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 الوظيفة العامة يف اجلزائر بني العوملة والعصرنة 
 *مصابيح فاطمة 

 جامعة اجلياليل اليابس/ سيدي بلعباس/اجلزائر 
fatimamessabih55@gmail.com 

 
 م 2021/ 09/ 29اتريخ القبول:              م2021/ 09/ 24اتريخ االرسال : 

 
 ملخص: 

ظل           يف  السيما  العمومية،   اإلدارات  عصرنة  يف  رهاانت كبرية  من  العمومية  الوظيفة  موضوع  يشكله  ملا  نظرا  

املتعددة اليت عرفتها  التحوالت   الربامج اإلصالحية  العمومية اجلزائرية واليت تتمحور أساسا حول  العميقة اليت أفرزهتا  اإلدارة 

، فإن الوظيفة العمومية مدعوة حاليا و إبحلاح إلعادة النظر يف تنظيمها و سريها  إصالح وعصرنة اإلدارة واخلدمة العمومية

 .لتحقيق عصرنة شاملة، و وضعها يف السياق العام للتوجهات احلديثة يف الفكر اإلداري  وطرق تدخلها ، 
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 مقدمة: 
إن اجلزائر ابعتبارها جزءا من هذا العامل، معنية كغريها من الدول ملواكبة املتغريات املتسارعة اليت أفرزهتا   

العوملة، فهي مطالبة بعصرنة وظيفتها العمومية، كوهنا األداة األساسية لتحقيق التغيري، و هذا مىت أرادت  
تلتحق و  العامل،  يشهدها  اليت  املذهلة  التطورات  تساير  اإلرادة   أن  من  فبالرغم  املتقدمة.  الدول  بركب 

السياسية للدولة للنهوض هبذا القطاع، و اليت ترمجتها خمتلف مسارات اإلصالح منذ االستقالل إىل يومنا  
العمل،  اجلمود يف  و  التباطؤ  و  البريوقراطية  مظاهر  من  تعاين  اجلزائرية،  العمومية  الوظيفة  زالت  ما  هذا، 

ة مستقبلية يف التسيري تسمح هلا مبواكبة تلك البيئة املتغرية. وعليه فان إعادة النظر  ابإلضافة إىل غياب نظر 
يف األساليب احلالية لتسيري قطاع الوظيفة العامة، أصبح ضرورة ملحة من اجل حتقيق مسعى العصرنة. هلذا  

"، و يستمد هذا املقال أمهيته  ارأتينا وسم مقالنا هذا، ابلعنوان التايل: " الوظيفة العامة بني العصرنة والعوملة 
يف كونه يركز على قطاع الوظيفة العامة، حبكم حجمه ودوره يف حتقيق أهداف الدولة، والبحث عن كيفية 
عصرنة  موضوع  أن  احلساس. كما  القطاع  هذا  يف  البشري  املورد  بتسيري  املتعلق  اإلداري  الضعف  تدارك 

اليت حظيت املواضيع  من  يعترب  العمومية  احلديثة    الوظيفة  فالدولة  منها.  املتطورة  سيما  الدول ال  ابهتمام 
اليت   الدول  بني  من  ابعتبارها  واجلزائر   ، املختلفة  إببعادها  للتنمية  التخطيط  عن  املسؤولة  هي  أصبحت 
تسعى ملواكبة احلداثة يف كل اجملاالت، السياسية و االقتصادية، واإلدارية  يتعني عليها تنمية اإلدارة عرب  

أ الفاعلة تطوير  األداة  هو  الذي  البشري  ابلعنصر  واالهتمام   ، فيها  العمل  إجراءات  وتبسيط  جهزهتا 
واملتحركة داخل اجلهاز اإلداري برمته. لذا جيب أن يتضمن النظام القانوين للوظيفة العمومية القواعد اليت 

يشي جيد حىت يقدموا تكفل حسن اختيار املوظفني عند التعيني وأثناء العمل،  وأن تضمن هلم مستوى مع
اخلدمة العامة للمواطنني، بطريقة فعالة ومتضمنة لكل مواصفات اجلودة.  لذا وجب على احلكومة اجلزائرية  
العاملية   التطورات  وملسايرة  األزمة  من  للخروج  العمومية،  إلدارهتا  وعصرنة  حتديث  إجراء  يف  اإلسراع 

ال، والتساؤل املتبادر لألذهان، هو عن إمكانية جناح وااللتحاق بركب الدول املتقدمة الناجحة يف هذا اجمل
العمومية إلخراجها   العامة، عن طريق تطوير اإلدارة  السلطات اجلزائرية يف عملية تطوير وعصرنة الوظيفة 

 من املشاكل العديدة بصفة عامة، والبريوقراطية بصفة خاصة؟
 لتالية:  وحملاولة تبسيط اإلشكالية املطروحة نقوم بطرح األسئلة ا

 *ماذا نقصد ابلوظيفة العمومية، والعوملة يف نفس الوقت؟  
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 و*ما هي أهم مشاكل اإلدارة العمومية اجلزائرية؟
و*ماذا نقصد بعصرنة اإلدارة العمومية، وهل تسري اجلزائر يف الطريق الصحيح حنو حتقيق هذه  

 العصرنة اإلدارية؟  
تناولنا يف    منا  وحماولة   رئيسيني، حيث  مبحثني  إىل  مداخلتنا هذه  قسمنا  التساؤالت،  لإلجابة عن هذه 

األول اإلطار أملفاهيمي للوظيفة العامة والعوملة، أما املبحث الثاين فتناولنا فيه واقع و أفاق إصالح الوظيفة 
 العمومية.           

 للوظيفة العامة والعوملة:   املبحث األول: اإلطار أملفاهيمي
حتتل الوظيفة العمومية يف عاملنا املعاصر، مكانة مرموقة ابعتبارها أداة ومظهرا من مظاهر ممارسة سلطة    

الدولة، فإىل جانب االضطالع بدورها السياسي واإلداري يف النظام املؤسسايت، فهي مطالبة ال سيما يف  
ال  النامية، ابلتكيف مع مقتضيات  البشرية كما ونوعا، ويف الدول  عصرنة، من خالل التحكم يف مواردها 

 .                                     تسخريها و تعبئتها يف خدمة التنمية املستدامة، وهذا ما نريد التحدث عنه يف هذا املبحث
 املطلب األول:  املفهوم النظري للوظيفة العامة و مساهتا األساسية: 

شك      ال  امليادين  مما  يف كافة  وتدخلها  الدولة،   وظيفة  على  واضحا  أثرا  احلضاري  للتطور  أن  فيه 
االقتصادية و االجتماعية و السياسية، و لقد شهد القرن احلايل زايدة واضحة يف املسؤوليات امللقاة على  

الدولة،خاصة  املعيشي    عاتق  املستوى  لتحقيق  الدائم  سعيها  الشعبيف  أفراد  جلميع  )جليب،    املالئم 
اجملتمع،    ،  (19، صفحة  2008 أهداف  لتحقيق  احليوي،  الشراين  العمومية  الوظيفة  جعل  ما  هذا  و 

والنهوض مبستواه يف كافة اجملاالت السياسية واالقتصادية، واالجتماعية من غري تفرقة بني دول متقدمة و  
مساهتا   ونبني  العامة،  للوظيفة  أملفاهيمي  اإلطار  املطلب  هذا  خالل  من  سنتناول  وعليه  انمية.  أخرى 

 األساسية.  
 الفرع األول:املفهوم النظري للوظيفة العامة 

اصطالح الوظيفة العامة معاين كثرية ذات مفاهيم متباينة، فهي يف األصل جمموعة من املهام اليت    حيمل  
تطور   درجة  مقدمتها  يف  عوامل  جمموعة  جناحها  مدى  وحيدد  عمله،  أتدية  أثناء  العام  املوظف  ينجزها 

واألنظمة  والتجهيزات    التشريعات  املالية  املوارد  توافر  ومدى  املتبعة،  العامة  والسياسات  واالسرتاتيجيات 
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العام على أداء مهامه على الوجه األمثل أردان ،  الالزمة. واالهم من ذلك مجيعا قدرة املوظف  ولكن إذا 
نعرج على  الوقوف على معىن دقيق الصطالح الوظيفة العامة، فيجب أن نتطرق إىل معناها العضوي، مث  

 املعىن املوضوعي هلا، وابلتايل نكون قد أعطينا ملفهوم الوظيفة العامة حقه.  
على هذا املعىن، أهنا "جمموعة القواعد القانونية املنظمة   يراد ابلوظيفة العامة بناءااملعىن العضوي:  -أوال 

للموظف العمومي، منذ دخوله للخدمة وحىت خروجه منها" ، صفحة  2007)جعفر،    للحياة الوظيفية 
38)  . 

كونه تضمن عبارة القواعد القانونية،  إن هذا التعريف للوظيفة العامة يرتبط ابلنظام القانوين للموظف العام،  
اليت هي من وضع املشرع يف الدولة. ونظرا ألمهية الوظيفة العامة، تقوم كل دولة بسن تشريعات تنظمها، 
وحتدد طبيعتها، وصوال إىل كيفية االلتحاق هبا، وكذا احلقوق والواجبات املرتبطة هبا، إىل غري ذلك من 

 يع وكذا التنظيم ببياهنا. اجلوانب األخرى الذي يقوم التشر 
يتسم هذا املعىن ابلطابع الفين، وبناءا عليه فان الوظيفة العامة هي" جمموعة املهام  املعىن املوضوعي: -اثنيا

واالختصاصات يناط القيام هبا لشخص معني، إذا توافرت فيه بعض الشروط الضرورية لتويل أعباء هذه  
 .   )اجلوهري، بدون سنة نشر( الوظيفة 

و ابلرغم من اختالف املعنيني يف تعريفهما للوظيفة العامة، حيث يغلب على األول اجلانب لقانوين، يف 
بينهما، بل هو جمرد اختالف يف  الثاين اجلانب الفين، فان هذا ال يعين وجود تعارض  حني يغلب على 

مة، فعلماء اإلدارة العامة يركزون على اجلانب الفين، يف حني يركز  الزاوية اليت ينظر من خالهلا للوظيفة العا
موقف  أما  البعض.  بعضهما  يكمالن  أهنما  احلقيقة  ويف  القانوين،  اجلانب  على  اإلداري  القانون  فقهاء 
الوظيفة   قانون  يف  التأمل  أن  إال  املفهومني،  من  أي  بتبين  يصرح  مل  انه  فنرى  ذلك،  من  اجلزائري  املشرع 

رقم  العامة، األمر  مبقتضى  والصادر  املفعول  يف  )   03-06الساري  املتضمن  2006جويلية 15املؤرخ   ،
العامة، اجلريدة الرمسية عدد العام للوظيفة  القول أن املشرع اجلزائري ،    (. 46القانون األساسي  يؤدي إىل 

اخذ ابملفهوم العضوي بشكل أساسي، وابملفهوم املوضوعي بشكل اثنوي. إضافة إىل أن الوظيفة العامة  
احد   اعتماد  يف  اخليار  دولة  لكل  و  املغلق،  والنظام  املفتوح  النظام  ومها  أساسيني،  نظامني  على  ترتكز 

امل اإلدارية  السياسة  ذلك حسب  املتأثرة  ابألسلوب  النظامني  الدول  من  ابعتبارها  واجلزائر  فيها،  نتهجة 
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األساسي  القانون  مواد  خالل  من  جليا  ذلك  ويظهر  املغلق،  النظام  خيار  على  تعتمد  فإهنا  الفرنسي، 
.  ومربراهتا يف ذلك تكمن يف احملافظة على توازن واستقرار 03-06للوظيفة العامة الصادر مبقتضى األمر  

مية وضمان ستمرارها،مما يضفي عليها بعض السمات األساسية اليت جتعل منها مرتسخة يف  اخلدمة العمو 
)مقدم، الوظيفة العامة بني التطور والتحول من منظور تسيري املوارد البشرية    النظام العام املنتهج يف اجلزائر

 .  (102، صفحة  2013وأخالقيات املهنة، 
  لفرع الثاين:السمات األساسية للوظيفة العامة يف اجلزائر ا

يتسم   الذي  الفرنسي،  النموذج  من  تنهل  اجلزائر  جعلت  والتارخيية  واالجتماعية  السياسية  الظروف  إن 
قانوين   لنظام  خيضع  مستقرا  عمال  العمومية  الوظيفة  واعتبار   ، شاغلها  وشخصية  الوظيفة  شغل  بدائمية 

هو معمول به يف القطاع اخلاص.  والنظام األساسي العام للوظيفة العمومية يف اجلزائر    متميز، خيتلف عما
 :  (13، صفحة 2012)خريف،  يتميز بعدة مسات ميكن ذكرها كاآليت

الوظائف العمومية *التوظيف يتم من طرف اإلدارات املركزية اليت تسهر على تطبيق قواعد شغل  
القطاع  التوظيف يف كل  موحد إلجراءات  و  قانون واحد  وفق  مناصب شاغرة  تولية  أجل  من 

 احلكومي. 
أعطيت   فاألولوية  ذاته،  املوظف  بشخص  ابهتمامه  مطبوع  اجلزائري  النظام  يف  *التوظيف 

العام  األساسي  النظام  تطرق  عدم  من خالل  هذا  ويتضح   . الوظيفة  على حساب  للموظف 
لوظيفة العمومية إىل الوظيفة ابعتبارها جمموعة من املهام واألعمال وإمنا تعرض لتعريف املوظف  ل

اللصيقة بشخص   ، ومل يشرتط لشغل الوظيفة سوى شروط شخصية وعامة وبعض األوصاف 
 املوظف . وهذا يبني أن املشرع اجلزائري أيخذ بشخصية املوظف على غرار النظام املغلق . 

يف ظل النظام األساسي العام للوظيفة العمومية بطابع الدميومة و ذلك متاشيا   *يتسم التوظيف
يظهر هذا من خالل  و  ،مع رغبة املشرع اجلزائري يف خلق نوع من االستقرار الوظيفي للموظفني

الرابعة  املادة  النظ  حمتوى  العاممن  للوظيفة  العام  األساسي  مبقتضى   اجلزائري  ةام  الصادر 
واليت تنص على: " يعترب موظفا كل عون عني يف وظيفة عمومية دائمة ورسم يف   03-06االمر

رتبة السلم اإلداري.."، وهبذا يعترب املشرع اجلزائري دائمية الوظيفة واستقرارها مبثابة الركن األول 
الثاين هو ترمسيه بعد قضائه فرتة تربصية   وجيزة. وهبذا فإن عالقة  يف تعريف املوظف، و الركن 
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وهذا ما نص عليه املشرع اجلزائري حينما نص صراحة    نظامية.  عالقة تعاقدية   املوظف ابلدولة 
اخلاص ابلوظيفة   03-06األمر رقم    نفس   من  عية النظامية للوظيفة يف املادةالسابعة  على الوض

 ساسية وتنظيمية ".  العمومية بتأكيده : " يكون املوظف جتاه اإلدارة يف وضعية قانونية أ
 وينتج عن هذه الوضعية ما يلي :             
إداري.                       بقرار  كذلك  تركها  ويتم  منفرد،  إداري  بقرار  يتم  ابلوظيفة  *االلتحاق 

*ارتكاز التوظيف ابجلزائر على اجلانب املايل كما هو يف سائر خمتلف الدول اليت أتخذ ابلنظام  
 الوظيفة العمومية. املغلق يف ميدان 

*املوظف خاضع ألحكام عامة موجودة سلفا ،ال دخل له يف وضعها أو حتديد حمتواها وتسري 
 على مجيع املوظفني.

*تعديل أحكام الوظيفة العمومية يعود لإلدارة وحدها دون انتظار قبول أو رفض املوظف هلا ، حىت وإن  
ي أن  وجيب   ، القانونية  بوضعيته  ميس  التعديل  هذا كان  يتم  أن  جيب  ، كما  وجمردا  عاما  التعديل  كون 

 التعديل مبقتضى قواعد تشريعية من نفس درجة القواعد املعدلة.  
 املطلب الثاين :أتثري العوملة على عصرنة الوظيفة العامة يف اجلزائر  

االنفتاح   اجتاه  يف  متسارعة  ومتغريات  جذرية  تطورات  الثمانينات  بداية  منذ  وحتديدا  حاليا  العامل  يشهد 
والثقافية دون متكني أي نظام   السياسية واالقتصادية، واالجتماعية  أبعادها  النظم مبختلف  الكامل لكافة 

متداد ثورة املعلومات واالتصاالت أن يعيش يف عزلة عن الكيان العاملي ، نتيجة التطورات التكنولوجية وا
ووسائل  وأساليب  االقتصادي،  واملفاهيم  الفكر  يف  تغيريات  إحداث  إىل  أدى  مما  العامل  أحناء  معظم  إىل 

أصبحت   وابلتايل  اجملتمعات،  بني  القوى  موازين  وقلب  واإلنتاج،  للسياسات  العمل  العوملة تشكل حتداي 
االجتماع والتنمية  واإلدارية،  تغيري االقتصادية  مبرحلة  متر  أصبحت   األخرية  هذه  أن  ذلك  اجلزائر.  يف  ية 

وحتوالت جذرية، تشكل حتداي جداي للبىن القائمة فيها وتوازانهتا االجتماعية، وملا كانت الوظيفة العمومية 
واالقتصادية  السياسية  التحوالت  مع  إىل أتقلم مستمر  ملحة  االقتصادية يف حاجة  الوظائف  شاهنا شأن 

، وبعبارة أخرى، إعادة تكييف وأتهيل دورها ومواردها مبا ميكنها من االنسجام مع أساليب العوملة. اجلارية
فان   العوملة،  العمومية ليس ابألمر اهلني، وذلك ابلنظر إىل التحدايت اليت تفرضها  والن عصرنة الوظيفة 

ظيفة عمومية مؤهلة على حتقيق  انتقال اجلزائر إىل تبين اقتصاد السوق، مرهون يف جانب كبري منه بوجود و 
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توجهات السلطة العمومية، من خالل إعداد النصوص املالئمة، وتطبيق اإلصالحات املرغوب فيها بصفة 
 فعلية.

 الفرع األول: مفهوم العوملة   
تتباين التعريفات لظاهرة العوملة بسبب اختالف زوااي النظر إليها ، فالسياسيون يعتقدون أن العوملة ظاهرة 

تهاء احلدود اجلغرافية السياسية بني الدول ، وميالد حكومة عاملية واحدة ميتد أثرها على املواطنني   وهم  ان
يف دوهلم املختلفة حبيث تسهم يف تدعيم احلقوق السياسية لألحزاب، وحقوق اإلنسان وحريته أينما يكون 

الواقع ، واالقتصاديون يعت إليها يف  ينتمي  العوملة هي حرية االقتصاد على اختالف الدول اليت  أن  قدون 
واخلدمات   السلع  وانتقال  التجارة  وحرية  العمالقة  الشركات  وإقامة   ، الضخمة  األموال  رؤوس  وانتقال 
واألفراد بني دول العامل دون قيود تذكر، الن الشركات مل تعد تنتمي إىل هوية دولة بعينها فهي شركات بال 

ال للعامل كله ، وأصحاب  فتتعرض هوية وتنتج  ثقافات  ثقافة واحدة على مجيع  العوملة هي  أن  ثقافة يرون 
العوملة  ثقافة  يف  وذوابهنا  الذاتية  اهلوية  استالب  وابلتايل   ، والضعف  اجلمود  إىل  الذاتية  الثقافية  اهلوية 
واالجتماعيون  احلياة.  واقع  يف  اإلنسان  احتياجات  تليب  اليت  الوظيفية  الثقافة  أصبحت  ألهنا  اجلديدة، 

الناس ي بني  البطالة  وتعميق  الطبقات  بني  الفروق  وزايدة  االجتماعية  للطبقات  تعزيز  العوملة  أن  عتقدون 
واإلعالميون   . اإلقليمية  الدول  يف  العروق  بني  وصراع   ، االجتماعي  الضمان  واحنسار  الفقر  وزايدة 

وا اإلعالمية  املنظومة  توجه  هي  العوملة  أن  يرون  املعلومات  تكنولوجيا  اجلمهور  وأصحاب  إىل  التصالية 
 املعلومات عرب شبكة عاملية من   العاملي عن طريق الفضائيات اهلوائية املتصلة ابلقنوات التلفزيونية وانتقال

 .( 2007)كامل، بروتوكوالت جلعل العامل قرية كونية صغرية تتبادل املعلومات بشفافية 
اإليديولوجية ، فالعوملة تعرب بصورة مباشرة عن إرادة اهليمنة على العامل من خالل جلوئها إىل  ومن الناحية  

قوى   وإضعاف  هلا  اتبعة  أو  حليفة  تكون  إقليمية،  هيمنة  قوة  وخلق  املطلوبة  التغريات  اإلعالم إلحداث 
الحظ أن العوملة متتاز بعدة اهليمنة اإلقليمية الساعية إىل حتقيق استقاللية اتمة. ومن خالل هذه املفاهيم ي

 :(18، صفحة 2007)كامل،  خصائص منها
 يتحدد بعد مفهوم العوملة بصورة واضحة ال خيتلف فيها اثنان.  -
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والثقافية - والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  منها  متعددة  جوانب  العوملة  مفهوم  يشكل 
األبعاد.                                    هذه  يف  املهتمني  حسب  دراستها  وميكن  واإلعالمية 

 إن العوملة تكسب األقوال واألشياء الصفة العاملية ، وتصبح معرفة يف العامل كله.         -

السياسة والثقافة واالقتصاد، واإلعالم دون انتماء هذه القضااي إىل بلد  ا- لعوملة هي التداخل بني قضااي 
    . )السامرائي، بدون سنة(معني

يف  - فالتطور  الدول،  بني  احلدود  وإلغاء  واملعلومات  واالتصاالت،  التكنولوجيا  تطورات  عن  انجتة  العوملة 
تكنولوجيا وشبكات االنرتنت واحلاسوب الصغري يسمح لإلنسان أن يتجول يف كل العامل دون أن يكون  

 مراقبا ابملعىن الضيق.  
السلع املنتجة، إضافة إىل املعلومات واألفكار من  لعوملة هي صيغة جديدة من انتقال رؤوس األموال و ا-

هوية.                    بال  عمالقة  شركات  طريق  عن  سياسية  حدود  أو  جتارية  قيود  دون  العامل كله،  إىل  حملية  أماكن 
شبكات  - وتقدم  السوفيييت  واالحتاد  برلني  جدار  سقوط  بعد  يظهر  بدأ  جديد  عاملي  نظام  هي  العوملة 

وت االتصاالت.  املعلوماتية  عمليات  كنولوجيا  العوملة  تتطلب  ذلك  إىل  مستمرة   إضافة  وأتهيل  تدريب 
والثقافية   السياسات االقتصادية  قادر على دراسة  وخصوصا يف الفرتة احلالية، من أجل إجياد كادر خبري 

إ على  والعمل  السياسات  هذه  ورصد  العوملة،  قوى  من خالهلا  تعمل  اليت  والسياسية  جياد  واالجتماعية، 
العوملة قدر املستطاع وإمكانية االستفادة من املنجزات  خطط وبرامج مناسبة، لدرء األخطار النامجة عن 
القائمني على رأس الوظيفة  للموظفني  والتأهيل  التدريب  العوملة، وكذلك  والتقنية املواكبة لظاهرة  العلمية، 

   . ( 2014)سامي، ةالعمومية، واجلدد من أجل معرفة استخدام التكنولوجيا اجلديد
 الفرع الثاين:أتثري العوملة على الوظيفة العامة يف اجلزائر 

االقتصادية   العالقات  من  منظومة  اىل  العامل  حتول  األساس  يف  هي  االقتصادي  مبفهومها  العوملة  إن 
واحد اقتصادي  نظام  سيادة  لتحقيق  تعقيدا  تزداد  اليت  صفحة  2004)عمر،    املتشابكة   ،163 ) ،  

عوملة يف  هي يف األساس مواكبة للقامة اقتصاد السوق،  اإلصالحات اليت تعرفها اجلزائر واليت هتدف إىل إ و 
تكييف اإلدارات واملؤسسات العمومية مع هذه التغريات، فاالنفتاح مثال  أيضا تقتضي واليت كل اجملاالت،

إعادة مراجعة سلوكيات وممارسات اإلدارة وموظفيها  ينتج عنه ابلضرورة  على االستثمار الوطين واألجنيب 
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مع   عالقاهتم  ثقة  يف  جذب  مع  تعامالهتا  يف  واملصداقية  النزاهة  من  نوع  وإضفاء  اخلاصة،  املؤسسات 
  . املتعاملني، وهذا شرط أساسي لتحفيز املستثمر لالستثمار دون أدىن ختوفات

مبهام   أفضل  بتكفل  مطالبة  أصبحت  واليت  العمومية،  الوظيفة  مهام  على  مباشر  أتثري  العوملة  ولظاهرة 
يليالتخطيط،   ما  نذكر  التأثري  هذا  مظاهر  أهم  ومن   . والتقييم  والرقابة،  التوجيه  )الصرييف،    والتنظيم، 

 :  (83-82، الصفحات 2007
نظرا لصعوبة التنبؤ ابملستقبل بسبب املتغريات االقتصادية  أتثري العوملة على مهمة التخطيط:  -أ

هام،  دور  العامة  اإلدارة  التخطيط يف  ملهمة  أصبح  فقد  العامل،  واملالية على مستوى  والسياسية 
نظرا ألهنا تضع االحتماالت املستقبلية وعلى أساسها تضع اخلطط اإلدارية، ويساعدها يف ذلك  

االنرتنت، أي  املعلوماتية  وبني    نظام  واملوظفني،  اإلدارية  الوظائف  بني  تكامال  يؤسس  مما 
   لعمومية.                                                                  ااملستفيدين من خدمات اإلدارات العامة، مما ينعكس إجيااب على الوظيفة 

 ة على وظيفة التنظيم ما يلي:  من ابرز مظاهر أتثري العومل أتثري العوملة على مهمة التنظيم: -ب
وجود تناسب و تناسق بني توجهات الوظيفة العمومية و الظروف االقتصادية و السياسية اليت -

يعيشها اجملتمع اجلزائري يف الداخل و اخلارج، وذلك ابلرتكيز على التنظيم مبكوانته املختلفة من  
كون متناسبة مع هذه التوجهات و هياكل وعالقات و مسؤوليات، ووسائل تستخدمها اإلدارة ت

ويطور  اإلداري  التنظيم  يبىن  أساسها  على  مالئمة  مرونة  خلق  إىل  يؤدي  مما  الظروف، 
 ابستمرار،وابلتايل تفادي التنظيمات الوظيفية التقليدية.  

األفراد.- كفاءة  مستوى  مع  ابلتناسب  والصالحيات  املسؤوليات                             توزيع 
والتقييم: أتثري  -ج الرقابة  مهمة  على  والتوجيه   العوملة  الرقابة  جمايل  على  هام  أتثري  للعوملة 

 اإلداري، ويظهر ذلك من خالل: 
 اعتماد معايري ومواصفات عاملية للرقابة، وتوظيف التكنولوجيا يف جمال التوجيه.  - 
زايدة الربط بني نظام األجور والتدريب واحلوافز ونظام تقييم األداء، مع اعتماد املوضوعية يف  - 

    هذا التقييم .
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العامة احلديثة:  -د  الوظيفة  العوملة على مهمة الضبط يف  إن ختلي الدولة اجلزائرية عن  أتثري 
إىل حتويل جزء من صالح أدى  قد  العمومية،  للمرافق  املباشر  إىل سلطات ضبط  التسيري  ياهتا 

مستقلة مكلفة ابلسهر على احرتام قواعد املنافسة الشريفة، إضافة إىل أن العمل بنظام الضبط  
يكفل تقدمي أحسن اخلدمات و أبقل تكلفة، لذا ختول ملثل هذه السلطات أكثر الصالحيات  

ا املؤسسات  إقحام  دون  واخلدمات،  املصاحل  بتسيري كافة  التكفل  مهمة  إطار  يف يف  حلكومية 
مبا  .  ذلك العامة  املؤسسات  بني خمتلف  العمل  تقسيم  نظرية  وتكييف  مراجعة  الرتكيز على  مع 

املتزايدة واملعقدة )مقدم، الوظيفة   واليت يعرفها اجملتمع اجلزائري  يستجيب والطلبات االجتماعية 
 . ( 271، صفحة  2006، العامة و أفاقها يف اجلزائر يف ظل العوملة 

 
 املبحث الثاين:واقع وآفاق إصالح الوظيفة العامة ابجلزائر

القانونية  النصوص  تطوير  جمال  يف  سبقتنا  واليت  الدميقراطية  الدول  معظم  يف  العمل  به  جار  هو  فكما 
اإلداري   العمل  سري  يف  انجعة  أداة  منها  جعلت  حيث  العمومية،  الوظيفة  بنظام  يتعلق  ما  يف  وخاصة 

النظر إعادة  تستدعي  وثغرات  نقائص  من  ختلو  ال  العامة  الوظيفة  أي  أهنا  إال  حتمية   للدولة.  ملسايرة 
التطور، كما هو الشأن يف جل القوانني والتنظيمات، ألن إجنازات اإلدارة حتتاج إىل تطوير ابلفعل ، فإىل  
جانب املصاحل اليت تعمل بشكل جيد هنالك مصاحل تعمل بشكل رديء أوال تعمل ابملرة ، ومما الشك 

الفوضى،   ترسيخ  إىل  إال  يقود  لن  احلقيقة  هذه  جتاهل  أن  هذا  فيه  خالل  من  إليه  سنتطرق  ما  وهذا 
املبحث، حيث نستعرض  يف املطلب األول: واقع الوظيفة العمومية ابجلزائر، مث نتطرق يف املطلب الثاين  

 إىل آفاق إصالح الوظيفة العمومية ابجلزائر. 
 قع الوظيفة العمومية ابجلزائر : وا املطلب األول

اخللل  ومظاهر  الضعف  مواطن  هناك  ألن  متاما،  مرضية  غري  وضعية  اجلزائرية  العمومية  الوظيفة  تعرف 
املسجلة عليها كثرية ومتعددة من هياكل بطيئة إىل غياب اجلدارة واملساواة يف التوظيف، إىل كثرة النصوص 

ها الوظيفة العمومية يف اجلزائر، املنظمة هلذا اجملال وقدمها، وبتايل سنتطرق إىل أهم اإلشكاالت اليت تعرف
 وهي كثرية.  
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 الفرع األول :قدم النصوص القانونية املتحكمة يف الوظيفة العمومية   
قسمني إىل  تنقسم  أهنا  نستنتج  املوظفني  هتم  اليت  النصوص  أهم  تفحص  صفحة 2008)شافية،  بعد   ،

55 )  : 
أو  - العامة  تتوزع  النصوص  الدستور.  إىل  العسكريني(، ابإلضافة  املوظفني )حىت  اليت هتم مجيع  املشرتكة 

وهو   03-06إضافة إىل األمر رقم    هذه النصوص إىل مراسيم رائسية ومراسيم تنفيذية، ومراسيم تنظيمية،
 ، و من أهم التشريعات املنظمة هلا يف اجلزائر.  مبثابة النظام األساسي للوظيفة العمومية 

النصوص اخلاصة ببعض فئات املوظفني: األعوان العموميون، اإلعالميون، املهندسون، التقنيون، موظفو  - 
موظفو   الصحة،  وزارة  األسنان،  وجراحي  والصيادلة  األطباء  العايل،  التعليم  يف  الباحثون  التعليم،  وزارة 

 اجلماعات احمللية ..اخل. 
خمتلفة من فئة إىل أخرى، أقدمها النظام األساسي   إن هذه النصوص عديدة ومتنوعة وقد حتمل مفاهيم 

والتغيريات االقتصادية  العوملة،  أنه متجاوز وال ميكن أن يتجاوب مع مقتضيات  العامة، مما يعين  للوظيفة 
السنوات.   والثقافية اليت طرأت على اجلزائر خالل هذه  تتحكم يف كل من واليت  واالجتماعية والسياسية 

و  العموميني  الوظيفة  األعوان  يف  املتحكم  التشريع  يف  املوضوعية  غياب  لنكتشف  واإلداريني،  التقنيني  فئة 
العمومية، مث أهنا حتد من مبادرة املوظف حبكم واجب الطاعة واالمتثال لتعليمات وأوامر الرؤساء مما يركز 

البذل والعطاء، والتشارك واملشار  التواصل اليت حتفز على  ثقافة  الفعالة واملسؤولة  الثقافة السلطوية بدل  كة 
أخرى.            إىل  فئة  من  الوظيفية  املسارات  ختتلف  حيث  ومتشعبة  معقدة  قوانني  أهنا  مث   ، للموظف 

 الفرع الثاين : إشكاليات التوظيف واملغادرة الطوعية 
 : التوظيف  وجيزة  أوال:  فرتة  ويف  األوىل كبريا،  السنوات  يف  اجلزائر  يف  التوظيف  أاثر لقد كان حجم  مما 

مشاكل عويصة ذات طابع اجتماعي من جهة ، وعلى مستوى أداء اخلدمة والكفاءة من جهة أخرى، ملا  
العمومية   ابلوظيفة  يتعلق  ما  يف  التوظيف  جمال  أن  إال  التوظيف،  يف  واجلدارة  املساواة  عدم  من  ساده 

الشباب العاطل،  لتشغيل    1990، وخاصة سنة    1993و    1977اجلماعية عرف تطورا مهوال ما بني  
نفقات  حجم  االعتبار  بعني  أخذ  بعدم  وذلك   ، العمل  يف  والفعالية  التكوين  مشكل  عمقت  حيث 
احمللية،   اجلماعات  ميزانية  على  عبئ كبري  من  التوظيفات  هذه  تشكله  أن  ميكن  وما   ، احمللية  اجلماعات 

ال، إضافة إىل أن هذا الكم  خصوصا تلك اليت تعاين من نقص يف املداخيل ، أو اليت ليس هلا مداخيل اص
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احمللية   العملية ، ووزعوا على خمتلف اجلماعات  الشهادات الذين وظفوا خالل هذه  اهلائل من أصحاب 
ابجلزائر، مل خيضعوا ألي تكوين، فإذا كان اهلاجس من وراء هذه العملية، هو امتصاص البطالة اليت تفشت  

نهم يف  هادات العليا ، وذلك إبدماج العديد مبشكل خطري خالل هذه املرحلة يف صفوف أصحاب الش
العمومية، لكن   أثقلت كاهل ميزانيات اجلماعات    أسالك الوظيفة  أهنا  العملية، هو  اجلانب السليب هلذه 

الشهادات   أصحاب  العاطلني  أن  هو  والدليل على هذا  البطالة  من ظاهرة  ومل حتد  قد اجلامعية  احمللية ، 
 تضاعفوا بشكل كبري. 

الطوعية:     اثنيا:   بداية املغادرة  منذ  احلديث  واليت    2005  سنة  كثر   ، الطوعية  املغادرة  عملية  عن 
أن هذه    يف دلك  ألف موظف عمومي على التقاعد املبكر. واملربر  30تستهدف إحالة حوايل أكثر من   

ي سيؤدي إىل العملية ستقلص من نسبة نفقات التسيري مما خيفف من األعباء املالية للميزانية، الشيء الذ
منذ صدور  لكن  حركية اقتصادية متتص نسبة من األيدي العاملة املعطلة خصوصا محلة الشهادات العليا.  

ما فتئ عدد كبري من االقتصاديني واملسئولني اجلزائريني يدعون يف إطار   1995تقرير البنك الدويل سنة  
خاصة    ،ألجور السائدة يف القطاع العمومياملفهوم العكسي للعوملة إىل التقليص من حجم كثلة الرواتب وا

سنيت   أو جتميد  2019و2015بني  العمومية  اإلدارات  موظفي  من  أعداد كبرية  تسريح  أبن  معتربين   ،
اليت   التجربة  لكن  العمومي.  القطاع  يف  اإلجناز  درجة كفاءة  من  يرفع  أن  شأنه  من  العمومي  التوظيف 

 اهليكلي واملتمثلة يف جتميد مستوى املرتبات واألجور واحلد  يف إطار سياسة التقومياجلزائر  عاشتها بالدان  
ترتبت عنها آاثر ومشاكل اجتماعية واقتصادية ال يستهان هبا.  فقد عمقت هذه   من التوظيف العمومي

الوضعية من حالة الكساد، علما أبن أجور املوظفني وإن كانت تشكل أهم وأكرب بنود اإلنفاق العمومي  
نية العامة، إال أهنا من انحية أخرى تعترب املصدر األساسي إلنفاقهم، وابلتايل فإن ختفيضها  اجلاري يف امليزا

من خالل جتميد األجور والتوظيف، خلق أوضاع اقتصادية واجتماعية جديدة تفاقمت و انعكست سلبا 
اجلزائري للمواطن  املعيشي  املستوى  وعلى  املوظفني،  مردودية  الصفحات  2008)شافية،    على   ،66-

67 )  . 
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 املطلب الثاين : آفاق إصالح الوظيفة العمومية ابجلزائر 
إن الوظيفة العمومية هي اليت عربها يتم تقدمي خدمات املرفق العمومي ابسم الدولة اجلزائرية للمواطنني ،  

العمومية   اإلدارات  خمتلف  مستوى  على  واملوظفات  املوظفون  به  يقوم  الذي  اإلداري  النشاط  بواسطة 
داة أساسية يف يد الدولة اجلزائرية لدعم  واجلماعات احمللية، مركزاي وحمليا. وهبذا املعىن فإن الوظيفة العمومية أ

 التنمية وأتطريها وإشباع حاجيات املواطنني.
 الفرع األول : آفاق إصالح الوظيفة العمومية ابجلزائر 

الوظيفة العمومية شأهنا شأن الوظائف االقتصادية، التجارية واملصرفية، يف حاجة ملحـة إىل أتقلم مستمر 
واالقتصادية اجلارية، والـيت تتطلـب املرونـة يف املعامالت والرتشيد يف التسيري   يتالءم مع التحوالت السياسية 

إدارة خدمات   بل  إدارة سلطوية  تعد  مل  املعاصرة،  اإلدارة  أن  املؤسساتية، كما  التغيريات  والديناميكية يف 
رد البشرية، حيث  قائمة علـى األهـداف والنتائج، وتعتمد على إسرتاتيجية واضحة، ال سيما يف جمال املوا

أن بقاء مرافقها من زواهلا مرهون مبدى حتقيق الغرض من إنشائها، ويف حدود التكلفة املخصصة هلا، وهي 
الكفـاءات  املتاحة، السـيما  البشرية  املوارد  وتثمني  تعبئة  وقت مضى، ابلعمل على  أي  من  أكثر  مطالبة 

إبصالحات  منها. تقوم  أن  اجلزائرية  الدولة  على  جيب  نقاشات    لذا  فتح  عرب  العمومية  للوظيفة  عميقة 
اليت  االختالالت  على  والوقوف  العمومية  الوظيفة  واقع  تقييم  من  متكن  أن  شأهنا  من  عميقة  عمومية 

يلي:                                           ما   ، العمومية  الوظيفة  لتطوير  االقرتاحات  أهم  بني  ومن  تعرتيها، 
ية املغادرة الطوعية اليت يتم اإلعداد هلا داخل الوظيفة العمومية اجلماعية، لكي ال إعادة النظر يف يف عمل-

 تتكرر األخطاء السابقة وذلك عرب التخطيط الرزين والسليم وفق رؤية واضحة من هذه العملية.  
هلشاشة - يؤسس  ال  لكي  املدة،  حمدد  شغل  عقد  مبوجب  التوظيف  إمكانية  حول  واضح  تصور  وضع 

استقراره على مستوى الوظيفة العمومية من جهة ،ومن جهة أخرى ال يكون هناك تعارض   العمل وعدم
مع التوجه العام للوظيفة العمومية اليت اختذهتا اجلزائر، حيث سيكون االنتقال من النظام الفرنسي املرتكز  

نظام املغلق إىل النظام  على الدوام يف الوظيفة إىل النظام األمريكي املعتمد على التعاقد،أي االنتقال من ال
 املفتوح.

وذلك - تعرفها األجور  اليت  الفوارق  بتقليص  وذلك  العمومية،  الوظيفة  األجور يف  لسياسة  فورية  مراجعة 
نسبة   نستحضر   ، 33على    1بدل    10إىل    1لتحديدها يف  أن  وهنا ميكن  الرمسية.  املعطيات  حسب 
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يتقاضون    42رواتب وزرائنا اليت تساوي   الذين  مقابل نظرائهم بفرنسا  األدىن لألجور  مرة   11مرة احلد 
فقط احلد األدىن لألجور، كما ميكن أن نتساءل عن عدد الربملانيني وامليزانية اليت تتطلب أجورهم، أضف  

% من الوظيفة العمومية   1ضات اليت يتقاضاها املوظفون السامون والذين ميثلون  إىل كل هذا املنح والتعوي
الوضع   وأن  االجتماعية  العدالة  لغياب  صارخا  منوذجا  العمومية  ابلوظيفة  األجور  منظومة  إن  حيث   ،
التوظيف   يف  احملسوبية  على  *القضاء  الفظيعة.  االختالالت  لتسوية  وعاجال  سريعا  تدخال  يستدعي 

الظواهر  والتخلص   هذه  تعترب  حيث  فقط،  ابالسم  وظائفهم  ميارسون  الذين  أي  األشباح،  املوظفني  من 
بقوة.                                حماربتها  يتطلب  مما  عام  بشكل  العمومية  الوظيفة  تطوير  وجه  يف  أساسيا  عائقا 

النظا مبراجعة  املطالبة  هو  العمومي،  النقاش  خالل  من  اليوم  مطروح  هو  ما  للوظيفة  إن  األساسي  م 
اإلضراب،   حق  وممارسة  املوظفني  أداء  بتقييم  املتعلقة  اإلجراءات  من  مبجموعة  مصحوب  العمومية، 
فاإلجراءات احملدثة واملستجدات القانونية املطروحة، ترتجم االختيارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية  

صادية، اليت تفرض ختلي الدولة عن الوظائف االجتماعية  املتبعة يف البالد املندرجة يف سياسة اللربالية االقت
لصاحل القطاع اخلاص، وأن تقتصر على الوظائف األساسية، مع احلرص على احلفاظ على التوازانت املالية  
العمومية وميزانية األداءات، وضبط نسبة التضخم واملراهنة على القطاع اخلاص. إن هذه االختيارات يف  

توازن تغيب  تقتضي    جوهرها  اليت  املالية  التوازانت  على  احملافظة  مقابل  التشغيل  وتنشيط  العمل  سوق 
ابلوظيفة  الشغل  مناصب  خلق  على  الضغط  وابلتايل  العمومي،  االستثمار  ملصاريف  املتواصل  التخفيض 

الصادر مبقتضى املرسوم الرائسي    2020من الدستور اجلزائري لسنة  24ا ما أكدته املادة  هذو    ،العمومية 
واملؤرخ يف    442/20رقم الرمسية عدد2020ديسمرب  30)  اجلريدة  ما 82،  نصها  على  (، من خالل 

املصلحة  حتقيق  يستهدف  ال  عمومي  طلب  أبي  القيام  او  عمومي  منصب  أي  استحداث  يلي:"حيظر 
سبب  بدون  عمومي  منصب  أي  استحداث  اجلزائري  الدستوري  املؤسس  منع  فقد  وابلتايل  العامة.."، 

نوين، ويفسر ذلك ابلعقلنة يف تسيري املناصب واملوارد البشرية، ولكي يكون استحداث املناصب  أومربر قا
 يف املرافق العمومية ومؤسسات الدولة اهلدف من ورائه حتقيق املصلحة العامة، وتقدمي خدمة للمواطن.    

 لفرع الثاين: حماور عصرنة الوظيفة العامة  ا
العصرنة يف اجلزائر يف إدخال التكنولوجيا وحتويل املعرفة إىل خدمات، جملاراة  تتلخص رهاانت التحديث أو  

التطور احلاصل يف البيئتني الداخلية واخلارجية، لتحقيق رضا املوظف واملواطن وبلوغ جودة اخلدمة واملنتوج، 
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ديث سياسي وتبين  وكنظرة واعية للدولة اجلزائرية أبن عصرنة اإلدارة العمومية سيكون الباب املؤدي إىل حت
 دولة احلق والقانون، اقرتحت إصالحات مست ميادين كربى وحساسة وميكن ترمجتها على الشكل التايل: 

العمومية- اإلدارة  وترشيد  الدول  عصرنة  يف  املطبقة  العمومية  اخلدمة  لتجديد  مطابقة  سياسة  وهي   :
مناذج إبدخال  اجلزائرية  العمومية  املؤسسات  ترشيد  ويتم  وسائل    الغربية،  )جتديد  اخلاص  القطاع  تسيري 

وأنظمة التسيري(، وتوسيع جمال تسيري اخلدمة العمومية للمؤسسات اخلاصة واجملتمع املدين إىل جانب خلق 
اإلدارات  خمتلف  بني  التناسق  دعم  إىل  إضافة  والسياسية.  واالجتماعية،  االقتصادية  اجملاالت  يف  حركية 

يتم املركزية وإعادة توزيع املهام بني   التنمية االقتصادية واالجتماعية و  اإلدارات املركزية واإلقليمية إلنعاش 
 ذلك ب:  

وتقليصها.     - العمومية  اإلدارة  تكاليف  يف  للتحكم  اخلربات  أبوىل  املصاحل -االستعانة  بني  التكامل 
اإلداري فتتمحور  املكلفة مبحاربة الغش جبميع أشكاله . أما عن جهود الدولة اجلزائرية يف عصرنة اجلهاز  

 حول:
 عصرنة مناهج العمل وتعميم استعمال اإلعالم اآليل وشبكة اإلعالم الداخلية. * 

*تشجيع التكوين املتخصص، وذلك إبعادة النظر يف سياسة التكوين املعتمدة من طرف املدرسة الوطنية  
 لإلدارة، وكذلك رد االعتبار ملراكزالتكوين املهين.   

 *ختفيف إجراءات وآجال إجناز املشاريع.  
لشفافية يف عمل االدارة العامة. وابلفعل فقد ختلت الدولة اجلزائرية عن بعض القطاعات  *تطوير وتعزيز ا 

استطاع  والذي  واملواصالت،  الربيد  قطاع  يف  احلال  هو  اخلاص، كما  للقطاع  التسيري  جمال  لترتك  جزئيا، 
بينما احتفظت  اخلروج من سياسة اإلدارة التقليدية خبلق املنافسة بني اخلواص )جنمة، جازي، موبيليس(،  

العمومية، كالكهرابء  املؤسسات  بعض  هيكلة  إعادة  مت  والصحة، كما  القطاعات كالرتبية  ببعض  الدولة 
عمومية  مؤسسة  إىل  الوصاية  حتت  وجتارية  صناعية  عمومية،  مؤسسة  من  تتحول  اليت  الطبيعي  والغاز 

والتهي املياه  لتوزيع  مستقلة  عمومية  مؤسسات  وإنشاء  وجتارية،  يف اقتصادية  جتارية  لقواعد  خاضعة  ئة 
التعاقد وإشراك أفراد القانون اخلاص يف  التسيري. أما فيما خيص طرق التسيري العمومي، مت إدخال عملية 

 استغالل اخلدمة العمومية خاصة املوانئ، املطارات والطرق السيارة.  
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امل  اإلدارات  واحمللية: حتظى  املركزية  اإلدارة  بني  املهام  توزيع  هامة يف مشروع إصالح *إعادة  ركزية مبكانة 
السياسية، ويتمثل حتديثها يف إعادة توجيهها حنو املهام اإلسرتاتيجية عن طريق  الدولة لقرهبا من السلطة 
بني  ما  والتنسيق  احلكومة،  أعمال  وتنظيم  هبيكلة  ستقوم  اليت  القيادية  الكفاءات  وحتديد  تنظيمها  إعادة 

تبقى هذه األخري  والتنبؤ الوزارات حىت ال  والتنسيق،  التنظيم  إىل  وتنتقل  الروتينية،  املهام  بتنفيذ  منشغلة  ة 
العمومية. اخلدمات  واستمرارية  متاسك  لضمان  العامة  السياسات  وتقييم   والرقابة، 

أما فيما خيص اإلدارة احمللية فقد ركزت اإلصالحات على ضرورة إعادة االعتبار للجماعات احمللية )البلدية  
إدخال تصنيف إداري جديد، قائم على املناطق تعزيزا للدميقراطية احمللية، وكون الالمركزية العمود  والوالية( و 

الفقري لرتشيد عالقة الدولة ابألقاليم ومبدأ أساسي للتنظيم اإلداري، حتظى حبضور ملفت يف اخلطاابت  
لدولة إىل حتويل السلطات السياسية، فالسلطات احمللية هي األقرب إىل مشاكل املواطنني، وهلذا عمدت ا

والكفاءات اإلدارية والتقنية إىل هذه الوحدات، فقد سطرت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية برانمج لرتقية 
ابإلطارات املؤهلة    2003وأتهيل اإلطارات على املستوى احمللي، عن طريق تزويد اجلماعات احمللية منذ

 من تقنيني وإداريني. 
جهاز التكوين، عرب اسرتجاع مراكز التكوين املهين وإنشاء مؤسسات أخرى عرب مناطق  *إعادة تشكيل  

التالية:  التدابري  اختاذ  مت  اجملاالت،  كافة  يف  ودورها  احمللية  اجلماعات  مكانة  ولرتقية   الوطن. 
وأتكيد مكانة   *مراجعة وتعديل قانوين البلدية والوالية: لتكييف اإلدارة احمللية مع واقع التعددية السياسية   

للدميقراطية  وتعزيزها كفضاء  الوطنية.  التنمية  يف مسار  مبادرة   الالمركزية  من خالل  فعليا  ما جتسد  وهدا 
 . 2021الرئيس اجلزائري عبد اجمليد تبون قبل اجراء االنتخاابت احمللية يف نوفمرب 

يتعلق بتسيري احلياة احمل   فيما  البلدية  *ترشيد مسامهة اجلماعات احمللية: وذلك  أعوان مصاحل  لية بتكوين 
خاصة التقنية منها، وحتسني اخلدمة للمواطن إىل جانب ترشيد مسامهتها يف التنميةالوطنية ودعم خمططات  

  التنمية، والتهيئة اإلقليمية على املستوى ألوالئي والبلدي.
اليت تسمح هلا بتحقيق أهدافها *حتسني الطاقات املالية للجماعات احمللية: وهذا بتزويدها ابلوسائل ملالية   

                           . الضرائب  نسب  وبعض  اجلبائي  الوعاء  حتديد  يف  أكثر  املسؤولية  بتحميلها  نفقاهتا،  وترشيد  التنموية 
*دعم مشاركة املواطنني يف التكفل ابلشؤون احمللية: وهذا برتقية مشاركة اجملتمع املدين يف التكفل ابلشؤون  

 يف ظل احرتام املهام املسندة لإلدارة واملنتخبني احملليني.احمللية، 
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*تثمني املوارد البشرية: ابعتبار العنصر البشري هو حمرك التنمية يف كل بلد، سعت الدولة اجلزائرية إىل     
لنهاية   قواعد  التوظيف إىل غاية وضع  العمومية لضمان جاذبيتها، بدءا من شروط  ترقية ظروف الوظيفة 

العمومي.                                            اخلدمة   الوظيف  قانون  ومراجعة  التكوين...إخل،   الرتقية،  التعيني،  شروط  بتقومي                              مرورا 
كما مت إعادة النظر يف حقوق وواجبات أعوان الدولة بشكل يثمن املوارد البشرية، ويساهم يف بلوغ النوعية  

سيري إبضفاء املرونة على القوانني، وحتديث مناهج إدارة األفراد مبا يتالءم مع الدور اجلديد للدولة،  يف الت
حيث مت حتديث قانون أساسي لكل فئة من أعوان الدولة، موظفي اجلماعات احمللية، موظفي املؤسسات 

امل راتب  بتحديد  الكفاءة  عنصر  اجلديد  القانون  هذا  يشجع  ملؤهالته العمومية...اخل، كما  وفقا  وظف 
مستوى  لتحسني  سياستها  إطار  ويف  فعلية.  الوظيفة كمرتبة  يف  أقدميته  تدرج  لكي  التعليمي،  ومستواه 

 الكفاءات على املستوى احمللي قامت الدولة اجلزائرية، ابالستعانة ابجلهات التالية:  
    لية.موظفي اإلدارة احملو عقد شراكة مع املعهد املتخصص يف التسيري والتخطيط   -
عقد شراكة مع جامعة التكوين املتواصل لتكوين رؤساء  -عقد شراكة مع املدرسة الوطنية لإلدارة لتكوين -

احمللية.                               واجلماعات  الداخلية  وزارة  أبعوان  اخلاصة  األساسية  القوانني  مراجعة  جانب  إىل  هذا                                                        البلدايت، 
إلغاء نظام األرشيف الوطين الورقي و استبداله بنظام أرشفة الكرتوين، مع ما حيمله من ليونة يف التعامل  -

مع الواثئق و املقدرة على تصحيح األخطاء احلاصلة بسرعة، و نشر الواثئق ألكثر من جهة يف أقل وقت 
 ممكن، و االستفادة منها يف أي وقت كان.

حتسني وعصرنة املصاحل العمومية عن عن طريق إدخال الرقمنة يف اإلدارة العمومية، واليت هتدف إىل:               -  
 *تقليل كلفة اإلجراءات اإلدارية و ما يتعلق هبا من عمليات. 

ختليص   إىل  ابلنسبة  التقليدية  اإلدارة  قدرة  أّن  إذ  واحد،  وقت  يف  العمالء  من  أكرب  عدد  *استيعاب 
طويلة.  صفوف  يف  االنتظار  إىل  األحيان  من  يف كثري  تضطّرهم  و  حمدودة،  تبقى  العمالء   معامالت 

*إلغاء عامل العالقة املباشرة بني طريف املعاملة، أو التخفيف منه إىل أقصى حد ممكن مما يؤدي إىل احلد  
ال أبحد  املتعلقة  املعامالت  إهناء  يف  النفوذ  و  الشخصية،  العالقات  أتثري  أكده هذا  و  ،  عمالء من     ما 

لسنة   اجلديد  الدستور  يف  اجلزائري  الدستوري  رقم 2020املؤسس  الرائسي  املرسوم  مبقتضى  الصادر   ،
(، فقد منع استغالل 82، والصادر يف اجلريدة الرمسية عدد  2020ديسمرب  30)واملؤرخ يف     20/ 442

الوظيفة   اجلزائري  الدستوري  املؤسس  ربط  وهنا  سبب،  بدون  الثراء،  هبدف  العامة  مبكافحة الوظائف 
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الفساد، وجعل منها عمل يف خدمة املواطن. واهلدف من كل ذلك هو محاية املال العام وحصانة الوظيفة 
القائمة   العامة، والعمل على استمراريتها، ألن فساد املوظف يعين االخالل ابملبادئ  العامة وحياد املرافق 

 عليها كل املرافق العامة. 
املرافق   "عصرنة  أن  القول،  حلقوق وخالصة  ابلنسبة  فاعلية كبرية  حيقق  العامة(  الوظيفة  )وابلتايل  العامة 

ييسر طرق االستفادة من هذه احلقوق بشكل  املنتفعني هبا، وذلك ألنه  العام ،او  املستفيدين من املرفق 
للتغري    عايل الدقة، وكذلك فان تطبيق نظام االدارة االلكرتونية يعد تطبيقا حيا، ومواكبا لقابلية املرفق العام

 .    ( 113، صفحة 2021)شاهني،  والتطوير يف أي وقت."
 امتة: اخل

جذري   تغيري  إىل  حاجة كبرية  يف  اجلزائرية  العمومية  اإلدارة  أن  نؤكد  أن  بنا  جيدر  النهاية  يف 
لتطويرها، ووضع خمطط علمي وواقعي يهدف  لتحديد اإلسرتاتيجية املالئمة  لوضعيتها وأن هناك ضرورة 

ي،  واالجتماعي  لوضع هناية للتخلف اإلداري، وجعل إدارة الغد أكثر تكيفا مع جزئيات النظام االقتصاد
وحىت السياسي احلايل واملستقبلي للجزائر. ويشكل تكوين وأتهيل الرأس مال البشري ابإلدارة العمومية،  
ضرورة آنية لضمان اخنراطه السريع، كقوة مؤثرة، يف حركية اإلصالحات وديناميكية حتديث الوظيفة العامة،  

واالجت االقتصادية  التنمية  رهاانت  لكسب  ملحا  والتضخم ومطلبا  التوظيف  صعوبة  أن  ذلك  ماعية، 
الوظيفي وندرة الوظائف، واألوضاع املالية احلالية كلها مربرات إلعادة النظر يف األساليب املعتمدة يف جمال  
اإلدارة، من خالل منظومة تنطلق من التفكري اإلبداعي. وجتعل من القدرة على التخطيط للموارد البشرية، 

حاجي لتلبية  ملحة  دعم  ضرورة  الن  التعليم،  نظام  إبصالح  إال  يتأتى  لن  وهذا  واملستقبل.  احلاضر  ات 
الوظيفة العامة مبوارد بشرية مؤهلة يتطلب حتسني نوعية التعليم، وتدعيم مردودية املنظومة الرتبوية كخطوة 

ابمل العامة  للوظيفة  الوحيد  املمول  ابعتباره  املعريف،  املال  رأس  يف  االستثمار  جمال  يف  وظفني.                     أساسية 
كما أن إجياد حلول للمعوقات اليت ميكن أن تكبح سري النظم املعلوماتية، و التقنية يف إطار رقمنة املرفق 
إصدار   أمهية  ننسى  وال  العوملة،  ملتطلبات  ومواكبتها  العامة،  الوظيفة  عصرنة  إىل  ابلضرورة  يؤدي  العام، 

لذلك.   الالزمة  القانونية  لتطوير  التشريعات  جهودا  بدلت  اجلزائرية  اإلدارة  أن  على  التأكيد  من  بد  وال 
قدرات ومهارات املوارد البشرية العاملة هبا، حيث تبنت احلكومة ضمن برانجمها آليات تنظيمية ومؤسساتية  
هبدف  انه  األكيد  ومن  والعصرنة،  احلداثة  رهاانت  وكسب  التكوين  جمال  يف  اجلهود  لتنسيق  حديثة، 
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ألمثل يف الرأس مال البشري، أصبح من الضروري جعل التكوين املستمر حقا للعاملني ابإلدارة االستثمار ا 
التدبري  التكوين املستمر آبليات  العمومية وواجبا على كل مزاول لوظيفة من وظائفها، مبا ميكن من ربط 

 التوقعي للوظائف والكفاءات.
CONCLUSION  : 

 In the end, it is worth emphasizing that the Algerian public 

administration is in great need of a radical change to its status, and that there is 

a need to determine the appropriate strategy for its development, and to develop 

a scientific and realistic plan aimed at putting an end to administrative 

underdevelopment, and making the administration of tomorrow more adaptable 

to the particulars of the current and future economic, social and even political 

system. for Algeria. The formation and rehabilitation of human capital in the 

public administration is an immediate necessity to ensure its rapid involvement, 

as an influential force, in the dynamism of reforms and the dynamism of 

modernizing the public job, and an urgent requirement to win the bets of 

economic and social development, because the difficulty of employment, job 

inflation, scarcity of jobs, and the current financial conditions are all 

justifications for reconsideration In the methods adopted in the field of 

management, through a system that stems from creative thinking. It makes the 

ability to plan for human resources an urgent necessity to meet the needs of the 

present and the future. This will only be achieved by reforming the education 

system, because supporting the public service with qualified . 

 human resources requires improving the quality of education, and 

strengthening the profitability of the educational system as an essential step in 

the field of investment in knowledge capital, as it is the only financier of public 

employment with employees. Also, finding solutions to the obstacles that could 

hinder the functioning of information and technical systems within the 

framework of digitizing the public facility, necessarily leads to the 

modernization of the public service, and its keeping up with the requirements of 

globalization, and we do not forget the importance of issuing the necessary 

legal legislation for this. It must be emphasized that the Algerian administration 

has made efforts to develop the capabilities and skills of the human resources 

working in it, as the government has adopted within its program modern 

organizational and institutional mechanisms, to coordinate efforts in the field of 

training and win the stakes of modernity and modernity, and it is certain that 

with the aim of optimal investment in human capital, it has become It is 

necessary to make continuous training a right for public administration 
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employees and a duty for each practitioner of one of its functions, so as to link 

continuous training with mechanisms of predictive management of jobs and 

competencies. 
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Abstract:  

In view of the great challenges that the issue of the public service 

poses in the modernization of public administrations, especially in light of 

the profound transformations that have resulted from the numerous reform 

programs that the Algerian public administration has known, which revolve 

mainly around the reform and modernization of the administration and 

public service, the public service is now urgently called upon to reconsider 

its organization. And its progress and methods of intervention, to achieve a 

comprehensive modernization, and to put it in the general context of modern 

trends in administrative thought. 
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