملوا المنصب الوظیفيالمتضمن إجراءات إعذار الموظفین  21/12/1993في 

 ،مجلة مجلس الدولة، مجلس الدولة، الغرفة الثانیة ،009898، ملف رقم 20/04/2004ـ قرار مؤرخ في 22
  .143ص  ،2004 ،)5(العدد 

23  - Essaid Taib; op.cit; p 116. 

الغرفة الثانیة،  مجلة مجلس الدولة، مجلس الدولة، ،008041ملف رقم  ،18/03/2003ـ قرار مؤرخ في 24
  .  183ص  ،2004 ،)5(العدد 

    

  


