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  الجلفـــــة–جامعــــــة زیان عاشور 

  وق والعلوم السیاسّیةالحقكلّیة 

  وقالحققسم 

  

  

  

  

  اع ي قطـفلموظـ يالنظـام القانونـ

  رـة بالجزائـالصح
  .والمؤسساتالدولة : وق، تخصصالحقالماستر في ضمن متطلبات نیل شهادة مذكرة 

  

  

                                                                                 إشــراف األستاذ                                              :   إعـداد الطالب

                          د  المسعـــود عینـة                                       قــــرود  عمـــــــر

  

  

  :لجنة المناقشة

  أ حمزة عباس                                           رئیساً /د

  أ عینة المسعود                                         مقرراً /د

  أ ضیفي نعاس                                         ممتحناً /د

  

  

  

  2020/  2019:  يالجامعموسم ال



  

  اإلهـداء 

  
  الحمد اهللا رب العالمین نحمده تعالى، 

ونشكره على توفیقه إلنجاز هذا العمل 

    :وتیسیره لنا، وأهدي هذا العمل

اللذان كانا سبب في : الى الوالدین الكریمین

 وجودي، 

إلى أوالدي األعزاء حفظهم اهللا ورعاهم وكلل 

 إعمالهم بالنجاح و التوفیق، إلى كامل األسرة

 الكریمة،

إلى من ساقهم القدر إلى معرفتي وٕالى  كل 

 ،   األساتذة وٕالى كل زمالئي في الدراسة والعمل

  

  

  

  الطالب

  قــــــــــرود عمـــــــر

  



  شكر وعرفان 
   

والصالة والسالم على خیر  د اهللا الذي بنعمته تتم الصالحاتالحم

  ... خلق اهللا محمد علیه أفضل الصالة والسالمخیر 

انه لمن دواعي العرفان بالجمیل أتقدم بالشكر الجزیل و أسمى عبارات 

األستاذ الفاضل : أوال التقدیر و االحترام إلى كل من ساعدني وشجعني وحفزني

ن عالذي قبل مشكورا اإلشراف  بن صغیر مسعودالالدكتور عینة : المشرف

وجیهاته ووجهني الختیار هذا الموضوع وشجعني على البحث فیه بتمذكرتي 

القیمة السدیدة والحكیمة وكذلك صبره علي من بدایة البحث الى غایة اتمامه فله 

  .مني فائق التقدیر واالحترام 

لى ین درسوا لي خالل المسار الدراسي، وإ الى كل األساتذة الكرام الذ

، إن شاء الذین سیناقشون موضوع هذا البحثالموقرة و عضاء اللجنة العلمیة أ

  .ضیفي نعاس، وفضیلة الدكتور عباس حمزةالدكتور  ، فضیلةاهللا

  .الى جمیع من ساعدني من قریب او بعید او حتى بالدعاء

  

  

  الطالب  

  قــــــــــرود عمـــــــر

  



  

  

  مقدمة المـذكرة

  

  

  

  

  

  
  



  :مقدمة

باهتمام الكثیر من علماء اإلدارة والتنظیم اإلداري،  الوظیفة العمومیةقد حظیت ل

أمانة مقدسة وخدمة اجتماعیة قوامها االلتزام المخلص والواعي لمصالح  فهي

الموظفین وحقوقهم وحریاتهم وفقا للدستور والقانون، وهي مسؤولیة وأمانة 

أخالقیة ممن یكلفون بتحمل مهامها وهي خدمات وطنیة یحكمها ووجه مسارها 

للخدمات المطلوبة  القانون، فالموظف وسیلة الدولة في أدائها لدورها وتقدیمها

منها في إقامة وسیر المرافق العامة، حیث أنه یعتبر مركز الموظف العمومي 

في عالقته بالدولة، إنما هو مركز تنظیمي تحكمه اللوائح والمراسیم المحددة 

  .قانوناً 

إن الواجبات المطلوب أدائها من الموظفین على أكمل وجه یقابلها حقوق 

وظیفة العمومیة بصیغة آمرة تطبق بطریقة موحدة منصوص علیها في قوانین ال

ومجردة وبدون تمییز على كافة الموظفین مهما كانت وضعیتهم أو المكان أو 

ظروف التي یمارسون فیها مهامهم، حیث ال یجوز لإلدارة االتفاق على مخالفة 

نصوص الوظیفة مع أي طرف كان باعتبارها من قواعد النظام العام، غیر أنه 

ر لطبیعة المهام التي یمارسها بعض فئات الموظفین یمكن أن تنص وبالنظ

  .الخاصة بكل سلك على حقوق خاصة بهؤالء الموظفین القوانین األساسیة

للموظف العمومي عمومًا في حقوق مالیة  النظام القانونيلذا تتمثل 

وحقوق معنویة، وحقوق اجتماعیة وهي مقررة أساسًا للوظیفة بالنظر إلى 

طبیعتها وواجباتها ومسؤولیاتها على كل فئة من فئات الموظفین، وهي مقررة 

أیضا لصالحهم ولمصلحتهم حتى تكفل لهم حیاة كریمة تناسب وظائفهم، وأهم 

الرواتب، التعویضات، العالوات، : ى سبیل الذكر مثالً وق علنظام الحقهذه 

الترقیة، وحقوق معنویة لها أهداف بالغة في الحیاة المهنیة للموظف العمومي 

بصفته العنصر الفاعل في تحقیق أهداف وغایات اإلدارة وتضمن دیمومة سیر 



 وق االجتماعیةنظام الحقوق صور عدیدة كنظام الحقالمرفق العام وتأخذ هذه 

وق السیاسیة والحمایة من كل أشكال التهدید واالعتداءات وحق نظام الحقو 

  .االستقالة والذاتیة

  :مبّررات اختیار موضوع البحث  -

إّن من أبرز األسباب والمبّررات الموضوعّیة العلمّیة والّذاتیة التي تّم على 

قطاع لموظف  النظام القانوني: أساسها اختیار وضبط موضوع الّدراسة بعنوان 

  :الصحة بالجزائر، هي ما یلي 

  : المبّررات الموضوعّیة العلمّیة : أوًال 

نظام حیث تتجلى الّشعبة في : الّشعبة والتخّصص األكادیمي للطالب -

 النظام القانونيالدولة والمؤسسات، حیث أّن موضوع : وق ، أما التخّصصالحق

نظام لموظف قطـاع الصحة، من أهّم القضایا والمواضیع األساسّیة في قسم 

وق بصفة عامة، وتخصص الدولة والمؤسسات بصفة خاصة ، فأبسط الحق

: ( هوكما یقول المشرف لموظف قطاع الصحة،  وق القانونیةالحقنظام مفهوم 

المخول له التي یكتسبها الموظف نتیجة أداء عمله تلك االمتیازات القانونیة 

  .)قانونیًا وظیفیاً 

، لموظف قطاع الصحة النظام القانوني إّن موضوع:  موضوع المذكرة -

ینفي  أصبح حدیث الّساعة ومحور اهتمام خبراء القانون والباحثین والدارس

الجزائر خاصة والمنطقة العربّیة بصفة عامة ، ذلك ألّن محوره األساسّي هو 

بقطاع الصحة خاصة في ظل الفیروس  للموظف النظام القانونيضمان 

وصحیة ، ومدى استجابة للحلول عند ظهور مشكالت قانونیة المستجد الراهن

، حة العالمیة والعربیة واإلقلیمیة، ولعل هذا ما تطرحه الساوقنظام الحقفي 

  .السیاسة العامة الصحیةظل خاصة في 



إذ یعتبر موضوع المذكرة ذو أهمّیة وفائدة علمّیة لما :  الفائدة العلمّیة -

في  لموظف قطاع الصحة  النظام القانوني: یقّدمه من وصف عمیق لظاهرة

الجزائر، وكذا لما تقّدمه المذكرة من نتائج وصفیة ومقترحات مستقبلّیة للحد 

الصحي والمنظومة الصحیة وتفادي ومعالجة المشاكل المتوقعة في الّنظام 

وق العامة والخاصة لموظفي قطاع نظام الحقالجزائر مستقبًال، مما یضمن ب

  .الصحة

  : المبّررات الّذاتّیة: ثانیاً 

یعتبر المبّرر الرئیس الختیارنا لهذا الموضوع میولنا الّشخصي والعلمي  -

الجزائري العام سواء على المستوى الصحي اّلذي ینحصر في االهتمام بالمیدان 

حیث نتابع كّل جدید حول تعمیق الّرؤیة الخاص الوظیفي، وى أو على المست

في  واالستفادة منهوقیة والنظام الصحي العربي نظام الحقالحالیة للنظم 

  .الجزائري انتهاكات حقوق موظفي قطاع الصحة ، والحذر من المستقبل

لموظف قطاع  النظام القانونيوكذلك، رغبة مّنا في فهم حقیقة وواقع  -

في  وق الوظیفیة نظام الحقالقانوني لحمایة الجزائر، وتبیان الّدور  يالصحة ف

الظروف العام ، خاصة في ظل النظم اإلداریة  الجزائر وتأثیر ذلك على استقرار

الظلم الّراهنة من جهة ، وتفادیًا للوقوع في فصل من فصول الصحة العالمیة 

  .وقنظام الحقوانتهاك 

  :السابقة للمذكرة  الدراسات-

یعتبر استطالع األبحاث والدراسات السابقة من مراحل منهجیة البحث 

العلمي، ویحقق الباحث من هذه المرحلة فوائد عدیدة منها التعّرف على 

المساهمات السابقة فیما یتعلق بموضوع بحثه ، والتعرف على المناهج وأدوات 

لّسابقة التي تّم جمع البیانات، ووفقًا لموضوع المذكرة فإن مجاالت الّدراسات ا

، وسوف كتاب فردي وكتاب جماعي متخصصاالهتمام واالطالع علیها تشمل 



لموظف قطاع الصحة  النظام القانونيالتي تناولت بحوث یتّم استعراض هذه ال

  :، وهي كما یليبالجزائر

  : الّدراسة األولى 

عبد العزیز السید الجوهري، حقوق الموظف العام دارسة مقارنة مع التركیز 

، وقد 1985على التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

وق نظام الحقحقوق الموظف العام، نماذج حول : تطرق هذا البحث ما یلي 

  . فاألساسیة للموظف العام، رأي المشرع الجزائري في حقوق الموظ

 :الدراسة الثانیة

الكتاب الطبي : مجموعة من المتخصصین في علم اإلدارة الصحیة

اإلدارة الصحیة،  المكتب اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة لشرق : الجامعي

علم اإلدارة الصحیة، : وقد تطرق هذا البحث ما یلي ، 2007بیروت، األوسط، 

  .ارة المستشفیات العامة والخاصةالمبادئ العامة للحقوق اإلداریة الصحیة، إد

لقد ساعدت الّدراسات الّسابقة في إثراء الّرصید الّنظري ومنطلقات المذكرة 

التي تعنى بموظف قطاع الصحة  النظام القانونيواإلحاطة بخصوصّیة 

  . كأنموذج في الجزائرذلك اقع ، من خالل الكشف و بالجزائر

  : إشكالّیة الّدراسة وتساؤالت الفرعیة  -

  :إن اإلشكالّیة الّعامة التي تدرسها المذكرة وتجیب عنها هي 

 .؟بالجزائر موظف قطاع الصحةعنى بذي یال النظام القانوني وما ه -

م في توسیع مجال ویندرج ضمن هذه اإلشكالّیة الّعامة تساؤالت فرعیة تسه

ثر ، نحاول تفكیكها والتعّمق في ثنایا موضوع هذه المذكرة بأكالرؤیة العلمّیة

  :وضوح، وهي كما یلي 

  .؟وموظف قطاع الصحة النظام القانونيماهیة : أوالً  -



  .في الجزائر؟لموظف قطاع الصحة النظام القانوني ما هو واقع : ثانیاً  -

  :األهمیة البحثیة للمذكرة-

وق نظام الحقإن هذا البحث له أهمیة كبیرة تتمثل في دراسة فعالیة هذه 

 النظام القانونيومدى تأثیرها على أداء الموظف، ودراسة العالقة الوطیدة بین 

واألداء األفضل وجعل ذلك واقعا ملموسا، كما تتجلى أهمیة المذكرة في دراسة 

الدوافع اإلیجابیة للحقوق تؤثر على المردود الجید ومنه ینتج عنه، تحقیق 

تساعد على االستقرار الوظیفي . ةأهداف المؤسسة والوصول إلى النتائج المرضی

  .وبدل أكبر جهد من طرف العامل ما دامت هناك حقوق مكفولة

  :المنهجّیة العلمّیة للمذكرة  -

  :لقد استخدم في هذه المذكرة العلمّیة عّدة مناهج تحلیلیة ، هي كما یلي 

باعتبار أّن المنهج الوصفي الّتحلیلي یعتمد : المنهج الوصفي الّتحلیلي  -

الّنظام ، موظف قطاع الصحة، النظام القانوني: لى دراسة الّظواهر التّالیة ع

الجزائري ، كما توجد في الواقع ویهتم بوصفها وصفًا دقیقًا ، الصحي  القانوني

  .ویعّبر عنها تعبیرًا كیفّیًا وكمّیًا ، فمن الّضروري استخدامه في هذه المذكرة

موضوع المذكرة ، حیث ینحصر  هذا ما ینطبق على: منهج دراسة حالة  -

جزائري ، وذلك بأخذ دولة ال الوظیفي الصحيهذا البحث في مجال الّنظام 

  .الوظیفیة ككل وتحلیل اإلجراءات الصحي ،كحالة لّدراسة نسقها الجزائر

ینصب اهتمامه في هذه المذكرة العلمّیة على : منهج صنع القرار القانوني -

دراسة أحد أهم جوانب العملّیة القانونیة إالَّ وهو الجانب اّلذي یتعلق بدراسة 

في الجزائر، حیث تشیر إلى  التي تعنى بموظف قطاع الصحة النظام القانوني

  .لعامة والخاصة بصفة رسمیةباإلدارة الصحیة االتفاعل بین كافة المشاركین 

  



  : خّطة المذكرة -

مقّدمة ، وفصلین یتضمن كل فصل مبحثین، : على وقد شملت هذه المذكرة

وق الحقنظام أّما الفصل األّول تّم الّتطّرق فیه إلى اإلطار الّنظري والمفاهیمي 

، أّما الفصل الثّاني فقد تّم فیه الّتطّرق إلى واقع وموظف قطاع الصحة القانونیة

في الجزائر، وق المالیة والمعنویة واالجتماعیة لموظف قطاع الصحة نظام الحق

  .بخاتمةمن خالل دراسة وصفیة تحلیلیة ، وفي األخیر ذیلت المذكرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  األول الفصل

  

  



  

  

  

  :األول الفصل

  موظف قطاع الصحةل المفاهیمي للنظام القانوني اإلطار

خالل الفقه  النظام القانونيسنتعرض من خالل هذا الفصل إلى 

واالجتهاد القضائي ثم التطرق إلى مفهوم الموظف من خالل النصوص 

التشریعیة الجزائریة األساسیة منها ثم العادیة كونها تتضمن مفهوما واسعا له 

لقوانین المتعلقة بالوظیفة العامة نتناول هذا الفصل ومفهوم الموظف من خالل ا

 .في ثالث مباحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

  وق القانونیةالحقنظام لاإلطار المفاهیمي : المبحث األول

إن اختالف الدول في أنظمتها خاصة منها ما یتعلق بنظام اللوائح التي 

وق نظام الحقكان سببا في اختالف الفقهاء في تعریف هذه  النظام القانونيتنظم 

  .مما أثر على الفقه والقضاء والتشریع معا

  

  النظام القانونيمفهوم : المطلب األول

اختلف الفقه في تعرفهم للحق تبعا الختالفهم في :  نظام الحقمفهوم 

 الحقنظام من زاویة صاحب  نظام الحقزوایا النظر إلیهم ، فبعضهم نظر 

المذهب (، وبعضهم نظر إلیه من زاویة موضوعیة ) المذهب الشخصي(

المذكورتین  الزاویتین، والبعض اآلخر نظر إلیه من جانب )الموضوعي 

من جانب العناصر  نظام الحق، و كما هناك من نظر )المذهب المختلط(

، ولكن الخوض في ذلك ال بد من )DABINمذهب الفقیه دابان (المكونة له 

  . تعریف لغوي و اصطالحي للحق

  :لغة و اصطالحا نظام الحقتعریف 

في اللغة بمعان عدة فتارة یستعمل  نظام الحقورد استعمال لفظ : لغة 

َعَلى الَباِطِل َفَیْدَمُغُه َفِإَذا ُهَو  قِّ الحَ َبْل َنْقِذُف بِ : (بمعنى الباطل كما قال تعالى 

إن : (قد یستعمل بمعنى النصیب كما في قوله صلى اهللا علیه و سلمو  1)َزاِهقٌ 

  .2)اهللا قد أعطى كل ذو حق حقه فال وصیة لوارث

هو ما یختص الشخص به الشخص عن غیره ( نظام الحقواصطالحا ف

  .3)مادة و له قیمة ومنه حق الملكیة المادة و حق التألیف المعنوي

                                                 

 .18سورة األنبیاء، 1

 .حدیث صحیح 2

 .29، ص 12محمود محمد بابلي، مفهوم الحق في اإلسالم، مجلة الداعي الشهریة،  العدد 3
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وهذا  ،)ذات قیمة مالیة یحمیها القانونمصلحة (وعرفه القانونیون بأنه 

، وأما تعریفه بالمعنى العام نظام الحقالتعریف یختص بالجانب المادي لكلمة 

، وقد عرفه )المالي و األدبي نظام الحقا متنوعة كمصلحة مستحقة شرع(فهو 

سلطة على الشيء أو اقتضاء أداء من آخر (  :الدكتور فتحي الدریني بأنه

  .1)معینة تحقیقا لمصلحة 

یعبر عن سلطة یقرها القانون، أي سلطة مطابقة للقواعد  نظام الحق

القانونیة و یترتب على هذا ضرورة احترام الغیر لها، فالبد من احترام الغیر لهذا 

و ذلك باالمتناع عن كل ما من شأنه اإلضرار باستئثار الشخص . نظام الحق

جود االلتزامات في مواجهة الغیر وق مرتبطة بو نظام الحقف ،بحقه والتسلط علیه

ولیست هناك أهمیة لحق معین إذا لم یكن الغیر ملزم باحترامه و كذلك الحال 

  .إذا لم یكن صاحبه دفع االعتداء علیه

وٕاذا كانت الحمایة القانونیة  الزمة للحق إذ البد من تدخل السلطة العامة 

ال یحمى قانونا  م الحقنظالحمایته إال أنها لیست عنصرا من عناصر وجوده ، ف

ال یمكن  –وهي من أهم وسائل الحمایة  –إال إذا كان موجودا حقیقة ، فالدعوى 

  .2إقامتها إال للدفاع عن حق موجود و معترف به

یفترض وجود شخص معین یكون صاحبا له، وقد یكون  نظام الحقإن 

هذا الشخص، شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا، و یتمتع الشخص الطبیعي 

وق والتحمل بااللتزامات ویكتسب الشخصیة نظام الحقبصالحیته الكتساب 

القانونیة بمجرد وجوبه و هو محمي قانونا و تكون له حقوق في مرحلته األولى 

كالجنین، كما أن للمجنون حقوقا أیضا و إن كانا ال یستطیعان  ممارستها 

                                                 

محمد عثمان خلیل، الحق وسلطان الدولة، مقال، مجلة الملكیة الفكریة في الفقه ألسامة 1

 .66اإلسالمي، ص 

 .125محمدي فریدة زواوي، المدخل إلى العلوم القانونیة، دار الخلدونیة، الجزائر، ص  2
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ممارسة ) النائب،الولي(دور في ذلك و یمكن للغیر  إذ لیس لإلرادة. شخصیا 

  .حقوق هؤالء األشخاص عن طریق نظام النیابة

أما الشخص المعنوي فهو افتراض وجود قانوني لتجمع من األموال أو 

یرد  نظام الحق، لذلك وقنظام الحقاألشخاص ، فیتحمل االلتزامات و یكسب 

على قیمة معینة تكون محال له، وقد یكون هذا المحل شیئا مادیا سواء كان 

عقارا أو منقوال، كما یمكن أن یكون عمال كاالمتناع عن عمل أو القیام بعمل، 

وقد یكون قیمة معنویة كاإلنتاج  الفكري أو قیمة ملتصقة بالشخصیة كحق 

أن تكون  نظام الحق یفترض، كما اإلنسان في سالمة جسمه وحقه في شرفه

  .1لصاحبه سلطة االستشارة والتسلط على حقه

نظام في الواقع یمكن القول بأن   نظام الحقفاالستئثار هو الذي یمیز 

مثال ذلك الشيء محل (حله و م نظام الحقینشئ عالقة بین صاحب  الحق

 هو ما یختص به نظام الحق أن، فهذه العالقة تمثل االستئثار بمعنى )الملكیة

لیس المصلحة كما یقول إي رین، حتى ولو كان  نظام الحقف، صاحبه أي ماله

یحمیها، وٕانما هو االستئثار بمصلحة أو بمعنى أدق االستئثار  نظام الحق

بشيء یمس الشخص ویهمه لیس بصفته مستفیدا أو له أن یستفید لكن بصفته 

  .أن هذا الشيء یخصه وحده

أما السلطة فهو النتیجة الطبیعیة لالستئثار و یقصد به سلطة صاحب 

السلطة في التصرف الحر في الشيء : (بمعنى أدق. على ماله نظام الحق

،  نظام الحقالتسلط ال یخلط إذن باستعمال ، حیث 2)نظام الحقمحل 

یتضمن سلطة إیجابیة تترجم في مجرد دور لإلرادة أما  نظام الحقفاستعمال 

من  نظام الحقطة التصرف فهي رخصة في التصرف في الشيء محل سل

                                                 

 .65نبیل سعد إبراهیم ، مرجع سابق الذكر، ص 1

  .66رجع سابق الذكر السابق، ص المدخل الى القانون ، منبیل سعد إبراهیم ،  2
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و كذلك حق الزوج على زوجته في طاعته  ، 1جانب صاحبه بصفته سیدا علیه

فهو حق خاص ال یشاركه فیه أخوه أو أبوه مثال و بالتالي ال یثبت لغیره من 

  :2وق العامة و الخاصة مایلينظام الحقاألفراد و من أنواع 

  :العامة وقنظام الحق

وق العامة سالفة الذكر كحق الحیاة و سالمة الجسم نظام الحق باإلضافة إلى

و صیانة العرض و الشرف التي تثبت لكل فرد مهما كانت هویته هناك حقوق 

أخرى مثل حق التنقل من جهة ألخرى و من دولة لدولة و حق حرمة المسكن 

یات و االتصاالت و حق صیانة األسرار  الشخصیة في الخطابات و البرق

الهاتفیة و حق الفرد في حمایة أمواله العقاریة و المنقولة سواء المادیة أو 

  .الذهنیة من االعتداء علیها

وق نظام الحقوق الخاصة هو أن نظام الحقو معیار التفرقة بینها و بین 

  .العامة تثبت لكافة الناس على قدم المساواة

وق، إذ یتسع مجال االستئثار نظام الحق لك باختالف أنواعویختلف ذ

وق العینیة،إذ تكون للشخص حریة استعمال نظام الحقوالتسلط في نطاق 

بینما یضیق بالنسبة للحقوق الملتصقة .كیفما شاء نظام الحقواستغالل محل 

بالشخص، إذ حق الشخص في إطارها یقتصر على إلزام الغیر بعدم المساس 

وق و ال التنازل نظام الحقف في هذه بها واحترامها وال یملك الشخص التصر 

  .3عنها

                                                 

 .68مرجع نفسه، ص 1

 .70نفس المرجع، ص 2

  9ص  8محمدي فریدة زواوي ، المرجع السابق ، ص . د3
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 ولكن االستئثار ال یثبت إال للمالك أي’ والتسلط نتیجة حتمیة لالستئثار

فقد تثبت لشخص أخر  نظام الحقإما التسلط أو مباشرة  نظام الحقصاحب 

  .كالوصي أو الولي مثال

  

  النظام القانونيخصائص : المطلب الثاني

نظام وق الشخصیة وخصائص نظام الحقبحسب التمییز بین خصائص 

وق الشخصیة خالفا للحقوق نظام الحقتبت ، وق العینیة من جهة أخرىالحق

العینیة لجمیع األشخاص أو األفراد بمجرد وجودهم واكتسابهم لشخصیة 

  .القانونیة

وق الشخصیة باإلنسان فهي مجردة من الطابع المالي الذي نظام الحقترتبط 

وق الشخصیة أن تنتج نظام الحقوق العینیة یمكن لبعض نظام الحقتتمتع به 

وق الشخصیة في الغالب بوفاة نظام الحقتنقضي ، كما أثارها المالیة مستقبال

نظام وال تنتقل إلى الورثة في حین ال تنقضي  نظام الحقالشخصیة لصاحب 

 وق الشخصیة التقادمنظام الحقالیطبق على ، كما وق المالیة بوفاة صاحبهاالحق

المسقط أو المكسب استعمال شخص ال سیما مملوك لغیره ال یكسبه هدا االسم 

تمتع الشخص بحق معین وعدم استعماله ال ، وكذلك رغم تعامله به لمدة طویلة

وق المالیة التي تخضع إلى نوعي نظام الحقعكس  نظام الحقیسقطه هدا 

 .التقادم المسقط والمكسب
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  النظام القانونيأنماط : المطلب الثالث

وق المدنیة بعضها یثبت لكافة الناس على قدم المساواة نظام الحقبوجه عام 

مثل حق الحیاة وحق سالمة الجسم وغیرها ولذلك تنص الدساتیر عادة على 

وق و تنص قوانین العقوبات على تجریم وعقاب أي اعتداء نظام الحقإقرار تلك 

أمام القانون مكفوالن للناس  مساواةعلیها لعامة الناس فحق التقاضي وحق ال

فالقتل مثال اعتداء على حق الحیاة وعقوبته واحدة أیا كان المجني علیه ’عامة 

أنثى، فالقانون یحمي  أجنبیا، صغیرا أو كبیرا، غنیا أو فقیرا، ذكرا أو وطنیا أو

  .أفراد الجنس البشري كافة

 ت للناس عامةوق وان كانت یمكن ان تثبنظام الحقغیر أن هناك بعض 

لكنها تختلف من حیث مداها ومضمونها و أثرها القانوني ومن شخص إلى 

وق الخاصة مثل حق اإلرث فهو یثبت نظام الحقأخر، ولهذا یطلق علیها 

ي، وبالتالي ال فلألزواج و الفروع و األصول واألقارب فقط من أسرف المتو 

  .بت لغیرهم من عامة اإلفرادثی

  :الخاص النظام القانوني

وق المدنیة تقررها و تحمیها نصوص نظام الحقو یقصد بها جانب من 

القانون الخاص بفروعه ، فهي قدرات قانونیة یخولها القانون لإلفراد  كلنها 

نظام تختلف من فرد إلى آخر بحسب الحالة الشخصیة أو الحالة المدنیة ك

وق الخاصة  نظام الحق ، وهو أنوق العامةنظام الحقلتفرقة بینها وبین وق االحق

إال أنها  وق العامة ، ونظام الحقوق المدنیة كنظام الحقو إن كانت فرعا من 

تخالفها من حیث أنها تثبت لإلفراد بأقدار متفاوتة بحسب أحوالهم الشخصیة و 

  .المدنیة فهي لیست متساویة لجمیع اإلفراد بالطبع

آخر یمكن في أنها  وق الخاصة من فرد الىنظام الحقو لعل سبب اختالف 

تقوم أحیانا على  أسس عائلیة كروابط القرابة أو المصاهرة بین العائالت و 
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أحیانا تقوم على أساس الذمة لكل فرد على حده في العائلة الواحدة ، فهي تتمیز 

وق نظام الحقوق العامة بصفة معینة هي صفة الخصوصیة ، فنظام الحقعن 

و عالقات الزواج و المصاهرة یطلق علیها التي یكون أساسها روابط أسریة أ

و التي یكون أساسها الذمة المالیة إیجابا أو  نظام الحقوق العائلة أما نظام الحق

  .وق المالیة نظام الحقسلبا یطلق علیها 

  :وق عائلیة و مالیةحقنظام إلى  الخاص النظام القانونيتقسیم 

  :العائلي النظام القانوني

یطلق علیها أیضا حقوق األسرة و ینص علیها عادة القانون الخاص في احد 

فروعه فهي مزایا قدرات أو سلطات تقرها و تحمیها قواعد قانون األحوال 

الشخصیة على أساس الروابط العائلیة مثل صالت القرابة المباشرة و قرابة 

ه صال الحواشي و صالت الزواج و المصاهرة و مثال  ذلك إلرث و أساس

القرابة و المصاهرة أو الزواج ، وحق  تأدیب الزوج لزوجته و حق طاعتها له و 

حقها في إنفاق الزوج علیها و أساسها رابطة الزواج ، و حق األب و تأدیب ابنه 

و حق االبن على أبیه في تربته و أساسها صلة القرابة المباشرة اي صلة الفرع 

اسم العائلة و حقوق الوالیة الوصایة  بأصله أو صلة األصل بفرعه و حق حمل

وق األسریة أو عائلیة لیست حقوقا مالیة نظام الحقو القوامة و غیرها ، وهذه 

نظام ولذلك یعبر عنها ب، 1بحسب طبیعتها أو أصلها فأساسها الروابط العائلیة

وق غیر المالیة ألنها ال تقوم بالمال و بذلك فهي خارجة عن دائرة التعامل الحق

یجوز بیعها أو شرائها أو استغاللها أو التنازل عنها لشخص آخر أو حتى  فال

  .دون مقابل ، وأن آخر یتحمل عبء المنفعة أو اإلنفاق

  

  

                                                 

 .289إبراهیم منصور، مرجع سابق الذكر، ص  إسحاق1
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  :وق العینیة التبعیةنظام الحق

وق العینیة التي ال تقوم إال تبعا لحق آخر أي مرتبط نظام الحقوهي تلك 

وق نظام الحقهو الحال في  بحق آخر غیرها فال یتصور قیامها مستقلة كما

العیني التبعي هو حق  نظام الحقالعینیة األصلیة ،كما یمكن أن نقول أن 

عیني لشخص معین على شيء محدد  و تكون بموجبه قدرة لذلك الشخص 

 نظام الحقعلى ذلك الشيء مباشرة دون وساطة شخص آخر  غیر أن ذلك 

ا لحق آخر هو دائما حق العیني ال یقوم و ال یكون و ال یترتب إال تابع

  :وق العینیة التبعیة ما یلي نظام الحقشخصي متبوع ، و من أهم 

ینصب حق الرهن مباشرة على شيء، أي یكون محله شیئا و  :حق الرهن

یكون الرهن دائما ضمانا للوفاء بحق شخصي ،وحق الرهن یقوم في الرهن 

الحیازي ویجوز أیضا في الرهن الرسمي للعقارات أن یترتب حق الرهن ضمنا 

  .1وق الشخصیةنظام الحقلدین یعتبر من 

  :الشخصي النظام القانوني

صي هو قدرة أو إمكانیة مقررة قانونا لشخص على شخص الشخ نظام الحق

آخر یكون ملتزما بالقیام بعمل أو االمتناع عن عمل، واإلمكانیة التي یتمتع بها 

وق الشخصیة هي القدرة المباشرة على نظام الحقفي كافة  نظام الحقصاحب 

إلجباره على نوع من العمل أو إلجباره على  نظام الحقالشخص الملتزم ب

إعطاء شيء أو كان محله القیام  نظام الحقطاء شيء ،وحتى لو كان محل إع

بعمل وكان ذلك العمل هو الوفاء بدین ففي مثل هذه الحاالت ال تكون لصاحب 

بل یكون اتصاله بالشيء  نظام الحقعالقة مباشرة بالشيء محل  نظام الحق

بالشيء عن طریق شخص آخر هو المدین ،وكقاعدة عامة فإن عالقة الدائن 

في كل حق شخصي تكون غیر مباشرة و أن قدرته على الشيء أو سلطته علیه 

                                                 

 .59محمدي فریدة ، مرجع سابق، ص 1
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وق نظام الحقتكون غیر مباشرة أیضا ،وهذا هو الفرق بین القوة الشخصیة وبین 

العینیة ،حیث تكون فیها إمكانیة الدائن على الشيء مباشرة في استعماله أو 

نستنتج قاعدة آخري مفادها استغالله  أو التصرف فیه دون وسیط ،ویمكن أن 

الشخصي للطرف الموجب یقابله دائما التزام شخصي على  نظام الحقأن 

  .1الطرف السالب 

وق الشخصیة قائمة بین شخصیتین نظام الحقولهذا تكون العالقة دائما في 

نظام قانونیتین سواء كانت أشخاص طبیعیة أو اعتباریة عكس العالقة في 

  .تقوم دائما بین شخصیة قانونیة وشيءوق العینیة فهي الحق

وق الشخصیة التي یكون محلها القیام بعمل أن یكون نظام الحقومن أمثلة 

التزام البائع  نظام الحقفي استالم المبیع و یقابل ذلك  نظام الحقللمشتري 

الشخصي الذي یكون محله االمتناع  نظام الحقأما ، بتسلیم ذلك الشيء المباع

أن یلتزم أحد الریاضیین بعدم القیام بمباریات على حساب أي عن عمل فمثاله 

 نظام الحق، كذلك نادي ریاضي خالف النادي المتعاقد معه على ذلك

الشخصي الذي یكون محله إعطاء شيء هو حق المضرور في أن یدفع إلیه 

ویمكن أن نستخلص ، من مرتكب الفعل الضار، حیث التعویض المناسب

  :الشخصي و العیني نظام الحق الفوارق التالیة بین

 شخصان هما الدائن و  نظام الحقطرفي : من حیث األطراف

نظام العیني فله طرف إیجابي هو صاحب  نظام الحقالمدین، أما 

  .أما الطرف السلبي فهو شيء و لیس شخصا الحق

 الشخصي له سلطة أي  نظام الحقالدائن في : من حیث المضمون

لى أداء عمل االمتناع عن أداء عمل قدرة على شخص آخر فیجبره ع

معین أو على إعطاء شيء و حتى لو قام الملتزم بإعطاء الشيء 
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یصبح له سلطة على الشيء ولكنها غیر مباشرة  نظام الحقلصاحب 

لوال تدخل المدین بالدرجة األولى لما تحققت قدرته أو تمكنه من 

  .الشيء دون تدخل الغیر

  :القانونیة اآلثارمن حیث 

العیني یخول صاحبه میزتین هما حق التتبع و حق  نظام الحق:أوال

نظام العیني على الشيء محل  نظام الحقأن : حق التتبع، األفضلیة أو األولیة

أخرى فیسترده من أي  العیني یستطیع أن یتتبع ذلك الشيء في أیة ید الحق

ذلك  العیني و مثال نظام الحقحائز آخر بمقتضى سلطته على الشيء محل 

من  ارتهنهامالك السیارة یستطیع أن یستردها ممن سرقها  وممن أشتراها أو 

نظام یكون حق األفضلیة أو األولویة في : حق األفضلیة ، أما ذلك السارق

مفضال و تكون له  نظام الحقوق العینیة و بموجبه یكون صاحب هذا الحق

ائنین ،ومثال ذلك الدائن األسبقیة أو األولویة في استفتاء حقه قبل غیره من الد

في استفتاء دینه عند بیع الشيء  نظام الحقالمرتهن لعقار أو منقول یكون له 

نظام أما ،1محل الرهن و ما تبقى من ثمن المرهون یكون لغیره من الدائنین

وق الشخصیة فال یتمتع صاحبها بأي هاتین المیزتین بل یكون له أن یطلب الحق

حق اختصاص من المحكمة عند التنفیذ یخضع للنصوص القانونیة التي تحدد 

  .عند التنفیذ االمتیازدوره فیما بین حقوق 

الشخصي كحق الدائنیة مثال فال یجوز التنازل  نظام الحقالتنازل عن : ثانیا

و المتنازل له عنه بل البد من موافقة  نظام الحقنازل عن عنه برضاء المت

المدني كقاعدة عامة في  نظام الحقالمدین أیضا أو إبالغه بذلك في حوالة 

العیني  نظام الحقالمواد المدنیة لتسري الحوالة على المدین ، أما التنازل عن 
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نظام  فال تلزم فیه موافقة طرف ثالث بل یكفي برضا المتنازل له و صاحب

  .دون غیرهما الحق

العیني كما هو الحال في  نظام الحقالتقادم قد یؤدي أحیانا الكتساب  :ثالثا

العیني أو  نظام الحقالحیازة المتكسبة للملكیة ،فالتقادم ال یؤدي الى زوال 

الشخصي فهو ال یكتسب بالتقادم أبدا على العكس  نظام الحقانقضائه، أما 

من القانون  308ا في حق الدائن حسب نص المادة عام 15فإنه یتقادم بمضي 

  .1المدني

  :المعنوي النظام القانوني

و هو قدرة یقرها و یحمیها القانون لشخص على إنتاجه الفكري أو الذهني أو 

األدبي أو الفني أیا كان نوعه فیكون له احتفاظ نبسبة ذلك اإلنتاج إلیه دائما  و 

إما حقوق المخترعین في ، من استغاللهیحتكر المنفعة المالیة التي تنتج 

المجاالت التقنیة كأصحاب األسماء التجاریة فهي حقوق أدبیة و لكنها تدرس 

وق المعنویة تقترب من حق الملكیة و لكنها ال نظام الحقفي القانون التجاري، و 

المعنوي ال یكون شیئا مادیا  نظام الحقتنصب على مادیات، بمعنى ان محل 

ا هو شىء معنوي یمكن تصوره فقط لذلك نقول بأن هذا النوع من ملموسا، إنم

وق له طابع مالي في نفس الوقت ، فهو یخول لصاحبه حق استغالل نظام الحق

و استثمار إنتاجه الفكري بل و التصرف فیه بالبیع غیر أن التصرف قاصر 

  .دون الشق األدبي نظام الحقعلى الشق االستغاللي من 

المعنوي یعتبر حقا عینیا كحق  نظام الحقوقد قال جانب من الفقهاء بان 

الملكیة ومن المعلوم أن حث الملكیة یكون محله عقارا أو منقوال على السواء و 

یكون قابال للتصرف، وقال البعض بأنه حق الشخصیة و محله المنقول غیر 

وق نظام الحقالمعنوي یعتبر مقوال معنویا و لطن  نظام الحقالمادي و 
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المعنوي  نظام الحقالشخصیة غیر قابلة للتعامل فیها، و یرى جانب آخر ان 

من نوع خاص فهو لیس حقا عینیا یقع على عقار أو منقول مادي و هو أیضا 

. لیس حقا شخصیا الن محله لیس أداه عمل وال االمتناع عم عمل شخصي 

یستند هذا الرأي أن  الراجح في الفقه انه حق له طبیعة قانونیة  خاصة و

التشریعات تنص على اعتباره ذلك و یصدر عادة قانون خاص یتضمن أحكام 

وق العینیة و الشخصیة نظام الحقوق الشخصیة المعنویة مستقال عن نظام الحق

  .1التي تنص علیها عادة القانون المدني

  :ة وق في األمور التالینظام الحقبموجب قانون الوظیفة العامة، تتمثل هذه 

  الماركة في تنظیم الوظیفة العامة  –الترقیة  -) الراتب(تقاضي األجر

  الحمایة  –الراحة و العطل  –النقابي  نظام الحق –

 بكل عناصره الوسیلة الرئیسیة ) : الراتب (یعد األجر  :تقاضي األجر

هذه ( لعیش الموظف ، استحقاقه بعد أداء الخدمة في نهایة كل شهر 

ذلك خاصة فیما یخص تحدید مناهج التقدیم التي )  القاعدة العامة 

تتالءم مع طبیعة نشاطات المصالح المعنیة بحیث ال یجب ان تقل 

  2.الحساب بالنقاط یبدأخبرة الموظف على سنتین وبعدها 

  وتعرف الترقیة على أنها قرارات إداریة ینتظرها الموظف باهتمام كبیر

ودرجة مالیة اعلي فتزداد فهي تعني الوصول الى وظیفة اكبر واهم 

سلطتهم األدبیة و اإلشرافیة فتعني بذلك الصعود غب المركز 

كذلك تعرف  3.القانوني للموظف من وظیفة إلى وظیفة اعلي درجة

                                                 

 .180اسحاق ابراهیم، مرجع سابق، ص 1

مدخل استراتیجي، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن، : سهیلة محمد عباس، ادارة الموارد البشریة2

 . 86، ص 2003

التنظیمي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  األداءریة وكفاءة كمال بربرا، إدارة الموارد البش3

 .99، ص 2000والتوزیع،  لبنان، 
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الترقیة بمعناها التنظیمي السلیم نقل الموظفین من وظیفة معینة الى 

وتكون بالمعنى الصحیح هي التنقل من .وظیفة ذات مستوى اعل 

وتعتبر حق من حقوق .ظیفة ذات مستوى على في السلم اإلداري و 

الموظف الذي یخضع لشرط معینة واهم ما یمیزها هي أنها نظام 

شرع للموظفین العمومیین لتحقیق أغراض عدیدة فهي تحفزهم على 

تعتبر  1.اإلجادة في العمل لحصول اإلدارة على موظفین ذوي كفاءة

وتتم .اذا بواسطتها یصل إلىاعلي المناصب .الترقیة مهمة للموظف

  :هذه بأحد معاییرهما

 والترقیة عموما .األقدمیة واالختیار أو لمعاییر معا في بعض الحاالت

  .یترتب علیها زیادة في األجر

 التقاعد هي النقطة التي یتوقف الشخص فیها عن : التقاعد:ثالثا

ة العدید من الناس إلى التقاعد عندما یصبحون یتم إحال.العمل تماما

غیر مؤهلین للعمل بسبب كبر السن ویحصل في اغلب الدول على 

وكانت ألمانیا هي أول .ناء العمل نصف الراتب الذي كان بأخذه أث

في الوقت الحاضر معظم ، 1880دولة تدخل نظام التقاعد في 

والتي قد تكون ، تقاعدالبلدان المتقدمة لدیها أنظمة لتوفیر معاشات ال

  .العمل أو الدولة أرباببرعایة من قبل 
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  طار المفاهیمي للموظف العمومياإل: لمبحث الثانيا

وق و نظام الحقخالل الحیاة المهنیة للموظف یستفید من مجموعة من 

وق نظام الحقبالمقابل تترتب علیه مجموعة من الواجبات وتعتبر الترقیة من أهم 

  .حافزا مادیا ومعنویا والتي تنعكس في الزیادة في الراتبحیث تعتبر 

ولقد نص قانون الوظیفة العمومي على الترقیة بصفة عامة إال ان تفصیلها 

ورد في القوانین األساسیة الخاصة والتي تكون إما في الدرجة للموارد البشریة 

ي تقوم التي تكرس من خالل المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة والت

اإلدارات بإعدادها بحسب ما تتطلبه مرافقها من جهة وجهة أخرى بحسب ما 

  .تسمح به میزانیة الدولة بحیث یقوم الموظف العمومي بدور فعال خالل ذلك

  

  مفهوم الموظف العام : المطلب األول

هو الشخص الذي یستخدم بصفة نظامیة، لیقوم المقصود بالموظف 

نظام ما، مقابل اجر محدد و یتمتع لقاء ذلك ببواجبات ومسؤولیات وظیفة 

 إلیهوق واالمتیازات  المرتبطة بها الموظف العام هو الشخص الذي یعهد الحق

ومنها ان ، بوظیفة دائمة داخلة ضمن كادر الوظائف الخاص بمرفق عام

الموظف العام هو الذي یعهد الیه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة 

خلفي التنظیم  أشخاص القانون العام األخرى عن طریق شغله منصبا یدأو احد 

المتضمن  66/133تنص المادة األولى من المرسوم  اإلداري لذلك المرفق

  .قانون الوظیفة العمومیة على انه

یعتبر موظفین عمومیین األشخاص المعنیون في وظیفة دائمة الذین رسموا 

وفي ، ي اإلدارات المركزیة التابعة للدولةفي درجة من درجات التدرج الوظیفي ف

، وفي الجماعات المحلیة.المصالح الخارجیة التابعة لهذه اإلدارات المركزیة 

ویستثنى ، وكذلك في المؤسسات والهیئات العامة حسب كیفیات تحدد بمرسوم
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وافراد الجیش الشعبي الوطني بحیث ال  ،من ذلك القضاة والقائمین بشعائر الدین

ینبغي انه ، لیهم إحكام هذا المرسوم ومن خالل المادة المذكورة أعالهتسري ع

  :ال بد من توافر العناصر التالیة، الكتساب صبغة الموظف العام

یم ترس، صدور قرار تعیین، العمل في إحدى المصالح الدولة دائم الوظیفة

هو وعلى هذا یمكن القول ان الموظف العام في إحدى درجات التدرج الوظیفي، 

فیكون حینئذ ، العامل الذي یثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجریبیة

  .ظیمیة تجاه المؤسسة التي یعمل بهافي وضعیة قانونیة و تن

یجب على الموظف،في إطار تأدیة مهامه، احترام سلطة : واجبات الموظف

  :كما یلي، فهي الدولة و فرض احترامها وفقا للقوانین و التنظیمات المعمول بها

 یجب على الموظف أن یمارس مهامه بكل أمانة و بدون تحیز.  

  یجب على الموظف تجنب كل فعل یتنافى مع طبیعة مهامه ولو كان

  .ذلك خارج الخدمة

 كما یجب علیه أن یتسم في كل األحوال بسلوك الئق و محترم.  

 أسندت إلیهم يیخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام الت ،

، إطار خارجي مهما كان نوعه م ممارسة نشاط مربح فيوال یمكنه

أو غیر أنه یرخص للموظفین بممارسة مهام التكوین أو التعلیم 

وفق كیفیات تحدد عن طریق البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط و 

  .أدبیة أو الفنیةأیضا إنتاج األعمال العلمیة أو  كما یمكنهم، التنظیم

ذكر صفته أو رتبته اإلداریة بمناسبة و في هذه الحالة، ال یمكن الموظف 

یمكن  السلطة التي لها صالحیات التعین نشر هذه األعمال،إال بعد موافقة

الموظفین المنتمین إلى أسالك أساتذة التعلیم العالي و الباحثین وكذا أسالك 

الممارسین الطبیین المتخصصین ، ممارسة نشاط مربح في إطار یوافق 

  .تخصصهم
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المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة و تتخذ أي إجراء تسهر السلطة 

تحدد شروط وكیفیات تطبیق المادة الخاصة ، حیث 1مناسب إذا اقتضت الحاجة

  :بهذه األسالك عن طریق التنظیم

  یمنع على  كل موظف، مهما كانت وضعیته في السلم اإلداري، أن

یمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطة شخص 

آخر، بأیة صفة من الصفات، مصالح من طبیعتها أن تؤثر على 

تشكل عائقا للقیام بمهمته بصفة عادیة في مؤسسة  استقاللیته أو

تخضع إلى رقابة اإلدارة التي ینتمي إلیها أو لها صلة مع هذه 

اإلدارة، و ذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأدیبیة المنصوص 

  .علیها في القانون األساسي

 ذا كان زوج الموظف یمارس بصفة مهنیة ، نشاطا خاص مربحا، إ

وجب على الموظف التصریح بذلك لإلدارة التي ینتمي إلیها و تتخذ 

السلطة المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابیر الكفیلة 

یعدم عدم التصریح خطأ مهنیا ، بالمحافظة على مصلحة الخدمة

  بیة یعرض مرتكبه الى العقوبات التأدی

  كل موظف مهما كانت رتبته في السلم اإلداري مسؤول عن تنفیذ

  .المهام الموكلة إلیه

  ال یعفى الموظف من المسؤولیة المنوطة به بسبب المسؤولیة الخاصة

  .بمرؤوسیه

 ویمنع علیه ان یكشف ، یجب على الموظف االلتزام بالسر المهني

ه أو اطلع علیه محتوى أیة وثیقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم  ب

، بمناسبة ممارسة مهما، ما عدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة

                                                 

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور و التحول من منظور تسییر الموارد البشریة و  1

 .25، ص 2010أخالقیات المهنة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،
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والیتحرر الموظف من واجب السر المهني إال بترخیص مكتوب من 

  .السلطة السلمیة المؤهلة

 على الموظف أن یسهر على حمایة الوثائق اإلداریة و على أمنها.  

 دات أو الوثائق یمنع كل إخفاء أو تحویل أو إتالف الملفات أو المستن

اإلداریة و یتعرض مرتكبها الى عقوبات تأدیبیة دون المساس 

  .بالمتابعات الجزائیة

  إطاریتعین على الموظف أن یحافظ على ممتلكات اإلدارة في 

  .ممارسة مهامه

  یجب على الموظف، أال یستعمل بأیة حال ألغراض شخصیة أو

ووسائل  ألغراض خارجیة عن المصلحة، المحالت و التجهیزات

  .اإلدارة

  یجب على الموظف التعامل بأدب و احترام في عالقاته مع رؤسائه

  .وزمالئه و مرؤوسه

  یجب على الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلیاقة ودون

  .مماطلة

  یمنع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائیة، طلب أو اشتراط

ازات من أي نوع كانت، بطریقة أو استالم، هدایا أو هبات أو أیة امتی

  .1مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدیة خدمة في إطار مهامه
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  لموظف العموميلإجراءات التوظیف : المطلب الثاني 

التوظیف هو مجموعة عملیات و إجراءات تتخذها المنظمة :مفهوم التوظیف

الكفاءة و القدرة الالزمة القتناء الموارد البشري الالزمة التي یوفر فیها شروط 

حرصا على محافظة الوظیفة العمومیة لصورتها المثلى ، لتولي منصب شاغر

في المجتمع فإنه ال یحق ألحد ان یوظف في مؤسسة أو إدارة عمومیة إال إذا 

  :توفرت فیه الشروط اآلتیة

 أن یكون جزائري الجنسیة.  

  أي ال یكون له (أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة، و ذا أخالق حسنة

سوابق عدلیه، حیث أن القانون یمنع من یحكم علیه بعقوبات جنائیة 

  ) .من أن یتولى وظیفة عمومیة

  ویكون ذلك (أن یثبت مستوى التأهیل الذي یتطلبه منصب العمل

  ).بالشهادات العلمیة 

  أن یتوفر في السن و اللیاقة البدنیة المطلوبة لممارسة الوظیفة.  

 أي أن یوضح إن كان معفى (إزاء الخدمة الوطنیة أن یوضح وضعیته

  .)أو قد أدى الخدمة الوطنیة

إن المصادر المختلفة للحصول على القوة العاملة یمكن :مصادر التوظیف 

  :تقسیمها الى مجموعتین رئیسیتین 

  )من خارج المؤسسة( مصادر خارجیة )داخل المؤسسة ( مصادر داخلیة * 

  یعتبر العاملون بالمؤسسة في الوقت الحاضر : المصادر الداخلیة

من أهم المصادر التي یعتمد علیها في شغل الوظائف الشاغرة، و 

هذا یعني أنه إذا خلت وظیفة معینة في المؤسسة فإنه یجب اإلعالن 

عنها داخل المنشئة حتى یمكن لمن تتوفر فیه شروط شغلها من 

طلبه ، و یأخذ شغل المراكز باألفراد من العاملین بها أن یتقدم ب
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الداخل أشكاال متعددة ، فقد یكوم على شكل ترقیات أوعلى شكل 

  .تحویل األفراد و نقلهم من مركز المؤسسة

یعتمد هذا النوع من التوظیف على اإلشهار الداخلي و الذي على أساس 

اخلیة و اإلعالم  عن الوظائف الشاغرة بواسطة الملصقات ، التعلیمات الد

نشرات المؤسسة ، و یعتمد أیضا على االستغالل المباشر للمعلومات المتوفرة 

عن العمال خاصة عن كفاءتهم و خبرتهم عن متطلبات المنصب حیث تقوم 

المؤسسة بدراسة تهدف الى النظر في تطابق منصب شاغر مع مؤهالت 

  .المستخدمین 

لشغل المراكز الشاغرة  لكن قد یأخذ على العناصر الداخلیة عدم كفایتها

 1.بعناصر ممتازة ووجوب إكمالها بالمصادر الخارجیة

  إن ما یهم المنظمة بالدرجة األولى هو جلب : المصادر الخارجیة

العناصر ذات عالي من الكفاءة و الخیرة و المهارة لذا و جب علیها 

الوصول إلى مصادر هذه الكفاءات كاالتصال بالمعهد العلمیة من 

و معاهدة و مراكز و بما كنت الید العاملة ، و كآالت جامعات 

التوظیف الخاصة ، و تعتمد أیضا على اإلشهار بواسطة صحف 

 -:العامة و العجالت المتخصصة و تشترط وجود معلومات عن

متطلبات  -الخبرة المطلوبة المؤسسة المستخدمة   - مكان العمل 

  .المنصب

  :زائرتطور إجراءات التوظیف و الوظیفة بالج

إن نجاح عملیة التوظیف تعتمد على إجراءات خاصة :إجراءات التوظیف 

  :تقوم بها عادة مدیریة الموارد البشریة

 وهي أول لخطوة تقوم بها ذلك تخطیط القوي : تحدید االحتیاطات

العاملة بها والذي یسمح مستقبال من الحصول على العدد المالئم من 
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حتیاج اما استقالة أو تحویله أو الموارد البشریة ویكون مصدره اال

تقاعد وهنا تلجأ المؤسسة عما للتوظیف لداخلي أو خارجي وفي كثیر  

  .من األحیان إلى كلیهما

 یقوم المرشح باإلرسال طلب فیه كافة المعلومات :  فرز الترشح

االسم  ، السن : األساسیة التي تساعد في عملیة الفرز بما في ذلك 

، العنوان ، الخبرة ، الشهادة العلمیة ، بعد عمیلة الفرز تقوم المؤسسة 

 بإجابة المرشح أما إیجابا أو سلبا 

 م في الوقت الحالي تعتبر من المقاییس الهامة التي تستخد: المقابلة

یقة كما تسمح له بإعطاء اكبر قدر نظام الحقللكشف عن مقدرة 

ممكن من المعلومات حول ماضیه المهني و عن تطلعاته المستقبلیة 

 .و دراسة جوانب متعددة من شخصیة 

 نتمكن عن طریقه االختبارات من الكشف عن مدى تالؤم : االختیارات

بق الخصائص المعرفیة و الفرد مع المنصب الذي سیشغله تطا

 العقلیة و الحركیة للمرشح 

 بعد ان یمر الفرد على كال المراحل التي سبق ذكرها :  التعیین

یصبح مؤهال للحصول على المنصب الذي كان معروض فیتم 

 .تعیینه

 بعد استالم الموظف الجدید عمله یمر على مرحلة :المرحلة التجریبیة

فترة تدریبیة قصد اتاكد من  تجریبه حیث یوضع تحت المالحظة في

مدى كفاءته و قدرته على القیام بالعمل الموكل الیه ، كما یسمح له 

 بالتعریف على ظروف العمل محیطة  

 بعد نهایة المدة التجریبیة بنتیجة ایجابیة یتم تثبیت لموظف :  التثبیت

على اساس انه یتمتع بكل المؤهالت العلمیة و العملیة بعدها یصبح 
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وق بما في ذلك تلك لتي كانت مجمدة نظام الحقمتمتعا بكل  الموظف

 .في الفترة التجریبیة

  :تطورات الوظیفة العمومیة في الجزائر

أول نوفمبر للوظیفة  1946أكتوبر  19یعد القانون الفرنسي الصادر في 

العمومیة عرفته الجزائر خالل الفترة االستعماریة ، اعقبه بعد ذلك قانون 

ستقالل شهدت الجزائر فراغا قانونینا وتنظیمیا في مختلف بعد اال.1959

المجاالت و تفادیا لتعطیل  ،و تجمید الحیاة  االقتصادیة و االجتماعیة في 

انتظار وضع قوانین و التنظیمات القانونیة ،بادرت الدولة في األشهر األولى 

ة اال ما الستقالل الى إصدار قانون القاضي بتمدید العمل بالقوانین الفرنسی

شكلت لجنة وزاریة كلفت بوضع  1965ترفض مع السیادة الوطنیة زفي سنة

متمثال في األمر  1966جوان  02مشروع قانون أساسي للوظیفة العمومیة في 

العمومیة في الجزائر و  اإلدارةو الذي یبین المبادئ التي تسیر  66-133

العناصر األساسیة التي یجب توفرها في الشخص حتى یعتبر موظفا عمومیا و 

  :التي هي

  ان تعین في وظیفة یشغلها بضفة دائمة. 

  ان یرسم في إحدى درجات التسلسل إداري. 

  1ان یباشر وظیفته في مرافق عمومي تدبره الدولة.  

العمومیة ، حقوق وواجبات الموظف و كما یحدد كیفیة الدخول الى الوظیفة 

ظهر القانون األساسي العام  1978كیفیة الخروج من الوظیفة، و في سنة 

أوت  05المؤرخ في  12- 78و هو القانون الذي یحمل رقم  ( SGT )للعامل

والذي جاء باحكام عامة لجمیع العمال في مختلف القطاعات ، ففي ، 1978

ئري مبدأ الشمولیة في تطبیق قانون العمل بما في المشرع الجزا رأىهذه المرحلة 

                                                 

 .66طالب السعي، مرجع سابق، ص 1
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ذلك عمال و موظفي االدارة العمومیة على اختالف مستویات حیث ورد في 

  .المادة األولى منه

حقوق الموظف العامة خالل مساره :التي تربطه باإلدارة طبیعة العالقة

المدة  المهني الموظف العام هو العامل الذي یثبت في منصب عمله بعد انتهاء

التي یعمل  التجریبیة، فیكون حینئذ في وضعیة قانونیة و تنظیمیة تجاه المؤسسة

بها، و یمكن ذكر حقوق و واجبات الموظف العام حسب قانون الوظیفة العامة 

  :كما یلي 

  :حقوق الموظف العام : أوال 

  حریة الرأي مضمونة في حدود احترام واجب التحفظ المفروض علیه

.  

 مییز بین الموظفین بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو ال یجوز الت

  .بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصیة أو االجتماعیة 

  ال یمكن أن یترتب على االنتماء الى تنظیم نقابي أو جمعیة أي تأثیر

مع مراعاة حاالت المنع المنصوص . على الحیاة المهنیة للموظف 

  .علیها في التشریع المعمول به 

 بأي حال أن یؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف الى حزب  ال یمكن

  .سیاسي على حیاته المهنیة

  ال یمكن بأي حال أن تتأثر الحیاة المهنیة للموظف المترشح الى

عهدة انتخابیة سیاسیة أو نقابیة، باآلراء التي یعبر عنها من قبل أو 

  .أثناء تلك العهدة 

  یتعرض له من تهدید أو یجب على الدولة حمایة الموظف مما قد

إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبیعة كانت، أثناء ممارسة 

لفائدته عن وظیفته أو بمناسبتها، و یجب علیها ضمان تعویض 
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وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضر الذي قد یلحق به، 

  .1الموظف للحصول على التعویض من مرتكب تلك األفعال

  ،لنفس الغرض، حق القیام برفع دعوى مباشرة أمام كما تملك الدولة

القضاء عن طریق التأسیس كطرف مدني أمام الجهة القضائیة 

  .المختصة

  إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائیة من الغیر، بسبب خطأ في

الخدمة، ویجب على المؤسسة أو اإلدارة العمومیة التي ینتمي إلیها 

سلط علیه ما لم ینسب الى هذا أن تحمیه من العقوبات المدنیة التي ت

  .الموظف خطأ شخصي یعتبر منفصال عن المهام الموكلة له

  بعد أداء الخدمة، في راتب نظام الحقللموظف ،.  

  في الحمایة االجتماعیة و التقاعد في إطار  نظام الحقللموظف

  .التشریع المعمول به 

  المعمول یستفید الموظف من الخدمات االجتماعیة في إطار التشریع

  .به

  النقابي في إطار التشریع المعمول به  نظام الحقیمارس الموظف.  

  یمارس الموظف حق اإلضراب في إطار التشریع و التنظیم المعمول

  .بهما

  في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له  نظام الحقللموظف

  .والسالمة البدنیة والمعنویة الكرامة

  في التكوین و تحسین المستوى و الترقیة في  نظام الحقللموظف

  .الرتبة خالل حیاته المهنیة

                                                 

  .95سعید مقدم، المرجع السابق، ص 1

لتشغیل و الضمان االجتماعي، وثائق من الصندوق الوطني للتقاعد، الجریدة وزراة العمل و ا2

  .الرسمیة
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  في العطل المنصوص علیها في قانون الوظیفة  نظام الحقللموظف

  .العمومیة 

بموجب قانون الوظیفة العامة، : حقوق الموظف في قانون الوظیفة العامة 

  :وق في األمور التالیة نظام الحقتتمثل هذه 

المشاركة في تنظیم الوظیفة  –الترقیة  - )الراتب ( األجر  تقاضي: أوال 

  .الحمایة  –الراحة و العطل  –النقابي  نظام الحق –العامة 

بكل عناصره الوسیلة الرئیسة لعیش الموظف، و ) الراتب ( تقاضي األجر 

  ).هذه القاعدة العامة ( یكون استحقاقه بعد أداء الخدمة في نهایة كل شهر

  : الترقیة: ثانیا

یخضع كل موظف أثناء مساره المهني الى التقییم الدوري و المستمر الذي 

  .یهدف الى تقدیر مؤهالته المهنیة كذلك منح األوسمة الشرفیة و المكافئات 

و تعتبر الترقیة من الضمانات األساسیة للموظف أین یكون للجنة اإلداریة 

اصة فیما یخص تحدید مناهج التقییم األعضاء  دور هام في ذلك خ المتساویة

التي تتالءم مع طبیعة نشاطات المصالح المعنیة بحیث ال یجب أن تقل خبرة 

  .1الموظف على سنتین و بعدها یبدأ الحساب بالنقاط

وتعرف الترقیة على أنها قرارات إداریة ینتظرها الموظف باهتمام كبیر فهي 

مالیة أعلى فتزداد سلطتهم  تعني الوصول الى وظیفة أكبر و اهم و درجة

فتعني بذلك الصعود في المركز القانوني للموظف من وظیفة  اإلشراقیةاألدبیة و 

  .2الى وظیفة أعلى درجة

                                                 

سهیلة محمد عباس، ادارة الموارد البشریة ، مدخل استراتیجي، دار للنشر و التوزیع ، الطبع 1

  .125، 2003االولى، 

سة الجامعیة كمال براربر، ادارة الموارد البشریة و كفاءة االداء التنظیمي، لبنان، المؤس 2

  . 79، ص 2000للدراسات و النشر ووالتوزیع  



 

37 
 

كذلك تعرف بمعناها التنظیمي السلیم نقل الموظفین من وظیفة الى وظیفة 

علي، و تكون بالمعنى الصحیح هي التنقل من وظیفة معینة إلى أذات مستوى 

فة ذات مستوى أعلى في السلم اإلداري ، وتعتبر حق من حقوق الموظف وظی

الذي یخضع لشوط معینة و أهم ما یمیزها هي أنها نظام شرع للموظفین 

العمومیین لتحقیق إغراض عدیدة فهي تحفزها على اإلجادة في العمل لحصول 

 تعتبر الترقیة مهمة للموظف اذا، حیث 1اإلدارة على موظفین دوي كفاءة

التقدمیة، : بواسطتها یصل إلى اعلي المناصب ، و تتم هذه بأحد معاییر هما

االختبار أو المعاییر معا في بعض الحاالت، و الترقیة عمرها بترتیب علیها 

  .زیادة في األجر 

  :التقاعد: ثالثا

هي النقطة التي یتفوق الشخص فیها عن العمل تماما ، یتم إحالة : التقاعد

إلى التقاعد عندما یصبحون غیر مؤهلین للعمل بسبب كبر  العدید من الناس

، راتب الذي كان یاخده إثناء العملالسن و یحصل في اغلب الدول على نفس ال

في الوقت  ،1880وكانت  ألمانیا هي أول دولة تدخل نظام التقاعد في 

الحاضر معظم البلدان المتقدمة لدیها أنظمة لتوفیر معاشات التقاعد، و التي قد 

یكون برعایة من قبل أرباب العمل أو الدولة في العدید من الدول الغربیة مذكور 

یحوز ألي شخص مهما كان ان یطلب التقاعد و ، في الدساتیر نظام الحقهذا 

  .یختلف النظام في كل دولة

و هذه الحالة تتخذ من طرف اإلدارة ضد الموظف  :ة على التقاعداإلحال

و اإلحالة على التقاعد .الذي یرتكب خطأ معینا، أو ال یستطیع ممارسة وظیفته

وهو (  ،هذه ، ال تتقرر اال بعد اتخاذ اإلجراءات و التأدیبیة المنصوص علیها

                                                 

محمد على شهیب، السلوك االنساني في التنظیم، دار الفكر العرب، القاهرة الطبعة الثانیة  1

 .102، ص 1986
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حالة على التقاعد و في غر هذه الحالة ، فان اإل) ما یعرف بالتقاعد اإلجباري 

قد تتم بناء على طلب الموظف ، أو تلقائیا من اإلدارة اذا بلغ الموظف السن 

  ) ستون سنة ( القانونیة للتقاعد 

  : قاعدتنواع الأ

  : كون على النحو التاليتشروط التقاعد إن 

 یبلغ السن : الشرط األولأي : التقاعد حسب السن الشرعي

فیما سنة اشتراك على أقل،  15: ط الثانيالشر ، و سنة60العامل 

یخص هذا النوع یمكن للمستخدم ام یحیل العامل بدون اذن أو طلب 

من هذا األخیر الذي تتوفر فیه بشرطین المذكورین بعدما یكون قد 

ن قبل، ونقصد أشهر م 6 فطلب المستخدم من العامل استكمال المل

عمل في مؤسسة اخرى ربما یكون العامل قد :  هنا باستكمال الملف

ن یضیف شهادات عمل في الملف الخاص بالتقاعد الموجود أو علیه 

 .لدى المستخدم

 كل عامل قام باالشتراك لدى : التقاعد بدون شرط السن

سنة كاملة یمكنه ان یتقدم  32لمدة  CNRالصندوق الوطني للتقاعد 

یطلب اإلحالة على التقاعد المذكور هنا یسقط شرط السن بمعنى 

سنة یمكنه طلب التقاعد ، ال یمكن  60حتى لوكانت للعامل اقل من 

للمستخدم في هذه الحالة ان یحیل العامل اجباریا على التقاعد ما دام 

  .سنة التقاعد النسبي 60لم یبلغ بعد 

لب منه طبعا  اذا استوفى یمكن للعامل ان یستفید من هذا التقاعد بط

  : الشرطین

  . سنة على اقل50أوال یبلغ 

  سنة على األقل 20قام باالشتراك لمدة : ثانیا 
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  :التقاعد المسبق

من التقاعد خاص نوعا ما ألنه ال یمس كل القطاعات بل یمس  هذا النوع

إال القطاع االقتصادي هناك بعض المؤسسات االقتصادیة قد تلجأ الى تقلیص 

تحل هذه المؤسسات قانونیا و یحالون عمال هذه المؤسسات  العمال، حیثعدد 

على الصندوق الوطني للضمان عن البطالة، لكن قبل اتخاذ هذا اإلجراء هناك 

إجراءات أخرى ال بد من القیام بها تسم الجانب االجتماعي، من بین هذه 

اإلجراءات إحالة العمال على التقاعد المسبق  اللذین تتوفر فیهم الشروط 

  : التالیة

سنة أو  20سنة و عمل لمدة  50ان یبلغ العامل المعني بهذا اإلجراء  - 

 سنوات على اقل    10قام باالشتراك لمدة 

سنوات من عدد السنین المذكورة في  5بالنسبة لنساء العامالت تحذف  - 

 .الشروط

  : المشاركة في تنظیم الوظیفة العامة : رابعا 

، وحق الموظفین أمورهم و شؤونهم والمشاركة تطبیقا لمبدأ دیمقراطیة اإلدارة

  : في اقر المشرع إشكال و صور لهذه المشاركة تتمثل في

و هذه اللجان تهتم بالمسائل الفردیة للموظف   :األعضاء المتساویةاللجان 

الترقیة، و النقل، و إجراءات التأدیب، و یكون تدخلها احیانا استشاریا، ن العام م

من ممثلین منتخبین عن  متساوون إلزاما، تتشكل من عود اخرى یك أحیانو في 

الموظفین، و ممثلین عن إدارة و ذلك لمدة ثالث سنوات، و عمال أعضاء هذه 

اللجان یكون مجانیا، اال بعض التعویضات كبدل االنتقال، و إقامة  و وفقا 

  .للتشریع و التنظیم المعمول بهما
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و هذه تختص بتنظیم المصالح و سیرها خاصة  :اللجان التقنیة المتساویة

المسائل الفنیة و التدابیر الرامیة الى تحدید الطرق التقنیة للعمل، وكیفیة 

  .تحسینه

یقصد بها حمایة الموظف العام من كل أشكال :  في الحمایة نظام الحق

جهة كانت ، كما  ةأیاالهانة و التهدید و الضغط و االعتداء علیه من طرف 

نون العقوبات یتضمن نصوصا خاصة بحمایة الموظف من أفعال ان قا

  .تأدیة وظیفته ، أو بمناسبتها االعتداء علیه ، سواء أثناء
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  :مراتب الموظف العمومي: المطلب الثالث

  : یوضع الموظف في إحدى الوضعیات  اآلتیة : 127تشیر المادة 

اإلحالة على  - 4خارج اإلطار  - 3االنتداب  -2القیام بالخدمة  - 1

  الخدمة الوطنیة  -5االستیداع 

تحدد القوانین األساسیة الخاصة نسب الموظفین الذین یمكن وضعهم ، بناء 

أعاله  4و  3و  2على طلبهم في الوضعیات المنصوص علیها  في الحاالت 

.1  

هي وضعیة الموظف الذي یمارسه   القیام بالخدمة:  وضعیة القیام الخاصة

طابقة لرتبته متنمي إلیها، المهام الیفعلیا في المؤسسة أو اإلدارة العمومیة التي 

 15و 10، من المناصب المنصوص علیها في المادتین هأو مهام منصب شغل

                                                 

یطبق هذا القانون األساسي على الموظفین الذین یمارسون نشاطهم في المؤسسات و اإلدارات 1

ت واإلدارات العمومیة ،المؤسسات العمومیة ، و اإلدارات المركزیة في العمومیة یفصد بالمؤسسا

الدولة و المصالح غیر المركزیة التابعة لها الجماعات االقلیمیة و المؤسسات العمومیة ذات 

الطابع االداري ، و المؤسسات ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني و المؤسسات العمومیة 

لتكنولوجي و كل مؤسسة عمومیة یمكن ان تخضع مستخدموها الحكام ذات الطابع العلمي و ا

و  ال یخضع ال حكام هذا االمر القضاء و المستخدمون العسكریین.هذا القانون االساسي 

یحدد تطبیق احكام هذا القانون : 3المدنیون للدفاع الوطني و مستخدمو البرلمان، تقول المادة 

لف اسالك الموظفین تتخذ بمراسیم غیر انه،  ونظرا االساسي بقوانین اساسیة خاصة بمخت

لخصوصیات اسالك االعوان الدبلوماسیة و القنصلیین و اساتذة التعلیم العالي و الباحثین و 

المستخدمین التابعین لألسالك الخاصة باألمن الوطني و الحرس البلدي و إدارة الغابات و 

سلكیة الوطنیة و امن االتصاالت السلكیة و الحمایة المدنیة و المواصالت و السلكیة و الال

الالسلكیة و ادارة السجون و ادارة الجمارك و كذا المستخدمین التابعین لألسالك امنا الضبط 

للجهات القضائیة و االسالك الخاصة بإدارة الشؤون الدینیة ، ویمكن ان تنص قوانینهم االساسیة 

مجال الحقوق و الواجبات و سیر الحیاة المهنیة و الخاصة على احكام استثنائیة لهذا االمر في 

 االنضباط العام        
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جمادي الثانیة  19مؤرخ  في  03-06امر رقم  128المادة 1.من هذا األمر

، یتضمن القانون األساسي العام 2006یولیو  15المواقف لـ  1427عام 

  :و یعد في وضعیة الخدمة ایضا، الموظف:129المادة  للوظیفة العمومیة

  الموجود في عطلة سنویة  - 

 الموجود في عطلة مرضیة أو حادث مهني  - 

 الموظفة الموجودة في عطلة امومة  - 

و  212إلى  208المستفید من رخصة غیاب هي محددة في المواد من  - 

 من هذا األمر  215

الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسین المستوى أو الصیانة في اطار  - 

 االحتیاط 

 الذي استدعي في إطار االحتیاط  - 

 الذي تم قبوله لمتابعة فترة تحسین المستوى  - 

یمكن الموظفین التابعین الرتب في حالة لقیام بالخدمة لدى : 130المادة 

أخرى غیر التي ینتمون إلیها ضمن الشروط و مؤسسة أو اإلدارة عمومیة 

 .الكیفیات المحددة في القوانین األساسیة الخاصة

یمكن وضع الموظفین تحت تصرف جمعیات وطنیة متعرف : 131المادة

  .قابلة لتجدید مرة واحدة ) 2(لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومیة لمدة 

یجب أن یتمتع الموظفون الذین یوضعون تحت التصرف بمؤهالت ذات 

عالقة بموضوع الجمعیة المعنیة یمارس هؤالء الموظفون مهامهم تحت سیطرة 

                                                 

زیادة على وظائف المناسبة لرتب الموظفین، تنشأ مناصب علیا ، هي مناصب :  10المادة 1

نوعیة للتأطیر ذات طابع هیكلي او وظیفي و تسمح التكفل بتأطیر النشاطات االداریة و التقنیة 

 ات العمومیة في المؤسسات و االدار 
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مسؤول الجمعیة تحت تصرفها و یستمر دفع رواتبهم من طرف مؤسستهم أو 

  إدارتهم األصلیة 

  .1ل عن طریقتحدد شروط و كیفیات تطبیق إحكام هذا الفص: 132المادة 

  : وضعیة االنتداب

في ) المثبت  ( یعبر االنتداب عن وضعیة نماط بالنسبة للعامل الموسم 

منصب عمله إلى ممارسة وظائف أو نشاط في هیئة أو مؤسسة غیر مؤسسة 

غیر مؤسسته المستخدمة ، و یستمر هذا العامل في االستفادة ضمن مؤسسة 

ته األخیرة و في الترقیة و في التقاعد ، السابقة من حقوقه في التقدمیة في رتب

یقرر االنتداب بناء على طلب من العامل و بعد موافقة المؤسسة المستخدمة 

األصلیة لمدة أقصاها حمس سنوات ، یمكن إن تقرر هذا االنتداب تلقائیا اذا 

 . اقتضته ضرورة ملحة للخدمة العامة بعد اخذ رأي لجنة الموظفین 

داب هو حالة الموظف الذي یوضع خارج سلكه األصلي االنت:  133المادة 

أو إدارته األصلیة مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في التقدمیة 

وفي التربیة في الدرجات و في التقاعد في المؤسسة أو االدارة العمومیة التي 

  .ینتمي إلیها

وة القانون لتمكینه یتم انتداب الموظف بق: 134االنتداب قابل لإللغاء المادة 

  :من ممارسة

  .وضیفة عضو في الحكومة-

  .عهدة انتخابیة دائمة في مؤسسة وطنیة أو جماعة إقلیمیة-

                                                 

،  2006یولیو سنة  15الموافق لـ  1427جمادي الثاني عام  19مؤرخ في  03- 06امر رقم  1

التنظیم القانون العالقات  –یتضمن القانون االساسي العام للوظیفة العمومي احمیه سلیمان 

 الجزائر   –العمل في التشریع الجزائري دیوان المطبوعات الجامعیة 
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وضیفة علیا للدولة أو منصب عال في مؤسسة أو إدارة عمومیة غیر تلك -

  .التي ینتمي إلیها

  .عهدة نقابیة دائمة وفق الشروط التي یحددها التشریع المعمول به-

  .لیه في القوانین االساسیة الخاصةعة تكوین منصوص عمتاب-

  تمثیل الدولة في مؤسسات أو هیئات دولیة-

اذا ما تم نعیین الموظف لذلك من المؤسسة أو  ،متابعة تكوین أو دراسات-

  .اإلدارة العمومیة التي ینتمي إلیها

  :یمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكینه من ممارسة: 135المادة 

أو في رتبة غیر رتبته /لدى مؤسسة أو إدارة عمومیة أخرى و نشاطات-

  األصلیة 

وظائف تطایر لدى المؤسسات أو الهیئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها -

  .أو جزءا منه

  .أو لدى مؤسسات أو هیئات دولیة التعاونمهمة إطار -

 یكرس االنتداب بفرار إداري فردي من السلطة أو السلطات: 136المادة 

،  سنوات) 5(أشهر ومدة قصوى قدرها خمسة )6(المؤهلة  لمدة دنیا قدرها ستة 

 تساويأعاله  143غیر ان فترة االنتداب للحاالت المنصوص علیها في المادة 

  .مدد شغل الوظیفة أو العهدة أو التكوین أو الدراسات التي تم النتداب من اجلها

تي تحكم المنصب الذي یخضع الموظف المنتدب للقواعد ال:137المادة 

  .انتدب إلیه

یتم تقییم الموظف المنتدب یتقاضى راتبه من قبل اإلدارة العمومیة أو 

غیر انه یمكن الموظف الذي انتدب للقیام .المؤسسة أو الهیئة التي انتدب الیها

بتكوین أو دراسات ان یتقاضى راتبه من المؤسسة أو اإلدارة العمومیة التي 
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یعاد إدماج الموظف في سلكه األصلي، عند انقضاء :138المادة . ینتمي إلیها

تحدد كیفیات :139المادة . بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد’ مدة انتدابه

  .تطبیق إحكام هذا الفصل عن طریق التنظیم

  :یجوز للعامل االستفادة من االنتداب

التقني  التعاونلممارسة وظائف أو نشاطات اما لدى إدارة بلد أجنبي في - 1

أو لدى منضمة دولیة و اما لدى إدارة عمومیة أو مجموعة محلیة أو مؤسسة 

  1.عمومیة أو هیئة أو مؤسسة وطنیة أو شركة ذات اقتصاد مشترك

اشهر تم على ید المؤسسة ) 06(مدتها ستة  تتجاوزلمتابعة دورة تكوینیة - 2

  .المستخدمة أو تصادق علیها

  .تداب ألداء المدة القانونیة یستفید العامل من االن- 3

  .تكفل المؤسسة أو الهیئة اجر العامل المنتدب لدیها وتتحمل مساهمات

یستمر العمال المدعون . صاحب العمل المتعلقة باالمتیازات االجتماعیة

وق المنصوص علیها في نظام الحقألداء الخدمة الوطنیة في االستفادة من 

  1:الفقرة أعاله وهي

  .دمیة في رتبته األخیرة و في الترقیة وفي التقاعدحقوقه في التق

  :بعد االنتداب حقا بالنسبة للعامل

  ممارسة وظائف أو نشاط في منظمات جماهیریة -

  لممارسة انتدابیة نقابیة -

  ).التكوین العسكري (ألداء فترات تجدید الكفاءة في إطار االحتیاط -

                                                 

، 2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادي الثانیة عام  19ؤرخ في م 03-06امر رقم 1

  .یتضمن القانون االساسي العام للموظف العمومي
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ام المذكورة أعاله من یستفید العامل المنتدب لممارسة إحدى هذه المه

یمكن لالنتداب أن یكون قابال . االحتفاظ باجره وبالمزایا المرتبطة بمنصبه

  . لإللغاء

ویمكن ان تتجاوز مدته المدة المذكورة أعاله وهي خمس سنوات اال یمكن 

تجدیده لفترة متساویة عندما تطلبه صراحة المؤسسة أو الهیئات العمومیة التي 

ورة ملحة من اجل الصالح العام وذلك بعد اخذ رأي لجنة ینتدب إلیها أو لضر 

، الموظفین أو عندما ینتدب العامل إلى منضمة دولیة أو لدى إدارة بلد أجنبي

یتحصل العامل المنتدب علي اجر النشاط المناسب لمنصب عمله للعامل عند 

بعد مواقفه نهایة انتدابه اما ان یدمج المؤسسة المستخدمة التي كان منتدبا لدیها 

مؤسسته المستخدمة األصلیة عندما یستوفي الشروط التي یفرضها قانونها 

  .األساسي

و اما ان یعاد باألولویة الى منصب عمله األصلي أو إلى منصب مماثل 

  .حتى ولو صار زائدا على العدد

یبقى حق العامل المدعوین ألداء الخدمة الوطنیة في إعادة الدمج قائما طیلة 

قانون ( ى األكثر بعد تاریخ التفرغ النهائي من الواجبات القانونیةشهرین عل

یمكن ان یعوض الموظف المنتدب في )   27/02/1982المؤرخ في  82006

الحین یتم االنتداب بقرار  وزاري مشترك أو مقرر وزاري مشترك بین السلطة 

ت كل التي لها صالحیة التعیین و بین السلطة المستقبلة في حدود  اختصاصا

  .منها تباعا 

یرتقي الموظف المنتدب طوال مدة انتدابه بالمدة المتوسطة ف سلكه 

األصلي مع  مراعاة إحكام تنظیمیة أكثر نفعا له ، یتقاضى المنتدب مرتبه على 

أساس الرقم االستداللي المخصص لمنصب عمله الجدید مع إضافة الزیادة 

األصلي و كذلك عناصر الراتب االستداللیة التي تكافئ التقدمیة في منصبه 



 

47 
 

المرتبطة بالمنصب الجدید غیر ان الموظف الذي ینتدب تلقائیا في حالة 

ضرورة ملحة تقتضیها المصلحة العامة یتقاضى راتبا على أساس رتبته األصلیة 

  .1على اقل

  :وضعیة خارج اإلطار

وضعیة خارج اإلطار هي الحالة التي یمكن أن یوضع فیها : 140المادة 

موظف بطلب منه ، بعد استنفاذ حقوقه في االنتداب ، في إطار أحكام المادة ال

  .أعاله ، وفي وظیفة ال یحكمها هذا القانون األساسي 135

ال یمكن ان یوضع في حالة خارج اإلطار اال الموظفون :  141المادة 

من هذا األمر، تكرس  8المنصوص علیه في المادة ) أ(المنتمون الى الفوج 

خارج اإلطار بقرار إداري فردي من السلطة المخولة لمدة ال یتجأوز  وضعیة

سنوات ال یستفید لموظفون الذین یوضعون في حالة خارج من )  05(خمس 

  الترقیة في الدرجات 

یتقاضى الموظف الذي في وضعیة خارج اإلطار راتبه و یتم :  142المادة 

  ا في هذه الوضعیة تقییمه من قبل المؤسسة أو الهیئة التي وضع لدیه

یعاد إدماج الموظف عند انقضاء فترة وضعیة خارج اإلطار :  143المادة 

تحدد :  144المادة . في ترتبه األصلیة بقوة القانون و لو كان زائدا على العدد 

  .أعاله ، عن طریق التنظیم  142و  141كیفیات تطبیق أحكام المادتین 

  

  

  

                                                 

الوظیفة العمومیة بین التطور و التحول من منظور تسییر الموارد البشریة : سعید مقدم  1

 .158، ص 2010وأخالقیات المهنة ، دط ، دوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
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  اإلحالة على استیداع

  :االحالة على االستیداع وضعیة 

هي اإلیقاف المؤقت لعالقة العمل لعامل مرسم في : اإلحالة على االستیداع 

نظام منصب عمله، و یترتب على ذلك الكف عن أجره و توقف استفادة من 

وق المتعلقة بالترقیة و األقدمیة و التقاعد، إال أن المعنى باألمر یحتفظ الحق

الرتبة التي یكون فیها یوم قبول اإلحالة على وق المكتسبة في نظام الحقب

لم یأتي بتعریف  23/03/1985المؤرخ في  85/59االستیداع أما المرسوم 

جدید لحالة اإلحالة على االستیداع و إنما إحالة الجهة التي تقرره و مدته و 

معتمدا في ذلك على 115إلى  112بعض الحاالت األخرى في الموارد من 

  82/06القانون 

یتم إقرار وضعیة الحالة على : حاالت اإلحالة على االستیداع : والأ

في حالة مرض خطیر أو حادث أصاب : االستیداع ألحد األسالیب التالیة 

 - 3فیها فائدة عامة  1-للقیام بدراسات أو أبحاث  -2. الزوج أو احد األطفال

مهنته إلى للسماح للموظف لاللتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغیر إقامته بحكم 

  .مكان یبعد عن المكان الذي یمارس فیه المعني باألمر

للسماح للموظف بتربیة احد أبنائها یقل عمره عن خمس سنوات أو - 4

  .مصاب بإعاقة تتطلب عالجا مستمرا

  . بعد سنتین اقدمیة. إلغراض شخصیة- 5

  .1تتمثل اإلحالة على االستیداع في إیقاف مؤقت لعالقة العمل: 145المادة 

وتؤدي هذه الوضعیة الى توقیف راتب الموظف وحقوقه في االقدمیة وفي 

غیر ان الموظف یحتفظ في هذه الوضعیة . الترقیة في الدرجات وفي التقاعد

                                                 

، 2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادي الثانیة عام  19مؤرخ في  03-06امر رقم 1

  .یتضمن القانون االساسي العام للوظفین العمومي
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وق التي اكتسبها في رتبته األصلیة عند تاریخ  إحالته على نظام الحقب

ن في الحاالت تكون اإلحالة على االستیداع بقوة القانو : 146المادة . االستیداع

  :اآلتیة

في حالة تعرض احد أصول الموظف أو زوجه أو احد األبناء المتكفل بهم -

  .لحادث أو إلعاقة أو مرض خطیر

  .سنوات) 5(للسماح للزوجة الموظفة بتربیة طفل یقل عمره عن -

للسماح للموظف بااللتحاق بزوجه اذا اضطر الى تغییر إقامته بحكم -

  .مهنته

  . من ممارسة مهام عضو مسیر لحزب سیاسي لتمكین الموظف -

اذا عین زوج الموظف في ممثلیة في الخارج أو مؤسسة أو : 147المادة 

یوضع الموظف الذي ال یمكنه االستفادة من ’ هیئة دولیة أو كلف بمهمة تعاون

بغض النظر عن ، 1االنتداب في وضعیة إحالة على االستیداع بقوة القانون

  .ناه، تساوي مدة االستیداع مدة مهمة زوج الموظفأد 149أحكام المادة 

یمكن ان یستفید الموظف من اإلحالة على االستیداع إلغراض : 148المادة 

من ) 2(شخصیة السیما للقیام بدراسات أو إعمال بحث، بطلب منه بعد سنتین

  .الخدمة الفعلیة 

تمنح اإلحالة على االستیداع في الحاالت المنصوص علیها : 149المادة 

أشهر، قابلة للتجدید في حدود ) 6(أعاله، لمدة دنیا قدرها ستة  146في المادة 

تمنح اإلحالة على .سنوات خالل الحیاة المهنیة للموظف) 5(أقصاها خمس

ه لمدة دنیا أعال 148االستیداع إلغراض شخصیة المنصوص علیها في المادة 

                                                 

، 2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادي الثانیة عام  19مؤرخ في  03-06امر رقم 1

 .یتضمن القانون االساسي العام للموظفین العمومي
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خالل الحیاة المهنیة ) 2(أشهر، قابلة للتجدید في حدود سنتین ) 6(قدرها ستة

  .للموظف تكرس اإلحالة على االستیداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة

یعاد ادماج الموظف بعد انقضاء فترة احالته على االستیداع : 152المادة 

تحدد : 153المادة . ان زائدا عن عددفي رتبته األصلیة بقوة القانون و لو ك

  كیفیات تطبیق احكام هذا الفصل عن طریق التنظیم 

طلب من باحالة االستیداع اال ال یمكن إقرار وضعیة  :شروط و إجراءاتها

  .الموظف بعد الموافقة المسبقة للجنة المتساویة االعضاء

تمنح  مبدئیا االحالة على االستیداع لمدة   :مدة االحالة عل االستیداع

تتجاوز سنة واحدة، غیر انه یمكن تجدیدها  اربعة مرات على ان تتجاوز المدة 

في كل مرة سنة واحدة، ویمكن ان یكون متتالیة أو منفصلة، اما فیما یتعلق 

تحدد مدة سنة على اكثر بعد  فأنهاشخصیة  لألغراضعلى االستیداع  باإلحالة

  : اقدمیة عامة و تجدد مرتین اذا ما توفرت الشروط التالیة سنتین

االستفادة من فترة ثانیة یمكن اقرأها بعد مضى خمسة سنوات خدمة فعلیة، -

  .و یمكن تجدیدها بنفس الشروط لفترة ثالثة و أخیرة خالل كالم المسار المهني

الحالة  یلتمس الموظف المتواجد في:  إجراءات تجدیدها و إعادة اإلدماج -

وضعیة اإلحالة على االستیداع بطلب كتابي للسلطة التي صالحیة التعیین في 

اجل شهر قبل انقضاء مدة اإلحالة الساریة المفعول و نفس الفترة تطبق على 

شخصیة و ذلك في رتبته األصلیة  ألغراضطلب إعادة ادماج بعد االستیداع 

  .أو منصب مماثل حتى لوكان زائد على التعداد
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  :ة العمومیةحصلاإلطار المفاهیمي ل: المبحث الثالث

  :مفهوم الصحة العمومیة: المطلب األول

 :تعریفها وأهدافها: المؤسسة الصحیة

تتعدد أشكال المؤسسات االقتصادیة بین الخدمیة والصناعیة، الربحیة وغیر 

وضمن ذلك تتموقع المؤسسة الصحیة التي لها خصوصیتها ... الربحیة،

ة بحكم النشاط الذي تؤذیه، الذي قد یأخذ الطابع الصناعي كما هوالحال المستقل

مثال، أوالطابع الخدمي بغض النظر عن غایته الربحیة  األدویةبالنسبة لشركات 

  .المخابرأوغیر الربحیة كالمستشفیات، 

وتعتبر المؤسسات الصحیة عامال مشتركا في أي مجتمع من المجتمعات، 

  .1معها من أجل الحصول على خدمة داخلیة أوخارجیةفنحن جمیعا نتعامل 

  :ه المؤسسة وأهم وظائفها وأهدافهاوفیما یلي سیتم التطرق إلى مفهوم هذ

 :تعریف المؤسسات الصحیة- 1

یختلف تعریف المؤسسة الصحیة من فرد آلخر، الختالف المداخل اإلداریة 

  .واختالف الشكل القانوني والصحي والتنظیمي

االطالع على مفهوم المؤسسة الصحیة واالستشفائیة منها على وجه وألجل 

الخصوص، فقد تم تقدیم تعریف عام للمؤسسة الصحیة وأفراد المؤسسة 

  .االستشفائیة منها بتعریف أدق، ثم تناول أنواع هذه المؤسسات وتصنیفها

تعتبر المؤسسة مهما اختلف نشاطاتها :المؤسسة الصحیة بشكل عام -

مجموعة من الوسائل المادیة والبشریة والمالیة المنظمة بصفة عقالنیة عبارة عن 

                                                 
مقال في المؤتمر العربي الثالث،االتجاهات ،  محمد، التسویق لخدمة الرعایة الصحیةریحان 1

تقنیة تظم المعلومات، مطبوعات المنظمة العربیة لتنمیة : التطبیقیة الحدیثة في إدارة المستشفیات

 .34،ص 2004اإلداریة، جامعة الدول العربیة،القاهرة، مصر، سنة 
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، لذا یمكن 2لتحقیق هدف معین وهي في ذلك تمارس نشاطا لبلوغ هذا الهدف

  .اعتبار طبیعة النشاط والهدف معیاران أساسیان لتمییز مؤسسة ما عن غیرها

كل مؤسسة : اوبالنسبة للمؤسسة الصحیة، فقد تناولتها عدة تعاریف على أنه

تقدم الرعایة الطبیة بشكل مباشر مثل المستشفیات والمراكز الصحیة والعیادات 

والمراكز التخصصیة، أوبشكل غیر مباشر مثل المختبرات واإلدارات الصحیة 

  .1ذات الخدمات السائدة والصیانة الطبیة

  ماهیة ومعاییر تقییم الخدمة العمومیة

صحیة ما، سواء كانت ربحیة أوغیر كل هیئة تقوم بتقدیم خدمات « فهي

ربحیة، أوكان بشكل مباشر أوغیر مباشر من خالل مجموعة من المهنیین 

  . 2المتخصصینو 

 :المؤسسة الصحیة االستشفائیة 2

یعد المستشفى أهم المؤسسات الصحیة على اإلطالق بحكم تشعب مهامه 

مؤسسة "أنه وقد عرف من طرف الهیئة األمریكیة للمستشفیات . وتعدد وظائفه

تحتوي على جهاز طبي یتمتع بتسهیالت طبیة دائمة لتقدیم التشخیص والعالج 

  .3الالزمین للمرضى

جزء أساسي : وعرفته المنظمة العالمیة الصحة من منظور وظیفي على أنه

من تنظیم اجتماعي وطبي تتخلص وظیفته في تقدیم رعایة صحیة كاملة 

إلى األسرة في   الخارجیةخدمات عیادته  للسكان، عالجیة كانت أووقائیة وتمتد

                                                 
1(PASTRE) Olivier, (GABELLE) Lucile chérubin, (ACOSTA) Fernades, 

Economie de l ‘entreprise. 
األسس و التطبیق العلمي، وزارة  ،جودة الرعایة الصحیة ،عبدالعزیز بن حبیب اهللا نیاز2

 .362، ص2005الصحة،الریاض،
 .66ص 2005ثامر یاسر، إدارة المستشفیات دار الیازورین األردن،  البكري3
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بیئتها المنزلیة، كما أنها مركز لتدریب العاملین الصحیین وللقیام ببحوث 

نظام كلي عبارة عن مجموعة من النظم الفرعیة "، أي أنه 1اجتماعیة حیویة

المتكاملة والمتمثلة في نظام الخدمات الطبیة ونظام الخدمات المعاونة ونظام 

فندقیة ونظام الخدمات اإلداریة، تتفاعل تلك النظم معا بهدف تحقیق الخدمات ال

أقصى رعایة ممكنة للمریض والمصاب وتدعیم األنشطة التعلیمیة والتدریب 

  .2والبحثیة في المجال الطبي

 ; أن التعریف المقدم من طرف المنظمة العالمیة للصحة أكثر شموال ویبدو

حیث ال یقتصر في تحدیده لوظائف المستشفى على التشخیص والعالج، بل 

وبناء على ذلك یمكن القول أن ، شمل أیضا التعلیم والتدریب والقیام بالبحوث

المؤسسة الصحیة االستشفائیة هي عبارة عن نظام شامل یتكون من جملة من 

  :3العناصر المتمثلة

ة، وهي بمثابة الخطوط الرئیسیة تمثل ترجمة لالحتیاجات الصحی: األهداف - 

 .التي تسترد بها اإلدارة لتلبیة هذه االحتیاجات

تمثل العنصر اإلنساني، العنصر المادي وعنصر المعلومات : المدخالت - 

 .وهي عناصر الزمة لقیام المؤسسة بنشاطها

والتي یتم من خاللها تحویل المدخالت إلى مخرجات، وتشمل : النشاطات - 

 .تي تقوم بها مختلف األقسامجمیع العملیات ال

وتنحصر المخرجات األساسیة بجودة الخدمات الطبیة المقدمة : المخرجات - 

 .المتعلقة باألفراد عند خروجهم، والمخرجات المتعلقة بكفاءة المؤسسة

                                                 
المفاهیم : محمد، االتجاهات الحدیثة في إدارة المستشفیات والطعامنةمخیمر عبد العزیز، 1

 .5، ص2003والتطبیقات، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، 
 .5محمد، المرجع السابق، ص  مخیمر عبد العزیز، والطعامنة2
،ص 1990حرستاني حسان محمد نذیر، إدارة المستشفیات، معهد اإلدارة العامة، الریاض، 3

81. 
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 .تمثل الظروف المؤثرة على المؤسسة وعلى نموها: البیئة - 

 :أنواع المؤسسات الصحیة- 3

  :حیة على أساس عدة معاییر، من ذلكیمكن تقسیم المؤسسات الص

 معیار الملكیة والتبعیة اإلداریة، - 

 .نوع الخدمة التي تقدمهامعیار التخصص أو  - 

 .االستیعابیةمعیار الحجم أوالطاقة  - 

 الخ...موقعها ومتوسط فترة اإلقامة - 

 ; غیر أن التقسیم على أساس الملكیة ومعیار التخصص هما األكثر شیوعا

حیث تصنف المؤسسات الصحیة وفقا لمعیار الملكیة التبعیةاإلداریة إلى 

المؤسسات الصحیة الحكومیة والمؤسسات الصحیة الخاصة،  1:مجموعتین هما

  :حیث أن

یقصد بها  التي تملكها وتدیرها : المؤسسات الصحیة الحكومیة - 

األجهزة الحكومیة المختلفة من وزارات وهیئات ومؤسسات عامة وفق 

نظم ولوائح حكومیة تحكم سیر وٕاجراءات العمل بهذا النوع من 

الخاصة بفئات معینة، : وتأخذ عدة اشكال منها.المؤسسات 

المستشفیات الجامعیة أوالتعلیمیة، المستشفیات التخصصیة، الوحدات 

 .المستوصفاتالعالجیة و 

انطالقا من التعارف المعطاة للمؤسسة : وظائف المؤسسة الصحیة - 

االستشفائیة وباألخص ذلك المقدم من طرف المنظمة الصحیة 

                                                 
  11- 8محمد، مرجع سابق، ص مخیمر عبد العزیز،الطعامنة1
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العالمیة للصحة، یمكن تفصیل الوظائف األساسیة المستشفیات وفي 

 : ثالثة وظائف رئیسیة هي

 الرعایة الطبیة والصحیة  - 

 التعلیم والتدریب  - 

 البحوث الطبیة واالجتماعیة  - 

  :خصائص الصحة العمومیة: المطلب الثاني

عن غیرها من السلع والخدمات في عدة نقاط، یمكن تتمایز الخدمة الصحیة 

  :ذكرها كما یلي

  : الخصائص التالیة كروفي ذلك یمكن ذ :من حیث االستهالك

صعوبة التعلم السریع لتقدیم حجم التكلفة عند تكرار استهالك الخدمة  - 

الصحیة عكس الخدمات األخرى وذلك لكونها في الغالب ال تتكرر 

وف وٕانما هي حالة استثنائیة خاصة عند دائما أووفقا لذات الظر 

الحدیث عن الخدمة الصحیة العالجیة التي تطلبها الملتقى بنفسه عند 

حدوث علة جسدیةّ ، النشاط في المؤسسات الصحیة االستشفائیة 

منها والوقائیة لیس ثابتا في حجمه، حیث یزداد اإلقبال على هذه 

م النشاط عندها، في المؤسسات في بعض الفترات الزمنیة ویرتفع حج

حین ینخفض اإلقبال في فترات زمنیة اخرى، كما هوحال في بعض 

 المناطق في فصول الحر وبعض المناطق االخرى في فصول البرد،

وى األسابیع وحتى في الیوم االحد تسكما انه یتسم بالتعبیر على م

وبالتالي حجم النشاط الخدمات المقدمة بین  یختلف حجم المرتفقین

 .1ت والصباح القیلولة والمساءساعا

                                                 
عطیة  احمد هاشم، عبد ربه محمد محمد محمود، النظام المحاسبي ونظام التكالیف في 1

  28، ص 2000الخدمیة، المستشفیات، الدار الجامعیة، االسكندریة، مصر،  المنشآت
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صعوبة تقدیر حجم المنفعة المتتالیة من الخدمة الصحیة ومدى  - 

جودنها لكونها لیست سلعة معیاریة تستهلك بظروف معیاریة كما 

كما ان ذلك یعود أیضا الى عدم  1الحال في السلع الخدمات األخرى

فوریة نتائج الخدمة الصحیة فهي تتأخر لفترات تصل الى أیام وربما 

اشهر أوسنوات هذا في الخدمة الصحیة العالجیة اما الوقائیة فان 

اثارها ال ترى في الغالب للفرد، وهي مترتبة اكثر بالصحة المجتمعیة 

 .ككل 

ارد البشریة العاملة في میدان الصحة، وع المو نتت: من حیث الموارد البشریة

غیر ان اهم عنصر مرتبط بالتقدیم الفعلي للخدمة الصحیة یتمثل في الطبیب 

والمحدد االساسي )  offreur des soins( الذي یعتبر العارض األول للخدمة 

من خالل ما یقدمه )  le dépenseur de santé( لمقدار االتفاق الصحي 

، سواء كان ذلك مباشرة أوعبر وسائط اداریة مختلفة من عرض أوتلبیة للطب

  2.وما یمكن ذكره عن الموارد البشریة كأحد عناصر تقدیم الخدمة الصحیة هو

للخدمة، ما  غموض میدان الطب وتعقیده وصعوبة فهمه للمتلقي العادي - 

الممارس التقني في میدان الصحة یملك قوة شبه  یجعل من الطبیب أو

ن وهوا یضع طالب ) la corporation du métier( احتكاریة للمهنة 

الخدمة الصحیة اسیرا لهذا الممارس من حیث المعلومة التي یقدمها 

والتوجیهات التي یرشدها إلیه أوالطرق العالجیة التي یتبعها معه من جهة 

ومن جهة اخرى فان هذا الممارس یصعب إخضاعه بالتالي للتعامالت 

والوظائف، أخرى یشعر األطباء عادة بأنهم فوق اإلداریة كغیره من المهن 

الخضوع لإلجراءات اإلداریة وتحكمهم بالتالي أخالقیات المهنة أكثر من تلك 

 .اإلجراءات

                                                 
 .33، ص2008للنشر والتوزیع، عمان، االردن، نصیرات فرید توفیق، ادارة المستشفیات، اثراء 1
 .، بتصرف37، 35فرید توفیق، مرجع سابق ص ص 2
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وجود تمایز كبیر لدى المجتمع الذي یشكل إفراده العناصر الطالبة للخدمة  - 

وقع المستهلكة لها في فهم سلوك األطباء من حیث الدور المت أو/ الصحیة و

نموذج السلوكي للممارسة ومقدار التركیز على العالج وعلى  منهم وظیفیا أو

 .الرعایة وعلى القداسة

تعرف الخدمات الصحیة بشكل عام تزایدا كبیرا : ومن حیث التكالیف المالیة

في حجم اإلنفاق، نتیجة لعدة أسباب كالمتطلبات الصحیة المتزایدة التي فرضها 

التكنولوجي وتوسع مفهوم الرعایة الصحیة من جهة اخرى تطور المدنیة والتقدم 

البرامج  مقتصرا على الخدمة العالجیة القاعدیة أو الذي لم یعد مرتبطا أو

  .الوقائیة التقلیدیة

  :ویمكن سوق بعض الخصائص للخدمة من حیث تكلفتها كالتالي

تجاه یعتبر الطبیب المقدم للخدمة والمحدد الرئیسي كذلك لحجم اإلنفاق  - 

هذه الخدمة، اذ أن األطباء كما ذكر سابقا یخضعون لحكامه ذاتیة 

كنتیجة طبیعیة الحتكاریتهم المعرفیة من جهة ولضوابط أخالقیات المهنة 

المسلك  التي ال تتیح فرض نموذج تفصیلي موحد للعملیة التشخیصیة أو

 .العالجي الذي یقه الطبیب للمستهلك

مة الصحیة تتمیز عادة بارتفاع حجم المؤسسات المعنیة بتقدیم الخد - 

من األطباء بمختلف رتبهم : عمالتها المختلفة على مختلف المستویات

وتخصصاتهم، شبه الطبیین، المساعدین الطبیین، إداریین وعمال 

ما یجعل نسبة هامة من اإلنفاق في المؤسسات  الخ وهو...مهنیین

 الصحیة تتمثل في الرواتب واألجور 

ل في القطاع الصحي، فان التكنولوجیا المعتمدة في فضال عن العما - 

الخدمة الصحیة والمنتجات المرافقة لها كاألدویة والملحقات الطبیة، ذات 

كلفة عالیة كنتاج أساسي لتكلفة إنتاجها  في المصانع والمختبرات 
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وهوما یرفع بالضرورة حجم اإلنفاق الصحي في الدول  الخاصة  بها،

ناتج الداخلي الخام واحدا من مؤثرات قیاس لیصبح نسبة ذلك من ال

 .مستوى الخدمة الصحیة في تلك الدول

 ویمكن القول ان زیادة  التكالیف المالیة للخدمات الصحیة، هوما یدفع نحو

العمل على احتواء هذه التكالیف في برامج الرعایة الصحیة المختلفة من خالل 

ایة في المستشفیات الى نمط رعایة المرضى من تركیز على الرع( تغییر 

  .اعتماد على البرامج الوقائیة المختلفة والصحة الحواریة 1)الرعایة الخارجیة 

مما تم ذكره سابقا من میزات للخدمة الصحیة، : من حیث متطلبات تقدیمها

فان تقدیمها بما یلبي الحاجة الیها یتطلب تحقیق مجموعة من الظروف 

  .والعوامل لذلك

قدیم  الخدمات الطبیة بشكل كاف ومستوى عال، یجب ان وٕاجماال فأنه ولت

  2.تتوفر فیها الكفایة النوعیة، التي یقصد بها

تعني توفیر الخدمات بحجم وعدد كاف یتناسب مه عدد : الكفاءة الكمیة - 

  : السكان وهذا یشمل

، فنیین ممرضینتوفیر عدد كاف من الموارد البشریة الطبیة، أطباء   - 

، حیث أن الطبیب لوحده ال یستطیع المساعدینمختبرات، وغیرهم من 

 .أداریهالقیام بجمیع أعمال الخدمات الطبیة من تمریضیة ومخربیة و 

توفیر عدد كاف من األطباء والمراكز والمؤسسات الطبیة التي تقدم  - 

وحدات صحیة، مستشفیات، مختبرات، ( الخدمات الطبیة 

                                                 
اوزجان بشار، االسالیب الكمیة في ادارة الرعایة الصحیة، ترجمة عبد المحسن بن صالح 1

 .27، ص 2006الحیدر، مركز البحوث، معهد االدارة العامة المملكة العربیة السعودیة، 
واخرون، الصحة و السالمة العامة، دار الشروق للنشر، عمان، االردن، سنة  مزاهرة  ایمن 2

 .80، 79، ص 2000



 

59 
 

مساواة في توزیعها وتشترط أن تكون هناك عدالة ) الخ .....صیدلیات

زیادة عدد  بین مختلف مناطق البالد، اذ  ال یجوز ابدأ تخصیص أو

أعضاء الفریق الطبي في منطقة ما في البالد على حساب المناطق 

 .األخرى

توفیر الخدمات الطبیة في جمیع األوقات، وهذا یعني ضرورة عمل  - 

یقع فیه  سا فالمرض ال یعرف وقتا محددا 24أعضاء الفریق الطبي مدة 

 .مثل أوقات الدوام الرسمي

 تعریفهمتوفیر أسالیب ووسائل التثقیف الصحي بین أفراد المجتمع  - 

بوسائل الرعایة الطبیة، وتواجدها، والخدمات التي تقدمها وأهمیتها وطرق 

االستفادة منها مبكرا ت مجرد إحساس الفرد بالمرض، وعدم االنتظار 

 .ض نفسه على الطبیبحتى یتطور المرض ویصبح خطیرا لیعر 

ي الخدمات التي تكفل خیجب وضع النظم المالیة واإلداریة والكفیلة بتو  - 

 للفرد الحصول علیها، والسعي للتامین الطبي الشامل لكافة المواطنین 

 :توفیر ظروف مالئمة للعمل الطبي  هذا یشمل :النوعیةو الكفایة  - 

یره في وضع معاییر وأسس تحدد المستوى المطلوب والواجب توف - 

كل من أعضاء الفریق الطبي، والمعدات واألجهزة، ووسائل 

التشخیص والعالج، ویجب ان تضع هذه المعاییر لجنة علیا من 

ذوي االختصاص والخبرة والدرایة في مجاالت الرعایة الطبیة 

المختلفة، وال یسمح ألي كان سواء كان طبیبا أوممرضا أومؤسسة 

مات الطبیة إال إذا توافرت فیها طبیة ان تمارس مهنة تقدیم الخد

 .هذه المعاییر

العمل على رفع كفاءة وحسن تدریب أعضاء الفریق الطبي، سواء  - 

صیدلیا، وهذا من  ممرضا أو متخصصا أو كان طبیا عاما أو



 

60 
 

خالل وضع برامج ثقافیة علمیة لرفع مستواهم العلمي واالطالع 

ج التأهیلیة من على إحداث االكتشافات الطبیة، باإلضافة الى برام

اجل تجدید معلوماتهم النظریة والعلمیة، ویشترط في هذه الدورات 

 .ان تكون إجباریة مرتبطة باستمراریة مزاولة المهنة

تقدیم التسهیالت والمساعدات المالیة واإلداریة والفنیة لجمیع  - 

 العاملین في القطاع الخدمات الطبیة، سواء كانوا افرادا أو

الحصول وامتالك األدوات واألجهزة والمعدات مؤسسات من اجل 

الطبیة الالزمة والموافق الطبیة باقل التكالیف المالیة والجهود، 

 .ولیستطعوا تقدیم الخدمات الطبیة على مستوى 

التنسیق بین الخدمات الصحیة العالجیة والوقائیة وذلك الن هذه  - 

 العمل على الخدمات لها كیان واحد متكامل وغرض شامل هو

اكتمال سالمة الفرد من النواحي الجسمیة والعقلیة عالوة على 

 . مكافحة اإلمراض وعالجها
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 :أنواع الصحة العمومیة: المطلب الثالث

خدمات صحیة عالجیة : یمكن تقسیم  الصحة العمومیة إلى قسمین رئیسین

 .وخدمات وقائیة

 :جیةالخدمات الصحیة العال - 1

الصحیة المرتبطة بصحة الفرد بصورة مباشرة والتي وتشمل على الخدمات 

بهدف تخلیصه من إصابة ، 1خدمات التشخیص وعالج األمراض التأهیل تشمل

  .أوتخفیف معاناته من ألم مرضي ما

فقد تكون بالعالج الدوائي المباشر : وتتم الخدمات العالجیة بعدة صور

رعایة سریریة داخل داخل المنزل أومن خالل خدمات صحیة مساندة تحتاج 

  .المستشفیات، أوعن طریق التدخل الجراحي

 :الخدمات الصحیة الوقائیة - 2

الخدمات المرتبطة بصحة المجتمع، فهي ترتبط بصحة الفرد بصورة  وهي

 غیر مباشرة، إذ تتضمن تلك اإلجراءات التي تعني بمنع حدوث المرض أو

  .اإلصابات وتهدف لتحسین مستوى الصحة

أنشطة منها برامج التلقیح الدوریة لألطفال وحمالت التلقیح ضد وتشمل عدة 

یة األمومة والطفولة، مكافحة مصادر األمراض هاألمراض الوبائیة، برامج ما

المعدیة مثل مراقبة سالمة میاه الشرب، مكافحة الحشرات والحیوانات الناقلة 

لرقابة البیئیة ، الرقابة الصحیة على  المتاجر والمحالت، وخدمات ا...للمرض 

على وحدات اإلنتاج الصناعي والزراعي، إضافة إلى خدمات اإلعالم ونشر 

  .الوعي الصحي،وكذلك خدمات الحجر الصحي

 :معاییر تقییم الخدمة الصحیة - 3

                                                 
  .54نصیرات فرید توفیق، مرجع سابق، ص 1
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خدمة صحیة ذات نوعیة ومستوى من الجودة هدف الفرد  لم یعد السعي نحو

عن طریق هیئاته اهتمام مجتمع  مستهلك في هذه الخدمة لوحده، بل هو

الهیئات  الرسمیة ممثلة في السلطات العمومیة والمؤسسات التابعة لها أو

هذا االهتمام مرده اآلثار . المجتمعیة األخرى الخاصة التطوعیة منها والربحیة

المترتبة عن نوعیة الخدمة الصحیة على المستوى االجتماعي، السیاسي 

  .واالقتصادي

صیاغة  صحیة نوعیة، برز االهتمام نحو خدمة ونتیجة لهذه السعي نحو

مؤشرات كمیة من تقییم هذه الخدمة ومخرجاتها وتكون داللة عن المستوى 

یمكن "بما; كفاءتها التشغیلیة  النوعي الذي تقدمه المؤسسات الصحیة من جهة

 .1"من معرفة وفعالیة النظام في الرعایة الصحیة

والوقائیة التي سمیت تقلیدیة  االستشفائیةوقد كانت  لذلك بعض المؤشرات 

فیما بعد وما تزال تلقى أهمیتها في قراءة المستوى الخدمي للصحة على 

  .المستوى الجزئي والكلي

وٕاضافة إلى المعاییر التقلیدیة في تقییم المخرجات الصحیة استحدثت معاییر 

  .أخرى تعني بدراسة جودة الخدمة على المستوى الجزئي

  .رات تقییم الخدمة الصحیة وأبعاد قیاس جودتهاوفیما یلي تقدیم لمؤش

 :مفهوم جودة الخدمة الصحیة - 1

تتعدد التعاریف المعطاة لمصطلح الجودة، إال أنها : مفهوم الجودة عموما/ أ

بشكل عام  القدرة على االستجابة لتوقعات الزبائن بخصوص السلعة التي 

 خدمیة یطلبونها، مادیة كانت هذه السلعة أو

                                                 
المؤتمر العربي الثالث حول االتجاهات  quality improvement in hospitalsKغبور أكرم،1

-5ة للتنمیة اإلداریة، القاهرة،التطبیقیة الحدیثة في إدارة المستشفیات، المنظمة العربی

 .6- 5، ص2004دیسمبر6
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ت الجودة على أنها تشتمل على البعد اإلجرائي والبعد الشخصي فقد عرف

حیث یتكون الجانب اإلجرائي من النظم  ; كأبعاد مهمة في تقدیم الخدمة ذاتها

كیف  واإلجراءات المحددة لتقدیم الخدمة أما الجانب الشخصي للخدمة فهو

وهي  1الءوممارساتهم اللفظیة مع العم وسلوكیاتهمیتفاعل العاملون بمواقفهم 

 وما یحس بها بعد استعماله.أیضا ذلك الفرق الذي یفصل العمیل عن الخدمة

  .2بعد تقدیمها له للخدمة، أو

فالجودة في الخدمة بشكل عام إذن، مرتبة بشكل رئیسي بتحسین النظام  

اإلجرائي وأخالقیات التعامل بما یرضي العمیل أثناء تلقیه الفعلي للخدمة أوما 

تعتبر مقیاس للدرجة "فالجودة بالتالي  ; یتوقع أن یلقاه حال لبه للخدمة ذاتها

لعمالء، فهي مدى تطابق التي یرقى إلیها مستوى الخدمة لتقابل توقعات ا

  .3توقعات الزبائن مع الخدمة المقدمة فعال من قبل مقدم الخدمة

  

                                                 
الدراركة مأمون سلیمان، إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء، دار صفاء للنشر و  1

  118،ص2006التوزیع،عمان، األردن سنة
2 G. Toquer , M ; longbois, "  le marketing des services. Le défi 

relationnel" , édition dunod,paris,1992 ;p45 
  .125، ص2005علوان نایف قاسم، إدارة الجودة ومتطلبات اإلیزو، دار الثقافة، لیبیا،  3
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  :الثانيالفصل 

والمعنویة  دیةالما( وقحقللالنظام القانوني 

  لموظف قطاع الصحة بالجزائر) واالجتماعیة

والمتضمن القانون  15/07/20061المؤرخ في  06/03لقد أورد القانون 

األساسي العام للوظیفة العمومیة سردا واسعا لحقوق الموظف ومن ضمن هذه 

في الراتب مقابل العمل المؤدى وهذا المكفول  نظام الحقوق األساسیة نظام الحق

من القانون األساسي العام للوظیفة  32دستوریا وقانونیا وفي هذه الصدد المادة 

في الراتب، وكذلك من  نظام الحقعلى أن للموظف  2006العمومیة لسنة 

وق الحوافز والعالوات والترقیة والعطل یكفلها القانون مع مراعات نظام الحق

في  نظام الحقفي إنشاء النقابات و  نظام الحقوق السیاسیة و الحقنظام 

  .وق الذاتیة وحق االستقالةنظام الحقاإلضراب و 

في الضمان االجتماعي یعد من أهم المكاسب للطبقة العاملة  نظام الحقأما 

وق االجتماعیة في قوانین معدلة ومتممة یعود نظام الحقوهي االستفادة من 

وسمیت  1983تاریخها إلى بدایة االستقالل ثم إعادة النظر في قوانین سنة 

وق یستفید منها الموظفین بصفتهم نظام الحقبالقوانین االجتماعیة ألن هذه 

  .أعوانا للدولة وهذا ما سنعالجه في ثالث مواضیع أساسیة

 

 

                                                 
جویلیة  15، المتضمن القانون األساسي العام للوظیفة العمومیة المؤرخ في 06/03 مقانون رق 1

 .16/07/2006، 46، الجریدة الرسمیة، العدد 2006
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  یةدـوق المـاقنظام الح: المبحث األول

وق و الضمانات المالیة مقابل نظام الحقیتمتع الموظف العمومي بالعدید من 

و تخلف ، الخدمة التي یؤدیها والجهود التي یبذلها و األعمال التي یقوم بها

حقوق الموظفین المالیة باختالف القوانین و األنظمة السیاسیة و الوظیفیة في 

نظام الوظیفة العمومیة المغلق تعطي لموظفیها ففي الدول التي تعتمد . الدولة

وذلك على اعتبار أن هذه . ضمانات  تفوق تلك التي تعتمد على النظام المفتوح

، 1الدول ال تفرق في المعاملة بین موظفیها و سائر العاملین في القطاع الخاص

وق المالیة التي تقرها األنظمة و نظام الحقال فإن تمتع الموظف بوعلى كل ح

القوانین لیس مطل بل یخضع لقواعد و أسس قانونیة و إجرائیة نستعرضها في 

 .هذا المبحث

  في الراتب نظام الحق: المطلب األول

وق المادیة للموظف العمومي، ألن الموظف ما قبل نظام الحقالمرتب أهم 

االلتحاق بمنصبه إال من أجل الحصول على المرتب، فلواله لما قبل أن یكرس 

هده وتفكیره للوظیفة، و ذلك لمواجهة المطالب المادیة في حیاته و وقته و ج

  . حیاة من یعولهم

  الراتب في الموظف حق -

 أوالمهنیة المدنیة الخدمة في األساسي العنصر العام الموظف یعتبر    

 تفرغ وٕان للمواطنین خدماتها خاللها من تقدم ّالتي الدولة البشریة وسیلة ألنها

 یةدالما المزایا بعض على یحصوله وظیفته یقتض مهام لمباشرة الموظف

 للعمل الذي المقابل تمثل وكلها والتعویضات والمكافآت والعالوات كالمرتبات

 :التالي النحو على أوضح بصورة ذلك وسنرى، الدولة لحساب الموظف یباشره

                                                 
حقوق اإلنسان بین التنظیمات الوضعیة والشریعة اإلسالمیة، دیوان المطبوعات ، حمودحمبلي 1

  .112ص، 1995الجامعیة، الجزائر، 
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 حیث أوعضلیا، فكریا كان سواء الوظیفي األداء نظیر مالي مبلغ الراتب

 الخدمة أداء بعد نظام الحق للموظف( – 06من األمر   32المادة  تنص

  .1)الراتب في نظام الحق

 التأهیل ومستوى بالرتبة مرتبط وهو للخدمة الفعلي األداء هو الراتب

 :للراتب القانونیة الطبیعة، حیث فیها یعمل ّالتي الجهة من لموظفا ویحصله

 للنظام أما بالنسبة المبذول، للجهد مقابال الراتب یصبح المفتوح للنظام بالنسبة

  .به المحیطة والظروف الموظف حال فیها یراعي ألنه نفقة یكون المغلق

 لقد القانون إطار في استداللیة شبكة وفق الراتب على الموظف یتحصل

 خالل من الرواتب في المتماثلة الوظائف تتساوى أن الجزائري المشروع عني

 إلى تحلیلها بعد وظیفیة فئة لكل المزایا وتحدید فئات، إلى الوظائف تصنیف

 الكفاءات من الحكومیة اإلداریة األجهزة تحرم ال حتى ومسؤولیات واجبات

 اإلحاطة األمر یتطلب ذلك، على وبناءً   العامة، الوظائف لتولي واجتذابها

  :عناصر عدة في الراتب تحدید بطریقة

 :للراتب الموظف استحقاق : أوال

 قرار صدور بعد للعمل مباشرته تاریخ من اعتبارا لراتبه الموظف یستحق

 الوظیفة في التعیین ویكون العمل، مقابل الراتب أن أساس وذلك على بتعیینه

 اختصاص وضرورة بإصداره، المختصة من الجهة صادر إداري قرار بموجب

 : منها آثار عنها یترتب المختصة الجهة

 من خالیا التعیین قرار یكون بذلك مختصة جهة من القرار صدر إذا .1 -

 للراتب الموظف استحقاق وبالتالي .القانونیة آلثاره صحیح منتجا فهو العیوب

                                                 
  15/07/2006المؤرخ  في , المتضمن القانون االساسي للوظیفة العمومیة   03-06االمر  2

  .16/07/2006  46، ج ر العدد 
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 غیر تصدره ّالذي القرار یصبح بالتعیین الجهة اختصاص عدم حالة في .2- 

 فیه وقابل للطعن مشروع

 شغل ّالذي شخص أي وجود عدم أو القرار مشروعیة عدم حالة في .3- 

 لذا قانونیا، موجود غي ولكن واقعیا فعلي موظف المدة هو هذه خالل المنصب

 الصفة عمله وأعطى الموظف للشخص صفة المشرع أعطى للغیر حمایةً 

 . القانونیة

 بالتنصیب ویقصد ، بمنصبه یلتحق أن حدیثا یعین ّالذي الموظف على یجب

 الجهة أما الوظیفة في المعین خضوع خاللها من یثبت ّالتي المادیة تلك الواقعة

 الراتب حساب في أثرها الواقعة ولهذه تنصیبه محضر للتوقیع على اإلداریة

 . التربص ومدة

 العملیة هذه العمومیة بالوظیفة المتعلق 03-06األمر من 83 المادة وتوضح

  بقولها

 ّأنه غیر متربص بصفة العمومیة للوظیفة رتبه في توظیفه تم مترشح كل یعین"

 المطلوبة العامة للمؤهالت ونظرا الخاصة األساسیة تنصیب القوانین یمكن

  1 "بالرات في المباشر على الترسیم الرتب ببعض لاللتحاق

 في فعلیا یتواجد أن الشهري لراتبه الموظف یستحق لكي یكفي فال ذلك وعلى

 ّالذي عمله لمنصب المطابقة الوظائف فعل یمارس أن یجب عمله بل مقر

 أو الموظف اعتبر بأن ذلك من أبعد إلى االجتهاد القضائي وذهب .فیه عین

 الموظف یستحق لكي یكفي فال ذلك كان وعلى إذا األجرة یستحق ال العامل

                                                 
 والنشر للطباعة هومة دار ،2ج الدولة، مجلس قضاء في المنتقى اثمولیا، الشیخ بن لحسن  1

  .110 ص ،2004 الجزائر، والتوزیع،
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 الوظائف فعل یمارس أن یجب عمله بل مقر في فعلیا یتواجد أن الشهري لراتبه

 من أبعد إلى القضائياالجتهاد  وذهب .فیه عین ّالذي عمله لمنصب المطابقة

 فعال في متواجدا كان إذا األجرة یستحق ال العامل أو الموظف اعتبر بأن ذلك

 العام الموظف استحقاق یقتضي لهذا . وظائفه فعال یمارس لم لكنه عمله، مقر

 المقررة في المرسوم القانونیة واإلجراءات الشكل وفق التعیین صدور قرار لراتبه

 1985 مارس / 23 في المؤرخ85 من المرسوم 34 المادة تنص حیث ،

 ذلك فنجاح على 2006 یولیو 15المؤرخ في  – 06 03األمر من 80 والمادة

 ّالذي المنصب المحیطة بتخصص بالظروف مرهون عمله أداء في المترشح

 نتائج المادي ثالث العمل بهذا وترتبط ، الجدیدة وظائفه في وبإدماجه سیشغله

  1:األقل على قانونیة

 یجسده ّالذي بالخدمة القیام مبدأ على بناءا األجر في الموظف حق - 1

 .في الوظائف التنصیب محضر

 أحكام لجمیع العون بخضوع وبالتالي التعیین قرار ألحكام الفعلي السریان - 2

 .تنصیبه تاریخ من انطالقا العمومیة األساسي للوظیفة القانون

 مبطال سببا یعتبر له خصص ّالذي بالمنصب االلتحاق عن العون امتناع -3

 .للراتب استحقاقه عدم التعیین وبالتالي لقرار

 عذر دون وظیفته مهام یباشر ال ّالذي الموظف فإن ذلك على وترتیبا

 قرار فإن التعیین قرار إبالغه تاریخ من قانونا المدة المحددة خالل مشروع

 بسحبه وتقوم اإلدارة تتدخل أن إلى یظل منتجا بل السبب لهذا یسقط ال التعیین

 ویقتضي القانوني من التنظیم بإزالته وذلك الضمنیة المصلحة صاحب بموافقة
                                                 

 األجنبیة، التجارب وبعض الجزائریة التشریعات ضوء على العمومیة الوظیفة ، خرفي هاشمي 1

  .140، ص2010 الجزائر، والتوزیع، والنشر للطباعة هومة دار
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 فإذا ، واإلدارة قائمة الموظف بین الوظیفیة العالقة بقاء لراتبه الموظف استحقاق

هذه  انقطاع بعد للموظف صرف وٕاذا ، فورا الراتب انقطع سبب ألي انقطعت

  .كراتب ولیس تكمكافآ صرف الرابطة

 :تعریف الـراتب

 :التعریف الفقهي للراتب  .1

اختلف الفقهاء في تعریفهم للمرتب، و نظرا لتعدد هذه التعاریف فإنني 

المرتب :المرتب بأنه : محمد الطماويیقول  ، أقتصر على ذكر أهم التعاریف

هو عبارة عن المبلغ الذي یتقاضاه الموظف شهریا مقابل انقطاعه لخدمة 

 :إن هذا التعریف منتقد من عدة أوجه منها 1اإلدارة

یعتبر المرتب بأنه مقابل الخدمة التي یقدمها الموظف لإلدارة و هذا  -

التعریف هو عودة لفكرة العمل بضاعة تباع و تشتر ى و هذه الفكرة كانت 

سائدة في القرون الوسطى، عندما كان ینظر إلى األجیر بأنه یقوم ببیع قوة 

 .ب العمل على اعتبار أن العمل بضاعة تباع و تشتر ى بالمالعمله لصاح

هذا التعریف یعتبر الراتب مقابل العمل، و بالتالي فإن هذا التعریف  -

ال یقدم لنا تفسیرا منطقیا في الحالة التي یكو ن فیها المستخدم مریضا ال 

 . یقوم بأي عمل و مع هذا فالقانون یمنحه راتبا

هو نصیب العامل أو : بأنهعرف األستاذ حماد محمد شطا الراتب في حین 

الموظف في الدخل القومي یتحدد بما یضمن مستو ى من الحیاة الئقا طبقا 

للمستوى االقتصادي و الحضاري لبلد ما، ویتفاوت هذا األجر أو المرتب بمقدار 

                                                 
سلیمان محمد الطماري، الوجیز في القانون اإلداري، دراسة مقارنة، مصر، دار الفكر  1

 .165، ص 1957العربي،
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د محمد حاول األستاذ حما 1ما یسهم به العامل في تكوین هذا الدخل القومي

شطا أن یعرف الراتب تعریفا اجتماعیا، و حسب هذا التعریف فإنه ال یوجد فر 

ق بین الراتب واألجر، و قد وفق األستاذ في هذا التعریف إلى حد كبیر و لكنه 

، من الدخل القومي لم یحدد لنا  ا ذكر بأن الراتب هو نصیب الموظفعندم

كان هذا النصیب حقا للموظف  األستاذ طبیعة هذا النصیب بصریح العبارة إن

 . و العامل أم أن هذا النصیب میزة من الدولة

كما أن هذا التعریف لم یقدم لنا تفسیرا واضحا عن الراتب الذي یتقاضاه 

الموظف بعد إحالته على التقاعد بالرغم من أن الموظف في هذه الحالة ال 

 .یساهم في تكوین الدخل القومي

 :التعریف التشریعي للراتب .2

إن القانون األساسي للوظیفة العامة لم یتطرق إلى تعریف الراتب و إنما 

إلى حق الموظف في الراتب بعد أداء  60-66من األمر  32أشار في المادة 

، و أشارت هذه المادة إلى كیفیة تحدید الراتب و ملحقاته و لكنها لم 2العمل

 32ون نص المادة تتطرق إلى تعریف الراتب، و رغم هذا فإنه یفهم من مضم

  .من هذا األمر بأن المشرع الجزائري یمیل إلى اعتبار المرتب مقابل العمل

 :تعریف الراتب في القضاء .3

لم نجد في اجتهادات مجلس الدولة الجزائري وال الغرفة اإلداریة بالمحكمة 

العلیا سابقا إال تعریفا مقتضبا یدل على الراتب، وهو ما ورد في القرار رقم 

) ح.ب(، عن مجلس الدولة في قضیة 2002جوان  24لصادر بتاریخ ا 3998

متى ثبت في : ضد مدیر مركز التكوین المهني والتمهین حیث جاء فیه أنه

                                                 
الرأسمالي  النظام بین مقارنة والمرتبات،دراسة لألجور العامة شطا، النظریة محمد حماد 1

 .50، ص1982الجامعیة، الجزائر، المطبوعات دیوان، واالشتراكي
 .03، المادة 60- 66األمر  - 2
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قضیة الحال أن المستأنف لم یؤدي عمال في الفترة التي یطالب بها، فإنه ال 

فالمالحظ هنا أن القضاء قد  ، لذلك1یمكن أن یستفید من أي أجر وال أي امتیاز

  .أخذ نفس منحى المشرع في اعتبار المرتب مقابل للعمل المؤدى

 :نظریات تحدید الراتب -

 .نظریة حد الكفاف - 

 .نظریة رصید األجور لألستاذ جون أستیوارت  - 

 .نظریة المساواة الجماعیة لألستاذ ماركس  - 

  :هناك عدة أسالیب تقتصر على مایلي:أسالیب تحدید الراتب - 

 .معیار المدة - 

 .معیار المردودیة  - 

 .المعیار المزدوج  - 

 :السلطة التي تحدد الرواتب في الجزائر -

  :وهي 2وتنقسم إلى ثالثة اتجاهات

 التنظیمیة التي تربط  المرتب عنصر من عناصر العالقة :االتجاه األول

 .الموظف بالدولة

 بعین اخضاع المرتب إلى العالقة التنظیمیة واألخذ  : االتجاه الثاني

 .االعتبار بعض الظواهر في هذا المجال

                                                 
 .، مجلس الدولة24/06/2002لیوم  3998، القضیة رقم 2006، 1المجلة القضائیة، العدد  1
 .وما بعدها 56، ص 1995بعلي محمد صغیر، تشریع العمل في الجزائر، قالمة، الجزائر، 2
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 طرأ على المرتبات بعض التطور بفعل هذه القوانین :االتجاه الثالث

الصادرة في شؤون الوظیفة العامة خلصت إلى أن المرتبات تعاقدیة 

 .ولیست باإلرادة المنفردة للدولة

وقد تعددت المراسیم الصادرة في هذا الشأن، آخرها المرسوم الرئاسي    

، 1، المتعلق بالشبكة االستداللیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم07-304

  :حیث صنف هذا المرسوم الموظفین إلى أربعة مجموعات هي

أقسام  07خصصت الفئة األخیرة إلى  08ینقسم إلى  :المجموعة أ - 

 07وقسمت األصناف " مخصصة لفئات خارج اإلطار"فرعیة 

األخرى حسب مستوى التأهیل العلمي وعدد سنوات الخبرة المهنیة 

 .في  قطاع الوظیف

للموظفین المتحصلین  10و 09تنقسم إلى صنفین  :المجموعة ب - 

 .لدى المدارس المعتمدةعلى شهادة البكالوریا زائد تكوین 

للحاصلین على المستوى  08 07تنقسم إلى صنفین  :المجموعة ج - 

 .الثالثة ثانوي زائد تكوین معتمد أو شهادة البكالوریا

أصناف بدایة من مستوى السنة  06تنقسم إلى  :المجموعة د - 

 . السادسة ابتدائي إلى مستوى التحكم المهني أو الثانیة ثانوي

  

  

  

  

                                                 
 .9- 8، المادة 304-07المرسوم الرئاسي 1
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  :حق الموظف في العالوات والتعویضات : يالمطلب الثان

یطلق مصطلح الحوافز على مجوعة الوسائل و الخطط التي من نشأتها 

الحوافز من  إثارة المزید من اهتمام الموظف بعمله و أدائه كما وكیفا ، وتحقق

جهة نظر اإلدارة خفض تكالیف العمل، ومساعدة اإلشراف وتحسین الكفایة 

  :ن، وسنشیر ألهم أنواع الحوافز على النحو التاليورفع معنویات الموظفی

  :حق الموظف في العالوات

تعتبر الحوافز المالیة التي تقررها نظم شؤون الموظفین أقوى الدوافع لهم 

على زیادة اإلنتاج والتفوق في األداء، حیث أن موضوع هذه المذكرة یتحدد بقسم 

لذلك أن نتطرق إلى العالوات وق المالیة للموظف فیتعین نظام الحقمن أقسام 

  .والتعویضات

  :في العالوات نظام الحق: أوال 

یتحصل الموظف العام إلى جانب راتبه األساسي على العدید من العالوات 

الوظیفیة التي تضاف للراتب الشهري الذي یتقاضاه الموظف العام ، إن 

ها عملیة األنظمة التعویضیة المرتبطة بمختلف أسالك الموظفین ستدخل علی

  . الخاصة  إعادة االنسجام، بعد المصادقة على كل القوانین األساسیة

وعلیه یتواصل دفع مختلف العالوات والتعویضات بصفة انتقالیة حسب 

طریقة الحساب و الوعاء المنصوص علیهما، بموجب التنظیم المعمول به 

في  ، باستثناء التعویض التكمیلي عن الدخل 2007دیسمبر  31: بتاریخ

تعویض التبعة الخاصة أو أي تعویض مماثل، یستحق الموظف العام العالوات 

  :وهي كاآلتي

من المرسوم الرئاسي رقم  2و  3تنص المادة  :منحة المنصب العالي - 1

على أن الموظفین الشاغلین لمناصب هیكلیة ووظیفة تابعة للمصالح  07- 307
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ة ، یستفیدون من زیادة استداللیة المركزیة وغیر المركزیة والالمركزیة في الدول

  .تضاف إلى الراتب

ترتبط هذه المنحة بالطبیعة الخاصة ببعض األنشطة : منحة الضرر - 2

قائمة المناصب المستفیدة من هذه  والمخاطر ویعود للقطاعات المعنیة بتحدید

  .المنحة بعد استشارة لجنة األمن والصحة المختصة

و هو تعویض للعمل الدائم الزائد  :لدائم منحة جزافیة تعویضیة للعمل ا - 3

 22على ساعات العمل الثانویة،الذي تملیه ضروریات المنصب وال تتعدى 

ساعة شهریا فقد یتقاضاه سائق مداومة ، كاتب سكرتاریة ، رئیس أو رئیس 

 .مصلحة

تخص كل الموظفین في المناطق المعنیة بهذه المنحة  :منحة المنطقة 4-

 وهي عبارة عن نسبة مئویة من األجر األساسي 

من الراتب األساسي كل سنة من   4.1تحسب بنسبة : منحة الخطر - 5

 . النشاط في المؤسسات واإلدارات العمومیة 

منحة للموظفین المنتمین لألسالك الخاصة بالتربیة : منحة التأهیل  - 6

 .  15الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي ونسبتها 

یستفید منها فئة المدرسین، المؤسسات : منحة األقدمیة البیداغوجیة - 7

التربیة ومستشارو التغذیة وسلك التوجیه  ونواب مدیري الدراسات ومستشارو

 . المدرسي ، والمفتشین

أي لكل طفل یكون تحت كفالة أحد  منها منحة األوالد:المنح العائلیة - 8

على التراب  والدیه حق االستفادة من المنح العائلیة بشرط أن یكون مقیما

الوطني ، ووفقا للمادة القانونیة المحددة منذ والدة الطفل إلى غایة سنة وتمدد 

  :إلى سنة كاملة في الحاالت اآلتیة

 . . ول دراسته بانتظام في مؤسسة تعلیمیة عمومیةالطفل الذي یزا - 
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الطفل الذي یزاول نشاطا تكوینیا و یتقاضى أجره شهریا أال - - 

  .یتجاوز نصف األجر الوطني المضمون 

أو التكویني ي الطفل الذي انقطع عن مزاولة النشاط التعلیم- - 

  .عاهة مستدیمة أو إعاقة أو مرض مزمن  بسبب

شرط أن تكون متكفلة برعایة على األقل للبنت الماكثة في البیت  - 

  .أخ أو أخت مكان األم المنوفیة

منحة األجر الوحید تمنح للموظف المتزوج الذي لدیه أطفال إضافة إلى 

الزوجة، األرملة، العازب، المتكفلة :وتكون زوجته ال تمارس أي نشاط مهني

 .باألطفال 

  .منحة التوفیق - 9

 .منحة المسؤولیة -10

  :في التعویضات نظام الحق: ثانیا 

 اتضحأثناء تطبیق سلم األجور الجدیدة  :التعویض الجزافي عن الخدمة - أ

بأن الزیادة في الراتب مبلغ زهید جدا البعض األسالك وخاصة الفئة الخاصة 

بالعمال المهنیین و سائقي السیارات و الحجابة وكذلك فئة الموظفین باألسالك 

دارات العمومیة وكذلك األعوان المتعاقدین ، المشتركة في المؤسسة و اإل

ولتسویة وضعیتهم أقر فخامة رئیس الجمهوریة باستحداث هذه المنحة بمبالغ 

المؤرخ  08-07وهذا طبقا للمرسوم التنفیذي رقم  جزافیة تمنح من صنف ألخر

المتضمن تأسیس منحة جزافیة تعویضیة لفائدة بعض  2008/  02/ 26في 

  .ن العمومیین التابعین للمؤسسات واإلدارات العمومیةالموظفین واألعوا

استحدثت بمقتضى  :تعویض الدعم المدرسي والمعالجة البیداغوجیة -ب 

المعدل والمتمم  26/  10/ 2011المؤرخ في  11- 171المرسوم التنفیذي رقم 

المؤسس للنظام  24/  02/ 2010:المؤرخ في 78/ 10: للمرسوم التنفیذي رقم
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كما تخضع . لموظفین المنتمین لألسالك الخاصة بالتربیة الوطنیةالتعویضي ل

  .ته المنحة القتطاع الضمان االجتماعي والضریبةاه

  :كما أن هناك تعویضات مختلفة نذكر منها

  . 25تعویض الخدمات اإلداریة -

  . 25تعویض الخدمات التقنیة المشتركة -

  .10تعویض دعم نشاطات اإلدارة  -

 في التـرقیة والعـطل نظام الحق :المطلب الثالث

إن الترقیة حق من حقوق الموظف بصفة خاصة، و حق من حقوق اإلنسان 

وق االقتصادیة نظام الحقبصفة عامة، حیث نص علیها العهد الدولي الخاص ب

أما العطل فإن أثرها كبیر في االستقرار النفسي . واالجتماعیة و الثقافیة

واالجتماعي للموظف، مما یشحن طاقاته مجددا للعودة إلى منصبه أكثر عزما 

 . وتصمیما على بذل أفضل ما عنده لتأدیة مهامه

 التـرقیة

إلى أعلى  تعتبر الترقیة ُمهمة بالنسبة للموظف، إذا بواسطتها یصل

حیث نصت على  66/60من األمر  03و هذا ما جاءت به المادة .المناصب 

في التكوین وتحسین المستوى و الترقیة في الرتبة  نظام الحقللموظف "أن 

 : هدف تقییم الموظف إلى نصت على 73أما المادة  1"خالل حیاته المهنیة

 .الترقیة في الدرجات  -

 .رقیة في الرتبة تال -

 .امتیازات مرتبطة بالمردودیة وتحسین األداء منح  -
                                                 

 . 12، المادة 26/21األمر  1
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 .1منح األوسمة التشریفیة والمكافآت -

وتتم الترقیة بأحد معاییر إما باألقدمیة أو باالختیار أو بالمعیارین معا في 

  . بعض الحاالت، ویترتب على الترقیة عموما زیادة في األجر

 :تعریف التـرقیة: أوال

 :انون الترقیة بعدة تعاریف، منهاعرف فقهاء الق: التعریف الفقهي .1

الترقیة تعني أن یشتغل العامل : عرف األستاذ محمد الطماوي الترقیة بأنها

  . وظیفة درجتها أعلى من درجة الوظیفة التي كان یشغلها قبل الترقیة

: عرف األستاذ فؤاد مهنا الترقیة بأنها: في  حین تعریف الدكتور فؤاد مهنا 

ظف من وظیفة إلى وظیفة أخر ى ذات مستو ى أعلى یقصد بالترقیة نقل مو 

 . من مستو ى وظیفته

 31/17حسب المرسوم التشریعي رقم :التعریف التشریعي للترقیة .2

تتمثل الترقیة في االلتحاق بمنصب : منه فإن الترقیة تعني 15في المادة 

عمل أعلى في التسلسل السلمي، وتترجم إما بتغییر الرتبة في السلك ذاته 

 . بتغییر السلكأو 

أما القضاء اإلداري فقد استقر على : التعریف القضائي للترقیة  .3

الترقیة هي تقلید الموظف درجة أعلى في السلم اإلداري حتى و لو : أن 

 .المرتبلم یترتب على ذلك زیادة في 

وواضح بأن كل من التعریف الفقهي و التعریف التشریعي و التعریف 

القضائي للترقیة، كل هذه التعاریف أجمعت على أن الترقیة هي أن یشغل 

الموظف وظیفة أعلى من وظیفته و یتحمل مسؤولیات أكبر حتى و لو لم 

                                                 
 .52، المادة 26/21األمر  1
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وتتحقق الترقیة بتوفر شرطان و الموظف، یصاحب ذلك زیادة في ارتب هذا 

 :هما

 . أن یشغل الموظف وظیفة أعلى من وظیفته - 1

أن یتحمل الموظف مسؤولیات أكبر من المسؤولیة التي كان یتحملها  - 2

 .قبل الترقیة

 :ق التـرقیةطر: ثانیا

إن الترقیة في البلدان الغربیة ذات النظام المغلق تتبع طریقتین كأصل عام، 

ان على مبدأ فتعتمد الترقیة على األقدمیة بشكل عام، و في بعض األحی

وهذه الدول تتبع أسلوبا آخر للترقیة تتیح للموظفین الذین لم تسمح لهم ، االختیار

الظروف لمواصلة الدراسة بحیث تسمح هذه الطریقة لهؤالء الوصول إلى 

، المناصب العلیا عن طریق االمتحانات والمسابقات الداخلیة تنظم لهذا الغرض

لدول الغربیة ألن نظام الترقیة یعتبر أهم و قد حذت معظم الدول العربیة حذو ا

الدعامات األساسیة التي تقوم علیها الوظیفة العامة في العصر الحدیث خاصة 

فالموظف البسیط الذي یعین في ، في الدول التي تعتبر الوظیفة العامة مهنة

أدنى السلم اإلداري یطمح دائما الوصول إلى أعلى السلم اإلداري، و هذا طموح 

 .تعمل اإلدارة الحدیثة على تنمیته و تشجیعه مشروع

كما أن الترقیة تعتبر وسیلة ناجعة لتكوین اإلطارات الكفأة و تعتبر وسیلة 

. لالحتفاظ بأحسن و أكفأ العناصر لخدمة اإلدارة العامة تحقیقا للمصلحة العامة

كما أشیر إلى أن بعض الدول تلجأ إلى أسلوب استثنائي للترقیة تطلق علیه 

 . لترقیة الخاصة أو االستثنائیة تشجیعا للعناصر الممتازةا

إن المقصود بالترقیة باألقدمیة هي طول مدة :الترقیة باألقدمیة .1

الخدمة التي یجب أن تؤخذ بعین االعتبار حین ترقیة الفرد أو حین اتخاذ 

إجراء من اإلجراءات التي من شأنها أن تؤثر على مركز الموظف، و 
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هناك نوعان من األقدمیة، األقدمیة في الوظیفة واألقدمیة في الدرجة، و 

األقدمیة في الوظیفة من المفروض أن یبدأ حسابها من یوم التعیین و 

  . استالم العمل، أما األقدمیة في الدرجة فتحسب من تاریخ التعیین فیها

دة و إن الترقیة باألقدمیة یحقق مزایا عدی:مازیا الترقیة باألقدمیة .2

 :المزایا من أهم هذه

إن بقاء الموظف مدة معینة في وظیفة ما یفترض فیه أن یكتسب  -

 .خبرة وفطنة في هذه الوظیفة

إن الترقیة عن طریق األقدمیة یحقق العدالة و الموضوعیة و یمنع  -

 .اإلدارة من التعسف

إن هذا األسلوب یؤدي إلى إبعاد النفوذ السیاسي و المحاباة في  -

 .الترقیةعملیة 

إن الترقیة باألقدمیة تحقق المیول و الرغبات النفسیة ألنها تؤدي إلى  -

 .الترقیة األكبر سنا و األقدم في المهنة

إن الترقیة باألقدمیة لها عیوب عدیدة  :عیوب الترقیة باألقدمیةأما عن 

 : و من هذه العیوب ما یلي

 . تؤدي هذه الطریقة إلى القضاء على المنافسة -

ریقة تقضي على الطموح خاصة طموح الشباب و الطاقات هذه الط -

 . الخالقة التي تلتحق حدیثا بالوظیفة العامة

إن األقدمیة لیست قرینة قاطعة على الخبرة و نظرا لكون الترقیة عن  -

طریق األقدمیة لها عیوب عدیدة فإننا ال یمكن االعتماد علیها كطریقة 

 . ر ى مكملةوحیدة للترقیة فال بد من إیجاد طر ق أخ
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 :الترقیة باالختیار .3

الموظف و لكن على  أقدمیةإن الترقیة عن طریق االختیار ال تعول على 

اجتهاده وكفاءته في العمل و ابتكاره بحیث یفوز بالترقیة الموظف الكفء، و 

في هذه الحالة یكو ن لإلدارة الحریة في اختیار األفراد الصالحین للترقیة على 

صي للرؤساء و هذه الطریقة تستعمل في حدود ضیقة أساس التقدیر الشخ

خاصة بالنسبة للوظائف الحساسة كالوظائف السیاسیة و الدبلوماسیة و حریة 

اإلدارة في اختیار الموظف الصالح للترقیة قد تكو ن حریة اإلدارة مطلقة وقد 

تكو ن مقیدة بمعاییر معینة و قد تتعلق باألقدمیة و قد تتعلق بالكفاءة، مع 

اإلشارة بأن معظم الدول المعاصرة حالیا وضعت عدة أسس و معاییر لالختیار 

 . و أصبحت سلطة اإلدارة مقیدة

 :إن الترقیة باالختیار تحقق المزایا التالیة: مازیا الترقیة باالختیار/ أ

 . تتیح لإلطارات النشیطة المستجدة في اإلدارة فرصة الترقیة -

تازة فرصة الترقیة حتى و لو لم تكن تتیح هذه الطریقة للكفاءات المم -

 . لهم األقدمیة

هذه الطریقة تحقق فرصة التنافس الشریف ما بین الموظفین ذو ي  -

 . الكفاءة و تتیح لهم الفرصة على إبراز قدراتهم و كفاءتهم

 : عیوب الترقیة باالختیار من عیوب هذه الطریقة ما یلي/ ب

 . یفتح الباب واسعا أمام االنحراف اإلداري -

 . هذا النظام یسمح بتدخل االعتبارات و الضغوط السیاسیة -

هذا النظام یؤدي إلى عدم اطمئنان الموظف العام و عدم استقراره  -

 . النفسي
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سواء أخذنا بطریقة الترقیة باألقدمیة أو : تقاریر الموظف السنویة: ثالثا

ظف، حیث أن طریقة الترقیة باالختیار فإن القائد اإلداري یؤثر على ترقیة المو 

معظم القوانین اإلداریة في مختلف الدول تأخذ بفكرة التقریر اإلداري الذي 

یوضع من طرف الرئیس اإلداري عن مرؤوسیه، وعلى ضوء هذا التقریر تقرر 

وعلیه نتناول األحكام . ترقیة الموظف سواء كانت الترقیة باألقدمیة أو باالختیار

  .العامة التي تنظم التقاریر السنویة

یقوم بإعدادها سنویا الرئیس المباشر ویرفعها : من حیث إعدادها .1

إلى المدیر اإلداري الذي یرفعها إلى اللجنة المتساویة األعضاء أو كما 

  . تسمى لجنة شؤون الموظفین

القاعدة العامة أن التقریر سري، و :سریة وعالنیة التقریر .2

االستثناء أن الموظف الذي یحصل على درجة ضعیف على اإلدارة أن 

تخطره بذلك حتى یتعرف على مواطن ضعفه و یجوز له التظلم من 

 . التقریر

 :نظرة المشرع الجزائري للترقیة : رابعا

من المرسوم  13وحددت كیفیتها المادة : الترقیة في الدرجة .1

و یستفید منها جمیع الموظفین المثبتین في المنصب على  ،81/19

أساس األقدمیة حیث یأخذ بعین االعتبار عدد السنوات التي قضاها 

الموظف في منصبه و تقدر هذه المدة بأربع سنوات على األكثر وسنتین 

على األقل، حسب جدول المحدد للمدة القانونیة الواجب احترامها 

لدرجة األعلى في المدة الدنیا أو المتوسطة أو الستحقاق الترقیة إلى ا

المؤرخ  81/38من المرسوم التنفیذي رقم 68، وأوردت المادة 1القصوى

الخاص ببعض االمتیازات  والتعویضات الممنوحة  9981جانفي 91:في

                                                 
 . 20، المادة 28/85المرسوم رقم  1
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للموظفین العاملین بوالیات أدرار، تندوف، تمنراست، إیلیزي، استثناء عن 

اصة بمدة الترقیة حیث نصت على زیادة في مدة هذه القاعدة السابقة الخ

األقدمیة قدرها ستة أشهر عن كل سنة خدمة فعلیة تحتسب للترقیة في 

وال تمنح هذه الزیادة في األقدمیة إال إذا كانت مدة  1.الخ..الدرجات

اإلقامة في هذه الوالیات ال تقل عن ثالث سنوات في الوالیات المذكوره 

 . أعاله

 11وتناولت هذا النوع من الترقیة المواد من:سلكالترقیة في ال .2

و قد سبق تفصیلها أعاله و ینتقل على  81/19من المرسوم  18إلى

إثرها الموظف من سلكه األصلي إلى سلك أعلى إذا توفرت فیه الشروط 

یة ال یمكن أن ، وفي كل األحوال فإن هذا النوع من الترق2المطلوبة

اصب المطلوب شغلها حسب ما تقتضیه من عدد المن تتجاوز نسبیة حدود

 . مصلحة من یتقدمون بطلبات التشغیل ألول مرة

بأن  81/19من المرسوم  18ویترتب على الترقیة آثار مالیة تناولتها المادة 

یتقاضى الموظف الذي یعین في منصب أعلى من المنصب الذي كان یشغله 

نف والقسم الخاص بمنصب سابقا األجر المرتبط بالرقم االستداللي المطابق للص

الترقیة الجدیدة، كما یتقاضى زیادة على ذلك مبلغ الزیادة االستداللیة المكتسبة 

بمقتضى األقدمیة في منصبه األصلي وتحتسب هذه الزیادة ابتداء من تاریخ 

 . 3الترقیة في الدرجة أو في السلك

رقیة في تتمثل الت" فنجدها نصت على  60/60من األمر  61أما في المادة 

الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك باالنتقال من رتبة إلى رتبة إلى 

                                                 
 .  22، المادة 28/02المرسوم التنفیذي رقم 1

 . 82- 88، المواد من28/85المرسوم  2
 .22، المادة 28/85المرسوم  3
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الرتبة األعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك األعلى مباشرة،حسب 

 : الكیفیات التالیة

على أساس الشهادة من بین الموظفین الذین تحصلوا خالل مسارهم  -

 . طلوبةالمهني على الشهادات و المؤهالت الم

 . بعد تكوین مخصص -

 . عن طریق امتحان مهني أو فخص مهني -

على سبیل االختیار عن طریق التسجیل في قائمة التأهیل، بعد أخذ  -

أري اللجنة المتساویة األعضاء، من بین الموظفین الذین یثبتون االقدمیة 

 . المطلوبة

التأهیل مرتین ال یستفید الموظف من الترقیة عن طریق التسجیل في قائمة 

  .1متتالیتین، وتحدد القوانین األساسیة الخاصة كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة

 :شـروط التـرقیة : ثالثا

  : و هذه الشروط و الضوابط یمكننا أن نجملها في النقاط التالیة

قضاء فترة التجربة و هذا من الضروري أن یقضي الموظف مدة  -

 . التجربة و هي مدة عام على األقل

ال تجوز ترقیة الموظف المحال على مجلس التأدیب أو على العدالة  -

 . و تحجز في هذه الحالة الدرجة لمدة سنة

یوما توقف الترقیة  15في حالة الخصم من المرتب لمدة تزید عن   -

 . لمدة سنة

                                                 
 .022، المادة 26/21األمر  1
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ضرورة وجود درجة مالیة و هذا شرط ضروري لتعیین و كذلك شرط  -

 . ضروري للترقیة

  . ة الموظف المنقول إال بعد سنة على األقلال یجوز ترقی -

ال یجوز ترقیة الموظف إذا حصل على تقریر ضعیف أو تقریرین  -

 متتالیین بدرجة دو ن المتوسط 

 :العـطل

األصل العام أن وقت الموظف كله ملكا للدولة، و من ثم ال یجوز للموظف 

تي یقررها أن ینقطع عن عمله إال بإجازة ممنوحة له في حدود اإلجازات ال

غیر أن العطل تعتبر حقا مستقرا في مختلف التشریعات و تحرص ، القانون

الكثیر من الدساتیر على النص علیه وضمانه ویقرر لصالح الموظف إلعطائه 

فرصة للراحة والمحافظة على لیاقته واستعادة قواه  وامكانیته المعنویة و العودة 

وعلیه فال یجوز للموظف أن یتنازل  بنشاط أكبر لعمله بما یحقق صالح اإلدارة

عنه، كما ال یجوز لإلدارة أن تمتنع عن منحه إیاه ولكنها تتمتع بسلطة تقدیریة 

في تحدید الوقت المناسب الذي یحصل فیه الموظف على إجازته حسب ما 

وتنقسم اإلجازات إلى أنواع، بحسب . تقتضیه ظروف العمل ومصلحة اإلدارة

 . حصول علیهاالظروف التي تستدعي ال

 :العطـل العـادیة: أوال

وهذا النوع من العطل یحصل علیها في كل مرة بصفة دوریة و تمنح لكل  

 : الموظفین دون استثناء و ال یتطلب شروطا خاصة و هي على أنواع

 :العطلة األسبوعیة  .1

ساعة ویمكن  04: و تمنح في نهایة كل أسبوع مدفوعة األجر محددة بـ

لإلدارة في بعض الحاالت عندما تقتضي الضرورة و مصلحة المؤسسة ذلك أن 
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تشغل الموظف أثناء العطلة األسبوعیة على أن یمنح راحة تعویضیة مماثلة لها 

زیادة على االنتفاع بالتعویض عن الساعات اإلضافیة إذا كان ال یتقاضى في 

حیث نصت الفقرة  050ءت به المادة وهذا ما جا. مرتبه عالوة الخدمة الدائمة

في یوم كامل للراحة أسبوعیا طبقا  نظام الحقللموظف "األولى منه على أن 

یوم الراحة األسبوعي و " حیث نصت 051وأكدته المادة  1".للتشریع المعمول به

أیام العطل المدفوعة األجر أیام راحة قانونیة، للموظف الذي عمل في یوم راحة 

تحدد كیفیات تطبیق هذه . في راحة تعویضیة لنفس المدة الحق نظامقانونیة 

  .  2المادة عن طریق التنظیم

 :عطل المواسم واألعیاد الدینیة .2

وتمنح هذه العطل لمناسبة األعیاد الوطنیة والدینیة والتي یحددها القانون 

إن عطل المواسم واألعیاد في بالدنا . ویحتسبها عطال رسمیة مدفوعة األجر

المحدد لقائمة األعیاد  26/7/1963المؤرخ في 63/278القانون  حددها

المعدل لقائمة  13/6/1966المؤرخ في 66/153الوطنیة ثم نظمها األمر

 :ذه القوانین فإن أعیاد المواسم هياألعیاد الوطنیة، وحسب ه

 . عید أول ماي - 1

 . عید أرس السنة المیالدیة - 2

 . خاص بذكرى التصحیح الثوري 1965جوان 19 - 3

 . جویلیة عید االستقالل 05 - 4

 . أول نوفمبر عید الثورة - 5

 .أول محرم أرس السنة الهجریة - 6

                                                 
 . 575، المادة  66/60األمر  1
 . 570نفس المرجع، المادة  2
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 . عاشوارء - 7

 .المولد النبو ي الشریف - 8

 . عید الفطر - 9

 1عید األضحى المبارك - 10

 :العطل السنویة .3

من عناء  استراحةل كوتعتبر أهم أنواع العطل، یستحقها الموظف كل سنة ل

العمل وتجدید النشاط استعدادا لعام جدید ومن هنا تكتسي أهمیتها ألن الموظف 

 . یكون بعدها أحسن حاال و أهدأ باًال َفُیقِدُم لإلدارة عمال أفضل و مردودا أوفر

یوما في السنة ) 12(وقد نص القانون على هذه العطلة و حددها بثالثین 

مدة أقصاها سنة وتقوم اإلدارة بالتنسیق  ویمكن تجزئتها على أن تستكمل خالل

 . بین إجازات الموظفین حتى تحافظ على استمراریة العمل بها

و تستطیع اإلدارة عند الضرورة استدعاء الموظف و قطع إجازته السنویة 

قبل نهایة مدتها ویعطى في هذه الحالة عندما تسمح ظروف العمل بذلك عطلة 

وظف قطع عطلته السنویة إثر إصابته بمرض تعویضیة كما یمكن أن یطلب الم

أو حادث خوله عطلة مرضیة و ال یجوز بأي حال من األحوال أن تخول 

في دفع أكثر من مرتب شهر واحد  نظام الحقالعطلة المرضیة الطویلة األمد 

عطلة سنویة مهما كانت مدة العطلة المرضیة و ذلك حسب ما تقتضیه المادة 

 . 2والمتعلق بالعطل السنویة 50/02من القانون رقم  25

وألهمیة العطلة السنویة، فقد أوردها المشرع في جمیع القوانین المتعاقبة 

 . المتعلقة بالوظیفة وكذا تشریعات العمل المختلفة

                                                 
 . الوطنیة لقائمة األعیاد المعدل 13/1966/6في المؤرخ 153/66األمر 1
 . 25المادة . 50/02القانون رقم  2
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  وقد أشار المشرع الجزائري إلى العطلة السنویة : 66/133األمر

منه حیث نصت بقولها  39في المادة   66/133في األمر رقم 

في عطلة سنویة مع األجرة لمدة  نظام الحقللموظف القائم بالخدمة "

یوما متتالیة عن سنة قام خاللها بالخدمة ولإلدارة مطلق } 30{ثالثین 

الحریة في تقسیط العطل السنویة، و یخول لها إذا اقتضت المصلحة 

1ذلك أن تأذن بتقسیم العطل
".  

  المؤرخ 66/135لمرسوم رقمكما أن ا:66/131األمر

 المتعلق بالعطل نص في المادة األولى منه على انه 02/6/1966:في

یوما } 30{في عطلة مدتها ثالثون نظام الحقلكل موظف یباشر عمله :"

2متتالیة عن كل سنة یتمها في الخدمة
.  

وأشارت المادة الثانیة بأنه ال یجوز تأجیل عطلة مستحقة عن سنة یتمها 

 .3الخدمة إلى السنة الموالیة إال بترخیص خاص الموظف في

  وهذه التعلیمة :1967/02/25المؤرخة في 04التعلیمة رقم

االستثنائیة المتعلقة بالعطل السنویة فإن العطلة السنویة حق للموظف 

یستفید منه الموظف القائم بالخدمة وكذا األشخاص  نظام الحقوهذا 

ذه التعلیمة األشخاص الذین الذین یشتغلون وظائف علیا حیث حددت ه

 .  ال یستفیدون من هذه العطلة وهم الموظفون العرضیون أو المؤقتون

  طبعا أن الهدف : 27/7/1981المؤرخ في  81/08القانون

من العطلة السنویة التي تمنح للموظف العام أو العامل هو المحافظة 

المشرع وهذا ما جاء به . على صحتهما و استعادة قدرتهما على العمل

                                                 
 .93، المادة66/133:رقم األمر 1

 . المادة األولى، 66/135رقم المرسوم2
 . 10نفس المرجع، المادة 3
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المتعلق  27/7/1981المؤرخ في 81/08الجزائري عندما أصدر القانون

بالعطل السنویة، الذي نص مضمونه على الهدف واألحكام العامة من 

  1.العطلة السنویة

  فقد أورد في الباب التاسع بعنوان العطل والغیابات :66/63األمر

فصال كامال عن العطل وركز على العطلة السنویة وتوسع في الحدیث 

عنها وعن مدتها وكیفیة احتسابها في أكثر من عشرة مواد من المادة 

 66/60من األمر 07كما نصت أیضا المادة ، 466إلى المادة  575

طل المنصوص علیها في هذا في الع نظام الحقللموظف :" على

 .2األمر

و تمنح هذه العطل العتبارات جغرافیة و طبیعیة تتمیز :العطل اإلضافیة   .4

بها المنطقة التي یمارس فیها الموظف عمله و بالرجوع إلى نص المادة الثامنة 

یوما كاملة زیادة عن  02أضیفت مثال عطلة قدرها  58/02من المرسوم رقم 

العطلة السنویة و هذا للعاملین في كالمناطق أدرار، تندوف، تمنراست، إلیزي، 

في المادة  26/21وهذا ما جاء في األمر .3لما تتمیز به من صعوبات وغیرها

یمكن الموظفین الذین یعملون في بعض المناطق من التراب "منه  058

كذا الذین یعملون في الخارج في بعض الوطني، السیما في والیات الجنوب، و 

على  022كما نصت المادة / ،4المناطق الجغرافیة، االستفادة من عطل إضافیة

یمكن أن تقلص المدة القانونیة للعمل بالنسبة للموظفین الذین " نظام الحقهذا 

 .5أو خطیرة/یقومون بنشاطات متعبة جدا و

                                                 
 . بالعطل السنویة المتعلق 27/1981/7في المؤرخ 81/08: القانون1

 .07، المادة 66/60األمر  2
 .  58/02المرسوم  3

 . 571، المادة  66/60األمر  4

 . 539المادة . نفس المرجع 5
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یحصل علیها الموظف و هي عطل خاصة : العطـل االستثنـائیة: ثانیا

ألسباب محددة و تمنح في كل حالة تستدعي الحصول علیها فهي لیست دوریة 

  . و ال عامة و هي على أنواع

إن المشرع الجزائر ي أشار إلى العطلة المرضیة في : العطل المرضیة   .1

وبموجب هذه المادة فإن الموظف یستفید من   66/133من األمر  39المادة 

دة ستة أشهر عن خدمة مدتها عام واحد، و یتقاضى الموظف عطلة مرضیة لم

خالل ثالثة أشهر األولى راتبه كامال ونصف المرتب خالل الثالثة األشهر 

. 1الباقیة مع احتفاظ الموظف بحق االستفادة من التعویضات والمنح العائلیة

مل وعند انتهاء العطلة المرضیة فإذا كان الموظف ال یستطیع العودة إلى الع

ففي هذه الحالة یحال الموظف على االستیداع أو على التقاعد وهذا حسب 

أما إذا كان المرض نتیجة . الشروط المنصوص علیها في قانو ن المعاشات

العمل أو بسببه أو كان المرض أو الجرح بسبب عمل للصالح العام أو من أجل 

وظف استرداد إنقاذ حیاة شخص فإن الموظف یحتفظ بأجر كامل كما یجوز للم

ي أشار الجزائر كما أن المشرع . المصاریف التي تسبب فیها المرض أو الحادث

في ذات المادة الفقرة الثالثة إلى العطل الطویلة األمد إذا أصیب الموظف بأم 

ارض خطیرة كالسل والمرض العقلي والسرطان ویتقاضى الموظف األجر كامال 

الل السنتین األخیرتین مع خالل ثالث سنوات األولى ونصف المرتب خ

أما إذا كان المرض نتیجة العمل ففي هذه الحالة یحق . االحتفاظ بالمنح العائلیة

للموظف عطلة لمدة خمس سنوات بأجر كامل وثالث سنوات بنصف األجر، و 

بعد انقضاء هذه المدة فإذا لم یستطیع الموظف العودة إلى العمل فإنه یحال 

به أو یحال تلقائیا على المعاش حسب تشریع على التقاعد بناء على طل

 . المعاشات

                                                 
 الجزائري، التشریع على لتركیز معا مقارنة دارسة العامة الوظیفة،الجوهري السید العزیز عبد 1

 .126ص. 1985 الجزائر، الجامعیة، دیوان المطبوعات
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المتعلق بالعطل وتطر ق هذا المرسوم إلى : 66/135ثم صدر المرسوم 

اإلجراءات القانونیة الواجب اتباعها من قبل الموظف المریض حتى یستفید من 

 :جازة المرضیة و هذه اإلجراءات هياإل

 . تقدیم طلب مرفقا بشهادة طبیة -

الطبیة إذا تجاوزت سبعة أیام ال بد أن تكو ن صادرة من الشهادة  -

 .  1طبیب محلف

من هذا المرسوم إلى أن المستفید من العطلة المرضیة ال  15وأشارت المادة 

، 2یجوز له ممارسة أي نشاط مأجور ما عدا األعمال الخاصة بإعادة التأهیل

لشلل من حقه إن الموظف المصاب بالسل أو بمرض عقلي أو بالسرطان أو با

االستفادة من عطلة طویلة األجل وبالنسبة لمدد هذه العطلة هي نفس المدد 

بعد ، حیث 3المشار إلیه أعاله 66/133من األمر  39الواردة في المادة 

االنتهاء من اإلجازة الطویلة األجل فال یجوز للموظف العودة إلى العمل إال إذا 

 . لطبي و موافقة اللجنة الطبیةاعترف له بالقابلیة بعد إجراء الفحص ا

إلى حق الموظفین والعمال  16فإنه أشار في المادة : 85/59أما المرسوم 

 .4في التمتع بالراحة والعطل السنویة

و المواد من 021تطرق للعطل المرضیة في المادة  16/10لكن األمر 

ویعّد في وضعیة الخدمة أیضا، :021حیث نصت المادة  212إلى 210

  :الموظف

                                                 
 . 25و 22، المادتین ، 66/018المرسوم رقم  1
 . 08، المادة  66/018المرسوم رقم  2

 .  15، المادة 66/011األمر رقم  3

 . 06، المادة 28/85المرسوم  4
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 .الموجود في عطلة سنویة-  

 1..في عطلة مرضیة أو حادث مهني،الموجود -  

". توقف العطلة السنویة إثر وقوع مرض أو حادث مبرر:  210المادة 

وق نظام الحقویستفید الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضیة ومن 

 . 2المرتبطة بها والمنصوص علیها في التشریع المعمول به

 :عطلـة األمـومة   .2

وتقرر هذه العطلة لألم العاملة خالل فترات ما قبل الوالدة و ما بعدها وقد 

المتعلق بالتأمینات االجتماعیة في المواد من  21/00نص علیها القانون رقم 

ویدفع األجر من طرف صندوق الضمان االجتماعي طوال مدة  12إلى  01

 :حیث نصت على 26/21األمر  من 001كما جاء في المادة  3.هذه العطلة

أمومة وفقا للتشریع  تستفید المرأة الموظفة خالل فترة الحمل و الوالدة من عطلة

 .المعمول به

و في نفس األمر جاء الحدیث عن حق عطلة األمومة في مضمون المادة 

ابتداء من تاریخ انتهاء عطلة األمومة  نظام الحقأن للموظفة المرضعة  004

التغیب ساعتین مدفوعتي األجر كل یوم خالل الستة األشهر  و لمدة سنة في

  .4األولى، وساعة واحدة كل یوم خالل الستة األشهر الموالیة

 :التغیبات الخاصة المدفوعة األجر. 3

وهذا النوع من اإلجازات یحصل علیها الموظف ویتقاضى خاللها راتبه 

بشرط اتباع إجراءات معینة أهمها أعالم السلطة الرئاسیة بتقدیم طلب مسبق 

                                                 
 .005، المادة  26/21االمر 1

 .024- 020، المواد  26/21االمر 2

 .  12- 01، المواد 21/00القانون رقم  3

 . 004- 001،  26/21االمر 4
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ساعة على األقل من تاریخ االنقطاع عن العمل إال  42یبرر هذا الغیاب قبل 

 22دارة في ظرف إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك ویجب أن تقدم التبریرات إلى اإل

من  50أیام في شكل أوارق إثباتیة تبرر الغیابات وفق ما نصت علیه المادة 

ویخصم من األجر أي تغیب غیر مبرر ویترتب عنه عندما . 28/85المرسوم 

ساعة توجیه تنبیه إلى المعني مع إشعار باالستالم لیلتحق  42تتجاوز مدته 

ساعة من تسلمه ) 48(بمنصبه  واذا لم یستجیب بعد انقضاء مدة ثمانیة وأربعین

 50المادة  تفتضیهرسالة التنبیه، أحیلت المسألة على لجنة الموظفین حسب ما 

 .28/851من المرسوم 

ة األجر وقد نص علیها وهناك حاالت أخرى للتغیبات الخاصة المدفوع

 : القانون فیما یلي

تأدیة مهمة تتعلق بتمثیل الموظفین أو اإلدارة أو تكوین نقابي في  -

 . حدود ما تسمح به اإلدارة المستخدمة

 . تكوینیة لتحسین المستوى المهنيریات متابعة دو  -

 . المشاركة في االمتحانات قصد الترقیة في السلك -

واحدة طوال مدة خدمته ألداء  عطلة الحج وتمنح للموظف مرة -

 . فریضة الحج

 . زواج الموظف أو والدة مولود له -

 . زواج أحد فروعه -

                                                 
 . 50- 50، المواد 28/85المرسوم  1
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وفاة أحد الزوجین أو أحد أصوله أو فروعه أو الحواشي المباشرة له  -

 . أو للزوجة

حیث نجد أن المشرع في .26/21من األمر  000و هذا ما جاء في المادة 

و لكن بتعدیل في الصیغ  28/85ن المرسوم لم یبتعد كثي ار ع 16/10األمر 

حیث حدد الحاالت التي یستفید فیها الموظف من رخص  011فقط، ففي المادة 

یمكن للموظف،شریطة تقدیم مبرر مسبق، االستفادة من " للتغیب نص على

كما حدد حاالت  1:"....رخص للتغیب دون فقدان الراتب في الحاالت التالیة

ستفادة من رخص للغیاب مدفوعة األجر في المواد من أخرى یمكن للموظف اال

 . من نفس األمر 200إلى  211

من األمر  205الموظف طبقا للمادة  یستفید: العطـل الخـاصة: ثالثا

من تراخیص استثنائیة بالتغیب تكون غیر مدفوعة الراتب، وتكون  16/10

تقدیر ما یعد  االستفادة منها للضرورة القصوى حیث لإلدارة المستخدمة سلطة

والتغیب في مبررات، الضرورة القصوى، على أساس ما یقدمه لها الموظف من 

أیام في السنة، دون ) 10(هذه الخالة محدد المدة، إذ یجب أن ال یتجاوز عشرة 

 2.تبیان فیما إذا كانت االستفادة من هذه المدة، تتم دفعة واحدة أو على دفعات

  

  

  

  

  

                                                 
 . 022، المادة 26/21االمر 1
 .008، المادة26/21األمر  2
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  )األدبیة(وق المعنویة نظام الحق: المبحث الثاني

 :وق السیـاسیةنظام الحق: المطلب األول

وق التي بإمكان الموظف اآلن أن یمارسها بحكم مركزه نظام الحقهي تلك 

نظام إن هذه نقابي وحق اإلضراب و حق المشاركة، ال نظام الحقالقانوني ك

الوطنیة وق التي أصبح یتمتع بها الموظف تكمن في أن أغلبیة القوانین الحق

أصبحت تنص على حمایتها بما فیها الدساتیر المقارنة، وكذا االتفاقیات الدولیة 

كما أن . التي أبرمت في إطار منظمة العمل الدولیة أو منظمة العمل العربیة

وق االقتصادیة واالجتماعیة نص في مادته نظام الحقالعهد الدولي الخاص ب

وق نظام الحقا العهد الدولي الخاص بوق وكذنظام الحقالثامنة على حمایة هذه 

وق، و قد تم نظام الحقعلى حمایة هذه  22المدنیة والسیاسیة نص في مادته 

  . هذا بفضل تضحیات العمال ونضاالتهم طوال مدة زمنیة طویلة

ناك دول تحرم ه:النقابي من التأثیرات السیاسیة نظام الحقحمایة   -

السیاسي وأخرى تبیح ذلك ففي بریطانیا  نظام الحقعلى النقابات ممارسة 

یبیح للنقابة ممارسة النشاط السیاسي بشرط  1913صدر قانون سنة 

اجراء تصویت بین أعضائها والحصول على األغلبیة لصالح المشاركة، إذ 

تجدر اإلشارة إلى ان بعض األحزاب في البلدان الغربیة لها التأثیر 

تبنى في برنامجها السیاسي مشاكل المباشر على نشاط النقابات ألنها ت

  .الطبقة الشغلیة، ویسمح للنقابات بممارسة النشاط السیاسي

أما  بعض الدول تمنع النقابات من ممارسة النشاط النقابي وتمنع     

أفرادها من المشاركة في المظاهرات إال ان هذا المنع لم یحترم من طرف 

ن الفرنسیة قامت في تاریخ النقابات  وعلى هذا األساس فإن محكمة السی

  .بحل االتحاد الفرنسي للعمل 13/01/1921
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والدول التي تمنع النقابات من ممارسة النشاط السیاسي تعلل ذلك بأن     

ویعرض السلم المدني ، تدخل النقابات في السیاسة یؤدي إلى نتائج خطیرة

ات تضطر للخطر، ومن ناحیة أخرى فإن الحیاد السیاسي صعب جدا ألن النقاب

إلى الدفاع أحیانا عن حقوقها باالنحیاز للدفاع عن حزب معین حتى تكسب وده 

  .وخاصة إذا كان هذا الحزب في السلطة

في المادة  02- 90أما بالنسبة للتشریع الجزائري فقد أشار القانون   

الخامسة أن التنظیمات النقابیة مستقلة في تسییرها وتتمایز في هدفها وتسمیتها 

ة جمعیة ذات طابع سیاسي، وال یمكن االرتباط هیكلیا أو عضویا بأیة عن أی

جمعیة ذات طابع سیاسي أو الحصول على اعانات أو هبات أو وصایا كیفما 

كان نوعها من هذه الجمعیات وال المشاركة في تموینها، تطبیقا لألحكام 

من هذا القانون، غیر أن أعضاء  30و 27المنصوص علیها في المادتین 

التنظیم النقابي یتمتعون بحریة االنضمام الفردي إلى الجمعیات ذات الطابع 

  .السیاسي

ینبغي أن ال یكو ن للنشاط النقابي : النقابة و النشاط التجاري -

و على هذا األساس فإن المحكمة اإلداریة العلیا في فرنسا . أهداف ربحیة

 . الكاسدةرفضت االقتطاع من األجور لتوزیعها على عمال المؤسسات 

-90ولقد تطرق المشرع الجزائري بشكل ضمني إلى هذه المسألة في القانون

یمكن أن یكو ن للتنظیمات "منه  25السالف الذكر حیث نصت المادة  02

النقابیة مداخیل ترتبط بنشاطاتها شریطة أن تستخدم هذه المداخیل لتحقیق 

 . األهداف التي یحددها القانون األساسي

مادة فإن المداخیل المالیة یجب أن تستغل لتحقیق األهداف و حسب هذه ال

التي یحددها القانون األساسي و ال یجوز أن تصرف هذه األموال بمفهوم 

إال أنني أر ى بأنه كان من األجدر على . المخالفة لتحقیق أغراض تجاریة
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المشرع الجزائر ي أن ینص صراحة في هذا القانون على منع النقابة من 

  . النشاطات ذات األغراض التجاریة ممارسة

یمنع المشرع الجزائري على  :االنتهازیةحمایة العمل النقابي من  -

النقابات قبول الهبات و الوصایا، إذا كانت بشروط ال تتفق و الهدف 

المسطر في القانون األساسي، كما یمنع على النقابات قبول الهبات 

والوصایا المقدمة من طرف تنظیمات نقابیة أو هیئات أجنبیة إال بعد 

نیة، وهذه األخیرة تقوم الموافقة الصریحة من طرف السلطة العمومیة المع

بالتحقیق في مصدر هذه الهبات والوصایا ومبلغها والغرض من تقدیمها 

واتفاق هذه األغراض مع الهدف المسطر في القانون األساسي للتنظیم 

و قد . النقابي، ودراسة الضغوط التي یمكن أن تنجر من وراء هذه العملیة

دول العدوة تحاول التقرب أحسن المشرع الجزائري فیما ذهب إلیه ألن ال

 . من النقابات الفاعلة من أجل تكلیبها ضد النظام الشرعي للبالد
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 في اإلضراب الحقوق النقـابیة و نظام الحق :المطلب الثاني

وق السیاسیة التي كفلها القانون نظام الحقسنتناول في هذا المطلب أهم 

 :ضوابط سنأتي على ذكرهاللموظف العمومي لیمارسها، لكن في حدود وتحت 

نظام وق النقابیة أصبحت كغیرها من نظام الحقأن :النقـابي نظام الحق

وق السیاسیة و المدنیة حق للموظف و العامل في مختلف التشریعات الحق

المقارنة و الدساتیر و ذلك بفضل تضحیات العمال و نضاالتهم طوال مدة 

النقابي و الحریة النقابیة  م الحقنظازمنیة معتبرة، و عملوا من أجل أن یصبح 

 . وق و الحریات العامة لكل مواطننظام الحقجزءا من 

وق النقابیة إلى جانب الدفاع عن مصالح نظام الحقویدخل ضمن دائرة 

العمال كذلك الوسائل والطرق التي تستعمل للمحافظة على هذه المصالح و 

ضراب الذي أصبح هو الدفاع عنها ال سیما حق التفاوض الجماعي و حق اإل

ونظرا لألهمیة البالغة . وق الدستوریة في العصر الراهننظام الحقاآلخر من 

للحق النقابي فإن المشرع الجزائر ي نص علیه في الدساتیر و القوانین 

  . المختلفة

 :النقـابـات: أوال

إن تأسیس النقابة یرتبط بشرط جوهري هو قیامها على قانون :تأسیسها . 1

قدمه إلى السلطة العمومیة عند تأسیسها، وهذا القانون یجب أن یشیر أساسي ت

 :إلى األحكام التالیة

 . هدف التنظیم النقابي و تسمیته و مقره - 1

 .طریقة تنظیمه و مجال اختصاصه اإلقلیمي - 2

 .فئات األشخاص و المهن و القطاعات المنطویة تحت لوائه - 3
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 تحدید حقوق األعضاء و واجباتهم وشروط االنخراط - 4

 .واالنسحاب و كذا طریقة اإلقصاء

الطریقة التي یتم فیها انتخاب هیئات القیادة اإلداریة و كیفیة  - 5

 .تحدیدها مدة العضویة فیها

القواعد المتعلقة بطریقة استدعاء األعضاء و طریقة المداوالت  - 6

 .و تسییرها

 .طر ق تسییر المیزانیة و مراقبتها - 7

یا و قواعد أیلولة قواعد و طر ق حل التنظیم النقابي إدار  - 8

 . 1الممتلكات في هذه الحالة

لعبت الحركة النقابیة دوار بالغا في تطویر القوانین و : دورها ومهامها. 2

بناء النظم االقتصادیة واالجتماعیة والتقدمیة، و تشیر بعض اإلحصائیات إلى 

و دور هذه . من مجموع السكان 20و 51أن الفئة العمالیة تشكل ما بین 

ات یختلف من نظام إلى نظام حسب النظام السیاسي السائد في كل النقاب

 .مجتمع

إن مهام و دور النقابة في النظام الجزائر ي یظهر لنا من خالل النقاط 

 :التالیة

إن الهدف األساسي من إنشاء النقابات في النظام الجزائري هو  - 1

 .الدفاع عن المصالح المادیة و المعنویة للعمال و المستخدمین

قوم النقابة بالدفاع عن حقوق المستخدمین و تمارس حق التفاوض ت - 2

لدى العدالة من أجل المطالبة بحق التعویض عن األضرار المادیة و 

                                                 
 المعدل النقابي، الحق ممارسة بكیفیات المتعلق 14/1990/7في المؤرخ 09/14رقم القانون 1

 20- 12المواد .والمتمم
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المعنویة التي تصیب المستخدمین سواء كانت هذه األضرار فردیة أو 

 .جماعیة

تقوم النقابات بإبرام االتفاقیات و العقود لصالح العمال و  - 3

كما أن أهمیة النقابة تبرز بشكل واضح حیث أن الدولة المستخدمین، 

تستشیر اتحادات العمال والمستخدمین األكثر تمثیال على الصعید 

 : الوطني عندما یتعلق األمر بالمسائل التالیة

 .إعداد المخططات الوطنیة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة -

 . یم العملمساهمة هذه االتحادات في مجال تقویم التشریع و تنظ -

 . تشارك هذه االتحادات في المفاوضات -

 . لها تمثیل في إدارة هیئات الضمان االجتماعي -

لها التمثیل في المجالس المتساویة األعضاء في الوظیف العمومي  -

 .1واللجنة الوطنیة للتحكیم

 :األساس الدستوري و القانوني للحق النقابي: ثانیا

كما هو معلوم فإن المشاكل التي یعاني منها الموظفون كثیرة نتیجة صعوبة 

األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة، فیكون طریق العمل النقابي عندما یحسن 

استعماله وسیلة مناسبة تمكن الموظفین من المطالبة بحقوقهم عن طریق 

فیتولون إبالغ ، المهنیة واالتحاداتممثلیهم في لجنة الموظفین وفي النقابات 

انشغاالتهم ومطالبهم عن طریق ممثلیهم في لجنة الموظفین إلى الجهة 

وبإعطاء الموظف حق إبداء الرأي في مقترحاته لتنظیم أموره وما . المستخدمة

                                                 
النقابي ،المادة  الحق ممارسة بكیفیات المتعلق 14/1990/7في المؤرخ 09/14رقم القانون 1

15. 
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یصدر بشأنه من قرارات وما یتعلق بعمله و مركزه یشعر أنه موضع اهتمام وأن 

ن صائبة فیهتم أكثر بعمله ویتولد لدیه مقترحاته تؤخذ بعین االعتبار عندما تكو 

  . الشعور بالمسؤولیة تجاه إدارته و زمالئه

 نظام الحقعلى هذا  1989نص دستور: 1191دستور : حسب الدستور.1

، في 1النقابي معترف به لجمیع العمال نظام الحق: منه على أن 53في المادة 

النقابي معترف به  نظام الحق:حیث نصت 56علیه في المادة  تنصحین 

 . 2لجمیع المواطنین

أما بالنسبة للتشریعات الجزائریة المختلفة فإنها : حسب التشریع الجزائري   .2

 :ومن هذه التشریعات نظام الحقأشارت هي بدورها إلى هذا 

یمارس : منه إلى أنه 21نص في المادة  : 66/133األمر -

النقابي ضمن الشروط المنصوص علیها في  نظام الحقالموظفون 

 .3النصوص الساریة المفعول

في المادة  نظام الحقنص على هذا : 85/59المرسوم التشریعي  -

النقابي حسب الشروط  نظام الحقیمارس العمال :منه حیث نصت18

 .4المقررة في التشریع المعمول به

ف یعتر : 22في المادة نظام الحقنص على هذا : 78/05قانون  -

في إطار  نظام الحقالنقابي لجمیع العمال ویمارس هذا  نظام الحقب

من ذات القانون فإنها نصت على حمایة  25أما المادة ، 5القانون 

                                                 
 . 81، مادة 1191دستور  1

 . 86، مادة 1116دستور  2

 . 00، المادة66/011األمر  3

 .02المادة . 85/59المرسوم التشریعي 4

 . 22المادة  78/05القانون 5
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تضمن الدولة الحمایة و :النقابي حیث نصت بقولها نظام الحقممارسة 

النقابي ولهذا ال یمكن أن  نظام الحقالتسهیالت الالزمة لممارسة 

یتعرض أي ممثل انتخبه العمال إلى التسریح أو النقل أو أي عقوبة 

تأدیبیة مهما كانت طبیعتها من قبل المؤسسة المستخدمة بسبب نشاطه 

 .1النقابي

النقابي في إطار  نظام الحقیمارس الموظف : 60/60األمر  -

ظمات النقابیة على فال یؤثر انتماءه إلى المن. التشریع المعمول به

، فالمنظمات النقابیة تتولى 43حیاته المهنیة تطبیقا ألحكام المادة 

معالجة مشاكل وانشغاالت الموظفین من خالل عرضها على الهیئة 

 .2المستخدمة و الفواض بشأنها

إن ظاهرة اإلضراب قدیمة حیث أنها ظهرت ما : راباإلضفي  نظام الحق

ظهرت فكرة اإلضراب في مصانع القرمید سنة  قبل التاریخ ففي مصر القدیمة

م كما ظهرت فكرة .ق 1283م كما ظهرت عند عمال البناء عام .ق 1490

و عند صدور قانون العقوبات . 1539اإلضراب في مطابع لیون بفرنسا

على معاقبة كل من یقوم  415و 414نص في المادتین  1811الفرنسي لعام 

على وقف العمل قاصدا الضغط على رب  أو یؤید بالعنف أو القوة أو یحرض

 . العمل لزیادة األجور

ونظرا لخطورة ظاهرة اإلضراب فإن مجلس الدولة الفرنسي ظل لسنوات 

طویلة یعتبر إلضراب غیر مشروع و یبیح فصل الموظف من منصبه و لو لم 

یوجد نص یقضي بخالف ذلك، و ظل اإلضراب محرما في القطاع العام لفترة 

 . تراجعت عن هذا التحریمطویلة، ثم 

                                                 
 . 08، المادة 78/05القانو ن1
 .21، المادة 16/10األمر 2
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في بالدنا على قدر خطره، فهو یعتبر القوة  نظام الحقفعلى قدر أهمیة هذا 

وق الموظفین لذلك نظام الحقالضاربة والفعالة للضغط على اإلدارة والمطالبة ب

  .نجد بعض القوانین كانت تمنعه واألخرى تحد منه وتقننه

 :األساس القانوني لحق اإلضراب: أوال

 :اإلضراب في الدستور -1

في  نظام الحقاعترف بممارسة هذا : 1989دستور -

القطاع العام وقطاع الوظیف العمومي والقطاع الخاص حیث 

في اإلضراب معترف به  نظام الحق:" منه 54نصت المادة 

نظام ویمارس في إطار القانون، و یمكن أن یمنع ممارسة هذا 

دین الدفاع و أو أن یجعل حدودا لممارسته في میا الحق

1األمن، أو األعمال ذات المنفعة الحیویة للمجتمع
".  

نجد أن هذا الدستور قد تطر ق إلى : 1996دستور -

وسلك نفس المنهج الذي  57في نص المادة نظام الحقهذا 

 2.المذكورة أعاله 54في المادة  1989اتبعه دستور 

أما التشریع الجزائر ي فإنه لم یتكلم كثیرا : اإلضراب في التشریع الجزائري  - 2

 :  كما سنبینه في نظام الحقعلى هذا 

الخاص بالوظیف العمومي لم  66/500إن األمر 133/66في األمر-

  . 3نظام الحقیتطرق إلى هذا 

 نظام الحقفإنه لم یتطرق إلى هذا : 85/59في المرسوم التشریعي رقم -

منه  یمارس  53:بشكل واضح رغم حداثة هذا المرسوم فإنه نص في المادة

                                                 
 . 84، مادة 0525دستور 1
 . 82، مادة 0556دستور  2

 .66/011األمر  3
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النقابي حسب الشروط المقررة في التشریع والتنظیم المعمول  نظام الحقالعمال 

 .1بهما

نظام نص المشرع في هذا األمر على أن للموظف : 60/60في األمر -

منه  06المادة في ممارسة اإلضراب وذلك حسب التشریع و التنظیم في  الحق

 . 2یمارس الموظف حق اإلضراب في إطار التشریع والتنظیم المعمول به: "على

من القانون رقم  22من المادة  2تلغى الفقرة : التي جاءت 222والمادة 

والمتعلق بالوقایـة من النزاعات  0111فبرایر سنة  6المؤرخ في  12- 11

  .3الجماعیـة في العمل وتسویـتها وممارسة حق اإلضراب

 :حدود ممارسة حق اإلضراب: ثانیا

إن حق ممارسة اإلضراب مقرونا :ضمان القدر األدنى من الخدمة  - 1

بضرورة الحد األدنى من الخدمة في القطاعات الحیویة التي یمكن أن 

أو أن توقفها یؤدي إلى المساس باألنظمة تعرض المرفق العام للخطر 

االقتصادیة الحیویة أو تموین المواطنین أو المحافظة على األمالك 

والمنشئات الموجودة، وحدد القانون ضمان الحد األدنى من الخدمة في 

 :المجاالت التالیة

المصالح االستشفائیة المناوئة و مصالح االستعجاالت و توزیع  - 

 .األدویة

لتي لها ارتباط بسیر المواصالت السلكیة و الالسلكیة و المصالح ا - 

 . اإلذاعة و التلفزة

                                                 
 .  02، المادة 28/85المرسوم التشریعي 1
 . 06، المادة 16/10األمر 2

 .222نفس المرجع، المادة 3
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المصالح التي لها ارتباط بالكهرباء و الغاز و الموارد المتعلقة  - 

 . بالبترول

 . مصالح رفع القمامة و المصالح الطبیة - 

المصالح المرتبطة بإنتاج الطاقة و تزوید شبكة المواصالت السلكیة  - 

 . یانة الشبكة الوطنیة لإلشارةوالالسلكیة وص

المصالح المرتبطة بإنتاج المحروقات و نقلها عبر قنوات الشحن و  - 

 . النقل البحري

المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات و نقلها عبر قنوات الشحن و  - 

 . النقل البحري

 . مصالح نقل المحروقات بین السواحل الوطنیة - 

أو السریعة التلف أو لها ارتباط  المصالح المكلفة بنقل المواد الخطیرة - 

 . بحاجات الدفاع الوطني

 . المصالح المرتبطة بأمن وسائل األمن - 

 . المصالح المرتبطة بعملیة إنقاذ السفن- - 

 . مصالح الدفن و المقابر - 

 . المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي - 

 . مصالح كتابة ضبط المحاكم و المجالس - 

 . المصالح المرتبطة بامتحانات التعلیم الثانوي - 

 1.المصالح الدبلوماسیة - 

                                                 
 .  90/02:القانون1
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وفي حالة االمتناع من طرف المضربین تقدیم هذه الخدمات المطلوبة فإنهم 

  . یعتبرون ارتكبوا خطأ مهني جسیم

السالف الذكر فإن اإلدارة یجوز لها أن  90/02حسب قانون: التسخیـر  - 2

الذین یشتغلون في الهیئات اإلداریة  تأمر بتسخیر العمال المضربین

العمومیة أو في مناصب عمل ضروریة ألمن األشخاص والمالك و 

المنشئات و ذلك من أجل استمرار المصالح العمومیة األساسیة في 

توفیر الحاجات الحیویة للبالد أو الذین یمارسون أنشطة الزمة لتموین 

 .السكان

وٕاذا رفض المستخدمون القیام بالتسخیر المطلوب من طرف اإلدارة فإنهم  

1یعتبرون قد ارتكبوا خطأ مهنیا جسیما
.  

إن القانون حدد المبادئ و األنشطة األساسیة :موانع اللجوء إلى اإلضراب - 1

التي یعرض توقفها حیاة أو أمن أو صحة المواطنین للخطر أو تعرض 

ذه األسباب یمنع اللجوء إلى اإلضراب وله. االقتصاد الوطني للخطر

 :على

 . القضاة - 

الموظفون المعینون بمرسوم أو الموظفون الذین یمارسون مناصب  - 

 . عمل بالخارج

 . أعوان مصالح األمن - 

 . األعوان العاملین بمصالح الحمایة المدنیة - 

 . أعوان مصالح اإلشارة - 

 . األعوان العاملین بالجمارك - 

                                                 
 . 90/02:القانون 1



 

107 
 

 . أعوان مصالح السجون - 

قانونا یتعلق بتنظیم  1979وعلى سبیل المقارنة فإن لكسومبرغ أصدرت عام 

اإلضراب في مصالح الدولة و منعت من ممارسة حق اإلضراب بعض 

القطاعات الحیویة و هي تقریبا نفس القطاعات التي أشار إلیها المشرع 

 .1الجزائري

ویة التي ال والمالحظ على المشرع الجزائر ي بأنه أشار إلى القطاعات الحی

یجوز اإلضراب فیها، غیر أنه لم یتطرق إلى مرفق الدفاع الوطني و كان من 

المفروض أن یكو ن على أرس القطاعات التي تمنع من ممارسة اإلضراب و 

كذلك مرفق التعلیم نظرا لألهمیة اإلستراتیجیة والقومیة لهذا القطاع كما فعلت 

حیث منعت اإلضراب في  1979لكسمبورغ في قانون اإلضراب الصادر عام 

 . قطاع التعلیم

مما سبق یتضح أن اإلضراب له بعض ممیزات : ممیزات اإلضراب: ثالثا

 :وهي

 .اإلضراب عمل جماعي -

 . اإلضراب حركة منظمة -

 . اإلضراب هو توقف منظم عن النشاط -

هدف اإلضراب هو التأثیر على صاحب العمل لالستجابة  -

 . لمطالب العمال

بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه أصدر : ف في اإلضرابحمایة حق الموظ

المتعلق بالوقایة من النزاعات  06/02/1990المؤرخ في   90/02القانون 

                                                 
 . الدولة مصالح في بتنظیم اإلضراب یتعلق0191قانون  1
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الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق اإلضراب، وقد حدد هذا القانون 

 . كیفیات ممارسة حق اإلضراب و ضماناته

السالف الذكر شروط ممارسة حدد القانون : شروط ممارسة اإلضراب: أوال

 : اإلضراب، وسوف أتطرق إلى هذه الشروط بإیجاز فیما یلي

یجب الموافقة على اإلضراب من طرف المستخدمین عن طریق  -

االقتراع السر ي وتكو ن الموافقة باألغلبیة في جمعیة عامة تضم 

 .1نصف العمال

ولممارسة حق اإلضراب یجب على المضربین اإلشعار المسبق  -

وتحدد مدة اإلضراب عن طریق التفاوض، و یتم إعالم مفتشیة العمل 

بذلك و ال یمكن أن تقل مدة اإلشعار عن ثمانیة أیام، و یلتزم 

المضربون من تاریخ اإلشعار باإلضراب باتخاذ كافة التدابیر الالزمة 

 . نشآت و األمالك و ضمان أمنهالضمان المحافظة على الم

یحمي القانون حق ممارسة اإلضراب الذي : ضمانات حق اإلضراب: ثانیا

یمارس في إطار قانوني، فاإلضراب ال یقطع عالقة العمل كما أن ممارسة حق 

اإلضراب یمنع تعیین مستخدمین جدد، كما یمنع استخالف العمال المضربین 

به السلطات اإلداریة إذا رفض العمال تنفیذ  ما عدا حاالت التسخیر الذي تأمر

االلتزامات الناجمة عن ضمان القدر األدنى من الخدمات المنصوص علیها في 

السالف  06/02/1990المؤرخ في  11/12من القانون  21و 39المادتین 

مشاركتهم في كما ال یجوز تسلیط أیة عقوبة على المستخدمین بسبب . الذكر

  2.ب مشروعضراإ

                                                 
 العمل في الجماعیة النزاعات من بالوقایة المتعلق 06/02/1990في المؤرخ90/02:لقانون 1

 .اإلضرابوممارسة حق  وتسویتها
 . 42و  15نفس المرجع، المواد 2
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یمارس المستخدم حق اإلضراب في إطار القانون : عرقلة حریة العمل: ثالثا

و من ناحیة أخر ى فإن القانون یمنع عرقلة حریة العمل، ویعد عرقلة العمل 

كل فعل یؤدي إلى منع العامل من االلتحاق بعمله، كما أن القانون یمنع 

المستخدم من احتالل المحالت المهنیة للمستخدم عندما یستهدف هذا اإلخالل 

ل وفي هذه الحالة یجوز إصدار أمر قضائي بإخالء المحالت وفي عرقلة العم

حالة رفض المستخدمین المضربین تنفیذ األمر القضائي فإنهم یعتبرون ارتكبوا 

  . خطأ مهنیا جسیما

 :االستقالةوق الذاتیة وحق نظام الحق: المطلب الثالث

ند في الحمایة الذاتیة للموظف ع نظام الحقنص المشرع الجزائري على 

ممارسة مهامه مما قد یتعرض له من تهدید أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء 

كما اعتبر االستقالة . من أي طبیعة كانت أثناء ممارسة وظیفته أو بمناسبتها

  . حق معترف به للموظف یمارس في إطار القانون

 :حقوق الحمایة الذاتیـة

للموظف كرسها الدستور  إن حق الحمایة الذاتیة: حق الحمایة الذاتیة   .1

منه علىلكل المواطنین  52حیث نصت المادة  9989-63- 30الصادر بتاریخ 

في الحمایة و  نظام الحقفي العمل ویضمن القانون أثناء العمل  نظام الحق

كما أن المؤسس الدستوري سلك نفس المسلك في نص المادة ، األمن و النظافة

في  نظام الحقو ذلك بنصه على نفس  9990- 99- 38من دستور  55

  . حمایة الموظفین أثناء تأدیة مهامهم

  :في الحمایة الذاتیة في تشریع الوظیفة العامة  نظام الحق. 2

المؤرخ في  66/133إن األمر رقم : 133/66في األمر  - أ

المتعلق بالقانون األساسي العام للوظیف العمومي قد أشار إلى  02/06/1966

منه، حیث  18الحمایة الذاتیة للموظف العمومي أثناء ممارسة مهامه في المادة 
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تكلف اإلدارة بحمایة الموظفین من جمیع التهدیدات واإلهانات "نصت على 

و إصالح  والشتم و القذف و التهجم الذي یتعرضون له أثناء ممارسة مهامهم

 . ضرر الذي ینتج عن ذلك عند اللزومال

وق لكي نظام الحقففي هذه الحالة تحل اإلدارة محل المعتدي علیه في 

تتمكن من إرجاع المبالغ المدفوعة للموظف من مرتكبي فعل التهدید أو التهجم، 

و لها زیادة على ذلك ولنفس الغرض إقامة الدعوى المباشرة التي تمارسها حسب 

ویقع المدني أمام القضاء الجزائري،  نظام الحقة عن طریق المطالبة بالحاج

  . على الموظف عبء إبالغ اإلدارة باالعتداء الذي تعرض له أثناء تأدیة مهامه

منه إلى  19أشار هذا المرسوم في المادة : 85/59في المرسوم  - أ

 الحمایة الذاتیة للموظف العمومي، وحسب هذه المادة فإن اإلدارة ملزمة

بحمایة الموظف العمومي من كل تهدید أو إهانة أو شتم أو قذف أو 

 . أي اعتداء آخر مهما كان نوعه

كما ألزم المشرع اإلدارة بالتعویض عن هذا الضرر، و تحل اإلدارة محل 

الموظف للمطالبة بحقوقه و لها أن ترفع دعو ى أمام القضاء لصالح الموظف 

ات المرسوم فإنها أضافت شیئا جدیدا من ذ 20أما المادة ، المعتدى علیه

تدعیما للحمایة الذاتیة للموظف و مقتضى هذه المادة أن الموظف الذي 

یتعرض لمتابعة قضائیة من طرف الغیر بسبب ارتكابه خطأ وجب على اإلدارة 

التي ینتمي إلیها أن تحمیه من العقوبات المدنیة التي تسلط علیه ما لم ینسب 

 . شخصيإلى هذا الموظف خطأ 

أشارت المادة : 69- 16حق الحمایة الذاتیة حسب قانون البلدیة   - ب

إلى الحمایة الذاتیة للموظفین العمومیین على المستوى المحلي  900

یتعین على البلدیة أن تحمي موظفیها : حیث نصت هذه المادة
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ومنتخبیها من جمیع أنواع التهدیدات والشتائم والقذف والتعدي التي 

  . یمكن أن یتعرضوا لها بمناسبة ممارستهم لوظائفهم

أشارت المادة :  61-16حق الحمایة الذاتیة حسب قانون الوالیة   - ت

منه إلى  الحمایة الذاتیة لموظفي الهیئات المحلیة حیث نصت  991

ة حمایة أعضاء المجلس الوالئي وموظفیها یجب على الوالی":هذه المادة 

ضد كل التهدیدات أو اإلهانة أو االعتداءات أو التهجمات مهما كانت 

  . طبیعتها خالل ممارستهم لمهامهم

إن قانون العقوبات : حق الحمایة الذاتیة حسب قانون العقوبات  - ث

الجزائري الصادر بموجب أشار إلى الحمایة الذاتیة للموظفین العمومیین 

والقضاة ورجال القوة العمومیة من االعتداءات واإلهانات التي یمكن أن 

 1ف  144یتعرض لها هؤالء أثناء تأدیة مهامهم أو بمناسبتها، فالمادة 

یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة ما بین "نصت بقولها 

دج كل من أهان قاضیا أو موظفا أو قائدا أو  5000دج إلى  500

القوة العمومیة بالقول أو اإلشارة أو التهدید أو بإرسال أو أحد رجال 

تسلیم أي شيء إلیهم أو بالكتابة أو الرسم غیر العلنیین أثناء تأدیة 

وظائفهم أو بمناسبة تأدیتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم 

 . أو باالحترام الواجب لسلطتهم

یعاقب بالحبس : نصت علىمن ذات القانون فإنها  1ف  148أما المادة 

من سنتین إلى خمس سنوات كل من یتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة 

مال وظائفهم أو أو الموظفین أو القواد أو رجال القوة العمومیة في مباشرة أع

  .بمناسبة مباشرتها

حسب هذا القانون المتعلق بعالقات العمل : 21- 16في القانون   -  ج

 06یة الذاتیة مضمون وقد نصت علیه المادة فإن حق العامل في الحما
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یحق للعمال أیضا، في إطار عالقة العمل ما :حیث نصت بقولها 

  . التشغیل و  احترام السالمة البدنیة و المعنویة للعمال و كرامتهم:  یأتي

لقد ضمن المشرع حمایة مختلف حقوق الموظف : 63-66األمر   -  ح

للعمل و سالمته البدنیة وحتى وتوفیر الظروف المناسبة والمالئمة 

في  نظام الحقللموظف : 09المعنویة منها وهذا ما جاء به في المادة

ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسالمة 

  .1البدنیة والمعنویة

 نظام الحقإن االستقالة حق من حقوق الموظف، ولكن هذا : حـق االستقالة

فإنه یعرض المرافق العامة للتوقف والتعطل، خاصة  إذا كان مجردا من كل قید

ونظرا لخطورة هذا النوع من االستقالة فإن . إذا أخذت االستقالة صورة جماعیة

المشرع الجزائري منعه بنص صریح في قانون العقوبات حمایة لسیر المرافق 

ق العامة بانتظام، وكذا حمایة لحقوق المواطنین في االنتفاع من خدمات المراف

 . العامة

هي حق معترف به للموظف : حق االستقالة في قانون الوظیف العمومي

، وعملیة إداریة إذ تتم بناء على إعالن الموظف عن رغبته في ترك عملیة نهائیا

وٕارادة الموظف هي سبب االستقالة، و لهذا یجب أن تكون هذه اإلرادة صحیحة، 

هي الغلط، التدلیس، اإلكراه، فإذا شابها عیب من عیوب اإلرادة المعروفة و 

االستغالل فإن طلب االستقالة یكون غیر سلیم، و إذا قبلته اإلدارة و أنهت 

 459وقد حددت المواد من ، الخدمة، فإن قرارها یعد غیر صحیح و غیر سلیم

 : من قانون الوظیف العمومي شروط االستقالة كما یلي 446إلى 

االستقالة تكون كتابیة باإلرادة المنفردة للموظف وتكو ن هذه اإلرادة  - 1

 . خالیة من العیوب

                                                 
 . 12المواد  26/21األمر  1
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أن یرسل الموظف طلبه إلى السلطة المختصة التي تمارس حق  - 2

 .التعیین

أن یبقى الموظف في وظیفته إلى حین صدور القرار من طرف  - 3

 .السلطة المختصة

قبلتها السلطة و على اإلدارة إن االستقالة ال یكو ن لها مفعول إال إذا  - 4

 .اتخاذ القرار

 .خالل شهرین من تاریخ إیداع الطلب - 5

 .إن قبول اإلدارة لطلب االستقالة یجعلها ال رجوع فیها - 6

یمكن للسلطة المختصة تأجیل الموافقة على االستقالة شهرین  - 7

 . إضافیین و ذلك لضرورات المصلحة

  .بعد انقضاء هذا األجل تصبح االستقالة فعلیة - 8

إن اعتراف المش رع للموظف بحق االستقالة فیه : حمـایة حق االستقالة

 نظام الحقتخویل لهذا الموظف القدرة و السلطة اإلرادیة في استعمال ذلك 

كما أنه اعتراف ضمني . نظام الحقبالشروط و القیود التي تتم بها ممارسة ذلك 

طة الوظیفیة بینه و بوجود مصلحة تتمثل في إرادة الموظف العمومي فك الراب

بین جهة اإلدارة، إذ لیس من المعقول أو المقبول إجباره على عمل معین ال 

یرضاه وذلك من منطق حقه الدستوري في اختیار نوعیة العمل الذي یرغب 

 . القیام به

و مصلحة الموظف هنا تعتبر فردیة، و هو وضع یتحقق في االستقالة، 

لحمایة القانونیة في حالة االستقالة قد تكون في كما أن ا ،ألنها تتم بصورة فردیة

شكل دعوى قضائیة یرفعها الموظف ضد جهة اإلدارة في حالة رفض طلب 

 . االستقالة
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و قد ذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبار االستقالة حق للموظف العمومي، 

فلیس من العدل في شيء إجباره على االستمرار في عمل ال رغبة له فیه كما 

وال من المنطق إجبار الشخص على البقاء في خدمة . زمن السخرة كان في

 . مرفق ما إلى األبد

وفي التشریع الجزائري تعتبر االستقالة أحد سبل فك الرابطة الوظیفیة و ذلك 

 . من قانون الوظیفة 391بنص القانون الصریح في المادة 

ها منح مهلة لیس مطلقا ألنه مقید بعدة قیود، أهم نظام الحقغیر أن هذا 

الستقبال االستقالة والنظر فیها، و من ثم دراسة إمكانیة تعویض الموظف 

كما أن هذا . المستقیل، و عدم تعریض المصالح للضیاع من جراء تركه للعمل

  .مقید بشكلیات و مواعید محددة قانونا نظام الحق
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  وق االجتماعیةنظام الحق :المبحث الثالث

  :في الخدمات االجتماعیة نظام الحقالمطلب األول 

 1982ماي  15المؤرخ في  82- 179من المرسوم رقم  2تعرف المادة 

تعتبر الخدمات : المتضمن الخدمات االجتماعیة وكیفیة تمویلها كما یلي

االجتماعیة في مفهوم هذا المرسوم، جمیع األعمال واإلنجازات التي ترمي إلى 

ل مادیا ومعنویا ألجر العمل في شكل المساهمة في تحسین معیشة العما

خدمات، في مجال الصحة والسكن والثقافة والتسلیة وبصفة عامة، حیث جمیع 

التدابیر ذات الطابع االجتماعي التي تستهدف تسهیل الحیاة الیومیة للعامل و 

عندما شرعت في  1966وقد اهتمت الحكومة بهذه الوضعیة في سنة ..: أسرته

  . ة العمومیة وأعادت النظر في مبادئها وأسالیب تنظیمها إصالح جذري للوظیف

المتعلق بالقانون  1966جوان  02المؤرخ في  66- 133إن األمر 

  . األساسي للوظیفة العمومیة ولید جهود اعتمد في تحدید محاورها على تجربتین 

 .تجربة الماضي االستعماري الذي برزت عیوبه غداة االستقالل - 

تقالیة التي سرعان ما انتهت إلیها تحت ضغط تجربة الفترة االن - 

  . عوامل عدیدة 

وكان على هذا القانون أن یجعل أوال حدا للنظام الذي تأسس انطالقا من 

وأن یعترف لألعوان الذین وظفوا تحت ظل هذین  1962جویلیة  19مراسیم 

النصین بالضمانات المهنیة التي لم یكونوا یتمتعون بها من قبل وكان عددهم 

  .عون  مائة ألف 1969یفوق حسب إحصائیات 

إن المجاالت التي یتم التكفل بها تطبیقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما في 

 82=179من المرسوم رقم  3ما یخص الخدمات االجتماعیة مذكورة في المادة 

، بمعنى المجاالت المذكورة في  96-74من المرسوم التنفیذي رقم  3و المادة 
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لقدیم هي نفسها المذكورة في المرسوم التنفیذي الجدید غیر أن هناك المرسوم ا

  :إضافة جدیدة في هذا األخیر وهي 

تمویل األعمال الرامیة إلى ترقیة السكن االجتماعي لصالح العمال  - 1

ذكره في المطلب الثاني بأن الحمایة االجتماعیة لم  األجراء و هذا ما سبق

أصبح و اآلن حقا تشترك في ممارسته و لو تعد حكرا على الموظفین بل 

  .بصفة متفاوتة كل الفئات المهنیة 

تساهم كذلك الخدمات االجتماعیة التابعة للهیئة المستخدمة في  - 2

  .تمویل نظام التقاعد المسبق  إطار التشریع المعمول به في

لقد اكتسب نظام الخدمات االجتماعیة صفة تشریعیة بجعل الموظف في 

 قوانین بالدولة عالقاته تنظم حیث وتنظیمي، صف بطابع تشریعيوضعیة تن

 الملزمة، التشریعیة لقواتها نتیجة لها، اإلداریة السلطات مخالفة الیجوز وأنظمة

 منحوا االختصاصات عمومیین موظفین السلطات هذه ممارسي وباعتبار

. تجاوزها المخولة لهم في نطاق ما تتضمنه أنظمة الوظیفة العامة وال یجوز لهم

كما هتم المشروع بكیفیة تموین صندوق الخدمات االجتماعیة للهیئة المستخدمة، 

وتجدید كیفیات تسییر الخدمات االجتماعیة داخل هذه الهیئات من طرف العمال 

التابعین لها بواسطة ممثلیهم وفي إطار الهیئات و الهیاكل المنشأة لهذه 

ذلك الكل من : خدمات االجتماعیةمن خالل ما تقدم یمكن تعریف ال. الغرض

الجهود والخدمات والبرامج المنظمة الحكومیة واألهلیة التي تساعد هؤالء الذین 

عجزوا عن إشباع حاجاتهم الضروریة للنمو والتفاعل اإلیجابي مع مجتمعهم في 

نطاق النظم االجتماعیة القائمة التحقیق أقصى تكیف ممكن مع البیئة 

  . االجتماعیة 

  

  



 

117 
 

  :في الضمان االجتماعي  نظام الحقالمطلب الثاني 

ظهر مصطلح الضمان االجتماعي ألول مرة في التشریع األمریكي الصادر 

والذي كان یقر إعانة لمن یواجه البطالة أو الشیخوخة  17-08- 1935بتاریخ 

، ولم یبدأ هذا النظام في 1929خاصتنا في أعقاب األزمة االقتصادیة لعام 

 في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة وهي المرحلة التي تم خاللها سن االنتشار إال

أما فرنسا فكانت أكثر دول األوربیة تأثرا . أولى التشریعات المتعلقة بالتأمینات

بتشریعات األلمانیة في مجال الضمانة االجتماعیة ، ولم یكن من سهل في ظل 

و الضمان االجتماعي ، سیادة المذهب الفردي أن یولد نظام حقیقي لتأمین أ

ولقد ترتب على هزیمة ألمانیة في الحرب العالمیة األولى و استعادة فرنسا 

المقاطعتین األلزاس واللورین حیث وجدت الحكومة الفرنسیة نفسها أمام موقف 

یضطرها لتدخل العاجل فقد كان سكان المقاطعتین العائدتین یتمتعون بالضمان 

ماني ولم یكن من ممكن تجرید هؤالء العمال من االجتماعي في ظل الحكم األل

 المطبقة التشریعات مزایا قرره لهم المستعمر، فكان إلزاما على الحكومة توحد

 هذا عیوب أن على 1928أفریل  25قانون  صدور إلى ذلك أدى وقد فرنسا في

ثم  1930أفریل  30جعلت من الزم تعدیله بقانون أخر صدر في القانون 

الت التشریعیة في مجال الضمان االجتماعي بهدف زیادة الحمایة توالت التعدی

في هذا المجال أفضل الذي كفلها هذا القانون وهذا ما جعل من تشریع الفرنسی

أما في الجزائر فقد كان نظام الضمان . من النظم الموجودة في الدول األخرى

ت العاملة االجتماعي یتمیز بتعایش نظامین ، النظام العام أي بحسب الفئا

ومجموعة من األنظمة الخاصة التي تستند على المهنة، إلى أن جاء التوحید 

والذي یهدف إلى تعمیم الضمان للجمیع دون نظر إلى النشاط أو  1983سنة 

الفرد فیشمل العمال الموظفین باإلضافة إلى سماح لنقابات والجمعیات الممثل 

مان ، وإلعطائها أكثر فعالیة فقد لهذه الفئات من المشاركة في تسیر هیئات الض

تم إنشاء ثالث صنادیق للضمان تشمل فئات وذلك بموجب المرسوم التنفیذي 
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قانون الضمان االجتماعي من النظام العام أي أنه ال یجوز . 92- 07رقم 

وق الذي یكفله القانون، كما أن االشتراك في نظام نظام الحقللعامل النزول عن 

 .اجباري سواء للعامل أو لصاحب العمل الضمان االجتماعي 

في مادته الثانیة وعلى سبیل الحصر األخطار  83- 11لقد حدد القانون 

تغطي التأمینات : التي تعطیها تأمینات االجتماعیة والتي جاء فیها على أنه

  .المرض، الوالدة، العجز، الوفاة: االجتماعیة المخاطر التالیة

فهي تشمل التأمین على المرض التأمین على المرض  فیما یخص  - أ

المرض المهني، كما تشمل أدائیات التأمین  العادي والتأمین على

  .على المرض، أدائیات عینیة و أدائیات نقدیة

إن قانون التأمینات االجتماعیة مكن المرأة الحامل التي تضطر   - ب

لتوقف عن عملها من االستفادة من األداة العینیة والنقدیة الناتجة 

المتعلق  90-11ضع الحمل ، كما نصحت علیه المادة على الو 

تستفید :بالعالقات العمل المعدل والمتمم التي جاء فیها على أنه

العامالت خالل فترات ما قبل الوالدة وما بعدها من عطلة األمومة 

 حسب طبقا للتشریع المعمول به، ویمكن االستفادة من تسهیالت

 لها كما المستخدمة، للمؤسسة الداخلي التنظیم في المحددة الشروط

من األجر الیومي، أما بالنسبة  100تعویضیة تساوي  في نظام الحق

لموقف المشرع الجزائري و موقف المشرع الفرنسي فیما یخص مدة 

تحدید عطلة األمومة فإن هذا األخیر نجده أضاف أسبوعین كاملین 

  .للمرأة التي تضع حملها 

ط االستفادة من العجز في القانون ولقد بین المشرع الجزائري شرو   - ت

ال یقبل طلب  التأمینات االجتماعیة المعدل والمتممب المتعلق 11-83
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معاش العجز إال إذا كان المؤمن له اجتماعیا لم یبلغ بعد سن اإلحالة 

  .83-11من القانون رقم  36على التقاعد،المادة 

یجب على ، كما أن تكون نسبة العجز عن العمل قد انخفضت إلى النص

المؤمن له اجتماعیا أن یخضع للفحوص الطبیة التي تطلبها هیئة الضمان 

أن یكون المؤمن قد استفاد من تعویضي الیومیة لتأمین على ، االجتماعي

 400یوما أو  60أن یكون المؤمن اجتماعیا قد عمل إما ستین ، و المرض 

العادیة التي  الناتج عن العطلة المرضیة العجز معاشهساعة لالستفادة من 

أن یكون المؤمن له اجتماعیا إما عمل مائة و ثمانون یوما ، و یوما 300بلغت 

العجز الناتج عن العطلة المرضیة  أو ألف ومائتي ساعة لالستفادة من معاش

تعد وفاة العامل قوة قاهرة ینفسخ من مد التي بلغت ثالث سنوات ، و الطویلة األ

خاللها عقد العمل بقوة القانون ، سواء كان العقد محدد المدة  ألن التزام 

ینحصر في تنفیذ العمل بنفسه ، ویعتذر على وقته أداءه، وال یترتب على وفاة 

وق على عاتق صاحب العمل إال ما أقره نظام الحقهذا األخیر بالتزام لذوي 

جال التأمینات االجتماعیة ، ویهدف التأمین على الوفاة إلى حمایة القانون في م

  .األسرة المؤمن له في حالة وفاته

وقد بین لنا المشرع الجزائري الشروط الواجب توفرها لالستفادة من منحة 

  :الوفاة 

أن یكون المؤمن له اجتماعیة المتوفي قد عمل إما خمسة   - 1

  .ن منحة الوفاة عشر یوما أو مئة ساعة لالستفادة م

ال یمكن المطالبة برأس المال الوفاة إال بعد تكوین الملف   - 2

  .وقبل المضي أربع سنوات ابتداء من تاریخ الوفاة 

  

  



 

120 
 

  :  في الحمایة االجتماعیة نظام الحقالمطلب الثالث 

من القانون الصحي التدابیر االجتماعیة ضمن عناصر  25اعتبرت المادة 

جاءت هذه التدابیر في المادة المذكورة على العموم الصحة العمومیة، حیث 

الّرامیة إلى تحقیق أهداف اجتماعیة  بحیث تصبح كّل التدابیر و السیاسات

أبرزها هي تلك الُمصّنفة  معنیة بهذه المادة و بالتالي بالصحة العمومیة ، و لعلّ 

بموجب  في التدابیر الهادفة إلى الحمایة االجتماعیة وهي متعّددة و منظمة

نصوص قانونیة مختلفة كتلك المتعلقة بالخدمات االجتماعیة المؤّداة من طرف 

 تماعیة المنظم بموجب القانون رقمالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االج

أو بالتعاضدیات االجتماعیة المنظمة  02/07/1983المؤرخ في  83/16

التعاضدیات یتعلق ب 25/12/1990المؤرخ في  90/33بموجب القانون رقم 

أو  06/07/1996المؤرخ في  96/20االجتماعیة المعدل والمتمم باألمر رقم 

 26/05/1994المؤرخ في  94/11بالبطالة المؤمنة بموجب المرسوم التشریعي 

یحدث التأمین على البطالة لفائدة األجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة ال 

أو  02/08/1998المؤرخ في  98/07إرادیة المعدل والمتمم بالقانون رقم 

یتعلق  02/07/1983المؤرخ في  83/12بالتقاعد المنظم بموجب القانون رقم 

المؤرخ في  94/05بالتقاعد المعدل والمتمم بالمرسوم التشریعي رقم 

غیر أنه في نظرنا ال توجد تدابیر اجتماعیة أقرب إلى حمایة . 11/04/1994

،وُیضاف إلیها 1التأمینات االجتماعیةالصحة العمومیة من تلك الخاصة بنظام 

الحمایة من حوادث العمل واألمراض المهنیة المنظمة بموجب القانون رقم 

، 2یتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنیة 02/07/1983المؤرخ في  83/13

باعتبار أن األمراض المهنیة وحوادث العمل مثل األخطار األخرى كالمرض و 

ضمن األخطار الُمؤّمن علیها بموجب  ة، یعتبران عمومااألمومة و العجز والوفا

                                                 
  .1198ص ، 05/07/1983، المؤرخ في 28الجریدة الرسمیة، العدد 1
 .1210، ص 05/07/1983، المؤرخ في 28الجریدة الرسمیة، العدد 2
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المشّرع الجزائري قد انتهج في  سیاسات التأمین االجتماعي وذلك حتى إن كان

التأمینات االجتماعیة  تنظیمها على نصوص قانونیة مختلفة، و تعتبر غالبیة

من  من أهم التدابیر المذكورة التي لها عالقة ثابتة بصحة جز ال ُیستهان به

لكن ، المواطنین المؤّمنین اجتماعیا ، فتصبح إثر ذلك متعلقة بالصحة العمومیة

التدابیر االجتماعیة المكونة لمفهوم الصحة العمومیة طبقا لما أتت به  دراسة كلّ 

الصحي یتعّدى في سعته مطلب واحد و یمكن من دون  من القانون 25المادة 

م في دراستنا بنوع واحد من سوف نهت لذلك ،شك أن یشّكل بحثا مستقال

سبیل المثال  ،وذلك علىة التي لها عالقة بصحة المواطنینالتأمینات االجتماعی

مفهوم  ، و هو التأمین على المرض ، و ذلك بعد البدء بتبیان أوالال الحصر

 .التأمین االجتماعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خاتمة المـذكرة

  

  

  

  
  

  



 

 

  :خاتمة المذكرة
 مستقل لقانون تخضع العامة الوظیفة أن إلى نخلص األخیر في

 في تنظیمي الئحي مركز في الموظف ویضع الخاص عن القانون بقواعده

 ویتمیز واالستقرار بالدوام ویتسم باإلدارة المستخدمة تربطه التي العالقة

  .الضمانات من بالعدید

 األهمیة بالغ أعطي لقد و به یستهان ال مال رأس باعتباره الموظف إن

 ازداد  كلما بالموظفین اهتمامهم من المسؤولین زاد كلما حساس كمورد

 في الجزائري المشرع هذا المنطلق حرص من .أعمالهم أداء في تفننهم

 أحسن واإلدارة على الموظف بین الوظیفیة العالقة تكون أن على تشریعاته

حقوق  حدد قد نجده فمثال ,ودیمومتها إستماریتها على والمحافظة ,حال

 في مجتهد لكل وحوافز مكافئات منح كما ,اإلدارة تجاه وواجباته الموظف

 .عمله

 وجدیا ثقیال عبئا تعتبر التزامات كاهله على تقع العمومي الموظف أن كما

 التي واالمتیازات الحقوق من بعدد الموظف یتمتع أن الطبیعي من كان لذا

 تنظیمي الئحي مركز في الموظف والن االلتزامات، لهذه مقابال طرفا تعد

 في ووضعها بتحدیدها اإلدارة و تستقل للمفاوضة تخضع ال الحقوق فإن

 إلى تقسم الحقوق هذه و مناقشة دون الموظف لها یخضع عامة قواعد

 والخدمات الحمایة وحق ناحیة، من سیاسیة اجتماعیة مالیة حقوق

 .أخرى ناحیة من االجتماعیة

 على الموظف تحفز فهي والسیاسیة واالجتماعیة المالیة الحقوق یخض فیما

 انه كما جید، مرتب على و مكانة أعلى على أجل من أكثر والعمل الجد

 من لیتمكن راحة أیام على الحصول واالجتهاد العمل بعد للموظف یحق



 

 

 الموظف یكون أن یجب ذلك جانب إلى أكثر، وطاقة بحیویة الرجوع

 مسموح هو ما وفق قیود دون حریة بكل السیاسي حقه لیمارسرأي  صاحب

 .قانونا به

 الحمایة أن نجد االجتماعیة، والخدمات الحمایة حق إلى رجعنا إذا أما

 لمخاطر تعرضه عند الموظف احتیاجات مواجهة إلى تهدف االجتماعیة

 في الموظف یكون حتى وفاة أو شیخوخة أو عجز آو مرض من الحیاة

 وتقدیم الصحیة الرعایة توفیر طریق عن الضمانات بكافة محصن و مأمن

 بالخدمات ویقصد .إصابة آو المرض حالة في له التأهیلیة الخدمات

 والنقل الصحیة الرعایة توفیر من للموظف الخدمات الجانب هو االجتماعیة

 في المساهمة في تستهدف خدمات من ذلك إلى وما السكن في واإلعانة

 .وعائلته للموظف المعیشي مستوى رفع

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 

 

    

  

  مراجع المـذكرة

  

  

  

  
  

  

  

  



 

 

  ائمة مراجع  المذكرةق

  :القوانین

  1996دستور. 

  2016مارس  06التعدیل الدستوري. 

  الموافق لـ  1427جمادي الثاني عام  19مؤرخ في  03- 06أمر رقم

القانون االساسي العام للوظیفة ، یتضمن  2006یولیو سنة  15

  .العمومي

 المعدل لقائمة األعیاد الوطنیة 13/1966/6المؤرخ في 153/66األمر .  

 المتعلق بكیفیات ممارسة  14/1990/7المؤرخ في  09/14القانون رقم

  . النقابي، المعدل و المتمم نظام الحق

  یتعلق بتنظیم اإلضراب في مصالح الدولة 91- 01قانون .  

 المتعلق بالوقایة من النزاعات 06/02/1990المؤرخ في 90/02: القانون

 .  الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق اإلضراب

  

 :الكتب

  ،محمدي فریدة زواوي، المدخل إلى العلوم القانونیة، دار الخلدونیة

  .2004الجزائر، 

 مدخل استراتیجي، دار وائل : سهیلة محمد عباس، ادارة الموارد البشریة

  .   2003للنشر والتوزیع، األردن، 

  كمال بربرا، إدارة الموارد البشریة وكفاءة االداء التنظیمي، المؤسسة

  .2000الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  لبنان، 



 

 

 ، دار الفكر ، القاهرة،  محمد علي شهیب، السلوك اإلنساني في التنظیم

1986.  

  سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور و التحول من منظور تسییر

الموارد البشریة و أخالقیات المهنة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 

  .2010الجزائر ، 

  سهیلة محمد عباس، ادارة الموارد البشریة ، مدخل استراتیجي، دار للنشر

  .2003االولى، و التوزیع ، الطبعة 

  حمود حمبلي، حقوق اإلنسان بین التنظیمات الوضعیة والشریعة

  .1995اإلسالمیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 دار 2لحسن بن الشیخ اثمولیا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج ،

  .2004هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  

 على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض  هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة

  .2010التجارب األجنبیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

  ،سلیمان محمد الطماري، الوجیز في القانون اإلداري، دراسة مقارنة

  .1957مصر، دار الفكر العربي،

  حماد محمد شطا، النظریة العامة لألجور والمرتبات، دراسة مقارنة بین

النظام الرأسمالي واالشتراكي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

1982 .  

  عبد العزیز السید الجوهري، الوظیفة العامة دارسة مقارنة مع التركیز

  .1985على التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  ،1995بعلي محمد صغیر، تشریع العمل في الجزائر، قالمة، الجزائر.  

  



 

 

  :المقاالت

في اإلسالم، مجلة الداعي  نظام الحقمحمود محمد بابلي، مفهوم 

  .2012، 12الشهریة،  العدد 

وسلطان الدولة، مقال، مجلة  نظام الحقأسامة محمد عثمان خلیل، 

  .2015الملكیة الفكریة في الفقه اإلسالمي، 

لیوم  3998، القضیة رقم 2006، 1المجلة القضائیة، العدد 

 .، مجلس الدولة24/06/2002

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  محتویات المذكرة

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  لمحتویاتا
  صفحة  الموضوعــــــات

  02  : إهداء المذكرة - 

  03  : ّشكر وعرفان المذكرة - 

  04  :مقدمـة المذكرة

  11  موظف قطاع الصحةل االطار المفاهیمي للنظام القانوني:الفصل األول

  12  نظام الحقوق القانونیةلاإلطار المفاهیمي : المبحث األول

  13 مفهوم النظام القانوني: المطلب األول

  17  خصائص النظام القانوني: المطلب الثاني

  18  أنماط النظام القانوني: المطلب الثالث

  26 اإلطار المفاهیمي للموظف العمومي: المبحث الثاني

  26  الموظفمفهوم : المطلب األول

  30  جراءات التوظیف الموظف العموميإ: المطلب الثاني

  41  مراتب الموظف العمومي: المطلب الثالث

  51 میةاإلطار المفاهیمي للصحة العمو: المبحث الثالث

  51  مفهوم الصحة العمومیة: المطلب األول

  55  خصائص الصحة العمومیة: المطلب الثاني

  61  أنواع الصحة العمومیة: المطلب الثالث

) المالیة والمعنویة واالجتماعیة(نظام الحقوقي النظام القانوني: الفصل الثاني

  لموظف قطاع الصحة بالجزائر
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  66  نظام الحقـوق المـالیة: المبحث األول

  66 نظام الحق في الراتب: المطلب األول



 

 

  74  والعالوات حق الموظف في الحوافز :المطلب الثاني

  77  نظام الحق في التـرقیة والعـطل:المطلب الثالث

  95 )األدبیة(نظام الحقوق المعنویة : المبحث الثاني

  95  نظام الحقوق السیـاسیة: المطلب األول

  98  الحق في اإلضرابوق النقـابیة و نظام الحق: المطلب الثاني

  109  الحقوق الذاتیة وحق االستقالةنظام : المطلب الثالث

  115 نظام الحقوق االجتماعیة: المبحث الثالث

  115  نظام الحق في الخدمات االجتماعیة: المطلب األول

  117  نظام الحق في الضمان االجتماعي: المطلب الثاني

  120  في الحمایة االجتماعیة نظام الحق: المطلب الثالث

  122  :                                                            خاتمـة المذكرة
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