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: مقدمة  
 يعتبر الموظف العام ذا أىمية كبيرة ضمن موضوعات القانون اإلداري، و مرد ذلك، أن  

الموظف العام ىو أداة الدولة لتحقيق أىدافيا، حيث أن الدولة باعتبارىا شخص معنوي عام ال 
تستطيع أن تؤدي دورىا في الجياز اإلداري، إال عن طريق شخص طبيعي يعبر عن إرادتيا أال 

.و ىو الموظف العام  

 لكن ىذا الدور الفعال لمموظف العام مرتبط ىو أيضا بحياتو الوظيفية ابتداءا من التحاقو 
بالوظيفة العمومية إلى غاية انتياء العالقة الوظيفية حيث يتجمى ذلك في إطار العالقة بين 

.الموظف و اإلدارة العامة عبر المسار الوظيفي ليذا الموظف العمومي  

 فالموظف يخضع في عالقتو بالوظيفة إلى ثالث أصناف، فمنو من يعتبر العالقة بين 
الموظف و اإلدارة عالقة تعاقدية في القانون الخاص، و ىناك من يعتبرىا عالقة تعاقدية في 
القانون العام، أما الصنف الثالث فيو من يعتبرىا عالقة الئحية تنظيمية، و لقد سار المشرع 

الجزائري عمى ىذا المنياج، حيث تظير اإلدارة امتيازات السمطة العامة، من خالل ظيور 
.إرادتيا و إمالء شروطيا في االلتحاق بالوظيفة العامة  

 لقد أصبح لموظيفة العامة نظاما خاصا بيا يحدد الحقوق و الواجبات الخاصة بالموظفين 
العامين، و أيضا فك الرابطة الوظيفية بين الموظف و اإلدارة المستخدمة و من بين أىم الحقوق 

 المتعمق بالقانون األساسي لموظيفة العام، ىو 06/03 من األمر 207التي أقرت بيا المادة 
حق إنياء الخدمة في الوظيفة العمومية، سواء عن طريق االستقالة، أو أي طريقة قانونية 

.أخرى  

 و بناءا عمى ىذا تتمثل االستقالة خطوة جديرة باالىتمام في حياة المرفق العام، تستجيب فيو 
.اإلدارة إلى رغبة أحد موظفييا الممزمين قانونا، في ترك الخدمة الوظيفية تركا نيائيا  

 و عميو نطرح اإلشكالية التالية
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اإلشكالية المطروحة: أوال  

 ما ىي سمطة الموظف العمومي في التوقف عن ممارسة النشاط الوظيفي في القانون 
 الجزائري؟ و ما ىي اآلثار المترتبة عن إنياء العالقة الوظيفية؟

أسباب اختيار الموضوع : ثانيا  

. األسباب الذاتية، و األسباب الموضوعية: يمكن التمييز بين نوعين من األسباب  

 فاألسباب الذاتية تتمثل في حرصنا الشديد لمغوص في أعماق ىذا الموضوع، لتبيين مالو و ما 
عميو من إبيام، العتباره من أىم مواضيع القانون اإلداري، و األكثر جذبا لمباحثين 

المتخصصين في القانون اإلداري، و ىو األمر الذي يجعمو في نياية المطاف موافقا 
.لتخصصي في الماستر  

أما األسباب الموضوعية، فتتمثل في المساىمة و لو بقميل من أجل إثراء المكتبة بمرجع عممي 
متواضع في ىذا المجال لتركو لألجيال القادمة، خصيصا أن موضوع الوظيفة العامة يعتريو 

شحا في المراجع و المصادر األكاديمية، و نقصد بيذا الدراسات المتعمقة بكيفيات إنياء الخدمة 
.في الوظيفة العامة، إضافة إلى قمة المراجع المحصمة عمييا في الجزائر  

أهمية الدراسة: ثالثا  

:  تتجمى أىمية دراسة ىذا الموضوع في  

  األهمية العممية -1

 تكمن في كون ىذا الحق قرره قانون الوظيفة العامة لمموظف في أي مرحمة من حياتو 
الوظيفية، حيث يستمد ىذا الحق أىميتو من أىمية الحريات العامة لألشخاص في أن يحقق ما 
يراه أنسب لو، كما تعد االستقالة وسيمة قانونية وضعيا المشرع بين يدي الموظف إلبداء إرادتو 
في فك و إنياء العالقة الوظيفية، فال تستطيع اإلدارة أن ترفض طمب االستقالة رفضا قاطعا، 

 .ألنو يتعارض و ما نصت عميو القوانين و الدساتير معظم الدول و األنظمة المعمول بيا
 

 



 ت
 

  األهمية العممية -2

 تتمثل ىذه األىمية في أن قبول االستقالة أو رفضيا من شأنيما أن يؤثرا عمى أداء الموظف 
العام سواء باإليجاب أو بالسمب، فإذا رفض قرار االستقالة من طرف اإلدارة رفضا تعسفيا، قد 

يؤدي إلى كبح روح العطاء لدى الموظف و ىذا لعدم رغبتو في البقاء في وظيفتو مما قد يؤدي 
إلى تعطيل مصالح األفراد و سير المرفق العام بانتظام و إطراد، و ىو نفس األمر إذا كان 

قبول االستقالة بناءا عمى قرار غير مشروع، قد يؤدي إلى سمب الموظف حق أن يمجأ إلى جية 
القضاء إللغاء القرار الباطل، فدراستنا إلى ىذا الموضوع جعمت المتمقي يالقي البساطة و 

السيولة و الوضوح في فيم موضوع االستقالة، و تحديد الكيفية التي تتم بيا، و في ذلك تعميم 
 .الفائدة لمقانون و لعامة األشخاص الخاصة، منيم الموظفون العامون

 أهداف الدراسة: رابعا
 .محاولة اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة و التساؤالت التي يطرحيا الموضوع -1

اإللمام بموضوع االستقالة باعتبارىا حق من حقوق الموظف العام الذي كرسيا القانون  -2
 .األساسي لموظيفة العمومية

تنوير الموظف و اإلدارة عمى حد سواء بالسمطات و الحقوق التي كفميا المشرع  -3
 .الجزائري

 منهج الدراسة: خامسا
 لموصول إلى ىذه األىداف و اإلجابة عمى اإلشكالية األساسية المطروحة بدراسة قانونية عممية 
واضحة، اتبعنا منيجا عمميا يناسب موضوع الدراسة، و ىذا بإتباع منيج الوصفي التحميمي، و 
ذلك من خالل عرض النصوص القانونية التي تضمنيا القانون األساسي لموظيفة العامة، و ما 

 توفر لدينا من قرارات قضائية في مجال الدراسة، و العمل عمى تحميميا
 صعوبات الدراسة:  سادسا

 إذا كان موضوع الدراسة يعد من أىم مواضيع القانون اإلداري، إال أن البحث تعتميو و تعترضو 
جممة من الصعوبات و المعوقات، لعل أىميا يتمثل في قمة المراجع الجزائرية المتخصصة في 

الموضوع، و التي إن وجدت تعتبر تكرار ألفكار واحدة، و ىذا باستثناء بعض الرسائل و 
 .األبحاث التي تناولت المعالجة و النتائج المتوصل إلييا

 .و مع ذلك ستتم المحاولة قدر المستطاع لإلجابة عمى التساؤالت التي يطرحيا الموضوع
 



 ث
 

 خطة الدراسة: سابعا
 اتساقا مع منيجية البحث في موضع االستقالة في القانون الجزائري، فقد تحددت خطة الدراسة 

 :لمعالجة الموضوع بتقسيمو إلى فصمين
يتعمق الفصل األول بالموظف العام، الذي تم تقسيم إلى أربعة مباحث، يخصص المبحث األول 
إلى ماىية الموظف العام،  بينما تناولنا في الثاني حقوق و واجبات الموظف العام، في المبحث 
الثالث تطرقنا إلى الوظيفة العامة و األسس التي تقوم عميو، أما في المبحث األخير أشرنا إلى 

 .التعيين في الوظيفة العامة
: في حين خصصنا الفصل الثاني لالستقالة، و ذلك من خالل تقسيم إلى أربعة مباحث أيضا
تطرقنا في األول إلى ماىية االستقالة، أم في المبحث الثاني تناولنا أركان و أنواع و شروط 

االستقالة، و تعرضنا في المبحث الثالث إلى بطالن االستقالة، و في المبحث الرابع و األخير 
 .  آثار االستقالة
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الموظف العام: الفصل األول   

 :    فيـ يخضعكفف  يمثؿ المكظؼ القسـ األكفر مف األعكاف العمكميي

 مف جية لكؿ القكاعد التي يخضع ليا ىؤالء األعكاف -  

ك مف جية أخرل لمجمكعة خاصة مف القكاعد يتميزكف بيا عف غيرىـ كيتعمؽ األمر بتمؾ - 
 التي يتضمنيا كؿ مف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية ك القكانيف األساسية الخاصة

:كفي ىذا الفصؿ سنتناكؿ مايمي   

  ماىية المكظؼ العاـ :المبحث األول

  حقكؽ ككاجبات المكظؼ العاـ:المبحث الثاني

  الكظيفة العامة ك األسس التي تقـك عمييا:المبحث الثالث

  التعييف في الكظيفة العامة:المبحث الرابع
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  ماهي المموظ اللما  : المبحث األول

 نظرا الختبلؼ الدكؿ في أنظمتيا السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية ك اإلدارية خاصة ما 
يتعمؽ منيا  بنظاـ المكائح،التي تنظـ شؤكف الكظيفة العامة ك لذلؾ اختمؼ الفقياء ، في تعريفيـ 

لفكرة المكظؼ العمكمي، كىذا االختبلؼ امتد إلى القضاء ك التشريع،فتعريؼ المكظؼ في 
القانكف اإلدارم يختمؼ مف دكلة إلى أخرل بؿ إف التعريؼ يختمؼ ذات الدكلة نفسيا ك في ذات 

 . 1القانكف مف كقت آلخر

تعريف الموظف العام: المطلب األول  

  إف الظركؼ ك العكامؿ تفرض عمينا عدـ  التسميـ بمفيـك كاحد عبر مختمؼ األزمنة زيادة 
عمى تقمب األنظمة السياسية في مختمؼ الدكؿ، كالمشرع  في بعض األحياف، قد يمجأ إلى 

تعريؼ معيف لبعض األصناؼ مف المكظفيف في الدكلة كقد يككف ىذا التعريؼ خاص بفئة مف 
، ك تجدر اإلشارة إلى أنو عقد 2المكظفيف  ك ال يمكف لنا أف نعممو عمى بقية مكظفي الدكلة

 كأشير في ىذا المؤتمر 1933 جكاف 24  إلى 19مؤتمر دكليا لمعمـك اإلدارية في فينا مف 
الدكلي الخامس لمعمـك اإلدارية مسألة ىامة حكؿ ما إذا كاف مف األحسف ك مف األفضؿ كضع 

.تعريؼ مكحد لممكظؼ بحيث يككف ىذا التعريؼ مرجعا لجميع الدكؿ  

 ك قد اقترح البعض ىؤالء المؤتمر ، بأف يطمؽ اصطبلح المكظؼ العمكمي عمى كؿ فرد تعيد 
لو كظيفة حككمية، كيككف مرتبط بأدائيا  بالحككمة، سكاء كانت ىذه الحككمة مركزية أك محمية 

ك تككف ىذه الرابطة خاضعة ألحكاـ القانكف العاـ ك يطمؽ اصطبلح العامؿ عمى كؿ فرد 
يمتحؽ ألحكاـ القانكف العاـ بكاسطة عقد إيجار، ك تككف رابطتو باإلدارة  تخضع ألحكاـ  
القانكف الخاص ، كيغمب  عمى نشاطو المجيكد اليدكم أك الصناعي ، كيطمؽ اصطبلحا 

.المستخدـ  عمى كؿ  مف  يخرج عف ىذيف الصنفيف  

                                       
45، ص 1986الجريمة التأديبية لممكظؼ العاـ في الجزائر، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر،، أحمد بكضياؼ  1  

45 المرجع ، ص نفس أحمد بوضياف، 2  
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ك في النياية لـ يتكصؿ المؤتمركف إلى إجماع متفؽ عميو كضع تعريؼ عالمي المفيـك 
المكظؼ العمكمي، ك ترككا أمر تحديد مفيـك المكظؼ مف اختصاص كؿ الدكلة عمى حدل 

.                                                                كتحدده كفؽ ظركفيا التاريخية ك االجتماعية ك االقتصادية كالسياسية
ك يبلحظ بأنو رغـ اختبلؼ الدكلة في تحديد المكظؼ العمكمي إال أنيا تشترؾ في ظاىرة تزايد 

 ك ىذه الظاىرة أصبحت ظاىرة عالمية خاصة بعد أف أصبحت الدكلة فالمكظفيف العمكميي
تتدخؿ في النشاطات التجارية ك المالية، ك حاجة الشعكب إلى إشباع الحاجات العامة المتعددة 

ك المتزايدة  بالتالي ظيرت الحاجة الممحة إلى كجكد جيكش مف المكظفيف العمكمييف في 
مختمؼ  االختصاصات ألف المجتمع في تزايد ك تنكع مستمر، كىذا منذ فجر الثكرة الصناعية 
في أكركبا ،  كانتشارىا في مختمؼ أصقاع المعمكرة، كأصبح المكاطف في العصر الراىف ، ال 
 1يمكنو االستغناء عف المكظؼ  العمكمي ، فاإلنساف المعاصر يدخؿ إلى الحياة بشيادة ميبلد

كينتقؿ إلى العالـ اآلخر بشيادة كفاة ،كىاتيف الشيادتيف يحررىما الشخص ، كىذا الشخص ىك 
 .2المكظؼ العاـ

  ما سبؽ يتضح لنا بأف سبب عدـ تكصؿ الدكؿ إلى كضع تعريؼ جامع مانع لممكظؼ العاـ  
:                                                                 يرجع إلى العكامؿ التالية  

اختبلؼ مقتضيات العمؿ بالمرافؽ العامة داخؿ الدكؿ الكاحدة ،مما يتـ كضع أنظمة تحكـ - 1 
سير العمؿ حسب ظركؼ كؿ مرفؽ عمى حدل بما يبلئـ ك ظركؼ ذلؾ المرفؽ مع ربط ذلؾ 

.3بمقتضيات تحقيؽ المصالح الذاتية لممكظفيف  

اختبلؼ الظركؼ التاريخية ك السياسية كاالجتماعية ك االقتصادية ك اإلدارية لمدكؿ    - 2  

. 4 المجتمعؼطبيعة ك خصائص القانكف اإلدارم ، كككف ىذا القانكف  مطاط بتغير ظرك- 3  

                                       
46أحمد بوضياف، المرجع السابق ، ص    1  
  2 46أحمد بوضياف، نفس المرجع ، ص 
35، ص1969، القاىرة، 1محمد حامد الجمؿ، المكظؼ العاـ فقيا ك قضاءا، دار النيضة العربية،ج  3  
35محمد حامد الجمؿ، نفس المرجع، ص    4  
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 التغيير اتغيير النظاـ السياسي لمدكلة، مف كقت آلخر خاصة في بمداف العالـ الثالث، ىذ- 4
.1يفرض عمينا عدـ كضع تعريؼ جامد لممكظؼ العاـ يبقى أبدا الدىر  

التعريف الفقهي لمموظف العمومي: الفرع األول  

 أشرت في مقدمة ىذا الفصؿ،إلى العكامؿ ك األسباب التي أدت إلى اختبلؼ تحديد مفيـك 
المكظؼ العمكمي ، ك عدـ كجكد تعريؼ جامع مانع، كلذا فإنني في ىذا الفرع سكؼ أقتصر 
عمى أىـ التعارؼ التي أكردىا الفقياء، ثـ أتعرض بعد ذلؾ إلى التعريؼ الراجح لدل أغمبية 

.الفقياء ،ثـ أتطرؽ فيما بعد إلى التعريؼ الذم أراه أرجح  

األشخاص الذيف " يرل ىذا الفقيو بأف المكظفيف العمكمييف ىـ :تعريف الفقيه بارتمي- 1
يقبمكف تعييف اإلدارة  ىـ ك كظائؼ  متحججة ك يساىمكف بطريقة مستمرة في إدارة مشركع 

"عاـ  

األشخاص الذيف " يقكؿ ىذا الفقيو بأف المكظفيف العمكمييف ىـ : تعريف الفقيه روالند-  2
".يشغمكف كظائؼ في الكادرات الدائمة المنشأة لضماف سير التنظيـ لممرافؽ العامة  

يساىـ في  )كؿ األشخاص " المكظؼ العاـ ىك: تعريف األستاذ أندري دي لوبايير-  3
ك عماؿ المرافؽ العامة التي تدبرىا الييئات العامة ك الذيف يشغمكف في كظائؼ دائمة  (إدارة

". داخمية في كادرات ىذه المرافؽ  

كؿ األشخاص الذيف يساىمكف في "المكظفيف العمكمييف ىـ : تعريف األستاذ فالين-  4
إدارة مرفؽ عاـ  مدار بالطريؽ المباشر ، كيعيف في كظيفة دائمة ، كيشغؿ درجة داخمية 

.                2"في نطاؽ كادر اإلدارة العامة  

  يبلحظ بأف ىذه التعاريؼ السابقة اختمفت في تحديد مفيـك المكظؼ العاـ ، سكاء في 
ألفاظيا أك في المصطمحات التي استعمميا ىؤالء الفقياء ، ككذا في أركاف المكظؼ 

.العمكمي   
                                       

62، ص 1979عمار عكابدم، دركس في القانكف اإلدارم، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  1  
  2  47أحمد بكضياؼ، المرجع السابؽ، ص 
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التي كردت في كؿ تعريؼ، إال أنو رغـ ىذه االختبلفات فإف الفقياء قد ذكركا في مفيكميـ 
لممكطف العاـ، العناصر األساسية لممكظؼ العاـ، كىذه العناصر التي يكاد الفقياء يجمعكف 

:عنيا  

التعييف في كظيفة دائمة: العنصر األول   

.أف تككف الكظيفة داخمية في احذ كادرات الكظيفة العامة: العنصر الثاني   

.أف تككف في خدمة المرفؽ العاـ:العنصر الثالث  

.اإلدارة المباشرة لممرفؽ العاـ مف طرؼ الدكلة أك شخص عاـ: العنصر الرابع  

.أف تصدر أداة قانكنية لمتعييف:العنصر الخامس  

أف يرض المكظؼ بالكظيفة: العنصر السادس  

 :التعريف الراجح لمموظف العام -
ىك كؿ شخص يساىـ في خدمة  مرفؽ  عاـ ، مدار بطريقة  :  "أحمد بكضياؼ. يعرفو  -

 .1"االستغبلؿ المباشر ك يشغؿ بصفة دائمة كظيفة داخمية في نطاؽ كادر اإلدارة العامة
ىذا التعريؼ الذم أكرده ىك تعريؼ يكاد يككف دقيؽ لممكظؼ العاـ كىذا التعريؼ كارد  -

لؤلستاذ 1928 كما أشار أستاذنا في كتاب تحت عنكاف القانكف اإلدارم طبعة باريس عاـ  
 . 2ركالند

 لمصكاب ك التعاريؼ الراجحة القريبة بعد دراستي لمختمؼ التعاريؼ  : التعريف األرجح  -
فإف  استكقفني  تعريؼ األستاذيف  دكيز ك دبيير، حيث عرؼ األستاذاف المكظؼ العاـ بأنو 

 مدار بطريقة  االستغبلؿ  المباشر ك يشتغؿ إدارمكؿ شخص يساىـ في خدمة مرفؽ عاـ "
بصفة دائمة كظيفة دائمة ، داخمة في نطاؽ كادر إدارم، ك يككف شغؿ ىذه الكظيفة عف طريؽ 

 .3جانبجماعي ، صادر عف السمطة  العامة ك قبكؿ  ليا مف  فردم أك
                                       

  1  48أحمد بكضياؼ، المرجع السابؽ، ص 
2   Roland, Droit administratif, 2 eme édition ,Paris France , 1928 , P 56- 57   

  3  48 ، ص المرجع نفسأحمد بكضياؼ، 
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إف ىذا  التعريؼ يعتبر التعريؼ األرجح لممكظؼ العاـ ك أفضمو عمى كؿ التعاريؼ  السابقة 
  . لممكظؼ  العاـاألساسية األركاف جمع ألنو

 التعريف التشريعي لمموظف العام في التشريع الجزائري                     :   الفرع الثاني 
نو لـ يتعرض إ مف غيره في ىذا المجاؿ ، كلذا ؼإفصاحاإف المشرع الجزائرم لـ يكف أكثر 

 سأتطرؽ فأننيلتحديد  المدلكؿ لممكظؼ العاـ ،في المكاثيؽ المتعاقبة كال في الدساتير ، كلذا 
 بعض التعابير كالمصطمحات التي استعمميا  المشرع الجزائرم في الميثاؽ ك الدستكر ك إلى

  .مختمؼ فركع القانكف ، لمتعبير عف فكرة المكظؼ العاـ ، ك الكظيفة العامة
:تحذٌذ مفهىو انمىظف انعمىمً فً انمٍثبق انىطىً : أوال   

الى المكظؼ ك أعطى لو مدلكال يغمب عميو 1964أشار ميثاؽ الجزائر الصادر في افريؿ  
 أف لمدكلة يجبإف المكظؼ أداة "..... الطابع االديكلكجي لمدكلة حيث نص في احد فقراتو 

يصير خادـ الجماىير الكادحة ك إصبلح النصكص يجب أف يصحب بإعادة تربية سياسية 
                                    .1"تجعؿ مف الدكلة صمة مع الجماىير كليس سمطة فكقو

تدير الدكلة " : عف الدكلة ك المكاطف بأف أشارنو إؼ 1976   في الميثاؽ الكطني لسنة أما
  الدكلة أعكاف االحتراـ لمقكانيف ك تنفيذىا ، كمف ىنا يتحتـ عمى أساساالشتراكية شؤكنيا عمى 

ف يقكمكا أ يككنكا في مقدمة مف يتحدل لمدفاع عف القكانيف ، كأفخاصة ممثمي السمطة ك 
ف ىذه أك كاضح ب.  االحتراـ الصاـر لحقكؽ المكاطنيف ك مصالح الدكلةإطاربكظائفيـ في 

 السمطة أك السمطة التنفيذية إلى فالمنتمي الدكلة بصفة عامة سكاء أعكافالفقرة تتحدث عف 
.2"ة القضائيأكالتشريعية   

: تحذٌذ مفهىو انمىظف انعمىمً فً انذطتىر: ثبوٍب   

ك   تحديد فكرة المكظؼ العمكميإلى لـ يتطرؽ أنو إلى الدساتير المختمفة منذ االستقبلؿ  إف
 أشار  19633فدستكر   استعممت عدة اصطبلحات  لمتعبير عف فكرة المكظؼ العمكمي،إنما

                                       
117، ص 1964 الجزائرية، ميثاؽ الجزائر، المجنة المركزية لمتكجيو، الجزائر، ةالجميكرم  1  
79، ص 1976، المعيد التربكم، 1976الجميكرية الجزائرية، الميثاؽ الكطني لعاـ   2  
54، 20، المادتيف 1963سبتمبر 08الدستكر الجزائرم، الصادر في   3  
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 ك الحؽ اإلضراب حؽ كؿ عامؿ في إلى أشار اصطبلح  العامؿ عندما  إلى20في المادة 
 رئيس الجميكرية يعيف المكظفيف في جميع "أف  نصت عمى فإنيامنو  54 المادة أماالنقابي ، 

: نو استعمؿ عدة اصطبلحات ك منيا إؼ  19761 دستكر أما، ""ريةؾالمناصب المدنية ك العس
 أما الدكلة كما استعمؿ عبارة العامؿ ك عبارة المكظؼ ، أعكافاصطبلح كظائؼ الدكلة ،

. ، فانو استعمؿ مصطمح الكظائؼ19892دستكر   
: ثبنثب تحذٌذ مفهىو انمىظف انعمىمً فً انقبوىن اإلداري انجشائزي 

 يعتبر مكظفيف "02/06/1966المؤرخ في 66/133 األمر مف األكلىعرفت المادة  
 المركزية اإلدارات  المعينكف في كظيفة دائمة الذيف رسمكا في درجة التسمسؿ في األشخاص

 كالجماعات المحمية ك كذا المؤسسات اإلداراتالتابعة لمدكلة ك المصالح الخارجية التابعة ليذه 
 عمى القضاة ، ك األساسيك الييئات حسب كيفيات تحدد المرسـك ، كال يسرم ىذا القانكف 

.                                                                                               3" الجيش الكطني الشعبيأفرادك  القائميف  بشعائر الديف،
:                         المكظؼ العمكمي كفقا لمتشريع الجزائرم ىي أركافك حسب ىذا التعريؼ فإف 

صدكر أداة قانكنية لمتعييف                                                                             - 1
 تككف الكظيفة دائمة                                                                                  أف-2
 تككف الكظيفة منصفة                                                                               أف- 3
 تككف الكظيفة في خدمة المرفؽ العاـ                                                          أف- 4

 المؤرخ في   59/244ىذا التعريؼ الذم تبناه المشرع الجزائرم ، يشبو ما كرد  القانكف الفرنسي 
 أركاف المكظؼ العمكمي في التشريع الجزائرم ىي نفس أركاف كبالتالي فإف 04/02/1959

المكظؼ العمكمي في التشريع الفرنسي ، مع فارؽ بسيط ، حيث أف المشرع الفرنسي نص في 
 ذات الطابع ، عمى عماؿ المرافؽ العامةأحكامو عمى عدـ سرياف 59/244القانكف رقـ 

رط لتمديد سرياف ت  اش66/133 لؤلمربينما المشرع الجزائرم كفقا  الصناعي ك التجارم ،

                                       
02 ف /111، 59، 37، المواد 1976نوفمبر 22 المؤرخ في 76/97 الدستور الصادر باألمر  1  

48، 21، المادتين 1989 فيفري 23 الدستور الجزائري المؤرخ في  2  
، ليـك  46، المتضمف القانكف األساسي لمكظيفة العامة، الجريدة الرسمية عدد 1966جكاف 02 المؤرخ في 66/133األمر  3

 ، المادة األكلى 1966 جكاف 08
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 عمى عماؿ المرافؽ العامة الصناعية كالتجارية ، ضركرة صدكر مرسـك تطبيقي صريح أحكامو
.  1ينص عمى ذلؾ

 أـ رجاؿ الديف ك لـ يذكر ىؿ يطبؽ ىذا القانكف عمييـ إلى المشرع الفرنسي لـ يتطرؽ أفكما  
 الكظيفة العامة أحكاـكذا البمجيكي حيث نصا عمى عدـ سرياف  ال ؟ ىذا بخبلؼ المشرع ك

. عمى رجاؿ الديف

                                        :الجزائري تعريف الموظف في القضاء :الثالثالفرع 
              :ىما سببيف رئيسيف ك إلى الجزائرم حديث النشأة كىذا يعكد اإلدارمإف القضاء 

.                                                      حداثة العمؿ القضائي في الجزائر- 1
                                                                  .اإلدارية تالمنازعاقمة - 2

 يتعرض    أف لببلدنا ال نكاد نعثر عمى حكـ قضائي يحاكؿ اإلدارمك لذا فإننا في القضاء 
 األسستحديد مفيكمو عمى ضكء المعايير ك ؿ محاكلة األقؿ عمى أك العمكمي،لتعريؼ المكظؼ 

ك مع                                                            .اإلدارم الفقو كضعياالتي 
  ك في .2 الجزائرم ميز بيف المكظؼ الدائـ ك العكف المتعاقداإلدارمذلؾ فإننا نجد القضاء 

 نجد 10/07/1982 ليـك 26875 بالمحكمة العميا في القضية رقـ اإلداريةحكـ حدث لمغرفة 
 لممحكمة العميا منحت صفة المكظؼ العمكمي لعكف متعاقد بالسفارة  اإلداريةف الغرفة أب

.                        3الجزائرية في فرنسا  

 أحكاـيمكنو أف يخرج عف  ال:  الجزائرم اإلدارمإف تعريؼ المكظؼ العمكمي في القضاء  
 حكـ مجمس الدكلة الفرنسي الذم اشرنا إليو سابقا ، حدد إفمجمس الدكلة الفرنسي خاصة ك 

 التي كردت في حكـ مجمس الدكلة الفرنسي األركاف لممكظؼ العمكمي ، ك ىذه أركافثبلثة 

                                       
04، ص 1989 محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظيفة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1  

31، ص1981مصطفى الشريؼ، أعكاف الدكلة، الشركة الكطنية لمنشر ك التكزيع، الجزائر،   2  
، 01، الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا، المجمة القضائية، العدد 1982جكيمية 10 ليـك 26875القضية رقـ  3

  231،ص 1989الجزائر،
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 المتضمف 66/133مف األمر 01  التي نصت عمييا المادةاألركافالذككر سابقا ، ىي نفس 
. 1ر لمكظيفة العامة في الجزائاألساسيالقانكف   

 :التعريف المقترح لمموظف العمومي الجزائري 

ىك كؿ جزائرم يعيف ك يرسـ بقبكلو االنضماـ إلى كظيفة دائمة : "المكظؼ العمكمي الجزائرم 
 احد أشخاص أك مسير بطريؽ مباشر مف طرؼ الدكلة إدارم،ك منصفة لخدمة مرفؽ عاـ 

 ". خاصالقانكف نمكذجي كمستكفيا لمشرط التي يحددىا العاـ،القانكف 

 شروط اكتساب صفة الموظف العام: المطمب الثاني
 : إف مف شركط اكتساب صفة المكظؼ العاـ مايمي

 .أف يككف التعييف في مرفؽ عاـ -1
 . أف يككف التعييف في الكظيفة برضا المكظؼ -2
 .أف تككف الكظيفة داخمة في درجات السمـ اإلدارم -3
 .أف يعيف الشخص في بصفة دائمة في كظيفة دائمة -4
 .إدارة مرفؽ عاـ مباشرة مف طرؼ الدكلة أك مف أحد أشخاص القانكف العاـ -5
 .أف تصدر أداة قانكنية بالتعييف في الكظيفة العامة مف طرؼ سمطة مختصة -6

 أن يكون التعيين في مرفق عام: الفرع األول

 ك ذلؾ ككف نظرية المرفؽ العاـ ىي أساس نظرية المكظؼ العاـ، بؿ ىي أساس نظرية 
 .القانكف اإلدارم الذم ينظـ سير المرفؽ العاـ، ك ىذه النظرية حمت محؿ نظرية السمطة العامة

 ك قد ذكر األستاذ دكيز ك األستاذ ديبير في تعريفيما لممكظؼ العمكمي ضركرة مساىمة 
 المكظؼ العاـ في خدمة مرفؽ عاـ إدارم، ك ىذا الشيء ضركرم حسب رأينا ألف المرفؽ

 العامة محؿ خبلؼ ما بيف الفقياء حكؿ مفيكمو خاصة بعد ظيكر مرافؽ ذات طابع صناعي 
ك تجارم، فالرأم الراجح فقيا ك قضاءا في فرنسا يعتبراف بأف مستخدمي المرافؽ ذات الطابع 

                                       
، المرجع السابؽ66/133المادة األكلى مف األمر   1  



الموظف العام: الفصل األول  

 

 
16 

اإلدارم ىـ كحدىـ مكظفكف عمكميكف، أما مستخدمي المرافؽ الصناعية ك التجارية، فيـ 
 .1يعتبركف عماؿ عاديكف ك يخضعكف ألحكاـ القانكف الخاص

 ك يرل الدكتكر فؤاد مينا عدـ جدكل ك صبلحية المرفؽ العاـ كأساس ك عنصر مف عناصر 
تحديد مفيـك المكظؼ العاـ في الدكلة، التي تأخذ بالنظاـ االشتراكي ك عمى ىذا األساس 

إننا نرل عدـ التقيد في تعريؼ المكظؼ العاـ، في ظؿ النظاـ االشتراكي الديمقراطي :"...يقكؿ
التعاكني بنظرية المرافؽ العامة ك إنما نرل بأف نعتبر مكظفا عاما يخضع لمنظاـ القانكني 
الخاص بالمكظفيف كؿ مف يقـك بعمؿ دائـ في خدمة سمطة إدارية، ك بعبارة أرجح كؿ مف 

يعمؿ في خدمة أشخاص القانكف العاـ، كيتقاضى مرتبو مف ميزانية عامة سكاء كانت ميزانية 
 .2"الدكلة أك ميزانية أخرل، مستقمة أك ممحقة بميزانية الدكلة

 أن يكون التعين في الوظيفة العامة برضا الموظف: الفرع الثاني

 إف الفقيو كجني يشترط رضا المكظؼ العاـ بالتعييف في الكظيفة المعيف بيا كشرط ك ركف 
أساسي كي تتحقؽ صفة المكظؼ العاـ في الشخص المساىـ في تسيير المرفؽ العاـ، ك يرل 
ىذا الفقيو بأنو ال يكفي صدكر قرار بالتعييف مف طرؼ السمطة اإلدارية المختصة بؿ يشترط 

رضا المكظؼ العمكمي عف الكظيفة المعيف بيا، ك ال يشترط الفقيو كجني ظيكر رضا 
المكظؼ في عقد ما بيف اإلدارة ك المكظؼ العاـ، ك إنما يتحقؽ ىذا الركف بمجرد إبداء الرغبة 

 .3في االلتحاؽ بالكظيفة العامة مف طرؼ المكظؼ العاـ

 أن تكون الوظيفة داخمة في درجات السمم اإلداري: الفرع الثالث

 ك ذلؾ نظرا ألف الكظيفة، تنظـ درجاتيا في كادرات  تختمؼ باختبلؼ الكظائؼ، فإنو يتعيف 
أف تككف الكظيفة التي يشغميا المكظؼ، داخمة ضمف أحد ىذه الكادرات ك ذلؾ لضماف السير 
العادم ك المنظـ لممرفؽ العاـ، ك يتـ التصنيؼ ىذه الكظيفة إما بنص عاـ أك بكاسطة لكائح 

                                       
، 1982عمار عكابدم، األساس القانكني لممسؤكلية اإلدارية عف أعماؿ مكظفييا، الشركة الكطنية لمنشر ك التكزيع، الجزائر، 1

  40ص
758، ص 1967فؤاد مينا، القانكف اإلدارم العربي، المجمد الثاني، مطبعة اإلسكندرية، مصر،   2  
62محمد حامد الجمؿ، مرجع سابؽ، ص   3  
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تنظيمية التي تنظـ السير العادم لممرفؽ العاـ، أما األستاذ ستاينكؼ فإنو يضيؼ إلي فكرة 
أف يمحؽ المكظؼ العاـ في إحدل درجات : المرفؽ العاـ ك الكظيفة الدائمة فكرة أخرل كىي

 .1السمـ اإلدارم في مرفؽ عاـ

 أن يعين الشخص بصفة دائمة في وظيفة دائمة : الفرع الرابع

 ك حتى نككف أماـ مكظؼ عاـ، البد أف يشغؿ ىذا المكظؼ بصفة دائمة كظيفة دائمة، 
 سكاء كاف العمؿ بالساعة أك باليـك أك ككيستكم في ذلؾ العمؿ الميني ك الفني ك العضمي، 

 .2باألسبكع أك بالشير ما داـ أف طبيعة العمؿ دائمة

 ك يخرج عف ىذا المجاؿ األعماؿ المؤقتة ك العرضية كتشغيؿ المرافؽ العامة، لمكظفيف مؤقتيف 
ليدـ جسر مثبل أك لبناء سد لصد الفيضانات ك كذا استبعاد المتطكعيف أثناء الككارث الطبيعية 

 .3مثؿ إطفاء الحريؽ، إجبلء الغرقى، ك كذلؾ استبعاد المعينيف في األعماؿ المؤقتة

إدارة مرفق عام إدارة مباشرة من طرف الدولة أو من أحد أشخاص القانون : الفرع الخامس
 العام

ال يكفي أف يعمؿ شخص في مرفؽ عاـ ليككف مكظفا عاما، بؿ البد أف يسير ىذا المرفؽ مف 
 4طرؼ الدكلة أك مف أحد أشخاص القانكف العاـ، تسييرا مباشرا، فإذا تركت الدكلة أك أحد

أشخاص القانكف العاـ إدارة مرفؽ عاـ، يديره شخص أك شركة نيابة عنيا عف طريؽ االلتزاـ، 
. 5فإف مكظفيو ال يعتبركف مكظفكف عمكميكف، ك ىذا ىك الراجح فقيا ك قضاءا

 

                                       
56محمد حامد الجمؿ المرجع السابؽ، ص    1  

42 عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  2  
42، ص نفس المرجععمار عكابدم،   3  
450، ص 1975 سميماف محمد الطماكم، الكجيز في القانكف اإلدارم، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر،   4  
450 سميماف محمد الطماكم، الكجيز في القانكف اإلدارم، المرجع السابؽ، ص   5  
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أن تصدر أداة قانونية بالتعيين في الوظيفة العامة من طرف السمطة : الفرع السادس
 المختصة

 القاعدة القانكنية المعمكؿ بيا في شغؿ الكظيفة العامة، أف يتـ تعييف المكظؼ العمكمي في 
كظيفتو مف طرؼ السمطة المختصة، ك كقاعدة عامة ال يعتبر المكظؼ العاـ الشخص الذم ال 

يصدر في حقو قرار بالتعييف مف طرؼ سمطة مختصة مثؿ مغتصبي السمطة، ك منتحمي 
الكظائؼ ، الذم يشكب قرار تعيينيـ أحد أسباب البطبلف، فيؤالء ال يعتبركف مكظفكف 

 .1عمكميكف إال في أضيؽ الحدكد التي تقرىا نظرية المكظؼ الفعمي أك الكاقعي

 طبيعة العالقة الوظيفية بين الموظف و اإلدارة: المطلب الثالث

 لقد تجاذب العالـ رأياف في الفقو ك القضاء حكؿ طبيعة العبلقة بيف المكظؼ ك اإلدارة، ىي 
عبلقة عقدية مف عقكد القانكف المدني، ك ىك الرأم الذم شاع ك ساد لدل رجاؿ الفقو ك 

القضاء، ك يكيؼ الرأم الثاني ك ىك رأم األغمبية العظمى بعد تخمي كثير منيـ عمى فكرتيـ 
األكلى، أف العبلقة بينيما تنظيمية، حيث أف التفريؽ بيف االتجاىيف في غاية مف األىمية، 

 .2لككف أف ىناؾ نتائج مختمؼ تترتب عف كؿ اتجاه أك رأم

 ك نظرا لتبايف الكاضح بيف كبل الرأييف سنتناكليما بشيء مف اإليجاز، ك ذلؾ باستعراض ىذيف 
 .الرأييف في خميتيف اثنتيف

 عالقة الموظف باإلدارة عالقة تعاقدية: الفرع األول

 لقد عرفت النظريات التعاقدية المكيفة لرابطة العكف باإلدارة تطكرا ممحكظ، مرافقة في ذلؾ 
تطكر قكاعد القانكف اإلدارم عبر التاريخ، بحيث أنو بتطكر كظائؼ الدكلة ك انتشار نظريات 

                                       
451سميماف محمد الطماكم، المرجع السابؽ، ص    1  

، ص 2000حمكد حمبمي، المساكاة في تكلي كظائؼ العامة في القكانيف الكضعية ك الشريعة اإلسبلمية،دار األمؿ الجزائر، 2
118  
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، دفعت بالكثير مف الفقياء في مرحمة تالية إلى تحكؿ مف اعتبار 1القانكف اإلدارم المتميزة
 .العبلقة الكظيفية عقدا مف عقكد القانكف الخاص إلى اعتبارىا عقدا مف عقكد القانكف العاـ

 :سنستعرض كبل النظريتيف بالتكضيح المختصر في نقطتيف اثنتيف
عالقت انمىظف ببإلدارة عقذ مه عقىد انقبوىن انخبص : أوال

 لقد سادت ىذه النظريات في الكقت الذم كاف فيو القانكف المدني يطعف بأحكامو عمى معظـ 
، ك 2مكضكعات القانكف اإلدارم، ك في ظميا أعتبر المكظؼ في كضعية تعاقدية مع اإلدارة

نشأت ىذه العبلقة التعاقدية بتكافؽ إرادة المكظؼ مع إرادة اإلدارة، فتككف عقد مف عقكد القانكف 
المدني ك الذم يكصؼ   بأنو عقد ككالة ك ذلؾ حينما يككف نشاط المككؿ لممكظؼ قانكنيا ك 

 .3في حيف استخداـ أشخاص، إذا كاف المكظؼ يقـك بعمؿ مادم

 كيتفؽ أصحاب ىذه النظرية عمى اعتبار الدكلة رب عمؿ عادم ك طرؼ أكؿ في العقد كما 
ىك الحاؿ في القطاع الخاص، بينما يككف العكف طرفا ثانيا في العقد يؤدم أعمالو لصالح 

  4.اإلدارة

  إف نظرية العقد المدني تعرضت لمنقد، ىذا األخير نص عمى تكييؼ الرابطة بيذه الصكرة 
،كما لجأ 5حيث أكد المعارضكف ليذه النظرية عدـ تكافر العناصر الشكمية ك المكضكعية لمعقد

 بفكرة اإلذعاف، لككف أف كبل فبعض الفقياء لمتحايؿ مف أجؿ تبرير النظرية التعاقدية مستعيني

                                       
351، ص 1984ج، الجزائر، .ـ.  نظرية المرافؽ العامة، د01حمكد محمد شطا، تطكر كظيفة الدكلة، ج   1  
2

محمد صغير بعمي، دركس في المؤسسات  اإلدارية، نظرية التنظيـ اإلدارم، اإلدارة العامة الجزائرية، منشكرات جامعة باجي   
      10مختار، عنابة، دكف سنة طبع، ص

  

352 حمود محمد شطا، نفس المرجع ، ص  3  
611، ص 1987سميماف محمد الطماكم، مبادئ اإلدارة العامة، دار الفكر العربي، مطبعة جامعة عيف الشمس، مصر،   4  
، 1982محمد أنس قاسـ جعفر،مبادئ الكظيفة العامة ك تطبيقاتيا عمى التشريع الجزائرم، مطبعة إخكاف مكرفتمي، الجزائر،  5

  23، 22ص 
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الطرفيف تتكافر فييـ األىمية القانكنية، محدديف مسبقا جممة الحقكؽ ك االلتزامات المتبادلة ك 
 .1الناشئة عف العقد، ك قد سادت ىذه النظرية الدكؿ اإلنجمكساكسكنية

 غير أف البعض مف الفقياء ذىب إلى التكييؼ لتمؾ العبلقة بأنيا عقد مف نكع خاص، أم أنيا 
عقد مف عقكد غير مسماة، حيث يتمقى المكظؼ أجرا محددا مقابؿ النشاط الذم يمارسو لدل 

 .اإلدارة

 ك يذىب عدد آخر مف الفقياء إلى التفريؽ بيف نكعيف مف المكظفيف، حيث يمارس النكع األكؿ 
، ىذه الفئة ترتبط ....نشاطات مالية كمثؿ تعيد لؤلمبلؾ الخاصة ك كذا تحصيؿ الضرائب

باإلدارة بعقد خاص، ك ليـ مركز تعاقدم ذاتي، في حيف تتكلى الفئة الثانية قسطا مف السمطة 
.العامة، ك ىـ أعضاء اإلدارة، كعبلقتيـ باإلدارة ليست تعاقدية  

 ك ما يمكف اإلشارة إليو ىك الصعكبة التي تطبع فكرة التمييز بيف ىذيف الصنفيف مف المكظفيف 
.نظرا لمتداخؿ مف حيث المياـ ك األعماؿ كاقعيا ك ظاىريا  

لـ تسمـ مف -  في إطار القانكف الخاص– ك يستخمص مما سبؽ أف أيا مف األفكار السابقة 
النقد ك كاف ذلؾ جميا مع انتشار نظريات القانكف اإلدارم، ك الذم أكحى لمفقياء بتكييؼ 

.2العبلقة السابقة عمى نحك أخر  
عالقت انمىظف انعبو ببإلدارة عقذ مه عقىد انقبوىن انعبو : ثبوٍب  

 نتيجة إخفاؽ النظريات السابقة في تحديد التكييؼ الصحيح لعبلقة المكظؼ العاـ باإلدارة، 
ظيرت فكرة عقد القانكف العاـ في مجاؿ الكظيفة العامة، ك ذلؾ تحت تأثير النظريات األلمانية 
ك التي كيفت العبلقة عمى أنيا عبلقة مف عقكد القانكف العاـ، ك ماداـ أحد أطراؼ العبلقة ىك 

، فإف العقد ىك عقد إدارم، بغية إدارة أحد المرافؽ العامة، فتقـك (اإلدارة)شخص معنكم عاـ 
اإلدارة بكضع شركط غير مألكفة في العقكد الخاصة، إال أف ىذه ك بطبيعة الحاؿ يعني أف 

الرابطة بيف العكف ك اإلدارة لف تخرج عف إطار العقكد، ك ىذا العقد غير قابؿ لمتعديؿ إال مف 

                                       
  37، ص 1984ج، الجزائر، .ـ. محمد يكسؼ المعداكم، دراسة في الكظيفة العامة في النظـ المقارنة ك التشريع الجزائرم، د1

119 حمكد حمبمي، المرجع السابؽ، ص 2  
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جانب السمطة اإلدارية المختصة، حيث تممؾ اإلدارة سمطات كاسعة في مكاجية المتعاقد معيا، 
العقد "ألجؿ تحقيؽ النفع العاـ، ك ال ترضخ بصفة مطمقة لمبدأ السائد في العقكد الخاصة 

، فمك جئنا  إلى مدلكؿ عقد الكظيفة العامة فإف فكرة القانكف العاـ تعني أف 1"شريعة المتعاقديف
المكظؼ العاـ يرتبط مع الدكلة برابطة عقدية، تنشأ بمجرد صدكر قرار التعييف ك قبكؿ 

المكظؼ، غير أنو ك لتبرير اآلثار المترتبة عنو قيؿ بأنو عقد مف عقكد المدنية ك عقد العمؿ 
العادم، كأنو يستمد ىذه الخصائص مف القانكف العاـ، ك بالتالي تصبح فكرة المساكاة بيف 
المتعاقديف ثانكية، ك بو يككف لمدكلة كحدىا كضع شركط العقد دكف االشتراؾ المكظؼ في 
تحديد مكضكعيا عمى اعتبار أف الدكلة تممؾ الكممة األخيرة، ككنيا تسعى لتحقيؽ السير 

الحسف لممرافؽ العامة، ك ىكذا ك في رأم أصحاب ىذه الفكرة فإف قبكؿ المكظؼ لقرار التعييف 
اإلدارة،  )بعد عقدا مف عقكد القانكف العاـ ، كيترتب عنو إنشاء التزامات متبادلة بيف المتعاقديف 

تتمثؿ في االمتثاؿ لمقانكف السارم المفعكؿ، ك كما تمميو مصمحة المرافؽ العامة  (ك المكظؼ
.      2مف ضركرة سيرىا بانتظاـ  

 فإذا كاف لئلدارة حؽ تحديد شركط العقد ك منيا الحقكؽ ك الكاجبات كبل الطرفيف، فيي ال 
تستطيع إجبار األفراد عمى شغؿ الكظائؼ العامة دكف رضاىـ، ك في ىذه الحالة تمجأ إلى 

االتفاؽ مع المرشح لمكظيفة العامة مف غير أف تستعيف بكامؿ سمطتيا، أما في الحالة األكلى 
.3فيي تستقبؿ بإرادتو ك ذلؾ ليا مف سمطة عامة  

 ك بالتالي فما يمكف أف نستخمصو مف جممة ما سبؽ بيانو أف أنصار ىذه النظرية لـ يقكمكا 
سكل بتحكيؿ طفيؼ لآلراء الكاردة في النظرية التعاقدية سالفة الذكر، ك ذلؾ لككف الفكرة 

األساسية في نظريتيـ ما تزاؿ تستند إلي التكميؼ العقدم لرابطة العكف باإلدارة عمى الرغـ مف 
.4محاكلتيـ  تخطي االنتقادات التي كجيت إلى النظريات العقدية   

                                       
23محمد أنس قاسـ جعفر، المرجع السابؽ، ص    1  
24نفس المرجع ، ص  ، محمد أنس قاسـ جعفر   2  

38 محمد يكسؼ المعداكم، المرجع السابؽ، ص  3  
24محمد أنس قاسـ جعفر، نفس المرجع ، ص    4  
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 ك الفكرة األساسية التي يبنى عمييا نقد ىذه النظرية تقكؿ بأننا حتى ك لك سممنا بككف ىاتو 
" العقد"، فإننا نككف قد احتفظنا بصفة تمقائية بمفظ "عقد مف عقكد القانكف العاـ: " الرابطة ىي

مف دكف إعطاء حؽ االعتبار لجكىرة ك شركطو ك محتكياتو، ك المعمـك أف كؿ عقد يكلد، 
انطبلقا مف الرابطة القانكنية التي يشكميا، مركزا ذاتيا خاصا لمطرؼ المتعاقد ك ىذا األخير مف 
غير الجائز المساس بشركطو إال بمكافقة كبل الطرفيف، ك ىك ما ال نجده متحققا بالنسبة لمركز 

.المكظؼ في عبلقتو باإلدارة  

 ك ىكذا لـ تصمد كؿ الحجج السابقة أماـ االنتقادات الدامغة التي كجيت إلييا، ك كانت دافعا 
.كراء تفضيؿ الفقو ك القضاء ألساس أخر، ك ىك األساس البلئحي ك التنظيمي  

عالقة الموظف باإلدارة عالقة الئحية تنظيمية: الفرع الثاني  

 إف أغمب الدكؿ المعاصرة تأخذ بالتكييؼ التنظيمي لرابطة المكظؼ العاـ بالدكلة، ك لكف ال 
ينفي انتياج دكؿ أخرل األسمكب التعاقدم مف أجؿ استفاء حاجيتيا مف أعكاف،ففي الدكلة التي 

تعتبر الكظيفة العامة نظاما مغمقا كفرنسا ك الجزائر لتشغيؿ المكظفيف ك األعكاف، إال أنيا ك 
  .1استثناءا تأخذ في حاالت معينة ك محدكدة األسمكب التعاقدم

 ك ما يبرز تكاجد النظاميف معا جنبا إلى جنب، ىك الحاجة الماسة ك الممحة مف الدكلة، ك 
الذيف قد ال تجدىـ الدكلة ضمف كفاءات المكاطنيف العادييف، ىذا إضافة إلى أف ىذه الفئة 
المتخصصة قد ال ترغب في االرتباط باإلدارة بصفة دائمة، مما يضطرىا إلى سمكؾ مسمؾ 

 عمى االتعاقد معيـ، ك ىذا ىك الدافع إلى أخذ اإلدارة بيذيف األسمكبيف، رغـ تغميب إحداىـ
األخر حيث يعد األسمكب البلئحي ىك الغالب عندىا، ك ىك ما سيككف محؿ دراسة في ىذا 
الفرع، ك الذم سنتناكلو بشكؿ مكجز في خميتيف اثنيف،الخمية األكلى نتناكؿ فييا المدلكؿ ك 
أساس التكييؼ البلئحي، ك في الخمية الثانية النتائج التي يمكف أف تترتب عمى انتياج ىذا 

.2األسمكب  

                                       
574، ص 74، 03، المرجع السابؽ، المادتيف 66/133 األمر   1  
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مذنىل و أطبص انتكٍٍف انالئحً: أوال  

 ك مفاد ىذه النظرية أف العبلقة التي تربط المكظؼ باإلدارة مردىا إلى النصكص القانكنية 
المنظمة لمكظيفة العامة دكف غيرىا، سكاء كردت في قكانيف أك لكائح ك ىذه النصكص القانكنية 
ىي التي تحدد شركط ىذه العبلقة ك أحكاميا ك تبيف سمفا حقكؽ المكظؼ ك كاجباتو، كما أف 
ىذا المركز التنظيمي البلئحي يجكز تغييره في أم كقت حسب مقتضيات المصمحة العامة ك 

، ك قضاءا ك السائد تشريعا، ك لقد أخذ بو 1حسف سير المرافؽ العامة ك ىك الرأم الراجح فقيا
:" المشرع الجزائرم في قانكف الكظيفة العامة بالمادة السادسة منو ك التي نصت عمى أف يككف

، كما حيث رفض المشرع صراحة "المكظؼ تجاه اإلدارة في كضعية قانكنية ك تنظيمية
:النظريات التعاقدية في المذكرة اإليضاحية لقانكف الكظيفة العامة إذ جاء بيا  

أف الترقية تصبح تنظيما : إف المفيـك التعاقدم لمكظيفة العامة مرفكض لعدة أسباب منيا " 
صعبا، كما أنو يفتح الباب لجمب المكظفيف مف خارج اإلدارة، فيظؿ المكظؼ االختصاصي 

معينا في منصب المرؤكس  بينما يرقى زميمو في بضعة أشير، كما يسبب ذلؾ كثرة االنتقاالت 
 بضماف استمرار 2بيف المكظفيف في حيف أف المفيـك التنظيمي مف شأنو تثبيت إطارات اإلدارة

. 3الكظيفة ك استقرار المكظفيف ك إنشاء الظركؼ المبلئمة لتنمية الشعكر بالمسؤكلية  

 ك الجدير بالذكر أف مبررات قياـ ىذه النظرية تتجمى في الرغبة األكيدة لدل المشرع في 
إضفاء نكع مف التكازف بيف مصمحة المرافؽ العامة ك مصمحة العكف اإلدارم المشارؾ في 

تسييرىا، حيث الحظنا عند استعراضنا النظريات العقدية أنو مف الغير الجائز لمعكف المطالبة 
بحقكقو خارج نطاؽ العقد، ك إال تعرض لعقكبة فسخ العقد، أما في نظاـ البلئحي ليذه العبلقة 

الكظيفية فالمكظؼ أك العكف يستمد حقكقو ك كاجباتو الكظيفية مف  قانكف ك لكائح الكظيفية التي 
يشغميا، ك ال صمة لو بالعقد، ك إذا كاف ىذا األخير ينشئ لممتعامميف بو مراكز ذاتية، فإف 
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، ك ىذا ما 1قانكف الكظيفة العمكمية ىك قائـ بأتـ المعنى، ككنو يتصؼ بالعمكمية ك التجريد
.06/03 مف األمر 07كرستو أيضا المادة   

انىتبئج انمتزتبت عه انمزكش انالئحً: ثبوٍب  

 في إطار العبلقة البلئحية التنظيمية تترتب عدة نتائج بالنسبة لعبلقة المكظؼ باإلدارة ك 
2:منكجزىا فيما يؿ  

إف قرار التعييف ىك الذم يرتب اآلثار القانكنية عمى المكظؼ ك ليس رضاه أك قبكلو  .1
 .لذلؾ التعييف كما أف تقديـ استقالتو ال يعني االنقطاع المباشر عف الكظيفة التي يؤدييا

إف التعديؿ الذم قد طرأ عمى أحكاـ النصكص القانكنية ك لكائح الكظيفة العمكمية مف  .2
قبؿ السمطة العامة في إطار المشركعية يسرم تمقائيا عمى المركز التنظيمي لمكظؼ العمكمي 
حتى ك لك لـ يكف في صالحو ك ليس لو التمسؾ بحقكؽ كاف يتمتع بيا كذلؾ قبؿ ىذا التعديؿ 

مثؿ التخفيض في المرتبات أك إلغاء بعض الكظائؼ ك ىذا خبلفا لمبدأ المعمكؿ بو في القانكف 
 ".العقد شريعة المتعاقديف" المدني 

يخضع كؿ مف المكظؼ العمكمي ك اإلدارة العامة ألحكاـ النصكص القانكنية ك المكائح  .3
كميا كليس ألحدىـ الحؽ في استبعاد حكـ مف أحكاميا ك لك باتفاقيما ك ذلؾ عمبل بمبدأ 
 .3المشركعية المكضكعية الذم يقضي بأف االتفاؽ التعاقدم ال أثر لو عمى المركز التنظيمي

ال يجكز لئلدارة أف تتفؽ مع المكظؼ عمى أكضاع تخالؼ أحكاـ القكانيف ك المكائح  .4
المنظمة لمكظيفة العامة، سكاء كانت لمصمحتو أك لمصمحة اإلدارة، ك إال فإف ذلؾ يعد باطبل ك 

ال يرتب أم أثر قانكني، ألف المكظؼ في الحقيقة يستمد حقو مف قانكف مباشرة ك ليس مع 
 .4اتفاقو مع اإلدارة
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 حقمق و واجبمت المموظ اللما: المبحث الثمني

 إف تعييف الشخص في منصب دائـ يترتب عنو،اكتسابو صفة المكظؼ العاـ، ك مف ثمة تنشأ 
العبلقة الكظيفية التنظيمية بينو ك بيف اإلدارة أساسيا جممة مف القكانيف ك األنظمة ك المكائح، ك 

مما ال شؾ فيو أنو يترتب عف تمؾ العبلقة جممة مف الحقكؽ ك الكاجبات في إطار العمؿ 
الكظيفي، المنكط بالمكظؼ، ك بالتالي سنستعرض ىاتيف الفكرتيف في مطمبيف اثنيف األكؿ 

 .نتناكؿ فيو حقكؽ المكظؼ، ك المطمب الثاني نعرج عمى كاجبات المكظؼ العاـ

 حقوق الموظف العام: المطلب األول

 يستمد المكظؼ العاـ حقكقو مف القكانيف ك المكائح، ك ىذه الحقكؽ عديدة ستقتصر دراستنا 
عمى الحقكؽ العامة دكف الحقكؽ الخاصةػ إلى جانب ذلؾ ىناؾ حقكؽ يتمتع بيا المكظؼ أثناء 
الخدمة، ك حقكؽ يستفيد منيا بعد تركيا، ك ما ييـ دراستنا ىك الجانب المتعمؽ بحقكؽ المكظؼ 

 .إلخ.....أثناء الخدمة، كالحؽ في األجر ك الحماية االجتماعية، الترقية، العطؿ

 و الحماية االجتماعية (الراتب)الحق في األجر : الفرع األول

 يعرؼ األجر بأنو الراتب األساسي الشيرم الذم يستحقو المكظؼ ك يتقاضاه مف الدكلة مقابؿ 
،ك ذلؾ طبقا لما تقضي بو األحكاـ المقررة لذلؾ، ك 1قيامو بميمات الكظيفة العامة التي يشغميا

ال يشمؿ العبلكات ك المكافآت أك أية امتيازات مالية ك عينية أخرل يستفيد منيا المكظؼ 
، ك يختمؼ الطابع الذم يأخذه المرتب باختبلؼ النظاـ الكظيفي، حيث سبقت اإلشارة إلى 2العاـ

 .أف العالـ يتقاسـ نكعاف مف أنظمة الكظيفية العامة فيناؾ السمؾ الكظيفي ك نظاـ الكظيفة

 ك قد أخذ المشرع الجزائرم بنظاـ السمؾ الكظيفي، الذم يعتبر بأف األمر ليس مقاببل لمعمؿ 
الذم يؤديو المكظؼ، ك لكف كثيرا ما تغمب عميو صفة النفقة التي تمنح لو لتمكنو مف أف يعيش 
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عمى نحك الئؽ ك أف يتمكف بذلؾ  مف تخصيص جيده ك كقتو ألعباء الكظيفة التي يشغميا، 
  .1كما أف المرتب محمي مف كؿ احتماؿ لمتنازؿ عنو أك الحجز عميو

يككف لممكظؼ "  عمى أنو 66/133 مف األمر 31 ك لقد نص المشرع الجزائرم في المادة 
الحؽ بعد أداء الخدمة في أجكر تشتمؿ عمى المرتب، ك عند االقتضاء عمى التعكيضات، ك 

 ".يحدد المرتب باالستناد إما عمى الرتبة ك الدرجة، ك إما إلى الكظيفة التي يشغميا المكظؼ

 ىيكؿ ك عدد السبللـ 04 كما يحدد المرسـك المنصكص عميو في المقطع األكؿ مف المادة 
 الخاصة بالمرتب ك المطبقة عمى مجمكع المكظفيف

 ك ىك األجر اإلجمالي المتمثؿ في 06/03 مف األمر 32 كما نصت عمى الراتب في المادة 
يتككف الراتب المنصكص  " 119الراتب الرئيسي ك العبلكات ك التعكيضات حيث نصت المادة 

، يستفيد 2 مف ىذا األمر مف الراتب الرئيسي، العبلكات، التعكيضات32عميو في المادة 
المكظؼ زيادة عمى ذلؾ مف المنح ذات الطابع العائمي المنصكص عمييا في التنظيمات 

 . 3"المعمكؿ بيا

 الحق في الترقية: الفرع الثاني

 تعتبر الترقية مف أىـ الحقكؽ الكظيفية التي يعكؿ عمييا المكظؼ، نظرا لما تمثمو مف استجابة 
أكيدة لطمكحو في االرتقاء داخؿ اليـر اإلدارم، ك بالتالي كظائؼ ذات ميمات ك مسؤكليات 

 أكبر ك أىـ في المرفؽ الذم ينتمي إليو، زيادة عمى ذلؾ تعنيو مف الرفع في مرتبو

 ك يستحكذ نظاـ الترقية عمى الجانب األىـ مف اىتمامات المكظؼ العاـ الكثيرة ك المرتبطة 
مباشرة بمشاكؿ الكظيفة العامة، حيث أف معيار كفاءة الكظيفة كميزة ال يككف إال بتكافر فرص 

 .4كثيرة لمترقية أماـ المكظفيف، شرط أف تكضع معايير ك سياسات كافية مف أجؿ ترقية سميمة
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 ك الحؽ في الترقية مرىكف بمدة يقضييا المكظؼ العاـ في اإلدارة، كما أنو مرىكف أيضا 
بإجراء الترسيـ، ك قد اىتـ المشرع الجزائرم بتحديد األسس ك المعايير التي يجب أف يأخذىا 

بعيف االعتبار مف أجؿ عممية الترقية، كيتـ ترقية المكظفيف عمكما بإحدل الطرؽ، عف طريؽ 
 .1األقدمية، الكفاءة، أك الكفاءة ك األقدمية معا

انتزقٍت عهى أطبص األقذمٍت : أوال

 حيث يرتكز ىذا المعيار عمى اعتبار طكؿ مدة الخدمة لممكظؼ أساسا لمترقية مف كظيفة أدنى 
إلى كظيفة أخرل أعمى منيا، ثـ يرقى مف يميو كفقا لترتيبيـ في كشكؼ األقدمية المعدة سمفا، ك 

  عبلقة كثيقة 2كفقا لمقكاعد المحددة بالمكائح ك القكانيف، كما أنو مف البلـز أف نسير إلى كجكد
بيف طكؿ خدمة المكظؼ ك كفاءتو الكظيفية، بحيث كمما زادت أقديمة المكظؼ زادت خبرتو ك 

 .3 ك درايتوقكفاءت

 : ك معيار الترقية عف طريؽ األقدمية يحقؽ لنا جممة مف المزايا نكجزه فيما يمي

 .تحقيؽ العدالة المكضكعية بيف جميع المكظفيف -
اعتبار أسمكب الترقية بناءا عمى األقدمية مكافأة لممكظؼ عمى السنكات التي قضاىا في  -

 .الخدمة
 .إبعاد كؿ قمؽ أك خكؼ ينتاب المكظفيف حكؿ مستقبميـ الكظيفي -
 .4السيكلة ك البساطة التي يتسـ بيا النظاـ في التطبيؽ -
 .يعتبر دافعا لئلدارة لبلىتماـ بتدريب المكظفيف ك تأىيميـ لشغؿ كظيفة جديدة -
اعتبار فكرة األقدمية قرينة عمى تحقؽ الكفاءة ك الجدارة في العمؿ الكظيفي، بالتالي تحقيؽ  -

 .مبدأ الكفاية
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إال أف ك رغـ تمؾ االمتيازات التي يحققيا ىذا المعيار إال أف ىناؾ جممة مف العيكب تنتابو   -
 .1ك منيا

إف الكفاءة التي تنشأ مف الخبرة السابقة لممكظؼ ليست بالضركرة مؤىبل لكي يككف كفؤ ك  -
 .صالحا لشغؿ الكظيفة األعمى

إف اعتبار الترقية بناءا عمى األقدمية ىك مكافأة مف اإلدارة لمكظفييا يؤدم إلى مساكاة  -
جميع العامميف في منح ىذه المكافأة، ليس سميما ألنو ينطكم عمى ظمـ لبعض العامميف 
ألنيـ ليسك جميعا سكاء مف حيث الدرجة الكفاية، ففيو ظمـ لؤلكفأ، ك قد تسند الكظائؼ 

 .األعمى لغير الجديريف بيا
بناء الترقية عمى أساس المدة فيو مكافأة لممكظؼ القديـ مرتيف، جزاء في الترقية مف سمـ  -

 .إلى سمـ أخر، ك جزاء في تعكيض الخبرة
 الترقية عمى أساس األقدمية فييا إشاعة لكح التراخي ك الخمكؿ في أداء العمؿ بمركر  -

الزمف حتى بالنسبة لممكظؼ الكؼء، ك بالتالي تؤدم إلى خفض الكفاية اإلنتاجية 
 .لمعامميف

 .نظاـ الترقية بناء عمى المدة يقضي عمى ركح المنافسة بيف المكظفيف -
انتزقٍت بىبءا عهى انكفبءة : ثبوٍب

 ك يعني ذلؾ أف الترقية في ظؿ ىذا النظاـ تتـ عمى أساس اإلنجازات ك الكفاءة ك الخبرة التي 
حققيا المكظؼ، بغض النظر عف طكؿ مدة خدمتو، ك بالتالي سيتـ في الترقية اختيار المكظؼ 

بحيث تككف تقارير أدائو أفضؿ مف غيره،غير أف نجاح ... األكفأ ك األحسف ك األفضؿ تأىيبل
استخداـ معيار الكفاءة لمترقية يشترط أف تككف القيادات اإلدارية قادرة عمى استخداـ المعدالت 

 .2القياسية المكضكعة كما ك كيفا، استخداما سميما
 :3ك ليذا النكع مف الترقية جممة مف المزايا أىميا

 .التحفيز القكم لممكظفيف المجديف األكفأ لزيادة جيكدىـ، ك منو زيادة إنتاجيـ -
 .تككيف ركح معنكية مرتفعة لدل المكظفيف -
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 .الزيادة مف الكفاءة اإلنتاجية لئلدارة -
 .القضاء عمى ركح التكاكؿ ك السمبية لدل المكظفيف -

 :أما عيكب ىذا النظاـ تتجمى فيما يمي
 .كقكع اإلدارة في بعض األحياف تحت ضغكط خارجية مف أجؿ ترقية المكظفيف -
إف أداء المكظؼ لكاجبات ك مسؤكليات كظيفتو الحالية بكفاءة، ال يعني بالضركرة أف  -

 .يككف قادرا عمى أداء الكاجبات المككمة لو في الكظيفة المرقى إلييا بالكفاءة المطمكبة
قد تحاط عممية تقدير الكفاءة التي تؤىؿ المكظؼ لمترقية بالعكامؿ الشخصية تؤدم إلى  -

 .التحيز ك  المحاباة
 أما عف عممية اختيار اإلدارة لبعض األفراد مف أجؿ ترقيتيـ فإنو قد أصبح يخضع لقيكد، ك 
ىذه القيكد تقضي كضع معيار كأساس الختيار، ك تكجد ثبلثة معايير في ىذا الصدد تتجمى 

 .1في االمتحانات، الكضع تحت التجربة ك التقارير السنكية
، ك عند المفاضمة بيف المعايير ك 2 ك نجد أف المشرع الجزائرم قد أخذ بفكرة التقارير السنكية

األسس في ترقية نجد أف المشرع الجزائرم قد جمع بيف معيار الكفاءة ك األقدمية، حيث نص 
عمى أف المكظؼ ال يرقى مف صنؼ إلى صنؼ إال إذا أثبت شرط أخر غالبا ما يككف الفكز 

في المسابقة، ك ىناؾ أسمكب أخر لمترقية نص عميو المشرع، لكنو طريقة استثنائية ك ذلؾ بمنح 
 .الرئيس إمكانية ترقية المرؤكس مف صنؼ إلى صنؼ أعمى

 .111إلى 106 في المكاد 06/03كما نص عميو المشرع في األمر 
 الحق في العطل: الفرع الثالث

 يستحؽ المكظؼ العاـ طيمة حياتو الكظيفية مف العديد مف العطؿ أك اإلجازات القانكنية،  
بشرط أف ترعى مقتضيات العمؿ اإلدارم عند المكافقة عمى منح تمؾ اإلجازة ك التي تعد حقا 

 كما ىك 1996كظيفيا لممكظؼ العاـ، ك قد أكد المشرع الجزائرم عمة ىذا الحؽ في دستكر 
الحؽ في راحة مضمكف، "  منو عمى أف 55الشأف في باقي دساتير الجزائرية، بنصو في المادة 

، كما نظـ القانكف األساسي لمكظيفة العامة ىذا الحؽ في ..."ك يحدد القانكف كيفيات ممارستو
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 منو، كما نظـ في العديد مف المراسيـ الصادرة تباعا، ك تنقسـ العطؿ ك اإلجازات 39المادة 
 :إلى أقساـ ىي

أوال انعطم و اإلجبساث انظىىٌت 

 حيث نص المشرع عمى حؽ في أجازة سنكية لممكظؼ، ك ىذا الحؽ تبرره أعباء العمؿ 
الكظيفي المتعب ك ما يترتب عنو مف حاجة المكظؼ إلى فترة راحة محددة في التنظيـ، ك ال 

يجكز ىما لممكظؼ التنازؿ عنيا، كما ال يجكز لئلدارة االمتناع عف منحو ىذا الحؽ ك في 
مقابؿ ذلؾ ليا السمطة التقديرية في تحديد الكقت الذم يحصؿ في المكظؼ عمى اإلجازة، 

 .حسب ما تقتضيو ظركؼ العمؿ
 يكما متتالية ك مدفكعة األجر عف كؿ سنة خدمة فعمية 1ك قد حدد المشرع مدة العطمة بثبلثيف

 ك 2قاـ بيا المكظؼ، كما منح المشرع لممكظؼ الحؽ في الحصكؿ عمى الراحة األسبكعية
 .3بعض العطؿ االستثنائية

انعطم و اإلجبساث انمزضٍت : ثبوٍب

 أعطى المشرع لممكظؼ الحؽ في الحصكؿ عمى عطمة مرضية ك ذلؾ لمدة أقصاىا ستة 
 :أشير خبلؿ سنة كاممة، لكنو اشترط في مقابؿ ذلؾ شرطيف ىاميف

 .أف يمنع المرض المكظؼ مف أداء عممو -
أف يقدـ المكظؼ إلى إدارتو طمبا لمحصكؿ عمى عطمة مرضية مرفقا بشيادة طبية تؤكد  -

فييا بمنح المكظؼ عطمة  مرضو أك عجزه، يسمميا طبيب محمؼ أك طبيب اإلدارة حيث يكصي
 .4مرضية تزيد عف أسبكع، أما إذا قمت المدة عف أسبكع فيمكف ألم طبيب عادم منحو إياىا

 أشير ك لـ يستطع المكظؼ العكدة لمكاصمة 06 ك في حالة إذا ما تجاكزت مدة المرض 
عممو، ك لـ يكف مرضو مف األمراض المزمنة فيحاؿ تمقائيا إما عمى االستيداع أك أف يحاؿ 
عمى التقاعد، ك إذا كاف المرض بسبب تضحية قاـ بيا المكظؼ لصالح العاـ فيحتفظ بأجره 
ميما طالت المدة، ك يحؽ لممكظؼ أثناء اإلجازة المرضية العادية أف يتقاضى نصؼ مرتبو 
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بالكامؿ خبلؿ ثبلثة أشير األكلى مف عطمتو المرضية ك يتقاضى نصؼ مرتبو خبلؿ األشير 
الثبلث التالية لثبلث األشير األكلى، كيحتفظ بحقو مف االستفادة مف التعكيضات ك كذلؾ المنح 

 .1العائمية
عطم طىٌهت األمذ : ثبنثب

 حيث منح المشرع لممكظؼ الحؽ في االستفادة مف العطؿ طكيمة األمد، إذ أصيب المكظؼ 
: ، ك ذلؾ استثناءا مف حاالت المرض العادية2بأحد األمراض المزمنة أك المستعصية التالية

السؿ، التياب النخاع السنجابي، المرض العقمي ك مرض بالسرطاف، ك ىي أمراض يطكؿ 
عبلجيا أك يصعب البرء منيا، ك يتعذر في أحاييف كثيرةػ، ك قد أعطى المشرع المكظؼ 

المريض الحؽ في إجازة طكيمة، يتقاضى خبلليا مرتبو كامبل خبلؿ السنكات الثبلث األكلى، ك 
يتقاضى نصؼ مرتبو خبلؿ السنتيف المتيف تعقبيما، ك يبقى محتفظا بالمنح العائمية، ك إذا 
ارتبط المرض المزمف بممارسة المياـ الكظيفية فإف المدة تزيد مف ثبلث سنكات إلى خمس 

سنكات، ك مف سنتيف إلى ثبلث سنكات، ك إذا تعذر عمى المكظؼ الذم حصؿ عمى العطمة 
طكيمة األمد القياـ بعممو بعد انتياء مدتيا، فإنو يحاؿ عمى التقاعد أك االستيداع، غير أنو مف 
غير الجائز منحو عطمة طكيمة األمد تقؿ عف ثبلثة أشير أك تزيد عف ستة أشير خبلؿ سنة 
كاممة، مع كجكب مراعاة شركط منح تمؾ العطؿ الطكيمة األمد، ك كذلؾ حكؿ كضع المكظؼ 

 .3بعد انتياء العطمة طكيمة األمد
 واجبات الموظف العام: المطلب الثاني

 ك في المقابؿ منح المشرع لممكظؼ العاـ جممة مف الحقكؽ الكظيفية، فقد حممو بجممة مف 
االلتزامات ك الكاجبات الكظيفية، العديدة ك التي تتجمى أىميا في القياـ بالمياـ الكظيفية 

، طاعة (السر الميني )المنكطة بو، المحافظة عمى الكرامة الكظيفية، احتراـ أسرار الكظيفة 
. الرؤساء ك اإلدارييف، عدـ الجمع بيف الكظيفة اإلدارية ك نشاطات أخرل
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 القيام بالعمل المنوط به: الفرع األول
 إف اختيار المكظؼ ألداء ميمة معينة كفقا لقاعدة التخصص ك تقسيـ العمؿ، فإنو مطالب 

مف القانكف 19، ك قد نصت المادة 1بأداء عمؿ المنكط بو، كما يجب أف يقـك بيذا العمؿ بنفسو
كؿ مكظؼ ميما تكف مرتبتو في التسمسؿ اإلدارم مسؤكؿ :" األساسي لمكظيفة العامة عمى أف

 ".    عف تنفيذ المياـ التي تناط بو
 

 المحافظة عمى الكرامة الوظيفية: الفرع الثاني
 مف الكاجب عمى كؿ مكظؼ خارج أكقات العمؿ أف يسمؾ سمكؾ يتفؽ ك االحتراـ الكاجب 
لسمعة ك كرامة الكظيفية التي يشغميا، ك إف لـ ينص المشرع بنص صريح ليا، ك ذلؾ في 

مقابؿ حريتو الكاممة في أف يكيؼ حيمتو الخاصة كيؼ ما يشاء، بشرط أف يحتـر القيـ ك التقاليد 
 .2السائدة في مجتمعو

 احترام األسرار الوظيفية: الفرع الثالث
 عمى اعتبار أف الكظيفة العامة تتيح لممكظؼ العاـ أف يطمع عمى أمكر ك أسرار لـ يكف ليطمع 
عمييا لكال كظيفتو، ك بالتالي فقد ألـز المشرع الجزائرم المكظؼ بالمحافظة عمى سر المينة ك 

، سكاء عند قياـ أك 3عدـ إطبلع الغير عمييا، ألف إذاعة األسرار إلى الناس عنكاف لمخمؽ السيئ
بعممو أك بعد انفصالو عف الكظيفة مف أجؿ المحافظة عمى الصالح العاـ ك الخاص عمى 

السكاء، ك مف أمثمة ىؤالء نجد األطباء، رجاؿ األمف، القضاة، ك مخالفة ىذا الكاجب تعرض 
المخالؼ لممسؤكلية الجزائية، ك ذلؾ ترتبت أضرار عف إفشاء تمؾ األسرار ك في كمتا الحالتيف 

  .4تترتب المسؤكلية التأديبية
 مف القانكف األساسي لمكظيفة 16 ك قد نص المشرع الجزائرم عمى ىذا الكاجب في المادة 

يمتـز المكظؼ المحافظة عمى سر المينة، كما ال يكزع أك يطمع الغير خارج :" العمكمية بقكلو
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ضركرات مصمحتو عف أم عمؿ شيء مكتكب أك خبر يعرفو بنفسو أك يحكزه أثناء ممارسة 
 ".المينة

 ييفالطاعة الرؤساء اإلدار: لفرع الرابع ا
 لقد أبرز ك نكه عمماء اإلدارة العامة بأىمية فكرة طاعة الرؤساء ك ربطكىا بالنتائج اإليجابية ك 
السمبية ك التي تترتب عف ذلؾ، حيث تعتبر طاعة الرؤساء العمكد الفقرم في كؿ نظاـ إدارم، 
ك بالتالي مف أبرز كاجبات المكظفيف طاعة رؤسائيـ اإلدارييف، حيث يتعيف عميو أف ينفذ ما 

 المعمكؿ بو، ك يكازم 1يصدر إليو مف أكامر بدقة ك أمانة، ك ذلؾ في حدكد القانكف ك التنظيـ
ذلؾ تحمؿ الرئيس مسؤكلية األكامر التي تصدر عنو، ك يخضع كؿ مكظؼ لمسمطة الرئاسية 

 .2األعمى منو
 أف تقصير المكظؼ في 06/03 مف القانكف األساسي لمكظيفة العامة 40ك قد جاء في المادة 

أداء كاجباتو الكظيفية ك كؿ خركج منو عف كاجب الطاعة بقصد، يعرضو لممسؤكلية التأديبية، 
 .3دكف اإلخبلؿ عند المزـك بفكرة المسؤكلية الجزائية عميو 

 عدم الجمع بين الوظيفة و نشاطات أخرى: الفرع الخامس
 مف القانكف األساسي لمكظيفة العامة عمى عدـ الجمع 15لقد نص المشرع الجزائرم في المادة 

بيف كظيفة ك بيف أم عمؿ آخر يؤديو بنفسو أك مف خبلؿ الكساطة ك ذلؾ بيدؼ الحماية 
 .لممصالح الكظيفية ك مقتضياتيا، مف أجؿ حماية استقبللية المكظؼ العاـ

 مف ذات 14غير أنو ك استثناء مف القاعدة السابقة نجد أف المشرع الجزائرم نص في المادة 
القانكف عمى جكاز ممارسة عمؿ أخر مكاز لمعمؿ الكظيفي األصمي، حيث استثنى مف الحظر 
الذيف يقكمكف بمباشرة مينة التعميـ إلى جانب كظائفيـ األصمية، إلى جانب ذلؾ استثنى أيضا 

 .4حالة التأليؼ العممي أك األدبي أك الفني
 : عمى مايمي54 إلى 40 في مكاده مف 06/03تجدر اإلشارة إلى أف المشرع نص في األمر 
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احتراـ سمطة الدكلة ك ممارسة بكؿ أمانة ك بدكف تحيز ك تجنب كؿ فعؿ يتنافى مع  -
 .طبيعة ميامو ك أف يتسـ بسمكؾ محتـر في كؿ األحكاؿ

عميو عدـ ممارسة أم نشاط مربح، في إطار خاص ميما كاف نكعو باستثناء مياـ  -
التككيف ك التعميـ ك البحث العممي ك األدبي ك الفني كنشاط ثانكم، ك يستثنى كذلؾ أساتذة 

التعميـ العالي ك الباحثكف ك الممارسكف الطبيكف المختصكف ليـ الحؽ في مزاكلة نشاط مربح 
 .يكافؽ تخصصيـ

يجب عمى المكظؼ عدـ امتبلؾ داخؿ التراب الكطني أك خارجو مصالح طبيعتيا أف  -
 .تؤثر عمى استقبلليتو أك تشكؿ عائقا لمقياـ بيمتو

عمى المكظؼ التصريح لئلدارة التي ينتمي إلييا بنشاط زكجو إذا كاف يمارس نشاطا  -
 .(عدـ التصريح يعد خطأ مينيا يعرض صاحبو لمعقكبات التأديبية )خاصا مربحا 

يمتـز المكظؼ بالسر الميني ك عدـ كشؼ محتكل أم كثيقة عدا ما تقتضيو الضركرة  -
كما يسير عمى حماية الكثائؽ اإلدارية ك أمنيا ك عمى ممتمكات اإلدارة ك عدـ استعماؿ 

 .المحبلت ك التجييزات ك كسائؿ اإلدارة ألغراض الشخصية عف المصمحة
باإلضافة إلى ما سبؽ فإف المكظؼ مسؤكؿ عف تنفيذ المياـ المككمة إليو ك كذا المسؤكليات 

 .الخاصة بمرؤكسيو
عمى المكظؼ التعامؿ باحتراـ مع رؤسائو ك زمبلئو ك مرؤكسيو ك التعامؿ بمباقة مع  -

مستعممي المرفؽ العاـ ك دكف مماطمة، ك يمنع عميو طمب أك اشتراط أك استبلـ ىدايا أك ىبات 
 .أك أية امتيازات  مف أم نكع كانت

  فهما الموهفي اللم ي: المبحث الثملث
 لقد حظي مكضكع الكظيفة العامة باالىتماـ المتزايد مف نخبة الباحثيف ك الدارسيف في ميداف 
العمـك اإلدارية، كما أف العالـ شيد ارتفاع كبيرا ك زيادة مذىمة في الكظائؼ العامة ابتداء مف 
القرف العشريف تبعا لمزيادة المعتبرة في المسؤكليات المنكطة بالدكؿ، ك يفسر ذلؾ بالتغير في 

، مف أجؿ مكاجية المطالب المتزايدة 1كظائفيا إذ أصبحت مف دكلة حارسة إلى  دكلة متدخمة
لمجماىير ك ال تقؼ إزاء ذلؾ المكقؼ المتفرج، ك ىكذا ازدادت أىمية الكظيفة العامة التي ال 
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يمكف لممكاطف االستغناء عنيا لتمبية حاجياتو ك بالتالي فالدكلة أصبح تقاس قكتيا ك مكانتيا 
 .1بمقياس األداء الكظيفي

 ك إلى يكمنا ىذا فالكظيفة العامة عرفت تطكرا في مفيكميا ك معناىا الذم ارتبط بمفيـك الدكلة 
 :ك اإلدارة بصفة خاصة، ك في ىذا المبحث سنقؼ عند ثبلث أفكار كىي

 .2تحديد مفيـك الكظيفة العمكمية، بمعناه المادم ك الشخصي -
 .أسس ك مقكمات الكظيفة العمكمية -
 . ىيكمة الكظيفة العمكمية -

 معنى الوظيفة العمومية: المطلب األول
، ك الذم يعبر عف معنييف بحسب زاكية التي 3حديث النشأة إف الكظيفة العامة كمصطمح ىك 

تنظر منيا إلى مدلكؿ الكممة، معنى مادم أك مكضكعي، ك معنى شكمي أك عضكم، ك بيذا 
المعنييف يمكننا الكقكؼ عمى التعريؼ العممي ك السميـ لمكظيفة العاـ، ك ىذا ما سنتناكلو في 

 :فرعيف اثنيف
 المعنى المادي و الموضوعي لموظيفة العامة: الفرع األول

 يتعمؽ التعريؼ الكظيفة العامة ىنا بمجمكعة مف االختصاصات التي يجب القياـ بيا لشخص 
 .4محدد تتكافر فيو شركط معينة، ك يجب أف يقـك بالعمؿ مستيدفا المصمحة العامة

فالمفيـك المكضكعي يقـك عمى الكظيفة التي يشغميا شخص محدد ككنيا تشمؿ مجمكعة محددة 
 .مف الكاجبات ك المسؤكليات بصرؼ النظر عف شاغؿ الكظيفة، ك ما يحممو مف مؤىبلت

 . المعنى المكضكعي المادم المجرد عمى الكظيفة العامة
 كما أنيا تعرؼ أف مجمكعة االختصاصات ك الصبلحيات القانكنية التي يجب أف يمارسيا 

صاحبيا لتحقيؽ الصالح العاـ، ك التي ال يمكف أف تعتبر مف الحقكؽ المالية المممككة لصاحب 
 .5الكظيفة التي يستطيع أف يتنازؿ عنيا كفقا لرغبتو
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 إف ىذا التعريؼ يشير إلى ارتباط مصير المكظؼ العمكمي بالكظيفة التي اختير لشغميا بحيث 
أنو لك تـ إلغاء الكظيفة، فإنو مف الجائز فصؿ المكظؼ مف دكف تمتعو بأم حؽ مكتسب تجاه 

اإلدارة في النقؿ إلى كظيفة أخرل، ك تعد الكاليات المتحدة األمريكية ميد النظاـ الترتيبي 
المكضكعي لمكظائؼ العامة، ك عميو يمكننا أف نكجز أىـ الخصائص التي يتمتع بيذا النظاـ 

 :فمايمي
 إف الكظيفة العامة يتـ أكال تعريفيا ك كصفيا كصفا مجردا، ثـ بعد ذلؾ يتـ البحث عف  .1

المكظؼ الذم تتكافر فيو المؤىبلت ك الخبرة البلزمتيف لشغميا، ك التي تراعى دائما حتى في 
 .حالة الترقية لكظيفة أعمى منيا

إف الخصائص ك المقكمات المكضكعية المحددة لمكظيفة العمكمية ك التي يرتبط بيا  .2
مكظؼ محدد اختير لشغميا تجعؿ مف غير الممكف نقؿ ىذا المكظؼ إلى كظيفة أخرل ذات 

 .خصائص ك ميزات مغايرة
إف إلغاء اإلدارة ألم سبب مف األسباب الكظيفة فإف ليا أف تقرر فصؿ المكظؼ دكف  .3

 .أف يككف لو أم حؽ مكتسب في النقؿ لكظيفة أخرل
 . تعتبر الترقية دائما في حكـ التعييف في كظيفة أعمى بشركط أفضؿ .4

 ك كما سمؼ ذكره فالكاليات المتحدة األمريكية تعد معقؿ نظاـ الترتيب المكضكعي  لمكظائؼ 
العامة، ك بو تعد الكظيفة العامة حجر األساس في نظاـ الخدمة المدنية األمريكية بحيث يتـ 

الكقكؼ عمى أنكاع الكظائؼ المتماثمة في كاجباتيا ك مسؤكلياتيا ك كذا المؤىبلت البلزمة شغميا 
ك ذلؾ بعد عممية تحميؿ ك تقييـ ىذه الكظائؼ ، مف أجؿ كضعيا في مرتبة كاحدة في كافة 

شؤكف التكظيؼ ك منحيا معدال كاحدا لؤلجر كما أف الكظائؼ تتميز عف بعضيا البعض في 
 :إطار المفيـك المكضكعي  بعكامؿ ثبلث تتجمى في

 في نكع العمؿ، مطالب التأىيؿ البلزمة ألداء العمؿ، مستكل صعكبة الكاجبات ك أىمية 
 .1المسؤكليات

 ك لعمو مف البلـز اإلشارة إلى أف ىذا المفيـك المكضكعي يعرؼ نجاحا في الكاليات المتحدة 
األمريكية، ك يعزم ذلؾ إلى ككف ىذا النظاـ يصمح بطبيعتو في الدكؿ التي تعتمد مؤسساتيا 
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التعميمية عمى أساس التخصص الدقيؽ إلى حد بعيد في تككيف الككادر ك بالتالي تجد الكظائؼ 
دائما احتياجاتيا مف األفراد المتخصصيف تخصصا دقيقا، فتككف بذلؾ الصمة الكثيقة بيف نظـ 

التعميـ السائدة ك نظـ التكظؼ المتبعة، ك ىك ما يراه ركجيو جريجكار في مؤلفو الكظيفة 
 .1العامة

 المعنى الشخصي لموظيفة العامة: الفرع الثاني
 عمى عكس المعنى المكضكعي لمكظيفة العامة ينصرؼ المفيـك الشخصي أك العضكم إلى 

ككنيا كينة يتفرغ ليا المكظؼ كمية، ك يخضع لنظاـ قانكني يكفر لو المشرع الضمانات البلزمة 
لبلستقرار الكظيفي، بحيث يتركز االىتماـ عمى المكظؼ ك ما يحممو مف مؤىبلت ك أقديمة في 
الخدمة ك مركزه في السمـ اإلدارم، ك ذلؾ بغض النظر عف النشاط أك العمؿ الذم يقـك بو، ك 

يبقى المكظؼ شاغبل لكظيفتو إلى أف تنتيي الخدمة كفقا ألسباب القانكنية النتياء العبلقة 
 .الكظيفية

 ك ما تجدر اإلشارة إليو أنو عمى عكس المعيار المكضكعي الذم يرتبط بقاؤه ببقاء الكظيفة 
العامة، فإنو في ىذا المعيار الشخصي ال يرتبط مصير المكظؼ بيذه الكظيفة، إذ بإلغائيا يبقى 
لممكظؼ الحؽ في االنتقاؿ إلى كظيفة أخرل تناسب مؤىبلتو، كفي مقابؿ ذلؾ فالمكظؼ العاـ 
ممـز بالتفرغ كمية لمكظيفة التي يتـ اختياره ليا عمى أساس القدرات ك الكفاءة العممية، بعد أف 
يجتاز امتحانا يكشؼ عف مستكاه الثقافي ك الميني، ثـ يتـ تدريبو بعد ذلؾ عمى العمؿ الذم 

 .2سيمارسو في نطاؽ أداء كظيفتو التي تفرغ ليا
 ك في نطاؽ ىذا النظاـ يتـ إسناد الكظيفة بتقسيـ األعماؿ إلى أقساـ عريضة كاسعة، تتماشى 

ك مؤىبلت المكظفيف ك ظركفيـ الشخصية، مف دكف إرجاع  ذلؾ إلى الدراسة التحميمية 
لمكظائؼ، تظير حقيقة الخصائص ك المطالب ك المقكمات األساسية التي تتميز بيا عف باقي 

 :       الكظائؼ األخرل، ك يتميز ىذا النظاـ بخصائص معينة ىي
سياسة اختيار تتـ كفقا لمؤىميـ العممي، ك بعد النجاح في امتحاف يكشؼ عف مستكاىـ  .1

 .الثقافي، ك عقب التحاقيـ بالكظيفة يتـ منحيـ فترة تدريبية إلكسابيـ التخصص المطمكب
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ال يكجد ارتباط حتمي بيف إلغاء الكظيفة ك فصؿ المكظؼ، إذ يكفؿ ىذا النظاـ بإلغاء  .2
الكظيفة االستقرار المكظؼ عف طريؽ إمكانية النقؿ إلى كظيفة أخرل في ذات المؤسسة أك 

 .اإلدارة العمكمية ك مف إدارة إلى أخرل
إف فكرة ترقية المكظؼ إلى كظيفة أعمى تتسـ في ىذا النظاـ بالكضكح ككنيا حؽ  .3

لممكظؼ العاـ بعد أف يقضي فترة زمنية في كظيفتو األكلى، ىذا إلى جانب تكافر بعد شركط 
 .األخرل المتعمقة بكيفية أداء المكظؼ لعممو

 ىذا ك يجد النظاـ الشخصي لمكظيفة العامة تطبيقو في أغمب دكؿ العالـ، ك بصفة أخص في 
انجمترا، بحيث أف سياسات التعميـ السائدة في ىذه الدكؿ تستتبع معاىدىا العميا الدراسات 
المتخصصة العميقة، عكس ما ىك سائد  في الدكؿ األخذة بالنظاـ المكضكعي لمكظيفة 

، ك إ ذا جئنا إلى فكرة التمييز بيف النظاميف ، نجد أف كؿ نظاـ مف النظاميف أغفؿ 1العامة
، ك رغـ نظاـ لو ميزاتو ك خصائصو إال أف المفيـك 2الجانب الذم كاف مكضع اىتماـ األخر

الذم يعطيو لنؿ كؿ نظاـ ال يشكؿ المفيـك الحقيقي لمكظيفة العامة، ك تعد كؿ نظرة منيا 
قاصرة بمفردىا، لذا فإف المفيـك ك النظرة الشاممة ك المقابمة كتعاريؼ معاصرة تعرؼ الكظيفة 

مجموعة " ، فتعرؼ الكظيفة عمى أنيا 3العامة بالجمع بيف المفيكميف المكضكعي ك الشخصي
األوضاع القانونية و الفنية الخاصة بالموظفين العموميين، سواء التي تتعمق بمستقبمهم 

، أك ىي "الوظيفي و عالقتهم باإلدارة، أو التي تتصل بأدائهم لمهام اإلدارة بإتقان وفاعمية
مجمكعة اختصاصات قانكنية تعيد إلى المكظؼ العاـ لممارستيا طبقا لمتنظيـ اإلدارم ك 

 .  4القانكني الذم يحكـ تمؾ االختصاصات
 األسس التي تقام عليها الوظيفة العامة: المطلب الثاني

 إف تحديد نطاؽ الكظيفة العمكمية ك أبعادىا ك مغزاىا، مرتبط بكقائع ك حقائؽ مختمفة تختمؼ 
مف دكلة أك مف نظاـ اجتماعي اقتصادم، ك بالتالي اختبلؼ أسسيا مف نظاـ ألخر، فيي 

مرتبطة بمحيطيا ك بيئتيا المتغيرة التي تعيش فيو، ك تستمد منيا كجكدىا ك بالغاية مف تشابكو 
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عبر مياميا ك أىدافيا، مما يجع التعرؼ عمى معنى الكظيفة ك مقكماتيا يقتضي عدـ التقيد 
بأبعاد العضكية ك القانكنية فحسب، فظيكرىا ارتبط عبر التاريخ، باضطبلعيا عمى مستكل 

الدكلة بكظائؼ سياسية ك إدارية بحتة، جعمت منيا أداة في خدمة السمطة في قيادتيا ك تسييرىا 
 .لممجمكعة الكطنية

 فالكظيفة العمكمية تتككف مف أعكاف يتصرفكف في اإلطار المؤسساتي، ك اليياكؿ النكعية 
الخاضعة دكما إلى نظاـ قانكني خاص جعميا منصيرة مع بيئتيا، تعايش تضارب األفكار ك 

اختبلفيا، ك تكاكب االختيارات ك المقتضيات االقتصادية لمجتمعيا، ك مف ثمة كاف الزما عمى 
 .أعكانيا مسايرة القيـ أك المصالح الظاىرة التي كثيرا ما تعترضيـ

 إف الكظيفة العمكمية ك مقكماتيا ال تزاؿ مف المكاضيع التي تستدعي االىتماـ الكبير، فيي 
مكضكع التفكير النظرم المتكاصؿ الرتباطيا بكاقعيا االجتماعي ك بيئتيا المتغيرة ك نظاميا 

المؤسساتي ك عامؿ المحرؾ ك محدد ألم تنظيـ إدارم مف خبلؿ مساىمتيا في تأسيس نكعيتو 
ذلؾ فإف تعريفيا المجازم أك تحديد مقكماتيا غير كاؼ لئللماـ ك التعرؼ ك آليات عممو، ك ؿ

 .1عمى كاقع جد معقد، غير قار، ك خاضع لبلحتماالت
 فالكظيفة العمكمية تعني في آف كاحد المستخدميف ك قانكنيـ، كما تعني سياسة التسيير ك 

تيذيب الميف ك المؤسسات، ك اإلجراءات ك النشاط الميني المختمؼ كمجمكعة خدمات ك لذلؾ 
ينبغي أف نعطي لفكرة الكظيفة العمكمية  ك مقكماتيا طابعا نسبيا بحيث ال تكجد فكرة كاحدة عف 
الكظيفة العمكمية ك مقكماتيا، بؿ عدة أفكار عدة أفكار ك عدة كظائؼ عمكمية تضاىي كجكد 
الدكؿ ذاتيا، فعدد المياـ  المككمة لمكظيفة العمكمية ك األنظمة الخاضعة ليا ك العبلقات التي 

، ك ىك ما يفسر تنكع األنظمة المقبكلة "السمطة المدنية لمدكلة"تنسج مع السمطة يجعؿ منيا 
لنماذج الكظيفة العمكمية القائمة فعبل ك المرتبطة مباشرة بفكرة الدكلة ك بنظرة المجتمع 

،ك باختبلؼ مقكمات كؿ نمكذج عف األخر، فنظاـ الكظيفة العمكمية السيما في 2المييمف
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المجتمعات الفتية تعيش صراعا متكصبل، في مكاجية اإلصبلح اإلدارم الغير المنقطع ال يعدك 
 .1أف يككف أمبل أكثر منو حقيقة

لمكظيفة العامة أساساف األكؿ يعرؼ باألساس الشخصي، ك أما األخر باألساس المكضكعي ك 
يختمؼ كؿ كاحد عف األخر اختبلفا جكىريا مف حيث األسس ك المبادئ التي يقـك عميو كؿ 

 .منيا
 فالمفيـك ك األساس الشخصي يسكد دكؿ أكربا بصفة عامة، ك ليذا فإف أغمب فقياء ك أساتذة 

اإلدارة العامة يطمقكف عميو المفيـك األكربي لمكظيفة العمكمية، كفي ظؿ ىذا النظاـ تعتبر 
الكظيفة العامة مينة يتفرغ ليا المكظؼ ك يكرس ليا حياتو ك يتمتع بمزايا ك حقكؽ ك ضمانات 

 .تختمؼ عما ىك مقرر لمكظائؼ الخاصة
 أما المفيـك األساسي المكضكعي فيطبؽ في الكاليات المتحدة األمريكية ك ليذا يطمؽ عميو 
بالمفيـك األمريكي، ك ذلؾ نظرا ألنو ال يطبؽ خارج الكاليات المتحدة األمريكية، إال في عدد 

سكيسرا، كندا ك البرازيؿ، كفي ظؿ ىذا النظاـ ال : قميؿ مف الدكؿ نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ
تعتبر الكظيفة عامة مينة، إنما تعتبر عمبل تخصصيا لو خصائص محددة يحتاج في ممارستو 

 .إلى شخص فني متخصص لو خبرة ك دراية بالعمؿ الذم سيتكلى أعباؤه ك يمارس مسؤكلياتو
 ك في كممة مكجزة نستطيع أف نقكؿ أف مبدأ الرتبة الشخصية يسكد في النظاـ األكؿ، ك أما 

 .2مبدأ الكظيفة يسكد في النظاـ األمريكي
 هيكلة الوظيفة العمومية: المطلب الثالث

 خبلفا لييكمة الكظيفة العمكمية الفرنسية القائمة عمى تعدد الكظائؼ العمكمية فإف الكظيفة 
العمكمية الجزائرية تتميز بييكمة قائمة في األحادية في مككناتيا، خاضعة لنظاـ قانكني دستكرم 

، ك إلى العديد مف القكانيف "القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية"كاحد يحكميا، يسمى 
األساسية الخاصة بكؿ فرع مف فركع نشاطات قطاع الكظيفة العمكمية التابع لمدكلة ك 

الجماعات المحمية ك اإلدارة االستشفائية، ك التي تسرم عمى كافة أسبلؾ ك رتب المكظفيف 
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المجمعة بدكرىا في فئات تعبر مف الناحية القانكنية، عف كضعية المكظؼ في الييئة التسمسمية 
 .لمكظيفة العمكمية

 ك إلى جانب المنظكمة القانكنية لمكظيفة العامة المكحدة ك المنسجمة، فإنو غالبا ما تتكفر 
الكظائؼ العمكمية المعاصرة عمى دفتر كزارم مشترؾ لمختمؼ األسبلؾ ك الرتب، تعمؿ إدارة 

المكارد البشرية سنكيا ك بالتنسيؽ مع السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية عمى تعيينو عمى ضكء 
 .مخططات تسيير المكارد البشرية القائمة عمى التقدير ة التدقيؽ

 كلتكضيح مشتمبلت المنظكمة القانكنية لمكظيفة العمكمية، نتطرؽ فيمايمي لبعض كالمفاىيـ 
األساسية المطبقة عمى المكظفيف، فيناؾ القانكف األساسي العاـ، القكانيف األساسية المستقمة، 
القكانيف األساسية الخاصة، إلى جانب فكرة األسبلؾ ك الرتب المكرسة لمنظاـ المغمؽ لمكظيفة 

العمكمية، ك ىي في مجمميا قكانيف أساسية تسرم عمى كافة المكظفيف نتعرض إلييا تبعا 
  1:فيمايمي

 القانون األساسي العام لموظيفة العمومية: الفرع األول
 يتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية القكاعد القانكنية األساسية العامة المشتركة 

المطبقة عمى كافة المكظفيف، ك الضمانات األساسية الممنكحة ليـ في إطار تأدية مياميـ في 
 .2خدمة الدكلة
 القوانين األساسية المستقمة: الفرع الثاني

 إلى جانب القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية، تكجد قكانيف أساسية مستقمة تسرم عمى 
أسبلؾ الكظائؼ النكعية، ككجدىا مبرر بالطابع الخاص لمكظائؼ الممارسة مف قبؿ األعكاف 

األعكاف " المنتميف ليذه األسبلؾ، ك يمكف أف يدرج في ىذا اإلطار، مكظفك اإلدارة البرلمانية أم
ك القضاة كمساعديف لمسمطة القضائية ك في كمتا الحالتيف فإف " التابعيف لمسمطة التشريعية

. احتراـ مبدأ الفصؿ بيف السمطات يبرر قكانيف أساسية مستقمة
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 األنظمة األساسية الخاصة: الفرع الثالث
 إلى جانب القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية ك القكانيف األساسية المستقمة، تكجد أنظمة 

أم استثنائية، ك ىي تمؾ القكانيف " أنظمة سياسية خاصة"أساسية خاصة ك المقصكد بعبارة 
األساسية المرتبطة بالقانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية التي بإمكانيا أف تتضمف أحكاـ 
استثنائية بحكـ أف المكظفيف المسيريف بأحكاميا، يجكز حرمانيـ كمية أك جزئيا بسبب طبيعة 

كظائفيـ، مف حؽ اإلضراب ك يتعمؽ األمر بالمكظفيف التابعيف لممصالح الخارجية إلدارة 
 .1السجكف، ك األعكاف التابعيف لمصالح االتصاالت لكزارة الداخمية

 القوانين األساسية الخاصة: الفرع الرابع
 ك ىي النصكص التي تصدرىا السمطة التنظيمية في شكؿ مراسيـ تطبيقية ألحكاـ القانكف 

األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية تخص األسبلؾ ك الرتب النكعية، كمناصب عميا تأطيرية ذات 
طابع ىيكمي أك كظيفي تسمح بضماف التكفؿ بتأطير نشاطات اإلدارية ك التقنية في المؤسسات 

، نصكص تراعي الشركط الخاصة لمممارسة تمؾ الكظائؼ ك غالبا ما 2ك اإلدارات العمكمية
يككف عدد القكانيف األساسية الخاصة، مرتفع بعدد األسبلؾ النكعية لفرع مف فركع نشاط 

القطاع، تتضمف خصكصيات مرخص بيا قانكنا، كالعمؿ مثبل بالترخيص الذم ينص عميو 
القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية في مجاؿ التكظيؼ ك المتمثؿ في إمكانية المجكء 

 .استثناءا لتكظيؼ المباشر عف طريؽ منتكج التككيف المتخصص
 فكرة األسالك و الرتب: الفرع الخامس

 الذم 1959 فرضت فكرة أسبلؾ الكظائؼ نفسيا في قانكف الكظيفة العمكمية الفرنسية لعاـ 
 .استعمؿ مصطمح أسبلؾ الكظائؼ بدال مف مصطمح أطر الكظائؼ

ففكرة أسبلؾ الكظائؼ تعكس التكريس القانكني لمكظيفة العمكمية القائمة عمى المينة ك مف ثمة 
فإنو يتـ تكظيؼ المكظؼ في السمؾ، ليس بغرض القائمة عمى المينة، ك مف ثمة فإنو يتـ 

تكظيؼ المكظؼ في سمؾ ليس بغرض شغؿ كظيفة محددة كما ىك الشأف في الكظيفة العمكمية 
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األنجمكسكسكنية، ك لكف االنخراط في مسار الحياة المينية، يتـ خبلليا تباعا شغؿ العديد مف 
 .1الكظائؼ السممية األعمى مف رتبتو األصمية

 مف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية الجزائرية تختمؼ الرتبة عف 05كفقا لممادة 
 .الكظيفة
ىي العنكاف الذم يمنح لصاحبيا القدرة عمى شغؿ الكظائؼ المخصصة ليا، في حيف : فالرتبة

يجمع السمؾ مجمكعة مف المكظفيف الذيف ينتمكف إلى رتبة أك عدة رتب، ك يخضعكف لنفس 
كسمؾ المتصرفيف اإلدارييف مثبل الذم "  مف نفس القانكف 06القانكف األساسي الخاص، المادة 

، ك زيادة  عمى الكظائؼ "متصرؼ، متصرؼ رئيسي، متصرؼ مستشار: يضـ ثبلث رتب ىي
 يقتصر التعييف فييا  عمى المكظفيف 10المناسبة لرتب المكظفيف تحدث مناصب عميا، الماد 

 مف 13كمبدأ عاـ، ك استثناء مف قبؿ اإلطارات المؤىمة ليست ليـ صفة المكظؼ المادة 
 .القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية

 كما تنشأ كظائؼ عميا لمدكلة في إطار تنظيـ المؤسسات ك اإلدارات العمكمية، كىي الكظائؼ 
العميا التي تمارس فييا مسؤكلية باسـ الدكلة قصد المساىمة مباشرة في تصكير ك إعداد ك تنفيذ 

 قانكف الكظيفة العمكمية، ك يعكد التعييف فييا لمسمطة التقديرية 15السياسات العمكمية المادة 
 .لمسمطة

 توزيع الموظفين عمى مستوى الفئات السممية: الفرع السادس
 كما أسمفنا 20062 عاد المشرع الجزائرم في القانكف الجديد لمكظيفة العمكمية الجزائرية لعاـ 

الذكر إلى نفس تصنيؼ الذم أخذ بو المشرع الفرنسي، فصنؼ أسبلؾ المكظفيف كفقا لممادة 
 : مف القانكف حسب مستكل التأىيؿ المطمكب في المجمكعات األربعة التالية08
ك تضـ مجمكع المكظفيف الحائزيف عمى مستكل التأىيؿ المطمكب ": أ"المجموعة األولى  -

 .لممارسة نشاطات التصميـ ك البحث ك الدراسات ك كؿ مستكل تأىيؿ مماثؿ
 ك تضـ مجمكع المكظفيف الحائزيف عمى مستكل التأىيؿ ":ب"المجموعة الثانية  -

 .المطمكب لممارسة نشاطات التطبيؽ أك كؿ مستكل تأىيؿ مماثؿ
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 ك تضـ مجمكع المكظفيف الحائزيف عمى مستكل التأىيؿ ":ج"المجموعة الثالثة  -
 .المطمكب لممارسة نشاطات التحكـ أك كؿ مستكل تأىيؿ مماثؿ

ك تضـ مجمكع المكظفيف الحائزيف عمى مستكل التأىيؿ المطمكب ": د"المجموعة الرابعة  -
 .لممارسة نشاطات التنفيذ أك كؿ مستكل تأىيؿ مماثؿ

 هياكل و هيئات الوظيفة العمومية: الفرع السابع
 مف القانكف الكظيفة العمكمية الجزائرية، تنحصر ىياكؿ ك ىيئات 55 كفقا ألحكاـ المادة 

 :1الكظيفة العمكمية فيمايمي
 .الييكؿ المركز لمكظيفة العمكمية -
 .المجمس األعمى لمكظيفة العمكمية -
 ىيئات المشاركة ك الطعف -
انهٍكم انمزكشي نهىظٍفت انعمىمٍت : أوال

 يعد الييكؿ المركزم لمكظيفة العمكمية بمثابة اإلدارة الدائمة لمدكلة تضطمع في مجاؿ الكظيفة 
 .العمكمية باقتراح عناصر السياسة الحككمية التي غالبا ما تقدـ في شكؿ برنامج عمؿ الحككمة

 كما تسير باالتصاالت لئلدارات المعنية عمى تطبيؽ القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية 
 .ك ضماف مطابقة النصكص المتخذة لتطبيقو

 ضماف مراقبة قانكنية األعماؿ اإلدارية المتصمة بتسيير المسار الميني لممكظفيف -
 .تقييـ تسيير المكارد البشرية في المؤسسات ك اإلدارات العمكمية ك ضبط التعدادات -
تمثيؿ مصالح الدكلة بصفتيا مستخدمة عند االقتضاء، أماـ الجيات القضائية ك سيره  -

 .عف طريؽ التنظيـ
 .تنفيذ سياسة تككيف المكظفيف ك تحسيف مستكاىـ -

. انمجهض األعهى نهىظٍفت انعمىمٍت: ثبوٍب

 . ك يكمؼ بجممة مف المياـ أىميا ضبط المحاكر لسياسة الحككمة
 : مف ممثميف عف60 ىك يتشكؿ كفقا ألحكاـ المادة ك

 اإلدارات المركزية في الدكلة -
 المؤسسات العمكمية -
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 الجماعات اإلقميمية -
المنظمات النقابية لمعماؿ األجراء األكثر تمثيبل عمى الصعيد الكطني في مفيـك أحكاـ  -

 .1990 يكنيك 02 المؤرخ في 90/14القانكف رقـ 
 .كما يضـ شخصيات يتـ اختيارىا لكفاءتيا في ميداف الكظيفة العمكمية

 مف نفس القانكف، يتكلى رفع تقرير سنكم عف 61ك مف كاجبات المجمس طبقا ألحكاـ المادة 
 .كضعية الكظيفة العمكمية لرئيس الجميكرية

هٍئبث انمشبركت و انطعه : ثبنثب

إف الغرض مف إنشاء ىذه الييئات ىك المساىمة إلى جانب إدارة تسيير المكارد البشرية في 
 .تسيير الحياة المينية لممكظفيف

ك تنشأ ىذه الييئات لدل المؤسسات ك اإلدارات العمكمية حسب الحالة لكؿ رتبة أك مجمكعة 
 .63رتب أك سمؾ أك مجمكعة أسبلؾ تتساكل مستكيات تأىيميا المادة 

 :1ك تتمثؿ الييئات المشاركة ك الطعف فيمايمي
 لجاف إدارية متساكية األعضاء -
 لجاف الطعف  -
 لجاف التقنية -

تتضمف ىذه المجاف بالتساكم، ممثميف عف اإلدارة ك ممثميف منتخبيف عف المكظفيف ترأسيا 
 .السمطة المكضكعة عمى مستكاىا أك ممثميف عنيا

 :انهجبن اإلدارٌت متظبوٌت األعضبء .1

 تستشار ىذه المجاف المتساكية األعضاء في المسائؿ الفردية التي تخص الحياة المينية 
لممكظفيف، كما تجتمع كمجنة ترسيـ ك كمجمس تأديبي حسب الحالة، ك تتخذ قراراتيا بعد 

 .المداكلة
 نجبن انطعه .2

 تنشأ ىذه المجاف لدل كؿ كزير ك كؿ كالي ك كذا كؿ مسؤكؿ مؤىؿ لدل بعض المؤسسات أك 
اإلدارات العمكمية ك ىي تتككف مناصفة مف ممثمي اإلدارة ك ممثمي المكظفيف المنتخبيف ك 

ترأسيا السمطة المكضكعة عمى مستكاىا ك ينتخب ممثمك المكظفكف في المجاف اإلدارية متساكية 
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 ك تخطر 06/03 مف األمر 03 الفقرة 65األعضاء، مف بينيـ ممثميف في لجاف الطعف المادة 
ىذه المجاف فيما يخص العقكبات التأديبية مف الدرجتيف الثالثة ك الرابعة المنصكص عمييا في 

 . مف قانكف الكظيفة العمكمية163المادة 
 انهجبن انتقىٍت  .3

 عمى غرار المجاف السابقة تنشأ ىذه المجاف لدل المؤسسات ك اإلدارات العمكمية ك تتشكؿ مف 
عدد متساك مف ممثمي اإلدارة ك الممثميف المنتخبيف لممكظفيف ك ترأسيا السمطة المكضكعة عمى 

مستكاىا أك الممثمكف عنيا، كينتخب ممثمك المجاف اإلدارية المتساكية األعضاء مف بينيـ، 
 .1ممثمييـ في المجاف التقنية

 التلههن في الموهفي اللم ي: المبحث الرابع
 إف دراسة الكظيفة العامة في التشريع الجزائرم تحيمنا إلى الخكض في جانب ميـ يتعمؽ بكيفية 

دخكؿ المكاطنيف إلى الكظائؼ العامة، ك ذلؾ مف خبلؿ استعراض جممة الشركط الكاجب 
تكفرىا في األفراد الراغبيف في االلتحاؽ بالكظيفة العمكمية، مع تحديد طرؽ المفاضمة بيف 

مجمكع ىؤالء المتقدميف لشغؿ الكظائؼ العامة ك ىك محتكل المطمب األكؿ، أما في المطمب 
الثاني فسنتناكؿ بإيجاز طرؽ التعييف المكظفكف العامكف، ك في المطمب الثالث ك األخير 

 .سنستعرض كيفية التعييف في الكظيفة العامة
 شروط شغل الوظيفة العامة: المطلب األول

 إف دخكؿ المكاطنيف إلى الكظائؼ العامة يقتضي احتراـ مبدأ أساسي ك ميـ، ك ىك مبدأ 
المساكاة في تكلي الكظائؼ العامة بحيث يتاح لجميع المكاطنيف حؽ االلتحاؽ بالكظائؼ العامة، 
إذ ما تكافرت فييـ شركط األىمية ك االستحقاؽ المذيف تحددىما القكانيف المنظمة ليذا الشأف، مع 

، حيث كاف ...إبعاد كؿ االعتبارات المتصمة باختبلؼ في األصؿ أك الجنس أك المغة أك الرأم
ليذا المبدأ أثر كبير في طريقة اختيار المكظفيف، ك لقد فرض مبدأ المساكاة في التكظيؼ ك 

،ك ذلؾ اقتداءا باإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ك الذم تبنتو 2جكده في معظـ البمداف
يحؽ لكؿ شخص "  منو عمى أنو 21، حيث نصت المادة 1948المجمكعة الدكلية سنة 
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، حيث ارتقى ىذا المبدأ إلى مرتبة 1"الدخكؿ عمى قدـ المساكاة في الكظائؼ التابعة لبمده
 :2المبادئ الدستكرية كما ىك الحاؿ قي الجزائر، ك ترتكز فكرة المساكاة عمى أمريف اثنيف ىما

 .المبدأ الديمقراطي القاضي بضركرة المساكاة بيف المكاطنيف في تكلي الكظائؼ العامة -
تحقيؽ الفعالية ك تحسيف األداء انطبلقا مف مبدأ الجدارة، ىذا المبدأ الذم يعرفو فقياء  -

اإلدارة بأنو المبدأ الذم يجعؿ اختيار المكظفيف ك االحتفاظ بيـ عمى أساس مف الصبلحية ك 
، ك ذلؾ كمو مف أجؿ تحقيؽ النجاعة في العمؿ الكظيفي مف جية، ك مف 3ليس أساس المحاباة

جية أخرل تحقيؽ المساكاة الكظيفية أك المينية، ك العامبلف السابؽ ذكرىا ىما المذاف يحكماف 
 .عممية اختيار المكظفيف

غير أف ذلؾ ال يسع تحقيؽ إال إذا قررت القكانيف، كبقكاعد عامة ك مجردة، مجمكعة الشركط 
التي يتعيف تكافرىا في المترشح، بحيث أنو ال مجاؿ البتة لمحذيث عف المساكاة بيف األفراد إال 

 .بعد تحصيؿ تمؾ الشركط
ك يتفؽ المشرع الجزائرم مع كؿ األنظمة المقارنة عمى ضركرة تكافر شركط معينة في المترشح 
لشغؿ الكظيفة، ك ىي التي يطمؽ عمييا تسمية الشركط العامة لمتكظيؼ، بحيث أنو ال يمكف أف 

يطمؽ أمر الترشيح لمكظائؼ العامة دكف قيد، ألف ىذه الكظائؼ ىي تكميؼ القائميف بيا ك 
ستيدؼ مكظفك الدكلة في أدائيـ ألعماؿ ك كظائفيـ خدمة الشعب بالمحافظة عمى سيركرة ك 
ديمكمة المرافؽ العامة ك نجاعة أدائيا،ك شركط التكظيؼ ىذه تكصؼ بككنيا شركط عامة ك 
ىي تختمؼ باختبلؼ الدكؿ، غير أف ىناؾ ثبلثة أنكاع مف ىاتو الشركط ليست محؿ خبلؼ 
بينيا، ك ىي الشركط المرتبطة بصمة المرشح بالدكلة، ك حالتو الصحية ك الخمقية، ك ىناؾ 

 .شرط مختمؼ حكلو ىك الشرط المرتبط بالجنس
ك لقد حدد القانكف األساسي لمكظيفة العامة الجزائرم الشركط العامة لمتكظؼ ك أجمميا في 

 :ال يمكف ألم شخص أف يعيف في كظيفة عمكمية: "  منو، حيث نصت عمى مايمي25المادة 
إذ لـ يكف لديو الجنسية الجزائرية منذ عاميف عمى األقؿ، مع االحتفاظ باألحكاـ،  -

 .75المنصكص عميا بالمادة 
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 .إذا لـ يكف يتمتع بحقكقو الكطنية ك حسف السيرة ك األخبلؽ -
 .إذا لـ تتكافر فيو شركط السف ك المياقة البدنية المفركضة لممارسة الكظيفة -

 قد نص أيضا عمى مبدأ المساكاة بيف المكظفيف 06/03 مف األمر رقـ 74كذلؾ نجد أف المادة 
يخضع التكظيؼ إلى مبرر المساكاة :" في االلتحاؽ بالكظائؼ العمكمية ك في الدكلة ك جاء فييا

 .في االلتحاؽ بالكظائؼ العمكمية
ك ىنا يعني أف كؿ فرد داخؿ الدكلة لو الحؽ في أنو يتقمد كظيفة عامة ك امتداد ىذا  -

 .النص فرضتو المكاثيؽ الدكلية منيا
 يقضي بالكرامة اإلنسانية بمعنى كؿ الناس متساككف ك 01ميثاؽ األمـ المتحدة المادة  -

 .06/031 مف األمر 74ىذا المبدأ طبقو المشرع في الدستكر ك كرسو في المادة 
لكف األخذ بيذا المبدأ سيجعؿ األمر مطمقا ك ىذا قد ال يتماشى مع الطبيعة الكظيفية لذلؾ 

 :كضع المشرع قيكد عمى ىذا المبدأ ك المتمثمة
 . الشركط التي يجب أف تتكافر في الشخص الذم يجب أف يتقدـ مف أجؿ كظيفة عامة .1
 . طريقة االلتحاؽ بالكظيفة العامة .2
نبلحظ أف مبدأ المساكاة مطمؽ في الدستكر إال أف قيده بقانكف الكظيفة ك يصبح مقصكد  -

مبدأ المساكاة كؿ األفراد التي تتكافر فييـ الشركط المطمكبة، كيمركف عبر قنكات تحديد كيفية 
 :االلتحاؽ مف أجؿ تقميد الكظيفة العامة

 .كؿ األشخاص ليـ الحؽ في تقمد كظيفة: 51المادة  -
 . كؿ األفراد ليـ الحؽ في تقمد الكظيفة متى تكافر الشركط:74المادة  -

كما أف ىناؾ مناصب نكعية تحتاج إلى عنصر التخصيص ك بالتالي نجد المشرع يأخذ 
 .2بالتمييز ك االستثناء اإليجابي

أما السمبي أف يقضي األفراد مف تقمد كظائؼ عاـ مثؿ ما يتعمؽ بالتعميـ العالي ك البحث 
العممي ك ىذا ما يتعمؽ بطبيعة التككيف الذم يتمقاه ىؤالء األفراد ك ىذا ىك الذم خمؽ الطريؽ 

 .3المباشر لمتكظيؼ
                                       

14صالح دجاؿ، مرجع سابؽ، ص   1  
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مبذأ انجذارة أو انكفبءة 

 معناه قدرة الفرد عمى مباشرة الكظيفة التي أككمت إليو في إطار المنصب الذم أككؿ إليو، 
الكفاءة أف يؤدم العمؿ الذم طمب منو بصكرة صحيحة ك عمى الكجو الكامؿ أف يتحقؽ النتائج 

 .المرجكة ك بالتالي يحقؽ خدمة ك استمرار المركز العاـ
 أك في الدستكر ال تكجد معيار الجدارة أك الكفاءة ليذه 06/03لما نبحث في القانكف  -

الكظيفة ك بالتالي معيار الجدارة ىك معيار غير ثابت ك ذلؾ انطبلقا مف اختبلؼ القدرات بيف 
 .األفراد

 .ك فيمايمي سكؼ سنتعرض الشركط التي أكردىا المشرع الجزائرم باإلضافة إلى شرط السف
 الجنسية: الفرع األول

 إذا اعتبرنا ككف الكظيفة ىي خدمة عامة، تستقي بناء فمسفتيا ك كجكدىا مف أيديكلكجية ك 
فمسفة الدكلة ك النظاـ، غايتيا تحقيؽ مصمحة الكطف بإنماء الشعكر بالمسؤكلية ك الفخر ك 
االعتزاز بأداء الكاجب العاـ، فإف ذلؾ الشعكر الكطني الذم يتحرؾ في مكامف النفس ك  
أعماقيا ك يقكد الفرد إلى التفاني في انجاز العمؿ الكظيفي المككؿ لو، ال يتكفر إال لدل 

المكطف كحده مف دكف األجنبي، لذلؾ قصرت أغمب تشريعات العالـ حؽ تكلي الكظائؼ العامة 
عمى الكطنييف فقط، ألف الكظائؼ العامة ىي حؽ مف الحقكؽ السياسية التي ال حؽ ألجنبي 

، مف تسرب األجانب "الكطني فييا"فييا، حيث تسعى الدكلة إلى حماية تأميف مبدأ التضامف 
إلى صفكؼ الكطنييف المشكميف ليذا التضامف الكطني، ألف فيو خطر محقؽ عمى كياف 

الجماعة الكطنية ك مساس بالمصمحة العميا لمببلد، نظرا الفتقارىـ الشعكر بالكالء نحك الدكلة، 
حتى أنو مما يدعك إلى عدـ تمكيف األجانب مف الكظائؼ العامة أيضا ىـ أنيـ يترككف 

 عمييـ 1كظائفيـ متجيكف إلى دكؿ أخرل بيا حكافز مالية أفضؿ، ك بالتالي جعؿ االعتماد
 .بشكؿ كبير يتسبب في تكقؼ سير المرافؽ العامة

 .2 ك قد تككف كراءىا دكافع سياسية ك إيديكلكجية، ىدفيا تعجيز ك لما ال تحطيـ ىمة الدكلة
ك مف ثـ كاف األصؿ في الكظائؼ العامة أف تقتصر عمى الكطنييف فقط، ك السؤاؿ الذم 

 ماىك الكضع بالنسبة لمجزائر؟: يتبادر إلى أذىاننا اآلف
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 لقد أخذ المشرع الجزائرم بيذه الفكرة كغيره مف الدكؿ مف أجؿ سيادتيا، حيث نصت الفقرة 
 مف القانكف األساسي لمكظيفة العامة عمى أف يككف المكظؼ متمتعا 25األكلى مف المادة 

بالجنسية الجزائرية منذ عاميف، فمف الجائز أف يعمؿ األجنبي في القطاع االقتصادم، ك كذلؾ 
في قطاع التعميـ، لكف أف نجد أجنبيا يتقمد كظيفة عامة، ك تسند لو مياـ كالختـ فيذا األمر 

غير جائز، فالكظيفة العمكمية في التشريع الجزائرم قد قصر شغؿ الكظيفة العامة عمى 
، كما أجاز لمكتسبي الجنسية الدخكؿ إلى الكظائؼ العامة، إف ىـ استكفكا 1الكطنييف أصالة

شرط المدة الذم كضعو المشرع الجزائرم ك المحدد بعاميف عمى األقؿ، ك فيما يتعمؽ بحاالت 
 :اكتساب الجنسية، فقد نص المشرع عمى حالتيف

 .2حالة اكتساب الجنسية بقكة القانكف -
 .3حالة التجنس العادم -

 استثناء كراد عمى القاعدة التي تشترط انقضاء 66/133 مف األمر 75ك قد نصت المادة 
عاميف عمى التجنس بالجنسية الجزائرية مف أجؿ تكلي األجانب الكظائؼ العامة في ببلدنا، 

حيث استثنت األجانب الذيف شارككا في الثكرة الجزائرية، مف دافع نظرتيـ إلى مصالح الشعكب 
ك حقيا في الحرية، ىك ما دفع الحككمة الجزائرية إلى اعتراؼ بجميميـ ك منحيـ ىذا الحؽ مف 

جممة الحقكؽ التي منحت ليـ، ك يتعمؽ االستثناء الثاني بمجمكعة األشخاص الذيف شغمكا 
كظائؼ عامة عند صدكر ىذا القانكف، ك لـ يككنكا يتمتعكف بالجنسية الجزائرية في 

 أتاح ليـ المشرع 1966 جكاف08 ك بمجئ قانكف الكظيفة العامة بتاريخ 31/12/1966
 .   4الجزائرم الفرصة  الكتساب الجنسية الجزائرية

 ألنو باألخص في ىذه الفترة اإلدارة الجزائرية كانت بحاجة ماسة لمثؿ ىذه الكفاءات، ك التي 
التحقت بالكظائؼ العامة عند صدكر ىذا القانكف، ك ال داعي حرماف ببلدنا ك ىي حديثة العيد 
باالستقبلؿ مف ىذه الكفاءات التي تريد خدمة ببلدنا، ك قد استمر إلى يكمنا ىذا في فتح المجاؿ 
لبللتحاؽ بالكظائؼ العامة لمكطنييف ك مكتسبي الجنسية الجزائرية أيضا، ك ذلؾ ما أكده المشرع 

                                       
، المتضمف قانكف الجنسية الجزائرية، المعدؿ ك المتمـ 1970 ديسمبر 15 المؤرخ في 70/86، األمر 07، 06المادة   1  

، قانكف الجنسية الجزائرية، نفس المرجع09المادة   2  
، قانون الجنسية الجزائرية، نفس المرجع 12، 10،11 المواد  3  
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 المقدـ لمحككمة مف 66/133المتعدؿ بتعديؿ قانكف الكظيفة العمكمية الصادر بمكجب األمر 
، لكنو رفض مف قبؿ البرلماف  لكثرة اإلحالة فيو عمى 1998 لسنة 55البرلماف في مادتو 

 .66/133التنظيـ، ك بذلؾ تـ االستمرار بالعمؿ بنصكص األمر 
 اكتفت باإلشارة إلى شرط الجنسية عمى 85/59 مف المرسـك رقـ 31 كىنا يبلحظ أف المادة 

ال يحؽ :" كجو اإلطبلؽ ك دكف أم قيد يتعمؽ بيا لمقبكؿ في الكظائؼ العامة بنصيا عمى أنو
، كذلؾ ..."ألحد أف يكظؼ في مؤسسة أك إدارة إال أذا تكافر مايمي أف يككف جزائرم الجنسية

 ك ىك 25عمى خبلؼ القانكف األساسي لمكظيفة العمكمية الذم اشترط أقديمة سنتيف في مادتو 
يبقى ىك السارم  (عاميف)ما دفع بالبعض إثارة إشكالية ىذا االختبلؼ، غير أف شرط المدة 

 المتعمؽ بالقانكف األساسي النمكذجي لعماؿ المؤسسات ك 66/133مفعكؿ، ككف األمر 
اإلدارات العمكمية، ك عميو فمف الغير الجائز أف يخالؼ المرسـك األمر، ك تثبت جنسية 

الجنسية "المترشح لمكظيفة العمكمية سكاء كانت أصمية أك مكتسبة بكثيقة تسمى  شيادة 
، كما أف المبدأ السابؽ ال يجكؿ أماـ الدكلة مف أف تستعيف ببعض األجانب، ك ذلؾ 1"الجزائرية

في حالة عدـ االكتفاء الذاتي مف العنصر البشرم الكطني، ك يتـ تعييف األجنبي بصفة  
 . 2مؤقتة

 عمى شرط الجنسية الجزائرية في الشخص حتى 06/03 نص المشرع الجزائرم في األمر 
يتكلى الكظيفة العامة، ك لكف جاء النص مطمقا ىؿ يعني الجنسية األصمية أـ لكؿ مف يحمؿ 

الجنسية الجزائرية لو الحؽ في تقمد الكظائؼ العمكمية ليذا قمنا أف نص جاء مطمؽ ك غير 
 .مقيد

 كاف يقضي بجممة الجنسية الجزائرية مدة سنتيف عمى األقؿ ك مع ذلؾ 66/133خبلؿ األمر 
 .3نأخذ بالمبدأ العاـ إال ما استثنى بنص

.  لكؿ مف لو جنسية جزائرية لو الحؽ في تقمد الكظائؼ العمكمية: المبدأ العاـ
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 الشروط األخالقية: الفرع الثاني
 إف كضع المعايير األخبلقية ضمف شركط التكظيؼ يمعب دكرا ميما في ضماف الحد األدنى 

مف االستقامة ك حسف السمكؾ، مف أجؿ أداء المكظؼ لميمتو عمى أحسف كجو ك تمثيؿ اإلدارة 
 .العامة أحسف تمثيؿ ك تتجمى الشركط األخبلقية في الحقكؽ الكطنية ك حسف السيرة

انتمتع ببنحقىق انىطىٍت : أوال

 ايجب أف يككف المرشح متمتع:"  مف قانكف الكظيفة العامة عمى أنو02 الفقرة 25 نصت المادة 
 مف ذات 24كما نصت المادة " بالحقكؽ السياسية، لكي يككف جدير بمياـ الخدمة العامة

ال يقبؿ في الكظيفة أم شخص كاف مكقفو أثناء حرب التحرير مناىضا لصالح : " القانكف أنو
 ".الكطف

ىي " الحقكؽ الكطنية"أم " التمتع بالحقكؽ السياسية" ك قصد المشرع الجزائرم مف عبارة 
الجماعة »مجمكعة الحقكؽ التي يفرضيا القانكف لمشخص باعتباره عضكا في جماعة سياسية 

، بحيث أف ىذه الصفة أك ىذا الحؽ يخكلو المشاركة في شؤكف الحكـ، ترشيحا، انتخابا "الكطنية
ك كذلؾ حؽ تكلي الكظائؼ العامة، ك لذلؾ تنص مختمؼ القكانيف العقابية عمى حرماف 

المكاطف مف ىذه الحقكؽ عند ارتكابو لبعض الجرائـ ك لك لمدة مؤقتة، ك ىك األمر المقصكد 
، عندما اشترطت في المترشح لشغؿ 85/59 مف المرسـك رقـ 02 الفقرة 31مف نص المادة 

الكظيفة أف يككف متمتعا بحقكقو الكطنية ك ليست بالحقكؽ المدنية، كما أكد ذلؾ  قانكف 
"  منو أم 25 الذم استعمؿ التعبير  الصحيح في المادة 1966  العمكمية لسنة ةالكظيؼ

، ىذا إضافة إلى ما جاءت بو النصكص العقابية في قانكف العقكبات في المادة "الحقكؽ الكطنية
 المعدؿ 1982 فيفرم 13 المؤرخ في 82/04 المعدلة بالقانكف رقـ 08 منو ككذلؾ المادة 06

. 1ك المتمـ
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حظه انظٍزة : ثبوٍب

 كما ىك الشأف في معظـ الدكؿ فإف المشرع الجزائرم اشترط في المتقدميف لشغؿ الكظائؼ 
 متمتعيف بسيرة حسنة، ألف ذلؾ يرتبط ارتباطا كثيقا بالنجاح في األداء، فقد االعامة أف يككنك
 سالفة الذكر بيف شرطي ممارسة الحقكؽ الكطنية ك شركط حسف السيرة في 25جمعت المادة 

ال يمكف ألم شخص أف يعيف في كظيفة عامة إذ لـ يتمتع بحقكقو الكطنية : " شرط كاحد بقكليا
، ك انعداـ ىذا الشرط في المكاطف الجزائرم يحرمو مف شغؿ "ك حسف السيرة ك األخبلؽ

الكظائؼ العامة، ك يمكف التحقؽ مف ممارسة الحقكؽ الكطنية ك حسف السيرة مف صحيفة 
السكابؽ القضائية ك كذلؾ تقارير التحقيؽ التي تباشره السمطات األمف، ك عمى الرغـ مف مركنة 
فكرة حسف سيرة األخبلؽ ككف المشرع الجزائرم لـ يحدد مدلكليا أك المعايير التي تقـك عمييا ك 

 . 1بالتالي يعكد األمر إلى الفقو ك القضاء

 شرط السن و الصحة: الفرع الثالث

ف الكبلـ عف شرط السف نعني بو كجكب تحديد الحد األدنى لمسف الضركرم الدخكؿ إلى ك  إ
كذلؾ تحديد الحد األقصى الذم ال يمكف بعده ممارسة ىذا الحؽ، ك التبرير الذم ترتكز عميو 
ضركرة تحديد سف معينة لمتكظيؼ يعكد إلى الديمكمة التي تطبع النشاط الكظيفي، ىذا إضافة 

إلى كجكب تكفر القدرة ك الجدارة لدل المكظؼ، ك ىذه السمات الضركرية لفعالية النشاط 
الكظيفي ال يتحقؽ بنفس الكتيرة في كؿ األعمار، بحيث أف األداء الكظيفي ك الفعالية يضعفاف 

 .2 بالكظيفةؽتدريجيا بمركر السنيف، لذلؾ فبلبد أف تشترط سف معينة لبللتحا

 مف قانكف األساسي لمكظيفة العمكمية في فقرتو الثالثة لـ 25 إال أف المبلحظ عمى نص المادة 
تحدد سف معينة ك اكتفت فقط بالنص عمى الكجكب تكفر ىذا الشرط، ك كذلؾ الشأف بالنسبة 

 ك كاف عمى المشرع أف يأخذ ذلؾ بعيف االعتبار لتكلي الكظيفة 31 في مادتو 85/59لممرسـك 
العمكمية حتى ال يفتح الباب أماـ المظاىر السمبية التي تؤثر في عممية التكظيؼ كالكساطة ك 
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 عمى المشرع الجزائرم الذم ك إف عرض عميو ذ، ك ىذا الجانب يؤخ1المحسكبية في اإلدارات
 منو، أيف حدد سف  56اإلشكاؿ حكؿ ىذه النقطة في مشركع القانكف المعركض عميو بالمادة 

 سنة، ك بذلؾ نجد  أنو قد أنزؿ سف الكظيفي عف سف الرشد المدني المقدر ب 18ألكؿ مرة ب 
 .2 سنة ك متكافقا مع الرشد الجنائي19

 المتعمؽ بالكظيفة العمكمية قد تكمـ عف السف 03/06 نجد أف المشرع الجزائرم في األمر رقـ 
 أم أف المشرع قد حدد السف األدنى لبللتحاؽ بالكظيفة 75/05ك ذلؾ مف خبلؿ نص المادة 

 سنة كاممة ك ىذا التحديد يضعنا في إشكاؿ حيث أف سف الرشد 18العامة ك الذم حدده ب 
 . مف القانكف المدني الجزائرم40 سنة كاممة حسب نص المادة 19في الجزائر ىك 

 كذلؾ نجده قد حدده كذلؾ مف أجؿ عدـ التعارض مع االتفاقيات الدكلية ألنو إذا كاف السف 
 . سنة ىنا اتفاقيات حقكؽ الطفؿ خبلؼ ذلؾ أك ما يسمى باستغبلؿ القصر18أقؿ مف 

 .لكف ىناؾ استثناء حيث قاـ المشرع بعممية الترشيد -
كما نجد أف المشرع لـ يحدد السف األقصى لكف ىذا ال يعني أف القكانيف األساسية فقد  -

 .تحدد األقصى ك استثناءات الحد األقصى إ ذا لـ تحددىا القكانيف ضركريات العممية
 إضافة إلى شرط السف فقد أدرج المشرع الجزائرم في ذات المادة شرط جد ىاـ يرتبط ارتباط 

جكىريا ك أساسيا بأعباء الكظيفة العمكمية، بحيث نص عمى كجكب تكفر شرط الصحة الجيدة 
 الفقرة الثالثة بصفة عامة دكف التخصيص عمى 25لمممارسة الكظيفية، كذلؾ في المادة 

 التي 85/59 مف المرسـك 04 الفقرة 31المكصفات المياقة البدنية المطمكبة شأنيا شأف المادة 
نصت عمى أنو مف شركط السف ك المياقة البدنية المطمكبة لممارسة التكظيؼ التي ال يقبؿ 

، غير "أف تتكفر فيو  شركط السف ك المياقة البدنية المطمكبة لممارسة الكظيفة: "دكنيا المرشح
أنو ال يؤخذ عمى ىذا المرسـك عدـ ذكره حدكد سف التكظيؼ، فاألمر ىنا مقبكؿ عند الحديث 

عف القانكف األساسي النمكذجي، إ ذا ليس مف المناسب أف يحتكم عمى سبيؿ التفصيؿ ك 
التحديد مثؿ ىذه الشركط، كذلؾ يعكد إلى اختبلؼ ك التبايف بيف ىذه النصكص مف قطاع إلى 

                                       
132 حمكد حمبمي، المرجع السابؽ، ص  1  
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آخر ك مف كظيفة آلخر أحيانا، فالمنطؽ القانكني في ىذا الجانب يجعؿ مف المناسب ترؾ 
 .    1تحديدىا لمقكانيف الخاصة
 مف القانكف األساسي العاـ لمعامؿ، عمى أف تحديد السف األدنى 44 لذلؾ فقد نصت المادة 

لمتكظيؼ يرجع إلى القانكف الخاص لممؤسسة المستخدمة، كفي كؿ األحكاؿ ال يمكف أف يقؿ 
 مف ذات القانكف التي نصت عمى إخضاع كؿ 54 سنة، ك كذلؾ بالنسبة لممادة 16عف 

 2لمفحكص الطبية كامتحانات مينية، تمكف المؤسسة المستخدمة-  قبؿ التكظيؼ–مترشح 
كـ ىك الحاؿ بالنسبة لمعماؿ المينييف في مختمؼ األصناؼ، فإف شركط تكفر المكظؼ عمى 
المياقة البدنية التي تمكنو مف األداء لعممو الكظيفي بشكؿ طبيعي، يبرره مبدأ الدائمية، الذم 

سبؽ ذكره  ك الذم ترتكز عميو الكظائؼ العامة في ببلدنا، ألنو مف المفركض تبعا لذلؾ كجكد 
صفتي الثبات ك االستمرارية في العبلقة بيف المكظؼ ك اإلدارة ك ىذه المدة الطكيمة في العمؿ 

الكظيفي تفرض في المكظؼ المياقة البدنية ك الصحة الجيدة، ك قد صدر المرسـك رقـ 
 فيما يتعمؽ بالمياقة البدنية  لمقبكؿ في الكظائؼ العامة 1966 جكاف 02 المؤرخ في 66/133

 :ال يعيف في كظيفة عامة مف لـ يقدـ لئلجارة: " حيث نص عمى أنو
شيادة طبية صادرة مف طبيب أخصائي محمؼ  في الطب العاـ تثبت خمك المرشح مف  -

 .أم مرض أك عاىة ال تبلئـ مقتضيات الكظيفة
شيادة صادرة مف طبيب األمراض الصدرية، تثبت خمة المرشح مف إصابتو بالسؿ أك  -

 ."شفائو نيائيا منو
 مف ذات المرسـك تنص عمى أنو عند إجراء تعييف المكظفيف في بعض 04 كما تشير المادة 

الكظائؼ جبرا بكاسطة مؤسسة لمتعميـ الخاص، فإف الفحكص الطبية تتـ عند القبكؿ في تمؾ 
المؤسسة ، ك تناكؿ المرسـك إلى جانب ذلؾ تنظيـ ك عمؿ المجاف الطبية المكمفة بفحص ىؤالء 

 .3المكظفيف
ك ىذا الشرط، كما ير سميماف محمد الطماكم، يتيح فرصة لتحقؽ مف ككف المترشح لـ يصب 
ك لف يصاب في المستقبؿ القريب بمرض أك عاىة تمنعو مف القياـ بعممو عمى أحسف كجو، ك 

                                       
53، 52محمد يكسؼ المعداكم، المرجع السابؽ، ص   1  
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ال يعرض بذلؾ اإلدارة لتحمؿ نفقات ثقيمة دكف مقابؿ يذكر مف جية، ك مف جية أخرل 
تتعرض مصالح الجميكر لمتعطيؿ، ك كذلؾ مف أجؿ منع انتشار األمراض المعدية بيف 

، نشير إلى أف فئة المعاقيف إذ لـ 1المكظفيف العاميف، أك بينيـ ك بيف الجميكر الذم يتصؿ بيـ
 .تكف اإلعاقة ال تتنافى مع الكظيفة يمكنو أف يؤدم كظيفتو

 عمى خبلؼ في السابؽ لـ يتطرؽ المشرع الجزائرم إلى ىذه الفئة ك كاف يحرميـ مف تكلي 
 .                      الكظائؼ العامة ك ىذا دائما كفقا لمقكانيف ما لـ يستثنى بنص

 إلى قدرة 03/06 مف المر 05 الفقرة 75 ك لقد تطرؽ المشرع الجزائرم في نص المادة 
الشخص الذىنية مف اجؿ التحاؽ لكظيفة معينة ك يقصد بالقدرة الذىنية ىي أف ال يككف الفرد 

ال يعاني مف اضطرابات نفسية ك أف الشخص في حالة جنكف كما أف ىذه القدرة الذىنية تقاس 
 يمكف لئلدارة أف تقـك 06/03 مف األمر 76بمدل ذكاء الشخص  كذلؾ نجد في نص المادة 

 .2بإجراء فحص طبي عند الضركرة ك ليا السمطة التقديرية
 شرط المؤهل العممي: الفرع الرابع

 مف 03 الفقرة 31 مف األمر السابؽ ك المادة 25 لقد أشير إلى شرط المؤىؿ العممي في المادة 
 بصفة عامة، حيث اشترطت عمى مف يتقدـ لشغؿ الكظيفة إثبات مستكل 85/59المرسـك رقـ 

التأىيؿ الذم يتطمبو منصب العمؿ، كما ىك الشأف بالنسبة لشرط السف ك المياقة البدنية فيترؾ 
أمر تحديد المستكل العممي أك مستكل التأىيؿ لمقكانيف الخاصة، الختبلؼ مجمكعات الكظائؼ 
ك فئاتيا ك التي تضمف الكفاءة ك الجدارة ألداء كاجبات الكظيفة العامة، ك المؤىؿ ىنا يختمؼ 
" مف كظيفة إلى أخرل، فما يصمح لمكظيفة حاصبل عمى درجة عممية مف مستكل ك نكع معيف 

، ك ..."كشيادة الدكتكراه، أك الماجستير، أك الميسانس، أك شيادة مدرسية لسنة الثالثة ثانكم
يمكف اإلشارة بأف اشتراط المؤىؿ العممي ال يتنافي البتة مع مبدأ المساكاة في تكلي الكظائؼ 

، لكف ىذا الشرط 3العامة، كما ىك محددا في الدستكر، ألف ذلؾ مف مقتضيات الكظيفة العامة
يتطمب إتاحة الفرصة أماـ مجانية التعميـ ك تيسيره لكافة أفراد الشعب خاصة في مراحمو 

األكلى، مف أجؿ تكافؤ الفرص، ك مف أجؿ ذلؾ فالجزائر سمكت مسمؾ مجانية التعميـ في 
                                       

508 سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  1  
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األطكار األكلى، بؿ ك إجباريتو ك فتح فرص التككيف أماـ جميع المكاطنيف، إلى جانب تقرير 
منح لمف ىـ في حاجة لئلعانة مف أجؿ مكاصمة التعميـ في مراحمو العالية، ك ىذا يحقؽ 

 .1المساكاة الفعمية ك يساير ركح العدالة ك قكاعدىا
 ك تجدر اإلشارة إلى أف المشرع قد تطرؽ ك نص عمى ضركرة المؤىؿ العممي الذم يجب 
تكافره في شخص أك فرد الذم يرغب في التحاؽ بكظيفة معينة ك تقاس ىذه المؤىبلت عف 

 .                  إلخ...طريؽ شيادات الميسانس ك الماجستير
 كذلؾ تقاس عف طريؽ اإلنجازات  التي تأتي نتيجة خبرة كظيفة ما يحصؿ عمييا مف اإلدارة 

 .أك عف مستكل ك إال بطبيعة التككيف المتحصؿ عميو
 االلتزامات العسكرية: الفرع الخامس

 لـ يشترط كجكب 85/59 مف المرسـك 05 الفقرة 31 في ىذا الشأف نجد أف المشرع في المادة 
، بؿ اكتفت فقط مف المرشح بأف يكضح كضعيتو إزاء الخدمة 2أداء التزامات الخدمة الكطنية

الكطنية، بمعنى في كضعية قانكنية كاضحة، بأف ال يككف في حالة فرار منيا، ك لك كاف قد 
نتيجة مرض معيف أك  عاىة، أك كاف في حالة تأجيؿ  مؤقت، فيذا ال يمنع قبكلو أعفى منيا 

في الكظيفة العامة، غير أف ىناؾ بعض اإلدارات تشترط أف يككف المرشح معفى نيائيا مف 
التزامات الخدمة العسكرية أك أف يككف قد أداىا ك ذلؾ مف أجؿ تفادم أم انقطاع أك شغكر في 

، ك حاليا نجد أف اإلدارات تضع شرط اإلعفاء أك أداء الخدمة 3منصبة بعد التحاقو بالعمؿ
الكطنية حتى يتسنى االلتحاؽ بالكظيفة ك االستقرار بيا انطبلقا مف ككف التعييف في الكظائؼ 

العامة ىك حؽ مف حقكؽ  المكاطف داخؿ الدكلة ك أكليا أداء الخدمة الكطنية أك اإلعفاء منيا، 
ك بالتالي ال يعيف في الكظيفة أم شخص إال بعد أف يقدـ لئلدارة شيادة مف الجيات العسكرية 

تكضح كضعيتو مف الخدمة الكطنية، ك القانكف ىنا يمـز اإلدارة بذلؾ، ك مازاؿ العمؿ ذلؾ 
 .سارم التطبيؽ إلى يكمنا ىذا

 بعد استعراضنا لمشركط العامة التي كضعيا المشرع الجزائرم لمدخكؿ إلى الكظائؼ العامة، ك 
، بقي 85/59 مف المرسـك 31، ك كذلؾ المادة 66/133 مف األمر 25التي صمنيا في المادة 
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أف نشير قي ىذا الصدد أف المشرع الجزائرم ترؾ لجية اإلدارة الحؽ في كضع شركط خاصة 
أخرل، تراىا الزمة لشغؿ الكظائؼ الخالية، لكنو ألـز بأف ال تتعارض مع القانكف أك النظاـ 

 مف األمر سالؼ البياف تعتبر الحد أدنى ال 25العاـ، ك عميو فالشركط المذككرة في المادة 
يمكنو البتة االنتقاص منو، بؿ يجكز اإلضافة عميو بشرط أف تككف ىذه الشركط اإلضافية 

 .1متسمة بالعمكمية ك التجريد ك أال تخالؼ القانكف ك النظاـ العاـ نصا ك ركحا
 قد أشار إلى الكضعية 06/03 مف األمر 03 الفقرة 75 ك نجد أف المشرع في نص المادة 

 :القانكنية اتجاه الخدمة الكطنية ك في ىذه الحالة نميز نقطتيف
 .التسجيؿ في القكائـ: األولى -

التسجيؿ في القكائـ المدنية في إجراء الكشؼ ك نقصد بو الكضعية اتجاه الخدمة : الثانية -
 :ىنا يككف أماـ ثبلثة حاالت"يجرم عممية الفحص"...الكطنية بعد التحاؽ بمركز التككيف 

 .القبكؿ ك ينتظر االستدعاء ىنا الشخص في كضعية قانكنية -

 .إما اإلعفاء ك كذلؾ يعتبر في كضعية قانكنية -

 .التأجيؿ يعتبر كذلؾ في كضعية قانكنية -

بعد أداء الخدمة الكطنية التأجيؿ قد يككف بطمب، ك قد يككف بتأجيؿ بقكل القانكف في كؿ 
الحاالت الفرد ىك كضعية قانكنية، ما نشير أف مصطمح تسكية معناه إجراء يحدد الكضعية أم 

 .2البد أف يسكم حالتو اتجاه الخدمة الكطنية
 .طرق التعيين في الوظيفة العامة: المطلب الثاني

 إف المطمع عمى قكاعد التكظيؼ في التشريع الجزائرم يجد بأف ببلدنا ك ككؿ المجتمعات ك 
كطريؽ أصمي لبللتحاؽ " المسابقة"ضمانا لمبدأ المساكاة ك الجدارة، اتخذت مف المنافسة 

"  مف34بالمادة " السالؼ ذكره 85/59، إذ تكرس ذلؾ بكضكح في المرسـك 3بالكظائؼ العامة
 منو، ك سنتناكؿ ىذه الطرؽ بشيء مف إيجاز 25،26 في المادتيف 66/133إلى جانب األمر 

 سابقتي الذكر طرؽ التكظيؼ، سكاء كاف التكظيؼ خارجيا 34،26المفيد فمقد حددت المادتيف 
أك داخميا، ك تتمثؿ ىذه الطرؽ في المسابقة عف طريؽ االختبارات، المسابقة عف طريؽ 
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باإلعفاء مف شرط "الشيادات ك االمتحانات أك االختبارات المينية، ك ىناؾ التكظيؼ المباشر 
 .بالنسبة لممتخرجيف مف مؤسسات التككيف المتخصصة" إجراء المسابقة

 المسابقة عن طريق االختبارات : الفرع األول

، ك ترتكز عمى 1 ك يتـ ذلؾ مف خبلؿ عقد امتحاف مسابقة لممتقدميف لشغؿ الكظيفة العامة
المسابقة أساسا عمى الجدارة، ك الكفاءة التي يجب أف تتكفر في شخص المكظؼ ليحكز عمى 

قبكؿ اإلدارة ك اختيارىا لو كمكظؼ عاـ، ك بطريقة المسابقة يتـ اختيار صفكة العناصر 
الصالحة  لمقياـ بأعباء الكظيفية، ك تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص ك المساكاة  بيف األفراد المتقدميف 
لشغؿ الكظيفة، ك ىذه الطريقة ىي السائدة في معظـ دكؿ العالـ، حيث أنو ك أماـ تنامي تدخؿ 

الدكلة ك تعاظـ دكرىا في كافة المجاالت، ك ىك األمر الذم يترتب عنو بالضركرة فتح أبكاب 
جديدة لمعمؿ تستكعب مزيدا مف اإلدارييف األكفاء الفنييف المؤىميف لمعمؿ في اإلدارة ك 

المؤسسات العمكمية، فإنو مف كاجب المشرع ىنا أف يعمؿ بدكره عمى تكفير كافة الضمانات  ك 
اإلجراءات التي مف شأنيا تحقيؽ المكضكعية ك الشفافية في عمميات التكظيؼ، مف خبلؿ 

المجكء إلى نظاـ المسابقة، ك التي رأل فييا المشرع الجزائرم ك كغيره مف المشرعيف األسمكب 
 .األفضؿ دكف شؾ كطريؽ الختيار أكفأ ك أحسف المكظفيف

كما أنو يستبعد كؿ العيكب التي تكجو لمطرؽ األخرل لمتكظيؼ، خاصة كأف نظاـ المسابقات 
 .يتـ عف طريؽ كضع االمتحانات بما يتناسب مع طبيعة كؿ كظيفة

 ك ىكذا فقد جعؿ المشرع الجزائرم طريقة التكظيؼ بالمسابقات مبدأ عاما ك رئيسيا، مف أجؿ 
تحقيؽ  مبدأ االلتحاؽ بالكظائؼ العامة، ك تأكيد لفكرة الجدارة الذم صار يحكـ عممية التكظيؼ 

في أغمب دكؿ العالـ، ككف طريقة مسابقة تنفرد عف بقية األساليب التكظيؼ األخرل بيذيف 
المبدأيف، حيث مكنت ىذه الطريقة مف الجمع بيف الصالح العاـ ك المصمحة الفردية، ك سكاء 
 كانت طرؽ التكظيؼ داخميا فإف المجكء إلى المسابقة يمنح نتائجيا مصداقية أكثر عف غيرىا 

 : 3، ك تتميز المسابقات التي تتـ عف طريؽ االختبارات بالخصائص التالية2 مف طرؽ التكظيؼ
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كجكب أف يككف عدد المناصب الشاغرة ك المطمكب شغميا أقؿ مف عدد المترشحيف  .1
 .لممسابقة

 .كجكب إجراء المسابقة في مدرسة أك معيد خاص .2

ك جكب إعداد قائمة لممترشحيف مرتبيف حسب جدارتيـ، ك يتـ ذلؾ مف طرؼ لجنة  .3
 .امتحانات مستقمة عف اإلدارة

 المسابقة عمى أساس الشهادة: الفرع الثاني
 لـ يحدد المشرع الجزائرم المقصكد بالمسابقات عمى أساس الشيادات، ك الكاضح أف المقصكد 

بذلؾ ىك كضع اختبارات لجممة مؤىبلت معينة لشغؿ كظيفة مف الكظائؼ، مف أجؿ تحقيؽ 
،ك تأكيد مبدأ الجدارة الذم صار يحكـ عممية التكظيؼ، ك ينطكم ىذا النكع مف 1مبدأ المساكاة

المسابقات عمى مناصب محددة ك عميا في نفس الكقت، ك مثاؿ ذلؾ كظيفة األستاذ الجامعي ك 
الذم ال يتسابؽ عمى أساس األسمكب األكؿ مف المسابقات، بؿ يدخؿ المسابقة بشيادتو، ك 

 غير أف ىذا 02 الفقرة 80تستخدـ اإلدارة المكظفة  أسمكب المقابمة، ك نص عميو المشرع 
 .2المعيار كاف كافي أك غير كاضح لذا نجد اإلدارة غالبا ما تضيؼ الفحص الميني

 االمتحانات أو االختبارات المهنية: الفرع الثالث
إلى جانب انتقاء المكظفيف عف طريؽ المسابقات، فإف ىناؾ طريؽ آخر لمتكظيؼ عمى أساس 

االختبارات المينية، ك يجرم في نفس الظركؼ التي تجرم فييا المسابقات العامة، ك 
االختبارات المينية كالنجارة ك الميكانيؾ ك الكيرباء ك غيرىا، ك بالتالي فعندما يتقدـ الشخص 

، فإنما نشترط لتكظيؼ عماؿ تسيير حظيرتيا 3لبللتحاؽ بكظيفة معينة في مؤسسة كالبمدية مثبل
الحصكؿ عمى شيادة الكفاءة المينية في الميكانيؾ، مف أجؿ العمؿ في صيانة مختمؼ العتاد 

التابع لحظيرتيا ك بالتالي فعند اإلعبلف عف المسابقة ك إجرائيا يمتحف المتقدـ لممسابقة مينيا، 
 .4بخضكعو لفحص ميني مف قبؿ الجية المختصة

                                       
58 محمد يوسف المعداوي، المرجع السابق، ص  1  

  2 112 حمود حمبلي، المرجع السابق، ص 
  3 130مصطفى الشريؼ، المرجع سابؽ، ص   

 الذم يتضمف القانكف األساسي الخاص 2008 جانفي 19 المؤرخ في 08/05 مف مرسـك تنفيذم رقـ 07 إلى 01المكاد  4
 .بالعماؿ المينييف ك سائقي السيارات ك الحجاب
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 ك الذم جاءت بو 06/03نجد أف المشرع قد أشار عمى ىذا النكع مف االختبار قي األمر 
 03 الفقرة 80المادة 

 .1غالبا ما يجرم في شكؿ مقابمة ك قد يككف سؤاؿ عاـ -

 التوظيف المباشر: الفرع الرابع
 نصت عمى التكظيؼ المباشر مف بيف المترشحيف 06/03 مف األمر 04  الفقرة 80المادة 

الذيف تابعكا تككيف متخصص منصكص عميو قي القكانيف األساسية لدل المؤسسات التككيف 
 .المؤىمة

في األصؿ ال يكجد تكظيؼ مباشر لكف بعض القطاعات نظرا لخصكصيتيا ك نظرا لتككيف 
الخاص ك المتخصص الذم يتمقاه بعض األفراد مف أجؿ تقمد ىذه الكظائؼ فرض ىذه الطريقة 

كما ظير ىذا النكع مف التكظيؼ في فرنسا ألكؿ مثاؿ فتح مسابقة لمتصرؼ إدارم ىذه 
ىنا تمييز إيجابي مف " خركج عف مبدأ المساكاة" المسابقة ال تككف عامة تككف مسابقة داخمية 

منصب أعمى ألف اإلدارة ىي التي أشرفت عمى تككينو ك بالتالي يكظؼ عف طريؽ التكظيؼ 
 .المباشر

 .ك ىنا التخصص يحتاج إلى كفاءة ة تككيف متخصص
ىك المدة التي يخضعيا المكظؼ المبتدئ لفترة تربصية يثمف فييا ك تسمح  : التربص -

 06/03 مف األمر 92 إلى 83، المادة 2لئلدارة بمعرفة مدل قدرتو عمى األداء المنكطة بو

يخضع المكظؼ لفترة تربص مدتيا سنة يرسـ بعدىا أك يخضع لفترة تربص أخرل، ك  -
لمرة كاحدة فقط أك يسرح دكف إشعار مسبؽ أك تعكيض إال أنو يمكف أف تنص القكانيف 

األساسية الخاصة ك نظرا لممؤىبلت العممية المطمكبة في الرتبة عمى الترسيـ المباشر  في 
 .الرتبة

يخضع المتربص لنفس كاجبات المكظفيف المرسميف ك يتمتع بنفس حقكقيـ إال أنو ال  -
     3يمكف نؿ المتربص أك كضعو في انتداب أك استيداع

                                       
.، مرجع السابؽ06/03 مف األمر 92 إلى 80المكاد   1  

17صالح دجاؿ،  المرجع السابؽ، ص    2  
208سعيد مقدـ، ىيئات الكظيؼ العمكمي كجية مراقبة ك تنظيـ مياميا ك تطكرىا، المرجع السابؽ، ص   3  
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تعتبر فترة التربص فترة خدمة فعمية كتؤخذ في الحسباف عند احتساب األقدمية لمترقية في الرتبة 
 .06/03 مف األمر92 إلى 83كفي الدرجة ك التقاعد ك ىذا ما جاء في المكاد 

 كيفية التعيين في الوظيفة العامة: المطلب الثالث

 تمر عممية التعييف بعدة مراحؿ تيدؼ إلى اختيار أفضؿ العناصر لشغؿ الكظيفة العامة، ك 
مف أجؿ ذلؾ نجد أف المشرع قد منح السمطة المختصة سمطة تقديرية لتحديد الكظائؼ التي يتـ 
شغميا عف طريؽ االمتحاف ك تمؾ التي يتـ شغميا بدكف امتحاف، ثـ كضع قكاعد لممفاضمة بيف 

 .1المرشحيف في كؿ حالة عمى حد، ثـ حدد المشرع السمطة المختصة بالتعييف

 الوظائف التي يتم شغمها عن طريق االمتحان: الفرع األول

 تتميز ىذه الطريقة في التكظيؼ بصعكبتيا ك دقتيا إجرائيا ككف المرشح لمكظيفة مطمكب منو  
اجتياز اختبار كتابي ك أخر شفكم، في مؤسسات محددة قانكنا كمراكز التككيف اإلدارم أك 

الجامعة أك معاىد التككيف المتخصصة ك غيرىا، ك تعمف اإلدارة المعنية غف الكظائؼ الشاغرة 
في الجرائد، حتى يطمع عمييا كافة ممف يعنييـ أمر التكظيؼ ك بالتالي تجنب التكظيؼ سرا، 

 .ألنو يمس مبدأ المساكاة ك تكافؤ الفرص بيف الجميع حيث قرر القانكف ذلؾ

إف نص القانكف األساسي لمكظيفة العامة عمى أف يتـ التعييف تبعا ألحد الطريقتيف مف طرؽ 
المسابقة إما بالمسابقة عف طريؽ االختبارات ك التي يككف النجاح قييا ىك الفصؿ النيائي 

لمتعييف، ك إما المسابقة عف طريؽ الشيادات حيث يككف المؤىؿ الذم حصؿ عميو الشخص 
 .ىك فيصؿ التعييف

 مف األمر 01 الفقرة 80 لقد تطرؽ المشرع إلى المسابقة عف طريؽ االختبارات في نص الماد 
 قد يككف االختبار كتابي أك شفكم بمعنى إجراء امتحاف ك مف بعد يتـ تصحيح ىذا 06/03

االختبار مف طرؼ المختصكف ثـ نصؿ إلى إعبلف النتائج مف أعمى معدؿ إلى أدنى معدؿ بعد 

                                       
69، ص 2006/2007 شريف يوسف  حلمي خاطر، الوظيفة العامة دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  1  
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ىذا يفتح باب ألجاؿ الطعف، بعد الطعف تصبح النتائج نيائية ك تبمع اإلدارة الشخص الذم 
 .1نجح في المسابقة ك تبمغو ك تحدد لو التاريخ الذم عميو االلتحاؽ فيو بالمنصب

 الوظائف التي يتم شغمها بدون امتحان: الفرع الثاني

 : يككف التعييف قي ىذا النكع مف الكظائؼ كفقا لئلجراءات اآلتية
حبنت انتعٍٍه اعتمبدا عهى انشهبدة انذراطٍت : أوال

 إذا كانت الشيادة الدراسية أحد الشركط الكاجب تكافرىا قيمف يعيف في الكظيفة، فيككف ترتيبيـ 
تعييف الحاصؿ عمى المؤىؿ األعمى، ك عند تساكم في المؤىؿ تككف األكلكية لؤلعمى : كاألتي

في المرتبة الحصكؿ عمى الشيادة الدراسية، ك عند التساكم يعيف األقدـ تخرجا، ك عند التساكم 
 .2يعيف األكبر سنا

حبنت انتعٍٍه اعتمبدا عهى مذة انخبزة : ثبوٍب

 إذا كانت الخبرة ىي المطمكبة كشرط لمتعييف في الكظيفة الشاغرة، فيككف معيار األفضمية لمدة 
الخبرة، ك كاف أحدىما لديو شيادة خبرة مدتيا خمس سنكات ك ال تتكافر في األربعة الباقيف 

 .3فيعيف صاحب ىذه الشيادة في الكظيفة الشاعرة ألنو األفضؿ مف غيره
حبنت تعٍٍه انمىظفٍه انحبصهٍه عهى مؤهالث أعهى أثىبء انخذمت : ثبنثب

 يجكز لمسمطة المختصة تعييف المكظفيف الذيف يحصمكف أثناء الخدمة عمى مؤىبلت أعمى 
الزمة لشغؿ الكظائؼ الخالية بالكحدة الذيف يعممكف بيا متى تكافرت فييـ الشركط البلزمة لشغؿ 

ىذه الكظائؼ كفقا لجدكؿ التصنيؼ ك الترتيب المعمكؿ بيا ك ذلؾ مع استثنائيـ مف شرطي 
. 4اإلعبلف ك االمتحاف البلزميف لشغؿ ىذه الكظائؼ
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حبنت انتعٍٍه انمىظفىن انذٌه ٌعبدون إنى انخذمت بعذ تزكهب  : رابعب

 يجكز إعادة تعييف العامؿ في كظيفتو السابقة التي كاف يشغميا أك في كظيفة أخرل مماثمة في 
ذات الكحدة أك في كحدة أخرل بذات األجر األصمي الذم كاف يتقاضاه مع االحتفاظ لو بالمدة 

التي قضاىا في كظيفتو السابقة في األقدمية ك ذلؾ إذا تكافرت فيو الشركط المطمكبة لشغؿ 
الكظيفة التي يعاد التعييف عمييا ك ذلؾ مع استثناء مف شرطي اإلعبلف ك االمتحاف البلزميف 

لشغؿ ىذه الكظيفة، عمى أف ال يككف التقدير األخير المقدـ عنو في كظيفتو السابقة بمرتبة 
 .1ضعيؼ

 السمطة المختصة بالتعيين: الفرع الثالث

 السمطة التي تممؾ التعييف في الكظائؼ العامة بصفة أساسية ىي رئيس الجميكرية ك ذلؾ 
، حيث تقضى ىذه المادة بأف 1996 مف الدستكر الجزائرم لسنة 02 الفقرة 78بمقتضى المادة 

 .يتكلى رئيس الجميكرية سمطة إصدار قرار التعييف في الكظائؼ المدنية ك العسكرية في الدكلة

ك لكف الكاقع العممي يقضى بأف رئيس الجميكرية يحتفظ لنفسو بسمطة التعييف في الكظائؼ 
القيادية ك الكظائؼ السياسية، ك يفكض غيره في التعييف في الكظائؼ األخرل يككف التعييف في 

يككف بقرار رئيس الجميكرية، أما التعييف في الكظائؼ " مدير عاـ فما فكؽ"الكظائؼ العميا 
 .2يككف بقرار السمطة المختصة" مف الدرجة األكلى فما دكنيا" األخرل 

بعد إتباع اإلجراءات السابقة يخطر المكظؼ بالقرار بتعيينو بخطاب مكصى عميو بعمـ المكصؿ 
 يكما ك ال تزيد عف شير، ك إال اعتبر قرار 15ك يحدد فيو ميمة الستبلـ العمؿ ال تقؿ عف 

 .    3تعينو كأنو لـ يكف ما لـ يقدـ عذرا تقبمو السمطة المختصة

   

                                       
71 شريؼ يكسؼ حممي خاطر المرجع السابؽ ، ص  1  
72لمرجع ، صاشريؼ يكسؼ حممي خاطر، نفس   2  
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االستقالة : الفصل الثاني  

 مف القانكف 62 إف عالقة المكظؼ باإلدارة تنتيي  بطرؽ عديدة، ك قد حددت المادة   
:  أسباب انتياء خدمة المكظفيف مف الكظيفة العامة بقكليا66/133األساسي لمكظيفة العمكمية 

إف انتياء المياـ التي يترتب عميو فقداف صفة المكظؼ ينتج عف االستقالة أك التسريح أك " 
العزؿ أك قبكؿ اإلحالة عمى التقاعد، ك يترتب عند فقداف الجنسية الجزائرية أك الحقكؽ الكطنية 

:، ك سنتناكؿ في ىذا الفصؿ االستقالة ك قد ارتأينا إلى تقسيـ ىذا الفصؿ إلى"نفس اآلثار  

  ماىي االستقالة:المبحث األول

  أركاف ك أنكاع ك شركط االستقالة:المبحث الثاني

بطالف االستقالة: المبحث الثالث  

   أثار االستقالة:المبحث الرابع
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ماهية االستق الة: المبحث األول  

 االستقالة ىي عممية إدارية يقدـ فييا المكظؼ العاـ طمبا خطيا يفصح فيو عف إرادتو في ترؾ 
الخدمة، قبؿ بمكغو سف التقاعد، غير أف انتياء العالقة الكظيفية بيف المكظؼ ك اإلدارة ال 

.تتحقؽ إال بصدكر قرار مف جية اإلدارة بقبكليا االستقالة  

تعريف االستقالة: المطلب األول  

 تعتبر االستقالة مكضكعا ميما غير أف المشرع الجزائرم لـ يضع لالستقالة تعريفا محددا في 
القانكف الكظيفة العمكمية القديـ أك الجديد، حيث ترؾ تعريؼ االستقالة لمفقو، ك سنتطرؽ إلى 

:بعض التعاريؼ الفقيية الفرنسية منيا ك العربية مف خالؿ جزئيف  

التعريف الفقيي لمفرنسي لالستقالة: الفرع األول  

 يعرفيا الفقيو ركالند عمى أف االستقالة ىي تعبير المكظؼ صراحة عف نيتو في ترؾ الخدمة 
.1نيائيا  

 يعرفيا الفقيو أندرم دكلكبادير عمى أف االستقالة ىي سبب لتكقؼ عف أداء الكظيفة تنتج 
.بمبادرة المكظؼ ك يجب أف يتـ طمبيا كتابيا  

 حيث يتفؽ ريني شابيس مع دكلكبادير بأف االستقالة ىي سبب التكقؼ عف القياـ بأعماؿ 
.2الكظيفة ك تككف بمبادرة مف طرؼ المكظؼ ك يجب أف يتـ طمبيا كتابيا  

 كما يذىب العميد جيزم إلى أف الستقالة ىي إعالف المكظؼ عف إرادتو المكافؽ عمييا مف 
.3اإلدارة بصفة نيائية  
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ك قد أيده في ذلؾ الفقيو فيميب جكرجيز عندما عرؼ االستقالة بأنيا تعبير المكظؼ عف إرادتو 
. 1الصريحة في ترؾ الكظيفة العمكمية بعد قبكؿ جية اإلدارة  

التعريف الفقيي العربي لالستقالة: الفرع الثاني  

إعالف المكظؼ عف إرادتو الصريحة في قطع : "  يعرفيا ىاشمي الخرفي بأف االستقالة ىي
.2"العالقة التي تربطو باإلدارة بصفة نيائية  

 يعرفيا محمكد حممي عمى أف االستقالة ىي استجابة جية اإلدارة إلى رغبة أخد عماليا 
الممزميف قانكنا بالعمؿ في ىجر الخدمة ىجرا نيائيا يستكم في ذلؾ أف يعبر العامؿ عف رغبتو 

.صراحة أك ضمنيا  

 ك يرل محمد أبك زيد بأف االستقالة يجب أف تككف نتيجة طمب مقدـ مف المكظؼ العاـ إلى 
.3جية اإلدارة يعرب فيو عف رغبتو في ترؾ الخدمة بصفة نيائية  

 ك قد عرؼ السيد محمد إبراىيـ االستقالة بأنيا عمؿ إرادم مف جانب العامؿ يفصح فيو عف 
.4رغبتو في ترؾ الخدمة بصفة نيائية قبؿ بمكغو السف المقررة لذلؾ  

ىي عممية إرادية يباشرىا المكظؼ بطمب منو ك تنتيي الخدمة فييا :  ك عرفيا محمد أنس قاسـ
بقرار إدارم صادر بقبكؿ ىذا الطمب، فالمكظؼ الذم يقدـ استقالتو يفصح عف إرادتو في ترؾ 

.  5الخدمة قبؿ سف التقاعد  

عمؿ إدارم يعرب فيو المكظؼ مف : " مف خالؿ التعاريؼ السابؽ ذكرىا نرل بأف االستقالة ىي
خاللو عف رغبتو في قطع الرابطة التي تربطو بالكظيفة ك ترؾ الخدمة بصفة نيائية قبؿ 

".التقاعد  
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تمييز االستقالة عن النظم المشابهة: المطلب الثاني  

 في ىذا المطمب سكؼ نتناكؿ بالدراسة أكجو االتفاؽ ك االختالؼ بيف االستقالة كأحد أىـ 
أسباب انتياء الخدمة الكظيفية ك بعض األنظمة األخرل ك سكؼ نخصص ىذا المطمب لدراسة 

أكجو الشبو ك االختالؼ بيف االستقالة ك نظامي اإلضراب ك إحالة لالستيداع ك ذلؾ عمى 
:النحك التالي  

تمييز االستقالة عن اإلضراب: الفرع األول  

 اإلضراب عبارة عف امتناع مكظفي ك عماؿ المرافؽ العامة عف تأدية أعماؿ كظائفيـ مع 
، بغية إرغاـ الحككمة عمى االستجابة 1تمسكيـ في الكقت ذاتو بأىداؼ الكظيفة العامة ك مزاياىا

لبعض مطالبيـ الكظيفية أك المينية كزيادة األجكر أك خفض ساعات العمؿ ك إما أف يككف 
.2بغرض تحقيؽ أىداؼ سياسية  

 ك ال يستمـز اإلضراب أف يككف ىناؾ اتفاؽ جماعي بيف المكظفيف المضربيف عمى ترؾ العمؿ 
فيناؾ حاالت يتحقؽ فييا اإلضراب ك لـ يحدث إال مف مكظؼ كاحد بشرط أف يترتب عمى ىذا 

.3اإلضراب الفردم آثار خطيرة  

 يعتبر اإلضراب عمؿ خطير ييدد سير المرافؽ العامة ك مف ثـ فإنو يتعارض تعارضا أساسيا 
مع قاعدة ضركرة سير المرافؽ العامة بانتظاـ ك اطراد لذا يتعيف تنظيمو ك التضييؽ مف نطاقو 

.ما أمكف  

 في فرنسا عمى تحريـ 1946 ك جدير بالذكر أنو كاف قد جرل العمؿ قبؿ صدكر الدستكر 
اإلضراب ك كاف قد استقر رأم الفقو ك القضاء عمى عدـ مشركعية المجكء إلى إضراب ك ىذا 

بصدد إضراب مكظفي البريد حيث ذىب " كنكؿ"ما قضى بو مجمس الدكلة الفرنسي في قضية 
 المترتبة عمى 4إلى أف المكظؼ بقبكلو الكظيفة التي أسندت إليو قد أخضع نفسو لكؿ االلتزامات
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ضركرة سير المرافؽ العامة ك تنازلو عف كؿ ما مف شأنو أف يتعارض مع استمرار المرفؽ 
  1.العاـ

 في فرنسا نص في مقدمتو عمى أف حؽ اإلضراب يعتب حقا 1946 ك عندما صدر دستكر 
دستكريا لمجميع عمى أف تككف ممارسة ىذا الحؽ في نطاؽ القكانيف التي تصدر بتنظيمو ك قد 

 1504اصدر المشرع الفرنسي بعض القكانيف التي تنظـ حؽ إضراب عندما اصدر القانكف رقـ 
 في شأف 6/08/1958 في 696 في شأف مرفؽ لبكليس ك القانكف رقـ 28/09/1948في 

 ك حـر بمكجبو  اإلضراب الشامؿ الذم يؤدم 31/07/1963مرفؽ السجكف ثـ صدر قانكف 
إلى تعطيؿ المرفؽ العاـ بصكرة كاممة ك ألـز النقابات التي تعتـز اإلضراب في غير ىذه الحالة 

.2أياـ عمى األقؿ مف التاريخ المحدد لبدأ اإلضراب05أف تخطر قبؿ   

 نستخمص مف العرض السابؽ أف اإلضراب يعد عمال إراديا أم أف قائـ عمى إرادة المكظؼ 
العاـ بمعنى اتجاه إرادة المكظؼ إلى امتناع عف أداء األعباء الكظيفية التي يشغمو ك ىك في 

يتشابو مع االستقالة باعتبارىا عمال إراديا يقـك بو المكظؼ العاـ فكال -  أم اإلضراب–ىذا 
مف االستقالة كاإلضراب  تشترط لتكافر أم منيما اتجاه إرادة المكظؼ العاـ في حالة االستقالة 

يمتنع عف تأدية أعباء كظيفتو مع تمسكو في نفس الكقت بالكظيفة التي يشغميا في حيف انو في 
حالة االستقالة تتجو إرادة المكظؼ العاـ إلى تخمي عف القياـ بأعباء الكظيفية ك التخمي عف 

.3الكظيفة نفسيا بصفة نيائية  

تمييز االستقالة عن حالة االستيداع: الفرع الثاني  

 اإلحالة إلى االستيداع عبارة عف نظاـ خاص يؤدم إلى تنحية المكظؼ العاـ تنحية مؤقتة عف 
أعماؿ كظيفتو بحيث تفقده حقكقيا ك مزاياىا ك تضعو في كضع خاص يبقى احتياطيا الحتماؿ 

.4الحاجة إلى خدماتو  
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 نظاـ اإلحالة إلى االستيداع ىك نظاـ كسط بيف الخدمة الكاممة ك بيف تركيا ألنو يؤدم إلى 
حرماف  المكظؼ مؤقتا مف العمؿ ك مف بعض مزاياه ك الغرض منو كضع  المكظؼ الذم 

 كما يقتضي صالح –يمحؽ بو أحد األسباب التي تبرر إنياء خدمتو ك قد تقضي العدالة 
إحالة المكظؼ عندئذ إلى االستيداع لفترة محددة بدال مف - المكظؼ ك الصالح العاـ معا

إصدار قرار بإنياء خدمتو ك يتقاضى المكظؼ خالؿ ىذه المدة نسبة مف راتبو ك ينظر خالليا 
في تقدير ما إذا كاف المكظؼ صالحا لمعكدة إلى الخدمة أـ أف الصالح العاـ يقتضي  

.1االستغناء نيائيا عف خدماتو  

 ك يتشابو نظاـ اإلحالة إلى االستيداع في صكرتو األكلى مع االستقالة في أنو يمـز لصحة قرار 
اإلحالة إلى االستيداع صدكره بعد سحب المكظؼ العاـ لطمبو شأف اإلحالة إلى االستيداع في 
ذلؾ شأف قبكؿ االستقالة حيث يعتبر طمب االستقالة ركف السبب في القرار اإلدارم الصادر 

بقبكليا فيمـز لصحتو أف يككف ثمة طمب ك أف يظؿ ىذا الطمب قائما لحيف صدكر القرار بقبكؿ 
.2االستقالة  

 التي نعدىا صكرة مف اإلحالة إلى –  ك تتشابو االستقالة مع نظاـ منح اإلجازة اإلجبارية 
في أنو يحظر عمى الجية اإلدارية المختصة قبكؿ طمب المكظؼ المجاز إجباريا - االستيداع

باإلحالة لمتقاعد إذا كاف محاال لممحاكمة التأديبية حتى الحكـ في الدعكل بغير الفصؿ أك 
 اإلحالة لممعاش

 – الخدمة إذ ال تعدك ء ك مف خالصة القكؿ إف اإلحالة لالستيداع ال تعد سببا مف أسباب انتيا
أكثر مف كضع قائـ بذاتو مف األكضاع المختمفة التي يكجد فييا المكظؼ - في حقيقة األمر

ك ذلؾ ألف أسباب انتياء الخدمة الكظيفية محددة في القانكف عمى سبيؿ :... كاإلعارة مثال
.الحصر ك ليست اإلحالة لالستيداع مف بينيا ك ذلؾ عمى العكس مف االستقالة  
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  فاإلحالة إلى االستيداع ك إف كاف يترتب عمييا كؼ يد المكظؼ العاـ عف ممارسة األعباء ك 
االختصاصات الكظيفية إال أف ذلؾ يككف بصفة مؤقتة في حيف أف االستقالة يترتب عمييا كؼ 
يد المكظؼ العاـ عف ممارسة تمؾ االختصاصات ك األعباء بشكؿ نيائي باعتبارىا أخد أسباب 

.1انتياء الخدمة في الكظيفة العامة  

حق الموظف في االستقالة: المطلب الثالث  

 لبياف مدل اعتبار االستقالة حؽ لممكظؼ العاـ مف عدمو يجب عمينا أف نعرض لمفيـك فكرة 
.الحؽ ك المذاىب المختمفة في تفسيرىا كما تعرض لدراستيا فقياء القانكف الخاص  

 ىذا ك قد تفرقت بفقياء القانكف الخاص كجيات النظر في تعريؼ الحؽ فمـ يصدركا عف 
مذىب كاحد ك لـ ينتيكا إلى مفيـك مكحد فمف الفقياء مف ركز في تعريفو لمحؽ عمى شخص 

صاحبو ك منيـ مف فضؿ مكضكع الحؽ عمى شخصو ك منيـ مف أراد أف يكفؽ بيف ىذه 
:المذاىب ك سكؼ نعرض ليذه االتجاىات عمى النحك التالي  

المذىب الشخصي: الفرع األول  

 يذىب أنصار ىذا المذىب غمى تعريؼ الحؽ بأنو القدرة أك سمطة إرادية يخكليا القانكف 
لصاحب الحؽ فال كجد لمحؽ إال مع إرادة الشخص في حدكد القانكف ك ما تقرر اإلرادة اختياره 

.في إمكانيا أف تتخمص منو أيضا  

ينظر غمى الحؽ مف خاللو صاحبو فيراه صفة تمحؽ -  كما ىك كاضح– ك ىذا المذىب 
بالشخص فيصبح بيا قادرا عمى اإلتياف بأعماؿ معينة، ك يرل أنصار ىذا المذىب أنو يتعيف 

أف يتفؽ كؿ فعؿ مع القانكف فال ينظر لإلرادة كنزكة أك ىكل إذ ال مكاف لمحؽ إال إذا أراده 
.2الشخص في حدكد القانكف فتحاط اإلرادة بسياج قانكف يحده مف انطالقيا  
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ىك اإلرادة ك أنصاره يعتبركف أف الحؽ ال يككف حقا إال إذا -  في ىذا المذىب–فجكىر الحؽ 
كجد مف يتمتع بو ك يباشره أما إذا لـ يكجد مف يريد مباشرة الحؽ فميس ثمة حؽ فاإلرادة ىي 

.     1التي تخمؽ ك تغير ك تنيي الحؽ  

:نقد المذىب الشخصي  

تعرض المذىب الشخصي لمنقد حيث أنو بتعريفو لمحؽ عمى أنو قدرة ك إرادة قد خمط بيف الحؽ 
نفسو ك بيف شرط مباشرتو فمئف كانت اإلرادة شرطا لمباشرة الحؽ ك استعمالو فميست ىي معيار 
الحؽ بدليؿ عديـ األىمية أك ناقصيا تثبت لو الحقكؽ ك ال إرادة ألم منيما ك كذلؾ الشركات ك 

.2الجمعيات فإرادة ممثميا ىي التي تنشط  مع إف الحقكؽ راجعة إلييا  

المذىب الموضوعي: الفرع الثاني  

ىذا المذىب ينظر إلى الحؽ مف خالؿ مكضكعو ك الغرض منو ك يعرفو الفقيو األلماني إىرنج 
الحؽ  بأنو مصمحة يحمييا القانكف ك بالتالي فميست اإلرادة ىي جكىر الحؽ بؿ المصمحة  أك 

.3الغاية ىما جكىرىا الحؽ  

ك يتككف الحؽ مف كجية نظر إىرنج مف عنصريف احدىما مكضكعي ك يقصد بو المصمحة 
فغاية الحؽ ىي تحقيؽ مصمحة ك ىي إما أف تككف مصمحة أدبية أك مصمحة مادية ك يترتب 

عمى ذلؾ أف الحؽ يتقرر بكجكد المصمحة دكف افتراض كجكد قدرة إرادية لصاحبو ك يتمثؿ 
العنصر الثاني في ضركرة بسط حماية قانكنية لمحؽ عف طريؽ الدعكل القضائية فتصبح 

.4الدعكل عنصرا شكميا مف عناصر تككيف الحؽ تتقرر لصاحبو عندما يحاكؿ اآلخريف انتياكو  
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:نقد المذىب الموضوعي  

 قد تعرض المذىب المكضكعي لمنقد حيث أنو عرؼ الحؽ بغايتو ك اليدؼ منو دكف النظر 
.إلى جكىر الحؽ ذاتو ك في ىذا خمط بيف الحؽ ك المصمحة التي ييدؼ إلييا  

 ك مف جية أخرل يرل أنصار ىذا المذىب أف المصمحة معيار الحؽ بينما ىي ليست كذلؾ 
دائما فمئف كاف الحؽ يككف مصمحة مف المصالح إال أف ىناؾ العديد مف المصالح ال ترقى إلى 

مصاؼ الحقكؽ ك مف جية ثالثة أف الدعكل القضائية مجرد كسيمة لحماية الحؽ ك ليست 
عنصرا شكميا يدخؿ في تككينو فالحماية القانكنية ال تقـك إال بنتيجة لثبكت الحؽ فالحؽ سابؽ 

.في كجكده عمى الدعكل ككسيمة لحمايتو  

المذىب المختمط: الفرع الثالث  

 المزج بيف المذىبيف السابقيف في مذىب كاحد فجمعكا بيف ل يذىب أنصار ىذا المذىب إؿ
 أم مصمحة يحمييا القانكف ةالمصمحة ك اإلرادة في تعريؼ الحؽ، فالحؽ عندىـ قدرة ك مصمح

يباشر الشخص بشأنيا سمطاتو اإلرادية، ك رغـ اتفاؽ أصحاب المذىب المختمط عمى الجمع 
بيف المصمحة ك اإلرادة في تعريؼ الحؽ إال أنيـ تفرقكا فيما بينيـ حكؿ أىمية كؿ عنصر مف 
العنصريف، فغمب البعض عنصر المصمحة ك عرؼ الحؽ بأنو المصمحة التي يحمييا القانكف 

عف طريؽ االعتراؼ بقدرة إرادية لصاحبو، ك غمب  آخركف عنصر اإلرادة عمى اعتبار أف 
جكىر الحؽ ىك القدرة اإلرادية لمشخص التي يعترؼ بيا القانكف ك يحمييا فعرؼ الحؽ بأنو 

. 1سمطة تخكؿ لمشخص القياـ بأعماؿ معنية تحقيقا لمصمحة يعترؼ بيا القانكف  

.  مف النقدفك يؤخذ عمى ىذا المذىب ما يؤخذ عمى المذىبي  
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  الحديثبالمذه: لفرع الرابعا

 حمؿ لكاء ىذا المذىب الفقيو البمجيكي داباف فقد حاكؿ أف يتجنب تعريؼ الحؽ باإلرادة أك 
المصمحة أك أف يجمع بينيما، ك لذا آتى بتعريؼ جديد لمحؽ حيث عرؼ الحؽ بأنو استئثار 

.1شخصي بميزة ما يعترؼ بيا القانكف ك يحمييا  

 فتتركز عناصر الحؽ عند داباف في فكرة الرابطة القانكنية ك فكرة استئثار شخص بمركز 
قانكني منفرد دكف غيره ك فكرة الحماية القانكنية التي يمنحيا القانكف لصاحب الحؽ ك سكؼ 

.نعرض ذلؾ بإيجاز شديد  

الرابطة القانونية: أوال  

 حتى يككف ىناؾ حؽ لشخص في مكاجية أخر البد أف تكجد بينيما رابطة قانكنية، ك لقد 
ذىب جانب مف الفقياء إلى القكؿ بأف الرابطة القانكنية ال تكجد إال بيف شخصيف ك يستكم في 
ذلؾ الشخص الطبيعي ك الشخص االعتبارم، فال يتصكر أف تكجد رابطة قانكنية بيف شخص 
ك شيء ك يتأسس ذلؾ القكؿ عمى أف الرابطة القانكنية تنشئ حقا لشخص ك يقابمو كاجب عمى 

.2شخص آخر ك ىذا غير متصكر كجكده إال بيف شخصيف  

االستئثار: ثانيا  

 ك يعني إنفراد شخص دكف غيره بماؿ معيف أك قيمة معينة، ك يتيح تعريؼ الحؽ عمى ىذا 
النحك التمييز بينو ك بيف الرخص فكثيرا ما يختمط الحؽ ك الرخصة، ك الذم يميز الحقكؽ 

بمعناىا الدقيؽ عند الرخص ىك أف األكلى تفترض عدـ التساكم في المراكز القانكنية لألفراد، 
في حيف أف الثانية تفترض ىذا التساكم بينيـ ك تقـك األكلى عمى فكرة االستئثار ك ىذه الفكرة 

.3ال كجكد ليا بالنسبة لمحريات ك الرخص  
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الحماية القانونية: ثالثا  

يتعيف أف يتكافر لمحؽ حماية قانكنية تتمثؿ في الدعكل القضائية فيمجأ صاحب الحؽ لمقضاء 
مطالبا برد االعتداء عمى حقو أك حمايتو مف التيديد باالعتداء فالدعكل مجرد كسيمة لحماية 

. 1الحؽ الحقة عميو فمحؿ الدعكل حماية ذات الحؽ  

:نقد المذىب الحديث  

  اعتبر داباف االستئثار العنصر األساسي لمحؽ ك يؤخذ عمى ىذا المذىب داباف أف ىناؾ مف 
الحقكؽ ما ال يتكافؽ مع عنصر االستئثار الذم قاؿ بو داباف فحؽ االنتفاع بالمرافؽ العامة ال 

. ينفرد بو شخص معيف كما أف االستئثار مكجكد في الحريات األخرل  

وضع االستقالة في ضوء المفاىيم السابقة لمحق   

 مما ال شؾ فيو أف المفاىيـ التي انتيت إلييا المذاىب السابقة، بخصكص تعريؼ الحؽ مجاليا 
الطبيعي ىك القانكف الخاص ك سكؼ نحاكؿ بينا مدل انطباؽ تمؾ األفكار مف عدمو عمى 

االستقالة ك بالتالي مدل تكافر خصائص الحؽ ك عناصره التككينية في االستقالة ك في ضكء 
:المفاىيـ السابقة نالحظ اآلتي  

إف اعتراؼ المشرع لممكظؼ العاـ بحؽ االستقالة فإف ذلؾ يعني تخكيؿ ىذا المكظؼ  -
القدرة أك السمطة اإلرادية في استعماؿ ذلؾ الحؽ بالشركط ك القيكد التي تتـ بيا ممارسة ذلؾ 
الحؽ ك ىذا يتفؽ تماما مع االتجاه األكؿ في تعريفو لمحؽ ك مما يزيد ىذا االتفاؽ تأكيدا أف 

القدرة أك السمطة اإلرادية تتقرر طبقا لممذىب الشخصي لشخص المعيف ك في حالتنا ىذه يككف 
 .ىذا الشخص ىك المكظؼ العاـ

أف المشرع عندما يعترؼ لممكظؼ العاـ بحؽ االستقالة فإف ذلؾ يعني أف ليذا المكظؼ  -
مصمحة تقتضي االعتراؼ لو بيذا الحؽ ك تتمثؿ في تحقيؽ إرادة المكظؼ العاـ في فؾ الرابطة 

الكظيفية التي تربطو بجية اإلدارة ك في تقرير حقو في اختيار العمؿ الذم يريد ممارستو دكف 
أف يجبر عمى عمؿ معيف ال يرضاه ك ذلؾ مف منطمؽ حقو الدستكرم في      اختيار نكعية 
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العمؿ الذم يرغب في القياـ بو ك المصمحة طبقا لالتجاه الثاني مصمحة فردية ك ىذا الكضع 
متحقؽ في استقالة المكظؼ العاـ ألنيا أساسا تتـ بصكرة فردية كما أف الحماية القانكنية في 

حالة االستقالة قد تككف في صكرة دعكل قضائية التي يرفعيا المكظؼ العاـ ضد الجية اإلدارية 
في حالة رفض طمب االستقالة ك ىذا يتفؽ مع ما ذىب إليو أنصار المذىب المكضكعي 

 .1لمحؽ

، أف االستقالة تعتبر حقا لممكظؼ العاـ 2 ك نرل كما ذىب إلى ذلؾ ك بحؽ رأم جميكر الفقياء
إذ ليس مف العدؿ أف يجبي المكظؼ رغـ أنفو عمى استمرار في عمؿ ال يرغب فيو كما كاف 

يحدث في زمف السخرة فمف غير المنطقي أف يجبر الشخص عمى البقاء في خدمة نرفؽ ما إلى 
. األبد  

 حق االستقالة في التشريع الجزائري

 تعد االستقالة في التشريع الجزائرم سبيؿ مف سبؿ فؾ الرابطة الكظيفية بيف المكظؼ ك اإلدارة، 
تنتيي  " 66أك بيف العامؿ ك العمؿ حيث نص المشرع في قانكف عالقات العمؿ في المادة 

:  مف ذات القانكف68/01، ك تنص المادة ........"االستقالة: عالقة العمؿ في الحاالت التالية
".االستقالة حؽ معترؼ بو لمعامؿ"   

 غير أف حؽ االستقالة غير مطمؽ ألنو مقيد بعدة قيكد تنظيمية، ك مف أبرز ىذه القيكد  
كجكبية إخطار ك منح ميمة الستقباليا، ك ىذا إلمكانية تعكيض المكظؼ المستقيؿ، ك عدـ 

تعرض مصالحيا لمضياع، مف جراء تركو العمؿ، أما مف ناحية الشكؿ فيجب عمى أف تككف 
االستقالة كتابية، أم أف يقدـ العامؿ طمبا مكتكبا يتضمف أسباب طمبو االستقالة، ك ىذا ما 

 المتعمؽ 90/11 سابقة الذكر في فقرتيا الثانية ك الثالثة مف قانكف 68أشرت إليو المادة 
. 3بعالقات العمؿ  

 
                                       

103عبد المطيؼ السيد رسالف، المرجع السابؽ ، ص   1  
337، ص 1987ماجد راغب الحمك، القانكف اإلدارم، دار المطبكعات الجامعية، مصر،   2  
.، المتعمؽ بعالقات العمؿ1990أفريؿ 21 المؤرخ في 90/11 مف القانكف 68 ك 66المادة   3  



االستقالة: الفصل الثاني  

 

 
80 

أركان و أنواع و شروط االستق الة: المبحث الثاني  

 تعد االستقالة أحد أىـ الطرؽ إلنياء الخدمة الكظيفية، حيث سنتناكؿ في ىذا المبحث ثالث 
عناصر، في المطمب األكؿ سكؼ نتناكؿ أركاف االستقالة، ك في المطمب الثاني أنكاع 

.االستقالة، ك في المطمب األخير سنعرج عمى شركط االستقالة  

أركان االستقالة: المطلب األول  

 لكي تككف االستقالة قانكنية يجب تكفر ركنيف أساسييف، الركف األكؿ خاص بالمكظؼ ك الثاني 
.يتعمؽ باإلدارة  

إرادة الموظف: الفرع األول  

 اإلرادة ىي نشاط نفسي أك حالة نفسية يعبر عنيا صاحبيا بقناعة، فتنتج عنيا مخمفات قانكنية 
 ك لـ تجرم عادة الفقياء عمى االىتماـ باألمر اإلرادة في ذاتيا باعتبارىا ظاىرة نفسية ألنيا مف 

ىذه الكجية ال تخمك مف اإلبياـ ك التعقيد، ك ليذا نقص فيـ مف درسيا بتفصيؿ ك حمميا إلى 
عناصرىا ك لعؿ ذلؾ مف تأثير تمؾ الفكرة التي سادت زمنا في الفقو ك مفادىا أف القانكف ال 

يصكغ لو أف يخترؽ حجب الضمير ك إف يحكـ النكايا التي تختمج األفراد ليتعرؼ كيؼ ك لماذا 
.1يريد الشخص ىذا األمر أك ذاؾ  

 ك عميو فإف انتياء خدمة المكظؼ العامة باستقالة تعني استجابة  جية اإلدارة إلى رغبة أحد 
.عماليا الممزميف قانكنا بالعمؿ في ىجر ك ترؾ الخدمة نيائيا  

  يستكم في ذلؾ أف يعبر المكظؼ عف رغبتو صراحة أك ضمنا إال أف جية اإلدارة في 
االستقالة ال تنفرد بإنياء الخدمة التي ال يعكؿ فييا عمى إرادة العمؿ في إيقاع اآلثار القانكنية 
ذلؾ أف المكظؼ الذم يتقدـ باستقالتو يفصح عف إرادتو في ترؾ الخدمة الكظيفية ك بالتالي 
تككف إرادة المكظؼ العاـ ىي سبب المباشر إلنياء العالقة الكظيفية ك لقد استقر رأم الفقو 

 ك ذلؾ عند 2الفرنسي ك المصرم عمى أف االستقالة ىي سبب تنتيي بو العالقة الكظيفية نيائيا
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تعبير المكظؼ العاـ صراحة عف إرادتو القاطعة في ترؾ الخدمة الكظيفية ك مكافقة الجية 
.1اإلدارية عمى ذلؾ  

الكظيؼ " فاإلرادة في نياية العالقة الكظيفية تختمؼ عنيا في إنياء عالقة العمؿ، فاألكلى 
تككف إرادة المكظؼ في إنياء عالقة الكظيفية بإرادتو المفردة كما أنو حؽ اعترؼ بو " العمكمي

القانكف ك نظمو، بينما في قانكف العمؿ فتككف نياية عالقة العمؿ بإرادة العامؿ أك إرادة رب 
العمؿ فإذا كانت بإرادة العامؿ، فإنيا ال تطرح إشكالية بحيث االستقالة حؽ معترؼ بو 

لممكظؼ، غير قابمة لمتقييـ ك الفحص مف قبؿ صاحب العمؿ، غير أف ىذه الحرية تخضع 
لقكاعد شكمية يحددىا المشرع، كالتزاـ العامؿ بإشعار مسؤكليو بقراره كتابيا، مع تكضيح 

.األسباب، ك إعطائو ميمة مسبقة لمسماح بتحديد تاريخ عالقة العمؿ  

 ك عف طبيعة سمطتيا في ىذا الشأف إما إنو سمطة تقديرية ك ء  ك تسرم ىذه الميمة ابتدا
بالتالي يككف مف حؽ تمؾ الجية مف تمقي المؤسسة طمب االستقالة، كما يجكز لصاحب العمؿ 

أف ينيي عقد العمؿ المحدد المدة في أم كقت خالؿ مدة سريانو، لكف ىذا اإلنياء المسبؽ 
.2يفرض عمى رب العمؿ أف يدفع أجكر العامؿ كاممة عف المدة المتمقية مف العقد  

قبول االستقالة: الفرع الثاني  
 بات مف المستقر عميو قانكنا ك فقيا ك قضاء أف االستقالة ال تنتج أثارىا إال بقبكؿ 

. الجية اإلدارية لطمب االستقالة المقدـ مف المكظؼ العاـ  
 إذ أف المكظؼ ال تنتيي عالقتو بالكظيفة المرتبط بيا بمجرد تقديمو الستقالتو، ك إنما 

يجب أف تصدر اإلدارة قرار بقبكليا، ك يعتبر قبكؿ االستقالة شرط إلتماميا، ك ىك 
 مف 220إجراء متطمب بالنسبة لكافة فئات المكظفيف، ك ىذا ما أقرتو المادة 

 يكليك سنة 15 المكافؽ ؿ1427 جمادم الثانية عاـ 19 المؤرخ في 06/03األمر
 المتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية بالجزائر حيث تنص عمى 2006
 3ال يترتب أم أثر عمى طمب االستقالة إال بعد قبكليا الصريح مف سمطة: " مايمي
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ىذه القاعدة القانكنية مرتبطة بصفة مباشرة بمبدأ استمرارية المرفؽ العاـ ك " المختصة
مفادىا أف المكظؼ الذم ينقطع عف العمؿ قبؿ التاريخ الذم تحدده اإلدارة يعرض نفسو 

1.لمجزاء التأديبي  
 ك ال يستثنى مف ذلؾ سكل طائفة المكظفيف الذيف يصمكف إلى مناصبيـ باالنتخاب، ك 
مع ذلؾ فيناؾ بعض الحاالت يتطمب فييا المكافقة عمى استقالة المكظؼ المنتخب، ك 

يبرر ىذا االستثناء عمى أساس أف استقالة المكظؼ المنتخب ال ينجـ عنيا ضرر يمس 
سير المرفؽ، ألنو يعمؿ ضمف ىيئة جماعية عمى شكؿ مجمس، ك لف تتأثر أعمالو 
باستقالة أحد أعضائو، إال إذا كاف عدد المستفيديف مف االستقالة كثرة ػ بحيث يعيؽ 

.عمؿ المجمس ػ يؤدم إلى بطالف جمساتو لعدـ اكتماؿ النصاب  
 لقد ثار التساؤؿ عف حؽ الجية اإلدارية في رفض طمب االستقالة المقدـ مف المكظؼ 

العاـ سكاء رفض االستقالة أـ العكس فيي سمطة مقيدة ك بالتالي ال يككف أماـ تمؾ 
.2الجية سكل قبكؿ االستقالة أك إرجائيا  

 لقد اتفؽ معظـ الفقياء الفرنسييف عمى حؽ الجية اإلدارية في رفض طمب االستقالة 
المقدـ مف المكظؼ العاـ، إال أنو إذا كاف يجكز لجية اإلدارة رفض االستقالة، فإنو يجب 

 عمى تمؾ الجية أف تبني قرارىا عمى أسباب تستمزميا اعتبارات الصالح العاـ
. ك ضركرات سير المرافؽ العامة  

 في حيف ذىب رأم ثاف مف الفقو إلى أف سمطة اإلدارة في قبكؿ االستقالة سمطة مقيدة، 
مما يعني أف البت في طمب االستقالة ال يككف إال بالقبكؿ أك اإلرجاء دكف الرفض ك 

ذلؾ الف االستقالة تعتبر حؽ لممكظؼ العاـ لذلؾ يتعيف عمى الجية اإلدارية أف تقبميا 
.3متى تكافرت شركطيا القانكنية  
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  أنواع االستقالة: المطلب الثاني
 حرصت قكانيف التكظؼ العامة في فرنسا ك مصر عمى النص عمى االستقالة كسبب 
مف أسباب انتياء الخدمة في الكظيفة العامة ك قد اقتصر المشرع الفرنسي عمى تنظيـ 
أحكاـ االستقالة الصريحة ضمف أسباب نياية الخدمة الكظيفية إال أف المشرع المصرم 

.1قد أضاؼ إلى ذلؾ أنكاعا أخرل لالستقالة  
االستقالة الضمنية و االستقالة الصريحة: الفرع األول  

:  نميز بيف نكعيف مف االستقالة  
االستقالة الضمنية: أوال  

 لـ يكرد المشرع الفرنسي االستقالة الضمنية ضمف أسباب انتياء الخدمة في الكظيفة 
العامة في حيف سمؾ المشرع المصرم مسمكا مغايرا حيث تناكؿ االستقالة الضمنية 

بالتنظيـ محددا حاالتيا ك ذلؾ عمى اعتبار أف إتياف المكظؼ لمسمكؾ المنصكص عميو 
قانكنا يعد قرينة عمى اعتبار خدمتو منتيية باالستقالة الضمنية ك إف كاف المشرع 

.المصرم لـ يكرد تعريفا لالستقالة الضمنية بؿ اكتفي بذكر حاالتيا   
 ك يمكف تعريؼ االستقالة الضمنية بأنيا اتجاه إرادة المكظؼ العاـ إلى اعتزاؿ الخدمة 

الكظيفية عف طريؽ إتيانو لكاقعة عدىا المشرع قرينة عمى االستقالة إذا رأت جية اإلدارة 
.2ذلؾ ك شريطة عدـ إبداء المكظؼ ألية أعذار حتى ك لك كانت غير صحيحة  

ك لقد كاف العرؼ اإلدارم السائد في فرنسا قبؿ صدكر قانكف المتعمؽ بالمكظفيف سنة 
 يتمحكر حكؿ جكازية أف يككف طمب االستقالة ضمنيا، ك ترؾ اإلدارة سمطة 1946

تقديرية العتبار المكظؼ مستقيال في ضكء الظركؼ المالبسة لمقرينة التي عدا بمثابة 
.   3االستقالة  

 عمى أف ترؾ 88 نص المشرع الفرنسي في المادة 09/01/1986بصدكر قانكف 
المكظؼ لعممو يؤدم إلى قطع الرابطة الكظيفية بيف اإلدارة ك المكظؼ، يبدك لنا مف 
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خالؿ ىذه المادة أف المشرع ك الفقو الفرنسي كضع شرطيف أساسييف لمتحقيؽ االستقالة 
.1ترؾ العمؿ، إخطار المكظؼ قبؿ صدكر القرار مف اإلدارة: الضمنية   

ك مف ما سبؽ يتضح لنا أف االستقالة الضمنية ال تعتبر استقالة قانكنية، ألف قد تستغميا 
اإلدارة ضد المكظؼ، ك قد ستعمميا المكظؼ يبرئ نفسو مف عمال جزائيا أكبر مف 

االستقالة مثؿ ترؾ المنصب حيث ييدد المرفؽ بالديمكمة، ك منو يجب أف تككف 
.االستقالة صريحة  

االستقالة الصريحة: ثانيا  

 تناكؿ المشرع المصرم ك الفرنسي أحكاـ االستقالة الصريحة بالتنظيـ في فصؿ 
المخصص النتياء الخدمة الكظيفية، ك لكف لـ يرد أيا منيما تعريؼ لالستقالة الصريحة 

إعالف المكظؼ العاـ - مف كجية نظرنا- ك قد سبؽ أف ذكرنا أف تمؾ االستقالة تعني
عف إرادتو غير المشركطة ك المكفؽ عمييا مف الجية المختصة بالتعييف في ترؾ 

.2الخدمة الكظيفية بصفة نيائية قبؿ بمكغ السف القانكنية لإلحالة عمى التقاعد  
 لقد أكجب المشرع الجزائرم المكظؼ، أف يرسؿ طمب االستقالة إلى السمطة المخكلة 

صالحية التعييف عف طريؽ السمـ اإلدارم، عمى أف يكاصؿ أداء الكاجبات المنكطة بو 
إلى حيف صدكر قرار قبكؿ أك رفض االستقالة مف قبؿ السمطة المخكلة، في أجؿ 

شيريف ابتداء مف تاريخ إيداع الطمب، ك قد خصص المشرع لالستقالة المقبكلة بصفة 
 ك ىذا 06/03 مف القانكف 220 إلى المادة 217قانكنية ثالث مكاد كاممة مف المادة 

يدؿ عمى خطكرة ىذا اإلجراء عمى المكظؼ، كما أف لالستقالة الصريحة شركط البد مف 
:تكافرىا ك ىي  

ال : "  بقكليا06/03 مف القانكف 218 أف تككف االستقالة مكتكبة ك ىذا كفقا لممادة  -1
ال بطمب كتابي مف المكظؼ يعمف فيو إرادتو الصريحة في قطع العالقة ‘يمكف أف تتـ االستقالة 

، فالكتابة دليؿ ك حجة إذا تراجع المكظؼ عف االستقالة أك "التي تربطو باإلدارة بصفة نيائية
 .تجاىمتيا السمطة المختصة بالتعييف

 .يحب أف تككف االستقالة خالية مف أم شرطف حيث ال تككف مقبكلة إذا قيدت -2
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يجب عمى طالب االستقالة، أف يستمر في عممو ك ذلؾ حفاظا عمى المصمحة العامة،  -3
 .فال يجكز لو االنقطاع إال بعد صدكر قرار قبكؿ االستقالة

 .1 مجمس تأديبيلأف ال يككف المكظؼ طالب االستقالة محاؿ إؿ -4

 االستقالة الفردية و االستقالة الجماعية: الفرع الثاني
االستقالة الفردية : أوال

 مف القانكف 68 ىي التي تقدـ باسـ المكظؼ ك تككف تخصو لكحده فقط، ك قد نصت المادة 
االستقالة حؽ معترؼ بو لمعامؿ الذم يبدم رغبتو في إنياء " المتعمؽ بعالقات العمؿ 90/11

عالقة العمؿ مع الييئة المستخدمة أف يقدـ طمب االستقالة كتابيا، يغادر منصب عممو بعد فترة 
 ".إشعار مسبؽ كفؽ لمشركط التي تحددىا االتفاقات الجماعية

 االستقالة الجماعية: ثانيا

 ىي استقالة تقدـ مف أكثر مف مكظؼ في آف كاحد ك تعتبر ىذه األخيرة محظكرة ككنيا تيدد 
استمرارية المرفؽ، الشيء الذم جعؿ المشرع الجزائرم يضع عقكبة لمثؿ ىذه الحالة تتراكح بيف 

 . سنكات، ك بالتالي فيي جريمة يعاقب عمييا القانكف الجنائي3 أشير ك 6

القضاة ك المكظفكف الذيف :"  مف القانكف الجنائي الجزائرم115 ك ذلؾ ما نصت عميو المادة 
يقرركف بعد التشاكر فيما بينيـ تقديـ استقالتيـ بغرض منع أك كقؼ قياـ القضاء بميمتو أك 

 .2" سنكات3 أشير إلى 6سير المصمحة العامة يعاقبكف بالحبس مف 

 ك لقد أحسف المشرع إذ كضع جزاء لالستقالة الجماعية لما ليا مف خطكرة في المساس بمدل 
سير المرفؽ بانتظاـ ك اضطراد، ك كذا خطكرتيا في تعطيؿ مصالح الجميكر، قد يحدث أزمة 

. ك تكترات ك اضطرابات أمنية ك سياسية، تككف الدكلة في غنى عنيا
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 شروط االستقالة: المطلب الثالث

 217 االستقالة حؽ معترؼ بو لممكظؼ يمارس ضمف الشركط المنصكص عمييا في المادة 
 نصت عمى 2006جكيمية 05 الصادر في 06/03مف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العامة 

 .طمب االستقالة، ك شرط قبكؿ االستقالة: أف يتكفر شرطاف ىما

 طمب االستقالة: الفرع األول

 ال يمكف البدء في إجراءات إقالة المكظؼ إال أثر مبادرة منو، تتمثؿ في إرساؿ االستقالة بطمب 
، حيث يجب عمى 1مكتكب لمسمطة التي تممؾ صالحيات التعييف عف طريؽ السمـ اإلدارم

السمطة المخكلة بسمطة التعييف أف تتخذ قرارا بشأنيا في أجؿ أقصاه شيريف مف تاريخ إيداع 
الطمب، ك يمكف لمسمطة تأجيؿ المكافقة عمى الطمب لمدة شيريف مف تاريخ انقضاء األجؿ 

 .األكؿ، ك ذلؾ لمضركرة القصكل لممصمحة، ك بانقضاء ىذا األجؿ تصبح االستقالة فعمية

 ك ما يالحظ عمى األحكاـ السابقة أنيا ال تترؾ أم ىامش تقديرم لإلدارة، يمكنيا مف فض 
 .استقالة احد مكظفييا، إذا دعت الحاجة لذلؾ

 مف قانكف األساسي لمكظيفة العامة يعتب سككت 220 إف محتكل البند األخير مف المادة 
اإلدارة بعد انقضاء األجؿ الممدد معادال ضمنيا لقبكليا فتحرر المكظؼ في ىذه الحالة مف كؿ 

 .االلتزامات المتصمة بصفتو

 ك يجب أف يككف طمب االستقالة خالي مف كؿ ضغط ك إكراه، ك أف ال تككف مشكبة بعيب 
 أداء كاجباتو الكظيفية إلى حيف صدكر ؼمف عيكب الرضا، كحالة المرض مثال، ك عمى المكظ

.  2 صالحيات التعييف بقبكؿ االستقالةةقرار السمطة المخكؿ
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 قبول االستقالة: الفرع الثاني

 ال تنتيي عالقة المكظؼ باإلدارة بمجرد تقديمو الستقالتو، ك إنما يجب أف تصدر اإلدارة قرارا 
بقبكليا، ك يعتب قبكؿ االستقالة شرطا ضركرم لكي ترتب االستقالة أثارىا القانكنية ك ىك إجراء 

 .ضركرم بالنسبة لكافة فئات المكظفيف

 إف المشرع ك منعا ألم تعسؼ قد يحدث مف جانب اإلدارة أجاز لممكظؼ المعني في حالة 
 أشير أف يرفع أمره إلى المجنة متساكية األعضاء التي تصدر 3رفض الطمب بعد انتياء مدة 

 .رأيا ثـ تسممو إلى الجية التي ليا صالحية التعييف

 93 أحسف المشرع في نصكص الحقة عند اعتبار االستقالة حقا كفؽ ما نصت عميو المادة 
 ك ما يمييا مف القانكف األساسي لعماؿ 133مف القانكف األساسي العاـ لمعماؿ ك أدتو الماد 

 .1985المؤسسات ك اإلدارات العامة 

 لقد أجمعف آراء فقياء القانكف اإلدارم، خاصة فقياء القانكف اإلدارم الفرنسي، حيث اعتبركا 
عمى أف االستقالة اعتبارىا سببا مف أسباب انتياء العالقة الكظيفية بصفة نيائية، ىي في حقيقة 
األمر قرار إدارم، يرجع السبب فيو عمى إرادة في فصؿ ك فؾ الرابطة الكظيفية، ك بالتالي فإف 

االستقالة ال تتـ إال بقبكؿ الجية اإلدارية المخكلة لمطمب المقدـ مف المكظؼ العاـ، أم أف 
.خدمة المكظؼ العاـ ال تنتيي إال بالقرار الصادر بقبكؿ االستقالة  

 ك ينبغي عمينا التفرقة بيف انقطاع الصمة الكظيفية بسبب االستقالة ك قبكؿ الجية اإلدارية ليذه 
االستقالة، ك بيف الفصؿ اإلدارة ألسباب تراىا مكجبة لذلؾ إذ لكؿ مف األمريف كضعو القانكني 

.1ك أحكامو الخاصة بو  

 ال يجكز لممكظؼ أف ينيي عالقتو الكظيفية بإرادتو المنفردة، أك أف ينقطع عف عممو عقب 
  2تقديـ استقالتو، ألف عالقة المكظؼ باإلدارة ليست عالقة تعاقدية بؿ عالقة تنظيمية عامة
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 تحكميا القكانيف ك المكائح، ضؼ إلى ذلؾ أف ترؾ المكظؼ العاـ لعممو عقب تقديمو الستقالتو 
مف شأنو أف يعرض مصمحة المرفؽ العاـ لمخطر ك يخؿ  بمبدأ سير المرفؽ العاـ بانتظاـ ك 

.1اضطراد  

 الجزائرم فإف قبكؿ االستقالة ال يرتب أم أثر عمى طمب االستقالة، إال ة أما في القانكف الكظيؼ
 مف 220بعد قبكليا الصريح مف السمطة المختصة، إف ىذه القاعدة منصكص عمييا في المادة 

القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية مرتبطة بصفة مباشرة بمبدأ سيركرة ك استمرارية المرفؽ 
العاـ، ك مفادىا أف المكظؼ الذم ينقطع عف العمؿ قبؿ التاريخ المحدد مف طرؼ اإلدارة 

.2يعرض نفسو لعقكبة تأديبية كفؽ لإلجراءات المنصكص عمييا في حالة ترؾ المنصب  

بطالن االستق الة: المبحث الثالث  

 إف بطالف االستقالة عنصر ال يمكف االستغناء عنو في الحديث عف االستقالة لما يكتسيو مف 
أىمية، ك لقد كجد الفقياء صعكبة بالغة في تحديد مفيـك بطالف االستقالة، فقد حدده بعض 
الفقياء في تعريفو بأنو جزاء يكجو ضد عمؿ قانكني غير مشركع، أم أنو لـ يستكفي شركط 

.االستقالة  

العيوب المفسدة إلرادة الموظف: المطلب األول  

 إف الحكمة مف كراء تقرير حؽ المكظؼ العاـ في االستقالة تتمثؿ في تحقيؽ إرادتو في اعتزاؿ 
الخدمة الكظيفية بعمؿ إرادم ىك االستقالة لذا كجب أف تصدر االستقالة عف إرادة صحيحة 

خالية مف العيكب ك في مقدمة العيكب التي يجب أف يخمك منيا طمب االستقالة عيب اإلكراه ك 
.3الغمط  
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اإلكراه: الفرع األول  

 يجب  أف تككف االستقالة خالية مف عيكب الرضا، فإذا كاف كذلؾ فيك مشيب بعيب اإلكراه، 
يعتبر ىذا العيب  مف أىـ عيكب بطالف االستقالة التي تمحؽ إرادة المكظؼ، فيجب أف تككف 
قائمة عمى إرادة المكظؼ دكف ضغكط ممارسة عميو، ك لقد نصت أحكاـ االستقالة أت تككف 

.1نابعة عف إرادة المكظؼ  في االستقالة  

 لقد ذىب الفقو المصرم استمزاـ أف تككف إرادة المكظؼ العاـ حرة، ال يشكبيا أم عيب مف 
عيكب الرضا، ك أىـ عيب ىك اإلكراه ألنو عيب شائع، ك لذلؾ يجب أف يككف طمب االستقالة 

.2بعيدا كؿ بعد عف الضغكطات أك إكراه معيف ك إال عد طمب االستقالة باطال  

تحديد طبيعة اإلكراه المفسد لرضا الموظف العام: أوال  

ىذا الشيء بقصد ,  تتأثر إرادة المكظؼ العاـ الكاقع عميو الضغط، فيندفع إلى تقديـ االستقالة
الرضا، فاإلكراه ليس طريقة مادية تستعمؿ في إرغاـ المكظؼ العاـ عمى ترؾ كظيفتو، بؿ ىي 
الخكؼ أك الرىبة التي تقع في نفسية المكظؼ العاـ، ك يككف اإلكراه نفسيا أك ماديا، فاإلكراه 
النفسي أك المعنكم ىك إحداث ألـ نفسي في نفسية المكظؼ، يعتبر ىذا اإلكراه األكثر شيكعا 

3.في العمؿ، أما اإلكراه المادم أك الجسمي، يككف إما بإلحاؽ األذل دكف المساس بو  

 تيديد الموظف بتطبيق نظام قاسي عميو لينفذ اإلدارة إكراىا: ثانيا

 المقصكد ىك أف تمـز اإلدارة المكظؼ بأف يترؾ العمؿ جبرا، ك مثاؿ ذلؾ قرار مجمس الكزراء 
 ك الذم كاف مضمكنو بضـ مدة خدمة ال تتجاكز 04/11/1953في مصر الصادر في 

السنتيف مع أداء الفرؽ بيف المرتب ك المعاش مشاىرة لمكظفي الدرجة الثانية فما فكؽ الذيف 
 الخدمة لكف بشرط 4يقدمكف طمبا خالؿ ستيف يكما مف تاريخ صدكر القرار المشار إليو باعتزاؿ

أف يجيز مجمس الكزراء ذلؾ ك لكف المكظفيف ترددكا ك لـ يقبمكا االستفادة مف ىذا التسيير كما 
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 الذم أعطى لمجمس الكزراء صالحية 1953 لسنة 200كاف متكقع حينيا صدر القانكف 
اإلحالة إلى التقاعد لعدـ الصالحية مع ضـ سنة كاحدة فقط حرماف المكظؼ الذم يحاؿ إلى 

.1المعاش تطبيقا ليذا القانكف مف حؽ الطعف أماـ القضاء  

 لقد ذىب المشرع الجزائرم إلى إجبار العامؿ عمى اإلحالة إلى التقاعد إذا أراد رب العمؿ 
 المتعمؽ بعالقات 90/11 مف قانكف 03 الفقرة 70تقميص عدد العماؿ ك فؽ نص المادة 

، ك قد يجبر المكظؼ عمى تقديـ استقالتو عند حدكث 91/29العمؿ، المعدؿ ك المتمـ ب 
ضرر بالكظيفة التي يشغميا، خاصة في الكظائؼ العميا، مف أجؿ الحفاظ عمى سمعة المؤسسة 

.التابعة ليا، فإذا رفض تقديـ االستقالة أحيؿ عمى التقاعد الجبرم  

الغمط: الفرع الثاني  

 يعتبر الغمط أحد عيكب الرضا التي يمكف أف تصيب إرادة مف طرفي االستقالة فتفسدىا، 
فطمب االستقالة يمـز أف يصدر برضا صحيح، يمكف لنا تعريؼ الغمط بأنو حالة تقـك بالنفس 
تحمؿ عمى التكىـ غير الكاقع، ك غير الكاقع إما أف يككف كاقعة غير صحيحة يتكىـ اإلنساف 

.2صحتيا أك كاقعة صحيحة يتكىـ عدـ صحتيا  

 ك قد ذىبت محكمة القضاء اإلدارم إلى أف كقكع االستقالة تحت تأثير الغمط في فيـ القانكف 
مف جانب اإلدارة ك مقدـ االستقالة باعتقاد أف المكظؼ مقدـ االستقالة كاف مف يفيدكف قرار 

 الذم كاف يشترط لإلفادة مف أحكامو أف يككف 16/12/1953: مجمس الكزراء الصادر في
المكظؼ المستقيؿ مدة خدمة محسكبة في التقاعد تبمغ خمسة عشرة سنة فإف اإلدارة قد قممت 

بذلؾ بما يحقؽ ما طمبو المكظؼ ك أمثالو في استقاالتيـ مف حيث صرؼ المبالغ المستحقة ليـ 
في صندكؽ االدخار كاممة بما فييا حصة الحككمة فميس ثمة ما يكجب إلغاء القرار الصادر 

بقبكؿ االستقالة بحجة أف تقديـ طمبيا ك القرار الصادر بقبكؿ االستقالة بحجة أف تقديـ طمبيا ك 
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القرار الصادر بقبكؿ كالىما كقع تحت تأثير الغمط في فيـ القانكف، ك مرد ذلؾ إلى األصؿ 
.1الطبيعي يتعمؽ بزكاؿ عيب فساد الرضا بسبب الغمط  

 أما في التشريع الجزائرم قد عالج مكضكع الرضا كأحد مقكمات اإلرادة، بحيث يقصد بسالمة 
 مف 91 إلى 81اإلرادة عند خمكىا مف عيكب الرضا المعركفة، ك عالجيا المشرع في المكاد 

القانكف المدني، كما عرؼ الغمط بأنو الكىـ الذم يقـك في ذىف الشخص مصكرا لو أمر عمى 
غير حقيقتيا، ك ىك الذم يقـك بنفس مف صدرت منو اإلرادة، ك ليس بنفس مف كجيت نحكه، 

.كالغمط في التعبير، أك نقؿ، أك تفسير المعاني إلى الطرؼ األخر  

 مف القانكف المدني عمى أف الغمط يعتبر عمى األخص إذا كقع في صفة 82 لقد نصت المادة 
الشخص يراىا المتعاقديف جكىرية، ك يجب اعتبارىا كذلؾ نظرا لشركط العقد ك حسف النية، ك 

. 2ىذا ما يمكف أف يككف أيضا في تقديـ االستقالة باعتبار الغمط أخد عيكب الرضا  

العيوب التي تنسب إلى اإلدارة: المطلب الثاني  

 يعتبر إنياء خدمة المكظؼ العاـ قرارا إداريا، حيث أف خالؿ صدكره يجب أف ال يككف مشيب 
بأم عيب يجعؿ منو عمؿ غير مشركع، كصدكره مف جية غير مختصة، أك مخالفا لمقانكف، 
يككف القرار ممغيا، حيث سنتطرؽ في ىذا المطمب لمعيكب التي تصيب االستقالة مف جانب 

.اإلدارة  

عيب مخالفة الشكل و اإلجراءات: الفرع األول  

 تتـ عند قياـ اإلدارة استخداـ إجراءات إدارية ال يجكز ليا استعماليا مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ 
معيف، أم أنيا تتعمد استعماؿ إجراء اإلدارم مخؿ إجراء آخر، كاستعماؿ سمطتيا لتحقيؽ 

مسعاىا الخاص، يعتبر ىذا النكع مف العيكب أحد رمكز اإلساءة الستعماؿ السمطة، إذ تمجأ 
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اإلدارة الستعماؿ إجراء بعينو تراه أيسر مف اإلجراء المحدد قانكنا لتحقيؽ ىدؼ معيف، حيث 
.1يصبح القرار مشكبا بعيب مخالفة اإلجراءات  

 لقد حدد المشرع اإلجراءات ك القكاعد المتبعة التي يتعيف عمى المكظؼ إتباعيا، حيف صدكر 
القرار، فإذا خالفيا عد مخطئا، حيث يعرض القرار لإللغاء، ك اإلجراءات ىي تمؾ العمميات 
التي يمر بيا القرار اإلدارم، ك تيدؼ قكاعد الشكؿ إلى ضماف حسف سيرة المرفؽ العاـ ك 

.2حماية مصالح األفراد، ك ىذا لضماف إصدار قرارات سميمة  

عيب مخالفة القانون: الفرع الثاني  

 يعتبر مجاؿ القرارات اإلدارية المخالفة لمقانكف أكسع المياديف لدراسة مكضكع مسؤكلية اإلدارة 
عف أعماليا، ك ىذا راج لشيكعو ك انتشاره مف الناحية العممية، حيث يشتمؿ ىذا العيب عمى 
جميع العيكب التي تصيب القرارات اإلدارية، حيث تجعميا باطمة، ألف مخالفة االختصاص 

المحدد بالقانكف، أك الخركج عف اإلشكاؿ المقررة، أك إساءة استعماؿ السمطة أك االنحراؼ بيا 
عف ىدفياػ تعتبر في جميع األحكاؿ مخالفة لمقانكف بالمعنى الكاسع، ألف ىذا األخير ىك الذم 

يحدد القكاعد التي تحكـ كافة أركاف القرار اإلدارم، غير أف الفقو ك القضاء اإلدارم أدرجا 
 استخداـ مصطمح مخالفة القانكف بمعنى أضيؽ مف المعنى السابؽ، بحيث

 ينحصر في العيب المتعمؽ بمحؿ القرار فقط، مع دراسة كؿ عيب بشكؿ مستقؿ، ك يتخذ عيب 
. 3مخالفة القانكف في الكاقع ثالث صكر أساسية يتعيف معالجتيا تباعا  

عدم تطبيق القانون: أوال  

 فاإلدارة قد تمتنع عف تطبيؽ القانكف، أك تتجاىمو كميا أك جزئيا ك سكاء كاف ىذا االمتناع عف 
عمد، أك عف جيؿ بصدكر القانكف بأحكامو، ك ذلؾ كأف ترفض اإلدارة منح أحد مكظفييا 
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االستقالة، مع أف ىذه األخيرة حؽ لممكظؼ، خاصة أف القانكف ال يعطي اإلدارة في ىذه الحالة 
.أم سمطة تقديرية في منحيا أك منعيا  

الخطأ في تطبيق القانون عمى الوقائع: ثانيا  

 ك يقصد بذلؾ تطبيؽ اإلدارة لمقانكف تطبيقا غير صحيح تمارس السمطة المخكلة ليا في غير 
.الحاالت التي ينص عمييا القانكف، أك دكف أف تتكفر الشركط التي حددىا القانكف لممارستيا  

 ك يتعمؽ الخطأ في تطبيؽ القانكف عمى الكاقع لعيب السبب، فالسبب في القرار اإلدارم ىك 
حالة كاقعية، أك حالة قانكنية تدفع اإلدارة إلى التدخؿ في حالة تثبيت خطأ الحالة الكاقعة، بأف 

يقـك القرار عمى كاقعة مادية ال كجكد ليا، أك غير صحيحة، كأف يككف السبب القرار غير 
مشركع، ك جاء فيو اإللغاء، فيصدر بإحالة المكظؼ عمى التقاعد، ك تزعـ اإلدارة عمى خالؼ 

.الكاقع، أف ذلؾ كاف بناءا عمى طمبو  

الخطأ في تفسير القانون: ثالثا  

  قد تخالؼ اإلدارة القانكف بإعطائو تفسيرا خاطئا، أم إعطائو معنى غير الذم قصده المشرع، 
ك ىذه الصكرة تعد مف أخطر صكر مخالفة القانكف، ذلؾ أف إدارة ىنا ال تتنكر لمقاعدة 

.1القانكنية، أك تتجاىميا، ك إنما تفسرىا بطريقة خاصة  

بحيث ينتج عف ذلؾ إعطائيا معنى غير الذم أراده المشرع مف كضعيا، ك قد يقع ىذا الخطأ 
.2بغير قصد مف اإلدارة ك قد يتـ عمى نحك عمدم مف جانبيا  

عيب االنحراف بالسلطة و أثره على االستقالة: المطلب الثالث  

 ذىب رأم الفقو الفرنسي إلى قياـ عيب االنحراؼ بالسمطة عندما تستخدـ الجية اإلدارية 
سمطتيا عمدا مف اجؿ ىدؼ غير الذم منحت ألجمو ىذه السمطة في حيف ذىب رأم ثاف، إلى 

أف االنحراؼ بالسمطة يتمثؿ في استخداـ سمطة معينة بكاسطة جية إدارية مف أجؿ تحقيؽ  
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ىدؼ غير اليدؼ الذم منحيا القانكف ىذه السمطة مف أجؿ تحقيقو، ك قد ذىب رأم ثالث في 
الفقو الفرنسي أف عيب االنحراؼ بالسمطة ىك استخداـ جية اإلدارة الختصاصاتيا مف اجؿ 

ىدؼ غير المصمحة العامة سكاء كاف ىذا اليدؼ مصمحة خاصة أك ىدؼ سياسي أك أف تتخذ 
جية اإلدارة قرارا مف أجؿ ىدؼ يتعمؽ بالمصمحة العامة ك لكف أجنبي عف اليدؼ حددتو 

. التشريع الذم تدعي تطبيقو  

 ك لـ تخرج تعريفات الفقو المصرم عما سبؽ أف قرره الفقو الفرنسي حيث ذىب رأم تعريؼ 
عيب االنحراؼ بالسمطة بأنو استخداـ اإلدارة لسمطاتيا مف أجؿ تحقيؽ غاية غير مشركعة أك 
سكاء بابتغاء غاية بعيدة عف المصمحة العامة ك ابتغاء تحقيؽ ىدؼ مغاير لميدؼ الذم حدده 

.القانكف  

 في حيف ذىب رأم آخر إلى أف عيب االنحراؼ بالسمطة ىك استعماؿ رجؿ اإلدارة سمطتو 
  .    1التقديرية لتحقيؽ غرضو غير المعترؼ لو بو

 ك لقد قضت محكمة القضاء اإلدارم بأف تيديد المكظؼ الصالح الذم ال مطعف عميو بفصمو 
بدعكل عدـ صالحية مع غمؽ باب التقاضي في كجيو بحيث ال يمكنو أف يرفع دعكل يدفع 
فييا عف نفسو ىذه الكصمة، ك يثبت عدـ صحتيا يككف في الكاقع تيديدا باتخاذ إجراء غير 

مشركع ك االنحراؼ في تطبيؽ القانكف ك ىذا األمر مف عناصر االنحراؼ ك ليس المدعى مف 
المكظفيف غير الصالحيف الذم شرع القانكف لفصميـ فما يجكز التمكيح لو بفصمو بالتطبيؽ 

.ألحكامو  

 ك بالرغـ مف صحة المبدأ الذم اعتنقتو محكمة القضاء اإلدارم فإف محكمة اإلدارية العميا لـ 
تسمـ بو حيث ذىبت إلى انو ال يمكف القكؿ بأف تمكيح الكزارة لمكظؼ بتطبيؽ ىذا القانكف ضده 

 ىك انحراؼ بالسمطة 1953 نكفمبر 25، 4في مناسبة إقناعو باالستقالة تطبيقا لقرارم 
باستعماؿ أداة قانكنية لغير الغاية التي أعدت ليا، غير أف المحكمة اإلدارية العميا قررت  في 

حكـ آخر صادر في ذات التاريخ الحكـ السابؽ بأف تصرؼ اإلدارة السابؽ يمكف أف يكصـ 
 عميو ك 1953 لسنة 600باالنحراؼ ك ذلؾ إذا ىددت اإلدارة المكظؼ بتطبيؽ القانكف رقـ 
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ىي تعمـ أنو صالح لكظيفتو إذ يككف مسمكيا عندئذ معيبا بإساءة استعماؿ السمطة ك االنحراؼ  
.بيا باستعماؿ أداة قانكنية في غير ما شرعت لو  

 ك صفكة القكؿ فيما سبؽ أف االنحراؼ بالسمطة يؤدم إلى بطالف  قرار قبكؿ االستقالة ك ذلؾ 
.1إذا ما انحرفت جية اإلدارة في استخداـ سمطاتيا  المخكلة ليا قانكنا  

أثار االستق الة: المبحث الرابع  

 لما كانت االستقالة سببا مف أسباب انتياء الخدمة الكظيفية العامة، فإنو يترتب عمييا كثيرا مف 
اآلثار القانكنية ك اإلدارية ك المالية التي قد تشترؾ فييا مع سائر أسباب انتياء الخدمة 

األخرل، إال أنو فضال عف ىذه اآلثار المشتركة لالستقالة ك كؿ أسباب انتياء الخدمة األخرل، 
تتمتع االستقالة بآثار خاصة تنبع مف طبيعتيا الخاصة كسبب إرادم النتياء الخدمة، ك سيتـ 

دراسة  ىذا المبحث في ثالث مطالب، سنتطرؽ في المطمب األكؿ إلى اآلثار القانكنية، ك في 
  .المطمب الثاني سنتناكؿ اآلثار اإلدارية، ك في المطمب األخير اآلثار المالية

اآلثار القانونية: المطلب األول  

 ينتج مف كراء انتياء العالقة الكظيفية بيف المكظؼ ك اإلدارة الكثير مف اآلثار القانكنية، حيث 
سنتطرؽ في ىذا المطمب إلى أثر االستقالة عمى التفكيض، ك اثر االستقالة عمى  

.انقضاء الدعكل التأديبية  

أثر االستقالة عمى التفويض: الفرع األول  

 التفكيض اإلدارم ىك قدرة السمطة اإلدارية لتخمي عف بعض اختصاصاتيا المستنبطة مف 
القكانيف ك المكائح التنظيمية إلى جية إدارية أخرل مع االحتفاظ باالختصاص بصفتيا 
.السمطة األصيمة،  ك ىناؾ نكعاف مف التفكيض تفكيض االختصاص ك تفكيض التكقيع  
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تفويض االختصاص: أوال  

 ىك نقؿ جزء مف االختصاص مف المفكض إلى المفكض إليو،  ىنا يتخمى صاحب 
االختصاص األصيؿ مف بعض صالحياتو لصالح شخص تـ اختياره ك فؽ القانكف،  

.يجب أف يككف التفكيض مف سمطة أعمى مف السمطة المفكضة  

 يتـ التفكيض أيضا  باختيار صاحب االختصاص ك ليس مرغما، يمكف لممسؤكؿ أف يتنازؿ 
. ألحد مكظفيو في السمـ اإلدارمقعف بعض اختصاصات  

 إف أثر االستقالة في التفكيض عف اختصاص غير مكجكد ألف التفكيض في االختصاص ال 
يقـك عمى طابع شخصي إذ تتنقؿ فيو االختصاصات مف المفكض بصفتو الكظيفية إلى 
المفكض إليو بصفتو الكظيفية ك ليس بصفتو الشخصية األمر الذم ينتج عنو استقالة 

المفكض أك المفكض إليو ال تؤدم إلى إحداث أم أثر عمى مشركعية قرار التفكيض في 
.1االختصاص ثـ قبؿ استقالة المفكض أك المفكض إليو  

تفويض التوقيع: ثانيا  

 التفكيض التكقيع  ىك عند قياـ المفكض كفقا لرغبتو ك سمطتو التقديرية بتفكيض بعض ميامو 
إلى شخص آخر لمقيـ باإلمضاء نيابة عنو عمى بعض الكثائؽ اإلدارية، ك يككف التكقيع باسـ ك 
لحساب ك تحت مسؤكلية المفكض، ك يككف مف طرؼ السمطة المختصة األصيمة، ك ال يجكز 
التكقيع إال إذا نص القانكف عمى ذلؾ، ك تحدث االستقالة في ىذا النكع مف التفكيض اإلدارم 

.أثرا مباشرا  

 يتمثؿ أثر االستقالة لمتفكيض في التكقيع في انتيائو حيث  أف تفكيض في التكقيع يقـك عمى 
الطابع الشخصي بالنسبة لممفكض أك المفكض إليو ألنو يقـك عمى أساس الثقة الشخصية بيف 
الطرفيف، ك مف فإف االستقالة تسقط بصكرة تمقائية في حالة استقالة، ك تككف نياية التفكيض 

.2مف تاريخ صدكر قرار بقبكؿ االستقالة  
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 في فرنسا عمى الكزير أف يحدد باالسـ مف يفكض إليو تكقيعو، 23/01/1947 قد ألـز مرسـك 
ك لقد ذىب مجمس الدكلة الفرنسي إال أنو في حالة إعادة تشكيؿ الكزراء كاف ىناؾ تفكيض في 
التكقيع مف أحج الكزراء إلى مدير مكتبو فإف بقاء الكزير في التشكيؿ الجديد ال يعني أم يصدر 
القرار جديد بالتفكيض في التكقيع ك حتى يصدر ىذا القرار الجديد فإف ىذا المدير ال يككف لو 

.1أية سمطة في  بناءا عمى ىذا التفكيض  

 إف االستقالة ك إذا كانت تؤدم إلى نياية التفكيض في التكقيع ذلؾ يككف في حالة استقالة 
.المفكض أك المفكض إليو إال أنيا ليست ليا نفس األثر عمى التفكيض في االختصاص  

أثر االستقالة عمى انقضاء الدعوى التأديبية: الفرع الثاني  

 سنتناكؿ في ىذا الفرع أثر االستقالة عمى انقضاء الدعكل التأديبية في  قانكف الكظيفة  العامة، 
.ك أثر االستقالة عمى االنقضاء الدعكل في الدعكل التأديبية في قانكف العمؿ  

  أثر االستقالة علي انقضاء الدعوى التأديبية في قانون الوظيفة العامة: أوال

 النظاـ التأديبي ىك  طريقة قانكنية تستعمميا السمطة المختصة بالتعييف في الكظيفة ضد 
 عمييا في قانكف الكظيفة صالمكظؼ المخالؼ أك مرتكب مخالفات تخمي بالكاجبات المنصك

العامة، حيث تعرض مثؿ ىذه األفعاؿ المكظؼ لعقكبات تختمؼ درجاتيا عمى حسب جسامة 
.الخطأ المرتكب  

 الصادر سنة 47 مف قانكف العامميف بالدكلة رقـ 97 لقد نص المشرع المصرم في المادة 
ال يجكز قبكؿ االستقالة لممكظؼ الماؿ لممحاكمة التأديبية، حيث ال تقبؿ ىذه : " 1978

، ك المقصكد "االستقالة إال إذا حكـ في الدعكل التأديبية بغير عقكبة الفصؿ أك اإلحالة لممعاش
مف ىذه المادة أف مجرد االستقالة ال يترتب عميو أم اثر عمى الدعكل التأديبية المقامة ضد ىذا 

.2المكظؼ  
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 لممكظؼ المحاؿ لممحاكمة ة لقد حظر المشرع المصرم عمى الجية اإلدارية قبكؿ االستقاؿ
.1التأديبية ما تـ القرار بفصمو أك إحالتو إلى المعاش  

 مف 88  لقد نص المشرع المصرم في حالة اعتبار المكظؼ مستقيال ضمنيا في  المادة 
 91 ك يقابميا المادة 1983 الصادر سنة 115 المعدؿ بالقانكف رقـ 1978 سنة 74القانكف 

ال يمنع انتياء الخدمة  لمعامؿ ألم سبب مف األسباب،  " 1978 الصادر 48مف القانكف رقـ 
عدا الكفاة، مف محاكمتو تأديبيا إذا كاف قد بدء في التحقيؽ قبؿ انتياء مدة خدمتو ك يجكز  في 
المخالفات التي يترتب عمييا ضياع حؽ مف حقكؽ الخزانة العامة، إقامة الدعكل التأديبية ك لك 

."لـ يكف قد بدء التحقيؽ قبؿ انتياء الخدمة، ك ذلؾ لمدة خمس سنكات مف تاريخ انتيائيا  

 تعد قبؿ االستقالة الصريحة المقدمة مف طرؼ المكظؼ مف أسابا انتياء خدمة المكظؼ، ك 
، ك يجب 100 مف القانكف رقـ 98تنقطع أيضا عند  انقطاعو عف العمؿ، ك فقؿ لنص المادة 

اإلشارة  إلى أمر ىاـ يخص اإلحالة إلى المعاش المبكر فقد انتيت فتكل الجمعية العمكمية 
" 86/2/192الممؼ رقـ  " 7/6/1987 في 547لقسمي  الفتكل ك التشريع بمجمس الدكلة رقـ 

إلى تكييؼ إنياء الخدمة بيذه الطريقة، بأنيا استقالة صريحة، ك عميو اإلحالة إلى المعاش 
.2المبكر  

اثر االستقالة علي انقضاء الدعوى التأديبية في قانون العمل: ثانيا  

 مف أىـ الطرؽ إلنياء العقد العمؿ ىي االستقالة، لقد نص المشرع المصرم في نص المادة 
، ك جاء في "االستقالة: تنتيي عالقة العمؿ في الحاالت التالية: "  مف قانكف عالقات العمؿ66

، لكف ىذا الحؽ "االستقالة حؽ معترؼ بو لمعامؿ: "  مف نفس القانكف01 الفقرة 68نص المادة 
مقيد بقكاعد تنظيمية، يعتبر شرط إخطار المستخدـ شرطا ىاما لقبكؿ االستقالة، مف أجؿ 

، ك تبييف 3تعكيضو ك عدـ تيديد سيركرة المنصب،  ك يجب عمى االستقالة أف تككف مكتكبة
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 القانكف سابؽ 3،2 الفقرة 68أسابا التي دفعتو لتقديـ طمب االستقالة، كفقا لنص المادة 
.1الذكر،إف عدـ احتراـ اإلخطار المسبؽ يؤدم  تعكيض المستخدـ عف الضرر الناتج  

 أغف لممستخدـ الحؽ في إيقاؼ ك فصؿ العامؿ مرتكب الخطأ الجسيـ أثناء مزاكلتو لعممو مف 
 فقرة 66أجؿ حماية مصالحو ك مف استقرار ك فعالية نظاـ المؤسسة، لقد جاء في نص المادة 

،ك جاءت "العزؿ: تنتيي عالقة العمؿ في األحكاؿ التالية"  مف نفس القانكف السالؼ الذكر 4
 بتغيير عميؽ في نص 91/21 مف القانكف رقـ 2 المعدلة ك المتممة بمكجب المادة 73المادة 
 إذ عرفت ك حددت طبيعة الخطأ الجسيـ المؤدم لمتسريح، 90/11 مف القانكف رقـ 73المادة 

غير أنيا بقيت خالية مف اإلشارة إلى األخطاء التي ال تؤدم لمتسريح ك التي ترؾ تحديدىا 
يتـ التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامؿ " ضمنيا لمنظاـ الداخمي إذا أنيا تنص عمى 

أخطاء جسيمة ك عالكة عمى األخطاء الجسيمة، التي يعاقب عمييا التشريع الجزائي ة التي 
، تعتبر خصكصا أخطاء جسيمة يحتمؿ أف يككف التسريح دكف عطمة ك "ترتكب أثناء العمؿ

بدكف عالكات، ك اإلبياـ ىنا ىك في حالة ما إذا كف تقديـ العامؿ لطبؿ االستقالة متزامف مع 
 انقضاء العقكبة التأديبية فما ىي اآلثار المترتبة عمى مثؿ ىذا التصرؼ؟

 إف طمب االستقالة ال يتعارض مع انقضاء الدعكل التأديبية، ألف أصؿ عالقة العمؿ ىك العقد 
ك أف العقد شريعة المتعاقديف، ك منو لصاحب العمؿ حؽ إلغاء عالقة العمؿ في حالة ثبكت أف 

العامؿ مذنب، ك إذا كانت االستقالة سابقة النقضاء الدعكل التأديبية فإف العامؿ ىنا قد يتابع 
.جزائيا لقيامو بأعماؿ تضر مصالح المستخدـ  

 كما أف الستقالة ال تنفي إمكانية محاكمة العامؿ المستقيؿ تأديبيا عف الكاقعة المنسكبة إليو 
كىي عدـ استمراره في العمؿ  لحيف بت في االستقالة أك مركر المدة المقررة دكف البت فييا ك 

.2التي تعتبر معيا االستقالة قد تمت بقكة القانكف  
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اآلثار اإلدارية : المطلب الثاني  

 التي يشتغؿ فييا عند قبكؿ االستقالة نيائيا ك بصفة قانكنية ك ة تقطع عالقة المكظؼ باإلدار
.دائمة ك ال يمكف إلغاء القرار بعد قبكلو ألم سبب مف األسباب  

اآلثار اإلدارية المترتبة عمى قبول االستقالة عمى الموظف: الفرع األول  

 يرل الفقو الفرنسي إلى أنو يترتب عمى قبكؿ االستقالة صيركرتيا نيائية ال رجعة لممكظؼ 
المستقيؿ فييا، ك تنيي العالقة الكظيفية  عند صدكر قرار بقبكؿ االستقالة، ك يترتب عمى بكؿ 

 عممو نيائيا دكف رجعة، ك إذا ستمر في عممو ك  ىك مستقيؿ مؤقت ؿاالستقالة أف يترؾ العاـ
فيذا ال يعني شيئا  ألف الخدمة تنتيي بتحقؽ السبب  ك كؿ أجر  الذم يأخذه في ىذه الفترة 

.   1 مدة الخدمةء مقابؿ العمؿ الذم يقـك بو بعد انتياةيعتب مكافأ  

 ك إذا زاكؿ المكظؼ المستقيؿ عمال مف أعماؿ الكظيفة التي كاف يشغميا أعتبر باطال لصدكره 
مف شخص نزعت منو صفة المكظؼ، فاألصؿ العاـ أف انتياء الخدمة الكظيفية باالستقالة 

.يترتب عميو أف يكقؼ المكظؼ المستقيؿ ك يعد مغتصبا لمكظيفة اإلدارية  

. عمى اإلدارةةاآلثار اإلدارية المترتبة عمى قبول االستقال: الفرع الثاني  

 لقبكؿ االستقالة يجب أف تصدر اإلدارة قرار قبكؿ االستقالة ىذا األمر قد  يؤدم اإلدارة إلى 
التعنت ك اإلصرار بالمكظؼ عف طريؽ عد إصدار قرار قبكؿ االستقالة لمدة طكيمة، حيث قاـ 

القانكف بحماية حؽ المكظؼ الراغب في االستقالة، ك ذلؾ تقييد استخداـ اإلدارة لسمطتيا 
.بشركط محددة في القانكف  

 أك جزائيا  ا ك عمى اإلدارة أف تتأكد إصدار قرار قبكؿ االستقالة أف مكظؼ غير متابع تأديبي
بمكجب دعكل تأديبية أك قضائية عميو إصدار قرار نيائي ، ك اليدؼ مف ىذا الشرط أف ال 

تككف استقالة سببا إلفالت المكظؼ مف العقاب  إذا ثبتت إدانتو، أما إذا ثبتت براءتو أك عدـ 
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مسؤكليتو مما ينسب إليو، فإنو يعكد لإلدارة حقيا في قبكؿ االستقالة فمـ يعد ىناؾ أم أثر أك 
.دليؿ عمى أف المكظؼ يرمي مف كراء االستقالة إلى اليركب مف العقاب  

 يجب عمى اإلدارة أف تتأكد قبؿ إصدار قرارىا بالقبكؿ أف المكظؼ صاحب الطمب غير ممـز 
بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة أك دكرة مف قبؿ الدكلة، حيت يتكجب عميو اثر إدارم يقع عمى 
عاتؽ اإلدارة ك ىك إجراء تعميؽ قبكؿ االستقالة إلى حيف إتماـ ىذه الخدمة التي التـز بيا ىذا 
المكظؼ، ك ىذا ما استحدث في بعض القكانيف الكظيؼ العمكمي، ك الغاية مف ىذا اإلجراء 
ىي تمكيف اإلدارة مف االستفادة مف خدمات المكظؼ بعد رفع كفاءتو، ك إال فأنو يجب عميو 

.1دفع المستحقات المالية التي أنفقت عميو لرفع كفاءتو  

 عمى اإلدارة البت في طمب االستقالة في مدة ستكف يكما مف تاريخ تقديميا مف المكظؼ طالب 
ال ترتب االستقالة أم أثر  " 06/03 مف األمر 220/1االستقالة، ك فؽ ما نصت عميو المادة 

إال بعد قبكليا الصريح مف السمطة المخكلة صالحيات التعيف التي يتعيف عمييا اتخاذ قرار 
، حيث أكجب المشرع الجزائرم "بشأنيا في أجؿ أقصاه شيراف ابتداء مف تاريخ إيداع الطمب

عمى كجكب بت طمب االستقالة خالؿ المدة المذككرة سمفا، ك ال يجكز ليا تجاكزىا، لقد أجاز 
غير أنو، يمكف لمسمطة التي ليا صالحيات  " 220/2المشرع الجزائرم في نص المادة 

التعييف، تأجيؿ المكافقة عمى طمب االستقالة  لمدة شيريف ابتدءا مف تاريخ انقضاء األجؿ 
، ك يستيدؼ ىذا  المكازنة بيف مصالح اإلدارة ك "األكؿ، ك ذلؾ  لمضركرة القصكل لممصمحة

 تعد االستقالة فعمية 220/2مصمحة  المكظؼ الخاصة، فإذا انقضت المدة المحددة في  المادة 
. مف نفس المادة03بقكة القانكف ك ىذا ما جاء في الفقرة   

 قد تقتضي مصمحة العمؿ في بعض األحياف تأجيؿ قبكؿ طمب االستقالة لبعض الكقت، ك قد 
حددت بعض التشريعات الكظيفية التي نصت عمى حؽ إرجاء قبكؿ طمب االستقالة بمدة  

 الخاص بنظاـ  الخدمة 2005 الصادر سنة 235حددت بستة أشير، كما جاء في المرسـك 
.2المدني الككيتي  
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 ال يمكف لممكظؼ أف يقدـ تعيدا باالستقالة ألف االستقالة تحتمؿ القبكؿ أك الرفض مف طرؼ 
اإلدارة ك المكظؼ ال يممؾ ذلؾ ك إنما ىك تعيد كتابي مف اإلدارة بقبكؿ االستقالة المكظؼ في 
حالة نجاحو، أم بمعنى قبؿ سابؽ لالستقالة فإف نجح المعنى ك تقدـ باستقالتو فال تممؾ اإلدارة 

.رفضيا ألنيا تعيدت لو ك لمجية المنظمة لممسابقة بقبكليا في حالة نجاحو  

اآلثار المالية: المطلب الثالث  

 إف قبكؿ االستقالة يؤثر مباشرة عمى ما يستحقو المكظؼ مف حقكؽ، ك لعمى مف أىـ ىذه 
:الحقكؽ ما سكؼ نتطرؽ إليو في اآلتي  

أثر االستقالة عمى انقطاع الراتب: الفرع األول  

 إف المكظؼ يستحؽ راتبو إلى اليـك الذم تنتيي فيو الخدمة ألحد أسباب إنياء الخدمة ك عميو، 
، ك ىناؾ حالتاف لتحديد تاريخ حرماف مف 1يتـ حرماف المكظؼ مف المرتب مع انتياء الخدمة

:المرتب ىما  

 الحالة التي يرتبط فييا تاريخ حرماف المكظؼ مف راتبو مع تاريخ تحقؽ السبب  -1
المؤدم إلى إنياء الخدمة، حيث يقع اإلنياء بقكة القانكف دكف تدخؿ مف اإلدارة حيث أف 

سمطتيا ىنا مقيدة ك ما قرارىا الصادر بإنياء الخدمة إال مجرد قرار كاشؼ لحالة نشأت بناءن 
حالة إنياء الخدمة بسبب حكـ جنائي عمى : عمى نص القانكف، ك مف قبيؿ ىذه الحالة

 .المكظؼ، االستقالة
الحالة  التي يرتبط فييا الحرماف مف المرتب مع تاريخ صدكر قرار اإلدارة بإنياء  -2

الخدمة، ال مف تاريخ تحقيؽ السبب المؤدم إلى ذلؾ، مثؿ حالة إنياء الخدمة بسبب العجز 
الكمي لممكظؼ، أك بسبب اإلحالة أك التقاعد، ك كذا بمكغ المكظؼ سف القانكني لإلحالة إلى 

 .المعاش
 أف تدفع لممكظؼ حقكقو م مف نظاـ الخدمة المدنية األردف77/01لقد جاء في نص المادة 

المالية إذا انتيت خدمتو بسبب عدـ المياقة الصحية، أك إكماؿ السف القانكني إلنياء الخدمة، أك 
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في حاؿ اإلحالة إلى التقاعد، أك في حالة التسريح، أك في حاؿ االستغناء عف الخدمة، أما في 
حاؿ العزؿ مف الكظيفة، أك االستقالة، فيحـر المكظؼ مف حقكقو المالية بمجرد تحقؽ أيا مف 

 .ىذه الحاالت
 أثر االستقالة عمى استحقاق المعاش: الفرع الثاني

 لمتأميف ك المعاشات لمكظفي الدكلة المصرية ك 1963 لسنة 50 لقد نص القانكف رقـ 
 منو عمى أف يستحؽ المنتفع عند انتياء 14مستخدمييا ك عماليا المدنييف، ك نصت المادة 

 .خدمتو متى بمغت مدة خدمتو المحسكبة في المعاش عشركف سنة عمى األقؿ

 أما بعد نياية العالقة الكظيفية فإف المكظؼ يحصؿ عمى معاش أك مرتب تقاعدم إذا تكافرت 
جممة مف الشركط التي مف أىميا سبؽ استقطاع نسبة مئكية مف المرتب أثناء الخدمة خالؿ 

مدة ال تقؿ عف مدة معينة مف سنيف، حيث ال ينتيي الحؽ في المعاش بمجرد كفاة صاحبو ك 
إنما ينتقؿ معظمو إلى مستحقيو مف كرثتو ك إذ لـ تتكفر شركط  اإلحالة لممعاش يمنح المكظؼ 
عف كؿ سنة مف سنكات الخدمة مبمغا مف الماؿ كمكافأة تعادؿ في العادة شير أك أكثر عف كؿ 

 .1سنة مف سنكات الخدمة بصرؼ النظر عف سبؽ االستقطاع مف المرتب أثناء مدة الخدمة

 لقد حدد النصكص القانكنية في القانكف األساسي لمعامميف في الدكلة الحاالت التي يقطع بيا 
 :الراتب أك األجر عف العامؿ ك ىي

 في حاؿ اإلعارة االستقالة  بدكف راتب تقاعدم مف تاريخ االنفكاؾ بعد تبمغ صكيما، ك بالنسبة 
لمف قد يعتبر بحكـ المستقيؿ مف تاريخ انقطاعو عف عممو أك مف تاريخ الذم كاف عميو أف 

 .يباشر ميامو

 أف يخفض المعاش 23 السابؽ الذكر فقرر في المادة 1963 لسنة 50 ك جاء في القانكف رقـ 
 سنة فأقؿ كانت 40في حالة االستقالة بنسب تختمؼ تبعا لمسف فإذا كاف السف عند االستقالة 

 سنة كانت نسبة التخفيض في 50 ك 46 ك إذا كاف السف ما بيف %20نسبة التخفيض 
 %5 سنة كانت نسبة التخفيض بكاقع 55 ك 51 ك إذا كاف السف ما بيف %15المعاش 
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 ك لـ تكف مدة خدمتو قد 1963 لسنة 50 أما إذا انتيت خدمت المنتفع حسب القانكف رقـ 
بمغت القدر الذم يعطيو الحؽ في المعاش كفقا ألحكاـ ىذا القانكف فإنو يستحؽ مكافأة تحسب 

 مف المرتب أك األجر السنكم عف كؿ سنة مف السنكات التي قضاىا في %10عمى أساس 
الخدمة المشار إلييا ك ال تستحؽ أية مكافأة إذا كانت مدة الخدمة أقؿ عف ثالث سنكات، غير 

 مف المرتب أك الجر %10أنو إذا كاف ترؾ الخدمة بسبب االستقالة حسبت المكافأة عمى أساس 
السنكم عف كؿ سنة محسكبة في المعاش إذا بمغت مدة الخدمة ثالث سنكات فأكثر ك لـ تصؿ 

 مف المرتب أك األجر السنكم عف كؿ سنة محسكبة في % 12إلى عشر سنكات ك عمى أساس 
 .1المعاش إذا بمغت مدة خدمتو عشر سنكات فأكثر ك لـ تصؿ إلى عشريف سنة

 إف اإلحالة لمتقاعد في القانكف الجزائرم قد حدد السف القانكني الذم يحدد االستفادة مف التقاعد 
 سنة بالنسبة لممرأة، كما يمكف االستفادة مف تخفيض في سف 55 سنة بالنسبة لمرجؿ ك 60ىك 

األشخاص الذم شارككا في حرب التحرير الكطنية، مثمما تـ " بنسبة خمس سنكات لممجاىديف، 
 مف د، ك يحؽ لممجاىد المعطكب أف يستفي"تحديده في التشريع المعمكؿ بو في ىذا المجاؿ

 مف العجز، بسبب مشاركتو في حرب التحرير الكطني سنة %10تخفيض قدره سنة عف كؿ 
 لمنساء العامالت المكاتي تكفمف بتربية ابف أك عدد ةعف كؿ طفؿ في حدكد ثالثة أطفاؿ، بالنسب

 . أشير09مف أبنائيا عمى األقؿ لمدة 

 المطالبة بالحقوق المالية : الفرع الثالث

 إف قانكف الكظيفة العامة اعترؼ لجية اإلدارة بحؽ مطالبة المكظؼ بأداء ما يككف مطمكبا منو 
مف ديكف مستحقة ليا، فقد تككف ىذه الديكف بسب يتعمؽ بأداء الكظيفة، ك ديف نتج بسبب 

صرؼ مبالغ لممكظؼ بغير كجو حؽ، مثاؿ أف يقـك المكظؼ بطمب سمفية  أم مبمغ مف الماؿ 
 .عف مرتبو لمدة معينة، ك مف ثـ ال يحكؿ إنياء الخدمة المكظؼ دكف مطالبتو بيذه الديكف

 بديكنو ك ة إف إنياء خدمة المكظؼ العاـ ال يشكؿ مانعا مف تقرير حؽ المكظؼ في المطالب
حقكقو المستحقة لو لدل جية اإلدارة أيا كاف مصدر ىذه الديكف أك الحقكؽ، فقد تككف بصكرة 

 .حقكؽ دكرية كحقو في البدؿ النقد عف رصيد إجازتو، أك حقو في مكافأة نياية الخدمة
                                       

568ماىر أبك العينيف، المرجع السابؽ، ص    1  



االستقالة: الفصل الثاني  
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 لقد قررت أنظمة ك قكانيف ك تعميمات الخدمة المدنية ك منيا قانكف التقاعد المدني ك قانكف 
الضماف االجتماعي جممة مف الحقكؽ لممحاليف عمى التقاعد أك الذيف انتيت خدماتيـ ك مف 
ذلؾ  المكافآت ك االدخارات ك عدد مف االمتيازات ك الحقكؽ التي يتمتع بيا المكظؼ عند 

 . الخدمةءانتيا

 فقد أكجب القانكف أف يدفع لممكظؼ المصنؼ الذم تنتيي خدماتو بسبب عدـ المياقة الصحية 
أك بمكغ السف القانكني أك إلغاء كظيفتو ك تسريحو منيا ك إحالتو إلى التقاعد أك االستغناء عف 

 .1خدماتو أك االستقالة

 ك التعميمات  ة أكجب أف تدفع لو جميع حقكقو المالية التي نصت عمييا القكانيف ك األنظـ
بحيث لـ يحرمو القانكف مف حقكقو المالية  إذا انتيت كظيفتو بيذه الطرؽ، ك في حالة كفاة 

المكظؼ فإنو يعفى مف بدؿ  االبتعاث ك الدكرات، إذا كاف ممف استفاد منيا كما أنو إذا ممف 
استفاد منيا كما أنو إذا تكفي المكظؼ أثناء خدمتو فيصرؼ لكرثتو الشرعييف تعكيضا يتمثؿ 

 :2كاألتي

 . راتبو الكامؿ مع عالكتو  عف عممو في  الشير الذم تكفي فيو

 .راتب ستة أشير مع عالكتو كاممة -1

بدؿ كامؿ إجازتو التي لـ يستخدميا عمى أف ال يزيد مجمكعيا عف ستيف يكما،  -2
 .  الكرثة أك المعالكف مف أفراد أسرتواباإلضافة إلى أية حقكؽ أخرل يستحقو

            

                                       
486عبد اللطٌف السٌد رسالن عودة، المرجع السابق، ص   1  
489عبد اللطٌف السٌد رسالن عودة، نفس المرجع ، ص   2  
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 الخاتمة
 من خالل دراستنا ليذا الموضوع تناولنا حرية الموظف العمومي في إنياء العالقة الوظيفية مع  

اإلدارة، و التوقف عن ممارسة النشاط الوظيفي و لمتمكن من إلمام بمختمف جوانب ىذا 
:الموضوع قمنا بتقسيم الدراسة إلى فصمين  

الموظف العام من خالل التطرق إلى ماىية الموظف العام، و ما لو :  تناولنا في القسم األول
من حقوق و وواجبات كرسيا المشرع الجزائري لو، دون أن نغفل عن الوظيفة العامة و األسس 

.التي تقوم عمييا، مع اإلشارة إلى طرق و كيفية التعيين في الوظيفة العامة  

 في حين تطرقنا في القسم الثاني لدراسة االستقالة كحق لمموظف العمومي في التوقف النيائي 
ماىية : عن ممارسة النشاط الوظيفي في التشريع الجزائري، و ذلك من خالل التعرض إلى

االستقالة، و توضيح أركان و شروط و أنواع االستقالة، و نوىنا إلى بطالن االستقالة،  و 
حاولنا معرفة مدى تأثير االستقالة عمى المسار الميني لمموظف العمومي، و مدى تأثير ذلك 

عمى المرفق العمومي، و بالخصوص مبدأ سيره باالنتظام و اطراد، قاصدين من كل ذلك سمطة 
.الموظف العمومي في التوقف عن ممارسة النشاط الوظيفي  

 و وفقا  لما تناولناه في ثنايا ىذه الدراسة، نختم بإلقاء الضوء عمى أىم ما استخمصناه، و ما تم 
:  نوجزىا فيمايميجالتوصل إليو من  نتائ  

انطالقا من تعرضنا لموضوع االستقالة يتضح لنا أن سمطة الموظف العام تزداد ضيقا و  -1
 فال تكميف لمموظف العمومي بم ال يستطيع ياتساعا بالنظر إلى المصمحة العامة، و بالتال

 .إعطاءه الحرية المطمقة حتى االعتداء عمى المنتفعين بخدمات المرافق العامة

تتوقف حرية الموظف عند تقديمو طمب االستقالة، ىنا تبدأ حرية السمطة اإلدارية  -2
المختصة التي تتمتع بيامش كبير من الحرية، و يكمن ذلك في سمطتيا التقديرية المخولة ليا  
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سواء، رفض الطمب أو الموافقة عميو،  أو إرجاء النظر فيو لوقت الحق، حسب ما تراه مناسبا 
 .لممصمحة العامة

 . يجوز لمموظف سحب طمب االستقالة طالما أن اإلدارة لم تبث في ذلك -3

 .لمموظف حق الطعن في القرار التي تصدره اإلدارة إذا رفضت االستقالة -4

 .يجعمو أمرا ال رجعة فيو (السمطة المختصة )قبول االستقالة من طرف اإلدارة  -5

إذا طمب الموظف العمومي االستقالة، و انقطع مباشرة عن ممارسة ميامو الوظيفية،   -6
دون البت في طمبو أعتبر متخميا عن منصبو بحكم القانون، و قد يؤدي ىذا االنقطاع إلى إنياء 

 .ممارستو لمنشاط الوظيفي لألبد، و ذلك بإجراء بسيط و ىو العزل

 : في ظل ىذه النتائج المتوصل إلييا ارتأينا إلى إدراج لعض التوصيات أو االقتراحات التالية
يجب عمى المشرع الجزائري أن يعيد النظر في موضوع االستقالة، فمن غير الممكن أن  -1

تحرم اإلدارة من بعض الكفاءات و الطاقات التي يمتمكيا موظفوىا، و أن تبحث عن سبب 
االستقالة فإن كان السبب مثال ىو مادي قامت مت بتسويتو بدل أن تخسره فيكون العبء مزدوج 

بحيث وجب عمييا إعادة تكوين موظف جديد و ىذا ستغرق وقت و ماال مما قد يعود بالضرر 
 .عمى سير المرفق العام

ضرورة النص عمى عدم قبول االستقالة أو عد تقديم االستقالة من الموظف العمومي  -2
المحال عمى لجنة التأديب لحين انتياء اإلجراءات التأديبية ال سيما تمك التي يمكن أن تكون 

نتيجتيا تسريح الموظف العمومي، ضمانا لعدم إفالت الموظف مرتكب الخطأ الجسيم، و ذلك 
 .(االستقالة، التشريح )الختالف اآلثار الناتجة عن اإلجراءين 

أرى من وجية نظري أن ترك االستقالة مفتوحة من شأنو أن يمحق بالموظف و اإلدارة  -3
بالضرر عمى حد سواء، فمن يغر الممكن أن يقوم الموظف باالستقالة من عدة وظائف عمى 

التوالي بسبب تحسين دخمو أو رتبتو عمى حساب المرافق التي كان يشغميا، فيذا و إن قد صب 
في مصمحة الموظف فإنو ال محالة أنو قد يؤثر عمى اإلدارة ة العكس صحيح، فينا وجب عمى 

 .  المشرع أن ينظر إلى ىذه الزاوية بعين االعتبار و يحاول وضع قيود ليا
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 ملخص
إن ىدف تقديم خدمات عامة لمجميور و تحقيق منافع و مصالح عامة تعود عمى الجميع إدارة 
و عمال و منتفعين، ليو اليدف األسمى و الذي من أجمو رصت كل الجيود فاإلدارة عمما و 

 ئفقيا و قضاءا ساىما بشك واسع في إرسال مباد جيازا و نشاطا و القانون اإلداري تشريعا و
المرافق و المؤسسات العمومية و التي منيا سيرىا بانتظام و اطراد، و ليذا تم تزيدىا بالجانب 

 و المادي و أحيطت بالعديد من النصوص القانونية و التنظيمات بما يساعدىا عمى يالبشر
 .القيام بمياميا بشكل جيد و فعال و منظم كي تتحقق الغاية المنشودة

 باإلدارة عالقة وطيدة أساسيا الوالء و التفاني و حب العمل و التفرغ التام فإن عالقة الموظ
لموظيفة، و القيام بالواجبات المنوطة بالموظف و من ثم مطالبتو بحقوقو المشروعة دون 

التعارض بين الواجبات و الحقوق، فجعل االستقالة حق و تقييدىا بعدة شروط مراعية كل 
الجوانب المادية و المعنوية لموضوع االستقالة، فالموظف عندما يرى بأنو لم يعد بمقدوره الوفاء 
بكل واجباتو أصبح ىذا الحق مساىما في استمرارية و نجاعة المرفق العام، بحيث لو  لم يقدم 
الموظف استقالتو قد يصبح عبء عمى اإلدارة و عمى المنتفعين من المرفق الذي ينتمي إليو، 

 .فاألولى أن تراعي المصمحة العامة لممرافق العامة بغض النظر عن األسباب األخرى

من أجل ضمان استمرارية المرفق العام ال بد أن يكون شاغمي الوظيفة بعدد يزيد عن العدد 
المطموب، و ذلك لتفادي الشغور  المفاجئ لممناصب المالية و تفادي تعطيل سير المرفق 

 .  العام
 


