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 :مقدمـــــةال

واالقتصادي  السياسيفي كؿ دولة محكـو بطبيعة نظاميا نظاـ القانوني لمعمؿ  إف     
الوظيفة العمومية والتي  ومعتقداتيا االجتماعية والثقافية، وباألخص في القطاع العاـ الممثؿ في

لتراكمات تاريخية شيدىا قطاع  تنحصر في نظاميف عالمييف مف حيث الممارسة جاء كعصارة
ف مف خالليا حيث تعتبر الوظيفة العامة مصمحة أو خدمة يرى، الوظيفة العامة في العالـ

 .الموظؼ حياتو لخدمة اإلدارة

في  والجزائر عمى غرار دوؿ العالـ غداة االستقالؿ تبنت التوجو الفرنسي بشكؿ بحت     
الذي ينص 1962/12/31 العديد مف المجاالت ومنيا الوظيفة العامة بحكـ القانوف الصادر في

المتضمف القانوف 133/66 1األمر  عمى استمرارية العمؿ بالقوانيف الفرنسية إلى غاية صدور
تأثر واضح بالنظاـ المفتوح مف خالؿ تبنيو  األساسي األوؿ لموظيفة العمومية الذي ظير فيو

المغمؽ لتسيير المؤسسات العمومية واإلدارية، وظؿ العمؿ  لنظاـ التعاقد كآلية حديثة في النظاـ
الخاص بالعامؿ والمرسـو رقـ 12/782 الشغؿ مدعما بالقانوف رقـ بو في مرحمة توحيد عالـ

بعماؿ المؤسسات واإلدارات العمومية وعمؿ المشرع عمى عصرنتو لخدمة  الخاص86/78
 جـما ين4 59/85و الذي نظمو أساسا المرسـو الرئاسي رقـ  06/033األمر رقـ  اإلدارة في

  .اىتماـ واضح لممشرع بنظاـ التعاقد عف

ألىمتيا  بعناية المشرع والفقياء في مختمؼ دوؿ العالـ، ذلؾلقد حظيت الوظيفة العمومية      
رىانا وأداة  العددية ومكانتيا داخؿ المجتمع، وطبيعة وكثافة العالقات التي تنظميا، فيي تمثؿ

الوظيفة  ال مفر مف المجوء إلييا لتحقيؽ عصرنة الدولة، والجزائر إحدى البمداف التي تعتبر
                                                           

1
 42المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية ، ج.ر رقـ ،  1966جواف 12المؤرخ في  133-66ألمر رقـ ا- 

1966 . 
 .1978. 32. المتضمف القانوف األساسي العاـ لمعامؿ ، ج ر رقـ 1978أوت 05المؤرخ في  78-12لقانوف رقـ ا- 2

3
يتضمف القانوف األساسي العاـ  2006يوليو سنة 15الموافؽ ؿ 1427جمادي الثانية عاـ 19مؤرخ في  03-06 أمر رقـ- 

 . لموظيفية العمومية

 الخاص بالعمال المهنيين المتضمن القانون األساسي6002جانفي 91المؤرخ في  ،59/85المرسوم الرئاسي رقم  - 4
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العمومية،  اري، حيث تؤدي اإلدارة العامة فييا ميمة تقديـ الخدمةالعامة فييا أساس العمؿ اإلد
 .وتنفيذ السياسات العامة لمدولة إضافة إلى اعتبارىا الممثؿ الرئيسي ليا ومجاؿ فرض سمطتيا

 وحتى تضطمع بدورىا عمى أكمؿ وجو، فيي مطالبة بالتكيؼ مع مقتضيات العصرنة      
 المنظومة اإلدارية أصبح مف الالـز عمى قطاع الوظيفةوكنتيجة لإلصالحات التي عرفتيا 

 العمومية التأقمـ ومواكبة مقتضيات المرحمة الجديدة بسبب التوسع في نشاط ومياـ اإلدارة
 والمجوء المكثؼ لممستخدميف لسد اإلحتياجات الضرورية لممرافؽ العامة، مما فرض عمى

 قانونية أخرى لمعمؿ" وىذا ما جسده األمر إجراءات جديدة والمجوء إلى" أنظمة اتخاذالسمطة 
 تـ و19 ،21،20، 22المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية في مواده 03/06

 اإلعتماد عمى النظاـ التعاقدي في التوظيؼ، ومف خاللو أعتبر ىذا النظاـ نظاما قانونيا آخر
 مسار الميني الذي يخضع لو الموظفيفبموجبو يمكف اإللتحاؽ بالوظيفة العمومية، إلى جانب ال

 5.ائـ عمى ديمومة واستقرار الوظيفةعف األصؿ الق كاستثناء

العمومية القياـ بإجراءات توظيؼ األعواف المتعاقديف لمدة  إذ يمكف لممؤسسات واإلدارات   
و ىذا ما سنقـو بتفصيؿ فيو مف خالؿ  الكامؿ أو الجزئي محددة أو غير محددة بالتوقيت

 . "النظاـ القانوني لمتعاقد في القطاع العاـ في التشريع الجزائريدراستنا" 
أىمية تظير في كونيا تبحث  محؿ دراستنا النظاـ القانوني لمتعاقد في القطاع العاـإف لموضوع 

عمى أسموب التعاقد في  والتركيزاألعواف المتعاقديف المتعمقة بفئة و في أحد المواضيع اليامة 
في كما تظير أىميتو كنمط جديد لمعمؿ نتيجة إلتساع النشاط اإلداري لمدولة، العاـ قطاع 

المجاؿ، كما نسعى مف خالؿ  عصرنتو لموظيفة العمومية ومواكبتو لمتطور الدولي الذي يشيده
 . تسعى ليا الدولة ىداؼ التيفي تحقيؽ األ النظاـ القانوني لمتعاقد إلى إبراز دور ىذه الدراسة

                                                           

 
5

بوداود القانوف، كمية الحقوؽ  مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في، 00/03نظام التعاقد في ظل االمر رقم ،بوقابة فرحات،  -
 .6ص 2017-2016جامعة محمد بوقرة، بومرداس، ،
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في  النظاـ القانوني لمتعاقد في القطاع العاـتوضيح الكيفيات واإلجراءات المتبعة في  -
 .الجزائر

 لمبحث والتوسع أكثرمرجعا فتعطيو و الباحث الوصوؿ إلى نتائج مف شأنيا أف تفيد القارئ  -
 .النظاـ القانوني لمتعاقد  في مجاؿ

 :اختيار الموضوع أسباب

 :منيا مف المبررات التي جعمتنا نختار ىذا الموضوع بالتحديد مف بيف باقي المواضيع نذكر
  تتجمى أساسا فيأسبـــاب ذاتيــــة 

 .مادة قانونية عممية وحيوية  النظاـ القانوني لمتعاقد باعتبارهالميوؿ الشخصي لمقياس  -

اتو و اختالفلمتعاقد في التشريع الجزائري و الرغبة الشخصية في معرفة النظاـ القانوني  -
 مميزاتو.

 :تتمثؿ فيأسبــــاب موضوعية 

 .المختصيفو ؿ رجاؿ القانوف و اإلدارة األىمية البالغة ليذا الموضوع و الذي مازاؿ يشغ -
المتعاقدعمى  تسميط الضوء - عالقتوالعىن منهاو الجزائري مىقفالمشرع و  .باإلدارة
 . قمة الدراسات المعالجة ليذا الموضوع -

 .التعاقد مف قبؿ اإلداراتبالرغبة في التعرؼ عمى مدى إتباع اإلجراءات القانونية المتعمقة  -
 .أهمية موضوع التعاقد وندرة الدراسات فيه في كلية الحقوق التابعة لجامعتنا -
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  الدراسة :صعوبات 

أي بحث عممي منيا  وخالؿ دراستنا الموضوع واجيتنا العديد مف الصعوبات بحيث ال يخموا
 :تجسدت في

وكؿ مؤسسة  األزمة الصحية التي شيدىا العالـ أجمع والتي انجر عنيا الغمؽ التاـ لممكتبات -
 .تعميمية ممكف تتوفر عمى مصادر لممعمومة

أخرى بسبب  الشأف وصعوبة الحصوؿ عمييا مف منطقةندرة المراجع المتخصصة في ىذا  
 .أزمة التنقؿ والحجر الكمي

وذلؾ  واضحا العامة ىتماـ لممشرع بنظاـ التعاقد في مختمؼ األنظمة القانونية لموظيفةإعد ي
بحيث جرت  التي تعد مف المسائؿ المعقدةو الحياة المينية و الوظيفة ، ألىميتيا البالغة في 

انو يشجع  نظاـ المينة الذي يخضع في االساس لمنطؽ قانوني محدد عمى العادة عمى طرح
المغمقة، خالفا  عمى االستمرارية والديمومة كركائز تقوـ عمييما الوظيفة العمومية ذات البنية

أكثر عممية  لمنظاـ القائـ عمى البنية المفتوحة لموظيفة العمومية الذي تحكمو اعتبارات أخرى
 .لمنافسة في التسييرتشجيع المرونة و ا

 فإذا كانت الوظيفة العمومية ذات البنية المغمقة تتميز بقدر مف السمعة المميورة بالنوعية
والمينية و النزاىة فإف الفقو بات اليوـ يجمع عمى أنيا تعاني مف تحديات جمة بفعؿ التطور 

 ، مف خالؿ ما سبؽ نطرح التساؤؿ التالي :الحاصؿ 

 ؟   في القطاع العاممتقاعدين لم ةالقانونياألطر  ائريكيف نظم المشرع الجز *

 :وتندرج تحت ىذه اإلشكالية األسئمة الفرعية التالية

 ما مفيوـ نظاـ التعاقد؟ -
 باإلدارة أو المؤسسة العمومية؟المتعاقد ما شكؿ العالقة التي تربط  -
 ممتعاقديف؟ل فيـ يتجسد اإلطار القانوني -
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 :المنهج المتبع

لمتعاقد في القطاع العاـ في  القانوني النظاـ دراستنا لمموضوع المتمثؿ في في إطار 
 أساسا عمى المنيج الوصفي الذي إرتأينا أنو األنسب لدراسة الموضوع اعتمدنا التشريع الجزائري

 .الالزمة لذلؾجوانب الدراسة عمى المنيج التحميمي في كذلؾ  محؿ الدراسة معتمديف

 : موضوعتقسيم ال

لمعالجة موضوعنا انتيجنا خطة بحث قواميا فصميف فصؿ أوؿ يتبنى اإلطار المفاىيمي لمعوف 
المتعاقد و عالقتو باإلدارة مجزأ إلى مبحثيف مبحث أوؿ يدرس ماىية العوف المتقاعد مفرع إلى 
مطالب وفروع حسب معمومات المتوفرة ، ومبحث ثاني يدرس عالقة العوف المتعاقد باإلدارة و 

المشرع الجزائري منيا مجزأ أيضا حسب الكـ المعرفي الخاص بو و فصؿ ثاني يتبنى  موقؼ
النظاـ القانوني لمعوف المتعاقد مقسـ إلى مبحثيف ، مبحث أوؿ يتناوؿ النظاـ التأديبي لمعوف 

 المتعاقد. و مبحث ثاني  يتناوؿ كيفية إنياء نشاط العوف المتعاقد .





 











 فصل األولــــــــال
  المتعاقــد للعـــون المفاىيمي االطــار

 بـــــاإلدارة عـــالقتــــــــــو و
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 نظاميف قانونيف أساسييف يحكماف عقد فنجد في الجزائر لعقد العمؿيختمؼ الوضع القانوني 
 فمف جية نجد النظاـ الخاص بعالقات العمؿ الذي يخص القطاع العاـ ،العمؿ محدد المدة
 االقتصادي منو و الخدماتي، و مف جية أخرى يوجد نظاـ قانوني أخر و القطاع الخاص
العمومية الذي كرس عقود العمؿ محددة المدة األساسي العاـ لموظيفة ف يتمثؿ في القانو 

 الدولة قد تستعيف ببعض، مع العمـ أف  القانونية األخرى لمعمؿ تحت عنواف األنظمة
التعاقد وىؤالء األشخاص يطمؽ  األشخاص مف أجؿ إدارة مرافقيا عف طريؽ ما يسمى بنظاـ

 تفاصيؿ أكثر .و مف خالؿ ىذا الفصؿ سنتطرؽ ل عمييـ إسـ األعواف المتعاقدوف ،
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 ماىية العون المتقاعدالمبحث األول: 

 عبارة عف توافؽ إرادتيف أو أكثر عمى إحداث أثرفيو  يعتبر عقد التوظيؼ كباقي العقود 
عمى شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانوف  ا الحتوائوعقد إداريالقانوني ، ويعتبر 
 :الخاص مف أىميا

 طريقة دفع سمطات اإلدارة في تأديب العوف المتعاقد ومجموع القيود المفروضة عميو،1.
 .قد يستقطع منو لمعاش التقاعد بعد انتياء الخدمة ما المقابؿ و

 .الرتباط المتعاقد مع اإلدارة بعمؿ في مرفؽ عاـ2.

 .العمؿ المسند لممتعاقد بالطبيعة اإلدارية في مرفؽ عاـ إداري اؿالتص3.
 أما عف مصطمح التوظيؼ فيعني تولية الوظائؼ العامة أو العمؿ المنتظـ بكيفية معنية ،في
خدمة إحدى السمطات العامة ،وفي إدارة العامميف لو معنياف ،احدىما عاـ ويشمؿ كافة 

 أما المعنى األخر، فخاص ويعني شغؿالخ .. نقؿ العامميف مف تعييف و ترقية و شؤوف
 1. الوظائؼ الخالية سواء بالتعييف او بالترقية

 أما عقد التوظيؼ فيو اتفاؽ بيف اإلدارة و أحد األفراد يتولى بمقتضاه ىذا األخير تحت
مقابؿ  إشرافيا أمر وظيفة عامة معينة يحصؿ منيا عمى عدد مف الحقوؽ أىميا الراتب،

عباء ىذه الوظيفة ومقتضياتيا و تتمتع بموجبو بعدد مف الحقوؽ ال مقابؿ ليا في بأ التزامو
لتتمكف عف طريقيا مف االضطالع بمياميا في تشغيؿ المرافؽ العامة  الخاص، عقود القانوف

في معظـ  العاـ ويعتبر عقد التوظيؼ أىـ العقود اإلدارية التي تبرميا اإلدارة تحقيقا لمصالح
 2.ظؿ سيطرة مبدأ االحترافية شيئا فشيئا عمى نظاـ التشغيؿ و التوظيؼ الدوؿ خاصة في

 ويرى احمد محيو أف اإلدارة تستعمؿ عادة موظفيف حددت وضعيتيـ بقانوف أساسي لموظيفة

                                                           
"نظام التعاقد" أحد متطمبات عصرنة الوظيفة العامة أم أحد أسباب فشل مسارات اإلصالح في القطاع قدودو جميمة ،  - 1
 .141، ص 2015سنة  14مجمة العمـو القانونية واإلدارية ، العدد  ،

2
النظرية العامة لمموظؼ العاـ ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 1ج، ئيافقيا و قضاالموظف العام ، محمد حامد الجمؿ  - 
 . 124ص،  مصر ،
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 العامة ، ولكف يمكنيا أف تستخدـ أعوانا توظفيـ عف طريؽ التعاقد الذي يخضع لمقانوف
ف مع اإلدارة الجزائرية ىـ أعواف عاموف ال يخضعوف ليذا نستنتج أف المتعاقدي اإلداري،
القانوف المدني وال لقانوف العمؿ ، بؿ أعواف عموميوف مؤقتيف ألف عقدىـ مؤقت  ألحكاـ

الجية اإلدارية المختصة ، ويرى األستاذ رميمي " وضعية المتعاقديف القانونية مؤقتة  يوقع مف
ف وظفيف العمومييف ، ألف العقد الذي يربط العوف لمم ةالتنظيميكانت قريبة مف الوضعية  ، وا 
 1" ... يتضمف نظاما قانونيا محددا وموحدا بالنسبة لكافة األعواف باإلدارة

 إذف عقد التوظيؼ في الجزائر عقد إداري أي نظاـ قانوني خاص يختمؼ عف عقد العمؿ

 ف التوظيؼ أي نظاـوالعقد المدني ، وقد أخذت الوظيفة العامة الفرنسية أيضا بيذا النمط م

 2 .التوظيؼ التعاقدي

 المطمب األول: تعريف العون المتعاقد

تعريؼ العوف المتعاقد مف جانبيف أساسييف ىما مف جانب مف خالؿ ىذا المطمب  سنتناوؿ 
 .كفرع ثاني االقتصاديةكفرع اوؿ ثـ تعريفو في المؤسسات  الوظيفة العمومية

 الفرع األول: في الوظيفة العمومية
 جانب مف الفقو العوف المتعاقد بقولو " أف الموظؼ المتعاقد ىو عامؿ عاـ تعاقدي ؼعر 

 يرتبط باإلدارة بعقد إجارة يخوؿ لو المشرع إستثناءا صفة الموظؼ نظرا لمركزه في المرفؽ
 العاـ " ، وأما البعض األخر يرى بأف األشخاص الذيف تمجأ إلييـ اإلدارة بأسموب التعاقد ال

نما   وقد استقر رأي الفقو ماال يرتبطوف معيـ بعقود إجارة ،عىـ يعتبروف موظفيف عمومييف وا 
نما يتـ اعتبارىـ في مركز متوسط  عمى أف العامميف المتعاقديف ليسوا موظفيف عمومييف وا 

الموظؼ ذي المركز الالئحي وعامؿ القانوف الخاص ذي المركز التعاقدي وىذا ما أكده  بيف

                                                           
1
 .15ص ،مرجع سابؽ جميمة،  دوقدو  - 

2
 - ekaterina mélink , les reformes dans la fonction publique , rapport de rechcherche établi et financée par la 

DGAFP, commanditée par le bureau des statistiques , des étude et de l’évaluation , revue de centre d’étude de 

l’emploi , N 57 , aout 2010 , p 9 et suites. 
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لة الفرنسي حيث يرى أف مركز العوف المتعاقد يكوف ذو طبيعة مزدوجة تشمؿ الدو  مجمس
التعاقدي والعنصر الالئحي ، وىذا باعتبار المنازعات الناشئة عف مخالفة العقد  العنصر

القضاء المدني وأما فيما يخص تمؾ الناشئة عف مخالفة الموائح واألنظمة يختص  يختص بيا
 1.اإلداري بيا القضاء

 ذا نستنتج أف األعواف المتعاقديف ىـ الذيف تعيد إلييـ الدولة بأعماؿ تقتضي توفرومف ى
مؤىالت وىذه األعماؿ تكوف بشكؿ نيائي وتكوف في مجاالت محددة حسب التنظيـ المعموؿ 

باإلضافة إلى ىذا فإف فئة األعواف المتعاقدوف ال تتمتع بصفة الموظؼ العاـ كوف  بو،
نما لمبدأ شريعة عقد اإلدارية ال  وضعيتيـ تخضع لمقتضيات قانوف الوظيفة العامة وا 

  2 .بينيـ و بيف اإلدارة التوظيؼ المبـر

 االقتصاديةالفرع الثاني: في المؤسسات 

 اتفاؽ عالقػة العمؿ ىي الرابطة القانونية التي تربط بيف العامؿ والمستخدـ ، والمتولدة عف
ذلؾ  المصػدر وعالقة العمؿ تمثؿ النتيجة ،إاّل أف إرادي يدعى عقد العمؿ وىذا األخير يمثؿ

 ال يعني أف عالقة العمؿ تخضع فقط لعقد العمؿ المبـر بيف العامؿ والمستخدـ ولكف تخضع
زيادة عمى ذلؾ لمنصوص القانونية والتنظيمية التي تنظـ ميداف العمؿ ويعتبر القانوف 

لفردية اإلطار العاـ المنظـ المتضمف عالقات العمؿ ا1990/04/21المؤرخ في  11/90
 3.العمؿ والعماؿ لشؤوف وقضايا

 

 
                                                           

1
 44ص.2002، دار النيضة العربية ، مصر ،  ، حماية الموظف العام إداريامحمد إبراىيـ الدسوقي عمي  - 
2-- . http://contadmin.forumaroc.net/t115-topic: االداري ء القضا ماستر منتدى, الحؽ نظرية -القانوف إلى المدخؿ

 22.30 ، الساعة 2021ماي  28تاريخ الدخوؿ  18/10/2016تاريخ النشر 
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 المطمب الثاني: تعريف الموظف
 بيف الدوؿ أو حتى االجتماعيةو السياسية و  االقتصاديةو تبايف األوضاع  اختالؼإف 

 ، و تأثير ىذه األوضاع عمى مقتضيات سير العمؿ اإلداري يجعؿ عمميةداخؿ الدولة الواحدة
 .اإلداري  وضع تعريؼ عاـ لمموظؼ أمرا صعبا ، و باإلضافة إلى الطبيعة المتطورة لمقانوف

 الفرع األول: المفيوم التشريعي لمموظف
بالعمومية  إف تشريعات الوظيفة العامة رغـ تعددىا وتنوعيا وتعاقبيا لـ تتضمف تعريفا يتسـ

طوائؼ  نصوص تشير إلى بعض والشموؿ و إنما يكتفي المشرع في كثير مف الدوؿ بإصدار
  .الموظفيف أو تحديد مفيوميـ في مجاؿ تطبيقيا و يترؾ مجاؿ تعريفيـ لمفقو و القضاء

 لقد حظي الموظؼ العاـ بإىتماـ المشرع في الجزائر ، غير أنو يجب التذكير أنو قبؿ
ؼ المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية ، كاف الموظ66-133صدور األمر 

المتضمف القانوف األساسي 24/02/1959المؤرخ في 59-244 يخضع ألحكاـ األمر العاـ
المؤرخ في  153-62و ذلؾ بسبب صدور القانوف  العمومييف في فرنسا ، لمموظفيف

ما يتعارض مع السيادة  باستثناءقضى بتمديد العمؿ بالتشريع الفرنسي  الذي1962/12/31
الموظؼ العاـ في الجزائر خالؿ ىذه المرحمة لـ يكف إال المفيوـ مفيـو  و عميو فإف الوطنية

 1.المذكور أعاله59-244الوارد في أحكاـ األمر  الفرنسي لمموظؼ العاـ
 المراحؿ التي مرت بيا الجزائر، ؼباختالبعد ذلؾ تطور مفيوـ الموظؼ العاـ و إختمؼ 

 المتعمقة بالوظيفة العامة ، منياوكاف ذلؾ بمناسبة إصدار النصوص التشريعية أو التنظيمية 
 المتضمف القانوف1966/06/02المؤرخ في 66-133أحكاـ المادة األولى مف األمر 

 األساسي العاـ لموظيفة العمومية التي عرفتو كما يمي": يعتبر موظفيف ، األشخاص المعينوف
عة لمدولة ، في وظيفة دائمة الذيف رسموا في درجة التسمسؿ في اإلدارات المركزية التاب

                                                           
1
 42ص .1991، دار النيضة العربية ، القاىرة ، مصر ، ،  الموظفين نشؤوالوظيفة العامة و إدارة فوزي حبيش ،  - 
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عات المحمية ، و كذلؾ المؤسسات والمصالح الخارجية التابعة ليذه اإلدارات ، و الجما
 1  ." 1966/06/02المؤرخ في  133-66بأمر العمومية حسب كيفيات تحدد  الييئاتو 

 الفرع الثاني: المفيوم الفقيي و القضائي لمموظف العام
 أوال: المفيوم الفقيي لمموظف العام

 فقياء القانوف العاـ ضرورة التمييز و وضع حد فاصؿ بوضوح بيف الموظؼ العاـيرى 
بالمعنى الدقيؽ و مختمؼ فئات أعواف الدولة األخريف، سواء كاف ذلؾ بطريقة دائمة أو 

 قانونية أو فكرية أو مادية بحتة ، و لتحقيؽ و سواء كاف بواسطة أعماؿ مؤقتة أو عرضية،
 2.مفيـو الموظؼ العاـ بدقة ىذه الغاية يجب تحديد

 و مف المفيد اإلشارة إلى صعوبة وضع تعريؼ عاـ جامع مانع تتبناه األنظمة القانونية لكؿ
 و مف شروطاتضالدوؿ ، و إنما يمكف الحديث فقط عف مفيومو ، الف التعريؼ الدقيؽ ي

 بيقاتمواصفات قد تختمؼ مف دولة إلى أخرى ، و ترتبط بالمنظومة القانونية ، بالتط
كؿ دولة ، أما المفيـو فيتضمف الخصائص األساسية المشتركة بيف  ؼاإلدارية و بأعرا

 3 .القانونية لمختمؼ الدوؿ األنظمة

 و قد إستخمص جانب مف الفقو تعريؼ الموظؼ العاـ مف أحكاـ المادة األولى مف القانوف
األشخاص المعينوف في يعتبر موظفيف ، 1966:"األساسي العاـ لموظيفة العمومية لسنة 

 المصالحو  دائمة الذيف رسموا في درجة التسمسؿ في اإلدارات المركزية التابعة لمدولة ، وظيفة
 الخارجية التابعة ليذه اإلدارات ، و الجماعات المحمية ، مستأنسا بما ورد في التشريع ، الفقو

مصر ، بحيث حدد العناصر األساسية التي يجب توافرىا في مف  و القضاء في فرنسا أو في

                                                           
1
، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  مبادئ القانون اإلداري في األموال العامة و الوظيفة العامةمحمود عاطؼ البنا ،  - 

 100-101مصر ،بدوف سنة النشر ، ص .

، د.ـ.ج ،  ، الوظيفة العامة بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و أخالقيات المينةسعيد مقدـ  - 2

 .131 ، ص 2010،الجزائر
3
 -- P. Stainof , le fonctionnaire , bibliothèque de l’institut international de droit public III , librairie , delagrave , 

parisFrance , 1993 , p 25. 
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أساسا في مساىمتو في العمؿ في مرفؽ عاـ تدير الدولة أو  يعتبر موظفا عاما ،و المتمثمة
طريؽ اإلستغالؿ المباشر ، بموجب تعييف مف السمطة  أحد أشخاص القانوف العاـ عف

 1 .المختصة ، مف أجؿ شغؿ وظيفة دائمة

ىذا التعريؼ قد استوفى العناصر األساسية التي تبناىا التشريع ، القضاء والفقو و رغـ أف 
 في كؿ مف فرنسا و مصر ، فقد قصر مفيوـ الموظؼ العاـ عمى مف يشتغؿ بمرفؽ يدار

بأسموب اإلستغالؿ المباشر ، مما يستمـز حتما نفي صفة الموظؼ عمف يشتغؿ وظيفة 
 ب .و التي تدار بغير ىذا األسم بالمرافؽ

 و قد تبنى رأي أخر عناصر التعريؼ األساسية التي وردت في الفقو و القضاء المقارف
المتمثمة في التعييف بصفة دائمة في وظيفة دائمة في مرفؽ عاـ تديره الدولة أو أحد 

 2 .القانوف العاـ ، و اإلدماج في إحدى درجات السمـ اإلداري أشخاص

 القضاء الجزائريثانيا: مفيوم الموظف العام في 
 تناوؿ القضاء اإلداري الجزائري مفيـو الموظؼ العاـ ، حيث اعترفت الغرفة اإلدارية
 بالمحكمة العميا أف العوف المتعاقد الموظؼ بالسفارة يعد موظفا ، يخضع ألحكاـ األمر

اسندت االختصاص التاـ في المنازعات المتعمقة بو إلى المجالس القضائية  و 66-133
 3 .في المسائؿ اإلدارية الفاصمة
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 .23ص .د.ـ.ج ، الجزائر66-133،  النظام التأديبي لمموظف العمومي في الجزائر طبقا لألمرالسعيد بو الشعير ،  -- 

2
، مجمة الفقو و القانوف ، عدد ،  منازعات الوظيفة العامة في ميزان قضاء مجمس الدولة الجزائري،  ؼبوضياعمار  - 

 .5و  4ص 2013أكتوبر ،  12

3
 32،  2014المتضمف القانوف األساسي العاـ لمعامؿ ، ج ر رقـ .2014أوت01المؤرخ في 12-12القانوف رقـ  - 
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 ػالقت الؼىن المتؼاقد باإلدارة و مىقف المشرع الجزائري منها المبحث الثاني8

تربط العوف المتقاعد عالقة وطيدة باإلدارة يسير عمى تنظيميا المشرع الجزائري مف خالؿ 
 الفقو و القضاء .

 العون المتعاقد باإلدارة المطمب األول: موقف الفقو و القضاء من تكييف عالقة
 لقد ظؿ الفقو و القضاء ألمد غير قصير في حيرة مف التكييؼ القانوني الواجب منحو
 ألعواف الدولة مف ذلؾ أنو ثار في فرنسا جدؿ فقيي كبير ، استمر طويال بيف مف رأى أف

 مف رأىالموظؼ تربطو باإلدارة رابطة تعاقدية قانونية مف روابط القانوف الخاص ، و بيف 
ي النياية عمى المركز التنظيمي بأنيا عالقة تعاقدية مف عقود القانوف العاـ ليستقر ف

ليذه العالقة. و ألىمية ىذا التطور في تكييؼ عالقة الموظؼ باإلدارة ، نحاوؿ  القانونيو 
 :فيما يمي التعرض إليو

 

 الفرع األول: موقف الفقو من تكييف العالقة بين الموظف و اإلدارة
طبيعة  إف طبيعة ىذه العالقات كانت محؿ جدؿ حاد بيف الفقياء بسبب غموضيا، و لتحديد

 ىذه العالقة تبنى الكثير مف الفقياء حموال مختمفة بيف مدافع عف الطابع التعاقدي و مؤيد
 و بيف مف بع تعاقدي و تنظيمي في نفس الوقت، و بيف مف يراىا ذات طالطابعيا التنظيمي

 ذات طبيعة إنتقائية يتوقؼ تحديدىا عمى نوع الوظيفة التي يشغميا الموظؼ داخؿ يعتبرىا
 1 .المرفؽ العاـ

 أوال: عالقة تعاقدية يحكميا القانون الخاص
يعود الفضؿ في ظيورىا إلى الفقو والقضاء الفرنسييف في أواخر القرف التاسع عشر ويرى 

عالقة  باإلدارة عالقة تعاقدية قانونية مف أنصار ىذه النظرية بأف العالقة التي تربط الموظؼ
، وىي تستند في مبرراتيا إلى كوف القانوف المدني السائد في ىذه الفترة ىو 2صالقانوف الخا

                                                           
1 -- Gérard timsit , la fonction publique algérienne en 1966 , R.A.S.J.P , septembre 1966 , N 3 , p 563 et suites. 

2
 د.ـ.ج ، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخالقيات المينةسعيد مقدـ ،   -- 

 .41 ، الجزائر، ص
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 الذي كاف مسيطرا عمى موضوعات القانوف اإلداري ، بإعتبار أف العالقة  عالقة مدنية
 . تنطوي عمى إرادة و إتفاؽ كؿ مف الموظؼ واإلدارة

 . -Iعقد الوكالة 
 " ويتجسد ىذا العقد في أف العالقة التي تربط الموظؼ باإلدارة ىي عالقة مدنية وبالتحديد

 عقد وكالة " يتمثؿ في أف الموظؼ يقبؿ بمنصب العمؿ المعيف لو مقابؿ موافقة اإلدارة عمى
 .بالوظيفة وأداء الخدمة المحددة لو ، وأف العمؿ المكمؼ بو عمال قانونيا إلتحاقو

 غير أف العديد مف الفقياء تصدوا ليذا التكييؼ ، بإعتبار أف العقد يشترط إلبرامو
جراء مفاوضات بيف الطرفيف لإلتفاؽ عمى شروط التعاقد ،  إرادتي اإليجاب و القبوؿ ، وا 

ي عالقة الموظؼ بالدولة ، فبمجرد التعييف في منصب اإلشتراطات ال وجود ليا ف وىذه
أثارا ال عالقة ليا مطمقا بالتفاوض ، وال برضا الموظؼ أو بقبولو التعييف ،  العمؿ تترتب

 1 .النظرية وجيء بنظرية أخرى ىي نظرية العقد المدني ولذلؾ ىجرت ىذه
 : نظرية العقد المدني -2

 التي قيمت بصدد تكييؼ عالقة الموظؼ باإلدارة ، وذلؾتعد ىذه النظرية مف أقدـ النظريات 
قبؿ أف تتبمور نظرية القانوف اإلداري ومفادىا أف ىناؾ تقابؿ في اإلرادة ينتج عنو عالقة 

 contrat deبيف كؿ مف الموظؼ واإلدارة ، تقـو عمى أساس عقد إيجار أشخاص  وظيفية
louage دمات كاف عمميـ ماديا ، أو عمى أساس عقد خ إذاcontrat de service إذا كاف

خدمات معينة لصالح اإلدارة التي يعمؿ ليا ، كما ىو الحاؿ في القطاع  الموظؼ يؤدي
ذا سممنا بيذه النظرية فإف جممة مف النتائج تترتب عمييا طر أوؿ فيأالخاص ك  2:وا 

إعتبار قرار التعييف بمثابة عقد يربط الموظؼ باإلدارة . 
د في عقدىما سببا إللتزاـ كمييمابما ور  رؼكؿ ط إعتبار إلتزاـ. 
مف العقد الذي أبرمو مع اإلدارة وجود الموظؼ في مركز شخصي ذاتي مستمد. 

                                                           
1
 -P. Stainof , le fonctionnaire , bibliothèque de l’institut international de droit public III , librairie , delagrave , 

paris France , 1993 , p 25. 
2
 231ص .1442، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية ، مصر ، ،  القانون اإلداري،ماجد راغب الحمو  - 
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خضوع العقد لممبدأ الشيير : " العقد شريعة المتعاقديف." 
 :غير أف ىذه النظرية لـ يكتب ليا كسابقتيا النجاح وذلؾ لألسباب التالية 

 :الشكمية أ/ من الناحية -
 ال تبـر عقود القانوف الخاص مف الناحية الشكمية لمعقد ، إال بعد التقاء اإليجاب بالقبوؿ في
 مجمس العقد وبعد إجراء مفاوضات ومناقشات لتحديد االلتزامات والحقوؽ المتبادلة بيف
الطرفيف ، في حيف ال نعثر في قرار تعييف الموظؼ عمى ىذه المراحؿ ، فالشروط الخاصة 

الرابطة محددة سمفا في القوانيف والتنظيمات التي تحكـ مثؿ ىذه العالقات الوظيفية دوف  بيذه
يكوف لمموظؼ يد في إنشائيا أو تعديميا أو حتى في مناقشتيا ، وبالتالي فال يمكف  أف

 .قرار التعييف أف يحتج بالعقد إلختفاء الشروط الشكمية فيو لمموظؼ وفؽ
 :يةب/ من الناحية الموضوع -

 " إف عقود القانوف الخاص تخضع كما أسمفنا مف الناحية الموضوعية لمعقد ، لممبدأ الشيير
العقد شريعة المتعاقديف " الذي بمقتضاه ال يخضع المتعاقدوف إال لعقدىما و إف تعديمو أو 

 . تغييرات عميو يتـ بالضرورة بمقتضى موافقة الطرفيف إدخاؿ
 دخاؿ تعديالت عمى مركز الموظؼ العمومي دوف الرجوعفي حيف نجد انو بوسع اإلدارة إ

إلى إرادتو ، وذلؾ استنادا إلى مبدأ "ضرورة حسف سير المرافؽ العامة بانتظاـ واطراد" 
واستنادا إلى ذلؾ ، فاف اإلدارة تممؾ سمطة 1. وتغميب الصالح العاـ عمى الصالح الخاص

حقوؽ وواجبات ، ) وفي غياب ف العمومي ، م تعديؿ النظاـ الذي يخضع لو الموظؼ
 ). األخر ، أي العامؿ رؼالط

 كما أف العقود بمعناىا الكالسيكي تخضع لمبدأ نسبية آثارىا ,بمعنى أنيا ال تتعدى إلى  
,بينما في عالقة العمؿ تنشأ أثارا جديدة تعدؿ مف مركز الموظؼ  غير أصحاب العقد

مع اإلدارة الذيف ليسوا طرفا في العقد بؿ أف تجاه اإلدارة ,وكذلؾ تجاه المتعامميف ا العمومي
يمكنو أف ينفصؿ عف اإلدارة بمحض إرادتو حسب ما ىو الحاؿ بالنسبة لمرابطة  الموظؼ ال

                                                           
1
 22، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية ، مصر ، ص . حقوق وواجبات الموظفالعنزي ،  ؼسعد نوا - 
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تقديـ استقالتو وال يحؽ لو مغادرة منصب عممو إال بعد قبوؿ اإلدارة  العقدية حتى بعد
 1.المحددة لذلؾ الستقالتو أو احتراـ اآلجاؿ

 ذه األفكار التي ترفض في مجمميا اعتبار عالقة الموظؼ باإلدارة تعاقديةواعتبارا لي
 خاصة, نادى الفقو بفكرة أخرى جديدة مؤداىا أف عالقة الموظؼ باإلدارة ىي عالقة تعاقدية

 2. تندرج في نطاؽ القانوف الخاص وىي نظرية عقد اإلذعاف
 : نظرية عقد اإلذعان -3

 الموظؼ بالدولة بعقد إذعاف تكوف فيو كافة الشروط متوفرة مفوفقا ليذه النظرية يرتبط 
 . أىمية الطرفيف و تطابؽ في إرادتيما وتحديد مسبؽ لمحقوؽ و االلتزامات المتبادلة بينيما

 وفي ىذه الحالة فاف اإلدارة تتمثؿ فقط في حرية المترشح في االنتساب إلى النظاـ القانوني
نضماـ إليو يعد بمثابة قبوؿ مف جانبو يمكنو مف تولية لموظيفة العمومية ، وبمجرد اال

عمؿ في الوظيفة العمومية , و الخضوع عندئذ لألنظمة القانونية التي تضعيا الدولة  منصب
والتي بإمكانيا أف تحدد حقوؽ وواجبات الموظفيف و تعديميا إذا اقتضت ضرورة  مسبقا ،
 3.المصمحة

 ف الذي لقيتو ىذه النظرية السيما في الدوؿو بالرغـ مف التأثير والصدى الكبيري
 األنجموساكسونية  بإعتبارىا األصؿ العاـ ، إال أنيا لـ تصمد ىي األخرى اتجاه اإلنتقادات

أعدائيا مف طر الفقياء الفرنسييف ، ايف تعرضت إلنتقادات شديدة  ؼالموجية ليا مف طر 
 : ذلؾ مف
 عقد اإلذعاف ، التي تعتبرىا بمثابة قانوف أوأف أغمبية الفقو تنكر صفة العقد عمى نظرية 

تمنح  نظاـ يرتب مراكز قانونية أو نظامية ، بإعتبار أف الوظائؼ العمومية ال تعتبر خدمة

                                                           
1
 -P/ Renault marie hélèn , histoire de la fonction publique , edition ellipses , paris cedex 15 , 2003 , p 53 

2
 ، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية ، مبادئ القانون اإلداريمحمد رفعت عبد الوىاب و حسيف عثماف محمد ،  - 

 .243،ص 2001مصر،

 1983، دار الفكر لمنشر و التوزيع ، عماف ، األردف ، ،  النظام القانوني لمجزاء التأديبيالقادر الشيخمي ،  عبد3
  132ص
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نما ىي مراكز قانونية وتنظيمية تضع عمى عاتؽ  بشروط متساوية لكؿ األفراد المترشحيف ، وا 
مياميـ عمى  لمرافؽ التي يمارسوفشاغمييا حقوقا وواجبات قانونية تسيرىـ كما تسير ا

 .مستواىا
كما أف عقود اإلذعاف ليست كميا مف النظاـ العاـ ، إذ ال يترتب عمى مخالفتيا البطالف 

 1 . المطمؽ

 ثانيا: العالقة رابطة عقدية يحكميا القانون العام
 تربط الموظؼراجت ىذه النظرية تحت تأثير النظريات األلمانية ، ومؤداىا أف العالقة التي 

 الدولة واستنادا إلى ذلؾ رؼلقانوف العاـ قابمة لمتعديؿ مف طباإلدارة عالقة عقدية مف عقود ا
 يكوف لإلدارة الحؽ في التنصؿ مف مبدأ العقد شريعة المتعاقديف باعتبار أف الدولة تتمتع

 2. بسمطات واسعة في مواجية المتعاقد معيا
 كاف تصنيفو الميني فيو يخضع لمقوانيف و األنظمةإف المركز القانوني لمموظؼ ميما 

المفعوؿ بدء بكيفيات انتقائو وتعيينو و تسيير مساره الميني. ولذلؾ فإف ىذه المراكز  السارية
 . تدخؿ عمييا تعديالت و تنقيحات في أي وقت في إطار ما يسمح بو القانوف يمكف أف

و   را مف قبؿ مجمس الدولة الفرنسيففكرة تكييؼ عالقة الموظؼ باإلدارة لقيت صدى كبي
فقد ظؿ الفقو في  ،ما أثيرت بصدد التعرض لمدى مشروعية إضراب أعواف الدولة كثيرا

اإلضراب، مستندا في  فرنسا متمسكا لوقت طويؿ برفضو ألعواف الدولة الحؽ في ممارسة
اليرمي وذلؾ حتى بعد  ذلؾ لفكرة ضرورة احتراـ مبدأ استمرارية المرفؽ العاـ و مبدأ التسمسؿ

                                                           
1
 مختار عنابة ، جامعة باجي ، أطروحة دكتورا الحقوق المالية لمموظف في الجزائرحميد شاوش ،  - 
 11.ص2011/2012،

2
شيادة الماستر في القانوف  ، مذكرة لنيؿالنظام التعاقدي وتطبيقاتو في نظافة الوظيفة العمومية في الجزائرروبي محمد، - 

 .14-13ص2018، 2017،كمية الحقوؽ محمد بوضياؼ المسيمة 
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لمعماؿ األجراء في  الذي كرس حؽ ممارسة اإلضراب 1884مارس 21 صدور قانوف 
 1.الخاص القطاع

 بخصوص قضية 1992جانفي 13و في قرار المجمس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 
 دعـ boisson et autresالنقابة الوطنية ألعواف الضرائب غير المباشر، المعروفة بقضية 

 األستاذ موريس ىوريو الموقؼ الفقيي الرافض لمنح الموظفيف حؽ ممارسة اإلضراب ألف
 مضر بمبدأ حسف سير المرافؽ العمومية بانتظاـ و اطراد و سبب ؼاإلضراب في نظره تصر 

 استمراريتيا و مصدر إضرار بالحيوية الالزمة لممجتمع، كما أف السماح بممارسة لشؿ ؼكا
 2 .طبقات في صمب نظاـ التسمسؿ اإلدارياإلضراب يثير صراع ال

 إلى القوؿ بأف اإلضراب و المرفؽ العاـ Gaston jézeوفي نفس السياؽ يذىب األستاذ 
فاإلضراب ىو الفعؿ المرتبط بسير المرفؽ العاـ ، antinomique فكرتاف متناقضتاف 

 .استجابة احتياجات النفع العاـ لممصالح الخاصة لألفراد بمعنى
 عف البياف أف ىذه الحجج و ميما كانت موضوعيتو، فإف المصالح الخاصة لألفراد وغني'

 3 .ال ينبغي أف تعمو عف النفع العاـ الممثؿ في المرفؽ العاـ
 و نظرا لقصور نظرية العقد المدني بمختمؼ صوره لتفسير العالقة التي تربط الموظؼ

 تكييؼ ىذه العالقة لتتالءـ و تنسجـ معباإلدارة ، أتجو الفقو مستأنسا بموقؼ القضاء ، إلى 
طبيعة المرافؽ العامة و مقتضيات سيرىا ، فإعتبر أف العالقة بيف الموظؼ و اإلدارة ىي 

 .تعاقدية يحكميا القانوف العاـ عالقة
 تقـو العالقة بيف الموظؼ و اإلدارة حسب أصحاب ىذه النظرية عمى أساس عالقة عقد

 الطبيعة التنظيمية في نفس الوقت ، بحيث تتداخؿ ىاتافيمزج بيف الطبيعة العقدية و 

                                                           
1
الحقوؽ والعمـو السياسية،  لنيؿ شيادة الماستر، كمية، مذكرة نظام التعاقد في الوظيفة العموميةعماري عبد العزيز، - 

 .56.55،ص2014،2013جامعة قاصدي مرباح ورقمة،
2
 -bischoffe , qu’est-ce qu’un fonctionnaire ? fonnction publique et contrat , sirey , paris , France , 1927 , p 77. 

3
 -bischoffe , op , cit , p 187 et 188. 
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غير المستقمتاف عف بعضيما و تتشابكاف لتكويف وضعية مختمطة تختمؼ  الطبيعتاف
  1 .إداري إلى عقد مف عقود الوظيفة العامة أو مف عقود القانوف العاـ تسيميتيا مف عقد

 أوالىما في ارتباط الموظؼ باإلدارةو ترتكز النظرية عمى دعامتيف أساسيتيف ، تتمثؿ    
وتبريرا  ،بموجب عالقة ذات طبيعة عقدية ، و ثانيا اعتبار أف العقد لو خصائص مميزة

عقدية ، يرى  لمدعامة األولى المتمثمة في إعتبار الموظؼ مرتبطا باإلدارة بموجب عالقة
 .الموضوع  حيثالمدافعوف عف النظرية أف قرار تعييف الموظؼ ال يختمؼ عف العقد مف 

 ، االستقالةو يظير تطابؽ اإلرادتيف عند التعييف ، و يمكف أف يبرز مرة أخرى في حالة 
 عمى أساس أنو ال يوجد نص يمـز المواطنيف أف يكونوا موظفيف ، كما ال يوجد نص يجبر
 اإلدارة عمى قبوؿ الشخص الذي ترشح لموظيفة ، و إنما ليا أف تختار المترشح المناسب في

 مف حقوقا و واجباتضو أخيرا فإف قرار التعييف يت . دود النصوص التنظيمية المعدة سمفاح
 الطرفيف ، فيمتـز الموظؼ بأداء واجباتو كاممة و إحتراـ أوامر رؤسائو ، و تمتـز اإلدارة في

الذي يمكف أف ر ة أو التشييالمقابؿ بتوفير راتب الموظؼ و ضماف حمايتو مف اإلىان
  2 .لو يتعرض

 أما مف حيث الشكؿ فيرى أصحاب النظرية أنو ال يشترط شكؿ العقد ، بحيث يعتبر
المعنية  ؼادر باإلرادة المنفردة لإلدارة عقدا متى كاف ناتجا عف إتفاؽ بيف األطراصالقرار ال

ماداـ ىناؾ إتفاؽ ضمني ، و يمكف أف  ؼكما ال يشترط وجود إتفاؽ صريح بيف األطرا بو،
 3 .األخر ؼالطر  اعتراضبناءا عمى اإلرادة المنفردة ألحد الطرفيف شريطة عدـ العقد  يتشكؿ

 و يستمر الطابع التعاقدي بيف اإلدارة و الموظؼ أثناء ممارسة الوظيفة ، بحيث يحتفظ
 العمؿ غير مناسبة أو ؼبمحض إرادتو إذا أصبحت ظرو  استقالتوىذا األخير بإمكانية تقديـ 

                                                           
1
في العمـو السياسية،  ماجستر في القانوف، كمية الحقوؽ ،مذكرة النظام التعاقدي في الوظيفة العموميةفغوؿ محفوظ،  - 

 .63،ص. 2017/ 2018جامعة الجزائر ،

2
 .06ص  المرجع السابق،فغوؿ محفوظ ،  - 

3
الحقوؽ، كمية الحقوؽ  ماستر في، مذكرة لنيؿ شيادة ضوابط الوظيفة العمومية في التشريع الجزائريباكرية محمد،  - 

 .36ص. 2017-2016والعمـو السياسية، جامعة زياف عاشور الجمفة، الجزائر، 
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 لإلدارة أف ترفضيا إذا قدرت ضرورة بقائو في الوظيفة ، لكف القاعدةألسباب شخصية ، و 
  .ألسباب ال تضر بحسف سير المرفؽ استقالتوالعامة أنيا تعطي موافقتيا كمما رأت أنو قدـ 

خصائص  الدعامة الثانية التي تعتبر أف العقد الذي يربط الموظؼ باإلدارة لو صو صأما بخ
طبيعة  لنظرية العقدية أف خصوصية ىذا العقد تكمف فيمميزة ، فيرى المدافعوف عف ا

المقدمة  اإللتزامات المفترضة مف قبؿ الدولة ، فمف جية ، يمكف لإلدارة أف تقمؿ مف المزايا
العقد عمى  دوف أف يكوف لو حؽ فسخر خرى يمكنيا تكميفو بإلتزامات أكثو مف جية ألمموظؼ 

 1 .حساب اإلدارة

مرافعتو  بمناسبة winkellوقد أشار الى ىذه الخصوصيات بدقة محافظ الدولة في قضية 
 الريب أف األمر يختمؼ عف عقد العمؿ الذي"ضد حؽ الموظؼ في ممارسة اإلضراب :
 ؼما يجري في القانوف الخاص فإف األطرا ؼيخضع لقواعد القانوف الخاص ، وعمى خال

بمحض إرادتيا بنود العقد المختمفة بغية ضماف السير  ، إلف الدولة تضع 2"متساويف ليسوا
لممرافؽ العاـ ، فتحدىا بمفردىا دوف مناقشة مف المترشحيف لموظيفة و دوف موافقتيـ  الحسف
اإللتزامات التي تقع عاى عاتؽ كؿ موظؼ ، و تحدد المزايا التي تعتر ليـ بيا  المسبقة

التي  لمنح و العالوات .....العقوبات التأديبيةشروط و كيفيات اإلستفادة مف ا ،،قيمة الراتب
تكفي بتحديد  اجراءات توقيعيا و ضمانات حمايتيـ مف التعسؼ .فاالدارة ال توقع عمييـ و
 3 .بمفردىا، لكنيا تحتفظ بحؽ تعديميا أثناء التنفيذ ىذه الشروط

بمناسبة  اإلدارة حرة في إلغاء الوظائؼ... ، إذف فتطابؽ اإلرادتيف الذي ينشأ و أخيرا تبقى
عقد  قرار التعييف ىو مصدر االلتزامات المتبادلة بيف الموظؼ و االدارة ، و ىو الذي يسمى

و قد انتقدت النظرية و بيف المعارضوف ليا عدـ دقتيا مف جانبيا  الوظيفة العامة
صحابيا قد غالبوا كثيرا في اعتبار قرار التعييف عقدا إداريا و بنوه أف أ الموضوعي ، باعتبار
إرادتي الموظؼ و االدارة ، فإذا كاف تطابؽ اإلرادتيف شرطا جوىريا  عمى أساس تطابؽ

                                                           
1
 - agerrière , traité de la juridiction administrative , 2ème édition t.i , berger levrault , paris , France , 1901 , p 619. 

2
 -bischoffe , op , cit , p 171 

3
 . 31، دار بمقيس، الدار البيضاء الجزائر، صالنظام القانوني الوظيفيفاطمة الزىراء جدو،  - 
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عقدا مالـ ينص صراحة عمى إلتزامات  ؼبمفرده العتبار التصر ي يكف النعقاد العقد ، فإنو ال
عييف الموظؼ اليتضمف تحديد واجباتو و ال يتمتع بو مف حقوؽ ت فقرار 1 الطرفيف المتبادلة ،

ال بقا نصوص تشريعية أو تنظيمية ، و إلتزامات الطرفيف تحددىا مس في مواجية اإلدارة ، ألف
ليا ، مما يستدعي نفي صفة العقد عف قرار التعييف نظرا لغياب  يعتبر قرار التعييف مصدر
 2 . ىذا العنصر الجوىري عنو

 تستقر بالضرورة عمى الوضع الذي كانت عميو عند إلى أف وضعية الموظؼ الإضافة 
إصدار قرار تعيينو ، فبحكـ أف عالقتو باإلدارة منظمة بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية 

فيمكف تعديميا عف طريؽ نفس النصوص لمصمحتو أو عمى حسابو ، دوف أف يكوف لو  ،
 2. القة عقديةالمطالبة بحقوؽ مكتسبة ناتجة عف ع حؽ

ري ااإلد و ينتقد المعارضوف لمنظرية العقدية قصور جانبيا الشكمي ، ألف األصؿ في العقد
 أنو يتطمب دائما إجراء شكميا كالتصديؽ أو المداومة ، و عدـ اشتراط اتفاؽ صريح بيف

 و بناء العقد عمى مجرد اتفاؽ ضمني ال يؤدي إلى اي نتيجة ، و ىو خياؿ يجب ؼاألطرا
 3 .تخميص القانوف منو نيائيا ألنو غير مفيد و خطير

لـ  فإنياو فضال عف االنتقادات الموجية ضد النظرية العقدية مف حيث الشكؿ و الموضوع ،
إصدار  تحظى بتأييد المشرع الذي قدـ حججا حاسمة تساىـ في دحضيا ، و ذلؾ بمناسبة

 . موظؼ باإلدارةنصوص تشريعية تبيف بوضوح طبيعة العالقة التي تربط ال
 و يعتبر نظاـ الوظيفة العامة في الواليات المتحدة األمريكية مثاال حيا لمنظرية التعاقدية
في العصر الحالي ، بحيث تقـو عمى أساس عالقة تعاقدية ، تمجأ االدارة بوجبيا إلى إبراـ 

التعتبر خدمة و ىي 4 .مع األفراد بنفس الشوط و االجراءات التي تجري بيف الخواص عقود

                                                           
1
 . 06ص4991،د.م.ج،الجزائر،النظام القانىني لؼالقاث الؼمل في التشريغ الجزائريأحميةسليمان،- 

2
 -ekaterina mélink , les reformes dans la fonction publique , rapport de rechcherche établi et financée par la 

DGAFP , commanditée par le bureau des statistiques , des étude et de l’évaluation , revue de centre d’étude de 

l’emploi , N 57 , aout 2010 , p 9 et suites 
3
 -P. Stainof , le fonctionnaire , bibliothèque de l’institut international de droit public III , librairie , delagrave , 

parisFrance , 1993 , p 25. 
4
 .10 ص1983، المطبعة الجديدة ، دمشؽ ، سوريا ، ،  الوظيفة العامة في دول عالمنا المعاصرعبد اهلل طمبة ،  - 
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األوروبي ، و لكنيا عمؿ  تتميز بالثبات و االستقرار كما ىو الشأف في النظاـ عامة و ال
البقاء في عمميـ أكثر  يتميز بالتأقيت الذي يترتب عنو عدـ االستقرار ، فال يحؽ لموظفيف

بحجة أف الخسارة  الذي يقر ذلؾ ، 1820ات تطبيقا ألحكاـ القانوف الصادرمف أربع سنو 
تحققيا الخبرة  التي تنتج مف البقاء في الوظيفة العامة فترات زمنية طويمة تفوؽ المزايا التي

 1  .المكتسبة مف الممارسة المستمرة لموظيفة
 و تبعا لذلؾ ، فال توجد مبادئ عامة مف حيث الفقو ، و ال يوجد قانوف عاـ موحد يحكـ

 المتفرقة التي تسري عمى شؤوف الوظائؼ العامة ، و لكف توجد مجموعة نصوص تنظيمية
و اليختمؼ األمر كثيرا عف نظاـ الوظيفة العامة في بريطانيا ، حيث يسيطر ،  الموظفيف

 2.التعاقد في تقمد الوظائؼ نظاـ
 الفرع الثاني: موقف القضاء من تكييف العالقة بين الموظف و اإلدارة

 المنع، مف ذلؾ أف مجمس الدولةكاف القضاء صارما تجاه الموظفيف الذيف يتجاىموف ىذا 
الفرنسي، اعتبر قياـ األعواف المكمفيف بالخدمة العامة باإلضراب في أي شكؿ مف األشكاؿ ، 

يعد مجرد خطأ فردي فقط ، ولكنيـ يضعوف أنفسيـ بتصرفيـ الجماعي خارج تطبيؽ  ال
كؿ واحد منيـ األنظمة الموضوعة بيد ضماف ممارسة الحقوؽ المترتبة بالنسبة ل القوانيف و
 winckelالقانوف العاـ الذي يربطيـ باإلدارة كما حدث في قضية السيد وينكؿ  عف عقد

 أضربوا عف العمؿ في مرفؽ البريد و المواصالت الفرنسية، كمفيـ العزؿ جماعتو الذيفو 
و إلى  abandon de posteاستنادا إلى فكرة التخمي عف المنصب 1909 مايو10بتاريخ 

 3. اإلضراب الذي يعتبر عمال كافيا إلنياء عالقة العمؿ بإرادة منفردة عدـ مشروعية
باإلدارة  و ىو السند و التبرير الذيف رفضيما الدفاع بدعوى أف العالقة التي تربط الموظؼ
معتبرا  ليست عقدية و إنما ىي تنظيمية قانونية ال تسمح لإلدارة بعزؿ المضربيف عف العمؿ

 1905أبريؿ 22مف قانوف  65أف قرار العزؿ مخالفا ألحكاـ القانوف والسيما المادة 
                                                           

1
 -- Gérard CONAC, la fonction publique aux états unis, Armand Colin, paris, France , 1985.p.15 

 .11 ،10 ، ص، ص مرجع سابقأ/د سعيد مقدـ ،  -- 2
3
 -http://contadmin.forumaroc.net/t115-topic مرجعسابق 
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 المتضمف قانوف اإلجراءات التأديبية التي تشرط ضرورة تمكيف أي موظؼ معرض لمتأديب
والسيما العزؿ، مف االطالع عمى ممفو التأديبي قبؿ إحالتو عمى المجمس التأديبي و قبؿ 

 *1.إللغاء ىذا اإلجراء لعدـ مشروعيتومو، وىو في رأي الدفاع سبب كاعم مف منصب عزلو
 وعند تعرض مجمس الدولة الفرنسي لتكييؼ العالقة التي تربط الموظؼ باإلدارة، أكد
خالصة مداولتو بما ال يدع الشؾ بأف أعواف الدولة ال يخضعوف بشأف حؽ ممارسة 

لقطاع الخاص ، فيـ بالتالي يخضعوف إلى نفس األحكاـ التي يخضع ليا عماؿ ا اإلضراب
يعد سببا كافيا إلنياء عالقة العمؿ  باإلضرابالقانوف العاـ ، وبالتالي فإف قياميـ  إلى قاضي
 2. اإلدارة ، ألف اإلضراب يعطؿ مف سير المرفؽ العاـ بإنتظاـ و إطراد بينيـ وبيف

 مف القانوف21مف أحكاـ المادة  فالقضاء يجيز في النياية معاقبة المعنييف دوف اإلستفادة
 المتعمؽ بالضمانات المقررة لمموظفيف موضوع التأديب ومنيا 1905أبريؿ22المؤرخ في 

 .تبميغ الممؼ التأديبي
 المطمب الثاني: موقف المشرع من تكييف العالقة بين الموظف و اإلدارة

سنتناوؿ مف خالؿ اآلتي موقؼ المشرع الجزائري مف عالقة المتعاقديف باإلدارة و كيفية 
 تكييؼ تمؾ العالقة .

 الفرع األول: موقف المشرع الجزائري من عالقة العون المتعاقد باإلدارة
 المتضمف القانوف األساسي لموظيفة العمومية 03-06سألة التعاقد الواردة باألمر رقـم

 في الفصؿ الرابع تحت عنواف "أنظمة أخرى لمعمؿ" ، نالحظ أف المشرع الجزائري إستعمؿ
مصطمح العمؿ بدؿ مصطمح الوظيفة المستعمؿ في بقية المواد حتى أنو ذىب إلى ابعد مف 

ربما ألنو يرى  03-06مف األمر ،  19حيف إستعمؿ مصطمح ) نشاطات ( في المادة  ذلؾ
الفئة ال ترقى إلى مستوى مفيـو العمؿ لخصوصياتو البشرية ، وبيذا الموكمة ليذه  أف المياـ

                                                           
1
 -C.E , 07 aout 1909 , affaire winkel , cité in maurice hauriou , la jurispridence administrative de 1892 à 1929 

T.3 , recueil sirey , paris , France , 1931 , p 155 et 165. 
2
 -p. stainof , le fonctionnaire , op , cit , p 347. 
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مبدأ العقد شريعة المتعاقديف ، ولكف بما أف اإلدارة طرفا بالعقد فيذا يجعمو عقد  يكوف النص
 1.يكوف أقرب إلى العالقة التنظيمية منو إلى العقد إذعاف وبيذا

 فة العامة بفعؿ تأثيرات إقتصاد السوؽإذا تـ اإلعتماد عمى مبدأ سمطاف اإلرادة في الوظي
ذا حممنا  والتطور الحاصؿ في المجاؿ العممي والتكنولوجي ، السياسي واإلقتصادي ، وا 

 2:يمي نستنتج ما -أنظمة قانونية أخرى –الذي جاء بو المشرع في الفصؿ الرابع  العنواف
بيف النظاـ المبني عمى العبارة جاءت في صيغة الجمع مما يوحي إلى وجود إنفصاؿ 

 .التعاقد والنظاـ المبني عمى ديمومة الوظيفة
العبارة توحي أيضا إلى إحتماؿ وجود عدة أنظمة قانونية لمعمؿ موازاة مع عالقة 

عالقات  التوظيؼ والترسيـ في المناصب أي بمفيـو أخر ترؾ المشرع تنظيـ أنواع أخرى مف
المدة وغير  طاء نمطيف لعقد العمؿ ىو محددالعمؿ دوف تحديد شكمو ، مختصرا في إع

المشرع في إصدار  محدد المدة ، بالتوقيت الكامؿ وبالتوقيت الجزئي ، قد يرجع إلى نية
داخؿ إطار منظومة الوظيفة  قوانيف أو نصوص أخرى مستقبال لتنظيـ عالقات عمؿ أخرى

 .العمومية
 األساسي لموظيفة العمومية مف القانوف14الصيغة التي جاء بيا المشرع في المادة 

 جاءت بشكؿ غير دقيؽ وغير شامؿ لمحاالت التي تبرر المجوء إلى إبراـ عقود عمؿ
 محددة المدة أو غير محددة المدة فيي تشير إلى النشاطات التي تبرر نظاـ التعاقد مثؿ
 نشاطات الخدمات في المؤسسات و اإلدارات العمومية ، مع العمـ أف كؿ الييئات

 عة لموظيفة العمومية تعتبر ىيئات خدمات ، فعبارة خدمات تجعؿ مف مبدأ التعاقدالتاب
 في الوظيفة العمومية يتوسع أكثر فأكثر ، بعد أف كاف إستثناء ، وبالتالي فالمشرع أراد
 توسيع نطاؽ مبدأ سمطاف اإلرادة في التعاقد لكف في شكؿ تنظيمي حيث يجعؿ إرادتي

 .ضيقتيف في إختيار أنماط و شروط التعاقد بصفة عامةالمستخدـ والعوف المتعاقد 
                                                           

1
 .57، 56، ص مرجع سابقسعيد مقدـ ، د- 

2
 -bischoffe , qu’est-ce qu’un fonctionnaire ? fonnction publique et contrat , sirey , paris , France , 6660, p 77. 
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  المشار إلييا سابقا ال يمكف إعتبارىا موضوعيا وظيفة عامة ، 19والنشاطات في المادة 
ما  فالمشرع أخضعيا لمتعاقد فقط ، ومنع أصحابيا مف إكتساب صفة الموظؼ العاـ وىذا

 فيف ، رغـ إنتمائيـ لنفس الييئةيخمؽ ال مساواة بيف الفئات المينية ىذه وفئة الموظ
العيب  المستخدمة المتمثمة في المؤسسات واإلدارات العمومية ، فمف الفقياء مف إعتبر ىذا

معالميا بسبب  دستوريا لما كاف التفريؽ قد تـ عمى أساس اإلنتماء إلى فئة إجتماعية تحددت
الجزائري التي تؤكد أف  الدستورمف 32طبيعة العمؿ الذي تمتينو ، وىذا ما يتنافى مع المادة 

التفرقة بينيـ لسبب شخصي أو  كؿ المواطنيف سواسية أماـ القانوف ، وال يمكف التذرع في
فئتيف بنفس الييئة المستخدمة ،  إجتماعي كما في ىذه الحالة ، التفرقة في المعاممة بيف

متعاقد وما يستتبع ذلؾ القانوف ذلؾ بؿ ك يمكف ليذا أف ينتمي إلييا كموظؼ واألخر ال يخولو
أكثر ضمانا و إستقرارا و المرجع في التفرقة  مف حرمانو مف فرصة التمتع بمركز قانوني

 1.المؤسسة ؼاإلعتبار مشاركتيـ الفعمية في تحقيؽ أىدا إعتبارات إجتماعية دوف األخذ بعيف
 الفرع الثاني: موقف المشرع الفرنسي من تكييف العالقة بين الموظف واإلدارة

 المشرع الفرنسي لمموظفيف بحؽ اإلضراب استنادا إلى الفقرة رؼمع مرور الوقت اعت
 التي تنص عمى أف حؽ 1958أكتوبر  04مف ديباجة الدستور الفرنسي الصادر بتاريخ  7

 .اإلضراب يمارس في إطار القوانيف و النصوص التنظيمية التي تحكمو
 اإلضراب مبدأ ذو قوة دستورية ، يمارسوقد قصد المؤسس مف ذلؾ التأكيد عمى أف حؽ 

 وفؽ كيفيات محددة ، كإجراء المصالحة الضرورية بيف الدفاع عف المصالح المينية
 La conciliation التي تعتبر اإلضراب مف بيف وسائميا و حماية المصمحة العامة التي

مثؿ ىذه  مف ؼوقد اعتبر المشرع الفرنسي أف اليد، 2يكوف اإلضراب مضرا بيا يمكف أف
سير المرفؽ العاـ بإنتظاـ و إطراد دوف المساس بالقوة  ستمراريةإالقيود ، ىو ضماف مبدأ 

                                                           
1
 -Estelle Mongbé , simon biausse et autres , la gestion des ressources humaines dans la fontion publique au sein 

de qelques administrations de l’OCDE , étude réalisée pour l’observatoire de l’administration publique , 

université du québec , septembre , 2005 , p 85 et suites 
2
 144إلى . 142مرجع سابؽ ،ص مف  أ/ قدودو جميمة ، - 
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إلتساع اإلحتياجات األساسية لمبالد ، بؿ أنو أجاز عدـ  الدستورية لمبدأ اإلضراب ، و تحقيقا
 1. اإلضراب الترخيص لبعض األعواف ممارسة حؽ

 ي يراعي بصددىا النتائج المالية التي تترتبوىذه القيود ىي مف إختصاص المشرع الذ
 ـ التنفيذ الكمي أو الجزئي لمعمؿعف ممارسة اإلضراب أو عف الغياب عف العمؿ أو عد

 باإلستعانة في ذلؾ بقواعد المحاسبة في مجاؿ تصفية المرتبات المستحقة لممعنييف بعد أداء
 لمرتبطة تارة بكيفيات تحديدألف الخصـ مف المرتب يدخؿ ضمف الصعوبات العممية ا العمؿ

 التوقؼ عف العمؿ أو بحساب مدة اإلضراب واآلثار المترتبة عنو لفترة محددة ليا تأثير عمى
 سير المرفؽ العاـ ، وىي مف المسائؿ الموضوعية التي غالبا ما تطرح عمى قاضي الموضوع

 2.لمبت فييا
 ييؼ عالقة الموظؼ باإلدارةلقد كاف لموقؼ القضاء الفرنسي األثر الكبير في بمورة تك

 بأنيا تنظيمية قانونية بموجبيا أصبح الموظؼ في مركز يستمد حقوقو و واجباتو مباشرة مف
 النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعوؿ في قطاع الوظيفة العمومية ، فقرار التعييف

ما ، ىذا المركز الذي مثال أصبح ينشأ مركزا إداريا وماليا لممستخدـ أي مركزا قانونيا عا
 .تعديمو أو إدخاؿ تغيير عميو كمما اقتضت الضرورة ذلؾ ضرورة المصمحة يمكف

 وقد كاف ليذا اإلجتياد القضائي و الفقيي صدى كبير في التشريع بالنص عمى ذلؾ في
 3 . 1956 مف قانوف الوظيفة العمومية الفرنسية لسنة 05المادة 

 مجال توظيف األعوان عن طريق العقود في المرافقأوال: تأثر المشرع الفرنسي في 
 :العمومية بقضاء بركاني

 تضطمع فكرة المرفؽ العمومي بدور أساسي في تحديد معنى العوف العاـ ، كما يترتب
 عمى التمييز بيف المرفؽ العمومي اإلداري و المرفؽ العمومي الصناعي و التجاري أثار عمى

                                                           
1
 -- David ruzier , les agent des personnes publique et les salaries en droit français , L G D 
J 1961 , p 45 

2
 . 72-70 ص ، سابقمرجع  عبد اهلل طمبة ،- 

3
 .72، ص مرجع سابقد سعيد مقدـ ، /- 
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 .الموظفيف في إطار ىذيف المرفقيف العمومييفالوضعية القانونية لألعواف 
 التي بمورىا القضاء théorie BERKANIالمستخدموف وفقا لنظرية بركاني  فاألعواف

 ىـ أعواف متعاقدوف خاضعوف لمقانوف 1996مارس  25اإلداري في قراره الصادر بتاريخ 
الت ىامة بصدور العاـ في إطار مرفؽ عاـ إداري ، وىو التكييؼ الذي أدخمت عميو تعدي

  ، مؤداه أف العقود المحددة بمدة الذي وضع مبدأ جديدا لمعقود 2005جويمية  26 قانوف
يمكف أف تصبح بعد مضي ىذه المدة ، ووفؽ شروط محددة ، عقودا خاضعة  سنوات،03

واضعا بذلؾ حدا ألربعيف سنة مف الشؾ المتعمؽ CDI.  محددة المدة لمقانوف العاـ غير
 1.العمومي المتعاقد تحديد العوفبمعيار 

 :ثانيا: تحديد األعوان المتعاقدون في إطار القانون العام وفقا لقضاء بركاني
 كاف المعيار 1996مارس  25قبؿ صدور قرار بركاني مف قبؿ محكمة التنازع بتاريخ 

كاف المطبؽ في مجاؿ تحديد العوف العمومي المتعاقد عسيرا جدا ، يكمف في تحديد ما إذا 
يشارؾ مباشرة في تنفيذ خدمة عمومية إدارية ، و ىو ما أدى بالقضاة إلى إصدار  العوف
   .2مذىبية غير الئقة  قرارات

 ثالثا: مدة العقود: مبدأ المدة المحددة و تطور عقود القانون العام لمدد غير محددة
 ( .2002جويمية   20قانون )
 :من حيث المبدأ - 1

الصريح خالفا لممؤقتيف ، فإف األعواف  رمحددة قابمة لمتجديد بالتعبيالمدة ال و نقصد بيا أف
يخضعوف إلى مراسيـ شبو قانونية تحدد  المستخدميف لتنفيذ عمؿ محدد المتعاقديف غير
نظاميـ و بتوظيفيـ ، و بإجازاتيـ و بشروط إستخداميـ و مدة عقدىـ ،  القواعد المتعمقة
فاألشخاص العموميوف بإمكانيـ المجوء إلى توظيؼ األعواف   .تصريحيـ لؾالتأديبي و كذ

التوظيؼ ينبغي أف ، و ذلؾ كوف أسالؾ قادرة عمى ضماف الوظائؼ  في حالة عدـ وجود
                                                           

1
 بد القادر ضد بوشارب عبد القادر قضية بف حجوطي ع 07/04/1967لمحكمة العميا، الغرفة الجزائية، قرار مؤرخ في ا- 

2
 -p. tchao tchung-han , etude sur la définition et la situation juridique de fonctionnaire dans le droit administratif 

français , thèse de doctorat , faculté de droit , univarsité de lyon , 1942 , p 69. 
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 يستجيب إلحتياج دائـ ، و بخدمة بوقت غير كامؿ أو موظفيف يتغيبوف لفترة مؤقتة ،
 1.فالتوظيؼ يكوف لوقت جزئي
 ف المبدأ المطبؽ ، ىو المدة المحددة التي ال يمكف تجديدىاو فيما يتعمؽ بمدة العقد فإ

 بصفة ضمنية ، فال يمكف أف يترتب عف شرط التجديد الضمني سوى إعادة بعث عقد لمدة
 2005جويمية 26مف قانوف 13و 12فالمشرع الفرنسي ، تدخؿ بالنص في المادتيف  محددة.

مدولة ، بإقرار تمديد مدة العقود المحددة المعدؿ لمقانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية ل
 2. سنوات 03إلى فترة أقصاىا  المدة

 مف القانوف األساسي 03مف العنواف  03مف نفس القانوف ، المادة14كما عدلت المادة 
 المتعمؽ بالوظيفة1986مف قانوف جانفي  09و المادة 16العاـ لموظيفة العمومية و المادة 

 الجزائرية . العمومية الصحيةالعمومية لإلدارة 
 :في الوظيفة العمومية CDIاإلستثناءات: اإلكثار من العقود غير المحددة المدة  -2

 إف تواجد العقود غير المحددة المدة في قانوف الوظيفة العمومية ، أصبح أمرا شائعا
  .مف جية أخرى بسبب ، تعدد اإلستثناءات التشريعية مف جية ، و تأثير القانوف اإلتحادي

باإلختيار قبؿ إنقضائيا ، بيف الخضوع  فمنحيـ حؽ اإلختيار خالؿ فترة سنة مف تعيينيـ ،
العاـ المرسـ في إطار عقود العمؿ  لمقانوف األساسي لعوف القانوف الخاص أو لعوف القانوف

 يمارسوف سواء، وظائؼ عمى و كاف المعنيوف بذلؾ األعواف الذيف غير المحددة المدة.
أو وظائؼ مف نفس  المتعمقة بالصيانة و حراسة المصالح اإلداريةC مستوى فئة س 

 3. المستوى المتعمقة بالمصالح اإلدارية و اإلطعاـ
 
 

                                                           
1
 .66-56، ص  مرجع سابقسعيد مقدـ ، د- 

2
 2012 الجزائرلمطباعة و النشر و التوزيع ، ، و، دار ىوم المحدد المدةالنظام القانوني لعقد العمل طربيت سعيد ،  - 

 .54ص

3
 . 68، ص  مرجع سابقسعيد مقدـ ،  - 
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 خالصة الفصل 
متعاقد يفتقد لقسط كبير مف يمكف القوؿ اف العوف المف خالؿ ما قدـ في ىذا الفصؿ و 
أف العالقة بحيث نتيجة احتماؿ انياء عقده مف جانب االدارة  واالستقرار الوظيفي األمف

والء الموظؼ أكثر نحو مف قاـ بالتعاقد معو و ليس  ستجعؿاإلدارة التعاقدية بيف الموظؼ و 
 .العام نحو الوظيفة مما سيضر بيا و بالصالح


 

 



 

 

 
 
 
 
 

 الــــــــفصل الثاني 
 ـــــدالنــــظام القانـــــوني للــــعون المتعاقــــ

 
 
 
 
 
 
 

 



 المتعاقـــــــــد لمــــعون القانـــــوني النــــظام                                     الفصل الثاني:

16 

تستعيف الدولة ببعض األشخاص مف أجؿ إدارة مرافقيا عف طريؽ أسموب التعاقد  
إسـ األعواف المتعاقديف وال يتساووف في المركز مع الموظؼ العاـ حيث يطمؽ عمييـ 

باعتبارىـ يشغموف مناصب غير دائمة بالمقابؿ ليـ الحؽ وفؽ التشريع المعموؿ بو والتنظيـ 
 مقابؿ التزامات نص عمييا القانوف. 

عممو ، سنتناوؿ في ىذا الفصؿ المسار الميني ليؤالء األعواف و النظـ القانونية التي تنظـ 
و ذلؾ مف خالؿ التطرؽ إلى إجراءات التوظيؼ والحقوؽ والوجبات كما نشير إلى كيفية 

  .نياية العقد في العالقة الوظيفية بيف العوف واإلدارة
 
 

 

 

 

 

 

  



 المتعاقـــــــــد لمــــعون القانـــــوني النــــظام                                     الفصل الثاني:

17 

 المسار الميني لممتعاقـــــــــدين :المبحث األول
إف العالقة التي تربط اإلدارة والعوف عالقة تعاقدية وىي عالقة تبنى عمى شروط ينجـ عنيا 

  حقوؽ وواجبات وىذا سنتاولو في المطمب األوؿ المطمب الثاني .
 المطمب األول: شروط توظيف األعوان و إجراءاتو            

مجموعة  العمومية إلى تخضع عممية توظيؼ األعواف المتعاقديف في المؤسسات واإلدارات
 .الموظفيف  مف الشروط واإلجراءات تختمؼ نوعا ما عف الطريقة المعتادة في توظيؼ

 الفرع األول: شروط توظيف األعوان المتعاقدين
لشغؿ الوظيفة دوف  التي يمـز توفرىا فيمف يرشحو موضوعية ضوابط المشرع الجزائري حدد 

مف 75والتعديؿ ونجد المادة رقـ  ال تخضع لمتغير أف يترؾ لجية اإلدارة سمطة تحديدىا حتى
 :لموظيفة العامة نظمت الموضوع كالتالي المنظـ 03-06 األمر رقـ

 : أوال: الجنسية الجزائرية
سالمتيا وأمنيا  كأصؿ عاـ تقتصر الدوؿ المختمفة وظائفيا العامة عمى موطنييا حرصا عمى

بالعودة لممشروع الجزائري  1 ةوظائؼ عام ليا مف جانب مف يشغموفما يتطمب توافر الوالء 
مف يحمؿ الجنسية األصمية وبيف مف  نجده استعمؿ عبارة الجنسية الجزائرية ولـ يميز بيف

المتعمؽ بالوظيفة العامة تشترط عمى  66-133مف االمر رقـ  25اكتسبيا وكانت المادة 
 .األقؿ سنتيف بالنسبة لممكتسب

 و1970ديسمبر  15في المؤرخ  86-70وعف التشريع الذي يحكـ الجنسية فيو األمر رقـ 
ث تـ بموجب تعديؿ حي 2005فبراير 27المؤرخ في 01-05عدؿ بموجب األمر رقـ م

وبناء عمى التعديؿ لـ يعد  المذكور  86-70مف األمر رقـ 4،6،7،8مقتضيات المواد
 مف قبؿ بؿ صار جزائريا جزائري كما كاف سابقاجزائريا أصال فقط مف ينحدر مف أب 

                                                           
1
الحقوؽ، كمية الحقوؽ  ، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في: ضوابط الوظيفة العامة في التشريع الجزائريباكرية محمد - 

 . 18-17،ص 2016/2017الجزائر، والعمـو السياسية، جامعة زياف عاشور، الجمفة
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جزائرية وىذا التعديؿ يدخؿ كما رأينا  ـأاس الدـ مف ولد مف أب جزائري أو باالنتماء عمى أس
   .1في ترقية الحقوؽ السياسية لممرأة

لغير  المذكورة أعاله فانو ال يجوز 75سبؽ وطبقا لعمومية نص المادة رقـووفقا لما  
وىذا بإثبات  الجنسية الجزائرية سواء أكانت أصمية أو مكتسبة تولي الوظائؼ العامةالحائزيف 

الييئات القضائية  رابطة الجنسية الجزائرية مف خالؿ شيادة الجنسية التي تسمـ مف طرؼ
 2 . الجزائرية المختصة وفؽ إجراءات محددة

 ثانيا: شرط السن
تنص  الضرورية لتشغيؿ الوظيفة العامة ، حيثيعتبر شرط السف القانونية مف الشروط  

مف العمر  معظـ التشريعات الخاصة بالوظيفة العامة عمى ضرورة أف يكوف المترشح بالغا
عند تاريخ  سنة 18ب 07/308مف المرسـو الرئاسي رقـ 16سنا معينا حددتو المدة 

ولياتيا ويميز في مسؤ  التوظيؼ عمى األقؿ، تمكف المتعاقد مف تحمؿ تبعات الوظيفة ويدرؾ
 3 . تصرفاتو بيف المصمحة العامة لمدولة والمصمحة الخاصة

 :ثالثا: توفير األىمية البدنية والعقمية
إثبات لياقتو  يقصد بو أف يكوف المتعاقد قادر عمى القياـ بأعباء الوظيفة المقدـ عمييا، ليذا 

الشروط بصفة  العامة عمى ىذاالصحية لتمؾ الوظيفة ليذا نص القانوف المتعمؽ بالوظيفة 
جواف  2المؤرخ في  144-66عامة، بالعودة إلى المنظومة القانونية نجد المرسـو رقـ 

عمى أف أال يعيف في الوظيفة  بخصوص المياقة البدنية لمقبوؿ بالوظيفة العامة ونص1966
 :عامة ما لـ يقدـ لإلدارة

                                                           
1
المتضمف  27/02/2005المؤرخ في  01-05المعدؿ والمتمـ باألمر  1970-12-15المؤرخ في  86-70لقانوف ا - 

 قانوف الجنسية.
 .92، صالمرجع السابقعمار بوضياؼ، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، -2

3
، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في الحقوؽ، كمية الحقوؽ في قطاع الوظيفة العامة توظيف المعاقدينخدوج بمقاسمي، - 

 . 28،ص  2019 -2018والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،
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مف أي  العاـ تثبت خمو المترشحشيادة طبية صادرة عف طبيب أخصائي محمؼ في الطب -
 .مرض أو عاىة تتنافى ومقتضيات الوظيفة

شفائو  شيادة مف طبيب األمراض الصدرية تثبت خمو المترشح مف إصابتو بالسؿ أو-
  .1النيائي منو

 :رابعا: التمتع بالحقوق المدنية وحسن الخمق
انو ال  جمع المشرع التمتع بالحقوؽ المدنية وحسف الخمؽ في شرط واحد،،ومقتضى ذالؾ 

المدنية متوفرة  يمكف أف يعيف الشخص في إحدى الوظائؼ العامة ما لـ يكف متمتع بحقوقو
جنائية تمس الشرؼ  في شانو حسف السيرة ، وىذا يعني انو ال يكوف قد صدر في حقو أحكاـ

ىذا الشرط مف الشروط التي  ف خالؿ صحيفة السوابؽ القضائية، وبعد، وىذا الشرط يثبت م
متعاقد، كما ال يشترط في سوء الخمؽ آو  نص عمييا المشرع مف اجؿ التوظيؼ بصفة عوف

صدرت ضده أحكاـ ماسة وانما يكفي سوء السيرة  السيرة أف يكوف قد وجو لو اتياـ مشيف أو
 2 . لشوائب دوف أف يصؿ األمر لحد اإلدانةبسمعتو ا أف تقـو ضده الشبيات، آو الحؽ

 :خامسا: الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية
المنشور في  2014 اغسطس 09المؤرخ في 06-14عرفت المادة األولى مف القانوف رقـ 

مشاركة المواطنيف في الدفاع  باف الخدمة الوطنية ىي2014لسنة  48الجريدة الرسمية عدد 
 .الوطني
الوطني،  الخدمة الوطنية إجبارية وتدخؿ تحت عنواف األعباء العامة ذات الطابعتعتبر 

ويتـ تحديد الوضعية اتجاه الخدمة  ،شيرا بصفة مستمرة 12وتؤدي بالشكؿ العسكري لمدة 
 :الوطنية عمى النحو التالي

أما أداء الخدمة فعميا ويقدـ الوثيقة الدالة عمى ذالؾ 
االستفادة مف التأجيؿ القانوني يثبت 

                                                           
 .150،ص 1989، 2، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،طمذكرات في الوظيفة العامةمحمد انس قاسـ، - 1
2
 . 29،صالمرجع السابق ،خدوج بمقاسمي- 
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1 .يثبت إعفائو مف الخدمة بموجب وثيقة رسمية 
بإثبات  المتعمقة2008 ماي 6 في ذات السياؽ اصدر رئيس الحكومة تعميمة مؤرخة في 

 اإلدارية بقوليا الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بصفة مسبقة لمتوظيؼ وتسميـ بعض الوثائؽ
سنة  20البالغيف مف  لمعمؿ أو الوثيقة إدارية مف الشباب "غير انو يجب عمى كؿ طالب

  2" .فأكثر أف يثبت وضعيتو القانونية إزاء الخدمة الوطنية
 الفرع الثاني: إجراءات توظيف األعوان المتعاقدين

ءات توظيؼ ار واج الخاص باألعواف المتعاقديف كيفية 308-07تبني المرسـو الرئاسي رقـ 
حسب الحالة عف  منو بحيث يتـ توظيؼ المتعاقديف 8المتعاقديف مف خالؿ المادة رقـ 

 :طريؽ
بموجب عقد  االنتقاء بناء عمى دراسة الممؼ فيما يخص مناصب الشغؿ المطموب شغميا - 

 .محدد المدة
محدد  االختبار الميني فيما يخص مناصب الشغؿ المطموب شغميا بموجب عقد غير -
 3.المدة

 :أوال: االنتقـــــــــــــــــاء
أساس  تبعا لطبيعة عممية التوظيؼ التي تتـ بطريقة تنظيمية فإف االنتقاء الذي يتـ عمى

المتخصصة لجعؿ  دراسة الممفات مف طرؼ ممثميف اثنيف مؤىميف، عمى السمطة اإلدارية
 .مرتبطة بالممفات اإلدارية صالحيات المستخدـ أو ممثميو في إختيار المتعاقديف لمدة محددة

 : إعداد قرار أو مقرر فتح التوظيف عن طريق االنتقاء

                                                           
، 48، المتعمؽ بالخدمة الوطنية ،الجريدة الرسمية ،عدد 2014أغسطس  9المؤرخ في  06-14مف قانوف  01المادة - 1

 . 2014سنة 
2
لمتعمقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة ا 02المعدلة لتعميمة رقـ  2008ماي  6المؤرخة في  6تعميمة رئيس الحكومة رقـ  - 

 بصيغة مسبقة لمتوظيؼ .الوطنية 
 المنظـ بكيفيات توظيؼ األعواف المتعاقديف. 308-07المرسـو الرئاسي رقـ - 3
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طرؼ  والذي تعده الييئة المستخدمة وفؽ المناصب المالية الممنوحة وبعد المصادقة مف
 1:المتفشيات المحمية أو المركزية لموظيفة العمومية والذي يوضح عمى الخصوص

 بعنواف السنة المقصودةعدد المنصب المالية المفتوحة  -
 .منصب أو مناصب العمؿ المراد شغميا -
 .طبيعة التأىيؿ المطموبة -
 عنواف وأجاؿ إيداع ممفات الترشح -
 مكاف التعييف -

لممصالح المركزية  تبمغ نسخة مف القرار أو المقرر في ثمانية أياـ  ابتداء مف تاريخ توقيعو
رأي المطابقة إزاءىا في  التي يجب عمييا أبداء أو المحمية لموظيفة العمومية حسب الحالة

 2أياـ .أجؿ ال يتجاوز عشرة 
عمى  يجب إشيار قرار أو مقرر فتح التوظيؼ في شكؿ إعالف توظيؼ لمدة عشريف يوـ

ومقررات اإلدارة المعنية،  مستوى الوكالة الوالئية لمتشغيؿ والوكالة المحمية لمتشغيؿ المختصة
اإلدارة المعنية تسجؿ فيو  مؤثر عميو ومرقـ مف طرؼ السمطةومف ثـ يعد سجؿ خاص 

األخيرة يجب أف تشتمؿ عمى  ممفات الترشح حسب الترتيب التسمسمي الستقباؿ الممفات ىذه
 3 :الوثائؽ التالية

 طمب خطي  -
 نسخة مصادؽ عمييا لإلجازة أو المستوى الدراسي أو التكويف  -
 عند االقتضاءشيادة عمؿ تثبت الخبرة المينية   -
 سارية الصالحية(  03مستخرج مف صحيفة السوابؽ العدلية القضائية )وثيقة   -
  .شيادة طبية تثبت تأىيؿ المترشح لشغؿ منصب العمؿ المقصود  -

                                                           

1
 . 25ىنوني عمار، لمنظاـ القانوني لمتعاقد، ص- 

2
 -http:// pmbuniv soida. Dz ،18/05/2021، 20:24  

3
الذي يحدد تشكيؿ الممؼ اإلداري وكيفية  07/04/2008القرار الصادر عف المدير العاـ لموظيفة العمومية المؤرخ في - 

 .توظيؼ األعواف المتعاقديف
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 :دراسة الممفات-
ممثميف  02يتـ إيداع الممفات اإلدارية لدى الييئات المستخدمة بشكؿ ىاتو األخيرة لجنة مف

نيائيا حسب  الممفات تدوف أشغاؿ المجنة مف محضر انتقاء المترشحيف المقبوليفلدراسة 
 .درجة االستحقاؽ وفي حدود المناصب المالية المطموبة شغميا

حسب الحالة  يبمغ المحضر لممصادقة عميو لممصالح المركزية أو المحمية لموظيفة العمومية
عميو المؤرخ قانونا  عالف التوظيؼ المؤشرأياـ ابتداء مف تاريخ توقيعو مرفقا بإ 08مف أجؿ 

 1 .المختصة مف طرؼ الوكالة الوالئية لمتشغيؿ والوكالة المحمية لمتشغيؿ
 :ثانيا: االختبار الميني

الميني  إف توظيؼ األعواف المتعاقديف لفترة غير محددة المدة يتـ عف طريؽ االختبار
المرشحيف لمتعاقد  جدا في اختيارلمؤسسات وبالتالي تكوف صالحيات المستخدـ محدودة 

 2. الخدمة لمدة غير محددة بوجوب تبرير العقد بطبيعة النشاطات أو ضرورات
توظيؼ األعواف  عمى أف يتـ 308-07مف المرسـو الرئاسي رقـ 16ولقد نصت المادة رقـ 

مف القرار المؤرخ 10المادة  المتعاقديف لفترة غير محددة عف طريؽ االمتحاف الميني وأسندت
العامة ىذه االختبارات إلى مراكز  الصادر عف المديرية العامة لموظيفة 07/04/2008

رخصة السياقة المعينيف مف طرؼ  كما أسندت إلى ممتحنيف 3التكويف الميني و التمييف،
 لمتوظيؼ في مناصب سائقي السيارات مدير النقؿ لموالية المعنية إلجراء االختبارات المينية

السابقة مف مقرر فتح التوظيؼ عف طريؽ االختبار  وتخضع االختبارات إلى نفس اإلجراءات
المرشحيف ىذه األخيرة نرسميا إلى مؤسسات التكويف الميني التي  الميني وسجؿ تقييد ممفات

 4. أساس أنيا مركز امتحاف تبـر معيا اتفاؽ عمى
                                                           

 . 25، صالمرجع السابقىنوني عمار، - 1

2
 . 26،ص مرجع نفسو- 

3
الحقوؽ والعمـو السياسية،  بف مموكة حساـ، النظاـ التعاقدي في الوظيفة العمومية، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر، كمية- 

 .29ص2017/2018عاشور، الجمفة الجزائر،جامعة بوزياف 

4
 . 30،ص نفس المرجع- 
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لمصالح الوظيفة  ة لالختبار الميني يبمغتدوف أشغاؿ المجنة في محضر إعالف النتائج النيائي
 بإعالف مؤشر عميو ابتداء مف تاريخ توقيعو مرفقا ة في أجؿ ثمانية أياـالعمومي

   .مف طرؼ الوكالة الوالئية لمتشغيؿ 
 :المطمب الثاني: حقوق وواجبات األعوان المتعاقدين

القرار بالتعييف  غاية صدوربعد اجتياز الشخص المراحؿ المقررة لو مف مرحمة المسابقة إلى 
يتحمميا عمى عاتقو وأثر  مف السمطة اإلدارية المختصة قانونا يصبح لمعوف حقوؽ وواجبات

الموظؼ المتعاقد في إطار التشريع  ىذه الرابطة الوظيفية ينظميا القانوف والموائح التي تحكـ
والتي نعالجيا 1 308-07ـ المرسـو الرئاسي رق مف 14-13والتنظيـ المعموؿ بو في المواد 

الفرع األوؿ حقوؽ المتعاقد والفرع الثاني واجباتو  مف خالؿ ىذا المطمب بحيث نتناوؿ في
 .التي تقع عمى عاتقو

 يف الفرع األول: حقوق المتعاقد
يعمؿ فييا  وىذه الحقوؽ تمثؿ الجانب اإليجابي بالنسبة لمموظؼ المتعاقد مع اإلدارة التي

الراتب والحقوؽ  بالخدمة ومف أىميا الحقوؽ المينية تتمثؿ في الحؽوضمانا لو إزاء قيامو 
وغيرىا مف الحقوؽ التي  االجتماعية كحؽ التقاعد والضماف االجتماعي والحؽ في العطؿ،

 :نجردىا كاآلتي
 :الحق في الراتبأوال: 

شيريا  وىو أوؿ حؽ وأىـ الحقوؽ لدى المتعاقد مقابؿ أداء الخدمة محؿ العقد يتقاضاه
 308.2-07 رمف األم 23وبصفة دوريا وطبقا لممادة 

 حق الحماية االجتماعيةثانيا: 

                                                           
 . 32،صنفس المرجع - 1

2
 .308-07مف المرسـو  23المادة  - 
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أو الشتـ أو  يخوؿ لمعوف أو المتعاقد في إطار العمؿ حؽ الحماية مف التيديدات أو اإلىانة
أو بمناسبتيا  القذؼ أو االعتداء مف أي طبيعة كانت التي يتعرضوف ليا أثناء نشاطيـ

  1. 308-07المرسـو مف 23حسب المادة 
حؽ مكفوؿ  لممتعاقد الحؽ في الحماية االجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعموؿ بو فيو

ممارسات المياـ  لحماية العوف مف اإلىانة والشتـ أو االعتداءات التي قد يتعرض ليا أثناء
مياـ مف طرؼ العوف لم المنوط بيا وبالتالي تييئة الظروؼ المالئمة لضماف األداء الحسف

 .والتسيير الرشيد المرفؽ
لممرض أثناء  بناء عمى األحكاـ الواردة في التشريع االجتماعي فإف المتعاقد متى كاف عرضة
المستخدمة  مساره الوظيفي استفاد مف التغطية االجتماعية المكفولة مف قبؿ المؤسسة

األمومة وكذا ما  المتعاقد مف عطمةوالخاصة بالتأمينات االجتماعية ويدخؿ كمثاؿ الستفادة 
 2. يخص حوادث العمؿ ...الخ

المنصوص عمييا  فنفس الشيء بالنسبة لمتقاعد المضموف المتعاقد في حالة استوفى الشروط
 3. المعدؿ والمتمـ المتعمؽ بالتعاقد1983يوليو  2المؤرخ في  83/12في القانوف رقـ 

 .الحق في العطل والغياباتثالثا: 
مواد قانونية تشرح  وضع نظاـبتنظيـ حؽ الموظؼ في العطؿ و التغيب ف المشرع إىتـ  

والمتمثمة في ،  308-07الرئاسي  مف المرسـو 46كما ىو الحاؿ في المادة ،  ذلؾ ذلؾ
 باإلضافة إلى أياـ الراحة والعطؿ المدفوعة الحؽ يوـ كامؿ أسبوعيا طبقا لمتشريع المعموؿ بو

 4.مدفوعة األجر لحؽ في عطمة سنوية.إضافة إلى ىذا فميـ ا
 :الحق في ممارسة اإلضراب والحق النقابيرابعا : 

                                                           
1
 . 308-07مف المرسـو  23المادة - 

 . 13، المرجع السابؽ،صالنظام القانوني لألعوان المتعاقدين في التشريع الجزائريبوسطحة سالؼ، - 2
 . 308-07المرسـو مف  23المادة  - 3

4
 .المتعمؽ بنظاـ التعاقد المعدؿ والمتمـ 1983يوليو 2المؤرخ في  12-83القانوف  - 
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العاـ وىذا  لمعوف المتعاقد كذلؾ الحؽ في التمثيؿ النقابي كما ىو الحاؿ بالنسبة لمموظؼ
المعموؿ بو وأحقية  كفالة إلى حماية حقوقو المشروعة الممنوحة لو وفؽ التشريع والتنظيـ

 1.الدفاع عنيا
 دين الفرع الثاني: واجبات المتعاق

عميو  عالوة عمى الحقوؽ السالفة الذكر التي يتمتع بيا العوف المتعاقد بالمقابؿ يفرض
والمتمثمة   308-07مف المرسـو الرئاسي رقـ 14مجموعة مف الواجبات نصت عمييا المادة 

 :في
 :أداء العمل بإتقانأوال: 

األوؿ  ميامو بكؿ أمانة وبدوف تحيز وىذا الواجبيجب عمى العوف المتعاقد أف يمارس 
ناحية الصفة  واألىـ بالنسبة إلى العوف المتعاقد ولكف يظير االختالؼ في ىذا الواجب مف

استثناء تنفيذه بحموؿ  الشخصية لتنفيذ العمؿ المتعاقد بنفسو أما في العالقة التعاقدية يجوز
 2.الرئيس ط موافقةشخص آخر محؿ العوف أو يطمب مساعدة الغير بشر 

 :طاعة الرئيسثانيا :
العوف لرئيسو  مف أجؿ ضماف فعالية السمطة الرئاسية فإف التشريعات الوظيفية أوجبت طاعة

يمكف لمعوف المتعاقد  وبالتالي فيو المسؤوؿ عف تنفيذ المياـ الموكمة لو مف طرؼ رئيسو، وال
 .مقبوؿ دوف مبرررفض تعميمات السمطة الرئاسية في إطار تأدية المياـ 

 المحافظة عمى ممتمكات اإلدارةثالثا: 
النشاط المكمؼ  مف واجب العوف المتعاقد المحافظة عمى الوسائؿ الممنوحة لو مف أجؿ أداء

المسممة إليو إلنجاز  بو يتوجب عميو أخذ كؿ االحتياطات الالزمة لحفظ األدوات والوسائؿ
 3.العمؿ

                                                           
 . 40،ص المرجع السابق-بف مموكة حساـ، النظاـ التعاقدي في الوظيفة العامة - 1

2
 . 9، صالمرجع السابقدريس كريمة، النظاـ التأديبي لألعواف المتعاقديف،  - 

 .9، صنفسوالمرجع ،  - 3
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 المحافظة عمى السر المينيرابعا : 
أشخاص آخريف،  يتحصؿ المتعاقد عمى معمومات بحكـ وظيفتو عمى معمومات وأسرار تمس

يتوجب عميو االمتناع  ولعال بعضيا يتعمؽ بخصوصيتو مثمما يحصؿ المتعاقديف ، والذيف
كما يتوجب عمى الموظؼ  عف إفشائيا سواء كاف ذلؾ أثناء خدمة المتعاقد أو بعد انتيائيا

 .كانت بحوزتو أثناء الخدمة وثائؽ رسمية سرية حصؿ عمييا أوعدـ االحتفاظ عمى أية 
التأديبية،  ويترتب عمى إفشاء تمؾ األسرار عقوبات جنائية، باإلضافة إلى المسؤولية
بالتعويض  باإلضافة لذلؾ أف مف حؽ مف ترتب عمى إفشاء السر ضرر لو، أف يطالب

المفروضة عمى الموظؼ  ومعنى السريةاألدبي أو المادي وفؽ لعناصر المسؤولية التقصيرية 
 :ترجع لسببيف

 : أف تكوف المعمومات بطبيعتيا سريةأوال
المحـر  أف تكوف ىناؾ تعميمات صدرت باعتبارىا أمور معينة مف قبيؿ األسرار :ثانيا

 1. االطالع عنيا
 :واجب المحافظة عمى كرامة الوظيفةخامسا: 

 12-83مف قانوف 42في إطار ممارسة العوف المتعاقد لميامو فيو مطالب وفؽ المادة 
، يتجنب كؿ فعؿ يتنافى   المتعمؽ بنظاـ التعاقد1983يوليو  2المؤرخ في  الوظيؼ العمومي

كما يجب عميو أف يتسـ في كؿ األحواؿ بسموؾ  وطبيعة ميامو ولو كاف ذلؾ خارج الخدمة،
مطالب أيضا بالتعامؿ بآداب واحتراـ في عالقتو مع  فالموظؼ أو العوفالئؽ ومحتـر ، 
 .رؤسائو وزمالئو 

 .مساره الميني ـــي لمعون المتعاقد ونيايةــبالنظام التأديالمبحث الثاني:       
الموظؼ  غرار في إطار المسار الميني لممتعاقد قد يتصادؼ بارتكابو األخطاء المينية عمى

جراءاتو  أحكامو لنظاـ تأديبي منفرد عف النظاـ التأديبي لمموظؼ تضمفالعاـ تخضعو  وا 
                                                           

1
 2015بيروت لبناف، ، منشورات الحمبي الحقوقية، ط األولى،التحقيق اإلداري في الوظيفة العامةلفتة ىامؿ العجيمي،  - 

 . 25،ص
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ونشاطاتيـ المينية وقد  المنظـ لموضوع األعواف المتعاقديف  308-07المرسـو الرئاسي
المستخدمة عالوة عمى النياية العادية  تصؿ الخطورة إلى نياية العقد بيف المتعاقد والمؤسسة

خالؿ تبني المطمب األوؿ لمنظاـ التأديبي  ىذا الموضوع مفلو وعميو سيتـ دراسة فحوى 
التأديبية المسمطة عمى العوف وكذا إجراءات  لمعوف المتعاقد مف خالؿ التطرؽ لمعقوبات

نياية العقد بالنسبة لمعوف بالشكؿ العادي والشكؿ غير  التأديب والمطمب الثاني توضح أشكاؿ
 .العادي

 لمعـــــــــــــــــون المتعاقد المطمب األول: النظام التأديبي
أو مخالفة  يشكؿ كؿ تخؿ عف الواجبات التنظيمية التعاقدية وكؿ مساس باالنضباط أو خطأ

مرتكبو أعمى  يرتكبيا العوف المتعاقد أثناء أو بمناسبة ممارسة نشاطو خطأ مينيا ويعرض
العقوبات التأديبية  وتختمؼعقوبة تأديبية دوف المساس عند االقتضاء بالمتابعات الجزائية 

ما ػػػػػػحسب جسامة الخطأ المرتكب وتطبؽ وفقا إجراءات قانونية محددة وىاتو العقوبات ك
  1 :يمي

 الفرع األول: العقوبات التأديبية
المتعاقد  العقوبات التأديبية التي يتعرض ليا العوف 308-07تبنى المرسـو الرئاسي رقـ 
 2:  جسامة الخطورة إلىوصنفيا المشرع حسب درجة 

 اوال : اإلنذار الكتابي
واإلنذار، يعتبر  ىو عقوبة بسيطة تختص بتسميطيا السمطة المختصة وليا صالحية التعييف
طابعا انضباطيا  بمثابة عقوبة معنوية، تمس بأخالؽ وآداب العوف المخالؼ، وىو يأخذ

والوقوع في خطأ أشد  ب الخطأ،ويتضمف نوع مف التحذير لمعػػػػوف مف أجؿ عدـ تكرار ارتكا
المخالؼ يذكر الخطأ الذي  جسامة في المستقبؿ، وتكوف ىذه العقوبة بإرساؿ إنذار إلى

 . ارتكبو
                                                           

1
 . 308-07 مف المرسـو الرئاسي رقـ 59المادة  - 

2
 . 07/308المرسـو الرئاسي رقـ  مف  60المادة  - 
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اآلثار التي  فاإلنذار ييدؼ إلى تبصير العوف بالخطأ الذي ارتكبو وتحذيره مف العودة وكذا
توحي بػأنيا ال  لعقوبةتترتب عمى عودتو إلى ارتكاب ذلؾ الخطأ المماثؿ وطبيعة ىذه ا

 1 .تستعمؿ إال لمواجية األخطاء اليسيرة
 ثانيا : التوبيخ

بتوقيعيا السمطة  يعتبر أيضا عقوبة معنوية عمى غرار اإلنذار ذات طابع انضباطي تختص
المخالؼ، يذكر فيو الخطأ  الرئاسية، وتكوف عقوبة التوبيخ بإرساؿ إخطار تحريري إلى العوف

 .بسبب ذلؾ ىناؾ أسباب تجعؿ سموكو غير مرضيالذي اقترفو وأف 
الردعية  لـ يعد التوبيخ إنذارا وقائيا أو دعوة إلى سموؾ أحسف، بؿ إنما نوع مف اإلجراءات

 2. توقع عمى المخطئ ويمكف أف تكوف عميو
 : فسخ العقد دون إشعار مسبقاثالثا

تعرض العوف  في حالةفسخ العقد دوف إشعار سابؽ وال تعويض ويتـ الفسخ بقوة القانوف 
المتعاقدة أو  لثالثة إنذارات أو توبخيف، والسمطة المختصة بالتأديب ىي ذات السمطة

 . 308-07مف المرسـو الرئاسي 61-60المستخدمة مف المادة 
 بالمالحظة أف المشرع في ىذه العقوبة أخذ بعيف اإلعتبار العوف ومنحو بالذكر و والجدير

 مف خالؿ منح اختصاصات تأديبية إلى المجنة المتساويةضمانات فعالة وىامة وذلؾ 
 .األعضاء

 الفرع الثاني: اإلجراءات التأديبية
محددة قانونا  ليا لتطبيؽ العقوبة التأديبية عمى العوف المتعاقد وجب المرور بإجراءات شكمية

التأديب إلى صالحية  ر التأديبي وذلؾ بداية مف المجنة التأديبية المخوؿار لضماف شرعية الق
 .غاية صدور القرار التأديبي

                                                           

 . 43، صالمرجع السابقدريس كريمة، ،  - 1

2
في إدارة األعماؿ، كمية  ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستيرالتسيير التأديبي في قطاع الوظيفة العامةوىابي بف رمضاف،  - 

 . 99،ص 2010/2011 الجزائر،  العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف،
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 اوال: المجنة االستشارية المتساوية األعضاء الخاصة باألعوان المتعاقدين
بموجب قرار  لحماية العوف المتعاقد تقرر استحداث لجنة تأديبية استشارية متساوية األعضاء

بإنشاء وتشكيؿ  يتعمؽ 19/07/2008مف السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية المؤرخ في 
ت المتعاقديف في المؤسسا المجنة االستشارية المتساوية األعضاء المختصة إزاء األعواف

مف ممثمي اإلدارة وممثمي عف األعواف المتعاقديف وفؽ  وتشمؿ ىذه المجاف عددا متساويا
  1  :التنظيـ التالي

األعواف  فأعضاء دائميف لإلدارة وعدد متساوي مف األعضاء اإلضافييف ممثمي ع
 .المتعاقديف

 اإلضافييف ممثمي  أعضاء دائميف ممثميف لألعواف المتعاقديف وعدد مساوي مف األعضاء
المختصة بتعييف رئيس المجنة مف  عف اإلدارة يكوف مف الموظفيف وحسب القرار تقـو السمطة

المجنة بمقرر منو ويتـ إنشاء وتجديد  03 المادة وفؽبيف األعضاء ممثمي اإلدارة دائميف 
 .2 .تصدره اإلدارة

 ثانيا : مباشرة اإلجراءات التأديبية
 :باإلجراءات التالية 308-07ألـز المشرع السمطة المختصة مف خالؿ المرسـو الرئاسي رقـ 

القانوف لمسمطة اإلدارية  توقيؼ العوف المتعاقد عف ممارسة الوظيفة وىو إجراء تحفظي يخولو
الخطأ الميني، كما يتـ توقيفو فوار عف  ابتداء مف تاريخ الكشؼ عفحسب سمطتيا التقديرية 

الجزائية إلى غاية صدور الحكـ النيائي في حالة التوقيؼ  ممارسة المياـ في حالة المتابعة
 3. باستثناء المنح ذات الطابع العائمية ال يتقاضى أجرا

المتعاقد، يرسؿ التقرير  تكبياإعداد تقرير مفصؿ حوؿ األخطاء المينية والتجاوزات التي ار  *
 .مف طرؼ اإلدارة إلى المجنة المتساوية األعضاء

                                                           

1
 . 07/308 مف المرسـو الرئاسي 67المادة  .- 

2
لتشكيؿ المجنة التأديبية  الصادر عف المدير العاـ لموظيفة العمومية، المحددة 19/07/2008القرار المؤرخ في ، - 

 92وسيرىا، الجريدة الرسمية، العدد االستشارية المتساوية األعضاء لألعواف المتعاقديف وكيفية تعييف أعضاءىا

3
 . 07/308مف المرسـو الرئاسي  67ة الماد - 
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في أجؿ سبعة  تبميغ العوف المتعاقد باألخطاء المنسوبة إليو واالطالع عمى ممفو التأديبي *
 .أياـ مف تحريؾ الدعوة التأديبية

عمييا مع وصؿ  يبمغ العوف المتعاقد بتاريخ مثولو أماـ المجنة عف طريؽ رسالة موصى*
مف القرار سالؼ الذكر، أف  13و  18 استالـ قبؿ خمسة عشر يـو عمى األقؿ حسب المادة

يمكف أف يتجاوز عشروف يوـ ابتداء مف معاينة  استدعاء المتعاقد لممثوؿ أماـ المجنة ال
 1. الخطأ

 ثالثا: الضمانات التأديبية لألعوان المتعاقدين
شرعية وعدالة  المتعاقد ضمانات كفميا لو القانوف مف أجؿ الدفاع عف نفسو لضماف لمعوف 

والتي يحؽ المطالبة  القرار الصادر عف المجنة المتساوية األعضاء المنعقدة كمجمس تأديبي
 :بيا قبؿ المثوؿ كمداف أماـ المجنة وتتمثؿ في

 :القانونية تبميغ العوف المتعاقد باألخطاء المنسوبة لو في اآلجاؿ -1
 .دفاع فعاال لنفسو حؽ االطالع عمى ممفو التأديبي حتى يكوف عمى عمـ بكافة األدلة لضماف

 تبميغ العوف المتعاقد بتاريخ مثولو أماـ المجنة االستشارية في اآلجاؿ القانونية حتى- 2
في حدود  يتسنى لو المثوؿ شخصيا إال في حالة القوة القاىرة المبررة فيكمؼ مف يقـو بمقامو

 .ما يسمح بو القانوف
العوف  حؽ الدفاع مضموف بحيث أف األصؿ في سير المحاكمة تأديبية يقتضي حضور3.

استحضار شيود كما لو  المتعاقد شخصيا وذلؾ مف أجؿ تقديـ مالحظات كتابية وشفيية أو
 اءمحامي معتمد لدى مجمس القض الحؽ باالستعانة بمدافع مؤىؿ مف اختياره يمكف أف يكوف

 .أو موظؼ لو كفاءة تؤىمو لمدفاع عنو
في حالة  يمكف المعني تقديـ طعف إلى السمطة المخوؿ ليا التعييف أو إلى القضاء اإلداري4.

 2 .العقوبات الخطيرة المسمطة مف طرؼ المجنة
                                                           

 .19/07/2008 مف القرار المؤرخ في 16-15-14-13المواد  - 1

2
 .53، صالمرجع السابق 03-06 فرحات بوقابة، نظاـ التعاقد في ظؿ األمر - 
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 :ألعوان المتعاقدينالمسار الميني لالمطمب الثاني: نياية              
 عنصر المتعاقد مع اإلدارة المستخدمة محكومة بالنياية لتخمؼعالقة العمؿ التي تربط 

 العامة وقد بيف الديمومة الذي يشكؿ أحد الفوارؽ الجوىرية بيف مناصب التعاقد والوظيفة
نياية العقد بالنسبة  المنظـ لمموضوع محؿ الطرح كيفيات 308-07المرسـو الرئاسي رقـ 

إستقالة إلى الوفاة إلى  وتختمؼ طرؽ النياية مفلمعوف المتعاقد سواء بإرادتو أو بدونيا 
النشاط مف خالؿ ىذا  النياية العادية لمعقد إلى التقاعد والفسخ وقد أدرجنا كيفيات نياية

الثاني لنياية الغير عادية ع فرعيف فرع أوؿ يتضمف النياية العادية لمعقد والفر   المطمب إلى 
 .لمعقد

 األول: النياية العادية لعقد األعوان المتقاعدين الفرع
والتي  ونقصد بالنياية العادية لمنشاط بالنسبة لمعوف المتعاقد ىو النياية المنتظرة ألي عقد

شاذة أو  تنتيي بيا أغمبية العقود المبرمة بيف المتعاقد واإلدارات العمومية وتشكؿ حالة
 :األمر الغريب وىي كؿ الشكؿ التالي

 : نياية العقدأوال
بانتياء الفترة  لـ يشر المشرع في إطار الوظيفة العمومية إلى انتياء عقد العمؿ محددة المدة

بذكر انتياء عالقة  الزمنية المحددة في العقد مثمما فعؿ في قانوف عالقات العمؿ بؿ اكتفى
 .العمؿ المبينة عمى التعاقد بانتياء العقد

العقد أو  انتياء العقد بحاالت أخرى كنياية مدتو أو العمؿ محؿيمكف ربط ىذه الحالة ؛ أي 
ال مجاؿ لبقاء  عودة الموظؼ المستخمؼ إلى منصب عممو بعد فترة غياب قانونية، وبالتالي

كما يمكف أف تنتيي  العوف المتعاقد يشغؿ نفس المنصب أو يقـو بنفس األعماؿ المتعمقة بو،
أو عند إنشاء سمؾ  التوظيؼ الف عف نتائج مسابقةعالقة العمؿ المحددة المدة عف اإلع

لمعوف المتعاقد بمجرد التوقيع عمى  جديد لمموظفيف، حيث يفسخ عقد الشغؿ محددة المدة
المسابقة أو مف في طرفو في حالة نجاحو  محضر التنصيب لممنصب الجديد الدائـ سواء مف
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 ة بعدما كاف في حالةي حالة نظامياألولى ف طرؼ مترشح آخر مما يضعو في الحالة
 1 .تعاقدية

 ثانيا: الوفاة -
مف البشر، ه باعتباره بشرا وتطالو الموت كغير تعتبر الوفاة قدرا محتوما بالنسبة لمموظؼ العاـ 

المستخدمة أيا كاف  وتعتبر الوفاة سببا مف أسباب إنياء العالقة الوظيفية بيف المتعاقد واإلدارة
أثر حادث وغير ذلؾ مف  العمؿ أو أثناء أوقات العمؿ أو عمىالسبب سواء تمت خارج موقع 

مف  69الوظيفية بموجب المادة  الحاالت وقد ورد ذكرىا كحالة مف حاالت انتياء العالقة
 . 308-07المرسـو الرئاسي 

 الوفاة يثبتيا أىؿ الخبرة بموجب وثيقة رسمية ثـ تدوف في سجالت الحالة المدنية حسب    
  2 .وفما يقره القان

 ثالثا: التقاعد
المرسـو  لقد اعتبر المشرع التقاعد حقا مف حقوؽ العوف المتعاقد وذلؾ بموجب أحكاـ    

عقده بطريقة  وبالتالي فبمجرد استفادة العوف مف ىذا الحؽ يتـ إنياء 308-07الرئاسي رقـ 
عالقة  أنو ينتيي" ينصيا عمى 308-07المرسـو رقـ مف  69تمقائية وفؽ أحكاـ المادة 

 3 ."العمؿ بعنواف نظاـ التعاقد بفعؿ ...التقاعد
 وحتى يتحقؽ الشرط لفسخ العقد البد مف أف يتوفر في المتعاقد الشروط القانونية التي    

 4المتعمؽ بالتقاعد والذي نص أساسا عمى: 15-16 جاء بيا القانوف 

                                                           
1
 .49،صالمرجع السابقخدوج بمقاسمي،  - 

المدعويف لإلجراءات الواجب اتخاذىا اتجاه األعواف المتعاقديف  2015ديسمبر 14المؤرخة في 17796المراسمة رقـ  - 2
 .ألداة الخدمة الوطنية

الصادرة عف المديرية العامة حوؿ اإلحالة عمى العطمة المرضية  2013نوفمبر 11المؤرخة في 10896المراسمة رقـ  - 3
 . طويمة المدى لألعواف المتعاقديف

4
 .169ص المرجع السابقعمار بوضياؼ، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، - 
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 ىذا السف مع أحقيةسنة إذا طمبت التقاعد في 55 سنة والمرأة 60 أف يبمغ الرجؿ  -
 .سنة60 المواصمة حسب رغبتيا إلى غاية 

طمبو بعد  سنة عمى األقؿ مف العمؿ، ويمكف لمعامؿ مواصمة نشاطو بناء عمى15قضاء  -
 1 .سنة65 سنة إلى غاية 60 بموغو 

 الفرع الثاني: النياية الغير العادية لمعقد
يمكف أف  واإلدارة وتزامنا مع ممارسة نشاطوفي إطار العالقة التعاقدية التي تربط المتعاقد    

باالستقالة أو مف جانب  يطرأ أمر غير متوقع يؤدي إلى نياية العقد سواء مف جانب المتعاقد
 .اإلدارة بالتسريح أو الفسخ خالفا لما ىو معتاد بصفة عامة

 :أوال: االستقالة
بقرار  ة وتنتيي الخدمة فيياىي عممية إرادية يثيرىا الموظؼ أو المتعاقد بطمب االستقال   

في ترؾ  إداري الصادر بقبوؿ ىذا الطمب فالمتعاقد الذي يقدـ استقالتو يفصح عف إرادتو
الصادر مف جية  العمؿ قبؿ بموغ سف اإلحالة عمى التقاعد وال تنتيي الخدمة فعال إال بالقرار

 2 .اإلدارة
 قانونا وحتى تكوف سببا لنيايةليذا نجد المشرع قد استخدـ لفظ االستقالة المقبولة 

 :التي اشترطت 308-07العقد أردفيا المشرع بشروط مف خالؿ المرسـو رقـ 
 مدتو  لمعوف المتعاقد الحرية في أي وقت تقديـ استقالتو شريطة أف يسبقيا إشعار مسبؽ -
  أياـ )عشرة أياـ( .10

 أداء ميامو بصفةيمنع عمى العوف في ىذه الفترة ترؾ منصبو وممارسة نشاطو و  -
القرار  عادية لتجنب أي خمؿ في عمؿ اإلدارة قد يخمفو فراغ المنصب إلى غاية صدور

 3 .بالقبوؿ وليذا يوضع حد لمعقد بيف اإلدارة والعوف المتعاقد

                                                           
 .مرجع سابق، 07/308المرسـو ،مف 69المادة - 1
 .المرجع السابقالمتعمؽ بنظاـ التعاقد،  16-15القانوف - 2

3
 . المرجع السابق، 07/308مف المرسـو الرئاسي رقـ70لمادة ا- 
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 ثانيا: التسريح مع اإلشعار المسبق والتعويض-
 في إطار القانوفوىي صالحية إنياء العقد باإلرادة أو المؤسسة المستخدمة تتـ   - 

مف  لضماف حؽ الطرؼ اآلخر وعدـ تعسؼ اإلدارة وليذا ربطيا المشرع بإجراءات محددة
اإلدارة  وجاء فييا بأنو يتعيف عمى 308-07مف المرسـو الرئاسي رقـ 71 خالؿ المادة 

 .تقديـ إشعار مسبؽ مدتو شير واحد
 ساوي أخر راتب شيريفي حالة التسريح يجب أف يستفيد العوف مف تعويض بمبمغ ي -

 .خالص مف اشتراكات الضماف االجتماعي مف كؿ سنة نشاط في حدود أقصاىا سنة
 تسريح المالحظ أف التسريح بالنسبة لمعوف يختمؼ عف التسريح بالنسبة لمموظؼ بحيث -

 1  .العوف الموظؼ يعتبر عقوبة تأديبية خالصة دوف تعويض عكس الحاؿ بالنسبة
 ثالثا: فسخ العقد

عمى العوف  يعتبر فسخ العقد دوف إشعار مسبؽ أو تعويض غالبا إجراء تأديبي وخطير يطبؽ
حسب إرادتيا  المتعاقد في حالة ارتكابو خطأ ميني تترجمو المجنة التأديبية بأنو جسيـ

وعميو 2  308-07رقـ  مف المرسـو الرئاسي61 و 60 وقناعتيا المنفردة عمال بنص المادة 
 :الحاالت التالية ة التعاقدية ويتـ المجوء إلجراء فسخ العقد فييتـ إنياء العالق

 المجنة في حالة ارتكاب العوف خطأ جسيـ وتـ تقرير ىذه العقوبة بعد مثوؿ العوف أماـ
 .االستشارية متساوية األعضاء

 أياـ متتالية دوف تقديـ مبرر مقبوؿ 6 حالة تغيب العوف المتعاقد مدة. 
 حالة ما إذا كانت الفترة التجريبية غير مجدية في. 
 في حالة ما إذا كاف التحقيؽ اإلداري سمبي. 

 3. وبالتالي فسخ العقد ونيايتو

                                                           
، 71المادة - 1  . المرجع السابق،  07/308مف المرسـو

2
 .المرجع السابق، 07/308مف المرسـو الرئاسي رقـ70لمادة ا - 

3
 . وكذا إجراءات اإلعالف القرار المتضمف تشكيؿ الممؼ اإلداري وكيفيات تنظيـ توظيؼ األعواف المتعاقديف 22المادة  - 
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  خالصة الفصل :

نستخمص مف خالؿ ىذا الفصؿ أف لمعوف المتعاقد حقوؽ يتمتع بيا في مقابؿ ذلؾ عميو 
الوظيفة و يعد  النظاـ الػتأديبي جزء ال يتجزء مف ، واجبات في إطار التشريع المعموؿ بو 

بالغة لما يحققو مف التوازف بيف فعالية اإلدارة في أداء السير الحسف أىمية فيو ذو العامة، 
 .حتى ال يخرج خارج دائرة النظاـ القانوني لممرافؽ العامة و بيف حماية العوف المتعاقد تأديبيا
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  خاتمة:

القانوني لممتعاقديف مف المسائؿ  إف الحياة المينية و الوظيفة ، التي يستند عمييا النظاـ 
المعقدة بحيث جرت العادة عمى طرح نظاـ المينة الذي يخضع في االساس لمنطؽ قانوني 
محدد عمى انو يشجع عمى االستمرارية والديمومة كركائز تقـو عمييما الوظيفة العمومية ذات 

العمومية الذي تحكمو  البنية المغمقة، خالفا لمنظاـ القائـ عمى البنية المفتوحة لموظيفة
 .اعتبارات أخرى أكثر عممية تشجيع المرونة و المنافسة في التسيير

حاجيات المؤسسات اإلدارية مف المتعاقديف إال أنو  نتج مفيـو نظاـ التعاقد كآلية لسد   
عمى التوظيؼ كأصؿ عاـ ومف خالؿ دراستنا لمنظاـ  يبقى استثناء في ظؿ اعتماد المشرع

 :وىي نا لمختمؼ النتائجالتعاقد توصم

العقد  اإلدارة في مواجية العوف المتعاقد بخصوص صفة السمطة العامة التي تكتسبياإف - 
 تمكنيا مف تعديؿ بنود العقد وانيائو بإرادتيا المنفردة.

تبنى المشرع الجزائري لنظاـ التعاقد أو االعتماد عميو لتمبية حاجيات المؤسسات  إف -
 .القطاعات لتحقؽ السير الحسف ليامختمؼ  العمومية في

خدمات  نظاـ التعاقد توفر الكفاءات واإلطارات في خدمة المؤسسة مما يضمف يضمف -
 .نوعية وسير حسف دوف حواجز قانونية

الموظفيف  النظاـ القانوني لمقطاع العاـ خضوع األعواف المتعاقديف إلى نفس واجبات يمـز -
 .غير أنيـ ال يخضعوف لنفس الحقوؽ 

واعادة  ال بد مف تصنيؼ األخطاء المينية عمى غرار الطريقة المعموؿ بيا مع الموظفيف -
 .النظر في العقوبات التأديبية

 :اآلتيبالتي يمكن الخروج   المستخلصة من الدراسة التوصياتحديثنا عن أما عن 
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 أو حصرىا فيإزالة الفوارؽ بيف الموظفيف الدائميف و المؤقتيف المتعاقديف  العمؿ عمى -
 . لمصالح العاـ بخمؽ نوع مف التجانس و الوحدة في التنظيـ الوظيفي أضيؽ الحدود تحقيقا

تطبيؽ مبدأ المساواة يخمؽ نوع مف االرتياح يترؾ أثره عمى أداء الموظفيف و جذب  -
 .الوظيفية, و يضمف شغؿ الوظائؼ الشاغرة بعناصر أفضؿ مف العامميف الكفاءات

 العامة ليس مف الحقوؽ السياسية بحؽ الترشح أو االنتخاب فال داعي تولي الوظائؼ -
 .لمتفرقة بيف أجانب المتعاقديف و المواطنيف الموظفيف الدائميف

 .زيادة المرتبات مع تزايد سنوات الخبرة و األقدمية في الوظيفة  -

 أي تفريؽيجب أف تكوف الحماية التي تقررىا مستويات العمؿ واحدة,و أال تنطوي عمى  -
بيف العماؿ كالتفريؽ بسبب الجنس أو األصؿ العنصري أو الموف أو الديف أو الرأي 

 .السياسي
 .ينظـ تشريع كؿ دولة تشغيؿ العماؿ الذيف ىـ مف مواطني الدوؿ و البالد العربية - 

 .ضبط القواعد المتعمقة بإعادة إدماج الموظفيف الممحقيف إف أمكف  -

مف قاعدة المنع مف مزاولة الموظؼ لنشاط يدر  االستثناءمجاؿ  تدقيؽ مقتضيات تحديد -
 .دخال عميو

 أف ترتكز منظومة األجور عمى اإلستحقاؽ و المردودية و عمى أداء الراتب لألعواف عمى - 
 .أساس العمؿ المنجز فعال و ليس عمى أساس موقعو في الوظيفة

اإلجتماعي, الميني و النفسي و التوظيؼ التعاقدي ينعكس سمبا عمى استقرار العوف   -
 .تأثيرعمى المردودية و الجودة لذلؾ

حصر التعاقد مع المتقاعديف في أضيؽ مجاؿ لما يسببو مف حرماف المتخرجيف الجدد مف  -
 .التوظيؼ عف طريؽ التعاقد فرص
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 .تحويؿ عقد التوظيؼ محدد المدة إذا جدد أكثر مف مرتيف إلى عقد غير محدد المدة -
 إجراء تقييـ عمى األداء الوظيفي لممتعاقديف في العقود غير محددة المدة لضماف إستمرار -

 .الكفاءة بدؿ الخموؿ بسبب اإلطمئناف إلستمرارية الوظيفة لمدة غير محددة
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  .أوال :المصادر
  .القرآن الكريم -1
 .النصوص القانونية  -2

 :القوانين
 01-05المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ  15/12/1970المؤرخ في  86-70األمر رقـ  -1

 .المتضمف قانوف الجنسية 27/02/2005المؤرخ في 
لمعامؿ  المتضمف القانوف األساسي 1978أوت  05-في المؤرخ  12-78قانوف رقـ -2

المتعمؽ  1983 يوليو 2المؤرخ في  12-83ـ القانوف رق 15رقـ  32جريدة رسمية عدد 
 .بنظاـ التعاقد المعدؿ والمتمـ

 :األوامر 
 يوليو 15الموافؽ ؿ  1427جمادي الثانية عاـ  19مؤرخ في  03-06األمر رقـ  -1

 .لموظيفية العموميةيتضمف القانوف األساسي العاـ  2006سنة 
 :التنظيماث

 .المنظـ بكيفيات توظيؼ األعواف المتعاقديف68-167المرسـو الرئاسي رقـ  -1
األساسي  المتضمف القانوف1667جانفي 36المؤرخ في  68/67المرسـو التنفيذي رقـ  -2

 .الخاص بالعماؿ المينييف وسائقي السيارات والحجاب

 الصادر عف المدير العاـ لموظيفة العمومية،1667/68/36 القرار المؤرخ في ، -3
المتعاقديف وكيفية  المحددة لتشكيؿ المجنة التأديبية االستشارية المتساوية األعضاء لألعواف

 . 61وسيرىا، الجريدة الرسمية، العدد تعييف أعضاءىا
 المعدلة لتعميمة رقـ1667ماي  9المؤرخة في  9تعميمة رئيس الحكومة رقـ  -4

الوطنية بصيغة  المتعمقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة3668جانفي 18 المؤرخة في 61
 .مسبقة لمتوظيؼ

 





 

 ثانيا : المراجع : 
 :العامة  الكتب

  الجزائر التشريع في العمؿ لعال القانوني النظاـ ، سميماف أحمية/ د .4
 الجامعية المطبوعات دار ، الموظؼ وواجبات حقوؽ ، العنزي نواؼ سعد/ د .6

 .مصر ، ،اإلسكندرية
 لمموظؼ العامة النظرية، 1 ج قضاءا و فقيا العاـ الموظؼ ، الجمؿ حامد محمد/ د .3

 .1969 ، مصر ، القاىرة ، العربية النيضة دار ، العاـ
 ، العربية النيضة دار ، العامة الوظيفة في دراسات ، حشيش كماؿ الحميد عبد/ د .1

 .1977. مصر ، القاىرة
،  الجديدة المطبعة ، المعاصر عالمنا دوؿ في العامة الوظيفة ، طمبة اهلل عبد -/د .5

 .1983، سوريا ، دمشؽ
 ، التوزيع و لمنشر الفكر دار ، التأديبي لمجزاء القانوني النظاـ ، الشيخمي القادر عبد/ د .0

 . 1983، األردف ، عماف
 الوطنية المؤسسة ، الجزائر في العاـ لمموظؼ التأديبية الجريمة ، بوضياؼ عمار/ د .7

 1986الجزائر، ، لمكتاب

 ، ىومة دار ، الرئاسية السمطة فكرة تدرج مبدأ ، عوابدي عمار/ د .8
 1988الجزائر،الجزائر،

 ،  لألمر طبقا الجزائر في العمومي لمموظؼ التأديبي النظاـ ، الشعير بو السعيد/ د .9
 . 1991،الجزائر ج.ـ.د 66-133

 ، النيضة العربية دار ، الموظفيف شؤوف إدارة و العامة الوظيفة ، حبيش فوزي -/د .46
 . 1991مصر، ، القاىرة

 دار ، الثانية الطبعة ، العامة الوظيفة في اإلداري التأديب ، محارب جمعة عمي -/د   .44
 .2002، القاىرة ، العربي الفكر





 

 سعيد مقدـ، الوظيفة العمومية بيف التطور والتحوؿ مف منظور تسير الموارد -د/  .46
  . 2010،ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر البشرية،

 و . عمار بوضياؼ، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، الحسور لمنشر-/د   .43
 .2010،  الطبعة األولى، التوزيع

 و لمطباعة ىومة دار ، المدة المحدد العمؿ لعقد القانوني النظاـ ، سعيد طربيت/ د  .41
 . 2012، التوزيع و النشر

 ، اإلسكندرية ، الجامعية المطبوعات دار ، اإلداري القانوف الحمو راغب ماجد/ د  .45
  2012، مصر

 ديواف المطبوعات الجامعية –مذكرات في الوظيفة العامة  –محمد أنس قاسـ  -د/  .40
 .2015،الجزائرية، الطبعة الثانية –
 الحمبيلفتة ىامؿ العجيمي، التحقيؽ اإلداري في الوظيفة العامة، منشورات  -د/  .47
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 . 2018-2017 لنيؿ شيادة الماستر في القانوف كمية الحقوؽ محمد بوضياؼ المسيمة
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 . 2014-2013سياسية جامعة قاصدي مرباح ورقمة،كمية الحقوؽ والعمـو ال
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 :الملخص
نظاـ الذي يتماشى وتوجياتيا في العالـ يختمؼ النظاـ القانوني ، فكؿ منيا تنتقي ال كؿ دولةفي      

والجزائر غداة استقالليا وتأسيسيا كدولة قائمة بذاتيا، تبنت   .ا االجتماعييواالقتصادية ووضع السياسية
النظاـ التعاقد كأحد صور  الذي أدرج 133-66إلى غاية صدور األمر ، العمومية  النظاـ المغمؽ لموظيفة

 03-06لمتوظيؼ في اإلدارات والمؤسسات العمومية وتواصؿ العمؿ بو في األمر  النظاـ المفتوح وأعتبره آلية
 نظاـ التعاقد مف خالؿ أنظمة العمؿ األخرى التي تتجسد في حاالت القياـ بنشاطات الحفظ الذي أبقى عمى

وفور توقيع العقد يكتسب المتعاقد حقوؽ ووجبات ، رة أو الدراسة والصيانة والخدمات أو إلنذار أعماؿ الخب
حالة ارتكابو أخطاء مينية يخضع لمنظاـ التأديبي المنصوص في  308-07التي يتضمنيا المرسوـ الرئاسي 

 .إلى فسخ العقد المرسـو السالؼ الذكر وقد يصؿ األمر مف 60عميو في المادة 

 .المؤسسات العموميةالقانوني ، المتعاقد ،النظام  :الكلمات المفتاحية
Abstract 

In every country in the world the legal system differs, for each country selects the 

system that is in line with its political, economic and social position. And Algeria, 

after its independence and establishment as a stand-alone state, adopted the closed 

system for public office, until the issuance of the order 66-133, which included the 

contracting system as one of the forms of the open system and considered it a 

mechanism for employment in public administrations and institutions, and it 

continues to work with it in Ordinance 06-03 Whoever maintains the contracting 

system through other work systems that are embodied in cases of preservation, 

maintenance and service activities or to warn the work of expertise or study, and 

upon signing the contract, the contractor acquires the rights and duties contained in 

Presidential Decree 07-308 in the event of committing professional mistakes, he is 

subject to the disciplinary system stipulated. In Article 60 of the aforementioned 

decree, the matter may reach termination of the contract. 

Keywords: legal system – contractor - public institutions, 
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