
 تشكيل اللجان المتساوية االعضاء
 

 اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء

 

 :حول مفهوم اللجنة المتساوية األعضاء .1

اللجنة املتساوية األعضاء، هي هيئة استشارية استحدثها نظام الوظيفة العمومية ،الغرض منها إشراك املوظف يف 
واحلرص على أن تكون السلطة التقديرية عادلة وفق  تسيري حياته املهنية ، وحسن تطبيق النصوص القانونية ،

ضوابط وإجراءات. هلا دور هام قانوين يف تسيري حياة املوظف العمومي مهنيا. وتتشكل من طرفني مها "املوظفون 
واإلدارة، وبعدد متساٍو: عدد األعضاء املمثلني للموظفني بقدر عدد األعضاء املمثلني لإلدارة ، وترأسها السلطة 

 ( هلا لحاحية التعيني فيف قطا  البربية مثحا، على مستو  الوياية يرأسها مدير البربية أو من ينو  عنهاليت

 :نبذة تاريخية عن اللجان المتساوية األعضاء .2

 أ: تأسيس اللجان المتساوية األعضاء

ية ومفهوم املرفق العام. يف ظل القانون اجلزائر تعترب اللجنة املتساوية األعضاء جزءاً من نظام الوظيفة العموم 
ف إيا ما تعارض منه مع  1966جوان  2واجلزائر بعد استقحاهلا عملت بقانون الوظيفة العمومية الفرنسي إىل غاية 

 السيادة الوطنية (. 

أُنشئت اللجان املتساوية األعضاء يف ظل القانون األساسي العام  اإلداري. وهكذاوهو قانون يتبىن هذا النظام 
 143-66، وبنص املرسوم 1966جوان  02املؤرخ يف  133 -66العمومية اجلزائري الصادر باألمر  للوظيفة
، احملدد ياختصاص اللجان املتساوية األعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. ولقد  1966جوان 02املؤرخ يف 

كايف الذي يسمح حبماية مل تكن واسعة بالقدر ال استشارية،املتساوية األعضاء مهام  أسند هذا األمر للجان
 هلذا التنظيميحقوق املوظف يف النقل والبرقية والتأديب...اخل. كما أن النص 

سنة، إذ مل  18( مل يكن كافيا ويا شامحا، ومل يتّم سّد هذا اجلانب واستكماله إيا بعد حوايل143-66القانون ف
  14  يف  املؤرخ 10  -84يف املرسومني اهلامني ممثلة  ، 1984تعرف املراسيم التنظيمية الضرورية النور إيا عام 



الصادر يف  11-84احملدد ياختصاص اللجان املتساوية األعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، و 1984جانفي 
نفس التاريخ، احملّدد لكيفيات تعيني ممثلني عن املوظفني يف اللجان املتساوية األعضاء ، األمر الذي جعل هذين 

 – 66فسنة قبل ظهور النص اجلديد( 133-66يف غري وقتهما، أي يف هناية العــمل باألمر النصني يأتيان
 .، وقبل سنة من لدور القانون األساسي النموذجي املنبثق عن القانون العام للعامل133

 59-85 أنشأها المرسوملجان الموظفين التي  –ب 

، هذا 133-66در نص جديد حّل حمل األمر، ل1981تطبيقا لنصوص القانون العام للعامل الصادر عام 
املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات  1985مارس  23املؤرخ يف  59-85النص هو املرسوم

واإلدارات العمومية ، والذي اعترب مبثابة القانون األساسي العام للوظيفة العمومية من جهة، والقانون األساسي 
 طابع اإلداريالنموذجي للمؤسسات ذات ال

املوظفني" ،  املوظفون ( وأمساها "جلنة –جلنة متساوية الطرفني ف اإلدارة  11ولقد استحدث هذا املرسوم مبادته
األعضاء السابقة، غري أنه وضح مسائل الطعن ، من  أسند هلا من املهام ما كانت مسندة هلا من اللجنة املتساوية

مهّماً وقفزة نوعية يف جهود تطوير اهلياكل اياستشارية يف اإلدارة  يعترب هذا النص جلنة وآجال وغري ذلك. و
فلقد أحالت بعض أحكامه فمواده( كيفية  العمومية اجلزائرية لو ُوّضحت أحكامه بنصوص تنظيمية تطبيقية.

أو السري التطبيق على القوانني األساسية اخلالة، بينما، و يف ظّل فراغ بنّي، ظل اياعتماد يف إجراءات اياختيار 
، و تعليمات لادرة عن املديرية العامة للوظيفة 11-84و  10-84أو غري ذلك يعتمد على املرسومني 

العمومية، يا ميكن بأي حال أن ترقى إىل مستو  التشريع. كما أن هذا املرسوم ألغى أحكام بعض املراسيم املهمة 
املتعلق  1982سبتمرب  11املؤرخ يف  302-82يف تسيري املوظف دون أن يأيت هلا ببديل،فمثل املرسوم 

 .(بكيفيات تطبيق األحكام التشريعية اخلالة بعحاقات العمل الفردية الذي مل يستثن منه إيا بعض املواد

 

 

 

 



  المعمول بها حاليا األعضاء اللجان اإلدارية المتساوية  3 -

 : اإلنشاء –أ 

املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة 2006يوليو  15املؤرخ يف 03-06من األمر  63و 62املادتان 
اللجان  -جلان الطعن  –العمومية أنشأت ثحاث جلان مشاركة للموظفني، هي: اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء 

األعضاء ، جيدر أن نشري إىل أن املشر  غرّي من تسميتيها السابقتني،  التقنية. و ما دمنا بصدد اللجان املتساوية
اإلدارية لتمييزها عن اللجان املتساوية األعضاء يف املؤسسات و اهلياكل األخر ، وأسند هلا نفس  افأضاف هل

احملددة ياختصالات هذه اللجان  النصوص التنظيميةانتظار لدور  السابق. ويفاملهام اليت كانت تضطلع هبا يف 
ري ايانتخابات، كما نصت على ذلك و تشكيلها و تنظيمها وسريها و نظامها الداخلي النموذجي، و كيفية س

والتعليمات  11-84و  10-84العمل سارياً بالنصوص التنظيمية السابقة، خالة املرسومني  ، يبقى 73املادة 
 .الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة العمومية

 :العدد والعهدة  –ب 

ية األعضاء ف املنتخبون واملعينون ( هي ، فإن عهدة أعضاء اللجنة املتساو 10-84من املرسوم  5طبقا للمادة  *
 .(سنوات قابلة للتجديد03ثحاث ف

 للوظيفةتطويلها، يف فائدة املصلحة ، بقرار من الوايل بعد موافقة املديرية العامة  وميكن تقصري مدة العضوية أو
 .العمومية

 

 

 

 

 



يف كل جلنة من اللجان املتساوية األعضاء ( من نفس املرسوم ، فإن عدد األعضاء 04استنادا إىل املادة الرابعة ف *
 الصادر عن املديرية العامة للوظيفة العمومية ، وهو 1984أفريل  09القرار املؤرخ يف  قد حدده

 : كالتايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : كيفية اختيار الترشحين  -ج 

اء على أن املبرشحني لتمثيل املوظفني يف اللجان املتساوية األعض 03-06من األمر 69و  68نصت املادتان 
اجلديد يف انتقاء املبرشحني ،  ولغيا  نص يوضح هذا املقياس طرف املنظمات النقابية األكثر متثيحا. خيتارون من

 الذكر. سابقيسابقا، خالة يف املرسومني التنظيميني  يبقى العمل ساريا بالنصوص التنظيمية املشار إليها

  املوظفني عدد
 املعنيني

 : اإلدارة  ممثلو : املوظفني ممثلو

 األعضاء
 الدائمون

 األعضاء
 اإلضافيون

 األعضاء
 الدائمون

 األعضاء
 اإلضافيون

 2 2 2 2 موظفا 20 من أقل

 150 إىل  20 من
 موظفا

3 3 3 3 

 500 إىل 151 من
 موظفا

4 4 4 4 

 500 من أكثر
 موظفا

5 5 5 5 



مح ببرشيح بعض املوظفني الذين كانوا حمل بعض أنوا  إيا املرمسون ، و يا يس ف يا ميكن أن يبرشح لحانتخابات
 .( أو الذين هم يف عطل مرضية طويلة األمد...اخل العقوبات

ــــــام –د   : الـمـه

 :أبرزهافإن للجنة اإلدارية املتساوية األعضاء مهام  ،03-06األمرمن  64طبقا ألحكام املادة 

 تستشار يف املسائل الفردية اليت  -1

التنقلية والعضوية يف اللجان اليت  واحلركة التأهيل،والتسجيل على قوائم  البرقية،ة املهنية للموظف ف مثل ختص احليا
 .( هي عضو فيها حبكم القانون

 .استيفاء الشروط والفبرة املنصوص عليها يف القوانني األساسية جتتمع كلجنة لبرسيم املوظفني بعد - -2 

 (العقوبات التأديبية فمن الدرجتني الثالثة والرابعة يفجتتمع كمجلس تأدييب للنظر  - -3

 :هامـةمالحظــات  -هـ 

 اعتبار اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء هيئة نقابية أو تنافس فريقني، فريق يا ميكن بأي حال من األحوال -
دارة العامة ملوظفيها ينالر اإلدارة وآخر حيمي العمال. إن هذه اللجان هي هيئات إشراك املرفق العام واإل

حسن تطبيق النصوص القانونية ، واستعمال السلطة  العموميني يف تسيري مسارهم املهين. وهو إشراك يقصد منه
املسائل يف حملها، أي احلرص على تطبيق املقاييس والضوابط املوضوعية ،  التقديرية اليت منحها املشر  يف بعض

وما إىل ذلك. مث إن هذه اللجان تعمل كوحدة ،دون تفرقة أو متييز بني منتخب ايانطباعية وايارجتال  وايابتعاد عن
املمثلون لإلدارة عليهم مسؤولية محايتها بتطبيق القانون  ومعني فإيا ما نص عليه القانون لراحة(.فاألعضاء

 .حيدث من جتاوز أو احنراف عن تطبيق النصوص واملقاييس وتنبيهها إىل ما ميكن أن

 ...وليس للدفا  عن فئة أو انتماء أو سلك والغرض،لذين انتخبهم املوظفون، إمنا انتخبوا لنفس الغاية واألعضاء ا

 

 

 



 : و خالصــة القـول

وأخحاقية  ة ، مسؤولية قانونيةيالتعيناملتساوية األعضاء ، هي كباقي العهد ايانتخابية أو  إن العهدة باللجان اإلدارية
أن جيتهد يف القيام هبا على أحسن وجه ،متسلحاً مبعرفة القانون أويا ، ومعرفة ، على كل من وقعت على عاتقه 

 منهجا. فهواحلكمة والتأين مسلكا، ومن التوالل و اياطحا  الواسع  أحوال وأوضا  املوظفني ثانيا، ومتخذا من
 .قد تكون مبثابة العني البصرية لإلدارة، والدر  الواقي للموظف يف مهمة استشارية

 

 : صوص القانونية المعتمدةالن

 

القانون  واملتضمن 1966جوان سنة  02املوافق لـ  1386لفر عام 12( املؤرخ يف 66/133األمر رقم ف -1
، السنة الثالثة  1966جوان  08بتاريخ  ( الصادرة46األساسي العام للوظيفة العمومية، اجلريدة الرمسية، العدد ف

1966 . 

، احملدد ياختصاص اللجان املتساوية األعضاء  1966جوان  02ؤرخ يف( امل66/143املرسوم رقم ف -2
 (46وتشكيلها وتنظيمها وعملها، اجلريدة الرمسية ، العدد ف

( 46فالعدد ، الرمسية اجلريدة التأدييب اإلجراء واملتضمن 1966 جوان02 يف املؤرخ( 66/152ف املرسوم -3
 . 1969 لسنة 06/1966/ 02بتاريخ الصادرة

 بكيفيات املتعلق 1982 سبتمرب 11 لـ املوافق 1402 عام القعدة ذي23 يف املؤرخ( 82/302ف رسومامل -4
 . 1982 سنة يف الصادرة ، الرمسية اجلريدة ، الفردية العمل بعحاقات اخلالة األحكامالتشريعية تطبيق

 احملدد 1984 سنة جانفي 14 املوافقلـ 1404 عام الثاين ربيع 11يف املؤرخ( 84/10ف رقم املرسوم -5
 الصادر( 03ف رقم العدد الرمسية، اجلريدة وعملها، وتنظيمها وتشكيلها األعضاء املتساوية اللجان لحاختصاص

 . 1984 جانفي 15 بتاريخ

 



 احملدد 1984 سنة جانفي 14 لـ املوافق 1404 عام الثاين ربيع 11يف املؤرخ( 84/11ف رقم املرسوم -6
 الصادرة( 03ف رقم العدد ، الرمسية اجلريدة ، األعضاء املتساوية اللجان يف وظفنيامل عن تعيينممثلني لكيفيات
 . 1984 جانفي 15 بتاريخ

 و املؤسسات لعمال النموذجي األساسي القانون املتضمن 23/03/1985يف املؤرخ( 85/59فرقم املرسوم -7
 . 1985 مارس 24 بتاريخ الصادرة( 13ف العدد ، الرمسية اجلريدة العمومية، اإلدارات

 األساسي املتضمنالقانون2006 يوليو 15 املوافق 1427 عام مجاديالثانية 19 يف املؤرخ 03-06 األمر -8
 .2006 جويلية16 بتاريخ الصادر 46 العدد ، الرمسية اجلريدة العمومية، للوظيفة

 .1990 األعضاء املتساوية ناللجا وجتديد بإنشاء واملتعلقة 1990 أفريل07 يف املؤرخة( 02فرقم التعليمة -9

 وجلان األعضاء املتساوية اللجان وتسيري بتنظيم واملتعلقة 1984 جوان26 يف املؤرخة( 20ف رقم التعليمة -10
 .1984 الطعن

 أكتوبر 27 بتاريخ واملؤرخ األعضاء املتساوية اللجان وجتديد واملتعلقبإنشاء( 1640/96ف رقم املنشور -11
1996 . 

 واملؤرخ الطعن وجلان األعضاء املتساوية اللجان فبرة ومتديد وجتديد واملتعلقبإنشاء( 67/99ف قمر  املنشور -12
 . 09/02/1999 بتاريخ

 :االعضاء المتساوية اللجنةاالدارية مهام

 أو سلك أو رتب، جمموعة أو رتبة لكل احلالة، حسب األعضاء، املتساوية اإلدارية اللجان تنشأ:  63 املادة
 بالتساوي، اللجان، هذه تتضمن. العمومية واإلدارات املؤسسات لد  تأهيلها مستويات تتساو  حاكأس جمموعة
 من خيتار عنها، ممثل أو مستواها على املوضوعة السلطة وترأسها .املوظفني عن منتخبني وممثلني اإلدارة عن ممثلني
 .اإلدارة بعنوان املعينني األعضاء بني

 .للموظفني املهنية احلياة ختص اليت الفردية املسائل يف األعضاء املتساوية اإلدارية اللجان تستشار:  64 املادة
 .تأدييب وكمجلس ترسيم كلجنة ذلك، على زيادة وجتتمع،



أو  املؤسسات لبعض بالنسبة مؤهل مسؤول كل لـد  وكذا وال وكل وزير كل لـد  طعن جلنة تنشأ:  65 املادة
 السلطة وترأسها .املنتخبني املوظفني وممثلي اإلدارة ممثلي من منالفة اللجان هذه تتكون .العمومية اإلدارات
 يف املوظفني ممثلو وينتخب. اإلدارة بعنـوان املعينيــن األعضــاء بيــن من خيتــار عنها ممثل أو مستواها على املوضوعة
 .الطعن جلان يف ممثليهم بينهم، من األعضاء، املتساوية اإلدارية اللجان

 املتساوية اإلدارية اللجان أعضاء انتخا  بعد( 2ف شهرين أجل يف الطعن جلان تنصب أن جيب:  66 ملادةا
 .األعضاء

 املنصوص والرابعة، الثالثة الدرجتني من التأديبية العقوبات خيص فيما املوظف من الطعن جلان ختطر:  67 املادة
 .األمر هذا من 163 املادة يف عليها

 طرف من األعضاء املتساوية اللجان يف املوظفني متثيل قصد انتخابية عهدة إىل املرشحون ميقد:  68 املادة
 ويف .لحانتخابات ثان دور جير  الناخبني، نصف من أقل املصوتني عدد كان إذا .متثيحا األكثر النقابية املنظمات

 عدد يكن مهما نتخا ايا حينئذ ويصحّ . البرشح شروط يستويف موظف كل يبرشح أن ميكن احلالة، هذه
 .املصوتني

 الذين املوظفني كل ميكن عمومية، إدارة أو مؤسسة لد  متثيل ذات نقابية منظمات توجد يا عندما:  69 املادة
 .األعضاء املتساوية اإلدارية اللجان يانتخا  ترشيحهم يقدموا أن البرشح شروط فيهم تتوفر

 

 

 

 

 

 

 



 .الداخلي القانون

  :اياعضاء تساويةامل ايادارية اللجنة

 األعضاء المتساوية اإلدارية للجنة الداخلي النظام

 التنظيمية النصوص: األول الفصل

 املتضمن و 2006 سنة يوليـو 15 املوافـق 1427 عام الثانية مجادي 19 يف املؤرخ 03-06 رقم األمر مبقتضى
 .العمومية للوظيفة العام األساسي القانون

 املتعلقة القانوينة األحكام تطبيق بكيفيات املتعلق و 11/09/1982 يف خاملؤر  302-82 رقم املرسوم
 .للعمل الفردية بالعحاقات

 الذي 1984 سنة يناير14 املوافق 1404 عام الثاين ربيع 11 يف املؤرخ 84/10 رقم التنفيذي املرسوم مبقتضى
 .عملها و تنظيمها و تشكيلها و األعضاء املتساوية اللجان إختصاص حيدد

 الذي 1984 سنة يناير14 املوافق 1404 عام الثاين ربيع 11 يف املؤرخ 84/11 رقم التنفيذي املرسوم مبقتضى
 .األعضاء املتساوية اللجان يف املوظفني عن ممثلي تعيني كيفيات حيدد

 

 اإلستدعاءات و الجلسات: الثاني الفصل

 

 و اإلداريون أعضائها يسمى و هلا جلسة أول يف رمسيا األعضاء املتساوية اإلدارية اللجنة تنصب: 1 املادة
 .املنتخبون

 فقط؛ الدائمون األعضاء حيضرها و األعضاء املتساوية اإلدارية اللجنة جتتمع: 2 املادة

  .السنة خحال األقل على عاديتني دورتني يف األعضاء املتساوية اإلدارية للجنة الدائمون األعضاء جيتمع: 3 املادة

 .إنعقادها تاريخ من يوما 15 قبل للجلسة املقبرح األعمال جدول يتضمن كتايب إستدعاء يرسل: 4 املادة



 اإلستثنائية الدورات أما رئيسها، طرف من العادية للدورات األعضاء املتساوية اإلدارية اللجنة تستدعى:5 املادة
 .األقل على الدائمني أعضاءها ثـلـث من كتايب بطلب أو رئيسها طرف من بإستدعاء فتتم

 عقد يتم و الرئيس إىل اإلستثنائية اجللسة لعقد األعضـاء املتساوية اإلدارية اللجنة أعضـاء طلب يرسل:6 املادة
 .ساعة أربعني و مثانية إىل املدة تقليص ميكن اإلستعجال حالة يف أنه غري املوالية أيام الثمانية خحال اجللسة

 لتاريخ السابق األسبو  خحال كتابيا الرئيس إشعار احلضور عليهم عذريت الذين الدائمني األعضاء على: 7 املادة
 .اجللسة إنعقاد

 أو األمد طويلة عطلة أو استقالة أو وفاة بسبب اللجنة يف الدائمني األعضاء أحد عضوية إنقطعت إذا: 8 املادة
 فيه تتوفر يا ألبح أو لها،أج من أنتخب أو عنّي  اليت املهام به تنتهي آخر سبب أي أو اإلستيدا  على إحالته
 .الّلجنة هلذه املنشئ املقرر يف البرتيب حسب مكانه دائما عضوا اإلضايف خلفه يعنّي  عضوا يكون حىت الشروط

 .القاهرة املرضية،القوة العطلة:إثبات حالة يف إيا الدائمني األعضاء غيابات تقبل يا: 9 املادة

 متتالية غيابات( 3ف ثحاثة حالة يف األعضاء موافقة بعد لإلقصاء اللجنة أعضاء من عضو أي يتعرض: 10 املادة
 .مربر عذر بدون

 المحاضر و األعمال جدول: الثالث الفصل

 

 .أعضاءها ثلثي بأغلبية اجللسة أعمال جدول على املصادقة تتم: 11 املادة

 تعيني ميكن كما األعضاء اويةاملتس اإلدارية اللجنة يف عضو غري موظفا للجلسات كاتبا اإلدارة تعني:12 املادة
 .مساعد كاتب مبهام للقيام املوظفني مثلي من عضو

 احلركة أثناء الفائضني املوظفني قوائم تعد و اللجنة أعمال و جلسات لسري الحازمة الوثائق كل حتضر: 13 املادة
 .التنقلية

 كل إثر اجللسات حماضر فيه  تدون ءاألعضا املتساوية اإلدارية اللجنة ملداويات خاص مرقم سجل يعد:14 املادة
 .اللجنة أعضاء مجيع طرف من احملاضر توقع و جلسة



 14 و 13 املادتني يف عليها املنصـوص الوثائـق توفر عـدم حالة يف آخر إشعـار إىل اجللسة تعلق: 15 املادة
 .أعحاه املذكورين

 

 الـمـــداوالت: الرابع الفصل

 

 املنصوص عملها و تشكيلها بقواعد إلتزمت إذا إيا األعضاء املتساوية اإلدارية ةاللجن مداويات تصح يا:16 املادة
 .الداخلي النظام هذا يف و التنظيمية النصوص يف عليها

 القانوين النصا  توفر عدم حالة يف و أعضاءها، أربا  ثحاثة حبضور إيا اللجنة مداويات تصح يا:17 املادة
 .املوالية أيام  الثمانية خحال اللجنة أعضاء جديد من يستدعى

 بأقدم يستخلف حضوره تعذر حالة يف و البربية، مدير األعضاء املتساوية اإلدارية اللجنة جلسات يرأس:18 املادة
 .الرئيس لحاحيات نفس له تكون و اإلدارة ثليممل بالنسبة رتبة أعلى يف عضو

 .أحدمها حضور اريخت إىل تؤجل مستخلفه و اللجنة رئيس حضور تعذر إذا: 19 املادة

 الوثائق كذا و باملداويات يتعلق فيما الكاملة بالسرية األعضاء املتساوية اإلدارية اللجنة أعضاء يلتزم:20 املادة
 .عضويتهم حبكم طالعوها أو عليها حتصلوا اليت

 و الوقائع مجيع صخبصو  املهين الّسر بإحبرام يلتزموا أن األعضاء املتساوية الّلجان أعضاء على جيب: 21 املادة
 .عضويتهم حبكم عليها يطلعون اليت الوثائق

 على زيادة األعضاء املتساوية اللجان من إبعادهم عليها يبرتب 21 الـمادة ألحكام خمالفة كل: 22 املادة
 .به املعمول للتنظيم طبقا عليهم تسلط أن ميكن اليت التأديبية العقوبات

 بالسرية، اإللتزام عدم حالة يف البسيطة األغلبية موافقة بعد لجنةال أعضاء من عضو أي يتعرض:23 املادة
 .هبا العمل اجلاري النصوص وفق ضده تأديبية عقوبات إختاذ إىل باإلضافة



 اإلجتما  حضور األخري هلذا ميكن يا اللجنة أعضاء بأحد خالة للمناقشة املطروحة املسالة كانت إذا:24 املادة
 .اجللسة مدة طيلة مبستخلفه يعوض أن باألمر للمعين ميكن ذلك مع متاشيا و املداولة، و

 يوفق مل إذا و ألعضائها، البسيطة األغلبية موافقة بعد األعضاء املتساوية اإلدارية اللجنة قرارات تصدر:25 املادة
 كل فيه كيشار  الذي السري باإلقبرا  يكون و اإلنتخا  إىل يلجأون املعروضة املسائل يف التشاور يف األعضاء
 .األعضاء

 من 14 املادة لنص طبقا التأديبية احلايات يف مرجحا الرئيس لوت يكون األلوات تعادل حالة يف: 26 املادة
 تتخذ حيث عملها و تنظيمها و تشكيلها و األعضاء املتساوية اللجان إختصاص حيدد الذي 10-84 املرسوم
 .املقبرحة العقوبة من مباشرة أقل عقوبة

 

 .علنية ليست األعضاء املتساوية اإلدارية اللجنة جلسات: 27 املادة

 

 الصـالحيـات و المهـام: الخامس الفصل

 

 و األعضاء املتساوية اإلدارية اللجنة مبداويات املتعلقة التنظيمية اإلجراءات تطبيق على الرئيس يسهر:28 املادة
 اجللسات؛ خحال املناقشات سري حسن

 و الوسائل كل حيضـر لذا لحاجتماعات، املادي بالتنظيم رئيسها مسئولية حتت نةاللج كاتب يكلف: 29 املادة
 كل توفري اإلدارة فعلى اجللسة حمضر حترير كذا و األعمال جدول يف املطروحة املسائل لدراسة اخلالة العنالر
 عمله؛ سري حلسن الضرورية الوسائل

 .اتبالك مساعدة هو للجنة املساعد الكاتب مهمة: 30 املادة

 و اللجنة إجتما  تاريخ من أسبوعني قبل عضو كل إىل يرسل و األعمال جدول حيدد اجللسة رئيس: 31 املادة
 .اإلستثنائية احلالة يف( 08ف أيام مثانية إىل املدة هذه ختفظ



 إستشارية هاآراؤ  تعد و الفردي الطابع ذات املسائل مجيع يف األعضاء املتساوية اإلدارية اللجنة تتداول: 32 املادة
 رأي يصبح اليت الشخصية األغراض بإستثناء اإلستيدا  على التدريب؛اإلحالة فبرة إهناء أو متديد:التالية املسائل يف

 .إلزاميا فيها اللجنة

 و العادية املوظفني نقل حركات: التالية املسائل كل يف اللجنة آلراء اإللزامي الطابع يكتسي: 33 املادة
 املوافقة رفض الدرجة؛ يف البرقية الرتبة؛ يف البرقية.املعين املوظف عليه يعبرض الذي التلقائي  التكميلية؛اإلنتدا

 .اإلستقالة على

 .الرابعة و الثالثة الدرجة من العقوبات

 يتعلق ما خصولا و مهامها، ضمن تدخل اليت الوثائق كل على اإلطحا  اللجنة ألعضاء حيق:34 املادة
 إلدارها؛ قبل عليها املوافقة و شغلها حتديد آلية و الشغور توقعةامل و الشاغرة باملنالب

 :إجبارية تعترب اليت اآلتية احلايات يف إياّ  استشارة األعضاء املتساوية اللجان هبا تدىل اليت اآلراء تعد: 35 املادة
 على اإلحالة الرتبة؛ أو الدرجة يف لبرقية ياستقالة؛ قبويا رفض الثانية؛ الدرجة من عقوبة التلقائي؛ ايانتدا 
 .الدرجة يف التنزيل التقاعد؛

 حسب احملددة اآلجال يف األعضاء املتساوية اإلدارية اللجنة جلسة إنعقاد بتاريخ باألمر املعين يبلغ:36 املادة
 العمومية، للوظيفة العام األساسي القانون املتضمن 15/07/2006 يف املؤرخ 03-06 األمر من 167 املادة
 .شهود تقدمي أو عنه يدافع بشخص يستعني أن له كنمي كما

 أي إدخال األعضاء من بطلب أو للرئيس ميكن علنية ليست األعضاء املتساوية اللجان اجتماعات: 37 املادة
 اللجنة؛ أمام املطروحة القضية حول توضيحات يقدم أن ميكن شخص

 القانونية اآلجال يف و اجللسة إنعقاد قبل باألمر لمعينل التأدييب امللف على املوظفني جلنة أعضاء يطلع: 38 املادة
 .الداخلي النظام هذا ضمن احملددة

 اللجنة ألعضاء تسلم للملف املكونة الوثائق كل و احملاضر و اياستجوابات و التقارير املتضمن امللف: 39 املادة
 .اياجتما  إنعقاد من أيام( 08ف مثانية قبل عليها لإلطحا 

 



 يبقى أن ميكن و األكثر على شهرين آجال يف موقوف موظف أي قضية تدرس أن جيب اللجنة إنّ : 40 املادة
 املدة تتعد  أن دون القضية لتوضيح حتضر مل اليت الشهود أو الوثائق بعض تقدمي أو التحقيق إلكتمال موقوف
 .األعضاء أغلبية أو الرئيس من بطلب هذا و اإلجتما  تاريخ من واحد شهر

 بإمكانه أنه توضيح وجب التأديبية اللجنة أمام لحامتثال استدعائه عند العمل عن موقوف موظف أي: 41 املادة
 .اجللسة يوم ملفه على اإلطحا  وميكنه عليها مصادق و مكتوبة شهادات أو حمامى أو شهود إحضار

 كل فيه يشبرك و األيدي برفع أو األعضاء من بطلب السري باياقبرا  يكون فإنه اإلنتخا  وقع إذا: 42 املادة
 العفوية تكون اليت التأديبية احلايات يف عدا ما مرجعا الرئيس لوت يكون األلوات تعادل حالة يف و األعضاء
 املقبرحة؛ العقوبة عن مباشرة تقل املتخذة

 علوماتامل يف نقص أو الغموض إلكتنافها املسألة دراسة تأجيل املوظفني جلنة أعضاء أحد رأ  إذا: 43 املادة
 .األمر يف للتحقيق جلنة تشكل

 يكون أن على املنتخبني من إثنان و اإلدارة ميثحان إثنان أعضاء، أربعة من التحقيق جلنة تتشكل: 45 املادة
 اجللسة؛ يف شاركوا قد األربعة

 .مقررها و رئيسها التحقيق جلنة تعني: 46 املادة

 .لتشكيلها املوالية أيام الثمانية خحال خحالتها و تقريها التحقيق جلنة تقدم: 47 املادة

 .اللجنة أعضاء أحد من بإقبراح جديدة نقاط إضافة ميكن و اجللسة أعمال جدول الرئيس حيدد: 48 املادة

 األعضاء طرف من املسألة نفس يف تناقش أن اللجنة أشغال لتسهيل و املستطا  إطار يف يستحسن: 49 املادة
 .لبدايةا منذ امللف على إطلعوا الذين

 .النهائي القضائي القرار لدور غاية إىل اإلجتما  عن اللجنة متتنع للموظفني القضائية املتابعة حالة يف: 50 املادة

 ختامية أحكام: السابع الفصل

 اإلدارية اللجنة أعضاء كل على يوز  و املداويات بسجل الداخلي النظام هذا من نسخة تلحق: 51 املادة
 .اإلضافيني و الدائمني األعضاء املتساوية



 .التأديبية العقوبات في الطعن حق

  ..تأديبية كمجالس انعقادها عند..األعضاء املتساوية اللجان قرارات يف الطعن إجراءات

 وبركاته تعاىل اهلل ورمحة عليكم السحام

 ..الفضليات زميحايت..األفاضل زمحائي

 على التعسفية اإلحايات وكثرة.. سلكنا ضد املكرس الظلم لىع بناءا جاء الذي املتواضع اجملهود هذا لك أقدم
 ..اإلدارة يد يف انتقام أداة األخرية هذه فأضحت..التأديبية اجملالس

 جبهل ياعذر" ألنه ثانيا والقانونية التشريعية بالنصوص وملمني..أويا حق ألحا  كنا إذا..ذلك هلم يتسىن ولن
 ..التعبري لح إن" للمؤسسة القانونية املرجعية" هم قتصاديةاإل املصاحل موظفي إن مث"..  القانون

 وغري هنائية قرارات هي..تأديبية كمجالس انعقادها عند األعضاء املتساوية اللجان قرارات أن يعتقد منا والكثري
 تدرس يتال"  للطعون الويائية اللجنة" أمام الطعن يف حقهم استعمال دون القرارات هلذه فيستجيبون..للطعن قابلة
 بالقبول فيها تفصل أمامها تقدم اليت الطعون وأغلبية..القانونية اإلجراءات وسحامة املتخذ والقرار التأدييب امللف
 غالبية أن على يدل فإنه شيء على دل إن وهذا..القانونية لإلجراءات احبرامه لعدم التأدييب اجمللس قرار وإلغاء
 يف – فيصبحون..اإلطار هذا يف مهامهم حتكم اليت القانونية النصوص نجيهلو  األعضاء املتساوية اللجان أعضاء
 حىت أو شاهدين يكونوا املوظفني ممثليهم مع وقوفهم وعكس..اإلدارة يد يف بطش آداة – أمرهم من غفلة

 ..التأديبية القرارات هذه على مصادقني

 للقرار واملوضوعية الشكلية اإلجراءات بكل ملما يكون أن عليه يتوجب التأدييب اجمللس أمام املوظف إحالة وعند
 ..- اإلجراءات هلذه اللجنة خمالفة حال يف– وقانوين مؤسس طعن إجراء من يتمكن كي..اجمللس وسري التأدييب

 

 

 

 



 :التالية القانونية اإلجراءات معرفة توجب الويائية الطعن جلنة أمام الطعن هذا ألمهية ونظرا

 : تأديبية عقوبة بإنزال األعضاء املتساوية اللجنة عن رالصاد القرار يف الطعن إجراءات

  :يلي مبا القيام تأديبية عقوبة عليه إنزال مت الذي املوظف على يتوجب

 نصت ما وهذا القرار تبليغ تاريخ من ابتداءا واحد شهر أجل يف الويائية الطعن جلنة أمام طعن- بتظلم القيام:أويا
 عند الطعن وهذا- 15/07/2006 يف املؤرخ 06/03 رقم العمومية الوظيفة قانون من 67و175 املادتني عليه
 - منا الكثريين على ماخيفى وهذا.. فيه الفصل غاية إىل التأديبية العقوبة تنفيذ يوقف تقدميه

ــب ما: ثانيا ـــوجـ ــه يــت ــابتـ ــ ـــن هذا يف كتـ ــ  :الطـــعـ

 ..ومضمونه شكله حيث من سليما يكون أن يتوجب مؤسسا يكون كي الطعن

 :الشــكل حيث من القرار يف الطعن

  :التالية النقاط حيث من وهذا

 رمسي تبليغ مبوجب التأدييب اجمللس أمام باملثول اخلاص باإلستدعاء تبليغه مت إن املوظف فيه يتحر : التبليغ-1
 الولول؟؟ مضمنة برسالة ربيدال طريق عن يوما 15 قبل يرسل أن توجب واليت 168 املادة عليه تنص حسبما

  الشكل حيث من الطعن نقاط أوىل فهذه..  العادي الربيد أو الفاكس عرب إرساله مت أو شفويا التبليغ كان فإذا

 انعقاد من يوما 15 قبل ملفه على اإلطحا  من الطاعن متكني مت هل: التأدييب امللف على اإلطحا  حق-2
 ..العمومي؟؟ الوظيف قانون من 167 ةاملاد عليه مانصت حسب التأديب جملس

  الشكل حيث من الطعن من الثانية النقطة فهذه ذلك يتم مل إذا

 حسبما ؟؟ الشهود وتقدمي حمامي أو مبدافع اإلستعانة حق من ومتكينه الطاعن إعحام مت هل:الدفا  حق -3
 ..العمومي؟؟ الوظيف قانون من 169 املادة عليه نصت

  .. الشكل حيث من للطعن الثالثة لنقطةا فهذه ذلك يتم مل إذا



 إلدار من أيام 8 أجل يف كتايب بقرار التأديبية العقوبة بقرار الطاعن تبليغ مت هل:التأديبية العقوبة بقرار التبليغ-4
 ..العمومي؟؟ الوظيف قانون من 172 املادة عليه نصت حسبما العقوبة

  ..الشكل حيث من للطعن ةالرابع النقطة فهي الطريقة هبذه ذلك يتم مل إذا

 من أربا  بثحاثة احملدد القانوين للنصا  وفقا اللجنة انعقدت هل:األعضاء املتساوية اللجنة تشكيلة -5
 ..احلاضرين؟؟ األعضاء أغلبية طرف من املصادقة مبوجب التأديبية العقوبة يف الفصل مت أعضائها؟؟وهل

  الشكل حيث من للطعن اخلامسة النقطة فهذه ذلك يتم مل إذا

 : 15/07/2006 يف املؤرخ 06/03 رقم العمومية الوظيفة لقانون التنظيمية النصوص لدور عدم-6

 وتنظيمها وتشكيلها األعضاء املتساوية اللجان اختصالات أن على القانون هذا من 73 املادة نصت فقد
 تصدر مل 2006 يف القانون هذا لدور ومنذ..التنظيم طريق عن يكون النموذجي الداخلي ونظامها وسريها
  ..إجراءاهتا بطحان قانونا مايعين وهو..األعضاء املتساوية اللجان لعمل املنظمة النصوص

 

ــوع حيث من القرار في الطعن   :الموضـــ

 حيدد الذي العمومية الوظيفة قانون من الثالث الفصل مبقتضى جاء املوظف حق يف لدر الذي القرار أن دام ما
 قامت املواد فهذه(..4،3،2،1الدرجة من أخطاءف يليها وما 177 املواد عليها نصت واليت.. هنيةامل األخطاء
 ..احلصر سبيل على املهنية األخطاء بذكر

 ومع حالته مع مطابقتها ومد  املواد هذه يف عليها املنصوص احلايات من التأكد الطاعن على إذن فيتوجب
 ..التأديبية العقوبات حتدد اليت 163 املادة نص مع تتوافق كانت إن عليه املسلطة العقوبة

 

 

 



ــــــال ــــ ــــ ــــ ــــ ــثـ ـــ ــــ  :مـــ

 :بدراستها ونقوم – التأديبية القرارات غالبية يف تكون اليت وهي – اإلجباري النقل عقوبة نأخذ

 بنص حمددة مهنية أخطاء ا ارتك حالة يف تكون وهي الثالثة الدرجة من تأديبية عقوبة هي اإلجباري النقل عقوبة
 :وهي 180 املادة

 .اإلدارية للوثائق قانوين غري حتويل -1"

 .مهامه تأدية خحال تقدميها واجبه من اليت املهين الطابع ذات املعلومات إخفاء -2

 مقبول مربر دون بالوظيفة املرتبطة املهام تأدية إطار يف السلمية السلطة تعليمات تنفيذ رفض-3

  املهنية األسرار إفشاء حماولة أو إفشاء-4

 " .املصلحة عن خارجة ألغراض أو شخصية ألغراض اإلدارة أمحاك أو جتهيزات إستعمال-5

 قانونية دراسة أعحاه 180 املادة نص يف عليها املعتمد النقاط بدراسة ونقوم القرار موضو  يف الطعن يتوجب هنا
 ..القانوين تأسيسها عدم ونبني

 النقل وهي الثالثة الدرجة من عقوبتهم كانت التأدييب اجمللس على إحالتهم مت الذين ئنازمحا بعض أن ومبا
 السلطة تعليمات تنفيذ رفض" وهي 180 املادة من الثالثة الفقرة على ترتكز هنا فاإلدارة..أسلفنا كما اإلجباري
 " السلمية

ــوم ـــذه يف بالطـــعن نقـ  :مايلي وفق النقطة هـ

  :السلمية السلطة تعليمات نفيذت رفض خبصوص-أ

 ..رمسي إضرا  إطار يف كانوا التأدييب اجمللس على إحالتهم عند األخرية اآلونة يف زمحائنا أغلبية أن ومبا

 وهذا - وإشعاراهتا اإلضرا  بيانات إرفاق ضرورة مع- رمسي إضرا  يف كان الطاعن أن إىل هنا اإلشارة فيجب
 القانون عليه نص ما ،وهذا 57 مادته يف 2002 لسنة اجلزائري الدستور مبوجب ومكرس للموظف خمول احلق



 عليه نص كما اإلضرا ، حق وممارسة وتسويتها العمل يف اجلماعية النزاعات من بالوقاية املتعلق 90/02 رقم
  36 رقم مادته يف 06/03 رقم العمومية الوظيفة قانون

 ماجاء بتفنيد ويقوم..اخلدمة من األدىن احلد بضمان قام وأنه ليةالفع الوقائع إىل يشري أن الطاعن على جيب كما
 إحالته يف سببا كان الذي هو ضده تقرير بتحرير مؤسسة مدير قيام مثحا – ضده املرفو  التقرير يف ادعاءات من
  ..القانوين سللتأسي وافتقارها األدلة غيا  لعدم هلا قانوين مربر يايوجد املزاعم هذه وأن – التأدييب اجمللس على

  :180 املادة نص يف املذكورة الباقية احلايات خبصوص- 

 القانوين التأسيس إىل افتقادها ما إىل واإلشارة بتفنيدها كذلك نقوم احلايات هذه من حالة على اإلستناد مت إذا
  ..التأدييب جمللسا على اإلحالة تقرير مع شهود شهادة إرفاق أو ثبوتية وثائق من يربرها أو مايثبتها ويايوجد

 :اإلجباري النقل عقوبة إنزال ومت 180 املادة نص حايات من حالة ويا توجد مل إذا -ج

 إىل هنا فنشري..اإلجباري بالنقل تأدييب قرار إنزال عند 180 املادة نص يف واردة غري حايات على األستناد مت إذا
 باطل فهو وبالتايل الثالثة الدرجة من املهنية األخطاء دحتد اليت 180 املادة لنص خمالفا جاء التأدييب القرار أن

  ..قانونا

 وخمالف باطل حقه يف الصادر القرار هذا وأن.. وسلوكه سريته بشرح الطاعن يقوم أن احملبذ من األخري يف أنه كما
  ..عمله ملنصب رجاعهوإ التأديبية العقوبة وإلغاء إبطاله الطعن جلنة من ويلتمس القانوين للتأسيس ويفتقر للقانون

 

 

 

 

 

 



ـــة ــــ ــــ ــــ ـــالصـــ ــــ ــــ  :الخـــــ

 يف الطعن بإجراءات يقوموا أن التأديبية اجملالس على جورا واحملالني املظلومني زمحائي أحث..املوضو  هلذا خحالة
 اللجوء دون حقه اعنالط يسبرجع فقد..أعحاه سردها مت اليت واملوضوعية الشكلية لألوضا  وفقا التأديبية القرارات

 ..القضاء إىل

 طريق عن حقه يسبرجع مل إذا- اإلداري القضاء إىل اللجوء بعدها ميكنه اإلداري الطعن طريقة استنفاذ وبعد
  – الطعن

 : اإلداري القضاء أمام التقاضي إجراءات معرفة عليه وهنا

 ملديرية القانوين واملمثل األعضاء املتساوية للجنة رئيسا بصفته– البربية مدير قرار ضد اإللغاء دعو  رفع يتوجب
 :التالية الشروط استيفاء بعد وهذا - القضاء أمام البربية

 التظلم وهذا..األعضاء املتساوية اللجنة لدورقرار تاريخ أجلشهرينمن البربيةيف ملديرية تظلمكتايب تقدمي -1
 .. مضمنة برسالة يدالرب  طريق عن مرسحا أو..باإلستحام عليه يكومنؤشرا أن يتوجب

 أمام القضائي الطعن إضافيينلرفع أجلشهرين لك رفضهامينح أو اإلدارة الشهرينوسكوت أجل انتهاء حالة يف-2
 تظلمحسب إجراء دون مباشرة اإلدارية اللجوءللمحكمة ميكن كما إ.م.إ.ق من 830 املادة.. احملكمةاإلدارية

 أشهراملادة 4 ظرف يف الدعو  ترفع أن على.. جوازيا التظلم جعل ذيال اجلديد املدنيةواإلدارية اإلجراءات قانون
 ..ا.م.ا.ق من 826

ـــــالحظـــة   :مـــ

 القيام عن املوظف يستغين..املوضو  بداية يف سرده مت كما للطعن الويائية اللجنة أمام بالطعن القيام حالة يف
 حقه سقط وإيا القضائية الدعو  هذه رفع دون متر أشهر األربعة مدة ويايبرك للقضاء مباشرة ويلجأ.. بالتظلم
 ..فيها

 ..826 املادة حسب وجويب األمر هذا ألن اإلدارية احملكمة أمام مبحام اإلستعانة جيب-3



 دعو  يرفع للمد  أجاز املشر  أن هنا فأقول.. تطول قد التقاضي إجراءات أن الكرام إلخوتنا تبدو وقد
 919من للمواد طبقا وهذا العادية اإلدارية القضية موضو  يف الفصل غاية ىلإ البربية مدير قرار لوقف استعجالية

 .. واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون من922 إىل

 

 ..ظاملينا على وينصرنا حقوقنا من ميكننا وأن سندنا يكون أن وجل عز اهلل أسأل وأخريا

 

 حيق يا واليت العمومي الوظيف قانون مبوجب إداريا يهاف الطعن حيق واليت..التأديبية العقوبات أنوا  يف أكثر توضيح
 اإلداري؟؟ والتظلم الويائية الطعون جلنة أمام الطعن بني الفرق وما..الطعن؟؟ فيها

 مادته يف 15/07/2006 يف املؤرخ 06/03 رقم العمومية الوظيفة لقانون طبقا التأديبية العقوبات أن نعلم كما
 ..درجات أربعة هي 163

 :والثانية األوىل الدرجتني من عقوباتال

 أيام ثحاثة إىل يوم من العمل من الكتايب،التوبيخ،التوقيف التنبيه،اإلنذارف والثانية األوىل الدرجتني من فالعقوبات
 الطعن وياحيق..األعضاء املتساوية اللجنة إىل اللجوء دون البربية مدير بإلدارها يقوم( التأهيل قائمة من والشطب

 ..165 املادة نص أنظر..الويائية الطعن جلنة أمام افيه

 والثانية؟؟ األوىل الدرجتني من عقوبة إنزال عند به القيام املوظف على جيب ما

 فعليه..4و3 الدرجة من العقوبتني يف إيا النظر يف ياختتص اليت الويائية الطعون جلنة أمام الطعن له ياحيق أنه مبا
 دعو  لرفع اإلداري القضاء إىل مباشرة اللجوء أو..جوازي هو التظلم وهذا..البربية رمدي أمام تظلم تقدمي إذن

 ..البربية مدير قرار ضد اإللغاء

 :والرابعة الثالثة الدرجتني من العقوبات

 



 درجتني،النقل إىل درجة من أيام،التنزيل8 إىل4 من العمل من التوقيفف والرابعة الثالثة الدرجتني من والعقوبات
 املتساوية اللجنة رأي أخذ بعد إجباريا البربية مديرية تتخذها(..مباشرة،التسريح السفلى الرتبة إىل إلجباري،التنزيلا

 القيام 175 و 67 املادتني نص على بناءا للموظف حيق وهنا..165 املادة..تأدييب كمجلس اجملتمعة األعضاء
 ..القرار تبليغ تاريخ نم شهر أقصاه أجل يف الويائية الطعون جلنة أمام بطعن

 والرابعة؟؟ الثالثة الدرجتني من عقوبة إنزال عند به القيام املوظف على جيب ما

 الطعن وهذا..التأديبية العقوبة إلدار من شهر أجل يف الويائية الطعون جلنة أمام بطعن القيام أويا عليه يتوجب
 القرار إبطال الطعن للجنة وميكن..اإلداري لقضاءا إىل اللجوء قبل إجباري وهو..القضائي التظلم عن خيتلف
 ..اإلداري القضاء إىل اللجوء إىل املوظف حاجة دون التأدييب

 بعدها اللجوء ميكنه هنا لصاحله الطعن يف يفصل مل وإذا..إجراء أي قبل به القيام املوظف على يتوجب وبالتايل
 ..اإلداري للقضاء

 ..الطعن هذا يف الفصل غاية إىل منصبه يف املوظف ويبقى التأدييب لقرارا تنفيذ يوقف ألنه مهم الطعن وهذا

 من العقوبة على كذلك تسري واليت منوذجا 3 الدرجة من العقوبة وأخذت أعحاه املوضو  بتحرير قمت وقد
 مجيع بشرح قمت كما..به املوظف قيام ووجو  الويائية الطعن جلنة أمام الطعن أمهية لتبيان..4 الدرجة

 اللجوء دون القانون بقوة التأدييب القرار إبطال من الطاعن يتمكن حىت الطعن هلذا واملوضوعية الشكلية إلجراءاتا
 ..القضاء إىل

 :مهمة مـــالحظة

 باملسائل يتعلق فيما استشارية كلجان كذلك بل فقط تأديبية كمجالس تنعقد يا األعضاء املتساوية اللجان
 العمومي الوظيف قانون من 64 املادة لنص طبقا وهذا وغريها..نقل،البرسيم،الت كحركة للموظف املهنية
 إحد  من املتضرر للموظف ميكن وهنا..الويائية الطعن جلنة أمام للطعن قابلة غري كذلك هي وقراراهتا..دائما
 ..اإلداري القضاء إىل مباشرة يلجأ أو البربية مدير إىل بتظلم يتقدم أن..القرارات هذه

 

 



ـــةوخــ ــ ــحالـ ــــول ــ ــ  :القـ

 من العديد حالة على يسري ما وهو 4و3 الدرجتني من العقوبات يف إيا يايكون أعحاه إليه املشار الطعن
 ..اإلداري القضاء إىل اللجوء قبل إجباري وهو..اإلخوة

 2و1 الدرجتني من عقوبة حال يف املوظف طرف من إليه اللجوء ميكن الذي جوازيا يعد الذي التظلم عكس وهو
 ..وغريها التنقل حركة مسائل يف األعضاء املتساوية اللجنة استشارة بعد لادر قرار يف حىت أو

 ألن..الشهر أجل تضييع وعدم الطعن إىل اللجوء 4و3 الدرجة من تأديبية عقوبة من متضرر أي أنصح وبالتايل
 رفض بطلب اجلوابية مذكرهتا يف اإلدارة قامت إذا وخالة..به يقم مل إن اإلداري القضاء أمام سبرفض دعواه
 العمومي الوظيف قانون من 175و67 املادتني يف عليها املنصوص الطعن إجراءات احبرام لعدم شكحا الدعو 
 ..سواها دون 4و3 الدرجة من بعقوبة يتعلق األمر ألن

 ..وشكرا

 :املوظف على 4 أو3 درجةال من عقوبة إنزال عند للطعون الويائية اللجنة أمام لطعن منوذج

 ................:(ةف السيد

 .......مبؤسسة املوظف

 .................:العنوان

 الويائية الطعون يف للبث اجملتمعني اللجنة وأعضاء الرئيس السيد إىل

 ..........بتاريخ......لوياية البربية مدير عن الصادر....رقم القرار يف طعن:املوضو 

 األمر من 175و 67 املادتني أحكام على بناءا سيادتكم وقار أمام يتقدم أن الطاعن يتشرف لطعنا هذا مبوجب
 التأدييب القرار يف الطعن أجل من العمومية الوظيفة قانون واملتضمن 15/07/2006 يف املؤرخ 06/03 رقم

 من تأديبية عقوبة إنزال ملتضمنوا.......... بتاريخ.........رقم حتت........لوياية البربية مديرية عن الصادر
 :تقصيها اآليت القانونية واحلقائق الوقائع ساردا -(  التأدييب القرار من نسخةف 01 رقم وثيقة–( 4أو3ف الدرجة

 



 : الشكل حيث من القرار يف الطعن

 تنص حسبما يرمس تبليغ مبوجب التأدييب اجمللس أمام باملثول اخلاص باإلستدعاء تبليغه يتم مل الطاعن أن حيث-
 ، الولول مضمنة برسالة الربيد طريق عن يوما 15 قبل يرسل أن فحواها يف توجب واليت 168 املادة عليه

 مما( .. يوما 15 آجال حيبرم مل أو العادي الربيد أو الفاكس عرب إرساله مت أو شفويا كانف باإلستدعاء فالتبليغ
 - ( اإلستدعاء من نسخةف 02 رقم وثيقة–. .الشكل حيث من التأدييب القرار إبطال معه يتعني

 التأديب جملس انعقاد من يوما 15 قبل ملفه على اإلطحا  من الطاعن متكني يتم مل ذلك، عن وفضحا حيث-
 اإلستعانة حق من ومتكينه إعحامه يتم مل كما.. العمومي الوظيف قانون من 167 املادة عليه مانصت حسب
 معه يتعني مما..-العمومي الوظيف قانون من 169 املادة عليه نصت حسبما - الشهود وتقدمي حمامي أو مبدافع
 . شكحا التأدييب القرار إبطال كذلك

 إلدار من أيام 8 أجل يف كتايب بقرار التأديبية العقوبة بقرار الطاعن تبليغ يتم ،مل ذلك عن وناهيك حيث-
 جتتمع ملف األعضاء املتساوية اللجنة أن ،كما موميةالع الوظيفة قانون من 172 املادة عليه نصت حسبما العقوبة
 طرف من املصادقة مبوجب التأديبية العقوبة يف الفصل مت أو أعضائها من أربا  بثحاثة احملدد القانوين للنصا  وفقا
 .شكحا التأدييب القرار إبطال جمددا معه يتعني مما ،(  احلاضرين األعضاء أغلبية

 يف املؤرخ 06/03 رقم العمومية الوظيفة لقانون التنظيمية النصوص لدور آخر،فعدم لعيد وعلى حيث-
 اللجان اختصالات أن فحواها ضمن جاء اليت القانون هذا من 73 املادة لنص طبقا 15/07/2006

 لدور ومنذ..التنظيم طريق عن يكون النموذجي الداخلي ونظامها وسريها وتنظيمها وتشكيلها األعضاء املتساوية
 بطحان قانونا معه يتعني مما..األعضاء املتساوية اللجان لعمل املنظمة النصوص تصدر مل 2006 يف قانونال هذا

 ..ضده املطعون القرار ومنها إجراءاهتا

 :املوضو  حيث من القرار يف الطعن

 عقوبة تضمنةوامل الثالثة الدرجة منف تأديبية عقوبة بإنزال والقاضي الطاعن حق يف الصادر الذي القرار أن حيث-
 املهنية األخطاء حددت واليت العمومية الوظيفة قانون من 180 املادة أحكام على بناءا جاءا(  اإلجباري النقل
 :يلي ملا وفقا احلصر سبيل على

 



 .اإلدارية للوثائق قانوين غري حتويل -1 "

 .امهمه تأدية خحال تقدميها واجبه من اليت املهين الطابع ذات املعلومات إخفاء -2

 مقبول مربر دون بالوظيفة املرتبطة املهام تأدية إطار يف السلمية السلطة تعليمات تنفيذ رفض-3

 املهنية األسرار إفشاء حماولة أو إفشاء-4

 " .املصلحة عن خارجة ألغراض أو شخصية ألغراض اإلدارة أمحاك أو جتهيزات إستعمال-5

 03 رقم وثيقة–............ مؤسسة مدير طرف من الصادر التأدييب اجمللس على اإلحالة تقرير على وبناءا
 املزاعم فإن(  املوظف ملف يف الطعن جلنة عليه ستتطلع حال كل على فهو ميكن مل وإذا املدير تقرير من نسخةف

 .القانوين التأسيس إىل وتفتقر احلقيقة من منالا ياجتد فيها الواردة

 180 املادة من 3 الفقرة على بناءا السلمية السلطة تعليمات فيذتن رفض على استند اإلحالة تقرير أن حيث-
 اإلضرا  بيانات من نسخةف 04 رقم وثيقة– رمسي إضرا  يف كان الطاعن ألن الواقع مع مايتناىف وهو

 نص ما ،وهذا 57 مادته يف 2002 لسنة اجلزائري الدستور مبوجب مكرس اإلضرا  يف واحلق -( وإشعاراهتا
 كما اإلضرا ، حق وممارسة وتسويتها العمل يف اجلماعية النزاعات من بالوقاية املتعلق 90/02 رقم القانون عليه
 احلد بضمان قام الطاعن أن على فضحا ، 36 رقم مادته يف 06/03 رقم العمومية الوظيفة قانون عليه نص
 رفض معه يتعني مما..-(  لكذ تثبت حماسبية أو إدارية وثائق إضافة ميكنف 05 رقم وثيقة- اخلدمة من األدىن
 للتأسيس يافتقاره ضده املطعون القرار وإبطال األدلة غيا  لعدم هلا قانوين مربر هلا يايوجد اليت املزاعم هذه

 ..القانوين

 مدير طرف من اإلحالة تقرير على بناءا ضده املطعون القرار استناد فإن ذلك عن وفضحا حيث-
 من تأديبية عقوبة إنزال عند احلايات هذه من حالة أي وجود عدم أو 5أو4أو2أو1ف الفقرة على........مؤسسة
 على اإلحالة تقرير مع شهود شهادة إرفاق أو ثبوتية وثائق من يربرها أو مايثبتها يايوجد180 املادة من( 3الدرجة
 .ينالقانو  التأسيس يانعدام ضده املطعون القرار إبطال جمددا معه يتعني مما التأدييب، اجمللس



 تقرير على بناءا التأدييب القرار يف الواردة املزاعم رفض املوقرة جلنتكم يناشد الطاعن فإن سرده سبق ومما حيث -
 ليس بالطاعن الضرر إحلاق منها الغرض واليت القانوين للتأسيس يافتقارها......مؤسسة مدير طرف من اإلحالة
 .األللي ملنصبه اعنالط وإرجا  ضده املطعون القرار إبطال مث إيا،ومن

 أجلها ومن األسبا  هلذه

 أعحاه سرده مامت على بناءا-

 ،36 املواد/  اجلزائري الدستور من 57 املواد بأحكام إعمايا-
 العمومية الوظيفة قانون املتضمن 06/03 رقم األمر من 180،175،172،169،168،167،73،67

 .اإلضرا  حق وممارسة وتسويتها العمل يف جلماعيةا النزاعات من بالوقاية املتعلق 90/02 رقم القانون/

 .املرفقة بالوثائق إشهادا-

 :املوقرة جلنتكم من( ةف الطاعن يلتمس

 06/03 رقم األمر من 175و 67 املواد يف عليها املنصوص القانونية اإلجراءات ملوافاته الطعن بقبول التصريح
 :يليمبا والقرار القول مث ،ومن 15/07/2066 يف املؤرخ

 ملخالفته................بتاريخ:.......رقم حتت...... لوياية البربية مديرية عن الصادر التأدييب القرار إبطال-
 .األللي عمله منصب إىل الطاعن إرجا  مث ومن موضوعا القانوين تأسيسه ،وانعدام شكحا اجلوهرية لإلجراءات

 .....................يف................  حرر

ــن ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  :الطاعـــ

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

 

 

 



 

ــظة ــــافــ ــ ــق حــ ـــ ــ ـــ ـــوثائـ ـــ ــ  :الـ

 (ترقيمه مع عليها املستند الوثائق فيه ونضع " chemise" ملف على نكتبها)

 التأدييب القرار من نسخة: 01 رقم وثيقة

 التأدييب اجمللس أمام املثول إستدعاء من نسخة: 02 رقم وثيقة

 ملف يف الطعن جلنة عليه ستتطلع حال كل على فهو ميكن مل وإذاف املدير تقرير من نسخة: 03 رقم وثيقة
 (املوظف

 وإشعاراهتا اإلضرا  بيانات من نسخة: 04 رقم وثيقة

 النصوص املتضمنة الرمسية اجلرائد عن نسخ إرفاق هنا وميكن القانونية النصوص من نسخة:.....05 رقم وثيقة
 ...عليها املستند القانونية

 .طعنه يف للفصل ضرورية الطاعن يراها وثيقة أي كذلك إدراج ميكن:......06 رقم وثيقة

ـــن ــ ــ ـــ ــ  :الطاعـــ

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

 بيده طعنه دفع على احلرص عليه وجيب ، نسخ عدة على ملفه ووثائق طعنه إدراج الطاعن على يتوجب: محاحظة
 الربيد طريق عن إرساله أو النسخة، هبذه واإلحتفاظ والتاريخ الولول خبتم نسخة على اللجنة تأشري ضرورة مع

 .بالولول باإلشعار واإلحتفاظ املضمون

 يف املهينة الوسائل من وغريها اويا الرد يتم حىت الروابط كاخفاء كانت وسيله بأ  الرد على اجباركم يانود حنن
 من وارفع تبخل فحا.. حمتوياته ورفع املوضو  لكتابة نفسه بتسخري قام من حتبط فحا العضو لشخصية نظري

 ستولد ألنك املستفيد وأنت شكراً  واكتب السريع الرد على اضغط فقط هو تكلف مثلما يكلفك ولن معناوياته
  حتضرا أكثر بشكل وتستفيد تفيد ان هو نريد ما كل خلدمتك طاقه بداخله



 

   

ــن: محاحظة ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــع ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ . للطعن الويائية لجنةال أمام يقدم- 3و2 الدرجة من العقوبات يف يكون- إجباري-: الطـ
ــــم ــ ـــ ــلـ ـــ ــ ــ ـــظـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  عن لادر قرار أي ضد أو 2 أو1الدرجة من عقوبة إنزال عند يكون- اختياري أي جوازي-: التــ

 البربية مديرية وهي ألدرته الذي اجلهة أمام يقدم- البربية مديرية

 

  

 


