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الحمد هلل الذي وىبني نعمة العلم وإستطعت بفضلو إجتياز مرحلة ىامة من حياتي  

الدراسية ،الحمد هلل على توفيقو وإحسانو، والحمد هلل على فضلو وإنعامو،والحمد هلل على  

 جوده وإكرامو ، الحمد هلل حمدا يوافي نعمو و يكافئ مزيده

اهلل عز وجل الذي أمدني بعونو ووىبني من فضلو ومكنني من إنجاز ىذا العمل    أشكر

 وأنا بصحة وعافية

أشكر اهلل عز وجل على إكرامو علينا بأحسن الخلق محمد صلى اهلل عليو وسلم الذي جعلنا  

 من أمة "إقرأ"

ونصائحو  كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذنا المحترم الذي لم يبخل علينا بتوجيياتو  

 "زواتين خالد"طيلة فترة إنجازنا ليذا العمل وىو األستاذ المشرف  

كما ال يفوتني بيذه المناسبة أن أشكر جميع الطاقم اإلداري والتربوي وخاصة األساتذة  

 :فؤاد رحوي، بن عبدون عواد، بوزيد خالد......إلخ.

، بن ىبة خالدوخاصة    وكذلك دون أن أنسى جميع الزميالت والزمالء في الدراسة والعمل

 .وكل من ساعدني في الحصول على المراجع وساىم معي في طباعتو

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

أىدي نتيجة وثمرة جيدي وسيري وعملي في ىذه المذكرة إلى أعز ما يملك اإلنسان في ىذه الدنيا  

أوصى بيما  إلى ثمرة نجاحي إلى أعز ما عندي على وجو الكون وأحبيم لق لبي وعق لي وجسدي إلى من  

 اهلل سبحانو وتعالى :" وبالوالدين إحسانا"

إلى الشمعة التي تحترق من أجل أن تضيء أيامي إلى من ذاقت مرارة الحياة وحلوىا إلى من سيرت  

 "أم  ي العزيزة" الليالي، إلى قرة عيني وسبب نجاحي وراحتي وتوفيقي في دراستي إلى

 أطال اهلل في عمرىا

الذي أحسن تربيتي وتعليمي وكان مصدر عوني ونور ق لبي وجالء حزني ورمز عطائي ووجيني نحو    إلى

 "أب  ي الكريم"الصالح والف الح إلى  

 إلى فخر عائلتي الكبيرة أجدادي رحمة اهلل علييم وأسكنيم فسيح جناتو

 لعلمية والعمليةإلى أخي العزيز"خالد" واخواتي الكريمات وأتمنى ليم جميعا النجاح في حياتيم ا

يمينة ،عبلة زينة نجاة ، إلى زوجتي الغالية مصدر سعادتي التي أكرمتني سلسة حياتي و قرة عيني : 

 أطال اهلل في عمرىن وحفظين اهلل من كل سوء و أدام عليين الصحة والعافية  وىند رنيم

علم،إلى كل األحباب والزمالء  وجميع األساتذة األجالء الذين أضاءوا طريقي بال "زواتين خالد"إلى أستاذي  

وأصدق اء الدراسة والعمل ،ومن كانوا برفقتي أثناء إنجاز ىذا العمل، إلى كل ىؤالء وغيرىم ممن تجاوزىم  

 ق لمي ولن يتجاوزىم ق لبي أىدي ثمرة جيدي المتواضع

 و أخيرا جزا اهلل عنا كل من رفع يداه إلى السماء داعيا لنا بالخير والتوفيق

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الليم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجيك وعظيم سلطانك الليم وفقنا لما تحبو  

وترضاه ، وإجعل ىذا العمل في ميزان حسناتنا ، وإجعلو إنشاء اهلل نقطة إنطالق ، 

 والنياية إنطالق.

الليم يارب التدعنا نصاب بالغرور إذا نجحنا وال باليأس إذا فشلنا ،بل ذكرنا  

 ىو التجارب التي سبقت النجاح .دائما  الفشل  

 الليم وفقنا لما تحبو وترضاه.

 سبحانك ربنا لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
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 من العديد تعرف معقدة بيئة خاصة أم عمومية، كانت سواء اليوم ادلنظمات اذليئات اإلدراية تواجو  
 واالجتماعية االقتصادية، ادلنظمات كافة ومست ادلعاصرة، احلياة جوانب سلتلف طالت اليت التحوالت، و التغَتات

 العادلي اإلداري الفكر تطور ىو والعشرون احلادي القرن شهدىا اليت التغَتات مييز ما ولعل العامل، دول سلتلف يف
 إليها دخولو منذ ادلنظمة يف مورد أىم شؤون بإدارة تعٌت اليت البشرية، ادلوارد إدارة رلال يف نوعي تطور رافقو الذي
 .منها خروجو غاية واىل

 تقوم اليت  االستقطاب عملية خالل من البشرية مواردىا على التنظيمات واذليئات اإلدارية حتصل حىت و   
 وحتقيق ،ذات خربة ادلمتازة وادلؤىالت الكفاءات ذوي من العناصر أفضل توفَت إىل ورائها من هتدف واليت هبا،

 وضع مبدأ حتقيق على بذلك عاملة الشاغر، ادلنصب لشغل ادلرشح الفرد وخصائص ادلنظمة متطلبات بُت التوافق
 ذىبت إليو رلموع اذليئات وادلؤسسات اإلدارية. ، وىذا ما  ادلناسب ادلكان يف ادلناسب الشخص

 باعتبارىا اإلداري الطابع ذات العمومية ادلنظمات السيما ادلنظمات مجيع يف كبَتة أمهية حتتل العملية ىذه   
 كان ادلطلوبة بالفاعلية األىداف ىذه حتقيق ألجل و االجتماعية أىدافها وحتقيق الدولة وظائف أداء عن ادلسؤولة

 ولكن والتأىيل التدريب، التطوير، عمليات خالل من إسًتاتيجيا اىتماما البشرية مبواردىا االىتمام زيادة عليها لزاما
 العاملُت اختيار و انتقاء مهمة أن قلنا إذا نبالغ ال أننا إذ التوظيف، و االنتقاء حسن أساليب بعد يكون ذلك

 اجلهاز كاىل على يقع اليت سياستها، تنفيذ يف الدولة عليو تعتمد الذي الرئيسي احملور يعترب اإلداري باجلهاز
 .حتقيقها عبء اإلداري

 أوىل عام بشكل الوطنية والتنمية خاص بشكل لإلدارة بالنسبة البشري ادلورد بأمهية الوعي لزيادة نظرا و   
 لشغل أكفئهم و ادلوظفُت أفضل اختيار أجل من إتباعها الواجب واألسس بادلعايَت بالغة عناية السياسيون ادلنظرون
 الدستوري الصعيدين على نلمسو االىتمام ىذا ...وقدراهتم مؤىالهتم، كفاءاهتم، مع تتناسب اليت ادلناصب

 لكافة حق العمومية الوظائف أن على دساتَتىا يف نصت اجلزائر بينها ومن الدول، أغلب أن جند إذ والقانوين،
 العمومية بالوظيفة ادلتعلقة القانونية النصوص كل مستوى على جتسيده مت ما وىذا ادلساواة، قدم على تطبق ادلواطنُت

 حالة يشكل وذلك ادلؤىلة، البشرية للموارد األولوية إعطاء مع احلق ىذا ضمان على حرصت واليت اجلزائر، يف
 بشكل اجلزائرية العمومية اإلدارات مستوى على البشري ادلورد وفعالية كفاءة انتقاء يف التوظيف عملية لدور ضمنية
 .بالدنا يف عام بشكل العمومية الوظيفة وقطاع خاص

 العمومية اإلدارات مستوى على التوظيف عملية واقع على للوقوف كمحاولة الدراسة ىذه تأيت ىنا ومن  
 لشكليات ختضع ألهنا اخلاص القطاع عن دتيزىا خاصة صبغة القطاع ىذا يف العملية ىذه تكتسب أين اجلزائرية،

 يف سواء والتنظيمية، القانونية النصوص تطبيق على فيها اإلدارة تسهر أين مسبقا، وزلددة صارمة وإجراءات معقدة
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 خدمة على القادرين األكفاء ادلرشحُت بُت من ختتار أن األساس يبقى ذلك رغم ولكن ادلايل، أو اإلداري اجلانبُت
 :التالية اإلشكالية طرح ميكن سبق ما على بناء و .ادلهٍت مسارىم طيلة وفاعلية وتفان، بإخالص، الدولة

ماهي األساليب والطرق القانونية الخاصة بالتوظيف لدى الهيئات اإلدارية ومدى فعاليتها في بلورة   
موظف كفء يعمل على جعل المنظمة التي يشغل فيها ترتقي إلى درجة اإلستقرار  أسس صحيحة لتكوين

 ؟ والنمو والتطور
 :التالية الفرعية األسئلة إىل بتقسيمها قمنا البحث إشكالية على واإلجابة الدراسة تسهيل وقصد 

 العمومي؟ماىية ادلوظف  للمنظمة؟ بالنسبة أمهيتها ىي ما و التوظيف؟ بعملية يقصد ماذا 1-
 القطاع؟ ىذا يف العملية ىذه تطبع اليت اخلصائص ىي وما العمومية؟ بالوظيفة التوظيف عملية تتم كيف 2-

اخلطة  على االعتماد مت نفيها، أو الفرضيات صحة وإثبات ادلطروحة اإلشكالية على اإلجابة من نتمكن حىت و
 :إىل فصلُت وادلقسمة التالية اخلطة على حبثنا يف اعتمدنا وقد ووضوحها، لسهولتها نظرا وىذا الفصول علىادلبنية 

 

 :األول الفصل
 :العمومية والوظيفة للتوظيف النظري اإلطار
 أمهية و تعاريف من التوظيف، بعملية ادلرتبطة األساسية ادلفاىيم إىل سنتطرق وفيو ،إىل مبحثُت الفصل ىذا تضمن

 اليت ادلبادئ مفهوم، :من العمومية بالوظيفة ادلرتبطة األساسية ادلفاىيم إىل تطرقنا أخرى جهة من و جهة من ىذا
 .اجلزائر يف تطورىا ومراحل عليها، تبٌت

 

  :الثاني الفصل
 :الجزائر في شؤونها تنظيم وأجهزة العمومية بالوظيفة االلتحاق طرق

 العمومية، الوظيفة يف التوظيف عملية هبا تتم اليت الطرق سلتلف إىل فيو وسنتطرق ،إىل مبحثُت الفصل ىذا تضمن
 .التوظيف يف اخلارجية أو الداخلية ادلصادر على اعتمادا سواء

 
 



 
 

 

 األول الفصل
 النظري اإلطار 

 العمومية للوظيفة
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 :تمهيد
 والوظائف األنشطة من دبجموعة القيام اذليئات اإلدارية  يف البشرية ادلوارد إدارة إن اإلعتماد على مبدأ  

 باالنضمام البشرية ادلوارد أو األفراد إقناع فيو رباول جانب جانبُت، أنشطتها تتضمن و البشري، بادلورد ادلتعلقة

 بالبقاء إقناعها و ادلوارد، ىذه على احملافظة على فيو تعمل آخر جانب و فيها، موظفُت ليصبحوا ادلنظمة يف للعمل

 .ادلنظمة يف

 ادلًتابطة و ادلتسلسلة األنشطة من رلموعة تفاعل البشرية ادلوارد من ادلنظمة احتياجات توفَت عملية تتطلب  

 إدارة هبا تضطلع اليت الوظائف أىم أحد التوظيف وظيفة تعد و البشرية ادلوارد بتوظيف يعرف ما ضمن تدخل

 و جهة من التوظف لطلب ادلًتشحُت خصائص بُت االنسجام و التوافق ربقيق ىو منها اذلدف البشرية، ادلوارد

 .أخرى جهة من الشاغرة الوظيفة متطلبات

 الطابع ذات العمومية ادلنظمات يف البشرية ادلوارد توظيف مسألة معاجلة سنحاول ىذه دراستنا يف أننا دبا و  

  :عنوان ربت جاءت إذل مبحثُت  الفصل ىذا نقسم أن ارتأينا اإلداري

 العمومية؛ الوظيفة و التوظيف حول أساسية مفاىيم :األول المبحث

 .اجلزائر يف تطورىا مراحل و القانونية، مصادرىا العمومية، بالوظيفة االلتحاق مبادئ :الثاني المبحث
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 العمومية الوظيفة و التوظيف حول أساسية مفاهيم : األول المبحث

 ادلنظمات مجيع قبل خاصة من بعناية ربضى توظيفو مسألة أصبحت البشري ادلورد بأعلية الوعي زيادة مع  
 األخرى األنشطة مصَت ربديد يف التوظيف يلعبو الذي الكبَت للدور نظرا ىذا و إدارية، أم اقتصادية كانت سواء
 إذل يؤدي الذي بالشكل لو اإلعداد غلب لذا أخرى، جهة من أنشطة ادلنظمة و جهة من البشرية ادلوارد إلدارة

 التطرق سنحاول البحث من اجلزء ىذا يف و أنسبهم، اختيار و التوظيف يف الراغبُت من شلكن عدد أكرب اجتذاب
 :التالية العناصر إذل

 أعليتو و التوظيف مفهوم. 
 العمومية؛ الوظيفة مفهوم 
 البشرية ادلوارد على احلصول مصادر. 

 أهميته و التوظيف مفهوم :األول المطلب
 التعرف ذلك سنحاول قبل لكن و ادلنظمة، يف أعليتو و التوظيف، مفهوم من كل ادلطلب ىذا يف سنتناول  

 .البشرية ادلوارد إدارة ضمن التوظيف موقع على

 :البشرية الموارد إدارة في التوظيف موقع .1
 :يلي فيما أنشطتها و وظائفها سلتلف تتمثل و ادلنظمة يف العاملُت شؤون مجيع بتسيَت ادلوارد إدارة تقوم  

 ادللقاة ادلسؤوليات ربديد و للوظيفة ادلكونة ادلهام و األنشطة على التعرف بو نعٍت و  :العمل تحليل. 1.1
 .سيشغلها من مواصفات ربديد كذا و عاتقها، على

 البشرية ادلوارد من ادلنظمة احتياجات ربديد خالذلا من يتم اليت العملية ىي  :البشرية الموارد تخطيط. 1.1
 .نوعا و كما

 خصائصها تتالءماليت   دبوارد بشرية ادلنظمة يف الشاغرة ادلناصب شغل نعٍت و  :البشرية الموارد توظيف. 1.1
 .الشاغر ادلنصب متطلبات مع
 

 اليت ادلعارف و بادلعلومات ادلوظفُت تزويد إذل اذلادفة اجلهود تلك بو يقصد و  :البشرية الموارد تدريب .1.1
 .ادلستقبلية و احلالية ادلوظفُت كفاءة زيادة باذباه خربات و معارف تنمية أو الوظيفية مهامهم أداء يف مهارة تكسبهم
 مساعلتهم مدى دلعرفة ادلنظمة يف ادلوظفُت كفاءة مدى قياس بو يقصد و  :البشرية الموارد أداء تقييم.1.1

 .لوظائفهم أدائهم أثناء تصرفاهتم و سلوكهم على احلكم كذلك و هبم ادلنوطة ادلهام أداء يف
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 بأعبائهم قيامهم يبذلوهنا خالل اليت اجملهودات على ادلوظفُت مكافأة بو يقصد :البشرية الموارد تعويض .1.1
 .معنويا و ماديا التعويض ىذا يكون و الوظيفية،

 :التوظيف مفهوم. 1
 فيما و اجملال ىذا يف كتبوا الذين ادلؤلفُت و الباحثُت تعدد وىذا حسب  تعاريفإن سبيز مصطلح التوظيف لعدة  

 :التعاريف ىذه من بعضا سنذكر يلي
 شيء، تشغيل أو استخدام بو يراد و توظيفا، يوظف، وظف، فعل من اسم التوظيف " :لغة التوظيف  .1.1

 ويستخدم منها، فوائد و أرباح على للحصول األموال توظف ىكذا و منو، جديدة قيمة إنشاء قصد إنسان أو
  1" جديدة خدمات و سلع إنتاج قصد ادلوظفون و العمال

 مصطلح ىو و معُت، دلنصب مرشح الختيار الضرورية األعمال رلموعة ىو " :اصطالحا التوظيف .1.1
 شخص بتكليف معٌت فيو و الشغل، مناصب يف األفراد استخدام األول بادلعٌت يراد حبيث التشغيل للفظ مرادف

 2 " شاغراً  كان منصب سد أو ملىء بو فَتاد التشغيل مصطلح أما ادلنظمة، يف زلددة واجبات و دبسؤوليات معُت
 :المفكرين مختلف عند التوظيف مفهوم  .1.1
 ادلوارد ىذه توفر مصادر إذل اللجوء و ادلنظمة، ربتاجها اليت البشرية الكوادر توفَت ىو التوظيف " : 01 التعريف
 " 3للعمل األشخاص تعيُت و اختيار من لتتمكن الوسائل دبختلف

 

 .4"اختيارىم و األفراد عن البحث ىدفها العمليات من زمنية سلسلة عن عبارة التوظيف" : 02 التعريف
 الراغبة و القادرة العاملة القوى من احتياجاهتا ربديد ادلؤسسة من تقتضي اليت ادلستمرة العملية ىي" : 03 التعريف

 ادلتقدمُت العناصر أفضل اختيار مث ادلؤسسة يف للعمل ترغيبها و العناصر ىذه عن البحث و للعمل، ادلتاحة و
 و العمل يف ترغيبهم و حثهم، و ادلؤسسة، أىداف ربقيق يف ادلساعلة و ىؤالء، إعداد و ذلا أعضاء ليكونوا

 .5"اجلماعة  روح و التعاون و الوالء توافر عناصر لضمان فيو االستمرار
 يف للعمل ادلؤىلُت األفراد ترغيب و الشاغرة، الوظائف عن اإلعالن يقتضي الذي النشاط ىو" : 04 التعريف
 63" ادلوضوعة األىداف ربقيق بغرض ذلك و ادلنظمة،

                                                           

 265 ق ، 1973 نثُاٌ انفطق، زاض ، 24 انطثؼح اإلػالو، و انهغح فٍ انًُجس- 1

 ياجؽرُط ( يصكطج2005-2007انفرطج) ذالل انجعائط فٍ انؼايح انىظُفح إلالح ظم فٍ انرىظُف ؼُاؼح ـافُح، تىضاؾ- 2

 10 ق ، 2008 انجعائط جايؼح انؼهىيانؽُاؼُح، فٍ

 ق ، 2005 انماهطج، اإلزاضَح، نهرًُُح انؼطتُح انًُظًح يُفىضاخ انرُظًٍُ، اإلتساع إزاضج انفاػىضٌ، انحهُى ػثس ضفؼد- 3

20 

4 -Dimitrie Weisse, Pierre Morin, pratique de la fonction personnelle, les éditions 

d’organisation, Paris, 1982, 

P 279. 

 9 ق 1975 انكىَد، انًطثىػاخ، وكانح انؼايهح، انمىي ذرطُظ و إزاضج فٍ انؼايح انًثازا يُمىض، أحًس يُمىض- 5

 241 ق ، 2007 ػًاٌ، انرىظَغ، و نهُفط لفاء زاض األونً، انطثؼح انًؼالطج، اإلزاضج أؼػ ػهُاٌ، يمطفً ضتحٍ- 6
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 التنقيب و البحث فهي ادلستخدمُت وظائف لكل الشاملة الوظيفة ىو التوظيف" : 05 التعريف
 .1 "فيها للبقاء ترغيبها و بادلنظمة لاللتحاق استقطاهبا و ادلتميزة العناصر تعيُت مث األفراد، مصادر عن

 )استقطاب، لو الضيق ادلعٌت يف التوظيف حصر من ىناك أن نالحظ تعاريف من عرضو سبق ما خالل من  
 ادلوارد إدارة هبا تقوم اليت الوظائف سلتلف ليشمل واسعا، معٌت أعطاه من ىناك أن حُت يف تعيُت(، و اختيار

 من فرعي نشاط إال ىو ما أنو رأينا و سبق كما التوظيف ألن األصح ىو األول الرأي أن نرى لكننا و البشرية،
 التوظيف تعريف ؽلكن عليو و البشرية ادلوارد إدارة أنشطة

 :يلي كما
 يف الشاغرة العمل مناصب لشغل ادلالئمُت األفراد عن البحث خاللو من يتم الذي النشاط ىو التوظيف  

 ذات البشرية ادلوارد ترغيب سبيل يف ادلهمة هبذه القائمُت طرف من ادلبذولة االستقطاب جهود خالل من ادلنظمة
 يف تعيينو و قبولو ليتم ادلستقطبُت، بُت من األنسب الختيار السعي مث من و الشاغر، بادلنصب لاللتحاق الكفاءة
 حيث اجلديد، ادلوظف مصَت بتحديد كفيلة تكون ذبريبية لفًتة إخضاعو يتم بعدىا مؤقتة، بصفة الشاغر ادلنصب

 ازباذ يتم عندىا التجربة ربت فيو عُت الذي ادلنصب مهام تأدية يف لالستمرار أىل أنو التجريبية الفًتة أثبتت إذا
 .عنو االستغناء يتم فعندىا فشلو التجريبية الفًتة أثبتت إذا ما حالة يف العكس ػلدث و هنائي، بشكل بتعيينو قرار

 :التوظيف أهمية  .1
 من ادلنظمة احتياجات توفَت خاللو من يتم الذي النشاط باعتباره ادلنظمة يف بالغة أعلية التوظيف ػلتل  

 :التالية األسئلة عن غليبنا التوظيف و البشرية، ادلوارد
 و تتالءم بشرية موارد على للحصول ادلنظمة إليها تلجأ أن ؽلكن اليت ادلصادر ىي ما  -

 ادلنظمة؟ مستوى على الشاغر ادلنصب متطلبات
 التوظيف، لطلب ادلتقدمُت بُت من األفضل اختيار أجل من ادلنظمة تتبعها اليت اإلجراءات و األساليب ىي ما -

 ادلناسب؟ ادلكان يف ادلناسب الشخص وضع مبدأ ربقق حبيث
 :البشرية ادلوارد إدارة إسًتاتيجية إصلاح يف يلعبو الذي الدور خالل من التوظيف أعلية تربز كما  

  :البشرية الموارد إدارة إستراتيجية في أساسي ركن التوظيف
 ما خالل من ذلك و ادلهٍت، مسارىم خالل ادلنظمة يف العاملُت شؤون إدارة دبهمة البشرية ادلوارد إدارة تضطلع
 بشري مورد لتوفَت تسعى متكاملة و متسلسلة، وظائف عدة من تتشكل اليت" "البشرية ادلوارد تكوين بعملية" يسمى
 توظيف البشرية، ادلوارد زبطيط العمل، ربليل و تصميم : يف الوظائف ىذه تتمثل و ادلنظمة أىداف ؼلدم كفء
 خالل من أساسيا دورا فيها التوظيف عملية تلعب اليت و ...األداء تقييم التأىيل، و التدريب البشرية، ادلوارد

                                                           

1 -Jean Guyot, Le recrutement méthodique du personnel, entreprise moderne, Paris, 1979, P 17. 
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 فيما توضيحو سيتم ما وىذا ،1 "أخرى جهة من ذلا الالحقة والوظائف جهة من ذلا السابقة بالوظائف ارتباطها
 :يلي
 من ذلا توفره ما خالل من الوظائف ربليل و تصميم عملية ذلا توفرىا اليت ادلعلومات على التوظيف عملية تعتمد  -

 معايَت وضع على تساعدىا شاغلها عن و الوظيفة عن معلومات
 ادلتقدمُت؛ بُت من األنسب اختيار تضمن اليت االنتقاء

 و نوعي ربديد من ذلا يوفره ما خالل من البشرية ادلوارد بتخطيط التوظيف عملية ترتبط  -
 ادلستقبل؛ و احلاضر يف العمل حجم إليها ػلتاج اليت البشرية للموارد عددي

 وتعيُت اختيار عملية كانت كلما حيث اجلديد، ادلوظف مهارات وتنمية تدريب بعملية التوظيف يرتبط  -
 شلا ادلستقبل يف أو مباشرة التعيُت بعد سواء تدريبهم و تأىيلهم عملية من ذلك سهل كلما ناجحة اجلدد ادلوظفُت

 من صلاحا أقل التوظيف عملية كانت إذا ما حالة يف ادلنظمة تتحملها قد اليت التكاليف من التقليل إذل يؤدي
 ادلطلوب؛

 مرور بعد ذلك و التوظيف كفاءة مستوى عن نتائجو تكشف الذي األداء تقييم بعملية التوظيف عملية ترتبط  -
 .اجلديد ادلوظف ذلا ؼلضع اليت التجربة فًتة
 ربقيق على العمل خالل من ذلك و ادلناسبة الوظيفة يف ادلناسب الشخص وضع إذل أساسا التوظيف يهدف -

 حد على الوظيفة متطلبات و الشخص مواصفات من كل مكونات و عناصر بُت التوافق من شلكن قدر أكرب
 2التالية العناصر يف الشخص مواصفات حصر ؽلكن و سواء؛

 ادلستوى؛ و النوع حيث من علمي تأىيل  -
 سنواهتا؛ عدد و رلاذلا حيث من علمية خربة -
 ذىنية؛ أو يدوية شخصية مهارات -
 ؛ (... اذلوايات، النوع، )كالسن، شخصية مواصفات -
 3 التقاليد و العادات االجتماعية، )األصول للفرد االجتماعي الًتكيب  -
 4التوازن اإلدراك، االذباىات، الدوافع،) للفرد النفسي الًتكيب  -
 5التارل يف حصرىا قيمكن الوظيفة متطلبات أما :
 معينة؛ واجبات أداء  -

                                                           
 انرىظَغ، و نهُفط وائم زاض األونً، انطثؼح ،(اؼرطاذُجٍ تؼس) انًؼالطج انثفطَح انًىاضز إزاضج ػمُهٍ، ولفٍ ػًط- 1

 ق ، 2005 ػًاٌ،

.311 

 87 ق ، 2007 انماهطج، انرىظَغ، و نهُفط انفجط زاض انثفطَح، انًىاضز ذًُُح آذطوٌ، و لُطج إؼًاػُم- 2

 217 ق ، 1998 انماهطج، انرىظَغ، و انُفط و نهطثاػح غطَة زاض انثاَُح، انطثؼح انثفطَح، انًىاضز إزاضج انؽهًٍ، ػهٍ- 3

 انًكاٌ َفػ- 4

 88 ق شكطِ، ؼثك يطجغ آذطوٌ، و لُطج إؼًاػُم- 5
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 معينة؛ مسؤوليات ربمل  -
 زلددة؛ سلطات شلارسة  -
 ادلنظمة، يف البشرية ادلوارد إدارة هبا تقوم اليت األخرى األنشطة نفقات و جهود تقليل إذل التوظيف يهدف كما  -
 و كفاءة ذات و متميزة و مالئمة رلموعة جذب على الًتكيز طريق عن كالتدريب التوظيف عملية تلحق اليت و

 .الشاغرة الوظائف لشغل ادلتقدمُت من مناسبُت تأىيل
 التوظيف دراسة منصب على دراستنا موضوع أن باعتبار و أعليتو، و التوظيف مفهوم على تعرفنا أن بعد 

 .العمومية الوظيفة مفهوم على ادلوارل للتعرف ادلطلب سنخصص فإننا العمومية الوظيفة مستوى على

 العمومية الوظيفة مفهوم :الثاني المطلب
 من رلموعة تتضمن و عمومي، طابع ذو إداري جهاز كل يف األوذل اخللية العمومية الوظيفة تعترب  

 و تدريب، خربة، تعليم، :من احملددة التأىيل شروط فيو تتوفر شخص إذل تسند اليت ادلتجانسة و ادلتكاملة الواجبات
 حجم و تتناسب احلقوق من رلموعة على الشخص ىذا ػلصل الواجبات ىذه مقابل يف و اخل ... معارف،

 .بتأديتها قام اليت الواجبات
 توافر أسباب إذل أوال نتطرق أن ارتأينا العمومية الوظيفة مفهوم إذل التطرق قبل لكن و

 .ادلنظمة مستوى على الشاغرة ادلناصب
 :الشاغرة المناصب توافر أسباب  .1
 جدد موظفُت إذل توظيف احلاجة ظهور بالتارل و الشاغرة ادلناصب توفر إذل تدعو أسباب عدة ىناك  

 :صلد األسباب ىذه بُت من و لشغلها
 سوف التوسع ىذا ألن ادلقدمة اخلدمات يف التوسع و للنمو نتيجة التوظيف باب يفتح إذ :المنظمة وتطورنمو  -

 شاغرة؛ عمل مناصب خلق إذل حتما يؤدي
 يشغلو؛ من إذل ػلتاج شاغر منصب وجود إذل ادلوظفُت أحد استقالة تؤدي :ما موظف استقالة -
 شاغر؛ منصب توفر إذل تؤدي اليت األسباب من اخلدمة إهناء يعترب أو اإلقالة : الخدمة نهاية -
 .يشغلها من إذل ربتاج شاغرة عمل مناصب خلق يفيتسبب  ادلوظفُت أحد وفاة إن :الموظفين أحد موت -
 ادلوظفُت خدمات إهناء عن ناذبا التقاعد يكون و شاغرا، منصبو بقاء يعٍت ما موظف تقاعد إن :التقاعد -

 اختياريا؛ أو إجباريا التقاعد يكون قد و معيًنا، سًنا لبلوغهم
 على يتوجب بالتارل و يشغلو، كان الذي منصبو خلو يف ادلوظفُت أحد ترقية تتسبب :الوظيفي النقل و الترقية -

 الوظيفي؛ النقل على ينطبق الًتقية على ينطبق ما و الشغور، ىذا سد أجل من التوظيف باب فتح أو اذليئة ادلنظمة
 فيما مؤقت، بشكل تغيب إجازة بأخذ ادلوظفُت أحد قام إذا ما حالة يف التوظيف باب يفتح قد :تغيب إجازة -
 .عملو منصب إذل العودة ادلوظف ىذا يقرر دل إذا
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 :العمومية الوظيفة تعريف . 1
 العمومية، اخلدمة يف تدخلها درجة و الدولة فلسفة على بناءا العمومية الوظيفة مفهوم يتحدد

 .غايتها لتحقيق زبتاره الذي النظام و اخلدمة، هبذه للقائمُت نظرهتا على و
 :العمومية للوظيفة االصطالحي المعنى .1.1

 اللغة يف باللغة العربية، العمومية اإلدارة أدبيات يف االستعمال حديث العمومية الوظيفة مصطلح يعترب  
 أعطيت لقد و عبارة تقابلو " fonction publique " و الفرنسية اللغة يف " civil servic " .اإلصلليزية
 :يلي ما منها نذكر تعاريف عدة العمومية للوظيفة
 ؽلارسها أن غلب اليت األنشطة أو القانونية االختصاصات من رلموعة إال ىي ما العمومية الوظيفة " : 01 التعريف
 لشاغل ادلملوكة ادلالية احلقوق من تعد ال فهي مث ومن العام، الصاحل مستهدفا اإلدارة عمل يف دائمة بطريقة شخص

  1" دلشيئتو وفقا عنها التنازل يستطيع واليت ظيفة، الو
 لذلك أحد، يشغلها أن قبل عادة توجد ىي و ادلوظف يشغلو قانوين مركز ىي العمومية الوظيفة " : 02 التعريف

 إقالة أو استقالة أو بوفاة تنتهي ال و قائمة تبقى فهي يشغلها، عمن واجباهتا و حبقوقها وجودىا يف تستقل فهي
 2 " ادلشرع ػلددىا اليت القانونية باألداة تنشأ العمومية الوظيفة أن القاعدة و يشغلها، الذي ادلوظف
 رلموع تعٍت الواسع دبفهومها أو ما يطلق عليها دبصطلح اخلدمة العمومية العمومية الوظيفة " : 03 التعريف

 يف يدخل ادلعٌت هبذا و ،أو مدنية عمومية خدمات ربقيق أجل من العامة السلطة صرفت ربت العاملُت األشخاص
 فال الضيق دبفهومها أما قانونية، شروط هبا تربطهم الذين العمومية اإلدارة أشخاص كل العمومية الوظيفة مفهوم
 " 3العموميون ادلوظفون أي العمومية الوظيفة قانون إذل ؼلضعون الذين األشخاص إال العمومية بالوظيفة يقصد

 :موضوعي اآلخر و شكلي أحدعلا مدلوالن على العمومية الوظيفة تشتمل " : 04 التعريف
 مرافق يف اإلدارية الوظيفة بأداء يقومون الذين ادلوظفون الشكلي دبعناىا العمومية الوظيفة تعٍت :الشكلي ادلعٌت

وبالتارل فإن ىذا التعريف يعٍت " رلموعة من  بامسها؛ و اإلدارة لصاحل يعملون ادلوظفُت ىؤالء و الدولة،
القانونية واألنشطة اليت غلب أن ؽلارسها شخص سلتص بطريقة دائمة يف عمل اإلدارة مستهدفا  اإلختصاصات

 "4الصاحل العام
 لتمكُت النشاط تنظيم ىذا يف يًتكز الذي و ادلوظفُت، ىؤالء بو يقوم الذي النشاط بو تعٍت و :ادلوضوعي ادلعٌت

  " 4اختصاصات و مهام من إليها أوكل دبا القيام من اإلدارة
                                                           

 06 ق ، 1989 انجعائط، انجايؼُح، انًطثىػاخ زَىاٌ انثاَُح، انطثؼح انؼايح، انىظُفح فٍ يصكطاخ لاؼى، أَػ يحًس - 1

 35 ق ، 1994 اإلؼكُسضَح انجايؼُح، انًطثىػاخ زاض انؼايح، اإلزاضج وؼائم فهًٍ، ظَس أتى - 2

3 - Essaid Taib, droit de la fonction publique, édition distribution Houma, Alger, 2003, P 11. 

،أثط انرىظُف انؼًىيٍ ػهً كفاءج انًىظفٍُ فٍ اإلزاضج انؼًىيُح انجعائطَح زضاؼح حانح جايؼح يحًس  ؼهىي ذُفاخ - 4

 18ق  2009تىلطج

 انًطثىػاخ زَىاٌ ،(انجعائطٌ انرفطَغ ػهً انرطكُع يغ يماضَح زضاؼح) انؼايح انىظُفح انجىهطٌ، انؽُس انؼعَع ػثس -4

 05ق انُفط، ؼُح2005 انجعائط، انجايؼُح،
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 أو الشكلي ادلعنيُت أحد بذكر تعريفو يف اكتفى من ىناك أن يالحظ تعاريف من تقدؽلو سبق ما خالل من  
 أال نظرنا وجهة من األصح و العمومية، للوظيفة تعريفو يف ادلفهومُت بُت مجع من ىناك أن حُت يف ادلوضوعي،

 الوظيفة تعريف ؽلكن عليو و البعض، ببعضهما مرتبطان ألهنما ادلوضوعي ادلعٌت ال و الشكلي ادلعٌت ال هنمل
 تظهر قانونية بناحية تتعلق قد التنظيمات ىذه العموميُت بادلوظفُت تتعلق اليت التنظيمات من رلموعة بأهنا العمومية

 و العمومية باإلدارة ادلوظف عالقة يف تتمثل فنية بناحية تتعلق قد و بعملو، العمومي ادلوظف قيام كيفية يف
 حياتو و دبشاكلو االىتمام
 " فٍت، آخر و قانوين جانب :جانبُت على دائما تشتمل أن غلب العمومية الوظيفة دراسة فإن لذلك وتطبيًقا ادلهنية،

 يسمى ما عنو ينجم الفنية النواحي دون الفقهي القانوين اجلانب على اإلدارية الدراسات يف االقتصار ألن ذلك
 1 " اإلداري القانون بأزمة

 :المقارنة النظم في العمومية الوظيفة مفهوم. 1.1
 :علا و العمومية للوظيفة رئيسيُت نظامُت العادل دول سلتلف يسود  

La fonction publique de la carrière         الوظيفي السلك نظام 
La fonction publique d’emploi                      االستخدام نظام 

 fermée"،"Le ادلغلقةو البنية ذات العمومية الوظيفة نظام اسم أيضا عليو يطلق و :الوظيفي السلك نظام .أ
système de la fonction publique ذلك و فرنسا، يف نشأ  ألنو األوربية الدول يف النظام ىذا يسود 

 بو يلتحق سلك أو مهنة عن عبارة أهنا ادلغلق مفهومها يف العمومية الوظيفة تعٍت و عشر، التاسع القرن هناية يف
 مصَته يرتبط ال العمومي ادلوظف أن يعٍت ىذا و ،2التقاعد على إحالتو و خدمتو هناية حىت فيو ليستمر ادلوظف
 .آخر بعمل للقيام خدماتو من تستفيد أن العمومية لإلدارة ػلق بل معينة، بوظيفة

 :أساسيتُت خاصيتُت بوجود النظام ىذا يتميز و
 أو ،(التشريع)القانون  ينظمها العموميُت ادلوظفُت شؤون ربكم متميزة قانونية قواعد وجود :األوذل اخلاصية -

 للموظف القانوين ادلركز يعترب هبذا و"العمومية للوظيفة العام األساسي القانون" عادة عليو يطلق و ،(اللوائح) التنظيم
 احملددة النوعية القواعد من رلموعة بأنو" العمومية للوظيفة العام األساسي القانون يعرف و تنظيميا، مركزا العمومي

 بالوظيفة بالتحاقهم بدءا األعوان أصناف سلتلف ذلا ؼلضع اليت التنظيمية أو التشريعية، السلطة قبل من سلًفا

                                                           
 37 ق ، 2007 انماهطج، انؼطتُح، انُهضح زاض انؼايح، انىظُفح جؼفط، أَػ - 1

 انؼًىيُح اإلزاضاخ فٍ انثفطَح نهًىاضز االؼرطاذُجٍ انرؽُُط اؼررساو يؽرىي ذمُُى انمازض، ػثس انفطَف ػُؽً تٍ - 2

 جايؼح انرؽُُط، ػهىو و االلرمازَح انؼهىو كهُح انرؽُُط، ػهىو فٍ ياجؽرُط يصكطج (،الجمارك حالة إدارة دراسةانجعائطَح)

 ق ، 2008 انجعائط،
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 الذي القانوين النظام كافة ربدد اليت ىي القواعد فهذه سلًفا، احملددة بالطرق اخلدمة هناية غاية إذل و العمومية
 . 1لةالدو  خلدمة ادلكرسة ادلهنية حياهتم مسار تسيَت كيفيات وػلدد ادلوظفُت، على يسري

 ادلوظفُت أن ذلك العاديُت العاملُت من غَتىم عن سباما سلتلف وضع يف العموميون ادلوظفون يكون هبذا  
 تقع اليت تلك من أعلية أكثر ىي و خاص نوع من واجبات ذلم إذ هبا، يتميزون التزامات و حقوق ذلم العموميُت

 اليت الدولة قبل من خاصة محاية و بضمانات يتمتعون ادلقابل يف لكنهم و اخلاص، القطاع يف العاملُت عاتق على
 .العمومية للمرافق احلسن السَت تأمُت هبدف ذلك و انقطاع، دون خبدمتها يلتزمون

  :الثانية الخاصية
 تعيينو يوم من العمومي ادلوظف يلتحق حيث العمومية، للوظيفة التدرجي النظام أي الوظيفي السلك وجود

 .الًتقية قواعد دبوجب التقاعد حىت منتظمة بصفة مرتقيا الوظيفي سلمو يتدرج و
 و الثبات ربقيق إذل يرمي الذي الوظيفي السلك على القائم للموظفُت الوظيفي للمسار الدائم التنظيم إن  

 دلختلف الوظيفية احلياة ففكرة العمومية، لإلدارة الوالء من نوعا ادلوظف روح يف ؼللق العمومية الوظيفة يف االستقرار
 نظام بو يتميز ما رغم لكن و العمومية، ادلرافق دبقتضيات ادلوظفُت ارتباط تعزيز فكرة إذل تستند العموميُت ادلوظفُت
 اليت اإلجراءات تنظيم بغية معقد قانوين نظام وضع يقتضي النظام فهذا العيوب من ؼللوا ال أنو إال الوظيفي السلك

 هبا، يتمتعون اليت الضمانات و احلقوق و ادلوظفُت كاىل على تقع اليت الواجبات بُت التوازن لتحقيق إتباعها غلب
 ىذه و العمومية اإلدارة كاىل على يقع مستمر بشكل ربسينها و ادلوظفُت مؤىالت تطوير و تكوين مهمة أن كما

 كبَتا خطرا يشكل ادلهٍت مساره طيلة بوظيفتو ادلوظف ارتباط أن إذل باإلضافة ىذا خطَتة، مسؤولية و إضافية مهمة
 مأمن يف أصبحوا بأهنم شعورا ادلوظفُت لدى يولد قد ذلك ألن العمومية، للمرافق العامة ادلصلحة ربقيق على

 ادلصلحة بتحقيق االىتمام عدم إذل يدفعهم قد الشعور ىذا مثل العمومية، الوظيفة سلك إذل دخوذلم دبجرد وظيفي
 غالبا تكون اليت البَتوقراطية و الروتُت أخطار جانب إذل ىذا ادلبادرة، روح و احلافز بفقدان يًتجم قد كما العامة،

 .الوظيفي للسلك العمومية الوظيفة نظام طبيعة من

 ouverte" ."Le ادلفتوحة البنية ذات العمومية الوظيفة بنظام أيضا عليو يطلق ما ىو و :االستخدام نظام .ب
système de la fonction publique و األمريكية، ادلتحدة الواليات يف مرة ألول النظام ىذا بقط 

 نظام ػلكمها قانونية واختصاصات أنشطة رلرد ىي إظلا و عامة، خدمة العمومية الوظيفة تعترب ال لو وفًقا الذي
 أن كما الوظيفية، الواجبات و احلقوق يف اخلاص القطاع عمال عن ادلوظفون يتميز ال فيها و خاص، قانوين

 ادلناصب عدد ربديد العمومية اإلدارة عاتق على يقع النظام ىذا إطار يف و عقدية، عالقة ىي باإلدارة عالقتهم
 اليت الطرق تبيان أخَتا و سيشغلها، من و للوظيفة الالزمة ربديد ادلواصفات مث من و شغلها، إذل ربتاج اليت الشاغرة

                                                           
 انُفط، و نهطثاػح انجايؼُح اإلزاضٌ(انساض اإللالح و انؼايح، انىظُفح و اإلزاضَح )انؼًهُح انؼايح اإلزاضج انًجصوب، طاضق - 1

 287 ق 2000 تُطوخ،
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 هبا، مرتبط مصَته و فقط الوظيفة ىذه يف حق صاحب يصبح هنائي بشكل أفضل اختيار بغية اعتمادىا غلب
 لو يكون أن دون فيها عُت الذي ادلوظف فصل اجلائز من يكون األسباب من سبب ألي إلغاؤىا مت إذا أنو حبيث
 مكتسب حق
 التعيُت تأخذ حكم فيو الًتقية أن ذلك الدرجات، يف الًتقية النظام ىذا عن يغيب كما أخرى، وظيفة إذل النقل يف

 الوظيفة، يف زمنية فًتة قضائو دبجرد ادلوظف ينالو مكتسبا حًقا تعترب ال و أفضل، بشروط و أعلى منصب يف اجلديد
 :ب النظام ىذا يتميز و بالصالحية، ترتبط إظلا و

 ادلؤىالت و ادلواصفات ربديد و الوظائف تصنيف على مقتصرا دورىا يكون فيو العمومية اإلدارة ألن البساطة  -
 شاغلها؛ مواصفات ربديد كذا و منها، لكل الالزمة

 وظائف تأمُت على رلربة تكون ال و إليهم، حباجة تعد دل الذين ادلوظفُت فصل ؽلكنها ادلنظمة أن حبيث ادلرونة،  -
 أن ذلك اليسَت، باألمر ليس بينهما االختيار أن القول ؽلكن ادلتناقضُت النظامُت ذلذين تطرقنا بعد ذلم؛ أخرى
 النظام و أمريكا، يف احلياة و التفكَت يناسب األمريكي فالنظام فيها سيطبق اليت البيئة من ينبع أن غلب النظام
 للبيئة دراسة ىي ما بقدر نظام اختيار مسألة ليست فادلسألة عليو و أوربا، يف الظروف و األوضاع يناسب األوريب
 .للتطبيق مناسبا يكون النظامُت أي على للتعرف الدولة يف اجملتمع و احمللية

 ادلبٍت العمومية الوظيفة نظام اجلزائر تبنت لقد :النظامين من الجزائري المشرع موقف .ج
 عن عبارة األخَتة ىذه أن ىي اجلزائر يف العمومية للوظيفة األساسية الفكرة أن باعتبار الوظيفي السلك مفهوم على

 و بالدوام تتميز مهنة ىي اجلزائر يف العمومية فالوظيفة " ادلهنية، حياتو طيلة ادلوظف هبا يقوم عامة خدمة و رسالة
 بذلك و ، "1العمومية للوظيفة العام القانون ىو و اخلاص، القانون عن بقواعده يستقل لقانون زبضع و االستقرار

 :يلي ما بينها من نذكر عديدة العتبارات ذلك و فرنسا، يف ادلطبق النظام نفس تبنت قد اجلزائر تكون
 دبوجب بو العمل أمدت و ادلغلق النظام عنها ورثت لذلك فرنسية مستعمرة عن عبارة كانت اجلزائر أن  

 األىداف مع يتماشى دبا تكييفو و ربديثو على ذلك بعد عملت مث ، 1962 ديسمرب 31 بتاريخ الصادر القانون
 ادلبادئ نفس على ربافظ كانت مرة كل يف لكنها و اجلزائرية، العمومية اإلدارات و ادلؤسسات قبل من ادلسطرة

  ادلغلق للنظام األساسية
 و الشكلي ادلعيارين على االستقالل بعد ينظمها قانون أول يف العمومية للوظيفة تعريفو يف اجلزائري ادلشرع اعتمد

 و العمومية بالوظيفة ادلوظف صفة حيث أقرن العمومية، الوظيفة و العمومي ادلوظف مفهوم ربديد يف ادلوضوعي

                                                           

 زَىاٌ انثاَُح، انطثؼح انجعائطٌ، انرفطَغ و انًماضَح انُظى فٍ انؼايح انىظُفح فٍ زضاؼح انًؼساوٌ، َىؼف يحًس- 1

 انجايؼُح، انًطثىػاخ

 ق ، 1988 انجعائط، .
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 يف رمسوا الذين األشخاص موظفُت يعترب ":على نصت 311-66 رقم األمر من 01 ادلادة نص يؤكده ما ىذا
 1 للدولة  اليت التابعة ادلركزية اإلدارات يف التسلسل درجة

 .ادلوظف و العامل بُت يفرق دل 31-87 رقم القانون إذل بالنسبة أما  -
 أخذ بنظام و العامل و ادلوظف من كل بُت فرق قد 85-78 رقم ادلرسوم فإن ذلك من العكس على و  

 العمومية الوظيفة  مفهوم ربديد يف الشكلي بادلفهوم فيها آخذا ، 04 و 03، 01،02 مواده يف الوظيفي السلك
 ادلوظف على اىتمامو جل صب بل كبَتا اىتماما العمومية الوظيفة مفهوم ربديد اجلزائري ادلشرع يعر دل وبذلك

 .العمومي
 الوظيفة مفهوم  ربديد يف ادلوضوعي و الشكلي ادلذىبُت بُت ادلشرع مزج 61-66 رقم األمر بصدور و  

 و األمر ىذا من 04 ادلادة عليو نصت دلا طبًقا ىذا و الوظيفي السلك بنظام آخذا العمومي، ادلوظف و العمومية
 .2اإلداري السلم يف رتبة يف رسم و عمومية وظيفة يف عُت عون كل موظًفا يعترب" :يلي كما نصها جاء اليت

 النظام منبشيء  األخذ يف احلكومة اذباه كرس  61 -66 رقم األمر يف اجلزائري ادلشرع أن إذل نشَت  
 القانونية األنظمة :بعنوان األول الباب من الرابع الفصل يف عنو عرب حيث التعاقدي، األساس على ادلبٍت ادلفتوح

 مجيع طرف من االذباه ىذا لقيو الذي الرفض من الرغم على ، 25 إذل 19 من ادلواد لو خصص و للعمل، األخرى
 نص يف موجودة كانت التعاقدي النظام نزعة بوادر أن علما اجلزائريُت، للعمال العام اإلرباد نقابة من و ادلوظفُت،

 .311-66 رقم األمر من 03 ادلادة
 البشرية الموارد على الحصول مصادر :الثالث المطلب

 ادلصدر على أو الداخلي ادلصدر على إما البشرية ادلوارد من احتياجاهتا على احلصول يف ادلنظمة تعتمد  
 .معا كليهما أو اخلارجي

 :الداخلي المصدر. 1
 زليطها يف موظفُت من عليو تتوفر ما على اعتمادا بادلنظمة الشاغرة ادلناصب ملئ الداخلية بادلصادر يقصد  

 البشرية ادلوارد توظيف أولوية" :دلبدأ ربقيًقا وىذا الًتقية، أو الوظيفي النقل عمليت خالل من ذلك و الداخلي،
 يعملون الذين ادلوظفُت من هبا الشاغرة ادلناصب شغل على تعتمد ادلنظمات من العديد ىناك أن حيث ،3"الداخلية

 من التوظيف سياسة ربققو دلا نظرا ىذا و حاليا، هبا
  :يلي ما منها نذكر اليت و مزايا من الداخل

                                                           
 انطؼًُح، انجطَسج انؼًىيُح، نهىظُفح انؼاو األؼاؼٍ انماَىٌ انًرض1996ًٍجىاٌ  02انًؤضخ فٍ  133-66االيط ضلى   - 1

 547 ق ، 1966 جىاٌ 8 انمازضفٍ ، 16 انؼسز

 انطؼًُح، انجطَسج انؼًىيُح، نهىظُفح انؼاو األؼاؼٍ انماَىٌ انًرضًٍ ، 2006 جىَهُح15فٍ انًؤضخ   03-06ضلى األيط- 2

 04 ق ، 2006 جىَهُح 16 انمازض فٍ ، 46 انؼسز

3 -Jean-Marie Peretti, ressources humaines et gestion des personnes, 6eme édition, librairie 

Vuibert, Paris, 2007, 

P 77. 
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 و لو سبق إذا  خاصة عملو، يف للنجاح احتماال أكثر الداخلي ادلصدر من ادلوظف البشري ادلورد يكون 
 1 العطل بسبب ؛ أو مرضية ألسباب األصلي شاغلها تغيب خالل الوظيفة نفس يف عمل أن

 حلها على العمل ادلشكالت و تلك دراسة على قادرا غلعلو ما مشكالهتا، و ادلنظمة بظروف ادلوظف إدلام 
 هبا بالعمل األفراد لتمسك حافزا ادلنظمة داخل من الًتقية اخلارجية سبثل ادلصادر من ادلختار الفرد من أكرب بسرعة

 أعلى؛ وظائف إذل الًتقية فرصة ذلم تتيح أخرى منظمة عن  والبحث تركها من بدالً 
 بالتارل و ،2أدائهم مستوى ارتفاع إذل يؤدي شلا الداخلي ادلصدر تفضيل عند للموظفُت ادلعنوية الروح ارتفاع

 حبكم خرباهتم و قدراهتم من االستفادة من ؽلكن شلا بادلنظمة، احلاليُت ادلوظفُت لكفاءة األمثل االستغالل ربقيق
 اخلارج من التوظيف بتكلفة مقارنة منخفضة تكون الداخل من التوظيف تكلفة بادلنظمة؛ العمل بظروف معرفتهم
 .غَتىا و اإلعالن بتكلفة  فيما يتعلق خاصة
 من أحسن  بدرجة الداخليُت ادلوظفُت قدرات لتقييم شلتاز موقف يف ادلنظمة يضع الداخل من التوظيف 

 كامل تسجيل يتم حيث ادلنظمة، يف ادلوظفُت ؛ األفراد بسجالت ربتفظ كانت إذا خاصة اخلارج، من األفراد تقييم
 3 مؤىالهتم و قدراهتم و السابقة خدماهتم
 ادلصدر من الشاغرة  ادلناصب شغل حالة يف أما القدامى، زمالئو مع التنسيق و التعاون على ادلوظف قدرة 

 من منهم كان إذا خاصة اجلديد، للموظف القدامى ؛ ادلوظفُت مقاومة إذل يؤدي أن ؽلكن ذلك فإن اخلارجي،
 4 ذلك من حرمتو وادلنظمة الًتقية يستحق
 5 بأدائهم؛ التنبؤ يصعب اخلارج من بشرية موارد بتوظيف ادلغامرة ذبنب 
  6الًتقية حلاالت التتابع وربقيق للموظفُت الوظيفي التقدم فرصة إتاحة  

 ما منها نذكر واليت العيوب من زبلو ال أهنا إال الداخل من التوظيف سياسة ربققها اليت ادلزايا من الرغم على ولكن 
 :يلي

 والكفاءات  الطاقات من االستفادة من ادلنظمة ػلرم قد الداخل من التوظيف سياسة على االعتماد  
 يتم دل الذين ادلوظفُت بعض غَتة مستواه؛ من والرفع األداء ربسُت من سبكنها جديدة أفكار ربمل اليت اجلديدة
 إذل ىنا نشَت أننا غَت ،7 التنظيمية الصراعات زيادة يف يتسبب شلا ترقيتو، مت الذي ادلوظف مع تعاوهنم وعدم ترقيتهم

                                                           

1 -Jean-Marie Peretti, Op.cit. P 78 

 138 ق ، 2007 انماهطج، نهُفط، انثمافُح انساض األونً، انطثؼح انثفطَح، انًىاضز فٍ االؼرثًاض انكفافٍ، جًال يحًس- 2

 147 ق ، 1999 اإلؼكُسضَح، انجايؼُح، انساض انثفطَح، انًىاضز إزاضج ياهط، أحًس- 3

 139 ق شكطِ، ؼثك يطجغ انكفافٍ، جًال يحًس- 4

 انرىظَغ، و نهُفط انىضاق يؤؼؽح (يركايم اؼرطاذُجٍ يسذم) انثفطَح انًىاضز إزاضج آذطوٌ، و انطائٍ حجُى َىؼف- 5

 .194ق ، 2006 ػًاٌ،

 139 ق شكطِ، ؼثك يطجغ انكفافٍ، جًال يحًس- 6

 ـهازج نُُم يصكطج اإلزاضٌ، انطاتغ شاخ انجعائطَح انؼًىيُح انًؤؼؽح فٍ انرىظُف ؼُاؼح انالوٌ، ػثس لثُحح- 7

 انؼهىو لؽى انًاجؽرُط،

 108 ق ، 2009 انجعائط، جايؼح انسونُح، انؼاللاخ و انؽُاؼُح .
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 آخر جانب من و جانب من ىذا ادلنظمة، خارج من االختيار كان إن و حىت ذبنبها ؽلكن ال ادلشكلة ىذه أن إذل
 األعباء ازدياد الًتقية؛ من استبعادىم مت الذين األفراد معنويات على سليب تأثَت ذلا يكون قد الداخل من الًتقية فان

 التوظيف سياسة تكلفة من يزيد ؛ قد الذي األمر اجلديدة الوظائف على القدامى ادلوظفُت تدريب بإعادة اخلاصة
 .الداخل
 ربملها قد اليت اجلديدة والثقافات وادلعارف االىتمامات، يف التنويع نقص إذل الًتقية على االعتماد يؤدي 
 لضمان مستمرة بصفة ادلنظمة إذل إدخالو ؛ غلب الذي اجلديد الدم عليو" يطلق والذي اخلارجية، البشرية ادلوارد
 "1استمرارىا و بقائها
  ادلساواة  وعدم كاحملاباة االختيار عملية يف الشخصية العناصر بتغلغل تسمح الداخلي التوظيف سياسة 

  الوظيفة متطلبات توفر مدى على وليس سابقة وظائف يف التقييم نتائج على الًتقية ادلتقدمُت؛ تعتمد بُت
 .إليها سَتقى اليت ادلستقبلية

"Soit les bonnes performances accélèrent la carrière jusqu’au niveau " 
.le principe de Peter 2 "d’incompétence 

 :الخارجي المصدر. 2
 العمل سوق يف ادلتاحة البشرية ادلوارد من بادلنظمة الشاغرة ادلناصب ملئ اخلارجية بادلصادر يقصد  

 السوق لتشمل السوق ىذه سبتد وقد ادلنظمة، تعمل حيث احمللية ادلنطقة يف السوق ىذه تنحصر وقد اخلارجي،
 فادلصدر ، أخرى دول من البشرية ادلوارد عن البحث لتشمل ذلك تتعدى قد أو .الدولة مستوى على الوطنية

 تتوفر جهة كل تعترب ال إذ البشرية، ادلوارد من احتياجاهتا على توفرىا ادلنظمة تتوقع اليت اخلارجية اجلهة ىو اخلارجي
 والنوعيات العدد حيث من البشرية ادلوارد من باحتياجاهتا ادلنظمة يزود أن ػلتمل خارجيا مصدرا بشرية موارد على

 بشكل اخلارجي ادلصدر ويتشكل احتياجاهتا طبيعة على بناء ادلصدر ىذا يتحدد وإظلا تطلبها، اليت والتخصصات
 إخل...التوظيف مكاتب العلمية، وادلعاىد اجلامعات التعليمية، ادلنظمات من عام

 بادلؤىالت يتمتعون على موظفُت الداخلية ادلصادر توفر عدم حالة يف اخلارجي ادلصدر إذل ادلنظمة وتلجأ  
 هبا، الشاغرة ادلناصب لشغل ذايت اكتفاء من ادلنظمة لدى كان فمهما الشاغرة ادلناصب لشغل ادلطلوبة والقدرات

 درجة وتتوقف اخلاصة، الكفاءات ذوي بعض ادلوظفُت على للحصول اخلارجية ادلصادر إذل االلتجاء من ذلا بد فال
 3 منها عوامل عدة على اخلارجي العمل سوق من احتياجاهتا على للحصول ادلنظمة سعي

                                                           
 285 ق ، شكطِ ؼثك يطجغ ػمُهٍ، ولفٍ ػًط- 1

2 -Jean - Marie Peretti, gestion des ressources humaines, 11eme édition Vuibert, Paris, 2004, P 

89. 

 و انُفط و نهطثغ انجايؼُح انساض ،(انؼًهُح و انؼهًُح انُاحُح يٍ) انثفطَح انًىاضز إزاضج انثالٍ، ػثس يحًس انسٍَ لالح- 3

 اإلؼكُسضَح، انرىظَغ،

 158 ق ق ، 2000 -159.
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 شغلها؛ ادلطلوب الوظيفة أعلية و نوع  
 اخلارجي؛ العمل سوق يف ادلطلوبة التخصصات توافر إمكانية  
 فجأة؛ الوظائف بعض خلو حالة يف خاصة الوظائف بعض لشغل ادلطلوبة السرعة مدى  
 جديدة نظر وجهات و بأفكار ادلنظمة تطعيم يف ادلنظمة إدارة رغبة مدى 

 :يلي ما بينها من نذكر اليت و مزايا من ػلققو دلا نظرا كبَتة أعلية ذو ادلصدر ىذا يعترب و
 ذبعلها متطورة ؛  تصورات و جديدة ثقافة و أفكارا ربمل بشرية دبوارد ادلنظمة يزود اخلارجي ادلصدر 
 .1 مستمر بشكل النشاط و احليوية متجددة
  أهنم  طويل وقت إذل ػلتاج قد الداخلية ادلصادر من شغلها أن حيث الوظائف، بعض شغل سرعة 

  2 إليها سينتقلون اليت؛ أو إليها، ترقيتهم يتم سوف اليت الوظيفة متطلبات و يتالءم تدريب إذل ػلتاجون
 وعاء حجم  لكرب نظرا ادلنظمة داخل ادلتاحة البشرية ادلوارد من كفاءة أعلى بشرية موارد على احلصول 
 أكرب الشاغرة للوظيفة األنسب و األفضل اختيار فرصة من غلعل شلا اخلارجي العمل سوق يف ادلتوفرة البشرية ادلوارد
 احلاجة من  االنتهاء بعد عنها االستغناء يتم مؤقتة بشرية دبوارد ادلنظمة اخلارجي ادلصدر يزود أن ؽلكن 
 .3 البشرية ادلوارد من احتياجاهتا توفَت عملية يف أكرب مرونة يعطيها شلا إليها،
 يف مالئمة غَت و  تقليدية عادات تغيَت إمكانية و متعددة تعاونية عالقات بإقامة اخلارجي ادلصدر يسمح 
 .ادلنظمة
 يف الداخلي ادلصدر على لالعتماد كبديل اخلارجي ادلصدر على مآخذ ىناك ادلزايا ىذه مقابل يف لكن و       
 :يلي ما بينها من نذكر اليت و البشرية ادلوارد من حباجتها ادلنظمة تزويد
o ىذه ادلنظمة، جديدة بشرية موارد إدخال نتيجة ادلنظمة على طرأ الذي للتغيَت القدامى ادلوظفُت مقاومة 
 عنو، معلومات إخفاء أو اجلديد، ادلوظف مع التعاون يف الرغبة كعدم عديدة مظاىر خالل من تظهر قد ادلقاومة

 سبيل يف كلو ىذا و ادلنظمة، أداء مستوى ضعف إذل يؤدي شلا العمل يف الًتاخي يف التعمد إذل باإلضافة ىذا
 اخلارجية؛ ادلصادر من موظفُت استقطاب يف التوظيف عن ادلسؤولة اجلهة تقدير خطأ إظهار زلاولة
o ادلتطلبات و ادلواصفات و الشروط بعض عليهم تنطبق أن دون ادلنظمة خارج من موظفُت تعيُت احتمال 
 ادلوظفُت؛ كفاءة تقدير يف ؼلطئ ال الذي الفاصل ادلسابقات اعتبار ؽلكن ال إذ الشاغرة، بالوظيفة ادلتعلقة
o اليت ادلعوقات أحد يعترب قد لوائحها و ادلنظمة أنظمة و بسياسات اخلارجيُت ادلوظفُت دراية عدم 

 فًتة يتطلب قد معها التكيف و األوضاع ىذه على التعرف فإن مث من و الوظيفية، حياهتم بداية يف ستواجههم
 عليها؛ إضافيا عبًئا سيشكل بل ادلنظمة صاحل يف ليس ىذا و نسبيا، طويلة

                                                           

 285 ق شكطِ، ؼثك يطجغ ػمُهٍ، ولفٍ ػًط .- 1

 140 ق شكطِ، ؼثك يطجغ انكفافٍ، جًال يحًس- 2

 286 ق شكطِ، ؼثك يطجغ ػمُهٍ، ولفٍ ػًط- 3
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o ألن ذلك و ادلنظمة يف احلاليُت للموظفُت ادلعنوية الروح على سلبا يؤثر اخلارج من التعيُت إذل االذباه 
 يف يفكرون غلعلهم قد شلا الشاغرة، ادلناصب لشغل عنهم خارجية بشرية موارد فضلت و ذباىلتهم قد ادلنظمة
 مدربة؛ بشرية لكفاءات خسارهتا يف يتسبب سوف ىذا بالتارل و لديها، العمل عن التخلي
o بتكاليف  يتعلق فيما خاصة االستقطاب بعملية القيام يف اخلارجي ادلصدر على االعتماد تكلفة ارتفاع 

 الداخلي التوظيف سياسة تفضيل إذل البعض يدفع الذي األمر ادلسابقات إجراء ووسائل أدوات و اإلعالنات،
 .ادلادية و ادلالية التكاليف و لألعباء زبفيضا
 فاالعتماد أين؟، من و مىت لتحدد تريد؟ ماذا جيد بشكل تدرك أن غلب ادلنظمة أن إذل ىنا التنويو غلب       

 لذا عثراتو، و تبعاتو ادلنظمة تتحمل فادحا خطأ ؽلثل موضوعية اعتبارات دون و ربكمي بشكل ادلصدرين أحد على
 ادلنظمة و الفرد مصلحة ػلقق دبا اخلارجي و الداخلي التوظيف سياسيت بُت متوازن خط يف تسَت أن عليها غلب

 يتم أن على كيًفا، و كما البشرية ادلوارد من ادلطلوب اذليكل توفَت يف الداخلي للمصدر األولوية إعطاء شريطة
 .اخلارجية ادلصادر من تدبَته عن الداخلية ادلصادر عجز حالة يف إستفاؤه
 ادلًتشحُت بُت مقارنة عملية إجراء ادلنظمة على يتوجب ادلالئم ادلصدر اختيار أجل من و       

 ادلعلومات كافة توفَت خالل من ىذا و أخرى، جهة من اخلارجيُت ادلًتشحُت و جهة من الداخليُت
 التوظيف سياسة مستوى من الرفع إذل يؤدي سوف فهذا سواء، حد على ادلصدرين عن الضرورية

 .البشرية ادلوارد من احتياجاهتا على ادلنظمة حصول دلصادر توضيحي شكل يلي فيما ادلنظمة .و ستعتمدىا اليت

 البشرية للموارد االستقطاب و البحث مصادر ( :I-31رقم ) شكل
 

 

 

 
 
 
 
 

يمازض انثحث و االؼرمطاب نهًىاضز انثفطَح 

 نهًُظًح

 يمازض ذاضجُح يمازض زاذهُح 

 يكاذة انرىظُف انؼايح -

 انجايؼاخ -

انًساضغ و انًؼاهس  -

 انفُُح ...اند

 

 ذطلُاخ  -

 انرحىَم  أوانُمم  -
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 ،(العملية و العلمية الناحية )من البشرية ادلوارد إدارة الباقي، عبد زلمد الدين صالح :المصدر 
 156 ص ، 2000 اإلسكندرية، التوزيع، و الطبع و للنشر اجلامعية الدار

 أجل من خاصة، أم عمومية كانت سواء منظمة أي إليها تلجأ أن ؽلكن اليت التوظيف مصادر ىي تلكم إذن      
 العملية)التوظيف(، ىذه فعالية من تزيد اليت التوظيف مبادئ احًتام وفق ىذا و لديها، الشاغرة العمل مناصب سد

 .1العام النفع ربقيق إذل تسعى باعتبارىا العمومية الوظيفة مستوى على خاصة
 إذل باإلضافة العمومية، الوظيفة يف التوظيف ربكم اليت ادلبادئ إذل ادلوارل ادلبحث يف سنتعرض ىذا على بناء و     

 .هبا مرت اليت التطور مراحل و بالدنا، يف العمومية للوظيفة القانونية ادلصادر سلتلف على التعرف

 .الجزائر في مراحلتطورها و القانونية مصادرها العمومية، بالوظيفة االلتحاق مبادئ :الثاني المبحث
 العادل، دول سلتلف يف األساسي احلجر سبثل أسس و مبادئ إذل العمومية الوظيفة قطاع يف التوظيف ؼلضع         

 تنظم اليت القانونية ادلصادر خالل من يظهر ما ىذا و دبقتضاىا، العمل و تبنيها على عملت اليت اجلزائر بينها من و
 :التالية العناصر إذل ادلبحث ىذا يف سنتطرق عليو و تطورىا مراحل من مرحلة كل يف اجلزائر يف العمومية الوظيفة

 العمومية. بالوظيفة لاللتحاق العامة ادلبادئ -
 اجلزائر. يف العمومية للوظيفة القانونية ادلصادر -
 .اجلزائر يف العمومية الوظيفة تطور مراحل -

 .العمومية بالوظيفة لاللتحاق العامة المبادئ :األول المطلب
 ادلعنية اجلهة طرف من االعتبار بعُت أخذىا من بد ال زلددة مبادئ تسبقو العمومية بالوظيفة االلتحاق إن       
 :فيمايلي ادلبادئ ىذه تتمثل و التوظيف، بعملية بالقيام

 :التوظيف في المساواة مبدأ .1
 على العمومية بالوظيفة االلتحاق يف الراغبُت بُت العدالة ربقيق العمومية الوظيفة رلال يف ادلساواة دببدأ يقصد       

 .عنها ادلعلن و الشاغرة العمومية الوظيفة متطلبات و تتوافق اليت و الالزمة الشروط فيهم تتوفر أن
 اإلسالمي، الدين خاصة و السماوية، األديان مجيع أقرتو ادليادين، مجيع يف و البشر بُت ادلساواة مبدأ إن         

 ربكم إن: "الشريف حديثو يف وسلم عليو اهلل صلى الرسول قول خالل من يظهر ما ىذا و عليو صراحة أكد حيث
 على ألمحر ال و أمحر على ألسود ال و عريب، على لعجمي ال و عجمي، على لعريب فضل ال واحد أباكم و واحد
 ،" أحرارا أمهاهتم ولدهتم قد و الناس استعبدمت عنو:" مىت اهلل رضي اخلطاب بن عمر يقول و ،"بالتقوى إال أسود
 أساس على الناس بُت الوظائف توزيع على حريصُت الراشدين خلفاؤه و سلم و عليو اهلل صلى الرسول كان كما

 .البشر بُت االجتماعي التمييز و العرفية العنصرية مستبعدين ادلساواة

                                                           

1 - Jean - Marie Peretti, ressources humaines et gestion des personnes, OP.cit, P 78. 
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 كانت اليت الفوارق من للحد الفرنسية الثورة أثناء مرة ألول ادلبدأ ىذا ظهر فقد الغريب ادلنظور يف أما          
 تورل أبواب فتح مث من و العامة ادلسؤوليات أمام و القانون أمام بينهم ادلساواة ربقيق و ادلواطنُت بُت سائدة

 العمومية الوظيفة يف ادلساواة مبدأ استلهم قد و نوع، أي من و سبييز أي دون و ادلواطنُت لكافة العمومية الوظائف
 ادلادة يف ادلبدأ ىذا على نص الذي و ، 1789 سنة الصادر ادلواطن و اإلنسان حقوق إعالن يف ادلعلنة ادلبادئ من

 تبعا الوظائف و ادلراكز إذل الوصول يف سواسية فهم القانون، فينظر متساويُت ادلواطنُت مجيع إن ":منو السادسة
 تفريق أي غَت من و إلمكاناهتم

 يولدون الناس :"على الثمانون و الواحدة ادلادة نصت اإلعالن نفس يف و ،1 "مواىب و فضائل من ؽليزىم فيما إال
 ،2 ".....العامة ادلنفعة على إال تبٌت أن ؽلكن ال االجتماعية الفروق و احلقوق، يف متساوين و أحرارا يبقون و

 كل عممتو و الفرنسي الدستور من1793  سنة الصادر اإلنسان حقوق إعالن من الرابعة ادلادة أكدتو بعدىا
 اإلنسان حلقوق العادلي اإلعالن يف ادلتحدة األمم ذليئة العامة اجلمعية أقرتو مث الدولية، ادلواثيق و العادل دساتَت
 حق إنسان لكل " :على منو األوذل فقرهتا يف و العشرون و الواحدة ادلادة نصت حيث ، 31948 سنة الصادر
 ادلساواة قدم على العارل التعليم يف اجلميع يقبل أن و عامة بصفة وادلهٍت الفٍت التعليم يكون أن غلب و ... التعلم
 شغل يف غَتىا على فئة أو طبقة أي تفضيل عدم على أنذاك الدساتَت نصت مث من و 4 "اجلدارة أساس على

 5 .لشغلها التقدم يف احلق مواطن فلكل العمومية، الوظائف
 كان ألنو فعليا تطبيًقا يعرف دل و قانونيا مفهوما كان أوربا يف ادلساواة مبدأ ازبذه الذي ادلفهوم إن           

 يكن دل التعليم أن حُت يف علمية، مؤىالت من القانون يتطلبو ما كل الشاغرة ادلناصب لشغل يتقدم فيمن يشًتط
 و .نظري مبدأ رلرد القانوين ادلساواة مبدأ جعل ما مادية و اجتماعية لقيود ؼلضع يزال ال كان بل للجميع متاحا

 ادليدان إذل النظري ادليدان من انتقل حيث ادلتقدمة، الدول يف جذريا ربوالً  ادلبدأ ىذا عرف السنُت مرور مع
 .الوظيفي االحتكار زال هبذا و فعلية العمومية الوظائف تورل يف ادلساواة أصبحت و التطبيقي،
 يف خاصة و ادليادين، مجيع يف و ادلساواة دلبدأ الفعلي التطبيق إذل السباقة االشًتاكية الدول كانت قد و          

 لكافة إجباريتو و التعليم جملانية تكريسها خالل من مباشرة غَت بطريقة ذلك كان و العمومية الوظيفة ميدان
 تكون هبذا و القادرين، ادلواطنُت لكل واجب و حق العمل أن إعالهنا إذل باإلضافة ىذا استثناء، دون و ادلواطنُت

 خالل من العمومية بالوظائف لاللتحاق الفعلية ادلساواة ربقيق و الفرص، تكافؤ مبدأ ربقيق يف رغبتها أكدت قد

                                                           
 .48 ق ، 1973 تُطوخ، ػىَساخ، يطثؼح األونً، انطثؼح ػثسِ، أَطىاٌ ذطجًح انؼايح، انىظُفح تالٌ، نىضاٌ -1

 .انًكاٌ َفػ-2

 .87 ق ، 1981 انجعائط، انرىظَغ، و نهُفط انىطُُح انفطكح انسونح، أػىاٌ انفطَف، يمطفً-3

 انؼطتٍ، انفكط زاض انثانثح، انطثؼح إلالحها(، و أؼانُثها )ألىنها، انسونح يىظفٍ ـؤوٌ إزاضج انهازٌ، ػثس أيٍُ حًسٌ-4

 .47 ق1990 انماهطج،

 .283 ق ، 1966 انماهطج، انؼطتٍ انفكط زاض انؼًىيُح، انىظُفح فٍ انكفاَح َظطَح انهازٌ، ػثس أيٍُ حًسٌ -5
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 الراغبُت للمواطنُت العمل فرص توفَت و البشرية، الطاقات كافة استيعاب على عمل الذي العمومي، القطاع إنشاء
 .ادلواطنُت بُت الفعلية ادلساواة ػلقق الذي بالشكل العمل على القادرين و

 العمومية، الوظائف تورل و شغل يف الرجل و ادلرأة بُت ادلساواة مسألة ىي بالذكر اجلديرة األمور من و          
 ال أنو و العمومية الوظائف تقلد يف اجلنسُت بُت ادلساواة على اإلنسان حلقوق العادلي اإلعالن نص الصدد ىذا ففي
 صدور غاية إذل فعليا يطبق دل ادلبدأ ىذا لكن، االستحقاق، و اجلدارة أساس على إال األفراد بُت التمييز غلب

 أي يوجد ال " :على منو 07 ادلادة يف نص الذي و 1946  سنة الصادر الفرنسي العمومي للوظيف العام القانون
 1 " يصنعها اليت التحفظات عدا فيما اجلنسُت بُت القانون ىذا تطبيق يف سبييز

 

  :الجزائر في المساواة مبدأ تطبيق .1
 النظام مبادئ على تقوم منظمات بناء سبيل يف الدول من كغَتىا اجلزائر ناضلت لقد         

 العدالة ربقيق على القدرة و الوطن، بناء يف ادلشاركة و بادلساعلة جزائري مواطن لكل السماح أساسو الدؽلقراطي
 كل تشغيل " :أن على 1976 سنة الصادر الوطٍت ادليثاق نص ذلك ذبسيد أجل من و ادلساواة و االجتماعية

 بُت ادلساواة رلال يف و 2 " االشًتاكية مطالب من مطلب و البلد، لبناء ضروري العمل على القادرين ادلواطنُت
 بادلكانة تعًتف اليت االشًتاكية فإن اجلنسُت بُت ادلساواة مبدأ من انطالقًا و " :على الوطٍت ادليثاق نص اجلنسُت

 . " 3للمجتمع مصلحة ذلك يف ألن تشتغل، أن على تشجعها ...للمرأة األساسية
 الدستور نفس أشار كما منو 42 و 41 ادلادتُت يف ادلساواة مبدأ على 1976 دستور ذلك بعد أكد و         

 أخيها مع جنب إذل جنبا تشارك أن بذلك ذلا فسمح للرجل ادلمنوحة احلقوق بكل ادلرأة سبتع إذل 42 مادتو يف
 العمومية الوظائف تقلد يف ادلساواة مبدأ تكريس على اآلخر ىو 1996 دستور عمل بعدىا .الوطن بناء يف الرجل
 أخرى شروط أية دون الدولة يف الوظائف و ادلهام تقلد يف ادلواطنُت مجيع يتساوى " :على 51 مادتو يف نص حيث

 مبدأ ذبسد قانونية نصوص تضمن 1996 دستور أن إذل باإلضافة ىذا. "4القانون ػلددىا اليت الشروط غَت
 من 1996 دستور من 53 ادلادة نص يؤكده ما ىذا و العمومية الوظيفة تورل يف أساسية كقاعدة باعتماده ادلساواة
 ادلواطنُت لكل " :يلي ما على نصت اليت 55 ادلادة نص أيضا يؤكده و إجباريتو و التعليم جملانية تكريسها خالل
 ..." التوظيف يف ادلساواة مبدأ تبٍت على العمومية للوظيفة ادلنظمة القانونية النصوص عملت كما 5العمل يف احلق

 رقم األمر من 05 ادلادة نص يؤكد ما ىذا و يومنا، غاية إذل و االستقالل منذ ذلك و العمومي

                                                           
 .91 ق شكطِ، ؼثك يطجغ انفطَف، يمطفً -1

 انمازض ،  61انؼسز ، انطؼًُح انجطَسج ،انىطٍُ انًُثاق َفط انًرضًٍ ،  1976جىَهُح  05فٍ انًؤضخ 57-76ضلى األيط -2

 .898 ق 1976 جىَهُح 30 تراضَد

 .انًكاٌ َفػ -3

 انؼسز انطؼًُح، انجطَسج انسؼرىض، ذؼسَم َك تئلساض انًرؼهك ، 1996 زَؽًثط 07 فٍ يؤضخ438 -96ضلى ضئاؼٍ يطؼىو-4

 13 ق ، 1996 زَؽًثط 08 انمازضتراضَد ، 76

 َفػ انًطجغ - 5
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 إذل التوظيف ؼلضع ":على نصت حيث صراحة 61-66رقم األمر من 74 ادلادة نص يؤكده كما ، 133-66
 1" العمومية بالوظائف االلتحاق يف ادلساواة مبدأ

 :التوظيف في الجدارة مبدأ .1
 مسؤولياهتا، ربمل على القادرة البشرية ادلوارد أفضل اختيار العمومية اإلدارة أداء مستوى من الرفع يقتضي  

 .ذلك لتحقيق األفضل االستحقاق و اجلدارة مبدأ فكان يدعمو و االختيار ىذا يكفل نظام وضع من البد لذا
 أساس على هبم االحتفاظ و العاملُت ادلوظفُت اختيار أسلوب ":أنو على اجلدارة مبدأ ثوربي األستاذ يعرف  

 2 " اجلدارة أو الصالحية
 :يلي فيما عددىا اليت خصائصو خالل من النظام ىذا مفهوم بهمري الدكتور وضح كما

 الكفاءة و بالقدرة تتمتع اليت البشرية ادلوارد على العمومية الوظيفة يف التوظيف يقتصر  -
 العمومية؛ الوظيفة مسؤوليات و بأعباء للقيام الالزمة

 أكفئهم؛ اختيار و ادلتقدمُت ادلًتشحُت جدارة مدى تقدير دبسؤولية إليها يعهد مستقلة و زلايدة جلنة تعيُت يتم  -
 الكفاءات؛ عن للكشف كأسلوب ادلفتوحة ادلسابقة على االعتماد يتم -
 ادلعلن الشاغرة العمومية بالوظائف االلتحاق على للتنافس ادلواطنُت مجيع أمام الفرص تكافؤ مبدأ على االعتماد  -

 االستحقاق؛ و اجلدارة أساس على إال يكون ال فالتمييز عنها،
 احلاكم؛ السياسي باحلزب ارتباطها عدم و العمومية الوظائف تقلد يف الدائمية مبدأ على االعتماد - 

  .العموميُت ادلوظفُت ترقية بعملية القيام عند اجلدارة مبدأ على االعتماد  -
 " :بقولو البعض يعنيو ما ىذا و العامة ادلصلحة ػلقق و األداء ربسُت إذل يؤدي سليم بشكل اجلدارة مبدأ تطبيق إن
 أوىف بشكل إظلا و فحسب فعالة إدارية نظم من 3يوضع ما كفاءة على يعتمد ال اإلدارة لوظائف الفعال األداء إن

 عن عاجزة العمومية اإلدارة تظل كفء موظف بدون ألنو " بتنفيذىا إليهم يعهد الذين أولئك كفاءة على يعتمد
 ػلسن أن غلب إنو " :بالقول النظرة تلك اآلخر البعض يزكي و أنظمتها، وضع أحسن إن و حىت أىدافها ربقيق
 فمبدأ ، " لذلك 4تبعا بناؤىا اهنار و بالفشل الدولة خطط كل باءت إال و أعماذلم إجادة لضمان ادلوظفُت اختيار
 األجدر اختيار طريق عن اإلداري األداء يف الكفاءة ربقيق على ساعد ناحية فمن ادلزايا من العديد حقق اجلدارة

 أمام اإلدارة دؽلقراطية مبدأ وسع إنو مث العام، الصاحل بتحقيق ادلوظف التزام أكد و التعيُت، يف احملسوسية أبعد كما
 االمتحانات إجراء طريق عن اجلدارة مبدأ ربقيق يتم و االستحقاق و بالكفاءة إال بينهم التفرقة دون ادلواطنُت

                                                           
 08يطجغ  ؼاتك  شكطِ ،ق 03-06األيط ضلى  - 1

 .58 ق شكطِ، ؼثك يطجغ انسونح، يىظفٍ ـؤوٌ إزاضج انهازٌ، ػثس أيٍُ حًسٌ- 2

 جايؼح انًاجؽرُط، ـهازج نُُم ضؼانح انجعائطٌ، انؼًىيٍ نهىظُف انماَىٍَ انُظاو فٍ انًىظف حمىق حًاَح فطَس، ضَاٌ- 3

 40 ق2004 وظو، ذُعٌ

 .انًكاٌ َفػ- 4



 وظيفة العموميةاإليطار  النظري لل                                                الفصل األول                   
 

  
22 

 
  

 جهة من التعيُت و االختيار بعملية تقوم و ادلسابقات ىذه بتنظيم تكلف أجهزة إنشاء و جهة من وادلسابقات
 .أخرى

 شلا وادلقًتحة ادلطبقة واجملاالت التصور حيث من اختلف األوجو متعددة الكفاءات مفهوم يعترب 
 ادلؤسسة إسًتاتيجية يف أساسية مكانة ادلفهوم ىذا ػلتل كما الباحثون، فيو اختلف لو تعريف وضع غلعل
 . ادلادية غَت للموارد مهم مؤشر باعتبارىا البشرية مواردىا وتأىيل تسَت ويف

 وكذلك النظَت ىو فالكفاءة "العرب لسان" يف منصور ابن يورده الذي ىو للكفاءة تعريف أىم لغويا أوال
 .ادلساوي و التنظَت تعٍت اليت الكفاءة مصدر ىو الكفء

 43 .القانون حدود يف سبارس واليت ما إدارة كفاءة مثل األفعال ببعض للكفاءة تعريف على استعداد ىي
 44 .آخر لشيء مساوي الشيء فيها يكون اليت احلالة ىي

 مهنية وضعية يف رت ا رالقد استخدام": بأهنا AFNOR الصناعية للمعايَت الفرنسية اجلمعية عرفتها
 ".النشاط أو للوظيفة األمثل األداء إذل التوصل بغية

 النشاطات إصلاز على القدرة" بأهنا ااهنيعترب  Dan HELD & Jean Marc RISS الباحثان أما
 فهي أردنا واذا اجملتمع، زاءإ ادلنظمة يف بو ادلنوط الدور إطار يف ما شخص من ادلنتظرة ادلهنية
 ."معُت سياق يف ادلستخدمة السلوكية وادلعارف العلمية، ادلعارف النظرية، ادلعارف رلموع
 :التارل التعريف أوردت الكفاءة مفهوم يف حبيث Medef Le الفرنسية ادلؤسسات حركة عرفتها كما

 من مالحظتها وتتم زلدد إطار يف سبارس اليت والسلوكيات واخلربة رت ا وادلها ادلعارف من تركيبة ىي ادلهنية الكفاءة
 وقبوذلا وتقوؽلها ربديدىا للمؤسسة يرجع فإنو مث من و القبول، صفة ذلا يعطي ،والذي ادليداين العمل خالل

 45 ."وتطويرىا
 ؽلارسها ادلعارف و رت ا واخلب رت ا ادلها من رلموعة ؽلتلك الكفء الفرد أن ترى الفرنسية ادلؤسسات حركة أن

 ىو من ىناك أن حيث تراوادلها بادلعارف دائما مرتبطة ليست شخص كفاءة أنو ترى لكن العمل، أثناء وتظهر
 .)الشهادات( عالية علمية مؤىالت لديو تكون أن دون كفء

 يف مواردىا استخدام أو بذل على ادلنشأة قدرة ىي الكفاءات أن Amit&Shoemakek الباحثان يرى
 .معُت ىدف لتحقيق تنظيمية، رت ا مسا باستعمال اعتياديا، مركب شكل
 بلوغ بغرض زلددة، عملية إطار يف ادلوارد وتنسيق مزج تعبئة، على القدرة ىي الكفاءة: G Le boterf تعرف
 الكفاءات أن القول ،وؽلكن مجاعية أو فردية تكون أن ؽلكنها ،كما للتقييم وقابلة هبا معًتف وتكون زلددة نتيجة

 .فردية كفاءات تعبئة عملية ىي
 بشكل و النشاط يف وادلالحظة للقياس قابلة ،وىي زلددة مهام تنفيذ على القدرة ىي الكفاءة :بايور لوك تعريف
 أثناء تظهر ،والكفاءة العمل يف ادلوارد ووضع وذبميع لتجنيد استعداد ىي ،الكفاءة أوسع
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  .العمل
 حركية حسية نفسية رت ا مها وكذا ، وجدانية اجتماعية سلوكيات رلموع ىي الكفاءة :دينوا لويس تعريف
  .فعال بشكل نشاط أو وظيفة أو ما دور دبمارسة تسمح

 العلمية ادلعرف ) savoir ( ادلعارف ىي للكفاءة أبعاد ثالثة وضع يف تشًتك التعريفات أغلب إن
(Savoir-faire)، السلوكية ادلعارف و( savoir -étre )   التالية التعريف توضحو ما وىذا: 

 األداء يف كما التوجهات يف ، ادلهنية احلاالت ؼلص فيما مسؤولية أو مبادرة ربمل ىي الكفاءة
 احلق تعطي واليت هبا معًتف علمية معرفة ، معمقة معرفة وىي ، الفرد من يأيت زم ا الت اجتماعية مقدرة الكفاءة
 .الكفاءات رلال أي اجملال ذاك أو ىذا يف باحلكم

 ىي الكفاءة أوسع وبشكل النشاط يف وادلالحظة للقياس قابلة وىي زلددة، مهام رلموعة تنفيذ على القدرة فهي
 إال تظهر ال الكفاءة و العمل يف )السلوكية العلمية، ادلعارف ادلعارف، ادلعرف) ادلوارد ووضع وذبميع لتجنيد استعداد

 50 .العمل أثناء
 معُت رلال يف الناجح السلوك زبص اليت الشخصية َتاتومتغ راتوادلها ادلعرفة رلموع إذل الكفاءة مفهوم يشَت كما
 :التارل الشكل يوضحو ما وىذا

 

 رت ا وادلها ادلعارف من تركيبة ،فهي القيمة خلق عنها يتولد اليت العلمية رت ا ادلها على يدل إذن الكفاءة فمفهوم
 صفة ذلا يعطي ،والذي ادليداين العمل خالل من مالحظتها وتتم زلدد، إطار يف سبارس اليت والسلوكيات واخلربة
 معيار ادلنظمة كفاءة مفهوم ؽلثل ،كما وتطويرىا وقبوذلا وتقوؽلها ربديدىا للمؤسسة يرجع فإنو مث ،ومن القبول
 رت ا وادلها ادلعارف من رلموعة الكفاءة تشمل .ادلتاحة وادلعلومات وادلادية وادلالية البشرية ادلوارد استخدام يف الرشد
 بُت ما حسما األكثر التنافسية ادليزة تشكل أضحت اليوم الكفاءة أن ؼلفى وال التنظيم مستويات سلتلف يف ادلتاحة

 52 .ادلؤسسات ىياكل وتصميم الوظائف توصيف يف ادلرجع ىي التأىيل ودرجة الكفاءة جعل ما ،وىو ادلؤسسات
 
 
 
 

____________________ 
 الوطٍت ادللتقى يف مدخلة. رتيجية ا اإلست القيادة لوحة باستخدام الكفاءات درويش،تسيَت لشالش،عمار عائشة :

 ادلؤسسات التنافسية يف ومساعلتو رت ا ادلها ،تسيَت البشرية ادلوارد تسيَت حول األول
 ، بسكرة ،جامعة / 3 ،ص 4904 فيفري .

 الخبرة :ثانيا
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 ضمنو ؼلتزل عام مصطلح ": اخلربة نعرف أن ؽلكننا حبيث اخلربة مفهوم ضلدد الكفاءة مفهوم من وعليو
 من اخلربة اإلنسان يكتسب عادة عميق، عفوي فطري بأسلوب لكن ادلالحظة قدرة أو ادلهارة أو ادلعرفة مفهوم
 تعميق إذل احلدث أو العمل ىذا رر ا تك يؤدي ما وغالبا معُت، حدث أو معُت عمل يف ادلشاركة خالل
 53 ."أكرب وعفوية أكرب عمقا واكتساهبا اخلربة ىذه

 وسهولة وبسرعة عالية جبودة الفكرية أو العملية األعمال أداء يف ادلهارة ىي اخلربة تعرب" أيضا كما
 على غلب و للمنظمة اكرب قيمة للموظف كان كلما اخلربة زدت ا فكلما . 54 "كبَت رلهود بذل دون

 غَتىم من أكثر العمل على اقدر الكفاءة و اخلربة ذوي الن ذلك و زت ا ادلمي ذلا تضيف و عليها احلفاظ ادلنظمة
 . أعلي إنتاجية و اقل بوقت العمل أداء يعٍت شلا

 هبا الوقوع عدم طرق ومعرفة األخطاء ارتكاب الفًتة ىذه خالل ومت لفًتة ما بوظيفة القيام ىي : اخلربة
 .ادلهنية اخلربة ىي تلك أخطاء بدون العمل فعل عنو ينتج شلا

 لتطبيق البشرية عرفتو أسلوب أول ادلسابقات و االمتحانات أسلوب يعترب :المسابقات و . االمتحانات 1.1
 بواسطة ادلوظفُت اختيار يتم األسلوب ذلذا وفًقا و 1 " القدؽلة الصُت إمرباطورية عصر" يف ذلك كان و اجلدارة مبدأ

 بعدىا يتم الشخصية، و الشفوية و العملية و التحريرية االختبارات من رلموعة من تتكون عامة مسابقات إجراء
 ادلناصب يف تعيينهم يتم مث من و االستحقاق يف ترتيبهم حسب ادلسابقات ىذه يف الناجحُت بأمساء قوائم إعداد

  .الشاغرة
 الفاعلية : أوال

 االختالف ىذا ويرجع االصطالحية، الناحية من لفاعليةا تعريف يف والباحثون الكتاب لقداختلف
 واختالف يف تباين وجود إذل يرجع كما عليها، القائمُت رد ا واألف ادلنظمات نظر وجهات يف تباين وجود إذل

 تتعدد ما غالباً  اليت ادلنظمة، أىداف ربديد يف صعوبة إذل أدى شلا والباحثُت، الكتاب ذلؤالء العلمية اخللفيات
 وموحد واضح مفهوم ربديد يف اختالف إذل ذلك ويؤدي زلددة، بصورة صياغتها على االتفاق ويصعب وتتعارض
 . جيدة بصورة األىداف ربقيق مدى على تعتمد ألهنا للفاعلية

 ألىدافها ادلنظمة ربقيق مدى قياس يف ادلهمة رت ا ادلؤش من ادلنظمة فاعليو مفهوم يعد
 تعرض وقد ادلتاحة ادلوارد استغالل حيث من هبا تعمل اليت البيئة مع تكييفها أو انسجاًما

 معناه ربديد حيث من الفكرية النظر وجهات يف التفاوت إرل اإلدارية ادلفاىيم من غَته مثل ادلنظمة فاعلية مفهوم
 : الفاعلية Barnard )) بارنرد( عرف فقد الدقيق و الشامل

 . "أىدافها ربقيق ادلنظمة فيها تستطيع اليت الدرجة أهنا على"

                                                           

 .08 ق ، شكطِ ؼثك يطجغ انًؼساوٌ، َىؼف يحًس- 1
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 اليت األىداف عن النظر بغض والنمو والتكيف البقاء علي ادلنظمة قدرة تعٍت الفاعلية إن إذل alvar ) (الفار وأشار
 التوازن وخلق البيئي التكيف ذبعل مستقرة غَت بيئية أوساط مع أىدافها بلوغ إطار يف تتعامل نظمةفادل ،اربققه

 ربقيق معٍت من اتساًعا وأكثر امشل بعًدا الفاعلية مفهوم إعطاء ىنا يظهر كما .وجودىا مستلزمات من معو ادلتحرك
 تنطوي متغَته بيئة مع يتعامل مفتوح نظاًما باعتبارىا ادلنظمة واقع خالل من قبولو ادلنطلق ىذا ويستمد األىداف

 : يلي ما ربقيق يف تكمن ادلفهوم ىذا دبوجب الفاعلية ان و . مؤكده الغَت أو مستقرة الغَت اجلوانب من العديد علي
- 
 أىدافها ربقيق علي ادلنظمة قدرة - أ

 فيها عاملة البقاء مراراالست و البيئة مع التكيف علي ادلنظمة قدرة - ب
 االستمرار و التطور و النمو علي ادلنظمة قدره - ج

 العالقة سبثل فالفاعلية الكلفة، إرل اإلشارة دون األىداف من إصلازه نستطيع ما مقدار ؽلثل الفاعلية مقياس إن كما
 بُت العالقة تعٍت الفاعلية إن أي احلقيقية، وادلخرجات ادلتوقعة ادلخرجات بُت

 اخلدمات كميو قياس ليست فالفاعلة مسبًقا ذلا ادلخطط ادلستويات مع مقارنو ادلنتجة واخلدمات السلع
 . ادلنجزة اخلدمة نوعية قياس ىي بل معينو بتكلفة الناذبة

 بطريقو ربقيقها غلب بل األىداف ربقيق يكفي ال إذ الغايات، إتباع علي القدرة بأهنا الفاعلية وتعرف
 .للغايات إشباع أقص ربقق
 الصحيحة اإلعمال أداء على اإلدارية الظاىرة قدرة" ىي ادلعاصر اإلداري تفكَتنا يف اإلدارية الفاعلية وان

 لتفاعل زلصلة ىي اإلدارة فعالية ان و ادلناسبة، التكلفة حدود يف ادلطلوبة النتائج ربقيق إرل والتوصل
 - : يلى ما أعلها واإلدارية التنظيمية العوامل من عدد
 .اإلداري التنظيم إدارات و أجزاء بُت التكامل درجة -
 تاراإذل القر  الوصول يف ادلستخدمة ادلعايَت وموضوعية بالتنظيمرارات الق ازباذ نظام يف والتحديد الوضوح درجة -
 التنفيذ أو السلطة ومصادر احمليط ادلناخ مواجهة يف اإلداري التنظيم هبا يتمتع اليت احلركة وحرية االستقالل درجة -

 .فيو والرقابة
 العام ادلستوي علي وتأثَت أعليتو يف سلتلفا ر ا دو منها كل يلعب متعددة عوامل علي اإلدارية الفعالية وتتوقف
 :ومنها للفعالية
 و واالجتماعي االقتصادي ادلناخ ، احلديثة العلمية اإلدارة وأساليب دلفاىيم الصحيح رك ا واإلد ادلعرفة

 .56 ادلتاحة والبشرية ادلادية الوارد وكميات أنواع ،اجملتمع يف السائد السياسي
 التأهيل :ثانيا

 والشهادات العامة والصفات رت ا وادلها رت ا والقد ،رلموعة الكفاءة ىو :ادلؤىل أو بالتأىيل ونقصد
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 . للعمل وتؤىلو الفرد عيها حصل اليت التدريبات و راسية الد
 .ادلختلفة الوظائف يشغل فمن توفرىا الواجب سيةدراال الشهادات ىي:العلمية ادلؤىالت نعرف كما

 أجهزة بإنشاء ةاألصللو سكسوني الدول قامت عشر التاسع القرن أواخر يف :التوظيف شؤون أجهزة . إنشاء 2.2
 سبب يرجع و ،1 "ادلدنية اخلدمة جلان "اسم ربت العمومي التوظيف شؤون تنظيم مهمة إليها أسندت مركزية

 العمومية الوظيفة على واضحا أثره كان حزيب صراع من عنو ترتب ما و الدول ىذه يف األحزاب تعدد إذل إنشائها
 يشكل تعيينهم و العموميُت ادلوظفُت اختيار مهمة جعل شلا تنوعو و الدولة نشاط اتساع إذل باإلضافة ىذا فيها،

 .بأجهزة االستعانة إذل احلاجة فظهرت صعوبة
 الكثَت يف النظام ىذا انتشر قد و التوظيف، مسابقات تنظيم مهمة لتورل متخصصُت و خرباء تضم مركزية  

 كبار تعيُت يف ادلركزية من بنوع فأخذت بو تأثرت قد الًتكيز ىذا إذل سبيل ال اليت فرنسا فحىت العادل، دول من
 موظفيها كبار النتقاء مسابقات بعقد يقومون ادلالية وزارة و احملاسبات زلكمة و الدولة رللس كان بعدما ادلوظفُت

 .الفرنسية الوطنية اإلدارة مدرسة يف عامة مسابقة إجراء طريق عن يتم ذلك أصبح مث ، 1945 عام حىت

  :الجزائر في الجدارة مبدأ تطبيق -
 أرادت ألهنا العمومي التوظيف يف االستحقاق و اجلدارة مبدأ تبٍت على الدول من كغَتىا اجلزائر عملت   

 اعتمدهتا اليت األساليب خالل من جليا يظهر ما وىذا ، العمومية إداراهتا و مؤسساهتا أداء دبستوى تنهض أن دائما
 سنة العمومية للوظيفة منظم عام أساسي قانون أول صدور منذ ذلك و العموميُت، موظفيها اختيار يف اجلزائر

 311-66رقم األمر من 26 ادلادة تنص حيث  2006سنة الشأن ىذا يف قانون آخر صدور غاية إذل و 1966
 :معا بالكيفيتُت أو الكيفيتُت إلحدى تبعا ادلوظفُت توظيف يتم" :على
 االختبارات؛ طريق عن مسابقات 1-

 2 "...الشهادات طريق عن مسابقات 2- .
 طريق عن العمومية بالوظائف االلتحاق يتم " :على 61-66 رقم األمر من 80 ادلادة تنص و 

 االختبارات؛ أساس على ادلسابقة  -
 العمومية الوظائف تقلد في العلمي التأهيل أهمية :ادلوظفُت؛ أسالك لبعض بالنسبة الشهادات أساس على ادلسابقة  -
 جلهة يًتك أن العمومية، دون الوظيفة لشغل يرشح من يف توافرىا يلزم اليت ادلوضوعية الضوابط بتحديد ادلشرع قام

 .ذلا ًتائي ما حسب والتعديل للتغَت ؼلضع ال حىت ، ربديدىا سلطة اإلدارة
 تتوفر من كل على تسري عامة ضوابط أهنا معناه العمومية الوظيفة شغل ضوابط لتحديد ادلشرع وتدخل

                                                           
 49 ق شكطِ، ؼثك يطجغ133-06ضلى  األيط- 1

 09ق شكطِ، ؼثك يطجغ03-06ضلى األيط- 2
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 على الذي ينص الدستوري مبدأ إذل استنادا وذلك اللغة، أو األصل أو اجلنس بسبب سبيز بدون الضوابط ىذه فيو
 ػلددىا اليت الشروط غَت أخرى شرط أي دون الدولة يف والوظائف ادلهام تقلد يف ادلواطنُت مجيع يتساوى أنو

 .القانون

 ضابط :يف العمومية للوظيفة العام األساسي القانون خالل من ئريزااجل ادلشرع حددىا اليت الضوابط وتتمثل
 والقدرة السن ضابط ،الوطنية اخلدمة االذباه ضابط ،ادلدنية باحلقوق التمتع اجلنسية، ضابط

 57 . العمومية بالوظيفة لاللتحاق ادلطلوب التأىيل ضابط ، والذىنية البدنية
 ادلميزة اخلصائص من التأىيل ضابط أن نبُت العمومية الوظيفة لشغل العامة الضوابط ذلذه ادلشرع ربديد خالل ومن

 92 93 األمر يف عليو نص ما خالل من ىذا ئريزااجل ادلشرع تأكيد خالل من ىذا وميز العمومية الوظيفة لقانون
 وترتيب بوصف أخذ أنو العمومية الوظيفة لقانون ادلميزة اخلصائص من حبيث 3551جويلية  01 يف ادلؤرخ

 مث ومن العامة، الوظائف
 على احلصول ادلوصفات ىذه ومن مواصفتها، استوىف من كان طريق بأي الوظيفة يشغل أن ؽلكن ال

 .مناسب علمي مؤىل
 مصنفة رتبة أو سلك كل هبا ؼلتص اليت والصالحيات بادلهام مرتبط ادلطلوب التأىيل مستوى أن ذلك

 لكل أنو ،إذ شغلهااطات اشًت  العمومية الوظيفة لشغل ادلرشح يستويف أن غلب وعليو العمومية الوظائف قائمة يف
 بعض حُت ،يف عارل علمي مؤىل الوظائف بعض تتطلب حيث ، خاص طابع وظيفية رتبة أو وظيفي سلك

 . فقط والكتابة ةراءبالق اإلدلام رلرد تتطلب الوظائف
 - أنو على الذكر سالف 92 93 األمر من 70 ادلادة خالل من ئريزااجل ادلشرع أكد اإلطار ىذا يف و
 58 ."تكوين مستوى أو تازاإج أو بشهادات التأىيل إثبات على بالرتبة االلتحاق يتوقف"

 ادلؤىالت العمومية طبيعة للوظيفة العام األساسي القانون خالل من ػلدد دل اجلزائري ادلشرع أن إذل اإلشارة وذبدر
 .األسالك هبذه اخلاصة القوانُت ضمن إليها باإلشارة قام واظلا ادلختلفة، الوظيفية األسالك لشغل ادلطلوبة

 ادلهٍت الفحص  -
 البشرية، الكفاءات عن الكشف على ادلساعدة والوسائل الطرق أىم من تعترب التوظيف مسابقات إن  

 بالشكل وظيفتو مهام يؤدي الذي ادلوظف ذلك ىو الكفء ادلوظف و األىداف ربقيق على القدرة تعٍت فالكفاءة
 اعتماد فإن وهبذا بو ادلنوطة ادلهام حدود يف إدارتو طرف من ادلسطرة األىداف ربقيق يف يساىم بالتارل و ادلطلوب

 الشاغرة ادلناصب لشغل ادلًتشحُت كفاءة مدى اكتشاف ىو منو اذلدف كان للتوظيف كأسلوب ادلسابقات نظام
 .عنها وادلعلن

 رقم األمر من 55 ادلادة لنص تطبيًقا ىذا و التوظيف شؤون سلتلف تتوذل مركزية أجهزة بإنشاء اجلزائر قامت كما
 :يف تتمثل اليت و األجهزة ىذه عددت اليت 66-61



 وظيفة العموميةاإليطار  النظري لل                                                الفصل األول                   
 

  
28 

 
  

 العمومية؛ للوظيفة ادلركزي اذليكل  -
 العمومية؛ للوظيفة األعلى اجمللس  -
 .الطعن و ادلشاركة جلان  -

 .الجزائر في العمومية للوظيفة القانونية المصادر :الثاني المطلب
 قانونية مصادر العمومية للوظيفة يكون ال هبذا و اإلداري، القانون من جزءا العمومية الوظيفة قانون يعترب  

 خبصوصية تتميز العمومية الوظيفة قانون قواعد أن غَت العامة، قواعده من نابعة كلها فهي القانون، ىذا عن متميزة
 القاعدة على قواعده تنعكس الذي الدورل القانون إطار يف أو الوطٍت الداخلي القانون إطار يف سواء نصوصها
 :يلي فيما اجلزائر يف العمومية للوظيفة القانونية ادلصادر تتمثل و الوطنية، القانونية

 :الوطنية المصادر. 1
 أساس على القواعد ىذه فيو ترتب ىرمي شكل على العمومية الوظيفة دلنظومة القانونية القواعد تنتظم  

 أن دون التنظيمية فاللوائح العادي، التشريع يليو مث الدستورية، القواعد اذلرم ىذا يعلوا حبيث تدرجها مبدأ احًتام
 .القضائي االجتهاد دور ننسى
 La constitution. الدستور  1.1

 مهامها، و شكلها حيث من ذلا العامة ادلبادئ يضع الذي ىو و للدولة األساسي القانون ىو الدستور  
 اليت الدعائم وضع عن األول ادلسؤول بذلك ىو و منها، كل اختصاصات و الدولة سلطات تنظيم أيضا يتوذل كما
 ػلتوي و الدولة، يف األمسى التشريع نصوصو ألنو سلالفة قانوين نص ألي غلوز ال و اجلزائري اجملتمع عليها يقوم

 تعترب القواعد ىذه لكن مباشرة، العمومية للوظيفة القانونية ادلنظومة ربكم اليت القواعد من قليل عدد على الدستور
 ىذه بُت من و القانونية النصوص ادلشرع أساسها على يضع عامة، أحكامو  مبادئ من ربدده دلا نظرا أساسية و ىامة

 :يلي ما منها نذكر و 1996دستور تضمنها ما القواعد
 إذل العمومية الوظيفة رلال يف التشريع صالحيات توكل اليت ،1996 دستور من 122 ادلادة يف جاء ما  

 و للموظفُت األساسية، الضمانات ..." :على نص حيث ادلادة ىذه من 26 البند ذلك على نص قد و الربدلان،
 يف مكانة من ػلتلو دلا العمومية للوظيفة العام القانون ألعلية فنظرا 1 "العمومي للوظيف العام األساسي القانون
 يف التشريع مهمة أوكلت العمومية الوظيفة قانون ألحكام زبضع اليت القطاعات سلتلف يف و الدولة نشاط ذبسيد

 123 ادلادة .ادلوظفُت حريات و حقوق محاية رلال يف التشريع ذلا خصص كما التشريعية، السلطة إذل اجملال ىذا
 .العضوية  القوانُت طريق عن للتشريع ادلخصصة باجملاالت ادلتعلقة 1996 دستور من

 الدولة يف العمومية بالوظائف االلتحاق يف ادلساواة مبدأ على نصت اليت و 1996 دستور من 51 ادلادة. 
 الوظائف بعض يف التعيُت رلال على 1996 دستور من 85 و 78 ادلادتُت نص يف ورد و  
 التعيُت رلال يف اجلمهورية رئيس صالحيات على 78 ادلادة نصت حيث الدولة، يف العمومية. 
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 رلال  يف احلكومة رئيس صالحيات على اخلامس بندىا يف فنصت 1996 دستور من 85 ادلادة أما 
 دستور من الرابع البند يف بالضبط و 85 ادلادة تقابلها اليت و الدولة، يف العمومية الوظائف بعض يف التعيُت

 حيث الدستور، تعديل ادلتضمن 08 رقم القانون من 09 ادلادة يف التعديل ىذا على التنصيص مت قد و 2008
 رئيس موافقة بعد الدولة وظائف..."2.يف يعُت ..." :على 2008 دستور من 85 ادلادة من الرابع البند نص

 78 و 77 ادلادتُت بأحكام ادلساس دون و اجلمهورية
 الوزير لقب عليو يطلق أصبح 1996 دستور على طرأ الذي التعديل دبوجب و احلكومة رئيس أن إذل ىنا نشَت
 كما النقايب،  احلق على 1996 دستور من 56 ادلادة نصت األساسية احلريات و احلقوق محاية إطار يف و األول
 .القانون بو يسمح ما إطار يف لكن اإلضراب يف احلق على منو 57 ادلادة نصت

  .La loi )قانون(التشريع  العادي   -1.1
 و سبق فكما العمومية، بالوظيفة ادلتعلقة القواعد و القوانُت سن رلال يف ىامة مكانة العادي التشريع ػلتل  

 يف التشريع صالحيات إليها توكل اليت اجلهة ىو الربدلان أن على صراحة 122 مادتو يف نص الدستور فإن أشرنا
 قانون يرتكز العمومية، للوظيفة القانونية القاعدة هبا تتميز اليت القصوى لألعلية نظرا ىذا و العمومية، الوظيفة رلال

 :ىي نصوص أربعة على اجلزائر يف العمومية الوظيفة
 وادلتضمن القانون العام  للوظيفة  العمومية  3556جوان 61يف ادلؤرخ يف  311-66رقم الرئاسي األمر .أ 

والذي  الغي االمر  رقم  3587اوت  68الصادر  يف  31-87( رقم  °SGTللعمال) العام القانون . ب
 31-87من القانون  رقم  136رقم القانون من 216 ادلادة نص يف جاء دلا طبًقا ىذا ووىذه طبقا  66-31
 للعمال العام القانون لتطبيق تباعا بطيئة وتَتة على و تدرغليا يكون بل واحدة مرة يأيت ان ىذه االلغاء   ال َت،وغ
 التطبيقية النصوص  رقم مث  الغاؤه بالنسبة  للعمال بالقانون 87-31بالقانون ) للعمال بالنسبة إلغاؤه مت صدور أي

 .للعمل الفردية بالعالقات ادلتعلق القانون ىذا.لذلك
 تتعلق خاصة قانونية بنصوص التنظيمية التفاصيل تقرير ؽلكنها ال التشريعية السلطة إن

 القوانُت تشريع ألن ذلك و العمومية، الوظيفة إطار يف العمل عالقات على تًتتب اليت االلتزامات و باحلقوق
 إذل والفنية العملية ادلسائل ىذه تنظيم أمر ترك حتم ما الفنية ادلسائل من كثَتا تثَت العمومية بالوظيفة اخلاصة
  .درجاهتا اختالف على التنظيمية النصوص ىي و فعالية و مرونة األكثر الوسيلة

 فئة بكل اخلاص األساسي القانون وضع يتم بو و التشريع تطبيق شروط ربديد إذل يهدف فالتنظيم  
 من فتعمل القرارات أما  بادلراسيم متعلق ىذا و ذلا الراتب ربديد و العمومية، الوظائف بعض يف التعيُت كشروط

 اذليئة بإصدارىا زبتص األدوات ىذه .اخل ... التوظيف مسابقات أو التسيَت طرق تنظيم درجة يف التعيُت أجل
 :التنظيمية النصوص من مستويُت يوجد اجلزائر يف و التنفيذية
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 يف ذلك و اجلمهورية، رئيس ىو و الدولة يف األول القاضي عن تصدر اليت ادلراسيم ىي و  :الرئاسية المراسيم .أ
 أي ادلادة نفس تقابلها اليت و منها، السادس البند يف 77 ادلادة لنص تطبيًقا ذلك و للقانون ادلخصصة غَت ادلسائل

 ادلادة يف التعديل ىذا على النص مت قد و 2008دستور تضمنها اليت و نصها من الثامن البند يف لكن و 77 ادلادة
 :على 2008 دستور من 85 ادلادة نصت حيث الدستور، ، تعديل ادلتضمن و19-08 رقم القانون من اخلامسة

 و بالسلطات الدستور، يف أخرى أحكام صراحة إياه زبوذلا اليت السلطات إذل باإلضافة اجلمهورية، رئيس يضطلع "
 ... اآلتية الصالحيات

 الوزير لقب عليو يطلق أصبح الذي و احلكومة رئيس من تصدر اليت ادلراسيم ىي و :التنفيذية المراسيم . ب
 إصدار يف احلكومة رئيس دبسؤولية 1996 دستور أقر قد و ، 1996 دستور على طرأ الذي للتعديل وفًقا األول

 85 ادلادة نص من الثالث البند يقابلو الذي و منها، اخلامس البند يف 85 للمادة تطبيًقا ذلك و التنفيذية ادلراسيم
 ادلادة تنص حيث 35-67رقم القانون من 09 ادلادة يف التعديل ىذا على التنصيص مت قد و ، 2008 دستور من

 يف أخرى أحكام صراحة إياه زبوذلا اليت السلطات زيادة على األول، الوزير ؽلارس ":على 2008 ر من 85
 إضافة ؽلكن و "...ذلك، على اجلمهورية رئيس موافقة بعد التنفيذية، ادلراسيم .يوقع 1 اآلتية الصالحيات الدستور،
 رئيس طرف من ذلم ادلفوضة صالحياهتم حدود يف الوزراء يصدرىا اليت الوزارية بالقرارات خاص ثالث مستوى

 .األول الوزير أو اجلمهورية،
 La jurisprudenceاالجهاد القضائي  :   -1.1

 العمومية، بالوظيفة ادلتعلق للقانون آخرا مصدرا التنظيمات و القانون جانب إذل القضائي االجتهاد يشكل  
 نص ال فيما جديدة قانونية قواعد أحيانًا تنشئ و نواقصها تكمل و الدقيق دبعناىا القانونية النصوص تفسر فاحملاكم

 يف أكثر و جليا ذلك ظهر قد و ادلرنة، لطبيعتو نظرا القضائي االجتهاد على باالعتماد اإلداري القانون يتميز و فيو،
  .الفرنسي القضاء

 ترسيخ و العمومية الوظيفة قانون قواعد صياغة و إنشاء يف ىام بدور القضائية القرارات و األحكام تقوم و         
 قبل من تبنيها بعد أو فيو ادلقضي الشيء حلجية حيازهتا بعد إما تتحول ما كثَتا اليت األحكام و ادلبادئ بعض

 إذل األساسية ادلهمة ىذه أداء يف القضاء دور يعود و تنظيمية، أو قانونية قواعد إذل التنفيذية و التشريعية اذليئات
 بالرغم و قواعده، بعض يشوب الذي النقص استكمال و تفسَته و القانون تطبيق يف اخلصوص على ادلتمثل دوره
 ال السلطات بُت الفصل مبدأ أن باعتبار الرمسية، ادلصادر بُت األحكام ىذه تصنيف يف الفقو أبداه الذي الًتدد من

 ادلصادر ضمن األحكام ىذه تصنيف على الفقهاء بُت إمجاع شبو ىناك أن إال التشريع صالحية احملاكم ؼلول
 االجتهاد و أحكامو بإصدار ملزم بذلك ىو و الشعب باسم أحكامو يصدر القضاء أن حبجة ىذا و للقانون الرمسية
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 للعالقة بالنسبة إليو يستند تنظيمي أو قانوين نص ىناك يكن دل لو و حىت عليو ادلعروضة للقضايا احللول إغلاد يف
 .للعدالة ناكرا اعترب إال و النزاع موضوع

 La loi de travail العمل : قانون -1.1.
 .العمومية بالوظيفة اخلاصة القانونية القواعد غياب حالة يف العمل قانون إذل الرجوع يتم حيث

 :العام الدولي القانون .1
 العام الدورل القانون قواعد تتدخل ال ذلذا الدولة سيادة حدود يف سبارس العمومية الوظيفة إن
 ذلك؟ فكيف مباشرة، غَت بطريقة و قليالً  إال العمومية للوظيفة العام األساسي القانون أحكام يف
 اجلزائر يف الداخلي القانون نظام ضمن العام الدورل القانون قواعد تطبيق أن إذل اإلشارة من البد البداية يف  

 يصادق اليت ادلعاىدات" :أن على 1996 دستور من 132 ادلادة تنص حيث الدستور يف مقررة آليات من ينبثق
 الدولية ادلعاىدات فكل .1"القانون على تسمو الدستور يف عليها ادلنصوص الشروط حسب اجلمهورية، رئيس عليها
 و القانونية للقواعد مصدرا تعترب هبذا و العادي، التشريع على تسمو ادلادة ذلذه طبًقا اجلزائر قبل من ادلربمة

 بعضا لوجدنا العمومية الوظيفة ربكم اليت القانونية القواعد عن اجلزائر أبرمتها اليت ادلعاىدات يف حبثنا فإذا .التنظيمية
 و السياسية، و ادلدنية باحلقوق اخلاصُت الدوليُت العهدين مقدمتها يف و اإلنسان حبقوق ادلتعلقة ادلعاىدات يف منها

 بُت عدم التمييز و ادلساواة مبدأ رلملها يف القانونية القواعد ىذه تؤكد حيث الثقافية، و االجتماعية، و االقتصادية
 للموظفُت، ادلكفول اإلضراب حرية و النقابية احلرية على تؤكد كما شلارستها، و العمومية الوظائف تورل يف ادلواطنُت

 سن دولة كل تشريع يتوذل ىذين احلقُت أن على يؤكد السياسية و ادلدنية باحلقوق اخلاص الدورل العهد أن غَت
 محايتها و النقابة حبرية ادلتعلقة 73رقم الدولية االتفاقية حدود يف القيود تلك تكون أن غلب و عليهما، ترد اليت القيود

 .1667سنة  للعمل الدولية ادلنظمة عن الصادرة
 القانون قواعد بعض مصادر من مصدرا العريف الدورل القانون أيضا يعترب ادلكتوب الدورل القانون إذل باإلضافة
 اإلنسان حلقوق العادلي ػلتويها اإلعالن اليت القواعد ادلثال سبيل على نذكر و العمومية للوظيفة العام األساسي

 استمدت اليت القانونية ادلصادر ىي ىذه إذن 1948 أكتوبر 10 يف ادلتحدة لألمم العامة اجلمعية عن الصادر
 ادلوارل ادلطلب ففي وعليو تطورىا، مراحل خالل العمومية للوظيفة ادلنظمة القانونية نصوصها سلتلف اجلزائر منها

 .اجلزائر يف العمومية الوظيفة تطور مراحل إذل سنتعرض

 .الجزائر في العمومية الوظيفة تطور مراحل :الثالث المطلب
 بعد دائمة بصفة العمومي للمرفق خدمة ادلوظف هبا يقوم مهنة اجلزائري النظام يف العمومية الوظيفة تعترب  

 ادلشرع كان اجلزائر يف العمومية الوظيفة تطور مراحل خالل و الئحي تنظيمي لقانون طبًقا الوظيفة ىذه يف يعُت أن
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 إذل اجلزائر يف العمومية الوظيفة تطور مراحل نقسم أن ؽلكن عموما و الوظيفي، السلك دبفهوم يأخذ دائما اجلزائري
 :مرحلتُت

 1967 جانفي 01 غاية إذل االنتقالية ادلرحلة من سبتد :األوذل ادلرحلة  -
 2006 جويلية 15 و 1967 جانفي 01 بُت ما سبتد :الثانية ادلرحلة  -
 :التفصيل من بشيء ادلرحلتُت ىاتُت إذل سنتطرق يلي فيما و

 :19671 جانفي 01 و االنتقالية المرحلة بين ما :األولى المرحلة .1
 19 يف الصادر الفرنسي القانون دبوجب كان اجلزائر عرفتو العمومية للوظيفة نظام أول إن

 خالل و هبا، االلتحاق يف باحلق للجزائريُت يبح دل لكنو العمومية، للوظيفة جامع نظام أول ىو و ، 1946 نوفمرب
 04 يف و " العمومية، بالوظيفة بااللتحاق للجزائريُت مسحت اليت األساسية النصوص بعض وضعت 1956 سنة

 ادلرسوم دبقتضى ادلستعمرة اجلزائر إذل تطبيقو امتد و فرنسا يف العمومية للوظيفة جديد نظام صدر 1959 فيفري
 .1962 أوت 02 يف الصادر

 يف األوربيُت من األجانب ادلوظفُت عدد وصل حيث اإلداري اجملال يف مكثًفا الفرنسي الوجود كان االستقالل عند
 من أعلى تكوين ذات وظائف يشغلون موظف 200.000 منهم موظف 300.000 من أكثر إذل اجلزائر

 مشاكل من تعاين اجلزائر جعل ما وىذا متوسط إطار 100.000 و سامي إطار 15000 بينهم من و ادلتوسط،
 إذل تلجأ اجلزائر جعل شلا العمومية، الوظائف يف كبَتا شغورا ترك الذي الفرنسيُت رحيل بعد اإلداري اجملال يف كثَتة

 من التخفيف أجل من و عدمو، من توظيفهم سيتم من بكفاءة االكًتاث دون التوظيف يف العشوائي األسلوب
 .التنفيذية قامت العشوائية ىذه حدة
 الثانية  الشروط مادتو يف تضمن الذي 1962 جويلية 19 يف ادلؤرخ 503-62 رقم ادلرسوم بإصدار ادلؤقتة -

 مت فبموجبو العمومية الوظيفة رلال يف تسهيالت عدة ادلرسوم ىذا تضمن كما العمومية، الوظائف لشغل العامة
 ال و ، الثانية ادلادة حددت و الشهادات أساس على بالتوظيف ادلسابقة طريق عن اخلارجي التوظيف استبدال
 اخلاصة الالزمة الشهادات ادلرسوم ىذا من ج( ب، أ، األصناف) من لكل د بالصنف لاللتحاق شهادة أي يشًتط

 أن إال للتوظيف القدؽلة الشروط من للتخفيف جاء ادلرسوم ىذا أن من الرغم على و ج، ب، أ، األصناف من لكل
 ادلديرية مصاحل بتدخل قضى شلا دلهامها، اإلدارات أداء من صعب بو ادلعمول النظام يف ادلوجودة النقائص و الفراغ
 رقم ادلرسوم إطار يف توظيفهم مت الذين األعوان معظم تثبيت مت قد و مستمرة، بصفة العمومية للوظيفة العامة

503-62 

                                                           
1 -Front de la libération national, la charte d’Alger, ensemble des textes adoptés par le 1er 

congrès du parti du 

F.L.N, imprimerie national algérienne. Alger, 1964, P 97. 
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 كيفية إذل يهدف 861-61 رقم ادلرسوم 1962 جويلية 19 يف أي التاريخ نفس يف صدر كما   الذي و 1502
 délégation des"الوظائف مسيت دبندوبية و شروط بأية يقيده أن دون العليا ادلناصب بعض يف التعيُت

fonctions" لكن و شهادة، أي اشًتاط  دون العليا ادلناصب يف للتعيُت خصيصا البداية يف جاء اإلجراء ىذا 
 استعمال أصبح و تقديرية، بصفة اخلارجية ادلصاحل رؤساء تعيُت ليشمل أحكامو تطبيق نطاق من وسعت احلكومة

 دلخالفة اإلدارات لبعض وسيلة و العمل مناصب من األصناف بعض يف للتعيُت فيها مفرط بصفة اإلجراء ىذا
 بعض ظهور إذل أدى شلا العمومية، الوظيفة مصاحل طرف من ادلفروضة ادلراقبة ذبنب و للتوظيف العادية اإلجراءات

 صدر العمومية بالوظيفة االلتحاق تسهيل ادلتضمنة باإلجراءات موازاة و العمومية، الوظيفة يف اخللل و الفوضى
 ذويادلتعاقدين  األعوان و ادلًتبصُت و ادلثبتُت ادلوظفُت بإدماج مسح الذي ، 1962 بتاريخ 62-040رقم األمر

 العمومية الوظيفة يف ادلغربية و الفرنسية، التونسية، العمومية الوظيفة يف يعملون كانوا الذين و اجلزائرية اجلنسية
 و 646-62 رقم ادلرسوم من والثالثة الثانية ادلادتُت عليو نصت ما ىذا و الشروط لبعض استيفائهم شريطة اجلزائرية

 31 يف ادلؤرخ 62-157رقم القانون صدر االستقالل بعد مؤقتة بصفة اجملاالت مجيع يف القانوين الفراغ سد قصد
 ادلناقض و العامة باحلريات ما ؽلس عدا اجلزائر على الفرنسية بالقوانُت العمل سبديد يتضمن 1962 ديسمرب
 388-61 القانون رقم من األوذل ادلادة عليو نصت دلا طبًقا ىذا و الوطنية للسيادة

 االستقالل تلت اليت الفًتة خالل العمومية الوظيفة رلال يف القانونية النصوص من العديد إصدار من الرغم على و
 الشاغرة ادلناصب من شلكن قدر أكرب شغل أجل من التوظيف شروط من التخفيف إذل هتدف كانت اليت و مباشرة

 األجور ظل يف (Semi Publique) القطاع و أخرى جهة من العموميُت األعوان على احملافظة و جهة، من
 مشكل معاجلة من تتمكن دل اجلزائرية اإلدارة أن إال اخلاص العمومية شبو ادلنظمات طرف من ادلقًتحة اجلذابة

 يف انشقاق إذل حتما أدت مهدئة أو مسكنة إجراءات إال تعترب ال ادلتحيزة التدابَت فهذه .مقبولة بصفة التوظيف
 و ادلختلفة ادلرتبات ذباه حلساسيتهم بالنظر ادلوظفُت حركية ازدياد و اجلزائر، يف العمومية للوظيفة العام التوازن

 بآخر أو بشكل ترمي ترتيبات وضع إذل أعواهنا توظيف مستوى على باحلفاظ ادلهتمة باإلدارات أفضى و ادلتفاوتة،
 يتم ادلوظفُت من معينة فئة لصاحل إجراء إدخال دبجرد الذي التوازن إعادة قصد أعواهنا وضعية تصحيح و تقومي إذل

 ربت بات عادية بصفة سبارسو أن للوظيفة العمومية العامة ادلديرية على كان الذي التنسيق فدور جديد، من افتقاده
 تًتك دل أهنا إال ادلوظفُت قلة بسبب واجهتها اليت الكبَتة الصعوبات من الرغم على و جدا، صعبا الظروف ىذه

 قد و للخطر العمومية للوظيفة شاملة كاملة سياسة وضع يعرض قد حد إذل تتفاقم و األوضاع تتطور ألن اجملال
 01 من ابتداء التطبيق حيز دخل الذي 1966 جوان 02 بتاريخ 311-66 رقم األمر صدور كثَتا ساعد

 يف الدائمة ادلناصب كافة يف للتوظيف اجلديدة الشروط بوضوح حدد عندما خاصة ادلشاكل ىذه تسوية جانفي يف
 يف الوطنية للسيادة اسًتجاعها بعد عديدة لسنوات اجلزائر فيها زببطت اليت الكثَتة ادلشاكل فأمام العمومية، اإلدارة
 .العمومية الوظيفة رلال
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 حددت ادلستقلة اجلزائرية الدولة أن نعلم أننا و خاصة " حتمي، و ضروري جد األمر ىذا صدور كان 
 تنمية ضمان و االقتصادي، و االجتماعي التوازن إعادة إذل ترمي اجتماعية و اقتصادية، سياسية، أىداف عدة

 السلطة تنظيم فكان اشًتاكية دؽلقراطية ببناء الدولة 1963 دستور كلف اإلطار ىذا ففي ادليادين، مجيع يف اجملتمع
 1 " الدولة تطور دبدى وثيًقا ارتباطًا مرتبط العمومية الوظيفة نظام أن حيث تأسيسها ادلراد الدولة طبيعة حول يدور

 ضرورة حقيقة بُت الفرنسية بالقوانُت العمل يف االستمرار مث من و عشوائية بصفة مت الذي ادلكثف التوظيف أن إال
 اإلدارة لتحديات التصدي و الدولة تأسيس مبادئ إبراز أجل من وذلك اجلزائري، العمومية الوظيفة قانون إصدار

 .ادلستعمرة اإلدارة سنتها تنظيمية قواعد إذل تسيَتىم يف ؼلضعون يزالون ال موظفوىا كان اليت العمومية
 ادلسار على متوقف نظام النظامُت، من نوعُت بُت زبتار أن اجلزائر على كان التحدي ىذا أمام  

 على متوقف عمومية وظيفة نظام أو التنظيمية، و القانونية العالقة على ادلبٍت  (carrière)ادلهٍت
 اليت للدولة االقتصادية و السياسية التوجهات إذل بالنظر و التعاقدية، العالقة على مبٍت (emploi)االستخدام

 على االختيار وقع فقد ادلدى، بعيدة إدارية مهام أداء من للتمكن االستقرار يسودىم موظفُت إذل حباجة كانت
 ادلسار نظام أقر الذي 133-66 رقم األمر صدر 1966 جوان 02 يف و ادلهٍت ادلسار على يقوم الذي النظام
 الصناعي و التجاري الطابع ذات ادلنظمات فيها دبا العمومية اإلدارات و ادلنظمات تطبيقو كافة مشل لقد و ادلهٍت،

 رلال سبديد إجراء بعد ذلك مت إظلا و القانون بقوة و مباشرة عليها تطبيقو رلال يشملها دل األخَتة ىذه أن لو و حىت
 استثٍت قد و الغرض، ذلذا تأسست اليت ادلشًتكة الوزارية اللجنة رأي أخذ بعد يتخذ مرسوم دبوجب عليها تطبيقها

 :يلي ما إذل قسمها و التوظيف طرق حدد و .الدين رجال و اجليش أفراد القضاة، تطبيقو من
 االختبارات؛ طريق عن ادلسابقة -
 ...الشهادات طريق عن ادلسابقة -

 2006  جويلية 15 و 1967 جانفي 01 بين ما مرحلة :الثانية المرحلة .2 .
 و أحكامو،تطبيق  حدود ظهرت ، 133-66 رقم األمر تطبيق من سنوات عشر من أكثر مضي بعد  

 اإلدارة فوجدت االقتصادية، و االجتماعية التطورات منها خاصة تطورات و معطيات و عوامل لعدة نتيجة ذلك
 يف بارزة زبصصات تتطلب اليت ادلهن و للحرف ادلتزايد النمو يف أساسا تتمثل جديدة ربديات أمام نفسها العمومية

 العمومية، اإلدارة يف هبا ادلعمول الصارمة القانونية بالتدابَت معاجلتها و مواجهتها ؽلكن ال اليت و العمومية اإلدارة
 يستقطب أصبح و كثَتا فيو االستثمار مت الذي االقتصادي القطاع لصاحل قطاعاهتا خَتة استنزاف أن كما

 العوامل ىذه كل مرونة، األكثر و الواعدة ادلهنية وادلسارات ادلغري ادلادي ادلقابل بسبب اجملاالت مجيع يف الكفاءات
  .الصعوبات ىذه دلواجهة تدابَت ربمل جديدة قوانُت إصدار يف التفكَت إذل دفعت
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 ىذا 3587اوت 68ادلؤرخ يف  31-87رقم القانون ظهور إذل األمر بادئ يف أدت العوامل و ادلعطيات ىذه
 يف العامل و ادلوظف بُت مجع قد و العمال نظام و ادلوظفُت نظام أي النظامُت، لتوحيد كمحاولة جاء القانون
 ذلك و منهما، لكل ادلنوط النشاط طبيعة اختالف رغم بينهما يفرق دل و العامل ىو و أال شامل دبفهوم التسمية

 حاصل من يعيش شخص كل عامالً  يعترب ..." :على نصت اليت األوذل مادتو يف العامل القانون ىذا عرف دلا
 جاء كما ، 1" ادلهٍت نشاطو شلارسة أثناء العمال من غَته اخلاصة دلصلحتو يستخدم ال و الفكري، أو اليدوي عملو
 اليت السلبيات بعض دلعاجلة حلول تقدمي و ،أنداك الذكر السالف 133جديد نفس إلعطاء أيضا القانون ىذا

 .ادليادين مجيع يف و العمومية اإلدارة سجلتها اليت التأخرات سلتلف 66 رقم األمر أفرزىا
 

 مارس 23يف إال العمومية اإلدارات و ادلؤسسات على تطبق اليت للقواعد ادلتضمنة األحكام تصدر دل و 
 اإلدارات و ادلؤسسات  لعمال النموذجي األساسي القانون ادلتضمن 85-78 رقم ادلرسوم دبوجب 1985
 بُت ؽليز أن النص ىذا حاول لقد ، يف يثبت الذي العامل على تطلق " :على اخلامسة مادتو يف نص الذي العمومية
 و ادلؤسسات يف نشاطو ؽلارس الذي العامل تسميو التجريبية، ادلدة انتهاء بعد عملو منصب   ادلوظف ... "

 اخلاصة العامة للقواعد إخضاعو بالتارل و اإلطار ىذا خارج نشاطو ؽلارس الذي العامل و العمومية، اإلدارات
 تطبيقو رلال مشل قد و .لصاحلها يعمل اليت العمومية اإلدارة إزاء أساسية قانونية وضعية يف أدرجو حيث بادلوظفُت

 ذلا، التابعة اإلداري الطابع ذات العمومية ادلؤسسات احمللية، اجلماعات للدولة، التابعة العمومية ادلصاحل :من كل
 .2للمحاسبة األعلى اجمللس و الوطٍت الشعيب اجمللس مصاحل

 حركات و بتعيينهم ادلتعلقة التشريعية األحكام مراعاة مع القضاء، رجال :على تطبيقو رلال أخضع كما  
 التابعة اجلماىَتية ادلنظمات و األجهزة و ادلنظمات يف العاملون التقنيون و اإلداريون ادلوظفون انضباطهم، و نقلهم
 بأربعة اخلارجي التوظيف كيفيات 85-78 رقم ادلرسوم حدد و .ادلنتخبُت باستثناء الوطٍت التحرير جبهة حلزب
 يف تتمثل أظلاط

 االختبارات؛ أساس على ادلسابقة -
 الشهادات؛ أساس على ادلسابقة -
  االختبارات و الفحوص ادلهنية؛ -
 ؛عن طريق التوظيف ادلباشر -

                                                           
 ، 32 انؼسز انطؼًُح، انجطَسج نهؼايم، انؼاو األؼاؼٍ انماَىٌ انًرضًٍ ، 1978 أوخ 05 فٍ انًؤضخ 78/08 ضلى انماَىٌ - 1

 .724 ق ، 1978 أوخ 8.تراضَد انمازض

 

 اإلزاضاخ و انًؤؼؽاخ نؼًال انًُىشجٍ األؼاؼٍ انماَىٌ انًرضًٍ ، 1985 ياضغ 23 فٍ انًؤضخ 85/59 ضلى انًطؼىو - 2

 .334 ق ، 1985 ياضغ 24 تراضَد انمازض ، 13 انؼسز انجطَسج انطؼًُح، انؼًىيُح،
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و اإلدارات العمومية إذل  قائاًل: " إن خضوع أعوان ادلؤسسات 85- 78لقد علق خرشي مجال على ادلرسوم رقم 
العمومية كتعبَت عن الدولة ادلستخدمة، و  الوظيفةتعترب وضعية غَت عادية، بالنظر إذل قطاع  85- 78ادلرسوم رقم 

على  3556نوفمرب  17،يف حُت ينص دستور  1985 الذي كان من قبل ؼلضع إذل القانون، دل يعد كذلك منذ
األساسي العام للوظيفة العمومية من اختصاص التشريع، و ىو يف نظرنا  أن الضمانات ادلمنوحة للموظفُت و القانون

 لكون الوظيفة العمومية تبقى األداة ادلفضلة اليت تعرب الدولة من خالذلا على: مور نظراتطور عادي لأل

  دورىا كسلطة عمومية؛  -
  ىيبتها و دؽلومتها رغم األحداث و التحوالت السياسية؛  -
 1 " قدرهتا على االضطالع دبهامها و مسؤولياهتا يف كل الظروف و األوقات - 

يف اجلزائر  ذل بو ادلدير العام للوظيفة العمومية نستخلص أن الوظيفة العموميةمن خالل التصريح الذي أد
تساير التسيَت الدورل دلواردىا  انتقلت إذل مرحلة يصعب الصمود فيها يف ظل غياب تسيَت زلكم يقودىا إذل وضعية

سيما يف رلال الوظيفة العمومية مجيع ادليادين ال البشرية، حيث أنو و نظرا للتحوالت العميقة اليت تواجهها الدولة يف
ادلتضمن القانون األساسي العام  61-66بإصدار األمر رقم  و تصحيحا للوضعية السائدة بادرت الدولة اجلزائرية

مواجهة الرىانات ادلستقبلية حيث أن ىذا األمر يتميز ببعض ادلرونة   للوظيفة العمومية دلعاجلة كافة النقائص و
السائدة يف العادل. يطبق ىذا األمر على ادلوظفُت الذين ؽلارسون نشاطهم يف  وضاعكمحاولة لتكييفو مع األ

من ىذا األمر بالتفصيل، و قد عرف ىذا األمر تقليصا  61العمومية اليت عددهتا ادلادة  ادلؤسسات و اإلدارات
اجمللس  القضاة، أعضاءنطاق سريانو و ذلك دون أي تربير قانوين، حيث استثٌت من رلال تطبيقو سلك  معتربا يف

ىذا القانون بقوانُت  الوطٍت الشعيب بغرفتيو و ادلستخدمون العسكريون و ادلدنيون للدفاع الوطٍت، و ػلدد تطبيق
أن تتضمن القوانُت اخلاصة هبا  خاصة دبختلف أسالك ادلوظفُت كما أنو و نظرا خلصوصية بعض األسالك ؽلكن

  ...الواجبات استثناء ذلذا األمر يف رلال احلقوق و

وقتو ألنو  الذي ذباوز 85-78ما ؽلكن قولو أن ىذا القانون وضع من أجل أن ػلل زلل ادلرسوم رقم 
و الوظيفي للمنظمات و  صدر يف عصر االقتصاد ادلوجو، و دل يكيف مع التطورات احلديثة يف اجلانب التنظيمي

الذي ألقيت على  03-06 األسباب جاء األمر رقماإلدارات العمومية و أساليب التسيَت احلديثة، لكل ىذه 
االختالالت اذليكلية يف اإلدارات العمومية  عاتقو ضرورة احتواء اجلوانب اجلديدة لعصرنة الوظيفة العمومية و معاجلة

ات البشرية وصواًل إذل إهناء ادلسارات ادلهنية دلوظفي ادلؤسس بدءا من رلال تطبيقو مرورا بكيفيات توظيف الكفاءات
  .و اإلدارات العمومية اجلزائرية

                                                           
ذطـٍ جًال، كهًح انؽُس انًسَط انؼاو نهىظُفح انؼًىيُح، يهرمً حىل انىظُفح انؼًىيُح، انًكرثح انىطُُح، انحايح،  - 1

 05،ق  2000ياٌ  30 - 29انجعائط، َىيٍ 
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ادلوارل للتعرف على ادلوظف  بعد أن تعرضنا إذل مراحل تطور الوظيفة العمومية يف اجلزائر ارتأينا أن طلصص ادلبحث
 .يتمتع هبا و الواجبات ادللتزم بأدائها العمومي، و طبيعة عالقتو باإلدارة العمومية و كذا سلتلف احلقوق اليت



 
 

 

 الثاني الفصل
 بالوظيفة التوظيف طرق 

 أجهزة و العمومية
 النظام في تسييرها

 الجزائري التوظيفي



طرق التوظيف بالوظيفة العمومية و أجهزة تسيير شؤونها في الجزائر       الفصل الثاني                       
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 : تمهيد
 على كتب اليت التنظيمات و القوانُت من مبجموعة العمومية الوظيفة يف التوظيف اصتزائري اظتشرع أحاط 
 أن غَت ة.اظتساوا ظتبدأ إحقاقا ىذا و البشرية، مواردىا توظيف بعمليات قيامها عند احًتامها العمومية اإلدارة

 اظتشرع وضع بل العمومية، الوظيفة سلك يف بالدخول اظتواطنُت صتميع السماح تعٍت ال التوظيف يف اظتساواة
 على حفاظًا ىذا و عمومية، وظيفة شغل يف يرغب فيمن توفرىا يتوجب اليت الشروط من غتموعة اصتزائري
 كأساس اظتسابقات أسلوب اصتزائر يف التوظيف نظام تبٌت االستحقاق و اصتدارة ظتبدأ حتقيًقا و .العامة اظتصلحة
 الكفاءات من االستفادة أجل من ىذا و الداخلي للتوظيف كأساس الًتقية أسلوب تبٌت كما اطتارجي، للتوظيف

 حتقيق أي الغاية نفس لتحقيق و اصتزائري اظتشرع أن كما العمومية، اإلدارات و اظتؤسسات حتوزىا اليت البشرية
 بتنظيم اظتتعلقة اإلجراءات ؼتتلف حتديد مهمة إليها تعهد مركزية أجهزة بإنشاء قام االستحقاق و اظتساواة مبدأي

 من كلو وىذا اظتوظفُت، عن منتخبُت ؽتثلُت فيها أشرك و صتانًا أنشأ كما اطتارجي التوظيف مسابقات
 .اظتهنية حبياهتم اظتتعلقة القرارات اختاذ يف إشراكهم خالل من بأقتيتهم اظتوظفُت حتسيس أجل

 الوظيفة مستوى على التوظيف أفتاط ؼتتلف على للتعرف اىتمامنا سنصب الفصل ىذا يف عليو و  
 يف العمومية الوظيفة و اظتوظفُت شؤون بتسيَت تعٌت اليت األجهزة ؼتتلف على التعرف كذا و اصتزائر، يف العمومية

 و األوامر من مستنتج الفصل ىذا كل أن حبيث الرشتية النصوص على الفصل ىذا يف نعتمد وسوف بالدنا
 :عنوان حتت جاءت مبحثُت  إذل الفصل ىذا بتقسيم قمنا لذا و بالتوظيف اظتتعلقة اظتراسيم

 .العمومية الوظيفة ظل يف اطتارجي التوظيف تنظيم :األول المبحث
 .العمومية الوظيفة ظل يف الداخلي التوظيف تنظيم :الثاني المبحث
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 .العمومية الوظيفة ظل في الخارجي التوظيف تنظيم :األول المبحث
 اظتؤىالت و الكفاءات نتتلكون موظفُت توفَت يف اظتعتمدة اظتصادر أىم أحد اطتارجي التوظيف يعترب  

 و اظتؤسسات أداء على اظتؤثرة األساسية العوامل بُت من يعترب أنو كما الشاغرة، العمل مناصب لشغل الضرورية
 سوف اظتبحث ىذا يف و متخصصّة، مؤىالت و جديدة أفكار عن للبحث دائما تسعى اليت العمومية اإلدارات

 ذلك يف الشروع قبل لكن و بالدنا، يف العمومية الوظيفة ظل يف التوظيف من النوع ىذا تنظيم كيفية إذل نتطرق
 للمًتشح نتكن ال اليت و للتوظيف، العامة الشروط من غتموعة حدد قد اصتزائري اظتشرع أن إذل اإلشارة من البد

 :التالية العناصر إذل سنتطرق اظتطلب ىذا ففي عليو و .اصتزائر يف العمومية بالوظيفة يلتحق أن أحدىا غياب يف
 اصتزائر؛ يف العمومية بالوظيفة لاللتحاق العامة الشروط -
 اظتسابقات؛ لنظام وفقا التوظيف -
 .تنظيمها وكيفية اطتارجي التوظيف مسابقات أنواع -

 .الجزائر في العمومية بالوظيفة لاللتحاق العامة الشروط :األول المطلب
 يف العمومية الوظيفة بتنظيم تتعلق اليت اطتاصة، و منها العامة القانونية النصوص ؼتتلف عددت لقد  

 حيث حاليا بو اظتعمول و منها و العمومية الوظيفة بسلك بااللتحاق يرغب فيمن توفرىا الواجب الشروط اصتزائر
 فيو تتوفر دل ما عمومية وظيفة يف 06-03 رقم كان األمر أيا يوظف أن نتكن ال" :على منو 75 اظتادة نصت

 :اآلتية الشروط
 اصتنسية؛ جزائري يكون أن -
 اظتدنية؛ حبقوقو متمتعا يكون أن -
 هبا؛ االلتحاق اظتراد الوظيفة ؽتارسة و تتناىف مالحظات القضائية سوابقو شهادة حتمل ال أن -
 الوطنية؛ اطتدمة جتاه قانونية وضعية يف يكون أن -
 لاللتحاق اظتطلوبة اظتؤىالت كذا و والذىنية البدنية القدرة و السن شروط فيو تتوفر أن -
 1االلتحاق هبا . اظتراد بالوظيفة .

 إجازات أو التأىيل بشهادات إثبات على بالرتبة االلتحاق يتوقف" :على األمر نفس من 79 اظتادة نصت كما
 .2تكوين مستوى أو
 ،"1اظتوظفُت أسالك لبعض الطيب الفحص يف االقتضاء عند" لإلدارة مفتوحا الباب 03-06 رقم األمر ترك و

 إداري حتقيق إجراء على هبا يتوقف االلتحاق اليت األسالك حتديد و" التوظيف شروط توضيح إمكانية أعطى كما
  2"اطتاصة األساسية القوانُت إذل مسبق

                                                           
1
 .08ِغجغ اٌـبثك  طوغٖ  ، ص 06-03 علُ األِغ - 

2
 09 ص اٌّغجغ، ٔفؾ - 
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 فيها جاء اليت و منو 78 اظتادة يف القانونية للسن األدىن اضتد 03-06رقم األمر حدد و
  "3كاملة سنة ( 18 ) عشر بثماين عمومية بوظيفة لاللتحاق الدنيا السن حتدد" .
 من بشيء اصتزائر يف العمومية الوظائف لتقلد العامة الشروط إذل سنتعرض يلي فيما و

 :التفصيل
 :الجزائرية بالجنسية التمتع .1
 بتطبيق ، التكفل بضرورة مرتبط اظتوظفُت تعيُت فإن عليو و موظفُت، نصبح لكن و موظفُت نولد ال  

  4"العامة اظتصلحة إلشباع التصرف ىي اظتوظف مهام خصوصية إن العمومي، اظترفق مهمة
 فإن مث من و اظتواطنُت، و الوطن مصلحة لتحقيق عامة خدمة ذاهتا حد يف العمومية الوظيفة تعترب إذ  

 تشريعاهتا، و لقوانينها كاملة بصفة متضع و بالدولة، اظتًتشح ارتباط مدى على يتوقف عمومية لوظيفة الًتشح
 السيادة ظتبدأ تطبيًقا ذلك و مواطنيها، على الغالب يف العمومية وظائفها تقتصر الدول رتيع أن اظتعلوم ومن

 معلومات و أسرار من العمومية الوظيفة عليو تنطوي ظتا فنظرا .الدولة أمن على حرصا و دوليا، بو اظتعًتف الوطنية
 البد كان اخل... اطتارجية السياسة و العامة، التعبئة و االقتصاد و األمن غتال يف اجملتمع و بالدولة تتعلق خطَتة

 الدولة مصلحة حتقيق على حريصا كتعلو ؽتا الوطنية، البواعث و الدواعي فيو تتوفر شخص يدي بُت توضع أن
 ىذا أن فيو شك ال ؽتا و إليها، ينتمي اليت

 أحد لشغل يتقدم منعلى  فاشًتط اظتبدأ، ىذا عن مترج دل اصتزائري اظتشرع أن ؾتد لذا األجنيب إليو يفتقد األمر
 اصتزائرية باصتنسية متمتعا يكون أن العمومية الوظائف

 وحدىم العمومية باظتواطنُت الوظائف يف التعيُت حصر 03-06رقم األمر يف اصتزائري اظتشرع أن ؾتد و  
 اليت اطتاصة األساسية القوانُت بعض ىناك أن غَت .مكتسبة أو أصلية اصتنسية كانت إذا ما إذل يشَت أن دون
 .اظتدنية األسالك يف للتعيُت اصتزائرية اصتنسية اكتساب يف األقدمية شروط على االقتضاء عند تنص

 يف مكتسبها بُت و األصلية للجنسية اضتامل بُت فرق قد كان  133-66رقم األمر أن إذل نشَت ىنا و  
 يكون أن لو لتق ال فإنو أجنيب، شخص طرف من اصتزائرية اصتنسية اكتساب حالة ففي العمومي، التوظيف غتال

 للجنسية والءه اظتتجنس خالعتا يثبت و اصتزائرية، اصتنسية اكتسابو على سنتُت مضي بعد إال عموميا موظًفا
 للجنسية الوالء إثبات مدة تكون اعتامة الوظائف بعض يف و ،5 العمومية الوظيفة يف تعيينو نتكن حىت اصتديدة،
 .سنتُت من أكثر اصتزائرية

                                                                                                                                                                                     
1
 .اٌّىبْ ٔفؾ - 

2
 .اٌّىبْ ٔفؾ - 

3
 اٌّىبْ ٔفؾ - 

4
 - Emanual Aubin, droit de la fonction publique, édition Gualino, Paris, 2004, P 83. 

5
 66-33علُ األِغ ِٓ 25 اٌّبصح أٔظغ -
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 1970 ديسمرب 10يف اظتؤرخ 86-70 رقم باألمر الصادر القانون لتكمها اصتزائرية اصتنسية أن اظتعلوم من و  
 كأساس الدم برابطة أخذ  الذي و ، 2005 فيفري 27 يف اظتؤرخ 01-05رقم األمر مبوجب اظتتمم و اظتعدل

 أم و جزائري أب من اظتولود الولد جزائريا يعترب" :منو 6 اظتادة نص يف جاء كما األصلية، اصتنسية الكتساب
 منو 07 اظتادة نصت حيث األصلية، اصتزائرية اصتنسية متص فيما اإلقليم رابطة يهمل دل أنو كما ،2 "جزائرية

 :اصتزائر يف بالوالدة اصتزائرية اصتنسية من يعترب" :على
 ؛...غتهولُت أبوين من اصتزائر يف اظتولود الولد  1-

 إثبات من دتكن أخرى بيانات دون ميالده شهادة يف مسماة أم و غتهول أب من اصتزائر يف اظتولود الولد  2-
  1"جنسيتها

 

 :الخلق و السيرة حسن و المدنية بالحقوق التمتع .2
 منها، منقوص غَت اظتدنية حقوقو جبميع متمتعا يكون أن العمومية للوظيفة اظتًتشح يف القانون يشًتط  

 سلطات مراجعة من اظتدنية حبقوقو الشخص دتتع من التحقق نتكن و األخالق، و السَتة حسن شأنو يف متوافرا
 لكي تشاء ما الطرق من تستخدم أن يف اضتق لإلدارة و العدلية، سوابقو صحيفة على اإلطالع و اظتختصة، األمن
 .الشرط ىذا توافر من تتأكد
 يرى الذي القضاء و الفقو الجتهاد ذلك تارًكا السلوك و السَتة حسن ضوابط لتدد دل اظتشرع أن يالحظ و    
 يف رسخت و األلسن، تناقلتها زتيدة غَت أو زتيدة صفات من عنو يعرف ما أو بو، عرف ما ىي اظترء سَتة أن

 السَتة حسن النتفاء يشًتط ال و معلوم ثابت أصل إذل ردىا نتكن ال كان إن و حىت صحيحة أهنا على األذىان
 اظتختصة، القضائية اصتهات إحدى من عليو اإلدانة حكم إصدار إذل األمر يصل أن للشخص بالنسبة األخالق و
 و السَتة حسن توافر بعدم للقول يكفي بل قانونًا، عليها اظتنصوص اصترائم إحدى يف للشخص اهتام توجيو أو

 ىذا يف يالحظ ما و بو، احمليطُت األفراد ألسن تناقلتها و بسمعتو تتعلق شبهات الشخص ضد تقدم أن األخالق
 اكتفى حيث اطتلق، و السَتة حسن مسألة إذل 03-06 رقم األمر يف يشر دل اصتزائري اظتشرع أن اطتصوص

 من القضائية سوابقو شهادة خلو وجوبية إذل مشَتا اظتدنية، باضتقوق العمومية للوظيفة  اظتًتشح دتتع على بالنص
 .هبا االلتحاق اظتراد الوظيفة ؽتارسة و تتناىف اليت اظتالحظات

 :الوطنية الخدمة تجاه قانونية وضعية في المترشح يكون أن .3
 أنو حبيث معا، للوظيفة اظتًتشح و لإلدارة بالنسبة مهمة مسألة الوطنية اطتدمة إزاء اظتًتشح وضعية توضيح إن    

 كان  03-06 رقم األمر قبل صدور و الوطنية، اطتدمة إزاء وضعيتو يوضح دل ما مًتشح أي توظيف نتكن ال

                                                           
  اٌجٕـ١خ لبْٔٛ اٌّزؼّٓ ، 1970 ص٠ـّجغ 15 فٟ اٌّؤعر 86-70علُ األِغ ٠زُّ ٚ ٠ؼضي 2005 ف١فغٞ 27 فٟ اٌّؤعر 50-50علُ األِغ - 1

 ص ، 2005 ف١فغٞ 27 فٟ اٌظبصع ، 15 اٌؼضص اٌغؿ١ّخ، اٌجغ٠ضح اٌجؼائغ٠خ،
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 نظرا لكن و الوطنية، اطتدمة واجب أدى إما و منها، معفى إما يكون أن عمومية وظيفة لشغل اظتًتشح يف يشًتط
 اإلدارية الوثائق بعض استخراج يف و التوظيف يف صعوبات تلقوا الذين الشباب هبا تقدم اليت الكثَتة للشكاوي

 إلغاء" :تتضمن تعليمو اضتكومة رئيس أصدر الوطنية، اطتدمة جتاه وضعيتهم بسبب عمل بأي لاللتحاق اظتطلوبة
 على حصوعتم و معُت، بعمل الشباب ىؤالء التحاق تسهيل قصد الوطنية اطتدمة بواجب الوفاء إثبات شرط

 20سن البالغُت الشباب من إدارية لوثيقة أو لعمل طالب كل على كتب أنو غَت لتتاجوهنا قد اليت اإلدارية الوثائق
 أو التأجيل من  مستفيدا كان إن" :حتديد تستظهر شهادة مبوجب الوطنية اطتدمة إزاء وضعيتو يثبت أن فأكثر،
 منحت أخرى تعليمة العمومية للوظيفة العامة اظتديرية أصدرت كما ، "1معفى أو مستثنيا أو التجنيد مؤجل

 اطتدمة واجب أداء شرط يثبت ال الذي اظتتخصص التكوين منتوج للتوظيف استثنائية بصفة ترخيصات " :مبوجبها
 يف دراستهم تابعوا الذين لإلدارة الوطنية اظتدرسة خركتي" :اإلجراء ىذا متص و سنة ظتدة تعاقدية بصفة الوطنية

 متصرف، رتبة يف للتوظيف الوطنية اظتدرسة بتسيَت اظتتعلق و 1966 أكتوبر يف اظتؤرخ 306 رقم اظترسوم نظام ظل
 تعيينهم يتم اظتستخدمُت فهؤالء 1062-91 رقم التنفيذي للمرسوم اطتاضعُت اظتساعدين اظتتخصصُت  اظتمارسُت

 استدعائهم عند و .الثانية اضتالة يف اظتستخدمُت تثبيت و تعيُت و األول للحالة بالنسبة مًتبص بصفة رتبتهم يف"
 ىؤالء يستفيد و ،"الوطنية الخدمة وضعية" تسمى حالة يف القانون بقوة يوضعون الوطنية اطتدمة واجب ألداء
 اظتوظفُت ىؤالء إدماج يعاد أن على راتب من االستفادة دون و التقاعد و الدرجات يف الًتقية يف حقوقهم كل من
 اليت اظتناصب يف التعيُت أولوية عتم أن كما القانون، بقوة ذلك و التجنيد فًتة انقضاء عند األصلية رتبتهم يف

 ألحكام طبًقا ىذا و لو معادل منصب يف أو شاغرااظتنصب  كان إذا للتجنيد خضوعهم فبل يشغلوهنا كانوا
 .03-06من األمر  رقم  115اظتادة

 :السن شرط .4
 يف لطلب التوظيف اظتتقدمُت لسن أدىن حدا الدول ؼتتلف يف العمومية الوظيفة قوانُت تشًتط ما عادة  

 للسن األدىن اضتد على 03-06 رقم األمر من 78 اظتادة يف اصتزائري اظتشرع نص قد و العمومية، الوظيفة
 العمومية الوظيفة يف للتوظيف أدىن حد حتديد وراء من اظتشرع يهدف و كاملة، سنة 18 :ب اظتقدرة و القانونية

 جهة من و جهة، من ىذا سنة 18 سن حىت التمدرس يف حقهم ضمان و االستغالل، من القصر زتاية إذل
 حىت و الوظيفي، العمل أعباء لتحمل الالزم العقلي النضج و اإلدراك من أدىن حد حتقيق إذل يهدف أخرى
 .الوظيفية الواجبات لتفهم الكافية اصتدية و اظتسؤولية حتمل على القدرة الوظيفة شاغلي يف تتحقق

                                                           
1
 جبٔفٟ 25 فٟ اٌّؤعسخ 02 علُ اٌزؼ١ّ١ٍخ رؼض٠ً رزؼّٓ ، 2008 ِبٞ، 06 فٟ اٌّؤعسخ 06 علُ اٌزؼ١ّ١ٍخ - 

 اإلصاع٠خ، اٌٛصبئك ثؼغ رـ١ٍُ ٚ ٌٍزٛظ١ف ِـجمخ ثظفخ اٌٛؽ١ٕخ اٌشضِخ إػاء .اٌٛػؼ١خ ثئصجبد اٌّزؼٍمخ ، 1997

 327 ص اٌذىِٛخ، عئ١ؾ ػٓ اٌظبصعح
 ص اٌؼ١ِّٛخ، ٌٍٛظ١فخ اٌؼبِخ اٌّض٠غ٠خ ػٓ اٌظبصعح ، 2008 ِبٞ 26 فٟ اٌّؤعسخ 08 /َ ف َ/َ د َ/ 26 علُ رؼ١ٍّخ - 2
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 :الوظيفة لممارسة البدنية باللياقة التمتع .5
 أداءه تعيق اليت األمراض من العمومية للوظيفة اظتًتشح خلو اشًتاط على العمومية الوظيفة أنظمة تتفق  

 الناتج و اظتتكرر غيابو بسبب العقلية أو اصتسدية العاىات أو اظتعدية، أو اظتزمنة  اظتواطنُت مصاحل تعطل و للعمل
 خاليا يكون أن كتب كذلك فاظتوظف العمومية، للوظائف اظتًتشحُت معاينة طبية صتنة عادة تتوذل و مرضو، عن
 اظتتعاملُت أو 1اظتوظفُت من العمل يف زمالئو إذل العدوى نقل يف خطرا وجوده يشكل ال حىت اظتعدية األمراض من
 مسؤولياهتا، و واجباهتا طبيعة و الوظيفة نوعية حسب اظتطلوبة الصحية اللياقة درجة ختتلف و اظتواطنُت، من معو

 اليت أو الشاق، العمل ذات الوظائف مثل البدنية و الصحية اللياقة من عالية درجة الوظائف بعض تستلزم حيث
 الوظائف بعض تتطلب ال حُت يف ،... أخرى وظائف يف عتا ضرورة ال اإلبصار قوة من معينة درجة إذل حتتاج
 03-06 رقم من األمر 75/5 اظتادة نصت الشأن ىذا يف و البدنية، و الصحية اللياقة من متواضعة درجة سوى
 غَت األسالك، بعض يف للتوظيف الطيب الفحص تنظيم ضرورة إذل منو 76 اظتادة أشارت كما الشرط، ىذا على
 ىو إفتا و العمومية، الوظائف شغل من اطتاصة االحتياجات ذوي فئة استبعاد يعٍت ال الصحية اللياقة شرط أن

 نسبة بتخصيص تلتزم أن البد العمومية اإلدارات و اظتؤسساتأن  إذل نشَت وىنا .خاصة بنصوص مقيد عام شرط
 08 يف اظتؤرخ 09-02 رقم القانون من 27 اظتادة عليو نصت ظتا وفًقا 1%ىي و الفئة عتذه اظتناصب من مئوية
 .ترقيتهم و اظتعوقُت األشخاص حبماية  اظتتعلق و ، 2002 ماي

 :الشاغرة المناصب تتطلبو الذي التأىيل مستوى إثبات .6
 باختالف اظتؤىل مستوى متتلف و اظتنصب يشًتطو الذي التأىيلي للمستوى اظتًتشح إثبات بو يقصد و
 القوانُت يف نوعيتو و كلما كبَتة مسؤولية ذات و صعبة الوظيفة كانت كلما حيث شغلو، اظتراد اظتنصب مستوى

 مبختلف اطتاصة األساسية اظتؤىل مستوى حتديد يتم و صحيح، ذلك من العكس و أعلى، مؤىالً  ذلك تطلب 
 مت حيث 03-06 رقم األمر من  االعتبار بعُت الشرط ىذا اصتزائري اظتشرع أخذ قد و الرتب و األسالك
 .األمر  نفس من 79 اظتادة يف إليو أشار كما ،75/5 اظتادة يف عليو التنصيص

 طاظتا العمومية، الوظائف لشغل الزمة تراىا أخرى شروطًا تضيف أن نتكن اإلدارة أن إذل نشَت اطتتام يف  
-06 رقم األمر من 77 اظتادة إليو أشارت ما ىو و العام النظام أو القانون مع متعارضة غَت الشروط ىذه كانت

 االلتحاق يف الراغبُت اظتًتشحُت يف الشروط ىذه رتيع توفر ظل يف أنو القول نتكن سبق ما على بناءا و 03
 العمومية اإلدارات و اظتؤسسات تنظمها اليت التوظيف مسابقات إلجراء يتقدموا أن العمومية الوظيفة بسلك
  .هبا الشاغرة اظتناصب تعبئة يف الراغبة و البشرية اظتوارد يف نقصا تعاين اليت اصتزائرية

                                                           
1
 ١ٌبلزُٙ ثىبًِ ٠زّزؼْٛ ال اٌؼ١ِّٛخ اإلصاعاد ٚ اٌّؤؿـبد ِـزٜٛ ػٍٝ ِٛظف١ٓ ٚجٛص إٌٝ أصٜ اٌؼًّ ؽت غ١بة - 

 ثّظبٌخ ٌٙب ػاللخ ال ِشزٍفخ جٙبد ِٓ ػ١ٍٙب ٠ذظٍْٛ ؽج١خ شٙبصاد ثٛاؿطخ اٌظذ١خ ١ٌبلزُٙ  ٠ضجزْٛ فبٌّزغشذْٛ اٌجض١ٔخ،

 .اٌؼ١ِّٛخ اٌٛظ١فخ
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 الوظيفة ظل يف اطتارجي التوظيف مسابقات أنواع ؼتتلف عرض إذل اظتوارل اظتطلب يف سنتطرق عليو و  
 .تنظيمها كيفية و باصتزائر العمومية

 .المسابقات لنظام وفًقا التوظيف :الثاني المطلب
 مت إذا خاصة أفضلها من و العمومية الوظائف شغل يف ا شيوع الطرق أكثر من اظتسابقات نظام يعترب  

 بُت اظتساواة و اصتدارة مبدأي حتقيق إذل سيؤدي ىذا ألن اظتسابقات هبذه القيام يف األمانة و بالدقة االلتزام
 لنظام تطبيق أول كان قد و أكفئهم، و اظتوظفُت بأفضل العمومية اإلدارة تزويد إذل سيؤدي كما اظتواطنُت،
 بإجراء تقوم كانت اليت القدنتة، الصُت إمرباطورية عصر يف التاريخ فجر منذ العمومية الوظيفة غتال يف اظتسابقات

 أفضل عن للكشف هتدف اليت و الشفوية، و العملية، و الكتابية، االمتحانات من غتموعة تشمل عامة مسابقة
 .اظتًتشحُت

 و تنظيم قانون أو الذي القانون ظتشروع الربظتان إقرار بعد النظام هبذا األمريكية اظتتحدة الواليات أخذت كما
 اظتتحدة للواليات بندلتون بقانون يدعى و األعضاء أحد بو تقدم (Pendleton) اظتدنية اطتدمة حتسُت

 عام An act regulates and improves the civil service of United States األمريكية
 يتم أن نصوصو آرثر األمريكي الرئيس أصدر قد و (Arthur) أىم من كان الذي القانون ىذا 1883

 الوظائف شغل شروط فيو تتوافر ظتن يعقد الذي اظتسابقة امتحان أساس على العمومية الوظائف يف التعيُت
 1 العمومية

  و ، 133اظتسابقات بنظام أخذت اليت اصتزائر بينها من و العادل، دول ؼتتلف يف النظام ىذا انتشر مث  
 ظتستو ظتا نظرا ىذا 133-66رقم األمر وىو اصتزائر يف العمومية الوظيفة ينظم عام أساسي قانون أول صدور منذ

 نصت اإلطار ىذا يف و العمومية، الوظائف عن و الواسطة احملسوبية إبعاد غتال يف مزايا من النظام ىذا يف اصتزائر
 :معا هبما أو الطريقتُت ألحد تبعا توظيف اظتوظفُت يتم أن على 133-66رقم األمر من 26 اظتادة
 االختبارات؛ طريق عن مسابقات 1-
 .الشهادات طريق عن مسابقات 2-

 الوظائف أحد تورل يف الراغبُت اظتًتشحُت من عدد بُت من اظتوظفُت اختيار على اظتسابقة نظام يقوم و   
 و فيها، التعيُت اظتراد اصتهة أو متخصصة إدارية ىيئة بو تقوم امتحان إجراء بعد عنها اظتعلن و الشاغرة العمومية

 الوظيفة واجبات لتحمل الفائز صالحية تثبت اليت االمتحان نتيجة أساس على اظتتسابقُت بُت التفاضل يتم
 .اظتسابقة إلجراء اظتتقدمُت لنتائج التنازرل للًتتيب وفقا االختيار يكون و شغلها، اظتراد العمومية

                                                           
1
 ثٓ اٌجبِؼ١خ، اٌّطجٛػبد ص٠ٛاْ اٌجؼائغٞ، اٌزشغ٠غ ػٍٝ رطج١مٙب ٚ اٌؼبِخ اٌٛظ١فخ ِجبصا جؼفغ، لبؿُ أٔؾ ِذّض - 

 30 ص 1984 اٌجؼائغ، ػىْٕٛ



طرق التوظيف بالوظيفة العمومية و أجهزة تسيير شؤونها في الجزائر       الفصل الثاني                       
 

  
44 

 
  

 تنظيم شروط على بالتعرف سنقوم اصتزائري النظام يف التوظيف مسابقات أنواع إذل التطرق قبل ولكن  
 .اظتسابقات ىذه

 
 :الجزائري النظام في التوظيف مسابقات تنظيم شروط. 2
 إجراء بعد و أثناء و قبل تتم اليت القانونية اإلجراءات غتموعة يف الشروط ىذه تتمثل و

 يف العملية ؾتاعة ضمان يف بو تساىم قد ظتا ار نظ عنها االستغناء نتكن ال اإلجراءات ىذه التوظيف، مسابقات
 :فيمايلي نذكرىا واليت بو، اظتعمول التنظيم ظل

 :المسبقة الشروط .1.2
 اإلجراءات بعض يراجع أن جديدة توظيف بعملية بالقيام التفكَت عند البشرية اظتوارد بتسيَت اظتكلف على  

 :ىي و وجودىا من التأكد و اظتسبقة
 اظتسابقة، فتح يف الراغبة لإلدارة البشرية اظتوارد تسيَت ؼتطط يكون أن كتب  :البشرية الموارد تسيير مخطط .أ

 1 العمومية للوظيفة العامة اظتديرية مصاحل أي اظتعنية األطراف قبل من عليو مصادقًا
  :البشرية الموارد تسيير مخطط في العملية تسجيل . ب

 يف اظتقصود التوظيف بنمط اطتاصة اطتانة يف شاغرة مناصب أو منصب بوجود العملية تسجيل إلزامية
 .اظتعنية باإلدارة اطتاصة البشرية للموارد التوقعي التسيَت اظتتضمن 04 رقم اصتدول

 تاريخ ىو بذلك اظتكلفة اللجنة طرف من اظتسابقة نتائج إلعالن أجل آخر إن  " :كافية زمنية فترة وجود .ج
 احًتام إمكانية مدى من للتأكد اظتسابقة افتتاح تاريخ مراعاة كتب بالتارل و ،2 " معنية سنة كل من نوفمرب 30

 .قانونًا اظتقيدة للمسابقة الزمنية اظتراحل
 االمتحانات الشهادات، أساس على للمسابقات التنظيمي اإلطار يضبط الذي المشترك الوزاري القرار .د
 التوظيف أفتاط و باظتسابقة اظتعنية األسالك و الرتب بدقة، ػتتواه يف القرار ىذا لتدد و  :المهنية االختبارات و

 .للنجاح الشفوي االختبار معامل و اظتواد و عتا اظتخصص
 لتنظيم المؤىلة المتخصص للتكوين العمومية المنظمات قائمة يضبط الذي المشترك الوزاري القرار .ه

  :المهنية االمتحانات و االختبارات أساس على المسابقات
 ما مسابقة بتنظيم تقوم أن تكوينية منظمة ألي نتكن ال حيث قطاع لكل بالنسبة االختصاص، و الرتب حسب 
  .ػتتواه ضمن القرار ىذا يدرجها دل

                                                           
 رٕظ١ُ اٌّزؼّٕخ ، 2004 جٛاْ 29 فٟ ،اٌّؤعسخ اٌؼ١ِّٛخ ٌٍٛظ١فخ اٌؼبِخ اٌّض٠غ٠خ ػٓ اٌظبصعح ، 13 علُ اٌزؼ١ٍّخ - 1

 .02 ص ا١ٌّٕٙخ، االسزجبعاد ٚ  االِزذبٔبد ٚ اٌّـبثمبد
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 الخاصة بالرتب لاللتحاق المهنية االختبارات و المسابقات برامج المتضمن المشترك الوزاري القرار .و
 لكل و مادة لكل اظتخصصة الربامج ضبط إذل القرار ىذا يهدف و :معين عمومي قطاع أو عمومية إدارة بكل
 .الشفوية و الكتابية االختبارات إجراء قبل اظتراجعة من اظتًتشحُت دتكُت أجل من رتبة

 :المسابقة لقبول توفرىا الواجب الشروط .2.2
 :اظتسابقة لقبول توفرىا الواجب الشروط تتمثل

 عملية إجراء يف الراغبة التعيُت صالحية دتتلك اليت السلطة على  :المسابقة فتح المتضمن المقرر أو القرار .أ
 .اظتسبقة الشروط توفر شريطة (اضتالة حسب) التوظيف مسابقة فتح مقرر أو قرار بأخذ تبادر أن التوظيف

 يف التوظيف بقرار العمومية الوظيفة مصاحل تبليغ اظتسَت على كتب  :بالقرار العمومية الوظيفة مصالح تبليغ .ب
 من سيجعل احملددة اآلجال يف تبليغو عدم ألن ذلك و عليو، التوقيع تاريخ من أيام ( 10 ) عشرة أجل

 إذل يؤدي أن نتكن ؽتا العمومية، الوظيفة مصاحل على ملزمة غَت اجملال ىذا يف ستتخذ اليت الالحقة اإلجراءات
 .القانونية لإلجراءات ؼتالفتها بسبب رفضها و اظتسابقة ىذه قبول عدم

 اظتواد احًتام اظتسابقة إجراء عتا اظتخول اظتنظمة على كتب  :المعامل و للمسابقة المخصصة المواد احترام .ج
 .اظتسابقة برنامج احًتام مع االختبار، إلجراء احملدد الزمن و اظتواد ىذه معامل و قانونًا احملددة الرتب حسب

 قد و آخر إذل فتط من اظتسابقة لتنظيم قانونًا احملددة اظتدة ختتلف  :الزمنية الفترة احترام .د
 اظتهنية الفحوص أساس على التوظيف و الشهادات، أساس على للمسابقة وفًقا للتوظيف بالنسبة الفًتة حددت

 و االختبارات أساس على للمسابقة بالنسبة تقيدىا دل بينما عنها، اإلعالن تاريخ من ابتداء أشهر ( 03 ) بثالثة
 ال أن و األقل على الكتابية االختبارات إجراء من يوما 15عشر ستسة بعد الشفوي االختبار يكون أن يشًتط
 معنية مالية سنة كل من نوفمرب 30قبل الناجحُت عن اإلعالن يكون أن كتب كما األكثر، على شهرين يتجاوز

 .اظتسابقات لكل النهائية النتائج عن لإلعالن أجل آخر يعترب التاريخ فهذا
 أحد غياب ظل يف اللجنة قبل من اظتعلنة النتائج تعتمد ال  :النهائية النتائج بإعالن المكلفة اللجنة اجتماع .و

 احملضر يكون أن و قانونًا، احملددة اظتدة خالل اللجنة ىذه اجتماع يكون أن كتب كما قانونًا، احملددين أعضائها
 خالل اظتتبعة اإلجراءات كافة من بالتحقق اظتتعلق و اللجنة ىذه طرف من اظتعد

 .األعضاء كل قبل من موقعا هنايتها إذل و بدايتها منذ اظتسابقة
 االختبارات و اظتسابقات تنظيم قانونا عتا اظتخول اظتنظمات بالتحديد متص الشروط دفًت إن  :الشروط دفتر .ن
 مبوجب حتديدىا مت اظتسابقات ىذه بتنظيم اظتختصة اظتنظمات أن رغم و اظتهنية الفحوص و اظتهنية االمتحانات و

 توقع دل ما العمومية اظتؤسسات و اإلدارات لفائدة اظتسابقات ىذه تنظيم عتا نتكن ال أنو إال مشًتك وزاري قرار
 اظتديرية عن الصادرة 05 رقم التعليمة عليو نصت ظتا طبًقا ىذا و العمومية، الوظيفة مصاحل مع الشروط دفًت على

 و .اظتهنية االمتحانات و الشروط دفًت اظتتضمنة و 2006 أفريل 10بتاريخ اظتؤرخة و العمومية للوظيفة العامة
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 اظتسابقات إجراء و تنظيم بعملية للتكفل العملية الكيفيات حتديد التعليمية ىذه أقرتو الذي الشروط دفًت يتضمن
 ىذه مثل لتنظيم مؤىالً  اظتركز ىذا يصبح حىت ىذا و االمتحان مركز رئيس طرف من االختبارات و االمتحانات و

 . اظتركز رئيس مسؤولية فيها تسري اليت اظتراحل الشروط دفًت يبُت كما اظتسابقات
 العمومية الوظيفة ظتصاحل يسمح 2006 أفريل 10 يف اظتؤرخة 05 رقم التعليمة أقرتو الذي الشروط دفًت إن     

 و مراحلها ؼتتلف يف و .اظتهنية االمتحانات و االختبارات أساس على اظتسابقات ختص رقابة عملية بأي بالقيام
 الوظيفة ظتصاحل يسمح كما الشروط، دفًت حددىا اليت تلك السيما باظتسابقة عالقة عتا اليت الوثائق كل على

 احًتام مدى من للتأكد ذلك و اظتسابقات، بتنظيم اظتعنية اظتراكز لدى فجائية مراقبة بعمليات بالقيام العمومية
 على أكرب فعالية إضفاء ىو الدفًت ىذا وضع من اعتدف يكون بذلك و الشروط، دفًت يف عليها اظتنصوص القواعد

 تنظيم يكون حىت توفرىا الواجب الشروط ىي تلكم إذن .العمومية بالوظائف االلتحاق يف اظتساواة مبدأ
 فسيتم تنظيمها وكيفية اظتسابقات ىذه أنواع عن أما صحيحا، اصتزائر يف العمومي بالتوظيف اظتتعلقة اظتسابقات

 .اظتوارل اظتطلب يف عليها التعرف

 تنظيمها كيفية و الخارجي التوظيف مسابقات أنواع :الثالث المطلب
 و 59-85 رقم اظترسوم من 34 اظتادة و 133-66 رقم األمر من 26 اظتادة يف اصتزائري اظتشرع نص  

 باستعمال بالوظائف العمومية االلتحاق كيفيات و طرق ؼتتلف على 03-06 رقم األمر من 80 اظتادة يف كذا
 :التارل النحو على حددت و اظتسابقات أسلوب

 االختبارات؛ أساس على مسابقات -
 الشهادات؛ أساس على مسابقات -
 .اظتهنية الفحوص -
 للمًتشحُت بالنسبة ىذا و اطتارجي للتوظيف كأسلوب اظتباشر التوظيف على االعتماد إذل باإلضافة ىذا  

 .األساسية القوانُت يف عليو منصوصا متخصصا تكويًنا تابعوا الذين
 أجل العمومية من الوظيفة قطاع مستوى على بو االستعانة يتم الذي األساسي اظترجع أن إذل نشَت و  

 اظتتعلق - 1995 سبتمرب 30 يف اظتؤرخ 293-95 رقم التنفيذي اظترسوم ىو التوظيف مسابقات تنظيم
 و اظتعدل اإلدارات العمومية و اظتؤسسات لدى اظتهنية االختبارات و االمتحانات اظتسابقات، تنظيم بكيفيات

  2004ماي 19 يف اظتؤرخ 148-04 رقم باظترسوم اظتتمم
 إجراء بكيفية التعريف ػتاولة مع حدى على كل اظتسابقات، ىذه من نوع كل إذل سنتطرق يلي فيما و  
 .منها كل تنظيم و
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 :االختبارات أساس على المسابقات طريق عن التوظيف .1
 و مسبق، اختبار إجراء خالل من االختبارية اظتسابقة أساس على اظتًتشحُت أفضل انتقاء و اختيار يتم  

 عن تعلن فاإلدارة العمومية، الوظيفة يف للتعيُت النهائي الفيصل ىو اظتسابقة اختبار أو امتحان يف النجاح يكون
 بناء و للمتقدمُت، امتحان بإجراء تقوم مث اظتطلوبة، الشروط و اظتواصفات تضع و اظتناصب بعض لشغل حاجتها

 توظيف يتم ىكذا و عليها حتصلوا اليت النتائج و العالمات حسب اظتًتشحُت تصنيف يتم االمتحان نتيجة على
 اظتناصب إذل بالنظر أو التوظيف بعملية اظتعنية العمومية اظتؤسسة الحتياجات طبًقا اظتًتشحُت من احملدد العدد

 :يف تتمثل مبرحلتُت اظترور خالل من اظتسابقات من النوع ىذا تنظيم يتم و شغلها، اظتراد و الشاغرة
 :األولى المرحلة

 وفق التعيُت صالحية عتا اليت للسلطة نتكن البشرية اظتوارد لتسيَت السنوي اظتخطط على اظتصادقة بعد  
 اإلداري التسيَت و بسلطة التعيُت اظتتعلق و ، 1990 مارس 27 يف اظتؤرخ 99-90 رقم التنفيذي اظترسوم أحكام

 فتح عتا التابعة اإلداري الطابع ذات العمومية اظتؤسسات كذا و البلديات، و اظتركزية اإلدارات أعوان و موظفي إزاء
 اظتصاحل اظتركزية بو تبلغ أن ينبغي الذي و ػتلية، اضتالة مركزية، حسب مقرر أو بقرار االختبار أساس على مسابقة

 تبدي أن كتب و عليو، التوقيع تاريخ من أيام ( 10 ) عشرة أجل يف العمومية للوظيفة (الحالة حسب )احمللية أو
 يوما ( 15 ) عشر ستسة يتعدى ال أجل يف اظتقرر أو القرار مشروعية مدى حول رأيها احمللية أو اظتركزية اظتصاحل

على  يتعُت كما  95/293 رقم اظترسوم من 05 اظتادة عليو نصت ظتا طبًقا ىذا و عليو التوقيع تاريخ من
 الملحق أنظر ببطاقة اظتهنية االختبارات و اظتسابقات فتح مقررات أو قرارات إرفاق العمومية اإلدارة و اظتؤسسات

 للوظيفة العامة معلوماتية (Fiche informatisé) 1باظتديرية اطتاص االلكًتوين العنوان إذل ( 01 رقم
 . "العمومية

 وجوبا اإلشهار يتم" :يلي كما االختبار أساس على مسابقة فتح عن اإلشهار عملية ذلك بعد تأيت مث
 اظتدة تتجاوز أال كتب و الفرنسية، باللغة أخرى و العربية باللغة وطنية يومية يف ذلك و اظتكتوبة الصحافة يف

 عن التوظيف إعالن إلصاق كتب كما ، 2"أيام ( 05 ) ستسة الثاين اإلشهار و األول اإلشهار بُت الفاصلة
 و" االمتحان، مراكز أو مركز مبقر كذا و بالتوظيف، اظتعنية اظتؤسسة مقر يف االختبار أساس على اظتسابقة طريق

 و اظتسابقات إشهار إجراء العامة باظتديرية اطتاص اظتعنية العمومية اإلدارة أو اظتؤسسة على يتعُت أخرى جهة من
 .3"العمومية للوظيفة االنًتنيت موقع على أيضا اظتهنية االختبارات

                                                           
1
 ، 03 علُ إٌّشٛع  اٌزبٌٟ اإلٌىزغٟٚٔ اٌؼٕٛاْ ػٍٝ اٌؼ١ِّٛخ ٌٍٛظ١فخ اٌؼبِخ اٌّض٠غ٠خ إٌٝ اٌّؼٍِٛبر١خ اٌجطبلخ إعؿبي ٠زُ - 

 اٌٛظ١فخ فٟ اٌزٛظ١ف ِـبثمبد ثئشٙبع اٌّزؼٍك اٌؼ١ِّٛخ، ٌٍٛظ١فخ اٌؼبِخ اٌّض٠غ٠خ ػٓ اٌظبصع 2009 ِبٞ 09 فٟ اٌّؤعر

 198 ص االٔزغ١ٔذ، ؽغ٠ك ػٓ اٌؼ١ِّٛخ
 194 ص ا١ٌّٕٙخ، االسزجبعاد ٚ االِزذبٔبد اٌّـبثمبد، إجغاء ٚ رٕظ١ُ ثى١ف١خ اٌّزؼٍمخ - 2

  : www.concours-fonction-publique.gov.dz اٌّٛلغ ػٍٝ ثبٌزٛظ١ف اٌشبطخ اٌّـبثمبد إشٙبع إجغاء ٠زُ
 08 ص اٌّغجغ، ٔفؾ - 3
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 تلقائيا اظتعنية اإلدارة وترفض إشهار أول من ابتداء ترشحهم ملفات إيداع أو إرسال يف اظتًتشحون يشرع  
 غلق يتم الًتشح ملفات الستالم اظتخصصة اظتدة انتهاء بعد يوم( 45)احملدد األجل بعد تصلها اليت اظتلفات كل

 اظتًتشحُت باختيار اظتكلفة التقنية اللجنة استدعاء يتم و الغرض عتذا فتحو مت الذي الًتشح ملفات تسجيل سجل
 للوثائق هبا اظترفقة الوثائق مطابقة من التأكد و اظتًتشحُت ملفات بدراسة لتقوم اظتسابقة، يف للمشاركة اظتقبولُت
 من ؽتضي و مؤرخ ػتضر يف للملفات دراستها عملية تدوين يتم و اظتًتشحُت، شهادات من تتأكد كما اظتطلوبة،

 احملضر لتتوي و اظتعنية اإلدارة أو اظتؤسسة مقر يف اإللصاق طريق عن إجباريا احملضر ىذا ينشر و أعضائها، قبل
 :على
 ؛ اظتسابقة يف للمشاركة اظتقبولُت اظتًتشحُت أشتاء -
 .الرفض سبب تبيان مع ملفاهتم رفضت الذين اظتًتشحُت أشتاء -

 مصاحل إذل عليو التوقيع من أيام 08 حدود يف التقنية اللجنة اجتماع ػتضر من نسخة ترسل
 اإلدارة أو تقوم اظتؤسسة و للتوظيف اإلشهارية اإلعالنات من بنسخ مرفًقا اضتالة حسب العمومية الوظيفة

 ىذا اظتفتوحة، بتبليغ اظتعنية اظتسابقة احملددال إلجراء التاريخ قبل األقل على يوما 15 ظرف يف اظتقبولُت اظتًتشحُت
 مصاحل أمام الطعن يف حبقهم إعالمهم و الرفض بسبب اطالعهم مع اظتقبولُت غَت اظتًتشحُت تبليغ جانب إذل

 سجل يف الطعون تسجيل يتم و الكتابية، االختبارات إجراء قبل األقل على أيام 10 أجل يف العمومية الوظيفة
 بدراسة اللجنة ىذه تقوم خاصة، صتنة أمام الطعن يكون و الغرض عتذا خصيصا مفتوح سجل و التنظيم مكتب

 .اظتعنية اظتسابقة يف للمشاركة اظتعنيُت اظتًتشحُت استدعاء يتم قبوعتا حالة يف و الطعون كافة
 :الثانية المرحلة

 أن أجل من اظتسابقات تنظيم قانونًا عتا اظتخول باظتؤسسة باالتصال اظتعنية اإلدارة أو اظتؤسسة ؽتثل يقوم  
 لالختبارات حتسبا و اظتسابقة ملف إليها يرسل و االختبار أساس على للمسابقة، التحضَت بإجراءات تبادر

 ؼتتلفة مواضيع ثالثة باقًتاح أعضائها من عضو كل يقوم حيث اظتواضيع، باختيار اظتكلفة اللجنة جتتمع الكتابية
 أال كتب اللجنة أعضاء أن إذل نشَت ىنا و مادة، لكل موضوعُت القرعة طريق عن اظتركز رئيس متتار مادة، كل يف

  .اظتًتشحُت أحد مع مباشرة قرابة صلة عتم أو باظتسابقة معنيُت يكونوا
 و االمتحان مركز مستوى على القبول صتنة جتتمع تصحيحها من و الكتابية االختبارات من االنتهاء عند

 عام معدل على أي الذين حتصلوا الكتابية االختبارات يف اظتقبولُت اظتًتشحُت نقاط مطابقة مدى من تتحقق
 عليو يوقع ػتضر يف اللجنة أشغال يفوق  تدوين يتم .اقصائية عالمة على اضتصول دون و 10/20أو يساوي

 الطعن حق أن إذل اإلشارة بنا جتدر ىنا و اظتعنية، اإلدارة أو اظتؤسسة ؽتثل إذل منو نسخة تسلم و األعضاء، رتيع
 على للمسابقات اظتًتشحون بو يتمتع كان الذي الكتابية االمتحانات و باالختبارات اظتتعلقة اظتواد بعض يف

 .2006 ماي 03 من ابتداء إلغاؤه مت قد اظتهنية االمتحانات و االختبارات أساس



طرق التوظيف بالوظيفة العمومية و أجهزة تسيير شؤونها في الجزائر       الفصل الثاني                       
 

  
49 

 
  

 ال آجال يف الكتابية االختبارات يف اظتقبولُت اظتًتشحُت باستدعاء اظتعنية اإلدارة أو اظتؤسسة مسؤول يقوم 
نوفمرب من كل  30قبل  هنائيا الناجحُت عن اإلعالن يتم أن على شهرين تتجاوز أن دون و يوما 15 عن تقل

سنة مالية. يتم انتقاء أعضاء صتنة اختيار مواضيع االختبار الشفوي من طرف رئيس اظتركز من بُت أستاذه اظتركز أو 
أال يكون ألعضاء اللجنة أي صلة بأحد  اظتعنية على أي شخص يتمتع بالكفاءة و اظتؤىالت اظتطلوبة يف اظتواد

تدون العالمات على كشف ؽتضي من طرف اظتمتحنُت و تكلف *اظتًتشحُت. بعد االنتهاء من االختبار الشفوي 
األمانة التقنية بتدوين عالمات االختبارات الكتابية و الشفوية على كشف النقاط، و حساب اظتعدل العام لكل 

د القائمة االحتياطية، حسب درجة االستحقاق للمًتشحُت الذين دل يتحصلوا على عالمة مًتشح، كما تع
 . 10/20إقصائية و حتصلوا على معدل يفوق أو يساوي 

بعدىا يتم استدعاء اللجنة اظتكلفة بإعالن النتائج النهائية للمداولة، حيث تقوم ىذه اللجنة بالتحقق من  
اظتسابقة و إذل غاية اإلعالن عن النتائج، و يتم اإلعالن عن الناجحُت بصفة كافة اإلجراءات اظتتبعة من بداية 

هنائية حسب درجة االستحقاق و يف حدود اظتناصب اظتالية اظتفتوحة عتذا الغرض، كما يتم حتديد القائمة 
 ُت التاليُت: االحتياطية يف حالة وجود مًتشحُت حتصلوا على نتائج متساوية نتكن الفصل بينهم على أساس اظتقياس

 معدل االختبارات الكتابية؛  - 1
  .عالمة االختبار الذي لو أكرب معامل -2

حسب األولوية  و يف حالة ما دل يتم الفصل رغم تطبيق اظتعيارين اظتذكورين أعاله، نتكن تطبيق )ترتيب(
 اظتقاييس التالية:

 "تقدير الشهادة أو اظتؤىل -1
 أقدمية الشهادة؛ -2
 1"ألكرب سًنااظتًتشح ا -3
تدون أشغال اللجنة يف ػتضر موقع من قبل كافة أعضائها لتقوم اظتؤسسة أو اإلدارة اظتعنية بنشر النتائج    

النهائية للمسابقة عن طريق اإللصاق، مث تقوم بإرسال ػتضر اإلعالن عن نتائج االختبارات الكتابية، و كذا  
أيام ابتداء من  08العمومية )حسب اضتالة(يف أجل أقصاه كشف نقاط االختبار الشفهي إذل مصاحل الوظيفة 

تاريخ التوقيع عليو. يتعُت على اظتؤسسة أو اإلدارة اظتعنية أن تقوم باستدعاء اظتًتشحُت الناجحُت هنائيا يف أجل 
  .أيام من تاريخ إمضاء احملضر اظتذكور أعاله 08أقصاه 

أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ التوقيع على ػتضر يتم تنصيب اظتعنيُت وجوبا يف وظائفهم يف أجل 
  .اإلعالن عن النتائج النهائية، و ىكذا فإن قرارات تعيُت اظتًتشحُت تسري ابتداء من تاريخ تنصيبهم

                                                           
*
ٔش١غ ٕ٘ب إٌٝ أْ اٌّض٠غ٠خ اٌؼبِخ ٌٍٛظ١فخ اٌؼ١ِّٛخ دب١ٌب لبِذ ثئٌغبء االسزجبعاد اٌشف٠ٛخ، ٚ ٘ظا ٌٍذض ِٓ اٌزالػجبد اٌزٟ   

 االسزجبعاد، ٚ اٌزٟ ِٓ شأٔٙب أْ رؤصغ ػٍٝ ِظضال١خ ٔز١جخ ِـبثمخ اٌزٛظ١فوبٔذ رذضس فٟ ٘ظا إٌٛع ِٓ 
1
/ن ر/، اٌّزؼٍك ثبٌّزغشذ١ٓ اٌّزـب١٠ٚٓ فٟ اٌّغرجخ فٟ اٌّـبثمبد ٚ االِزذبٔبد ٚ االسزجبعاد ا١ٌّٕٙخ، 14إٌّشٛع علُ  - 

 50،ص  2006أفغ٠ً  29اٌظبصع ػٓ اٌّض٠غ اٌؼبِخ ٌٍٛظ١فخ اٌؼ١ِّٛخ ثزبع٠ز 
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نشَت إذل أنو يف حالة عدم استجابة أحد اظتًتشحُت الناجحُت لالستدعاء الذي تلقاه من طرف اظتؤسسة 
ل شهر من تاريخ تبليغهم يتم استبدالو مباشرة بأول مًتشح مسجل يف القائمة االحتياطية و أو اإلدارة اظتعنية خال

  .ديسمرب من السنة اظتعنية 31اليت تبقى سارية اظتفعول إذل غاية تاريخ 

  :التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادات .2
يها اظتًتشح دورا يف التعيُت، يف ىذا النوع من اظتسابقات يكون للمؤىل أو الشهادة اليت حصل عل

فاظتؤسسة أو اإلدارة العمومية تقوم باإلعالن عن حاجتها لشغل بعض اظتناصب الشاغرة كالطريقة األوذل، و لكن 
التعيُت ال يعتمد فقط على نتيجة امتحان اظتسابقة بل جتمع اظتؤسسة أو اإلدارة العمومية اظتعنية بُت درجات 

يو، و الدرجات اليت حصل عليها يف امتحان اظتسابقة، و يعتمد ىذا النمط من الشخص يف اظتؤىل اضتاصل عل
و تتمثل  293-95من اظترسوم التنفيذي رقم  04معايَت النتقاء اظتًتشحُت حددهتا اظتادة  05التوظيف على 

 ىذه اظتعايَت يف : 
  اظتسابقة؛مالئمة مؤىالت تكوين اظتًتشح مع متطلبات السلك أو الرتبة اظتطلوبُت يف  - 1
 تكوين مستوى أعلى من الشهادة اظتطلوبة للمشاركة يف اظتسابقة؛ -2
 األعمال و الدراسات اظتنجزة عند االقتضاء؛  -3
 اطتربة اظتهنية؛  -4
   1نتائج اظتقابلة مع صتنة االختيار."  - 5

شهادات، ىي نفسها و لكون أن اظترحلة األوذل اطتاصة بعملية التوظيف عن طريق اظتسابقة على أساس ال
اظتتبعة يف اظتسابقة على أساس االختبارات، و اليت مت التطرق إليها يف العنصر األول فال  داعي لتكرارىا، غَت أننا 
نشَت ىنا إذل أن اظتدة اظتخصصة لفتح اظتسابقة و تنظيمها ختتلف، حبيث كتب تنظيم اظتسابقة على أساس 

   و يتشكل عتذا الغرض صتنة احملادثة مع اظتًتشحُت تتكون من: الشهادات يف أجل ال يتعدى ثالثة أشهر.
 ؽتثل اإلدارة اظتعنية ..............................................................رئيسا؛  -
   .موظف أو موظفُت لتوزان على نفس الرتبة على األقل موضوع اظتسابقة.........عضوا -

من تعيُت موظف من نفس الرتبة، نتكن عتا اللجوء إذل تعيُت موظف من نفس  يف حالة عدم دتكن اإلدارة
  .الرتبة ينتمي إذل مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى

تقوم اللجنة مبقابلة اظتًتشحُت بعد استدعائهم من قبل اظتؤسسة أو اإلدارة اظتعنية و يتم تقييمهم بُت 
أشغال اللجنة يف ػتضر موقع من طرف أعضائها و يرسل ( على األكثر، و تدون )نقاط( 04وأربع ) (0صفر)

  .إذل مسؤول اإلدارة أو اظتؤسسة اظتعنية الذي يقوم بإدراجو يف ملف اظتسابقة

                                                           
1
 08،ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص  293-95اٌّغؿَٛ اٌزٕف١ظٞ علُ  - 
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بعد االنتهاء من عملية إجراء احملادثة يقوم مسؤول اظتؤسسة أو اإلدارة اظتعنية باستدعاء اللجنة اظتكلفة 
بدراسة ملفات اظتًتشحُت اظتقبولُت، بعدىا يتم تنقيط ملفات اظتًتشحُت باإلعالن عن النتائج النهائية لتقوم 

للمسابقة على أساس الشهادة، و يتم رتع النقاط اليت حصل عليها كل مًتشح يف اظتعايَت اطتمسة اظتشار إليها 
ة الناجحُت سابًقا، و بعدىا يتم تدوين أشغال اللجنة اظتكلفة بإعالن النتائج النهائية يف ػتضر و حتضر قائم

حسب درجة االستحقاق و يف حدود اظتناصب اظتالية، كما حتضر قائمة احتياطية للمًتشحُت حسب درجة 
االستحقاق، يتم توقيع ىذا احملضر من قبل أعضاء اللجنة و تسلم نسخة منو إذل مصاحل الوظيفة العمومية يف 

أيام  08اظتًتشحُت الناجحُت يف أجل أقصاه أيام من تاريخ إمضاء احملضر، ليتم بعدىا إخطار  08أجل أقصاه 
من تاريخ اإلمضاء على ػتضر اإلعالن عن النتائج النهائية، و كتب على اظتًتشح أن يلتحق مبنصب عملو يف 

 .ظرف شهر على األكثر و إال مت استبدالو مبًتشح من القائمة االحتياطية حسب درجة االستحقاق
 التوظيف على أساس الفحوص المهنية:  .3

يعترب التوظيف عن طريق الفحوص اظتهنية أحد أفتاط التوظيف اليت نصت عليها بعض النصوص  
القانونية األساسية اطتاصة، و ال متتلف ىذا النمط من التوظيف كثَت عن الكيفية اليت يتميز هبا التوظيف عن 

نتطرق فقط إذل نقاط  طريق اظتسابقة على أساس االختبارات، و قصد جتنب اإلعادة يف الشرح ارتأينا أن
 االختالف اليت يتميز هبا ىذا النمط من التوظيف عن فتط اظتسابقة على أساس االختبارات

جتري الفحوص اظتهنية للتوظيف اطتارجي للعمال اظتهنيُت و سائقي السيارات واضتجاب على مستوى مراكز  -
 التكوين اظتهنية اليت تقوم بالتكوين يف االختصاص اظتعٍت.

 أشهر. 03تم فتح و تنظيم الفحص اظتهٍت يف حدود ي - .
يتم اإلشهار عن الفحوص اظتهنية عن طريق إلصاق اإلعالنات عتذا النمط من التوظيف على مستوى وكالة   -

  .التشغيل و على مستوى اظتؤسسة أو اإلدارة العمومية اظتعنية، و كذا مركز أو مراكز االمتحان
 تالية:يتم الفحص على أساس اظتواد ال

 أ. بالنسبة لرتبة العمال المهنيين: 
اختبار تطبيقي لتتوي على عدة فحوص ترمي إذل تقييم مؤىالت اظتًتشح ظتنصب العمل اظتعٍت، مدتو ساعتُت،  -

 ؛  6/20،النقطة اإلقصائية أقل من  03مبعامل 
  ).01دقيقة، مبعامل واحد ) 30اختبار شفوي ظتدة   -

 ب. بالنسبة لرتبة حاجب:
اختبار كتايب يف الثقافة العامة، و يهدف إذل تقييم اظتعلومات العامة للمًتشح ظتدة ساعتُت و مبعامل اثنُت  -
(02.(  
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   :ج. بالنسبة لسائقي السيارات من الصنف األول و الثاني
  :تتكفل هبذا النوع من الفحص اظتهٍت مديريات النقل على اظتستوى الوالئي و يتضمن

 ؛ 02يف الثقافة العامة ...............................................معامل اختبار شفوي  -1
 ؛ 02اختبار شفوي يف مادة ميكانيك السيارات للفئة اظتعنية .........................معامل  -2
 ؛ 03اختبار شفوي يف قانون اظترور...............................................معامل  -3
 04اختبار تطبيقي يف مادة السياقة اظتعنية .......................................معامل -4

   :التوظيف على أساس الشهادات ) توظيف مباشر( .4
يدخل ىذا النمط من التوظيف ضمن التوظيف اظتباشر، أي دون اضتاجة إذل إجراء مسابقة، حيث تكون 

،كما  59-85من اظترسوم رقم  34التوظيف، و قد نصت عليو اظتادة الشهادة ىي األساس يف ىذا النوع من 
التوظيف اظتباشر من بُت ..." :يف بندىا الرابع و الذي نص على 03- 06من األمر رقم  80نصت عليو اظتادة 

 . "األساسية لدى مؤسسات التكوين اظتؤىلة اظتًتشحُت الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليو يف القوانُت 

متص ىذا النوع من التوظيف األشخاص الذين تابعوا دراستهم يف اظتدارس اظتؤىلة قانونًا مثل: األشخاص الذين  1
 ( .ENS(أو اظتدرسة العليا لألساتذة  ) ENA) تابعوا دراستهم يف اظتدرسة الوطنية لإلدارة

ليها القوانُت األساسية "إن الرتب اليت تتبع فيها طريقة التوظيف على أساس الشهادات و اليت تنص ع
اطتاصة هبا دل تكن ختضع إلجراءات ما عدا الشروط العامة الواجب توفرىا يف اظترشح و شغور اظتنصب، و بالتارل 
بإمكان صاحب السلطة اليت عتا صالحية التعيُت القيام بالتوظيف مىت أصبح اظتنصب اظتعٍت هبذا النمط شاغرا دون 

اء آخر، ؽتا قد يدفع إذل التوظيف على أساس احملسوبية و احملاباة، و بالتارل قد إخضاعو إذل اإلشهار أو أي إجر 
يتسبب يف اضتياد عن مبدأي اظتساواة و اصتدارة يف تورل الوظائف العمومية، وىذا ما اضطر مصاحل الوظيفة 

،و  2003أوت  06 العمومية إذل اختاذ التدابَت الكفيلة لتجسيد ىذين اظتبدأين من خالل إصدار منشور بتاريخ
الذي حدد كيفيات التوظيف اطتاصة هبذا النمط من التوظيف، و الذي أخضعها إذل نفس اإلجراءات اظتتبعة يف 

 التوظيف عن طريق اظتسابقة على أساس الشهادات.
و ما نتكن قولو ىنا أن القرار الذي يتم اختاذه من قبل السلطة اليت عتا صالحية التعيُت يتخذ حتت  

افتتاح التوظيف على أساس الشهادات و ال تستعمل كلمة "اظتسابقة" فقط، ؽتا يؤدي بنا إذل القول أن تسمية 
ىذين النمطُت أي التوظيف عن طريق اظتسابقة على أساس الشهادات و التوظيف على أساس الشهادات 

الذي وحد  2006 ماي 03 2الصادر بتاريخ  15يتشاهبان يف كل اإلجراءات، و خصوصا بصدور اظتنشور رقم 
 .2"معايَت التوظيف اطتاصة هبما

                                                           
1
 2 . 09،ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص  03-06األِغ علُ  - 

2
ِمبثٍخ ِغ اٌـ١ض "ثٓ لجٍخ وّبي"، عئ١ؾ ِض٠غ٠خ اٌّـزشض١ِٓ ٚ اٌزى٠ٛٓ ثبٌّضعؿخ اٌؼ١ٍب ٌٍزجبعح، اٌّضعؿخ اٌؼ١ٍب ٌٍزجبعح،  - 

15/03/2010 . 
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أخَتا نتكن القول أن توفَت اظتوارد البشرية اليت حتتاجها اظتؤسسات و اإلدارات العمومية اصتزائرية يعتمد   
على اظتصدر اطتارجي من خالل تنظيم مسابقات التوظيف، غَت أن ىذا ال يعٍت أن اظتصدر اطتارجي ىو اظتنبع 

ة احتياجات اظتؤسسات و اإلدارات العمومية من اظتوارد البشرية، بل نتكنها سد حاجياهتا من مصدرىا الوحيد لتلبي
الداخلي، من خالل قيامها بًتقية من ىم أىل لتورل اظتناصب الشاغرة هبا، و عليو ففي اظتبحث اظتوارل سنتطرق إذل  

  .صتزائرية من خالل صتوئها إذل اظتصدر الداخليكيفية تعبئة اظتناصب الشاغرة باظتؤسسات و اإلدارات العمومية ا

  المبحث الثاني: تنظيم التوظيف الداخلي في ظل الوظيفة العمومية
يعترب اظتوظفون اضتاليون باظتنظمة من أىم اظتصادر اليت تعتمد عليها اظتنظمة يف شغل اظتناصب الشاغرة 

اإلعالن عنها داخل اظتنظمة، حىت نتكن ظتن تتوافر فيو لديها، ؽتا يعٍت أنو إذا خلت وظيفة معينة فإنو كتب 
إمكانيات شغلها من اظتوظفُت أن يتقدم عتا، و عمليا يتم اضتصول على األفراد اظتناسبُت داخل اظتنظمة عن طريق 
الًتقية، حيث تشكل الًتقية دعامة أساسية يف اظتسار اظتهٍت للموظف و حدثًا ىاما يف حياتو اظتهنية، و يتجسد 
ذلك من خالل آلياهتا اليت تسمح بضمان تساوي حظوظ اظتوظفُت يف الصعود إذل إحدى درجات السلم 
الوظيفي أو بتغيَت الرتب داخل نفس السلك أو من سلك إذل آخر، فالًتقية فضاًل عن أهنا حق من حقوق 

ئهم الوظيفي، و عليو اظتوظفُت فهي تشكل حافزا لتقدًن األحسن من قبلهم و اإلخالص يف عملهم و تطوير أدا
  :ففي ىذا اظتبحث سنطرق إذل العناصر التالية

 مفهوم الًتقية وأقتيتها؛ -
 الًتقية يف الدرجة؛  -
  .الًتقية يف الرتبة -

  المطلب األول: مفهوم الترقية و أىميتها
لًتقية اظتوظفُت من الضروري أن تسهر إدارة اظتوارد البشرية داخل اظتنظمة على وضع نظام جيد و معروف 

باظتنظمة، و ىذا نظرا لألقتية اليت حتتلها الًتقية سواء بالنسبة للمنظمة أو اظتوظف لذا كتب إعطاءىا حقها من 
   .االىتمام من خالل التزام اصتدية و الدقة يف وضع معايَت و أسس سليمة تتم على أساسها

  :تعريف الترقية
  أ. الترقية لغة:

عل رقى، يرقى، ترقية، و يقصد هبا رفع شخص أو عدة أشخاص من مرتبة إذل "الًتقية ىي اسم من ف
مرتبة أعلى، و قد نتس ىذا الرفع عدة جوانب كاصتانب االجتماعي، و اصتانب االقتصادي. فًتقية شخص أو 
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يا فهنا االجتماعية، أو اعتبار الشخص ثر  1عدة أشخاص يف مكانة أعيان البلدة أو اظتدينة يدخل يف إطار الًتقية 
 1 ... "تكيف ثروتو كرافد من روافد الًتقية االقتصادية

 ب. الترقية اصطالحا: 
يقصد بالًتقية من الناحية االصطالحية انتقال اظتوظف من وضعية إذل وضعية أخرى ذات مستوى أعلى 

التغيَت يف طبيعة و مرتب أعلى حاليا و مستقباًل، كما قد تصاحب ىذه الًتقية بزيادة يف االمتيازات الوظيفية ك
األعمال، و درجة اظتسؤولية و غتال السلطة.. فاظتوظف يبدأ حياتو اظتهنية يف أدىن درجات السلم الوظيفي، مث يعلو 

  .مركزه و يزداد دخلو، و الًتقية ىي أمر مرغوب فيو بالنسبة للفرد داخل اجملتمع، و تعترب جزءا من ثقافة اجملتمعات

األساسية اليت دتيز و تطور قابليات األفراد العاملُت يف اظتنظمة دون اللجوء إذل تعترب الًتقية من الطرق 
ملئ الشواغر من اطتارج، و من اظتعروف أن اظتناصب العليا قليلة العدد حصرا مع اظتستويات اإلدارية الوظيفية 

اسو توزيع الفرص األخرى لذلك يكون العرض أكرب من الطلب ؽتا يتطلب استخدام معيار مناسب يتم على أس
احملددة على األعداد الكبَتة من األفراد الطالبُت عتا و ىناك ثالثة معايَت للًتقية و ىي: الًتقية على أساس 
األقدمية، الًتقية على أساس الكفاءة، الًتقية على أساس األقدمية و الكفاءة معا، و فيما يلي شرح ؼتتصر عتذه 

 :اظتعايَت
 ة:الترقية على أساس األقدمي .1

اضتالية بصفة خاصة، و الفًتة اليت قضاىا يف  " تعرب األقدمية عن الفًتة اليت قضاىا اظتوظف يف وظيفتو  
، و مبوجب ىذا اظتعيار تقوم اظتنظمة بًتقية اظتوظفُت الذين يكتسبون سنوات عمل  "2 خدمة اظتنظمة بصفة عامة

  :الًتقية لألسباب التالية أكرب يف اظتنظمة، و يعود تفضيل اظتنظمات عتذا األسلوب يف
 تعتقد ىذه اظتنظمات أن ىناك ارتباطا مباشرا بُت األقدمية و الكفاءة؛  -

يعترب ىذا اظتعيار أكثر موضوعية من غَته خاصة إذا وجد غتال لتحيز الرؤساء و عدم عدالتهم يف التقييم ؽتا  -
يَت الشخصية، و االجتماعية، و السياسية، و يعٍت أن األخذ مبعيار األقدمية يف الًتقية يقضي على كل اظتعا

 الوساطة؛ 
أن ىذا اظتعيار قد يتماشى مع تقاليد اجملتمع و قيمو، حيث يكون لعامل السن تقديره و أقتيتو، حبيث يفضل  - 

 اظتوظف األكرب سًنا للوظائف األعلى؛
رب مبثابة تقدير من جانب اظتنظمة خلق الوالء و االنتماء للمنظمة، حيث أن الًتقية على أساس األقدمية تعت -

 للسنوات اليت قضاىا اظتوظف يف اظتنظمة ؛
 .إن إتباع ىذا األسلوب كتعل اإلدارة حريصة و مهتمة بتدريب و تنمية كفاءة اظتوظفُت -

                                                           
1
 . 54،ص  1967ظبئف اٌؼبِخ ٚ رطج١مٙب فٟ ِجبصا اٌزٕظ١ُ، صاع اٌّؼبعف، اٌمب٘غح، ِذّض فؤاص ِٕٙب، ؿ١بؿخ اٌٛ - 

2
 .323طالح ػجض اٌجبلٟ، ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص  - 
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لكن غالبا ما تكون ىذه الدواعي مشكوك يف صحة أساسها، و لذلك فإن االعتماد على األقدمية يف 
يؤكد على صفة اصتمود على مستوى اصتهاز الوظيفي اإلداري، و ىي ال تقل شأنًا عن الوساطة و الًتقية لوحدىا 

 احملسوبية ألهنا قد تتسبب يف عزوف أىل الكفاءة عن العمل باصتهاز اإلداري.
 الترقية على أساس الكفاءة:  .2

لكفاءة ليتم اختاذ القرار عندما تريد اظتنظمة أن ترقي اظتوظفُت العاملُت لديها ال بد من األخذ مببدأ ا
العادل يف الًتقية، حبيث نتكن وضع الشخص اظتناسب وفقا لقدراتو ومهاراتو يف اظتكان اظتناسب، حيث أن العوائد 
مبا فيها الًتقية كتب أن تعمم هبدف تشجيع اظتوظفُت العاملُت الذين يبذلون جهودا أكرب من غَتىم و نتتلكون 

 ارتفاع اإلنتاجية بوثائر أعلى من غَتىم، و من اظتزايا اليت لتققها ىذا مهارات و معارف أعلى تؤدي إذل
  :األسلوب

 أكثر العناصر كفاءة للعمل يف اظتنظمة؛  اجتذاب -
 اضتوافز للموظفُت ليبذلوا غتهودا أكرب يف وظائفهم؛  توفَت -
   .استمرار أصحاب الكفاءة يف اظتنظمة و عدم تركهم عتا ضمان -

الرغم من كون ىذا األسلوب أكثر موضوعية من األسلوب السابق إال أنو ال متلو من و لكن على 
السلبيات و االنتقادات اليت ينصب بعضها على األساليب اظتستخدمة يف قياس كفاءة األفراد، إذ يصعب وضع 

وظائف  معايَت لقياس الكفاءة لبعض الوظائف مثل: الوظائف اليت تتطلب مهارات ذىنية )وظائف قيادية،
  .خدمية(، كما يصعب التنبؤ بقدرة اظتوظف على أداء أعباء و مسؤوليات الوظيفة اصتديدة

  الترقية على أساس األقدمية و الكفاءة: .3
يعتمد ىذا اظتعيار على اظتزج ما بُت أسلوب الًتقية على أساس األقدمية و الًتقية على أساس الكفاءة 

نب عيوب التطبيق اظتطلق لكل من أسلوب األقدمية و الكفاءة، و من هبدف االستفادة من مزايا كل منهما و جت
مزايا ىذا اظتعيار يف الًتقية أنو يكفل إتاحة الفرصة للكفاءات اليت تنطلق دون أن لتدىا إطار جامد يتمثل يف 

ُت القدامى اعتبارات زمنية مطلقة )األقدمية(، و يف نفس الوقت سَتاعى اعتبار األقدمية، و من مث يكون للموظف
  .نصيب من الفرص اظتتاحة للًتقية

  1 :و لنجاح نظام الًتقية كتب مراعاة النواحي التالية
 ضرورة وجود توصيف دقيق للوظائف يوضح مسؤوليات الوظائف و الشروط الواجب توفرىا فيمن سيشغلها؛ -
وضع قواعد واضحة للًتقية من وظيفة إذل أخرى، و أن تكون ىذه القواعد معروفة لكل اظتوظفُت  ضرورة - 

 ضرورة وجود برنامج لتدريب و تنمية اظتوظفُت الذين يصلحون للًتقية إذل وظائف أخرى؛  -باظتنظمة؛ 
   .ضرورة تعريف اظتوظفُت مبجاالت الًتقية اظتتاحة يف اظتستقبل يف اظتنظمة -

                                                           
1
 361ٔفؾ اٌّغجغ، ص   - 
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كانت الًتقية من أىم أعمدة الوظيفة العمومية و عليها يتوقف حسن سَت العمل يف اظتؤسسات و   و ظتا
اإلدارات العمومية، فقد أحاطها اظتشرع اصتزائري بأقتية كبَتة، و ىذا قصد تشجيع اظتوظفُت على بذل اصتهد و 

ية اظتنظمة للوظيفة العمومية يف الرفع من مستوى أدائهم، و ىذا ما يظهر من خالل ما تضمنتو النصوص القانون
 59-85من اظترسوم رقم  2و  54/1اصتزائر من مواد تناولت موضوع الًتقية، و يف ىذا الصدد عرفت اظتادة 

أوت اظتذكور أعاله، تتمثل الًتقية  15اظتؤرخ يف  12-78من القانون رقم  117الًتقية كما يلي: "عماًل باظتادة 
حسب التسلسل السلمي، و تًتجم إما بتغيَت الرتبة يف السلك ذاتو أو بتغيَت  يف االلتحاق مبنصب عمل أعلى 

بُت الًتقية يف الدرجة والًتقية يف الرتبة، حيث  03-06، و قد فرق اظتشرع اصتزائري يف األمر رقم  ..." 1السلك
 3الدرجات يف  الًتقية يف الدرجات كما يلي: "تتمثل الًتقية يف 03- 06من األمر رقم  106عرفت اظتادة 

الًتقية  03 -06من األمر رقم  107، كما عرفت اظتادة 2 .. "االنتقال من درجة إذل الدرجة األعلى منها مباشرة
باالنتقال من الرتبة إذل  4يف الرتبة كما يلي: "تتمثل الًتقية يف الرتب يف تقدم اظتوظف يف مساره اظتهٍت، و ذلك 

، و ىناك اختالف واضح بُت التدرج 3 ... "أو يف السلك األعلى مباشرة الرتبة األعلى مباشرة يف نفس السلك
والًتقية "فالًتقية تتم بقرار انسيايب من السلطة اإلدارية اظتختصة، فهي تتم بواسطة السلطة التقديرية لإلدارة و 

يف الرتبة كفاءة ليست حتمية أي ال تتم مبجرد مرور األقدمية اظتطلوبة كالتدرج، حيث يراعي يف منح الًتقية 
اظتوظفُت، و دتيزىم يف األداء و دقة العمل، واالنتظام، و درجة انضباطهم و يعربعن كفاءة اظتوظف الستحقاق 

 4الًتقية بعالمات لتمييز الكفاءة اظتهنية و تقديرىا".
   :أىمية الترقية. 1.3

ىذا نظرا ظتا حتققو من منفعة تعود  تعترب الًتقية عملية حيوية و مهمة لكل من اظتنظمة و اظتوظفُت فيها، و
  :على كال الطريف، و فيما يلي سنذكر بعض النقاط اليت توضح أقتية ىذه العملية

تعترب الًتقية من أىم الوسائل اظتساقتة يف تطوير األداء و حتفيز اظتوظف على بذل غتهود أكرب يف أداء اظتهام و   -
اظتسؤوليات اظتنوطة بو، فاظتوظف و يف أي منظمة ال يسعى فقط إذل اضتصول على مقابل مادي و إفتا أيضا يطمح 

نة أفضل داخل البناء الوظيفي لإلدارة و تضمن لو إذل الوصول إذل أعلى اظتناصب اليت دتكنو من حتقيق مكا
االستقرار و األمن الوظيفيُت و استمرار اطتربة، كما دتكنو من إشباع رغباتو ؿتو التقدم و االرتقاء إذل مستويات 

 مادية و اجتماعية أفضل، و بالتارل تقدًن األفضل يف سبيل حتقيق أىداف اظتنظمة؛ 
  5 :و اصتيد من التوصل إذل مستوى عال من الرضا بُت اظتوظفُت عن اصتوانب التالية نتكن برنامج الًتقية الواضح -

                                                           
1
 340،ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص  59- 85اٌّغؿَٛ علُ  - 

2
 4 . 10،ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص  03- 06األِغ علُ  - 

3
 ٔفؾ اٌّىبْ - 

4
 . 420،ص  2002عفؼذ ػجض اٌٛ٘بة، ِجبصا ٚ أدىبَ اٌمبْٔٛ اإلصاعٞ، ِٕشٛعاد اٌذٍجٟ اٌذمٛل١خ، ث١غٚد، ِذّض  - 

5
ِظطفٝ ٔج١ت شب٠ٚش، إصاعح اٌّٛاعص اٌجشغ٠خ )إصاعح األفغاص(، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، صاع اٌشغٚق ٌٍٕشغ ٚ اٌزٛػ٠غ، ػّبْ،  - 

 . 276،ص  2005
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 الرضا عن الوظيفة؛-
   الرضا عن الراتب؛  -
 الرضا عن فرص النمو و االرتقاء الوظيفي؛ -
 الرضا عن أسلوب اإلشراف و القيادة؛  -
 الرضا عن غتموعة العمل؛  -
 الرضا عن النواحي االجتماعية. -
الًتقية ىي مصدر من مصادر اختيار اظتوظفُت لشغل الوظائف العمومية، فهي تساىم يف تغطية احتياجات  -

اإلدارة العمومية من الطاقات البشرية من حيث النوع و الكم، كما أن وجود نظام ؼتطط و معروف للًتقية يف 
أىدافها فيما يتعلق بسياسة التوظيف اظتنظمة يعتمد على أساس معايَت موضوعية دتكن إدارة اظتنظمة من حتقيق 

وذلك بسبب إقبال عدد كبَت من األفراد الراغبُت يف العمل على االلتحاق هبذه اظتنظمة من أجل االستفادة من 
 اظتيزات اصتاذبة للعمل فيها و اليت يشكل نظام الًتقية فيها أحد عوامل اصتذب ىذه؛ 

اظتنافسة الداخلية على اظتناصب فهي تسمح لإلدارة بتحسُت مستوى  مبا أن الًتقية تساىم يف التوسيع من دائرة  -
أدائها، كما تسمح للموظف بتحسُت مستواه اظتهٍت و عدم اصتمود يف مستوى واحد من بداية حياتو و إذل غاية 

اف هنايتها لذا نتكن القول أن الًتقية ىي أداة من أدوات حتقيق اظتواءمة بُت أىداف اظتوظفُت من جهة و أىد
اإلدارة من جهة أخرى، و ىي يف نفس الوقت حتقق مبدأ ترقية الفرد اظتناسب يف اظتنصب اظتناسب و يف الوقت 

  .اظتناسب
إن وجود و تطبيق برنامج واضح و جيد للًتقية و االبتعاد عن احملسوبية و التحيز و احملاباة سيفسح فرص   -

ارل يؤدي إذل الرفع من معنوياهتم و تقوية روح الوالء و اإلخالص الًتقية و التقدم أمام اظتوظفُت اجملدين، و بالت
   .للمنظمة أو اإلدارة العمومية اليت ينتمون إليها

و أخَتا ـتلص إذل أن الًتقية تبقى ىدفًا و غاية يسعى اظتوظفون دائما لنيلها و ىذا نظرا ظتا تنطوي عليو 
من منظمة إذل أخرى، و كما سبق و أشرنا فإن اظتشرع اصتزائري  األخَتة من مزايا، و تتعدد أنواع و أنظمة الًتقية

أخذ بنظام الًتقية كنمط للتوظيف الداخلي على مستوى الوظيفة العمومية، و ميز بُت عدة أنواع ألنظمة الًتقية، 
اظتنظمة  و عليو ففي اظتطلبُت اظتواليُت سنعمد إذل شرح ؼتتلف أنواع الًتقية اليت نصت عليها النصوص القانونية

   .للوظيفة العمومية يف بالدنا

  .avancement’L المطلب الثاني: الترقية في الدرجة )التدرج الوظيفي(
يقصد بالًتقية يف الدرجة صعود اظتوظف من درجة إذل درجة أخرى تعلوىا مباشرة يف ذات الرتبة، و ذلك 
بعد توفر شرط األقدمية اظتطلوبة يف السنة اظتعنية، و تبعا لتنقيط السلطة اليت عتا صالحية التعيُت، أو بعد إجراء 
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األقدمية و لكنهم خضعوا لدورة تكوينية تؤىلهم مدهتا  دورة تكوين ؽتا يعٍت أن اظتوظفُت الذين ال يتوفر فيهم شرط
   .للوصول إذل األقدمية اظتطلوبة لالنتقال إذل درجة أعلى فإنو نتكن ترقيتهم يف الدرجة

نشَت إذل أن الًتقية يف الدرجة ال يًتتب عنها تغيَت يف الوظيفة اليت نتارسها اظتوظف بل يًتتب عليها فقط 
 عن كون أن الًتقية حًقا من حقوق اظتوظف فهي دتنح بقوة القانون بعد توفر شرط زيادة يف الراتب، و فضالً 

  .األقدمية مع األخذ بعُت االعتبار تنقيط السلطة اظتعنية
لقد نصت رتيع النصوص القانونية اظتنظمة للوظيفة العمومية على الًتقية يف الدرجة و منها األمر رقم 

من ىذا األمر   106 على ىذا النوع من الًتقية، حيث جاء نص اظتادة  منو 106الذي نص يف اظتادة  06-03
مباشرة، و تتم بصفة مستمرة  كما يلي: "تتمثل الًتقية يف الدرجات يف االنتقال من درجة إذل الدرجة األعلى 

 "1 حسب الوثائر و الكيفيات اليت حتدد عن طريق التنظيم.
نتقال من درجة أعلى مباشرة، فإهنا تتم بصفة مستمرة حسب و إذا كانت الًتقية يف الدرجة تتمثل يف اال

  .(درجة 12ثالثة وثائر و ىي: اظتدة الدنيا، اظتدة اظتتوسطة، و اظتدة القصوى، ىذه الوثائر تتوزع على اثنيت عشر )
  :و فيما يلي جدول يبُت وثائر االنتقال من درجة إذل درجة أعلى ضمن سلك الوظيفة العمومية

  .: جدول يبُت وتائر الًتقية يف الدرجة ضمن سلك الوظيفة العمومية يف اصتزائر(II -1) ماصتدول رق

،احملدد للشبكة االستداللية ظترتبات  2007سبتمرب  29اظتؤرخ يف  304- 07اظتصدر: اظترسوم الرئاسي رقم 
 12.سبتمرب ص  30،الصادر بتاريخ  61اظتوظفُت و نظام دفع رواتبهم، اصتريدة الرشتية، العدد 

   :.شروط الترقية في الدرجة1
يًتجم تعويض اطتربة بزيادة استداللية تبعا لوثَتة الًتقية، و يشًتط على اظتوظفُت من أجل االنتقال إذل 
الدرجة اليت تعلوىا مباشرة أن تتوفر فيهم الشروط القانونية اظتعمول هبا و ىي األقدمية اليت تًتاوح ما بُت سنتُت و 

قصى لالنتقال من درجة إذل درجة أخرى تعلوىا ستة أشهر كحد أدىن، و ثالث سنوات و ستة أشهر كحد أ
مباشرة، سنوات األقدمية ىذه موزعة على ثالث وثائر ىي اظتدة الدنيا، اظتدة اظتتوسطة، و اظتدة القصوى و تكون 

(موظفُت، وىذا يعٍت  10(من ضمن عشرة ) 02(، و اثنان ) 04( ،أربعة )04تباعا حسب النسب: أربعة )
)موظفُت على أساس اظتدة اظتتوسطة، و موظفُت  04ُت على أساس اظتدة الدنيا، و أربعة )(موظف 04ترقية أربعة )

اليت كان  304-07من اظترسوم رقم  12(على أساس اظتدة القصوى. و ىذا طبًقا ظتا نصت عليو اظتادة  02)
                                                           

1
 . 10 ،ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص 03-06األِغ علُ  - 

 اظتدة القصوى اظتدة اظتتوسطة اظتدة الدنيا الًتقية يف الدرجة
من درجة إذل درجة أعلى 

 منها مباشرة
 أشهر( 6سنوات و  3) سنوات( 3) أشهر( 6)سنتان و 

 سنة 42 سنة 36 سنة 30 درجة 12اجملموع: 
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األقدمية اظتطلوبة يف اظتدة   يستفيد اظتوظف من الًتقية يف الدرجة إذا توفرت لديو يف السنة اظتعتربة" :نصها كما يلي
 .1  (موظفُت....."10من ضمن عشرة ) 2و  4و  4الدنيا  اظتتوسطة و القصوى، تكون تباعا حسب النسب 

كما نشَت إذل أنو يف حالة ما إذا أقرت القوانُت األساسية اطتاصة وثَتتُت فقط للًتقية يف الدرجة، فإن 
موظفُت على أساس  ) 06(موظفُت، أي ترقية )10من عشرة )(من ض 04( ،و أربعة )06النسب تكون بستة )
 12(موظفُت على أساس اظتدة القصوى، و ىذا ما يؤكده نص الفقرة الثانية من اظتادة  04اظتدة الدنيا، و أربعة )

(للًتقية يف الدرجة، فإن النسب حتدد  2حيث نصت على: "... و إذا كرس القانون األساسي اطتاص وثَتتُت )
، و تكون الًتقية من درجة إذل أخرى باظتدة القصوى  2 "(ضمن عشرة موظفُت4(و أربعة ) 6توارل بستة )على ال

من نفس اظترسوم "تتم الًتقية يف الدرجة بقوة القانون حسب اظتدة  13حًقا مكتسبا، و ىذا ما نصت عليو اظتادة 
 .3 ..." القصوى

اب الوطٍت، ختفيضا يف األقدمية يستفيد اظتوظف الذي نتارس عملو يف بعض مناطق الًت 
(bonification de sud لاللتحاق باظتنصب األعلى و الًتقية يف الدرجات، و ىذا تطبيًقا للمرسوم رقم)

اظتتضمن منح امتيازات خاصة ظتوظفي الدولة، اصتماعات احمللية و  1972أكتوبر  05اظتؤرخ يف  199- 72
واليات الساورة و الواحات، و عماًل باظترسوم السالف الذكر صدر اظتؤسسات و اعتيئات العمومية يف اطتدمة ب

 05اظتؤرخ يف  199-72لتدد شروط تطبيق اظترسوم رقم  1974جانفي  21القرار الوزاري اظتشًتك اظتؤرخ يف 
و الذي منح للموظفُت الذين نتارسون أعماعتم يف الواحات و الساورة، حًقا يف الزيادة السنوية  1972أكتوبر 

 األقدمية على الوجو التارل:ب
 شهرين بالنسبة للمنطقة األوذل )األغواط(؛   -
 ثالثة أشهر بالنسبة للمنطقة الثانية )بشار(؛  -
  .أربعة أشهر بالنسبة للمنطقة الرابعة )أدرار، دتنراست، إليزي، تندوف(  -

الزيادة يف األقدمية حتتسب يف الًتقية يف الدرجة كاملة أما يف الًتقية إذل رتبة أعلى حتتسب يف  ىذه
  .ختفيض األقدمية اظتشروطة لاللتحاق باظتنصب اظتعٍت يف حدود الزيادة اظتذكورة أعاله

 أو منصب عارل. ىذا االمتياز كتوز استعمالو يف الًتقية يف الدرجات يف كل تعيُت أو ترقية إذل رتبة أعلى
و تتم ترقية اظتوظف الذي يوجد يف عطلة مرضية طويلة اظتدى على أساس اظتدة اظتتوسطة خارج جدول 

   .الًتقية

                                                           
1
،اٌّذضص ٌٍشجىخ االؿزضال١ٌخ ٌّغرجبد اٌّٛظف١ٓ ٚ ٔظبَ  2007ؿجزّجغ  29اٌّؤعر فٟ  304-07اٌّغؿَٛ اٌغئبؿٟ علُ  - 

 12ص  2007ؿجزّجغ  30،اٌظبصع ثزبع٠ز  61صفغ عٚارجُٙ، اٌجغ٠ضح اٌغؿ١ّخ، اٌؼضص 
2
 ٔفؾ اٌّىبْ - 

3
 ٔفؾ اٌّىبْ - 
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طول مدة انتدابو أن يرقى يف رتبتو األصلية يف الدرجة على أساس  *كما نتكن أيضا للموظف اظتنتدب 
 1985مارس  23اظتؤرخ يف  59- 85من اظترسوم رقم  96اظتدة اظتتوسطة و ىذا طبًقا ظتا نصت عليو اظتادة 

االنتداب ىو حالة اظتوظف الذي " :،حيث نصت على 03-06من األمر رقم  133،كما أشارت إليو اظتادة 
يوضع خارج سلكو األصلي و/أو إدارتو األصلية مع مواصلة استفادتو يف ىذا السلك من حقوقو يف األقدمية و يف 

 . .... " 1الًتقية يف الدرجات
و كما سبق و أشرنا فإن اظتوظفُت الذين تابعوا دورات تكوينية نتكن ترقيتهم يف الدرجة، حبيث أنو دتنح 
درجة إضافية للموظفُت الذين خضعوا لدورة تكوينية بغرض حتسُت اظتستوى أو جتديد اظتعلومات ظتدة تسعة أشهر 

مارس  03اظتؤرخ يف  92- 96اء يف نص اظترسوم رقم أو أكثر يف اصتزائر أو خارج اصتزائر و ىذا طبًقا ظتا ج
 اظتتعلق بتكوين اظتوظفُت و حتسُت مستواىم و جتديد معلوماهتم. 1996

يرقى اظتوظف الذي يشغل وظيفة عليا يف الدولة أو منصب عارل، ترقية قانونية على أساس اظتدة الدنيا يف 
حيث نصت على: "يستفيد  304-07اظترسوم رقم من  14رتبتو األصلية و ىذا حسب ما جاء يف نص اظتادة 

 "الًتقية بقوة القانون حسب اظتدة الدنيا 2اظتوظف صاحب منصب عال أو وظيفة عليا يف الدولة من الدرجة يف 
... 2 
   :إجراءات الترقية في الدرجة 2 .

  :دتر عملية الًتقية يف الدرجة بعدة مراحل و إجراءات نذكرىا فيما يلي
تقوم اإلدارة اظتستخدمة يف هناية السنة بتحضَت بطاقات التنقيط السنوية صتميع اظتوظفُت و إرساعتا إذل  -

مسؤوليهم اظتباشرين اظتشرفُت عليهم ظتنحهم نقطة مرقمة يرفق هبا التقدير العام الذي يبُت القيمة اظتهنية لكل 
على النقطة اظترقمة فقط و نتضي على بطاقة  يطلع اظتوظف -موظف و طريقة أدائو ظتهام و واجبات وظيفتو؛ 

التنقيط، كما نتكنو تقدًن مالحظاتو بشكل كتايب على بطاقة التنقيط، أما فيما يتعلق بالتقدير العام فيقدم إذل 
 ؛  *اظتتساوية األعضاء اظتختصة اللجنة 

اظتوظف يف الرتبة،  ج أو قرار ترقية بعد إرسال بطاقة التنقيط السنوية إذل اإلدارة اظتستخدمة، ترفق بآخر مستخر   -
إن وجد وترتب حسب األسالك و الرتب، و  **و كذا بقرار منحو أقدمية اصتنوب أو قرار اإلحالة على االستيداع

                                                           
*
ٚظ١فخ ػؼٛ فٟ اٌذىِٛخ، ػٙضح أزشبث١خ صائّخ فٟ ِؤؿـخ ٚؽ١ٕخ أٚ  -٠ّبعؽ: ٠زُ أزضاة اٌّٛظف ثمٛح اٌمبْٔٛ دزٝ   

جّبػ١خ إل١ّ١ٍخ، ٚظ١فخ ػ١ٍب ٌٍضٌٚخ أٚ ِٕظت ػبي فٟ ِؤؿـخ أٚ إصاعح ػ١ِّٛخ غ١غ رٍه اٌزٟ ٠ٕزّٟ إ١ٌٙب، ػٙضح ٔمبث١خ صائّخ 

ٛا١ٔٓ األؿبؿ١خ اٌشبطخ، رّض١ً اٌضٌٚخ فٟ ٚفك اٌشغٚؽ اٌزٟ ٠ذضص٘ب اٌزشغ٠غ اٌّؼّٛي ثٗ ِزبثؼخ رى٠ٛٓ ِٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌم

ِؤؿـبد أٚ ١٘ئبد ص١ٌٚخ، ِزبثؼخ رى٠ٛٓ أٚ صعاؿبد إطا ِب رُ رؼ١١ٓ اٌّٛظف ٌظٌه ِٓ اٌّؤؿـخ أٚ اإلصاعح اٌؼ١ِّٛخ إٌٟ 

 ٠ٕزّٟ إ١ٌٙب.
1
 12،ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص  03-06األِغ علُ  - 

2
 12،ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص  304-07اٌّغؿَٛ علُ   - 

 ٠شض اٌٍجبْ اإلصاع٠خ اٌّزـب٠ٚخ األػؼبء ٚ ِٙبِٙب .ف١ّب   *
اإلدبٌخ ػٍٝ االؿز١ضاع ٟ٘ إ٠مبف اٌّٛظف ػٓ اٌؼًّ ثظفخ ِؤلزخ ٚ ثمٛح اٌمبْٔٛ فٟ اٌذبالد اٌزب١ٌخ: فٟ دبٌخ رؼغع   **

اٌّٛظفخ أدض أطٛي اٌؼٚط أٚ اٌؼٚجخ أٚ أدض األثٕبء اٌّزىفً ثُٙ إٌٝ دبصس أٚ إػبلخ أٚ ِغع سط١غ، ٌٍـّبح ٌٍؼٚجخ 
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داخل كل رتبة يتم ترتيبهم حسب الدرجات اظتشغولة، و لتدد عدد كل درجة لوحدىا، و ترتب حسب النقاط 
 ديسمرب من السنة اظتاضية؛  31ل الًتقية الذي كتب أن يتوقف بتاريخ احملصل عليها، مث يتم إعداد جدو 

يقوم رئيس اللجنة اظتتساوية األعضاء باستدعاء األعضاء، و لتدد جدول أعمال اللجنة و اليوم الذي جتتمع   -
ديسمرب  31غاية تعمل اللجنة اظتتساوية األعضاء على دراسة رتيع اظتلفات اظترفقة جبدول الًتقية اظتعد إذل  -فيو؛ 

من السنة السابقة، و على إثر ىذه الدراسة لترر كاتب اللجنة ػتضر االجتماع الذي يتم إمضاؤه من طرف رتيع 
أعضاء اللجنة اظتتساوية األعضاء، بعد ذلك يقدم قرار اظتصادقة على احملضر اظتعٍت إذل السلطة اليت عتا صالحية 

ن ىذه العملية، يتم استخراج نسخ قرارات الًتقية الفردية لكل موظف و التعيُت للتوقيع عليو، و عند االنتهاء م
  .إبالغها للمعنيُت

تتم الًتقية يف الدرجة بالنسبة للموظفُت الذين نتارسون وظائف عليا يف الدولة و اظتوظفُت الذين يشغلون 
التسجيل يف جدول الًتقية، كما يسمح مناصب عليا يف رتبتهم األصلية على اظتدة الدنيا بقرار أو مقرر فردي دون 

للموظفُت اظتنتدبُت سواء لشغل وظائف عليا يف الدولة أو مناصب عليا بًتقيتهم يف الدرجة يف رتبتهم األصلية على 
  .أساس اظتدة الدنيا، و ىذا بقرار أو مقرر فردي خارج جدول الًتقية يتم إعداده من طرف اإلدارة األصلية للمعٍت

 durée langue)ا الًتقية يف الدرجة للموظف اظتوجود يف عطلة مرضية طويلة اظتدى كما تكون أيض
de maladie congé كما  .(على أساس اظتدة اظتتوسطة و ىذا بقرار أو مقرر فردي خارج جدول الًتقية

إعادة إدماجو نذكر أنو يتم منح درجة إضافية إذل اظتوظف الذي تابع تكويًنا متخصصا بعد انتهاء فًتة التكوين و 
  .إذل منصب عملو بقرار أو مقرر فردي و تكون االستفادة من الًتقية من تاريخ إعادة إدماجو

و يف األخَت وبعد حصول اظتوظف على الًتقية يف الدرجة يعاد تصنيفو يف الدرجة اظتوافقة للرقم 
زىا يف رتبتو األصلية، و لتتفظ بباقي االستدالرل الذي يساوي أو يعلوا مباشرة الرقم االستدالرل للدرجة اليت لتو 

  .األقدمية و تؤخذ يف اضتسبان عند الًتقية يف الرتبة اصتديدة
لكن السؤال الذي يطرح نفسو ىنا ىو: كيف يتم االختيار بُت اظتوظفُت يف اضتالة اليت لتصل فيها ىؤالء 

لى نفس العالمة يف بطاقات التنقيط الذين توفرت فيهم شرط األقدمية لالنتقال إذل الدرجة األعلى مباشرة، ع
  :اطتاصة هبم؟ لتوضيح كيفية التعامل مع ىذه اضتالة نقدم اظتثال التارل

  :عن الًتقية يف الدرجة لالنتقال من الدرجة الرابعة إذل الدرجة اطتامسة مثال:
اطتامسة مع العلم  موظف توفرت فيهم األقدمية اظتطلوبة لالنتقال من الدرجة الرابعة إذل الدرجة 15لدينا 

  20/20أن ىؤالء اظتوظفُت حصلوا يف بطاقات التنقيط اطتاصة هبم على عالمة مقدرة بـ 
 
 

                                                                                                                                                                                     
ؿٕٛاد، ٌٍـّبح ٌٍّٛظف ثبالٌزذبق ثؼٚجٗ إطا اػطغ إٌٝ رغ١١غ إلبِزٗ ثذىُ ِٕٙزٗ، ٌزّى١ٓ اٌّٛظف  5ثزغث١خ ؽفً ٠مً ػٓ 

 ِٓ اٌم١بَ ثّٙبَ ػؼٛ ِـ١غ ٌذؼة ؿ١بؿٟ
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  .مثال عن الترقية في الدرجة (: II -2الجدول رقم   )
 %اظتدة القصوى 20 %اظتدة اظتتوسطة 40 %اظتدة الدنيا 40 الًتقية يف الدرجة

الدرجة الرابعة إذل  من
 الدرجة اطتامسة

 موظفُت 03 موظفُت 06 موظفُت 06

  بالمصدر: من إعداد الطال
فكيف يتم الفصل بُت اظتوظفُت  20/20و كما أشرنا يف اظتثال أن رتيع اظتوظفُت قد حصلوا على نقطة 

 و من ىم اظتوظفُت الذين يتم اختيارىم للًتقية اظتدة الدنيا، اظتتوسطة و القصوى؟ 
و تتمثل  يف ىذه اضتالة ىناك معايَت تستخدمها اللجنة اإلدارية اظتتساوية األعضاء للفصل بُت اظتوظفُت

  :ىذه اظتعايَت على التوارل فيما يلي
 األقدمية يف الرتبة؛ -1
 األقدمية يف آخر درجة؛  -2
 الشهادات و اظتؤىالت؛  -3
 اضتالة العائلية )متزوج أو أعزب(؛  -4
 السن؛  -5
 عدد األوالد؛  -6
اضتالة اليت يتوفر فيها اظتوظفُت على نفس اظتواصفات السابقة الذكر يتم اللجوء إذل إجراء عملية القرعة  و يف -7

 للفصل بينهم

 ( La Promotion)  .المطلب الثالث: الترقية في الرتبة
وى معُت يقصد بالًتقية يف الرتبة يف ظل القوانُت اظتنظمة للوظيفة العمومية، انتقال اظتوظف من وظيفة مبست  

و نظام قانوين معُت و حقوق و واجبات معينة إذل وظيفة أخرى ذات رتبة أعلى، مبعٌت تقدم اظتوظف يف مسَتتو 
اظتهنية الذي يوافق تقدمو يف السلم الوظيفي و يكون ذلك برتبو معينة و تتميز ىذه األخَتة بارتباطها بواجبات و 

 1 .تتناسب مع حجم ىذه اظتسؤوليات على مسؤوليات أكرب، و كذلك حقوق و تعويضات مالية أ
و قد حاول اظتشرع اصتزائري تنظيم و تأطَت الًتقية يف الرتبة، حيث تضمنتها رتيع النصوص القانونية اليت 

اليت  107الذي نص على ىذا النوع من الًتقية يف مادتو  03- 06تنظم الوظيفة العمومية و منها األمر رقم 
يف الرتب يف تقدم اظتوظف يف مساره اظتهٍت، و ذلك باالنتقال من رتبة إذل الرتبة نصت على: "تتمثل الًتقية 

  :األعلى مباشرة يف نفس السلك أو يف السلك األعلى مباشرة حسب الكيفيات اآلتية

                                                           
1
ٚ اٌّب١ٌخ  ثٓ أدّض ػجض إٌّؼُ، ػاللخ اٌؼًّ ث١ٓ اٌـٍطخ ٚ اٌذغ٠خ فٟ اٌزشغ٠غ اٌجؼائغٞ، عؿبٌخ ِبجـز١غ، فغع اإلصاعح - 

 17.ص 2003 - 2004اٌجؼائغ ،  اٌؼبِخ، جبِؼخ 
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على أساس الشهادة من بُت اظتوظفُت الذين حتصلوا خالل مسارىم اظتهٍت على الشهادات و اظتؤىالت  -
 اظتطلوبة؛ 

 بعد تكوين متخصص؛  -
 عن طريق امتحان مهٍت؛   -
على سبيل االختيار عن طريق التسجيل يف قائمة التأىيل بعد أخذ رأي اللجنة اظتتساوية األعضاء من بُت  -

طريق التسجيل يف قائمة التأىيل مرتُت  اظتوظفُت الذين يثبتون األقدمية اظتطلوبة، ال يستفيد اظتوظف من الًتقية عن 
 1 ...." ُتمتتاليت

و عليو يقصد بالًتقية يف الرتبة يف ظل القانون األساسي العام للوظيفة العمومية االنتقال من سلك إذل 
سلك آخر أو من رتبة إذل أخرى يف نفس السلك، ىذا النوع من الًتقية متص اظتوظفُت الذين تتوفر فيهم الشروط 

م الًتقية يف الرتبة بقرار إداري تتخذه اإلدارة اظتستخدمة و تت .القانونية اظتعمول هبا و حسب القوانُت اطتاصة
مبقتضى سلطتها التقديرية، و ذلك بعد التأكد و التحقق من األسباب اليت تسمح بًتقية اظتوظف يف الرتبة و 

اظتناصب األعلى، و يكون ذلك يف األصل بالنظر إذل معايَت ػتددة كالكفاءة و اظتواظبة  تسبيقو و تفضيلو لشغل،
...، لكن ىذا التقييم يتعُت أن يكون موضوعي أي يف إطار مبدأ اظتشروعية و العدالة و زتاية الصاحل العام، و أن 
ال متتلط مدلولو ببعض األساليب و اظتمارسات السلبية القائمة على أساس البَتوقراطية، مثل: احملاباة و احملسوبية 

  ...و اصتهوية و الربح غَت اظتشروع
فادي ىذا النوع من اظتمارسات السلبية حدد اظتشرع اصتزائري غتموعة الشروط اليت كتب أن و من أجل ت

تتوفر يف اظتوظف حىت يكون مؤىاًل لالستفادة من الًتقية يف الرتبة، و عتذا ؾتد أن ىناك أنواع عديدة عتذا النوع من 
  :2الًتقية نذكرىا فيما يلي

   :الترقية عن طريق االختيار .1
على ىذا النوع من الًتقية )اظتذكور  03- 06من األمر رقم  107البند الرابع من اظتادة لقد نص 

أعاله(، ولكن ما نالحظ أن ىذه اظتادة تعرضت ظتوضوع الًتقية االختيارية و لكن من جانبو اإلجرائي أي من 
ًفا نظريا واضح اظتعادل عتذه جانب الشروط الواجب حتققها لالستفادة منها، و لكنها يف اظتقابل دل تقدم لنا تعري

   .العملية
و مهما يكن األمر فإننا نقصد بالًتقية االختيارية تقدم اظتوظف يف سلكو اظتهٍت برتبة واحدة، و يكون 
ذلك بصفة دورية طيلة نشاطو الوظيفي، لكن االستفادة من ىذه الًتقية يبقى مرىونًا بتحقق بعض الشروط و 

                                                           
1
 .10،ِغجغ ؿجك طوغٖ، ص  03- 06األِغ علُ  - 

2
ِمبثٍخ ِغ اٌـ١ض "ػِٛع وّبي"، عئ١ؾ ِظٍذخ اٌزٕظ١ّ١خ ثبٌّض٠غ٠خ اٌؼبِخ ٌٍٛظ١فخ اٌؼ١ِّٛخ، اٌّض٠غ٠خ اٌؼبِخ ٌٍٛظ١فخ  - 

 . 21/02/2010اٌؼ١ِّٛخ، 
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ونًا، و كذا عدد اظتناصب اظتخصصة لذلك، و ىذا إلعطاء رتيع اظتوظفُت اظتؤىلُت اظتعايَت اظتنصوص عليها قان
  .فرصة لتطوير حياهتم اظتهنية

الًتقية االختيارية دائما لشرط األقدمية يف الرتبة، و كذا التأىيل الوظيفي و أخَتا الكفاءة اظتهنية، و  ختضع
تعد ىذه الشروط شروطًا عامة يتعُت توافرىا يف كافة اظتوظفُت سواء كانوا خاضعُت لألسالك اظتشًتكة أو األسالك 

  .اطتاصة حسب القطاعات اليت ينتمون إليها
على رأس ىذه الشروط شرط األقدمية، و يعٍت ىذا الشرط أن االستفادة من الًتقية و ىكذا يأيت 

االختيارية، مشروطة باستيفاء عدد السنوات اظتطلوبة يف الرتبة اليت ينتمي إليها اظتوظف حىت يطمح للًتقية 
يفصل بشكل هنائي فيما  االختيارية إذل رتبة أعلى مباشرة و مبا أن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية دل

يتعلق بشرط األقدمية، فقد ترك مهمة حتديد األقدمية اظتطلوبة للقوانُت األساسية اطتاصة، و من بينها اظترسوم 
اظتتضمن القانون األساسي اطتاص اظتطبق على اظتوظفُت  1989ديسمرب  05اظتؤرخ يف  224- 89التنفيذي رقم 

 229-90اإلدارات العمومية اظتعدل و اظتتمم باظترسوم التنفيذي رقم  و اظتنتمُت لألسالك اظتشًتكة للمؤسسات 
و اظترسوم التنفيذي  1991مارس  23اظتؤرخ يف  79-91و اظترسوم التنفيذي رقم  1990جويلية  25اظتؤرخ يف 

،و  2008جانفي  19اظتؤرخ يف  04-08واظترسوم التنفيذي رقم  1994ماي  09اظتؤرخ يف  105- 94رقم 
حددت األقدمية الواجب توافرىا قصد االستفادة من الًتقية االختيارية حسب الرتبة و تقدر األقدمية يف الرتبة اليت 

  .(سنوات من اطتدمة الفعلية 10بعشر )
شرط  أما العنصر الثاين الذي يكمل عنصر األقدمية ىو وجوب تسجيل اظتوظفُت الذين يتوفر فيهم 

% 10ل سنة حسب اظتناصب الشاغرة اظتخصصة للًتقية يف حدود عشرة باظتائة )يف ك *األقدمية يف قوائم التأىيل
  .( بعد استشارة اللجنة اإلدارية اظتتساوية األعضاء

اظتتعلقة بكيفية إعداد قوائم التأىيل  2001مارس  10اظتؤرخة يف  86ىذا و كما نصت التعليمة رقم 
 لاللتحاق برتبة أعلى على ما يلي:

 سبة؛ األقدمية اظتكت -
 نتكن األخذ بعُت االعتبار األقدمية العامة؛   -
 شغل منصب عارل و الذي يشكل أيضا معيار امتياز؛  -
 دورات التكوين و حتسُت اظتستوى؛ -
إضافة إذل ىذه  .و إذا كانت ىناك دراسات أو أشغال حبث منجز من طرف اظتعٍت، فيأخذ بعُت االعتبار -

  بعُت االعتبار من طرف اللجنة اظتتساوية األعضاء و ىي: اظتعايَت ىناك معايَت أخرى تأخذ

                                                           
*
جضاٚي رذزٛٞ ػٍٝ أؿّبء ج١ّغ اٌّٛظف١ٓ اٌّـزٛف١ٓ ٌشغؽ األلض١ِخ ٚ رشًّ ٘ظٖ اٌجضاٚي ػٍٝ وبفخ رّضً لٛائُ اٌزأ١ً٘   

اٌج١بٔبد اٌٛاجت ِؼغفزٙب ػٍٝ وً ِزغشخ ٌالؿزفبصح ِٓ اٌزغل١خ دزٝ ٠زـٕٝ ٌىً أػؼبء اٌٍجٕخ اٌّزـب٠ٚخ األػؼبء اٌجش فٟ 

 ِٓ اٌزغل١خلبئّخ اٌّزغشذ١ٓ ٚ ثبٌزبٌٟ أزمبء اٌّٛظف١ٓ اٌظ٠ٓ ٠ـزف١ضْٚ 
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  ...اظتميزات و اظتؤىالت اظتهنية، روح اظتبادرة، اللياقة البدنية، االنضباط، الوضعية االجتماعية

 أ. إجراءات الترقية على أساس االختيار: 
  :دتر عملية الًتقية االختيارية بعدة إجراءات

عملية الًتقية االختيارية بعد اظتصادقة على اظتخطط السنوي لتسيَت اظتوارد البشرية من طرف مصاحل الوظيفة  تتم -
 %من اظتناصب الشاغرة؛  10العمومية، و ىذا يف حدود 

 grade) تقوم اإلدارة اظتعنية بإحصاء اظتوظفُت الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية أي يثبتون أقدمية يف الرتبة  -
le dans ancienneté ( و اليت تقدر بعشر)سنوات، مث تنظر يف ملفات اظتعنيُت من أجل استخراج  10)

قرارات أو مقررات التعيُت، منح أقدمية اصتنوب، اإلحالة على االستيداع بطاقات التنقيط السنوية خالل اطتمس 
 سنوات األخَتة؛ 

عنية بدراسة دقيقة و شاملة و على إثرىا يتم إعداد قوائم و بعد رتع كل ملفات اظتًتشحُت تقوم اإلدارة اظت -
ديسمرب من السنة اليت تسبق السنة اظتالية، و إشهارىا عن طريق نشر القوائم االشتية  31التأىيل اليت يتم وقفها يف 

يث يسمح حسب الرتبة و السلك يف مواقع العمل اظتناسبة، نشَت إذل أنو ينبغي دتديد أجل اإلشهار ظتدة كافية، حب
 بإعالم أكرب عدد ؽتكن من اظتًتشحُت؛ 

و نتكن دراسة الطعون اليت لتتمل أن يتقدم هبا اظتوظفون غَت اظتسجلُت على قائمة التأىيل من طرف اظتصلحة   -
 اظتختصة يف ىذا اجملال؛ 

ع أخذ كتب إعداد قوائم تقدًن اظتًتشحُت حسب األسالك و الرتب وفق ترتيب حسب درجة االستحقاق م  -
بعُت االعتبار األقدمية اظتكتسبة يف الرتبة األصلية و خالل ىذه الفًتة يتم استدعاء أعضاء اللجنة اظتتساوية 

 األعضاء مع حتديد جدول األعمال و يوم االجتماع؛ 
تصدر قائمة التأىيل بعد تسجيل اظتًتشحُت مع أخذ بعُت االعتبار ترتيب اظتعنيُت حسب األقدمية، تتم   -

ادقة على قوائم التأىيل النهائية من قبل اللجنة اظتتساوية األعضاء و يتم هبذا الصدد إعداد ػتضر من طرف  اظتص
كاتب اللجنة نتضي عليو من طرف كافة أعضاء اللجنة و الذي كتب أن يشكل الوثيقة القاعدية إلنشاء مشاريع 

بعد إمضاء احملضر من طرف أعضاء اللجنة يصدر  القرارات أو اظتقررات اظتتضمنة ترقية اظتوظفُت يف رتبة أعلى، و
قرار أو مقرر اظتصادقة على ػتضر اللجنة و نتضى من طرف اظتسؤول الذي لو صالحية التعيُت، و على إثر ىذه 

(من  01العملية يقوم اظتسَت بإعداد قرار أو مقرر ترقية اظتعٍت و الذي يكون تاريخ سريان مفعولو ابتداء من األول )
 .لذي اجتمعت اللجنة فيو أو الشهر اظتوارل حسب اضتالةالشهر ا
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  :الترقية على أساس الشهادات2 .
ىذه الًتقية للموظفُت الذين أحرزوا اظتؤىالت و الشهادات، اليت تسمح عتم حبق األولوية  ختصص

لاللتحاق مباشرة بسلك أعلى أو رتبة أعلى يطابق تأىيلهم اصتديد يف حدود اظتناصب الشاغرة اظتخصصة 
  .للتوظيف اطتارجي يف اظتخطط السنوي لتسيَت اظتوارد البشرية

   :س الشهاداتأ. شروط الترقية على أسا
لًتقية اظتوظفُت على أساس الشهادات، يشًتط أن يتحصلوا على شهادة أو مؤىالت يف إطار حياهتم 

اظتؤرخ يف  1710اظتهنية اليت تسمح عتم بااللتحاق برتبة أعلى من رتبتهم األصلية، و ىذا يف إطار اظتنشور رقم 
و الذي يقر بأنو يسمح للموظفُت الذين حتصلوا على  ،اظتتعلق بتعيُت اظتوظفُت يف رتبة أعلى 1996نوفمرب  05

شهادة بعد توظيفهم األورل بااللتحاق برتبة أعلى يف إطار القوانُت األساسية اطتاضعُت عتا، و مهما كانت طبيعة 
أعلى اظتسابقة اظتشروطة لاللتحاق بالرتبة اظتعنية بإمكان ىؤالء اظتوظفُت االلتحاق مباشرة على أساس الشهادة لرتبة 

 يف حدود اظتناصب الشاغرة اظتخصصة للتوظيف اطتارجي يف اظتخطط السنوي لتسيَت اظتوارد البشرية.

   :ب. إجراءات الترقية على أساس الشهادات
يعُت اظتوظف الذي حتصل على شهادات أو مؤىالت مباشرة يف رتبة أعلى بقرار فردي ابتداء من تاريخ 

  .تعويض اطتربة اظتهنية احملصل عليها رتبتو األصليةاالحتفاظ بنقاط  التوقيع عليو مع 

  :الترقية عن طريق التكوين المتخصص .3
لقد نصت القوانُت األساسية العامة للوظيفة العمومية على ترقية اظتوظفُت الذين متضعون لدورات تكوينية 

لًتقية بعد التكوين اليت نصت يف بندىا الثالث على ا 03- 06من األمر رقم  107متخصصة و منها اظتادة 
اظتتخصص، فهذا النوع من الًتقية ينتج عن حتسن اظتعارف و الكفاءات األساسية للموظفُت بعد خضوعهم 
لتكوين متخصص، و من أجل جتسيد ىذا النوع من الًتقية تقوم اظتؤسسة أو اإلدارة العمومية اظتعنية بإعداد ؼتطط 

سُت اظتستوى و جتديد اظتعلومات وفق أىداف اظتؤسسة أو قطاعي سنوي أو متعدد السنوات يف التكوين و حت
اإلدارة العمومية اظتعنية و االحتياجات األولية بالنظر إذل التطور اظتًتابط بُت اظتؤىالت اإلدارية و التقنية و 

يات ؼتصصات اظتيزانية عتذا الغرض، و يف ىذا اإلطار تقوم مصاحل الوظيفة العمومية بتخطيط و تنسيق ىذه العمل
لتحديد اظتعاىد اظتتخصصة و اظتناصب اطتاصة السيما التكوين اظتتخصص حسب اظتخطط السنوي، و لتنظيم 

اظتتعلق بتكوين  1996مارس  03اظتؤرخ يف  92-26ىذا النوع من الًتقية أحدث اظترسوم التنفيذي رقم 
للموظفُت الذين تابعوا تكويًنا اظتوظفُت و حتسُت مستواىم و جتديد معلوماهتم، ىذا اظترسوم منح امتيازات 

متخصصا، و تتمثل ىذه االمتيازات يف االلتحاق بسلك أو برتبة عليا، نتكن أن يدوم ىذا التكوين ثالث 
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(سنوات، و يتم تسجيل اظتوظفُت يف قائمة التأىيل عن طريق االختيار مع ختفيض يف األقدمية اليت تساوي 03)
  .ىذه الدورة التكوينية

  :قية عن طريق التكوين المتخصصأ. شروط التر 
 تتمثل الشروط األساسية للًتقية عن طريق التكوين اظتتخصص فيما يلي

إعداد اظتخطط القطاعي السنوي أو اظتتعدد السنوات للتكوين و حتسُت اظتستوى و جتديد اظتعلومات و اظتصادقة  -
 عليو.

 إعداد ؼتطط تسيَت اظتوارد البشرية للسنة اظتالية اظتعنية و اظتصادقة عليو؛  -
إعداد قرار أو مقرر فتح تكوين متخصص لاللتحاق بالرتب اظتخصص عتا مناصب مالية بعنوان السنة اظتالية   -

 اظتعنية؛ 
 نونية من تقدًن ترشحاهتم؛ إجراء إعالن إشهاري عتذه العملية لتمكُت اظتوظفُت الذين يستوفون الشروط القا -
إعداد قرار تعيُت يف الرتبة اظتعنية بعد ؾتاح اظتوظفُت يف الدورة التكوينية اظتتخصصة بعد إعالن ذلك من طرف   -

  .اللجنة اطتاصة اظتؤىلة

   :ب. إجراءات الترقية عن طريق التكوين المتخصص
و اظتعهد الذي أشرف على تكوين اظتوظفُت بعد انتهاء دورة التكوين اظتتخصص، تقوم اإلدارة اظتعنية 

بإعداد ػتضر نتضى عليو من طرف مدير اظتعهد و مسؤول عن اإلدارة اظتعنية و على إثر ىذا احملضر يتم ترقية 
اظتوظفُت الناجحُت يف التكوين إذل رتبة أعلى، و ىذا ابتداء من تاريخ إمضاء احملضر، و يتم تعيُت اظتوظفُت 

  .قية بقرارات فردية مع االحتفاظ باطتربة اظتهنية اليت حصلوا عليها يف رتبتهم األصليةاظتستفيدين من الًت 

   :الترقية عن طريق االمتحان المهني .4
نظرا ألقتية ىذا النوع من الًتقية فقد اىتم اظتشرع اصتزائري بتنظيمو و حسن سَته و عتذا الغرض صدر 

اظتتعلق بكيفيات تنظيم الفصل الثاين طرق التوظيف  1995ديسمرب  30اظتؤرخ يف  293-95اظترسوم رقم 
حانات اظتهنية يف اظتؤسسات و اظتسابقات و االمت 105بالوظيفة العمومية و أجهزة تسيَت شؤوهنا يف اصتزائر 

 08اإلدارات العمومية، و يف ىذا اإلطار أصدرت اظتديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمة وزارية مشًتكة رقم 
 2008ماي  26اظتؤرخة يف  08اظتعدلة و اظتتممة بالتعليمة الوزارية اظتشًتكة رقم  2004أكتوبر  16اظتؤرخة يف 

قات، االمتحانات و االختبارات اظتهنية، هتدف ىذه التعليمة إذل توضيح كيفية تطبيق ،حتدد كيفية تنظيم اظتساب
اإلطار القانوين الساري اظتعمول بو مع االحًتام الصارم لألحكام التنظيمية اظتنصوص عليها يف ىذا اجملال و ىذا 

باالستفادة من الًتقية إذل رتبة  قصد إعطاء امتيازات للموظفُت الذين عتم اإلمكانيات و اظتؤىالت اليت تسمح عتم
  .أعلى
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  :أ. شروط الترقية عن طريق االمتحان المهني
يتعُت على اظتوظفُت الذين متضعون لالمتحان اظتهٍت أن تتوفر فيهم غتموعة من الشروط و على رأسها 

القوانُت  (سنوات من اطتدمة الفعلية و ىذا حسب 05شرط األقدمية يف الرتبة و اليت كتب أن تبلغ ستس )
 % من اظتناصب الشاغرة يف التوظيف الداخلي. 30األساسية اظتعمول هبا يف حدود 

  :ب. إجراءات الترقية عن طريق االمتحان المهني
بعد اظتصادقة على اظتخطط  :دتر عملية الًتقية عن طريق االمتحان اظتهٍت بعدة إجراءات نذكرىا فيما يلي

ديد نسب اظتناصب اظتالية الشاغرة حسب ما تنص عليو القوانُت األساسية السنوي لتسيَت اظتوارد البشرية وحت
اطتاصة ظتختلف طرق التوظيف تكون اظتناصب اظتالية اظتخصصة للمسابقات و االختبارات اظتهنية مدرجة ضمن 

نية، و (من اظتخطط السنوي لتسيَت اظتوارد البشرية للمؤسسة و اإلدارة العمومية اظتع 04اصتدول رقم أربعة )
استعماعتا إجباريا خالل السنة اظتالية اصتارية؛ كتب أن تفتح اظتؤسسة أو اإلدارة العمومية اظتعنية االمتحانات اظتهنية 

(أيام ابتداء من تاريخ التوقيع عليو، حيث ترسل نسخة منو إذل مصاحل اظتديرية  10بقرار أو مقرر يف أجل عشرة )
 أجل ضمان مراقبة مشروعية العملية و مدى مطابقتها للتنظيم اظتعمول بو؛  العامة للوظيفة العمومية، و ىذا من

ينبغي أن يتم إشهار االمتحان اظتهٍت على شكل ملصقات جبدول النشر اظتوجود داخل اإلدارة عن طريق 
 مذكرة إعالمية مرفوقة بقرار أو مقرر فتح االمتحانات اظتهنية؛ 

ًتشح ابتداء من صدور أول إلصاق، ىذه العملية كتب أن ختتم مث تبدأ بعد ذلك عملية إيداع ملفات ال
(يوما مببادرة من مسؤول اإلدارة اظتعنية و ىذا طبَقا ظتا نصت  30(يوما أو ثالثُت ) 45يف أجل ستسة و أربعُت )
دة ؛ كتب أن تسجل ملفات الًتشح طبًقا ألحكام اظتا2006أفريل ّ  29اظتؤرخ يف  11عليو الرسالة اظتنشورة رقم 

حسب تاريخ استالمها يف دفاتر تفتح خصيصا عتذا الغرض لدى كل مؤسسة  293- 95من اظترسوم رقم  07
أو إدارة عمومية معنية أو لدى اظتصاحل التابعة عتا؛ ترسل نسخة من ػتضر اللجنة التقنية ظتصاحل الوظيفة العمومية 

كُت مصاحل الوظيفة العمومية من التأكد من ( أيام من تاريخ التوقيع عليو، من أجل دت 08يف أجل ذتانية )
 مشروعية اإلجراءات اظتتخذة من قبل اظتؤسسات و اإلدارات العمومية. 

كتب أن يتضمن ىذا احملضر اظتلفات اظتقبولة، و اظتلفات اظترفوضة مع تبيان سبب الرفض، بعدىا يتم تبليغ 
(يوما على األقل  15عليها يف ظرف ستسة عشر )اظتًتشحُت اظتستوفُت للشروط القانونية، مبوجب رسالة موصى 

قبل تاريخ إجراء االمتحان اظتهٍت، أما فيما يتعلق باظتًتشحُت غَت اظتقبولُت فيجب تبليغهم بواسطة رسالة موصى 
 عليها يذكر فيها سبب رفض ملفاهتم؛ 

راء االمتحان (أيام قبل تاريخ إج 10نتكن للمًتشحُت اظترفوضة ملفاهتم تقدًن طعن يف أجل عشرة )
اظتهٍت أمام صتنة الطعن. تقوم ىذه اللجنة بدراسة الطعون للبت يف صحة الطعن من عدمو و تتخذ اإلجراءات 
الالزمة قبل حلول موعد إجراء االمتحان اظتهٍت؛ بعد إدتام عملية دراسة ملفات الطعون تقوم اظتؤسسة أو اإلدارة 
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ؤىلة إلجراء اظتسابقات و االمتحانات بتحديد موعد االمتحانات العمومية اظتعنية و بالتنسيق مع اظتؤسسة اظت
اظتهنية، و بعد إجراء االمتحانات اظتهنية يتم إعالم اظتًتشحُت بالنتائج اليت حتصلوا عليها و تنشر ىذه النتائج عن 

جراء االختبار طريق اإللصاق مبركز االمتحان و كذا اظتؤسسة أو اإلدارة العمومية اظتعنية، و يتم استدعاؤىم إل
 الشفهي؛ 

يرسل ػتضر اإلعالن عن نتائج االختبارات الكتابية، و كذا كشف نقاط االختبار الشفهي إذل اظتصاحل 
اظتركزية أو احمللية للوظيفة العمومية )حسب اضتالة(، ليتم بعدىا حتديد قائمة اظتًتشحُت الناجحُت هنائيا يف 

ا للمناصب اظتالية اظتفتوحة عتذا الغرض، و يتم إعالمهم بواسطة االمتحان اظتهٍت حسب درجة االستحقاق طبقً 
برقية مباشرة. بعد اإلمضاء على ػتاضر اإلعالن عن النتائج النهائية من قبل مصاحل الوظيفة العمومية و السلطة 

 اليت عتا صالحية التعيُت تنشر النتائج عن طريق اإللصاق على مستوى مركز االمتحان.
اجحُت يف االمتحانات اظتهنية يف بعض الرتب و بالنسبة لبعض األسالك يتم إخضاعهم نشَت إذل أن الن

  .أشهر ) 09(وتسعة) 06لدورة تكوينية قبل تعيينهم يف وظائفهم اصتديدة وتًتاوح مدة التكوين مابُت ستة)
موظفيها من بعد أن تطرقنا إذل الكيفيات اليت تعتمد عليها اظتؤسسات و اإلدارات العمومية يف توفَت 

خالل التطرق إذل فتطي التوظيف اطتارجي و الداخلي سنتعرض يف اظتبحث اظتوارل إذل األجهزة اليت تعٌت بتنظيم و 
  .تسيَت شؤون الوظيفة العمومية يف بالدنا
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اليت طرأت  خطت الوظيفة العمومية يف ظل النظام اجلزائري خطوات ىامة نتيجة للتغريات و التطورات
من التجارب اليت مرت  بصفة جلية على اجملتمع بصفة عامة و على اإلدارات العمومية بصفة خاصة، و انطالقًا

جتاوز وتفادي األخطاء و ادلطبات اليت  هبا اجلزائر يف رلال التوظيف بالوظيفة العمومية عملت يف كل مرة على
الذي  60-60ادلعمول بو حاليا و ىو األمر رقم  عاىن منها النظام السابق، إىل أن توصلت إىل صياغة القانون

التوظيف خاصة مع التغريات السياسية، االقتصادية، و  حاولت من خاللو إدخال إصالحات ىامة على نظام
 .على الدولة ادلعاصرة زيادة االىتمام بالوظيفة العمومية ة و اليت فرتتاالجتماعية اليت أفرزهتا العودل

البداية دراسة  و حنن يف دراستنا دلوتوع التوظيف يف ادلنظمات العمومية ذات الطابع اإلداري تناولنا يف
كذا التوظيف و أذنيتو، و   شاملة حول أساسيات التوظيف و الوظيفة العمومية من خالل التطرق إىل مفهوم

الشروط الواجب توفرىا يف الشخص الذي  مفهوم الوظيفة العمومية و مبادئ االلتحاق هبا، مث انتقلنا إىل معرفة
ىذه الصفة جتعلو زلاطًا حبماية الدولة و تقر لو حقوقًا  زنق لو أن يكتسب صفة ادلوظف العمومي ألن اكتساب

ين من ىذا البحث فقمنا بدراسة سلتلف أدناط التوظيف أما الفصل الثا .شليزة وتلزمو بأداء واجبات من نوع خاص
 زنكم الوظيفة العمومية سواء فيما يتعلق بالتوظيف اخلارجي أو الداخلي. اليت أقرىا القانون الذي

 نتائج البحث
ادلطروحة كإشكالية للبحث، و  بعد معاجلتنا دلختلف جوانب ادلوتوع توصلنا إىل اإلجابة على التساؤالت

   :ياتو، فتمثلت أىم نتائج البحث فيما يلياختبار فرت

الدولة و استمرارىا  إن ادلهام ادلنوطة بادلوظف العمومي تكتسي أذنية كبرية باعتبارىا تساىم يف تمان استقرار -
يهدف إىل تنظيم و حتسني سري العمل  لذا وجب اعتماد إطار قانوين زلكم و مدروس لنظام الوظيفة العمومية

تضمن زلاربة االحنراف و الرداءة داخل اإلدارة العمومية و  وظف العمومي بصفة متزنة و عادلةالذي يؤديو ادل
  واجباتو؛ يسمح لو مبمارسة حقوقو و

بكفاءة عالية يف  إن فعالية اذلياكل و التنظيمات اإلدارية ال تتحقق إال إذا كانت مزودة مبوارد بشرية تتمتع  -
احلصول عليها إال من خالل التكفل  لقاة على عاتقها، و إن ىذه الكفاءات ال يتمقيامها بادلهام و ادلسؤوليات ادل

 ادلناسب و وتعو يف ادلكان ادلناسب.  ادلوتوعي بسياسة التوظيف اليت من شأهنا اختيار الرجل
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و هبا وفق خطة مدروسة تقوم على معايري و أسس دقيقة  فعملية التوظيف تكتسي أذنية خاصة لذا رنب القيام -
يتم اختيار و تعيني ادلوظفني العموميني يف اإلدارات و   الفرتية األوىل؛ موتوعية، و ىو ما يثبت صحة
لإلجراءات و اخلطوات ادلنصوص عليها يف القانون األساسي العام للوظيفة  ادلؤسسات العمومية اجلزائرية وفًقا

للوظيفة  ت وادلناشري اليت تصدرىا ادلديرية العامةالقوانني اخلاصة مبختلف األسالك، و كذا التعليما العمومية، و
إلغاء عملية التوظيف اليت  العمومية و إن سلالفة أحد ىذه اإلجراءات سيؤدي حتما إىل إلغاء ادلسابقة و بالتايل

   صحة الفرتية الثانية؛ قامت هبا اإلدارة أو ادلؤسسة العمومية ادلعنية، و ىو ما يثبت

و موتوعية، و ىذا ما  ة باإلدارات العمومية اجلزائرية ليست مبنية على أسس علميةسياسة التوظيف ادلطبق -
أىدافها و بالتايل ساىم إىل حد بعيد يف  جعلها تفتقر دلوظفني يتمتعون بالكفاءة و االحًتافية ادلطلوبة لتحقيق

وتع ادلرض فيها ىو نظام التوظيف العمومية اجلزائرية مريضة و م عدم فعالية األجهزة اإلدارية اجلزائرية، فاإلدارة
نظام ادلسابقات مثال كأسلوب للتوظيف اخلارجي من شأنو أن زنقق مبدأ ادلساواة يف  ادلطبق فيها فاعتماد

   لكنو يف ادلقابل ال زنقق لنا مبدأ اجلدارة؛ التوظيف

العمومية اجلزائرية  تمن خالل ادلقابالت الشخصية اليت قمنا هبا مع بعض رؤساء مصاحل التوظيف باإلدارا -
التوظيف اجلزائري ال يكمن فقط يف مضمون  توصلنا إىل نتيجة مفادىا أن السبب احلقيقي وراء عدم فعالية نظام

ذاتو و إدنا تكمن ادلشكلة أيضا يف األداة ادلطبقة ذلذا القانون و اليت  القانون الذي زنكم الوظيفة العمومية يف حد
تبايل مبصري اإلدارة العمومية عند تالعبها بالقوانني و اختيار شخص ال زنمل مؤىالت  ال تتمتع باالحًتافية و ال

سيتحملها، فالفرق  يتمتع بقدرات تسمح لو بأن يكون يف مستوى حجم و أذنية األعباء و ادلسؤوليات اليت و ال
انون ال يطبق ألنو ال فائدة من فيها ق بني الدول ادلتقدمة و الدول ادلتخلفة أن األوىل فيها قانون يطبق و الثانية

 ىو ما يثبت صحة الفرتية الثالثة؛ التلذذ يف إصدار قوانني و تقديسها و من مث تكديسها. و

الرشادة يف  ىو تشديد الرقابة على الوظيفة العمومية و حتقيق 60- 60إن اذلدف من إصدار األمر رقم    -
مبعدل استهالك اإلعتمادات  مية تقيم أداء اآلمرين بالصرفالتوظيف، ولكن ما نالحظو أن مصاحل الوظيفة العمو 

أكرب من اإلعتمادات كلما عكس ذلك تسيريا  هتالك اإلعتمادات(، حيث كلما استهلك اآلمر بالصرف نسبةس)إ
ال مبنطق النتائج وىذا ما يشري إىل وجود تناقض بني األىداف،  فعاال والعكس صحيح، أي العمل مبنطق الوسائل

الرشادة ومن جهة أخرى نشجع اآلمرين بالصرف على استهالك كامل اإلعتمادات  جهة نبحث عن فكيف من
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تبذير  خالل السنة ادلعنية حىت ولو فاقت االحتياجات احلقيقية لإلدارة العمومية فهذا يؤدي حتما إىل ادلمنوحة
  .وتبديد ادلال العام

بني مجيع ادلوظفني و عدم التمييز بينهم و خاصة العنصر و حىت نكون أمام موظف كفؤ البد من خلق ادلنافسة  -
 النسوي.

  :االقتراحات
القصور اليت  بعد استعراتنا ألىم النتائج ادلتوصل إليها يف اجلانبني النظري والتطبيقي وبناء على أوجو

  :دلسناىا يف دراستنا ارتأينا أن نقدم االقًتاحات التالية

أساسيا يف الكشف  الختبارات الشفهية يف مسابقات التوظيف ألنو يعترب معياراإعادة النظر يف مسألة إلغاء ا -
للتقليل من ادلمارسات الفاسدة يف  عن السمات الشخصية للمًتشحني مع إحاطتو بإجراءات رقابية صارمة

 إعادة النظر يف مسألة إلغاء التصحيح الثاين لالختبارات الكتابية؛  التوظيف؛

و طموحات اإلدارة  مون مسابقات التوظيف و عصرنتها و جعلها تتماشى مع متطلباتإعادة النظر يف مض  -
إصالح نظام  ترورة تبط و تقليص حجم اجلهاز اإلداري فهذا يعد أحد نقاط البدء اإلسًتاتيجية يف  العمومية؛
 التوظيف؛

على التأكد من االلتزام  ترورة تفعيل و تنمية دور أجهزة الرقابة اإلدارية حبيث ال يصبح دورىا مقتصرا  -
مؤشرات األداء و الفعالية لألجهزة  بالقواعد و اإلجراءات و اللوائح الرمسية و إدنا الرقابة على نتائج العمل و

   اإلدارية؛

ثقافة ادلال العام و  خلق الوعي لدى أفراد اجملتمع كمحاولة دلقاومة الفساد يف التوظيف و ذلك من خالل نشر -
إصالح نظام التعليم ذلك ألن دعم اإلدارة العمومية   مية و ىذا باالعتماد على وسائل اإلعالم؛الوظيفة العمو 

التعليم و مردودية ادلنظومة الًتبوية كخطوة أساسية يف رلال االستثمار يف  مبوارد بشرية مؤىلة يتطلب حتسني نوعية
الذين  مول الوحيد لإلدارة العمومية بادلوظفنيادلعريف الذي يعترب عماد النهضة الوطنية باعتباره ادل رأس ادلال

  .حتتاجهم لالتطالع مبهامها
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 :آفاق البحث
و تتمثل بعض  أثارت انتباىنا و حنن خنتتم ىذا البحث عدة مواتيع أخرى للبحث يف ىذا اجملال يعاجلها

    :اإلشكاليات ادلفتوحة فيما يلي

تطبيق ادلنامجنت  ادلؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري يف إطارما ىو مستقبل تسيري ادلوارد البشرية يف  -
 العمومي؟

استهالك يف  كيف تتالئم سياسة الرشادة ادلفروتة من طرف ادلديرية العامة للوظيفة العمومية و مبدأ أكرب   -
 االعتمادات ادلفروض على كل آمر بالصرف؟
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 هي الذراصت أو التكىيي العالييي في التخصصاث التاليت :

 العلىم الواليت -العلىم اإلقتصاديت -العلىم القاًىًيت و اإلداريت -

 -                 علىم التضييز -علن الٌفش  -علن اإلجتواع  -العلىم الضياصيت -

 علىم تجاريت

 علىم إصالهيت فزع شزيعت و قاًىى -علىم اإلتصال و اإلعالم -

 : ٌخكىن مهف انمشاركت مه انىثائك انخانٍت

 إضخمارة حمأل مه طرف انمخرشح نهمشاركت فً انمطابمت 1

 طهب خطً نهمشاركت فً انمطابمت . 2

 وطخت طبك األصم نهشهادة انمطهىبت 3

 انخعهٍم انعانً.كشف انىماط انطىت انثاوٍت مه  4

 شهادة عمم حثبج انخبرة انمهىٍت انمكخطبت . 5

 وطخت مه شهادة حثبج وضعٍت انمخرشح إزاء انخذمت انىطىٍت )أداء أو إعفاء ( . 6

 ( .03وطخت مه صحٍفت انطىابك انعذنٍت )صحٍفت رلم  7

 شهادة انجىطٍت انجسائرٌت . 8

 شهادتان طبٌتان ) طب عام + الصدر (. 5
 صور شمسٌة 62شهادة المٌالد +  06

 

ٌتم إٌداع الملفات إلى السٌد رئٌس المجلس الشعبً لبلدٌة خٌر الدٌن )مصلحة المستخدمٌن(        

 ٌوما إعتبارا من تارٌخ أول صدور هذا اإلعالن.  01والٌة مستغانم فً أجل أقصاه 

                : الملف    ات الناقص    ة أو الت    ً ت    ودع بع    د االج    ال المح    ددة قانون    ا ال ت خ    ذ بع    ٌن  ةـمالحظ     -

 اإلعتبار و تعاد ألصحابها.

  رئٌس المجلس الشعبً البلـدي                                                                         
 

 

 

 



 الجمهورٌـة الجزائرٌــة الدٌمقراطٌـــة الشعبٌـــة

 مـوالٌـة مستغان
 نـخٌر الدٌدائرة  

  نـخٌر الدٌ بلدٌة 

 …/…/…الم رخ فً …  رقـمقـرار 

 متضمن إعالن عـن النتائج النهائٌة

                                                     

 رئـٌس المجلـس الشعبـً لبلدٌـة خٌر الدٌن .إن                    

 المتعلق بالبلديـة. 22/62/2600المـؤرخ فــي  00/06بموجـب القانون رقـم  -

      ة.ــة العموميــالعام للوظيف األساسي  ،المتضمن القانون 2662 /63/ 01المؤرخ في  60-62ر رقم ـبموجب األم -
 إزاء التسيير اإلداري التعييـن وة ــق بسلطــالمتعل 0556/ 60/ 23المؤرخ في  56/55بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 لهـا.التابعــة  اإلداريلبلديات و كذا المؤسسـات ذات الطابــع ة للواليات و اـو أعوان اإلدارات المركزي          موظفي 
     المؤرخ  22/001المعدل والمتمم للمرسوم رقم  25/60/0551المؤرخ في  51/022بمقتضى المرسوم التنفيذي  -

ـم وضعيــة والمتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفـردي التـي ته 62/62/0522في                
 الموظفين ونشرىا. 

إدارة  بموظفـي صاي الخـــون األساسنيتضمـن القا 26/65/2600المؤرخ في  00/000بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 الجماعـات اإلقليميــة.       

 تنظيم المسابقات ق بكيفياتـالمتعل 21/60/2602ي ـالمؤرخ ف 02/050م ـذي رقـوم التنفيـى المرسـبناءا عل -
      اإلختبارات المهنية لدى المؤسسات واإلدارات العمومية وإجرائها. و                 واإلمتحانات

المتضمن فتح مسابقة على أساس الشهـادات لإللتحـاق  20/64/2016المؤرخ في  014/2016نظرا للقرار رقم  -
 إلقليميةبسـلك ملحقي اإلدارة اإلقليمية رتبة ملحق لإلدارة ا

برتبـة                       نظرا لمحضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحين النهائية في المسابقة على أساس الشهـادات لإللتحـاق -
 62/60/2603ملحق لإلدارة اإلقليمية بتاريخ 

اعد الخاص بالسيد بسبب اإلحالة على التق 20/64/2602المؤرخ في  63بناءا على محضر تحرير منصب مالي رقم  -
 23/63/2602المؤرخ في  002/2602بن جليدة عدة ملحق اإلدارة اإلقليمية وفقا للقرار رقم 

 

 بإقتراح من السيد الكاتـــب العام للبلدية  
 رر مـايلــييقـــ

برتبة ملحق لإلدارة  عن النجاح بصفـة نهائية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة لإللتحاق: يعلن المادة األولى -
 اإلقليمية:

 حفاف حليمة -                        
 .: يكلف الكاتـب العام للبلديـة بتنفيذ ىذا القرار الذي سينشر في سجل القرارات اإلداريـة للبلديةالمـادة الثانية -

                                                                                    
 رئيس المجلس الشعبي البلدي     

 
 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة                                   والية مستغانـم
 دائرة خيرالديـن 
 قـرار رقم ..... المؤرخ في ..................... المتضمن تعيين                بلدية خير الديـن

 أعضاء اللجنة المكلفة بإجراء المحادثة للمترشحين المقبولين في اإلنتقاء 
 لإللتحـاق برتبة ملحق اإلدارة اإلقليمية 

           

 إن رئيـس المجلـس الشعـبي لبلـديـة خير الديـن،
 

  المتعلق بالبلدية   2600جوان  22المؤرخ في  00/06القانون رقم بمقتضى 

   المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية  01/63/2662المؤرخ في  62/60بمقتضى األمر رقم 

  و المتعلـق بسـلطة التعيـين و التسـيير اإلداري إزاء  23/60/0556المـؤرخ فـي  56/55بمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقـم
 عوان اإلدارات المركزية الواليات و البلديات و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها موظفي و أ

  المــؤرخ  22/001المعـدل و المـتمم للمرسـوم  0551أفريـل 25المـؤرخ فـي  51/022بمقتضـى المرسـوم التنفيـذي رقـم
 ظيمي و الفردي التي تخص وضعية الموظفين.المتعلق بإعداد و نشر بعض العقود ذات الطابع التن 62/62/0522في 

  المتعلق بإنشـاء النشـرات الرسـمية للمؤسسـات و  0551ماي  00المؤرخ في  51/002بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم
 اإلدارات العمومية 

  2600سبتمبر سنة  26الموافق لـ 0002شوال عام  22المؤرخ في  000 -00بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
 القانون األساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات اإلقليمية   المتضمن

  المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات و  21/60/2602المؤرخ في  02/050بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم
 و الفحوص المهنية لدى المؤسسات و اإلدارات العمومية وإجرائها                  االمتحانات   

 المتضـمن فـتح مسـابقة علـى أسـاس الشـهادة لإللتحــاق   20/64/2602بتـاريخ  2016م/ م/ 158 بناء على القرار رقم
 برتبة ملحق اإلدارة اإلقليمية.

 من السيد الكاتب العام للبلدية باقتراح
   يقرر ما يلي   

 

                                المحادثـــــــــة: يعـــــــــين الســـــــــادة ا تيـــــــــة أســـــــــمائهم إلجـــــــــراء المحادثـــــــــة للمترشـــــــــحين المقبـــــــــولين فـــــــــي المـــــــــادة األولـــــــــى  -
 : برتبة ملحق اإلدارة اإلقليمية لاللتحاق

 رئيسا                                          ...............................رئيـس المجلـس الشعبـي البلـدي............محي الدين محمد......  -
 عضوا........إقليمي رئيسي كاتب عام بلدية خير الدين...........متصرف  .........بن صابر زوليخة فتيحة -

 ..... عضوا       .....متصرف إقليمي رئيسي ببلدية ماسرى......................................الجياللي  برزوق -

 عضوا       ...........متصرف إقليمي رئيسي ببلدية عين سيدي شريف..............................عبادلية محمد -
ـــــــــــــــــــــــــــــــة المتســـــــــــــــــــــــــــــــاوية األعضـــــــــــــــــــــــــــــــا......................حـــــــــــــــــــــــــــــــواش محمـــــــــــــــــــــــــــــــد - ـــــــــــــــــــــــــــــــل اللجن إزاء  ءممث

 عضوا...................السلك.......

 : تصدر ىذه اللجنة محضر تنقيط فيو جميع المترشحين الحاضرين يوم إجراء المحادثة 2 المادة -

ـــــة :0 المـــــادة - ـــــذي ينشـــــر فـــــي الســـــجالت اإلداري ـــــب العـــــام للبلديـــــة بتنفيـــــذ مـــــا جـــــاء فـــــي ىـــــذا القـــــرار ال  يكلـــــف الســـــيد الكات
        للبلدية.

    

 ديـي البلـس الشعبـس المجلـرئي                                                                                 
 



 الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريــة الجزائريـة 
 والية : مستغانـم

 خير الديندائرة : 
 محضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحين النهائية في المسابقة                          خير الدينبلدية : 
 ملحقي اإلدارة اإلقليمية علـى أسـاس الشهادات لإللتحاق بسلك                   60/2603: الرقم 

 ملحق اإلدارة اإلقليمية ـةرتب
 

إنعقـد إجتماع اللجنة المكلفة بإعداد قائمـة  جانفيمن شهر الثاني في اليوم  و ةعشر  وسبعةفـي عام ألفين                  
ا ألحكام ـوذلك طبق ملحقي اإلدارة اإلقليمية ادات لإللتحـاق بسلكـة على أسـاس الشهـفي المسابق  الناجحين النهائية

ح مسابقـة على ـفت والمتضمـنخير الدين الصـادر عن بلدية  20/64/2602في المؤرخ   014/2602.رقـم  القرار
ملحق لإللتحـاق برتبة  21/60/2602في المؤرخ  02/050من المرسوم التنفيذي  0طبقا للمادة  أسـاس الشـهادات
 .اإلدارة اإلقليمية 

 :  حضــــر األعضــــــاء األتيـــة أسماؤىــم -                       
 ......... رئيسا                                          .............................  رئيـــس المجلــس الشعبــي البلــديمحمد محي الدين.......السيـد  -       
 ... عضوا       .........................................ــن لجنـــة االنتقاء.عضـــو عبرزوق الجياللي............ السيـد -       
 .......... عضوا                .........إزاء السلك أو الرتبة المتساوية األعضاء لجنــةالممثل  . .......محمد...حواش السيد  -       

  : إن اللجنــة وبعــد                
 ن فتـحـــوالمتضم خير الدينة ـــالصادر عن بلدي 20/64/2016ؤرخ في ــالم 014/2016رقم  القرارتثبيت إشهار  -0   

 . ملحق اإلدارة اإلقليميةرتبـة  ملحقي اإلدارة اإلقليميةسابقة على أساس الشهادات لإللتحاق بسلك م
 ملحق اإلدارة اإلقليميةرتبـة على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل بعين تادلس ب الملصقات اإلشهارية تثبيت -2
 اإلنتقاء بمعايير المتعلق 24/60/2600المؤرخ فـي  63دراسة الترشيحات على ضوء المقاييس ضمن المنشور رقم  -0

 منو. >>قطة >> ج ة على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية والمحددة ضمن النـفي المسابق
المؤرخ في  63واحد طبقا للمحضر رقم( 01منصب )ب و المقدرة المحررة تثبيت عدد المناصب المالية -0

20/64/2602  
 مؤىـالت الخاصة بالمترشحين وال شهاداتالالتأكد من مجموع الشروط القانونيـة األساسية ال سيما  -1
 المقبولين حسب درجة اإلستحقاق كالتالــي : تعد قائمة المترشحين       
 : قائمة المترشحين النهائية حسب درجة اإلستحقاق   - 

 3516/26  المعدل المتحصل عليو :.... ............................................حفاف حليمة -      
  : القائمـة اإلحتياطيـة حسـب درجـة اإلستحقــاق -

 26/ 3521المعدل المتحصل عليو : .... ...................................مختار............. حتو-       
 وبعــد ذلـك رفعـت الجلســة فـي نفـــس التاريــخ واليـوم المذكـورين أعاله.    

 أعضاء اللجنة        
 نسخة من سجل المحاضر                                                                        إزاء السلك أو الرتبةـة نلجالممثل   
 رئيس اللجنـة                                   عضو عن لجنة اإلنتقاء                                          واش محمد ـح     

 برزوق الجياللي           

 
 

 



 الشعبٌةالجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة 
                               انمــمستغ والٌة 

 ندٌــال دائرة خٌر

 دٌنــال بلدٌة خٌر

 

 

 محضر حىصٍب
 

 

من شهر جانفً قمنا نحن   محً  الخامس عشرعشرة و فً الٌوم  سبعةفً عام ألفٌن و             

حفاف حلٌمة فً منصبها بصفتها بتنصٌب االنسة  نالدٌن محمد رئٌس المجلس الشعبً لبلدٌة خٌر الدٌ

 متربصة فً سلك ملحقً اإلدارة اإلقلٌمٌة رتبة ملحق اإلدارة اإلقلٌمٌة.

 

 

 و علٌه قمنا و إٌاها بإمضاء محضر التنصٌب هذا.

 

 

 

 رئٌس المجلس الشعبً البلدي             إمضاء المعنٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انجمهىرٌــت انجسائرٌــت انذٌممراطٍــت انشعبٍــت

 والٌـت  مطخغاوـــم

 دائـرة  خٌر الدٌن

 بلدٌـة  خٌر الدٌن

   2016/ 02:  رلــمان
 محادثـــــــت ـــرـــــمحض

 

 الثانٌةنوفمبر على الساعة من شهر  الخامسوفً الٌـوم  عشرةو ستة  ام ألفٌـنـــفً عـ
اس ـــى أســـة علـــمسابقالب ــــةالخاص المحادثـــةراء ــــة بإجـــت اللجنة المكلفـــإجتمع زواال

 برتبـــة ملحق اإلدارة اإلقلٌمٌة.  ـاقــلإللتح الشهــــادة
        

 :  المنقط األول        

         

 .....................................برزوق الجٌاللً متصرف إقلٌمً رئٌسً ببلدٌة ماسرى السٌد -            
 : التالٌةالنتائج العملٌة على  للمترشحٌن أسفرت  المحادثةوا بعد إجراء ــعض

 

 اإلســـــم واللقــــب الرقم
 القدرة على التحلٌل

 نقطتٌن 62و التلخٌص/
القدرات أو الم هالت 

 نقطة 60الخاصة/
 النقطــــةاإلجمالٌـــة

 0 0 2 حخى مخخار  .0

 2 0 0 بهعٍذ فخٍحت  .2

 2 0 0 حىمً ٌىضف  .0

 2 0 0 به جهٍذة وىر انذٌه  .0

 2 0 0 شرارة وىال  .1

 0 0 2 حفاف حهٍمت  .2

 2 0 2 بهعروضً عبذ هللا  .3

 2 0 2 بهباهً ٌمٍىت  .4

 2 0 2 محىش ٌىضف  .5

 2 0 2 أبركان حطٍه  .06

 051 651 0 عبذ انالوي ضامٍت  .00

 2 0 0 عمار انسهرة  .02

 2 0 0 بهعربً زونٍخت  .00

 2 0 0 ضاٌح عثمان  .00

 2 0 0 لىمٍذي خذٌجت  .01

 غ غ غ بهمىٍه أوٍطت  .02

 2 0 0 حمى مصطفى  .03

 



 الجمهورٌـــة الجزائرٌــــة الدٌمقراطٌـــة الشعبٌــــة

 والٌة  مستغانـــم
 دائرة  خٌر الدٌن

 اداتــــاس الشهــى أســـة علــاص بالمسابقــالخ ج/06م ـــدول رقــــالج                                                     بلدٌة  خٌر الدٌن

  ملحق اإلدارة اإلقلٌمٌةـة ـــلاللتحاق برتبــ

 21/60/2602ً ــــؤرخ فـــالم 02/050م ــذي رقــوم التنفٌــا للمرســـطبق

  اءر االنتقـــق بمعاٌٌـــالمتعل 24/60/2600ً ـــؤرخ فـــالم 63م ـــور رقـــذا المنشــــوك      

 ةـــة العمومٌـــب الوظٌفــً رتــف فـــللتوظٌ الشهــادةاس ــعلـى أسة ـــً المسابقــف        
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 الشهادة مع ذكر التخصص اإلسم واللقــب الترتٌب
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 2إلى  6من 
 نقاط

 من اطنق 0إلى  6من 

 2إلى  6 
 نقاط
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 نقاط 2إلى  6 

 من

 2إلى  6 
 نقاط

 من نقاط 2إلى  6من 

 0إلى  6 
 نقاط

 من

 05إلى  6 

 نقطة
 النقطة السنة النقطة المعدل

0.  
 حفاف حليمة 

 السنة الثانية جامعي  
 / ناجحة / / / / 0 351 0 2 2006 / / / 0.5 10.19 2 علم اإلجتماع

2.  
 حتو خمتار 

 السنة الثانية جامعي  
 / إحتٌاطً / / / / 2 3521 2531 2 2008 / / / 0.5 10.62 2 علوم قانونية و إدارية

 الوي ساميةلعبد ا  .0
 السنة الثانية جامعي  

 / / / / / / 0 3 051 2 2006 / / / 1.5 12.23 2 علوم سياسية و عالقات دولية

 بلعيد فتيحة  .0
 السنة الثانية جامعي  
 / / / / / / 0 2543 2 2 2001 037 / / 0.5 10.55 2 علوم قانونية و إدارية

 بكوش وهيبة  .1
 السنة الثانية جامعي  

 / / / / / / 1 2531 0521 2 2008 / / / 1.5 12.16 2 علوم إقتصادية

 بلمغين زكية  .2
 السنة الثانية جامعي
 / / / / / / 2 251 2 2 2008 / / / 0.5 10.34 2 علوم إعالم و إتصال

 بزميت حياة  .3
 السنة الثانية جامعي
 / / / / / / 2 251 2 2 2000 / / / 0.5 10.29 2 علوم قانونية وإدارية

4.  

 بلعروسي عبد اهلل 
 السنة الثانية جامعي  
 / / / / / / 2 251 2 2 2008 / / / 0.5 10.47 2 علوم قانونية و إدارية

5.  

 تومي يوسف 
 السنة الثانية جامعي  
 / / / / / / 2 251 2 2 2005 / / / 0.5 10.41 2 علوم قانونية و إدارية

06.  
 بن جليدة نور الدين 

 السنة الثانية جامعي  
 / / / / / / 2 251 2 2 2006 / / / 0.5 10.40 2 علم اإلجتماع

 



 تــت الشعبيـــت الذيوقزاطيـــت الجزائزيــالجوهىريــ

 واليـت هضتغاًـــن

 خيز الذيـيدائزة 

 ...................انمؤرخ فً ...........رار رلم ..ـــل                    بلذيت خيز الذيـي

  أضاش انخعٍٍه عه طرٌك انمطابمت عهىمخضمه                                            

 اإلدارة اإللهٍمٍت مهحك رحبتب انشهاداث نإلنخحاق                                            
 

 .خير الدين إن رئيــس المجلــس الشعبـي لبلديـة
   ــة.ـالمتعلــق بالبلديــ 22/06/2011المـــؤرخ فــي  11/10بموجب القانون رقـم 

   ام للوظيفـة العمومية.ـالمتضمـن القانــون األساسـي الع 15/07/2006 ؤرخ فيـالم 06/03بمقتضى األمر رقم 

   الذي يحدد الشبكة اإلستداللية لمرتبات الموظفين  29/09/2007المؤرخ في  07/304بمقتضى المرسوم الرئاسي
 دفع رواتبهم. ونظام

   لتعيين والتسيير اإلداري إزاء والمتعلق بسلطة ا 27/03/1990/ المؤرخ في 90/99بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم
و أعوان اإلدارات المركزية والواليات والبلديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري                      موظفي

 التابعة لها.

  بموظفـي يتضمـن القانون األساسي الخـاص  20/09/2011المؤرخ في  11/334وم التنفيذي رقم ـــالمرس بمقتضى
 الجماعـات اإلقليميـة.       إدارة 

  المسابقـات  تنظيــم بكيفيات المتعلق 25/04/2012 فـي المؤرخ 194 -12 رقــم التنفيـذي المرسوم بمقتضى
 .   وإجرائها العمومية واإلدارات المؤسسات لدى المهنية اإلختبارات و            واإلمتحانات

   المتعلق بمعايير اإلنتقاء في المسابقـة على أساس  28/04/2011المؤرخ فـي  07بناء على المنشور رقم
 الشهادة                للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية.

  بسبب اإلحالة على التقاعد الخاص  24/08/2016المؤرخ في  07بناءا على محضر تحرير منصب مالي رقم
 27/07/2016المؤرخ في  116/2016اإلقليمية وفقا للقرار رقم ملحق اإلدارة      بالسيد بن جليدة عدة 

  ادات ـــاس الشهــة على أسـح مسابقـفتالمتضمن  21/08/2016ؤرخ في ــالم 158/2016رار رقم ـلقبناءا على ا
 ملحق اإلدارة اإلقليمية.ة ـرتب ملحقي اإلدارة اإلقليمية  بسلك اق ــلإللتح

   المسلم  للسنة الثانية جامعي علوم إجتماعية لآلنسة حفاف حليمة 29/06/2014بناء على كشف النقاط المؤرخ في
 من طرف كلية العلوم اإلجتماعية جامعة عبد الحميد بن باديس  بمستغانم .

  إللتحاق برتبةل الشهادات داد قائمة الناجحين النهائية في المسابقة علـى أسـاسـة بإعـة المكلفـمحضر اللجن بناءا على 
  .02/01/2017بتاريخ  ملحق اإلدارة اإلقليمية

  المتضمن اإلعالن عن النتائج النهائية للمسابقة على أساس  02/01/2012المؤرخ في  01/2012 بموجب القرار رقم
 .الشهادات لإللتحاق برتبة  ملحق اإلدارة اإلقليمية 

 15/01/2017بتاريـخ   المعنـية باألمـر بنـاء علـى محضر تنصيـب . 

 ةـام للبلدٌـد الكاتب العـراح من السٌـبإقت

 يقـــــــرر
ملحق اإلدارة رتبة  سلك ملحقي اإلدارة اإلقليميةفي  ةمتربص ابصفتها نسة حفاف حليمة عين ت :األولىالمادة  -

 .هاإبتداء من تاريخ تنصيب 418 الرقم اإلستداللي 9الصنـف  اإلقليمية

خصو بتنفيذ أحكام ىذا ييكلف السـادة الكاتـب العام للبلدية وأمين خزينة مابين البلديات كل فيما  :02ادة ـلما -
             لذي سينشر في سجل القرارات اإلدارية للبلدية.        ا القرار

 رئٍص انمجهص انشعبً انبهذي
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 أوال: المراجع باللغة العربية 

 :أ. الكتب

  .1994أبو زيد فهمي، وسائل اإلدارة العامة، دار ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  -

  1995اإلسكندرية،  اجلديدة للنشر، أبو يونس زلمد باىي، الوجيز يف أصول اإلدارة العامة، دار اجلامعة -

  .1989اجلزائر،  أنس قاسم زلمد، مذكرات يف الوظيفة العامة، الطبعة الثانية، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، - 

   1973. بالن لوران، الوظيفة العامة، ترمجة أنطوان عبده، الطبعة األوىل، مطبعة عويدات، بريوت، - 

ادلطبوعات اجلامعية، بن  ئ الوظيفة العامة و تطبيقها على التشريع اجلزائري، ديوانجعفر زلمد أنس قاسم، مباد -
  .1984عكنون اجلزائر، 

الثالثة، دار الفكر  محدي أمني عبد اذلادي، إدارة شؤون موظفي الدولة )أصوذلا، أساليبها و إصالحها(، الطبعة -
  .1990العريب، القاىرة 

 . 1966الكفاية يف الوظيفة العمومية، دار الفكر العريب القاىرة،  محدي أمني عبد اذلادي، نظرية -

 . 2007عمان، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، رحبي مصطفى عليان، أسس اإلدارة ادلعاصرة، -

  .1998مصر،  السلمي علي، إدارة ادلوارد البشرية، الطبعة الثانية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، -

والنشر والتوزيع،  السلمي علي، إدارة ادلوارد البشرية والكفاءة اإلنتاجية، الطبعة الثالثة، دار غريب للطباعة - 
  .1985مصر، 

اجلزائري(، ديوان ادلطبوعات  السيد اجلوىري عبد العزيز، الوظيفة العامة )دراسة مقارنة مع الرتكيز على التشريع -
  .شراجلامعية، اجلزائر، دون سنة الن

   .1981الشريف مصطفى، أعوان الدولة، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، اجلزائر،  -

للنشر و التوزيع،  شاويش مصطفى جنيب، إدارة ادلوارد البشرية )إدارة األفراد(، الطبعة الثالثة، دار الشروق -
 . 2005عمان، 
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اجلامعية للطبع و  الناحية العلمية و العملية(، الدارصالح الدين زلمد عبد الباقي، إدارة ادلوارد البشرية )من  -
  .2000النشر و التوزيع، اإلسكندرية، 

الوراق للنشر  الطائي يوسف حجيم و آخرون، إدارة ادلوارد البشرية )مدخل إسرتاتيجي متكامل(، مؤسسة -
 .2006والتوزيع، عمان،

 17 2002.منشورات احلليب احلقوقية، بريوت عبد الوىاب زلمد رفعت، مبادئ و أحكام القانون اإلداري، -
وائل للنشر والتوزيع،  الطبعة األوىل، دار ،( إسرتاتيجية ادلوارد البشرية ادلعاصرة )بعد عقيلي عمر وصفي ، إدار .

  .2005عمان، 

، اجلزائر، التوزيع عوابدي عمار، األساس القانوين دلسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها، الشركة الوطنية للنشر و -
1982 .  

القاىرة،  الفاعوري رفعت عبد احلليم، إدارة اإلبداع التنظيمي، منشورات ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، - 
2005.  

أساليبو،  قندجلي عامر، البحث العلمي و استخدام مصادر ادلعلومات التقليدية و االلكرتونية )أسسو، - 
  .2008، عمان، مفاىيمو، و أدواتو(، دار ادلسرية

 .2007قرية إمساعيل و آخرون، تنمية ادلوارد البشرية، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاىرة،  - 

  . 2007القاىرة،  الكفايف زلمد مجال، االستثمار يف ادلوارد البشرية، الطبعة األوىل، الدار الثقافية للنشر، -

اجملذوب طارق، اإلدارة العامة . 24 .1999اجلامعية، اإلسكندرية، ماىر أمحد، إدارة ادلوارد البشرية، الدار  -
  .2000اجلامعية للطباعة و النشر، بريوت  )العملية اإلدارية و الوظيفة العامة، و اإلصالح اإلداري( الدار

نية، ديوان الطبعة الثا ادلعداوي زلمد يوسف، دراسة يف الوظيفة العامة يف النظم ادلقارنة و التشريع اجلزائري، -
  .1988ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

 .1975الكويت،  ادلطبوعات،ارة وختطيط القوى العاملة، وكالة منصور أمحد منصور، ادلبادئ العامة يف إد -

   1967.مهنا زلمد فؤاد، سياسة الوظائف العامة و تطبيقها يف مبادئ التنظيم، دار ادلعارف، القاىرة -
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العامة( الطبعة األوىل،  انون اإلداري )الوظيفة العامة، القرارات اإلدارية، العقود اإلدارية، األموالنواف كنعان، الق -
  .2007اإلصدار اخلامس، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 

 العريب، ادلنظمة هلل، عماد الدين حسن مصطفى، تنظيم وإدارة الوظيفة العامة يف الوطنالنور خليفة وداعة ا - 
  .2006العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة 

 :ب. الرسائل العلمية

دراسة حالة مديرية ) اجلزائرية،يف ادلؤسسة االقتصادية العمومية  بقشيش علي، أمهية سياسة االختيار والتوظيف - 
الدولية فرع  العلوم السياسية والعالقات ادلاجستري يفرع األغواط"( ، مذكرة لنيل شهادة الصيانة، سونطراك "ف

 .2002التنظيم السياسي واإلداري، جامعة اجلزائر 

شهادة ادلاجستري، فرع  بن أمحد عبد ادلنعم، عالقة العمل بني السلطة و احلرية يف التشريع اجلزائري، رسالة لنيل -
  .2002اإلدارة وادلالية العامة، جامعة اجلزائر، 

اإلدارات  تخدام التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية يفبن عيسى الشريف عبد القادر، تقييم مستوى اس -
كلية العلوم االقتصادية و علوم  العمومية اجلزائرية )دراسة حالة إدارة اجلمارك(، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري،

جلزائرية، التوظيف و اإلختيار ادلهين يف ادلؤسسة ا .بومنة فطيمة، سريورة عملية 2008التسيري، جامعة اجلزائر، 
واخلاص، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف علم النفس وعلوم الرتبية  دراسة مقارنة بني القطاع العمومي

  2005. واألرطوفونيا، اجلزائر

 2007-2005) بوراش شافية، سياسة التوظيف يف ظل إصالح الوظيفة العامة يف اجلزائر خالل الفرتة - 
 2008ية، جامعة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم السياس)،

مقارنة بني القطاع  بومنة فطيمة، سريورة عملية التوظيف و اإلختيار ادلهين يف ادلؤسسة اجلزائرية، دراسة - 
  .2005واألرطوفونيا، اجلزائر  العمومي واخلاص، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري يف علم النفس وعلوم الرتبية

إلجناز  التوظيف وأساليب تفعيلها يف ادلؤسسة )دراسة حالة الشركة الوطنيةخوجة مراد، دراسة لوظيفة  - 
والعلوم التجارية ، فرع  و علوم التسيري، ، كلية العلوم االقتصاديةاالقتصاديةالقنوات(، مذكرة ماجستري يف العلوم 

  .2008تسيري ادلنظمات جامعة بومرداس 
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شهادة ادلاجستري،  لقانوين للوظيف العمومي اجلزائري، رسالة لنيلرناي فريد، محاية حقوق ادلوظف يف النظام ا - 
 .2004جامعة تيزي وزو، 

مذكرة لنيل شهادة  عبد الالوي صبيحة ، سياسة التوظيف يف ادلؤسسة العمومية اجلزائرية ذات الطابع اإلداري، -
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التشريعات ادلقارنة،  و العمومية يف اجلمهورية اجلزائريةعصمت عبد الكرمي خليفة، نظام ترتيب الوظائف  - 
 1983. أطروحة دكتوراه دولة، معهد احلقوق و العلوم اإلدارية، جامعة اجلزائر،

 :التشريعات ج. القوانين و

العمومية،  القانون األساسي العام للوظيفة،ادلتضمن  1966جوان  02،ادلؤرخ يف  133-66األمر رقم  - 
  .16اجلريدة الرمسية، العدد 

الرمسية ، العدد  ،ادلتضمن نشر ادليثاق الوطين اجلريدة 1976جويلية  05،ادلؤرخ يف  57-76األمر رقم  - 
61. 

دة الرمسية، اجلري ،ادلتضمن القانون األساسي العام للعامل 1978أوت  05،ادلؤرخ يف  12- 78القانون رقم  -
  .32العدد 

لعمال ادلؤسسات  القانون األساسي النموذجي ن، ادلتضم1985مارس  23ادلؤرخ يف  59-85ادلرسوم رقم  - 
  .13و اإلدارات العمومية، اجلريدة الرمسية، العدد 

العمل و  بالوقاية من النزاعات اجلماعية يف ق، ادلتعل1990فيفري  06يف  خ، ادلؤر 02- 90قانون رقم  -
  .06تسويتها و ممارسة حق اإلضراب، اجلريدة الرمسية العدد 

العمومية ادلتساوي  ادلتعلق بتشكيل رللس الوظيفة و، 1990ديسمرب  22يف  خ، ادلؤر 416- 90ادلرسوم رقم  -
  .01األعضاء، اجلريدة الرمسية العدد 

الدستور اجلريدة  بإصدار نص تعديل قادلتعل، 1996ديسمرب  07يف  خ، ادلؤر 438-96ادلرسوم الرئاسي رقم  -
  .76الرمسية، العدد 



 عــــــراجـــــــمـة الــــــمــــائــــــــق
 

  
89 

 
  

ديسمرب  15يف  خ، ادلؤر 86-70يعدل و يتمم األمر رقم  2005فيفري  27يف  خ، ادلؤر 01-05األمر رقم  -
  .15قانون اجلنسية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، العدد  ن، ادلتضم1970

العامة للوظيفة  ،و ادلتضمن إحلاق ادلديرية 2006ماي  31يف ،ادلؤرخ  177-06ادلرسوم الرئاسي رقم  -
 03- 06األمر رقم . 48 36. العمومية برئاسة اجلمهورية )األمانة العامة للحكومة(، اجلريدة الرمسية، العدد

 .46العمومية، اجلريدة الرمسية، العدد  ،ادلتضمن القانون األساسي العام للوظيفة 2006جويلية  15،ادلؤرخ يف 

  .63الرمسية، العدد  تعديل الدستور، اجلريدة ن، ادلتضم2008نوفمرب 15يف  خ، ادلؤر 19- 08القانون رقم  -

دلرتبات ادلوظفني و  للشبكة االستداللية د، احملد2007سبتمرب  29ادلؤرخ يف  304-07ادلرسوم الرئاسي رقم  -
  .61نظام دفع رواتبهم اجلريدة الرمسية، العدد 

جانفي  25ادلؤرخة يف  02تتضمن تعديل التعليمية رقم  2008ماي  06ادلؤرخة يف  06رقم  التعليمية -
بعض الوثائق اإلدارية،  ادلتعلقة بإثبات الوضعية إزاء اخلدمة الوطنية بصفة مسبقة للتوظيف و تسليم 1997

  .الصادرة عن رئيس احلكومة

،ادلتضمنة  2004 جوان 29ة العمومية و ادلؤرخة يف ،الصادرة عن ادلديرية العامة للوظيف 13التعلمية رقم  -
   .تنظيم ادلسابقات و االمتحانات و االختبارات ادلهنية
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واجلماعات  صادرة عن وزارة الداخلية 2014جويلية 02ادلؤرخ يف  003580/2014التعليمة الوزارية رقم : -
 ،اخلاصة بكيفية تنظيم ادلسابقات على أساس الشهادة احمللية

ادلتعلق بإشهار  العمومية وصادر عن ادلديرية العامة للوظيفة ال 2009ماي  09،ادلؤرخ يف  03ادلنشور رقم  -
  .198مسابقات التوظيف يف الوظيفة العمومية عن طريق االنرتنيت، ص 

و االختبارات  /ك خ/ ادلتعلق بادلرتشحني ادلتساويني يف ادلرتبة يف ادلسابقات و االمتحانات14ادلنشور رقم  - 
 .2006أفريل  29للوظيفة العمومية بتاريخ  ادلهنية، الصادر عن ادلدير العامة
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 أساس الشهادة)دراسة ادللف فقط(

 ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية

A. OUVRAGES.  

- Aubin, E : droit de la fonction publique, 2eme édition. Gualino Paris 
2004. 

- Brahimi, M : le SGT et les administrations publiques (la fonction 
publique algérienne, OPU Alger, 1990. 

- Guyot, J : Le recrutement méthodique du personnel, entreprise 
moderne, Paris, 1979. 

- Harmand, D: le guide des matières de la fonction publique, Dound, 
Paris, 1993.  

- Peretti, J-M : gestion des ressources humaines, 11eme édition Vuibert 
200 68. Peretti, J-M : ressources humaines et gestion des personnes, 
6eme édition, librairie Vuibert, Paris, 2007. 

- Plantey, A : traité pratique de la fonction publique, 2eme édition, 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1963. 

 - Rouvière, J : droit pratique de la fonction publique, Delmas, Paris 
,1991.  

- Sbih, M : la fonction publique, Hachette, Paris, 1968.  



 عــــــراجـــــــمـة الــــــمــــائــــــــق
 

  
91 

 
  

- Taib, E : droit de la fonction publique, édition distribution Houma, 
Alger, 2003. 

- Weisse, W - Morin, P : pratique de la fonction personnelle, les 
éditions d’organisation, Paris, 1982.  

B. CODES ET LEGISLATIONS.  

- le décret n°62-502 du 19 Juillet 1969, fixant les conditions de 
nomination de certains hauts fonctionnaires, Journal officiel n° 03.  

- l’ordonnance n°62-040 du 18 Septembre 1962, portant intégration 
des fonctionnaires et agents algériens des cadres marocains tunisiens et 
français dans les cadres algériens, Journal officiel n°15. 

 

C. SEMINAIRES 

. Laouisi Abedelouahab, communication sur les dispositifs statutaires 
dans la fonction publique algérienne, séminaire Algérie- Français hôtel 
el aurassi du 03 octobre 2005.  

D. LES ARTICLES.  

- Front de la libération national, la charte d’Alger, ensemble des textes 
adoptés par le 1er congrès du parti du F.L.N, imprimerie national 
algérienne. Alger 1964. 

 E. LES SITES D'INTERNET,  



 عــــــراجـــــــمـة الــــــمــــائــــــــق
 

  
92 

 
  

- http://www.omano.net/Froum/Shouithread.Php?:184956. (Vu le 
15/01/2010 à 11:00h). 79. http://wwwdgfp.gov.dz/ar/concours.asp, (vu 
le 06/01/2010 à 10 :07h). 



 
 

 

 الــفــــــــهــــــــرس
 



 

 رســـــــهـــالف
 دعاء

 إهداء 
  الشكر

 10    ..................................................................................................................المقدمة

 وظيفة العموميةفصل األول  : االيطار  النظري للال

 10     ..........................................العمومية الوظيفة و التوظيف حول أساسية : مفاهيماألول المبحث
 10     .....................................................................وأمهيته التوظيف مفهوم األول: المطلب
 16   .....................................................................العمومية الوظيفة مفهوم :الثاني المطلب
  31    ......................................................البشرية ادلوارد على احلصول مصادر :الثالث المطلب

 06    ...الجزائر في تطورها مراحل و القانونية مصادرها العمومية، بالوظيفة االلتحاق مبادئ: الثاني المبحث

 06    ...............................................ادلبادئ العامة لاللتحاق بالوظيفة العمومية  :المطلب األول

 86     ............................................ادلصادر القانونية للوظيفة العمومية يف اجلزائر  :المطلب الثاني

 10     .................................................مراحل تطور الوظيفة العمومية يف اجلزائر :المطلب الثالث

 طرق التوظيف بالوظيفة العمومية و أجهزة تسيير شؤونها في الجزائرالفصل الثاني : 

  16     .............................................تنظيم التوظيف اخلارجي يف ظل الوظيفة العمومية  المبحث األول:

 16    ..................................الشروط العامة لاللتحاق بالوظيفة العمومية يف اجلزائر  :المطلب األول

 01     ............................................................التوظيف وفًقا لنظام ادلسابقات :المطلب الثاني

 04      ...................................أنواع مسابقات التوظيف اخلارجي و كيفية تنظيمها :المطلب الثالث

 31     ..............................................تنظيم التوظيف الداخلي يف ظل الوظيفة العمومية المبحث الثاني:

 31      .....................................................................أمهيتهامفهوم الرتقية و المطلب األول: 

 35     ................................(.avancementالرتقية يف الدرجة )التدرج الوظيفيالمطلب الثاني: 



 48     ..............................................(La Promotionالرتقية يف الرتبة )   المطلب الثالث:

 51      .................................................................................................................الخاتمة

 50      ................................................................................................................المالحق

 63     ........................................................................................................القائمة المراجع

 71.................................................................................................................      الفهرس
 


