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 اإلطار العا  للسلوك الوظيفي   دولة قطر: 

 اللخع  معن  العامعة  الويعا ف  يف املسعؤولية و مانةواأل اهةالنز بتعزيز قطر دولة التزا  يتض 

 حيع   ،2016لسعنة   15 رقعم  وننبالقعا  الصعادر  بشرية،ال واردامل إدارة قانون تضمنها اليت األحكا 

حممعود   نون املذكور أن يكونحكا  القاقا أللعامة وفلويا ف اا إحد  يف يعي ن فيمن يشرتط

لعة بالشعر    ا باحلبس يف جرمية خمليه نها يعحلكم بق االسرية حسن السمعة وأاّل يكون قد س

(، كما جي  عليه القيا  بالعمل املنوط به بدقة 14مادة اره )عتبه اأو األمانة ما   يكن قد رد  إلي

( وحيظر عليه أداء عمل للغعري مبقابعل   122مادة مية )حلكواوأمانة واحملافظة عل  أموال اجلهة 

يس التنفيعذي، أو  كتاب  مسبق من الر  ة دون إذنلرمسياعمل أو بغري مقابل ولو يف غري أوقات ال

مصلحة اجلهعة   جلهة احلكومية أو م كمويف با جباته  واارة تتعارض ممزاولة أي أعمال أو جت

د أو أعمعال  ري مباشرة يف أي عقعو غباشرة أو مصلحة يف ماحلكومية أو من شأنها أن تنشئ للمو

أو اسعتغالل   حلكومية طرفًا فيها،ن اجلهة او تكوأمية أو مناقصات تتصل بنشاط اجلهة احلكو

قديعة أو غريهععا، بنفسععه أو  ملعن  أو املبععالغ الن ميععات أو اإلكراو اهلبععات أنفعوذه، أو قبععول اهلعدايا أو ا  

للغعري   ييفتعه، لتحقيعق مصعلحة   يتعلعق بو    عمعل بسعب  بواسطة الغري، من أي شخص، مقابل أو

 (.123)املادة 

ن أحكعا ،  مع ت اإلشارة إليه فضال عم ا مّت صاحل،امل ويربز حرص الدولة عل  جتن  تضارب

بشعرية، حيع    ون إدارة املعوارد ال  ضمن قعان ملصاحلارب امستقلة بشأن تضمن خالل ختصيص مادة 

 املصاحل بعني أنشعطته     تضارب يفنه وقو  أي عمل من شأ( " عل  املويف جتن124أوجبت )املادة 

كل مباشر أو من شأنه أن يؤمر بش و أن يكونها، أوعاتاحلكومية ومشر اخلاصة ومصاحل اجلهة

 ."بعةدرجة الرات  الحربه غري مباشر يف مصلحة له أو ألحد أقا

قانون املعوارد  فان ني، العام املويفني بني واملسؤولية األمانة  تعزيز إىل الدولة سع  إطار يف

لز  اجلهات احلكومية باالسعتثمار األمثعل   أ، 2016لسنة  15 رقم الصادر بالقانون املدنية البشرية

ملواردها البشرية وتعزيز وتطوير قدرات مويفيهعا وحتسعني أدا هعم وإشعراكهم يف تطعوير أمنعاط       
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العمل ، تتوىل  وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية النظر يف مشرو  مدونة قواعد 

الصعحي  واملشعر  للويعا ف العامعة، وحرصعا علع        السلوك الوييف ، وذل  من أجعل دععم األداء   

تذكية وع  املويفني بواجباتهم والتزاماتهم القانونية واألخالقية )أخالقيعات الوييفعة( املتمثلعة    

جراءات سعلوكية، يعتعني علع     إو يف جمموعة مبادئ وضوابل وقيم أخالقية، وصفات شخصية،

رسة ويا فهم وأداء واجباتهم املهنيعة، وكعذل    املويفني االلتزا  بها والتحل  مبقتضياتها عند مما

 .يف تنظيم عالقاتهم بزمال هم

السعلوك   ا، فتسعهل بعذل  معرفعة   جع  مراعاتهع  الوا واععد وتوض  تل  املدونعة املععايري والق  

 .اإلبالغ عنهاوملخالفات اف عن الكش من حصوله، فضال عن والتوق املخالف 

 القضاء:

وكية ععايري السعل  امل ةدار قانون السلطة القضا يبإص 2003( لسنة 10قانون رقم )تضمن 

  من أهمها: واليت لقضاةااجبات ول  عللقضاء بالنص يف الفصل التاس  منه 

 عظيم أن أحكعم  أقسم باهلل ال :اليةالصيغة التبينًا ه مييؤدي القاض  قبل مباشرة مها  منصب

 .البالدوقوانني  اإلسالمية شريعةال حرت  أحكا أ بني الناس بالعدل، وأن

  ق  القضعاة  ألمعري، وبالنسعبة لبعا   ييز أما  االتم كمةحمويكون أداء اليمني بالنسبة لر يس

 .أما  اجمللس

 ععتهم  مسامة، ويلتزمون بصعون  وقار والكرفة الل  صحيافظ القضاة داخل العمل وخارجه ع

  . نزاهتهمشك  يفيأو  وسريتهم، وتوق  كل ما ميس أمانتهم

  قضاء وكرامتعه  يتفق م  استقالل ال أي عمل ال ية أوتجاراألعمال الوال جيوز للقضاة مزاولة

 .سواًء كان بأجر أو بغري أجر

   مع ن القيعا  بعه يتععارض    أي عمعل يعر    أاشعرة  ن مبمع وجيوز للمجلس أن يقرر من  القاض  

 .اطبيعة وواجبات الوييفة وحسن أدا ه

 السياس  حيظر عل  القضاة إبداء اآلراء السياسية أو االشتغال بالعمل. 
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 بالقضاء البلدية خالل عملهم تشريعية أولس الجملاوال جيوز هلم الرتشي  النتخابات ا. 

  فشعاء أسعرار   إيعه، كمعا ال جيعوز لعه     ملعروضة علازعات ملنااال جيوز للقاض  أن يبدي رأيًا يف

 .املداولة

 كمعا ال   ،ابعةاهرة حت  الدرجة الررابة أو مصقينهم بضاة ال جيوز أن جيلس يف دا رة واحدة ق

نظرهعا صعلة   نعه يف العدعو  العيت ي   عو املعداف   ثله أو ممأجيوز أن يربل القاض  بأحد اخلصو  

 .رة السابقةالفق ا يفالقرابة أو املصاهرة املنصوص عليه

 ري مباشرة ة شخصية مباشرة أو غفيها مصلح ون لهتك قضية ال جيوز للقاض  أن ينظر يف أي

 .كقاض جباتهوا ف  م أو عالقة بأي من أطرافها تتنا

   د أفعراد  ويهعم أو أن يعأذن ألحع   ذكال هعم أو  و  أو خلصعو ال جيوز للقاض  أن يقبل هديعة معن ا

 عا لته يف قبوهلا.

 النيابة العامة:

واجبعات  ، بشأن النيابعة العامعة   2002( لسنة 10م )قانون رقلوتضمن الفصل السادس من ا

 : األعضاء واألعمال احملظورة عليهم

 ار وحسعن  خارجعه، علع  صعفة الوقع    خعل العمعل و  ة، داافظالنيابة العامة باحمل يلتز  أعضاء

 .اةعماهلم باحللم واألنيف أداء أ لتحل ، واالسمعة، والبعد عن مواطن الشبهات

 ا فهم، ويظعل  طلعون عليها حبكم ويرار اليت ياألس فشاءال جيوز ألعضاء النيابة العامة إ

 .مدمتهخهذا االلتزا  قا مًا بعد انتهاء 

 ر  ال تتفعق مع    ريعة، أو أي أعمعال أخع   عمعال التجا ة األزاولال جيوز ألعضاء النيابة العامة م

  .أجر جر أو بغرياء بأ، سواستقالل النيابة العامة وكرامتها

   قيعا  بعه   سعة أي عمعل يعر  أن ال   معة معن ممار  العا يابعة وجيوز للنا   العا ، منع  عضعو الن

 .ها أدا يتعارض م  مقتضيات وييفته أو حسن
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 السياس  بالعمل االشتغالة أو اء السياسياآلر بداءحيظر عل  أعضاء النيابة العامة إ.  

   النيابة العامةلبلدية خالل عملهم بانيابية أو لس الجملاا النتخاباتوال جيوز هلم الرتشي. 

 ذا كانعت لعه   فيهعا إ  تإجراءاخذ أي ة أو أن يتقضي يأنظر يلعضو النيابة العامة أن  ال جيوز

افهعا حتع    و مصاهرة بأي معن أطر قة قرابة أو عالة، أصلحة شخصية مباشرة أو غري مباشرم

 .الدرجة الرابعة

  ن يعأذن ألحعد    هم أو ذويهم، أو أصو  أو وكالد اخلن أحمال جيوز لعضو النيابة قبول هدية

 .هاب اياالحتفأفراد عا لته يف قبوهلا أو 

 الشرطة:  

وة علع  عضعو قع     تق الواجبات اليت أن قوة الشرطةبش 1993( لسنة 23قانون رقم )تضمن 

  :ما يل ( ومنها 65 الشرطة )املادة

o إخالصو وأمانة قةد بكل لواجباتا وأداء الوطن مصاحل عل  احملافظة. 

o هال بمراعاة القوانني واألنظمة املعمو. 

o  الرتبعة  ور بعاملظهر الال عق ب  سعرية والظهع  سعن ال حا  احملافظة عل  الضبل والربل والتعز

 .الوييفةو

o داء واجبات الوييفةت العمل أليص وقختصالقيا  بالعمل املنوط به بنفسه و. 

 ومنها:  عل  عضو قوة الشرطة( احملظورات 66ة اداملكما تضمن القانون املشار إليه )

o ميعول  أو مبعادئ  اتذ منظمعة  أو ةمجعيع  وأ حعزب  يأل االنضعما   أو بالسياسة االشتغال 

  .سياسية

o  ًا بعد انتهاء خدمتهقا م لتزا االذا ظل هتتعلق بعمله ويإفشاء أي معلومات. 

o       اإلفضاء بأي تصري  أو بيان عن أعمال وييفته عن طريعق الصعحف أو غعري ذلع  معن

 .طرق النشر، دون إذن بذل  من وزير الداخلية أو من ينيبه
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o فظهعا،  حل .ن امللفعات املخصصعة  مع نز  ورقة  ية أورمساالحتفاي بأي نسخه من األوراق ال

 .ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيًا

o االشتغال بالتجارة. 

o  وكالة ععن  ية أو القوامة أو العمال الوصاأذل   من أداء أي عمل للغري بأجر، ويستثن

لغا   صعلة  و احملجور عليه أو اأه بالقاصر تربط انتكالغا بني فيجوز أداؤها بأجر إذا 

كعون  علع  األمعوال العيت ي    راسعة حلاوكذا أعمال  قرب  أو نس  حت  الدرجة الرابعة.

حت   به صلة قرب  أو نس  ملن تربطه لوكةن ممشريكًا أو ذا مصلحة فيها، أو تكو

 .الدرجة الرابعة

o أن  زارة الداخليعة، وجيع   أن خيطعر و  لشرطةة اويف مجي  األحوال جي  عل  عضو قو

 .حيفظ اإلخطار يف ملف خدمته

o  رة أو بالواسطةذل  مباش ناء كاسو قبول اهلدايا واإلكراميات واملن. 

o إلدارية ولو عن سلطات القضا ية أو اخلية أو الالدا ارةشراء أو استئجار أي مال تطرحه وز

جعة  ربع  أو نسع  حتع  الدر   ه بعه صعلة ق  تربطع  من طريق املزاد العلين، وكذل  لصاحل

 .الرابعة

o خلية.وزارة الدابالقة عا االقرتاض من أي جهة غري حكومية هل 

 سبة:  ديوان احملا

لسعلوك،   يف تطبيعق معدونات ا  ة بدأت فععال كوميت احلوجتدر اإلشارة إىل أن  بعض اجلها

لتعز  بهعا مويفعو    يالقيعات املهنعة( العيت    )أخ ملهعين اسلوك ال ددليال لقواعحي  وض  ديوان احملاسبة 

وان، لصادرة عن العدي اللمعايري الرقابية  اعد متممةالقو هذه الديوان الفنيون واإلداريون، وتكون

ليت اعرت  بها العديوان  ية يف هذا الشأن، واواإلقليم دوليةت الوكذل  املعايري الصادرة عن املنظما

 .اتاملنظمحبكم انتما ه وعضويته يف تل  

بعادئ  جمموععة ععددا معن امل    ة، تضم  كلر يس وعات  القواعد إىل أرب  جمموتنقسم تل 

 :والقيم، وه  عل  النحو اآلت 
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 ة واالسعتقامة،  ، األمانع االسعتقاللية  زاهعة، نلالشعفافية، ا  ساسعية، وتشعمل،  األ أواًل: املبادئ

 .هنيةاملوضوعية والتجرد، والسر ية امل
 :ر وتطوير الذات، مل ، التعّلم املستم  والعملالتأهيل الع وتشمل:الكفاء ة املهنية،  مانيًا

ذل العنايعة املهنيعة   بع قيق، ية والفنية للتعد ات القانونتطلبق املاإلملا  باملعايري املهنية، حتقي

 .والسجالت تنداتاملسوالواجبة، واحملافظة عل  الوما ق 
 :نتمعاء  تضعارب املصعاحل، اال   :وتشعمل ص (، الشخ لسلوكا )قواعداملعايري الشخصية  مالثًا

ارات للغعري،  قعديم اآلراء واالستشع  تالتقاليعد،  وادات العع  ملنظمات سياسية أو مهنية، احرتا 

 .ال قظهر والتصر  الواحملافظة عل  امل
 ات اخلاضععة  يعوان احملاسعبة باجلهع   ، وعالقعة د راجع  ت املواجبعا  وتشعمل: عامعة،   رابعًا: معايري

 .لرقابته

تعلعيم  ووزارة التعلعيم وال  لوك متخصصعة نات سع معدو  ومن املؤسسات الوطنيعة العيت لعديها   

سعلوك  لعبرتول مدونعة لل  ركة قطعر ل شع أيضعا  و ليمع ، مدونعة للكعادر التع  حي  وضعت العال  

 الوييف .
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 )تاب ( 8املادة 

 نيموميلعا مدونات قواعد سلوك للمويفني

ألغراض تنفيعذ أحكعا  هعذه املعادة، علع  كعل دولعة طعر ، حيثمعا           -3 

ا باملبعادرات  نون ، أن حتعيل علمع  امهعا القعا  لنظ اسعية اقتض  األمر ووفقا للمبعادئ األس 

ألطععرا ، ومنهععا واملتععددة ا  ةاليميععواألقميعة  قليت اإلالصعلة الععيت اختعذتها املنظمععا   ذات

ار اجلمعيعة  رفعق قعر  مالعواردة يف   لعمعوميني، ني اويفاملدونة الدولية لقواعد سعلوك املع  

 .1996ديسمرب  كانون األول/ 12املؤرخ  51/59العامة 

 

 عمن                                       احلكم؟ هلذا دولتكم امتثلت هل -1

 

اذها، طل الختو ختأختذتها دولتكم )ات اليت قد خلطوا/اتدابري( الوتلخيصهايرج  وصف )بيانها  -2

 .التفاقيةاكامل هلذا احلكم من المتثال المان الة( لضصال ذاتاإلطار الزمين إىل باإلضافة 

( املعؤرخ يف  51/59) ملتحعدة ا لألمعم  ةالعامع  اجلمعية عن الصادر القرار من( 2) بالبند  عمال

  العمعوميني املرفقعة  وك املعويفني اعد سعل الدولية لقو املدونة الذي اعتمد 1996كانون األول  12

كافحعة الفسعاد،   يف جهودها اخلاصعة مب  سرتشد بهاداة تأذها بالقرار وأوص  الدول األعضاء باختا

قواعد السلوك الوييف ،  د إعداد مشرو  مدونةإليها عن ملشارية افإنه يتم االسرتشاد باملدونة الدول

مدونعة السعلوك    ليميعة األخعر  )مشعرو    ليعة واإلق الدو دراتتجعارب واملبعا  كما يتم االستئناس بال

روبيعة  وموذجيعة األ لعربية، املدونعة الن ال اخلليج ن لدوتعاوالوييف  ملفتش  العمل بدول جملس ال

 (...لقواعد سلوك املويفني العموميني

ومنهعا قعانون    املعايري السلوكية اليت تضعمنتها القعوانني القطريعة    وجتدر اإلشارة إىل أن  

دليععل قواعععد السععلوك الععوييف  بععديوان احملاسععبة السععلطة القضععا ية والشععرطة املشععار إليهمععا و
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أهم املبادئ اليت نصت عليهعا  خذوا مجيعا بأقد ومشرو  ميثاق نزاهة املويف العا  )أخالقيات املهنة( 

العامعة لألمعم املتحعدة    املدونة الدولية لقواعد سلوك املويفني العمعوميني املرفقعة بقعرار اجلمعيعة     

جراءات تفصيلية توض  كيفية التزا  املعويفني  إ( املشار إليه كما تضمن عدة قواعد و51/59)

بتل  املبادئ وخاصة منها الثقة والكفاءة والنزاهة واالستقاللية واألمانة والتجرد، ومنع  تضعارب   

 .املصاحل
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 )تاب ( 8املادة 

 نيموميلعا مدونات قواعد سلوك للمويفني

، وفقعا للمبعادئ األساسعية لقانونهعا     تنظر كل دولة طر  يف أن تتخعذ  -6 

خيعالفون    العمعوميني العذين  د املعويفني ضع خعر   أبري الداخل ، تعدابري تأديبيعة أو تعدا   

 ملادة.اذه هلفقا واملدونات أو املعايري املوضوعة 

 

 عمن                           احلكم؟ هلذا دولتكم امتثلت هل -1

 

طل الختاذها، و ختأختذتها دولتكم )ات اليت قد طواخل/ا( التدابريوتلخيصهايرج  وصف )بيانها  -2

 .تفاقيةمل هلذا احلكم من االمتثال الكان االضمالصلة( الباإلضافة اإلطار الزمين ذات 

 املوظفون العموميون: 

 ملعوارد ا إدارة قعانون  تضعمن  مة،العا لويا فا يف ةملسؤوليوا واألمانة الشفافية تعزيز لغاية

 التقيعد  يفنياملعو  علع   يتعني اليت ، الواجبات2016لسنة  15 قمر بالقانون درالصا ،املدنية البشرية

 .الهبق اإلشارة إليها أعسم، واليت ويا فهلا هم أد عند جتنبها جي  اليت واحملظورات بها

قانون أن  كل مويف خيالف الواجبعات أو يرتكع  احملظعورات    ال( من 125ونص ت املادة )

مقتض  الواج  يف أعمال وييفته، جياز  تأديبيعًا،   عنن أو خير  املنصوص عليها يف هذا القانو

وال يعف  املويف من املسؤولية  وذل  م  عد  اإلخالل مبسؤوليته املدنية أو اجلنا ية عند االقتضاء.

عن أي فعل أو امتنا  خمالف ألحكا  هذا القانون استنادًا إىل أمر صادر إليه من ر يسه إال إذا أمبعت  

املخالفة كان تنفيذًا ألمعر كتعاب  صعادر إليعه معن هعذا العر يس رغعم قيعا  املويعف           أن ارتكاب 

بتنبيهه كتابة باملخالفة، ويف هذه احلالة تكون املسؤولية عل  مصدر األمر وحده، معا   يكعن   
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األمر الصادر من الر يس منطويًا علع  جرميعة جنا يعة فيكعون املعرؤوس مسعؤواًل كعذل ، وفقعًا         

 ".اجلنا ية ألحكا  املسؤولية

( معن قعانون   137يف وفقا للمعادة ) ا عل  املووقيعهتوز جيوتتمثل اجلزاءات التأديبية اليت 

 :إدارة املوارد البشرية فيما يل 

صعم  اخل، اإلنذار :لراتباعادهلا من يو ما بالنسبة لشاغلي وظائ  الدرجات من الرابعة فما دويها أ

املعرة الواحعدة علع      يع  ال تزيعد مدتعه يف    السنة حبيفًا وميعني من الرات  ملدة ال جتاوز مخسة وأرب

الوقعف ععن   ، تة أشعهر ملدة ال تزيد عل  س و تأجيلهاأورية ة الداحلرمان من العالو، مخسة عشر يومًا

دة ال تزيعد علع    لرتقيعة ملع  احلرمان من ا ،مة أشهرل  مالعزيد العمل م  خصم نصف الرات  ملدة ال ت

املكافعأة أو   ييفة م  حفظ احلق يففصل من الوال، ةباشرماألدن   خفض الدرجة إىل الدرجة، سنة

 املعاش

ـ   ثالثة أو مـ ىل البالنسبة لشاغلي وظائ  الدرجات من وكيل وزارة مساعد إو  :با يعادهلـا مـن الرات

ة حبي  ال تزيد مدته يف ربعني يومًا يف السنز مخسة وأجتاو دة الاخلصم من الرات  مل، اللو ، التنبيه

 تزيعد علع    الصعم نصعف الراتع  ملعدة     لعمل م  خاف عن لوقا، لواحدة عل  مخسة عشر يومًااملرة ا

احلعق يف   زل معن الوييفعة مع  حفعظ    العع ، اشعرة نع  مب األد خفض الدرجعة إىل الدرجعة  ، مالمة أشهر

 ؟املكافأة أو املعاش

 از جيع  حيع   العملية، املمارسة يف فعليا العقوبات هذه تطبيق يتم أنه إىل اإلشارة وجتدر

تكبونها، وقد صدرت عد ة عقوبات تأديبية ضعد  املعويفني   ير اليت املخالفات عن تأديبيًا املويفون

املخالفني الذين ميكنهم الطعن يف تل  العقوبات أما  الدا رة اإلدارية باحملكمة االبتدا ية وفقعا  

ة أحكعا  ععن   بشأن الفصل يف املنازعات اإلدارية، وقعد صعدرت ععد    2007( لسنة 7للقانون رقم )

احملكمة االبتدا ية وحمكمة االستئنا  وحمكمعة التمييعز فيمعا يتعلعق بتأديع  املعويفني،       

 ميكعععن االطعععال  عليهعععا علععع  املوقععع  االلكرتونعععع  للمجلعععس األعلععع  للقضعععاء        

http://www.sjc.gov.qa/portal (  مرفق عل  سبيل املثال حكم صادر عن حمكمة التمييعز

 (.113م يف الطعن رق 18/6/2013جبلسة 
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ويفني نا يعة صعارمة جتعاه املع    طر سياسة جولة قدمدت فضال عن العقوبات التأديبية، اعت

لبعاب الثالع  معن    ويعا فهم، حيع  خص عص ا   لهعم   د أدانة عنع ألماالذين ال يلتزمون بواج  النزاهة وا

 ملتعلقعة اللجعرا م   2004( لسعنة  11) قعانون رقعم  ر باللصعاد الكتاب الثان  من قعانون العقوبعات ا  

لسعلطة  ا( واسعتغالل الوييفعة وإسعاءة اسعتعمال     171-140اد املعو الوييفة العامة ومنها الرشوة )ب

 .سنوات سجنا صل إىل عشرتشددة م م بعقوبات ( ويعاق  عل  تل  اجلرا165-159 )املواد

اجلرا م اليت   يغفل يف تشريعه عن شر  القطري املن ، فإباإلضافة إىل العقوبات التأديبية

واد قعاب جلع  وواضع  ضعمن مع     تعأميم وع  هناك ه جعلنطاق مكافحة الفساد بل إنتدخل ضمن 

دًا يف واده حتديع صعه ومع  حي  تناول تل  اجلعرا م ضعمن نصو   2004لسنة 11قانون العقوبات رقم 

 147ولغاية املادة رقم  140لنصوص املواد من  نون وفقًاالقا رمهاالفصل األول من الباب الثال  فقد ج

 ات.من قانون العقوب

 القضاة:

 ،ة القضعا ية بإصعدار قعانون السعلط    2003( لسنة 10قانون رقم )من  51و 50وفقا للمواد 

 :ليةالتا االتجوز مساءلة القاض  تأديبيًا يف احل

 هامقتضيات عن خر  أو وييفته بواجبات أخل إذا. 

 تهو هيبء أإذا وق  منه ما حيل من شر  القضا. 

 إذا وض  نفسه موض  الشبهات والري.  

ر عيس اجمللعس    شعكل بر اسعة  ديع  ي س تأيكون تأدي  القضعاة معن اختصعاص جملع    

ود مان  لديه، حيل عضاء أو غيابه أو وجة أحد األوييف خلو وعضوية أقد  امنني من أعضا ه. وعند

لفصعل يف العدعو     التحقيق أن جيلس ليفأو شارك  توىل ملن وال جيوز. حمله من يليه يف األقدمية

 ليه.اليت تقا  بناًء ع
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 :العامة النيابة

ء اءلة أعضعا سع م لسعاب  ا الفصعل يف بشأن النيابعة العامعة    2002( لسنة 10قانون رقم )عا  ال

واجبعات وييفتعه أو   إذا أخعل ب  بيعاً مساءلة عضو النيابة العامعة تأدي  (27ة حي  أجاز )مادة النيابة العام

 .ليهعاحملظورة  عمالاأل خر  عل  مقتضياتها أو ارتك  أيًا من

ر يسعًا   أقد  حمام  ععا  أول  ي  يشكل منس تأدة جملالنيابة العام أعضاءتص بتأدي  وخي

تقا  الدعو  التأديبية عل  عضو النيابة العامة (. و33ادة )امل وينوأقد  امنني من احملامني العامني عض

(.  34املعادة  )  ندبعه لعذل  يفتعيش النيابعة أو معن    ير إدارة ته مدتوالبقرار من النا   العا  وبعد حتقيق ي

ض، ويكون للمجلس أو حد أعضا ه هلذا الغرأه أن يندب ت. وليقاللمجلس إجراء ما يراه الزمًا من حتق

)املعادة   سعما  أقعواهلم  لود الذين يعر  وجهعًا   لنسبة للشهية باعادمن يندبه السلطة املخولة للمحاكم ال

36 .) 

 التأديبيعة بععد مسعا     و يف العدع  جمللعس اكعم  وحي ،تكون جلسات جملس التأدي  سعرية 

و أن ينيع  أحعد   أن يقعد  دفاععه بنفسعه    يكعون لعه أ   الذي عامةودفا  عضو النيابة ال االدعاءطلبات 

عنعه، جعاز احلكعم يف     العامة و  ين  أحعد  ضو النيابةضر ع حيوإذا   ،أعضاء النيابة يف الدفا  عنه

 (. 37ة ادامل) غيابه بعد التحقق من صحة إعالنه

 الععزل و اللعو  و يعه التنب ه يابة العامة أعضاء الن ا عل قيعهلتأديبية اليت جيوز توالعقوبات او

  (.38)املادة 

 الشرطة: 

يعاقع  تأديبيعًا كعل معن خعالف      ، بشعأن قعوة الشعرطة    1993( لسعنة  23قانون رقعم ) وفقا لل

 ععن خيعر   الواجبات املنصوص عليهعا يف هعذا القعانون أو يف القعرارات الصعادرة معن وزيعر الداخليعة أو         

مقتض  الواج  يف أعمال وييفته، أو يسل  سعلوكًا أو يظهعر مبظهعر معن شعأنه اإلخعالل بكرامعة        

 (. 68املادة ) الوييفة، وذل  م  عد  اإلخالل بإقامة الدعو  املدنية أو اجلنا ية عند االقتضاء
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خليعة.  ه قرار من وزيعر الدا صدر بتشكيلدي  يس تأيتوىل حماكمة عضو قوة الشرطة جملو

)املعادة   يعر الداخليعة  وة الشعرطة خيتعاره وز  قع أحد ضباط  جمللس  اويتوىل مباشرة الدعو  التأديبية أما

69 .) 

 (: 72املادة ) ه فل  الضابل عها عتوقي العقوبات التأديبية اليت جيوزأما 

 التنبيه. 

 اإلنذار. 

 تنفيعذًا   وز أن يتجعاوز اخلصعم  جيع لسنة، وال ان يف هرياخلصم من الرات  ملدة ال جتاوز ش

 .هلذه العقوبة رب  املرت  شهريًا

 المة أشهرمال جتاوز  ملدة ريةتأجيل موعد استحقاق العالوة الدو. 

 احلرمان من العالوة. 

 معا   ة أشعهر ويشعمل الراتع     جتعاوز سعت  دة ال  ملع الوقف عن العمل م  صر  نصف الرات

 .يلحقه من بدالت مابتة

 حدةخفض الرتبة مبا ال جياوز رتبة وا. 

 معا يف  و احلرمعان معن أي منه  أاملكافعأة   اش أوملعع ال من اخلدمة م  حفظ احلعق يف  العز

 لفة الواحدة.ة عن املخاعقوب من وال جيوز توقي  أكثر ،حدود الرب 

 

 

 

 

 

 


