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دنا ـاءسيـة مجعـم البشريـ،والصالة والسالم على معلاحلمــد والشكـــر هللا أوال وآخــرا
  نيـــه أمجعـــه وأصحابـــه وعلى آلــى اللــه صلــول اللــد رســــحمم

 مـه العظيــدق اللـص" رـي املصيــوالديك والـــ وليـــر لــاشكأن "قال تعايل 
  مــي الرحيـــ وأبرؤومالي ــأم يــادتـــع سعـودي ومنبــدر وجـي مصـإل

  زاءـ األعـيــواتـي وأخــوتـإخ يـوتـن قـومكم
  ةــي احلبيبــزوجت ديتـ وحـةي ومؤنسـة دربـورفيق

  انـإحسة ـان داليـة الرمحـهب-انـ اإلميورـردوس نـ في األعزاءـأبنائ  امتداديامليـوح
  ـيــافــد الكـــ آصف عب الصغريي والـى الربعـمــنتهاملـدرة ـاء ســاخلنسـ

  
ري هلذه ـيت الذين أظهروا تفهما كبريا لوضعييت خالل حتريـكر إىل أفراد عائلـكما الانسي أن أجدد الش

  ل هؤالء أهدي هذه الكلمات املتواضعة النابعة من األعماق آمال أن جتد طريقها إيل القلوبوايل ك املذكرة
  

                      
  
  



  
  
  

  
قـــوي  :ورـالدكت رفـــالمش ياذـــستأ ىـإل ـلــزيـالج رــــبالشك هـــأتوج

 بوحنيـــة

  لهذه المذكرة ثناء وبعد تحضيريقبل وأ وتقديمه لي النصائح والتوجيهات باإلشراف ليع تفضل الذي

دتي األفاضل أعضاء اللجنة المناقشة التي التزمت بكل توجيهاتها تكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أسا

  .وانتقاداتها العلمية والموضوعية

لجامعة  ةـاسيـم العلوم السيـأعضاء هيئة التدريس في قسأالساتده أالكارم ل ـدم بعظيم االمتنان لكـأتق

  يـوارنا الدراسـوال مشـالل طـم خـنا منه دن استفـالذي ورقلةـب رباح ـمقاصدي 

 لمحترمينا يـأساتذت أنسى ال كما

  رةـالمذك  هذهإنارة في اساهمم غنيـة اللذان والدكتورة شليغ  ود،ـم ميلـقاس الدكتور رأسهم وعلى

  اسيــةــالسيـوم ـــ العلمـلقسم اإلداري ـاقـالطلكـل بإذن اهللا الشكر موصول ذا ـوك

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 :ملخص الدراسة

   .االداريةالتنمية-اإلصالح-الوظيفة العمومية-الجزائر: الكلمات الدالة
تشكل الوظيفة العمومية يف األنظمة املغلقة بتركيبتها املوحدة كيانا معتربا يتجسد يف طبيعة نظامها وقواعد تنظيمها وخدمة 

 املطلوب املسطر هلا وفق ومسايرة التواصل والتحديث بتدليل املعضالت اإلدارية وتبسيط املسالك اخلدماتية متاشيا والغرض
 املواطن الذي جيب على اإلدارة أن تسعي إىل حتسني عالقاا معه ،وهذا كإستراتيجية واضحة املعامل املتمثلة يف اإلنسان ،وهو ذل

تتسم كما جيب على الوظيفة العمومية أن .تكريسا ملبدأ الدميقراطية احلقيقية أوال،وضمانا الستمرارية اإلدارة العمومية ثانيا
  .بالفعالية يف حتقيق األهداف والفاعلية من خالل ترشيد وعقلنه تسيريها

إن هذا التصور الميكن أن يتجسد مبعزل عن استرتيجية متكاملة من شأا أن تضع الوظيفة العمومية يف موقع جيعلها قادرة علي 
 جمال تقنيات التسيري احلديثة لإلدارة القائمة على مواجهة متغريات البيئة اخلارجية وماتفرزه العوملة من ابتكارات وتطورات يف

املرونة واالحترافية ، والتسيري اجليد إلدارة املوارد البشرية ،وإدارة الكفاءات ،وكذا التطور الذي احدتثه تكنولوجيات اإلعالم 
لكون الكفاءة الضرورية لتجسيدها كما أن إصالح الوظيفة العمومية الحيقق تنمية إذا كان املوظفون العموميون الميت. واالتصال

  .على أرض الواقع
  إذا فال معين إلصالح يف ظل بيئة إدارية متدنية

 
 

 
Résumé de l'étude: 
Mots clés : algérie , LA fonction publique, la réforme ,  les développements administrative. 
LA fonction publique constitue dans les systèmes fermés par sa composition unifiée une existence 
considérable qui parait dans la nature de sen système dans sa règlemetation dans les service qui va 
avec la communication et la modernisation pour faciliter les contraintes administrative et la 
simplification des voies de service pour attendre lobjéctif selon une stratégie claire qui l'homme, 
ce citoyen avec qui l'administration devrait améliorer ses relations c'est le premier principe de la 
véritable démocratie premieremont, et pour assurer la continuité de l'administration publique 
deuxièment. doit être efficace  pour atteindre les objectifs en adaptant la bonne gestion.. 
Cette perception ne peut être realisée sans une stratégie compléte qui met la fonction publique 
dans un site, qui lui permet de faire face les changements de l'environnement extérieur et les 
innovations les développements de la mondialisation dans les domaines des techniques dela 
gestion moderne  de l'administration  basée sur la flexibilité et le professionnalisme et la bonne 
gouvernance des ressources humaines, la gestion des talents , ainsi que l'évolution présentée par 
les technologies de l'information et la communication. La réforme de la fonction publique ne pent 
parvenir à un développement si les fonctionnaires possendent pas les compétence nécessaire à 
réaliser sur le terrain. 
Enfin,la réforme n'a  aucun sens dans un environnement défectueux. 

  
 
 
 
 
 
 



    :ةـــدمـــمق
ـ  سلطة ممارسة مظاهر من مظهرا و أداة باعتبارها الوطنية اموعة ضمن ةـمرموق مكانة العمومية، الوظيفة حتتل   إن ، وةـالدول

 الـسياسية  املـشاريع  جانـب  إىل األوىل، بالدرجة سياسي ة مشروعـمبثابهو  ، الراسخة التقاليد احلديثة الدول نظر يف تطويرها
ـ و ـخصائيأو ون ،ـاح القانرـاق الفقهاء وشـظاهرة تشرئب هلا أعن جعلها ما ذاـوه األخرى، ـ ـالع اإلدارة ومـعل ة ، ـام

القطاع ،لذا كان لزاما علي الدول الـسائرة يف طريـق النمـو     هذا مسريي دغ عواطفـم ، وتدغـاب أقالمهـري لعـــوتث
   .وخاصة الدول العربية أن حتدو حدوها وتقتفي آثارها

ويعزى هذا االهتمام إىل طبيعتها، ووظائفها، وغاياـا، فمـن          "(ظيت اإلدارة داخل قطاع الوظيفة العمومية باهتمام كبري،         كما ح 
 ومن حيث وظائفها تنطوي اإلدارة على جمموعة مـن          .وم اإلنسانية، وتتسم باحلتمية     حيث طبيعتها تعد اإلدارة فرعاً من فروع العل       

فهي تعمـل   ...  والتوجيه والرقابة، وتتسم هذه الوظائف بالتشابك والتداخل ،ومن حيث الغايات            الوظائف هي التخطيط والتنظيم   
   1 .)على استثمار القوى البشرية واإلمكانات املادية املتاحة من أجل الوفاء بتطلعات الفرد واجلماعة

 مطالبـة  فهـي  العوملة، أفرزا اليت املتسارعة تغرياتامل مبواكبة الدول من كغريها معنية ، العامل هذا من جزءا باعتبارها اجلزائر، إن
أن قطـاع  إال اليت حدثت  يف خمتلف مسارات اإلصالح مند االسـتقالل إيل حاضـرنا    ،رغم التطورات العمومية وظيفتها بعصرنة

ملتدرج يف معاجلـة اإلخفاقـات      الوظيفة العمومية مازال يتعامل مع مسارات التغيري والبناء وإعادة البناء بطريقة التحديث التقليدي ا             
الترميمية والتمريرية املصلحية اليت در املزيد من املوارد واجلهود وتستنفد الطاقـات والوقـت         واألخطاء املتراكمة بفعل املمارسات   

  باإلضافة إيل غياب نظرة مستقبلية يف التسيري تسمح هلا مبواكبة  تلك البيئة املتغرية، .لتدور يف دائرة الالجدوى
  :مربرات اختيار املوضوع

  ذاتيةىيعود سبب اختياري للموضوع ألهداف موضوعية،وأخر
 :األهداف موضوعية -أ
  صص   التخ ل جماضمنج يندرو،بطرحهشرف واقتناعي املـ ذستاطرفاأل من ضوعملواقتراح ا-أ

   بدائل أخرى أكثر تطورا  اخلدمات اإلدارية داخل قطاع الوظيفة العمومية مبا حيتم التفكري يف إجيادىتدين مستو-
يف حاجة ملحة إيل تأقلم مستمر يتالءم مع التحوالت السياسية واالقتصادية اجلارية الـيت تتطلـب                 إن قطاع الوظيفة العمومية هو    -

  املرونة يف املعامالت
على إسـتراتيجية واضـحة   إعطاء قطاع الوظيفة العمومية والسيما يف الوقت الراهن دورها احلقيقي يف فن إدارة اخلدمات معتمدة      -

  املعامل واألهداف يف االستخدام األمثل ال إدارة املواد البشرية، واليت تعترب الرأمسال احلقيقي للتنمية اإلدارية
 :األهداف الذاتية-ب

عشت ومازلـت   ترجع الرغبة يف دراسة هذا املوضوع بالدرجة األويل كوين موظف يف قطاع الوظيفة العامة ألكثر من عقدين من الزمن                    
يش واقع احنطاط  مستوي اخلدمة يف اإلدارة اجلزائرية وتقهقر يف األداء،واملصيبة العظمي يف الفريوس الذي ينخر جـسدها املتمثـل يف    اأع

يـة  وبالدرجة الثانية إمياين بـأن التنم     1)وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت    (التسيب والالمباالت نتيجة للوهن الذي أصاب بيئتها وبيتها         
اإلدارية يف ظل إصالحات حقيقية متثل القاعدة الصلبة يف بناء التنمية الشاملة،وكذا أداة فعالة يف النهوض مبـستوي األداء واخلـدمات يف       

         اإلدارة اجلزائرية
  

                                                   

  
1  



  :إشكالية الدراسة
  "هل إصالح قطاع الوظيفة العمومية يؤدي إيل حتقيق تنمية إدارية يف اجلزائر؟":التايل والنح على اإلشكالية صياغة جاءت

  :التالية الفرعية التساؤالت نطرح أكثر اإلشكال هذا ولتوضيح
   مامفهوم قطاع الوظيفة العمومية؟ وما طبيعته يف اجلزائر؟-1
   ماهي املتطلبات لعصرنه قطاع الوظيفة العمومية يف اجلزائر؟-2
   هل قطاع الوظيفة العمومية إصالح حقيقي ؟-3
  ؟ هل هناك استرتيجية لتفعيل عملية التنمية اإلدارية يف قطاع الوظيفة العمومية يف اجلزائر-4

  : كالتاىلالفرضياتوعليه متت صياغة 
   خط تنمية إدارية عالية الفعاليةىيرتبط إصالح الوظيفة العمومية مبسار العمل عل-1
اعادت البنـاء اهليكلـي ، إدارة        رية هي عملية حركية مستمرة متطورة ومتجددة وشاملة ومتكاملة يف اتمع حمورها           التنمية اإلدا -2

  اجلودة الشاملة واإلدارة االلكترونية
ص بني  تقتضي عصرنه الوظيفة العمومية حتسني عالقاا باملواطن وحتقيق الفعالية والفاعلية وفرض سيادة القانون ومبدأ تكافؤ الفر               -3

   .العاملني مبا يعطي األفضلية للكفاءات الوطنية لبلوغ مستوي اجلودة املطلوبة يف األداء للنهوض ذا القطاع
  . إلصالح قطاع الوظيفة العامة يف ظل بيئة إدارية متدنية المعىن-4

  :منهج الدراسة
التالية ناهج  املة علي التساؤالت املطروحة مت االعتماد علي               قصد اإلحاطة واإلملام بأهم األبعاد ومضامني الدراسة ،وبغية اإلجاب        

  :وهم
الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وتصنيفها وحتليلها يف إطار معرفة ماهيـة الوظيفـة                 يعتمد علي دراسة  : املنهج الوصفي 

  العمومية وماهية التنمية اإلدارية
 اإلصالح حماوالت إىل التطرق عند وكذلك اجلزائري التشريع يف العمومية الوظيفة تطور مراحل تناول أستعمل يف(:املنهج التارخيي

  هذا  يومنا إىل االستقالل املتعاقبة منذ احلكومات ا خمتلف  قامت اليت
   .وعالقته باملناهج االخري التنمية اإلدارية مفهوم تطو إىل التطرق خبصوص أيضا وظف كما 
  .الدراسة هذه يف عليها سنعتمد اليت القانونية والنصوص املواد حتليل لخال من فيربز :القانوين املنهج-
  من خالل املقارنة بني نظام الوظيفة العمومية القدمي واإلصالحات اجلديدة فيربز:املنهج املقارن-
   ومهامهاالوظيفة العمومية من خالل أجهزة وهيئات:املنهج الوظيفي-
  الوظيفة العموميةلقطاع  سة اهليكلة الداخليةويربز من خالل درا : املنهج اهليكلي-
  يفحص هذا املنهج سلوك األفراد الذين يقومون بتسيري دفة اإلدارة : املنهج السلوكي-
  

  ضيق الوقت املمنوح جعلنا نغفل أونتغافل عن كثري من االمور ميكن أن تثري املذكرة- :صعوبات الدراسة
  خلاصة واملتعلقة ببعض الفيئات وبعض االسالك التقنية االخرىعدم امكانية احلصول على باقي القوانني ا-
 

2 
  



 :األول الفصل
 ماهية تناولنا األول املبحث يف . والتنمية اإلداريةالعمومية الوظيفة من لكل املفاهيمي اإلطار إىل األول، الفصل هذا يف ،عرضنات

 املنظمة للحياة الوظيفية للموظف العام، مند دخوله اخلدمـة وحـىت   جمموعة القواعد القانونية(أابتعريفها على  العمومية، الوظيفة
األعمال املتشاة واملتجانسة اليت تكون مع بعضها كيانا وظيفيا يكفي لتشغيل           موعة من جمـ" بأا ويف التعريف الثاىن     )خروجه منها 

نب اجلـا  القانون اإلداري على اء يركز فقهحـني ، يف    الفـين  اجلانب على يركزون مة اإلدارة العاءفعلما"ا  ـموظف متفرغ ألدائه  
  ينالقانو

االنظمـة   طبيعـة  عنو ،“اإلدارييعترب موظفا كل عون عني يف وظيفة عمومية دائمة ورسم يف رتبة يف السلم :"ملوظف العام أماا 
 بـدءا  التنظيميةشريعية وتلف النصوص التتأثر خمـيف  ذلك، من اجلزائري العمومية الوظيفة قانون موقف مربزين املفتوحة واملغلقة

ـ 2006 يوليو 15 املـؤرخ  يف  06/03 األمر رقم صـدور ةـغايإيل  1966لسنة قانون الوظيفة العمومية     بصدور تضمن  املـ
ـ غلق خيارا املـيبقى النظام لدى   .1959بأحكام األمر الفرنسي لسنة املتأثر،  الوظيفة العمومية   القانون األساسي  ائيا بالنسبة ـ

 إيل 1962املرحلة االنتقاليـة مـن  بدءا ب اجلزائري، التشريع يف العمومية الوظيفة تطور مراحل خمتلف إىل عرضنات كمار ـللجزائ
ـ  و أمام هذا الوض إىل إصدار قانون القاضي بتمديد العمل بالقوانني الفرنسية إال ما تعارض مـع الـسيادة الوطنيـة     و 1966 ع ـ

ـ      كنها متـإال أن تتخذ احتياطات ،  فترة هذه ال،يف  يبق للسلطات العمومية ، مل   عقداملـ شاكل اخلروج من عنق الزجاجة اة املـ
ر القانون األساسي العام للوظيفة العموميـة  وصدمرحلة التطويرباىل  حلةاملروج من هذه للخركومة تسعى احلـهذا ما جعل .الراهنة

نظامني نظام الوظيفة العامة، ونظام العمال حتت اسـم       ال ملزاوجة بني ارحلة  مرورامب 133-66 متمثال يف األمر     1966 جوان   02يف
 2006 لعـام إصالح قطاع الوظيفـة العامـة   صوال إىل احملطة النهائية حمطة و1990 إيل   1978 من القانون األساسي العام للعامل   

 .الداخلية هيكلتها إىل باإلضافة احمللية، و املركزية واألجهزة اهليئات خمتلفإىل  باإلشارة وذلك تنظيمها كيفيةو
التنمية كونه حيضى ببالغ األمهية يف قرننـا احلـايل    مفهوم أبرزنا حيث ،التنمية اإلدارية ماهية إىل تطرقنا فقد الثاين املبحث يف أما

فالتنمية هي ذلك التغيري الذي ميس  .وهو ليس حكرا على الدول النامية فقط بل تسعي الدول املتقدمة لتعزيز تنميتها وتقويتها كذلك              
إن التنمية اإلدارية هي عملية حضارية شاملة ترتكز على قـدرات ذاتيـة راسـخة                اتمع وينقله من وضعه احلايل إىل وضع أفضل       

  االجتاه اهليكلي الوظيفي ،االجتاه اإلجرائي ، االجتاه السلوكي: ومتطورة وتشمل يف تعريفها على اجتاهات ثالثة تتمثل يف
ـ             كما أن هناك بعض املفاهيم اليت        واإلصـالح   التطوير اإلداري هلا عالقة مبفهوم التنمية اإلدارية إال أا التفي إىل نفس الغـرض ك

العالقة إذا بني إصالح الوظيفة العمومية والتنمية اإلدارية عالقة اجلزء من الكل ،كماأا تضفي عليها طابع املرونة والعصرنة              ف اإلداري
رية والدميومة ، وليست عملية آنية فإصالح أي قطاع فهو حمدد بفترة زمنية قابلة للتغيري وفق                ذلك أن التنمية اإلدارية تتميز باالستمرا     

  .متطلبات املرحلة
  :الفصل الثاين

 تطرقنا يف هذا الفصل إىل أهم متطلبات عصرنه الوظيفة العمومية حيث أشرنا يف املبحث األول إىل ضرورة مسامهة الوظيفة العمومية                   
 التـسيري  يف بإشراكه إال يتحقق لن وهذاارة مع املواطن أي جيب أن يكون املواطن يف قلب عملية اإلصالح يف حتسني عالقة اإلد

ى يف إشـراك    ـــة تتجل ـــــة احلقيقي ـــــــفالدميقراطي، وذلك ضمانا الستمرارية اإلدارات العمومية       العمومي
   اذ القراراتــــني يف اختـــــفعلي للمواطن
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يف عالقة اإلدارة باملواطنني، وارضاءا حلاجيام ،كان على اإلدارة حتما مقضيا أن تم مبيـوالم ورغبـام ،                  طيد  من أجل تو  ،و 
 وتبين اقتراحام ولن يتأتى ذالك االبوجود إرادة حقيقية مـن قبـل اإلدارة              ءاعتماد سياسة الباب املفتوح وتكريس لغة احلوار البنا       

   عليها بعزيزك استمرارها ، وما ذلنهم وانتقادام أوال،والعمل علي إرضاء حاجام ثانيا وهذا لضماتضمن مشاركة املواطنني بآرائ
  .فاعلية و فعالية أكثر اهنشاطا جعل وهو العصرنة أهداف من أساسي هدف بتحقيق اليوم،  مطالبة اجلزائرية العمومية الوظيفةف

 العمومية واإلدارات ؤسساتأي اىل امل  اىل القطاع اخلدمايتالصناعي و إلنتاجيا القطاع الدولية املنافسةتعدت  فمن جهة الفعالية
 حـادة  منافـسة  يعرفحيـوي،  كميدانو، عامليا سوقا يعترب الذي العلمي والبحث العايل التعليمقطاع ال على ذلك  مثوخري، 
 املؤسسات دور فإن وعليه télé-enseignement..)عرب الشاشة التعليم ، التعليمية الربامج بيع األجانب، الطلبة استقبال 

 الصدد، ذاو، يف حتقيق األهداف  الدولية املنافسة قدرة تزايدت كلما يتزايد للبالد التنافسية القدرة حتقيق يف العمومية واإلدارات
 و املؤسـسات  مستخدمي تعداد عقلنه بسياسة ،ينبغي تدعيمها  فاعلية ذات و متجددة إدارة هلا لتكون الدولة تبد هلا  اليت اجلهود فإن

بقابلية التفاعل مع    تميزتوعلى اعتبار الوظيفة العمومية فضاء مفتوح        .من خالل ترشيد وعقلنه تسيريها     ضبطها و العمومية اإلدارات
دى تأثري هذه وممع التحديات اليت تفرضها العوملة  الوظيفة العمومية بيئتها اخلارجية ،لذلك تطرقنا يف املبحث الثاين إىل ضرورة تكيف         

 وظيفة التوقع   عن طريق   امليادين استباق التطورات احملتملة يف شىت    من خالل   التخطيط  على مهامها ك  واألخرية على الوظيفة العمومية     
 التقييم و الرقابة مهمة علىو املوجودة الكفاءات تثمني و احلوافز على التركيز زيادة خالل من التوجيه مهمة علىو واالستشراف

 أحسن تقدمي على املنافسة لصاحل االحتكار، أنظمة سيطرة هجر على و للرقابةوالتدقيق العاملية املواصفات معايري ظهور لخال من
 على وظيفة تسيري املوارد ومدى تأثريالعوملة كذلك باالعتماد على مهمة الضبط يف الوظيفة العمومية احلديثة تكلفة بأقل و اخلدمات
  استخدام املنظمة ملواردها البشرية لتساعدها علي حتقيق قدرا التنافسية أو حتسينها يف سـوق العمـل                بالتركيز على حسن  البشرية  

علـى الوظيفـة    التطور التكنولوجي الذي أحدثته تكنولوجيات اإلعالم واالتصال        تأثري ،وكذا   بغرض اجناز مهمتها وحتقيق أهدافها    
  العمومية

 .املواطنني م معلومات تقدمي و باستمارات والتزود الرمسية الوثائق استخراج بعد، عن خدمات تقدمييف -
  .الع الوظيفة هيئات خمتلف بني والترابط التكامل على قائم مجاعي وسط خلق طريق عن التسيري، السهولةيف بتحقيقيف -
 عن امكفاء عرف معاملشاركة من نوع منحهم طريق نـع ني،ـالعمومي نيـاملوظف دىـل اءـباالنتم ورـالشع يـتنميف -

 ما وهو اخلربات، و األفكار تبادل و التعاون التفاعل، على قائم عمل جو خيلق مما اخلربة، بأصحاب االتصال من متكينهم طريق
  تنميةالكفاءات على يساعد

  :  الفصل الثالت 
إىل  حيث أشرنا يف املبحث األوليدةالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية  وعملية اإلصالحات اجلدتطرقنا يف هذا الفصل إىل ف

ي اهلادئ واهلادف إلصالح ذلك التغيري التدرجييعترب الذي فهوم اإلصالح اإلداريبدءا مب ماهيـة اإلصـالح اإلداري وأهـدافه
  و إىل القيم السائدة يف التنظيم،واليت تستمد شرعيتها من منظومة القيم االجتماعية ألشاملةمنظومة

  : من بينها أهداف اإلصالح اليت
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  إلدارة يف خمتلف جماالت العمل لتوجهات اإلستراتيجية التبين -
   لتحقيق املرونة اإلداريتبين األمناط واملداخل احلديثة يف البناء التنظيمي وإعادة تصميم اهلياكل التنظيمية ملنظمات اجلهاز -
  اإلدارية إشاعة مفاهيم الالمركزية  واالبتعاد عن مركزية اختاذ القرار، -
  بشىت األنواع واألشكال والتطويراإلبداعتبين قيم العمل اجلديدة، وتعزيز -
التوسع يف االعتماد على التقنيات احلديثة وصوال إىل املنظومات االلكترونية، متهيدا لبناء مشاريع احلكومة االلكترونيـة وتعزيـز    -

   البحث والتطوير يف هذه ااالتنشاط
تبين يف حتديث سياسي و  تنمية إداريةسيكون الباب املؤدي إىل إصالح قطاع الوظيفة العموميةلة اجلزائرية بأن وكنظرة واعية للدو

   وترشيد اإلدارة العموميةعصرنه -: فهذايكون عن طريقوالقانون  دولة احلق
  )دورالس أالعلى للوظيفةع(ارات ستقوم يكلة وتنظيم أعمال احلكومة والتنسيق ما بني الوز حتديد الكفاءات القيادية اليت -
باعتبار العنصر البشري هو حمرك التنمية يف كل بلدكما مت إعادة النظر يف حقوق وواجبات أعوان الدولة : تثمني املوارد البشرية -

ارة األفراد مبا يتالئم املرونة على القوانني وحتديث مناهج إد بشكل يثمن املوارد البشرية ويساهم يف بلوغ النوعية يف التسيري بإضفاء
  اإلداراتموظفيوأعوان الدولة، موظفي اجلماعات احمللية،  مع الدور اجلديد للدولة، حيث مت حتديث قانون أساسي لكل فئة من

  .اخل...املؤسسات العموميةو
 الذي  ألعلى للوظيفة العمومية  الس ا  بدءا بإعادة إنشاء     هم نقاط الفصول اليت مشلتها عملية اإلصالح      ألأما يف البحث الثاين خصص      

  يعترب كهيئة استشارية
 مت الغـاء كلمـة القـسم         تقسم اموعات إىل أصناف توافق مـستويات تأهيـل املـوظفني            حيث مت  التصنيف في الرتب   -

 6:أنظرامللحق رقمصنفا يف القانون القدمي 20صنفا بدل 17:واالكتفاءبـ

ت يف االنتقال من درجة اىل الدرجة األعلى مباشرة بقوة القانون تتمثل الترقية يف الدرجا.التصنيف في الدرجات -
بعدما كانت الترقية يف الدرجات يف  سنة 42 و 30مدة تتراوح بني يف ، 12 اىل الدرجة 01حسب املدد من درجة

 وتتم الترقية يف الدرجة بقوة القانون، 10ايل درجة1القانون السابق مقتصرة على عشر درجات فقط أي من درجة
 العقوبات التأديبية خاصة العقوبات من أي03-06 من االمر 163حسب املدة القصوى مع مراعات أحكام املادة

  .الدرجة الثالثة اليت تتمثل يف الترتيل من درجة إىل درجتني أو الترتيل إىل الرتبة السفلي مباشرة
  - جدول الترقية يف الدرجة-

عن طريق امتحان مهين أو فحص مهـين        -ج  بعد تكوين متخصص    - ب  على أساس الشهادة   -أ :التعديل في عملية الترقية   

  ن طريق التسجيل يف ـع :على سبيل االختيار-د       سنوات خدمة فعلية 05ين أمضوا على االقلوتكون خمصصة للموظفني الذ
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 املدة القصوى املدة املتوسطة املدة الدنيا الترقية يف الدرجة

  أشهر6 سنوات و3  سنوات3  أشهر6سنتان و  ة إىل درجة أعال منها مباشرةمن درج

  سنة42  سنة36  سنة30  درجة12اموع 



التأهيل وذلك بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء ويتم اختيار املوظفني الذين تتوفر فيهم شروط األقدمية والنقطة                  قائمة  
  باشرين املتحصل عليها وكذلك مالحظات املسؤولني امل

   85/59 الترقية االستثنائية عن طريق التأهيل املهين اليت أفردها املرسوم 03-06:كما ألغى األمر رقم

كانت ختتلف مدة التربص يف القانون القدمي حسب كـل صـنف            بعدما دة سنة كاملة جلميع األصناف    مل توحيد مدة التربص  -
 هرللصنف أأش 9ب وللصنف أشهر 6ف ج و للصنأشهر 3 فكانت تقتصرعلى

  التكوين وتحسين المستوي-
يتعني على اإلدارة تنظيم  دورات التكوين وحتسني املستوى بصفة " أنه 03-06 من األمر رقم 104وهلذا األساس نصت املادة

 كما جاء يف وهذا ما مل نلمسه يف ارض الواقع.دائمة،قصد ضمان حتسني تأهيل املوظف وترقيته املهنية ،وتأهيله ملهام جديدة 
من هذا األمر على )8(منصوص عليه يف املادة تتوقف كل ترقية من فوج إىل فوج أعلى مباشرة كما هو" من األمر نفسه 109املادة

  )3(متابعة تكوين مسبق منصوص عليه يف القوانني األساسية اخلاصة أو احلصول على الشهادة املطلوبة

-66ما ميكن مالحظته مقارنة بقانون     درجات) 4(رتكبة إىل أربع  حسب جسامة األخطاء امل   ت  صنفحيث   العقوبات التأديبية -
   ألدى صنفها إىل ثالث درجات59-85 كانت تصنف إىل درجتني فقط ،كذلك ملا كان معمول به يف املرسوم 133

  العمل بنظام التعاقد لبعض الفيئآت
 أوغري حمددة املدة ، وحسب مـانص  ل حمددة املدةتشريع العمل بعقود عم ألول مرة يف تاريخ الوظيفة العمومية ب       03-06محل االمر 

 أعاله حسب احلالة ووفق حاجات املؤسسات واإلدارات 21اىل19عليه القانون اجلديد أنه يوظف األعوان املذكورين يف املواد من        
شغل هذه املناصب احلق يف      لالعمومية ، عن طريق عقود حمددة املدة أوغري حمددة املدة،بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت اجلزئي وال خيو               

  .اكتساب صفة املوظف أو احلق يف اإلدماج يف رتبة من رتب الوظيفة العمومية
-:فشملت قائمة مناصب الشغل املطابقة لنشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات يف املؤسسات واإلدارات العمومية علـى مايـأتى   

  .أعوان الوقاية واحلراس-ؤساء احلظائر ، سائقو السيارات ور-أعوان اخلدمة ،-العمال املهنيون ،
  : هووماميكن استخالصه

 لسياسة إصـالح قطـاع   يف سلوك الدولة ألمراغياب اجلرأة السياسية يف طرح اإلصالحات الضرورية وحتمل تبعاا مهما يكن من            
  منهج التقسيطالوظيفة العمومية 

   العمل بعدها ومن مت يكرس اهلشاشة يف التشغيلتشريع العمل بعقود عمل حمددة املدة ال ينتج عنها أي حق يف
ئة ـإلصالح جعل احلكومة تسقط يف معاجلة جزئية ملطالب خمتلف فئات املوظفني حبيث ما أن تتوصل إىل اتفاق مع ف                  ا االرجتالية يف   

،بعض أسـالك قطـاع   األسالك التقنية التابعني لقطاع النقل     مثل ماحدث مع   .ئات أخرى ـهة  مطالب ف   جحىت جتد نفسها يف موا    
   الدينية واألوقاف نالتربية، قطاع الشؤو

  . من أجل حتسني وضعيته  املاديةآخرمنفذ ، والدي يعتربه املوظف  عامل حتفيزغياب* 
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  نمودج تطبيقي في ترقية موظف
  :الترقية يف الدرجة

 بالنسبة مللحق الرئيسي الذي يرقى من درجة إىل درجة أعلى  :أوال

 واملطلوب هو ترقيته إىل الدرجة املوالية وهي الرابعة وبالنظر إىل لثةدرجة احلالية مللحق اإلدارة الرئيسي هي الدرجة الثالنفرض أن ال
الرقم االستداليل األدىن ويكون  x  فبضرب الرقم االستداليل للدرجات91الرقم االستداليل للدرجات فإن رقمها االستداليل هو 

 .544 =453 + 91و الرقم االستداليل اجلديد ه

 .24480=  دج 45 × 544ويكون الراتب األساسي هو ناتج ضرب الرقم االستداليل األدىن يف قيمة النقطة االستداللية أي 

بالنسبة مللحق اإلدارة الرئيسي الذي يرقي إىل متصرف وتواجهنا حالتني فبعد الترقية ميكن أن حيتفظ املوظف بنفس الدرجة يف  :ثانيا
 .ديدة وميكن أن يغري الدرجة ذلك أن رقم الصنف تغري وبالتايل يتغري معه الرقم االستداليل األدىنالرتبة اجل

 : يف حالة املساواة-1

 . 91 هو الرابعة الدرجة الثالثة الرقم االستداليل للدرجة 453 الرقم االستداليل 10ملحق اإلدارة رئيسي صنف 

  107 هو الرابعة الدرجة الثالثة الرقم االستداليل للدرجة 537 الرقم االستداليل 12متصرف اإلدارة صنف 

  644 = 107 + 537الرقم االستداليل اجلديد هو 

  . دج28980=  دج 45 × 644: ويكون الراتب
  

 :يف حالة تغري الدرجة2-

  181 هو  الدرجة الثامنة الرقم االستداليل للدرجة الثامنة453 الرقم االستداليل 10ملحق اإلدارة رئيسي صنف 

  .188 الدرجة السابعة الرقم االستداليل للدرجة السابعة هو 537 الرقم االستداليل 12صنف ي متصرف اإلدار

 725 = 188 + 537الرقم االستداليل اجلديد هو 

   دج32625 = 45 × 725: ويكون الراتب

نخفض ألنه مت تغري الصنف متام وبالتايل يكون قيمة ويظهر أن الدرجة كانت الثامنة واخنفضت إىل السابعة ولكن احلقيقة أا مل ت
فيعاد تصنيف املوظف الذي رقي إىل رتبة أعلى يف  .10 أكرب من قيمة الدرجة الثامنة يف الصنف 12بعة يف الصنف االدرجة الس

يف رتبته األصلية وحيتفظ بباقي الدرجة املوافقة للرقم االستداليل الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم االستداليل للدرجة اليت حيوزها 
  1.األقدمية ويؤخذ يف احلسبان عند الترقية يف الرتبة اجلديدة

  
  



إن تطلع األفراد للحرية والتعبري عن الذات وانتشار الوعي الثقايف بني العاملني كان علي اإلدارة حتما مقضيا مـن تطـوير نفـسها             

ستبدال  اإلدارة التقليدية باإلدارة اإلنسانية اليت تؤمن باجلانـب اإلنـساين يف             وسلوك طريق جديد يف عالقاا اخلاصة بالعاملني ،وا       

  :العمل اإلداري وذلك بــــ

 بناء القدرات ورفع مستوى األداء الوظيفي واملؤسسي يف قطاع الوظيفة العمومية-

 :متكني اإلدارات واملؤسسات العمومية من تأهيل الكفاءات الالزمة وتطويرها من خالل -

   تثمني املوارد البشرية باعتبار العنصر البشري هو حمرك التنمية-1 

 إعداد وتنفيذ سياسات جديدة للموارد البشرية تتسم بالشمولية والفعالية-2 

 إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتطوير املوارد البشرية يف اإلدارات واملؤسسات العمومية لتحقيق االستخدام األمثل للموارد البشرية-3 

   تقدمي الدعم واملشورة الفنية يف جمال إدارة املوارد البشرية لبناء قدرات يف األجهزة اإلدارية-4

  :ومن أجل تبين  سياسـة تنمويـة كبـري يتطلب ما يلــــي

  رىاألخواردبديلـة فـي ظـل نـدرة املـوارد العمـل على إجيـاد مـ-

  ف املتشاةاالستفادة من اخلربات العاملية من الدول ذات الظرو-

  إجياد جهاز إداري كفؤ قادرا على االرتقاء بفعاليته التنظيمية والبشرية متفتح على خمتلف التجارب العاملية-

 إعادة النظر يف سلم الرتب والعمل على توحيد األصناف حسب ختصص كل فئة-

   الكسب غري مراجعة سياسة األجور وجعلها تتماشى مع متطلبات املرحلة الراهنة وذلك لغلق باب-

  املشروع الذي يؤدي إىل تفشي الفساد جبميع أنواعه مما يفقد اإلدارة هيبتها بعد فقدان نزاهة عامليها

  تعزيز الالمركزية يف جمال االختيار والتعيني-

  فتح جمال رفع التظلم من قبل املواطنني واملوظفني-
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  : ــــةالخــــاتمـــ
   
لكت مسلك بعض الدول يف تبنيها نظام البنية املغلقة لقناعة القائمني على هذا اجلهاز فهذا اليعين أن ن الوظيفة العمومية وان سا

 يفرض على غريه ركوب موجة التحوالت احلديثةتنطوي على نفسها رافضة ألي تغيري الن العامل اليوم بفعل التطورات التكنولوجية 
ما عليها بأن تعيد تكييف وتأهيل دورها ووظائفها مبا ميكنها من االنصهار مع اجلديدة وأن ينصهر مع مقتضياا ، هلذا كان لزا

 قائم على األهداف والنتائج معتمدة على إستراتيجية واضحة املعامل جتاه مواردها املادية خدماتىحميطها الداخلي واخلارجي كقطاع 
 تراكمات عديدة على قطاع الوظيفة العمومية أثرت إن تلك التغريات اليت حدثت عرب مراحل من الزمن خلت أفرزت. والبشرية

عليها وشدا إىل اخللف مما توجب إدخاهلا إىل غرفة العمليات إلجراء عملية جراحية يف العمق إلصالحها وجعلها تتماشى تباعا مع 
ف ضامنة بدلك استقرار التطورات اليت طفت على سطح الساحة السياسية واالقتصادية ،وجعلها متجانسة من حيث البناء واألهدا

كما البد عليها أن تعمل يف فضاء مفتوح مبا يتماشى واملتغريات البيئية . هياكلها مبا ينعكس اجيابيا على مجيع أنشطتها اإلدارية 
  من أجل مواكبة عملية العصرنة . والبنيوية

الميتلكون الكفاءة الضرورية لتجسيدها على أرض   كما أن إصالح الوظيفة العمومية ، الحيقق تنمية ادا كان املوظفون العموميون 
يظل عمال مبتور يتعني   تقوم ا أحيانا السلطات العمومية يف جمال دون اآلخراليت اجلزئية واملنفردة اإلصالحاتكما أن والواقع 
  هجره

  ةــــة متدنيـة إداريـل بيئـالح يف ظـي إلصـالمعنأنـه ي ـذا يعنـوه
  

  :قترحاتوعليه ميكن وضع بعض امل
 املوارد البشرية يف اإلدارات ةاعتماد منظومة تكوين وتدريب عالية من أجل الرفع من كفاءة املوظف ومقدورا ته لتطوير ادر-

  واملؤسسات العمومية لتحقيق استخدامها االستخدام األمثل 
  امعاتتعميم تعليم علم إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات التكوينية ومعاهد التعليم واجل-
  تقدمي الدعم واملشورة الفنية يف جمال إدارة املوارد البشرية لبناء قدرات يف األجهزة اإلدارية-
تبين مبدأ الالمركزية يف التسيري،وإعطاء صالحيات أوسع لالداراة احمللية لسرعة التنفيذ والتحمل جلزء من املسؤولية ،وكذا تقريب -

  اإلدارة من املواطن
  ة تويل الوظائف على مبدأ اجلدارة  واالستحقاق ، إىل جانب الشهادةاالعتماد يف عملي-
   نظام للحوافز املادية واملعنوية قائم على أسس موضوعية لتشجيع العاملني على تقدمي أحسن اخلدماتإحداث-
هة أخري تأهيل اإلدارة ضرورة تبين إصالح حقيقي يف بيئة املنظومة اإلدارية لتجسيد دولة العدالة والقانون هذا من جهة ومن ج-

  .وجعلها إدارة عصرية قائمة على احلياد تتسم بالرتاهة
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