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 المقدمة أواًل:

والصالة والسالم عمى رسول اهلل الذي  ضاللو،بعد  وىداه جيل،الحمد هلل الذي عمم االنسان بعد 
ويحيا من حي عن  بينة،لييمك من ىمك عن  ومعممًا،بشيرًا ونذيرًا وىاديًا  كافة،أرسمو ربو لمناس 
 بينة... اما بعد،

من وما يحكميا من مبادئ أساسية كالضبط إن طبيعة الحياة العسكرية لرجل األ بالنظر الى
ع والطاعة والسرعة في اجراءات المسائمة نتيجة لممخالفة وتوقيع العقوبات والربط العسكري والسم

فقد استوجب ذلك أن  عام،بشكل  وسالمة المجتمعوالحفاظ عمى امن وامان  عميو،الرادعة 
لذلك فقد صدرت  المدنية،تختمف أحكام القوانين المنظمة ليا عن تمك التي تنظم في الخدمة 

، فقد اخترت ىذا العنوان  لتحقيقيامك المبادئ التي نسعى عدة تشريعات عسكرية ترسخ ت
لرسالتي في محاولتي لالستفادة من انتسابي لألجيزة االمنية ومن خالل دراستي القانونية التي 

 ُأتيحت لي بفضل اهلل.

عن متناول موضوعات التأديب في  دارية بعيدة لفترة طويمةولقد ظمت الدراسات القانونية واإل
فقد أحجم المختصون عن الخوض فيو رغم كونو يمس قطاعًا ميمًا  العسكرية،ائف مجال الوظ

ويحظر  المنغمق،عمقًا بالطابع مما أدى إلى اتسام ىذا المجال  ن،يالعموميمن الموظفين 
 منتسبيو.عمى غير منو  االقتراب

االدارة مساءلتيم فإذا أخل الموظفون بواجباتيم والتزاماتيم الممقاة عمى عاتقيم كان واجبًا عمى 
ألن اإلخالل بالواجبات الوظيفية يعد مخالفة تؤدي إلى إثارة  بحقيم،وتوقيع الجراء المناسب 
 بشكل الضمان مبدأ إعمال من بد ال كان لذلك الموظفين،ما اقترفو المسؤولية في مواجية 

 عمى ضوءال يسمط الذي البحث ىذا أىمية تبرز ىنا ومن، الفعالية مبدأ مع ومتوازن متسق
 لمخدمات والنوعي الكمي لمتوسع نظًرا البحث ىذا أىمية وتتكرس التأديبية، المساءلة ضمانات
 من ىائمة إلعداد توظيف من ذلك رافق وما إشباعيا، عمى الدولة تعمل التي العامة والحاجات
  .العموميين الموظفين
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 في واضح ودور أىمية ذات ديبيةالتأ المساءلة بضمانات المتعمقة األحكام وتحميل دراسة وتعتبر
رشاد توعية مجال  أحكام من التأديبية السمطات تتخذه ما إزاء لحقوقيم العموميين الموظفين وا 

 حياتو طوال كثيًرا الموظف لو يتعرض أن يمكن أمر التأديب وأن خاصة تأديبية، وقرارات
  .الوظيفية المزايا من لمكثير أثره يمتد أن ويمكن الوظيفية،

لمبحث  خصًبا موضوًعا زالت وال طرقت التي الموضوعات من البحث ىذا موضوع أن ومع
 التأديب نظام في الضمانات ىذه عمى الضوء بتسميط يتميز البحث ىذا أن إال والدراسة،
 والدراسة البحث من حقيا الضمانات ىذه تمقى ولم التبمور، طور في زال الذي ال الفمسطيني

 فيو.

 فمسطين في تغييرىا أو القائمة القوانين لتعديل تبًعا الضمانات ىذه في اصلالح التطور أن كما
 الفقو وآراء ،واألنظمة القوانين آخر عمى لموقوف تيدف لكونيا أىميتيا الدراسة ليذه يعطي
ان الجزاء التأديبي يجب ان تتوافر لو ضوابط،  وواقع االمر ،الخصوص ذات القضاء وأحكام

وىي واجبة  لمتأديب،لبطالنو، فيذه الضوابط تمثل ضمانات لمخاضع يؤدي  منياواالنتقاص 
 السمطات.فمن الضروري ان تكفل لمموظف ضمانات في مواجية تمك االحترام، 

 التأديبيفيذا ال يمنع من اقامة الجزاء  خر يخطئ ويصيب،آنسان إن أي أنو شأفرجل االمن ش
تكمن في ضمان حسن وانتظام العمل  التأديبن رسالة أل ،لمتأديب واقامة ضمانات ضده،

مع عدم التنكر  لية الممقاة عمى عاتقيم،و سؤ ممن خالل تحديد واجباتيم وال ،بالدولةمن بمرافق األ
  المجال.ىدار لحقوقيم وضماناتيم في ىذا واإل
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 أهمية الدراسة ثانيًا:

 مية العممية:األه .1

االجيزة االمنية في  موظفيعمى ضمانات في تسميط الضوء  اسيمًا فاعالً تسيم ىذه الدراسة 
االجيزة االمنية وتتميز ىذه الدراسة  موظفيوزارة الداخمية وفي رفع مستوى العمم بضمانات 

االجيزة االمنية  موظفيعن غيرىا من دراسات الضمانات بصفة خاصة باستيدافيا 
اسات في ىذا تعد من اوائل الدر  فمسطين، لذلكوالتي لم يسبق بحثيا في  الفمسطينية،

 المجال.

بصفة عامة قمة الموضوعات الجديرة بالدراسة  التأديبوتحتل موضوعات ضمانات 
نظرًا لما تقرره من  قانوني،الضمانات ليا اىمية خاصة في كل نظام  والبحث، فدراسة

وما يترتب  اشخاصو،ضمانات تكفل احترام االلتزامات التي يفرضيا النظام القانوني عمى 
ومن ىذا المنطمق جاء  بيا،عمى جزاءات مخالفة ىذه االلتزامات وعدم الوفاء  من ضمانات

 الماجستير.اختياري لموضوع ىذا البحث ضمن متطمبات الحصول عمى درجة 

الموظفين العسكريين والتي تقارب شريحة  ةلشريح التأديبويتناول البحث ضمانات 
ان  نأمل لذلك الفمسطينيين،ظفين اجمالي العدد الكمي لممو  من حيث الموظفين المدنيين

وافادة الجيات المعنية المختصة وذوي  الفمسطينية،تكون اضافة نوعية لممكتبة القانونية 
جيزة االمنية اال موظفيالعالقات لتقديم رؤية قانونية واضحة لصناع القرار حول ضمانات 

 في وزارة الداخمية.

  :التطبيقيةاألهمية  -2

ضوع ايضا بسبب ندرة المراجع المتخصصة والدراسات واالبحاث وتظير اىمية ىذا المو 
لذلك لم تصدر أي دراسات او مراجع ومؤلفات متخصصة  الدراسة،القانونية في مجال ىذه 

باستثناء مرجعين عن نفس القانون لم يغطيا القدر المطموب في ىذا  الموضوع،تتناول ىذا 
   المجال.
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ون ىذه الدراسة اضافة جديدة الى المكتبة القانونية لدى ونرجو من اهلل العمي القدير ان تك
فميما ُبذل من جيد فانو ال يصل الباحث الى درجة  برضاىم،وان تحظى  المختصين،

وان ىذه الدراسة ال تعدو اال ان تكون شمعة  وحده،مقصور عمى اهلل  الكمال الذي ىو
 .وجديدامام االخرين ليواصموا بيا كل مقترح  وتضئ الطريقتحترق 

 أهداف الدراسة ثالثًا:
 الداخمية.االجيزة االمنية في وزارة  موظفيالتعرف عمى ماىية  .0

التي يرتكبيا رجل االمن في ظل قانون الخدمة في قوى االمن  التأديبيةظيار المخالفات إ .2
 الفمسطيني.

 االمنية.االجيزة  وظفيلم التأديبيةتوضيح اجراءات قيام المسؤولية  .3

الفمسطينية  االجيزة االمنية وظفيالتي يتم ايقاعيا حال مخالفة م التأديبية تبيان الجزاءات .4
 وانعكاساتيا.

سواء السابقة أم المعاصرة أم الالحقة عمى  االمنيةاالجيزة  وظفيلم التأديبيةبراز الضمانات إ .5
 .توقيع الجزاء التأديبي

 حيتيا.وصال التأديبيةالتعرف عمى الجيات المختصة بالتحقيق في الجرائم  .6

 وظفيالمقررة لحماية م التأديبيةعمى اليدف الرئيسي ليذه الدراسة وىو الضمانات التأكيد  .7
 .التأديبية االجيزة االمنية من تطبيق العقوبة
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  مشكمة الدراسة رابعًا:

 التالي:وتتمثل مشكمة الدراسة بالتساؤل الرئيسي 

لموظفين العموميين ا لتأديب هل الضمانات التي وضعها المشرع الفمسطيني -
في حال  التأديبية لممسألةعند تعرضهم العاممين باألجهزة االمنية كافية 

  الوظيفية؟اخاللهم بواجباتهم 

 وقد انبثق عن هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:

 الفمسطيني؟في التشريع  موظفي األجيزة األمنية ىيةما .0
وما  األمنية،األجيزة  موظفيتي تقع من ال التأديبيةىل نص المشرع عمى المخالفات  .2

 أنواعيا؟
 األمنية؟األجيزة  موظفيالتي يخضع ليا  التأديبيةما ىي اإلجراءات  .3
 األجيزة األمنية؟ موظفيالجزاءات التأديبية التي يخضع ليا  ىي ما .4
 موظفيىل الضمانات التي وفرىا المشرع الفمسطيني كافية لتحقيق العدالة عند مسائمة  .5

 تأديبيًا؟ األمنية األجيزة
وتقرير  التأديبيةما أوجو العالقة بين الضمانات التأديبية والقضائية عند قيام المخالفات  .6

 عمييا؟  التأديبية المسؤولية
األجيزة األمنية في  موظفيىل نجح المشرع الفمسطيني في تطبيق ضمانات تأديب  .7

 القانون؟ ام بحاجة الى لوائح تنفيذية إضافية؟
 

 منهجية الدراسة: خامسًا:
الموظفين العموميين  لضمانات تأديبدقيق  عمى المنيج التحميمي بيدف بيان ةالباحث تاعتمد
بيان حقائق األمور حيث والذي ييدف الى  القانونية،األجيزة األمنية بتحميل النصوص ب العاممين

سميط الضوء تم استخدامو لتحميل النصوص القانونية المتصمة بموضوع الدراسة وىدف الى ت
وعمى أساس قراءة  الموظفين العموميين العاممين باألجيزة االمنية والتركيز عمى ضمانات لتأديب
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قرار م(، كذلك قراءة 2005( لعام )8الفمسطيني رقم ) نصوص قانون الخدمة في قوى االمن
بشأن الئحة العقوبات التأديبية واالنضباطية  (م2010( لعام )259مجمس الوزراء رقم )

 التأديباألجيزة األمنية وبشان ضمانات  وظفيوصندوق الجزاءات المالية الموقعة عمى م
 بتحميل  أواًل ومن ثم  -باهلل ةً مستعين- بما يتعمق بموضوع البحث وىذا األجيزة األمنية وظفيلم

  . النصوص التشريعية
 
  خطة الدراسة  ًا:دسسا

ساؤالت والنقاط التي سيتم والت المنشودة،عى ىذه الدراسة الى تحقيق الغايات المرجوة واآلمال تس
االجيزة االمنية  وظفيتناوليا بحيث تشكل اطارًا عامًا ومنيجية في مجال ضمانات تأديب م

 عمى النحو التالي: ثالث فصول رئيسيةوسيكون تناولنا لمموضوع من خالل 

  موظفي االجيزة االمنية. من ىذه الرسالة ماىية االول في الفصل سنتناولحيث  

  منية.االاالجيزة  وظفيم تأديب ماىية سنتناولو  

 الضمانات السابقة والمعاصرة لتوقيع  الدراسة،من ىذه  الثانيفي الفصل  وايضًا سنتناول
  عمى موظفي االجيزة االمنية. التأديبيالجزاء 

  انات الالحقة عمى توقيع العقوبة التأديبية عمى الضم لبيان الثالثفي حين جاء الفصل
والطعن  التأديبية،وأيضًا سنتناول التظمم االداري من العقوبة  ،االمنيةموظفي االجيزة 

  .القضائي في العقوبة
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 الدراسة هيكمية :سابعاً 

  ماهية تأديب موظفي االجهزة االمنية: االولالفصل 

 االمنية.االجيزة  ماىية موظفي المبحث األول:

 االمنية.االجيزة  ماىية تأديب موظفي الثاني:المبحث 

 الضمانات السابقة والمعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي  الثاني:الفصل 

 .الضمانات السابقة عمى توقيع الجزاء التأديبي عمى موظفي االجيزة االمنية االول:المبحث 

  .االجيزة االمنية لتأديبي عمى موظفيالمعاصرة لتوقيع الجزاء اضمانات ال المبحث الثاني:

 الفصل الثالث: الضمانات الالحقة عمى توقيع العقوبة التأديبية عمى موظفي االجهزة االمنية

 التأديبية.التظمم االداري من العقوبة  المبحث االول:

 التأديبية.الطعن القضائي في العقوبة  الثاني:المبحث 
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 المراجع

 :لعربيةالمراجع ا -أوالً 

 ميةمالع المؤلفات
   .غزة، ىاني عبد الرحمن غانم، الموظف العام، مكتبة نيسان لمطباعة والتوزيع، د

  م. 2007االولى  الطبعة
  العامة لمقانون االداري دار الجامعة الجديدة،  الوىاب، النظريةد. محمد رفعت عبد

  .م 2009عام 
 .مقضاة واعضاء النيابة العامة في ل التأديبيةالمسئولية  انور حمدان الشاعر، د

 م.2015عام غزة،  مكتبة نيسان، الفمسطيني،التشريع 
  .القاىرة، ، شركة مطابع الطوبجيأنور أحمد رسالن، الوجيز في القانون االداري، د

 م.1999 عام
 .دار النيضة العربية، ،التأديبيةالتحقيق االداري والمحاكمة  أحمد سالمة بدر، د 

 م.2010 القاىرة، عام
  .احمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق االنسان في االجراءات الجنائية، د

 م.0993بدون دار نشر، عام 
 .االولى، الطبعة  كمية شرطة دبي، العسكرية، جياد، المحاكماتجودة حسين  د

 م.0997عام
  لعمال الحكومة والقطاع العام وقطاع  التأديبية بطيخ، المسئوليةرمضان محمد

 م. 0999العربية، القاىرة، عامالنيضة  دار العمال العام،ا
 ،اعضاء ىيئة التدريس بالجامعات وضباط  تأديبالوسيط في  خالد عبد الفتاح محمد

 الطبعة االولى، القانونية، لإلصداراتالمركز القومي  الشرطة والعاممين بالمحاكم،
 م.2119عام
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 ،عمان، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،مكتبة  القانون االداري، خالد سمارة الزعبي 
 م.0993عام الطبعة الثالثة،

 ،الجامعي، الفكر العامة، دارفي نطاق الوظيفة  التحقيق االداري د. سعد الشنيوي 
 م.2103عام  االسكندرية،

 ،دار الفكر  ،التأديبقضاء  الكتاب الثالث، القضاء االداري، د. سميمان الطماوي
 م.0978العربي، القاىرة، عام

 م.0976عام القاىرة، دار الفكر العربي، قضاء االلغاء، القضاء االداري، -
 م.0984عام ،القاىرة دار الفكر العربي، الوجيز في القانون االداري، -
 م.0966الثامنة، عامالطبعة  القاىرة، دار الفكر العربي، مبادئ القانون االداري، -

 ،م2100،آفاق، غزةمكتبة  سطيني،النظام القضائي الفم د. عبد القادر جرادة. 
غزة،  مكتبة آفاق، المجمد الثالث، موسوعة االجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني، -

 م.2119عام
 ،القاىرة،  دار النيضة العربية، في الوظيفة العامة، التأديب عبد الفتاح حسن

 م.0964عام
 ،دار الفكر  النيابة العامة،المسئولية التأديبية لرجال القضاء و  د. عبد الفتاح مراد

 م.0993االسكندرية، عام الجامعي،
  ،د. شريف عبد الحميد حسن رمضان، تأديب الموظف العام، دار النيضة العربية

 م.2100القاىرة، عام
  .دار الجامعة  لصاحب العمل، التأديبيةضمانات السمطة  صالح عمى عمى حسن،د

 م.2102عام االسكندرية، الجديدة،
 دار  ىيئة التدريس في الجامعات، ألعضاء التأديبيالنظام  حمد السنوسي،د. صبري م

 م.2102العربية، القاىرة، عامالنيضة 
 ،تأديبمبدأ المشروعية في  التأديبيةاالجراءات  د. عبد العزيز عبد المنعم خميفة 

 بدون سنة نشر. االسكندرية، ،دار الفكر الجامعي الموظف العام،
 م.0966العربي، القاىرة، الطبعة الثامنة، عامدار الفكر  ي،مبادئ القانون االدار  -
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 م.0976العربي، القاىرة، عامقضاء االلغاء دار الفكر  القضاء االداري، -
 م.0984العربي، القاىرة، عامدار الفكر  الوجيز في القانون االداري، -
 ،العربية، القاىرة، دار النيضة  مساءلة الموظف العام، د. عزيزة الشريف

 م.0997ةطبع
 ،الطبعة  في الوظيفة العامة، التأديبيةالضمانات  د. عبد المنعم عبد العزيز خميفة

 م.2113منشـأة المعارف، االسكندرية، االولى،
 المحاكمة  (: ضماناتالجمعية الفمسطينية لحماية حقوق االنسان والبيئة )القانون

 م.0999،والمحمية، القدسالعادلة في التشريعات الدولية 
 الجامعية، دار المطبوعات  االسكندرية، القانون االداري، د راغب الحمو،ماج

 م.0994عام
 ،دراسة مقارنة، الوظيفة العامة، التأديبيةالضمانات  عبد الفتاح عبد الحميم عبد البر 

 م. 0979دار النيضة العربية عام القاىرة
  جمة منصور القاضي، جورج فودال، بيار دلفوليفيو، القانون اإلداري، الجزء األول، تر
 .م2110 عام بيروت، ، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع،0ط
  دار الفكر العربي، 3سميمان الطماوي، مبادئ القانون االداري المصري والمقارن، ط ،

 .0957القاىرة 
 
  ،م2111ماجد راغب الحمو، القانون االداري، دار المطبوعات الجامعية، القاىرة 
 غب الحمو، مبادئ القانون االداري، دراسة مقارنة، دار القمم، اإلمارات، ماجد را

 م.0991
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع، 2محمد جمال الذنيبات، الوجيز في القانون االداري، ط ،

 .2100عمان، 
  ،م.2102محمد عمي الخاليمة، القانون االداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة، القاىرة 
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  وحسن الفكياني، الموسوعة االدارية الحديثة لمبادئ المحكمة االدارية العميا نعيم عطية
، 0، الجزء الثامن عشر، ط0985وحتى العام  0946وفتاوى الجمعية العمومية منذ العام 

 إصدار الدار العربية لمموسوعات. 0987 -0986
 ،م2117 نواف كنعان، القانون اإلداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة، األردن. 
 في القانون اإلداري، مكتبة بيسان لمطباعة والنشر، وسيطىاني عبد الرحمن غانم، ال 

 م2106 عام ،غزة
 .جامعة  رسالة دكتوراة، الموظف العام، تأديبقواعد واجراءات  مجدي مدحت النيري، د

 م.0997العربية، القاىرة، عامدار النيضة  المنصورة،
 غزة، رح قانون الخدمة في قوى االمن الفمسطينية،في ش الوجيز المدني، أ. ابراىيم 

 م.2105عام  الطبعة الثانية،
 .الفمسطينية، غزةالوجيز في قانون الخدمة في قوى االمن  ناصر ديب سميمان، أ، 

 م.2103عام  اكاديمية فمسطين لمعموم االمنية،
 ،طبعة ال مطبعة الجبالوي، في الوظيفة العامة، التأديبسمطة  د. مميكة الصروخ

 م.0984عام  شبرا، االولى،
 ،م.0987عام  القاىرة، اكاديمية الشرطة، في الشرطة، التأديب د. عمى امين سميم 
 ،م.0997الرنتيسي، غزة، عاممطبعة  القضاء االداري، د. محمد ابو عمارة 
 القوانين والتشريعات: -ثانياً 
ن منظمة التحرير ع م، الصادر0979،الثوري، عامقانون اصول المحاكمات الجزائية  .0

 الفمسطينية.
 م.2110( لعام 3قانون االجراءات الجزائية الفمسطيني رقم ) .2
 م وتعديالتو.2113القانون االساسي الفمسطيني المعدل لعام  .3
( لعام 4بالقانون رقم ) م، والمعدل0998( لعام 4رقم ) ة المدنية الفمسطينيمقانون الخد .4

 م.2115
 (.م2115( لعام )8سطيني رقم )قانون الخدمة في قوى االمن الفم .5
 م.0963( لعام 6قانون الشرطة الفمسطينية رقم ) .6
 م.2118( لعام 4)رقم  قانون القضاء العسكري الفمسطيني، .7
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 م.0998( لعام 4)رقم  الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفمسطيني .8
لموقعة عمى واالنضباطية وصندوق الجزاءات المالية ا التأديبيةالعقوبات الئحة  .9

 م.2101لعام  (259مجمس الوزراء رقم ) العسكريين، قرار
 


