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مقدمة:
تعترب املخالفات التأديبية اليت قد يقع فيها املوظف من أهم األسباب اليت تستند عليها اإلدارة
يف حتريك املسطرة التأديبية ملواجهة السلوك املنحرف للموظف ،حيث ميكنها من خالل هذه اآللية
اليت نص عليها املشرع املغريب أن تضمن حتقيق الصاحل العام بتسخري قوة الردع يف مواجهة كل فعل
خارج عن مقتضيات الواجب الوظيفي والذي يشكل هتديدا ملبدأ حسن سري املرافق العامة بانتظام
واضطراد.
فتمكني اإلدارة من سلطة العقاب وفق منطق الفعالية ،يفرض عليها واجب حتقيق التوازن بني مصلحة
اجلهاز اإلداري واحرتام ضمانات وحقوق املوظف بدون احنياز أو تفريط أو تغليب كفة على أخرى.
لذلك ،فحفاظا على ضمانات اخلاضع للتأديب ،أطر املشرع توقيع اجلزاء بضوابط دقيقة
يؤدي اإلخالل هبا إىل بطالن املسطرة برمتها ملا قد ينطوي ذلك على نية التعسف أو مساس حبقوق
وضمانات املوظف الذي يعترب طرفا ضعيفا يف هذه املعادلة.
فواجب اهليئات التأديبية أثناء املسطرة التأديبية ليس هو مراعاة اهلفوة أو اخلطأ املرتكب فقط،
ولكن هو أن توفر للموظف ضمانات كافية ملواجهة سلطاهتا التأديبية الواسعة اليت قد ينسحب أثرها
على حرمان املوظف من مزايا وظيفية عديدة وفقا ملا قد تسفر عن املسطرة التأديبية.
ولتحليل هذه املعادلة الصعبة واكتشاف جوانبها ،ميكن تناول هذا املوضوع من خالل اإلجابة
عن اإلشكالية التالية:
إلى أي حد استطاع النظام التأديبي في الوظيفة العمومية المغربية أن يشكل آلية فعالة

لضمان موازنة موضوعية ،بين حقوق الموظف المتابع وسلطات اإلدارة ؟.
وتتفرع عن هذه اإلشكالية عدة التساؤالت نستعرضها على النحو التايل:
 ما هو اخلطأ التأدييب املوجب للعقاب؟ ماهي أنواع العقوبات التأديبية ومدى درجة خطورهتا؟ من هي اجلهة املسؤولة عن تأديب املوظف؟ كيف تتشكل؟ ما طريقة عملها؟ ماهي الضمانات املمنوحة للموظف أثناء مسطرة التأديب؟ولإلجابة على اإلشكالية الرئيسية واألسئلة املنبثقة عنها ،أثرنا العمل وفق التصميم التايل:

المبحث األول :االخطاء الوظيفية المستوجبة للعقوبات التأديبية؛
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المبحث الثاني :المسطرة التأديبية والضمانات الممنوحة للموظف.

المبحث األول :االخطاء الوظيفية المستوجبة للعقوبات التأديبية

تقوم املسؤولية التأديبية على أساس خطأ تأدييب الذي يقوم على إخالل املوظف بواجبات

الوظيفية ،سنعاجل يف مطلب أول االختالالت املوجبة للعقوبة التأديبية وفي مطلب ثاني نرصد في
أصناف العقوبات والسبيل إىل سحبها.

المطلب األول :االختالالت الموجبة للعقوبة التأديبية

حفاظا على سريورة العمل اإلداري وجتنبا ألي إخالل بالوظيفة املناطة باملوظف ،أوجب
املشرع عقوبة مقابل كل فعل تقدر السلطة اإلدارية أن خمل بالنظام الوظيفي ،ضمانا لتناسب العقوبة
مع اخلطأ املرتكب ،يتعني التمييز بني اخلطأ التأدييب واجلرمية التأديبية.
سنتناول يف هذا املطلب مفهوم اخلطأ التأدييب (الفرع األول) واجلرمية التأديبية (الفرع الثاين)
الفرع األول :مفهوم الخطأ التأديبي

يعترب اخلطأ التأدييب أساس القانون التأدييب بل إحدى النتائج املهمة املرتتبة على التزامات
املوظف العمومي ،على اعتبار أن القانون التأدييب وبإمجاع فقهاء القانون هو جزء من الوظيفة
العمومية.1
وإذا كان املشرع قد استنكف عن حتديد مفهوم اخلطأ املهين لشساعت أو تعدده أو عدم
ثبوتيت  ،فإن تغاضى كذلك عن التمييز بني اخلطأ اجلسيم واخلطأ البسيط ،ودفع خبصائص املسؤولية
التأديبية كي حتيط بالفعل من خالل جمموعة من املعايري االحتياطية والزجرية أكثر من العقابية احملضة،
مبعىن الفعل ورد الفعل ،وأهم هذه اخلصائص أهنا تتحدد من طرف سلطة التسمية وأهنا مسؤولية
إدارية ومهنية ال متس إال الوضعية اإلدارية واملهنية للموظف وأن جماهلا حمدود بظروف الواقعة واحلالة
اخلاصة للموظف .إال أن ميكن أن نستخرج مفهوم مقرب من خالل توضيح بعض املهام وااللتزامات
الواجبة على املوظف العمومي:2
 جيب على املوظف أن يشغل الوظيفة بصورة مستمرة متاشيا مع املبدأ الذي حيكم املرافق العامة؛
 جيب أن يقوم هبمت بصفة شخصية وأن ال ينيب عن غريه إال مبا يقضي ب القانون ويعترب مسؤوال
عن كل ما يتعلق مبهمت ؛
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الحاج شكرة ،الوظيفة و الموظف في القانون االداري المغربي الطبعة الثانية ، 2007ص .180
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الحاج شكرة ،مرجع سابق  ،ص .181
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 احرتام السلم اإلداري من خالل القيام بعمل استنادا لألوامر اليت توجهها ل السلطة العليا.
وبعد االطالع على املهام السابق ذكرها ،يتحقق اخلطأ التأدييب يف احلاالت التالية:
 oعندما تتوفر اإلرادة التامة لدى املوظف بارتكاب الفعل اإلجيايب والسليب املخل بواجبات الوظيفة
وحتني سري املرافق العامة؛
 oعندما يصدر من املوظف إمهال أو التقصري يف تأديت لعمل  ،وإن مل يكن هذا اإلمهال صادر عن
قصد أو سوء نية لدي ؛
 oمىت يتبني بشكل واضح وجود خرق إلحدى االلتزامات ،وهنا ال يهم الكيفية اليت مت هبا اخلرق.
ولكن هناك بعض احلاالت جيب األخذ هبا بعني االعتبار ،وهي أن ضعف الكفاءة املهنية من
جانب املوظف ال ميكن توقيع العقوبة التأديبية وأن جيب إعادة تأهيل وتدريب على املهمة املكلف
هبا.
أيضا يف حالة تبات انعدام الرابطة النظامية اليت هي بني اإلدارة واملوظف ال ميكن نعت أفعال
من خرج على هذه الرابطة باألخطاء التأديبية ،كحالة املتويف أو الذي خرج عن السلك االداري بصفة
هنائية .إال أن يف هذه األخرية يوجد استثناء كحالة املوظف املتقاعد ،فبالرغم من انعدام أية صلة
قانونية بين وبني اإلدارة إال أن وثبت وجود جتاوزات ولو خارج العمل ضار بسري املصلحة اعترب ذلك
من األخطاء التأديبية الواجبة للعقوبة.
ومن هنا نستطيع أن نقول بأن اخلطأ التأدييب هو كل إخالل أو تقصري أو إمهال املوظف ملا
نسب إلي من مهام وواجبات مما أدى إىل عرقلة عملية سري املرفق العام وإحداث الضرر ب .
الفرع الثاني :الخطأ الجنائي (الجريمة التأديبية)

ختتلف املصطلحات يف هذا اجملال ،فمنها ما تسميها اجلرمية التأديبية ومنها من يطلق عليها
اسم املخالفات التأديبية .ورغم هذه االختالفات يف التسمية إال أهنا تعرب عن معىن واحد ،وهو يعين
اإلخالل بالواجبات أو القيام باملمنوعات املتعلقة بالوظيفة أو األفعال اخلارجة عن الوظيفة وتكون
منافية هلا .وللجرمية التأديبية كما للجرمية اجلنائية ركنان ومها :الركن املادي والركن املعنوي حبسب
املشرع املصري الذي تناوهلا بإسهاب.
 .1الركن املادي
وهو املظهر اخلارجي هلا ويتمثل يف السلوك ،ويتعلق هذا الركن مباديات اجلرمية ومظهرها اخلارجي لكي
يكون فعل املوظف مسوغا للمساءلة التأديبية وجيب أن يكون حمددا وثابتا .فال قيام للركن املادي
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استنادا للظن أو الشائعات لذلك فان االهتامات العامة ال ميكن أن تعترب مكون هلذا الركن .كما أن
جمرد التفكري من دون إن يتخذها هذا التفكري مظهرا خارجيا ملموسا ال يشكل خمالفة يستوجب علية
املساءلة التأديبية ،وباملثل فإن األعمال التحضريية اليت تتمثل يف إعداد وسائل تنفيذ اجلرمية ال يعاقب
عليها.
.2الركن املعنوي
يقوم الركن املعنوي للجرمية التأديبية إذا كان الفعل الذي أقرتف املوظف العام يشكل جرما تأديبيا أو
االمتناع عن أداء الواجب الوظيفي نابغا عن إرادة حرة دون أكراه مادي أو أديب ،وترتيبا على ذلك ال
يسأل املوظف يف احلاالت التالية:
 -1القوة القاهرة؛
 -2اإلكراه املادي واألديب؛
 -3احلادث املفاجئ؛
 -4فقد اإلدراك والتميز.
وقد ذهب بعض الفق إىل أن اإلرادة اآلمثة هي وحدها اليت جتعل املوظف مذنبا مستحقا للمسألة
التأديبية ،ألن الغاية من توقيع اجلزاء ال تتمثل فقط يف إصالح ضرر حلق بالدولة وإمنا تتمثل أيضا يف
منع املخالف من معاودة ارتكاب املخالفة يف املستقبل .كما أن خطأ املوظف يف فهم القانون ال
يعفي من املسؤولية التأديبية ألن املفروض التطبيق السليم للقانون من قبل املوظف.
فاجلرمية التأديبية يف نظر الفق ال يقوم إال إذا توافرت فيها األركان املنصوص عليها يف القانون اجلنائي،
واألمر يتعلق بالركن املادي واملعنوي كما أسلفا.
 أنواع اخلطأ اجلنائي (اجلرائم التأديبية)
تشكل جرمية تأديبية كل ما يصدر عن املوظف من أعمال ختل بواجبات الوظيفية سواء سلبيا أو
إجيابيا سواء تلك اليت ينص أو مل ينص عليها القانون ،ويستوجب اجلزاء علي .
ومل يورد املشروع حتديدا دقيقا لألخطاء اجلنائية (اجلرمية التأديبية) حيث وصفها املشرع يف املادة ()17
من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية بأن ’’ ...كل هفوة يرتكبها املوظف يف تأدية وظيفت أو
عند مباشرهتا تعرض لعقوبة تأديبية زيادة –ان أقتضى احلال -عن العقوبات اليت ينص عليها القانون
اجلنائي .وعند متابعة أحد املوظفني من طرف الغري بسبب هفوة ارتكبها يف عمل يتعني على اجملتمع
العمومي أن يتحمل الغرامات املالية احملكوم هبا علية مدنيا“ ،فاهلفوة أو اخلطأ او املخالفة التأديبية
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حسب الفق والقضاء  ،تشمل كل ميكن اعتباره اخالال ظاهرا من املوظف بواجبات وظيفت  ،ومبا
نصت علية القوانني واألنظمة سواء كان نشاطا إجيابيا أو سلبيا وبالشكل الذي يؤثر سلبيا يف سري
خدمات املرفق العام بانتظام واضطراد.
وقد حاول الفصل  73من النظام األساسي الوظيفة العمومية قياس اخلطأ التأدييب باهلفوة اخلطرية،
سواء ما تعلق منها بإخالل املوظف بالتزامات املهنية أم جبنحة ماسة باحلق العام ،فهذه األعمال
املؤاخذ عليها املعىن باألمر (الفصل  68من النظام األساسي للوظيفة العمومية) مل حيددها املشروع
املغريب ،وترك لإلرادة احلرية يف تبياهنا وتكييفها قانونيا ،حيث تضطلع آنذاك بالدور الذي تقوم ب
النيابة العامة ،اثناء إقامة وممارسة الدعوى العمومية يف اجملال الزجري .ومن أمثلة املخالفات التأديبية
على سبيل املثال:
 -1االمتناع عن القيام بالعمل؛
 -2عدم االلتزام مبواعيد العمل؛
 -3اتالف ممتلكات اإلدارة؛
 -4اإلكثار من اإلدالء بالشواهد الطبية بغية التنصل من القيام بالعمل؛
 -5التصرفات الالأخالقية؛
 -6الرشوة؛
 -7االختالس...اخل.
المطلب الثاني :العقوبات التأديبية وسحبها
يتعرض املوظف للمسألة التأديبية إذا أخل أو أمهل بواجبات الوظيفية أو خرج على مقتضياهتا
أي ارتكب خطأ أو ذنبا إداريا ،والقاعدة أن ال يوقع على املوظف عقوبة تأديبية إال من جهة
االختصاص ،شريطة أن تكون العقوبة منصوصا عليها قانونا مع ختويل املوظف خمتلف الضمانات
القانونية ،حيث تتميز العقوبة التأديبية بطابعها الشخصي ألهنا توقع على املوظف املخالف أو من
ارتكب اخلطأ اإلداري دون غريه من أفراد أسرت  ،كما جيب أن تتناسب العقوبة املوقعة مع املخالفة
املرتكبة حبيث ال يشوهبا تعسف أو مبالغة كذلك ال جيوز فرض أكثر من عقوبة تأديبية على نفس
املخالفة إال إذا أجاز القانون ذلك .3وقد عمل املشرع املغريب على توقيع العقوبات التأديبية وسحبها
مبوجب النظام األساسي للوظيفة العمومية اليت تطبق على املوظف يف حالة ارتكاب خلطأ تأدييب على
 3كريم لحرش ،القانون اإلداري المغربي ،الجزء الثاني ،نشاط اإلدارة وامتيازاتها ،الطبعة الثالثة.2014 ،
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سبيل احلصر .4وهذا ما سنتوىل مناقشت من خالل توقيع العقوبات التأديبية (الفرع األول) وسحبها
يف (الفرع الثاين).

الفرع األول :العقوبات التأديبية

لقد حددت املادة  66من قانون الوظيفة العمومية سبعة عقوبات تأديبية على سبيل احلصر
5
ختتلف من حيث الدرجة واألثر .وهي مرتبة حسب تزايد اخلطورة .وفيما يلي توضيح هلذه العقوبات
أوال :قائمة العقوبات التأديبية
.1اإلنذار ( :)L’avertissementهو إجراء لتحذير املوظف ذي التصرف املعيب لتقومي

سلوك واالمتناع عن تكراره حىت ال ترتتب على ذلك عقوبات أخرى ،وهي عقوبة املخالفات الوظيفية
البسيطة اليت يرتكبها املوظف ،لذا فإن هذه العقوبة كانت شفوية أو كتابية تعد إجراء حتذيريا ووقائيا
من سلوك معيب ،وجتنبا جلزاءات أقوى تطبق على املوظفني املرمسني واملتدربني دون استشارة اجمللس
التأدييب ،ومما يالحظ أن عقوبة اإلنذار ليس هلا أثر حاسم على ترقية املوظف أو على راتب  .وإمنا
ميكن أن تأخذ باالعتبار يف جمال التنقيط عند تقييم كفاءة املوظف من طرف الرئيس.
يتم اختاذ هذه العقوبة من طرف اإلدارة بقرار معلل ويتم تسليم للموظف مع اإلشعار باالستالم.6
 .2التوبيخ

(blâme

 :)Leيقصد ب استنكار سلوك املوظف ولوم على املخالفات اليت

يقرتفها أثناء مزاولة نشاط داخل اإلدارة ،وهو يفوق اإلنذار من حيث درجة حساسة .فهو إجراء
معني يضم نوعا من حتقري للموظف إلعمال لواجبات الوظيفية .وعلي فإن التوبيخ يعد عقوبة تأديبية
توقعها السلطة الرئاسية على املوظف هبدف ردع بعض املخالفات.
 .3الحذف من جدول الترقي

()La radiation du tableau d’avancement

أي تأخري املوظف من االرتقاء إىل درجة أعلى من تلك اليت يوجد فيها ملدة سنة حبيث
يشطب على امس يف الئحة الرتقي السنوي ،ومما ال شك في أن هذا احلذف حيرم املوظف من مزايا
مالية وبالتايل يؤدي حرمان من الرتقية باالختيار ملدة (سنة) ،كما يتسبب ل يف ضرر معنوي يتمثل يف
تقدمي زمالئ علي يف الرتقية بعد أن كان أو أدى للحصول عليها .7وتتخذ هذه العقوبة بعد استشارة
اجمللس التأدييب ،الذي حتال علي القضية من قبل السلطات اليت هلا حق التأديب ،بتقرير كتايب،
 4الفصل  66من النظام األساسي للوظيفة العمومية.
 5مجلة القانون واألعمال ،تأديب الموظف العمومي.
 6قرار الغرفة اإلدارية للمجلس األعل ،،عدد  1059بتاريخ  26/11/1998منشور بالدليل العملي ،االجتهاد القضائي في المادة اإلدارية ،الجزء
الثاني ،لطبعة األول.2004 ،
 7الحاج شكرة،مرجع سابق ،ص .26

7

يتضمن األفعال اليت سيعاقب عليها املوظف والظروف اليت ارتكبت فيها .ولقد عرب القضاء املغريب
عن موقف اجتاه هذه العقوبة مؤكدا أن ليس من حق اإلدارة أن تلجأ إىل حرمان املوظف من الرتقية
وذلك حبذف امس من الئحتها إال إذا وجد ما يربر ذلك.8
 .4االنحدار من الطبقة

()l’abaissement d’échelon

يرتتب عنها إنزال املوظف من درجت األصلية إىل درجة أدىن دون أن يرتتب عنها إخراج من
إطاره وتقرتح من طرف اجمللس التأدييب ،مل تتخذ هذه العقوبة إال يف احلالة اليت يكون فيها إطار
املوظف مكون من عدة درجات ويكون يف درجة أعلى مع وجود درجة أدىن ميكن احنداره إليها.9
 .5القهقرة من الرتبة

()La rétrogradation

يقصد هبا ختفيض إىل الرتبة األدىن وتقرتح من طرف اجمللس التأدييب ،ال تقرتح هذه العقوبة
يف احلالة اليت ميكن أن يرتتب عن القهقرة تغيري وضعية املوظف من رمسي إىل متدرب لقهقرت من
الرتبة الثانية إىل الرتبة األوىل ،لكن الواقع العملي قد اثبت عدم تطبيق هذه العقوبة نظرا ملا يكتنفها
من غموض ومن يرتتب عليها من أخطار.
 .6العزل من غير توقيف حق التقاعد

(La révocation Suspension des droits à pension

)sans

يعترب العزل من غري توقيف حق التقاعد من أشد العقوبات التأديبية اليت حتق للموظف ،ذلك
أن هدفها يرمي إىل قطع الصلة بين وبني اإلدارة اليت يعمل لديها .وقد تلجأ اإلدارة إليها بإرادهتا املقرة
وحبكم سلطتها التقديرية ،كما أهنا ملزمة لتعديل قرارها ومطالبة بأخذ رأي اجمللس التأدييب ،وذلك ملا
هلا من تأثريات جسيمة نفسي ومالية على احلياة اإلدارية للموظف ،فاملوظف ترفع عن واليت الوظيفية
وذلك يف شكل حرمان هنائي من االستمرار مباشرة يف الوظيفة أو العودة إليها مدى احلياة باستثناء
حق يف املعاش وذلك لعدم الرضى على احلرمان من يف العقوبة التأديبية ومن مت فإن من املسلم ب أن
عزل املوظف الذي ترك عمل بدون مربرات قانونية ال ميكن من التمتع بالضمانات التأديبية.
 .7العزل المصحوب بإيقاف حق التقاعد

)avec suspension des droits à pension

La

)révocation

 8قرار المجلس األعل ،،عدد  41بتاريخ  1972/03/17نباتي محمد المهدي ضد الوزير األول ومن معه ،مجموعة األكحكام اإلدارية  ،1972ص
.20
 9إسماعيل صفاهي ،التأديب في المجالين اإلداري والعسكري بأطروكحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس الرباط في أكدال
 ،2001-2000ص .97
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شكل العزل
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املصحوب بإيقاف حق التقاعد أدىن درجات اجلزاء التأدييب حبيث جعلها

املشرع يف هناية الالئحة التصاعدية للعقوبات التأديبية اليت ميكن توقيعها على املوظف املخطئ ،نظرا
لآلثار اخلطرية اليت يرتتب على تطبيقها ماديا أو معنويا ال بالنسبة للموظف املعين فحسب بل متتد
تبيعاهنا كذلك ألسرت نظرا لكوهنا تقصي من اجملال الوظيفي حاال وحترم من احلق يف املعاش ماال.
ولذا فإن اللجوء إىل هذه العقوبة القاسية من طرف اإلدارة ال يتم يف أحوال نادرة كارتكاب خطأ
جسيم جدا كما هو احلال بالنسبة للمقدسات مثال.
لقد أضاف املشرع املغريب إىل قائمة العقوبات السالفة الذكر توعني من العقوبات اخلاصة
ومها:
 .8الحرمان المؤقت من كل األجرة

باستثناء التعويضات العائلية ،وذلك ملدة ال تتجاوز ستة أشهر ،وتعترب هذه العقوبات من
العقوبات املالية املباشرة .وهي تصب مباشرة على املرتب الذي حيرم من ملدة مؤقتة ،ونظرا خلطورة
هذه العقوبة فقد قيدت السلطة التأديبية بعدة شروط أثناء توقيعها ،حيث وضع ملشرع حدا أقصى
ملدة احلرمان ال تتجاوز  6أشهر .ولقد استثىن املشرع من هذا احلرمان التعويضات العائلية.11
 .9اإلحالة الحتمية على التقاعد
تعد هذه العقوبة أشد العقوبات التأديبية لكوهنا تنهي الرابطة الوظيفية وهي ختتلف عن
اإلجراءات اليت تتخذها السلطة اإلدارية عند بلوغ املوظف سن التقاعد أو عند تقدم بطلب ذلك.
إال أن تطبيق هذه العقوبة ال يتم إال بالنسبة للموظفني الذين استوفوا اخلدمة الالزم توفرها وفقا
لنصوص قانون التقاعد ،تقرتح من طرف اجمللس التأدييب .وجتدر اإلشارة أن الفق يقسم العقوبات
التأديبية اليت نص عليها املشرع يف الفصل  66من قانون الوظيفة العمومية إىل:
 جزاءات معنوية :اإلنذار والتوبيخ
 جزاءات مالية :كاحلذف من الئحة الرتقي واالحندار من الطبقة ولقهقرة من الرتبة.
 اجلزاءات املؤدية إىل إهناء التوظيف.
ثانيا :العقوبات املطبقة على املوظفني املتمرنني

 10رضوان بوجمعة ،الوظيفة العمومية المغربية عل ،درب التحديث ،مطبعة النجاح الجديدة ،آسفي ،ص .98
 11الفصل  76من القانون األساسي للوظيفة العمومية.
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لقد نص الفصل  6من املرسوم امللكي رقم  62.68بتاريخ  17مايو  1968بتحديد
املقتضيات املطبقة على املوظفني املتمرنني باإلدارات العمومية على أن العقوبات التأديبية اليت ميكن
اختادها يف حق املوظف املتمرن:
 اإلنذار
 التوبيخ
 االقصاء املؤقت ملدة ال تتجاوز شهرين مع احلرمان من كل االجرة باستثناء التعويضات
العائلية.
 االعفاء
بالنسبة للعقوبات االوىل والثانية والثالثة فهي ختضع لنفس الشروط والكيفيات املطبقة على املوظف
الرمسي اليت سبقت االشارة اليها ،أما االعفاء فيقصد هبا حذف املوظف من االسالك االدارية.
نستنتج أن عقوبات اإلنذار –التوبيخ – احلذف من الئحة الرتقي ختول للموظف املوقوف حق
اسرتجاع رواتب احملجوزة أما االقصاء املؤقت من العمل يتم خصم مدة التوقيف املؤقت مع مدة عقوبة
االقصاء املؤقت من راتب وحتذف من اقدميت االدارية وحقوق املعاشية.
أما بالنسبة لباقي العقوبات يتم حرمان من أجرت باستثناء التعويضات العائلية وحذف املدة الفاصلة
بني تاريخ سريان مفعول العقوبة التأديبية من أقدميت االدارية وحقوق املعاشية.
الفرع الثاني :سحب العقوبة التأديبية

لقد نص املشرع يف قانون الوظيفة العمومية على حق املوظف يف حمو العقوبة املرتكبة يف ملف
بعد مرور مدة معينة على توقيعها .وذلك تشجيعا ل على عدم تكرار الوقوع يف اخلطأ .12
أوال :اآلجال
وفقا ملقتضيات الفصل  75من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية فإن لكل موظف احلق يف
طلب حمو آثار العقوبة التأديبية من ملف اإلداري بعد انصرام اآلجال التالية:
– مخس سنوات بالنسبة لعقوبة اإلنذار أو عقوبة التوبيخ؛
– عشر سنوات بالنسبة لباقي العقوبات املنصوص عليها يف الفصل  66من النظام األساسي العام
للوظيفية العمومية والفصل  6من املرسوم امللكي رقم  62.68بتاريخ  17مايو  1968اخلاص
باملوظفني املتمرنني.
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ثانيا :الشروط
– أن يكون املوظف املطالب بسحب العقوبة التأديبية يف وضعية القيام بالعمل-أن يتقدم بطلب
كتايب يف املوضوع مشفوعا برأي رئيس املباشر ونسخة من قرار العقوبة املراد سحبها؛
– إذا كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة عن اإلدارة (اإلنذار أو التوبيخ) تسحب من
طرفها؛
 إذا كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة بناء على اقرتاح من اجمللس التأدييب ،فيتعني عرضملف السحب على اجمللس التأدييب للبث في دون حضور املعين باألمر.
المبحث الثاني :المسطرة التأديبية والضمانات الممنوحة للموظف

13

مبقتضى النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ،تتمتع السلطة اليت هلا حق التسمية
بصالحية إحالة ملف كل موظف تابع هلا على أنظار اجمللس التأدييب كلما تبني هلا أن املوظف
ارتكب فعال خمال باألعراف اإلدارية والضوابط النظامية يقتضي اختاذ ،يف حق  ،عقوبة أشد من
اإلنذار أو التوبيخ (الفصل  66من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية).
وتبعا هلذا ،يتوىل هذا اجمللس دراسة نوع املخالفة املنسوبة للموظف واالطالع على ملف
اإلداري واستدعائ للمثول أمام قصد إبداء رأي يف املنسوب إلي  ،وذلك يف إطار اإلجراءات
املسطرية القانونية.
وفيما يلي سوف حناول توضيح ،قدر اإلمكان ،كل ما ل عالقة باجمللس التأدييب من حيث
تشكيل واختصاصات وطريقة اشتغال (املطلب األول) ،وكذلك معرفة الضمانات املخولة للموظف
املعروض على أنظار هذا اجمللس (املطلب الثاين).
المطلب األول :المجلس التأديبي
نتناول يف هذا املطلب الضوابط القانونية املؤطرة لعمل اجمللس التأدييب من حيث تشكيل
واالختصاصات املسندة إلي (الفرع األول) ،وكذا طريقة عمل (الفرع الثاين).
الفرع األول :تشكيل المجلس التأديبي واختصاصاته
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 الفصل  65من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية صادر في شأنه ظهير شريف رقم  1.58.008بتاريخ  4شعبان  24( 1377فبراير )1958كما تم تعديله وتتميمه (ج .ر .عدد  2372بتاريخ  11أبريل  1958صفحة .)914
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مبقتضى مرسوم  5ماي  1959الذي جاء ليشرح كيفية تطبيق الفصل  11من النظام األساسي

العام للوظيفة العمومية املتعلق باللجان اإلدارية املتساوية األعضاء ،14يتم انتخاب ممثلي املوظفني
اللذين سيلعبون دور اجمللس التأدييب الذي أسند إلي املشرع املغريب عدة اختصاصات وردت يف
الفصل  25من املرسوم.
فبالرجوع للنظام األساسي العام للوظيفة العمومية جند أن الفصل  11من ينص على أن ’’يؤسس كل
وزير يف اإلدارات أو املصاحل اليت حتت نفوذه جلانا إدارية متساوية األعضاء يكون هلا حق النظر،
ضمن احلدود املقررة يف هذا القانون األساسي ويف املراسيم الصادرة بتطبيق “ ،ويقصد املشرع هنا
باملراسيم 'مرسوم  1959السالف ذكره.'15
وتتكون هذه اللجن من عدد متسا ٍو من ممثلني عن اإلدارة يعينون بقرار من الوزراء املعنيني باألمر،
ومن ممثلني عن املستخدمني ينتخبهم املوظفون العاملون أو امللحقون باإلدارة أو املصلحة املعنية
باألمر 16إثر إعالن نتائج انتخابات ممثلي املوظفني ،هلذا ال بد من تشكيل اللجنة املتساوية األعضاء
(أو اجمللس التأدييب) من األعضاء املنصوص عليهم قانونا واحرتام التشكيلة اليت قررها املشرع وال جيوز
أن حيل آخر حمل أي عضو من أعضائها وإال اعترب انعقادها غري صحيح وقراراهتا باطلة.
وتكون جلسات هذه اللجن غري علنية ويرتأسها عضو معني من بني ممثلي اإلدارة ،17وجيب أن يوقع
مجيع األعضاء على حمضر اجمللس التأدييب حتت طائلة البطالن.
إن قواعد تشكيل اجملالس التأديبية من النظام العام وال جيوز خمالفتها ألن هذا األمر يؤدي حتما إىل
بطالن التشكيلة ومجيع التقارير اليت صدرت عن  .ذلك ما ذهبت إلي الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى
يف قرار هلا عدد  215بتاريخ  10أبريل ( 2003ملف عدد  2002/1/48ضد غرفة التجارة
14

 مرسوم رقم  2.59.0200الصادر في  26شعبان  5( 1378ماي  )1959بتطبيق الفصل  11من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظاماألساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء ،كما تم تغييره وتتميمه (ج.ر .عدد  2429بتاريخ  15ماي
.)1959
 -15بالنسبة ملوظفي اجلماعات فالفصل  11من مرسوم  27شتنرب  1977املتعلق بالنظام األساسي ملوظفي اجلماعات أوضح على أن مقتضيات

مرسوم  5ماي  1959تسري على اللجن اإلدارية املتساوية األعضاء إزاء موظفي اجلماعات مع مقتضيات الفصلني  12و 13اللذين ينصان على أن

إذا كان عدد املوظفني جلماعة واحدة يقل عن  100جاز إحداث جلنة إدارية متساوية األعضاء خمتصة إزاء هؤالء املوظفني بناء على قرار لرئيس اجمللس
اجلماعي ،ويعني املوظفون عن طريق القرعة من بني موظفي اجلماعة املعنية.
 -16سميت هذه اللجن باللجن المتساوية األعضاء ألنه يتعين أثناء انعقادها توفر عنصر التساوي بين ممثلي الموظفين وممثلي اإلدارة وإال اعتبرت
قراراتها باطلة ويكون القرار المبني عل ،اقتراكحها مشوب التعسف بسبب تجا وز السلطة ،وهذا ما أكده قرار صادر عن المجلس األعل ،بتاريخ 25
يوليوز  1977في قضية المراشي عبد المجيد ضد وزير المالية والذي ألغ ،القرار الصادر عن الوزير المذكور بعدما ثبت له من خالل محضر
اجتماع اللجنة اإلدارية أنها كانت مكونة من ممثلين عن اإلدارة وممثل واكحد عن الموظفين إذ كان ينقصها عنصر التساوي.
 -17نص الفصل  8من مرسوم  5ماي  1959عل ،ما يلي " يعين ممثلو اإلدارة الرسميون والنواب في كحظيرة اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء
بموجب قرار يصدره الوزير المعني باألمر إثر إعالن نتائج انتخابات ممثلي الموظفين ويختارون من بين الموظفين العاملين في اإلدارة المعنية
باألمر أو المنتمين إل ،سلك أعل ،والمعهود إليهم بإجراء مراقبة عل ،هذه اإلدارة ،ويكون ضمنهم باألخص الموظف المعين من طرف الوزير
ليتول ،رئاسة اللجنة".
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والصناعة بسطات) 18املؤيد حلكم احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء بتاريخ  20يونيو ( 2001ملف
عدد  )2000/478إىل 'عدم االطمئنان إىل حياد اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء كمجلس
تأدييب إذا كانت مشكلة من عضو هو يف نفس الوقت ضحية املخالفة التأديبية موضوع املتابعة
باإلضافة إىل عضو ثان كان أحد الشهود مع امتناع عضو ثالث عن التصويت'.
إن اللجن اإلدارية املتساوية األعضاء تستشار 19ضمن الشروط املقررة يف النظم املعمول هبا يف
شأن ترسيم املوظفني املؤقتني ويف املسائل اإلدارية املتعلقة بالرتقية 20واإلحالة على االستيداع ووضعية
العون املؤقت الذي ال يطلب إرجاع إىل منصب يف اآلجال املقررة ل أو الذي يرفض املنصب يف
اآلجال املقررة ل أو الذي يرفض املنصب املعني ل عند رجوع .
كما أن اللجن اإلدارية املتساوية األعضاء تعطي رأيها يف العقوبات التأديبية املنصوص عليها يف
الفصول من  65إىل  75من القانون األساسي للوظيفة العمومية ،ويف البت يف انتقال املوظفني ويف
وضعية املوظفني الذين ثبت عدم أهليتهم املهنية ويف االنقطاع النهائي عن العمل واملنع من القيام
ببعض األعمال.
وختتص اللجن اإلدارية املتساوية األعضاء بصفتها تأديبا طبقا ملقتضيات الفصل  65من قانون
الوظيفة العمومية 21بالبت فيما يعرض عليها من خمالفات مرتكبة من طرف املوظفني واليت قد تؤدي
إىل إصدار عقوبة من العقوبات املنصوص عليها يف الفصل  66من القانون املذكور املرتبة حسب
درجة خطورهتا.
الفرع الثاني :كيفية اشتغال المجلس التأديبي
قبل انعقاد اجمللس التأدييب تتوىل اإلدارة إعداد امللف التأدييب وتوفري كافة عناصر املتابعة التأديبية
بامللف على أساس ترتيب تسلسلي لوثائق امللف بدءا من أقدم وثيقة من حيث تاريخ صدورها إىل
 -18منشور بمجلة قضاء المجلس األعل ،،العدد  ،61السنة  ،25طبعة  ،2003مركز النشر والتوثيق القضائي بالرباط ،المجلس األعل ،،الصفحة
.209
 -19إذا كانت عقوبة اإلنذار والتوبيخ يمكن لإلدارة إصدارها دون استشارة المجلس التأديبي وبعد أن يدلي المعني باألمر ببياناته ،فإن باقي العقوبات
ال يمكن اتخاذها إال بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف سلطة التأديب وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح األعمال
التي يعاقب عليها الموظف وان اقتض ،الحال الظروف التي ارتكب فيها .غير انه قبل إكحداث المحاكم اإلدارية رسمت الغرفة اإلدارية بالمجلس
األعل ،عدة قواعد قانونية في ميدان تكوين المجلس التأد يبي وكذا كحقوق الدفاع .ذلك أن اإلدارة ملزمة بتبليغ الموظف المتهم بكل إجراء سيتخذ ضده
ليتمكن من إعداد دفاعه وان الغرفة لم تسمح قط لإلدارة بتجاهل هذه المقتضيات اآلمرة وتصدت للعديد من القرارات المخالفة لروح الفصل 66
باإللغاء.
 -20أوضح الفصل  32مكرر من المرسوم التطبيقي المؤرخ في  5ماي  1959عل ،أن هناك لجنا مركزية منبثقة عن اللجن اإلدارية الخاصة إطار
المحدث بمختلف العماالت واألقاليم أو عل ،صعيد اإلدارة المركزية بالنظر إل ،الترقية باالختيار في اإلطار أو الدرجة .وتحدث هذه اللجن المركزية
بقرار من الوزير المعني باألم ر وتضم زيادة عل ،موظفين رسميين اثنين وممثلين نائبين اثنين لإلدارة وممثلين رسميين اثنين وممثلين اثنين
للموظفين في كحظيرة اللجن اإلدارية المتساوية األعضاء في العماالت أو األقاليم أو في اإلدارة المركزية ينتخبهم جميع الموظفين أعضاء اللجن
المذكورة عن طريق المراسلة ويعين الوزير المعني رئيس اللجنة من بين ممثلي اإلدارة.
 -21بمقتض ،هذا الفصل ،تتول ،السلطة التي يكون لها كحق التسمية ممارسة كحق التأديب الذي يتأت ،للوزير المختص الذي أذن بتوظيف المرشح
(الموظف المخالف) لالنخراط في سلك الوظيفة العمومية ،وذلك بتسمية وتعيين مقر عمله مع وجوب نشرها بالجريدة الرسمية.
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آخر وثيقة ،وإعداد مذكرة تقدمي للملف التأدييب تتضمن ملخصا للمخالفات املنسوبة للموظف
واألسباب اليت دفعت اإلدارة لتحريك املسطرة التأديبية يف حق وبطاقة معلومات عن املوظف تتضمن
تعرفا شخصيا تعريفا بالوضعية اإلدارية للموظف مع اإلشارة إىل السوابق التأديبية إذا كانت ل سوابق
وتعبئة اجملال اخلاص باملالحظات قصد إشعار أعضاء اجمللس إذا كان املعين باملر موقوفا عن العمل
عند إحالت على اجمللس التأدييب مثال أو أية مالحظة قد تراها اإلدارة ضرورية .كما تقوم اإلدارة
بإعداد موجز حمضر اجللسة التأديبية يف نسختني (منوذج املطبوع رقم  )4وحتديد موعد اجللسة
التأديبية وتوجي االستدعاءات إىل:22
أ-املعين باألمر عن طريق السلم اإلداري مع اإلشعار بالتوصل يضمن في سبب اإلحالة على
اجمللس التأدييب والضمانات القانونية املخولة للموظف23؛
ب-أعضاء اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء املوظف املقرر إحالت على اجمللس
التأدييب مع وضع امللفات رهن إشارت مبقر اإلدارة لالطالع عليها قبل يوم انعقاده.24
وحىت تكون جلسة اجمللس التأدييب قانونية ويكون اإلجراء أو الرأي املقرتح من طرف مشروعا
وحيرتم الضمانات املمنوحة للموظف ،نص القانون على عدة شروط هي كالتايل:25
– عقد اجللسة التأديبية يف املكان والزمان احملدد هلا من طرف اإلدارة؛
– توفر النصاب القانوين الذي حدده املشرع (ثالث أرباع األعضاء يف اجللسة األوىل) ،ويتعني
على اإلدارة يف حالة عدم توفر هذا النصاب استدعاء اجمللس لالنعقاد بعد مثانية أيام على اجللسة
األوىل ويكون النصاب لعقد اجللسة الثانية قانونيا حبضور نصف أعضائ ؛
– سرية اجللسة ومداوالت اجمللس التأدييب؛

 -22لالطالع أكثر يرج ،مراجعة المقال المنشور بمجلة القانون واألعمال اإللكترونية الصادرة عن مختبر البحث قانون األعمال بكلية الحقوق
بسطات عل ،الرابطhttp://www.droitetentreprise.org/web/%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8- :
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-2
 -23نص الفصل  47من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ،عل ،أن الموظف الملحق في كحالة إخالله بالتزاماته المهنية أثناء وجوده في
وضعية اإللحاق تقوم اإلدارة الملحق لديها الموظف المعني بإعداد تقرير كتابي مفصل وإكحالته عل ،إدارته األصلية ويتضمن بوضوح األفعال
المرتكبة من طرف الموظف المتهم والظروف والمالبسات التي ارتكبت فيها .ويتم استدعاء الموظف الملحق من طرف إدارته األصلية بالتنسيق مع
إدارة اإللحاق للمثول أمام المجلس التأديبي.
 -24إذ ا تعذر عل ،أكحد األعضاء الرسميين من اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء الحضور يوم الجلسة يتعين عليه إشعار نائبه بضرورة الحضور
عوضه ضمانا لتوفر النصاب القانوني الالزم النعقاد الجلسات التأديبية.
 -25لالطالع أكثر ،قم بزيارة الموقع اإللكتروني الرسمي للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية (.)http://mmsp.gov.ma
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– ترأس جلسة اجمللس التأدييب من طرف املمثل الرمسي األول لإلدارة الذي يتسلم امللفات
التأديبية من اإلدارة يوم انعقاد اجمللس قصد البت فيها وإرجاعها إليها ،وإذا تغيب ناب عن أحد
ممثلي اإلدارة الرمسيني حسب ترتيبهم يف الالئحة؛
– اتفاق أعضاء اجمللس التأدييب فيما بينهم بالرتاضي قبل شروع اجمللس يف عمل  ،على اختيار
املقرر للجلسة الذي ميكن اختياره من بني األعضاء أو من موظفي اإلدارة؛
– تويل رئيس اجللسة تنظيم تدخالت أعضاء اجمللس حني مثول املوظف أمام اجمللس.
قبل انعقاد اجمللس التأدييب يقوم أعضاؤه باختيار مقرر للجلسة من أجل القيام باملهام التالية:
– حترير حمضر مفصل عن اجللسة ،26حيث يتضمن كل ما راج داخل اجللسة من تساؤالت
ودفوعات ومداخالت األعضاء واملعنيني باألمر ودفاعهم إىل حني البت يف امللف واقرتاح العقوبة
وكيف مت هذا االقرتاح هل مت باإلمجاع أو التصويت ،وتسجل يف احملضر املفصل حتفظات األعضاء
ومجيع اقرتاحاهتم على أن يتم التوقيع علي من طرفهم يف هناية اجللسة؛
– تعبئة موجز حمضر اجمللس التأدييب يف نسختني يتضمن أمساء وتوقيعات األعضاء،27
واحليثيات أو التعليل الذي اعتمده أعضاء اجمللس لإلجراء املقرتح.
بعد اكتمال اإلجراءات املسطرية ،يشرع اجمللس التأدييب يف مباشرة عمل على النحو التايل:
– املناداة على املوظف ومطالبت باإلدالء بتعريف بغية التأكد من هويت  28وحبضور دفاع ؛
– استفساره عن وضعيت اإلدارية والتأكد من مدى مطابقتها مع املعطيات املدرجة ببطاقة املعلومات
املوجودة بامللف؛
– استعراض أسباب إحالت على اجمللس وعرض املخالفات املسجلة علي انطالقا من مذكرة التقدمي
اليت أعدهتا اإلدارة؛
– فتح اجملال أمام املعين باألمر ودفاع  29وأعضاء اجمللس حتت إشراف رئيس اجللسة لتقدمي
الدفوعات واإلدالء بالوثائق الالزمة واملطالبة بالتوضيحات اليت يراها أعضاؤه ضرورية لتنويرهم؛
– مطالبة املعين باألمر ودفاع مغادرة القاعة بعد انتهاء املناقشة؛

 -26إذا عرضت عدة كحاالت خالل الجلسة التأديبية الواكحدة يتم إعداد محضر مفصل لكل كحالة من الحاالت عل ،كحدة.
 -27إذا كان مقرر الجلسة من غير أعضاء المجلس فال يوقع سواء في المحضر المفصل أو في موجز الجلسة التأديبية.
 -28منشور الوزير األول رقم /599د المؤرخ في  20يونيو  1984يقضي بتسجيل رقم بطاقة التعريف الوطنية في القرارات اإلدارية المتعلقة
بموظفي واعوان الدولة والجماعات المحلية.
 -29أنظر منشور الوزير األول رقم  1-96بتاريخ فاتح فبراير  1996كحول تمثيل المحامين للموظفين المتابعين أمام المجالس التأديبية.
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– تداول أعضاء اجمللس فيما بينهم يف امللف واقرتاح اإلجراء الذي يرون مناسبا يف احلالة املعروضة

عليهم ،وميكنهم املطالبة بإجراء حبث 30أو استدعاء شهود 31أو إرجاء البت إذا تقدم املعين باألمر أو
دفاع بطلب يف املوضوع يتضمن أسبابا مقنعة ،32وذلك باقرتاح اإلجراء التأدييب الالزم وفق العقوبات
املنصوص عليها 33وحسب الوضعية اإلدارية للموظف( 34رمسي أو متدرب)35؛
–اقرتاح العقوبة واملوافقة عليها بالرتاضي بني األعضاء ،ويف حالة عدم االتفاق على العقوبة وتساوي
األعضاء يتم اللجوء إىل مسطرة التصويت ويف حالة تعادل األصوات ترجح كفة اجلهة اليت صوت هلا
الرئيس.
– مراعاة أعضاء اجمللس التأدييب يف اقرتاحهم للعقوبة التأديبية السوابق التأديبية للمعين باألمر وأن
تكون منصوص عليها وقابلة للتنفيذ وتفادي اقرتاح أكثر من عقوبة وأن يتم تعليلها تعليال موضوعيا
ومناسبا لطبيعة اخلطأ الوظيفي املرتكب.
تبقى اإلشارة إىل أن اجمللس التأدييب ميكن البت غيابيا يف امللفات التأديبية يف احلاالت التالية:
– حالة املوظف املوقوف عن العمل بسبب االعتقال وصدر يف حق حكم قضائي هنائي قضى
بسجن ملدة طويلة ،ما حيول دون انتظار اإلدارة خروج من السجن للبت يف ملف مادام احلكم
الصادر علي يقضي باختاذ عقوبة العزل يف حق ؛
– حالة املوظف الذي ختلف عن حضور اجمللس التأدييب ملرتني متتاليتني رغم توصل باالستدعاء
والتوقيع علي ودون إدالئ بأي مربر قانوين يسمح بتأجيل البت يف ملف  ،فاجمللس يبت يف ملف غيابيا
يف اجللسة الثالثة36؛
 -30يمتد أجل إجراء بحث تكميلي إل ،غاية ثالثة أشهر من تاريخ االجتماع األول للمجلس التأديبي وإال اعتبرت التوصيات الصادرة عنه باطلة،
وهذا ما أكده قرار للمحكمة اإلدارية بمكناس في كحكم لها تحت عدد  4/2002/7بتاريخ  28فبراير ( 2002أكحمد بوعشيق" :الدليل العملي لالجتهاد
القضائي في المادة اإلدارية-الجزء الثاني"،سلسلة دالئل التسيير عدد ،16منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية،طبعة
،2004ص163.و.)164
 -31لإلدارة كحق إكحضار الشهود لتدعيم موقفها ومجابهة الموظف بالدالئل والبراهين الالزمة.
 -32في كحالة تقديم طلب التماس سواء من طرف الموظف المتابع أو دفاعه أو أكحد أعضاء المجلس من أجل تأجيل البت في الملف التأديبي لإلدالء
بوثائق تهم الملف أو إكحضار شهود آخرين ،فإنه يتعين عل ،المجلس تحديد أجل االجتماع مع تحديد تاريخ وساعة ومكان االجتماع دون تجاوز األجل
المحدد في  30يوم من تاريخ االجتماع األول ودونما توجيه استدعاء جديد ويتضمن ذلك في محضر الجلسات.
 -33يمكن للسلطة التي لها كحق التأديب أن تسلك مسطرة تشديد العقوبة المقتركحة من طرف المجلس التأديبي إذا اعتبرت أن العقوبة المقتركحة من
طرف هذا األخير ال تتناسب والخطأ المهني المرتكب ،وذلك باقتراح تشديد العقوبة عل ،رئيس الحكومة بالنسبة لموظفي اإلدارات العمومية ووزير
الداخلية بالنسبة لموظفي الجماعات الترابية.
 -34إدراج العقوبات ذات التأثير عل ،الوضعية اإلدارية في األنظمة اإلعالمية مع تسجيلها وترقيمها ترتيبا في ملف المعني باألمر.
 -35تتول ،السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بمقتض ،المنشورين رقم -86–18وع بتاريخ  29دجنبر  1986ورقم  46و.ع المؤرخ في
 26شتنبر  1953بتحديد مسطرة التقييد في السجل التأديبي المركزي ،مهمة تدبير وتقييد السجل التأديبي المركزي ،والذي يتضمن عل ،الخصوص:
نسخة من قرار العزل يتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية للموظف المعني باألمر مصحوبا برأي المجلس التأديبي المختص في النازلة وبمذكرة
تفسيرية موقعة من طرف رئيس االدارة عندما يتعلق االمر بمتابعة إدارية ،نسخة من الحكم النهائي الصادر في كحق الموظف المعني باألمر في كحالة
متابعته أمام القضاء ،نسخة من رسالة اإلنذار مع اإلشعار باالستالم موقع عليه من طرف الموظف المعني باألمر في كحالة العزل بسبب االنقطاع عن
العمل بدون مبرر قانوني.
 -36يتوجب في هذه الحالة إدراج ضمن الحيثيات إل ،استدعاء المعني باألمر وتوصله به وامتناعه عن الحضور.

16

– حالة امللفات املتعلقة بسحب العقوبات التأديبية بعد انصرام اآلجال القانونية للسحب واستيفائها
للشروط ،يتم البت فيها دون حضور املعين باألمر وبناء على حمضر يشار في إىل رأي اجمللس التأدييب
سواء بالقبول أو بالرفض مع تعليل الرأي.
المطلب الثاني :الضمانات الممنوحة للموظف

إذا كانت سلطة التأديب ضرورية لسيادة النظام داخل املرافق العمومية فإهنا يف غاية اخلطورة
اذا أساء الرؤساء استخدامها ،لذلك نص املشرع على ضمانات تأديبية محاية للموظفني من تعسف
رؤسائهم أو جتاوزهم يف استعمال سلطتهم التأديبية أو استغالل تلك السلطات يف حتقيق اغراض
شخصية ،37و ذلك من خالل ضمانات تسبق مثول املوظف امام اجمللس التأدييب (الفرع األول)
واخرى ختول ل حق الرد والدفاع (الفرع الثاين).

الفرع األول :ضمانات سابقة لإلحالة على المجلس التأديبي

يتمتع املوظف بضمانات تسبق مثول امام اجمللس التأدييب حيفظها ل القضاء يف حال عدم التزام
السلطة اإلدارية ومن بني هذه الضمانات جند:
 .1استفسار املوظف:
يستوجب الفصل  67ضرورة إشعار املوظف الذي تنسب إلي السلطة التأديبية خطأ معينا تتوقع
معاقبت من أجل  ،إذ ال جيوز هلا اختاد قرار إداري إال بعد متكين من تقدمي مالحظات بشأهنا ،و
مغزى ذلك ختويل املوظف إطالع اإلدارة على وجهة نظره ولرمبا اإلدالء مبعلومات وبيانات قد تكن
مؤثرة يف القرار املزمع اختاذه من طرف السلطة التأديبية  ،38وعلى هذا االساس فان من الضروري ان
يتضمن االستفسار 39الظروف والوقائع واملالبسات اليت تشكل اخلطأ تأدييب وذلك بتحديد الزمان
واملكان الذي وقع في الفعل أو السلوك املعترب إخالال بالواجبات الوظيفية ومتطلباهتا.
وبالرتتيب على ما سبق ،فإن القضاء اإلداري مل يرتدد يف تقرير اإللغاء للقرارات اإلدارية الصادرة
باملخالفة للقيد اخلاص باالستفسار ،باعتباره إجراءا جوهريا يتعني مراعات قبل إصدار اإلدارة لقراراهتا .
وهذا ما أكدت احملكمة اإلدارية مبكناس يف حكمها حتت رقم  12/96بتاريخ 25/04/1994
حيث أن عدم استفسار املعين باألمر حول اخلطأ املهين املنسوب إلي قبل توقيع عقوبة االنذار علي
جيعل املسطرة معيبة وبالتايل يكون القرار الذي أصدر على إثرها معرضا لإللغاء.
 37مليكة الصروخ،القانون اإلداري دراسة مقارنة ،الطبعة الثالثة  ،1996ص .261
 38فاطمة الغازي ،ضمانات التأديب في الوظيفة العمومية .adala.justice.gov.ma ،
 39انظر نموذج االستفسار في الملحق.1
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إذا ما تبني لإلدارة أن اخلطأ املرتكب من طرف املوظف بسيط جاز لسلطة التسمية إصدار قرار معلل
تعليال تاما مبعاقبة املوظف بالتوبيخ أو اإلنذار مباشرة ودومنا حاجة إىل إحالة املوظف على اجمللس
التأدييب ويف املقابل إذا ما تبني هلا أن هذا اخلطأ جسيم فإهنا تقوم مبجموعة من التحريات وتنجز
تقريرا 40توضح في األفعال املنسوبة إىل املوظف والظروف اليت ارتكبت يف ظلها هذه األفعال.
 .2استدعاء املوظف للحضور أمام اجمللس التأدييب:
إن استدعاء 41املوظف للمثول أمام اجمللس التأدييب يعد من الضمانات األساسية املمنوحة ل  ،فاإلدارة
ملزمة قبل انعقاد اجمللس توجي رسالة استدعاء إىل املعين باألمر ،تتضمن تاريخ ومكان انعقاد اجللسة
ٍ
بشكل صريح ال لبس في وحىت يكن هذا
إضافة اىل أسباب املثول أمام اجمللس التأدييب وذلك
42
االستدعاء جمديا جيب إعطاء املوظف مهلة كافية حىت يستطيع أن يقدم مالحظات .
ان القضاء يعترب مسألة العرض على اجمللس التأدييب قبل النطق بالعقوبات من األمور اجلوهرية اليت
تضفي على القرار التأدييب صفة املشروعية ،43وهذا ما ال يتحقق عند عدم استدعاء املوظف.
وهذا ما أكدت احملكمة اإلدارية بالرباط يف حكم هلا رقم  666بتاريخ  23فرباير  2012حيث نص
هذا األخري على أن" :إحالة املوظف على اجمللس التأدييب ضمانة ل من أجل الدفاع عن نفس فيما
توبع من أجل  .وحيث إن ثبوت عدم استدعاء اإلدارة للمعين باألمر من أجل املتول أمام اجمللس
التأدييب وقيام اجمللس املذكور بالنظر يف القضية يف غياب وعدم متكين من حق يف مناقشة ملف
التأدييب جيعل القرار متسما بتجاوز السلطة لعيب الشكل املتمثل يف خرق حق الدفاع املنصوص علي
44
يف الفصل  67من النظام األساسي للوظيفة العمومية"...
 .3االطالع على امللف الشخصي.
ان اطالع املوظف على امللف الشخصي لضمانة يف يده خوهلا ل الفصل  45 67من النظام
األساسي للوظيفة العمومية ،فإذا ما أخطرت اإلدارة املعين باألمر ،فإن يتعني علي املبادرة لالطالع
على املطاعن املوجهة ضده .واستنادا اىل نفس الفصل فاإلدارة جمربة بأن تطلع املوظف وجتعل على
40انظر نموذج محضر بحث تمهيدي في الملحق.2
 41انظرنموذج استدعاء في الملحق.3
 42الصديق كحيدة  ،اخالقيات المساءلة التأديبية في الوظيفة العمومية ،مجلة األبحاث والدراسات القانونية ،العدد الثالث ماي-يونيو ،2014ص .241
 43الحاج شكرة ،ص .198
 44الصديق كحيدة ،مرجع سابق ،ص .242
 45ينص الفصل  67من النظام األساسي العام لل وظيفة العمومية عل ،أن "للموظف المتهم الحق في أن يطلع عل ،ملفه الشخصي بتمامه وعل،
جميع الوثائق الملحقة به ،وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأديب ويمكنه أن يقدم للمجلس التأديبي ،مالكحظات كتابية أو استفهامية وأن يستحضر
بعض الشهود وأن يحضر معه مدافعا باختياره ولإلدارة أيضا كحق إكحضار شهود "
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علم باألفعال املنسوبة الي  ،وبالتايل يكون متيقنا من ان متابعت ال جتري إال على أساس هذه األفعال

عندئذ ميكن للموظف أن يدافع عن نفس مبختلف الوسائل.46
ان الفصل  67يعرب يف احلقيقة عن قواعد العدالة لكون يسمح للموظف املراد عقاب من معرفة كل
التهم املوجة إلي من جهة ومواجهة السلطة التأديبية ،فإذا ما تأكد للقاضي خرق هذه الضمانة فإن
عادة ما يلغي القرار .وجتدر اإلشارة اىل أن قضاء اجمللس األعلى من خالل قرار ل صادر بتاريخ 17
أبريل  1978جعل ضمانة االطالع على امللف هتم مجيع حمتويات امللف وهذا بعد طلب املعين
باألمر بطبيعة احلال.47
قد يتحقق االطالع على امللف بصورة مكتوبة ،كما قد يتم بصورة شفوية ،وجيب على اإلدارة يف
هذه احلالة متكني املعين من االطالع على امللف كامال .هذا احلق ميكن املوظف من التعرف على
التهم املنسوبة إلي ومن شأن ذلك أن يسمح ل بإمكانية احلوار مع اإلدارة للدفاع عن حقوق  ،لذا
فإن السلطة اإلدارية مطالبة بتبليغ امللف إىل املعين ب  ،وهذا يعترب مبثابة إنذار مسبق قبل إصدار
العقوبة على املتهم ،أما إذا امتنعت هذه السلطة عن ذلك فإن كل عقوبة تأديبية تصبح غري مشروعة
حبيث ميكن إلغائها من طرف القضاء .فإذا ما تأكد القاضي من خرق هذه الضمانة فإن عادة ما
يلغي القرار ،48وقد اعتربت الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى أن عدم السماح للموظف احملال على
اجمللس التأدييب باالطالع على ملف قبل انعقاد اجمللس التأدييب يعد شططا يف استعمال السلطة جيب
إلغاء القرار املتخذ يف هذه احلالة وهو ما أكده قرارها رقم  12بتاريخ .1994/10/27
ولقاعدة االطالع على امللف شروط وضوابط ،حبيث ال تتم هذه العملية إال وفق جمموعة من
اإلجراءات تتمثل يف:
 .1تقدمي املوظف املتهم بطلب إىل اإلدارة يعلن في عن رغبت يف االطالع على امللف.
 .2يكون االطالع سريا وشخصيا مع إمكانية ختويل هذا احلق للمحامي الذي ينوب
عن .
 .3شرط االطالع الكامل مبعىن العلم الكامل مبحتويات امللف.
 .4االطالع على امللف يكون داخل مقر اإلدارة التابع هلا املوظف املتهم.
46الحاج شكرة  ،مرجع سابق  ،ص .191
 47الحاج شكرة ،مرجع سابق ،ص . 198
 48منية بلمليح ،تأديب الموظف العمومي بين سلطة اإلدارة والحق في الحماية ،المجلة المغربية لإلدارة المحيلة والتنمية ،عدد  ،86ماي-يونيو
. 2009ص .79
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من خالل ما سبق وبناء على األحكام القضائية الصادرة خبصوص الضمانات السابقة للمثول أمام
اجمللس التأدييب ،يالحظ أن السلطة االدارية تتج حنو تفادي الوقوع يف هذا النوع من األخطاء
املتمثلة يف عدم احرتام ضمانات املوظف واليت مؤداها ابطال قراراهتا أمام القضاء ،حيث أضحى
االستفسار واالستدعاء ومتكني املوظف من االطالع على ملف من اإلجراءات التلقائية اليت تعمد
إليها اإلدارة مبناسبة حتريكها للمسطرة التأديبية عند ارتكاب املوظف ما تعتربه حسب سلطتها
التقديرية خطأ.
الفرع الثاني :حق الرد واالستعانة بالدفاع
يقع على اإلدارة عبئ إخطار املوظف باالختالالت املنسوبة إلي وأهنا تضع رهن إشارت ملف
قصد االطالع علي  ،وليتسىن ل تقدمي دفاع داخل أجل معقول ،وجيب على اإلدارة إمهال املوظف
املتابع مهلة كافية لالطالع على ملف جتهيز دفاع كتنصيب حمام أو اختيار موظف آخر ملؤازرت
ومنح فرصة اإلدالء مبالحظات الكتابية والشفوية.
أوال :حق الرد على المخالفات

يعترب حق الرد على املخالفات من الضمانات األساسية املقررة للموظف املتابع من طرف
اإلدارة بشأن مبخالفة إدارية ،وبالتايل فإن املادة  67من قانون الوظيفة العمومية متنح ل احلق يف
تقدمي الوثائق واحلجج اليت تنفي عن األفعال املنسوبة إلي  ،وكذا احلق يف إحضار الشهود لإلدالء
بشهاداهتم أمام أعضاء اجمللس التأدييب.49
فاإلنصات إذن لتصرحيات املعين تعترب من الضمانات األساسية املخولة يف إطار حق الدفاع وهذا ما
اقره القضاء حيث جاء يف إحدى حيثيات قرار احملكمة اإلدارية مبكناس ما يلي" :وحيث أن عدم
متتيع املطلوبة يف اجلزاء حبقها يف الرد يؤدي إىل إهدار احلق يف الدفاع الذي يعترب من املبادئ القانونية
العامة ...إن عدم احرتام هذا املبدأ جيعل القرار مشوب بعدم املشروعية يف إجراءات اختاذه وبالتايل
يوجب احلكم بإلغائ ".50
ومن الضمانات املمنوحة للموظف احملال على اجمللس التأدييب يف إطار حق يف الدفاع ،إخباره
باملتابعة ومتكين من االطالع على ملف ملعرفة األفعال املنسوبة إلي وليتمكن من بناء دفوعات الكتابية
أو الشفوية .فقد ورد يف حكم احملكمة اإلدارية مبراكش عدد  593بتاريخ " :1997/07/30جيب
 -49و تجدر اإلشارة إل ،أنه يمكن لإلدارة بدورها أن تحضر الشهود الذين يعززون موقفها
 -50كحكم المحكمة اإلدارية بمكناس عدد  33بتاريخ  1999/8/4منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلة و التنمية عدد 30
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منح املوظف املتابع تأديبيا الوقت الكايف من أجل االطالع على ملف  ،وتقدمي مالحظات ووسائل
دفاع  ،وأن يوم األحد ال يعترب كافيا لذلك ،كما ورد يف قرار" كما ورد يف قرار اجمللس االعلى عدد
 406بتاريخ " :1996/11/21ال جيوز اقرتاض تنازل املوظف عن التمسك باألجل الذي منح ل
القانون إلعداد دفاع أمام اجمللس التأدييب ،وإمنا جيب أن يكون هذا التنازل صرحيا".51
ثانيا :الحق في االستعانة بالدفاع

تعترب حقوق الدفاع حق من حقوق اإلنسان عامة ،ومتكن من الدفاع عن نفس وعن مصاحل
هبدف إثبات ادعاءات أو الرد على كل اهتام.
وتنطلق حقوق الدفاع من مبدأ الرباءة كأصل ،وهو ما ورد يف املادة  11من اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان املؤرخ يف  10دجنرب  1948والذي ورد في أن " كل شخص متهم جبرمية يعترب بريئا
إىل أن تثبت إدانت ".
وقد نص دستور  29يولوز  2011يف الفصل ( 23الفقرة  )4بالفعل على أن قرينة الرباءة
مضمونة ،وهو ما يكفل للمواطن احلق يف مواجهة األدلة ونفيها ومناقشة شهود االهتام وأال يكره على
الشهادة ضد نفس أو على االعرتاف بذنب.52
فهذا اإلطار احلقوقي الذي ينسجم مع مقتضيات ظهري 24فرباير  1958والذي تلتزم
اإلدارة باحرتام  ،يربز الضمانات اليت يستفيد منها املوظف خالل مسطرة التأديب.53
فالفصل  67من النظام االساسي العام للوظيفة العمومية الذي يتيح للموظف املتهم فرصة
إحضار مدافع عن أمام اجمللس التأدييب يعترب من القواعد اإلجرائية اليت حيرص القضاء على احرتامها،
ملا يشكل ذلك من فعالية وأمهية يف الدفاع عن حقوق املوظف اليت ميكن أن يفقدها بسبب جهل
للنصوص التشريعية واملساطر اإلدارية ،لذلك فتخويل املوظف املتهم بأن ينصب حمام من شأن أن
جيعل املوظف يف وضع مريح اجتاه طريقة دفاع .
وقد عمل القضاء على توسيع نطاق تطبيق هذه القاعدة ،اليت تقررت يف فرنسا مبقتضى بعض
النصوص التشريعية اخلاصة كاملادة  6من مرسوم اإلدارة العمومية الصادر يف  10أبريل  ،1954بنوع
من الصرامة وذلك منذ مدة طويلة حيث ألغت الغرفة اإلدارية يف قرارها عدد  454الصادر بتاريخ
 -51فاطمة الغازي ،قاضية بالمحكمة االبتدائية بالرباط" ،ضمانات التأديب في ال وظيفة العمومية عل ،ضوء القضاء المغربي و المقارن".
 -52خالد خالص ،كحقوق الدفاع وفق التصور الدستوري الجديد ،الحوار المتمدن-العدد15:27 - 25 / 5 / 2012 - 3738 :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=309070
 -53عبد القادر باينة  ،الموظفون العموميون بالمغرب  ،دار النشر المغربية  ،طبعة  ، 2002ص 225

21

 11مارس  1986عزل الطاعن بسبب عدم متكين من الدفاع عن نفس ومصحوبا مبحام من
اختياره.54
ويالحظ تشدد القضاء اإلداري املغريب على تطبيق هذه القاعدة بنوع من الصرامة كما هو
احلال يف حكم احملكمة اإلدارية حيث تصدت بتاريخ  17مارس  1998باإللغاء لقرار مل حترتم في
حقوق الدفاع ،ألن اإلدارة امتنعت عن متكني الطاعن من االطالع على ملف اإلداري بدعوى أن
سري إذ جاء يف حكمها ما يلي" :حيث امتنعت اإلدارة أثناء مسطرة التأديب من متكني حمامي
الطاعن من االطالع على ملف اإلداري بدعوى أن سري و دون أن يتمكن هذا األخري من أن يدافع
عن نفس معززا يف هذا الشأن مبساعدة احملامي الذي اختاره هلذه املهمة ،يشكل إخالل جوهريا
حبقوق الدفاع ،و حيث أجابت اإلدارة أن مالحظة أن ال جمال لتطبيق مقتضيات الفصل  29من
قانون احملاماة طاملا أن هناك قانون خاص هبا يشرتط يف فصل الثامن بأن يكون األشخاص الذين هلم
حق الدفاع عن احملالني على اجمللس التأدييب من بني مستخدمي اإلدارة؛ و حيث أن أمام هذه
املعطيات يبقى من حق احملامي موازرة املستخدم أثناء مثول أمام اجمللس التأدييب مادام املنع من ممارسة
هذا احلق غري منصوص علي بنص خاص"
كما جاء يف حكم آخر قضت في حمكمة االستئناف بالرباط يف قرارا هلا ما يلي" :إن رفض
اإلدارة اختيار املوظف أحد االشخاص للدفاع عن أمام اجمللس التأدييب بدعوى أن ينتمي إىل هيئة
نقابية جيعل القرار اإلداري املتخذ يف حق املوظف املذكور متسما بتجاوز السلطة خلرق حقوق الدفاع
الذي يشكل ضمانة من الضمانات املنصوص عليها يف الفصل  67من النظام األساسي العام
للوظيفة العمومية الذي ال يستثين املنتمي إىل هيئة نقابية من أن يكون مدافعا عن املوظف".55
وإذا كان القضاء اإلداري املغريب حيرص على ممارسة املوظف املهتم حق إحضار الشهود يف
إطار قاعدة حق الدفاع ،عمال مبقتضيات الفصل  67من النظام االساسي للوظيفة العمومية ،56وما
سارت علي غالبية التشريعات يف اعتبار حق الدفاع من مظاهره االساسية أن يسمح للموظف املهتم
بإحضار شهود النفي ،فإن إغفال أو حرمان املوظف من هذا احلق يعترب جتاوزا يف استعمال السلطة،
وإخالال جوهريا مببدأ حق الدفاع .حيث ألجل ذلك قضت احملكمة اإلدارية بالرباط  31أكتوبر
 2002يف حكم ألغت من خالل قرار وزير املالية القاضي بإقصاء الطاعن من مهام خلرق حقوق
 -54أكحمد الساقوط ،الضمانات التأديبية للموظف ،مقال منشور بموقع العلوم القانونيةhttp://www.marocdroit.com ،
 -55قرار محكمة االستئناف بالرباط عدد  351بتاريخ  ، 2009/03/04مذكور في مقال محمد األعرج  ،المنازعات اإلدارية ،ص 69
 -56محمد األعرج ،المنازعات اإلدارية و الدستوري في تطبيقات القضاء المغربي 2012 ،ص.96
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الدفاع املتمثلة يف أن رئيس اجمللس التأدييب رفض ملتمس الطاعن باستدعاء الشهود من رجال
اجلمارك و األمن الذين حضروا واقعة احلادثة بسبب املتابعة التأديبية ،كما أن يعيب علي رفض
ملتمس دفاع تأخري اجمللس ألسباب مهنية قاهرة دون متكين من تعيني حمام آخر حمل و رفض طلب
الرامي إىل إجراء حبث ،و أن احملكمة اعتربت رفض امللتمسات املذكورة مسا حبقوق الدفاع ال سيما
أن اخلطأ التأدييب املتابع من أجل ال يستلزم تسريع مسطرة التأديب دون تعميق البحث خصوصا و
أن الطاعن غري مؤازر بدفاع و ينازع بقوة يف صحة الوقائع املنسوبة إلي .57
ونظرا ملا لشهادة الشهود دور كبري يف إثبات التهم املنسوبة إىل املوظف أو نفيها ،فإن جيب
احلرص على عدم استبعادها ألي سبب من األسباب بأن متتد رقابة القاضي اإلداري ملعرفة أسباب
غياب الشهود يف بعض احلاالت الذي قد يرجع إىل ضغوطات او هتديدات مادية أو معنوية.
ومن أهم الضوابط اليت حتكم عملية اإلدالء بالشهادة هي:
 عدم جواز مساع شهادة شاهد أمام آخر، أن تؤدى الشهادة دون ضغوطات أو هتديدات مادية أو معنوية، عدم إطالع الشاهد على شهادة من سبق ، مواجهة الشهود ببعضهم البعض يف حاالت تضارب األقوال حول واقعة معينة.58واهلدف من وضع مثل هذه الشروط والضوابط ،هو احلصول على شهادة خالية من العيوب
ميكن أن يستعني ب اجمللس التأدييب الختاذ الرأي الصائب يف القضية ومن مثة حتقيق العدالة.
إن القاضي اإلداري قد أسس أحكام الصادرة بشأن حق الدفاع كمسطرة إجرائية بصفة
عامة ،على فلسفة مؤداها التوفيق فيما بني كل من املصلحتني العامة لإلدارة واخلاصة لألفراد
املقصودين بالقرارات اإلدارية ،أي إخضاع تلك الرقابة لقواعد املوازنة بني الضمانات للعاملني
واملتعاملني مع اإلدارة يف طل مبدأ املشروعية.
وبالتايل ،فحق الدفاع ،املنصوص علي يف الفصل  67من نظام األساسي للوظيفة العمومية ،حىت ولو
يف غياب فهو يعترب من املبادئ العامة يؤدي اإلخالل ب إىل جعل القرار يتصف بعدم املشروعية
املوجبة لإللغاء.
 -57فاطمة الغازي ،قاضية بالمحكمة االبتدائية بالرباط" ،ضمانات التأديب في الوظيفة العمومية عل ،ضوء القضاء المغربي والمقارن".
 -58خليفة عبد المنعم (عبد العزيز)" :الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ،دار الفكر العربي مصر  2003ص  214عن مقالة كحول "ٍمدى اكحترام
كحقوق الدفاع خالل سير الدعوى التأديبية" منشورة في موقع
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1269-topic
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خاتمة:
بعد استعراض خمتلف مراحل وحمطات املسطرة التأديبية والتفصيل يف مكوناهتا ،تربز ألول
وهلة أن املشرع املغريب حاول أن جاهدا أن يؤطر هذه املسطرة بالعديد من الضمانات اليت حتقق
احلماية للموظف املتابع حيث مكن من ضمانات سابقة لعقد اجمللس التأدييب ومواكبة ل والحقة،
هذا باإلضافة إىل توفره على دفاع متني يتكون من دفاع خارجي عن اجمللس ودفاع من ممثلي املوظفني
مع ضمان حق يف إمكانية إحضار الشهود واللجوء إىل التظلم اإلداري.
وغم كل هذه الضمانات اليت أثرناها بتفصيل يف املوضوع ،فإن ال يسعنا إال أن نقول بأن
املسطرة التأديبية عجزت بشكل كبري على ضمان املوازنة بني حقوق املوظف املتابع والسلطة اإلدارية
وذلك ليس بعيب يف املقتضيات القانونية بقدر ما هو رغبة من السلطة اإلدارية يف السيطرة على
جمريات مراحل التأديب باستغالل الفراغات واملساحات وسلطة املبادرة .وال أدل على ذلك من كثرة
األحكام اليت يقوم القضاء فيها يوميا بإلغاء مقررات إدارية وإنصاف املتضررين ،فما بالك لو جلأ منى
الوعي احلقوقي وجلأ مجيع املتضررين.
وميكن إمجال املالحظات اليت تعترب يف نظرنا مؤشرا عن عدم املوازنة بني األطراف يف النقط
التالية:
 يف حالة وقوع اخلطأ ،اإلدارة يف صورة منفردة هي اليت تعمل على تكيف اخلطأ بعيدا عنأي مالئمة اللهم تلك املخولة للقضاء؛
 يف حالة القيام بالبحث األويل ،اإلدارة هي اليت تقوم ب  ،فما مدى موضوعية هذا البحثالذي سيكون من أهم وثائق امللف؟؛
 يف حالة توجي االستفسار ،أجل جواب املعين باألمر يكون مقيدا ،ولإلدارة كامل السلطةالتقديرية يف األخذ مبضمون اجلواب أو ال ،ويف غالب األحيان ال تأخذ ب ألهنا متيل إىل جانب الردع
لتقدمي العربة لآلخرين؛
 يف حالة تعبري املوظف عن رغبة يف االطالع على امللف الذي حبوزة اإلدارة ،فإهنا قد جتعلاملأمورية صعبة بدعوى السر املهين؛
 -أثناء اجمللس التأدييب ،اإلدارة تكوم مملة بأعضائها باإلضافة لصوت الرئيس؛
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 ممثلي اإلدارة باجمللس التأدييب ،غالبا ما ميونوا من األطر ذوي الكفاءة العالية وبالتايلميكنهم التأثري على نتائج اجمللس؛
 السلطة اإلدارية يف مسطرة التأديب هي صاحبة القرار األخري على اعتبار أن اجمللسالتأدييب ال يعترب إال مؤسسة استشارية ،حبيث ميكن أن تطبق عقوبة أشد من العقوبة اليت يقرتحها
اجمللس مستعملة ما خيول القانون من استثناء يف هذا الباب.
واعتبارا هلذه املالحظات ،ميكن االستنتاج أن رغم حماولة املشرع متتيع املوظف املتابع بكافة
الضمانات من خالل النصوص املؤطرة للمسطرة التأديبية إال أن من الناحية العملية جند أن تدخل
السلطة اإلدارية يف عدة مراحل من املسطرة جيعلها طرفا مؤثرا ،خاصة يف غياب سلطة تقريرية
للمجلس التأدييب مما جيعلنا نقول جوابا على اإلشكالية أن النظام التأدييب مل يستطع ضمان املوازنة
العادلة بني حقوق املوظف املتابع ومصاحل السلطة اإلدارية .اللهم ما يتم استدراك من طرف املوظف
حني اللجوء إىل القضاء.
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المالحق
ملحق رقم 1
المملكة المغربية
وزارة ........................................

إلـى
السيد ..........................................:
تحت إشراف
السيد ...........................................
الموضوع  :استفسار .
المرجع........................:
سالم تام بوجود موالنا اإلمام؛
وبعد فقد بلغ إل ،علمي استنادا عل ،المرجع أعاله أنكم تقومون بتصرفات تتناف،
والتزاماتكم المهنية المنصوص عليها في النظام االساسي العام للوظيفة العمومية ،من
خالل األفعال التالية:
لذا ،وقبل اتخاذ أي إجراء إداري ،أطلب منكم موافاتي في أجل ال يتعدى .........
تبتدئ من تاريخ تسلمكم لهذا االستفسار ببياناتكم المفصلة في الموضوع مصحوبة عند
االقتضاء بما لديكم من وثائق مبررة.
وأثير انتباهكم بهذه المناسبة إل ،أنه في كحالة تأخركم أو امتناعكم عن الرد عل،
االستفسار في اآلجال المحددة سلفا ،فإنه ستتخذ في كحقكم العقوبات التأديبية الالزمة.
والسالم.
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ملحق رقم 2
رقم ..........م.م.ب14/

محضر اجتماع لجنة البحث التمهيدي
بناء عل ،التقارير التأديبية الصادرة في كحق السيد...........................................
بناء عل ،المرسوم رقم...............................................
وبناء عل ،الفصل  65من الظهير الشريف رقم  1.58.008الصـادر في  4شعبان 1377
( )1958/02/24بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية.
اجتمعت بمقر  ...................................تحت رئاسة السيد  ...........................لجنة البحث
التمهيدي بتاريخ .............................عل ،الساعة  ........................وذلك للنظر في الملف التأديبي
للسيد:
 1ـ الـهـويـة :
ـ االسم الشخصي والعائلي ....................... :
ـ الــدرجــــــة ...................................... :
ـ رقـم الـتـأجـيــر ................................ :
ـ رقـم البطاقة الوطنية ............................:
ـ تاريخ االزديــــاد ............................... :
ـ تـاريخ التـوظـيـف ............................... :
ـ الحــالـة العائـليـة ................................. :
ـ الـتـعـيــيـــن ...................................... :
ـ الوضعية الـراهـنـة ............................. :
 2ـ السوابق التأديبية :
..........................
 3ـ ملخص األخطاء المنسوبة إلى المعني باألمر..................................................... :
 4ـ االستدعاء  :هذا وقد استدعي السيد  ................................بموجب الرسالة الوزارية عدد
 ..........................بتاريخ  ...................................واخبر فيها بحقه في اإلطالع عل ،ملفه
التأديبي تطبيقا للفصل  67من قانون الوظيفة العمومية قبل انعقاد اللجنة .
 5ـ وقائع الجلسة :
افتتح السيد الرئيس الجلسة بتالوة التقارير المتضمنة للتهم المنسوبة للسيد  ،...............ثم نودي عل،
المعني باألمر فأدل ،ببطاقته الوطنية ثم ذكره السيد الرئيس باألفعال المنسوبة إليه موضوع هذا االجتماع
والمبينة في الفقرة أعاله ،وأعطيت له الكلمة فصرح بما يلي ............:ـ
 6ـ المداولة :
ولما لم يبق للمعني باألمر ما يضيفه وبعد سماع كل أقواله وأوجه الدفاع عنه وبعد اإلطالع عل ،كل
أوراق الملف ،أمر بمغادرة القاعة وتطرق بعد ذلك أعضاء لجنة البحث التمهيدي لدراسة الملف من كل
جوانبه كحيث تبين لهم أثناء المداولة ما يلي............................... :
 7ـ رأي لجنة البحث التمهيدي :
اعتبارا لما ورد في المداولة أعاله  ،فإن اللجنة تقترح عل ،السيدة الوزيرة .......................:
كانت لجنة البحث التمهيدي متركبة من السادة اآلتية أسماؤهم :
ـ السيد (ة)( ............................ :رئيسا ) .
ـ السيد (ة)  (.............................عضوا )
ـ السيد(ة)  (.......................... :ممثال لإلطار )
قرار السيد(ة) الوزير(ة)
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ملحق رقم 3
إلــــى
السيد .....................
تحت إشراف
السيد ................................

الموضوع :استدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي

سالم تام بوجود موالنا اإلمام،

وبعد ،عالقة بالموضوع المشار إليه أعاله ،أطلب منكم المثول أمام اللجنة اإلدارية
المتساوية األعضاء المختصة إزاء إطار .....................والتي ستجتمع بمثابة مجلس
تأديبي للبث في ملفكم وذلك يوم  ......................ابتداء من الساعة  .................بمقر
........................
وأذكركم بالمناسبة بمقتضيات الفصل  67من الظهير الشريف رقم  1.58.008الصادر في
 4شعبان  24( 1373فبراير  )1958بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية الذي
ينص على ما يلي:
"للمــــوظف المتهم الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جمـــــيع الوثائق
الملحقة به وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأديب ،ويمكنه أن يقدم للمجلس التأديبي
مالحظات شفاهية أو كتابية وأن يستحضر بعض الشهود وأن يحضر معه مدافعا باختياره
ولإلدارة أيضا حق إحـــضار الشــهود ".
لذا أدعوكم إلى الحضور في التاريخ والساعة المحددين أعاله.
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الئحة المراجع المعتمدة
والســــالم
الكتب :






كريم لحرش" :القانون اإلداري المغربي  -الجزء الثاني :نشاط اإلدارة وامتيازاتها" ،الطبعة الثالثة.2014 ،
محمد األعرج" :المنازعات اإلدارية والدستوري في تطبيقات القضاء المغربي" ،طبعة .2012
الحاج شكرة" :الوظيفة والموظف في القانون االداري المغربي" ،الطبعة الثانية .2007
رضوان بوجمعة" :الوظيفة العمومية المغربية عل ،درب التحديث" ،مطبعة النجاح الجديدة ،آسفي ،صفحة .98
عبد القادر باينة" :الموظفون العموميون بالمغرب" ،دار النشر المغربية ،طبعة .2002

القوانين:
 oالنظام األساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في شأنه ظهير شريف رقم  1.58.008بتاريخ  4شعبان 1377
( 24فبراير  )1958كما تم تعديله وتتميمه (ج.ر .عدد  2372بتاريخ  11أبريل  1958صفحة .)914
 oمرسوم رقم  2.59.0200الصادر في  26شعبان  5( 1378ماي  )1959بتطبيق الفصل  11من الظهير الشريف
الصادر بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء ،كما تم
تغييره وتتميمه (ج.ر .عدد  2429بتاريخ  15ماي .)1959
 oمنشور الوزير األول رقم  1-96بتاريخ فاتح فبراير  1996كحول تمثيل المحامين للموظفين المتابعين أمام
المجالس التأديبية.
 oمنشور رقم -86–18وع بتاريخ  29دجنبر  1986بتحديد مسطرة التقييد في السجل التأديبي المركزي.
 oمنشور الوزير األول رقم /599د المؤرخ في  20يونيو  1984يقضي بتسجيل رقم بطاقة التعريف الوطنية في
القرارات اإلدارية المتعلقة بموظفي واعوان الدولة والجماعات المحلية.
 oمنشور رقم  46و.ع المؤرخ في  26شتنبر  1953بتحديد مسطرة التقييد في السجل التأديبي المركزي.
األطروحات والرسائل الجامعية:
 إسماعيل صفاهي" :التأديب في المجالين اإلداري والعسكري" ،أطروكحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،جامعة
محمد الخامس-أكدال بالرباط ،الموسم الجامعي .2001-2000

المجالت :

 الصديق كحيدة" :أخالقيات المساءلة التأديبية في الوظيفة العمومية" ،مجلة األبحاث والدراسات القانونية ،العدد
الثالث ماي-يونيو .2014
 أناس عبد اإلله شايب" :الضمانات الممنوكحة للموظف عند تعرضه للتأديب-مساهمة تحليلية" ،المجلة المغربية
لإلدارة المحلية والتنمية ،عدد  ،103مارس-أبريل  ،2012ص.81.
 منية بلمليح" :تأديب الموظف العمومي بين سلطة اإلدارة والحق في الحماية" ،المجلة المغربية لإلدارة المحيلة
والتنمية ،عدد  ،86ماي-يونيو .2009
 أكحمد بوعشيق" :الدليل العملي لالجتهاد القضائي في المادة اإلدارية-الجزء الثاني" ،سلسلة دالئل التسيير عدد ،16
منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية ،طبعة  ،2004ص163.و.164
 مجلة قضاء المجلس األعل ،،العدد  ،61السنة  ،25طبعة  ،2003مركز النشر والتوثيق القضائي بالرباط.

المواقع والمقاالت اإللكترونية:

– الموقع اإللكتروني الرسمي للوزارة المكلفة بالوظيفة العموميةmmsp.gov.ma :
– مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض(www.cpdj.courdecassation.ma) :
– فاطمة الغازي" :ضمانات التأديب في الوظيفة العمومية" ،مقالة منشورة عل ،الموقع.adala.justice.gov.ma :
– المقال المنشور بمجلة القانون واألعمال اإللكترونية الصادرة عن مختبر البحث قانون األعمال بكلية الحقوق
بسطات عل ،الرابطwww.droitetentreprise.org/web :
– خليفة عبد المنعم (عبد العزيز)" :الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة" ،دار الفكر العربي مصر ،طبعة 2003
صفحة  ،214عن مقالة كحول "ٍمدى اكحترام كحقوق الدفاع خالل سير الدعوى التأديبية" منشورة في موقع =309070
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1269-topic
– خالد خالص" :كحقوق الدفاع وفق التصور الدستوري الجديد" ،الحوار المتمدن-العدد- 25 / 5 / 2012 - 3738 :
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid 15:27
– أكحمد الساقوط" :الضمانات التأديبية للموظف" ،مقال منشور بموقع العلوم القانونيةwww.marocdroit.com ،
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