 اهلامشي مقراني/د. أ، مجال رميين:الباحث.....................جملة علوم اإلنسان واجملتمع
إصالح منظومة الوظيفة العمومية يف اجلزائر
االنتقال من القيم اإليديولوجية حنو املبادئ التنظيمية
2 جامعة اجلزائر،  جمال رميني:الباحث
2 جامعة اجلزائر، اهلامشي مقراني:األستاذ الدكتور
:امللخص
-66 تقوم دراستنا هذه على حتليل حمتوى األحكام املتضمنة يف األمر رقم
2  يف، على التوالي، املؤرخني61-66 مع األحكام املتضمنة يف األمر رقم،311

 املتضمنني القوانني األساسية العامة للوظيفة،2666  جويلية51 و3666 جوان
 ملعرفة حملاولة معرفة وحتديد االجتاه العام حملتوى القوانني والنصوص،العمومية
 هل تهدف إىل إصالح وتطوير املرفق العام أم أنها،املتعلقة بالوظيفة العمومية
تستهدف متديد استعمال األفكار والقيم اإليديولوجية والسياسية (مبادئ حزبية
.) من خالل توظيفها يف جمال آخر (ميدان الوظيفة العمومية،)وثورية
Abstract:
Our study will analyze the content of the provisions contained
in Order 66-133, together with the provisions contained in Order No.
06-03 of the Historians, respectively, on June 2, 1966 and July 15,
2006, including the general basic laws of the civil service, Are they
aimed at reforming and developing the public utility, or are they
intended to extend the use of ideological and political ideas and
values (party and revolutionary principles) by employing them in
another field (the field of public service) Principles and values of
political dimension and direction, as well as the principles of the
FLN, represented by the interests of the country, the principles of the
revolution, the sense of the interests of the revolution, moral value,
duty of obedience and struggle. Etc., as rules, directives, instructions
and values that reflect and reflect the reality of social representations.
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مقدّمة:
حتتل الوظيفة العمومية يف عاملنا املعاصر مكانة مرموقة ضمن اجملموعة
الوطنية باعتبارها أداة و مظهرا من مظاهر سلطة الدولة فإىل جانب االضطالع
بدورها السياسي واإلداري يف النظام املؤسساتي فهي مطالبة السيما يف الدول
النامية بالتكيف مع مقتضيات العصرنة من خالل إدخال تييارات جذرية يف طريقة
تسيارها وحتكمها يف مواردها البشرية ويف تسخارها وتعبئتها يف خدمة التنمية
املستدامة.
وجدت اإلدارة اجلزائرية ،غداة االستقالل ،نفسها تعاني من وطأة اآلثار
السلبية املوروثـة سواء تلك املتعلقة بصالحيات اهلياكل اإلدارية وعدم توازنها ،أو
تلك املتعلقـة مبحتـوى هـذه اهلياكل من الناحيتني القانونية والبشرية ،وهذا ما
أدى إىل بروز ظاهرتني متناقضتني هما (:)3
 كثرة النصوص التشريعية والتنظيمية املوروثة منها واجلديدة واليت غالبا
مـا يتعـذر علـى املسارين التحكم فيها لنقص تأهيلهم.
 املعاناة من ندرة يف جمال التأطار ،وانعدام التوازن يف تعداد املستخدمني
بسبب الفراغ الكبار الـذي خلفه املستعمر ،السيما بفعل اهلجرة املكثفة
للعديد من قدماء املوظفني الفرنسيني ،وصـعوبة استخالفهم مبوظفني
جزائريني جاهزين يتمتعون مبؤهالت كافية متكنهم من تولية الوظـائف
املتخصصة ،األمر الذي كاد أن يؤدي إىل احنالل الكثار من املرافق العامة
وأمام هذا الوضـع املعقد ،مل يبق للسلطات العمومية ،يف هذه الفرتة ،إال
خيار واحد متثل يف متديد العمل بالقوانني والنظام الفرنسي للوظيفة
العمومية ،والذي مكنّها من جمابهـة املشاكل الراهنة بدون أن تهمل
ضرورة إعادة النظر يف مستقبل الوظيفة العمومية ودورها ضمن
املؤسسات االجتماعية واالقتصادية اجلديدة األخرى.
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عرفت اجلزائر منذ استقالهلا ثالثة أنظمة للوظيفة العمومية ،هذه القوانني
والنصوص اليت مت وضعها بيرض تنظيم قطاع اخلدمة العمومية كانت نتاج سياق
وأوضاع اجتماعية خاصة متثلت يف تدني املستوى التعليمي للجزائريني وانعدام
الكفاءات ،إىل جانب تأثر السلطات آنذاك مببادئ الثورة واإليديولوجية االشرتاكية
مما شجّع على تبين نظام وظيفة عمومية قائم على هذه القيم واالجتاهات.
ميثل القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ،املرجع األساسي املنظم
للحياة املهنية للموظفني واألعوان العموميني املنتمني للقطاع العام ،وهو كذلك
السند القانوني احملدد لشروط وكيفية التوظيف لاللتحاق باملؤسسات واإلدارات
العمومية ،ومن خالله أيضا تنبثق مجيع القوانني األساسية اخلاصة باهليئات
واملؤسسات العمومية السيما يف جمال حقوق وواجبات املوظفني ،طرق توظيفهم
وترقيتهم وفق خصوصيات كل قطاع.
وقصد ضمان التنفيذ السليم لإلجراءات القانونية ،أنشأت يف اجلزائر ،على
غرار كل دول العامل ،أجهزة مراقبة تهتم بالسهر على احرتام املبادئ األساسية اليت
يقوم عليها قانون الوظيفة العمومية واملتمثلة يف تطبيق مبدأ املساواة والشفافية على
إجراءات التوظيف والرتقية بني مجيع أفراد اجملتمع.
وعلى هذا األساس مت إنشاء املديرية العامة للوظيفة العمومية يف  31سبتمرب
 ،3662ومنحها صالحيات واسعة تسمح هلا مبمارسة مهامها بكل استقاللية
وموضوعية ،وتساهم بدورها يف إصالح وتنمية املنظومة اإلدارية يف اجلزائر.
أوال :مدخل للوظيفة العمومية
إن التطرق إىل موضوع إصالح منظومة الوظيفة العمومية يف اجلزائر ال
يُمكن دراسته دراسة حتليلية موضوعية ،إذا مل يتم حتليل حمتوى خمتلف القوانني
األساسية العامة اليت متثل اإلطار التنظيمي هلذا القطاع من جهة ،ومن جهة أخرى
تقييم النشاطات واألعمال اليت قامت بها املديرية العامة للوظيفة العمومية،
باعتبارها اهليكل املركزي للوظيفة العمومية ،مكلفة باقرتاح عناصـر السياسة
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احلكوميـة يف جمال الوظيفـة العموميـة والتدابار الالزمة لتنفيذها؛ كما أنها هيئة
رقابية تتكفل مبراقبة مجيع العمليات اليت تقوم بها املؤسسات واإلدارات العمومية
يف جمال الوظيفة العمومية ،للنظر يف مدى مطابقته للتنظيم املعمول به.
ويف هذا اإلطار ،تتمتع مصاحل الوظيفة العمومية بصالحيات واسعة تسمح
هلا مبمارسة مهامها بكل استقاللية ،حبيث تُعد همزة وصل بني السلطات العليا
واملؤسسات واإلدارية العمومية ،من خالل تفسار القوانني ذات الصلة بالوظيفة
العمومية وترمجة التوجيهات إىل تدابار عملية ،وتسهر على تطبيقها.
 .1الوظيفة العمومية من منظور عام:
بداية جيب التنويه اىل أنه ال يوجد تعريف جامع ملصطلح الوظيفة العمومية
باعتبارها نتاج فلسفة وإسرتاتيجية الدولة يف جمال نظرتها والقرارات اليت اختذتها
الختيار النظام الواجب اعتماده لتسيار الوظيفة العمومية ،نطاق وجمال تدخلها
ومواصفات القائمني عليها.
مصطلح "الوظيفة العمومية" من املصطلحات احلديثة االستعمال يف
أخالقيات اإلدارة العمومية ،ولقد اختلفت الدول يف تعريفه ،إذ يُمثل هذا املفهوم
 Fonctionوباإلجنليزية اصطالح اخلدمة
"
باللّية الفرنسية اصطالح "Publique
املدنية ،Civil Serviceغار أن اصطالح الوظيفة العمومية تبنته معظم دول العامل
مبا فيها اجلزائر.
بالنظر إىل االختالف املوجود بني الدول لتحديد مفهوم الوظيفة العمومية،
فإنه تعددت التعاريف اخلاصة بهذا امليدان وميكن ذكر أهمها فيما يلي:
التعريف األوّل" :تشتمل الوظيفة العمومية على مدلوالن أحدهما شكلي
واآلخر موضوعي ،املعنى الشكلي :تعين الوظيفة العمومية مبعناها الشكلي
املوظفون الذين يقومون بأداء الوظيفة اإلدارية يف مرافق الدولة ،وهؤالء املوظفني
يعملون لصاحل اإلدارة وبامسها.
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املعنى املوضوعي :تعين به النشاط الذي يقوم به هؤالء املوظفني ،والذي يرتكز يف
تنظيم هذا النشاط لتمكني اإلدارة من القيام مبا أوكل إليها من مهام واختصاصات
(.)2
التعريف الثاني ":الوظيفة العمومية مبفهومها الواسع تعين جمموع األشخاص
العاملني حتت تصرف السلطة العامة من أجل حتقيق خدمات عمومية ،و بهذا
املعنى يدخل يف مفهوم الوظيفة العمومية كل أشخاص اإلدارة العمومية الذين
تربطهم بها شروط قانونية ،أما مبفهومها الضيق فال يقصد بالوظيفة العمومية إال
األشخاص الذين خيضعون إىل قانون الوظيفة العمومية أي املوظفون
العموميون(.)1
من خالل ما سبق تقدميه من تعاريف يالحظ أن هناك من اكتفى يف تعريفه
بذكر أحد املعنيني الشكلي أو املوضوعي ،يف حني أن هناك من مجع بني املفهومني
يف تعريفه للوظيفة العمومية ،واألصح من وجهة نظرنا أن ال نهمل ال املعنى
الشكلي وال املعنى املوضوعي ألنهما مرتبطان ببعضهما البعض ،وعليه ميكن
تعريف الوظيفة العمومية بأنها جمموعة من التنظيمات اليت تتعلق باملوظفني
العموميني ،هذه التنظيمات قد تتعلق بناحية قانونية تظهر يف كيفية قيام املوظف
العمومي بعمله ،وقد تتعلق بناحية فنية تتمثل يف عالقة املوظف باإلدارة العمومية
واالهتمام مبشاكله وحياته املهنية.
وتطبيقا لذلك فإن دراسة الوظيفة العمومية جيب أن تشتمل دائما على
جانبني ،جانب قانوني وآخر فين ،فالوظيفة العمومية هي خدمة عامة يؤديها
املوظف العمومي لألفراد أو للدولة أو أحد فروعها ومصاحلها يف نطاق نظام
قانوني معني حيدد عالقته مبن يؤدي إليهم هذه اخلدمة وعالقتهم به منظما حلقوق
وواجبات الوظيفة.
األمر اآلخر الذي جيدر اإلشارة إليه يكمن يف أن الوظيفة العمومية تتسم
بالدميومة عند أداء نشاطاتها ،وال تقتصر يف أداء خدمات آنية أو مومسية فقط بل
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تقوم بنفس النشاط بصفة دائمة ومستمرة دون انقطاع ،مما يساهم يف استقرار
املؤسسات والدولة ككل.
 .2الوظيفة العمومية من منظور التشريع اجلزائري:
إذا ما تفحصنا مضمون القانون اجلزائري ملعرفة وجهة نظره حول مفهوم
الوظيفة العمومية ،ال بُد من الرجوع إىل أحكام األمر رقم  311-66املؤرخ يف 2
جوان سنة  ،3666املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ،باعتباره
املرجع القانوني األوّل الذي مت اعتماده مباشرة بعد االستقالل لتنظيم الوظيفة
العمومية وفق اإلصالحات اليت مت وضعها لتصحيح الوضع الذي خلّفه التنظيم
االستعماري السيما يف جمال الفوارق والتباين بني الفرنسيني واجلزائريني يف جمال
االلتحاق باملرفق العام.
من بني األهداف اليت مت تسطارها من قبل األمر رقم  ،311-66املذكور
أنفا ،تبنّيه فكرة اللّجوء إىل اختيار نظام الوظيفة العمومية املبنية على أساس املهنة
 fonctionهذه القاعدة إذ تقدم للموظفني ضمانة استقرار
"
publique de carrière
جتعلهم بعيدين عن الرشوة ،تشكل عامال صاحلا لفرض نظام صارم داخل اإلدارة
وإلنشاء ظروف مالئمة لتنمية االختصاصات والشعور باملسؤوليات الفردية
واجلماعية اليت ال توجد يف موظفني الشبان الذين يواجهون أعماال جديدة ،مل
يكونوا مهيئني هلا"(.)4
حسب مضمون األمر رقم  ،311-66فإن الوظيفة العمومية اليت ترتكز
على أساس املهنة تتطلب "اختصاصا قويا جدا يف املهام" (.)5
مما يساهم يف استقرار املوظفني يف مؤسساتهم وبالتالي ضمان استمرار
اخلدمة العمومية ،ووضع حدّ لتنقالتهم املتكررة بني اإلدارات بفعل النظام
الفرنسي املبين على التعاقد الذي مل مينح للموظفني مهنة حقيقية وجعل حق
ترقيتهم صعب التجسيد.
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من خالل ما سبق ذكره ،نالحظ أن اإلصالح الذي جاء به التنظيم
اجلزائري يف جمال الوظيفة العمومية ،كان من بني نقاطه األساسية إحداث قطيعة
مع إرث القانون الفرنسي املنظم للوظيفة العمومية (خالل السنوات األوىل من
االستقالل وبالنظر إىل الفراغ القانوني تقرر متديد العمل بالقوانني الفرنسية)،
وذلك بالتخلي عن مبدأ التوظيف عن طريق التعاقد وتعويضه بالتوظيف الذي
يقوم على االستقرار املهين يف سلك الوظيفة العمومية.
ولقد اختذت اجلزائر خيار وضع موظفي الدولة يف ظل منظومة تشريعية
خاصة ،ومنحهم قانون أساسي يُحدد حقوقهم وواجباتهم يف إطار وظيفة عمومية
قائمة على أساس املهنة لضمان الوالء والنزاهة والكفاءة من قبل مستخدمي
الدولة.
يظل اختيار الوظيفة العمومية القائمة على النظام القانوني اختيارا صائبا،
غار أن اللجوء املتكرر إىل الرخصات اليت متنحها مصاحل املديرية العامة للوظيفة
العمومية ،تبقى غار منطقية وال يُمكن تربيرها إال إذا كانت تستهدف خدمة
املصلحة العامة .كما أنها متس مبصداقية واستقاللية هذه اهليئة ،باعتبار أن الرخصة
هي مبثابة منح الشرعية لعملية متت يف إطار غار قانوني.
.3

مفهوم املوظف العمومي من منظور التشريع اجلزائري:

إذا أردنا معرفة مفهوم املوظف العمومي من منظور التشريع اجلزائري،
وجب علينا الرجوع إىل حمتوى القانون رقم  63-66املؤرخ يف  26فرباير ،2666
املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذا األمر رقم  61-66املؤرخ يف  35جويلية
 ،2666يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ،باعتبارهما املصدرين
التشريعيني اللذان تطرقا لتحديد مفهوم املوظف العمومي بطريقة مفصلة وشاملة
حبسب جمال نشاطهما ونطاق تدخلهما.
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فمن خالل تطرقنا إىل مضمون النصني ،سنسجل االختالف والتباين
املوجود بينهما السيما فيما يتعلق بطبيعة املنصب أو العمل الذي ميارسه أو اهليئة
اليت ينتمي إليها.

 1.3مفهوم املوظف العمومي يف إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته (قانون :)63-66
أ .موظف عمومي هو (: )6
" كل شخص يشيل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو يف أحد
اجملالس الشعبية احمللية املنتخبة ،سواء أكان معينا أو منتخبا ،دائما أو
مؤقتا ،مدفوع األجر أو غار مدفوع األجر ،بصرف النظر عن رتبته أو
أقدميته".
" كل شخص آخر يتوىل ولو مؤقتا ،وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر،
ويساهم بهذه الصفة يف خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية
مؤسسة أخرى متلك الدولة كل أو بعض رأمساهلا ،أو أية مؤسسة أخرى
تقدم خدمة عمومية".
" كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من يف حكمه طبقا
للتشريع والتنظيم املعمول بهما".
()7
ب" .موظف عمومي أجنيب"
كل شخص يشيل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد
أجنيب ،سواء كان معينا أو منتخبا ،وكل شخص ميارس وظيفة عمومية لصاحل بلد
أجنيب ،مبا يف ذلك لصاحل هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية".
ج" .موظف منظمة دولية عمومية
"كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن
يتصرف نيابة عنها".
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 2.3مفهوم املوظف العمومي يف إطار األمر املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة
العمومية:

حسب القانون األساسي العام للوظيفة العمومية الصادر يف سنة ،2666

"يعترب موظفاً كل عون عيّن يف وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم يف رتبة يف السلم
اإلداري ( ،)1ويقصد بالرتسيم ،اإلجراء الذي يتم من خالله تثبيت املوظف يف
رتبته.
من خالل التعريفني السابقني يتبني جليا وجود اختالف واضح بني
املفهوم القانوني والتشريعي الذي تبناه القانون املتضمن الوقاية من الفساد
ومكافحته ،مع ذلك املفهوم الذي أختذه األمر املتضمن القانون األساسي للوظيفة
العمومية ،حيث أعطى األوّل للموظف العمومي مفهوما واسعا مشل حتى
املوظف األجنيب واملوظف يف منظمة دولية عمومية .كما أنه اعترب أعوانا عموميني
األشخاص الذين ميارسون مهامهم يف هيئة أو مؤسسة عمومية ولو بصفة مؤقتة
دون احلصول على أجر.
يف حني أن األمر املتعلق بالوظيفة العمومية ،يعترب موظف عمومي "العون
الذي مت تعيينه ورسّم يف رتبة يف السّلم اإلداري ويُمارس نشاطه يف إحدى
املؤسسات واإلدارات العمومية" ( )6يقصـد باملؤسسـات واإلدارات العموميـة،
املؤسسـات العمومية ،واإلدارات املركزية يف الدولة واملصاحل غار املمركزة التابعة
هلا واجلماعات اإلقليميـة واملـؤسسـات العمومـية ذات الطابـع اإلداري،
واملؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف واملهين واملؤسسات العمومية
ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية ميكن أن خيضع
مستخدموها ألحكام هذا القانون األساسي" (.)36
مستثنيا بذلك القضاة واملستخدمون العسكريون واملدنيون للدفاع الوطين
ومستخدمو الربملان من أحكام هذا القانون ،كونهم خيضعون لقوانني خاصة بهم.
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إن هذا التباين املوجود يف حتديد مفهوم املوظف العمومي ميكن تفساره
من خالل الرجوع إىل طبيعة جمال اختصاص كل قطاع ،فقد مت توسيع مفهوم
املوظف ضمن القانون رقم  ،63-66باعتباره يُعاجل موضوع الفساد وعليه مت
توسيعه على مجيع األعوان الذين ميارسون نشاطا ذات طابع عمومي يهدف إىل
خدمة املواطن ،حتى وإن كان يتخذ الطابع االقتصادي (يف شكل مؤسسة سونلياز
مثال ،هي مؤسسة اقتصادية ولكن تُقدم خدمة عمومية) ،سواء على مستوى
القطاع االقتصادي أو العمومي ،يشيلون وظائفهم بصفة دائمة أو مؤقتة ،وبالتالي
فإن املشرع قام بإخضاعهم ألحكام هذا النص ،لتقييدهم ببعض الواجبات،
السيما يف جمال واجب التصريح باملمتلكات بالنسبة للمنتخبني واملوظفني شاغلي
وظائف ومناصب عليا وإلزامهم باألحكام املتعلقة بالعقوبات املرتتبة يف حالة
القيام باجلرائم ذات الصلة بالفساد.
من جهة أخرى ،فإن القانون املتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته ،جاء
بيرض جتسيد انضمام اجلزائر التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف سنة
 ،2664وعليه أخذ املشرع اجلزائري بنفس التعاريف اليت تضمنتها االتفاقية حول
املوظف العمومي.
أمّا التعريف الذي جاء به األمر املتعلق بالقانون األساسي للوظيفة
العمومية ،فيمكن اعتباره باملفهوم الصحيح والدقيق للموظف ،كونه يتضمن
حقوقه وواجباته وينظم مساره املهين وإجراءات االلتحاق باملرفق العمومي.
من جهة أخرى جند أن جمال تطبيق هذا النص ال ميكن تطبيقه على املنتخبني
الذين ينتمون إىل قانون خاص بهم وال يتمتعون بصفة املوظف ،باإلضافة إىل
األجانب الذين ال يستوفون شرط اجلنسية لاللتحاق بالقطاع العام.
ثانيا :نظام الوظيفة العمومية املطبق يف اجلزائر:
لقد ساهم التواجد الفرنسي يف اجلزائر الذي دام أكثر من  312سنة ،يف
خلق موروث تارخيي فرض على السلطات العمومية للبالد مباشرة بعد االستقالل
186

جملة علوم اإلنسان واجملتمع.....................الباحث :مجال رميين ،أ.د /اهلامشي مقراني
ضرورة العمل بالنظام الفرنسي امليلق للوظيفة العمومية ،نتيجة حلتمية استدعت
ضمان االستقرار واستمرارية املرفق العام من خالل االعتماد على مبدأ متديد
العمل بالقوانني الفرنسية ،لسدّ الفراغ وتأطار املرافق العمومية بعد ذهاب
الكفاءات الفرنسية نتيجة االستقالل.
إن تبين النظام الفرنسي امليلق للوظيفة العمومية من قبل السلطات
العمومية اجلزائرية ،مل يكن نتيجة للتأثر باملوروث التارخيي نتيجة االستعمار
الفرنسي ،بل هو خيار سياسي مرتبط بالتوجهات السياسية املعتمدة خالل
السنوات األوىل من االستقالل ،على اعتبار أن خصوصيات هذا النظام يتالءم
ويتماشى مع مبادئ النظام واحلكم املنبثق عن قيم ومبادئ الثورة التحريرية
وامليثاق الوطين لسنة  ،3664حبيث قررت السلطات العمومية آنذاك ضرورة تطبيق
النظام االشرتاكي ،باعتباره منفذ ال بديل عنه ،وذلك عمال مبا جاء به دستور
اجلزائر سنة  ،3626يف مادته العاشرة ،اليت نصّت على أن االشرتاكية اختيار
الشعب الذي ال رجعة فيه ،كما عرب عن ذلك بكامل السيادة يف امليثاق الوطين.
وهي السبيل الوحيد الكفيل باستكمال االستقالل الوطين (.)11
وبالتالي فإن اختيار النظام امليلق للوظيفة العمومية ،ساهم بشكل كبار يف
تبين النظام املركزي القائم على مبدأ التدخل السياسي يف كل ما يتعلق بالقرارات
ذات االختصاص التقين ،السيما فيما خيص بقطاع يقوم بتسيار شؤون تتعلق مبسار
املهنيني وكيفية إجراء املسابقات وعمليات التوظيف لاللتحاق بالقطاع العام ،وهي
يف حقيقة األمر إجراءات وتدابار قانونية مُعقدة ،تتطلب كفاءات متخصصة يف
جمال تفسار حمتوى القوانني ذات الصلة بالوظيفة العمومية.
ثالثا :تطور نظام الوظيفة العمومية يف اجلزائر
مرت الوظيفة العمومية يف اجلزائر بعدة مراحل تارخيية ،متيزت مبؤثرات
ومؤشرات اقتصادية وسياسية استوجبت تطبيق إطار تنظيمي وقانوني يتماشى
وخصوصيات كل مرحلة ،بالنظر إىل االنتقاالت املتسارعة اليت عرفتها البالد منذ
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السنوات األوىل من االستقالل إىل غاية صدور األمر رقم 61-66

35يوليو .2666

املؤرخ يف

 .1مرحلة ما قبل االستقالل1412 -1491 :

خالل هذه الفرتة عرفت الوظيفة العامة ،احتكار الفرنسيني للوظائف على
مستوى املؤسسات واإلدارات العمومية ،من خالل تطبيق القانون املتعلق بالوظيفة
العامة الصادر يف 36أكتوبر سنة  3646ولقد متيزت هذه الفرتة تطبيق سياسة تعتمد
على إقصاء اجلزائريني من التوظيف وااللتحاق مبناصب العمل على مستوى
املؤسسات واإلدارات الفرنسية.
بعد االستقالل ،وبالنظر إىل االنسداد الذي شهدته املؤسسات واإلدارات
اجلزائرية بفعل امليادرة اجلماعية للكفاءات واإلطارات الفرنسية ،حاولت
السلطات اجلزائرية معاجلة الوضع من خالل إصالح املنظومة اإلدارية بهدف سدّ
الفراغ ،فقامت بتطبيق عدة إجراءات تتمثل يف إدماج فئة قليلة من الكفاءات
اجلزائرية تتميز حبداثة خربتها وذلك كإجراء استعجالي تطلبه السياق
الوطين.أشارت مصادر فرنسية سنه  ،3662على أن عدد اإلطارات اجلزائرية ال
يتعدى.)32( 666
إطار ،وهي خنبة غار كافية لتأطار مجيع املؤسسات واهلياكل العمومية لتلبية
متطلبات املواطنني يف جمال اخلدمات.قصد جتسيد عملية اإلصالح بطريقة
استعجالية تقرّر متديد العمل بالقوانني الفرنسية ،إىل غاية الشروع يف سنّ وتطبيق
تشريعات صادرة عن كفاءات جزائرية تعاجل حقيقة احتياجات وتطلعات
اجلزائريني.
ما ميكن اإلشارة إليه يف هذا الصدد ،هو أن تطبيق النظام الفرنسي لتسيار
شؤون البالد خالل هذه املرحلة أظهر حمدوديته وعدم جتانسه مع تطلعات
املواطنني ،كونه ساهم يف تفشّي ظاهرة الباروقراطية على مستوى الوظيفة
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العمومية ،كما تبني جليا احتكار الدولة وبسط سيطرتها وتدخلها يف كل ما خيص
هذا القطاع ،خاصة بعد تبنيها النظام االشرتاكي.
 .2الوظيفة العمومية القائمة على اإلرث االستعماري1411 -1412 :

غداة استقالل البالد ،واجهت اإلدارة اجلزائرية العديد من األزمات،
تتعلق يف جمملها يف انعدام وغياب إطار تشريعي وتنظيمي يتماشى مع السياق
االجتماعي اجلزائري ،إىل جانب ذلك كان من الضروري تسوية األزمة التنظيمية
الناجتة عن ندرة اإلطارات والكفاءات احمللية اليت بإمكانها تأطار وتسيار مجيع
املرافق العمومية بفعل اهلجرة املكثفة لإلطارات الفرنسية.
خالل هذه الفرتة مل يكن للسلطات العمومية خيار اخر سوى مواصلة
العمل بالقوانني املوروثة عن املستعمر ،تتمثل أغلبها يف نصوص تشريعية وتنظيمية
مت سنّها وتكييفها وفق معايار وخصوصيات تنطبق مع الكفاءات واملؤهالت
املهنية العليا اليت يتمتع بها الفرنسيني ،وبالتالي كان من الصعب على اجلزائريني
التحكّم فيها والعمل بها بالنظر إىل نقص خربتهم وتأهيلهم.
وقصد التصدي هلذا الوضع ،تقرّر متديد العمل بالقوانني الفرنسية بصفة
استثنائية لتسيار هذه املرحلة االنتقالية الصعبة ،من خالل تكييفها وفق املهارات
والكفاءات املتواضعة اليت يتمتع بها اجلزائريني ،حبيث تقرّر ختفيض مستوى التعليم
املشرتط لاللتحاق باملناصب من خالل إصدار املرسوم رقم  561 - 62املؤرخ
يف 36يوليو سنة 3662احملددة مبوجبه التدابار املخصصة لتيسار الدخول إىل الوظيفة
العمومية (هذا املرسوم يُعدُ أوًل تنظيم يسّر إجراءات التوظيف لاللتحاق بالقطاع
العام).
باإلضافة إىل ذلك ،قامت السلطات العمومية باختاذ إجراءات أخرى متثلت
يف إعادة احلقوق املهنية للموظفني الذين مت عزهلم من مناصبهم بسبب انضمامهم
إىل حرب التحرير وإعادة إدماج املوظفني الذين كانوا ينتمون إىل اإلطارات
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الفرنسية وامليربية والتونسية ليصبحوا إطارات جزائرية ،من خالل إصدار
األمر 66 -62املؤرخ يف 6يوليو3662واملرسوم21 - 62املؤرخ يف31سبتمرب .3662
 .3الوظيفة العمومية القائمة على املبادئ اإليديولوجية (القيم احلزبية واملبادئ
االشرتاكية)3621 -3662:
متيزت هذه املرحلة بصدور أوّل نص قانوني يتعلق بتنظيم الوظيفة
العمومية للجزائر املستقلة ،من خالل األمر رقم 311–66املؤرخ يف2جوان 3666
(.)31املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ،يف مرحلة اتسمت بفراغ
قانوني وضعف يف تأطار املؤسسات اخلدماتية واالقتصادية واإلنتاجية.
رغبة منها يف حتقيق التنسيق واالنسجام بني مجيع اهلياكل ،وقصد تكييف
نظام الوظيفة العمومية مع متطلبات املواطنني ،باشرت الدولة اجلزائرية يف إصدار
القانون األساسي سالف الذكر يف شهر جوان من سنة  ،3666بعد ان مت املوافقة
عليه من طرف جملس الوزراء ومناقشته من قبل جملس الثورة ،وقد متيز هذا
القانون بوضعه ملبادئ وقواعد أساسية تساهم يف إصالح منظومة الوظيفة
العمومية على مستوى خمتلف املؤسسات.
كما مت االهتمام بضرورة انسجام شبكة األجور واملرتبات بني مجيع العمال،
حبيث شرعت السلطات العمومية يف سنة 3624بتشكيل جلنة وطنية عهدت هلا
مهمة دراسة واقرتاح سياسة وطنية تهدف إىل خلق نظام منسجم لألجور على
مستوى الوظيفة العمومية والقطاع االقتصادي.
رغم أن الياية املرجوة من خالل إصدار القانون سالف الذكر كان يهدف
إىل إصالح االدارة اجلزائرية من خالل إحداث قطيعة مع النظام الفرنسي وجتسيد
السيادة واالستقالل السياسي ،إال أن تركيزه املفرط على اجلانب االيديولوجي من
جهة وتأثره املفرط بالروح الوطنية ومبادئ الثورة التحريرية وحزب جبهة التحرير
الوطين واليت اختذها كمرجعية تارخيية ساهمت بشكل واضح يف توجيه القواعد
األساسية للنص املنظم للوظيفة العمومية من خالل تشجيع املبادئ الثورية
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والعمل على ضرورة ضمان املساواة بني مجيع اجلزائريني دون استثناء ،مع إغفاله
لعناصر ذات أهمية بالية تتمثل يف تشجيع املنافسة العادلة املبنية على الكفاءة
واملبادرة الفردية.
لقد ساهمت املبادئ الثورية واألحادية احلزبية يف بلورة نظام وظيفة عمومية
قائمة على مبادئ واجتاهات مبنية على خلفية اشرتاكية ،من خالل إصدار األمر
رقم 24/23املتعلق بالتسيار االشرتاكي للمؤسسات ،وساهم هذا التوجه يف عدم
بلوغ النتائج املرجوة.
ومهما يكن من أمر وبالرغم من صدور القانون األساسي العام للوظيفة
العمومية ،وما جاء به من توجيهات وتعليمات استهدفت إصالح منظومة الوظيفة
العمومية ،غار أنه أظهر حمدوديته وعدم امكانية إشرافه على القطاع نتيجة للتوجه
الذي اعتمده ،مما تطلب التفكار إىل ضرورة اجياد بديل آخر.
 .9الوظيفة العمومية القائمة على مرحلة األزمات1441-1491 :

بداية هذه املرحلة بدأت سنة  3621مبناسبة صدور القانون األساسي العام
للعامل ،وهو يُمثل اإلطار القانوني الثاني للوظيفة العمومية يف اجلزائر ،وقد مت
اعتماد هذا القانون إللياء حمتوى األمر رقم ،311–66وتقليص الفوارق يف جمال
احلقوق واألجور بني الفئات املهنية مبختلف نشاطاتهم وقطاعاتهم (االقتصادية
واخلدماتية).
خالل سنة  3615مت إصدار املرسوم  56-15يتضمن القانون األساسي
النموذجي لعمال املؤسسات واإلدارات العمومية باعتباره منهج لتوضيح وتطبيق
اإلجراءات املتضمنة يف القانون األساسي العام للعامل ،إىل جانب إضفاء تييارات
وإصالحات على الوضع الذي كان سائدا من قبل.
يمكن تقسيم هذه املرحلة إىل فرتتني خمتلفتني ومتناقضتني جتلى من حيث
النمط املعيشي لألفراد نتيجة للتيار الذي طرأ على االقتصاد الوطين ،سنربز أهم
هذه التحوالت من خالل فرتتني وهما:
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أ .الفرتة املمتدة ما بي  1494إىل  :1411خالل هذه الفرتة ،عرف االقتصاد الوطين
تطور حمسوس نتيجة ارتفاع أسعار البرتول مما سـاهم يف زيـادة املـداخيل بالعملـة
الصعبة ،هذه الوضعية شجعت الدولة يف االستثمار وإعطاء األولويـة للقطاعـات
ذات البعد االجتماعي ،مـن خـالل تشـجيع التنميـة الفالحيـة والـري والصـحة
والسكن والتكوين املهين ،كقطاعات اسرتاتيجية.
من جهة أخرى ،ساهمت هذه الوضعية يف ضهور أمناط استهالكية جديـدة
لدى املواطنني من خالل التوجه حنو املواد اليذائية الصناعية والكمالية ،وذلك من
خالل تطبيق برنامج الدولة املتمثل يف املخطـط اخلماسـي األوّل املمتـد مـن سـنة
3616إىل ،3614والذي محل شعار "من أجل حياة أفضل".
ب .الفرتة املمتدة ما بي  3616إىل :1441علـى عكـس الفـرتة السـابقة ،شـهدت
اجلزائر خالل هذه الفرتة انهيار أسعار البرتول من 16دوالر للربميل الواحد إىل61
دوالر )34( ،مما أحدث أزمة اقتصـادية خطـارة اسـتدعت الدولـة إىل تـبين سياسـة
التقشف واإلسراع يف تطبيق املخطـط اخلماسـي الثـاني3616-3615حتـت شـعار "
العمل والصرامة لضمان املستقبل" ،وقد ترتب عن هذه الوضعية أزمات اجتماعيـة
واقتصادية متثلت يف نقـص املـواد اليذائيـة األساسـية وارتفـاع األسـعار ،ازديـاد
البطالة ،مما تسبب يف وقوع اضطرابات وأزمات اجتماعية ومظاهرات شعبية تعبارا
عــن األوضــاع االجتماعيــة وتــدني القــدرة الشــرائية والباروقراطيــة ،فكانــت
أحداث5أكتوبر  3611من النتائج اليت أفرزتها األوضاع االقتصادية إىل جانب سوء
التسيار املسجل من قبل قطاع اخلدمة العمومية.
لقد مسح دستور  3616باالنفتاح السياسي وتبين نظـام الدميقراطيـة الـذي
فتح اجملال للتعددية احلزبية ،وهي تعترب جتربة أوىل بالنسبة لبلد خرج من االستعمار
منذ  22سنة ،طبق خالهلا النظام االشرتاكي وتبنى أفكار وإيديولوجية مبنية علـى
األحادية احلزبية ،وقد سجلت هذه املرحلـة كـذلك عـدم االسـتقرار االجتمـاعي
نتيجة للوضعية األمنية املتدهورة ،حيث عرف اجملتمع اجلزائري خالل هذه الفـرتة
منعطفا خطارًا متثل يف دخول البالد يف أزمة أمنية مسيت بالعشرية السوداء.
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مما سبق نالحظ أن اخلطاب السياسـي الـذي تبنتـه الدولـة يف جمـال تسـيار
شؤون البالد ،كان قائما على مبدأ التسيار اآلني دون التفكار يف وضع اسرتاتيجية
مبنية على التسيار وفق دراسات استشـرافية تقـوم علـى تنبـؤ املسـتقبل ،وتكهـن
التحــوالت االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية املســتقبلية لالســتعداد لكــل
املفاجآت.
يف األخار جيدر التذكار أن ما جاء بـه مضـمون القـانون املتضـمن القـانون
األساسي العام للعامل مل ينجح ،وهذا نتيجة ملا أحدثه هذا الـنص مـن فـوارق يف
أجور العمال ،حيث كانت أجور منخفضة لدى العمال يف اإلدارة العامـة مقارنـة
بتلك اليت كان يتقاضاها العمال يف القطاع االقتصادي ممـا أدى باألغلبيـة إىل تـرك
قطاع اإلدارة واللّجـوء إىل األعمـال احلـرة أو العمـل يف القطـاع االقتصـادي ممـا
أحدث فراغ كبار يف تأطار وتسيار القطاع اإلداري؛ مما أدى بالسلطات إىل التخلي
عن هذا النظام ألنه كان غار متساوي بني القطاعني االقتصادي واإلداري.
كما أن مضمون هذا النصّ مل يأتي بإجراءات تنظيميـة قائمـة علـى مبـادئ
تشــجع االســتثمار يف املــورد البشــري باعتبــاره مصــدر الثــروة وأســاس تطــوير
املؤسسات واإلدارات العمومية جلعلها فعّالة ومنتجة للخـارات ،علـى اعتبـار أن
نظام الوظيفة العمومية الذي اقرتحـه القـانون العـام للعامـل إىل جانـب املرسـوم
املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات واإلدارات العمومية مل يتم
وضعهم لتجسيد هذه األهداف وإمنا بقي معتمدا على الريع البرتولي.
 .2الوظيفة العمومية القائمة على الغموض واالرتباك

:Incertitude et Confusions

2111- 1441

هذه املرحلة شهدت كذلك مبناسبة صدور دستور ،3616تراجع املشرّع
عن اخليار االشرتاكي واالنتقال حنو النمط الليربالي كخيار اسرتاتيجي إلخراج
البالد من األزمات االجتماعية والسياسية اليت عاشتها ،ولكن هذا االجتاه الليربالي
القائم على مبادئ الدميقراطية ،كان جمرد خطاب صوري وشكلي فقط وال يعكس
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حقيقة الواقع حبيث مت يف سنة  3666إصدار قانون ينظم عالقات العمل الفردية
واجلماعية يف العمل بني األجراء واملستخدمني (.)35
ُيعترب القانون املتضمن تنظيم عالقات العمل الفردية واجلماعية يف العمـل
بــني العمــال األجــراء واملســتخدمني مــن اإلجــراءات التنظيميــة الــيت اســتحدثها
دستور ،3616يف إطار برنامج اإلصالحات اليت تضمنها ،وبـالرغم مـن أنـه جـاء
بنموذج تنظيمي حديث يقرتب إىل متطلبـات وخصوصـيات السـياق االقتصـادي
واالجتمــاعي للمؤسســات واإلدارات ،غــار أن حمتــواه بقــي حمافظــا علــى القــيم
واملبادئ ذات البعد االشرتاكي ،وذلك يظهر جليا من خالل متسـكّه مببـدأ أحاديـة
العمل ،يف إطار اجلمع بني مجيع القطاعات مبختلف أنشطتها وخصوصيتها.
بعد سُقوط املعسكر االشرتاكي وتيقن املشرّع اجلزائري بضرورة التخلي عن
النمط القائم على التسيار االشرتاكي ووُجوب تبين النظام الليربالـي الـذي أثبـت
فعاليته وجناعته ،دخلت اجلزائر مرحلة جديدة متثلت يف إظهار نية صرحية من قبـل
الدولة لضرورة اإلسراع لتطبيق هذا النظام اجلديـد/القـديم ،حيـث بـرز بشـكل
واضح من خالل القرارات اليت مت اختاذها متحورت يف:






التحوّل التدرجيي من النظـام االشـرتاكي واألخـذ بنظـام اقتصـاد
السوق؛
التخلي عن القطاع املسيّر ذاتيا والثورة الزراعيـة واسـتبداله بنظـام
جديد سُمي بقانون املستثمرات الفالحية؛
إعطاء أهمية أكرب للقطاع اخلاص وجعله قطاعا منتجا مع تشـجيع
االستثمارات اخلاصة الوطنية واألجنبية.

 .1الوظيفة العمومية القائمة على مبدأ إضفاء املرونة على إجراءات التوظيف-2111:
2119

متيزت الوظيفـة العموميـة خـالل هـذه الفـرتة بتطبيـق إجـراءات وتـدابار
استعجالية استهدفت إحداث تعديالت جذرية على منظومة الوظيفة العموميـة يف
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جمال تنظيم إجراءات التوظيف وتعديل شبكة األجور وإعادة ترتيب املوظفني ،من
خالل إصدار تعليمـات ومناشـار ذات الصـلة ،دون اللجـوء إىل تعـديل القـانون
اإلطار املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية وهذا يعترب مبثابة استثناء
عن القاعدة القانونية اليت تقتضي التقيد مببـدأ تـوازي األشـكال ،علـى اعتبـار أن
التعليمة يصدرها الوزير ،يف حني أن األمر يُصدره رئيس اجلمهورية.
ففي سنة  2636مت الشـروع بصـفة اسـتعجالية يف تنفيـذ التـدابار االنتقاليـة
املتضمنة حتديد الشبكة االستداللية اجلديدة ملرتبات املوظفني ونظام دفع رواتـبهم،
وذلك يف انتظار صدور القوانني األساسية اخلاصة.
بالرغم من غياب أغلب القوانني األساسية اخلاصة باملوظفني (باستثناء القانونني
األساسني اخلاصني مبوظفي قطاع الرتبية الوطنية واملوظفني املنتمني لقطاع
األسالك املشرتكة ،اللذين مت إصدارهما يف سنة  ،2636بفعل الضيوطات
واإلضرابات اليت باشرتها خمتلف نقابات القطاع وخنصُ بالذكر اإلضرابات
املسجّلة من قبل قطاع الرتبية الوطنية) ،إال أن مجيع املوظفني مبختلف قطاعاتهم،
استفادوا من التطبيقات اجلديدة يف جمال الزيادة يف أجور املوظفني ،علما أن
تعدادات مستخدمي قطاع الوظيفة العمومية بليت إىل غاية  13ديسمرب  2634ما
يقارب  2.121.192موظف وعون عمومي) (.)36
كما شهدت سنة  2633صدور تعليمات وقرارات سياسية استهدفت تنظيم
شؤون الوظيفة العمومية(تسوية االضطرابات االجتماعية) ،ففي شهر أبريل من
نفس السنة ،مت إصدار العديد من القرارات مبوجب تعليمات وزارية تُلزم مصاحل
املديرية العامة للوظيفة العمومية باإلسراع يف تطبيق العديد من التدابار لتسوية
منازعات ومعاجلة مطالب نقابية متحورت يف حتسني الظروف املهنية ملستخدمي
قطاع الرتبية الوطنية من جهة ،ومن قبل منظمات غار عمالية متثلت يف األساتذة
املتعاقدون الذين وبفعل جلوئهم إىل االحتجاجات واإلضرابات مطالبني ضرورة
إدماجهم يف القطاع كأساتذة دون إلزامهم باملشاركة يف مسابقات التوظيف من
جهة أخرى.
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وقصد احملافظة على االستقرار واألمن االجتماعيني ،السيما وأن املطالب ختص
قطاع اسرتاتيجي حسّاس يُمثل لوحده ما يُعادل نسبة  % 26.14من إمجالي
تعدادات الوظيفة العمومية ( 566.113عون عمومي) (.)32
فقد تقرر إدماج هذه الفئة يف إطار تعليمة وزارية ( )31وتوظيفهم مباشرة
خمالفني بذلك اإلجراءات التنظيمية املعمول بها السيما أحكام املادة  47من األمر
رقم  60-60اليت تنص على " :خيضع الـتوظيف إىل مبدأ املساواة يف االلتحاق
بالوظائف العمومية" ( )26دون مراعاة القوانني والنصوص التنظيمية اليت متنع تعيني
أشخاص يف القطاع العمومي إذا مل يشارك يف مسابقة التوظيف.
جيدر التذكار يف هذا الصدد ،أن العامل العربي شهد خالل أواخر سنة 2636

ومطلع  2633احتجاجات شعبية يف بعض البلدان العربية ،مسيت آنذاك بالثورات
العربية أو الربيع العربي ،بدايتها كانت يف تونس اليت اندلعت جراء احراق مواطن
تونسي نفسه )36( ،تسبب يف اندالع مظاهرات شعبية سلمية أدت إىل سقوط نظام
الرئيس احلبيب بن علي ،ثم سقوط النظام املصري (حسين مبارك) يف 25
يناير 2633وأخارا سقوط نظام معمر القذايف بليبيا يف  32فرباير من نفس السنة .ما
مييز هذه األحداث التارخيية هو بروز وظهور احتجاجات شعبية اتسمت بطابع
سلمي وعدواني أدت كليهما إىل تييار النظام القائم ،حبجة سوء التسيار وتدهور
القدرة الشرائية للمواطن.
من جهتها شهدت اجلزائر خالل هذه الفرتة تسجيل بعض االحتجاجات
الشعبية ،بسبب ندرة بعض املواد اليذائية الضرورية وكذا املطالبة بتحسني
الظروف االجتماعية واالقتصادية للمواطن ،ويف هذا اإلطار ميكن استخالص
والتأكيد أن منظومة الوظيفة العمومية خالل هذه الفرتة بالذات مت تييار مسارها
بشكل جوهري ،وقد جتلى ذلك بصدور تعليمة من قبل الوزير األوّل أعطى من
خالهلا التوجيهات اجلديدة ملنظومة الوظيفة العمومية القائمة على مبدأ إضفاء
املرونة على إجراءات التوظيف من خالل عزل وإبعاد مصاحل املديرية العامة
للوظيفة العمومية خالل مراحل تنظيم اإلدارة واملؤسسة العمومية إلجراءات
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التوظيف ،ومنحها املسؤولية الكاملة يف تسيار العملية ،يف حني أن تدخل مصاحل
الوظيفة العمومية يكون بشكل بعدي مبجرد تبليغ املؤسسة املنظمة لنتائج املسابقة.
من خالل ما سبق ذكره أردنا أن نبني أن مصادر القانون املتعلق مبنظومة
الوظيفة العمومية ،ال ترتبط بالضرورة باسرتاتيجية مت إعدادها ألغراض تنظيمية،
بل تتحكم فيها ظروف تتعلق بالسياق االجتماعي واالقتصادي يُساهمان يف إنتاج
قواعد ونصوص يُمكن إدراجها يف نفس املضمون ،وبالتالي فإن طبيعة الوظيفة
العمومية مرتبطة ومتعلقة باألوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية للبالد.
 .9الوظيفة العمومية القائمة على مبدأ تطبيق سياسة التقشف على إجراءات التوظيف
يف سنة  2635شهدت البالد أزمة اقتصادية حادة نتيجة لتدهور أسعار النفط
على املستوى العاملي ،مما انعكس سلبا على سارورة التوظيف يف اجلزائر حبيث
تقرّر جتميد عمليات التوظيف على مجيع اهليئات واملؤسسات العمومية باستثناء
القطاعات ذات الطابع االسرتاتيجي على غرار الصحة واألمن والتعليم العالي
والرتبية الوطنية والتكوين املهين باعتبارهم قطاعات حيوية ال ميكن زعزعة أو
إيقاف نشاطاتهم ،بالنظر إىل الدور االسرتاتيجي الذي تؤديه يف اجملتمع (التعليم
والتكوين والصحّة واألمن).بعدما كان التوظيف عملية متيسرة ومتاحة خالل
سنوات  2636حتى  2631بفعل "البحبوحة املالية" (.)26
واليت شهدت أكرب نسبة توظيف من خالل فتح مناصب مالية على
مستوى مجيع القطاعات مبختلف أنشطتها ،كما مت منح رخصة من قبل مصاحل
املديرية العامة للوظيفة العمومية ،تسمح بإمكانية إدماج مجيع املتعاقدين الذين مت
توظيفهم يف إطار عقود ما قبل التشييل.انتقلت الوظيفة العمومية إىل مرحلة
أخرى متثلت يف تطبيق سياسة التقشف ،مبوجب تعليمة وزارية (.)23
مت إصدارها سنة  ،2635تهدف إىل حتديد كيفيات جتسيد التدابار العملية
الرامية إىل تعزيز التوازنات الداخلية للبالد .مما يؤكد أن منظومة الوظيفة العمومية
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ال تقوم على قواعد ثابتة ومستقرة ،بل مرهونة بعناصر وعوامل خارجية تتعلق
بالظروف االقتصادية والسياسية للبالد.
ثالثا :املديرية العامة للوظيفة العمومية :من املرافقة إىل املراقبة
تشكلت الوظيفة العمومية اجلزائرية عرب مراحل تارخيية متعددة عكست
يف جمملها تطبيق قيم وإيديولوجيات مت اكتسابها إما بطريقة غار إرادية بفعل
موروثها التارخيي (االستعماري) ،وإما نتيجة لتأثرها بالتطورات والتحوّالت
االقتصادية والسياسية على الصعيد العاملي ،امتزجت من خالهلا املمارسات احمللية
مع عناصر تنظيمية غريبة عن ثقافتنا ،وبفعل تراكم وامتداد هذه املمارسات مت تبين
قواعد ساهمت يف تصميم خمتلف القوانني األساسية العامة للوظيفة العمومية،
بدءا بالقانون الصادر يف سنة  ،3666والذي مت من خالله تبين بعض األفكار
اإلدارية الكالسيكية ،وحتى املنطلقات اإليديولوجية للنمطني االقتصاديني اللذين
مت تبنيهما منذ االستقالل.يعترب ميشال كروزيي  Michel Crozierعلى أن " كل
نظام ال يتم إصالحه سيكون مآله االحنالل والتدهور" (.)22
والقصد باإلصالح يف نظر كروزيي ال يقتصر بإعادة النظر يف اهليكل
التنظيمي للمؤسسات واإلدارات العمومية ،أو إعادة إحلاقها بهيئات مركزية
أخرى ،مثلما مت العمل به يف اجلزائر مع املديرية العامة للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداري ،من خالل إحلاقاتها املتعددة واملختلفة لدى هيئات ومصاحل
مركزية ،أثرت سلبا على استقالليتها وقيامها مبهامها بشكل فعّال ،كون أن
قراراتها يف جمال الوظيفة العمومية أصبحت لديها مدلوال سياسيا أكثر منه تنظيميا،
حبكم أنها تُمثل سُلطة عمومية وليس هيئة عمومية تهتم مبرافقة املؤسسات
واإلدارات ومدّها بالتوجيهات يف جمال الوظيفة العمومية (بعد أن كانت حتت
وصاية مصاحل األمانة العامة للحكومة ،مت إحلاقها يف  2631بالوزارة األوىل).
ولكن اإلصالحات احلقيقية جيب أن تتضمن إصالح وحتيني القوانني
اخلاصة مبنظومة الوظيفة العمومية ،من خالل حتديثها وتكييفها وفق التحوّالت
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والتيارات اليت تطرأ على النظام االقتصادي والسياسي واالجتماعي الداخلي
واخلارجي ،باعتبارها مؤثرات مباشرة على النسق ككل ،والعمل على تطبيق
وتنفيذ حمتوى األحكام والنصوص بطريقة سليمة.
ففي جمال املهام اليت أوكلت إىل املديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح
اإلداري ،باعتبارها اهليكل املركزي للوظيفة العمومية وإدارة دائمة للدولة (.)23
تكلف على وجه اخلصوص مبا يأتي:
 اقرتاح عناصـر السياسة احلكوميـة يف جمال الوظيفـة العموميـة والتدابار
الالزمة لتنفيذها؛
 السهر ،باالتصال مع اإلدارات املعنية ،على تطبيق القانون األساسي العام
للوظيفة العمومية وضمان مطابقة النصوص املتخذة لتطبيقه؛
 ضمان مراقبة قانونية األعمال اإلدارية املتّصلة بتسيار املسار املهين للموظفني؛
 تقييم تسيار املوارد البشريـة يف املؤسسـات واإلدارات العمومية ،وضمان
ضبط التعدادات؛
 تنفيذ سياسة تكوين املوظفني وحتسني مستواهم؛
 متثيل مصاحل الدولة بصفتها مستخدمة ،عند االقتضاء ،أمام اجلهات القضائية.
وبالتالي فإن مهام هذه اهليئة ال يقتصر يف مراقبة مدى مطابقة اإلجراءات
للتنظيم املعمول به فحسب ،وإمنا يتمثل دورها األساسي يف اقرتاح عناصـر
السياسة احلكوميـة يف جمال الوظيفـة العموميـة والتدابار الالزمة لتنفيذها ،حسب
القانون األساسي العام للوظيفة العمومية األخار الصادر سنة  ،2666غار أن
الواقع أظهر أن جمال تدخل مصاحل املديرية العامة للوظيفة العمومية ،أصبح
يتمثل يف التأشار على القرارات املتضمنة تنظيم املسابقات ،ومنح رخصات
»  « Dérogationsتهدف إىل إضفاء الشرعية على عمليات تتعلق بالتوظيف أو
بتسيار املسار املهين للموظفني ،مت ابداء حتفظات بشأنها.
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جيب التذكار أنه ابتداء من تطبيق مبدأ إضفاء املرونة على إجراءات
التوظيف ،مبناسبة صدور تعليمة الوزير األوّل يف سنة  ،2633مت منح مسئولية أكرب
وصالحيات للمؤسسات واإلدارات العمومية يف جمال تنظيم مسابقات التوظيف،
وجعل تدخل مصاحل الوظيفة العمومية يقتصر يف الرقابة البعدية ،مما تسبب يف
بروز خمالفات عديدة من قبل هذه اإلدارات لعدو حتكّمها يف إجراءات تنظيم
املسابقات ،وتعقد القواعد واإلجراءات التنظيمية ،مما استدعى اللجوء إىل طلب
رخصات من مصاحل الوظيفة العمومية جتنبا حلدوث احتجاجات من قبل
املرتشحني.
رابعا :الوظيفة العمومية القائمة على املبادئ اإليديولوجية يف إطار األمر رقم 311-66
املؤرخ يف  2جوان 3666

علّل القانون األساسي العام للوظيفة العمومية الصادر يف سنة  5600يف
بيان األسباب العديد من الدوافع واحلقائق ،اليت فرضت االلتجاء إىل وضع إطار
قانوني يعكس حقيقة الواقع االجتماعي للجزائريني ،ويُساهم يف تلبية حاجياتهم
وتطلعاتهم ،غار أن حتليل مضمون هذا القانون ،السيما اجلانب املتعلق ببيان
األسباب يبني أن التوجه الذي تبنّاه املشرّع اجلزائري عند إعداده نصّ هذا القانون
يؤكد تأثره املزدوج من النظام الفرنسي للوظيفة العمومية ،فمن جهة قام بتوظيف
مجيع الوسائل والتدابار لتييار األوضاع الصعبة اليت خلّفتها املنظومة الفرنسية،
السيما يف جمال الفوارق االجتماعية بني السكان األصليني (اجلزائريني)
الوطنيني ،بعدما كان
"
والفرنسيني ،من خالل فتح جمال التوظيف جلميع اجلزائريني "
حكرا على الفرنسيني فقط.
ومن جهة ثانية ،يتبني من خالل قراءة مضمون نص القانون املتعلق
بالوظيفة العمومية املعدّ يف سنة  ،5600على أنه مستنسخ من الطبعة الفرنسية ،ومت
حتيينه وفق السياق الوطين والواقع االجتماعي واالقتصادي للبالد ،وهذا ما ساهم
يف بروز قيم إيديولوجية ضمن أحكامه واليت ميكن وصفها من خالل احملاور
التالية:
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 .1تطبيق مبدأ املساواة لتنمية الشعور القومي:
لقد استهل نص القانون ،يف بيان أسبابه ،بفرض إجراء يتضمن ضرورة
تطبيق مبدأ املساواة بني مجيع اجلزائريني ،قصد إعطاء الدولة قواعد ثابتة ،ووظيفة
عمومية قائمة على مبدأ املساواة بني مجيع اجلزائريني لاللتحاق بالقطاع العام،
" باستثناء بطبيعة احلال الذين كان سلوكهم أثناء حرب التحرير الوطين مناهضا
ملصاحل الوطن" ،وبالتالي نالحظ أن مبدأ مساواة اجلزائريني لاللتحاق بالوظيفة
العمومية ،استثنى الفئة اليت كان موقفها أثناء الثورة التحريرية معارضا للقضية
الوطنية ،وهذا يُعترب معيارا أساسيا ،حسب نص القانون ،الختيار العناصر اليت من
شأنها خدمة الدولة واملصلحة العامة.
كما متثل املساواة أداة لتعزيز انتماء اجلزائريني لوطنهم ،وإدانة للقواعد
والعادات اليت تثار عند املوظفني الشعور حبرمانهم من احلقوق ووسيلة لتطهار
اإلدارة بتنمية الشعور القومي ،أي أن إضفاء املساواة بني املواطنني الذي تضمنته
منظومة الوظيفة العمومية ،جاء لتييار املمارسات املتميزة باإلقصاء اليت كانت
قائمة ،ووضع قواعد جديدة تساهم على تنمية الشعور القومي والوطين عند
اجلزائريني من خالل تعزيز الرابطة بني الفرد ووطنه ،عالقة قائمة على خدمة
الدولة للمواطن مقابل الوالء والنزاهة.
غار أن قاعدة املساواة هذه ليس هلا مدى مطلق ،حبيث تستهدف املخلفات
األوىل إىل تسهيل إدماج قدماء اجملاهدين يف السّلم اإلداري وذلك بتمكينهم بعد أن
ساهموا بنشاط يف كفاح التحرير الوطين ،من أن يواصلوا نفس هذا الكفاح ألجل
بناء دولة جديدة.
يتبني جليا أن القانون األساسي العام األوّل للوظيفة العمومية ،أدرج
ضمن أحكامه إجراءات وتدابار مرنة تسمح بتوظيف قدماء اجملاهدين ،علما أن
هذا االهتمام ال يستند على الكفاءات واملهارات اليت يتمتعون بها ،وإمنا
العتبارات أخرى ترتبط مبدى والءهم ووطنيتهم ،اعتربت معايار كافية لتولي
مهام أخرى تتمثل يف خدمة املرفق العام واعتربت مبثابة كفاح ،مما يعين أن الوظيفة
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العمومية خالل تلك املرحلة ،كانت حباجة إىل مناضلني يؤمنون بالقضية الوطنية،
لذلك نصّت الفقرة الثانية من املادة  21على أنه ال ميكن ألي شخص أن يعني يف
وظيفة عمومية ،إذا مل يكن يتمتع حبقوقه الوطنية وحسن السارة واألخالق.
 .2تدخل السلطات السياسية يف عملية التوظيف:
قصد املساهمة يف اختيار أفضل الكفاءات خلدمة الوظيفة العمومية
بفعالية ،باعتبار أنها متثل إحدى أهم مؤسسات الدولة ،تضمنت إحدى أحكام
القانون األساسي للوظيفة العمومية ،بإمكانية تدخل السلطات السياسية قصد
تعيني بطريقة تقديرية يف بعض الوظائف العليا ،مرشحني خيتارون إمّا لتقنيتهم وإمّا
العتبارات راجعة إىل قيمتهم األخالقية أو لشعورهم مبصاحل الثورة
يُعترب نص الوظيفة العمومية من النصوص األوىل الذي جسّد مبدأ الدولة
الراعية ،أو مبا سُمي تدخل الدولة يف مجيع الشئون التنظيمية ،وذلك جتلى بشكل
صريح عندما مت منح السلطات السياسية (قدماء اجملاهدين ومناضلي حزب جبهة
التحرير الوطين) صالحية التعيني على مستوى قطاع الوظيفة العمومية ،وبالرغم
من أن اجلهة اليت أسندت هلا مهمة التعيني غار خمتصة وغار مؤهلة لذلك ،إال أنها
كلّفت بتعيني املرتشحني بطريقة تقديرية ال تستند إىل معايار موضوعية ،غار أنه
ميكن االكتفاء مبعايار تتعلق بتوجهات إيديولوجية ،تهدف الستقطاب الوالء
عوض الكفاءة وهذا ما يتماشى مع أحكام املادة اليت نصّت على أنه جيب على
املوظف أن حيرتم سلطة الدولة وأن يعمل على احرتامها ،وأن ميتنع عن كل عمل
يكون منافيا لكرامة الوظيفة العمومية.
حيدر التذكار بهذا الصدد أن مصاحل الوزارة املكلفة بالوظيفة العمومية مل
يتم إشراكها يف عملية اختيار وتعيني املرتشحني ،رغم أنها تُعد هيئة خمتصة ومؤهلة
يف هذا اجملال.
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 .3شرط اجلنسية كأولوية يف التوظيف:
إن إجراءات التوظيف تستجيب ملعايار وشروط مت حتديدها من طرف
القانون املتضمن الوظيفة العمومية ،ومن بني الشروط الواجب توفرها لدى
املرتشح ،التمتع باجلنسية اجلزائرية ،غار أنه ولدواعي استثنائية مرتبطة بقيم
إيديولوجية تتعلق بالثورة التحريرية ،مت منح اجلنسية اجلزائرية لألشخاص الذين
ساهموا إىل جانب قضية التحرير الوطين ،قصد السماح هلم بالتوظيف السيما وأن
أحكام قانون الوظيفة العمومية نصّ على أنه ال يُمكن ألي شخص أن يُعني يف
وظيفة عمومية ،إذا مل تكن لديه اجلنسية اجلزائرية منذ عامني على األقل ،باستثناء
األشخاص الذين اكتسبوا اجلنسية اجلزائرية بسبب مشاركتهم يف كفاح التحرير
الوطين.
 .9التحلي باإلخالص والوفاء خلدمة الدولة:
تضمن عرض بيان األسباب اخلاص بالقانون األساسي العام للوظيفة
العمومية ،بضرورة إبرام تعهد يُلزم املوظفني الذين استفادوا من تكوين ختصصي
ملمارسة وظيفة عمومية ،بالبقاء يف خدمة الدولة أو اهليئة اليت ساهمت يف تكوينهم،
ملدة معينة نظار ما أنفقت عليهم" ،بالنسبة للموظفني الذين تابعوا تكوينا متخصصا،
جيب عليهم ان يتعهدوا بالبقاء يف خدمة الدولة أو اجلماعات احمللية واملؤسسات
واهليئات العمومية ملدة معينة".
 .2حق التعويض عن األضرار:
يقرتح نص القانون تدابار تقضي بتعويض املوظفني من مجيع األضرار اليت
حلقت باملوظف نتيجة مشاركته يف أفعال لدوافع وطنية ،تطبيقا ألحكام املادة اليت
نصّت على :إن املوظفني الذين تعرضوا لضرر يف مهنتهم مبناسبة قيامهم بأفعال
لدوافع وطنية أثناء كفاح التحرير الوطين ،ميكن هلم احلصول على تعويض عن
الضرر الذي حلق بهم.
هذا يعين أن مضمون القانون اخلاص بالوظيفة العمومية مل يتم إعداده
ألجل تنظيم القطاع ،من خالل وضع قواعد تهتم بالبحث عن اآلليات اليت من
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شأنها تنمية القطاع فحسب ،بل أوكلت هلا مهام أخرى تتعلق بإجياد تدابار
لتعويض املوظفني الذين حلقهم ضرر مبناسبة مشاركتهم يف حرب التحرير.
إن مثل هذه املهام والواجبات ال تدخل ضمن اهتماماتها واختصاصاتها السيما
عندما يتعلق األمر بوضع قواعد تهتم وحترص على إعادة بناء وتنظيم وإصالح
منظومة الوظيفة العمومية ،باعتبارها قطاع اسرتاتيجي معين بتطوير وتنمية
القدرات البشرية واملؤسساتية.
 .1االلتحاق بالوظيفة العمومية وفق املعايري اإليديولوجية:
نصّت املادة  24من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية الصادر يف
سنة  ،5600على" :ال يقبل يف الوظيفة العمومية أي شخص كان موقفه أثناء
حرب التحرير مناهضا ملصاحل الوطن" ،نالحظ تناقض يف مضمون النصّ ،ففي
بيان األسباب مت اإلشارة إىل أن الوظيفة العمومية مفتوحة جلميع اجلزائريني،
"باستثناء بطبيعة احلال الذين كان سلوكهم أثناء حرب التحرير الوطين مناهضا
ملصاحل الوطن" ،يف حني أن املادة 24من األمر وسعت االستثناء (منع االلتحاق
بالوظيفة العمومية)على "الذين كان موقفهم أثناء حرب التحرير الوطين مناهضا
ملصاحل الوطن".
وهذا ما يؤدي بنا القول أن املشرّع استعمل هذا املفهوم "موقفهم" إلعطاء
احلرية املطلقة للمسيّر الختيار املوظفني ،ومبا أن قراره مبين على سلطته التقديرية
كون أن املواقف ال تستند اىل دالئل ومعايار موضوعية ميكن القياس من خالهلا
مواقف األشخاص ،عكس السلوكات اليت ميكن رؤيتها وتسجيلها ،وبالتالي فإن
سنّ قوانني غامضة ال ترتكز على معايار تسمح بإعطاء عدة قراءات وتأويالت
للنصّ مما يسمح ملتخذ القرار بإعطاء التفسارات اليت ختدم مصاحل ضيقة.
من جهة أخرى مل يتم حتديد اجلهة املؤهلة اليت من شأنها تعيني الفئة اليت
كان موقفها مناهضا للثورة التحريرية ،وهل يتم االستعانة بأعضاء جبهة التحرير
الوطين أثناء عملية االنتقاء.
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 .9التدابري االستثنائية املتخذة لصاحل أعضاء جيش التحرير ومنظمة جبهة التحرير
الوطين:
من جهة أخرى اعتربت املادة  25على أنه" :ال ميكن ألي شخص أن يُعني
يف وظيفة عمومية إذا مل تكن لديه اجلنسية اجلزائرية منذ عامني على األقل" .غار أنه
ولدواعي وطنية مت تقييد تدابار استثنائية مت اختاذها لصاحل أعضاء جيش التحرير
الوطين ومنظمة جبهة التحرير الوطين ،حبيث نصّت املادة  25من نفس األمر
تقتضي على أن شرط األقدمية يف اجلنسية اجلزائرية املنصوص عليه ،ال يطبق على
األشخاص الذين اكتسبوا اجلنسية اجلزائرية بسبب مشاركتهم يف كفاح التحرير
الوطين.
خامسا :الوظيفة العمومية القائمة على املبادئ التنظيمية اليت أقرها األمر رقم 61-66
املؤرخ يف  35جويلية 2666

نتيجة للتطور الذي شهده اجملتمع اجلزائري  ،السيما يف جمال التطورات اليت
طرأت على السياق السياسي نتيجة التعديل الدستوري لسنة  ،3666إىل جانب
التطور الذي طرأ على مفهوم الوظيفة نتيجة بروز نقابات عمالية فاعلة على
مستوى املؤسسات العمالية ،أصبحت تدافع وتطالب حبقوق مستحدثة نتيجة تطور
عامل الشيل.
وعليه كان لزاما على املشرّع أن يعمل على إرساء قواعد جديدة للوظيفة
العمومية تتالءم مع خصوصيات اجملتمع السياسي بهدف االستجابة لتطلّعاته
وطموحات أكرب فئة يف اجملتمع واملتمثلة يف املوظفني العموميني ،وهو ما طالب به
نواب اجمللس الشعيب الوطين وخمتلف النقابات اليت تنشط يف جمال الوظيفة العامة،
وفعال حدث ذلك مبوجب املصادقة على األمر رقم  61-66املؤرخ يف  35جويلية
 2666املتضمّن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية (.)24
خالفا للقوانني األساسية السابقة املتضمنة االطار التنظيمي للوظيفة
العمومية ،يتميز هذا القانون بكونه جاء بإصالحات جديدة تهدف إىل وضع
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منظومة تسيار قائمة على معايار الكفاءة واالستحقاق لتطوير اخلدمة العمومية
على مستوى املرفق العام ،وميكن حصر املمارسات اجليدة اليت وضعها هذا
القانون من خالل النقاط التالية:
 .1حرية االنتماء احلزبي مضمونة للموظف:
يف إطار االنفتاح السياسي الذي شهدته اجلزائر ابتداء من التعديل
الدستوري لسنة  ،3616أصبح االنتماء احلزبي غار مُقيد حبزب معني ،حيث ،صّت
املادة  26من األمر رقم  61-66الصادر يف سنة  ،2666على أنه ال ميكن بأية حال
أن تتأثر احلياة املهنية للموظف املرتشح إىل عهدة انتخابية سياسية أو نقابية ،باآلراء
اليت يعرب عنها قبل أو أثناء تلك العهدة ،وبالتالي ميكن القول أن منظومة الوظيفة
العمومية أصبحت جماال متارس فيه احلريات الشخصية بكل دميقراطية ،وال ميكن
أن متارس على مستواها التمييز بني املوظفني بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم
أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو االجتماعية (املادة  22من األمر
.)61-66
 .2الرتقية وفق معيار املؤهل عوض اخلربة املهنية:
تضمنت املادة  362من نفس األمر على أنه ال يستفيد املوظف من الرتقية
عن طريق التسجيل يف قائمة التأهيل مرتني متتاليتني ،ولقد جاءت أحكام هذه
املادة لوضع حدّ ملوروث وممارسات سابقة تتمثل يف االعتماد على اخلربة املهنية،
كمعيار للرتقية إىل رتبة أعلى ،وعليه أصبحت الرتقية يف إطار القانون اجلديد
للوظيفة العمومية تستند على وجوب حصول املوظف على شهادة ومؤهل أعلى
أو متابعة تكوين متخصص.
 .3اجلهة املؤهلة لتعي املوظف:
خالفا ملا كان عليه يف السابق ،تعود صالحيات تعيني املوظفني إىل السلطة
املخولة مبقتضى القوانني والتنظيمات املعمول بها (املادة  ،)65وبالتالي أصبحت
املؤسسات واإلدارات العمومية هي املسؤولة عن عملية توظيف وتعيني املوظفني،
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وفق احتياجاتها ودون تدخل جهات أخرى ،مما يساهم يف استقالليتها وميكنها يف
جتسيد خمططها واسرتاتيجيتها التنموية.
خامتة:
تطرقنا من خالل دراستنا هذه إىل أهم االصالحات اليت مت مباشرتها يف
جمال الوظيفة العمومية ،من خالل حتليل أهم القوانني األساسية اليت مت اعتمادها،
وكيف مت االنتقال من وظيفة عمومية قائمة على قيم إيديولوجية ،حنو إصالحات
مبنية على معايار ومبادئ تنظيمية.
حيث الحظنا أن عملية إعداد القوانني األساسية للوظيفة العمومية خالل
السنوات األوىل من االستقالل ،السيما النص الذي مت إعداده يف سنة 3666
وكذلك نص القانون الصادر يف سنة  3621طيى عليهما الطابع اإليديولوجي
واالعتماد على القيم املنبثقة عن الثورة التحريرية واملبادئ االشرتاكية ،لتوجيه
ووضع قواعد منظومة الوظيفة العمومية ،غار أن هذه التوجهات مل تساهم يف جناح
وتنمية هذا القطاع.
إن التحوالت العميقة اليت أفرزتها اإلصالحات املتعددة األبعاد اليت
عرفتها البالد ،تقتضي من الوظيفة العمومية إعادة النظر يف تنظيمها وسارها
وطرق تدخلها ،قصد متكينها ليس فقط من التكيف مع هذه اإلصالحات بل أيضا
وعلى وجه اخلصوص من مسايرتها وتدعيمها.
إن هذا األمر يقتضي تكريس وبروز سياسات حقيقية يف جماالت التسيار
التوقعي للموارد البشرية ،التكوين وحتسني املوظفني واألعوان العموميني ،تبسيط
وتسهيل إجراءات التوظيف وتسيار املناصب املالية.
يستلزم حتقيق هذه األهداف ،إضافة إىل اعتماد مسعا شامال ومندجما
لتثمني املوارد البشرية لإلدارة وحتسني الكفاءات واملؤهالت ،تأييد وتعبئة كافة
الفاعلني على مستوى اإلدارة العمومية :مسارين ،موظفني وأعوان عموميني،
شركاء اجتماعيني وموظفني.
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من جهة أخرى ،يتطلب إعداد منظومة القطاع العمومي إشراك مجيع
القطاعات املعنية بتطبيق حمتواها ،على غرار املديرية العامة للوظيفة العمومية
واالصالح االداري ،واعطاءها مجيع الصالحيات واالستقاللية ،باعتبارها اجلهة
املخولة مبراقبة مدى تطبيق االجراءات والقوانني ،إىل جانب وزارة املالية اليت متنح
االعتمادات املالية يف جمال التسيار والتوظيف.
يف األخار ما ميكن االشارة إليه هو أن مشروع إعداد القوانني والنصوص
املرتبطة مبجال الوظيفة العمومية ،يتطلب األخذ بعني االعتبار مجيع هذه املراحل
دون استثناء ألنها تهدف إىل وضع منظومة مبنية على مبادئ ذات نظرة اقتصادية
واسرتاتيجية تنظيمية متطورة وعلمية ،كما جيب من جهة أخرى ،مراعاة املرجعية
التارخيية واملبادئ االجتماعية والسياسية باعتبارها اهلوية الوطنية.
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