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 الملخص:      

، لة الت ديبيأةقد يرتكب الموظف العام أثناء حياته المهنية خطأ  ت ديبيأا ، يعر أه للم أائ     

أن هأأ ا  تصأة، يأأا حأال تدا تأه، تاوتوقيأ  الجأزاء المناسأأب مأ  قبأط ال أألطة الت ديبيأة الم 

العقأا  وال ط  الت ديبا، قد يشكط يأا نن واحأد م ال أة جزائيأة تعر أه للمتابعأة الجزائيأة 

   .جهاطبقا للتشري  الجنائا، سواء ارتكبت ه ه الم ال ة أثناء ممارسة وظائ ه أو خار

مأأ   174  أأا المأأاد ولمعالجأأة هأأ ه الو أأعية، تأأدخط المشأأر  الجزائأأر  مأأ  خأأ ل     

 ابيرالتأد المتضأأم  القأا ون األساسأأا العأام للوظي أأة العموميأة، ليحأأدد 03-06األمأر رقأ  

توقي أه  الواجب ات اذها تجاه الموظف ال   يكون محط متابعة جزائية، اسأيما اللجأوء الأ 

قأأف عأ  الو أ  القأا و ا للموظأف المويأديعنا للبحأ  ان تحليأط  أا هأ ه المأاد   تح ظيأا.

قأا ون   ال لطات التا تحوزهأا اادار  تجاهأه والحقأوق التأا يضأمنها لأه التح ظيا م  حي

 خ ل مد  الوقف التح ظا.

  .موظف عموما، متابعة جزائية، وقف تح ظا، خط  جزائا: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

An employee may, in the course of his professional career, commit 

disciplinary misconduct, and be subject to disciplinary procedure 

and to the application of the appropriate sanction by the competent 

disciplinary authority, if he is found guilty. However, such 

misconduct may constitute both a criminal offence under criminal 

law, whether it is committed in or outside the course of one’s duties . 

To deal with this situation, the Algerian legislator, to be defined 

under the provisions of Article 174 of Order No. 06-03 of 15 July 

2006 on the General Statute of the Public Service, measures to be 

taken against an official who is the subject of criminal proceedings, 

in particular by the use of the provisional suspension                 . 

                                                             
 المؤلف المرسل   *
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The analysis of this article proposes to examine the legal position of 

the employee servant prosecuted in relation to the powers of the 

administration in respect of him during the suspension period and 

the rights guaranteed to him by law. 

Keywords: Official public - Punitive follow-up- Stop my 

reservation- Criminal misconduct. 

 تمهيد:                              
، ائلة الت ديبيةقد يرتكب الموظف العام أثناء حياته المهنية خط  ت ديبيا ، يعر ه للم        

أن هأأ ا  وتوقيأ  الجأزاء المناسأأب مأ  قبأط ال أألطة الت ديبيأة الم تصأة، يأأا حأال تدا تأه، تا

العقأا  ومتابعأة الجزائيأة ال ط  الت ديبا، قد يشكط يأا نن واحأد م ال أة جزائيأة تعر أه لل

مكأأ  طبقأأا للتشأأري  الجنأأائا، عنأأدما ترتكأأب هأأ ه الم ال أأة أثنأأاء ممارسأأة وظائ أأه. كمأأا ي

مأط  أخطاء جزائية خ ل حياتأه ال اةأة )خأارل الوظي أة(، يمكنهأا أن تحالموظف ارتكا  

يأ  يكأون لهأا أثرعلأ  سأمعة المريا نن واحد وةف ال ط  الت ديبا، وها األخطأاء التأا 

ة خ قيأأأات الوظي أأأة وتنشأأأ  معهأأأا الم أأأ ولية الت ديبيأأأة للموظأأأف الأأأ  جا أأأب الم أأأ وليوأ

ط قأد ذلك أن حقأوق وواجبأات الموظأف ا تقتصأر يقأ  علأ  التزاماتأه المهنيأة بأ الجزائية.

موظأف تتعداه ال  حياته ال اةة، يح ب تعبيأر األسأتاذ مأومون، ا يأان الحيأا  ال اةأة لل

ومأأ  أجأأط ذلأأك، يأأان  ،1رض مأأرا الوظي أأة العموميأأة اوحياتأأه المهنيأأة يمكنهأأا أن تعأأ

الموظأف يتوجأب عليأه أن يتحلأ  ب ألو  ايأأر قابأط للعتأا ، ألن أ  سألو  يضأر بشأأرا 

ة الوظي أأة، ي أأتوجب تأأدخط ادارتأأه الم أأت دمة ا سأأيما عنأأدما يشأأكط هأأ ا ال أألو  م ال أأ

 جزائية خارل ال دمة.

لقضأائية ات الجزائيأة ت أتا بأه الجهأات ام  المعلوم أن الجزاء المتر  ع  الم ال        

ل أات الجزائية، ولما كا ت ه ه الجهات بحاجأة الأ  وقأت كأاا لجمأ  األدلأة عأ  تلأك الم ا

 أ  م تصأة بووالقيام بتكيي ها الجزائا. ي ا ه ه األثناء، يمك  أن ت مر الجهة القضأائية ال

لأأة، ت. ويأا هأأ ه الحاالموظأف المشأأتبه ييأأه تحأت الرقابأأة القضأأائية أو رهأ  الحأأبس الم قأأ

ظي أة المتضم  القا ون األساسأا العأام للو 03-06م  األمر رق   174الماد  وعم  بنا 

  تلجأأ  اادار  الم أأت دمة الأأ  توقيأأف الموظأأف تح ظيأأا الأأ  اايأأة ةأأدور حكأأ العموميأأة،

 جزائا  هائا.

واجأب ال ولمعالجة ه ه الو عية، تدخط المشر  الجزائأر  مأ  خأ ل تحديأد التأدابير      

 ات اذها تجاه الموظف ال   يكون محط متابعة جزائية.

نة سيوليو  16الم رخ يا  03-06م  األمر رق   174وله ا الغرض، تضمنت الماد       

را والمتضأأم  القأأا ون األساسأأا العأأام للوظي أأة العموميأأة، مأأا يأأ تا : ا يوقأأف يأأو 2006

 ءه يا منصبه.الموظف ال   كان محط متابعة جزائية ا ت مح ببقا

قيأف مأ  ( أمأهر ابتأداء مأ  تأاريخ التو6ويمك  أن ي ت يد خ ل مد  ا تتجأاوز سأتة )     

 اابقاء عل  جزء م  الراتب ا يتعدى النصف.

 وي تمر الموظف يا تقا ا مجمط المنح العائلية.    

لأأ  عويأا كأط األحأوال ا ت أوى و أعيته ااداريأأة تا بعأد أن يصأبح الحكأ  المترتأب     

 المتابعات الجزائية  هائيا ا. 
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 ي  المأوظ كمأا ينطبأ  أيضأا علأ  النا ينطب  عل  الموظف الدائ ،جدير بال كر، أن ه ا 

وم مأأ  المرسأأ 28المتربصأأي  يأأا اادارات والم س أأات العموميأأة، ذلأأك مأأا أكدتأأه المأأاد  

لأ  عمطبقأة ال   يحدد األحكام ال 2017 ويمبر سنة  2الم رخ يا  322-17التن ي   رق  

 59كمأا ينطبأ  بموجأب  أا المأادتي    .2المتأربا يأا اادارات والم س أات العموميأة

المأ رخ  308-07عل  األعأوان المتعاقأدي  ال ا أعي  للمرسأوم الرئاسأا رقأ   3منه 67و

مأار   31المأ رخ يأا  140 -22، المعدل بالمرسوم الرئاسا رق  2007سبتمبر  29يا 

 يأأف األعأأوان المتعاقأأدي  وحقأأوقه  وواجبأأاته  والعناةأأرالأأ   يحأأدد كي يأأات توظ 2022

اء لأيه ، سأوالمشكلة لرواتبه  والقواعد المتعلقأة بت أييره  وكأ ا النظأام التأ ديبا المطبأ  ع

  أثناء يتر  التربا أو بعد تثبيته .

الموجهأة  2016جأا  ا  19الم رخأة يأا  267وت كيدا عل  ذلك، أو حت المراسلة رقأ  

لأأوطنا اللوظي أأة العموميأأة وااةأأ ر اادار  الأأ  المأأدير العأأام ل مأأ   مأأ  المأأدير العأأام

المتضأم  القأا ون  03-06مأ  األمأر رقأ   174و 173ب صوص كي يات تطبي  المأادتي  

حأأأط الأأأ ي  كأأأا وا ماألساسأأأا العأأأام للوظي أأأة العموميأأأة، أن و أأأعية األعأأأوان المتعاقأأأدي  

ا رقأ  مأ  هأ ا المرسأوم )الرئاسأ 67الأ   59متابعات جزائية، ا تأت  طبقأا ألحكأام المأواد 

  (، ويقا لن س الكي يات ال اةة بالموظ ي  الم كور  يا المراسلة ا.07-308

 أأة المتضأأم  القأا ون األساسأأا العأأام للوظي 03-06مأ  األمأأر رقأأ   174يثيأر  أأا المأأاد  

ت االعمومية، أهمية البح  ع  الو   القا و ا للموظف الموقف تح ظيا مأ  حيأ  ال ألط

  مأأ  . وتتجلأأ  سأألطة اادارالتأأا تحوزهأأا اادار  تجاهأأه والحقأأوق التأأا يضأأمنها القأأا ون

التأا  تمتعها ب لطة تقديرية يا توقيف الموظف م  عدمأه  ب أبب المتابعأة الجزائيأةخ ل 

ا ا ون ييمأا ت مح له البقاء يا منصأبه، )المبحأ  األول(، ايأر أ هأا تبأ  مقيأد  ب حكأام القأ

بحقوقأه  ظي ية م  ادارته الم ت دمة سأواء تعلقأت بالتزاماتأه الوظي يأة أوي ا ع قته الو

 المادية واادارية )المبح  الثا ا(. 

 المبحث األول: سلطة االدارة في اللجوء للتوقيف التحفظي للموظف       

ساسا المتضم  القا ون األ 03-06م  األمر رق  174يترتب ع  اعمال  ا الماد         

 ت أمح وظي ة العمومية التوقيف ال ور  للموظف ال   كأان محأط متابعأة جزائيأة االعام لل

 ببقائه يا منصبه.

لموظأأف، وهكأ ا يأ ن اجأأراء الوقأف يعأد  تيجأأة مبامأر  للمتابعأة الجزائيأأة التأا تلحأ  ا     

 ا منصأبه،يأيالتوقيف التح ظا يقترن بالتالا بحالة المتابعة التا ا ت أمح للموظأف البقأاء 

 03-06مأأ  األمأأر رقأأ   174األمأأر الأأ   ينبغأأا تو أأيحه ا ط قأأا مأأ   أأا المأأاد  وهأأو 

وميأة يأا وااجتهاد القضائا لمجلأس الدولأة وكأ ا اجتهأادات المديريأة العامأة للوظي أة العم

 ه ا المجال.

قأا ون والمتضأم  ال 03-06مأ  األمأر رقأ   174يطبقا لنا ال قر  األول  مأ  المأاد       

لأأك ا وظي أأة العموميأأة، يوقأأف الموظأأف المتأأاب  جزائيأأا يأأورا اذا كأأان ذاألساسأأا العأأام لل

ضأأ  ي ي أمح لأه البقأاء يأا منصأبه، )ال أر  األول(، ولمأا كأان الوقأف اجأراء ادار  يا أه 

    ) ال ر  الثا ا(. لرقابة القا ا اادار 
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  ي فررلررا البقرراء  الفرررا األول: وقررف الموظررف بسرربب المتابعررة الجزائيررة الترري ال تسررم     

 منصبا
ا ا تثير و عية الموظف ال   ارتكب خط  جنائيا  رور  تو أيح حالأة المتابعأة التأ    

بعأأا الو أأعيات وكيأأف تتعامأأط اادار  مأأ   ت أأمح لأأه بالبقأأاء يأأا منصأأب عملأأه )أوا(،

  ال اةة ببعا يئات الموظ ي  ال ي  يتعر ون للتوقيف تح ظيا )ثا يا(.

ي منصرب التوقيف بالمتابعة الجزائية التري ال تسرم  للموظرف البقراء فرارتباط أوال:      

 عملا

جزائيأة ي حظ كثيرا م  رجال القا ون واادار  وجأود ةأعوبة يأا تعريأف المتابعأة ال     

ح يأأا لب أبب عأأدم وجأأود أ  تعريأأف لهأا يأأا أ   أأا قأأا و ا راأ  اامأأار  لهأأ ا المصأأط

تعلأأ  العأأام للوظي أأة العموميأأة، القأأا ون المبعأأا النصأأوص القا و يأأة )القأأا ون األساسأأا 

ة ن المتابعأأأ ه وم  خ ل العمط القضأائا يا أه يتبأي   بع قات العمط، القا ون...الخ(. اير

 محأدد  يأاة الم تصأة واليالجزائية تتمثط يا تلك ااجراءات المبامر  أمام الجهات القضائ

ليأه عد الأ   يرتكأب يعأ  يعاقأب قا ون ااجراءات الجزائيأة بغأرض متابعأة ومعاقبأة ال أر

 القا ون.                                                                 

 ترتب عنهأا ويا ه ا المجال، يتعي  القول بداية أ ه لي ت كط متابعة جزائية للموظف ي     

 ابعأاتة أن تكأون مأ  المتيأتوقيأف الموظأف عأ  العمأط، حيأ  يشأترط يأا المتابعأة الجزائ

متابعأأة التأأا ا ت أأمح لأأه البقأأاء يأأا منصأأبه. ولتبيأأان هأأ ا الم هأأوم يتعأأي  تحديأأد م هأأوم ال

البقأاء يأا  (، ث  التعرا ثا يا، ع  ماهية المتابعأة التأا ا ت أمح للموظأف1الجزائية أوا )

                                      (.                                                           2منصب عمله )

 المتابعة الجزائية مقترنة بتحريك الدعوى العمومية  -1

وهأط  يثار الت اؤل يا هأ ا المجأال حأول معريأة المأدلول مأ  المتابعأة الجزائيأة للموظأف،

تتحق  بمجرد ايدا  مكوى قضأائية  أده، أم يجأب تحريأك الأدعوى العموميأة  أده حتأ  

قدمأه ر الأ   تة المناسبة. ويا ه ا ااطار ياذا رجعنا للت  أييمك  ات اذ ااجراءات القا و ي

نطلأ  تلجزائيأة ا نا  ت   أن المتابعأة ي ة العمومية بش ن ه ا الم هوم ي المديرية العامة للوظ

ابتأأداء مأأ  تحريأأك الأأدعوى العموميأأة مأأ  طأأرا الجهأأات القضأأائية الم تصأأة أ  وكيأأط 

 المأ رخ يأا 10مأا أو أحه المنشأور رقأ  الجمهورية أو قا ا التحقي ، ح أب الحالأة، ك

ن   يأ ظي ة العمومية وااةأ ر اادار، الصادر ع  المديرية العامة للو2019جا  ا  16

دمة ة الم أت ا التوقيف التح ظا ب بب المتابعة الجزائية ، يت  ابتداء مأ  تأاريخ تلقأا الهيئأ

ا لأأدعوى العموميأأة،اخطأارا مأأ  الجهأأة القضأائية الم تصأأة بالشأأرو  ال علأأا يأا تحريأأك ا

   ابتداءويضيف المنشور، ا أما يا حالة عدم تلقيها اخطارا ب لك ، يان توقيف الموظف يت

لة رقأأ  مأ  تأاريخ علمهأا يقينأا بالمتابعأة الجزائيأة...ا.  و  أس الموقأف عبأرت عنأه المراسأ

 رقأ  الموجهة للمدير العام ل م  الوطنا، والمراسألة 2016جا  ا  19الم رخة يا  267

               الموجهة لوزير  التربية الوطنية.               2017يبراير  9الم رخة يا  09

وم  جهة أخرى، يان يتح التحقي  اابتدائا، وعلأ  الأرا  مأ  أ أه سأوا ي أاه  يأا       

ا ار  النيابة العامة حول جدوى المتابعة، يا أه ا يعأد بمثابأة متابعأة جزائيأة.  علمأا أن يأتح 

تحقي  اابتدائا قد يصدر ب مر م  النيابة العامة أو مبامر  م  طأرا الشأرطة القضأائية ال
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مأأأ  ق ا ل(، ويهأأأدا التحقيأأأ   17بعأأأد اخطارهأأأا بالم ال أأأة بواسأأأطة  مأأأكوى ) المأأأاد  

اابتدائا يا ه ه الحالة ال  الت كد م  ةحة الوقائ ، سواء تمأت مبامأرته مأ  قبأط  أباط 

ة وكيأط الجمهوريأة أو بمبأادر  مأ  هأ ا األخيأر، يعلأ   أوء الشرطة القضائية تحأت رقابأ

 تأأأائل التحقيأأأ  اابتأأأدائا يمكأأأ  وكيأأأط الجمهوريأأأة اخطأأأار الجهأأأات القضأأأائية الم تصأأأة 

 م  ق ا ل(. 36بالتحقي  أو المحاكمة للنظر ييها أو ي مر بح ظها  )الماد  

را طأادار  أو م  وهك ا، يان مجرد تقدي  مكوى أمام وكيط الجمهورية م  طرا ا     

لم تصأة االغير  د الموظف يكون اير كاا لقيام المتابعة الجزائية، ألن الجهة القضأائية 

 . 4قد ت مر بح ظ الدعوى أو تصدر أمرا ب ا وجه للمتابعة

أمأر بأ ا  وتبعا ل ا ، ولما كان التحقي  اابتأدائا قأد ينتهأا بح أظ الأدعوى أو بصأدور     

يأأأة   أأأير الأأأ   تقدمأأأه مصأأأالح المديريأأأة العامأأأة للوظي أأأة العموموجأأأه للمتابعأأأة، يأأأان الت

ب صأأوص المتابعأأة الجزائيأأأة يكأأون من أأأجما مأأ  مقتضأأيات العأأأدل و أأرورات حمايأأأة 

جزائيأة، الموظف. ذلك هو الت  ير ال   أعطاه  مجلأس الدولأة ال ر  أا لم هأوم المتابعأة ال

 30ئيأة ح أب  أا المأاد  يح به ي ن تحريك الدعوى العمومية وحأدها تشأكط متابعأة جزا

الأأ   يحأأدد حقأأوق وواجبأأات  1983جويليأأة  13المأأ رخ يأأا  364-83مأأ  القأأا ون رقأأ  

ا  مأكوى تيأد ي تبعد م  ه ا الم هوم مرحلة التحقي  اإلبتأدائا تثأر وب لك يهو  الموظ ي .

  5لدى وكيط الجمهورية.

ابأة تحريأك التحقيأ  بمث بينما يعتبر ايدا  مكوى م  الت سيس طريا مد يا أمام قا أا       

 .6للدعوى العمومية 

جأأوء ومأأ  مأأ ن هأأ ا الموقأأف، أن يجبأأر اادار  علأأ  أخأأ  الحيطأأة والحأأ ر عنأأد الل        

لتوقيف الموظف بداع  ارتكأا  م ال أة قبأط تحريأك الأدعوى العموميأة مأ  طأرا الجهأة 

ايأأة يتأأر  القضأأائية الم تصأأة، أل هأأا سأأوا تضأأطر الأأ  اعأأاد  ادماجأأه يأأا منصأأبه بعأأد  ه

  7التوقيف اذا ل  تحر  الدعوى الجزائية  ده.

 ليست كل متابعة جزائية تؤدي الى توقيف الموظف من منصب عملا -2
وظأف عل  الرا  م  ايا   ا قا و ا يو ح ماهية المتابعة الجزائيأة التأا ا ت أمح للم

 أة ة للوظية العامالبقاء يا منصبه، اا أن استقراء التو يحات التا تقدمها مصالح المديري

اء العموميأأة وبعأأا ااجتهأأادات ال قهيأأة والقضأأائية، تمكأأ  مأأ  اسأأت  ص أن اسأأتحالة بقأأ

ديأة  الموظف يا منصب عمله ب بب المتابعأة الجزائيأة تتحقأ  سأواء ب أبب ااسأتحالة الما

  للموظف يا حالة و عه تحت الرقابأة القضأائية التأا تمنعأه مأ  ممارسأة مهامأه أو رهأ

ثأر قت م  جهة، أو بغرض حماية المريأ  وسأمعة اادار  ومصأداقيتها مأ  األالحبس الم 

 ئا.ال   يرتبه بقاء الموظف يا منصب عمله ، ع و  عل   رور  حماية التحقي  الجنا

ميأأأة ويأأأا هأأأ ا المجأأأال، يأأأان ااسأأأتعا ة بت  أأأيرات المديريأأأة العامأأأة للوظي أأأة العمو     

الدولأأأة ) (، سأأأوا ت أأأمح لنأأأا باسأأأت  ص وااةأأ ر اادار  )أ( واجتهأأأادات مجلأأأس 

 المعياري  ال ي  عل   أساسهما يت  توقيف الموظف ب بب المتابعة الجزائية.

 حماية المرفق العام وسمعة االدارة ومصداقيتها معيار -أ

م المديريررة العامررة للوظيفررة العموميررة واالررر ح االداري: حمايررة المرفررق العرراموقررف 

 ، سببا لتوقيف الموظف تحفظيا.وسمعة االدارة ومصداقيتها
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ا يبغيأأة تتبنأأ  هأأ ا المعيأأار المديريأأة العامأأة للوظي أأة العموميأأة وااةأأ ر اادار ، وهكأأ 

والمتضأأم  القأأا ون األساسأأا العأأام  03-06مأأ  األمأأر رقأأ   174تو أأيح أحكأأام المأأاد  

لتا جزائية اللوظي ة العمومية ، اسيما ما تعل  بالشطر المتعل  بتو يح حاات المتابعة ال

،  ا ت أأمح للموظأأف البقأأاء يأأا منصأأب عملأأه، حأأددت المديريأأة العامأأة للوظي أأة العموميأأة

بموجأأأب مجموعأأأة مأأأ  المنامأأأير والمراسأأأ ت، اإلجأأأراءات ال اةأأأة بالنظأأأام التأأأ ديبا 

 .للموظ ي ، والتا تشمط حالة التوقيف التح ظا للموظف المتاب  جزائيا

مأ رخ يأا ال 10للوظي ة العموميأة، بموجأب المنشأور رقأ  يقد أيادت المديرية العامة       

والموجأأأه تلأأأ  م أأأير  المأأأوارد البشأأأرية يأأأا الم س أأأات واإلدارات  2019جأأأا  ا  16

العموميأأة، ورؤسأأاء م تشأأيات الوظي أأة العموميأأأة، تحأأت عنأأوان ا كي يأأة تطبيأأ  بعأأأا 

 لتأا توبأ أليعأال اتقأدير مأدى ارتبأاط ااإلجراءات ال اةة بالنظام الت ديبا للموظ ي ا. أن 

لطة يعررود للسررلطة التقديريررة لسررالموظأأف جزائيأأا مأأ  أجلهأأا ب أأمعة اادار  ومصأأداقيتها، 

ا ن أيقد أو حت ، يها التا تقدر مدى م ا  ال ط  ب معة اادار  ومصداقيتها. التعيين

مأا اذا  اجراء توقيف الموظف ا يت   بص ة نليأة، عنأد كأط متابعأة جزائيأة، اذ يعأود تقأدير

هأأا  أأت هأأ ه المتابعأأة ا ت أأمح ببقأأاء الموظأأف المعنأأا يأأا منصأأبه، الأأ  ال أألطة التأأا لكا

ةأأأ حية التعيأأأي  أو الت أأأيير، وذلأأأك بأأأالنظر الأأأ  طبيعأأأة األيعأأأال المن أأأوبة للموظأأأف 

و طأة بأه، أوخطورتها، ومدى ةلتها  بوظي ته أو ت ثيرها عليها أو تناييها مأ  المهأام المنو

  .8اقيتها، حت  ولو وقعت ه ه األيعال خارل مكان العمطم اسها ب معة اادار  ومصدا

تها التأأا تشأأكط م اسأأا ب أأمعة اادار  ومصأأداقيولتو أأيح المقصأأود مأأ  تلأأك األيعأأال      

علأأ  سأأبيط المثأأال ا الحصأأر،  حأأدد المنشأأوروالتأأا ت أأتدعا توقيأأف الموظأأف تح ظيأأا، 

   ذلك:لجزائية للموظف، ومالحاات التا ي توجب ييها التوقيف التح ظا عند المتابعة ا

 اذا كأأان الموظأأف رهأأ  الحأأبس أو تحأأت الرقابأأة القضأأائية التأأا تمنعأأه مأأ  ممارسأأة -ا 

 مهامه،

مس تاذا كا ت األيعال المن وبة ال  الموظف عل  درجة عالية م  ال طور ، أو  -

 ط،ب م  الهيئة الم ت دمة وممتلكاتها وأعوا ها، كاستعمال العنف داخط أماك  العم

 ثبت تزوير الموظف للوثائ  التا ت  عل  أساسها توظي ه، اذا -

ه اتأ ا الموظأف أو تزويأره وثأائ  اداريأأة ت أا الهيئأة الم أت دمة أو اسأأتعمال -

 المتعمد  للمزور منها،

 اذا ثبت تعاطا الموظف الرمأو  أو قيامأه ب أرقة أو  صأب واحتيأال أو اخأت   -

  9و بمناسبتها ا.أو تبديد أموال عمومية أثناء ممارسته لمهامه أ

لثا يأة علما أن الحاات الم كور  يا ه ا المنشور، يندرل بعضها  م  أخطاء الأدرجتي  ا

مأواد والثالثة وبعضها اآلخر يندرل  م  أخطاء الدرجة الرابعة والمنصوص عليها يأا ال

 . 03-06م  األمر رق   181ال   179م  

 معيار ارتكاب الخطأ الجسيم -ب

 ما: توقيف الموظف تحفظيا ال يجب أن يتم اال اذا ارتكب خطأ جسيموقف مجلس الدولة

دي أمبر  10ةأدر بتأاريخ  180800لأه رقأ   وبه ا الصدد أو ح مجلس الدولأة يأا قأرار

موظأف )أسأتاذ جأامعا( مأ  بمناسبة ال صط يا ااستئناا المريو  م  طأرا  2020،10

حكأ  المحكمأة ااداريأة التأا  جامعة الواد ، ت  توقي ه تح ظيا ب أبب متابعأة جزائيأة،  أد
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حكمت بريا دعواه لعدم الت سيس، ملتم ا الغاء الحكأ  الم أت  ف وتبطأال قأرار التوقيأف 

 –التح ظا المت    ده، جاء ييه: ا حي  أن القرار التح ظا الصادر ع  الم ت  ف عليأه 

حالررة  . فررالتوقيف ال يكررون يال فرريجأأاء م ال أأا للقأأا ون وتجأأاوز لل أألطة -جامعأأة الأأواد  

. يالتوقيف ا يمك  ات اذه بص ة نلية عند كط متابعة جزائية، ارتكاب الموظف خطأ جسيما

ويعود ذلك ال  طبيعة األيعال وخطورتها ومدى ةألتها بالوظي أة أو ت ثيرهأا عليهأا. وهأا 

الحالة اير المتوير  يا قضأية الحأال، ممأا يجعأط القأرار المطعأون ييأه جأاء مشأوبا بعيأب 

ون وتجاوز ال ألطة وهأو ايأر م أبب ت أبيبا كاييأا. ).....( ل سأبا  المأ كور  م ال ة القا 

أعأأ ه، يتعأأي  الغأأاء الحكأأ  الم أأت  ف والقضأأاء ب لغأأاء المقأأرر المتضأأم  توقيأأف الموظأأف 

 الماد  والمعنو  ال ح  به.ا. وتدماجه يا منصب عمله م  منحه تعويضا ع  الضرر

اد مجلأس لمديريأة العامأة للوظي أة العموميأة واجتهأوا ط قأا مأ  ت  أيرات ا وهك ا،        

والشأت   الدولة ، يان الجأنح الب أيطة التأا قأد يرتكبهأا الموظأف، مثأط قضأايا الن قأة وال أب

رهأا وم ال ات قا ون المرور، ها قضأايا ا يترتأب عنهأا توقيأف الموظأف  ظأرا لعأدم ت ثي

ترتأب مثأط هأ ه الحأاات ا يعل  سير المري  وسمعته، وبالتالا يان متابعأة الموظأف يأا 

جأراء  اذ أ  اعنها توقي ه، كما أن الحك  الصادر يا مثط ه ه الم ال ات ا يقيد اادار  بات

 ت ديبا.

 ثانيا: بعض الوضعيات الخارة ببعض الموظفين       

شأأغط يثأأور الت أأاؤل حأأول كي يأأة التعامأأط مأأ  و أأعية الموظأأف المتأأاب  جزائيأأا الأأ   ي     

( أو 3( والموظأف المنتأد  لممارسأة مهمأة ا ت ابيأة )2( أو وظي أة عليأا )1)منصبا عاليا 

 (.4المو و  تحت الرقابة القضائية )

من  توقيف الموظف الذي يشغل منصبا عاليا مقترن بطبيعة وجسامة األفعال المتابع -1

 أجلها

 عأةب صوص الموظف الأ   يشأغط منصأبا عاليأا والمتأاب  جزائيأا يأان توقي أه مأرتب  بطبي

عموميأأة وج أامة األيعأأال المتأاب  مأأ  أجلهأا، ذلأأك مأا أو أأحته المديريأة العامأأة للوظي أة ال

عنمأأا أو أأحت أن ا ابقأأاء أو عأأدم ابقأأاء  الموظأأف الأأ   يشأأغط  11وااةأأ ر اادار ،

  لمتاب  ممنصبا عاليا قيد ال دمة وهو متاب  جزائيا، يتوقف عل  طبيعة وج امة األيعال ا

ه أثنأاء لأك األيعأال تشأكط خطأ  مهنيأا ج أيما لأه ع قأة بوظي تأه وارتكبأأجلها، ياذا كا أت ت

امأه يأأا ممارسأته لمهامأه أو تأ ثر علأ  وظي تأه، يا أه يتعأي  علأ  اادار  حينئأ ، ا هأاء مه

ن المنصأأب العأأالا وتوقي أأه تح ظيأأا يأأورا يأأا رتبتأأه األةأألية، وا ت أأوى و أأعيته الأأ  أ

 توبأ  مأأ  ة  هائيأا. أمأأا اذا كا أت األيعأال التأأايصأبح الحكأ  المترتأأب عأ  المتابعأة الجزائيأأ

 ا المنصأبدار  مأا اذا كأان باإلمكأان ابقأاءه يأ ت ذات ع قة بالوظي ة، ييعأود لأإأجلها لي

 العالا أو ا هاء مهامه، ح ب ما تقتضيه  رورات المصلحة ا. 

وظيفة عليا، مرتبط بالمحافظرة علرى مصرال  المؤسسرة  توقيف الموظف الذي يشغل -2

 االدارة أو الهيئة التي ينتمي اليها أو

أمأا ب صأأوص الموظأأف الأ   يشأأغط وظي أأة عليأا، والأأ   يقأأ  علأ  عاتقأأه واجأأب التحلأأا 

ب لو  يناسب أهمية المهام الموكلة له واامتنا  ع  أ  موقف مأ  مأ  ه أن يشأوه كرامأة 

وجأأب  . ي أأا حالأة مأأا اذا وجهأأت لأه أيأأة تهمأة خأأ ل تحقيأ  قضأأائا12المهمأة الم أأند  لأه 

يا حالة ما اذا كا ت الوقائ  المته  بهأا قأد  -اخطار سلطته ال لمية يورا، التا يتعي  عليها 
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، اجأأراء تحقيأأ  ادار  للتحقأأ  مأأ  حقيقتهأأا  -ارتكبأأت لأأدى ممارسأأة وظائ أأه أو بمناسأأبتها 

  13وتحديد م  وليته وتبليغ  تائل التحقي  ال  ال لطة القضائية الم تصة.

  يشير ةراحة ال  اجراء توقيف الموظأف الأ  ا 6ان  ا الماد  وا ح م  ذلك، يان ك

لمعنيأة اكان محط متابعة جزائية، اا أن واجب المحايظة عل  مصالح الم س ة أو اادار  

، تمامأيا مأ   14م    س المرسأوم يقتضأا ات أاذ اجأراء الوقأف  7ال    صت عليه الماد  

ويتعأي  حينئأ  التصأرا  15لوظي ة العموميأة،الت  ير ال   أعطته مصالح المديرية العامة ل

 .معه ح ب   س ااجراءات المعمول بها م  مااط المنصب العالا

 وضعية الموظف المنتدب لممارسة مهمة انتخابية -3

وب صأأوص و أأعية الموظأأف المنتأأد  لممارسأأة مهمأأة ا ت ابيأأة والأأ   تأأ  توقي أأه ب أأبب 

 تأأدا  دارتأأه الم أأت دمة الغأأاء قأأرار ااتعر أأه لمتابعأأة جزائيأأة، يا أأه يتعأأي  بدايأأة علأأ  ا

ث  توقي ه  لشغط مهام ا ت ابية يور توقي ه ع  ممارستها، وتعاد  ادماجه يا رتبه األةلية،

جنأة تح ظيا الأ  اايأة ال صأط النهأائا يأا المتابعأة الجزائيأة قبأط عأرض و أعيته علأ  الل

ا يألعموميأة عامأة للوظي أة ااادارية المت اوية األعضاء. ذلك ما تبنتأه مراسألة المديريأة ال

 . 16رسالة لها ال  رئيس م تشية الوظي ة العمومية لواية وهران 

 وضعية الموظف الموضوا تحت الرقابة القضائية -4

ة قأد يو أ  الموظأف المتأاب  جزائيأا تحأت الرقابأة القضأائية مأ  طأرا ال ألطات القضأأائي

ن بقأاء الموظأف يأا منصأب ، وها الو عية التا ا تحأول مأ  حيأ  المبأدأ دو17الم هلة

 10 المنشأور رقأ عمله، اا اذا كا ت الرقابأة القضأائية تمنعأه مأ  ممارسأة مهامأه، ح أب 

 والم كور أع ه. 2019جا  ا  16الم رخ يا 

وهك ا، ي  ه م  اير الضأرور  وقأف الموظأف الأ   يو أ  تحأت الرقابأة القضأائية قبأط 

جأراءات م  قا ون اا 2مكرر  125للماد  ةدور قرار  هائا بري  الرقابة القضائية طبقا 

 ون مأ  قأا 3مكأرر  125الجزائية، أو ةأدور قأرار بأ ا وجأه للمتابعأة طبقأا لأنا المأاد  

 اجأراء اااجراءات الجزائية أو ةدور حك  بالبراء  م  القضاء الجنائا، اذا كأان  هأ ا ا

عتهأأا يأأر  مأأ  حيأأ  طبييحأأول دون التحاقأأه بعملأأه، اا اذا كا أأت األيعأأال المن أأوبة لأأه خط

رقأ  ر وتمس ب معة اادار  ومصأداقيتها، ا سأيما تلأك األيعأال الأوارد ذكرهأا يأا المنشأو

الصأأأادر عأأأ  المديريأأأة العامأأأة للوظي أأأة العموميأأأة  2019جأأأا  ا  16المأأأ رخ يأأأا  10

 أأأ  بالج أأأامة ح أأأب رأ  مجلأأأس وااةأأأ ر اادار ، أو اذا كأأأان ال طأأأ  المرتكأأأب يت

 . 18الدولة

 فرا الثاني: الوقف اجراء اداري يخضع لرقابة القاضي االداريال      

تضأأم  جنائيأأة، ي الوقأف تجأأراء يت أ  تجأأاه الموظأف الأأ   يرتكأب م ال أأة ت ديبيأة أو       

قائأه بتستبعاده م قتا ع  منصب عمله بهدا حماية المري  مأ  احتمأال أيأة عرقلأة ي أببها 

ثارهأا، نجزائيأا أو التأ ثير علأ  األدلأة أو يا منصبه عل  ح   سير المصلحة اثر متابعتأه 

 ه هأوم  م ن ذلك ت هيط المتابعأات التأا تأت  تجأاه هأ ا الموظأف، ألن بقأاء الموظأف يأا 

                                                                           19الحالة قد يلح  الضرر ب معة اادار  ا يمك  تصحيحه.

والمتضأأأم  القأأأا ون  03-06مأأأ  األمأأأر رقأأأ   174ط علأأأ  أحكأأأام المأأأاد  ي أأأتند هأأأ ا الحأأأ

األساسا العام للوظي ة العمومية.ا. يوقف يورا الموظف ال   كان محط متابعأة جزائيأة ا 
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ت أمح ببقائأه يأأا منصأبه )...( ويأأا كأط األحأأوال، ا ت أوى و أأعيته ااداريأة اا بعأأد أن 

 ية  هائياا. يصبح الحك  المترتب عل  المتابعة الجزائ

ه الموظأف وا ط قا م  ه ا النا يتعي  بداية التعرا عل  طبيعة ااجراء المت   تجا     

 المتاب  جزائيا )أوا( وخضو  ه ا ااجراء للرقابة القضائية )ثا يا(.

 أوال: الوقف اجراء اداري      

ابعأأه ويتميأأز بط(، 1يكت أا الوقأأف طابعأأا اداريأا تت أأ ه ال أألطة التأا تملأأك سأألطة التعيأي )

                                                    (.                                                     2التح ظا والم قت )

 التعيينتملك سلطة الوقف اجراء اداري تتخذه السلطة التي  -1

ة أو م ال أة ت ديبيأالوقف تجراء تح ظا ذ  طاب  ادار  يت   تجاه الموظأف الأ   يرتكأب 

علأ   جنائية وتت  ه ال لطة التا تملأك سألطة التعيأي  بعأد تقأدير ج أامة ال طأ  وخطورتأه

داريأأأة المصأألحة، وهأأو ا يكت أأا طابعأأا ت ديبيأأا وتت أأ ه اادار  دون استشأأار  اللجنأأة اا

 ات المت اوية األعضاء. ولما كأان الوقأف مأ  طبيعأة ايأر ت ديبيأة، يهأو ا ي ضأ  للضأما

 لأفعل  الم ديبية المقرر  للموظف كمبدأ عام، وا اإللتزام بتمكي  المعنا م  اإلط  الت 

 . 20وتمكينه م  الديا  ع     ه 

 ت أأتمد سأألطة توقيأأف الموظأأف مأأ  الصأأ حيات التقليديأأة لل أألطة ال أألمية، وح أأب      

لأك، ذ تجتهاد قضائا ثابت، يعود لل لطة الم هلة، عندما تأرى أن مصألحة اإلدار  تقتضأا

ل صأط يأا تبعاد الموظف المتاب  جزائيا أو ت ديبيأا م قتأا عأ  ممارسأة وظي تأه، تلأ  اايأة ا

. ويأا هأأ ا ااطأار يأان ال أألطة التأا تملأك ةأأ حية التعأي  يمكنهأا ات أأاذ 21قضأيته  هائيأا

اذا تويرت الشروط الضرورية ل لك. ت كد هأ ا الأرأ  يأا القأرار الصأادر   22قرار الوقف

) قضية   ر(  د مأدير   1985وان ج 01الم رخ يا  39742 ل  رق ع  المجلس األع

، عندما ريا الطعأ  الأ   تقأدم بأه الطأاع   أد قأرار  23الثقاية والتربية لواية الجزائر

لأأ  عتوقي أأه م قتأأا، مصأأرحا ا أن م أأ ولية اادار  المريقيأأة، قأأد تأأدي  بهأأا حرةأأا منهأأا 

 أأد موظ يهأأا، م ولأأة لهأأا بعنأأوان مصأألحة المريأأ  عنأأد ااقتضأأاء، ات أأاذ ااجأأراءات 

لموظأف، سلطتها. ومت  ةدر منها قرار باابعاد الم قت ع  الوظي ة لغاية البت يا أمر ا

 اعتبر ه ا األمر  م  ة حياتها.....ا. 

يقأة علما أن قرار التوقيأف تت أ ه ال ألطة الم هلأة بموجأب قأرار أو مقأرر ح أب طر      

ة أمأهر، حديد مد  الوقف التأا ا ينبغأا أن تتجأاوز سأتتعيي  الموظف، يحدد ييه اسيما، ت

ة بأة العامأوتاريخ بداية سريان قرار أو مقرر التوقيف وال    يكون امأا تأاريخ اخطأار النيا

ابعأة، مة بالمتبالمتابعة الجزائية أو ابتداء م  تاريخ العل  اليقي  مأ  طأرا اادار  الم أت د

د  يأا الأ   يتقا أاه المعنأا طيلأة المأد  المحأدأيضا تحديد الجزء مأ  الراتأب  كما يتضم 

بأط ققرار أو مقأرر التوقيأف والأ   ا ينبغأا أن يتعأدى  صأف الراتأب الأ   كأان يتقا أاه 

 . 24توقي ه 

    الوقف اجراء تحفظي ذي طابع مؤقت – 2

 با، يا أهلما كان الوقف اجراءا تح ظيا يت   يورا لصالح المري ، ويكت ا طابعا اير تأ دي

 العموميأة ويت  ات اذه بعد تحريك الدعوى .ات اذه يورا م  مراعا  طابعه الم قت)أ(يتعي  

.) ( 

 الهدف من التوقيف التحفظي للموظف -أ
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 يهدا الوقف ال  تستبعاد الموظف م قتا مأ  منصأب عملأه حتأ  ا يت أبب حضأوره يأا

ار  م اادأ ها تلز 03-06م  األمر رق   174عرقلة سير المري . ووا ح م   ا الماد  

ا منصأبه يأا يورا للموظف اذا كا ت المتابعة الجزائية ا ت أمح لأه بالبقأاء بالوقف التح ظ

قأاء يأا ت أمح للموظأف الب وذلك حماية للمري  وسمعته م  مراعا  م هوم المتابعة التأا ا

 دار . يبق  متروكا لل لطة التقديرية لإمنصبه ال   

جنائية يأا  الموظف المته  بارتكا  م ال ة ت ديبية أويالوقف اجراء م قت يت   تجاه       

مأ   ا تظار ال صط يا و عيته اادارية بعد بصدور حك  قضائا  هائا. ولما كأان الوقأف

 طبيعة م قتة، يا أه ا يصأح وقأف الموظأف لمأد  ايأر محأدد ، يهأو يتوقأف يأا أيأة لحظأة

   .25بمجرد أن ت صط ال لطة القضائية يا األمر بحك   هائا

ضأاء عأاد  الموظأف الأ  منصأب عملأه بعأد ا قا ايا   ا قا و ا يلزم اادار  ب وي      

ضأأائا  هأائا يكأأون مأد  محأأدد ، يأان حالأأة الوقأف تبقأأ  م أتمر  الأأ  اايأة ةأأدور حكأ  ق

 تثناء عأ المقضا به، أ  بعد استن اذ كاية طرق الطع  القا و ية. واس حائزا لحجية الشاء

ب ة العامأأأة للوظي أأأة العموميأأأة وااةأأأ ر اادار ، بموجأأأهأأأ ه الحالأأأة، أيأأأادت المديريأأأ

ال  امكا ية عرض الموظأف المعنأا  201626جا  ا  19الم رخة يا  267المراسلة رق  

                                      عل  اللجنة اادارية المت اوية األعضاء لل صط يا و عه الت ديبا، عندما:     

 ا   يا حقه عل  م توى المجلأس القضأائا حتأ  ولأو كأان هأبراءيكون الحك  ةادرا بال -

 لمتابعأاتاالحك  محط طع  أمام المحكمة العليا. وذلك اعتبارا لطأول المأد  التأا ت أتغرقها 

                                                                                                            القضائية وال صط النهائا يا القضية.                                       

ال تشأكط تت  ادا ة المعنا عل  م توى الدرجة الثا ية لكأ  مأ  وقأف التن يأ  مأ  أجأط أيعأ -

                                           خط  مهنيا .                                                              

المهأأام بتأت  ادا أأة المعنأأا علأأ  م أأتوى الدرجأأة الثا يأة ب يعأأال لي أأت لهأأا ع قأأة مبامأأر   -

 الم ند  له أو اذا وقعت خارل أماك  العمط. 

لأدعوى اير أ ها أكأدت مأ  جهأة أخأرى، أ أه طبقأا لمبأدأ اسأتق لية الأدعوى الت ديبيأة عأ  ا

لرا  مأ    أسا  ال ط  المهنا بأاالجزائية، ع  ح  اادار  يا متابعة الموظف ت ديبيا عل

                                         تبرئته جزائيا.                                                           

 ب تاريخ احتساب توقيف الموظف

ه، يثير اجراء الوقأف التح ظأا للموظأف بعأا الم أائط المتصألة باحت أا  تأاريخ توقي أ  

حريك تعليه يقها وقضاء أن الموظف يوقف ب بب المتابعة الجزائية بعد  لم تقرحي  م  ا

كوى مأالدعوى العمومية م  طرا الجهات الم ول لها ذلك. وا يت  توقي ه بمجأرد ايأدا  

 مامأ  هأ الدى الجهة القضائية، سواء م  اادار  التا ينتما اليها أو م  طرا الغيأر. ويت

تا عبرت ية العامة للوظي ة العمومية وااة ر اادار ، والالموقف م  اجتهادات المدير

 دارات والم س أأات المعنيأأةالمنامأأير والمراسأأ ت الموجهأأة لأأإ عنهأأا عبأأر مجموعأأة مأأ 

 . 03-06بتطبي  أحكام األمر رق  

الصأأادر عأأ  المديريأأة العامأأة للوظي أأة  10ويأأا هأأ ا ااطأأار أو أأح المنشأأور رقأأ        

"  وال أأالف ذكأأره، أن 2019جأأا  ا  16دار  الصأأادر بتأأاريخ العموميأأة وااةأأ ر اا

التوقيف ب بب المتابعة الجزائية يت  ابتأداء مأ  تأاريخ تلقأا الهيئأة الم أت دمة اخطأارا مأ  

الجهأة القضأائية الم تصأة، بالشأرو  ال علأا يأا تحريأك الأدعوى العموميأة، أمأا يأا حالأة 
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  ابتأداء مأ  تأاريخ علمهأا يقينأا بالمتابعأة عدم تلقيها اخطارا ب لك، يأان توقيأف الموظأف يأت

الجزائية، وليس م  تاريخ ايدا  الشأكوى  أد الموظأف، سأواء مأ  طريهأا أو مأ  طأرا 

الغير اذ أن ه ه الشكوى قد تح ظ م  قبط الجهة القضائية الم تصة ،ا ت أاء وجأه الأدعوى 

 .27" أو المتابعة

يس مأ  بليغ الموظف بمقرر الوقف ولعلما أن سريان الوقف يح ب ابتداء م  تاريخ ت     

   28تاريخ تحريك الدعوى العمومية.

 ثانيا: اجراء الوقف يخضع لرقابة القاضي االداري       

ان عر أة عل  قرار م أبب واا كأ مار  أن قرار الوقف التح ظا يت  ات اذه بناءلإ       

لصأادر عنهأا ا 10لمنشور رق  لغاء، ذلك ما أكدته المديرية العامة للوظي ة العمومة يا الإ

ار ، أن الوقف التح ظا للموظأف ب أبب متابعأة جزائيأة يت أ  بقأر2019جا  ا  16بتاريخ 

 3بأة ) ص م بب م  اخطاره ب لك كتابيا م  مراعا  ااجراءات والتدابير الت ديبيأة المطلو

ريخ تأاالصأادر ب 180800م  المنشور(. و  س الموقف تبناه مجلس الدولة يا القرار رق  

 .29، ويا ذلك  ما ة أوير للموظف 2020دي مبر  10

لوا ح أ أه ويا ه ه الحالة، يثار الت اؤل حول امكا ية الطع  يا قرار الوقف، يم  ا      

لطعأ  الما كأان قأرار التوقيأف مأ  طأاب  ايأر تأ ديبا يا أه ا يمكأ  الطعأ  ييأه أمأام لجأان 

يحمأأأط طابعأأا اداريأأا وي أأتويا علأأأ  ال اةأأة بأأالموظ ي ، ولكأأ  ولمأأأا كأأان هأأ ا القأأرار 

، يأأان الطعأأ  ييأأه أمأأام الجهأأات القضأأائية أثأأار جأأدا يقهيأأا 30مواةأأ ات القأأرار اادار 

 وقضائيا.

بأه  يح ب اجتهاد قضائا ساب ، يان القرار يكأون ايأر قابأط للطعأ ، ذلأك مأا قضأ        

 قضية ل. م ) 1982جويلية  10الم رخ يا  24316المجلس األعل  بموجب القرار رق   

موظأف  د وزير العمران والبناء( وال   ةرر بمقتضاه ا م  المقرر قا و ا أن ايقأاا ال

م مأأ  القأأا ون العأأا 56و 55و 54عأأ  عملأأه ا يشأأكط عقوبأأة ت ديبيأأة ح أأب م هأأوم المأأواد 

ف، ومأ  للوظي ة العمومية اا أ ه يعتبر تدبير ابعاد م  الوظي ة ير أه سألو  هأ ا الموظأ

مأأام أمكأأ  ريعأأه بأأبط ن القأأرار اادار  المتضأأم  ات أأاذ هأأ ا التأأدبير ا ي ثأأ  يأأان الطعأأ 

  31.بطال قرارات تجاوز ال لطةاالقضا  المكل ي  ب 

وجود  ا قا و ا يمن  الطع   بحجة عدم  32اير أن ه ا الموقف، يبدو اير سلي ،       

دارية األخرى، يمكأ  ييه أمام القضاء، ع و  عل  أن قرار التوقيف مثله مثط القرارات اا

الطعأ  ييهأأا باإللغأأاء أل أأه م أأتقط عأأ  العمليأأة الت ديبيأأة راأأ  ارتباطأأه بهأأا، وبالتأأالا يمكأأ  

. ذلأك مأأا أكأأده 33عر أه علأأ  رقابأأة القا أا اادار  والغائأأه ب أأبب  قأا يأأا الت أأبيب

والمشأار  180800تحأت رقأ   2020دي مبر  10الصادر بتاريخ  مجلس الدولة يا القرار

ة بحأ  الطعأ  يأه، عندما اعترا للموظأف الموقأف تح ظيأا ب أبب المتابعأة الجزائاليه أع 

لغائأه. وقأد اسأتند مجلأس الدولأة يأا قأراراه توقي ه ب بب تجاوز ال لطة وقض  ب يا قرار 

كأأون التوقيأأف التح ظأأا، ا...ا يأأت  ات أأاذه اا يأأا حالأأة ارتكأأا  الموظأأف ل طأأ  مهنأأا 

مك  ات اذه بصأف نليأة عنأد كأط متابعأة جزائيأة، ويعأود ج ي ..ا. و ا أن ه ا ااجراء ا ي

ذلك ال  طبيعة األيعال وخطورتها ومدى ةلتها بالوظي أة أو ت ثيرهأا عليهأا..ا ممأا يجعأط 

القرار المطعون ييه اجاء مشوبا بعيب م ال أة القأا ون وتجأاوز ال ألطة وهأو ايأر م أبب 

دولأة ال ر  أا، عنمأا ةأرر أن . و  س الموقف سب  وأن أكده مجلس ال34ت بيبا كاييا...ا
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وأو أح مأ  جهأة أخأرى،  35قرار الوقف يمك  الطع  ييه قبأط ةأدور القأرار التأ ديباا 

 .                                                               36 أن الوقف اير القا و ا يشكط خط  م  اادار  يتعي  عليها اة حها

 موظف الوضع المهني للدارة بأحكام القانون فيما يخص تقييد االالمبحث الثاني:      

الموظأف  يحت ظ اامار  بداية أن الوقف ا يقط  ع قة العمط م  اإلدار ، حي  تجدر     

غله يجعط المنصأب الأ   يشأ الموقوا بو عيته يا حالة خدمة، يالطاب  الم قت للوقف ا

 لش ا نخر.وبالتالا ا يمك  اإلدار  منح ه ا المنصب ماارا، 

مجموعأة  اير أن الطاب  الم قت للوقف التح ظا ب بب المتابعة الجزائية، تترتب عنه     

ال أر  )م  اآلثار القا و ية، تتضم  بقاء الموظف خا عا لجملة مأ  الحقأوق واالتزامأات 

ال أأر  الت أوية النهائيأة لو أأعيته ااداريأة بصأدور حكأأ  جزائأا  هأائا )األول(، وارتبأاط 

 (.الثا ا

   

والحرمان  الفرا األول: الحقوق وااللتزامات أثناء فترة الوقف التحفظي بين االبقاء     

 منها

يترتب ع  و   الموظف الموقأف تح ظيأا، التعأرا عأ  مأدى اسأت ادته مأ  الحقأوق      

 المقرر  له قا و ا ) أوا( واابقاء عط بعا واجباته المهنية ) ثا يا(.

 عض الحقوق المالية واالدارية أوال : التمتع بب     

لماليأة م  األثار المترتبة ع  توقيأف الموظأف تح ظيأا، اابقأاء علأ  بعأا الحقأوق ا      

 (.2( والحرمان م  بعضها اآلخر)1واادارية )

 االبقاء على بعض الحقوق المالية واالدارية -1

عية ا يبقأ  يأا و أي ت يد الموظف يا حالة الوقف التح ظا بأبعا حقوقأه الماليأة )أ( كمأ

 خدمة تجاه ادارته الم ت دمة ) (.

 الحقوق المالية-أ

يترتأأب عأأ  توقيأأف الموظأأف تح ظيأأا  احت أأاظ الموظأأف بجأأزء مأأ  راتبأأه واابقأأاء علأأ  

 يه.ت ل  عل تقا ا مجمط المنح العائلية، كما ي ت يد م  الحماية م  العقوبات المد ية التا

 أ( احتفاظ الموظف بجزء من راتبا 
أو  ر  الوقأفي  الموقف بالن بة است اد  الموظف المتاب  جزائيا م  كامط راتبه طيلة يتتبا

 جأأزء منهأأا، اسأأيما مأأ  و أأ  رهأأ  الحأأبس الم قأأت، علمأأا أن الراتأأب ا مأأا يمأأنح ويقأأا ا

ا   03-06مأأ  األمأأر  32لقاعأد  أن األجأأر يمأنح مقابأأط عمأأط مأ دىا، ح أأب  أأا المأاد  

ريأة أةأدرتها المدي ة، يا راتبا، وأو أحتها عأد  منامأيرداء ال دمللموظف الح ، بعد أ

المأ رخ يأا  10العامة للوظي ة العمومية ب صوص ه ه الم أ لة. مأ  بينهأا المنشأور رقأ  

د  مأ. وم  جهته، أيد مجلس الدولة عدم أحقية تل  الموظأف راتبأه طيلأة 2019جا  ا  16

 درالصأا 144707لقأرار رقأ  الوقف طبقا لقاعد  األجر مقابط عمط م دى، جأاء ذلأك يأا ا

. وا يمكنه أيضا المطالبة بالرواتب عأ  ال تأر  التأا كأان 199937عنه بتاريخ أول يبراير 

 080704، و  س الموقف أكده مجلس الدولة يا القأرار رقأ  38خ لها محط متابعة جزائية

                                                                                 .                                             201339أبريط  11الصادر بتاريخ 

وخ يأأا لقاعأأد  عأأدم تقا أأا األجأأر تا بعأأد عمأأط مأأ دى، يحأأت ظ الموظأأف الموقأأوا       

قتطأا  ( أمأهر، ايأر أن هأ ا اا6اوز سأتة )بجزء م  راتبه أثناء يتر  توقي ه، ل تر  ا تتج



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.45 -16 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

28 
 

مأ  األمأر  174صف راتبه األةلا. ويا ه ا الصدد، أو حت المأاد  ا يمك  أن ي وق  

والمتضأأأم  القأأأا ون األساسأأأا العأأأام للوظي أأأة العموميأأأة امكا يأأأة أن ي أأأت يد  03-06رقأأأ  

( أمأهر ابتأداء مأ  تأاريخ التوقيأف مأ  اابقأاء علأ  6الموظف خ ل مد  ا تتجاوز سأتة )

مأأ   30ي  ال ر  أأا بموجأأب المأأاد  جأأزء مأأ  راتبأأه ا يتعأأدى الأأنا. بينمأأا يقضأأا التشأأر

والمتضأأأم  حقأأأوق وواجبأأأات  1983جويليأأأة  13المأأأ رخ يأأأا  634-83القأأأا ون رقأأأ  

  2019ت أو 6الصأادر بتأاريخ  828 -2019ون مأ  القأا  10المأوظ ي ، المعأدل بالمأاد  

عل  اابقاء عل  كامط راتبه خ ل أربعة أمهر، ويا حالة عدم اعأاد  ادماجأه يأا منصأب 

ل هأ ا األجأط، واذا تجأاوزت مأد  الوقأأف هأ ا األجأط يمكأ  تحويلأه الأ  منصأأب عملأه خأ 

عمط نخر أو ا تدابه لشغط وظي ة مطابقأة، ويأا هأ ه الحأاات ي ضأ  راتبأه الأ  ااقتطأا  

 40يا حدود ا يتعدى  صف الراتب ال   كان يتقا اه. 

 خأأ ل مأأد  ا وجأأدير بالأأ كر أن اسأأت اد  الموظأأف الموقأأوا مأأ  جأأزء مأأ  الراتأأب        

( أمأأهر يجأب التنصأأيا عليأأه يأا مقأأرر أو قأأرار التوقيأف الأأ   تصأأدره 6تتجأاوز سأأتة )

ه ال أألطة المعنيأأة الأأ   يجأأب أن يأأنا علأأ  تحديأأد جأأزء الراتأأب الأأ   يمكأأ  اابقأأاء عليأأ

أيضأأا، يأأانا  . وجأأدير بالأأ كر41لصأأالح الموظأأف الأأ  جا أأب اسأأت ادته مأأ  المأأنح العائليأأة 

بأر ه تعتريخ التوقيأف التح ظأا للموظأف الأ  اايأة تأاريخ اعأاد  ادماجأال تر  الممتد  م  تا

وا تحت أأب ك تأأر  خدمأأة يعليأأة سأأواء لتقا أأا  يأأا كأأط الحأأاات يتأأر  عمأأط ايأأر مأأ دات

 .42الراتب أو للترقية مهما كا ت  تيجة المتابعة الجزائية التا كان مح  لها ا

ار  ل ائأأدته  أحكأأام تلأأزم اادوينطبأأ    أأس الو أأ  علأأ  المأأوظ ي  الأأ ي  ةأأدرت         

ضا  يدون أيب عاد  ادماجه  وتعويضه  جراء توقي ه  ب بب المتابعة الجزائية، ي  ه  ا ي ت

 طبقأأا  ه ال تأأر  تعأأد يتأأر  عمأأط ايأأر مأأ داتهأأ مأأ  الراتأأب طيلأأة مأأد  الوقأأف علأأ  اعتبأأار

ظي أأأة المتضأأأم  القأأأا ون ااساسأأأا العأأأام للو 03-06مأأأ  األمأأأر رقأأأ   32ألحكأأأام المأأأاد  

 .43العمومية

ن تقضأا وح ب المديرية العامة للوظي ة العمومية، يأان المحأاك  الم تصأة يمكأ  أ        

 ه الحالةبمنحه  تعويضا يعادل الراتب ال   ل  يتقا اه الموظف طيلة يتر  الوقف. ويا ه 

 .44ف يان ه ا التعويا ا يعد راتبا حت  وان ت  تقدير التعويا عل  أسا  راتب الموظ

ة وم  جهة أخرى، وب صوص أحقية است اد  الموظف الموقف ب بب متابعأة جزائيأ       

مراسألة م  منحة المردودية يا ه طبقا لقاعد  ا األجر يأ دى مقابأط عمأط مأ دى ا، وتبعأا ل

وظأف الأ  الم 2016أبريأط  13بتأاريخ  303المديرية العامة للوظي ة العمومية تحأت رقأ  

قأأد ه الهيئأأة مأأ  أجأأط ت أأوية و أأعيته ااداريأأة والماليأأة، يا .أا الأأ   الأأتمس تأأدخط هأأ 

أو حت، أن ا ااست اد  م  منحة المردودية تقتضأا وجأود الموظأف يأا و أعية خدمأة 

 مأ  7اد  داء مهامه كما حددتأه المأاد  منها ي ض  لتقيي  الموظف ع  أيعلية، لكون ااست 

 45ا. 304-07المرسوم الرئاسا رق  

    العائليةتقاضي مجمل المن (  

: ا وي تمر الموظف يا تقا أا 03-06م  األمر رق   174تنا ال قر  الثالثة م  الماد  

مجمط المنح العائلية ا ال  ااية أن يصبح الحك  الجزائا  هائيا وت وية و عيته ااداريأة. 

ويأأا هأأ ا ااطأأار، أو أأحت ،   هائيأأا د  ادماجأأه يأأا منصأأب عملأأه أو ت أأريحهامأأا ب عأأا

الم رخأأة  267لعامأأة للوظي أأة العموميأأة وااةأأ ر اادار  يأأا المراسأألة رقأأ  المديريأأة ا
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الموجهأأة الأأ  المأأدير العأأام ل مأأ  الأأوطنا ب صأأوص كي يأأات  2016جأأا  ا  19بتأأاريخ 

المتضأأم  القأأا ون األساسأأا العأأام  03-06مأأ  األمأأر رقأأ   174و  173تطبيأأ  المأأادتي  

ظأف الموقأوا تح ظيأا مأ  الحأ  يأا المأنح للوظي ة العمومية، أ ه ا ا يمك  حرمأان المو

 العائلية تحت أ  مبرر كان ويقصد بها المنح العائلية وكط المنح ذات الصلة ا.

جأأب يأن اسأأت اد  الموظأأف الموقأأوا مأأ  المأأنح العائليأأة طيلأأة يتأأر  التوقيأأف  ايأأر       

   46التنصيا عليه يا قرار أو مقرر التوقيف ال   تصدره ال لطة المعنية.

و  دار  ايأر منقطعأة، يا أه عأ خأرى، ولمأا كا أت ع قأة الموظأف بأاإلوم  جهأة أ        

د  يأأا علأأ  المأأنح العائليأأة، يبقأأ  ي أأت يد مأأ  الت مينأأات ااجتماعيأأة طبقأأا للشأأروط المحأأد

 المتعلأأأ  بالت مينأأأات ااجتماعيأأأة، 1983جويليأأأة   2المأأأ رخ يأأأا  11-83القأأأا ون رقأأأ  

 11المأ رخ يأا  21-84مأ  المرسأوم رقأ   2ما المأاد  المعدل، و صوةه التطبيقية ا سي

 11-83 ، المعدل، ال   يحدد كي يات تطبي  العنأوان الثأا ا مأ  القأا ون رقأ 1984يبراير 

، وذلك لمد  سنة بالن بة لكط 47المتعل  بالت مينات ااجتماعية 1983جويلية  2الم رخ يا 

  ل ال نة المنصرمة. ساعة خ 240( يوما أو 36م ا عمط مد   ستة وث ثون )

 ج( توفير الحماية للموظف المتابع جزائيا من العقوبات المدنية  

كأون ييق  عل  عات  المجموعة الوطنية منح الحماية للموظف أو الموظف ال اب ، عنأدما 

ويأا . 48مو و  متابعات جزائية بمناسبة األيعال التأا ا تنأدرل  أم  ال طأ  الش صأا

لوظي أة والمتضم  القا ون األساسا العام ل 03-06م  األمر  31 ه ا ااطار، تنا الماد 

العموميأأة، ا اذا تعأأرض الموظأأف لمتابعأأة قضأأائية مأأ  الغيأأر، ب أأبب خطأأ  يأأا ال دمأأة، 

ة ت المد يأويجب عل  الم س ة أو اادار  العمومية التا ينتما اليها أن تحميه مأ  العقوبأا

 طأ  م صأيا يعتبأر من صأ  عأ  المهأامالتا ت أل  عليأه مأا لأ  ين أب الأ  هأ ا الموظأف خ

 الموكلة لها.

المأ رخ يأا  226-90مأ  المرسأوم التن يأ   رقأ   8ويا   س ال ياق تأنا المأاد          

الأأ   يحأأدد حقأأوق العمأأال الأأ ي  يمارسأأون وظأأائف عليأأا يأأا الدولأأة  199049يوليأأو  25

طأ  الغيأر ب أبب خوواجباته ، ا اذا تعرض عامط يمار  وظي ة عليا لم حقة قضائية م  

ن تحميأه أيا ال دمة وجب عل  الم س أة أو اادار  أو الهيئأة العموميأة التأا ينتمأا اليهأا 

قتضأا م  العقوبات المد ية التا ت ل  عليه مال  يرتكأب هأ ا العامأط    أه خطأ  م صأيا ي

 يصله ع  ممارسة مهامه ا.

  جزائيا تنصب يقأ  علأ  وا ح م   ا هاتي  المادتي  أن حماية الموظف المتاب         

العقوبات المد ية التا ت ل  عليه وا تشمط العقوبات الجزائية. هأ ا مأ  جهأة ، ومأ  جهأة 

 طأأ  أخأأرى، يأأان الحمايأأة تشأأمط يقأأ  الموظأأف المتأأاب  قضأأائيا مأأ  الغيأأر وأن يكأأون ال

مريقيا، بينما يحرم الموظف م  ه ه الحمايأة اذا كا أت  المرتكب خط  يا ال دمة أ  خطئا

كا أت المتابعأة الجزائيأة  تيجأة  اادار  ها التا كا أت وراء تحريأك الأدعوى الجزائيأة، أو

خطأأأ  م صأأأا ايأأأر مأأأرتب  بالمهأأأام الموكلأأأة لأأأه، كأأأ ن يتصأأأرا الموظأأأف يأأأا حأأأدود 

الص حيات الموكلة لهيكط أو مصلحة ا ينتما اليها. يال ط  الش صا يكون اذن من صأ  

 .50 نية تلحاق الضرر أو يكت ا خطور  اير مقبولةع  المري ، أو يرتكب يا المري ، ب
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ر لتأزام تأوييمأ  ا رتكأا  الموظأف ل طأ  م صأا ي أمح لأإدار  بالتنصأطلك أن اذ        

تر معيأة الأ   ت أستشأ ائية جاادار  مأنح الحمايأة لأرئيس مصألحة االحمايأة. كأ ن تأريا ا

سأأتاذ أولي أأا رتكأأب يأأا مصأألحته. ويأأا هأأ ه الحالأأة، وح أأب األعأأ  خطأأ  طبأأا خطيأأر ا

ال المتأاب  مادية والتكييف القا و ا ل يع يان اادار  ملزمة بتبرير  Olivier  Dordدورد

ومأ  جهأة أخأرى، يبالن أبة لأن س الكاتأب، يأان  51بها عل   وء العناةر التأا بحوزتهأا.

نأه عريا تويير الحماية للموظف المتاب  جزائيأا  تيجأة ال طأ  الش صأا، يمكأ  التراجأ  

حمايأة كما يمكأ  سأحب ال   أن ه ا ال ط  يكت ا يا الحقيقة وةف ال ط  المريقا،تذا تبي

  52.للموظف تذا تبي  أن الموظف ارتكب خط  م صيا

العقوبات  تتضم  الحماية التا تويرها اإلدار ، تعويا الموظف المتاب  جزائيا ع         

حميأأط لحمايأأة ا تتضأأم  تالمد يأأة التأأا يمكأأ  أن يتضأأمنها الحكأأ  القضأأائا، ايأأر أن هأأ ه ا

يأأط اإلدار  مبأأالغ الغرامأأات الم رو أأة عليأأه، ذلأأك أن مبأأدأ م صأأية العقوبأأة يتطلأأب تحم

  .03-06م  األمر رق   31. ذلك ما تضمنته الماد  53الموظف تبعات العقوبة المالية 

 ابقاء الموظف في وضعية خدمة  -ب

تعلقأأة بو أأعه المهنأأا، تطأأرر و أأعية الموظأأف الموقأأف تح ظيأأا بغأأا اا شأأغاات الم

  اسيما يا حالة و عه ره  الحبس الم قت  )أ( أو امكا ية استقالته ) (.

 أ( الطابع المؤقت للوقف ال يجعل المنصب شاغرا

ظأأف يحأأت ظ المو اامأأار  بدايأأة أن الوقأأف ا يقطأأ  ع قأة العمأأط مأأ  اإلدار ، حيأأ  تجأدر

غله وقف ا يجعط المنصأب الأ   يشأالموقوا بو عيته يا حالة خدمة، يالطاب  الم قت لل

 ماارا،  وبالتالا ا يمك  اإلدار  منح ه ا المنصب لش ا نخر.

أمأا ب صأوص الموظأأف المو أو  رهأأ  الحأبس الموقأأت والأ   تأأ  توقي أه تح ظيأأا        

ب أبب   تيجة ذلك، يان الت اؤل بش  ه، يتعل  بمعرية و عيته القا و ية وهأط يجأوز مأطبه

 ب جا ب م  رجال القا ون، يا ه، ولما كأان الموظأف المحبأو  يأااهمال المنصب. وح 

مكأ  و عية خدمة عندما ت  حب ه يا ه يبق  يا ه ه الو أعية. ي أ ل مرحلأة الوقأف ا ي

جلأس ماادار  ات اذ أ  اجراء ت ديبا تجاه الموظأف المحبأو . باإل أاية تلأ  ذلأك يمكأ  

ةأأدور  جيأأط ال صأط يأا الم أ لة تلأ  اايأةالت ديأب عنأدما يأت  اخطأاره بال طأ  التأ ديبا، ت 

بيأة  أد حك  قضائا  هائا م  القا ا الجزائا. و تيجة ذلك، ي ن ات أاذ ااجأراءات الت دي

الموظأأف المو أأو  رهأأأ  الحأأبس الم قأأت، ويأأأا ايأأا  العناةأأر الكاييأأأة لقيأأام ال طأأأ  

      54الت ديبا، يكون اير م ئ .

محبأأو  يأأا حالأأة خدمأأة، عأأدم جأأواز مأأطبه ويترتأأب علأأ  اابقأأاء علأأ  الموظأأف ال       

 ب بب تهمال المنصب. 

نصأأب وبهأأ ا الصأأدد ينبغأأا التنويأأه أن المشأأر  الجزائأأر   ظأأ  أحكأأام تهمأأال الم         

 المتضأأم  القأأا ون األساسأأا العأأام للوظي أأة 03-06مأأ  األمأأر رقأأ   184بموجأأب المأأاد  

المنصأأب.ا اذا تغيأأب العموميأأة، وحأأدد مأأروط وتجأأراءات عأأزل الموظأأف ب أأبب تهمأأال 

لطة ( يوما متتالية عل  األقأط، دون مبأرر مقبأول تت أ  ال أ15الموظف لمد  خم ة عشر )

 يأات التا لها ة حية التعيي  اجراء العزل ب أبب اهمأال المنصأب، بعأد ااعأ ار ويأ  كي

 تحدد ع  طري  التنظي ا.
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  55 7201 ويمبر  02الم رخ يا  321-17وم  جهته حدد المرسوم التن ي   رق           

 ال   يحدد كي يات عزل الموظف ب أبب تهمأال المنصأب، الكي يأات واإلجأراءات األخأرى

 منأه ااهمأال 2للعزل ب بب اهمال المنصب، ووةف يأا  أا ال قأر  األولأ  مأ  المأاد  

دون  ( يوما متتاليأة، علأ  األقأط15ب  ه ا..... كط موظف يا ال دمة يتغيب خم ة عشر )

مكأأ  يوحأأددت ال قأأر  الثا يأأة مأأ    أأس المأأاد ، الحأأاات المبأأرر  التأأا ا  مبأأرر مقبأأول،ا

 ادراجهأأا  أأم  اهمأأال المنصأأب ومأأ  بينهأأا المتابعأأات الجزائيأأة التأأا ا ت أأمح للمعنأأا

 االتحاق بمنصب عمله.

  وعليه ي ن الموظف المو و  ره  الحبس الم قت يوجأد يأا و أعية عأدم القأدر        

بب مله ب بب الحبس، وبالتأالا ا  كأون أمأام اهمأال المنصأب ب أعل  االتحاق بمنصب ع

هأ  الحبس الم قت، وعليه يان العزل بمبرر ااهمال يا المنصب عندما يكون الموظف ر

حالأة الحبس الم قت يكون اير مرعا، ذلك مأا أكأده القضأاء اادار  يأا ير  أا بالن أبة ل

اادار  التأأا عزلأت الموظأأف  عأزل الموظأأف الموجأود رهأأ  الحأبس الم قأأت، واعتبأر أن

يهه لهأأ ا ال أأبب لأأ  تأأتمك  مأأ  تبريأأر قا و يأأة عزلأأه مأأ  خأأ ل الغيأأا  الأأ   ا يمكأأ  تشأأب

 . 56باإلهمال للمنصب

  في حالة التوقيف التحفظي عدم جواز استقالة الموظف  ( 

قأأة يعتبأأر الموظأأف الموقأأف تح ظيأأا ب أأبب المتابعأأة الجزائيأأة، يأأا و أأعية تعليأأ  ع      

  ا تتطلأب مأيمكنه تقأدي  طلأب ااسأتقالة التأ ط م  ادارته الم ت دمة، وبالتالا يا ه االعم

ة الموظأأف أن يكأأون يأأا حالأأة  شأأاط، ذلأأك مأأا أيأأادت بأأه مصأأالح المديريأأة العامأأة للوظي أأ

الأأ  رئأأأيس  2017دي أأأمبر  31بتأأاريخ   135العموميأأة يأأا رسأأأالة وجهتهأأا تحأأأت رقأأ  

ل صأط يأا االكي ان وايأة الجزائأر، جوابأا علأ  امكا يأة المجلس الشعبا البلد  لبلدية برل 

يتأر   طلب استقالة تقدم بها موظف، وأجابت أ ه ا يمكأ  النظأر يأا طلأب ااسأتقالة خأ ل

ه ويأا تقتضا أن يكون الموظف يا حالة  شاط. ايأر أ أالتوقف، عل  اعتبار أن ااستقالة 

 حالة اةرار الموظف عل  ذلك يا ه يتعي  عل  اادار  الم ت دمة عأرض و أعيته علأ 

ة المن أوب اللجنة اادارية المت اوية األعضاء ات اذ قرار الت أريح  ظأرا ل طأور  األيعأال

 اليه التا لها ةلة بممارسة مهامه.

 الحقوق الحرمان من بعض   -2

يترتأأأب عأأأ  الوقأأأف التح ظأأأا للموظأأأف المتأأأاب  جزائيأأأا حرما أأأه مأأأ  الحأأأ  يأأأا الترقيأأأة 

 والتعويا )  ( وم  ممارسة أ   شاط نخر مربح )ل(. )أ(

 الحرمان من الحق في الترقية واحتساب الخبرة المهنية (أ

ر  الوقأف اذا كان الموظف الموقوا تح ظيا ب بب المتابعأة الجزائيأة يبقأ  ي أت يد أثنأاء يتأ

 03-06مأأ  األمأأر  174ا المأأاد  التح ظأأا مأأ  جأأزء مأأ  الراتأأب خأأ ل المأأد  المحأأدد  يأأ

 هأا ا ت أول   وباعتبارها يتر  خدمة اير مأ دات، ي  اية للمنح العائلية، يان ه ه المدباإل

الح  يا الترقية، ألن ااسأت اد   الموظف الح  يا ااست اد  م  احت ا  ال بر  المهنية أو

 ا الح  مرتب  بالقيأام بعمأط، بينمأا يوجأد الموظأف الموقأوا تح ظيأا يأا و أعية ام  ه 

وم  جهة أخرى، يا ه ا يترتب ع  قرار اعاد  ادمال الموظأف  57ت مح له بالقيام بالعمط.

أ  أثأر مأأالا رجعأا بالن أأبة لل تأأر  التأا لأأ  يعمأأط ييهأا، بينمأأا ت خأأ  يأا ااعتبأأار األقدميأأة 
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أو التوقيف عند احت ا  تعويا ال بر  المهنية أو يا تطور الحيأا  المكت بة قبط الت ريح 

 . 58المهنية للموظف

 ب( الحرمان من التعويض

 مأأ  الم أأتقر عليأأه يأأا يقأأه مجلأأس الدولأأة الجزائأأر  أن الموظأأف الأأ   كأأان موق أأا ب أأبب

ا منصأب المتابعة الجزائية وال   است اد م  حك  جزائأا  هأائا بأالبراء  وأعيأد ادماجأه يأ

ملأأأه، ا ي أأأت يد مأأأ  أ  تعأأأويا مأأأ  اادار  عأأأ  يتأأأر  التوقيأأأف التح ظأأأا أو الحأأأبس ع

 ااحتيأأاطا اذا كا أأت اادار  ايأأر مت أأببة بواسأأطة مأأكوى جزائيأأة يأأا متابعأأة الموظأأف

 يأا 2013ابريأط  11المأ رخ يأا  080704جزائيا. جاء ذلك يا قرار مجلس الدولة رقأ  

ار ا ة المديأأة، حيأ  جأأاء يأأا حيثيأأات هأأ ا القأأرالقضأية ) خ.ل(  أأد مديريأأة التربيأأة لوايأأ

ألمأ  الي ت ها التا تقأدمت بالشأكوى لرجأال  -مديرية التربية -حي  أن الم ت  ف عليها 

.  59"ياول  تت بب يا متابعة الم ت  ف جزائيا وبالتالا ل  ترتكب أ  خطأ  ي أتلزم التعأو

جأأأوان  15تأأأاريخ ب 10847و  أأأس المبأأأدأ تأأأ  ت كيأأأده بموجأأأب قأأأرار مجلأأأس الدولأأأة رقأأأ  

عنأأدما ةأأرر أن المطالبأأة بأأالتعويا ايأأر م س أأة ألن الم أأ ولية ا تتحملهأأا  2004،60

 اادار  التا يتبعها الموظف كو ها لي ت الم  ولة ع  تحريك الدعوى العمومية.

لأأه  وينطبأأ  هأأ ا المبأأدأ أيضأأا، علأأ  الموظأأف الأأ   اسأأتن   العقوبأأة، حيأأ  ا يحأأ        

 عأأاد  اادمأأال والتعأأويا، جأأاء ذلأأك يأأا قأأرار مجلأأس الدولأأة رقأأ م أأك بالمطالبأأة ب الت

لغأأاء يأأة جميلأأة  أأد )  .م(، عنأأدما قضأأ  ب بأأي  بلد 2013سأأبتمبر  12بتأأاريخ  082979

قبأا الحك  الم ت  ف م  طرا البلدية، وكر  م  جديد عدم أحقية الموظأف الأ   كأان معا

   .61بعقوبة الحبس م  أ  تعويا بعد استن اذ عقوبته 

ت بهأا وي ه  م  موقف مجلس الدولأة أ أه عنأدما تكأون المتابعأة   تيجأة مأكوى تقأدم       

  مأأاادار   أأد الموظأأف، يا أأه يمكنأأه مطالبتهأأا بأأالتعويا عنأأدما يقضأأا الحكأأ  ببراءتأأه 

 10تأاريخ الصأادر ب 180800الته  المن وبة له. ذلك ما تبناه مجلس الدولة يا القرار رق  

   منح الم ت  ف ) أستاذ جامعا( تعويضا عأ  الضأرر المأاد ، عندما قض2020دي مبر 

 62والمعنو  ال ح  به.

دار  عندما ويبدو أن ذلك ما تقصده المديرية العامة للوظي ة العمومية وااة ر اا       

أمأأارت الأأ  امكا يأأة مأأنح المحأأاك  الم تصأأة تعويضأأا للموظأأف الأأ   كأأان محأأط متابعأأة 

 . 63نصب عمله جزائية وأعيد ادماجه ال  م

 وأمأأام هأأ ا الموقأأف القا أأا بحرمأأان الموظأأف مأأ  التعأأويا يأأا حأأال تبرئتأأه بحكأأ       

قضأأائا  هأأائا، يأأان الت أأأاؤل يثأأار ب صأأوص امكا يأأة حصأأأول الموظأأف المعنأأا علأأأ  

  مأأالتعأويا مأأ  المت أأبب مبامأأر  يأأا المتابعأأة الجزائيأة والتأأا كا أأت سأأببا يأأا حرما أأه 

سأا  أطالبة بالتعويا أمأام الجهأة القضأائية الم تصأة علأ  حقوقه المالية، ع  طري  الم

 مكرر م  182و  182و  131و  124ما لحقه م   رر وما ياته م  ك ب طبقا  للمواد 

أو أيأة  القا ون المد ا، اسيما اذا علمنا أن الحرمأان ا يشأمط يقأ  الحصأول علأ  المرتأب

مأاد  مربح. علما أ ه بموجب ال تعويضات، ولك  يمتد أيضا ال  حرما ه م  ممارسة  شاط

( سأنة مأ  15م  القا ون المد ا ت ق  دعوى التعويا بعد ا قضأاء خمأس عشأر  ) 133

 يوم وقو  ال عط الضار.

 الحرمان من ممارسة نشاط آخر مرب ل(  
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وقيأأف خ يأأا لأأبعا االتزامأأات التأأا يبأأ  الموظأأف ملزمأأا باحترامهأأا، يأأان يتأأر  الت      

 خأرنق، اسأيما امكا يأة القيأام بنشأاط مان الموظف م  بعا الحقأوالتح ظا م  م  ها حر

لأك ذذلك أن القا ون ا يجيز م  حي  المبدأ ممارسة  شاط مربح يا اطار خأاص،  مربح،

سأ   ، مأ  اسأتثناء المأوظ ي  المنتمأي  أل03-06م  األمر رقأ   43ما  صت عليه الماد  

 المنأ  الطبيأي  المت صصأي  مأ  هأ ا ارسأي أسأات   التعلأي  العأالا والبأاحثي  وأسأ   المم

 أم  مأروط وكي يأات تحأدد عأ   حيأ  يمكأنه  ممارسأة  شأاط مأربح يوايأ  ت صصأه 

 . 64طري  التنظي 

القيأأام  ي أا حالأة الوقأف التح ظأا، يأأاذا كأان جا بأا مأ  ال قأأه يجيأز الموظأف الموقأف       

ةأألة مزاولأأأة بنشأأاط مأأربح علأأأ  اعتبأأار أن الموظأأأف يكأأون يأأا و أأأ  يمنعأأه مأأأ  موا

. م تندا عل  يكر  أن الموظأف يكأون 66، م يدا باجتهادات مجلس الدولة ال ر  ا65مهامه

 شأاط نخأر،يا و   ا ي مح له بمزاولة مهامه،  وبالتالا ي  يائد  مأ  منعأه مأ  القيأام بن

يان ه ا الأرأ    .67تتجاوز ستة أمهر يتقا   أكثر م   صف راتبه ولمد  ا اسيما أ ه ا

مأر مأ  األ 43تو  م  يل  ة القا ون الجزائر  التأا تحأرم الموظأف بموجأب المأاد  ا ي 

شأاط. ألن م  ممارسة  شاط مربح باستثناء ال ئات الم مور لها القيام بهأ ا الن 03-06رق  

 128النا ي اطب الموظف بص ة عامة سواء كان يا و عية القيام بال دمأة ) المأادتي  

  ( كأأون ع قأأة العمأأط تبقأأ  قائمأأة مأأ174تح ظأأا )المأأاد  ( أو يأأا حالأأة الوقأأف ال129و 

مأ   150اادار  الم ت دمة، وذلك قياسا م  حالة ااستيدا  المنصأوص عليهأا يأا المأاد  

ان التا تحرم الموظف م  ممارسة أ   شاط مربح. زياد  عل  ذلأك، يأ 03-06األمر رق  

ي أة مقيأدا ب خ قيأات الوظ النشاط المربح الأ   يمكأ  الموظأف ممارسأته يكأون هأو اآلخأر

ف  ا الموظأهأالعامة أو النشاط المزم  القيام به، ألن اادار  أو الهيئأة التأا سأوا ت أتقبط 

                                                   الموقوا ا تراب يا التعامط م  موظف محط مبهات.                            

 ط مهمأأا كا أأت طبيعتأأه مقتر أة بأأ ن يكأأون الموظأأف يأأا و أأعيةن ممارسأة أ   شأأات       

ممارسأة  ت مح له بممارسة النشاط، ذلك أن المتابعة الجزائية م  الحاات التا تحول دون

 أ   شاط نخر.

مكأنه  بموجأب وينطب  ه ا المن  أيضا، عل  أسات   التعلي  العأالا والبأاحثي  الأ ي  ي       

وم مأ  المرسأأ 3ط ثأأا و ، حيأ  أ هأ  ملزمأأون طبقأا للمأأاد  التنظأي  المعمأول ممارسأأة  شأا

كأأوي  ، المتعلأأ  بمهأأام التعلأأي  والت2001المأأ رخ يأأا أول أكتأأوبر  293-01التن يأأ   رقأأ  

يأأون التأأا يقأأوم بهأأا أسأأات   التعلأأي  والتكأأوي  العأأاليي  وم أأت دمو البحأأ  وأعأأوان عموم

للقيأأأام بمهأأأام التعلأأأي  نخأأرون،المتم ، بالحصأأأول علأأأ  تأأرخيا مأأأ  م س أأأته  األةأألية 

ا أأاية هأأا عمأأ  ثا ويأأا، باوالتكأأوي  العأأاليي  يأأا م س أأة أخأأرى للتعلأأي  العأأالا، باعتبار

المأاد   داء مجمط المهام القا و ية األساسية يا م س ته  األةلية كما تأنا عليأهلوجو  أ

 68م    س المرسوم . 4

 صأ ة أسأتاذ مأدعوبوالتكوي  العاليي   وبالن بة ل سات   المدعوي  للقيام بمهام التعلي        

 رخ المأ 294-01م  المرسوم التن ي   رقأ   16مقي ، يا ه  ملزمون أيضا بموجب الماد  

ي  عوات   المشاركي  واألسات   المأدال   يحدد مروط توظيف األس 2001يا أول أكتوبر 

 القا و يأأأةوعملهأأأ  يأأأا م س أأأات التعلأأأي  والتكأأأوي  العأأأاليي ، باسأأأتكمال مجمأأأط مهأأأامه  

 األساسية يا م س ته  األةلية.
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  بالن أبة تاذ مشأارليي  بص ة أسمكا ية القيام بمهام التعلي  والتكوي  العاأما بالن بة إل      

-01  م  المرسوم التن ي   رقأ 2طارات م تلف قطاعات النشاط يا اطار أحكام الماد  إل

  تاذ  التعلأأي  العأأالا( يأأا ه، ) ي أأا المأأوظ ي  واألعأأوان العمأأوميي  مأأ  ايأأر أسأأ294

المأأأ رخ يأأأا أول  294-01مأأأ  المرسأأأوم التن يأأأ   رقأأأ   9ملزمأأأون أيضأأأا طبقأأأا للمأأأاد  

مأون والم كور أع ه،  بالحصول عل  رخصة م  الهيئة الم ت دمة التا ينت 2001أكتوبر

 اليها.

 ( سواء يا يوهك ا   حظ أن األسات   الباحثي  أو م ت دما البح  ) الباحثي  الدائم      

المأأأ رخي  يأأأا أول أكتأأأوبر  294-01أو  293-01اطأأار أحكأأأام المرسأأأوم التن يأأأ   رقأأ  

  ثا ويأا، يا ه يصعب عليه  ممارسة مهام التعلأي  والتكأوي  العأاليي  باعتبارهأا عمأ 2001

لنصأي  اأو بص ة أستاذ مشار  أو أستاذ مدعو مقي ، يا حالة تأوقي ه  تح ظيأا، ألن هأ ي  

اية اليها باا أ ل المعنيي  عل  رخصة م  الم س ة األةلية التا ينتمونيشترطان حصو

ا ان م  ولداء مجمط المهام القا و ية األساسية يا م س ته  األةلية، ويا ه ه الحالة يأل

ة ه ه الم س ات ل  يتمكنوا م  منح تلك الرخا ب بب و عية الوقف ع  العمأط الناجمأ

جمأأط مبب أن األسأأتاذ الباحأأ  ا يمكنأأه اثبأأات نداء عأأ  المتابعأأة الجزائيأأة مأأ  جهأأة، وب أأ

 مهامه القا و ية األساسية يا م س ته األةلية. 

ت يأأاذا كأأان المنأأ  مأأ  ممارسأأة أ   شأأاط نخأأر ينطبأأ  علأأ  اادارات والم س أأا         

ف العموميأة، والقطاعأات ال ا أأعة لقأا ون ع قأات العمأأط، يا أه ومأ  أجأأط تمكأي  الموظأأ

 أدى ظأأروا المعيشأأة لأأه ولعائلتأأه، و ظأأرا لطأأول اجأأراءات النظأأر يأأا المعنأأا مأأ  تأأويير

 األ شأطة المتابعة الجزائية يا ه يمك  الت كير يا تمكي  الموظأف المعنأا مأ  القيأام بأبعا

لتزمأا مأ  وظائ أه، اسأيما وأ أه يبأ  ملح ابه ال اص، اذا كا ت ه ه األ شطة ا تتعارض 

 ببعا الواجبات المهنية.

 : االبقاء على بعض الواجبات المهنية ثانيا       

علقأة جزائيأة بعأا الت أاؤات المتتطرر و عية الموظف الموقف ب بب المتابعة ال       

 مكا يأأة سأأريان بعأأا االتزامأأات الوظي يأأة علأأ  الموظأأف. وهكأأ ا، يأأاذا كأأان الموظأأفب 

اك  الموقأأوا تح ظيأأا ايأأر ملأأزم بأأبعا الواجبأأات المرتبطأأة بوظي تأأه كالحضأأور الأأ  أمأأ

هنيأأة العمأط أو واجأب الطاعأة لرؤسأائه، يا أه مقابأأط ذلأك يبقأ  ملزمأا بأبعا الواجبأات الم

عأأة ب أأبب أن ع قأأة العمأأط مأأ  اادار  الم أأت دمة تبقأأ  قائمأأة راأأ  وق هأأا ب أأبب المتاب

لأأ   الجزائيأة، ومأأ  أهأ  الواجبأأات التأا يبأأ  الموظأأف ملزمأا باحترامهأأا، واجأب الأأتح ظ ا

  عأ  وكا ائقأا ومحترمأا وب خ قيأات الوظي أة العامأة واامتنأاي رض عليأه بأ ن ي ألك سأل

ا  عأأ  (. واامتنأأ03-06مأأ  األمأأر رقأ   42القيأام بأأ   يعأأط يتنأاي  مأأ  وظي تأأه. ) المأاد  

ه ) امت   مصأالح داخأط التأرا  الأوطنا أو خارجأه مأ  طبيعتهأا أن تأ ثر علأ  اسأتق ليت

المأاد  اجأب المحايظأة علأ  ال أر المهنأا )(  واالتزام بو03-06م  األمر رق   45الماد  

  (.03-06األمر رق   48

تابع جزائيرا اقتران التسوية النهائية للوضعية االدارية للموظف المالفرا الثاني:         

 .بصدور حكم جزائي نهائي
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كأ  حيبق  الموظف المتاب  جزائيأا يأا و أعية الوقأف التح ظأا الأ  اايأة ةأدور          

 يأة تتطلأبدا أة ) أوا(. ايأر أن ت أوية و أعيته اادارامأا بأالبراء  أو باإل ضائا  هأائا،ق

                                عر ها وجوبا عل  اللجنة اادارية المت اوية األعضاء ) ثا يا(.              

 أوال: التسوية النهائية مقترنة بصدور حكم جزائي نهائي        

ط األحوال كسال ة ال كر، عل  ما ي تا: ا ويا  174خير  م  الماد  تنا ال قر  األ        

يأأأة ا ت أأوى و أأأعيته ااداريأأة تا بعأأأد أن يصأأبح الحكأأأ  المترتأأب علأأأ  المتابعأأة الجزائ

  صبح الحك هائياا، وهو ما يعنا أن ت وية الو عية اادارية للموظف ل  تت  اا بعد أن ي

بعد استن اذ كاية طرق الطع  ، ذلأك أن   69مقضا ييهال الجزائا  هائيا حائزا حجية الشاء

 اسأتئناااألحكام المترتبة عأ  المتابعأات الجزائيأة، الصأادر  عأ  المحأاك  قابلأة للطعأ  با

هائيأة، أمام المجالس القضائية، والقأرارات الجزائيأة الصأادر  عأ  المجأالس، راأ  كو هأا  

                                                                            يها قابلة للطع  بالنقا أمام المحكمة العليا.    

ء ثانيا: وجوب عرض وضعية الموظرف علرى اللجنرة االداريرة المتسراوية األعضرا        

 للفصل في وضعيتا.

، عنأأد ةأأدور حكأأ  جزائأأا  هأأائا، يأأان ت أأوية الو أأعية ااداريأأة للموظأأف المعنأأا       

جوبأأأا علأأأ  اللجنأأأة ااداريأأأة المت أأأاوية األعضأأأاء للبأأأت ييهأأأا ويأأأ  تقتضأأأا عر أأأها و

-06مأ  األمأر رقأ   172الأ   166ااجراءات الت ديبية المنصوص عليها يأا المأواد مأ  

03                                        . 

اداريأة للجنأة ايالت وية النهائية لو عية المعنا، ا تت  تا بعد البت ييها م  طرا ا       

المت أاوية األعضأاء التأأا تنعقأد لهأأ ا الغأرض كمجلأس تأأ ديبا، علأ   أأوء منطأوق قأأرار 

 اجأراءاتالمحكمة العليأا. ويأا هأ ه الحالأة يأان القأرار التأ ديبا يكأون قأاب  للطعأ  ويأ  ا

ويلأو ي 25المأ رخ يأا  211-20م  المرسوم التن ي   رقأ   57و  56الوارد  يا المادتي  

 لتقنيأة يأا  باللجان اادارية المت اوية األعضاء ولجان الطع  واللجان االمتعل 2020سنة 

 . 70الم س ات واادارات العمومية 

دور ولإمار  أن تاريخ سريان قرار اعاد  ادمال الموظف يا منصب عملأه اثأر ةأ       

ة ريأاادا قأرار تبرئتأه مأ  التهمأة المن أوبة اليأه، ا يكأون ابتأداء مأ  تأاريخ اجتمأا  اللجنأة

العامأة  المت اوية األعضاءا، وليس م  تاريخ التوقيف ع  العمط، ذلأك مأا أكدتأه المديريأة

 16م رخأة يأا  1397للوظي ة العمومية يا رسالة موجهة لموظف ) .يريد( تحأت رقأ  

يأا منصأب  ، يلتمس م  ه ه المصالح مراجعة تاريخ سريان اعأاد  ادماجأه2013دي مبر 

 وقي أه عأ م  الته  المن وبة اليه وح ابه ابتداء مأ  تأاريخ ت عمله بعد ةدور قرار تبرئته

بيقأا تط ف عأ  العمأط، تعتبأر يتأر  ايأر مأ داتالعمط، م كد  ذات المصالح أن يتر  التوقي

عمومية، المتضم  القا ون األساسا العام للوظي ة ال 03-06م  األمر رق   32لنا الماد  

 .اادمالوا تح ب بالتالا عند تحديد تاريخ اعاد  

أما ب صوص احت أا  تأاريخ ت أريح الموظأف ب أبب متابعتأه جزائيأا، يا أه يتعأي          

اعتمأأاده ابتأأداء مأأ  تأأاريخ اجتمأأا  اللجنأأة ااداريأأة المت أأاوية األعضأأاء ولأأيس مأأ  تأأاريخ 

توقي أأه، ذلأأك مأأا أكدتأأه مراسأألة مصأأالح المديريأأة العامأأة للوظي أأة العموميأأة موجهأأة الأأ  

تقدم اليها بالتما  م  أجط مراجعة تاريخ ت أريحه بأ ن يكأون  71لشلف موظف م  واية ا

ابتداء م  تاريخ توقي ه بدا م  تاريخ اجتما  اللجنة اادارية المت اوية األعضأاء كمأا هأو 
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محأأرر يأأا وثيقأأة ت أأريحه. ويأأا هأأ ه الرسأأالة أكأأدت ذات المصأأالح ةأأحة ااجأأراء الأأ   

احت بت تاريخ الت ريح ابتداء مأ  تأاريخ اجتمأا  ات  ته الهيئة الم ت دمة للموظف عندما 

اللجنة اادارية المت اوية األعضاء. والحجة يا اعتماد ه ا المعيأار هأو اابقأاء علأ  جأزء 

 م  الراتب ومجمط المنح العائلية خ ل يتر  التوقيف بالن بة للموظف الموقف تح ظيا.

 

 

 الخاتمة         

ل أ أه ا ال صط ح ب اجمأا  ال قأه والقضأاء تقضأا بأالقوال  ةة األساسية يا ه          

لي أأت كأأط متابعأأة جزائيأأة تأأ د  حتمأأا الأأ  توقيأأف الموظأأف، وا مأأا يجأأب مراعأأا  طبيعأأة 

ن لحالأة يأااأليعال المرتكبة وخطورتها ومدى ةلتها بالوظي ة أو ت ثيرها عليها. ويا ه ه ا

                                   ادار .              اادار  وحدها م  يقدر ه ه ال طور  تحت رقابة القا ا ا

يأر ن الموظف علأ  الأرا  مأ  توقي أه تح ظيأا وحرما أه مأ  كثوم  جهة أخرى، ي         

عا مأأ  حقوقأأه الماليأأة يا أأه يبأأ  ي أأت يد مأأ  بعأأا الحقأأوق الماديأأة، كمأأا يبقأأ  ملزمأأا بأأب

حكأأأ  قضأأأائا  هأأأائا، سأأأواء الواجبأأأات الوظي يأأأة، وا ت أأأوى و أأأعيته اا بعأأأد ةأأأدور 

                                          باسترجا  منصبه أو بت ريحه  هائيا.                                        

ف التح ظأا تذا كا ت اادار  تملأك سألطة تقديريأة يأا اللجأوء أم ا الأ  اجأراء الوقأ        

ل طأأ  اةأأاحبة ال أألطة التقديريأأة يأأا تقيأأي  أثأأر  للموظأأف ب أأبب المتابعأأة الجزائيأأة، أل هأأا

الجزائأا المرتكأب مأ  طأرا الموظأأف علأ  سأمعة اادار  ومصأداقيتها وعلأ  أخ قيأأات 

عه يأة، ومقابأط ذلأك، تكأون مقيأد  بمأا يأنا عليأه القأا ون ييمأا ي أا و أمالوظي ة العمو

 المهنا ا سيما ما تعل  بحقوقه وواجباته المهنية. 

لموظأف ايقها وقضاء أ ه لي ت كط متابعة جزائية ت أتب  بالضأرور  وقأف  لقد ت كد        

عأأ  منصأأب عملأأه، ذلأأك أن توقيأأف الموظأأف تح ظيأأا اثأأر متابعأأة جزائيأأة يبقأأ  مرتبطأأا 

بج أأأامة ال طأأأ  المرتكأأأب مأأأ  طأأأرا الموظأأأف وأثأأأره علأأأ  سأأأمعة ومصأأألحة المريأأأ  

 وأخ قيات الوظي ة العمومية.

 ديبيأة توتن كان م  طبيعة اير  قرار الوقف التح ظا حت ن وم   احية أخرى، ي          

 م القا أامما ي أتتب  معأه أن يكأون م أببا وتا تعأرض لإلغأاء أمأا داريا،ي  ه يعد قرارا ت

                                دار  لم ال ة القا ون وتجاوز ال لطة.                                   اإل

لهأأا ر  الوقأأف التح ظأأا يبقأأ  الموظأأف يأأا حالأأة خدمأأة، ولكنأأه ي قأأد خ وخأأ ل يتأأ         

ذا تجأأأاوزت مأأأد  الوقأأأف سأأأتة أمأأأهر، كمأأأا ا يمكنأأأه بعأأأا الحقأأأوق، اسأأأيما مرتباتأأأه ت

نية وا استرجاعها بعد ةدور حك   هائا بالبراء ، وا تحت ب مد  الوقف يا ال بر  المه

ذا طالأأت مأأد  الوقأأف اعا اسأأيما تيأأة ممأأا يأأ ثر علأأ  و أأعه المهنأأا وااجتمأأيأأا الترق

  أه يبأ  مرتبطأا بأبعا االتزامأات التأا مأ  ظا.ه ا م  جهأة، ومأ  جهأة أخأرى، ي التح

 م  ها الت ثير عل  سمعة الوظي ة التا يشغلها.

بينما تب  ت وية الو عية اادارية للموظف مرتبطة بحجية الحك  الجزائأا، يعنأدما         

ن هأأ ا الحكأأ  يكأأون ملزمأأا األيعأأال المن أأوبة للموظأأف، يأأ اديأأة ي صأأط الحكأأ  يأأا ثبأأوت م

أمأا اذا كأان الحكأ  الجزائأا ايأر  ا يتعأي  عليهأا ت أريحه مأ  الوظي أة،لل لطة الت ديبية الت
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مكا هأا متابعأة لصحة األيعال المن أوبة للموظأف يأ ن اإلدار  ت أتعيد سألطتها حيأ  ب   اا

 .72ذلك ما ت  تناوله يا مقال ساب  ذا ثبت ارتكابه خط  ت ديبيا،وظف ت ديبيا تالم
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mis en examen et en détention provisoire : quelles solutions pour l’autorité de 
gestion du personnel,  p1. 

   .2017سنة  66جريدة رسمية عدد  - 2

الفة خمو خطأ أو : يشكل كل تخلي عن الواجبات التنظيمية أو التعاقدية، وكل مساس باالنضباط، أ59المادة   -3

ة الى عقوب رتكبهيرتكبها  العون المتعاقد أثناء الخدمة أو بمناسبة  ممارسة نشاطه ، خطأ مهنيا ويعرض م
عاقد فورا عندما : يوقف العون المت67تأديبية دون المساس، عند االقتضاء، بالمتابعات الجزائية. المادة 

الحكم   ن يصبحأوضعيته االدارية إال بعد يكون محل متابعة جزائية ال تسمح ببقائه في منصبه. وال تسوى 
 المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.

سمية رجريدة )وال يتقاضى العون المعني أثناء مدة التوقيف أي راتب ما عدا المنح ذات الطابع العائلي.   
 .                                                           . (2007سنة  61عدد

 .مكرر م  قا ون ااجراءات الجزائية 36و  36المادتي   -4
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  انظر منطوق قرار مجلس الدولة الفرنسي: -5

1 « ….Considérant que, si le trésorier-payeur général de la Gironde a déposé le 22 

février 1984 une plainte contre M. X... entre les mains du procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, et si celui-ci a 

décidé le 5 mars 1984 de faire procéder à une enquête préliminaire par le service 

régional de police judiciaire, aucun de ces deux actes n'a eu pour effet de 

mettre en mouvement l'action publique à l'encontre de M. X... ; que ce n'est que 

le 23 août 1984 que le procureur de la République a requis du juge d'instruction 

l'ouverture d'une information contre ce fonctionnaire (…) » 

2 CE 19 novembre 1993, Védrenne, p .323  RFDA mai-juin 1994, p 458. Conseil 

d'Etat, Section, du 19 novembre 1993, 74235, publié au recueil 

Lebon.ttps://www.legifrance.gouv.fr › affichJuri Admin, consulté le 15-09-
2021 .   

6- «….. L’action publique pour l’application des peines doit être regardée comme 

mise en mouvement, à l’initiative d’une partie lésée, dès le dépôt d’une plainte 

avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ». 
Conseil d’Etat, 3 mai 2002, n° 239436, La Poste c/ Mme F. in, Revue Actualité 

Juridique Francaise.org. http://www.rajf.org/spip.php?article697, consulté le 22-

09-2021. 
غير أنه وبالرغم من ذلك،  وطبقا لمبدأ استقالل الدعوى العمومية عن الدعوى الجزائية، فان االدارة تملك  - 7

قوبة مومية، حيث يمكنها تسليط عوسائل أخرى في مواجهة الموظف في حالة عدم تحريك الدعوى الع
 تأديبية. أنظر:

Abdelkader Khadir, Les garanties disciplinaires de la fonction publique, Ed Houma, 

Alger, 2014, p 237.  

والموجهة الى وزيرة التربية الوطنية أن "  2017فبراير  9المؤرخة في  09كما أوضحت المراسلة رقم  - 8
ألفعال ابيعة طذ بصفة آلية عند كل متابعة جزائية ، فاللجوء الى هذا االجراء يتوقف على الوقف ال يتخ

لموظف ااصلة المنسوبة للموظف وخطورتها ومدى ارتباطها بالوظيفة أو تأثيرها عليها أو تنافيها مع مو
ن مكا رجفي آداء مهامه، ومدى مساسها بسمعة االدارة ومصداقيتها، حتى وان وقعت هذه األفعال خا

مؤرخة في ال 267العمل، أو كانت غير مرتبطة بآداء وظيفته ". ونفس المحتوى تضمنته المراسلة رقم 

 الموجهة للمدير العام لألمن الوطني.   2016جانفي  19

الموجهة م  المدير العام للوظي ة العمومية  2017يي ر   09الم رخة بتاريخ  09ل مار  أن المراسلة رق   -9

الم كور أع ه، و 10ر  التربية الوطنية كا ت تتضم  ال  جا ب الحاات الوارد  يا المنشور رق  ال  وزي

                                                                                    حالة ارتكا  الموظف جرائ  منايية ل خ ق.                                         

  قرار اير منشور  -  10
. ردا عل  368 تحت رق  2017ما   03يا رسالة وجهتها ال  مدير الموارد المائية لواية البيا بتاريخ   -11

  است  اره
الذي يحدد حقوق العمال  1990يوليو  25المؤرخ في  226-90من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  - 12

رس ذي يماوواجباتهم، المعدل والمتمم :" يجب على العامل الالذين يمارسون وظائف عليا في الدولة 
ع عن أي يمتن وظيفة عليا، أن يتحلى ولو خارج ممارسة مهامه بسلوك يناسب أهمية تلك المهام، وعليه أن

 موقف من شأنه أن يشوه كرامة المهمة المسندة له".

http://www.rajf.org/spip.php?article697


ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.45 -16 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

41 
 

 
الذي يحدد حقوق العمال الذين  1990يو يول 25المؤرخ في  226-90من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  - 13

ا أن ائي ميمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، " اذا احتمل خالل تحقيق قض
 توجه التهمة الى عامل يشغل وظيفة عليا وجب أن تخطر بذلك سلطته السلمية فورا.

 مؤسسة أولى العارسة وظائفه أو بمناسبتها، وجب واذا كانت الوقائع التي يتهم بها المعني قد ارتكبت لدى مم
ديد ائع ، وتحالوق االدارة أو الهيئة المعنية أن تأمر حينا باجراء تحقيق اداري قصد التأكد من مدى حقيقة

عنية الى ة الممسؤولية المعني.تبلغ نتائج التحقيق االداري مشفوعة برأي المؤسسة أو االدارة أو الهيئ
 لمختصة ".السلطة القضائية ا

: اذا احتمل أن يتهم عامل يمارس وظيفة عليا بارتكاب جناية أو جنحة وجب اعالم سلطته 7" المادة  - 14

ر . واذا صدلهيئةالسلمية بذلك لكي تتخذ التدابير الالزمة للمحافظة على مصالح المؤسسة أو االدارة أو ا
 لم السلطة السلمية بذلك".االتهام المذكور في اطار اجراء التلبس بالجناية وجب أن تع

تحت رق   2017ما   03بموجب الرسالة التا وجهتها ال  مدير الموارد المائية لواية البيا بتاريخ    -15

368  

  2015جا  ا  11وجهتها بتاريخ  240مراسلة المديرية العامة للوظي ة العمومية يا رسالة لها تحت رق    -16

   .  ية لواية وهرانال  رئيس م تشية الوظي ة العموم
                                  م  قا ون ااجراءات الجزائية.                                   1مكرر  125الماد    -17

 بي  )ا. ت(  د جامعة الواد . ،2020ديسمبر  10بتاريخ  الصادر 180800قرارمجلس الدولة رقم  - 18

 اير منشور.
19 -  Abdelkader Khadir, Op.cit, p 231. 

20-   Abdelkader Khadir, Op.cit, p266. Voir aussi :    

- Christel SCHWING, Op.cit, p  6.  

  - Olivier  Dord, Droit de la fonction publique, Op.cit, p 266. 

21- Olivier  Dord, Ibid, p 265. 
 لوظي ة العمومية وااة ر اادار ع  المديرية العامة ل 267أ ظر المراسلة رق     -22

 7/03/1990الم رخ يا  99-90ب صوص ال لطة التا تملك ة حية التعيي ، أ ظر، المرسوم الت ي   رق :   

 العمومية  س اتالمتعل  ب لطة التعيي  للموظ ي  وأعوان اادارات المركزية، الوايات، البلديات، والم

  (.1990نة س 13ذات الطاب  اادار .) ل.ر عدد 
 . 201-200ص  1989سنة  3المجلة القضائية عدد  - 23

  ع  المديرية العامة للوظي ة العمومية وااة ر اادار .   267مراسلة رق   - 24
25 - Olivier  Dord : Droit de la fonction publique, Op.cit, p  266. 

وجهة م  المدير العام للوظي ة العمومية الم 2016جا  ا  19الم رخة بتاريخ  267المراسلة رق   - -26

م   174 و 173وااة ر اادار   ال  المدير العام ل م  الوطنا ب صوص كي يات تطبي  المادتي  

 المتضم  القا ون األساسا العام للوظي ة  العمومية. 03-06األمر رق  

الموجهة من المدير العام  016جانفي  19المؤرخة في  267نفس التوضيح تضمنته المراسلة رقم  - -27

مادتين يق الللوظيفة العمومية واإلصالح االداري  الى المدير العام لألمن الوطني بخصوص كيفيات تطب
 المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية. 03-06من األمر رقم  174و  173

واإلة ر   ر العام للوظي ة العموميةالموجهة م  المدي 2017يبراير  09والمراسلة رق   الم رخة بتاريخ 

 اادار  ال   وزير  التربية الوطنية.

والم كرات  يةالمدير العام للوظي ة العموم ع  2017يي ر   09الم رخة بتاريخ  09رق  أ ظر المراسلة  - 28

   األخرى

 ذات الصلة به ه الم  لة.

في القضية بين أستاذ جامعي  2020يسمبر د 10الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ  180800القرار رقم  -29

 وجامعة الوادي. قرار غير منشور.



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.45 -16 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

42 
 

 
ا ظر قتال منير، عنصر وحود القرار اادار  طبقا ألحكام القضاء اادار  يا الجزائر، أطروحة لنيط  - 30

ير ة المناقشريخ امهاد  الدكتوراه علوم يا القا ون، كلية الحقوق والعلوم ال ياسية، جامعة تيو  وزو، تا

 محدد. 

و  س  .182ص  1990 - 2المجلة القضائية  العدد  1982جويلية  10الم رخ يا  24316القرار رق    - 31

ر(   ) قضية 1985جوان  01الم رخ يا  39742الرأ  عبر عنه المجلس األعل  يا قرار له بتاريخ 
 .201-200ص  1989 سنة 3 د مدير الثقاية والتربية لواية الجزائر، المجلة القضائية عدد 

بوطيبة مراد: الوقف التح ظا للموظف ب بب المتابعة الجزائية يا القا ون الجزائر ، حوليات جامعة  -32

 .  204، ص 2019، دي مبر 04، ل33الجزائر، العدد

33 - Essaid TAIB, Op.cit, p 349. 
في االستئناف المرفوع  ، بمناسبة الفصل10/12/2020صدر بتاريخ  180800قرارمجلس الدولة رقم  -  34

 )قرار غير منشور(. موظف )أستاذ جامعي( من جامعة الوادي،من طرف 
35 -CE 19 mai 1955, Cirio, AJDA, 1965, p.623. 

36  - «  la suspension illégale constitue une faute de l’administration qu’elle doit 

réparer ». CE 24 juin 1977, Deleuse, p. 294. Voir : La discipline dans la fonction 

publique de l’Etat, La documentation Francaise, p 39. 

 .158ص  2004سنة  5و العدد  85، ص 2002سنة  01مجلة مجلس الدولة عدد  - 37
وبات عكس و عية الموظف ال   يرتكب خط  دون متابعته جزائيا وال   ات  ت يا حقه عقوبة تقط ع  عق

ة األعضاء المت اوي داريةة الرابعة، عندما تت  تبرئته م  الته  المن وبة له  أو اذا ل  تجتم  اللجنة ااالدرج

المتضم  القا ون  03-06م  األمر رق   173يا اآلجال المحدد  لها، يا ه وبموجب ال قر  الثالثة م  الماد  

 الجزء ال   خص  م  راتبه.األساسا العام للوظي ة العمومية، ي ترج  كامط حقوقه بماييه 

، 2004جوان  15الصادر ع  مجلس الدولة الغرية الثا ية، ) الق   الثا ا( بتاريخ  10847القرار رق   - -38

، ص 2004سنة  05بي  ) ر. (   د مديرية الضرائب لواية ق نطينة. مجلة مجلس الدولة العدد رق  

147- 149 . 

 . 101 -99، ص 2015سنة  13مجلة مجلس الدولة عدد   - 39

ينص على امكانية  1983من نفس القانون في صيغته الصادرة سنة  30بينما كان النص األصلي للمادة  . 40

                                       ( أشهر.                    4االبقاء على راتب الموظف المعني لمدة ال تتجاوز أربعة )
 .2019أووت  6الصادر بتاريخ  828 -2019من القانون  10ة المعدلة بالماد 30* المادة 

 « Art 30 : (../..) Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli 

dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un 

autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la 

rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir 

la totalité des suppléments pour charges de famille. » 

جبات متضمن حقوق وواوال 1983جويلية  14 المؤرخ في  634-83من القانون الفرنسي رقم  30= المادة 
 الموظفين.

« Art 30 : Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de 

résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales 

obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre 

mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité 

ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, 

est rétabli dans ses fonctions. 

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses 

fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la 
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rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir 

la totalité des suppléments pour charges de famille. » 

الموجهة م  المديرية العامة  للوظي ة العمومية   2017يي ر   09الم رخة بتاريخ  09المراسلة رق   -    -41

هة م  المدير الموج 2016جا  ا  19الم رخة بتاريخ  263ال  وزير  التربية الوطنية(. + المراسلة رق  

م   174 و 173 ات تطبي  المادتي العام للوظي ة العمومية  ال  المدير العام ل م  الوطنا ب صوص كي ي

 16لم رخ يا ا 10المتضم  القا ون األساسا العام للوظي ة العمومية، والمنشور رق   03-06األمر رق  
 .2019جا  ا 

الموجهة م  المدير العام للوظي ة العمومية  ال   2016جا  ا  19الم رخة بتاريخ  267المراسلة رق  -42

المتضم   03-06م  األمر رق   174و  173ب صوص كي يات تطبي  المادتي  المدير العام ل م  الوطنا 

 .2019جا  ا  16الم رخ يا  10القا ون األساسا العام للوظي ة العمومية، المنشور رق  

الموجهة م  المديرية العامة للوظي ة العمومية  ال  وزير   2017يي ر   09الم رخة يا  09المراسلة رق   -43

 .نيةالتربية الوط

فيما يخص تعويض الموظفين الذين صدرت لصالحهم أحكام تقضي وتلزم االدارة بإعادة ادماجهم  - 44

 فيها وتعويضهم، يجدر التوضيح بهذا الخصوص، أن فترة التوقف عن العمل تعتبر فترة عمل لم يؤد
من القانون المتض 03-06من األمر رقم  32الموظف المعني عمال يستحق عنه راتبا، عمال بأحكام المادة 

لذا،  ؤداة.األساسي العام للوظيفة العمومية، المذكور أعاله، التي كرست الراتب كمقابل للخدمة الم
 ، كما سلفأشهر وباستثناء الجزء من الراتب الذي يكون قد تم تحديده في قرار التوقيف، لمدة أقصاها ستة

ي شكل اكم فمة المؤداة، أما ماقضت به المحالقول، فان الموظف ليس له الحق في أي راتب، لغياب الخد
                                                                                                                                    ف.".     لتوقيتعويض، فذلك ال يعد راتبا حتى ولو تم تقديره على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه قبل ا

عمومية الموجهة م  المدير العام للوظي ة ال 2017يي ر   09الم رخة بتاريخ  09ا ظر  المراسلة رق  

 وااة ر اادار  ال  وزير  التربية الوطنية.

ال   يحدد الشبكة ااستدالية  2007سبتمبر سنة  29الم رخ يا  304 -07المرسوم الرئاسا رق   - -45

 (.2007سبتمبر  30بتاريخ  61 ظام دي  رواتبه . ) جريد  رسمية عدد لمرتبات الموظ ي  و

الموجهة من المدير العام للوظيفة العمومية  2017فيفري  09المؤرخة بتاريخ  09المراسلة رقم  -46 

 واالصالح االداري الى وزيرة اتربية الوطنية.

 علما أن المنح العائلية ت ض  ألحكام النصوص التالية:  

لمعدل والمتعل  بالتعويضات ذات الصبغة العائلية، ا 1965مار   23الم رخ يا  75-65وم رق  المرس -

 26 رخ يا الم 29-07. والمرسوم التن ي   رق  2004يبراير  14الم رخ  28-04بالمرسوم التن ي   رق  
 .2007سبتمبر 

 المنح العائلية.ال   يحدد مبلغ  1991ما   18الم رخ يا  156-91المرسوم التن ي   رق   -

 .ال   يحدد مبلغ المنح العائلية 1994أكتوبر  15الم رخ يا  326 -94المرسوم التن ي   رق   -

 ة.المتضم  ري  مبلغ المنح العائلي 1995سبتمبر  16الم رخ يا  289 -95المرسوم التن ي   رق  -

، المتم  مبلغ المنح العائلية المتضم  ري  1996سبتمبر  8الم رخ يا  298-96المرسوم التن ي   رق   -

 .1997سبتمبر  10الم رخ يا  330  -97بالمرسوم التن ي   رق  

  ال   يحدد مبلغ ع و  الدراسة.  2019سبتمبر  4الم رخ يا  239-19المرسوم التن ي   رق   -
  1984سنة  07جريد  رسمية عدد    -47

48 -  Olivier  Dord,  Droit de la fonction publique, Op.cit, p 292. 

  . 1990سنة  31جريد  رسمية عدد    -49

  50 - Olivier  Dord : Droit de la fonction publique,  Op.cit, p 292. 

51 - Olivier Dord, Ibid, p 292. 

52 - Olivier Dord, Ibid, p 292. 

53 - Olivier  Dord , Ibid, p 293. 
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54 -Christel SCHWING, Op.cit , p 3.  

               .                                                     2017سنة  66جريد  رسمية عدد  -55

56 -.« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, à la date à 

laquelle il a pris l'arrêté litigieux, le maire de Charenton-le-Pont avait été 

informé de l'impossibilité pour M. X... de reprendre son service en raison de son 

incarcération ; que, dans ces conditions, le maire n'a pu légalement justifier le 

licenciement de l'intéressé par son absence, laquelle ne saurait être assimilée à 

un abandon de poste ; que, d'autre part, le maire n'établit pas la matérialité des 

autres faits sur lesquels il s'est fondé pour licencier M. X. ». CE., 18 fevrier 1998, 

Commune de Charenton-le pont, inédit au recueil Lebon. 
                              سال ة ال كر   267ي ة العمومية واإلة ر اادار  رق  المديرية العامة للوظمراسلة أ ظر  - -57

 :بتاريخ 11292مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية واالصالح االداري موجهة الى ) ز. أ( رقم  - 58
عادة ات االذي يحدد كيفي 2006بريل أ /15/04المؤرخ في  6المنشور رقم أنظر أيضا ..28/10/2018

 ) غير نيةة الوطساأبالم ةكانوا محل اجراء تسريح لسبب االفعال المتعلق عوان الذين ادماج الموظفين واأل
 العالقة بين حسن،متوفر على الموقع االلكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية(. أشار اليه، محمد األ

 125سلة رق  زائد المرا .90المرجع السابق، ص  المتابعة القضائية والعقوبة التأديبية للموظف العام،

 (....ل  ال يد رئيس م تشية الوظي ة العمومية لوايةت. الموجهة 17/02/2021 :بتاريخ

الم رخ يا  082979(. أ ظر أيضا القرار رق  100-99ص  2015، سنة 13مجلة مجلس الدولة، العدد  -59

             (.154-152ص  2014سنة  12مجلس الدولة عدد  بي  بلدية جميلة  د )   م(.)مجلة 2013   12-09

، بي  2004جوان  15الصادر ع  مجلس الدولة الغرية الثا ية، ) الق   الثا ا( بتاريخ  10847القرار رق   - 60

-147 ص، 2004سنة  05) ر. (  د مديرية الضرائب لواية ق نطينة. مجلة مجلس الدولة العدد رق  

، 2015سنة  13، مجلة مجلس الدولة، عدد 2013أبريط  11الم رخ يا  080704ق  . + القرار ر149.

 .101-99ص 
 .   154 – 152، ص 2014سنة  12مجلة مجلس الدولة عدد  - 61

                                                                              م  ال ر  األول م  المبح  األول .                          -2–أ ظر ال قر  أوا  - 62

الموجهة م  المدير العام للوظي ة العمومية  2017يي ر   09الم رخة بتاريخ  09أ ظر  المراسلة رق   - 63

 وااة ر اادار  ال  وزير  التربية الوطنية.

 بب بعمط يح م  الاير أن ه ا الموقف ا ينطب  عل  العمال ال ي  كا وا مو و  اجراءات ادارية للت ر -

عاد  ة تقضا بالوطنيااأليعال المتصلة بالم سا  الوطنية وال ي  است ادوا م  تدابير ميثاق ال ل  والمصالحة 

مار   27 الم رخ يا 124-06ادماجه  يا عال  الشغط أو تعويضه  طبقا ألحكام المرسوم الرئاسا رق  

2006. 

بمشروع  2019العمومية واالصالح االداري، بادرت سنة علما أن مصالح المديرية العامة للوظيفة  - 64
تشفيات، المس مرسوم تنفيذي بالتشاور مع قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان واصالح

ومة الحك عرض على مصالح األمانة العامة للحكومة للدراسة وابداء الرأي ولم يعرض بعد على اجتماع
 للموافقة عليه.

65 - Serge Salon, Jean-Charles savignac, La Fonction publique, Sirey, Paris, 1985, p 

273. 

66 - C.E. 16 novembre 1956, Renaudat, Revue Administrative  n° 55, 1957, p 34-42.  

- C.E. 13 juillet 1966, Fédération de l’éducation nationale, AJDA 1967, p 51.    

67-  « Or, si un fonctionnaire suspendu continue d’être lié au service public, il cesse 

d’être soumis à l’interdiction de principe du cumul de ces fonctions avec une telle 

activité privée rémunérée. Aussi, l’exercice d’une activité privée lucrative durant 
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sa période de suspension, ne constitue pas une faute disciplinaire ». Références 

CAA Versailles, 19 juillet 2016, req. n° 15VE00556 ( page 2 )     
 أنظر : - 68

ين التي يقوم بها ، المتعلق بمهام التعليم والتكو2001توبر المؤرخ في أول أك 293-01المرسوم التنفيذي رقم  -

سمية عدد رريدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون، المتمم، ) ج
 (.2001سنة   57

شاركين الم الذي يحدد شروط توظيف األساتذة 2001المؤرخ في أول أكتوبر  294-01المرسوم التنفيذي رقم  -

نة س  57 واألساتذة المدعووين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. ) جريدة رسمية عدد

2001.) 

ويا ه ه الحالة، يان الطع  بالنقا يترتب عنه توقيف تن ي  الحك  أو القرار القضائا، يا مقه الجزائا،  -69

الجزائية،  المتضم  قا ون ااجراءات 8/06/1966الم رخ يا:  155- 66م  األمر رق   499طبقا للماد  

ة يا الم رخ 09المعدل والمتم ، وذلك ال  ااية ال صط يا الطع  بالنقا. أ ظر، المراسلة رق  

 لوطنية.اتربية الموجهة م  المدير العام للوظي ة العمومية وااة ر اادار  ال  وزير  ال 09/02/2017

-84م رق  لتاريخ كا ت اجراءات الطع   ت ض  ألحكام  المرسو، وقبط ه ا ا2020سنة  44ل.ر عدد  -70
كيلها ال   يحدد اختصاص اللجان اادارية المت اوية األعضاء وتش 1984جا  ا  14الم رخ يا  10

  (.1984سنة  3ومهامها.) ل.ر. عدد 

 .   2017أووت  06بتاريخ  371راسلة رق  م  -71

المجلة  دار ،ل  لموظف بي  حجية الحك  الجزائا وال لطة الت ديبيةبوكرا ادريس، المتابعة الجزائية ل - 72

   .197-167، ص 2022سنة  03، العدد 59الجزائرية للعلوم القا و ية وال ياسية، المجلد 


