
 

ــ لشع اة ـــــــــيراط ـــــــــــة ادلميقــــــــــــريــــــــــة اجلزائــــــــوريـــــــــامجله ــ ــــــــــ  ةــــــــــــبيـــ

 زي وزوــــــــــــــــــي تير ـــــــــــــــــــمعملود و ــــــــــــــــــــــامعة مــــــــــــــــــــــج

 ةــــــــــــوم الس ياسيــــــــوق و العلـــــــــــــــــــة احلقــــــــــــــــــــــلكي

 ام ل.م.دـــــــــــــــــون نظــــــــــــــــــم القانــــــــــــــــقس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي القــــــانونـــــــــــــاسرت فــــمــــــــــــــذكرة لـــــــــــــنيل شـــــــــــهادة املــــــــــ

 "التمنية الإجامتعيةقــــــــــانون "ختـــــــــصص 
 

عداد الطالب تني:                                                          حتت اإ ش اف الأس تاذ:  اإ

 .ورنني حمند أأوراحبب   -                                               .فاليح ليندة -

 .مربك مجيةل -

 

 جلنة املناقشة:أأعضاء 
 

 اررـــومق ارفـــشم                        جامعة تزيي وزو أأ  اعدــــــــــــــأأ.مس بورنني حمند أأوراحب /أأ 

 ائيــــــــــــــــــــــسر                             راني فريد أأ. مســــــــــــــاعد أأ جامعة تزيي وزو. /أأ 

ــ م  جامعة تزيي وزو                       أأ. مســــــــــــــاعد أأ  أأ/خرميش مصطفى   اـــــــــــتحنـ ــــــــ

 

 

 30/06/2016:املناقشة اترخي

 نظام الوظيف العمويم يف هيئات املشاركة والطعن

 اجلزائري

 



 

 كلمة شكر
 العزمية على إمتام عملناالشكر هلل أوال وأخريا الذي وهب لنا العقل و 

 كامل تقدرينامث نتقدم خبالص شكرنا و 

 لقبوهلم مناقشة هذه املذكرة.أعضاء اللجنة  إىل

  "بحار أو بورنين محند "لألستاذ احملرتم و باألخص 

 النصائحعلى كل بقبول اإلشراف على هذه املذكرة و الذي تفضل 

 التوجيهات اليت قدمها لنا طوال فرتة إجنازنا هلذا العملو 

 الذي مل يبخل علينا بالنصائح و 

  قاءاألصد كما نتقدم بالشكر اجلزيل إىل كلو 

 ساعدنا على إمتام هذا العمل سواءكل من و 

 .من قريب أو من بعيد



 

 إهداء
 

 ذينلالوالدين الكرميني ال إىل العمل املتواضعدي هذا هن
 حافظايتنا و اسهرا على رع

 ألدباعلى تعليمنا قيم االحرتام و 
 مسامهني يف تعليمنادين و إىل األساتذة الكرام الذين كانوا مرش

 إىل كل من ساهم يف حتقيق هذا العمل سواء 
 من قريب أو من بعيد

 
 

 جميلة -ليندة 
 



 قائمة المراجع
 

 :مختصراتق ائمة ال

 باللغة العربية
 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الرسميةالجريدة  ر.ج.ج.د.شج.

 .دون سنة النشر د.س.ن
 .الصفحة ص

 .من الصفحة إلى الصفحة ص.ص
 .الطبعة ط

 باللغة الفرنسية
Ouvrage Précédemment cité.  Op.cit 

Page . P 

Sans date d’édition  S.D.E 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقدمة



 مقدمة
 

1 
 

نتفاع تحقيق األمن واالستقرار وا إلى سياسي واجتماعيكجهاز الدولة تسعى 

 المختلفة.عن طريق أجهزتها اإلدارية  المواطنين بالخدمات التي توفرها

فالوظيفة العامة  بهذا العمل،إاّل عن طريق أداة تقوم تلك األهداف ق يتحقغير أنه ال يمكن 

ألنها تهدف إلى تحقيق الخدمة  ،في حياة المواطنين المهمة إحدى تلك اإلختصاصات

قد نصت مختلف و  الذي ال يمكن تجنب التعامل معه، عن طريق الموظف العامالعمومية 

الوظائف العامة  تقلد أو المشاركة في في المواطنين حق الدساتير التي عرفتها الجزائر على

على:  63المادة في  2016سنة دستورها الصادر  صحيث ن تطبيقا لمبدأ المساواة

  ،والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرىهام يتساوى جميع المواطنين في تقلد الم"

وهذا ما تم تجسيده على مستوى كل النصوص 1،غير الشروط التي يحّددها القانون"

 القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية في الجزائر .

 اإلدارة العامة من خالل المهام الموكلة له طيلة نظرا للمكانة التي يحتلها الموظف في

تقان محترما األحياته المهنية إلى غاية نهايتها  وقات التي يؤديها بكل أمانة وانضباط وا 

إال أّنه قد يعترض أداءه لهذه المهام تعسف اإلدارة في  ،المخصصة لممارسة هذه المهام

نظام يكفل إقامة توازن دقيق بين إلى إيجاد طار في هذا اإلسعى المشرع  فقد حقوقه،

تأمين انتظام سير المرافق العامة تمثلة في حرص اإلدارة على الم متطلبات الصالح العام

االستقرار القانوني والنفسي له ن حق الموظف في توفير الضمانات واإلجراءات التي تؤكد بيو 
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إذ أصبح من الضروري كرامته الوظيفية.  كما تصون التي تدفعه إلى التفاني والعمل الجاد،

فكان لزاما على المشرع الجزائري األخذ بنظامي نظمة لتحقيق هذا الهدف األختيار أفضل ا

ويظهر ذلك من خالل إنشائه لهيئات تسمى هيئات  ئي،التأديب الرئاسي والشبه القضا

والهدف لسلطة الرئاسية ألعضاء إلى جانب االمشاركة والطعن أو اللجان اإلدارية المتساوية ا

من إنشائها هو إشراك الموظفين في اتخاذ القرارات التأديبية التي تخصهم وتوفير الضمانات 

أي حرصه على الموازنة ما بين مقتضيات الضمان)القانون( وبين  األساسية لهم،

 الفاعلية)اإلدارة العامة(.

ف النصوص القانونية عرفت هذه الهيئات تطورا في التشريع الجزائري بصدور مختل

هذه  تكتسيهاوبالنظر إلى األهمية التي  التي تنظم الوظيفة العامة في الجزائر،المتعاقبة 

 الهيئات في الحياة المهنية للموظف تفرض علينا طرح التساؤل التالي:

هنية ودورها الفعال في تسيير الحياة الم هيئات المشاركة والطعنمكانة هي  ما

 للموظف العام؟ 

رية هذه الدراسة التعرض إلى التطور التشريعي الذي طرأ على اللجان اإلدانحاول في 

ما و حيث ندرس خالله متى تّم إنشاء اللجان اإلدارية  فصل األول(،الالمتساوية األعضاء)

حث مبال)كما نعالج فكرة استقاللية هذه اللجان اإلدارية  مبحث األول(ال)كانت خصوصياتها

 (.الثاني
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أنيط للجان اإلدارية المتساوية األعضاء مهام تسيير المسار المهني ولقد 

حالة الموظف على عدة  فصل الثاني(ال)للموظف حيث يعترف لها بصالحية تسيير وا 

إلى جانب الضمانات الخاصة بتوقيع  مبحث األول(ال)وضعيات ومهامها كهيئة تأديب

 مبحث الثاني(.ال)العقوبة التأديبية
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 ألولفصل اال

 يفي التشريع الجزائر   المتساوية األعضاءاإلدارية  اللجان  

إنشاء هيئات تعهد إليها مهمة تسيير وتنظيم شؤون الموظفين المشرع الجزائري باهتم 

في مجال الوظيفة العمومية في الجزائر،خاصة مع ازدياد حجم الجهاز اإلداري نتيجة 

 1تساع نشاط الدولة و تنوعه.ال

-66رقم  ةالعمومي ةلقانون األساسي العام للوظيفجاء في الديباجة الخاصة با 

ويترتب عن هذه ة قانونية وتنظيمية إزاء اإلدارة، عترف للموظفين بوضعييه أن133

الوضعية عدد معين من التبعات التي تستوجب آثارها البحث عن توازن بين الضروريات 

مكانية ليقطع الموظف ليست له أية إإذ أن   2للموظف.القصوى لإلدارة والمصالح الفردية 

ال يشارك في تحديد المحتوى  هأن سيمااحد الصلة التي تربطه باإلدارة والمن جانب و 

إقامة موازنة بين هذه  من الالزم هفظهر أنفي مهامه، بهالحقوقي للقرارات التي تنص

األعلى  لمجلسالمهنية في ابحماية مصالحهم و عتراف بالحق النقابي القواعد وذلك باال

 3.اللجان التقنية المتساوية األعضاءواللجان المتساوية األعضاء و للوظيفة العمومية 

                                                             
،أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين باإلدارات العمومية الجزائرية،دراسة حالة جامعة أمحمد سلوى تيشات-1

بوقرة "بومرداس"،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل درجات الماجستير في العلوم االقتصادية،كلية العلوم االقتصادية 

 .108،ص2010-2009والتجارية وعلوم التسيير،جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،
، يتضمن القانون األساسي العام 1966يونيو سنة  02الموافق  1386صفر عام  12مؤرخ في  133-66أمر رقم - 2

 .544، ص 1966يونيو  08، المؤرخة في 46لعمومية ، ج.ر العدد للوظيفة ا
 .544،ص السالف الذكر  133 -66 أمر رقم -3
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إنشاء لجان متخصصة،الغرض منها هو تحسين مستوى إلى المشرع  فقد بادر

 اإلدارية جانللافي هذا الصدد سنتعرض إلى نشأة و الوظيفة العمومية في الجزائر.

ه استقاللية هذمدى سندرس و المبحث األول(، )في التشريع الجزائري األعضاءمتساوية ال

 مبحث الثاني(.ال)اللجان في

 مبحث األولال

 المتساوية األعضاءاإلدارية  نشأة اللجان  

 جزائري يتعلق بالوظيفة ت اللجان المتساوية األعضاء بصدور أول قانونلقد أنشئ

 المصالحبين الضروريات القصوى لإلدارة و  موازنة،الذي كان يهدف إلى إقامة العمومية

 الفردية للموظف.

إلى  بالنظر في التشريع الجزائريّورا ت تطعرفاإلدارية المتساوية األعضاء اللجان ف

لب مطالالتطور الذي عرفه نظام الوظيفة العمومية في الجزائر وهو ما سنتعرض إليه في) 

 المتساوية األعضاء.اإلدارية  اللجان فهومسنخصصه لممطلب الثاني( الأّما )،األول(
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 مطلب األولال

 الجزائري  التشريعالمتساوية األعضاء في  اإلدارية  اللجان    طّورت

راحل التي عرفها عبر مختلف الموية األعضاء اسالمتاإلدارية اللجان  تتطّور  

 لكنو ا،يومنا هذستقالل إلى المتعلق بالوظيفة العمومية منذ االالنظام القانوني الجزائري 

تساوية األعضاء في النظام الفرنسي يجب أول األمر التحدث عن اللجان اإلدارية الم

ظل نظام عضاء في المتساوية األاإلدارية  اللجانوكيف تم تنظيم عمل فرع األول( ال)

 ظلفي المتساوية  اإلدارية اللجانفرع الثاني(،وأخيرا ال)الحزبية والنقابية الوحدة

 فرع الثالث(.ال) االقتصادية والسياسيةاإلصالحات 

 فرع األولال

 133-66ظل األمر رقم  لمتساوية األعضاء في  ااإلدارية  اللجان  

فة العمومية ستيطاني،مددت السلطات الفرنسية نظام الوظيفترة االحتالل االخالل 

تتكافأ  ،حيث لم،مع إعطائه طابعا تمييزيا اتجاه الجزائريين األصليينالمعمول به في فرنسا

 19 القانون الفرنسي الصادر فيإذ يعد 1ع األوربيين في الحصول على وظيفة،حقوقهم م

أول قانون للوظيفة العمومية عرفته الجزائر خالل الفترة االستعمارية،أعقبه  1946أكتوبر 

في  (1959-1946)الفترة هذه ن المشروع الفرنسي أثناءكا.1959قانون بعد ذلك 

                                                             
1- http://etudiantdz.net/vb/showthread.php?t=74346 

http://etudiantdz.net/vb/showthread.php?t=74346
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صدور بعد و أخضع جميع األسالك إلى نظام أساسي عام،ظام التوحيد و عتمد نالجزائر قد ا

ة التنظيمي فأصبحت صالحيميز بين المجالين التشريعي و 1959 ةلسن التعديل الدستوري

ليست التنظيمية وهو لطة التشريعية و ختصاص الستحديد حقوق وواجبات الموظف من ا

 1.ما يعتبر ضمانة للموظف العمومي

شهدت الجزائر فراغا قانونيا وتنظيميا في مختلف المجاالت،وتفاديا ستقالل بعد اال

انتظار وضع القوانين وتجميد الحياة االقتصادية واالجتماعية في  لتعطيل

بتمديد والتنظيمات،بادرت الدولة في األشهر األولى لالستقالل إلى إصدار قانون يقضي 

القانون وهو نها مع السيادة الوطنية العمل بالقوانين األساسية الفرنسية إال ما تعارض م

شكلت لجنة وزارية  1965وفي سنة  .1962 ديسمبر31المؤرخ في157-62رقم 

عرض على اإلدارات الجزائرية،وبعد ،العموميةكلفت بوضع مشروع قانون أساسي للوظيفة 

 1966جوان  02إجراء المناقشات صدر القانون األساسي العام للوظيفة العمومية في 

 133.2-66متمثال في األمر رقم 

 طبقا و  133-66رقم  األمر أنشئت في ظلالمتساوية األعضاء اإلدارية  اللجانف

الجماعات المحلية والمؤسسات تنشأ باإلدارات والمصالح و  هنمن هذا األمر فإ13لمادة ل

ئل ستشارتها في المساعدة لجان متساوية األعضاء يمكن ا الهيئات العمومية لجنة أوو 

                                                             
1 -http://etudiantdz.net/vb/showthread.php?t=74346.op.cit. 
2-http://sciencesjuridiques.ahlamontda.net/t1313-topic. 

http://etudiantdz.net/vb/showthread.php?t=74346
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 ممثلين لإلدارةبالتساوي على ممثلين للموظفين و  تشملالفردية التي تعني الموظفين و 

 1.تنظيم سير اللجان بموجب مرسوموتحدد اختصاص وتشكيل و ،

للجان اإلدارية المتساوية األعضاء مهام استشارية تسمح  133-66سند األمر رقم أقد ل

-66المرسوم رقم بحماية الموظف في النقل والترقية والتأديب...الخ.تطبيقا لذلك صدر 

المحدد الختصاص اللجان المتساوية وتأليفها  1966يونيو  02المؤرخ في  143

عضاء لكل هيئة على الذي نص على إحداث لجنة واحدة متساوية األا ،وتنظيمها وسيره

تختص بالنظر في المسائل الفردية التي تخص الموظفين مثل ، مستوى كل إدارة مركزية

جراءات التأديب، ويتعين على اإلدارات المختصة منح كل التسهيالت الالزمة  الترقية وا 

لهذه اللجان لتمكينها من القيام بمهامها،وفي حالة وجود صعوبات في سير اللجان 

ة األعضاء فعلى الوزير المختص استطالع رأي الوزير المكلف بالوظيفة المتساوي

 2العمومية لكي يبدي رأيه ويفصل في األمر.

كنتيجة لعدم مالئمة مبدأ المركزية ومسايرته للمقتضيات المستجدة والتي من بينها 

ياة القرارات المتخذة آنذاك التي تهدف إلى تخويل السلطات المحلية صالحيات تسيير الح

 األمر الذي استدعى ضرورة إعادة تنظيم المهنية لألعوان الموضوعين تحت سلطتهم،

                                                             
 السالف الذكر. 133-66من األمر رقم  13المادة أنظر  -1
يونيو سنة  02الموافق  1486صفر عام  12مؤرخ في  143-66من المرسوم رقم  16، 09، 01أنظر المواد -2

يونيو  08 المؤرخة في ،46،يتضمن اختصاص اللجان المتساوية األعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها،ج.ر العدد1966

1966. 
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وتبعا لذلك صدر 1يتالئم ومقتضيات الواقع الجديد.اللجان المتساوية األعضاء مع ما 

المحدد الختصاص اللجان  1984يناير  14المؤرخ في  10-84م المرسوم رق

-66)،الذي جاء تكملة للمرسوم السابقوعملهاالمتساوية األعضاء وتشكيلها وتنظيمها 

،حيث أضاف إلى االختصاصات السابقة تمديد التمرين،االنتداب التلقائي والنقل (143

 2اإلجباري ،اإلحالة على االستيداع ألسباب شخصية...الخ.

تعيين ممثلين  المحدد لكيفيات 11،3-84المرسوم رقم ثم صدر في نفس السنة 

على الشروط العامة الواجب ،حيث نص عن الموظفين في اللجان المتساوية األعضاء

 الموظفين.ممثلي وانتخاب توفرها لتعيين 

 لثانيفرع اال

 59-85المرسوم رقم  ظل  في  المتساوية األعضاء  اإلدارية    اللجان  

 أن المشرع أراد الدستورو  الوطني الميثاق كرسه الذي لوجياإليديو  نهجمال مع تماشيا

 بإصدار ذلكو  4،الخاص والقطاع العمومي القطاع بين التمييز وند العمل عالقة نظام يوحد

-85 رقم المرسوم عنه نبثقا والذي ،1978 أوت 05 في المؤرخ 12-78 رقم القانون

 لعمال النموذجي ساسياأل القانون المتضمن،1985 مارس 23 في المؤرخ 59
                                                             

خلف،إجراءات تأديب الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري،بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في فاروق -1

 .61،ص2003-2002،الجزائر،  يوسف بن خدةق والعلوم اإلدارية،جامعة القانون العام،كلية الحقو
،الذي يحدد 1984يناير  14الموافق  1404ع الثاني عام يرب 11مؤرخ في  10-84من المرسوم رقم  09أنظر المادة -2

 .1984يناير 15،الصادرة بتاريخ 03اختصاص اللجان المتساوية األعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،ج.ر العدد 
تعيين ممثلين  ،المحدد لكيفيات 1984يناير  14الموافق  1404ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  11-84مرسوم رقم -3

 .1984يناير  15مؤرخة في ،ال03عن الموظفين في اللجان المتساوية األعضاء،ج.ر العدد 
4-snapest-ning.com/profils/blogs/4344534-blogpost:27269. 
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 للوظيفة العام األساسي القانون بمثابة اعتبر الذيو 1،العمومية داراتاإلو  المؤسسات

 اإلداري. الطابع ذات لمؤسساتل النموذجي األساسي القانونو ،جهة من العمومية

 الموظفون( ،)اإلدارة الطرفين متساوية لجنة 11 بمادته 59-85 المرسوم ستحدثا لقد

 ةيالمتساو  اللجنة من لها مسندة كانت ما المهام من لها أسند"،الموظفين لجنة" هاوأسما

 تهم التي الفردي الطابع ذات القضايا جميع في النظر وهي السابقة األعضاء

 13 المادة خالل من ذلك وأجال،ويظهر لجنة من الطعن، مسائل وضح أنه غير،الموظفين

 بالنظر والوالئي،تختص الوزاري المستويين على للطعن لجان إحداث على نصت التي منه

 اإلجباري. والنقل والتنزيل  تسريحال خاصة التأديبية اإلجراءات في

 طعون تقديم أنفسهم المعنيين أو لإلدارة العمومية،ويجوز المؤسسات في تحدث أن يمكن كما

 2يوما. (15 عشر) خمسة أجل في اللجان هذه إلى

-84و 10-84 للمرسومين خاضعة تزال ما اللجان هذه أن إلى اإلشارة تجدر

 النموذجي. األساسي القانون صدور قبل الصادرين11

  

                                                             
،يتضمن القانون األساسي  1985مارس سنة  23الموافق  1405مؤرخ  في أول رجب عام  59-85مرسوم رقم -1

 .1985مارس  24مؤرخة في ،ال 13المؤسسات واإلدارات العمومية ،ج.ر العدد  النموذجي لعمال
 السالف الذكر. 59-85من المرسوم رقم  13و11أنظر المادتان -2
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 لها يأتي أن دون الموظف تسيير يف المهمة المراسيم بعض أحكام 59-85 مرسومال ألغى

 1982.1 سبتمبر في 11 المؤرخ 302-82 رقم المرسوم مثل بديلب

 الثالث فرعال

 03-06 رقم األمر ظل في األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان

 واخرأ في الجزائر اعرفته التي السياسية منها خاصةالمختلفة، للتحوالت نظرا

 تترجم إصالحات تتثبي في العمومية السلطة إرادة يعكس تشريع تبعها التيو  الثمانينات

 ما عن متأخرا العمومية الوظيفة قانون تعديل جاءالشتراكي،ا النهج أدوات عن التراجع

 للوظيفة العام األساسي القانون المتضمن 03-06 مرق األمر صدر حيث،إليه سارت

 2العمومية.

 حيثاء،األعض متساوية إدارية لجان اءإنش مواده ضمن 03-06 رقم األمر في جاء

 نصت قدو  والطعن، المشاركة هيئات عنوان تحت الثالث الباب من الثالث الفصل في جاء

 تسيير في فينالموظ مشاركة إطار في تنشأ " على: 03-06 رقم األمر من 62 المادة

  المهنية: حياتهم

 

                                                             
،يتعلق بكيفيات تطبيق 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذي القعدة عام  23مؤرخ في  302-82مرسوم رقم -1

 .1982سبتمبر  14مؤرخة في ،ال37لعمل الفردية،ج.ر العدد األحكام التشريعية الخاصة بعالقات ا
،يتضمن القانون األساسي 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19مؤرخ في  03-06أمر رقم -2

 .2006يوليو  16،الصادرة بتاريخ 46العام للوظيفة العمومية،ج.ر العدد 



 ائرييع الجزلتشراالفصل األول:                     اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء في 
 

12 
 

 األعضاء، متساوية إدارية لجان -

 طعن، لجان -

 "تقنية. لجان -

 مجموعة كل مستوى على اللجان هذه إلنشاء العامة القواعد على األمر هذا حافظ لقد

 المؤسسات مستوى على التأهيلو  المستوى متساوية أسالك مجموعة أوسلك، رتب،أو

 عنها مثلم أو مستواها على الموضوعة السلطة اللجان هذه رأستيو  العمومية واإلدارات

 المادة عليه نصت ما هذاو   اإلدارة بعنوان المعينين األعضاء بين من اإلدارة بعنوان يختار

 03.1-06 رقم األمر من 63

 اللجان هذه أن 10-84 رقم المرسوم هانضمت التي ختصاصاتاال على األمر هذا ضافأ

 قيتعل فيما لزاما برأيه خذيؤ  تأديبي جلسكمو  التجربة تحت للموظفين ترسيم انكلج تجتمع

 2.الرابعة الدرجةو  الثالثة الدرجة من بالعقوبات

 بعةالرا أو الثالثة الدرجة من سواء تأديبية لعقوبة تعرض الذي الموظف أن إلى نشير

 طعن،لل لجان إنشاء على ينص الجزائري المشرع جعل ما هذاتظلما،و  يقدم أن الحق له يكون

 كما للطعن لجان نشاءإ على 10-84 رقم المرسوم من 22المادة نصت اإلطار هذا فيو 

 نفس في يصب مضمونها كان التي ذلك، على06-03 رقم مراأل من65 المادة نصت

                                                             
 السالف الذكر. 03-06من األمر رقم  63أنظر المادة -1
 مرجع نفسه. 64أنظر المادة -2
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 على03-06 مراأل من 65 المادة تنص  حيث 10-84 المرسوم من 22 المادة مضمون

 أو المؤسسات بعض لدى وكذلك والوالئي الوزاري المستويين على للطعن جانل أنشت أنه

 ممثلي من اآلخر النصفو  ةاإلدار  ممثلي من بالتساوي تشكلوت العمومية، اإلدارات

 1.ممثليهما أو وزير أو والي رئاسة تحت ،وتكونالموظفين

 بعد (2) شهرين أجل في الطعن جانل تنصب أن "يجب أنه: على 66 المادة نصت كما

 األعضاء". المتساوية اإلدارية اللجان أعضاء نتخابا

 كل من أعضاء (7) سبعة إلى أعضاء (5) خمسة من أعضائها عدد يتراوح 

 2.طرف

 يوضح الذي 1984 فريلأ 09 في المؤرخ القرار من األولى المادة وضحته ما هوو 

 التابعة الطعن لجان أن فيها جاء التي 10-84 رقم المرسوم من 23 المادة تطبيق كيفيات

 5 من فتتشكل الوالئية الطعن لجان طرف،أما لكل أعضاء 7 من تتشكل المركزية لإلدارة

 3طرف. لكل أعضاء

 ة.الرابع أو ةالثالث الدرجة من التأديبية العقوبات في النظر إعادة في اللجان هذه تختص

                                                             
 السالف الذكر. 03-06من األمر رقم   65أنظر المادة -1
 السالف الذكر. 10-84من المرسوم رقم 02فقرة  23أنظر المادة  -2
من المرسوم رقم  23تطبيق المادة  ، يوضح كيفيات1984افريل  9الموافق لـ  1404رجب عام  7قرار مؤرخ في  -3

،الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية 1984يناير سنة  14الموافق  1404ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  84-10

 .1984في أول ماي   مؤرخة،ال 18األعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،ج.ر العدد 
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 يخص فيما استشارتها ،يتمتقنية لجان إنشاء على 03-06 رقم األمر كذلك نص كما

 السلطة وترأسها العمومية واإلدارات المؤسسات داخل واألمن والنظافة للعمل العامة الظروف

 1اإلدارة. بعنوان المعينين األعضاء بين من يختار عنها ممثل أو مستواها على الموضوعة

 ونظامها وسيرها وتنظيمها وتشكيلها اللجان هذه اختصاصات تحديد يخص فيما أما

 نص صدور حين إلى رعالمش تركها فقد نتخاباتاال سير كيفية وكذا،النموذجي الداخلي

 المادة لنص طبقا هذاو 2.هذا يومنا إلى يصدر لم القانوني النص هذا أن غير،حق ال قانوني

 03.3-06 رقم األمر من 73

 الثاني مطلبال

 األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان مفهوم

 األول(، فرعال) األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان لتعريف المطلب هذا سنخصص 

 فرعال)األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان في الموظفين ممثلي انتخاب كيفيةو  تشكيلةو 

 .الثاني(

  

                                                             
 ذكر.السالف ال 03-06من األمر رقم  71و 70أنظر المادتان -1
 .123-122سلوى تيشات، مرجع السابق، ص ص   -2
أعاله  62"تحدد اختصاصات اللجان المذكورة  في المادة على ما يلي:  03-06من األمر رقم  73تنص المادة  -3

 وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفيات سير االنتخابات،عن طريق التنظيم".
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 األول فرعال

 األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان عريفت

 اإلداري النظام في الدائمة ستشاريةاال الهيئات من األعضاء المتساوية اللجان تعدّ 

 ستحدثهاا الذي1،فقط العامة الوظيفة قانون نطاق فيالعامة،و  الوظيفة مستوى على زائريالج

 الحرصو  القانونية النصوص تطبيق حسنالمهنية،و  حياته تسيير في الموظف راكإش بغرض

جراءات.و  ضوابط وفق عادلة التقديرية السلطة تكون أن على  ا 

 الممثلين عضاءاأل عدد :متساو   بعددو  ،"اإلدارةو  الموظفون"هما طرفين من تتشكل

 التعيين صالحية لها التي السلطة ترأسهاو  ،لإلدارة الممثلين األعضاء عدد بقدر للموظفين

 2تأديبي. كمجلس اللجنة هذه تجتمع أن يمكنو 

 الثاني فرعال

 األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان تشكيلة

  اإلدارية اللجنة شكيلةت لنا تحّدد التي التنظيمية النصوص الجزائري المشرع وضع

 الموظفين عن ممثلينو  العامة اإلدارة عن ممثلين ختيارا وكيفية األعضاء، المتساوية

                                                             
 .266، ص 1989الهيئات االستشارية في اإلدارة الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، أحمد بوضياف، -1
منيرة بوراس،النظام التأديبي للموظف العام في القانون الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التنظيم السياسي  -2

 .62، ص 2008-2007الجزائر، واإلداري، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر، 
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 وتشكيلها األعضاء المتساوية اللجان تصاصخا يحّدد الذي 10-84 رقم المرسوم ببموج

 1عملها.و  وتنظيمها

 المحلية والجماعات والواليات المركزية اتدار اإل مستوى على اناللج هذه تتكون

 يمثل خرآ وعدد ،الموظفين يمثل الموظفين من عدد من بالتساوي العمومية، والمؤسسات

 .ةاإلدار 

 عتباراال بعين ويؤخذ األسالك، من مجموعة أو سلك كل حسب اللجان هذه تكون أن يمكن

 السلمي لمستوىا الموظفين، الوظائف،عدد طبيعة النشاط، قطاع األسالك جمع في

 اإلدارة ممثلي من متساويا عددا تشمل فهيالخاص. تنظيمهاو  المصلحة ضغوطللسلك،

 2الموظفون. ينتخبهم الذين والممثلين

 (15) عشرة خمسةال خالل المعني الوالي أو الوزير نم بقرار  اإلدارة ممثلو يعين

 اإلدارة موظفي بين من اختيارهم ،ويتمالموظفين ممثلي انتخاب نتائج إلعالن الموالية يوما

 رتبة األقل على تساوي رتبة اإلدارة،ولهم هذه على رقابة يمارسون الذين أو المعينين

 ،إذااللجنة رئاسة لتولي المؤهل لموظفا خاصة ويشمل)التعيين( مماثلة رتبة أو متصرف

 ةللوظيف الدولة كاتب بقرار يعينهم اإلدارة ممثلي فإن مشتركا وزاريا األسالك أحد كان

 ممثلي في الترسيم صفة تشترط ال أنه إلى اإلشارة اإلداري،وتجدر واإلصالح ةالعمومي

                                                             
سهام عويش وآمال ايدار،العقوبات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  -1

 .42، ص 2012القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 السالف الذكر.10-84 من المرسوم رقم 03، 02،  01أنظر المواد-2
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 العامة الوظيفة نونقا في عليها المنصوص السامية الوظائف إحدى ونيشغل الذين اإلدارة

ذا  الواحدة اإلدارة في كاف غير مماثلة رتبة أو متصرف رتبة لهم الذين الموظفين عدد كان وا 

 1مباشرة. منه رتبة األدنى الموظفين بين من اإلدارة هذه ممثلي تعيين أمكن

 الذين األعوان األعضاء متساوية واحدة لجنة ختصاصا من يكون أن يمكن كما

 متساوية لجنة تكوين يمكن حاجةال عندو  ،المركزية اإلدارات في واحد سلك إلى ينتمون

 من 02 المادة حددتها التي وطالشر  حسب للموظفين سالكأ عدة بين مشتركة األعضاء

 10.2-84 رقم المرسوم

 من بقرارالمركزية، اإلدارات مستوى على رةاإلدا يمثلون الذين الموظفين تعيين يتم

 مديريةال رأي أخذ تعيينهم قبل يشترط حيثاإلداريين، متصرفينال بين من،المختص الوزير

 على: تنص التي 10-84  رقم المرسوم من 27 المادة حسبالعمومية، للوظيفة العامة

 الوزير من بقرار بقةالسا المادة في عليها المنصوص األعضاء المتساوية اللجان تنشأ"

 حسب وكذلك اإلداري". اإلصالحو  العمومية للوظيفة الدولة كاتب ستشارةا بعد المعني

 3الطعن. ولجان األعضاء المتساوية اللجان وسير بتنظيم المتعلقة 20 رقم التعليمة

  الالمركزية الهيئات مستوى على اإلدارة مثلوني الذين األعضاء يخص فيما أما

 أو الوالي من بقرار ذكرناها التي طالشرو  بنفس تعيينهم فيتم العامة( المنشآتو  )الواليات

                                                             
 السالف الذكر. 10-84من المرسوم رقم  07أنظر المادة -1
 مرجع نفسه. 26أنظر المادة  -2
،الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية،المتعلقة بتنظيم وسير  1984جوان  26المؤرخة في  20تعليمة رقم -3

 اللجان المتساوية األعضاء ولجان الطعن.



 ائرييع الجزلتشراالفصل األول:                     اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء في 
 

18 
 

 ذاه(.10-84 رقم المرسوم من 30 )المادة عليه نصت ما حسب وهذا 1،المختص المدير

 اإلدارة. ممثلي لتعيين بالنسبة

على  11-84من المرسوم رقم  األولىالمادة ت نص فقد الموظفين ممثلي تعيين أما

يعد ناخبين بعنوان لجنة متساوية األعضاء معينة الموظفون الذين هم في وضعية " :أنه

. كما "الخدمة الفعلية،وفيما يخص الموظفون المنتدبون فيتم انتخابهم في سلكهم األصلي

انتخاب  حددت شروط االنتخاب،بحيث ال يمكن من هذا المرسوم 03 المادةأن 

الموظفين الذين هم في عطلة طويلة األمد،الذين عوقبوا بالتنزيل في الرتبة أو اإلقصاء 

المؤقت من الوظيفة،الذين أصيبوا بعجز ورد ذكره في النصوص العامة المتعلقة بعدم 

 2قابلية االنتخاب.

على أن الترشح  نص 03-06ساسي العام للوظيفة العمومية كما أن  القانون األ

قصد تمثيل الموظفين في اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء يقدم من عهدة انتخابية  إلى

وعندما ال توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى  األكثر تمثيال. ةطرف المنظمات النقابي

فيهم شروط الترشح أن يقدموا مؤسسة أو إدارة عمومية،يجوز لكل الموظفين الذين تتوفر 

 3لجان اإلدارية المتساوية األعضاء.ترشيحهم النتخاب ال

                                                             
 .140، ص 2006، دار هومة، الجزائر، 3تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، ط اوي، كمال رحم -1
 السالف الذكر. 11-84من المرسوم رقم  03و 01ن يأنظر المادت-2
 السالف الذكر. 03-06 رقم  من األمر 69و  68ن  يأنظر المادت-3
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حدى الفروع االنتخابية تضبط من قبل إإن قائمة الناخبين المدعوين لالنتخاب في 

( 20) عشرين التي يوجد بها مكتب االنتخاب،وتعلق هذه القائمة قبل رئيس المصلحة

توزيع ويمكن لتأدية عمليات االنتخاب  على األقل من التاريخ المحدد لالنتخاب يوما

كما أنه يمكن للناخبين  الناخبين على فروع اقتراع بقرار من الوزير أو الوالي المعني،

ن اقتضى األمر تقديم طلبات التسجيل أو بعض الطلبات ضد ت التحقق من التسجيال وا 

( يوما من 11أجل إحدى عشرة  )التسجيل أو اإلقفال الواقع بشأن القوائم االنتخابية في 

 1ويفصل الوزير أو الوالي المعني في االعتراضات الواردة دونما تعطيل. ،تاريخ نشرها

وحيدة تحتوي على عدد من األلقاب يساوي عدد  يسجل المترشحون لالنتخابات في قائمة

وال يمكن أن يقل عددهم عن ضعف عدد المناصب المطلوب شغلها،ويتم المترشحين 

من التاريخ المحدد إلجراءات ( أسابيع على األقل 5قبل خمسة )إيداع القائمة 

مصحوبا بتصريح الترشح موقع من .كما أن إيداع كل قائمة يجب أن يكون االنتخابات

من طرف السلطة المعينة)األمانة الدائمة للجنة  الترشحاتتقدم قوائم و  مترشح.كل 

خالل المحافظة فيما يخص الجماعات المحلية( المركزية فيما يخص اإلدارة المركزية،

 أسبوع من تاريخ اإليداع.

مترشحون جدد في حالة عدم الموافقة خالل األجل تجدر اإلشارة إلى أنه ال يقدم 

عدد المناصب  يساوي ثلثالذي ينجر عنه سحب عدد من المترشحين  المنصوص عليه،

                                                             
 السالف الذكر. 11-84 رقم من المرسوم 02أنظر المادة -1
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ذا تعدى عدد المترشحين المطلوب شغلها أو يقل عنه، غير المعتمدين ثلث عدد  وا 

 1الناصب المطلوب شغلها تقدم قائمة جديدة من المترشحين.

ذج فيما يتعلق بسير العمليات االنتخابية فإنه يتم إعداد أوراق التصويت حسب نمو 

لى الذي وضع له فرع االنتخاب بعدد يساوي ع تقوم اإلدارة بتقديمه إلى رئيس المصلحة،

ة حيث تسلمها اإلدار  المسجلين في القائمة االنتخابية بكل فرع،األقل عدد الناخبين 

 للموظفين المسموح لهم بالتصويت في فروع االنتخاب.

ويمكن أن تكون مكاتب التصويت في فرع ث مكتب تصويت مركزي لكل لجنة يحد

لة بقرار من الوزير أو الوالي المعني،ففي هذه الحالة يتم إرسال ااالنتخاب حسب الح

ات المحصل عليها في فروع االنتخاب في ظرف يختمه رئيس المصلحة الذي وضع األصو 

كزي إن لم يوجد هذا لديه الفرع،إلى مكتب خاص لالنتخاب إن وجد أو إلى مكتب مر 

وتسلم  وتقوم مكاتب االنتخاب الخاصة في حالة وجودها بفرز األصوات، المكتب الخاص،

م هذا األخير بفرز األصوات إذا لم تكن هناك ويقو نتائج إلى مكتب االنتخاب المركزي ال

 2ويقوم بإعالن النتائج. مكاتب االنتخاب الخاصة

تجرى عمليات االنتخاب عالنية في محالت العمل وخالل أوقات العمل)أثناء 

حيث يقوم الناخبين باالختيار من النتخاب بالتصويت السري داخل ظرف الوظيفة(،ويتم ا

                                                             
 السالف الذكر. 11-84رقم من األمر  05و  04ن يأنظر المادت-1
 مرجع نفسه. 07و 06ن يأنظر المادت-2
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عدد المترشحين المطلوب  في حدودالذين وردت أسمائهم في القائمة  نبين المترشحي

ويقوم مكتب التصويت بتحديد عدد األصوات المشاركة في األبيض.انتخابهم والتصويت 

وكذلك العدد اإلجمالي لألوراق البيضاء والتي حصل عليها كل مترشح  االنتخاب،

بأوراق ممزقة أو تحمل أية ركة ولألوراق الملغاة،وتعتبر ملغاة جميع األصوات المشا

واألصوات التي تعين عددا من المترشحين يفوق عدد المناصب المطلوب  عالمات

 شغلها.

ضافيين من طرف مكتب التصويت إلاعن انتخاب المترشحين الدائمين و يتم اإلعالن 

عداد ويتم إ تباعا حسب الترتيب التنازلي لعدد األصوات التي أحرزها كل واحد منهم،

وتبلغ االعتراضات على رسل إلى الوزير أو الوالي المعني ضر العمليات االنتخابية يمح

( أيام ابتداء من إعالن النتائج إلى 05االنتخابية في أجل خمسة )صالحية العمليات 

 1( أيام.08الوزير أو الوالي المعني الذي يفصل فيها خالل ثمانية) 

 العمومية للوظيفة العامة المديرية عن الصادر 99-67 رقم المنشور تضمن لقد

 أنه على،الطعن ولجان األعضاء المتساوية اللجان فترة وتمديد وتجديد إنشاء المتضمن

 لمعرفة ةالعمومي ةللوظيف المركزية لحاالمص إلى العمومية واإلدارات المؤسسات تلجأ ما غالبا

 الصدد األعضاء.وبهذا المتساوية اناللج إنشاء يتم اإلدارة من مؤسساتي مستوى أي على

 لدى 10-84 رقم المرسوم من 02 للمادة طبقا يتم األعضاء المتساوية اللجان إنشاء فإن

                                                             
 السالف الذكر. 11-84رقم  من المرسوم 10إلى  08أنظر المواد من -1
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 المستويات مختلف على القاعدة هذه تجسد ،حيثالتعيين صالحيات لها التي السلطة

 يلي: كما لإلدارة المؤسساتية

 المعني، الوزير لدى كزيةالمر  لإلدارات األعضاء المتساوية اللجان تنشأ -

 المعني، الوالي لدى الوالئية األعضاء المتساوية اللجان تنشأ -

 كل مسؤول لدى الممركزة غير للمصالح األعضاء المتساوية اللجان تنشأ -

 ممركزة، غير مصلحة

 البلدي الشعبي المجلس رئيس لدى للبلديات األعضاء المتساوية اللجان تنشأ -

 المعني،

 لدى اإلداري الطابع ذات العمومية للمؤسسات األعضاء تساويةالم اللجان تنشأ -

 المعنية، المؤسسة مسؤول

 التي السلطة إلى ترجع األعضاء المتساوية اللجان رئاسة أن إلى اإلشارة تجدر كما

 المؤسسة مسؤول البلدي، الشعبي المجلس اللجان)الوزير،الوالي،رئيس هذه لديها توضع

 1القانوني(. ممثله أو الممركزة غير المصلحة مسؤول أو اإلداري الطابع ذات العمومية

 والتسيير التعيين بسلطة المتعلق 99-90 رقم التنفيذي المرسوم في كذلك جاء

 والمؤسسات والبلديات والواليات المركزية اإلدارة وأعوان للموظفين بالنسبة اإلداري،

                                                             
ن المتساوية ،المتضمن إنشاء،تجديد وتمديد فترة اللجا1999فيفري  29مؤرخ في  99-67منشور رقم -1

  http/www.DGFP.dz:لطعناألعضاء،ولجان ا
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 تعيين سلطة يخول أنه على الموظفين تعيين يخص فيما اإلداري عالطاب ذات العمومية

 خالف على به المعمول التنظيم نص إذا إال يلي من إلى وتسييرهم العموميين الموظفين

 مستخدمي يخص فيما المركزية،الوالي اإلدارة مستخدمي يخص فيما الوزير:ذلك

 المؤسسة مسؤولو  البلدية مستخدمي يخص فيما البلدي الشعبي المجلس الوالية،رئيس

 1المؤسسة. مستخدمي يخص فيما اإلداري الطابع ذات العمومية

 قابلة سنوات بثالث األعضاء متساويةال اللجان أعضاء عضوية مدة تحدد 

 إذا ما حالة فيو  أشهر (06 تتجاوز) ال لمدة العضوية مدة تمديد أو تقصير ويمكن،للتجديد

 المعني لواليا أو الوزير من بقرار العضوية إنهاء يمكن األسالك أحد هيكل على تعديل طرأ

 الذين األعضاء عضوية انتهاء تاريخ من مهامهم الجدد األعضاء يباشرو  المدة اشتراط دون

 مقامه يقوم الدائم العضو يتغيب ما حالة في ،مستخلفين أعضاء معهم ينتخب حيث .وهمسبق

 عدد حسب يحدد األعضاء المتساوية اللجان أعضاء عدد وعن ،المستخلف العضو

 2اإلداري. واإلصالح العمومية للوظيفة الدولة كاتب نع يصدر قرار بموجب الموظفين

 خالل من حدد الذيو  1984 سنة فريلا 09 في المؤرخ القرار صدر الشأن هذا في

 3كاآلتي: األعضاء المتساوية اللجان في األعضاء عدد األولى مادته نص

                                                             
،يتعلق 1990مارس  27الموافق  1410مؤرخ في أول رمضان عام  99-90المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم -1

 بسلطة التعيين والتسيير اإلداري بالنسبة للموظفين وأعوان اإلدارة المركزية والواليات والبلديات 

 . 1990مارس  28مؤرخة في ،ال13اإلداري،ج.ر العدد والمؤسسات العمومية ذات الطابع 
 السالف الذكر. 10-84من المرسوم رقم  05و 04أنظر المادتان -2
،يحدد عدد األعضاء في اللجان المتساوية 1984أفريل  09الموافق  1404رجب عام  07قرار مؤرخ في -3

 .1984أول  ماي  المؤرخة في، 18األعضاء،ج.ر العدد 
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 المعني الموظفين عدد
 اإلدارة ممثلو الموظفين ممثلو

 اإلضافيون األعضاء الدائمون األعضاء ضافيوناإل األعضاء الدائمون األعضاء

 موظف 20 من أقل

 موظف 150 إلى 20 من

 موظف 500 إلى 151 من

 موظف 500 من أكثر

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

 

 اللجان في األعضاء لعدد ،المحدد1984 سنة أفريل 09 في مؤرخ قرار المرجع:

 .1األعضاء المتساوية

 

  

                                                             
يحدد  الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية،،1984أفريل  09الموافق  1404رجب عام  07قرار مؤرخ  -1

 . 1984أول ماي  المؤرخة في، 18عدد األعضاء في اللجان المتساوية األعضاء، ج ر العدد 
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 الثاني مبحثال

 األعضاء المتساوية داريةاإل اللجان ستق الليةا

 إلى األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان إنشائه عند التساوي فكرة المشرع جّسد لقد

 التي العقوبات بتوقيع اإلنفراد  األخيرة لهذه يسمح ال حيث بالتعيين، المختصة السلطة جانب

 تأثيرها مدىو  اللجان هذه به تقوم الذي الدور ألهمية نظراو  1.ةالخطور  من درجة على هي

 لبمطال) العضوية الناحية من ستقالليتهاا بدراسة نقوم العام للموظف الوظيفي المسار على

 الثاني(. مطلبال) الوظيفية الناحية من استقالليتهاو  األول(

 األول مطلبال

 األعضاء المتساوية اإلدارية للجان العضوي ستق اللاال

 فيها ردو  حيث اللجان، هذه تشكيلة على 59-85 رقم المرسوم من 11 المادة تنص

 من يتبعها وما العمومية واإلدارات اتالمؤسس في للموظفين لجان "تحدث :يلي ما

 األخرى. العمومية الهيئاتو  المؤسسات

                                                             
تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،كلية  مفيدة قيقاية، -1

 .124، ص 2009-2008الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 الموظفين، تهم التي الفردي ابعالط ذات القضايا جميع في الموظفين لجان تنظر

 نممثليو  المعنية اإلدارة أو المؤسسة ممثلي بين ويمتسا عدد من اللجان هذه تتكونو 

 1."الموظفون ينتخبهم

 ..تتضمن". يلي: ما فيها جاء التي 03-06 رقم األمر من 63/2 المادة نص إلى إضافة

 الموظفين..." نع منتخبين ممثلينو  اإلدارة عن ممثلين بالتساوي، اللجان هذه

 اإلدارة ممثلي بين مناصفة األعضاء المتساوية لتأديبيةا المجالس تشكيلة جعل إن

 2منها: ضيعامو  عّدة في  ذلك ويظهر للموظفين هامة ضمانة يؤكد الموظفين، ممثليو 

 األول فرعال

 العضوية تحديد

 اإلدارة ممثلي بين األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان داخل المتساوي التمثيل إن

 نصت ما خالل ومن اإلدارة ترك أن غير للموظف هامة كضمانة يعد الموظفين مثليمو 

 مدة تقصير وأ تمديد في تتحكم الذكر السابق 10 -84 رقم المرسوم من 05المادة عليه

 أغراضها يخدم بما اإلدارة طرف من للتحكم عرضة اللجان هذه يجعل العضوية

                                                             
 السالف الذكر. 59-85من المرسوم رقم  11أنظر المادة -1
التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة مكملة حياة عمراوي، الضمانات المقررة للموظف العام خالل المساءلة  -2

، 2012-2011لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .89ص 
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 يمكن اإلداري، اإلصالحو  العمومية للوظيفة الدولة كاتب موافقة طاشتر ا أن ومصالحها،إالّ 

 1التحكم. هذا من ما نوعا يحدّ  أن

 الثاني فرعال

  نةاللج عمل

 مجلس أو إدارية لجنة بصفة األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان جتماعاتا تعقد

 أو الواليو  الوزارات مستوى على المختص الوزير اللجان هذه يترأسسرية،و  بصورة تأديب

 نصف من بطلب أو اإلدارة من أو الرئيس من بطلب المحلي مستوىال على تالمنشآ مدير

 إذا الّ إ اللجان مداوالت تصح الو أنفسهم. المعنيين من بطلب أو ألقلا على الموظفين ممثلي

 األعضاء (3/4) رباعأ ثالثة جتماعاتهاا يحضر أن يجب إذ عملهاو  تشكيلها بقواعد التزمت

 في فيها وتفصل اللجان على المطروحة القضايا لتؤج النصاب هذا يبلغ لم ذاا  و  األقل على

 البسيطة باألغلبية يهاأر  لجانال تصدر،أعضائها عدد نصف بحضور لوو  التالية الجلسة

 التي نضباطاال حالة في عدا ما مرجحا سالرئي صوت يكون األصوات تعادل حالة فيو 

 2المقترحة. العقوبة عن مباشرة لتق المتخذة العقوبة تكون

 من المتوخى الهدف مع يتنافى األصوات تساوي حالة في الرئيس صوت ترجيح إن

 صوت أن في شك من ليس ذالموظفين،إ وممثلي اإلدارة ممثلي بين المتساوي يلالتمث

                                                             
 .126نقال عن مفيدة قيقاية، مرجع السابق، ص -1
 لسالف الذكر.ا 10-84من المرسوم رقم  19، 15، 14، 11أنظر المواد  -2
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 وراء من لباعثا مع يتنافى هذا فإن بالتاليو  الموظف أبدا يخدم لنو  اإلدارة يخدم الرئيس

 1اإلدارة. تعسف أمام للموظف ضمان أساس هو الذيو  اللجان هذه وجود

 الثاني مطلبال

 األعضاء المتساوية اإلدارية للجان الوظيفي ستق اللاال

 خالل من ذلكو  األعضاء لمتساويةا إلداريةا للجان وظيفيال ستقاللاال سندرس

 أما ول(األ فرعال) مهامها أداء في األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان استقاللية إلى التطرق

 ضعو  في األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان ستقالليةا خالله من سنتناول الثاني( فرعال)

 الداخلي. نظامها

 األول فرعال

 مهامها أداء في المتساوية اإلدارية اناللج استق اللية

 األعضاء المتساوية اللجان إلى الرجوع يمكن أنه على 10-84 رقم المرسوم في جاء

 2. الفردي الطابع ذات المسائل جميع في

  

                                                             
 .127مفيد قيقاية ،مرجع السابق ،ص -1
 السالف الذكر.  10-84رسوم رقم ممن ال 09أنظر المادة -2
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 في بالنظر الموظفين لجان تختص أنه على 59-85 رقم المرسوم في كذلك جاء كما

 1.الموظفين تهم التي الفردي الطابع ذات القضايا جميع

 تستشار أنه على الحالي،نص العمومية للوظيفة العام األساسي القانون إلى بالرجوع

 المهنية الحياة تخص التي الفردية المسائل في األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان

 2تأديبي. وكمجلس ترسيم كلجنة ذلك على زيادة للموظفين،وتجتمع

 اللجان استشارة بعد إال تطبق ال درجاتها كانت مهما التأديبية العقوبات نتكا فإذا

 من 123 المادة عليه نصت ما حسب تأديبي، كمجلس المنعقدة األعضاء المتساوية

 اقتضى إن المخولة  السلطة أو التعيين صالحية لها التي السلطة "تختص 59-85 المرسوم

 في تجتمع التي الموظفين لجنة استشارة بعد السلطة هذه وتمارس التأديبية بالسلطة األمر

 الدرجة عقوبات استثنت قد 125 ".فالمادة أدناه 125 المادة مراعاة مع تأديبي مجلس

 دون التأديبية" الرئاسية "السلطة التعيين صالحية لها التي السلطة تقررها التي األولى

 126 المادة حسب فإنها الثانية ةالدرج من العقوبات أما مسبقا. الموظفين لجنة استشارة

ن تستوجب  بهذا تأخذ أن في الخيار التعيين صالحية لها التي للسلطة كانت االستشارة،وا 

 اللجان استشارة تستوجب كونها على زيادة الثالثة،فإنها الدرجة عقوبات ال.بينما أو الرأي

 3افقتها.مو  يستلزم اتخاذها فإن تأديبي كمجلس المنعقدة األعضاء المتساوية

                                                             
 السالف الذكر. 59-85من المرسوم  رقم  11أنظر المادة -1
 السالف الذكر. 03-06مر رقم من األ 64أنظر المادة -2
 السالف الذكر. 59-85رقم  من المرسوم  127إلى  125أنظر المواد من -3
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 السلطة من يصدر كان العام الموظف تأديب المتضمن التأديبي القرار أن يتضح

 المتساوية اللجنة رأي أخذ أو استشارة دون التعيين( صالحية لها التي )السلطة تأديبيةال

 على مباشرة العقوبات هذه توقيع فتتولى  األولى الدرجة عقوبات يخص فيما امسبق األعضاء

 بعد التأديبية السلطة التأديب قرار فتصدر الثانية الدرجة عقوبات المخطئ،أما الموظف

 به تأخذ أن فلها  ملزم غير يارياخت رأيها ويكون مقدما األعضاء المتساوية اللجنة استشارة

 1طئ.المخ الموظف على العقوبات توقيع يتولى من أيضا وهي ال أو

 السلطة طرف من الثالثة الدرجة عقوبات يخص فيما التأديبي القرار يصدر بينما

 باألخذ التأديبية السلطة تلتزم مسبقا،حيث األعضاء المتساوية اللجنة رأي أخذ بعد التأديبية

 2العقوبة. تلك توقيع ثم ومن برأيها

 اللجنة لرأي اإللزامي غير الطابع عن المشرع تخلى ،فقد 03-06 رقم األمر في أما

 تقوم التأديبية السلطة أن حيث تأديبي كمجلس المجتمعة األعضاء ةالمتساوي اإلدارية

 مسبقا األعضاء المتساوية اإلدارية اللجنة رأي أخذ أو استشارة دون التأديبي القرار بإصدار

  باستشارة تزمفتل والرابعة الثالثة الدرجة عقوبات والثانية،أما األولى الدرجة عقوبات في

 3األعضاء. المتساوية اإلدارية اللجنة برأي واألخذ

                                                             
 السالف الذكر. 133-66 رقم  من األمر 56أنظر المادة  -1
 السالف الذكر . 10-84من المرسوم رقم  09أنظر المادة -2
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 بالنسبة تأديبي سكمجل األعضاء المتساوية اإلدارية اللجنة انعقاد أن يتبين هكذا

 لموظفل ضمانة يحقق حاليا والرابعة الثالثة الدرجة وعقوبات سابقا، الثالثة الدرجة لعقوبات

 تتمتع اللجان هذه أن إلى تشير الضمانة فهذه ارةاإلد تعسف مواجهة في المخطئ العام

 يتعلق فينا تتدخل التأديبية السلطة أن طالما نسبية االستقاللية هذه أن إال ،باالستقاللية

 افيم وكذلك تأديبي كمجلس لديها تنصب التي اءاألعض المتساوية اإلدارية اللجنة برئاسة

حالة  والترقية كالترسيم للموظف المهني المسار رتسيي يخص  الوضعيات على الموظف وا 

 تدخل ينيب ،الذي 03-06 األمر في عليها المنصوص نقله وحركات  األساسية القانونية

 ويةالمتسا اإلدارية اللجنة عمل في التعيين صالحية لها التي السلطة أو التأديبية السلطة

 األعضاء.

 الثاني فرعال

 الداخلي نظامها وضع في األعضاء تساويةمال اإلدارية اللجان ستق الليةا

 الوالي أو الوزير على هتعرض ثم الداخلي نظامها األعضاء متساوية لجنة كل تعدّ 

  اللجان إن 1تكوينها. بها تم التي نفسها بالكيفية اللجان إحدى حل يمكنو  فقة،اللمو  المعني

 وجوب ناحية من لديها المنشأة ريةاإلدا للجهة تابعة دائما تبقى األعضاء المتساوية اإلدارية

 أي يرفض أن له الذي للموافقة المعني لياالو  أو الوزير على المعدّ  الداخلي نظامها عرض
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 بيد وه بقائها فإن ذلك من أكثرو  ة،بللإلدار  الحسن السير تخدم ال تقديره حسب هااير  مادة

 1.نسبية قالليةستبا تتمتع لجانال أن يؤكد كله اهذو  عنها، برضاها ومرهون اإلدارية الجهة

 رؤسائها من باستدعاء األقل على السنة في مرتين األعضاء المتساوية اللجان تجتمع

 جمعية شكل في اجتماعاتها وتكون األقل، على الدائمين أعضائها ثلث من كتابي بطلب أو

 إال شأنها في يتداول  والتأديب، القانونية بالوضعيات المتعلقة المسائل في إال عامة

 إليه ينتمي الذي السلك يمثلون الذين باألعضاء استخالفهم ويمكن الدائمون األعضاء

 ينتمون موظفين التحاق حالة وفي اإلدارة. ممثلي من المساوي العدد وكذلك المعني الموظف

 اللجنة تضمّ  أن يجب المشتركة الترقية جدول طريق عن واحد لسلك مختلفة، أسالك إلى

 أسالك من سلك كل يمثالن للموظفين ممثلين الجدول بإعداد المكلفة األعضاء المتساوية

 الحالة هذه ففي األسالك، بتلك الخاصة األعضاء المتساوية اللجان لدى المعنيين الموظفين

ن لدائمونا األعضاء إال المداوالت هذه في يشارك ال  باألعضاء استخالفهم األمر قتضىا وا 

 أو الدائمون األعضاء وكذا حالته تدرس الذي الموظف إليه ينتمي الذي السلك يمثلون الذين

 في تسجيلهم المتوقع الموظفون أن كما مباشرة، يعلوهم الذي السلك يمثلون الذين اإلضافيون

 2اللجنة. مداوالت في يشاركون ال الترقية جدول

  

                                                             
 .127،مرجع السابق، ص  مفيدة قيقاية- 1
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 :الفصل اصةخا 

 عرفت األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان أن الفصل هذا دراسة خالل من نستخلص

 المختلفة تسمياتها خالل من امرأو و  مراسيم عّدة بصدور الجزائري يعالتشر  في تطورا

 حيث 133-66 رقم األمر ظل في األعضاء المتساوية اللجان تسمية عرفت فقد مها،امهو 

 ظل في أّماالموظفين، تعني التي الفردية ائلالمس يخص فيما ستشاريةا امامه لها أسند

 غير السابقة مالمها نفس لها أسند لقدو  الموظفين لجنة تسمية عرفت 59-85 رقم المرسوم

 جال.اآل و الطعن مسائل وضح هأن

 المتساوية ريةاإلدا اللجان تسمى (03-06) حاليا به المعمول للقانون بالنسبةو 

 اختصاصاتها إلى أضافاللجان،و  هذه إلنشاء العامة قواعدال على حافظ الذي األعضاء

 الثالثة الدرجة من العقوبات خصي فيما تأديبي كمجلسو  ترسيم كلجان جتماعهاا السابقة

 الرابعة.و 

 ترك خالل من ذلك ،ويتضحنسبية استقاللية فهي اللجان هذه استقاللية يخص فيما

 حالة في الرئيس صوت ترجيح ،وأيضا العضوية مدة قصيرت أو تمديد في تتحكم اإلدارة

 يؤكد مما اإلدارة لصالح يكون صوته ألن المتساوي التمثيل على يقضي األصوات تساوي

 على عرضه يشترط الداخلي نظامها إعداد فعند ذلك جانب لإلدارة،إلى اللجنة أعضاء تبعية

 رفضه. أو تعديله أو عليه للموافقة الوالي أو الوزير
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 ثانيفصل الال

 والمسار المهني  المتساوية األعضاءاإلدارية  اللجان    

 للموظف العام

تلعب اللجان المتساوية األعضاء دور الهيئة العامة عندما تعرض عليها 

المسائل التي تخص تسيير الحياة المهنية للموظفين، كما تنعقد في شكل هيئة تأديبية 

ب استشارة هذه تأديبية تستوج في حالة تعرض أحد الموظفين إلى مساءلة

غير ملزمة في حاالت أخرى رائها استشارية ملزمة في حاالت و حيث تكون آاللجان،

 مبحث األّول(.ال)

يبية إلى تخاذ اإلجراءات التأدشرع لهذه اللجان حق المشاركة في اكما منح الم

الذي بدوره ،مذنبالتأديبية على الموظف ال اتتوقيع العقوبجانب السلطة الرئاسية و 

قوبة إلسقاط الخطأ المنسوب يتمتع بعدة ضمانات تكفل له الحق في مواجهة قرار الع

جان الطعن في حالة تعسف اإلدارة في قرارها بشأن العقوبة يجوز اللجوء إلى لو إليه،

 مبحث الثاني(.ال) أو القضاء المختصة
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 مبحث األولال

 المتساوية األعضاءاإلدارية  ختصاص اللجان  ا 

ل ئالنظر في المسا اللجان المتساوية األعضاءختصاص يدخل ضمن ا

 1النقل.و  ظفين كالتعيين، الترسيم، الترقيةالضرورية للمو 

زمة لضمان سير يقع على عاتق اإلدارات المختصة منح كّل التسهيالت الال 

لمستندات الالزمة إلتمام اكل الوثائق و iعمل هذه اللجان وتضع تحت تصرفها 

المختص مواجهتها لصعوبات في أي موضوع يجب على الوزير في حالة مهامها،و 

 2يفصل في األمر.بالوظيفة العامة لكي يبدي رأيه و ستطالع رأي الوزير المكلف ا

كما تأخذ هذه اللجان صفة مجلس التأديب التي تجتمع إلعطاء رأيها الملزم حول 

ة الرابعالدرجتين الثالثة و ت تأديبية من األخطاء المهنية التي تسلط عليها عقوبا

 .03-06من األمر رقم  163المنصوص عليها في المادة 

نما هي ن غير ملزمة أو واجبة اإلتباع تجدر اإلشارة إلى أن قرارات هذه اللجا وا 

يها عقوبات من ذلك في األخطاء المهنية التي تسلط علمجرد قرارات استشارية و 

                                                             
لوظيفة العامة "دراسة مقارنة" مع التركيز على التشريع الجزائري،ديوان عبد العزيز السيد الجوهري،ا -1

 .132المطبوعات الجامعية، الجزائر،د.س.ن،ص 
 السالف الذكر. 10-48من المرسوم رقم  18و17المادتان  أنظر -2
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 حسب رأيها اذ بها أو تطرحها جانبتأخلإلدارة أن الدرجتين األولى والثانية و 

 1عتقادها.وا

ف تسيير المسار المهني للموظمستقلة في تتمتع اللجان اإلدارية بصفتها هيئة 

مطلب األول(،كما يمنحها المشرع اختصاصا قد يمس المسار المهني ال)بصالحيات 

 .مطلب الثاني(ال)للموظف

 مطلب األولال

 المتساوية األعضاءاإلدارية  ختصاص اإلداري للجان  ال 

فرع الء تنظيم المسار المهني للموظف )المتساوية األعضااإلدارية تتولى اللجان 

فرع الالنقل )يداع واالنتداب و ستاال األول( كما لها دور في إحالة الموظف على

 الثاني(.

 فرع األولال

 تنظيم المسار المهني للموظف

 اظف"يعتبر مو األساسي العام للوظيفة العمومية فإنه: من القانون 40طبقا للمادة 

 دائمة و رسم في رتبة في السلم اإلداريعّين في وظيفة عمومية كل عون 

                                                             
شيراز جاري، مسؤولية الموظف عن إفشاء السر المهني، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في  -1

 .54، ص 2014-2013الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 1ه".تالترسيم هو اإلجراء الذي يتم من خالله تثبيت الموظف في رتب

شروط التعيين في الوظيفة ستيفاء الشخص بمجرد ا هه المادة نالحظ أنذستقراء هبا

جتازه بنجاح فإن اإلدارة تقوم بترتيب األشخاص االمسابقة و متحان تقدم الالعامة و 

تقوم السلطة المختصة بإصدار و ،االمتحانالدرجات التي حصلوا عليها في  حسب

داري بتعيين فإذا صدر قرار إالشاغرة لديها  ات بتعيين األشخاص حسب الوظائفقرار 

تسلم مهام عمله فإنه يوضع تحت و بقة المساأحد األشخاص الناجحين في امتحان 

 ختباره أو وضع تقرير منا يتم اتقل عن عام،وبعدهة أو التربص لمدة ال التجرب

فإذا كانت النتائج لصالح الموظف رسم أو ثبت بها الرئيس اإلداري لإلدارة التي عين 

 :سنوضح المحطة التي يجتازها الموظف كما يليو  2في الوظيفة.

 التربص: .1

"يعين ما يلي: 03-06من األمر رقم  الفقرة األولى 83لمادة اجاء في نص 

 3.العمومية بصفة متربص"كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة 

للتجربة لمّدة  ةفيوظالته في ييقصد بالتربص خضوع الموظف المعين قبل تثب

خالل  هفصل ة لسلطتها فيار دمع احتفاظ اإللها من أجل التحقق من قدرته لشغمعينة 

                                                             
 السالف الذكر. 03-06من األمر رقم  04المادة - 1
محمد أنس قاسم جعفر، مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقها على التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  -2

 . 73ص،  1984 الجزائر،
 السالف الذكر. 03-06من األمر  83المادة - 3
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ذلك في حالة تبين لها عجزه عن القيام و  قصيرة الحقة، أو خالل مهلة هذه المدة

 1بأعباء العمل المسندة إليه.

مدتها سنة، يجب على المتربص قضاء هذه الفترة التي و  تعد فترة التربص إلزامية

مايم و الترسإّما ه بعد انتهاء هذه المّدة يكون مصير و المهارات بهدف اختبار القدرات و   ا 

ّما تستمديد فترة التربص، كل هذا من مهام ريحه دون إشعار مسبق أو تعويض.وا 

 المتساوية األعضاء.اإلدارية اللجنة 

ال ينتخب في لجنة و داع ستياالنتداب أو ن نقل المتربص أو وضعه في حالة االال يمك

كما تؤخذ فترة التربص بعين ، ة تقنيةإدارية متساوية األعضاء أو لجنة طعن أو لجن

 2للترقية و للتقاعد. ،قدميةاالعتبار عند احتساب األ

 الترسيم أو التثبيت: .2

ي الذي يؤكد تثبيت الموظف فو انوني يأتي بعد عملية التعيين إجراء ق الترسيم

على  في فقرتها الثانية 04المادة منصب دائم، وقد نص المشرع عليه من خالل 

 هو اإلجراء الذي يتم من خالله تثبيت الموظف في رتبته". "الترسيمأن: 

داد تقرير خاص بالموظف تحت خالل فترة التربص بإع يقوم الرئيس اإلداري

مسؤوليات الوظيفة صالحية الموظف للقيام بأعباء و يوضح من خالله ص،الترب
                                                             

لنيل شهادة إجازة المدرسة  سميرة لكحل، الموظف العام في ظل إصالحات الوظيفة العمومية، مذكرة تخرج -1

 .45،ص2008-2007العليا للقضاء،وزارة العدل،المدرسة العليا للقضاء،
 السالف الذكر. 03-06من األمر رقم  91إلى  84أنظر المواد من  -2
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ضاء المتساوية األعاإلدارية جنة المعين بها، ليقوم بعرض هذا التقرير على الل

من األمر  86نتهاء فترة التربص، حيث نص المشرع في المادة المختصة وذلك بعد ا

من قبل السلطة السلمية  قتراح ترسيم المتربص"يتم اعلى أنه:  03-06رقم 

ف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة اإلدارية المتساوية قيتو المؤهلة،و 

 األعضاء المختصة".

ها ج في صالحياتالمتساوية األعضاء تندر  ان اإلداريةأن اللجتجدر اإلشارة إلى 

 .ينالمتربص ينترسيم الموظفمن بينها البت في مسألة العديد من المهام 

ألقاب المؤهلين ل إعداد قائمة تضبط فيها أسماء و التأهييقتضي التسجيل في قائمة 

تحال على اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة  من األعوان للترسيم

هنا تقوم و .03-06من األمر  2 /64طبقا للمادة وهذا  1.كلجنة ترسيممجتمعة ال

األعضاء بدراسة ملف الموظف وتقرر الوضعية المناسبة لمتساوية ا اإلداريةاللجنة 

أخرى لنفس المّدة  ه لفترة تربصإخضاعأو قبول ترسيم المتربص في رتبته،لذلك فإما 

 2تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.أو لمرة واحدة،و 

 

 

                                                             
الماستر في مذكرة لنيل شهادة  اإللتحاق بالوظيفة العمومية في التشريع الجزائري، نقال عن بلقاسم حسونة، -1

 .32-31،ص ص2014-2013بسكرة، العلوم السياسية،جامعة محمد خيضر،ق، كلية الحقوق والحقو
 السالف الذكر.03-06من األمر رقم  85أنظر المادة  -2
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 الترقية: .3

لها أهمية بالغة في حياته رقية حقا من حقوق الموظف المثبت تعتبر الت

 اتب شهريفالموظف ال يسعى من وراء أداء الخدمة الحصول على ر 1المهنية.

غير أن هذا لن وضعيته الوظيفية وتحسين الراتب  بل يسعى أيضا لتحسين،فحسب

إلى تقييم مستمر ودوري وفقا  عحيث يخض 2،دم في المسار المهنيقيتحقق إاّل بالت

الغاية و  03-06لمعايير موضوعية حّددها القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 

الرتبة طبقا إلجراءات الترقية في التي تتضمن الترقية في الدرجة و 3،منه ترقية الموظف

 4محّددة قانونا.

 الترقية في الدرجة : 

في:  03-06من األمر رقم  106رقية في الدرجة حسب المادة تتمثل الت

تائر تتم بصفة مستمرة حسب الو مباشرة و درجة األعلى النتقال من درجة إلى "ال 

 الكيفيات التي تحّدد عن طريق التنظيم".و 

                                                             
مقارنة، بحث للحصول على درجة  السعيد قارة، نظام الترقية في المؤسسات واإلدارات العمومية، دراسة -1

 .108، ص 1993ماجستير في الحقوق والعلوم اإلدارية، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر، 
عمار زكري، ضمان حياد اإلدارة في عملية التوظيف في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل  -2

 .82، ص 2014-2013والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق
 السالف الذكر. 03-06من األمر رقم  99إلى 97أنظر المواد من  -3

4- serge SALON/ Jean-charles SAVIGNAC, fonction publiques et fonctionnaires, 

organisation et status carrière, garanties, déontologie et responsabilités, collection 

concours droit, armand colin, masson, paris, 1997, p 105. 
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الخاص بتحديد الشبكة االستداللية  304-07مرسوم رئاسي رقم  تطبيقا لذلك صدر

الذي جاء فيه أن الخبرة المهنية التي يكتسبها لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم و 

درجة إلى نتقال من الترقية في الدرجة،التي تعني االريق الموظف يتم تثمينها عن ط

حسب مدة تتراوح بين  درجة 12 بصفة مستمرة في حدوددرجة أعلى منها مباشرة،

تحّدد األقدمية المطلوبة للترقية في كل درجة بثالث مدد ترقية على ،و سنة 42و 30

، أشهر 06ان والمّدة القصوى بسنت، حيث تقدر قصوىو متوسطة،و دنيا،األكثر،

 06ى فتقدر بثالث سنوات و و المدة المتوسطة بثالثة سنوات، أما المدة القصو 

 42سنة و 36سنة،  30: درجة 12 هما مجموععلى يستلزم الحصول ل، أشهر

 1على الترتيب من الحياة المهنية للموظف. سنة

 هي كاألتي:المشرع و  هاقا لإلجراءات التي حّددتتم الترقية في الدرجة وف

توضع بحوزة طاقات التنقيط السنوية للموظفين،و تقوم اإلدارة بتحضير ب -

اسب أدائهم المهني مع إرفاقها المباشرين لمنحهم النقطة التي تن مسؤوليهم

 ات.مالحظالب

يقوم اقته الع الموظف من قبل اإلدارة المستخدمة على بطإطبعد  -

 2ذلك. هتقييم إن بدالالتقديم مالحظاته الكتابية حول بإمضائها و 

                                                             
الموافق  1428رمضان عام  17مؤرخ في  304-07من المرسوم الر ئاسي  رقم  11إلى   09أنظر المواد من  -1

مؤرخ ،ال61تبهم،ج.ر العدد ستداللية لمرتبات الموظفين و نظام دفع روا، يحدد الشبكة اال2007سبتمبر سنة  29

 . 2007سبتمبر  30  في
 .85عمار زكري،مرجع السابق،ص -2
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خر مستخرج من مرفقة بآتنقيط السنوية لكل موظف توضع بطاقة ال -

حسب األسالك يتم تصنيف البطاقات الترقية األخير للموظف المعني،و  قرار

يتم تحديد عدد الترتيب حسب الدرجات المشغولة و  يتمكل رتبة لبالنسبة والرتب و 

يتم إعداد ي أخرى حسب النقاط المحصل عليها،التي ترتب هالمتماثلة،الدرجات 

 31أي عند تاريخ الماضية،نهاية السنة جدول الترقية الذي يتعين أن يتوقف عند 

 1.منها ديسمبر

اوية األعضاء التي يقوم رئيسها المتساإلدارية يتم إشعار اللجنة  -

 جتماعها.باستدعاء أعضاءها وتحديد جدول أعمال اللجنة و يوم ا

كد من مطابقتها للحقائق تتأو ر اللجنة في جدول الترقية المعد تنظ -

كل أعضاءها من طرف  ممضيمحضر اجتماع تحرر بشأن ذلك و المقدمة 

لها تقدمه لإلدارة كسلطة الذي يتضمن قرار المصادقة على محضر االجتماع،

،يتم إعداد مستخرجات من المحضر صالحية التعيين لتوقع عليه وعلى إثر ذلك

 2.األصلي تتضمن قرارات الترقية الفردية إلبالغ المعنيين بها

 

 

 
                                                             

 .85، صعمار زكري، مرجع السابق -1
 .86-85ص ص، نفسهرجع م -2
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 :الترقية في الرتبة 

رتبة فئة أعلى أي نتقال الموظف من فئة وظيفية إلى الرتبة اتتضمن الترقية في 

 1مسؤوليات مختلفة.و واجبات لها اختصاصات و ،أعلى

فإن الترقية في الرتبة يقصد ،03-06من األمر رقم  107المادة بالرجوع إلى نص 

 نتقال من رتبة إلى الرتبة األعلىوذلك  باال مساره المهني بها تقدم الموظف في

 تية:حسب الكيفيات اآل األعلى مباشرةأو في السلك  نفس السلك مباشرة في

لموظفين الذين تحصلوا خالل مسارهم المهني الشهادة من بين ا على أساس -

م قة لتأهيلهفي حدود المناصب الشاغرة المطابو المؤهالت المطلوبة، على الشهادات و 

 الجديد.

ينبغي التأكيد  المهنيمتحانات المهنية أو الفحص الترقية عن طريق اال -

على أهمية هذه الصيغة من الترقية في تكريس البعد التحفيزي والتكوين الذاتي 

للموظفين نظرا للمكانة الممنوحة للجهد الشخصي في منصب العمل،ومنه فهي تشكل 

 أداة فاعلة في المحافظة على الموارد البشرية و تثمينها.

لتأهيل للموظفين في قائمة اختيار بعد التسجيل اال ريقالترقية عن ط -

اإلدارية  الخبرة المهنية الكافية بعد أخذ رأي اللجنةالحائزين على األقدمية المطلوبة و 

ظف على الخبرة توفر المو لكن من الصعب جدا قياس مدى المتساوية األعضاء،
                                                             

الكريم خليفة، نظام الترقية في الوظيفة العمومية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  عصمت عبد -1

 .41، ص 1981جامعة الدولة العربية، األردن، 
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 إلداريون إلى االعتبارات واألحكام الذاتيةغالبا ما يلجأ الرؤساء االمهنية الالزمة و 

هذا النوع يكون لمرؤوسين في تحديد هذه الخبرة، و من طرف االطاعة وحجم الوالء و 

 1.من رتبة إلى أخرى داخل نفس السلكمن الترقية 

 2،بعد تكوين متخصص في إحدى مراكز أو مدارس التكوين المتخصص -

 من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.ال يستفيد الموظف و 

ف بإعداد الجدول ار ما يعر في إطة إلى أن هذه العملية تتم سنويا،تجدر اإلشار 

الذي ي للموارد البشرية المصادق عليه،وفقا لمخطط التسيير السنو السنوي للترقيات 

وفر شروط يحال على اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة،للتأكد من ت

بعد ذلك تتم المصادقة و انونية المعمول بها،النصوص القبيق تطالترقية في الرتبة و 

باعتماد قوائم  يوقعه جميع األعضاء والذي يتضمن قرارهاعلى محضر أشغالها الذي 

 3ين في الرتبة.نيوالتي تقضي بترقية الموظفين المع التأهيل النهائية

  

                                                             
 03-06تسيير المسار المهني في الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل أحكام األمر رقم نور الدين حامدي،  -1

كلية العلوم العدد األول،  ، مجلة الندوة للدراسات القانونية،العام الوظيفة العموميةالمتضمن القانون األساسي 

 .82،ص 2013سياسية،جامعة الجزائر، ال
 .82نور الدين حامدي، مرجع السابق ،ص  -2
 .89-88عمار زكري، مرجع السابق، ص ص  -3
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 فرع الثانيال

 حالة الموظف على وضعيات ق انونيةإ سلطة  

الحاالت  03،1-06من األمر رقم  127حّدد المشرع الجزائري في المادة 

ليب المصلحة العامة لتغها الموظف أثناء أدائه لوظيفته و القانونية التي يتعرض ل

المؤسسات على المصالح الخاصة تضطر هذه األخيرة إلى إجراء بعض  أولإلدارة 

كما أن الظروف الشخصية تلعب دورا في نقالت والحركات في أوساط الموظفين،الت

عي جتمادارة أو المؤسسة لتحقيق الهدف االضطرار إلى تغيير اإللالبعض األحيان 

 2خر.العائلي، تختلف هذه الحاالت والوضعيات من موظف إلى آ

أنه يمكن الرجوع إلى اللجان المتساوية األعضاء  10-84المرسوم رقم  وقد بين

االنتداب التلقائي ي المسائل التالية:ف اوبوجو الطابع الفردي يع المسائل ذات في جم

الجدول السنوي لحركة و  داع ألسباب شخصية،يستاإلحالة على اال النقل اإلجباري،و 

ة من القانون األساسي العام الوظيف 53التنقالت المنصوص عليها في المادة 

 3.العمومية

                                                             
 في إحدى الوضعيات اآلتية:"يوضع الموظف على ما يلي:  03-06من األمر رقم  127تنص المادة  -1

 .القيام بالخدمة ،1

 . االنتداب،2

 . خارج اإلطار،3

 . اإلحالة على االستيداع،4

 . الخدمة الوطنية."5
  .47 -46سميرة لكحل،مرجع السابق، ص ص  -2
 السالف الذكر.10-84من المرسوم رقم  09أنظر المادة  -3
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 هذه الحاالت فيما يلي:سنوضح و 

 نتداب:.ال 1

ظة على حسن سير المرافق ستثنائية تقتضيها المحافاالنتداب وضعية ا إن"

ونظرا ألهميتها سواء  المنتدب إليهسيما لدى المرفق العام العامة بانتظام و اطراد، ال

المشرع  فقد خصص لها 1،أو للموظف العموميلإلدارتين )األصلية والمنتدب إليها( 

 ساري المفعول. 03-06من األمر رقم ئري الفصل الثاني من الباب السادس االجز 

ارته األصلية مع د"حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه األصلي و/أو إهو و 

ذا السلك من حقوقه في األقدمية وفي الترقية في الدرجات ستفادته في همواصلة ا

 2في التقاعد في المؤسسة أو اإلدارة العمومية التي ينتمي إليها".و 

اإلدارية ستشارة اللجنة بطلب من الموظف بعد ا أو بقوة القانون نتداب إّمايتم اال

حيث يكرس يكون وفق إجراءات إدارية معّينة،في كلتا الحالتين و 3المتساوية األعضاء.

أشهر  6بقرار إداري إنفرادي من السلطة أو السلطات المؤهلة لمدة تتراوح ما بين 

طلب من نتداب بسبة لحاالت االالمدة بالنهذه ، و سنوات كحد أقصى 5كحد أدنى و 

                                                             
اط الوظيفي في التشريع في التوقف عن ممارسة النشنقال عن سعيدة لعموري، حرية الموظف العمومي -1

مذكرة مكملة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة الجزائري،

 .35، ص 2012-2013
 السالف الذكر. 03-06من األمر رقم  133أنظر المادة -2
 .166،الجزائر،ص ، ديوان المطبوعات الجامعية 2ط محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظيفة العامة، -3
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 أما عندما يكون بقوة القانون فمدته تساوي مدة شغل الوظيفة أو العهدة أوالموظف،

 1نتداب إليها.التكوين أو الدراسات التي تم اال

ما عند الضرورة الملحة نتداب إّما بطلب من تجّدد مّدة اال المعني)الموظف( وا 

هتين الج الحصول في هذه الحالة على موافقةاإلدارة شريطة للمصلحة بمبادرة من 

 متساوية األعضاء.اإلدارية الستشارة اللجنة اإلداريتين المعنيتين وبعد ا

لمقررة له إّما بطلب نتهاء المّدة اأي يمكن إنهاءه قبل ابل لإللغاء،نتداب قاكما أن اال

ّما بمبادر من الموظف و   2خرى.بموافقة األة من إحدى اإلدارتين المعنيتين و ا 

 داع:يستال .1

ه داع هو حالة الموظف الذي وضع خارج إدارته األصلية الذي يفقد حقوقيستاال

 3التقاعد.في الترقية و 

عمومية الحالي أن اإلحالة على حيث ورد في القانون األساسي العام للوظيفة ال

ي وحقوقه ف اتبهل تؤدي إلى فقدان الموظف لر داع هي إيقاف مؤقت لعالقة العميتاالس

 في التقاعد.في الترقية في الدرجات و و األقدمية  

                                                             
 السالف الذكر. 03-06من األمر رقم  134،135،136أنظر المواد -1
 .36سعيدة لعموري، مرجع السابق، ص  -2

3- Gustave peiser, droit de la fonction publique, 20 éme édition, mementos dollaz, paris, 

S.D.E, p 152. 
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فردي من داع بقوة القانون أو ألسباب شخصية بقرار إداري يستتقرر اإلحالة على االت

سنوات  5للتجديد في حدود أقصاها قابلة  أشهر كمّدة دنيا 6لمدة السلطة المؤهلة 

قابلة  أشهر 6لمدة القانون،و  يداع بقوةستبالنسبة للموظف الذي أحيل على االهذا 

داع يستاالالمهنية فيما يخص اإلحالة على خالل حياته  (2سنتين ) للتجديد في حدود

 1لية.( من الخدمة الفع2سنتين )يستوفي ألغراض شخصية بشرط أن 

طة التي لها حق التعيين وال تمنح ن السلم ارر داع بناء على قيستتتم اإلحالة على اال

اإلدارية اّل بعد أخذ رأي اللجنة بناء على االعتبارات الشخصية إهذه الوضعية 

 2المتساوية األعضاء.

 النقل: .2

 نقل"يمكن أن تكون حركات جاء في القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 

تتم في حدود عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي، و الموظفين ذات طابع 

 ضرورات المصلحة،

كذا أقدميتهم و رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية و  العتباركما تؤخذ في 

 3تهم المهنية".اكفاء

                                                             
 السالف الذكر. 03-06من األمر رقم 145،146،148،149المواد أنظر  -1
 .168محمد أنس قاسم، مرجع السابق، ص  -2
 السالف الذكر. 03-06من األمر رقم  156أنظر المادة  -3
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اريا إذا دعت ذلك إما بناء على طلبه أو إجبجاز القانون نقل الموظف مكانيا و لقد أ

أخذ رأي اللجنة اإلدارية  بعد  في هذه الحالة يكون النقلضرورة المصلحة ذلك،و 

في هذه يستفيد الموظف ،و يعتبر ملزم للسلطة التي أقرته المتساوية األعضاء الذي

 1سترداد نفقات التنقل أو تغيير اإلقامة أو التنصيب.الحالة من ا

 الثاني مطلبال

 األعضاء المتساوية اإلدارية للجان التأديبي ختصاصال 

 المشرع نجد حيث قضائي شبهو  رئاسي نظام هو الجزائر في متبعال النظام إن

نشاءو  2،الرئاسية للسلطة التأديب مهمة أسند   رأيها ستطالعا يجب ةمستقل هيئة بجانبها ا 

 تسمى التي 3،األعضاء المتساوية اإلدارية اللجنة هيو  التأديبي القرار إصدار قبل والأ

 4.التأديب مجال في ختصاصاتها نطاق تعلق إذا التأديب مجلس وناقان

 اإلدارية اللجانو  الرئاسية السلطة من كل منح ذلكك الفرنسي المشرع أن إلى نشير

 5التأديبي. الجزاء إصدار عملية في اختصاصا بالتأدي مجالس أو المشتركة

                                                             
 السالف الذكر. 03-06من األمر رقم  159إلى157أنظر المواد من  -1
"دراسة مقارنة"، ديوان  133-66الجزائر،طبقا ألمر سعيد بوشعير، النظام التأديبي للموظف العمومي في  -2

 .117، ص 1991المطبوعات الجامعية، 
لمياء شروف، دور األخالقيات الوظيفية في التقليل من الفساد في اإلدارة العامة، مذكرة مكملة من متطلبات نيل  -3

 .26، ص 2015-2014، بسكرة، شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسة، جامعة محمد خيضر
 .61ص،مرجع السابق،خلف فاروق -4
 .53ص،  2008،  سعد الشتيوي،المساءلة التأديبية للموظف العام ،دار الجامعة الجديدة،األزاريطة-5
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 من العقوبات يخص فيما ستشاريةا األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان أراء تعد

لزاميةو  األول( فرعال) الثانيةو  األولى الدرجة  ثالثةال الدرجة من العقوبات يخص فيما ا 

 الثاني(. فرعال) بعةاالر و 

 األول فرعال

 األعضاء المتساوية اإلدارية للجان الستشاري الرأي

 السلطة133-66 رقم األمر ظل في بالتعيين المختصة للسلطة المشرع منح قدل 

  في المتمثلة همن 55/1 المادة حددتها التيو  األولى الدرجة عقوبات قيعتو  في المطلقة

 التي الثانية الدرجة  عقوبات أماالتأديب، مجلس ةستشار با إلزامها لعدم والتوبيخ اإلنذار

 درجة من يلالترقية،التنز  قائمة من الشطب وهي المادة نفس من الثانية الفقرة حددتها

 التقاعد على الرتبة،اإلحالة في التلقائي،التنزيل النقل درجات، ثالث إلى واحدة

 فلم المعاش. في الحقوق إلغاء مع العزل و المعاش في الحقوق إلغاء دون تلقائيا،العزل

 تالعقوبا باقي أّماالعزل، عقوبة توقيع حالة في إال التأديب مجلس برأي باألخذ يلزمها

 توصية شكل في رأيه يعطي الذي التأديب مجلس ستشارةبا الرئاسية السلطة فيها فتلتزم

 10-84 رقم المرسوم خالل من نالحظ حين في 1ال أو به تعمل نأ فلها ملزمة، غير

                                                             
فوزية بعلي الشريف، التناسب بين الخطأ التأديبي والعقوبات التأديبية في الوظيفة العمومية في التشريع -1

الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج 

 .73، ص 2014-2013لخضر، باتنة، 
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 صالحية لها التي سلطةال صالحيات من ضيق قد الجزائري المشرع أن 10،1 مادته في

 .األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان صالحيات من ووسع التعيين

 من العقوبات مجال في دارةلإل الحرية أعطى فقد 59-85 رقم المرسوم أّما

 المجلس ستشارةا إلى اللجوء في ،124المادة حددتها التي والثانية األولى الدرجة

 على منه 127المادة في نص الثالثة الدرجة عقوبات مجال وفي2عدمه. من التأديبي

 لجنة موافقة الثالثة،بعد الدرجة عقوبات التعيين صالحية لها التي السلطة :"تقررأن

 فين".الموظ

 لثانيةوا الكتابي( اإلنذار التنبيه، )التوبيخ،األولى الدرجة من العقوبات في األصل

 من أنها التأهيل( قائمة من الشطب أيام، ثالثة إلى واحد يوم من العمل عن )التوقيف

 رقم األمر من 165/1 للمادة طبقا وهذا التعيين، صالحية لها التي السلطة اختصاص

 بررم بقرار التعيين صالحيات لها التي السلطة "تتخذعلى: تنص التي 06-03

 من ابيةكت توضيحات على حصولها بعد والثانية األولى الدرجة من التأديبية العقوبات

 المعني".

                                                             
"تعد اآلراء التي تدلى بها اللجان المتساوية األعضاء على ما يلي:  10-84من المرسوم رقم  10المادة  تنص -1

 استشارة إال في الحاالت اآلتية التي تكتسي فيها طابعا إلزاميا:

 ائي أو النقل اإلجباري اللذان يتعرض عليهما العون المعني،االنتداب التلق -

 رفض قبول االستقالة، -

 ية في الدرجة أو الرتبة الترق-

 ا".أو إلغاءه شلتنزيل في الرتبة أو الدرجة أو اإلحالة على التقاعد تلقائيا، والتسريح مع إبقاء حقوق المعا ا-
 .45سيهام عويش و إيدار أمال،مرجع السابق، ص  -2
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 ذيال التأديبي المجلس إلى اختيارية بصفة اللجوء من األخيرة هذه يمنع ال ذلك أن غير

 العقوبات. من النوع ذاه يخص فيما استشارية أراء يقدم

 الثاني فرعال

 األعضاء المتساوية اإلدارية للجان الملزم الرأي

 اختصاص من شرعالم هاجعل ،الرابعة و الثالثة الدرجة عقوبات خطورةل انظر 

 الرئاسية لطةالس تمتلك وال تأديبي كمجلس المنعقدة األعضاء ةالمتساوي اإلدارية اللجان

 توقيع تقترح أو  اإلدارة رأي على توافق أن اللجان هذه علىو  ،العقوبة اقتراح سوى

 1المرتكب. للخطأ مناسبة تراها التي التأديبية العقوبة

 صالحيات لها التي السلطة فإن 03-06 رقم األمر من 165/2 المادة فحسب

 الرأي أخذ بعد  معلل بقرار الرابعةو  الثالثة الدرجة من التأديبية تالعقوبا تتخذ التعيين

 تأديبي كمجلس جتمعت التي  المختصة األعضاء المتساوية داريةاإل اللجنة من الملزم

 من بتداءا يوما 45 يتعدى ال أجل في عليها المطروحة القضية في تبت أن يجب التيو 

 2إخطارها. تاريخ

 لمذنب،ا الموظف على العقوبة تسليط في ترغب عندما الرئاسية السلطة على يتعين

 كمجلس المجتمعة مختصةال األعضاء المتساوية اإلدارية اللجنة على القضية عرض

                                                             
إلدارة و التنمية، كمال رحماوي، ضمانات تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، رسالة ماجستير في ا -1

 .113، ص 1991معهد الحقوق و العلوم اإلدارية، جامعة عنابة، 
 السالف الذكر. 03-06من األمر رقم  165أنظر المادة  -2
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 منسوبةال األخطاء الرئاسية السلطة فيه وضحت مسبب تقرير طريق عن ذلك يتمو  تأديبي

 المخالفة رتكابا قبل الموظف سيرة وكذلك الخطأ رتكابا أدت التي والظروف للموظف

 ال أجل في عليه ةالمعروض القضية في يبتو  يفصل أن يالتأديب المجلس على نيتعيو 

 1إخطارها. تاريخ من بتداءا يوما 45 يتعدى

 03-06 رقم لألمر طبقا بعةاالر  و الثالثة الدرجة من العقوبات المشرع فصن لقد

 يلي: كما

 :ةالثالث الدرجة عقوبات

 أيام، (08) ثمانية إلى (04) أربعة من العمل عن التوقيف -

 درجتين، إلى درجة من التنزيل -

 اإلجباري. النقل -

 بعة:االر  الدرجة عقوبات

 مباشرة، السفلى الرتبة إلى التنزيل -

 التسريح. -

                                                             
ادة الماجستير في القانون بدرية ناصر، نطاق السلطة الرئاسية في القانون اإلداري الجزائري، مذكرة لنيل شه -1

، ص ص 2009-2008الجامعي الدكتور موالي الطاهر، معهد العلوم القانونية واإلدارية، سعيدة،  المركزالعام،

101-102. 
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 األسالك بعض الخصوصيات نظرا الخاصة األساسية القوانين تنص أن يمكنو 

 1السلم. هذا نطاق عن الخروج دون أخرى عقوبات على

 الثاني مبحثال

 التأديبية العقوبات توقيعب الخاصة اإلجرائية الضمانات

 توقيع قصد إجراءات عّدة إتباع التعيين صالحية لها التي السلطة المشرع ألزم

 قرارها تعرض لتفادي ذلكو  تأديبي، لخطأ المرتكب الموظف على التأديبية العقوبة

 هل المقررة التأديبية الضمانات من بمجموعة المتهم الموظف أحاط بالمقابلو  للبطالن

 األول(. مطلبال) هحقوق في التعسف لتجنب قانونا

 أخرى ضمانة الموظف،له بها يتمتع التي اإلجرائية الضمانات هذه إلى باإلضافة

 لطعنا له يحق حيث فيها، مبالغ له ةالمقرر  العقوبة أن تبين إذا حقوقه فاءيستا من تمكنه

 الثاني(. مطلبال) القضاء أمام أو المختصة الطعن جانل أمام األخيرة هذه في

 األول المطلب

 حترامهاا  الواجب اإلجراءات

 الجزاء توقيعو  بالتأديب الخاصة اإلجراءات افةك بالتعيين المختصة السلطة تتخذ

 السلطة يد في ختصاصاال هذا يحصر لم أنه إال المذنب، فالموظ على القانوني
                                                             

 السالف الذكر. 03-06من األمر رقم  164و  163المادتان ر نظأ -1
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 على تسليطها المراد العقوبة بسحب بمشاركتها أخرى لهيئات سمح فقط،بل الرئاسية

 1التأديبي. المجلس أو األعضاء المتساوية اإلدارية كاللجنة الموظف،

 أن من دللتأك إتباعها يتوجب التي الخطوات أو الشكليات تلك هي التأديبية جراءاتاإلف

 الخطأ ييفتك في والمتمثلة 2،ال أم يهلإ المنسوب التأديبي الخطأ رتكبا قد الموظف

جراءو  العقوبة مع التأديبي  تبليغو  التأديبي المجلس إخطار األول(، فرعال) التحقيق ا 

 الدعوى سير أثناء الموظف وحقوقالثاني(، فرعال) إليه المنسوب بالخطأ الموظف

 الثالث(. فرعال) التأديبية

 األول فرعال

 التحقيق جراءوإ  العقوبة مع التأديبي الخطأ يفتكي

 تاإلجراءا إتباع من بد ال المتهم الموظف ضدّ  تأديبي إجراء أي تخاذا قبل يتعين

 :التالية

 :العقوبة مع الخطأ تكييف .1

 من مبّرر بتقرير التأديبي المجلس يخطر أن "يجب أنه: على 166 المادة نصت

 الخطأ". ةمعاين تاريخ من ابتداء ... التعيين صالحيات لها التي السلطة

                                                             
 رشيدة حمالوي، نظام تأديب الموظف العمومي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستردليلة بشتة و -1

 .40، ص 2014-2013، قالمة، 1945ماي  08في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
نوال حمزاوي، النظام التأديبي في القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، مذكرة لنيل شهادة ويزة دريش و -2

 .40، ص 2012-2011، تيزي وزو، الماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري
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 الفعل بذكر تأديبيا الموظف متابعة أسباب نايتب يتضمن تقرير بإعداد الخطأ ييفتك يتم

 يف الموظف مسؤولية مدى ما، درجة من مهنيا خطأ يشكل الذيو  جانبه، من المرتكب

 المراد ةالمناسب بةالعقو  الخطأ، عن الناجم الضرر المستخدمة، اإلدارة أو المؤسسة

 1غيرها.و  ... توقيعها

 المادة عليه نصت ما حسب تصنيفه يتم  التأديبي الخطأ ماهية تحديد بعد

 الخطأ لخطورة تبعا ذلكو  ربعة،األ الدرجات إحدى في 032-06 رقم األمر من177/2

 إلى لجسامته تبعا له المقررة التأديبية العقوبة مع التأديبي الخطأ يكيف ثم3،جسامتهو 

 4.اذكره سبق التي درجات أربعة

 التحقيق: إجراء .2

 الثانية أو األولى الدرجة من أنه على اإلدارة طرف من المهني الخطأ تكييف بعد

 التوصل وبالتالي لمرتكبه الخطأ إسناد مدى في التحقيق إجراء يأتي الرابعة أو الثالثة أو

                                                             
العدد ، مجلة المفكر،تأديب الموظف وفقا ألحكام القانون األساسي العام للوظيفة العموميةأم الخير بوقرة،  -1

 .80، د .س. ن، ص ر، بسكرةكليّة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضالتاسع،
ا مي كمهنية دون المساس بتكييفها الجزائتصنف ألخطاء العلى: " 03-06من األمر رقم  177/2تنص المادة  -2

 يأتي: 

 أخظاء من الدرجة األولي، -

 أخطاء من الدرجة الثانية، -

 أخطاء من الدرجة الثالثة، -

 أخطاء من الدرجة الرابعة." -
 .مرجع نفسه 181، 180، 179، 178 راجع المواد -3
 .66أمال إيدار،  مرجع السابق، ص سيهام عويش و -4
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 وصدور االتهام بين يفصل كونه كبيرة أهمية له اإلجراء فهذا منه، براءته أو إدانة إلى

 1.القرار

 عن مؤقتا إيقافه تم الذي الموظف أمر في النهائي البت قبل وقائي إجراء تحقيقال يعتبر

 المقترن الخطأ كان اإذ خاصة هادئة ظروف في بشأنه التحقيق يتم وظيفته،حتى

 نص ما وأيضا 59-85 رقم المرسوم من 130 المادة خالل من جاء ما وهذاجسيما،

 أهم من فهو 173،2 مادته في الحالي العمومية للوظيفة العام األساسي القانون عليه

 على يتوجب لذا الكاذب االتهام من بسمعته المساس من تحميه التي الموظف ضمانات

 ارتكاب في معقول واحتمال ةيحقيق خطورة هناك كانت إذا إال 3تحقيق فتح عدم اإلدارة

 بد ال اإلداري التحقيق ضمانة من االستفادة الموظف لتمكينو  4،خطيرة تأديبية مخالفة

 مهمة لها أسندت التي التعيين سلطة وهي المختصة السلطة إلى ممارسته يعهد أن

 األمر من 171 المادة األعضاء،بدليل المتساوية اإلدارية اللجنة من بطلب التحقيق

 152.6-66 رقم المرسوم من 3 المادة وكذلك 03،5-06 رقم

                                                             
محمد الصادق عياش،اإلجراءات التأديبية في قانون الوظيفة العمومية،مذكرة ماستر،كلية الحقوق والعلوم -1

 .50،ص2014السياسية،جامعة خميس مليانة،
 السالف الذكر.  03-06من األمر رقم  173السالف الذكر،والمادة  59-85من المرسوم رقم  130راجع المادة  -2
 .50، مرجع السابق، ص محمد الصادق عياش -3
ذكرة لنيل شهادة مليكة مخلوفي، رقابة القاضي اإلداري على القرار التأديبي في مجال الوظيفة العمومية،م -4

 .62، ص 2012ستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، جاالم
 .65مرجع السابق، ص مليكة مخلوفي، -5
يتعلق باإلجراء ، 1966يونيو سنة  2الموافق  1386صفر عام  12 مؤرخ في  152-66م رقم مرسو -6

 .1966يونيو  08مؤرخة في ، ال46التأديبي،ج.ر العدد 
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 اإلدارية السلطة طرف من المقدمة التوضيحات أن التأديب مجلس رأى إذا ما حالة فيو 

 آخر تحقيق بفتح الرئاسية السلطة أمر لها يحق فإنه كافية، غير المتضمن التقرير في

 1غامضة. يراها التي النقاط توضيح مع

 المجتمعة األعضاء اإلدارية المتساوية اللجنة على يجب 165/2 المادة إلى بالرجوع

 ابتداء يوما 45 يتعدى ال أجل في عليها المطروحة القضية في تبت أن تأديبي كمجلس

 . إخطارها تاريخ من

  ثانيال فرعال

 هإلي المنسوب بالخطأ الموظف تبليغ و التأديبي المجلس خطارإ 

وجب يتالسلطة التي لها صالحية التعيين  بعد االنتهاء من التحقيق الذي تقوم به

ثم تبليغ الموظف  ،ليهاإعليها إخطار المجلس التأديبي بالنتائج التي توصلت 

 خطاء المنسوبة إليه.باأل

 التأديبي: المجلس إخطار.1

 تسري يوما 45 يتعدى ال أجل في مبرر تقرير بموجب التأديب مجلس إخطار يتم

 رتب قد 03-06 رقم فاألمر لجاأل هذا مراعاة عدم حالة وفي الخطأ معاينة تاريخ من

                                                             
 .70سهام عويش وايدار آمال، مرجع السابق، ص  -1

يا من شير إلى أن المشرع الجزائري "لم يشترط صراحة على أن يكون التحقيق كتابي، ولكن  يفهم ذلك ضمنن -

من المرسوم  129دة ،وكذا الما03-06من األمر رقم  165لمادة، وكذلك ا133-66من األمر رقم  57خالل المادة 

 .43، نوال حمزاوي وويزة  دريش، مرجع السابق، ص 59-85رقم 
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 ويعتبر 1،تأديبيا الموظف متابعة عدم الخطأ،أي سقوط في يتمثل سلبيا جزاء أو أثرا

 المخطئ الموظف ضد التعيين سلطة تباشرها التأديبية الدعوى تحريك بمثابة راإلخطا

 2تأديبي. كمجلس المجتمعة األعضاء المتساوية اإلدارية اللجنة أمام وذلك

 إليه: المنسوب بالخطأ الموظف تبليغ.2

 للموظف التهمة توجيه ضرورة التحقيق لسالمة الالزمة األساسية الضمانات من

 وأن اتحديد إليه ةالمنسوب األفعال أو باألخطاء مواجهته فيجب معه، التحقيق يتم الذي

 لبس دون إليه منسوب هو بما الموظف مواجهة من فالبد محدداو  واضحا التحديد يكون

 3نفسه. عن الدفاع من ليتمكن إبهام أو

 كذاو  إليه ةالمنسوب باألخطاء الموظف إبالغ مسؤولية التأديب سلطة تحملت

 العقوبة قرار يكون ال حتى القانونية جالاآل في التأديبي ملفه على اإلطالع نم تمكنيه

 اإلحالة قرارب الموظف تبليغ يتمو  ،التأديبية لإلجراءات خرقها سببب لإللغاء عرضة

 4بالوصول. اإلشعار مع عليها موصى برسالة التأديب مجلس على

  

                                                             
والقوانين األساسية  03-06ر بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، دراسة في ظل األمر عما -1

 .160، ص 2015، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 1الخاصة مدعمة بإجتهادات مجلس الدولة، ط 
 .80أم الخير بوقرة، مرجع السابق، ص  -2
 .479،ص1999، القانون اإلداري، مركز جامعة القاهرة، أنور أحمد رسالن -3
 السالف الذكر. 03-06من األمر رقم  168أنظر المادة -4
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 الثالث فرعال

 التأديبية الدعوى سير أثناء الموظف حقوق

عدادو  التأديبي ملفه على إطالعه بعد إالّ  الموظف على قوبةع توقيع يمكن ال  ا 

 له. المقررة العقوبة ر بقرا بليغهت ثم منو  نظره وجهة وتقديم دفاعه

 :ديبيالتأ ملفه على الموظف إطالع .1

 رورةض عن النظر فبغض قانونا بها المعترف الحقوق أقدم من الحق هذا يعتبر

 أن تأديبي إجراء ألي يتعرض الذي للموظف يحق إليه المنسوبة باألخطاء إبالغه

 يقدمو  عليها يردو  األخطاء هذه على يتعرف حتى يبيالتأد ملفه على باإلطالع يطالب

 1.بشأنها الكتابية التوضيحات

 رضتع الذي للموظف "يحق أنه: على 03-06 رقم األمر من 167 المادة تنص

 في تأديبيال ملفه كامل على يطلع أنو  إليه المنسوبة باألخطاء يبلغ نأ تأديبي إلجراء

 التأديبية". الدعوى تحريك من ابتداء يوما (15) عشر خمسة أجل

 مامه بذلك اإلدارة تخطره أن عليه التأديبية العقوبة تسليط قبل للموظف المشرع منح كما

 وصل مع عليها موصى رسالة موجبب هباستدعائ وذلك المسلطة، العقوبة درجة كانت

                                                             
فريد كباب وبوسعد أوبن علي، المسؤولية التأديبية والجزائية للموظف العمومي في القانون الجزائري، مذكرة  -1

لحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي لنيل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السياسية، كلية ا

 .104، ص 2012وزو، 
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 أمام شخصيا المثول تاريخ قبل األقل على يوما 15بـ ةمحدد مّدة خالل ستالماال

 تتخذ أن التعيين صالحيات لها التي السلطة تنبيه مع،( 168 )المادةالتأديبي المجلس

 الذي التأديبي ملفه على اإلطالع من الموظف تمكين بغية الالزمة بيراالتد كافة

 في العمومية للوظيفة العامة المديرية عن الصادرة 05 رقم تعليمةلل وفقا يتضمن

 المعلومات بطاقة للموظف، المنسوبة األفعال حول السلمي الرئيس تقرير 20041

 عند اإلداري التحقيق نتائج اء،قتضاال عند التأديبية وسوابقه الموظف بوضعية خاصة

 أن المالحظو العقوبة، قتراحبا مرفقا التعيين صالحية لها التي السلطة تقرير قتضاء،اال

 جرت قدو  معين، ومكان بتاريخ لملفا على اإلطالع حق حّددت قد المذكورة التعليمة

 2للموظف. الشخصي الملف فيه يوجد الذي اإلدارة عمل مقر هو المكان ونيك أن العادة

 الدفاع: حق .2

 أو موكل بمدافع يستعين أن له يحق التأديبية اللجنة أمام الموظف مثول حالة في

 أن شريطة المحاماة سلك أو اإلدارة عن  خارج شخص أي أو نفسهب يختاره موظف

 بفتح إخطاره فور الحق بهذا ذكرهت أن اإلدارة فعلى ،المدنية بحقوقه متمتعا يكون

 اإلطالع نم المدافع لتمكين الضرورية التدابير كل تتخذ أنو  ضّده ديبيةالتأ اإلجراءات

 تقديم من تمكينهو  شخصيا المتهم مثول بضرورة الحق هذا يقترنو  التأديبي الملف على

                                                             
الوظيفة رؤساء مفتشيات  الموجهة للسادة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية  و 05تعليمة رقم-1

 .59-85من المرسوم رقم 131و130،المحددة لكيفيات تطبيق المادتين 2004أفريل 12العامة،المؤرخة في 
 .57محّمد الصادق عياش، مرجع السابق، ص  -2
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 من 169 المادة في جاء ما هذاو  1،شهود ستحضارا أو شفوية أو كتابية مالحظات

نو  ،03-06 رقم األمر  أو التأديب، جلسة موظفال حضور دون قاهرة قوة حالت ا 

 المتابعة تستمرو  مدافعه قبل من هتمثيل المجلس من يلتمس مقبول، رلمّبر  تغيب

 تم استدعاءه أن من الرغم على التأديب، جلسة الموظف حضور عدم عند التأديبية

 ،1 الفقرات168 )المادةهقبل من المقدمة التبريرات رفض حالة في أو قانونية ةبطريق

3، 4).2 

 للموظف: العقوبة قرار تبليغ .3

 التدخالتو  المالحظات مختلف إلى االستماعو  االستجوابات مرحلة انتهاء بعد

 في رأيه ليعطي التأديبي المجلس يجتمع 3تها،امالبسو  التأديبية بالمساءلة تتعلق التي

 والتامد أن العلم مع 4،الموظف طرف من المرتكب للخطأ مناسبة يراها التي العقوبة

 وعملها تشكيلها بقواعد التزمت اإذ إال تصح ال األعضاء متساويةال اإلدارية اللجنة

 علنية. ليست جلساتهاو  أعضائها  (3/4أرباع) ثالثة وربحضو 

 األعضاء أغلبية قةمواف بعد األعضاء المتساوية اإلدارية اللجنة قرارات تصدر

ذاو الحاضرين،  إلى ونيلجئ المعروضة المسائل في التشاور في األعضاء يوفق لم ا 

 تعادل حالة فيو  األعضاء، كل فيه يشارك ذيال السري قتراعباال ويكون االنتخاب
                                                             

، دار هومة 3هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب األجنبية، ط  -1

 .342، 341، ص ص 2013للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .85أم الخير بوقرة، مرجع السابق، ص  -2
 .52السابق، ص  محّمد الصادق عياش، مرجع -3
 .119سعيد بو الشعير، مرجع السابق، ص  -4
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- 84 رقم لمرسومل طبقا التأديبية الحاالت في مرجحا الرئيس صوت يكون األصوات

 قرارات تكون أن يجبو  1،المقترحة العقوبة من مباشرة أقل عقوبة تتخذ حيث 10

 .03-06 رقم األمر من 170/2 المادة نص حسب مبّررة التأديبي المجلس

 أجل في العقوبة بقرار الموظف تبليغ يتم فإنه ،األمر نفس من 172 للمادة طبقاو 

 التظلم من الموظف تمكين منه الهدفو  2،صدوره تاريخ من تسري ،أيام ثمانية (8)

 3المختصة. الطعن لجنة أمام

 من عقوبة إلى ؤديي قد جسيم خطأ رتكبا الذي الموظف أن إلى اإلشارة تجدر

 صالحية لها التي السلطة طرف من مهامه عن توقيفه يتم الرابعة الدرجة

 ،أماالعائلي الطابع ذات المنح ومجمل راتبه نصف الفترة هذه خالل قاضىالتعيين،ويت

 جنةلال بت عدم أو تبرئته تمت أو الرابعة الدرجة من أقل عقوبة حقه في صدرت إذا

 كامل الموظف يسترد الحالة هذه ففي المحددة، اآلجال في األعضاء اويةسالمت اإلدارية

 جزائية متابعة محل الموظف كان إذا ما حالة راتبه.وفي من خصم الذي والجزء حقوقه

 يتعدى ال راتبه من جزء أشهر 06 تتجاوز ال لمدة يستفيدو  امهمه عن فورا توقيفه يتم

 4.العائلية المنح من االستفادة إبقاء مع التوقيف تاريخ من ابتداء النصف

 

                                                             
 السالف الذكر. 10-84من المرسوم رقم14،15،19أنظرالمواد  -1
 السالف الذكر. 03-06من األمر رقم  172أنظر المادة -2
 .85أم الخير بوقرة،مرجع السابق،ص -3
 السالف الذكر. 03-06من األمر رقم  174و173ن يأنظر المادت-4
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 الثاني مطلبال

 التأديبية العقوبة توقيع قرار في بالطعن الخاصة الضمانات

 لتأديبيةا لعقوبةا المتضمن رارالق صدور بعد للموظف ةقرر الم الضمانات إن

 جراءاتاإل مراحل طيلة له المقررة ضماناتال تسعفه لم ذاإ له األخير الحل بمثابة

 .ني(الثا فرعالالقضائي) لطعنول(وااأل فرعال)اإلداري الطعن أهمها قةالساب التأديبية

 األول فرعال

 اإلداري الطعن

 قرارات في النظر إعادة مهمتها الطعن بلجان تسمى لجان يالجزائر  المشرع أنشأ

 1.المعاقب الموظف من بطلب ذلكو  الوزاريو  الوالئي المستويين على اإلدارة

 التأديبية تالعقوبا في ذلكو  الموظفون يقدمها التي الطعون يف النظر اللجان هذه تتولى

 إلى تلجأ أن أيضا رةاإلدا ستطاعةبا فإنه ذلك إلى باإلضافة الرابعة،و  الثالثة الدرجة من

 عدم حالة في ذلكو  التأديبي المجلس تاقرار و  أراء في الطعن صددب هذاو  الطعن، لجنة

 تاريخ من واحد شهر أقصاه أجل في الطعن ميعاد يكونو  اإلدارة، مقترحات مع تناسبها

 2.ارالقر  تبليغ

                                                             
 .108فريد كباب وبوسعد أوبن علي،مرجع السابق، ص  -1
 السالف الذكر. 03-06من األمر رقم  175أنظر المادة -2
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 أشهر (03ثالثة) أجل في كتابة قراراتها الوزارية أو الوالئية الطعن انلج تصدر

 تعديلها أو إثباتها أو فيها المتنازع اآلراء إبطال قصد إليها القضية رفع تاريخ من ابتداء

 تعليق أثر المرفوع للطعن يكونو  األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان تصدرها والتي

 1الصادرة. العقوبة

 يلي: بما القيام تأديبية عقوبة عليه إنزال تم الذي الموظف على يتوجب

 تبليغ تاريخ من ابتداء واحد شهر أجل في الوالئية الطعن لجنة أمام الطعن .1

 الطعن ذاه ،03-06 رقم األمر من 67 و 175 المادتين عليه نصت ما هذاو  القرار

 فيه. الفصل غاية إلى التأديبية بةالعقو  تنفيذ يوقف تقديمه عند

 مضمونة:و  شكله حيث من ليماس يكون كي الطعن هذا في ةكتابت يتوجب ما .2

 التالية: النقاط حيث من هذاو الشكل: حيث من القرار في الطعن 

 أمام بالمثول الخاص ستدعاءباال تبليغه تم إن الموظف فيه ّرىيتح التبليغ: .أ

 أن توجب التيو  168 المادة عليه تنص حسبما رسمي تبليغ بموجب التأديبي المجلس

 الوصول. مضمنة برسالة البريد طريق عن يوما 15 قبل يرسل

 الطعن طنقا أولى فهذه العادي البريد أو الفاكس عبر إرساله تم أو شفويا التبليغ كان فإذا

 الشكل. حيث من

                                                             
 السالف الذكر.  10-84من المرسوم رقم  25أنظر المادة -1
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 ملفه على اإلطالع من الطاعن تمكين تم هل الملف: على اإلطالع حق .ب

 رقم راألم من 167 المادة عليه نصت ماحسب التأديب مجلس عقادنا من يوما 15 قبل

 الشكل. حيث من الطعن من الثانية النقطة فهذه ذلك يتم لم إن ،06-03

 أو بمدافع االستعانة حق من وتمكينه الطاعن إعالم تم هل الدفاع: حق ج.

 .169 المادة عليه نصت حسبما الشهود، تقديمو  محامي

 .الشكل حيث من للطعن الثالثة النقطة فهذه ذلك يتم لم إذا

 لتأديبيةا العقوبة بقرار الطاعن تبليغ تم هل :التأديبية العقوبة بقرار التبليغ د.

 .172 المادة عليه نصت حسبماالعقوبة، إصدار من أيام 8 أجل في كتابي قرارب

 1الشكل. حيث من للطعن الرابعة النقطة فهي الطريقة بهذه ذلك يتم لم إذا

 لنصابل وفقا اللجنة نعقدتا هل األعضاء: المتساوية اإلدارية اللجنة تشكيلة ه.

 ةيديبالتأ العقوبة في الفصل تم هلأعضائها، من (3/4) أرباع بثالثة المحّدد القانوني

 الحاضرين. األعضاء أغلبية طرف من المصادقة بموجب

 الشكل. حيث من للطعن الخامسة النقطة فهذه يتم لم إذا

 

 

                                                             
1-http://www.mouwazaf-dz.com/t21760-topic. 
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 الموضوع: حيث من القرار في الطعن 

 من الثالث الفصل قتضىبم جاء الموظف حق في صدر الذي القرار أن دامما

 177 المواد عليها نصت التيو  المهنية، األخطاء يحدد الذي يةالعموم الوظيفة قانون

 نيةالمه األخطاء بذكر قامت المواد فهذه ،(4 ،3 ،2 ،1 الدرجة من )أخطاء يليهاوما

 الحصر. سبيل على

 ومدى لمواد،ا هذه في عليها المنصوص تالحاال من التأكد الطاعن على إذن فيتوجب

 163 المادة نص مع تتوافق كانت إن عليه المسلطة العقوبة معو  حالته مع مطابقتها

 1التأديبية. العقوبات تحدد التي

 الثاني فرعال

 القضائي الطعن

 به المعمول التشريع حسب فهي التأديبية، الضمانات من القضائي الطعن يعد

 المشاركة هيئات اطنش علىو  اإلدارة أعمال على مباشرة ائيةقض رقابة لتحقيق أسلوب

 العامة فاإلدارة الطعن، ولجان األعضاء المتساوية اإلدارية اناللج في ممثلة والطعن

 بالتاليو  القضائية السلطة يمثل فهو ضاءالق أما ممارستها، في التنفيذية السلطة لتمث

                                                             
1- http://www.mouwazaf-dz.com/t21760-topic.op. cit 
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 على القضائية السلطة رقابة شكالأ أحد يجّسد اإلدارية تاالقرار  في القضائي طعنال

 1.ةالتنفيذي السلطة أعمال

 التأديب مجلس عن الصادرة قراراتال في للطعن القضاء إلى وءاللج في الحق للموظفف

 بجملة ملزمة اإلدارة ألن،دارياإل القرار تمس التي العيوب من يبع على اشتملت ذاإ

همالو  القرار اتخاذ تسبق التي التصرفات أو اإلجراءات من  رهاقرا يعرض تزاماالل هذا ا 

 القضاء. أمام بالبطالن فيه الطعن طريق عن لغاءلإل

 الدفاع حقوق بمراعاة ملزم التأديبي للقرار صدارهإ قبل التأديب مجلس إن      

 احترام .فعدمالعامة الوظيفة وتنظيمات قوانين ومختلف 2،الدستور في عليها المنصوص

 مع باإللغاء طعن محل خيراأل هذا يكون قراره إصدار قبل ءاتجرااإل لهذه المجلس

 جراء من بالموظف لحق الذي الضرر لجبر تعويض دعوى رفع مكانيةإ

 سلطة أعطته الذي التقدير للوقائع،ورفض القضائي التكييف سلطة فللقاضيتطبيقه،

 3الوقائع. لهذه التأديب

 الضمانات تسعفه لم إذا فموظال ليهإ يلجأ ضمان آخر القضائية الرقابة تعد

 القضاء رقابة في صلاأل بالخطأ،و فاالعترا يرفض قد القرار مصدر أن ذاألخرى،إ

                                                             
وهابي بن رمضان، التسيير التأديبي في قطاع الوظيفة العمومية الجزائري، دراسة حالة المؤسسة العمومية  -1

للصحة الجوارية بالرمشي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في علوم التسيير ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية 

 .105ص   2010-2011ان وعلوم التسيير ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمس
، 2016مارس  6الموفق  1473جمادي األولى عام  26مؤرخ في   01-16من قانون رقم 56أنظر المادة  -2

 .2016مارس  07مؤرخة في ،ال14،ج.رالعدد  يتضمن التعديل الدستوري
 .81-80منيرة بوراس،مرجع السابق، ص ص-3
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 ليست و القانون و الواقع بين مطابقة أو مشروعة رقابة أنها الجزائري أو الفرنسي سواء

 العيوب من التأديبي القرار سالمة مدى يراقب داريإلا القاضي أن ،أي مالئمة رقابة

 التأديبية للجريمة التأديبية بةالعقو  مالئمة يراقب أن له ليس لغائها،وإ لىإ تؤدي قد التي

 صالحية بكل تتمتع داريةاإل السلطة أن ذالسلطة،إ استعمال ساءةإ عيب طارإ يف الإ

 المالئمة. العقوبة ختياروا تقدير في

 نصت فقد اإلدارية، حاكمالمو  الدولة مجلس بين االختصاص ديدحت مسألة فيو 

 كل و وزير كل لدى الطعن لجنة "تنشأ: أنه على 06-03 رقم األمر من  65  المادة

 على تكون للطعن لجان ةعد هناك أن أي مؤهل..." مسؤول كل لدى كذا و والي

 من الصادرة القرارات في الطعن فإن الوزارات،وبالتالي مستوى علىو  المحلي المستوى

 من الصادرة القرارات في الطعن ،أما إلداريةا المحاكم أمام يكون المحلية الهيئات

 يشترط أنه إال ،درجة كأول الدولة مجلس أمام يكونالوزارية،ف الطعن لجان أو الهيئات

 أشهر (04) األربعة خالل اإلداري القرار إللغاء دعوى يرفع أن المذنب الموظف على

 1اإلداري. بالطعن القيام بعد شهرين خالل أو هلتبليغ بعةالتا

  

                                                             
فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08من قانون  829،830،907أنظر المواد -1

 .2008أفريل  23، الصادرة بتاريخ  21نون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج.ر العدد ،يتضمن قا2008
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 الفصل: خالصة

 أهمية ذو األعضاء المتساوية اإلدارية اللجان أن الفصل لهذا دراستنا من يتضح

 الحياة وتسيير بتنظيم األمر يتعلق عندما العامة اإلدارية الهيئة بدور تقوم حيث  متعددة

 خطأ الموظف ارتكاب حالة في التأديبي االختصاص تمارس كما للموظف، المهنية

 فهنا الرابعة، أو الثالثة الدرجة عقوبات توقيع عنه يترتب الخطورة من درجة على مهني

 القضية في للبث بالتعيين المختصة السلطة جانب إلى تأديبي كمجلس اللجنة تجتمع

 أمامها. المطروحة

 أن إالّ  والثانية، األولى الدرجة من قوباتللع بالنسبة استشاري دور لها ذلك إلى إضافة

 التي اإلجراءات إتباع يستلزم والرابعة الثالثة الدرجة عقوبات خاصة العقوبات توقيع

 وبالمقابل  التأديب لسلطة قيد بمثابة تعدّ  والتي العامة الوظيفة قانون في المشرع حّددها

 اإلدارة. تعسف لمواجهة المذنب للموظف ضمانات هي

 الطعن طريق عن التأديبي القرار بإلغاء المطالبة اإلجراءات هذه مخالفة على بويترت

 يلجأ ما وغالبا أخير كحل يكون الذي القضاء أمام أو المختصة، الطعن لجان أمام سواء

 العام. الموظف إليه
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ى إلتوصلنا،ظيفة العمومية الجزائريفي الو بعد دراسة موضوع هيئات المشاركة والطعن 

ب قا من التجار نطالااعرفت تطور أن هذه الهيئات أو اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء 

ي حيث سعت في كل مرة تجنب الثغرات التالجزائر في قطاع الوظيفة العامة التي مرت بها 

 أتت بها األنظمة السابقة. 

ء في النظام الفرنسي أي في نظام فقد كانت اللجان اإلدارية المتساوية األعضا

لم تكن مهامها واسعة خاصة بصدور دواجية القوانين عبارة عن هيئات استشارية فقط و ز ا

 للجان المتساوية األعضاء.باحيث تسمى في هذه المرحلة 133-66األمر رقم 

هدف يأي نظام توحيد القوانين الذي كان لعامة،بالتعديل الذي طرأ في نظام الوظيفة او 

ندت فقد أسواالقتصادية ملين في مؤسسات الدولة اإلدارية للعاالقانوني إلى توحيد النظام 

ظل هذا تسمى في م إضافية خاصة فيما يخص التأديب.و للجان المتساوية األعضاء مها

 ".بلجنة الموظفينالنظام "

ن علي إاّل أنه بعد اإلصالحات التي طرأت في الوظيفة العامة الجزائرية فقد تم التخ

بين  الفصلحيث تم إلى العودة إلى نظام االزدواجية،ضطر المشرع واالنظام القانوني الموحد،

 القطاعات األخرى.قطاع الوظيفة العامة و 

هيئات استشارية  األعضاءنت اللجان المتساوية اما كوفي هذه المرحلة بعد

أصبحت هيئات تأديبية أو مجالس تأديبية بعض المهام فيما يخص التأديب،أسندت لها فقط،و 



 خاتمة

 

72 
 

حيث تسمى بهيئات المشاركة  03-06بموجب القانون الحالي رقم ذلك و يؤخذ برأيها الملزم 

 الطعن .و 

مهنية قة بالحياة الالقرارات التي لها عالركة في جان هي المشالفالمهمة األساسية لهذه ال

ي تتكون من ممثلين عن فهيظهر من خالل تشكيلتها و تعد ضمانة هامة له.و  للموظف،

بية ذلك فيما يخص تطبيقها لإلجراءات التأديوك بالتساوي،الموظفين وممثلين عن اإلدارة و 

ا فإتباع هذه اللجان لإلجراءات المنصوص عليه أثناء توقيع العقوبة على الموظف المذنب

 على الدفاع عن حقوقه.حترامها يساعد الموظف في القانون وا

لعام بإجراءات تأديب الموظف التزام اللجان المتساوية األعضاء أو عدم اوفي حالة مخالفة 

مام أعن سواء بالط بة المسلطة من قبلهافإن ذلك يترتب عنه إمكانية إلغاء قرارها أو العقو 

أو اللجوء إلى القضاء في حالة عدم  لجان الطعن المختصة وهي بدورها ضمانة للموظف،

 .يكون الطعن القضائي من حيث الشكل أو الموضوعو رضا الموظف عن قرار لجان الطعن 

إلدارة ليه فإن مجموع الضمانات الممنوحة للموظف تشكل حماية له من تعسف اوع

 ستقرار المرافق العامة.من أجل المحافظة على استمرارية و ا نيةكذا حماية كرامته المهو 
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 ق ائمة المراجع:

 باللغة العربية:.أوال: الكتب

المؤسسة الوطنية ،ةستشارية في اإلدارة الجزائريبوضياف،الهيئات االأحمد  .1

 .1989،الجزائر،للكتاب

 .1999القاهرة، مركز جامعة القاهرة، أنور أحمد رسالن،القانون اإلداري، .2

بعض التجارب و وء التشريعات الجزائرية الوظيفة العمومية على ضهاشمي خرفي، .3

 .2013الجزائر،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،ة،األجنبية، الطبعة الثالث

ر كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري،الطبعة الثالثة، دا .4

 .2006هومة، الجزائر، 

ت ديوان المطبوعاالطبعة الثانية،  محمد أنس قاسم،مذكرات في الوظيفة العامة، .5

 .1989الجامعية،الجزائر، 

، تطبيقها على التشريع الجزائريمبادئ الوظيفة العامة و سم جعفر،محّمد أنس قا .6

 .1984المطبوعات الجامعية،الجزائر،ديوان 

"دراسة مقارنة" مع التركيز على عبد العزيز السيد الجوهري،الوظيفة العامة، .7

 .س ند  ،الجزائرائري، ديوان المطبوعات الجامعية،التشريع الجز 



 قائمة المراجع
 

74 
 

-06األمر الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، دراسة في ظل عمار بوضياف، .8

جسور لة،الطبعة األولى،جتهادات مجلس الدو مة باالخاصة مدعالقوانين األساسية و  03

 .2015التوزيع،الجزائر، للنشر و 

رية الجزائية في الجمهورية نظام الترقية للوظيفة العمومعصمت عبد الكريم خليفة، .9

 .1981عمان،ة الشعبية، جامعة الدول العربية، قراطيالديم

طة، األزاريالعام،دار الجامعة الجديدة،المساءلة التأديبية للموظف وي،يسعد الشت .10

2008. 

-66مي في الجزائر طبقا ألمر بي للموظف العمو يالنظام التأدبوشعير،  سعيد .11

 .1999الجزائر ،الجامعية،،"دراسة مقارنة"، ديوان المطبوعات 133

 :اتثانيا: المذكر 

   الماجستيرمذكرات: 

 ، بحثاإلدارات العمومية، دراسة مقارنةارة، نظام الترقية في المؤسسات و السعيد ق .1

ارية، معهد الحقوق والعلوم اإلدالعلوم اإلدارية، تير في الحقوق و للحصول على درجة ماجس

 .1993الجزائر، جامعة الجزائر، 

ناصر، نطاق السلطة الرئاسية في القانون اإلداري الجزائري، مذكرة لنيل  بدرية .2

الطاهر، معهد العلوم ، المركز الجامعي الدكتور موالي العام شهادة الماجستير في القانون

 .2009-2008اإلدارية، سعيدة، القانونية و 
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، ضمانات تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، رسالة كمال رحماوي .3

ة، ماجستير في اإلدارة والتنمية، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة عنابة، عناب

1991 

اسة الجزائري، در  ةالعمومي ةوهابي بن رمضان، التسيير التأديبي في قطاع الوظيف .4

م في علو  ماجستير، مذكرة لنيل شهادة يالعمومية للصحة الجوارية بالرمشحالة المؤسسة 

د، علوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايقتصادية والتجارية و التسيير، كلية العلوم اال

 .2011-2010،تلمسان

ل ظ، الضمانات المقررة للموظف العام خالل المساءلة التأديبية في حياة عمراوي .5

ق الحقو  العلوم القانونية، كليةالتشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في 

 .2012-2011العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، و 

ي مجال الوظيف رقابة القاضي اإلداري على القرار التأديبي ف مليكة مخلوفي، .6

جامعة جستير في القانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية،العمومي، مذكرة لنيل شهادة الما

 .2012تيزي وزو، مولود معمري،

ل مذكرة لنيموظف العام في القانون الجزائري،النظام التأديبي لل منيرة بوراس، .7

عة واإلعالم،جامياسية كلية العلوم السالماجستير في التنظيم السياسي واإلداري، شهادة

 .2008-2007الجزائر، 
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ادة هشمذكرة مقدمة لنيل موظف العام في التشريع الجزائري،تأديب ال مفيدة قيقاية، .8

 .2009-2008قسنطينة، الماجستير في القانون العام،كلية الحقوق،جامعة منتوري،

بحث ام في التشريع الوظيفي الجزائري،جراءات تأديب الموظف العإ فاروق خلف، .9

بن  لعلوم اإلدارية،في القانون العام،كلية الحقوق وا ادة الماجستيرمقدم لنيل شه

 .2003-2002الجزائر،عكنون،

ة وظيفالعقوبة التأديبية في الالتناسب بين الخطأ التأديبي و  فوزية بعلي الشريف، .10

 نونية،العلوم القامذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في  العمومية في التشريع الجزائري،

 .2014-2013باتنة، جامعة الحاج لخضر، لوم السياسية،العكلية الحقوق و 

العمومية  اتين باإلدار أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظف سلوى تيشات، .11

مة ضمن متطلبات نيل درجة مذكرة مقد قرة،دراسة حالة جامعة أمحمد بو  الجزائرية،

معة ير، جارية وعلوم التسياالقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والتجار في العلوم الماجستي

 .2010-2009بومرداس،وقرة ، أمحمد ب

 ر:مذكرات الماست 

كملة محسونة ، اإللتحاق بالوظيفة العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة  بلقاسم .1

 العلوم السياسية، جامعةلماستر في الحقوق، كلية الحقوق و من مقتضيات لنيل شهادة ا

 .2014-2013محمد خيضر، بسكرة، 
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رشيدة حمالوي، نظام تأديب الموظف العمومي في التشريع دليلة بشتة و  .2

 سية،العلوم السياماستر في القانون، كلية الحقوق و الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة ال

 .2014-2013،، قالمة 1945ماي  08جامعة 

، دور األخالقيات الوظيفية في التقليل من الفساد في اإلدارة لمياء شروف .3

وم لالعكلية الحقوق و العامة، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، 

 .2015-2014سكرة، السياسية، جامعة محمد خيضر، ب

يبية في قانون الوظيفة العمومية،مذكرة اإلجراءات التأدصادق عياش،المحمد  .4

 .2014العلوم السياسية، جامعة خميس مليانة، ر، كلية الحقوق و ماست

 ةيفويزة دريش، النظام التأديبي في القانون األساسي العام للوظنوال حمزاوي و  .5

جامعة  العلوم السياسية،ماستر في القانون، كلية الحقوق و ، مذكرة لنيل شهادة الةالعمومي

 .2012-2011مولود معمري، تيزي وزو، 

العقوبات التأديبية للموظف العام في التشريع يش وأمال إيدار، سيهام عو  .6

العلوم ة الحقوق و الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلي

 .2012جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السياسية،

اط شالعمومي في التوقف عن ممارسة النحرية الموظف لعموري، ةسعيد .7

لحقوق في الحقوق ،كلية ا مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماسترالجزائري،الوظيفي في التشريع 

 .2013-2012بسكرة،  جامعة محمد خيضر، ،والعلوم السياسية
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التشريع ضمان حياد اإلدارة في عملية التوظيف في زكري ، عمار .8

لوم العكلية الحقوق و  ات نيل شهادة الماستر في الحقوق،مذكرة مكملة من متطلبالجزائري،

 .2014-2013سياسية،جامعة محمد خيضر،بسكرة، ال

 ظف العموميالجزائية للمو ،المسؤولية التأديبية و أوبن علي وسعدبفريد كباب و  .9

وق ة الحقفي الحقوق والعلوم السياسية، كليمذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الجزائري،

 .2012العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، و 

من  ةمذكرة مكملية الموظف عن إفشاء السر المهني،مسؤولجاري،شيراز  .10

 لماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمدمتطلبات نيل شهادة ا

 .2014-2013بسكرة، خيضر،

 .ينمق الال:  ثالثا

األساسي العام للوظيفة تأديب الموظف وفقا ألحكام القانون  أم الخير بوقرة، .1

، ، جامعة محمد خيضرالعلوم السياسيةكلية الحقوق و ، 9العدد  مجلة المفكر،العمومية،

 .88إلى الصفحة  68بسكرة، د.س.ن، من الصفحة 

ل تسيير المسار المهني في الوظيفة العمومية الجزائرية في ظ نور الدين حامدي، .2

مجلة الندوة ، المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 30-06أحكام األمر رقم 

ن م، 2013، جامعة الجزائركلية العلوم السياسية،  العدد األول، للدراسات القانونية،

 .86إلى الصفحة  75الصفحة 
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 .يقة: الوثرابعا

مذكرة تخرج العمومية،سميرة لكحل، الموظف العام في ظل إصالحات الوظيفة  -

-2007،المدرسة العليا للقضاء وزارة العدل،دة إجازة المدرسة العليا للقضاء،لنيل شها

2008. 

 ا:النصوص الق انونيةسخام

 :تورالدس.أ  

، 2016مارس  06الموافق  1437جمادى األولى عام  26مؤرخ في  01-16قانون رقم 

 .2016مارس  07 المؤرخة في،14توري، الجريدة الرسمية، العدد يتضمن التعديل الدس

 النصوص التشريعية: .أ

فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18 مؤرخ في 09-08قانون رقم  .1

رخة مؤ ،ال21،الجريدة الرسمية، العدد  ، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية2008

 .2008أفريل  23 في

ونيو ي 02الموافق  1386صفر عام  12رخ في مؤ  133-66قم أمر ر  .2

 ،46العدد الرسمية،العمومية،الجريدة ام للوظيفة المتضمن القانون األساسي الع،1966

 ، )ملغى(.1966يونيو  08 المؤرخة في 
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يوليو  15، الموافق 1427جمادى الثانية عام  19مؤرخ في ، 03-06رقم أمر  .3

 ،46 دة الرسمية، العددن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، الجريمتض، الم2006

 .2006يوليو  16المؤرخة في 

 ج.النصوص التنظيمية:

تصاص اللجان خ، المحدد ال1966يونيو  2مؤرخ في ، 143-66مرسوم رقم  -

 08 المؤرخة في ،46وتنظيمها،الجريدة الرسمية،العدد تشكيها المتساوية األعضاء و 

 )ملغى(. 1966يونيو

 ،1966يونيو  02الموافق  1386صفر عام  12مؤرخ في ،152-66مرسوم رقم  -

 .1966يونيو  08 المؤرخة في،46العدد يتعلق باإلجراء التأديبي، الجريدة الرسمية، 

 )ملغى(

سبتمبر  11الموافق  1402ذي القعدة عام  23مؤرخ في  302-82مرسوم رقم  -

الخاصة بعالقات العمل ،يتعلق بكيفيات تطبيق األحكام التشريعية 1982سنة 

 .)ملغى(1982سبتمبر  14 المؤرخة في، 37 العدد ،الفردية،الجريدة الرسمية 

يناير  14الموافق  1404ام عربيع الثاني  11ؤرخ في م،10-84مرسوم رقم  -

 الجريدةعملها،المتساوية األعضاء وتشكيلها وتنظيمها و ختصاص اللجان ،المحدد ال1984

 .1984يناير  15 المؤرخة في،03لعدد االرسمية، 
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يناير  14الموافق ،1404ام الثاني عربيع  11ؤرخ في م،11-84مرسوم رقم  -

ين في اللجان المتساوية ، المحدد لكيفيات تعيين ممثلين عن الموظف1984

 .1984يناير  15 المؤرخة في 03الجريدة الرسمية، العدد األعضاء،

مارس  23الموافق  1405مؤرخ في أول رجب عام  59-85مرسوم رقم  -

مال المؤسسات واإلدارات ساسي النموذجي لعاأللمتضمن القانون ا،1985

 .1985مارس  24 المؤرخة في، 13رسمية، العدد لالجريدة االعمومية،

 29، الموافق 1428رمضان عام  17خ في مؤر  304-07مرسوم رئاسي رقم  -

بهم، ، يحدد الشبكة االستداللية لمرتبات الموظفون ونظام دفع روات2007سبتمبر سنة 

 .2007سبتمبر  30 المؤرخة في، 61الجريدة الرسمية، العدد، 

 27الموافق  1410رمضان عام خ في أول مؤر  99-90مرسوم تنفيذي رقم  -

ة سيير اإلداري بالنسبة للموظفين وأعوان اإلدار الت،يتعلق بسلطة التعيين و 1990مارس

 ،لرسميةالعمومية ذات الطابع اإلداري،الجريدة اات المؤسسالمركزية والواليات والبلديات و 

 .1990مارس  28 المؤرخة في، 13 العدد

 .قرارين:السادسا

يحدد عدد ،1984افريل  09الموافق  1404رجب عام  07في قرار مؤرخ  -

أول  المؤرخة في ،18الرسمية،العدد  اء في اللجان المتساوية األعضاء،الجريدةاألعض

 .1984ماي 
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كيفيات ، يوضح 1984أفريل سنة  9الموافق  1404رجب عام  7قرار مؤرخ في  -

 1404ربيع الثاني عام  11 المؤرخ في 10-84من المرسوم رقم  23تطبيق المادة 

ألعضاء وتشكيلها ، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية ا1984يناير  14الموافق 

 .1984أول ماي  المؤرخة في، 18وتنظيمها وعملها،الجريدة الرسمية ،العدد 

 : التعليمتينسابعا

،الصادرة عن المديرية العامة 1984جوان  26،المؤرخة في 20تعليمة رقم  -

 لجان الطعن.للوظيفة العمومية،المتعلقة بتنظيم وسير اللجان المتساوية األعضاء و 

العامة  الصادرة عن المديرية،2004افريل  12المؤرخة في  05تعليمة رقم  -

 لكيفيات المحددةة،الوظيفة العام جهة للسادة رؤساء مفتشياتالمو للوظيفة العمومية و 

 .59-85من المرسوم رقم  131و  130تطبيق المادتين 

 :المنشورثامنا

،المتضمن إنشاء،تجديد وتمديد 1999فيفري  29مؤرخ في  99-67منشور رقم  -

 فترة اللجان المتساوية األعضاء ولجان الطعن.

 تاسعا:الكتب باللغة األجنبية

1. Gustave peiser, droit de la fonction publique, 20eme édition, 

dalooz, paris, S.D.E. 
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2. Serge salon, jean-charles savignac, fonctions publiques et 

fonctionnaires,Statuts,garanties,déontologie, responsabilités armand 

colin, Paris, 1997. 

 مواقع االنترنتعاشرا:

- http://snapest-ning.com/profils/blogs/4344534-

blogpost:27269. 

- http: // www.mouwazaf-dz.com/t21760-topic. 

- http://siencesjuridiques.ahlamontada.net/t597-topic. 

- http://etudiantdz.net/vb/showthread.php?t=74346  

- http://www.DGFP.dz  

http://etudiantdz.net/vb/showthread.php?t=74346
http://www.dgfp.dz/
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