
53 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 14 رمضان عام  رمضان عام 1429 هـ هـ
 سبتمبر سنة 2008 م م

قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اJــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اJــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

r65 و66 منـه r64 وادJال سيّما ا rطبق عليهمJا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 190
اJــــؤرّخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اJــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدّد صالحــــيــــات اJـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

rالعمومية

- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو  سنة 2002 واJتضمّن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

رئاسـة اجلمهوريرئاسـة اجلمهوريّـةـة
يــــولولــــيـو قــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 16 رجب عـ رجب عـــــام ام 1429  اJ  اJــــوافق وافق 19 ي 
ســــنــــة ة r2008 يr يــــحــــدّد تد تــــشــــكــــــيــــلــــة الة الــــلّــــجــــنــــة الة الــــتــــأديأديــــبــــيــــة
االساالســــــــــتــــــــــشــــــــــارياريــــــــــة اJة اJــــــــــتــــــــــســــــــــاوياويــــــــــة األعة األعــــــــــضــــــــــاء لألعاء لألعــــــــــوانوان

اJتعاقدين وكيفيات تعيX أعضائها وسيرهـا.اJتعاقدين وكيفيات تعيX أعضائها وسيرهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Xإن األم
- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 308 اJـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدّد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اJــــتـــعــــاقــــدين
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اJـاداJـادّة ة 8 :  : يــتـولى كــتــابـة الــلّـجــنــة عـضــو �ـثل اإلدارة
في اللّجنة التأديبية االستشارية اJتساوية األعضاء.

يحـرر محـضر بعد كــل جلسـة.

اJــاداJــادّة ة 9 :  : في حـــالــة عـــدم اكــتـــمــال الــنـــصــاب في أوّل
اجـتماع للجنـة التأديبيـة االستشارية اJـتساوية األعضاء
فإنها جتتمع Jـرة ثانية في اليومX اJواليX وذلك مهما

يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اJـاداJـادّة ة 10 :  : إذا ¤ االنتـخـابr فـإنه يكـــون بـاالقـتـــراع
الســري.

يـــكــون صـــوت رئــيس الـــلّــجـــنـــة مـــرجــحـــا فـي حــالــــة
تعــادل األصـوات.

اJاداJادّة ة 11 :  : يـجب على اللّجـنة التـأديبية االسـتشارية
اJتـساويـة األعضـاء أن تـبدي رأيـها في الـعقـوبة اJـقتـرحة
بعد سـماع الـعون اخملـطىء وذلك بنـاء على تـقريـر مفصّـل
من الـسـلـطـة اإلداريـة اخملتـصـةr في أجل خـمـسـة عـشر (15)

يوما ابتداء من تاريخ إخطارها.

اJـاداJـادّة ة 12 :  : في انــتـظـــار مـثـــول الـعـون اخملـطىء أمـام
اللّجـنة التـأديبية االسـتشاريـة اJتساويـة األعضــاءr �كن
اتــخــاذ الــتـــوقــيف كــإجــراء حتـــفــظي عن طـــريق مــقــرّر من
طـــرف الــــســــلــــطـــة اإلداريــــة اخملــــتــــصـــةr ابــــتــــداء من تــــاريخ

معاينـة اخلطأ.

اJـاداJـادّة ة 13 :  : في حـالـة خــطـأ مـهــني جـســيم قـام به عـون
مـتـعــاقـد أثـنـــاء أو �ـنـاسـبــة ¥ـارســـة نـشــاطــاتــه �ـكــن
أن يـترتـب علـيــه فـسخ الـعـقـدr تـطـبـيـقـا ألحـكـــام اJادّة 64
مــن اJــــــرســـــــوم الــــــرّئـــــاسـي رقم 07 - 308 اJـــــؤرّخ في 29
rــســـاسJدون ا rــذكــــور أعـالهJســبـــتــمــبــــر ســنــــة 2007 وا
عــنــد االقــتـضــاءr بـاJـتــابـعــة اجلـزائــيـةr تــسـتــدعي الـســلـطـة
اإلداريــة اخملــتــصـة الــعــون اJــتــعــاقــد لـيــمــثل أمــام الــلّــجــنـة
الـتـأديبـيـة االستـشـارية اJـتـساويـــة األعضـــاء خالل فـتـرة
ال �ــكــــن أن تــتـــجــــــاوز عـــشـــــرين (20) يـــــومــــــا ابـــتــــداء

مــن تاريخ معاينـة اخلطأ.

اJـاداJـادّة ة 14 :  : تــعــد الـســلــطـة اإلداريــة اخملــتــصـة تــقـــريـرا
مــفـــصّـال تـــرســلـه إلى الـــلّــجـــنــة الـــتــأديـــبـــيــة االســـتــشـــاريــة

اJتساويـة األعضـاء.

اJــاداJــادّة ة 15 :  : يــحق لـــكل عــون مـــتــعــاقـــد تــعــرض إلجــراء
تــأديــبي أن يــبــلّـغ بــاألخـطـــاء اJــنــســوبـــة إلـيــه وأن يـطــلـع
عـلى كـامل مـلـفه الـتـأديبـي في أجل سـبـعة (7) أيـام ابـتداء

من تاريخ حتريك الدعوى التأديبية.

16 :  : �ــكن الــعــون اJــتــعـــاقــد اخملـطـىء أن يــقـدّم اJـاداJـادّة ة 
إلى الـلّــجـنـة الـتـأديـبــيـة االسـتـشـاريـة اJــتـسـاويـة األعـضـاء

مالحظات كتابية أو شفهية ويعيّن شهودا.

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اJوادّ 64 و65 و66 من
اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 07 - 308 اJــؤرّخ في 17 رمــضــان
rـذكور أعالهJوافق 29 سـبـتمـبر سـنة 2007 واJعام 1428 ا
يـهـدف هذا الـقـرار إلى حتـديد تـشـكـيلـة الـلّجـنـة الـتأديـبـية
االســتــشـــاريــة اJــتــســـاويــة األعــضـــاء لألعــوان اJــتـــعــاقــدين

وكيفيات تعيX أعضائها وسيرهـا.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : تـنـشـأ جلـنـة تـأديبـيـة اسـتـشـاريـة مـتـسـاوية
األعـضـاء مـخـتـصـة إزاء األعـوان اJـتـعـاقديـن لدى اإلدارات
اJــــركـــــزيـــــة واJـــصـــــالـح غـــيــــر اJــــمــــركـــــزة الـــتــــابــــعــــة لــــهــــا
واجلـماعات اإلقليـمية واJؤسـسات العمـومية ذات الطابع
اإلداري واJـــؤســـســات الـــعـــمـــومـــيـــة ذات الـــطــابـع الـــعــلـــمي
والـثــقـافـي واJـهــني واJـؤســســات الـعــمـومــيـة ذات الــطـابع

العلمي والتكنولوجي.

اJــاداJــادّة ة 3 :  : تـــشــمل الــلّــجــنــة الـــتــأديــبــيــة االســتــشــاريــة
rـادّة 2 أعالهJــنـصــوص عــلـيــهــا في اJـتــســاويــة األعـضــاء اJا
عــــددا مـــــتـــــســـــاويــــا  مـن ¥ـــــثــــلـي اإلدارة و¥ـــــثــــلـي األعــــوان

اJتعـاقـديـن.
وبهذه الصفةr تتشكّـل اللّجنة من :

- ثالثــة(3) أعـــضــاء دائـــمــX بــعـــنــوان ¥ـــثــلي اإلدارة
rXوعدد مساو من األعضاء اإلضافي

- ثالثـة (3) أعــضـاء دائــمـX بــعـنــوان ¥ـثــلي األعـوان
.Xتعاقدين وعدد مساو من األعضاء اإلضافيJا

يـــعـــيّن رئـــيس الـــلّـــجـــنـــة الـــتـــأديـــبـــيـــة االســـتـــشـــاريـــة
اJـتـساويـة األعـضــاء من قـبـل الـسـلطــة اإلداريــة اخملـتـصـة

.Xاألعضاء ¥ثلي اإلدارة الدائم Xمن ب

اJــاداJــادّة ة 4 :  : ال يـــشــارك الــعـــضــو اإلضـــافي في اجـــتــمــاع
الـلّـجـنــة الـتـأديـبـيــة االسـتـشـاريـــة اJتـسـاويـــة األعـضـــاء

إالّ إذا كان يخلف عضوا دائما.

اJـــــاداJـــــادّة ة 5 :  : يـــــعـــــيّـن أعـــــضـــــاء الـــــلّـــــجـــــنـــــة الـــــتـــــأديـــــبـــــيــــة
االســتـــشــاريـــة اJـــتــســـاويــة األعـــضـــاء �ــقـــرّر من الـــســلـــطــة

اإلدارية اخملتصة لعهدة مدتها سنة (1) واحدة.

�ـــكــن لـــلـــعُـــضْــــو الـــــذي انـــتـــهـت عـــهـــدتــه أن يـــعـــيّـن
لعهــدة جـديـدة.

6 :  : تــــرأس الــلّــجــنـةَ الــتــأديــبــيــة االســتــشــاريـة اJـاداJـادّة ة 
اJتساوية األعضاء السلطَةُ اإلدارية التي تنصّب لديها.

جتتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها.

7 :  : تـــعـــد الـــلّـــجـــنـــة الـــتـــأديـــبـــيـــة االســـتـــشـــاريـــة اJــاداJــادّة ة 
اJتساوية األعضـاء نظامها الداخـليr ويخضع هذا النظام

Jصادقة السلطة اإلدارية اخملتصة.
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الطيب الطيب 

17 :  : يـــتــــعـــيّن عــــلى الــــعـــون اJـــتــــعـــاقــــد اJـــثـــول اJــاداJــادّة ة 
شـخـصيـا أمـام اللّـجـنة الـتـأديـبيـة االسـتشـاريـة اJتـسـاوية

األعضاءr إالّ في حالة قوة قاهرة مبررة.
اJاداJادّة ة 18 :  : يبـلّـغ العـون اJتـعاقـد بتـاريخ مثـوله أمام
الــلّـــجـــنــة بـــرســالـــة مـــوصى عــلـــيـــهــا مـع وصل اســتـالم قــبل

خمسـة عشـر (15) يوما على األقـل.
و�كن االستعانة �دافع مؤهل من اختياره.

rـتـعـاقـد اخملـطىءJـادّة ة 19 :  : في حـالـة غـيـاب الـعـون اJـاداJا
دون سبب مـقبول ومـبرّر قانـوناr فإن الـدعوى التـأديبية

تأخـذ مجـراهــا.
.اJـاداJـادّة ة 20 :  : يـتــعــيّن عــلى الــسـلــطــة اإلداريـة اخملــتــصـة
تـبـلــيغ الـعـــون اخملـطىء �ـقـــرر الـعـقــوبـــة اJـتـخـذة ضــده
فـي الـــثـالثـــة (3) أيــــام الــــتي تــــلـي مــــثـــولـه أمــــام الــــلّــــجــــنـــة

التأديبية االستشارية اJتساوية األعضاء.
اJــــاداJــــادّة ة 21 :  : يــــخــــضع أعــــضــــاء الــــلّــــجــــنـــة الــــتــــأديــــبــــيـــة
االســتــشــاريــة اJــتــســاويــة األعــضــاء لــواجب الــســر اJــهــني
فـيــمـا يــخص كل األحــداث والـوثــائق الــتي اطـلــعـوا عــلـيــهـا

بهذه الصفـة.
كـل إخالل بهـذا االلتــزام يشـكّـل خطأ جـسيـما و�كن
أن يــتـــرتـب عــلـــيه إقـــصـــاؤهم مـن الــلّـــجـــنـــةr دون اJـــســاس
بالـعـقوبـات الـتأديـبيـة الـتي �ـكن أن يتـعـرضوا لـهـا طبـقا

للتنظيم اJعمول بـه.
اJـاداJـادّة ة 22 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 16 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 19

يوليو سنة 2008.
عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة

وبتفويض منهوبتفويض منه
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