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﴾شكر وعرفان﴿   
عمل أن أ ربي أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت عليا ،وعلى والدي ، و﴿

.﴾صالحا ترضاه   
لهي مالي سواه الرحمن الرحيم ، الذي عليه توكلنا إ إلى

  ديننا ودنياناأمورفي 
 هذا العمل وسخر لنا كل مسخر إلتمام األبوابففتح لنا 

 يتقبل منا وأن يجعل هذا أنجين بمنة منه وفضل را
، الكريمالعمل خالصا لوجهه   

 المتواضعة يشرف اسمه مذكرت من إلىوتقدير شكرا 
  معنوياتي يد العون ورفع  قدم ليو
  المشرف على هذا العمل  المحترماألستاذ إلى

"علواش فريد"   
في جميع  أساتذتي ومعلمي كل إلىوالشكر والتقدير 

  التعليمية المختلفة أطواري
 إعداد يد المساعدة والعون في والى كل من مد لي

  من بعيد أوهذه المذكرة من قريب 
  شكرألف... فألف 

  



  

  
  :ل األولــالفص 

ماهية الوظيفة العامة 

  .والموظف العام

  



  
  :ل الثانيـالفص  

 تحكم التي المبادئ

  العامة الوظائف تولي
  
  

  



  

  المالحق



 أ 
 

   :مقدمة

إن مسألة الوظيفة العامة لم يعد أمر استثنائيا في حياة الموظفين ، كما كان الحال               

 يتجنب التعامل مع الموظف العـام،       أنعليه في الماضي، ولم يعد في وسع أي شخص          

 وفاته، يدخل الحياة    إلى الوظيفة العامة جزءا من حياة المواطن من ميالده          أصبحتفقد  

 منها بشهادة وفاة، وكالهما يقوم بتحرير هما موظف عام بصفة           بشهادة ميالد، ويخرج  

 القانونية، وقد نصت اغلب الدول في دساتيرها علـى          اآلثاررسمية، حتى تترتب عليها     

 اإلعـالن أن الوظائف العامة حقا للمواطنين، يطبق على قدم المساواة وذلك بموجـب             

التوظيف والمـساواة فـي      الذي نص على حق      1791 في سنة    اإلنسانالعالمي لحقوق   

  .تولي الوظائف العامة دون تميز بينهم

ومن بينهم الجزائر نصت في دساتيرها على أن الوظائف العمومية حـق لكافـة              

المواطنين تطبق على قدم المساواة وهذا ما تم تجسيده على مستوى كـل النـصوص                

  .القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية في الجزائر

ظيفة العمومية في عالمنا المعاصـر، مكانـة مرموقـة ضـمن            بحيث تحتل الو  

 فـالي  ومظهرا من مظاهر ممارسة سـلطة الدولـة،          أداةالمجموعة الوطنية باعتبارها    

فهـي مطالبـة ال     .  في النظام المؤسساتي   واإلداريجانب االضطالع بدورها السياسي     

لتحكم في مواردها   رنة ، من خالل ا    صسيما في الدول النامية بالتكيف مع مقتضيات الع       

  .البشرية كما ونوعا، وفي تسخيرها وتعبئتها في خدمة التنمية المستدامة

ن بناء الوظيفة العمومية وتطويرها، يعد في الدول الحديثة ذات التقاليد الراسخة،            إ

بمثابة مشروع سياسي بالدرجة األولى، إلى جانب المشاريع السياسية األخرى، وهذا ما            

 اهتمام فقهاء وشراح القانون، أخصائين في علـوم اإلدارة العامـة            جعلها ظاهرة تثير  

مسرين في هذا القطاع، فالعديد من المنظمات تركز في عالمنا المعاصـر، ضـمن              الو

إستراتيجيتها، على االستثمار في المورد البشري وتعتمد على منطق الكفاءة، باعتبارها           

  .الزمةالفعالية والالثروة الحقيقية التي ينبغي استغاللها لتحقيق 



 ب 
 

 فـي النـشاط      كبيرة، مع زيادة تـدخل الدولـة       أهمية للوظيفة العامة    أصبحولقد  

، اإلداري نالقـانو الفردي، حيث استحوذت على اهتماما الباحثين والدارسين في مجال          

باعتبار الموظف العام هو يد الدولة المنفذ وعقلها المفكر، وعن طريق جهاز الوظيفـة              

 اإلداري، وعلى قدر كفاءة الجهـاز       أهدافهالدولة بتنفيذ سياساتها وتحقيق     العامة، تقوم ا  

 على قدر عـال     أفرادا تقلد الوظائف العامة     إذا إال الدولة، وال يأتي ذلك،      إنتاجيةتكون  

من الكفاءة، ولتحقيق ذلك البد من تطبيق مبدأ المساواة في شغل الوظائف العموميـة،              

 لشغل الوظـائف العامـة،      األساسي الجدارة المعيار     اعتبار إلىوهذا يؤدي بالضرورة    

 تخرج عن قدراته كالجنس مثال،      ألسباب آخر لشخص على    أفضليةبحيث ال تكون ثمة     

  .وهذا ما تأخذه به الدول المتقدمة

ن صلح اختياره من قبلهـا، صـلحت الدولـة          إ فالموظف العام مرآة الدولة، ف     إذا

، فـالموظف   األخرىوظيفة العمومية لفسدت هي      لتولي ال  ًأن تم اختياره خط   إبكاملها و 

 الدولة ورأسها المفكر وساعدها المنفذ فهو عماد ممارستها لنشاطها،          أجهزة أساسيعتبر  

مـع   الموظفين وأكفئهم لشغل المناصب التي تتناسـب         أفضلفالدولة تسعى في اختيار     

ول عليهـا، مـن     ذا كان المتقدم للوظيفة مؤهال للحص     إكفاءتهم ومؤهالتهم وقدراتهم، و   

 يعين فـي    أن، فيجب   اآلخرينه على زمالئه    قخالل اجتيازه امتحانات المسابقات وتفو    

 المناسـب فـي المكـان       اإلنـسان وضع  (الوظيفة المالئمة لكفاءته انطالقا من قاعدة       

 المساواة بحيث يعتبر مبدأ المساواة بصفة عامـة حجـر           لمبدأ إقرارا، وهذا   )المناسب

ديمقراطي للحقوق والحريات العامة فهو من الديمقراطية بمثابـة          الزاوية في كل تنظيم   

الروح من الجسد بغيره ينتفي معنى الديمقراطية وينهار كل مـدلول للحريـة، فمبـدأ               

  .المساواة في تقلد الوظائف العمومية مظهرها الحقيقي

 المساواة ومبدأ الجـدارة يقـضي بالـضرورة         مبدأوبهذا فان مسألة التوفيق بين      

 هذه الدراسة كمحاولة للوقوف على تأتي لهذين المبدأين، ومن هنا    األفرادع جميع   خضو
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 القـادرين علـى     األكفاء الذي يتم به اختيار المرشحين       واألساسواقع عملية التوظيف    

  .خدمة الدولة على قدم المساواة

  :وبناءا على ما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية

  في النـصوص   تأثيرهاظائف العمومية وما مدى      المبادئ التي تحكم الو    ما هي " 

  "؟القانونية ذات الصلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 د 
 

  : اختيار الموضوعأسباب

 أسـباب موضـوعية     إلى اختيار هذا الموضوع     إلى التي دفعتني    األسبابتتمثل  

  : أخرى ذاتية

فتتمثل عموما في وفرة المراجع والدراسات العلميـة         موضوعيةالسباب  األأما  

واألكاديمية حول هذا الموضوع، ونقصد بالدراسات هنا تلك المتخصصة التـي           

تعني وتهتم بتحليل الجوانب القانونية والعلمية المرتبطة بفكرة المبادئ المعتمـدة           

  .في تولي الوظائف العمومية

ثم أن الدافع اآلخر الذي حملنا على اختيار هذا الموضع يتمثل في األسس المتعلقة              

  .لمعتمدة التي يتم بها شغل الوظائفبالمبادئ ا

تتمثل عموما في الرغبة الشخصية للغوص فـي جـوهر           ف ذاتيةال سباب األ وأما

 أهميـة موضوع المبادئ المعتمدة لتولي الوظائف العمومية واستفاء ما له مـن            

 ما يجعله   اإلداريونقائص خصوصا وانه يدخل في صميم موضوعات القانون         

 محاولة التعرف علـى     إلى باإلضافة إداريقانون  يوافق تخصصي في الماستر     

 القانونية والتنظيمية التي تحكم عملية التوظيـف بالوظيفـة          اإلجراءاتمختلف  

  .العمومية وخاصة في الجزائر

  :أهمية الموضوع

ة العامـة بـصفة     الوظيفالتي تناولت   تتميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات        

 وهـو   إالالدراسـة   ضوع لم ينل نصيبا وافيا من       جهة تتعلق بمو   من   أوالخاصة فهي   

 التي  اإلشكاليات أهم من   إشكاليةالتعيين في الوظيفة العمومية وثانيا تناقش هذه الدراسة         

 المساواة و الجدارة في الوظيفة      مبدأ في تطبيق    ةالعامة ممثل ترد في التعيين في الوظيفة      

اة والجدارة ومفهومهما في الوظيفة     العمومية وذلك من خالل معرفة المعنى العام للمساو       
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 غيـاب هـاذين     أثنـاء  التي قد تنشأ فـي       اإلشكالياتالعمومية ولمن يرشح لها وكذلك      

  .المبدأين

 دسـتوريا كمـا     مبدأ وأصبحوقد عمد المشرع الجزائري على تكريس المبدأين،        

 وكذلك القانون   2006 يوليو   15 المؤرخ في    06/03 األمركرس بنصوص قانونية مثل     

  .1966 جوان 2 المؤرخ في 66/133 العام للوظيفة العمومية رقم ألساسيا

  :البحثأهداف 

  : التاليةاألهداف تحقيق إلىسنسعى من خالل هذا البحث 

 شامل للوظيفة العمومية وللموظف العامة من جهة وتعريف         فتعري إعطاءمحاولة  

 جامع، وتحليل واقع     تعريف بإعطاء المساواة ومبدأ الجدارة من جهة أخرى، وذلك         مبدأ

  .الوظيفة العمومية في بعض دساتير الدول

 العمومية الجزائرية في    باإلدارات مدى مساهمة سياسية التوظيف المطبقة       إبراز -

توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة العاليـة، والتعـرف علـى النـصوص القانونيـة               

لعمومية ومـدى نجاعـة هـذه        العام للوظيفة ا   األساسيوالتنظيمية الواردة في القانون     

  .األخرىالنصوص ومقارنتها بالدول 

 الخروج بنتائج وتوصيات مهمة وموحدة في اختيـار الموظـف وفـق هـذين               -

  .تطبيقهالمبدأين ومدى 

  :البحثمنهج 

نظرا لطبيعة الموضوع الذي يستمد وجوده من النصوص القانونية فان الضرورة           

ليلي بغرض تحليل مضمون النصوص القانونية      المنهجية تفرض علينا تبني المنهج التح     

 الفقهية، والكشف عن العالقة التي تربط بين سياسة التوظيف في الوظيفة            اآلراءوحتى  

العمومية، وبين جذب الموارد البشرية ذات الكفاءات والمـؤهالت الممتـازة لخدمـة             

  . تحقيق مبدأ المساواةإطارالمرافق العمومية في 
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  :الدراسات السابقة

 قليل جدا بعض   بحوث واالطالع، فقد تمكنت من العثور على         وإجراءد السعي   بع

  .في هذه الدراسات لمثل هذا الموضوع

  :صعوبات البحث

 موضوع المبادئ المعتمدة في تولي الوظائف العمومية على         أن إلى اإلشارةتجدر  

يـرة   في تناول هذا الموضع مـشقة كب       أنقدر أهميته تكمن صعوبته، ومما ال شك فيه         

وصعوبات عديدة، وبطبيعة الحال ال يخلو أي عمل أو بحث من صعوبات أو عوائـق،               

  . تنقص فيه المراجع نقصا كبيرا خاصة فيما يتعلق بالمراجع الجزائريةإذ

  :البحثتقسيمات 

 المطروحة تم االعتماد في هذا البحث على الخطـة          اإلشكالية على   اإلجابةوقصد  

  : فصلينإلىالتالية والمقسمة 

  . ماهية الوظيفة العامة والموظف العام:األولالفصل  -

 مفهوم الوظيفة العامـة وهـو مبحثنـا         إلىويتضمن هذا الفصل مبحثين سنتطرق      

  . وتناولنا في المبحث الثاني مفهوم الموظف العمومياألول

  .المبادئ التي تحكم تولي الوظائف العامة: الفصل الثاني -

 مبدأ مبدأ المساواة وفي الثاني      األولفي المبحث    مبحثين تناولنا    إلىوقد تم تقسيمه    

  .الجدارة كأساس للتعيين في الوظائف العمومية
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  :تمهيد

تعتبر الوظيفة العمومية القلية األولى في كل جهاز إداري ذو طابع عمومي وتتضمن    

 التي تستند إلى شخص التأهيل المحددة مـن         ةمجموعة من الواجبات المتكاملة والمتجانس    

إلخ ومن الموظف العام وفي مقابل مدة الواجبات يحـصل          ... تعلم غيره تدريبا ومعارف   

 على مجموعة من الحقوق تتناسب وحجم الواجبات التي قام          لعاممن الشخص أو الموظف ا    

  .بتأديتها

م الوظيفة العمومية وذلك من خالل تعريف       ووسوف نتناول في مبحثنا األول هذا مفه      

الوظيفة العمومية في النظام المفتوح كمطلب أول وتعريفها في النظام المغلق كمطلب ثاني             

جزائري كمطلب ثالث وفي األخير نتناول الوضع في        ودراسة الوظيفة العامة في النظام ال     

  .الجزائر وهو كمطلب رابع
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  )العامة(مفهوم الوظيفة العامة : المبحث األول

كن القول أن الوظيفة العامة تصور في الذهن معنى الدولـة بأسـرها             مبوجه عام ي  

الثانيـة، وأن خلـو     وعاء السلطة وأن مولد األولى مرتبط ب      بمعنى أن الوظيفة العامة هي      

 يمكن أن  غير أن اصطالح الوظيفة العامة       .السيادةالوظيفة العامة من خلو الدولة صاحبة       

  .المعنى الموضوعي، والمعنى الشخصي: يعبر عنه قانونا بمعنيين هما

  :وهما أهم محاور المطلبين المواليين

  )نى الموضوعي المع( مفهوم الوظيفة العمومية في النظام المفتوح : طلب األولمال

  ).المعنى الشخصي ( العمومية في النظام المغلق  مفهوم الوظيفة: المطلب الثاني

  مفهوم الوظيفة العامة في النظام المفتوح: المطلب األول

. للوظيفة العامة وفقا لهـذا المعنـى      ) النظام الفتوح (المعنى الموضوعي أو المادي     

 واألنشطة التي يجـب أن      ةتصاصات القانوني ن االخ مفالوظيفة العامة ما هي إال مجموعة       

  1)(.مل اإلدارة مستهدفا الصالح العاميمارسها شخص بطريقة دائمة في ع

  ولهذا فإن الوظيفة العامة تعتبر عمال شخصيا لدرجة دقيقة وله خبرة ودراية  بالعمل           

ا النظام  األمر الذي يترتب عليه أن ترتيب الوظائف في ظل هذ         . الذي يتولي القيام بأعبائه   

يقوم على أساس الدراسة التحليلية للوظيفة والوقوف على حقيقة خصائـصها ومطالبهـا             

 األساسية وذلك لكي تحدد بعد ذلك أهميتها بالنسبة لغيرها من وظائف الوحـدة              ماتهاوقمو

  2)(.اإلدارية

                                                 
 -2007، الطبعة الثانية، السنة الجامعيـة  ملخص محاضرات في قانون الوظيفة العموميةش، محمد الصالح فنين -1  ) (

 .9، ص2008

الموسوعة العلمية في نظام العاملين المدنيين بالدولـة طـرق شـغل    حمد حسن علي، أحمد فاروق الحميلي، م -2  ) (

 .2004، 10، مصر، دار الكتب القانونية، الحملة الكبرى، صالوظيفة العامة
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فالمعنى الموضوعي إذن يركز على ما تقوم به اإلدارة من أعمال ومهام بواسـطة              

دون البحث عن أحوال الموظفين ومراكزهم القانونية، فالوظيفـة العامـة هـي             موظفيها  

: المعنى مطبقة في الواليات المتحدة األمريكية وقليل من الدول، منها على سـبيل المثـال              

  :سويسرا، كندا، البرازيل، ومن خصائص هذا النظام ما يلي

 ثم يتم البحث عـن      مدبرا في بداية األمر   تعريف الوظيفة العامة ووصفها وصفا       -

وظف الذي تتوفر فيه المؤهالت والخبرة الالزمة لشغلها، ومدة الخبـرة و المـؤهالت              مال

  .منهاتراعي دائما سواء ن التعيين ألول مرة أو في حالة الترقية من وظيفة ألخرى أعلى 

 ارتباط الموظف بالوظيفة التي اختير لشغلها ومن إلغائها يفصل الموظف ولـيس             -

  وليس له الحق في االجتماع على اإلدارةله الحق 

 الترقية دائما حكم التعيين في وظيفة أعلى وبشروط أقل فهي مرتبطة دائمـا              خذتأ -

  . والجدارة فقطبالدراية

 عـن بعـضها     األمريكيـة وعليه فإن ما يميز الوظائف العامة في الواليات المتحدة          

  :هن العوامل الثالثة اآلتية. البعض

  .نوع العمل -

  . العمل ألداءطالب التأهيل الالزمة م-

  .مستوى صعوبة الواجبات وأهمية المسؤوليات-

ولقد تأثرت بهذا النظام األمريكي بعض الدول العربية ، فمنها من حاولت تطبيقـه              -

بكل محتوياته نذكر المملكة األردنية الهاشمية، ومنها من اقتصر على أمن نظام الترقيـة              

ابه فيما يخـص الترتيـب      بمن  أارات العربي، مصر ،ومنها من      منها الكويت وليبيا ،اإلم   

  1)( .العام للعامل. أ.الموضوعي لمناصب العمل كالجزائر في قانون 

                                                 
 .10محمد الصالح فنينش، المرجع السابق، ص -1  ) (
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عمـال  ألمما يجعـل      الوظيفة العامة نظرة موضوعية،    إلىوينظر النظام األمريكي    

، عد ومبـادئ  ن قوا ماألول في كل ما يحكم شؤون الخدمة المدنية         ظيفة العامة االعتبار    وال

ية في االعتبـار التـالي فـي        صية للموظف العام ومؤهالته الدراس    وتأتي الظروف الشخ  

وذلك يستوجب   لذلك تعتبر أعمال الوظيفة هي األساس في بناء الهيكل الوظيفي،          ،األهمية

 مع توصيلها بالتفـصيل وتحديـد الـشروط         عدة عناصر  إلىتعليل كل وظيفة على حدة      

ظائف ،ثم بعد ذلك يتم شغلها بالشخص الناسب الذي تتـوافر فيـه             لشغل مدة الو  الالزمة  

ظروفـه   إلـى نظـر   ي ن المقرر لمدة الوظيفـة دون أ      األجرالشروط ،ثم يحمل الموظف     

جـر  أن كانت ال تتناسب مع ما يتقاضاه مـن   إية، حتى و   مؤهالته الدراس  إلىو  الشخصية  

   . مقابل هذه الوظيفة

 يشترط التخصص الـدقيق لتـولى الوظـائف          النظام األمريكي  أنومن هذا يتضح    

   1)( .العامة، دون االمتداد بالتخصص العام، عكس النظام األوروبي تماما

عن فـي    يعد قاضي التخصص لدرجة كبيرة ويم      األمريكي المشرع   أنوكما يالحظ   

 نرى  أننا إال إليه احد العيوب التي قد توجه       أمر جزئيات دقيقة ومن     إلىالتقسيمات الوطنية   

افية السائدة   يتناسب والظروف العلمية والثق    األمريكي في التخصص في النظام      اإلغداق نأ

 التخصص الـدقيق    أساس تقوم على    األمريكيةة بالجامعات والمعاهد     الدراس أنذلك  .هناك  

 المتخصـصين   األفـراد  تحب دائما احتياجاتها مـن       األمريكيةن الخدمة المدنية    إومن ثم ف  

نـه  إ السائدة ونظم التوظيف المتبعة ف      بين نظم التعليم   ةثوق الصل تخصصا دقيقا ،ونظر لو   

 ولهذا  ، التقسيم الدقيق لكل الوظائف    أساسهناك على     يقوم نظام الترتيب،   أنمن الواضح   

 األمريكـي ن نظام ترتيـب الوظـائف       أذهب بحق القول ب   " روجيه جريجوار  "األستاذفان  

 الدراسات التخصيـصية    أساسية على   دراسي الدول التي تقوم معاهدها ال     يصلح بطبيعته ف  

                                                 
 .30، ص2008، دار الجامعة الجديدة،  توليه الوظائف العامةنظام الجدارة فيصبري جلبي أحمد عبد العال،  -1  ) (
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 الدراسات التخصيصية تحظـى     أن إال وقد يكون هناك قدر من الثقافة العامة          كبير إلى حد 

  .بالقدر الكبير من االهتمام

 أساس الوظائف العامة في ظل النظام الموضوعي تقوم على          نأومن ذلك يتضح لنا     

وظـف  م يرتبط مـصير ال    إذمستقرة  التخصص الدقيق وأنها وظائف مؤقتة وليست ثابتة        

   1)(.بالوظيفة التي يشتغلها

  :يم هذا النظاميتق

  :)النظام األمريكي(مزايا نظام الوظيفة ذات البنية المفتوحة -1

ه لهذا ال يتطلـب ن اإلدارة العامـة إصـدار قـوانين             يتميز هذا النظام بسهولت    -أ

من ترقية وندب وإعادة وتعيـين       وتشريعات عديدة تناول المسائل المختلفة لوظيفة العامة      

إلخ فكل ما يجب على اإلدارة القيام به هو مجرد توظيف الوظائف توظيفا دقيقا              ... وتقاعد

ووضع نظام عادل لألجور يتساوى إلى حد كبير مع أجور الوظائف المماثلة في القطـاع               

  .الخاص

يهـا وال تلتـزم     يتميز هذا النظام أيضا بمرونته، فاإلدارة ال تلتزم بترقية موظف         -ب

 بسهولة التخلص مـنهم     استطاعتبدوام تعيينهم، فإذا ما وجدنا حاجة إلى االستغناء عنهم          

 الجهاز   الحصول عليها من خارج    استطاعتوإذا ما اشتدت الحاجة إلى مزيد من الكفاءات         

الوظيفي ويهدف نفس الشيء بالنسبة للموظف العام فهو حر في البقاء وهو حر في تـرك                

  .طبقا لما يراه محققا لمصلحته الذاتيةالوظيفة 

فمن ناحيـة   .ولهذه المرونة في الدخول والخروج من وإلى الجهاز الوظيفي فائدتان         

تعمل على زيادة خبرة الموظف العام وتوسيع إدراكه، ومن ناحية أخرى تمـنح انغـالق               

                                                 
 .13 -12 أحمد فاروق الحميلي، المرجع السابق، ص -محمد حسن علي-1  ) (
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 بـين   ماجباالندضارة  ) getto (اجتماعيةالموظفين العموميين على أنفسهم وتكوين جيوبا       

  1) (.عناصر األمة

  .ترتيب الوظائف ترتيبا موضوعيا-ج

حيث أن هذا النظام يكفـل تحقيـق العالقـة       : تناسب األجر مع متطلبات الوظيفة    -د

  :المنطقية بين العناصر األساسية للوظيفة العامة وهي

  .واجبات الوظيفة ومسؤولياتها-

  .لمسؤولياتالمؤهالت الالزم توفرها ألداء  الواجبات وممارسة ا-

 ومستوى صعوبة ومسؤولية الوظيفة    . األجر الذي يتقاضاه الموظف والذي يتناسب     -

  .من جهة ومستوى المؤهالت الالزمة لشغلها من جهة أخرى

  .تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين-

  يكفل جميع شؤون التوظيف ألن ميزانية الوظائف حضر على أساس موضوعي -

  سهولة الرقابة-

  مي روح المنافسة بين الموظفينين-

  :مساواة نظام الوظيفة ذات البنية المفتوحة -2

كثرة التكاليف، نمو يعتمد على نظام دقيـق لترتيـب الوظـائف علـى أسـاس                 -

موضوعي ويعتمد أيضا على وجود متخصص دقيق في جميع الوظـائف وعلـى كثـرة               

ـ            ارف المتخصـصة    التخصصات المطلوبة، ويفترض أيضا نظامـا تعليميـا علـى المع

specialization وليس على المعلومات العامة  general .  

                                                 
 .14، ص نفس المرجع أحد فاروق الحميلي، -محمد حسن علي-1  ) (
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تغلب االعتبارات المادية على المصلحة العامة فالصراع بين القطـاع الخـاص و             -

  .العام شديد، و زيادة األجور هي الفصل في والء الموظف العام

  ركثرة التنقل بين الوظائف ضار بالموظف نفسيا نظرا لعدم االستقرا-

ل في طياته القلق النفسي، ولذلك يـصعب        معدم وجود نظام للتقاعد أو الترقي يح      -

   1) (.األخذ به في الدول النامية

  مفهوم الوظيفة العامة في النظام المغلق: طلب الثانيمال

تعتمد الوظيفة العامة في النظام األوروبي أو النظام المغلق على نظام المهنة الدائمة             

لدوام واالستقرار، وإن كانت تتفق مع المهن الحرة في هذا الجانب حيث            التي تتسم بصفة ا   

 لتقلدها، ويظلوا يتدرجون فـي      ةينخرط فيها الموظفون الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوب       

مدارجها، ويربطون حياتهم بها، ويتمتعون بمزاياها حتى تنتهي خدمتهم إال أنها تعد مهنة             

  2) (.ميز ومستقل كلية عن القانون الخاصذات طابع مميز تخضع لقانون مت

بحيث يرتكز المعنى الشخصي للوظيفة العامة على مبدأ الرتبة الشخصية، ويعطـي            

 اهتماما كبيرا للموظف وما يحمله من مؤهالت و أقدمية في الخدمة ومركزه فـي الـسلم               

نـيط بـه    دون أن يعير أي اهتمام في العمل الـذي أ         . اإلداري بالنسبة لغيره ن الموظفين    

والعالقة بينه وبين األعمال األخرى من حيث درجة الصعوبة والسهولة فالوظيفة العامـة             

وفقا لهذا المعنى أو النظام تعتبر مهنة تتميز بالدوام واالستقرار، حيث يتفرع لها الموظف              

ويكرس لها حياته، ويتمتع بمزايا وحقوق وضمانات تختلف عما هو مقرر في الوظـائف              

 المعنى يسود في دول أوربا بصفة عامة وبريطانيا بصفة خاصـة، ومـن              الخاصة وهذا 

  .مميزاته

                                                 
 .15 أحمد فاروق الحميلي، المرجع السابق، ص - محمد حسن علي- 1)(

 .25أحمد عبد العال، المرجع السابق ، ص صبري جلبي -2) (
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 الموظفين تقوم على أساس اختيار أفراد مؤهالت علميا بعـد           اختيارإن سياسة    -1

إجراء امتحان يكشف عن المستوى الثقافي لهم، على أن تتوفر لهم التدريب الكـافي بعـد                

  .صد اكتسابهم التخصص المطلوبالتحاقهم باألعمال التي أوكلت إليهم ق

 الموظف بوظيفة معينة، وإنما لإلدارة أن تلحقه بأية وظيفـة داخـل             ارتباطعدم  -2

 فـصل   اإلطار العام للفئة التي يلتحق بها، ولهذا فإن إلغاء الوظيفة ال يتتبعه بالـضرورة             

  .الموظف

يقـة  وضوح فكرة الترقية إلى وظيفة أعلى، واعتبارها حقا مـن الحقـوق اللح             -3

  1)(.بالوظيفة عن توافر شروطها

تتـسم بالـدوام     )carriere(وتعتبر الوظيفة العامة في ظل النظام مهنـة أو سـلك            

واالستقرار ينقطع لها الموظف ويظل فيها إلى أن يبلغ السن المحددة النتهـاء الذمـة أو                

إلغاء يستقيل أو يفصل ألي سبب من األسباب وال يرتبط مصير الموظف معينة بل أنه من       

ع مالوظيفة التي يشغلها الموظف تقوم جهة اإلدارة باالستفادة منه في أي عل آخر يتناسب               

  .قدراته واستعداداته

بما يعني أن الموظف يلتحق بالوظيفة في أول المستويات الوظيفية ويتدرج فيها إلى             

وضـعها  أن يبلغ أعلى المستويات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن والتي يراعي فـي               

  .حاجة اإلدارة العامة المتزايدة والمتجددة

فترتيب الوظائف في ظل هذا النظام يقوم على أساس الموظف ومـا يحملـه مـن                

2  ) (.هم يأتي بعد ذلك البحث في طريقة استخدامهمؤهالت

  

                                                 
 .11األستاذ أحمد الصالح فنينش، المرجع السابق، ص -1  ) (

 .5. 4 أحمد فاروق الحميلي، المرجع السابق، ص -محمد حسن علي-2  ) (
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  :تقيم هذا النظام

  .مزايا هذا النظام المغلق-1

 على  االطمئناننفوس الموظفين من    حسن سير اإلدارة العامة، نظرا لما يبعثه في         -أ

  . في وظيفتهمواالستمرارمستقبلهم 

خلق روح الوالء للوظيفة العامة حيث يرتبط الموظف بالذمة العامة طيلة حياته،            -ب

ويعد هذا الوالء شرطا ضروريا لنجاح اإلدارة العامة ودليل ذلك الجيوش النظامية تأخـذ              

  .بنظام الوظيفة المغلقة

  .ة بواجب تدريب موظفيها وتنميتهم يؤدي إلى رفع كفاءتهم اإلداريةالتزام اإلدار-ج

  .المغلق مساويا النظام -2

 تطبيـق   أمـام عائقا   يشكلون   دأنفسهم، وق غلق طبقة من الموظفين ينغلقون داخل       -أ

  .المهنية على مصالحهم االسياسية، حفاظقرارات السلطة 

ين عن حاجة العمل مما يؤدي       مثل يد اإلدارة في التخلص من الموظفين الزائد        -ب

  . نقص الكفاءة اإلنتاجية لباقي الموظفين العاملين معهمإلى

 وعدم اكتراثه وقتل روح     ةاتكاليت ضمان الموظف بقاءه في العمل قد يؤدي إلى          -ج

  .المبادأة فيه وانعدام رغبته في التجديد

 أوخم العواقب   لىإ قد يؤدي    اإلدارة عدم قبول استقالة الموظف العام إال بموافقة         -د

  .،فالموظف قد يجد نفسه مرغما على البقاء في العمل الحكومي دون رغبة منه
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 اسـتدعت حاجـة العمـل       إذا ببقاء الموظفين وعدم التخلص منهم       اإلدارةالتزام  -و

  1)( .اإلنتاجية وانخفاض التضخم الوظيفي إلىذلك،يؤدي 

لرواتب في نظام الرواتـب     أقل عادة من ا   تكون رواتب الموظفين في هذا النظام       -ه

في نظام الوظائف المفتوحة القائم في حرية المنافسة ،وغالبا ما تعـرف القـوانين علـى                

الموظفين حق اإلضراب أو المساومة الجماعة في ظل نظام الوظائف المغلقة مما يـؤدي              

  . تدهور مستواها االجتماعي والمعيشي إلىفي المدى الطويل 

 في الوظيفة العامة قد يؤدي إلى خفض الكفـاءة          يقراعاة التخصص الدق  معدم  -س

  2)( .اإلنتاجية للموظفين العموميين

   الوظيفة العامة في النظام الجزائري:الثالثالمطلب 

لقد شهد النظم القانوني للوظيفة العمومية في الجزائر أربعة محطات أساسية يمكـن             

  :إجمالها فيما يلي

  :المرحلة األولى -

  :1966 إلى غاية سنة تبدأ من االستقالل

أمام الفراغ التشريعي والضرورة المستعجلة التي واجهت الدولة الجزائرية في هذه           

 الذي نص على العمل مؤقتا للتـشريع الفرنـسي          157/62الفترة وبناء على المرسوم رقم    

الساري المفعول ما لم يتعارض مع السيادة الوطنية والحريات العامـة ،وطبـق القـانون               

 العمومية والـذي    ة والتضمن قانون الوظيف   1959فيفري   04لصادر في تاريخ    الفرنسي ا 

 الذي يعتبر أول قانون أساسـي       194 سبتمبر 19 روحا من القانون     اوراستمد قواعده فصا  

بالمفهوم المتعارف عليه الذي اعتمد في فرنسا علما انه قبل صـدور             عام للوظيفة العامة،  

                                                 
 .6. 5 أحمد فاروق الحميلي، المرجع السابق، ص -محمد حسن علي-1  ) (

 .7يلي، المرجع السابق، ص  أحمد فاروق الحم-محمد حسن علي-2  ) (
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 انين أساسية خاصة بكل فئـة كمـوظفي البريـد ،          هذا القانون كان يعتمد على مجرد قو      

  .القضاة وغيرهم ،الضباط

  

  :أما المرحلة الثانية-

 إلى تاريخ صدور أول قانون أساسي للوظيفة العمومية 1946جوان 02التي تبدأ من 

 تاريخ صدور القانون العام للعمال ،وقد وضح هذا القانون من اجل تكريس             1978تاريخ  

 على المبـادئ    باالعتمادئم للنمط االشتراكي ،حيث تميز هذا القانون        النظام اإلداري المال  

المؤسسة للدولة وتقليصه لبعض الحقوق الخاصة بالموظفين ،كما اخـذ بعـين االعتبـار              

الوضعية التي ترك فيها المستعمر اإلدارة الجزائرية خاصة فـي جانـب نقـص عـدد                

  .الموظفين وقلة تأهيلهم

  :أما المرحلة الثالثة-

 تحـت رقـم     1978العام للعامل فـي أوت       بصدور القانون األساسي  نت بدايتها   كا

جاء هذا القانون أساسا من أجل تقليص الفوارق التي كانت موجودة بين مختلف             . 78/12

ميزان تطبيق   الفئات العمالية خاصة بين فروع اإلدارة العمومية والمؤسسات االقتصادية ،         

 والمتـضمن القـانون األساسـي       85/59لرئاسي رقم   هذا القانون تم بمقتضى المرسوم ا     

النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية الذي ل يضفي تغيرات كبيرة علـى مـا              

  .كان عليه الوضع من قبل 

  : أما المرحلة الرابعة واألخيرة-

 الذي كـرس    1989 فيفري   23ات بوادر هذه المرحلة في دستور       صاهوقد بدأت إر  

 والقتصاد السوق وأعطى انفتاحا واسعا في مجاالت عديد ،تـم بموجبهـا             النظام الليبرالي 

إعادة انظر في القوانين السابقة بما فيها تلك القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية وفق لألمر      
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ـ       2006 يوليو   15 المؤرخ في    03م06رقم    ه والذي مازالت المراسيم التنظيمية المتعلقة ب

  1)( .تصدر تباعا

وظيفة العامة هنا إذا يتعدد بناءا على فلسفة الدولة ودرجـة تـدخلها فـي               فمفهوم ال 

 العامة  ةغاياتها، فالوظيف  الذي تختاره لتحقيق     مبها، والنظا  القائمين   ىالعمومية، وعل الخدمة  

  ."كل األشخاص الذين يقومون بالعمل في خدمة المرافق العامة: "بمفهومها الواسع هي

يفة العمومية كل األشخاص العاملين في اإلدارة العامة        المعنى يدخل في مفهوم الوظ    

  .والذين تربطهم بها روابط قانونية

 الـذين للقـانون     األشـخاص  المعنى الضيق للوظيفة العامة فيدخل تحت مفهوم         أما

  2 )( . للوظيفة العموميةاألساسي

موقف قانون الوظيفة الجزائرية من النظامين المفتـوح        : طلب الرابع مال

  والمغلق

 نظام الوظيفة العموميـة ذات البنيـة        1962 في عام    االستقاللتبنت الجزائر غداة    

 كقـانون   االسـتعمارية المغلقة الذي أقررته األحكام القانونية السارية المفعول في الحقبة          

 غالبية بلدان العالم الثالث التي تدمرت  ن تحقيق           شأنها في ذلك شأن    1959 وأمر   1946

رنسا مفاهيم وأنظمة وظائفها العمومية وسلطات تأثيرها عن طريق          فنقلت عن ف   االستعمار

ما ورثته من تقاليد وخبرات إدارية فنية لغوية وبشرية لم يكن من السهل االستغناء عنهـا                

  .في هذه الفترة الحساسة من تاريخ الجزائر المستقلة

                                                 
 هنداوي حنان، المساواة في الوظيفة العامة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمـد خيـضر                   -1)(

 .11، ص 2012-2011بسكرة، 

 12، صنفس المرجعهنداوي حنان، -2  ) (
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تـرة   قديمة وجدت نفسها مضطرة في هـذه الف        ةاستيطانيفالجائر كمستعرة فرنسية    

لتبني التركة القانونية والتنظيمية للوظيفة  العمومية الموروثة القائمة على نظـام البنيـة               

المغلقة في انتظار التوصل إلى رسم معالم جديدة لوظيفة عمومية وطنية منـسجمة مـع               

  .التوجهات اإليديولوجية واالقتصادية واالجتماعية للدولة الفنية

ن انتقلت إلى الجزائر غـداة االسـتقالل صـورة          فكان من نتائج تبني هذه التركة إ      

  التي كانت تتسم limage cenralisatrice et répressive اإلدارة المركزية و الردعية 

بها اإلدارة االستعمارية  ومن ثم لم يكن لإلدارة لدى المواطنين والمترشحين  األكفاء أي               

 بعض المناصب التأطيريـة أو  باستثناء  un prestigeامتياز لشغل الوظائف العمومية  

ومرونة، وهو مـا يبـر      القيادية  التي تتنافس فيها مع القطاع االقتصادي األكثر جاذبية               

لجوء اإلدارة في هذه المرحل إلي التوظيف المكثف األقل انتقاء، ليس الفراغ المهول الذي              

ـ              ة المبـرر  خلفه المحتل، فاعتمدت السلطات العمومية بهذا العدد علـى نظـام المركزي

، )ميالد وتأكيد دولة وطنية، تعاني من نقص فادح فـي إلطـارات           (  الظروف   تبمقتضيا

  .إدارة خاضعة لسلطة سياسية وعاجزة على تأكيد حقها وال تحسين صورتها

وسعيا منها إلى تحقيق أهدافها عملت الجزائر في هذه الفترة على تبني نظام البنيـة               

ة على فكرة االحتراف أو الحياة المهنيـة لتمكـين اإلدارة            القائم المغلقة للوظيفة العمومية  

الجزائرية الفنية من سبل االستجابة الحتياجاتها من األعوان العموميين األكفاء، ومن أسس            

           قانونيـــة تنظيميـــة قائمـــة تـــستنير بهـــا لـــضمان اســـتقرار الوظيفـــة

la stabilité de l'emploi )(1.  

د كان لتبني التركة الموروثة عن هذا النظـام، األثـر الواضـح علـى مختلـف           لق

النصوص التنظيمية والتشريعية ومنها على الخصوص قانون الوظيفـة العموميـة لعـام              
                                                 

، ير الموارد البـشرية وأخالقيـات المهنـة   الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسي سعيد مقدم، -1  ) (

 .100 -99، ص2010/ 2009الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 
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، وهي 1946 المستقاة أحكامه من قانون 1959  المتأثر بأحكام األمر الفرنسي لعام 1966

بـالقوانين  انون يؤكد على استمرار العمـل        ق 1962النصوص التي صدر بشأنها في عام       

الفرنسية، إال ما كان متعارض مع السيادة الوطنية وهو القانون الذي يقول عنـه األسـتاذ          

GERARD. TIMSIT     بأنه داخل حقيقة القانون الساري المفعول قبل االسـتقالل فـي

  التي تم تـسديدها  les actesالقانون الجزائري غير أن القيمة القانونية  لكافة األعمال  

واألوامـر  .  بالنسبة للقوانينامسي وال un déchassementبهذه الطريقة عرفت تنزيال  

ذات القيمة التشريعية، التي أصبحت في مطاف األعمال ذات القيمة التنظيميـة، الـشيء              

الذي يسمح بتعديلها أو إلغائها بصفة عادية، بنصوص ذات قيمـة تنظيميـة، كـاألوامر               

 31/12/1962يم التي تصدر عن الهيئة التنفيذية المؤقتة ولذلك فقد كان لقـانون             والمراس

أثر مزدوج، فمن جهة، فهو تطبيق حرفي، من حيث المضمون لكافة القـوانين الـسارية               

.  ما يتعارض منها مع السيادة الوطنية ومن جهة أخـرى          باستثناءالمفعول قبل االستقالل    

ضـمنيا، كافـة   للقانون، يبدو أن التمديد الـذي شـمل   وبغض النظر من األحكام الشكلية     

النصوص الصادرة قبل االستقالل قد فرغ عنها، من حيـث الـشكل والقيمـة  والـصفة                 

   .délégislativisationالتشريعية 

ي في األخذ بالنظام المغلق في الوظيفة العمومية الجزائريـة جملـة مـن    عولقد رو 

  :األهداف منها

  .المحافظة على توازن واستقرار الخدمة العمومية وضمان استمرارها-

تكريس مبدأ ديمقراطية االلتحاق بالوظيفة العمومية، كره فعل طبيعي عن حرمان           -

  . الجائر من تولي الوظائف العمومية طيلة الفترة االستعماريةاألهالي

يد تصور عميـق    ضمان التكوين وترشيد الوظائف العمومية وذلك في انتظار تحد        -

للوظيفة العمومية يتماشى واالختيارات اإليديولوجية والهياكل الدستورية  للجزائر المستقلة          

ومرجعياتها كبناء مجتمع جزائري على اختيارات أساسـية قائمـة علـى االشـتراكية،              
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ومشاركة أعوان الدولة في التسيير والمراقبة الذي لم تحققه أنظمة الوظيفـة العموميـة ال    

  .حقا

 الجزائر كما سبقت اإلشارة علـى نظـام         األهداف أبقت  لتحقيق هذه وفي محاولتها   

، وعملت مع مرور الوقت على تكييفه وتحديثـه بمـا يتماشـى             الوظيفة العمومية المغلقة  

واألهداف المسطرة لإلدارة الجزائرية وجعلها في خدمة التنمية الشاملة لمجتمعنا بتـوفير            

  1)(ة  والبشرية والضروريةالوسائل المادية والقانوني

للتكفل بهام اإلدارة الجزائرية الفنية، ال سيما بعد مرور القـانون األساسـي العـام               

 وما تبعه من قوانين أساسية خاصة يعتبر مضمونها استثنائي          1966للوظيفة العمومية عام    

لحياة المهنية بطبيعته، بالنظر إلى األحكام العامة لقانون العامة، فهو يسمح بترتيب وتنظيم ا    

لألعوان العاملين في قطاع الوظيفة العمومية كما يتميز هذا المضمون بمجموعة األحكـام             

المتناسقة سواء ما تعلق منها بالحقوق وااللتزامات النوعية المضمونة قانونـا والمحميـة             

  .قضاء

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .102، 101 سعيد مقدم، المرجع السابق، ص-1)(
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  مفهوم الموظف العمومي: المبحث الثاني

 لمفهوم الموظف العمومي، حيث ال يوجـد عبـر          لقد تعددت التعاريف التي أعطيت    

العالم تعريف موحد لمفهوم الموظف، فحين نريد أن نحدد مفهوم الموظف العام نلجأ أوال              

إلى القوانين المنظمة للوظيفة العامة فإن لم يوجد بها فإن مهمة هذا التحديد يقع على عاتق                

كمطلب ثاني وفي األخير التعريف     الفقه وهو المطلب األول لدراستنا والتعريف التشريعي        

  .المبحث الوضع في الجزائر وهو كطلب رابعالقضائي بحيث نختم دراستنا في هذا 

  التعريف الفقهي: المطلب األول

تصدى العديد من الفقهاء لتعريف الموظف العام، ومع ذلك تدور التعريفات الفقهيـة             

  . الشخص صفة الموظف العامجميعا حول العناصر والشروط األساسية الالزمة الكتساب

كل شخص يعمل في خدمة سلطة      "  الموظف العام بأنه     M.Walineيعرف األستاذ     

وطنية ويسهم بصورة اعتيادية  في تسيير مرفق عام يدار بطريقة اإلدارة المباشرة ويشغل       

  الموظف العـام     A.PLanteyوظيفة دائمة مدرجة في الكادر اإلداري ويعرف األستاذ           

  1) (.ك الشخص الذي يسهم بصورة دائمة في تنفيذ نشاط مرفق عام إداريبأنه ذل

وقد ذهب األستاذ الدكتور محمد فؤاد مهنا إلى القول بأن الموظفين العموميين هـم              

األشخاص الذين يعهد إليهم بعمل دائم في خدمة المرافق التي تدار بطريق مباشر بواسطة              

                                                 
 .  414، ص 2003، دار وائل للنشر، الوجيز في القانون اإلداري علي خطار شنطاوي، -1  ) (
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و المرفقين، ويشغلون وظيفة داخلـه فـي النظـام          الحلية أ السلطات اإلدارية المركزية أو     

  1)(.اإلداري للمرفق الذين يعملون فيه

ويرى العميد دوجي أن الموظفين العموميين هم عمـال المرافـق العامـة الـذين               

   2) (.يساهمون بطريقة دائمة و عادية في تسييرها

اسع جـدا   غير أن هذا التعريف و    " عمال المرافق العامة    " وضان من عرفهم بأنهم     

حيث يحمل في طياته أشخاصا ال يخضعون لقانون الوظيفة العمومية وهم عمال المرافـق             

  .العامة الصناعية والتجارية والذين تحكمهم قواعد القانون الخاص

  :والمعيار الذي استند إليها الفقه في تعريف الموظف العمومي ثالثة وهي

  :التعيين من السلطة المختصة-)أ

ف العمومي إال من عين قانونا بقرار السلطة المختصة، فالـشخص     ال يكتسب الموظ  

حين بشأنه األوضاع المقـررة     ية، ورد   مالذي تتوافر فيه شروط التعيين في الوظيفة العمو       

لاللتحاق بها يصدر بتعيينه قرار من السلطة  المختصة كرئيس الجمهوريـة أو الـوزير               

ريقة أو أسلوب االلتحاق بالوظيفـة      األول أو الوزير المختص، وذلك بغض النضر عن ط        

  .العامة أي سواء كان ذلك بأسلوب االختيار الحر أو االنتخاب

ولقد كان من الطبيعي موافقة صاحب الشأن على نقله الوظيفة العمومية إال أن تلـك               

الموافقة ليست شرطا الختباره موظفا عموميا، فإذا صدر قـرار تعيينـه مـن الـسلطة                

ناصر األخرى، اعتبر موظف عموميا حتى ولو لم يوافق على ذلك           المختصة وتوافرت الع  

  .التعيين

                                                 
 .11ص، 2007/ 2006، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، العامة، دراسة مقارنة الوظيفة شريف يوسف حلمي خاطر، -1  ) (

 دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائري الطبعة الثانية، ديـوان   ،محمد يوسف المعداوي-2  ) (

 .32، ص1988المطبوعات الجامعية الجزائر 
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  :ةـمـشغل وظيفة دائ )ب

فـق عـام،    رالعتبار شخص موظف عموميا يشترط أن يقوم بعمل دائم في خدمة م           

و عرضيا فالوظيفة الدائمة تعني أن ينقطع الموظف لخدمـة الدولـة وذلـك           وليس مؤقتا أ  

 في هياكل تنظيم اإلداري للمرفـق الـذي          لوظائف الداخلية بتعيينه في وظيفة دائمة من ا     

، كالمجنـدين    يعمل به، فال يعتبر موظفا عموميا من يقوم بأعمال عارضة للمرفق العـام            

 بنـاء تـابع للمرفـق أو          ومقاولو األشغال العامة الذي يعهد عليه بإقامة       بالخدمة الوطنية 

  .إجراء بعض اإلصالحات فيه

  :فق عام إداريالعمل في خدمة مر )ج

إن المقصود بالرفق العام اإلداري هو ذلك المرفق الـذي تـديره الدولـة أو أحـد                 

  .األشخاص المعنوية العامة األخرى إقليمية كانت أم مرفقة

وقد حدد المشرع الجزائري جال تطبيق قانون الوظيفة بجميـع المـوظفين الـذين              

م حدد المشرع المقصود بكل من      يمارسون نشاطهم في المؤسسات واإلدارات العمومية، ث      

  :المؤسسات واإلدارات العمومية في مفهوم األمر المنظم ألحكام الوظيفة العامة ب

المؤسسات العمومية، واإلدارات المركزية في الدولة، والمـصالح الممركـزة فـي            

الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات اإلقليمية والمؤسـسات العموميـة            

 الطابع اإلداري، المؤسسات ذات الطابع العلمـي والثقـافي والمهنـي، المؤسـسات              ذات

العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وكذا كل مؤسسة عمومية يمكـن أن يخـضع              

  1)(مستخدموها ألحكام هذا القانون األساسي

  التعريف التشريعي: المطلب الثاني

                                                 
، مذكرة مقدمة لنيل الكفاءات ودورها في عصرنة الوظيفة العمومية في الجزائرإدارة بن فرحات موالي لحسن، -1  ) (

 .5 -4، ص2012/ 2011الماجستير، جامعة الحاج لخضر،  باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 
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غير مباشرة حينما حدد ميدان تطبيق      عرف المشرع الفرنسي الموظف العام بطريقة       

 الـصادر فـي   16 -84من القانون رقـم  ) 2(قانون الخدمة المدنية األخير، تنص المادة  

تسري أحكام هذا الباب على األشخاص الخاضعين ألحكام البـاب          " 1984 /1/ 11قانون  

تـين فـي    األول من نظام الخدمة المدنية والمعينين بوقت كامل لشغل وظيفة دائمة والمثب           

 الوظيفي لدوائر الدولة المركزية والمرافق الخارجية التابعة لهـا           درجة مدرجة في الهرم   

  ".أو في مؤسسات الدولة العامة 

إن اكتساب صفة الموظـف   S.SALON et SILVERAولهذا يرى األستاذان   

ـ                ا العام مرتبط بالعمل والدرجة فيجب أن يكون التعيين في وظيفة دائمـة ويكمـل إجباري

ولقد استبعد المشرع بعض فئات العاملين من نطاق تطبيق قانون           ، )1(بالتثبيت في الدرجة  

والعاملين في المؤسـسات    . ةالنظاميوهم موظفي البرلمان وقضاة المحاكم      . الخدمة المدنية 

   1) (. أولئك الذين يتمتعون بصفة الموظف العامباستثناءالعامة الصناعية والتجارية 

عات الفرنسية التي صدرت في جال الوظيفة العامة تعريفـا ثنائيـا            وتتضمن التشري 

ومحدد للموظف العام يتصف بالعمومية والشمول، ومن التـشريعات الفرنـسية القـانون             

، والخامس بنظام العالين المدنيين بالدولـة والمؤسـسة         "فينشي  " الصادر في ظل حكومة     

  : على أن يعتبر موظفا عاما الفئات التاليةالعامة، حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون

من يعين وظيفة دائمة متضمنة في موقف عام غير صناعي وغير تجاري تتواله             -1

  .الدولة أ إحدى المؤسسات العامة للدولة

من يعين في وظائف اإلدارة في مرافق عامة صناعية أو تجارية تدار بطريقـة              -2

 1946 أكتـوبر سـنة      19 الصادر في    2294 وكما صدر قانون رقم      ،االستغالل المباشر 

تسري أحكامه على األشخاص    الخاص بالوظيفة العامة الذي نصت مادته األولى على أن          

                                                 
  .414علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص-1  ) (
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 ويشغلون درجة من درجات الكادر في إحـدى اإلدارات          ،اللذين يعيشون في وظيفة دائمة    

   1)(.ة القوميةأو إحدى المرافق الخارجية التابعة لها أو المؤسسات العام المركزية للدولة،

وعلى هذا فإنه وفق للقانون الفرنسي ال يعتبر موظفي المؤسسات المناعية والتجارية            

موظفون عموميون وذلك لوجود نص صريح يخرج هذه الفئة من نطاق تطبيق الموظفين             

 والوضع في فرنسا والقول     ، القانون إلى ،وبناء على ذلك ال يجوز أيضا االستناد         نالعموميي

 يخضعون لقانون العمل الن فرنسا لها       إجراءلين بالمؤسسات والشركات الوطنية     بأن العام 

   2)( .وال اجتهاد مع براعة النصوضع خاص ويوجد نص صريح 

أما المشرع الجزائري فقد أحسن صنعا إذ لم يضع تعريفـا للموظـف العـام إذ إن                 

ع الجزائري في   وقد حن التشري   وضع تعريف محدد هي مهمة الفقه وليست مهمة التشريع،        

رنسي الذي اقتصر على بيان األشخاص الذين تنطبق عليهم أحكـام           ذلك حن والتشريع الف   

  النظام العام للموظفين 

  التعريف القضائي : المطلب الثالث

 يعهد إليـه    الشخص الذي "عرف مجلس الدولة الفرنسي الموظف العمومي على انه         

واشترط مجلـس الدولـة     " بمرفق عام    بوظيفة دائمة داخلة ضمن إطار الوظائف الخاصة      

 المرافـق المناعيـة التجاريـة فمـستخدموها         أماالفرنسي أن يكون المرفق العام إداريا       

يخضعون للقانون الخاص، لكنه فرق بين شاغلي الوظائف اإلدارية والوظائف األقل أهمية            

ألخـرى   الوظـائف ا   أمـا فاعتبر العاملين في النوع األول من الوظائف موظفين عاملين          

                                                 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمـد خيـضر           طاء موظفيها مسؤولية اإلدارة من أخ    تومي الزهرة،    -1)  (

 .  16، ص2011 -2010. بسكرة

، 1989محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظيفة العامة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر    -2  ) (

 .  10ص
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وارجع المجلس ذلك إلى أن شاغلي وظائف المحاسـبة واإلدارة      فأخضعها للقانون الخاص    

     1)( .أكثر ارتباطا بالمرفق العام

رنسي عن تعريفه للموظف العام بفكـرة أن الوظيفـة          حيث تأثر القضاء اإلداري الف    

  .رسالة وخدم يرتبط بها، ويخصص لها الموظف نشاطه

اشخص الـذي يعهـد إليـه       " لفرنسي الموظف العام بأنه   حيث عرف مجلس الدولة ا    

  .بوظيفة دائمة داخلة في كادر مرفق عام

 هو مجموعة الوظائف التي تتناسب في ترتيبهـا مـع تسلـسل             ربالكادوالمقصود  

الدرجات التي يتقلد الموظف طبقا لقواعد الترقية المقررة، أي التدرج الوظيفي الذي يلحق             

  2) (.ياته الوظيفيةبه الموظف ويسلكه طوال ح

 الفرنسي يتطلـب، تـوافر شـرطين        القضاء اإلداري ومن هذا التعريف يالحظ أن      

شغل وظيفة دائمة، والتثبيت فـي      : أساسين الكتساب الشخص لصفة الموظف العام وهما      

  .الدرجة

  .دائمية الوظيفة: الشرط األول-

ئمـة  يشترط الكتساب الشخص صفة الموظف العام أن يشغل الـشخص بـصفة دا            

دائمية الوظيفة  : وظيفة دائمة، لذا يتطلب القضاء اإلداري الفرنسي توافر عنصري الدائمية         

لكي يكتـسب الـشخص   " ) A. de laubadere(ذاتها وشغلها بصفة دائمة وإنهائه يقول  

  ".صفة الموظف العام يجب أن يشغل بصفة دائمة وظيفة دائمة 

يـشغلها    دائمية الوظيفـة التـي      ضرورة  فقد طلب مجلس الدولة الفرنسي صراحة     

الشخص الكتساب صفة الموظف العام، فقضى المجلس بأنه يستخلص من التحقيق ومـن             

                                                 
 .  7بن فرحات موالي لحسن، المرجع السابق، ص-1  ) (

 .17ومي الزهرة، المرجع السابق، ص  ت-2  ) (
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ـ لمدينـة    سكرتير لجنة تحكيم األجرة      الشروط والظروف أن الطاعن يشغل وظيفة       وليني

فذلك ال يعتبر كأنه شاغل لوظيفة دائمة، وطلب المجلس أيضا ضـرورة أن يكـن شـغل          

/ 2/ 26ن قرار الحافظ الصادر فـي       إ" ائمة نهائيا أو بصفة دائمة، فقد قضى        الوظيفة الد 

 والقاضي بتعيين الطاعن مديرا لمدرسة في دول ينص صراحة على أن يتولى مدة              1886

الوظيفة بصفة متدرب ومدة اإليضاحات المفيدة تبين وتوضح إرادة المحافظ بأنه عهد إلى             

  .الطاعن بهذه الوظيفة بصفة مؤقتة

  .التثبيت في الوظيفة: شرط الثانيلا -

. يتعين الكتساب الشخص المعين لصفة الموظف العام أن يدمج ضمن الهرم اإلداري           

    ويتحقق دمج الشخص المعين في الهرم اإلداري بواسطة التثبيـت فـي الوظيفـة يقـول                

)A. de laubadere( يمـنح   في الهرم اإلداري بواسطة التثبيت الذياالندماج يتحقق هذا 

للشخص المعين صفة الموظف العام، وقد طلب جلس الدولة الفرنسي هذا الشرط صراحة،         

هكذا فإن الطاعن ال يمكن قبل التثبيت أن يعتب جزءا مـن الكـادر لـإلدارة                " فقد قضي   

  .العامة

هكذا يتضح لنا مجلس الدولة الفرنسي يطلب ويشترط تـوافر شـرطين الكتـساب              

دائمية الوظيفة ودائمية   ( لعام، ويتمثل هذان الشرطان في      الشخص المعين صفة الموظف     

والتثبيت في الوظيفة،فإذا تخلف هذين الشرطين انتفت صفة الموظف العـام عـن             ) شغلها

   1) (.الشخص المعين

  الوضع في الجزائر: المطلب الرابع

) 1966 جوان   2 لـ   133 -66أمر  (ية  مالقانون األساسي العام للوظيفة العمو     يميز

  :ث فئات من األعوان العموميينثال

                                                 
 .  420 -419علي خطار شنطاوي، المرجع السابق، ص -1  ) (
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  .الموظفين وتربطهم باإلدارة عالقة قانونية وتنظيمية-

  .األعوان المتعاقدين وهم يخضعون للقانون العام-

  .األعوان المؤقتين وهم تابعون للقانون الخاص-

 بنفس التميز مع محاولـة      1985 مارس   23 المؤرخ بت    59-85 موقد أخذ المرسو  

 أوت  5 المؤرخ بـ    12-78قانون  (  القانون األساسي العام للعامل      معمصطلحاته  لتكييف  

1978.(  

      كل شخص عين في منـصب دائـم ورسـم         " يعتبر موظفا في إطار هذين النصين       

 في رتبة تابعة للسلم الهرمي الخاص باإلدارات المركزية والمصالح الخارجيـة          ) أو ثبت ( 

  .داري التابعة لها ذات الطابع اإلوالجماعات المحلية والمؤسسات

 السالف الذكر في نطاق تطبيـق       1985 مارس   23 لـ   59-85 المرسوم   أدرجوقد  

 المجلس الـشعبي الـوطني وأعـوان        اإلداريين واألعوانالقانون أعوان مجلس المحاسبة     

  .الوطنيالهيئات والمنظمات الجماهيرية لحزب جبهة التحرير 

فة الموظف مرهونـة بتـوافر       ص أن إلى نخلص   أن األحكامويمكن في ضوء هذه     

  :أساسيينعنصرين 

  . يعين الموظف في منصب دائم وأن يكون شغله لهذا المنصب بصفة دائمةأن -

 1) ().أو التثبيت(  عن طريق الترسيم لإلدارة يدرج في السلك الهرمي أن -

  : السابق على ما يلي 59-85 من المرسوم رقم 05نصت المادة 

         تـسمية   التجريبيـة في منصب عمله بعد انتهـاء المـدة         تطلق على العامل الذي يثبت      " 

  "الموظف" 
                                                 

، دار هومة للطباعـة  الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب األجنبية هاشمي خرفي،    -1)(

 .  98 -97، ص 2010والنشر ، الجزائر، 
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  1) (. "اإلدارة المؤسسة و إزاء وتنظيمية أساسيةويكون حينئذ في وضعية قانونية 

 العام للوظيفة العمومية بين ثـالث       األساسيولقد ميز المشرع الجزائري في القانون       

  : العمومييناألعوانفئات من 

  

  

  :الموظفين  - أ

 العـام للوظيفـة     األساسي المتضمن القانون    06/03 رقم   األمر من   4صت المادة   ن 

يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في            " :أنهالعمومية على   

  ".اإلداريرتبة في السلم 

  : المتعاقديناألعوان  - ب

 الذين يتم تعيينهم في وظيفة عمومية دون تثبيتهم فـي المناصـب،             األشخاصوهم  

 خاصـة، ويحـق     وإجراءات يخضع للقانون العام     إداريفتعيينهم يتم وفقا التفاق تعاقدي      

  . تمديدها لما لها من امتيازات السلطة العامةأو الرابطة إنهاء لإلدارة

 تنقطع بانتهـاء    باإلدارةكما أن عمل الموظف المتعاقد ال يتصف بالدوام الن عالقته           

  . االستقالةأو فسخه أومدة العقد 

 أو  الحفـظ  أوخضع المشرع مناصب الشغل التي تتـضمن نـشاطات الـصيانة            وا

  . نظام التعاقدإلى العمومية واإلداراتالخدمات في المؤسسات 

                                                 
) (   .  236، ص 2004عنابة، ، دار العلوم للنشر والتوزيع،  اإلداريالقانون محمد الصغير بعلي، -1
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 إلى اللجوء وبصفة استثنائية     إمكانية، على   06/03 رقم   األمر من   20ونصت المادة   

  .ليةالتاتوظيف أعوان متعاقدين في مناصب شغل مخصصة للموظفين في الحاالت 

  . سلك جديد للموظفينإنشاءفي انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو  -

  1)( . لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل-

 العمومية وذلـك  واإلداراتويتم توظيف الموظف المتعاقد وفقا الحتياجات المؤسسة      

 بالتوقيت الجزئـي،  أوعن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة بالتوقيت الكامل        

 اإلدمـاج كما ال يخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أو الحق في               

  .في رتبة من رتب الوظيفة العمومية

 على أن الموظفين الذين يخـضعون لـنظم التعاقـد ويـشغلون             23ونصت المادة   

 يحتفظـون   األمـر  السابقة الذكر عند نشر هذا       19المناصب المنصوص عليها في المادة      

  .فبصفة الموظ

 كيفية توظيف الموظف المتعاقد وحقوقـه وواجباتـه والعناصـر           24وبينت المادة   

المشكلة لراتبه وكذا القواعد المتعلقة بسيره وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم يتم تحديده             

  .عن طريق التنظيم 

  :نالمؤقتي األعوان -ج

قتيا وهذا لالستعانة    و اإلدارة الذين يتم تعيينهم من قبل المؤسسات و         األشخاصوهم  

بخبراته ومهاراته نظرا لما يتمتع به من فنيات واختصاصات ويمكن اعتبار هذا النـوع              

 أو المؤسسة المستخدمة    باإلدارةأو المكلفين وتنتهي عالقته     من الموظفين من المستشارين     

  .بانتهاء المدة ما لم يحدد تعيينه

                                                 
) (   .  236 المرجع السابق، ص -1
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 المشرع الجزائـري    أن نجد   03-06 رقم   األمر من   21 نص المادة    إلىوبالرجوع  

 متعاقدين غير أولئك المنـصوص      أعوان توظيف   إلى اللجوء ولكن بصفة استثنائية      أجاز

 تكتسي طابعا   بأعمال التكفل   إطار وذلك في    األمر من نفس    20 و   19عليهم في المادتين    

  .مؤقتا

ساب  االستشارة لح  أوة  أو الدراس  ظرفية للخبرة    أعمال انجاز   إمكانية المشرع   وأجاز

 اتفاقي مستشارون يتمتعون بمـستوى التأهـل        إطار العمومية في    واإلداراتالمؤسسات  

  1 )( . بناءا على التنظيماألخيرةالمطلوب ويتم تطبيق هذه 

                                                 
 .7-6 بن فرحات موالي لحسن، المرجع السابق، ص -1  ) (
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  :تمهيد     

 من مهمة تنفيذ ضمان مقتضيات إلى العمومية بالوظيفة المواطنين التحاق يخضع

 من العديد وجود يفسر ما وهو العامة، المصلحة بهتتطل بعمل القيام أي. العام المرفق مهام

 المطلوبة المواصفات من بجملة أساسا ترتبط. العمومية الوظائف لتولي المقررة الشروط

 ومبدأ المساواة مبدأ هو دستورية، قوة ذي عام مبدأ إلى بعدئذ وإخضاعهم المترشحين في

 أصال المعدة التنظيمية روطالش جانب إلى. العمومية بالوظائف االلتحاق في الجدارة

 أفرزتها التي األخرى العمليات تلك وإلى العمومية للوظيفة العام األساسي بالقانون

 الفصل لهذا تقسيمنا خالل من الفصل هذا في سنتناوله ما وهذا والتقنية، العملية الممارسة

  :التالي النحو على

  .المساواة مبدأ: األول المبحث -

  .الجدارة دأمب: الثاني المبحث -
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  المساواة مبدأ: األول المبحث

 ويضمن العامة الوظيفة نظام يحكم الذي اإلطار التوظيف في المساواة مبدأ يعد     

 رقم األمر من 74 المادة نص تؤكده كما تكوينها في تدخل التي الفرعية األنظمة فاعلية

 االلتحاق في لمساواةا مبدأ إلى التوظيف يخضع " على نصت حيث صراحة 03- 06

 لعلميةا االعتبارات ...المبدأ لهذا اإلدارة خضوع أساس أن حيث 1)(.العمومية بالوظيفة

 في العامة المرافق ووجود إنشاء طبيعة إلى يستند فهو االجتماعية العمالة واعتبارات

 توضيح يقتضي ما وهذا المساواة قدم على األفراد جميع لخدمة وجدت التي الدولة

 ثاني كمطلب المبدأ هذا على الواردة واالستثناءات أول كمطلب المساواة مبدأ وتعريف

 المساواة لمبدأ القانونية األسس األخير وفي ثالث كمطلب المساواة بدألم القانونية واألسس

  .رابع كمطلب الجزائري التشريع في

  المساواة مبدأ تعريف: األول المطلب

 يحكم الذي للقانون العامة المبادئ أحد العامة الوظائف تولي أمام المساواة مبدأ يعتبر     

 حرصت والذي المهمة اإلنسان حقوق من جزء لويمث العامة، الوظائف في التعيين بدوره

 الوظيفية األنظمة كافة نحوه واتجهت. الدولية واالتفاقيات والمعاهدات المواثيق عليه

 من والتحليل التفصيل من بشئ دراسته يجب لذا. المتقدم العالم دول مختلف في المعاصرة

  .العامة الوظائف وليت في كمبدأ المساواة وتعريف عامة بصفة المساواة تعريف خالل

  عامة بصفة المساواة تعريف: األول الفرع

 ال التي والجماهير الشعوب بغموضها إستهوت التي الرنانة الكلمات من المساواة     

 واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحياة نواحي في نفوسهم وتحرك مشاعرهم تهز تزال
 

 ، العمومية للوظيفة العام األساسي القانون المتضمن 2006 سنة يوليو 15 بتاريخ الصادر) 06/03 (رقم األمر - ) 1(

 .2006 سنة  ،46 عدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة
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 أسفار بحوثها مألت والمصلحون والقادة ماءالزع أستعملها التي الكبيرة الكلمات من وهي

  1)(. المختلفة فصوله في التاريخ أحداثها وشغلت والعلماء الفالسفة

 في بها والمطالبة تأكيدها أجل من البشرية كافحت التي السامية المبادئ من فالمساواة     

 بين فرق ال واعية البشرية النفس أن تعني الناس بين والمساواة التاريخ، عصور كل

. اللون أو الدين أو والجنس العرق بسبب بينهم تمييز وال متساوون فالناس. وآخر إنسان

 فليس. وقبائلهم ألوانهم تعددت وإن واحد جنس من فالناس آخر على إلنسان لتفضي فال

 موجود غير اإلنسانية في فالتفاضل اآلخرين، على فضل معينة ساللة أو معين لعنصر

 فضل ال سواسية الناس وإن وتقريرها المساواة تأكيد على حرص اإلسالم جاء وعندما

 معاملة وأوجب والمرأة الرجل بين ساوى سالماإل أن كما بالتقوى إال اآلخر على لواحد

 في الحقوق إنسان لكل اإلسالم أعطى كما الشؤون كافة في المساواة قدم على جميعا الناس

  .يراه الذي العمل مزاولة

 ظلم من البشرية تعانيه لما نظرا الحديث، العصر في المساواة في الكالم كثر ولقد     

 أشكاال يأخذ واستعباده لإلنسان اإلنسان فاستغالل مورة،المع أرجاء كافة في واالضطهاد

  .انقطاع بال اليومي التعامل في نلمسها نكاد والقهر والظلم فالتسلط متعددة

 التي الحياة لإلنسانية تقدم لم السريع تطورها ورغم الحديثة المادية الحضارة وإن     

 وإلى والتعذيب القهر ائلوس تطور على ساعدت بل والعدل والمساواة الحرية تعمها

  .تراه ما حسب وتوجيهها الناس عقول على السيطرة

 وفئة آخر دون لشعب موجه وغير الناس، جميع يشمل وتعالى سبحانه اهللا فخطاب     

 المساواة لمبدأ األساسي الركن هو اهللا، أمام والتكليف المنشأ في البشر فمساواة أخرى دون

 لَه يِجد والَ ِبِه يجز سوًءا يعملْ من الِْكتاِب أَهِل أَماِني وال ِبأَماِنيكُم لَّيس ﴿ تعالى بقوله عمال

 
 كلية ،الحقوق في الماستر شهادة لنيل تخرج مذكرة ،العامة الوظائف تولي في اإلنسان حق ضمانات ،سعاد معاليم- ) 1(

 .14 ص ، 2012/2013 ،بسكرة ،خيضر محمد جامعة ،الحقوق
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 مؤِمن وهو أُنثَى أَو ذَكٍَر ِمن الصاِلحات ِمن يعملْ ومن} 123 {نِصريا والَ وِليا اللِّه دوِن ِمن

لَِئكلُونَ فَأُوخدةَ ينالَ الْجونَ وظْلَما يِقريجميعا البشر خاطب وتعالى جل اهللا إن 1)(.﴾ ن 

 واحد باهللا اإليمان هو التكليف وأساس. لتقبله االستعداد في متماثلون ألنهم واحد، بتكليف

  .له شريك ال

 باهللا، باإليمان التكليف في ومتساوون والمنشأ، الخلق أصل في متساوون فالبشر     

 مثْلُكُم بشر أَنا ِإنما ﴿ بقوله عمال البشر، وبين الرسل بين فرق ال. تراب من البشر فأصل

 قَالَ ِثم تراٍب ِمن خلَقَه آدم كَمثَِل اللِّه ِعند ِعيسى مثَلَ ِإنَّ ﴿: تعالى وقوله 2)(.﴾ ِإلَي يوحى

كُونُ كُن لَه3)(.﴾ فَي    

 في متساوون فالناس تميز دون الناس بين المساواة اإلسالمية الشريعة حققت ولقد     

 في يستوون الناس أن كما والتشخيص، الخلقة نوع في ويتفرقون الواحد الخلق مادة

   4)(.والعصيان الطاعة في يستوون وال تعالى هللا لعبوديةل الجامعة الصفة توحدهم العبودية

 قديم، عهد منذ اإلنساني تفكيرال بها وأهتم البشر بوجود المساواة، كلمة إرتبطت فقد     

 الرتباطها الناجح للحكم أساسا واعتبروها بإفاضة المساواة عن تحدثوا اليونان ففالسفة

 النسبية والمساواة المطلقة المساواة بين وترددوا بها ينادون كانوا التي بالديمقراطية

  .األخيرة ورجحت

 في واإلسهام الشعب ساحة في الرأي إبداء في المساواة تشمل لديهم المساواة وكانت     

 تقرير في المشاركة في مواطن لكل المقررة والمساواة القانون أمام المساواة العامة، الحياة

 ال فالعدالة شديدا، ارتباطا والحرية العدالة بمبدأي المساواة مبدأ ويرتبط. االجتماعي النظام

 
 .النساء سورة من 124. 123 اآلية- ) 1(
 .الكهف سورة من 11 اآلية- ) 2(
 .عمران آل سورة من 59 اآلية- ) 3(
 العلمية الدار ،عمان ،الوضعي والقانون اإلسالمية الشريعة في المساواة مبدأ الحلبي، عياد السالم على محمد- ) 4(

 .14 -13 ص ، 2002 والتوزيع، للنشر الدولية
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 ألن المساواة بدون للحرية وجود ال أنه كما المواطنين، بين المساواة مبدأ بتطبيق إال تحقق

 جان جان "أوضحه ما وهذا األفراد بين الحرية لتحقيق األساسية الركيزة هي المساواة

 أن كما المساواة، بغير تبقى أن يمكن ال الحرية إن: االجتماعي العقد كتابه في" روسو

 نستطيع فإننا عامة، وبصفة. المجتمع في العدالة وتحقيق الشرعية مبدأ أساسا المساواة

 وفي وظائفها كل مباشرة في الدولة أمام األفراد تساوي يعني المساواة مبدأ بأن القول

      الدين أو الجنس أو األصل بسبب بينهم تمييز دون سواء قدم على بعض مع تعاملهم

 و االلتزامات وتحمل وممارستها الحقوق اكتساب في االجتماعي المركز أو اللغة أو

  .هاأدائ

 األفراد، بها يتمتع التي والحريات للحقوق أساس القول سلف كما المساواة مبدأ ويعد     

 نفس ومنحهم المعاملة نفس المتساوية المراكز أصحاب معاملة ضرورة المبدأ بهذا ويقصد

 أو واللون الجنس بسبب تمييز أو تفرقة أي دون وحرياتهم لحقوقهم القانونية الحماية

 صور مواجهة في االجتماعي والسالم والحرية العدل أساس هو المساواة دأفمب القانون،

  .منها تنقص أو وحرياتهم حقوقهم من تنال التي التميز

 المشرع ويستطيع للمواطنين المتماثلة الحماية لتقرير وسيلة المساواة مبدأ أضحى وقد     

 بها يتساوى التي انونيةالق المراكز بها تتحدد شروطا يضع أن تقديرية سلطة من بماله

 من أساسيا ضمانا المبدأ هذا إقرارها في ترى الديمقراطية فإن ولذلك القانون، أمام األفراد

   1)(.الفردية الحريات ضمانات

  

  

 

 
 الجامعة دار ، مصر ،اإلسكندرية ،مقارنة دراسة العامة، للوظيفة الدستوري التنظيم ،جعفر أنس محمد شرفأ -  1)(

 .بعدها وما 45 ص ، 2011 ، الجديدة
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  العامة الوظائف تولي في كمبدأ المساواة مبدأ تعريف: الثاني الفرع

  :يلي ما على الدستور من 51 المادة تنص

 شروط أية دون الدولة في والوظائف المهام تقلد في المواطنين جميع يتساوى"

  ".القانون يحددها التي الشروط غير أخرى

 رقم المرسوم وكذا 1966 لسنة العمومي الوظيف ونقان قبل من عليه نص ما وهو

 المساواة قاعدة وتطبيق باحترام الكفيلة الضمانات على نص الذي الذكر السالف 59- 85

 للتوظيف، لجوئها لدى. العامة المرافق إلزام خالل من العامة بالوظائف االلتحاق في

 بإجراءات والتقليد. جهة من المترشحين جميع في توافرها يجب. عامة شروط بمراعاة

 أو الشهادات على المبنية المسابقات نظام على أساسا تقوم التي التوظيف وكيفيات

   1)(.االختبارات

 في األفراد بين المساواة ظاهرم من مظهر العامة الوظائف تقلد في المساواة ومبدأ     

 الفرنسية، الثورة إلى التاريخي أصله ناحية من يرجع وهو العامة، والواجبات الحقوق

 مادتها في 1789 عام الثورة هذه أعلنته الذي اإلنسان حقوق إعالن وثيقة نصت حيث

 فضل وال العامة، بالوظائف االلتحاق في متساوون الموطنين جميع أن على السادسة

   2)( .ومواهب قدرات من به يتمتع ما بقدر إال ألحدهم

 1948 سنة في اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في الدولية المجموعة تبنته ما وهو     

 في المساواة قدم على الدخول شخص لكل يحق "أنه على منه 21 المادة تنص حيث

 في وأدرج عموما الدستورية المبادئ مرتبة إلى ارتقى وقد" لبلده التابعة عموميةال الوظائف
 

 .223-222 ص ، 2004 ،عنابة ،والتوزيع للنشر العلوم دار اإلداري، القانون بعلي، الصغير محمد -  1)(
 .5 ص ،السابق المرجع المعداوي، يوسف محمد -  2)(
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 يحميها التي الوظائف لكون اعتبار المعاصرة العمومية للوظيفة األساسية القوانين سائر

 يجوز ال أنه المبدأ هذا ومفاد. للمواطن بالنسبة المدنية الحقوق ممارسة مظاهر من مظهرا

 ينبغي كما السياسية األفكار أو الدين أو والعرق الجنس أساس على نينالمواط بين التميز

  .لبعض بعضهم مساواة قدم على الجميع يعامل أن

 يعطي انتقائي نظام تصور قصد العمومية للسلطات مباشرة كدعوة تحليله يمكن كما     

   1)( .العمومية للوظيفة المترشحين لجميع متساوية حظوظا

 من مهمة تنفيذ ضمان مقتضيات إلى العمومية بالوظيفة المواطنين إلتحاق ويخضع     

 من العديد وجود يفسر ما وهو العامة، المصلحة تتطلبه بعمل القيام أي العام، المرفق مهام

 مطلوبةال المواصفات من بجملة أساسا ترتبط العمومية، الوظائف لتولي المقررة الشروط

 في المساواة مبدأ هو دستورية، قوة ذي عام مبدأ إلى بعدئذ وإخضاعهم المترشحين في

 إلى  Légale admissibilité Aux Emplais publices العمومية بالوظائف االلتحاق

 تلك وإلى العمومية للوظيفة العام األساسي بالقانون أصال المحددة التنظيمية الشروط جانب

  .والتقنية العملية الممارسة أفرزتها التي ىاألخر العمليات

 ممارسة تفادي على والسهر احترامه بضمان اإلدارية السلطة يلزم مبدأ فالمساواة     

 موظفي انتقاء عملية إخضاع بعدم االلتزام بمعنى المترشحين، بين موضوعي غير تميز

 باألصل المتعلقة الفوارق على أي بالتمييز، المرتبطة الذاتية والقيم المعايير إلى المستقبل

 ممارسات فهي الجنس، أو الدينية المعتقدات أو الفلسفية اآلراء أو السياسي االنتماء أو

 إطار في بالتحقيق فالعبرة. عموما والوظيفة اإلنسان وكرامة وحقوق منبوذة ومعايير

 في لوبةالمط الشروط كافة توفر من Contrôle de légalité المشروعية مراقبة ممارسة

 ,Statutairesوالذهنية والبدنية منها القانونية مهامه، لممارسة المؤهلة المترشح

 
 .130 ص ،السابق مرجعال خرفي، هاشمي -  1)(
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physique, Moral et intellectuelle القانون من 74 المادة ذلك على أكدت كما 

   1)(. 2006 لعام الجزائرية العمومية للوظيفة العام األساسي

 تميز دون المساواة مبدأ أساس على تقوم وحرياته اإلنسان لحقوق األساسية فالقاعدة     

 إعطاءهم يعني الناس بين مساواةال بإقرار اإلسالم في لهما وجود ال والسمو فالعلو كان

  .بالتساوي والواجبات الحقوق من نصيبهم

 يقوم الذي هو المبدأ فهذا والحريات الحقوق فقدان يعني المساواة مبدأ انهيار وإن     

 ويؤدي الديمقراطية منجزات أهم على يقضي الناس بين فالتفاوت الديمقراطي، البناء عليه

 وإن وحرياتهم، الناس لحقوق المقررة الضمانات كل غاءوإل أخرى، على فئة تسلط إلى

 على القائم االجتماعي للواقع فعل رد نتيجة جاءت المفكرين قبل من بالمساواة المطالبة

  .والعنصرية الطبقة وعلى التفرقة

 الباعث هو المساواة انعدام وكان العالم، في الكبرى الثورات هدف المساواة فكانت     

  .18 القرن في والفرنسية األمريكية راتالثو قيام إلى

 بها طالب لذلك الحياة نواحي من كثير في فعال دور للمساواة أن يتضح هنا ومن     

   2)(. معنى للكلمة ما بكل تجسيدها على وعمل والمفكرين الفالسفة من الكثير

 ببعض القيام تجنب في العامة المناصب تولي أمام ساواةالم مبدأ احترام ويتمثل     

 مع كليا وتتناقض تتعارض التي اإلداري السلوك مظاهر وبعض اإلدارية التصرفات

 المساواة بمبدأ ويقصد ذاتها، العامة الوظيفة أساس يشكل الذي المبدأ هذا وروح نصوص

 الوظيفة لولوج الدولة واطنيم جميع أمام اإلمكانية تتاح أن العامة المناصب تولي أمام

  .الشاغرة الوظيفة شغل شروط فيه تتوافر فيمن بابها وطرق العامة

 
.                                                                                   190-189 ص ،السابق المرجع مقدم، سعيد -  1)(
 .16-  15 ص ،السابق المرجع سعاد، معاليم -  2)(
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 بأي القيام عن االمتناع اإلدارة على يتوجب المبدأ هذا احترام ضرورة من وانطالقا     

 الوظائف من معينة طائفة حجز يجوز ال لذا المبدأ، هذا وروح نص مع يتعارض تصرف

 اإلدارة فقيام معينة، مناصب ارتياد من معينة طائفة أبناء منع أو المواطنين من معينة لفئة

 العامة، المناصب تولي أمام المساواة مبدأ شك دون ويخالف يتعارض األعمال هذه بمثل

 مشروعة غير ..... وهذا الحجز هذا عقب الصادرة التعيين قرارات بالتالي وتعد

 إدانة في يتردد لن الذي اإلداري القضاء أمام عيتهامشرو بعدم طعن إذا اإللغاء ومصيرها

  .المشروعة غير التصرفات هذه

 على مفتوحا العامة الوظيفة باب تترك أن اإلدارة على يجب شديد وباختصار     

 أساس على العامة الوظائف تولي يكون أن يجب كما الدولة، مواطني أمام مصراعيه

   1)(. الجنس أو الدين أو اللغة أو للعرق استنادا حينالمرش بين تميز دون والكفاءة المؤهل

  المساواة مبدأ على الواردة االستثناءات: الثاني المطلب

 المجال في الدستورية الحقوق أهم من التوظيف في المساواة مبدأ أن من الرغم على     

 بفئات تتعلق االستثناءات بعض عليها ترد بل مطلقة ليست المساواة هذه أن إال الوظيفي

  .ثاني كفرع المساواة مظاهر ودراسة أول كفرع دراستنا محور وهي األشخاص من معينة

  التوظيف في المساواة مبدأ على المستثنيات الفئات بعض: األول الفرع

 بنشاط ساهموا ما بعد بتمكينهم وذلك :اإلداري السلم في المجاهدين قدماء إدماج –) 1

  .جديدة دولة بناء ألجل الكفاح هذا بنفس يواصلوا أن من الوطني التحرير كفاح في

 ال "2)(.1966 لسنة العمومية للوظيفة األساسي القانون من) 27 (المادة أكدته ما وهذا     

 و 25 المادتين في المحددة الشروط ضمن إال عمومية وظيفة في التعيينات تتم أن يمكن

 
 .435 ص ،السابق المرجع شطناوي، خطار علي -  1)(
 كلية الماجستير دةشها لنيل مذكرة الجزائر، في اإلدارة حياد ومبدأ العمومي الموظف الزهراء، فاطمة فيرم -  2)(

 .15 و14 ص ، 2004-2003 ،الجزائر جامعة الحقوق،
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 ومنظمة الوطني التحرير جيش لصالح المتخذة المخالفة بالتدابير االحتفاظ مع أعاله 26

 في العامة الوظيفة قوانين جل أن االستثناء هذا على يالحظ ما ،1)("الوطني التحرير جبهة

 مصالح أجل من بذلوها التي المجهودات على لهم مكافئة يعتبر حيث به تأخذ الدول

  .الوطن

 في المساواة بمبدأ مساسا يعد وهذا األفراد من ةمجموع االستثناء هذا تطبيق لكن     

 للطابع طغيانا العامة الوظائف في التعيين عرف أخرى جهة ومن جهة، من التوظيف

 إن "... فيه فجاء صراحة الوطني الميثاق أكده ما وهذا. األولى بالدرجة الحربي السياسي

 توافر يتطلب مما االلتزام، ىعل األولى بالدرجة االعتماد يعني المؤهلة اإلطارات اختيار

  ".الوطني الميثاق ومبادئ اختيارات مع محددة وسياسية إيديولوجية معايير

 المفروض الحياد مع يتناقض الذي الحربي الوالء ضرورة إلى إشارة هناك إذن     

  .التوظيف في المساواة مبدأ اعتماد ظل في تحققه

 إلى أو دقيق تخصيصا إلى تحتاج ال معينة وظائف وهي :المحجوزة الوظائف -)2

 فئة أمثالها خاصة، اجتماعية ظروف لها معينة لفئة تحجز الكفاءة من عال مستوى

 يحمل وهذا إنسانية، اعتبارات أساس على يتم فتوظيفهم 2)( .الحرب ومعطوبي المعوقين

 أن كما الوطن عن الدفاع سبيل في عالية تضحيات حملوات ألفراد الوفاء معنى المشرع من

 تغليب الوظائف هذه في فيتم الصالحية عنصر في والمتمثل العامة الوظائف من النوع هذا

  .كلية إلغائها دون الصالحية جوانب بعض حساب على اإلنسانية االعتبارات

 لهذه مميزة رعاية قيقتح يستهدف الذي االستثناء هذا أن يرى الذي الرأي مع هنا ونتفق

  .الفرص وتكافؤ المساواة مبدأ عن خروجا يعتبر ال األفراد من الفئات

  .صريحة بنصوص األفضلية هذه مثل بإقرار التشريعات تتكفل أن األغلب بل

 
 .16 ص ، 2006 الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائر، ،العمومي الوظيف قانون حجري، ؤادف -  1)(
 .15 ص ،السابق المرجع الزهراء، فاطمة فيرم -2)(
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 1966 لسنة العمومية الوظيفة لقانون األسباب بيان في جاء وكما: العليا الوظائف -)3

 السلطة لقرار فيها التعيين ترك التي العليا الوظائف بمرسوم تحدد "1)(منه 9 المادة في

  .للعزل قابل الوظائف هذه في والتعيين. السياسية

 يعينوا بأن الحق وال الموظف صفة تعطيهم ال الوظائف لهذه الموظفين شغل وأن     

 في المعينين الموظفين وغير الموظفين على المطبقة القواعد بمرسوم وتحدد الصفة بهذه

   2)(".عليا وظيفة

 منه 9 المادة في 1966 لسنة العمومية الوظيفة لقانون االسباب بيان في جاء وكما     

 فيها التعيين يعرف وظائف هي للعامل العام األساسي القانون من) 126 (المادة وكذا

 إلى راجعة العتبارات أو لتقنيتهم الموظفين هؤالء يختار حيث يةالسياس السلطة تدخل

 هيئات لدى عليا مسؤوليات يمارسون فهم الثورة بمصالح لشعورهم أو األخالقية قيمتهم

 بين الفصل وغياب الواحد الحزب ظل وفي السياسية السلطة أن علما والدولة، الحزب

  .كذلك الحزب تشمل تكان بل فقط الحكومة على تقتصر تكن لم السلطات

 ونزاهة والتزام كفاءة من الوظائف هذه أصحاب على المفروضة الواجبات أن كما     

 من الفئة هاته حياد ضمان إمكانية معها انتفى االنحراف، من حال أسوأ على كانت والتي

  .الموظفين

 في رخالمؤ 214 -85 رقم المرسوم من) 4 (المادة عليه نصت الذي االلتزام فشرط     

 مع التطابق يقتضي والذي العليا اإلطارات وواجبات حقوق المتضمن 20/08/1985

 هذا ذلك تبرر موضوعية أسباب دون معينين أشخاص الستبعاد استخدام الحكومة برنامج

 
 .16 ص ،نفسه رجعالم -  1)(
 .12 ص ،السابق المرجع حجري، فؤاد -  2)(
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 كانت ولو اإلداري الجهاز داخل معارضة أية وجود من النظام وتصفية جهة، من

   1)( .أخرى جهة من مشروعة

 كثير في يراع لم المرسوم نفس من) 5/2 (المادة عليه نصت الذي الكفاءة شرط أما     

 كان المرسوم نفس من) 19 (المادة عليه نصت الذي النزاهة شرط أن كما األحيان، من

 نصيب من كان قياألخال واالنحراف واالرتشاء فاالختالس الواقع في حظا الشروط أسوأ

   2)( .يختارهم عمن فضال الشعار هذا حاملي

 بسبب بالتحديد يعينون العليا الوظائف هذه شاغلي أن إلى يعود ذلك مرد ولعل     

 هذه ولشغل المعينة، الوظائف لممارسة تعينهم التي السلطة مع السياسي ووالئهم عالقاتهم

  .الموظفين بغير أو بالموظفين االستعانة اإلدارية للسلطات يمكن الوظائف

 بهذه االلتحاق أن هو الصدد هذا في به المعمول المبدأ فإن الثانية، الفرضية وفي     

   3)( .العمومية الوظيفة رتب أو أسالك إحدى في الترسيم عليه يترتب ال العليا الوظائف

  المساواة مظاهر: الثاني الفرع

  :اإلسالم في القانون أمام المساواة -)1

 عليهم تطبق اإلسالمية الشريعة قواعد عليهم تمليه لما يخضعون المسلمين جميع     

 اإلسالم في حصانة فال نفسه، الخليفة وبين مواطن أي بين ذلك في فرق ال بالتساوي

  .ألحد

 من 13 اآلية في القرآني للنص تنفيذا القانون أمام المساواة في الحق اإلسالم كفل وقد     

 ِلتعارفُوا وقَباِئلَ شعوبا وجعلْناكُم وأُنثَى ذَكٍَر من خلَقْناكُم ِإنا الناس أَيُّها يا ﴿ الحجرات سورة

 
 .16 ص ،السابق المرجع الزهراء، فاطمة فيرم -  1)(
 .16 ص ،السابق المرجع الزهراء، فاطمة فيرم -  2)(
 .196 -195 ص ،لسابقا المرجع مقدم، سعيد -  3)(
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 قال األحقاف سورة من 19 اآلية وفي  1)(﴾ خِبري عِليم اللَّه ِإنَّ أَتقَاكُم اللَِّه ِعند أَكْرمكُم ِإنَّ

  2)(.﴾ يظْلَمونَ لَا وهم أَعمالَهم وِليوفِّيهم عِملُوا مما درجات وِلكُلٍّ ﴿: تعالى

 الخط هذا وإتباع تأكيد على وسلم عليه اهللا صلى الرسول بعد من الخلفاء حرص وقد     

 وبين) الشام ملك (األيهم بن جبله بين المساواة تأكيد على عنه اهللا رضي عمر حرص فقد

 يؤكد مما عليه، القصاص تطبيق على عمر فأصر ولطمه ثيابه على داس الذي األعرابي

 ودينية طبقية فوارق يوجد فال النصوص يف فقط وليست القانون أمام الفعلية المساواة

 أحد إليه شكى عندما العاص بن لعمرو الشهيرة قولته وكذلك. القانون أمام واجتماعية

 يقتص أن عمر فحكم بالسوط ضربه الذي العاص بن عمرو الوالي ابن المصريين

 »اراأحر أمهاتهم ولدتهم وقد الناس استعبدتم متى « لعمرو قائال عمر ابن من المصري

 الوالة وتجاوزات بشكاويهم علما يحيطوه، أن األقاليم سكان من يطلب كان كذلك

  .ويحاسبهم ليناصرهم

 نحن الشريف الحديث نص في جاء ما عنه اهللا رضي بكر أبو الخليفة طبق وقد     

 ابنة الزهراء فاطمة تورث أن ورفض«:صدقة فهو تركناه وما نورث ال األنبياء معاشر

 تمييز بدون كان مهما مسلم كل على فيطبق السيادة له القانون أن حيث »بيهاأ من الرسول

  .تفريق أو

  :اإلسالم في القضاء أمام المساواة -)2

 ذلك من أحدا يستثني ولم الناس جميع بين القضاء أمام المساواة مبدأ اإلسالم طبق لقد     

 ضمان وهذا القضاء، نع يمتنع أن للحاكم يحق ال حيث نفسه، الخليفة كان ولو حتى

 عمر وصية المساواة هذه على أكدت وقد 3)( .النظم من غيره عن اإلسالم به يمتاز للعدالة

 
   .13 اآلية ،الحجرات سورة -  1)(
  . 19 اآلية األحقاف، سورة -  2)(

 .58 -57 ص ،السابق المرجع الحلبي، عياد السالم علي محمد -3)(
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 ومجلسك وجهك في الناس بين آس« له قال حيث القضاء واله حين األشعري موسى ألبي

  .»عدلك من ضعيف ييأس وال حيفك في يفشر يطمع ال حتى وقضائك

 أو تمييز دون مواطن أي وبين الدولة رئيس بين حتى واجبة القضاء أمام فالمساواة     

 والتحكم التسلط دابر ويقطع. األفراد وحريات لحقوق ضمان خير وذلك حصانة

  .واالستبداد

 وقضائه جراءاتهوإ نظرته في الخصومة طرفي بين التميز له يحق ال القاضي وإن     

 جعل قد اإلسالم وإن اآلخر، خصمه لحساب الخصم حقوق على التجاوز له يجوز وال

 إن مؤاخذ فالحاكم السواء، على والمحكومون الحكام لها يخضع مستقلة سلطة للقضاء

  .األفراد سائر شأن شأنه أذنب

 أواصر احترام وعلى المسلمين غير معاملة في السماحة على يقوم دين اإلسالم وإن     

 من بالرغم القضاء أمام المسلمين وبين بينهم ساوى لذلك البشر بين تجمع التي اإلنسانية

 كُونواْ آمنواْ الَِّذين أَيُّها يا ﴿: تعالى قوله وفي األرض أهل يسود كان األعمى التعصب أن

اِمنياء ِللِّه قَودهِط شالَ ِبالِْقسو كُمنِرمجي نٍم آنُشلَى قَوِدلُواْ أَالَّ ععِدلُواْ تاع وه بى أَقْرقْوِللت 

   1)(.﴾ تعملُونَ ِبما خِبري اللّه ِإنَّ اللّه واتقُواْ

   2)(.﴾ ِبالْعدِل تحكُمواْ أَن الناِس بين حكَمتم وِإذَا ﴿: تعالى وقال

 أَِو أَنفُِسكُم علَى ولَو ِللِّه شهداء ِبالِْقسِط قَواِمني كُونواْ آمنواْ الَِّذين أَيُّها يا ﴿: تعالى وقال

    3)(.﴾ ِبِهما أَولَى فَاللّه فَقَريا أَو غَِنيا يكُن ِإن واَألقْرِبني الْواِلديِن

 
  .8 اآلية المائدة، سورة -1)(
 .58 اآلية النساء، سورة -2)(
  .165 اآلية ءالنسا سورة -3)(
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 فرق وال كشاهد القضاء أمام يمثل إنسان أي مع كذلك المساواة اإلسالم أرسى ولقد     

 من تطلب المواطن من المطلوبة فالشروط مواطن أي شهادة أو الدولة رئيس شهادة في

 منصبه تجعل رسمية حصانة له وليست المواطنين من غيره عن يميز فال الدولة رئيس

  .المواطنين من غيره عن يميزه

  

 

 

 

  

  :والواجبات الحقوق في المساواة -)3

  :العسكرية الخدمة في المساواة -أ     

 مهددا الوطن يكون عندما ونساء، رجاال جميعا المواطنين على الجهاد اهللا فرض     

 كُره هوو الِْقتالُ علَيكُم كُِتب ﴿: تعالى قوله في المبين الكريم القرآني النص في بالغزو

ى لَّكُمسعواْ أَن وهكْرئًا تيش وهو ريخ ى لَّكُمسعِحبُّواْ أَن وئًا تيش وهو رش لَّكُم اللّهو لَمعي 

مأَنتونَ الَ ولَمع1)(.﴾ ت   

 ذَِلكُم اللِّه سِبيِل ِفي وأَنفُِسكُم ِبأَمواِلكُم جاِهدواْو وِثقَاالً ِخفَافًا انِفرواْ ﴿: تعالى وقال

ريخ ِإن لَّكُم مونَ كُنتلَمع2)(.﴾ ت  

 

   .216 اآلية البقرة، سورة -  1)(
   .41 اآلية التوبة، سورة -  2)(
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 ال عقيدة عن بالدفاع ملزمين غير فهم اإلسالم ديار في المقيمين المسلمين غير أما     

 غير أنهم من بالرغم ذلك لهم فإن المسلمين جانب إلى يقاتلوا أن أرادوا إذا أما بها يؤمنون

  .الجهاد بفريضة مخاطبين

 أن يمكن الخ،... والضعف كالمرض الضرورية االستثناءات بعض هناك أن غير     

  .القتال من المرء فيها يعفى

  :العطاء في المساواة -ب

 وال يولد أن منذ المسلمين مال بيت في حق الدولة في فرد لكل اإلسالم فرض لقد     

 لفقراء الخطاب بن عمر فرض فقد الذميين، وبين المسلمين بين هذا في اإلسالم يميز

 من المسلم ولغير للمسلم يفرض العطاء وإن المسلمين، مال بيت من العطاء اليهود

  1)( .المحتاجين المواطنين

  العامة الوظائف وأمام الضرائب أمام المساواة -)4

  :العامة األعباء أمام المساواة -أ

 على عربيا يؤثر ولم وأخرى فئة بين يميز ولم الناس بين بالمساواة جاء اإلسالم إن     

  .عليه للوظيفة المطلوبة الشروط تتفق مسلم ألي الكبيرة المناصب تُقلد فقد العربي، غير

 قال العلم، أهل وفضل والجهل العلم بين القيادية المناصب تولي في اإلسالم ميز ولقد     

  2)(.﴾ يعلَمونَ لَا والَِّذين يعلَمونَ الَِّذين يستِوي هلْ قُلْ ﴿: تعالى

 لون أو جنس على بناء لةللدو العامة الوظائف في التعيين يكون أن يجوز فال وعليه     

 اهللا صلى الكريم الرسول يقول ذلك وفي والكفاءة المقدرة أساس على بل الموظف دين، أو

 
 .60 -59 ص ،السابق المرجع الحلبي، عياد السالم علي محمد -  1)(
   .9 اآلية الزمر، سورة -  2)(
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 اهللا خان فقد منه أفضل هو من بوجود يعلم وهو مسألة في رجال استعمل من «:وسلم عليه

  .»والمؤمنين ورسوله

  :المالية األعباء أمام المساواة -ب

 بكر أبو قاتل وقد الزكاة، نسبة في للمساواة نتيجة فهي الضريبة مأما المساواة أما     

 وفرض األموال على الزكاة اإلسالم فرض وقد الزكاة، دفع رفضوا الذين عنه اهللا رضي

 النصاب تملك فيه يتوافر من إعفاء يجوز وال المزروعة، األرض على الخراج ضريبة

  .﴾ِبها وتزكِّيِهم تطَهرهم صدقَةً مواِلِهمأَ ِمن خذْ ﴿: تعالى بقوله عمال إخراجها من

  1 )(.القادرين غير منها ويعفى الجزية، عليهم فرضت فقد المسلمين غير أما     

  

  

  المساواة لمبدأ القانونية األسس: الثالث المطلب

 تولي أمام المساواة مبدأ على تنص التي والدساتير التشريعات وتختلف تتنوع     

 التعرف نحاول وسوف الدول، ودساتير اإلنسان لحقوق دولية مواثيق من العامة الوظائف

  :التالي النحو على المطلب لهذا تقسيمنا خالل من أهمها على

  .العامة الوظائف تولي في المساواة لمبدأ الدولي األساس: األول الفرع

  .العامة الوظائف تولي في المساواة لمبدأ الدستوري األساس: الثاني الفرع

  .العامة الوظائف تولي في المساواة لمبدأ التشريعي األساس: الثالث الفرع

  العامة الوظائف تولي في المساواة لمبدأ الدولي األساس: األول الفرع
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 إعالن في أساسه العامة الوظائف تولي في المساواة مبدأ يجد التاريخية الناحية من     

 تنص حيث ،1789 سنة أغسطس 26 في الصادر الفرنسي والمواطن اإلنسان حقوق

 العامة، الوظائف أمام القبول في متساوون المواطنين جميع "أن على منه السادسة المادة

  ".ومؤهالتهم فضائلهم لغير تمييز أي دون قدراتهم، حسب

 العام الجمعية عن الصادر اإلنسان لحقوق العالمي عالناإل المبدأ نفس تضمن كما     

 شخص لكل: " أن على) 2/2 (المادة تنص حيث 1948 ديسمبر 10 في المتحدة لألمم

 والمواثيق اإلعالنات هذه تؤكد ذلك وعلى " العامة الوظائف تقلد في لغيره الذي الحق نفس

 كل في المقررة القانونية للشروط طبقا العامة الوظائف تولي في فرد كل حق على الدولية،

 لشغل المتكافئة الفرصة مواطن لكل تتيح مجردة عامة شروط الغالب في هي والتي بلد

   1)( .العامة الوظائف

 لكل تتاح أن "على نص فقد والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد أما     

  ".بلده في العامة الوظائف تقلد فرصة سواه مع عموما المساواة قدم على مواطن

 على له تتاح أن في الحق مواطن لكل أنه، اإلنسان لحقوق العربي الميثاق نص فيما     

    تكافؤ أساس على بلده، في العامة الوظائف تقلد فرصة لجميعا مع المساواة قدم

   2)( .الفرص

 اإلعالنات هذه بأن يقضيان الدستوري والمجلس الفرنسي القضاء من كل كان وإذا     

 الدستورية مبادئال .... هي العامة، الوظائف تولي أمام المساواة لمبدأ المقررة والمواثيق

 قيمة سوى لها ليس أنها إال المعاصرة، الديمقراطية الدول عليها تحرص التي العالمية

 Un.قانونية بقيمة تتمتع وال Un Valeur morale et politique وسياسية معنوية

Valeur Juridique.  

 
 دار  مصر، ،اإلسكندرية ،"وضمانات قيود "العام للموظف السياسية الممارسة حرية محمد، الفتاح عبد علي -  1)(

 .207 ص ، 2007 ،الجديدة الجامعة
 .25 ص ،السابق المرجع سعاد، معاليم -  2)(
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 لها أنها إال للدول ملزمة غير كانت وإن واإلعالنات، المواثيق هذه أن نرى فإننا     

 جاء ما تبني على الدول تساعد ألنها وسياسية قانونية توجيهات من تمثله لما كبيرة أهمية

 في جاء ما متبنية بينها، فيما الدولة تبرمها دولية اتفاقيات صورة في ذلك يكون وقد فيها،

 الدول تتبنى قد كما بها، ملزمة االتفاقيات لهذه المبرمة الدول تصبح وبذلك المواثيق هذه

 الدساتير، صلب في عليها بالنص سواء الداخلية، تشريعاتها في المواثيق هذه في جاء ما

  1 )( .بها جاء لما منظمة وطنية تشريعات بسن أو

  العامة الوظائف تولي في المساواة لمبدأ الدستوري األساس: الثاني الفرع

 السياسية وتوجيهاتها القانونية نظمها اختالف على الدول أغلب دساتير تضمنت    

 الوظائف تولي في المواطنين مساواة مبدأ على تؤكد صريحة نصوصا... واالقتصادية

  .العامة

 أكد كما 1946 أكتوبر 27 في الصادر الفرنسي الدستور مقدمة كل في ذلك ورد فقد     

 مبدأ على نص التي الثانية، المادة في 1958 أكتوبر 4 في درالصا الحالي الدستور عليها

 عمل، على الحصول في الحق مواطن لكل "أن بقولها العامة الوظائف تقلد في المساواة

 أو أصوله بسبب وظيفته أو عمله في أحد يتضرر أن يجوز وال العامة الوظائف وتقلد

  .معتقداته أو أرائه

 القانون لدى المصريون " أن الثالثة مادته في قرري 1923 دستور كان مصر وفي     

 الواجبات من عليهم وفيما والسياسية، المدنية بالحقوق التمتع في متساوون وهم سواء،

 يعهد وحدهم وإليهم الدين، أو اللغة أو األصل بسبب ذلك في تمييز ال العامة، والتكاليف

 مادته في 1956 دستور ينص كان كما..." عسكرية أو كانت مدنية العام بالوظائف

 الحقوق في متساوون وهم سواء، القانون لدى المصريون "أن على والثالثين الواحدة

 
 .208-207 ص السابق، المرجع محمد، الفتاح عبد علي -  1)(
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 أو العقيدة أو اللغة أو واألصل الجنس بسبب ذلك في بينهم تتميز ال العامة والواجبات

  .1964 ،1958 دساتير المبدأ نفس تضمن كما الدين

 في والمعدل 1971 ديسمبر 11 في الصادر لي،الحا المصري الدستور ينص كما     

 ،"المواطنين لجميع الفرص تكافؤ الدولة تكفل "أن على الثامنة مادته في 1980 مايو 22

 العاملون ويكون الدولة تكفله شرف و وواجب حق العمل "عشرات الثالثة المادة وتقرر

 الوظائف "أن على عشر الرابعة المادة وتؤكد..." والمجتمع الدول تقدير محل المختارون

 ..... بغير فصلهم يجوز وال الشعب، لخدمة بها للقائمين وتكاليف للمواطنين، حق العامة

  ".القانون يقررها التي األحوال في إال التأديبي

 1962 عام نوفمبر 11 في الصادر الكويت دستور في ذلك على التأكيد ورد كما     

 خدمة العامة الوظائف "أن على) 26 (المادة تنص حيث 1972 عام تعديالته آخر حتى

 وظائفهم أداء في الدولة موظفو يستهدف و الشعب لخدمة بها بالقائمين تناط وطنية

 في الحق كويتي لكل " أن على الدستور ذات من) 41 (المادة تنص و ،"العامة المصلحة

 الغير يستوجبهو الكرامة تقتضيه مواطن كل على واجب والعمل نوعه، اختيار وفي العمل

  1)(".شروطه عدالة وعلة للمواطنين توفيره على الدولة وتقوم العام

 1971 عام الصادر اإلمارات دستور من) 35 (المادة تنص العربية اإلمارات وفي     

 في بينهم المساواة أساس ىعل المواطنين لجميع مفتوح العامة الوظائف باب "أن على

  ".القانون ألحكام وفقا الظروف،

 مع 1/1/1952 في الصادر المملكة دستور ينص الهاشمية األردنية المملكة وفي     

 المعينة بالشروط العامة المناصب تولي حق أردني لكل "1974 عام تعديالته آخر

 واإلدارات الدولة في ومؤقتة ةدائم من العامة للوظائف التعيين وأن واألنظمة، بالقوانين

  ".والمؤهالت الكفاءات أساس على يكون والبلديات بها الملحقة
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 لجميع يمكن. 1972 سنة مارس 11 في الصادر المغربي الدستور ينص كما     

 للشروط يرجع فيما سواء وهم العمومية والمناصب الوظائف يتقلدوا أن المواطنين

   1 )( .لنيلها المطلوبة

 المهام تقلد المواطنين لكل يحق "أنه على 12 المادة في الموريتاني الدستور ونص     

   2)(".القانون يحددها التي تلك سوى أخرى شروط دون العمومية والوظائف

 أنها الحصر، ال المثال سبيل على أوردناها التي الدساتير نصوص من لنا ويتضح     

 يجب دستوريا مبدأ باعتباره العامة الوظائف تولي في المواطنين جميع مساواة على تؤكد

 اإلدارة جهة من أو التشريعية، المجالس من التشريع سن في سواء وتطبيقه، احترامه

 مع تعارضي تصرف بأي القيام عليها يمتنع حيث العامة، الوظائف في بالتعيين المختصة

 يهدف الدساتير صلب في المساواة مبدأ على التأكيد ألن الدستوري، المبدأ هذا وروح نص

 مشيئة وفق تتغير قد التي السياسية، المؤثرات عن وشاغلها العامة الوظائف إبعاد إلى

 األمثل الوحيد والسبيل التشريعية، الهيئة في تمثله التي األغلبية طريق عن الحاكم الحزب

 النصوص تخرج حتى الدساتير، طلب في المساواة مبدأ على بالنص التأكيد هو هنا

 تقلد في المساواة المبدأ هذا على مؤسسة العامة الوظائف لتولي المنظمة التشريعية

  3)( .العامة الوظائف

  العامة الوظائف تولي في اواةالمس لمبدأ التشريعي األساس: الثالث الفرع  

 من أيًضا القانوني وسنده أساسه العامة الوظائف تولي في المساواة مبدأ يستمد     

 مواطن كل حق على غالبيتها تؤكد والتي العامة، الوظائف في بالتعيين المتعلقة التشريعات

 معينة فئة أو طائفة احتكار دون القانون يحددها التي بالشروط العامة الوظائف شغل في

 األفراد تحمي العامة الوظائف في للتعيين ضمانات وضع بهدف وذلك العامة، للوظائف
 

 .211-210 ص ،نفسه جعالمر -  1)(
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 العتبارات المرشحين بين للتميز اإلدارة جهة تمارسه قد الذي واالنحراف التعسف ضد

 تقلد في المساواة مبدأ إن" De Forges األستاذ ويذكر ذلك، غير أو اجتماعية أو سياسية

 والزمة طبيعية نتيجة كان العامة، الوظيفة تشريعات عليه تنص الذي لعامةا الوظائف

"Un Corolaire "المساواة مبدأ مع دقة أكثر بشكل وارتبط القانون أمام المساواة لمبدأ 

 المرافق في العمل ينظم الذي Aux principes dégalité et de neutralité والحياد

  .العامة

 عامة شروط متضمنة العامة، الوظيفية أو المدنية الخدمة تشريعات جاءت ولذلك     

 والسلوك السيرة وحسن والسن الجنسية شرط مثل العامة، الوظائف في للتعيين مجردة

 العامة للوظيفة المرشح على الحكم عدم أو الصحية واللياقة المناسب، العلمي والمؤهل

 ال ومجردة عامة شروط كلها وهي األمانة، أو بالشرف مخلة أو للحرية مقيدة بعقوبة

  .العامة الوظائف تقلد في المساواة مبدأ مع تتعارض

 على 1983 يوليو 13 في الصادر الفرنسي القانون من الخامسة المادة فتقضي     

 وإال المدنية، بالحقوق والتمتع الفرنسية بالجنسية العامة للوظيفة المرشح تمتع ضرورة

 وضعه يكون وأن) 2 (رقم الجنائية الحالة بصحيفة ةجنائي سوابق إلى أشير قد يكون

 الالزمة الصحية الشروط فيه تتوافر وأن العسكرية الخدمة قوانين به تقضي لما مطابقا

  .الوظيفة لممارسة

 بين التمييز يجوز ال "أن على الذكر آنف القانون من السادسة المادة تنص كما     

" العرقية انتماءاتهم أو الجنس أو الدينية أو الفلسفية أو السياسية انتماءاتهم بسبب الموظفين

  .1984 فبراير 11 قانون في المضمون نفس في ورد وقد

 المدنيين العاملين بنظام الخاص 1978 لسنة) 47 (رقم القانون فيعتبر مصر في أما     

 ويقوم لدولةبا المدنيين للموظفين بالنسبة العام في القانوني النظام هو وتعديالته، بالدولة
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 المتطلبة للشروط عامة أحكاما نظم قد ألنه الفرص وتكافؤ المساواة مبدأ على القانون هذا

   1)( .العامة الوظائف لتقلد

 النص على كبير حد إلى يتوقف العامة، الوظائف تقلد في المساواة مبدأ كان وإذا     

 كل على تطبق مسبقا ومعلومة عامة شروط تكون بحيث للتوظيف، العامة الشروط لىع

 المساواة تحقق بطريقة المبدأ هذا تحقيق يكون لكي فإنه الشروط هذه فيه تتوافر من

 نعطي ال حتى العامة، الوظائف في للتعيين المثلى الطريقة اختيار من بد ال أكبر، بصورة

 واختيار المساواة، مبدأ تأكيد على ونعمل. الموظفين اختيار في السياسية للتدخالت فرصة

 تعمل لالختيار طريقة أفضل عن البحث هي هنا، تثار التي المشكلة ولكن العناصر أفضل

 في العدالة ومتطلبات العناصر، أفضل اختيار في المرفق متطلبات بين التوفيق على

  .المساواة مبدأ على الخروج عدمل الضمان من قدر أكبر تحقق للتعيين طريقة اختيار

 مع متوافقة اإلطار هذا في وفرنسا مصر من كل في التشريعية، النصوص أتت ولقد     

  .العامة الوظائف في للتعيين المسابقة الختيارهما المساواة، مبدأ

 تكون قد ما هيئة تقوم أن العموميين، الموظفين اختيار في المسابقة بطريقة ويقصد     

 طبيعة ذات امتحانات بعقد فيها التعيين يراد التي الجهة أو القانون، يحددها ركزيةم هيئة

 ، تحريرية، أو شفوية االمتحانات هذه تكون قد العامة الوظائف لشغل للمرشحين خاصة

 هذه وحاجيات أعباء لتحمل صالحيتهم و كفاءتهم من التحقق بقصد االثنين بين الجمع أو

 يكون بحيث كشوف في المسابقة في لترتيبهم طبقا ناجحونال يرتب أن على الوظائف

  .الترتيب لهذا وفقا التعيين

 المسابقة طريقة أن على 1983 يوليو قانون من) 12 (المادة نصت قد فرنسا ففي     

 يتعين المسابقات أنواع من نوع أي تحدد أن دون العامة، الوظائف في التعيين أساس هي

 
 .213 -212 ص ،السابق المرجع محمد، الفتاح عبد علي -  1)(

 



العامة الوظائف تولي تحكم التي المبادئ                                                الثاني الفصل  
 

‐ 57 ‐ 

                                                           

 المسابقة نوع تحديد في تقديرية بسلطة تتمتع الفرنسية اإلدارة أن يعني ما هو و إجراءه،

  .المقررة

 عن المسؤول الوزير أو المختص الوزير من يصدر بقرار المسابقة عن اإلعالن ويتم     

 الصادر المالي للقانون طبقا الرسمية، بالجريدة القرار هذا نشر وجوب مع العامة الوظيفة

 باإلعالن وزاري قرار صدور من بد ال ولذلك) 29. (م)51 (رقم ،1951 مايو 24 في

 بعدم تخلفه ضروري إجراء هنا والنشر الرسمية، الجريدة في ونشره المسابقة، عن

  . ذاتها المسابقة إلغاء عليه يترتب مما القرار مشروعية

 من معرفتها يجب التي الضرورية العناصر لكل شامال اإلعالن يكون أن ويجب     

 هذا ويعتبر للمسابقة التقديم موعد وآخر عنها المعلن الوظائف عدد مثل شحينالمر جانب

 فيجوز مفتوحا زال ما للمسابقة التقدم ميعاد أن طالما ألنه. الهامة اإلجراءات من اإلجراء

 لها يجوز فال الميعاد، هذا أغلق إذا أما ،1)( للمسابقة التقدم شروط بتعديل التدخل لإلدارة

  .عنها المعلن الوظائف عدد زيادة مثل المتقدمين مصلحة في المتبع اإلجراء كان ولو ذلك

 باإلعالن الوحدة داخل بالتعين المختصة السلطة إلى المشرع عهد فقد مصر في أما     

 شغلها وشروط عنها المعلن الوظيفة وصف اإلعالن، هذا يتضمن أن على المسابقة، عن

 هذا وميعاد تقديمها، الواجب والمستندات بالطلبات إليها التقدم يتم التي والجهة ودرجتها،

 وتاريخه ومواده االمتحان هذا نوع فيحدد بامتحان، يتم التعيين كان إذا ما بيان مع التقديم،

  .األقل على ميتينيو صحيفتين في اإلعالن هذا ينشر أن على فيه سيجري الذي والمكان

 الحد يتضمن أن يجب الوظيفة عن اإلعالن أن إلى العليا اإلدارية المحكمة وتذهب     

 ذلك وعلى باإلعالن، المرشحين علم التصال تلزم التي المعلومات من الضروري األدنى

 اإلعالن ألغت إذا إال تلغيها أن أو اإلعالن شروط تعدل أن المختصة للسلطة يجوز ال

 في حقا يرتب ال بذاته اإلعالن كان إذا ألنه الجديدة بالشروط جديد من وأعلنت األول

 
 .ابعده وما 214 ص ،السابق المرجع محمد، الفتاح عبد علي-  1)(
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 المعلن للشروط وفقا الترشيح في المعلنة الشروط فيهم تتوافر لمن حقا ينشأ لكنه التعيين،

  .عنها

 Le "المسابقة طريقة اختار قد ومصر فرنسا، من كل في المشرع أن نجد ذلك وعلى     

Concours "العصر لمقتضيات استجابة األساليب أكثر باعتباره الموظفين ارالختي 

 المسابقة نظام أن كما العامة، الوظيفة على طرأت التي الحديثة التطورات ومتطلبات

 العامة، تولي في والجدارة المساواة مبدأ احترام على يقوم العموميين الموظفين الختيار

 بينهما تميز دون العامة الوظائف لشغل األفراد أمام والمتكافئة العادلة الفرصة إلتاحته

 العقائد بسبب أو العرقية أو اللغوية أو الطائفية االنتماءات إلى تستند دستورية غير ألسباب

 االعتبارات إلى االحتكام دون المبدأ هذا يحول هذا يحول كما السياسية، أو الدينية

 أكد فقد ولذلك اإلدارية، لمناصبا إسناد عند االجتماعية المجاالت مبادئ و الشخصية

 لمبدأ احتراما الموظفين اختيار أساليب أكثر هو المسابقة أسلوب أن على الفقه غالبية

  1)( .العامة باألعمال القبول في المساواة

 كطريقة المسابقة نظام اختيار في المصري المشرع موقف هنا فنؤيد ذلك وعلى     

 معظم في والشائعة االختيار في الرئيسية الطريقة باعتبارها. العامة الوظائف في لتعيين

 العام الرأي لرقابة خاضعة تكون أنها كما الفرص وتكافؤ الجدارة على لقيامها العالم، دول

 فعالة أداة القضاة بةرقا من وتجعل العامة الوظائف لشغل العناصر أكفأ اختيار من للتحقق

 كان والذي السابقة العهود يسود كان الذي المبدأ ذلك المتقدمين، بين المساواة مبدأ لتحقيق

    2)( .والوساطات السياسي للنفوذ كثيرا يخضع

  الجزائري يعالتشر في المساواة لمبدأ القانونية األسس: الرابع المطلب     

 
 .بعدها وما 216 ص ،السابق المرجع محمد، الفتاح عبد علي -  1)(
 .218 ص ، المرجع نفس محمد، الفتاح عبد علي -  2)(
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 في ثابتة تكون تكاد وأسس مبادئ إلى العمومية الوظيفة قطاع في التوظيف يخضع     

 بحيث بمقتضاها، والعمل تبنيها على عملت التي الجزائر بينها ومن العالم دول مختلف

 أول كفرع الدساتير من وأساسه سنده العمومية الوظائف تولي في المساواة مبدأ يستمد

  .ثاني كفرع شريعيالت واألساس

  الجزائري التشريع في المساواة لمبدأ الدستوري األساس: األول الفرع

 منها تعلق سواء الحديثة الدساتير وليد ليس عام بوجه المساواة حق أن إلى نشير بداية

  .االشتراكية بالدول أو الرأسمالية بالدول

 قاموا حيث اإلغريق، قدماء عرفها التي األنظمة ومنها القديمة األنظمة عرفته فقد     

 والقضاء، العامة الوظائف توليه مجال في خاص وبوجه المواطنين على المبدأ هذا بتطبيق

 أن كما المواطنين، مع متساوي غير مركز في فاعتبروا واألرقاء األجانب يتناول ولم

  .األفراد كافة بين مطلقة بصفة يطبقه كان اإلسالمي النظام

 المشرع تبناه حيث المبدأ، بهذا الجزائرية الدساتير مختلف التزمت ذلك عن ونزوال     

 المهام من أنه على نصت منه) 10 (فالمادة ،1963 دستور في تحفظ دون الجزائري

  ".التميز من نوع كل مقاومة "... الجزائرية للجمهورية الرئيسية

 لحقوق العالمي عالنلإل موافقتها الجزائرية الدولة منح تضمنت منه) 11 (والمادة     

  .والواجبات الحقوق في الجزائريين كل مساواة على) 12 (المادة في نصت ثم اإلنسان

 والحياة العمل في فرد كل بحق الجمهورية اعتراف) "16 (المادة نص في وجاء     

  ".  الوطني للدخل العادل والتوزيع الالئقة

 في جاء للمواطن األساسية الحقوق من كبيرة مجموعة تناول الذي 1976 دستور أما     

 في وهي المواطنين لكل متاحة لها التابعة والمؤسسات الدولة وظائف "منه 44 المادة نص

  ".واألهلية باالستحقاق المتعلقة الشروط عدا ما شروط أي وبدون بالتساوي متناولهم
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 السياسية الحقوق وانتعاش السياسي االنفراج مرحلة في جاء الذي 1989 ودستور     

 الدولة، في والوظائف المهام تقلد في المواطنين جميع يتساوى) "48/1 المادة في نص

   1)(".القانون يحددها التي الشروط غير أخرى شروط أية دون

 ميعج يتساوى "الجزائري 1996 سنة دستور من 51 المادة نص في جاء كما     

 التي الشروط غير أخرى شروط أي دون الدول، في والوظائف المهام تقلد في المواطنين

   2)( ."القانون يحددها

  الجزائري التشريع في لمساواةا لمبدأ التشريعي األساس: الثاني الفرع

 المبدأ، بهذا العمل إلى العامة بالوظيفة المتعلقة القانونية النصوص جميع سعت لقد     

 األساسي القانون والمتضمن 13/06/1966 في المؤرخ 133- 66 رقم األمر في فجاء

 مساواة وهو هام مبدأ العمومية للوظيفة الحقوقي النظام يسود "العمومية للوظيفة العام

  ".إليها الجزائريين جميع دخول

 05/08/1978 في المؤرخ 12-78 رقم القانون من 07/02 المادة نصت كما     

 بما القطاعات كل على يطبق كان أنه باعتباره للعامل، العام األساسي القانون والمتضمن

 العمل نع يتقاضون والواجبات الحقوق في سواسية العمال "أن على العامة الوظيفة فيها

  ".والمردود التأهيل في تساووا إذا واحدة، بمزايا وينتفعون متماثلة أجورا الواحد

 القانون والمتضمن 23/03/1985 في المؤرخ 59-85 رقم المرسوم كرس كما     

 المادة في المبدأ هذا العمومية، واإلدارات المؤسسات بعمال الخاص النموذجي األساسي

 المادة في وأحال المسابقة على أصال يتوقف العامة بالوظائف االلتحاق فجعل سنة) 34(

 
 .11-16 ص ،السابق المرجع الزهراء، فاطمة فيرم -  1)(
 ،للنشر بلقيس دار ،2008 نوفمبر له تعديل آخر حسب الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور -  2)(

 .20 ص  ،الجزائر
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 تعكس التي المسابقات هذه وإجراء تنظيم كيفيات يحدد الذي القانوني اإلطار إلى منه) 36(

   1)( .التوظيف في المساواة بمبدأ العمل

 العامة الوظائف تولي في المساواة مبدأ أن يتضح أوردناه الذي العرض هذا ومن     

 أساسا ويعتبر الديمقراطية السياسية النظم به تأخذ وعالمي عام دستوري لمبدأ تطبيقا يعتبر

 المعاصرة الدساتير تقرره الذي العام مبدأ من وينبع القانون وسيادة والحرية العدالة لتحقيق

  .القانون امأم جميعا المواطنين مساواة من رأينا كما

 تقرره والذي العامة الدستورية المبادئ من يعد الذي القانون أمام المساواة لمبدأ     

 بينها من مختلفة مجاالت وفي عديدة تطبيقات يتضمن صريحة بنصوص المختلفة الدساتير

  .العامة الوظائف تولي في المساواة مبدأ

  

  

  

  

 

  

  الجدارة مبدأ: الثاني المبحث

 على القادرة العناصر أفضل اختيار يقتضي بما واالرتقاء العامة فةالوظي صالح إن

 الذي والمبدأ ويدعمه، االختيار هذا يكفل نظام وضع من بد ال كان لذلك مسؤولياتها تحمل

 مـن  يجعـل  الذي المبدأ ذلك وهو الجدارة، مبدأ هو الحاضر الوقت في النظام هذا يحكم

 اإلدارة أداء مـستوى  مـن  الرفـع  قتضيي ما وهو العام، الموظف الختيار أساسا الكفاءة
 

 .12-11 ص السابق المرجع الزهراء، فاطمة فيرم)  1(
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 في العامة الوظيفة قوانين مختلف اتجهت وعليه البشرية، الموارد أفضل اختيار العمومية

 وذكـر  تعريفه ناحية من المبدأ هذا وسنتناول المبدأ، هذا إقرار إلى الجزائر سيما ال الدول

 تحقيقـه  ضمانات وأهم ثاني كمطلب المبدأ هذا أساس ومعرفة أول مطلب في خصائصه

 مبـدأ  تقـيم  واألخيـر  الرابع المطلب وفي ثالث مطلب في الجزائر في تطبيقه مدى وما

  .الجدارة

  وخصائصه الجدارة مبدأ مفهوم: األول المطلب

 اإلدارات معظـم  فـي  للوظيفة لالختيار كأساس واتخاذه الجدارة نظام ألهمية نظرا

  .النظام هذا مفهوم نوضح أن علينا لزاماً كان الحديثة،

  األمريكي المفهوم في الجدارة نظام: األول الفرع

 المتحدة والواليات المدنية الخدمة أنظمة إفساد في قديما السياسية األحزاب تسببت لقد

 تأقيـت  مبدأ Jefferson جيفرسون األمريكي الرئيس مرة وألول أعلن أن منذ األمريكية

. م1820 عـام  منـذ   ملزما قانونا أصبح أن إلى والتطور الرسوخ في أخذ الذي الوظيفة

 أربع من أكثر وظائفهم في البقاء الموظفين طوائف لبعض يجوز ال القانون هذا وبمقتضى

 ثـم  االنتخابيـة،  معـاركهم  في السياسية األحزاب خدمة هو صدوره سبب وكان سنوات،

 1)(االنتخابـات،  في Jachson جاكسون الرئيس فوز بعد الغنائم امظن إلى ذلك بعد تحول

 حيـث  للمبدأ، عنوانا اتخذت التي الشهيرة عبارته Marcy الشيوخ مجلس عضو وإعالن

 أطلـق  ثم للمنتصر، الغنائم أن تعني والتي  to the victore  blong the spoils: قال

 sporls ذلك بعد عليه systems  العامـة  الوظيفة أصبحت بمقتضاه والذي الغنائم، نظام 

 الحـزب  أنـصار  مـن  شاغليها طرد بعد وأنصاره االنتخابات في الفائز الحزب حق من

 إلـى  أدت قد الذكر سالفة العامة للوظيفة األمريكية النظرة أن فيه شك ال ومما المعارض،

ـ تال محاولة إلى لرؤساءا دفع مما تاماً، فساد األمريكي اإلداري الجهاز إفساد  عيـوب  يف
 

 .بعدها وما -111 ص ،سابق مرجع العال، عبد أحمد لبيج صبري -1)(
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 عهد منذ المحاوالت تلك وبدأت أمريكا، في العامة الوظائف نظام عليها يقوم التي السياسة

 الرؤسـاء  من ورغبة األمريكية الجماهير لسخط واستجابة م 1870 سنة جرانت الرئيس

 فـي  األولى ةاللبن وضع بدأ السياسية، المحسوبية نظام من الحد أو القضاء في األمريكيان

 هايس األمريكي الرئيس ةباستمات عنه دافع والذي جرانت، الرئيس عهد منذ الجدارة قانون

Hayes التصور وضع من االنتهاء تم وبالفعل م1876 سنة في الحكم مقاليد تولى أن منذ 

 Pendelton بندلتون بقانون سمي الذي القانون لهذا النهائي Act  الخدمة تعيين قانون أو 

  .Artherr)(1 آرثر الرئيس عهد في 1883 عام أصدر والذي المتحدة للواليات دنيةالم

 جارفيلـد  األمريكـي  الرئيس مقتل هو القانون هذا بإصدار التعجيل في السبب وكان

Garfield أمريكا في العامة الوظائف طالبي أحد يد على.  

 المدنيـة  الخدمـة  شؤون بلجنة سميت لجنة)  بندلتون قانون ( القانون هذا أنشأ وقد

commisson of civil service الوظـائف  لبعض المرشحين مؤهالت فحص إليها أسند 

  .لها يصلحون من إال ليهاع لحصي ال حتى العامة،

 فرتتو ال الذين األشخاص تعيين ضد حاجزا أقام قد القانون هذا أن فيه شك ال ومما

  .فيها يتعينون التي الوظائف أعباء لتولي الالزمة الصالحية لديهم

 عدد على األمر بادئ في يطبق كان1883 عام في صدر الجدارة قانون أن ويالحظ

 في وخاصة القانون لهذا يخضعون الذين الموظفين طوائف ازدادت ثم المواطنين، من قليل

 Ramspeck بيـك  رامـز  قانون صدر عندما م1940 سنة Act  رئـيس  خـول  الـذي 

 المـوظفين  مـن  جديـدة  فئات على الجدارة قانون تطبيق في الحق األمريكي الجمهورية

 القـانون،  لـه  خولهـا  التي السلطة مدة) زفلت زو ( األمريكي الرئيس استغل قد وبالفعل

 مـن % 88 حـوالي  أصـبح  حتى الموظفين، من كثيرة فئات على الجدارة قانون وطبق

  .القانون هذا ألحكام يخضعون المتحدة الواليات في الموظفين

 
 .112 ص المرجع، نفس العال، عبد أحمد لبيج صبري -1)(
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 فيها يشترك عامة، سابقةم امتحان على بناء الوظائف شغل يتم القانون هذا وبمقتضى

 وتتعلـق  عملية، االمتحانات هذه تكون أن ويجب الوظائف، تلك شروط فيه تتوافر من كل

  .الموظف به يقوم الذي العمل بنوع مباشرة

 أخـرى  إلى وظيفة من الترقية على تقتصر فإنها أمريكا في اتالترقي بخصوص أما

 عـن  تقاس التي والكفاءة الجدارة أساس على وتتم والمسؤوليات، الواجبات في منها أعلى

   open EX Animation المفتوحة االمتحانات طريق

 توجب التي بالوحدة العاملين غير من آخر شخص بالوظيفة يظفر أن يمكن ثم ومن

  .المتسابقين من غيره من أعلى درجات على حصل قد دام ما الشاغرة الوظيفة تلك بما

 طريـق  عـن  تتم التي الجديدة التعيينات شكل األمريكي النظام في الترقيات وتأخذ

 لترتيب الموضوعية النظرية تبنى قد األمريكي النظام ألن وذلك العامة، المسابقات إجراء

 يأ اختيار يتم ال ثم ومن the objective the ory of Classification العامة الوظائف

 للمواصـفات  وفقـا  لشغلها الالزمة التأهيل مطالب فيه توفرت إذا إال وظيفة ألي شخص

  .1)(لها الموضوعية

 ألول ذلـك  كـان  سواء العامة الوظائف يهلتول المعيار هي الجدارة أصبحت وبذلك

  .أمريكا في العليا الوظائف إلى النقل عن أم مرة،

 درجـة  إلـى  درجـة  من أو باألقدمية، الترقية يعرف ال األمريكي فالنظام هنا ومن

 في الشخصية بالنظرية يأخذ الذي األوروبي النظام في المعروفة الوظيفي السلم في تعلوها

  .ةالعام الوظائف ترتيب

 شغل عن األقدم تخطي) األمريكي النظام ( النظام هذا ظل في يمكن ذلك على وبناء

  .بشغلها جدير غير دام ما الشاغرة، األعلى الوظائف

 
  بعدها وما 113 ص ،السابق المرجع ،العال عبد أحمد جلبي صبري -1)(
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 الوظائف بإسناد يقضي األمريكي نظامال في الجدارة مفهوم أن لنا يتضح سبق ومما

 عنـد  أو بـداءة،  التعيين عند سواء. أعبائها تحمل على قدرة البشرية العناصر أفضل إلى

 تأخـذ  دائمـا  والتي والمسؤوليات، الواجبات في منها أعلى أخرى إلى وظيفة من الترقية

  .الجديدة التعيينات شكل

 ويرفـع  قدراته ينمي أن عامة وظيفة على لحصولل شخص أي على يجب ثم ومن

  1) (.بها الفوز في غيره منافسة يستطيع حتى ومعلوماته ثقافته من

  الجدارة مبدأ تعريف: الثاني الفرع

  :اللغوي التعريف)أ

 أنـت  " بـه  خليقا إهالله جدار المنصب لهذا جدر به، مجدور والمفعول ليجدر جدر

  .ما مجال في صاحبها تفوق تأكد الجدارة شهادة " احترام بكل جدير

 المـوظفين  شـؤون  إلدارة مـا  مؤسـسة  تضعها التي يماتوالتعل القواعد مجموعة

 األعمـال  مـستوى  علـى  يعتمد إنما وترقيته الموظف بقاء أن تؤكد والتي بها والعاملين

 ) (.يؤديها التي اليومية 2

 

  

  :االصطالحي التعريف)ب

 اختيـار  يجعـل  الـذي  المبدأ ذلك هو العامة اإلدارة فقهاء يعرفه كما الجدارة مبدأ

  3) (.المحاباة أساس على وليس الصالحية أساس على بهم واالحتفاظ الموظفين

 
 .116 -115 ص ،السابق المرجع العال، عبد أحمد جلبي صبري -1)(

 .33ص ،السابق المرجع سعاد، معاليم -2)(

 .7 ص ،السابق المرجع ،المعداوي يوسف محمد -3)(
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 مـن  التحقق قصد بالتوظيف المعنية الجهة بها تقوم التي العملية تلك بالجدارة ويراد

1  ) (.المسابقة بواسطة ةالعام للوظيفة المرشحين وكفاءة صالحية

 تعريفها في اإلداري القضاء محكمة وتفصل الكفاية، رجحان جدارة كلمة تعني وكما

 مـا  منهـا  عـدة،  عناصر من تتكون الشخص في ذاتية صفات ةالجدار و الكفاية " فتقول

 والـذكاء  بالمران يتصل ما ومنها والفنية، اإلدارية المعلومات من المعرفة بدرجة يتصل

 يتـصل  ما ومنها به، العناية و له والتفرغ عليه واإلقبال والعمل االستعداد وحسن والنشاط

 األخرى والمقومات العناصر شتى نم ذلك وغير السمعة، وحسن والسلوك السيرة بحسن

  .الوظيفية حياته وتاريخ الشخص في ما من تتجمع التي

 تتكـون  العامة الوظائف في لالختيار أساسا تعد التي الجدارة أن لنا يتضح هذا ومن

  .أهمها من الرئيسية العناصر من عدد من

 فـي  تجديـد وال والمبـادأة  القيادة حسن واليقظة، التصرف وحسن الذهني االستعداد

  .القرارات اتخاذ على القدرة له، واالستجابة النقد تقبل على القدرة العمل،

 مـا  منهـا  متعـددة  عناصر من تتكون الصفات من مجموعة إال هي ما ذلك وعلى

 بالوظيفـة،  المتصلة الشخصية وخصائص بمتطلبات يتصل ما ومنها الفنية بالكفاية يتصل

  . 2)(به والعناية عمللل االستعداد وحسن والنشاط كالذكاء

  .القيادية الوظائف في اإلدارية بالكفاية يتصل ما ومنها

 مبدأ أو الجدارة نظام بمصطلح المقصود نحدد الجدارة كلمة معنى على الوقوف وبعد

  .العامة اإلدارة. علما نظر في Merit principale الجدارة

 
 شهادة لنيل مقدمة مذكرة للعامل، العام األساسي القانون ظهور على العامة الوظائف تولية الشريف، مصطفى -1)(

 .85 ص ، الجزائر جامعة ،الماجستير

 .84-83 ص ،السابق المرجع العال، عبد أحمد جلبي صبري -2)(
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 Torpy (األستاذ فيعرفه williem (المـوظفين  اختيـار  يجعل الذي النظام ذلك بأنه 

  .المحاباة أساس على وليس الصالحية أساس على بهم االحتفاظ و العموميين

  :الجدارة لنظام ) توربي ( تعريف تقدير-

 على يجب أساسي كمعيار الجدارة نظام يتخذ أنه لوجدنا التعريف هذا إلى نظرنا لو

 آخر أساس أي وتستبعد ما، وظيفة شغل تريد عندما به تتقيد أن بالتعيين المختصة لسلطةا

 منـصبه  فـي  الموظف بقاء جعل ولكن فحسب ذلك وليس العامة، الوظائف في لالختيار

 هـذا  أن إال وجه أكمل على المنصب هذا بأعباء القيام على وقدرته بكفاءته أيضا مرهون

 المبـدأ  ذلك. العامة الوظائف تولي عند الفرص  تكافئ مبدأ إلى صراحة يشر لم التعريف

 كان لهذا العام، دول من الكثير تشريعات في عليها المنصوص المبادئ من اآلن يعد الذي

  .االنتقاد هذا يتفادى النظام لهذا تعريف عن نبحث أن علينا لزاما

  :المعداوي السيد الدكتور تعريف-

 المتكافئة الفرص يتيح الذي النظام ذلك: " بأنه دارةالج نظام المعداوي الدكتور عرف

 الـسياسية  المحسوبية وليس/ الصالحية أساس على العامة الوظائف لتولي المواطنين أمام

  .1)("  االجتماعية أو

  

  

  

  :الجدارة لنظام المعداوي الدكتور تعريف تقدير-

 
 .84 ص ،السابق المرجع العال، عبد أحمد جبلي صبري -1)(
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 يـسلم  لم أنه إال سبقه الذي للتعريف نقد من وجه ما ىفتال قد التعريف هذا نكا وإن

 فـي  للبقاء كأساس الجدارة اتخاذ إلى صراحة يشر لم أنه حيث إليه، النقد سهام توجيه من

  .بداءة لالختيار أساسا اتخذها قد كان وإن العامة، الوظيفة

 النظـام  تعريـف  وضع يمكن ،السابقين يفينالتعر إلى وجهت التي لالنتقادات نظرا

  .االنتقادات هذه اإلمكان بقدر يتحاشى الجدارة

 في المواطنين بين المساواة مبدأ تحقيق يكفل الذي النظام ذلك: " يعني الجدارة فنظام

  .1)(" غيرها دون وحدها الكفاءة أساس على بهم واالحتفاظ العامة الوظائف تولي

  :خصائصه

  :يلي فيما نجملها أن يمكن متعددة بخصائص الجدارة مبدأ يتميز

  .المقدرة ذوي األشخاص على العامة الوظيفة في التعيين اقتصار-

  .ومستقلة محايدة لجنة إلى به يعهد الوظائف لشغل المتقدمين صالحية تقدير-

  .الموظفين الختيار التسابق امتحانات اعتماد-

  سياسي أو حزبي والء أساس على تمييز أي إجراء عدم-

 سياسية خدمة على كمكافأة وليس الصالحية أساس على العامة الوظيفة في التعيين-

  .حزبية أو

  .سياسيا المدنيين الموظفين حياة-

  .السياسي بالحزب ارتباطها وعدم العامة الوظيفة دائمية بمبدأ األخذ-

  .لجدارةا أساس على وتكون الترقية-

 
 .85-84 ص ،السابق المرجع العال، عبد أحمد جبلي صبري -1)(

 



العامة الوظائف تولي تحكم التي المبادئ                                                الثاني الفصل  
 

‐ 69 ‐ 

                                                           

 رقابـة  تحقيـق  شأنه من للتوظيف كأسلوب العامة المسابقات على القائم النظام فهذا

  .الوظائف هذه لشغل والفئة المؤهلة العناصر اختيار من للتأكد شعبية

 فـي  الكفايـة  لتحقيق وقائية كوسيلة اعتمدته الدول بعض أن نجد ذلك من وانطالقا

 الـسليمة  الوجهـة  الموظفين بوالء الجدارة على لقائما النظام هذا اتجه كما العامة الوظيفة

  1) (.المحاباة نظام عكس مصالحها ورعاية الدولة نحو

  الجدارة مبدأ أساس:الثاني المطلب

  التعيين عند لالختيار كأساس الجدارة نظام: األول الفرع

 العامة الوظيفة في لالختيار كأساس الجدارة مبدأ تخاذا على األوروبي النظام حرص

 يكشف التي العامة المسابقات بنظام العمل أوجب عندما وذلك قيادية، غير أم كانت قيادية

  .العامة الوظائف تولي على ومقدرته الشخص صالحية

 الـدول  بـاقي  فـي  وانتشر ساد ثم النظام، هذا تطبيق مهدا وبريطانيا فرنسا وتعتبر

  . الجدارة لنظام األمريكي بالمفهوم أخذتا حيث وفنلندا، سويسرا عدا فيما وروبيةاأل

 الوظـائف  فـي  للتعيـين  العامة الطريقة المسابقة اجتياز الفرنسي القانون اعتبر فقد

 عن الموظفون يبين:" أنه على م 1983 يوليو 13 قانون من) 16 (بالمادة جاء إذ العامة،

  ".ذلك خالف على القانون صن إذا إال المسابقة، طريق

 الفرص وتكافؤ المساواة تحقيق تكفل قانونية قواعد على بناء المسابقات هذه وتجري

  .العامة الوظائف في للتعيين المرشحين جميع بين

 عـن  تختلف الحكام من لجنة وهي محايدة هيئة المسابقات هذه على باإلشراف فتقوم

 أي عـن  وتبعـدها  المطلوبة، النزاهة توفرها الضمانات من بسياج تحاط. التعيين سلطة

 هـذه  تـؤدي  ال حتـى  ، المسابقات نظام على اإلشراف ممارسة أثناء شبهات أو ضغوط

 
 .18-17 ص ،السابق المرجع الزهراء، فاطمة فيرم -1)(
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 أفـضل  عـن  الكـشف  وهو المسابقات نظام قواعد إرساء من الهدف فقدان إلى الضغوط

  .العمومية الوظائف لشغل البشرية الكوادر

 لجميـع  شـفوية  أو كانـت  تحريريـة  انـات االمتح جميع بإجراء اللجنة هذه وتقوم

  .الوظائف لشغل المتقدمين صالحية درجة لقياس برنامج وضع مع المتسابقين،

 سواء الحكام، لجنة وضعتها التي البرنامج في كانت جهة أي تدخل عدم مالحظة مع

  .اإللغاء أو التعديل أو باإلضافة التدخل هذا كان

 يد على المدنية الخدمة نظام إرساء منذ لتطورا في الجدارة مفهوم أخذ بريطانيا وفي

 لتوليه أساسا المسابقة واتخذ ، السياسية المحسوبية ألغى الذي م،1855 سنة ماكولي اللورد

  .العامة الوظائف

 لـم  مـا  التعيين من موظف كل بحرمان قضى الذي م1859 مرسوم صدور وحتى

 جعـل  الـذي  1875 مرسـوم  كذلكو المدنية، الخدمة لجنة إجازة على بناء وظيفته يتقلد

 آخر أساس أي اتخاذ من اإلدارة أما الباب أوصد مما ملزما، المسابقات نظام إلى االلتجاء

  .للتعيين

 نموذجيـا  نمطا منه وجعلت الجدارة، نظام تطوير في البريطانية اإلدارة نجحت وقد

    1) (:تاليكال متنوعة امتحانات بثالثة المتسابق يمر النمط هذا وبفضل به، يعتني

 The short Answer Examinations: القصيرة اإلجابة ذات االمتحانات -

 النجـاح  درجة تقدير في نظر محل فيها الزمن عنصر يكون التي االمتحانات وهي

 الثانية المرحلة المتسابق يدخل لمرحلةا هذه اجتياز وبعد للمسابقة، المتقدم صالحية وقياس

  :في تتمثل والتي

 
 .بعدها وما 87 ص السابق، المرجع العال، عبد أحمد جلبي صبري -1)(

 



العامة الوظائف تولي تحكم التي المبادئ                                                الثاني الفصل  
 

‐ 71 ‐ 

                                                           

 Subjective: الشخـصية  االمتحانات*  Texte : أو المقـال  بامتحـان  وتعـرف 

 بالمعلومـات  المتـسابق  إلمـام  مـدى  عن تكشف التي الحرة اإلجابات ذات االمتحانات

 لوضـع  عدادهاسـت  ومدى المسابقة زمن في العام الرأي ذهن تشغل التي العامة والقضايا

  .لها المناسبة الحلول

 الشخصية المقابالت مرحلة وهي واألخيرة الثالثة المرحلة لهذه المتسابق اجتياز وبعد

Meeting طريـق  عن المتسابق، لشخصية العام البناء عن خاللها من الكشف يتم والتي 

 إلجابـة ا عن تعبيراته ودقة حواسه سالمة مدى خاللها من يظهر األسئلة من عدد توجيه

 الشخـصي  المظهـر  علـى  الحكـم  إلى الشخصية المقابلة تهدف كما األسئلة، هذه على

 التحريريـة  االمتحانات من صورة المرحلة هذه تكون أن الخطأ من كان لذلك للمتسابق،

  .المتسابق لدى الفنية المعلومات مقدار مدى عن تكشف التي

 والجـسمانية  والمزاجية الخلقيةو النفسية العوامل عن المرحلة هذه تكشف أن بد فال

  .التحريرية االمتحانات عنها تكشف ال والتي المتسابق، عند

 ضمن النفس علم في متخصص وجود على البريطانية اإلدارة عمدت ذلك أجل ومن

  .المسابقة على باإلشراف تقوم التي اللجنة تشكيل

 تـدعوا  وأنها ةالشخصي المقابالت على يعاب انه" إسماعيل خميس " الدكتور ويرى

 ، االجتماعيـة  أو السياسية المحسوبية تدخل الحتمال نتائجها في العام الرأي ارتياب إلى

 مـن  بـدال  موضـوعيا  حكما المرشحين قدرات على الحكم يكون أن رأى لذلك وعالجا

 التـي  الوسـائل  علـى  الموضوعي الحكم يعتمد وان الشخصية، المقابالت على االعتماد

 واالسـتعدادات  العـام،  والـذكاء  العـاطفي  كاالستواء القيادية، ماتالس كافة عن تكشف

    1)( .الخاصة

 
 .بعدها وما 89 ص السابق، المرجع العال، عبد أحمد جلبي صبري -1)(
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 تـسجيل  يـتم  أن الشخـصية  االمتحانات نزاهة في واالرتياب الشك إلزالة ويمكن 

 عقد لحين أو غالبا سنة محددة، لفترة به االحتفاظ ويتم المقابلة هذه في يدور الذي الحوار

  .االمتحان نتيجة في المنازعة حالة في إليه يحتكم دليال ليكون أخرى، امتحانات

 للوظيفة  بداءة لالختيار أساس اتخذ الجدارة نظام أن لنا يتضح السابق العرض ومن

 األوروبي رةالجدا نظام مفهوم طبقت التي العربية الدول ومن األوروبي، النظام في العامة

 والـسودان،  الـسعودية  العربية المملكة مثل العامة الوظائف في لالختيار أساسا واتخذته

 سلكا واعتبرتها العامة للوظيفة األوروبية النظرة تبنت التي والجزائر ومصر كذلك وعمان

    1)( .حياته طيلة الموظف لها ينقطع دائما مهنيا

  الجزائر في الجدارة نظام أساس: الثاني الفرع

 طريق عن التوظيف على أساسا يرتكز التوظيف في للجدارة الجزائري المفهوم أما

 المادة عليه تنص ما وهو باالختبارات أم بالشهادات المسابقات هذه كانت سواء المسابقات

 العـام  األساسـي  القانون من 55 مادةوال العمومي للوظيف العام األساسي القانون من 26

 إلحـدى  تبعـا  المـوظفين  توظيف يتم" أعاله المذكورة 26 المادة في جاء حيث للعامل،

  :أدناه المبينتين معا للكيفيتين أو الكيفيتين

  .االختبارات طريق عن مسابقات -1

 .الشهادات طريق عن مسابقات -2

 الكفاءة قائمة في ومقيدة حقيقية ميةأقد على إما يثبتون الذين الموظفين فان ذلك عن وفضال

 قـصد  ترقيتهم يمكن مهني، امتحان في نجاح على وأما الترقية، جدول شروط فمن المعدة

" الخاصة األساسية القوانين في المحددة والكيفيات النسبة مراعاة مع آخر سلك في الدخول

 
 .91 جع،صالمر نفس العال، عبد أحمد جلبي صبري -1)(
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 علـى  هنا وهي المسابقات في مجسد التوظيف في الجدارة مبدأ أن النص هذا من وواضح

  :أنواع ثالثة

 لها وصالحيته للوظيفة المرشح كفاءة تظهر وفيها الشهادات طريق عن المسابقات -1

  .العلمية الشهادات أعلى تقديم طريق عن

 المعنـى  جـدارة  تبـرز  وفيهـا  االختبارات أو االمتحانات طريق عن المسابقات -2

 .عالماتال وأحسن أعلى على الحصول اختبار إجراء طريق عن بالتوظيف

 أنها في سوى عنها تختلف ال كسابقتها وهي المهني االمتحان طريق عن المسابقة -3

 القـدامى  والمـوظفين  المهنـي  أو اإلداري التكوين مدارس لتالمذة مغلقة تجري

 .الترقية في الراغبين

 واختيار العامل توظيف يحدد" فيها جاء فقد العام األساسي القانون من  55 المادة أما

 أو/ المهنيـة  ومراجعه وإمكانياته شهاداته خالل من إجمالي تقدير على بناء عيينهت منصب

  ".المستخدمة للمؤسسة الداخلية واالختبارات االمتحانات

 الـشهادات  طريـق  عـن  سواء التوظيف في الجدارة مبدأ المادة هذه تكرس هكذا

  .معا بهما أو واالختبارات االمتحانات طريق عن أو المهنية والمراجع واإلمكانيات

 تـصنيف  يأخـذ  الـذي  النظـام  في هو الجدارة مبدأ فيه يظهر ما أكثر أن والواقع

 ال من على يستحيل انه ذلك للعامل، العام القانون به جاء الذي النحو على العمل مناصب

 فـي  تفصيله جاء الذي النحو على بدقة مهامها تحديد تم مناصب شغل كفاءة وال له خبرة

     1)(  :تقول التي القانون هذا من والتسعين ةالتاسع المادة

 توزيـع  إطار في بانتظام العامل يقوم معينة مهام مجموعة يعني العمل منصب أن" 

 تركيز في والسبب" عدادها في العمل ذلك يكون التي العمل بجماعة المنوطة المهام جميع

 
 .بعدها وما 87 ص السابق، المرجع الشريف، مصطفى -1)(
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 الموضـوعي  التـصنيف  على تقوم التي طبيعته إلى أساسا راجع الجدارة على امالنظ هذا

  .الدقيق والتخصص المكثف التدريب على تقوم والتي فيه التكوين طبيعة والى للمناصب،

 النظـام  أي للوظـائف  الشخصي بالتصنيف يأخذ الذي النظام أن يعني ال ذلك ولكن

 الـدول  اغلب في القائم التعليمي النظام أن هو اكهن ما كل ، الجدارة بمبدأ يأخذ ال المغلق

 عن سواء التوظيف لدى تجري التي المسابقات من يجعل فيها التكوين وأسلوب به اآلخذة

 الحقيقيـة  القدرات كشف على قادرة غير شكلية مسابقات االختبارات أو الشهادات طريق

    1)( .شغلها المراد الوظائف إلى للمرشحين

  الجزائر في تطبيقه مدى ما أو المبدأ تحقيق ضمانات: الثالث المطلب 

  المبدأ تحقيق ضمانات: األول الفرع

 Les concours التـسابق  امتحانـات  طريـق  عن االختيار الضمانات هذه وإبراز

  .التوظيف لشؤون مركزية أجهزة وإنشاء

  :التسابق امتحانات: أوال

 مبدأ لتطبيق القديمة الصين إمبراطورية عصر منذ البشرية عرفته الذي وباألسل أن

 امتحانات سلسلة من تتكون عامة مسابقات امتحان إجراء هو الموظفين اختيار في الجدارة

 األصـلح  الناجحين بأسماء قوائم إعداد نهايتها في يتم وشخصية وشفهية وعملية تحريرية

   .الجدارة حسب مرتبة الوظائف لشغل

 المتحـدة  والواليـات  الغربيـة  أوروبـا  دول في التسابق امتحانات نظام ظهر وقد

  .التوظيف ميدان عن السياسي التفوذ وإلبعاد الموظفين الختيار كأسلوب األمريكية

 التي العناصر أكفأ عن الكشف أصبحت بأن ذلك، بعد النظام هذا رسالة تطورت ثم

 مـن  أقرانهم على والتقدم بنجاح، المسابقات هذه اجتياز من يمكنها ما التعليم من حصلت

 
 .89 ص السابق، المرجع الشريف، مصطفى-1)(
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 مثـل  ، فعـال  نحو على الرسالة هذه يحقق بما االختبارات تنويع اقتضى مما المتسابقين

 المهنيـة  واالختبـارات  معينة، أعمال أداء على المرء قدرة عن للكشف األداء اختبارات

 والمقـدرة  الذكاء تقدير إلى صلللتو الذكاء اختبارات وكذا الفنية، والمهارة المعرفة لقياس

   .والفهم التفكير على والقدرة الذاكرة لقياس الذهنية

 العامـة،  الوظـائف  لشغل المتقدمين مؤهالت لرقابة الوسيلة هي التسابق فامتحانات

  .العامة الوظائف لشغل صالحيتهم تؤكد التي وهي المعرفة، أنواع من استوعبوه وما

 مـن  الهـدف  يتحقق أن يمكن حتى مراعاتها عينيت التي المالحظات بعض وهناك

 فيمـا  المالحظـات  هذه إجمال ويمكن إليها، توجه التي العيوب وتجنب التسابق امتحانات

  :يلي

 هذا تتطلب ال العامة فالوظيفة الذاكرة، اختبار على االمتحانات هذه تقتصر أال يجب

  .األمور وتسيير التصرف على القدرة تتطلب وإنما فقط، العنصر

 مواجهـة  علـى  القـدرة  حيـث  القيادية، للوظائف يصلح ال االمتحانات نظام أن -

    1)( .الوظائف من النوع لهذا الالزمة العناصر أهم من هي والقيادة المشاكل

 ولالـد  يناسـب  ال للتوظيف صعبة امتحانات إجراء أن جرجوار األستاذ ويرى -

 مما محدودة والثقافة التعليم فرص حيث مؤسفة نتائج عليها سيترتب أن النامية أو الجديدة

  .العامة الوظائف لشغل تكفي ال أقلية ونجاح كبير عدد رسوب إلى يؤدي

 أنها الجديدة الدول من الكثير في اآلن تجري التي التسابق امتحانات على يالحظ -

  .الجارية اإلدارية مشاكلال تمس وال النظري بالطابع تتسم

 والمطبـق  الفعلي أو المادي بمفهومه الجدارة مبدأ أم إلى نشير أن يفوتنا فال وأخيرا

 نظـام  فان لذلك ، مواطنيها لجميع العمل فرص توفير عليها يفرض االشتراكية الدول في

 
 .8 ، 7 ص السابق، المرجع المعداوي، يوسف محمد-1)(
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 نظـم  بتطـوير  عنـه  االستعاضة يقتضي ما وهو الدول، هذه يالءم ال التسابق امتحانات

  .التوجيه أساس على والتدريب التعليم

 لكـل  العمل توفير يحقق وبما االحتياجات، هذه نطاق في والمهني الوظيفي والتأهيل

 به تأخذ الذي النظام وهو العاملة، للقوى التخطيط بنظام يعرف ما إطار في وذلك مواطن

  .املالش التخطيط من أساس على القومي اقتصادها يقوم التي االشتراكية الدول

 وقـد  العامـة،  الوظيفة عن والسياسي الحزبي النفوذ إبعاد يقتضي الجدارة مبدأ أن

 مركزيـة  أجهزة إنشاء إلى عشر التاسع القرن أواخر في االنجلوسكسونية الدول اتجهت

  .المدنية الخدمة لجان اسم تحت فيها التوظيف شؤون تنظيم على تقوم

 صـراع،  من عليه يترتب وما الدول ههذ في األحزاب تعدد إلى راجعا السبب وكان

 كـان  حيـث  العامـة  الوظيفة على أثره انعكس األمريكية، المتحدة الواليات في وخاصة

 التعيـين  فكـان  خصومه، ويطرد العامة الوظائف لتولي أنصاره يستدعي الحاكم الحزب

   .الجدارة أو الصالحية أساس على وليس الحزبي الوالء أساس على

 النفـوذ  إبعـاد  ضـرورة  اإلصـالح  ودعاة العام الرأي لضغط استجابة رؤى لذلك

 لالستفادة الصالحية ذوي أما المجال إلفساح العامة الوظيفة ميدان من والحزبي السياسي

 أمـر  تتـولى  ومحايدة مستقلة مركزية أجهزة بإنشاء وذلك العامة الوظائف تولي في بهم

 لألصلح فيها النجاح فرصة تكون علنية مسابقات إجراء طريق عن العامة الوظائف شغل

  .واألكفأ

 نتيجـة  اإلداري الجهاز حجم ازدياد وهو األخير القرن في ظهر آخر سبب وهناك

 بهذا للنهوض الالزمين الموظفين وإعداد اختيار أمرا جعل مما الدولة نشاط وتنوع اتساع

 يـه إل تفتقـر  ممـا  متخصـصين  خبراء إلى تحتاج معقدة ومشكلة صعوبة يشكل النشاط
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 خبـراء  تـضم  مركزيـة  أجهـزة  إلى المهمة هذه أسندت أن فكان ، اإلدارية الوحدات

    1)( .المجال هذا في متخصصين

 التـسابق  امتحانـات  إجـراء  إلى أنشأتها التي الدول في األجهزة هذه إلى عهد وقد

  .العامة للوظيفة المرشحين الختيار

 الوظيفـة  عـن  السياسي النفوذ إبعاد شانها من ألن وخطرها أهميتها لها مهمة هيو

 انتـشار  إلى المركزية األجهزة نظام أي النظام هذا ويتجه الصالحية، محله ليحل العامة

 فأخـذت  به تأثرت قد التركيز هذا إلى تميل ال التي فرنسا حتى العالم، دول من كثير في

 بالنسبة األقل على العامة الوظائف في التعيين في المركزية من بنوع المركزية من بنوع

 يقومـون  المالية ووزارة المحاسبات ومحكمة الدولة مجلس كان أن فبعد الموظفين، لكبار

 طريـق  عن يتم ذلك أصبح 1945 عام حتى وذلك موظفيهم كبار الختيار مسابقات بعقد

  .الوطنية اإلدارة مدرسة في تجري عامة مسابقة

 لـشؤون  المركزيـة  األجهـزة  نظـام  تطبق لم فرنسا عام بوجه أن المالحظ ولكن

 بإنشاء التدريب نظام تدعيم إلى لجأت ولكنها سكسونية االنجلو الدول فعلت كما التوظيف

    2)( .اإلدارية المدارس من العديد

  الجزائر في الجدارة مبدأ تطبيق: الثاني الفرع

 التوظيـف  في واالستحقاق الجدارة مبدأ تبني على الدول من كغيرها الجزائر عملت

 ما وهذا العمومية، وإدارتها مؤسساتها أداء بمستوى تنهض أن دائما أرادت ألنها العمومي

 العمـوميين،  موظفيهـا  اختيار في الجزائر اعتمدتها التي األساليب خالل من جليا يظهر

 غايـة  والى 1966 سنة العمومية للوظيفة منظم عام أساسي قانون أول ورصد منذ وذلك

  :حيث 2006 الشأن هذا في قانون آخر صدور

 
 .8،9 ص السابق، المرجع المعداوي، يوسف محمد-1)(

 .10 ص السابق، المرجع المعداوي، يوسف محمد -2)(
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 بالوظـائف  االلتحـاق  يـتم : " علـى  133-66 رقم األمر من 26 المادة تنص -

  :طريق عن العمومية

  .االختبارات طريق عن مسابقات -1

  .الشهادات طريق عن مسابقات -2

 العمومية بالوظائف االلتحاق يتم: " على 06/03 رقم األمر من 80 دةالما وتنص -

  : طريق عن

  .االختبارات أساس على المسابقة -

  .الموظفين أسالك لبعض بالنسبة الشهادات أساس على المسابقات -

  .المهني الفحص -

 عـن  الكـشف  على المساعدة والوسائل الطرق أهم من تعتبر التوظيف مسابقات أن

 ذك هـو  الكفء والموظف األهداف تحقيق على القدرة تعني فالكفاءة البشرية، تالكفاءا

 األهـداف  تحقيق في يساهم وبالتالي المطلوب بالشكل وظيفته مهام يؤدي الذي الموظف

 المسابقات نظام اعتماد فان وبهذا به المنوطة المهام حدود في إدارته طرف من المسطرة

 المناصـب  الـشغل  المترشـحين  كفاءة مدى كتشافا منه الهدف كان للتوظيف كأسلوب

  .عنها والمعلن الشاغرة

 وهـذا  التوظيـف  شـؤون  مختلف تتولى مركزية أجهزة بإنشاء الجزائر قامت كما

  :في تتمثل والتي األجهزة هذه عددت التي 03-06 رقم األمر من 55 المادة لنص تطبيقا

  .العمومية للوظيفة المركزي الهيكل -

 .العمومية وظيفةلل األعلى المجلس -
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   1)( .والطعن المشاركة لجان -

 

 

 

 

  

 

  الجدارة مبدأ تقييم: الرابع المطلب

 طـرح  يقتـضي  الوظيفي الحياد مبدأ خالل من التوظيف في الجدارة مبدأ تقييم أن

 أو حياد إلى يهدف العامة للوظيفة نظام أي في الجدارة مبدأ إقرار كان إذا: التالي السؤال

 التـي  المكنة هي فما اباةالمح تجنب خالل من وذلك اإلدارة، ثم ومن العام الموظف تحييد

 نـصوص  خـالل  ومـن  المشرع وان خاصة ؟ عندنا العامة الوظيفة نصوص في يحتلها

 على الحفاظ إلزامية وربط جهة من للتوظيف كأداة المسابقة أسلوب اعتمد العامة الوظيفة

 نص إلى وبالرجوع أخرى، جهة من االلتزام واجب العام الموظف احترام بمدى المنصب

 ومعايير اإلدارة في المسؤولية مناصب يتولون الذين هم المناضلين أن نجد الوطني الميثاق

 الميثـاق  في المحدد االشتراكي االختيار انتصار اجل من بإصرار المكافحة هي االنضمام

  .الوطني التحرير جبهة مبادئ بسالمة واالقتناع الوطني

 يراعـي  الذي 1979 ردستو خالل من يظهر االعتبارات هذه على التركيز أن كما

  .األولى بالدرجة الحزبية السياسية االعتبارات العامة، بالوظيفة االلتحاق عملية في

 
 جامعة حالة دراسة – الجزائرية العمومية باإلدارات الموظفين كفاءة على العمومي التوظيف أثر سلوى، تيشات-1)(

 ص ،2009/2010 : السنة ، " بومرداس " بوقرة أحمد جامعة ، الماجستير شهادة لنيل مذكرة " بومرداس " بوقرة أحمد

35-36. 
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 الكفاءة فيه تتوفر لمن الدولة في المسؤوليات يولي انه على) 38 (المادة تنص حيث

 ةلـسن  العمومية للوظيفة العام األساسي القانون فان ذلك إلى باإلضافة وااللتزام، والنزاهة

 والعمـل  الدولـة  لسلطة الموظف احترام ضرورة على منه) 20 (المادة في ينص 1966

  .احترامها على

 واإلدارات المؤسـسات  بعمـال  الخـاص  النمـوذجي  األساسي القانون أن حين في

 بخدمـة  الموظـف  التـزام  ضرورة على نص منه) 21 (المادة في 1985 لسنة العمومية

 الـسياسية  القيـادة  تباشـرها  التي األعمال في وفعالية بكفاءة والمساهمة والدولة الحزب

  .الثورة مكاسب عن والدفاع األمة مصالح ومراعاة واحترام

 المعيار هو الوالء كان حيث والمساواة الجدارة معا، المبدأين مع ينسجم ال ما وهذا

 تخـوف وال الحزب إلى المنتمون للرؤساء الوالء إلى بالموظفين دفع مما للتعيين، األساسي

  .الرئيس رأي مخالفة جراء مناصبهم على

 المـصالح  طغـت  عنـدما  خاصة حيادها وعدم اإلدارة فعالية نقص عنه نتج وهذا

 المرسـوم  من) 56 (،)38 (،)34 (،)31 (المواد خالل من العامة، المصالح على الخاصة

  .الجدارة مبدأ اعتماد إلى إشارة هناك أن نجد سابقا، إليه المشار 85/59 رقم

 مبدأ تكريس محاولة في يظهر المشرع طرف من تردد هناك أن القول يمكن وعليه

 بـل  التوظيف في المساواة على يقتصر ال والذي المساواة مبدأ خالل من الوظيفي الحياد

 االلتزامـات  فـي  والمساواة  العامة المرافق سير أمام المواطنين بين المساواة إلى يتعداه

  .واألعباء

 الدولة في المتعددة المجاالت الختالف تبعا تختلف واألعباء اللتزاماتا في فالمساواة

 المنـافع  تقدم أن يقتضي الدولة في العامة المرافق سير أما األفراد جميع مساواة أن كما

  .كان شكل وبأي محاباة دون متشابه وضع في يوجدون الذين المترفقين لجميع
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 القانونيـة  نصوصنا في التوظيف في الجدارة مبدأ تبني من كذلك الرغم وعلى لكن

 مـستوى  على محصورة رغبة مجرد الحياد يظهر حيث ، مالئم غير سياسي إطار هناك

  .إال ليس النصوص هذه

 العـام  الموظف به يدين الذي الوالء على يقوم ال ذاته حد في الحياد مبدأ الن وذلك

 اآلراء بـين  التنـافس  لـى ع قائم سياسي نظام قيام يشترط فهو ثانوية صفة ب إال للدولة

      )1( .المتعارضة

 دون ومجـردة،  مطلقة بصورة العامة بالوظيفة االلتحاق في المساواة مبدأ وبأعمال

 تولي باب تفتح التي اإلدارة على مغلقة وضعيات يشكل أن شأنه من فرعية، قاعدة وجود

 ممـن  العناصر لأفض اختيار يقتضي الذي الجدارة بمبدأ المشرع اقر فقد لذلك الوظائف

 المـشرع  أن نجـد  الشرط وهذا والكفاءة، الصالحية أساس على الوظيفة لتولي ترشحوا

 والوقاية الفساد بمكافحة المتعلق ،01-06 القانون في والمتمثل خاص قانون ضمن أدرجه

 والمعـايير  النجاعة مبادئ مراعاة وجوب على تؤكد التي ،03 المادة خالل من وذلك منه

    1)( .المستخدمين توظيف في واإلنصاف الجدارةك الموضوعية

    

  

  

  

 
 .39 ص السابق، المرجع سعاد، معاليم -1)(
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  :خاتمة

في الختام يمكن القول بأننا حاولنا من خالل هذه الدراسة وما استطعنا الوصـول              

 بصفة دائمـة    يإليه أن الوظيفة العمومية مهنة يقوم بها الموظف خدمة للمرفق العموم          

بعد أن يعين في هذه الوظيفة طبقا لقانون تنظيمي الئحي، وببلوغ الوظيفـة العموميـة               

 تدخل الدولة في النشاط الفردي، استحوذت على اهتمام الباحثين          أهمية كبيرة ومع زيادة   

والدارسين في مجال القانون اإلداري، باعتبار الموظف العام هو يد الدولة المنفذ وعقلها             

  .المفكر، وعن طريق جهاز الوظيفة العامة، تقوم الدولة بتنفيذ سياساتها وتحقيق أهدافها

ون إنتاجية الدولة، وال يتأتى ذلك إال إذا تقلـد          وعلى قدر كفاءة الجهاز اإلداري تك     

الوظائف العامة أفرادا على قدر عال من الكفاءة، ولتحقيق ذلك ال بد من تطبيق مبـدأ                

المساواة في شغل الوظائف العامة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى اعتبار الجدارة المعيـار             

شخص على آخر ألسباب    ي لشغل الوظائف العامة، بحيث ال تكون ثمة أفضلية ل         سسااأل

تخرج عن قدراته كالجنس مثال، وهذا ما تأخذ به الدول المتقدمة، حيـث أن المبـدأين                

األساسيين تمثل الحجر األساسي في مختلف دول العالم، ومن بينها الجزائر التي عملت             

نيها والعمل بمقتضاها، وهذا ما يظهر من خالل المصادر القانونية التـي تـنظم              تبعلى  

ة العمومية في الجزائر في كل مرحلة من مراحل تطورهـا، أن اغلـب الـدول              الوظيف

نصت في دساتيرها على أن الوظائف العمومية حق لكافة المواطنين تطبيقا على قـدم              

المساواة، وهذا ما تم تجسيده على مستوى كل النصوص القانونية بالوظيفة العموميـة،             

ولوية للموارد البـشرية المؤهلـة      والتي حرصت على ضمان هذا الحق مع إعطاء األ        

وذلك يشكل حالة ضمنية لدور عملية التوظيف في انتقاء كفاءة وفعالية الموارد البشرية             

  .على مستوى اإلدارات العمومية بشكل عام
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  :نتائج البحث

بعد معالجتنا لمختلف جوانب الموضوع توصلنا إلـى اإلجابـة علـى اإلشـكالية              

  :أهم نتائج البحث فيما يليالمطلوبة للبحث، فتمثلت 

أن مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة هو مبدأ دستوري، بمعنى أن             - 1

النصوص الدستورية هي اإلطار الدستوري لتولي الوظائف العامة، وان         

  .المعيار الوحيد لتولي الوظائف الكفاءة أي الجدارة

 المـواطنين   أن التعيين في الوظائف العامة يخضع أساسا لمبدأ مـساواة          - 2

أمام تولي الوظيفة ويصادف هذا المبدأ أو يظاهره مبدأ التعيـين طبقـا             

 .للكفاءة والجدارة

يعتبر مبدأ المساواة بصفة عامة الزاوية في كل تنظيم ديمقراطي للحقوق            - 3

والحريات العامة فهو من الديمقراطية بمثابة الروح من الجـسد بغيـره            

 .دلول للحريةل مكينتفي معنى الديمقراطية وينهار 

قمنا أيضا بالتوصل إلى أن مبدأ الجدارة من المبادئ الهامة التي تكفـل              - 4

اختيار أفضل العناصر القادرة على تحمل مسؤولياتها فهو يجعـل مـن            

الصالحية والكفاءة أساسا الختيار الموظف العام، وعليه اتجهت مختلف         

 .رار هذا المبدأ قوانين الوظيفة العامة في الدول ال سيما الجزائر إلى إق
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  : االقتراحات

بعد استعراضنا ألهم النتائج المتوصل إليها وبناء على أوجه القصور التي لمسناها            

  :في دراستنا ارتأينا أن نقدم االقتراحات التالية

تشديد الرقابة على الوظيفة العمومية وتحقيق الرشادة في التوظيف مـع            - 1

جل التقليل من   أبة اإلدارية، من    ضرورة تفعيل وتنمية دور أجهزة الرقا     

  .الممارسات الفاسدة في التوظيف

ضرورة ضبط وردع الجهاز اإلداري بقوانين صارمة، فهذا يعـد أحـد             - 2

جـل تحقيـق    أنقاط البدء اإلستراتيجية في إصالح نظام التوظيف، من         

 .المساواة

ساء التكفل بالتكوين باعتباره األداة الكفيلة بعصرنة الوظيفة العمومية وإر         - 3

ـ          تنظـيم   ىالمبدأين من خالل إلزام المؤسسات واإلدارات العمومية عل

 .دورات التكوين وتحسين المستوى

 بين المـساواة القانونيـة      هوةتحقيق العدالة بين كافة األفراد وتضييق ال       - 4

  .والمساواة الفعلية
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .حفٍْص عن عاِصٍم الكُوِفّي القُرآن الْكَِريم، بِروايِة* 

  :الكتب : أوال

 مقارنـة،  دراسة العامة، للوظيفة الدستوري التنظيم جعفر، أنس محمد شرفأ )1

 .2011، مصر اإلسكندرية، الجديدة الجامعة دار

تحول من منظور تسيير الموارد     الوظيفة العمومية بين التطور وال    سعيد مقدم،    )2

/ 2009، الجزائر، ديوان المطبوعـات الجامعيـة،        البشرية وأخالقيات المهنة  

2010. 

، دار النهـضة    ظيفة العامة، دراسة مقارنـة    الوشريف يوسف حلمي خاطر،     - )3

 .2007/ 2006العربية للنشر، 

ار ، د نظام الجدارة في توليه الوظـائف العامـة       صبري جلبي أحمد عبد العال،       )4

 .2008الجامعة الجديدة، 

 .2003، دار وائل للنشر، الوجيز في القانون اإلداريعلي خطار شنطاوي، - )5

 قيـود   "العـام  للموظـف  الـسياسية  الممارسة حرية محمد، الفتاح عبد علي )6

  . 2007،اإلسكندرية الجديدة الجامعة دار "وضمانات

 . 2006 امعية،الج المطبوعات ديوان ،العمومي الوظيف قانون حجري، فؤاد )7

، الطبعة  ملخص محاضرات في قانون الوظيفة العمومية     ش،  نمحمد الصالح فني   )8

 .2008 -2007الثانية، السنة الجامعية 

 ،والتوزيـع  للنـشر  العلـوم  دار ،عنابة ،اإلداري القانون بعلي، الصغير محمد )9

2004 . 

 ،الجزائر الطبعـة الثانيـة     ،مذكرات في الوظيفة العامة    ،محمد أنس قاسم   )10

 .  1989 ،ديوان المطبوعات الجامعية
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الموسوعة العلميـة فـي نظـام       محمد حسن علي، أحمد فاروق الحميلي،        )11

، مـصر، دار الكتـب      العاملين المدنيين بالدولة طرق شغل الوظيفـة العامـة        

 .2004القانونية، الحملة الكبرى، 

 اإلسـالمية  الـشريعة  فـي  المساواة مبدأ الحلبي، عياد السالم على محمد )12

 عمان والتوزيع، للنشر الدولية العلمية الدار األولى، الطبعة ،الوضعي القانونو

2002 . 

دراسة في الوظيفة العامة في الـنظم المقارنـة          ،محمد يوسف المعداوي   )13

 ، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعـات الجامعيـة       ، الجزائر ،والتشريع الجزائري 

1988. 

الوظيفة العمومية علي ضوء التشريعات الجزائرية وبعض هاشمي خرفي،  )14

 .  2010 الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر ، التجارب األجنبية،

 :المذكرات : ثانيا
 

 إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظيفة العمومية ،بن فرحات موالي لحسن )1

 مسياسية، قس كلية الحقوق والعلو ال، باتنة،في الجزائر جامعة الحاج لخضر

 .2002 - 2011. الحقوق

مذكرة مقدمة لنيل شهادة تومي الزهرة، مسؤولية اإلدارة من أخطاء موظفيها،  )2

 .2011 -2010. جامعة محمد خيضر بسكرةالماستر في الحقوق، 

أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين باإلدارات العمومية  سلوى، تيشات )3

مذكرة لنيل شهادة " بومرداس " حمد بوقرة  دراسة حالة جامعة أ–الجزائرية 

، " بومرداس " ، جامعة أحمد بوقرة ، كلية العلوم اإلقتصاديةالماجستير 

2009/2010.  

 مذكرة ،الجزائر في اإلدارة حياد ومبدأ العمومي الموظف الزهراء، فاطمة فيرم )4

 . 2004-2003 الجزائر جامعة الحقوق، كلية الماجستير شهادة لنيل
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 العام األساسي القانون ظهور على العامة الوظائف تولية لشريف،ا مصطفى )5

 ،الجزائر جامعة الماجستير شهادة لنيل مذكرة للعامل،

 لنيل تخرج مذكرة،العامة الوظائف تولي في اإلنسان حق ضمانات ،سعاد معاليم )6

 ،خيـضر  محمـد  جامعـة ،  الحقـوق  كليـة  ،الحقـوق  فـي  الماسـتر  شهادة

  . 2012/2013،بسكرة

وي حنان، المساواة في الوظيفة العامة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر هندا )7

 .2012- 2011في الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

  : والمراسيمنالقواني: ثالثا

 نـوفمبر  لـه  تعـديل  آخر حسب الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور -

 . الجزائر ،للنشر بلقيس دار ،2008

 القـانون  المتـضمن  2006 سـنة  يوليـو  15 بتاريخ الصادر) 06/03 (مرق األمر -

 سنة 46 عدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة العمومية، للوظيفة العام األساسي

2006. 
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حاولنا من خالل البحث الذي قمنا به معالجة موضع المبادئ المعتمـدة فـي              

صـة   بها هذه األخيرة خا    ىتولي الوظائف العمومية وهذا نظرا لألهمية التي تحض       

تحتل الوظيفة العمومية في عالمنا المعاصر      وأنها تسعى إلى تحقيق العدالة ، بحيث        

 مـن مظـاهر     ارهـا أداة ومظهـر    مكانة مرموقة ضمن المجموعة الوطنية باعتبا     

 جانب االضطالع بـدورها الـسياسي واإلداري فـي    إلىممارسة سلطة الدولة ، ف   

بحاجة ملحة إلى تأقلم مـستمر      النظام المؤسساتي ، فهي ال سيما في الدول النامية،          

يتالءم مع التحوالت السياسية واالقتصادية الجارية، التي تتطلـب المرونـة فـي             

المعامالت والترشيد في التسيير والديناميكية في التغيرات المؤسـساتية، وبعبـارة           

  .أخرى إلى إعادة تكييف وتأهيل دورها ومواردها البشرية خاصة

على تتجسد  ئ التوظيف في اإلدارات العمومية      مبادومجمل ما يمكن قوله أن      

أهم مبدأين أساسيين وهو مبدأ المساواة ومبدأ الجدارة التي تسعى إلى تحقيقه جميع             

  .الدول وال يتحقق هذا إال بعد إخضاع هذه العملية إلى رقابة صارمة وردعية
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