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  الاُــــــــداء

 

اىل من ػلامين  أ ن احلياة أ مل خيفيَ أ مل وأ مل حيللَ معل مث جيازى لك اوسان مبا فؼل 

 اىل وادلاي ثغمدُام هللا جرمحخَ واسكهنام فس يح جٌخَ ،

 اىل مجيع اخويت وأ خوايت زادين هللا فهيم حبا واحرتاما ومتاساك،            

 اىل مجيع أ ضدكايئ وأ حبايب ،                   

   أ ُدي ُذا امؼمل املخواضع

 

 

 

 

 ثوفيق ابتوري                                                                    

 

 

 

 

 



  
 





 

 

 شكر وغرفان 

 

''وفوق لك ذي  أ شكر هللا امؼيل املدير اذلي أ هؼم ػيل تيؼمة امؼلل وادلين ،املائل يف حممك امخزنيل

 67ػمل ػلمي '' سورة يوسف الآية 

وكال رسول هللا )ضىل هللا ػليَ وسمل ( ''من ضيع اميمك مؼروفا فاكفئٍو ،فان مل جتدوا ما حاكفئٍو تَ 

 فادغوا هل حىت حروا أ ىمك اكفب متٍو ''

ابذلهر مكن جعز الكيم غن امخؼحري مبا يف داخيل من ثلدير ملك أ س خاذ ثؼلمت مٌَ امكثري ،وأ خص 

ػىل ُذٍ ادلراسة وملبوهل الارشاف ػىل ُذا امؼمل “مكون حسني « أ س خاذي امفاضل ،ادلنخور :

وأ ود أ ن أ شكرك ػىل غطائم اذلي ال يًهتي  ،فامرجال احلليليون يظِرون وكت امشدائد وأ هت دامئا 

 حكون يف ملدمهتم .

ومو مؼيواي ،اهمت مجيؼا  شكرا ملك من سامه يف اجناح ُذا امؼمل ،شكرا ملك من شارك يف دمع 

 جس خحلون امشكر ،

 نام أ ثلدم ثشكري اىل أ ساثذة جلية املياكشة ملبوهلم مٌاكشة ُذٍ املذهرة 

نام ال أ وىس أ ن أ كدم شكري ل س خاذيت امفاضةل رحامين حسيبة اميت مطاملا أ حتفذيا تب سلوهبا امفريد يف 

 جلة اهدباٍ امطامة ،  

 

 

يثوفيق ابتور                                                                         
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 مقدمة
اتخذت المديرية العامة لموظيؼ العمومي، قرارا يقضي بالمراقبة البعدية لعمميات التوظيؼ      

وذلؾ مف أجؿ وضع حد لمتأخر المفضوح في مصادقة مفتشيات القطاع عمى مخططات تسيير 
الذي تعاني منو اإلدارات التي ترغب في توظيؼ مترشحيف جدد.  الموارد البشرية وىو التأخر

وكانت مفتشيات الوظيؼ العمومي، تنتيج سياسة المراقبة القبمية لممفات التوظيؼ ، حيث 
يمنحيا القانوف صبلحية قبوؿ أو رفض أي طمب توظيؼ يودعو أي طالب عمى مستوى أي 

ر مفتشيات الوظيؼ العمومي بالطمب ، مديرية عمومية، عمى أف تقوـ تمؾ المديرية بإخطا
مرفقة بدعوى لممصادقة عمى مخطط التنمية البشرية الذي يحتوى عمى طمب التوظيؼ لمسنة 
الجارية، غير أف اإلدارات اشتكت كثيرا مف تأخر المفتشيات مف التأشير عمى تمؾ المخططات 

ة البعدية، لممفتشيات تكوف ، مما يجعؿ المديريات تفوت فرص التوظيؼ. وباتخاذ إجراء المراقب
اإلدارات تخمصت مف بيروقراطية المفتشيات ،ىذه األخيرة التي لف تتدخؿ في عممية التوظيؼ 

 إال بعد أف يوظؼ المعني في المنصب.

و  الواليات ولـ تتمكف العديد مف اإلدارات العمومية، وخاصة المديريات التنفيذية عبر   
البمديات، مف تبميغ مقررات فتح مسابقات التوظيؼ الخاصة بيا، األمر الذي سوؼ يدفع 
مصالح المدير العاـ لمقطاع، إلى إببلغ اإلدارات المعنية بإيداعيا طمبات دراسة مقررات 

إرفاؽ طمباتيا بشرح لؤلسباب التي أدت إلى التأخر. لكف  المسابقات ،المتأخر إيداعيا مع
اإلشكاؿ يتكرر في كؿ سنة حيث تكوف اإلدارات ضحية رفض مفتشيات والئية التأشير عمى 
مخططات تسيير الموارد البشرية ألسباب مختمفة، كما تستغرؽ دراسة المخططات وقتا طويبل 

تخمي عف التوظيؼ وبالتالي تبقى المناصب يجبر اإلدارات المحتاجة إلى موظفيف جدد عمى ال
 شاغرة عاما كامبل، وىذا ما يتنافى مع سياسة الحكومة القائمة عمى تفادي ترؾ أي منصب 

 

 

ةـــمقدم 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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شاغر تابع لموظيؼ العمومي، كما أف مصالح الوظيؼ العمومي، أحدثت تغييرات عمى مستوى 
  .وبة في التكيؼ معيامخططات تسيير الموارد البشرية، وجدت الييئات العمومية صع

لذا كاف لزاما عمى الدولة الجزائرية التفكير بجدية في ايجاد البدائؿ الحقيقية ألساليب    
التوظيؼ خبلؿ فترة وجيزة طبعت حداثة ىذا النمط مف التسيير فكاف اضفاء طابع المرونة عمى 

قا مف ربط االىداؼ اجراءات التوظيؼ يمثؿ أحد الجيود الحقيقية التي بذلتيا الدولة انطبل
المسطرة مع النتائج المتوقعة  والتي تستيدؼ بالدرجة االولى عصرنة الوظيفة العمومية مف 
منظور شامؿ ،يحيط بجميع الجوانب  المساىمة في تحسيف أداء االدارات والمؤسسات العمومية 

 .والعمؿ عمى ترشيد مواردىا البشرية والمالية

 بصفة المجتمع داخؿ العمومية الوظيفة تحتميا التي لمكانةا في الموضوع  أىمية وتكمف    
 الوظيفة بمفتشية والمتعمؽ تعالجو الذي الموضوع خاصة، ومكانة بصفة وحياة الموظفيف عامة

عممية التوظيؼ ،واالىتماـ بترشيد سياسات التوظيؼ مف  متابعة الرقابي في ودورىا العمومية
بع المرونة عمى اجراءات التوظيؼ ،كجزء ىاـ مف جية أخرى ،في اطار ما يسمى بإضفاء طا

 االىداؼ ، نذكر إلى نسعى مف وراء الدراسة الحقائؽ الوطنية التي تستدعي االىتماـ ، حيث
 : منيا

 .المجاؿ الرقابي لمفتشية الوظيفة العمومية عمى عممية التوظيؼ

ة حديثة لمتابعة عممية االعتماد عمى أليات رقابي في العمومية الوظيفة مفتشية دور توضيح  
التوظيؼ، سرد وبياف مختمؼ االبعاد المتوخاة مف االجراءات التي جاء بيا المشرع إلضفاء 
طابع المرونة عمى اجراءات التوظيؼ كمطمب حيوي أصبح يجسد مختمؼ األبعاد التنموية في 

ورىا عمى شقييا االقتصادي واالجتماعي عقب تدىور الموارد المالية لمدولة التي أثرت بد
 سياسات التوظيؼ.
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و في اطار االصبلح االداري وعصرنة الوظيفة العمومية تماشيا مع رىانات عصرنتيا ،وفي 

ظؿ التحوالت الجذرية التي عرفتيا ببلدنا في شتى المياديف والتي دفعت بالجزائر الى ضرورة 

اجعة أساليب واجراءات االسراع بمراجعة أساليب التسيير في قطاع الوظيفة العمومية ومنيا مر 

 عممية التوظيؼ .

ما مدى مساىمة النصوص القانونية وبناء عمى ما سبؽ تتمحور إشكالية الدراسة حوؿ :    

والتنظيمية في اضفاء طابع المرونة والنجاعة عمى عمميات التوظيف وترشيد أداء 

 اءات الجديدة ؟المؤسسات واالدارات العمومية من خالل ممارسة الرقابة عمييا وفق االجر 

اف معالجة ىذا الموضوع يقتضي األمر تبياف أحكاـ الرقابة عمى عمميات التوظيؼ في ضوء 

وما تضمنو مف أحكاـ واجراءات تتـ عمى اثرىا ىذه  (1)194-12المرسـو التنفيذي رقـ 

وبعدىا ال بد مف تقييـ مدى فعالية تطبيؽ اجراءات التوظيؼ في ظؿ  )الفصل االول(العمميات 

 )الفصل الثاني(. 194-12المرسـو التنفيذي 



 ترااالختبا ،االمتحانات المسابقات تنظٌم  بكٌفٌاتٌتعلق  3123أفرٌل  36المؤرخ فً  2:5-23رقم مرسوم تنفٌذي   (1)

 .3123ماي  14صادر فً 37واجرائها ،ج.ر عدد العمومٌة ترااإلدا و المؤسسات لدى المهنٌة
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 الفصل األول

أحكام الرقابة عمى عمميات التوظيف طبقا لممرسوم التنفيذي 
.194-12رقم 



291-21أحكام الرقابة على عملٌات التوظٌف فً ضوء المرسوم التنفٌذي رقم   الفصل االول 

 





 الفصل األول
 أحكام الرقابة عمى عمميات التوظيف في ضوء المرسوم التنفيذي

 194-12 رقم
لموظيفة  القانونية المنظومة عمى ترأط التي التنظيمية المستجدات بعض سةادر  قصد     

 وتحديد ، العمومية لموظيفة العامة المفتشية صبلحيات تركيز إعادة شأنيا مف العمومية، والتي

 فيما يتعمؽ السيما ،عموما  البشرية الموارد بتسيير المرتبطة المسائؿ بعض في المسؤوليات
 الخماسي لمموارد التوقعي تسييرال سياسة العمومية وفي الوظيفة في التوظيؼ وكيفيات بشروط
،بعدما  .(1)إلضفاء طابع المرونة عمى عمميات التوظيؼ الحثيثة المساعي إطار ، في البشرية

نقائص واختبلالت  (2) 1995سبتمبر  30المؤرخ في  293-95أظير المرسـو التنفيذي رقـ 
 العامة لمديريةا حموؿ،عديدة تسببت في بطء وتعقيد االجراءات المعموؿ بيا مف ضمنيا 

 لبللتحاؽ واالمتحانات تنظيـ المسابقات مجاؿ فياالدارات المستخدمة  محؿ العمومية لموظيفة
 مما التوظيؼ ، مسابقات استكماؿ و اجراء آجاؿ ،مما نتج عنيا طوؿ  العمومية بالوظائؼ

 لية المعنية الما السنة بعنواف الممنوحة المالية المناصب مف شغؿ التمكف عدـ إلى أحيانا يؤدي

 

 

 

 


يات واإلجراءات الجديدة لتنظيم المسابقات واالمتحانات ''الكيف،مداخمة  بعنواف )مدير مركزي لموظيفة العمومية(بف عمي   (1)
،ألقيت في ممتقى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، الجزائر العاصمة، العمومية '' في الوظيفة والفحوص المينية، لمتوظيف 

 .1،ص2012أكتوبر 13يـو 
يـ المسابقات واالمتحانات واالختبارات ،يتعمؽ بكيفيات تنظ 1995سبتمبر  30مؤرخ في  293-95مرسـو تنفيذي رقـ ( 2)

 ،المعدؿ والمتمـ .1995أكتوبر  04الصادرة بتاريخ  57المينية في المؤسسات واالدارات العمومية ، ج.ر عدد 
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، باإلضافة الى تغميب المجوء الى المسابقات عف طريؽ االختبارات بالنسبة لمتوظيؼ ،الشئ 
   . (1)الذي يؤدي الى تيميش المسابقات عمى أساس الشيادات وكذا ترسيـ المتعاقديف 

مجاؿ مف ىذا ال في حددت التي والقواعد األساسية الجوىرية المبادئولذا ينبغي  تبياف      

خبلؿ نقطتيف ميمتيف والتي تمعب فييما مصالح مفتشية الوظيفة العمومية دورا أساسيا في 

والمتمثمة ،مراقبة مختمؼ عمميات التوظيؼ المنظمة مف طرؼ االدارات والمؤسسات العمومية 

المؤرخ في  194-12أساسا في نطاؽ الرقابة الممارسة بموجب أحكاـ المرسـو التنفيذي رقـ 

، ثـ  )المبحث االول ( العمومية الوظيفة في التوظيؼ ءاتابإجر  المتعمؽ (2) 2012فريؿ أ 25

إعداد وتطويرىا مف خبلؿ تبياف اآلليات المعتمدة في ممارسة الرقابة عمى عمميات التوظيؼ 

الذي يحمؿ جوانب التوظيؼ وتسيير الموظفيف في ، مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية

ضعؼ تدابير التوظيؼ التي اتخذت بعد  األوؿ مف نوعو في الجزائر،وىو ،  يةاإلدارات العموم

 )المبحث الثاني (. بعيدة عف تطمعات المواطنيف والتي كانت،  عمى مر السنوات الفارطة

 
 
 
 



،تتعمؽ بإضفاء طابع المرونة عمى اجراءات التوظيؼ بعنواف الوظيفة   2011أفريؿ  11مؤرخة في  01تعميمة رقـ  (1) 
 (.01) الممحؽ رقـ العمومية ، انظر

 ،سالؼ الذكر. 2012أفريؿ  25المؤرخ في  194-12رقـ (  مرسـو تنفيذي  2)
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 المبحث األول
نطاق الرقابة التي تمارسيا مفتشية الوظيفة العمومية عمى عمميات 

 التوظيف.
 تصرفات مف فعبل صدر ما ي تمارسيا مفتشية الوظيفة العمومية عمىالرقابة الت تنصب    

 ممارستيا وعميو وأسموب وقت باختبلؼ مختمفة عديدة الرقابة صورا وليذه القانونية ، اإلدارة
ومف ضمنيا الرقابة عمى منظومة التوظيؼ  ،(1) أعماؿ مف فعبل إنجازه تـ ما عمى ترد فالرقابة

 03-06القوانيف األساسية الخاصة الصادرة تطبيقا لؤلمر رقـ  والترقية وفؽ ما جاءت بو 
 .)المطمب األول((2) 2006جويمية  15المؤرخ في 

 المينية الفحوص و االمتحاناتوثـ نتعرض الى الرقابة في مجاؿ تنظيـ واجراء المسابقات    
المحدد (3) 2012أفريؿ 25المؤرخ في 194-12و إعبلنيا تطبيقا ألحكاـ المرسـو التنفيذي رقـ 

لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسات واالدارات العمومية 
 )المطمب الثاني (.واجرائيا في 

 

 

 

 

 


    الفكر ، دار مقارنة  دراسة تطبيقية ، اإلداري والقانوف اإلدارة عمـ بيف اإلدارية محمد ، الرقابة العاؿ عبد (   حسيف1) 
 . 148 ص ، اإلسكندرية ، د.ط ، د.س.ف، الجامعي

    46،ج.ر ،عدد  ،يتضمف القانوف االساسي العاـ لموظيفة العمومية 2006جويمية  15المؤرخ في  03-06ر رقـ (  أم2) 
 .2006جويمية  16،صادر في      
 ،السالؼ الذكر . 194-12(    مرسـو تنفيذي رقـ 3)
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 األول المطمب
 منظومة التوظيف والترقية في الوظيفة العمومية.الرقابة عمى  

بػػالتوظيؼ والترقيػػة  المتعمقػػة (1)اإلداريػػة القػػرارات أو المقػػررات مشػػروعية رقابػػة تشػػكؿ     
الوظيفػػة  العموميػػة ،  لمفتشػػيات  األساسػػية العموميػػة ، الميمػػة المؤسسػػات واالدارات فػػي

 يخضػعوف الػذيف القطاعػات  إلػى تعػدد بػالنظر بالغػة أىميػة اإلداريػة الرقابػة وتكتسػي ىػذه
 أحكػاـ العموميػة بموجػب مصػالح الوظيفػة تكمػؼ اإلطػار ىػذا الرقابػة ، وفػي ىػذه لمجػاؿ
بػػػإجراء رقابػػػة الحقػػػة عمػػػى مشػػػروعية القػػػرارات والمقػػػررات  194-12التنفيػػػذي رقػػػـ  المرسػػػـو

التػػػػػػي تػػػػػػـ بموجبيػػػػػػا فػػػػػػتح وتنظػػػػػػيـ المسػػػػػػابقات والفحػػػػػػوص المينيػػػػػػة واجراءىػػػػػػا فػػػػػػي المؤسسػػػػػػات 
     (2)المتعمقػػيف بالمسػار المينػي لمموظػؼ  والتنظػيـ التشػػريع مػعواالدارات العموميػة ، 

     مؽ منيا بالتوظيؼ والترقية .ما يتع   ،السيما

والترقية  التوظيؼ بعمميات المتعمقة المقررات وألجؿ ذلؾ يتعيف األمر دراسة موضوع مراقبة    

 . )الفرع الثاني(مراقبة معايير انتقاء المترشحيف لمسابقات التوظيؼ  ثـ )الفرع االول(،في 

  



 (البلدي الشعبً رئٌس المجلس أو الوالً أو الوزٌر)إدارٌة  سلطة تتخذه إجراء بأنه L’arrêté اإلداري القرار ٌعرف (1) 

 إحداث بقصد الملزمة إرادتها عن العمومٌة تعبٌر لإلدارة أنه أٌضا ٌعرف التنظٌمٌة، و التشرٌعٌة و النصوص تنفٌذ لضمان
 اختالف حسب القرار نوع وٌختلف .العامة المصلحة تحقٌق بغٌة (قانونً مركز إلغاء أو تعدٌل إنشاء،)قانونً أثر

 عندما تشترك ذلك و واحد وزٌر من أكثر عن الصادر القرار هو :المشترك الوزاري القرار- :دارٌةاإل المستوٌات
 حدود فً واحد وزٌر طرف من ٌتخذ :الوزاري القرار -وزارٌة؛ دوائر عدة بٌن فٌها المقرر المسألة فً الصالحٌات
 عن ٌصدر :البلدي القرار-الوالٌة؛ والً عن صدرٌ :الوالئً القرار - .الوزارٌة نطاق دائرته فً له المخولة الصالحٌات

 .البلدي الشعبً المجلس رئٌس
 الطابع ذات) العمومٌة و المؤسسات الهٌئات مدراء عن ٌصدر أنه غٌر القرار من مضمونا و شكال ٌقترب فهو المقرر أما

 .قانونا لهم لةالمخو حدود الصالحٌات فً .......(المهنً و الثقافً و العلمً الطابع ذات و اإلداري
أنظر ،بوحمٌد عطاء هللا ،مبادئ فً المراسالت االدارٌة مع نماذج تطبٌقٌة  ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،دط ،الجزائر، -

 .46د.س.ن ،ص
، زائرلجا ومة،ه دار األجنبٌة، التجارب وبعض زائرٌةلجا التشرٌعات ضوء على العمومٌة الوظٌفة خرفً، اشمًه(2)

 . 43، ص  2010 د.ط،
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 األول الفرع

 والترقية توظيفال بعمميات المتعمقة المقررات مراقبة

 خضوع ىو المبدأ ىذا ومقتضى المشروعية مبدأ ىو قانوني مبدأ باحتراـ مطالبة اإلدارة إف     

 جميع وتمس نشاطاتيا، فتختمؼ تتشعب المعموؿ بيا ، فاإلدارة واألنظمة لمقوانيف أعماؿ اإلدارة

 ممزمة ىي وبالتالي العمومية، ىذه المجاالت، مجاؿ الوظيفة أىـ مف ولعؿ تقريبا، المجاالت

العمومية السيما بعمميات  المتعمؽ بالوظيفة لمنشاط مزاولتيا في المشروعية مبدأ باحتراـ

 قد ئرياالمشرع الجز  أف إلى التذكير مف البد ذلؾ في الشروع قبؿ ، ولكف التوظيؼ والترقية 

 أفرشح في غيابيا لبللتحاؽ بالوظيفة العامة ،وال يمكف لممت (1)العامة الشروط مف مجموعة حدد

 . ئراالجز  في العمومية بالوظيفة يمتحؽ

 )ثانيا(ثـ عنصر الترقية  )أوال(التوظيؼ  مما يستدعي األمر معالجة عنصر

 

 
 



ال يمكن أن  يوظف أيا كان في وظيفة  « : عمى مايمي السالؼ الذكر،  03-06مف االمر رقـ  75نصت المادة  (1) 
 : عمومية ما لم يتوفر فيو الشروط اآلتية

 أن يكون جزائري الجنسية.- 
 أن يكون متمتعا بحقوقو المدنية. -
 بيا. المراد االلتحاق الوظيفة مارسةم و تتنافى مالحظات القضائية سوابقو شيادة تحمل ال أن -
 .الوطنية الخدمة اتجاه قانونية وضعية في يكون أن-
 . »  بيا االلتحاقراد الم لاللتحاق بالوظيفة المطموبة المؤىالت كذا و الذىنية و البدنية والقدرة السن شروط فيو تتوفر أن-
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  التوظيف : أوال

 المخطط  ينظميا التي يرالتسي أنشطة ـىأ وأحد سييرالت عمميات ـىأ يفب مف التوظيؼ يعد    
المؤسسة وىو ما  خارج مف البشرية لمواردا استقطاب ييدؼ الى البشرية، لتسيير الموارد السنوي

  لمؤسسة ،ا واالبتكار داخؿ روح التجديد خمؽ أجؿ مف، يعرؼ )بالتوظيؼ الخارجي( 

لمنصب ا والكفاءات الضرورية لشغؿ بلتىمؤ  عمى فيتوفرو  جدد أشخاص ـاستقدا خبلؿ مف
 (1) :يفأساسي فمبدئيعمى  يعتمد حيث المطموب

 :العمومية بالوظائف االلتحاق في لمساواةا مبدأ - أ
 يتساوى"  عمى نص حيث 96 دستور مف 51المادة  تضمنتو دستوري مبدأ المساواة مبدأ   

 التي الشروط غير أخرى شروط أية دوف الدولة في والوظائؼ المياـ تقمد في جميع الموظفيف

جويمية  15المؤرخ في  03-06 رقـ األمر مف 74 لمادةا وأكدت ما ذاىو  ،(2) "يحددىا القانوف

 بالوظائف االلتحاق في المساواة مبدأ إلى التوظيف يخضع " : ليابقو  ،السالؼ الذكر  2006

 .(3) " العمومية 

 : )الجدارة( االستحقاق مبدأ  - ب
 والقدرات لمؤىبلتا تقديـ ىإل يرمي وألن المساواة بدأمب مباشرة يتصؿالمبدأ  ذاىاف    

 التوظيؼ  عممية تطغى عمى فأ كفمالتي ي التفاضمية األخرى تباراتاالع عمى كؿ الشخصية

 



 . 37،والٌة البوٌرة ،ص2018أفرٌل  05و 04 لٌومًٌن حلٌالم ٌننتخبالم لفائدة التكوٌنٌة الدورة ،نرمضا دروٌش (1) 

 ،المعدل1996دٌسمبر  08صادر فً  76،ج.ر،عدد  1996دٌسمبر  07المؤرخ فً  1996من دستور 51المادة  (2) 

الصادرة بتارٌخ   14،المتضمن التعدٌل الدستوري ج. ر عدد 2016مارس  16المؤرخ فً  01-16بمقتضى القانون رقم 

 2016مارس  07

 ،السالف الذكر. 03-06من االمر رقم  74المادة  (3)
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 اختيار مف اإلدارة كفتم فأ فبدو  المترشحيف  نفوس في بالحرماف واالجحاؼ الشعور وتولد
 .(1) ياميامب لبلضطبلع األصمح المترشح

ؼ سال 03-06مف االمر رقـ  80المادة  نص حسب العمومية، بالوظائؼااللتحاؽ  ويتـ    
 الذكر عف طريؽ :

 ،(2) االختبارات أساس عمى المسابقة -
 ،(3)المسابقة عمى أساس الشيادات  -
 ،(4)الفحص الميني  -
 في وعمي منصوصا متخصصا تكوينا تابعوا الذيف يف المترشحيفب مف التوظيؼ المباشر -

 .(5) )  لئلدارة العميا المدرسة كخريجي( المؤىمة مؤسسات التكويف لدى األساسية، يفالقوان



 . 39وص 38دروٌش رمضان ،مرجع سابق ،ص  (1) 
 لعدد رات اختبابإجراء   العمومٌة داراتاإل وألعمومٌة ا المؤسسات ومتق نأرات االختبا أساس ىلع بالمسابقات ٌقصد (2)
 ونٌرتب الناجح نأ ىلع الوظائف ، حاجٌاتو أعباء حمللت هم ٌتكفا التحقق من  العامة بقصد لشغل الوظائف نالمترّشحٌ نم
 الوظائف تولٌة فً الجدارة نظام ، انظر، صبري جلبً أحمد عبد العالً ، المسابقة فً همنجاح لترتٌب طبقا قوائم فً

ٌّة،  .146، ص 2008 طبعة، بدون مصر، .الجدٌدة، الجامعة دار العموم

 ح المسابقة على أساس االختبارات(.)مقرر فت 02وانظر الملحق رقم : -

 بالمناصب الظفر فً المستخدمة اإلدارة مستوى على للمتعاقدٌن األولوٌة 194-12 رقم التنفٌذي المرسوم منح لقد (3)

 ٌكمل اإلجراء هذا ألن االختبار، أساس على المسابقة من بدال الشهادة أساس على المسابقة باعتماد ،وذلك لدٌها المفتوحة

-12من المرسوم التنفٌذي رقم  2فقرة  03،انظر المادة  (التشغٌل قبل ما عقود اإلدماج، عقود) الوطنٌة التشغٌل سٌاسة وٌثمن

 سالف الذكر. 194

 (.الشهادات)مقرر فتح المسابقة على أساس  03انظر الملحق رقم  -

ٌّةوالعم ظٌفةلولالعام  األساسً ونالقان تطرق (4)   حلبمصط همن 91 الماّدة جبوبم ٌفظوالتّ  نم وعالن اهذ إلى 3117لسنة  م

األسالك  ببعض طةوالمن ماهملل ٌةلالفع الممارسة ىلع نالمترّشحٌ قدرة م تقٌٌ إلى نًهالم الفحصوٌهدف  نً،هالم الفحص
ٌّة والوظٌفة الموّظف دلٌل'' ، حبانً رشٌد ، أنظر، ب،ج،د اجواألف إلى تنتمً التً والرتب  قارنةم ٌةلٌلتح سةادر-العموم

ٌّة وظٌفةلل العام األساسً القانون المتضّمن 3117جوٌلٌة  26 فً المؤرخ 14-17 رقم األمر ألحكام  دارالنجاح ''،العموم

 65، ص 3123 طبعة، ئر،بدونا،الجز ،روٌبة
 .15وانظر الملحق رقم :-

 :ٌلً فٌما تتمثل التوظٌف فً الطرٌقة هذه نجاح شروط إن  (5) 
 التً الوظائف وتستلزمه ما ٌتفق على فٌها الدراسة تقتصر بأن وذلك الّتخّصصً، الّطابع والمعاهد رسالمدا هذه على ٌغلب أن

 وعملٌا علمٌا فنٌا، إعدادا لها إعدادهم من االنتهاء بعد الدارسون ٌشغلها
  الٌهم الفعلٌة اإلداري الجهاز حاجة والمعاهد المدارس لهذه المترّشحٌن قبول فً االدارة تراعً أن
  أنظر أٌضا الى = اإلعداد من المرحلة هذه بنجاح ٌجتاز من على لها اإلعداد ّتم التً الوظائف فً الّتعٌٌن ٌقتصر أن
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االوؿ  الػػوزير السػػيد ـقػػا العموميػػة، السػػمطات وتبنتػػ الػػذي يػدالجد المسػعى وضػمف     
 عمػػى المرونػػة  بإضػػفاء المتعمقػػة2011.04.11 فػػي المؤرخػػة 01رقػػـ التعميمػػة بإصػػدار
 ضػػرورة عمػػىمحتواىػػا  نصػػت فػػي الوظيفػػة العموميػػة، والتػػي فبعنػػوا التوظيػػؼ إجػػراءات

المتمثػػؿ فػػي المخطػػط الخماسػػي  ، البشػػرية لممػػوارد دالجديػػ التػػوقعي يرالتسػػيـ نظػػا نػػيتب
 .(1)لتسيير الموارد البشرية 

 25المػػػؤرخ فػػػي  194-12 رقػػػـ التنفيػػػذي المرسػػػـو بإصػػػدار عجمػػػت التعميمػػػةتمػػػؾ     
 فػػي المينيػػة والفحػػوص واالمتحانػػات المسػػابقات تنظػػيـ لكيفيػػاتالمحػػدد  2012أفريػػؿ 

جرائ العمومية واإلدارات المؤسسات  .ياوا 

-12المرسػػػـو التنفيػػػذي رقػػػـ  فػػػي لمتمثػػػؿا الجديػػػد التنظيمػػػي اإلطػػػار يرتكػػػزحيػػػث      
 المسػػػابقات تنظػػػيـ كيفيػػػات فػػػي ريػػػةىجو سػػػالؼ الػػػذكر عمػػػى احػػػداث تغيػػػرات  194

 تتمحػػور واإلدارات العموميػػة، حيػػث لمؤسسػػاتا فػػي المينيػػة والفحػػوص واالمتحانػػات
 ومسػػؤولياتوتحديػػد ميػػاـ  لتوظيػػؼا إجػػراءات عمػػى المرونػػة إضػػفاء عمػػى وأحكامػػ مجمػػؿ

 المجاؿ. ذاى والشامؿ في ـالتاالمسيريف و تأىيميـ 

المشار اليو  2012أفريؿ  25المؤرخ في  194-12 رقـ التنفيذي المرسـو كرس قدو       
 المكمفة التابعة لمسمطة لممصالح البعدية الرقابة  34 -33 -32-31 المواد بلؿخ مف أعبله 

 التوظيؼ بعمميات المتعمقة اإلجراءات ومطابقةراـ احت التأكد مف ، فيما يخصالعمومية بالوظيفة
 لمصالح كفمي جاؿالم ذاى وفي ،بالوظيفةتحاؽ بااللالمتعمقة  والتنظيمية القانونية لمقواعد
  أي عمى االطبلع وطمبتحقيؽ  أي إجراءمجة بمبر  أو فجائية بصفةـ القيا العمومية الوظيفة



منتوج التكوٌن المتخصص ،مجموعة  الّتوظٌف إجراء بخصوص 04/11/2003 فً المؤرخة 30 رقم الّتعلٌمة =انظر الى

 .21المناشٌر والتعلٌمات ،الجزائر،ص 
 .:4وص49،مرجع سابق ،ص  نمضار دروٌش (1) 
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جرائيا المينية والفحوص االمتحانات المسابقات، بتنظيـ وتية تتعمؽثب وثيقة أو قرار عبل وا  ف وا 
 .(1) نتائجيا

 ،فاالمتحا مركز أو لمعنيةا العمومية اإلدارة أو حتراـ المؤسسةا ـعد ثبت إذا ما حالة فيو     
جرائيا لمينيةا والفحوص واالمتحانات تالمسابقا إجراء فتح أو إلطار التنظيـ عبل وا  ف وا 

 .(2) كف إلغائيامي وتائجيا، فإنن

 استيفاء ـعد أو قيةرً الت أو لمتوظيؼ مخصص شاغر يمال منصب ـ وجودعد ثبت إذا أما   
 أي ففإالمراد شغميا  الرتبة في قيةر التً  لمتوظيؼ أو المطموبة القانونية الناجح لمشروط المترشح
 .(3)األثر يـوعد باطبل يعد اإلطار ذاى ترقية في أو يفقرار تعي

 بعممية المتعمقة اإلجراءات مطابقة عمى يركب بشكؿ تؤثر ال تحفظات تسجيؿ حالة وفي     
 العمؿ لمعنيةالعمومية ا اإلدارة أو المؤسسة عمى ، ينبغيالمعموؿ بو لمتنظيـ قيةرً التوظيؼ والت

ال بذلؾ اىتاريخ إخطار  مف ابتداء واحد شير يتعدى ال أجؿ في ذه التحفظاتى رفع عمى  وا 
 .طائمة اإللغاء تحت وضعت

 حصيمة عف إعداد،   مالية سنة كؿـ اختتا عند العمومية، واإلدارات لمؤسساتا عمى يفويتع
 ذهى مف نسخة وترسؿ لمعنية،ا المالية  السنة فبعنوا المنجزة قيةر والتً  التوظيؼ عمميات

 يتعدى ال أجؿ يف الحالة حسب المحمية أو المركزية العمومية الوظيفة مصالح ىإل صيمةالح
أي  فتحاالحواؿ قبؿ  كؿ وفيالموالية،   السنة مف مارس شير مف ،عشر (15) الخامس
 .(4)الموالية الجديدة  السنة فبعنواني مي فحص أو فأو امتحا مسابقة



 ،سالف الذكر . 194-12من المرسوم التنفٌذي رقم  32المادة  (1)

 ، سالف الذكر.194-12،من المرسوم التنفٌذي  33المادة  (2) 

 .هسالف ذكرال، 194-12من المرسوم التنفٌذي  ، 34المادة  (3) 

 . ،سالف الذكر 194-12من المرسوم التنفٌذي رقم  35المادة  (4)
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 : الترقية - ثانيا

 يى قيةر التً  ففإ،سالؼ الذكر  03-06مف االمر رقـ  107و  106عمبل بأحكاـ المادة      
 أعمى رتبةى إل رتبة درجة الى درجة أو مف  مفالنتقاؿ با وذلؾ لميني  ا مساره ؼ فيلموظاـ دتق

 :اآلتية الكيفيات حسب األعمى مباشرة السمؾ في أو السمؾ نفس في مباشرة
 

 عمى الميني   خبلؿ مسارىـ تحصموا الذيف يف الموظفيف  ب مف الشيادة أساس عمى - أ

 ىإل لمسعي ليـ وتشجيعاالمعنييف  لمجيودات تشجيعا لؾوذ والمؤىبلت المطموبة ، الشيادات

 ناىإدارتيـ، و  أداء وبالتالي، أدائيـ نوعية تحييف ا يضمفمم يميـ،ىتأ لمستوى المستمر الرفع

واإلصبلح  العمومية لموظيفة العامة المديرية في المتمثمة العمومية الوظيفة مصالح تدخمت

 عمى قيةر بالتً  المتعمؽ 2017 نوفمبر 30 في رخ المؤ  04 رقـلمنشور اخبلؿ  مف ،اإلداري

 :(1)ةالتالي الشروطير توف عمى متوقؼ الذكر السالؼ قيةرً الت إجراء الشيادة وربطت أساس

أساس  عمى أو الشيادة أساس عمى لمسابقةا أو الشيادة أساس عمى التوظيؼ نمط فيكو  فأ -

 .قيةر التً  رتبة يحكـ الذي لخاصا األساسي فالقانو  في وعمي منصوص االختبارات

 (الحقا النجاح أو المداولة الجديد )تاريخ المؤىؿ أو الشيادة عمى الحصوؿ تاريخ يكوف أف-
 .لتاريخ التوظيؼ

لبللتحاؽ  المطموبة التخصصات مع الجديد العممي المؤىؿ أو الشيادة تخصص يتناسب أف-
 .برتبة الًترقية

 



 . الشهادة أساس على قٌةربالت   المتعلق 2017 نوفمبر 30 فً المؤرخ 04 رقم رالمنشو (1)
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 . لمموظؼ األصمية الرتبة إلييا تنتمي يالت الشعبة نفس في الًترقية عممية تتـ أف-

 .معيف تكويف متابعة عمى متوقؼ التًرقية رتبة في التوظيؼ يكوف أال-

لتسيير  السنوي المخطط في مدوف ويكوف الًترقية برتبة خاص شاغر، مالي منصب يتوفر أف-
 .الًترقية فييا تتـ التي المالية لمسنة العمومية المعنية اإلدارة أو الموارد البشرية لممؤسسة

 المتخصص. التكويف بعد -ب

 .(1)الميني  الفحص أو لمينياف االمتحا طريؽ عف -ج

 .(2)يؿىالتأ ئمةقا في التسجيؿ طريؽ عف االختيار سبيؿ عمى – د

 لمموظؼ المسار الميني يربتسي لمتعمقةاالمقررات  كؿ مف نسخة ترسؿ فأ يجب ناىو     
 فأ العمومية الوظيفة مصالح عمى يفيتع بحيث، (3) قيعالتو  تاريخ التي تميأياـ  05خبلؿ
  األساسية والتنظيمية القانونيةـ لؤلحكامخالؼ  مقرر كؿ مراجعة المعنية  السمطة مف تطمب

 .(4) بيا المعموؿ



ٌل هالتأ و األقدمٌة شروط فٌهم ٌستوفون والذٌن  :شهٌد'' ابن ''أو'' أرملة مجاهد ''صفة مهل الذٌن ٌنوظفمال ترقٌة (1) 

 ، المهنً االمتحان من ٌعفون مباشرة األعلى الرتب فً  قٌة رللت  

المتضمنة اعفاء  29/04/2008و.م/م.ع.ا.و/م.ا.و/م.ف.ت المؤرخة فً  0350انظر الى التعلٌمة الوزارٌة المشتركة رقم -

  .13/01/2009،أرملة أو ابن شهٌد ، الجزائر فً  مهنً للموظفٌن الذٌن لهم صفة مجاهد
 )مقرر فتح مسابقة على أساس امتحان مهنً(. 05انظر الملحق رقم  -

 بالتسجٌل فً تتم االختٌار سبٌل على قٌةرالت   أن علىسالف الذكر ، 03-06األمر من 4) الفقرة 107) ادةملا تنص (2) 
 شرط األقدمٌة و ستوفونٌ الذٌن ٌنوظفمال ٌنب من األعضاء تساوٌةمال اإلدارٌة اللجنة رأي أخذ عدب قٌةرللت   سنوي جدول
 سبٌل على للترقٌة التنقٌط سلم(،ٌبٌن 06أنظر الى )الملحق رقم  الخاصة األساسٌة ٌنطبقا للقوان مهنٌة كافٌة اقدمٌة ٌثبتون
لوالٌة  التربٌة مدٌرٌة (المشتركة لألسالك المنتمٌن المتعلقة  بالموظفٌن التأهٌل قائمة على التسجٌل طرٌق عن االختٌار

 (2015 لسنة البوٌرة

 ،سالف الذكر . 194-12من المرسوم التنفٌذي رقم  11المادة  (3)

  الطابع ذات القرارات بعض ونشر بإعدادٌتعلق  ،1995أفرٌل  29المؤرخ فً  126-95مرسوم تنفٌذي رقم أنظر  (4) 

 .1995ماي  05الصادرة بتارٌخ  ، 26،ج.ر.عدد   الموظفٌن بوضعٌة الخاصة أوالفردي التنظٌمً
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 الفرع الثاني 

 مراقبة معايير انتقاء المترشحين لمسابقات التوظيف 

المتعمقة بإضفاء المرونة عمى  2011أفريؿ  11المؤرخة في  01تطبيقا لمتعميمة رقـ        
أفريؿ  28المؤرخ في  07اجراءات التوظيؼ بعنواف الوظيفة العمومية  ، حدد المنشور رقـ 

معايير انتقاء المترشحيف في المسابقات عمى أساس الشيادة لبللتحاؽ بمختمؼ رتب  2011
 :(1)الموظفيف وىي كالتالي 

 معايير االنتقاء أوال:

 في المسابقة. المطموبيف الرتبة أو السمؾ متطمبات مع المترشح تكويف مؤىبلت مةءمبل -

 . المسابقة في لممشاركةيف المطموب الشيادة المؤىؿ أو مف ىأعم مستوى تكويف -

 . االقتضاء عند المنجزة سات راوالد األعماؿ -

النشاط أو طبيعة  المكتسبة مف قبؿ المترشح في التخصص ،ميما كاف قطاع المينية الخبرة -
 المنصب المشغوؿ.

 تاريخ الحصوؿ عمى الشيادة . -

 .(2) مف ىذا المرسـو 18االنتقاء المنصوص عمييا في المادة  لجنة مع المقابمة نتائج -

 تنقيط معايير االنتقاء :ثانيا

 يتـ تقييـ المترشحيف حسب المعايير المذكورة أعبله ، ويترتب عنو منح عبلمة تتراوح       

 نقطة ، غير أف التنقيط المخصص لكؿ معيار مف المعايير سالفة الذكر  20و 0 بيف


لمسابقات على أساس الشهادة للتوظٌف فً بمعاٌٌر االنتقاء فً ا،ٌتعلق  2011أفرٌل  28المؤرخ فً  07منشور رقم  (1) 

 .رتب الوظٌفة العمومٌة

 .          23، ص  السالف الذكر، 2:5-23فقرة )ب( من المرسوم التنفٌذي رقم  :1المادة  (2) 
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 (1)وكذا المعايير الثانوية ،يتغير حسب طبيعة المنصب المراد شغمو والخصوصيات المرتبطة بو
،وفؽ الكيفيات األتية، فعمى سبيؿ المثاؿ سنتناوؿ معايير االنتقاء لبللتحاؽ برتبة "أستاذ مساعد 

ب" ،لمتعميـ العالي الرتباطو بخصوصيات ال توجد في باقي الرتب األخرى ولما يحممو مف قسـ 
 انتاج عممي وميني كبير ينبغي االشارة الييا :

 مالءمة شعبة اختصاص تكوين المترشح مع  متطمبات الرتبة المراد االلتحاق بيا  -1
 نقاط( 05الى  0)من 

 الى نقطتيف (. 0راد االلتحاؽ بيا )مفتطابؽ تخصص الشيادة مع متطمبات الرتبة الم -
وترتب تخصصات المترشحيف ،حسب االولوية التي تحددىا المؤسسة أو االدارة العمومية 

 .المعنية ،والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة عمى أساس الشيادة

 تنقط التخصصات كما يمي :

 : نقطتاف،1التخصص )ات( 

 نقطة، 1,5: 2التخصص )ات( 

 : نقطة واحدة،3ص )ات( التخص

 نقطة، 0,5: 4التخصص )ات( 

 نقاط( 3الى  0تقدير الشيادة من ) -

 نقاط(، 3تقدير "حسف جدا" أو "مشرؼ جدا" )-

 ، تقدير "حسف " أو "مشرؼ " )نقطتاف( -

 


، ٌوضح اختالف معاٌٌر االنتقاء فً المسابقة على أساس الشهادة حسب طبٌعة المنصب المراد ( 18رقم  )الملحقانظر  (1) 

 غله .ش
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 نقاط( 5الى  0التكوين المكمل لمشيادة المطموبة في نفس التخصص )-(2

 طتاف(،التسجيؿ االوؿ في الدكتوراه )نق-

 نقاط(، 3التسجيؿ الثاني في الدكتوراه ) -

 نقاط(، 5التسجيؿ الثالث في الدكتوراه ) -

 الى نقطتين (: 0األشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في مجال تخصصو )من -(3

 عف كؿ اصدار أو مداخمة في حدود نقطتيف . 0,5منشورات أو مداخبلت دولية :  -

 عف كؿ اصدار أو مداخمة في حدود نقطة واحدة . 0,25ت وطنية : منشورات أو مداخبل -

 نقاط (. 04الى  0الخبرة المينية المكتسبة من طرف المترشح )  -(4

نقطة عف كؿ سنة تدريس ،بعد الحصوؿ عمى الشيادة المطموبة لبللتحاؽ بالرتبة المعنية  0,5-
 .(1) نقاط( 4في حدود ) 

بؿ الحصوؿ عمى الشيادة المطموبة لبللتحاؽ بالرتبة نقطة عف كؿ سنة تدريس ،ق 0,25-
 نقاط( . 4المعنية في حدود ) 

  .)نقاط 4 الى 0  ( االنتقاء لجنة مع قابمةمال-(5

 القدرة عمى التحميؿ والتمخيص :نقطة واحدة،-

 وضوح وسبلمة الخطاب : نقطة واحدة،-

 القدرة عمى التواصؿ : نقطة واحدة،-

 ،(2)صة : نقطة واحدة الميارات العممية الخا-


 .3، ص ،المنشور السابق ذكره 3122أفرٌل  39المؤرخ فً  18المنشور رقم  (1)

 .3، سالف الذكر ،ص 2011أفرٌل  28المؤرخ فً  07المنشور رقم (2) 
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 المطمب الثاني 

 المينية الفحوص و واالمتحاناتمراقبة االجراءات المتعمقة بتنظيم المسابقات 

 و إعالنيا 

تتمثؿ ىذه الرقابة أساسا في التأكد مف مطابقة مختمؼ اإلجراءات الخاصة بتنظيـ وسير      
 نيةو القانـ األحكا معميات التوظيؼ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية  المطبقة في عم

المفعوؿ ،حيث سنبيف االطار التنظيمي الجديد في كيفيات تنظيـ مسابقات  الّسارية التنظيميةو 
ثـ الرقابة البعدية التي تمارسيا مفتشيات الوظيفة العمومية في )الفرع االول( التوظيؼ في 

 . )الفرع الثاني( اطار صبلحياتيا عمى القرارات والمقررات المبمغة الييا

  األول الفرع

 الكيفيات واالجراءات المستحدثة لتنظيم مسابقات التوظيف.

 األساسية المبادئ ـرااحت ظؿ في اتخذ الذي (1)أعبله  المذكور التنفيذي المرسـو إف      

 كافة مباشرة مف العمومية تاالداراو  المؤسسات مسيري محالة ال سيمكف العمومية، لموظيفة

 األىداؼ تحقيؽ إلى ميةراال اآلليات بعض بتفعيؿ ذلؾ و متابعتيا و التوظيؼ تعمميا

 :يمي فيما نمخصيا التي و اإلصبلح ىذا مف المرجوة

 الفحوص االمتحانات و و المسابقات إجراء و بتنظيـ عمومية إدارة أو مؤسسة كؿ إلزاـ -
 ،(2)الكاممة  و التامة مسؤوليتيا المينية، تحت

 



 ، سالف الذكر. 2012أفرٌل  25المؤرخ فً  194-12المرسوم التنفٌذي رقم  (1) 

 ،السالف ذكره . 2:5-23من المرسوم التنفٌذي رقم  16المادة  انظر (2) 
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  المعنية، لموالية الجغرافي اإلطار ضمف المسابقات طريؽ عف لتوظيؼا عمميات حصر -

 ،(1)المعنية  البمدية عمى بعيدة، بمديات تتضمف التي لموالية بالنسبة االقتضاء، و عند

 المفتوحة المالية المناصب عمى اإلبقاء و االحتياطية القوائـ صبلحية فترة تمديد -
 .(2)المعنية المالية السنة اختتاـ بعد نةس لمدة التوظيؼ مسابقات و لبلمتحانات

 خػػبلؿ مػػف الشػػاغرة الماليػػة لممناصػػب أمثػػؿ باسػػتغبلؿ سيسػػمح ءرااإلجػػ ىػػذا إف   
 تػػـ مناصػػب اسػػتثنائية بصػػفة شػػغؿ أو تخمفيػػـ، المعمػػف تعػػويض المترشػػحيف النػػاجحيف

 .مينييف فحصيف أو بيف مسابقتيف ما الفترة الممتدة في شغورىا

 السػػماح قصػػد المينيػػة، الفحػػوص و االمتحانػػات و لمسػػابقاتا راءإجػ أجػػؿ تمديػد -
 . (3) الغرض ليذا المفتوحة المالية لممناصب باستغبلؿ أمثؿ

 المينيػػػػػػة الفحػػػػػػوص و االمتحانػػػػػػات و المسػػػػػػابقات فػػػػػػتح قػػػػػػرارات   نسػػػػػػخ تبميػػػػػػغ آجػػػػػػاؿ تقمػػػػػػيص-
 ؿحػػػػػػو  رأييػػػػػػا إلبػػػػػػداء المصػػػػػػالح ليػػػػػػذه المحػػػػػػددة اآلجػػػػػػاؿ كػػػػػػذا العموميػػػػػػة، و لمصػػػػػػالح الوظيفػػػػػػة

 .(4)ىذه القرارات أو المقررات  مطابقة

 

 



 .السالف ذكره ،194-12المرسوم التنفٌذي رقم من  06المادة انظر  (1)

''ٌتم االبقاء على المناصب على ماٌلً: المرجع نفسه 194-12المرسوم التنفٌذي رقم من  5،المادة  03تنص الفقرة  (2)

 .اء السنة المالٌة المعنٌة''( شهرا بعد انته12أعاله ،مدة اثنى عشر ) 2المالٌة المذكورة فً الفقرة 

 ،السالف ذكره. 2:5-23من المرسوم التنفٌذي رقم  28انظر المادة  (3)

 05محدد بـ  العمومٌة الوظٌفة لمصالح المهنٌة الفحوص و االمتحانات و المسابقات فتح قرارات حٌث أصبح أجال تبلٌغ   (4)
أٌام فً ظل  10من المرسوم نفسه ، بعدما كانت محددة بـ  11ة أٌام ابتداء من تارٌخ توقٌعهما وهذا ما نصت علٌه الماد

المعدل 1995أكتوبر  04الصادرة بتارٌخ  57ج.ر عدد  ، 1995سبتمبر  30المؤرخ فً  293-95المرسوم التنفٌذي رقم 

 والمتمم.
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 المصػادقة عمػى المينيػة الفحػوص و االمتحانػات و المسػابقات تنظػيـ توقيػؼ عػدـ -
 .البشرية مواردال لتسيير السنوي عمى المخطط

الفحػػػػػػوص  و االمتحانػػػػػػات و المسػػػػػػابقات فػػػػػػتح و تنظػػػػػيـ عمميػػػػػػات مباشػػػػػػرة إجػػػػػػراءات تبسػػػػػيط -
 .المينية

 التوقػػػػػػع و لمتخطػػػػػػيط كػػػػػػأداة البشػػػػػػرية المػػػػػػوارد لتسػػػػػػيير خماسػػػػػػيال العمػػػػػػؿ بػػػػػػالمخطط تكػػػػػػريس -
 العمومية . اإلدارة في البشرية تسيير الموارد في

  األسبلؾ لكافة بالنسبة إضافي توظيؼ كنمط الشيادات أساس عمى المسابقة تكريس -
 الخارجي. لمتوظيؼ المخصصة و الرتب

 المؤسسات مف آتية كفاءات ظيؼبتو  العمومية االدارات و المؤسسات قياـ إمكانية تكريس -
 االقتصادية . العمومية الييئات و

 جيازي إطار في يشتغموف الذيف أولئؾ أو المتعاقديف األعواف توظيؼ تسييؿ تكريس -
 يعطي مما الشيادات، حاممي لمشباب االجتماعي اإلدماج أو الميني اإلدماج عمى المساعدة

 تجسيدىا. ىإل يفضي و لمتوظيؼ العمومية لمسياسات داللة

 واالمتحانات والفحوص بالمسابقات المتعمقة العمميات لكافة بالنسبة الشفافية واجب تكريس -
 وسيمة بأية االنترنت و طريؽ عف التوظيؼ لعروض الواسع اإلشيار السيما، خبلؿ المينية، مف

 مناسبة،

 العمميات المتعمقة ةلكاف بالنسبة االمتحاف، مركز المؤسسة، لرئيس الكاممة المسؤولية تكريس -
 إلى المادي لممسابقات التحضير مف( المينية الفحوص و االمتحانات و ء المسابقاترابإج

 . )النيائية النتائج عف اإلعبلف
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 كؿ صبلحيات حسب المالية، ووزارة العمومية الوظيفة لمصالح البعدية الرقابة تكريس -

 بااللتحاؽ المتعمقة التنظيمية األساسية نونيةالقا القواعد و المبادئ ـرااحت يخص فيما منيما

 .(1)لمتوظيؼ المفتوحة الشاغرة المالية المناصب توفر مدى و الموظفيف برتب

 مستوى عمى التشغيؿ مجاؿ في المنجزة العمميات لتقييـ كأداة التوظيؼ حصائؿ تكريس -
 العمومية . االدارات و المؤسسات

 عمميات كافة مباشرة في العمومية تدارااإل و المؤسسات مختمؼ لسمطة االعتبار إعادة -
 لمسمطة المطابقةرأي  بعد بنفسيا، تحديد، إمكانية ،السيما خبلؿ مف متابعتيا و التوظيؼ
 منيا لكؿ المخصص المعامؿ ،راتاالختبا مدة و و عدد طبيعة العمومية، بالوظيفة المكمفة

 الخاصة باألسبلؾ لبللتحاؽ ةالميني الفحوص االمتحانات و و المسابقات مجراب كذا و
 ،المعني بالقطاع

 ،فييا الفصؿ و ترشحيـ ممؼ رفض تـ الذيف المترشحيف طعوف راسةد -

 ،(2) التوظيؼ مسابقات نتائج عف اإلعبلف -

 

 

 

 



 194-12ٌذي رقم ،تتعلق بتطبٌق أحكام المرسوم التنف 2013فٌفري  20،/م.ع.و.ع/ مؤرخة فً  01تعلٌمة رقم  (1) 

 ترااإلدا و المؤسسات لدى المهنٌة تراواالختبا ،االمتحانات المسابقات تنظٌم،المحدد لكٌفٌات  2012أفرٌل  25المؤرخ فً 

 .واجرائها العمومٌة

 سالف الذكر . 194-12( من المرسوم التنفٌذي رقم 27( و)24(و)12(و)10راجع المواد ) (2) 
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 الفرع الثاني

 الرقابة البعدية عمى القرارات والمقررات المبمغة

مفتشػيات  مسػتوى عمػى ذلػؾ ويػتـ المقػرر صػحة مػف التثبػت عمػى الرقابػة ىػذه تنطػوي    
 الػػذكر السػػالؼ 194-12التنفيػػذي رقػػـ  فالمرسػػـو ،الغػػرض  العموميػػة ، وليػػذا الوظيفػػة
 مػف بنسػخة الرقابيػة األجيػزة العموميػة ، إبػبلغ ىػذه المؤسسػات واالدارات عمػى يسػتوجب

تيػػػـ عمميػػػات التوظيػػػؼ والترقيػػػة وغيرىػػػا مػػػف المقػػػررات ،  التػػػي المقػػػررات والقػػػررات كػػػؿ
 قبػؿ مػدير مػف المعنيػة توقيػع المقػررات تػاريخ تعقػب أيػاـ التػي (05الخمسػة ) فػي لػؾوذ
  ،المراقبيف  يدي بيف المقررات ىذه ،وبوصوؿ(1)المستخدمة  رئيس المؤسسة أو

 الشػكمي الجانػب يتمثػؿ شػكميا ومضػمونيا، بحيػث فػي وذلػؾ قانونيتيػا مػدى دراسػة تػتـ
 :وجو الخصوص عمى لتاليةا النقاط معاينة في اإلدارية الرقابة مف

 .المقررات ىذه أمضت التي الجية أىمية -

العامػة  المديريػة قبػؿ مػف الغػرض ليػذا المعػدة النمػاذج مػع المقػررات ىػذه شػكؿ تطػابؽ -
 تطػابؽ ومػدى القػرار ىػذا مضػموف فػيخص الموضػوعي الجانػب العموميػة ، أمػا لموظيفػة

 أف إلػى نشػير اإلطػار ىػذا بػو ، وفػي المعمػوؿ والتنظػيـ التشػريع مػع إجػراء التسػيير ىػذا
 :التاليتيف الوضعيتيف إحدى إلى المذكورة تؤدي الرقابة عممية

 مبلحظػة أيػة إلػى يتعػرض ال الحالػة ىػذه وفػي،المبمػغ  المقػرر مضػموف تأكيػد -
 بالقبوؿ(. تكوف التأشيرة البعدية)

 

 


 .،السالف ذكره 194-12م التنفٌذي رقم المرسومن  11انظر المادة  (1)
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 ةالعموميػػ الوظيفػػة مصػػالح تقػػـو الحالػػة ىػػذه فػػي،و واخػػتبلالت  نقػػائص تسػػجيؿ -
 ىػػذا إلغػػاء أو قصػػد مراجعػػة (المسػػتخدمة الييئػػة)والتسػػيير التعيػػيف بإخطػػار سػػمطة

 المقرر المعيب ،
 أو المؤسسػة تصػبح الماليػة بيػػذا االجػراء ، وبػذلؾ مصػػالح واحػػد آف فػي مػع إعػبلـ -

 ممزمػة بمراجعػة ،أو المراجعػة الػرفض قػرار ليػا يبمػغ أف المعنيػة وبعػد العموميػة اإلدارة
 مػف المقػرر نسػخة بإرسػاؿ وجوبػا تقػـو أنيػا كمػا الحالػة ، حسػب إلغائػو أو المقػرر
 جميػع فػي األوؿ المقػرر محػؿ يحػؿ العموميػة ، والػذي الوظيفػة مفتشػية إلػى الجديػد

 فيػو تخطػر الػذي التػاريخ مػف ابتػداء سػاريا المػالي األثػر ويكػوف ، بػو الحقػوؽ المرتبطػة
 .(1)المعنية  ةالعمومي اإلدارة أو المؤسسة الوظيفة العمومية مفتشية

 المراقػػب مػػع عنػػد االقتضػػاء ، االتصػػاؿ العموميػػة الوظيفػػة لمفتشػػيات كمػػا يمكػػف    
 كشػؼ بإعػداد اإلدارة العموميػػة المعنيػة أو المؤسسػة فػي العمػومي المحاسػب المػالي أو

 المعمػػوؿ لمقػػوانيف والتنظيمػػات لكػػؿ المقػػررات المخالفػػة طمبػػات المراجعػػة تنفيػػذ مػػدى عػػف
 ، الرفض أو قرار مقرر مف بنسخة المالي المحاسب يبمغ أف يجب كذلؾ ،بيا

 ترسػؿ كمػا، الػػرفض مقػرر فػػي جػاء لمػػا لػو ، تنفيػذا المػالي األثػر بغيػة إيقػاؼ وذلػؾ 
 .العمومية  لموظيفة العامة المديرية إلى مقرر الرفض مف أخرى نسخة

االختبارات  ،بقات بالمسا المتعمقة العمميات عمى بالرقابة يتعمؽ وفيما الصدد وبيذا     
ليذه  اإلشيار عمميات مراقبة عمى سيرت العمومية الوظيفة مفتشيات المينية فإف واالمتحانات

في  وتعمؿ العامة بالوظائؼ االلتحاؽ في القاضي بالمساواة الدستوري المسابقات ،طبقا لممبدأ
 :عمى الشأف ىذا



مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماستر فً ،''الجزائري  القانون للرقابة فً كجهاز العمومً الوظٌف مفتشٌة'' معٌزة رشٌد ، (1)

 67،ص  2014-2013الحقوق ،تخصص قانون اداري ،جامعة محمد خٌضر ،بسكرة ،السنة الجامعٌة 
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 المبرمج في واالمتحاف المسابقة راءإجب  لمسماح ، المتاحة المالية المنصب توفر مف التأكد -
 .السنوي التسيير المخطط

 .القانونية لمشروط مطابقتيا مدى في وتنظر،  المترشحيف ممفات مراقبة -

 واالمتحانات لفائدة المسابقات ىذه تنظيـ لتولي العمومية المؤسسة أىمية مدى في تنظر -
 .الموظفيف أو الخارجيف كانوا المترشحيف

التي تكوف ، الطعف لجاف تترأس ولذلؾ ، المسابقات ليذه المترشحيف طعوف دراسة عمى تسير -
 . (1)ممزمة  قراراتيا

 المبحث الثاني 
تطوير آليات الرقابة التي تمارسيا مفتشية الوظيفة العمومية  عمى 

 عمميات التوظيف

ي تطبيػػؽ فػػ والكافيػػة البلزمػػة العنايػػة إعطػػاء بضػػرورة المشػػرع الجزائػػري مػػف انػػامإي     
 تػػراـاح تكفػػؿ بػػنظـ قانونيػػةأحػػيط   فقػػد ،االجػػراءات الجديػػدة لمباشػػرة عمميػػات التوظيػػؼ 

 خاصػا مػف تمامػاىا اىػأوال العامػة، كمػا بالوظػائؼحػاؽ االلت فػي والكفػاءةلمسػاواة ا مبػدئي
 المشػػجعة النتػػائج مػػف بػػالرغـ و   ،(    2)عمميػػات التوظيػػؼ  عمػػى الرقابػػة إقػػراربلؿ خػػ

 ىػذا فػي صػعوبات ظػاىرة انػو بقيػت إال ،االجػراءات ىػذه لتطبيػؽ تبعػا عمييػا المتحصػؿ
 جية، التي مف الموارد البشرية لتسيير جديدة آليات إدخاؿ بالتالي المجاؿ، وجب

 

 


 .68وص67،المرجع السابق ،ص الجزائري '' القانون للرقابة فً كجهاز العمومً لوظٌفا ''مفتشٌة معٌزة رشٌد ،( 1)

 . 50مرجع سابؽ ص مفتشية الوظيف العمومي كجياز لمرقابة في القانون الجزائري ''،  معيزة رشيد ،  (2) 
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 سياسػة أخػرى ظيػور جيػة ومػف المطبقػة الحاليػة التقنيػة الوسػائؿ تسػمح بتػدعيـ وتحسػيف 
 .(1) العمومية اإلدارة في البشرية لمموارد التوقعي لمتسيير حقيقية

-95 رقػػـ التنفيػػذي المرسػػـو وبػػ جػػاء الػػذي الجديػػد اإلجػػراءولػػذا ال بػػد مػػف معالجػػة       

القػػػػػػائـ عمػػػػػػى أسػػػػػػاس ( 2)واسػػػػػػتمر العمػػػػػػؿ بػػػػػػو الػػػػػػى يومنػػػػػػا ىػػػػػػذا مقارنػػػػػػة بػػػػػػاإلجراء القػػػػػػديـ  126

 التأشيرة المسبقة ،الذي كاف معموال بو الى غاية صدور المرسـو المذكور أعبله 

جػػػػػاء بالنظػػػػػاـ الرقػػػػػابي الجديػػػػػد كةليػػػػػة مػػػػػف أليػػػػػات الرقابػػػػػة مػػػػػف خػػػػػبلؿ المخطػػػػػط السػػػػػنوي  والػػػػػذي

ـــــب االول(لتسػػػػػيير المػػػػػوارد البشػػػػػرية  آليػػػػػة جديػػػػػدة فػػػػػي التسػػػػػيير شػػػػػرع  نتعػػػػػرؼ عمػػػػػى ثػػػػػـ )المطم

سػػػػالؼ الػػػػذكر والمتمثػػػػؿ فػػػػي  194-12العمػػػػؿ بيػػػػا مػػػػع بدايػػػػة تطبيػػػػؽ المرسػػػػـو التنفيػػػػذي رقػػػػـ 

 )المطمب الثاني(.البشرية المخطط الخماسي لتسيير الموارد 

 

 



        ممتقى رؤساء مفتشيات  ،المخطط الخماسي التوقعي لمموارد البشرية، تصور وآفاق''(عمر بايو ، مداخمة بعنواف'' 1) 
 1، ص  2012أكتوبر  13العمومية، الجزائر العاصمة في  الوظيفة    

 تمارسيا التي الرقابة تمؾ( لقد أشار الدكتور عمار بوضياؼ الى أف االجراء القديـ المتمثؿ في الرقابة السابقة يقصد بيا 2)
اصداره  اة الوظيفية لمموظؼ قبؿ أف يستكمؿ القرار أو المقرر مقومات كؿ مقررات تسيير الحي حياؿ  العمومية الوظيفة مصالح

 إذا األثر عديـ أي غيا ال التحويؿ أو التثبيت أو بفتح مسابقات التوظيؼ ،التعييف القاضي اإلداري القرار ووجوده النيائي فيكوف
 العمومي . الوظيفة لجياز تأشيرة سابقة يتضمف لـ
والقوانيف األساسية الخاصة  03-06الجزائري ،دراسة في ظؿ االمر رقـ  فة العامة في التشريع أنظر: عمار بوضياؼ ،الوظي-

 .60، ص 2015المدعمة باجتيادات مجمس الدولة ،جسور لمنشر والتوزيع ،الطبعة االولى ،الجزائر،
 .12 المنتخبيف المحمييف ،مرجع سابؽ ،ص لفائدة التكوينية الدورة وانظر أيضا: ،درويش رمضاف ،
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 المطمب األول 

 البشرية الموارد لتسيير السنوي المخطط

 في عمييا يعتمد فعّالة ووسيمة ىاـ أسموب البشرية ىو الموارد لتسيير السنوي المخطط إف     
 كرّسو النشأة حديث واإلدارات العمومية وىو في المؤسسات البشرية لمموارد التقديري التسيير

 السنوي بإعداد المخطط المتعمؽ 1995أفريؿ  29المؤرخ في  126-95سـو التنفيذي رقـ المر 
 .(1)البشرية  الموارد لتسيير

)الفرع االول( لذا فبل بد مف تحديد المقصود مف المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية       
)الفرع الموارد البشرية كيفيات الدراسة والمصادقة عمى المخطط السنوي لتسيير  التطرؽ الى و

 الثاني(.

 األول الفرع

 المقصود من المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية

اإلدارات  و المؤسسات عمى''  126-95مف المرسـو التنفيذي رقـ  03المادة  ألحكاـ طبقا   
 لؤلحكاـ رة والمتوف المالية لممناصب تبعاً  البشرية الموارد لتسيير سنوياً  مخططاً  تعد العمومية أف

 .(2)بيا''  المعموؿ القانونية .

 )ثانيا(،ثـ تصميمو  )أوال(ما سنذكره مف خبلؿ التطرؽ الى تعريفو  وىذا

 

 



 ،سالف الذكر . 1995أفرٌل  29المؤرخ فً  126-95مرسوم تنفٌذي رقم  (1) 

 ،السالف ذكره. 126-95من المرسوم التنفٌذي رقم  03المادة  (2)
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 البشرية الموارد لتسيير السنوي المخططأوال: تعريف 

 السػػػنوي التسػػػيير مخطػػػط لػػػدعامات نمػػػوذج بمثابػػػة المخطػػػط ىػػػذا يعػػػد     
لػػػو  العموميػػة المسػػػيرة الييئػػػات واإلدارات طػػػرؼ مػػػف يػػػتـ إنجػػػازه البشػػػرية ، لممػػوارد
 مصػػػالح لمصػػػادقة إخضػػػاعو ويػػػتـ الماليػػػة المناصػػػب وتحديػػػد تقػػػدير بمجػػػرد
 .(1)لمميزانية  العامة المديرية ومصالح العمومية، الوظيفة

 المتعمقػػػة التنبؤيػػػة العمميػػػات كػػػؿ فييػػػا تسػػػجؿ وثيقػػػة بأنػػػو ويعػػػرؼ       
 السػػػنة خػػػبلؿ والتقاعػػػد االسػػػتيداع عمػػػى لػػػةواإلحا بػػػالتوظيؼ ،الترقيػػػة ،التكػػػويف

 .(2)المعينة 

 سػػنويا مخططػػا تعػػد أف العموميػػة واإلدارات المؤسسػػات عمػػى وعميػػو يتعػػيف     
 القانونيػػة لؤلحكػػاـ طبقػػا الماليػػة المتػػوفرة لممناصػػب البشػػرية تبعػػا المػػوارد لتسػػيير

ف مػػػ 06 إليػػػو المػػػادة  مػػػا أشػػػارت ىػػػذا بيػػػا المعمػػػوؿ والتنظيميػػػة األساسػػػية
 .(3) 126-95المرسـو التنفيذي رقـ 

 العموميػػة لموظيفػػة العػػاـ األساسػػي القػػانوف عمػػى المصػػادقة ظػػؿ وفػػي         
  المؤسسات في البشرية الموارد تسيير يعتمد أف مف الضروري بدا الجديد،

 

 


دٌوان  ،'' المهنة وأخالقٌات البشرٌة الموارد التسٌٌر منظور من والتحول التطور بٌن العمومٌة الوظٌفة'' ، مقدم سعٌد (1) 

 . 343، ص 2013الثانٌة ،الجزائر ، ،الطبعة الجامعٌة المطبوعات

 البشرٌة ومخطط للموارد التقدٌري التسٌٌر البشرٌة الموارد تسٌٌر''  حولمداخلة ألقٌت  ، منٌر لواج ، حسٌبة جبلً (2)

 2013ٌفري ف 28-27المنعقد فً  الثانً الوطنً الملتقً ،'' الجزائرٌة العمومٌة بالمؤسسة مناصب   العمل الحفاظ على

 .07،ص 
 .،المذكور سابقا  237-6:من المرسوم التنفٌذي رقم  17المادة  (3) 
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 ضػػػمف المسػػػتخدميف والوظػػػائؼ لتعػػػداد تقديريػػػة عمػػػى مقاربػػػة العموميػػػة واإلدارات
 .(1) نتائجيا لنجاعة مستمر تحسيف إلى يرمي مخطط سنوي

 المتعمػػػؽ 25 رقػػػـ المنشػػػور جػػػاء الوضػػػعية ىػػػذه معالجػػػة بغيػػػة وعميػػػو    
 كمػػػا التوظيػػػؼ أنمػػػاط المناصػػػب الماليػػػة المخصصػػػة لمختمػػػؼ كافػػػة باسػػػتغبلؿ

 شػػغور ،وعنػػد(2)البشػػرية المػػوارد لتسػػيير السػػنوية المخططػػات فػػي عميػػو نػػص
 الوضػػع أو التحويػػؿ بسػػبب المقصػػودة ليػػةالما السػػنة خػػبلؿ الماليػػة المناصػػب
 04 رقػػـ الجػػدوؿ تعػػديؿ المػػدى يػػتـ طويمػػة الوطنيػػة والعطػػؿ الخدمػػة فػػي حالػػة

 الصػػػدد المعينػػػة ، بيػػػذا لػػػئلدارة البشػػػرية المػػػوارد السػػػنوي لتسػػػيير المخطػػػط مػػػف
وتخصػػص  آليػػة بصػػفة تجػػدد اإلطػػار ىػػذا فػػي المحػػددة الماليػػة المناصػػب فػػإف

 االمتحػػػاف أسػػػاس عمػػػى لمترقيػػػة المػػػزـو عنػػػد أو يالخػػػارج إجباريػػػًا لمتوظيػػػؼ
 فػػي المػػؤرخ 1278 رقػػـ الوزاريػػة المشػػتركة ألحكػػاـ التعميمػػة طبقػػاً  المينػػي ، وىػػذا

 .1995 ديسمبر 30

 المػػوارد تسػػيير فػػي أحسػػف مرونػػة ضػػماف وقصػػد جيػػة، مػػف سػػبؽ مػػال اعتبػػارا    
 عنيػػا رينجػػ ال الماليػػة المناصػػب تجديػػد جيػػة أخػػرى، فػػإف عمميػػة مػػف البشػػرية
 ضػػػماف وقصػػػد أنػػػو المػػػوارد البشػػػرية ، غيػػػر لتسػػػيير السػػػنوي المخطػػػط تعػػػديؿ
 ينبغػػي عمػػى ، الماليػػة المناصػػب تجديػػد عػػف الناتجػػة لمعمميػػات صػػارمة متابعػػة
 عمى : السيما السير العمومية الوظيفة مصالح

 



 المؤسسات قطاع فً المالٌة المناصب بعقلنة المتعلقة2006أوت  20المؤرخة فً ،/ ع.و.ع.م/خ.ك 02 رقم التعلٌمة (1) 

 (.08.)الملحق رقم  العمومٌة واالدارات

  . 2004 دٌسمبر 27فً المؤرخ ، المالٌة المناصبغالل باست لمتعلق،ا/ع.و.ع.م/خ.ك 25 رقم المنشور (2)
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 فػػي الوضػػع بػػالتحويبلت ، المتعمقػػة لمتسػػيير اإلداريػػة  القػػرارات مطابقػػة -
 .المدى طويمة الوطنية والعطؿ   ةالخدم حالة

 أنمػػػاط إحػػػدى إلػػػى تجديػػػدىا تػػػـ التػػػي الماليػػػة المناصػػػب تخصػػػيص -
 ديسػػمبر 30 فػػي المؤرخػػة 1278 رقػػـ فػػي التعميمػػة الوزاريػػة المحػػددة التوظيػػؼ
 . (1)ميني ال االمتحافأو  خارجيال لمتوظيؼ 1995

 أو ليالمػػا المراقػػب مػػع بالتنسػػيؽ دوريػػة بحوصػػمة االقتضػػاء، عنػػد القيػػاـ -
 .العمومي المحاسب

 . (2)المالية  المناصب استغبلؿ حوؿ وضعية الحالة حسب -
 

 البشرية الموارد لتسيير السنوي المخطط تصميم: ثانيا

نجػػاز المخطػػط إعػػداد فػػي المسػػير يشػػرع    حسػػب البشػػرية لتسػػيير المػػوارد السػػنوي وا 
 15 تػػاريخ بػػؿق العموميػػة مصػػالح الوظيفػػة إلػػى يقدمػػو أف عمػػى الجػػداوؿ المشػػكمة لػػو

المشػػتركة  فػػي التعميمػػة الوزاريػػة عميػػو منصػػوص ىػػو عميػػو، كمػػا المصػػادقة مػػارس قصػػد
 لتسػيير المخطػط السػنوي بإنجػاز المتعمقػة 1995 ديسػمبر  30فػي المؤرخػة 1278 رقػـ 

 .(3)البشرية  الموارد

    

 

 


 .2005 جوان 05فً المؤرخ ، المالٌة المناصب بتجدٌد المتعلق ،27رقم المنشور  (1) 

 .المنشور نفسه 2005 جوان 05فً المؤرخ ،27رقم المنشور (2) 

           سسات واالدارات العمومية ،سند خاص بالتكويف أنظمة وآلية تسيير الموارد البشرية في المؤ  شنوفي نور الديف ،(3)
 .31،ص  2011المتخصص ،المعيد الوطني  لتكويف مستخدمي التربية وتحسيف مستواىـ ،الجزائر ،سنة   
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فػي جػدوال  (14) أربعػة عشػرعمػى   البشػرية المػوارد لتسػيير السػنوي المخطػط ويشػمؿ    
،أىػػػػػػػـ مػػػػػػػا فيػػػػػػػو وأبػػػػػػػرزه العمميػػػػػػػات المتعمقػػػػػػػة بموضػػػػػػػوع بحثنػػػػػػػا ،حيػػػػػػػث (1)( أجػػػػػػػزاء 03ثبلثػػػػػػػة )

البلحقػػػػة أي مراقبػػػػة  بالرقابػػػػة سػػػػنتناوؿ فقػػػػط الجػػػػداوؿ التػػػػي تخػػػػدـ الموضػػػػوع والتػػػػي تتعمػػػػؽ
انجػػػاز  مػػػدى تقيػػػيـ عمميػػػات التوظيػػػؼ التػػػي تػػػـ توزيعيػػػا عمػػػى مختمػػػؼ أنمػػػاط التوظيػػػؼ و

 .العمومية الوظيفة مصالح لمصادقة البشرية، الخاضع لمموارد التوقعي التسيير مخطط

ومػػػػػا ييمنػػػػػػا ىػػػػػػو مضػػػػػػموف الجػػػػػػزء الثػػػػػػاني والجػػػػػزء الثالػػػػػػث مػػػػػػف المخطػػػػػػط السػػػػػػنوي المػػػػػػذاف      
 لموظيفػػة العامػػة لممديريػػة لرقابػػةيئػػات اى ودورالتوظيػػؼ  عمميػػات انجػػاز درجػػةيجسػػداف 
 :التالي النحو ذلؾ عمى و العمومية

 الثاني الجزء مضمون -1

 لمموارد التوقعي التسيير مخطط تشكؿ جداوؿ وىي ،7 إلى  4 مف الجدوؿ عمى يحتوى  
 .(2) العمومية الوظيفة مصالح لمصادقة مسبقا البشرية الخاضع

لمسنة المالية،  وفقا المخططة إنجازىا آجاؿ وكذا البشرية الموارد تسيير عمميات مختمؼ ويضـ
 التقديري التسيير مخطط يشكؿ الجزء وىذا ، 07 ىإل 04 مف لؤلرقاـ الجداوؿ الحاممة ويشمؿ
والجدوؿ رقـ  04البشرية ، غير أننا في ىذا العنصر سنشير الى مضموف الجدوؿ رقـ  لمموارد
 الرتباطيما بالموضوع. 05

 الركيزة الجدوؿ ىذا يعتبر :الحالية لمسنة لمتوظيؼ التوقعي المخطط :04 رقم الجدول-أ
  فيو المستيدفة ، وبالتالي المالية السنة انجازىا بعنواف المتوقع تسييريةال العمميات لكؿ األساسية

 



    الوظٌف لمصالح الرقابة بإجراء الوثائق و النصوص مجموعة ''مرشد مخطط التسٌٌر التقدٌري للموارد البشرٌة ، (1) 
 .79و74 ،ص  1995الجزائر ،للوظٌفة العمومٌة ، العامة المدٌرٌة ،''العمومً          

  التنمٌة  و إلنتاجٌة الوطنً المعهد ، العمومٌة االدارات فً البشرٌة الموارد لتسٌٌر السنوي المخطط ، بوعالم شاٌب بن(2)
 .9،ص  2006-2005دفعة:، لجزائر،ارئٌسً مفتش برتبة لإللتحاق المتخصص بالتكوٌن خاصة ، مذكرة الصناعٌة



291-21أحكام الرقابة على عملٌات التوظٌف فً ضوء المرسوم التنفٌذي رقم   الفصل االول 

 





في  المتضمنة التوظيؼ أنماط بتحديد مختمؼ المتعمقة القانونية الترتيبات لكؿ الحقيقية الترجمة
 :االسبلؾ و الرتب حسب ف يظيرأ يجب األساسي لموظيفة العمومية، ىذا الجدوؿ القانوف

 .النظرية المالية المناصب -

 .المشغولة المالية المناصب -

 .الشاغرة المالية المناصب -

 (. 1)المحددة  لمقوانيف طبقا توظيؼ نمط لكؿ الممنوحة المناصب -

 في العمميات المبرمجة لكؿ السنوية الرزنامة الجدوؿ ىذا في يحدد:  الخامس  الجدول-ب
 بتحديد وذلؾ (2)المالية  السنة ؿخبل أعمالو تنظيـ مف لممسير السماح التسيير بيدؼ مجاؿ

  .العممية ىذه إلنجاز التوقعية التواريخ

يتضمف الوضعية المتعمقة برزنامة عمميات تسيير الموارد البشرية  05وعميو فاف الجدوؿ رقـ    
 .)ةمشاغلا مناصبي لمالداخم توظيؼل،ا يةلالما مناصبلم الخارجي توظيؼلا ( لمسنة المحددة 

ىي نفسيا المذكورة في  04متأكد مف أف أنماط التوظيؼ الموزعة في الجدوؿ رقـ تتـ مراقبتو ل
 ،كما تحدد فيو التواريخ التوقعية لمختمؼ العمميات المبرمجة في الجدوؿ رقـ 05الجدوؿ رقـ 

04 . 

 

 

 

 



الدورة التكوٌنٌة المنظمة لفائدة اطارات وزارة التكوٌن المهنً والتمهٌن فشٌت أبوبكر ، مخطط تسٌٌر الموارد البشرٌة ، (1) 

 26،ص  36/17/3119الى  16/15/3119فً    مجال تسٌٌر الموارد البشرٌة ،من 

 .43وارد البشرٌة فً المؤسسات واالدارات العمومٌة ، مرجع سابق  ،ص نور الدٌن شنوفً ،أنظمة وآلٌة تسٌٌر الم(2) 
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 يتكوف مف الجداوؿ مضمون الجزء الثالث من المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية :-2

( ،وىو الجزء الذي يتعمؽ بممارسة الرقابة البلحقة مف طرؼ مصالح الوظيفة 13الى  08) 
العمومية لتقييـ فعالية المسيريف ، ومدى حرصيـ عمى تنفيذ مخططاتيـ السنوية لتسيير الموارد 

 ( .1)البشرية 

 13-12-11-10وفي ىذا الجزء مف المخطط السنوي سنقتصر عمى مضموف الجداوؿ رقـ   
ممارسة الرقابة مف طرؼ مصالح الوظيفة العمومية تكوف عمى عمميات التوظيؼ باعتبار أف 

 .04وفؽ األنماط الواردة في الجدوؿ رقـ 

: المعنوف  بػ  ''بطاقة مراقبة عمميات التوظيؼ عمى أساس 10الجدول رقم  - أ

العمميات بعنواف السنة المالية الجارية تتـ مراقبتو لمتأكد مف احتوائو عمى نفس  (2)المسابقات''

 ،والتي تابعت وراقبت سيرىا مف قبؿ . 04الواردة في الجدوؿ رقـ 

: المعنوف بػ ''بطاقة مراقبة عمميات التوظيؼ عمى أساس التأىيؿ 11الجدول رقم  - ب

 الميني وعف طريؽ  الترقية االختيارية وعمى أساس قائمة التأىيؿ '' ،

 '' ،تتـ(3)التكويف  طريؽ التوظيؼ عف المعنوف بػ ''بطاقة مراقبة عمميات:12 رقم الجدول -ج

 .07 رقـ الجدوؿ في الواردة العمميات انجاز مدى عمى لمتعرؼ مراقبتو



 2014الجزائر ، كمال زمور ،مرشد تطبٌقً لتسٌٌر المستخدمٌن فً المؤسسات واالدارات العمومٌة ،دار بلقٌس للنشر، (1)
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 الشيادة أساس عمى التوظيؼ عمميات لمراقبة استمارةالمعنون بــ '': 13  رقم الجدول -د

 العمميات مع 04 رقـ الجدوؿ في الواردة المناصب عدد مطابقة مف لمتأكد مراقبتو  ،تتـ(1)''

 . المرسمة التعييف قرارات مع أيضا ،ومقارنتيا الجدوؿ بيذا المسجمة

 جيدة أداة تعد ، أنيا المخطط مف الثالث لمجزء ،المكونة الجداوؿ ىذه مضموف مف نستخمص  

 13 رقـ الجدوؿ ،ىو أىميا مف ،ولعؿ والمتابعة لمرقابة العمومية الوظيفة مصالح أيدي بيف

 .194-12 رقـ التنفيذي المرسـو أحكاـ بموجب فيو جاء ما تكريس تـ الذي

 الفرع الثاني

 البشرية الموارد لتسيير السنوي المخطط عمى والمصادقة الدراسة كيفيات

 رقـ التنفيذي المرسـو بموجب البشرية الموارد لتسيير السنوي بالمخطط العمؿ تكريس تـ  
 المتممة (3 ( الثالثة ومادت في نص الذي ،29/04/1995في  المؤرخ 95/126:

 ،2 مكرر ،1مكرر 6  المواد، ب 02/06/1966المؤرخ في  66/145:رقـ المرسـو ألحكاـ
 مصالح قبؿ مف الممارس الجديد الرقابة بنظاـ العمؿ أف عمى ،5 مكرر ،4 مكرر ،3 مكرر

 بالتنسيؽ ، البشرية الموارد لتسيير السنوي المخطط إعداد (2)ؿحامر  عمى يتـ العمومية الوظيفة
 )ثانيا( .البشرية  الموارد لتسيير السنوي المخطط عمى المصادقة ، )أوال(المعنية المصالح مع

 المعنية المصالح مع بالتنسيق ، البشرية الموارد لتسيير السنوي المخطط إعداد أوال:

 29/04/1995المؤرخ في  126-95مف المرسـو التنفيذي  1مكرر  6تنص المادة      
كؿ مؤسسة أو إدارة عمومية ،وبمجرد تبميغيا بدفتر الميزانية ، تكوف ممزمة بإعداد ،عمى أف 

مخطط سنوي لتسيير مواردىا البشرية ،باالشتراؾ مع مصالح الوظيفة العمومية ،تضبط مف 


 .55منٌر نوري ، مرجع سابق ، ص  (1) 

 ،السالف الذكر 126-95من المرسوم التنفٌذي رقم   03المادة  (2)



291-21أحكام الرقابة على عملٌات التوظٌف فً ضوء المرسوم التنفٌذي رقم   الفصل االول 

 





مع  ،(1)خبللو العمميات التي يجب أف تقـو بيا خبلؿ السنة المالية السيما مجاؿ التوظيؼ 
ار المناصب المالية المتوفرة ،ومراعاة األحكاـ القانونية والتنظيمية المعموؿ األخذ بعيف االعتب

بيا إلعداد ىذا المخطط والمصادقة عميو ، وكذا إعداده وفقا لنماذج الجداوؿ المعدة سمفا مف 
 طرؼ المديرية العامة لموظيفة العمومية .

 البشرية الموارد ييرتس في ساسيةاأل الركيزة البشرية لمموارد السنوي المخطط يعتبر لذا،      
 بيا ـتقو  والتدقيؽ التي الرقابة عمميات فأ إال ،لمؤسسات واالدارات العمومية الجزائريةبا

 السنوية لعمميات ةحوؿ الحصيم اإلداري واإلصبلح لموظيفة العمومية المصالح المركزية 

 لمختمؼ المؤسسات  يةالبشر  لتسيير الموارد السنوية المخططات عمى المصادقةو  الدراسة
 ـكعد المخطط ، إعداد ذات سنة في كؿ تتكررمخالفات  ىناؾ  العمومية، أبانت أف واإلدارات

 عمى (01) واحد بشيروالمقدرة  السنوية المخططات مشاريع إليداع القانونية باآلجاؿ التقيد
 أو التأخر في رفع عتبرة،المالية الم لمسنة الميزانية مدونة ـاستبل تاريخ مف إبتداءا أقصى تقدير،

يير المنجزة التس عمميات حوؿ العمومية لموظيفة المحمية المصالح قبؿ مف المبداة التحفظات
 .(2) المخطط إعداد لسنة السابقة خبلؿ السنة المالية

 :يى متعددة راحؿمب رمي ي لتسيير الموارد البشريةالسنو  لمخططا بناءاف     

عداد مراحؿ ـىأ مف تعتبر :شريةالب الموارد من المتاح جرد-1 تسيير السنوي ل المخطط بناء وا 
 :(3) ىما يفأساسيت يفعمميتبلؿ خ مف لمرحمةا ذهى تتـ البشرية، و الموارد

 موظفييا قائمة ليا المؤسسةخبل مف تضبط سنوية إدارية ثيقةىي و   :االسمية  القائمة مسك-
كف القائـ مي امم إلييا، فالتي ينتمو  شغؿ والرتب ومناصببلؾ واألس الوظائؼ بحسباسميا 



 ،السالف ذكره. 126-95تنفٌذي رقم من المرسوم ال 1مكرر  06المادة  (1) 

لتسٌٌر  السنوٌة ططاتلمخا على ةالمصادقو بالدراسة المتعلق ، 2018 فٌفري 27 فً لمؤرخا 03 رقم نشورالم (2) 

 .2018  ةلمالٌا السنة .نبعنوا البشرٌة  الموارد

 الموارد بتسٌٌر المكلفة اإلطارات لفائدة ةالمنظمالبشرٌة، تسٌٌر المواردمجال  فً ىاألول التكوٌنٌة ماألٌا مصطفى، داسة (3) 
 .22و 21ص  3129أفرٌل غاٌة ىإل مارس من والبلدٌات العمومٌة واإلدارات للمؤسسات البشرٌة
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القائمة  ذهى فأ يشغميا، كما التي المياـ حيث موظؼ مف كؿ وضعية معرفة مف بالتخطيط
 لمموظؼ وظيفة تظير أخر اىباعتبار  لمؤسسةموظؼ داخؿ ا لكؿ قيةر التً  إمكانية عرفةمب تسمح

 .تقاعدال عمى إحالتيـ المحتمؿ الموظفيف   بيا، ومعرفة تحاؽاالل وتاريخ

 السنة، كؿ نياية بصفة قانونية اىإعداد يتـ نموذجية إدارية وثيقة ىي :الشغل حصيمة إعداد -

 يتسيير الجماعبال ذه الوثيقةى وتسمح المحمية، العمومية الوظيفة مصالح ىإل منيا نسخة ترسؿ

 رؽوكيفية شغميا طلمالية ا لمتعمقة بالمناصبا الوضعيات ػتمؼمخ ومعرفة يفلمموظف
 لمينيةا تصنيؼ الفئات وكذلؾ  )متعاقد بص،ر متً  ، مرسـ (العمؿ عبلقات وطبيعة)لتوظيؼا)

 الخ ... لجنسا و لمسف ووفقا

لمسيريف لتسيير الحياة المينية ا قبؿ مف خطة وضع وى  :وضع الخطة االحتياجية-2
 مف إلدارةا فيلموجودة ا الكفاءات تعداد دتحدي في تتمثؿ رئيسية، خطوات مفف تتكو يف و لمموظف
 حيث مفلمقبمة ا السنةالموظفيف خبلؿ  لنوعيات اإلدارة احتياجات ديدتحو  ، والكيؼ الكـ حيث
 التي اآللية تيراوالتغالمالية والمادية ، إمكانياتيا وكذا دافياىوأ توجيياتيا عمى بناء،  العدد

 .الخ ... قيةر ،التً  دالتقاع عمى كاإلحالة.المستخدميف خبلؿ السنة المقبمة  تعداد عمىسوؼ تطرأ 

 العوائق التي تقف أمام إعداد المخطط السنوي لتسيير وكيفية التعامل معيا-3

في إطار الدراسة والمصادقة عمى المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية لمختمؼ    
المؤسسات واإلدارات العمومية تـ الوقوؼ ورصد مجموعة متعددة مف العراقيؿ والعوائؽ التي 

عيؽ المسيريف في إعداد والمصادقة عمى المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ،األمر الذي ت
 تطمب تدخؿ المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري بوضع مجموعة مف التدابير

 :(1)تحدد كيفية التعامؿ مع ىذه العراقيؿ والعوائؽ وىي تتمثؿ في مايمي 



المتعلق بكٌفٌات الدراسة والمصادقة على المخططات السنوٌة  2010ماي  05/م.ع.و.ع/  المؤرخ فً 06المنشور رقم  (1) 

 مؤسسات واإلدارات العمومٌة .لتسٌٌر الموارد البشرٌة لل
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في إعداد المخطط  مف العوائؽ التي تعيؽ المسيريفم االسمية : التأشيرة عمى القوائ -
ديسمبر مف السنة التي تسبؽ  31السنوي ىو توقؼ التأشيرة عمى القوائـ االسمية إلى تاريخ 

السنة المالية مما ينجر عنيا عدـ إمكانية إضافة المترشحيف المعمف نجاحيـ بعد انتياء السنة 
 رية العامة لموظيفة العمومية واإلصبلح اإلداري ،تدخمت لحؿ ىذا المالية ، اال أف مصالح المدي

 

والمتعمقة بتنظيـ  25/03/2010المؤرخة في  258المشكؿ في إطار تعميمة الوزير األوؿ رقـ 
المسابقات واالمتحانات واالختبارات المينية لمتوظيؼ لدى المؤسسات واإلدارات العمومية ،وذلؾ 

بإعداد قوائـ اسمية إضافية تشمؿ المترشحيف المقبوليف في  مف خبلؿ منح حقا لممسيريف
المسابقات ، االمتحانات والفحوص المينية بعنواف السنة المنصرمة والذيف تـ توظيفيـ بعد 

 انتياء السنة المالية .

وجود خطأ في مدونة  مف العوائؽ التي تعيؽ المسيريف مدونة المناصب المالية : -
تسمية الرتبة أو منصب الشغؿ الخاص باألعواف المتعاقديف ، أو في  المناصب المالية ، أو في

عدد المناصب المالية  ، في ىذه الحالة نجد أف المديرية العامة لموظيفة العمومية واإلصبلح 
 اإلداري تدخمت في طرح حموؿ ليذا المشكؿ وذلؾ بإلزاـ المسيريف بالتقيد باإلجراءات التالية :

وجود خطأ في تسمية الرتبة أو منصب الشغؿ ، يمكف المصادقة عند  الحالة األولى : -
عمى المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية في حالة ما إذا كانت المناصب المالية المعنية 
مشغولة فعميا مع االلتزاـ باستدراؾ الخطأ خبلؿ السنة المالية المعتبرة ، أما في حالة وجود خطأ 

،  (1)الذي يخصص المنصب المالي مقابؿ لو التوظيؼ والترقية في تسمية الرتبة أو المنصب
في ىذه الحالة ال يمكف استعماؿ المنصب المالي اال بعد استدراؾ الخطأ عمى مستوى مدونة 

 المناصب المالية .



 ، السالف الذكر . 2010ماي  05المؤرخ فً  06المنشور رقم (1)
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عند وجود خطأ في عدد المناصب المالية ، فبل يمكف المصادقة عمى  الحالة الثانية : -
 رية إذا كاف عدد المناصب المالية أقؿ مف عدد المناصب الحقيقية مخطط تسيير الموارد البش

) المشغولة( ،في ىذه الحالة ينبغي عمى اإلدارة المعنية الشروع في تصحيح  مدونة المناصب 
 .(1) المالية 

 توزيع المناصب المالية حسب األنماط القانونية : -

 لجتومعا األمر تـ ذاى فإال أ المناصب، لتوزيع القانونية النسب اعتماد مشكؿايضا  العوائؽ مف

 األمثؿتعماؿ لبلس ضمانا ذاىاإلداري، و  واإلصبلح العمومية لموظيفة العامة طرؼ المديرية مف
  :اآلتية يربالتداب التقيد بوجوبالمسيريف  ـألز  إذ المالية، السنة فبعنوا المالية المفتوحة لممناصب

 فاالمتحا طريؽ عف قيةر لمتً  القانونية الشروط فوفو يست يفموظف وجود ـعد مف التأكد حالة في

 (2)األنماط حسبالمناصب المالية  توزيع يتـ ال وفإن يؿ،ىالتأ قوائـ عمى التسجيؿ أو لمينيا

 لمسابقات لمعنية تخصيص ىذه المناصبا اإلدارة فبإمكا قية، حيثر والتً  القانونية لمتوظيؼ
 المراقبة عمميات إجراء بعد العمومية الوظيفة حمصال عمى ينبغي ،الحالة ذهى ففي ،التوظيؼ

 السنوي المخطط عمى المصادقة  قية،ر التً  في حقوؽ الموظؼ عمى الحفاظ أجؿ الضرورية مف
 المناصب المالية المقترحة مف قبؿ االدارة المعنية. توزيع حسب البشرية لتسيير الموارد

 اتماميا  التوظيؼ أو مسابقات تنظيـ ـدع ،العوائؽ يفب مف : المينية واالمتحانات المسابقات
 العمومية لموظيفة العامة المديرية مصالح تدخؿ تطمب الذي القانونية، األمر لياأجا في

 لممؤسساتيف التعي صبلحية ليا التي السمطة  بإلزاـ الوضعية، ذهلمعالجة ى اإلداري واإلصبلح
 وتنظيـ مسابقات تجسيد فدو  حالت تيال األسباب يبيف مبرر تقرير يـالعمومية بتقد واإلدارات

 في المقبوليف لمترشحيفا تنصيب بوجوب ألزميا لماضية ،كماا السنة فالتوظيؼ بعنوا


 ،السالف الذكر. 2010ماي  05المؤرخ فً  06المنشور رقم   (1)

زواوي برحمون ،النظام القانونً لمفتشٌة الوظٌفة العمومٌة فً الجزائر ،مذكرة لنٌل شهادة الماستر فً الحقوق تخصص  (2)

 .66،ص 2017/2018نون الوظٌفة العامة ،جامعة الطاهر موالي ،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،سعٌدة ،السنة الجامعٌة ،قا
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 لتسيير الموارد السنوي المخطط عمى لمصادقةا قبؿالمينية  االمتحانات والفحوص المسابقات،
   .(1) البشرية

 البشرية الموارد لتسيير السنوي المخطط عمى المصادقة ثانيا:

 السنوي لمخططا مشروع ومناقشة لدراسة العمومية الوظيفة قرمب المنعقد االجتماع ويسفر    
 :األمريف أحد عف البشرية، لمواردا يرلتسي

 تاريخ مف التنفيذ حيز وودخول البشرية، لتسيير الموارد السنوي المصادقة عمى المخطط ماا
تحرر محضرا بذلؾ ،وبالتالي مباشرة  التي يةالعموم الوظيفة مصالح طرؼ مف والتوقيع عمي

 .والواردة في التوقعية العمميات بتجسيد المؤسسة أو االدارة العمومية المعنية

ما بداء التحفظ وا   االعتبار، يفبع اىتأخذ فأ اإلدارة عمى تستوجب التي المبلحظات بعض وا 

عادة المخطط تعديؿ وبالتالي تصفيتيا، عمى وتعمؿ  مصالح طرؼ مف دجدي مف وفحص وا 
  العمومية قصد المصادقة عميو ،وفقا لنفس األشكاؿ والشروط المنصوص عمييا الوظيفة

 لتسيير الموارد السنوي المخطط دراسة أثناء تسجيميا كفمالتحفظات التي ي يفب سابقا ومف
 :(2) منيا نذكر البشرية

 اإلدارة ـاستبل جردمب لمينيةا والفحوص واالمتحانات لمسابقاتا تنظيـ في الشروع ـعد-

 ة،الجاري لماليةا السنة يرتسي ميزانية مدونة العمومية لمؤسسةا أو
 

 (3) 2012أفريؿ  25المؤرخ في  194-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  05المادة  ـألحكا خبلفا 

 الموالية . لمالية ا السنة فبعنوا الشاغرة لمناصب الماليةا توزيع مقرر يـتقد ـعد -


 .81و77نفسه ،ص  المرجع،زواوي برحمون ،النظام القانونً لمفتشٌة الوظٌفة العمومٌة فً الجزائر (1)

 .8دروٌش رمضان ،مرجع سابق ،ص  (2) 
 ٌمكن فً فقرتها االولى '' سالف الذكر، 2012  أفرٌل 25 فً المؤرخ 12-194  رقم لمرسوما من 5 المادةتنص  (3) 

 المعنٌة السنة نٌةزامدونة مٌ بمجرد تبلٌغها و المعنً، الوزٌر سلطة تحت المعنٌة، العمومٌة ترااإلدا للمؤسسات و
  .''الفحوص المهنٌة و االمتحانات و المسابقات فتح فً الشروع
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 وعمي المصادؽ البشرية لتسيير الموارد السنوي لمخططا مف نسخة ترسؿف التحفظات ،وغيرىا م
 ،العمومية الوظيفة مصالحطرؼ  مف وعمي التوقيع تاريخ مفـ أيا 08ظرؼ  في المالي، لممراقب

 المخطط تعديؿ يتـ جديدة، مالية مناصب إنشاء أو كإلغاء جديدة، معطيات بروز حالة وفي

 .(1)المرة االولى  في عميياودؽ وص أِعد التي الشروطو  شكاؿاأل نفس وفؽ

 كانا والمصادقة عمى المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية  اإلعداد فأ ىإل اإلشارة، درتج   

 التعميمة فأ يرغ البشرية، تسيير المواردب تتعمؽ عممية أي نجازإل ومسبقا أساسيا شرطا فيشكبل
 :رقـ المشتركة الوزارية لمتعميمة لمعدلةا 2005 مارس 16 في خةالمؤر 14 رقـ المشتركة الوزارية
 العامة لمديريةا مصالح يفالوظيفية ب لمعبلقات المحددة1995 ماي 28 في المؤرخة 305

 ،(2)الخاصة بالمراقبة  مياميـ إطار العمومية، في لموظيفة العامة المديرية لمميزانية ومصالح

 التقاعد، عمى اإلحالة بػػ: المتعمقة اإلدارية بعض القرارات تخاذا إمكانية ذلؾ مف استثنت قد
 إعادة االستيداع، عمى اإلحالة الوفاة، عف المنصب، التخمي بسببالعزؿ  ، التسريح االستقالة،
 الخدمة االنتداب أو عمى االستيداع، اإلحالة وضعية في لموظفيف  الموضوعيفإدماج ا
 .(3)الوطنية

 

 

 

 



 .9رمضان ،مرجع سابق ،ص  دروٌش   (1)
المؤرخة فً  305،المعدلة للتعلٌمة رقم  16/03/2005المؤرخة فً  14انظر التعلٌمة الوزارٌة المشتركة رقم  (2)

المحددة للعالقات الوظٌفٌة بٌن مصالح المدٌرٌة العامة للوظٌفة العمومٌة ومصالح المدٌرٌة العامة للمٌزانٌة  28/05/1995

 (.09خاصة بالرقابة  أنظر )الملحق رقم فً اطار مهامهم ال

 ،سالف الذكر. 16/03/2005 فً المؤرخة14 رقم المشتركة الوزارٌة التعلٌمةانظر  (3)
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 الثاني المطمب

 .البشرية الموارد لتسيير الخماسي طالمخط

 لكيفيات المحّدد 2012أفريؿ  25 في المؤرخ 194-12رقـ  التنفيذي المرسـو كّرس لقد   
 ئيا،اواجر  العمومية واالدارات بالمؤسسات المينية والفحوص االمتحانات المسابقات ءاتنظيـ واجر 

 المؤسسات في البشرية الموارد ييرلتس جديدة كةلية البشرية الموارد لتسيير المخطط الخماسي
مف ىذا المرسـو عمى ضرورة ادراج كؿ  02وىو ما نصت عميو المادة  العمومية واالدارات

  .(1)المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في اطار مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية

المخطط الخماسي لتسيير  ومف ىذا المنطمؽ مف الضروري تبياف األىداؼ المنتظرة مف اعداد  
تبياف كيفيات واجراءات اعداد المخطط الخماسي  ثـ)الفرع االول( الموارد البشرية كةلية جديدة 

 )الفرع الثاني(.لتسيير الموارد البشرية 

 األول الفرع

 البشرية الموارد لتسيير الخماسي المخطط أىداف

 ا الى تحديد االستراتيجية المتبعة خبلؿأساس البشرية الموارد لتسيير الخماسي المخطط ييدؼ   

لقطاع معيف ،قصد التحكـ  العمومية الوظيفة فيسنوات( في مجاؿ تسيير الموارد البشرية  5) 
 الكمي فييا وتحسينيا الدائـ وذلؾ مف خبلؿ تنفيذ العمميات اآلتية :

د السنوات مثؿ متعد القطاع نشاط برنامج إلى بالنظر البشرية الموارد في التخطيط ترقية  -
 البّلزمة الضرورية و الموارد البشرية في واالحتياجات قطاع : )صحة ،تعميـ ،أمف ......(

 .ذلؾ لتحقيؽ

 


       تحدد أهداف ومحتوى وكٌفٌات  2018فٌفري  08/م.ع.و.ع/ و.م/ المؤرخة فً 003تعلٌمة وزارٌة مشتركة رقم   (1)
 .(10أنظر )الملحق رقم  ً لتسٌٌر الموارد البشرٌة تنفٌذ المخطط الخماس واجراءات        
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 والترقية، التوظيؼ في السنوات متعددة مجابر  إعداد -

 لممستخدميف، العقبلني التوزيع ضماف -

 ،(1) لممستخدميف التنقؿ حركات وبرمجة التحضير المسبؽ -

يجب أف يؤدي المخطط الخماسي لتسيير الموارد البشرية الى تحديد وتبياف  الصدد، يذابو      
العمميات التي ينبغي تنفيذىا عمى سبيؿ األولوية في مجاؿ تسيير الموارد البشرية ،خبلؿ 

 2014-2010السنوات الخمس المقبمة ولنأخذ مثبل : المخطط الخماسي لمتنمية الذي امتد مف 
 البرنامج مف دج مميار 350 مف الشغؿ حيث استفاد ىذا المخطط مناصب ايف تـ  إنشاء

 إنشاء الميني ودعـ التكويف ومراكز الميني لخريجي الجامعات االدماج لمرافقة الخماسي
  .إنشاء مناصب انتظار التشغيؿ آليات وتمويؿ المصغرة المؤسسات

 مف فرص اليائؿ الكـ إلى الشغؿ مناصب إلنشاء العمومية التسييبلت نتائج وستضاؼ     
 سيسمح ذلؾ كؿ .االقتصادي النمو ويولدىا الخماسي البرنامج تنفيذ سيدرىا التوظيؼ التي
  (2)المقبمة  الخمس السنوات خبلؿ شغؿ منصب مبلييف ثبلث إنشاء المتمثؿ في بتحقيؽ اليدؼ

بيذا  المتعمقة فالميادي مجموع البشرية الموارد لتسيير الخماسي المخطط تدخؿمجاؿ  يشمؿو 
 :يمي بما المتعمقة السيما تمؾ التسيير

 ،البشرية لمموارد التخطيط -

 ،البشرية الموارد تسيير -

 .البشرية الموارد وتطوير ترقية -

 



  كمال بن لحرش ،عصرنة الوظٌفة العمومٌة ،مذكرة لنٌل شهادة الماستر فً الحقوق ،تخصص قانون اداري ،جامعة   (1) 
 .71،ص 2016/2017محمد خٌضر بسكرة ،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،السنة الجامعٌة 

 .3،ص 3121ماي  35، بٌان اجتماع مجلس الوزراء ،المؤرخ فً  3125-3121اسً برنامج التنمٌة الخم (2) 
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تيجية ااإلستر  المحاور بدقة ومعرفة تحديد وجب المذكورة المياديف ىذه مف ميداف ولكؿ
 .بيا القياـ يمكف الرئيسية التي والعمميات

 :بػػػ البشرية الموارد لتسيير الخماسي المخطط يسمح الصدد، ىذا في

 ؛ (الترقية و التوظيؼ ميداف في السيما البشرية الموارد وتطوير تثميف محاور معرفة) -

خبلؿ  البشرية الموارد تسيير ميداف في تطبيقيا داالمر  األولوية ذات األعماؿ وتحديد معرفة -
 . الخمسة القادمة السنوات

 .(1) البشرية لمموارد والتثميف التسيير عمميات لتطبيؽ التخطيط -

 الثاني الفرع

 البشرية الموارد لتسيير الخماسي المخطط إعداد واجراءات كيفيات

 وال نيةاالميز  مدونة بتبميغ ال غير مرتبط الموارد البشرية لتسيير الخماسي المخطط إعداد إفّ    
 إعداده ضماف وقصد أّنو، غير ،الموارد البشرية لتسيير السنوي المخطط عمى بالمصادقة

 داخمي تشاور البشرية موضوع لتسيير الموارد الخماسي المخطط يكوف أف يجب رشيدة، بطريقة
 )المحمييف أو المركزييف(واسياـ المسؤوليف بمشاركة السيما قطاع كؿ مستوى عمى واسع

 .عقطاكؿ ل البشرية الموارد تسيير بمسائؿ المعنييف

 

 

 

 

 



 .82، مرجع سابق ،صكمال بن لحرش ،عصرنة الوظٌفة العمومٌة (1) 
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 :البشرية الموارد لتسيير الخماسي المخطط عمى المصادقة اجراءات -أوال

 مصالح مف كؿ بمشاركة البشرية، الموارد لتسيير السنوي المخطط عمى المصادقة تتـ   
المعني لقطاع ا إلى نية باإلضافةاميز لم المديرية العامة  وظيفة العمومية، وكذالم المديرية العامة 

 المبادرة تـ التي والنشاطات األىداؼ المرجوة، الخماسية ومبلءمة العروض ودراسة تحميؿ بعد
 . (1) البلزمة لتنفيذىا المالية الوسائؿ إلى السيما بالنظر بيا

 البشرية الموارد لتسيير الخماسي المخطط وتنسيق تنفيذ -ثانيا

ري از و  قطاع كؿ عمى وجبيت مركزيا، عميو، والمصادقة واعداده القطاعي طابعو إلى بالنظر   
ف م والمحمي، المركزي المستوييف عمى البشرية الموارد لتسيير الخماسي تنفيذ المخطط ضماف
 .المجاؿ ىذا في الجميع بيف ضماف التنسيؽ خبلؿ

بمتابعة  فؿكتت المركزي المستوى عمى اشراؼ لجنة إنشاء رةوزا كؿ عمى يجب الصدد، بيذاو    
 .(2) لقطاعيا البشرية الموارد لتسيير الخماسي لممخطط والموحد التنفيذ المتجانس وتقييـ

 البشرية الموارد لتسيير الخماسي المخطط سريان تاريخ -ثالثا
 

 جانفي 01 مف ابتداء التطبيؽ حيز دخؿ البشرية الموارد لتسيير الخماسي المخطط إفّ     
 بالطابع المتعمقة تمؾ سيماأعبله، ال إلييا المشار لبلعتبارات وبالنظر أّنو غير ، 2013

  حشد بالضرورة فإنو ينطوي البشرية الموارد لتسيير الخماسي القطاعي والتوقعي لممخطط
 أجؿ في رياز و  قطاع لكؿ المركزي المستوى البشرية عمى الموارد وأدوات، تسيير عوامؿ مختمؼ

 لتسيير اسيالخم المخطط عمى والمصادقة إلعداد يحدد كتاريخ 2013 جواف 30 يتعدى ال
 . القطاعات لمختمؼ البشرية الموارد



 .6،ص السالف الذكر،  3129فٌفري  19المؤرخة فً /،/م.ع.و.ع114تعلٌمة وزارٌة مشتركة رقم  (1) 

 .16ص،سابق  مرجع ،''وآفاق البشرٌة، تصور للموارد التوقعً ماسًالخ المخطط'' بعنوان مداخلة، باٌو (عمر2) 
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النتيجة  إنتظار وفي إنتقالية، وبصفة ريةوزاال القطاعات بعض لخصوصية وبالنظر أّنو اال   
 المجاؿ، ىذا في التوقعات فإفّ  البشرية، الموارد تسيير مجاؿ في لممسعى القطاعي الفعمية

 تحّدد أف يمكف البشرية، الموارد لتسيير يالخماس المخطط في تدرج والتي السيما التوظيؼ،
 المنصرمة السنة بعنواف الصدد بيذا الممنوحة واالعتمادات المالية أساس المناصب سواء عمى

 (سنوات 05 ) الخمس بعنواف التكويف وعمميات التعدادات تطور معدؿ مستوى عمى أساس أو ،
 .(1) األخيرة

 
 ممخص الفصل

القطاعات التي تخضع في تنظيميا  كافة عمى بعمميات التوظيؼ  ؽالمتعم المراقبة إجراء يطبؽ
إلجراءات التوظيؼ الى القانوف االساسي العاـ لموظيفة العمومية والقوانيف االساسية الخاصة 

 الجديد اإلجراء ىذامف  اإلدارات العمومية ، واليدؼ و المؤسسات ويدخؿ في ىذا االطار
العمومية ،والمساواة بيف المواطنيف في االلتحاؽ بالوظائؼ  ضماف وحدوية الوظيفة:ىو  لممراقبة

العمومية وكذا ضماف شفافية اجراءات التوظيؼ وبيذا الصدد فاف المديرية العامة لموظيفة 
العمومية مف جية وبالتنسيؽ مع وزارة المالية مف جية أخرى ،تضمناف مراقبة احتراـ المبادئ 

والمؤسسات العمومية لدى التوظيؼ بعنواف الوظيفة العمومية والقواعد المطبقة مف قبؿ االدارات 
 .المذكور أعبله 194-12طبقا لممرسـو التنفيذي رقـ 

 



 رؤساء ملتقى ،''والحلول ضبطها، الصعوبات ضرورة العمومٌة، الوظٌفة تعدادات ''بعنوان مداخلة ، بوكرٌة  اسماعٌل (1)
 .2 ، ص  2012 أكتوبر 13 فً العاصمة الجزائر العمومٌة الوظٌفة مفتشٌات 
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الفصؿ الثاني                   

 
  

 
 





 الفصل الثاني   
تقييم مدى فعالية تطبيق عمميات التوظيف في ظل المرسوم 

-التنفيذي رقم 
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الفصؿ الثاني                   

 الفصل الثاني

/في ظل المرسوم التنفيذي  التوظيف عممياتفعالية تطبيق مدى تقييم 

 اجػػراءات بتطبيػػؽ 2014-2010مػػا بػػيف  الفتػػرة خػػبلؿ الوظيفػػة العموميػػة تميػػزت       

 فػي الوظيفػة العموميػة منظومػة عمػى جذريػة تعػديبلت احػداث اسػتيدفت اسػتعجالية وتػدابير

 المػوظفيف، ترتيػب واعػادة األجػور شػبكة وتعػديؿ التوظيػؼ اجػراءات تنظػيـ كيفيػة مجػاؿ

 األساسػػي القػػانوف المتضػػمف القػػانوف تعػػديؿ دوف ومناشػػير اصػػدار تعميمػػات خػػبلؿ مػف

 التشػريع نظػر وجيػة مػف قػانوني اجػراء غيػر بمثابػة يعتبػر العموميػة وىػذا لموظيفػة العػاـ

 تػػدابير عمػى االعتمػاد أو اصػدار أي )يمنػع»    (1)األشػػكاؿ  تػوازي مبػدأ « تػوفر لعػدـ

 عمػى األمػر(، محتػوى مػع يتعػػارض األخيػر ىػػذا كػاف إذا تعميمػػة أو يتضػمنيا منشػور

   الجميورية رئيس أف األمر يصدره حيف في الوزير، يحررىا التعميمة أف اعتبار

 



 



راـ النص القانوني الذي يعموه وفقا لمتدرج القانوني وعدـ الغاء نص قانوني اال بنص آخر مماثؿ لو أو بنص يقصد بيا احت  (1)
يعموه وعمى ىذا يمكف ترتيب النصوص ترتيبا متدرجا حسب قوتيا مف أعبلىا الى أدناىا )الدستور ،االتفاقيات الدولية ،بعد 

عضوي ، القانوف العادي واألمر ،المرسـو الرئاسي ،المرسـو التنفيذي ،القرارات المصادقة عمييا مف رئيس الجميورية ، القانوف ال
الوزارية المشتركة ،القرارات الوزارية االحادية ،قرارات االدارة المحمية ،ومف ىنا تبيف مف حيث المنطؽ كؿ نص قانوني يخالؼ 

قابة عمى دستورية القوانيف ذلؾ ألنو لـ يعد يكفي لضماف القاعدة الدستورية في مضمونو وتعرؼ ىذه العممية في عمـ القانوف بالر 
الحقوؽ والحريات أف تداس أو تخدش بنصوص تدنو القاعدة الدستورية في قوتيا وال سبيؿ لحماية القواعد الدستورية اال باعتماد 

 نظاـ الرقابة عمى دستورية القوانيف .انظر موقع :
carrefour des étudiants de droit @face PAGE 08/ مدخل العلوم القانونٌة//book.com. 
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الفصؿ الثاني                   

 الوظيفة شؤوف تنظيـ استيدفت سياسية وقرارات تعميمات صدور 2011 سنة وقد شيدت      

 العديد إصدار تـ لسنة نفسيا،ا مف أفريؿ شير ففي ،(االجتماعية تسوية االضطرابات) العمومية

 في باإلسراع العمومية لموظيفة العامة المديرية مصالح وزارية ت مـز تعميمات بموجب القرارات مف

 الظروؼ تحسيف في تمحورت مطالب نقابية ومعالجةمنازعات لتسوية التدابير مف العديد تطبيؽ

 جية، مف الوطنية التربية قطاع لمستخدمي المينية

 إلى لجوئيـ وبفعؿ الذيف المتعاقدوف األساتذة في عمالية تمثمت غير منظمات قبؿ ومف

 بالمشاركة إلزاميـ دوف القطاع كأساتذة في إدماجيـ ضرورة واالضرابات مطالبيف االحتجاجات

 .(1)أخرى  جية مف التوظيؼ مسابقات في

 االجراءات بذلؾ مخالفيف مباشرة وتوظيفيـ (2)وزارية تعميمة إطار في ىذه الفئة إدماج تقرر حيث

 " عمى تنص التي 03-06رقـ  األمر مف  74المادة  أحكاـ سيما ال بيا المعموؿ التنظيمية

 مراعات دوف (3)  " العمومية بالوظائف االلتحاق في المساواة مبدأ إلى التوظيف يخضع:

  العمومي القطاع في أشخاص تعييف تمنع التي التنظيمية والنصوص القوانيف

 

 


 2011االداري، مجموعة المناشير والتعميمات لسنة  واالصبلح العمومية لموظيفة العامة لممديرية الرسمي الموقع (1)
http://w.w.w.dgfp.gov.dz. 

 المتعاقديف لؤلساتذة المباشر يؼوكيفيات التوظ شروط ، تحدد 2011أبريؿ  13المؤرخة في  01رقـ  مشتركة وزارية تعميمة (2) 
 (.11الوطنية)ممحؽ رقـ  التربية التابعة لوزارة التعميمية المؤسسات في نشاط حالة في الموجوديف

 ،المذكور سابقا. 2006يوليو  16في  الصادرة 46/2006رقـ  الرسمية ، الجريدة 03-06مف األمر  74طالع المادة  (3) 
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الفصؿ الثاني                   

في اجراءات التوظيؼ  مدى فاعميةدراسة مسابقة التوظيؼ وىذا ما أدى بنا الى  في يشارؾ لـ اإذ

 .المبحث االول() مبدأ المساواة في تقمد الوظائؼ العمومية حماية

أي مابيف  الفترة ىذه خبلؿ العمومية الوظيفة منظومة التأكيد اف يمكف االطار ىذا وفي     

 مف (1)تعميمة بصدور ذلؾ تجمى وقد جوىري، بشكؿ مسارىا رتغيي تـ بالذات 2014- 2010

 عمى العمومية القائمة الوظيفة لمنظومة خبلليا التوجييات الجديدة مف األوؿ  أعطى الوزير قبؿ

 العامة المديرية مصالح وابعاد عزؿ خبلؿ مف التوظيؼ اجراءات المرونة عمى إضفاء مبدأ

 العمومية إلجراءات التوظيؼ، ومنحيا الدارة والمؤسسةا تنظيـ مراحؿ خبلؿ العمومية لموظيفة

 بشكؿ العمومية يكوف مصالح الوظيفة تدخؿ اف حيف في العممية، تسيير في الكاممة المسؤولية

القياـ بإجراءات  ترتيب مسؤوليةالمسابقة مف خبلؿ  لنتائج المنظمة المؤسسة تبميغ بمجرد بعدي

 . )المبحث الثاني(لعمومي تحسيف أداء المرفؽ ا مبدأل حمايةالتوظيؼ 

 المبحث االول

 مبدأ المساواة في تقمد الوظائف العمومية في حمايةاجراءات التوظيف  مدى فاعمية

 المساواة مبدأ مظاىر أبرز أحد العمومية الوظيفة لتولي الترشح في المساواة مبدأ يعتبر    

المواثيؽ  بو اعترفت حيث ية ،عالم إنسانية قيمة ذو مبدأ وىو .العامة والواجبات الحقوؽ في

 الدساتير الجزائرية، عميو نصت إذ دستورية قيمة وذو والمواطف، اإلنساف لحقوؽ واإلقميمية الدولية



 ،المذكورة سابقا. 2011أفريؿ  11المؤرخة في  01تعميمة رقـ  (1)
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الفصؿ الثاني                   

   

 في تقمد المياـ الموطنيف يتساووف أف عمى 63 المادة  في أّكد المعّدؿ 1996 فدستور     

 .(1)القانوف يحددىا تيال الشروط غير أخرى شروط أية الدولة دوف في والوظائؼ

 عمى أف  03-06 رقـ  األمر مف 74 المادة نصت حيث تشريعية ، قيمة ذو أيضا وىو    

 .(2)العمومية  بالوظائؼ االلتحاؽ في المساواة مبدأ إلى يخضع التوظيؼ

وىو ما يتضح مف خبلؿ اعتباره نقطة تقاطع بيف اضفاء طابع المرونة عمى اجراءات      

مبات عصرنة الوظيفة العمومية ،لذلؾ كاف التركيز عمى تكييؼ اجراءات التوظيؼ التوظيؼ ومتط

مع ىذا المبدأ وتدعيمو كمتغير اقتصادي واجتماعي مف خبلؿ اضافة النقطتيف المتيف سنتناوليما 

عمى أساس الشيادة و عمى أساس ) نمطي التوظيؼ الخارجيبيف  تحقيؽ التوازفتحت عنواف 

)المطمب  لمنح األولوية في التوظيؼالجغرافي  المجاؿثـ التركيز عمى  ألول()المطمب ا (االختبار

 . الثاني(

 

 

 


، ج. ر عدد  1996نوفمبر  28،المؤرخ في   1996مف دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  63المادة (1) 
،المتضمف التعديؿ  2016مارس  16المؤرخ في  01-16،المعدؿ بموجب القانوف رقـ  1996ديسمبر  08الصادرة بتاريخ  76

 . 2016مارس  07الصادرة بتاريخ   14ج. ر عددالدستوري 
 ،سالؼ الذكر. 03-06مف االمر رقـ  74المادة  (2) 
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الفصؿ الثاني                   

 

 المطمب األول

 (عمى أساس الشيادة و عمى أساس االختبار) تحقيق التوازن بين نمطي التوظيف الخارجي

سالفة المتعمقة بإضفاء طابع المرونة عمى إجراءات التوظيؼ ال 01لقد جاءت التعميمة رقـ      

الذكر ،آخذة بعيف االعتبار المسابقة عمى أساس الشيادة بعد أف تـ تغميب المسابقة عمى أساس 

  .(1)االختبار ،وىو ما أدى الى تيميش ىذا النوع مف المسابقات أي عمى أساس الشيادات 

يا دراسة اإلشكاالت التي تعيشيا المؤسسات واإلدارات في عممية التوظيؼ وعمى رأس وقد تـ    

ال سيما ما تعمؽ  اإلجراءات المشددة التي يطبقيا الوظيؼ العمومي في فتح مناصب جديدة،

باإلجراءات التي تشترطيا الوظيفة العمومية قبؿ تنظيـ المسابقات ،وقد خرج اجتماع المجمس 

المخصص لدراسة االشكاالت  بالعديد مف  2011مارس  27الوزاري المصغر المنعقد يـو االحد 

المتعمقة بفتح مناصب مالية  ظات والتوصيات اليدؼ منيا تبسيط وتسييؿ اإلجراءاتالمبلح

جديدة وكذا في عممية التوظيؼ وكاف أىـ إجراء سيحدث ثورة في عممية التوظيؼ ىو إلغاء شرط 

تنظيـ المسابقات كمية وجعميا اختيارية، أي أف كؿ قطاع حر في تنظيـ المسابقة مف عدميا، 

 .(2)وظيؼ حسب اإلجراءات الجديدة، بحسب الشيادات وستتـ عممية الت



مجناح حسٌن ،اضفاء طابع المرونة على أسالٌب التوظٌف فً قانون الوظٌفة العمومٌة الجزائرٌة ،مجلة الدراسات  (1) 

 .282،ص  2018والبحوث القانونٌة  ،العدد التاسع ،جوان 

إلغاء شرط تنظٌم المسابقات والتوظٌف ٌصبح على أساس فً جرٌدة  صوت االحرار بعنوان '' رابح ش"نشره " مقال (2) 

 . 21/41/1422"  بتارٌخ الشهادة
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الفصؿ الثاني                   

 الكتابي االختبار أساس عمى المسابقة ليمغي عاد سابقا الشفوي االختبار المشرع ألغى فبعدما    

الشيادات  أساس عمى نظاـ المسابقات تعميـ نحو المسابقات تسير بأخرى، لتصبح بطريقة أو

 مف المحدود العدد ذات القطاعات والوظائؼ بعض فقط عمى تقتصر ىذه األخيرة كانت ما بعد

 الشيادات أساس عمى المسابقة إجراء يحوؿ دوف لممترشحيف العدد اليائؿ أف ذلؾ المترشحيف ،

التي تستند الى جممة مف المعايير الموضوعية المساىمة في و ،(1)وشفاؼ  موضوعي نحو عمى

 :إضفاء طابع المرونة عمى إجراءات التوظيؼ وتتمثؿ في

 الفرع االول

 مالءمة المؤىل وتكوين المترشح لموظيفة المراد شغميا

يفيد مبدأ المساواة في معناه العاـ ،توفير فرص متكافئة بيف الجميع سواء عند الترشح      

 لموظيفة أو االلتحاؽ بيا ،مع ضرورة توفير ضوابط معينة في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ سواء كاف 

 –حتى مف خبلؿ اتباع أسموب المسابقة عمى أساس الشيادة مف خبلؿ الشروط المقررة ،أو 

 .(2) -كمعيار لتجسيد مبدأ المساواة لبللتحاؽ بالوظيفة العامة



 العموم في الدكتواره شيادة لنيل مقدمة أطروحة الجزائر، في العمومية الوظيفة قطاع ترشيد لعقابي سميحة ، (1) 
 2016/2017السياسية، قسـ الحقوؽ ،السنة الجامعية  والعمـو الحقوؽ ، كمية 1جامعة باتنة  -العامة اإلدارة قانون تخصص -

 .80،ص 
 القانوف في الماجستير درجة لنيؿ مذكرة الجزائري، التشريع العامة في الوظيفة تقمد في المساواة مبدأ سميحة، لعقابي (2) 

 -2009السياسية ،السنة الجامعية  والعمـو الحقوؽ كمية -البواقي أـ- مييدي بف العربي جامعة عامة ، إدارة تخصص-العاـ
 .24،ص  2010
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الفصؿ الثاني                   

حيث يتحقؽ مبدأ المساواة عمى وجوب احتراـ مجموعة مف المعايير ، مف بينيا مبلئمة شعبة     

اإلضافة إلى التكويف المكمؿ اختصاص تكويف المترشح لمتطمبات الرتبة المراد االلتحاؽ بيا ،ب

 ،( 1)لمشيادة في نفس التخصص 

وىو ما أوجبو المشرع الجزائري مف خبلؿ إدراج المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في 

ىذا االخير الذي ىو امتداد لفكرة الرقابة البعدية  ،(2)مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية

ير الموارد البشرية ،حيث تـ تدعيـ وتحسيف االليات والتقنيات المعتمدة عمى المخطط السنوي لتسي

المطبقة حاليا ،بةليات جديدة تبرز سياسة فعمية لمتسيير التوقعي لمموارد البشرية في االدارة 

 ،حيث  (3)العمومية ،السيما في تنظيـ المسابقات واالمتحانات المينية لفترة زمنية معينة 

مسيريف ،الحرص عمى احتراـ الشروط  التنظيمية والقانونية الخاصة أكد المشرع الجزائري عمى ال

بااللتحاؽ بالوظيفة العمومية ، والتي مف بينيا احتراـ شروط المستويات والشيادات والمؤىبلت 

 .(4)العممية 



 ،سالؼ الذكر. 194-12فقرة )ب( مف المرسـو التنفيذي رقـ   09المادة   (1) 
 .11،سالؼ الذكر ، ص  2012أفريؿ  25المؤرخ في  194-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  02المادة  (2) 
تحدد أىداؼ ومحتوى وكيفيات واجراءات تنفيذ المخطط  2018فيفري  08مؤرخة في  03ة رقـ تعميمة وزارية مشترك (3) 

 الخماسي لتسيير الموارد البشرية   .
-95،المتعمقة بكيفيات تطبيؽ أحكاـ المرسـو التنفيذي  1995ماي  27/ـ.ع/ ـ.ع.و.ع/ المؤرخة في  240التعميمة رقـ  (4)

قرارات ذات الطابع التنظيمي أوالفردي الخاصة بوضعية الموظفيف ،مجموعة النصوص المتعمؽ باعداد ونشر بعض ال ، 126
. أنظر )الممحؽ 336والوثائؽ المتعمقة باجراء الرقابة  لمصالح الوظيؼ العمومي ،المديرية العامة لموظيؼ العمومي  ، ص

 .(12رقـ
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الفصؿ الثاني                   

ولعؿ ما يؤكد االىتماـ أكثر بالمؤىبلت العممية ، واعتمادىا كمعيار أساسي لمتوظيؼ ليس     

ط والمبادئ لتولية الوظيفة العمومية فحسب ،بؿ ىناؾ ما يدفع الى كسب الرىانات تمؾ الشرو 

المتعمقة بعصرنة الوظيفة العمومية ،في ظؿ الوفرة التي تشيدىا مخرجات المعاىد والجامعات 

 بكـ ىائؿ مف الكفاءات ، والتي تتطمب ىي االخرى طرؽ اختيار موضوعية ،تسمح بتحقيؽ 

مجاؿ اختيارىـ لتحقيؽ ما يؤكد استعداد وصبلحية األفراد المستخدميف في الفاعمية المنشودة ،م

األىداؼ المسطرة ،وتولية الوظيفة استنادا الى تمؾ االستعدادات والميوؿ والقدرات ،وىي األسس 

التي تستند الييا المبادئ الموضوعية لبللتحاؽ بالوظيفة العمومية ،في ظؿ تواجد الكفاءات التي 

اية بوضع الموظؼ المناسب في المكاف المناسب ، وىي بالضرورة عممية تبرر تسمح في الني

 االختيار السميـ المبني عمى األسس القانونية والشرعية ،والتي تجعؿ مف الموازنة بيف المسابقة 

عمى أساس االختبار والمسابقة عمى أساس الشيادة معيارا موضوعيا يقتضي اضفاء نوع مف 

 . (1)االنتقاءالمرونة عمى أساليب 

 

 

 

 


،المرجع السابؽ ، ص  الوظيفة العمومية الجزائريةاضفاء طابع المرونة عمى أساليب التوظيف في قانون مجناح حسيف ، (1) 
283. 
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 الفرع الثاني

 الخبرة المينية المكتسبة والدراسات واألشغال المنجزة

يتـ األخذ بعيف االعتبار في المسابقات عمى أساس الشيادة ، كؿ مف الخبرة المينية      

والدراسات واألشغاؿ المنجزة غير أف التنقيط المخصص ليذا المعيار يتغير ويختمؼ حسب 

 مف الحاالت التالية : طبيعة كؿ حالة

فالتنقيط المعتمد في المؤسسات العمومية التي تنظـ المسابقة يختمؼ عف الخبرة المكتسبة في 

كذلؾ تنقيط الخبرة المينية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية يختمؼ  ادارة عمومية أخرى ،

 .  (1)عف الخبرة المينية المكتسبة في قطاع الوظيفة العمومية 

وفي ىذا االطار فقد منح المشرع امتيازات التوظيؼ لممترشحيف الذيف يشغموف في  اطار      

العقود  الخاصة بما قبؿ التشغيؿ ،وبإدماج حاممي  الشيادات ،واالدماج الميني ،وكذا االدماج 

االجتماعي ،أثناء مشاركتيـ في مسابقات التوظيؼ في مؤسستيـ  التي تنظـ المسابقة عمى 

نقاط كأقصى حد في معيار الخبرة  06باحتساب الخبرة المينية المكتسبة برصد شيادة ، أساس ال

 ،  كأىـ البرامج التي اعتمدتيا الحكومة في سياسة التشغيؿ .(2)نقطة  20المكتسبة مف مجموع 

أما عف الدراسات واألشغاؿ المنجزة فيي ذات طابع بحثي أكاديمي ،تخص الرتب مف      

 بالنسبة لبللتحاؽ برتب الوظيفة العمومية ،باإلضافة الى أسبلؾ التعميـ  فما فوؽ 11صنؼ 



بوعكاز يسرى ، تطور الوظيفة العمومية في مجاؿ التوظيؼ في الجزائر ، مذكرة ماجستير ، تخصص الدولة والمؤسسات  (1) 
 . 62، ص  2016،  1العمومية ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر

 . سالف الذكر، 3122أفرٌل  39المؤرخ فً  18المنشور رقم  (2) 
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العالي ورتب التعميـ والتكويف الخاصة بالقطاعات األخرى وتنقط حسب تخصص المترشح مف 

 نقطة الى نقطتيف ( . 0)

ة ويعد معيار الدراسات واألشغاؿ المنجزة النقمة النوعية بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومي    

،بخصوص تكريس مفيـو السياسة التقديرية لمموارد البشرية ،التي تعتمد عمى تقدير الكفاءات 

 .(1)والمناصب 

 الفرع الثالث

 نتيجة المقابمة وأقدمية الشيادة

،لمعرفة مدى  (2)يسند اجراء المقابمة في المسابقة عمى أساس الشيادة  الى لجنة االنتقاء      

 بلتو ، ومف خبلؿ تفحص معايير االنتقاء المبينة اعبله والمحددة في استعداداتو وقدراتو ومؤى

، نجد انو باستثناء معيار المقابمة مع لجنة االنتقاء فانو يمكف ألي مترشح  (3) 07المنشور رقـ 

 تقييـ امكانياتو المرتبطة اساسا بوثائؽ تثبت ذلؾ ومف أمثمتيا شيادات العمؿ.

وؾ بالنسبة لكثير مف المترشحيف ، معيار المقابمة مع لجنة بما يضع تنقيط المقابمة محؿ شك

 .        االنتقاء ىو محؿ بحث وفؽ اإلطار القانوني عف أسسو وضوابطو

  



،المرجع السابق ، ص  اضفاء طابع المرونة على أسالٌب التوظٌف فً قانون الوظٌفة العمومٌة الجزائرٌة،مجناح حسٌن  (1)

394. 

''ٌسند اجراء المقابلة فً المسابقة على أساس ،سالف الذكر على ماٌلً  194-12من المرسوم التنفٌذي  18نصت المادة  (2)

االنتقاء ،وتتكون هذه اللجنة زٌادة على السلطة التً لها صالحٌة التعٌٌن رئٌسا من عضوٌن  ٌنتمٌان الى  الشهادات الى لجنة
 ''. رتبة أعلى من الرتبة المعنٌة بالمسابقة

 ،سالف الذكر . 2011أفرٌل  28المؤرخ فً  07المنشور رقم (3)
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فبالبحث عف القواعد القانونية المنظمة لمعيار المقابمة مف خبلؿ مجموعة ميمة مف      

المعيار بضمانات تدفع القائميف عمى المناشير والنصوص القانونية نجد أف المشرع لـ يحط ىذا 

المجنة بالسير وفقيا ، باألخص إذا عممنا بأنو مع مرور السنوات ) اكتساب سنوات الخبرة مع 

 ستكوف غالبية المقدميف عمى الترشح لمسابقات التوظيؼ    (اقدمية الشيادة

حوؿ نيؿ  ليبقى االمؿ م نصب 07% مف التنقيط المخصص وفؽ المنشور رقـ 80قد نالو   

  . رضى لجنة االنتقاء 

نجد اف المديرية العامة   07بالرجوع لمقواعد المنظمة لسير اجراء المقابمة وفؽ منشور رقـ      

   :لموظيفة العمومية قد أحالت تقييـ المقابمة الى

 .           نقطة( 02 إلى 00 )مف عمى التحميؿ والتمخيص القدرة-

  .               نقطة واحدة( 01إلى  00اصة )مف القدرات و/أو المؤىبلت الخ-

ما يستشؼ مف ىذا النص والذي حدد تقييـ لجنة االنتقاء بمصطمح )القدرة ، القدرات ( انو يرد 

المنشأة ليذا الغرض بموجب مقرر مف السمطة التى عمى معيار شخصي بحت ألعضاء المجنة 

 المتعمقة بتطبيؽ أحكاـ 2013فيفري  20في المؤرخة  01ليا صبلحية التعييف وفؽ تعميمة رقـ 
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                (1) 2012أفريػػؿ  25المػػؤرخ فػػي  194 -12المرسػػـو التنفيػػذي رقػػـ 

                        :مػف 01ىػذا وتتكػوف لجنػة التقيػيـ وفػؽ التعميمػة رقػـ  

 .           السػػػمطة التػػػى ليػػػا صػػػبلحية التعيػػػيف أو ممثميػػػا رئيسػػػا-

     . ينتمياف إلى رتبة أعمى مف الرتبة المعنية بالمسابقة( 02عضويف )-

لمسػػػػػيد الػػػػػوزير االوؿ والمتعمقػػػػػة  01تكييػػػػػؼ نتػػػػػائج لجػػػػػاف التقيػػػػػيـ يتنػػػػػافى مػػػػػع التعميمػػػػػة رقػػػػػـ      

بإضػػػػػػػػفاء المرونػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى اجػػػػػػػػراءات التوظيػػػػػػػػؼ، فػػػػػػػػاذا قمنػػػػػػػػا بتكييػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػا أقرتػػػػػػػػو لجػػػػػػػػاف تقيػػػػػػػػيـ 

منػػػػػػذ تفعيػػػػػػؿ القػػػػػػوانيف المنظمػػػػػػة  العموميػػػػػػةمسػػػػػػابقات التوظيػػػػػػؼ بمختمػػػػػػؼ اإلدارات والمؤسسػػػػػػات 

لمسػػػػػابقات التوظيػػػػػؼ عمػػػػػى أسػػػػػاس الشػػػػػيادة كبػػػػػػديؿ لممسػػػػػابقات عمػػػػػى أسػػػػػاس االختبػػػػػار ، نجػػػػػػد 

المػػػػػذكورة  01الػػػػػذي جػػػػػاء تطبيقػػػػػا لمتعميمػػػػػة رقػػػػػـ  07أنيػػػػػا تتنػػػػػاقض مػػػػػع أىػػػػػداؼ المنشػػػػػور رقػػػػػـ 

 .اعبله المتعمقة بإضفاء المرونة عمى اجراءات التوظيؼ

حػػػػػػػوؿ ضػػػػػػػابط المرونػػػػػػػة فػػػػػػػي ىاتػػػػػػػو المسػػػػػػػابقة ،خصوصػػػػػػػا وأف إجػػػػػػػراءات والتسػػػػػػػاؤؿ المطػػػػػػػروح :

 2011/ 04/ 28المػػػػػؤرخ فػػػػػي  07المقابمػػػػػة مػػػػػع لجنػػػػػة االنتقػػػػػاء و التػػػػػى حػػػػػددىا المنشػػػػػور رقػػػػػـ 

بالقػػػػػػدرة عمػػػػػػى التحميػػػػػػؿ والتمخػػػػػػيص والقػػػػػػدرات و / او المػػػػػػؤىبلت الخاصػػػػػػة وىػػػػػػي  سػػػػػػالؼ الػػػػػػذكر

ضػػػػع القػػػػارئ فػػػػي حيػػػػرة مػػػػف األسػػػػس محػػػػاور تنػػػػدرج ضػػػػمف العمػػػػـو اإلنسػػػػانية واالجتماعيػػػػة بمػػػػا ي

تنقػػػػػيط المقابمػػػػػة بشػػػػػكؿ شػػػػػفاؼ وموضػػػػػوعي وبمرونػػػػػة تعطػػػػػي لممؤسسػػػػػات  المعتمػػػػػدة فػػػػػي ضػػػػػبط

       المشرفة عمى



 .14وص 13،سالف الذكر ،ص  2013فٌفري  20المؤرخة فً  01تعلٌمة رقم  (1) 
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                                   . (1)مسابقات التوظيؼ مصداقية أماـ المواطنيف

الموجية الموجية الييا  تأما بخصوص المسابقة عمى أساس االختبار فبالرغـ مف االنتقادا    

 والتقميؿ بأفضؿ الموارد اإلدارة العمومية تزويد  في وأىميتيا دورىا مف نقمؿ أف يمكف ال أنو إال

 .(2)  تشاء مف اختيار في اإلدارة حرية وشؿ   والفساد المحسوبية مف

مع  ومف جية أخرى فاف التوظيؼ وفؽ أسموب المسابقة عمى أساس االختبار يتفؽ تماما    

 المبادئ الديمقراطية ،وىو االقرب  الى احتراـ مبدأ تكافؤ الفرص ،ومبدأ المساواة بناء عمى 

األسس الموضوعية البعيدة عف االعتبارات الشخصية ومف ثمة يتحقؽ االختيار األجدر واألصمح 

 .(3)في تولي الوظائؼ العامة 

 الكتابي االمتحاف عمى االقتصار ـوعد تجرى التي االمتحانات في التنويع فمف الضروري      

 الوظائؼ حتى يتحقؽ التوازف بيف نمطي التوظيؼ  حسب عمى االمتحانات أو الشفوي، بؿ إجراء

 

 



ً مسابقات ضوابط معاٌٌر االنتقاء ف،بعنوان  2013 - 10 - 12وم ٌ الجلفة إنفو مقال نشر فً ،  محمدي محمد (1)

 . التوظٌف...بٌن الدعوة لمرونتها وتغٌٌب لطبٌعتها

د.س.ن  مصر، العربٌة، النهضة دار ،تطبٌقه وضمانات العامة الوظٌفة فً الصالحٌة مبدأ ،محمد سٌد العلٌم عبد (بدوي2)

 .318 ص،

 . 395ص  مرجع سابق ،،مجناح حسٌن  (3) 

https://www.djazairess.com/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://www.djazairess.com/djelfa
https://www.djazairess.com/djelfa
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وعدـ االقتصار عمى نمط معيف في التوظيؼ وىذا ما ييدؼ اليو المشرع مف خبلؿ التعميمة رقـ 

 .(1)المتعمقة بإضفاء المرونة عمى اجراءات التوظيؼ  01

 مطمب الثانيال

 لمنح األولوية في التوظيفالجغرافي  المجالالتركيز عمى 

التركيز عمى البعد الجغرافي  ،في إطار القضاء عمى البطالة المحمية قررت الحكومة     

لبللتحاؽ بالوظائؼ العمومية ،فقد تـ  حصر مسابقات التوظيؼ في الواليات المعنية بالمناصب 

عمى أساس اختبار أو عمى أساس الشيادة، لمتوظيؼ في إطار  المالية، حيث إف كؿ مسابقة

الوظيؼ العمومي، ستجري صراحة في حدود الوالية التي يوجد لدييا منصب العمؿ الذي يتعيف 

تعتمد عمى البعد الوطني في االلتحاؽ بالوظائؼ العمومية ،وعميو ال بد مف  كانت بعدما،توفيره 

ثـ تبياف الطابع  )الفرع االول( ،لبللتحاؽ بالوظائؼ العمومية تبياف الطابع المحمي كقاعدة عامة 

 )الفرع الثاني(.الوطني كاستثناء لبللتحاؽ بالوظائؼ العمومية 

 

 

 



 .84ص، مرجع سابق، الجزائر فً ةالعمومٌ الوظٌفة قطاع ترشٌد لعقابً سمٌحة ، (1)
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 الفرع األول

 لاللتحاق بالوظائف العمومية '' كقاعدة عامة''الطابع المحمي
 

إلى أف كؿ  (1)194-12مف المرسـو التنفيذي  06اتجو المشرع صراحة السيما في المادة     

المسابقات يجب أف تكوف في حدود الوالية مقر المؤسسة التي تحتوي عمى مناصب العمؿ 

،باستثناء المسابقات الوطنية المقررة مف طرؼ الوزير الوصي عمى القطاع ،أو خصوصية 

مديات المنصب الذي يتعيف توفيره كالترقية ،أو مراعاة عائؽ المسافة ،كما ىو الحاؿ بالنسبة لمب

 . (2)النائية في الجنوب الكبير 

رىاؽ كاىؿ الدولة في       كما يبرر ىذا اإلجراء عممية استقرار الموظفيف تفاديا لعائؽ السكف وا 

ىذا الجانب ،حيث يوفر المترشح المقيـ بالوالية عامؿ االستقرار الوظيفي ،الذي يعد عامبل جد 

لؾ فاف أغمب الموظفيف الممتحقيف باألماكف فعاؿ لنجاح سياسات التوظيؼ ، باإلضافة إلى ذ

البعيدة عف محؿ إقامتيـ يحولوف مناصب عمميـ مما ينتج عنو صعوبة ضبط عمميات التسيير 

مف خبلؿ مخطط تسيير الموارد البشرية ، وعدـ التحكـ في توزيع الوظائؼ العمومية، وىو ما 

اء المنطقة مع مراعاة أقدميو أعطت األولوية لمتوظيؼ ألبن الجديدة  يعني أف اإلجراءات

 الشيادات.


باستثناء المسابقات ذات البعد الوطني تجرى « مايميعمى  194-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  01فقرة  06نصت المادة  (1) 
  » المسابقات والفحوص المينية عمى مستوى الوالية حيث يوجد منصب العمل المراد شغمو

 . 4ص  ، سالؼ الذكر، 2011أفريؿ  11المؤرخة في  01تعميمة الوزير األوؿ السابؽ رقـ  (2) 
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وحرصا منيا عمى استقرار الموظفيف وتفادي عائؽ انعداـ المساكف الوظيفية، شددت      

السمطات أنو وباستثناء المسابقات الوطنية، يتعيف عمى المترشحيف لممسابقات األخرى أف يكونوا 

 توفيره، وفي حاؿ المسابقة عمى  مقيميف في الوالية التي يوجد لدييا منصب العمؿ الواجب

منصب يوجد في بمدية معزولة في الجنوب، أف يكونوا مف بيف المقيميف في البمدية المذكورة مف 

 .(1)باب األولوية

 الفرع الثاني

 الطابع الوطني'' كاستثناء '' لاللتحاق بالوظائف العمومية

     (2)منصب العمؿ المراد شغمو األصؿ أف تجرى المسابقة عمى مستوى الوالية حيث يوجد     

،وذلؾ قصد ضماف استقرار الموظفيف مف جية ،وبغية االستغبلؿ األمثؿ لممناصب المالية مف 

جية أخرى ،إال أف ىناؾ استثناء مف ىذا األصؿ وىي المسابقات ذات البعد الوطني ،فإذا تعمؽ 

المسابقة يفتح  لكؿ المترشحيف األمر بمسابقة ذات طابع وطني ، فاف التسجيؿ لممشاركة في ىذه 

المستوفيف لمشروط القانونية المحددة لذلؾ في التنظيـ المعموؿ بو ،بغض النظر عف مكاف إقامة 

 المترشح .

 



 .17/04/2011"  بتاريخ كل التفاصيل الجديدة الخاصة بالتوظيفمقاؿ نشرتو ''دليمة.ع'' مف جريدة النيار الجديد بعنواف '' (1)
 .11،سالؼ الذكر ،ص 194-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  1الفقرة   06( المادة 2)
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بيذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أف الطابع الوطني لممسابقات يتـ تحديده مف طرؼ الوزير    

 :الوصي عمى المؤسسة أو اإلدارة المعنية عمى أساس 

اما مستوى التأىيؿ المطموب لمتوظيؼ في الرتبة المطموبة مثؿ :أستاذ التعميـ العالي  -

 ،ممارس متخصص لمصحة العمومية ....الخ

 إما نمط التسيير المركزي لمسمؾ أو الرتبة المعنية لمتوظيؼ ، -

إما الطابع المتخصص لئلدارة المعنية ) األمف الوطني ،الجمارؾ ،الحماية  -

ة السجوف ......الخ ( ، ويجدر التوضيح بيذا الخصوص ،أف الطابع المدنية ،إدار 

الوطني لممسابقة يجب أف يكرس بموجب قرار أو مقرر فتح المسابقة ، غير أنو 

وفي حالة عدـ اشتراط اإلقامة كشرط لممشاركة في المسابقة ، تعتبر ىذه األخيرة 

 .(1)ذات طابع وطني 

عمى المعيار الجغرافي لبللتحاؽ بالوظائؼ العمومية لو أبعاد أف التركيز وتجدر االشارة الى     

سياسية واقتصادية واجتماعية  ،ومف بينيا )تسوية االضطرابات االجتماعية ،االستقرار واالمف ( 

،وىو ما تسعى الى ترجمتو مختمؼ السياسات المتعمقة بالتشغيؿ في السنوات القميمة الماضية 

 ت ،كسياسة ادماج حاممي الشيادا

 



 .8،سالؼ الذكر ،ص  2013فيفري  20ـ.ع.و.ع ،المؤرخة في / 01التعميمة رقـ (1)
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،غير أف ما يستساغ مف التوجو الجديد ىو محاولة التقميص مف البطالة المحمية كياجس آخر 

 ،أصبح ينذر باحتقاف اجتماعي ،ومطمب رئيسي لمساكنة المحمية 

،وىو ما ذىب اليو المشرع في خضـ اإلصبلحات األخيرة ، والتي تستيدؼ مجابية البطالة عمى 

الوطني كسياسة حكومية أوال ،ثـ مسؤولية ممقاة عمى عاتؽ  المستوى المحمي ،ومف ثـ المستوى

 اإلدارات العمومية المعنية بالتوظيؼ ثانيا ،

وىذا ما ألـز  المسير عمى ايجاد السبؿ الناجعة ،أثناء مباشرة عممية التوظيؼ  التي مف شأنيا 

ؼ مع الظاىرة ، معالجة مشكؿ البطالة ،ومحاولة ايجاد الحموؿ الرامية لتكييؼ اجراءات التوظي

عبر مختمؼ سياسات التشغيؿ التي عرفتيا الجزائر ،السيما تمؾ المتعمقة ببرنامج ادماج الشباب 

اذ تـ ادماج  1998في اطار عقود ما قبؿ التشغيؿ ، حيث كاف  أوؿ ظيور لو في أواخر سنة 

ة لمتكويف لدى حاممي شيادات التعميـ العالي والتقنييف الساميف المتخرجيف مف المعاىد الوطني

الييئات المستخدمة العمومية والخاصة ،بما في ذلؾ التابعة لمقطاع العاـ ويتـ تعيينيـ في 

 .(1)مناصب عمؿ فعمية مبلئمة لمستوى تكوينيـ 

إلى غاية  1998كما يجب التنويو أف ىذه السياسة عرفت منحى تصاعديا ،بداية مف سنة    

 ئر مؤخرا ، أيف تـ التراجع عف تدعيـ برامج التشغيؿ ،مف األزمة االقتصادية التي عرفتيا الجزا

 



،المتعلق باإلدماج المهنً للشباب الحاملٌن  9::2دٌسمبر  13المؤرخ فً  513-9:من المرسوم التنفٌذي رقم  15المادة  (1)

دٌسمبر  17رة بتارٌخ الصاد 2:.عدد  لشهادات التعلٌم العالً والتقنٌٌن السامٌن خرٌجً المعاهد الوطنٌة للتكوٌن ،) ج.ر.ج

2::9.) 
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التوظيؼ  في الجزائر ،وفي ىذا السياؽ يتجمى خبلؿ وتيرة اإلصبلحات المبلزمة لتطور سياسات 

 .(1)التركيز عمى البعد الجغرافي لبللتحاؽ بالوظائؼ العمومية 

 المبحث الثاني

 تحسين أداء المرفق العمومي مبدأل حمايةالتوظيف القيام بإجراءات  ترتيب مسؤولية

مف دستور  85/5لقد جسد الدستور الجزائري مبدأ حسف سير المرفؽ العمومي في المادة       

،فأصبح (2)''يسير عمى حسن سير االدارة العمومية'' التي نصت عمى أف الوزير األوؿ  1996

طوير أساليب األداء وفاعمية بات مف الضروري البحث عف ت ومف ثـ ليذا المبدأ قيمة دستورية 

المرفؽ ، حيث يمعب تكيؼ اجراءات التوظيؼ مع تحسيف أداء المرفؽ العمومي دورا بالغ 

 .(3)االىمية في تسريع وتيرة التنمية وفي عصرنة الوظيفة العمومة  

السالفة الذكر تيدؼ  2012أفريؿ  11المؤرخة في  01وعميو فاف تعميمة الوزير االوؿ رقـ    

 احتراـ المبادئ االساسية لمقانوف االساسي العاـ لموظيفة العمومية الى تكييؼ ضمف 

 

 

 



 .286مجناح حسٌن ،مرجع سابق ،ص  (1)

 ،سالؼ الذكر. 1996ديسمبر  08مؤرخة في  76،ج.ر رقـ  1996مف دستور  5فقرة  85المادة  (2) 
 .204،ص 2007ناصر لباد ،الوجيز في القانوف االداري ،لباد لمنشر ،الطبعة الثانية ،الجزائر ، (3) 
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الفصؿ الثاني                   

اجراءات التوظيؼ في مناصب الوظيفة العمومية مع الحقائؽ الوطنية ومع الحاجات الممحة 

 . (1)لمتنمية الوطنية  وتحسيف أداء المرفؽ العمومي دوف عوائؽ 

 مما يستدعي اتخاذ اإلجراءيف التالييف :

 لمطمب األولا

 المعنية االدارة سمطة تحتمسؤولية التوظيف  ممارسة
 

طرقا  ىناؾ المقابؿ في فإنو المسابقة، طريؽ عف يتـ األصؿ حيث مف التوظيؼ كاف إذا     

 سمطتي بيف الطرؽ ىذه تدور العمـو وعمى .البشرية الموارد واختيار أخرى  لمتوظيؼ وأساليب 

توسيع صبلحياتيا وتحميميا  في التقديرية اإلدارة سمطة تبرز والمقيدة، حيث التقديرية اإلدارة

 مجبرة اإلدارة تكوف حيث المقيدة فتظير سمطتيا أّما المسؤولية عمى كافة اجراءات التوظيؼ ،

 .القانونية النصوص وضعتيا التي الشروط وفؽ التصرؼ عمى

في االشراؼ عمى لممؤسسات العمومية  ريةالتقدي السمطة المطمب ىذا في نتناوؿ وعميو،       

مصالح الوظيفة العمومية عمى ل الرقابي تراجع الدورثـ  ، )الفرع االول( في  التوظيؼ  عمميات

 )الفرع الثاني(. التوظيؼ عمميات

 

 



 ،سالؼ الذكر. 2011أفريؿ  11المؤرخة في  01( تعميمة رقـ 1) 
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 الفرع االول

 التوظيف في االشراف عمى عممياتلممؤسسات العمومية  التقديرية السمطة

 في حريتيا وممارسة إرادتيا إعماؿ في اإلدارة حؽ  لئلدارة تقديريةال السمطة تعني اتساع 
  .مباشرة اختصاصاتيا حيف االختيار

بإتباع  ممزمة غير تكوف العمومية، الوظائؼ لشغؿ األفراد بعض باختيار قياميا عند فاإلدارة     
،لكف ىذه  (1)ددةمح موضوعية ضوابط أو شروط بأية تتقيد وال العادية، التعييف وأساليب وسائؿ

 .العميا اإلدارة وظائؼ في السمطة نجدىا بالنسبة لمتعييف

لكف ما نقصده مف اتساع السمطة التقديرية لممؤسسات العمومية ىو اتساع مسؤوليتيا     

بخصوص عمميات التوظيؼ بعدما كانت مفقودة ،حيث كانت مصالح الوظيفة العمومية مجبرة 

ة بالتوظيؼ ،عمى حساب مياميا الحقيقية المتعمقة بالتصميـ عمى المياـ الروتينية المتعمق

والتنظيـ ،مما أدى الى بطء اجراءات التوظيؼ والتي ستشكؿ في أخر المطاؼ عائقا ومصدرا 

 لمتأخر في استغبلؿ االنجازات أو حائبل دوف سير المرفؽ العمومي ، 

مسؤوليات المؤسسة  2011أفريؿ  11المؤرخة في  01الغرض جاءت التعميمة رقـ  وليذا

 العمومية كاممة في مجاؿ التوظيؼ ، 

 



    1997 لبناف  الجامعية، الدار الثانية، الطبعة ،اإلدارية العممية ،العامة اإلدارة أصول شيحا، العزيز عبد إبراىيـ (1) 
 .85،ص
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حيث أصبحت كؿ مؤسسة وكؿ ادارة عمومية مسؤولة عف عمميات التوظيؼ التي تخصيا 

 .(1)بعنواف الوظيفة العمومية 

لكف ما يمكف االشارة اليو في ىذا المجاؿ أف المشرع منح سمطة تقديرية لئلدارة في اختيار     

ب المالية عمى أنماط التوظيؼ والترقية حسب احتياجاتيا وخصوصياتيا مثمما وتوزيع المناص

 لكنو فسح المجاؿ في    194-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  02فقرة  05أشارت اليو المادة 

بإمكانية االلتحاؽ بالوظائؼ العمومية عف طريؽ المسابقة عمى أساس  01المادة الثالثة ، الفقرة 

حيث  ،،بعد تغميب المسابقة عمى أساس االختبار كما سبؽ وأف ذكرنا (2)مكف( الشيادة بقولو )ي

 ال يمكف الزاـ االدارة العمومية عمى اتباع أسموب معيف في التوظيؼ باإلضافة الى ذلؾ فاف 

 فيما يتعمؽ،( 3) 03-06اتجاه المشرع نحو العبلقة التعاقدية في التوظيؼ مف خبلؿ األمر 

يانة كأعواف عمومييف يدخموف في نطاؽ تخطيط الموارد البشرية ، والص بمناصب الخدمات

يفرض عمى المؤسسات العمومية تحمؿ مسؤولياتيا الكاممة في التوظيؼ ،بالنظر الى طبيعة 

 العبلقة بيف االدارة ومستخدمييا ،كعبلقة تعاقدية محضة مغايرة لنظاـ التثبيت والترسيـ .

  



 ،سالؼ الذكر . 2011أفريؿ  11المؤرخة في  01تعميمة رقـ  (1) 
 ،سالؼ الذكر. 194-12التنفيذي رقـ  مف المرسـو 01فقرة  03( انظر المادة 2)
،المتضمف القانوف االساسي لموظيفة العمومية  2006جويمية  15المؤرخ في  03-06ومايمييا مف االمر رقـ  19( المادة 3)

 (.2006جويمية  16الصادرة بتاريخ  46،)ج.ر.ج.ج. عدد 
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لتحاؽ بالوظائؼ العمومية عف طريؽ المسابقة عمى أساس الشيادة ثـ استدرؾ وقيد امكانية اال 

،بالزاـ االدارة اتباع ىذا االسموب ووضع شرط وجود أعوانا متعاقديف أو أعوانا يمارسوف في 

 اطار جيازي المساعدة عمى االدماج الميني أو االدماج االجتماعي ،

المذكورة  03مف المادة  02ميو الفقرة يشتغموف في االدارة أو المؤسسة المعنية وىذا ما نصت ع

 .(1)أعبله 

 الفرع الثاني

 التوظيف عممياتمصالح الوظيفة العمومية عمى ل الرقابي تراجع الدور
 

سمبيات ،فمف  عمييا سنسجؿ حتما ليا إيجابيات نذكر أف يمكف كما البلحقة الرقابة نظاـ إف

  :ةالبلحق الرقابة نظاـ عمى تسجيميا يمكف التي المزايا

 .البشرية لمموارد تقديري و توقعي تسيير نظاـ تكريس -

 


 أو اإلدارة العمومية المعنية ، طبقا  ؤسسةمدما تشّغل الغير أنو عن   « في فقرتيا الثانية عمى مايمي : 03نصت المادة  (1) 
  أو   ساعدة عمى اإلدماج المينيالم  في إطار جيازي أعوانا يمارسون   أو   متعاقدين فعول ، أعوانالمالساري ا   لمتنظيم 
طريق    إن التوظيف يتم عناإلدماج االجتماعي لمشباب حاممي الشيادات المستوفين الشروط القانونية األساسية المطموبة ف 

 . » الشيادات  أساس   عمى المسابقة
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 المستوييف  عمى لممؤسسة االحتياجات الحقيقية تطابقو مع وضماف المستخدميف تعداد عقمنة-

 الوظيفة مصالح والتنسيؽ بيف التشاور إطار في يمكف تحقيقو إال ال ما الكمي والنوعي، وىو

المالية الممنوحة  لممناصب العقبلني التوزيع مف التمكف أجؿ الميزانية مف العمومية ومصالح

 .العمومية لممؤسسات واإلدارات السنة خبلؿ 

رجاع كاممة، وصبلحياتيـ اختصاصاتيـ في ممارسة لممسييريف االعتبار رد -  سمطة وا 

اإلدارية المتعمقة بتسيير الحياة المينية لمموظفيف واألعواف  القرارات ليـ بشأف القرار اتخاذ

  العمومييف .

 ميمة استحداث خبلؿ مف البشرية، تسيير الموارد في أكبر وبجاعة فعالية إلى الوصوؿ -

 . (1)التدقيؽ 

 بأدوارىا االضطبلع مف تمكينيا أجؿ مف العمومية، الوظيفة مصالح عف تخفيؼ العبء -

 . (2)الحقيقية 

ما  إلى إرجاعيا يمكف التي العيوب بعض عنو ينتج اآلخر ىو البلحقة الرقابة نظاـ أف إال    
 :يمي

 



 67 .ص ،المرجع السابؽ، الجزائري التشريع في العامة الوظيفة بوضياؼ ، عمار (1) 
 88 .ص السابؽ، المرجعرمضاف، درويش( 2) 
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 الفردية الحاالت عمى الرقابة بدؿ ممارسة ألنو البيروقراطية، لظاىرة مجسدا النظاـ ىذا يظؿ

 درجة مف عمى الحاالت الجماعية، وما يكرس الرقابة التسيير أي بالرقابة المسمطة عمى مخػطط

 مخطط العمومية لمتأشيرة عمى لوظيفةا مفتشية تطمبيا التي مف طوؿ المدة  ما لوحظ العيب ىذا

 .تطبيقية سنوات مف خاصة في المرحمة األولى التسيير

 وضعيات يخص فيما أخطاء المستخدـ الرتكاب لمقطاع مجاال فتح البلحقة الرقابة نظاـ إف -

 مدة، وال بعد ولو النظر فيو قابؿ إلعادة الموظؼ النياية وضع في يجعؿ ما الموظفيف ، وىذا

 حقا. يولد ال الخطأ ألف المكتسب الحؽ يحتج بفكرة أف يمكنو

 يجعؿ الموظؼ المعني إال مشروعا بما القرار يظير ال الذي السابقة لنظاـ الرقابة خبلفا ىذا   

 .(1)طمأنينة  وضعية في

وبالرغـ مف أف مفيـو الرقابة أصبح يأخذ منحى تنازليا بفعؿ االصبلحات الجديدة في      

 ؼ والترقية لصالح المؤسسات واالدارات العمومية ،اال أنو ال يمكف عمى منظومة التوظي

 االطبلؽ التنازؿ الكمي عف الدور الرقابي لمصالح الوظيفة العمومية ،حيث سجمت المديرية

 والمؤسسات العمومية اإلدارات عمى بعض المبلحظات العمومية لموظيفة العامة

 



 67 .ص السابؽ، المرجع، التشريع الجزائري  في العامة الوظيفة ، بوضياؼ عمار(1)
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المتعمؽ بالمصادقة عمى المخططات  2014واف  ج 08 في المؤرخ 10 رقـ المنشور حمميا

 :(1)وىي  2014السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنواف السنة المالية لسنة 

تعديميا  أو عمييا والمصادقة لمدراسة البشرية تسيير الموارد مخػططات مشاريع إيداع في التأخر -

 .العمومية الوظيفة طرؼ مصالح مف

السالؼ الذكر  126-95مف المرسـو  التنفيذي رقـ  03ة في المادة عدـ احترا ـ اآلجاؿ المحدد -

العمومييف  واألعواف لمموظفيف الميني المسار تسيير بشأف القرارات والمقررات المتخذة تبميغ في

 السمطة المكمفة طرؼ مف لممبلحظات المبداة وفقا تعديميا أو العمومية رقابة الوظيفة إلجراء

 .(2)العمومية  بالوظيفة

 والفحوص واالمتحانات المسابقات تنظيـ في العمومية واإلدارات شروع المؤسسات عدـ -

 السالؼ الذكر 194-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  05خبلفا ألحكاـ المادة  المينية

 العمومية مدونة اإلدارة أو المؤسسة تسمـ التسيير بمجرد عمميات مباشرة عمى إمكانية تنص التي

 البشرية مواردىا تسيير مخػطط عمى انتظار المصادقة ودوف المالية المعينة لسنةا تسيير ميزانية

 المالية . السنة بتمؾ الخاص



 بعنواف البشرية لتسيير الموارد السنوية المتعمؽ بالمصادقة عمى المخططات 2014 جواف 08 المؤرخ في 10 رقـ المنشور(1)
 .2014 لسنة  .السنة المالية 

 .،سالؼ الذكر2014 جواف 08 المؤرخ في 10 رقـ المنشور(2)
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 بعد مباشرة والفحوص المينية واالمتحانات المسابقات في الناجحيف وتنصيب تعييف في التأخر -

 .المسابقات تمؾ لنتائج النيائية اإلعبلف إمضاء محاضر

عمبل  التقاعد عمى لئلحالة القانونية السف بمغوا الذيف المتعاقديف واألعواف فيفالموظ إحالة عدـ -

 الوزير االوؿ الخاصة بتنفيذ لمسيد 2013 جواف 27 في المؤرخة  236رقـ  التعميمية بأحكاـ

 .(1)التقاعد  عمى باإلحالة األحكاـ الخاصة

تبناىا ىذا االصبلح تساىـ بطريقة وعمى ىذا االساس فاف مجموع الترتيبات واالجراءات التي     

 الوظيفةغير مباشرة في اتساع السمطة التقديرية لئلدارة وتقميص الدور الرقابي لمصالح 

العمومية عمى مختمؼ عمميات التوظيؼ ،تبعا لؤلىداؼ المتعمقة بإضفاء طابع المرونة عمى 

ية عمى جميع عمميات اجراءات التوظيؼ ومف بينيا تحميؿ االدارات العمومية كامؿ المسؤول

التوظيؼ  ،كاطار مرجعي لكؿ المؤسسات واالدارات العمومية حتى ال يمكف ليا كسمطة تنفيذية 

االنحراؼ عف مقاصد المشرع واساءة استعماؿ سمطاتيا في ذلؾ ،وتتمثؿ أسس تحديد ىذه 

 المسؤولية فيمايمي :

 

 



الخاصة بتنفيذ االحكاـ الخاصة باإلحالة عمى  2013جواف  27المؤرخة في  236انظر تعميمة السيد الوزير األوؿ رقـ ( 1) 
 التقاعد .
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رط وجود المنصب المالي ذي حيث يتوقؼ كؿ اجراء لمتوظيؼ عمى شوجود المنصب المالي :-

 . (1)الصمة لفائدة المؤسسة أو االدارة المعنية

 مف بيف المترشحيف التمييز عدـ :ىي التوظيؼ، في المساواة احترام مبدأ المساواة :-

 المترشح صبلحية تقدير والجدارة ، مف حيث حسب الكفاءة الوظيفة في والتعييف المواطنيف،

 ،وىو (2)المساواة  إلى مبدا تستند التي االنتقاء اييرمع ضوء في العمومية لموظيفة

ما جعمو المشرع جانبا مف مسؤولية االدارة العمومية بمدى احتراميا ليذا المبدأ في االلتحاؽ 

 بالوظائؼ العمومية.

 احترام الشروط البيداغوجية والمؤىالت طبقا لمقوانين الخاصة -

 إلى تطرؽ فقد 03-06والمؤىبلت في االمر رقـ  نص المشرع عمى احتراـ الشروط البيداغوجية

 لبللتحاؽ المطموبة المؤىبلت وكذا...شروط...فيو تتوّفر عمى: ''أف 75 الماّدة بنّص  الشرط ىذا

 . (3)بيا  االلتحاؽ  المراد بالوظيفة

 



 ،سالؼ الذكر . 2011أفريؿ  11المؤرخة في  01( تعميمة الوزير االوؿ السابؽ رقـ 1) 
االجتماعية  العمـو مجمة العالي ،االليات القانونية لتحقيؽ المساواة في التوظيؼ في المؤسسة العمومية الجزائرية، عبد بمعيفة( 2)
 .73وص 66ص 2016،ديسمبر 2 سطيؼ دباغيف لميف محمد حامعة االجتماعية و االنسانية العمـو كمية ، 23العدد ،
( مقدـ سعيد ،الوظيفة العمومية بيف التحوؿ والتطور مف منظور تسيير الموارد البشرية وأخبلقيات المينة ،ديواف المطبوعات 3) 

 .205 ،ص 2013الجامعية ،الطبعة الثانية ،الجزائر 
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 الحصول عمى تأشيرة المفتشية العامة لموظيفة العمومية -

رات العمومية ،اضافة الى المسؤوليات السابقة بالحصوؿ تتحدد مسؤوليات المؤسسات واالدا    

 ،(1)حسب الحالة ،وبصفة قبمية أو بعدية عمى التأشيرات التي تسمميا مصالح الوظيفة العمومية 

وتتمثؿ ىذه التأشيرة في تبميغ نسخة مف القرار أو المقرر المتعمؽ بفتح المسابقات واالمتحانات 

 ة التي ليا صبلحية التعييف أو السمطة والفحوص المينية ،مف طرؼ السمط

أياـ مف تاريخ  05الوصية الى المصالح المركزية والمصالح المحمية لموظيفة العمومية في أجؿ 

أياـ ، وبعد فوات ىذه المدة  07توقيعيا ويجب عمى ىذه المصالح ابداء رأييا في المطابقة خبلؿ 

رة المقصود ىنا ىو الرأي المطابؽ كأىـ ،فمضموف التأشي (2)يعتبر الرأي المطابؽ مكتسبا 

 األعماؿ التحضيرية لمقرار االداري .

باإلضافة الى ذلؾ فاف ترتيب مسؤولية االدارة بخصوص الحصوؿ عمى التأشيرة القبمية أو    

 البعدية حسب الحالة ، مف طرؼ المفتشية العامة لموظيفة العمومية والمتعمقة بالرأي المطابؽ 

ياـ مف حيث صدور الرأي المطابؽ بعد عمميات التوظيؼ  حيث يعد اجراءا ،يعد نقطة استف

 في حالة صدور غير مطابؽ ،ومف ثـ الغاء  شكميا مرىقا لكاىؿ االدارات والمؤسسات العمومية

 


 ،سالؼ الذكر . 2011أفريؿ  11المؤرخة في  01تعميمة الوزير االوؿ السابؽ رقـ  (1)
 ،سالؼ الذكر . 194-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  02و 01الفقرة  11المادة  (2)
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المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية ،وما ينجر عف ذلؾ مف تبعات مالية والتشكيؾ في 

 .(1)خصوص عمميات التوظيؼ شفافية ونزاىة االدارة ب

 المطمب الثاني

 الموافقة عمى مخطط تسيير الموارد البشرية انطالق عمميات التوظيف دون التقيد بشرط 

في سياؽ اإلجراءات الجديدة التي أعمنتيا الحكومة في ممؼ التوظيؼ، الذي أصبح يعد    

 تزوير التي تشوب ىاجسا بسبب اإلضرابات التي تعقب كؿ مسابقة توظيؼ، وعمميات ال

بعضيا، أكدت السمطات الوصية أف الموافقة عمى مخطط تسيير الموارد البشرية لـ تعد تشكؿ 

أسبقية لكؿ مؤسسة أو كؿ إدارة عمومية، لمشروع في إجراء التوظيؼ بعنواف الوظيفة العمومية، 

ة لوزارة المالية، حيث سيتعيف مستقببل عمى المديرية العامة لموظيفة العمومية والمصالح المختص

أي تاريخ بداية تطبيؽ ىذا  2012ديسمبر  31والدوائر الوزارية كؿ فيما يخصيا، القياـ قبؿ 

االجراء بضبط مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية، حيث يمكف لكؿ مسؤوؿ عف مؤسسة أو 

بما يتوافؽ  إدارة عمومية، بعد أف يضع دفتر ميزانيتو الخاصة، أف يقـو بإطبلؽ عممية التوظيؼ

 والمناصب المالية الممنوحة، عمى أف يتـ الحقا 

 



 .291مجناح حسٌن ، المرجع سابق ، ص  (1)
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. (1)الموافقة عمى ىذا الدفتر مف قبؿ إدارة الوظيفة العمومية التي ال توقؼ إجراءات التوظيؼ

 12بالمقابؿ، يتـ اإلبقاء عمى المناصب المالية المفتوحة حديثا واالعتمادات ذات الصمة لمدة 

 .(2)شيرا بعد السنة المالية 

ولموقوؼ أكثر عمى ىذه االجراءات ال بد مف تبياف االجراء االوؿ الغاء شرط المصادقة عمى     

 العامة المفتشية ثـ تبياف االجراء الثاني ابعاد)الفرع األول(  المخطط المتعمؽ بعمميات التوظيؼ

 . )الفرع الثاني(العمومية مف تنظيـ اجراءات التوظيؼ  لموظيفة

 الفرع األول

 غاء شرط المصادقة عمى المخطط المتعمق بعمميات التوظيفال

لقد كشفت التداعيات المتعمقة بطوؿ اإلجراءات المرتبطة بالمصادقة  عمى مخطط  التسيير     

مف طرؼ مفتشية الوظيفة العمومية بالوالية ،عف تأخر عمميات التوظيؼ ،وىو ما يؤثر سمبا 

عمى إجراءات التوظيؼ ،حيث تشمؿ المصادقة عمى عمى المقاربة المتعمقة بإضفاء المرونة 

مخطط التسيير بمجموع العمميات التي يتضمنيا ىذا األخير ،والتي تعد عممية التوظيؼ جزءا 

منيا ،اذ ترتبط ارتباطا كميا بيذه العمميات ،مما أدى إلى ضرورة التفكير في إلغاء شرط 

 توظيؼ  ،المصادقة عمى المخطط السنوي الذي يتعمؽ بعمميات ال



 .17/04/2011" بتاريخ التفاصيل الجديدة الخاصة بالتوظيفكل مقاؿ نشرتو ''دليمة.ع'' في جريدة النيار الجديد بعنواف  (1) 
 ،سالؼ الذكر. 194-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  03فقرة  05(المادة 2)
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ولو عمى حساب المدة الزمنية المحددة في ذلؾ ،ومف بيف المعوقات التي تؤثر عمى شفافية 

 التوظيؼ بخصوص تأخر المصادقة عمى المخطط مف أجؿ مباشرة عمميات التوظيؼ،

عدـ احتراـ التواريخ المتوقعة لتنظيـ االمتحانات والمسابقات كما ىو محدد في الجدوؿ التوقعي  

 ،والذي عادة ما يكوف في الثبلثي األخير مف السنة المالية  (1)بعنواف السنة الجارية  لمتوظيؼ

،مما يترتب عمى ذلؾ بعض العراقيؿ كتمؾ المتعمقة باكتظاظ مراكز االمتحاف ،نتيجة لكثرة 

 الطمبات المتعمقة بتنظيـ المسابقات ،وكذا الصعوبات الناجمة عنيا ،كتجاوز 

نوفمبر مف السنة  30اؿ عمميات التوظيؼ والتي تتحدد في الغالب بتاريخ اآلجاؿ المحددة الستكم

،باإلضافة إلى ذلؾ تأثير التحفظات الواردة عمى مخطط التسيير ،والمتعمقة بكؿ قرارات (2)المالية

تسيير الحياة المينية لممستخدميف ،مما يساىـ في تعطيؿ المصادقة عمى المخطط ،ومف ثـ 

المقررة خبلؿ السنة المالية كما يؤدي تماطؿ المؤسسات العمومية في  تعطيؿ عمميات التوظيؼ

إيداع مخططات التسيير لدى المصالح المعنية لممصادقة عمييا في اآلجاؿ المحددة إلى تأخر 

عمميات التوظيؼ ،وفي غالب األحياف تمغى المسابقات ليذه األسباب ، وتبعا لذلؾ أصبح 

 ع  تحت سمطة الوزير المعني بإمكاف اإلدارات العمومية الشرو 


( يتكوف مخطط تسيير الموارد البشرية مف مجموعة جداوؿ ترصد مختمؼ القرارات وعمميات التسيير المزمع دراستيا خبلؿ 1)
ارات المينية لمموظفيف ،اذ تمثؿ ىذه اآللية الوسيمة الوحيدة لبسط الرقابة البعدية عمى ىذه العمميات السنة المالية والمتعمقة بالمس

 والقرارات ،ويعد الجدوؿ التوقعي لمتوظيؼ المذكور أىـ ىذه الجداوؿ .
الموارد البشرية ،المتعمؽ بتنفيذ المخطط السنوي لتسيير  2006أفريؿ  29/ؾ.خ/ـ.ع.و.ع ،المؤرخ في  13( المنشور رقـ 2) 

 ،المديرية العامة لموظيفة العمومية ،الجزائر.
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بالقطاع في فتح المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية ، بمجرد استبلميا لمدونة الميزانية 

 .(1)لمسنة المالية 

وعمى ىذا األساس تـ إلغاء شرط المصادقة عمى مخططات  التسيير لمشروع في إجراءات    

اء  طابع الشفافية عمى إجراءات التوظيؼ ، بعد التوظيؼ بعنواف السنة المالية ، تجسيدا إلضف

أف ساىمت تمؾ العراقيؿ وأخرى في تعطيؿ عمميات التوظيؼ ، كعممية جد حساسة مف منظور 

 االستراتيجية المتعمقة بإضفاء طابع المرونة عمى إجراءات التوظيؼ ، 

ة أخرى وجية ومف ثـ االستجابة لتطمعات عصرنة الوظيفة العمومية ، وىو ما يؤكد  مف جي

 المشرع في تقميص الدور الرقابي لمفتشية الوظيفة العمومية  عمى ىذه العمميات عمى الرغـ مف 

أف عممية التوظيؼ ، كغيرىا مف عمميات  تسيير الموارد البشرية ، تستمـز تكاثؼ جيود كؿ مف 

 ؼ .المسير ومصالح الوظيفة العمومية إلضفاء فاعمية أكثر عمى مبدأ شفافية التوظي

 

 

 

 



 ،سالؼ الذكر . 194-12مف المرسـو التنفيذي رقـ  01الفقرة  05( المادة 1) 
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 الفرع الثاني

 العمومية من تنظيم اجراءات التوظيف لموظيفة العامة المفتشية ابعاد

كشؼ مصدر مسؤوؿ بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي بأف التوظيؼ في سمؾ األساتذة في    

 الجامعات والمعاىد سيخضع ابتداء مف السنة القادمة لشروط جديدة تضعيا الوزارة الوصية التي

 تتولى اإلشراؼ عمى العممية بدؿ مديرية الوظيؼ العمومي،

ومف أىميا اشتراط الحصوؿ عمى شيادة دكتوراه وذكر المصدر أف الوزارة ىي مف ستشرؼ 

 عمى مسابقات التوظيؼ لبللتحاؽ بسمؾ أستاذ  2012-2011ابتداء مف الدخوؿ الجامعي 

 .سيتـ تحديدىا ديدةفي الجامعة أو المعاىد التابعة ليا وذلؾ وفؽ شروط ج

وحسب المصدر فإف ىذا التوجو ليس مجرد رغبة تسعى إلى تحقيقيا وزارة التعميـ العالي ولكف 

 األمر يتعمؽ بقرار تـ اتخاذه عمى مستوى الحكومة بالنظر إلى خصوصية التوظيؼ 

في الجامعة، وأضاؼ أف مديرية الوظيؼ العمومي لف تشرؼ ابتداء مف ذلؾ التاريخ عمى 

بقات االلتحاؽ بصؼ أستاذ في الجامعة بؿ الوزارة ىي مف سيتكفؿ بذلؾ وفؽ معايير محددة مسا

 ويعد إلحاؽ عممية التوظيؼ في صؼ أساتذة الجامعات بوزارة التعميـ العالي سابقة 
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 في الوظيؼ العمومي، كوف كافة مسابقات االلتحاؽ بمناصب ىذه الييئة

نتائجيا المديرية العامة لموظيؼ العمومي التي يترأسيا السيد تتولى إدارتيا وتسييرىا والفصؿ في 

 ''جماؿ خرشي''. 

كما أف ىذا التحوؿ يأتي في وقت اشتد فيو الخبلؼ بيف مديرية الوظيؼ العمومي وعدة      

وزارات، وباألخص وزارة التربية الوطنية، حيث رفع الوزير السابؽ السيد أبو بكر بف بوزيد تقريرا 

طالب فيو بسحب الصبلحية مف مديرية الوظيؼ العمومي فيما يخص تنظيـ مسابقات لمحكومة ي

 .(1)التوظيؼ في القطاع 

ونذكر أنو غالبا ما يحدث عدـ تنسيؽ بيف الوزارات ومديرية الوظيؼ العمومي فيما يخص       

 تاريخ تنظيـ المسابقات.

بقة أكد فييا أف تنظيـ مسابقات وىو ما أشار إليو وزير التربية في تصريحات صحفية سا     

 توظيؼ األساتذة في شير سبتمبر يؤثر مباشرة عمى التحصيؿ البيداغوجي لمتمميذ الذي 

يبقى دوف أستاذ لمدة فصؿ كامؿ لكف مدير الوظيؼ العمومي أوضح مف جيتو بأنو عمى كافة 

جاؿ المطموبة عمما القطاعات الوزارية التحضير مسبقا لتمؾ المسابقات حتى يتـ تنظيميا في اآل

 أف دور مديرية الوظيؼ العمومي إداري بحت وأشار مصدر وزارة التعميـ العالي إلى أف عممية 


 وزارة التعلٌم العالً تشرف على العملٌة بدل الوظٌف العمومً(()) مقال نشره ''ع.ٌونسً'' فً جرٌدة المساء بعنوان (1)

 .28/12/2010بتارٌخ : منشور
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الفصؿ الثاني                   

 

توظيؼ األساتذة ستعرؼ الكثير مف التغييرات التي سيتـ الكشؼ عنيا في حينيا، حيث حددت 

 الوزارة مجموعة مف المعايير التي تتبلءـ

 وكؿ اإلصبلحات التي تمت مباشرتيا منذ سنوات.. دي ''،مع النظاـ الجديد ''أؿ أـ 

 وعف مضموف بعض التدابير أوضح أف توظيؼ األساتذة الجامعييف سيقتصر عمى حاممي 

شيادة الدكتوراه، باستثناء المراكز الجامعية التي توظؼ الحامميف لشيادة الماجستير حسب 

 .(1)لعميااحتياجاتيا خاصة بالنسبة لتمؾ الواقعة بالجنوب واليضاب ا

وذكر بأف وزارة التعميـ العالي تسعى مف وراء ىذا اإلجراء إلى رفع مستوى التكويف مف جية    

 واالستجابة إلى المتطمبات الجديدة التي سيفرضيا آليا تطبيؽ نظاـ ليسانس ماستر دكتوراه.

راه فقط(، في التحضير ليذه المرحمة )توظيؼ أساتذة الدكتو  2011وكانت الوزارة قد شرعت منذ 

 حيث قامت بتقميص عدد المناصب في مسابقات الماجستير )النظاـ القديـ(

منصب في مختمؼ المؤسسات الجامعية بغية فسح المجاؿ أماـ تطبيؽ  800والتي لـ تتعد 

 المناىج الجديدة في النظاـ الجديد )أؿ أـ دي(. 

اييس دقيقة في عممية التوظيؼ ولئلشارة فإف المديرية العامة لموظيفة العمومية تعتمد عمى مق

 ،  الخاصة باألساتذة الجامعييف


وزارة التعلٌم العالً تشرف على العملٌة بدل الوظٌف العمومً(( )) بعنوان، مقال نشره ''ع.ٌونسً'' فً جرٌدة المساء  (1) 

 .28/12/2010بتارٌخ :ر منشو
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الفصؿ الثاني                   

يغمب عمييا الطابع اإلداري أكثر، وخصوصيات المؤسسة الجامعية التي تعتمد عمى     

 ميا في التوظيؼ في سمؾ األساتذة الشيادات الع

   .(1)ىو الذي دفع إلى مراجعة الوضع القائـ 

 دستوري وحؽ اداري اجراء باعتبارىا التوظيؼ عممية أف ياجم يتبيف ذكره، سبؽ ما خبلؿ مف     

 ىـر ضمف اجتماعية مكانة اعتبلء في وتؤىمو الفرد تمبية احتياجات في ت ساىـ

 المجاؿ في شؤونيا لتسيير تستخدميا الدولة سياسية، ووسيمة أداة إلى المجتمع، تحولت

 وبالتالي تضمف االجتماعي تقرارواالس األمف عمى لمحفاظ واالجتماعي، والسياسي االقتصادي

 .النظاـ وبقاء ديمومة خبلليا مف

 فقد لو، األفراد طمبات تزايد مع لمتوظيؼ المالية المناصب ندرة إلى وبالنظر أخرى جية مف

 االجتماعية( مما استقرار الببلد)االضطرابات ييدد قد مصدر لمدولة التوظيؼ يمثؿ أصبح

 واستبعاد التوظيؼ اجراءات تبسيط خبلؿ مف مف سمطاتيا جزء عف التنازؿ ضرورة عمييا يحتـ

  2017 سنة في حدث الشيء االجتماعي، نفس التوازف إلحداث العمومية لموظيفة الرقابة مصالح

 خبلؿ أو غابوا تأخروا الذيف لممترشحيف بالنسبة الباكالوريا لشيادة ثانية دورة برمجة تقرر حيث

 .(2)األولى  الدورة



ومً(( وزارة التعلٌم العالً تشرف على العملٌة بدل الوظٌف العم)) بعنوان ،مقال نشره ''ع.ٌونسً'' فً جرٌدة المساء  (1)

 ..39/23/3121بتارٌخ : منشور

الجزائر ، مجمة العمـو االنسانية واالجتماعية ،العدد  في العمومية الوظيفة منظومة إصبلح ( رميني جماؿ )طالب دكتوراه(،2) 
 .322،ص  2،جامعة الجزائر  2017ديسمبر  31
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الفصؿ الثاني                   

 

 ممخص الفصل

يعد تكييؼ مياـ الوظيفة العمومية كأىـ وظائؼ الدولة ،جزءا ال يتجزأ مف التحوالت الجذرية التي 

عرفتيا الببلد في شتى المياديف ،وفي ىذا السياؽ يأتي االىتماـ بالمسارات المينية لمموظفيف 

ى في واالعواف العمومييف في الدولة مف جية ،واالىتماـ بترشيد سياسات التوظيؼ مف جية أخر 

اطار ما يسمى بإضفاء طابع المرونة عمى اجراءات التوظيؼ  ، كجزء ىاـ مف الحقائؽ الوطنية 

وما تضمنو بيذا  194-12التي تسترعي االىتماـ ،وذلؾ عف طريؽ المرسـو التنفيذي رقـ 

في نفس  2011أفريؿ  11المؤرخة في  01الخصوص ،باإلضافة الى تعميمة الوزير االوؿ رقـ 

وقد جاءت ىذه النصوص مكرسة لمجموعة مف التدابير سعيا الى تحقيؽ مجموعة المضموف ،

مف األىداؼ ،السيما ما تعمؽ منيا بالمساواة  في االلتحاؽ بالوظائؼ العمومية والعمؿ عمى 

تدعيـ شفافية اجراءات التوظيؼ ،وترتيب مسؤوليات التوظيؼ عمى عاتؽ االدارة العمومية  

                         مصالح المفتشية العامة لموظيفة العمومية .،وتقميص الدور الرقابي ل
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 خاتمـــــــــــــة 

 :يمي ما استخبلص يمكف ىذه دراستنا خبلؿ مف

 الجدارة، ومبدأ المساواة مبدأ في ئري،االجز  عر المش اىانتب التي وظيؼتال مبادئ ؿثتتم     

 ألـز مّما دستورييف مبدأيف بالتالي فأصبحا ئرية،االجز  اتيرالدس ؼممخت في ماىر ىى مظامّ وتتج

 ذيفى عف ئراالجز  تحد ـمالدستور، ف أحكاـ مسايرة ىمع العمومية وظيفةمالمنظمة ل الّنصوص

ّنما المبدأيف، اجراءات  في يامج بدا الذي الشيء ما،يتطبيقات في والّتغيير ى الّتطويرمع تمعم وا 

 .وناقان اييمع المنصوص التوظيؼ

 )الّتوظيؼ، مف نمطيف ومحطات ؼممخت عبر العمومية وظيفةمل النظاـ الجزائري  ىنتب      

 وظيؼتـ التي أف فاألصؿ ، طرقا مايمن لكؿ خصصو  ، (يماخدال والّتوظيؼ الخارجي الّتوظيؼ

عمى  وظيؼتال في فيكمف االستثناء امأ نيةيالم االمتحانات ،االختبارات المسابقات، طريؽ عف

اس الشيادة عندما تشغؿ المؤسسة أو االدارة العمومية المعنية أعوانا متعاقديف أو أعوانا أس

 يمارسوف في اطار جياز المساعدة عمى االدماج الميني أو االدماج االجتماعي.

 مجاؿ في والديناميكية الحركية مف بنوع اتسمت الجزائر في العمومية الوظيفة منظومة أف     

  العمومية الوظيفة لمنظومة نموذج بوضع المتعمقة لقوانيفوا النصوص انتاج

كذلؾ لمدولة،  والسياسي االقتصادي واالجتماعي السياؽ شيده الذي والتغيير التطور وفؽ يتماشى

 يتسـ ولكف الحاجة معيار وفؽ تقوـ ال العمومية، الوظيفة إطار في التوظيؼ استراتيجية

 .واألمف االستقرار تحقيؽ إلى تيدؼ اجتماعية ياتتوج لتمبية المفرط، الجماعي بالتوظيؼ
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األساسية  القوانيف في اييمع المنصوص والخطوات ءاتالئلجر  الّتوظيؼعمميات  تخضع       

 التي والمناشير يماتموالتع سيـاالمر  الخاّصة، وكذا األساسية قوانيفمالعمومية، ول وظيفةمل العاّمة

ف أ ؿ حيثو األ عف الوزير الصادرة يماتملعمومية، والتعا وظيفةمالعاّمة ل عف المديرية تصدر

نية يالم واالمتحانات واالختبارات المسابقات إلغاء إلى حتما ءات سيؤديااإلجر  ذهى أحد مخالفة

 لبعض االنتيازية وكياتمالس مف يديق قانوني بنّص  التوظيؼ المعنية، فتقييد اإلدارة ايقامت ب التي

 .العمومية تار امديري المؤسسات واإلد

 ؽمويتع وظيؼ،تال ءاتاإجر  ىمع مرونة إضفاء محاولة حيث مفورا تط الكيفيات ذهى عرفت    

 تكوف التي المسابقات افتتاح عف اإلعبلف وسائؿ تنوع ءات، وكذاااإلجر  ذهى آجاؿ يصماألمر بتق

 ).......،أنترنت إلصاؽ، مكتوبة، صحافة( ؼ الوسائؿمطريؽ مخت عف

 العمومية أي والمؤسسات تار ااإلد ىمع الخارجية الرقابة العمومية وظيؼال مصالح تمارس   

 سنويال ططمخال عمى سابقة تأشيرة نوعية، مف ةمعرفت نق األخرى ييالمشروعية، ف قبةرام

قبؿ الشروع في عمميات التوظيؼ الى تأشيرة الحقة بعد الشروع في  الموارد البشرية لتسيير

 االدارة المعنية.عمميات التوظيؼ تحت مسؤولية 

 المعنية القطاعات جميع إشراؾ العمومي القطاع منظومة إعداد يتطمب أخرى، جية مف    

 واالصبلح االداري، باعتبارىا العمومية لموظيفة العامة المديرية عمى غرار محتواىا، بتطبيؽ

 تمنح التي ةالمالي وزارة جانب إلى االجراءات والقوانيف، تطبيؽ مدى بمراقبة المخولة الجية

 .والتوظيؼ التسيير مجاؿ في المالية االعتمادات
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 سةراالد نتائج

 :فی مايمي إلييا المتوصؿ النتائج أىـ نورد أف يمكننا و

أنو بالرغـ مف وفرة النصوص القانونية والتنظيمية في مجاؿ تنظيـ اجراءات التوظيؼ      

اء مباشرة عمميات التوظيؼ ،عف طريؽ وتذليؿ العراقيؿ والصعوبات التي تعترض المسيريف  أثن

المناشير والتعميمات الصادرة عف المديرية العامة لموظيفة العمومية اال أف االدارة المعنية لـ 

بدليؿ كثرة  تتمكف مف تجسيد ىذه العمميات وفقا لنفس األشكاؿ والشروط المنصوص عمييا

 التيو  البشرية لتسيير الموارد السنوي المخطط دراسة أثناءالتحفظات والمبلحظات المسجمة 

ومف ضمف ىذه ، تصفيتيا عمى االعتبار وتعمؿ يفبع اىتأخذ فأ اإلدارة عمى تستوجب

 ـاستبل جردمب لمينيةا والفحوص واالمتحانات لمسابقاتا تنظيـ في الشروع ـعدالمبلحظات )

 توزيع مقرر يـتقد ـعد ، ةالجاري لماليةا السنة يرتسي ميزانية مدونة العمومية لمؤسسةا اإلدارة أو

 لمالية...(ا السنة فبعنوا الشاغرة لمناصب الماليةا

 التجاوزات أف إال اإلطار، ىذا في الموضوعة والضوابط اإلجراءات كؿ مف أيضا بالرغـ     

 االمتحاف مستوى عمى تسجؿ لـ إذا وحتى سبؽ بما مقارنة حدتيا قمة رغـ مازالت تسجؿ، وىذا

 االمتحاف مستوى عمى أو الشيادات أساس عمى المسابقات مستوى مىتسجؿ ع فيي الكتابي

 عف لموظيفة المترشح صبلحية مدى عف الكشؼ مف منو اليدؼ المرجو مف يجرده الشفوي، مما

 أف البشرية، لنجد الموارد إدارة في مختصة لجنة خصوصا بوجود قرب عف عميو التعرؼ طريؽ

 .الجدارة عمى حساب محسوبيةوال لممحاباة مفتوح الحقيقة في المجاؿ
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تمـز مصالح  2015و 2010كثرة صدور تعميمات وقرارات سياسية في الفترة ما بيف      

ومعالجة مطالب نقابية  منازعات لتسوية التدابير مف العديد تطبيؽ في الوظيفة العمومية باإلسراع

عمالية  غير ماتمنظ قبؿ خاصة في قطاع التربية الوطنية الذي شيد اضطرابات كبيرة مف

 المتعاقدوف. األساتذة في تمثمت

 ال بيا المعموؿ التنظيمية والقانونية  االجراءات بذلؾ عدـ احتراـ مبدأ توازي االشكاؿ مخالفيف   

 مبدأ إلى التوظيف يخضع " عمى تنص التي 03-06رقـ  األمر مف  74المادة  أحكاـ سيما

واصدار تعميمات اليدؼ منيا سياسي أكثر منو   " العمومية بالوظائف االلتحاق في المساواة

اجتماعي ،حيث تقرر ادماج فئة معينة دوف الزاميـ بالمشاركة في مسابقات التوظيؼ دوف 

 لـ إذا العمومي القطاع في أشخاص تعييف تمنع التنظيمية التي مراعات القوانيف والنصوص

 مسابقة التوظيؼ . في يشارؾ

 ىمع يعاب ما ايمثال نقائص، ةدع مف يشكوزاؿ ما ئراالجز  في يؼالتوظ ففإ ـدتق ما ىموع     

 كفاءة دقيقة لنا بصفة دديح التي الوحيد الفاصؿ اىيمكف اعتبار  ال التي مسابقات التوظيؼ

 باتملمتط تستجيب ا المييجع ما ذاىالحقيقية، و  الكفاءات عف تكشؼ لنا ال ح، وبالتاليشالمتر 

 ايب جاء التي ؾماعتمدت خصوصا ت التي فرغـ االصبلحاتاإلدارة،  لطموحات الوظيفة وال

 المساواة لمبدأي تجسيدا التوظيؼ أكثر نظاـالذي جعؿ  194-12المرسـو التنفيذي رقـ 

 اينظم أحسنوا وضع مايتظؿ اإلدارة م كؼء موّظؼ كاؼ، فبدوف غير يبقى وأنّ  والجدارة، إال

 .ايدافىأ تحقيؽ عف عاجزة
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 تحديث مجاؿ في الجزائرية شيد أداء المؤسسات واإلدارات العموميةتر  ولتدعيـ األخير وفي

 العمومية واضفاء مرونة أكبر عمى عمميات التوظيؼ ، الوظيفة

 :التالية النقاط نقترح 

المسار  فؽامتواصؿ ير  تكويف دوف   الجدارة مبدأ وال مساواة مبدأ مف جدوى الأنو     -1

 المشاكؿ التي ى أخطرمع يقضي قد متواصؿ تكويفب هدوم األجدر فاختيار موّظؼ،ملالميني 

 .إداري الفساد يىو  اإلدارة وتواج

 لنتائج مصداقية إعطاء أجؿ الوظيفة العمومية مف ومصالح  اإلدارة التنسيؽ بيف وجوب -2

 األخيرة العمومية ىذه لمصالح الوظيفة النجاح تبميغ محضر بعد التنصيب يكوف المسابقات فقرار

 في رفعيا اإلدارة عمى تحفظاتيا التي تعمؿ بتسجيؿ سمبا عميو أجؿ لرد تميؿ يجب أف التي

  إيجابا أو بشير قانونا المحددة األجاؿ

 الوظيفة مصالح تمارسيا التي البلحقة التنصيب ، فالرقابة إجراءات مواصمة مف اإلدارة لتمكيف

 عمييا وظيؼ  منصوصالت نتائج عمميات إلغاء في فسمطتيا تماما يدىا تعني غؿ  ال العمومية

 عدـ االستيانة بصبلحيات و مراعاتيا اإلدارية والمؤسسات االدارات مسؤولي عمى ويجب قانونا

 . العمومية مصالح الوظيفة

وضع عقوبات ردعية تجاه اىماؿ وتجاوزات المسير في تنفيذ ىذه االجراءات ، وعدـ  -3

بقات المتعمقة بعمميات التوظيؼ وفؽ المتابعة المستمرة في تطبيؽ اجراءات وكيفيات تنظيـ المسا
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النصوص التنظيمية ،حيث أضحى ىذا التقاعس محؿ انتقادات واسعة مف طرؼ مصالح 

 الوظيفة العمومية نفسيا نتيجة لآلثار السمبية التي تحوؿ دوف نجاح سياسة التوظيؼ .

فيات المجوء الى نمط التوظيؼ عمى أساس االختبارات باعتباره يسير وفؽ اجراءات وكي -4

أكثر مصداقية وشفافية مف التوظيؼ عمى أساس الشيادات التي أصبحت االدارات المعنية 

تتبلعب بمصداقية معايير االنتقاء وفؽ رغباتيا السيما النقطة الممنوحة مف قبؿ لجنة المقابمة 

 لتمرير وتقديـ مترشح عف أخر .

يا بالمخطط السنوي لتسيير اعادة تكييؼ األليات المعتمدة في الرقابة السيما ماتعمؽ من -5

الموارد البشرية مع االجراءات واالساليب المستحدثة في عمميات التوظيؼ لتفادي التحفظات 

  والطمبات التي تسجميا مصالح الوظيفة العمومية باعتبار أف ىذه 
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االخيرة ماىي اال ىيئة تنفيذية لمختمؼ النصوص والتعميمات الصادرة عف رئاسة  -6

 الحكومة.

دور المفتشية العامة  موضوع معالجة المتواضع البحث ذاى خبلؿ مف حاولنا أننا القوؿ وصفوة

  194-12لموظيفة العمومية في الرقابة عمى عمميات التوظيؼ طبقا لممرسـو التنفيذي رقـ 

 ال أننا ا، إالياستطعنا جمع التي المعطيات وحسب مة،دالمق في أدرجناه الذي ساؤؿتال حدود في

 أف دنا متمنيفيج وفي بذلنا أننا األكيد الشيء لكف وأبعاده، الموضوع جوانب بكؿ أحطنا أننا نجـز

     والسداد.  التوفيؽ تعالى اهلل ونسأؿ الجامعية، مكتبةمل راءإث ذاى يكوف
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 المراجع قائمة
 العربية بالمغة /أ

 الكتــــــــــب :أوال

 الػدار الثانيػة، الطبعػػة ،اإلداريــة العمميــة ،العامـة اإلدارة أصــول يحا،شػ العزيػز عبػػد إبػراىيـ -1
 .    1997 لبناف  الجامعية،

بوحميػػػػػػد عطػػػػػػاء اهلل ،مبػػػػػػادئ فػػػػػػي المراسػػػػػػبلت االداريػػػػػػة مػػػػػػع نمػػػػػػاذج تطبيقيػػػػػػة  ، ديػػػػػػواف المطبوعػػػػػػات  -2
 الجامعية ،د.ط ،الجزائر، د.س.ف. 

 دار ،تطبيقـو وضـمانات العامـة ةالوظيفـ فـي الصـالحية مبـدأ ،محمػد سػيد العمػيـ عبػد بػدوي -3
 د.س.ف ، مصر، العربية، النيضة

تطبيقيػػػػػػة  الرقابػػػػػػة اإلداريػػػػػػة بػػػػػػيف عمػػػػػػـ اإلدارة والقػػػػػػانوف اإلداري، دراسػػػػػػة ، حسػػػػػػيف عبػػػػػػد العػػػػػػاؿ محمػػػػػػد -4
 . .فس.د ط،.د اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، مقارنة ،

 ة مقارنػػػػػػة ألحكػػػػػػاـ األمػػػػػػر رقػػػػػػـدراسػػػػػػة تحميميػػػػػػ-دليػػػػػػؿ الموظّػػػػػػؼ والوظيفػػػػػػة العمومّيػػػػػػة''، رشػػػػػػيد حبػػػػػػاني -5
دار  ، ''المتضػػػػػػػّمف القػػػػػػػانوف األساسػػػػػػػي العػػػػػػػاـ لموظيفػػػػػػػة العمومّيػػػػػػػة 2006 جويميػػػػػػػة 15 المػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػي 06/03

 . 2012،بدوف طبعة، ،الجزائر النجاح
 البشػػػػػػرية المػػػػػػوارد التسػػػػػػيير منظػػػػػػور مػػػػػػف والتحػػػػػػوؿ التطػػػػػػور بػػػػػػيف العموميػػػػػػة الوظيفػػػػػػة'' ، مقػػػػػػدـ سػػػػػػعيد -6

 . 2010، الجزائر ، الجامعية المطبوعات فديوا ،'' المينة وأخبلقيات
 الجامعػػػػػػة دار العمومّيػػػػػػة، الوظػػػػػػائؼ توليػػػػػػة فػػػػػػي الجػػػػػػدارة نظػػػػػػاـ صػػػػػػبري جمبػػػػػػي أحمػػػػػػد عبػػػػػػد العػػػػػػالي ، -7

 .2008، طبعة ،بدوف مصر الجديدة،
 03-06 رقػػػػػـ االمػػػػػر ظػػػػػؿ فػػػػػي ،دراسػػػػػة الجزائػػػػػري التشػػػػػريع فػػػػػي العامػػػػػة ،الوظيفػػػػػة بوضػػػػػياؼ عمػػػػػار -8

 ،الطبعػػػػػػػػة والتوزيػػػػػػػػع لمنشػػػػػػػػر ،جسػػػػػػػػور الدولػػػػػػػػة مجمػػػػػػػػس باجتيػػػػػػػػادات مدعمػػػػػػػػةال الخاصػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػية والقػػػػػػػػوانيف
 .2015، االولى

 ،دار العموميػػػػػػػػة واالدارات المؤسسػػػػػػػػات فػػػػػػػػي المسػػػػػػػػتخدميف لتسػػػػػػػػيير تطبيقػػػػػػػػي ،مرشػػػػػػػػد زمػػػػػػػػور كمػػػػػػػػاؿ -9
 . 2014، الجزائر لمنشر، بمقيس
 البشػػػػػػػرية المػػػػػػػوارد تسػػػػػػػيير منظػػػػػػػور مػػػػػػػف والتطػػػػػػػور التحػػػػػػػوؿ بػػػػػػػيف العموميػػػػػػػة ،الوظيفػػػػػػػة سػػػػػػػعيد مقػػػػػػػدـ -10
 . 2013، ،الطبعة الثانية ،الجزائر الجامعية المطبوعات ،ديواف المينة أخبلقياتو 
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 . 2007ناصر لباد ،الوجيز في القانوف االداري ،لباد لمنشر ،الجزائر ،الطبعة الثانية ، -11
 التجػػػػػػػػػػارب وبعػػػػػػػػػػض زائريػػػػػػػػػػةلجا التشػػػػػػػػػػريعات ضػػػػػػػػػػوء عمػػػػػػػػػػى العموميػػػػػػػػػػة الوظيفػػػػػػػػػػة خرفػػػػػػػػػػي، اشػػػػػػػػػػميى -12

 . 2010د.ط ، ،زائرلجا ومة،ى دار األجنبية،
 رات الجامعيــةـــــالرسائل والمذك: ثانيا

 أ/ رسائل الدكتوراه

 الجديػػػػػد العمػػػػػومي المناجمنػػػػػت تطبيػػػػػؽ ظػػػػػؿ فػػػػػي الجزائريػػػػػة العموميػػػػػة الوظيفػػػػػة أفػػػػػاؽ ، سػػػػػموى تيشػػػػػات -1
 التسػػػػيير وعمػػػػوـ والتجاريػػػػة االقتصػػػػادية العمػػػػوـ ،كميػػػػة دكتػػػػوراه ،رسػػػػالة األجنبيػػػػة التجػػػػارب بعػػػػض الػػػػى بػػػػالنظر
 . 2015، بومرداس بوقرة محمد ،جامعة

 شػػػػػػيادة لنيػػػػػػؿ مقدمػػػػػػة أطروحػػػػػػة الجزائػػػػػػر، فػػػػػػي العموميػػػػػػة الوظيفػػػػػػة قطػػػػػػاع ترشػػػػػػيد ، سػػػػػػميحة لعقػػػػػػابي -2
 والعمػػػػػػػػػوـ الحقػػػػػػػػػوؽ كميػػػػػػػػػة ، 1 باتنػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػة -العامػػػػػػػػػة اإلدارة قػػػػػػػػػانوف العمػػػػػػػػػـو  تخصػػػػػػػػػص فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدكتواره
 2016/2017 الجامعية ،السنة الحقوؽ قسـ السياسية،

 رب/ مذكرات الماجستي

بوعكػػػػػاز يسػػػػػرى ، تطػػػػػور الوظيفػػػػػة العموميػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػاؿ التوظيػػػػػؼ فػػػػػي الجزائػػػػػر ، مػػػػػذكرة ماجسػػػػػتير  -1
 . 2016، 1، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر

المعيػػػػػد  ، العموميػػػػػة االدارات فػػػػػي البشػػػػػرية المػػػػػوارد لتسػػػػػيير السػػػػػنوي المخطػػػػػط ، بػػػػػوعبلـ شػػػػػايب بػػػػػف -2
 مفػػػػػػػتش برتبػػػػػػػة لئللتحػػػػػػػاؽ المتخصػػػػػػػص بػػػػػػػالتكويف خاصػػػػػػػة مػػػػػػػذكرة ، الصػػػػػػػناعية ميػػػػػػػةالػػػػػػػوطني إلنتاجيػػػػػػػة والتن

 . 2006-2005، رئيسي
 لنيػؿ مػذكرةالجزائـري،  التشـريع العامـة فـي الوظيفـة تقمـد فـي المسـاواة مبـدأ سػميحة، لعقػابي -3

 -البػواقي أـ- مييػدي بػف العربػي جامعػة عامػة ، إدارة تخصػص-العػاـ القػانوف فػي الماجسػتير درجػة
 .2010 -2009السياسية ،السنة الجامعية  والعموـ لحقوؽا كمية

 ج/مذكرات الماستر

زواوي برحمػػػػػػوف ،النظػػػػػػاـ القػػػػػػانوني لمفتشػػػػػػية الوظيفػػػػػػة العموميػػػػػػة فػػػػػػي الجزائػػػػػػر ،مػػػػػػذكرة لنيػػػػػػؿ شػػػػػػيادة  -1
الماسػػػػػتر فػػػػػي الحقػػػػػوؽ تخصػػػػػص ،قػػػػػانوف الوظيفػػػػػة العامػػػػػة ،جامعػػػػػة الطػػػػػاىر مػػػػػوالي ،كميػػػػػة الحقػػػػػوؽ والعمػػػػػـو 

 . 2017/2018لموسـ الجامعي السياسية ،سعيدة ،ا
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 لنيػػػػؿ ،مػػػػذكرة مسػػػػتغانـ بمديػػػػة حالػػػػة ،دراسػػػػة البشػػػػرية المػػػػوارد لتسػػػػيير السػػػػنوي ،المخطػػػػط جعفػػػػر قػػػػادة -2
 . 2005-2004 ، لئلدارة الوطنية ،المدرسة محمية ادارة ،تخصص الماستر شيادة

 الحقػػػػػػػػوؽ فػػػػػػػػي الماسػػػػػػػػتر شػػػػػػػػيادة لنيػػػػػػػػؿ ،مػػػػػػػػذكرة العموميػػػػػػػػة الوظيفػػػػػػػػة ،عصػػػػػػػػرنة لحػػػػػػػػرش بػػػػػػػػف كمػػػػػػػػاؿ -3
 ،السػػػػػػػػػنة السياسػػػػػػػػػية والعمػػػػػػػػػوـ الحقػػػػػػػػػوؽ ،كميػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػكرة خيضػػػػػػػػػر محمػػػػػػػػػد ،جامعػػػػػػػػػة اداري قػػػػػػػػػانوف ،تخصػػػػػػػػػص

 .2016/2017 الجامعية
مػػػػػذكرة الجزائـــــري ''، القـــــانون لمرقابـــــة فـــــي كجيـــــاز العمـــــومي الوظيـــــف ''مفتشـــــية معيػػػػػزة رشػػػػػيد ، -4

،السػػػػنة مكممػػػػة لنيػػػػؿ شػػػػيادة الماسػػػػتر فػػػػي الحقػػػػوؽ ،تخصػػػػص قػػػػانوف اداري ،جامعػػػػة محمػػػػد خيضػػػػر ،بسػػػػكرة 
 .2014-2013الجامعية 

 ثالثا:المقــــــــــاالت

،اآلليػػػػػػات القانونيػػػػػػة لتحقيػػػػػػؽ المسػػػػػػاواة فػػػػػػي التوظيػػػػػػؼ فػػػػػػي المؤسسػػػػػػة العموميػػػػػػة  بمعيفػػػػػػة عبػػػػػػد العػػػػػػالي -1
  2016 ديسمبر 23،العدد 2،جامعة محمد لميف دباغيف ،سطيؼ ،مجمة العموـ االجتماعية الجزائرية

 العمػػػػػوـ مجمػػػػػة ، منظومػػػػػة الوظيفػػػػػة العموميػػػػػة فػػػػػي الجزائػػػػػرإصػػػػػبلح  ،(دكتػػػػػوراه طالػػػػػب) جمػػػػػاؿ رمينػػػػػي -2
 .  2017 ديسمبر 31 ،العدد 2 الجزائر ، جامعة واالجتماعية االنسانية

 العموميػػػػػػة الوظيفػػػػػػة قػػػػػػانوف فػػػػػػي التوظيػػػػػػؼ أسػػػػػػاليب عمػػػػػػى المرونػػػػػػة طػػػػػػابع ،اضػػػػػػفاء حسػػػػػػيف مجنػػػػػػاح -3
حقػػػػػوؽ ،جامعػػػػػة محمػػػػػد بوضػػػػػياؼ ،كميػػػػػة ال التاسػػػػػع ،العػػػػػدد  القانونيػػػػػة والبحػػػػػوث الدراسػػػػػات ،مجمػػػػػة الجزائريػػػػػة

 . 2018 بالمسيمة ،جواف
 الخاصػػػػػػػػة الجديػػػػػػػػدة التفاصػػػػػػػػيؿ كػػػػػػػػؿ بعنػػػػػػػػواف الجديػػػػػػػػد النيػػػػػػػػار جريػػػػػػػػدة فػػػػػػػػي'' دليمػػػػػػػػة'' نشػػػػػػػػرتو مقػػػػػػػػاؿ -4

 .17/04/2011 بتاريخ"  بالتوظيؼ
إلغػػػػػػػاء شػػػػػػػرط تنظػػػػػػػيـ المسػػػػػػػابقات مقػػػػػػػاؿ نشػػػػػػػره "رابػػػػػػػح ش" فػػػػػػػي جريػػػػػػػدة  صػػػػػػػوت االحػػػػػػػرار بعنػػػػػػػواف '' -5

 .16/04/2011"  بتاريخ يادةوالتوظيؼ يصبح عمى أساس الش
وزارة التعمػػػػػيـ العػػػػػالي تشػػػػػرؼ عمػػػػػى العمميػػػػػة )) مقػػػػػاؿ نشػػػػػره ''ع.يونسػػػػػي'' فػػػػػي جريػػػػػدة المسػػػػػاء بعنػػػػػواف -6

 .28/12/2010بدؿ الوظيؼ العمومي(( بتاريخ :
 ضػػػػػػػػوابط ،بعنػػػػػػػػواف 2013 - 10 - 12 يػػػػػػػػوـ إنفػػػػػػػػو الجمفػػػػػػػػة فػػػػػػػػي نشػػػػػػػػر مقػػػػػػػػاؿ ،  محمػػػػػػػػد محمػػػػػػػػدي -7

 . لطبيعتيا وتغييب لمرونتيا الدعوة بيف...ؼالتوظي مسابقات في االنتقاء معايير
 التكوينية الدورات: رابعا
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 لفائػػػػػػدة المنظمػػػػػػة البشػػػػػػرية، المػػػػػػوارد تسػػػػػػيير مجػػػػػػاؿ فػػػػػػي األولػػػػػػى التكوينيػػػػػػة األيػػػػػػاـ مصػػػػػػطفى، داسػػػػػػة -8
 21مػػػػػػػػػػػػف والبمػػػػػػػػػػػػديات العموميػػػػػػػػػػػػة واإلدارات لممؤسسػػػػػػػػػػػػات البشػػػػػػػػػػػػرية المػػػػػػػػػػػػوارد بتسػػػػػػػػػػػػيير المكمفػػػػػػػػػػػػة اإلطػػػػػػػػػػػػارات

 .2018ريؿأف 04 غاية إلى 2018مارس
 2018 أفريػػػػػػػؿ 05و 04 ليػػػػػػػومي الػػػػػػػدورة التكوينيػػػػػػػة لفائػػػػػػػدة المنتخبػػػػػػػيف المحميػػػػػػػيف درويػػػػػػػش رمضػػػػػػػاف، -9

 ،سػػػػػػػند العموميػػػػػػػة واالدارات المؤسسػػػػػػػات فػػػػػػػي البشػػػػػػػرية المػػػػػػػوارد تسػػػػػػػيير وآليػػػػػػػة أنظمػػػػػػػة ، الػػػػػػػديف نػػػػػػػور شػػػػػػنوفي
 جزائػػػػػر،ال مسػػػػػتواىـ وتحسػػػػػيف التربيػػػػػة مسػػػػػتخدمي لتكػػػػػويف  الػػػػػوطني ،المعيػػػػػد المتخصػػػػػص  بػػػػػالتكويف خػػػػػاص
 . 2011 ،سنة
 وزارة اطػػػػػارات لفائػػػػػدة المنظمػػػػػة التكوينيػػػػػة ،الػػػػػدورة البشػػػػػرية المػػػػػوارد تسػػػػػيير مخطػػػػػط ، أبػػػػػوبكر فشػػػػػيت -10

 25/06/2008 الػػػػػى 05/04/2008 ،مػػػػػف البشػػػػػرية المػػػػػوارد تسػػػػػيير مجػػػػػاؿ فػػػػػي والتميػػػػػيف المينػػػػػي التكػػػػػويف
ــــــا النصــــــوص مجموعــــــة ''مرشػػػػػػد مخطػػػػػػط التسػػػػػػيير التقػػػػػػديري لممػػػػػػوارد البشػػػػػػرية ، ــــــإجراء ئقوالوث ــــــة ب  الرقاب

 .1995لموظيفة العمومية ، العامة المديرية ،''العمومي الوظيف لمصالح

 المداخـــــالت خامسا:

 ضػػػػػػػػػػػبطيا، ضػػػػػػػػػػػرورة العموميػػػػػػػػػػػة، الوظيفػػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػػدادات'' بعنػػػػػػػػػػػواف مداخمػػػػػػػػػػػة ،  بوكريػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػماعيؿ -1
 أكتػػػػػػوبر 13 فػػػػػػي العاصػػػػػػمة الجزائػػػػػػر العموميػػػػػػة الوظيفػػػػػػة مفتشػػػػػػيات  رؤسػػػػػػاء ممتقػػػػػػى ،''والحمػػػػػػوؿ الصػػػػػػعوبات

2012  . 
 24، بيػػػػػػػػاف اجتمػػػػػػػػاع مجمػػػػػػػػس الػػػػػػػػوزراء ،المػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػي  2014-2010برنػػػػػػػػامج التنميػػػػػػػػة الخماسػػػػػػػػي  -2

 .2010ماي 
 واالمتحانػػػػػػػػات المسػػػػػػػػابقات لتنظػػػػػػػػيـ الجديػػػػػػػػدة واإلجػػػػػػػػراءات الكيفيػػػػػػػػات'' بعنػػػػػػػػواف  ،مداخمػػػػػػػػة عمػػػػػػػػي بػػػػػػػػف -3

 العموميػػػػػػػة، يفػػػػػػػةالوظ مفتشػػػػػػػيات رؤسػػػػػػػاء ممتقػػػػػػػى ،'' الوظيفػػػػػػػة العموميػػػػػػػة فػػػػػػػي لمتوظيػػػػػػػؼ المينيػػػػػػػة، والفحػػػػػػػوص
 . 2012 أكتوبر 13 يوـ العاصمة، الجزائر

 التسػػػػػػيير البشػػػػػػرية المػػػػػػوارد تسػػػػػػيير''  حػػػػػػوؿ الثػػػػػػاني الػػػػػػوطني الممتقػػػػػػي ، منيػػػػػػر لػػػػػػواج ، حسػػػػػػيبة جبمػػػػػػي -4
 ،'' الجزائريػػػػػػػة العموميػػػػػػػة بالمؤسسػػػػػػػة العمػػػػػػػؿ   مناصػػػػػػػب عمػػػػػػػى الحفػػػػػػػاظ ومخطػػػػػػػط البشػػػػػػػرية لممػػػػػػػوارد التقػػػػػػػديري

 . 2013 فيفري 28-27 يومي
 ،''وآفػػػػػػػاؽ تصػػػػػػػور البشػػػػػػػرية، لممػػػػػػػوارد التػػػػػػػوقعي الخماسػػػػػػي المخطػػػػػػػط'' بعنػػػػػػػواف مداخمػػػػػػػة ، بػػػػػػػايو عمػػػػػػر -5

 . 2012 أكتوبر 13 في العاصمة الجزائر الوظيفة العمومية، مفتشيات رؤساء ممتقى
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 القانونية النصوص :سادسا
I. الدستورية النصوص 

جػػػػػػب مرسػػػػػػـو رئاسػػػػػػي رقػػػػػػـ ،الصػػػػػػادر بمو  1996دسػػػػػػتور الجميوريػػػػػػة الجزائريػػػػػػة الديمقراطيػػػػػػة الشػػػػػػعبية لسػػػػػػنة  -1
، يتعمػػػػػػؽ بإصػػػػػػدار نػػػػػػص تعػػػػػػديؿ الدسػػػػػػتور المصػػػػػػادؽ عميػػػػػػو  1996ديسػػػػػػمبر  07المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي   96-438

 1996ديسػػػػػػػمبر  08الصػػػػػػػادرة بتػػػػػػػاريخ  76الصػػػػػػػادر فػػػػػػػي ج. ر عػػػػػػػدد   1996نػػػػػػػوفمبر  28فػػػػػػػي اسػػػػػػػتفتاء 
بتػػػػػػػػػػػػػػاريخ  25،ج.ر عػػػػػػػػػػػػػػدد  10/04/2002مػػػػػػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػػػػػي  03-02،المعػػػػػػػػػػػػػدؿ بموجػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػانوف رقػػػػػػػػػػػػػػـ 

 63،ج.ر عػػػػػػػػػػػدد  2008نػػػػػػػػػػػوفمبر  15مػػػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػػػي  19-08وبمقتضػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػانوف رقػػػػػػػػػػػـ  14/04/2002
 2016مػػػػػػػػػػػػارس  16المػػػػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػػػػي  01-16، وبمقتضػػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػػانوف رقػػػػػػػػػػػـ  2008نػػػػػػػػػػػػوفمبر  16بتػػػػػػػػػػػاريخ 

 .2016مارس  07الصادرة بتاريخ   14،المتضمف التعديؿ الدستوري ج. ر عدد
 

II.  التشريعات العادية 
القػػػػػػػػانوف االساسػػػػػػػػي العػػػػػػػػاـ لموظيفػػػػػػػػة  يتضػػػػػػػػمف، 2006يميػػػػػػػػة جو  15المػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػي  03-06األمػػػػػػػػر رقػػػػػػػػـ -1

  .2006جويمية  16،المؤرخة في 46ج.ر ،عدد  ،   العمومية

III. النصوص التنظيمية 
 القػػػػػرارات بعػػػػػض ونشػػػػػر باعػػػػػداد ،يتعمػػػػػؽ 1995 أفريػػػػػؿ 29 فػػػػػي المػػػػػؤرخ 126-95 رقػػػػػـ تنفيػػػػػذي مرسػػػػػوـ -1

 الصػػػػػػػػادرة 26 عػػػػػػػػدد رسػػػػػػػػمية جريػػػػػػػػدة) ، المػػػػػػػػوظفيف بوضػػػػػػػػعية الخاصػػػػػػػػة أوالفػػػػػػػػردي التنظيمػػػػػػػػي  الطػػػػػػػػابع ذات
 (.1995 ماي 05 بتاريخ

،المتعمػػػػػػػػػؽ بكيفيػػػػػػػػػات تنظػػػػػػػػػيـ  1995سػػػػػػػػػبتمبر  30المػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػي  293-95مرسػػػػػػػػػـو تنفيػػػػػػػػػذي رقػػػػػػػػػـ  -2
 57ج.ر عػػػػػػػػػػدد المينيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػػػػات واالدارات العموميػػػػػػػػػػة ، المسػػػػػػػػػػابقات واالمتحانػػػػػػػػػػات واالختبػػػػػػػػػػارات

 المعدؿ والمتمـ .، 1995أكتوبر  04الصادرة بتاريخ 
،المتعمػػػػػػػػؽ باإلدمػػػػػػػػاج المينػػػػػػػػي  1998ديسػػػػػػػػمبر  02المػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػي  402-98ـو تنفيػػػػػػػػذي رقػػػػػػػػـ مرسػػػػػػػػ -3

لمشػػػػػػباب الحػػػػػػامميف لشػػػػػػيادات التعمػػػػػػيـ العػػػػػػالي والتقنيػػػػػػيف السػػػػػػاميف خريجػػػػػػي المعاىػػػػػػد الوطنيػػػػػػة لمتكػػػػػػويف ،ج.ر 
 .1998ديسمبر  06الصادرة بتاريخ  91عدد 
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 تنظػػػػػػػػػػيـ 2012 يفيػػػػػػػػػػاتبك المتعمػػػػػػػػػػؽ أفريػػػػػػػػػػؿ 25 فػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػؤرخ 194-12 رقػػػػػػػػػػـ  تنفيػػػػػػػػػػذي مرسػػػػػػػػػػوـ -4
 ر.،ج واجرائيػػػػػػػػػا العموميػػػػػػػػػة اإلدارات و المؤسسػػػػػػػػػات لػػػػػػػػػدى المينيػػػػػػػػػة واالختبػػػػػػػػػارات ،االمتحانػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػابقات

 .2012 ماي 03في المؤرخة 26عدد
 III- التعميمات والمناشير

،المتعمقػػػػػػػػػػػػة بكيفيػػػػػػػػػػػػات  1995مػػػػػػػػػػػػاي  27/ـ.ع/ ـ.ع.و.ع/ المؤرخػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي  240التعميمػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػـ  -1
، المتعمػػػػػػػػؽ باعػػػػػػػػداد ونشػػػػػػػػر بعػػػػػػػػض القػػػػػػػػرارات ذات الطػػػػػػػػابع  126-95نفيػػػػػػػػذي تطبيػػػػػػػػؽ أحكػػػػػػػػاـ المرسػػػػػػػػـو الت

التنظيمػػػػػي أوالفػػػػػردي الخاصػػػػػة بوضػػػػػعية المػػػػػوظفيف ،مجموعػػػػػة النصػػػػػوص والوثػػػػػائؽ المتعمقػػػػػة بػػػػػاجراء الرقابػػػػػة  
 لمصالح الوظيؼ العمومي ،المديرية العامة لموظيؼ العمومي ،

 الّتوظيػػػػػػػػػػػؼ إجػػػػػػػػػػػراء خصػػػػػػػػػػػوصب 04/11/2003 فػػػػػػػػػػػي المؤرخػػػػػػػػػػػة/.ع.و.ع.ـ/، 30 رقػػػػػػػػػػػـ الّتعميمػػػػػػػػػػػة -2
 . والتعميمات المناشير ،مجموعة المتخصص التكويف منتوج

 305 رقػػػػػػـ لمتعميمػػػػػػة ،المعدلػػػػػػة 16/03/2005 فػػػػػػي المؤرخػػػػػػة 14 رقػػػػػػـ المشػػػػػػتركة الوزاريػػػػػػة التعميمػػػػػػة -3
 لموظيفػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة المديريػػػػػػػػػة مصػػػػػػػػػالح بػػػػػػػػػيف الوظيفيػػػػػػػػػة لمعبلقػػػػػػػػػات المحػػػػػػػػػددة 28/05/1995 فػػػػػػػػػي المؤرخػػػػػػػػػة
 . بالرقابة الخاصة مياميـ اطار في لمميزانية العامة يريةالمد ومصالح العمومية

 المناصػػػػػػػػػب بعقمنػػػػػػػػػة،يتعمػػػػػػػػػؽ  2006أوت  20الصػػػػػػػػػادر فػػػػػػػػػي ،/ ع.و.ع.ـ/خ.ؾ 02 رقػػػػػػػػػـ التعميمػػػػػػػػػة -4
 .العمومية واالدارات المؤسسات قطاع في المالية

،و.ـ/ـ.ع.ا.و/ـ.ا.و/ـ.ؼ.ت المؤرخػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػي  0350التعميمػػػػػػػػػػػػػػػػػة الوزاريػػػػػػػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػػػػػػػتركة رقػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  -5
،أرممػػػػػة أو ابػػػػػف شػػػػػييد ،  المتضػػػػػمنة اعفػػػػػاء مينػػػػػي لممػػػػػوظفيف الػػػػػذيف ليػػػػػـ صػػػػػفة مجاىػػػػػد 29/04/2008

 .13/01/2009الجزائر في 
،تتعمػػػػػػؽ بإضػػػػػػفاء طػػػػػػابع المرونػػػػػػة عمػػػػػػى اجػػػػػػراءات  2011أفريػػػػػػؿ  11مؤرخػػػػػػة فػػػػػػي  01تعميمػػػػػػة رقػػػػػػـ  -6

 العمومية . التوظيؼ بعنواف الوظيفة
 تحػػػػػػػػدد شػػػػػػػػروط وكيفيػػػػػػػػات ، 2011 أبريػػػػػػػػؿ 13 فػػػػػػػػي المؤرخػػػػػػػػة 01 تعميمػػػػػػػػة وزاريػػػػػػػػة مشػػػػػػػػتركة رقػػػػػػػػـ -7

 التوظيػػػػػػؼ المباشػػػػػػر لؤلسػػػػػػاتذة المتعاقػػػػػػديف الموجػػػػػػوديف فػػػػػػي حالػػػػػػة نشػػػػػػاط فػػػػػػي المؤسسػػػػػػات التعميميػػػػػػة التابعػػػػػػة
 لوزارة التربية الوطنية.
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 المرسػػػػػػػوـ أحكػػػػػػػاـ بتطبيػػػػػػػؽ ،تتعمػػػػػػػؽ 2013 فيفػػػػػػػري 20 فػػػػػػػي مؤرخػػػػػػػة/ ع.و.ع.ـ/، 01 رقػػػػػػػـ تعميمػػػػػػػة -8
 المسػػػػػػػػػػػػابقات تنظػػػػػػػػػػػػيـ لكيفيػػػػػػػػػػػػات المحػػػػػػػػػػػػدد، 2012 أفريػػػػػػػػػػػػؿ 25 فػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػؤرخ 194-12 رقػػػػػػػػػػػػـ التنفيػػػػػػػػػػػػذي

 .واجرائيا العمومية اإلدارات و المؤسسات لدى المينية واالختبارات ،االمتحانات
 االحكػػػػػػاـ بتنفيػػػػػػذ الخاصػػػػػػة 2013 جػػػػػػواف 27 فػػػػػػي المؤرخػػػػػػة 236 رقػػػػػػـ األوؿ الػػػػػػوزير السػػػػػػيد تعميمػػػػػػة -9

 . التقاعد عمى باإلحالة الخاصة
 تحػػػػػػػػػػدد 2018 فيفػػػػػػػػػػري 08 فػػػػػػػػػػي المؤرخػػػػػػػػػػة 003 رقػػػػػػػػػػـ/ـ.و/ ع.و.ع.ـ/ مشػػػػػػػػػػتركة وزاريػػػػػػػػػػة تعميمػػػػػػػػػػة -10

 . البشرية الموارد لتسيير الخماسي المخطط تنفيذ واجراءات وكيفيات ومحتوى أىداؼ
 27فػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػؤرخ ، الماليػػػػػػػػػػة المناصػػػػػػػػػب باسػػػػػػػػػػتغبلؿ ،المتعمػػػػػػػػػؽ/ع.و.ع.ـ/خ.ؾ 25 رقػػػػػػػػػػـ المنشػػػػػػػػػور -11

 . 2004 ديسمبر
 .2005 جواف 05في المؤرخ ، المالية المناصب بتجديد المتعمؽ ،27رقـ المنشور -12
 المخطػػػػػػػػط بتنفيػػػػػػػػذ ،المتعمػػػػػػػػؽ 2006 أفريػػػػػػػػؿ 29 فػػػػػػػػي ،المػػػػػػػػؤرخ ع.و.ع.ـ/خ.ؾ/ 13 رقػػػػػػػػـ المنشػػػػػػػػور -13

 . العمومية لموظيفة العامة ،المديرية البشرية الموارد لتسيير السنوي
المتعمػػػػػػػػػػػػؽ بكيفيػػػػػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػػػػػة  2010مػػػػػػػػػػػاي  05/ـ.ع.و.ع/ المػػػػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػػػػي  06المنشػػػػػػػػػػػور رقػػػػػػػػػػػػـ  -14

 لتسيير الموارد البشرية لممؤسسات واإلدارات العمومية. والمصادقة عمى المخططات السنوية
 عمػػػػػػى المسػػػػػػابقات فػػػػػػي االنتقػػػػػػاء بمعػػػػػػايير ،يتعمػػػػػػؽ 2011 أفريػػػػػػؿ 28 فػػػػػػي المػػػػػػؤرخ 07 رقػػػػػػـ منشػػػػػػور -15

 .العمومية الوظيفة رتب في لمتوظيؼ الشيادة أساس
 المتعمػػؽ بالمصػػادقة عمػػى المخططػػات 2014 فجػػوا 08 فػػيالمػػؤرخ  10 رقػػـ المنشػػور -16

 .2014  لسنة السنة المالية  فبعنوا البشرية سيير المواردلت السنوية
 الشػػػػػػػػيادة أسػػػػػػػػاس عمػػػػػػػػى بالًترقيػػػػػػػػة المتعمػػػػػػػػؽ 2017 نػػػػػػػػوفمبر 30 فػػػػػػػػي المػػػػػػػػؤرخ 04 رقػػػػػػػػـ المنشػػػػػػػػور -17
 المخططػػػػػػػات عمػػػػػػػى والمصػػػػػػػادقة بالدراسػػػػػػػة المتعمػػػػػػػؽ ، 2018 فيفػػػػػػػري 27 فػػػػػػػي المػػػػػػػؤرخ 03 رقػػػػػػػـ المنشػػػػػػػور.

 .2018  المالية ةالسن. بعنواف البشرية  الموارد لتسيير السنوية

 األنترنت شبكة من ومراجع ثامنا :مصادر
مجموعػػػػػػػػػػػة المناشػػػػػػػػػػػير  الموقػػػػػػػػػػػع الرسػػػػػػػػػػػمي لممديريػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة لموظيفػػػػػػػػػػػة العموميػػػػػػػػػػػة واالصػػػػػػػػػػػبلح االداري،-1
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