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    7102-7102السنة اجلامعية: 

التشريــع الجزائريفي الوظيفة العمومية و ضوابطها   



 شكـــــر و إهـــــداء
 للعلم و املعرفة. و أمحد اهلل عز و جل الذي وفقين إلمتام هذا العمل و أنار يل الطريق أشكر

 بتوجيهاته أشكر أستاذي الذي تكرم باإلشراف على هذا العمل و مل يبخل علي

 األستاذ الدكتورالقيمة و دعمه املتواصل الدائم و على توجيهه و نصائحه القيمة، ملساعديت على اجناز هذا العمل املتواضع 

 " بن شريف عبد القادر". 

 السياسية كال بامسه مكما أتقدم بالشكر اىل مجيع أساتذة قسم احلقوق و العلو 

 إىل اليت محلتين وهنا على وهن و سقتين من نبع حناهنا،

 و عطفها الفياض، إىل من كان دعاؤها و رضاها،

 عين سر جناحي أمي الغالية حفظها اهلل،

 من غرس القيم و األخالق يف قليب، إىل

 إىل من أمحل لقبه بكل فخر و اعتزاز أيب رمحه اهلل.

 يـــــــــ، إخوتوين عطف و حنان أمي و أيبـــــــــ من قامسإىل

 .يامسينــــــــــــــــــةوتة ــــــة الكتكــــــــزاء، خاصــــــــــــي األعــــــــــو أخوات

 صــــــــــالتدرج خاصة ختصكل زمياليت يف طور ما بعد   إىل

 ق "ــــــــام معمــــــــــــــون عــــــــــــ" قان

 اىل كل من علمين حرفا و صرت له عبدا، أساتذيت الكرام

 درج.ـــــــــــي إىل ما بعد التــــــــــــــور االبتدائــــــــــــــــــــــــمن الط

 أهدي مثرة جهدي. إىل كل هؤالء
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تواجو املنظمات اليوم بيئة معقدة تعرف العديد من التغريات و التحوالت، اليت طالت خمتلف جوانب  
قرن احلادي و العشرون مييز ىذه التغريات اليت شهدىا ال احلياة املعاصرة، و مست كافة املنظمات، و لعل ما

رد ىو تطور الفكر اإلداري العاملي الذي رافقو تطور نوعي يف جمال إدارة املوارد البشرية، اليت تعىن بإدارة أىم مو 
 إىل غاية خروجو منها.يف املنظمة منذ دخولو إليها 

اءات و كما أن منظمة املوارد البشرية هتدف من ورائها إىل توفري أفضل العناصر من ذوي الكف 
املؤىالت املمتازة و حتقيق التوافق بني متطلبات املنظمة و خصائص الفرد املرشح لشغل املنصب الشاغر، عامة 

 .بذلك على حتقيق مبدأ وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب

م، بشكل خاص و التنمية الوطنية بشكل عاو نظرا لزيادة الوعي بأمهية املورد البشري بالنسبة لإلدارة  
إذ جند أن أغلب الدول ومن بينها اجلزائر نصت يف دساتريىا على أن الوظائف العمومية حق لكافة املواطنني 
تطبق على قدم املساواة، و ىذا ما مت جتسيده على مستوى كل النصوص القانونية املتعلقة بالوظيفة العمومية يف 

 وية للموارد البشرية املؤىلة.اجلزائر، و اليت حرصت على ضمان ىذا احلق مع إعطاء األول

إذ أن تنظيم املرافق العامة يعد من بني املواضيع األساسية اليت يهتم هبا القانون اإلداري، كون ىذه  
املرافق عبارة عن أشخاص معنوية ال ميكن أن تعرب عن إرادهتا إال من خالل أشخاص طبيعيني يشكلون ما 

املستمدة من وظائفهم، و بقدر كبري من الصالحيات و السلطات  يعرف باملوظفني العموميني الذين يتمتعون
 ما تستلزمو مراكزىم الوظيفية من واجبات.

أسلوب الوظيفة  عامل تتبىن يف تسيريىا و إدارهتا لشؤوهنا العامةو جتدر اإلشارة إىل أن كل دول ال 
م الشخصي، حيث يقوم النظام العمومية، و لكن من خالل نظامني رئيسيني مها النظام املوضوعي، و النظا

األول على الرتكيز على الوظيفة باعتبارىا جمموعة من الواجبات و املسؤوليات و عالقة الوظائف ببعضها 
دون النظر لشاغل الوظيفة، أما النظام الثاين فريتكز على شخص املوظف مبا حيملو من مؤىالت البعض 

السلم الوظيفي و أقدميتو و عالقتو بغريه من املوظفني، دراسية و صفات و قدرات شخصية، و على مركزه يف 
 و ذلك بصرف النظر عن العمل الذي يقوم بو عن عالقة ىذا العمل بالوظائف األخرى.

ويف ىذا اإلطار تبىن املشرع اجلزائري النظام الشخصي للوظيفة العمومية القائم على فكرة االحرتاف أو  
 زائرية الفتية من االستجابة الحتياجاهتا من األعوان العموميني األكفاء، و لقد احلياة املهنية لتمكني اإلدارة اجل
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روعي يف األخذ بالنظام الشخصي يف الوظيفة العمومية اجلزائرية رلموعة األىداف التالية السيما احملافظة على 
توازن و استقرار اخلدمة العمومية و ضمان استمرارىا، فضال عن تكريس مبدأ دديقراطية الوظيفة لاللتحاق 
بالوظيفة العمومية كرد فعل طبيعي عن حرمان األىايل اجلزائريني من تويل الوظائف العمومية طيلة الفرتة 
االستعمارية، باإلضافة إىل ضمان التكوين و ترشيد الوظائف العمومية، و ذلك يف انتظار حتديد تصور عميق 

دلستقلة و مرجعيتها لبناء رلتمع جزائري للوظيفة يتماشى و االختيارات االيديولوجية و اذلياكل الدستورية ا
 مؤسس على اختيارات قائمة على االشرتاكية و مشاركة أعوان الدولة يف التسيري و ادلراقبة.

و بالنظر إىل ادلكانة اليت حيتلها ادلوظف العمومي يف اإلدارة العامة، من خالل حجم ادلسؤوليات و  
وافز اليت يتمتع اها وج  إعطاء أيمية كبرية ذلذا األخري، من الواجبات ادللقاة على عاتقو و السلطات و احل

مبدأين حيث دراسة ادلبادئ العامة اليت خيضع ذلا انتقاؤه يف تويل الوظائف العمومية، و اليت تتجسد من خالل 
أساسيني، يتمثل األول يف مبدأ ادلساواة و ىو مبدأ دستوري، يهدف اىل حتقيق العدالة بني الراغبني يف 

اللتحاق بالوظيفة العمومية الذين تتوفر فيهم الشروط الالزمة و اليت تتوافق و متطلبات الوظيفة العمومية ا
الشاغرة و ادلعلن عنها، أما ادلبدأ الثاين فيتمثل يف اجلدارة الذي يستهدف الرفع من كفاءة و مستوى اإلدارة 

 ى حتمل مسؤولياهتا.العمومية عن طريق اختيار أفضل ادلوارد البشرية القادرة عل

 و لتكريس ىذه ادلعلومات ارتأينا و ضع االشكالية التالية:  

ظيفة ماهية الو ومن خالل كل ما سبق ذكره تتمحور إشكالية ىذه الدراسة حول  :االشكالية
 ها؟العمومية و ضوابط االلتحاق ب
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تربز أيمية ادلوضوع يف اجلان  النظري من خالل االحاطة مبختلف جوان  الدراسة  :أهمية الموضوع
من نصوص قانونية و جوان  فقهية اما اجلان  العملي فيتمثل يف ابراز خمتلف الضوابط ادلعتمدة من قبل 

حاق بالوظيفة ببيان الضوابط ادلسبقة و ادلرتتبة لاللتو مباىية الوظيفة العمومية ادلشرع اجلزائري و الكفيلة 
 .الصالحيات ادلرتبطة اهذه الوظيفةالعمومية من أجل ضمان ممارسة ادلهام و خمتلف 

تعود اسباب اختياري ذلذا ادلوضوع العتبارات موضوعية و اخرى ذاتية  أسباب اختيار الموضوع:
اللتحاق بالوظيفة يف كون ىذه الدراسة تبحث يف أحد ادلواضيع اذلامة و ىو ا ادلوضوعية حيث تتمثل ادلربرات

العمومية الذي يتناس  ورلال اختصاصي ) قانون عام معمق ( أما ادلربرات الذاتية الختياري ذلذا ادلوضوع 
فتعود اىل االوضاع البريوقراطية ادلتعفنة اليت تسود العديد من ادلصاحل االدارية و الوظيفية  على اعتبار أن ادلورد 

النتاج و ذلك لكونو ادلسؤول عن حتريك العوامل االخرى سواء ادلادية البشري  اصبح اىم عامل من عوامل ا
او ادلايل و لذا اصبح ادلورد البشري ديثل ثروة مثينة جي  استغالذلا و االستثمار فيها فتحقيق ادلنظمة ألىدافها 

روح ادلسؤولية ادلسطرة يتوقف على مدى جناحها يف انتقاء الكفاءات من ادلوارد البشرية ادلؤىلة و ادلشبعة ب
والشعور بالواج  فال ديكن لإلدارة ان تؤدي مهامها بالشكل ادلطلوب اذا عجزت عن توفري ادلوارد البشرية 
ادلؤىلة لذلك و ىذا ما جعلها ملزمة بوضع شروط و ضوابط يف شغل ادلناص  الشاغرة السيما اذا تعلق االمر 

تلبية حاجات و رغبات ادلواطنني من جهة ومسؤولية باإلدارات العمومية اليت حتمل على عاتقها مسؤولية 
حتقيق أىداف الدولة وسياساهتا التنموية من جهة اخرى لذلك فان النقص النوعي و العددي يف ادلوارد البشرية 
الالزمة ألداء االدارة دلهامها سيؤدي اىل تدين مستوى ادائها بسب  اسناد الوظائف اىل غري ادلتخصصني او 

 وىذا ما نلمسو يف االجهزة االدارية العمومية يف الدول النامية بصفة عامة و اجلزائر بصفة خاصة. غري االكفاء 

يف دراستنا ذلذا ادلوضوع اعتمدنا على ادلنهج التحليلي الذي   المنهج المتبع لدراسة الموضوع:
لذي برز من خالل كان دلختلف النصوص القانونية ذات الصلة مبوضوع الدراسة فضال عن ادلنهج ادلقارن ا

 االشارة اىل خمتلف االنظمة القانونية ادلقارنة للوظيفة العمومية .

و لدراسة ىذا ادلوضوع و لإلجابة على ىذه االشكالية اعتمدنا على خطة مكونة من فصلني كل فصل 
 : ن مبحثني و ىذا على النحو التايليتكون م

 .ماهية الوظيفة العمومية: الفصل االول

 .االلتحاق بالوظيفة العموميةضوابط : الثاني الفصل
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 الوظيفة العمومية و مصادرها القانونية. مفهوم :ولالمبحث األ
يتحدد مفهوم الوظيفة العمومية بناءا على فلسفة الدولة و درجة تدخلها يف الوظيفة العمومية، و على  

 نظرهتا للقائمني هبذه اخلدمة، و النظام الذي ختتاره لتحقيق غايتها.

 الوظيفة العمومية. معنى ب األول:المطل

 .يعترب مصطلح الوظيفة العمومية حديث االستعمال يف أدبيات اإلدارة العمومية  

 الفرع األول: تعريف الوظيفة العمومية.

 لقد أعطيت للوظيفة العمومية عدة تعاريف نذكر منها:  

اليت جيب أن ميارسها " الوظيفة العمومية ما ىي إال جمموعة من االختصاصات القانونية و األنشطة 
طريقة دائمة يف عمل إدارة مستهدفا الصاحل العام، و من مث ال تعد من احلقوق ادلالية ادلملوكة لشاغل شخص ب

 1الوظيفة، و اليت يستطيع التنازل عنها وفقا دلشيئتو"

" الوظيفة العمومية ىي مركز قانوين يشغلو ادلوظف و ىي توجد عادة قبل أن يشغلها أحد، لذلك فهي 
قها و واجباهتا عمن يشغلها، فهي تبقى قائمة و ال تنتهي بوفاة أو استقالة أو إقالة تستقل يف وجودىا حبقو 

 2ادلوظف الذي يشغلها، و القاعدة أن الوظيفة العمومية تنشأ باألداة القانونية اليت حيددىا ادلشرع"

يف حني أن  فى يف تعريفو بذكر أحد ادلعنينيمن خالل ما سبق من تعاريف يالحظ أن ىناك من اكت
يف ألهنما مرتابطان و عليو ميكن تعر ىناك من مجع بينهما و األصح من وجهة النظر أال هنمل كال ادلعنيني 

مات قد تتعلق من الوظيفة العمومية بأهنا جمموعة من التنظيمات اليت تتعلق بادلوظفني العموميني ىذه التنظي
بعملو، و قد تتعلق بعملية فنية تتمثل يف عالقة ادلوظف  تظهر يف كيفية قيام ادلوظف العموميف ناحية قانونية 

باإلدارة العمومية و االىتمام مبشاكلو و حياتو ادلهنية، و تطبيقا لذلك فان دراسة الوظيفة العمومية جيب أن 
 اجلانبب يهتم تشمل دائما على جانبني: جانب قانوين و آخر فين، ذلك أن االقتصاد يف الدراسات اإلدارية

                            
 .60، ص 9191، مذكرات في الوظيفة العامة، طبعة ثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر محمد أنس قاسم 1
  .53، ص 9111الجامعية، اإلسكندرية، دار المطبوعات  زيد فهمي، وسائل اإلدارة العامة، أبو 2
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   1ما يسمى بأزمة القانوف اإلداري. اينجم عنهاليت القانوين الفقهي دوف النواحي الفنية 

تقتضي دراسة النظاـ القانوين للوظيفة العمومية اجلزائرية االستئناس بأىم األنظمة الوظيفية كما  
سلتلفة، وفق ادلعيار ادلعموؿ العمومية القائمة يف عادلنا ادلعاصر. حيث يتخذ مفهـو الوظيفة العمومية عدة معاين 

 بو و النظرة ادلعتمدة ذلا يف الرؤية و التحليل.

 : مفهوم الوظيفة العمومية في األنظمة المقارنة.ثانيع الالفر 

معٌت ها بإحدى ادلعنيُت يرتبط مفهـو الوظيفة العمومية بادلعايَت ادلعموؿ هبا، حيث ؽلكن أف يعرب عن 
 ذلك سوؼ نتطرؽ إذل نقطتُت: موضوعي أو معٌت شخصي و لتوضيح 

 لمعنى الموضوعي للوظيفة العمومية.أوال: ا

يقـو ىذا ادلفهـو على الًتكيز على الوظيفة العمومية ذاهتا باعتبارىا رلموعة من الواجبات و  
 2ادلسؤوليات، و عالقة الوظائف ببعضها البعض دوف النظر لشاغل الوظيفة.

لعمومية ما ىي إال رلموعة زلددة من الواجبات و ادلسؤوليات، حيث يعترب ىذا ادلفهـو أف الوظيفة ا
بصرؼ النظر عن شاغل الوظيفة و ما ػلملو من مؤىالت دراسية أو أقدميتو يف اخلدمة، و غَت ذلك من 

 3الظروؼ الشخصية.

و يطلق على ىذا ادلفهـو أحيانا ادلفهـو األمريكي للوظيفة العامة أو ما يسمى بنظاـ االستخداـ أو 
الوظيفة العمومية ذات البنية ادلفتوحة، ألنو بدأ تطبيقو بالواليات ادلتحدة األمريكية، مث انتقل لبعض الدوؿ 
ادلتأثرة يف تشريعاهتا الوظيفية بالواليات ادلتحدة األمريكيةػ، مث انتقل لبعض الدوؿ ادلتأثرة يف تشريعاهتا الوظيفية 

 و كندا.بالواليات ادلتحدة األمريكية مثل الربازيل 

 بناء على ما سبق يتسم ادلفهـو ادلوضوعي للوظيفة العمومية باخلصائص التالية: 

                            
 .74، ص9656محمد أنس قاسم، مذكرات فً الوظٌفة العامة، طبعة  ثانٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر  1
 .91، ص 1199أشرف محمد أنس، التنظٌم الدستوري للوظٌفة العامة: دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدٌدة،  2
 .19، ص9656، أنس قاسم، مرجع سابقمحمد  3
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: البساطة ألف اإلدارة العمومية فيو يكوف دورىا مقتصرا على تصنيف الوظائف و ربديد ادلواصفات 1
 و ادلؤىالت الالزمة لكل منهما و كذا ربديد مواصفات شاغلها.

ؽلكنها فصل ادلوظفُت الذين دل تعد حباجة إليهم و ال تكوف رلربة على : ادلرونة حبيث أف ادلنظمة 2
 تأمُت وظائف أخرى ذلم.

: ال تعترب الوظيفة العمومية خدمة عامة و إظلا ىي أنشطة و اختصاصات قانونية ػلكمها نظاـ قانوين 3
أف عالقتهم باإلدارة  خاص، و فيها ال يتميز ادلوظفوف عن عماؿ القطاع اخلاص يف احلقوؽ و الواجبات، كما

 ىي عالقة عقدية.

: ارتباط مصَت ادلوظف بالوظيفة العمومية اليت اختَت لشغلها على أساس مقوماهتا و خصائصها 4
احملددة، األمر الذي غلعل نقل ادلوظف من وظيفة إذل أخرى ذات خصائص مغايرة أمرا متعذر التحقيق، كما 

ب من األسباب فإف ذلا أف تقرر فصل ادلوظف دوف اف يكوف لو حق أف اإلدارة إذا ما ألغيت الوظيفة ألي سب
 1مكتسب ذباه االدارة يف النقل إذل وظيفة أخرى.

رب حقا للموظف جملرد قضائو فًتة زمنية زلددة يف وظيفتو قية حكم التعيُت اجلديد، و ال تعت: تأخذ الًت 5
 ادلرقى إليها تأسيسا على مقوماهتا و مطالبها احملددة.احلالية، و إظلا ترتبط بالصالحية و اجلدارة لشغل الوظيفة 

  الشخصي للوظيفة العمومية. عنىالمثانيا: 

يرتكز ادلفهـو الشخصي للوظيفة العمومية على شخص ادلوظف دبا ػلملو من مؤىالت دراسية و  
ظفُت و ذلك صفات و قدرات شخصية، و على مركزه يف السلم الوظيفي و أقدميتو و عالقتو بغَته من ادلو 

  2بصرؼ النظر عن العمل الذي يقـو بو عن عالقة ىذا العمل بالوظائف األخرى.

حيث تعترب الوظيفة العمومية يف ىذا النظاـ مهنة أو سلك تتسم بالدواـ و االستقرار، و يظل فيها 
 ، و ال يرتبطادلوظف إذل أف يبلغ السن احملددة النتهاء اخلدمة أو يستقيل، أو يفصل ألي سبب من األسباب

                            
محمد حسن علً و أحمد الفاروق الحامٌلً، الموسوعة العملٌة فً نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة، دار الكتب  1

 91ص  1113القانونٌة،  مصر،
 .11، ص نفس المرجعمٌلً، امحمد حسن علً و أحمد فاروق الح 2
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مصَت ادلوظف بوظيفة معينة، باعتبار أف االدارة يف حالة إلغاء الوظيفة اليت يشغلها ادلوظف ألي سبب من 
 1األسباب ذلا أف تستفيد من خدماتو يف عمل آخر يتناسب مع قدراتو و استعداداتو.

السلك الوظيفي، ألنو طبق يف يطلق على ىذا ادلفهـو أحيانا ادلفهـو األورويب للوظيفة العمومية أو نظاـ ا
 البداية يف الدوؿ األوروبية، خاصة اصللًتا و فرنسا، و منها انتقل إذل أغلب دوؿ العادل.

 يتسم ىذا ادلفهـو باخلصائص التالية: 

سياسة اختيار ادلوظفُت على أساس اختيار أفراد مؤىلُت تأىيال علميا بعد اجتياز امتحاف  تقـو-1
يكشف عن ادلستوى الثقايف ذلم على أف يوفر ذلم التدريب الالـز عقب التحاقهم باألعماؿ اليت تسند إليهم 

 2الكتساهبم التخصص ادلطلوب.

اإلدارة أف تلحقو يف أية وظيفة داخل اإلطار عدـ ارتباط مصَت ادلوظف بوظيفة معينة وإظلا جلهة -2
العاـ للفئة اليت يلتحق هبا، و ذلذا فإف إلغاء الوظيفة ال يعٍت فصل ادلوظف، إذ يكفل ىذا النظاـ للموظف 

 االستقرار عن طريق إمكانية النقل من وظيفة ألخرى داخل ادلنظمة و من منظمة ألخرى.

ىا دبثابة حق للعامل بقضائو فًتة زمنية يف وظيفتو احلالية وضوح فكرة الًتقية إذل أعلى و اعتبار -3
 3باإلضافة إذل توفر بعض الشروط األخرى اليت تتعلق بكفاية ادلوظف يف أدائو لعملو.

 ثالثا: موقف المشرع الجزائري من النظامين.

العمومية، سنتناوؿ يف ىذا الفرع موقف ادلشرع اجلزائري من النظامُت ادلوضوعي و الشخصي للوظيفة  
 ومربرات األخذ بأي منهما.

 غداة االستقالل. ةالوظيفة العمومية الجزائري-1

نظاـ الوظيفة العمومية ذات االذباه الشخصي، الذي أفرزتو األحكاـ  1962تبنت اجلزائر سنة  لقد
القانونية السارية ادلفعوؿ يف احلقبة االستعمارية، حيث نقل ادلشرع مفاىيم و أنظمة وظائفها العمومية، واليت دل 

 ر ادلستقلة. يكن من السهل االستغناء عنها يف ىذه الفًتة احلساسة من تاريخ اجلزائ

                            
 .12محمد أنس قاسم، مرجع سابق، ص  1
 . 12، مرجع سابق، ص أشرف محمد أنس 2
 13محمد حسن علً و أحمد فاروق الحامٌلً، مرجع سابق، ص  3
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فكاف من نتائج تبٍت ىذه الًتكة أف انتقلت إذل اجلزائر غداة االستقالؿ صورة اإلدارة ادلركزية و الردعية، 
اليت كانت تتسم هبا اإلدارة االستعمارية، ومن مث دل يكن لإلدارة لدى ادلواطنُت و ادلًتشحُت اإلكفاء أي امتياز 

دلناصب التأطَتية أو القيادية اليت تتنافس فيها مع القطاع االقتصادي لشغل الوظائف العمومية، باستثناء بعض ا
األكثر جاذبية و مرونة، وىو ما يربر جلوء اإلدارة يف ىذه ادلرحلة إذل التوظيف ادلكثف األقل انتقاء لسد الفراغ 

 1الكبَت الذي خلفو ادلستعمر.

ة على تبٍت النظاـ الشخصي للوظيفة و سعيا منها إذل ربقيق أىدافها، عملت اجلزائر يف ىذه الفًت 
العمومية القائم على فكرة االحًتاؼ أو احلياة ادلهنية لتمكُت اإلدارة اجلزائرية من االستجابة الحتياجاهتا من 

 2األعواف العموميُت األكفاء، و من أسس قانونية تنظيمية قائمة تستنَت هبا لضماف استقرار الوظيفة العمومية.

ًتكة ادلوروثة عن النظاـ االستعماري من خالؿ القانوف ادلتضمن سرياف القوانُت الفرنسية لقد كاف لتبٍت ال
األثر الواضح على سلتلف النصوص التشريعية و التنظيمية و منها على 3باستثناء ما يتعارض منها مع السيادة،

ت على:" يعترب اليت نص 133-66من األمر  01اخلصوص قانوف الوظيفة العمومية من خالؿ نص ادلادة 
 4موظفُت األشخاص الذين رمسوا يف درجة التسلسل يف اإلدارات ادلركزية التابعة للدولة.....".

مزج ادلشرع بُت ادلذىبُت الشكلي و ادلوضوعي يف ربديد مفهـو الوظيفة  03-06و بصدور األمر رقم 
من ىذا  04نصت عليو ادلادة  العمومية و ادلوظف العمومي، آخذا بنظاـ السلك الوظيفي و ىذا طبقا دلا

األمر و اليت جاء نصها كما يلي،" يعترب موظفا كل عوف عُت يف وظيفة عمومية دائمة و رسم يف رتبة يف 
 السلم االداري...."

السالف الذكر كرس اذباه احلكومة يف األخذ  03-06نشَت إذل أف ادلشرع اجلزائري يف األمر رقم 
اس تعاقدي حيث عرب عنو يف الفصل الرابع من الباب األوؿ بعنواف: األنظمة النظاـ ادلفتوح ادلبٍت على أسب

على الرغم من الرفض الذي لقيو ىذا االذباه من  25إذل  19القانونية األخرى للعمل و خصص لو ادلواد من 

                            
سعٌد مقدم، الوظٌفة العمومٌة بٌن التطور و التحول من منظور تسٌٌر الموارد البشرٌة و أخالقٌات المهنة، دٌوان  1

 .911، ص 1191المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، 
نون االساسً للوظٌفة العمومٌة المعروض على المجلس هو ما أكده بٌان االسباب المرفق بالمشروع التمهٌدي للقا 2

 بخصوص تبنً النظام الشخصً للوظٌفة العمومٌة. 9666الشعبً الوطنً عام 
 .11المتضمن سرٌان العمل بالقوانٌن الفرنسٌة، ج ر، عدد  9631-91-79المؤرخ فً  924-31االمر  3
، المتضمن القانون األساسً للوظٌفة العمومٌة، ج ر، عدد 9633جوان  11المؤرخ فً  977-33األمر رقم  4

 .214،ص 9633جوان  15الصادر فً 93
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عاقدي كانت طرؼ مجيع ادلوظفُت و من نقابة االرباد العاـ للعماؿ اجلزائريُت، علما أف بوادر نزعة النظاـ الت
 السالف ذكره.    133-66من األمر  03موجودة يف نص ادلادة 

  المفهوم الشخصي للوظيفة العمومية.مبررات األخذ ب 2-

كما سبق االشارة على نظاـ الوظيفة العمومية الشخصي، و عملت مع مرور الوقت   لقد أبقت اجلزائر
على تكييفو و ربديثو دبا يتماشى و األىداؼ ادلسطرة لإلدارة اجلزائرية و جعلها يف خدمة التنمية الشاملة 

جلزائرية الفتية، السيما بعد جملتمعنا بتوفَت الوسائل ادلادية و القانونية و البشرية الضرورية للتكفل دبهاـ اإلدارة ا
 وما تبعو من قوانُت أساسية. 1966،1صدور القانوف األساسي للوظيفة العمومية لسنة 

 2و لقد روعي يف األخذ بالنظاـ الشخصي يف الوظيفة العمومية اجلزائرية رلموعة األىداؼ التالية:

 رىا.: احملافظة على توازف و استقرار اخلدمة العمومية و ضماف استقرا1

: تكريس مبدأ دؽلقراطية االلتحاؽ بالوظيفة العمومية كرد فعل طبيعي عن حرماف األىارل اجلزائريُت 2
 من تورل الوظائف العمومية، طيلة الفًتة االستعمارية.

:ضماف التكوين و ترشيد الوظائف العمومية، و ذلك يف انتظار ربديد تصور عميق للوظيفة يتماشى 3
ولوجية و اذلياكل الدستورية للجزائر ادلستقلة و مرجعيتها لبناء رلتمع جزائري على و االختيارات االيدي

 اختيارات أساسية قائمة على االشًتاكية، و مشاركة أعواف الدولة يف التسيَت و ادلراقبة.

 : طبيعة العالقة الوظيفية بين الموظف و اإلدارة.لثالفرع الثا

ىذا اإلطار ذىب البعض يف بداية األمر إذل اعتبار عالقة ادلوظف باإلدارة ىي عالقة تعاقدية، قبل  يف 
 أف يستقر الوضع و اعتبارىا عالقة الئحية.

 أوال: العالقة بين الموظف و الدولة عالقة تعاقدية.

و الدولة، حيث استمرت تعترب النظرية العقدية من أقدـ النظريات اليت تبُت العالقة بُت ادلوظف العاـ  
 حىت أوائل القرف العشرين و نظرا لعدـ وجود نظريات أخرى فقد جلأت اإلدارة إذل تطبيقها.

                            
 .13، المتضمن القانون األساسً العام للوظٌفة العمومٌة، ج ر، عدد9633-13-11المؤرخ فً  977-33األمر  1
 .9631جزائر لسنة تم تبنً هذه األهداف ضمن مٌثاق ال 2
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و مفاد ىذه النظرية ىو أف العالقة بُت ادلوظف و الدولة ربكمها القواعد العقدية يف القانوف ادلدين 
  1حيث يعلن ادلوظف عن إغلابو، و ينعقد العقد مىت وافقت الدولة.

و يوصف ىذا العقد بأنو عقد عمل إذا كاف العمل الذي يقـو بو ادلوظف عمل مادي أو يدوي، و 
يوصف بأنو عقد وكالة إذا كاف العمل الذي يقـو بو ادلوظف عمل ذىٍت، و يوصف أحيانا بأنو من العقود 

 ادلسماة.

نتائج من بينها، أنو ال غلوز  و يًتتب على تكييف العالقة بُت ادلوظف و الدولة بأهنا عالقة عقدية عدة
تعديل أحكاـ العقد إال باتفاؽ الطرفُت، كما أف أحكاـ العقد زبتلف من شخص إذل آخر، ذلك تأسيسا 

 2على قاعدة العقد شريعة ادلتعاقدين ادلنصوص عليها يف القانوف ادلدين.

ا، حيث تظهر ىذه و ذبدر اإلشارة إذل أف ىذه النظرية قد تعرضت إذل انتقادات أدت إذل إضعافه
االنتقادات يف أنو ال ترـب عقود القانوف اخلاص من الناحية الشكلية للعقد، إال بعد التقاء اإلغلاب و القبوؿ يف 
رللس العقد و بعد إجراء مفاوضات و مناقشات لتحديد االلتزامات و احلقوؽ ادلتبادلة بُت الطرفُت، يف حُت 

ادلراحل، فالشروط اخلاصة هبذه الرابطة زلددة سلفا يف القوانُت و  ال نعثر يف قرار تعيُت ادلوظف على ىذه
األنظمة اليت ربكم مثل ىذه العالقات، دوف أف يكوف للموظف يد يف إنشائها أو تعديلها أو حىت يف 
مناقشتها، ذلك فضال عن أف مثل ىذا االفًتاض ال ػلقق ادلصلحة العامة ألف رعاية الوظيفة العمومية تقتضي 

 3اد العالقة التعاقدية كوف ذلك سيجعل من الوظيفة موضوعا لالستغالؿ و ادلساومة.استبع

من جهة أخرى  يف سياؽ االنتقادات ادلوجهة ذلذه النظرية، زبضع عقود القانوف اخلاص كما أسلفنا من 
لعقدعلا أف تعديلو  الناحية ادلوضوعية إذل قاعدة العقد شريعة ادلتعاقدين، اليت دبقتضاىا ال ؼلضع ادلتعاقدين إال

أو إحداث تغيَتات عليو ؼلضع بالضرورة إذل موافقة الطرفُت، يف حُت صلد أنو بوسع اإلدارة إدخاؿ تعديالت 
على مركز ادلوظف العمومي دوف الرجوع إذل إرادتو، و ذلك استنادا إذل مبدأ ضرورة حسن سَت ادلرفق العاـ 

 4بانتظاـ و اضطراد.

 

                            
 .94،ص 1113، دار النهضة العربٌة، القاهرة، خاطر، الوظٌفة العامة:  دراسة مقارنة شرٌف ٌوسف حلمً 1
 .45، المعدل و المتمم، المتضمن القانون المدنً، ج ر، عدد 913، المادة 9642-13-13المؤرخ فً  25-42األمر  2
األموال العامة، الطبعة األولى،  -العقود اإلدارٌة -القرارات اإلدارٌة -كنعان نواف، القانون اإلداري: الوظٌفة العامة 3

 .76، ص 1114دار الثقافة للنشر و التوزٌع، عمان، 
 .46سعٌد مقدم، مرجع سابق، ص  4
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 ة عالقة الئحية تنظيمية.ثانيا: العالقة الوظيفي

ادلوجهة للنظرية العقدية مت العدوؿ عنها و اذبو الفقو إذل األخذ بالنظرية التنظيمية،  نتيجة االنتقادات
لعالقة ادلوظف باإلدارة، فأصبح ادلوظف ؼلضع  الئحيلالقضاء على ادلركز القانوين أو احيث اعتمد الفقو و 

يف عالقتو باإلدارة ألحكاـ الوظيفة العامة دبا تتضمنو من حقوؽ و تفرضو من التزامات مستمدة من القوانُت و 
 1اللوائح ادلنظمة ذلا.

 2يًتتب على الفكرة الالئحية أو التنظيمية لعالقة ادلوظف باإلدارة النتائج التالية:

عيُت يف الوظيفة العمومية دبجرد صدور قرار التعيُت بصرؼ النظر عن رضا ادلوظف أو قبولو يتم الت -1
لقرار التعيُت، غَت أف قبوؿ ادلوظف للتعيُت و تسلمو للعمل نتيجة ىامة، حيث يبدأ الوضع القانوين للموظف 

 اذباه اإلدارة و يصبح لو التزامات. قوقوو تقرر لو ح

رأ على للوائح القانونية فإف كل تعديل يطقوقو وواجباتو من النصوص و ادبا أف ادلوظف يستمد ح -2
لو االحتجاج بفكرة احلق ادلكتسب، و  عليو سلبا أو إغلابا دوف أف يكوف أحكاـ النصوص و اللوائح يسري

ة على ىذا فإف ادلوظف ؼلضع للقوانُت و اللوائح اجلديدة الصادرة بعد تعيينو دوف أف يتمسك بالنصوص القدؽل
 اليت عُت يف ظلها.

ال غلوز لإلدارة أف تتفق مع ادلوظف على أحكاـ زبالف أحكاـ القوانُت و اللوائح ادلنظمة للوظيفة  -3
العامة، فإف حدث ذلك فإنو يكوف باطال بطالنا مطلق حىت لو قبلها ادلوظف، فال غلوز لإلدارة بأف ربتج 

التفاؽ ؼلالف ادلبدأ ادلشروعية ادلوضوعية الذي يقضي بأف لقبوؿ ادلوظف دلثل ىذا االتفاؽ، و ذلك ألف ىذا ا
ل من االتفاؽ التعاقدي ال ؽلكن أف يؤثر على ادلركز التنظيمي، و تطبيقا لذلك فإف قبوؿ ادلوظف لدرجة اق

 أقل، ال يتأثر لو إذ يقع باطال و ال يعتد بو. ةرتبالدرجة ادلقررة دلؤىلو أو ل

مل هبا ال تنقضي دبجرد تقدؽلو الستقالتو، و إظلا البد من قبوذلا من صلة ادلوظف باإلدارة اليت يع -4
 ذلك سباشيا مع فكرة سَت ادلرافق العامة بانتظاـ و اطراد.   ة ادلختصة حىت تنتهي العالقة، واجله

                            
 . 963، ص 1114عة العشرى، ، مطب11طبعة د، المرجع فً القانون اإلداري، محمد عبد الحمٌد أبو زٌ 1
تٌشات سلوى، أثر التوظٌف العمومً على كفاءة الموظفٌن باإلدارات العمومٌة الجزائرٌة، مذكرة مقدمة لنٌل شهادة  2

 .22، ص 1191-1116الماجٌستٌر فً العلوم االقتصادٌة، تخصص تسٌٌر المنظمات، جامعة بومرداس، 
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 المصادر القانونية للوظيفة العمومية في الجزائر.  المطلب الثاني:

القانوف اإلداري، و هبذا ال يكوف للوظيفة العمومية  ال يتجزأ منلوظيفة العمومية جزءا يعترب قانوف ا 
مصادر قانونية متميزة عن ىذا القانوف، فهي كلها نابعة من قواعده العامة، غَت أف قواعد قانوف الوظيفة 
العمومية تتميز خبصوصية نصوصها سواء يف إطار القانوف الداخلي أو يف إطار القانوف الدورل الذي تنعكس 

 اعده على القاعدة القانونية الوطنية، و تتمثل ادلصادر القانونية للوظيفة العمومية يف اجلزائر فيما يلي: قو 

 المصادر الوطنية. الفرع األول:

تنتظم القواعد القانونية دلنظومة الوظيفة العمومية على شكل ىرمي تًتتب فيو ىذه القواعد على  
ا اذلـر القواعد الدستورية، مث يليو التشريع العادي و اللوائح التنظيمية أساس احًتاـ مبدأ تدرجها حبيث يعلو ىذ

 دوف أف ننسى دور االجتهاد القضائي.

  .أوال: الدستور

يعترب الدستور ىو القانوف األعلى للبالد و األساسي للدولة الذي يتضمن ادلبادئ العامة للدولة من 
سلطات الدولة و اختصاصات كل منها، و ىو ادلسؤوؿ حيث شكلها و مهامها، كما يتوذل أيضا تنظيم 

األوؿ عن وضع الدعائم اليت يقـو عليها اجملتمع اجلزائري و ال غلوز ألي نص قانوين سلالفة نصوصو ألنو 
التشريع األمسى يف الدولة و ػلتوي على عدد قليل من القواعد اليت ربكم ادلنظومة القانونية للوظيفة العمومية 

ىذه القواعد تعترب ىامة و أساسية نظرا دلا ربدده من مبادئ و أحكاـ و يضع ادلشرع على  مباشرة، لكن
 و نذكر منها:  19961أساسها النصوص القانونية و من بُت ىذه القواعد ما تضمنها دستور 

و اليت قد أوكلت صالحيات التشريع يف رلاؿ الوظيفة  1996من دستور  122ما جاء يف ادلادة - 
من ىذه ادلادة على ما يلي: " ...... الضمانات  26إذل الربدلاف، و قد نص على ذلك البند  العمومية

 األساسية للموظفُت و القانوف األساسي العاـ للوظيف العمومي "

                            
و الذي ٌتعلق  9663دٌسمبر  14الموافق ل  9194رجب عام  13المؤرخ فً  175-63رقم  المرسوم الرئاسً 1

للجمهورٌة ، فً الجرٌدة الرسمٌة 9663نوفمبر سنة  15بإصدار نص تعدٌل الدستور، المصادق علٌه فً استفتاء 

 3، ص 9663دٌسمبر  15ل  43الجزائرٌة الدٌمقراطٌة، ج ر عدد 



15 
 

فنظرا ألعلية القانوف العاـ للوظيفة العمومية دلا ػلتلو من مكانة يف ذبسيد نشاط الدولة و يف سلتلف 
اجملاؿ إذل السلطة  ألحكاـ قانوف الوظيفة العمومية أوكلت مهمة التشريع يف ىذا القطاعات اليت زبضع

 ا خصص ذلا التشريع يف رلاؿ محاية حقوؽ و حريات ادلوظفُت.التشريعية، كم

 ادلتعلقة باجملاالت ادلتخصصة للتشريع عن طريق القوانُت العضوية. 1996من دستور  123ادلادة  -

و اليت تنص على مبدأ ادلساواة يف االلتحاؽ بالوظائف العمومية يف  1996من دستور  51ادلادة  -
 الدولة.

التعيُت يف بعض الوظائف العمومية يف على  1996من دستور  85و  78ص ادلادتُت لقد ورد يف ن -
 الدولة، و اليت ىي من صالحيات رئيس اجلمهورية.

على صالحيات رئيس احلكومة يف  فنصت يف بندىا اخلامس 1996من دستور  85أما نص ادلادة  -
و بالضبط يف البند الرابع من  85رلاؿ التعيُت يف بعض الوظائف العمومية يف الدولة، و اليت تقابلها ادلادة 

ادلتضمن تعديل  09-08من القانوف رقم  09و قد مت التنصيص على ىذا التعديل يف ادلادة  2008دستور 
على:".......يعُت يف وظائف الدولة بعد  20081من دستور  85ادة ، حيث نص البند الرابع من ادلالدستور

 ......" 78و  77موافقة رئيس اجلمهورية و دوف ادلساس بأحكاـ ادلادتُت

السالف  1996من دستور  56و يف إطار محاية احلقوؽ و احلريات األساسية لقد نصت ادلادة  -
 ضراب لكن يف إطار ما يسمح بو القانوف.ى احلق يف اإلمنو عل 57صت ادلادة على احلق النقايب، كما نالذكر 

 ثانيا: التشريع العادي ) القانون (.

بالوظيفة العمومية، كما  ىامة يف رلاؿ سن القوانُت و طلص بالذكر ادلتعلقةػلتل التشريع العادي مكانة 
اليت وكل ذلا  صراحة على أف الربدلاف ىو اجلهة 122فإف الدستور نص يف مادتو و سبق و أف أشرنا 

صالحيات التشريع يف رلاؿ الوظيفة العمومية، ىذا و نظرا لألعلية القصوى اليت تتميز هبا القاعدة القانونية 
 كز الوظيفة العمومية يف اجلزائر على أربعة نصوص ىي: تللوظيفة العمومية، إذ تر 

                            
، و المتضمن تعدٌل 1115نوفمبر سنة  92الموافق ل  9116ذي القعدة عام  94فً  المؤرخ 96-15القانون رقم  1

 .15، ص 1115نوفمبر  93ل  37الدستور، ج ر عدد 
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 العمومية.ادلؤرخ ادلتضمن القانوف األساسي للوظيفة  1331-06األمر الرئاسي رقم -

 188-66و الذي ألغى األمر  19782أوت  05الصادر يف  12-78القانوف العاـ للعماؿ رقم -
غَت أف ىذا ال يأيت مرة واحدة بل يكوف  12-78من القانوف رقم  216و ىذا طبقا دلا جاء يف نص ادلادة 

ص التطبيقية لذلك، ىذا القانوف تدرغليا و على وتَتة بطيئة تبعا لتطبيق القانوف العاـ للعماؿ أي صدور النصو 
 .3ادلتعلق بالعالقات الفردية للعمل 11-90( مت إلغاؤه بالنسبة للعماؿ بالقانوف رقم  78-12) 

و ادلتضمن القانوف األساسي  1985مارس  23ادلؤرخ يف  59-85بعدىا صدر ادلرسـو رقم -
 النموذجي لعماؿ ادلؤسسات و اإلدارات العمومية.

 ثالثا: التنظيم.

إف السلطة التشريعية ال ؽلكنها تقرير التفاصيل التنظيمية بنصوص قانونية خاصة تتعلق باحلقوؽ و 
االلتزامات اليت تًتتب على عالقات العمل يف إطار الوظيفة العمومية، و ذلك ألف تشريع القوانُت اخلاصة 

تنظيم ىذه ادلسائل العملية و الفنية إذل بالوظيفة العمومية تثَت الكثَت من ادلسائل الفنية شلا حتم ذلك ترؾ أمر 
 الوسيلة األكثر مرونة و فعالية و ىي النصوص التنظيمية على اختالؼ درجاهتا.

فالتنظيم يهدؼ إذل ربديد شروط تطبيق التشريع و بو يتم وضع القانوف األساسي و اخلاص بكل فئة،  
ا و ىذا متعلق بادلراسيم أما القرارات فتعمل التعيُت يف بعض الوظائف العمومية، و ربديد الراتب ذلكشروط 

 من أجل التعيُت يف درجة تنظيم طرؽ التسيَت أو مسابقات التوظيف.....اخل.

 ىذه األدوات زبتص بإصدارىا اذليئة التنفيذية و يف اجلزائر يوجد مستويُت من النصوص التنظيمية: 

اليت تصدر عن القاضي األوؿ يف الدولة و ىو رئيس اجلمهورية،  و ىي ادلراسيم المراسيم الرئاسية:-1
البند السادس منها، و اليت تقابلها  77و ذلك يف ادلسائل غَت ادلخصصة للقانوف و ذلك تطبيقا لنص ادلادة 

، و قد مت النص على ىذا التعديل يف 2008البند الثامن و اليت تضمنها دستور  77نفس ادلادة أي ادلادة 
من دستور  85و ادلتضمن تعديل الدستور، حيث نصت ادلادة  19-08ة اخلامسة من القانوف رقم ادلاد

                            
 ، مرجع سابق.977-13األمر رقم  1
، ل 71ضمن القانون األساسً العام للعامل، ج ر عدد المت، 9645أوت  12المؤرخ  91-45القانون رقم  2

 .411، ص 13/15/9645
، المتعلق بعالقات العمل، 9661أفرٌل  19الموافق ل  9191رمضان عام  13المؤرخ فً  99-61القانون رقم  3

 عدل و متمم.م
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وذلا إياه صراحة أحكاـ أخرى يف ورية باإلضافة إذل السلطات اليت زبعلى:" يضطلع رئيس اجلمه 2008
  1يوقع ادلراسيم الرئاسية".الدستور، بالسلطات و الصالحيات اآلتية.......

دبسؤولية  1996: و ىي ادلراسيم اليت يصدرىا الوزير األوؿ، و قد أقر دستور التنفيذية المراسيم -2
البند اخلامس، و الذي يقابلو البند  85الوزير األوؿ يف إصدار ادلراسيم التنفيذية و ذلك طبقا لنص ادلادة 

من القانوف  09ادة ، و قد مت التنصيص على ىذا التعديل يف ادل2008من دستور  85الثالث من نص ادلادة 
على: " ؽلارس الوزير األوؿ زيادة على السلطات اليت  2008من دستور  85، إذ تنص ادلادة 19-09رقم 

زبوذلا إياه صراحة احكاـ اخرى يف الدستور، الصالحيات األتية .......يوقع ادلراسيم التنفيذية، بعد موافقة 
 2ذلك ....."على  رئيس اجلمهورية

ذل أنو ؽلكن إضافة مستوى ثالث خاص بالقرارات الوزارية اليت يصدرىا الوزراء يف حدود وذبدر اإلشارة إ
 صالحياهتم ادلفوضة ذلم من طرؼ رئيس اجلمهورية، أو الوزير األوؿ.

 رابعا: االجتهاد القضائي.

يشكل االجتهاد القضائي إذل جانب القانوف و التنظيمات مصدرا آخر للقانوف ادلتعلق بالوظيفة 
مومية، فاحملاكم تفسر النصوص القانونية دبعناىا الضيق و تكمل نواقصها و تنشئ أحيانا قواعد قانونية الع

جديدة فيما ال نص فيها، و يتميز القانوف اإلداري باالعتماد على االجتهاد القضائي نظرا لطبيعتو ادلرنة، و قد 
ات بدور ىاـ يف إنشاء و صياغة قواعد قانوف ظهر جليا و أكثر يف القضاء الفرنسي و تقـو األحكاـ و القرار 

حيازهتا حلجية الشيء الوظيفة العمومية و ترخيص بعض ادلبادئ و األحكاـ اليت كثَتا ما تتحوؿ إما بعد 
ادلقضي فيو أو بعد تبنيها من قبل اذليئات التشريعية و التنفيذية إذل قواعد قانونية أو تنظيمية، و يعود دور 

ه ادلهمة األساسية إذل دوره ادلتمثل على اخلصوص يف تطبيق القانوف و تفسَته و استكماؿ القضاء يف أداء ىذ
 النقص الذي يشوب بعض قواعده.

فقانوف الوظيفة العمومية، الذي غلنح اليـو أكثر فأكثر ضلو تقنُت أحكامو، ال يعدو أف يكوف يف 
 3األساس سوى قانوف قضائي.

                            
 93، الصادر بتارٌخ 37، المتضمن تعدٌل الدستور، ج ر عدد1115نوفمبر  92المؤرخ فً  96-15القانون رقم  1

 .91ص  1115نوفمبر 
 نفس المرجع. 96-16القانون  2
 .11سعٌد مقدم، مرجع سابق، ص  3
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، باعتبار أف مبدأ ةو يف تصنيف ىذه األحكاـ من بُت ادلصادر الرمسيبالرغم من الًتدد الذي أبداه الفق
الفصل بُت السلطات ال ؼلوؿ للمحاكم صالحية التشريع إال أف ىناؾ شبو إمجاع بُت الفقهاء على تصنيف 

أحكامو باسم الشعب و ىو  للقانوف و ىذا حبجة أف القضاء يصدرىذه األحكاـ ضمن ادلصادر الرمسية 
 إصدار أحكامو و االجتهاد يف إغلاد احللوؿ للقضايا ادلعروضة عليو و لو دل يكن ىناؾ نص قانوين ـ ببذلك ملز 

 إال اعترب منكرا للعدالة.و أو تنظيمي يستند إليو بالنسبة للعالقة موضوع النزاع 

 خامسا: قانون العمل.

 القواعد القانونية اخلاصة بالوظيفة العمومية. جوع إذل قانوف العمل يف حالة غيابالر يتم 

 الفرع الثاني: المصادر الدولية.

ارس يف حدود سيادة الدولة ذلذا ال تتدخل قواعد القانوف الدورل العاـ يف إف الوظيفة العمومية سب 
 أحكاـ القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية إال قليال و بطريقة غَت مباشرة.

بد من اإلشارة إذل أف تطبيق قواعد القانوف الدورل العاـ ضمن القانوف الداخلي يف اجلزائر يف البداية ال
على أف: " ادلعاىدات اليت  1996من دستور  132ينبثق من آليات مقررة يف الدستور، حيث تنص ادلادة 

فكل 1ف ".ا يف الدستور تسمو على القانو يصادؽ عليها رئيس اجلمهورية، حسب الشروط ادلنصوص عليه
دي، و هبذا تعترب مصدرا اادلعاىدات الدولية ادلربمة من قبل اجلزائر طبقا ذلذه ادلادة تسمو على التشريع الع

 للقواعد القانونية و التنظيمية.

فإذا حبثنا يف ادلعاىدات اليت أبرمتها اجلزائر عن القواعد القانونية اليت ربكم الوظيفة العمومية لوجدنا 
دات متعلقة حبقوؽ اإلنساف و يف مقدمتها العهدين الدوليُت اخلاصُت باحلقوؽ ادلدنية و منها معاىبعضا 

السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية، حيث تؤكد ىذه القواعد القانونية يف رلملها مبدأ ادلساواة و 
على احلرية النقابية و حرية  عدـ التمييز بُت ادلواطنُت يف تورل الوظائف العمومية و شلارستها، كما تؤكد

اإلضراب ادلكفوؿ للموظفُت، غَت أف العهد الدورل اخلاص باحلقوؽ ادلدنية و السياسية يؤكد على ىذين احلقُت 
يتوذل تشريع كل دولة سن القيود اليت ترد عليهما، و غلب أف تكوف تلك القيود يف حدود االتفاقية الدولية رقم 

 .1948الدولية للعمل سنة و محايتها الصادرة عن ادلنظمة ادلتعلقة حبرية النقابة  81

                            
 .114ص  مرجع سابق ،175-63المرسوم الرئاسً رقم  1
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كما يعترب أيضا القانوف الدورل العريف مصدرا من مصادر بعض قواعد القانوف األساسي العاـ للوظيفة 
العمومية و نذكر على سبيل ادلثاؿ القواعد اليت ػلتويها اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف الصادر عن اجلمعية 

 .1948أكتوبر  10مم ادلتحدة يف العامة لأل

تعترب ىذه ىي ادلصادر القانونية اليت استمدت منها اجلزائر سلتلف نصوصها القانونية ادلنظمة للوظيفة 
تطورىا، وهبذا الصدد سوؼ نتطرؽ يف ادلبحث الثاين إذل مراحل تطور الوظيفة العمومية  مراحل ؿالعمومية خال

  يف اجلزائر و مبادئها.

 ة العمومية و مبادئها في الجزائر ثاني: مراحل تطور الوظيفالمبحث ال
 لقد مرت الوظيفة العمومية يف اجلزائر بعدة مراحل 

 المطلب األول: مراحل تطور الوظيفة العمومية في الجزائر.

ة دائمة ا ادلوظف خدمة للمرفق العمومي بصفتعترب الوظيفة العمومية يف النظاـ اجلزائري مهنة يقـو هب 
ئر بعد أف يعُت يف ىذه الوظيفة طبقا لقانوف تنظيمي الئحي و خالؿ مراحل تطور الوظيفة العمومية يف اجلزا

 آخذا ادلشرع اجلزائري بذلك دبفهـو السلك الوظيفي.

 و عموما ؽلكن أف نقسم مراحل تطور الوظيفة العمومية يف اجلزائر إذل مرحلتُت: 

 .62/1966إذل غاية  االنتقاليةاألوذل: سبتد من ادلرحلة  ادلرحلة -

 .2006جويلية  15حىت  62/1966ادلرحلة الثانية: سبتد ما بُت  -

 و فيما يلي سوؼ نتطرؽ إذل كال ادلرحلتُت بشيء من التفصيل.

  .1691جانفي  11إلى غاية  المرحلة االنتقاليةما بين  حلة األولىالمر الفرع األول: 

نوفمرب  19الصادر يف  نظاـ للوظيفة العمومية عرفتو اجلزائر كاف دبوجب القانوف الفرنسيإف أوؿ  
 ، و ىو أوؿ نظاـ جامع للوظيفة العمومية، لكنو دل يتيح للجزائريُت باحلق يف االلتحاؽ هبا.1946

النصوص األساسية اليت مسحت للجزائريُت بااللتحاؽ بالوظيفة  ضوضعت بع 1956و خالؿ سنة 
 مومية.الع
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صدر نظاـ جديد للوظيفة العمومية يف فرنسا و امتد تطبيقو يف اجلزائر  1959فيفري  04و يف 
ستعمرة. حيث كاف نظاـ الوظيفة العمومية اجلزائري يتصف بالوحدوية يف أساسو و تكوينو شلا جعلو ؼلضع ادل

 1959بأحكاـ أمرية  1966 قبل رلاؿ الوظيفة العمومية فقد التحم التشريع اجلزائري يفإذل ذبزئة جديدة 
 1الفرنسية ادلتناثرة األحكاـ.

 2و قد مهد ذلك أثناء ادلرحلة االنتقالية، إذل صدور نصوص عديدة من بينها تلك ادلتعلقة: 

حقوقو ادلهنية،  إعادة االعتبار إذل ادلواطن اجلزائري الذي حـر من تولية الوظائف العمومية، و ىضمت -
 اء فًتة االحتالؿ، لعالقتو حبرب التحرير.كمن عزؿ من وظيفتو أثن

 أو تلك ادلتعلقة بإعادة إدماج بعض اإلطارات اجلزائرية ) و ذلك ربت وطأة احلاجة (.-

 ويف ىذا اإلطار، ؽلكن اإلشارة إذل بعض النصوص التنظيمية الصادرة يف ىذا اجملاؿ: 

 بعض ادلوظفُت يف مناصبهم. ادلتعلق بإعادة إدماج 06/07/1962ادلؤرخ يف  62/1األمر رقم -1

ادلتعلق بإدماج ادلوظفُت التابعُت لإلطارات  12/09/1962ادلؤرخ يف  62/140األمر رقم -2
 الفرنسية و التونسية ضمن اإلطارات اجلزائرية.

بتسهيل الذي حدد من اإلجراءات الكفيلة  17/07/1962ادلؤرخ يف  62/503ادلرسـو رقم -3
 .ةااللتحاؽ بالوظيفة العمومي

 ادلتعلق باالنتداب إذل بعض الوظائف. 19/07/1962ادلؤرخ يف   62/502مرسـو -4

دى إذل خلق إال أف الفراغ و النقائص ادلوجودة يف األوامر السالفة الذكر من حيث الوسائل البشرية قد أ
 مة للوظيفة العمومية بصفة مستمرة.نوع من الفوضى، شلا قضى بتدخل مصاحل ادلديرية العا

الرغم من إصدار العديد من النصوص القانونية يف رلاؿ الوظيفة العمومية خالؿ الفًتة اليت تلت على 
االستقالؿ مباشرة و اليت كانت هتدؼ إذل التخفيف من شروط التوظيف من أجل شغل أكرب قدر من 

العمومي يف  و القطاع الشبوادلناصب الشاغرة من جهة، و احملافظة على األعواف العموميُت من جهة أخرى 

                            
 .993، ص مرجع سابقسعٌد مقدم،  1
 .994سعٌد مقدم، نفس المرجع، ص  2
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ظل األجور اجلذابة ادلقًتحة من طرؼ ادلنظمات شبو العمومي اخلاص إال أف اإلدارة اجلزائرية دل تتمكن من 
 معاجلة مشكل التوظيف.

فهذه التدابَت ادلتحيزة ال تعترب إال إجراءات مسكنة أو مهدئة أدت حتما إذل انشقاؽ يف التوازف العاـ 
و ازدياد حركية ادلوظفُت بالنظر حلساسيتهم ذباه ادلرتبات ادلختلفة و ادلتفاوتة، و للوظيفة العمومية يف اجلزائر، 

تيبات ترمي بشكل أو بآخر إذل أفضى باإلدارات ادلهتمة باحلفاظ على مستوى توظيف أعواهنا إذل وضع تر 
ديرية العامة تقومي و تصحيح وضعية أعواهنا قصد إعادة التوازف على الرغم من الصعوبات اليت واجهتها ادل

عمومية، و قد يف األفق وضع سياسة كاملة و شاملة للوظيفة ال حللوظيفة العمومية بسبب قلة ادلوظفُت، شلا ال
 01الذي دخل حيز التنفيذ يف  السالف الذكر 02/06/1966بتاريخ  66/133ساعد كثَتا صدور األمر 

اجلديدة للتوظيف يف كافة ادلناصب يف تسوية ادلشاكل خاصة عندما حدد بوضوح الشروط  1967جانفي 
 .يةالدائمة يف اإلدارة العموم

العمومية اجلزائرية و من  فقد شهدت ىذه ادلرحلة مراجعة ألىم ادلبادئ العامة اليت تقـو عليها الوظيفة
 1أعلها:

 إقرار مبدأ دؽلقراطية الوظيفة العمومية.-

 مساواة ادلواطنُت يف تورل الوظائف العمومية.-

ف االستشارية اإلدارية ) ادلتساوية ادلوظف يف ادلشاركة يف تسيَت حياتو ادلهنية بواسطة اللجاحق -
  األعضاء( و التقنية

جاء ليأخذ  1966و دلا كانت االدارة العمومية اجلزائرية يف حاجة إذل تنظيم و تطوير، فإف إصالح 
لقياـ باخلدمة يف ىذه الفًتة، و إذل إعطاء بعُت االعتبار وضعية أكثر من مئة ألف عوف ادلوجودة يف حالة ا

تصور دلا ينبغي أف تكوف عليو الوظيفة العمومية مستقبال معتمدا يف ذلك على ادلبادئ األساسية اليت من 
 2أعلها:

طابع الدؽلقراطية على شروط تورل الوظائف العمومية دبا يتضمن مبدأ تكافئ الفرص يف إضفاء -
كرد فعل وطٍت، و   1966 جاء هبا قانوف قد اعترب ذلك من أىم ادلبادئ اليت التكوين، والتوظيف و الًتقية و 

                            
 .911، ص مرجع سابقسعٌد مقدم،  1
 .919، ص سعٌد مقدم، نفس المرجع 2
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إدانة للقواعد و العادات اليت تثَت عند ادلواطنُت الشعور حبرماهنم من احلقوؽ، ووسيلة لتطهَت اإلدارة بتنمية 
 الشعور القومي و ادلهٍت لدى ادلواطنُت.

ة السياسية و ىو ادلبدأ الذي أملتو ضرورة انصهار الوظيفة العمومية التزاـ الوظيفة العمومية ذباه السلط-
يف بوتقة ادلشاركة يف بناء اجملتمع مثلها يف ذلك مثل اجلماعات العمومية األخرى، كواجب ملتقى على عاتق  

من قانوف الوظيفة العمومية ألقت بعض الواجبات النوعية،   20عليو ادلادة كل موظف، و من ذلك ما نصت 
ضرورة القياـ دبقتضيات الوظيفة و احًتاـ الدولة، فأصبح ادلوظف مطالب بازباذ موقف واضح ذباه ك

 االختيارات و األىداؼ السياسية للدولة.

من حيث ادلضموف و من حيث نطاؽ تطبيقو  قد سبيز بالشمولية 1966وذبدر اإلشارة إذل أف األمر 
 وادلرونة كونو تبٌت توجها مستقبليا.

اذل التوجهات السياسية و االقتصادية للدولة اليت كانت حباجة إذل موظفُت يسودىم االستقرار و بالنظر 
 من أداء مهاـ إدارية بعيدة ادلدى، فقد وقع االختيار على النظاـ الذي يقـو على ادلسار ادلهٍت.

رات العمومية نظاـ ادلسار ادلهٍت، و لقد مشل تطبيقو كافة ادلنظمات و اإلدا 66/133لقد تبٌت األمر 
رلاؿ تطبيقو عليها دبا فيها ادلنظمات ذات الطابع التجاري و الصناعي حىت و لو أف ىذه األخَتة دل يشملها 

مباشرة و بقوة القانوف و إظلا مت ذلك بعد إجراء سبديد رلاؿ تطبيقها عليها دبوجب مرسـو يتخذ بعد رأي 
 و قد استثٍت من تطبيقو القضاة، أفراد اجليش و رجاؿ الدين اللجنة الوزارية ادلشًتكة اليت تأسست ذلذا الغرض، 

 و حدد طرؽ التوظيف و قسمها اذل ما يلي:

 ادلسابقة عن طريق االختبارات، -

 ادلسابقة عن طريق الشهادات...-

 .2119جويلية  11و  1691جانفي  11المرحلة الثانية ما بين الفرع الثاني: 

ظهرت حدود تطبيق أحكامو، و  66/133بيق األمر رقم بعد مضي أكثر من عشر سنوات من تط 
ذلك نتيجة لعدة عوامل و معطيات و تطورات خاصة منها التطورات االجتماعية و االقتصادية، فوجدت 
اإلدارة العمومية نفسها أماـ ربديات جديدة تتمثل أساسا يف النمو ادلتزايد للخرؼ و ادلهن اليت تتطلب 

ية و اليت ال ؽلكن مواجهتها و معاجلتها بالتدابَت القانونية الصارمة ادلعموؿ هبا يف زبصصات يف اإلدارة العموم
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كما أف استنزاؼ خَتات قطاعاهتا لصاحل القطاع االقتصادي الذي مت االستثمار فيو كثَتا و اإلدارة العمومية،  
ت ادلهنية الواعدة و األكثر أصبح يستقطب الكفاءات يف مجيع اجملاالت بسبب ادلقابل ادلادي ادلغري و ادلسارا

 مرونة، كل ىذه العوامل دفعت إذل التفكَت يف إصدار قوانُت جديدة ربمل تدابَت دلواجهة ىذه الصعوبات.

أوت  05ادلؤرخ يف  12/78القانوف رقم  تلك ادلعطيات و العوامل أدت يف بادئ األمر إذل ظهور
مجع بُت ادلوظفُت و نظاـ العماؿ و قد ي نظاـ ىذا القانوف جاء كمحاولة لتوحيد النظامُت، أ 1978،1

ادلوظف و العامل يف التسمية دبفهـو شامل أال و ىو العامل، و دل يفرؽ بينهما رغم اختالؼ طبيعة النشاط 
ادلنوط لكل منهما، و ذلك دلا عرؼ ىذا القانوف العامل يف مادتو األوذل اليت نصت على: " يعترب عامال كل 

من العماؿ أثناء  و ال يستخدـ دلصلحتو اخلاصة كغَته أو الفكري،ملو اليدوي شخص يعيش من حاصل ع
، كما جاء ىذا القانوف أيضا إلعطاء نفس جديد و تقييم حلوؿ دلعاجلة بعض 2شلارسة نشاطو ادلهٍت "

العمومية السالف الذكر، و سلتلف التأخَتات اليت سجلتها اإلدارة  133-66السلبيات اليت أفرزىا األمر رقم 
  و يف مجيع ادليادين.

مارس  23و اإلدارات العمومية إال يف دل تصدر األحكاـ ادلتضمنة للقواعد اليت تطبق على ادلؤسسات 
القانوف األساسي النموذجي لعماؿ ادلؤسسات و اإلدارات ادلتضمن  85/59دبوجب ادلرسـو رقم  1985

يثبت يف منصب عملو بعد انتهاء  ق على العامل الذيعلى ما يلي: " تطل 05العمومية الذي نص يف ادلادة 
ذلذا نالحظ بأف ادلشرع اجلزائري قد أصبع يستعمل مصطلح العامل بدال  ،3دة التجريبية تسمية ادلوظف "ادل

بل أف النظاـ ، 1966من العوف أو ادلوظف الذي مت تكريسو يف قانوف الوظيفة العمومية السالف الذكر لسنة 
هنائيا إذل الوظيفة العمومية، و دل يستعمل عبارة ادلوظف كمصطلح يف قطاع ادلؤسسات و  اجلديد لن يتطرؽ

اإلدارات العمومية إال بعد تثبيت العامل يف منصب عملو و ىو ادلصطلح اجلديد الذي حل زلل مصطلح 
 .1966الًتسيم و ىذا ما كاف سائد يف ظل قانوف 

إلضفاء طابع العالقة التنظيمية  85/59من ادلرسـو  5/2و ىو التعبَت الذي استعملتو أحكاـ ادلادة 
  4القانونية على العامل يف منصب عملو.

                            
 ، مرجع سابق.91-45القانون رقم  1
 .411ص  مرجع سابق،،91-45القانون رقم  2
، المتضمن القانون األساسً النموذجً لعمال المؤسسات و 9652مارس  17، المؤرخ فً 26- 52المرسوم رقم  3

 .771، ص 9652-17-11، الصادر بتارٌخ 97اإلدارات العمومٌة، ج ر عدد 
، دار 11العام، الجزء األول، طبعة  ا و قضاء، النظرٌة العامة للموظفمحمد حامد الجمل، الموظف العام فقه 4

 .9636النهضة العربٌة القاهرة، 
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و التثبيت ىو اجراء تاؿ للتعيُت، يعكس ادلدة القانونية اليت يقضيها العامل قبل تثبيتو يف منصب عملو، 
اليت كانت زلددة بسنة  ) و ىي ادلدة  1966بصفتو مًتبصا، أو ما يعرؼ دبصطلح الًتسيم يف ظل القانوف 

أشهر  9عاـ قابلة للتجديد (. لتصبح يف ظل أحكاـ القانوف األساسي العاـ للعامل ال تتجاوز  كاملة كمبدأ
تصل أحيانا إذل شهر واحد دلنصب أشهر لباقي ادلناصب األخرى، و قد  6بالنسبة دلناصب ادلسؤولية و 

  1التنفيذ.

عٍت الًتقية يف الدرجات، كما كاف ال ي 85/59حكاـ ادلرسـو و اجلدير بادلالحظة أف الًتسيم وفقا أل
، و إظلا يعٍت صالحية العامل لتورل 66/133عليو الوضع يف السابق، أي يف ظل أحكاـ األمر أحكاـ األمر 

 ظيمية.القة تنوظيفة عمومية و اكتسابو صفة ادلوظف، أي دخولو يف ع

الواضح يف إقرار نوع جديد من أنواع الًتقية يف الرتب و لقد كاف للقانوف األساسي العاـ للعامل األثر 
تعمل هبا و يستفيد منها  1966األسالؾ دل تكن أحكاـ القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية لسنة 

ادلوظف مرة واحدة يف حياتو ادلهنية و تتم على أساس التأىيل الذي يتميز بو ادلوظف ادلرشح للًتقية و يتم 
تو و قدراتو ادلهنية و السلوكية يف تقرير تعده السلطة السلمية، فالًتقية باألقدمية زبضع لعدة توضيح مؤىال

أو ما يسمى بالتأىيل و  ،مقاييس منها: األقدمية يف السلك أو يف الرتبة ادلفتوحة على الًتقية، الكفاءة ادلقدرة
  2يَت نوعية و نسب زلددة سلفا.الشهادات و نوعية منصب العمل و زلتوياتو. كما زبضع الًتقية دلعا

الذي كاف يًتجم يف ظلو إجراء  1966و خالفا للنظاـ القانوين القدمي ادلعموؿ بو يف ظل قانوف 
الًتسيم بعد مرور سنة عمل فعلية بالًتقية مباشرة يف الدرجة، و أف الًتقية يف الدرجة تًتجم بالزيادة يف الرقم 

ادلتأثر بأحكاـ القانوف  85/59رسـو ، فإف م34طبقا لنص ادلادة االستدالرل و بالتارل الزيادة يف ادلرتب 
األساسي العاـ للعامل أصبح االنتقاؿ يف ظلو إذل الدرجة األوذل يتم بعد مرور ثالث سنوات من التعيُت مرورا 

  3بالتثبيت، و ال يًتتب عن التثبيت زيادة يف األجرة.

 05/01/1985ادلؤرخ يف  03/ 85و ادلرسـو  85/59كما أدخل القانوف األساسي النموذجي 
ادلتضمن السلم الوطٍت االستدالرل اخلاص باألجور، نظاـ اخلربة ادلكتسبة، خارج قطاع الوظيفة العمومية، 
القائم على اعتماد السنوات الفعلية ادلقضية خالؿ مدة معينة يف اخلدمة، و ىي ادلدة اليت تًتجم يف قطاع 

                            
 الفردٌة للعمل.، المتعلق بالعالقات 99/19/9651المؤرخ فً  51/711المرسوم رقم  1
 الصادر عن مصالح المدٌرٌة العامة للوظٌفة العمومٌة. 12/91/9669المؤرخ فً  1المنشور رقم  2
عصمت عبد الكرٌم خلٌفة، نظام الترقٌة فً الوظٌفة العمومٌة، بحث ماجٌستٌر، كلٌة الحقوق، جامعة الجزائر  3

 ، مكتبة الكلٌة.9646
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ادلتعلق بتعويض اخلربة  1985مارس  23ؤرخ يف ، ادل85/58الوظيفة العمومية بالًتقية يف الدرجات مرسـو 
 ادلهنية.

درجات عن مدة أقدمية تًتاوح بُت  10على و توزع النسب القصوى لألقدمية يف كل صنف و قسم  
 1سنة. 25-35

اف ادلتساوية األعضاء اليت أصبحت تسمى قية يف الدرجات ىي من اختصاص اللجعلما أف الًت " 
ادلؤرخة  20و التعليمة رقم  1984جانفي  14ادلؤرخ يف  84/10بلجاف ادلستخدمُت، وفقا ألحكاـ ادلرسـو 

و تسيَت ىذه اللجاف و جلاف الطعن و اليت ذلا دور يف اإلدارات و ادلتعلقة بتنظيم  1984جواف  26يف 
ة الًتبص، و االنتداب التلقائي، زامية يف بعض ادلسائل، كتمديد فًت وف إلادلؤسسات العمومية، فاستشارهتا تك

أو النقل التلقائي، و يف الًتقية يف الدرجة و يف الرتبة، و يف طلبات االستيداع ألسباب شخصية، و يف 
لحركات، اوؿ السنوية لالعقوبات من الدرجة الثانية، و يف اإلدماج يف السلك ادلنتدب فيو و يف النظر يف اجلد

رأي اللجنة ملزما لإلدارة و غلب إتباعو يف حاالت رفض قبوؿ االستقالة، أو الًتقية يف الدرجة  على أف يكوف
على الرغم من كل اجلديد الذي جاء بو 2،أو الرتبة أو التنزيل و اإلحالة على التقاعد التلقائي و التسريح "

ية للمؤسسات قا دلا مت استخالصو من خالؿ الندوة الوطنالقانوف األساسي العاـ للعامل، دل ػلقق مبتغاه، وف
 .1989ادلنعقدة عاـ 

بادلبادرة باقًتاح أكثر من مشروع  1990صالحات قامت السلطات بدء من سنة مواصلة لعمليات اإل
لكن ظل قطاع الوظيف العمومي يسبح يف ية، على اجمللس الشعيب الوطٍت، مومأساسي عاـ للوظيفة العقانوف 
غَت منظم فضفاض يعاين أساسا من فراغ قانوين، قطاع ينتظر ربديد مهامو اجلديدة و استعادة انسجامو إطار 

 و مكانتو يف اجملتمع، شلا أثر كثَتا على العالقة بُت اإلدارة و أعواهنا، و على مصداقية الدولة عموما.

ذلذا الغرض حاولت السلطات العمومية إدخاؿ بعض اإلصالحات التنظيمية الطفيفة على سلتلف 
، نذكر منها، إصالح نظاـ " ادلراقبة ادلسبقة " ادلعروؼ يف 1995عاـ أنظمة الوظيفة العمومية وىذا ابتداء من 

                            
 ، المتعلق بتعوٌض الخبرة المهنٌة.9652مارس  17، المؤرخ فً 52/25المرسوم رقم  1
 . 921سعٌد مقدم، مرجع سابق، ص  2
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قة للموارد البشرية بواسطة سلططات رلاؿ تسيَت ادلستخدمُت، دبراقبة ادلشروعية و استبدالو بنظاـ ادلراقبة الالح
 1تسيَت ادلوارد البشرية.

 فاإلصالحات ادلباشرة ترتكز على أسس و زلاور زلددة واضحة منها:

االعتماد على برنامج شفاؼ واضح للتغَتات ادلقرر إدخاذلا وفق اسًتاتيجية سبس القطاعات -
  باالستماع النشغاالهتم و تصوراهتم،احلساسة، تقـو على احلوار و التشاور مع الشركاء االجتماعيُت

إخضاع العملية االقتصادية لنشاط صاـر لتحقيق األىداؼ ادلسطرة عرب ربريك القطاعات احليوية، و -
منها عمل الدولة ككل، من خالؿ استعادة التوازنات ادلالية الكربى و تثبيتها، و إعادة تأىيل العماؿ، و تطهَت 

اإلدارية عتبار أف اإلصالحات االقتصادية و اؿ العقالين و الفعاؿ للنفقة العامة. بااحمليط االقتصادي، و االستعم
  2خيار حتمي ال مفر منو.

فإصالح الدولة يف نظر السلطات العمومية ليس رلرد إصالح إداري، بل أنو أكثر من ذلك، إذ أف 
اجملتمع، و عن نوعية جديدة من األمر يتعلق دبسار ربوؿ يعرب عن تصور جديد للدولة و مهامها و دورىا يف 

العالقات مع ادلواطن، تقـو خاصة على مبدأ الالمركزية و عدـ الًتكيز اإلداري، أي على إعادة توزيع السلطات 
دبا ؼلدـ الدؽلقراطية على ادلستوى احمللي، إصالح يهدؼ إذل ربقيق برنامج التجدد الوطٍت ادلعد القائم على 

الفاعلُت و ادلواطنُت، كما تسم بإرادة سياسية قوية و دائمة يستشعرىا رلموع العمل الثوري و ادلسؤوؿ ادل
، أي دولة دؽلقراطية فعالة و دؼ إذل إقامة دولة احلق و القانوف، يكوف عملها متجذرا يف ادلنطق ادلؤسسايتيه
طنُت، إصالح دبهامها و دبسؤوليتها على أكمل وجو تتمتع بتقدير كبَت و ثقة ادلواقادرة على االضطالع و 

ينبغي أف ينبثق كما عرب عن ذلك رئيس اجلمهورية من نظرة جلية لواقع البالد اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا 

                            
المعدل والمتمم للمرسوم رقم  9662أفرٌل  16المؤرخ فً  62/913سعٌد مقدم، تعلٌق حول أحكام المرسوم رقم  1

. المجلة الجزائرٌة للعلوم القانونٌة و االقتصادٌة و السٌاسٌة كلٌة الحقوق، 9633جوان  13المؤرخ فً  33/912

 . 9663، الجزائر 11، رقم 71جامعة الجزائر، الجزء 
بمناسبة تكرٌم  1111خطاب السٌد رئٌس الجمهورٌة عبد العزٌز بوتفلٌقة أمام النواب فً شهر نوفمبر  فًما قٌل  2

 على ضرورة االنتقال إلى مرحلة أكثر حٌوٌة فًالمناضل رابح بٌطاط رئٌس المجلس الشعبً الوطنً الراحل. 
كاهل الدولة و تعطل مسٌرتها فً العمل  المجال االقتصادي بإزالة مظاهر البٌروقراطٌة التً ما تزال عالقة تثفل

 االقتصادي.
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و مؤسساتيا، و من االستشعار اجليد لتطلعات اجملتمع احلقيقية و دلتطلباتو بأخلقة العمل العمومي باحلكم 
 1الرشيد.

مؤسسات الدولة يف هناية عاـ ة إلصالح ىياكل و ذلذا الغرض مت إنشاء و تنصيب جلنة وطني
2000.2 

لقد عهد للجنة إصالح ىياكل الدولة و مهامها كما جاء يف كلمة التنصيب اليت ألقاىا رئيس 
 مجلة من األىداؼ منها أساسا: 3اجلمهورية

طرح مشاكل تنظيم الدولة و تسيَتىا طرحا شامال يتماشى و مقتضيات تطور رلتمعنا، تفاديا -
للًتقيعات اليت اتسمت هبا اإلصالحات السابقة، من دوف إرادة سياسية مؤكدة، زادت يف تفاقم التناقضات و 

 استفحاؿ تعقيد الدولة و زيادة ثقل سَتىا بشكل معترب.

القياـ بإصالح الدولة ضمن مسعى مغاير سباما لتلك احملاوالت اليت سبقتو، يشمل اجلوانب ادلتصلة -
َتىا، أي إعادة ربديد مهاـ و ىياكل الدولة على كافة ادلستويات و صلتها بادلؤسسات بتنظيم الدولة و س

 العمومية، و بوضع آليات للتنسيق و التنظيم و ادلراقبة علة ادلستويُت ادلركزي و احمللي.

إعادة صياغة متالزمة للقوانُت األساسية ألعواف الدولة على اختالؼ مسؤوليتهم من حيث طبيعتها و -
 واىا.مست

لسياسة اإلصالحات ادلنشودة، الرامية إذل اخلروج دبنظور أدؽ دلا ينبغي القياـ بو ريضة عط الو ىي اخلطو 
يف رلاؿ منظومة الوظيفة العمومية، و اليت اعتربت وفقا للعهدة ادلوكلة ذلذه اللجنة، من قبل رئيس اجلمهورية، 

تطلبات الدولة العصرية، دولة احلق و القانوف، دولة من أكرب الورشات الوطنية إلعادة بناء الدولة، ورسم م
قوية، فعالة و منسجمة، يكوف ادلواطن زلورا أساسيا ضمن اقًتاحاهتا لإلصالح الشامل، نظرا لعالقتو  
كمستخدـ للخدمة العمومية مع اإلدارة، من حيث االستقباؿ، التوجيو، اإلعالـ، وصوال إذل إعداد ميثاؽ 

                            
خطاب رئٌس الجمهورٌة السٌد عبد العزٌز بوتفلٌقة بجامعة األمم المتحدة، بطوكٌو، الٌابان. منشور فً جرٌدة  1

 .11/12، ص 1111دٌسمبر  15الشعب، بتارٌخ: األربعاء 
صر األمم، نادي الصنوبر، الجزائر.  ، بق1111مبر نوف 12هً اللجنة المنصبة من قبل رئٌس الجمهورٌة بتارٌخ و  2

، و التوجٌهات المتضمنة فً الخطاب 1111نوفمبر  11) المرسوم الرئاسً المنشئ لها (، و الرسالة المؤرخة فً 

 .12/99/1111الرئاسً لٌوم 
، 13/99/1111د نص خطاب رئٌس الجمهورٌة بمناسبة حفل التنصٌب، ) منشور بجرٌدة الشعب الٌومٌة(، ٌوم األح 3

 .11ص 



28 
 

االت، ورشة ىامة لكوهنا أيضا مكلفة بفحص مكانة و دور ارة و ادلواطن يف ىذه اجملػلكم العالقة بُت اإلد
ادلؤسسات و ىيئات التشاور و الضبط و ادلراقبة يف خصم مراجعة و ربديد مهاـ الدولة، و معادل النظاـ 

ن على مصاحلها من اإلداري) ادلركزية و الالمركزية و عدـ الًتكيز (، و كذا ضرورة االىتماـ بعوف الدولة كمؤسب
خالؿ بناء  حيث اعدادىا لشروط االلتحاؽ بادلسابقة و التكوين و التدرج طيلة احلياة ادلهنية للموظف من

مراكز و مدارس متخصصة، إذل جانب تطبيق طرؽ حديثة يف رلاؿ تسيَت ادلوارد البشرية و ربطها مع ادلهاـ 
أعواهنا، وصوال إذل ربديد عناصر جديرة بتكريس عالقة  اجلديدة للدولة و بالنجاعة و الفعالية ادلطلوبة من

جديدة بُت الدولة و أعواهنا ضمن إطار شامل لسياسة حديثة للوظيفة العمومية شلهورة باحلرفية ادلطلوبة و 
بالتفتح و الفعالية سواء يف مركزىم القانوين من ضمانات قانونية و محاية اجتماعية و مرتبات و تعويضات 

ييم و تقدير أداء العمل بقطاع ربفيزات مادية و معنوية معتربة، و إطار موضوعي شفاؼ يسمح بتقمناسبة، و 
 الوظيف العمومي، وآليات للتنسيق و التشاور و الضبط و ادلراقبة

الذي 03،1-06ر القانوف األساسي للوظيفة العمومية فبعد سلاض عسَت ولكل ىذه األسباب صد
اجلوانب اجلديدة لعصرنة الوظيفة العمومية و كذا مواجهة الرىانات ادلستقبلية ألقي على عاتقو ضرورة احتواء 

حيث أف ىذا األمر يتميز ببعض ادلرونة كمحاولة لتكييفو مع األوضاع السائدة إذ يطبق على ادلوظفُت الذين 
تفصيل، و لقد من ىذا األمر بال 02ؽلارسوف نشاطهم يف ادلؤسسات و اإلدارات العمومية اليت عددهتا ادلادة 

استثٌت من رلاؿ تطبيقو  عرؼ ىذا األمر تقليصا معتربا يف نطاؽ سريانو و ذلك دوف أي تربير قانوين، حيث
سلك القضاة، أعواف اجمللس الشعيب الوطٍت بغرفتيو، وادلستخدموف و ادلدنيوف للدفاع الوطٍت، و ػلدد تطبيق 

ما أنو و نظرا خلصوصية بعض األسالؾ ؽلكن أف ىذا القانوف بقوانُت خاصة دبختلف أسالؾ ادلوظفُت ك
معاجلة االختالالت ذلذا األمر يف رلاؿ احلقوؽ و الواجبات، و كذا  من القوانُت اخلاصة هبا استثناءاتتض

اذليكلية يف االدارات العمومية بدءا من رلاؿ تطبيقو مرورا بكيفيات توظيف الكفاءات البشرية وصوال إذل إهناء 
بابا ضمت  11ىذا القانوف و لقد تضمن  ية دلوظفي ادلؤسسات و اإلدارات العمومية اجلزائرية.هنادلسارات ادل

 مادة، و قسمت األبواب كما يلي:  224

فصوؿ، الفصل األوؿ: رلاؿ التطبيق، و يف الفصل الثاين:  04أحكاـ عامة تضمن  الباب األول:
صب و الوظائف العليا للدولة، و الفصل الرابع: األنظمة العالقات القانونية األساسية، ويف الفصل الثالث: ادلنا

 القانونية األخرى للعمل.

                            
ل  13المتضمن القانون األساسً العام للوظٌفة العمومٌة ، ج ر عدد  92/14/1113المؤرخ فً  17-13األمر  1

93/14/1113. 
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تضمن فصلُت، الفصل األوؿ: ضمانات و الضمانات و حقوؽ ادلوظف وواجباتو،  الباب الثاني:
 حقوؽ ادلوظف، و الفصل الثاين: واجبات ادلوظف.

فصوؿ، الفصل األوؿ: اذليكل  03و ىيئات الوظيفة العمومية، تضمن  اذليكل ادلركزي الباب الثالث:
ادلركزي للوظيفة العمومية، الفصل الثاين: اجمللس األعلى للوظيفة العمومية، الفصل الثالث: ىيئات ادلشاركة و 

 الطعن.

 فصوؿ، خصص الفصل األوؿ: للتوظيف، و الثاين 07تنظيم ادلسار ادلهٍت، و تضمن  الباب الرابع:
للموظف، و الرابع: لتقييم ادلوظف، و اخلامس: للتكوين، و السادس: للًتقية  للتسيَت اإلداري للمسار ادلهٍت

 يف الدرجات و الًتقية يف الرتب، و السابع: لألومسة الشرقية و ادلكافآت.

 الراتب. –التصنيف  الباب الخامس:

فصوؿ،  06ات نقلو، و تضمن الوضعيات القانونية األساسية للموظف و حرك الباب السادس:
الفصل األوؿ: وضعية القياـ باخلدمة، الفصل الثاين: وضعية االنتداب، الفصل الثالث: وضعية خارج اإلطار، 
الفصل الرابع: وضعية اإلحالة على االستيداع، الفصل اخلامس: وضعية اخلدمة الوطنية، الفصل السادس: 

 حركات نقل ادلوظفُت.

فصوؿ، الفصل األوؿ: ادلبادئ العامة، الفصل الثاين:  03التأدييب، و تضمن  النظاـ الباب السابع:
 العقوبات التأديبية، الفصل الثالث: األخطاء ادلهنية.

فصلُت، الفصل األوؿ: ادلدة  02أياـ الراحة القانونية، و تضمن  -ادلدة القانونية للعمل الباب الثامن:
 احة القانونية.القانونية للعمل، الفصل الثاين: أياـ الر 

فصلُت، الفصل األوؿ: العطل، الفصل الثاين:  02الغيابات، و تضمن  –العطل  الباب التاسع:
 الغيابات.

 إهناء اخلدمة. الباب العاشر:

 أحكاـ انتقالية و هنائية. الباب الحادي عشر:
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 ادئ الوظيفة العمومية.مب المطلب الثاني:

االلتحاؽ بالوظيفة العمومية تسبقو مبادئ زلددة البد من أخذىا بعُت االعتبار من طرؼ اجلهة  إف 
 ادلعنية القائمة بعملية التوظيف، و تتمثل ىذه ادلبادئ فيما يلي: 

 مبدأ المساواة. الفرع األول:

لتحاؽ بالوظيفة العمومية يقصد دببدأ ادلساواة يف رلاؿ الوظيفة العمومية ربقيق العدالة بُت الراغبُت يف اال
على أف تتوفر فيهم الشروط الالزمة و اليت تتوافق و متطلبات الوظيفة العمومية الشاغرة و ادلعلن عنها و ىذا 

: " ؼلضع بنصها 20061اجلزائري لسنة من القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية  74ما أكدتو ادلادة 
 اؽ بالوظيفة العمومية ". التوظيف إذل مبدأ ادلساواة يف االلتح

فلقد مت االقتداء هبذا ادلبدأ يف اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف و ادلواطن الصادر عن الثورة الفرنسية يف 
، حيث نصت ادلادة 1948عادلي حلقوؽ اإلنساف يف سنة و الذي تبنتو اجملموعة الدولية يف اإلعالف ال 1789

 العمومية التابعة لبلده " منو على أنو " ػلق لكل شخص الدخوؿ على قدـ ادلساواة يف الوظائف  21

و قد ارتقى إذل مرتبة ادلبادئ الدستورية عموما و أدرج يف سائر القوانُت األساسية للوظيفة العمومية 
 احلقوؽ ادلدنية بالنسبة للمواطن. مظهرا من مظاىر شلارسة لوظائف اليت ػلميهاادلعاصرة اعتبارا لكوف ا

إذ أف اجلزائر ناضلت   لقد أصبح ىذا ادلبدأ يتمتع بقيمة دستورية يف غالبية الدوؿ احلديثة منها اجلزائر،
مواطن  كغَتىا من الدوؿ يف سبيل بناء منظمات تقـو على مبادئ النظاـ الدؽلقراطي أساسو السماح لكل

ربقيق العدالة االجتماعية و ادلساواة و من أجل جزائري بادلساعلة و ادلشاركة يف بناء الوطن، و القدرة على 
على: " إف تشغيل كل ادلواطنُت القادرين على العمل ضروري لبناء  1976ذبسيد نص ادليثاؽ الوطٍت سنة 

ئة تفضيل أي طبقة أو ف عدـ :....اؾ علىمن مث نصت الدساتَت آنذو  2البلد، و من مطالب االشًتاكية "
من  51نصت ادلادة  كما 3شغلها "على غَتىا يف شغل الوظائف العمومية، فلكل مواطن احلق يف التقدـ ل

                            
 ، مرجع سابق.17-13األمر  1
 71، الصادر بتارٌخ 39المتضمن نشر المٌثاق الوطنً، ج ر عدد 9643 جوٌلٌة 12المؤرخ فً  24-43األمر  2

 .565ص  9643جوان 
 .157، ص 9633 ، سنةمومٌة، دار الفكر العربً القاهرةحمدي أمٌن عبد الهادي، نظرٌة الكفاٌة فً الوظٌفة الع 3
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" يتساوى مجيع ادلواطنُت يف على ما يلي:  28/11/19961 دستورىا ادلعدؿ و ادلصادؽ عليو يف استفتاء
و ىذا تكريس دلبدأ أية شروط أخرى غَت الشروط اليت ػلددىا القانوف "  تقلد ادلهاـ و الوظائف يف الدولة دوف

 ادلساواة بُت اجلنسُت.

بُت اجلنسُت،  1966و دل ؽليز ادلشرع اجلزائري منذ أوؿ قانوف أساسي للوظيفة العمومية الصادر سنة 
بُت اجلنسُت، شريطة مراعاة اؿ تطبيق ىذا القانوف منو على أنو: ؽلنع التمييز يف رل 05فنص مثال يف ادلادة 

شروط اللياقة البدنية أو ظروؼ خاصة تتعلق ببعض الوظائف احملددة بالقوانُت األساسية اخلاصة، فاعترب ادلشرع 
اجلزائري مبدأ االلتحاؽ بالوظائف العمومية من ادلبادئ الكربى اليت ربكم النظاـ القانوين للوظيفة العمومية 

 2ن كاف ماضيو غَت مشرؼ ذباه الثورة اجلزائرية و مضادا دلصاحل الوطن.اجلزائرية، ودل يستثن إال م

و أف التشريع يف رلاؿ الضمانات األساسية للموظفُت و القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية وفقا 
 من نفس الدستور السالف الذكر ىو من اختصاص الربدلاف. 122/26ألحكاـ ادلادة 

لتمييز االغلايب دلبدأ ادلساواة اليت هتدؼ إذل تثمُت ادلساواة بتفضيل االلتحاؽ لكن ىناؾ استثناء يعرؼ با
السيما يف رلاؿ توظيف بعض األسالؾ الوزارية ادلشًتكة  بالوظيفة العمومية لفئة من األفراد وفق تدابَت استثنائية 

جويلية  31دلؤرخ يف ا 66/134ادلعدؿ للمرسـو رقم  68/169كسلك ادلتصرفُت مثال ادلنظم بادلرسـو رقم 
ديسمرب  05ادلؤرخ يف  89/224ادلتضمن القانوف األساسي اخلاص بسلك ادلتصرفُت، مث ادلرسـو رقم  1966
اليت أكدت العمل هبذا  2006من قانوف الوظيفة العمومية لعاـ  80، وصوال إذل أحكاـ ادلادة 1989
 .االستثناء

 مبدأ الجدارة. :نيالفرع الثا

العمومية اختيار أفضل ادلوارد البشرية القادرة على ربمل ستوى أداء اإلدارة يقتضي الرفع من م
مسؤولياهتا، لذا البد من وضع نظاـ يكفل ىذا االختيار و يدعمو فكاف مبدأ اجلدارة و االستحقاؽ األفضل 

 لتحقيق ذلك.

                            
و الذي ٌتعلق بإصدار  9663دٌسمبر  14الموافق ل  9194رجب عام  13مؤرخ فً  175-63مرسوم رئاسً رقم  1

، فً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة 9663نوفمبر  15نص تعدٌل الدستور، المصادق علٌه فً استفتاء 

 .13، ص 9663دٌسمبر  15ل  43الدٌموقراطٌة الشعبٌة، ج ر عدد 
 ، مرجع سابق.977-33األمر رقم  2
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 و االحتفاظ هبم يعرؼ األستاذ " ثوريب " مبدأ اجلدارة على أنو: " أسلوب اختيار ادلوظفُت العاملُت
 1أساس الصالحية أو اجلدارة ".على 

إف تطبيق مبدأ اجلدارة بشكل سليم يؤدي اذل ربسُت األداء و ػلقق ادلصلحة العامة ألنو بدوف موظف  
لعمومية عاجزة عن ربقيق أىدافها، و يتم ربقيق مبدأ اجلدارة عن طريق إجراء االمتحانات كفء تظل اإلدارة ا

جهة و إنشاء أجهزة تكلف بتنظيم ىذه ادلسابقات و تقـو بعملية االختيار و التعيُت من و ادلسابقات من 
 جهة أخرى.

لقد عملت اجلزائر كغَتىا من الدوؿ اليت تبٍت مبدأ اجلدارة و االستحقاؽ يف التوظيف العمومي ألهنا 
جليا من خالؿ األساليب أرادت دائما أف تنهض دبستوى أداء مؤسساهتا و إدارتو العمومية و ىذا ما يظهر 

اليت اعتمدهتا اجلزائر يف اختيار موظفيها العموميُت و ذلك منذ صدور أوؿ قانوف أساسي عاـ منظم للوظيفة 
يتم توظيف ادلوظفُت تبعا إلحدى الكيفيتُت أو 2منو على:  26حيث نصت ادلادة  1966العمومية سنة 

 بالكيفيتُت معا: 

 مسابقات عن طريق االختبارات. -

 مسابقات عن طريق الشهادات..... -

على: يتم  80، حيث نصت ادلادة 20063إذل غاية صدور آخر قانوف يف ىذا الشأف لسنة  
 بالوظائف العمومية عن طريق: االلتحاؽ 

 ادلسابقة على أساس االختبارات،-

 ادلسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسالؾ ادلوظفُت،-

متخصصا منصوصا عليو يف القوانُت التوظيف ادلباشر من بُت ادلًتشحُت الذين تابعوا تكوينا -
 األساسية، لدى مؤسسات التكوين ادلؤىلة.

                            
 .25رجع سابق، ص محمدي أمٌن عبد الهادي،  1
 ، مرجع سابق.977-33األمر  2
 ، مرجع سابق.17-13األمر  3
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 لاللتحاق بالوظيفة العمومية.: الضوابط القانونية االولية المبحث االول
مجلة من الشروط اليت   يف اطار الضوابط السابقة لاللتحاق بالوظيفة العمومية تطلب ادلشرع اجلزائري  

العمومية وىذا ضمانا لتحقيق مبدا ادلساواة وتكريسا نتفاء احلق يف االلتحاق بالوظيفة يؤدي ختلف احداىا اىل ا
ويف  ديدىا ح ى ال تكون حكرا لل  االدارة حسب ما يرتاء  ذلا سلطة حتدلعيار الكفاءة دون ان يرتك لإلدارة 

لل  اجلميع  والتربىا اهنا  ضوابط لامة تسري ادلبدأ لقد تدخل ادلشرع وحدد ضوابط شغل الوظيفة اطار نفس
الذي ينص لل  أنو يتساو  مجيع . استنادا  اىل ادلبدأ الدستوري بسبب اجلنس أو االصل أو اللغةبدون دتيز 

  1أي شروط أخر  غري الشروط اليت حيددىا القانون.ادلهام  و الوظائف يف الدولة دون ادلواطنني يف تقلد 

العمومية يف   الوظيفة  لقد لددت خمتلف النصوص القانونية العامة منها و اخلاصة اليت تتعلق بتنظيم 
و  64 – 60العمومية ومنها االمر  اجلزائر الشروط الواجب توفرىا فيمن يرغب بااللتحاق بسلك الوظيفة   

يلي : "ال ميكن أن يوظف أيا كان يف وظيفة لمومية   منو لل  ما  57ادلعمول بو حاليا حيث نصت ادلادة 
   مامل تتوفر فيو الشروط اآلتية :

 ن جزائري اجلنسية،أن يكو  - 

 أن يكون متمتعا حبقوقو ادلدنية، - 

 االلتحاق هبا،  تتناىف و ممارسة الوظيفة ادلراد أن ال حتمل شهادة سوابقو القضائية مالحظات  - 

 أن يكون يف وضعية قانونية اجتاه اخلدمة الوطنية،  - 

بالوظيفة ؤىالت ادلطلوبة لاللتحاق كذا ادل  أن تتوفر فيو شروط السن و القدرة البدنية و الذىنية و - 
 2ادلراد االلتحاق بو".

بشهادات أو  تحاق بالرتبة لل  إثبات التأىلمن نفس االمر لل :" يتوقف االل 57كما نصت ادلادة  
  إجازات أو مستو  تكوين ".

                            
 ، مرجع سابق.5770ديل الدستوري اجلزائري لسنة من التع 75ادلادة   1
 .57ص ، مرجع سابق 64-60األمر   2
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عند  : "يبكن لئلدارة 76الباب مفتوحا لئلدارة من خبلؿ نص اؼبادة  03-06و ترؾ االمر رقم 
اغبد  03-06كما حدد االمر رقم تنظيم الفحص الطيب للتوظيف يف بعض أسبلؾ اؼبوظفُت".   االقتضاء 

لبللتحاؽ بوظيفة عمومية "ربدد السن الدنيا  فيها: منو و اليت جاءت  78االدىن للسن القانوين يف اؼبادة 
 ( سنة كامل".18بثماين عشرة )

 و فيما يلي سوؼ نتطرؽ اىل ـبتلف الشروط العامة اليت وضعها اؼبشرع اعبزائري  التفصيل:

 المطلب األول: الضوابط الموضوعية لاللتحاق بالوظيفة العمومية.

متعلق باعبنسية و كذا اغبقوؽ  نها ما ىوية لبللتحاؽ بالوظيفة العمومية فمتتعدد الضوابط اؼبوضوع 
اؼبدنية و منها ما ىو متعلق باػبدمة الوطنية و السن و القدرة البدنية و الذىنية إىل جانب التأىيل. سنتناوؿ  

 كل عنصر من ىذه العناصر بالتفصيل.

 الفرع االول : ضابط الجنسية.

ومن مث فإف الًتشح  اؼبواطنُتو  تعترب الوظيفة العمومية يف حد ذاهتا خدمة عامة لتحقيق مصلحة الوطن
 لوظيفة عمومية يتوقف على مدى ارتباط اؼبًتشح بالدولة و خضوعو بصفة كاملة لقوانينها و تشريعاهتا.

صر الدوؿ اؼبختلفة وظائفها العامة على مواطنيها حرصا منها على سبلمتها وأمنها هبا توكأصل عاـ تق
وظائفها العامة، و ذلك فضبل عن ضباية األيدي العاملة الوطنية  يتطلب توافر الوالء ؽبا من جانب من يشغلوف

 1و اغبيلولة دوف منافسة األجانب للمواطنُت يف ىذا اجملاؿ اؼبتصل دبصاحل الوطن و أمنو و سبلمتو.

ؽبذا اشًتط اؼبشرع اعبزائري على من يتقدـ لشغل أحد الوظائف العمومية أف يكوف متمتعا باعبنسية 
 اعبزائرية.

لقد حصر التعيُت يف الوظائف العمومية باؼبواطنُت  03-06اؼبشرع اعبزائري يف األمر  قبد أف لذا
 وحدىم دوف أف يشَت إىل ما إذا كانت اعبنسية أصلية أو مكتسبة.

                            
  .118ص مرجع سابق،   محمد حسن عمي و أحمد فاروق الحاميمي،  1 
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غَت أف ىناؾ بعض القوانُت األساسية اػباصة اليت تنص عند االقتضاء على شروط األقدمية ألكثر من 
ية اعبزائرية للتعيُت يف األسبلؾ اػباصة و كذا اعفاء بعض االشخاص هنائيا من شرط عامُت يف اكتساب اعبنس

االقدمية يف اكتساب اعبنسية اعبزائرية حبكم مشاركتهم يف حرب التحرير الوطنية و االشخاص التابعُت للوظيفة 
م للننسية اعبزائرية بتاريخ و يثبتوف اكتساهب 1966العمومية اعبزائرية بتاريخ نشر قانوف الوظيفة العمومية لعاـ 

    1966.1ديسمرب  31

 2.إف اشًتاط اعبنسية ال يقتصر على اؼبوظفُت فحسب، بل يتعداه ليشمل كافة أعواف الدولة

و اعبدير باؼببلحظة أف اشًتاط اعبنسية اعبزائرية لتويل وظائف عمومية ال يبنع الدولة اعبزائرية من 
االتفاقيات الثنائية واؼبتعددة األطراؼ  للتعاوف التقٍت و العلمي و الثقايف أو االستعانة بأعواف أجانب يف إطار 

يف إطار ما يعرؼ بعقود القانوف العاـ و ىو الشرط الذي أكده ؾبلس الدولة الفرنسي و كيفو الفقو يف فرنسا 
مييز الوحيد ؼببدأ بالشرط التمييزي الذي يستبعد غَت اؼبواطنُت من االلتحاؽ بالوظيفة العمومية بل ىو الت

ىذا اؼبوقف بنصها  13/07/1983اؼبساواة يف تويل ىذه الوظائف حيث جسدت اؼبادة اػبامسة من قانوف 
 3.ال يبكن ألحد اكتساب صفة اؼبوظف ما مل يكن يتمتع باعبنسية الفرنسية "" على أنو:

اغبائزين للننسية اعبزائرية سواء   السالفة الذكر فإنو ال هبوز لغَت 75بقا لعمومية اؼبادة طووفقا ؼبا سبق و 
ىذا و يتم إثبات رابطة اعبنسية اعبزائرية من  تويل الوظائف العامة. 5أو مكتسبة  4 أصلية كانت جنسية

 6خبلؿ شهادة اعبنسية اليت تسلم من طرؼ اؽبيئات القضائية اعبزائرية اؼبختصة وفق إجراءات ؿبددة.

                            
المادة  49المعدل و المتمم المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  08/06/1966، المؤرخ في 156-66األمر   1
75. 

و أكدته التشريعات  1966من القانون األساسي العام لموظيفة العمومية لعام  25/1هذا الشرط نصت عميه المادة  2
المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال اإلدارات  1985مارس  23المؤرخ في  85/59الالحقة ومنها الموسوم رقم 

 و المؤسسات العمومية.
 .198، صفحة سابق ، مرجعسعيد مقدم  3
-12-18 مؤرخة في 105عدد ج ر ، المتضمن قانون الجنسية ،1970ديسمبر15مؤرخ في  86-70مر رقم األ  4

-02-27مؤرخة في  15ج ر ، 2005فبراير سنة 27المؤرخ في  01-05المعدل و المتمم باألمر رقم  ،1970
 . 06و  05صفحة  08و  07و  06لمواد ا، 2006

 .  08و07و06صفحة  نفس المرجع، 11و  10مكرر و  09المواد  ،86-70رقم مر األ 5
 .06الحميمي، مرجع سابق، صفحة  محمد حسن عمي و أحمد فاروق 6
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  دنية. الفرع الثاني: ضابط التمتع بالحقوق الم

ىذا الشرط يسري على كافة الوظائف العمومية و كافة أعواف الدولة عموما، فهو يتعلق حبسن السَتة   
و السلوؾ أي بأخبلقيات اؼبهنة، كما يعٍت أيضا التمتع باغبقوؽ اؼبدنية أي اغبق يف أف ينتخب و ينتخب و 

أو شاىدا على أي عقد أو أماـ القضاء،  من ضبل أي وساـ و اغبق يف أف يكوف عضوا مساعدا ؿبلفا أو خبَتا
 1و ىو شرط لبللتحاؽ بالوظيفة العمومية يعكس العبلقة اؼبتينة اؼبتواجدة بُت اؼبواطنة و الوظيفة العمومية.

غَت منقوص منها،  يشًتط القانوف يف اؼبًتشح للوظيفة العمومية أف يكوف متمتعا جبميع حقوقو اؼبدنية
ة و األخبلؽ، و يبكن التحقق من سبتع الشخص حبقوقو اؼبدنية من مراجعة متوافرا يف شأنو حسن السَت 

سلطات األمن اؼبختصة ، و االطبلع على صحيفة سوابقو العدلية  و لئلدارة اغبق يف أف تستخدـ من الطرؽ 
 ما تشاء لكي تتأكد من توافر ىذا الشرط. 

، و ذبدر 03-06من القانوف  75من اؼبادة  03لقد ورد ىذا الشرط صراحة يف أحكاـ الفقرة 
اإلشارة إىل عدـ التمتع باغبقوؽ اؼبدنية يعود مرده إىل العقوبات التكميلية اؼبنصوص عليها يف أحكاـ قانوف 

    2العقوبات.

ىذا الشرط يقتضي من اإلدارة اؼبعنية بالتوظيف إجراء ربقيق أويل حوؿ سَتة و أخبلؽ اؼبًتشح لوظيفة 
و ىذا من خبلؿ القوانُت اػباصة وىذا عند اغباجة و نظرا لطبيعة بعض  التحاقو هباعمومية قبل و أثناء 

 .03-06من األمر  77األسبلؾ وىذا باستقراء نص اؼبادة 

أنو ال يبكن  نفسو من األمر 04فقرة  75من جهة أخرى لقد نص اؼبشرع اعبزائري يف نص اؼبادة 
سوابقو القضائية ربتوي على مبلحظات تتناىف  و فبارسة  توظيف أيا كاف يف وظيفة عمومية اذا كانت شهادة

 الوظيفة اؼبراد االلتحاؽ هبا.

                            
 .199سعيد مقدم، مرجع سابق، صفحة  1
قانون  2009فبراير 25 المعدل و المتمم في 1966-06-08المؤرخ في ، 156-66من األمر  02 ف 09المادة  2

  .08المتضمن قانون العقوبات صفحة  ،01-09رقم 
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 : ضابط الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.الفرع الثالث

تعترب اػبدمة الوطنية واجب على كل األشخاص الذكور اؼبتمتعُت باعبنسية اعبزائرية و الذين أكملوا  
من طرؼ اؼبواطنُت يف صبيع اؼبهاـ ذات اؼبصلحة الوطنية يف تسيَت سنة كاملة، فهي مشاركة كاملة  19سن 

   1ـبتلف القطاعات االقتصادية و االدارية و احتياجات الدفاع الوطٍت.

لوظيفة عمومية  -من جنس ذكر –على كل مًتشح  05فقرة  75لقد نص اؼبشرع اعبزائري يف اؼبادة 
و قبل صدور  1974.2الصادر سنة  وطنيةلقانوف اػبدمة ال مطالب بتوضيح وضعيتو ذباه اػبدمة الوطنية طبقا

كاف يشًتط يف اؼبًتشح لشغل وظيفة عمومية أف يكوف معفى منها أو أدى واجب اػبدمة   03-06األمر رقم 
الوطنية، ولكن و نظرا للصعوبات اليت تلقاىا الشباب يف التوظيف و يف استخراج بعض الوثائق اإلدارية 

"  بأي عمل بسبب وضعيتهم اذباه اػبدمة الوطنية، أصدر رئيس اغبكومة تعليمة تتضمن:اؼبطلوبة لبللتحاؽ 
إلغاء شرط إثبات الوفاء بواجب اػبدمة الوطنية قصد تسهيل التحاؽ ىؤالء الشباب بعمل معُت، و حصوؽبم 

ن الشباب البالغُت على الوثائق اإلدارية اليت قد وبتاجوهنا غَت أنو هبب على كل طالب لعمل أو وثيقة إدارية م
إف كاف مستفيدا : "( فأكثر، أف يثبت وضعيتو إزاء اػبدمة الوطنية دبوجب شهادة تستظهر ربديدا20سن )

مومية تعليمة يف حُت أصدرت اؼبديرية العامة للوظيفة الع 3مؤجل التننيد أو مستثنيا أو معفى".من التأجيل أو 
توظيف منتوج التكوين اؼبتخصص الذي ال يثبت شرط أداء ترخيصات بصفة استثنائية للأخرى منحت دبوجبها 

الوطنية لئلدارة الذين تابعوا  و ىبص ىذا اإلجراء خرهبي اؼبدرسة ،ؼبدة سنة واجب اػبدمة بصفة تعاقدية
و اؼبتعلق بتسيَت اؼبدرسة الوطنية  1966أكتوبر  04اؼبؤرخ يف  306-66اساهتم يف ظل اؼبرسـو رقم در 

 106-91صرؼ، اؼبمارسُت اؼبتخصصُت اؼبساعدين اػباضعُت للمرسـو التنفيذي رقم للتوظيف يف رتبة مت
فهؤالء اؼبستخدمُت يتم تعيينهم يف رتبتهم بصفة مًتبص بالنسبة للحالة األوىل و تعيُت و تثبيت اؼبستخدمُت 

 يف اغبالة الثانية.

                            
هادة كممة لنيل شم" مذكرة موارد البشرية بالجماعات المحمية، دراسة حالة بوالية ميمة، "سياسات تسيير العقون شراف 1

 .102، صفحة 2007ة ، قسنطينة : شعبة تسيير الموارد البشري  ،الماجيستير في عموم التسيير
لوطنية، ج ر، الصادرة ، المتضمن قانون الخدمة االمعدل و المتمم 1974 -11-15في ، المؤرخ 103 –74األمر  2

 .1974سنة 

 1997جانفي  25المؤرخة في  02، تتضمن تعديل التعميمة رقم  2008ماي  06المؤرخة في  06التعميمة رقم  3
الوثائق اإلدارية الصادرة عن المتعمقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بصفة مسبقة لمتوظيف و التسميم لبعض 

 .  527رئيس الحكومة صفحة 
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تخصيص نسبة مئوية من و ىناؾ استثناء اذ البد من اؼبؤسسات و اإلدارات العمومية أف تلتـز ب
ماي  08اؼبؤرخ يف  09-02من القانوف رقم  27و ىذا ما نصت عليو اؼبادة  ℅1اؼبناصب ؽبذه الفئة وىي 

  ، و اؼبتعلق حبماية األشخاص اؼبعوقُت وترقيتهم. 2002

 الفرع الرابع : ضابط السن و القدرة البدنية و الذىنية.

ؽ بوظيفة للوظيفة العمومية على أف السن الدنيا لبللتحامن القانوف األساسي  78لقد نصت اؼبادة  
، و تبعات الوظيفة و يدرؾ مسؤوليتها ألف ربديد السن يبكن اؼبوظف من ربمل 1سنة كاملة، 18عمومية ىي 

 يبيز بُت اؼبصلحة العامة و اؼبصلحة اػباصة.

لشروط الواجب توفرىا يف و باعتبار اؼبوظف عن الدولة يف مباشرة وظائفها فمن حق األصيل أف وبدد ا
  2، فهو شرط بديهي و منطقي.ىدا النائب و من بينها شرط السن حق

و من جهة اخرى اشًتط اؼبشرع يف القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية أف يكوف اؼبًتشح للوظيفة 
رسة الوظيفة العمومية العمومية لديو القدرة على القياـ بأعبائها أو تثبت لو اللياقة الصحية ؼبباشرة و فبا

 3اؼبطلوب شغلها.

يتم إثبات القدرة البدنية و الذىنية اؼبطلوبة ؼبمارسة وظيفة عمومية معينة عن طريق تقدًن شهادة طبية 
مسلمة من طبيب عاـ فبارس و ؿبلف ، تؤكد بأف اؼبعٍت سليم، و غَت مصاب بأي مرض أو عاىة تتناىف و 

 4طبية األخرى اؼبطلوبة.فبارسة مهامو إىل جانب الوصفات ال

 الفرع الخامس: ضابط التأىيل المطلوب لاللتحاق بالوظيفة العمومية.

من اػبصائص اليت سبيز قانوف الوظيفة العمومية أنو أخذ بوصف و ترتيب الوظائف العامة، ومن مث ال  
 مواصفاهتا. يبكن أف يشغل الوظيفة بأي طريق كاف إال من استوىف 

                            
 .، مرجع سابق15، صفحة 03-06من األمر  78المادة  1
 .30، صفحة 2006ربية، القاهرة، ، دار النهضة العدراسة مقارنة  :شريف يوسف حممي خاطر، الوظيفة العامة 2
 .رجع سابق، م15، صفحة 03-06من األمر  06فقرة  75لمادة ا 3
 المتعمق بشرط المياقة البدنية لاللتحاق بالوظائف 1966-06-02المؤرخ في  144-66من المرسوم رقم  01المادة  4

 .، بدون عدد1966-06-08صادرة في  ،العمومية و تنظيم المجان الطبية، ج ر
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     1اغبصوؿ على مؤىل علمي مناسب. و من ىذه اؼبواصفات

يقصد بضابط التأىيل إثبات اؼبًتشح للمستوى التأىيلي الذي يشًتطو اؼبنصب و ىبتلف مستوى 
اؼبؤىل باختبلؼ مستوى اؼبنصب اؼبراد شغلو ، حيث كلما كانت الوظيفة صعبة و ذات مسؤولية كبَتة كلما 

 تطلب ذلك مؤىبل أعلى، و العكس صحيح.

 ا مامستوى اؼبؤىل و نوعيتو يف القوانُت األساسية اػباصة دبختلف األسبلؾ والرتب و ىذ يتم ربديد
   2أخذ بو اؼبشرع اعبزائري.

و ذبدر اإلشارة إىل أف اؼبشرع اعبزائري مل وبدد طبيعة اؼبؤىبلت اؼبطلوبة لشغل االسبلؾ الوظيفية 
، و امبا قاـ باإلشارة اليها ضمن القوانُت اػباصة األساسي العاـ للوظيفة العمومية اؼبختلفة من خبلؿ القانوف

القانوف   3هبذه األسبلؾ و نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ القانوف اػباص باألسبلؾ اػباصة باألمن الوطٍت،
القانوف اػباص   5القانوف اػباص بأسبلؾ الشبو طيب، 4التعليم العايل،اػباص باؼبوظفُت اؼبنتمُت ألسبلؾ 

القانوف اػباص باؼبوظفُت اؼبنتمُت إلدارة أسبلؾ اؼبواصبلت السلكية و  6اغبماية اؼبدنية،اؼبتعلق دبوظفي 
   7البلسلكية.

                            
، 2002و التوزيع، ليبيا، ماهيرية لمنشر ، الدار الجالوظيفة العامة، الطبعة الثانية، شرح أحكام حسين حمودة المهدوي 1

 .50صفحة 
 .مرجع سابق 15صفحة  ،03-06من األمر  79والمادة  06رة فق 75المادة  2
، المتضمن القانون الخاص بالموظفين المنتمين إلدارة 2010-12-22المؤرخ في  323-10يذي المرسوم التنف 3

 . 78الك األمن الوطني، ج ر، عدد اس
، المتضمن القانون الخاص بالموظفين المنتمين ألسالك 2010-05-05لمؤرخ في ا 133-10المرسوم التنفيذي  4

 .  31التعميم العالي، ج ر، عدد 
، المتضمن القانون الخاص بالموظفين المنتمين ألسالك 2011-03-20المؤرخ في  121-11المرسوم التنفيذي  5

 .17شبه الطبي لمصحة العمومية، ج ر، عدد 
، المتضمن القانون الخاص بالموظفين المنتمين ألسالك 2011-03-06المؤرخ في  106-11المرسوم التنفيذي  6

 .15الحماية المدنية، ج ر عدد 
، المتضمن القانون الخاص بالموظفين المنتمين إلدارة 2011-06-30المؤرخ في  256-11المرسوم التنفيذي  7

 .42ج ر، عدد  أسالك المواصالت السمكية و الالسمكية،
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اىا الزمة لشغل الوظيفة ويف األخَت يبكن القوؿ اف االدارة يبكن ؽبا اف تضيف شروطا اخرى تر 
من  77ا أشارت اليو اؼبادة ، طاؼبا اف ىذه الشروط ال تتعارض مع القانوف أو النظاـ العاـ وىو مالعمومية

 .03-06األمر 

 .عمومية: الضوابط االجرائية و الخاصة لاللتحاق بالوظيفة اللمطلب الثانيا
الضوابط اؼبوضوعية اليت أشرنا إليها ىناؾ ضوابط أخرى منها االجرائية و منها ضوابط إىل جانب  

 خاصة الكتساب صفة اؼبوظف. سوؼ كباوؿ بالتفصيل دراسة كل منها. 

 .ائية لاللتحاق بالوظيفة العموميةاألول: الضوابط االجر  الفرع

ساس مبدأ الكفاءة يف شغل يف أغلب دوؿ العامل على أ –يف الوقت اغبايل  –تقـو الوظيفة العمومية 
، و أف شغل الوظائف العموميةا الفرص أماـ اعبميع للمنافسة يف ، و يقتضي ىذا اؼببدأ أف تتكافالوظائف

، ويتم اغبكم على كفاءة و ص اغبائزين على الكفاءة اؼبطلوبةيقتصر التعيُت يف الوظيفة العمومية على األشخا
، و أف يوجد معيار واضح تقاس بو كفاءة ص أو عباف ؿبايدة مستقلةـ للوظيفة بواسطة أشخاجدارة اؼبتقد

 1الوظائف.اؼبتقدمُت لشغل 

و قد وضعت التشريعات الوظيفية ىذا اؼببدأ موضع التطبيق العملي بازباذ امتحاف اؼبسابقة أساسا 
  .أ الفرص يف شغل الوظائف العموميةلتحقيق تكاف

، حيث العموميةويف ىذا اإلطار تبٌت اؼبشرع اعبزائري أكثر من صورة للمسابقات لبللتحاؽ بالوظيفة 
تتمثل الصورة األوىل يف اؼبسابقة على أساس االختبارات أما الصورة الثانية فتتمثل يف اؼبسابقة على أساس 

 .الفحوصات اؼبهنية الشهادات بالنسبة لبعض أسبلؾ اؼبوظفُت باإلضافة اىل اؼبسابقة عن طريق

إال أنو و خبلفا للصور السابقة لقد اعتمد اؼبشرع اعبزائري أمباط أخرى للتوظيف تتناسب و طبيعة 
 .طريقة االنتخابالوظائف اؼبطلوب شغلها كما ىو اغباؿ يف اعتماد نظاـ التوظيف اؼبباشر وكذا 

 

 

                            
 .، مرجع سابق101صفحة ، أشرف محمد أنس جعر 1



42 
 

 .: طريقة المسابقةأوال

حبيث يعد ىذا األسلوب أو صبلحية اؼبرشح للوظيفة العامة، تعترب اؼبسابقة أسلوب للكشف عن جدارة 
ة إلثبات صبلحية باعتبارىا وسيلة موضوعيأكثرىا شيوعا يف االدارة اغبديثة، من أفضل طرؽ االختيار و 

  1.اؼبتقدـ للوظيفة

، إال أنو السالف الذكر 03-06من األكر  80 وقد قاـ اؼبشرع باإلشارة إليها ضمن أحكاـ اؼبادة
 194.2 -12أحكاـ اؼبرسـو التنفيذي  اؿ بياف كيفيات إجراءاهتا و تنظيمها إىل التنظيم من خبلؿأح

إال أنو و باستقراء ىذا اؼبرسـو قبده قد تضمن العديد من الضوابط اؼبتعلقة بتنظيم و إجراء اؼبسابقات 
 .اء الرقابة اػباصة دبنمل العملية، فضبل عن إجر هباو إعبلف النتائج اػباصة 

 . بقات االلتحاق بالوظيفة العموميةإطار تنظيم مسا -1

يتم تنظيم مسابقات االلتحاؽ بالوظيفة العمومية دبوجب قرار يتم ازباذه من قبل السلطة اؼبختصة 
عٍت عندما يتعلق األمر بااللتحاؽ الوزير اؼب أويتعلق األمر باألسبلؾ اؼبشًتكة،  ابالوظيفة العمومية عندم

حيث  3.، و ذلك بعد أخذ الرأي اؼبطابق للسلطة اؼبكلفة بالوظيفة العموميةالتابعة لقطاعوباألسبلؾ اػباصة 
و كذا عدد االختبارات و طبيعتها و  ،و الرتب اليت يبكن االلتحاؽ هبا يتعُت أف يتضمن ىذا القرار األسبلؾ

ت و ضافة إىل برامج اؼبسابقا، باإلاط اإلقصائية يف اختبارات القبوؿ، و عند االقتضاء النقعامبلهتامدهتا و م
، أما إذا تعلق أساس االختبارات، و ىذا عندما يتعلق األمر باؼبسابقات على االمتحانات و الفحوص اؼبهنية

الرتب اليت  األمر باؼبسابقات على أساس الشهادات فإنو يتطلب يف ىذا القرار أف يتضمن أيضا األسبلؾ و
كذا التنقيط   إىل معايَت االنتقاء وطريق اؼبسابقة على أساس الشهادات باإلضافة  يبكن االلتحاؽ هبا عن

، باإلضافة إىل ربديد مبلئمة تكوين اؼبًتشح مع متطلبات السلك أو األولويةاؼبخصص لكل منها حسب 
تضاء ند االق، فضبل عن اػبربة اؼبهنية اؼبكتسبة من قبل اؼبًتشح يف التخصص، و عاؼبطلوبة يف اؼبسابقةالرتبة 

، كما يتعُت أف يتضمن ىذا القرار مكونات كذا تاريخ اغبصوؿ على الشهادة، و  الدراسات و األعماؿ اؼبننزة

                            
، عامة في النظام اإلداري االسالمي، الطبعة االولى، االختيار عمى أساس الصالحية لموظيفة المحمد باهي أبو يونس 1

 .146، ص 1999، االسكندرية،  دار الجامعة الجديدة
المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات و االمتحانات و  2012-04-25المؤرخ في  194-12التنفيذي  المرسوم 2

  .26، عدد ارات العمومية و إجراءاتها، ج رالفحوصات المهنية في المؤسسات و اإلد
 نفس المرجع.  ،194 -12من المرسوم التنفيذي  08المادة  3
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، و ًتشحُت طبقا للتشريع اؼبعموؿ بوملف الًتشح و تأخَت حدود السن اليت يبكن أف يستفيد منها بعض اؼب
 .   ـومن نفس اؼبرس 09ىذا ما مت التطرؽ اليو من خبلؿ اؼبادة 

 .ت و االمتحانات و الفحوص المهنيةفتح المسابقا-2

يتم فتح اؼبسابقات و االمتحانات حسب اغبالة بقرار من السلطة اليت ؽبا صبلحية التعيُت أو السلطة  
الوصية حبيث يوضح ىذا القرار على اػبصوص األسبلؾ أو الرتب اليت من أجلها مت فتح اؼبسابقة أو 

ل فتوحة و اؼبخصصة لكاؼبهنية باإلضافة إىل مبط التوظيف و عدد اؼبناصب اؼبالية اؼب االختبارات أو الفحوص
، كما  تاريخ فتح اؼبسابقة و انتهائها، و كذا الشروط القانونية للمشاركة يف اؼبسابقة باإلضافة إىلسلك أو رتبة

  1.لشهادةيتضمن ىذا القرار أيضا تشكيلة عبنة االنتقاء فيما ىبص اؼبسابقات على أساس ا

لسلطة ويف ذات السياؽ يتم إشهار اؼبسابقات و االمتحانات و الفحوص اؼبهنية على موقع األنًتنت ل
أو اؼبلصقات أو بكل وسيلة ، و كذا عن طريق اإلعبلف يف الصحافة اؼبكتوبة اؼبكلفة بالوظيفة العمومية

ُت فإنو هبري إلصاقو بشكل واسع يف ، أما فيما ىبص االمتحانات و الفحوص اؼبهنية لًتقية اؼبوظفمبلئمة
 2.أماكن العمل

ىذا و يتم إرساؿ أو إيداع ملفات الًتشح للمسابقات و الفحوص اؼبهنية ابتداء من تاريخ أوؿ إعبلف 
يـو على  30يوما على األقل و  15للصحافة اؼبكتوبة أو إلصاؽ اإلعبلف ، حيث ربدد مدة التسنيبلت ب 

 3.إعبلف على االكثر ابتداء من أوؿ إعبلف للصحافة اؼبكتوبة أو إلصاؽ اإلعبلف األكثر ابتداء من تاريخ أوؿ

، و ذلك يف دفًت خاص فقا للًتتيب الزمٍت الستبلمهاو يؤدي إرساؿ أو إيداع اؼبلفات إىل تسنيلها و 
ـ ، و يًتتب على ذلك تسليم وصل استبللدى اؼبؤسسة أو اإلدارة اؼبعنية مرقم و مؤشر عليو يفتح خصيصا

مث يتم بعد ذلك  4،وبدد على اػبصوص اسم اؼبًتشح و لقبو و عدد الوثائق اؼبوجودة يف اؼبلف و طبيعتها
إعداد قائمة اؼبًتشحُت اؼبقبولُت للمشاركة يف مسابقات التوظيف من طرؼ عبنة تًتأسها السلطة اليت ؽبا 

                            
 .، مرجع سابق194 -12من المرسوم التنفيذي  10 المادة 1
 .، نفس المرجع194-12التنفيذي من المرسوم  11ة الماد 2
 ، نفس المرجع . 391-31من المرسوم التنفٌذي  31المادة  3
 .، تفس المرجع194 -12من المرسوم التنفيذي  14 المادة 4
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ًن طعن لدى السلطة اليت ؽبا سلطة صبلحية التعيُت، حيث يبكن للمًتشحُت غَت اؼبقبولُت يف اؼبسابقة تقد
 1.أياـ قبل تاريخ إجراء اؼبسابقة 05، و اليت يتعُت عليها البت يف ىذا الطعن خبلؿ أجل اقصاه التعيُت

 .ت و االمتحانات و الفحوص المهنيةإجراء المسابقا-3

االمتحانات و السالف الذكر ذبرى  194 -12فيذي كم اؼبرسـو التن  17طبقا لنص اؼبادة  
على رأي اؼبطابقة اؼبنصوص عليها أشهر من تاريخ اغبصوؿ  04أقصاه  اؼبسابقات و الفحوص اؼبهنية يف أجل

، و يبكن سبديد ىذا األجل دبدة شهر واحد دبقرر من الوزير الوصي على اإلدارة من نفس اؼبرسـو 11ادة يف اؼب
اآلجاؿ يصبح مقرر فتح ىذه اؼبسابقات أو يف حالة عدـ إجراء اؼبسابقة بعد فوات ىذه  و أو اؼبؤسسة اؼبعنية
 .ؼبًتشحُت بذلك بأية وسيلة مبلئمة، و يتم إعبلف ااالمتحانات باطبل

 .إعالن النتائج-4

على األقل، دوف اغبصوؿ  10/20يعد اؼبًتشحُت الذين حصلوا على معدؿ عاـ يساوي على األقل  
ت و القبوؿ للمسابقات و االختبارا، ناجحُت يف اختبارات 05/20لى نقطة إقصائية ال تقل عن ع

، و يف حالة ما إذا كانت اؼبسابقة تتضمن اختبارات شفهية تكميلية تستدعي االمتحانات و الفحوص اؼبهنية
اؼبؤسسة أو اإلدارة العمومية اؼبعنية اؼبًتشحُت الذين قبحوا يف امتحانات القبوؿ إلجراء االمتحانات الشفهية يف 

     2.عمل قبل التاريخ اؼبقرر إلجراء ىذه االختباراتأياـ  10أجل ال يقل عن 

و يف ذات السياؽ ربدد قائمة الناجحُت يف اؼبسابقات على أساس االختبارات و االمتحانات و 
الفحوص اؼبهنية حسب درجة االستحقاؽ و يف حدود اؼبناصب اؼبالية اؼبفتوحة من بُت اؼبًتشحُت اغباصلُت 

 ، يف حُت ربدد قائمةإقصائية لى األقل دوف اغبصوؿ على عبلمةع 10/20على معدؿ عاـ يساوي 
الشهادات حسب درجة االستحقاؽ و يف حدود ُت هنائيا يف اؼبسابقات على أساس اؼبًتشحُت الناجح

 3.قيمة اؼبعدؿ العاـاؼبناصب اؼبالية اؼبفتوحة بغض النظر عن 

فحص مهٍت أف يكوف ربت تصرؼ بعد ذلك يتعُت على كل مًتشح ناجح يف مسابقة أو امتحاف أو 
، و يلتحق حسب اغبالة دبنصب تعيينو أو مؤسسة التكوين يف أجل شهر سسة أو اإلدارة العمومية اؼبعنيةاؼبؤ 

                            
 .، نفس المرجع194 -12من المرسوم التنفيذي  16 و 15المادة  1
 .، نفس المرجع194 – 12من المرسوم التنفيذي  25و  24المادة  2

 . مرجع سابق، 194 -12م التنفيذي من المرسو  27و  26المادة  3
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، حيث أنو بانقضاء ىذا األجل يفقد تكوين اؼبعٍتواحد ابتداء من تاريخ تبليغو دبقرر التعيُت أو القبوؿ يف 
، و يستبدؿ اظبو دبقررة من السلطة اليت ؽبا قباحو يف اؼبسابقة أو االمتحافن اؼبًتشح العٍت اغبق يف االستفادة م

   1.صبلحية التعيُت باسم اؼبًتشح الوارد يف القائمة االحتياطية حسب الًتتيب

 .: الطرق األخرى للتوظيفثانيا

س على أسافضبل عن اؼبسابقة بأنواعها سواء على أساس الشهادة أو على أساس االختبارات أو 
، الطبيعة اػباصةوضع اؼبشرع أمباط أخرى للتوظيف تتناسب و طبيعة بعض الوظائف ذات الفحوص اؼبهنية، 

  .فة اىل التوظيف عن طريق االنتخاب، إضااؼبباشرحيث تتمثل ىذه األمباط يف طريقة التوظيف 

 .طريقة االنتخاب-1

، و ىذا االسلوب الوظيفة الشاغرةد اؼبرشحُت لشغل تعتمد ىذه الطريقة على اختيار الناخبُت الح 
، إال أنو يتبلءـ أكثر مع شغل اؼبناصب السياسية كاختيار رئيس اعبمهورية م أنو يتفق مع مفهـو الديبقراطيةرغ

، إال أنو ذبدر اإلشارة إىل أف شغل الوظيفة العامة عن طريق و احملليةأو رؤساء و أعضاء اجملالس اؼبنتخبة 
، ؼبا يف ىذا األسلوب من عيوب تتلخص يف عدـ قدرة الناخب على اختيار ئمأسلوب مبلاالنتخاب يعترب 

، كما اف ىذا األسلوب ال يضمن حياد و نو سوؼ يتأثر باغبملة االنتخابيةافضل العناصر لشغل الوظيفة أل
 و ذبدر2على اؼبصلحة العامة للنمهور.، و يفضل مصلحتهم ف ألنو سوؼ يليب احتياجات ناخبيونزاىة اؼبوظ

-12لعضوي اإلشارة اىل أف اإلطار القانوين اؼبنظم لعملية التوظيف عن طريق االنتخابات يتمثل يف القانوف ا
اؼبوظفُت لشغل الوظائف  باختيارو الذي تضمن العديد من األحكاـ ذات الصلة  3اؼبتعلق باالنتخابات 01

  .منو 78، و من بُت ىذه األحكاـ ما تضمنتو اؼبادة اؼبعنية

من ذات القانوف  90ص شروط الًتشح لعضوية اجمللس الشعيب الوطٍت لقد تضمنت اؼبادة و خبصو 
 25السن حيث رفعو اؼبشرع إىل السابقة الذكر باستثناء شرط  78نفس الشروط اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

                            
 ، نفس المرجع.194 -12من المرسوم التنفيذي  31 المادة 1
 .429، صفحة 2004المبادئ العامة لمقانون االداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،جورجي شفيق ساري 2
-14مؤرخة في  01ج ر عدد  ،المتعمق باالنتخابات، 2012-01-12المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم  3

01-2012. 
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خبلؿ ، أما فيما ىبص الشروط اػباصة بالًتشح ؼبنصب رئيس اعبمهورية فقد أشار إليها اؼبشرع من سنة
 السالف الذكر. 01-12 من القانوف العضوي 136أحكاـ اؼبادة 

 .طريقة التوظيف المباشر-2

، حيث مسابقةيدخل ىذا النمط ضمن التوظيف على أساس الشهادات، أي دوف اغباجة إىل إجراء  
كما   59-85من اؼبرسـو رقم  34الشهادة ىي األساس يف ىذا النوع من التوظيف ، وقد نصت اؼبادة  تكوف

 : و الذي نص على 04فقرة  03-06رقم من األمر  80نصت عليو اؼبادة 

"..... التوظيف اؼبباشر من بُت اؼبًتشحُت الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليو يف القوانُت 
 ىبص ىذا النوع من التوظيف األشخاص الذين تابعوا دراساهتم 1،"سسات التكوين اؼبؤىلةاسية لدى مؤ األس

دارة أو اؼبدرسة العليا : األشخاص الذين تابعوا دراساهتم يف اؼبدرسة الوطنية لئليف اؼبدارس اؼبؤىلة قانونيا مثل
 .لؤلساتذة

ل اؼبًتشحُت لشغـبصصة لتدريب معاىد  قياـ جهة اإلدارة بإنشاء مدارس و كما يقصد هبذه الطريقة
، و نظرا لكثرة عدد اؼبتقدمُت فإف اؼبدارس و اؼبعاىد تضع شروطا لبللتحاؽ هبا الوظيفة العمومية فنيا و علميا

تتعلق باؼبؤىبلت الدراسية و اللياقة الصحية و األدبية والسن حىت يلتحق باؼبدرسة أو اؼبعهد عدد ؿبدود يتفق 
ولذلك هبب  ،يُت خرهبي ىذه اؼبدارس و اؼبعاىد، حيث تلتـز الدولة بتعالوظائف مع اغباجة ؽبذا النوع من
، و عدد الوظائف الشاغرة اليت تستوعب ىؤالء د اؼبقبولُت باؼبدارس أو اؼبعاىدربقيق التناسب بُت عد

، لدى ةياؼبتخرجُت و ذلك من بُت اؼبًتشحُت الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوص عليو يف القوانُت األساس
مع اؼبؤسسات و اإلدارات و تعمل ىذه اؼبؤسسات دبوجب اتفاقات تربطها  2،مؤسسات التكوين اؼبؤىلة

، و يبكن على سبيل االستثناء توسيع ىذه الكيفية من التوظيف اؼبباشر إىل اؼبًتشحُت اغباصلُت على العمومية
، و ىذا يف حالة إحداث سلك ارة عموميةوانُت األساسية بكل إدالشهادات و اؼبؤىبلت اؼبطلوبة من قبل الق

  3.أو لتوفَت احتياجات استثنائيةجديد 

                            
 .16، مرجع سابق، صفحة 03-06رقم األمر  1
 .61حممي خاطر، مرجع سابق، صفحة شريف يوسف  2
 . 113عقون شراف، مرجع سابق ، صفحة  3
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، كما ىو اغباؿ بالنسبة للمدرسة ديد من التطبيقاتوقد أخذت اعبزائر هبذه الطريقة من خبلؿ الع
و الذي جاء يف مادتو األوىل  1 155-64دبوجب اؼبرسـو رقم  1964الوطنية لئلدارة اليت مت إنشاؤىا سنة 

بأف تنشأ مدرسة وطنية لئلدارة مهمتها تكوين اؼبوظفُت من ذوي االبتكار يف اإلدارات اؼبركزية ويف اؼبصاحل 
 اػبارجية.

دبعٌت أف اؼبدرسة الوطنية لئلدارة تتكفل بتقدًن التكوين العلمي و التدريب الفٍت و التقٍت للمنخرطُت  
و كذا  .اؼبركزية و اإلدارات البلمركزية دىم لتقلد وظائف على مستوى اإلداراتيف إطارىا من أجل إعدا

 و الذي مت إلغاؤه و تعويضو 21،2-89دبوجب القانوف  1989ىا سنة شاؤ ناؼبدرسة العليا للقضاء اليت مت إ
ربت منو على أنو توظف اؼبدرسة العليا للقضاء و  36و الذي تضمن يف اؼبادة  11،3-04دبوجب القانوف 

منو إىل أنو يوظف القضاة من بُت  37مسؤوليتها مسابقة لتوظيف الطلبة القضاة، كما يضيف يف اؼبادة 
 .لي شهادات اؼبدرسة العليا للقضاءحام

 يتضح من خبلؿ ىذين النصُت أنو تتم عملية التوظيف اؼبباشر للقضاة بعد قضائهم فًتة التكوين 
 .اؼبتخصص باؼبدرسة العليا للقضاء

 الثاني: الضوابط الخاصة الكتساب صفة الموظف العمومي. الفرع

بعد استنفاذ كافة الطرؽ القانونية و التنظيمية يف ؾباؿ انتقاء اؼبًتشحُت لوظيفة عمومية، و التحاقهم   
دبناصب عملهم يف الوقت و اؼبكاف احملدد ؽبم، يتم تعيُت كل مًتشح مت توظيفو إما بصفة مًتبص يف رتبتو 

عمومية ليتم ترسيمو فيما بعد، أو دوف اػبضوع لفًتة تربص، غَت أنو يبكن أف تنص القوانُت للوظيفة ال
بعض الرتب على الًتسيم اؼبباشر يف الرتبة  و باؼبطلوبة لبللتحاؽ  ةاألساسية اػباصة اعتبارا للمؤىبلت العالي

 عليو سوؼ نتناوؿ ىذا اؼببحث وفق مطلبُت  على النحو التايل: 

                            
الوطنية لإلدارة، ج ء المدرسة ، المتعمق بإنشاالمعدل و المتمم 1964-06-08خ في المؤر  155-64المرسوم رقم  1

 . 05ر، عدد 
 )ممغى(.53المتعمق بالقانون األساسي لمقضاء، ج ر، عدد  1989-12-12المؤرخ في  21-89القانون  2
 .  57المتعمق بالقانون األساسي لمقضاء، ج ر، عدد  2004-09-06المؤرخ في  11-04القانون  3
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 .التعيين : ضابطأوال

السالف الذكر إال بعد تعيينو يف  03-06من األمر  04ال يكتسب صفة اؼبوظف طبقا لنص اؼبادة  
من ذات القانوف، حيث  83وظيفة عمومية دائمة، و رسم يف رتبة يف السلم اإلداري وفقا ألحكاـ اؼبادة 

و رسم يف رتبتو يف عمومية دائمة اؼبذكورة أعبله على أف اؼبوظف ىو كل عوف عُت يف وظيفة  04عرفت اؼبادة 
 .السلم االداري

 .ي وظيفة عمومية دائمة بصفة متربص: التعيين ف1

التعيُت ىو إجراء أساسي إلضفاء طابع االستقرار و االستمرار على اؼبنصب االداري، كعناصر  
قا دببدأ استمرارية وثيضرورية إلثبات االنتماء للوظيفة العمومية و اكتساب الصفة، كما أهنا مرتبطة ارتباطا 

حيث يرتكز التعيُت على ضرورة صدور أداة قانونية اللتحاؽ اؼبًتشح للوظيفة  دبنصبو الوظيفي و  .اؼبرفق العاـ
  1يتم تعيينو أساسا دبوجب قرار إداري مستويف لكافة الشروط القانونية.

السالف الذكر لقد ألـز اؼبشرع اعبزائري اإلدارات و اؼبؤسسات  03-06من األمر  96للمادة  وطبقا 
العمومية بتبليغ اؼبوظف بكافة القرارات اؼبتعلقة بوضعيتو اإلدارية، و بنشر كل القرارات اؼبتعلقة بوضعيتو اإلدارية 

 اليت تتضمن تعيُت اؼبوظفُت.

السالف الذكر أف كل تعيُت يف رتبة وظيفية  03-06األمر من  83و ذبدر اإلشارة و حسب اؼبادة  
ء فًتة يتم وجوبا يف شكل تعيُت بصفة مًتبص، دبعٌت أف العوف اؼبعُت حديثا يف الرتبة أو السلك مطالب بقضا

 .ربص إجبارية بعد التعيُتت

خبلؿ و يقصد بوضع اؼبوظف ربت الًتبص أف يكوف اؼبوظف ربت رقابة و إشراؼ اعبهة اإلدارية  
مدة زمنية معينة يطلق عليها فًتة التمرين الًتبص، و ذلك للوقوؼ على مدى صبلحيتو ؼبمارسة العمل اؼبسند 
إليو و قدرتو على ربمل مسؤوليات و أعباء الوظيفة اؼبعُت فيها، و مدى تكيفو و اندماجو مع زمبلئو و 

  2رؤسائو.

                            
، مجمة المفكر، جامعة بسكرة، وظيفة العمومية األساسي العام لمتأديب الموظف وفقا ألحكام القانون بوقرة أم الخير،  1

 .69، العدد التاسع، صفحة 2013ماي 
 . 75شريف يوسف حممي خاطر، مرجع سابق، صفحة  2



49 
 

كاملة ربتسب من تاريخ التعيُت، و تعد ىذه و ربدد مدة الًتبص اؼبذكورة سابقا كأصل عاـ بنسبة   
الفًتة مدة خدمة فعلية، حيث تأخذ يف اغبسباف عند احتساب األقدمية للًتقية يف الرتبة أو الدرجات و 

 1للتقاعد.

 .ة دائمة دون الخضوع لفترة التربصالتعيين في وظيفة عمومي :2

ه، و بالنظر إىل دواعي عملية و علمية حبتة أعبلالتمرين أو الًتبص اؼبشار اليها و كاستثناء عن فًتة  
مربرة باؼبؤىبلت العالية اؼبطلوبة االلتحاؽ ببعض الرتب، لقد نص اؼبشرع استثناء على إمكانية النص يف 

 2القوانُت األساسية اػباصة ببعض الرتب على الًتسيم اؼبباشر يف الرتبة أي دوف اػبضوع لفًتة التمرين.

لذين سبت ترقيتهم من الرتبة األعلى مباشرة يف نفس السلك أو يف السلك و كذلك يتم اؼبوظفُت ا 
عفاء اؼبوظفُت الذين مت إكما يتم  السالف الذكر 03-06من األمر  108األعلى مباشرة وفقا ألحكاـ اؼبادة 

  3تعيينهم يف اؼبناصب و الوظائف العليا من فًتة التمرين أو الًتبص.

 .الى الوظيفة العمومية و االنتماء : الترسيمثانيا

السالف الذكر إال بعد تعيينو يف  03-06من األمر  04ال يكتسب صفة اؼبوظف طبقا لنص اؼبادة  
من ذات القانوف، حيث  83وظيفة عمومية دائمة، و رسم يف رتبة يف السلم اإلداري وفقا ألحكاـ اؼبادة 

من خبللو تثبيت اؼبوظف يف  ىو اإلجراء الذي يتم على أف الًتسيم 02 الفقرةاؼبذكورة أعبله  04عرفت اؼبادة 
 .رتبتو

 .: ضابط الترسيم1

يعترب الًتسيم عملية قانونية تأيت بعد عملية التعيُت، و اليت يتأكد من خبلؽبا ديبومة الوظيفة، و لقد  
اإلجراء الذي على أف الًتسيم ىو  03-06من األمر 02فقرة  04نص اؼبشرع اعبزائري عليو من خبلؿ اؼبادة 

 .من خبللو تثبيت اؼبوظف يف رتبتو يتم

                            
 ، مرجع سابق.03-06من األمر  91-84المادة  1
األعضاء و تشكيمها   المحدد الختصاص المجان المتساوية 1984-01-14المؤرخ في  10-84المرسوم التنفيذي  2

 .03و تنظيمها، ج ر، عدد 
 ، مرجع سابق.06-03من األمر  18الى  10واد من الم 3
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و ما يبيز الًتسيم عن التعيُت من الناحيتُت القانونية و العملية، ىو أف الًتسيم هبعل من الناحية  
و بالتايل  03-06من األمر  05القانونية العوف يف وضعية قانونية أساسية تنظيمية وىذا ما أشارت إليو اؼبادة 

 . اغبقوؽ اليت سنتطرؽ إليها الحقا إثرىا من كافةيستفيد على 

حيث أنو و خبلؿ فًتة الًتبص يقـو الرئيس اإلداري بإعداد تقرير خاص باؼبوظف ربت الًتبص،  
يوضح من خبللو صبلحية اؼبوظف للقياـ بأعباء و مسؤوليات الوظيفة اؼبعُت هبا، ليقـو بعرض ىذا التقرير 

ة األعضاء اؼبختصة و ذلك بعد انتهاء فًتة الًتبص، على أف يتم اقًتاح ترسيم على اللننة اإلدارية اؼبتساوي
اؼبًتبص من قبل السلطة السلمية اؼبؤىلة، و يتوقف ذلك على التسنيل يف قائمة تأىيل تقدـ للننة اإلدارية 

 . 03-06من األمر  86ن خبلؿ اؼبادة اؼبتساوية األعضاء اؼبختصة و ىذا ما ذىب إليو اؼبشرع م

و ذبدر اإلشارة إىل أف اللناف اإلدارية اؼبتساوية األعضاء تتشكل من عدد متساوي من فبثلي  
اؼبوظفُت اؼبنتخبُت و فبثلي اإلدارة اؼبستخدمة، و تندرج يف صبلحياهتا العديد من اؼبهاـ، من بينها البت يف 

 1مسألة ترسيم اؼبوظفُت اؼبًتبصُت.

أقاب ؼبذكورة أعبله إىل إعداد قائمة تضبط فيها أظباء و و يقتضي التسنيل يف قائمة التأىيل ا 
 رباؿ على اللننة اإلدارية اؼبتساوية األعضاء اؼبختصة اؼبشكلة كلننة ترسيم. اؼبؤىلُت من األعواف للًتسيم

و ىنا تقـو اللننة اإلدارية اؼبتساوية األعضاء باػبيار بُت أمور ثبلث، إما قبوؿ ترسيم اؼبًتبص يف  
 2و إخضاعو لفًتة تربص لنفس اؼبدة و ؼبرة واحدة، أو تسريح اؼبًتبص دوف إشعار مسبق أو تعويض.رتبتو، أ

 .تماء الى قطاع الوظيفة العمومية: ضابط االن2

اعبدير باؼببلحظة أف اؼبشرع اعبزائري لن ينص على ىذا الشرط صراحة، و لكنو يعترب ربصيل حاصل،  
احملدد لنطاؽ أو ؾباؿ تطبيق قانوف الوظيفة العمومية، عندما  03-06 من األمر 02استنادا ألحكاـ اؼبادة 

أشار اىل أنو يطلق ىذا القانوف األساسي على اؼبوظفُت الذين يبارسوف نشاطهم يف اؼبؤسسات و اإلدارات 
 .لدفاع الوطٍت و مستخدمو الربؼبافالعمومية باستثناء القضاة و اؼبستخدموف اؼبدنيوف ل

                            
 ، مرجع سابق.03-06من األمر  18إلى  10واد من الم 1

 سابق.  مرجع ، 03-06من األمر  28المادة  2
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جواف  02اؼبؤرخ يف  66/133من أحكاـ األمر  01يف السابق يف نص اؼبادة على عكس ما كاف  
من اؼبرسـو رقم  03اؼبتضمن القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية اؼبعدلة ضمنيا بأحكاـ اؼبادة  1966

مارس 23اؼبتضمن القانوف األساسي النموذجي لعماؿ اإلدارات و اؼبؤسسات العمومية الصادر يف  85/59
 21/02/1989الذي أصبح ال يتماشى و التحوالت اغباصلة يف الببلد بل و تتناىف و دستور  1985

غبزبية و مبدأ الذي أقر العديد من اؼببادئ اعبديدة اليت من أنبها، مبدأ التعددية ا 1996اؼبعدؿ و اؼبتمم عاـ 
   .الفصل بُت السلطات

 لوظيفة العمومية.المبحث الثاني: الضوابط المترتبة على االلتحاق با
يؤدي االلتحاؽ بالوظيفة العمومية من قبل اؼبوظف العمومي كأصل عاـ إىل االلتزاـ بالقياـ باػبدمة  

اؼبعُت ألدائها، كما يبكن أيضا وضع اؼبوظف يف إحدى الوضعيات األساسية كوضعية االستيداع أو وضعية 
 جانب اغبقوؽ و الواجبات اليت كرسها لو القانوف. خارج اإلطار، وضعية االنتداب ووضعية اػبدمة الوطنية إىل

 المطلب األول: الوضعيات القانونية الناجمة على االلتحاق بالوظيفة العمومية.

سوؼ نتناوؿ ىذا البند من خبلؿ الضوابط السالفة الذكر، القياـ باػبدمة، وضعية االستيداع، وضعية  
 من التفصيل. الوطنية بشيءة االنتداب و اػبدمة خارج اإلطار، ووضعي

 .الفرع األول: االلتزام بالقيام بالخدمة

إف اؽبدؼ األساسي من تعيُت اؼبوظف يف وظيفة عمومية معينة ىي فبارسة ىذا اؼبوظف للمهاـ اؼبوكلة 
إليو بصفة شخصية، و بشكل مستمر بأمينا لسَت اؼبرفق العاـ و من دوف انقطاع، وفقا للمواعيد و األوقات 

 اؼبقررة قانونا، مع مراعات العطل و الغيابات اؼبربرة قانونا.

 .أوال: الممارسة الشخصية للمهام

يعترب االلتحاؽ بالوظيفة العمومية أوؿ شرط ينبثق من االلتحاؽ بالوظيفة، و يتمثل أساسا يف ضرورة  
التقيد بقواعد اؼبصلحة، االضطبلع باؼبهاـ اؼبرتبطة دبنصب الشغل اؼبعُت فيو أو اؼبشغوؿ بصفة شخصية و 

حيث يفرض االلتزاـ بالقياـ باػبدمة على اؼبوظفُت التقيد دبواقيت العمل و اقباز اؼبهاـ اؼبرتبطة بوظائفهم كما 
ىي ؿبددة يف القوانُت األساسية اػباصة هبا، ومن مث فإف أي تغيب غَت مشروع عن العمل يعترب خطأ من شأنو 

 لعاـ بانتظاـ و اطراد. و يعرض اؼبوظف لعقوبات صارمة تصل إىل حد العزؿ. اإلضرار دببدأ حسن سَت اؼبرفق ا
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السالف الذكر يقصد بوضعية اؼبوظف الذي يبارس فعليا يف  03-06من األمر  128طبقا للمادة  
اؼبؤسسة أو اإلدارة العمومية اليت ينتمي إليها اؼبطابقة لرتبتو أو مهاـ منصب شغل من اؼبناصب اؼبنصوص عليها 

 من ىذا القانوف. 15و10يف اؼبادتُت 

كما يعترب أيضا يف وضعية القياـ باػبدمة، اؼبوظف اؼبوجود يف عطلة سنوية، أو عطلة مرضية أو  
حادث مهٍت، أو عطلة أمومة، أو اؼبستفيد من رخصة غياب، أو الذي مت استدعاؤه ؼبتابعة فًتة ربسُت 

  1اؼبستوى أو الصيانة يف إطار االحتياط.

من نفس القانوف حالة وضع اؼبوظفُت التابعُت لبعض الرتب  130اعترب اؼبشرع من خبلؿ اؼبادة  كما 
يف حالة القياـ باػبدمة لدى مؤسسة أو إدارة أخرى غَت اليت ينتموف إليها، كما اعترب اؼبشرع أيضا من خبلؿ 

ؼ صبعيات وطنية معًتؼ ؽبا من نفس القانوف اؼبذكور أعبله، اؼبوظفُت الذين يوضعوف ربت تصر  131اؼبادة 
 بطابع الصاحل العاـ أو اؼبنفعة العمومية ؼبدة سنتُت قابلة للتنديد مرة واحدة.

 ثانيا: حاالت الغياب غير المبررة. 

يتمتع اؼبوظف اؼبوجود يف حالة اػبدمة باغبق يف العطل و الغيابات اؼبدفوعة األجر، إال أف ىذا اغبق  
استثناء، يتمثل يف أمو مهما كانت رتبة اؼبوظف ال يبكن لو أف يتقاضى راتبا عن فًتة ليس مطلق بل يرد عليو 

عمل مل يعمل خبلؽبا، بل إف اؼبشرع ينص صراحة على معاقبة كل غياب غَت مربر عن العمل خبصم من 
 2الراتب يتناسب مع مدة الغياب.

مية فإف اؼبوظف الذي يضع نفسو وباستثناء ىذه اغباالت اؼبنصوص عليها يف قانوف الوظيفة العمو  
خارج ىذا اإلطار يكوف يف حكم اؼبتخلي عن منصب عملو بطريقة فنائية و بإرادة حرة، وىي الوضعية اليت 
غالبا ما تؤدي إىل التسريح أي الشطب النهائي من تعداد مستخدمي اإلدارة أو اؼبؤسسة اليت يتبعها اؼبوظف، 

 ونية اؼبقررة للموظفُت. و بالتايل حرمانو من الضمانات القان

فعند معاينة اإلدارة غبالة التخلي عن اؼبنصب، تقـو بداية بإخطار اؼبعٍت برسالة مضمنة، ربثو على  
االلتحاؽ دبنصبو ربت طائلة الشطب النهائي من قائمة اؼبستخدمُت يف حالة عدـ االستنابة، على أف 

 مراعاة الشكليات اؼبنصوص عليها يف اجملاؿ التأدييب، التسريح و الشطب من الناحية اؼببدئية دوف اغباجة إىل

                            
 سابق.  مرجع ،03-06من األمر  129المادة  1
 سابق.  ، مرجع03-06من األمر  207المادة  2
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بل أف اؼبمارسة العملية أثبتت أف الشطب من تعداد اؼبستخدمُت يتم دوف اغباجة مسبقا إىل إخطار اؼبوظف، 
بعد معاينة عدـ عودة اؼبوظف إىل عملو بعد انقضاء فًتة اإلجازة أو االستيداع، غَت أف التسيَت العادي 

ٍت للموظف يقتضي التزاـ اإلدارة بتوجيو إخطار أوؿ مث ثاف، تعذر فيو اؼبعٍت بضرورة التحاقو للمسار اؼبه
دبنصب عملو ربت طائلة تطبيق القانوف و ال سيما اغبكم اؼبطبق على اؼبتخلُت عن وظائفهم، كما يبكن أف 

اػباص بوظيفتهم ينص على  يلـز اؼبوظفوف باإلقامة الشخصية دبكاف عملهم اإلداري إذا كاف القانوف األساسي
   1ذلك.

يوما متتالية على األقل دوف مربر  15حيث نص اؼبشرع اعبزائري على أنو إذا تغيب اؼبوظف ؼبدة  
مقبوؿ تتخذ السلطة اليت ؽبا صبلحية التعيُت إجراء العزؿ بسبب إنباؿ اؼبنصب بعد اإلعذار وفق كيفيات 

زائري إىل أكثر من ذلك عندما قرر أنو ال يبكن للموظف الذي  اؼبشرع اعب وقد ذىب 2ربدد عن طريق التنظيم،
 3كاف ؿبل عقوبة التسريح أو العزؿ أف يوظف من جديد يف الوظيفة العمومية.

ىذا اؼبوقف السابق الذكر يتعارض مع اؼببدأ الدستوري الذي يضمن للمواطنُت اغبق يف تويل الوظائف  
و ؼبا كاف التسريح أو العزؿ نبا من  4يو القانوف صراحة،العمومية دوف قيد أو شرط ماعدا ما ينص عل

اإلجراءات التأديبية و اليت ال يبكن أف ترقى للعقوبات اعبزائية السالبة للحرية، و اليت يننر عنها اغبرماف من 
 5اغبقوؽ الوطنية كعقوبة تكميلية.

 .الفرع الثاني: حالة االنتداب

تمثلة يف االلتزاـ بأداء اػبدمة يبكن أف يوضع اؼبوظف يف حالة باستثناء الوضعية األساسية األصلية اؼب 
 االنتداب الذي سوؼ نتطرؽ إليو بالتفصيل:

                            
 .282و  281سعيد مقدم، مرجع سابق، صفحة  1

 ، مرجع سابق .03-06من األمر  184المادة  2
 ، مرجع سابق .03-06من األمر  185المادة  3
 .1996من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  51المادة  4
تمم، المتضمن قانون المعدل و الم 1966-06-08، المؤرخ في 156-66من األمر رقم  01مكرر  09المادة  5

 .49العقوبات، ج ر، عدد 
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السالف  03-06من األمر  133لقد عرؼ اؼبشرع اعبزائري حالة االنتداب من خبلؿ نص اؼبادة  
اصلة استفادتو من حقوقو الذكر بأهنا حالة اؼبوظف الذي يوضع خارج سلكو األصلي أو إدارتو األصلية مع مو 

 يف األقدمية ويف الًتقية ويف التقاعد.

( 6يا قدرىا ستة )يتم تكريس االنتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات اؼبؤىلة، ؼبدة دن 
 1( سنوات.5قصوى قدرىا طبس ) أشهر و ىذه

اليت انتدب ؽبا، كما ىبضع ىبضع اؼبوظف اؼبنتدب للقواعد اليت ربكم اؼبنصب أو الوظيفة أو العهدة  
يف ؾباؿ التقييم و تقاضي راتبو لئلدارة العمومية أو اؼبؤسسة أو اؽبيئة اليت انتدب اليها، باستثناء اؼبوظف الذي 

 2انتدب للقياـ بتكوين أو دراسات أف يتقاضى راتبو من اؼبؤسسة أو اإلدارة العمومية اليت ينتمي إليها.

تكوف اإلدارة األصلية اؼبستخدمة للموظف العمومي ملزمة بقوة القانوف بعد انتهاء فًتة االنتداب  
 3بإعادة إدماجو يف سلكة األصلي، و لو كاف زائدا عن العدد.

فاؼبوظف يتقاضى راتبو على أساس الرقم االستداليل اؼبخصص ؼبنصب عملو اعبديد مع إضافة الزيادة  
لي و كذلك عناصر الراتب اؼبرتبطة باؼبنصب اعبديد األمر االستداللية اليت تكافئ األقدمية يف منصبو األص

الذي يساعد إىل حد كبَت على ربسُت مستوى دخلو السيما أف نظاـ االنتداب الناتج عن تطبيق اؼبرسـو 
 ال وبد مثلما كاف الوضع عليو سابقا من نسبة الزيادة اليت يستطيع  2006و أمر يوليو  1985مارس 23

 ىذه الوضعية، و من جهة أخرى فإف اؼبوظف الذي ينتدب تلقائيا يف تحصل عليها يفاؼبوظف اؼبنتدب أف ي
 حالة الضرورة ال يبكن أف يتقاضى مرتبا أقل من مرتبو األصلي.

و ذبدر اإلشارة إىل أف حالة االنتداب تتخذ صورتُت، انتداب بقوة القانوف و انتداب بطلب من  
 اؼبوظف.

 4:يتم اللنوء إىل ىذا النوع من االنتداب لتمكُت اؼبوظف من فبارسة االنتداب بقوة القانون: -أوال 

                            
 مرجع سابق. 03-06من األمر  136المادة  1
 نفس المرجع. 03-06من األمر  137المادة  2
 ، مرجع سابق.03-06من األمر 38المادة   3
 .، مرجع سابق03-06من األمر  134المادة  4



55 
 

 وظيفة عضو يف اغبكومة، -

 عهدة انتخابية دائمة يف مؤسسة وطنية أو صباعة  ؿبلية، -

 وظيفة عليا يف الدولة أو منصب عاؿ يف مؤسسة أو إدارة عمومية عَت تلك اليت ينتمي إليها، -

 وط اليت وبددىا التشريع اؼبعموؿ بو، عهدة نقابية دائمة وفق الشر  -

 متابعة تكوين منصوص عليو يف القوانُت األساسية اػباصة، -

 مهمة يف إطار سبثيل و التعاوف لدى مؤسسات أو ىيئات دولية، -

متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما مت تعيُت اؼبوظف لذلك من اؼبؤسسة أو اإلدارة العمومية اليت ينتمي  -
 إليها.

يسمى ىذا النوع من االنتداب أيضا باالنتداب اإلرادي أي االنتداب بطلب من الموظف:  -ياثان 
  1يتم بناء على طلب من اؼبوظف اؼبعٍت لتمكينو من فبارسة:

 ى أو يف رتبة غَت رتبتو األصلية.ات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخر نشاط -

 الدولة كل رأظباؽبا أو جزء منها.وظائف تأطَت لدى اؼبؤسسات أو اؽبيئات اليت سبتلك  -

 مهمة يف إطار التعاوف أو لدى مؤسسات أو ىيئات دولية.   -

 الفرع الثالث: وضعية خارج اإلطار. 

و ىي الوضعية اليت يوضع فيها اؼبوظف بطلب منو بعد استنفاذ حقوقو يف االنتداب و ىذا ما مت  
ظيفة ال وبكمها القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية السالفة الذكر، يف و  135التطرؽ إليو يف نص اؼبادة 
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من األمر  08ها يف اؼبادة و ىي اغبالة اليت تقتصر على اؼبوظفُت اؼبنتمُت إىل اجملموعة ) أ( اؼبنصوص علي
06-03.1 

يتم تكريس وضعية خارج اإلطار بقرار فردي من السلطة اؼبخولة شأهنا شأف حالة االنتداب، ؼبدة ال  
كما   2سنوات، غَت أف اؼبوظف اؼبوضوع يف ىذه اغبالة ال يستفيد من الًتقية يف الدرجات، 05وز تتنا

 3يتقاضى راتبو و يتم تقييمو من اؼبؤسسة أو اؽبيئة اليت وضع لديها.

و األصلية بقوة القانوف ولو كاـ انقضاء وضعية خارج اإلطار يف رتبتو يتم إعادة إدماج اؼبوظف عند  
 4.ددزائدا ىن الع

 الفرع الرابع: وضعية اإلحالة على االستيداع.

االستيداع ىي حالة من اغباالت اليت تضع اؼبوظف يف وضعية قانونية تتمثل يف التوقف عن العمل، و  
ىي الوضعية اليت تؤدي إىل توقيف راتب اؼبوظف، فضبل عن توقيف حقوقو يف األقدمية ويف الدرجات ويف 

  5.التقاعد

اؼبؤقت عن العمل ال يعٍت فقده غبقوقو اؼبكتسبة يف رتبتو األصلية عند تاريخ اإلحالة على و االنقطاع  
االستيداع بل وبتفظ هبا كاملة، و كل ما يف األمر أف عبلقتو باؼبسار اؼبهٍت تتوقف هبذا التاريخ لتستأنف فيما 

 انوف و لو كاف زائدا عن العدد.بعد إعادة اإلدماج يف رتبتو األصلية بعد انقضاء مدة االستيداع بقوة الق

يتم تكريس اإلحالة على االستيداع بقرار إداري فردي من السلطة اؼبؤىلة و اعبدير بالذكر أنو و طبقا  
يكوف اؼبوظف اؼبستفيد من وضعية االستيداع طيلة الفًتة اؼبقررة مطالب  03-06من األمر  150لنص اؼبادة 

 ما كانت طبيعتو.باالمتناع عن فبارسة أي نشاط مربح مه

                            
مجموعات، المجموعة د، المجموعة ج، المجموعة ب،  04قام المشرع الجزائري بتقسيم الرتب الوظيفية إلى  لقد 1

المجموعة أ، و ذلك حسب مستوى التأهيل العممي، حيث يحظى المنتمين لممجموعة الوظيفية أ بمستوى عال بالمقارنة 
 مع المجموعات الثالث األخرى.
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بل أنو من حق اإلدارة اؼبعنية القياـ بتحقيق يف أي وقت تراه مبلئما للتأكد من تطابق اإلحالة على  
من  151االستيداع مع األسباب اليت أحيل من أجلها اؼبوظف على ىذه الوضعية و ىذا ما نصت عليو اؼبادة 

 . 03-06األمر 

 ورتُت ، االستيداع بقوة القانوف و االستيداع اإلرادي:يتخذ االستيداع ص أوال: صور االستيداع:
: يبكن للموظف أف يكوف يف وضعية استيداع قانوين يف اغباالت االستيداع بقوة القانون –1 

 1التالية:

حالة تعرض أحد أصوؿ اؼبوظف أو زوجتو أو أحد األبناء اؼبتكفل هبم غبادث أو إلعاقة أو مرض       - 
  خطَت.

 سنوات. 05للسماح للزوجة اؼبوظفة بًتبية طفلها الذي يقل عمره عن  - 

 للسماح للموظف لبللتحاؽ بزوجو إذا اضطر على تغيَت إقامتو حبكم مهنتو. - 

 لتمكُت اؼبوظف من فبارسة مهاـ عضو مسَت غبزب سياسي. - 

عيُت زوج اؼبوظف يف من نفس القانوف أنو حالة ت 147ىذا و يضيف اؼبشرع من خبلؿ احكاـ اؼبادة  
فبثلية جزائرية يف اػبارج أو مؤسسة أو ىيئة دولية مكلفة دبهمة تعاوف، حيث ال يبكنو يف ىذه اغبالة من 

 االستفادة من االنتداب بل بتمكينو من وضعية االستيداع.

 من القانوف االساسي للوظيفة العمومية، يبكن أف 148طبقا لنص اؼبادة  االستيداع االرادي: -2 
يستفيد اؼبوظف من االحالة على االستيداع ألغراض شخصية، السيما ما تعلق منها بدراسات أو أعماؿ حبث 

 بطلب منو، بعد سنتُت من اػبدمة الفعلية.

زبتلف مدة االحالة على االستيداع حبسب نوعو ما إذا كاف استيداع بقوة ثانيا: مدة االحالة على االستيداع: 
 دي.القانوف أو استيداع إرا
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كمبدأ عاـ فإف مدة االستيداع اػباص بزوج اؼبوظف الذي يبارس  يف حالة االستيداع بقوة القانوف:-1
مهامو يف اػبارج تساوي مدة مهمة زوج اؼبوظف يف اػبارج، يف حُت أف االستفادة من االستيداع طبقا ألحكاـ 

اشهر قابلة للتنديد يف حدود مدة  06اؼبذكورة سابقا فاف االستيداع يبنح ؼبدة دنيا قدرىا  146اؼبادة 
  1سنوات خبلؿ اغبياة اؼبهنية للموظف. 05أقصاىا 

بعد اؼبوافقة اإلرادية على طلب اإلحالة على االستيداع ألغراض  يف حالة االستيداع اإلرادي:-2
هنية سنتُت خبلؿ اغبياة اؼب 02أشهر قابلة للتنديد ؼبدة  06شخصية، فإف اإلحالة سبنح ؼبدة دنيا قدرىا 

 2للموظف. 

 الخامس:  وضعية الخدمة الوطنية.  الفرع 

اؼبوظف اؼبستدعى ألداء اػبدمة الوطنية يف وضعية تسمى اػبدمة الوطنية، حيث يًتتب على يوضع           
 وضع اؼبوظف العمومي يف ىذه اغبالة ؾبموعة من اآلثار: 

إذا كاف موظفا مرظبا (، أما إذا مل يكن مرظبا االحتفاظ حبقوقو يف الًتقية يف الدرجات و التقاعد ) -
لعدـ اكتماؿ فًتة الًتبص مثبل ، فإنو بعد اكتمالو و ترسيمو، يكوف من حقو االستفادة لعد ذلك من الفًتة 

 اليت قضاىا كاملة يف اػبدمة الوطنية باعتمادىا يف الًتقية يف الدرجات.

 راتب عن الفًتة اؼبقضية يف إطار اػبدمة الوطنية. ال وبق للموظف يف ىذه الوضعية االستفادة من أي -

و ذبدر اإلشارة إىل أف غَت اؼبوظف الذي يقـو بأداء واجب اػبدمة الوطنية كمواطن ال وبق لو اؼبطالبة 
باعتماد الفًتة اليت أداىا يف إطار اػبدمة الوطنية ، دبعٌت أف االستفادة من ىذه الفًتة يف تسيَت اغبياة اؼبهنية 

 3على اؼبوظفُت دوف سواىم. قاصرة

كما ذبدر اإلشارة إىل أنو بعد انقضاء فًتة اػبدمة الوطنية يعاد إدماج اؼبوظف يف رتبتو األصلية بقوة 
القانوف و لو كاف زائدا عن العدد، بل و لو األولوية يف التعيُت يف اؼبنصب شاغر أو يف منصب معادؿ لو، 

 القانوف العاـ األساسي للوظيفة العمومية السالف الذكر.من  155وىذا حبسب ما نصت عليو اؼبادة 
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 المطلب الثاني: حقوق الموظف وواجباتو.

يتمتع اؼبوظف دبنموعة من اغبقوؽ اؼبالية و اؼبزايا  و يف مقابل ذلك عليو  ؾبموعة من الواجبات اؼبلقاة 
 .على عاتقو

 .الفرع األول: حقوق الموظف

و اؼبتضمن القانوف األساسي للوظيفة  2006.1جويلية   15اؼبؤرخ يف  03-06لقد أورد قانوف 
 العمومية سردا واسعا غبقوؽ اؼبوظف.

 أوال: الحقوق المرتبطة بالمنصب.

  الحق في المرتب.-1

السالف الذكر  03-06من األمر  25لقد نص اؼبشرع اعبزائري على ىذا اغبق من خبلؿ اؼبادة 
كر بأنو للموظف اغبق بعد أداء اػبدمة يف الراتب. و الراتب ىو اؼببلغ الذي يتقاضاه اؼبوظف كل شهر عندما ذ 

تقتضيو األحكاـ اؼبقررة لذلك، ويف النظاـ الوظيفي الذي تتبناه اعبزائر، و إمبا تغلب عليو صفة النفقة  ما وفقا
للقياـ بأعباء  بذلك من زبصيص جهده ووقتواليت سبنح لو لتمكينو من العيش بو على كبو الئق، و أف يتمكن 

  2الوظيفة العمومية.

اعتبارا من تاريخ مباشرتو للعمل بعد صدور قرار بتعيينو و ذلك على أساس أف  يستحق اؼبوظف لراتبو
 الراتب مقابل العمل، و يكوف التعيُت يف الوظيفة دبوجب قرار إداري صادر من اعبهة اؼبختصة بإصداره.

من القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية اؼبتعلقة بالنظاـ  126إىل  114و  08للمواد تطبيقا 
الذي  2007سبتمرب  29اؼبؤرخ يف  304-07اعبديد للتصنيف و دفع الرواتب، أنشأ اؼبرسـو الرئاسي رقم 

عد من أىم اغبقوؽ اليت وبدد الشبكة االستداللية ؼبرتبات اؼبوظفُت و نظاـ دفع رواتبهم، ىذه اغبقوؽ اؼبالية ت
أقرىا القانوف للموظف باعتبار وظيفتها االجتماعية و اؼبهنية، فهي من ناحية أخرى تعمل على ربفيزه على 

                            
 .، نفس المرجع 03-06من األمر  32 المادة 1

سموى، أثر التوظيف العمومي عمى كفاءة الموظفين باإلدارات العمومية الجزائرية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  تيشات 2
 . 58، صفحة 2010-2009الماجيستير في العموم االقتصادية، تخصص تسيير المنظمات، جامعة بومرداس، 
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األداء اعبيد و تطوير مهارتو، فيتعُت على اإلدارة عند ربقيق شروطها الوفاء هبا و احًتامها و إال يعد انتقاصا 
 و بالتايل اخبلال بالتزامات اإلدارة إزاء اؼبوظف. من وضعو القانوين و مركزه اؼبايل،

و انطبلقا من كوف ىذا األخَت عونا للدولة، و أف الدولة يف أي مشروع جزائري تعًتؼ لو بوضعية 
قانونية و تنظيمية إزاء اإلدارة، و يًتتب عن ىذه الوضعية عدد من النتائج تفرضها ضرورة البحث عن التوازف 

و اؼبصاحل اػباصة للموظف يف إطار النظاـ الوظيفي، ويف حدود ما يتوافق و ربقيق  بُت متطلبات اإلدارة
الصاحل العاـ عمبل بالتصور القائل بأف "سلطة الدولة ترتبط أساسا بقدرهتا على ضماف ديبومة اؼبرفق العاـ و 

الراتب و سلطة يف  طة ربديدو ىذا يعٍت أف للدولة سل1استمراريتو  و اؼبساواة يف االستفادة من خدماتو "
، و سلطة زبفيض زيادتو للموظف حق االحتناج حبقوؽ  و إذا وجد لذلك مقتضى دوف أف يكوفعند اللزـو

   2مكتسبة يف ىذا اػبصوص.

ف اؼبتعارؼ عليو أف اؼبرتب حق مكتسب للموظف مقابل العمل الذي يننزه لصاحل الدولة، فهي من إ
ؼبعيشي باعتبارىا وسيلة يعتمد عليها ىو و أسرتو، و من ناحية ناحية ذبعل اؼبوظف يطمئن على مستقبلو ا

أخرى ربفزه على األداء اعبيد يف تطوير مهاراتو، لذلك فإف اؼبساس هبا دوف مراعاة الضمانات اليت يقررىا 
القانوف لفائدة اؼبوظف. لذا تنص التشريعات على عدـ جواز اغبنز على األجور و اؼبداخيل و اؼبرتبات إال 

 3جب سند تنفيذي ويف حدود النسب اؼبذكورة يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية و اإلدارية.دبو 

 لحق في االجازات بمختلف أنواعها.ا -2

األصل العاـ ىو أف يكرس اؼبوظف وقتو للقياـ بأعباء الوظيفة و ال هبوز لو االنقطاع عنها إال  
اؼبختصة و منها العطل، حيث تقتضي اؼبصلحة و  لؤلسباب اليت يقررىا القانوف، على أف توافق عليو السلطة

العمل و اؼبوظف منح ىذا األخَت عطلة أو إجازة سنوية طبقا للضوابط اليت وضعها القانوف، فالعطلة و إف  
كانت تعترب أحد األوضاع الوظيفية ) حالة االستيداع ( إال أهنا تعد يف اؼبقابل أيضا من اغبقوؽ اليت يتمتع هبا 

 اؼبوظف.

                            
،  2012االشهار، الرويبة وتصال و النشر رشيد حباني ، دليل الموظف و الوظيفة العمومية ، المؤسسة الوطنية لال 1

 .18حة صف
  .113، صفحة 2010نواف كنعان ،القانون االداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة و النشر و التوزيع ، عمان  2
فبراير  25المؤرخ في  ،ون االجراءات المدنية و اإلداريةالمتعمق بقان 09-08من القانون رقم  776و  775المادتين  3

 .217، صفحة 21، ج ر عدد2008
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السالف الذكر  03-06من األمر  39ىذا اإلطار لقد نص اؼبشرع اعبزائري من خبلؿ نص اؼبادة  ويف
 على أف للموظف اغبق يف العطل اؼبنصوص عليها يف ىذا األمر.

و يف ىذا السياؽ لقد قاـ اؼبشرع اعبزائري و بشكل غَت مباشر بتعداد العطل اليت يبكن أف يتمتع هبا 
عندما أشار إىل أنو يعد يف وضعية 1من القانوف العاـ للوظيفة العمومية  129ة من خبلؿ نص اؼباد اؼبوظف

اػبدمة أيضا اؼبوظف اؼبوجود يف عطلة سنوية، اؼبوجود يف عطلة مرضية أو حادث مهٍت ، اؼبوظفة اؼبوجودة يف 
ىذا  من 215إىل  208واد من عطلة أمومة، اؼبستفيد من رخصة غياب كما ىي ؿبددة يف اؼبواد يف اؼب

 . القانوف

 الحق في العالوات و التعويضات. -3

يطلق عليها مصطلح اغبوافز و ىي ؾبموعة الوسائل و اػبطط اليت من شأهنا إثارة اؼبزيد من اىتماـ 
اؼبوظف بعملو و أداءه كما و كيفا، إذ تعترب اغبوافز اليت تقررىا نظم شؤوف اؼبوظفُت أقوى الدوافع ؽبم على 

 لتفوؽ يف األداء.    زيادة اإلنتاج و ا

 

 حق الموظف في العالوات. -أ 

يتحصل اؼبوظف إىل جانب راتبو االساسي على العديد من العبلوات الوظيفية اليت تضاؼ للراتب 
الشهري الذي يتقاضاه اؼبوظف العاـ، ومن بُت العبلوات اليت يستحقها اؼبوظف العاـ ىي: منحة اؼبنصب 

فية تعويضية للعمل الدائم على الساعات الثانوية اليت سبليها ضروريات منحة الضرر، منحة جزا 2العايل،
من الراتب  % 4.1منحة اػبطر و ربتسب بنسبة  3ساعة شهريا، منحة اؼبنطقة، 22اؼبنصب و ال تتعدى 

 % 15األساسي كل سنة من النشاط يف اؼبؤسسات و اإلدارات العمومية، منحة التأىيل تقدر نسبتها ب 

                            
 مرجع سابق. ،61-60األمر  1
، المتعمق بكيفية تحديد منح الزيادة االستداللية لفائدة الموظفين 307-07من المرسوم الرئاسي رقم  03و 02المواد  2

 الذين يشغمون مناصب عميا.
من القانون  163طبقا ألحكام المادة  1982ماي  15المؤرخ في  183-82بيان طرق تحديد المنطقة في المرسوم  3

 .األساسي العام لمعامل
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زبص اؼبوظفُت اؼبنتمُت ألسبلؾ الًتبية الوطنية و التكوين و التعليم العايل، منحة األقدمية البيداغوجية و 
 يستفيد منها فئة اؼبتمدرسُت من مديرين و نواب و مستشارو الًتبية و مفتشُت، اؼبنح العائلية، منحة اؼبسؤولية.

  حق الموظف في التعويضات. -ب

عن اػبدمة، فمن خبلؿ تطبيق سلم األجور اعبديدة اتضح بأف الزيادة يف  و تشمل التعويض اعبزايف
الراتب مبلغ زىيد جدا لبعض األسبلؾ و خاصة الفئة اػباصة بالعماؿ اؼبهنيُت و سائقي السيارات و اغبناب 

ين، و و كذلك فئة اؼبوظفُت باألسبلؾ اؼبشًتكة يف اؼبؤسسات و اإلدارات العمومية و كذلك األعواف اؼبتعاقد
لتسوية وضعيتهم أقر فخامة رئيس اعبمهورية باستحداث ىذه اؼبنحة دببالغ جزافية سبنح من صنف آلخر، و 

اؼبتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية  2008-02-26اؼبؤرخ  07-08ىذا طبقا للمرسـو التنفيذي رقم 
 العمومية. لفائدة بعض اؼبوظفُت و األعواف العموميُت التابعُت للمؤسسات و اإلدارات

كما يشمل ىذا اغبق أيضا تعويض الدعم اؼبدرسي و اؼبعاعبة البيداغوجية الذي استحدث دبقتضى 
-10اؼبعدؿ و اؼبتمم للمرسـو التنفيذي رقم  2011-10-26اؼبؤرخ يف  171-11اؼبرسـو التنفيذي رقم 

ؾ اػباصة بالًتبية اؼبؤسس للنظاـ التعويضي للموظفُت اؼبنتمُت لؤلسبل 2010-02-24اؼبؤرخ يف  78
 الوطنية، كما زبضع ىذه اؼبنحة القتطاع الضماف االجتماعي و الضريبة.

 ثانيا: الحقوق المرتبطة بالمسار المهني.

 ومية اؼبغلق و يتعلق األمر أساسا ب: ىبتص هبذه اغبقوؽ اؼبوظفوف التابعوف لنظاـ الوظيفة العم        

 اغبق يف اغبماية االجتماعية. -التقاعد. معاش ق يفاغب -اغبق يف التكوين-اغبق يف الًتقية -

 الحق في الترقية. - 1

يقصد بالًتقية من الناحية االصطبلحية انتقاؿ اؼبوظف من وضعية إىل وضعية أخرى ذات مستوى أعلى 
و و مرتب، كما قد تصاحب ىذه الًتقية بزيادة يف االمتيازات كالتغيَت يف طبيعة األعماؿ و درجة اؼبسؤولية 

ؾباؿ السلطة .....، فاؼبوظف يبدأ حياتو اؼبهنية يف أدىن درجات السلم الوظيفي، مث يعلو مركزه و يزداد دخلو، 
و الًتقية ىي أمر مرغوب فيو بالنسبة للفرد داخل اجملتمع، و تعترب جزءا من ثقافة اجملتمعات، كما تعترب الًتقية 

فراد العاملُت يف اؼبنظمة دوف اللنوء إىل ملئ اؼبناصب الشاغرة من الطرؽ األساسية اليت سبيز و تطور قابلية األ
 من اػبارج.
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إذ يرتبط مفهـو الًتقية عموما بتقييم أداء كل موظف أثناء مساره اؼبهٍت، وفقا ؼبناىج مبلئمة غالبا ما 
رجات أو الرتب تؤدي إىل الًتقية يف الدرجات أو الرتب، و من اآلثار اؼبباشرة اليت تًتتب على الًتقية يف الد

 الزيادة يف الراتب.  

 الحق في الترقية في الرتبة.-أ

يف تقدـ  1سي للوظيفة العمومية من القانوف األسا 107تتمثل الًتقية يف الرتب وفقا ؼبا تضمنتو اؼبادة  
شرة و ذلك حسب الكيفيات اؼبوظف يف مساره اؼبهٍت، و ذلك باالنتقاؿ من رتبة إىل رتبة أعلى منها مبا

                    التالية: 

على أساس الشهادة من بُت اؼبوظفُت الذين حصلوا خبلؿ مسارىم اؼبهٍت على الشهادات و  -  
 ،اؼبؤىبلت اؼبطلوبة

 ،بعد تكوين متخصص -

    ن طريق امتحاف مهٍت أو فحص مهٍت،ع -

التأىيل، و بعد أخذ رأي اللننة اؼبتساوية على سبيل االختبار عم طريق التسنيل يف قائمة  -
 األعضاء، من بُت اؼبوظفُت الذين يثبتوف األقدمية اؼبطلوبة.

 الحق في الترقية في الدرجات. -ب 

من القانوف العاـ األساسي للوظيفة العمومية السالف الذكر أف الًتقية يف الدرجات  106طبقا للمادة 
ة األعلى مباشرة، و تتم بصفة مستمرة حسب الوتائر و الكيفيات اليت سبثل يف االنتقاؿ من درجة إىل الدرج

 ربدد عن طريق التنظيم.

 

 

                            
 ، مرجع سابق.69-60األمر  1
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،  الذي 3041-07و اؼبقصود بالتنظيم اؼبعموؿ بو اؼبشار إليو أعبله ىو أحكاـ اؼبرسـو الرئاسي رقم 
اؼبدة الدنيا )  وتائر أو مدد لؤلقدمية يف السلك الوظيفي اؼبشغوؿ ، 03يضبط الًتقية يف الدرجات حسب 

 سنوات و نصف (. 03سنوات ( أو اؼبدة الطويلة )  03سنتُت و نصف ( أو اؼبدة اؼبتوسطة ) 

و ذبدر اإلشارة إىل أف الًتقية يف الدرجة زبضع لعملية التنقيط و التقدير من طرؼ الرئيس السلمي 
 الذي يرفع هبذا الشأف تقريره للننة اإلدارية اؼبتساوية األعضاء.

برنامج الًتقية الواضح و اعبيد من التوصل إىل مستوى عاؿ من الرضا بُت اؼبوظفُت عن اعبوانب يبكن 
  2التالية:

الرضا عن ؾبموعة  ، الرضا يف فرص النمو و االرتقاء الوظيفي،الرضا عن الراتب ،الرضا عن الوظيفة -
 الرضا عن النواحي االجتماعية. ،العمل

 .ا و ىذا ؼبا تنطوي عليو من مزاياتبقى الًتقية ىدفا و غاية يسعى اؼبوظفوف دائما لنيله ؽبذا

 

 .الحق في التكوين -2

لقد احتلت سياسة التكوين يف اعبزائر يف ميداف الوظيفة العمومية مركز الصدارة ضمن اىتمامات 
 .1962السلطات العمومية غداة االستقبلؿ يف جويلية 

تة بإمكانيات التعاوف التقٍت اؼبتوفرة يف إطار االتفاقات الثنائية مع بعض البلداف فبعد استعانة مؤق
األجنبية لتكوين الدفعات األوىل من اؼبوظفُت شرعت الدولة يف إنشاء شبكة من اؼبدارس التطبيقية كلفتها 

مستوى اؼبوظفُت و بإعداد اؼبًتشحُت للوظيفة العمومية يف ـبتلف التخصصات اإلدارية و التقنية و بتحسُت 
 رسكلتهم و يدخل يف ىذا اإلطار على سبيل اؼبثاؿ إنشاء:

                            
، الذي يحدد الشبكة االستداللية لمرتبات الموظفين و نظام 2007-09-29المؤرخ في  304-07اسي المرسوم الرئ 1

 . 61دفع رواتبهم ، ج ر ، عدد 
)إدارة األفراد(الطبعة الثالثة، دار الشروق لمنشر و التوزيع عمان إدارة الموارد البشرية  مصطفى نجيب شويش،  2

 .276، صفحة 2005
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 ،1964اؼبدرسة الوطنية لئلدارة يف جواف  -

 ، 1975و  1966والية بُت  31مستوى  مراكز التكوين اإلداري على -

 . غَتىابلحة و األشغاؿ العمومية و مراكز التكوين يف اؼبيداف الشبو الطيب و ميداف اعبمارؾ و الف -

لسالف ا 1966جواف 02اؼبؤرخ يف  133-66من أمر  22و قد نصت هبذا الصدد أحكاـ اؼبادة 
 على ما يلي: ذكره

" على الدولة و اعبماعات احمللية و اؼبؤسسات العمومية أف تتخذ اإلجراءات الضرورية قصد التكفل 
 بتكوين اؼبًتشحُت للوظيفة العمومية و كذا ربسُت مستوى اؼبوظفُت و ترقيتهم" 

عزز ىذا التكريس اؼببدئي الذي يعترب قفزة نوعية ال سابقة ؽبا يف الوظيفة العمومية بعدة نصوص  وقد
 1نذكر منها باإلضافة إىل النصوص اؼبنشئة للمؤسسات التكوينية:

 .1969ماي  12اؼبؤرخ يف  52-69اؼبرسـو  -

 .1985مارس 23اؼبؤرخ يف  59-85اؼبرسـو  -

ربسُت مستوى اؼبوظفُت و  اؼبتعلق بالتكوين و 1996مارس  12اؼبؤرخ يف  92-96اؼبرسـو  -
 رسكلتهم.

فالتكوين الذي من شأنو أف يثري اؼبؤىبلت اؼبكتسبة و يساعد صاحبها على استغبلؿ قدراتو الكامنة 
أو اؼبخزونة مل وبظى بأي اىتماـ قبل السنوات القليلة اؼباضية رغم صدور اؼبراسيم السالفة الذكر، و من بُت 

ائق ظاىرة االستقرار اليت ميزت مؤسسات التكوين منذ بداية الثمانينات و عدـ مبلئمة اإلطار القانوين العو 
وين الذي كانت تسَت ضمنو النعداـ نظاـ تقييمي علمي غباجيات التكوين ، و الفتقارىا إىل أي أساس قان

ليو الذي يتضمن القانوف يو  15اؼبؤرخ يف  03-06إىل حُت صدور األمر ملـز يربطها باؼبسار اؼبهٍت 
بقوؽبا " للموظف اغبق يف  38األساسي العاـ للوظيفة العمومية الذي كرس مبدأ التكوين دبوجب اؼبادتُت 

بقوؽبا " يتعُت على اإلدارة تنظيم دورات التكوين و ربسُت  104التكوين و ربسُت اؼبستوى....."  واؼبادة 

                            
هاشمً خرفً، الوظٌفة العمومٌة على ضوء التشرٌعات الجزائرٌة و بعض التجارب األجنبٌة، دٌوان المطبوعات  1

 .  311، ص 1631الجامعٌة 
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اؼبوظف و ترقيتو اؼبهنية، و تأىيلو ؼبهاـ جديدة "، على أف  اؼبستوى بصفة دائمة، قصد ضماف ربسُت تأىيل
 .وبدد تنظيم الحق كيفيات تنظيمو و مدتو وواجبات و حقوؽ اؼبوظف اؼبًتتبة عن ذلك

 الحق في معاش التقاعد. -3

 يسعى ؽبذا العمل، لعبلقة القانونية النهاية :أي للموظف، اؼبهنية للحياة القانونية للمدة هناية التقاعد يعترب
 .اغبالة ىذه شروط فيو تتوافر ؼبا اؼبعيشة مستوى من معقوال حدا لو يضمن معاش لتقرير ورائو من اؼبشرع

 33.1لقد مت التنصيص على ىذا اغبق يف القانوف العاـ للوظيفة العمومية من خبلؿ نص اؼبادة 

 عرفانا العمل يف حياتو قضى أف بعد التقاعد بلغ سن من يسًتيح أف تقتضي اّليت العدالة اعتبارات ويف
 ؽبم رزؽ مورد ضماف حالة يف إال واؽبدوء، بالراحة يتمتعوا أف ؽبؤالء يبكن ال أّنو شك وال ، جهد من بذلو دبا

                      .باػبدمة التحاقهم إباف عليو تسَت كانت فبا قريب كبو على حياهتم استمرار يكفل

 كما الشرائية، قدرهتم على كبافظ حبيث الفئة ؽبذه معاش تقرير أيضا االقتصادية االعتبارات وتقتضي 
 ىو إذا فالّتقاعد .البطالة مشكلة من لّلتخفيف اػبدمة يًتؾ أف التقاعد سن قارب من يشّنع اؼبعاش ىذا أفّ 

 من ؽبم واؼبؤمن االجتماعي ىيئات الضماف بُت عبلقات تنشأ حيث االجتماعية الّتأمينات من يتنزأ ال جزء
 تؤدي قد قانونية آثارا عنها تنتج والتزامات حقوقا أخرى، تُػرّتب جهة من واؼبستخدمُت اؽبيئات ىذه وبُت جهة
 .عامة طبيعة ذات خبلفات إىل

 : الحق في الحماية االجتماعية.4

 العامة سَت مرافقها وغبسن بالدولة، اؼبوظف تربط اليت الشروط أىم من العمومية الوظيفة استقرار إف        
 أنو نبلحظ كما .معنويا ماديا و العماؿ ةمعيش ربسُت ضرورة إىل السعي هبب العاـ، للصاحل خدمة وتقدًن
 ومواجهة االجتماعية األخطار ولردع ربيط باإلنساف، اليت اؼبخاطر تزايدت كلما العلمي التقدـ زاد كلما
 ؼبدة كاف الذي للموظف االجتماعية اغبماية فكرة فكانت اجملاؿ، ىذا يف تتدخل أف للدولة البد كاف آثارىا
 كل متفاوتة بصفة لو و فبارستو يف تشًتؾ حقا اآلف أصبح والذي العماؿ من غَتىم عن اؼبوظفُت يبيز طويلة

 .ثانيا االجتماعي الضماف مث أوال االجتماعية اػبدمات سنتناوؿ ؽبذا اؼبهنية، الفئات
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 .االجتماعية الخدمات -أ 

ىذا  مفهـو يف االجتماعية اػبدمات تعترب" :يلي كما 82-179 رقم اؼبرسـو من 2 اؼبادة تعرؼ    
،  العمل ألجر ومعنويا ماديا العماؿ معيشة ربسُت يف اؼبسانبة إىل ترمي اليت واإلقبازات األعماؿ صبيع اؼبرسـو

 الطابع ذات التدابَت صبيع عامة وبصفة والتسلية والثقافة والسكن الصحة ؾباؿ يف خدمات، شكل يف
 سنة يف الوضعية هبذه اغبكومة اىتمت وقد 1 .وأسرتو" للعامل اليومية اغبياة تسهيل تستهدؼ اليت االجتماعي

 . تنظيمها وأساليب مبادئها يف النظر وأعادت العمومية للوظيفة جذري إصبلح يف شرعت عندما 1966

 وليد  العمومية للوظيفة األساسي بالقانوف اؼبتعلق 1966 جواف 02 يف اؼبؤرخ66-133 األمر إف        
 2ذبربتُت. على ؿباورىا ربديد يف اعتمد جهود

 . االستقبلؿ غداة عيوبو برزت الذي االستعماري اؼباضي ذبربة - 

 .. عديدة عوامل ضغط ربت إليها انتهت ما سرعاف اليت االنتقالية الفًتة ذبربة  -

 بطابع تنصف وضعية موضوعية يف اؼبوظف جبعل تشريعية صفة االجتماعية اػبدمات نظاـ اكتسب لقد
 نتينة ، ؽبا اإلدارية السلطات ـبالفة هبوز ال وأنظمة قوانُت بالدولة عبلقاتو تنظم حيث وتنظيمي، تشريعي
 يف ؽبم اؼبخولة االختصاصات منحوا عموميُت موظفُت السلطات ىذه فبارسي وباعتبار اؼبلزمة، التشريعية لقواهتا
 صندوؽ سبوين بكيفية اؼبشروع ىتما كما .ذباوزىا ؽبم هبوز العامة وال الوظيفة أنظمة تتضمنو ما نطاؽ

 من اؽبيئات ىذه داخل االجتماعية اػبدمات تسيَت كيفيات وذبديد اؼبستخدمة، للهيئة االجتماعية اػبدمات
 . الغرض ؽبذه اؼبنشأة واؽبياكل اؽبيئات إطار ويف فبثليهم بواسطة ؽبا التابعُت العماؿ طرؼ

 والربامج واػبدمات اعبهود من الكل ذلك:"االجتماعية اػبدمات تعريف يبكن تقدـ ما خبلؿ من
 والتفاعل للنمو الضرورية حاجاهتم إشباع عن عنزوا الذين ىؤالء تساعد اليت واألىلية اغبكومية اؼبنظمة

                            
المتضمن الخدمات االجتماعية و كيفية تمويمها،  1982ماي  15المؤرخ في  ،179-82من المرسوم رقم  02المادة  1

 .235، صفحة 20ج ر عدد 
 .41، صفحة مرجع سابق هاشمي خرفي 2
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 االجتماعية البيئة مع فبكن تكيف أقصى" لتحقيق القائمة االجتماعية النظم نطاؽ يف ؾبتمعهم مع االهبايب
."1 

  االجتماعي. الضمان -ب

 يكفلو الذي اغبقوؽ عن النزوؿ للعامل هبوز ال أنو أي العاـ النظاـ من االجتماعي الضماف قانوف
 2العمل. لصاحب أو للعامل سواء إجباري االجتماعي الضماف نظاـ يف االشًتاؾ أف كما القانوف،

و على سبيل اغبصر األخطاء اليت تعطيها التأمينات  3 يف مادتو الثانية 11-83 القانوف حدد لقد
 العنز، الوالدة، اؼبرض، :التالية اؼبخاطر االجتماعية التأمينات تغطي" االجتماعية و اليت جاء فيها على انو:

 ."الوفاة

         .اؼبهٍت اؼبرض على والتأمُت العادي اؼبرض على التأمُت تشمل فهي اؼبرض على التأمُت ىبص فيما 

 اؼبتعلق بالتأمينات 11-83 القانوف يف العنز من االستفادة شروط اعبزائري اؼبشرع بُت لقد و 
 4واؼبتمم. اؼبعدؿ االجتماعية

 العقد ؿبدد كاف سواء ،القانوف بقوة العمل عقد خبلؽبا من ينفسخ قاىرة قوة العامل وفاةتعد         
 األخَت ىذا وفاة يًتتب على وال ،أداءه وقتو على ويعتذر بنفسو، العمل تنفيذ يف ينحصر التزاـ وألن اؼبدة،
 ويهدؼ ،االجتماعية التأمينات ؾباؿ يف القانوف أقره ما إال العمل صاحب عاتق على اغبقوؽ لذوي بالتزاـ
  5وفاتو. حالة يف لو اؼبؤمن األسرة ضباية إىل الوفاة على التأمُت

                            
 .18، صفحة 2006أحمد محمد سرحان، الخدمات االجتماعية ، مجموعة النيل العربية ، القاهرة  1

المتضمن التزامات المكمفين في مجال الضمان االجتماعي معدل و متمم المؤرخ  14-83من القانون رقم  06 المادة 2
 .1983 لسنة ،28، ج ر عدد 1983يونيو  02في 

، لسنة 10، المتعلق بالتأمٌنات االجتماعٌة المعدل و المتمم، ج ر 61/60/3901، المؤرخ فً 33-01القانون  3

 .1633لسنة 11، ج ر 61/60/1633المؤرخ فً  60-33بالقانون  المعدل و المتمم ،3901
 .نفس المرجع  ،11-83من القانون  56/01-35-34المواد  4
 .المتعمق بالتأمينات االجتماعية 01-08من القانون رقم  67المادة  5
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   ثالثا: الحقوق المرتبطة بالمهنة.

يستفيد اؼبوظفوف بصفة عامة جبميع اغبقوؽ و اغبريات اليت تكرسها كل الدساتَت و إعبلف حقوؽ  
 اإلنساف و صبيع القوانُت.

إال أنو باإلمكاف أف تتعارض ىذه اغبقوؽ و اغبريات مع مقتضيات اؼبرفق العاـ، األمر الذي يستدعي  
ض التدابَت و القيود إما قصد ضباية الصاحل العاـ و ضماف استمرارية اؼبرفق العاـ و إما قصد تدخل اؼبشرع ببع

ضباية اؼبوظف ضد تعسف اإلدارة نفسها أو ضد االعتداءات اليت قد يعًتض ؽبا من طرؼ اؼبستفيدين من 
 اػبدمة العمومية. و ىذا ما سنتناولو فيما يلي:

 الضمانات احملمية غبقوؽ اؼبوظف. -

 اغبقوؽ السياسية. -

 .الضمانات المحمية لحقوق الموظف-1

  الحق في الحماية اإلدارية.-ا

 ينازع اإلدارية اؼبختصة اعبهة إىل اؼبتضرر الشخص يقدمها شكوى أو طلب يف اإلدارية اغبماية تتمثل 
 بُت الّنزاع موضوع ذلك يتحدد خبلؿ ومن مركزه، على سلبا أّثر واّلذي ، أذى بو أغبق قانوين عمل فيها

 مراجعة مع معا نبا أو الّتعويض أو يطلب اإللغاء كاف إذا ما اؼبعٍت طلبات من ويتضح واإلدارة، اؼبتضرر
 اؼبدنية اإلجراءات قانوف من 830 اؼبادة نص إليو أشار وىذا ما اختياريا إجراء اإلداري الّتظّلم ويعترب التقدير

 إما ىبتار أف اؼبدعي فعلى سواء حد على الدولة وؾبلس اإلدارية على احملاكم تسري اؼبادة وىذه 1واإلدارية.
 اإلدارة موقف من متأكدا كاف إذا خاصة مباشرة اإلدارية الدعوى رفع إىل اللنوء أو أوال بالتنظيم القياـ

 .السليب

                            
 ، مرجع سابق.09-08من القانون رقم  380المادة  1
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 وىبضع واحد دبشكل يتعلق أف بشرط صباعيا يكوف أف ويبكن فردي، شخصي أنو التنظيم يف والقاعدة
 1اإلدارية. اعبهة لنفس اؼبعنيوف

 يف اعبزائر يف القانوف مصدر فنند اإلدارية، األنظمة باختبلؼ اإلدارية الدعوى رفع طرؽ زبتلف
 نسنل اؼبدنية اؼبتعلق باإلجراءات القانوف يف اؼبتمثل العاـ للمصدر اػباص. بالنسبة واؼبصدر العاـ اؼبصدر

 وحذؼ ، السبعة فقراهتا و إلغاء فقراهتا السبعة، 23-90القانوف دبوجب تعديلها قبل مكرر 169 اؼبواد
و زبص الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا اليت حل ؾبلس الدولة سنة  279، 278، 275اؼبواد  منها. النظاـ

  .830، 829اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية و اإلدارية اؼبادتاف  09-08. مث القانوف 1998

ع الدعوى مباشرة أماـ السلطات العليا )السلطة السلمية أي السلطة اليت يعمل فباإلمكاف أف ترف
 وزير .....( و إما أماـ السلطات اليت تشرؼ على الوظيفة العمومية. –مدير  –اؼبوظف ربت إشرافها 

ترفع الدعوى بصفة غَت مباشرة أماـ اؽبيئات اؼبتساوية األعضاء اليت تتوىل بعد مناقشة القضية  و قد
 عامة كانت أـ فردية ضباية اؼبوظف.

و اؼبعموؿ بو يف الوظيفة العمومية يف اعبزائر يتمثل يف الطعن اإلداري بشقيو السلمي و الوالئي و إما 
 و عباف الطعن و التقنية (.  –اؼبتساوية األعضاء إخطار ىيئات اؼبشاركة و الطعن ) اللناف 

 تنص على أنو:  2مثبل من القانوف األساسي  102فاؼبادة  

"تبلغ نقطة التقييم إىل اؼبوظف اؼبعٍت الذي يبكن أف يقدـ بشأهنا تظلها إىل اللننة اإلدارية اؼبتساوية 
 األعضاء اؼبختصة اليت يبكنها اقًتاح مراجعتها "

 من نفس القانوف: 67ادة كما تنص اؼب   

" زبطر عباف الطعن من اؼبوظف فيما ىبص العقوبات التأديبية من الدرجتُت الثالثة و الرابعة، اؼبنصوص 
 من ىذا األمر" 163عليها يف اؼبادة 

                            
دار هومة لمطباعة و النشر و التوزيع   الوجيز في القضاء اإلداري )تنظيم عمل و اختصاص(،  عطا اهلل بن حميدة، 1

 .200صفحة   ،2011الجزائر، 
  مرجع سابق. ، 06 -03األمر  2
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اختياريا يف حالة العقوبة التأديبية من  175القانوف األساسي العاـ للوظيفة العمومية، ضبلت اؼبادة 
ثالثة و الرابعة يقدـ التظلم أماـ عبنة الطعن اؼبختصة يف أجل أقصاه شهر واحد، بازباذ قرار العقوبة و الدرجة ال

 .األحسن بعد تاريخ تبليغها 

 لسلطاهتا وفقا وقت أي يف حقوقا تولد اّليت اإلدارية قراراهتا بسحب اإلدارة عبهة الفقيو اعًتؼ لقد
 ؼببدأ احًتاما وذلك سحبها اإلدارة عبهة هبوز ال فإنو حقوقا، تولد اّليت بالقرارات يتعلق فيما أما التقديرية،

 1.اإلدارية للقرارات الفردية اآلثار استقرار

 أعماؽبا مطابقة من للتحقق اإلدارة هبا تقـو ذاتية رقابة بّأهنا اإلدارية الرقابة نعرؼ أف يبكن وهبذا
 عنها الرجوع إىل وتتنو اإلدارية القرارات إصدار بعد األخطاء بعض ارتكبت أهنا اإلدارة تكتشف فقد للقانوف،

 صورا وتتخذ والّلوائح القوانُت بتطبيق للمواطن العامة اػبدمات تقدًن انتظاـ إىل اإلدارية الرقابة وهتدؼ
 2.الشأف صاحب على بناءا أو لذاهتا اإلدارة رقابة منها عديدة

 .القضائية الحماية في الحق -ب

 بطلب اؼبختصة اإلدارية القضائية اعبهة أماـ شخص يرفعها ، القانونية الوسيلة القضائية باغبماية يقصد
 ضباية الّتدخل وكذلك أو مادي، قانوين عمل موضوعو اإلداري، االختبلؼ أنواع يف للفصل القاضي من

 واالجتهاد القانوف ظبح إذا عليو اؼبدعي موقع يف األحياف غالب يف تكوف اإلدارة وأف وخاصة الضعيف للطرؼ
 اؼبواثيق من كل أكدت لقد . اػبصـو بُت للتوازف ربقيقا التحقيقية السلطة إىل باللنوء للقاضي القضائي
 للحق. ضباية القضاء إىل اللنوء يف اغبق على والدساتَت

على أنو:" الناس صبيعا سواء أماـ  3من االعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف 07لقد جاء يف نص اؼبادة 
من أي  القانوف، و ىم يتساووف يف حق التمتع حبماية القانوف دومبا سبييز، كما يتساووف يف حق التمتع باغبماية

 من أي ربريض على مثل ىذا التمييز"  سبييز ينتهك ىذا االعبلف

 

                            
 .300حسن درويش عبد المجيد، نهاية القرار اإلداري عن طريق القضاء، دار الفكر العربي، صفحة  1
 .42،صفحة 2011اإلداري في ضوء الفقه و القضاء، دار الجامعة الجديدة االسكندرية النظام  ،أحمد يوسف عمي 2
 .3910االعالن العالمً لحقوق االنسان لسنة دٌسمبر  3
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   :1 يأيت ما1996لسنة  139نص اؼبادة  ؿمن خبل دستور يف وجاء

 حقوقهم على احملافظة واحد ولكل للنميع وتضمن، واغبريات اجملتمع القضائية السلطة ربمي"
 "األساسية

 بأحد اؼبساس حالة يف القضاء أماـ الدعوى رفع يف اغبق للموظف ذكره، سبق ما خبلؿ من إذف
 .ؽبا تعرض قد اّليت األضرار تعويض من االستفادة أجل من وىذا اؼبالية، حقوقو

 يكوف التعويض مبلغ فإف اػبطأ ارتكاب يف اإلدارة مسؤولية مدى ما إىل خريف ىامشي األستاذ ويشَت
 يأخذ عامة قاعدة توجد ال امتناعها حالة ويف شكلي، أو موضوعي عيب بسبب اإللغاء حالة يف خاصة أعلى

 كاف إذا إال بالتعويض وبكم وال حدى، على حالة كل يف يبحث بل للخطأ تقديره عند اإلداري القضاء هبا
 2عديدة. العتبارات وفقا وبددىا اعبسامة من معينة درجة على اػبطأ

 ىذه ربدثو وما والقانونية اؼبادية أعماؽبا عن التقديرية سلطتها فبارسة أثناء مسؤولة اإلدارة فإف وبالتايل 
 أضرار من أصابو عما بالتعويض اإلدارة يطالب أف اؼبتضرر للشخص فيحق الغَت، ذباه أضرار من األعماؿ

 قد اػبطأ وىذا اػبطأ، فكرة على تتأسس األصل يف اإلدارية واؼبسؤولية 3التقديرية، لسلطتها اإلدارة فبارسة جراء
 .األفراد ألحد الضرر سبب حبتا، ماديا عمبل يكوف قد كما مشروع، غَت إداريا قرارا يكوف

  عنو.ل الدولة محل الموظف للدفاع واجب حلو  -ج 

من الضمانات اليت تكرسها أنظمة الوظيفة العمومية حلوؿ الدولة ؿبل اؼبوظف للدفاع عن كل اعتداء 
قد يتعرض لو أثناء فبارسة مهامو أو دبناسبتها و كيفما كاف شكل ىذا االعتداء باعتباره فبثبل للدولة و يعمل 

 غبساهبا.

                            
 10المصادق علٌه فً استفتاء  3990دٌسمبر  60الموافق ل  3130رجب عام  10، المؤرخ فً 3990دستور  1

 .60ص ، 3990دٌسمبر  60ل  00، ج ر 3990نوفمبر 
 2006مارس  ،03االجتهاد القضائي ، عدد المسؤولية المدنية لإلدارة العامة عن أعمالها المدنية، مجمة  ،هدية أحمد 2

 .84صفحة 
أمال يعيش تمام، عبد العالي جاحة، التطورات القضائية في الرقابة عمى العالمة بين قضاء اإللغاء و قضاء  3

 .195صفحة ، 2006مارس  ،03مجمة االجتهاد القضائي، عدد  التعويض،
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ماية الدولة من أجل ضماف تفرغو للقياـ بأعباء فلقد أقر اؼبشرع اعبزائري للموظف اغبق يف سبتعو حب 
نصت اؼبادة الوظيفة اليت كلف هبا، فبا وبقق استفادة االدارة العمومية من خدماتو على أكمل وجو، و لقد 

أنو على الدولة أف تتكفل حبماية موظفيها من صبيع أنواع التهديدات و  1من قانوف الوظيفة العامة 30
ب و القذؼ و التهنم الذي قد يتعرضوف لو أثناء تأديتهم ؼبهامهم و إصبلح الضرر اإلىانات و الشتم و الس

، فالدولة ربل اؼبوظف و تطالب لو بكل حقوقو موفرة بذلك عليو مشقة  الذي قد يننم عن ذلك عند اللزـو
وقع عليو و اللنوء إىل احملاكم و ما على اؼبوظف يف حالة تعرضو ألي اعتداء أف يبلغ رئيسو باالعتداء الذي 

 من نفس القانوف 31ذا و تضيف اؼبادة صاحبو حىت يتسٌت لرئيسو مزاولة اإلجراءات القانونية ضد اؼبعتدي، ى
أف اإلدارة العمومية ملزمة حبماية موظفيها من العقوبات اؼبدنية اليت قد يتعرضوف ؽبا يف حالة ما إذا ارتكب 

فقط يف حالة ما إذا كاف اػبطأ  ولكن ىذه اغبماية تكوف عة قضائية،أحدىم خطأ يف اػبدمة و تعرض إىل متاب
 متعلقا باػبدمة أما إذا كاف اػبطأ جسيما و ليس لو عبلقة باػبدمة، فاإلدارة ليست مسؤولة عن ضبايتو.

 الحقوق السياسية. -2

 اؼبنظمة القوانُتا وكذ  اعبمهورية دستور لو خوؽبا اليت اغبقوؽ صبيع فبارسة اؼبواطن حق من كاف إذا
 ويف اغبقوؽ، ىذه فبارسة مواطنا بصفتو العمومي اؼبوظف حق من بأف كذلك القوؿ الطبيعي فمن لذلك،
. واجبات من عليهم ما وعليو حقوؽ من اؼبواطنُت من لغَته ما لو كمواطن العمومي اؼبوظف أف قبد، الواقع

 النقايب و حقو يف اإلضراب. تو غبرية الرأي، و اغبق وفبارس العمومي اؼبوظف نتناوؿ وسوؼ

 .لرأيحرية ا -ا

مفاد ىذا اؼببدأ أنو ال هبوز أف يكوف اؼبوظف سواء دبناسبة توظيفو أو أثناء مساره اؼبهٍت ؿبل أي سبييز  
قائم على خياراتو السياسية أو الفلسفية أو الدينية فهو ليس ؾبرد آلة مسخرة ػبدمة السلطة، فالتزاماتو ذباه 

 عمومية ال يعٍت تنازلو عن حرية الفكر و إىل حد ما التصرؼ اللصيقتُت بطبيعتو اإلنسانية و انتمائو. الوظيفة ال

االلتزاـ السياسي شرطا من شروط  ، فبعد أف كاف1989نوفمرب  30لقد كانت االنطبلقة من دستور  
فبارسة الوظيفة العمومية يف ظل نظاـ اغبزب الواحد أصبح العمل بو ال يتفق بطبيعة اغباؿ مع نظاـ التعددية 

 منو تنص على أف:  36اغبزبية الذي تبناه اؼبشرع يف ىذا الدستور فاؼبادة 

 " ال مساس حبرمة حرية اؼبعتقد و حرمة حرية الرأي ".

                            
 ، مرجع سابق.61-60من األمر  16المادة  1
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على  1من القانوف األساسي للوظيفة العمومية  27و  26سدت ىذا اػبيار األحكاـ يف اؼبواد و قد ج
 النحو التايل:

 : "حرية الراي مضمونة للموظف يف حدود احًتاـ واجب التحفظ اؼبفروض عليها".26اؼبادة 

 فلقد كّرست مبدا اؼبساواة بُت اؼبوظفُت و اليت نّصت على ما يلي:  27اّما نص اؼبادة

"ال هبوز التمييز بُت اؼبوظفُت بسبب آرائهم او جنسهم او اصلهم بسبب أي ظرؼ من ظروفهم 
 الشخصية او االجتماعية ".

كما ال يبكن اف تتأثر حياة اؼبوظف اؼبهنية باآلراء اليت قد يكوف قد عرب عنها قبل او اثناء العهدة 
 2االنتخابية او السياسية او النقابية اليت قد ترشح ؽبا.

 الحق النقابي.-ب

مل يتطرؽ اؼبشرع اعبزائري ؼبوضوع اغبرية النقابية بصفة صروبة االّ بعد الدخوؿ يف نظاـ التعددية يف اطار 
، حيث اعًتؼ دبمارسة اغبق النقايب للموظفُت يف ما قبل و لكن داخل اؼبنظمة النقابية 1989دستور 

 رباد العاـ للعماؿ اعبزائريُت.الوحيدة اؼبوروثة عن حزب التحرير الوطٍت و ىي اال

يعود االعًتاؼ باغبق النقايب ألعواف الدولة يف اعبزائر، إىل القانوف األساسي للوظيفة العمومية الصادر  
 :  منو على ما يلي 21يث نصت اؼبادة ح 1966جواف  02اؼبؤرخ يف  66/133باألمر رقم 

يها السارية اؼبفعوؿ هبذا الصدد، و سبت يبارس اؼبوظفوف اغبق النقايب حسب الشروط اؼبنصوص عل 
نوفمرب  28اؼبعدؿ و اؼبتمم اؼبصادؽ عليو يف استفتاء  1989من خبلؿ دستور  41دسًتتو، يف اؼبادة 

مضمونة للمواطن. و أكد على ىذا اؼببدأ  االجتماع، على أف حريات التعبَت و إنشاء اعبمعيات و 1996
 لى أف: اغبق النقايب معًتؼ بو عبميع اؼبواطنُت.من الدستور بنصو ع 56صراحة يف اؼبادة 

و لقد سار على هنج ىذا األمر القانوف األساسي النموذجي لعماؿ اؼبؤسسات و اإلدارات العمومية  
منو على حق العماؿ يف  18اليت أكدت اؼبادة  1985مارس  23اؼبؤرخ يف  85/59الصادر باؼبرسـو رقم 
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اؼبقررة يف التشريع و التنظيم اؼبعموؿ هبما، وصوال إىل صدور القانوف رقم فبارسة اغبق النقايب وفق الشروط 
 1991ديسمرب  21اؼبؤرخ يف  91/30اؼبعدؿ و اؼبتمم بالقانوف رقم  1990يونيو  02اؼبؤرخ يف  90/14

كوين اؼبتعلق بكيفيات فبارسة اغبق النقايب الذي أصبح مكفوال لكافة اؼبواطنُت، و من مث السماح ؽبم حبرية ت
الذي  2006تنظيمات نقابية و االلبراط فيها و فبارسة عهدهتم فيها، وصوال إىل قانوف الوظيفة العمومية لعاـ 

 1منو على ما يلي: "يبارس اؼبوظف اغبق النقايب يف إطار التشريع اؼبعموؿ بو " 35أكد صراحة يف اؼبادة 

السالف الذكر مستقلة يف تسيَتىا  91/30من القانوف  05و تعد التنظيمات النقابية ، طبقا للمادة 
و تتمايز يف ىدفها و تسميتها عن أية صبعية  ذات طابع سياسي، و ال تعٍت االستقبللية، أـ أعضاء التنظيم 
النقايب ال يتمتعوف حبرية االنضماـ الفردي إىل اعبمعيات ذات الطابع السياسي )أي األحزاب(، فهو حق من 

 توريا.حقوؽ اؼبواطنُت اؼبكرسة دس

السالف الذكر، سبثيل أعضائها  91/30من القانوف رقم  16فمن حق التنظيمات وفقا ألحكاـ اؼبادة 
أماـ السلطات العمومية، و ؽبا أىلية التقاضي أماـ اعبهات القضائية اؼبختصة ضد القرارات التنظيمية اؼبتعلقة 

إغباؽ األذى و الضرر باؼبصاحل اعبماعية للموظفُت، و حبياهتم اؼبهنية، و كافة اؼبقررات الفردية اليت من شأهنا 
، بنصو على ما يلي: " 2006من قانوف الوظيفة العمومية لعاـ  30/1ىو اغبق الذي أكده اؼبشرع يف اؼبادة 

هبب على الدولة ضباية اؼبوظف فبا قد يتعرض لو من هتديد أو إىانة أو شتم أو قذؼ أو اعتداء، من أي 
فبارسة وظيفتو أو دبناسبتها، و هبب عليها ضماف تعويض لفائدتو عن الضرر الذي قد  طبيعة كانت ،أثناء

 2يلحق بو.

السالفي الذكر، على  91/30اؼبعدؿ بالقانوف  90/14من قانوف  62و كاستثناء لقد نصت اؼبادة  
اؼبتعلق دبمارسة اغبق إقصاء العماؿ األجراء التابعوف للدفاع و األمن الوطنيُت من اػبضوع ألحكاـ ىذا القانوف 

 النقايب.

و ال تقتصر القيود على ذلك فحسب، بل أف القضاء كثَتا ما ذكر بأف فبارسة اغبق النقايب بالنسبة  
 للموظفُت هبب أف تتفق و احًتاـ نظاـ العمل.
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فلقد اعترب اؼبشرع اعبزائري أف اغبق النقايب ال يعفي من االلتزاـ بالتحفظ اؼبهٍت، و ىذا ما مت  
"هبب على اؼبوظف االلتزاـ  1من قانوف الوظيفة العمومية على ما يلي: 28لتنصيص عليو من خبلؿ اؼبادة ا

بالسر اؼبهٍت، و يبنع عليو أف يكشف ؿبتوى أية وثيقة حبوزتو أو حدث أو خرب علم بو أو أطلع عليو دبناسبة 
من واجب السر اؼبهٍت إال بًتخيص فبارسة مهامو، ما عدا ما تقتضيو ضرورة اؼبصلحة و ال يتحرر اؼبوظف 

من نفس القانوف تضيف التزاما آخر على عاتق  49مكتوب من السلطة السلمية اؼبؤىلة، بل أف اؼبادة 
اؼبوظف، يقضي بالتزامو بالسهر على ضباية الوثائق اإلدارية و على أمنها. كما أنو مطالب باحًتاـ واجب 

من قانوف  26ال يتناىف و حرية الرأي اؼبضمونة للموظف ) اؼبادة  التحفظ اؼبفروض عليو، و ىو االلتزاـ الذي
 (. 2006الوظيفة العمومية 

 الحق في االضراب:-ج

اعتبار حق اإلضراب وسيلة من الوسائل اؼبدعمة للنشاط النقايب فإف التعامل معو ىبتلف من بلد  رغم 
لعمومية مل وبظ بو ىذا اغبق. ذلك أف التفكَت آلخر. فالتفتح الذي عرفتو اغبركة النقابية يف معظم الوظائف ا

يف استعماؿ ىذه الوسيلة يتعارض يف نظر السلطات العمومية مع كل من اؼببادئ اؼبرتبطة بالتبعية الرئاسية و 
 االستمرارية الضرورية للمرافق العامة و استمرارية الدولة، فهو بالتايل أداة استثنائية بالنسبة للموظفُت.

أين كانت  1989لقد أغفلت اعبزائر حق اإلضراب يف كل النصوص التشريعية اليت صدرت قبل 
مرتبطة بالتوجو االشًتاكي و نظاـ اغبزب الواحد، و مل يعًتؼ هبذا اغبق صراحة لصاحل عماؿ القطاع 

 لتايل: حيث كرس بصريح العبارة على النحو ا 1996و  1989االقتصادي و اؼبوظفُت إال يف إطار دستوري 

 " اغبق يف االضراب معًتؼ بو، و يبارس يف إطار القانوف". 

" يبكن أف يبنع القانوف فبارسة ىذا اغبق أو هبعل حدودا ؼبمارستو يف ميادين الدفاع الوطٍت و األمن و 
 يف صبيع اػبدمات أو األعماؿ العمومية ذات اؼبنفعة اغبيوية للمنتمع". 
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الذي تضمن طبقا ألحكاـ اؼبادة  19901فرباير  06اؼبؤرخ يف  02-90لقد ميز ىذا اغبق القانوف 
القيود اليت ربوؿ دوف فبارستو و كيفية حل النزاعات قبل و بعد إقرار حركة اإلضراب  1996من دستور  57

 و كذا وضعية اؼبوظف الذي يكوف يف حالة إضراب. 

سمح بو القانوف، و يف ىذا السياؽ كما اعًتؼ اؼبشرع اعبزائري ايضا باغبق يف االضراب يف حدود ما ي
السالف الذكر على اف يبارس اؼبوظف اغبق يف االضراب  03-06من االمر  36لقد نص من خبلؿ اؼبادة 

 يف اطار التشريع و التنظيم اؼبعموؿ بو.

ذلك بالنظر اىل ما قد يننم عن االضراب من عواقب وخيمة تعود بالسوء على اؼبنتفعُت من خدمات 
اـ، سعى اؼبشرع على ضبط فبارسة حق االضراب بقيود اجرائية ربوؿ دوف التعسف يف استعمالو، كما اؼبرفق الع

 2انو و ألسباب موضوعية يبكن للمشرع اف يبنع ىذا اغبق يف قطاعات معينة.

 من بُت النتائج اؼبًتتبة على حق اؼبوظف يف االضراب ما يلي :

مل يتفق طرفا اػببلؼ على عكس ذلك دبوجب أف اإلضراب ال يقطع مبدئيا عبلقة العمل ما -
 اتفاقيات موقعة بينهما.

ال وبق لئلدارة أف تستخلف اؼبوظفُت اؼبضربُت ما عدا حاالت التسخَت اليت قد تأمر بو السلطات -
 اؼبختصة أو رفض اؼبعنيُت باألمر بتنفيذ االلتزامات الناصبة عن ضماف القدر األدىن من اػبدمة.

اف توقع اي جزاء عقايب على اؼبوظف بسبب مشاركتو يف اضراب قانوين يستويف كل  لئلدارةال وبق  -
 الشروط اؼبنصوص عليها.

ذلك اف القاعدة تقضي باقتطاع جزء من الدخل الشهري للموظف يساوي مبلغ اؼبرتب اؼبناسب  -
 ؼبدة االضراب ما عدا اؼبنح العائلية.

                            
و المتعمق بالوقاية من النزاعات  1990فبراير  06الموفق ل 1410رجب عام  10المؤرخ في  02-90القانون  1

 المؤرخ في 27-91، و قد عدل و تمم بالقانون 06اإلضراب، ج ر رقم ممارسة حق  الجماعية في العمل و تسويتها و
 .68، ج ر رقم 1991ديسمبر  21

، صفحة 2007عمار بوضياف، الوجيز في القانون االداري، الطبعة الثالثة، جسور لمنشر و التوزيع، الجزائر،  2
340. 
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 الفرع الثاني: واجبات الموظف.

ع اعبزائري بإقرار العديد من اغبقوؽ للموظف العاـ مباشرة بعد بدء فبارسة مهامو على لقد قاـ اؼبشر 
الوجو الصحيح، اي بعد تعيينو يف اؼبنصب اؼبطلوب شغلو، قاـ يف اؼبقابل بتحميلو دبنموعة من االلتزامات او 

احملافظة على اسرار الواجبات، و ىذه الواجبات تستهدؼ أداء العمل على الوجو الذي يتطلبو القانوف، و 
 03-06من القانوف  54اىل 40العمل و احًتاـ الرؤساء... و قد اشارت اىل ىذه الواجبات اؼبواد من 

 السالفة الذكر حيث يبكن إصباؿ ىذه الواجبات يف النقاط التالية: 

 الجمع بين الوظيفة و نشاط  اخر.واجب عدم أوال: 

ُت الوظيفة و نشاطات اخرى مربراتو يف احملافظة على هبد التزاـ اؼبوظف باالمتناع عن اعبمع ب 
استقبللية الوظيفة العمومية و موظفيها، و عدـ اثقاؿ كاىل اؼبوظف بأعماؿ اخرى تؤدي اىل انباؿ واجباتو 

 الوظيفية و ارىاقو بأعماؿ اخرى يف ذات الوقت.

مرة يقتضياف التفرغ الكلي ذلك اف اداء اؼبهاـ اؼبنوطة بالوظيفة من قبل اؼبوظف بصفة شخصية و مست
ؽبا و عدـ االنشغاؿ دبهاـ مهنية اخرى سوى اوقات العمل او خارجها و يف ىذا االطار نص اؼبشرع من 

السالف الذكر على انو ىبصص اؼبوظفوف كل نشاطهم اؼبهٍت للمهاـ اليت  1يف فقرهتا االوىل 43خبلؿ اؼبادة 
  اطار خاص مهما كاف نوعو.اسندت اليهم، و ال يبكنهم فبارسة نشاط مربح يف

د عليو استثناء دبوجبو للموظفُت من فبارسة مهاـ التكوين او التعليم او البحث  اال اف ىذا االصل ير  
كنشاط ثانوي ضمن شروط ربدد عن طريق التنظيم كما يبكن للموظفُت اؼبنتمُت ألسبلؾ التعليم العايل و 

 تخصصُت فبارسة نشاط مربح يف اطار خاص يوافق زبصصهم.الباحثُت و كذا االسبلؾ اؼبمارسُت الطبيُت اؼب

 الحفاظ على كرامة و نزاىة الوظيفة.ثانيا: واجب 

ال هبوز للموظف اف يأيت بتصرؼ يتناىف مع كرامة وظيفتو او يتعارض مع صفتو كموظف عاـ ألنو  
ؽ العمل و مكاف العمل يبثل الشخص اؼبعنوي العاـ، و ىذا االلتزاـ يفرض على اؼبوظف ليس فقط داخل نطا

بل ينصرؼ ىذا االلتزاـ اىل خارج نطاؽ العمل، اي يف اوقات العمل الرظبية و غَت الرظبية، فبل هبوز لو اف يأيت 
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بعمل او فعل منايف لآلداب العامة و االخبلؽ العامة او يضع نفسو يف موضع الريبة و الشبهات ، الف يف 
 1العامة و فقداف اعبمهور للثقة الواجب توفرىا لدى اؼبوظف العاـ.ذلك تعارض  مع كرامة و نزاىة الوظيفة 

على وجوب ذبنب  03-06من األمر  42و تطبيقا لكل ىذا نص اؼبشرع اعبزائري من خبلؿ اؼبادة 
اؼبوظف لكل فعل يتناىف مع طبيعة مهامو حىت لو كاف ذلك خارج اػبدمة، و من جهة أخرى منع اؼبشرع 

طلب أو اشًتاط أو استبلـ ىدايا أو ىبات أو امتيازات من أي نوع كانت، بطريقة اعبزائري على اؼبوظف 
 2مباشرة أو بواسطة شخص آخر مقابل تأدية خدمة يف إطار مهامو.

و يف ذات السياؽ أشار اؼبشرع أيضا على امتناع كل موظف على امتبلؾ داخل الًتاب الوطٍت أو 
ن الصفات، مصاحل من طبيعتها أف تأثر على استقبللية أو خارجو مباشرة أو بواسطة شخص آخر بأي صفة م

تشكل عائقا للقياـ دبهمتو بصفة عادية يف مؤسسة زبضع لرقابة اإلدارة اليت ينتمي إليها أو ؽبا صلة مع ىذه 
 3اإلدارة.

 على أسرار الوظيفة العمومية. واجب المحافظةثالثا: 

اؼبتعلقة بالوظيفة العمومية من خبلؿ الوثائق  يتيح عمل اؼبوظف االطبلع على العديد من األسرار
اإلدارية و تظلمات األفراد، أو االتصاؿ اؼبباشر هبم، و يف ىذا الصدد يتعُت على اؼبوظف االمتناع عن افشاء 

السالف الذكر و اليت  03-06من األمر  48ىذه األسرار، و من تطبيقات ىذا االلتزاـ ما نصت عليو اؼبادة 
ب على اؼبوظف االلتزاـ بالسر اؼبهٍت، و يبنع عليو أف يكشف ؿبتوى أي وثيقة حبوزتو أو أي جاء فيها انو هب

حدث أو خرب علم بو أو اطلع عليو دبناسبة فبارسة مهامو، ما عدا ما تقتضيو ضرورة اؼبصلحة، وال يتحرر 
ـز اؼبشرع أيضا من اؼبوظف من واجب السر اؼبهٍت إال بًتخيص مكتوب من السلطة السلمية اؼبؤىلة، كما أل

 اؼبوظف على السهر على ضباية الوثائق اإلدارية و على أمنها. 03-06من األمر  49خبلؿ اؼبادة 

 طاعة الرؤساء اإلداريين.واجب رابعا: 

إف ىذا الواجب ىو الذي يبثل اعبزء الذي يضمن للسلطة الرئاسية فاعليتها، سواء ظهرت ىذه السلطة 
 صورة إصدار أوامر تنظيمية الزمة غبسن سَت العمل، و اؼبفروض أف السلطة يف صورة رقابة رئاسية أـ يف

                            
 .174يوسف حممي خاطر، مرجع سابق، صفحة  شريف 1
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الرئاسية يف مظاىرىا اؼبختلفة، إمبا يبارسها رؤساء ؽبم أقدمية يف اػبدمة فبا هبعلهم أكثر إدراكا للعمل و 
  1حاجاتو، فضبل عن كوف الرئيس ىو اؼبسؤوؿ أوال و أخَتا عن سَت العمل يف الوحدة اليت يرأسها.

و على ذلك يعترب من أىم واجبات اؼبوظف أف يلتـز باألمر و الطاعة الصادر إليو من رئيسو ماداـ  
متعلق بأعماؿ وظيفتو، و ينفذه فور إببلغو بو، ذلك أف الرئيس اإلداري ىو الذي يقـو بتوزيع العمل عن 

من األعماؿ و يقبل ما يرتاح إليو،  العاملُت حبسب التدرج الرئاسي، فإذا ترؾ األمر للموظف أف ىبتار ما يشاء
 و يرفض ما يستعصي عليو القياـ بو الختل النظاـ الوظيفي.

إال أف التزاـ اؼبوظف بطاعة رؤسائو ليس التزاـ مطلق يهدؼ إىل إخفاء شخصية اؼبوظف أماـ  
ر اؼبوجو شخصية رئيسو، حبيث تقتضي اؼبصلحة العامة أف يبدي اؼبوظف رأيو بكل شناعة و حرية يف القرا

إذ شبة حدود اللتزاـ 2إليو يف ؿباولة إلقناع الرئيس اإلداري بالعدوؿ عنو أو تعديلو دبا وبقق اؼبصلحة العامة،
اؼبوظف بطاعة أوامر الرئيس اإلداري تتمثل يف أف يكوف التزاـ اؼبوظف بطاعة أوامر الرئيس اإلداري يف حدود 

العتيادية و أف ال تتضمن ـبالفة للقانوف و األنظمة و العمل الوظيفي و ضمن واجبات وظيفتو و مهامو ا
التعليمات، حيث ال طاعة للرئيس اإلداري إف ىو أمر اؼبوظف بالتناوز على مهاـ وظيفتو و ـبالفتها أو 

 3ربرض على ارتكاب جريبة جزائية.

 خامسا: واجب المحافظة على الوسائل العامة.

و ىي موجودة من أجل خدمة اؼبصلحة العامة و أداء  إف الوسائل العامة ىي ملك عبميع اؼبوظفُت
مهاـ اإلدارة العمومية لذا هبب احملافظة عليها وعدـ إىدارىا أو تبذيرىا أو استغبلؽبا يف خدمة اؼبصلحة اػباصة 

على ما يلي: " يتعُت على اؼبوظف أف وبافظ  03-06من األمر  50للموظفُت، و يف ىذا الشأف مبص اؼبادة 
 4ت اإلدارة يف إطار فبارسة مهامو".على فبتلكا

                            
 .188حسين حمودة المهدوي، مرجع سابق، صفحة  1

صفحة  2014عثمان سممان غيالن، أخالقيات الوظيفة العامة، الطبعة االولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،  2
271 . 

 .43منصور ابراهيم العتوم، المسؤولية التأديبية لمموظف العام، الطبعة األولى، مطبعة المشرق، عمان، صفحة  3
 ، مرجع سابق.03-06من األمر  50المادة  4
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من نفس األمر على: " هبب على اؼبوظف أال يستعمل، بأية حاؿ ألغراض  51كما تنص اؼبادة 
  1شخصية أو ألغراض خارجة عن اؼبصلحة، احملبلت و التنهيزات ووسائل اإلدارة ".

 لي المرفق. سادسا: واجب حسن التعامل مع الرؤساء و الزمالء و المرؤوسين وكذا مستعم

اؼبرآة العاكسة للدولة و اإلدارة العمومية اليت  وهبب على اؼبوظف أف وبسن معاملة رؤسائو و زمبلئو ألن
يعمل لصاغبهاػ فحسن التعامل مع من يقاظبونو مكاف العمل سوؼ يسهل من عمل اإلدارة و يساىم أكثر 

على : "  03-06من األمر رقم  52ادة يف ربقيق األىداؼ اليت وجدت من أجلها ويف ىذا الصدد تنص اؼب
، و من جهة ثانية هبب على  2هبب على اؼبوظف التعامل بأدب و احًتاـ يف عبلقاتو مع رؤسائو و مرؤوسيو"

اؼبوظف أف وبسن التعامل مع اؼبواطنُت من مستعملي اؼبرفق الذي يعمل فيو. فالوظيفة العمومية أمانة مقدسة و 
زاـ اؼبخلص و الواعي دبصاحل اؼبواطنُت و حقوقهم و حريتهم وفقا ألحكاـ الدستور خدمة اجتماعية قوامها االلت

على ضرورة التعامل البلئق مع اؼبواطنُت بنصها: "  03-06من األمر رقم  53و القانوف، و ىنا تنص اؼبادة 
أف اؼبوظف باكتسابو ؽبذه الصفة  كما 3هبب على اؼبوظف التعامل مع مستعملي اؼبرفق بلياقة و دوف فباطلة".

أصبح ملتزما أماـ القانوف بأداء أعباء وظيفتو دوف أف ينتظر مقاببل أو ؾباملة من اؼبواطنُت مستعملي اؼبرفق و 
 .03-06من األمر  54إال تعرض للعقاب و ىذا ما أكدتو نص اؼبادة 
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لقد خطت الوظيفة العمومية يف ظل النظام اجلزائري خطوات هامة نتيجة للتغريات و التطورات اليت  
طرأت على اجملتمع بصفة عامة و على خمتلف اإلدارات العمومية بصفة خاصة، و انطالقا من التجارب اليت 

مرة على تفادي و جتاوز كل مرت هبا اجلزائر القواعد املتعلقة بالوظيفة العمومية، عملت جاهدة يف كل 
الذي  68-60العقبات اليت عاىن منها النظام السابق، إىل حني أن توصلت إىل صياغة قانون و هو األمر 

، خاصة مع حاول من خالله إدخال إصالحات هامة على النظام املعمول به أنداك يف الوظيفة العمومية
أفرزهتا العوملة و اليت فرضت على الدول املعاصرة زيادة  التغريات السياسية و االقتصادية و االجتماعية اليت

 االهتمام بالوظيفة العمومية.

دراسة شاملة تناولنا يف البداية  ،و حنن يف دراستنا ملوضوع الوظيفة العمومية و ضوابط االلتحاق هبا 
صادر القانونية اليت امل  مع ى الوظيفة العمومية إىل جان حول مفهوم الوظيفة العمومية من خالل التطرق إىل

 تقوم عليها و كذا مراحل تطورها و املبادئ اليت تقوم عليها.

اليت أقرها  أما الفصل الثاين من هذا البحث فقد قمنا بتعداد خمتلف ضوابط االلتحاق بالوظيفة العمومية
 القانون.

وحة كإشكالية فبعد معاجلتنا ملختلف جوان  املوضوع توصلنا إىل اإلجابة على التساؤالت املطر 
 للبحث، فتمثلت أهم نتائج البحث فيما يلي:

الوظيفة العمومية عاشت يف اجلزائر عدة حتوالت و مرت بعدة أنظمة خمتلفة منذ االستقالل إىل يومنا 
حكرا على الفرنسيني دون الوطنيني  تهذا، على اعتبار أن الوظيفة العمومية إبان االستعمار الفرنسي كان

عد االستقالل أصبحت الوظيفة العمومية ختضع يف أغل  أحكامها إىل القانون األساسي العام زائريني، و باجل
للوظيفة العمومية الفرنسي ما عدا ما يتعارض مع السيادة الوطنية، فكان هذا من أجل سد الفراغ الوظيفي 

ئر، مث صدر القانون نتيجة لألوضاع اليت خلفها االستعمار و ضمانا الستقرار الوظيفة العمومية يف اجلزا
األساسي اجلزائري للوظيفة العمومية، و هو أسلوب دميقراطي يعتمد أساسا على املسار املهين الذي حيقق 

  االستقرار الوظيفي.

العمومية يف عملية التوظيف على مبدأين أساسيني مها مبدأ املساواة و مبدأ اجلدارة، و تقوم الوظيفة 
دئ النبيلة املطبقة يف التوظيف نظرا ملا يتيحه من تكافؤ الفرص أمام مجيع املواطنني يعترب مبدأ املساواة من املبا

لتقلد أي منص  يف اإلدارة العمومية، على أن يتوفر يف هؤالء املواطنني اجلدارة و االستحقاق للقيام بأعباء 
 العمومية.الوظيفة 
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ويف سبيل حتقيق مبدأي ادلساواة و اجلدارة يف التوظيف على مستوى الوظيفة العمومية أحاط ادلشرع 
اجلزائري ىذه العملية مبجموعة من االجراءات و الكيفيات احملددة قانونا و اليت تلتزم هبا مجيع ادلؤسسات و 

 اإلدارات العمومية لبلوغ ىدفها ادلنشود.  

ة يكتسي أمهية كبرية باعتباره يساىم يف ضمان استقرار الدولة و استمرارىا، إن موضوع الوظيفة العمومي
لذا وجب اعتماد إطار قانوين حمكم و مدروس لنظام يهدف إىل حتسني سري العمل الذي يؤديو ادلوظف 
العمومي بصفة متزنة و عادلة تضمن حماربة الرداءة داخل اإلدارة العمومية و يسمح لو مبمارسة حقوقو 

جباتو، كما أن فعالية اذلياكل و التنظيمات اإلدارية ال تتحقق إال إذا كانت مزودة مبوارد بشرية تتمتع ووا
بكفاءة عالية يف قيامها بادلهام و ادلسؤوليات ادللقاة على عاتقها، و إن ىذه الكفاءات ال يتم احلصول عليها 

ا اختيار الرجل ادلناسب ووضعو يف ادلكان اال من خالل التكفل ادلوضوعي بالوظيفة العمومية اليت من شأهن
 ادلناسب.

فضوابط االلتحاق بالوظيفة العمومية يكتسي أمهية خاصة لذا جيب القيام هبا وفق خطة مدروسة تقوم 
على معايري و أسس دقيقة وموضوعية، إذ يتم اختيار و تعيني ادلوظفني العموميني يف اإلدارات و ادلؤسسات 

فق إجراءات و خطوات منصوص عليها يف القانون األساسي للوظيفة العمومية، و القوانني العمومية اجلزائرية و 
 اخلاصة مبختلف األسالك، و كذا التعليمات و ادلناشري اليت تصدرىا ادلديرية العامة للوظيفة العمومية.

ر مجلة من يف إطار الضوابط ادلسبقة لاللتحاق بالوظيفة العمومية تطلب ادلشرع اجلزائري ضرورة توف
الضوابط ادلوضوعية اليت يؤدي ختلف إحداىا إىل انتفاء احلق يف االلتحاق بالوظيفة العمومية منعا ضابط 

 اجلنسية، ضابط التمتع باحلقوق ادلدنية، ضابط الوضعية جتاه اخلدمة الوطنية، ضابط التأىيل.

بالوظيفة العمومية اعتمد ادلشرع  و ضمانا لتحقيق مبدأ ادلساواة و تكريسا دلعيار الكفاءة يف االلتحاق
نظاما إجرائيا دقيقا إما على أساس فكرة ادلسابقة بصورىا ادلختلفة كادلسابقة على أساس االختبارات، ادلسابقة 

 علة أساس الشهادات، الفحوص ادلهنية، أو على أساس االنتخاب، أو على أساس التوظيف ادلباشر.

عيينو بصفة رمسية من اجلهة ادلختصة و قضاء فرتة تربص  ال يكتسب ادلوظف ىذه الصفة إال بعد ت
 كقاعدة عامة، واستثناء ويف اطار الضوابط اخلاصة يتم التعيني دون اخلضوع لفرتة الرتبص.
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يؤدي االلتحاق بالوظيفة العمومية من طرف ادلوظف العمومي وضعو يف خدمة فعلية، واستثناء ميكن 
بطلب منو مثل  وضعية االنتداب، وضعية خارج اإلطار، وضعية  وضعو يف حاالت أخرى حبكم القانون أو

 االحالة على االستيداع، وضعية اخلدمة الوطنية.

كما أن االلتحاق بالوظيفة العمومية ضمن اعتماده لنظام ادلفهوم الشخصي للوظيفة العمومية خيول 
ة نشاطو الوظيفي، و منها ما ناء فرت ا فبعضها ما يستفيد منها أثللموظف التمتع مبجموعة من احلقوق و ادلزاي

     يتمتع هبا بعد انتهائو من نشاطو الوظيفي، و يف ادلقابل حتميلو جبملة من االلتزامات و األعباء الوظيفية.

فبعد تطرقنا ألىم النتائج اليت توصلنا ذلا و حنن يف الدراسة و التحليل ذلذا ادلوضوع ارتأينا تقدمي بعض 
 ات:االقرتاحات و التوصي

تعميم أسلوب االختبارات الشفهية يف مسابقات التوظيف ألنو يعترب معيار أساسي يف الكشف عن  -
 السمات الشخصية للمرتشحني مع االحاطة بإجراءات رقابية صارمة للتقليل من ادلمارسات الفاسدة.

متحانات توفري اال تطبيق نظام إغفال األمساء أثناء عملية التصحيح على أن يكون دور مراكز إجراء-
 الفضاءات فقط.

ضرورة تفعيل و تنمية دور أجهزة الرقابة االدارية حبيث ال يصبح دورىا مقتصرا على التأكد من االلتزام -
بالقواعد و االجراءات و اللوائح الرمسية و إمنا الرقابة على نتائج العمل و مؤشرات األداء و الفعالية لألجهزة 

 اإلدارية.

الوعي لدى أفراد اجملتمع كمحاولة دلقاومة الفساد يف التوظيف و ذلك من خالل نشر ثقافة  خلق-
 ادلال العام و الوظيفة العمومية و ىذا باالعتماد على وسائل اإلعالم.

ضرورة إخضاع كافة ادلرتشحني الفائزين مبناصب العمل ادلفتوحة للتوظيف إىل فرتة تكوين قبل -
 ، وىذا ضمانا الندماج جيد و أداء أحسن من قبل ادلوظفني اجلدد، التحاقهم مبناصب عملهم

دتكني و تسهيل ادلوظف من أدائو حلقوقو ادلنصوص عليها قانونا و خاصة فيما يتعلق باالستقالة اليت -
أصبحت و إن صح التعبري حقا لإلدارة إذ ميكن ذلذه األخرية رفضها مدعية الصاحل العام، و من مث الوقوف 

 ق ادلوظف.أمام ح
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 أوال: النصوص التشريعية. 

ادلتضمن سريان العمل بالقوانني الفرنسية، ج ر، عدد  1962-12-31ادلؤرخ يف  157-62األمر  -1
02. 

، ادلتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر، 1966-06-02 ادلؤرخ يف 133-66األمر -2
 .26عدد 

ادلعدل و ادلتمم، ادلتضمن قانون العقوبات، ج ر، عدد  1966-06-08ادلؤرخ يف  156-66األمر -3
49. 

ادلعدل و ادلتمم ادلتضمن قانون اجلنسية، ج ر، عدد  1970-12-15ادلؤرخ يف  86-70القانون -4
105. 

ادلعدل و ادلتمم، ادلتضمن قانون اخلدمة الوطنية، ج ر،  1974-11-15، ادلؤرخ يف 103-74األمر -5
 .1974الصادرة سنة 

 .78، ادلعدل و ادلتمم، ادلتضمن القانون ادلدين، ج ر عدد 1975 -06-26ادلؤرخ يف  58-75األمر -6

، الصادر 61دد ، ج ر ع، ادلتضمن نشر ادليثاق الوطين1976-07-05ادلؤرخ يف  57-76األمر -7
 .898ص  1976-06-30بتاريخ 

األساسي العام للعامل، ج ر عدد ادلتضمن القانون  1978-08-05ادلؤرخ يف  12-78القانون رقم -8
32. 

ادلتضمن اخلدمات االجتماعية و كيفية دتويلها، ج ر  1982ماي  15ادلؤرخ يف  179-82رقم  مرسوم-9
 .235ص  20عدد 

 ادلتضمن القانون األساسي العام للعامل. 1982ماي  15ادلؤرخ يف  183-82مرسوم رقم -10

 ادلتعلق بالعالقات الفردية للعمل. 1982-01-11ادلؤرخ يف  302-82ادلرسوم رقم -11
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، ج ر االجتماعيةادلتعلق بالتأمينات  1983-07-02و ادلتمم، ادلؤرخ يف  ادلعدل 11-83القانون -12
 .28عدد 

 .28ادلتعلق بالتقاعد، ج ر، عدد  1983-07-02ادلعدل و ادلتمم، ادلؤرخ يف  12-83القانون -13

ادلتعلق حبوادث العمل و األمراض ادلهنية،  1983-07-02ادلعدل و ادلتمم، ادلؤرخ  13-83القانون -14
 ادلؤرخ يف  ماي  .28ج ر عدد 

ادلتضمن التزامات ادلكلفني يف رلال  1983-07-02ادلعدل و ادلتمم، ادلؤرخ يف  14-83 القانون-14
 الضمان االجتماعي.

  ادلتعلق بتعريض اخلربة ادلهنية 1985مارس  23ادلؤرخ يف  58-85ادلرسوم رقم -16

ادلتضمن القانون األساسي النموذجي  1985مارس  23ادلؤرخ يف  59-85رقم  85ادلرسوم رقم -17
 .334ص  1985-53-24، الصادر بتاريخ 13لعمال ادلؤسسات و اإلدارات العمومية، ج ر عدد 

 53ادلتعلق بالقانون األساسي للقضاء، ج ر عدد  1989-12-12ادلؤرخ يف  21-89 رقم القانون-18
 )ملغى(.

النزاعات ، ادلتعلق بالوقاية من 1990-02-06ادلعدل و ادلتمم، ادلؤرخ يف  02-90رقم القانون -19
 .06اجلماعية يف العمل و تسويتها و ممارسة حق االضراب، ج ر عدد 

 ادلتعلق بعالقات العمل، ادلعدل و ادلتمم. 1990-04-21ادلؤرخ يف  11-90 رقم القانون-20

 الصادر عن مصاحل ادلديرية العامة للوظيفة العمومية. 1991-12-25ادلؤرخ يف  04ادلنشور رقم -21

ادلتعلق بالقانون األساسي للقضاء، ج ر عدد  2004-09-06ادلؤرخ يف  11-04م رق القانون  -22
57. 

ادلتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر،  2006-07-15ادلؤرخ يف  03-06األمر -27
 .46عدد 

 .و ادلتمم ادلعدل ادلتعلق بالتأمينات االجتماعية 2008-07 -23ادلؤرخ يف  01-08رقم القانون  -23
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، ادلتعلق بادلنازعات يف رلال الضمان االجتماعي، 2008-02-23ادلؤرخ يف  08-08 رقم القانون-24
 .11ج ر عدد 

، ج ر 2008-02-15ادلتعلق بقانون االجراءات ادلدنية و االدارية، ادلؤرخ يف  09-08رقم القانون -25
 .217عدد 

 .01ادلتعلق باالنتخابات، ج ر عدد  2012-01-12ادلؤرخ يف  01-12 القانون العضوي رقم -26

و الذي يتعلق بإصدار نص تعديل  1996ديسمرب  07ادلؤرخ يف  438-96مرسوم رئاسي رقم -27
يف اجلريدة الرمسية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، ج ر  1996نوفمرب  28الدستور ادلصادق عليه يف استفتاء 

 . 06، ص 1996ديسمرب  08ل  76عدد 

، و 2008نوفمرب  15ادلوافق ل  1429ذي القعدة عام  17ادلؤرخ يف  19-08مرسوم رئاسي رقم -28
 .10ص  2008نوفمرب  16الصادر بتاريخ  63ادلتضمن تعديل الدستور، ج ر عدد 

ادلتعلق بكيفية حتديد منح الزيادة االستداللية لفائدة ادلوظفني الذين  307-07مرسوم رئاسي رقم -29
 عليا. يشغلون مناصب

جانفي  25ادلؤرخة يف  02، تتضمن تعديل التعليمة رقم 2008ماي  06ادلؤرخة يف  06التعليمة رقم -30
ادلتعلقة بإثبات الوضعية الوطنية إزاء اخلدمة الوطنية بصفة مسبقة للتوظيف و التسليم لبعض الوثائق  1667

 .527اإلدارية الصادرة عن رئيس احلكومة ص 

 مة.المراجع العا ثانيا:

 .35، ص 1994أبو زيد فهمي، وسائل االدارة العامة، دار ادلطبوعات اجلامعية، االسكندرية، -1

 .18، ص  2000، القاهرة، أمحد زلمد سرحان، اخلدمات االجتماعية، رلموعة النيل العربية-2

جعفر، التنظيم الدستوري للوظيفة العامة" دراسة مقارنة " دار اجلامعة اجلديدة،  ف زلمد أنسأشر -3
2011. 

 .2004النهضة العربية، القاهرة،  جورجي شفيق ساري، ادلبادئ العامة للقانون اإلداري، دار-4

 .300هناية القرار اإلداري عن طريق القضاء، دار الفكر العريب، ص حسن درويش عبد اجمليد، -5
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أحكام الوظيفة العامة، الطبعة الثانية، الدار اجلماهرية للنشر و التوزيع، ليبيا، حسني محودة ادلهدوي، شرح -6
2002. 

، ص 1966العمومية، دار الفكر العريب، القاهرة، محدي أمني عبد اذلادي، نظرية الكفاية يف الوظيفة -7
283. 

ؤسسة الوطنية لإلتصال و النشر و اإلشهار الرويبة، ص رشيد حباين، دليل ادلوظف و الوظيفة العمومية، ادل-8
113. 

األموال العامة، الطبعة -العقود اإلدارية -القرارات اإلدارية -كنعان نواف، القانون اإلداري: الوظيفة العامة-9
 .2007ر الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، األوىل، دا

يف الوظيفة العامة، الطبعة الثانية، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  زلمد أنس قاسم، مذكرات-10
1989. 

زلمد باهي أبو يونس، االختيار على أساس الصالحية للوظيفة العامة يف النظام اإلداري االسالمي، -11
 .1999الطبعة األوىل، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، 

امليي، ادلوسوعة العلمية يف نظام العاملني ادلدنيني بالدولة، دار زلمد حسن علي و أمحد فاروق احل-12
 .2006الكتب القانونية، مصر، 

، 02زلمد حامد اجلمل، ادلوظف العام فقها و قضاء، النظرية العامة للموظف العام، اجلزء األول، طبعة -13
 .1969دار النهضة العربية، القاهرة، 

، ص 2007، مطبعة العشرى، 02ع يف القانون اإلداري، الطبعة زلمد عبد احلميد أبو زيد، ادلرج-14
196. 

، 2005مصطفى جنيب شويش، إدارة ادلوارد البشرية)إدارة األفراد( دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان -15
 .276ص 

 .1985 طبعة األوىل، مطبعة ادلشرق، عمان،منصور ابراهيم العتوم، ادلسؤولية التأديبية للموظف العام، ال-16
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عثمان سلمان غيالن، أخالقيات الوظيفة العامة، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، -17
2014. 

النشر و ة و عطا اهلل بن محيدة، الوجيز يف القضاء اإلداري، )تنظيم عمل و اختصاص( دار هومة للطباع-18
 .2011التوزيع، اجلزائر، 

 .2007القانون اإلداري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر و التوزيع، اجلزائر، عمار بوضياف، الوجيز يف -19

سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بني التطور و التحول من منظور تسيري ادلوارد البشرية و أخالقيات ادلهنة، -20
 .2010ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

 .2006سة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، شريف يوسق حلمي خاطر، الوظيفة العامة: درا -21

خريف، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات اجلزائرية و بعض التجارب األجنبية، ديوان هامشي -22
 .41ادلطبوعات اجلامعية، ص 

 يشات سلوى، أثر التوظيف العمومي على كفاءة ادلوظفني باإلدارات العمومية اجلزائرية، مذكرة مقدمة-23
 .2010-2009لنيل شهادة ادلاجيستري يف العلوم االقتصادية، ختصص تسيري ادلنظمات، جامعة بومرداس، 

 ثالثا: المراجع الخاصة.

أمال يعيش دتام، عبد العايل جاحة، التطورات القضائية يف الرقابة على العالمة بني قضاء االلغاء و قضاء -1
 .195، ص 2006مارس ، 03التعويض، رللة االجتهاد القضائي، عدد 

، رللة ادلفكر، بوقرة أم اخلري، ) تأديب ادلوظف رفقا ألحكام القانون األساسي العام للوظيفة العمومية (-2
 .2013جامعة بسكرة، العدد التاسع، ماي 

، ادلعدل و ادلتمم 1995 أفريل 29، ادلؤرخ يف 95/126سعيد مقدم، تعليق حول أحكام ادلرسوم رقم -3
، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية  1966جوان  06ادلؤرخ يف  66/145للمرسوم رقم 

 .1996، اجلزائر 02، رقم 34كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، اجلزء 

، كلية احلقوق، جامعة عصمت عبد الكرمي خليفة، نظام الرتقية يف الوظيفة العمومية، حبث ماجيستري -4
 .، مكتبة الكلية1971اجلزائر، 
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عقون شراف، سياسات تسيري ادلوارد البشرية باجلماعات احمللية، دراسة حالة بوالية ميلة، مذكرة مكملة -5
 . 12ص  2007لنيل شهادة ادلاجيستري يف علوم التسيري، قسنطينة، شعبة تسيري ادلوارد البشرية، 

، 03القضائي، عدد  االجتهادية ادلدنية لإلدارة العامة عن أعماذلا ادلدنية، رللة هدية أمحد، ادلسؤول--6
 .84، ص 2006

العمومية اجلزائرية، مذكرة مقدمة لنيل  باإلداراتيشات سلوى، أثر التوظيف العمومي على كفاءة ادلوظفني -7
 .2010-2009شهادة ادلاجيستري يف العلوم االقتصادية، ختصص تسيري ادلنظمات، جامعة بومرداس، 

خطاب رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة جبامعة األمم ادلتحدة، طوكيو، اليابان، اجلزائر) ادلرسوم الرئاسي -8
-25، و التوجيهات ادلتضمنة يف اخلطاب الرئاسي ليوم 2000نوفمرب  22رخة يف ادلنشئ ذلا ( و الرسالة ادلؤ 

11-2000. 

-11-26خطاب رئيس اجلمهورية مبناسبة حفل التنصيب ) منشور جبريدة الشعب اليومية (، يوم األحد -9
 .04، ص 2000

ناسبة تكرمي ادلناضل مب 2004خطاب رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام النواب يف شهر نوفمرب -10
 رابح بيطاط رئيس م ش و.
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ــ الأول: ماهية الوظيفة الؼموم  لــــــالفص  05.......................................................................................................ية.ـــ

ــ ث الأول: مفهوم الوظيفة الؼموم ـــــاملبح  06........................................................................................................ةيـــ

 06......................................................................................................ة.ـــــاملعلب الأول: مؼىن الوظيفة الؼمومي

 06...............................................................................................الفرع الأول: تؼريف الوظيفة الؼمومية.

 07............................................................................الفرع الثاين: مفهوم الوظيفة الؼمومية يف الأهظمة امللارهة.

 07..............................................................................................للوظيفة الؼمومية.بأوال: املؼىن املوضوغي 

 80...............................................................................................اثهيا: املؼىن الشخيص للوظيفة الؼمومية.

 80...........................................................................................موكف املرشع اجلزائري من اليظامني. اثلثا:

 11................................................................................الفرع الثالث: ظبيؼة الؼالكة بني املوظف و االإدارت.
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ىل غاية   10.................................................1091جاهفي  81الفرع الأول: املرحةل الأوىل ما بني املرحةل الاهتلالية اإ
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 18.................................................................................................................الفرع الأول: مبدبأ املساوات.

 11.................................................................................................................الفرع الثاين: مبدبأ اجلدارت.
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 10...................................................................................الفرع الثالث: ضابط الوضؼية جتاه اخلدمة الوظيية.
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ــ رت ـتــ ط امل ــــوابــي: الضـــث الثاهــــاملبح ــ ة الؼموم ـــاق ابلوظيفـــــبة ػىل الالتحـــ  51.......................................................ية.ـــ
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