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 المتساوية األعضاء  اإلدارية اللجانالمطلب األول : 

 

  مقدمة :

ىيئة اتساشذرية اتساحدثهذ نظذـ الوظيفة العمومية ،الغرض منهذ إشراؾ اللجنة اإلدارية ادلاسذوية األعضذء ىي  
ادلوظف يف تسيًن حيذتو ادلهنية،وحسن تطبيق النصوص القذنونية ، واحلرص على أف تكوف السلطة الاقديرية 

ادلوظف العمومي مهنيذ. وتاشكل من طرفٌن عذدلة وفق ضوابط وإجراءات. ذلذ دور ىذـ قذنوين يف تسيًن حيذة 
 لإلدارة،مهذ "ادلوظفوف واإلدارة، وبعدد ماسذٍو: عدد األعضذء ادلمثلٌن للموظفٌن بقدر عدد األعضذء ادلمثلٌن 

 .اليت ذلذ صالحية الاعيٌن  أو من ينوب عنو وترأتسهذ السلطة

 :1نبذة تارخيية عن اللجان املتساوية األعضاء-1

جزءًا من نظذـ الوظيفة العمومية ومفهـو ادلرفق العذـ. واجلزائر بعد اتساقالذلذ  تعارب اللجنة ادلاسذوية األعضذء
) إال مذ تعذرض منو مع السيذدة الوطنية  6611جواف  2عملت بقذنوف الوظيفة العمومية الفرنسي إذل غذية 

ذنذدلاسذوية األعضذء يف ظل القذنوف األتسذتسي العذـ (. وىو قذنوف يابىن ىذا النظذـ اإلداري.وىكذا أُنشئت اللج
-11، وبنص ادلرتسـو 6611جواف  22ادلؤرخ يف  611 -11 الصذدر بذألمرللوظيفة العمومية اجلزائري 

، احملدد الخاصذص اللجذف ادلاسذوية األعضذء وتشكيلهذ وتنظيمهذ  6611جواف 22ادلؤرخ يف  641
دلاسذوية األعضذء مهذـ اتساشذرية ،دل تكن واتسعة بذلقدر الكذيف الذي ولقد أتسند ىذا األمر للجذنذ، وعملهذ

 لنقلوالرتقيةوالاأديب...اخل.ايسمح حبمذية حقوؽ ادلوظف يف 

  62 -94،شلثلة يف ادلرتسومٌن اذلذمٌن  6694دل تعرؼ ادلراتسيم الانظيمية الضرورية النور إال عذـ 
احملدد الخاصذص اللجذف ادلاسذوية األعضذء وتشكيلهذ وتنظيمهذ  6694 جذنفي 64ادلؤرخ يف 
الصذدر يف نفس الاذريخ، احملّدد لكيفيذت تعيٌن شلثلٌن عن ادلوظفٌن يف اللجذف  66-94وعملهذ، و

قبل تسنة من صدور القذنوف األتسذتسي النموذجي ادلنبثق عن ىذين ادلرتسومٌن  وضهر ادلاسذوية األعضذء
 .للعذمل القذنوف العذـ
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 85-58المرسوم  جان الموظفين التي أنشأهال: 
 

، 611-11، صدر نص جديد حّل زلل األمر6696تطبيقذ لنصوص القذنوف العذـ للعذمل الصذدر عذـ 
ادلاضمن القذنوف األتسذتسي النموذجي لعمذؿ  6698مذرس  21ادلؤرخ يف  86-98ىذا النص ىو ادلرتسـو

والذي اعارب مبثذبة القذنوف األتسذتسي العذـ للوظيفة العمومية من جهة، ادلؤتسسذت واإلدارات العمومية ، 
 .والقذنوف األتسذتسي النموذجي للمؤتسسذت ذات الطذبع اإلداري

 

ادلوظفوف ( وأمسذىذ  –جلنة ماسذوية الطرفٌن ) اإلدارة  66قد اتساحدث ىذا ادلرتسـو مبذدتول و
 ذلذ من اللجنة ادلاسذويةاألعضذء السذبقة، غًن أهنوضح أتسند ذلذ من ادلهذـ مذ كذنت مسندة ادلوظفٌن"،"جلنة

  .من جلنة وآجذؿ وغًنذلك الطعن،مسذئل 

ويعارب ىذا النص مهّمًذ وقفزة نوعية يف جهود تطوير اذليذكل االتساشذرية يف اإلدارة العمومية اجلزائرية لو 
أحذلت بعض أحكذمو )مواده( كيفية الاطبيق على  ُوّضحت أحكذمو بنصوص تنظيمية تطبيقية.فلقد

القوانٌن األتسذتسية اخلذصة، بينمذ، و يف ظّل فراغ بٌّن، ظل االعامذد يف إجراءات االخايذر أو السًن أو غًن 
، و تعليمذت صذدرة عن ادلديرية العذمة للوظيفة العمومية، ال 66-94و  62-94ذلك على ادلرتسومٌن 
  .مساوى الاشريعديكنبأحيذؿ أنرتقى إذل 

كمذ أف ىذا ادلرتسـو ألغى أحكذـ بعض ادلراتسيم ادلهمة يف تسيًن ادلوظف دوف أف يأيت ذلذ ببديل،)مثل 
ادلاعلق بكيفيذت تطبيق األحكذـ الاشريعية اخلذصة  6692تسبامرب  66ادلؤرخ يف  122-92ادلرتسـو 
 .العمل الفردية الذي دل يساثن منو إال بعض ادلواد بعالقذت

 6660يوليو  18املؤرخ يف 60-60يف ضل األمر  ان اإلدارية املتساويةاألعضاءاللج  
 املضمن القانون االساسي العام للوظيفة العمومية.

 2221يوليو  68ادلؤرخ يف 21-21من األمر  11و 12ادلذدتذف لقد نصت     

 للموظفٌنادلاضمن القذنوف األتسذتسي العذـ للوظيفة العمومية أنشأت ثالث جلذف مشذركة 

 :، ىي



 

 اللجذف اإلدارية ادلاسذوية األعضذء -

 جلذف الطعن  – 

  .اللجذف الاقنية -

لامييزىذ عن اللجذف ادلاسذوية األعضذء يف  اإلداريةالسذبقاٌن، فأضذؼ ذلذ  تسمياهذادلشرع من  غًنلقد و 
 .ادلؤتسسذت و اذليذكل األخرى، و أتسند ذلذ نفس ادلهذـ اليت كذنت تضطلع هبذ يف السذبق

       ويف اناظذر صدور النصوص الانظيمية احملددة الخاصذصذت ىذه اللجذف و تشكيلهذ و تنظيمهذ وتسًنىذ 

، يبقى العمل  31ذبذت، كمذ نصت على ذلك ادلذدة الداخلي النموذجي، و كيفية تسًن االناخ و نظذمهذ 
الصذدرة عن ادلديرية  والاعليمذت  66-94و  62-94تسذريًذ بذلنصوص الانظيمية السذبقة، خذصة ادلرتسومٌن 

 .العذمة للوظيفة العمومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ىاو تعـــداد رية املتساوية األعضاءاللجان اإلدا قواعد إنشــاء-1

اإلدارية ادلاسذوية األعضذء  إنشذء اللجذف اذليئذت و اإلدارات العمومية وادلؤتسسذت العمومية على كل - 
 اخلذصة مبساخدميهذ.

ادلناخبٌن  أي بٌن شلثلي اإلدارة و شلثلي ادلوظفٌن  لجنة ادلاسذوية األعضذءالماسذوي بٌن أعضذء  يكوف العدد- 
 .اإلضذفيٌندائمٌن و الاسذوي بٌن األعضذء الو كذا 

 2 :حسب ادلعذير الاذلية ذفأعضذء ىػذه اللج عدد يكوف إحاسذب- 
 

 ممثلي املوظفني ممثلي اإلدارة املوظفنيتعداد 
ادلمثلوف  

 الدائموف
ادلمثلوف 
 اإلضذفيٌن

ادلمثلوف 
 الدائموف

ادلمثلوف 
 اإلضذفيٌن

20 2 2 2 2 

 3 3 3 3 150إذل  21من 

 4 4 4 4 500إؿ  151من 

500أكثر من   5 5 5 5 

 
 مقر إنشاء اللجان املتساوية األعضاء يتم حسب الشروط التالية: -

 تنشأ اللجذف ادلاسذوية األعضذء لإلدارات ادلركزية: لدى الوزير ادلعين بذلقطذع 
 تنشأ اللجذف ادلاسذوية األعضذء الوالئية لدى الوارل ادلعين 
   كل مصلحة غًن شلركزةتنشأ اللجذف ادلاسذوية األعضذء للمصذحل غًن شلركزة لدى مسؤوؿ 
اجمللس الشعيب البلدي ادلعين ستنشأ اللجذف ادلاسذوية األعضذء للبلديذت لدى رئي. 
 تنشأ اللجذف ادلاسذوية األعضذء للمؤتسسذت العمومية ذات الطذبع اإلداري لدى مسؤوؿ 

 .ادلؤتسسة ادلعنية
 )الوزير، الوايل.....(مالحظة: رئاسة اللجان ترجع إىل السلطة اليت توضع لديها ىذه اللجان 
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 ، يحدد عدد األعضاء في اللجان المتساوية األعضاء  26/24/6694القرار المؤرخ في  



 3عهػدة اللجذف ثالث تسنوات- 
 كيفية تعيني ممثلي اإلدارة  -2

( 15يام تعيٌن أعضذء اللجذف ادلمثلٌن لإلدارة بقرار من السلطة اليت ذلذ صالحية الاعيٌن خالؿ اخلمسة ) - 
الذين ذلم  ادلرمسٌن أو ادلرتبصٌن شلثلي ادلوظفٌن و يعينوف من بٌن ادلوظفٌنيومذ ادلوالية إلعالف ناذئج إناخذب 

العدد غًن كذؼ يعٌن  فإذا كذ 4الذين ديذرتسوف رقذبة على ىذه اإلدارةو  على األقل أو رتبة شلذثلة رتبة ماصرؼ
أف يكوف  ينبغيكمذ ،10-84من ادلرتسـو رقم  07ادلذدة و ىذا مذ نصت عليو  ، مبذشرة األدىن من الرتبة

  . من بني ممثلي اإلدارة  5أو من خيلفو أو ينوب عنو  رئيس اللجنة
 

 املتساوية األعضاء اإلدارية كيفية إنتخاب ممثلي املوظفني يف اللجنة-2
يرتشح يف اللجذف اإلدارية ادلاسذوية  أعضذء  و  يام تعيٌن أعضذء اللجذف ادلمثلٌن للموظفٌن عن طريق اإلقرتاع  -

ادلنظمذت النقذبية األكثر دتثيال، و إذا دل  توجد  منظمذت نقذبية ذات دتثيل لدى ادلؤتسسة ، حيق لكل ادلوظفٌن 
 .الذين تاوفر فيهم الشروط القذنونية الرتشح لإلناخذبذت

 الاذلية :  الذين تاوفر فيهم الشروطادلوظفٌن  األعضذءيرتشح إلخناذب أعضذء اللجنة ادلاسذوية  -
 .ادلوظفٌن ادلرمسٌن *
 .ادلوظفٌن ادلوجودوف يف اخلدمة *

    .ادلاسذوية األعضذء اإلداريةدلدعو ليمثل يف اللجنة اادلناموف إذل السلك ادلوظفٌن * 
 الذي ينامي إليو. سلكاليناخب كل موظف يف   -
 .تسلكهم األصلي يناخب ادلوظفوف ادلنادبوف يف -
 .( يومذ على األقل من الاذريخ احملدد لإلناخذب22قبل عشرين ) النذخبٌن ادلدعوين للاصويتتعلق قذئمة  -
 ( أيذـ اليت تلي تعليق قذئمة النذخبٌن.88ٌن أف يقدموا ترشيحذهتم خالؿ الثمذنية )بديكن للنذخ-
 جل األوؿ.( أيذـ بعد اناهذء األ83على الاسجيالت  خالؿ ثالث ) و ديكن ذلم تقدًن إعرتاضذت  -
كن أف يرتشح ادلوظفٌن ادلوجودوف يف عطلة مرضية طويلة األمد، يف حذلة إتسايداع، ادلعذقبوف بعقوبة دي ال  -

 .6الانزيل

                                                           
  . ادلاضمن صالحيذت ، تشكيػل و ناظيم و عمل اللجذف ادلاسذوية األعضذء 1984جذنفي  14ادلػؤرخ فػي  84/10ادلرتسـو الانفيذي رقػم 3

 
 احملدد الخاصذص اللجذف ادلاسذوية األعضذء  و تشكيلهذ و تنظيمهذ و عملهذ. 14/01/1984ادلؤرخ يف  10-84من ادلرتسـو رقم   7ادلذدة 4

5
 ، المديرية العامة للوظيفة العمومية 2229جانفي  61المؤرخة في  212المراسلة رقم    
6
 يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية األعضاء 6694يناير  64المؤرخ في   66-94من المرسوم رقم  1المادة  

file:///D:/ملف%20التكوين%20إيدير/Aguemoune%20Izem/Cours/decret%2084-10%20%20.pdf


 .أشهر على االقل يف نفس ادلقذطعة 86على ادلرتشحٌن أف ديذرتسوا مهذمهم منذ   -
قبل مخسة أتسذبيع  على األقل من الاذريخ احملدد إلجراء اإلناخذبذت  قذئمة ادلرتشحٌن لإلناخذبجيب إيداع   -

جيب أف يرد يف القوائم أحد ادلوظفٌن ادلؤىل لامثيلهم يف مجيع العمليذت اإلناخذبية، كمذ ياعٌن إرفذؽ ضمن 
 القوائم تصذريح الرتشح موقعة من كل مرتشح.

رؼ خيامو رئيس ظديكن تشكيل مكذتب تصويت و ترتسل األصوات احملصل عليهذ يف فروع االناخذب يف   -
 ادلصلحة الذي وضع لديو الفرع إذل مكاب اإلناخذب.

جترى عمليذت اإلناخذب عالنية يف  زلالت العمل و خالؿ أوقذت العمل و يام اإلناخذب بذلاصويت السري  -
 داخل ظرؼ.

 اإلناخذب بذلطرؽ الاذلية :نذخبٌن لحيق ل -
 أف خياذروا من بٌن ادلرتشحٌن الذين وردت أمسذئهم يف القذئمة، يف حدود عدد ادلرتشحينذدلطلوب   *

 إناخذهبم
 الاصويت األبيض  *
 الاصويت بذدلراتسلة     *
ادلرتشحٌن الدائمٌن و اإلضذفيٌن تبذعذ حسب الرتتيب الانذزرل لعدد األصوات  يعلن مكاب الاصويت إناخذب -

 :مع حتديد العنذصر الاذلية  اليت أحرزىذ كل مرتشح يف حدود عدد ادلقذعد ادلراد شغلهذ
 عدد األصوات ادلشذركة يف اإلناخذب *
 عدد االصوات اليت حصل عليهذ كل مرتشح *
 وتصوياذ)الظروؼ اليت حتاوي على أوراؽ تصويت تعارب  العدد اإلمجذرل لألوراؽ البيضذء  *

 أبيضذ(

عدد  العدد اإلمجذرل لألوراؽ ادللغذة ) تعارب ملغذة مجيع األصوات ادلشذركة بأوراؽ شلزقة، حتمل أية عالمة، *
 .ادلرتشحٌن يفوؽ عدد ادلنذصب ادلطلوب شغلهذ(

 الوارل ادلعين.  ،تعد مكذتب الاصويت زلضرا للعمليذت اإلناخذبية و ترتسلو فورا إذل الوزير -
 ( أيذـ، إباداء من إعالف الناذئج.5تبلغ اإلعرتاضذت على صالحية العمليذت اإلناخذبية يف أجل مخسة ) -
و يف ىذه احلذلة تصح عملية  إذا كذف عدد ادلصوتٌن أقل من نصف النذخبٌن ، جيرى دورا ثذف لإلناخذبذت-

 7اإلناخذب مهمذ يكن عدد ادلصوتٌن 
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 يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 21-21من األمر  19المادة   

 



 
 8بذإلعامذد على ادلعذيًن الاذلية: األصوات ادلاحصل عليهذ عدد يف نيام الفصل بٌن ادلرتشحٌن ادلاسذوي -

 
 .الرتبة -1   
 .األقدمية يف الرتبة -2   
 .السن -3   
 
 اللجان املتساوية األعضاء تشكيلضوابط  -3

ديكن تشكيل اللجذف ادلاسذوية األعضذء حسب كل تسلك أو رلموعة من االتسالؾ مع األخذ بعٌن اإلعابذر 
 الضوابط الاذلية :

 .طذقطذع النش *
 .طبيعة الوظذئف *
 .عدد ادلوظفٌن ادلساوى السلمي للسلك   *
 .ضغوط ادلصلحة و تنظيمهذ اخلذص   *
 اللجان املتساوية األعضاء  و إنشاء جتديدقواعد  -4

( عشر يومذ على 15( أشهر على األكثر و مخسة )04جتديد اللجذف ادلاسذوية األعضذء يام وجوبذ خالؿ أربعة )    
 و ختضع عملية إنشذء و جتديد اللجذف ادلاسذوية األعضذء إذل  األقل قبل تذريخ إناهذء مدة عضوية األعضذء 

ة على شكل مشروع على ناللج أوجتديد ، حيث يام إيداع قرار إنشذء9يفة العمومةظالو  ادلوافقة ادلسبقة دلصذحل
 مساوى مصذحل الوظيفة العمومية مرفقذ بذلوثذئق الاذلية :

 قرار تعيٌن األعضذء ادلشرفٌن على اإلناخذب.  *
 قذئمة ادلوظفٌن ادلرتشحٌن يف اللجذف.  *
 زلضر فرز األصوات.   *

 تعيٌن شلثلي اإلدارة  * مقرر
                                                           

يف حذلة تسذوي مرتشحٌن يف االناخذبذت للجذف اإلدارية ادلاسذوية الصذدرة عن ادلديرية العذمة للوظيفة العمومية "  12/12/2812ؤرخة يف ادل 9851راتسلة رقم دلا8
 ."األعضذء

المتعلقة بالقرارات اإلدارية المتعلقة إلنشاء و تجديد و تشكيل اللجان  2221ماي  29المؤرخة في  2221 / م ع  و ع /ك خ  69التعليمة رقم 9

 األعضاء  و لجان الطعنالمتساوية 
 



    ( اشهر06ديكن دتديد عهدة اللجذف ادلاسذوية األعضذء دلدة ال ديكن أف تاجذوز تساة )  إتساثنذءا :مالحظة
طة لأو ادلصذحل احمللية للس 10احلصوؿ على ادلوافقة ادلسبقة للمصذحل ادلركزية للوظيفة العمومية و ىذا بعد  

مع وجوب إعداد رتسذلة تربيرية يذكر فيهذ األتسبذب اليت حذلت دوف جتديد اللجنة 11ادلكلفة بذلوظيفة العمومية
 اإلدارية ادلاسذوية األعضذء يف اآلجذؿ القذنونية.  

 
 : إختصـاصـات اللجـان متساوية اإلعضـاء 5 -

 : إخاصذص اللجذف على النحو الاذرل 03-06ذكر األمر 

:" تاداوؿ السلطة اليت ذلذ صالحيذت الاعيٌن  86/83من األمر  165: فطبقذ ألحكذـ ادلذدة استشارية ىو ىيئة .1
العقوبذت الاأديبية من الدرجة الثذلثة والرابعة بقرار مربر، بعد أخذ الرأي ادللـز من اللجنة اإلدارية ادلاسذوية األعضذء 

 ادلخاصة، اجملامعة كمجلس تأدييب،..."

" تاداوؿ اللجنة اإلدارية ادلاسذوية األعضذء  86/83 من األمر 178طبقذ لنص ادلذدة  بث)الفصل(: ىو ىيئة .2
 كمجلس تأدييب..." وذلك للبث يف القضذيذ الاأديبية ادلعروضة عليو.

على:" ديكن للموظف الذي كذف زلل عقوبة تأديبية من الدرجة الثذلثة أو الرابعة  175: تنص ادلذدة طعن ىو ىيئة .3
 جل أقصذه شهر واحد اباداء من تذريخ تبليغ القرار"أف يقدـ تظلمذ أمذـ جلنة الطعن ادلخاصة يف أ

 و باذرل جيامع أعضذء اللجنة يف احلذالت الاذلية : 
 . 12رتتسيمأو ال دتديد فرتة الرتبصمع كلجنة ترتسيم فااداوؿ حوؿ إمذ  اجت*
 .أو الرتبة  الرتقية يف الدرجذت*
 .و الرابعةعقوبذت من الدرجة الثذلثة تأدييب للنظر يف  ال مجلسجتامع ك  *
 .ألتسبذب شخصية اإلحذلة على االتسايداع *
 .13وتقييم نقطة  ر يفظإعذدة النادلوظف  طلب* 
 
 
 
 

                                                           
 .ادلاضمن صالحيذت ، تشكيل و ناظيم و عمل اللجذف ادلاسذوية األعضذء 1984جذنفي  11رخ يف ؤ ادل 84/10ادلرتسـو الانفيذي رقم من   22، الفقر ة 8ادلذدة   10
ماضمنة كيفيذت الدراتسة و ادلصذدقة على ادلخططذت السنوية لاسيًن ادلوارد البشرية للمؤتسسذت و اإلدارات  2262مذي  28ادلؤرخة يف  21من الاعليمة رقم   21الفقرة   11

 العمومية. 
12
 يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية  21-21من األمر  14المادة  
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 941-66 قممنالمرسومر 3المادة



 عضاءاملتساوية األاإلدارية تنظيم وسري اللجان  -6
 
 كل جلنة ماسذوية األعضذء نظذمهذ الداخلي.  تعد -
  .كل جلنة ذلذ نظذمهذ الداخلي اخلذص ، الذي يعامد الحقذ من طرؼ الوزير أو الوارل  -

 أمذنة اللجنة تعود إذل أحد مسئورل اإلدارة و غذلبذ يكوف مسئوؿ مصلحػة تسيًن ادلوارد البشػرية -  
 .و ال يكوف عضو يف اللجنة

 .للجنة إجامذعحيرر زلضر إجامذع لكل  -
  .( من أعضذئهذ 3/2جتامع اللجذف بػدعوة من رئيسهذ أو ثلثي ) -
ال يوجد ىنذؾ حتديد لعدد اجللسذت شلذ يرتؾ البذب مفاوح حيث جتامع اللجذف على األقل مرتٌن يف كل تسنة  -

 .لعدد غًن معٌن من االجامذعذت
كل رئيس جلنة مجيع ادلسذئل ادلطروحة للمداولة، أو بطلب مكاوب يوقعو على األقل نصف عدد شلثلي   يعرض -

 .ادلوظفٌن أو بطلب من اإلدارة أو ادلعنيٌن أنفسهم
 اإلناخذب يكوف تسريذ و يشذرؾ فيو مجيع أعضذء اللجنة و يف حذلة الاعذدؿ فإف صوت الرئيس   -

 مرجحذ، مذعدا يف احلذالت االنضبذطية فإف العقوبة ادلاخذة تقل مبذشرة عن العقوبة ادلقرتحة. 
مشروعية تداوؿ اللجذف يسالـز حضور اإلجامذعذت ثالثة أربذع عدد أعضذئهذ، و إذا دل يبلغ ىذا  أجل من  -

إجامذع اللجنة  حينئذو تصح (  أيذـ ادلوالية ، 08النصذب يسادعي من جديد أعضذء اللجنة خالؿ الثمذنية )
 إذا حضر نصف أعضذئهذ.

 .ال يشذرؾ ادلوظفوف ادلاوقع تسجيلهم يف جدوؿ الرتقية يف مداوالت اللجنة -
يف إحدى اللجذف اإلدارية ادلاسذوية األعضذء، احلق يف أجر إال أنو ديكن  األعضذءال يرتتب على صفة عضوية  -

 دفع مصذريف النقل و اإليواء.
 

 

 

 

 

 



 الطعنلجان :  الثاني المطلب 

 : مقدمة

مت إنشذء جلنة الطعن من أجل إعطذء أحسن محذية للموظف، و إجانذب إجراءات تاخذ ضد ادلوظفٌن قد 
تؤدي إذل تعطيل مسذره ادلهين، و ضمذف حقوؽ ادلوظف الذي كذف زلل عقوبة تأديبية من الدرجة الثذلثة أو 

 الرابعة.   

 14مقر اإلنشاء-1

 .على مساوى الوزارة بذلنسبة لإلدارات ادلركزية و ادلؤتسسذت العمومية الوطنية )ذات بعد وطين( -
على مساوى الوالية بذلنسبة دلصذحل الوالية ، البلديذت ، ادلؤتسسذت العمومية ذات الطذبع اإلداري  -

 مسذرىملذين ال خيضع احمللية و كذا  خيضع ذلذه اللجنة كل ادلوظفٌن الاذبعٌن للمصذحل الغًن شلركزة و ا
 .  اسيًن ادلركزيادلهين لل

 نشاء وتشكيل جلان الطعنكيفية إ-2

 .( بعد إناخذب أعضذء اللجذف اإلدارية ادلاسذوية األعضذء2تشكل جلنة الطعن يف أجل شهرين ) -

ىذه اللجنة منذصفة من شلثلي اإلدارة و شلثلي ادلوظفٌن ادلناخبٌن، يرتاوح عدد شلثلي كل األطراؼ بٌن  تاكوف -
 أعضذء. 7إذل  5

 من بٌن ادلعينٌن بعنواف اإلدارة. اذريرتأس ىذه اللجنة السلطة ادلوضوعة على مساواىذ أو شلثل عنهذ، خت -

 سريىا اتإختصاص جلان الطعن وكيفي-3

 .النظر فيمذ خيص العقوبذت الاأديبية من الدرجة الثذلثة و الرابعةختاص جلذف الطعن يف  -

( واحدا إباداء من 1ٌن الذين كذنوا زلل عقوبذت تأديبية يف أجل شهرا )ختطر جلنة  الطعن من طرؼ ادلوظف -
 بذلعقوبة الاأديبية. همتذريخ تبليغ
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 ، المديرية العامة للوظيفة العمومية 6666فيفري  26المؤرخة في  13التعليمة رقم 



    ، بذلطعن ( أشهر، إباداءا من تذريخ إخطذرىذ3ياعٌن على جلذف الطعن أف تصدر قرارىذ يف أجل ثالثة ) -
 و على اللجنة أف تصدر أحد القرارات الاذلية :

 إبطذؿ العقوبة ادلسلطة على ادلوظف  -6

 إثبذهتذ  -2

 تعديلهذ -1

و يف اآلجذؿ القذنونية، و ىذا طعنادلوظف  يام إيقذؼ األثر النذجم عن العقوبة ادلسلطة على ادلوظف إذا قدـ -
 ( أشهر.3لفرتة ال ديكن أف تاعدى ثالثة )

 ( أشهر من تذريخ إخطذرىذ بذلطعن3ثالثة ) احملددة قذنونيذ،طعن يف اآلجذؿ جلنة ال عيف حذلة عدـ إجامذ  -
 15.يصبح قرار اللجنة اإلدارية ادلاسذوية األعضذء اجملامع يف شكل رللس تأدييب نذفذا
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 "المديرية العامة للوظيفة العمومية" 2224 /62/29المؤرخة في  68التعليمة رقم  



 اللجنة التأديبية االستشارية المتساوية األعضاء لألعوان المتعاقدين المطلب الثالث:

 مقدمة :

، ادلاضمن النظذـ 2223تسبامرب  24ادلؤرخ يف  129-23من ادلرتسـو الرئذتسي رقم  14لقد نصت ادلذدة 
إشعذر مسبق أو الاأدييب لألعواف ادلاعذقدين، على أنو  ال ديكن إختذذ قرار فسخ عقد عوف ماعذقد بدوف  

من  11ضذء، و قد نصت ادلذدة تعويض إال بعد مثوؿ العوف ادلخطئ أمذـ جلنة تأديبية إتساشذرية ماسذوية األع
ادلرتسـو على أف تشكيل  ىذه اللجنة و كيفية تعيٌن أعضذئهذ يام بقرار من السلطة ادلكلفة بذلوظيفة  سنف

 العمومية.

 ، احملدد لاشكيلة اللجنة الاأديبية اإلتساشذرية2229جويلية  66هبذا الصدد، مت صدور القرار ادلؤرخ يف 
ادلاسذوية األعضذء لألعواف ادلاعذقدين و كيفيذت تعيٌن أعضذئهذ و تسًنىذ، وتسنقـو يف ىذا البحث بشرح ىذا 

 القرار بذلافصيل و تسنعطي منوذجذ للقرار تعيٌن أعضذء ىذه اللجنة  

 مكان اإلنشاء -1

ادلاسذوية األعضذء، لدى اإلدارة  من ادلرتسـو السذلف الذكر، تنشأ اللجنة الاأديبية اإلتساشذرية 02حسب ادلذدة 
ادلركزية و ادلصذحل غًن ادلركزة الاذبعة ذلذ، اجلمذعذت اإلقليمية و ادلامثلة يف البلديذت، و كل ادلؤتسسذت العمومية 

ذات الطذبع العلمي، و الثقذيف و ادلهين، و ادلامثلة يف مراكز و معذىد الاكوين ادلهين، ادلؤتسسذت العمومية 
 علمي و الاكنولوجي كذجلذمعذت و ادلدارس العليذ.ذات الطذبع ال

 اللجنة:     ةتشكيل -2

من شلثلي اإلدارة و شلثلي األعواف تاشكل اللجنة الاأديبية اإلتساشذرية ادلاسذوية األعضذء من عدد ماسذوي 
 ادلاعذقدين و هبذه الصفة تاشكل اللجنة من :

 .( أعضذء دائمٌن بعنواف شلثلي األعواف ادلاعذقدين و عدد مسذوي من األعضذء اإلضذفٌن3ثالثة ) -

 .ثالثة أعضذء دائمٌن بعنواف شلثلي اإلدارة و عدد مسذوي من األعضذء اإلضذفٌن -

ٌن شلثلي يعٌن رئيس اللجنة الاأديبية اإلتساشذرية ادلاسذوية األعضذء من قبل السلطة اإلدارية ادلخاصة من ب -
 .اإلدارة الدائمٌن



 األحكام املتعلقة بسري اللجنة التأديبية اإلستشارية املتساوية األعضاء لألعوان املتعاقدين:  -3

 .ال يشذرؾ األعضذء اإلضذفيوف يف إجامذع اللجنة إال إذا خلفوا أعضذء دائمٌن -

( واحدة، و يام صيذغة 1لعهدة مدهتذ تسنة ) اليت ذلذ صالحية الاعيٌنيام تعيٌن اللجنة مبقرر من السلطة  -
 .2009جذنفي  31ادلؤرخ يف  06ادلقرر وفق النموذج ادلنصوص عليو يف ادلنشور رقم 

يام جتديد اللجنة عند هنذية العهدة بنفس كيفيذت إنشذئهذ، و عملية اإلنشذء و الاجديد ال ختضع للموافقة  -
 يفة العمومية. لرأي ادلطذبقة من طرؼ السلطة ادلكلفة بذلوظ

ترأس اللجنة الاأديبية، السلطة اإلدارية اليت تنصب لديهذ، و يعد نظذمهذ الداخلي و خيضع دلصذدقة السلطة  - 
 اإلدارية ادلخاصة.

 ياوذل كاذبة اللجنة عضو ديثل اإلدارة. -

  ة يف اليومٌن ادلواليٌن يف حذلة عدـ إكامذؿ النصذب يف أوؿ إجامذع للجنة الاأديبية فإهنذ جتامع للمرة الثذني -
و ذلك مهمذ يكن عدد األعضذء احلذضرين، و يام اإلناخذب بذإلقرتاع السري، و يكوف صوت الرئيس 

 مرجحذ.

وتبدي اللجنة رأيهذ يف العقوبذت ادلقرتحة بعد مسذع العوف ادلخطئ و ذلك بنذءا على تقرير مفصل من  -
 طذرىذ.خ( يومذ إباداء من تذريخ إ15السلطة اإلدارية ادلخاصة، يف أجذؿ مخسة عشر )

 ( يومذ من تذريخ معذينة اخلطأ.20جتامع اللجنة يف آجذؿ ال ياعدى عشرين) -

 إلتزامات أعضاء اللجنة   -4

     جنة بواجب السر ادلهين فيمذ خيص كل األحداث و الوثذئق اليت إطلعوا عليهذ هبذه الصفة، ليلاـز أعضذء ال
يشكل خطأ جسيمذ، ديكن أف يرتتب عنو اإلقصذء من اللجنة، دوف ادلسذس  و كل إخالؿ هبذا اإللازاـ

 ذلذ، طبقذ للانظيم السذري ادلفعوؿ.  بذلعقوبذت اليت ديكن أف ياعرضوا

 

 



.................................. 
..................................  

................................  
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 
 

 

حيدد تشكيلة اللجنة التأديبية االستشارية  ..........مؤرخ يف.......مقرر رقم 
 املتساوية األعضاء لألعوان املتعاقدين.

 
 ........(الاعيٌن.صالحية ادلخولة ذكر السلطة أإف ) -
 29/89/2887ىػ ادلوافق 1428رمضذف عذـ  17ادلؤرخ يف  388-87و مبقاضى ادلرتسـو الرئذتسي رقم  -

الذي حيدد كيفيذت توظيف األعواف ادلاعذقدين و حقوقهم و واجبذهتم و العنذصر ادلشكلة لرواتبهم و القواعد 
 ادلاعلقة باسيًنىم و كذا النظذـ ادلطبق عليهم.

 27/83/1998ىػ ادلوافق  1418ادلؤرخ يف أوؿ رمضذف عذـ  99 -98مبقاضى ادلرتسـو الانفيذي رقم  -
و  ت، البلديذتاإلدارات ادلركزية، الواليذ فادلاعلق بسلطة الاعيٌن والاسيًن اإلداري للموظفٌن، أعوا

 ادلؤتسسذت العمومية ذات الطذبع   اإلداري.

احملدد لاشكيلة اللجنة  2888جويلية تسنة  19ىػ ادلوافق  1429رجب عذـ  16مبقاضى القرار ادلؤرخ يف  -
 ة ادلاسذوية األعضذء لألعواف ادلاعذقدين و كيفيذت تعيٌن أعضذءىذ و تسًنىذ.الاأديبية االتساشذري

 قرتاح ..................إو بنذء على  -

 
 يقرر ما يأتـي

 
: تنشأ جلنة تأديبية اتساشذرية ماسذوية األعضذء سلاصة إزاء األعواف ادلاعذقدين لدى )أذكر اإلدارة أو ادلذدة األوذل

 ادلؤتسسة العمومية(.
 
 
 
 
 

.../... 



: تاشكل اللجنة ادلنصوص عليهذ يف ادلذدة األوذل أعاله من شلثلي اإلدارة و شلثلي  األعواف المادة الثانية
 ادلاعذقدين اآلتية أمسذءىم.

 
 ممثلي األعوان املتعاقدين ممثلي اإلدارة

 األعضاء اإلضافيني األعضاء الدائمني األعضاء اإلضافيني األعضاء الدائمني
    
    
    

 
 )أذكر اإلسم و اللقب وصفة الرئيس(. : يرتأس اللجنة السيد:المادة الثالثت

: حتدد عهدة اللجنة التأديبية االستشارية املتساوية األعضاء لألعوان املتعاقدين بسنة المادة الرابعت
 واحدة ابتداء من تاريخ إمضاء ىذا املقرر.

 و الذي ينشر يف سجل  السلطة املكلفة بتنفيذ ىذا القرار( )أذكر: يكلف المادة الخامست
 )أذكر املؤسسة أو اإلدارة العمومية املعنية(.القرارات اإلدارية         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



…………………………….. 
…………………………………………… 

 

 الجمهىريت الجسائريت الذيمقراطيت الشعبيت
 

 

مؤرخ في يتضمه تشكيلت اللجىت اإلداريت المتساويت األعضاء المختصت  ررـقم

 )ركر اإلدارة أو المؤسست العمىميت(بمستخذمي 

 

 ،)ركر اإلدارة أو المؤسست العمىميت(.…………………………… ...............إف 
 ة العمومية، ادلاضمن القذنوف األتسذتسي العذـ للوظيف 68/23/2221ادلؤرخ يف  21-21مبقاضى األمر رقم  -
الذي حيدد اخاصذص اللجذف ادلاسذوية األعضذء و تشكيلهذ  64/26/6694ادلؤرخ يف  62-94مبقاضى ادلرتسـو رقم  -

 و تنظيمهذ و عملهذ،

كيفيذت تعيٌن شلثلي ادلوظفٌن  يف اللجذف الذي حيدد   64/26/6694ادلؤرخ يف  66-94مبقاضى ادلرتسـو رقم  -
 ادلاسذوية األعضذء،

ادلاعلق بسلطة الاعيٌن والاسيًن اإلداري للموظفٌن،  23/21/6662ادلؤرخ يف  62/66مبقاضى ادلرتسـو الانفيذي رقم  -
 أعواف اإلدارات ادلركزية، الواليذت، البلديذت و ادلؤتسسذت العمومية ذات الطذبع اإلداري،

ادلاضمن القذنوف األتسذتسي اخلذص بذدلوظفٌن ادلنامٌن  66/26/2229ادلؤرخ يف  29/24ادلرتسـو الانفيذي رقم  مبقاضى -
 لألتسالؾ ادلشرتكة يف ادلؤتسسذت واإلدارات العمومية،

ادلاضمن القذنوف األتسذتسي اخلذص بذلعمذؿ  66/26/2299ادلؤرخ يف  28-29ومبقاضى ادلرتسـو الانفيذي رقم  -
 قي السيذرات و احلجذب.ادلهنيٌن، تسذئ

............)ذكر القذنوف ومبقاضى ادلرتسـو الانفيذي رقم  ادلؤرخ يف  ادلاضمن القذنوف األتسذتسي اخلذص بذدلوظفٌن ادلنامٌن  -
 ،األتسذتسي اخلذص بذلقطذع(

 اللجذف ادلاسذوية األعضذء و جلذف الطعن، ادلاعلقة بانظيم و تسًن 21/21/6694ادلؤرخة يف  22مبقاضى الاعليمة رقم  -
ادلاعلق بإنشذء، جتديد و دتديد فرتة اللجذف ادلاسذوية األعضذء و  26/22/6666ادلؤرخ يف  13مبقاضى ادلنشور رقم  -

 جلذف الطعن،
 احملدد لعدد ادلمثلٌن يف اللجذف ادلاسذوية األعضذء، 26/24/6694مبقاضى القرار ادلؤرخ يف  -
ادلاضمن تشكيل جلنة ماسذوية األعضذء خذصة بذدلوظفٌن ادلنامٌن لألتسالؾ .......   ادلؤرخ يف......   دلقرر رقممبقاضى ا -

 ،)ذكر القطذع(اخلذصة 
 أعضذء اللجنة ادلاسذوية األعضذء للموظفٌن  ذادلاضمن فرز اناخذب.............مبقاضى احملضر ادلؤرخ يف  -



 ادلذرل. و بذقرتاح من ادلدير اإلداري و -
 يقرر

...............) ذكر اإلدارة أو ادلؤتسسة : تشكل اللجذف اإلدارية ادلاسذوية األعضذء ادلخاصة إزاء مساخدمياملادة األوىل
 حسب اجلدوؿ الاذرل: العمومية(

 األسالك و الرتب
 ممثلو اإلدارة ممثلو املستخدمني
األعضاء  األعضاء الدائمون

 اإلضافيني
 األعضاء اإلضافيني الدائمون األعضاء

 ............األسالك 

 

   

 األسالك و الرتب
 ممثلو اإلدارة ممثلو املستخدمني
األعضاء  األعضاء الدائمون

 اإلضافيني
 األعضاء اإلضافيني األعضاء الدائمون

 .............األسالك 
- 

 

   

 .(ذكر اإلدارة أو ادلؤتسسة العموميةػ)اإلدارية ل: ينشر ىذا ادلقرر يف تسجل القرارات املادة الثانية  
 

 

 

 

 

 



………………………………. 

…………………………… 
 

 الجمهىريت الجسائريت الذيمقراطيت الشعبيت

 
 

 

 يف:............................./.........رقم:

 

ركر اإلدارة أو محضر إعالن عه وتائج اوتخاب أعضاء اللجىت اإلداريت المتساويت  )

 لألسالك ........المؤسست العمىميت( 

 

انظيم عملية الفرز اخلذصة ادلكلفةب جلنةااجامع أعضذء  ........من تسنة  .....من شهر  .......يف اليـو     
ت العملية على وقد أتسفر ( ........بذألتسالؾاخلذصة )ادلاسذوية األعضذء  اإلدارية بذناخذب أعضذء اللجنة

 :الناذئج الاذلية

 أعضاء جلنة التنظيم:

 )ا(بصفاو)ة(السيد -

..........                    ........ 

                 ..................... 

.............                 ....... 

     ...........              ......... 

 األعضاء املرشحون لالنتخاب:

 مرتشح       :....... السيد 

 مرتشح      :......السيد -

INSTITUT NATIONAL SPETIALISE 

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ABDEKADER MAATOUK-BEAULIEU 

EX-ITEEM 

Tel : 021.52.53.34 / 021.52.50.55 

Fax : 021.52.52.88 

 

 



 مرتشح        ...:...السيد -

 مرتشحة       :.....السيدة -

 مرتشح     :.....السيد -

 مرتشح       :......السيد -

 نتائج عملية الفرز
 .......عدد النذخبٌن:  

 ........ عدد األصوات ادلعرب عنهذ:

 ..............: ادللغذةعدد األوراؽ 

 و بعد عملية الفرز حتصل كل مرتشح على عدد من األصوات كمذ يأيت :

 صوت ..:    السيد    -

 صوت ..:    السيد -

 صوت  ..:    السيد    -

 صوت   ..السيدة    :     -

 صوت   ..السيد     :     -

 أصوات  ..السيد       :    -

 

 

 



 عليو وحسب عملية الفرز يرتب املرتشحون على النحو التايل  :و 

 األعضذء الدائموف:

 السيد:   -6

 السيد:  -2

 السيد:  -1

 األعضاء املستخلفون:

 السيد:  -6

 السيدة:  -2

 السيد: -1

 السلطت التي لها صالحيت التعييه األعضاء المشرفىن عه عمليت فرز االوتخاباث 

 ........     اإلمضذءالسيد:  -
 .........   اإلمضذء السيد:  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجمهىريت  الجسائريت   الذيمقراطيت  الشعبيت                

  : .............. وزارة        
                                                                                             

 يف:..........................                                                                                     3122م.ع/:............/    

 
 مقرر تعيين أعضاء اإلدارة لدى اللجنة المتساوية األعضاء للموظفيين  المنتميين  :

 : .................... إف 

 ادلاضمن القذنوف األتسذتسي العذـ للوظيفة العمومية،  68/23/2221ادلؤرخ يف  21-21مبقاضى األمر رقم  -
حيدد اخاصذص اللجذف ادلاسذوية األعضذء و تشكيلهذ و تنظيمهذ و الذي  64/26/6694ادلؤرخ يف  94/62مبقاضى ادلرتسـو رقم  -

 عملهذ،

 الذي حيدد كيفيذت تعيٌن شلثلٌن عن ادلوظفٌن  يف اللجذف ادلاسذوية األعضذء. 64/26/6694ادلؤرخ يف  94/66مبقاضى ادلرتسـو رقم  -
ف األتسذتسي النموذجي للمعذىد الوطنية ادلاخصصة يف ادلاضمن القذنو  29/23/6662ادلؤرخ يف  218-62مبقاضى ادلرتسـو الانفيذي رقم 

 الاكوين ادلهين،
ادلاضمن حتويل مؤتسسذت الاكوين إذل معذىد وطنية ماخصصة يف  29/23/6662ادلؤرخ يف  211-62مبقاضى ادلرتسـو الانفيذي رقم 

 الاكوين ادلهين،
  قذنوف األتسذتسي اخلذص بذدلوظفٌن ادلنامٌن لألتسالؾ اخلذصةادلاضمن ال 22/02/2009 ادلؤرخ يف 93-09 دلرتسـو الانفيذي رقممبقاضى ا 

 بذلاكوين و الاعليم ادلهنيٌن

 ادلاضمنة تنظيم و تسيًن اللجذف ادلاسذوية األعضذء و الطعن، 21/21/6694ادلؤرخة يف  22مبقاضى الاعليمة رقم  -
 ديد فرتة اللجذف ادلاسذوية األعضذء و جلذف الطعن،ادلاضمن إنشذء، جتديد و دت 26/22/6666ادلؤرخ يف  13مبقاضى ادلنشور رقم  -

ادلاضمن اناخذب شلثلي اللجنة ادلاسذوية األعضذء اخلذصة بذدلوظفٌن ادلنامٌن لقطذع  10/03/2266بنذءا على زلضر االناخذبذت ادلؤرخ  -
 الاكوين و الاعليم ادلهنيٌن،

 و بذقرتاح من :              
 يقرر

 :           ادلؤتسسة :    السذدة الاذلية أمسذءىم: ديثل اإلدارة لدى اللجنة ادلاسذوية األعضذء للموظفٌن ادلنامٌن :المادة األولى
 

 الرتبة األعضاء اإلضافيين الرتبة األعضاء األساسين رقم

26     
22     
21     

  
 ( تسنوات.21للموظفٌن ادلنامٌن:......   لفرتة ثالث ): يعٌن شلثلو اإلدارة لدى اللجنة ادلاسذوية األعضذء المادة الثاويت

 ياكفل السيد)ة(:...........   لدى ........  بانفيذ ىذا ادلقرر. المادة الثالثت:

 املؤسسة:   ……  

 


