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 كلمة شكر
البد ونحن نخطو خطوتنا األخيرة في الحياة 

الجامعية من وقفة تعود إلى أعوام قضيناها في 

الكرام الذين قدموا  رحاب الجامعة مع أستذتنا

لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في بناء 

وقبل أن نمضي نقدم أسمى آيات  الغد.جيل 

الشكر والمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين 

إلى الذين مهدوا  الحياة.حملوا أقدس رسالة في 

 لنا طريق العلم والمعرفة....

 إلى جميع أستذتنا الكرام

م تستطع فكن متعلما، فإن لم فإن ل عالما." كن 

تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فال 

 "تبغضهم
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 إهداء

"إهداء إلينا جميعا. إلينا قبل 

 أن نموت"
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   مــــــــقدمــــــــــة

 وأن برسالتها تقوم أن تستطيع ال عاما معنويا شخصا باعتبارها الدولة إن        

 يضطلع والذي إرادتها عن بالتعبير يقوم طبيعي شخص طريق عن إال دورها تؤدي

 التنمية في أهدافها تحقيق عن المسؤولو الدولة سياسة منفذ باعتباره امه بدور

 واالجتماعية. االقتصادية

 وضع في تتمثل إشكالية يطرح الذي العمومي الموظف في يتمثل الشخص هذا    

 المهني لنشاطه والمنظم الضابط القانوني اإلطار تحديد ثم ومن له تعريفية مقاربة

 النظام في سنده جدي الذي المغربي اإلداري القانون في المتمثل الضيق بعده في سواء

 أنه على العمومي الموظف األخير هذا يعرف .1العمومية للوظيفة العام األساسي

 بأسالك الخاص سلمال رتب إحدى في ويرسم قارة وظيفة في يعين شخص كل»

 الجماعات بموظفي الخاص بالنظام المتعلق المرسوم أن كما ،«لدولة التابعة اإلدارة

 الجماعة في موظف صفة تخول» أنه على بالنص التعريف نفس على يؤكد المحلية

 أسالك تسلسل درجات بإحدى ويرسم دائم منصب في يعين شخص كل

 .2"«الجماعات

اتجاه اإلدارة أو المرفق الذي ر الموظف في مرافق الدولة في وضعية نظامية بتيع   

 بالجانبة منها ما يرتبط ييعمل لديه، ومن ثمة تقع عليه عدة التزامات إدارية أو وظيف

األخالقي ومنها ما يرتبط بأداء الوظيفة المسندة إليه، فالجانب األول يوجب على 

الموظف أن يتحلى بأخالق مثالية من شأنها أن تصون كرامة الوظيفة أو الجهاز 

والجانب      . إلداري الذي ينتمي إليه كأن ال يضع نفسه موضع الريبة والشبهاتا

الثاني من هذه االلتزامات يقتضي القيام بالعمل وفقا للضوابط القانونية المعمول بها، 

وأن يحترم رؤساءه وأال يفشي األسرار الوظيفية التي تصل لعلمه بحكم وظيفته، وأن 

 ة التي يعهد بها إليه وذلك باحترام القواعد واألحكام يحافظ على األموال العمومي

 

                                                             
 النظام بشأن ،(1890راير فب 44) 8711 شعبان 4 بتاريخ الصادر ،1...8.01 رقم الشريف الظهير 1 

 .العمومية للوظيفة العام األساسي

 .022، ص.5102-5102، النشاط اإلداري، طبعة محمد أجعون  2
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 .3العموميةالمالية التي تنظم النفقات 

وقد نص المشرع المغربي في الباب الثالث من النظام األساسي العام للوظيفة    

، حيث ألزم .4إلى  87من عن حقوق وواجبات الموظفين في الفصول  العمومية

والتقيد بشروط ممارسة الحق النقابي ومنع عليه  الموظف باحترام سلطة الدولة

ممارسة أي نشاط مهني يدر عليه مدخوال إال بموجب قرار استثنائي، كما أوجب 

المشرع على الموظف كتمان السر المهني وأقر مسؤوليته خالل القيام باألعمال 

عمال إذا اخل الموظف بواجب من هذه الواجبات أو أتى  " والمهام المسندة إليه،

يتنافى مع مقتضيات الوظيفة فإنه يحاكم تأديبيا، سواء كان العمل الذي أتاه يعاقب 

  .4عليه أم ال"

( من النطام األساسي 66لقد تدخل المشرع المغربي بصفة صريحة في الفصل )   

العام للوظيفة العمومية ليحدد مختلف العقوبات الـتأديبية على سبيل الحصر ) اإلنذار، 

العزل من غير توقيف حق التقاعد، العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد،  التوبيخ،

لنا هذا الفصل في فقرته الثانية بين عقوبات  إلخ(، وميزالحذف من الئحة الترقي...

 بسيطة تتخدها السلطة المختصة بالتعيين دون أن ترجع في ذلك إلى المجلس التأديبي

 ري للموظف المعني باألمر بطلب منه،والتي يمكن محوها نهائيا من الملف اإلدا

ال يمكن إتخادها من نفس السلطة المختصة إال بعد استشارة  وعقوبات جسيمة

المجلس التأديبي وال يمكن محوها نهائيا من ملف الموظف اإلداري الشخصي إال بعد 

 مرور عشر سنوات من صدورها.

 والتي ال يمكن تطبيقها إال (66ل )باإلظافة إلى العقوبات الجسيمة المحددة في الفص  

مكرر( من نفس القانون يعطي لإلدارة 10بإستشارة المجلس التأديبي نجد الفصل )

، وتطبيق نوع أخر من العزل إمكانية إتخاذ إجراءات تأديبية دون استشارة المجلس

يترتب عن انقطاع الموظف المتعمد عن العمل، والذي يجعله في وضعية ترك 

، حيث يكون الموظف قد تخلى المذكور مكرر( 10الفصل ) الوظيفة وفق منطوق

عن الضمانات التأديبية المخولة له وذلك على خالف النوع األخر من العزل 

 (.66المنصوص عليه في الفصل )

                                                             
سنة  ، الصادر1-1العدد الممتاز  ،لتأديب، مجلة المحاكمةيفوت، الضمانات األساسية في مجال ا يعبد الغن  3
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 .532، ص5115دراسة مقارنة، طبعة األولى -اإلداري مالصاروخ، التنظيمليكة   4
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 اشكالية البحث 

مبرر أو إذن سابق فهو في حالة ترك الوظيفة،  نكل موظف غادر مقر عمله دو  

 التأديبية اإلجراءات هو حجم فما المهنية، التزاماته بإحدى وبالتالي فهو إذا قد أخل

 الحالة؟هذه  في اإلدارية السلطة صالحيات نطاقالخاصة بترك الوظيفة و

 الجزئية األسئلة

 ؟الوظيفةبترك  المقصود ما 

 ؟الوظيفة ترك حالة في الموظف على المطبقة العقوبات هي ما 

  ؟الوظيفة ترك مسطرة بتحريك المختصة اإلدارية السلطةما هي 

  ؟الوظيفةالممنوحة للموظف الموجود في حالة ترك ما هي الضمانات 

  لتصدي  التي اعتمدها المشرع المغربي اإلجراءات الوقائية وآليات التتبعما هي

 ؟الوظيفةلظاهرة ترك 

 

 أساسيين فصلين إلى تقسيمه إلى اإلشارة تجدر المتواضع، البحث هذا ولتناول     

 حين في الوظيفة، لترك القانوني األساس عن للحديث أول فصل سنخصص إذ

 .الوظيفة بترك المأخذ الموظف حماية عن للحديث ثان فصل في سنشير
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 الفصل األول:

األساس القانوني لترك  

 الوظيفة



 
8 

 

 مجموعة من الرخص وفقا للمقتضيات يستفيد الموظف العمومي من         

 ي الفصلالتشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والسيما تلك المنصوص عليها ف

رخص من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية، علما أن المستفيد من هذه ال (79)

 يعتبر في وضعية القيام بالوظيفة5.

. فكل تغيب عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول يعتبر تركا للوظيفة    

وبالتالي إخالل الموظف بواجباته المهنية، مما يتوجب معه تحريك المسطرة التأديبية 

 بتحديد مختصة تأديبية سلطة هناك هذا مقابل وفيوترتيب العقوبة المناسبة، 

ترك الوظيفة  (في مبحث أول سنتناول حيث ،ترك الوظيفة عن العقوبات المترتبة

 اإلدارية السلطة (عن للحديث ثان مبحث سنخصص حين في ، )تأديبيكخطأ 

 (.الوظيفة ترك مسطرة بتحريك المختصة

 تأديبي كخطأ الوظيفة ترك األول: المبحث

يقصد بالخطأ التأديبي إخالل الموظف بواجباته المهنية التي تفرضها عليه مختلف     

لم  «العموميةقانون الوظيفة  ونشير إلى أن. التشريعية والتنظيمية كموظفالنصوص 

يحدد بصفة عامة أنواع األخطاء أو الهفوات التي تستوجب العقوبات المحددة في 

فبراير  44ظهير  مع ذلك، نجد ولكن 6»من هذا النظام األساسي العام( 66)الفصل 

خطأ جسيم يتمثل في ترك على ( مكرر 10)ينص بشكل صريح في الفصل  8901

باإلضافة إلى أن الموظف  (مطلب أول)األخيرة مفهوم خاص بها  لهذهو. الوظيفة

( المنصوص ثان )مطلبتأديبية العقوبات ال يثبت ارتكابه لها تطبق في حقه الذي

 لوظيفة العمومية.ل النظام األساسي العاممكرر( من  10عليها في الفصل )

 الوظيفة ترك مفهوم األول: المطلب

المشرع المغربي ترك الوظيفة بأنها تعمد الموظف االنقطاع عن عمله  يعرف    

األساسي العام  النظاممكرر( من  10نص الفصل ) حيث ،دون مبرر مقبول قانونا

باستثناء حاالت التغيب المبررة قانونا،  ،«للوظيفة العمومية في فقرته األولى على أنه

فإن الموظف الذي يتعمد االنقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة. ويعد 

  .»األساسيحينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام 

                                                             
ذو الحجة  .7، بتاريخ الثالثاء 44منشور رئيس الحكومة، المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، رقم    5

 (.4.84نونبر  80) 8477

 

 ..890/86. ص عبد القادر باينة، الموظفون العموميون في المغرب، الطبعة األولى،  6
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بمبادرته  االنقطاع عن عملهويتضح مما سبق أن ترك الوظيفة هو تعمد الموظف    

الشخصية وذلك دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة اإلدارية التي لها الحق في 

 السماح له بمغادرة اإلدارة.

 فمليكة الوظيفة. لترك تعريفه في التشريع عن يختلف فلم للفقه بالنسبة أما   

 " اعتبرت فقد مشروعة غير بصفة العمل عن التغيب بأنه إليه تشير الصاروخ

 عن االنقطاع المتعمد أي مشروعة غير بصفة العمل عن المتغيب العون أو الموظف

 الضمانات عن تخلى لو كما حينئذ ويعد الوظيفة. ترك حالة في يعتبر نهفإ عمله،

 .7العمومية" الوظيفة قانون نظام عليها ينص التي التأديبية

 بأنها: الوظيفة ترك أيضا بوجمعة رضوان يعرف حيث

وترك الوظيفة يتم عندما يتخلى  وظف نفسه.الم منيكون بمبادرة  إراديعمل  "   

الموظف بشكل متعمد عن منصبه دون مبرر أو يرفض االلتحاق بوظيفته بعد 

 .8"اإلجازة أو توقيف مؤقت أو بعد قرار انتقال أو حتى عرض االستقالة

من هذا التعريف نجد أن ترك الوظيفة قد يتم بعد رفض الموظف االلتحاق و 

 بوظيفته: 

 ؛بعد عطلة أو رخصة .8

  ؛بعد توقف مؤقت .4

 ؛بعد قرار انتقال .7

بعد عرض االستقالة: '' إذا توقف الموظف الطالب لالستقالة عن عمله قبل التاريخ  .4

عند ترك الوظيفة الواردة في المحدد لبداية هذه االستقالة، تطبق عليه األحكام المطبقة 

 .9مكرر( المذكور" 10الفصل )

أما بالنسبة لالجتهاد القضائي فقد تماشى مع التشريع والفقه في كون أن تعمد      

ولقد  "اإلنقطاع عن العمل بدون سبب مقبول هو أساس تحقق حالة ترك الوظيفة، 

                                                             
 .478.مليكة الصاروخ، القانون اإلداري دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  7

8  " Il s’agit d’un acte volontaire dont initiative revient au fonctionnaire lui-même. 

L’abandon de poste est à l’origine une construction jurisprudentielle consacrée par le 

statut général. Il y abandon de poste lorsque le fonctionnaire quitte délibérément son 

poste sans justification volable ou qu’il refuse de le rejoindre à l’expiration d’un 

congé, d’une mise en disponibilité ou enfin à la suite d’une décision de mutation voire 

d’une offre d’une démission. 

 .351 .، صسابق عمرجعبد القادر باينة، الموظفون العموميون في المغرب،   9
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بالغرف اإلدارية في سبق للمجلس األعلى أن طبق هذه القاعدة في القرار الصادر 

إن  :«، والذي جاء فيه.896يوليوز  9قضية ادريس بن عباس الصقلي بتاريخ 

الموظف الذي توقف عن عمله بدون سبب مقبول جعل نفسه متابعا بترك الوظيفة 

 .10" »وقطع بذلك العالقة التي تربطه باإلدارة

 الوظيفة ترك حالة في الموظف على المطبقة العقوبات الثاني: المطلب

ال تطبق على الموظف عقوبة تأديبية إال من الهيئة المختصة، وبشرط أن تكون      

 .المشرعالضمانات التي نص عليها  ءاستيفاالعقوبة منصوص عليها، وبعد 

للوظيفة العمومية بشكل  العام مكرر( من النظام األساسي 10نص الفصل )    

اإلجراءات التأديبية التي توقع على الموظف صريح وعلى سبيل الحصر العقوبات و

في حالة ترك الوظيفة. من اقتطاع من أجرة المعني باألمر )فقرة أولى( إلى اإلحالة 

 على المجلس التأديبي، وتطبيق عقوبة العزل )فقرة ثانية( إن اقتضت الضرورة ذلك.

 األجرالفقرة األول: االقتطاع من 

بشأن االقتطاعات من  84.18األجور وفقا للقانون رقم يتم تفعيل االقتطاع من     

رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير 

، 8914أكتوبر  0بتاريخ  .8.17.47مشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

فية المحدد لشروط وكي ...4مايو  .8بتاريخ  4.99.8486وكذا المرسوم رقم 

 .11تطبيق القانون المشار إليه

ويتم كذلك تفعيل االقتطاع من األجور في حالة استئناف العمل داخل األجل القانوني 

من طرف الموظف الذي طبقت في حقه مسطرة ترك الوظيفة، طبقا لمقتضيات 

 .12مكرر( اآلنف الذكر، وذلك تطبيقا للنصين المذكورين 10الفصل )

من هذا المرسوم في يومين  4حدد بموجب المادة  لمذكور قداألجل ا وللتذكير فإن   

من أيام العمل بصفة عامة وفي ثالثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين 

 .بالوسط القروي

                                                             

 .361 .عبد القادر باينة، الموظفون العموميون في المغرب، مرجع سابق، ص  10
 

نونبر  35) 3211ذو الحجة  11، بتاريخ الثالثاء 42منشور رئيس الحكومة، رقم   11
 .مرجع سابق، (4134

 

 .سابق (، مرجع4134نونبر  35) 3211ذو الحجة  11، بتاريخ الثالثاء 42رقم منشور   12
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، بمثابة ى فترتي العمل القانونية اليوميةتعتبر كل فترة تغيب عن العمل، خالل إحد   

من  .8/6على أساس اعات من أجور الموظفين واألعوان يوم، وتباشر االقتط½ 

 .13مبلغ األجرة الشهرية

يتم االقتطاع، بعد أن تقوم اإلدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول    

 .14أسباب تغيبه عن العمل

بعد إسقاط االقتطاعات برسم التقاعد  ،المشار إليه في المادة أعالهع، يجري االقتطا   

  .15ريبة العامة على الدخل وواجبات االنخراط في الهيئات التعاضديةوالض

بين المدة بموجب أمر ي أعاله، األولىتباشر االقتطاعات المشار إليها في المادة   

يوجهه رئيس اإلدارة المعنية مباشرة إلى المصالح المكلفة  ،الجاري عليها االقتطاع

 .16منهبأداء األجور وتسلم للمعني باألمر نسخة 

"وتجدر اإلشارة إلى أن مباشرة االقتطاعات من األجور التي تعتبر إجراءا      

محاسبيا يكرس القاعدة التي ال ينبغي بموجبها أداء األجرة إال بعد إنجاز العمل، ال 

تلغي مسطرة المتابعة التأديبية في حق الموظفين المعنيين باعتبار أن التغيبات عن 

أو مبرر مقبول تشكل إخالال بااللتزامات المهنية للموظف العمل دون ترخيص مسبق 

 .17أو العون"

 الفقرة الثانية: عقوبة العزل

من النظام األساسي العام للوظيفة  66كما ينص على ذلك الفصل  –يعتبر العزل 

غير يكون بن أ ويمكنمن أخطر العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين.  –العمومية 

توقيف حق التقاعد، كما يمكن أن يكون مصحوبا بتوقيف الحق في التقاعد. وال تتخذ 

بعد استشارة  أعاله، إالالمشار إليه  66عقوبة بهذا المعنى الوارد في الفصل هذه ال

التأديب، المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق 

                                                             

 .4111ماي  31، صادر في 4.11.3436المادة الثالثة، من مرسوم رقم  13

 .، مرجع سابق4111ماي  31، صادر في 4.11.3436المادة الرابعة، من مرسوم رقم  14
، مرجع 4111ماي  31، صادر في 4.11.3436المادة الخامسة، من مرسوم رقم  15

 .سابق
، مرجع 4111ماي  31، صادر في 4.11.3436المادة السادسة، من مرسوم رقم  16

 .سابق

ربيع األول  01بتاريخ ، 112منشور الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، رقم   17
 .(4111ماي  31) 3242
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ضوح األعمال التي يعاقب عليها الموظف وإن اقتضى بتقرير كتابي يتضمن بو وذلك

 .الحال، الظروف التي ارتكبت فيها

إن العزل بهذا المعنى يقترن بنشاط الموظف، الشيء الذي يجعل هذا األخير  

محاطا بكل الضمانات التأديبية وخصوصا ما يتعلق منها بحقه في الدفاع أمام المجلس 

إلى جانب ما سبق، هناك نوع آخر من العزل يسمى العزل التأديبي يترتب   .التأديبي

 عن انقطاع الموظف المتعمد عن العمل.

 44من ظهير  66ويمكن لإلدارة أن تختار بين عقوبتي العزل الوارد في الفصل 

، إما العزل من غير إحقاق حق الموظف في التقاعد، أو العزل مع إيقاف 8901فبراير 

 مكرر(. 10الثانية من الفصل  الفقرة) الحقهذا 

وإذا كان العزل عقوبة، قد تصحب بالحق في التقاعد، وقد ال تصحب به، فتبقى 

 .18اإلحالة على التقاعد حق يستفيد منه الموظف بعدة صور

"تلجأ اإلدارة إلى العزل التأديبي وذلك في حالة ترك الموظف لوظيفته وانقطاعه 

 .  19ير الحاالت التي تبرر غيابه نهائيا"عن عمله بصفة نهائية في غ

يتعلق  أالوبالتالي فالشرط األساسي إلصدار عقوبة العزل من طرف اإلدارة هو     

إن "  :األمر بحاالت التغيب المبررة قانونا، حيث جاء في قرار محكمة النقض

ال يجيز  انقطاع الموظف عن العمل بسبب مرضه، أكان مرضا عضويا أو نفسيا،

لإلدارة إيقاع عقوبة تأديبية في حقه في غياب الضمانات التأديبية المنصوص عليها 

قانونا، إذ ال تتحقق حالة ترك الوظيفة، والتي تجيز لإلدارة سلوك المسطرة 

مكرر من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية،  10المنصوص عليها في الفصل 

 .20''هبمرضلسبب خارج عن إرادته ومبررا  مادام أن انقطاعه عن العمل كان

مكرر من قانون الوظيفة العمومية كما  10والعزل التأديبي منظم بمقتضى الفصل  "    

والذي  8991شتنبر  81الصادر بتاريخ  91..8وقع تتميمه وتغييره بمقتضى القانون رقم 

 .21أثار اللجوء إليه"وشروطه و التأديبيالعزل بين الحاالت التي تلجأ فيها اإلدارة إلى 

 الفصل يتحقق العزل التأديبي: وطبقا لهذا

                                                             

 .363 .، صمرجع سابقعبد القادر باينة، الموظفون العموميون بالمغرب،  18
 بتصرف. .515 .، ص4135محمد األعرج، القانون اإلداري المغربي، الطبعة الرابعة  19
 .4133أكتوبر  41 ، بتاريخ051قرار محكمة النقض، عدد  20
 بتصرف. .515 .ص محمد األعرج، القانون اإلداري المغربي، مرجع سابق، 21
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    في حالة انقطاع الموظف عن عمله في حاالت التغيب المبررة قانونا؛ 

  أيام من تاريخ تسلمه إنذارا موجها إليه من طرف رئيسه اإلداري يطالبه  1انصرام أجل

 بإشعار بالتسلم؛ من خالله استئناف عمله، ذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول

 خذ أي فورا بإيقاف أجر الموظف المفي حالة تعذر تبليغ هذا اإلنذار أمر الرئيس اإلدار

 بترك الوظيفة؛ 

  يوما ابتداء من تاريخ قرار إيقاف  .6إذا لم يستأنف المعني باألمر عمله داخل أجل

 األجرة، وجب تطبيق عقوبة العزل التأديبي؛

  داخل األجل المذكور تم عرض ملفه على المجلس أما إذا استأنف الموظف عمله

حيث جاء في حكم المحكمة اإلدارية بالرباط: '' وحيث أن استجابة الطاعن   التأديبي.

مكرر المشار إليه أعاله، وذلك بالتحاقه بعمله،  10لإلنذار الموجه إليه في إطار الفصل 

 .22 .."ال يشفع له في عدم متابعته تأديبيا عن تغيبه الغير مبرر.

  من  مكرر ابتداء 10وتسري عقوبة العزل التأديبي كما نصت الفقرة األخيرة من الفصل

 تاريخ ترك الوظيفة.  

جدير بالذكر أن سلطة اإلدارة في إنهاء خدمات موظفيها عن طريق العزل التأديبي     

 .مقيدة وتخضع لرقابة القضاء والبد من شروط لتطبيقهاإنما هي سلطة 

 الوظيفة ترك مسطرة بتحريك المختصة اإلدارية السلطة ثاني:ال المبحث

عن  هتغيب لها ثبت موظف كل حق في التأديبية المسطرة تحريك لإلدارة يمكن    

 .العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول

من قانون الوظيفة العمومية أنه " تختص بحق التأديب السلطة  60نص الفصل قد    

)مطلب أول(، وتقوم اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء بدور  التي لها حق التسمية

'' إال بعد توجيه يمكن تحريك مسطرة ترك الوظيفة  . إال أنه ال23المجلس التأديبي..."

إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، يتم تذكيره فيه باإلجراءات التي سيتعرض 

خالل اآلجال المحددة قانونا. إضافة إلى أنه  24لها في حالة عدم استئنافه لعمله.''

                                                             
 .8999ماي  87، بتاريخ 709قرار المحكمة اإلدارية بالرباط، في الملف عدد  22

، مرجع (8901فبراير  44) 8711شعبان  4 بتاريخ ،1...8.01 رقم الشريف الظهير من 60الفصل  23 

 .سابق

ربيع األول  81) 7..4ماي  89، بتاريخ 4..منشور الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، رقم   24

 .، مرجع سابق(8444
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تبعاتها تكون جد قاسية ألن ( ك المسطرة عدة إشكاالت )مطلب ثانيترتب على تحري

 .على الموظف

 السلطة التي لها حق التسمية األول: المطلب

لقد خول المشرع المغربي لإلدارة في حالة ترك الوظيفة تطبيق عقوبة العزل     

مكرر( دون مشاركة أي هيئة أخرى، أي عدم ضرورة  10المشار إليها في الفصل )

 استطالع رأي المجلس التأديبي قبل أن تصدر اإلدارة قرارها بالجزاء.

وظف بااللتحاق، نذار المولكن عدم االستشارة للمجلس التأديبي مقترنة بشرط إ   

 دجنبر 17 في المؤرخ الملكي المرسوم إنلمجلس األعلى: '' لحيث جاء في قرار 

 في التأديبي المجلس استشارة عدم يبيح ال 1958 فبراير 24 يرهلظ والمتمم 8961

 يوم من أيام سبعة أجل في بااللتحاق الموظف ينذر أن شرط إال الوظيفة ترك حالة

 عنه يترتب ريهجو إلجراء إغفاال يعتبر بأكمله األجل ذاه مراعاة عدم وأن التبليغ

سبيل  )علىأي أن الرئيس  .25''للموظف القانون اهكفل التي التأديبية للضمانات دارهإ

بوصفه سلطة التسمية أو الشخص المفوض له ذلك ( المثال وزير التربية الوطنية

طبقا للقانون، هو الذي يجوز له تطبيق عقوبة العزل المنصوص عليها في الفصل 

لوظيفة العمومية، دون استشارة المجلس التأديبي أو ل النظام األساسيمن ( مكرر 10)

 .عرض الموظف على المجلس

قبل يام الوزير باستشارة المجلس التأديبي وقد يقع استثناءا لهذه القاعدة في حالة ق    

 وزيرقرار أولى باالتخاذ، قرار ال حيث يبقى اإلشكال المطروح هو أي .وبعده العزل

غرفة اإلدارية بالمجلس وقد جاء االجتهاد القضائي لل. أو قرار المجلس التأديبي

 لإلدارة أباح قد القانون كان لئن "...ليحل هذه المعضلة، حيث جاء فيه األعلى 

 التعليم وزير أن الوظيفة إال ترك حالة في التأديبي المجلس استشارة عن االستغناء

 علق قد التأديبي، يكون المجلس استشارة بعده و العزل قبل النازلة في قرر عندما

 الذي المجلس ذاه انعقاد اهعن يسفر التي النتيجة على المدعية وضعية بشأن مقرره

 للطالبة رتبو تحضر لم أو الموظفة أحضرت سواء برأيه باالستئناس دهوتع به أمر

 المسطرة حركت اإلدارة، عندما على كان أنه يستتبع مما الشأن، ذاه في حقا بذلك

                                                             
 .891مايو  1، بتاريخ 44قرار الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى، عدد   25
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   .26"صحيحا ريهالجو اإلجراء ذاه يصير حتى ايةهالن إلى اهتتابع أن التأديبية،

الصادر عن المجلس التأديبي انطالقا وبالتالي فالقرار الذي يجب األخذ به هو القرار 

 ىن اإلدارة عندما تحيل الموظف عل، ألبعد انعقاده من النتيجة التي سيخرج بها

تكون  ،لإلدارة إمكانية االستغناء عن استشارة المجلس القانون ولو أباححتى المجلس 

 .قد علقت قرارها على رأي المجلس

 المسطرة حريكت عن تترتب التي اإلشكاالت الثاني: المطلب

 عدة عنها يترتب المختصة السلطة طرف من الوظيفة ترك مسطرة تحريك إن  

 أبرزها: من إشكاالت

 ؛العمل عن باالنقطاع اإلخبار في التأخير .8

 المرضية، الرخص ومسطرة الوظيفة ترك )مسطرة واحد آن في مسطرتين تطبيق .4

 ؛العمل...( باستئناف السماح ومسطرة الوظيفة ترك ومسطرة

 االستيداع، نتيجة االنتقال، بسب )االنقطاع العمل عن االنقطاع حاالت بين الخلط .7

 ؛القضائية( المتابعة أو االعتقال بسب أو التقاعد، أو الوفاة

 لمعرفة الضرورية األولية بالتحريات اإلدارة قيام دون الوظيفة ترك مسطرة تطبيق .4

 قاهرة لظروف راجعة وأ إرادته عن خارجة تكون أن يمكن والتي تغيبه أسباب

 أهله...(؛ عن متغيب أو مفقود لي،عق مرض ،)حادثة

 بعد يتم باألمر للمعني إنذار بتوجيه اإلدارة قيام أن حيث اإلدارية، المساطر ءبطي .0

 واإلدالء عمله باستئناف للموظف المجال يترك مما ساعة، 41 بكثير تفوق مدة مرور

 بتاريخ الموظف انقطاع فمثال .اإلنذار برسالة التوصل عدم ذريعة تحت طبية بشواهد

 أكتوبر 81 هو اإلدارة طرف من باالنقطاع اإلشعار تاريخ لكن 4..4 شتنبر 80

 عدم في يتمثل المسطرة، تطبيق خالل خطأ ارتكبت قد اإلدارة تكون بهذا ،1..4

 للموظف السماح إلى باإلضافة المناسب، الوقت في الوظيفة ترك مسطرة تطبيق

 وقبولها مكرر(، 10) الفصل في عليها المنصوص اآلجال خارج العمل باستئناف

  العمل. استئناف بعد طبية لشواهد كذلك

 خالل باألمر المعني طرف من األجرة تقاضي استمرار األخطاء هذه عن نتج مما    

 الملف تدبير مستوى على صعوبات طرحي الذي الشيء العمل، عن انقطاعه فترة

                                                             

 ، مرجع سابق.3101مايو  8، بتاريخ 42المجلس األعلى، عدد قرار الغرفة اإلدارية ب  26
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 تقاضها التي المبالغ استخالص كيفية وخاصة الرئيسي األجور أداء المكتب لدى

 الموظف ضد رفعها حالة في قضائيةال دعوىال كسب إلى باإلضافة باألمر. المعنيون

 المتغيب.
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:الثاني الفصل  

 بترك المأخذ الموظف حماية

 الوظيفة
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بالنظر إلى خطورة مسطرة ترك الوظيفة وانعكاساتها السلبية على وضعية     

بمجموعة من الموظف اإلدارية واالجتماعية والمالية، فالمشرع المغربي جاء 

ة الرئاسية على األشخاص النصوص القانونية التي تضمن من جهة تفعيل مبدأ الرقاب

شكال أتحميه من كل  (ث أولمبح) وظف ضمانات قانونيةخرى تكفل للمأومن جهة 

إلى  ، إضافةحتى ما اتصل منها باإلجراءات التأديبية لشطط في استعمال السلطةا

من أجل ( مبحث ثان)قيامه بتحديد مجموعة من اإلجراءات والتدابير الوقائية 

 .التصدي لظاهرة التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة

 ترك حالة في الموجود للموظف الممنوحة الضمانات ول:األ مبحثال

 الوظيفة

 التطرق دون لوظيفةا ترك حالة في الموجود الموظف تأديب عن الحديث يمكن ال   

 ضمانات مطلبين، خالل من دراستها على سنعمل والتي له المخولة لضمانات

 قضائية وضمانات أول( مطلب) مكرر 10 الفصل في عليها منصوص مسطرية

 اإلدارية المحاكم لمختلف قضائية اجتهادات على استنادا جاءت (ثان مطلب)

 .المغربية

 مكرر 57مطلب أول: الضمانات المسطرية الموجودة في الفصل ال

قبل اتخاذ مقرر العزل  مكرر( هذا، أنه 10نا من خالل نص الفصل )يظهر ل ''   

بسبب ارتكاب خطأ ترك الوظيفة بدون سبب، تلزم اإلدارات باتخاذ إجراء أولي وهو 

توجيه إنذار إلى الموظف التارك لوظيفته، بدون سبب، بضرورة العودة إلى وظيفته 

باإلدارة، وذلك خالل السبعة أيام الموالية لتبليغ هذا اإلنذار. ولقد اعتبر المجلس 

هذا اإلجراء إجراء جوهريا يؤدي انعدامه إلى أن يعاب مقرر العزل بعيب األعلى 

. أي أن اإلنذار المذكور حسب هذا الفصل 27الشكل، وبالتالي بطالن العقوبة المتخذة''

 يبقى هو الضمانة الوحيدة بالنسبة لهذه المسطرة االستثنائية.

ق الدفاع، إذ يحق له أن نشير إلى أن الموظف في هذه الحالة، يستفيد من مبدأ ح "  

تعطى له الفرصة لمجابهة وتفنيد الوقائع المرفوعة ضده قبل اتخاذ عقوبة العزل 

                                                             
  ..86.ص سابق، مرجع المغرب، في العموميون الموظفون باينة، القادر عبد  27
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 44الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى بقضية عبد هللا عبد القهار بتاريخ  )قرارضده 

  «.(8967أبريل 

بااللتحاق - حقوق الدفاع إنذار المعني باألمرال يكفي لصيانة وجدير بالذكر أنه "    

 الدفاع من تمكينه يجب بل-صارمة تدابير إزاءه ستتخذ وإال ساعة 44ب بمقر عمله 

 سيتعرض التي بالعقوبة وضوحو ةبدق مبرراته وإخباره عن باستفساره نفسه عن

 .28"العمل باستئناف األمر إلى االمتثال عرض عن هو إن إليها

أن قاعدة حق الدفاع تعطي  عتبرا (Delaubadère) دوليبادير الفقيهونجد أن    

اتخاذه، وكذا أسبابه  عمعني باألمر في أن يكون على علم بكل تدبير مزمالحق لل

أما األستاذ محمد األعرج فيعرف قاعدة المواجهة بأنها ذلك  .ليتسنى له تقديم دفاعه

التصرف الذي توجه اإلدارة بمقتضاه إشعارا إلى المعني باألمر إلخباره رسميا، 

بمعنى ضرورة أن تحيط اإلدارة المعني باألمر . جراء الذي تنوي اتخاذه في حقهباإل

  .بما تنوي اتخاذه في مواجهته بهدف تدارك الموقف وتصحيح وضعه وإعداد دفاعه

أن: " اإلنذار بالرجوع إلى العمل في  ولقد جاء في قرار للمحكمة اإلدارية بالرباط   

األساسي العام للوظيفة العمومية هو إجراء مكرر من النظام  10إطار الفصل 

جوهري يجسد ضمانة أساسية بالنسبة للموظف ويحقق التوازن بين االستغناء عن 

من نفس النظام لفائدة  .1إلى  61الضمانات التأديبية المنصوص عليها في الفصول 

حسن سير المرفق العام، والحق في الدفاع الذي هو مبدأ عام من مبادئ 

 . 29.."القانون.

ويعد مجلس الدولة الفرنسي أول من كفل ضمانة المواجهة بالتهمة المنسوبة    

 veuve قضيةللموظف بالرغم من عدم وجود نص قانوني يقرها، حيث ذهب في 

Trompier  إلى أنه طبقا للمبادئ العامة للقانون المطبقة حتى في حالة غياب نص

دون أن يحاط صاحب الشأن باالتهامات قانوني، فالجزاء ال يمكن توقيعه قانونا 

ما الموجهة إليه حتى يعد دفاعه، وأنه يجب تبعا لذلك أن يخطر صاحب الشأن مقد

جميع  بحيث يتمكن من أن يبدي في هذا الموضوع بأسس االتهامات المنسوبة إليه

  .الملحوظات التي يقدر ضرورتها

                                                             
           .، مرجع سابق.891مايو  1، بتاريخ 44األعلى، رقم  سالمجلار رق 28

  .4..4 مارس 4 بتاريخ ،441 رقم الشامل، القضاء قسم بالرباط، اإلدارية المحكمة حكم29  
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للموظف فقد سلك القضاء  إذا كان مجلس الدولة الفرنسي قد كفل هذه الضمانة   

المغربي نفس المسار، حيث أصبحت المواجهة تعتبر من بين األسس الجوهرية 

من النظام  10إلى  60ومن خالل منطوق الفصول من  .30"لضمان حق الدفاع

األساسي العام للوظيفة العمومية المغربي نجدها لم تشر إلى قاعدة حق اإلخطار 

  .المواجهة أصال من أصول حق الدفاعالمسبق، ومع ذلك تبقى قاعدة 

شروط المواجهة، أن تكون التهمة واضحة وال يشوبها أي غموض،  ومن»   

خصوصا وأن التهمة في الوظيفة العمومية تعني المخالفة التأديبية، وهذه األخيرة كما 

هو معلوم مصطلح فضفاض وغير دقيق، فقانون الوظيفة العمومية لم يحصر 

د تصدر من الموظف والتي تشكل مخالفة تستوجب التأديب، لذلك التصرفات التي ق

فأثناء مواجهة الموظف بالتهمة، ال بد من وضعه أمام صورة دقيقة حول ما هو متهم 

، وإال فسوف يكون االتهام فضفاضا، وبالتالي سيتعذر عليه تحديد المنسوب 31"به

 .إليه

 مطلب ثاني: الضمانات القضائية

 حق في التأديبي بالقرار المختصة السلطة قبل من التعسف إلمكانية اعتبارا    

 للتعرض اإلدارية الطرق استنفاذ وبعد ،للوظيفة ترك حالة في الموجود موظفال

 األسباب من لسبب القرار هذا في الطعن جلأ من للقضاء اللجوء يبقى التأديب على

 يعتبر اإلطار هذا وفي .الموظف حقوق لحماية الوقت نفس يف وضمانة وسيلة

 السلطة تعسف احتمال لمواجهة قضائية ضمانة اإللغاء قضاء خاصة اإلداري القضاء

 التأديبية.

ومن الضمانات التي أكد عليها القاضي اإلداري للموظف الموجود في حالة ترك 

 الوظيفة نجد:

  قررانون  أصرردر  المغربرريع شرررالم. ار العررزل الصررادر مررن اإلدارةضرررورة تعليررل قررر .8

 8..7.رقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم

 بتعليرل العموميرة  والمؤسسرات المحليرة  والجماعيرة  العمومية  اإلدارات  إلزام  بشأن

الهامرة فري مجرال احتررام   الضرمانات  أحرد  القرانون  هرذا  ويشكل  ،قراراتها اإلدارية

                                                             
واالجتهاد القضائي، رسالة  يمريم بنغضيفة، ضمانة حق الدفاع في الوظيفة العمومية، بين النص القانون 30 

 ..4 .، ص4.88-.4.8السنة الجامعية  جامعة محمد الخامس الرباط، لنيل شهادة الماستر في القضاء اإلداري،

 .768.ص ،4..4طبعة باإلسكندرية، المعارف منشأة اإلداري، القانون أصول الدين، جمال سامي  31
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بأحكررام   بالتقيررد  السررلطات اإلداريررة  إللررزام القانونيررة  وأحررد الضررمانات  المررواطنين

تلررررزم إدارات الدولررررة "  7. -8.  رقررررم  األولررررى مررررن قررررانون  المررررادة  ،المشررررروعية

والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية والمصالح التري عهرد إليهرا بتسريير 

الصررادرة لغيررر فائرردة المعنرري   ،مرفررق عررام بتعليررل قراراتهررا اإلداريررة الفرديررة السررلبية

ائلة عدم المشروعية وذلرك باإلفصراح كتابرة المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت ط

 .32"فرري صررلب هررذه القرررارات عررن األسررباب القانونيررة والواقعيررة الداعيررة إلررى اتخاذهررا

بتعليررررررررل ملزمررررررررة هررررررررذا القررررررررانون فرررررررراإلدارة  مررررررررن الثانيررررررررة المررررررررادة وحسررررررررب

يشررمل عقوبررة  )وهررذا أو تأديبيررة القاضررية بررإنزال عقوبررات إداريررة اإلداريررة القرررارات

 .(العزل المتخذة في حق الموظف الموجود في حلة ترك الوظيفة

سبب  على يقوماإلداري على أن أي قرار تأديبي يجب أن  القضاء أكدوقد     

عزل  قرارفي  33"لمحكمة اإلدارية بالرباطحكم ا"  جاء كما معيبايكون  وأال رهيبر

 ومؤكدتا عزله،التي ألغت قرار  ،السيد عبد الجليل بن دادة من أسالك األمن الوطني

 .يجب أن يكون ثابتا وواضحا ال لبس فيه، على أن السبب في القرار اإلداري

لقيامه  نظرا ملحةأصبح ضرورة  التأديبي القرار تعليل استناد إلى ما سبق فإنو    

التأديبي  القرار مشروعية أنبمعنى  للموظف الحياة العملية في القانوني العنصرعلى 

فالتعليل ، التأديبية السلطة نيا من جانبوقانو واضحا تعليالتقتضي 

 قرار التأديبيال على أساسها يالتي بن الحقيقية األسباب رفةمن مع الموظف يمكن

 .على األسباب الواردة في القرار الدفاع عن نفسه بناء فرصة له ويتيح

ضرورة استناد القرار المتخذ من طرف اإلدارة على وقائع ثابتة ثبوتا قطعيا ويقينيا،  .4

إثبات ما  أي ضرورةال على مجرد وقائع عامة مبنية على مجرد الشك والتخمين. " 

تدعيه اإلدارة في مواجهة الموظف المخطئ وتعتبر هذه الضمانة من الضمانات 

مة ها حتى في العقوبات البسيطة الجسيع توفراألساسية للموظف. ولقد اشترط المشر

 .34مثل اإلنذار والتوبيخ"

                                                             
، بتنفيذ القانون 4..4يوليو  47، الصادر بتاريخ 4.4.4..8األولى من الظهير الشريف، رقم  الماذة  32

 ، بشأن إلزام اإلدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤساسات العمومية بتعليل قرارتها اإلدارية.8..7.رقم

. 1..4يونيو 1 بتاريخ ،8418عدد بالرباط، اإلدارية المحكمة قرار    33  

  .479.مقارنة، مرجع سابق، ص دراسة-اإلداريمليكة الصاروخ، التنظيم   34
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 10ضرورة مراعاة ضمانات اإلنذار باستئناف العمل المنصوص عليها في الفصل  .7

أيام، وتجاهل هذه القاعدة  1مكرر من قانون الوظيفة العمومية كما هو داخل أجل 

استعمل السلطة. حيث جاء يترتب بالضرورة إلغاء القرار المطعون فيه لشطط في 

في قرار للمحكمة اإلدارية بفاس: " أن عدم استدالل اإلدارة بما يفيد توصل المدعي 

يجعل قرار العزل المتخذ في حق  بتعذر ذلك.باإلنذار بالرجوع إلى العمل وإقرارها 

 .35الطاعن مشوبا بالشطط في استعمال السلطة"

 للقوانين بالنسبة الشأن هو كما المغربي القانون في التأديبي فالنظام عموماو       

 .اإلدارة تجاه العمومي الموظف حقوق لضمان القواعد من يكفي ما يتضمن األخرى

 هذه لنقل حقيقية بإرادة يقترن لم إذا الهدف هذا لتحقيق كاف غير وحده القانون لكن

 مابين التوفيق من بالتالي ويمكن التطبيقي المجال إلى النظري المجال من القواعد

 بالمشرع دفع الذي الشيء .العامة المصلحة متطلبات وبين الموظفين مصالح

 التصدي أجل من التتبع آلياتو الوقائية تإلجراءاا من مجوعة ذاختا إلى المغربي

 .ثان مبحثك له سنتطرق ما هذا الوظيفة كتر لظاهرة

 الوظيفة ترك لظاهرة لتصدي التتبع وآليات الوقائية اإلجراءات ثاني: مبحث

ي إن التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل يقتضي االنخراط الجد   

رات العمومية وبالجماعات الترابية، من أجل اتخاذ كل باإلدا المسؤولينوالتزام كافة 

الكفيلة بتحقيق األهداف المتوخاة من هذه  مطلب أول() والتدابيراإلجراءات الوقائية 

مناسبة لضمان تنفيذ هذه اإلجراءات  تتبع العملية، مع إرساء ما يتطلبه ذلك من آليات

 )مطلب ثان(. والتدابير

  الوقائيةمطلب أول: اإلجراءات 

في إجراءات يومية  رع المغربيشدها المدكما ح تتحدد هذه اإلجراءات الوقائية   

وأخرى  تواكب عمل الموظفين فاإلدارات العمومية بشكل يومي، (ىأولفقرة ) دائمة

 .م عبر فترات محددة بشكل سنويتت (ةثانيفقرة )دورية 

 : اجراءات يومية دائمةىولألاالفقرة 

في هذا الصدد، يتعين وضع آليات لرصد التأخرات والتغيبات غير القانونينة "    

وتتبعها على المستوى المحلي واإلقليمي والجهوي، وتحريك المسطرة التأديبية في 

                                                             
 .7..4 أبريل 44 بتاريخ ،498 عدد بفاس، اإلدارية المحكمة حكم  35
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حق الموظفين الذين تتجاوز مدة تغيبهم عشرة أيام خالل السنة الدراسية سواء كانت 

اإلنذار أو التوبيخ ثم بعرض ملفاتهم على منقطعة أو متواصلة، وذلك باتخاذ عقوبة 

 أنظار المجالس التأديبية في حالة تكرار هذا السلوك؛

وفي نفس السياق، فإنه ينبغي إدراج نسخ من قرارات العقوبات التأديبية في الملفات  

الموارد البشرية بعد تبليغهم  مدرسةاإلدارية للمعنيين باألمر، وتوجيه نسخ منها إلى 

 ها؛ب

وغني عن التذكير، بأنه ينبغي الحرص على أن تؤخد هذه العقوبات بعين اإلعتبار    

 عند ترشيح المعنيين باألمر للترسيم أو للترقي في الرتبة أو للترقي في الدرجة

باالختيار أو بالشهادة أو باالمتحان المهني أو لشغل مناصب اإلدارة التربوية أو 

 .36مناصب المسؤولية"

 : االجراءات الدوريةالفقرة الثانية

 وتتمثل أساسا في:

ربط أداء أجور موظفي وأعوان اإلدارة بمدى التزامهم بالقيام الفعلي بالمهام  -

 ؛37المنطوة بهم

دجنبر من كل سنة ونهاية  80 اإلدارة المعنية خالل الفترة المتراوحة مابين قيام-" 

شهر يناير من السنة الموالية بإعداد شهادتين جماعيتين، تتضمن األولى أسماء 

الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية، في حين تتضمن الثانية أسماء الموظفين 

المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة والمفعلة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، 

اءات التأديبية المتخذة في شأنهم طبقا لهذه المسطرة. وتوقع هاتان مع بيان اإلجر

الشهادتان من طرف المسؤولين باإلدارة المعنية، بدءا من الرؤساء المباشرين وانتهاء 

 برئيس اإلدارة.

قيام مصالح الخزينة العامة )مكتب األداء الرئيسي لألجور(، داخل أجل ال يتعدى  -

شهر مارس من كل سنة، بمقارنة اللوائح الواردة عليها من نهاية األسبوع األول من 

القطاعات الحكومية مع جذاذية أداء األجور الممسوكة لديها واستخراج أسماء 

الموظفين واألعوان غير المدرجة أسماؤهم في تلك اللوائح، مع بيان وضعياتهم 

                                                             
 (، في شأن التغيب عن العمل.5112أبريل  51) 0552ربيع األول  01، بتاريخ 31مذكرة رقم   36

 .5112ماي  00، بتاريخ 5112/1ورقة حول تطبيق منشور الوزير األول، رقم   37
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اعية وتقرير عام ومختلف المعطيات المعلوماتية المتعلقة بهم، وكذا إعداد تقارير قط

 في هذا الشأن.

وتوجه مصالح الخزينة العامة )مكتب األداء الرئيسي لألجور( إلى اإلدارة المعنية 

الالئحة االسمية للموظفين غير المدرجة أسماؤهم في أي من الشهادتين الجماعيتين، 

يوما، بجميع المعلومات والتوضيحات  84وذلك بقصد موافاتها داخل أجل ال يتعدى 

خصوص الموظفين غير المدرجة أسماؤهم في الشهادتين المذكورتين، مع إمكانية ب

 نشر هذه الالئحة على الموقع االلكتروني لإلدارة المعنية.

اعتماد الخزينة العامة للمملكة )مكتب األداء الرئيسي لألجور( لمسطرة أداء  -

ن لم تقدم اإلدارة األجور عن طريق حواالت فردية بالنسبة للموظفين واألعوان الذي

 تبريرات في شأن عدم إدراج أسمائهم في الشهادتين الجماعيتين، وذلك لمدة شهرين.

وفي حالة عدم التوصل بالمعلومات والتوضيحات سالفة الذكر وانقضاء مدة الشهرين 

المشار إليها أعاله، تقوم الخزينة العامة للمملكة بإيقاف صرف أجور الموظفين 

ن، وذلك بعد عرض الحاالت غير المبررة على اللجنة ما بين واألعوان المعنيي

 وزارية المذكورة بعده؛

قيام اإلدارة بتفعيل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في حق الموظفين  -

 الموقوفة أجورهم من طرف الخزينة العامة للمملكة، بالسرعة والدقة الالزمتين؛

وظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة نشر الالئحة المتضمنة ألسماء الم -

-www.emploiوالذين تم إيقاف صرف أجورهم، على بوابة التشغيل العمومية 

public.ma وعلى الموقع اإللكتروني للقطاع المعني عند توفره، وكذا تعليقها ،

 بمقرات العمل ومقر اإلدارة المركزية؛

ثبت تقصيره أو إهماله أو مخالفته إعمال المسطرة التأديبية في حق كل مسؤول  -

للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، من أجل التستر على موظف متغيب 

 عن العمل بصفة غير مشروعة.

ويجب اإلشارة في هذا الصدد إلى أن تفعيل اإلجراءات الواردة في هذا المنشور فيما 

والوالة وعمال العماالت  يتعلق بالجماعات الترابية، يقتضي قيام رؤساء الجماعات
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واألقاليم والقباض المحليين والخزنة المكلفين باألداء المختصين، بنفس الدور الذي 

 .38"تقوم به المصالح الوزارية والخزينة العامة للمملكة بالنسبة لإلدارات العمومية

 ثاني: اليات التتبع مطلب

بالتغيب غير المشروع عن العمل،  ةلتأمين التطبيق األمثل والسليم لإلجراءات المتعلق

 :وبغية تتبع سير هذه العملية وتقييم نتائجها، فإنه يتعين

  ،إحداث خلية بالمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية على المستوى المركزي

تعمل تحت إشرافها ويعهد إليها بمهمة تفعيل التدابير واإلجراءات الوقائية المذكورة 

ستمر مع مصالح كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة أعاله، والتنسيق الم

 (.لألجور مكتب األداء الرئيسي)العمومية والخزينة العامة للمملكة 

وتقوم هذه الخلية بإعداد تقرير سنوي حول عمليات تنفيذ التدابير واإلجراءات سالفة 

السلطة الذكر ونتائجها، وإحالة نسخة منه، قبل متم شهر يونيو، على مصالح 

 .الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية

كما يجب تكليف المفتشيات العامة بتتبع حسن تطبيق التدابير واإلجراءات الوقائية    

المذكورة أعاله وتقييم نتائجها، وكذا القيام، وفق برنامج سنوي، بعمليات التفتيش 

دارة، وترسل نسخة والمراقبة، وإعداد تقرير سنوي في الموضوع يرفع إلى رئيس اإل

منه، داخل نفس الجل السالف الذكر، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة 

 العمومية؛

  إحداث لجنة ما بين وزارية لدى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، تتكون من

( الخزينة العامة للمملكة ومديرية الميزانية)ممثلين عن وزارة االقتصاد والمالية 

 :ين عن القطاعات المعنية، يوكل إليها القيام بالمهام التاليةوممثل

تتبع وتقييم تفعيل اإلجراءات والتدابير المشار إليها، ورصد العوائق واإلشكاالت * 

 المطروحة واقتراح الحلول الناجعة لها؛

دراسة كل الحاالت الفردية المستعصية التي تعرض عليها من طرف القطاعات، * 

 ول المناسبة لها؛واقتراح الحل
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الدعوة، عند االقتضاء، إلى القيام بعمليات تدقيق بواسطة المفتشية العامة للمالية * 

والمفتشية العامة لإلدارة الترابية؛ كما يمكن اللجوء إلى مكاتب التدقيق الخارجية إن 

 اقتضى األمر ذلك؛

وبر، يعد في رفع تقرير سنوي مفصل إلى السيد رئيس الحكومة، قبل متم شهر أكت* 

ضوء المعطيات التي توصلت بها من لدن كافة القطاعات الوزارية، ويتضمن 

حصيلة تنفيذ اإلجراءات والتدابير المتخذة من طرفها والمشكالت التي اعترضتها 

 .والحلول المقترحة في شأنها

ولتوفير الظروف المالئمة لتحقيق النتائج المرجوة من تطبيق اإلجراءات الواردة    

 :ي هذا المنشور بالشكل األكثر فعالية وسرعة، فإنه يتعين على اإلدارات العموميةف

اقتناء الوسائل واآلليات التكنولوجية الحديثة المتاحة لمراقبة الحضور الفعلي * 

للموظفين في أماكن عملهم في أوقات العمل الرسمية، إذ يجب العمل على تجهيز 

نية التي تمكن من ذلك، كالنظام اإللكتروني اإلدارات بالوسائل والتجهيزات التق

لمراقبة الحضور والحواجز اإللكترونية، مع ما يتطلبه ذلك من توفير االعتمادات 

المالية المخصصة لتحمل النفقات المرتبطة بهذا االقتناء، في ميزانية كل قطاع ابتداء 

 من السنة المقبلة؛

ام األساسي العام للوظيفة العمومية، من النظ .4العمل وبدون انقطاع، طبقا للفصل * 

على تحيين الملفات اإلدارية للموظفين بحيث تكون متضمنة لجميع الوثائق التي تهم 

حالتهم المدنية والعائلية واإلدارية، مما يمكنها من التواصل معهم كلما دعت 

 .39الضرورة إلى ذلك

 

 

  

                                                             

 بتصرف. .سابق مرجع ،5102 نونبر 02 بتاريخ ،52 رقم منشور   39



 
27 

 

 خــــــــــاتمة

 نجد الوظيفة بترك المأخذ العمومي بالموظف المتعلقة الجوانب مختلف دراسة بعد   

 القانون في الجسيمة األخطاء من الخاص النوع هذا يأطر الذي التأديبي النظام أن

 لحماية القواعد من يكفي ما يتضمن األخرى للقوانين بالنسبة الشأن هو كما المغربي

 وحده القانون لكن .اإلدارة قبل من السلطة استعمال في شططال من العمومي الموظف

 المجال من القواعد هذه لنقل حقيقية بإرادة يقترن لم إذا الهدف هذا لتحقيق كاف غير

 الموظفين مصالح مابين التوفيق من بالتالي ويمكن التطبيقي المجال إلى النظري

 واإلجراءات المتتالية اإلصالحات من فبالرغم .العامة المصلحة متطلبات وبين

 العمل عن المشروع غير االنقطاع لظاهرة التصدي استهدفت التي الوقائية

 العمومية، للوظيفة العام األساسي النظام من مكرر 10 الفصل في عليه المنصوص

 لجعلها والمراجعة للتحديث حاجة في مقتضياته بعض أن الممارسة بحكم يتبين

 وأخالقيات والتشغيل التكوين مستويات ىعل اإلدارة عرفتها التي للتحوالت مسايرة

 التأديبي. والنظام الوظائف بين والجمع األداء وتقييم المهنة

 أمرا العمومية للوظيفة القانوني اإلطار نصوص من العديد إصالح كان وان

 هذا في حتطر التي المشاكل جميع لحل وحده يكفي لن اإلصالح هذا فان ضروريا،

 للموارد السليم التدبير يعوق الذي هو القانون ليس الحاالت، من كثير ففي المجال،

 والتأويل. التطبيق سوء بل البشرية،
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