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 كلمة الشكر

 هلل الذي أنار لنا درب العلم واملعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجباحنمد  "

 " ووفقنا يف إجناز هذا العمل ونستعینه ونستغفره

نتوجه خبالص الشكر والتقدير إىل األستاذ املشرف الدكتور " خنان أنور" 

قدم لنا كل الدعم والنصائح، اليت كانت عونا لنا يف إعداد هذه الذي 

ملراحل، اتوجيهاته اليت قام هبا إلجناز هذا العمل يف مجيع  املذكرة، وعلى

 شرفونا بتفضلهم بقبول مناقشة هذا املناقشة الذین أعضاء جلنة واىل

 .العمل

            كما  غرداية،جبامعة  قوباملناسبة نتقدم بالشكر اجلزيل إىل مجيع أساتذة كلیة احلقو

 نتقدم أيضا بأخلص عبا را ت الشكر واالمتنان إىل كل من أعاننا

خنص و املذكرة،يف إجناز هذه  تشجيعأو من بعید ولو بكلمة  قريبمن 

   بلكحل حممود"" بالذكر السيد مدير املدرسة االبتدائية بومحيدة حممد، السيد

 عبارات الشكر والتقدير.لكم منا أمسى  إىل هؤالء مجيعا
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 ملخص
هلا  اإلداري ملا يف جمال القانون ىاليت تكتسي أمهية كب  ،إن موضوع منازعات الوظيفة العمومية يعد من املوضوعات

ومنه دولة القانون،  مظهرا جيسد ا ثمل ، يظهر دورها يف كوهنإلدارة املستددمةاب تهوعالقالعام  من أتثري على املوظف
واجب وضع إطار قانوين ينظم هذه الرابطة اليت حيكمها املسار الوظيفي للموظف، ومن خالل جمموعة الصار من 

من الضماانت اهلدف منها توفري احلماية الالزمة للموظف العام، سوا. أكانت إدارية أو قضائية تعم  على محاية 
يما خيص وأما ف   القضا.، وحق الدفاع،حقوق املوظفني من تعسف اإلدارة كحق التظلم اإلداري، وحق اللجو. إىل

ة متمللة يف املشارك هيئات إنشا. خالل منتضبط املسار املهين للموظف العام داخ  املرفق العمومي، اإلدارية منها 
 املوظف يضمن امبوجبه قانونية الضماانت القضائية وسيلةتعتب ما ، وك وجلان الطعن اللجنة املتساوية األعضا.

 للعدالة. أمل  جتسيد
 القضائية صاحبة االختصاص )حماكم اإلدارية، جملس الدولة(، بداية هي اهلياك  فاإلجرا.ات القضائية اإلدارية،

العمومية  الوظيفة الحتكم جم اليت والنصوص التنظيمية اإلجرائية القوانني إىل وقواعد لالختصاص ضوابط وصوال إىل
 إجرا.ات ، القوانني اخلاصة ابلقطاعات أخرى(، ابتباع03-06األمر العمومية  للوظيفة العام األساسي )القانون

املطروح   النزاعيف الفص  غاية إىل هلا، مصاحبة ىالقضائية وأخر  الدعوى لرفع قانونية ختص املادة اإلدارية سابقة
 النهائي.  شكله يف وصدور احلكم

Abstract 
The issue of public service disputes is one of the most important topics in the field of administrative law 
because of its impact on the public servant and its relationship to the administration used، its role is 
manifested in the embodiment of the state of law، from which it has become a duty to establish a legal 
framework governing this association governed by the staff's career path، and through a set of safeguards 
aimed at providing the necessary protection to the public official، whether administrative or judicial، 
protecting the rights of employees from abuse of management، such as administrative grievance،resort to 
the right to resort to The judiciary and the right of defence، the administrative ones، control the 
professional course of the public servant within the public facility، through the establishment of 
participation bodies represented by the equal committee of members and appeal committees، and the 
judicial guarantees are a legal means under which the employee guarantees the optimal representation of 
justice. 
 
Administrative judicial procedures، first of all، are the jurisdictional judicial structures  (administrative 
courts، council of state)، to the controls and rules of jurisdiction to the rocedural laws and regulatory 
provisions governing the scope of the public service (General Basic Law of public function، order 06-03، 
laws for other sectors)، by following legal procedures relating to the administrative article prior to the 
prosecution and its last accompanying litigation، until the adjudication of the dispute in question and the 
issuance of the judgement in its final form. 
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  مقدمة
 

إن الدولة احلديلة عند ممارستها  لنشاطها اإلداري أو املرفقي تستوجب عليها أدا.ها بواسطة موظفيها أو  
ؤدي يعماهلا ، فاملوظفون أداة وعناصر الدولة لتحقيق أهدافها العامة ؛ وألن الشدص املعنوي بطبيعته ال ميكن أن 

واضيع ، و منه أصبحت الوظيفة العامة من بني أهم امل رسالته إال عن طريق الشدص الطبيعي الذي يعب عن إرادته
اليت تكتسي أمهية كبرية يف الدراسات واألحباث اإلدارية والقانونية، وذلك راجع للدور الذي تلعبه اليوم واملتمل  

للدولة،  ت، فالوظيفة العامة تعتب أداة أساسية إلاجاح السياسة العامةنشاط الدولة يف خمتلف اجملاال أساسا يف تنظيم
موظفيها، ابعتبارهم احملرك األساسي ويد  وحتقيق أهدافها التنموية واالجتماعية، ونتيجة الزدايد وظائفها وازدايد عدد

 بكفا.ة وفعالية. الدولة الذين بواسطتهم حتقق اإلدارة أهدافها
لة احلديلة وما واكبه من زايدة يف املرافق العامة واحلاجة املاسة لشغ  هذه املرافق ابملوظفني ومع اتساع نشاط الدو 

العموميني للنهوض أبعماهلا بغية حتقيق الصاحل العام أصبح املوظف العمومي هو احملرك الذي من خالله يستطيع 
 مراح  سري حياة يف بني اإلدارة و املوظف  املصاحل املرفق العام حتقيق أهدافه بكفا.ة وفعالية، ويظهر هذا تعارض

وعقوابت  خصوماتالعراقي  جرا. ما يلور من منازعات خالل هذه املسرية، من  وجود بعض  وظف العام املهنية، وامل
طأ أو سو. التقدير، وعلى اعتبارات أمهية هذه املنازعات اليت هتدد خومنها ما هو انتج عن  ا،منها ما يكون تعسفي

ق املوظف العام، وجب إحاطة ذلك مبا يكفله من تنظيم وضماانت تتيح السري احلسن هلذه املنازعة وبث مصدر رز 
 العام وضياع حقوقه. املوظفضرورة إىل إرابك لما يؤدي اب  نينة يف قلوب موظفيها، وتفادي كالطمأ

عام ،يف ن بني مصلحة املوظف الالوظيفة العمومية إحداث التواز قانون وابلتايل حاول املشرع اجلزائري من خالل  
زائري ومن هنا ميكن أن خنلص إىل أن املشرع اجل مركزه القانوين وبني محاية املصلحة العامة اليت ثمس كيان الدولة،

ضرورة  محاية املوظف العام من تعسفات السلطة السلمية، إال أنه أخذ أيضا بعني االعتبار وإن كان قد سعى إىل
املوظف املقرتف خلطأ أتدييب وذلك ما أدى  اط العام، ولذلك منح للسلطة السلمية حق معاقبةاحملافظة على االنضب

العمومية  من املوظفني واإلدارة املستددمة، يف إطار ما يسمى مبنازعات الوظيفة إىل وقوع نزاعات وخالفات بني ك 
دتصة ابلفص  هات القضائية املحىت من حيث اجلو اليت ختتلف عن منازعات العم  ابختالف طبيعتها وأسباهبا 

 فيها.
نراه من  وهذا ما مني  إليه و على راي الفقيه الدكتور عمار بوضيافومن مت، تعرف منازعات الوظيفة العمومية 

على أهنا جمموع املنازعات اليت حتدث بني املوظف العام واإلدارة املستخدمة : "تعاريف شاملة جلوانب املوضوع 
قة الوظيفية ذل  أن املسار املن ي للموظف العموم  إن اان يبدأ بقرار إدار  يعلن عن مبناسبة تنفيذ العال

ون تعيينه إبحدى اإلدارات العمومية فإنه ينتن  يف الوضع الطبيع  ابإلحالة على التقاعد أبسباب اليت بيننا القان
جانبه من  "، فعم  الفقهاان سببهوهو ما يع ي طول أمد العالقة بني املوظف واإلدارة واحتمال نشوء نزاع أ   
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 ،لتحديد نوع النزاع  الوظيفي عن غريه، ابلبحث عن معيار دقيق يفصلها ابستعمال معايريعلى اتباع مجلة من 
املعيار العضوي ، املعيار املوضوعي ، املعيار القانون واجب تطبيقه، و أما ما هو معتمد و ما هو ظاهر من النصوص 

منازعات  يف قب  املشرع اجلزائري ، مت تكريس املعيار العضوي يف حتديد االختصاص القضائي القانونية الصادرة من
 . موميةوظيفة العال

و معقد و ال ميكن ضبط جماله إال من خالل تسليط الضو. على عدة عناصر هلا التأثري  وضوع شائك املإن هذا 
و قواعد لالختصاص إىل القوانني اإلجرائية و النصوص من اهلياك  القضائية إىل ضوابط  البالغ يف تنظيمه، بداية 
وضماان حلق املوظف وحتقيق العدالة وردعا لك  إجرا.ات التعسف جمال الوظيفة العمومية،  التنظيمية اليت حتكم 

الذي تصدر من قب  اإلدارة البد من فرض رقابة القاضي الذي يعم  على إرسا. الرقابة القانونية من خالل تكريسه 
ة وابلتايل فان املوظف العمومي يرفع دعواه أمام اجلهات القضائية اإلدارية املدتصة ابملنازعات املعروض ،بدأ املشروعيةمل

 أمامها واملتعلقة ابملوظف حبيث تفص  فيها بشك  ابتدائي للمحاكم اإلدارية وابتدائي هنائي ابلنسبة جمللس الدولة.
، القضائية لرفع دعوىاملشرع مل يوضع إجرا.ات وضماانت قبلية أي سابقة هذا ال يعين أن اللجو. إىل القضا.، أن 

وهي متمللة يف استحداث اهليئات اإلدارية اخلاصة، يستطيع املوظف من خالهلا الطعن يف العقوبة الصادرة يف حقه 
لنصوص ا يف شك  تظلم اإلداري ، و كذلك الغرض منها إشراك املوظف يف تسيري حياته املهنية، وحسن تطبيق

القانونية، سعيا من طرف املشرع حلماية املوظف العام من قمع السلطة املدتصة يف اختاذ القرار التأدييب التعسفي، 
الذي مت مبوجبه حتديد اختصاص اللجنة املتساوية األعضا. وتشكيلها وتنظيمها  133-66ابتدا. من صدور األمر 

القا عليها يف هذا األمر  ، وبقي األمر على هذا النحو حىت صدور مل ينص أطإنشا. جلان الطعن وعملها، و أما عن 
واملتعلق مبركزية  133 -66الذي يلغي أحكام املرسوم رقم  1984جانفي  17املؤرخ يف  10-84املرسوم رقم 

بية اآلتية: ات التأديختتص ابلنظر يف اإلجرا. تسيري هذه اللجان وأعاد النظر يف تنظيم اللجان املتساوية األعضا.، اليت
 .التسريح، والتنزي  والنق  اإلجباري

 القضائي،ه انتهج ما يعرف ابلنظام الشباملرحلة اإلدارية يف  اجلزائري املشرعاجد أن القضائية  لمرحلةلوابملقاب  
 خر منها إىلاآل البعض وإحالةالنظام بتدوي  للسلطة الرائسية سلطة توقيع بعض العقوابت التأديبية،  ويتجلى هذا

 ما يسمى ابجملالس التأديبية.  
 أمهية املوضوع -

اشر على له من أتثري مب أمهية دراسة هذا املوضوع الذي يشك  أحد اهم املواضيع القانون اإلداري ملاتظهر ومن هنا 
ني يهبذا النوع من املنازعات ترسدت محاية املوظفني العموم ألن ،وظفيهامبالوظيفة العمومية للموظف وعالقة اإلدارة 

 قانونية. حلقوقهم بصفة
لناحية دذ قواعد وإجرا.ات معينة سوا. من اتتصومة يف جمال الوظيفة العمومية اخلمهية أيضا يف كون أن األوتبز 

سا  القانوين الذي يسمح بتحديد االختصاص وثمكني األاإلدارية أو يف مرحلة رفع الدعوى القضائية، ألنه 
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مية يف تعرف أكلر على مدى تطور منازعات الوظيفة العمو البغي عليه اتباعها، و املدعي من معرفة الشروط اليت ين
 اجلزائر على مدى أزمنة وقوانني خمتلفة.

أمهية ابلغة يف تنظيم املرفق العام وحسن  هلو منوذلك ملا  ،" منازعات الوظيفة العمومية يف اجلزائر " لقد اخرتان
قدان ف ات اليت ثمس املوظف العام يف مركزه القانوين واليت تؤدي إىلذلك ابعتباره من أخطر املوضوع، سب  أدائه

صفته كموظف، وابلنظر أيضا لكلرة القضااي املطروحة على القضا. اإلداري بشأن القرارات الصادرة من اإلدارة 
 مبنازعات املوظفني.

 أسباب اختيار املوضوع -
 :وأخرى موضوعية اجملها فيما يليهلذا املوضوع يعود ألسباب ذاتية  ختيارأهم ما دفعنا ال

 فاألسباب الذاتية: 
وقد اخرتان البحث يف هذا املوضوع عن دراية واقتناع، حيث ما فتئت الدراسات تنصب على النظام القانوين 

و  صيكذا عام  امليول الشدو املدتصة، للموظف العام عن فصله وأتديبه وعن حقوقه يف تقاضي أمام جهات 
وظيفة العمومية ال منازعات الابلتحديد جمابعتباران موظفني،  و قد شد انتباهنا  موميةوظيفة العاهتمامنا مبجال ال

 .منه جزئية خبصوص دراسة إجرا. نا يفيبورغ
 :يف ملوضوعيةا األسباب تتمل  حني يف
اره ميس وضوع، و ابعتباملـــذا ه ناال شـــك أن قيمة املوضـــوع حم  البحث ، هـــو الباعـــث األول مـــن ورا. اختيـــاريانه 

شرحية املوظفني خاصة، و كما يعتب من املوضوعات احليوية اهلامة سوا. من الناحية العلمية أو العملية، وذلك 
خاصة وأن األمن  م،تج عنه ضمان حسن سري املرفق العاالرتباطه ابملوظف العام واستقراره الوظيفـي الذي ين

وط حتقيق األمن اإلنساين هذا ابإلضافة إىل ما نراه يف الواقع العملي من تراكم الوظيفي يعد من بني إحدى شر 
يب بذلك تغل وذلك بسبب انتهاك اإلدارة هلذه الضماانت مستهدفة ،الشأن أمام القضا. تذاب القضااي املتعلقة

 املوظف. مصلحة املرفق العام على مصلحة
 أهداف الدراسة  -
  م فهمها وضوح، وحماولة تسهيلها ليتالالقانونية اكتنفها شي. من عدم  سائ املإزالة الغموض واللبس عن

اع يف مرجع موحد طوات اليت يتبعها املوظف لفك النز اخل، وتدليلها وتقريبها للمتلقي املتدصص، وذكر اهم ةببساط
 وخمتصر، لإلملام مبوضوع النزاع بك  سهولة ويسر.

  انت مجيع مراحله اإلجرائية منها اإلدارية والقضائية، سوا. أكاإلملام مبدتلف اجلوانب اليت ختص النزاع يف
 هتم اإلدارة أو املوظف العام، جبمع أكب قدر من املعرفة حول املوضوع.

  .السعي لتحديد معيار فاص  بني منازعات يف جمال الوظيفة العمومية وما شاهبها من منازعات أخرى 
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  ظيفة ومبا أن موضوع منازعات الو  ،رجع متواضع يف هذه املادةج  إثرا. املكتبة اجلامعية مبأاملسامهة من
العمومية ال ميكن أن نستوفيها يف مذكرة واحدة فاملوضوع حيتاج موسوعة علمية ضدمة ألنه موضوع شائك ولذا 

 فأننا ارأتينا أن اجتهد واجمع يف هذه املذكرة اهم ما يلور من نزاع. 
 نطاق الدراسة -
 الوظيفة  اخلاضعني لنظام نيبحث من الناحية املوضوعية على املوظفني العمومجمال دراسة هذا ال اقتصر

 .العمومية يف التشريع اجلزائري
 املتضمن القانون  03-06الدراسة منازعات الوظيفة العمومية يف ظ  األمر  يف ص البحث أكلرتخي

 دون إمهال القوانني اليت سبقته. األساسي العام للوظيفة العمومية،
  لسلطة النظام القانوين، وكيفية معاجلته للدصومة اليت تنشا بني املوظف وايف حث على البالدارسة اقتصرت

 املدولة بتأديبه عب مسار سري النزاع يف مرحلتيه اإلدارية والقضائية.
 :الدراسات السابقة -

متغريات املوضوع،  دماستعانة مبجموعة من املراجع املمكنة حل  إشكالية الدراسة قصد توفري معلومات خت لقد مت
.... جبميع أنواعها، املتمللة يف الكتب، مذكرات فقد اعتمدان يف دراستنا هذه على جمموعة من املصادر واملراجع

إن الدراسات السابقة اليت صادفتنا يف مرحلة البحث عن املصادر  ،الدراسة أين مت التطرق إليها يف حمتوى اخل،
 أمهها ما يلي:كان من واملراجع،  

 ملاجستري شنادة امذارة خترج لنيل عنوان "منازعات الوظيفة العمومية" بسعيدا  ، مسرية : الدراسة ل
رة كانت أول إن هذه املذك ،2003/2004 السنة اجلامعية، ئرجامعة اجلزا ،احلقوق ، الية اإلدارة واملالية يف

راسة مقتصرة لكن كانت هذه الد، و وانبهجلفكرة شاملة فقد أعطت لنا و الدارسة  وضوع مله الصحيح وجلتلنا دافع 
 وكذلك يف دراستها للمنازعة يف املراح  اليت مير هبا املوظف مت ،اجلانب القضائي توأغفلعلى اجلانب اإلداري 

ار يف هذه املراح  ع امللا ز لرتكيز على أسا  النموظف، دون اللاملهين  سار اريف اليت ثمس املرتكيز على ذكر تعال
 صومة وسري الدعوى القضائية امللارة.اخلجرائي ضمن سري يف شكلها اإل

 القانون املتضمن 2006 يوليو 15يف املؤرخ 03-06لقد ثمت هذه الدراسة على ضو. تشريعات سابقة لألمر 
نها هذه م، ومنه صار من الضروري علينا التأكد من أسانيد القانونية املستسقاة العمومية للوظيفة العام األساسي

 والقيام بتحيينها. ،ةاملذكر 
 ريع اجلزائر التش : هاجر ارم ، بعنوان تسوية منازعات الوظيف العموم  يفأما الدارسة اللانية كانت ل 

مذارة خترج لنيل شنادة املاسرت يف القانون العام ختصص إدارة مالية، الية احلقوق والعلوم السياسية جامعة 
كيف عاجل املشرع اجلزائري   البحث: حولثمحورت إشكالية  ،2015/2016اال  حمند أو حلاج جامعة البويرة 

 والقضا.؟منازعات الوظيفة العمومية أمام اإلدارة 
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 صعوابت الدراسة  -
اسة املوضوع، هبا در  مرتصعوابت يف مراح  وخطوات اليت الدفتنا بعض اص، قد يممل  أي إعداد حبث علمي سل

 تمللة يف:وامل
 زايدة على ذلك  ،تدصصة يف التشريع اجلزائري اليت تناولت املوضوع بشك  مباشرقلة الدراسات وندرة املراجع امل

 .وصعوبة اقتنا.ها
  تفريق بينهما، لاموضوع منازعات اإلدارية، مما جعلنا نواجه بعض الصعوبة يف مع االرتباط الوثيق بني موضوعنا

 هذا كان سببه غياب معيار فقهي فاص  بينهما.
 القانونوفقها. هتمام املؤلفني ابلوظيفة العمومية يف اجلزائر موضوع منازعات ا مل حيض. 
  كوروان  فريو  تفشيوالصعوبة األكلر هي (covid 19) اللهم نلتمس منك "جائحة" عامليا واب.   بوصفه ،

حد من صعوبة ف، الذي قد تزامن مع حتضري هلذه املذكرة ،واألخرةيف الدنيا  ونسألك العافية ىالشفا. للمرض
  .واص  بينناتوحىت ال التنق 

 اإلشكالية  -
 ويف إطار دارستنا هلذا املوضوع يستلزم علينا طرح اإلشكالية: 

 العام خالل  ملنازعات اليت يثريها املوظفاما ه  صور و  فيما تتمثل منازعات الوظيفة العمومية يف اجلزائر؟
 مشواره الوظيف ؟ 

 تالية: للبحث يف هذه اإلشكالية نطرح التساؤالت الفرعية ال
 ؟والقضائ  اإلدار  شقيناتسوية منازعات الوظيفة العمومية يف  ايف يتم 
 ما ه  األجنزة القانونية املختصة بنظر يف منازعات املثارة بني اإلدارة وموظفينا؟ 
 ما ه  اخلطوات املتبعة لرفع دعوى قضائية موضوعنا نزاع وظيف  يف ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية؟ 

 ج املتبعاملنن -
مجيع على  تعرفابلالذي يسمح  ،لدراسةلكمنهج أساسي   ولإلجابة على اإلشكالية اعتمدان على املنهج الوصفي

لي  املنهج التحليلي الذي ظهر من خالل حت اعتمدان على بعض املناهج الفرعية األخرى منها: ماكمراح  النزاع،  
ات الوظيفة ان على املنهج التارخيي لتتبع التطور الزمين للمنازعبعض النصوص القانونية ذات الصلة، مع االعتماد أحيا

 العمومية.
 املوضوع هذه املذكرة إىل فصلني رئيسيني، الفص  األول منه يتمحور على قسمنااإلشكالية على إلجابة ول 

  اللاين لفصفكرة إبراز مفهوم شام  أي اإلطار املفاهيمي ملنازعات الوظيفة العمومية وهذا جانب نظري، وأما ا
مت ختصيصه جلانب أكلر منه تطبيقي يف مسألة اليت ختص مبسار املنازعات يف شقها اإلداري وصوال إىل حتول فقد 

.النزاع إىل اللجو. للقضا. ورفع الدعوى وسريها



 

   

 :األول الفصل
 املفاهيمي اإلطار

 الوظيفة ملنازعات
وتطورها العمومية
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 زعات الوظيفة العمومية وتطورها الفصل األول: اإلطار املفاهيم  ملنا
وفكرة  ،إن احلديث على مفهوم النزاع الوظيفي أمنا هو يف احلقيقية، احلديث عن جز. ال يتجزأ من املنازعات اإلدارية
ظروف  اهلا مدلول يتمل  يف جمال سري الوظيفة العامة أو مبفهوم أخر املسار املهين للموظف العام واليت حتكمه

الوظيفة العمومية تتميز بوجود فيها طرفني اإلدارة العامة كطرف من جهة  منازعاتإىل ذلك فان وإبضافة العم ، 
لعمومية إال ا ابلوظيفةال تشك  املنازعات املتعلقة  واملوظف العام أو اجلماعات ممللي املوظفني من جهة أخرى،

اإلدارة تتعسف أن  جيع  يف بعض أحيان األمر الذي ، 1جانبا خاصا من موضوع الرقابة على أعمال اإلدارة العامة
 يف استعمال سلطتها أو ختالف أحد قواعد القانونية والتنظيمية املنصوص عليها يف التشريع.

من املعلوم أن املشرع اعرتف جبملة من احلقوق االستلنائية للموظف دون غريه من الفئات املهنية األخرى وأضفى 
ه الوظيفة العمومية نركز ابلشرح على اإلطار النظري هلات منازعاتا يف ذلك مب،عليها ضماانت قانونية محاية هلا 

الوظيفة  ازعاتمنيف املبحث األول مفهوم  ناتناول ،املنازعة من اج  ذلك قمنا بتقسيم هذا الفص  إىل مبحلني 
يه إىل  أمهيتها مبا فيها من فما املطلب اللاين تطرقنا ، أة مبا يف ذلك تعريفات للفقها. وابرز املعايري التفرقةموميالع

لم اإلداري حق التظكماية القانونية من تعسف اإلدارة  خضوع نشاط اإلدارة للرقابة اإلدارية والقضائية وكذلك احل
د االستقالل الوظيفة العمومية أثنا. احلقبة ما بع منازعاتوحق اللجو. إىل القضا.، أما املبحث اللاين خصصناه لتطور 

لتفسري القضا. الكام  واثللا قضا. ادعوى الية، أما املطلب اللاين تكلمنا فيه عن دعوى اإللغا. و إىل املرحلة احل
وأخري قضا. الزجر أو العقاب وأما االجتاه احلديث تكلمنا فيه عن الدعاوى العينية واثنيا الدعاوى الشدصية وهذا 

 على ضو. الدراسات السابقة و اآلرا. الفقهية.
 
 
 
 
 

                                                             
 .372ص ،2013، دار اهلومة، اجلزائر، 3الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات اجلزائرية وبعض التجارب األجنبية، ط.هامشي خريف،  1
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 الوظيفة العمومية  منازعاتل: مفنوم املبحث األو 

منازعات الوظيفة العمومية تعتب يف شكلها العام منازعة إدارية غري أهنا تكتسي طابعا خاصا من انحية أهنا تشم  
يف غالب األحيان طائفة معينة من األعوان العموميني وهم املوظفني وكذا طائفة معينة من املؤسسات واإلدارات 

ة تقوم أن منازعات الوظيفة العمومي ،ار  نشاطا حمددا خيص هذه الطائفة من املوظفني أو األعوانالعمومية اليت ثم
على طرفني أساسيني ، احدمها املوظف أو العون العمومي أو أحد األشداص اآلخرين ، واثنيهما اجلهة اإلدارية 

األشداص العاديني ية يف مواجهة املوظفني و بوصفها اجلهة املستددمة وممللة الدولة اليت حتوز وثملك سلطات استلنائ
. فمبدأ املشروعية يعين خضوع الكافة حكاما وحمكومني ألحكام ومبادئ القانون وابلتايل يعتب خضوع السلطات 

وف نتطرق يف ، ساإلدارية لذات املبدأ مؤشرا إجيايب ينم عن سيادة مبدأ املشروعية أو مبدأ سيادة القانون يف الدولة
ضوع هذه مث نتطرق لدراسة مو يف املطلب األول  " منازعات الوظيفة العمومية"تعريف لة أحث أوال إىل مسهذا املب

 ."الوظيفة العمومية منازعات أمهية"يف املطلب اللاين  املنازعات، لنستعرض بعدها
 الوظيفة العمومية: منازعاتاملطلب األول: تعريف 

 ،قتضبة. كان ذلك بصورة موسعة أو مأمر مل يسبق معاجلته سوا الوظيفة العمومية منازعاتيعتب وضع تعريف 
ملستوى افالتعرض لتعريف منازعات الوظيفة العمومية مل يتم التطرق إليه بصفة واضحة سوا. على املستوى التشريعي 

ية بصفة ر وذلك يعود يف األص  إىل عدم اتضاح معاملها وعدم استقالليتها عن املنازعات اإلدا ،أو الفقهي القضائي
 اتمة األمر الذي جيع  منها تتسم ابحلداثة وعدم االكتمال.

املستددمة  حتدث بني املوظف العام اإلدارةجمموع املنازعات اليت  أهناميكن تعريف منازعات الوظيفة العمومية على 
علن عن تعيينه اري يمبناسبة تنفيذ العالقة الوظيفية. ذلك أن املسار املهين للموظف العام إن كان يبدأ بقرار إد

 1اإلدارات العمومية، فانه ينتهي يف الوضع الطبيعي ابإلحالة على التقاعد أو بتوافر األسباب اليت بينها القانون.
املتضمن  2008فيفري  25املؤرخ يف  09- 08من القانون رقم  04الفقرة  804فمن خالل استقرا. نص املادة   

ان الدولة املتعلقة ابملوظفني أو أعو  منازعات... يف مادة اليت تنص على انه "  قانون اإلجرا.ات املدنية واإلدارية
أو غريهم من األشخاص العاملني يف املؤسسات العمومية اإلدارية أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصنا 

صلها يف املواد ية حني ف. هذه األخرية اليت حتدد االختصاص اإلقليمي للجهات القضائية اإلدار مكان التعيني ... "
 الوظيفة العمومية. نازعاتملاملتعلقة ابملوظفني دون أن تضع تعريفا حمددا وواضحا 

                                                             
 .4، ص2013 ،12، )جملة الفقه والقانون(، ع: ميزان القضاء جملس الدولة اجلزائر  منازعات العامة يفعمار بوضياف،  1
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 الفرع األول: املدلول اللغو  واالصطالح  
ن مسامهات م هلا، انطالقاومعىن  وإعطا. مدلول العمومية،يف بداية حتديد مفهوم للمنازعات الوظيفة افض   إن

 واصطالحا،عة لغة ز ابخلصوص مصطلح املناوتتضح جوانبه، و شريعية يف هذا اجملال حىت تتجلى وجهود الت ةفقهي
 وهو ما سنوضحه يف هذا الفرع. 

أي طلب منه أن  ،فاستنزاعهتنازع القوم، اختلف القوم يف الشي.، ختاصموا يقال رآه مكبا على الشي. " أوال: لغة
 ."مةينزع النزاع، أي يكف عنه أو املنازعة اخلصو 

 " املنزعة: اخلصومة ومكان نزع الشي. ويقال هو بعيد املنزعة بعيد اهلمة.
  املِنـَْزعة: اخلصومة

 النَـَزاعة: اخلصومة 
 (1)نزع عنه."يف الشي. سأله أن ي نتنازع القوم: اختلفوا ويقال تنازعوا يف الشي. والقوم جتاذبوه. استنزع فال

 ."نزعة إىل أي ذهاب إليه
 .(2)سار الشعر من جانبني اجلبهة ومها نزعتان النزاع واملنازعة، اخلصومة"نزعات: موضع احن

Contentieux   : qui est contesté .litigieux ou qui peut l’être affaire contentieuse  
L’ensemble des affaires contentieuses d’une administration d’une entreprise        . 

Conflit mon réglé avoir un contentieux avec….contention querelleur 3                    
الوظيفة تتكون من كلمتني ميكن تباينها وحصرها يف تعريف النزاع، ويعين اخلصومة أي  منازعاتمبا أن مصطلح 

املنازعات  اجلدل بني طرفني واستعملها بعض رجال القانون يف هذا اإلطار، بينما للدصومة كمصطلح قانوين يف
 اإلدارية معىن آخر".

 اثنيا: اصطالحا

 يعرف مصطلح النزاع من الزاوية القانونية حسب معيار زمن ومعيار إجرائي ومعيار موضوعي. -
حسب املعيار الزمين تنطلق اخلصومة من اتريخ تسجي  العريضة االفتتاحية لدى مصاحل القضائية وتنتهي عند  -

 قضائي.الفص  فيها وصدور املقرر ال
                                                             

 .976، ص1976، القاهرة ماي 1ج. ، جممع اللغة العربية، اإلدارة العامة للمعجمات وإحيا. الرتاث،املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون-1
 .801، ص2008املشرق بريوت ،املنجد يف اللغة واألعالم: طبعة املئوية األوىل، دار -2

3   Dictionnaire Hachette ، Noms propres et noms communs interclassés ، é-، 2016 ، p 855. 
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 وم.القاضي للفص  يف النزاع بني اخلص ابخلصومة اإلجرا. اللاين يقوم بهوحسب املعيار اإلجرائي يقصد  -
 حسب املعيار املوضوعي، نعين اخلصومة الفص  يف النزاع بني اخلصوم. -
عم  جمموعة من توابلتايل فإن اخلصومة اإلدارية هي السريورة القانونية إيل تنطلق يوم إخطار القاضي الذي يس -

 (1) اإلجرا.ات القانونية للفص  يف القضية املعروضة عليه وتنتهي عند الفص  فيها مبقرر قضائي.

  الفرع الثاين: تعريف الفقن 
وسيلة  يعىن ابلنزاع ك  يف كتابه القانون اإلداري بقوله" ع"، النزا Jean Riveroوبشك  عام فقد عرف األستاذ "

لصاحل الفرد من أج  إصالح وضعية ما، عن طريق السلطات العمومية وهو ك  شك  موضوعة من طرف القانون 
 (2)" من األشكال املنظمة قضائيا.

هنا " هذا التعريف إلغفاله هذه الدعوى وميي  إىل تعريف املنازعات اإلدارية أبمخيس السيد إمساعيلوانتقد الدكتور "
لغري من جانب آخر سوا. كان من املوظفني أو من الغري يقصد حق "املنازعة اليت تنشأ بني اإلدارة من جانب ومن ا

مشروع حيميه القانون واملالحظ أن هذا التعريف قد جا. جامعا مانعا مل يغف  هذه الدعوى وهي احلماية املشروعة، 
 (3) وكذا الطرف اللاين يف الدعوى فيمكن إن يكون فردا عاداي كما ميكن أن يكون موظفا عاما.

أبنه "حق الشدص يف حتريك واستعمال سلطة القضا. املدتص يف نطاق الشروط عوابد ، عمار ه الدكتور وكما عرف
الشكلية واملوضوعية يف نطاق اإلجرا.ات والشكليات املقررة قانوان للدفاع عن حق أو مصلحة جوهرية حيميها 

األضرار  لضارة وكذا املطالبة إبزالتها وإصالحالقانون نتيجة االعتدا. عليها بواسطة األعمال اإلدارية غري املشروعة وا
 .(4)النامجة عنها"

 املنازعات اإلدارية أبهنا جمموع "جمموع النزاعات اليت تتألف منها الدعاوى أمحد حميويف حني عرفه العميد األستاذ 
 .(5)الناجتة عن نشاط اإلدارة وأعواهنا أثنا. قيامهم بوظائفهم"

دارة : "على أهنا جمموع املنازعات اليت حتدث بني املوظف العام واإلعمار بوضيافور وكذلك يف السياق عرفه الدكت
املستددمة مبناسبة تنفيذ العالقة الوظيفية ذلك أن املسار املهين للموظف العمومي إن كان يبدأ بقرار إداري يعلن 

                                                             

 .07، ص2013، د.م.ج، 3، ج.قانون املنازعات اإلداريةرشيد خلويف، -1
2- Jean Rivero، le Droit administratif،  é- Dalloz، 1998، p201. 

 .40، ص1995، 1، طقضاء جملس الدولة وإجراءات وضع الدعاو عي ، مخيس السيد إمسا-3
 .80، ص1983، اجلزائر، د.م.ج، عملية الرقابة القضائية على األعمال اإلدارية العامة يف النظام اجلزائر عمار عوابدي، -4
 .05، ص1994، د.م.ج، ترمجة فائز احنق وبيوض خالد، املنازعات اإلداريةأمحد حميو، -5
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 ،باب اليت بينها القانونلى التقاعد أبسع ابإلحالةعن تعيينه إبحدى اإلدارات العمومية فإنه ينتهي يف الوضع الطبيعي 
 .(1)وهو ما يعين طول أمد العالقة بني املوظف واإلدارة واحتمال نشو. نزاع أي كان سببه"

يث يقول: "إن املقصود حعبد هللا سليمان الوظيفة العمومية الفقيه  منازعاتومن بني الفقها. الذين اهتموا بتعريف 
. يعتمد هذا التعريف على الصفة اليت حيملها الشدص (2)ا هؤال. استنادا هلذه الصفة"رهثبطعون املوظفني تلك اليت يو 

الذي يرفع هاته املنازعات أبهنا "القرارات اليت ميكن للموظف الطعن فيها هي تلك املتعلقة ابحلقوق املذكورة يف 
رط املصلحة هذا التعريف على شالنصوص القانونية اخلاصة ابلنظام اخلاص ابملوظفني العموميني، ويؤكد من خالل 

 (3) يف رفع الدعوى وتقتصر هذه املنازعات على نوع وهو الطعن ابإللغا..

وعليه، ومن خالل املقاربة بني جمموعة من التعريفات الفقهية املمنوحة للمنازعات اإلدارية وكذا جمموعة من النصوص 
ملوظفني أو أعوان املتعلقة اب منازعات"ه  مجيع كاآليت القانونية فانه ميكننا تعريف منازعات الوظيفة العمومية،  

الدولة أو غريهم من األشخاص اليت تنجم عن نشاط املؤسسات واإلدارات العمومية اليت تباشرها يف إطار 
تطبيق القوانني املتعلقة ابلوظيفة العمومية، واليت يؤول الفصل فينا للجنات القضائية اإلدارية املختصة وفقا 

يف صاحب الدعوى وهو  منازعاتويستدلص مما جا. سالفا أن أسا  هذه 4.وإجراءات قانونية معينة " القواعد
املوظف العام، حيث البد أن يكون رافع الدعوى حام  لصفة املوظف العام وذلك للعالقة الرابطة بني املوظف 

 واإلدارة. 

 : معايري حتديد النزاع الوظيف  الثالثالفرع 
لتشريع لوضع معايري ميكنها من ثمييز هذا النوع من املنازعات ابختالف صورها وأشكاهلا، فعم  لقد عمد الفقه وا

الفقه جبانبه على ابتداع معيار عام لتحديد اختصاص القضا. اإلداري، ومنه سندصص هذا الفرع لذكر أشهر 
 مة هلا.املنظوانني للق هاليت مت تكرسها من طرف املشرع اجلزائري يف إصدار تلك املعايري يف الفقه و 

                                                             

 .174، ص2019 ،جسور للنشر والتوزيع، اجلزائرالوظيفة العامة يف التشريع اجلزائر ، ار بوضياف، عم -1
 . 537، ص1967، دار الفكر العريب، القاهرة ،القضاء اإلدار عبد هللا سليمان، -2
 .305، ص1995، دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية، مصر،القضاء اإلدار ماجد راغب احللو، -3
 . 03، ص2019، غليزان،منازعات الوظيفة العموميةاحلكيم سواكر، عبد  4
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 أوال: املعيار العضو  
حيكمه اراي إدأو عم  صادر من اإلدارة العامة نشاطا  يعتب ك  تصرفابالعتماد على املعيار العضوي الشكلي،   

 إال يف حاالت االستلنائية. اإلداريوخيضع يف منازعته الختصاص القضا.  ،قانون اإلداري وينظمه
أطراف  دويشرتط بذلك االختصاص للمحاكم اإلدارية أن يكون أح ،ري ابملعيار العضويوعليه أيخذ املشرع اجلزائ 

لدولة، امن قانون اإلجرا.ات املدين امللغى، واليت حتصلها يف  07إداراي عاما طبقا لنص املادة النزاع اإلداري شدصا 
من اإلجرا.ات املدنية  800ملادة يف ا تجا. ،ات العمومية ذات الصبغة اإلداريةواملؤسس والوالايت، والبلدايت،

من قانون اإلجرا.ات املدنية، األمر الذي يؤدي إىل  07واإلدارية لتنص على األشداص اإلدارية اليت ذكرهتا املادة 
 1املعيار العضوي استند يف جانب منه إىل الفص  بني األشداص اإلدارية. إن تشديصالقول 
ة العالقة كلما كانت اإلدارة طرفا فيها بصرف النظر عن طبيع  ،ة ومنها الوظيفيةذا املعيار تعد املنازعة اإلداريطبقا هل

استند املشرع لتحديد  2القانونية حم  املنازعة، وعن أسباب اليت استددمتها اإلدارة ملمارسة نشاط حم  املنازعة.
 املنازعة. اختصاص القضا. اإلداري مع معيار الذي يرتكز على صفة أطراف

أن املعيار العضوي أساسا يف حتديد نزاع اإلداري إال انه أضاف انه ال ميكن ابملعيار املادي ملا له من  كما انه يرى
مميزات كونه الوسيلة األرجح للحصول على التعويض الكايف والعادل جرا. الضرر الناتج عن نشاط اإلدارة الضار 

املعيار يرتكز على صفة اجلهة القائمة ابلنشاط فهذا  3والذي يف هذا معيار يكون من االختصاص القضا. العادي.
اإلداري، حبيث يكون النزاع اإلداري ك  ما كان أحد طرفيه سلطة إدارية أو جهة إدارية خمتصة سوا. كانت مؤسسة 

حبسب هذا املعيار يكون النزاع إداراي، ويرجع االختصاص فيه  4،نواي عامعامة ذات صبغة إدارية أو شدص مع
عماله، حىت يكفي أن إ، يتميز املعيار بسهوله 5القضا. اإلداري، مىت كان أطرافه شدصا معنواي عاماابلنتيجة إىل 

  6يكون شدصا من أشداص العمومية طرفا يف النزاع وحىت يصبح النزاع فيه إىل القضا. اإلداري.

                                                             

 .14، ص2011-2010، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة تيزي وزو،اختصاص القضاء اإلدار  يف اجلزائرعمر بوجادي،  1
 .125، ص2019 ،، دار اهلومة، اجلزائرمنازعات التأديب يف جمال الوظيفة العامةفاروق خلف،  2
 .100، دار الرحيانة، اجلزائر، ص1ط. ،2000-1962القضاء اإلدار  يف اجلزائر بني نظام الوحدة واالزدواجية ار بوضياف، عم 3
 .85، ص2007 ،، مصرمستقبل القانون اإلدار  )دراسة مقارنة(وفا. سيد رجب حممد،  4
 .70، ص2018،هلومة، اجلزائردار ا املرجع املنازعات اإلدارية يف ظل القانون اجلزائر ،سعاد ميمونة،  5
 .72، ص2014،، دار اهلومة، اجلزائر2، ط.املنازعات اإلداريةعبد القادر عدو،  6
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مل حيدد  يطحالوضوح إال انه سأن املعيار العضوي يبقى املعيار األكلر استعماال الن هذا املعيار ميتاز ابلبساطة و 
 1جماال النزاع اإلداري بدقة ابعتماد فقط على جهة املصدرة للقرار.

 املوضوع  راثنيا: املعيا
ما إذا كان  ةيف حال نزاع املطروحالدو تركز هذا املعيار على موضوع يبيعتب املعيار املوضوعي معيارا حديث النشأة، ف

ن م االختصاص ينعقد للقضا. اإلداري أما إذا كان النزاع يطرح مشكلة م، فانالعايطرح قضية من قضااي القانون 
 2مشاك  القانون اخلاص فان االختصاص ينعقد للقضا. العادي.

عيار املوضوعي أو املادي من عنصرين: للمشاركة يف تسيري مرفق عمومي هبدف حتقيق املصلحة العامة املكون ي 
لنزاع يف أحد العنصرين السابقني اعتب ا نعليه فكلما احتوى نشاط اإلداري مو  ،واستعمال امتيازات السلطة العامة

 3مهما كان أطرافه وانعقد ابلتايل اختصاص للقاضي اإلداري. إداراي احالة حدوثه نزاع

 اثلثا: معيار القانون واجب تطبيق
د لالختصاص القضا. اإلداري عن مفاده أن املعيار احملد "blanco"وهو املعيار الذي مل يتغري من  حكم بالنكو 

لى فان كان القانون املدين هو القانون الواجب تطبيقه ع ،القضا. العادي هو القانون الواجب تطبيقه على النزاع
اختص القضا.  هأما اذا كان القانون اإلداري هو القانون الواجب تطبيق ،النزاع كان القضا. العادي هو املدتص بنظره

هات يف اجلفراد ك  وهو ان ،واهم ما مييز هذا املعيار انه يعطي تبيرا علميا الزدواج القضا. ،زاع فيهلناإلداري ابلنظر 
ى عمال مببدأ تقسيم العم  فيدتص القضا. اإلداري بتطبيق قواعد القانون اإلداري عل ،تطبيق نوع من قواعد القانون

 ،األفراد العاديني نازعاتمملدين بتطبيق قواعد القانون املدين على القضا. ا ،املنازعة اإلدارية مبا فيها املنازعات الوظيفية
اليت تقيم هذه الصلة ما بني االختصاص والقانون الواجب  ،خذ هذا املعيار ابنه خيالف نصوص الوضعيةأولكن 
 اإلجرا.ات نون)قا ائياموضوعا )القانون اإلداري( وإجر  خضع للقانون العام  متمبوجبه يكون النزاع إداراي 4،التطبيق
 .5اإلدارية( وابلتايل آل االختصاص يف الفص  فيه للقاضي اإلداري املدنية و

 وهذا املعيار حيدد طبيعة النزاع من خالل النتيجة، أي بعد رفع الدعوى والنظر يف املوضوع، وعليه فمىت تبني للقاضي 

                                                             

 .2014-2013،، مذكرة ماسرت، كلية احلقوق، جامعة جبايةازدواجية القضائية )دراسة مقارنة بني اجلزائر وفرنسا(الطيب زوايد وخدجية طوشان،  1
 .49ص ،مرجع سابقعمر بوجادي،  2
 .71، صمرجع سابقسعاد ميمونة،  3
 .58، ص1973 مصر،، دار املعارف، املسؤولية اإلداريةسعاد الشرقاوي،  4
 .139، ص2011،، دار اهلومة، اجلزائرالوجيز يف القضاء اإلدار  )تنظيم عمل واختصاص(عطا هللا بومحيدة،  5



 ملنازعات الوظيفة العمومية وتطورها املفاهيمي اإلطارالفصل األول:   
 
 

19 
 

 1.ه إداراي فهو معيار بعدي يصعب اإلعمال بانه خيضع للقانون اإلداري وحتكمه قواعد اإلجرا.ات اإلدارية اعتب 
أما ابلنسبة للقضا. اإلداري فيجب على القاضي أن يقوم أوال حىت حيدد اختصاصه على أسا  السليم ابلتعرف 

زاع) واألساليب اليت قد استعملتها اإلدارة يف أدا. نشاطها حم  ن ،على اطراف املنازعة املرفق العام) معيار مرفق العام(
ق ما بني أعمال اإلدارة وأعمال السلطة العامة( فال يقتصر على معيار واحد حىت حيدد يف النهاية اختصاصه الفر 
 -ع الوظيفيومن بينه النزا  -فعليه أن يبحث كافه جوانب النزاع اإلداري ،عدمه على أساسني اقرب إىل الواقعمن 

 ،ورة العم  بهوهذا ما جيب التنويه ابإلشارة إىل ضر  ،هإىل أن يص  إىل ضالته املنشودة يف فضه وإجياده ح  هنائيا ل
وهو ما قد ثميز القضا. اإلداري بصفة عامة وقضا. جملس الدولة الفرنسي يف األخذ به فعال من حيث  تطويره 

 .لى أفكار الفقها.وع ،والنظرايت اليت تساير وتواكب ك  ما يستجد على ساحة اإلدارة  ،وابتداعه ملعايري ،لقضائه
أو  ،سوا. أكان ذلك املعيار  املرفق العام ،والوقوع ورا.ه ،ولذلك فمن األجدر رفض فكرة اعتماد على معيار واحد 
وغريها من املعايري األخرى ذلك وان ك  معيار منها ليس جامع  ،واجب تطبيقعيار السلطة، أو معيار القانون م

حث لذا فقد تعني االعتماد على معيار خمتلط حبيث يب ،ريةوال مانع للمنازعات غري إدا ،لك  حاالت النزاع اإلداري
ومنه النزاع الوظيفي  ،وينتق  من واحدة إىل أخرى حىت يتحقق من طبيعته النزاع اإلداري ،القاضي يف ك  فكرة معيار

ايب ما بني حاالت التنازع السليب أو اإلجي -قدر املستطاع -إال انه مينع ،واذا كان ذلك يرهق القاضي ،املعروض عليه
 2.ألنه يزن املنازعة مبيزان الدقة،جهيت القضا. 

ولقد قال مسعود شيهوب يف هذا شان "واحلقيقة أن معيار القانون الواجب التطبيق ال خيلو كسابقه من النقد، ليس 
انون قفقط ألنه من صعوبة مبكان حتديد هذا القانون أحياان، ولكن أيضا ألنه يف حاالت كلرية ال ميكن معرفة ال

 3."الواجب تطبيق إال إذا مت حتديد جهة االختصاص
وعموما، فأننا نرى مع رأي البعض من الفقها. عدم كفا.ة معيار وحيد ألنه ال ينبغي تعوي  على معيار واحد 
لتحديد االختصاص، ب  يتعني األخذ جبميع هذه املعايري جمتمعة أو منفردة، وابلفع  فان القضا. اإلداري نفسه 

 4جبميع هذه املعايري. "أيخذ 

                                                             

 .72، صمرجع سابقسعاد ميمونة،  1
 .129، صمرجع سابقفاروق خلف،  2
 .127، ص2003 ،، اجلزائرد.م.ج، 3، ط.1، ج.املبادئ العامة للمنازعات اإلداريةمسعود شيهوب،  3
 .129ص مرجع سابق،فاروق خلف،  4
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 رابعا: املعيار املعتمد يف القانون اجلزائر 
لقد اعتمد املشرع اجلزائري يف تكريسه لقانون اإلجرا.ات املدنية واإلدارية املعيار العضوي كأسا  لتوزيع االختصاص 

الدولة أو  عات اليت تكونبني القضا. اإلداري والقضا. العادي إذا اعتب من اختصاص احملاكم اإلدارية مجيع املناز 
ق.إ.م.إ(. واعتب  801الوالايت أو البلدية أو أحد احدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها )م:

ة املتعلقة إبلغا. والتفسري وتقدير مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة عن السلط منازعاتمن اختصاص اجمللس الدولة 
 .1ق.إ.م.إ( 901:اإلدارية املركزية )م

اع وقد حدها الفرنسي واملصري وابقي التشريعات املقارنة األخرى مل يعرف النز  ،ويف هذا الصدد فان املشرع اجلزائري
والذي على  ،ب  ترك ذلك للفقه والقضا. اإلداري ابعتماد على املعيار العضوي -ومنه النزاع الوظيفي -اإلداري
من قانون اإلجرا.ات  07الواردة يف املادة ،غرف اإلدارية للمجالس القضائية مت حتديد االختصاص النوعي لل ضوئه
املتعلق ابختصاص جملس الدولة وتنظيمه وكذا عمله  01-98مث على ضو. ما قد نص القانون العضوي رقم  ،املدنية

نية و اإلدارية من قانون اإلجرا.ات املد 901و  801مث أحكام النصوص املواد  ،منه 09من خالل أحكام املادة 
 2احلايل. 2008/ 02/ 25املؤرخ يف  09 -08رقم 

من اإلجرا.ات املدنية واإلدارية وهي ترسم االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية املعيار  800كما كرست املادة 
ومية مالعضوي كمعيار فاص  بني قواعد االختصاص جلهتني القضا. اإلداري والعادي، وبدأ املشرع بذكر اهليئات الع

 4.بوضوح اختصاص احملاكم اإلدارية 801ولقد فصلت املادة  3واألشداص القانون العام،
أما القضا. اإلداري اجلزائري، فقد كان موقفه بنفس موقف املشرع، حيث كرست الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا 

يف قضية  1970/ 01/ 23يف املعيار العضوي يف حتديث نزاع اإلداري بصفة جلية وواضحة يف قرارها الصادر 
  .5ا ضد )التعاونية اجلزائرية للتامني عمال الرتبية واللقافة(- السيد ب

 النقد: 
 إذا كان املشرع اجلزائري قد تبىن كأص  عام املعيار العضوي فحدد اختصاص القضا. اإلداري بتوفر اجلانب العضوي

                                                             

 .74، صمرجع سابقعبد القادر عدو،  1
 .129، صمرجع سابقفاروق خلف،  2
 .234ص ،2013 ،التوزيع، اجلزائرجسور للنشر و ، القسم األولاملرجع يف املنازعات اإلدارية، عمار بوضياف،  3
 .74، صمرجع سابقعبد القادر عدو،   4
 .، ب.ص2001-2000، ألقاها على طلبة الكفا.ة املهنية للمحاماة، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر،حماضرات ابملنازعات اإلداريةعمور سالمي،  5
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        من قانون العضوي 09 ا لو تعلق األمر ملال ابملادةيف املنازعة، أي وجود أحد اجلهات املذكورة يف النص كم 
 وهذه األخرية ليست إدارة عمومية، وال مؤسسة عمومية املنظمات املهنية ةالنص ذاته ورد فيه عبار إال أن  ،98-01

 إدارية، ورغم ذلك تعتب املنازعة اإلدارية بوصف القانون.
 اهليئات تصدر ما تكون من قرارات اليت ية، انطالقا من انه هذهيعود السبب تصنيف املنازعة ال على أهنا إدار 

تصدرها اإلدارة. واجب حني أذن الطعن فيها أمام نفس اجلهة القضائية، وهنا نظر املشرع ال للعضو وإمنا نظر يل 
 ويف ذلك خروج صريح وواضح عن املعيار العضوي مبا يؤكد وجود استلنا.. ،النشاط

شرع لعضو أي لطبيعة املنظمة املهنية كوهنا جتمع أشداص لصار قضا. العادي وهو املدتص نعتقد انه لو نظر امل 
 2جمموعة من االستلنا.ات عليه. وذلك لوروديعتب املعيار العضوي غري مطلق  1،ابلنظر يف منازعاهتا

 :ما يليكالوظيفية   اتمن خالل هذا النقد الذي قدمناه ميكن حصر أمهية حتديد معيار للمنازع 
سليب أو  عمن الضرورة مبكان حتديد معيار لتوزيع اختصاص بني اجلهتني القضا. العادي واإلداري تفاداي ألي نزا -1

 القضائية. إجيايب بينهما خاصه بعد تكريس االزدواجية
من الدستور هي عم  من أعمال املشرع فهو وحده من يرسم قواعد  122ان االختصاص طبقا للمادة -2

 دها وينظمها.االختصاص وحيد
من قواعد االختصاص صلة وثيقة ابلنظام العام مبا يضمن هلا مكانه خاصة فال جيوز خمالفتها أو االتفاق على -3

 خالف مضموهنا.
وجوب أن تتسم قواعد االختصاص ابلوضوح وعدم الغموض أو اإلهبام لتكون معروفه لدى القاضي واملتقاضي -4

 ح ظاهره التنازع االختصاص.وأعوان القضا.، ونتفادى هبذا الوضو 
هة ، ه  هو قاض للجاإلداريأن أمهية وضع معيار عضوي سيحسم اخلالف بصدد نطاق االختصاص القاضي -5

 كونه غري إداري.  تايل ال يهمه طبيعة الطرفلاإلدارية وابلتايل يعتد بطبيعة الطرف، أم انه قاضي النشاط اإلداري واب
 03إنشا. املشرع اجلزائري حمكمة للتنازع موضوع القانون العضوي املؤرخ يفحلماية قواعد االختصاص النوعي -6

 وي كونه أداةوابلتايل تبز أمهية املعيار العض املتعلق ابالختصاصات حمكمة التنازع وتنظيمها وعملها 1998يونيو 

                                                             

 .259، صمرجع سابقعمار بوضياف،  1
 .48ص، مرجع سابقعمر بوجادي،  2
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  1القانونية والتقنية لتوزيع اختصاص بني نوعي وجهيت القضا.. 
 اليت تدخ  ضمن و  ،زعة الوظيفية يف حالة ثمييزها عن اخلصومات القضائية األخرىومنه ميكن اعتبار املنا

املنازعات اإلدارية يف حني تطبق عليها مجلة من املعايري للتفريق فيما بينها، كان اهلدف منها تبيان االختصاص ك  
اذ اإلجرا.ات ليات وكذا اختكما يرتتب عن ذلك حتديد املسؤو   ،اجلهة القضائية صاحبة الوالية وانظرة يف الدعوى

ال وهو أملا لإلدارة من امتيازات وصالحيات خاصة يف مواجهة الطرف الضعيف نسبيا  النزاع، وفقااليت يتطلبها سري 
 .املوظف العام

م ومذاهبهم وابألخص فقها. القانون اإلداري على خمتلف اجتاهاهت ،ابلرجوع إىل املعايري املذكورة من قب  الفقها. قانون
الفقهية حول ما ثميز به النزاع اإلداري الذي يتكون يف جممله من عدة منازعات مبا يف ذلك النزاعات اليت ختص 

عتمد ا نالوظيفة العمومية، من هنا يتضح انه يوجد اختالف فيما بني الفقها. يف حتديد معيار عام وشام  فمنهم م
لة معة وهذا ما دفعنا إىل التفكري يف معيار خاص كمحاو على معيار واحد للتمييز ومنهم من أخذ بعدة معايري جمت

 . إلجياد ميزة يبدو لنا أهنا أقرب لتفريق النزاع اإلداري عن الوظيفي
وعموما على ضو. ما مت عرضه سابقا من تعاريف للمنازعات الوظيفة العمومية استطعنا تكوين فكرة شاملة وبنا. 

لوظيفي ومنه صار ميكن لنا أن نبدي وجهة نظر يف حتديد املعيار يزات اليت ختص النزاع اممرأي حول خصائص و 
روط الواجب توفرها سواه، والشمن عن  النزاع الوظيفيالفاص  الذي ينبغي اتباعه من خالل النظر من زاوية ينفرد هبا 

  كاآليت:وحبسبنا يكون املعيار   ،فيه

 أطراف النزاع صفة خامسا: معيار 
ن يكون تطبيق املعيار املوضوعي، يف حالة إذا كان النزاع املطروح يلري قضية ماعات األخرى مع معظم النز وابملقارنة  

قضااي القانون العام انعقد االختصاص للقضا. اإلداري، وأما إذا كان نزاع يلري مشكلة من مشاك  القانون اخلاص 
 .انعقد االختصاص للقضا. العادي

خاص، فان القضااي اليت يلريها ميكن أن تكون من قضااي القانون أما إذا كان النزاع بني الشدص عام وشدص 
، يف هذه احلالة نكون أمام إشكال إذا طبقنا املعيار العضوي إذا انعقد االختصاص 2العام أو قضااي القانون اخلاص

 للقضا. العادي. 

                                                             

 .241، صسابق مرجععمار بوضياف،  1
 .126، صمرجع سابقمسعود شيهوب،  2
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جياد معيار فاص  وجب علينا اجتهاد يف إإن هذه املعايري يف احلقيقة ثميز بني املنازعات اإلدارية والنزاع العادي، لذا  
 .بني النزاع اإلداري والنزاع الوظيفي، وتكمن صعوبة يف كون نزاع الوظيفي هو جز. من املنازعات اإلدارية

الذي يشرتط فيها، ، و تميز جبزئية عن النزاع اإلداريتالوظيفة العمومية  منازعاتأما ابلنسبة لنزاع حم  البحث أي  
ليت ا ،أي من غري املمكن لألشداصلقانون العام ضعون لخي األشداص حيملون صفة راف الدعوىأن تكون أط إال

ليه، ذلك أن املدعي واملدعى ع ة موضوعها الوظيفة العمومية، ومعىنللقانون اخلاص أن تدخ  يف خصومختضع 
ملوظفني اأو أحد اجلماعات  العام يف النزاع املوظف اإلدارة العامة من جهة أو الطرف الضعيف أما كونيأن  ينبغي

نكون أمام نزاع خيضع للقانون اإلداري وينعقد جلهة قضا. اإلدارية على حسب اختصاص  من جهة أخرى ، فهنا
 )احملاكم اإلدارية، جملس الدولة(.

ك ، وعلى ذلوميةميك الدعوى يف جمال الوظيفة العن أسا  هذا املعيار يتكون من عنصرين هامني ينبين عليهما حتر إ
فان النزاع يكون وظيفيا مىت كانت أطرافه حتم  صفة شدص من أشداص القانون العام وهذا هو الشرط األساسي 

 يف هذا املعيار.
 الوظيفة العمومية  منازعاتاملطلب الثاين: أمهية 

اته ه اعتبار من خالل أن ،تبز بصفة جلية وواضحة موميةوقع ومكانة منازعات الوظيفة العإن حتديد أمهية م
ن قب  التأدييب املوقع م ا.فهي تشم  جانب اجلر  ،األخرى اإلداريةاملنازعات وعلى عكس ابقي أنواع املنازعات 

  .العموميةالحية التعيني يف الوظيفة السلطة اإلدارية اليت هلا ص
حاق تمكانة خاصة فوظائف الدولة ليست مكفولة ألي كان لالل وحسا ، وذإن قطاع الوظيفة العمومية قطاع 

ثمل  منازعات الوظيفة العامة  1هبا، مبا يفرض لن ميار  جهاز الرقابة دوره حلماية هذه املكانة وحساسية هذا القطاع.
مظهرا من مظاهر دولة القانون، وصوره من صور ممارسة الرقابة القضائية على اإلدارة يف مرحلة تنفيذ العالقة الوظيفية، 

 ا يفرض عليه تنفيذ تعليمات اإلدارة وهو أيضا الطرف الضعيف، ومن هنا ابتفاملوظف العام يف مركز تنظيمي مم
لزاما أن يوفر له املشرع حيلة من الضماانت حلمايته من أي تعسف من جانب اإلدارة وعلى رأ  هذه الضماانت 

لة ة ابلنظر جلمأمهية خاص موميةوحتت  منازعات الوظيفة الع  2 ،ورفع دعوى ضد اإلدارة املستددمة اللجو. للقضا.
 :من األسباب ونذكر منها

                                                             
 .171ص ، مرجع سابق،عمار بوضياف 1
 .172، ص، نفس املرجععمار بوضياف 2
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 الفرع األول: الرقابة اإلدارية 
ترتبط  ،املتعلقة ابلوظيفة العمومية إال جانبا خاصا من موضوع الرقابة على أعمال اإلدارة العامة منازعاتال تشك  

ويف  العليا دور مباشر ي فللهيئاتهذه الرقابة مبفهوم السلطة الرائسية ومببدأ التدرج اهلرمي الذي مييز التنظيم اإلدار 
يعتمد هذا النوع من الرقابة على التدخ  املباشر للسلطة الرائسية أو بواسطة أجهزة ، مراقبة اهليئات اليت تدوهنا

متدصصة تتوىل بصفة الحقة أو بصفة سابقة النظر يف مدى مطابقة القرارات املتدذة أو مشاريع القرارات املزمع 
 (.1) ت ألحكام لقانونية السارية املفعولاختاذها حسب احلاال

إذا كان املبدأ أن القرار الصادر عن إدارة يف إطار صالحيتها التقديرية هو القرار الذي يفرتض أنه ابإلمكان اختياره، 
ولقد اكتفى القاضي اإلداري يف بداية األمر لتقدير مشروعية قرار صادر من اإلدارة يف إطار صالحيتها التقديرية 

لبحث فيما إذا كان غري مشوب ابخلطأ يف القانون أو اخلطأ يف الوقائع أو االحنراف ابلسلطة غري إن القضا. سرعان اب
 .(2) ما مد رقابته على الصحة املادية لوقائع وعلى وصفها القانوين

ا فهي مبلابة قوم هبإن الرقابة اإلدارية تستهدف أساسا ضمان املزيد من الفعالية للجهاز اإلداري لألنشطة اليت ي-
ارة أخرى ومال.متها مع حاجيات املواطنني وبعب ونقاعتهارقابة ذاتية ترمي إىل حسن سري املرافق العامة وسالمتها 

فإهنا ثمكن السلطات العمومية من التأكد من حسن استعمال الوسائ  القانونية والتقنية والبشرية اليت وضعت حتت 
 .(3) تصرف اإلدارة
هذا النوع من الرقابة يف إاتحة الفرصة لإلدارة اليت تصدر قرارا خاطئا أن تعيد النظر يف قراراهتا فتصححه تبدو أمهية 

 ،الئمةملاتعديال أو إلغا. أو استبداال ويف ذلك حفظ الكرامة اإلدارة عندما تكتشف عدم مشروعية تصرفها أو عدم 
أي رسوم أو مصاريف أتخذ الرقابة اإلدارية ثالث صور:  ابإلضافة إىل أن هذا النوع من الرقابة جماين وال يتطلب

 .(4) الرقابة التلقائية، الرائسية، الوصاية
 أوال: الرقابة التلقائية

يتحقق هذا النوع من الرقابة اإلدارية عندما تقوم اإلدارة تلقائيا ببحث ومراجع تصرفات لفحص مشروعيتها ومدى 
وقد ميار  هذه الرقابة  هلجو منها فتعمد إىل تصحيح تصرفاهتا إلغا. أو تعديموافقتها للقانون ومال.متها للهدف املر 

                                                             

 .376، صمرجع سابقهامشي خريف، -1
 .177، صمرجع سابقعبد القادر عدو، -2
 .377، صمرجع سابق هامشي خريف،-3
 .36ص مرجع سابق، ميمونة سعاد،-4



 ملنازعات الوظيفة العمومية وتطورها املفاهيمي اإلطارالفصل األول:   
 
 

25 
 

للموظف أو اجلهة اليت أصدرت القرار وقد ميارسها الرئيس اإلداري مبا له من سلطة رائسية عليه أو اهليئة املركزية مبا 
 هلما من وصااي إدارية على اهليئات الالمركزية.

ا تقارير جلنة أو هيئة إدارية أخرى مهمتها مراقبة أعمال اإلدارة فتعم  على إلغا. قراراهت وقد تتم هذه الرقابة بنا.ا على
غري املشروعة أو إبالغ الرئيس اإلداري مبا يتكشف هلما من خمالفات قانونية ليتدذ اإلجرا. املناسب خبصوصهما أو 

ياان عندما فتكون إجبارية أح ،حها املشرعوختتلف هذه التظلمات حبسب األمهية اليت مين(1) إداري، لمبنا. على تظ
ما من حيث احلصة اإللغا.، أ ىذا شرطا لقبول دعو يلزم األفراد إبتباعها قب  سلوك طريق الطعن القضائي فيكون هب

 (2) اليت يقدم إليها النظام فقد يكون والئيا أو رائسيا أو جلنة إدارية متدصصة.

  اثنيا: الرقابة الرائسية
القة قانونية بني داري على وجود علنظام املركزي االاالرائسية الركن األساسي للمركزية اإلدارية حيث يقوم بة اثمل  الرق

وفق تسلس  معني يسمى السلم اإلداري إذ يتمتع املوظف األعلى  ة،األشداص واملوظفني ابإلدارة العام
األخري  أعماله، مما يؤدي إىل وضع هذا )الرئيس(سلطات معينة اجتاه املوظف األدىن)املرؤو (ابلنسبة لشدصه أو

يف عالقة تبعية لألول، فالسلطة الرائسية هي عبارة عن عالقة قائمة بني الرئيس واملرؤو  أثنا. ممارسة النشاط 
 (3) اإلداري.

 اثلثا: الرقابة القضائية

صرفها أو ضرروا من سو. تتستهدف أساسا محاية حقوق املوظفني وثمكن هؤال. من متابعة اإلدارة يف حالة ما إذا ت
من عدم احرتامها القانون، تستدعي وجود مقاييس على اإلدارة أن تتمل  هلا وللقاضي أن يستأنس هبا للسهر على 

خري ألن هذا األ ،أمام القاضي ىض وجود إجرا.ات مرنة لرفع الدعو احرتام القانون من طرف اإلدارة، إال أنه تفرت 
املرتبطة  اتمنازعإذا كانت حم  طعن من طرف من له مصلحة يف ذلك وال تعتب ال ميكنه أن ينظر يف قضية إال 

ابلوظيفة العمومية إال جانبا من جوانب الرقابة القضائية ويتعلق األمر هنا حبماية حقوق املوظفني أكلر منه حبماية 
 الدفاع عن حقوق ملتعلقة يفويتمل  قضا. منازعات الوظيفة العمومية أساسا يف الطعون ا ،قوق "املسريين للمرفق"ح

 املهنية للموظفني، أما اجملاالت األخرى فهي مرتبطة إما مبشاركتهم يف اهليئات التسريية وإما مبمارسة بعض احلقوق 

                                                             

 .64، صمرجع سابق ماجد راغب احللو،-1
 ، ص.2003، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر،1، طالقضاء اإلدار  والرقابة على أعمال اإلدارةسامي مجال الدين، -2
 .47، ص2013، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر،القانون اإلدار حممد الصغري بعلي، - 3
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 (1) كاحلق النقايب على سبي  امللال.

وهي دعوى إللغا.  ةومضمون الرقابة القضائية هي الرقابة اليت تباشرها احملاكم القضائية عن طريق الدعوى القضائي
لقرارات اإلدارية، أو دعوى تقدير مشروعية القرارات اإلدارية أو دعوى تفسري القرارات اإلدارية أو دعوى القضا.  

 2كام .
علت دور الرقابة ف الكام  أبمهية الرقابة القضائية كألية لتكريس دولة القانون، وأدراكهابدورها ولوعيها العميق  واجلزائر

أن منظومة القضا. اجلزائري قد عرفت تقلبات كلرية فيما خيص أسلوب تنظيمها  اإلدارة، غريى أعمال القضائية عل
وظيفيا وعضواي وقد ارتبط ذلك يف واقع األمر ابلظروف التارخيية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت مرت هبا 

ز السلطة إلغا. القرار اإلداري غري املشروع ويف وميكن للقاضي اإلداري يف دعوى اإللغا. أو دعوى جتاو  3،البالد
دعوى تقدير أو فحص املشروعية ميلك القاضي صالحية إعالن عدم مشروعية دون أن يكون له احلكم إبلغائه، ويف 
دعوى تفسري القرارات اإلدارية فإن املطلوب من القاضي اإلداري هو البحث عن املعىن احلقيقي للقرار بقصد حتديد 

أ املنسوب إليه غري أن يؤسس دعواه على كون اخلط املرتتبة عنه. فاملوظف الذي يتعرض لعقوبة أتديبية إبمكانهاآلاثر 
 (4) صحيح )أي غري اثبت( أو أن اخلطأ رغم تبوثه ال يتناسب مع العقوبة املسلطة عليه.

 الفرع الثاين: احلماية القانونية للموظف من تعسف اإلدارة
لوظيفة الوظيفية يف محاية حقوق املوظفني كآلية قانونية لضمان تطبيق التنظيمات اليت ختص ا منازعاتتكمن أمهية 

العمومية من حرمان أو تعسف من قب  اإلدارة تظهر يف إصدار قوانني وتشريعات يف هذا اجملال ومن أمهها قانون 
قوق حق اللجو. للقضا. وحق الذي أظفر وكفلها له املشرع من بني هذه احل ،035-06ومية األمر:الوظيفة العم

التظلم اإلداري وحق الدفاع، وحق احلماية، وحق املساواة بني املوظفني واحلق يف ممارسة احلق النقايب، وحق اإلضراب 
 مباشرة يف إاثرة هذه املنازعات. ةومن بني أبرز هذه احلقوق اليت هلا أمهي

                                                             

 .384ص مرجع سابق،هامشي خريف، - 1
 42، صمرجع سابقعبد القادر عدو،  2
 .41ص، 2011،دار اخللدونية، اجلزائر شرح املنازعات اإلدارية )دراسة مقارنة(،حسني فرجية،  3
 .42، صمرجع سابقعبد القادر عدو، - 4
 .16/07/2006الصادر يف  ،46، ج.ر، ع:املتضمن لقانون األساس  العام للوظيفة العمومية، 15/07/2006املؤرخ يف:  03-06األمر  5
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 التظلم اإلدار  قأوال: ح
 وسائ  اإلدارية اليت بواسطتها تبسط اإلدارة رقابتها على أعمال موظفيها فهي تعتبيعتب التظلم اإلداري أحد ال 

بذلك ضمانة إجرائية هامة، يستطيع املوظف من خالهلا الطعن يف العقوبة الصادرة يف حقه وهذا يف حال تعسف 
 ابلتعدي  أو اإللغا.. اإلدارة يف إصدار قرارها، وك  هذا من أج  إعادة النظر يف هذا القرار ويكون هذا إما 

قر امما جتدر اإلشارة إليه ابن التظلم اإلداري أمام جلان الطعن اإلداري يف القرارات اإلدارية الرائسية التأديبية قد 
وغرض  ،طريق القضائيقب  اللجو. إىل ال .ا الرؤسا. اإلداريني يتعني عليهم ضرورة استفاذإجباراي ابلنسبة للموظفني وك

تأديبية بقدر هبذا املبدأ هو تقلي  الوارد من القضااي ال ذلك املشرع اجلزائري اليت قد أخذات ومبا يف خمتلف التشريع
املستطاع وحتقيق العدالة اإلدارية بطريق أيسر للمعنيني أنفسهم أبهنا تلك املنازعات يف مراحلها األوىل وان رأت جهة 

ه االلتجا. إىل فان رفضه أو مل تبت فيه خالل امليعاد املقرر فلالطعن اإلداري املدتصة ابن املتظلم على حق يف تظلم 
 1طريق التقاضي. 

ر نه، األماإلداري مل حيقق الغرض املرجو واملقصود م التظلمإبن يتحقق، وا اهلدف مل ذاقع ابن هإال انه يالحظ يف الو 
اللابت  رائسية تصر على رأيها األولابعتبار ويف الغالب إن اجلهة ال ،ا اإلجرا.ذالذي قد قل  من فعالية وجدوى ه

املوظف إىل  يلجأن ة املدتصة، مما يرتتب عليه أبلك أمام جلان الطعن اإلداريذن والصادر يف قرارها التأدييب و املتضم
طريق التقاضي، وعلى هذا األسا  ال يؤدي قرار جلان الطعن اإلداري إىل أتجي  اللجو. إىل طريق القضا. فرتة 

 ن حىت يصدر قرارها ابلرفض.معينة من الزم
من خالل هذا يتضح أن التظلم اإلداري إجرا. أويل اهلدف منه ختفيف العبث عن احملاكم وهذا مبا أن اإلدارة قد  

ترتاجع عن رأيها بعد فحصها لقرارها بعد التما  املوظف أو قيامها بتصحيح أخطائها بنفسها حىت ال تتفاجئ 
  2ابختصامها أمام القاضي.

 اللجوء للقضاء قا: حاثني
يعد الطعن القضائي احلق الذي يتمتع به املوظف يف اجملال التأدييب بعد توقيع اجلزا. وعليه وبعد الطعن اإلداري، 

القضائية  ا يف إطار الرقابةذاإلدارة لطلب الطعن اإلداري، وه وهو أخر حق يلجا إليه املوظف يف حالة عدم استجابة

                                                             
 21، ص1999،، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعا.1، طضماانت أتديب املوظف العامحيي قاسم علي السه ،  1
، 2015مذكرة لني  شهادة املاجستري يف إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة اجلزائر، منازعات الوظيفة العامة يف جمال التأديب،ملياين بوبكر وليد،  2

 .62ص
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لغا.، وميكن للموظف أن يلجا للقضا. مطالب إله الرقابة من خالل القضا. ابذظهر هعلى أعمال اإلدارة، حيث ت
 لغا. القرار اإلداري.دعوى قضائية تتمل  يف دعوى اإل وبذلك يرفعإبلغا. قرار التأديب الذي يرى فيه مبسا  حبقوقه، 

ن من خالل الضماانت ا إذا مل يتمكاللجو. للقضا. للطعن على العقوبة التأديبية، مبلابة ضمانة للموظف للتدلص منه
تضمنها حكم والعقوبة التأديبية قد تفرغ يف قرار أتدييب، وقد ي، يع اجلزا. من الوصول لتلك الغايةالسابقة على توق

 قضائي ولك  حالة أسس للطعن القضائي على اجلزا. الذي حوته.
ينهما ونق  السلطة خطا. وتعداد العقوابت والربط بإن إضفا. الطابع القضائي على العقوبة التأديبية يقتضي حتديد األ

القابلة للتوقيع،  ا ما وجد حتديد للعقوابتذما ال تتحقق، فاه العناصر كلري ذديبية إىل هيئة قضائية، غري أن هالتأ
لنصوص، عالوة على عدم وجود أي ترابط بني األخطا. ا فإننا نصطدم يف كلري من األحيان بعدم األخطا. يف

 1.ابت، كما هي احلال فيما يتعلق بقضاة املوضوع يف بعض األحكام التأديبيةوالعقو 
 الوظيفة العمومية وأنواعنا منازعاتاملبحث الثاين: تطور 

انونية بعض التحوالت والتغريات يف جوانب عدة منها أطر ق العموميةلقد عرفت منازعات اإلدارية اخلاصة ابلوظيفة  
ان يف أغلب األحيان مجلة من املؤثرات االقتصادية واالجتماعية وحىت السياسية اليت كاليت كانت حتكمها  ،وتنظيمية

 ،هلا األثر الكبري يف إنشا. القوانني اليت تضبط سري املرفق العام مبا يف ذلك املوظف وعالقته ابإلدارة هذا من جهة
تأرجح ما بني نظر يف النزاع الوظيفي تأما من جهة أخرى فكان االختصاص اجلهات القضائية واهليئات اليت تباشر ال

النظام القضا. املزدوج والنظام القضا. املوحد كان اهلدف منها إجياد حلول وتنظيم هذا القطاع احلسا  يف الدولة 
 على مدى فرتة من الزمن.

ية اليت عرفتها نوكغريها من أنواع املنازعات اإلدارية تعد املنازعات الوظيفية على حسب االجتاهات الفقهية والقانو 
املوظفني العموميني اخرتان منها أشهر تلك التقسيمات اليت ساقها إلينا فقه القانون  نازعاتتقسيمات اخلاصة مب

تفسري، قضا. لغا.، قضا. الكام ، قضا. الاإلاإلداري اليت تتمل  يف االجتاه التقليدي الذي حيوي أربعة أنواع: قضا. 
 ث يف هذا النوع من املنازعة: دعوى القضا. املوضوعي، دعوى القضا. الشدصي.العقايب أما خبصوص اجتاه احلدي

ريع اجلزائري الوظيفة العمومية يف التش منازعاتتمهيد سنتطرق بشي. من التفصي  لك  من تطور الومن خالل هذا  
 الوظيفة العمومية. منازعاتيف املطلب األول ويليه بعد ذلك املطلب اللاين بعنوان أنواع 

                                                             
 .483، ص2010، د.م.ج، الوظيفة العمومية بني التطور والتحول من منظور تسيري املوارد البشرية وأخالقيات املننةسعيد مقدم،  1
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 يف التشريع اجلزائر  الوظيفة العمومية منازعاتملطلب األول: تطور ا
ور اترخيي مللها مل  سائر املواضيع له نشأة وتط موميةالع الوظيفة منازعاتاخلوض يف عرض املراح  اليت شهدهتا  

من  1،مبراح  نظرية قائمة على أسس متكاملة ومتجانسة يف حد ذاته مر وذلك ألن النظام الوظيفي ،خاص به
 حيث حمتوى البشري من املوظفني والنقاابت وكذا من حيث مضموهنا القانوين.

 ووصوال  *تطرق لعدة حمطات وجوانب متمايزة فيما بينها بداية من العهد العلماينالإن الدار  هلذا التطور جيب عليه 
 2،ة املرحلة احلاليةة خمتلفة إىل غايإىل فرتة االحتالل الفرنسي وما بعدها حيث خضعت الوظيفة العامة ألنظمة قانوني

من خالل هذا املطلب وعلى أسا  جمرايت زمنية اليت واكبتها اجلزائر يتم عرضها على حسب املقتضيات البحث 
 فرتة االستقالل إىل يوم احلاضر على النحو االيت:

 65إىل  62الفرع األول: املرحلة االنتقالية 
إىل احملاكم اإلدارية "اجلزائر وهران  1962يف أول درجة إىل غاية  ةالعمومية اتبعاملتعلقة ابلوظيفة  نازعاتاملكانت   

ومل يستلىن من هذا االختصاص  1953سبتمب  30وقسنطينة" وكذلك طبقا لإلصالح الصادر يف فرنسا بتاريخ 
  3إال املوظفني املعينني مبرسوم الذين كانوا يتبعون لقضا. جملس الدولة يف أول درجة وأخرها.

                                                             

 .19، ص 1991،، سنة 02ج.، مقال يف جملة اإلدارة، قطاع الوظيف العموم  تطوره ومالهسعيد مقدم:  1
  عشر منشورات وزارة الثقافة والسياحة. 19القرن موظفو الدولة اجلزائرية يف نصر الدين سعيدون:  *

 وجيمع من كتاب هذا املوضوع أن نشأة الوظيفة العامة ابجلزائر يرجع عهد واىل الزمان تركي. 18العهد العلماين الذي بدأ بنهاية القرن 
 اري إىل طبقتني:ليت كانوا حيتلوهنا يف جهاز الدولة اإلدميكن تقسيم املوظفني العموميني يف هذا العهد ثماشيا مع التقسيم املنطقي للسلطات هؤال. ا 
 الطبقة األوىل: تنظيم الداي واملوظفني السامني وهم اخلزانجي وكي  احلرج والبيت املاجلي واألغا العرب وخوجة اخلي . 

لى تطبيق اعية ورجال احلفاظ األمن واإلشراف عالطبقة اللانية: وتشم  املوظفني املساعدين مل  كتاب الدولة واملوظفني خدمات االقتصادية واالجتم
 القوانني واألحكام املعمول هبا ابإلضافة إىل ديوان احمللي لك  ابيلك الشرق والغرب والتيطري.

 تالية:لالدكتور انصر الدين سعد أمج  خصائص ومميزات اجلهاز اإلداري عندما در  املوظفني الدولة اجلزائرية يف القرن اللامن عشر يف النقاط ا
 ةاجلهاز اإلداري للجزائر العلمانية بسيط يف تنظيمه، متطور يف صالحيته، يتجاوب مع احلاجات واملتطلبات اليت تفرضها األوضاع االجتماعي-أ 

 تفتضيها النشاطات االقتصادية.
غض النظر نظام كانت تسدد نقدا من اخلزينة العامة باتباع اجلهاز اإلداري يف اجلزائر يف عهد العلماين نظام الرواتب النقدية، موظفني حسب هذا ال-ب

 عن مصدرها وطريقة احلصول عليها ونوعية مبالغها.
وعية املهام نامتاز النظام اإلداري يف هذه املرحلة ابحرتام للتسلس  التدرجيي للمناصب اإلدارية، الذي أتخذ فيه بعني االعتبار صالحيات املوظفني و -ج

 لتايل أصبح من النادر أن اجد موظفا مياث  عمله اإلداري عم  موظف آخر أو يتعارض معه.اإلدارية املنوطة هبم اب
  امتياز النظام اإلداري آنذاك بطابعه العسكري، العم  العسكري كان أفض  وسيلة وأقصرها لني  اعلى املناصب وأرقى املهام بسلك اإلداري.-د
 .172، صمرجع سابقعمار بوضياف،  2
 .385ص مرجع سابق، ،هامشي خريف 3
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املذكور اضطرت السلطة اجلزائرية ألسباب موضوعية لإلعالن عن  1  157-62ويف هذه املرحلة تطبيق القانون  
فة امتداد تطبيق القوانني الفرنسية يف الفرتة ما بعد االستقالل إىل غاية التفكري يف تشريع وطين تناسب توجه وفلس

م أن املشرع كان يهدف الستبعاد فكرة ازدواجية القضا. عند ورغ  2،الدولة وهو ما ورد ونشر يف اجلريدة الرمسية
إحداث غرفة إدارية داخ  اجمللس األعلى غري انه مت اإلبقا. على الفص  يف اإلجرا.ات بني املنازعات اإلدارية العادية 

 3واملنازعات اإلدارية عن طريق االحتفاظ ابلنصوص القانونية املوروثة عن عهد االحتالل.
عها حم  تعيني تبيالواقعة يف املنطقة اليت كمة للمنازعات ذات الطابع الفردي احملكمة املدتصة هي احملوابلنسبة 

اجلماعي" جداول ترقية إجرا.ات متداخلة" أو اليت تعين املوظفني أو  ابعذات الط أما املنازعات، املوظف املعين
عم   ان االختصاص يرجع إىل احملكمة الواقعة يف حم تابعة ألكلر من حمكمة إدارية فال املناطق ني يفيناألعوان مع

 قد عانت الوظيفة العمومية يف هذه الفرتة من نقائص عدة سنذكر منها ما يلي:  4،صاحب القرار املطعون فيه
 .انعدام التوازن واالنسجام يف هياك  الوظيفة العمومية 
 ها بسبب تعدد يت خلقت فوضى يف تطبيقكلرة النصوص التشريعية والتنظيمية املوروثة منها واجلديدة ال

  5التحكم من طرف املوظفني املكلفني ونقص التأهي  لديهم.
  أمام هذه الوضعية اخلطرية وملواجهة املشاك  املطروحة آنذاك عمدة السلطة اجلزائرية إىل إصدار نصوص

 قانونية لتفادي هذه املشاك  وتتمل  فيما يلي:
  املتعلق إبعادة احلقوق املهنية للموظفني الذين طردوا  1962جويلية  6الصادر بتاريخ  01-62األمر رقم

من اخلدمة بسبب مشاركتهم يف حرب التحرير الكبى. وما جيدر ذكره هو أهنا األمر األول من نوعه يصدر يف ظ  
 اجلمهورية اجلزائرية املستقلة.

  ة ملوظفني التابعني لإلطارات املغربياملتعلق إبدماج ا 1962سبتمب  18الصادر بتاريخ  40-62األمر رقم
 التونسية والفرنسية يف اإلطارات اجلزائرية.

                                                             

، 02:، ج. ر، عيتعلق بتمديد العمل ابلقوانني الفرنسية إال ما تعرض مننا السيادة الوطنية 1962/ 12/ 31املؤرخ يف  157-62القانون  1
 .18ص 

 .8، صمرجع سابق، منازعات العامة يف ميزان القضاء جملس الدولة اجلزائر عمار بوضياف،  2
 .120ص، مرجع سابقحسني فرجية،  3
 .385ص مرجع سابق،هامشي خريف،  4
 .23، ص2015-2014 ،، كلية احلقوق والعلوم السياسية، سعيدةحماضرات يف الوظيفة العامةمباركة بدري،  5



 ملنازعات الوظيفة العمومية وتطورها املفاهيمي اإلطارالفصل األول:   
 
 

31 
 

  املتعلق ابالنتداب إىل بعض الوظائف. 1962جويلية  19الصادر بتاريخ  502-62مرسوم 
  الذي حيدد اإلجرا.ات الكفيلة بتسهي  دخول إىل الوظيفة  1962مصادر بتاريخ  503-62واملرسوم رقم
 من هم كان البد من اإلسراع يف إهنا. هذه املرحلة االنتقالية والدخول يف مرحلة إصالح حقيقية. ، و 1العمومية

 1965الفرع الثاين: اإلصالح القضائ  لسنة 
وهكذا انتقلت املنازعات اإلدارية إىل املرحلة اللانية ودخول إىل مرحلة التغيري على مستوى اهلياك  واإلجرا.ات وعلى 

" تقوم 1965يوليو  10من األمر الصادر يف  03نص املادة يف  جا. انوين والقضائي عامة وإذنظام القمستوى ال
ات احلكومة د اختصاصاحلكومة مبهامها حتت إشراف جملس اللورة بصفته صاحب السلطة اإلدارية املطلقة فيحد

ه املرحلة حني صدور األمر وكان اثر اإلصالح ابداي يف هذ ،2ة و اإلدارية االستمرار يف كنف االنسجام"يالسياس
حيث الغى هذا األخري احملاكم اإلدارية  ،املتضمن التنظيم القضائي  1965/ 11/ 16املؤرخ يف  278 -65

 3جملسا قضائيا وبذلك وضع حد هنائي لالزدواجية القضائية يف اجلزائر. 15اللالثة و وأحدثت املادة األوىل منه 
ني ب حول ضرورة توزيع ك  املواد املدنية واإلدارية 1965تنظيم القضائي سنه ثمحورت فكرة اإلصالح الذي تناول ال 

وقد  ،coursوجمالس القضائي  tribunauxنوعني من املؤسسات تشرف عليهما احملكمة العليا ومها احملاكم 
دارية جمالس حم  املؤسسات املوجودة مبدتلف تسميتها ودرجاهتا ومن بينها احملاكم اإل 1965نوفمب  16أح  األمر 
 ك  االختصاصات اليت كانت اتبعة للتنظيم القضائي القدمي. واحملاكم أحيلت هلا ،القضائية

املؤرخ يف  279-65 قها يف اجملالس القضائية وتضمن املرسوماوفيما يتعلق ابملواد اإلدارية وابلذات قرر املشرع احل
ا داخ  ية املعمول هبتصاصها لنفس القواعد اإلجرائإخضاع املنازعات اإلدارية اليت هي من اخ، 1965نوفمب 17

تعويض، لاوهكذا كانت الغرفة اإلدارية منقوصة يف جمال االختصاص، فآل إليها الفص ، كقضااي  4،هذه اجملالس
عتبارات جمللس األعلى اللغا.، الذي انفردت به الغرفة اإلدارية اباإلوحرمت من أخرى، ومس اخلطر واحلرمان قضا. 

  5.عات اإللغا.اإلدارية وخاصة مناز  أساسا بقلة عدد القضاة، وقلة خبهتم يف الفص  يف املنازعات هاتعلقلة ظرفي
 ة، مسؤولية البلدايت غري املباشر أما القضااي األخرى املرتبطة ابملنازعات اإلدارية فبقيت من اختصاص احملاكم )اجلباية 

                                                             

 .102، ص1992 ،، رسالة ماجستري، معهد احلقوق اجلزائرالفصل غري التأدييب يف القانون الوظيفة العامةعطا هللا بومحيدة،  1
 .60، مرجع سابق، صاملرجع يف املنازعات اإلداريةياف، عمار بوض 2
 .92، ص2003-2002،، مذكره ماجستري، جامعه اجلزائر، كليه احلقوقمنازعات الوظيفة العمومية سعيداي،مسرية  3
 .386، صمرجع سابقهامشي خريف،  4
 .173مرجع سابق، ص ،الوظيفة العامة يف التشريع اجلزائر عمار بوضياف،  5
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 1………(.ملعلمنيثر أعمال شغب، املنازعات البيدية، مسؤولية اإ

 133-66الفرع الثالث: مرحلة األمر 
املتضمن القانون األساسي  1966جوان  2املؤرخ يف  133-66هذه احلقبة بتاريخ صدور األمر  تحنصر اقد  

 76يتضمن هذا األمر  ،2العام للوظيفة العمومية، الذي يعتب أول قانون للوظيفة العمومية يف اتريخ اجلزائر مستقلة
مرسوما نشرت كلها يف ذات اجلريدة الرمسية  19، واتبع صدور هذا األمر 1967اتريخ سراينه يوم يناير  مادة وحدد

، لقد جا.ت أحكام 3يف العدد ذاته وتعليمة  إىل جانب صدور قرار وزاري مشرتك ،133-66اليت نشر فيها األمر 
 اليت ، وعيوبه*اضي االستعماريالقانونية والتنظيمية كمحاولة للتدلص من ضغط عوام  معينة وضغط امل

  4ظهرت بعد االستقالل وطيلة الفرتة االنتقالية. 
يهتم حقيقة بشؤون املوظفني وخيدعهم لقواعد قانونية جمردة وكانت أهم مبادئه إضفا.  133-66لقد كان األمر 

 للوظيفة، ولقد مي واملهينوضمان الرتقية والتكوين وإطفا. الوعي القو  ،الطابع الدميقراطي للدخول للوظيفة العامة
 5ساهم هذا القانون يف إجياد حلول انجعة يف جمال التسيري احلياة املهنية للموظف ويف استقرار قطاعاته.

كما نص هذا األمر على تعويض األضرار املادية واملعنوية لصنف معني من املوظفني وهم املوظفون موظفني اجملاهدين 
ق االنقراض ظفني هم اآلن يف طريأن هذا الصنف من املو  ،معنوية أثنا. اللورة املسلحةالذين تعرضوا ألضرار مادية أو 

يضات خمتلفة إىل تعو  شارأاألمر كما ،ن األغلبية الساحقة منهم أحيلت على التقاعد وبقيت نسبة ضئيلة منهم أل
طار املهنية وتعويضات ت األخاليت يتلقاها املوظفون كتعويضات املنح العائلية وتعويضات العم  اإلضايف وتعويضا

                                                             

 .387، صمرجع سابقي خريف، هامش 1
سيري ، املوضوع التاسع، الدورة التكوينية املنظمة لفائدة اإلطارات لوزارة التكوين املهين والتمهني يف جمال الت، تسيري املنازعات اإلداريةأبو بكر فشيت 2

 .25/06/2008إىل  2008/ 04/ 05املوارد البشرية، من 
 .93ص مرجع سابق،عمار بوضياف،  3
 :2016-2015، أطروحة دكتوراه، ختصص قانون العام، جامعة تلمسان، النظام القانوين للتأديب يف الوظيفة العموميةد األحسن، حمم *
إىل اجلــزائر، مع بعض 1946/10/19يف هذه الفرتة عرفت اجلزائر النظام الفرنسي حيث امتد تطبيق القانون املتعلق هذه الوظيفة الصادر يف  -

 اجعة إىل عدة عوام  وأسباب، منها أن الوظيفة العامة كانت حكرا على الفرنسيني فقط.االستلنا.ات ر 
وضعت بعض النصوص يف نظام التوظيف لتص  التحاق اجلزائريني ابلوظيفة العامة، واستمر الوضع على هذه احلالة إىل غاية 1956ويف عام 
، 1960أوت 2ام، وقد امتــد تطبيقه إىل اجلزائر أيضا مبوجب املرسوم الصادر يف فيفري من نفس الع 4حيث صدر نظام جديد هلا يف فرنسا يف 1959

 والذي استمر به العم  إىل غاية االستقالل.
 .120مرجع سابق، ص ،الوظيفة العمومية بني التطور والتحول من منظور تسيري املوارد البشرية وأخالقيات املننةسعيد مقدم،  4
 .89ص ق،مرجع سابمسرية سعيداي،    5
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لموظف سرح وقد انفرد األمر السابق بتقرير تعويض ل ،النفقات اليت تصرف مبناسبة الوظيفة وتعويضات اإلنتاج
 1بسبب عدم كفا.ته املهنية.

سالف الذكر قام بتقنني األخطا. الوظيفية دون تصنيفها إىل  133-66إن املشرع اجلزائري ومن خالل األمر رقم  
نه أويكون كله ش ،تهتيه املوظف إبراديعتب ك  تقصري يف الواجبات املهنية وك  فع  أو امتناع عن الفع  أي ،اتدرج

السر، أو  كإفشا.، 133-66 من األمر 17 ،16 ،15 ،14 :اإلخالل بواجب وظيفي وذلك ما تضمنته املواد
 2در رحبا وغريها من األخطا..تسليم ملفات أو أوراق أو واثئق املصلحة للغري، ممارسة نشاط خاص ي

املتضمن قانون اإلجرا.ات املدنية تضمن هذا النص تغيري  1966جوان  8املؤرخ يف  154-66ابإلضافة األمر 
 منه على ما يلي: 07متميزا فيما يتعلق ابلقضا. اإلداري، تنص املادة 

لعمومية ذات احدى املؤسسات ا ختتص اجملالس القضائية ابلفصل ابتدائيا حبكم قابل لالستئناف أمام أو" 
الصبغة اإلدارية طرفا فينا ابستثناء خمالفة الطرق املعروضة على احملاام حتت طائلة شروط القانون العاد  

 3.وطعون اإللغاء املرفوعة أمام احملكمة العليا"
تصة يف املواد ملدهكذا أعيد النظر يف توزيع القضا. اإلداري بني خمتلف درجات التقاضي للمجالس القضائية ا 

اإلدارية النظر يف أول درجة على أن يستأنف يف أحكامها أمام احملكمة العليا يف ك  من القضااي املرتبطة ابلقضا. 
 4املتعلقة ابلوظيفة العمومية. منازعاتويسري هذا التوزيع ابلطبع على  ،غا.اإلل

 (1990-1978) الفرع الرابع: مرحلة توحيد عامل الشغل
املتضمن القانون األساسي العام للعام    1978/ 08/ 05املؤرخ يف  5 12 -78املرحلة صدور قانون عرفت هذه 

والعم  على إعادة تنظيمه وتطويره من جهة أخرى ومنها حقوق  ،كان اهلدف منه توحيد عامل الشغ  من جهة
نون األساسي العام للعام (، ومع من قا 1/3 :)املادة العمال وواجباهتم يف خمتلف قطاعات الشغ  دون ثمييز بينهما

                                                             

-2015 ،، مذكرة ماسرت، ختصص إداري، جامعة حممد خيضر، بسكرةحقوق املوظف العموم  ومحايتنا يف التشريع اجلزائر صابرينة قنيفي،  1
 .15، ص2016

 .14، ص2016-2015،، مذكرة ماسرت، جامعة تلمسان، كلية احلقوقمبدأ التناسب اخلطأ الوظيف  مع العقوبة التأديبيةسعاد بن عبد هللا،  2
 .يتضمن قانون اإلجراءات املدنية 1966يونيو سنة  8املوافق  1386صفر عام  18املؤرخ يف  154-66من األمر رقم  07املادة  3
 .387، صمرجع سابقهامشي خريف،  4
 .1978أوت  08خ ، الصادرة بتاري32، ج.ر، ع: املتضمن قانون األساس  العام للعامل 1978أوت  05املؤرخ يف  12-78القانون رقم  5
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، 1ذلك يف حماولة ايئسة لالستجابة ملطالب اجملتمع ومقتضيات تتطلب ديناميكية ومرونة اكلر يف جمال التسيري واإلدارة
 2فلم يعد قطاع الوظيفة العمومية قطاع متميز عن ابقي القطاعات ومت إلغا. التفرقة بني املوظف والعام .

 األساسي العام للعام  مفاده جمال تطبيق هذا النص علىقانون  سؤاال جوهري بعد صدور يولقد طرح مسعود منرت 
وهو ما ، 1966جوان02الصادر ةاملوظفني العموميني والذين ارتبطوا أساسا ابلقانون األساسي العام للوظيفة العام

نص ذو طابع  وبني ،الفرنسي  مستمد أسا  من التشريعجعلنا أمام عدم إمكانية اجلمع بني نص ذو طابع ليبايل
الذي منح للموظف العام ضماانت فعالة يف مواجهة سلطة 1978،3اشرتاكي هو القانون العام للعام  الصادر يف 

ن كان املشرع قد منح للسلطة املدولة هلا صالحية التعيني حق تسليط اجلزا. التأدييب ،إال أنه مل إالتأديب، حبيث و 
السلمية وحدها و أمنا جع  هيئة أخرى تشاركها يف ممارسته وهي جلنة املوظفني ،وذلك يرتك ممارسة احلق السلطة 

بواجبات وظيفية  خ أتهم يف جرمية أتديبية كلما حسب أمهية العقوبة اليت تنوي اإلدارة تسليطها على املوظف امل
 4إجيااب أو سلبا.

  ئات واألجهزة االستشارية احملدد للهي 14/01/1984املؤرخ 10-84كما ميكن اعتبار املرسوم
 للمستددمني وتتمل  يف جلان األتية:

  commission paritaires                        اللجان املتساوية األعضا.                               
  commission de recours                     جلان الطعن                                              

  commissions techniques                           جلان التقنية                                      
  conseil supérieur de la fonction publique              اجمللس األعلى للوظيفة العمومية    

ساوي ني الذين ميارسون الرقابة اإلدارية وهلم رتبة توأهم ما يسج  على هذا املرسوم اختيار اململلني عن اإلدارة من ب
 ، ويهدف هذا التعيني توفري أكب قدر ممكن من التملي  اإلجيايب لإلدارة يف 5على األق  رتبة متصرف أو رتبة مماثلة

                                                             

 .137ص ، مرجع سابق،سعيد مقدم 1
 .15، ص2018-2017 ،، ختصص قانون عام، جامعة بومردا ، كليه احلقوق، قسم قانون العامدروس يف الوظيفة العموميةبوطبة مراد،  2
 .42ص مرجع سابق،عمار بوضياف،  3
 .مرجع سابقأبو بكر فشيت،    4
لية احلقوق، ، مذكرة ماجستري يف القانون، كة وتطبيقاته على اللجان املتساوية األعضاء يف الوظيف العموم نظام اللجان اإلداريمليكة أوالج،  5

 .58، ص2011-2010 ،1جامعة اجلزائر 
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 1اللجنة متساوية األعضا. مقاب  اململلني عن املوظفني املنتدبني.
املتعلق ابلقانون األساسي النموذجي  1985مار   23املؤرخ يف  59-85وقد ثميزت هذه املرحلة بصدور املرسوم 

لعمال املؤسسات واإلدارات العامة، استعم  املرسوم مصطلح العام  بدل املوظف مبا يؤكد نية التوحد على األق  
 غرفة ه ختصيص املشرعيتل 2،علن صراحة عن إلغا. كم هائ  من املراسيميل 1985من حيث املصطلح، جا. مرسوم 

فة اإلدارية على حداث الغر إإدارية على مستوى اجملالس القضائية يف والايت ثالث هي اجلزائر، وهران، قسنطينة كما 
 .1986- 04- 29املؤرخ يف 3 107- 86جملس قضائي والية وذلك مبوجب مرسوم  20جملس قضائي 

 1990الفرع اخلامس: مرحلة اإلصالح لسنة 

املتضمن تعدي  القانون اإلجرا.ات املدنية تغيري  1990غشت  18املؤرخ يف  234-90م عن صدور قانون اجََ 
 مكرر فيما يلي: 7قواعد االختصاص حسب ما نصت عليه املادة 

بصفة  ةوغرفة واحد صفة القضا. االبتدائيموزعة بني غرفتني ب موميةالوظيفة الع منازعاتوتطبيقا هلذه املادة صارت 
  5قضا. ابتدائي هنائي.

البطالن  ىو دارية حملية وختتص األوىل ابلدعمت ثميز بني نوعني من الغرف اإلدارية غرف إدارية جهوية وغرف إ حيث
من  07 :ادةعلى سبي  احلصر يف امل ةمتعددوالتفسري املشروعية املوجهة ضد القرارات الوالايت وهي جمالس مخسة 

الغرف املنازعات اإلدارية الواقعة عب جهة معينة)عدة ويشم  اختصاص ك  غرفة من هذه  ،قانون اإلجرا.ات املدنية
رارات ذات تفسري وتقدير املشروعية القال عات اإلدارية من دعاوي البطالن ووالايت( وختتص اللانية بباقي املناز 

ذي توجد القضائي ال جلسمن هذه الغرف مب ةاختصاص ك  غرف دويتحد ،الطبيعة إدارية ودعاوي القضا. الكام 
ميز املشرع يف هذه املرحلة بني املوظفني العموميني فيما خص حظوظ  االستئناف والتقاضي على 6،ستواهعلى م

                                                             

، 2016-2015 ،احلقوق، قسم قانون العام ة، مذكرة ماسرت، جامعة البويرة، كلي، تسوية منازعات الوظيفة يف التشريع اجلزائر هاجر كرمية 1
 .19ص
 .44ص مرجع سابق،عمار بوضياف،  2
من  07حيدد قائمة اجملالس القضائية واختصاصنا اإلقليم  العاملة يف إطار املادة  1986أبري   29الصادر بتاريخ:  107-86 املرسوم رقم: 3

 .707، ص1986أبري   30ؤرخة يف ، م18ع: ، ج.ر، واملتضمن قانون اإلجرا.ات املدنية 1966يونيو سنة  8ملؤرخ يف ا 154-66األمر رقم 
املتضمن قانون  1966يونيو سنة  8املؤرخ يف  154-66، يعدل ويتمم األمر رقم 1990غشت  18ممضي يف  23-90نون رقم القا4 

 .1149، ص 1990غشت  22، مؤرخة يف 36، ج.ر، ع:اإلجراءات املدنية
 .174ص مرجع سابق،عمار بوضياف،  5
 .93ص ق،مرجع سابمسرية سعيداي،   6
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لية ة ،فلو عرض النزاع على الغرفة اإلدارية اجلهوية أو الغرفة اإلدارية احمللعموميالوظيفة ا منازعاتدرجتني يف جمال 
دية أو الغرفة اإلدارية كما  لو كان املوظف الطاعن اتبع للبل امكن قانوان الطعن فيه ابالستئناف أمام احملكمة العليا

بصفة ابتدائية  ضاجلامعة أو املستشفى أو تكوين مهين بينما لو كان القرار املطعون فيه صادر من سلطه مركزية يعر 
ع لوزارة العدل بكما هو لو كان املوظف ات،اإلدارية ابحملكمة العليا وال يقب  الطعن ابالستئناف  ةوهنائية على غرف

 1أو وزارة اخلارجية أو أي وزارة أخرى.
ويف اخلالصة ميكن القول أبن هذه االستقاللية اليت احتفظت هبا اجلهات القضائية املكلفة داخ  النظام املوحد 

 1996.2ابملنازعات اإلدارية هي اليت بررت إىل حد كبري اإلصالح اجلدري الذي أقره املشرع الدستوري لسنة 

  1996الدستور تكريس رع السادس: مرحلة الف
من الدستور على إنشا. جملس الدولة كهيئة قضائية إدارية إىل جانب احملكمة العليا كهيئة قضائية  152نصت املادة 

 3ا. املزدوج،لنظام القض اعادية استدعت _ابلضرورة_ السعي إىل إنشا. احملاكم إدارية على مستوى القاعدة جتسيد
وتطبيقا ألحكام هذه املادة صدرت نصوص تشريعية وتنظيمية رمست حدود تنظيم ، م القضا. املوحدوضع حد لنظا

من حتت )خالفا ملا هو موضوع عليه يف بلدان أخرى من فرنسا( يتض ةالقضا. اإلداري املستق  اتبع للسلطة القضائي
 4دارية.إشراف جملس الدولة حماكم إدارية تتمتع ابختصاص عام يف ك  املنازعات اإل

 احملاام اإلدارية
دور املرسوم بص، اليت كانت اتبعة جملالس القضائيةلتح  حم  الغرف اإلدارية  02-98أنشأت مبقتضى لقانون رقم:

إدارية تنصب عند  والذي أنشأ حمكمة 02،5-98 واملتضمن كيفيات تطبيق القانون 357– 98التنفيذي رقم: 
يع القضااي ابلفص  ابتدائيا وحبكم قاب  لالستئناف أمام جملس الدولة يف مجتوفر الظروف الضرورية لسريها إذ ختتص 

 6أاي كانت طبيعتها.
 

                                                             

 .174ص مرجع سابق،عمار بوضياف،  1
 .392، صمرجع سابقهامشي خريف،  2
 .73، ص2009،، دار علوم للنشر والتوزيع، عنابة الوسيط يف املنازعات اإلداريةحممد الصغري بعلي،  3
 .392، صمرجع سابقهامشي خريف،  4
 .1998، لسنة 37، ج. ر، ع:داريةيتعلق ابحملاام اإل، 1998ماي 30مؤرخ يف  ،02-98قانون عضوي رقم 5
 .10، ص2010، دار العلوم النشر والتوزيع، اجلزائر،الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلداريةحممد الصغري بعلي،  6



 ملنازعات الوظيفة العمومية وتطورها املفاهيمي اإلطارالفصل األول:   
 
 

37 
 

 جملس الدولة
 ،اإلدارية القضائيةهيئة مقومة ألعمال اجلهات كجملس الدولة   01-98من القانون رقم  02حكام املادة طبقا أل

الستقاللية ابيتمتع و  البالد ويسهر على احرتام القانونواتبع لسلطة القضائية ويتضمن توحيد االجتهاد القضائي يف 
وكذلك جا.ت قواعد وأحكام ختص الوظيفة العمومية، على أساسها  1،العضوية والوظيفية حني ممارسته الختصاصاته

 ونذكر منها ما يلي:  1996وضع املشرع النصوص القانونية ومن بني هذه القواعد ما تضمنها دستور 
ىل البملان، إ العموميةالوظيفة ، اليت توك  صالحيات التشريع يف جمال 1996من دستور  122ادة ما جا. يف امل -

"... الضماانت األساسية، للموظفني والقانون من هذه املادة حيث نص على:  26وقد نص على ذلك البند 
يف جتسيد نشاط  ا حيتله من مكانةفنظرا ألمهية القانون العام للوظيفة العمومية مل ،األساس  العام للوظيف العموم "

الدولة ويف خمتلف القطاعات اليت ختضع ألحكام قانون الوظيفة العمومية أوكلت مهمة التشريع يف هذا اجملال إىل 
 2السلطة التشريعية، كما خصص هلا التشريع يف جمال محاية حقوق وحرايت املوظفني.

 انون اإلجراءات املدنية واإلدارية "املرحلة احلالية"وتطبيق ق 03- 06الفرع السابع: مرحلة صدور األمر 
 وظيفة املتعلق ابلقانون األساسي العام لل 03-06التحول اللالث يف قوانني الوظيفة العمومية جا. به األمر رقم 

والذي جا. يف بيان أسبابه أن هذا النص جا. به، والساري املفعول  2006-07-15العمومية الصادر بتاريخ 
، قد جا. 3الدولة وأخذ بعني اعتبار احلقائق اجلديدة السائدة يف اإلدارة العمومية وكذا حتوالت العميقة لتحديث

وميكن القول إن  4،ومية وهذا ضمان احرتافية اإلدارةخباصية التوحيد بني املوظفني التابعني للسلك الوظيفة العم
العاملني  ابملوظفني أو األعوان الدولة وغريهم من األشداص املتعلقة منازعاتاحملاكم اإلدارية تكون خمتصة ابلنظر يف 

 5يف املؤسسات العمومية اإلدارية.........."

                                                             

 .40، صمرجع سابق الطيب زوايد وخدجية طوشان، 1
، جامعة ، مذكرة ماجستري، ختصص التسيري املنظماتئريةأثر التوظيف العموم  على افاءة املوظفني ابإلدارات العمومية اجلزاسلوى تيشات،  2

 .37، ص2010-2009بومردا ، 
، 2016-2015 ،، فرع األغواط1، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر تطور نظام الوظيفة العمومية يف اجلزائريسرى بوعكاز،  3
 .04ص
 .46ص مرجع سابق،عمار بوضياف،  4
، يتضمن قانون 21، ج.ر، ع:2008فباير سنة  25املوافق  1429صفر عام  18مؤرّخ يف  09-08ن رقم من قانو  804/4املادة: 5

  اإلجراءات املدنية واإلدارية.



 ملنازعات الوظيفة العمومية وتطورها املفاهيمي اإلطارالفصل األول:   
 
 

38 
 

يطبق هذا القانون األساس  على املوظفني الذين ميارسون "  03- 06من القانون  02هذا ما أكدته املادة 
 نشاطنم يف املؤسسات واإلدارات العمومية.

ات العموميـة، املؤسسـات العمومية، واإلدارات املرازية يف الدولة واملصاحل غري يقصـد ابملؤسسـات واإلدار 
املمرازة التابعة هلا واجلماعات اإلقليميـة واملـؤسسـات العمومـية ذات الطابـع اإلدار ، واملؤسسات العمومية 

ال مؤسسة كنولوج  و ذات الطابع العلم  والثقايف واملن ي واملؤسسات العمومية ذات الطابع العلم  والت
 ".عمومية ميكن أن خيضع مستخدموها ألحكام هذا القانون األساس 

شبه لنظام ئي وملا انتهج ما يعرف ابمل أيخذ املشرع اجلزائري يف إطار التأديب ابلنظام اإلداري وال ابلنظام القضا
ويتجلى هذا  03-06 وحىت األمر رقم 59-85أما املرسوم التنفيذي رقم  133-66قضائي سوا. يف األمر 

، خر إىل اجملالس التأديبيةبعض األالنظام بتحوي  سلطة توقيع بعض العقوابت التأديبية إىل السلطة الرائسية، وإحالة ال
لتأديبية ا رسم العالقة بني الرئيس اإلداري واجملالس و خصوصيات النظام شبه القضائي للتأديب منوهذا ما يعتب 

 يكون بذلك قد أانط املشرع اختصاص إصدار القرار التأدييب املتضمن العقوابت التأديبيةف، يف ممارسة حق التأديب
الوظيفة العامة يف اجلزائر يف ظ  إصالح  منازعاتومنهم تؤول  1،جلهتني مها الرئيس اإلداري واجملالس التأديبية

اإلصالحات  م اإلدارية ويف ظ اهليكلي اجلديد للقضا. اإلداري وبعد تنصيب جملس الدولة وتنصيب اغلب احملاك
 إىل ك :  2008اجلزائية لسنة 

 احملاام اإلدارية:-ا
إذا كانت اجلهة  3أو القضا. الكام  2لغا.اإلمنها ابلقضا.  اختصات الوظيفة العمومية سوا. ما تفص  يف ك  منازع

 .ةدارياإلاملدعى عليها الوالية، البلدية، مؤسسة عمومية ذات صبغة 
 :جملس الدولة-ب

الوظيفة العمومية بصفة ابتدائية هنائية إذا كانت جهة املدعى عليه سلطة مركزية أو هيئة عمومية  منازعاتيفص  يف 
 1998مايو  30املؤرخ يف  01– 98من القانون العضوي  09وطنية أو منظمة مهنية وطنية وهذا طبقا للمادة 

 املعدل واملتمم مبوجب 1998لسنة  37الرمسية عدد يتعلق ابختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله يف اجلريدة 
                                                             

، مذكرة ماسرت، كلية احلقوق، املتضمن القانون األساس  العام للوظيفة العمومية 03-06النظام التأدييب يف ظل األمر يف عطيت هللا حافظ،  1
 .70، ص2016-2015 ،ي، جامعة مسيلةختصص إدار 

  . 39ألكلر تفصي  انظر إىل الصفحة  2
 .  41ألكلر تفصي  انظر إىل الصفحة  3
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 13.1-11القانون العضوي  

 الوظيفة العمومية منازعاتاملطلب الثاين: أنواع 
ن التقسيمات تكو  أن فالبدخترج عن كوهنا منازعات إدارية  ال العموميون املوظفون يلريهاما دامت النزاعات اليت 

 قسيمات اليت عرفتها املنازعات اإلدارية بصفة عامة.املدتلفة اليت يعرفها النوع اتبعة للت
سيمني االجتاه التقليدي أو تق اجتاهني يفوسوف نتطرق ألشهر األنواع اليت عرفتها منازعات الوظيفة العمومية تتجلى 

قضا. و وذلك تبعا ملدى سلطة القاضي يف النزاع وهي كالتايل قضا. اإللغا.  ،والذي خيتص هبا القضا. اإلداري
نوعني  ىلإتقسيم يقابله تقسيم أخر حديث مضمونه تقسيم الدعاوي ا ذوقضا. التفسري وقضا. العقايب وه لكام ا

لقضا. ي او التفسري القرارات اإلدارية( ودعا تاإلدارية، منازعادعاوي القضا. املوضوعي )دعاوي إلغا. القرارات 
 .2يدي)منازعات التعويض( غري أن الغلبة هي للتقسيم التقلالشدصي 

 الفرع األول: االجتاه التقليد 
اليت خيتص  لمنازعاتل "راليفللفقيه "تقسيم حيث جرى الفقه التقليدي مند أواخر القرن التاسع عشر على اتباع 

اكتنفت و خرجت اإلدارة املستددمة عن نطاق املشروعية  إذالك تبعا ملدى سلطة القاضي ذهبا القضا. اإلداري و 
 قر محايته.أملوظف العمومي وابلتايل إصدارها يف حقها تعسف يف حق اإلدارة قد كفله و غلو يف حق ا ااهتقرار 

  اإللغاء قضاءأوال: 
 داريةإقد تعرف على أهنا دعوى قضائية هتدف إىل إلغا. بواسطة القاضي اإلداري قرار غري مشروع صادر من سلطة 

يث يقف ح ببطالنه،مشروع وان حيكم  ار غريالقر  تقرير أنه الدعوى على أهنا تلك الدعاوي ذه وعرفت كذلك
 وأبعد من ذلك بتقرير حقوق للمدعي أ إىل يذهب أندون  ،مشروع القاضي عند حد احلكم إبلغا. القرار غري

لك أبهنا شكوى حيركها ويرفعها ذو شان واملصلحة وفقا للشروط الشكلية واإلجرا.ات ذوتعرف ك، حتديد مداها
للقضا. اإللغا.  سيةاألساعدم أاثره القانونية والصورة  أولغا. إلمن اجلهة القضائية احلكم اب املقررة قانوان يطالب فيها
 3.السلطةهي الطعن لسبب جتاوز 

 أخرى طلبات  اتستعم  الطعون ابلبطالن واتر فأحياان تلنصوص القانونية عدة مصطلحات املشرع يف ا عوقد وض

                                                             

 .175ص مرجع سابق،عمار بوضياف،  1
 .140ص ،سابق مرجعخلف فاروق،  2
 .86دار الفكر العريب، مصر، ص ، تنظيم رقابة القضا. اإلداري للدعاوي اإلدارية، الوسيط يف القضاء اإلدار حممد عاطف البنا،  3
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املواد مجيعا هي دعاوي جتاوز السلطة املوجهة ضد قرارات الصادرة عن  هذيف ه إبلغا.، واملقصوداإللغا. أو الطعون 
القاضي  ا من قب من اج  إلغا.ه ةال مركزية إقليمية أو مصلحي أوالسلطات اإلدارية يف الدولة سوا. كانت مركزية 

ا النوع من للقاضي اإلداري يف هذ 1،دم مشروعيتها كوهنا مشوبة أبحد عيوب جتاوز السلطةلعاإلداري املدتص 
من دون البحث يف مدى مالئمة إصدار هذا القرار  الدعاوى اإلدارية سلطة إلغا. القرارات لعدم مشروعيتها فقط،

ذا ل أو النظر يف تقدير الوقائع، فليس للقاضي اإلداري سلطة احلكم بتعدي  القرار املطلوب إلغاؤه أو استبداله بغريه،
ية ألن دعوى اإللغا. من دعاوى املوضوع ته يف دعاوى القضا. الكام ،فإن سلطته أضيق وأكلر حتديدا من سلط

لتعلقها ابلقرار اإلداري فقط من دون أن ثمتد سلطة القاضي فيها إىل اآلاثر الناشئة عن إلغا. القرار اإلداري املعيب 
م ابإللغا. لقرار كفسلطات ووظائف القاضي يف دعوى اإللغا. تنحصر وحتدد فقط يف احل، من احلقوق وااللتزامات 

 2.إداري غري مشروع أو احلكم بعدم اإللغا. ألن القرار املطعون فيه بدعوى اإللغا. يكون مشروعا
صوم معني بسبب عدم مشروعيته وتوجه اخل إدارياإلداري عن طريق دعوى اإللغا. الطعن يف قرار  ويباشر القاضي

 يث يقوم القاضي اإلداري ابلتحقيق من مشروعية القرار يف دعاوي اإللغا. إىل قرار الئحي عام أو قرار فردي ح
 3،ستبدالهاكم إبلغائه دون أن ثمتد سلطته إىل تعدي  القرار أو املطعون فيه فاذا تبني له خمالفة القرار للقانون ح  

اكم حقرار العقوبة التأديبية للموظف العام عن السلطة الالمركزية معهود للم إبلغا.وعليه فان اختصاص الطعن 
 إ..م.إق. 09-08من القانون  801اإلدارية طبقا للمادة 

 أمام وجواب ىترفع الدعاو ......"أن:حيث نص على  الذكر،ا ما أكده املشرع اجلزائري يف القانون سالف ذوه
 عاملنيغريهم من األشخاص ال أوأعوان الدولة  أواملتعلقة ابملوظفني  منازعاتيف مادة ........احملاام اإلدارية 

 804من املادة  04ة طبقا للفقر  ،"التعينييف املؤسسة العمومية أمام احملكمة اليت تقع يف دائرة اختصاصنا مكان 
 ."09-08 القانون من

 املشرع اجلزائري قد ربط اجلهة القضائية املدتصة ابلطعن يف إلغا. القرار التأدييب الصادر أنا النص ذنستدلص من ه
واملوظف  امة،عجينب املتقاضني بصفة  ثوهذا حي اإلدارية،ان تواجد املؤسسات العمومية ة الالمركزية مبكطعن السل

تأديبية لوعلى ذلك فان خمالفة هدا اإلجرا. تبط  الدعوى ا الدعوى،العام بصفة خاصة مشقة إجرا.ات التقاضي لرفع 
                                                             

 .52ص ،مرجع سابقعمور سالمي،  1
، منشورات احلليب 1ط. إجراءات إقامة الدعوى اإلدارية يف دعويت اإللغاء والتعويض )دراسة حتليلية مقارنة(،القاضي علمان ايسني علي،  2

 .41، ص2011لبنان، -احلقوقية، بريوت
 .153، صمرجع سابقحسني فرجية،  3
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ا. لقرار فقط يف احلكم إبلغفسلطات وظائف القاضي يف دعوى اإللغا. تنحصر وحتدد 1،اليت أقامها صاحب الشأن
هكذا و  اإللغا. الن القرار املطعون فيه بدعوى اإللغا. يكون غري مشروعا اإللغا.،احلكم بعدم  مشروع، أوإداري غري 

جع  املشرع اجلزائري دعوى اإللغا. وسيلة للمحافظة على مبدآ املشروعية وثمكني صاحب املصلحة من مباشرة حق 
العزل  ومن القرارات التأديبية اليت تتعرض للطعن إبلغا. هناك قرارات التوقيف وكدا قرارات، دستورايالتقاضي املكفول 

 2.اليت يقوم املوظف العام برفعها أمام القضا.

 Le contentieux de pleine juridictionالكامل: قضاء  اثنيا 
حلكم على اإلدارة وإمنا يتعداه إىل ا ،ر إداريهي مجيع املنازعات اليت ال يقتصر فيها دور القضا. على احلكم إبلغا. قرا

القاضي اإلداري يف دعاوي القضا.  3اإلدارة،الل قراره حم  قرار حدور القاضي إىل حد إ وقد يص  ،إبداانت مالية
انه يستطيع إن يعدل أو يقوم أو يستبدل القرارات اإلدارية اليت ك سلطات أكلر من جمرد اإللغا. أدميل الكام ،

رار للمدعي وللقاضي أن حيكم ابلتعويضات للمدعي يف مقاب  ما أحلقته به اإلدارة من أضرار بسبب سببت أض
عكس قضا. اإللغا. الذي ينصب على اختصام قرار إداري  شدصية،وهنا املدعي يطالب اإلدارة حبقوق ،قراراهتا

 4.بسبب عدم املشروعية
    متعددة وكاملة ابلقيا  إىل سلطات القاضي يف كفسلطات ووظائف القاضي املدتص بدعاوى القضا. الكام  

على و  5،لذلك مسيت بدعاوى القضا. الكام  من دعوى التفسري ودعوى فحص مدى شرعية القرارات اإلدارية،
القضا. الكام  تتميز ابن جملس الدولة ال تقتصر سلطته فيها على  دعاوىعكس األمر يف دعاوى اإللغا. ، فان 

ة غري املشروع أو جمرد إدانة إعماهلا املدالفة للقانون ، ب  ثمتد سلطة القاضي إىل حتديد املركز القانوين إلغا. قرار اإلدار 
م معني ، معاشه برق أوالذايت للطاعن وبيان احل  الكام  للنزاع فملال ، لو أن جهة اإلدارة حددت مرتب املوظف 

 ة إذا وجد أن املوظف على حق ، فانه ال يقتصر على إلغا.وانزع املوظف اإلدارة يف هذا التحديد ، فان جملس الدول
 ستحقه املوظف ياحل  الذي ارأتته اإلدارة ب  يتعدى ذلك إىل وضع احل  النهائي للنزاع ، فيحدد اجمللس الرقم الذي 

                                                             

 .43، ص2015،، مذكرة املاجيسرت، كلية احلقوق، جامعة سطيف املنازعات التأديبية للموظف العام يف اجلزائر. سعد هللا، وفا  1
 .97، ص 2004 اجلزائر،، دار هومة للنشر والتوزيع، جامعة قضاء التفسري يف القانون اإلدار عمار عوابدي،   2
 .140، صمرجع سابقخلف فاروق،  3
 .154، صرجع سابقمحسني فرجية،  4
، ديوان املطبوعات، اجلزائر، 5، ط.2ج. ،النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائ  اجلزائر  )نظرية الدعوى اإلدارية(عمار عوابدي،  5

 .22، ص2014
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  1.بصفة مرتب أو معاش

 وفحص املشروعيةقضاء التفسري  اثلثا:
هلا رافعها من القاضي اإلداري إعطا. املعين احلقيقي واملدلول دعوى التفسري هي الدعوى اليت يطلب من خال 

سبة لدعوى أما ابلن ،ويقتصر دور القاضي على ذلك دون إن حيكم إبلغا. أو التعويض القانوين، الصحيح للنص
وي الصفة ذوترفع دعوى التفسري من  2،مدى مطابقتها للقانون اإلداري عنفحص املشروعية فيبحث القاضي 

 صال،أعن طريق اإلحالة القضائية أمام اجلهات القضائية املدتصة وهي حماكم القضا. اإلداري  أوة املباشرة واملصلح
صادرة من السلطات والتصرفات اإلدارية القانونية ال األعمالوالغرفة اإلدارية ابجملالس القضائية ابلنسبة لدعوى التفسري 

ويطلب فيها من  حلايل،اوذلك يف النظام القضائي اجلزائري  املركزية،اإلدارية والغرفة اإلدارية ابحملكمة  احمللية،اإلدارية 
القضا. املدتص إعطا. املعين احلقيقي والصحيح اخلفي للعم  القانوين اإلداري املطعون واملدفوع فيه ابلغموض 

 :وتتحرك وترفع دعوى التفسري اإلدارية بطريقتني واإلهبام،
مام اجلهة القضائية مباشرة وابتدا. مل  الدعاوي القضائية األخرى العادية أدعوى ترفع ال حيث املباشر:الطريق 

واإلدارية وقد تتحرك وترفع عن طريق اإلحالة القضائية وهي الطريقة الشائعة والغالبة يف تطبيق دعوى التفسري 
 اإلدارية.التصرفات واألعمال القانونية 

ألعمال اإلحالة وترفع أمام اجلهة القضائية املدتصة بتفسري ا طريقدعوى التفسري عن  تتحرك القضائية: اإلحالة
املدتصة بتفسري األعمال والتصرفات القانونية اإلدارية وهي حماكم القضا. اإلداري أصال يف  والتصرفات القضائية

 دعوى التفسري ابلنسبة للنظام القضائي اجلزائري فان أما 3،النظم القضائية اليت يوجد هبا نضام القضا. اإلداري
ابلغموض  ،واملدفوع فيهاكانت القرارات املطعون إذا  حتال قضائيا أمام احملاكم اإلدارية  أوالقرارات اإلدارية ابلذات 

ة الوالية والبلدية أمام اجمللس الدولة ابلنسب تقرارا سلطات،دارية صادرة من اإلقرارات يف  حملية واإلهبامإدارية 
 القرارات الصادرة عن السلطة املركزية. أي املركزية،رية لتفسريات القرارات اإلدا

 التالية:أما األسا  القانوين لدعوى التفسري فهو اثبت ومكر  يف النصوص 
 ه القرارات والطعون اخلاصة مدى مشروعية اإلجرا.ات اليت تكون املنازعة فيها من ذالطعون اخلاصة بتفسري ه

                                                             
 .52، ص2003، الكتاب اللاين، ب.ط، منشورات احلليب احلقوقية، القضاء اإلدار حممد رفعت عبد الوهاب،  1
 .73، ص مرجع سابقميمونة سعاد،  2
 .76، صمرجع سابقعمار عوابدي،  3
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ا القانون مل خيص ذوه، يتعلق ابحملاكم اإلدارية 1998مايو 30املؤرخ يف 02-98اختصاص احملكمة العليا القانون 
احملكمة اإلدارية ذات االختصاص العام ابلفص  يف ك  الدعاوي اإلدارية خارج  أندعوى معينة ابلذكر ب  نص على 

يف  رية فتدخ إلدااالتفسري هي الدعاوي  العضوي ودعوىالقانون  املادة منما استمده املشرع جمللس الدولة مبوجب 
فسريات تكما تنحصر سلطة القاضي يف دعوى التفسري كما سلف القول يف إعطا.   1،ه احملكمةذنطاق اختصاص ه

قرار تعويض  وأأو العبارة املشار إليها يف ملف الدعوى وال ثمتد سلطته إىل إعدام القرار اإلداري املطعون فيه  العبارات
 لصاحل املدعي.

مما يعكس وجود مكانة القضا.   النطاق،ممتدة  اجملال،الغموض ظاهرة واسعة  أنالتفسري ويوكد وجود بدعوى 
 تصحيح مما يساهم يف إداري،كمؤسسة مستقلة وحمايدة ويتم االحتكام إليها بغرض إزالة الغموض الذي يالزم قرار 

اص غري املذكورين األشد الوضعية واستدراك املوقف ودفع جهة اإلدارة على تطبيق وتفسري للقضا. حىت وضعيات
هذا وقد منح املشرع اجلزائري احملاكم اإلدارية وجملس الدولة االختصاص ابلنظر يف دعاوي  2،القرار أويف احلكم 

تفسري القرارات اإلدارية اليت تعىن بشؤون املوظفني الصادرة عن الوالية واملصاحل غري املمركزة للدولة على مستوى 
احل اإلدارية األخرى هلا وكذا املؤسسات العمومية احمللية ذات الصبغة اإلدارية ابلنسبة للمحاكم الوالية والبلدية واملص

 .وتفسري القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية ابلنسبة جمللس الدولة اإلدارية،

  Le contentieux de la répression رابعا: قضاء الزجر أو العقاب  

لبعض املدالفات  اجلزائية املقررةالعقوابت الدعوى اليت يكون مبوجبها للقاضي اإلداري صالحيات توقيع هي تلك  
هذه الدعاوى تتعلق مبدالفات القوانني واللوائح اليت حتافظ  3العام،والتنظيمات اليت حتمي املال  املرتكبة ضد القوانني

لى مبدأ على توقيع العقوابت على املدالفني أو اخلارجني عفسلطة القاضي اإلداري فيها تقتصر  على املال العام،
املشروعية، وهبذا املفهوم فإن تلك الدعاوى خيتص هبا القضا. اإلداري الفرنسي فقط وهي الدعوى القضائية اليت 

ماية حلميلك فيها القاضي املدتص سلطات توقيع عقوابت جزائية كما هو احلال يف الدعاوى الزجرية والعقابية املقررة 
دود إن وهذه الدعوى وجودها وتطبيقها حم األموال العامة والطرق والغاابت يف النظام القانوين والقضائي الفرنسي،

 4 .وجدت
                                                             

 . 154، ص نفس مرجعابدي، و عمار ع1
 .181، مرجع سابق، ص املرجع يف املنازعات اإلداريةعمار بوضياف،  2
 73، ص مرجع سابقميمونة سعاد،  3
 .300، صمرجع سابقعمار عوابدي،   4
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 التقسيم احلديث  الثاين:الفرع  
 ثوهناك تقسيم اثين للدعاوي اإلدارية يقوم على أسا  طبيعة املسالة املعروضة على القاضي ويدعى ابلتقسيم احلدي

ا التقسيم للعميد "دوجي" حيث قسم الدعاوي اإلدارية إىل قسمني قضا. ذ  هلضن حيث املوضوع ويعود الفم
 موضوعي وقضا. شدصي.

  Le contentieux objectifاملوضوعية  العينية أو أوال: الدعاو 
ضوع الطعن أي أن مو  كانت قواعد القانون قد مت خمالفتها  إذاهي تلك القضااي املطروحة على القاضي هو معرفة ما 

 1على قضا. اإللغا. وقضا. فحص املشروعية  وينطبق ذلكهو شرعية عم  معني 
ومن  إلدارة،اكانت هناك قاعدة عامة خالفتها   إذايتجلى يف البحث عما  القاضي فيماوهي تلك هتدف إىل محاية 

وهي الدعاوى اليت تتعلق ابملراكز  2،دعوى التفسري وفحص املشروعية ودعوى الزجر والعقاب اإللغا.،دعوى  صورها،
 خمالفة سببباملوضوعية اليت تتمل  يف محاية املشروعية وتصحيح وضع عام موضوعي ال شدصي وتقام الدعوى 

لى تلك الدعاوى اليت تؤسس وترفع ع اإلدارية، وهياإلدارة للقواعد القانونية، وهي تشم  دعاوى إلغا. القرارات 
وتستهدف حتقيق احلماية القضائية للمراكز واألوضاع القانونية العامة وكذا محاية  ة عامة،أسا  مراكز وأوضاع قانوني

 3شرعية األعمال اإلدارية والنظام القانوين يف الدولة ومن أهم الدعاوى اإلدارية املوضوعية الدعاوى التالية:
 التفسري اإلدارية دعوى-أ 
 الدعاوى الزجرية والعقابية-ب
 يةالدعاوى الضريب-ج
 دعوى فحص مدى شرعية القرارات اإلدارية-د

 Le contentieux subjectifالدعاو  الشخصية أو الذاتية  اثنيا:

دارة قد اعتدت كانت اإل  إذاهي تلك اليت حيركها أصحاهبا حلماية حقوق شدصية ذاتية وهنا يبحث القاضي فيما  
 ق شدصيةهتدف إىل محاية حقو  لتفسري اليتادعوى  التعويض،على مركز ذايت أو حق شدصي ومن صورها دعوى 

الواقعة  أو العقد وميكن إن يتمل  السند الذايت يف مداه،فأسس الطعن فيه هو املركز قانوين ذايت ينازع يف أصله أو يف 

                                                             

 .144، صمرجع سابق فاروق خلف،   1
 .74، ص مرجع سابقسعاد ميمونة،   2
 .55مرجع سابق، ص القاضي علمان ايسني علي، 3
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وكذلك هي الدعاوى املتعلقة ابحلقوق الشدصية أو الذاتية الناجتة عن املراكز 1القانونية كالفع  الضار أو النافع 
صية كالعقد اإلداري الذي ينشئ املراكز الشد  اليت تتولد مباشرة من عم  فردي أو شدصي، لقانونية الشدصية،ا

بني طرفيه أو العم  غري املشروع بسبب اخلطأ املوجب للمسؤولية ابلتعويض عن الضرر، وبذلك فإن الدعاوى 
 الشدصية تشم  دعاوى القضا. الكام  )التعويض(.

القضائية اإلدارية اليت تتحرك ويرفعها أصحاب الصفة واملصلحة أمام اجلهات القضائية  وهي جمموعة الدعاوى
املدتصة على أسس وحجج ومراكز وأوضاع قانونية ذاتية وشدصية ويطالبون من هذه اجلهات القضائية املدتصة 

يا عن طريق احلكم ئومحاية هذه احلقوق الشدصية املكتسبة قضا حبقوق شدصية مكتسبة، واالعرتاف هلمالتقرير 
 الذاتية:ابلتعويض الكام  وأشهر الدعاوى اإلدارية الشدصية 

 التعويض أو املسؤولية دعوى-أ 
 العقود دعاوى-ب
   2.دعاوى التفسري اليت تستهدف محاية حقوق شدصية مكتسبة بعض-ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .20 ص ،مرجع سابق ،حممد عاطف البنا1
 .303، ص، مرجع سابقعمار عوابدي  2
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   األول خالصة الفصل
 بحث فيهم نازعات اليت ختص جمال الوظيفة العمومية، كان أولملاماهية ن خالل دراستنا هلذا الفص  إىل تطرقنا، م

تاله و  ،نزاعال واصطالحي ملعىنمدلول لغوي  العمومية، منمفهوم شام  ملنازعات الوظيفة ينصب على توضيح 
 لتعريف كاناستكماال و  اجملال،هم ما ذكر من خمتلف الفقها. القانونيني املدتصني يف هذا فقهي وتركز على أتعريف 

 اص.فاصلة لتحديده بشك  خ ووضع معايري ،عن غريهمن ضروري ختصيص فرع لتمييز النزاع الوظيفي 
 نظر إىل ما يندرج ضمن منازعات الوظيفةلخاصة، اب مكانة ذو ة هذا قطاعيكما تطرقنا أيضا، ألمهية ومدى حساس

ة تدذة من طرف السلطة الرائسية أو بواسطامل تالعمومية من رقابة اإلدارية على أعمال اإلدارة ومدى مطابقة القرارا
أجهزة متدصصة، وكذا وضع آليات محاية حلقوق املوظفني من تعسف اإلدارة كحق التظلم، وحق اللجو. إىل 

 القضا.، وحق الدفاع.
 يف العمومية الوظيفة الجم يف املنازعات شهدهتا اليت التارخيية ابملراح  للتعريف ،خصصناه فقد اللاين املبحث ماأ

 اليت املنازعات تهاعرف اليت نواعاأل أبشهر اإلملام إىل وصوال ، ويومنا هذا إىل االستقالل مرحلة من ،اجلزائري التشريع
 التفسري وقضا. الكام  .اقضو  اإللغا. قضا. إىل صنفها تقليدي اجتاه اجتاهني إىل ،هلا تقسيمه يف الفقه ليهاإ ذهب

 التقسيم هلذا لفض ا يعود الذي احلديث التقسيم هو اللاين التقسيم وكان ،بالعقا أو الزجر وقضا. املشروعية فحصو 
 القانونية مبراكز  علقتت اليت وهي املوضوعية أو العينية دعاوي ،وياالدع حسب على تصنيف بوضع دوجي العميد إىل

 حيركها اليت الدعوى لكت وهي ذاتية أو شدصية دعاوي فهي اللاين أما املشروعية، محاية يف تتمل  اليت املوضوعية
الذاتية. الشدصية حقوقهم ةحلماي أصحاهبا



 
 

 

 :الثاني الفصل
 الوظيفة منازعات مسار

 العمومية
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 العمومية الوظيفة املنازعات مسار: الثاين الفصل
 ىلإمسار املنازعات الوظيفة العمومية يتم بعدة مراح  وإجرا.ات جيب تتبعها وفق قوانني انطالقا من اإلدارة  إن

  هي مقيدة مببدأ ب ،تتمتع بسلطة تقديرية، ولكن هذه السلطة ليست مطلقة يف حاالت معينةاإلدارة  القضا.، وإن
املشروعية، وهناك أجهزة متدخلة تعم  على رقابة أعمال اإلدارة واملوظفني، حىت تتأكد من احرتام اإلدارة ملبدأ 

خالل وجود جمموعة من األجهزة اليت تساعد السلطة اإلدارية يف املشروعية وقوام أي سلطة إدارية ال يكون إال من 
 أدا. وظائفها ابلصورة الكاملة. 

 جانبنا اإلدار  يف العمومية الوظيفة منازعات مسار: األول املبحث
 طننياملوا وحق الدميقراطية، ملبدأ حتقيقا األعضا. املتساوية اإلدارية اللجان إنشا. ضرورة على اجلزائري املشرع أخذ
 بعض الطعن وعلى غرارجلان هيئات املشاركة و  خالل إنشا. ومن 133،1-66 لألمر طبقا فيها املشاركة يف

 التسيري. مببدأ الدميقراطية اإلدارية يف ذتقد أخ التشريعات
 وتساهم يف ترسيخ أسس التشاور مع اإلدارة من خالل هذه اللجان وثمار  حق املشاركة مع السلطة التأديبية عند 

قيامها مبراقبة أعمال املوظفني، وتنظم تصرفاهتم داخ  وخارج اإلدارة و حتاول أن ثمنع تعسف اإلدارة حبق املوظفني 
العقوبة التأديبية ينعقد للسلطة الرائسية وجمالس التأديب ك  ضمن اختصاصه وذلك يف  بتوقيعإن االختصاص 

فلكي تتحقق العدالة جيب  ،الة إخالهلم ابلتزاماهتم الوظيفيةو توقيع عليهم العقوابت الالزمة يف ح الوظيفي تشريعنا
ابة التهمة يف ك  مراح  الدعوى، فالضماانت تعد مبل إليهأن تتوفر جمموعة من الضماانت للشدص الذي نسبت 

طة واجهة السلاملوظف العام مل إليهاملتبعة من طرف السلطة املدتصة وسالحا يلجأ  اإلجرا.اتالذي ينري به  الطريق
دتصة عب ك  السلطة امل لتقيداملدتصة ،ولذلك قام املشرع اجلزائري مبنح جمموعة من الضماانت للموظف املتهم، 

ا املبحث إىل مطلبني ذفقـــد مّت تقسيم ه مراح  اليت تقوم هبا سوا. كان قب  أو بعد إصدارها للعقوبة وللّتوضـــيح أكلر،
 ة املتدخلة يف منازعات الوظيفة العمومية أما املطلب اللاين يتعلق  منازعاتاألجهزة اإلداري إىلاألول تطرقنا فيه ،

 الوظيفة العمومية حول العقوابت التأديبية .
 

                                                             
 ونيوي 08 يف مؤرخة ،العمومية للوظيفة العام األساس  القانون يتضمن ،46:ع ر،.ج ،1966 يونيو 02 يف ممضي 133-66 رقم األمر1

 .542 ص ،1966
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 العمومية الوظيفة منازعات يف املتدخلة اإلدارية األجنزة: األول املطلب
 مث التعسفي، التأدييب القرار اختاذ يف املدتصة السلطة قمع من العام املوظف حلماية املشرع رادة إ مسعى ضمن
 األمر العام، املوظف حرايت ال تقمع حىت أتدييب القرار إصدار أثنا.حىت  القانونية الضماانت من جمموعة وضع
 املتدذ التأدييب القرار تبليغ إلزامية أوجب كما التأدييب، القرار اختاذ هبيئات التأديبية السلطة على فرض الذي

 األخطا. من جمموعة أو خطأ ارتكاب إىل املهنية حياته أثنا. املوظف يتعرض أن املمكن نوم .به املعين للموظف
 اليت التأديبية العقوبة هذه املرتكب، واخلطأ تتناسب أتديبية عقوبة توقيع تستوجب واليت ، ابملهنية  توصفاليت 

 خالهلا من هتدف ، اإلصالح ة  بغرضالنهاي يف قانونية عملية ولكن ، منه  االنتقام بدافع ليست اإلدارة تسلطها
 املتساوية اللجان كانت فإذا1جديد، من ارتكاهبا تكرارها لعدم املوظفني من وغريه املدالف، املوظف ردع اإلدارة

 النظام إطار يف تندرج اليت املسائ  يف للنظر أتدييب جملس شك  يف انعقادها صالحية القانون هلا منح األعضا.
 الذي للموظف احلق املشرع منح لذا ، قائمة تبقى التقدير سو. أو التعسف احتمالية فان ، لعاما للموظف التأدييب
 احملددة، آج  و بعقوابت ،وربطها خمتصة  طعن جلنة أمام الطعن إمكانية اللجان هذه قب  من مهنية لعقوبة تعرض
 واسعة شرائح يعين الذي العمومية لوظيفةا قانون لتجسيد املطلوبة احلماية يوفر قانوين أمن حتقيق أج  من ذلك ك 
 واليت ، عملية وأخرى إجرائية ضماانت إرسا. أج  من النقايب النضال إىل فيه الفض  يرجع وذلك ، اجملتمع من

 هذا خالل من 2العام للموظف التأدييب النظام بنا. ويف اإلدارية التجاوزات من احلد يف مباشر بشك  سامهت
تطرق ن فرعني الفرع  األول نتكلم فيه عن اللجان اإلدارية املتساوية األعضا. والفرع اللاين إىلسوف نقسمه  املطلب

     فيه  للجان الطعن .

 األعضاء املتساوية اإلدارية اللجان الفرع األول:
 اإلداري النظام يف الدائمة االستشارية اإلدارية والتنظيمات اهليئات من األعضا. املتساوية اإلدارية اللجان تعتب

 3. املشرع للمشاركة يف تسيري. املسار املهين للموظفني أنشأها العامة، مستوى الوظيفة على اجلزائري
 لزايدة األساسية العوام  من العامة، الوظيفة شؤون تنظيم يف املشاركة يف احلق للموظف تضمن اللجنة فهذه

                                                             

 .01،صمرجع سابق ، فاروق خلف 1-
 .337ص ،مرجع سابق ، خريف هامشي   2-
 302، ص 2012، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، اهليئات االستشارية يف اإلدارة اجلزائريةأمحد بوضياف، - 3
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 وسهولة أموره حيكم الذي ابلتنظيم واطمئنانه ظيفيةحياته الو  يف ابستقرار وشعوره وللموظف اإلنتاجية الكفاية 
االستقالل،  منذ اجلزائري القانون يف مراح  عب األعضا. املتساوية اإلدارية مرها تنظيم اللجان ،حقوق على احلصول
 1.األعضا. املتساوية اإلدارية اللجان تشكيلة تنظم عدة قوانني صدور وابلتايل

 الّلجان املتساوية األعضا.، من اختصاصاملتض 02/06/1966املؤرخ يف  143-66 لقد أسند املرسوم رقم
أتليفها و تنظيمها و سريها مهام استشارية، مل تكن واسعة ابلقدر الكايف الذي يسمح حبماية حقوق املوظف يف 

ا اجلانب و استكماله ذومل يتم سد ه نظيمي مل يكن كافيا وال شامال،ت،ما يعين أّن الّنص الّ  الّنق  و الرتقية و الّتأديب
املرسومني اهلامني  ، ممللة يف 1984سنة، إذ مل تعرف املراسيم الّتنظيمية الضرورية النور إال عام  18إال بعد حوايل 

حملدد الختصاص الّلجان املتساوية األعضا. و تشكيلها و تنظيمها و  1984جانفي  14املؤرخ يف  01-84رقم 
التاريخ احملدد لكيفيات تعيني ممللني عن املوظفني يف الّلجان صادر يف نفس ال 11-84 ملرسوم رقماو  2،عملها

 3 .املتساوية األعضا.

 األعضاء املتساوية اإلدارية إنشاء اللجان أوال:
 سري يف ومنظم دائم املشاركة بدور يف املوظفني جملموع القانوين االعرتاف ذلك األعضا. املتساوية اإلدارية اللجنة
 تنظيم سلطة يف اإلدارية ،أي الوظيفة ممارسة سلطة يف املشاركة يف املوظفني حلق جتسيد مومية ،فهيالع الوظيفة
 املقرر والتسيري اإلدارة و التنظيم وسلطة املشاركة سلطة تكون يتعني أن مثة من و.الوظيفية وشؤوهنم أوضاعهم وتسيري

 املؤسسات يف العامة الوظيفة شؤون وإدارة تنظيم مصري يف مؤثرة و فعالة و سلطة حقيقية مملليهن أو للموظفني
 املنظمة اإلدارية، يف اإلداريني الرؤسا. و املوظفني بني املتبادلة اللقة من جو خلق هبدف ،وذلك واملنظمات اإلدارية

 حتقيق  أج من الرشاد و وتوفري الفعالية املرؤوسني، املوظفني و اإلداريني القادة بني االنسجام و التفاع  إحداث و
 4العمومية. الوظيفة أهداف

                                                             
 .96ص  ، 1989،ائراجلز  ،ج .م .د ،2ط ،العامة الوظيفة يف مذارات ،جعفر قاسم حممد أنس 1
حيدد اختصاص اللجان املتساوية األعضاء وتشكيلنا  ،1984يناير  14املوافق  1404ريع اللاين عام  11، املؤرخ يف 10-84 املرسوم رقم 2

 .88، ص 17/01/1984الصادرة بتاريخ  03، ج.ر. ج. ج.د. ش، ع: وتنظيمنا وعملنا
حيدد ايفيات تعيني ممثلني عن موظفني اللجان املتساوية ، 1984يناير  14املوافق  1404 عام ريع اللاين 11املؤرخ يف  ،11-84املرسوم رقم   3

 93، ص17/01/1984الصادرة بتاريخ  03، ج.ر. ج. ج.د. ش، ع: األعضاء
 .48، ص مرجع سابق ،مليكة أوالج 4
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 عليهم لإلدارة ومعني، فاألعضا. اململلون منتدب بني ثمييز أو تفرقة كوحدة، دون تعم  الّلجان هذه أنّ  كما
  1،واملقاييس الّنصوص تطبيق عن احنراف أو حيدث من جتاوز أن ميكن ما إىل وتنبيهها القانون بتطبيق محايتها مسؤولية

 .سلك أو انتما. أو فئة عن للدفاع وليس والغرض، الغاية لنفس انتدبوا املوظفون، انتدبهم نالّذي واألعضا.
أضاف هلا ف و ما دمنا بصدد اللجان املتساوية األعضا. جيدر أن نشري إىل أن املشرع غري من تسميتيها السابقتني،

هام اليت كانت نفس امل األخرى، وأسند هلا اإلدارية لتمييزها عن اللجان املتساوية األعضا. يف املؤسسات و اهلياك 
لها و تنظيمها هذه اللجان و تشكي لالختصاصات صدور النصوص التنظيمية احملددة انتظاريف السابق، ويف  عليه

         من األمر 73كيفية سري االنتداابت  ، كما نصت على ذلك املادة و وسريها و نظامها الداخلي النموذجي 
التعليمات الصادرة عن و  11-84و 10-84خاصة املرسومني  ،اي  ابلنصوص التنظيميةسار  يبقى العم  06-03

  .املديرية العامة  للوظيفة العمومية

 األعضاء املتساوية اإلدارية اثنيا: تنظيم اللجنة

 وعملها، وتنظيمها وتشكيلها األعضا. متساوية اللجان اختصاص بتحديد املتعلق 10-84 املرسوم ألحكام طبقا
 هبدف الوطنية، وذلك واملؤسسات احمللية املركزية واجلماعات اإلدارة مستوى على األعضا. متساوية اللجان تنشأ

 من للموظفني املهنية للحياة احلسنة ابملتابعة هلاالتسيري، والسماح  بسلطات تتمتع اليت اجلهة من كأجهزة تقريبها
 .أخرى جهة
 :احمللية اإلدارة مستوى عل عضاءاأل املتساوية اإلدارية اللجنة تنظيم-1

 ضم اجلمع، أو طريق عن أو ك  سلك، مستوى على للمستددمني، حتدث جلان والية، ك  مستوى على تنشأ
 وظائفهم، األمانة فيها ميارسون اليّت  اجلهة ابختالف مستوى الوالية على العاملني املوظفني شؤون يف األسالك، للنظر

  2احمللية. ة، املؤسسات العامةالعامة، املديرايت التنفيذي
 :املرازية اإلدارة مستوى عل األعضاء املتساوية اإلدارية اللجنة تنظيم-2
 مهامهم يباشرون الذين جتاه املستددمني إاّل  املركزية اإلدارة مستوى على املنشأة األعضا. املتساوية اللجان ختتص ال

كافيا،   األعوان عدد كان إذا سلك لك  جلان إحداث دارة املعنيةلإل فعلية، وجيوز بصفة املركزية اإلدارة مستوى على

                                                             
 والنتائج املعين، املوظف ومسؤولية ارتكب فيها اليت اخلطأ، الظروف مةجسا درجة :ب أساسا تتعلق التأدييب اجملال يف املشرع هبا جا. اليت املقاييس إن 1

 .العام من املرفق املستفيدين أو ابملصلحة حلق الذي الضرر وكذا املصلحة سري على املرتتبة
 .366ص ،سابق مرجع ،مقدم سعيد 2
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 عليها املنصوص الضم طريقة إىل اللجو. سلك لك  جلنة إلحداث الالزم اكتمال ّنصاب عدم حالة يف جيوز كما
  1سالف الذكر. 10-84من املرسوم رقم  02 املادة يف

 :األعضاء املتساوية اإلدارية اللجنة اختصاصات اثلثا:
ختتص هده اللجان النظر يف املسائ  الضرورية اليت ختتص املوظفني مل  النق ، الرتقية، إجرا.ات التأديب، 
وجيب على اإلدارات أن توفر للجان املتساوية األعضا. مجيع الوسائ  املادية والواثئق األوراق الالزمة  االستيداع،  

 2للممارسة مهامها قانونيا.
 إلدارية املتساوية األعضا. من قب  السلطة اليت هلا صالحية التعيني يف حالة ارتكاب املوظفتستشار اللجنة اإلدارية ا

 العام خمالفات جسيمة تستوجب عقوابت من الدرجة اللاللة والرابعة. 
تتخذ السلطة اليت هلا صالحيات التعيني العقوابت التأديبية من  ...." :يلي ما على 165 املادة نصت حيث

لثة والرابعة بقرار مربر، بعد أخد الرأ  امللزم من اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة، الدرجة الثا
اجملتمعة امجلس أتدييب، واليت جيب أن تبّت يف القضيـة املطروحة علينـا يف أجل ال يتعدى مخسة وأربعني 

 .إخطارها( يوما ابتداء من اتريـخ 45)
القرارات  اذاختيكفل  أمانه  مبثابة صمام    أهناستشارة التأديبية على اال امحد الداتور بوضيافوكما عرف 

اإلدارية بدون عوائق، وأرضية صلبة للنقاش واحلوار املستمر وحتاش  تصارع املصاحل واستبدال القرار التسلط  
بقرار تفاوض   

3 
ة ترسيم عموما وجتتمع كلجن عن مهمتها فهي عبارة عن جهاز استشارة فيما خيص احلياة املهنية للموظفني أما

 .4وكمجلس أتدييب
 املشاركة حياهتم املهنية، وتكون تسيري يف املوظفون خالهلا من يشارك هيئة األعضا. املتساوية اإلدارية اللجنة تعتب

 افةللموظفني، ابإلض املهنية ابحلياة الصلة الفردية ذات املسائ  يف اإلدارة طرف من استشارهتا طريق عن يف التسيري
 من القانونية الّنصوص مبوجب اختصاصاهتا اجلزائري املشرع نظم وجملس أتدييب، وقد ترسيم كلجنة صالحياهتا إىل

                                                             
 .الطعن اوية وجلاناللجان املتساملتعلقة بتنظيم وسري ، 26/06/1984يف  املؤرخة ، 20رقم التعليمة 1
 . مرجع سابق، 10-84من املرسوم 18 املادة 2 
 .89، ص 1989اجلزائر، ،اجلزائرية اإلدارة يف االستشارية اهليئاتوضياف ، بامحد  3 
 .131، مرجع سابق، صالوظيفة العامة يف التشريع اجلزائر عمار بوضياف،  4 
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 مجيع يف األعضاء املتساوية اللجان ميكن الرجوع إىل":.اليت تنص 10-84 : رقم املرسوم من 09 املادة ذلك
 تستشار ":فقد نصت على أنه نّه 03-06رقم  األمر من 64 : املادة وكذا،"الفرد  الطابع ذات املسائل
 على زايدة وجتتمع للموظفني، احلياة املننية اليت ختص الفردية املسائل يف األعضاء املتساوية اإلدارية اللجان 
 "أتدييب وامجلس ترسيم الجنة ذل 
 األعضاء املتساوية اإلدارية اللجان عن الصادرة ءااآلر  طبيعة رابعا:
 اللجنة املشرع استشارة جع  وقد استشارية .اأر  تصدر األعضا. املتساوية اإلدارية اللجان فإن ناتطرق وأن سبق كما
 األعضا.. املتساوية. اللجنة يار  طبيعة إىل سنتطرق أمرا إلزاميا، لذا أم

ص املادة يف ن لواردةا غري أن هناك إشكال يلور حول طبيعة اآلرا. اليت تبديها هذه اللجان فبالرجوع إىل األحكام 
قيع القرارات اليت حتتوي على تو  اختاذيتضح أن املشرع نص على أن صالحية  03-06من األمر  02فقرة  165

من نفس األمر على وجوب أن تكون  170املادة  عقوابت من الدرجة اللاللة و الرابعة يكون بقرار مبر، كما نصت
مجلس أتدييب مبر، و من خالل هذا نالحظ تضارب يف كاجملتمعة  املتساوية األعضا. اإلدارية قرارات اللجنة 

النصوص القانونية ،غري أن هذا الكالم ال ميكن تسليم به إذ أن القضا. اإلداري  قد حسم يف هذه املسألة مؤكدا 
نها اآلرا. الصادرة ع ، و ابلتايل فإناستشارية : من اللابت قضا. أن هذه اللجان التأديبية تعتب جمرد هيئة  على أنه

 ألكلر فقط استشاري رأي األعضا. املتساوية اإلدارية اللجنة رأي أن يتضح، ال تدخ  ضمن تعريف القرار اإلداري
 اإلداري للقرار خاصية أهم إىل تفتقر كوهنا اإلدارية تراالقرا مرتبة إىل االستشارية ترتقي اآلرا. ال وابلتايل أق ، وال
 األعضا. املتساوية اللجنة رأي فإن وابلتايل والنهائي، التنفيذي ابلطابع متعتت ال فهي قانونية إحداث أاثر وهي أال

 1املوظف . العقوبة على توقيع قب  التأديبية السلطة على إلزامي هو إجرا.
وحنن نرى انه ترسيدا للنظام الشبه القضائي للتأديب يف الوظيفة العامة اجلزائري، وحلسن سري املرافق ومردوديتها 

ة راي اللجنة لزاميإ ىال اإلدارة من النشاط والتعسف يف استعمال سلطاهتا يف جمال التأديب يتعني مدوملنع رج
املتساوية األعضا. اليت تنعقد يف جملس التأديب، مع جع  رائسة ابلتداول، اترة ترسها اإلدارة واترة أخرى يرتأسها 

 عضو منتدب.

                                                             

 السياسية، جامعة والعلوم عام، كلية احلقوق قانون ختصص املاسرت، مذكرة ،العامة الوظيفة اتوهيئ املراز  اهليكل ،شواريف ومسية شواريف اجية-  1
 .65، ص 2015/2014اجلزائر، قاملة،
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 ضاءاألع املتساوية اإلدارية اللجنة تشكيلة خامسا: 
" تنشا اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء، حسب احلالة على  03- 06األمر من  63حيث تنصت املادة  

لكل رتبة أو جمموعة رتب أو سل  أو جمموعة أسالك تتساو  مستوايت أتهيلنا لدى املؤسسات، واإلدارات 
فضا.ات  أي بواسطة مملليهم فهي تعتبمباشرة  وميللون فها املوظفون بواسطة الغري شدصية وغري  1العمومية.   
 طرف ويعني ممللني من 2املسامهة يف تسري حياهتم املهنية  املوظفني عن طريق مملليهم املنتدبون من ميكن مشاركا،
وظفني فهي تضم ابلتساوي ممللي اإلدارة ومملي املمتساوية األعضا.  تكون تشكيلة اللجنة اإلدارية وعليه اإلدارة،

ملدة ثالث سنوات وتكون إما  وميارسون عملهم على مستواها أو ممل  عنها، 3ها للسلطة املوضوعيةوتعهد رائست
  قابلة لتقليص أو التمديد وأيضا ميكن ح  هذه التشكيلة.

 :اإلدارةتعيني ممثل  -ا 
يوما املوالية 15الل ين خر من الوزير أو الوايل املعايعني ممللو اإلدارة يف اللجان اإلدارية املتساوية األعضا. مبوجب قر 

 يعني"على أن  03-06من األمر   72 ، وهو ما نصت عليه املادة4لإلعالن عن نتائج انتداب ممللي املوظفني
 سلطة هلا ليتا اهليئة من التقنية واللجان الطعن وجلان األعضاء املتساوية اإلدارية اللجان لدى اإلدارة ممثـلو
 ا. يفصادر من الوزير املعين عندما يتعلق األمر ابللجان اإلدارية املتساوية األعض را، فيتم تعيني مبوجب قر "التعيني

لوايل عندما يتعلق ا ر صادر منااإلدارة املركزية أو املؤسسات العامة الوطنية، بينما يتم تعيني ممللي اإلدارة مبوجب قر 
شروط يف وجيب توفر  5.احمللية املؤسسات العامةاألمر ابللجان اإلدارية املتساوية األعضا. يف اجملالس الوالئية أو 

 وهي: أعضا. ممللي اإلدارة
تارون من بني خي أن يكون ممللو اإلدارة من رؤسا. املصاحل الدين هلم سلطة على املوظفني التابعني للجنة حيث

ة متصرف أو رتبة رتب األق لى موظفي اإلدارة املعنيني أو لدين ميارسون رقابة على هده اإلدارة وهلم رتبة تساوي ع
 هلم الدين املوظفني عدد كان إذا أما اللجنة مماثلة، ويشم  هذا التعيني على اخلصوص املوظف املؤه  لتويل رائسة

                                                             

  .، مرجع سابق03-06 من األمر 63املادة -  1
 .83، ص ، مرجع سابقخريف هامشي-  2
 .131، صمرجع سابق عمار بوضياف، - 3
 .120، مرجع سابق، صاجلزائرية العمومية ابإلدارات املوظفني كفا.ة على عموميال التوظيف أثر ،تيشات سلوى  4
 .361 ص ،سابق مرجع سعيد مقدم، -  5
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 األدىن املوظفني بني من اإلدارة هده ممللي أمكن تعيني الواحدة اإلدارة يف كاف غري مماثلة رتبة أو متصرف رتبة
 مباشر. منهم رتبة

 1لعامة.ااملكلفة ابلوظيفة ر يصدر من الوزير أو الوايل املعين بعد استشارة السلطة اشارة إىل أن القر هذا مع اإل
 املوظفني:انتخاب ممثل  -ب

اإلدارة،  يك ه طية اإلدارية عالوة على زايدة حجم املوظفني الذي أصبح يشك  قوة داخ اوالدميقر  يف اطار احلوار
إلدارية املتساوية ا طريق مملليه يف اللجان والعالقات أن يفرض مشاركته عنع التشري مع تطور أستطاع املوظف
                األمرن م 69و 68املادتني  بعد توفر مجلة من شروط نصت عليهاا عن طريق انتداهبم ذاألعضا.، وه

من طرف املنظمات  روناملتساوية األعضا. خيتا على أن املرتشحني لتملي  املوظفني يف اللجان اإلدارية 2، 06-03
النقابية األكلر ثمليال، ولغياب نص يوضح هذا املقيا  اجلديد يف انتفا. املرتشحني، يبقى العم  ساراي ابلنصوص 

 . 11-84و 10-84 التنظيمية خاصة املرسومني

  العضوية مدةسادسا: 
أن هذه املدة معقولة  ويالحظ   3،للتجديدسنوات قابلة  03يعني أعضا. اجلان اإلدارية املتساوية األعضا. ملدة 

نسبيا فهي ليست ابملدة القصرية وال ابلطويلة، بعد أن كانت مدة العضوية يف اللجان اإلدارية املتساوية األعضا. 
املتضمن اختصاص اللجان املتساوية  1966جوان  02املؤرخ يف  143-66املرسوم من  05عامني حسب املادة 

 .سريهاو األعضا. وأتليفها وتنظيمها 
الوزير أو  من راعلى إمكانية تقصري وثمديد مدة العضوية استنادا لفائدة املصلحة مبوجب قر  10-84نص املرسوم 

بعة ملصلحة واحدة جلان ات الوايل املعين بعد موافقة السلطة املكلفة ابلوظيفة العمومية، حىت ميكن خاصة حتيد عدة
أشهر، غري أنه يف حالة ما  06جاوز هدا تقصري أو التمديد مدة أو جمموعة مصاحل يف أن واحد، لكن ميكن أن يت

كما اكد ة،  ط املداالوزير أو الوايل املعين دون اشرت  ر مناأ على هيك  أحد األسالك، أمكن إهنا. العضوية، بقر ر إدا ط
ية يف ضو على أنه موافقة مصاحل الوظيف العمومي على ثمديد الع 1999،4فيفري  09املؤرخ يف  99-76شور نامل

عم طلبها، توضح من خالله ا يدر ونة بتقدمي السلطة اليت هلا صالحية التعيني تقريهاللجان املتساوية األعضا. تبقى مر 
                                                             

 ، مرجع سابق.20: رقم التعليمة 1
 .مرجع سابق ،03-06 األمر66 : و  :60املادة 2
 .سابق ، مرجع84-10 املرسوم :05املادة   3
 .الطعن وجلان األعضاء املتساوية اللجان فرتة ومتديد وجتديد إنشاء املتضمن/09/201999 يف املؤرخ: 99-67رقم  املنشور 4
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املتعلق  2003ماي  17الصادر  يف  2003-03اليت حالت دون جتديد هده اللجان، أيضا املنشور  األسباب
يتم  ي أنللجان ينبغة اعهد  عمومية احمللية على أن ثمديدات الر األعضا. للمؤسسات واإلدا ابللجان املتساوية1
 باملعنية للمصاحل املركزية للسلطة املكلفة ابلوظيفة العمومية وحصوهلا على موافقة صرحية، ويف غيا سلة السلطةامبر 

الة جتديد ح ده اللجان حتت طائلة البطالن، ويباشر األعضا. اجلدد مهام هم يفاهذه املوافقة تقع مجيع املداوالت ه
 تنتهي فيه عضوية األعضا. الدين سبقوهم. الذيإحدى اللجان املتساوية األعضا. يف التاريخ 

 04جيب أن يتم جتديد اللجان اإلدارية املتساوية األعضا. وجواب خالل  10-84من املرسوم  08طبقا للمادة 
وقد أكد املنشور رقم  2 ،عضا. احلالينيتها. مدة عضوية األاألق  قب  اتريخ ان يوما على15وأشهر على األكلر 

ن اة اللجان املتساوية األعضا. وجلاملتضمن إنشا. وجتديد وثمديد فرت  1999 فيفري 09الصادر يف  67-99
ديد اللجان املتساوية العمومي ابلنسبة لتج على أنه يف ك  احلاالت ال تشرتط املوافقة املسبقة ملصاحل الوظيف ،الطعن

 3عنية.صالحية التعيني يف املؤسسة أو اإلدارة العمومية امل ي أن يتم مببادرة من السلطة اليت هلااألعضا. ب  ينبغ
املتدذة رارهتا قكما نص املنشور على أن عدم جتديد اللجان املتساوية األعضا. يف اآلجال احملددة يؤدي إىل بطالن   

املتساوية  املتدذة بعد انقضا. مدة عضوية اللجان اتالقرار بعد انقضا. فرتة العضوية، وبطالن أثرها كما تقع مجيع 
 حتث طائلة البطالن ويبط  أثرها لعدم جتديد هذه اللجان يف اآلجال احملددة لذلك.

 الفرع الثاين: جلان الطعن 
 هاجتعل ف،للموظ يبالتأدي نظام إطار يف تندرج اليت املسائ  يف ابلنظر األعضا. املتساوية املدولة للجنة إن السلطة

 أو السلطة ذهه ابستعمال يف تعسف عتق املوظف، أن ةمواجه إصدارها للقرارات يف عند يف بعض أحياان عرضه
 سو. تقدير للوقائع املنسوبة للعون العمومي، أو حىت عدم تناسب بني اخلطأ املرتكب وعقوبة املسلطة عليه.

 

                                                             

   للمؤسسات واإلدارات العمومية. األعضاء املتساوية ابللجان املتعلق 2003ماي 17يف املؤرخ: :2003-03 رقم املنشور 1
 .95، ص مرجع سابقمليكة أوالج،  2
 .مرجع سابق، 99-67 رقم املنشور 3
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، واإلضفا. *متها األساسية، حتقيق األمن القانوينومنه جلأ املشرع الوظيفي يف اجلزائر إىل استحداث جلان طعن مه
التعسفية تصدر  تمحاية القانونية، والتطبيق جيد ألحكام والتنظيمات املعمول هبا يف هذا اجملال، وردع لك  اإلجرا.ا

 عن اإلدارة وجلان املتساوية األعضا.. 
 وتكوهنا كلهاش نذكر ذلك بعد مث لنشأهتا الزمن، سنتطرق أوال من فرتة على أنشئت قد جلان الطعن أن مما يالحظ

النحو  ىعنها من قرارات وأاثرها، وهذا عل رإليها، مع يبان طبيعة ما يصد صالحياهتا واختصاصات املوكلة مبزينا
 :االيت

 الطعن جلان أوال: إنشاء
 املشرع قب  من اللجو. ، متةواملوضوعي الشكلية جوانبها مجيع يف الوظيفية املنازعة سري تضمنها اليت لالعتبارات نظرا 

 ث نصاملشرع اجلزائري حي إليه جنح وهذا ما اإلدارة قرارات يف النظر إعادة مهمتها خاصة، إدارية هيئة إنشا. إىل
 بطلب أديبقرارات الت يف النظر إلعادة العامة، تواملنشئا والوالايت الوزارات مستوى الطعن، على جلان إنشا. على
 واليت 175،2 مادته يف ذكرها الذي 03 -06 األمر يف اجده ما وهذا 1،الرائسية السلطة أو املذنب املوظف من

 133 -66 األمر يف ثماما اجده ال ما ،وهذا جسامة أكلر العقوابت التأديبية يف السيما ختتص استئناف هيئة جع 

                                                             

 ،متثيالت األمن القانوين يف قانون الوظيفة العمومية القراءة يف ضماانت وحقوق املادية واملعنوية للموظف العموم  ن اعراب وسهام قريود،*حممد ب
 .63، ص2018، جامعة سطيف،01، ع:03)دراسات يف الوظيف العمومي(، اجمللد 

أمهيته  الدولة سوا. على املستوى التشريعي أو على املستوى الواقعي، ومن هنا تبز ألمن القانوين هو مفهوم ينسحب على ك  أوجه الظاهرة احلياتية يفا
امة بتحقيق قدر عوجوهريته وضرورته الستقامة الفكر القانوين الذي يصبوا إىل حتقيق امللالية ولذلك عرف األمن القانوين "أبنه ضرورة التزام السلطات ال

وحد أدىن من االستقرار للمراكز القانونية املدتلفة هبدف إشاعة األمن والطمأنينة بني أطراف العالقات القانونية من اللبات النسيب للعالقات القانونية، 
ا همن أشداص قانونية عامة وخاصة، حبيث تتمكن هذه األشداص من التصرف ابطمئنان على هدى من القواعد واألنظمة القانونية القائمة وقت قيام

 أبعماهلا .
 التعريف هو الرتكيز على استقرار احلقوق والواجبات من خالل نقطة أساسية مكونة لألمن القانوين وهي فكرة استقرار القواعد القانونية مبومدار هذا ا

أنه عرف من  ذ، إميكن األفراد من االطمئنان إىل أحكام القواعد القانونية وهو ما يقودان إىل مكون آخر من مكوانت األمن القانوين وهو القابلية للتوقع
 نخالل هذا السياق على أنه " جودة نظام قانوين يضفي للمواطنني فهما وثقة يف القانون يف وقت معني، والذي سيكون كام  االحتمال هو قانو 

عن أبعاد مرتامية لألمن  املستقب ، وبذلك فان األمن القانوين يرتجم املتطلبات الالزمة جلودة القانون وقابليته للتوقع " وهذا التعريف غين بنفسه يعب
املتضمن  2006جويلية 15املؤرخ يف  03-06القانوين وأنه مرتكز قوي لفكرة األمن التشريعي يف جمال الوظيفة العمومية املتجسد أساسا يف األمر

 ( منه1، إذ نصت املادة )تلف األسالك والرتبالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية املرتبطة به، والقوانني األساسية املتعلقة مبد
 على أنه " حيدد القواعد القانونية األساسية املطبقة على املوظفني والضماانت املمنوحة هلم يف إطار أتدية مهامهم يف خدمة الدولة ".

 .162، ص2006، دار اهلومة، اجلزائر،3، ط: ، أتديب املوظف يف القانون اجلزائر كمال رمحاوي1
ميكن املوظف الذي كان حم  عقوبة أتديبية من الدرجة اللاللة أو الرابعة، أن يقدم تظلما أمام جلنة الطعن  :03-06من األمر  175املادة ص ن 2

 املدتصة يف أج  أقصاه شهر واحد ابتدا. من اتريخ تبليغ القرار.
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 بصدور وذلك ،1984 نةس حىت النحو هذا على وبقي األمر جلنة الطعن، على أطالقا ينص مل املشرع أن حيث
 مبركزية واملتعلق 133 -66 رقم املرسوم أحكام يلغي الذي 1984 جانفي 17 يف املؤرخ 10 -84 رقم املرسوم
 31و 28 أحكام املواد له تعرضت ما وهذا 1األعضا.، املتساوية اللجان تنظيم يف النظر وأعاد اللجان هذه تسيري
خبصوص إنشا. جلان الطعن ما  1984جوان  26يف ةاملؤرخ  20عليمة وكما جا. يف ت الذكر، السالف املرسوم من

  أ:رتبتنا و تعيننا وتنش اانت  منما املعنية  اهليئة مستخدم  املختصة ،لكافة الطعن جلان يلي:"
 وکذا هؤالء ،الوطنية العامة واملؤسسات املرازية مبستخدم  اإلدارة يتعلق فيما الوزير، مستوى على (أ

 قا فر م إحدى هياال السالليم يف املدرجة األسالك ألحدى التابعني الوالايت، ميارسون يف الذين
12. 

 احدى يف نامنمم يباشرون الذين أعاله، إلينم املشار املستخدمني لغري ابلنسبة الوايل مستو  على (ب
 . هياال الوالية

ا  السلطة بعد ر  الوايل من بقرار أو الوزير املع ي من قرار مبوجب سواء األحوال، حسب نتشا الطعن جلان إن
ية مبني أعاله، فيما خيص اللجان املتساو  واملكلفة ابلوظيف العموم ، وهذا الرا  يتم طلبه حسب ما ه

  2"األعضاء.
 األساسي القانون املتضمن 23/03/1985 يف املؤرخ 59 -85 رقم املرسوم من 13 املادة أحكام نصت كما

 03-06 األمر من 63و 62 أحكام املاداتن وعلى فضال 3العمومي، واإلدارات املؤسسات النموذجي لعمال
 مشاركة جلان ثالث أنشأت ،العمومية للوظيفة العام األساسي القانون املتضمن 2006 يوليو 15يف املؤرخ

 من املشرع صنف كما قد 4التقنية، اللجان – الطعن جلان – األعضا. املتساوية اإلدارية اللجان: هي للموظفني،
 كان  اليت 03 عن عوضا درجات، 04إىل  املرتكبة املهنية واألخطا. تتناسب اليت العقوابت 03-06األمر خالل

                                                             

، جملة األستاذ املتضمن قانون الوظيفة العمومية 03-06ار على األمر دور هيئات الوظيفة العمومية يف تسيري أسلوب املشاركة واجلو رضا مهدي،  1
 .34، ص2016، 1الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة برج بوعريريج، ع:

 .9صمرجع سابق، ، 20التعليمة رقم   2
 .236، ص2016ي وزو، ، مذكرة دكتوراه، ختصص قانون عام، جامعة تيز تسريح املوظف العموم  وضماانتهعادل زايد،  3
 ، اللجان اإلدارية متساوية األعضا.: مدونة الرتبية والتكوين 4

https://www.educafile.com/2019/11/les-commissions-administratives.html 
. 23: 24على الساعة  2020/ 03/ 12اتريخ االطالع:   

 

https://www.educafile.com/2019/11/les-commissions-administratives.html
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ية العموم واإلدارات املؤسسات لعمال النموذجي األساسي القانون املتضمن 85-59املرسوم  مبوجب عليها منصوصا
 ، طعنال جلنة أمام للطعن كمح   قبوهلال والرابعة اللاللة الدرجة عقوابت وخص ، 03-06األمر  مبوجب امللغى

 : فهي الثالثة الدرجة فبدصوص عقوابت
 أايم. مثانية إىل أايم أربعة من العم  من التوقيف -
 درجتني. إىل درجة من التنزي  -
 فهي: الرابعة الدرجة عقوابت أما
 مباشرة. السفلى الرتبة إىل التنزي  -
 املمكنة. العقوابت درجات أقصى تعب اليت التأديبية العقوبة هذه التسريح، -

 الشطب عند وتنهي لتنبيهاب تبدأ اليت واللانية األوىل الدرجتني يف املصنفة العقوابت استلىن قد املشرع يكون وبذلك
 املهين اخلطأ دثهحي الذي الضرر أتثري درجة أسا  على يعتمد العقوابت هذه تصنيف فان وعليه قائمة التأهي ، من

 كما  رابعة أو ةاثلل درجات من عقوابت إىل حتولت فيها القصد عنصر توافر ما فإذا من إحداثه، قصدوال املرتكب
نظيمها وتشكيلها وت اللجان هذه الختصاصات احملددة التنظيمية النصوص صدور انتظار ويف 1،الفقه بعض يرى

 ساراي   العم  يبقى ،73 املادة كذل على نصت كما  االنتداابت، وكيفية سري النموذجي، ونظامها الداخلي وسريها
 فةللوظي العامة املديرية عن الصادرة والتعليمات 11-84و 10-84 املرسومني خاصة السابقة، التنظيمية ابلنصوص
 2العمومية.

  جلان الطعن ة وتشكيلتشكيلاثنيا: 

اإلدارة وممثل  هذه اللجان مناصفة من ممثل   نتتكو من: " 02 الفقرة 65 املادةحسب اللجان هذه  نوتتكو 
 23املادة  ىلإ بذلك فنحي  اإلدارة، ممللو إليها ينتمي اليت الفئة حيدد مل 03- 06 أن األمر  3."املوظفني املنتخبني

 بني نم ويعينون اإلدارة، ممثلني جلان الطعن من عدد نصف يتكونعلى " نصت واليت10-84املرسوم  من
 ممثلني من األخر نصف ويتكون األقل، على 13 السلم يف ةاملصنف أسالك أحد إىل ينتمون الذين األعوان

                                                             

جلنة الطعن الوالئية ملوظف  اإلدارات واملؤسسات العمومية اآلية حلماية املوظفني على مستوى الوالايت، )دراسات يف علي إبراهيم بن دارح،  1
 .13، ص2018، جامعة اجللفة ،02، ع:03م.ج:الوظيفة العامة(، 

 .مرجع سابقمدونة الرتبية والتكوين،  2
 مرجع سابق. ،03-06من األمر  65/02املادة  3
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 عدد لوالئية. فيرتاوحا أو املرازية األعضاء املتساوية اللجان يف املنتخبني أعضاء بني من يعينون الذين موظفني
ر و وعدم األخذ هبذا النص أيدي بنا إىل ضعف الرقابة وقفا ملا جا. به املنش 1."7 إىل 5 بني ما طرف ال  ممثلني
املنشور صدر من املديرية العامة للوظيفة العمومية موجهة إىل رؤسا. متفشيات  2006،2ماي  28يف  املؤرخ 18رقم 

الوظيفة العمومية لتذكرهم وحلهم على احرتام ك  التنظيمات اليت تتعلق إبنشا. وجتديد وتشكيلة اللجان املتساوية 
صدرها، اليت ت تذ هبا يؤدي إىل بطالن وعدم مشروعية القرارااألعضا. وجلان الطعن، الن خمالفتها أو عدم األخ

 ومن بني تلك الوضعيات االيت:
 املفعول اريةس طبقا للنصوص الطعن وجلان األعضاء املتساوية للجان ابلنسبة األعضاء تساو  وجود عدم -

 مستخدمني؛لل املنتخبني املمثلني مع اإلدارة متساو  ملمثل  عدد وجود تشرتط واليت الشأن هذا يف
 لألعضاء ايلاإلمج العدد أن يكون جيب حيث الطعن، وجلان األعضاء املتساوية اللجان تشكيلة مطابقة عدم  -

 أعاله؛ إلينما املشار 1984 أفريل09يف  املؤرخني للقرارين مطابقا
 العندة ءناأث الطعن جلنة أو املتساوية األعضاء للجنة الرمسيني األعضاء أحد استخالف شروط احرتام عدم -

 اجلارية؛
 الطعن؛ ةجلن األعضاء أو املتساوية ابللجنة اإلدارة ممثل  إلينا تنتم  اليت الرتبة شرط احرتام عدم -
 عليه نصوصم هو ملا وفقا جلنة الطعن أو األعضاء املتساوية ابللجنة اإلدارة ممثل تعيني أجل احرتام عدم -

 سالفا؛ إليه املشار1984  جانف11املؤرخ يف  10-84رقم  املرسوم من11ابملادة 
 أو األعضاء ويةاملتسا رئيس اللجنة إلانبة املؤهل اإلدارة ممثل يستوفينا أن جيب اليت الشروط احرتام عدم -

 3السلم . والرتتيب الوظيفة يف األقدمية شروط واملتمثلة يف: األخري هذا غياب حالة يف الطعن جلنة
 فتكلمت 66 املادة أما عن،الط جلان يف ممللني بينهم من األعضا. املتساوية اإلدارية اللجان يف املوظفني ممللو بوينتد
  4املتساوية. اإلدارية اللجان أعضا. انتداب ( بعد02) شهرين أج  يف الطعن جلان تنصيب عن

                                                             

 .مرجع سابق، 10-84من املرسوم  23املادة  1
املتعلق مبراقبة القرارات اإلدارية املتعلقة إبنشا. وجتديد وتشكيلة اللجان املتساوية األعضا. وجلان ، 2006ماي  28املؤرخ يف  18املنشور رقم  2

 الطعن.
 .نفس املرجع ،18املنشور رقم  3
 .33ص مرجع سابق،رضا مهدي،  4
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 10-84 أما ابلنسبة لتشكي  جلان الطعن أي تنظيمها يف مجيع مستوايت اهليئات اإلدارية، فان املرسوم رقم -
 أو لوزيرا ويرأسها املعين، الوزير لدى املركزية لإلدارات الطعن جلان ، انه تنشأ31و 28عمول به تضمنت مادتيه امل

 وكذا لوطنية،ا العمومية واملؤسسات املركزية اإلدارة أعوان املقدمة طرف الطعون بدراسة اللجان هذه وختتص مملله،
 . للتسيري املركزي مسارهم خيضع الذين املمركزة غري املصاحل أعوان
 طرف من قدمةامل بدراسة الطعون وختتص أو مملله األخري هذا ويرأسها الوايل لدى الوالئية الطعن جلان تنشأ کما
 املمركزة غري احلللمص التابعني األعوان وكذا اإلداري الطابع ذات العمومية املؤسسات البلدية الوالئية، املصاحل أعوان
 1.للتسيري املركزي ملهينا مسارهم خيضع ال والذين

وكذا لدى ك   والية أو وزارة ك على مستوى   إنشا. 2من األمر السالف الذكر، 01الفقرة  65وإبضافة املادة 
على  نص قد املادة نرى أن املشرع خالل هذه من يالحظ وما 3.العمومية واإلدارةاملؤسسات  مستوىاملسؤول على 
 10.4-84ق الساب يف املرسوم عليه ينص مل ما وهو العمومية واإلدارات املؤسسات يف حىت اللجان هذه استحداث

 جلان الطعن تاثلثا: اختصاصا
اللجنة  أن منه، اجد 13املادة  السيما 59-85 رقم املرسوم نص إىل فبالرجوع الطعن جلنة اختصاص خيص فيما أما

  5اإلجباري، لنق وا والتنزي  التسريح،: اآلتية التأديبية اإلجرا.ات يف ابلنظر ختتص
 :املوظفالطعن املرفوع من طرف أ( 

العمومية حدد اختصاص هذه اللجان يف  للوظيفة العام األساسي القانون املتضمن 03-06وابملقاب  نرى أن األمر
نظر يف الطعون املقدمة من طرف األعوان العمومني الصادرة يف حقهم عقوابت أتديبية من الدرجة اللاللة والرابعة، 

 الرابعة،و  الدرجة اللاللة من أتديبية عقوبة حم  كان  موظف لك  أاتحت واليت 6منه، 175ذا نصت عليه املادة وه
 يف التأديبية، لكن لجنةال ابلقرار تبليغه اتريخ من واحد شهر أقصاه أج  يف املدتصة الطعن جلنة أمام تقدميه لتظلم

                                                             

، 2018اجلزائر،  جسور للنشر والتوزيع، ،أثر احلكم اجلزائ  وإجراء العفو على املساءلة التأديبية يف التشريع اجلزائر حممد خلضر بن عمران،  1
 .90ص
 .مرجع سابق ،03-06من األمر  65/01 املادة 2
 .132، صمرجع سابقعمار بوضياف،  3
-2017امعة مستغامن،عامة، جختصص إدارة  ،األليات القانونية ملواجنة القرارات التأديبية ضد املوظف العام يف التشريع اجلزائر  بن قدوار أمينة، 4

2018. 
 .35ص مرجع سابق،رضا مهدي،  5
 .57صنص املادة يف  6
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اللاللة  الدرجة هذه نضم تصنيفها تستوجب اليت املهنية ا.األخط حتديد وهي حقيقية قانونية ضمانة وفر املقاب 
 من نفس األمر على النحو االيت:  181و180املذكورة يف املاداتن  1وكذلك الرابعة،
  :األخطا. من الدرجة اللاللة 

 اإلدارية، للواثئق قانوين غري حتوي - 1
 مهامه، أتدية اللخ تقدميها واجبه من اليت املهين الطابع ذات املعلومات إخفا.- 2
 مقبول، مبر دون بوظيفته املرتبطة املهام أتدية إطار يف السلمية السلطة تعليمات تنفيذ رفض- 3
 املهنية، األسرار إفشا. حماولة أو إفشا.- 4
 2 .املصلحة عن خارجة ألغراض أو شدصية ألغراض اإلدارة أمالك أو جتهيزات استعمال- 5

 .ةالدرجة الرابع من األخطا: 
 يف خدمة ــهأتديت مقابــ  معنــوي أو طبيعي شدــص له يقدمها كانت،  طبيعة أية من امتيازات، من االستفادة- 1

 وظيفته، ممارسة إطار
 العم ، مكان يف شدص أي على عنف أعمال ارتكاب- 2
 اإلخالل اشأهن من اليت العمومية اإلدارة أو املؤسسة وأمالك بتجهيزات جسيمة مادية أضرار يف عمدا التسبب- 3

 للمصلحة، احلسن ابلسري
 للمصلحة، احلسن السري إىل اإلسا.ة قصد إدارية واثئق إتالف- 4
 ابلرتقية، أو ابلتوظيف له مسحت وثيقة ك   أو املؤهالت أو الشهادات تزوير- 5
 هذا من 44و 43 املادتني يف عليها املنصوص تلك غري آخر، مربح ونشاط يشغلها اليت الوظيفة بني اجلمع- 6

  3.األمر
 اإلدارة: طرف من املرفوع الطعن (ب

 أن غري عليه، عةأو الراب ةاللالل عقوابت الدرجة إحدى توقيع واقرتحت التأديب جلنة على املوظف اإلدارة أحالت إذا
 ب  لعقوبة،اب النطق لإلدارة ميكن ال فانه إجباري، ذلك الرأي ولكون فانه موافقا، غري رأاي أصدرت التأديب جلنة

                                                             

 .14ص مرجع سابق، علي إبراهيم بن دارح، 1
 .16، صمرجع سابق ،06-03من األمر 180املادة  2
 .16، صمرجع نفسه، 06-03من األمر  181 املادة 3
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 أدانه: املواقف أحد تتدذ واليت جلنة الطعن، أمام طعن رفع عليها 
 املوصى العقوبة دارةاإل وهنا تتدذ املوظف، على العقوبة بتوقيع اإلدارة وتوصي التأديب، جلنة رأي ت بط  أن ما-1 
 .هبا
 .التأديب جلنة راي تلبت أن وإّما-2 
 املقرتحة تلك انية غريالل والدرجة اللاللة أ من عقوبة بتوقيع اإلدارة وتوصي التأديب جلنة رأي تبط  أن إما وأخريا-3 

  1.التأديب جلنة أمام اإلدارة طرف من
،ابنه  03-06 األمر من175واملادة  84-10املرسوم  من 24و ابلنظر إىل حمتوى ما نصت عليه  املادتني  

 فقط على يقتصر 03-06األمر  يف أصبح نالطع جلنة أمام التظلم أن يف أساسا يوجد اختالف بينهما يتمل 
و  10-84املرسوم  يف ظ  يوما،15كانت   ما بعد شهر إىل التظلم آجال ثمديد مت أنه كما  اإلدارة، دون املوظف
 لطعن،ا جلان جماالت تدخ  توسيع أيضا مت وقد للدفاع، أكب ضماانت يعطي ما كذلك، وهذا   59-85املرسوم 

 اإلحالة حذف مع اإلجباري، والنق  أايم (08) مثانية إىل (04) أربعة من العم  عن التوقيف حاليت هلا أضيف إذ
 2األمر. هذا يف التأديبية ضمن العقوابت ياجلزائر  املشرع يدرجها مل اليت اإلجباري التقاعد على

 آلجال الطعن رابعا: 
ذا بعد أن كانت اآلجال احملددة قانوان، وه لقد مت رفع من املدة املقررة لتقدمي املوظف طعنه للجنة الطعن املدتصة يف

مع أن هذه املادة يعاب عليها أهنا أاثرت  10-84من املرسوم 3 24يوما حسب املادة 15سابقا حمددة بـــــــ: 
يف  ةاملؤرخ 20غموض، ألهنا مل حتدد بداية احتساب األج  التظلم ولكن نالحظ أن ما جا. يف تعليمة رقم 

 ".... وإمكانية إخطار رئيس جلنة الطعن املختصةا إغفال من قب  املشرع بنصها على تدارك هذ 1984جوان 26

                                                             

خبصوص الطبيعة القانونية لآلراء جلان الطعن  "2001/  06/ 11ملواي، التعليق على قرار جملس الدولة املؤرخ يف  حلسن بن شيخ آث 1
 .17، ص1، م.ج: دراسات القانونية، ع:الوالئية يف املادة الوظيف العموم 

 .  39، ص2019، مذكرة ماسرت، جامعة مسيلة، شاراة والطعن يف نطاق الوظيفة العموميةاهليئات املكمال زروقي، 2
يوما يف حالة القرارات التأديبية التالية  15"ميكن لإلدارة أو املعنيني أنفسهم أن يلجؤوا إىل جلان الطعن خالل  :10-84من املرسوم  24نص املادة  3

 فقط:
 التنزي  يف الرتبة أو الدرجة، -
 إلحالة على التقاعد اإلجباري،ا -
 التسريح مع بقا. حقوق املعاش، -
 التسريح مع إلغا. حقوق املعاش."-
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ررة ، يفهم من هذه التعليمة انه يشرع يف احتساب املدة املقيوما من اتريخ تبليغ املقرر..." 15 زيف أجل ال يتجاو 
فلقد أطال فيه املشرع  03-06لألمر ابتدا. من يوم إعالم املعين ابملقرر املتدذ ضده من قب  السلطة املدتصة، أما 

من فرتة زمنية املمنوحة لطاعن حم  العقوبة كأحد ضماانت إجرائية منحت لصاحله، نص صراحة على هذا ثمديد 
يوما( كحد أقصى من بداية تبليغ ابلقرار صادر عن جهة 30، حيث أنه اشرتط اآلج  شهرا واحد )175املادة 

 الطعن مقبوال شكال. ممارسة لسلطة التأديب، لكي يصبح 

 جلان الطعن وأاثرها نخامسا: الطبيعة القانونية ملا يصدر ع  
 حد على لتأديبيةا العقوبة القرار أصدرت اليت ،واإلدارة املوظف من لك  االستشارية، آرا. الوالئية الطعن جلنة تصدر
 تصدر أن الطعن جلان ىعل يتعني: أنه على 25 املادة نصت حيث 10-84 املرسوم أكده ما وهذا ،1سوا.

 راءاآل إبطال قصد وذل  إلينا القضية رفع اتريخ من ابتداء أشنر،( 03)ثالثة أقصاه أجل يف اتابة  قراراهتا
ي ه الطعن جلان مما يتضح من هذه املادة انه يف حقيقة 2".تعديلنا أو أثباهتا أو اللجان تصدرها اليت فينا املتنازع
 تأديب وكذاال جلنة عن الصادرة اآلرا. إببطال هلا املشرّع ومسح إجباري طابع اتذ آرا.ها لكن استشارية، هيئات

 3ه،طبقا للمادة أعال وهذا اإلدارية القرارات مرتبة هلا تكون ملزمة توصيات وهي اإلدارة، إىل إصدار توصيات
طعن املقدم إليها، لنستشف أيضا من أن املشرع الوظيفي، أعطى وصف ملا ينبلق عن جلان الطعن حني فصلها يف ا

ن " وليس برآي، وما يالحظ كذلك أ قرار" أي أعطاه اسم " قراراهتا.... تصدر ...أن ابهنا تصدر قرارات بقوله"
ة ما بينت صف إن املادةجلان األخرى، ميكن القول  فعلى حمتوى ما يصدر من طر  ةمصطلح اآلرا. ذكر لإلشار 

ا. ما يصدر عن هذه األخرية، مبلابة قرارات إدارية وليست آر  رأيناب نعتب حس اتصدره جلان الطعن، وهذا ما جعلن
حد  وظفني علىواملاستشارية، وهو ما يفهم منه أن قرارهتا ليست جمرد راي ب  هي ملزمة يف مواجهة اجلميع، اإلدارة 

 سوا.. 
الطعن جمرد رأي، قرار جلنة  033232حتت رقم  2003فيفري  25لكن جملس الدولة اعتب يف حكمه املؤرخ يف 

اليت تعتب أيضا  ،من نفس املرسوم 10ابلتايل ال يشك  قرار إداراي قابال للطعن فيه، معتمد يف ذلك على املادة 

                                                             

 .43، ص2013-2012، مذكرة ماسرت، ختصص قانون إداري، جبامعة بسكرة، الطعن يف أتديب املوظف العامعاشور عفاف ديديش،  1
 .92، صسابق مرجع ،10-84 من املرسوم رقم 25املادة : 2
 .18، صمرجع سابقحلسن بن شيخ آث ملواي،    3
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إن هذا االجتهاد القضائي جمللس الدولة يف هذه القضية  1ت اليت يكون راي اللجنة إلزاميا،التسريح من بني احلاال
من املرسوم نفسه، يف منحها صالحيات رقابية جلان الطعن، مبعىن أخرى  25يتعارض مع ما نصت عليه املادة 

ا السلطة عن جلان املتساوية األعضا. واإلدارة اليت هل ةتصبح اجلهة االستئناف ملا يصادق عليه من قرارات أتديبي
خال تعديالت عليها إدالتعيني ضد املوظف، واليت تتمل  يف سلطة املدولة هلا، إبعادة النظر يف إلغا. القرارات أو 

 أو إثبات وأتييد القرارات املطعون فيها. 

 املطلب الثاين: منازعات الوظيفة العمومية حول العقوابت التأديبية
فإن السلطة التأديبية ثملك أاجع  يعد إخالل املوظف بواجب من واجبات الوظيفة هدرا لكرامة هذه الوظيفة ومسعتها

الواجبات الوظيفية، وتتمل  هذه الطرق يف أن  تفتضيه ول له نفسه االحنراف عماالطرق تواجه به املوظف الذي تس
التأدييب الضمانة الفعالة الحرتام املوظف لواجباته الوظيفية، والذي ميل   يعاقب أو جيازى أتديبيا، إذ يعد النظام

 الفعالية سة سلطة التأديب لتحقيقواألحكام والقواعد القانونية واإلجرائية املتعلقة بعمليات ممار  جمموعة املبادئ
يف مواجهة  عام ال هبا املوظفحيمي ليات وضع آاملشرع  كان من الواجب علىلذلك   ،يف الوظيفة العمومية والكفا.ة

العقوابت  مسلطة عليه، ومنه سيتم دارسة أنواع  اإلجرا.ات التأديبية سلطة الرائسية من أي تعسف يف استعم  هذال
 األول و أما الفرع اللاين خصصناه توضيح الضماانت املقرة له. و درجتها يف الفرع

 والسلطة املختصة هبا  العقوابت التأديبية أنواع الفرع األول:
ى ا علأنه قام برتتيبها وحتديده املشرع اجلزائري هنج بقية تشريعات الدول األخرى فلم يعرف العقوبة التأديبية غري اتبع

منطقي  اتركا للسلطة املدتصة ابلتأديب عامة والفص   أبشدها وهذا أمر وانتهىخفها سبي  احلصر ،حيث أنه بدا إب
 أي عقوبة من العقوابت اليت تراها مناسبة للدطأ املرتكب من قب  املوظف العام التأدييب خاصة احلرية يف توقيع

احلرية ترد عليها قيود سيتم  هذهوتفسري هذه احلرية أبهنا سلطة تقديرية واسعة تتمتع هبا اإلدارة ،مع مالحظة أن .
أنه  التطرق إليها يف مكاهنا املناسب ومما يتبني أن املشرع قام بتحديد العقوابت التأديبية على سبي  احلصر، غري

فإنه قد قسم العقوابت  ،133-66 قسمها إىل درجات فبالنسبة لقانون األساسي العام للوظيفة العمومية القدمي رقم
          إىل ثالثة درجات ،بينما القانون اجلديد األمر رقم فإنه قسمها85-59 جتني بينما املرسوم التأديبية إىل در 

املوظفني العامني فإنه قد قسم العقوابت إىل أربعة درجات ميكن أن يعاقب  وهو املطبق حاليا على شرحية 06-03
 . ارتكبتالعامني ،وهذا تبعا خلطورة األخطا. التأديبية اليت  هبا املوظفني

                                                             

 .22، ص5، جملة جملس الدولة )فقه القانوين(، ع:بعض حاالت النزاع يف الوظيفة العموميةلعويسي عبد الوهاب،  1
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 املرتتبة عننا  واألاثر العقوابت التأديبية أنواع :أوال
فيه العقوابت  صنف 1 03-06 من األمر163ع اجلزائري ليضع تقسيما جديدا طبقا ألحكام املادة عاد املشر 

 وجسامتها هي كاآليت املوظف،التأديبية إىل أربع درجات حسب األخطا. املرتكبة من 
 ىلالعقوابت من الدرجة األو 

 :يلي كما06-03من األمر 163تشم  العقوابت من الدرجة األوىل وحسب الفقرة األوىل من املادة 
 .التنبيه -
 .الكتايباإلنذار  -
 التوبيخ -

منه إخطار  دفاهلوليس هلا أثر مايل  كما يالحظ فهي عقوابت معنوية حبلة، فالتنبيه هو جمرد عقوبة أدبية،
 .يف املستقب  اجتناهبالزوم  إىل نظره ويلفتبكتاب تذكر فيه املدالفة 

توجيه  تتمل  يفو ليس هلما أثر مايل،  واللوم معاأيضا  جمرد عقوبة أدبية حتم  معىن التنبيه  والكتايب: هأما اإلنذار 
كما جيب أن يراعى يف  2 ،املدالفة أو تكرارها استمراراملوظف فيه يفرض عقوابت أشد يف حال  إىل كتايبإنذار  
 اجملرحة.خلوه من التجريح ابأللفاظ  اإلنذار

للمشر ع من هذا النوع من  واهلدف الرئيسيتوجهه السلطة التأديبية للموظف  أما التوبيخ فهو عبارة عن لوم
 .وضمان السري احلسن للمرافق العامة وأدا. املوظفسلوك  العقوابت هو تقومي

 العقوابت من الدرجة الثانية 
 قائمة التأهي : يف التوقيف عن العم ، الشطب من163اللانية طبقا  ألحكام املادة  كما حتدد عقوابت من الدرجة

املوظف من ممارسة  نعهو م فالتوقيف تعتب هذه العقوابت عقوابت مالية ثمس املوظف العام يف وضعيته املالية،
 .التوقيفوظيفته جبا بصفة مؤقتة حيرم فيها من أجره طوال مدة 

عدم تسجي  و  ، يرتتب عنها حرمان املوظف من الرتقية بعنوان السنة املالية،التأهي و  لرتقيةا أما الشطب من قائمة 
 املوظف يف جدول حيرمه من احلصول على ترقية مشروعة كان أيم  يف احلصول عليها خالل صالحية اجلدول

                                                             

 .مرجع سابق، 03-06األمر من 163املادة  -1 
 .89، ص1991-1992 ، منشورات جامعة دمشق، سوراي،02، ج:مبادئ القانون اإلدار عبد هللا طلبة، -  2
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 .1الالحقة ول حبقه يف التسجي  على اجلدا احتفاظه مع السنوي، 
  الثالثة العقوابت من الدرجة

الدرجة الثالثة:  تصنف العقوابت التأديبية من".......على ما  06-03 من األمر رقم 03 /163نصت املادة 
 "اإلجبار  النقل درجتني إىلالتنزيل من درجة  08مثانية أايم   إىل 04 أايمالتوقيف عن العمل ملدة أربع 

النقص الفوري  عنه درجتني يرتتب إىلا أن التنزي  من درجة يتبني لن هذه املادة يف فقرة اللاللة، استعراضمن خالل 
سي يف حكم جمللس الفرن للدرجة القدمية بواسطة األقدمية .يف حني أن القضا. استعادتهغاية  إىليف مرتب املوظف 

أو أكلر حسب خطورة اخلطأ  قضى أبن التدفيض ميكن أن ميس درجة واحدة 1972جانفي  28الدولة بتاريخ 
 2.عليه املعاقب

من مكان  نق  املوظف إىل"سعيد مقدم " هو اإلجرا. التأدييب، الذي يؤدي  أما النق  اإلجباري وحسب األستاذ
ينبغي اخللط بينه  ال وهذا اإلجرا. أخرى، إىلكما قد يكون هذا النق  نوعي أي من وظيفته   مكان آخر، إىلعمله 

 .العامةاملصلحة  إطار مهامه لتحقيق أتديبية، يفاب ألسب اختاذهوبني النق  لفائدة املصلحة الذي ميكن 
  العقوابت من الدرجة الرابعة

 إىلالتنزيل  "ما يلي على 06-03رقم من األمر 04من الفقرة 163تتمل  عقوابت الدرجة الرابعة حبكم املادة 
 "الرتبة السفلى مباشرة، التسريح

الفقرة اللاللة  ة يفحظ أن املشر ع نص على عقوبة التنزي  يف الرتبما يال الرتبة السفلى مباشرة، التسريح، إىلالتنزي  -
الذي ميكن أن يالحظ  االختالف من هذه املادة و أكد عليها يف الفقرة الرابعة من نفس املادة املذكورة أعاله إال أن

ي يف التنزي  املذكور يف ع اجلزائر أن املشر  06-03من األمر رقم 163الفقرة اللاللة و الرابعة من املادة  استقرا.من 
تطبق ف يف رتبة أدىن مباشرة من الرتبة اليت كان ينتمي إليها، لرتبة الفقرة الرابعة ،كان قاسيا ،كما أن تنزي  املوظف

 هذه العقوبة يفرتض وجود مل  هذه ويف الواقع فغن التدفيض ال ميكن أن يرتتب عن اإلقصا. من السلك الذي
 
 

                                                             

 .437، صمرجع سابقسعيد مقدم،  - 1
 .438، صمرجع نفسهسعيد مقدم، -2 
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 1.يتبعه املوظف 
مت تقديرها نتيجة  يف احلصول أو التمتع ابملنحة إذا ما وتوقيف احلقهتسريح: وهو إجرا. يرتتب عنه فقد صفة أما ال-

 .2 الوظيفة مقاب  مبلغ مايل من االستقالةأموال خاصة أو عمومية متعلقة ابخلدمة أو  اختال لتحوي  أو 
من األمر 184التسريح أو العزل يف نص املادة ع اجلزائري قد أفرط يف آاثر يرى األستاذ: سعيد مقدم أن املشر و 
 05رقم  وطبقا للمنشور 3،عندما منع املوظف حم  العقوبة ،التوظيف من جديد يف الوظيفة العمومية03-06

للموظف الذي خضع لعقوبة تسريح أن  قال حي 2004فباير،10الصادر عن املديرية العامة للوظيفة العامة بتاريخ 
 4.ف العامةيلتحق جمددا ابلوظائ

  لسلطة املختصة ابلتأديب يف التشريع اجلزائر ا اثنيا:
 املتبع يف اجلزائري ، لذا اجد أن املشرع اجلزائري مل أيخذ يف إطار التأديب ابلنظام اإلداريالنظام الرائسي هو النظام 

أو املرسوم  133-66 مراأل. يف مبا يعرف ابلنظام الشبه القضائي ، سوا انتهجالقضائي ، و إمنا ال و  اإلداري
، و يتجلى هذا النظام بتدوي  للسلطة الرائسية سلطة توقيع  03-06 األمرو حىت يف  59-85التنفيذي رقم 

 املسائ  منها إىل ما يسمى ابجملالس التأديبية ، املدتصة ابلنظر يف األخربعض العقوابت التأديبية ، و إحالة البعض 
 املرسوم التنفيذي رقم من  125ا مسألة التأديب ، و هذا حسب ما أقرته املادة اخلاصة ابملوظفني و اليت من بينه

 5 .، أن السلطة التأديبية هي نفسها السلطة الرائسية 85-59
 انتهجتاجلزائرية  اإلدارةاجد أن  ابلتأديب، لذلكيتضمن قانون مستق  خمتص  إىلأن املشرع اجلزائري  وخنص ابلذكر
 اجلزا.  كذا توقيعو  دلة،األ والتحري عنحبق حتريك الدعوى التأديبية  اإلدارة انفرادبه  قصدوالذي يالنظام الرائسي 

                                                             
ديد عجيدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري مل ينص على اإلحالة على التقاعد اإلجباري كإجرا. أتدييب حني تنص على ذلك وألسباب موضوعية، ال 1
املوظف واعتبارا جلسامة هذه العقوبة فاملشرع يشرتط مراعاة عند توقيعها توفر املعين على شروط النصوص املماثلة، وهو إجرا. يتضمن فقد صفة  من

سنة خدمة صاحلة للقاعد مع قابلية التمتع مبنحة التقاعد الحقا ، )عند اإلقصا. إىل غاية توفر 15التقاعد، مبعىن أنه عم  على األق  ملدة  اإلحالة على
 شروط السن الالزمة

 .438ص  ،مرجع سابققدم، سعيد م 2 
 .438ص  ،نفس املرجعسعيد مقدم،  3 
 .168، صمرجع سابقعمار بوضياف،  4 
 .11، ص1996، اجلزائر، د.م.ج، النظام التأدييب للموظف العموم  يف اجلزائرسعيد بوشعري، 5 
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فمن خالل ما سبق سنحاول  1 ،استشارهتاهيئة بتقدمي  إىلالسماح  وذلك بدون املذنب،التأدييب على املوظف 
أيضا ة،واللاني األوىلتوضيح السلطة املدتصة ابلتأديب يف ك  من العقوابت من الدرجة  لعقوابت من الدرجة ا وأي  

 .حسب املشرع اجلزائري والرابعة،اللاللة 
 :والثانيةالسلطة املختصة ابلتأديب يف العقوابت من الدرجة األوىل -1

األوىل و اللانية ، و مل  العقوابت التأديبية من الدرجة تسليط اختصاصلقد منح املشرع اجلزائري للسلطة الرائسية 
و قد حددها املشرع بسلطة التعيني ، و يرجع  ، ىهيئة أو التقيد برأي أي جهة أخر  أي استشارةيلزمها بضرورة 

 2 :العقوابت دوافع خمتلفة و املتمللة يف سبب ختوي  السلطة الرائسية ملل  هذه
 .أن املسؤول املباشر يكون أكلر دراية من غريه لتقدير سلوك املوظف املرتكب للدطأ -
 .املسرية حنو املصلحة ابعتبارهاالنظام يف املؤسسة  هذه السلطة حتقق -
 .ترك سلطة التأديب للمسؤول املباشر ميكن من سرعة التحرك دون تبديد الوقت -

التعيني و الرتقية  ثمكن السلطة من التحكم يف مستددميها و تسيري نظام اإلدارة ، كما منح املشرع صالحية
مشاركة اللجنة املتساوية األعضا. يف سلطة  كان بنص صريح ، إبمكانية  للمسؤول املباشر دون جهة أخرى إال إذا
 .املدتصة التعيني لضمان املوضوعية يف قرارات اهليئة

 والرابعةاملختصة ابلتأديب يف العقوابت من الدرجة الثالثة  السلطة-2
جنة املتساوية األعضا. املنعقدة  لل التأديب اختصاصفقد جع  املشرع اجلزائري  العقوابت،نظرا خلطورة هذا النوع من 

 االقرتاح،على  هلا إال املوافقة وللجنة ليس العقوبة، اقرتاح السلطة الرائسية سوى حق امتالككمجلس أتدييب دون 
 .تراها مناسبة للذنب أو اخلطأ املقرتف من طرف املوظف العقوبة اليت وتقوم بتسليط

ت تتخذ السلطة اليت هلا صالحيات التعيني العقواب..." على اليت نصت  06-03األمر من 165ث اجد املادة يحب
التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مربر، بعد أخد الرأ  امللزم من اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء 

سة املختصة، اجملتمعة امجلس أتدييب، واليت جيب أن تبّت يف القضيـة املطروحة علينـا يف أجل ال يتعدى مخ
 3."( يوما ابتداء من اتريـخ إخطارها45وأربعني )

                                                             

 .137، ص مرجع سابقكمال رمحاوي، -1 
 .13ص مرجع سابق،حممد أنس قاسم،  -2 
 .سابق مرجع، 03-06من األمر ،516املادة  -3 
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بوجود قواعد  إال تتحقق الواليت  ،يف الدولة اإلداريةختصاصات داخ  اجلهات االعلى توزيع  اإلدارييقوم التنظيم 
ا هبفالسلطة هي القدرة القانونية اليت يتمتع  ،داري وتقسيم املهامالقانونية توزع السلطات وجدت لتنظيم العم  ا
اختصاصاهتا  نومن مثة جيوز للسلطة التأديبية أن تتنازل ع ،واإلشرافالفرد أو اهليئة ثمنح صاحبها احلق يف التوجيه 

رع اجلزائري و فإذا كان املش، مل  هذا التنازل أو التفويض زفيه غريها بغري نص قانوين صريح جيي1 أو أن تفوض
لكي تردع به  اإلدارةد فعال يف ي ي وح قو القد اعتب سلطة التأديب س الوظيفياقتدا. بغريه من املشرعني يف اجملال 
مل  هذه السلطة  لإلدارةإن منح القانون   2،جانبهم أثنا. أدا. واجباهتم الوظيفية  املوظفني عند حدوث تقصري من 

رى حرص على أن أخ للمرفق العام، فإن من انحية األمل اخلطرية و املتعلقة أبمور املوظفني لكي تقوم هبا لسري 
 وظفاية املقيدة بضوابط من شأهنا محتكون ممارسة هذا احلق وفقا لضوابط، فالسلطة املدتصة عند ممارسة التأديب م

لقد اعتىن املشرع بتحديد السلطة التأديبية اليت تقوم مبهمة إصدار القرار التأديبية لتصبح حكر عليها  .من تعسفها
يع ف قوانيـن الدول فيما يتعلق ابجلهة املدتصة بتوقالغريها، على الرغم من اختتلك املهمة دون  وكذا ملباشرة

 ،وهذا التأدييب مةاألنظ وابلتايل اختالفف قد يكون جوهراي وقد يقتصر على جمرد اجلزئيات الالعقوابت وهو اخت
ة اليت توقع على املوظف بيختصاص التأدييب حسب سلم العقوابت التأدياالنفس ما أنتهجه املشرع اجلزائري يف إسناد 

إىل السلطة الرائسية وحدها مبشاركة هيئات أخرى أسندت هلا املهام إصدار القرار التأدييب، إن ما أكلر ما مييز نظام 
  .قوام وجوهر التأديب والذي يعتبالتأديب هو طابع السلطة 

إبصدار قرار قصد توقيع  و ذلك املدطئ و قد منح املشرع اجلزائري بدوره حق تسليط اجلزا. التأدييب على املوظف
 ،املطابقة للدطأ التأديبالتأدييب حىت إصدار العقوبة  اجلزا. التأدييب ، و مير بعدة مراح  تتبع منذ ارتكاب اخلطأ

أتديب املوظف العام املرتكب خلطأ  وهكذا يتضح جليا مما سبق أنه ويف النظام القانوين الوظيفي اجلزائري ويف جمال
 :الـتأدييب املتضمن أتديب املوظف العام يصدر أثنا. ممارسته للوظيفة أو مبناسبتها فإن القرار أتدييب
مقدما يف عقوابت  من السلطة اإلدارية الرائسية التأديبية من دون استشارة أو أخذ رأي اجمللس التأدييب :أوال

3 مباشرة على موظفها املدطئ أتديبيا  د ذاهتاالدرجة األوىل واللانية، وتقوم بتوقيع هذا القرار التأدييب هي يف ح

 .السالف الذكر 06-03من األمر 165وهو ما نصت عليه املادة 

                                                             

  .360، ص مرجع سابقحيي قاسم على سه ،  -1 
 .111، ص مرجع سابقسعيد بوشعري، -2 
 .138.، صمرجع سابقكمال رمحاوي،   -3 
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الدرجة اللاللة والرابعة  من السلطة اإلدارية الرائسية التأديبية بعد أخذ رأي اجمللس التأدييب مقدما يف عقوابت :اثنيا
قب  توقيعها للعقوبة التأديبية من الدرجة اللاللة  أن أتخذ به إجبارايإلزاميا وإجباراي، وهي ملزمة برأيه وجيب عليها 
 1 .السالف الذكر03-06الفقرة اللانية من األمر165املادة  والرابعة هي يف حد ذاهتا وهو ما نصت عليه

 ضماانت املوظف يف مواجنة القرارات التأديبيةالفرع الثاين: 
  دول هلا حق إصدار العقوابت التأديبية، تبقى مقيدة وليست مطلقة، بإن سلطة توقيع اجلزا. من طرف السلطة امل

حتكمها قواعد القانونية منصوص عليها يف التشريع الوظيفي، واليت كان اهلدف منها ضمان عدم التعسف اإلدارة 
ه، وميكن قيف ممارسة هذا االختصاص )شبه قضائي(، وتوفري محاية أكلر للموظف العام، وثمكينه من الدفاع عن حقو 

 اجلزا. بضوابط ملتصلةا وكذا الضماانت التأديبية العقوبة وأثنا. وبعد توقيع قب  املقررة الضماانت إمجاهلا يف خمتلف
 التأدييب.

 الضماانت املقررة حلماية املوظف العام خالل مرحلة اإلحالة واملثول أمام جملس التأديب: أوال 
 من كينهوثم إليه املنسوبة جبملة األخطا. املذنب املوظف إحاطة ةضرور  تستوجب والعدالة اإلنصاف قواعد إن

 من إجرا. يأب القيام قب  وذلك نظره وجهة حسب تقدمي دفاعه من يتمكن حىت التأدييب، ملفه على االطالع
 2اإلداري. التحقيق إجرا.ات

كذا   1996،3عدي  دستور دستوري، وهو ما تكرسه يف ت أإن البحث يف أسا  الضماانت يعد حماولة لتأصي  مبد
جتد أساسها القانوين أيضا يف املبادئ العامة للقانون كمبدأ سيادة القانون ومبدأ املساواة بني األفراد، وعالوة على 

 ذلك ما نص عليه املشرع اجلزائري من ضماانت قانونية يف:
 .133-66من األمر  57نص املادة  -
 .59-85من املرسوم  129نص املادة  -
  03.4-06من األمر  167خالل أحكام املادة  وحاليا من -

 

                                                             

 . ، مرجع سابق 03-06من األمر ،165املادة  -1 
اري وإدارة ، رسالة ماجيسرت، ختصص قانون إدل التشريع اجلزائر الضماانت املقررة للموظف العام خالل املساءلة التأديبية يف ظحياة عمراوي،  2

 . 58، ص2012-2011عامة، جامعة ابتنة،
 .6919من دستور  51إىل غاية املادة  22املادة  3
 . 352ص، مرجع سابق فاروق خلف، 4
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 إعالن املوظف ابخلطأ التأدييب املنسوب إليه .1
 على تريد تسليطها ليتا العقوبة عن التأدييب إبخطار اجمللس التأديب، حق هلا اليت السلطة اجلزائري املشرع لقد ألزم
 كما  معها، أيالر  تطابق املوافقة أي على لاحلصو  جيب الرابعة أو اللاللة الدرجة من وإذا كانت املدتص، املوظف
 أن أتدييب إلجراء تعرض الذ  للموظف حيق" نصها 167املادة  1له، املنسوبة ابألفعال املوظف إبخطار ألزمها
 من ابتداء يوما( 15) عشر مخسة أجل يف التأدييب ملفه اامل  على يطلع وأن إليه املنسوبة ابألخطاء يبلغ

  ."يةالتأديـب الدعوى حتري 
 حق املوظف العام يف االطالع على ملفه التأدييب .2

يعتب حق االطالع على ملف التأدييب يف نظر الفقه، مبلابة ترمجة تشريعية للمبدأ العام الحرتام حقوق الدفاع الذي 
 ي خطري دون االستماع مسبقا للشدص الذي ميكن هلذا القرار إندمبوجبه ال جيوز اإلدارة إن تتدذ أي قرار فر 
إن حق االطالع على امللف التأدييب، حقا أساسيا للموظف احملال  2يلحق به األذى يف مصاحله املعنوية واملادية،

 3على اجمللس التأدييب، وذلك بتمكينه من االطالع على ملفه التأدييب فور الشروع يف إجرا.ات الدعوى التأديبية.
امللف حيتوي على   هـذاو قيق أتدييب ينتهي إبعداد ملف لـه، هنا ملف الدعوى التأديبية، فك  حت واملقصود ابمللف

ف على ملف متسلسلة. وإطالع املوظ ومرتبـة أبرقـامبه مقسـمة  واملستندات املتعلقةك  أوراق التحقيق والبياانت 
 لالستعداد ةئإلحاطته ابلتهمة املسندة إليه وأبدلتها توط التحقيق أو أوراق الدعوى املقامة ضده يعتب رافضـا أساسـا

  .4للدفاع عن نفسه
 وجوب تعلي  السلطة اإلدارية الرائسية لتقريرها احملال إىل جملس التأديب .3

  العقاب وتوقيع للمسا.لة رةواملب  الوقائع املوجبة بيان على اشتماله وهو "ضرورة اإلداري القرار تعرف يف الفقه بتسبيب

                                                             
 . 177ص مرجع سابق،حممد األحسن،  1
 .454، صمرجع سابقسعيد مقدم،  2

3 - AMARA MOHAMED، L'administration de ressources humaines des administration 
Publiques، é - université de Constantine، imprimerie، En-nakhla، Alger، s-d، p 119. 

 .51، ص0320، دار الكتاب احلديث، القاهرة، ضماانت التأديب يف التحقيق اإلدار  واحملاامة التأديبيةعبد العزيز عبد املنعم خليفة،  4
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03-من األمر 165نصت املادة  1،"إهبام أو خل  التأدييب، دون القرار عليها بين اليت األسباب أي التأدييب،
  من لـتــأديـبـيـةا الـعـقـوبـات مـبــرر بـقـرار نيصـالحـــيــات الـتــعـيـ لـــنـــا الـــيت الـــســـلـــطـــة تـــتـــخـــذسالف الذكر" 06

 .املع ي اـتـابـية من  ـاتتـوضـيـح عـلى حـصـولـنـا والـثـانـيـة بـعـد الـدرجـة األوىل
 لـــثــالــثـــةا الــدرجــة مـن الــتـــأديــبــيــة الـــتــــعـــيـــني الــعــقـــوبــات صالحــــيـــات لــــنـــا الـــيت الــــســـلـــطــــة تــــتـــخـــذ

املقررة حلماية  ية لقرارهتا مبلابة ضمان من ضماانتحبيث يعتب تعلي  السلطة الرائس والــرابــعــة بـقـرار مـبـرر......."
 2املوظف العام املدطئ أتديبيا أو املنسوب إليه ذلك.

 ضماانت االستجواب  .4
 اإلجرا.ات إجرا. من وهو اإلدارة حسب اهتام هبا قام قد املوظف أن يفرتض واألفعال اليت الوقائع مناقشة تعين

  3دفاعه. أوجه ديدحت أج  بينة من ويكون على إليه املنسوبة ابألفعال املوظف يعلم حىت وذلك الضرورية، التحقيق
وعلى الرغم من ذلك نرى املشرع الوظيفي اجلزائري، مل يورد هلا نص صرحيا سوا. يف مجيع النصوص القانونية السابقة 

 إجرا.ات التأديب،(، كإجرا. ضمن 03-06األمر )( وحىت حاليا 59-85أو املرسوم التنفيذي  133-66)االمر:
إن االستجواب يف حقيقة وسيلة اإلثبات وسيلة دفاع يف نفس الوقت، من هنا كانت خطورته ودقته إذا جتب املوازنة 

    4بني االعتبارين.
 ضمان حق الدفاع  .5

دصي شإن ضمانة حق الدفع، قد تبنها املشرع اجلزائري كوسيلة تكف  ممارسة هذا احلق، واملتمللة يف جواز احلضور ال
للموظف املعين لتقدمي مالحظات شفوية، وكذلك تقدمي مالحظات أو توضيحات كتابية، وإمكانية إحضار شهود 

 169/2النفي لإلدال. بشهادهتم، فضال على حقه يف االستعانة مبدافع خمول أو موظف خيتاره بنفسه حسب املادة 

                                                             
 الضماانت التأديبية للموظف العام حممد سلطان الكعيب، 1

.ac.ae/public_law_theses/5/?utm_source=scholarworks.uaeu.ac.ae%2Fhttps://scholarworks.uaeu
public_law_theses%2F5&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages  

 11.03على الساعة:  08/05/2020اتريخ االطالع :
 .364، صمرجع سابقخلف فاروق،  2
 .177، صمرجع سابقحممد األحسن،  3
 .366، صابقمرجع سخلف فاروق،  4

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/public_law_theses/5/?utm_source=scholarworks.uaeu.ac.ae%2Fpublic_law_theses%2F5&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/public_law_theses/5/?utm_source=scholarworks.uaeu.ac.ae%2Fpublic_law_theses%2F5&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
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دافع من تقدمي  وثمكني امل للموظف املنسوبة التهم يف حتقيق إجرا. ضرورة الدفاع حق كما يقتضي1من نفس األمر، 
  2ك  ما بنفي عليه التهم املنسوبة له.

 اثنيا: الضماانت املقررة حلماية املوظف العام خالل مرحلة التحقيق 
 املذنب املوظف ىلإ املنسوبة حقيقة املدالفة عن للكشف والضرورية اجلوهرية اإلجرا.ات من التحقيق إىل اإلحالة تعد
مل يورد املشرع اجلزائري تعريفا للتحقيق يف تشريعات القانون الوظيفي، 3له، املناسبة التأديبية اجلزا.ات توقيع مث نوم

املؤرخ يف 4 152-66من املرسوم رقم  03وإمنا نص عليه يف دون تعريف من خالل نص املادة 
اذا مل يكف  أيمر إبجراء التحقيق يسوغ جمللس التأديب أن "املتعلق ابإلجرا. التأدييب بنصها 02/06/1966
وحسنا فع   ، ة للمع ي أو الظروف اليت ارتكب فينا هذه األفعال"ضاحات الواردة على األفعال املعزز ابإلي

  5املشرع اجلزائري إذ أن اخلوض يف التعريفات من شان الفقه.
ذلك مبجال  ئ أتديبيا أو املنسوب إليهميكن اعتبار التحقيق ضمان من الضماانت املقررة حلماية املوظف العام املدط

التأديب يف كونه يرمي إىل الوقوف على حقيقة الوقائع املنسوبة إىل املوظف أو اليت يكون قد ارتكبها وعلى الظروف 
ف املدطئ أتديبيا وابلتايل املوظ إىلالبحث عن األدلة اليت تفيد نسبة الوقائع  إىلاليت ثمت فيها، كما يهدف التحقيق 

 6ه ضماان ابحلماية وعدم جتاوز سلطة التأديب لصالحيتها ضده.تعطي

 أديب  االستشار  اإللزام  جمللس التوظف العام خالل مرحلة األخذ ابلرأاثلثا: الضماانت املقررة حلماية امل
ية يف بعض مابعتبار اجمللس التأديب هيئة من هيئات املشاركة يف تسيري احلياة املهنية للموظفني، فان استشارهتا إلزا

 احلاالت اليت نص عليها القانون  
 التأديب جمللس اإللزامي االستشاري ابلراي األخذ .1

 ال ميكن للسلطة اإلدارية املدتصة، اختاذ العقوابت التأديبية من الدرجة اللاللة والرابعة، إال بقرار مبر وبعد اخذ الراي

                                                             
 .96، صمرجع سابقمباركة بدري،  1
  .35، صمرجع سابقسعاد بن عبد هللا،  2
 . 82، صمرجع سابقحياة عوامري،  3
 .يتعلق ابإلجراء التأدييب، 579، ص 1966يونيو  08، املؤرخة يف 46، ج.ر، ع:1966يونيو  02ممضي يف  152-66 املرسوم رقم 4
 .376، صمرجع سابقخلف فاروق،  5
 .377، صنفس مرجعخلف فاروق،  6
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 1معة "كمجلس التأدييب".امللزم من اللجنة اإلدارية املتساوية األعضا.، اجملت 
 وجوب تعلي  جملس التأديب لرأيه .2

 لسابقة لتوقيعا سوا. األخرى ابلضماانت التأديب ضماانت من كضمان  التأدييب يرتبط تعلي  أي تسبيب القرار
ت وجه اليت ن املدالفةأب التحقق من املوظف ثمكن يف لألوىل ابلنسبة االرتباط هذا ويتمل  هلا، الالحقة أو العقوبة

 القرار تسبيب أن إذ ،نفسه عن من الدفاع املتهم املوظف ثمكني وكذلك عليها، معاقبته ثمت اليت هي مهتااال يف له
 2القرار. يف ينازعها واألسباب اليت الوقائع معرفة من بتمكينه الدفاع مهمة يسه  التأدييب،

د  يبالتأدييب، على انه " ابإلجرا. املتعلق02/06/1966 يف املؤرخ 152-66من املرسوم  04لقد نصت املادة 
ا جملس التأديب رااي معلال يف العقوبة اليت يراها مثبتة لألفعال املنسوبة للمعىن وحييل هذا الرا  للسلطة اليت هل

حيث اشرتط القانون على جملس التأديب بعد إصداره لرايه اإللزامي اإلجباري يف عقوابت احلق يف التأديب"، 
الرابعة، وإن يكون رايه ذلك معلال ألسباب اقرتاح العقوبة التأديبية و األسا  القانوين املعتمد يف  الدرجة اللاللة و

بنصها  15/07/2006املؤرخ يف   03-06من األمر  170ذلك، و هو ما نصت عليه أيضا أحكام املادة 
 قرارات تكون أن مغلقة ،جيب جلسات يف أتدييب، امجلس  اجملتمعة األعضاء املتساوية اإلدارية اللجنة تتداول"

 3".مربرة التأدييب اجمللس
 وجوب دراسة القضية التأديبية خالل املدة املقررة قانوان .3
 اتريخ من إبتدا.ا يوما45وأربعون  مخسة يتعدى ال ظرف يف عليه املعروضة القضية يف الفص  التأدييب جملس على

ابملقاب     5التأديبية، القضية إجرا.ات يف فور الشروع التأدييب ملفه على االطالع املوظف ، ومن حق4إخطارها
على إلزامية البث يف القضية املطروحة أمامه يف هذه اآلجال  إال انتهى  03-06 رقم األمر من166  املادة نصت

 صالحيات هلا اليت السلطة من مربر بتقرير التأدييب، اجمللس خيطر أن جيب:" حق متابعة املوظف املدطئ 
 إىل املنسوب اخلطأ اخلطأ، يسقط معاينة اتريخ من ابتداء يوما( 45) وأربعيـن مخسة يتعدى ال أجل يف التعيني،
 .املنسوب للموظف يعين سقوط اخلطأ األج  هذا فانقضا." .األجل هذا ابنقضاء املوظف

                                                             
 .463، ، مرجع سابقسعيد مقدم 1
 .214،مرجع سابق حممد األحسن، 2
 .381، صنفس مرجعخلف فاروق،  3
 . مرجع سابق، 03-06من األمر  165/2املادة  4
 .138، صمرجع سابق حممد األحسن، 5
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 مرحلة إصدار القرار التأدييب وتوقيعه  خالل العام املوظف حلماية املقررة رابعا: الضماانت
 وجوب تسبيب القرار التأدييب من طرف السلطة الرائسية اإلدارية .1

 parيف مجيع العقوابت التأديبية اليت تتدذها السلطة اليت هلا صالحية التعيني، جيب أن تصدر يف شك  قرار مبر 
décision motivéeدية املؤكدة لتفادي التظلم ، ومن املفيد أن يشري القرار التأدييب للوقائع املاecours r

contentieux . 1 
 رفع حال يف القضائية للقرار أو اجلهة املصدرة اإلدارة أو املعين املوظف سوا. األطراف ك   والتسبيب هنا خيدم

 اجلهة قرار يقع بتسبي ودون التأديبية الضماانت من ضمانة هنا التبير أو التسبيب ويشك  وجوب .أمامها املنازعة
  2.ابطال اإلدارية

املشرع اجلزائري على وجوب تسبيب القرار التأدييب من طرف السلطة الرائسية اإلدارية من خالل ما نص لقد نص 
، وكذلك ما 126من خالل املادة  59-85وكذا ما نص عليه املرسوم  133-66من األمر  56عليه يف املادة 

 الذكر. السالف 03-06من األمر  165قرته املادة أ
 ابلقرار التأدييب الصادر يف حقهوجوب إخطار املوظف العام  .2

فها تلتزم السلطة اإلدارية الرائسية التأديبية مصدرة القرار التأدييب بعد إصدارها لقراراهتا التأدييب وقب  توقيعه على موظ
على إبالغ املوظف  03-06األمر من 172كما أوجب املشرع يف املادة   3العام املدطئ أتديبيا أن ختطره وتعلمه به،

أمام  أايم من اتريخ صدور القرار وذلك ليتسىن له حق الطعن 8تعدى يال اج   ضده يف قب ابلقرار الصادراملعا
إن نشر القرارات التأديبية ضروري، اعتبارا ألاثرها على الوضعية الفردية للموظف موضوع  4جلان الطعن املدتصة،

 5العقوبة التأديبية، وابلتايل جتاه الغري.
 جملس التأديب وقرارات السلطة اإلدارية الرائسية    وجوب تدوين حماضر  .3
 يف التكميلي التحقيقو  الشهود ومساع التبليغ حيث من التأدييب اجمللس هبا يقوم اليت السابقة اإلجرا.ات اختاذ بعد 

 احلاضرين، .لألعضا عنها املعب األصوات أبغلبية التأدييب القرار اختاذ يتم املداولة وبعد الوقائع كفاية  حالـة عدم

                                                             
 .473، صمرجع سابقسعيد مقدم،  1
 .159، صمرجع سابقعمار بوضياف،  2
 .384ص مرجع سابق،ف فاروق، خل 3
 .182صمرجع سابق،  حممد األحسن، 4
 .475، صمرجع سابقسعيد مقدم،  5
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تتمل  أمهية  1،لتعينيا صالحية هلا اليت السلطة وإىل للموظف أج  دون ويبلغ مبحضر التأدييب اجمللس ويسـج  قرار
ضمان ابن املوظف يف منأى ويف محاية، من ك  أشكال التزوير أو الزايدة أو النقصان مما يقع من إجرا.ات الهذا 

 2ى مل يرتكبها.أتديبية أو قد يتهم أبخطا. أتديبية أخر 

 جانبنا القضائ  يف العمومية الوظيفة منازعات مسار: الثاين املبحث
نازعة وإضفا. الضماانت الالزمة للسري احلسن للم ،أن املشرع اجلزائري كان عمله على ترسيخ مبدأ ازدواجية القضا.

وهو ما كان  ،فيها وحتديد الواليةخاصة اهتمامه بتوضيح وتسهي  إجرا.اهتا  ،اليت قد تعكر صفو حياة املوظف العام
 ،موميةالع لقضا. على منازعات الوظيفةيؤدي إىل إرابك  املوظف العام وضياع حقوقه، فنظرية االختصاص أو والية ا

موضوع شائك  و معقد و ال ميكن ضبط جماله إال من خالل تسليط الضو. على عدة عناصر هلا التأثري البالغ هو 
ية اهلياك  القضائية إىل ضوابط و قواعد لالختصاص إىل القوانني اإلجرائية و النصوص التنظيميف تنظيمه، بداية  من 

ضائي هم يف رسم مسار االختصاص القااليت حتكم  جمال الوظيفة العمومية ،وعند هذا القدر من العناصر اليت تس
قضائية  املطلب األول: األجهزة الهلذه  املنازعة، هلذا ارأتينا دراسة هذا املبحث يف مطلبني، حيث سنتناول يف

املدتصة ابملنازعات الوظيفة العمومية ويف املطلب اللاين:  اإلجرا.ات املتبعة أمام اجلهات القضائية اإلدارية يف جمال 
 املنازعات الوظيفة العمومية.

 العمومية الوظيفة منازعاتيف  املختصة القضائية األجنزة: األول املطلب 
ن اهمة لضمأهنا وسيلة م لقضائية من أهم طرق الرقابة املمارسة على أعمال اإلدارة العامة اجاعة، كماتعتب الرقابة ا

لطات العمومية ونظرا لتزايد تدخ  الس ،األفراد سيادة وتطبيق فكر دولة القانون ومبدأ الشرعية حلماية حقوق وحرايت
لنزاعات اإلدارية، األمر الذي يزيد من احتكام األفراد يف مجيع مناحي احلياة العامة وما ينجم عن ذلك من ازدايد ل

للقضا. من أجال احلفاظ على حقوقهم يف مواجهة اإلدارة، الوضع الذي جيع  القضا. العادي غري قادر على احتوا. 
ـد ـاملشــرع اجلزائـــري قـ أن هذا الكم اهلائ  من  النزاعات للكلرة عددها من جهة، ولطابعا اخلاص من جهة أخرى

ـة، منهـــا القـــانون رقـــم واملكـــر  مبوجـــب القـــوانني الالحقــ1996 تبنـــى نظـــام القضـــا. املـــزدوج مـــن خـــالل دســـتور
 ،ولةاملتعلق مبجلس الد 01-98 القـــانون رقـــماملتعلــــق ابحملــــاكم اإلداريــــة و 1998مــــايو 30 املـــؤرخ فـــي 98-02

                                                             
، جامعة 19/06/2018دفاتر السياسية والقانون، ع: ،اإلجراءات التأديبية للموظف العام يف القانون اجلزائر  غيتاوي عبد القادر، 1

 .61، ص2018،ورقلة
  .385ص مرجع سابق،خلف فاروق، 2
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ـاكم االختصـــاص االستشـــاري، فـــإن احملــ الـــــذي يتمتـــــع ابالختصـــــاص القضـــــائي إلـــــى جانـــــب األخريا ذخالفـــــا هل
اكم ا ما سنتناوله يف الفرع األول احملذوه،القضائي دون االستشاري  اإلداريـــة يقتصـــر دورهـــا علـــى االختصـــاص

 استئناف.الفرع اللاين جملس الدولة كقاضي أول درجة وجهة  أما،ارية اإلد

 اإلدارية احملاام :األولالفرع 
يرجع اختصاص احملاكم اإلدارية إىل الغرف اجلهوية والغرف احمللية املوجودة على مستوى اجملالس القضائية، بينما 

قدير العليا، واملتمللة يف الطعون ابلبطالن وتورث جملس الدولة اختصاص الغرفة اإلدارية على مستوى احملكمة 
 1.املشروعية وتفسري القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطة اإلدارية املركزية

 فدالفا جمللس الدولة الذي يتمتع ابالختصاص القضائي إىل جانب االختصاص االستشاري، فإن احملاكم اإلدارية
القانونية  األهليةيقصد به  االختصاص القضائي إن 2ستشاري.االيقتصر دورها على االختصاص القضائي دون 

 لتني:مسأويشم  موضوع قواعد االختصاص القضائي 3 ،جلهة قضائية للنظر يف نزاع ما
 .فيه  الفص قضائية جلهة حيق النزاع الذي يعةطب حيدد الذياالختصاص النوعي -
 احملكمة إقليم دائرة تقع يف اليت النزاعات بنظر القاضي، اختصاصل على جما يتحدد الذي اإلقليمي االختصاص-
واملكر   1996ومبا أن املشرع اجلزائري قد تبىن نظام القضا. املزدوج من خالل دستور هلا، ع التاب القضائية اجلهة أو

 ريخاملتعلق ابحملاكم اإلدارية، وبتا 1998مايو  30املؤرخ يف  02-98مبوجب القوانني الالحقة، منها القانون رقم 
 اإلعالن مت 02- 98القانون كيفيات، تطبيق ملتضمنا 3564- 98التنفيذي املرسوم ومبوجب 14/11/1998
  .5 إدارية حمكمة 31 إنشا. عن رمسيا

 فجع  اإلداري القضا. جهة عن القضا. العادي جهة فص  قد اجلزائري املشرع يكون اإلدارية احملاكم وإبنشا.
 فأكلر أكلر التدصص من القاضي ميكن ما اإلدارية، املنازعات يف العامة ابلفص  ةالوالي صاحبة اإلدارية احملاكم

 نفسها اإلدارية بني احملاكم توزيع االختصاص ستنطرق ملسألة كما  والقضااي. املنازعات من وحمدد معني ويتفرع لفرع

                                                             

 .113، ص 2009، اجلزائر ،د.م.ج، 5، ط.2، ج.، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية )نظرية االختصاص(مسعود شيهوب-  1
 .83، ص 2005، د.ط، عنابة، دار العلوم، الوجيز يف املنازعات اإلداريةحممد الصغري بعلي،  2
 .299ص  ،مرجع سابق خلويف، رشيد 3 
حيدد ايفيات تطبيق أحكام القانون ،1998نوفمب  15مؤرخة يف  85،ج.ر،ع: 1998نوفمب  14يف  ممضي 356-98مرسوم تنفيذي رقم  4

 .4، ص واملتعلق ابحملاام اإلدارية 1998مايو سنة  30املوافق  1419صفر عام  4املؤرخ يف  02-98رقم 
 .95 ص ،2008للنشر، ميسور دار ،اجلزائر يف اإلدار  لقضاءا بوضياف، عمار 5 
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 اإلقليمي.االختصاص  مث اثنيا االختصاص النوعي على أوالوسوف نتكلم يف  

 الختصاص النوع : اأوال
يقصد ابالختصاص النوعي توزيع االختصاص على اجلهات القضائية حبسب نوع القضااي، ويقوم هذا املعيار على 

ابلنزاع الذي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو املؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية  اختصاص احملكمة اإلدارية
 صاإلدارية خمتصة يف النزاع يكفي أن يكون أحد طرفيه شدص من أشداطرفا فيه، مبعىن لكي تكون احملكمة 

تنشأ حماام إدارية  ( على أنه: "02-98وقد نصت املادة األوىل من قانون احملاكم اإلدارية )ق. رقم العام، القانون 
تص نوعيا رية ختمن خالل هذه املادة يتبني أن احملكمة اإلدا ،"اجنات قضائية للقانون العام يف املادة اإلدارية

االختصاص العام  مبدأق.إ.م.إ  800، وقد أكدت املادة ابلنظر يف ك  منازعة إدارية أاي كان أطرافها وموضوعها
"احملاام اإلدارية ه  جنات الوالية العامة يف املنازعات اإلدارية ختتص ابلفصل يف أول للمحاكم اإلدارية بقوهلا: 

القضااي اليت تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسات درجة حبكم قابل لالستئناف يف مجيع 
 1.العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فينا"

، ال يزال يعم  على تكريس املعيار العضوي، الذي يعين 800نالحظ أن املشرع اجلزائري من خالل نص املادة  
اهيته العضو الذي صدر منه التصرف دون النظر إىل م الرتكيز يف حتديد طبيعة العم ، أو التصرف على اجلهة أو

  وجوهره ب  وحىت طبيعة العم  ذاته.
منه، فان املبدأ الوارد يف هذه   801 و800واإلدارية خاصة نص املادتني  نصوص اإلجرا.ات املدنية إىلوابلرجوع 
نظراي أن ك  نزاع تكون اإلدارة  يفيد-منه 07املبدأ الوارد يف قانون اإلجرا.ات املدنية ضمن املادة  نفس-النصوص 

املذكور أعاله  02-98املادة األوىل من القانون  إنكما   ،ص بنظره للمحاكم اإلدارية ابتد.اطرفا فيه يعقد االختصا
تكر  الوالية العامة للمحاكم اإلدارية يف مجيع املنازعات اإلدارية مهما كانت طبيعتها ومصدرها. لكن ابلرجوع إىل 

ونية عديدة يتضح لنا مسا  املشرع اجلزائري وعدم إقراره ابلوالية العامة للمحاكم اإلدارية ابلرغم من نصوص قان
العديد من النصوص على ذلك حيث اجده ضيق إىل حدود بعيدة يف جمال اختصاص  -كما الحظنا أعاله   -أتكيد

ضي ذات الطابع اإلداري ابعتباره قااحملاكم اإلدارية من خالل تكريس أحقية جملس الدولة بنظر بعض النزعات 

                                                             

 .92، صمرجع سابق، 09-08ق.إ.م.إ. قانون رقم  800ادة امل -  1



 الثاني: مسار منازعات الوظيفة العموميةالفصل    
 
 

80 
 

حدود الوالية -ابتدئي هنائي يف نظر تلك النزعات، وابلتايل إخراجها من الوالية العامة للمحاكم اإلدارية، هذا األمر 
  .من خالل نصوص قانون اإلجرا.ات املدنية واإلدارية اجلديد أو من أحكام القانون سوآ.ايتضح لنا  -العامة 

املتعلق مبجلس الدولة كر  هذا االختصاص، فاملادة التاسعة منه نصت على  01-98القانون كما أن أحكام 
لقرارات اهليئات العمومية واملنظمات املهنية  ابإلضافة-أعاله  املذكورة- 901نفس االختصاص الوارد يف نص املادة 

ة العامة، مل ية ابعتبارها صاحبة الوالياختصاص احملكمة اإلدار  أنالوطنية. وعلية بنا. على تلك األحكام يتضح لنا 
يعد مقتصرا عمليا إال يف قضااي القضا. الكام . يف مقاب  هذا اجد مساسا هلذا املبدأ فيما خيص قضا. اإللغا.، 
حيث ومن خالل النصوص السابقة يتبني أن قضا. اإللغا. ال ختتص به احملاكم اإلدارية، إال بشك  حمدود وهو نفس 

ن سائدا يف ظ  نظام الغرف اإلدارية على مستوى اجملالس القضائية، حيث اجد املشرع اجلزائري ميز الوضع الذي كا
يف جمال قضا. اإللغا. بني القرارات اإلدارية املركزية والقرارات اإلدارية غري املركزية، فبنا.ا على هذا التصنيف، وزع 

 االختصاص بني احملاكم اإلدارية وجملس الدولة.
من يرى أن توزيع االختصاص بنا.ا على هذا  منهمف ،شرع اجلزائري تضاربت حوله اآلرا.وقف من املهذا امل إن

التصنيف ليس له مبرا قانوين فهو موقف غري صائب حيث انه ميس سلبا بقواعد التنظيم القضائي أمهها مبدأ 
عتبار أن جملس دة درجات على افهذا الوضع حيرم املتقاضي من فرصة دراسة قضيته على ع درجتني،التقاضي على 

اراته خيص إلغا. القرارات اإلدارية املركزية وابلتايل عدم قابلية قر  فيما-الدولة يعتب أول وأخر درجة كما رأينا أعاله 
تبيرا هلذا املعيار  1البعض،يف هذا اجملال ملراجعة أخرى أمام جهات قضائية أخرى بطرق عادية. يف مقاب  هذا جيد 

االختصاص بني احملاكم اإلدارية وجملس الدولة، يف مركز أحد أطراف النزاع املتمل  يف سلطة مركزية، هيئة  يف توزيع
، لتبير موقف املشرع واعتماده يف توزيع االختصاص بني هيئات 2ويذهب اجتاه آخر وطنية. وطنية، منظمة مهنية

ات أن أمهية موضوع القضااي اليت تعاجلها القرار القضا. اإلداري على أسا  تصنيف القرارات اإلدارية، حيث يرى 
اإلدارية املركزية ختتلف عن أمهية مواضيع القضااي اليت تعاجلها القرارات اإلدارية غري املركزية. أعتقد أن عقد اختصاص 

اكم اإلدارية اليت جملس الدولة بنظر النزاعات املتعلقة بقرارات السلطات اإلدارية املركزية بصفة ابتدائية وهنائية دون احمل
تعتب صاحبة الوالية العامة فيما خيص النزاعات ذات الطابع اإلداري، ولو كان هذا األمر ميس مببدأ االختصاص 

ي على اليت تقوم عليها األنظمة القضائية أمهها التقاض املبادئالعام للمحاكم اإلدارية فضال عن أنه يهدم العديد من 
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أكلر من ضرورة لع  أمهها ضرورة توفر اخلبة والتمكن لدي القاضي الفاص  يف درجني. إن هذا الوضع تفرضه 
د أن تلك اخلبة، أمهية ابلغة، وأعتق من القرارات-النزاعات املتعلقة هبذه القرارات اإلدارية املركزية ملا هلاته األخرية 

لة بنظر النزاعات ختصاص جملس الدو تتوفر بشك  أفض  يف مستشاري جملس الدولة، ونشري إىل أن املشرع برر عقد ا
املتعلقة ابلقرارات اإلدارية املركزية دون احملاكم اإلدارية بنا.ا على هذا السبب، أي نظرا لألمهية البالغة للقرارات اإلدارية 

 منازعات يف نظرلاب خمتصة تكون اإلدارية احملاكمإن  القول وميكن ،القرارات اإلدارية غري املركزية املركزية مقارنة مع
 1 .اإلدارية العمومية املؤسسات يف العاملني األشداص وغريهم من الدولة أعوان أو ابملوظفني املتعلقة
 مرفق عام خدمة يف دائم عم  ألدا. قانونية أبداة املوظف يكون أن يف تتمل  أبهنا املوظف فكرة القضا. حدد وقد
 نإ :بقوهلا هلا حكم يف مصر يف العليا اإلدارية احملكمة قضت كما العام، القانون أشداص أحد أو الدولة تديره
 دائم يف عم  يف معينا كان إذا إال العامة الوظيفة أحكام عليه جتري وال ابلشدص تقوم ال العام املوظف صفة
 2 .مباشر بطريقة اإلدارية السلطات أو الدولة تديره عام مرفق خدمة
 احمللية اإلدارة يف يعملون الذين ،املؤقتنيو  الدائمني املوظفني من رفوعةامل القضااي اإلدارية احملكمة اختصاص ويشم 

 يف العاملني األشداصو  األعوان كذلكو  احمللية اإلدارة مستوى على مت تعيينهم كان إذا الوالية أو كالبلدايت
 :امللال سبي  على العموميني املوظفني منازعات تشم و .اإلدارية الصبغة ذات املؤسسات

 .العموميني للموظفني املستحقة واملكافئات واملعاشات ابملرتبات املتعلقة ازعاتاملن-
 مبنح أو الرتقية أو العامة الوظائف يف ابلتعيني الصادرة اإلدارية ابلقرارات واملتعلقة املوظفون يقدمها اليت الدعاوى-

 .العالوات
 .التأديب جلان عن لصادرةا القرارات إبلغا. العموميون املوظفون يقدمها اليت الدعاوى -
 فصلهم أو االستيداع أو املعاش على إبحالتهم الصادرة القرارات إبلغا. العموميون املوظفون يقدمها اليت الدعاوى-
 3. التأدييب الطريق بغري نقلهم أو

ة ابلبويرة الصادرة عن احملكمة اإلداري 1241ومن أمللة دعوى اإللغا. الصادرة عن احملاكم اإلدارية القضية رقم 
( ضد  أ.ع يذ ) ممل  ابألستا (أ .م )جبلستها العلنية املنعقدة بقاعة اجللسات لقصر العدالة واملتعلقة ابملدعي 
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املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية بعني بسام ممللة مبديرهتا حيث مبوجب عريضة افتتاحية مودعة لدى كتابة ضبط 
لى عقلية ثمت إحالته ع تالضطراابأنه وبسبب تعرضه ، 1241 مسجلة حتت رقم 07/09/2014احملكمة بتاريخ

ت عجزه وإحالته على صندوق الضمان االجتماعي اللبوت عجزه عن العم  بدلي  بو لبالطبيب املدتص الذي 
عم  الذي فتم عرضه على طب ال ،الشهادات الطبية املسلمة له من قب  أطبا. أخصائيني موازاة مع متابعة العالج

مه أ( اتص  ابملدعي عليها لتقدمي شهاداته الطبية وملفه الطيب رفضت استال .والعارض )م ،ز ملدة طويلةمنح له عج
مما جعله يرسلها عن طريق احملضر القضائي، وأثنا. فرتة مرضه جلأت املدعى عليها إىل مراسلته إبعذارات متكررة غري 

يها موضحا ابلتايل قام بتوجيه الطعن إىل املدعى علقانونية فاجأته مبقرر فسخ عقد عمله الذي هو سبب الدعوى، 
 أنه حمال على عطلة مرضية وليس يف حالة إمهال ملنصب عمله كما زعمت واملقرر الصادر يف حقه غري قانوين.

ويضيف أن اإلعذارات ابطلة وغري قانونية ألنه مل يتلقى اإلعذار األول وتلقى اإلعذار اللاين بتاريخ الحق عن اتريخ 
يعه وبعد إجابة املدعى عليها بواسطة دفاعه أستاذ )ب.م( مبطالب رفض الدعوى لعدم التأسيس وذلك ألن توق

مقرر فسخ العقد كان وفقا للقانون، وعليه فإن احملكمة بعد االطالع على عريضة الدعوى قررت إلغا. املقرر الصادر 
  86/2014حتت رقم  2014 /06/ 09 :بتاريخعن املدعى عليها املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية بعني بسام 

كما ميكن يف حالة عدم 1املتضمن فسخ عقد عم  املدعي ) م.أ ( وابلنتيجة إعادة إدماجه مبنصب عمله األصلي..
جديدة  لغا.إلاتنفيد القرارات القضا. اإلداري القاضية إبلغا. القرارات اإلدارية ،للمحكوم له إن يلجا إىل رفع دعوى 

 2ر تصدره اإلدارة وأييت خمالفا للقرار القضائي ، ضماان واحرتاما للشي. املقضي فيه.ضد ك  قرا

  اإلدارية للمحاام اإلقليم  االختصاص :اثنيا
 االختصاص اإلقليمي بقاعدة يستكم  أن النوعي االختصاص جانب إىل اإلدارية احملاكم اختصاص النعقاد يشرتط

 أسا  على احملاكم اإلدارية اختصاصات تنظم اليت القانونية القواعد وعةجمم به يقصد والذي اإلدارية، للمحاكم
 االختصاص فقواعد العام ابلنظام تتعلق النوعي االختصاص قواعد كانت إذا القائلة فكرة إىل ابلنظر ،إقليمي جغرايف

يمي اإلقل ختصاصابالومحاية حلقوقهم اخلاصة من هذا املنطلق يقصد 3 ، اخلصوم محاية أج  من اإلقليمي شرعت
ائري فيما خيص املشرع اجلز  اعتمدللمحاكم اإلدارية أهليتها يف النظر يف القضااي القائمة يف دائرة إقليمها، حيث 

                                                             

 .، اجلزائر2015-03-02بتاريخ  1241رقم  حكم احملكمة اإلدارية-1 
 ،225، ص2012، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر ،القصاء اإلدار  دعوى اإللغاء حممد الصغري بعلي،-2 

 .75، ص1989 اجلزائر، ،د.م.ج، 2ط. ،اجلزائر  القضائ  القانونملحة،  بن الغوثي - 3
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اإلقليمي للمحاكم اإلدارية على معيار مادي يتمل  يف فكرة "املوطن"، حيث أحالت  االختصاصمسألة حتديد 
من  38و  37اإلقليمي إىل املادتني  االختصاصاإلدارية مسألة حتديد من قانون اإلجرا.ات املدنية و  803املادة 

، كما منح 1اجلهة القضائية ملوطن املدعي عليه اختصاصنفس القانون اللتان تضمنتا القاعدة العامة املتمللة يف 
ناك الايت فهتوزيعا غري متكافئ للمحاكم اإلدارية عب الو  356-98املشرع اجلزائري حسب املرسوم التنفيذي رقم 

اإلقليمية هلذه احملاكم  االختصاصاتحمكمة إدارية واحدة، ويف حاالت أخرى مددت  اختصاصوالايت مشلها 
 2أكلر من إقليم والية واحدة. اختصاصهاليشم  

من ذات القانون، فإننا اجد أن  38و 37منه، واليت حتي  إىل املادتني  803وحتديدا املادة  ق.إ.م.إ،ابلرجوع إىل 
شرع اجلزائري قد اعتمد معيارا أساسيا يف توزيع االختصاص اإلقليمي بني اجلهات القضائية اإلدارية، وهو نفس امل

 دائرة واملتمل  يف قاعدة أن اجلهة القضائية املدتصة ابلنظر يف النزاع هي تلك اليت يقع يف إ،.م.إ.ق املعيار املعتمد يف
لجهة فإن االختصاص يؤول ل معروف،ذا مل يكن هلذا األخري موطن ويف حالة ما إ عليه.اختصاصها موطن املدعى 

القضائية اليت يقع فيها آخر موطن له، وإال فإن احملكمة اليت يقع فيها املوطن املدتار هي اليت تكون صاحبة 
عليه  ومن مث وجب، وعلى هذا األسا  فإن املدعي هو الذي يتطلب منه السعي إىل املدعى عليه ،االختصاص

غري أن هذه القاعدة تعرف عدة  ،سابقاا موطنه حسب احلاالت املبينة هفي صمته أمام اجلهة القضائية اليت يقعخما
  3.التقاضي من املدعي ألسباب معينة يكمن اهلدف من ورا. ذلك يف تقريباستلنا.ات، و 

، ترفع الدعاوى أعاله 803املادة "، خالفا ألحكام عليهاملدعى وهي االستلنا.ات الواردة على قاعدة " موطن 
  :وجواب أمام احملاكم اإلدارية يف املواد املبينة أدانه

 الضرائب أو الرسوم، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم، يف مادة-   
 شغال،يف مادة األشغال العمومية، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان تنفيذ األ - 
يف مادة العقود اإلدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان إبرا م العقد أو  - 

 تنفيذه،

                                                             

 .66، ص 2009، منشورات بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،2، طشرح قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةبرابرة عبد الرمحان،  - 1
 . 76، صمرجع سابقبوجادي عمر،   2
 .473، ص مرجع سابقد شيهوب، مسعو   3
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يف مادة املنازعات املتعلقة ابملوظفني أو أعوان الدولة أو غريهم من األشداص العاملني يف املؤسسات العمومية  - 
 التعيني.يقع يف دائرة اختصاصها مكان اإلدارية، أمام احملكمة اليت 

 يف مادة اخلدمات الطبية، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان تقدمي اخلدمات، - 
يف مادة التوريدات أو األشغال أو أتجري خدمات فنية أو صناعية، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها  - 

 1نفيذه إذا كان أحد األطراف مقيما به،مكان إبرام االتفاق ، أو مكان ت
يف مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فع  تقصريي، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها  - 

 ، مكان وقوع الفع  الضار
ا احلكم همادة إشكاالت تنفيذ األحكام الصادرة عن اجلهات القضائية اإلدارية، أمام احملكمة اليت صدر عن يف- 

 .2إ . إ. م وق من  804د بصفة أساسية يف املادة واحملد موضوع اإلشكال
وحمليا يف  ا خمتصة نوعياهنإال إذا أتكدت أ معني،ال ميكن حملكمة ما أن تكون خمتصة ابلنظر يف موضوع  مث،ومن 

هاز القضائي ال يكفي لدراسة اجل اإلدارية،غري أن االقتصار على دراسة جمال اختصاص احملاكم ، عليهاالنزاع املعروض 
  الدولة.ب  يستدعي األمر إضافة إىل ذلك البحث يف جمال اختصاص جملس  اإلداري،

 الفرع الثاين: جملس الدولة قاض  أول درجة وجنة استئناف
 نظام اعتناق إىل السري يف جديدة كدطوة  الدولة جملس وإنشا. 96،3دستور مبوجب االزدواجية نظام تبين بعد  

 صاص جملساخت من العليـا ابحملكمة اإلدارية الغرفة به تناط كانت  الذي القضائي العم  أصبح القضا. ازدواجية
أن تكون حم  الطعن، أمام جملس الدولة كهيئة خمتصة حكام صادرة من احملاكم اإلدارية مكن لألاملصار من  4الدولة،

ا يضمن ات الوظيفة العمومية، ابعتبارها وسيلة قانونية مبوجبهابلنظر النزاعات اإلدارية، اليت تدخ  من ضمنها منازع
املوظف جتسيد أمل  للعدالة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان جملس الدولة أنشأ لضمان احرتام القوانني وسهر 

  املدعي اجلهة انتك  إذا هنائية ابتدائية بصفة العمومية الوظيفة منازعات يف على حسن تطبيقها، وكذلك يفص 

                                                             

 .، مرجع سابقمن ق.إ.م.إ 804املادة  -1 
 .155ص ،مرجع سابقحسني فرجية،  -2 
 .24، ص76، ج.ر، ع: 1996ديسمب  8، املؤرخ يف 96دستور  152املادة  3
جملة احلقوق  ،ة العمومية ابجلزائرتطور توزيع االختصاص بني جنات القضاء اإلدار  يف منازعات الوظيفيعبد السالم ساملي وعمر شعبان،  4

 . 188، ص2019، جامعة اجللفة،04، ع:12والعلوم اإلنسانية، اجمللد 
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 2 .01-98 العضوي القانون من 09 للمادة طبقا 1 إخل،...وطنية عمومية هيئة أو مركزية سلطة عليها
ومبا أن االختصاص القضائي جمللس الدولة هو االختصاص األصلي الذي يعود من ضمن دراسة منازعات الوظيفة  

ن والتنظيمات، ة حمددة من طرف القانو العمومية، وكونه كذلك ليس هبيئة قضائية فقط، ب  هو أيضا هيئة االستشاري
 لذا خصصنا هذا الفرع االختصاص القضائي دون أن نتناول الوظيفة االستشارية جمللس. 

 أوال: اختصاص قضائ  جمللس الدولة اأول وآخر درجة:
رارات الصادرة قينعقد االختصاص جمللس الدولة ابلنظر يف القضااي املرفوعة أمامه ضد القرارات اإلدارية املركزية، وال

ابلفص  يف الدعاوى اإللغا.، وتفسري، وتقدير  3من األشداص املهنية الوطنية، فيكون اجمللس صاحب االختصاص،
نظرا ألننا تنطرق هلذه دعاوي يف الفص   ،01-98من القانون العضوي  09مشروعية، طبقا ملا جا. يف املادة 

وهي  ات اليت ختضع منازعاهتا كأول درجة وأخرها جمللس الدولة،األول بشي. من التفصي ، أثران أن نبني فقط اجله
 املنظماتو  الوطنية اهليئـات العامة أو املركزية اإلدارية السلطة وهياك  أجهزة أكانت سوا. عامة مرافق بصـورة عامة

 . الوطنية املهنية
 املرازية: اإلدارية السلطة (أ

يقصد ابلسلطات و  اإلدارية، ذات الصبغة املركزيـة اإلدارية السلطات تقرارا على القضائية الرقابة والية الدولة جمللس
اإلدارية املركزية ك  اهليئات اإلدارية اليت تشك  السلطة التنفيذية عند ممارستها ملهامها ووظائفها واختصاصاهتا 

ارجية التابعة للوزارات احل اخلاإلدارية، وتتمل  هذه اهليئات والسلطات يف رئيس اجلمهورية والوزير األول والوزرا. واملص
  4واملوجودة على املستوى احمللي.

 لذيأي اعلى هرم السلطة التنفيذية ا مبلابة الشدص اإلداري العام تعتب رائسة اجلمهورية :اجلمنورية رائسة-1
 واملرافق ؤسساتوامل األجهزة إنشا. عن املسؤول فهويتوىل سلطة إصدار القرارات اإلدارية التنظيمية أو التشريعية، 

 أو بينها فيما سوا. لفةالقانونية املدت عالقاهتا وحتديد القانوين ونظامها اختصاصاهتا وحتديد يف الدولة املركزية اإلدارية
 92ميلك رئيس اجلمهورية سلطة تعيني وعزل املوظفني املدنيني والعسكريني يف الدولة، طبقا للمادة املوظفني،  بني

                                                             
 .84، صمرجع سابق هاجر كرمية، 1
 1998، لسنة 37ج.ر، ع: يتعلق ابختصاصات جملس الدولة وتنظيمه،، 1998مايو  30املؤرخ يف  01-98 من القانون العضوي 09املادة: 2

 .  2011، لسنة 43، ج.ر، ع:2011يوليو  26املؤرخ يف  13-11م مبوجب القانون العضوي املعدل واملتم
 .260، صمرجع سابقعمر بوجادي،  3
 .285، ص2008-2007، أطروحة دكتوراه، ختصص قانون العام، جامعة اجلزائر،نظام جملس الدولة يف القضاء اجلزائر  جازية صاش، 4
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وسلطة التعيني يف الوظائف العمومية اليت ميلكها هي نتيجة السلطة العمومية اليت ميارسها  1 ،2016من الدستور 
ابعتباره السلطة العليا لإلدارة، وابلتايل تعد مجيع األعمال الصادرة عن رئيس اجلمهورية ،مبا فيها القرارات الفردية 

  يف املؤرخ 03-06  األمر من16 و 15/2  للمواد املتأين القارئ إن 2قابلة الن يطعن فيها بدعوى اإللغا.،
 ية التعينيوأن صالح ابمسها سامية مسؤولية ممارسة هي الدولة يف العليا الوظيفة أن إىل يهتدي 2006 جويلية15
 اجلمهورية. رئيس يف ممللة التنفيذية للسلطة اجلمهورية دستور خوهلا فيها

 لسلطةف قطف املوظفني يقتصر على ال العليا الوظائف تلك يف التعيني أن املذكور األمر من16املادة  ويفهم من
 تقديرها، من تبقى شروطا يهمف تتوفر الذين اجلزائريني عامة املواطنني من أي املوظفني لغري فيها التعيني حق التنفيذية

كأول وآخر درجة الدولة   جملس اختصاصرائسة اجلمهورية مبلابة املعيار العضوي الذي يبين عليه  اعتباروعليه ميكن 3
 4.ابلنظر يف املنازعات اليت تكون إحدى إدارة رائسة اجلمهورية طرفا فيها

 ( الوزرات: 2
  عليه له الذي كومةاحل رئيس املرفـق، وليس تسيري عن املسئول ألنه وزارته يف األعلى اإلداري الرئيس هو فالوزير

                                                             
  :يّة يف الوظائف واملهاّم اآلتيةيعنّي رئيس اجلمهور  :92ملادة ا 1
 الوظائف واملهاّم املنصوص عليها يف الّدستور،-1
 الوظائف املدنّية والعسكريّة يف الّدولة،-2
 الّتعيينات اّليت تتّم يف جملس الوزرا.،-3
 الرئيس األول للمحكمة العليا،-4
 رئيس جملس الّدولة،-5
 كومة،األمني العاّم للح-6
 حمافظ بنك اجلزائر،-7
 القضاة،-8
 مسؤولو أجهزة األمن،-9

 . الوالة-10
ماسّيني األجانب وأوراق و ويعنّي رئيس اجلمهوريّة سفرا. اجلمهوريّة واملبعوثني فوق العادة إىل اخلارج، وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد اململّلني الّدبل

 . إهنا. مهامهم
 . اجلمهوريةيعنّي فيها رئيس  الوظائف القضائية األخرى اليت حيدد قانون عضوي أعاله،  5و 4 الفقرتني وزايدة على الوظائف املنصوص عليها يف

 .56ص ،سابق مرجععبد القادر عبو،  2
نية واالقتصادية ، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانو الوظائف واملناصب العليا من منظور قوانني الوظيفة العمومية اليت عرفتنا اجلزائرعلي بن امحد،  3

 .172، ص4، ع: 50والسياسية، اجمللد:
 .2001، 40، ج.ر، ع:نورية وتنظيمناحيدد صالحيات مصاحل رائسة اجلم، 2001/06/22املؤرخ يف: 197-01مرسوم رائسي رقم : 4
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 ني،يالتع)لكاملة ا الرائسية السلطة بعناصر يتمتع من هو بـالرئيس اإلداري املقصود وان إدارية، وليس سياسية سلطة
وتعتب هذه التصرفات  1(،وغريها وعزل نق  من التأديب حق القرارات، على حملـه، التصديق احللول التأديب،
 قابلة جيعلها ما ،اإلداري القرار خصائص هلا مشرتكة أو تنظيمية فردية أو كانت  هبا الوزير مهما يقوم اليت القانونية
 2جملس الدولة. أمام للطعن
 : اهليئات العمومية الوطنية (ب

منها   3،يقصد هبا األجهزة املكلفة مبمارسة نشاط معني تلبية الحتياجات اجملموعة الوطنية، يف خمتلف اجملاالت
وم هذه قالسلطات غري السلطة التنفيذية مل : البملان، األجهزة القضائية العليا، أو اجمللس الدستوري، حبيث ت

اهليئات أعمال ذات صبغة إدارية، كذلك منها هيئات وطنية قائمة يف إطار السلطة التنفيذية مل : اجملالس العليا 
 4(.خلإاجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، اجمللس األعلى للغة العربية........)القائمة يف خمتلف القطاعات 

 ( املنظمات املننية الوطنية:ج
هذه  العام، تنشأ القانون أشداص من ،5الوطين الطابع ذات املهنية اجلمعيات تلك هنية الوطنية فهيامل املنظمات

 قواعد ضعوو  إعداد بصالحية املهنية الوطنية املنظمات وتتمتع اجلهات، مجيع لدى ما مهنة املنظمات لتمل 
 .الدولة جملس أمام القضائي للطعن يكون حمال نأل يصلح الذي والتصرف املهنة، أخالقيات

 اإلداري ابلطابع تمتعت قرارات املهنيـة مبوجب للمنظمـة الرتشـيح وقبول بدراسة الوطنية املهنية املنظمات تتمتع كما
              6التأديبية. العقوابت وتوقيع أعضا.ها أتديب يف وكذلك النظر السلطة بتجاوز للطعن قابلة تكون وابلتايل

 ة االستئنافاثنيا: جملس الدولة اجن

  اليت اجلهة نم أعلى جهة قضائية طرف من القضائية ابلرقابة تسمح اليت الطعن طرق من طريق هو االستئناف
  أن على الدولة مبجلس املتعلق 01-98 العضوي القانون من10املادة  نصت كما  7فيه، املطعون احلكم أصدرت

                                                             
 .157ص، 2012-2011، 1فرع اإلدارة واملالية، جامعة اجلزائر  ،رسالة ماجستري الشروط الشكلية لدعوى اإللغاء يف اجلزائر،الطاهر قاسي، 1
-2012ن العام، جامعة جباية،مذكرة ماسرت، ختصص قانو  جملس الدولة بني االختصاصات القضائية واالستشارية،انرميان ابنو وردة عزوق،  2

 .05، ص2013
 .57، صسابق مرجععبد القادر عبو،  3
 .259،مرجع سابقحممد الصغري بعلي،  4
 .295، ص2016، جامعة بسكرة،05، ع:القضائية القابلة للطعن ابلنقض أمام جملس الدولة يف التشريع اجلزائر  القراراتثمام شوقي يعيش،  5
 .46ص مرجع سابق، الطاهر قاسي، 6
 .125، ص2019-2018، 1، أطروحة دكتوراه، ختصص قانون، جامعة اجلزائراالجتناد القضائ  اإلدار  سنوساوي مسية، 7
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 خالف على قانونال ينص مل ما اإلدارية احملاكم قب  من ياابتدائ الصادرة القرارات يف استئناف الدولة جملس يفص 
إن  بقوهلا اإلدارية ابحملاكم املتعلق 021-98القانون  من اللانية الفقرة 02أيضا املادة  عليه نصت ما وهو ذلك،
 الدولة. جملس أمام لالستئناف قابلة احملاكم اإلدارية أحكام
 ولةشروط قبول الطعن ابالستئناف أمام جملس الد: 

 .اإلدارية احملاكم عن صادرا حكما القرار يكون أن -
 طبيعة ذات تتصرفا عنها تصدر اإلدارية ميكن اهليئات أن حبكم إداراي وليس عمال قضائيا عمال القرار يكون أن -

 االستئناف يف امليعاد ويشرتط املصلحة، األهلية، الصفة، االستئناف اخلصومة يف لألشداص يشرتط كما  إدارية،
 2.املدنية واإلدارية اإلجرا.ات قانون من 277املادة  حسب احلكم أو القرار بتبليغ واحد ملدة شهر

ابلرجوع إىل ما جا. يف قضية املدعي ب.د إبراهيم ضد املدرسة العليا لألساتذة التعليم التقين )سابقا( اليت أصبحت 
صائيات دعي بسبب اجلمع بني وظيفتني انئب لإلححاليا جامعة األغواط، حيث اجد انه قد قامت املدرسة بفص  امل

 بوزارة املالية وأستاذ مساعد ابملدرسة العليا املعنية. 
ومنه مت رفع دعوى قضائية يلتمس من خالهلا إعادة إدماجه يف منصبه، إال أن املدرسة العليا لألساتذة التعليم ردت 

 بعريضة متمسكة ابلفص .  
يقضي برفض  23/07/1997الغرفة اإلدارية جمللس قضا. األغواط بتاريخ وعلى هذا األسا  أصدر قرار من 

 دعوى املدعي لعدم التأسيس )قرار الفص  مطابق للقوانني التنظيمية(.
والذي بدوره أصدر قراره بتاريخ 1997ديسمب  09بعد ذلك قام املدعي ابستئناف لدى جملس الدولة بتاريخ 

أنف والتصدي من جديد إببطال قرار الفص  وحفظ حق املستأنف يف ، يلغي فيه قرار املست2002نوفمب 12
 التعويض.

نالحظ من هذه القضية أن قاضي الدرجة األوىل أصدر قرار رفض دعوى لعدم التأسيس، مستندا على نصوص 
سالف الذكر، اليت أحالت على أن تطبق على  59-85من املرسوم التنفيذي رقم  122الوظيفة العمومية املادة 

منه  71بتحديد املادة  302،3-82من املرسوم 76إىل  61ملوظفني األحكام التشريعية والتنظيمية من املواد ا
                                                             

 .مرجع سابق، 02-98قانون العضوي  02املادة  1
 .110-107، ص ص2009، رسالة املاجستري، جامعة تيزي وزو ،جملس الدولة يف نظام القضائ  اجلزائر عالم ليا ،  2
يتعلق بكيفيات تطبيق ، 1797، ص:1982سبتمب  14، مؤرخة يف 37، ج.ر، ع:1982سبتمب  11ممضي يف  302-82رسوم رقم  3

 األحكام التشريعية اخلاصة بعالقات العمل الفردية.
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املتعلقة بتعيني درجة األخطا. من الدرجة اللاللة، اليت تدخ  ضمنها اجلمع بني وظيفتني املرتكبة من قب  املدعي 
 لية.حني مل يقدم استقالته من منصب انئب املدير يف وزارة املا

أما ابلنسبة للقرار الذي صدر من جملس الدولة أي قاضي درجة اللانية )جهة االستئناف(، استند يف إلغا.ه القرار 
قاضي بفص  املعين، على أسا  أن إدارة املدرسة العليا ألساتذة التعليم التقين قد اختذت إجرا. غري قانونية متمل  

ن  استدعا. املوظف يف املسائ  التأديبية أمام جلنة التأديب يدخ  ضم، دون أن ختطر املعين، يعتب1يف اجتماع سري
  2حقوق الدفاع، جيب على اإلدارة املستددمة التأكد من االستدعا. القانوين قب  اختاذ العقوبة التأديبية. 

  وميةلعما الوظيفة منازعات جمال يف اإلدارية القضائية اجلنات أمام املتبعة اإلجراءات: الثاين املطلب
 وإفساح قهم،حقو  حلماية القضا. إىل قب  اللجو. اإلدارة ملراجعة لألفراد الفرصة إاتحة إىل اإلداري التظلم يهدف
 من حق يف وعةمشر  غري أو جائرة تكون قد قرارات من أصدرته فيما النظر وتعيد نفسها تراجع لكي لإلدارة اجملال

 طالبني ضررا، هبم أحلق أنه أو حقهم يف مشروع غري اعتب رقرا من شكوى تقدمي طريق عن وذلك ضدهم، أصدرته
 إبلغائه، ذلك،ل والواقعية القانونية األسباب توفرت مىت بشأنه إجرا. اختاذ األعلى رئيسه من أو القرار أصدر ممن

 .سحبه أو تعديله
 هبا قامت يتال ألعمالا ضد الشأن صاحب يرفعه تظلم أو شكوى على بنا. إدارية، رقابة حتريك يتم أن ميكن كما

 عن لتمييزها يةاإلدار  الطعون أو ابلتظلمات الشكاوى هذه وتسمى حبقوقه، ضرار أحلقت واليت وتصرفاهتا اإلدارة
 اللاين الفرع ويف ةالقضائي الدعوى رفعل السابقة اإلجرا.ات: األول الفرع يف نتناول القضائية سوف والطعون الدعاوي
 الدعاوي رفع إجرا.ات

  دعوى القضائيةرفع ل األول: اإلجراءات السابقة الفرع
غا.ه، ويعتب التظلم املطلوب إل يشرتط الفقه لصحة دعوى اإللغا.، أن تكون مسبوقة بتظلم إداري ضد القرار التأدييب

ي للقضا. حلماية حقه ومصاحله، ويفسح اجملال لإلدارة ك اإلداري مكنة قانونية خوهلا املشرع للموظف قب  اللجو.
م قرارات، وعليه فقد عرف الفقه التظلم اإلداري على أنه عبارة عن شكوى يقدمها املتظل تعيد النظر فيما أصدرته من

مبصاحلها، أضر  املادي السلطة اإلدارية املدتصة، يلتمس منها فض النزاع أو اخلالف الناتج عن العم  القانوين أو إىل
 صدارإاهلا عن طريق اكتشافها النقص والقصور اليت تشوب أعماهلا عند ة أعمبإن التظلم اإلداري يسمح لإلدارة مراق

                                                             
 .19، صمرجع سابقعبد الوهاب لعويسي،  1
 .183ص ، مرجع سابق،الوظيفة العامة يف التشريع اجلزائر عمار بوضياف،  2
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قراراهتا اإلدارية التظلمات اإلدارية تسمح لإلدارة ابكتشاف أوجه اخلل  والقصور التنظيم اإلداري وإجرا.ات إصدار 
 .ة العيوب اليت تقع فيهاعاجلوابلتايل ميكن القول أبنه عن التظلمات اليت ترد إىل اإلدارة تتاح هلا الفرصة مل ،القرارات

كما أن التظلم اإلداري يعتب وسيلة حلسم املنازعة اإلدارية يف مراحلها األوىل، وطريقة مللى لإلدارة يف معاجلة قضااي 
إلدارة اكما أن التظلم اإلداري يسمح لألفراد املتعاملني مع   ،املتعاملني معها أو موظفيها دون اللجو. إىل القضا.

 1مالية.قرارات إدارية أبسه  الطرق ودون نفقات  ابستصدار

 تعريف التظلم اإلدار  :أوال
وإعطا. تعاريف ك  حبسب وجهة  لالجتهادمل يعطي املشرع اجلزائري تعريفا للتظلم اإلداري مما فسح اجملال للفقها. 

إىل مؤسسة إدارية نشيطة اإلجراء املوجه   ذل :" بقوله من بني أهم التعاريف اجد تعريف رشيد خلويف نظره، إذ
الختصاصات إدارية وهذا التظلم يفرتض وجود نزاع قائم بني مؤسستني  وينظر يف األعمال اإلدارية وفقا

الذ  يندف إىل  غري القضائيةاإلدار  هو إجراء من اإلجراءات أبن التظلم "وهناك من يعرف أيضا ،."إداريتني
 ."2تدخل يف امليدان الفشل فاإلجراءات القضائيةحل النزاعات بدون تدخل القاض  إال يف حالة 

يتظلم فيه من قرار إدار   طلب أو شكوى يتقدم به صاحب املصلحة"كذلك هناك من يعتب التظلم اإلداري أبنه
تراجع القرار وتعيد النظر فيه وذل  إما بسحبه  مس مبرازه القانوين ويطلب من السلطات اإلدارية املختصة أن

 3 ."تطابقا مع أحكام القانون والقرارات اإلدارية صحيحه حىت جتعله أاثرأو إلغائه أو ت
اإلدارة اليت تتوىل الدراسة  أن التظلم اإلدار  ذو طابع إدار  حمض يوجه إىل"أما الدكتور مسعود شيهوب يرى 

شكوى مناقشة حضورية وهو عبارة عن نوع من ال وغالبا ما تكون هذه الدراسة دون إجراءات حمددة وبدون
 4"أو االحتجاج ضد تصرف اإلدارة

املوظف العمومي ذو مصلحة  من خالل التعريفات السابقة يقصد ابلتظلم اإلداري يف القرارات التأديبية، أن يقدم
طلبا إىل جهة الطعن اإلدارية املدتصة يطلب منها  والذي صدر يف حقه قرار أتدييب بتوقيع عقوبة أتديبية عليه

قب  اإلدارة مبا هلا من سلطة يف ذلك، والذي قد أضر مبصلحته أو مس  التأدييب الصادر مناإلنصاف من القرار 
                                                             

 .182ص مرجع سابق، حسني فرجية،  -1 
 .84، ص1983، اجلزائر، سنة ،د.م.ج، ترمجة فائز أاجق وخالد بيوض، املنازعات اإلداريةحميو أمحد،  -2 
 .30، ص1982، اجلزائر، سنة ،د.م.ج، املنازعات اإلداريةعوابدي عمار،  -3 
 .314 مرجع سابق، ص، 2، ج.، املبادئ العامة للمنازعات اإلداريةمسعود شيهوب -4 
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عنصرا  على أن تعيد النظر فيه فتعدله أو تلبته أو تلغيه أو تستبدله فتزيده أو تنقصه، وهلذا فإنه يعتب مبركزه القانوين
شروط وللتظلم اإلداري  ،القاضي بدون تدخ  غري القضائية الذي يهدف إىل ح  النزاعاتمن اإلجرا.ات اإلدارية 

 :جيب توفرها لرفعه تتمل  يف
 .التظلم اإلداري ضد ك  القرارات القانونية واإلدارية يرفع-1
أن يرفع شدص تظلم  ال بد أن تتوفر لدى املتظلم صفة أو مصلحة املقررة له قانوان حبيث من غري املعقول -2

 .ليس له صفة ومصلحة
 .التملي  مبحام أو وكي  عنه لرفع تظلمه ميكن للمتظلم-3
املدتصة وهذا ما ذهبت إليه الغرفة  جيب أن يرفع التظلم أمام اجلهة اإلدارية اليت أصدرت القرار أي أمام اجلهة-4

 قراراهتا.اإلدارية ابحملكمة العليا يف العديد من 
 من قانون 830املادة  نصت عليهاآلجال املدصصة لرفع التظلم وهي أربعة أشهر وهذا ما  احرتام جيب-5

املع ي ابلقرار اإلدار ، تقدمي تظلم إىل اجلنة  جيوز للشخص" على أنه 09-08اإلجرا.ات املدنية واإلدارية رقم 
" ، أعاله829عليه يف املادة  اإلدارية مصدرة القرار يف األجل املنصوص يعد سكوت اجلنة اإلدارية املتظلم  .. 

 (، مبثابة قرار ابلرفض ويبدأ هذا األجل من اتريخ تبليغ التظلم.2نرين )أمامنا عن الرد، خالل ش
(، لتقدمي طعنه القضائ ، الذ  يسر  2ويف حالة سكوت اجلنة اإلدارية، يستفيد املتظلم من أجل شنرين )

 ( املشار إليه يف الفقرة أعاله.2من اتريخ انتناء أجل الشنرين )
 ( من اتريخ تبليغ الرفض.2جل املمنوح هلا، يبدأ سراين أجل شنرين )يف حالة رد اجلنة اإلدارية خالل األ

 1.إيداع التظلم أمام اجلهة اإلدارية بك  الوسائ  املكتوبة، ويرفق مع العريضة يلبت-6

                                                             

 . .95، صمرجع سابق، 09-08ق.إ.م.إ، قانون رقم  830ا املادة  1 
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  التظلم اإلدار  أنواع اثنيا:
التظلم أمام السلطة املقدم  فقد يكون1 ،يف النظام اإلداري للدولة اإلدارية اهليئاتبتعدد  اإلداريةتتنوع التظلمات 

وهناك التظلم اإلداري حبسب األثر املرتتب عنه، وفيه تظلم  إليها الطعن، ويكون هناك تظلم والئي وتظلم رائسي
 2.التظلم أمام جلنة خاصة اختياري وتظلم وجويب، وقد يكون

 :والذي ينقسم إىل :التظلم أمام السلطة املقدم إلينا الطعن-1
  التظلم الوالئ-أ

ر ذاته طالبا منها االقر  هو التظلم الذي يقوم به صاحب الشأن، يرفع شكوى إىل جلنة الطعن الوالئية اليت أصدرت
ا م ،حسب السلطة اليت ميلكها هذا املصدر ر إما ابلقيام بسحبه أو تعديله أو إلغائه، وذلكاأن تعيد النظر يف القر 

ملصلحة يف الصفة وا الئ  هو التظلم الذ  يرفعه صاحبالتظلم اإلدار  الو « :على أنهعمار عوابد  عرفه 
جعة فيما أصدره من اإعادة النظر واملر  نفس اجلنة أو اهليئة اإلدارية، يلتمس مننا صورة النقاش ورجاء، إىل

مشروعة وعادلة ومالئمة حلقوق  القرارات أو اإللغاء أو السحب، حىت تكون هذه ابلتعديلت االقرار 
 »3مصلحة العامةد وللااألفر  وحرايت

 الرائس  التظلم-ب
، 4ر التأدييباالقر  هو ذلك التظلم الذي يتقدم به صاحب الشأن للسلطة الرائسية اليت تعلو اجلهة اليت أصدرت

الرقابة على  أن هلا سلطة فيها، كما وذلك لضمان الشرعية اإلداريةت ار قبة األعمال والقرااطالب منها التدخ  ملر 
                          5.التظلمات املقدمة اجتاهها ، وذلك ابلنظر والفص  يف تلكرؤوسنيامل وقراراتاألعمال 

ر ارئيس مصدر القر  به أن يتقدم املوظف بشكواه إىل يقصد«  على أنهقاسم عل  سنل كما عرفه األستاذ 
 . »للقانونمطابق  مما جيعله تعديله ر أو إلغائه أواالتأدييب الذ  يتوىل بناء على سلطته الرائسية إما سحب القر 

                                                             

، 1998اجلزائري، اجلزائر، د.م.ج، 2، ج:النظرية العامة للمناعات اإلدارية يف القضاء اجلزائر  )نظرية الدعوى اإلدارية(عوابدي عمار،  -1 
 .366ص

 .248، ص2008، دار الكتاب احلديث، القاهرة ،الضماانت التأديبية يف الوظيفة العامة(قضاء التأديب )ضوابط خليفة عبد العزيز،  -2 
 .367، ص مرجع سابق ،عوابدي عمار -3 

 .476، صمرجع سابقسعيد مقدم،  - 4
 .368، صمرجع سابقعوابدي عمار،  - 5
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 :وهو نوعني :التظلم اإلدار  حبسب األثر املرتتب عنه2-
 التظلم االختيار -أ

أو ال يقوم به، فإذا قام  إن التظلم االختياري أو ما يسمى ابلتظلم اجلوازي يعطي لصاحب الشأن احلرية يف تقدميه
اللجو. إىل اإلدارة بتقدمي تظلم حنوها،  باشرة قب هبذا التظلم هنا حيق لصاحب الشأن أن يلجأ إىل القضا. م

فإذن املتظلم غري ملزم برفع 1، اليت اشرتطها املشرع دةاملويكون ملزم بتقدمي دعواه أمام القاضي اإلداري خالل 
 .دعواه مباشرة أمام القضا. اإلداري تظلم إىل جهة اإلدارة، فيستطيع رفع

  الوجويب التظلم-ب
يا إذا اعتب املشرع ذلك حبيث أن دعوى اإللغا. يف هذه احلالة ال ميكن قبوهلا دون اللجو. إىل ويعتب التظلم وجوب

و. إىل اللج التظلم اإلداري الوجويب أي ال بد من مراجعة اإلدارة قب  اللجو. إىل القضا. اإلداري، وهنا ال بد من
و. إىل شرع تطلب اللجابعتبار أن امل عوىاإلدارة قب  رفع الدعوى أمام القضا. وإال حكمت احملكمة برفض الد

 2اإلجباري.م ظلالت
مرفوعة ضد اإلدارة أمام القضا. وحتقيق  والدعاوىكمة من التظلم اإللزامي هو القصد منه تقلي  القضااي حلوا

 م علىلسر، وذلك إبهنا. املنازعات يف مراحلها األوىل إن رأت اإلدارة أن املتظايالعدالة اإلدارية للنا  عن طريق 
كما أن اهلدف من  3، مل تبت يف التظلم خالل أن يلجأ إىل القضا. اإلداري أوحق يف تظلمه، فإن رفضته اإلدارة 

إلدارة ا ثقة متبادلة بنياملنازعات اإلدارية بطريقة ودية مما يؤدي إىل إقامة عالقات  ويب هو ح  التظلم الوج
ويب أن يؤخذ على التظلم اإلداري الوج بفعالية، كما انهدا. عملها واملتعاملني معها بصورة أحسن وتقوم اإلدارة أب

 منم هبدف التضاييد مرؤوسيهوجلو. الرؤسا. إىل أت اعن قرارها اليت اختذهت م الرتاجعاإلدارة كلريا ما يؤخذ عليها عد
 4. جديد ومي  اجلهات اإلدارية إىل عدم حبث تظلمات األفراد وفتح ملفاهتم من

ما أن دارة وإال رفضت دعواه شلال، كلإل بتظلمهانون التظلم اإلجباري فاملدعي يلزم أن يتقدم وإذا تطلب الق
 ظلمه أوتشلال إذا قدم املتظلم دعواه إىل القضا. قب  انتظار النتيجة للبت يف  بولةدعوى اإللغا. تكون غري مق

                                                             

 .185، ص مرجع سابقحسني فرجية،  -1 
 .184، ص 1976النهضة العربية، القاهرة، ، دار املنازعات اإلدارية، سعاد الشرقاوي-2 
 .637، ص 1996، دار الفكر العريب، القاهرة ،-الكتاب األول -، القضاء اإلدار ، قضاء اإللغاءسليمان الطماوي-3 
 .184، ص مرجع سابقحسني فرجية،  -4 
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ت يف هذا بد من انتظار املواعيد املقررة للب ال .قدم التظلم بعد فوات اآلجال، أو قدم التظلم بعد رفع دعوى اإللغا
 1التظلم.

  ر ختياالتمييز بني التظلم اإلدار  الوجويب واال-ج
وجوبيا  ظلمتؤدي إليها ك  منهما، فاملشرع هو الذي يقرر جع  تقدمي التللنتائج اليت حيت  مكانة كبرية نظرا التمييز 

عتبار تبار التظلم وجوبيا وعليه تكون إرادة املشرع واضحة يف اوعليه تكون إرادة املشرع واضحة يف اع اختباراي أو
األص  يف ف لشأن،ا شرع صرحية إذا سكت عنه فيعد التظلم جوازاي إذا تركه لصاحبامل إرادة وتعتب ،التظلم جوازاي

 2التظلم اختياري ما مل يقرر املشرع جعله ضروراي. 
احب أمر استلنائي فاألص  فيه أن يكون جوازاي واختياراي لصواالجتهاد القضائي الفرنسي جع  التظلم الوجويب 

أن  يتمتع بصالحية واسعة لتقدمي التظلم قب  اللجو. إىل القضا. وله فالتظلمالشأن فله أن يتظلم وإن أراد ذلك 
  3يرتكه جانبا ويلجأ مباشرة إىل القاضي اإلداري إذا تبني له أن اإلدارة مصممة على قرارها اليت اختذته.

 .وميكن للمتظلم أن يقيم إىل جانب التظلم اإلداري االختياري دعوى إلغا. ضد القرار الذي يرى فيه عدم املشروعية

 الدعاو  رفع إجراءاتالفرع الثاين: 
 القواعد نم مبجموعة الدعوى يف جمال الوظيفة العمومية كغريها من الدعوى منازعات اإلدارية سري إجرا.ات تتسم

 القضائية دعوىال وترفع اإلدارية، الدعوى حق ممارسة عند هبا التقيد جيب القانونية اليت شكلياتوال واإلجرا.ات
 تقييد انوان مبجردق املطلوبة واملستندات والواثئق البياانت من جمموعة على حتتوي كتابية  عريضة اإلدارية مبوجب

 املقرر، واملستشار حلكما تعني تشكيلة خالل من القضية هتيئة عملية تبدأ وبعدما الضبط، كتابة  سج  يف العريضة
 اإلدارية. الدعوى يف القانونية املطروحة الوسائ  أسا  على التحقيق عملية جترىبعدها و 

 رفع وسري الدعوى إجراءات: أوال
 إجرا.ات رفع الدعوى: .1
 طرف من حلالةا حسب ةموقع الدعوى افتتاح عريضة مبوجب الدولة جملس أو اإلدارية احملكمة أمام الدعوى رفع يتم
 أو البلدية أو ةالوالي أو الدولة تعفي انه حيث قبوهلا، عدم طائلة حتت وذلك الدولة جملس لدى معتمد حمام أو حمام

                                                             

 .184، ص مرجع سابق، سعاد الشرقاوي -1 
 .326، ص 1985عات اجلامعية اإلسكندرية، مصر،، املطبو القضاء اإلدار ماجد راغب احللو،  -2 
 .25، صمرجع سابق، سليمان الطماوي -3 
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 بصفتها ا.االدع يف ذلك كان  سوا. مبحامي الوجويب التملي  من اإلدارية الصبغة ذات العمومية املؤسسات إحدى
 التدخ  ومذكرات الدفاع ومذكرات العرائض توقيع يتم أين التدخ ، يف أو عليها( مدعي )بصفتها الدفاع أو مدعي()

 1القانوين. اململ  طرف من أعاله إليهم املشار املعنوية األشداص أحد أو الدولة ابسم املقدمة
 الدعوى افتتاح عريضة -أ
 تكون أن تعنيي شكال مقبولة تكون فلكي الشكلية، والبياانت الشروط من جمموعة اإلدارية الدعوى عريضة تعتب
 افتتاح عريضة ازثمت الدولة، جملس أو اإلدارية احملاكم أمام وجويب ابحملامي التملي  أن حبيث حمامي، طرف من موقعة

 2يلي: فيما وردهان واإلجرا.ات البياانت من جمموعة توافر من البد تقب  وحىت الكتابة خاصية على اإلدارية الدعوى
قانون اإلجرا.ات املدنية واإلدارية  15املادة  طبقا الضرورية الشكلية البياانت من مجلة على ريضةالع تتضمن أن جيب
 أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، حتت طائلة عدم قبوهلا شكال، البياانت اآلتية جيب" : على تنص اليت
 القضائية اليت ترفع أمامنا الدعوى، اجلنة- 1
 ولقب املدع  وموطنه، اسم-2 
 ولقب وموطن املدعى عليه، فإن مل يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له، اسم-3 
 إىل تسمية وطبيعة الشخص املعنو ، ومقره االجتماع  وصفة ممثله القانوين أو االتفاق ، اإلشارة-4 
 موجزا للوقائع والطلبات والوسائل اليت تؤسس علينا الدعوى، عرضا-5 
 3"املستندات والواثئق املؤيدة للدعوى.، عند االقتضاء، إىل اإلشارة-6 
 طبقا وبةمكت تكون أن جيب اليت العريضة من ذلك ويتبني الكتابة، اإلدارية الدعوى إجرا.ات خصائص من إن

 العريضة ترد أن بجي الشرط هذا املدعي طلبات وثبات الدقة مزااي يوفر الكتابة فشرط خاصة، وبياانت معني لشك 
الدعوى إبيداع  تنعقد منه، 14يف قانون اإلجرا.ات املدنية واإلدارية حسب املادة  4يه،شك  معني متعارف عل يف

 5العريضة لدى كتابة ضبط احملكمة اإلدارية أو جملس الدولة.

                                                             
 .36، صمرجع سابقعبد احلكيم سواكر،  1
 .40، ص2017-2016، ختصص إدارة ومالية، مذكرة ماسرت، جامعة البويرة،إجراءات رفع الدعوى اإلداريةديهية غول ودوسن خدجية،  2
 .مرجع سابق.إ، من ق.إ.م15و 816املادتني  3
، جامعة 12جملة االجتهاد القضائي، ع: ،التعديالت الواردة على شروط رفع الدعوى اإلدارية يف القانون اجلزائر  ماجدة شهيناز بودوح، 4

 .319، ص2016بسكرة، سبتمب
 .305، صمرجع سابقحممد الصغري بعلي،  5
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 تقدمي املستندات -ب
 والسندات األوراق إيداع جيب " بقوهلا: املرحلة هذه على ق.إ.م.إ 09- 08 رقم القانون من 21 املادة نصت قد
 مننا رمسية نسخ أو اأبصوهل القضائية، اجلنة ضبط الدعاءاهتم، أبمانة دعما اخلصوم، إلينا يستند اليت واثئقوال
 "... لألصل مطابقة نسخ أو

 لتدعيم مةمه يروهنا مبستندات مذكراهتم أو عرائضهم تدعيم عليهم مدعى أو مدعني كانوا  سوا. للدصوم جيوز
 مفصال جردا دونيع احلالة هذه ففي الدولة، جملس أو اإلدارية احملكمة أمام عروضةامل القضية يف دفوعهم أو ادعا.اهتم

  1خصائصها. أو حجمها أو عددها بسبب ذلك دون حيول مانع يوجد مامل عنها
 جلسة أول اهل وحتدد اجلدول، وتقيد يف الدعوى ترفع األحيان من كلري  يف هكون  مهم، جد يعتب اإلجرا. هذا إن

 املشرع نأ الدعوى، وجتدر اإلشارة رافع قب  من الواثئق إحضار أج  من إال لشي. واثنان ال مرة وتؤج  القضية
 بتقدمي: للدصوم مسح اجلزائري

 األطراف. أو املصدرة وختم اجلهة توقيع واليت تتضمن األصلية النسدة املستندات: أصول –
 منها: رمسية نسدة أو –
 تقدمي املوثق من يلتمس كمن  اجلهة، نفس من وغري صادرة األصلية النسدة ب تقا اليت النسدة هي الرمسية: النسدة 
 جديد. من ختمه حتم  نسدة له فيقدم العقد عن ةيرمس نسدة له
 حاالت يف إال العمومي، املوظف مصادقة حتم  ال نسخ بتقدمي العم  وابلتايل انتهى ألص : مطابقة نسخ أو

غري أنه جيوز للقاض  قبول نسخ عادية مننا، عند  " بنصهاق.إ.م.إ  من 21 املادة لنص وفقا القاضي يقدرها
 2" .االقتضاء
 :االفتتاحية العريضة قيد إجرا.ات -ت

                                                             
 .37، صمرجع سابقعبد احلكيم سواكر،  1
 ،مداخلة يف إطار شرح أحكام قانون اإلجرا.ات املدنية واإلدارية ،شـروط رفـع الدعـوى وآجـاهلا وتقديـم املستنـدات محيدي حممد أمني، 2

https://www.staralgeria.net/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-
%D8%B1%D9%81%D8%B9- %D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-
%D9%88%D8%A2%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86 

.01:04على الساعة:  15/05/2020اتريخ االطالع :  

https://www.staralgeria.net/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A2%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86
https://www.staralgeria.net/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A2%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86
https://www.staralgeria.net/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A2%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86
https://www.staralgeria.net/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A2%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86
https://www.staralgeria.net/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A2%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86
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 ضبط كتابة  مصلحة إىل احملامي عادة يكون الذي املصلحة صاحب ق.إ.م.إ يتقدم من 821 املادة لنص طبقا
 قيد سجل" يسمى خاص سج  يف حاال وتقيد حية،االفتتا عريضته إيداع أو جملس الدولة قصد اإلدارية احملكمة

 الضبط. أمنا. رئيس إشراف حتت احملكمة ضبط أبمانة ميسك  1 ،"الدعاوى
 وألقاب أمسا. بيان عم العريضة، على الرقم وتسلمها ليوضع ورودها حسب تسلسلي رقم هلا يعطى العريضة قيد وعند

 مع ا.امس أو صباحا كانت  إذا وساعتها، جلسة أول ريخات ويتم حتديد- املنازعة أطراف- وعناوينهم األطراف
 جهات أمام امةاملق الدعاوى على املطبقة العامة القواعد وتسجيلها اإلدارية العريضة قيد على تسري أنه املالحظة
   2.العادي القضا.
 اآلجال القانونية للطعن .2
 إلجيايبا اإلداري القاضي أن دور كما  اإلدارية، ةاملنازع يف وحاسم ب  وحموري، هام فلها دور واملواعيد لآلجال أما

 3شكال. ضهارف أو الدعوى، وقبول ابلطعن القضائي، ومرورا التظلم، من بد. والقضائي، اإلداري بشقيها فيها،
 دمد املشرع أن إال ،اإلدارية ابحملاكم اخلاصة ابألحكام املتعلق الباب يف الطعن آبجال املتعلقة اإلجرا.ات لقد مت ذكر

 القانون. نفس من 907 املادة مبوجب الدولة جملس أمام اإلجرا.ات تلك سراين
 فص  إذا ماإ وأخرية، أوىل كدرجة  الفص  بصدد الدولة جملس يكون أن شرط على مقيد هنا اإلحالة تطبيق أن غري

 832 إىل 829 نم املواد عليها يف املنصوص ابآلجال املتعلقة األحكام تطبق فال استئناف كجهة  الدولة جملس
 4 أعاله.
 نمـــ تســـري أشـــهر أبربعـــة احملكمـــة اإلداريـــة أمـــام القضـــائي الطعـــن ق.إ.م.إ آجـــال مـــن 829املـــادة  حـــددت وقـــد
 إن  5لتنظيمـــي(،ا أو اجلمــــاعي لقـــرارا حالــــة فـــي)النشــــر  مـــن تـــاريخ أو الفـــردي(، للقـــرار التبليـــغ )ابلنســـبة تـــاريخ

                                                             
 .03ص مرجع سابق،من ق.إ.م.إ،  16املادة  1
 . 19، ص2012-1201ختصص القانون العام، رسالة ماجستري، جامعة وهران، إجراءات التحقيق يف املنازعة اإلدارية،فوزية زكري،  2
، 2010-2009، ختصص القانون العام، رسالة ماجستري، جامعة تلمسان،فكرة النظام العام يف اإلجراءات القضائية اإلداريةوردية العريب،  3

 .87ص
 .37، صمرجع سابقعبد احلكيم سواكر،  4
 .95، صمرجع سابق من ق.إ.م.إ، 829املادة  5

( أشهر، يسري من اتريخ التبليغ الشدصي بنسدة من القرار اإلداري الفردي، أو من اتريخ نشر 4ية أبربعة )"حيدد أج  الطعن أمام احملكمة اإلدار 
 القرار اإلداري اجلماعي أو التنظيمي."



 الثاني: مسار منازعات الوظيفة العموميةالفصل    
 
 

98 
 

 ــدعىم اإلدارة تكــون عنــدما بعبـــــارة أخــرى لـــــإلدارة، اإلداري النـــــزاع علـــــى فقـــــط تقتصـــــر 1أعـــــاله، 829  املـــــادة
 2.أشـــهر عـــةأرب زمنيــة قــدرها مبــدة مقيــدا يكــون الطعــن ميعــاد فــان عليهــا
 وقف التنفيذ القرارات اإلدارية .3

 فيها الطعن جيوز اليت لتلك ابلنسبة إال اإلدارية القرارات تنفيذ وقف يقب  ال أنه هي اجملال هذا يف العامة القاعدة
 اتفالقرار  ومنه هنائي، القرار هذا وأن يكون مادي، عم  وليس بصدد إداري قرار بصدد نكون أن أي،ابإللغا.

 ابإللغا.، الطعن حم  تكون أن يقب  ال أعلى سلطة من عليها التصديق تتطلب اليت التحضريية مراحلها يف داريةاإل
 3.تنفيذها وقف جيوز ال مثة ومن
 01-98رقم العضوي القانون من 40 املادة أحالت فقد القضائية، اجلهة هذه أمام املتبعة لإلجرا.ات وأما ابلنسبة 

 الناحية من ريتغي أي يوجد ال أنه إذ واإلدارية، املدنية اإلجرا.ات قانون يف عليها املنصوص اإلجرا.ات تطبيق إىل
واملادتني  ،837إىل833من  املواد الواردة يف اإلجرا.ات تتبع أنه مبعىن اإلدارية، احملاكم أمام هبا املعمول اإلجرا.ات

 حم  ال أبن يقرر أن الدولة جملس لرئيس جيوز وتبعا لذلك واإلدارية، املدنية اإلجرا.ات قانون من912و 911
 مع ،شهرا واحد ج أ يف التماساها لتقدمي النيابة إىل التنفيذ مباشرة وقف طلب موضوع ملف فريس  للتحقيق،

 4حالة االستعجال. يف املهلة هذه ختفيض جواز
 من جمموعة كر،الذ  سالف 2008 فيفري 25 يف املؤرخ 09-08 رقم القانون من 834و 833 املواد حددت
 النحو على جيازإب نذكرها اإلداري، القضا. هيئات أمام التنفيذ وقف طلب قبول يتم حىت توافرها ينبغي الشروط
 اآليت:
 تقدم يثحب التنفيذ، بوقف املعين الطرف طلب على بنا. يكون اإلداري القرار تنفيذ إيقاف طلب أن -1
 يف النظر مبناسبة ذالتنفي إيقاف طلب إاثرة يتم أال ذلك معىن مستقلة، بدعوى التنفيذ وقف إىل الرامية الطلبات
 .األصلية( )الدعوى املوضوع دعوى

                                                             
 .103، ص، مرجع سابقمن ق.إ.م.إ 907املادة  1

 أعاله." 832إىل  829عليها يف املواد من  "عندما يفص  جملس الدولة كدرجة أوىل وأخرية، تطبق األحكام املتعلقة ابآلجال املنصوص
-2014، ختصص قانون اإلدارة العامة، رسالة ماجستري، جامعة أم البواقي، يف املادة اإلدارية أمام احملاام اإلداريةاخلصومة حفيظة سابق،  2

 .47، ص2015
 .694، ص1988،، منشاة املعارف، مصرالقضاء اإلدار  قضاء اإللغاءعبد الغين بسيوين عبد هللا،  3
، 2017-2016، ختصص اجلماعات احمللية، شهادة ماسرت، جامعة سعيدة،وقف تنفيذ القرارات اإلدارية يف القانون اجلزائر  حاج بن قدور، 4

 .35ص
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 حالة يف وأ املوضوع يف مرفوعة دعوى مع متزامنا يكن مل ما اإلداري القرار تنفيذ إيقاف طلب يقب  ال  -2
 فيفري 25 يف املؤرخ 09-08 رقم نونالقا من 830 للمادة وفقا القرار مصدرة اإلدارية اجلهة إىل مقدم إداري تظلم

 قيد إما احلالة سبح يلبت مبا التنفيذ إيقاف طلب املتضمنة دعواه عريضة يرفق إن املدعي على جيب إذ، 2008
 وعاملوض دعوى تكون وقد هذا ،القرار مصدرة اإلدارية اجلهة أمام إداري تظلم إيداع أو املوضوع جهة أمام دعوى
 منتني.متزا التنفيذ وقف ودعوى
 مل  يف الطلب نال فعال، تنفيذه مت قد قضائية بدعوى تنفيذه وقف املطلوب اإلداري القرار يكون ال أن -3
  1اجلدوى. عدمي يصبح احلالة هذه

 الدعوى يف والفصل التحقيق إجراءات: اثنيا
 يف التحقيق مرحلة يف ساواملتمللة أسا األخرية، هذه ثمر هبا اليت املراح  أهم من الدعوى، يف السري مرحلة وتعتب

 اإلجرا.ات حتكم اليت األساسية املبادئ فمن ،يف ذلك عليها االعتماد ميكن اليت القانونية الوسائ  وحتديد الدعوى،
 يف التحقيق ةمبرحل املرور بعد إال القضا.، أمام معروضة قضية يف النطق ابحلكم ميكن ال أنه اإلدارية الدعوى يف

 الدعوى.
 التحقيق:  .1

 املادة غاية إىل 838 من املواد نص يف القضائي التحقيق ملرحلة كبري  قانوين اهتمام اجلزائري املشرع أحاط دولق
 املقصودة ايةالغ لبلوغ كفالة  احرتامها يف واخلطوات اإلجرا.ات من جمموعة املرحلة هذه تضمنلت ق.إ.م.إ، من 873
 2املرحلة. هذه من

 يف واملتمللة واإلدارية املدنية اإلجرا.ات قانون من 857 إىل 838 من املواد تضمنتها اليت املسائ  مجيع لقد ذكرت
 اختتام واإلعذار، سويةالت التحقيق، من اإلعفا. املقرر، دور والواثئق، واملذكرات العرائض تبليغ اآلتية: اخلمسة النقاط
 .فيه السري وإعادة التحقيق

 والواثئق: واملذكرات العرائض تبليغ -أ
 إىل تبليغها يتم يتوال ،هبا املرفقة والواثئق املذكرات() أنواعها جبميع واملذكرات العرائض تبليغ لياتعم مجيع إن

 استكمال ىويسهر عل املقرر القاضي إشراف حتت تكون املرحلة هذه إجرا.ات فك  الضبط، أمانة مبعرفة األطراف

                                                             
 .39، صمرجع سابقعبد احلكيم سواكر،  1
 .09صمرجع سابق، ، فوزية زكري2
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 يف ماخطواهت إاجاح على والسهر العملية ذهه مراقبة خالل من اإلشراف هذا تجسدل ،وإجرا.اهتا أعماهلا مجيع
 ......يتم": ق.إ.م.إ بقوهلا 2/  838 املادة عليه نصت ما وهذا هلا، املضبوطة املواعيد واحرتام القانونية حدودها
 الواثئق مع الرد مذاراتو  املذارات تبليغ ويتم قضائ ، حمضر طريق عن الدعوى افتتاح لعريضة الرمس  التبليغ
 1 ".املقرر القاض  إشراف حتت الضبط أمانة طريق عن اخلصوم إىل امب املرفقة
 املقرر: دور -ب
 ذلك على وأكدت غرف شك  يف تنظم اإلدارية احملاكم أن على تنص 02-98 رقم قانون من04 املادة أن رغم
 أن إال ،02 -98 رقم القانون أحكام لتطبيق لكيفيات احملدد 356 -98 رقم التنفيذي املرسوم من 05 املادة
 الدعوى افتتاح ريضةع قيد مبجرد الدعوى يف الفص  إليها يؤول اليت التشكيلة يعني الذي هو اإلدارية احملكمة رئيس
 رئيس يتوىل حيث القضائية للمجالس ابلنسبة اجلديد القانون من 543 املادة يف مقرر هو ملا خالفا الضبط، أبمانة
تتمتع تشكيلة احلكم، وخاصة القاضي املقرر، ابعتباره أمينا على  2،الغرف على امللفات توزيع القضائي اجمللس

الدعوى اإلدارية، ابللجو. إىل كافة اإلجرا.ات والوسائ  القانونية اليت من شاهنا إظهار حقيقة النزاع وتكوين قناعة 
دد بنا. على الذي حي يقوم رئيس تشكيلة احلكم بدوره، بتعيني القاضي املقرر3لديه، ومن ذلك اللجو. إىل التحقيق،

 4الظروف القضية.
 اإلعفا. من التحقيق: -ت
 ويقضي داريةاإل املنازعة إجرا.ات يف عيب إىل يؤدي احرتامه وعدم وجويب، إجرا. اإلداري القضا. أمام التحقيق يعد

 صفة هو لكذ وسبب ،العام ابلنظام متعلقا إجباراي إجرا. يعد التحقيق فإن احلالة، هذه عدا فيما ذن،إ ببطالهنا،
 قيامه أثنا. األشداصو  اإلدارة التوازن بني حتقيق إعادة يف يتمل  القاضي فدور مث ومن ،متساويني غري النزاع طريف
 سلطة يللقاض القانون منح ذلك ولك ، الدولة جملس أمام أو اإلدارية احملكمة أمام سوا. الدلي  عن البحث بعملية
 5احلقيقة. إىل الوصول حنو سعيا روراييراه ض إجرا. بك  يقوم جتعله حتقيقية

                                                             
 .44صمرجع سابق، ، فوزية زكري 1
 .448، صمرجع سابق، عبد الرمحان برابرة 2
 .317، صمرجع سابقحممد الصغري بعلي،  3
 .97ص مرجع سابق،من ق.إ.م.إ،  844املادة  4
 .42، ص2005، دار هومة، اجلزائر،مبادئ اإلثبات يف املنازعات اإلداريةحلسن بن الشيخ آث ملواي،  5
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 املادة نص حبكمو  التحقيق إجرا.ات من اإلعفا. إمكانية يف هنا االستلنا. ويقع استلنا. مبدأ فلك  اثبت هو وكما
 له يتبني عندما القضية يف للتحقيق وجه أبال يقرر أن اإلدارية احملكمة لرئيس جيوز ": بقوهلا إ.م.إ.ق من 847
 بصيغة املادة صن جا. فلقد ،...."التماساته لتقدمي الدولة حمافظ إىل امللف ويرسل مؤاد، حلنا أن العريضة من

 النزاع وعمبوض املدتصة اإلدارية احملكمة رئيس أيمر املادة هذه حبكم األخذ مت ما وإذا آمرة، غري مادة فهي اجلواز
 .إلتماساته لدولةا حمافظ تقدم بعد القضية، يف للتحقيق وجه أبال وتقريره احلكم تشكيلة أمام امللف إبحالة
 أي يلري الو  حمقق حلها أن الدعوى ملف أوراق خالل من يتضح قضية ك   يف التحقيق من اإلعفا. هذا ويتحقق
 إبجرا.ات األمر ريالضرو  غري من يكون احلالة هذه فبتحقق والبساطة، ابلوضوح تتسم القضية أن أسا  على مشاك 
 على لتهإحا بعد العام املرفق مقر داخ  يقع وظيفي سكن من موظف طرد: حالة يف ذلك عن وملال التحقيق،
 1 .العام ابملرفق عم  عالقة تربطه تعد مل ألنه التقاعد
 واإلعذار التسوية -ث
 التصحيح أو لتداركل قابلة العيوب هذه وتكون قبوهلا عدم عنه يرتتب أن ميكن بعيب مشوية العريضة تكون عندما
 األربعة مهلة مضي بعد أي- واإلدارية املدنية اإلجرا.ات قانون من 829 املادة يف عليه املنصوص األج  فوات بعد
 من لقائيالت القبول عدم وإاثرة الطلبات هذه ترفض أن اإلدارية للمحكمة جيوز ال- للطعن املقررة أشهر (04)

 أدانه، املبينة 851 إىل 848 املواد خالل من املشرع أراد 2تصحيحها، إىل املعنيني اخلصوم دعوى بعد إال نفسها
 تية:اآل التسهيالت عب ذلك ونالحظ قانوين، إطار يف موقفه عن للدفاع الفرص من تعثم العارض منح
 ،التصحيح ألمر لالستجابة االستعجال، حالة يوما ابستلنا.( 15) عشر مخسة عن يق  ال أجد العارض منح -

 احملدد. ج األ انقضا. بعد الطلبات رفض ميكن هبذا اإلجرا.، القيام عدم حالة يف أنه األمر هذا يتضمن أن على
 أن حظات،مال أو مذكرة لتقدمي له املمنوح اخلصوم األج  أحد حترتم ال عندما احلكم، تشكيلة لرئيس جبوز - 

 ابالستالم. اإلشعار مع مضمنة برسالة له إعذار يوجه
 3الفجائي. أو احلادث القاهرة لقوةا حالة يف وأخري جديد أج  منح جيوز -
 

                                                             
 .58صمرجع سابق، ، فوزية زكري 1
  .41، صمرجع سابقعبد احلكيم سواكر، 2
 .450ص مرجع سابق، عبد الرمحان برابرة، 3
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 فيه السري وإعادة التحقيق اختتام -ج
 القضية حتضري على والعم  قانوان مبا املكلفني األعمال مجيع الدولة( حمافظ- املقرر )القاضي التحقيق جلان إثمام بعد

 إجرا.ات من ملرجوةا األوىل ةالقانوني الغاية أن ذلك فيها للفص  مهيأة املرحلة هذه يف الدعوى تصبح ملفها، وإعداد
 1املوضوع. قاضي مساعدة مع يتماشى بشك  موضوعها يف للفص  الدعوى هيئة هي التحقيق

 مهيأة يةالقض تكون أن ومعناه ابنتهانه مقيد التحقيق إن اختتام 854إىل  852وعلى حسب ما جا. يف املواد من 
 احلالة: هذه يف للفص ،

 اخلصوم مجيع إىل غيبل طعن، ألي قاب  غري أمر التحقيق مبوجب اختتام اتريخ كماحل تشكيلة رئيس حتدد أن إما -
 اتريخ قب  يوما( 15) عشر مخسة عن يق  ال أج  يف أخرى، وسيلة أبية أو ابالستالم إشعار مع مضمنة برسالة

 األمر. يف االختتام احملدد
 ابختتام مراأل احلكم تشكيلة رئيس يصدر مل إذا احملددة، اتريخ اجللسة قب  أايم( 3) ثالثة منتهيا التحقيق يعتب أو -

 2كان.  سبب ألي التحقيق
 قاب  وغري مسبب غري أمر مبوجب التحقيق يف السري إعادة يقرر أن الضرورة ويف حالة احلكم تشكيلة لرئيس جيوز
 ال أج  يف أخرى وسيلة أبية أو ابالستالم إشعار مع مضمنة برسالة اخلصوم مجيع إىل األمر هذا يبلغ ،طعن ألي
 التحقيق يف السري إعادة تتم أن ميكن كما  4األمر، يف احملدد االختتام اتريخ قب   3 يوما( 15) عشر مخسة عن يق 
  5ية.تكميلي وذلك حينما يتبني للمحكمة ابن ملف التحقيق ال يكفي للفص  يف القض بتحقيق أيمر حكم على بنا.

 الفص  يف القضية  .2
 ابعتبار لقضائية،ا اخلصومة ثمر هبا مرح  أهم تعتب اإلداري القضا. أمام املعروضة الدعوى يف الفص  ةمرحل كانت  إذا
 توافرها بجي والضوابط الشروط من جمموعة حدد املشرع فقد لذلك، ونظرا فإنه عليها، متوقف اخلصوم مصري أن
 اإلجرائي. العم  هذا يف
 

                                                             
 .59صمرجع سابق، ، فوزية زكري 1
 .452، صمرجع سابقعبد الرمحان برابرة،  2
 .98ص مرجع سابق،من ق.إ.م.إ،  852املادة  3
 .42، صمرجع سابقعبد احلكيم سواكر،  4
 .454ص مرجع سابق، عبد الرمحان برابرة، 5
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 اجلدولة -أ
ضائي حلة التحقيق يف القضية لتدخ  مرحلة احملاكمة للفص  فيها لتدتتم حبكم قيقصد ابجلدولة ذلك اخلروج من مر 

 القضية يف جدولة إجرا.ات حددت قد 875و 874املواد  أن اجد ق.إ.م.إ إىل ابلرجوع 1أو قرار حبسب احلال،
 احملكمة مامأ ك  جلسة  جدول حيدد احلكم تشكيلة رئيس فإن ذلك، إىل فاستنادا ،سريها نظام وبينت اجللسة،
 ينادى الذي اجللسة اتريخ قب  األق  على أايم 10 عشرة الضبط، أمانة طرف من اخلصوم مجيع خيطر 2اإلدارية،

 3احلكم، تشكيلة رئيس من أبمر( 20) يومني إىل األج  هذا تقليص االستعجال، القضية، وميكن يف حالة على فيه
 4اإلخطار. وسيلة املشرع ددحي ومل

 سري اجللسة -ب
وختضع  5رار ما هو سائد ابلنسبة للقضا. العادي، فإن األص  يف جلسات اهليئات القضائية تكون عالنية،على غ

وتتم هذه اإلجرا.ات على النحو  6يف انعقادها وتدخالت األطراف فيها، وإدارهتا وضبطها إىل قواعد أساسية،
 7االيت:
 القضية. حول املعد التقرير بتالوة املقرر القاضي يقوم -
 أن إال ذلك يف بوارغ إن الكتابية، لطلباهتم الشفوية تدعيما مالحظاهتم بتقدمي للدصوم ذلك بعد نيؤذ  -

 كتابية.  مبذكرة مل تؤكد ما ابجللسة شفواي املقدمة األوجه على ابلرد ملزمة غري احملكمة
 املدعي. بعد اجللسة أثنا. عليه الكلمة املدعى يتناول شفوية، مالحظات تقدمي حال يف  -
 لتقدمي توضيحات. دعوهتم أو املعنية اإلدارة أعوان إىل ستماعاال -
  اعه.مس يف اخلصوم أحد يرغب حاضر ك  شدص  من توضيحات يطلب أن جيوز وبصفة استلنائية، -
 8.طلباته الدولة حمافظ يقدم -

                                                             
 .25صمرجع سابق، ، فوزية زكري 1
 .139، صمرجع سابق ،ردية العريبو  2
 .100ص مرجع سابق،من ق.إ.م.إ،  876املادة  3
 .456، صمرجع سابقعبد الرمحان برابرة،  4
 . 02ص مرجع سابق،من ق.إ.م.إ،  07املادة 5
 .341، صمرجع سابقحممد الصغري بعلي،  6
 .101ص مرجع سابق،من ق.إ.م.إ،  887إىل 884انظر إىل املواد من  7
 .457، صمرجع سابقلرمحان برابرة، عبد ا 8
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 األحكام -ت
 إصدار األحكام: 1-ت
 مسودة دعىت ورقة على ويدون حصــ  فيها مــا ذكــر خالهلــا ميــت التــي املداولــة رحــم مــن يلــد القضــائي احلكــم هــذا

يتم إصدار احلكم يف القضية بعد إجرا. املداولة اليت يقصد هبا املناقشة اليت تتم بني أعضا. احملكمة، وطبقا 1احلكم،
 النزاع يف الفاص  احلكم يصدر 2من نفس القانون جيب أن تكون سرية، وحبضور  ك  قضاة وجويب، 269للمادة 
 التاريخ هبذا احلالة ذهه يف اخلصوم ويبلغ الحق اتريخ يف أو احلال يف ابحلكم النطق ويتم األصوات وأبغلبية علنيا
 املداولة ثمديد وزجي ال كما  ، املوالية للجلسة ابحلكم النطق اتريخ حيدد أن جيب التأجي  حالة ويف ، اجللسة خالل
 النطق ويقتصر ا،هذ متتاليتني جلستني التمديد حالة تتجاوز يف ال أن لىع ذلك امللحة الضرورة اقتضت اذا إال

 ليكون القضية، يف تداولوا الذين التشكيلة قضاة وحبضور الرئيس طرف من اجللسة يف منطوقة تالوة على ابحلكم
 3.به النطق اتريخ هو احلكم اتريخ
 بياانت القرار 2-ت

 شأنه اإلداري، القضائي القرار فان4 واإلدارية، املدنية اإلجرا.ات ونقان من  276،277 ،275: املواد إىل استناد
 ب: تتعلق البياانت، من جمموعة على يشتم  أن جيب املدين، القضائي القرار شأن
 الدميقراطية زائريةاجل اجلمنورية" وتتصدرها صيغة احلكم يتصدر األول العنصر الديباجة الديباجة: تعتب – أوال 

 هذه وضع انمك حيدد مل اجلزائري املشرع أن ونالحظ البطالن طائلة حتت ،"اجلزائر  الشعب مابس الشعبية،
 5أوله. يف القضائي للحكم متصدرة الكتابة تكون أن يقتضي املنطق ولكن العبارة،
 الذين القضاة من:  ك  وأمسا. املدتصة(، )الغرفة الدولة جملس أو اإلدارية احملكمة أصدرته: اليت القضائية اجلهة- اثنيا

 .الضبط وكاتب الدولة، حمافظة وممل  املقرر، املستشار ومنهم إصداره يف شاركوا

                                                             
 .80صمرجع سابق، حفيظة سابق،  1
 .250، ص2008نبي  صقر، الوسيط يف شرح قانون اإلجرا.ات املدنية واإلدارية، دار اهلدى، اجلزائر، 2
 .43، صمرجع سابقعبد احلكيم سواكر،  3
 .101ص مرجع سابق،من ق.إ.م.إ،  888املادة  4
، شهادة املاسرت، ختصص قانون إداري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة العملية لرفع دعوى اإللغاء واحلكم فينااإلجراءات رضوان بالع،  5

 . 64، ص2016-2015عبا  لغرور، خنشلة،
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 )املدعى ريةاإلدا للجهة القانوين اململ  صفات أو الطبيعية األشداص وألقاب أمسا. ذكر اخلصومة: أطراف-اثللا
 األطراف. ممللي أو نياحملام هوية إىل يشار ومهنتهم، كما مقراهتم، أو وموطنهم عادة(، عليها
 وجمم  ليهاع املدعى وردود املدعي طلبات احلكم أو القرار يتضمن حيث )التأشريات(: والدفوع الطلبات-رابعا

 والردود. الطلبات تلك تدعم اليت األسانيد
 لقضائيةا يةئاهل بنت اليت الواقعية أو واألسانيد القانونية احلجج رمي: (LES MOTIFS) األسباب-خامسا

 1قرارها. عليها إلداريةا
 تصحيح األخطا. املادية واإلغفاالت  3-ت
 2احلكم: يشوب الذي اإلغفال أو املادي اخلطأ تصحيح جيوز
 .به املقضي الشي. قوة احلكم ذلك بعد حيازة ولو احلكم أصدرت اليت القضائية اجلهة طرف من إما -
 الحتمال يدابلتحد الدولة مبجلس املشرع يذكر ومل ،اأمامه احلكم يف يطعن اليت القضائية اجلهة طرف من أو  -

 3الطعن. يف تنظر مستقبال استئناف جهات إنشات
 تبليغ األحكام 4-ت
 استلنائية بصفةو  جيوز كما  ،قضائي حمضر طريق عن موطنهم يف اخلصوم إىل واألوامر لألحكام الرمسي التبليغ يتم

 4الضبط. أمانة طريق عن اخلصوم إىل األمر أو احلكم بتبليغ أيمر أن اإلدارية احملكمة لرئيس
 :بـــــــــــــــــــ يتميز اإلداري القضائي احلكم أو القرار تبليغ فان مث، ومن
 خالفا الدعوى افأطر  مجيع إىل"  قضائي حمضر"  طرف من رمسي تبليغ اإلداري القضائي القرار تبليغ وجوب-أوال

 السابق. للوضع
 احلالة هذه ويفالضبط، ابةكت  بواسطة الرمسي التبليغ جانب إىل ،- استلنا.- اإلداري القضائي رالقرا تبليغ جواز-اثنيا
 5مصدره. كان  مهما التبليغ أبسبقية املواعيد، حساب يف العبة، تكون

 

                                                             
 .347، صمرجع سابقحممد الصغري بعلي،  1
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 دور حمافظ الدولة 5-ت
 يف مكتواب، تقريرا دميهتقب الدراسة هذه التماساته، وتتوج تقدمي قصد القضية ملف دراسة بدوره الدولة حمافظ يتوىل
لدولة ا حمافظ يعده الذي املكتوب التقرير ويتضمن 897/1املادة  امللف اتريــخ استــالم من يسري واحد، شهر أج 
 :عن عرضا

 .الدعوى عليها قامت اليت الوقائع ـ
 .التطبيق الواجبة القانونية القواعد ـ
 .امللارة األوجه ـ
 .النزاع يف للفص  املقرتحة حللولوا مطروحة مسألة ك   حول رأيه ـ

 اجللسة خالل يقدم أن أيضا كما له، 898/1احلكم املادة  تشكيلة على املكتوب تقريره الدولة حمافظ يعرض
 2املرافعـات. غلــق ابب قب  1قضية، ك   حول الشفوية مالحظاته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .304، ص2016، جامعة بسكرة،12، جملة االجتهاد القضائي، ع:وظيفة حمافظ الدولة يف التشريع اجلزائر أم اخلري بوقرة،  1
 .102ص مرجع سابق،من ق.إ.م.إ،  899املادة  2
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 خالصة الفصل الثاين 
يفة ، لقد مت تناوله يف شك  مبحلني األول بعنوان مسار منازعات الوظليه يف هذا الفص بق التطرق إمن خالل ما س

العمومية يف املرحلة اإلدارية ، اشران فيه ألبرز تنظيمات و قوانني اليت حتكم النزاع يف داخ  اإلدارة و األجهزة اإلدارية 
 املطلب ويظهر هذا يف لقضا. وضمان عدم تعسف اإلدارة حبق موظفيها،دون اللجو. ل ،املتدخلة يف فض النزاع

املتمل  يف إنشا. جلنة املتساوية األعضا. كجهاز إداري من جهة وجهاز استشاري خمتص ابحلياة املهنية األول 
أيضا  أتششك  جملس أتديب، ون  يف  للموظف، و حىت جهاز شبه قضائي تفص   يف القضااي املطروحة أمامها

كذا إصدار ،الصادرة عن جلنة التأديب  تالقرارا أو تـ َعدل أو تبط أن أتييد ما إجلان الطعن اليت تصدر قرارهتا 
 اللاين الفرع أما و ،األول الفرع يف هتاادرج و العقوابت أنواع دارسةفيه ، أما املطلب اللاين فتم توصيات إىل اإلدارة

 . دارةإلايف مواجهة من دفاع عن نفسه له وثمكني املوظف املذنب  ةر املقر  الضماانت لتوضيح خصصناه
املبحث إىل  حمتوى محيث مت تقسي ليها يف املبحث اللاين،إمت اإلشارة اليت غف  املرحلة القضائية ن   نأكما ال ميكن 

احملاكم  احتديدا ين هبونعالعمومية  الوظيفة ابملنازعات املدتصة القضائية األجهزة األول منهيف  مطلبني، قد تناولنا
ضااي امللارة يف جمال الوظيفة الق مجيع يف الدولة جملس أمام لالستئناف قاب  حبكم تدائيااب ابلفص  اليت ختتص اإلدارية،
 الوظيفة عاتمناز  ضمنها من تدخ  اليت اإلدارية، النزاعات يف ابلنظر خمتصة كذا جملس الدولة كهيئةو ، ةالعمومي

 املشرع ، حيث خولالقضائية اإلدارية و أما املطلب اللاين ثمحور حول اإلجرا.ات املتبعة أمام اجلهات العمومية،
ة سابقة شكليات خاصو تباع إجرا.ات إب ومصاحله، حقه حلماية للقضا. اللجو. هيو أال  ،قانونية مكنة للموظف

     النهائي. هشكل و صدور احلكم يف  النزاع املطروحيف  ، إىل غاية الفص مصاحبة هلا  ىلرفع الدعوى القضائية  و أخر 
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 خامتة
ضّمن القانون األساسي العام للوظيفة املت 03-06عد دراستنا ملوضوع منازعات الوظيفة العمومية حسب األمر ب

أن القانون  نستدلص أن لإلدارة العمومية أهداف تسعى من خالهلا إىل حتقيق املنفعة العامة، حيث اجد ،العمومية
أخرى فإن املشرع وفر  ملوظف من جهة، ومن جهةقد منح هلا سلطة تقديرية واسعة يف حق ممارسة العقوبة ضد ا

ما و  ،أ الشرعية يف جمال تسليط العقوبةعن مبد جمموعة من الضماانت اليت يلجأ إليها املوظف كلما خرجت اإلدارة
من شك أنه من خالل هذا النظام، يظهر مدى إرادة املشرع يف إجياد نوع من التوازن بني مبدأ الفاعلية املقرر ملصلحة 

ملصلحة  دارة يف احلفاظ على سريورة املرفق العام ابنتظام، ومبدأ آخر ال يق  أمهية، وهو مبدأ الضمان املقرراإل
 ملقررة ملصلحةا فتقرير اجلزا.ات التأديبية تقع عليها جمموعة من القيود ،ملوظف للحفاظ على حقوقه وتدعيمهاا

 .ب عدم إغفاهلااملوظف، تتمل  يف جمموعة من الضوابط والضماانت اليت جي
قيق أهدافها ال ميكنها حت ،تبقى منازعات الوظيفة العمومية على غرار نظرياهتا من املنازعات اإلدارية األخرىذا كوه

وغاايهتا إال من خالل الطعون اليت يتقدم هبا ذوي الشأن أمام هيئات القضا. اإلداري وفقا للقواعد واإلجرا.ات 
 دنية واإلدارية.احملددة يف قوانني اإلجرا.ات امل

للسري  على ترسيخ مبدأ ازدواجية القضا. وإضفا. الضماانت الالزمةيعم  يتضح مما سبق أن املشرع اجلزائري كان 
اليت قد تعكر صفو حياة املوظف العام خاصة اهتمامه بتوضيح وتسهي  ات الوظيفة العمومية احلسن للمنازع

 وحتديد الوالية فيها. إجرا.اهتا
 العامة اإلدارة اتوتصرف وأعمال قرارات مجيع على رقابته بسط هلا املدول الوحيدة اجلهة يعتب إلداري،ا القضا. إن

 مجيع إبلغا. اإلداري القضا. يقوم أين ،املشروعية ملبدأ احرتامها مدى من التأكد يتم حىت مهامها ممارسة بصدد وهي
 اج  من وجد مناإ ذلك وك  ملوظفيها، ضررا سببت إن هاعن ابلتعويض واحلكم للقانون املدالفة اإلدارية القرارات
 اإلدارة، طرف من انتهاكها يتم أن من ،والقوانني الدستور مبوجب هلم املقررةاملوظفني العموميني  حقوق محاية ضمان
 اكمواحمل الدولة جملس من ك   أتسيس عنها انبلقت اليتالقضائية  زدواجيةتبىن اال املشرع اجلزائري وان ،السيما
فمنازعات الوظيفة العمومية حتكمها قواعد وإجرا.ات قانونية معينة ينبغي احرتامها عند مباشرة مل  هذه ، اإلدارية

اليت البد أن يكون أحد أطرافها موظفا أو عوان عموميا أو أحد األشداص الذين تتوفر فيهم أحد الشروط  املنازعات،
 .ة ختضع ألحكام القانون األساسي العام للوظيفة العموميةالقانونية للتوظيف أو مؤسسة أو إدارة عمومي

 الواردة فيها على النحو التايل: النتائج وعموما من خالل دارستنا هلذه املذكرة ميكن استدالص
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 زائري مبقتضى املشرع اجل أما عن السلطة املدتصة بتوقيع العقوبة أو اجلزا. على املوظف املدطئ فقد منح
التعيني، غري أنه ميز بني عقوابت الدرجة  صالحية احلق للهيئة املستددمة أو السلطة اليت هلاهذا  03-06األمر 

 عقوابت الدرجة اللاللة والرابعة اليت أماالتعيني وحدها دون مشاركة هيئة أخرى،  األوىل واللانية اليت تتدذها سلطة
 أخرى تشاركها يف توقيع العقوبة. هيئةجع  
  املوظف،  املتضمن قانون الوظيفة العمومية، وفر احلماية القانونية اجتاه06-03قم أن املشرع يف األمر ر

 .وهذا ال مينع من ترتب املسؤولية املدنية واجلزائية يف حالة ارتكابه للدطأ اجلسيم
   حاول املشرع تصنيف بعض العقوابت واألخطا. يف مواجهة املوظف العمومي إال أن اإلدارة ال تزال ثمار

 نأتكييف اخلطأ والعقوبة، وهذا ما يؤكده التطبيقات القضائية انهيك على  إطارن السلطة التقديرية يف هامشا م
 .03-06 ألمرااإلدارة قد تواجهها بعض الصعوابت يف تقدير بعض األخطا. الوظيفية اجلسيمة اليت مل تدرج يف 

 غاية اخلطورة  اله قد يرتتب عليه أاثر يفيعد التظلم اإلداري شرطا لقبول بعض دعاوي اإللغا.، وهلذا فان إغف
 صاحب الشأن. حقوق وضياع، القضاايالقضا. كما هائال من  وحتمي منها الدخول يف خصومة، 

 هذه  رغم احلماية الكبرية اليت يقرها مبدأ شرعية العقوبة التأديبية الذي يقوم على أسا  حصر مجيع
شقه اللاين واملتمل   فان عدم حتقق مبدأ الشرعية يف ،إبحدى منهاوابلتايل عدم جواز عقاب املوظف إال  العقوابت،

 بذلك اجملالوترك  هلا،املناسبة  يف عدم حصر اجلرائم التأديبية وابلتايل غياب الربط بني املدالفة التأديبية والعقوبة
على مبدأ الضمان املقرر  قد أثر وبشك  جلي ك  ذلك  املناسبة،مفتوحا للسلطة التقديرية لإلدارة يف اختيار العقوبة 

 لصاحل املوظف وابملقاب  تغليب مبدأ الفاعلية اإلدارية.
  يب الكايف وابلتايل فالتسب ،تسبيب القرارات الصادرة عنهابلزم اإلدارة أأصاب املشرع اجلزائري حينما

مبا جيسد  ،حد سوا.مصلحة اإلدارة واملوظف العمومي على به  ىمحت   فعاال يعتب ضماان، و لإلصدار هذه القرارات
 القانون.التوازن املطلوب يف املسائلة العادلة وتكريس سيادة 

 يف امتناع  مل تت ، واليتاملمنوحة للموظف العام فاعلية الضماانت القضائيةملارة يف مدى إشكالية  وجود
 للقضااي اإلدارية املتعلقة  خاصة بعد تزايد العدد اهلائ ضدها، الصادرة اإلدارية القضائية القرارات تنفيذ اإلدارة عن

ام املوظف ترتيب مسؤولية جزائية يف حالة إحجالسب  الوحيد للموظف هو إمكانية اللجو. إىل ويبقى ، بذات الشأن
  مكرر من قانون 138الذي يعرق  تنفيذ األحكام القضائية بعقوبة منصوص عليها يف املادة ، و املمتنع عن التنفيذ

 العقوابت. قانون املتضمن 2001وان ج26 يف املؤرخ 09/01رقم 
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ذلك على النحو و  االقرتاحات ملةجببعد أن استعرضنا ألهم نتائج البحث، فقد ارأتينا يف هذا الصدد تضمينه 
 التايل:
  وعلى مستوى مجيع اإلدارات العمومية، تكون من  ،اإلدارةإنشا. جمالس أتديبية متدصصة مستقلة عن

من الدرجة اللاللة والرابعة، واليت ال ينبغي أن  اليت تكون عقوابت ت التأديبية اجلسيمةالفص  يف املدالفا اهتصالحيا
 إسا.ة استعمال هذا احلق مبا يضر مصاحل املوظف. يوك  توقيعها لإلدارة خوفا من

 ة يداها ابلنزاهة واحليأعضاؤ  ميتاز استحداث هيئات مستقلة يف مجيع املرافق اإلدارية احمللية واملركزية، ضرورة
 .لإلدارة أو املوظف للنظر يف الطعون اإلدارية، تكون قراراهتا ملزمة سوا. ابلنسبة

  تفعي  لو يتم  أحسننرى انه من  ،03-06اجمللس األعلى للوظيفة املستحدث مبوجب األمر  ما خيصيفو
رارات قوذلك فيما خيص الطعن يف ال ،مراقبة وتوجيه أعمال اللجان الوطنية والوالئية السهر علىاملتمل  يف اختصاصه 

 تصبح هذه اللجان اتبعة للمجلس األعلى للوظيفة. التأديبية، مبعىن أن
  من الواجب إدخال يف اخلصومة املديرية العامة للوظيفة العمومية كطرف يف النزاع، وحىت كإدارة متدصصة

نفيذها، رف يف تخبة يف هذا اجملال، مع العلم أن األحكام الصادرة ملزمة هلا وهي يف معظم األحيان طمن ملا هلا 
دارة اعرتاض الغري خارج عن اخلصومة محاية املصاحل اإليف شك  مما يدفعها يف بعض األحيان إىل تقدمي عرائض 

 العمومية.
 ،القرارات واألحكام  ن بعضأل جيب أن يكون هناك تنسيق بني القضا. والقوانني اليت ختص الوظيفة العمومية

ذها، هذا فضال عن مشك  عدم انسجامها مع النصوص التنظيمية القضائية أتيت مصاغة حبيث يصعب تنفي
 .والتطبيقية، إذ جتد املديرية العامة للوظيفة العمومية وكذا اإلدارات املسرية نفسها أمام صعوبة تطبيق تلك القرارات

  ،إعداد قضاة إداريني يتوفرون على تكوين متدصص يف تشريعات الوظيفة العمومية للقانون اجلزائري
ي يف إطار وابلتايل توسيع صالحيات القاضي اإلدار  ،إلضافة إىل تفعي  وتسهي  إجرا.ات التقاضي يف الدعاوياب

ة القضا هبا قانون الوظيفة العمومية يف تكوين حيظىتنفيذ األحكام، مما يطرح السؤال حول املكانة اليت جيب أن 
 ..واإلطارات املسرية على حد سوا

  اليت جترى حول اجتهادات جملس الدولة يف جمال منازعات الوظيف العموميتعزيز الدراسات والبحوث 
 وذلك ألج  إثرا. أكب هلذا املوضوع.

  إعطا. نوع من االستقرار واالستمرارية للقوانني والتنظيمات اليت تصدر عن املشرع الوظيفي هذا من شانه
 ث طمأنينة يف وسط املوظفني.و بيأن 



 قائمة املراجع
 

 

111 
 

 املصادر واملراجعقائمة 
 قائمة املصادرال: أو 
 القانونية النصوص.1

 أ/ الدساتري:
 ، املؤرخة76، ج.ر، ع:1996ديسمب 7، املؤرخ يف 438-96، مبوجب املرسوم الرائسي 1996دستور  (1
 .1996ديسمب8يف 
 يف املؤرخة 14 ، ج.ر، ع:2016 مار  06 يف املؤرخ 01-16 رقم ، مبوجب القانون2016دستور  (2
 .2016 مار  7

 :ب/ القوانني
 وتنظيمه، الدولة جملس ابختصاصات يتعلق ،1998 مايو 30 يف املؤرخ 01-98 رقم عضوي القانون (3
 ،2011 يوليو 26 يف املؤرخ 13-11 العضوي القانون مبوجب واملتمم املعدل 1998 لسنة ،37:ع ر،.ج
 .  2011 لسنة ،43:ع ر،.ج
، لسنة 37م اإلدارية، ج. ر، ع:، يتعلق ابحملاك1998ماي 30، مؤرخ يف 02-98 القانون عضوي رقم (4

1998. 
يتعلق بتمديد العم  ابلقوانني الفرنسية إال ما تعرض  1962/ 12/ 31املؤرخ يف  157-62 رقم القانون (5

 .02منها السيادة الوطنية، ج. ر، ع:
 ،32:ع ر،.ج للعام ، العام األساسي قانون املتضمن 1978 أوت 05 يف املؤرخ 12-78 رقم القانون (6

 .1978 أوت 08 بتاريخ الصادرة
يونيو  8املؤرخ يف  66154، يعدل ويتمم األمر رقم 1990غشت  18ممضي يف  23-90القانون رقم  (7

 .1990غشت  22، مؤرخة يف 36املتضمن قانون اإلجرا.ات املدنية، ج.ر، ع: 1966سنة 
 ،21:ع ر،.ج ،2008 سنة فباير 25 املوافق 1429 عام صفر 18 يف مؤرّخ 09-08 رقم قانونال (8

 .واإلدارية املدنية اإلجرا.ات قانون يتضمن
 العام األساسي القانون ، يتضمن46، ج.ر، ع:1966 يونيو 02 يف ممضي 133-66 رقم األمر (9

 .542 ص ،1966 يونيو 08 يف العمومية، مؤرخة للوظيفة



 قائمة املراجع
 

112 
 

املدنية،  اإلجرا.ات قانون ، يتضمن47، ج.ر، ع:1966 يونيو 08 يف ممضي 154-66 رقم مراأل (10
 . 582ص ،1966 يونيو 09 يف مؤرخة
 ، يتضّمن2006 سنة يوليو 15 املوافق 1427 عام اللانية مجادى 19 يف مؤرّخ 03-06 رقم األمر (11

 .3 ص ،2006 يوليو 16 يف ، مؤرخة46 ع: العمومية، ج.ر، للوظيفة العام األساسي القانون
 التنظيمية: النصوص/ ج
، حيدد صالحيات مصاحل رائسة اجلمهورية 2001/06/22:املؤرخ يف 197-01املرسوم الرائسي رقم :  (12

 .2001، 40وتنظيمها، ج.ر، ع:
 نوفمب 15 يف مؤرخة 85: ، ج.ر،ع1998 نوفمب 14 يف ممضي 356-98 رقم تنفيذيال رسومامل (13

 سنة مايو 30 املوافق 1419 عام صفر 4 يف املؤرخ 02-98 رقم القانون أحكام تطبيق كيفيات  ،حيدد1998
 .4 ص اإلدارية، ابحملاكم تعلقوامل 1998

 يتضمن ،1966 يونيو 08 يف مؤرخة 46 ، ج.ر،ع:1966 يونيو 02 يف ممضي 143-66 رقم املرسوم (14
 . 569 ص ،وسريها وتنظيمها وأتليفها األعضا. املتساوية اللجان إختصاص

 ،1966يونيو  08، املؤرخة يف 46، ج.ر، ع:1966يونيو  02ممضي يف  152-66املرسوم رقم  (15
 يتعلق ابإلجرا. التأدييب.

، 1982سبتمب  14، مؤرخة يف 37، ج.ر، ع:1982سبتمب  11ممضي يف  302-82املرسوم رقم  (16
 ، يتعلق بكيفيات تطبيق األحكام التشريعية اخلاصة بعالقات العم  الفردية.1797ص:
حيدد اختصاص ، 1984يناير  14املوافق  1404ريع اللاين عام  11، املؤرخ يف 10-84املرسوم رقم  (17

الصادرة بتاريخ  03اللجان املتساوية األعضا. وتشكيلها وتنظيمها وعملها، ج.ر. ج. ج.د. ش، ع: 
17/01/1984. 
، حيدد كيفيات 1984يناير  14املوافق  1404ريع اللاين عام  11، املؤرخ يف 11-84املرسوم رقم  (18

الصادرة بتاريخ  03ج.د. ش، ع: تعيني ممللني عن موظفني اللجان املتساوية األعضا.، ج.ر. ج. 
17/01/1984. 



 قائمة املراجع
 

113 
 

حيدد قائمة اجملالس القضائية واختصاصها  1986أبري   29الصادر بتاريخ:  107-86املرسوم رقم:  (19
واملتضمن قانون  1966يونيو سنة  8املؤرخ يف  66154من األمر رقم  7اإلقليمي العاملة يف إطار املادة 
 .1986أبري   30رخة يف ، مؤ 18اإلجرا.ات املدنية، ج.ر، ع: 

 والتعليمات: املناشري/ د
املتضمن إنشا. وجتديد وثمديد فرتة اللجان املتساوية  1999فيفري  09املؤرخ: يف 99-67املنشور رقم  (20

 األعضا. وجلان الطعن.  
املتعلق ابللجان املتساوية األعضا. للمؤسسات  2003ماي 17: املؤرخ: يف2003-03املنشور رقم  (21

 العمومية.  واإلدارات 
، املتعلق مبراقبة القرارات اإلدارية املتعلقة إبنشا. وجتديد 2006ماي  28املؤرخ يف  18املنشور رقم  (22

 وتشكيلة اللجان املتساوية األعضا. وجلان الطعن.
 لطعن.ا وجلاناللجان املتساوية ري يست، املتعلقة بتنظيم و 26/06/1984، املؤرخة يف 20التعليمة رقم  (23

 مة املراجعقائ :اثنيا
 املؤلفات.1 
 العربية: ابللغة/ أ

إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، اإلدارة العامة للمعجمات وإحيا. الرتاث،  (24
 .1976، القاهرة ماي 1ج.
 .1989اهليئات االستشارية يف اإلدارة اجلزائرية، اجلزائر، بوضياف،محد أ (25
 .2012ارية يف اإلدارة اجلزائرية، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، أمحد بوضياف، اهليئات االستش (26
 .1994، د.م.جأمحد حميو، املنازعات اإلدارية، ترمجة فائز احنق وبيوض خالد،  (27
 .1989، د. م. ج، اجلزائر، 2أنس حممد قاسم جعفر، مذكرات يف الوظيفة العامة، ط (28
، منشورات بغدادي للطباعة والنشر 2ت املدنية واإلدارية، طبرابرة عبد الرمحان، شرح قانون اإلجرا.ا (29

 .2009والتوزيع، اجلزائر،
 .2011،حسني فرجية، شرح املنازعات اإلدارية )دراسة مقارنة(، دار اخللدونية، اجلزائر (30



 قائمة املراجع
 

114 
 

خليفة عبد العزيز، قضا. التأديب )ضوابط الضماانت التأديبية يف الوظيفة العامة(، دار الكتاب احلديث،  (31
 .2008لقاهرة ،ا

 .1995، 1مخيس السيد إمساعي ، قضا. جملس الدولة وإجرا.ات وضع الدعاوي، ط (32
 .2013، د.م.ج، 3رشيد خلويف، قانون املنازعات اإلدارية، ج. (33
، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 1سامي مجال الدين، القضا. اإلداري والرقابة على أعمال اإلدارة، ط (34

 .2003مصر،
 .1973 ،اوي، املسؤولية اإلدارية، دار املعارف، مصر سعاد الشرق (35
 .1976سعاد الشرقاوي، املنازعات اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (36
 .2018،سعاد ميمونة، املرجع املنازعات اإلدارية يف ظ  القانون اجلزائري، دار اهلومة، اجلزائر (37
 .1996، اجلزائر، د.م.جاجلزائر، سعيد بوشعري، النظام التأدييب للموظف العمومي يف  (38
 .1991، 02ج.سعيد مقدم: قطاع الوظيف العمومي تطوره وماله، مقال يف جملة اإلدارة،  (39
سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بني التطور والتحول من منظور تسيري املوارد البشرية وأخالقيات املهنة،  (40

 .2010، د.م.ج
 .1996دار الفكر العريب، القاهرة ، األول،إللغا. الكتاب سليمان الطماوي، القضا. اإلداري، قضا. ا (41
عبد العزيز عبد املنعم خليفة، ضماانت التأديب يف التحقيق اإلداري واحملاكمة التأديبية، دار الكتاب  (42

 .2003احلديث، القاهرة، 
 .1997، اجلزائر، د.م.جعبد الغين بسيوين عبد هللا، القضا. اإلداري )قضا. اإللغا.(، د.ط،  (43
 .1988عبد الغين بسيوين عبد هللا، القضا. اإلداري قضا. اإللغا.، منشاة املعارف، مصر، (44
 .72، ص2014،، دار اهلومة، اجلزائر2عبد القادر عدو، املنازعات اإلدارية، ط. (45
 .1967عبد هللا سليمان، القضا. اإلداري، دار الفكر العريب، القاهرة ، (46
 .1992.1991، منشورات جامعة دمشق، سوراي، 02، ج:عبد هللا طلبة، مبادئ القانون اإلداري (47
 .2011،عطا هللا بومحيدة، الوجيز يف القضا. اإلداري )تنظيم عم  واختصاص(، دار اهلومة، اجلزائر (48
، دار 1، ط.2000-1962عمار بوضياف، القضا. اإلداري يف اجلزائر بني نظام الوحدة واالزدواجية  (49

 الرحيانة، اجلزائر.



 قائمة املراجع
 

115 
 

 .2008لقضا. اإلداري يف اجلزائر، دار ميسور للنشر،عمار بوضياف، ا (50
 .2013 ،عمار بوضياف، املرجع يف املنازعات اإلدارية، القسم األول، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر (51
 .2019 ،عمار بوضياف، الوظيفة العامة يف التشريع اجلزائري، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر (52
نازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري )نظرية الدعوى اإلدارية(، عمار عوابدي، النظرية العامة للم (53
 .2014، ديوان املطبوعات، اجلزائر، 5، ط.2ج.
اجلزائر،  ،د.م.جعمار عوابدي، عملية الرقابة القضائية على األعمال اإلدارية العامة يف النظام اجلزائري،  (54

1983. 
 .2004 ،داري، دار هومة للنشر والتوزيع، جامعة اجلزائر عمار عوابدي، قضا. التفسري يف القانون اإل (55
 .1982، اجلزائر، سنة ،د.م.جعوابدي عمار، املنازعات اإلدارية،  (56
، 2عات اإلدارية يف القضا. اجلزائري )نظرية الدعوى اإلدارية(، ج:ز عوابدي عمار، النظرية العامة للمنا (57

 .1998اجلزائري، اجلزائر، د.م.ج
 .2019 ،ت التأديب يف جمال الوظيفة العامة، دار اهلومة، اجلزائرفاروق خلف، منازعا (58
القاضي علمان ايسني علي، إجرا.ات إقامة الدعوى اإلدارية يف دعويت اإللغا. والتعويض )دراسة حتليلية  (59

 .2011، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت لبنان، 1مقارنة(، ط.
 .2006، دار اهلومة، اجلزائر،3ئري، ط: كمال رمحاوي، أتديب املوظف يف القانون اجلزا (60
 .2005حلسن بن الشيخ آث ملواي، مبادئ اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، دار هومة، اجلزائر، (61
 .1985ماجد راغب احللو، القضا. اإلداري، املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية، مصر، (62
 .1995كندرية، مصر،ماجد راغب احللو، القضا. اإلداري، دار املطبوعات اجلامعية اإلس (63
 .2013حممد الصغري بعلي، القانون اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، (64
 .2012حممد الصغري بعلي، القصا. اإلداري دعوى اإللغا.، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، (65
 .2010زائر،لتوزيع، اجلحممد الصغري بعلي، الوجيز يف اإلجرا.ات القضائية اإلدارية، دار العلوم النشر وا (66
 .2005حممد الصغري بعلي، الوجيز يف املنازعات اإلدارية، د.ط، عنابة، دار العلوم،  (67
 .2009،حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، دار علوم للنشر والتوزيع، عنابة  (68
 .2003احلقوقية،  حممد رفعت عبد الوهاب، القضا. اإلداري، الكتاب اللاين، ط، منشورات احلليب (69



 قائمة املراجع
 

116 
 

حممد عاطف البنا، الوسيط يف القضا. اإلداري، تنظيم رقابة القضا. اإلداري للدعاوي اإلدارية، دار الفكر  (70
 العريب، مصر.

حممد خلضر بن عمران، أثر احلكم اجلزائي وإجرا. العفو على املسا.لة التأديبية يف التشريع اجلزائري، جسور  (71
 .2018للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

 .1983، اجلزائر،د.م.جحميو أمحد، املنازعات اإلدارية، ترمجة فائز أاجق وخالد بيوض،  (72
، اجلزائر د.م.ج، 5، ط.2مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية )نظرية االختصاص(، ج. (73
،2009. 

 .2003 ،، اجلزائرد.م.ج، 3، ط.1مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج. (74
 .2008بريوت ، ،املنجد يف اللغة واألعالم: طبعة املئوية األوىل، دار املشرق (75
 .2008نبي  صقر، الوسيط يف شرح قانون اإلجرا.ات املدنية واإلدارية، دار اهلدى، اجلزائر، (76
 ، دار اهلومة،3هامشي خريف، الوظيفة العمومية على ضو. التشريعات اجلزائرية وبعض التجارب األجنبية، ط. (77

 .2013اجلزائر، 
 .2007 ،اري )دراسة مقارنة(، مصروفا. سيد رجب حممد، مستقب  القانون اإلد (78
، مركز عبادي للدراسات والنشر، 1حيي قاسم علي السه ، ضماانت أتديب املوظف العام، ط (79

 .1999،صنعا.
 الفرنسية:  ابللغة املؤلفات/ ب

80) Dictionnaire Hachette ، Noms propres et noms communs interclassés ، é-، 2016. 

81) Jean Rivero ، le Droit administratif ، é- Dalloz، 1998. 

82) AMARA MOHAMED، L'administration de ressources humaines des administrations 

Publiques، é- université de Constantine، imprimerie، En-nakhla، Alger، sons date. 

 

 يةاجلامع الرساالت .2
جازية صاش، نظام جملس الدولة يف القضا. اجلزائري، أطروحة دكتوراه، ختصص قانون العام، جامعة  (83

 .2008-2007اجلزائر،
حاج بن قدور، وقف تنفيذ القرارات اإلدارية يف القانون اجلزائري، ختصص اجلماعات احمللية، شهادة ماسرت،  (84

 .2017-2016جامعة سعيدة،



 قائمة املراجع
 

117 
 

ادة اإلدارية أمام احملاكم اإلدارية، ختصص قانون اإلدارة العامة، رسالة حفيظة سابق، اخلصومة يف امل (85
 .2015-2014ماجستري، جامعة أم البواقي، 

حياة عمراوي، الضماانت املقررة للموظف العام خالل املسا.لة التأديبية يف ظ  التشريع اجلزائري، رسالة  (86
 .2012-2011ماجيسرت، ختصص قانون إداري وإدارة عامة، جامعة ابتنة،

ديهية غول ودوسن خدجية، إجرا.ات رفع الدعوى اإلدارية، ختصص إدارة ومالية، مذكرة ماسرت، جامعة  (87
 .2017-2016البويرة،
رضوان بالع، اإلجرا.ات العملية لرفع دعوى اإللغا. واحلكم فيها، شهادة املاسرت، ختصص قانون إداري،   (88

 .2016-2015غرور، خنشلة،كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبا  ل
سعاد بن عبد هللا، مبدأ التناسب اخلطأ الوظيفي مع العقوبة التأديبية، مذكرة ماسرت، جامعة تلمسان، كلية  (89

 .2016-2015،احلقوق
-2002،احلقوق ةاجلزائر، كلي ةماجستري، جامع ةسعيداي، منازعات الوظيفة العمومية، مذكر مسرية  (90

2003. 
العمومي على كفا.ة املوظفني ابإلدارات العمومية اجلزائرية، مذكرة ماجستري،  سلوى تيشات، أثر التوظيف (91

 .2010-2009ختصص التسيري املنظمات، جامعة بومردا ، 
-2018، 1سنوساوي مسية، االجتهاد القضائي اإلداري، أطروحة دكتوراه، ختصص قانون، جامعة اجلزائر (92

2019. 
، يتها يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماسرت، ختصص إداريصابرينة قنيفي، حقوق املوظف العمومي ومحا (93

 .2016-2015 ،جامعة حممد خيضر، بسكرة
الطاهر قاسي، الشروط الشكلية لدعوى اإللغا. يف اجلزائر، رسالة ماجستري، فرع اإلدارة واملالية، جامعة  (94

 .2012-2011، 1اجلزائر 
ة مقارنة بني اجلزائر وفرنسا(، مذكرة ماسرت، كليالطيب زوايد وخدجية طوشان، ازدواجية القضائية )دراسة  (95

 .2014-2013،احلقوق، جامعة جباية
عادل زايد، تسريح املوظف العمومي وضماانته، مذكرة دكتوراه، ختصص قانون عام، جامعة تيزي وزو،  (96

2016. 



 قائمة املراجع
 

118 
 

 عاشور عفاف ديديش، الطعن يف أتديب املوظف العام، مذكرة ماسرت، ختصص قانون إداري، جبامعة (97
 .2013-2012بسكرة، 

 ،عطا هللا بومحيدة، الفص  غري التأدييب يف القانون الوظيفة العامة، رسالة ماجستري، معهد احلقوق اجلزائر (98
1992. 

املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة  03-06عطيت هللا حافظ، النظام التأدييب يف ظ  األمر يف  (99
 .2016-2015 ،إداري، جامعة مسيلة العمومية، مذكرة ماسرت، كلية احلقوق، ختصص

 .2009عالم ليا ، جملس الدولة يف نظام القضائي اجلزائري، رسالة املاجستري، جامعة تيزي وزو ، (100
عمر بوجادي، اختصاص القضا. اإلداري يف اجلزائر، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة تيزي  (101
 .2011-2010وزو،
زعة اإلدارية، ختصص القانون العام، رسالة ماجستري، جامعة فوزية زكري، إجرا.ات التحقيق يف املنا (102
 . 2012-2011وهران،
 .2019كمال زروقي، اهليئات املشاركة والطعن يف نطاق الوظيفة العمومية، مذكرة ماسرت، جامعة مسيلة،  (103
، جامعة محممد األحسن، النظام القانوين للتأديب يف الوظيفة العمومية، أطروحة دكتوراه، ختصص قانون العا (104

 .2016-2015تلمسان، 
ملياين بوبكر وليد، منازعات الوظيفة العامة يف جمال التأديب، مذكرة لني  شهادة املاجستري يف إطار مدرسة  (105

 .2015الدكتوراه، جامعة اجلزائر،
 مليكة أوالج، نظام اللجان اإلدارية وتطبيقاته على اللجان املتساوية األعضا. يف الوظيف العمومي، مذكرة (106

 .2011-2010 ،1ماجستري يف القانون، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر 
انرميان ابنو وردة عزوق، جملس الدولة بني االختصاصات القضائية واالستشارية، مذكرة ماسرت، ختصص  (107

 .2013-2012قانون العام، جامعة جباية،
قانون عام، كلية  رة املاسرت، ختصصاجية شواريف ومسية شواريف، اهليك  املركزي وهيئات الوظيفة العامة، مذك (108

 .2014-2015احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاملة، اجلزائر،
احلقوق،  ةمذكرة ماسرت، جامعة البويرة، كليهاجر كرمية، تسوية منازعات الوظيفة يف التشريع اجلزائري،  (109

 .2016-2015 ،قسم قانون العام



 قائمة املراجع
 

119 
 

 ات القضائية اإلدارية، ختصص القانون العام، رسالة ماجستري،وردية العريب، فكرة النظام العام يف اإلجرا. (110
 .2010-2009جامعة تلمسان،

وفا. سعد هللا، املنازعات التأديبية للموظف العام يف اجلزائر، مذكرة املاجيسرت، كلية احلقوق، جامعة سطيف  (111
،2015. 

، 1اجلزائر  كلية احلقوق، جامعةيسرى بوعكاز، تطور نظام الوظيفة العمومية يف اجلزائر، مذكرة ماجستري،   (112
 .2016-2015 ،فرع األغواط

 املقاالت .3
أبو بكر فشيت، تسيري املنازعات اإلدارية، املوضوع التاسع، الدورة التكوينية املنظمة لفائدة اإلطارات لوزارة  (113

 .25/06/2008إىل  2008/ 04/ 05التكوين املهين والتمهني يف جمال التسيري املوارد البشرية، من 
، جامعة 12أم اخلري بوقرة، وظيفة حمافظ الدولة يف التشريع اجلزائري، جملة االجتهاد القضائي، ع: (114
 .2016بسكرة،
، 05ثمام شوقي يعيش، القرارات القضائية القابلة للطعن ابلنقض أمام جملس الدولة يف التشريع اجلزائري، ع: (115

 .2016جامعة بسكرة،
املتضمن  03-06مية يف تسيري أسلوب املشاركة واجلوار على األمر رضا مهدي، دور هيئات الوظيفة العمو  (116

، 1قانون الوظيفة العمومية، جملة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة برج بوعريريج، ع:
2016. 
 .2019،العمومية، غليزانعبد احلكيم سواكر، منازعات الوظيفة  (117
ة توزيع االختصاص بني جهات القضا. اإلداري يف منازعات الوظيفيعبد السالم ساملي وعمر شعبان، تطور  (118

 . 2019، جامعة اجللفة،04، ع:12العمومية ابجلزائر، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، اجمللد 
علي إبراهيم بن دارح، جلنة الطعن الوالئية ملوظفي اإلدارات واملؤسسات العمومية كآلية حلماية املوظفني  (119

 .2018، جامعة اجللفة ،02، ع:03والايت، )دراسات يف الوظيفة العامة(، م.ج:على مستوى ال
محد، الوظائف واملناصب العليا من منظور قوانني الوظيفة العمومية اليت عرفتها اجلزائر، اجمللة أعلي بن  (120

 .4، ع: 50اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، اجمللد:



 قائمة املراجع
 

120 
 

 ،12العامة يف ميزان القضا. جملس الدولة اجلزائري، )جملة الفقه والقانون(، ع: عمار بوضياف، منازعات  (121
2013  . 
غيتاوي عبد القادر، اإلجرا.ات التأديبية للموظف العام يف القانون اجلزائري، دفاتر السياسية والقانون،  (122
 .2018 ،ورقلة جامعة، 19/06/2018ع:

" خبصوص الطبيعة 2001/  06/ 11س الدولة املؤرخ يف حلسن بن شيخ آث ملواي، التعليق على قرار جمل (123
 .1القانونية لآلرا. جلان الطعن الوالئية يف املادة الوظيف العمومي، م.ج: دراسات القانونية، ع:

 .5لعويسي عبد الوهاب، بعض حاالت النزاع يف الوظيفة العمومية، جملة جملس الدولة )فقه القانوين(، ع: (124
تعديالت الواردة على شروط رفع الدعوى اإلدارية يف القانون اجلزائري، جملة ماجدة شهيناز بودوح، ال (125

 .2016، جامعة بسكرة، سبتمب12االجتهاد القضائي، ع:
حممد بن اعراب وسهام قريود، ثمليالت األمن القانوين يف قانون الوظيفة العمومية القرا.ة يف ضماانت  (126

سطيف، ، جامعة 01، ع:03راسات يف الوظيف العمومي(، اجمللد وحقوق املادية واملعنوية للموظف العمومي، )د
2018. 

 اإللكرتونية املواقع .4
مداخلة يف إطار شرح أحكام  ،شـروط رفـع الدعـوى وآجـاهلا وتقديـم املستنـدات محيدي،حممد أمني  (127

 ،قانون اإلجرا.ات املدنية واإلدارية
https://www.staralgeria.net/ 

 .01:04على الساعة:  15/05/2020اتريخ االطالع :
 الضماانت التأديبية للموظف العام حممد سلطان الكعيب، (128

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/public_law_theses/5/?utm_source=scholarworks.uaeu.ac.ae%2F
public_law_theses%2F5&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages  

 .11.03على الساعة:  08/05/2020اتريخ االطالع :
 ، اللجان اإلدارية متساوية األعضا.: وينمدونة الرتبية والتك (129

https://www.educafile.com/2019/11/les-commissions-administratives.html 

 .23: 24على الساعة  2020/ 03/ 12اتريخ االطالع:

https://www.staralgeria.net/
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/public_law_theses/5/?utm_source=scholarworks.uaeu.ac.ae%2Fpublic_law_theses%2F5&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/public_law_theses/5/?utm_source=scholarworks.uaeu.ac.ae%2Fpublic_law_theses%2F5&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://www.educafile.com/2019/11/les-commissions-administratives.html


 فهرس احملتويات
 

 

121 
 

 تفنرس احملتواي

 ب ---------------------------------------------- المة الشكر

 ج ------------------------------------------------- اإلهداء

 ه --------------------------------- قائمة املختصرات والكلمات املفتاحية

 و -------------------------------------------------- ملخص

 أ --------------------------------------------------- مقدمة

 12 ---------- الفصل األول: اإلطار املفاهيم  ملنازعات الوظيفة العمومية وتطورها

 13 ---------------------------- املبحث األول: مفنوم منازعات الوظيفة العمومية
 13 ------------------------------ املطلب األول: تعريف منازعات الوظيفة العمومية:

 14 --------------------------------- الفرع األول: املدلول اللغوي واالصطالحي
 14 ------------------------------------------------- أوال: لغة

 14 ---------------------------------------------- اثنيا: اصطالحا
 15 ----------------------------------------- الفرع اللاين: تعريف الفقهي

 16 --------------------------------- الفرع اللالث: معايري حتديد النزاع الوظيفي
 17 ------------------------------------------- أوال: املعيار العضوي

 18 ------------------------------------------ اثنيا: املعيار املوضوعي
 18 ------------------------------------ اثللا: معيار القانون واجب تطبيق

 20 --------------------------------- يف القانون اجلزائريرابعا: املعيار املعتمد 
 22 --------------------- خامسا: معيار صفة أطراف النزاع من األشداص القانون العام

 23 -------------------------------- املطلب اللاين: أمهية منازعات الوظيفة العمومية
 24 ----------------------------------------- الفرع األول: الرقابة اإلدارية

 24 ------------------------------------------- أوال: الرقابة التلقائية



 فهرس احملتويات
 

122 
 

 25 ------------------------------------------- رائسيةاثنيا: الرقابة ال
 25 ------------------------------------------- اثللا: الرقابة القضائية

 26 ------------------------- الفرع اللاين: احلماية القانونية للموظف من تعسف اإلدارة
 27 ----------------------------------------- أوال: حق التظلم اإلداري
 27 ---------------------------------------- اثنيا: حق اللجو. للقضا.

 28 ------------------------ املبحث الثاين: تطور منازعات الوظيفة العمومية وأنواعنا
 29 --------------------- املطلب األول: تطور منازعات الوظيفة العمومية يف التشريع اجلزائري

 29 --------------------------------- 65إىل  62الفرع األول: املرحلة االنتقالية 
 31 ------------------------------- 1965الفرع اللاين: اإلصالح القضائي لسنة 

 32 ----------------------------------- 133-66الفرع اللالث: مرحلة األمر 
 33 ------------------------ (1990-1978لة توحيد عامل الشغ  )الفرع الرابع: مرح

 35 ------------------------------- 1990الفرع اخلامس: مرحلة اإلصالح لسنة 
 36 ---------------------------------- 1996الفرع الساد : مرحلة الدستور 

 37 وتطبيق قانون اإلجرا.ات املدنية واإلدارية "املرحلة احلالية" 03- 06الفرع السابع: مرحلة صدور األمر 
 39 -------------------------------- املطلب اللاين: أنواع منازعات الوظيفة العمومية

 39 ---------------------------------------- الفرع األول: االجتاه التقليدي
 39 ------------------------------------------- القضا. اإللغا. أوال:

 Le contentieux de pleine juridiction ------------ 41اثنيا القضا. الكام : 
 42 --------------------------------- اثللا: القضا. التفسري وفحص املشروعية

 Le contentieux de la répression ---------- 43رابعا: قضا. الزجر أو العقاب   
 44 ---------------------------------------- الفرع اللاين: التقسيم احلديث

 Le contentieux objectif --------------- 44أوال: الدعاوي العينية أو املوضوعية 
 Le contentieux subjectif -------------- 44اثنيا: الدعاوي الشدصية أو الذاتية 

 46 ------------------------------------------ خالصة الفصل األول
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 48---------------------- نازعات الوظيفة العموميةالفصل الثاين: مسار امل

 48 ------------------- املبحث األول: مسار منازعات الوظيفة العمومية يف جانبنا اإلدار 
 49 -------------------  منازعات الوظيفة العموميةاملطلب األول: األجهزة اإلدارية املتدخلة يف

 49 ------------------------------ األعضا. املتساوية اإلدارية اللجان الفرع األول:
 50 ------------------------------ األعضا. املتساوية اإلدارية إنشا. اللجان أوال:

 51 ------------------------------ األعضا. املتساوية اإلدارية اثنيا: تنظيم اللجنة
 52 ------------------------- :األعضا. املتساوية اإلدارية اللجنة اختصاصات اثللا:
 53 ------------------- األعضا. املتساوية اإلدارية اللجان عن الصادرة اآلرا. طبيعة رابعا:

 54 --------------------------- األعضا. املتساوية اإلدارية اللجنة تشكيلة خامسا:
 55 ------------------------------------------ العضوية سادسا: مدة

 56 ------------------------------------------ الفرع اللاين: جلان الطعن
 57 ----------------------------------------- أوال: إنشا. جلان الطعن

 59 ----------------------------------- اثنيا: تشكيلة وتشكي  جلان الطعن
 61 ------------------------------------- اثللا: اختصاصات جلان الطعن

 63 ------------------------------------------- رابعا: آلجال الطعن
 64 ----------------------- خامسا: الطبيعة القانونية ملا يصدر عن جلان الطعن وأاثرها
 65 ---------------------- املطلب اللاين: منازعات الوظيفة العمومية حول العقوابت التأديبية

 65 ------------------------ أنواع العقوابت التأديبية والسلطة املدتصة هبا الفرع األول:
 66 ---------------------------- أوال: أنواع العقوابت التأديبية واألاثر املرتتبة عنها

 68 -------------------------- اثنيا: السلطة املدتصة ابلتأديب يف التشريع اجلزائري
 71 ------------------------ ضماانت املوظف يف مواجهة القرارات التأديبيةالفرع اللاين: 

 71 ---- قررة حلماية املوظف العام خالل مرحلة اإلحالة وامللول أمام جملس التأديبأوال: الضماانت امل
 74 ------------------ اثنيا: الضماانت املقررة حلماية املوظف العام خالل مرحلة التحقيق

اثللا: الضماانت املقررة حلماية املوظف العام خالل مرحلة األخذ ابلرأي االستشاري اإللزامي جمللس 
 74 -------------------------------------------------- التأديب
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 76 ------- رابعا: الضماانت املقررة حلماية املوظف العام خالل مرحلة إصدار القرار التأدييب وتوقيعه

 77 ------------------- املبحث الثاين: مسار منازعات الوظيفة العمومية يف جانبنا القضائ 
 77 ------------------- املطلب األول: األجهزة القضائية املدتصة يف منازعات الوظيفة العمومية

 78 ----------------------------------------- اإلدارية احملاكم: الفرع األول
 79 ----------------------------------------- أوال: االختصاص النوعي

 82 ------------------------------ اإلدارية للمحاكم اإلقليمي تصاصاالخ :اثنيا
 84 ------------------------ الفرع اللاين: جملس الدولة قاضي أول درجة وجهة استئناف

 85 ------------------------ جة:أوال: اختصاص قضائي جمللس الدولة كأول وآخر در 
 87 ---------------------------------- اثنيا: جملس الدولة كجهة االستئناف

 89 ---- وميةماملطلب اللاين: اإلجرا.ات املتبعة أمام اجلهات القضائية اإلدارية يف جمال منازعات الوظيفة الع
 89 --------------------------- الفرع األول: اإلجرا.ات السابقة لرفع دعوى القضائية

 90 --------------------------------------- أوال: تعريف التظلم اإلداري
 92 ---------------------------------------- أنواع التظلم اإلداري اثنيا:

 94 ------------------------------------- إجرا.ات رفع الدعاويالفرع اللاين: 
 94 ------------------------------------ أوال: إجرا.ات رفع وسري الدعوى

 99 ------------------------------ اثنيا: إجرا.ات التحقيق والفص  يف الدعوى

 107 ----------------------------------------- خالصة الفصل الثاين

 108 ------------------------------------------------- خامتة

 111 ---------------------------------------- قائمة املصادر واملراجع
 111 ------------------------------------------- أوال: قائمة املصادر
 113 ------------------------------------------- اثنيا: قائمة املراجع

 121 -------------------------------------------- فنرس احملتوايت
 


