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مجال قروف

حمـــددة ،كمـــا أن نظـــام التعاقـــد انعكـــاس

جامعة سكيكدة  -اجلزائر
d.guerrouf@univ-skikda.dz

لظروف سياسية واقتصادية بـاجلزائر ،حيـث
مت االعتمــاد علــى مبــدأ ســلطان اإلرادة بفعــل

مـلخــص:

تــــأثري اقتصــــاد الســــوق ،وعصــــرنة الدولــــة

جلــأ املشــرع اجلزائــري لنظــام التعاقــد يف

وحتـــديث أســـاليبها ،والـــذي انعكـــس علـــى

الوظيفــة العموميــة الــذي ال ميكــن االســتغناء

الوظيفة العمومية.

عنــه حلســـن ســـري املرافــق العامـــة ،رغـــم أنـــه

واملشــــكلة املطروحــــة يف هــــذه الدراســــة

انطلق يف تنظيمه هلا واعتمـد يف العالقـة الـي

تكمـــن يف إبـــراز اإلطـــار القـــانوني اللتحـــاق

تـــربط املوظـــف العـــام بـــاإلدارة علـــى العالقـــة

األعــــوان اخلاضــــعني إىل النظــــام التعاقــــدي

القانونية األساسية الالئحية.

بالوظيفة العمومية يف اجلزائر ،وقد اتبعت يف

وهلذا فنظام التعاقـد يف الوظيفـة العموميـة

هــــذا البحــــث املــــنهج الوصــــفي التحليلــــي،

ميثل وسيلة استثنائية تتم عرب العقد حمـدد أو

وتوصــلت إىل عــدة نتــائج مــن أهمهــا :أن نظــام

غـــري حمـــدد املـــدة للقيـــام بأعمـــال ونشـــاطات

التعاقــــد آليــــة إلضــــفاء املرونــــة علــــى تســــيري

مؤقتـــة داخـــل اإلدارة ،حيـــث يلتحـــق األعـــوان

العنصــر البشــري وعصــرنة اإلدارة مــن خــالل

املتعاقـــدون مـــع اإلدارات العموميـــة بالوظيفـــة

إعادة تأهيل الوظيفة العمومية يف اجلزائر.

العمومية وفق شروط معينـة وطـرق وإجـراءات

الكلمـــــــات املفتاحيـــــــة :إدارةئ أعـــــــوان
متعاقدينئ الوظيفة العمومية.

* -املُ َؤ ِلف املُراسل.
the relation linking the civil servant
to the administration.
Thus, the contractual regime in
public function represents an
exceptional means that is enacted
through a determined or an
undetermined contract in order to

Abstract:
For the purpose of good conduct
of public services, the Algerian
legislator had recourse to the
contractual regime in public
function, it is worth noting that he
has adopted the fundamental legal
and regulatory relation in governing
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framework pertaining to the issue of
agents submitted to the contractual
regime in Algeria. I have adopted in
this research work the descriptive
and analytical methods which led
me to several results: The
contractual regime is a mechanism
which provides flexibility in terms of
managing the human factor and
modernization of the administration
through rehabilitating the public
function in Algeria.
Keywords:
;Administration
Contractual
;Agents
Public
Function.

perform temporary tasks and
activities in the administration .
The contractual agents join in the
public function according to specific
conditions
and
determined
procedures, as a result of prevailing
political
and
economic
circumstances, where the principle
of the supremacy of will was
adopted bècause of the impact of
market
economy,
state
modernization and renewal of its
methods.
The problematic laid out in this
study remains in showing the legal

مقدمـــة:
إن الفلسفة الي انطلق منها املشـرع اجلزائـري يف تنظيمـه للوظيفـة العموميـة اعتمـاده
يف العالقة الي تربط املوظف العام بـاإلدارة علـى العالقـة القانونيـة األساسـية الالئحيـة،
مــن خــالل نــص املــادة  70مــن األمــر  70-70املتضــمن القــانون األساســي العــام للوظيفــة
العامة ( )1والي أشارت إىل أنه" :يكون املوظف جتـاه اإلدارة يف وضـعية قانونيـة أساسـية
وتنظيمية".
وهذا معناه أن العالقـة القانونيـة األساسـية والتنظيميـة حتكمهـا النصـوم القانونيـة
واللوائح املوضوعة مسبقا ،وال دخـل لـإلدارة واملوظـف يف حتديـد املركـز القـانوني هلـذا
األخري ،فهما ملتزمان بتطبيـق تلـك القواعـد القانونيـة واخلضـوع هلـا ،وبالتـالي ال جمـال
للتصرف خارج هـذا املركـز القـانوني ألن املوظـف منـذ حلظـة قبولـه االلتحـاق باملنصـب
الذي عني فيه يصبح خاضعا هلذا القانون ،وأي تدخل من طريف العالقة جيـب أن يسـتند
هلــذه القواعــد القانونيــة ،وعليــه فـ ن وضــعية املوظــف العــام حتــددها نصــوم قانونيــة أو
تنظيمية وليس عقد مربم بني اإلدارة واملوظف ،حيث يعتـرب غـري مشـروع كـل اتفـاق بـني
طــريف العالقــة خمــالف لتلــك النصــوم القانونيــة ،وذلــك ملساســه مببــدأ املســاواة بــني
املوظفني يف احلقوق والواجبات ،وهذا الرأي هو الراجح فقها.
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وقد جلأ املشرع اجلزائري لنظام التعاقد يف الوظيفة العمومية رغم أنه يرفض فكرة
املوظف العام املتعاقد ،ملا فيها من كثرة التـنقالت وعـدم االسـتقرار والثبـات والدميومـة
يف وظيفــة معينــة ،وتأثريهــا الســليب علــى نشــاط اإلدارة ،وهلــذا ف نــه اســتبعد العالقــة
الوظيفية على أساس العقد ،ويف نفس الوقت نص على ضرورة قيام الوظيفة العامة علـى
النظام التعاقدي( )3الذي ال ميكن االستغناء عنه حلسن سـري املرافـق العامـة ( ،)4وذلـك
يف املـــواد مـــن 91إىل  52مـــن القـــانون األساســـي العـــام للوظيفـــة العامـــة ( ،)5وأيضـــا يف
املرسـوم الرئاسـي  073-70الــذي حيـدد كيفيــات توظيـف األعــوان املتعاقـدين حقــوقهم
وواجبــاتهم ،العناصــر املشــكلة لــرواتبهم والقواعــد املتعلقــة بتســيريهم وكــذا النظــام
التأدييب املطبق عليهم(.)6
وميكــن رد وإرجــاع أســباب أخــد املشــرع اجلزائــري بالنظــام التعاقــدي إىل كونــه

()7

وســيلة لتطــوير ومواكبــة أهــداف اإلدارة العموميــة ،حيــث ال يــرتك جمــال للمؤسســات
واإلدارات العمومية اللجوء لتوظيف أعوان بصفة دائمـة يف املناصـب ،وذلـك نتيجـة للـدور
اجلديد للدولة يف إطـار التعدديـة السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة ،وعصـرنة الدولـة
وحتــديث أســاليبها ومرافقهــا العامــة( ،)8كمــا أن النظــام التعاقــدي جــاء ملواكبــة املهــام
اجلديــدة للدولــة اجلزائريــة فيجــب علــى اإلدارة تنظــيم التشــغيل مــن خــالل نظــام عمــل
بالتعاقد يتالءم مع مهام اإلدارة اجلديـدة ،وهـي ختصـيص بعـض النشـاطات ال تـدخل يف
صميم اختصاصاتها للتعاقد ،باإلضافة إىل ذلك فـ ن األخـذ بنظـام التعاقـد يرجـع ألمـور
اقتصــادية ،فــاإلدارة يف حاجــة ألعــوان للقيــام مبهــام ملــدة معينــة ،فالكيفيــة املثلــى هــي
العقود حمددة أو غري حمددة املدة ،وجعل الوظيفة أكثر مهنيـة واحرتافيـة ،وبهـذا يقلـل
النظام التعاقدي من األعباء املالية.
فبـــالرجوع لألمـــر  70-70فــ ن املشـــرع اجلزائـــري مل يعـــرف األعـــوان املتعاقـــدين يف
الوظيفة العموميـة ،أمـا املـادة  75مـن املرسـوم الرئاسـي  073-70فقـد نصـت علـى أنـه:
"ميكن املؤسسات واإلدارات العمومية يف إطار املـواد  91و 57و 59مـن األمـر رقـم -70
 70املــؤرخ يف  91مجــاد الثانيــة عــام  9250املوافــق  92يولي ـو ســنة  5770واملــذكور
أعاله ،أن تقوم ،حسب احلالة وفق احلاجات ،بتوظيف أعوان متعاقـدين ملـدة حمـددة أو
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غري حمددة ،بالتوقيت الكامل أو التوقيت اجلزئي ،طبقـا للكيفيـات املنصـوم عليهـا
يف هذا املرسوم" .
فمــا هــو اإلطــار القــانوني إللتحــاق األعــوان اخلاضــعني للنظــام التعاقــدي بالوظيفــة
العمومية يف اجلزائر؟
وينبثق علـى هـذا التسـاؤل الرئيسـي عـدة تسـاؤالت فرعيـةمنها :مـاهي شـروط وطـرق
وإجــراءات إلتحــاق األعــوان املتعاقــدين بــاإلدارات العموميــة؟ وهــل ختتلــف عــن اإللتحــاق
بالوظائف العموميني األخر ؟ وهـل تـوظيفهم مفتـوح أم أنـه وفـق حاجـات اإلدارة وحسـب
حاالت حمددة؟
وبناء على ما تقدم أردنا حتقيق بعض األهداف العلمية والعملية ،فحاولنا مـن الناحيـة
العلمية مجع كل النصوم القانونية والتنظيمية املتعلقة باألعوان املتعاقدين يف الوظيفـة
العموميــة ،والــي تضــمنها األمــر رقــم  13-12املتعلــق بالقــانون األساســي العــام للوظيفــة
العامـــة ،أو املرســـوم الرئاســـي ،318-11وحماولـــة عـــر

شـــروط وطـــرق وإجـــراءات

إلتحاقهم بشكل متتابع حتى الوصـول إىل حـاالت تـوظيفهم ،كمـا يهـدف هـذا البحـث
من الناحية العلمية للوصول إىل نتائج علمية.
أما األهداف العملية املرجوة من هذا البحث ،بالنسبة لإلدارة الي تعد سلطة تعـيني،
فهـــي حماولـــة تســـليط الضـــوء علـــى النظـــام القـــانوني لألعـــوان اخلاضـــعني إىل النظـــام
التعاقدي يف الوظيفة العمومية يف اجلزائر بقصد احلفاظ على سيادة القانون.
أما بالنسبة للعون املتعاقد إحاطته علما بالنظام القانوني الـذي حيكـم نظـام التعاقـد
لتسهيل مهمته عند إلتحاقه باملؤسسات واإلدارات العمومية.
أمــا بالنســبة للمهــتمني بالدراســات القانونيــة ،ف ـ ن موضــوع البحــث يفيــدهم بتســليط
الضوء على نظام التعاقـد يف الوظيفـة العموميـة ،حبيـث يتمكنـون مـن تعميـق املعـارف،
واحلصول على معلومات مفيدة ،وفيها استزادة.
ولدراسة موضوع هـذا البحـث بصـفة علميـة اعتمـدنا علـى املـنهج الوصـفي التحليلـي،
من خالل دراسـة حتليليـة لتفاصـيل وجزئيـات املوضـوع ،مـع حتليـل النصـوم القانونيـة،
وهلذا سنتناول التحـاق األعـوان املتعاقـدين بالوظيفـة العموميـة يف احملـور األول ،وحـاالت
توظيف األعوان املتعاقدين مع اإلدارات العمومية يف احملور الثاني.
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احملور األول :التحاق األعوان املتعاقدين بالوظيفة العمومية:
حيكم التحاق األعوان املتعاقدين بالوظيفة العمومية مبـدأ املسـاواة وعـدم التمييـز يف
التوظيــف ،كمــا يضــع االلتحــاق بهــا إىل شــروط ،وطــرق وكيفيــات حســب احلالــة،
وإجراءات حمددة.
حيث أن إلتحاق األعـوان املتعاقـدين بالوظيفـة العموميـة حمكـوم مببـدأ دسـتوري هـو
مبــدأ مســاواة املــواطنني يف االلتحــاق بالوظــائف الــذي تضــمنته املــادة  00مــن التعــديل
الدســتوري  ،)9(5790والــي تــنص علــى أنــه" :يتســاو مجيــع املــواطنني يف تقلــد املهــام
والوظائف يف الدولة دون أية شروط أخر غري الشروط الي حيددها القانون"....
كما أن املبدأ بدوره جيد مصـدره يف نصـوم كرسـتها إعالنـات ومواثيـق دوليـة

()10

مضمونها أن كل املواطنني متساوون يف تقلد املهام والوظائف يف الدولـة دون متييـز غـري
ذلك املتعلق بكفاءتهم ومواهبهم.
ويرتتــب علــى تكــريس هــذا املبــدأ أن توضــع شــروط ،وكيفيــات( ،)11وإجــراءات،
مســبقا اللتحــاق األعــوان املتعاقــدين بالوظيفــة العموميــة( ،)12وهــذا مــا ســوف نتناولــه يف
النقاط التالية.
أوال -شروط التحاق األعوان املتعاقدين بالوظيفة العمومية:
إذا كانت كل مـن املواثيـق الدوليـة والدسـتور والقـانون األساسـي للوظيفـة العموميـة
واملرسوم الرئاسي  073-70تكرس مبدأ املساواة يف تقلد املهـام والوظـائف يف الدولـة،
ف ـ ن ذلــك ال مينــع مــن وضــع وفــر

شــروط اللتحــاق ( )13األعــوان املتعاقــدين بالوظيفــة

العمومية ،وهلذا فقد نصت املادة  52من األمر  70-70املتضمن القانون األساسـي العـام
للوظيفة العامة على أنه" :حتدد عن طريق التنظيم كيفيات توظيف األعوان املـذكورين
يف املــواد مــن  91إىل  59أعــاله ،وحقــوقهم وواجبــاتهم والعناصــر املشــكلة لــرواتبهم،
والقواعد املتعلقة بتسيريهم وكذا النظام التأدييب املطبق عليهم".
وبالرجوع إىل املرسوم الرئاسي  073-70ف ن املادة  90منه تنص على أنه" :ال ميكن
ألي كان أن يوظف بصفة عون متعاقد إذا مل تتوفر فيه الشروط اآلتية:
 أن يكون جزائري اجلنسية (،)14 أن يبلغ من العمر مثاني عشرة ( )93سنة على األقل عند تاريخ التوظيف،28
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 أن تتــوفر فيــه األهليــة البدنيــة والعقليــة وكــذا املــؤهالت الــي يقتضــيها االلتحــاقمبنصب الشغل املطلوب (،)15
 أن يكون يف وضعية قانونية إزاء اخلدمة الوطنية(،)16 أن يتمتع حبقوقه املدنية ( )17وأن يكون على خلق حسن، أال حتمــل صــحيفة ســوابقه القضــائية مالحظــات تتنــافى وممارســة منصــب الشــغلاملطلوب(".)18
وما يالحظ على هذه الشروط ومقارنتهـا مـع شـروط التحـاق املـوظفني العمـوميني

()19

املنصوم عليها يف املادة  02من األمر  ،70-70جندها تقريبا متطابقة باستثناء إضـافة
يف املرســوم الرئاســي شــرط أن يكــون املرتشــح علــى خلــق حســن ،وهــذا الشــرط حســب
اعتقادي غري قابل للتطبيق ،ألنه من الصعب إخضاعه لضوابط ومعايري معينة ،فكيـف
ميكــن إثبــات حســن اخللــق أو ســوئه ،ومــا هــو معيــار اخللــق احلســن أو الس ـيئ ،وهــي
مسألة مرنة ومتغرية وخمتلفة من شخص آلخر ومن مكان ملكـان ومـن زمـان إىل آخـر،
وهلذا ينبغي إلغاء هذا الشرط ألنه يفتح اجملال إلرادة وحرية اإلدارة يف قياس مد حسن
خلق املرتشح ،ومن مثة إمكانية التعسف واملساس حبقوق وحريات األشخام.
كمــا يشــرتط التنظــيم علــى كــل مرتشــح ملنصــب شــغل خاضــع إىل نظــام التعاقــد أن
يقــدم ملفــا إداريــا قبــل توظيفــه( ،)20وهــذا مــا نصــت عليــه املــادة  90مــن نفــس املرســوم
الرئاسي.
ثانيا -طرق توظيف األعوان املتعاقدين مع اإلدارات العمومية:
إن تاريخ الوظيفة العمومية عـرف طـرق وكيفيـات وتقنيـات للتوظيـف بعضـها مل يعـد
موجودا حاليا كالتوظيف بالوراثة ،أو عـن طريـق شـراء الوظيفـة ،أو الـوالء السياسـي،
أو املركــز االجتمــاعي ،أو املســابقات ،أو االنتخــاب الــذي مــا زال جيــد تطبيقــات لــه يف
اإلدارة املعاصرة.

()21

وبــالرجوع إىل نــص املــادة  93مــن املرســوم الرئاســي املشــار إليــه أعــاله ،فـ ن توظيــف
األعوان املتعاقدين مع اإلدارات العمومية يتم حسب احلالة عن طريق:
"-االنتقاء بناء على دراسة امللـف فيمـا يـص مناصـب الشـغل املطلـوب شـغلها مبوجـب
عقد حمدد املدة.
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 اختبار مهـين فيمـا يـص مناصـب الشـغل املطلـوب شـغلها مبوجـب عقـد غـري حمـدداملدة".
"ويضع توظيف األعوان املتعاقدين بـالطرق سـالفة الـذكر إلجـراء اإلعـالن" ،وهـذا
ما أشارت إليه املادة  91فقرة  79من املرسوم الرئاسي .073-70
وميكن حسب نص املادة  91فقرة  75من نفس املرسوم الرئاسي" :القيام بـالتوظيف
املباشــر لألعــوان املتعاقــدين اعتبــارا ملقتضــيات اخلدمــة أو طبيعــة النشــاطات املرتبطــة
ببعض مناصب الشغل".
وباملقارنة مع طرق توظيـف املـوظفني العمـوميني( )22املنصـوم عليهـا يف املـادة 37

()23

مــن األمــر  ،70-70جنــد أن التنظــيم مل يتبنــى فكــرة املســابقات ســواء علــى أســاس
االختبارات أو الشهادات ألنها ال تفي بالغر

العتبارات مهنيـة ،واكتفـى باالنتقـاء بنـاء

علــى دراســة امللــف ( ،)24أو االختبــار املهــين ،أو التوظيــف املباشــر ،كمــا أنــه ال ميكــن
استعمال القائمة االحتياطية يف توظيف األعوان املتعاقدين(. )25
وبناءا علـى نـص املـادة

مـن نفـس املرسـوم الرئاسـي " :فـ ن حتديـد تشـكيل امللـف

اإلداري ،وكيفيات تنظيم التوظيف ،وكذا إجراءات اإلعالن املنصوم عليها يف املواد
و

و  ،يتم مبوجب قرار من السلطة املكلفة بالوظيفة العمومية" .

وفعـــــال صـــــدر قـــــرار وزاري عـــــن املديريـــــة العامـــــة للوظيفـــــة العموميـــــة بتـــــاريخ
 ،5773/72/70حيـــدد تشـــكيل امللـــف اإلداري وكيفيـــات تنظـــيم توظيـــف األعـــوان
املتعاقدين وكذا إجراءات اإلعالن.

()26

ثالثا -إجراءات توظيف األعوان املتعاقدين مع اإلدارات العمومية:
باالســـتناد لألمـــر  70-70الســـابق اإلشـــارة إليـــه ،فـ ـ ن إجـــراءات التحـــاق األعـــوان
العموميون بالوظيفة العمومية من أجـل إضـفاء علـيهم صـفة املوظـف العـام يـتم بعـد إتبـاع
طريقة من الطرق املقـررة يف القـانون األساسـي لإللتحـاق بالوظيفـة ،بعـدها تقـرر اجلهـة
اإلدارية املختصة( )27إجراء التعيني ،التنصـيب ،الرتبـص ،الرتسـيم ،وهـذا مـا هـو مشـار
إليه يف املواد 10 ،30 ،30 ،32 ،32 ،30 ،90 ،92 ،72 :من نفس األمر.
أمــا بــالرجوع للمرســوم الرئاســي

-

خاصــة املــادة

فقــرة أخــرية منــه ،والــي

تنص على أن" :تعداد مناصب الشغل وتصنيفاتها ومـدة العقـد بالنسـبة لكـل قطـاع علـى
20
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مســـتو اإلدارة املركزيـــة ،أو املصـــاي غـــري املمركـــزة ،أو الالمركزيـــة واملؤسســـات
العموميــة ،حيــدد مبوجــب قـــرار مشــرتك بــني الــوزير املكلـــف باملاليــة والــوزير املعـــين
والسلطة املكلفة بالوظيفة"(.)28
حيث يتم إحلاق األعوان املتعاقدين بالوظيفة العمومية ب تبـاع اجلهـة اإلداريـة املختصـة
اإلجـــراءات التاليـــة :عقـــد التوظيـــف ،الفـــرتة التجريبيـــة ،التثبيـــت بالنســـبة للعقـــود غـــري
احملددة املدة دون إضفاء صفة املوظف العمومي على العون املتعاقد.
 -0عقــد توظيــف األعــوان املتعاقــدين مــع اإلدارات العموميــة :ميكــن للمؤسســات
واإلدارات العمومية يف حاالت توظيف األعوان املتعاقدين املنصـوم عليهـا يف املـواد
من األمر

،

-

،

املشار إليه أعـاله ،والـي سـيتم التطـرق هلـا يف املطلـب الثـاني

مــن هـــذه الدراســة ،أن تقـــوم حســب احلالـــة واحلاجــة بتوظيـــف أعــوان متعاقـــدين ملـــدة
حمــددة( )29أو غــري حمــددة ،بالتوقيــت الكامــل أو التوقيــت اجلزئــي ،طبقــا للكيفيــات
والطرق السابق اإلشارة إليها.
وحسب املادة

()30

من املرسوم الرئاسـي

-

ف نـه" :يعتـرب عقـدا حمـدد املـدة كـل

عقد خمصص:
 لشغل منصب شغل مؤقت، لتعويض الشغور املؤقت ملنصب شغل، يف انتظار تنظيم مسابقة أو إنشاء سلك جديد للموظفني، للتكفل بعملية تكتسي طابعا مؤقتا".أما العقـد غـري احملـدد املـدة حسـب املـادة

مـن نفـس املرسـوم الرئاسـي" :فهـو كـل

عقد موجه إىل شغل منصب شغل دائم ،عندما تربر ذلـك طبيعـة النشـاطات أو ضـرورات
اخلدمة".
حيث يلتـزم األعـوان املتعاقـدون الـذين يوظفـون بالتوقيـت الكامـل بتأديـة مـدة العمـل
القانونيــة( ،)31وال جيـــوز هلــم ممارســـة أي نشـــاط مــربح يف إطـــار خــام مهمـــا كانـــت
طبيعته ،وهذا ما نصت عليه املادة

من نفس املرسوم الرئاسي.
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إال أن املؤسســات واإلدارات العموميــة ميكنهــا اللجــوء إىل توظيــف أعــوان متعاقــدين
ميارسون عملهم بالتوقيت اجلزئي ملدة مخس ( ) ساعات يف اليوم ،وهذا ما جـاءت بـه
الفقرة الثانية من املادة

من نفس املرسوم الرئاسي.

وجتــدر اإلشــارة أنــه يــتم توظيــف األعــوان املتعاقــدين ملــدة حمــددة أو غــري حمــددة،
بالتوقيت الكامل أو اجلزئي ،طبقـا للمـادة

مـن املرسـوم الرئاسـي

-

مبوجـب

عقد مكتوب ،وجيب أن يوضح فيه على اخلصوم ما يلي:
" -تسمية منصب الشغل،
 طبيعة ومدة عقد العمل، تاريخ بداية السريان، احلجم الساعي (توقيت كامل أو جزئي) الفرتة التجريبية ،عند االقتضاء، تصنيف منصب الشغل وعناصر الراتب، مكان التعيني.ويوضح العقد ،زيادة على ذلـك ،الواجبـات اخلاصـة الـي ميكـن أن تـرتبط مبنصـب
الشغل"(.)32
 -0الفرتة التجريبية لألعوان املتعاقدين مع اإلدارات العمومية :بالرجوع للمادة
القانون األساسي العام للوظيفة العامة األمر

-

من

ف نه" :يعني كل مرتشح ثـم توظيفـه

يف رتبة للوظيفة العمومية بصفة مرتبص ،وجيب عليه حسب طبيعة املهـام املنوطـة برتبتـه
قضــاء فــرتة تــربص مــدتها ســنة ،وميكــن بالنســبة لــبعض األســالك أن تتضــمن تكوينــا
حتضرييا لشغل وظيفته ،)33( ".ويضع املرتبـص لـنفس واجبـات املـوظفني ويتمتـع بـنفس
حقوقهم ،مع مراعاة أحكام القانون األساسـي ( ،)34وحسـب املـادة

مـن نفـس األمـر

ف نه" :بعد انتهاء مدة الرتبـص يـتم إمـا ترسـيم املرتبـص يف رتبتـه ،وإمـا إخضـاع املرتبـص
لفرتة تربص أخر لنفس املدة وملرة واحدة فقط ،وإما تسريح املرتبص دون إشعار مسبق
أو تعويض".
أما املرسوم الرئاسي

-

املشار إليه سابقا ،فنصت املادة

منه" :على خضـوع

كل عون يوظف بعقد إىل فرتة جتريبية مدتها:
26
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 ستة ( ) أشهر فيما يص العقد غري احملدد املدة، شهران ( ) فيما يص العقد الذي تساوي مدته سنة ( ) واحدة أو تفوقها، شهر ( ) واحد فيما يص العقد الذي تـرتاوح مدتـه بـني سـتة ( ) أشـهر وسـنة ( )واحدة.
ويضع العون املتعاقـد ،خـالل الفـرتة التجريبيـة لـنفس الواجبـات ويسـتفيد مـن نفـس
احلقوق الي يتمتع بها األعوان املتعاقدون املثبتون".
 -2تثبيت األعـوان املتعاقـدين مـع اإلدارات العموميـة :باالسـتناد للمـادة
-

مـن األمـر

ف نــه " :يــتم ترســيم املرتبــص مبوجــب اقــرتاح مــن قبــل الســلطة الســلمية املؤهلــة،

ويتوقــف ذلــك علــى التســجيل يف قائمــة تأهيــل تقــدم للجنــة اإلداريــة املتســاوية األعضــاء
املختصة ،ومينح ترسيم العون العمومي يف الوظيفة العامة صفة املوظف العام".
وبــالرجوع للمــادة

مــن املرســوم الرئاســي

-

ف ـ ن" :العــون املتعاق ـد يثبــت إذا

كانت الفرتة التجريبيـة جمديـة ،ويف حالـة العكـس يفسـخ العقـد دون إشـعار مسـبق أو
تعويض".
وحســــب املراســــلة الصــــادرة عــــن املديريــــة العامــــة للوظيفــــة العموميــــة ،مؤرخــــة يف
/ /
"وطبقا للمادة

 ،واملتعلقــة ب ـ جراءات تثبيــت األعــوان املتعاقــدين( ،)35والــي أشــارت أنــه:
من املرسـوم الرئاسـي

-

علـى ضـرورة تثبيـت العـون املتعاقـد إذا

كانت فرتة التجربة جمدية ،وهلذا ف ن تثبيت العون املتعاقد يتم بقـرار مـن السـلطة الـي
هلا صالحية التعيني ،بعد تقييم كتـابي للعـون املعـين مـن طـرف املسـؤول املباشـر ،يـبني
من خالله أن فرتة التجربة الي خضع هلا كانت جمدية" .
وجتـــدر اإلشـــارة" :أن األعـــوان املتعاقـــدين املـــذكورين يف املـــواد مـــن

إىل

مـــن

األمر  ، -الذين يوظفون حسب احلالة ووفق حاجات املؤسسـات واإلدارات العموميـة
عــن طريــق عقــود حمــددة املــدة أو غــري حمــددة املــدة ،بالتوقيــت الكامــل أو بالتوقيــت
اجلزئي ،حيث ال يول شغل هذه املناصب احلـق يف اكتسـاب صـفة املوظـف ،أو احلـق
يف اإلدماج يف رتبة من رتب الوظيفة العمومية" ،وهذا ما نصـت عليـه املـادة
. -

مـن األمـر

()36
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احملور الثاني :حاالت توظيف األعوان املتعاقدين مع اإلدارات العمومي:
يوظف األعوان اخلاضعون إىل نظام التعاقد املذكورين يف املواد  91إىل 59من األمر
 ،70-70حســب احلالــة ووفــق حاجــات املؤسســات واإلدارات العموميــة ( ،)37عــن طريــق
عقود حمددة املدة أو غري حمددة املدة ،بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت اجلزئي.

()38

حيث نصـت املـادة  52مـن نفـس األمـر علـى أن" :حتـدد عـن طريـق التنظـيم كيفيـات
توظيــف األعــوان املــذكورين يف املــواد مــن  91إىل  ،59وحقــوقهم وواجبــاتهم والعناصــر
املشكلة لرواتبهم ،والقواعد املتعلقة بتسيريهم وكذا النظام التأدييب املطبق عليهم".
وقـــد صـــدر املرســـوم الرئاســـي  073-70الـــذي حيـــدد كيفيـــات توظيـــف األعـــوان
املتعاقــدين وحقوقــه وواجبــاتهم والعناصــر املشــكلة لــرواتبهم والقواعــد املتعلقــة بتســيريه
وكذا النظام التأدييب ،حيث نصـت املـواد  97 ،71 ،73مـن نفـس املرسـوم الرئاسـي،
على حاالت توظيف األعـوان املتعاقـدين مـع اإلدارات العموميـة ،والـي سـوف نتناوهلـا يف
النقاط التالية.
أوال -حالة توظيف األعوان املتعاقدين يف نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات:
لقــد نصــت املــادة  91مــن األمــر  70-70علــى" :خضــوع مناصــب الشــغل الــي تتضــمن
نشـــاطات احلفـــظ ،أو الصـــيانة ،أو اخلـــدمات ،يف املؤسســـات واإلدارات العموميـــة إىل
نظــام التعاقــد ،حيــث حتــدد قائمــة مناصــب الشــغل املنصــوم عليهــا يف هــذه املــادة عــن
طريق التنظيم".
وبــالرجوع إىل نــص املــادة  73مــن املرســوم الرئاســي  073-70ف ـ ن " :شــغل مناصــب
نشــاطات احلفــظ ،أو الصــيانة ،أو اخلــدمات ،يف املؤسســات واإلدارات العموميــة كمــا
هو منصوم عليها يف املادة  91أعاله يكون مبوجـب عقـد حمـدد أو غـري حمـدد املـدة،
حيث ال جيوز أن يتعد العقد احملدد املدة سنة واحدة على األكثر ،ويتم حتديـد تعـداد
مناصــب الشــغل ،وتصــنيفها ،ومــدة العقــد ،بالنســبة لكــل قطــاع علــى مســتو اإلدارة
املركزية ،أو املصاي غري املمركـزة ،أو الالمركزيـة واملؤسسـات العموميـة ،مبوجـب
قــرار مشــرتك بــني الــوزير املكلــف باملاليــة والــوزير املعــين ،والســلطة املكلفــة بالوظيفــة
العمومية".
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وقد أشارت املادة  71من نفس املرسوم الرئاسي علـى قائمـة مناصـب الشـغل املطابقـة
لنشــاطات احلفــظ ،أو الصــيانة ،أو اخلــدمات ،يف املؤسســات واإلدارات العموميــة

()39

وهــي-" :العمــال املهنيــون ،أعــوان اخلدمــة ،ســائقو الســيارات ورؤســاء احلظــائر ،أعــوان
الوقاية واحلراس".
ثانيا -حالة توظيف األعوان املتعاقدين بصفة استثنائية:
نصــت املــادة  57مــن األمــر " :70-70علــى إمكانيــة اللجــوء بصــفة اســتثنائية ،إىل
توظيف أعوان متعاقدين يف مناصب شغل خمصصة للموظفني يف انتظـار تنظـيم مسـابقة
توظيف ،أو إنشاء سلك جديد للموظفني ،أو لتعويض الشغور املؤقت ملنصب شغل".
كمــا أشــارت املــادة  97مــن املرســوم الرئاســي 073-70علــى أن " :يوظــف األعــوان
اخلاضـــعون إىل نظـــام التعاقـــد كمـــا هـــو منصـــوم عليـــه يف املـــادة  57أعـــاله بصـــفة
استثنائية ،مبوجب عقد حمدد املدة وبالتوقيت الكامل.
حيــث حتــدد كيفيــات تطبيــق املــادة  97أعــاله ،مبوجــب قــرار مــن الســلطة املكلفــة
بالوظيفة العمومية".
وميكن حسب نص املادة  95من املرسوم الرئاسـي املشـار إليـه أعـاله" :أن يطلـب مـن
األعــوان اخلاضــعني إىل نظــام التعاقــد الــذين وظفــوا بالتوقيــت الكامــل القيــام بالعمــل
ليال ،أو عمل الساعات اإلضافية طبقا للتشريع والتنظيم املعمول بهمـا ،وذلـك نظـرا إىل
طبيعة بعض مناصب الشغل ،أو اخلصوصيات املرتبطة مبتطلبات اخلدمة".
ثالثا -حالة توظيف األعوان املتعاقدين بصفة استثنائية للتكفل بأعمال مؤقتة:
لقد أشارت املادة 59مـن األمـر  70-70علـى أنـه" :ميكـن بصـفة اسـتثنائية ،توظيـف
أعــوان متعاقــدين غــري أوالئــك املنصــوم علــيهم يف املــادتني  91و ،57وذلــك يف إطــار
التكفل بأعمال هلا طابع مؤقت".
وبــالرجوع للمــادة  99مــن املرســوم الرئاســي  073-70ف ـ ن" :األعــوان اخلاضــعني إىل
نظــام التعاقــد كمــا هــو منصــوم عليــه يف املــادة  59أعــاله ،يوظفــون بصــفة اســتثنائية
مبوجب عقد حمدد املدة يف حدود آجال إجناز العمليات الي تكتسي طابعا مؤقتا.
حيث حيدد تعداد مناصـب الشـغل ،ومـدة العقـود ،مبوجـب قـرار مشـرتك بـني الـوزير
املكلف باملالية ،والوزير املعين ،والسلطة املكلفة بالوظيفة العمومية".
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خـامتـــة:
لقد اعتمد املشرع اجلزائري يف تنظيمه للوظيفة العمومية مبوجب األمـر رقـم 70-70

علــى النظــام التعاقــدي يف اإلدارات واملؤسســات العموميــة بــالرغم مــن مســاوئه ،والــذي
جيعل الوظيفة العمومية غري مستقرة ،وملا يف ذلك من تـأثري علـى األداء اإلداري ،ولكـن
مــن جهــة أخــر  ،وحلســن ســري املرافــق العامــة ،واســتمرارها ولــو بصــفة اســتثنائية ،يــتم
اللجــوء إىل النظــام التعاقــدي مــع اإلدارات واملؤسســات العموميــة ،حيــث نظــم املرســوم
الرئاســي  073-70التحــاق األعــوان اخلاضــعني للنظــام التعاقــدي عــرب شــروط معينــة،
وطــرق حمــددة ،وإجــراءات ينبغــي مراعاتهــا ،كمــا أن توظيــف األعــوان املتعاقــدين مــع
اإلدارات العمومية يكـون يف حـاالت أشـارت إليهـا املـواد 59 ،57 ،91 :مـن األمـر -70
 ،70واملـــواد 99 ،97 ،73 :مـــن املرســـوم الرئاســـي  ،073-70وهـــي توظيـــف األعـــوان
املتعاقدين يف نشاطات احلفظ ،أو الصيانة ،أو اخلدمات ،وتوظيـف األعـوان املتعاقـدين
بصفة استثنائية للتكفل بأعمال مؤقتة.
من خالل ما مت تقدميه ميكن الوقوف على مجلة من النتائج منها:
 .1األصل أن الوظيفة العمومية تقوم على العالقة القانونية األساسـية الالئحيـة ،بينمـا
نظــام التعاقــد فيهــا ميثــل وســيلة اســتثنائية تــتم عــرب العقــد حمــدد أو غــري حمــدد املــدة،
للتكفل بأعمال هلا طابع مؤقت حتتاجها املؤسسات واإلدارات العمومية.
 .2نظام التعاقد آلية إلضفاء املرونة على تسيري العنصر البشري ،وعصرنة اإلدارة من
خالل إعادة تأهيل الوظيفة العمومية يف اجلزائر.
 .3املشرع اجلزائري مل يعرف األعوان املتعاقدين يف الوظيفة العمومية.
 .5املناصب املالية لفئة األعوان املتعاقدين تكون بناء على قرار وزاري مشرتك.
 .4تطــــابق شــــروط التحــــاق األعــــوان املتعاقــــدين واملــــوظفني العمــــوميني بــــاإلدارات
العمومية ،باستثناء إضافة يف املرسوم الرئاسي  073-70شرط أن يكـون املرتشـح علـى
خلق حسن ،وهذا الشرط حسب اعتقادي غري قابل للتطبيق ،وجيب االستغناء عنه.
 .2أن املرســـوم الرئاســـي  073-70مل يتبنـــى يف طـــرق وكيفيـــات التحـــاق األعـــوان
املتعاقدين بالوظيفة العامومية على فكرة املسابقات ،سواء على أساس االختبـارات ،أو
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الشهادات ،ألنها ال تفي بالغر

العتبارات مهنيـة ،واكتفـى باالنتقـاء بنـاء علـى دراسـة

امللف ،أو االختبار املهين ،أو التوظيف املباشر.
 .1إن إلتحاق األعوان املتعاقدين بالوظيفة العمومية يتم ب تباع اجلهة اإلداريـة املختصـة
اإلجـراءات التاليــة :عقــد التوظيــف ،الفــرتة التجريبيـة (يلتزمــون خالهلــا بــنفس الواجبــات
ويستفيدون من نفـس حقـوق األعـوان املتعاقـدون املثبتـون) ،التثبيـت بالنسـبة للعقـود غـري
احملددة املدة ،إذا كانت الفرتة التجريبية جمدية ،ويف حالة العكـس يفسـخ العقـد دون
إشعار مسبق أو تعويض.
 .8املؤسســـات واإلدارات العموميـــة ميكنهـــا اللجـــوء إىل توظيـــف أعـــوان متعاقـــدين،
ميارسون عملهم بالتوقيت اجلزئي ملدة مخس ( ) ساعات يف اليوم.
من خالل هذه الدراسة ميكن طرح املقرتحات التالية:
 .1ضرورة إعادة تأهيل الوظيفة العمومية يف اجلزائر من خـالل نظـام التعاقـد كآليـة
إلضفاء التسيري احلسن للعنصر البشري ميا يضمن فعالية ومردودية نشاط اإلدارة.
 .2نقــرتح توســيع نظــام التعاقــد كوســيلة لتطــوير أهــداف اإلدارة العموميــة ،حيــث ال
يرتك جمال لإلدارات العمومية لتوظيف أعوان بصفة دائمة إال بشكل ضيق وحمدود.
 .3جيــب أن تكــون هنــاك رغبــة وإرادة للمشــرع اجلزائــري يف تعمــيم شــكل التعاقــد
داخل اإلدارات واملؤسسات العمومية.
اهلـوامــش واملـراجــع:
( -)1األمر  ،70-70املؤرخ يف  92جويلية  ،5770املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العامة،
(ج ر) عدد  ،20املؤرخة يف  90جويلية .5770

()2

Maurice Hauriou ,Prècies de droit administratif, Paris,1933,P.743.
André de Laubadére, Traité élémentaire de droit administratif, TOME II, P.42.
Alin Planty, Traité Pratique de la Fonction Publique, Tome l, P.15.
أشار إليهم :أنس جعفر ،الوظيفة العامة ،دار النهضة العربية ،مصر ،الطبعة الثانية -5771 ،سليمان

حممود الطماوي ،الوجيز يف القانون اإلداري ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر ،9101 ،م .202
( -)3ظهرت فكرة عقد القانون العام يف جمال الوظيفة العمومية حتت تأثري النظريات األملانية الي
كيفت العالقة بني املوظف واإلدارة على أنها عالقة عقدية من عقود القانون العام.
للمزيد يرجى اإلطالع على :أنس جعفر ،املرجع السابق ،م  -53علي مجعة حمارب ،التأديب اإلداري
يف الوظيفة العامة ،دراسة مقارنة ،دار املطبوعات اجلامعية ،مصر ،5797 ،م .09
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( -)4قرار جملس الدولة ،الغرفة الثانية ،مؤرخ يف  ،5116/11/51ملف رقم  ،117016قضية (خ ب ع)
ضد (والي والية معسكر) ،جملة جملس الدولة ،العدد  ،5111 ،11م.515
( -)5حيث نصت املادة ( )52من األمر  ،70-70املصدر السابق ،على أنه" :حتدد عن طريق التنظيم
كيفيات توظيف األعوان املذكورين يف املواد من 91إىل  59أعاله ،وحقوقهم واجباتهم والعناصر
املشكلة لرواتبهم ،والقواعد املتعلقة بتسيريهم وكذا النظام التأدييب املطبق عليهم".
( -)6املرسوم الرئاسي رقم  ،073-70املؤرخ يف  51سبتمرب  ،5770الذي حيدد كيفيات توظيف
األعوان املتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر املشكلة لرواتبهم والقواعد املتعلقة بتسيريهم وكذا
النظام التأدييب املطبق عليهم( ،ج ر) عدد  ،09املؤرخة يف  07سبتمرب .5770
( -)7رضا مهدي ،إصالح الوظيفة العمومية من منظور األمر  ،70-70أطروحة دكتوراه ،قسم القانون
العام ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر 9بن يوسف بن خدة ،5790-5790 ،م .15
( -)8منشور رقم  70ك خ/م ع وع ،5770/املؤرخ يف  ،5770/99/50الصادر عن املديرية العامة
للوظيفة العمومية ،املتعلق بقائمة األعوان املؤقتني يف املخططات السنوية لتسيري املوارد البشرية.
( -)9التعديل الدستوري مبوجب القانون  ،79-90املؤرخ يف ( ،5790/70/70ج ر) عدد  ،92املؤرخة
يف.57790/70/70
( -)10املادة ( )59من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة
/ /

 ،حيث نصت على أنه" :حيق لكل شخص الدخول على قدم املساواة يف الوظائف

العمومية التابعة لبلده".
( -)11طاهر بوشيبة ،أمناط التوظيف وإنهاء العالقة الوظيفية يف قانون الوظيفة العامة اجلزائري،
رسالة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة تلمسان ،اجلزائر ،5790-5790 ،م .12
( -)12رضا مهدي ،النظام القانوني للوظيفة العمومية يف ظل األمر  ،70-70رسالة ماجستري ،فرع
الدولة واملؤسسات العمومية ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر بن يوسف بن خدة ،اجلزائر-5773 ،
 ،5771م .972
( -)13أمحد طرشي ،التعيني يف الوظائف العامة بني النظام اإلسالمي والقانون اجلزائري ،رسالة
ماجستري ،دراسة مقارنة ،ختصص شريعة وقانون ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة اجلزائر،9
اجلزائر ،5790-5790 ،م.00
()14

 -األمر  15-11املؤرخ يف  5111/15/57املعدل واملتمم لألمر  01-71املؤرخ 5171/55/51

املتضمن قانون اجلنسية اجلزائري( ،ج ر) عدد  ،51املؤرخ يف .5111/15/57
( -)15املرسوم  511-11املؤرخ يف  15جوان  ،5111املتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول يف الوظائف
العمومية وبتنظيم اللجان الطبية( ،ج ر) عدد  ،11املؤرخة يف  17جوان .5111
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( -)16قانون  11-51املؤرخ يف  ،5151/10/11املتعلق باخلدمة الوطنية( ،ج ر) عدد  ،10الصادرة
بتاريخ .5151/10/51
قرار صادر عن وزارة الدفاع ،مؤرخ يف  ،5792/71/90الذي حيدد خمتلف وضعيات املواطن اجتاه
اخلدمة الوطنية( ،ج ر) عدد  ،20مؤرخة يف  52سبتمرب .5792
مراسلة رقم /3352م ع وع ،5792/مؤرخة يف  ،5792/70/07صادرة عن املديرية العامة للوظيفة
العمومية ،تشري إىل عدم إمكانية إعادة إدماج األعوان املتعاقدين بعقد حمدد املدة بعد إحالتهم على
اخلدمة الوطنية ،جاء فيها....." :نشري أنه ب مكانكم التأشري على مقرر فسخ عقد املعين نظرا لعدم
إمكانية استفادة األعوان املتعاقدين من وضعية اإلحالة على اخلدمة الوطنية يف إطار املرسوم الرئاسي
".073-70
ويف مراسلة أخر عن نفس املديرية حتت رقم /90010م ع وع ،5792/مؤرخة يف ،5792/95/92
تتضمن إجراءات األعوان املتعاقدين املستدعني ألداء اخلدمة الوطنية ،حيث جاء يف مضمونها أنه:
"..جيب التفرقة بني حالة العقود غري احملددة املدة سواء كانت بالتوقيت الكامل أو اجلزئي ف نه يعاد
إدماج األعوان املتعاقدين بعد انتهاء مدة اخلدمة الوطنية ولو كان زائد عن العدد يف نفس املنصب أو
منصب مماثل ،أما يف حالة العقود احملددة املدة بالتوقيت الكامل أو اجلزئي ونظرا للطابع املؤقت
للعقد الذي ال يتجاوز مدته سنة ف ن مدة العقد تنتهي يف التاريخ احملدد هلا وال ميكن جتديدها وإعادة
إدماج املتعاقد املعين ،أما العقود احملددة املدة فاألصل يف أن مدة العقد تنتهي يف التاريخ احملدد هلا وال
ميكن جتديدها وإعادة إدماج املتعاقد املعين ،االستثناء أنه ميكن لإلدارة إعادة توظيفه من جديد بعد
انتهاء اخلدمة ،إذا كانت ضرورة املصلحة تقتضي ذلك".
( -)17ال ميكن ألي عون متعاقد مرشح حمكوم عليه بعقوبة جزائية حارمة من احلقوق املدنية االلتحاق
باإلدارات واملؤسسات العمومية تطبيقا للمواد ( ،11و 11مكرر 615 ،555 ،51 ،15فقرة  )16من
األمر  511-11املتضمن قانون العقوبات ،املؤرخ يف  51جوان ( ،5111ج ر) عدد ،11الصادرة يف 55

جوان  ،5111املعدل واملتمم.
حيث نصت املادة( )71من قانون العقوبات ،املصدر نفسه ،على العقوبات التكميلية والي من بينها:
" -احلرمان من ممارسة احلقوق الوطنية واملدنية والعائلية.
 املنع املؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط ".وقد نصت املادة ( )995من نفس القانون على أنه" :إذا اختذت إجراءات خمالفة للقوانني وكان تدبريها
عن طريق اجتماع أفراد أو هيئات تتوىل أي قدر من السلطة العمومية أو عن طريق رسل أو مراسالت
فيعاقب اجلناة باحلبس من شهر إىل ستة أشهر.
وجيوز عالوة على ذلك أن يقضي حرمانهم من حق أو أكثر من احلقوق املبينة يف املادة  92ومن تولي
أي وظيفة أو خدمة عمومية ملدة عشرة سنوات على األكثر".
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كما نصت املادة ( 075فقرة  )70من قانون العقوبات ،املصدر نفسه ،على أنه" :ويف مجيع احلاالت
جيوز احلكم عالوة على ذلك على اجلاني باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق الواردة يف املادة 51

من هذا القانون ملدة سنة على األقل ومخس سنوات على األكثر".
وبالرجوع للمادة( )92من قانون العقوبات ،املصدر نفسه ،جندها قد نصت على أنه" :جيوز للمحكمة
عند قضائها يف جنحة ويف احلاالت الي حيددها القانون أن حتظر على احملكوم عليه ممارسة حق أو
أكثر من احلقوق الوطنية املذكورة يف املادة  71مكرر ،79وذلك ملدة ال تزيد عن مخس سنوات.
وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو اإلفراج عن احملكوم عليه".
وباالستناد لنص املادة ( 71مكرر )79من نفس القانون ،ف ن العقوبات التكميلية الي تؤدي إىل
التسريح ،واملتعلقة باحلرمان من ممارسة احلقوق املدنية تتمثل يف":
 العزل أو اإلقصاء من مجيع الوظائف واملناصب العمومية الي هلا عالقة باجلرمية. احلرمان من حق التدريس وإدارة مدرسة أو اخلدمة يف مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أومراقبا.
حيث جيب على القاضي يف حالة احلكم بعقوبة جناية أن يأمر باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق
الي أشرنا إليها أعاله ملدة أقصاها عشرة سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة األصلية أو اإلفراج عن
احملكوم عليه".
( -)18األمر رقم  11-75املؤرخ يف  ،5175/51/11املتضمن تقديم الورقتني  15و 16من صحيفة
السوابق القضائية وتأثريهم( ،ج ر) عدد  ،01املؤرخة يف .5175/51/51
( -)19يسر بوعكاز ،تطور نظام الوظيفة العمومية يف جمال التوظيف يف اجلزائر ،رسالة ماجستري،
مدرسة الدكتوراه ختصص الدولة واملؤسسات العمومية ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر -5792 ،79
 ،5790م.05
( -)20قرار وزاري صادر عن املديرية العامة للوظيفة العمومية ،بتاريخ  ،5773/72/70حيدد تشكيل
امللف اإلداري وكيفيات تنظيم توظيف األعوان املتعاقدين وكذا إجراءات اإلعالن( ،ج ر) عدد ،52
الصادرة بتاريخ .5773/72/93
( -)21هاهي خريف ،الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات اجلزائرية وبعض التجارب األجنبية ،دار
هومه ،اجلزائر ،5797 ،م .910 ،903 ،900 ،900
 أمحد طرشي ،املرجع السابق ،م  - 993يسر بوعكاز ،املرجع السابق ،م .22( -)22طاهر بوشيبة ،املرجع السابق ،م .70
( -)23حيث نصت املادة ( )37من األمر  ،70-70املصدر السابق ،على أنه" :يتم االلتحاق بالوظائف
العمومية عن طريق:
 املسابقات على أساس االختبارات،00
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 املسابقات على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسالك املوظفني، الفحص املهين، التوظيف املباشر من بني املرتشحني الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه يف القواننياألساسية ،لد مؤسسات التكوين املؤهلة".
( -)24منشور رقم /90م ع وع ،5797/املؤرخة يف  ،5797/70/59صادر عن املديرية العامة للوظيفة
العمومية ،الذي يص املعادالت للمؤهالت والشهادات الي تسمح بااللتحاق بالوظائف املخصصة
لألعوان املؤقتني.
( -)25مراسلة رقم /0022م ع وع ،5790/املؤرخة يف  ،5790/70/70الصادرة عن املديرية العامة
للوظيفة العمومية ،ال ميكن استعمال القائمة االحتياطية يف توظيف األعوان املتعاقدين.
( -)26قرار وزاري صادر عن املديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ  ،5773/72/70حيدد تشكيل
امللف اإلداري وكيفيات تنظيم توظيف األعوان املتعاقدين وكذا إجراءات اإلعالن ،املرجع السابق.
( -)27املرسوم التنفيذي رقم  ،11-17املؤرخ يف ،9117/70/50املتعلق بسلطة التعيني والتسيري اإلداري
بالنسبة للموظفني وأعوان اإلدارة املركزية والواليات والبلديات واملؤسسات العمومية ذات الطابع
اإلداري( ،ج ر) عدد  ،90الصادرة بتاريخ .9117/70/53
( -)28قرار وزاري مشرتك بني وزارة املوارد املائية ووزارة املالية واملديرية العامة للوظيفة العمومية الصادر
بتاريخ  ، 5799/97/99يتضمن حتديد تعدد مناصب الشغل ومدة العقود اخلاصة باألعوان الذين يتم
توظيفهم من طرف وزارة املوارد املائية .
التعليمة رقم /70م ع وع ،5771/املؤرخة يف  ،5771/75/73الصادرة عن املديرية العامة للوظيفة
العمومية ،املطبقة للمرسوم الرئاسي  ،073-70الي حتدد كيفيات استغالل املناصب املالية
املخصصة لألعوان املتعاقدين.
( -)29حيث أشار قرار جمللس الدولة مؤرخ يف  ،5770/70/79ملف رقم  ،799770قضية (ج أ) ضد
(اجمللس الشعيب البلدي لبلدية تيزي غنيف) ،جملة جملس الدولة ،العدد  ،5772 ،72م  ،579إىل
أنه...." :حيث أن املستأنف ينازع يف القرار الذي وضع حدا لعالقة العمل ويتمسك أساسا بأن العقد
احملدد املدة حتول إىل عالقة دائمة بسبب إبقائه يف منصب عمله بعد انتهاء املدة احملددة.
لكن حيث أنه وإن مت إبقاؤه عونا متعاقدا يف منصب عمله بعد انتهاء املدة املتفق عليها ف ن عالقة
العمل تتجدد ضمنيا لنفس املدة السابقة ،وأن عقدا مربما ملدة حمددة هو عقد مؤقت وقابل للفسخ يف
أي وقت من األوقات وذلك ما مل يصدر قرار التثبيت يف منصب العمل ،".....وبالتالي ف ن جتديد العقد
احملدد املدة ال حيوله إىل عقد غري حمدد املدة.
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( -)30أشارت إىل ذلك املادة ( )55من األمر  ،70-70املصدر السابق ،والذي جاء فيها" :يوظف األعوان
املذكورين يف املواد من 91إىل  59أعاله ،حسب احلالة ووفق حاجات املؤسسات واإلدارات العمومية،
عن طريق عقود حمددة املدة أو غري حمددة املدة ،بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت اجلزئي"....
كما نصت املادة ( )75من املرسوم الرئاسي  ،073-70املصدر السابق ،على انه" :ميكن املؤسسات
واإلدارات العمومية يف إطار املواد  91و 57و 59من األمر رقم  70-70أن تقوم ،حسب احلالة ووفق
احلاجات ،بتوظيف أعوان متعاقدين ملدة حمددة أو غري حمددة ،بالتوقيت الكامل أو التوقيت اجلزئي
طبقا للكيفيات املنصوم عليها يف هذا املرسوم".
( -)31املادة ( ) من املرسوم الرئاسي

-

 ،املصدر نفسه.

( -)32قرار جملس الدولة ،الغرفة الثانية ،مؤرخ يف  ،5111/16/51ملف رقم  ،111151قضية ( بلدية
أوالد خلوف) ضد (ح ع) ،جملة جملس الدولة ،العدد  ،11م .516
( -)33املادة ( ) من األمر

 ، -املصدرالسابق.

( -)34املادة ( ) من األمر

 ، -املصدر نفسه.

( -)35املراسلة رقم

/م ع وع/

 ،مؤرخة يف

/ /

 ،الصادرة عن املديرية العامة

للوظيفة العمومية ،واملتعلقة ب جراءات تثبيت األعوان املتعاقدين إذا كانت فرتة التجربة جمدية.
( -)36يوسف سعد اهلل اخلوري ،الوظيفة العامة يف التشريع واالجتهاد ،الكتاب األول ،جمموعة
القانون اإلداري ،دون دار نشر وال بلد النشر ،ط ،5772 ،9ج ،2م.23
( -)37قرار جملس الدولة ،الغرفة الثانية ،مؤرخ يف  ،5111/16/51ملف رقم  ،111116قضية (م ع)
ضد (رئيس بلدية مالي العربي والية السعيدة) ،جملة جملس الدولة ،العدد ،5111 ،11م.511
( -)38مراسلة رقم /2000م ع وع ،5790 /مؤرخة يف  ،5790/70/55صادرة عن املديرية العامة
للوظيفة العمومية ،متعلقة بتغيري عقد العمل من التوقيت اجلزئي إىل التوقيت الكامل ،هو من
صالحيات اإلدارة.
( -)39املرسوم التنفيذي  ،72-73املؤرخ يف  ،5773/79/91يتضمن القانون األساسي اخلام بالعمال
املهنيني وسائقي السيارات واحلجاب( ،ج ر) عدد  ،70الصادرة بتاريخ .5773/79/57
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