
 تأديــــب الموظفــــين

ال سبيل إلى احترام النظام القانوني إال إذا تضمن هذا النظام القواعد التي تكفل حماية المرافق العامة 
ضد كل عبث أو إهمال أو تقصير من بعض الموظفين الذين ال يلتزمون بما يفرضه عليهم الواجب 

الحقوق والمزايا التي تمنح للموظفين فإنه يتعين الوظيفي، وكما أن أي نظام وظيفي البد أن يتضمن 
أيضًا أن يتضمن قواعد تأديبهم ونظام عقابهم، ولم تحدد النصوص القانونية المخالفات التأديبية على 
وجه الحصر، ذلك أن النصوص التي وردت عند تحديد واجبات الموظفين واألعمال المحظورة عليهم لم 

يمكن تصورها على خالف القانون الجزائي الذي بين الجرائم المعاقب  تشتمل على كافة المخالفات التي
عليها على سبيل الحصر، وعلى ذلك فإنه يمكن تقدير األخطاء التي تستوجب المؤاخذة التأديبية بالنظر 

 إلى طبيعة الوظيفة وما تفرضه واجباتها على الموظف.

 ج، ولم يسلكا مسلك قانون الجزاء والقوانين الجزائيةوقد سار قانون ونظام الخدم المدنية على هذا النه     
نما  األخرى في حصر األفعال المؤثمة وتحديد أركانها ، ونوع ومقدار العقوبة المقررة لكل فعل منها، وا 
اكتفى قانون الخدمة المدنية بسرد أمثلة من واجبات الموظفين واألعمال المحظورة عليهم، وقضى في 

ل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين ( منه بأن ك27المادة )
أو اللوائح يعاقب تأديبيًا مع عدم اإلخالل بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند االقتضاء، كما قضت هذه 

در ص المادة بإعفاء الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا ألمر كتابي
إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر األمر، وال 

 يسأل الموظف مدنيًا إال عن خطئه الشخصي.

( من ذات القانون الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين سواء القياديين أو غيرهم ، 28وبينت )
الخدمة المدنية هذه الجزاءات ، ومن ذلك يتبين أن األفعال المكونة للذنب  ( من نظام60ورددت المادة )

نما مردها بوجه عام اإلخالل بواجبات الوظيفة أو الخروج على  اإلداري ليست محددة حصرًا ونوعا، وا 
نما ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية  مقتضياتها، وكل فعل بالذات لم يحدد له ما يناسبه من جزاء، وا 

ن كان بح سب تقديرها لدرجة جسامة الفعل وما يستأهله من جزاء في حدود النصاب القانوني المقرر، وا 
يتعين على مصدر قرار توقيع العقوبة أن يراعي تناسب الجزاء مع المخالفة المرتكبة ، كما يتعين أن 

 والقضاء. ا الفقهيراعي أيضًا تدرج العقوبة وهي من المبادئ المقررة في التأديب والتي استقر عليه



وبعد هذا العرض نبدأ في سرد مبادئ وقواعد التأديب التي أوردها قانون ونظام الخدمة المدنية ، وذلك 
 على النحو التالي:

 تعريف المخالفة التأديبية : -

 ( من قانون الخدمة المدنية في فقرتها األولى ضمنًا المخالفة التأديبية بأنها " اإلخالل27عرفت المادة )
بالواجبات أو مخالفة المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح ورتبت على ذلك التعريف 

 نتيجة بالنسبة لمرتكبها إال هي "معاقبته تأديبيًا.

وحماية للموظف الذي يلتزم بواجب طاعة رؤسائه وفي ذات الوقت يراعي في أعماله مبدأ المشروعية 
ن المادة في حالة ارتكابه مخالفة تنفيذًا ألمر رئيسه فقد نصت الفقرة الثانية موتوفيقًا بين هذين االلتزامين 

( آنفة الذكر على أنه "ويعفى الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفذًا 27)
ئولية على سألمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون الم

 مصدر األمر".
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