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الخىُْ ٠في قٗبت ٖلم اإلا٨خباث لضي اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى :صعاؾت بخهاثُت
في ٧ل مً وػاعة الخٗلُم الٗالي ـ البلضًاث ـ الث٣اٞت في الٟترة مابحن  2010ـ  / 2019ؤؾماء بى٦غة
ٖباس ي ،هضي ػو٢اع؛ بقغاً ٝاؾمُىت مٗغو.ٝـ]ص.م[]:ص.ث[101 _2020،وع١ة  :حضاو ،٫عؾىماث
بُاهُت 30 +ؾم.
بِبلُىٚغاُٞا :وع٢ت – .94 – 92مالخ :٤وع٢ت 101 -95
مظ٦غة ماؾتر  :بصاعة اإلااؾؿاث الىزاثُ٣ت واإلا٨خباث  :حامٗت الجُاللي بىوٗامت زمِـ
ملُاهت2020:
مٗغوً ،ٝاؾمُىت بقغاٝ

مؿخسلو
تهض ٝالضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى الخىُْ ٠في قٗبت ٖلم اإلا٨خباث لضي اإلااؾؿاث الٗمىمُت
لىالًت ٖحن الضٞلى في الٟترة مابحن  2010ـ  ،2019خُث ٢مىا بضعاؾت بخهاثُت لخىُْ ٠ؤمىاء
اإلادٟىْاث و اإلا٨خبُحن في " وػاعة الخٗلُم الٗالي ـ البلضًاث ـ الث٣اٞت " ،باٖخباع الٗىهغ البكغٍت الغ٦حزة
ألاؾاؾُت ألي بصاعة ؤو ماؾؿت ٖمىمُت.
جم جدضًض مغاخل جىُْ ٠اإلاىعص البكغي ٖلى ؤؾاؽ الىُْ ٠الٗمىمي مً ؤحل مىا٦بت الخُىعاث
الخضًثت زهىنا في والًت ٖحن الضٞلى٦ .ما اؾخسضمىا ؤصاحي اإلاالخٓت و اإلا٣ابلت في ؤلاحابت ٖلى ؤؾئلت
الضعاؾت و ازخُاع ٞغيُاتها ،و اٖخمضها ٦ظلٖ ٪لت اإلاىهج الىنٟي في الجاهب الىٓغي و اإلاىهج ؤلاخهاجي
في الجاهب اإلاُضاوي ؤو الخُبُ٣ي مً زال ٫الىلىج الال٨ترووي ٖبر مضوهت الخىُْ ٠و الخدهل ٖلى
ؤلاخهاثُاث الغ٢مُت في جىُْ ٠ؤمىاء اإلادٟىْاث و اإلا٨خبُحن لىالًت ٖحن الضٞلى في الٟترة اإلاظ٧ىعة
ؾاب٣ا مغ٣ٞحن بغؾم بُاوي و جدلُل.
و ٢ض ؤْهغث هخاثج الضعاؾاث بلى وحىص ه٣و ٦بحر في اإلاىانب الكاٚغة بياٞت بلى الخماؽ
مدؿىبُت في حُٗحن للمىانب في قٗبت ٖلم اإلا٨خباث و اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى.
و في ألازحر جم وي٘ حملت مً الا٢تراخاث خى ٫اإلاىيىٕ مً بُجها ،مغؾالث الجهاث الىنُت
باؾخمغاع مً احل ٞخذ مىانب المىاء اإلادٟىْاث و اإلا٨خبُحن في و حٗلها جخماش ى م٘ مخُلباث
وَمىخاث ؤلاصاعة الٗمىمُت.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت:
الخىُْ ٠ـ قٗبت ٖلم اإلا٨خباث ـ اإلااؾؿاث الٗمىمُت ـ امىاء اإلادٟىْاث ـ اإلا٨خبُحن ـ الٗىهغ
البكغي ـ الىُْ ٠الٗمىمي.

Abstract:
The study aims to shed light on employment in the Library Science Division at public
institutions in Ain Defla State in the period between 2010-2019, where I undertook a
statistical study for the employment of archivists and librarians in the Ministry of Higher
Education - Municipalities - Culture, the human element is the main pillar of any
administration or institution generality. The stages of employing the human resource were
determined on the basis of public employment in order to keep pace with recent
developments, especially in the Wilayat of Ain Defla. We also relied on the observation and
interview tools to answer the study questions and to choose hypotheses. We have relied on
the descriptive aspect in the theoretical and statistical side in the field or application side
through electronic access through the employment code and obtaining digital statistics in the
employment of archivists and librarians for the state of Ain Defla in the aforementioned
period, accompanie.

المقدمة

م٣ضمت
جىاحه اإلاىٓماث الُىم ؾىاء ٧اهذ ٖمىمُت او زانت بِئت مٗ٣ضة حٗغ ٝالٗضًض مً الخٛحراجى
الخدىالث التي َالذ مسخل ٠حىاهب الخُاة اإلاٗانغة و مؿذ ٧اٞت اإلاىٓماث الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت
في مسخل ٠صو ٫الٗالم و لٗلى ما ًمحز الخُٛحراث التي قهضها ال٣غن الخاصي و الٗكغون و هى جُىع
ال٨ٟغ الاصاعي الٗالمي الظي عا٣ٞه جُىع هىعي في مجا ٫اصاعة اإلاىاعص البكغٍت التي حٗني اصاعة قاون اهم
مىعص في اإلاىٓمت مىظ صزىله الحها الى ٚاًت زغحه مجها٧.ىهه ؤزمً مىعص لضي ؤلاصاعة و ألا٦ثر جإزحرا في
ؤلاهخاحُت.
بن بصاعة و جىمُت اإلاىاعص البكغٍت حٗخبر ع٦ىا ؤؾاؾُا في ٚالبُت اإلاىٓماث خُث تهض ٝالى حٗؼٍؼ
ال٣ضعاث الخىُٓمُت  ,و جم٨حن الىػاعاث و اإلاىٓماث الخ٩ىمُت و ألاهلُت مً اؾخُ٣اب والظي تهض ٝمً
زالله بلى جىٞحر ؤًٞل الٗىانغ مً طوي الٟ٨اءاث و اإلااهالث اإلامخاػة و جد ٤ُ٣الخىا ٤ٞبحن مخُلباث
اإلاىٓمت و زهاثو الٟغص اإلاغشح لكٛل اإلاىهب الكاٚغٖ ،املت بظلٖ ٪لى جد ٤ُ٣مبضؤ وي٘
الصخو اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب  ,هظا ما ؤلؼمها جبني ؾُاؾت جىُْ ٠هاحٗت ٢اثمت ٖلى مبضؤ
الجضاعة و الاؾخد٣ا. ١
هظه الؿُاؾت التي جدمل ال٨ثحر مً ألاهمُت باليؿبت لجمُ٘ اإلااؾؿاث ،الؾُما الٗمىمُت طاث الُاب٘
ؤلاصاعي باٖخباعها اإلاؿاولُت ًٖ ؤصاء وْاث ٠الضولت و جد ٤ُ٣ؤهضاٞها

الاحخماُٖت و جىُٟظ ؾُاؾتها

الخىمىٍت و التي ال ج٩ىن بال مً زال ٫الاهخمام بمىاعصها البكغٍت بهخماما اؾتراججُا مً زالٖ ٫ملُت
الخُىٍغ ,الخضعٍب  ,و الخإهُل بةؾخمغاع  ,بٗض جُبُ ٤ؤؾالُب خؿً ؤلاهخ٣اء و الخُُٗحن ٚبر مسخل٠
مغاخل الخىُْ٦ ،٠ما حٗخبر وُْٟت الاعقُٟي و اإلا٨خبي مً

ؤهم الىْاث ٠اإلاىحىصة في ؤي بصاعة ؤو

ماؾـة ٖمىمُت ،و ٢ض ٢مىا في صعاؾدىا هظه بةخهاء جىُْ ٠ؤمىاء اإلادٟىْاث و اإلا٨خبحن باإلااؾؿاث
الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى في ٧ل مً "وػاعة الخٗلُم الٗالي ـ البلضًاث ـ الث٣اٞت" في الٟترة مابحن  2010ـ
.2019
و مً هظا اإلاىُل٢ ٤مىا بدب٘ مجمىٖت مً الخُىاث بضثىا بالجاهب اإلاجهجي  :الظي جمدىع خى٫
اؾاؾُاث الضعاؾت خُث جم جدضًض الاق٩الُت و ٞغيُاث البدث واهم الاؾباب الزخُاعها لهظا اإلاىيىٕ
و الهض ٝمىه م٘ جدضًض اإلاىهج اإلاؿخسضم ،باالياٞت الى اصواث حم٘ البُاهاث و الضعاؾاث الؿاب٣ت
ونىلىا الى الُٗىت و نٗىباث الضعاؾت.
1

الٟهل الاو :٫بٗىىان ٖملُت جىُْ ٠اإلاىاعص البكغٍت و ًدخىي هظا الٟهل مبدثحن ,اإلابدث ألاو ٫جدذ
ٖىىان بصاعة اإلاىاعص البكغٍت .ل٣ض جُغ٢ىا ُٞه الى بُٖاء نىعة ٖلمت و قاملت ًٖ بصاعة اإلاىاعص البكغٍت
"و مغاخلها ,ؤهمُتها ,و الىْاث ٠ألاؾاؾُت إلصاعة اإلاىاعص البكغٍت وألاهضا ٝالتي ًخمحز بها ؤما باليؿبت
للمبدث الثاوي حاء بٗىىان ٖملُت و ؾُاؾت الخىُْٖ ٠الج ٧ل مً مٟهىم الخىُْ, ٠ؤهمُخه  ,مباصثه
و في ألازحر ؤهم اإلاغاخل .
ؤما الٟهل الثاوي و اإلاٗىىن بخىُْ ٠قٗبت اإلا٨خباث و الخىزُ ٤وألاعقُٞ ٠يي الجؼاثغ مً زالُ٢ ٫إ
الىُْ ٠الٗمىمي .و الظي ًدخىي هى ألازغ ٖلى مبدثحن :
اإلابدث الاوٌ ٫كمل ُ٢إ الىُْ ٠الٗمىمي ٣ٞض جًمً مٟهىم الىُْ ٠الٗمىمي  ,مغاخل جُىعه في
الجؼاثغ ,مهاصعه ال٣اهىهُت و الٗال٢ت الىُُْٟت في ْل الدكغَ٘ الجؼاثغي و ؤزحرا حٗغٍ ٠ألاؾال٥
اإلاكتر٦ت و ألاؾال ٥الخانت ونىال الى اإلابدث الثاوي و ألازحر اإلاؿمى بكٛبت اإلا٨خبُحن و الىزاثُ٣حن و
ؤمىاء اإلادٟىْاث في الجؼاثغ جًمً ٧ل مً حٗغٍ ٠لهظه الكٗبت ,مغاخل جُىعها  ,الهُئاث اإلاؿاولت
ًٖ الخ٩ىًٍ في ٖلم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث م٘ ج٣ضًم عجب اإلا٨خبُحن و ؤمىاء اإلادٟىْاث التي جىضج يمً
ألاؾال ٥اإلاكتر٦ت و الخانت .
وجم جسهُو الٟهل الثالث ,للجاهب اإلاُضاوي ؤو الخُبُ٣ي للضعاؾت التي ٢مىا بها في اإلااؾؿاث
الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى و التي جمدىعث في اخهاثُاث جىُْ ٠ؤمىاء اإلادٟىْاث و اإلا٨خبُحن في ٧ل
مً وػاعة الخٗلُم الٗالي  ,البلضًاث  ,الث٣اٞت  ,في الٟترة ما بحن  2010ـ, 2019و ٢ض ٢مىا بالىلىج الى مضوهت
الخىُْ ٠بةٖخباعها مهضعا إلؾخسغاج بخهاثُاث الخىُْ. ٠وجم جمثُل هظه ؤلاخهاثُاث في ق٩ل
حضو ٫مغ ٤ٞبغؾم بُِاهيي م٘ الخدلُل وجم وي٘ هخاثج للضعاؾت و للٟغيُاث و الخغوج بجملت مً
ؤلا٢تراخاث .

2

الفصل
التمهٌدي
3

جمهُض :
باٖخباع اإلا٨خبت ماؾؿت مً اإلااؾؿاث الٗمىمُت ٞهي ألازغي جدخاج بلى مىاعص بكغٍت مً احل جد٤ُ٣
ؤهضاٞها و يمان اؾخمغاعٍتها بدُث البض مً اإلاغوع بمغاخل الخىُْ ٠مً احل اهخ٣اء اإلاىعص البكغي
اإلاىاؾب و هظا ً٩ىن باالمخثا ٫للىهىم ال٣اهىهُت التي ويٗها اإلاكغٕ الجؼاثغي.
و مً هظا اإلاىُل ٤ؾِخم الخُغ ١للجاهب اإلاجهجي :جدضًض ؤلاق٩الُت و الٟغيُاث التي جإؾـ ٖلحها
البدث الٗلمي و ؤهم ؤؾباب ازخُاع اإلاىيىٕ و الهض ٝمىه م٘ جدضًض اإلاىهج اإلاؿخسضم باإلياٞت
الضعاؾاث الؿاب٣ت و مً زم خضوص الضعاؾت و ٦ظا الهٗىباث التي
الجهاًت .

4

بلى

اٖتريذ البدث مً البضاًت بلى

 - 1إلاشهاليت:
ٌٗض الٗىهغ البكغي ع٦حزة ؤؾاؾُت ألي بصاعة بك٩ل زام و للماؾؿت الٗمىمُت
بك٩ل ٖام ،واولت الدكغَٗاث ال٣اهىهُت ٖىاًت بالٛت باإلاٗاًحر و ألاؾـ الىاحب بجباٖها مً
احل ازخُاع الغحل اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب ،و ٢ض خغنذ ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بالىُْٟت
الٗمىمُت في الجؼاثغ ٖلى بُٖاء ألاولىٍت للمىاعص البكغٍت اإلااهلت و هظا ٌك٩ل خالت يمىُت
لضوع ٖملُت الخىُْ ٠في اهخ٣اء ٟ٦اءة و ٗٞالُت هظا اإلاىعص ٖلى مؿخىي ؤلاصاعاث الٗمىمُت
الجؼاثغٍت بك٩ل زام و ُ٢إ الخىُْ ٠الٗمىمي بك٩ل ٖام.
ٌٗخبر جىُْ ٠اإلا٨خبُحن و ؤمىاء اإلادٟىْاث في اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى
و الظي هى مدىع صعاؾدىا ٖلى ؤهمُت بالٛت في بقبإ خاحُاث عواص الكٗبت،مً هىا ًدباصع
لىا َغح الدؿائ ٫الخالي:
ما هى واقؼ جىظيف أمىاء املحفىظاث و املنخبيين في املإسساث الػمىميت لىالًت غين
الدفلى؟

- 2الدؿائالث الٟغُٖت:
-1هل ج٣ىم اإلااؾؿاث الٗمىمُت صوعٍا بخىُْ ٠ؤمىاء اإلادٟىْاث و اإلا٨خباث؟
 -2إلااطا هجض اإلااؾؿاث الٗمىمُت حٗاوي عجؼا في ؤزهاجي اإلادٟىْاث و اإلا٨خباث عٚم وحىص بم٩اهُاث
ألحل جىُْٟحهم؟
 -3هل هىا ٥تهمِل في جىُْ ٠ؤهل الخسهو قٗبت ٖلم اإلا٨خباث لضي اإلااؾؿاث الٗمىمُت؟
و لإلحابت ٖلى هظه ألاؾئلت ؾىداو ٫الاهُال ١مً الٟغيُاث الخالي:

 -3الفسضيت:
الفسضيت الػامت:
جبنى ؾُاؾت جىُْ ٠اإلا٨خبُحن و ؤمىاء اإلادٟىْاث في اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى و ٤ٞؤَغا
٢اهىهُت ؾلُمت.

5

ٞغيُاث حؼثُت:
 .1ج٣ىم اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى

بجىُْ ٠ؤمىاء اإلادٟىْاث و اإلا٨خباث

ؾىىٍا.
 .2اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى التي حٗاوي عجؼا في جىٞحر ؤزهاجي اإلادٟىْاث و
اإلا٨خباث عٚم وحىص بم٩اهُاث ألحل جىُْٟحهم.
 .3هىا ٥تهمِل مـ ؤهل الخسهو في قٗبت ٖلم اإلا٨خباث

ؤزىاء ٞخذ مىانب لهم لضي

اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى .

 - 4ؤؾباب ازخُاع اإلاىيىٕ :
*الغٚبت في الخٗغٖ ٝلى الؿُاؾت اإلاٗخمضة في جىُْ ٠اإلا٨خبُحن و ؤمىاء اإلادٟىْاث .
*الغٚبت في الخٗغٖ ٝلى مسخل ٠ال٣ىاهحن الخىُٓمُت التي حؿُحر اإلاىْ ٠في مجاٖ ٫لم اإلا٨خباث.
*مداولت الخٗغٖ ٝلى ؤي ؤؾاؽ ًخم بزخُاع اإلاىْ ٠اإلاىاؾب الظي ٌكٛل اإلاىهب الكاٚغ .
*مداولت مٗغٞت الهٗىباث التي الخُِىاحهها اإلاؿاولحن في ٖملُت بزخُاع مىْ ٠مىانب إلاىهبه.

 -5أهداف الدزاست :
وؿعى مً زال ٫هظه الضعاؾت بلى جد ٤ُ٣ألاهضا ٝالخالُت :
*حؿلُِ الًىء ٖلى وا ٘٢ؾُاؾت جىُْ ٠اإلا٨خبُحن و ؤمىاء اإلادٟىْاث في الىُْٟت الٗمىمُت .
*مداولت مٗغٞت مضي اهخمام اهخمام اإلاؿاولحن بالخىُْ ٠في مجا ٫اإلا٨خباث .
* مداولت مٗغٞت بطا ٧اهذ اإلاىانب الخانت باإلا٨خباث و ؤمىاء اإلادٟىْاث مً اإلاىانب ألا٦ثر
َلبا .
*مداولت مٗغٞت بط ٧ان الٗامل في اإلا٨خبت ؤو ألاعقُ ٠مخدهل ٖلى قهاصة في ٖلم اإلا٨خباث ؤم ال.

 -5مىهج الدزاست :
ؾخًم صعاؾدىا هظه ٦ال مً اإلاىهج الىنٟي ؤلاخهاجي ٣ً :ىم اإلاىهج الىنٟي ٖلى ؤؾاؽ جدضًض
زهاثو الٓاهغة وونَ ٠بُٗتها وهىُٖت الٗال٢ت بحن مخٛحراتها وؤؾبابها واججاهاتها وما بلى طل ٪مً
حىاهب جضوع خى ٫مك٩لت ؤو ْاهغة مُٗىت ،وَٗخبر بٌٗ الباخثحن ؤن اإلاىهج الىنٟي ٌكمل ٧اٞت
6

اإلاىاهج ألازغي باؾخثىاء اإلاىهج الخاعٍذي والخجغٍبي ،خُث اؾخٗملىا اإلاىهج الىنٟي للخٗغٖ ٝلى ٧ل
اإلاٟاهُم الخانت بٗملُت جىُْ ٠اإلاىاعص البكغٍت ( مٟهىم بصاعة اإلاىاعص البكغٍت  ،ؤهمُتها ،مغاخل
الخىُْ ) ٠و ٦ظا ٖملُت جىُْ ٠قٗبت اإلا٨خباث و الخىزُ ٤و ألاعقُ ٠في الجؼاثغ مً زال ٫الىُْ٠
الٗمىمي ،زم اجسظها اإلاىهج ؤلاخهاجي الظي هى ٖباعة ًٖ اؾخسضام الُغ ١الغ٢مُت والغٍايُت في
مٗالجت وجدلُل البُاهاث وبُٖاء الخٟؿحراث اإلاىاؾبت لها وٍخم طلٖ ٪بر ٖضة مغاخل:
 حم٘ البُاهاث ؤلاخهاثُت ًٖ اإلاىيىٕ .
ٖ غى هظه البُاهاث بك٩ل مىٓم وجمثُلها بالُغ ١اإلام٨ىت.
 جدلُل البُاهاث.
 جٟؿحر البُاهاث مً زال ٫جٟؿحر ما حٗىُه ألاع٢ام اإلاجمٗت مً الىخاثج.
 -6الدزاساث السابقت :
الدزاست ألاولى :
غثمان ،بن شاوي ،أهميت إلاخخبازاث املهىيت في غمليت الخىظيف باملإسساث الػمىميت
إلاسدشفائيت بالقسازة – والًت غسداًت .1
تهض ٝهظه الضعاؾت الى مٗغٞت مضي ؤهمُت الازخباعاث اإلاهىُت في ٖملُت الخىُْ ٠باإلااؾؿاث
الٗمىمُت ؤلاصاعٍت  .و الخٗغٖ ٝلى مضي جُبُ ٤الىهىم ال٣اهىهُت و الخىُٓمُت الىاعصة في ال٣اهىن
ألاؾاس ي للىُْٟت الٗمىمُت م٘ لٟذ الاهدباه الى ؤهمُت اإلاىٓماث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي
بةٖخباعها وؾُلت الضولت في جىُٟظ ؾُاؾاتها مما ً٣خط ي يغوعة ج٨ثُ ٠الضعاؾاث اإلاخٗل٣ت بها وطل ٪مً
ؤحل الاؾخٟاصة في مجا ٫ؤلاصاعة الٗامت .وجىنلذ هظه الضعاؾت الى ؤن ٗٞالُت الخىُٓماث ؤلاصاعٍت ال
جخد ٤٣بال بطا ٧اهذ مؼوصة بمىعص بكغي ًخمخ٘ بٟ٨اءة ٖالُت و هظا الًخم الخهىٖ ٫لُه بال مً زال٫
جبني ؾُاؾت جىَُْ ًٖ ٠غٍ ٤ؤلازخباعاث اإلاهىُت و اإلاؿاب٣اث  ,وهظا و٣ٞا لإلحغاءاث و الخُىاث
اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن ألاؾاس ي الٗام للىُْٟت الٗمىمُت و ال٣ىاهحن الخانت بمسخل ٠ألاؾال. ٥

ٖثمان ،بً قاوي ،ؤهمُت ؤلازخباعاث اإلاهىُت في ٖملُت الخىُْ : ٠اإلااؾؿاث الٗمىمُت ؤلاؾدكٟاثُت بال٣غاعة – والًت ٚغصاًت  .مض٦غة لىُل
 1قهاصة اإلااؾتر:جسهو اصاعة اإلاىاعص البكغٍت .الجلٟت.حامٗت ػٍان ٖاقىع.2017.م.105.
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ؤوحه الدكابه

ؤوحه ؤلازخالٝ

هىا ٥حكابه مً خُث
اإلاًمىن:
٦الهما ًخدضزان ٖلى ؾُاؾت
الخىُْ ٠ومضي جُبُ٤
الىهىم ال٣اهىهُت في طل. ٪

ًسخلٟان في :
م٩ان الضعاؾت .
اإلاجخم٘ اإلاضعوؽ .

حىاهب بؾخٟاصة الضعاؾت
الخالُت مً الضعاؾت الؿاب٣ت .
ؤلاؾخٗاهت بمٗلىماث بياُٞت
جسضم مىيىٖىا .

الدزاست الثاهيت
أحالم ,قاس ي ,سيروزة غمليت جىظيف املىازد البشسيت في املإسست الصغيرة و املخىسطت دزاست
ميداهيت في مإسست مىن حسحسة .

1

تهض ٝهظه الضعاؾت الى حؿلُِ الًىء ٖلى جىُْ ٠اإلاىاعص البكغٍت و الؿُاؾاث التي جدبٗها في
اإلااؾؿاث الهٛحرة و صوعها في ػٍاصة ؤلاهخاج و جد ٤ُ٣الغيا لضي الٗما ٫باإلياٞت الى مداولت الى٢ىٝ
ٖلى ؤهم وْاث ٠بصاعة اإلاىاعص البكغٍت في اإلااؾؿاث الهٛحرة و مً بحن الىخاثج اإلاخىنل بلحها هجض ؤن
اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت ؤُٖذ بهخماما بالٛا لٗملُت الخىُْ ٠و التي مً زاللها جًمً
اإلااؾؿت اؾخُ٣اب اإلاىاعص البكغٍت و بهخ٣اء ؤٟ٦ئها .و ؤن هظا الىىٕ مً اإلااؾؿاث ٌٗخمض ٖلى مُٗاع
الخبرة ؤ٦ثر مً اإلاٗاًحر ألازغي .

1ؤخالم ٢,اس ي .ؾحروعة ٖملُت جىُْ ٠اإلاىاعص البكغٍت في اإلااؾؿت الهٛحرة و اإلاخىؾُت :صعاؾت مُضاهُت في ماؾؿت مىن حغحغة.مظ٦غة
لىُل قهاصة اإلااؾترٖ:لم الاحخمإ جىُٓم و ٖمل.البىٍغة.حامٗت الُٗ٣ض ا٦لي مدىض اولخاج.2012.م.128.
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ؤوحه الدكابه

ؤوحه ؤلازخالٝ

هىا ٥حكابه بحن صعاؾدُحن مً
خُث الجاهب الىٓغي ٨ٞالهما
ًدىاوالن ؾُاؾت جىُْ ٠اإلاىاعص
البكغٍت

ازخال ٝفي الجاهب اإلاُضاوي .
ازخال ٝفي ُٖىت الضعاؾت .
ازخال ٝفي م٩ان الضعاؾت .

حىاهب اؾخٟاصة الضعاؾت
الخالُت مً الضعاؾت الؿاب٣ت
جؼوٍضها بمٗلىماث و جم٨ىىا مذ
ؤزظ ٨ٞغة خى ٫مىيىٖىا .

الدزاست الثالثت
بىغالم ,ئًمان ,واقؼ سياست الخىظيف في الىظيفت الػمىميت دزاست ميداهيت بجامػت الػسبي بن
مهيدي  .أم البىاقي .

1

تهض ٝهظه الضعاؾت بلى مداولت ببغاػ وا ٘٢ؾُاؾت جىُْ ٠في الىُْٟت الٗمىمُت مغ٦ؼٍحن ٖلى الجامٗت
٦ىمىطج إلااؾؿت بصاعٍت زايٗت ل٣اهىن الىُْٟت الٗامت مً زال ٫الخٗغٖ ٝلى ؤ٦ثر اإلاهاصع بٖخماصا
في ٖملُت بؾخُ٣اب اإلاىاعص البكغٍت و الخٗغٖ ٝلى مضي جُبُ ٤الىهىم ال٣اهىهُت الخانت بالخىُْ٠
الىاعصة في ال٣اهىن الىُْٟت الٗمىمُت م٘ ال٨ك ًٖ ٠الىا ٘٢الٗملي لؿُاؾت الخىُْ ٠و عبِ طل٪
ؤلاَاع الىٓغي للبدث و مً بحن الىخاثج التي جىنلذ بلحها ؤن ؤ٦ثر اإلاهاصع بٖخماصا في ٖملُت الخىُْ٠
هي اإلاهضع الضازلي ًٖ َغٍ ٤الترُ٢ت و هظا ججؿُضا إلابضؤ الٟ٨اءة و الجضاعة ٦ما ؤن الخىًُْ ٠خم
بُغٍ٣ت ٢اهىهُت ؤي خؿب ما هى مىهىم ٖلُه ٢اهىهُا " ٞخذ م٣غع مؿاب٣ت  ,بقهاع  ,صعاؾت ملٟاث
...بلخ .

1بىٚالم ،بًمان .وا ٘٢ؾُاؾت الخىُْ ٠في الىُْٟت الٗمىمُت  :صعاؾت مُضاهُت بجامٗت الٗغبي بً مهُضي .مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااؾتر:
جسهو ٖلم هٟـ الٗمل و حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت .ام البىاقي .حامٗت الٗغبي بً مهُضي 2012.م.133.
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ؤوحه الدكابه

ؤوحه ؤلازخالٝ

بزخال ٝفي الجاهب اإلاُضاوي .
٦الهما ًدىاوالن ؾُاؾت
الخىُْ ٠في الىُْ ٠الٗمىمي بزخال ٝفي مجخم٘ الضعاؾت .
م٘ ؤلامخثا ٫للىهىم ال٣اهىهُت بزخال ٝفي مان الضعاؾت .

حىاهب اؾخٟاصة الضعاؾت
الخالُت مً الضعاؾت الؿاب٣ت .
ؤلاؾخٗاهت ببٌٗ اإلاغاح٘ و
الىهىم ال٣اهىهُت .

 -7ؤصواث الضعاؾت :
اٖخمضها في صعاؾدىا ٖلى ؤصاجحن لجم٘ البُاهاث و هما اإلاالخٓت و اإلا٣ابلت .
*املالحظت:
حٗخبر اإلاالخٓت واخضة مً ؤ٢ضم وؾاثل حم٘ البُاهاث و اإلاٗلىماث ٞهي ٖملُت مغا٢بت ؤو
مكاهضة الٓىاهغ و اإلاك٨الث و م٩ىهاتها اإلااصًت و البُئُت و مخابٗت ؾحرها و اججهاتها و ٖال٢اتها
بإؾلىب ٖلمي مىخٓم و مسُِ .1واٖخمضها في صعاؾىا ٖلى اإلاالخٓت مً زال ٫مضوهت الخىُْ٠
في لىالًت ٖحن الضٞلى .مً زال ٫اإلاى ٘٢الخالي :
https://www.dzemploi.org/p/wilayas.html
*اإلا٣ابلت:
حٗخبر اإلا٣ابلت وؾُلت مُضاهُت لجم٘ البُاهاث  ,وهي خىاع لٟٓي وحها لىحه بحن الباخث ال٣اثم
باإلاالخٓت و بحن شخو ؤو مجمىٖت ؤشخام بهض ٝالىنى ٫الى خ٣ُ٣ت ما ,مً ؤحل جد٤ُ٣
ؤهضا ٝالضعاؾت .
اإلا٣ابلت هي بؾخبُان مىُى ١حؿخسضم في حمُ٘ اإلاجاالث .جخمحز بخم٨حن الباخث مً الىنى٫ٖلى اإلاٗلىماث ال ًم ً٨الخهىٖ ٫لحها ًٖ َغٍ ٤ؤصواث ؤزغي ٧,الضوا ٘ٞالضازلُت ,و الٗىاَ٠
,و الخإ٦ض مً نض ١ؤو ٖضم نض ١ؤلاحاباث ٦ ,ما جخه ٠باإلاغوهت ٖىض َغح ألاؾئلت ٖلى
اإلابدىزحن ومىه الخهىٖ ٫لى ؤ٦بر ٖضص مً ؤلاحاباث التي ٢ض جُٟض في ٖملُت البدث

1

صوي ,جودت عزت ,أسالٌب البحث العلمً و أدواته و طرقه اإلحصائٌة ,دار الثقافة للنشر و التوزٌع , 2007 ,ص121
.2elearning.univ-adrar.dz
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وفي صعاؾدىا ل٣ض ؤحغٍىا م٣ابلت م٘ عثِـ مهلخت ؤلاٖاعة "قغٞاوي مٗمغ " ٖبر مىا٘٢
الخىانل ؤلاحخماعي " . " face book
و م٘ "خمُض جُمُاوؾحن" مىْ ٠في اإلا٨خبت الغثِؿُت للمُالٗت الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى .

 -7حدود الدزاست:
بن مما ال قُٞ ٪ه ؤن ٧ل صعاؾت جدخاج بلى خضوص م٩اهُت و ػمىُت جدضص اإلاٗالم ألاؾاؾُت و ألاؾـ التي
جبنى ٖلحها و ٤ٞما ًخالءم و مىيىٖها ،و مً زال ٫صعاؾدىا التي جخمدىع خى ٫الخىُْ ٠في قٗبت ٖلم
اإلا٨خباث في اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى ٢ض ٖملىا في بَاع الخضوص الخالُت:
 -1الحدود املهاهيت :ؤحغٍىا الضعاؾت باإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى " حامٗت الجُاللي بىوٗامت
بدمِـ ملُاهت و ملخ٣اتها – بلضًاث الىالًت ( بلضبتاإلااًً – بلضًت الُٗا -ٝبلضًت زمِـ ملُاهت -
بلضًت خمام عَٛت)– ؤما ُٞما ًسو الث٣اٞت زههىا اإلا٨خبت الغثِؿُت للمُالٗت الٗمىمُت حجاجي
خمضان "و طل ٪مً زال ٫بخهاء الخىُْ ٠باليؿبت للم٨خبُحن و ؤمىاء اإلادٟىْاث في هظه اإلااؾؿاث.
 -2الحدود الصمىيت :هى الى٢ذ اإلاؿخٛغ ١الهجاػ هظه الضعاؾت مً زال ٫البضا بالٟهل الىٓغي زم
الخُغ ١الى الجاهب الخُبُ٣ي و ٢ض صامذ اإلاضة مً بضاًت ُٟٞغي ختى ؤوازغ قهغ ؤوث .2020
 -8غيىت الدزاست :
اٖخمضها ٖلى الُٗىت ال٣هضًت ًيخ٣ي الباخث اٞغاص ُٖيخه بما ًسضم اهضا ٝصعاؾخه و بىاءا ٖلى مٗغٞخه
صون ان ج٩ىن هىاُ٢ ٥ىص او قغوٍ ٚحر التي ًغاها هى مىاؾبت مً خُث الٟ٨اءة او اإلااهل الٗلمي او
الازخهام او ٚحرها ،حٗخبر اؾا مخحن لخدلُل الٗلمي و مهضع زغي للمٗلىماث التي حك٩ل ٢اٖضة
مىاؾبت للباخث خى ٫مىيىٕ الضعاؾت.
٧ اهذ الُٗىت في صعاؾدىا ٖلى بٌٗ البلضًاث لىالًت ٖحن الضٞلى "بلضًت اإلااًً ،بلضًت بىمض،٘ٞ
بلضًت زمِـ ملُاهت ،بلضًت خمام عَٛت  ،بلضًت الُٗا"ٝ
 اما باليؿبت لىػاعة الخٗلُم الٗالي ٧اهذ صعاؾدىا خى ٫حامٗت الجُاللي بىوٗامت و مضًغٍت
الخضماث الجامُٗت
الث٣اٞت جىضعج مٗها اإلا٨خبت الغثِؿُت للمُالٗت الٗمىمُت حجاجي خمضان ٖحن الضٞلى.
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 -9صػىباث الدزاساث  :بن ل٩ل صعاؾت البض مً وحىص نٗىباث مً بُجها:
 حاثدت ٧ىعوها و التي ٧اهذ الؿبب الغثِس ي في حُُٗل اهجاػ الٗمل
 ه٣و الضعاؾاث الؿاب٣ت في مىيىٕ ؾُاؾت جىُْ ٠اإلا٨خبُحن و ؤمىاء اإلادٟىْاث
 الدجغ الهخي ٧ان ٖاث ٤في الخىانل م٘ الؼمُلت و الالخ٣اء باألؾخاطة اإلاكغٞت.
 اإلا٨خباث مٛل٣ت مما نٗب لىا بًجاص مغاح٘.
 ؾغٖت جض ٤ٞالاهترهذ يُٟٗت حضا مما ؤصي بلى نٗىبت جدمُل مهاصع و بًجاص اإلاٗلىمت
 مضوهت الخىُْ ٠مٛل٣ت هظا اإلاك٩ل نٗب ٖلُىا بًجاص ؤلاخهاثُاث ال٩اُٞت
 الخُٛحراث التي َغؤث ٖلى ٖىىان اإلاظ٦غة و ؤًًا ٖلى الجاهب جُبُ٣ي.
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الجاهب الىظزي
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الفصل ألاوى:
غمليت جىظيف املىازد املىازد البشسيت
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عًهُت تىظُف انًىاضز انبشطَت

انفظم األول:

املبحث ألاوى :ئدازة املىازد البشسيت
جمهُض:
حٗخبر اإلاىاعص البكغٍت ؤهم مىاعص اإلااؾؿت بمسخل ٠ؤهىاٖها ؾىاء ٧اهذ بهخاحُت ؤو زضماجُت
,نٛحرة ؤو ٦بحرة ٖ,امت ؤو زانت ,ؤي ال ًم ً٨ؤن جد ٤٣اإلااؾؿاث ؤهضاٞها بضون مىاعص بكغٍت
ٞ,ىجاخها ًغجبِ بمضي ٟ٦اءة وٗٞالُت مىاعصها ,لهظا حؿعى اإلااؾؿت حاهضة بلى الخىمُت و ؤلاؾدثماع في
هظا اإلاىعص .بدُث ًخُلب هظا ألازحر بصاعة زانت جخٟ٨ل به وهظا ً٩ىن بىي٘ ؾُاؾاث و بغامج حضًضة
إلصاعجه بٟٗالُت والبض مً هظه ؤلاصاعة ؤن ج٩ىن نامضة ؤمام الخٛحراث الخانلت في بِئتها الضازلُت و
الخاعحُت ,والبض مجها ؤن جسخاع اإلاىعص ألاوؿب بدُث ً٩ىن الغحل اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب مً ؤحل
بلى ٙؤهضاٞها .وهٓغا ألهمُت وُْٟت بصاعة اإلاىاعص البكغٍت في اإلااؾؿت زههىا ٞهال ٧امال هدىاوُٞ ٫ه
ماهُت بصاعة اإلاىاعص البكغٍت و وصوعها في اإلااؾؿاث .
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عًهُت تىظُف انًىاضز انبشطَت

انفظم األول:

-1مفهىم ئدازة املىازد البشسيت :
ل٣ض بزخلٟذ وحهاث الىٓغ ٖىض اإلاضًغًٍ في جدضًض مٟهىم مىخض ومخٖ ٤ٟلُت إلصاعة اإلاىاعص البكغٍت
,بدُث هىا ٥وحتهي هٓغ عثِؿِخحن في الخُاة الٗملُت الاولى وحهت الىٓغ الخ٣لُضًت و ألازغي وحهت الىٓغ
الخضًثت بدُث في الىٓغة الخ٣لُضًت ًغي اإلاضًغًٍ ؤن بصاعة اإلاىاعص البكغٍت هي مجغص وُْٟت ال جدمل
ؤهمُت ٦بحرة في اإلااؾؿت ’وهي مجغص الُ٣ام باألٖما ٫الُىمُت التي البض مً جىُٟظها مثال خٟٔ
اإلاٗلىماث ًٖ الٗاملحن في اإلالٟاث و سجالث مُٗىت ومخابٗت وكاَاث الٗما ٫وهظه الٟئت مً اإلاضًغًٍ
ال جغبِ هجاح اإلااؾؿت بٟ٨اءة اإلاىعص البكغي .ؤما وحهت الىٓغ الخضًثت ٞهي ٖلى ٖ٨ـ طل ٪بدُث
حٗخبر بصاعة اإلاىاعص البكغٍت مً ؤهم الىْاث ٠ؤلاصاعٍت وال ج٣ل ؤهمُت ًٖ الىْاث ٠ألازغي ٧الدؿىٍ ٤و
ؤلاهخاج و اإلاالُت وطل ٪هٓغا ألهمُت الٗىهغ البكغي و جإزحره ٖلى ؤلاهخاحُت صازل اإلايكإة وهىا احؿ٘
مٟهىم بصاعة اإلاىاعص البكغٍت لِكمل ٖضة ؤوكُت مجها :جدلُل و جىنُ ٠الىْاث, ٠جسُُِ اإلاىاعص
البكغٍت ,حظب واؾخُ٣اب اإلاىاعص البكغٍت اإلاىاؾبت للٗمل باإلايكإة ,جضعٍب و جىمُت اإلاىاعص البكغٍت و
ٚحرها مً اليكاَاث * 1و٢ض ً٩ىن مً اإلاُٟض في هظا اإلا٣ام ان وؿخٗغى مجمىٖت مً الخٗغٍٟاث
اإلا٣ضمت مً َغ ٝال٨خاب اإلاهخمحن خى ٫بصاعة اإلاىاعص البكغٍت وطل ٪مً ؤحل الىنى ٫بلى مٟهىم قامل
و ؤ٦ثر ويىخا.
 ٖغٞذ ال٩اجبت ؾٗاص هاث ٠البرهىَي بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ٖلى ؤجها ٖملُت ؤلاهخمام ب٩ل ما ًخٗل٤باإلاىاعص البكغٍت التي جدخاحها ؤًت مىٓمت لخد ٤ُ٣ؤهضاٞها ,وهظا ٌكمل ا٢خىاء اإلاىعص البكغي
,وؤلاقغاٖ ٝلى اؾخسضامه و نُاهخت و الخٟاّ ٖلُت و جىححهه لخد ٤ُ٣ؤهضا ٝاإلااؾؿت و جُىٍغها *.
*٣ً -هض بةصاعة اإلاىاعص البكغٍت ٧ل ؤلاحغاءاث والؿُاؾاث اإلاخٗل٣ت بازخُاع وحُٗحن و جضعٍب الٗاملحن
ومٗاملتهم في حمُ٘ اإلاؿخىٍاث ,والٗمل ٖلى جىُٓم ال٣ىي الٗاملت صازل اإلااؾؿت ,وػٍاصة ز٣تها في
ٖضالت ؤلاصاعة و زل ٤عوح حٗاوهُت بُجها ,والىنى ٫باإلااؾؿت بلى ؤٖلى مؿخىٍاث ؤلاهخاحُت * .

3

 هي مجمىٖت وْاث ٠و ؤوكُت حؿخسضم إلصاعة اإلاىاعص االبكغٍت بُغٍ٣ت ٗٞالت لخضمت الٟغص واإلاىٓمت و اإلاجخم٘ في بِئت مُٗىت * .

1

.2000.ص19.

 1صالح ،عبد الباقً .إدارة الموارد البشرٌة .اإلسكندرٌة :الدار الجامعٌة طبع نشر توزٌع
 *2برنوطً ,نائف سعاد .إدارة الموارد البشرٌة .عمان:داروائل .ط.2004. 2ص17.
3
* السلمً ,علً .إدارة الموارد البشرٌة .عمان :دار الغرٌب لطبع والنشر .1998.ص30 .
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عًهُت تىظُف انًىاضز انبشطَت

انفظم األول:

 -2مساحل جطىز ئدازة املىازد البشسيت :
ل٣ض مغ جُىع مٟهىم بصاعة اإلاىاعص البكغٍت بٗضة مغاخل ٖبر الؼمً ونىال بلى ما هي ٖلُه في
الى٢ذ الغاهً وهظا بًٟل الخُىعاث والخٛحراث التي مغث بها ال٣ىي الٗاملت في اإلاجا ٫الىُْٟي و هظه
اإلاغاخل جخجلى ُٞما ًلي :
.1.2مسحلت ما قبل الثىزة الصىاعي:
جمحزث هظه الخ٣بت الخاعٍسُت بُغ ١ؤلاهخاج الُضوٍت ,بدُث ٧ان الخغُٞىن ًماعؾىن خغٞتهم في اإلاىاػ٫
مؿخٗىحن في طل ٪بإصواث بؿُُت و ج٣لُضًت وهظه اإلاغخلت لم حكهض ؤي هٓم ٢اثمت للٗمالت .بلى حاهب
ؤن ناخب الٗمل ًىٓغ بلى الٗامل لضًه ٦ؿلٗت ًبُٗه و ٌكترًه و٣ٞا لخاحاث الٗمل ,هظا ٌٗني ؤن
الٗامل في هٓام الٗبىصًت ٧ان ٌٗخبر بخضي ممخل٩اث عب الٗمل .بدُث ال بمل ٪ؤي خ٣ى٢ ١اهىهُت وال
بوؿاهُت .وبٗضها بغػث ٞئت جمل ٪الخبرة و اإلاهاعة ج٣ىم ببُ٘ ٢ىة ٖملها م٣ابل ؤحغ مالي بلى ؤن حاء هٓام
الُىاث ٠بدُث ْهغث ؤهٓمت الُىاث ٠في اإلاضن وهظا الىٓام ؾاهم في ْهىع ؤٞغاص ٌٗملىن م٣ابل ؤحغ
جدضصه الُاثٟت و طل٩ً ٪ىن و٣ٞا لؿاٖاث الٗمل .

2

.2.2مسحلت الثىزة الصىاغيت :
ْهغث هظه الثىعة في الٗالم الٛغبي في ال٣غن الثامً ٖكغ و ْهغث في الٗالم الٗغبي في ال٣غهحن الخاؾ٘
ٖكغ و الٗكغًٍ .وؤهم ما ٧ان ًمحزها ْهىع آلاالث و اإلاهاو٘ ال٨بحرة ,واؾخٛىائها ؤخُاها ًٖ الٗما٫
,واخخُاحها ؤخُاها بل ى ٖمالت مخسههت ٦.ما ؤصي طل ٪بلى ؾىء ْغو ٝالٗمل (ؾاٖاث الٗمل
الُىٍلت ,والًىياء,وألاجغبت ,وألابسغة ,وٚحرها )٦.ما ؤصي ألامغ بلى ْهىع ٞئت مالخٓحن و مكغٞحن ؤؾاءو
ؤخُاها بلى الٗاملحن جدذ بمغتهم ٦.ما ؤصي ؤًًا بلى الغ٢ابت الغوجُيُت في الٗمل  3 .بدُث ؤنبذ بهخمام
ؤلاصاعة ًىهب ٧لُا ٖلى آلالت ؤ٦ثر مً الٗامل البكغي و ؤن هظا ألازحر هى مجغص ٢ىي ٖاملت بؿُُت
ولهظا هجض ؤلاصاعة ؤهملذ جماما خاحُاث و مخُلباث و خىاٞؼ الٗما ٫زانت اإلاٗىىٍت مجها ,ول ً٨بٗض
الؼٍاصاث الهاثلت التي زلٟتها الثىعة الهىاُٖت و ٦ثرث اإلاهاو٘ ؤصث بلى زل ٤مكا٧ل بصاعٍت ٖضًضة وهظا
ما ص ٘ٞالٗما ٫بلى زل ٤ه٣اباث جضا ًٖ ٘ٞخ٣ى٢هم و هظا باإلٖخماص ٖلى ٖضة وؾاثل ٧اإليغاب بدُث
 .1المسوي ,سنان .إدارة الموارد البشرٌة وتأثٌرات العولمة علٌها .عمان:دارمجدالوي .2004.ص19.
 .2خٌضر ،كاظم محمود و ٌاسٌن ،كاسب الخرشة.إدارة الموارد البشرٌة ،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع ,ط،2
.
،2009ص21.
18

عًهُت تىظُف انًىاضز انبشطَت

انفظم األول:

ؤنبذ ؤعباب الٗمل مجبرًحن ٖلى الخٟاوى م٘ الٗما ٫و مىه جد ٤ُ٣مُالبهم و٧ان هظا في مىخه٠
ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ

.

1

.3.2مسحلت ظهىز إلادازة الػلميت :
ْهغث هظه الخغ٦ت ٖام  1890ج٣غٍبا صامذ ختى بضاًت الخغب الٗاإلاُت الاولى ,بدُث خاوٞ" ٫غٍضًغٍ٪
جاًلىع "ؤن ًىٓم الٗال٢ت بحن ؤلاصاعة و الٗما ٫و طل ٪مً زالٖ ٫ضة مباصت ؤهمها جهمُم الٗمل و٤ٞ
٢ىاٖض صعاؾاث الخغ٦ت و الى٢ذ و ؤلازخُاع اإلاىاؾب للٗاملحن و جضعٍبهم و بُٖائهم ألاحىع اإلادٟؼة * ٦1ما
اهخم بخدضًض اإلاهاعاث و ال٣ضعاث الالػمت ألصاء ٧ل وُْٟت بما ًىٗ٨ـ ٖلى ػٍاصة ؤلاهخاحُت ٦,ما ٖىِذ
مضعؾت ؤلاصاة الٗلمُت بالضعاؾاث و البدىر الخانت بإًٞل الُغ ١ألصاء الىُْٟت *

2

.4.2مسحلت ظهىز غلم الىفس الصىاعي :
جال خغ٦ت ؤلاصاعة الٗلمُت اهخمام مً ٖلماء الىٟـ بضعاؾت ْىاهغ مُٗىت مثل ؤلاحهاص و ؤلاناباث
.و ؤهم ما ع٦ؼوا ٖلُه جدلُل الٗمل بٛغى مٗغٞت مخُلباث الظهىُت و الجؿمُت للُ٣ام به .وع٦ؼوا
ؤًًا ٖلى جُىٍغ الازخباعاث الىٟؿُت اإلاىاؾبت لالزخُاع مً بحن اإلاخ٣ضمحن لكٛل الىْاث. ٠ول٣ض ؤْهغث
هظه الخغ٦ت هجاخا ٦بحرا في الكغ٧اث التي اؾخسضمذ ؤؾالُب جدلُل الٗمل و ؤلازخباعاث الىٟؿُت*

3

.5.2مسحلت ظهىز الػالقاث إلاوساهيت :
هجض ؤن هظه اإلاضعؾت ع٦ؼث ٖلى "اإلاىاءمت بحن الٟغص و الجماٖت و اإلااؾؿت ,والجماٖت ,والجماٖت و
الجماٖت صازل اإلااؾؿت "* .4و٦ؼث هظه الخغ٦ت ٖلى بهخاحُت الٗاملحن ال جخإزغ  ِ٣ٞبخدؿحن ْغوٝ
الٗمل ,بل ؤًًا ؤلاهخمام بالٗاملحن و الىمِ ؤلاقغافي ٖلحهم ,والخضماث اإلا٣ضمت بلحهم و ل٣ض ْهغث هظه
الخغ٦ت ٦ىدُجت لخجاعب مهاو٘" هاوزىعن" والتي ؤقغٖ ٝلحها" ؤلخىن ماًى ".

5

1حسن,إبراهٌم بلوط ,إدارة الموارد البشرٌة من المنظور اإلستراتٌجً.بٌروت-عمان:دار النهضة العربٌة
.
للنشر.2002.ص37
.2أحمد ,ماهر .مرجع سابق.ص45.
.3عبد المجٌد ,عبد الفتاح المغربً.اإلتجاهات الحدٌثة فً دراساتوممارسات إدارة الوارد البشرٌة .مصر،المكتبة العصرٌة
للنشر و التوزٌع.2009.ص.
.4عبد الرحٌم ،خالد ،الهٌتً.إدارة الموارد البشرٌة .األردن:دار وائل للنشر والتوزٌع.2005.ص25.
5
.أحمد ,ماهر .مرجع سابق .ص46-45.
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.6.2مسحلت ظهىز املخخصين في ئدازة ألافساد :

٢امذ بٌٗ الكغ٧اث ال٨بحرة ,وألاحهؼة الخ٩ىمُت و الجِل بخىُْٖ ٠املحن مخسههحن في ألاوكُت
اإلاسخلٟت بضال مً ألاٞغاص ,مثل اإلاخسههحن في مجاالث الخىُْ, ٠الخضعٍب و ألاحىع وزضماث الٗاملحن و
ألامً الهىاعي و الغٖاًت الُبُت و ؤلاحخماُٖت للٗاملحن .
.7.2مسحلت ظهىز حسلت الػلىم السلىليت :
ؤزاعث هظه الخغ٦ت (التي ْهغث في الىه ٠مً ال٣غن الٗكغًٍ ) ٖملُت جُىٍغ مماعؾاث ألاٞغاص ل٩ي
جخىا٦ب م٘ الخُىع في الٗلىم الؿلىُ٦ت ومً ؤمثلتها بزغاء و حُٗٓم الىْاث, ٠و جسُُِ اإلاؿاع الىُْٟي
,و مغا٦ؼ الخُُ٣م ؤلاصاعٍت ,وفي حُٛحر مالمذ ال٨ثحر مً وْاث ٠بصاعة ألاٞغاص .
.8.2مسحلت جدخل الدولت بالقىاهين و الدشسيػاث :
وكُذ ال٨ثحر مً الضو ٫في الٗ٣ىص ألازحرة مً ال٣غن الٗكغًٍ في بنضاع حكغَٗاث ج٣جن بها الٗال٢ت بحن
ؤصخاب ألاٖما( ٫ؤي اإلاىٓماث و الكغ٧اث ) والٗاملحن .ول٣ض ع٦ؼث هظه الدكغَٗاث ٖلى مىيىٖاث
ؤهمها :الخض ألاصوى لألحىع و الخإمُىاث  ,و اإلاٗاقاث ,و ألامً الهىاعي ,و صخت الٗاملحن .
.9.2مسحلت الشهاداث املهىيت :
ْهغ ٖضص مً اإلاىٓماث الٗاإلاُت التي ج٣ضم قهاصاث مهىُت في مجا ٫بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ,مثل جل٪
الكهاصاث التي ج٣ضم في مجاالث اإلاداؾبت و الخمىٍل .وٍخ٣ضم للخهىٖ ٫لحها ؤولئ ٪الخانلىن ٖلى
قهاصاث الب٩الىعٍىؽ ,م٘ يغوعة هجاخهم في ٖضة بمخداهاث جًم ٞلؿٟت اإلاىاعص البكغٍت ,و جسُُِ
ال٣ىي الٗاملت ,وؤلازخباعاث ,والخُٗحن ,والخضعٍب ,وألاحىع ,والخىاٞؼ,ومؼاًا الٗاملحن,و جُُ٣م ألاصاء
,واإلاؿاع الىُْٟي .

1

*1نفسه .ص48-47.
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-3أهميت املىازد البشسيت :
ًغنض اخمض ؾُض مهُٟى اهمُت اإلاىاعص البكغٍت مً زال ٫اإلاداوع الغثِؿُت الخالُت:
 -1اإلاىاعص البكغٍت اؾاؽ الاؾخ٣ال ٫و الىٟىط الا٢خهاصي
 -2اإلاىاعص البكغٍت ؤصاة جىاٞؿُت ٖاإلاُت
 -3الٗ٣ى ٫اإلابخ٨غة جسٞ ٌٟاجىعة الخ٨ىىلىحُا اإلاؿخىعصة
 -4الٗ٣ى ٫اإلابخاصة حٗٓم الُ٣مت اإلاًاٞت
 -5اإلاىاعص البكغٍت الٟاٖلت اصاة لؼٍاصة الهاصعاث
 -6اإلاىاعص البكغٍت ج٨مل الثروة ال٣ىمُت
 -7اؾخُ٣اب الٗ٣ى ٫انبذ ؾاخت للهغإ الٗالمي
 -8الاصاعة الٟاٖلت للمىاعص البكغٍت حٗؼػ الامً ال٣ىمي
و ًا٦ض ؾُض الهىاعي ان اإلاىاعص البكغٍت هي مهضع الىجاح الي مىٓمت او مجخم٘ ،و طل ٪اطا جم اصاعتها
بك٩ل حُض ،ان ؾبب الىجاح ال ًم ً٨في وحىص اإلاىاعص اإلاالُت ،و لً ً٨م ً٨في اصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،و
ان ؾبب في جل ٪اإلاىاعص التي ال جٓهغ في ٢ىاثم اإلاغ٦ؼ اإلاالي ...اإلاحزاهُت و ٚحرها

1

 -4اهداف ادازة املىازد البشسية
ًم ً٨خهغ اهضا ٝاصاعة اإلاىاعص البكغٍت ُٞماًلي :
 -1جىٞحر اإلاىاعص البكغٍت اإلاىاؾبت باإلاىانٟاث اإلاُلىبت في الى٢ذ اإلاىاؾب
 -2الاعجٟإ باهخاحُت ال٣ىي الٗاملت َب٣ا الم٩اهُاث اإلاىٓمت
 -3تهُئت ْغوٖ ٝمل مىاؾبت
 -4خٟؼ الٗاملحن ٖلى الخٗاون و ػٍاصة الاهخاج
1ؤبى الىهغ،مىدذ مدمض.بصاعة اإلاىاعص البكغٍت :الاججاهاث اإلاٗانغة.مهغ :مجمىٖت الىُل الٛغبُت.2007،م34.
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انفظم األول:

 -5بىاء و جضُٖم الىالء اإلااؾؿاحي لضي الٗاملحن و جد ٤ُ٣صعحت ٖالُت مً عيا الىُْٟي لضحهم .
 -6الخُُ٣م اإلاىيىعي العاء و ق٩اوي الٗاملحن.
 -7الاهخمام بم٣ترخاث الٗاملحن و الخُبُ ٤اإلاىاؾب مجها
 -8خل اإلاك٨الث الٗاملحن الخانت بالٗمل
 -9نُاهت ال٣ىي البكغٍت و جىمُتها و جُىٍغها

1

 -10جد ٤ُ٣الخٗاون الٟٗا ٫بحن الٗاملحن لخد ٤ُ٣اهضا ٝاإلااؾؿت
 -11عٖاًت الٗاملحن و ج٣ضًغ الخضماث الاحخماُٖت و الث٣اُٞت و الٗلمُت

2

 -12الٗمل ٖلى اؾخُ٣اب و حظب الٗمالُت الالػمت للماؾؿت
 -13ا٦ؿاب الٗما ٫مهاعاث و ُ٢م و مٗاع ٝلخد ٤ُ٣طاتهم و حٗلهم مهضع لالبخ٩اع و الابضإ الضاثم
للماؾؿت

3

و ًغي  sehulerان اهضا ٝاصاعة اإلاىاعص البكغٍت ج٣ؿم الى زالزت ا٢ؿام و الك٩ل ع٢م ( ً )1ىضح طل. ٪

1ؤبى الىانغ ,مضخذ مدمض  .هٟـ اإلاغاح٘.م65.66.
2ػوٍل ،٠مهضي خؿً .اصاعة اإلاىاعص البكغٍت مضزل ٦ميٖ.ما :صاع ال٨ٟغ للُباٖت و الخىػَ٘.2011.م104.
3بغبغ٧ ،امل.اصاعة اإلاىاعص البكغٍت و ٟ٦اءة اصاء الخىُٓمي .لبىان :اإلااؾؿت الجامُٗت لليكغ و الخىػَ٘ .2000،م12.13.
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انفظم األول:

أهداف ئدازة املىازد البشسيت

ألاهداف الػامت

البقاء

ألاهداف املىظميت

إلاهخاحيت

الىمى

جحسبن حياة الػمل

السبحيت

جنييف قىة الػمل

الخىافس

امليزة الخىافسيت

ألاهداف الخاصت

الجرب

إلاحخفاظ

الدافػيت
الخدزيب

إلادمان القاهىن
املسوهت
الك٩ل ع٢م (:)01ق٩ل ًىضح ؤهضا ٝبصاعة اإلاىاعص البكغٍت

الاهضا ٝالٗامت :
ان مىٓمت الاٖما ٫حؿعى الى جد ٤ُ٣مجمىٖت مً الاهضا ٝو هظه الاهضا ٝجخه ٠بالٗمىمُت خُث
ان حمُ٘ اإلاىٓماث ٖلى ازخال ٝاهىاٖها حؿعى الى الىنى ٫الحها و هي :
الىمى,الغبدُت,اإلاغوهت.
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انفظم األول:

الاهضا ٝاإلاىٓمُت:
الحل ان جد ٤٣اإلاىٓمت اهضاٞها الٗامت البض مً ان حٗمل ٖلى جد ٤ُ٣مجمىٖت مً الاهضا ٝالتي حٗخبر
ا٦ثر زهىنُت جغجبِ بٗىمل اإلاىٓمت اإلاسخلٟت و التي جسخل ٠مً مىٓمت الى ازغي في ام٩اهُت جد٣ُ٣ها
و ان جد ٤٣ؤي مً الاهضا ٝاإلاىٓمت ًهب في جد ٤ُ٣الاهضا ٝالٗامت بك٩ل ٖام خُث ان ػٍاصة
الاهخاحُت لالٞغاص الٗاملحن ًاصي الى ػٍاصة اهخاحُت اإلاىٓمت و ػٍاصة اهخاحُت اإلاىٓمت ًاصي الى ب٣اء
اإلاىٓمت و اؾخمغاعها و همىها و ٢ضعتها ٖلى جد ٤ُ٣الاهضا ٝو بالخالي امىال٦ها ال٣ضعة ٖلى اإلاىاٞؿت م٘
بُ٣ت اإلاىٓماث و ه٨ظا باليؿبت للٗىامل اإلاىٓمت الازغي:

1

ػٍاصة ؤلاهخاحُت للٗاملحن و اإلاىٓمت
 جدؿحن خُاة الٗمل صازل اإلاىٓمت و زلٖ ٤ال٢اث ٖمل حُضة .
 الالتزام بال٣ىاهحن و ألاهٓمت و الدكغَٗاث .
 زل ٤و بًجاص اإلاحزة الخىاٞؿُت في ٧ىاصعها ؤو مىخجاتها ؤو زضماجه .

ألاهضا ٝالخانت:
بن الىنى ٫بلى جد ٤ُ٣ألاهضا ٝالخىُٓمُت و ألاهضا ٝالٗامت للمىٓمت جخُلب وحىص ؤهضا ٝزانت في
مجا ٫بصاعة اإلاىاعص البكغٍت خُث بن هظا الىىٕ مً ألاهضا ٝجغجبِ بك٩ل ؤؾاس ي في مجا ٫بصاعة اإلاىاعص
البكغٍت التي حؿاهم في جد ٤ُ٣ألاهضا ٝألازغي و جخمثل ألاهضا ٝالخانت في ماًلي :الجظب ُ٢ :ام
اإلاىٓمت بجظب الٗىانغ الجُضة مً زالٖ ٫ملُت ازخُاع ؾلُمت مما جاصي الى الخهىٖ ٫لى ألاٞغاص
ألاٟ٦اء و الٗمل في اإلاىٓمت
الاخخٟاّ ُ٢ :ام اإلاىٓمت بٗملُت ج٣ىٍم ؤصاء الٗاملحن مما جاصي بلى ٞغػ الٗىانغ الجُضة و الاخخٟاّ بحها
و نُاهتها ألحل اؾخمغاع جمحزها
الضاُٗٞت ُ٢ :ام اإلاىٓمت بسل ٤الضوا ٘ٞلضي الٗاملحن في اإلاىٓمت مً زالٖ ٫ملُت مىذ اإلاٟ٨اءاث و
اإلاىا ٘ٞمما ًجٗل الٗاملحن ًاصون ٖملهم بك٩ل حُض

1بالىضاوي ،بضعٖ ،بض الٗؼٍؼٖ.ىإلات اصاعة اإلاىاعص البكغٍت-هٓغة اؾتراجُجُتٖ.مان :صاع اإلاؿحرة.2009 ،م41.42.43.
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الخضعٍب ُ٢ :ام اإلاىٓمت بمىا٦بت ٖملُت الخُىع الٗلمي و ػٍاصة ٢ضعاث و مهاعاث الٗاملحن مً زال٫
ٖملُت جضعٍب مبرمجت

1

 -5خصائص ئدازة املىازد البشسيت :
ان اصاعة اإلاىاعص البكغٍت جدؿم بٗضة ؾماث مً بُجها:
 ان اصاعة اإلاىاعص البكغٍت جدؿم بٗان اصاعة اإلاىاعص البكغٍت ٖباعة ًٖ هٓام مخ٩امل و مترابِ ومخًامً ًخًمً مجمىٖت مً الاوكُت اإلاخهلت و اإلاخضازلت.
 وحىص ؾُاؾاث مخىاؾ٣ت جىحه الٗملُاث او اإلاماعؾاث الاصاعٍت في ً٢اًا اإلاىاعص البكغٍتبدىاؾ ٤م٘ اهضا ٝاإلاىٓمت جخماش ى م٘ اإلاٟاهُم الجضًضة الصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،و الىٓغ للٟغص
ٖلى اهه قغٍ ٪و هظه الؿُاؾاث جخًمً ٗٞالُت اصاعة اإلاىاعص البكغٍت.
 اهمُت الخهمُم الاؾتراجُجُت اإلاىاعص البكغٍت بهض ٝحُٗٓم الٗاثض ٖلى الاؾدثماع البكغيمخمثال في الُ٣مت اإلاًاٞت.الىنل الى مسغحاث هاصٞت مبيُت ٖلى الٟهم الصخُذ و الخدلُل
اإلاىيىعي إلاخُلباث الاصاء و ْغوٞه صازل اإلاىٓمت و زاعحها و اصعا ٥زهاثو و ممحزاث الٟغص
اإلاخىٞغة.
 بَال ١الُا٢اث باٖخباع الٟغص َا٢ت طهىُت حٗمل و جبضٕ يمً ٞغٍ ٤مخجاوـ و مىه حُٗٓمالُ٣مت اإلاًاٞت مً الاصاء البكغي باليؿبت للخ٩لٟت و طل ٪مً زال:٫
 جدلُل هُ٩ل اإلاىاعص البكغٍت و جُُ٣م الُا٢اث و ال٣ضعاث و اإلاهاعاث الٟغصًت ُ٢اؾا م٘
مخُلباث الاصاء و ْغوٞه و جدضًض الٟجىة بحن الهُ٩ل اإلاؿتهض ٝو اإلاهاعاث و ال٣ضعاث.
 جسُُِ الاصاء البكغي و جىحُه هُ٩ل اإلاهاعاث و ال٣ضعاث بالخىا ٤ٞم٘ مخُلباث
الٗمل الخالُت و اإلاؿخ٣بلُت و ٦ظا م٘ مدٟؼاث حُٗٓم الٟاثضة مً اؾدثماع اإلاىاعص
البكغٍت.
 جىٞحر الٗمل الجماعي و اإلاكاع٦ت الٟٗلُت للٟغص في خل اإلاكا٧ل و جُىٍغ اويإ
اإلاىٓمت.

2

1بضع الىضاويٖ ،بض الٗؼٍؼ .هٟـ اإلاغح٘ .م44.
2

الؿلميٖ ،لي.اصاعة اإلاىاعص البكغٍت الاؾتراجُجُت .ال٣اهغة :صاع ٚغٍب للُباٖت و اليكغ. 2001،م47.46.
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انفظم األول:

 -6وظائف ئدازة املىازد البشسية :
جدؿم اصاعة اإلاىاعص البكغٍت بالُ٣ام بمسخل ٠الاوكُت الىُُْٟت اإلاخٗل٣ت بالٗاملحن في اإلاىٓمت ،اط اجها
ال جسخل ًٖ ٠الىْاث ٠التي جماعؾها الاصاعاث الىُُْٟت الازغي مً خُث اإلاهام الاصاعٍت ٧الخسُُِ و
الخىُٓم و الخدٟحزو الغ٢ابت ٚ ،حر ان ٧ل مً جل ٪الاصاعاث جماعؽ اوكُت ٞىُت جخٗل ٤بُبُٗت الاصاء
اإلاىاٍ بها ٞاصاعة الٗملُاث ًغجبِ ٖملها الٟني باصاعةاليكلُاث الاهخاحُت و الهىضؾُت و الٟىُت ...الخ .و
اصاعة الدؿىٍ ٤ج٣ىم الالوكُت اإلاغجبُت باإلاؼٍج الدؿىٍ٣ي مً جسُُِ البًاٖت و الخٗؿحر و الاٖالن و
التروٍج و الخىػَ٘ و اصاعة اإلاىاعص البكغٍت ًتر٦ؼ اهخمامها في الاوكُت الخسههُت اإلاخٗل٣ت باالٞغاص
الٗاملحن في اإلاىٓمت و التي جخًمً ماًلي:
 -1جسُُِ اإلاىاعص البكغٍت  :و ًخٗل ٤هظا اليكاٍ في جدضًض الاخخُاحاث اإلاُلىبت مً ال٣ىي الٗاملت في
اإلاىٓمت بال٨م و الىىٕ و٣ٞا لُبُٗت اليكاَاث اإلاغاص اهجاػها في اإلاىٓمت
 -2جدلُل و جهيُ ٠و جىنُ ٠الىْاث :٠و ًغجبِ هظا اليكاٍ بخدلُل الىْاث ٠و جهيُٟها و
جىنُٟها و جدضًض الىاحباث و اإلاؿاولُاث اإلاىاَت ب٩ل مؿخىي وُْٟي مٗحن في اإلاىٓمت .
 -3هٓام الازخُاع و الخُٗحن  :و ًغجبِ هظا اليكاٍ بخدضًض ؾبل الازخُاع و الخُٗحن للمىْٟحن مً زال٫
احغاء ٖملُاث الخُٗحن و الازخُاع و اإلا٣ابالث و الكغوٍ الالػمت لظل٪
 -4جهمُم هٓام الاحىع و الخىاٞؼ :و ًخم مً زال ٫طل ٪جهمُم اهٓمت الاحىع اإلاخٗل٣ت ب٩ل مؿخىي
وُْٟي مٗحن ،اياٞت لخدضًض الخىاٞؼ اإلااصًت و اإلاٗىىٍت ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي او الجماعي للٗاملحن في
اإلاىٓمت وو٣ٞا لالصاء اإلاىاٍ بهم.
 -5اٖضاص زُت الخضعٍب  :وٍخم مً زال ٫طل ٪الؿعي باؾخمغاع هدى جدؿحن و جُىٍغ اإلاهاعاث لضي اٞغاص
الٗاملحن في اإلاىٓمت مً زال ٫وي٘ البرامج الخضعٍبُت و الخُىٍغٍت اإلاالثمت لهم.
 -6جهمُم هٓام ج٣ىٍم الاصاء :وٍخم و ٤ٞطل ٪وي٘ يىابِ اصاعٍت و جىُٓمُت لخ٣ىٍم الاصاء اإلاىجؼ
للٗاملحن و٢ ٤ٞىاٖض و زىابذ جىٓم مً زاللها اؾلىب الٗضالت و اإلاؿاواة في الخ٣ىٍم الٗام لالصاء
الٟغصي او الجماعي للٗاملحن لضحها.
 -7وي٘ هٓام الترُ٢اث و الى٣ل ،و ج٣ىم هظه اإلاهمت بىي٘ الًىابِ للترُ٢اث و الى٣ل للٗاملحن في
اإلاىٓمت
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انفظم األول:

 -8نُاهت و عٖاًت الٗاملحن  ،و تهخم هظه الىُْٟت بالُ٣ام بىي٘ يىابِ هٓم الؿالمت اإلاهىُت و
الهىاُٖت و الغٖاًت الصخُت و الاحخماُٖت للٗاملحن في اإلاىٓمت.
 -9ج٣ضًم الخضماث للٗاملحن :تهخم هظه الىُْٟت بىي٘ يىابِ ج٣ضًم الخضماث الاحخماُٖت و الث٣اُٞت
و الترٞحهُت و ٧اٞت حؿهُالث التي حؿهم في جدؿحن احىاء الٗال٢اث الؿاثضة بالٗمل مً الث٣ت و اإلاىصة و
الازاء و ٚحرها مً الًىابِ طاث الاهمُت في زل ٤الىالء و الاهخماء للمىٓمت

1

 -7جحدًاث ئدازة املىازد البشسيت :
ل٣ض ػزغ ال٣غن الخاصي و الٗكغًٍ بخدضًاث ٖضًضة و امخضث ازاعها بهىعة قاملت ٖلى مسخل ٠هىاحي
الخُاة الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت و الث٣اُٞت...الخ ان هظه الخدضًاث و ٚحرها التي ٞغيتها زهاثو و
ؾماث ال٣غن الخاصي و الٗكغًٍ ٧الٗىإلات و قضة اإلاىاٞؿت و الخُىع الىىعي الكامل و زىعة الاجهاالث و
اإلاٗلىماث و الخجاعة الخغة  ،ازغث بما ال ً٣بل الكٖ ٪لى َبُٗت الٗالث ٤التي ؾاصث الٗمل في
اإلاىٓماث اإلاسخلٟت ٦ ،ما ٞغيذ ٖلى مضًغي الُىم و الٛض ان ً٩ىهىا ا٦ثر مغوهت و قمىلُت و ا٦ثر ٢ابلُت
و ٢ضعة لخىُٟظ ٢ىاٖض الجىصة في ٧ل ما ًماعؾىهه مً اصاء مٗحن ،ؾُما و ان هظه الخدضًاث ججٗل
ال٣اثمحن بالخٗامل م٘ ال٣ىي البكغٍت ان ً٩ىهىث طا ٢ضعاث ابضاُٖت و ابخ٩اعٍت و ٌؿهمىن بك٩ل ٗٞا٫
في جد ٤ُ٣ؾبل الخ ٠ُ٨و الاؾخجابت لهظه اإلاخٛحراث اإلادؿاعٖت في صهُا الاٖما ٫بك٩ل زام ،و مً هىا
ًم ً٨ال٣ى ٫بان جدضًاث التي واحهذ اصاعة ال٣ىي البكغٍت اؾهمذ بك٩ل ٞاٖل ٖلى مماعؾاث اصاعة
ال٣ىي البكغٍت بهىعة ا٦ثر مما ٧اهذ ٖلُه ٢بل خلى ٫هظه اإلاخٛحراث و اٞغاػ ازاعها اإلاسخلٟت في حىاهب
الخُاة الاصاعٍت و الخىُٓمُت ٖلى وحه الخهىم و ًم ً٨اًجاػ هظه الخدضًاث بماًلي :
 -1-7ادازة الجىدة الشاملت:
ل٣ض اؾهم الخدضي الىىعي الكامل في مسخل ٠مؿاعاث اصاعة اإلاىاعص البكغٍت مً زال ٫بىاء
الاؾتراجُجُاث الخىُٓمُت إلاسخل ٠الىٓماث الٗاملت في اإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضمت ٧الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت
و الُابان و ٚحرها مً الاُ٢اع ٖلى التر٦حز ٖلى الٗىهغ البكغي و اًالءه اهمُت ٦بحرة ؾُما مً زال٫
التر٦حز ٖلى الجىاهب

الخالُت:

1زًحر٧ ،اْم خمىصً ،اؾحن ٧اؾب .الخغقت مغح٘ ؾاب.٤م32.31.
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انفظم األول:
 مؿاهمت الٗاملحن . الخم٨حن . جد ٤ُ٣عيا اإلاؿتهل٨حن . الاصاعة بالخ٣اث. ٤ -التر٦حز ٖلى الٗملُاث .

ان التر٦حزٖلى هظه الجىاهب ا٦ض بال قٖ ٪لى الاهمُت التي اولتها اإلاىٓماث الاوؿاهُت للٟغص الٗامل
بدُث ٌؿغث امامه ؾبل الاؾهام في مسخل ٠مجاالث الخدؿحن و الخُىٍغ اإلاؿخمغ مً احل اَال١
٢ضعاجه و ٢ابلُاجه في مسخل ٠اإلاؿاعاث الاصاعٍت و الخىُٓمُت و الٟىُت و ان هظه اإلاىُل٣اث حٗلذ مً
اإلاىٓماث حُٗي الصاعة اإلاىاعص البكغٍت اصواعا قاملت وواؾٗت في الاؾخجابت إلاخُلباث الخٛحر ونى ٫ازاعه
الاًجابُت في الخ ٠ُ٨و الاؾخجابت اإلادؿاعٖت هدى جد ٤ُ٣الاهضا ٝاإلاخىدى بلىٚها .

 -2-7جحدًاث الػىملت الخىافسيتل٣ض اؾهمذ الٗىإلات في زِ جىؾ٘ قامل في الاؾىا ١الٗاإلاُت بدُث انبذ اإلاجخم٘ الاوؿاوي ٢غٍت
نٛحرة وؿخُُ٘ مً زال ٫زىاوي ان هخٗامل م٘ مسخل ٠اإلاىٓماث و هدهض ٖلى مسىخل ٠البضاثل
الؿلُٗت اإلاٗغويت و ٦ظل ٪الخٗامل م٘ مسخل ٠الث٣اٞاث الاوؿاهُت و اٞغاػاتها الُ٣مت اإلاخباًىت  ,بدُث
ان ؾبل الخهىٖ ٫لى ال٣ىي البكغٍت و ازخُاعهم زًٗذ الى الٗضًض مً الاٖخباعث التي ههذ ٖلحها
اجٟا٢اث و مٗاًحر الضولُت و مٗاًحر الٗمل الؿاثضة و هظه ما ًجٗل ؾبل الخٗامل م٘ الٗاملحن زايٗا
للٗضًض مً الدكغَٗاث و ال٣ىاهحن ال ٖلى الانٗضة اإلادلُت ٦دؿب و اهما صولُت و الٗاإلاُت اًًا ٦ما ان
الخىاٞؿُت اإلاؿخدضمت بحن قغ٧اث مخٗضصة الجيؿُت حٗبذ مً ؾبل ازخُاع الٗاملحن زاي٘ للٗضًض
مً الازاع و اإلاخٛحراث الدكغَٗت اإلاسخلٟت.

 -3-7جحدًاث الخنىىلىحيا
ل٣ض لٗب الخُىع الخ٨ىىلىجي جدضًاث زىعة اإلاٗلىماث و الاجهاالث صوعا باعػا في اخضار الٗضًض مً
الخُىعاث الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت و الخًاعٍت مما اصي إلاىٓماث الاوؿاهُت حٛحر ؾبل حٗاملها م٘
ال٣ىي الٗاملت في يىء حٗضص الث٣اٞاث و الُ٣م الؿاثضة باإلاجخمٗاث مً هاخُت و حٗضص اإلاهاعاث و
الخسههاث التي اٞغػتها مخُلباث الخُىع الخانل في مسخل ٠مجاالث ٖغى و َلب ال٣ىي
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انفظم األول:

البكغٍت٦.ما لٗب هظا الخىىٕ الث٣افي لالٞغاص ٖلى جاُ٦ض ُ٢م حضًضة املتها يغوعة الخٗامل م٘
مؿخجضاث الخ٨ىىلىحُا مً اخترام الٗمل و مىاُٖض جىُٟظه و اٖخباع الى٢ذ ٧لٟت و جدؿحن هىُٖت خُاة
الاٞغاص الٗاملحن و ٚحرها مً الازاع الخىُٓمُت و الاصاعٍت اإلاسخلٟت .

 -4-7جحدًاث البيئيت
ان البِئت الخاعحُت التي ججؿضث مٗاإلاها مً زال ٫اؾخجابتها للمخٛحراث اإلادؿاعٖت اٞغػث في الىا٘٢
الٗملي بالضًىامُُ٨ت ؤي بيُت ٚحر مؿخ٣غة او زابخت خُث بن ؤلاَاع الٗام للخٗامل م٘ البِئت ً٣ىم ٖلى
اٖخباع الخُٛحر ْاهغة َبُُٗت اما الثباث و الاؾخ٣غاع ٞهى خالت قاطة ،ان هظه اإلاخٛحراث ازغث ٖلى ؾى١
الٗمل و مهاعاث ال٣ىي الٗاملت و ٦ظلُ٣ٞ ٪م الٗاملحن و مخُلباتهم الث٣اُٞت ولظا ٞان البىاء
الاؾتراجُجي و الخىُٓمي إلاىٓماث ال٣غن الخاصي و الٗكغًٍ ع٦ؼ ٖلى يغوعة الاؾخجابت الىىُٖت الكاملت
لهظه اإلاُُٗاث مً زال ٫الخدلي باإلاغوهت الكاملت و الاؾخجابت الٟاٖلت للمخٛحراث البُئُت و بٞغاػاتها
1
اإلاسخل. ٠

1كاظم حمود ،خضٌرٌ .اسٌن كاسب الخرشة .نفس المرجع

.ص25.
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انفظم األول:

الخالنت
و في ألازحر ًم ً٨بٖخباع بصاعة اإلاىاعص البكغٍت واخضة مً ؤهم الٗملُاث ؤلاصاعٍت صازل اإلاىٓمت خُث
ؤجها تهخم بالٗىهغ البكغي الظي ًىٟظ ؤوكُتها  ,و مكاعَٗها ٦ ,ما ؤن لهظا الٗىهغ صوعا عثِؿُا في
جد ٤ُ٣ؤهضاٞها ٖ ,لما ؤجها ٖملُت جىُٓمُت حٗنى باألمىع التي لها ٖال٢ت باألٞغاص الٗاملحن في اإلاىٓمت
٦ةزخُاعهم  ,حُُٗجهم  ,و جضعٍبهم وما الى طل ٪مً ألامىع التي لها ٖال٢ت بكاون الٗمل ومً الجضًغ
بالظ٦غ ؤن ما ًخه ٠به الٗىهغ البكغي مً مهاعاث ٌٗض وؾُلت لخد ٤ُ٣الىجاح اإلاؿخمغ .بدُث ؤن
الاهخمام باإلاىاعص البكغٍت إلوكاءبصاعة زانت تهخم بكاوجهم و جلبي اخخُاحاتهم ٌٗىص ٖلى اإلايكاث
بالٟاثضة ،بدُث هغي ان حمُ٘ اإلايكاث الىاجخت ؤُٖذ ؤهمُت ٦بحرة للٗىهغ البكغي ،إلاا له مً صوع
ُٞه
ٗٞا ٫ا
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الفصل األول

املبحث الثاوي :غمليت وسياست الخىظيف
جمهُض
م٘ ػٍاصة الىعي باهمُت اإلاىعص البكغي انبدذ مؿالت الخىُْ ٠جدط ى بٗىاًت زانت مً ٢بل حمُ٘
اهىإ اإلااؾؿاث ،و هظه هٓغا لضوع ال٨بحر الظي ًلٗبه الخىُْ ٠في جدضًض مهحر الاوكُت الازغي
الصاعة اإلاىاعص البكغٍت مً حهت ،و اوكُت اإلااؾؿاث مً حهت الازغي .لظا ًجب الاٖضاص له بالك٩ل
الظي ًاصي الى احخظاب ا٦بر ٖضص مم ً٨مً الغاٚبحن في الخىُْ ٠و ازخُاع اوؿبهم
-1حػسيف الخىظيف :ل٣ض حٗضصث الخٗاعٍ ٠التي اُُٖذ لٗملُت الخىُْ ٠م٘ حٗضص الباخثحن و اإلاالٟحن الظًً ٦خبىا في هظه
اإلاجا ٫و ُٞماًلي ؾىظ٦غ بًٗا مً هظه الخٗاعٍ٠
 -1الخىُْ ٠لٛت
الخىُْ ٠اؾم مً ٗٞل وًْ ٠ىْ ٠جىُْٟا و ًغص بُه اؾخسضام او حكُٛل ش ئ او اوؿان ٢هض اوكاء
ُ٢مت حضًضة مىه و ٌؿخسضم الٗما ٫و اإلاىْٟىن ٢هض اهخاج ؾل٘ و زضماث حضًضة .

1

 -2الخىُْ ٠انُالخا
هى مجمىٖت الاٖما ٫الًغوعٍت الزخُاع مغشح إلاىهب مٗحن ،و هى مهُلح مغاص ٝلل ٟٔالدكُٛل
بدُث ًغاص باإلاغاص ٝالاو ٫اؾذ رصام الاٞغاص في مىانب الكٛل و ُٞه مٗنى بخ٩لُ ٠شخو مٗحن
بمؿاولُاث وواحباث مدضصة في اإلاىٓمت.

2

اما مهُلح الدكُٛل ٞحرص بُه ملئ او ؾض مىهب ٧ان قاٚغا .

1اإلاىجض في اللٛت و الاٖالم الُبٗت . 24بحروث لبىان :صاع الكغ ١لليكغ.1973،م265.
2بىعاف ،قاُٞت .ؾُاؾت جىُْ ٠في ْل انالح الىُْٟت الٗامت في الجؼاثغ زالٞ ٫ترة  .2007-2005عؾالت ماحؿتر.الجؼاثغ :حامٗت
الجؼاثغ.2008،م10.
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*الخىُْٖ ٠ىض بٌٗ اإلا٨ٟغًٍ
_ الخىُْ ٠هى جىٞحر اإلاىاعص البكغٍت التي جدخاحها اإلاىٓمت و لجا الى مهاصع جىٞغ هظه اإلاىاعص بمسخل٠
الىؾاثل لخخم ً٨مً ازخُاع و حُٗحن اشخام للٗمل .

1

_ هى اليكاٍ الظي ً٣خط ي الاٖالن ًٖ الىْاث ٠الكاٚغة و جغُٚب الاٞغاص اإلااهلحن للٗمل في اإلاىٓمت
و طل ٪بٛغى جد ٤ُ٣الاهضا ٝاإلاىيىٖت .

2

_ الخىُْٖ ٠باعة ًٖ ؾلؿلت ػمىُت مً الٗملُاث هضٞها البدث ًٖ الاٞغاص و ازخُاعهم .

3

_ هي الٗملُت اإلاؿخمغة التي ج٣خط ي مً اإلااؾؿت جدضًض اخخُاحاتها مً ال٣ىي الٗاملت ال٣اصعة و
الغاٚبت و اإلاخاخت للٗمل و البدث ًٖ هظه الٗىانغ و جغُٚبها للٗمل في اإلااؾؿت زم ازخُاع ؤًٞل
الٗىانغ اإلاخ٣ضمحن لُ٩ىن ؤًٖاء لها و بٖضاص هاالء للمؿاهمت في جد ٤ُ٣ؤهضا ٝاإلااؾؿت و خثهم و
جغُٚبهم في الٗمل و الاؾخمغاع ُٞه لًمان جىٞغ ٖىانغ الىالء و الخٗاون و عوح

4
الجماٖت .

-1الٟاٖىعي ،عٗٞذ ٖبض الخلُم .اصاعة الابضإ الخىُٓمي.مهغ:ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت و الاصاعة.2005 ،م205.
ٖ 2لُان ،عبخي مهُٟى .اؾـ الاصاعة اإلاٗانغة .الُبٗت الاولىٖ .مان :صاع الهٟاء لليكغ و الخىػَ٘.2007 ،م241.
ٖ3ضًلتٖ ،بض ال٨غٍم .الخىُْ ٠باإلااؾؿت الٗامت .عؾالت ماؾتر .بؿ٨غة الجؼاثغ:حامٗت مدمض زًُغ.2014 ،م24.
 4مىهىع ،اخمض مىهىع .اإلاباصت الٗامت في اصاعة و جسُُِ ال٣ىي الٗاملت .ال٩ىٍذ :و٧الت اإلاُبىٖاث.1975،م95.
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-2أهميت الخىظيفجلٗب ٖملُت الخىُْ ٠صوعا عثِؿُا في ؤي ماؾؿت و طل ٪مً ؾٗحها الى اؾخُ٣اب و ازخُاع اًٞل
الٟ٨اءاث التي بها حؿعى اإلااؾؿت اللى جد ٤ُ٣اهضاٞها ،و الاهمُت البالٛت لٗملُت الخىُْ ٠جٓهلغ مً
زال ٫الضوع الٟٗا ٫الظي جلٗبه اؾتراججُت اصاعة اإلاىاعص البكغٍت اط وؿخسلو اهمُت الخىُْ ٠مً
الاهضا ٝالتي حؿعى الا جد٣ُ٣هاٞ ،هضٞها الاؾاس ي و الغثِس ي ًخمثل في الؿعي الا جىٞحر اًٞل الٗىانغ
مً طوي ال٣٨اءاث و اإلااهالث اإلامخاػة ،لهظ ٫هجض ان اإلااؾؿاث الاصاعٍت جلجا الى ٖملُت الخىُْ٠
ب٩ىجها حؿاهم و حؿاٖض ٖبى حلب الُض الٗاملت اإلاىاؾبت لُخم جىُْٟها صازل اإلااؾؿت ،و هظا ال ًخد٤٣
الا ًٖ َغٍ ٤الُ٣ام بمجمىٖت مً الٗملُاث و الاحغاءاث لًمان الاؾخسضام الامثل و الاًٞل للمىاعص
البكغٍت طوي الٟ٨اءاث و اإلاهاعاث مً احل جد ٤ُ٣ا٦بر اهخاحُت و هظا ج٩ىن اإلااؾؿت ٢ض خ٣٣ذ
اهضاٞها
و حٗىص اهمُت ٖملُت الخىُْٖ ٠لى اصاعة اإلاىاعص البكغٍت في الخ٣لُل مً جىُْ ٠الصخو الخُاء و
الٛحر اإلاىاؾب و الظي ؾُ٩ل ٠اإلااؾؿت ال٨ثحرٞ .اإلياٞت الى ج٩لٟخه ٖلى اإلااؾؿت مً خُث الغاجب و
الضوعاث الخضعٍبُت هىا ٥ج٩لٟت ٢ض ج٩ىن ايٗا ٝطل ٪و التي ًترجب ٖجها زؿاثغ هاججت ًٖ ال٣غاعاث
الخاَئت التي ً٣ىم بها الصخو اإلاٗحن لكٛل الىُْٟت ،و ٢ض جهل الى زهاثو اإلااؾؿت ٝ
الخىُْ ٠جٓهغ مً زال ٫وي٘ الصخو اإلاىاؾب في اإلا٩ان

1
اإلاىاؾب .

1خؿىهتُٞ ،هل .اصاعة اإلاىاعص البكغٍتٖ.1ٍ.مان :صاع اؾامت لليكغ و الخىػَ٘ .2008،م65.
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-3مبادئ الخىظيف :
ان الالخدا ١بالىُْٟت حؿب٣ه مباصت مدضصة البض مً ازظها بٗحن الاٖخباع مً َغ ٝالجهت اإلاٗىُت و
بالُ٣ام بٗملُت الخىُْ .٠و جخمثل هظه اإلاباصت في ماًلي:
 مبضا اإلاؿاواة في الخىُْ٠
ً٣هض بمبضاااإلاؿاواة في مجا ٫الىُْٟت جد ٤ُ٣الٗضالت بحن الغاٚبحن بااللخدا ١بالىُْٟت ٖلى ان
جخىٞغ ٞحهم الكغوٍ الالؼامت و التي جخىا ٤ٞو مخُلباث الىُْٟت الكاٚغة و اإلاٗلىت ٖجها .
 مبضا الجضاعة في الخىُْ٠
ً٣خط ي الغ ٘ٞمً مؿخىي اصاء اإلااؾؿت الٗمىمُت ازخُاع اًٞل اإلاىاعص البكغٍت ال٣اصعة ٖلى جدمل
مؿالُاتها  ,لظا البض مً وي٘ هٓام ًٟ٨ل هظا الازخُاع و ًضٖمه ٩ٞان مبضا الجضاعة و الاؾخد٣ا١
الاًٞل لخد ٤ُ٣طل.٪
ان جُبُ ٤هظا اإلابضا بك٩ل ؾلُم ًاصي الى جدؿحن الاصاء و ًد ٤٣اإلاهلخت الٗامت و هظا ما ٌٗلمه
البٌٗ :ان الاصاء الٟٗا ٫لىْاث ٠الاصاعة ال ٌٗخمض ٖلى ٟ٦اءة ما بىي٘ مً هٓم اصاعٍت ٗٞالت ٞدؿب.
و اهما بك٩ل افى ٌٗخمض ٖلى ٟ٦اءة اولئ ٪الظًً ٌٗهض الحهم بدىُٟظها ،الهه بضون مىْ٠٦ ٠ء جٓل
اإلااؾؿت الٗمىمُت ٖاحؼة ًٖ جد ٤ُ٣اهضاٞها ختى و ان اخؿىت وي٘ اهٓمها .و ًؼ٧ي البٌٗ الازغ
جل ٪الىٓغة بال٣ى ٫اهه ًجب ان ًدؿً ازخُاع ماْٟحن لًمان اٖمالهم و الا باءث ٧ل زُِ الضولت
بالٟكل و اجهُاع ابىائها جبٗا لظل.٪
ٞمبضا الجضاعة خ ٤٣الٗضًض مً اإلاؼاًا ٞمً هاخُت ؾاٖضة ٖلى جد ٤ُ٣الٟ٨اءة في الاصاء الاصاعي ًٖ
َغٍ ٤ازخُاع الاحضاع و مً حهت ابٗض اإلادؿىؾُت في الخُٗحن .
 مبضا الضًمىمت
ؤي ان الخىُْ ٠هى ٖملُت اصاعٍت مؿخمغة .

1

1بالن ،لىالا .الىُْٟتالٗامت .جغحمت اهُىان ٖبضه .الُبٗت الاولى .بحروث لبىان :مُبٗت ٖىٍضاث.1981 ،م20.
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-4مصادز الخىظيف
حٗخمض اإلااؾؿت الٗمىمُت في الخهىٖ ٫لى اخخُاحاتها مً اإلاىاعص البكغٍت اما ًٖ اإلاهضع الضازلي او
اإلاهضع الخاعجي.
 -1املصدز الداخلي :
ً٣هض به ملئ اإلاىانب الكاٚغة باإلااؾؿت اٖخماصا ٖلى ما جخىٞغ ٖلُه مً مىْٟحن في مدُُها الضازلي
و طل ٪مً زال ٫الى٣ل الىُْٟي او الترُ٢ت و هظا لخد ٤ُ٣مبض

ؤ "اولىٍت جىُْ ٠اإلاىاعص البكغٍت

الضازلُت " و هظا هٓغا إلاا جد٣٣ه ؾُاؾت الخىُْ ٠مً الضازل مً مؼاًا و التي هظ٦غ مجها ماًلي:
٩ً ىن اإلاىعص البكغي اإلاىْ ٠مً اإلاهضع الضازلي ا٦ثر اخخماال للىجاح في ٖمله زانت اطا ؾب٤
له و ٖمل في هٟـ الُغٍ٣ت.
 اعجٟإ الغوح اإلاٗىىٍت للمىْٟحن ٖىض جًُٟل اإلاهضع الضازلي مما ًاصي الى اعجٟإ مؿخىي
اصائهم.
 ج٩لٟت الخىُْ ٠مً الضازل ج٩ىن مىسًٟت م٣اعهت م٘ ج٩لٟت الخىُْ ٠مً الخاعج .
٢ ضعة اإلاىْٖ ٠لى الخٗاون و الخيؿُ ٤م٘ ػمالثه ال٣ضامى .
 ججىب اإلاٛامغة بخىُْ ٠مىاعص بكغٍت مً الخاعج ًهٗب الخيبا باصائهم.

 -2املصدز الخازجي:
ً٣هض به ملئ اإلاىانب الكاٚغة باإلااؾؿت مً اإلاىاعص البكغٍت الكابت مً الؿى ١الٗمل الخاعجي و
ج٩ىن هظه الؿى ١في مىُ٣ت مدلُت او ؾى ١وَىُت ٖلى مؿخىي الضولت ،و جلجا اإلااؾؿت الى اإلاهضع
الخاعجي في خالت ٖضم جىٞغ اإلاىانب الضازلُت ،و ال٣ضعاث اإلاُلىبت لكٛل مىانب قاٚغة
-5مساحل غمليت الخىظيف
جخلخو مغاخل ٖملُت الخىُْ ٠في زالر ؤع٧ان ؤؾاؾُت واإلاخمثلت في الاؾخُ٣اب ٦إو ٫زُىة زم ًلُه
ؤلازخُاع و الخُٗحن مً ؤحل ب٦خما ٫الٗملُت بىجاح .و مً ؤحل جىيُذ هظا البض مً جىاو٧ ٫ل ٖىهغ
ٖلى خضي ُٞما ًلي :
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إلاسخقطاب 1-5
مفهىم إلاسخقطاب1.1.5 :
ٌٗغ ٝؤلاؾخُ٣اب بإهه ٖملُت اؾخ٨كا ٝاإلاترشخحن للىْاث ٠الكاٚغة خالُا ؤو مؿخ٣بال

*1وهظا

بالبدث اإلاىٓم ًٖ ألاٞغاص اإلااهلحن وحصجُٗهم للٗمل في اإلايكإة بالٗضص اإلاىاؾب في الى٢ذ اإلاىاؾب
ٖملُت احخظاب و اٚغاء الٗمالت اإلاغج٣بت للخ٣ضم لكٛل الىْاث ٠الكاٚغة ؾىاء مً صازل ؤو زاعج
اإلاىٓمت .

2

أهميت غمليت إلاسخقطاب 2.1.5.:
 جىٞحر مجمىٖت ٧اُٞت مً اإلاخ٣ضمحن اإلاالثمحن لكٛل الىْاث ٠وبإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت .الاؾهام في ػٍاصة ٗٞالُت ٖملُت الازخُاع مً زال ٫حظب ؤٞغاص مىاؾبحن ًخم الازخُاع الجهاجي مً بُجهممما ًاصي الى ج٣لُل ٖضص اإلاخ٣ضمحن الٛحر ماهلحن .
 ج٣لُل حهىص وه٣ٟاث ألاوكُت الخانت باإلاىاعص البكغٍت التي جلخٖ ٤ملُت الازخُاع ٧الخضعٍب ًٖ َغٍ٤التر٦حز ٖلى حظب مجمىٖت مالثمت ومخمحزة وطاث ٟ٦اءة و جإهُل مىاؾبحن مً اإلاخ٣ضمحن لكٛل
اإلاىانب.
جد ٤ُ٣اإلاؿاولُت ؤلاحخماُٖت وال٣اهىهُت وألازالُ٢ت الصاعة اإلاىاعص البكغٍت ًٖ َغٍ ٤الالتزام بٗملُتبدث صخُدت و جإمحن خ٣ى ١اإلاخ٣ضمحن اإلاترشخحن لكٛل الىْاث.٠
الاؾهام في ػٍاصة اؾخ٣غاع اإلاىاعص البكغٍت في اإلاىٓمت ًٖ َغٍ ٤حظب مترشخُحن حُضًً و الاخخٟاّبالٗاملحن اإلاغٚىبحن.

3

 .زُىاث ٖملُت ؤلاؾخُ٣اب 3.1.5:
* جسُُِ اإلاىاعص الِكغٍت.
*حٗبئت همىطج الاخخُاَاث الىُُْٟت مً ؤلاصاعاث ألازغي .
*1مؤٌد ,سعٌد سالم .إدارة الموارد البشرٌة مدخل إستراتٌجٌتكاملً .األردن :إثراء للنشر و التوزٌع .2009.ص171.
*2فرٌد,فهمً .رٌادة وظائف منظمات األعمال مدخلمعاصر.عمان ,األردن:دارالٌازونً .2009.ص224.
3
*خالد عبد الرحٌم,الهٌتً .مرجع سابق.ص125.
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*مغاحٗت الىمىطج مً ٢بل بصاعة اإلاىاعص البكغٍت .
*جدضًض مهاصع ؤلاؾخُ٣اب.
*ج٣ىٍم حهىص ؤلاؾخُ٣اب.
..4.1مصادز الاسخقطاب.5:
مهما ؤزمغث حهىص اإلااؾؿت مً هخاثج بًجابُت في مجا ٫ؤلاؾخُ٣اب ٞ.ةن هظه الىخاثج جب٣ى ٢انغة ًٖ
جد ٤ُ٣هض ٝؤلاؾخُ٣اب بط لم جإزظ بٗحن ؤلاٖخباع ؤلاحابت ٖلى الدؿائ ٫الخالي :ؤًً جبدث اإلااؾؿت
ًٖ مغشخحها ؟ و ؤلاحابت ٖلى هظا الؿااً ٫خُلب جدضًض ص ٤ُ٢إلاهاصع التي ًم ً٨للجهاث الباخثت ًٖ
الٗمل اللجىء بلحها خؿب َبُٗت جل ٪الجهت  .وُٞما ًلي ه٣ضم ق٩ل جىيُخي إلاهاصع خهى ٫اإلااؾؿت
ٖلى اخخُاحاتها مً اإلاىاعص البكغٍت .
الك٩ل ع٢م ( : ) 02مهاصع البدث و ؤلاؾخُ٣اب للمىاعص البكغٍت للماؾؿت .
مهاصع البدث وؤلاؾخُ٣اب للمىاعص البكغٍت في اإلااؾؿت

مصادز داخليت

مصادز خازحيت

الترُ٢اث .– م٩اجب الخىُْ. ٠
الى٣ل ؤو الخدىٍل
– الجامٗاث .
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بىاء ٖلى الك٩ل ع٢م (  ) 02وؿخٗغى هظه اإلاهاصعالخالُت :
-..1.4.1املصادز الداخليت .5:
هي اإلاهاصع اإلاخاخت صازل اإلاىٓمت ,وٍم ً٨اللجىء بلحها ٖلى الخهىم في خالت الىْاث ٠التي جدخاج بلى
زبراث ال جخىٞغ في الخاعج .ومً بحن هظه اإلاهاصع هظ٦غ :
*الترُ٢ت :بمٗنى بهخ٣ا ٫مىْ ٠مً وُْٟت ؤصوى بلى وُْٟت ؤٖلى طاث واحباث و مؿاولُاث ؤ٦بر
وٍهاخب طلٖ ٪اصة ػٍاصي في الغاجب .
*الى٣ل والخدىٍل :هي الٗملُت التي ج٣ط ي بخدىٍل الٟغص مً وُْٟت بلى ؤزغي .ال ًهاخبها ٖاصة
ػٍاصة ؤو ه٣و في اإلاؿاولُاث وال في الغاجب .
*الخٗا٢ب الىُْٟي :هى ه٣ل اإلاىْٟحن مً ٢ؿم بلى ٢ؿم آزغ بك٩ل صوعي إلزغاء زبراتهم .
*ؤلاهخضاب و الخ٩لُ: ٠ؤلاهخضاب هى ُ٢ام اإلاىعص البكغي بمهام وُْٟت ؤزغي في هٟـ ال٣ؿم ؤو في
٢ؿم آزغ .
*ؤلاٖالن الضازلي :هى ؤلاٖالن صازل اإلااؾؿت ًٖ وُْٟت ؤو وْاث ٠قاٚغة وهظا ًٖ َغٍ ٤لىخت
ؤلاٖالهاث.
.2.4.1املصادز الخازحيت .5:
في الخاالث التي ال جٟي ٞحها اإلاهاصع الضازلُت بداحاث اإلااؾؿت ًم ً٨ؤلاٖخماص ٖلى اإلاهاصع الخاعحُت
٦مهضع آزغ للخهىٖ ٫لى الٗمالت اإلاىاؾبت وجخٗضص اإلاهاصع الخاعحُت لدكمل اإلاهاصع الخالُت :
*ؤلاٖالن :جسخاع اإلااؾؿت الٗمىمُت وؾُلت ؤلاٖالن التي جىاؾب الىُْٟت الكاٚغة (الاهترهذ ,الصخ٠
,الغاصًى )...وٍخم جل٣ي الُلباث بما مباقغة ؤو ًٖ َغٍ ٤البرًض .

1

*م٩اجب الخىُْ :٠وهي و٧االث بؾخسضام ماؾؿاث جىُْ ٠خ٩ىمُت ؤو زانت .

*1أبو شٌخة نادر ,أحمد .إدارة الموارد البشرٌة .عمان:دار الصفاء للنشر و التوزٌع
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اإلا٩اجب الٗامت :صًىان الخضمت اإلاضهُت,م٩اجب الٗمل ,اإلااؾؿاث الٛحر عبدُت ,بالٛغ ٝالخجاعٍت والهىاُٖت .
اإلا٩اجب الخانت:م٩اجب الخىُْ ٠الضاثم ,م٩اجب اؾدكاعٍت .ومً ؤلاؾخسضاماث الكاجٗت إلا٩اجب الخىُْ ٠ؤًًا هي ٖملُت البدث ًٖ ال٩ىاصع ؤلاصاعٍت اإلاخمحزة
ٌٗ.غ ٝهظا الىىٕ مً م٩اجب ؤلاؾخُ٣اببةؾم "ناثضو الغئوؽ "وٍخم في هظه الخالت البدث ًٖ
الٟ٨اءاث ؤلاصاعٍت اإلاخمحزة لِـ  ِ٣ٞفي الؿى ١اإلادلي .بل ؤًًا في ٧اٞت ؤؾىا ١الٗمل .

1

*اإلاىٓماث الٗمالُت :وٗني بها الى٣اباث .
*اإلااؾؿاث اإلاهىُت :وهي ؤلاجداصاث خُث ًخم ؤلاجها ٫بها و بٖالمها بداحتها بلى ٖاملحن في مجاالث
ٖمل هظه اإلااؾؿت .
*الجامٗاث واإلاضاؽ ً:خم بجها ٫بةصاعاث هظه الجهاث والُلب مجها الخىنُت بالخغححن مً هىُٖت
مُٗىت.
اإلاهاصع الخاعحُت طاث الٗال٢ت باإلااؾؿت الٗمىمُت:
*بؾخُ٣اب الٗاملحن الؿاب٣حن .
*٢ىاثم ؤلاهخٓاع .
*الخىُْ ٠ؤلايافي .

2

.5.1الػىامل املإثسة في غمليت إلاسخقطاب.5:
لى٢ىٕ ٖملُت ؤلاؾخُ٣اب ٦إو ٫مغخلت في ٖملُت الخىُْٖ ٠لى اإلاىٓمت مغاٖاة مجمىٖت مً الٗىامل
ٖىض ؤصائها للٗملُت ومً بحن هظه الٗىامل ما ًلي :
.1.5.1.5الػىاماللبيئيت :جخًمً هظه اإلاجمىٖت الٗىامل الخانت بؿى ١الٗمل مً خُث مؿخىٍاث
الُلب والٗغى والترُ٦بت والىىُٖت والٗمغٍت للمىاعص البكغٍت ومؿخىٍاث اإلاِٗكُت والضزل و اإلاُل

*1عادل محمد ,زاٌد.إدارة الموارد البشرٌة رؤٌة إستراتٌجٌة .مصر:كلٌة التجارة جامعة القاهرة .2003.ص265.
2
*نوري,منٌر .تسٌٌرالمواردالٌشرٌة .الجزائر:دٌوان المطبوعات الجامعٌة .2010.ص181.
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الخًُٟلي للٗمل وو٢ذ الٟغا٣ٞ.ٙض ججبر اإلاىٓمت ٖىض ٖضم جىٞغ الٗىامل البُئُت اإلاىاؾبتالى اللجىء الى
ؾى ١الٗمل الضازلي للمىٓمت و٦ما حٗخمضه اإلاىٓماث الُاباهُت .
 .2.5.1.5الػىاماللحنىميت :والتي ًخم ٞغيها مً ٢بل الى٣اباث الٗمالُت .
.3.5.1.5الػىاماللخىظيميت :جخًمً جل ٪اإلاجمىٖت مً الٗىامل اإلاغجبُت بجهىص ووكاَاث اإلاىٓمت في
مجا ٫ؤلاؾخُ٣اب ,خُث حكمل ٖلى ؤلاٖالن اإلاازغ والىاضح الظي ؤن ٌٗغ ٝاإلاترشح بُبُٗت الىْاث٠
اإلاٗلً ٖلحها ٦.ما حٗخبر ؤلاحغاءاث الخانت بىي٘ مىاػهاث ٖملُت الاؾخُ٣اب ٖامال جىُٓمُا آزغ ,اط ؤن
اإلابالٛت ؤو الخ٣خحر في اإلاىاػهت ال ًسضم ؤهضا ٝؤلاؾخُ٣اب الجُض وبهما ًخُلب ألامغ الخدضًض الض٤ُ٢
للمىاػهت ًٖ َغٍ ٤جدضًض ٧لٟت اإلاغشح الىاخض واحغاءاث الترقُذ  .وٍ٨دؿب اؾتراججُتؤلاؾخُ٣اب
التي جًٗها اإلاىٓمت ؤهمُت زانت مً بحن الٗىامل الخىُٓمُت بط ٌكترٍ ؤن ج٩ىن ٖملُت ؤلاؾخُ٣اب
واضخت الٛغى و مدضصة الجهاًت و مبرعة مً خُث الىؾُلت *.

1

.2.5إلاخخياز و الخػيين:
بن وُْٟت بزخُاع و حُٗحن اإلاىاعص البكغٍت جلي مباقغة وُْٟت ؤلاؾخُ٣اب ٟٞ,ي خحن تهض ٝالىُْٟت
ألازحرة بلى جدضًض بخخُاحاث اإلااؾؿت مً ألاٞغاص ٞان وُْٟت ؤلازخُاع و الخُٗحن تهض ٝالى اإلاٟايلت بحن
ألاٞغاص اإلاخ٣ضمحن للىْاث ٠الكاٚغة واهخ٣اء واؾخسضام اإلاىاؾب مجهم وؾىداو ٫مً زال ٫بدثىا
جىيُذ طل ٪في الى٣اٍ الخالُت:
.1.2.5مٟهىم ؤلازخُاع:
ٌٗغ ٝؤلازخُاع ٖلى ؤهه بهخ٣اء الٟغص اإلاىاؾب مً بحن مجمىٖت مً ألاٞغاص اإلاخ٣ضمحن لكٛل وُْٟت
مُٗىت .
وحٗغٖ ٝملُت ؤلازخُاع ٖلى ؤجها ٖملُت ُ٢اؽ و بجساط ال٣غاع وجُُ٣م لألٞغاص والهض ٝمجها الىنى ٫بلى
حُٗحن ألاٞغاص اإلاخى ٘٢ؤن ً٩ىن ؤصائهم اإلاؿخ٣بلي حُض.

2

*٦ما ٌٗغٖ ٝلى ؤهه احغاءاث جدب٘ مً ٢بل اإلاىٓمت ًخم مً زاللها حم٘ مٗلىماث ًٖ اإلاخ٣ضم لكٛل
وُْٟت قاٚغة ج٩ىن هظه اإلاٗلىماث صلُل اإلاىٓمت في اجساط ٢غاع ٢بى ٫ؤو ع ٌٞاإلاغشح.

1

*1خالد عبد الرحمان,الهٌتً .مرجع سابق .ص126-125.
*2حسن إبراهٌم ,بلوط.إدارة الموارد البشرٌة من المنظوراإلستراتٌجً.لبنان:دار النهضة العربٌة للنشر.2002.ص175.
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.2.2.5أهميت غمليت إلاخخياز والخػيين:
* بن ٖملُت ؤلازخُاع جض ٘ٞباججاه وي٘ الصخو اإلاىاؾب في الىُْٟت اإلاىاؾبت ٞ,الصخو الظي ٌكٗغ
ؤهه ٢ض ٖحن في وُْٟت ال جدىاؾب م٘ زبراجه و ٢ضعاجه و مٗاعٞه و ماهالجه ؾُ٩ىن صاثما في خالت ٢ل ٤و
ٖضم اؾخ٣غاع ,وبطا ما بيُغ بلى ؤلاؾخمغاع في الٗمل ٞهظا ال ٌٗني بالًغوعة ؤلاؾخٟاصة مىه.
*بن ٗٞالُت ٖملُت ؤلازخُاع جًمً لألٞغاص بقبإ الخض ألاصوى ٖلى ألا٢ل مً خاحُاتهم ؤلاوؿاهُت ٞ.خىٞغ
لهم ؤحىع ٖاصلت جدىاؾب م٘ ماهالتهم و ٢ضعاتهم و زبراتهم ٦,ما ؤجها جىٞغ لهم ؤلاؾخ٣غاع الىُْٟي خحن
ٌكٗغ اإلاىْ ٠ان ٞغم الترقي مٟخىخت ؤمامه ما صام ؤصائه مغيُا .
*بن مً ؤهم ٖىامل ٞؿاص ؤلاصاعة في الضو ٫الىامُت زانت ٖضم مىيىُٖت ؤلازخُاع ٞالصخو الظي
ٌكٛل وُْٟت وٚحره ؤخ ٤مىه في قٛلها ً٩ىن والئه للصخو الظي خاباه في هظه الىُْٟت للمىٓمت
التي ٌٗمل ٞحها و ؤزغ طل ٪في الٟؿاص ؤلاصاعي ال ًدخاج بلى ٖىاء صلُل .
*بن بزخُاع الصخو اإلاىاؾب وويٗه في وُْٟت جدىاؾب م٘ ماهالجه و زبراجه و ٢ضعاجه ًًمً بهخاحُت
ٖالُت و ًجٗل جضعٍبه ؤمغ ؾهل *.

2

 .3.2.5أهداف إلاخخياز و الخػيين:
*الخد ٤٣مً مؿخىي اإلاىاءمت بحن الىُْٟت وقاٚلها بما ًًمً جد ٤ُ٣بؾخ٣غاع ؤ٦بر باليؿبت لألٞغاص
الٗاملحن مً حهت و ؤٖلى مغصوص بهخاجي للمىٓمت مً حهت ؤزغي.
*بجاخت ٞغم مدؿاوٍت وٖلى ؤؾـ مىيىٖت لجمُ٘ ألاٞغاص الغاٚبحن في الٗمل في اإلاىٓمت وؤلابخٗاص ًٖ
الىؾاثل الٗكىاثُت .
*جم٨حن اإلاىٓمت مً جدضًض مضي نالخُت ألاٞغاص للٗمل وؤٟ٦اءهم ٖلما و ٖمال .

سابق.ص129.

*1الهٌتً,خالد عبد الرحمان.مرجع
*2أبو شٌخة ,نادر أحمد.مرجع سابق.ص115.
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*ببٗاص اإلاىٓمت ًٖ زؿاثغ اإلااصًت واإلاٗىىٍت الىاحمت ًٖ صوعان الٗمل الىاجج ًٖ ؾىء بزخُاع ألاٞغاص.
*جًمً وُْٟت ؤلازخُاع جس ٌُٟج٩الُ ٠البرامج الخضعٍبُت اإلاىحهت لخ ٠ُُ٨ألاٞغاص لىْاثٟهم*.

1

 .4.2.5خطىاث غمليت إلاخخياز :
وهي ٖباعة ًٖ مغاخل حكمل ٖلحها ٖملُت ؤلازخُاع والخُٗحن التي ًمغ بها اإلاخ٣ضمىن لُلب ٖمل ومً
ؤهمها:
.1.4.2.5مسحلت مساحػت طلباث الخىظف وجقييمها :
وهىا ًخم مغاحٗت هماطج وعُ٢ت م٨خىبت حكمل ٖلى مٗلىماث واؾخٟؿاعاث مً ٢بل بصاعة اإلاىاعص
البكغٍت ًٖ اإلاؿخُ٣بحن الغاٚبحن في الخىُْ ٠وجخ٩ىن هظه اإلاٗلىماث مً :
*مٗلىماث شخهُت٧ :اإلؾم ,الٗىىان ,الجيـ ,جاعٍش اإلاُالص ,الجيؿُت ,الخالت ؤلاحخماُٖت .
*مٗلىماث ًٖ الخدهُل الٗلمي :اإلااهل الٗلمي ,الخسههالٗام والض,٤ُ٢الجامٗاث واإلاٗاهض التي صعؽ
ٞحها ,ؾىىاث الخهىٖ ٫لى الكهاصة الٗلمُت .
*مٗلىماث ًٖ الخالت الصخُت :الىي٘ الهخي ,الُى, ٫الىػن...الخ
*مٗلىماث ًٖ اإلاُى ٫والغٚباث و الهىاًاث .
*مٗلىماث ًٖ الىي٘ الث٣افي .
*مٗلىماث ًٖ الخبراث الؿاب٣ت .
*بؾم الىُْٟت اإلاخ٣ضم بلحها ناخب الٗمل.
*جى ُ٘٢ناخب الُلب وجاعٍش ج٣ضًمه له .
 2.4.2.5مسحلت املقابلت ألاوليت :

*1الدباغ ,عصام عبد الوهاب .إدارةاألفراد.عمان:دار زهران للنشر
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وهي ل٣اء ًجغي م٘ اإلاخ٣ضمحن الظي هجخىا في جُُ٣م َلباث جىْٟهم في اإلاغخلت الؿاً٣ت والٛاًت مىه
الخإ٦ض مً جىٞغ بٌٗ اإلاىانٟاث الٗامت اإلاُلىبت للخُٗحن التي ال ٚنى ٖجها والٓاهغة للٗحن اإلاجغصة في
اإلاخ٣ضمحن ٦,ما ٌؿإلىن ًٖ عٚباتهم و مُىلهم الٗامت ٞ,مً زال ٫جُُ٣م اإلاٗلىماث اإلاجمىٖت ً٩ىن
باإلم٩ان ٞغملت اإلاخ٣ضمحن و اؾدبٗاص بًٗهم و٢بى ٫الباقي لِؿخمغوا في ٖملُت الٛغبلت و الضزى ٫في
مغاخل ٖملُت ؤلازخُاعالاخ٣ت

1

.3.4.2.5مسحلت إلاخخبازاث :
ٞهي ٖباعة ًٖ ٖملُاث وؤوكُت حؿتهض ٝالخٗغٖ ٝلى اإلااهالث و٢ابلُاث اإلاغشخحن جدغٍغٍا ومضي
جىا٣ٞها م٘ مخُلباث الىُْٟت .وهي ٖضة ؤق٩ا:٫
بزخباعاجاآلصاء و بم٩اهاث ؤلاهجاػ في الىُْٟت :هىا ًم ً٨ان ً٩ىن هظا ؤلازخباع قٟىٍا وجدغٍغٍا.بزخباع ال٣ضعاث واإلاهاعاث ً:خم ٞحها ُ٢اؽ ٢ضعاث ومهاعاث الٟغص ٦ .ظلُ٢ ٪اؽ صعحت الظ٧اء ومٗغٞتال٣ضعاث اإلاخسههت .
بزخباعاجاإلهخماماث اإلاهىُت :وهظه حؿخسضم للمهً الخسههُت و الىْاث ٠الاؾدكاعٍت .بزخباعاث شخهُت :ج٩ىن بهض ٝالخٗغٖ ٝلى ؤلاهخماماث الصخهُت للٟغص اإلاخ٣ضم للىُْٟت وفيالبٌٗ مً هظه ؤلازخباعاث ًغ٦ؼ ٖلى الجاهب الؿلى٧ي و الُ٣مي و ألازالقي *.

2

.4.4.2.5مسحلت الفحص أو النشف الطبي :
حٗض زُىة ال٨ك ٠الُبي الخُىة ما ٢بل ألازحرة التي تهض ٝؤلاصاعة مً زاللها بلى الخإ٦ض مً نالخُت
اإلاخ٣ضم لُلب الىُْٟت مً الىاخُت الصخُت وبم٩اهُت ُ٢امه بإصاء الٗمل مً زال٢ ٫ابلُخه الصخُت
والبضهُت ٖلى بهجاػ اإلاهام الىُُْٟت اإلاُلىبت ,وفي ال٣الب ان هىا ٥الٗضًض مً الىْاث ٠جخُلب ؤن
ًخمخ٘ قاٚلها بدضوص صهُا مً اللُا٢ت البضهُت و الصخت الىٟؿُت ,وو٣ٞا لخل ٪اإلاخُلباث ًخم بؾدبٗاص

*1عقٌلً ,عمر وصفً.إدارة الموارد البشرٌة بعد إستراتٌجً .دار وائل للنشر و التوزٌع .2005.ص324-323.
*الغالبً منصور,طاهرمحسن.إدارةواستراتجٌةمنظماتاألعمال المتوسطة و الصغٌرة .األردن:دار وائل للنشر
2والتوزٌع.2009.ص434-433.
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ألاٞغاص الظًً ال ًخم٘ ؤي مجهم بالُا٢ت البضهُت ؤو الىٟؿُت ؤو الصخُت للُ٣ام بإصاء طل ٪الٗمل و ًجغي
ال٣بى ٫لألٞغاص طوي ؤلام٩اهُاث الصخُت اإلاىاؾبت *.

1

.5.4.2.5مسحلت ئصداز أمس الخػيين:
ما بن ًجخاػ اإلاغشح زُىاث ؤلازخُاع ٞةهه ً٩ىن ٢ض يمً خ٣ه في الخُٗحن في الىُْٟت التي ج٣ضم مً
ؤحلها وم٘ طلٞ ٪ةن بجمام هظه الخُىاث ال ً٨دؿب اإلاخ٣ضم خ ٤الخُٗحن ٞحها بال بهضوع ٢غاع الخُٗحن
مً الؿلُت ؤلاصاعٍت اإلاسخهت ,و٢ض ههذ ال٨ثحر مً ؤهٓمت الخُٗحن في اإلاىٓماث الخ٩ىمُت وٚحر
خ٩ىمُت ٖلى ؤن ًىي٘ الٟغص الظي ًخم حُِٗىه جدذ ؤلازخباع إلاضة  6ؤقهغ و ؾىت خؿب ما ًدضصه هٓام
الخُٗحن في اإلاىٓمت .
بن مبضؤ وي٘ الٟغص اإلاخُٗحن خضًثا مضة ػمىُت جدذ ؤلازخباع ٌؿاٖض ٖلى :
ب٦دكا٢ ٝضعاث الٟغص و ماهالجه و ؾلى٦ه ومضي هجاخه في ؤصاء ٖمله .ؤلاؾهام في جسلُو اإلاىٓمت مً ألاٞغاص الظًً زبدذ ٖضم نالخُتهم للٗمل ٞحها و في الى٢ذ اإلاىاؾب*.

2

 . 5.2.5الػىامل املإثسة في غمليت إلاخخياز:
ؤلازخُاع ٦ىٓام ًم ً٨ؤن ًخإزغ بمجمىٖخحن مً الٗىامل هلخهها ُٞما ًلي :
.1.5.2.5الػىامل الداخليت :
وهي الٗىامل التي جغجبِ باإلاىٓمت و ٖملُت ؤلازخُاع طاتها و حكمل ٖلى الى٣اٍ الخالُت :
*هىٕ وَبُٗت اإلاىٓمت :جخإزغ ٖملُت ؤلازخُاع بىىٕ و َبُٗت اإلاىٓمت بط ؤن الٗمل الظي جماعؾه اإلاىٓمت
(نىاعي –ؾلعي ؤو نىاعي –زضمي ) ًم ً٨ؤن ًازغ ٖلى احغاءاث ٖملُت ؤلازخُاع ٞ,الىْاث ٠الهىاُٖت
الٟىُت جخمحز بض٢ت اونا ٝالىُْٟت مما ًخُلب الامغ مغاحٗت إلادضصاث الىُْٟت وزهاثو الصخو
وبجبإ بحغاءاث ؤلازخُاع مسخهغة في ؤٚلب ألاخُان ؤما باليؿبت للىْاث ٠الخضمُت ٞةن ؤوناٞها
الضازلُت مً الىىٕ الظي ًسً٘ لخُٛحر ٦ما ؤن الىُْٟت هسً٘ للخُٛحر في مهاماتها و وكُاتها.
*خضٌر كاظم وٌاسن ,كاسب الخرشة .مرجع سابق .ص119.
2
*الدباغ,عصام عبد الوهاب.مرجع سابق .ص86-85.
1
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*اؾخسضام الخ٣ىُاث الخضًثت :خُث ًإزغ بؾخسضامها ٖلى بحغاءاث ٖملُت ؤلازخُاع و ٖلى هخاثجها بط ؤن
اؾخسضام الخاؾب الالي واإلا٣اًالث الظاجُت حٗل ٖملُت العخخُاع ؤ٦ثر ص٢ت مً ٚحرها التي جٟخ٣غ بلى
اؾخسضام الخ٣ىُاث الخضًثت  .و ججضع ؤلاقاعة الى ؤن اؾخسضام مثل هظه الخ٣ىُاث قاج٘ في مىٓماث
ألاٖما٦ ٫بحرة الدجم ,بط ؤن ٢ضعتها ٖلى حُُٛت الخ٩الُ ٠ؤ٦بر مً اإلاىٓماث الهٛحرة .
*الى٢ذ اإلاخاح ؤمام اإلاىُمت ٧ :ل ما ٧ان الى٢ذ مخاح ؤمام اإلاىٓمت الحغاء ٖملُت ؤلازخُاع ؤ٦بر ٧لما
٧اهذ بحغاءاث ؤلازخُاع مخٗضصة و ص٣ُ٢ت ,و٧لما ٧اهذ هخاثج الٗملُت ؤ٦ثر ص٢ت  .وججضع ؤلاقاعة ان للى٢ذ
٧لٟت ٗٞلى اإلاىٓماث ؤن ال حؿخٛل وٞغة الى٢ذ مما ًىٗ٨ـ بيخاثج ؾلبُت ٖلى نُٗض ٧لٟت ٖملُت
ؤلازخُاع .
 2.5.2.5الٗىامل الخاعحُت:
وهي الٗىامل التي جغجبِ بالبِئت الخاعحُت وحكخمل ٖلى :
*زهاثو ؾى ١الٗمل مً خُث الُلب و الٗغى والترُ٦بت الٗمغٍت و الخهاثو اإلاهاعٍت
للمضزالث ٩ٞ .لما ٧ان الٗغى ؤ٦بر مً الُلب ٧لما ٧اهذ الخغٍت ؤ٦بر ؤمام اإلاىٓمت إلحغاء ٖملُت
ؤلازخُاع ٦ما ٧لما ٧اهذ الخهاثو اإلاهاعٍت لؿى ١الٗمل مً الىىُٖت الجُضة (مسغحاث ,حامٗاث
,اإلاٗاهض ,واإلاضاعؽ ) ٧لما ٧اهذ ٖملُت ؤلازخُاع ؤ٦ثر يمان مً خُث الض٢ت .
* الكغوٍ و اإلاؿخلؼماث الخ٩ىمُت اإلاخمثلت بال٣ىاهحن و ألاهٓمت و اللىاثذ الخانت باإلاؿاواة في
الخىُْ ٠ب ٌٛالىٓغ ًٖ الجيـ ,الضًً,الٗغ... ١الخ
*قغوٍ ه٣اباث و بجداصاث الٗما٦ ٫كغٍ ألا٢ضمُت ؤو اإلاهاعة التي جٟغيه بٌٗ الى٣اباث ٖلى
مىٓماث ألاٖما*. ٫

1

*1الهٌتً,خالد عبد الرحٌم.مرجع سابق

.ص131.
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زالنت :
مً زال ٫ما ؾبٖ ٤غيه خى ٫ؾُاؾت الخىُْ ٠وؿخسلو ؤن الخىُْ ٠هى اليكاٍ الظي ًخم مً
زال ٫البدث ًٖ الُض الٗاملت اإلاىاؾبت و اإلاالءمت لكٛل مىانب الٗمل الكاٚغة في ؤي ماؾؿت .
ً٣ىم الخىُْ ٠بضٖم بغامج الخُىٍغ وَؿاٖض الٗاملحن ٖلى الخ ٠ُ٨الؿغَ٘ في اإلااؾؿت ,مًزال ٫حهىص ؤلاؾخُ٣اب التي ًبظلها اإلاكغٞىن وال٣اثمىن ٖلى هظه اإلاهمت .
٦ما ٌٗمل الخىُْ ٠في جغُٚب اإلاىاعص البكغٍت طاث الٟ٨اءاث الٗالُت لإللخدا ١باإلاىانب الكاٚغة,والؿعي بلى بزخُاع ؤٟ٦ئ ألاٞغاص مً بحن اإلاؿخُ٣بحن و بزًاٖه إلاسخل ٠بزخباعاث الخىُْ ٠لُخم
بٗضها حُِٗىه في الىًّٟت .

46
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الفصل الثاوي:جىظيف شػبت
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الىظيف الػمىمي
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*اإلابدث ألاوُ٢: ٫إ الىُْ ٠الٗمىمي .
جمهيد
الىُْٟت الٗامت لِؿذ ولُضة الٗهغ الخضًث بل وحضث ٖلى نىع و ؤق٩ا ٫قتى مىظ ال٣ضم ,بدُث ؤن
وحىصها ًغجبِ بإي مجخم٘ مىٓم ٌٗتر ٝبىحىص خ٩ام ً٣ىمىن ٖلى جإمحن زضمت اإلاهلخت الٗامت ,بال
ؤن الىُْٟت الٗامت بغػث بك٩ل ٢ىي في الٗهغ الخضًث .وهىا ؤخخلذ م٩اهت لم جدخلها مً ٢بل زانت
بٗض حُٛحر مى ٠٢الضولت مً الخُاص بلى الخضزل مما ػاص مً حجم ألاٖباء اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ها ,و م٘ جُىع
اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة وا٦به جُىع في اإلاىٓماث ومىه هلخمـ جُىع في الىْاث ٠ؤلاصاعٍت ومً بحن
الىْاث ٠التي لم ج ً٨مً بحن بهخماماجاإلاؿىئلحن ٢ضًما هي بصاعة اإلاىاعص البكغٍت و التي جل٣ى في ٖهغها
الخالي بهخماما ٦بحرا و متزاًض بدُث ؤنبدذ وُْٟت ال ج٣ل ؤهمُت ًٖ الىْاث ٠الغثِؿُت ألازغي وبم
ؤن الٗىهغ البكغي ٌٗخبر جغُ٦بت مٗ٣ضة ًهٗب الخد٨م ٞحها وال ًم ً٨يبُها ٦ألت و هى ؾلى٥
ٌؿخضعي اإلاغوهت في اإلاٗاملت بٖخبر عؤؽ ما ٫ال ٌؿتهان به و حؿُحره و خؿً بصاعجه ٌؿخلؼم جسُُُا و
جىححها و جىُٓما .بدُث الىُْٟت الٗامت ٖباعة ًٖ وؾُلت ؤؾاؾُت إلاماعؾت الضولت لؿُاصتها الهاصٞت الى
اؾخمغاعٍت اإلاغ ٤ٞالٗام ؤوال زم جدؿحن حىصة زضماتها .
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 -مٟهىم الىُْٟت الٗامت

"la fonction publique" 1

حٗخبر الىُْٟت الٗامت مً اإلاهُلخاث الخضًثت ؤلاؾخٗما ٫ومً الهٗب ج٣ضًم حٗغٍ ٠قامل و ص٤ُ٢
لها و طل ٪عاح٘ لل٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بالىُْٟت الٗمىمُت و ؤهٓمتها بدُث في ؤٚلب الضو ٫لم ج٣ضم حٗغٍٟا
واضخا بل ب٦خٟذ بخدضًض هُا ١جُبُ ٤هظه ال٣ىاهحن و ألاهٓمت , ِ٣ٞبال ؤن للىُْٟت الٗامت مٟهىمحن
مٗغوٞحن في مجا٣ٞ ٫ه ال٣اهىن ؤلاصاعي و بالخٗغٖ ٝلى هظًً اإلاٟهىمحن وؿخُُ٘ ؤن هدهل ٖلى
مٟهىم واضح 51.وؾلُم وٍخجلى هظًً اإلاٟهىمحن ُٞما ًلى :
اإلاٟهىم اإلاىيىعي ٌ:كحر اإلاٟهىم اإلاىيىعي "اإلااصي ,الخدلُلي "للىُْٟت الٗامت الى ؤجها مجمىٕؤلازخهاناث ال٣اهىهُت و ألاوكُت التي ً٣ىم بها شخو مسخو و صاثم في ؤلاصاعة مؿتهضٞا
اإلاهلخت الٗامت .ومً ماٍضي هظا اإلاٗنى هجض الُ٣ٟه الٟغوس ي "ؤهضعي ص٦ىضوعصع"الظي ً٣ى٫
بإن الىُْٟت الٗامت هي مجمىٖت ؤلازخهاناث ال٣اهىوي ة التي ًماعؾها اإلاىْ ٠للهالح الٗام
والتي ال ًخهغٞ ٝحها جهغٞا شخهُا و ًغ٦ؼ هظا اإلاٟهىم ٖلى ما ج٣ىم به ؤلاصاعة مً ؤٖما ٫و
مهام بىاؾُت مىْٟحها الظًً جخىٞغ ٞحهم نٟاث مُٗىت و حؿتهض ٝمً طل ٪الهالح الٗام .
اإلاٟهىم الك٨لي ":الًٗىي ,الىنٟي " ٌكحر اإلاٟهىم الك٨لي للىُْٟت الٗامت الى ٧ل ألاٞغاصالظًً ً٣ىمىن بالٗمل في زضمت اإلاغا ٤ٞالٗامت ,و لهظا ٞةهه ًغ٦ؼ ٖلى الىٓام ال٣اهىوي الظي
ًُبٖ ٤لى هاالء ألاٞغاص " و ًغ٦ؼ هظا اإلاٟهىم في ؤؾاؾه ٖلى ألاٞغاص الظًً ً٣ىمىن باليكاٍ و
ٖلى اإلاغا ٤ٞالٗامت التي ٌٗملىن بها ,ومً زم ٞةهه ٌُٗي ؤهمُت ٦بري للىٓام ال٣اهىوي الظي
ًسً٘ له هاالء الاٞغاص.
بن ٦ال اإلاٟهىمحن الؿاب٣حن ًدؿمان بُٗىب و مؼاًا ,وال ًم ً٨جًُٟل ؤخضهما ٖلى آلازغ و لٗل
الخٗغٍ ٠الؿلُم للىُْٟت الٗامت هى ؤجها مجمىٖت مً ألاويإ و الىٓم الٗامت التي جسو
اإلاىْٟحن الٗمىمُحن بالضولت .ؾىاء بن حٗل ٤ألامغ بإصاء اإلاىْ ٠لٗمله ؤو حٗل ٤ألامغ بٗال٢ت
اإلاىْ ٠باإلصاعة و ؤلاهخمام بمكا٧له و مؿخ٣بله الىُْٟي .

52

51جٌش,فوزي .الوظٌفة العامة و إدارة شؤون الموظفٌن .بٌروت :دن.1986.ص7.
52محمد ,أنس قاسم ,مذكرات فً الوظٌفة العامة ,دٌوان المطبوعات الجامعٌة ,الجزائر ,1974,ص 19-18
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ول٣ض ؤُُٖذ للىُْٟت الٗمىمُت ٖضة حٗاعٍ ٠هظ٦غ مجها ماًلي :
*الىُْٟت الٗمىمُت هي مغ٦ؼ ٢اهىوي ٌكٛله اإلاىْ ٠و هي جىحض ٖاصة ٢بل ان ٌكٛلها ؤخض
لظلٞ ٪هي حؿخ٣ل في وحىصها بد٣ى٢ها و واحباتها ٖمً ٌكٛلها ٞ,هي جب٣ى ٢اثمت وال جيخهي بال
بىٞاة ؤو اؾخ٣الت ؤو ب٢الت اإلاىْ ٠الظي ٌكٛلها ,و ال٣اٖضة ؤن الىُْٟت الٗمىمُت جيكإ باألصاة
ال٣اهىهُت التي ًدضصها اإلاكغٕ .

53

*الىُْٟت الٗمىمُت بمٟهىمها الىاؾ٘ حٗني مجمىٖت ألاشخام الٗاملحن جدذ جهغ ٝالؿلُت الٗامت
مً ؤحل جد ٤ُ٣زضماث ٖمىمُت و بهظا اإلاٗنى ًضزل في مٟهىم الىُْٟت الٗمىمُت ٧ل ألاشخام
ٖاملحن باإلصاعة الٗمىمُت و الظًً جغبُهم بها قغوٍ ٢اهىهُت .
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-2مساحل جطىز الىظيفت الػمىميت :
حٗخبر الىُْٟت الٗمىمُت في الىٓام الجؼاثغي مهىت ً٣ىم بها اإلاىْ ٠زضمت للمغ ٤ٞالٗام بهٟت صاثمت
بٗض ؤن ٌٗحن في هظه الىُْٟت َب٣ا لل٣اهىن الخىُٓمي الالثخي و ٖمىما ًم ً٨ؤن ه٣ؿم مغاخل جُىع
الىُْٟت الٗمىمُت في الجؼاثغ بلى مغخلخحن:
-1-2املسحلت ألاولى :ما بين املسحلت إلاهخقاليت ئلى غاًت  01حاهفي : 1967
بن ؤو ٫هٓام للىُْٟت الٗمىمُت ٖغٞخه الجؼاثغ ٧ان بمىحب ال٣اهىن الٟغوس ي الهاصع في

 19هىٞمبر

 . 1946و في ؾىت  1956ويٗذ بٌٗ الىهىم ألاؾاؾُت التي ؾمدذ للجؼاثغٍحن باإللخدا ١بالىُْٟت
الٗمىمُت  ,و في ُٟٞ 04غي  1959نضع هٓام حضًض للىُْٟت الٗمىمُت في ٞغوؿا و بمخض جُبُ٣ه في
الجؼاثغ اإلاؿخٗمغة بم٣خط ى اإلاغؾىم الهاصع في  02ؤوث .1960
ٖىض ؤلاؾخ٣ال٧ ٫ان الىحىص الٟغوس ي م٨ثٟا في اإلاجا ٫ؤلاصاعي خُث ونل ٖضص اإلاىْٟحن ألاحاهب مً
ألاعوبُحن في الجؼاثغ بلى ؤ٦ثر مً  300.000مىْ ٠و هظا ما حٗل الجؼاثغ حٗاوي مً مكا٧ل ٦ثحرة في
اإلاجا ٫ؤلاصاعي بٗض عخُل الٟغوؿُحن مما حٗل الجؼاثغ جلجإ لألؾلىب الٗكىاجي في الخىُْ ٠بال ؤن

53فهمً ,ابو زٌد ,وسائل اإلدارة العلمٌة ,دار المطبوعات الجامعٌة ,اإلسكندرٌة ,1994,ص35.
54
essaid ,taib,droit de la fonction publique,édition distribution houma,alger.2003,p.11
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نضع في  19حىٍلُت  1962اإلاغؾىم ع٢م 55 502-62و الظي حهض ٝبلى ُُٟ٦ت الخُٗحن في بٌٗ اإلاىانب
الٗلُا صون ؤن ًُ٣ضه بإي قغوٍ و ؾمُذ بمىضوبُت الىْاث ٠و هىا الخ٩ىمت وؾٗذ في جُبُ٣ه لِكمل
عئؾاء اإلاهالح الخاعحُت بهٟت ج٣ضًغٍت و ؤنبذ بؾخٗما ٫هظه ؤلاحغاءاث بهٟت مٟغَت مما زل٤
ٞىض ى و زلل في الىُْٟت الٗمىمُت بال ؤن نضع ألامغ ع٢م

 040-62بخاعٍش  1962الظي ؾمذ بةصماج

اإلاىْٟحن اإلاثبدُحن و اإلاغبهحن و ألاٖىان اإلاخٗا٢ضًً طوي الجيؿُت الجؼاثغٍت و الظًً ٧اهىا ٌٗملىن في
الىُْٟت الٗمىمُت الخىوؿُت و الٟغوؿُت و اإلاٛغبُت و الىُْٟت الٗمىمُت الجؼاثغٍت قغٍُت بؾخٟائهم
لبٌٗ الكغوٍ  ,و هظا ما ههذ ٖلُه اإلااصجُحن الثاهُت و الثالثت مً اإلاغؾىم 04056-62
و ٖلى الغٚم مً بنضاع الٗضًض مً الىهىم ال٣اهىهُت في مجا ٫الىُْٟت الٗمىمُت زالٞ ٫ترة التي
جلذ ؤلاؾخ٣ال ٫مباقغة بالؤن ؤلاصاعة الجؼاثغٍت لم جخم ً٨مٗالجت مك٩ل الخىُْ ٠بهٟت م٣بىلت
بدُث ؤنبذ الخيؿُ ٤الظي ٧ان ٖلى اإلاضًغٍت الٗامت للىُْٟت الٗمىمُت ؤن جماعؾه بهٟت بهٟت
ٖاصًت باث جدذ هظه الٓغو ٝنٗب حضا و هىا ؾاٖض ٦ثحرا نضوع ألامغ ع٢م

 133-66بخاعٍش 02

حىان  , 1966بدُث خضص قغوٍ حضًضة للخىُْ ٠في ٧اٞت اإلاىانب الضاثمت في ؤلاصاعة الٗمىمُت  ,ومً
زم جم ؤلاؾخمغاع في الٗمل بال٣ىاهحن الٟغوؿُت بحن خ٣ُ٣ت يغوعة بنضاع ٢اهىن الىُْٟت الٗمىمُت
الجؼاثغي و ؤمام هظا الخدضي ٧ان ٖلى الجؼاثغ ؤن جسخاع بحن هىُٖحن مً الىٓامُحن ,هٓام مخىٖ ٠٢لى
اإلاؿاع اإلانهي اإلابني ٖلى الٗال٢ت ال٣اهىهيى و الخىُٓمُت ؤو هٓام وُْٟت ٖمىمُت مخىٖ ٠٢لى ؤلاؾخسضام
مبني ٖلى الٗال٢ت الخٗا٢ضًت بال ؤن و ٘٢ؤلازخُاع ٖلى الىٓام الظي ً٣ىم ٖلى اإلاؿاع اإلانهي .و في  2حىان
 1966نضع ألامغ ع٢م  133 -66الظي ؤ٢غ هٓام اإلاؿاع اإلانهي و قمل جُبُ٣ه ٧اٞت اإلاىٓماث و ؤلاصاعاث
الٗمىمُت بما ٞحها اإلاىٓماث طاث الُاب٘ الخجاعي و الهىاعي ختى و لى ؤن هظه ألازحرة لم ٌكملها مجا٫
جُبُ٣ها ٖلحها بمىحب مغؾىم ًخسظ بٗض ؤزظ عؤي اللجىت الىػاعٍت اإلاكتر٦ت التي جإؾؿذ لهظا الٛغى
و ٢ض بؾدثنى مً جُبُ٣ه الً٣اة ,ؤٞغاص الجِل ’و عحا ٫الضًً و خضص َغ ١الخىُْ ٠و ٢ؿمها بلى ما
ًلي :
اإلاؿاب٣ت ًٖ َغٍ ٤ؤلازخباعاث . اإلاؿاب٣ت ًٖ َغٍ ٤الكهاصاث .55

Voire le décret n 62-502 du 19 juillet 1969.fixant les conditions de nomination de certains
hauts fonctionnaires .journalofficeil n03 du 20 juillet1962 .p.
56
Voire lordonnance n 62-040 du 18 septembre 1962 .portant intégration des fonctionnaires
et agents algériens des cadres marocains tunieins et fran
51

الفصل الثانً:

توظٌف شعبة المكتبات و التوثٌق و األرشٌف فً الجزائر من خالل قطاع الوظٌف العمومً

-2-2املسحلت الثاهيت :مسحلت ما بين  01حاهفي  1967و  15حىيليت :2006
بٗض ؤن مط ى ؤ٦ثر مً ٖكغ ؾىىاث مً جُبُ ٤الامغ ْ, 133-66هغث خضوص جُبُ ٤ؤخ٩امه  ,وطل٪
هدُجت لٗضة ٖىامل و مُُٗاث و جُىعاث زانت مجها الخُىعاث ؤلاحخماُٖت و ؤلا٢خهاصًت ٞىحضث
ؤلاصاعة الٗمىمُت هٟؿها ؤمام جدضًاث حضًضة جخمثل ؤؾاؾا في الىمى اإلاتزاًض للخغ ٝو اإلاهً التي جخُلب
جسههاث باعػة في ؤلاصاعة الٗمىمُت والتي ال ًم ً٨مىاحهتها و مٗالجتها بالخضابحر ال٣اهىهُت الهاعمت
اإلاٗمى ٫بها في ؤلاصاعة الٗمىمُت ٦ما ؤن اؾخجزا ٝزحرة ُ٢اٖاتها لهالح الُ٣إ ؤلا٢خهاصي الظي جم
ؤلاؾدثماع ُٞه ٦ثحرا و ؤنبذ ٌؿخُ٣ب الٟ٨اءاث في حمُ٘ اإلاجاالث بؿبب اإلا٣ابل اإلااصي اإلاٛغي و
اإلاؿاعاث اإلاهىُت الىاٖضة و ألا٦ثر مغوهت ٧,ل هظه الٗىامل صٗٞذ بلى الخ٨ٟحر في بنضاع ٢ىاهحن حضًضة
جدمل جضابحر إلاىاحهت هظه الهٗىباث .
هظه اإلاُُٗاث و الٗىامل ؤصث في باصت الامغ بلى ْهىع ال٣اهىن ع٢م

 12 -78اإلااعر في  05ؤوث 1978

.هظا ال٣اهىن حاء ٦مداولت لخىخُض الىٓامحن ,ؤي هٓام اإلاىْٟحن و هٓام الٗما ٫و ٢ض حم٘ بحن اإلاىْ٠
و الٗامل في الدؿمُت بمٟهىم قامل ؤال و هى الٗامل ولم ًٟغ ١بُجهما عٚم ازخالَ ٝبُٗت اليكاٍ
اإلاىىٍ ل٩ل مجهما ,و طل ٪إلاا ٖغ ٝهظا ال٣اهىن الٗامل في ماصجه الاولى التي ههذ ٖلى ٌٗ ...":خبر ٖامال
٧ل شخو ٌِٗل مً خانل ٖمله الُضوي ؤو ال٨ٟغي و ال ٌؿخسضم إلاهلخخه الخانت ٚحرهمً الٗما٫
ؤزىاء مماعؾت وكاَه اإلانهي " ٦ 57ما حاء في ال٣اهىن ؤًًا إلُٖاء هٟـ حضًض و ج٣ضًم خلى ٫إلاٗالجت
بٌٗ الؿلبُاث التي ؤٞغػها الامغ  133-66الؿال ٠الظ٦غ ؤهظا, ٥و مسخل ٠الخإزغاث التي سجلتها
ؤلاصاعة الٗمىمُت و في حمُ٘ اإلاُاصًً  .و لم جهضع ألاخ٩ام اإلاخًمىت لل٣ىاٖض التي جُبٖ ٤لى اإلااؾؿاث
و ؤلاصاعاث الٗمىمُت بال في  23ماعؽ  1985بمىحب اإلاغؾىم ع٢م  59-85اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي
الىمىطج لٗما ٫اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت الظي هو في ماصجه الخامؿت ٖلى "جُلٖ ٤لى الٗامل
الظي ًثبذ في مىهب ٖمله بٗض اهتهاء اإلاضة الخجغٍبُت ,حؿمُت " اإلاىْ 58 "......" ٠ل٣ض خاو ٫هظا الىو
ان ًمحز بحن الٗامل الظي ًماعؽ وكاَه في اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت ,و الٗامل الظي ًماعؽ
وكاَه زاعج هظا ؤلاَاع و بالخالي بزًاٖه لل٣ىاٖض الٗامت الخانت باإلاىْٟحن خُث ؤصعحه في ويُٗت
٢اهىهُت ؤؾاؾُت بػاء ؤلاصاعة الٗمىمُت التي ٌٗمل لهالخها  .و ٢ض قمل مجا ٫جُبُ٣ه ٧ل مً  :اإلاهالح
القانون رقم  12-78المؤرخ فً  05أوت . 1978المتضمن القانون األساسً للعامل ,الجرٌدة الرسمٌة ,العدد , 32الصادر
57بتارٌخ  08أوت , 1978ص 724.
المرسوم رقم  59-85المؤرخ فً  23مارس , 1985المتضمن القانون األساسً النموذجً لعمال المؤسسات و اإلدارات
58
العمومٌى ,الجرٌدة الرسمٌة ,العدد  13الصادرة بتارٌخ  24مارس ,1985ص 334
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الٗمىمُت الخابٗت للضولت ’الجماٖاث اإلادلُت ,اإلااؾؿاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي الخاب٘ لها
,مهالح اإلاجلـ الكٗبي الىَني و اإلاجلـ ألاٖلى للمداؾبت .
٦ما ؤزً٘ مجا ٫جُبُ٣ه ٖلى :عحا ٫الً٣اء م٘ مغاٖاة ألاخ٩ام الدكغَُٗت اإلاخٗل٣ت بخُُٗجهم و خغ٧اث
ه٣لهم و بهًباَهم .اإلاىْٟىن ؤلاصاعٍىن و الخ٣ىُىن الٗاملىن في اإلاىٓماث و ألاحهؼة و اإلاىٓماث
الجماهغٍت الخابٗت لخؼب حبهت الخدغٍغ الىَني بةؾخثىاء اإلاىخسبحن
و خضص اإلاغؾىم ع٢م ُُٟ٦ 59-85اث الخىُْ ٠الخاعجي بإعبٗت ؤهماٍ جخمثل في :
*اإلاؿاب٣ت ٖلى ؤؾاؽ ؤلازخباعاث .

*اإلاؿاب٣ت ٖلى ؤؾاؽ الكهاصاث

*ؤلازخباعاث و الٟدىم اإلاهىُت .

* ًٖ َغٍ ٤الخىُْ ٠اإلاباقغ .

ل٣ض ٖل ٤زغش ي حماٖ ٫لى اإلاغؾىم ع٢م

٢ 59 -85اثال ":بن زًىٕ اٖىان اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث

الٗمىمُت الى اإلاغؾىم ع٢م  59-85حٗخبر ويُٗت ٚحر ٖاصًت بالىٓغ بلى ُ٢إ الىُْٟت الٗمىمُت ٦خٗبحر
ًٖ الضولت اإلاؿخسضمت و الظي ٧ان مً ٢بل ًسً٘ بلى ال٣اهىن لم ٌٗض ٦ظل ٪مىظ  1985في خحن ًىو
صؾخىع  28هىٞمبر ٖ 1996لى ؤن الًماهاث اإلامىىخت للمىْٟحن و ال٣اهىن ألاؾاس ي الٗام للىُْٟت
الٗمىمُت مذ ازخهام الدكغَ٘ و هى في هٓغها جُىع ٖاصي لألمىع هٓغا ل٩ىن الىُْٟت الٗمىمُت جب٣ى
ألاصاة اإلاًٟلت التي حٗبر الضولت مً زاللها ٖلى :
صوعها ٦ؿلُت ٖمىمُت .هُبتها و صًمىمتها عٚم ألاخضار و الخدىالث الؿُاؾُت٢-ضعتها ٖلى ألايُالٕ بمهامها و مؿاولُاتها في ٧ل الٓغو ٝو الاو٢اث

59

مً زال ٫الخهغٍذ الظي ؤصلى به اإلاضًغ الٗام للىُْٟت الٗمىمُت وؿخسلو ؤن الىُْٟت الٗمىمُت في
الجؼاثغ اهخ٣لذ الى مغخلت ًهٗب الهمىص ٞحها في ْل ُٚاب حؿُحر مد٨م ً٣ىصها الى ويُٗت حؿاًغ
الدؿُحر الضولي إلاىاعصها البكغٍت خُث ؤهه و هٓغا للخدىالث الٗمُ٣ت التي جىاحهها الضولت في حمُ٘
اإلاُاصًً ال ؾُما في مجا ٫الىُْٟت الٗمىمُت و جصخُدا للىيُٗت الؿاثضة باصعث الضولت الجؼاثغٍت
59خرشي جمال ,كلمة السٌد المدٌر العام للوظٌفة العمومٌة ,ملتقى حول الوظٌفة العمومٌة ,المكتبة الوطنٌة ,الحامة
,الجزائر ٌ,ومً 30-29ماي , 2000ص 5
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بةنضاع ألامغ ع٢م  03-06اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي الٗام للىُْٟت الٗمىمُت إلاٗالجت ٧اٞت الى٣اثو و
مىاحهت الغهاهاث اإلاؿخ٣بلُت خُث ؤن ألامغ ًخمحز ببٌٗ اإلاغوهت ٦مداولت لخُُٟ٨ه م٘ ألاويإ الؿاثضة
في الٗالم ًُ.ب ٤هظا ألامغ ٖلى اإلاىْٟحن الظًً ًماعؾىن وكاَهم في اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت
التي ٖضصتها اإلااصة  02مً هظا الامغ بالخٟهُل ,و٢ض ٖغ ٝهظا الامغ ج٣لُها مٗخبرا في هُا ١ؾغٍاهه
وطل ٪صون ؤي جبرًغ ٢اهىوي ,خُث اؾدثنى مً مجا ٫جُبُ٣ه ؾل ٪الً٣اة ,ؤًٖاء اإلاجلـ الىَني
الكٗبي بٛغٞخُه و اإلاؿخسضمحن الٗؿ٨غٍحن و اإلاضهُىن للضٞإ الىَني و ًدضص جُبُ ٤هظا ال٣اهىن
ب٣ىاهحن زانت بمسخل ٠ؤؾال ٥اإلاىْٟحن ٦ما ؤهه و هٓغا لخهىنُت بٌٗ ألاؾالً ٥م ً٨ان جخًمً
ال٣ىاهحن الخانت بها اؾخثىاء لهظا الامغ في مجا ٫الخ٣ى ١و الىاحباث  ...وما ًم٢ ً٨ىله ؤن هظا
ال٣اهىن وي٘ مً ؤحل ؤن ًدل مدل اإلاغؾىم ع٢م

 59 -85الظي ججاوػ و٢خه ألهه نضع في ٖهغ

ؤلا٢خهاص اإلاىحه ولم ً ٠ُ٨م٘ الخُىعاث الخضًثت في الجاهب الخىُٓمي و الىُْٟي للمىٓماث و
ؤلاصاعاث الٗمىمُت و ؤؾالُب الدؿُحر الخضًثت ل٩ل هظه ألاؾباب حاء الامغ ع٢م  03-06الظي ؤلُ٣ذ ٖلى
ٖاج٣ه يغوعة اخخىاء الجىاهب الجضًضة

 -3املصادز القاهىهيت للىظيفت الػمىميت في الجصائس :
ٌٗخبر ٢اهىن الىُْٟت الٗمىمُت حؼءا مً ال٣اهىن ؤلاصاعي .وبهظا ال ً٩ىن للىُْٟت الٗمىمُت مهاصع
٢اهىهُت مخمحزة ًٖ هظا ال٣اهىن ٞ,هي ٧لها هابٗت مً ال٣ىاٖض الٗامت ٚحر ان ٢ىاٖض ٢اهىن الىُْٟت
الٗمىمُت جخمحز بسهىنُت ههىنها ؾىاء في بَاع ال٣اهىن الضازلي الىَني ؤو في ‘ًُاع ال٣اهىن الضولي
الظي جىٗ٨ـ ٢ىاٖضه ٖلى ال٣اٖضة ال٣اهىهُت الىَىُت و جخمثل اإلاهاصع ال٣اهىهُت للىُْٟت الٗمىمُت في
الجؼاثغ ُٞما ًلي :
-1-3املصادز الىطىيت :
جيخٓم ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت لىمٓىمت الىُْٟت الٗمىمُت ٖلى ق٩ل هغمي جغجب ُٞه هظه ال٣اٖضة ٖلى
ؤؾاؽ اخترام مبضؤ الخضعج بدُث ٌٗلى هظا الهغم ال٣ىاٖض الضؾخىعٍت ,زم ًلُه الدكغَ٘ الٗاصي ٞاللىاثذ
الخىُٓمُت صون ؤن هيس ى صوع ؤلاحتهاص الً٣اجي .
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-1-1-3الدسخىز:
الضؾخىع هى ال٣اهىن ألاؾاس ي للضولت و هى الظي ًً٘ اإلاباصت الٗامت لها مً خُث ق٩لها و مهامها ٦,ما
ًخىلى ؤًًا جىُٓم ؾلُاث الضولت و ازخهاناث ٧ل مجها ,وهى بظل ٪اإلاؿاو ٫ألاو ًٖ ٫وي٘ الضٖاثم
التي ً٣ىم ٖلحها اإلاجخم٘ الجؼاثغي وال ًجىػ ألي هو ٢اهىوي مساٞت ههىنه ألهه الدكغَ٘ ألاؾمى في
الضولت ,و ًدخىي الضؾخىع ٖلى ٖضص ٢لُل مً ال٣ىاٖض التي جد٨م اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت للىُْٟت
الٗمىمُت مباقغة ,ل ً٨هظه ال٣ىاٖض حٗخبر هامت و ؤؾاؾُت هٓغا إلاا جدضصه مً مباصت وؤخ٩ام ’ًً٘
ٖلى ؤؾاؾها اإلاكغٕ الىهىم ال٣اهىهُت ومً بحن هظه ال٣ىاٖض ما جًمجها صؾخىع  1996و هظ٦غ مجها ما
ًلي :
*ما حاء في اإلااصة  122مً صؾخىع ,1996التي جى٧ل نالخُاث الدكغَ٘ في مجا ٫الىُْٟت الٗمىمُت
بلى البرإلاان  ,و٢ض هو ٖلى طل ٪البىض ع٢م  26مً هظه اإلااصة خُث هو ٖلى  ....":الًماهاث ألاؾاؾُت
للمىْٟحن و ال٣اهىن ألاؾاس ي الٗام للىُْ ٠الٗمىمي "

ٞ60ىٓغا ألهمُت ال٣اهىن الٗام للىُْٟت

الٗمىمُت إلاا ًدخله مً م٩اهت في ججؿُض وكاٍ الضولت و في مسخل ٠الُ٣اٖاث التي جسً٘ ألخ٩ام
٢اهىن الىُْٟت الٗمىمُت ؤو٧لذ مهمت الدكغَ٘ في هظا اإلاجا ٫بلى الؿلُت الدكغَُٗت ٦,ما زهو لها
الدكغَ٘ في مجا ٫خماًت خ٣ى ١و خغٍاث اإلاىْٟحن .
*اإلااصة  123مً صؾخىع  1996اإلاخٗل٣ت باإلاجاالث اإلاسههت للدكغَ٘ ًٖ َغٍ ٤ال٣ىاهحن الًٗىٍت .
*اإلااصة  51مً الضؾخىع  1996و التي ههذ ٖلى مبضؤ اإلاؿاواة في ؤلالخدا ١بالىْاث ٠الٗمىمُت في
الضولت .
*و وعص في هو اإلااصجحن  78و  85مً الضؾخىع ٖ 1996لى مجا ٫الخُٗحن في بٌٗ الىْاث ٠الٗمىمُت
في الضولت ,خُث ههذ اإلااصة ٖ 78لى نالخُاث عثِـ الجمهىعٍت في مجا ٫الخُٗحن .
*ؤما اإلااصة  85مً صؾخىع ٞ 1996ىهذ في بىضها الخامـ ٖلى نالخُاث عثِـ الخ٩ىمت في مجا٫
الخُٗحن في بٌٗ الىْاث ٠الٗمىمُت في الضولت و التي ج٣ابلها اإلااصة  85و بالًبِ في البىض الغاب٘ مً
1المرسوم الرئاسً رقم  438-69مؤرخ فً  7دٌسمبر ,1996المتعلق بإصدار نص تعدٌل الدستور ,الجرٌدة الرسمٌة
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الضؾخىع  2008و ٢ض جم الخسهُو ٖلى هظا الخٗضًل في اإلااصة  09مً ال٣اهىن ع٢م 09-08اإلاخًمً
حٗضًل الضؾخىع ,خُث هو البىض الغاب٘ مً اإلااصة  85مً الضؾخىع ٖ 2008لى ٌُٗ...":حن في وْاث٠
الضولت بٗض مىا٣ٞت عثِـ الجمهىعٍت و صون اإلاؿاؽ بإخ٩ام اإلااصجُحن  77و ".... 78
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-2-1-3الدكغَ٘ الٗاصي ":ال٣اهىن ".
ًدخل الدكغَ٘ الٗاصي م٩اهت هامت في مجا ٫ؾً ال٣ىاهحن و ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالىُْٟت الٗمىمُت ٨ٞما
ؾب ٤و ؤقغها ٞةن الضؾخىع هو في ماصجه

 122نغاخت ٖلى ؤن البرإلاان هى الجهت التي جى٧ل بلحها

نالخُاث الدكغَ٘ في مجا ٫الىُْٟت الٗمىمُت ,و هظا هٓغا ألهمُت ال٣هىي التي جخمحز بها ال٣اٖضة
ال٣اهىهُت للىُْٟت الٗمىمُت ً,غج٨ؼ ٢اهىن الىُْٟت الٗمىمُت في الجؼاثغ ٖلى ؤعبٗت ههىم هي :
ؤ –ألامغ الغثاس ي ع٢م  133-66اإلااعر في  02حىان  1966و اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي الٗام للىُْٟت
الٗمىمُت .
ب -ال٣اهىن الٗام للٗما ٫ع٢م  12-78الهاصع في  5ؤوث  1978و الظي ؤلغى ألامغ ع٢م  133-66و هظا
َب٣ا إلاا حاء في هو اإلااصة  216مً ال٣اهىن ع٢م ٚ, 12-78حر ؤن هظا ألالٛاء ال ًإحي مغة واخضة بل
ً٩ىن جضعٍجُا و ٖلى وجحرة بُُئت جباٖا لخُبُ ٤ال٣اهىن الٗام للٗما ٫ؤي نضوع الىهىم الخُبُُ٣ت
لظل. ٪
ج -بٗضها نضع اإلاغؾىم ع٢م

 59-85اإلااعر في  23ماعؽ  1985و الىخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي

الىمىطجي لٗما ٫اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت .
ص -ألامغ ع٢م  03-06اإلااعر في  15حىٍلُت , 2006الىخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي الٗام للىُْٟت الٗمىمُت
الظي جُب ٤ؤخ٩امه ٖلى اإلاىْٟحن الظًً ًماعؾىن وكاَهم في ؤلاصاعاث و اإلااؾؿاث الٗمىمُت .

-3-1-3الخىظيم :
بن الؿلُت الدكغَُٗت ال ًم٨جها ج٣غٍغ الخٟانُل الخىُٓمُت بىهىم ٢اهىهُت زانت جخٗل٤
بالخ٣ى ١و ؤلالتزاماث التي جترجب ٖلى ٖال٢اث الٗمل في بَاع الىُْٟت الٗمىمُت و طل ٪ألن حكغَ٘
2القانون رقم  19-08المؤرخ فً  15نوفمبر ,2008المتضمن تعدٌل الدستور ,الجرٌدة الرسمٌة ’العدد , 63الصادرة
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ال٣ىاهحن الخانت بالىُْٟت الٗمىمُت جثحر ٦ثحرا مً اإلاؿاثل الٟىُت ما خخم جغ ٥ؤمغ جىُٓم هظه اإلاؿاثل
الٗملُت و الٟىُت الى الىؾُلت ألا٦ثر مغوهت و ٗٞالُت و هي الىهىم الخىُٓمُت ٖلى زال ٝصعحاتها
ٞ.الخىُٓم حهض ٝالى جدضًض قغوٍ جُبُ ٤الدكغَ٘ و به ًخم وي٘ ال٣اهىن ألاؾاس ي الخام ب٩ل ٞئت
٦كغوٍ الخُٗحن في بٌٗ الىْاث ٠الٗمىمُت و جدضًض الغاجب لها و هظا مخٗل ٤باإلاغاؾُم ؤما ال٣غاعاث
ٞخٗمل مً ؤحل الخُٗحن في صعحت جىُٓم َغ ١الدؿُحر ؤو مؿاب٣اث الخىُْ... ٠الخ .هظه ألاصواث
جسخو بةنضاعها الهُئت الخىُٟظًت و في الجؼاثغ ًىحض مؿخىٍحن مً الىهىم الخىُٓمُت و هما
:اإلاغاؾُم الغثاؾُت و اإلاغاؾُم الخىٟظًت و ًم ً٨بياٞت مؿخىي زالث زام بال٣غاعث الىػاعٍت التي
ًهضعها الىػعاء في خضوص نالخُاتهم اإلاٟىيت لهم مً َغ ٝعثِـ الجمهىعٍت ؤو الىػٍغ ألاو. ٫
-4-1-3إلاحتهاد القضائي :
ٌك٩ل ؤلاحتهاص الً٣اجي بلى حاهب ال٣اهىن و الخىُٓماث مهضعا آزغ لل٣اهىن اإلاخٗل ٤بالىُْٟت
الٗمىمُت ٞ,اإلادا٦م جٟؿغ الىهىم ال٣اهىهُت بمٗىاها الض ٤ُ٢و ج٨مل هىا٢هها و جيص ئ ؤخُاها ٢ىاٖض
٢اهىهُت حضًضة ُٞما ال هو ُٞه و ًخمحز ال٣اهىن ؤلاصاعي باإلٖخماص ٖلى ؤلاحتهاص الً٣اجي هٓغا لُبُٗخه
اإلاغهت و٢ض ْهغ طل ٪حلُا و ؤ٦ثر في الً٣اء الٟغوس ي .و ج٣ىم ألاخ٩ام وال٣غاعاث الً٣اثُت بضوع هام في
بوكاء و نُاٚت ٢ىاٖض ٢اهىن الىُْٟت الٗمىمُت .
-5-1-3قاهىن الػمل :
خُث ًخم الغحىٕ بلى ٢اهىن الٗمل في خالت ُٚاب ال٣ىاٖض ال٣اجىىهُت الخانت بالىُْٟت الٗمىمُت .
-2-3القاهىن الدولي الػام :
بن الىُْٟت الٗمىمُت جماعؽ في خضوص ؾُاصة الضولت لهظا ال جخضزل ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗام في
ؤخ٩ام ال٣اهىن ألاؾاس ي الٗام للىُْٟت الٗمىمُت بال ٢لُال و بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة  ٠ُ٨ٞ,طل٪؟
في البضاًت البض مً ؤلاقاعة الى ؤن جُبُ٢ ٤ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗام يمً هٓام ال٣اهىن الضازلي في
الجؼاثغ ًىبث ٤مً آلُاث م٣غعة في الضؾخىع خُث جىو اإلااصة

 132مً الضؾخىع ٖ1996لى ؤن

":اإلاٗاهضاث التي ًهاصٖ ١لحها عثِـ الجمهىعٍت ,خؿب الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في الضؾخىع حؿمى
ٖلى ال٣اهىن "٩ٞ 62ل اإلاٗاهضاث الضولُت اإلابرمت مً ٢بل الجؼاثغ َب٣ا لهظه اإلااصة حؿمى الدكغَ٘ الٗاصي
 62المرسوم الرئاسً رقم  ,438-96مرجع سابق

,ص207.
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,و بهظا حٗخبر مهضعا لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت و الخىُٓمُت ٞةطا بدثىا في اإلاٗاهضاث ًٖ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي
جد٨م الىُْٟت الٗمىمُت لىحضها بًٗا مجها في اإلاٗاهضاث اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلاوؿان .
بطن هظه هي اإلاهاصع ال٣اهىهُت التي اؾخمضث مجها الجؼاثغ مسخل ٠ههىنها ال٣اهىهُت اإلاىٓمت للىُْٟت
الٗمىمُت .

-4الػالقت الىظيفيت في ظل الدشسيؼ الجصائسي
قهضث الىُْٟت الٗمىمُت في الجؼاثغ جُىعا ال مً خُث مدخىاها البكغي ٞدؿب و ل ً٨ؤًًا مً
خُث مًمىجها ال٣اهىوي ٞ .بٗض ؤن ٖاقذ ٖلى هامل الىا ٘٢الىَني مضة َىٍلت ؤنبدذ آلان مىههغة
جمام ؤلاهههاع في خغ٦ت الخجضًض التي ٧لٟذ الجهىى باإلااؾؿاث الىَىُت و بىاء حهاػ ٢ىي جغج٨ؼ ٖلُه
ؾُاؾت الضولت ؤلاحخماُٖتوؤلا٢خهاصًت .
بن جدضًض الىٓام ال٣اهىوي للىُْٟت الٗمىمُت ًُغح مك٩لت جهىع َبُٗت الٗال٢ت التي جغبِ اإلاىْ٠
الٗام باإلصاعة ؤي ؤلازخُاع بحن ؤخض الىٓامحن اإلاٗمى ٫بهما ٖبر الٗالم :
هٓلم الىُْٟت الٗمىمُت ٦مهلخت "ٖمل ما٢ذ "هٓام الىُْٟت الٗمىمُت ٦مهىت "مهىت مؿخ٣غة "ؤ٢غ اإلاكغٕ الجؼاثغي اإلاغ٦ؼ الخىُٓمي للمىْ ٠الٗام في هٓام الىُْٟت الٗمىمُت ؤًً هو في اإلااصة
الؿاصؾت مً الامغ ع٢م

 133-66اإلااعر في  02حىان  1966اإلاخٗل ٤بال٣اهىن ألاؾاس ي للىُْٟت

الٗمىمُت ً٩ىن اإلاىْ ٠ججاه ؤلاصاعة في ويُٗت ٢اهىهُت و جىُٓمُت .و ٢ض بغع اإلاكغٕ اإلاغ٦ؼ الخىُٓمي
للمىْ ٠الٗام و ببٗاص الٗال٢ت الخٗا٢ضًت ٦إؾاؽ لىٓام الىُْٟت الٗمىمُت لٗضة ؤؾباب هظ٦غ آلاحي
نٗىبت جىُٓم و جغُ٢ت مىخٓمت حُٗي ؤٖىان ؤلاصاعة آٞا٢ا مهىُت خُ٣ُ٣ت جم٨جهم مً جدؿُحنويُٗتهم اإلااصًت وؤلاحخماُٖت .
 يغوعة جسهو م٨ث ٠إلاسخل ٠الىْاث ٠و هى ما ال ًإحي م٘ اٞخ٣اع ؤلاَاعاث اإلاخىاحضة في الخجغبتاإلاهىُت و ؤلاوٗضام الخام لؿى ١الٗمل ٖلى اإلاؿخىي الىَني
63ألامغ ع٢م  133-66اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي للىُْٟت الٗمىمُت ’م.543.
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 زُغ ؤلاؾخ٣غاع الظي ٢ض ًىجم ًٖ هظا الىٓام ,الظي ًٟتريه جى٣ل اإلاىْٟحن بحن ؤلاصاعاثبىاء ٖلى هظه ؤلاٖخباعاث و ٚحرها جبيذ الؿلُاث الٗمىمُت هٓام الىُْٟت الٗمىمُت اإلاٛل٦ ٤ىٓام عاح٘
م٘ الٗمل في بَاع نُ٢ ٜاهىهُت مُٟ٨ت م٘ م٣خًُاث ؾحر اإلاغا ٤ٞالٗامت .

 -5مجاى جطبيق هظام الىظيفت الػامت في الجصائس:
ل٣ض قمل مجا ٫جُبُ ٤ال٣اهىن ألاؾاس ي الٗام للىُْٟت الٗامت لؿىت ٧ 1966ل ؤلاصاعاث و اإلااؾؿاث
الٗمىمُت طاث الُاب٘ الهىاعي و الخجاعي ٦,ما ؤهه ٌٗخبر مىْٟىن ٖمىمُحن ألاشخام اإلاٗىُىن في
وُْٟت صاثمت و الظًً عؾمىا في صعحت الدؿلؿل في ؤلاصاعاث اإلاغ٦ؼٍت الخابٗت للضولت و اإلاهالح الخاعحُت
الخابٗت لهظه ؤلاصاعاث و الجماٖاث اإلادلُت و ٦ظل ٪اإلااؾؿاث و الهُئاث الٗمىمُت خؿب ُُٟ٦اث
جدضص بمغؾىم و ال ٌؿغي ٢اهىن الىُْٟت الٗامت ٖلى الً٣اة و ال٣اثمُحن بكٗاثغ الضًً و ؤٞغاص الجِل
الكٗبي الىَني  64و طل ٪لألؾباب الخالُت خؿب بُان ألاؾباب اإلاىضح في م٣ضمت ألامغ ع٢م .133-66
عحا ٫الً٣اء  :بما ؤن الً٣اة ٌؿاهمىن في مماعؾت الؿلُت الٗمىمُت و ٌؿخُٟضون مً هٟـ الىٓمالتي ٌؿخٟض مجها اإلاىْٟىن و اإلاخٗل٣ت باألحىع و الًمان الغجخماعي و الخ٣اٖض ٞةن ؾببحن ٢ض ْهغا
ٌؿخىحبان بؾخثىاء الً٣اة مً ان ًُبٖ ٤لحهم ال٣اهىن ألاؾاس ي الٗام للىُْٟت الٗامت ٞ,األوً ٫خٗل٤
بةخترام خهاهت عحل الً٣اء و هظه محزة مهمت حضا جغجبِ بهظه الىُْٟت ؤما الثاوي ٞله َاب٘ هٟؿاوي
مدهً ًخإحى ؤلاهخمام بةيٟاء هُبت زانت ٖلى وُْٟت ال٣اض ي .
الجِل الىَني الكٗبي :ل٣ض بؾدثنى الجِل الىَني الكٗبي مً مُضان جُبُ ٤ال٣اهىن ألاؾاس يللىُْٟت الٗامت لؿىت  1966وطل ٪بؿبب الُاب٘ الخهىص ي لألخ٩ام التي ًجب ان حؿغي ٖلى ويُٗت
ؤٖىان الجِل الىَني الكٗبي خُث ؤن هظا ألازحر ًجب ؤن ج٩ىن جدذ ًضه ؤؾالُب ؤلازخُاع و الخجضًض
جغاعي بٖخباعاث ؤوؾ٘ مً بٖخباعاث الىُْٟت الٗامت .
ال٣اثمحن بكٗاثغ الضًً :ل٣ض ج٣غع ٖضم بصزا ٫ال٣اثمحن بكٗاثغ الضًً في مُضان جُبُ ٤ال٣اهىنألاؾاس ي بؿبب الكغوٍ الخانت اإلاخٗل٣ت بخ٩ىجهم و جغُ٢تهم و هٓام ؤحىعهم ٞ.ال٣اهىن ألاؾاس ي الٗام

المادة  1من االمر  133-66المؤرخ فً  2جوان  1996المتعلق بالقانون األساسً للوظٌفة العامة ,الجرٌدة الرسمٌة
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للٗامل "٢اهىن  "12-78لم ٌؿخٗمل مهُلح مىْ ٠بل بؾخٗمل مهُلح ٖامل و خضص خ٣ى٢ه
وواحباجه مهما ٧ان الُ٣إ الظي ًيخمي بلُه ,خُث ههذ اإلااصة ألاولى مىه ٖلى ؤهه و٣ٞا إلاا حاء في
اإلاُثا ١الىَني و الضؾخىع ٌٗخبر ٖامال ٧ل شخو ٌِٗل مً خانل ٖمله الُضوي او ال٨ٟغي وال
بؿخسضم إلاهلخخه الخانت ٚحره مً الٗما ٫ؤزىاء مماعؾت وكاَه اإلانهي و ٢ض ؤٖاص مغؾىم

59-85

اإلااعر في  23ماعؽ  1985جمُحز اإلاىْٟحن ًٖ الٗما ٫و بحن اهه ٌكمل الُ٣إ الظي حٗمل ُٞه
اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت ٖلى اإلاهالح الخابٗت للضولت و الجماٖاث اإلادلُت و اإلااؾؿاث الٗمىمُت
طاث الُاب٘ ؤلاصاعي الخابٗت لها و مهالح اإلاجلـ الكٗبي الىَني و اإلاجلـ ألاٖلى للمداؾبت الٗامت
٦ما جدب٘ هظا الُ٣إ ؤًًا الهُئاث الٗمىمُت التي جسً٘ ل٣ىاٖض اإلاداؾبت الٗمىمُت ٦,ما ؤن الٗامل
الظي بحخاػ ٞترة الخجغٍب و عؾم ًُلٖ ٤لُه حؿمُت اإلاىْ , ٠و ً٩ىن خُيئظ في ويُٗت ٢اهىهُت
ؤؾاؾُت و جىُٓمُت بػاء اإلااؾؿت ؤو ؤلاصاعة .
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-6حٗغٍ ٠ألاؾال ٥اإلاكتر٦ت و ألاؾال ٥الخانت :
 1-6ألاؾال ٥اإلاكتر٦ت :
ألاؾال ٥اإلاكتر٦ت ه٣هض بها الىْاث ٠التي حكترٞ ٥حها ٖضة بصاعاث و ماؾؿاث.و َب٣ا ألخ٩ام اإلاغؾىم
الخىُٟظي ع٢م  04-08اإلااعر في  19حاهٟي  2008و اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاس ي الخام باإلاىْٟحن
اإلاىخمحن لألؾال ٥اإلاكتر٦ت في اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت و ٦ما ههذ ٖلُه اإلااصة الثاهُت مً
اإلاغؾىم الخىُٟظي اإلاظ٧ىع ؤٖاله ٞةن ألاؾال ٥اإلاكتر٦ت اإلاٗىُىن في هظا ألازحر هم اإلاىخمىن الى الكٗب
وهم ٦خالي :
*ؤلاصاعة الٗامت .

*الترحمت –و الترحمت الٟىعٍت

*ؤلاٖالم آلالي

*ؤلاخهاثُاث

* الىزاث ٤و اإلادٟىْاث .

 1المادة  5من المرسوم رقم  59-85المؤرخ فب  23مارس  1985المتضمن القانون األساسً النموذجً لعمال
65المؤسسات و اإلدارات العمومٌة ,الجرٌدة الرسمٌة عدد . 13
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الفصل الثانً:

٦ما ؤن الكٗب ألا٦ثر اهدكاعا و جىؾُٗا في اإلااؾؿاث التي جًم خىالي

 15عجبت ؤصهاها ٖىن م٨خب

اإلاغجب في الهى 05 ٠الغ٢م ؤلاؾخاللي 288الى عجبت مخهغ ٝو مؿدكاع اإلاغجب في الهى 16 ٠الغ٢م
الاؾخضاللي ألاصوى .713
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 2-6ألاؾال ٥الخانت :
ألاؾال ٥الخانت هي زانت ب٩ل بصعاعة ٖمىمُت و لضحها ٢اهىن ؤؾاس ي زام بها ٌٗني ؤجها مىحىصة في
حمُ٘ الُ٣اٖاث ولضحها ٢ىاهحن جد٨مها و ًجم٘ هظا الؿل ٪مجمىٖت مً مىْٟحن ًيخمىن بلى عجبت ؤو
ٖضة عجب وٍيخمىن الى هٟـ ال٣اهىن.

67

ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫ألاؾال ٥الخانت بىػاعة الخٗلُم الٗالي هي ألاؾال ٥التي جًم الكٗب ألاجُت :
اإلاسابغ الجامُٗت . اإلا٨خباث الجامُٗت . الخيكُِ الجامعي . اإلاهالح ؤلا٢خهاصًت الجامُٗت . الخغاؾت الجامُٗت .وهظا خؿب اإلااصجحن  2و  3مً الجغٍضة الغؾمُت الٗضص ع٢م  31بخاعٍش  24حماصي ألاو 1434 ٫اإلاىا٤ٞ
 09 ٫ماي . 2010
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الجرٌدة الرسمٌة ,المرسوم التنفٌذي رقم  04-08المؤرخ فً  19جانفً 2008
67
على الساعة 19.00 :
إطلع علٌه ٌوم  21أوت
 WWW.EDUCATION .GOV.DZعلى الخط
68
الجرٌدة الرسمٌة ,العدد رقم  31بتارٌخ  24جمادى األولى  1434الموافق ل  09ماي . 2010
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زالنت :
وؿخيخج ؤن الُ٣إ الٗمىمي مً ؤهم الُ٣اٖاث التي جماعؽ ؤٖمالها بىاؾُت مىاعصها البكغٍت وطل٪
لخىُٟظ ؤهضاٞها ٖلى اإلاضي ال٣غٍب و البُٗض و ل٩ي ًهل هظا الُ٣إ الى الهض ٝاإلاغاص الىنى ٫بلُه
ًجب ؤن ًدٟؼ اإلاىْٟحن ًٖ َغٍ ٤الغاجب ,الترُ٢ت ,الٗالواث ,ل٩ي ج٩ىن هىاٖ ٥ضالت و اؾخمغاعٍت في
ألاصاء الجُض الٟٗا. ٫
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اإلابدث الثاوي :جىُْ ٠قٗبت اإلا٨خبُحن ,الىزاثُ٣حن و ؤمىاء اإلادٟىْاث في الجؼاثغ
جمهُض :
ل٣ض ٖغٞذ مهىت اإلا٨خبي جُىعا ٦بحرا زانت في الىه ٠الثاوي مً ال٣غن الٗكغًٍ خُث ؤنبذ ًىٓغ
بلحها ٖلى ؤجها طاث ٖال٢ت وَُضة بالجاهب التربىي و الخٗلُمي  .طل ٪ما ؤصي الى جُىع اإلاٟاهُم اإلاخٗل٣ت
بها و جُىع َغ ١حؿُحرها ووؾاثل الٗمل الخانت بها و ب٢خدام الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت الجضًضة هي
بضوعها ؤصث الى جُىع مهىت اإلا٨خبي في طاتها بدُث ؤنبذ اإلا٨خبي بمثابت ازهاجي اإلاٗلىماث ًاصي مهام
ج٣ىُت مدضصة حؿخضعي مىه ؤن ًخمحز ب زهاثو و مهاعاث مُٗىت ٦.ما ٧ان لخىُٓم اإلاهىت مً الىاخُت
ال٣اهىهُت ألازغ ؤلاًجابي في جىُٓم ألاؾال ٥اإلاسخلٟت ألنىا ٝاإلا٨خبُحن و٣ٞا للمٟاهُم الخضًثت .
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الفصل الثانً:

-1حٗغٍ ٠قٗبت اإلا٨خباث :
لٗل ألو ٫و ؤهم حٗغٍ ٠لٗلم اإلا٨خباث هى طل ٪الخٗغٍ ٠الظي اهخهى الُه ماجمغان
إلاٗهض حىعحُا للخ٨ىىلىحُا بالىالًاث اإلاخدضة في ؤ٦خىبغ

 1961و في ؤٞغٍل  1962لضعاؾت

الخإهُل اإلانهي للٗاملحن باإلا٨خباث و اإلاٗلىماث في ؾىت , 1962هظا الخٗغٍ ٠الظي وحض في ٖضص
مً اإلاهاصع بدُث ٌٗخبر مغحٗا ؤؾاؾُا و٢ض حاء في هظا الخٗغٍ ٠ؤن "ٖلم اإلا٨خباث " "هى
الٗلم الظي ًضعؽ زىام اإلاٗلىماث وؾلى٦ها و الٗىامل التي جد٨م جض٣ٞها ووؾاثل ججهحزها
لخِؿحر ؤلاٞاصي مجها الى ؤ٢ص ى خض مم ً٨و حكمل ؤوكُت ججهحز اهخاج اإلاٗلىماث وبثها و
ججمُٗها و جىُٓمها و ازتزججها و اؾترحاٖها و جٟؿحرها و اؾخسضامها ".
و٢ض ٖغٞه بىع٧ى و ػمالئه و هم ازخهانُىن في ٖلم اإلاٗلىماث بالىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت٦ما ًلي ًً ":م ٖلم اإلاٗلىماث مجاالث ٖلمُت مخضازلت و حهخم بالخٗغٖ ٝلى زىام و ؾلى٥
اإلاٗلىماث وال٣ىي التي جخد٨م في جض ٤ٞاإلاٗلىماث وَغ ١ججهحزها ختى ج٩ىن مخاخت و
مؿخسضمت بإ٢ص ى صعحت مً الٟ٨اءة وهى ٖلم ٌٗخمض ٖلى مهاعاث و مٗغٞت الٗلماء الؿلىُ٦حن
و مىٓغي الىٓم الٗامت و ؤمىاء اإلا٨خباث و مهممي الخؿاباث ؤلال٨تروهُت و اإلاهىضؾحن و ٚحرهم
"...
و اؾخ٨ماالللخٗاعٍ ٠الؿاب٣ت ,وي٘ الض٦خىع ؤخمض بضع بٌٗ الخٗاعٍ ٠ؾماها بالخٗاعٍ٠اإلاٟهىمُت :
ٖلم اإلاٗلىماث هى ٖلم جىخُض اإلاٗغٞت و الخد٨م في اإلاٗلىماثٖلم اإلاٗلىماث هى ٖلم جىُٓم اإلاٗلىماث و جىنُلها .ٖلم اإلاٗلىماث هى ٖلم عابِ وؾُِ بحن مسخل ٠الٗلىم .ٖ-لم اإلاٗلىماث هى ٖلم الخد٨م في الٗلم .
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-2وشأة غلم املنخباث في الجصائس :
ل٣ض وٖذ الجؼاثغ مباقغة بٗض ؤلاؾخ٣ال ٫و ؤزىاء ٞترة البىاء و الدكُِض التي ٖغٞتها البالص بٗض الٓغوٝ
الخاعٍسُت التي مغث بها الجؼاثغ مىظ بضاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ و الؿىىاث التي جغبٗىن اإلااثت و الثالزىن
ٖاما مً ؤلاؾخٗماع الٟغوس ي اهه ٖلحها بخُبُ ٤اإلاٟهىم الخضًث للم٨خباث و ٢ض وٖذ طل ٪مب٨غا ألجها
٧اهذ مً يمً ؤولى الضو ٫الٗغبُت التي بضؤبها الخ٩ىًٍ ألا٧اصًمي في ٖلىم اإلا٨خباث ؾىت  1975ؾب٣تها
٢بل طل ٪مهغفي بضاًت الخمؿِىاث و ٦ثحر مً الضو ٫الٗغبُت .و ٢ض ٧ان الهض ٝألاؾاس ي مً بوكاء
اإلاٗهض :
جضُٖم ؤهٓمت اإلاٗلىماث باإلاسخهحن في اإلاجا ٫الٗلمي و الخ٣ني .-بُٖاء ص ٘ٞللبدث في مجاٖ ٫لىم اإلاٗلىماث .

– 3الهيئاث املسإولت غن الخنىين في غلم املنخباث و املػلىماث :
مؿاولُت الخ٩ىًٍ خؿب ما جًٟل به الض٦خىع خكمذ ٢اؾم ٖلى ٖاج٧ ٤ل مً :
-1-3الجامٗاث و اإلاٗاهض :
في ٖام  1976ؤنضع ؤلاجداص الضولي للجمُٗاث و اإلااؾؿاث اإلا٨خبُت "بٞال" مٗاًحر مضاعؽ اإلا٨خباث ,
جدخىي ٖلى اإلاٗاًحر الخانت بمى ٘٢اإلاضعؾت  ,بؾمها و مؿخىاها الخىُٓمي ,مبىاها و ججهحزاتها ,ؤهضاٞها و
ؤٚغايها  ,جىُٓمها و جمىٍلها ًٞ,ال ًٖ اإلاٗاًحر الخانت باإلا٨خبت و هُئت الخضعَـ و الٗاملحن ٚحر
ألا٧اصمُحن ,و اإلاىاهج و الخٗلُم اإلاؿخمغ ,و ٢بى ٫الُلبت ,و قغوٍ بجمام الضعاؾت ,و الضعحاث الٗلمُت ’و
ؤلاصاعة ’و بجساط ال٣غاعاث ,و السجالث و الخسُُِ .
و جمثل هظه اإلاٗاًحر الخضوص الضهُا التي ال ًم ً٨الجزوٖ ٫جها في بوكاء مضاعؽ .
-2-3الجمُٗاث الٗلمُت و ؤلاجداصاث اإلاهىُت :
و هظه الٟئت ؤ٢ضم مً الجامٗاث و اإلاٗاهض اهخمذ بالخإهُل في اإلاجا . ٫و ًاحي طل ٪اوسجاما م٘ اٖخباع
اإلا٨خباث مجاال مهىُا في اإلا٣ام الاو ٫و لضوع الجمُٗاث و ؤلاجداصاجإعبٗت ؤبٗاص ؤؾاؾُت :
*ؤلايُالٕ بمؿاولُت الخإهُل ٧املت .
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*ب٢غاع و جُبُ ٤مٗاًحر اٖخماص اإلااهالث الالػمت لكٛل الىْاث ٠في اإلاجا. ٫
*جىُٓم البرامج و الضوعاث الخضعٍبُت
*وكغ ؤلاهخاج ال٨ٟغي اإلانهي و اصواث الٗمل في اإلاجا٫
 3-3اإلا٨خباث و مغا ٤ٞاإلاٗلىماث :ألن اإلا٨خباث مجا ٫منهي في ألاؾاؽ .
 4-3قغ٧اث اإلاٗلىماث اإلاؿاولت ًٖ ؤلاهخاج الىعقي .
 5-3اإلااؾؿاث ؤلاؾدكاعٍت التي ج٣ضم الخبرة و اإلاكىعة في مجا ٫اإلاٗلىماث .
 6-3اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت و الضولُت .
 7-3صوع مضاعؽ اإلا٨خباث في الخُىٍغ اإلانهي .
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- 4جىظيف شػبت املنخباث و الخىثيق و ألازشيف في الجصائس من خالى الىصىص
الدشسيػيت :
لم وٗثرفي الجؼاثغ ٖلى هظا الىىٕ مً الخٗغٍ ٠باإلاهً في ق٩ل صلُل منهي ،لً ً٨م ً٨اؾخسغاحها مً الىهىم
الدكغَُٗت إلاسخل ٠الُ٣اٖاث الخ٩ىمُت الخابٗت للُ٣إ الٗام واإلاٗىُت بخىُْ ٠ازخهانيي اإلا٨خباث ،باٖخباعها
مغحٗا عؾمُا ًم ً٨اٖخماصها.

مسمياثجب املنخبي و أمين املحفىظاث من خالى بػض قطاغاث الخىظيف :
1-4
ز
الىػاعة
الخٗلُم الٗالي

بصاعة البلضًاث

الث٣اٞت

ألاؾال ٥اإلاكتر٦ت

الىْاث٠
مدا ٔٞعثِس ي
مدا ٔٞم٨خباث حامُٗت
ملخ ٤باإلا٨خباث الجامُٗت
مؿاٖض م٨خباث حامُٗت
وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث عثِس ي
وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث
مؿاٖض وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث
مدا ٔٞعثِس ي للم٨خباث وألاعقُ٠
مدا ٔٞللم٨خباث وألاعقُ٠
م٨خبي وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث
مؿاٖض م٨خبي وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث
وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث عثِس ي
وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث
وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث
مؿاٖض وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث

حدوى زقم " ً " 1مثل مسمياث زجب املنخبي و أمين املحفىظاث من خالى بػض قطاغاث
الخىظيف.
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الفصل الثانً:

ً
اٖخماصا ٖلى الجضو ٫الؿاب ، ٤ؾِخم الخٗغٍ ٠بالىهىم الدكغَُٗت التي جد٨م ٧ل مهىت مً مهً
اإلا٨خباث واإلاٗلىماث خؿب ٧ل ُ٢إ مً ُ٢اٖاث الخىُْ ٠الخ٩ىمي الٗام بالجؼاثغ ،بضاًت بُ٣إ
ً
الخٛلُم الٗالي ،زم البلضًاثٞ ،الث٣اٞت وؤزحرا ألاؾال ٥اإلاكتر٦ت التي حكترٞ ٥حها باقي الىػاعاث والهُئاث
الخ٩ىمُت.

 -2-4جىصيف مهن املنخباث حسب قطاغاث الىظيف الػمىمي بالجصائس:
ُ٢ .1-2-4إ الخٗلُم الٗاليً :سً٘ ألخ٩ام هظا اإلاغؾىم

 69الٗما ٫اإلاىخمىن للخٗلُم الٗالي ،هسو

بالظ٦غ ٞئت اإلا٨خباث الجامُٗت  70التي جًم ألاؾال ٥آلاجُت:
_ الغئؾاء اإلادآٞحن للم٨خباث الجامُٗت.
_ مدآٞي اإلا٨خباث الجامُٗت.
_ اإلالخ٣حن باإلا٨خباث الجامُٗت.
_ مؿاٖضي اإلا٨خباث الجامُٗت.
ؾل ٪الغئؾاء اإلادآٞحن للم٨خباث الجامُٗت وؿخثىُه في صعاؾدىا ألن ألامغ ًخٗل ٤بترُ٢ت مدآٞي
اإلا٨خباث الجامُٗت الظًً لهم ؤ٢ضمُت مُٗىت جدضصها بخضي مىاص اإلاغؾىم.
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 .1-1-2-4محافظى املنخباث الجامػيت ٩ً :ل ٠مدآٞى اإلا٨خباث الجامُٗت بما ًإحي:
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 ج٩ىًٍ ؤعنضة مؿدىضاث ،وصعاؾت اإلاجمىٖاث اإلاى٧ىلت بلحهم وجغجُبها وخٟٓها ،وا٢تراح الخضابحر
اإلاخٗل٣ت بةهمائها والؿهغ ٖلى ؾالمتها.
 بٖضاص ال٣ىاثم والجغوص ومغا٢بت يبُها اإلاؿخمغ.
 اإلاؿاهمت بإبداثهم في مٗغٞت ألاعنضة واإلاجمىٖاث.
 اإلاؿاهمت في ؤلاٖالم الٗلمي والخ٣ني إلاخابٗت اليكغاث اإلاخسههت وؾحرها اإلاُغص.
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المرسوم التنفٌذي رقم 122-89المؤرخ فً 15ذي الحجة عام  1409الموافق لٌ 18ولٌو سنة ٌ ،1989تضمن القانون االساسً الخاص للعمال
المنتمٌن لالسالك التابعة للتعلٌم و التكوٌن العالٌٌن.
70
المادة  51من نفس المرسوم
71
المادة  52من نفس المرسوم
72
المادة  55من نفس المرسوم
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توظٌف شعبة المكتبات و التوثٌق و األرشٌف فً الجزائر من خالل قطاع الوظٌف العمومً

الفصل الثانً:

 بٖضاص الببلُىٚغاُٞاث الاهخ٣اثُت واليكغاث الخدلُلُت ،وٞهاعؽ اإلاىاص والظزاثغ وٚحر طل ٪مً
وؾاثل البدث اإلاالثمت طاث الهلت بإٖما ٫البدث في الجامٗت.
 اإلاكاع٦ت في بًجاص قب٩اث بٖالم ٖلمُت في وي٘ ألاؾـ والبىى ٥للمُُٗاث.
 وي٘ ؾُاؾت للخٗاون والخباص ٫في اإلاُضان الخ٣ني م٘ اإلااؾؿاث الىَىُت والضولُت اإلاخسههت
في الىزاث ٤واإلاؿدىضاث ٢هض ج٩ىًٍ قب٩اث ؤلاٖالم الٗلمي والخ٣ني وجُىٍغ طل.٪
 جُىٍغ ألابدار والضعاؾاث والخد٣ُ٣اث ال ؾُما ًٖ ال٨خاب واإلاُالٗت وجىُٓم اإلا٨خباث
والىزاث.٤
 اإلاكاع٦ت في ج٩ىًٍ اإلاؿخسضمحن وفي ججضًض مٗلىماتهم.
2-1-2-4امللحقىن باملنخباث الجامػيت ٩ً :ل ٠ملخ٣ى اإلا٨خباث الجامُٗت بما ًإحي:
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 اإلاكاع٦ت في ج٩ىًٍ ألاعنضة واإلاجمىٖاث اإلاى٧ىلت بلحهم وبزغائها والؿهغ ٖلى ؾالمتها.
 يمان بٖضاص سجالث حغص ألاعنضة واإلاجمىٖاث ويبُها باؾخمغاع.
 يمان ٖغى هظه ألاعنضة وجِؿحر الىنى ٫بلحها والخٗغٍ ٠بها لضي اإلاٗلمحن والباخثحن
والُالب ًٖ َغٍ ٤بٖضاص وؾاثل البدث اإلاالثمت.
 وي٘ الببلُىٚغاُٞاث الاهخ٣اثُت واليكغاث الخدلُلُت وٞهاعؽ اإلاىاص ،والظزاثغ وٚحر طل ٪مً
وؾاثل البدث اإلاخهلت بإٖما ٫البدث في الجامٗت.
 اإلاكاع٦ت في ج٩ىًٍ مؿخسضمي اإلا٨خباث وججضًض مٗلىماتهم.
٦ ما ًم ً٨الاؾخٗاهت بهم في الايُالٕ بمؿاولُاث يمً اإلا٨خباث الجامُٗت.
 .3-1-2-4مؿاٖضو اإلا٨خباث الجامُٗت٩ً :لٟىن بةهجاػ ألاٖما ٫الخ٣ىُت اإلاإلىٞت الخالُت:

74

َ لباث ال٨خب وحسجُلها.
 اؾخالم الىزاث ٤وٞغػها وحسجُلها وبٖضاص وكغاث ًٖ الضوعٍاث.
 جبلُ ٜالىزاث ٤وب٢غايها .حغص ال٨خب وبلها٢ها.


ًم ً٨الاؾخٗاهت بهم ػٍاصة ٖلى طل ٪للمؿاهمت في وي٘ الىزاث ٤واإلاٗلىماث جدذ جهغٝ
اإلاؿخٗملحن في ٢اٖاث مٟخىخت لٗامت الىاؽ وج٣ضًم ًض اإلاؿاٖضة بلى ملخ٣ي اإلا٨خباث بمجغص
بهجاػ ؤٖما.٫
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المادة  58من نفس المرسوم
74
المادة  61من نفس المرسوم.
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توظٌف شعبة المكتبات و التوثٌق و األرشٌف فً الجزائر من خالل قطاع الوظٌف العمومً

الفصل الثانً:

ُ٢ 2-2-4إ البلضًاث:
ٌكخمل ٖلى ؾل ٪الُ٣محن ٖلى الىزاث ٤وألاعقُ ٠البلضًحن الظي ًًم عجبخحن ازيخحن ،هما:

 1-2-2-4زجبت القيم غلى الىثائق وألازشيف البلدي:
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ً٩ل ٠الُ٣مىن ٖلى الىزاث ٤وألاعقُ ٠البلضًىن جدذ الؿلُت الؿلمُت بخ٩ىًٍ زؼاثً الىزاث ٤وألاعقُ ٠اإلاؿىضة
بلحهم وبزغائها ونُاهتها ،وبإن ًًٗىا جدذ جهغ ٝاإلاهالح ٧ل وزُ٣ت لها نلت بيكاٍ البلضًت التي جسضمهم ،والُ٣ام
بٟهغؾت الىزاث ٤التي جيخجها اإلاهالح وجغجُبها وخٟٓها.

 2-2-2-4زجبت القيم والىثائق وألازشيف السئيس ي البلدي:

76

ً٩ل ٠الُ٣مىن ٖلى الىزاث ٤وألاعقُ ٠الغثِؿُىن البلضًىن ،ػٍاصة ٖلى اإلاهام اإلاؿىضة بلى الُ٣محن ٖلى الىزاث٤
وألاعقُ ٠البلضًحن ،بالُ٣ام بإقٛا ٫البدث وجيؿُ٣ها ،واإلاكاع٦ت في بٖضاص ؾُاؾت وزاثُ٣ت.

ُ٢ 3-2-4إ الث٣اٞت :
ٌكمل خؿب مغؾىم ألاؾال ٥الخالُت:
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 ؾل ٪اإلادآٞحن الغئؾاء للم٨خباث والىزاث ٤واإلادٟىْاث.
 ؾل ٪مدآٞي اإلا٨خباث والىزاث ٤واإلادٟىْاث.
 ؾل ٪اإلا٨خبُحن والىزاثُ٣حن وؤمىاء اإلادٟىْاث.
 ؾل ٪اإلا٨خبُحن والىزاثُ٣حن وؤمىاء اإلادٟىْاث اإلاؿاٖضًً.
 .1-3-2-4سلو املحافظين السؤساء للمنخباث والىثائق واملحفىظاث :
ال هسو هظا الؿل ٪بالضعاؾت ألن الخىُُْٞ ٠ه ً٩ىن باحخُاػ امخدان منهي لٟاثضة مدآٞي اإلا٨خباث
والىزاث ٤واإلادٟىْاث باإلياٞت بلى قغوٍ ؤزغي مىحىصة بالخٟهُل في اإلااصة  64مً هٟـ اإلاغؾىم.
 .2-3-2-4سلو محافظي املنخباث والىثائق واملحفىظاث٩ً78 :لٟىن بما ًلي:
 ؤلاقغاٖ ٝلى ٖمل ملخ٣ي اإلا٨خباث والىزاث ٤وجىحُه طل ٪وجيؿُ٣ه.
75

المادة  55من المرسوم التنفٌذي رقم  26-91المؤرخ فً  17رجب عام  1411الموافق ل  2فبراٌر سنة ٌ ،1991تضمن القانون االساسً
الخاص بالعمال المنتمٌن الى قطاع البلدٌات.
76
المادة  56من نفس المرسوم 26-91
77
المادة  61من المرسوم .340-91
78
المادة  67من المرسوم .340-91
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توظٌف شعبة المكتبات و التوثٌق و األرشٌف فً الجزائر من خالل قطاع الوظٌف العمومً

الفصل الثانً:

 اإلاكاع٦ت في جدًحر بغامج الضعاؾاث الخانت بالخ ٟٔوالبدث في مجا ٫جسهههم.
 اإلاؿاهمت في الخيكُِ الٗلمي والث٣افي ،وؤلاٖالم بىاؾُت اإلايكىعاث الٗلمُت والٗامت.
 الُ٣ام بدكُ٨ل عنُض وزاث٣ي زام بالخ ٟٔوالخىمُت.
ً م٨جهم الُ٣ام بالخضعَـ والخٟ٨ل بالبدث في آن واخض َب٣ا للخىُٓم الجاعي به في الٗمل.
 اإلاكاع٦ت في الخٓاهغاث الٗلمُت الىَىُت والضولُت.
 جُبَُ ٤غ ١الخ ٟٔاإلاىاؾبت ل٩ل هىٕ مً الىزاث.٤
 اإلاكاع٦ت في ج٩ىًٍ الٗما ٫وجدؿحن مؿخىاهم الٗلمي والخ٣ني.
 اإلاكاع٦ت في جدضًض بغامج خ ٟٔالىزاث.٤
 حكُ٨ل ؤعنضة الىزاثُ٣ت وصعاؾت وجهيُ ٠اإلادٟىْاث واإلاجمىٖاث اإلاى٧لت بلحهم وا٢تراح
الُغ ١الخانت بدىمُتها والؿهغ ٖلى ؤمجها.
 وي٘ الٟهاعؽ والجغوص ومغا٢بتها ويبُها.
 اإلاؿاهمت في ؤلاٖالم الٗلمي والخ٣ني بمخباٖت ووكغ ٧اٞت اإلايكىعاث اإلاخسههت.
 اإلاكاع٦ت في زل ٤قب٩اث لإلٖالم الٗلمي وبٖضاص بىى ٥و٢ىاٖض اإلاٗلىماث.
 وي٘ ؾُاؾت للخٗاون والخباصٞ ٫يي اإلاُضان الخ٣ني م٘ اإلااؾؿاث الىَىُت والضولُت الخانت
باإلا٨خباث والىزاث ٤واإلادٟىْاث مً ؤحل زل ٤قب٨ت لإلٖالم الٗلمي والخ٣ني ،وجغُ٢ت هظه
الؿُاؾت.
 جُىٍغ ألابدار والضعاؾاث والخد٣ُ٣اث زانت ُٞما ًخٗل ٤باإلادٟىْاث وال٨خاب واإلاُالٗت
وجىُٓم اإلا٨خباث ومغا٦ؼ الىزاث ٤واإلادٟىْاث.
 اؾدثماع الىزاث ٤وال٨خب إلٖضاص صٖاثم اإلاٗلىماث وويٗها في مخىاو ٫اإلاؿخُٟضًً.
 مؿاٖضة الباخثحن في ؤٖمالهم.
 بحغاء بدىر ببلُىٚغاُٞت.
 يمان جىػَ٘ اليكغاث الخدلُُلُت والىنُٟت وٞهاعؽ اإلاىيىٖاث وال٨تر.
ٌؿمى اإلادا ٔٞاإلا٩ل ٠باإلًضإ ال٣اهىوي في اإلا٨خبت الىَىُت الجؼاثغٍت ،مغا٢با لإلًضإ ال٣اهىوي ،وبهظه
الهٟت ً٩ل ٠بما ًلي:
 الؿهغ ٖلى جُبُ ٤ال٣اهىن اإلاخٗل ٤باإلًضإ ال٣اهىوي.
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توظٌف شعبة المكتبات و التوثٌق و األرشٌف فً الجزائر من خالل قطاع الوظٌف العمومً

الفصل الثانً:

بٖضاص ٢اثمت الُابٗحن الىاقغًٍ واإلاغا٢بحن ويبُها .

 4-4ألاسالك املشترلت للمإسساث وإلادازاث الػمىميت :خضصث في مغؾىم 79آزغ.
"حٗض ؤؾال٧ا مكتر٦ت بحن اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت ألاؾال ٥التي جيخمي بلى الكٗب آلاجُت:
ؤلاصاعة الٗامت  ،ؤلاخهاثُاث والخدلُل الا٢خهاصي ،ؤلاٖالم آلالي ،اإلاسابغ والهُاهت ،الىزاث٤
واإلادٟىْاث".
الىزاث ٤واإلادٟىْاث :حكمل قٗبت الىزاث ٤واإلادٟىْاث الغجب الخالُت:
 الىزاثُ٣ىن ؤمىاء اإلادٟىْاث.
 اإلاؿاٖضًً الىزاثُ٣حن ؤمىاء اإلادٟىْاث.
 1-4-4سلو الىثائقيين أمىاء املحفىظاث:
ًدخىي ؾل ٪الىزاثُ٣حن ؤمىاء اإلادٟىْاث عجبخحن ازيخحن:
 الىزاثُ٣ىن ؤمىاء اإلادٟىْاث الغثِؿُىن
 الىزاثُ٣ىن ؤمىاء اإلادٟىْاث
ٌٗخبر الالخدا ١بؿل ٪الىزاثُ٣حن ؤمىاء اإلادٟىْاث الغثِؿُحن ٖباعة ًٖ جغُ٢ت صازلُت ،وهى بظل ٪ال
ٌك٩ل مدىعا لضعاؾدىا ٦ما ؤؾلٟىا الظ٦غ والخٗلُل.
1-1-4-4الىثائقيىن أمىاء املحفىظاث ٩ً 80:ل ٠الىزاثُ٣ىن ؤمىاء اإلادٟىْاث جدذ الؿلُت الؿلمُت
بخ٩ىًٍ زؼاثً الىزاث ٤واإلادٟىْاث اإلاؿىضة بلحهم وبزغائها ونُاهتها ،وبإن ًًٗىا جدذ جهغ ٝاإلاهالح
٧ل وزُ٣ت لها نلت بيكاٍ اإلااؾؿت ؤو ؤلاصاعة الٗمىمُت التي حؿخسضمهم والُ٣ام بٟهغؾت الىزاث ٤التي
جيخجها اإلاهالح وجغجُبها وخٟٓها.
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المرسوم التنفٌذي رقم  224-89المؤرح فً  7جمت=ادى االولى عام  1410الموافق ل  5دٌسمبر سنة ٌ ،1989تضمن القانون االساسً
الخاص المطبق على العمال المنتمٌن الى االسالك المشتركة للمؤسسات و االدارات العمومٌة.
80
المادة  209من نفس المرسوم .224-89
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الفصل الثانً:

توظٌف شعبة المكتبات و التوثٌق و األرشٌف فً الجزائر من خالل قطاع الوظٌف العمومً

 .-2-1-4-4املساغدون الىثائقيىن أمىاء املحفىظاث٩ً81 :ل ٠اإلاؿاٖضون الىزاثُ٣ىن ؤمىاء اإلادٟىْاث
بدؿلُم مسخل ٠ؤهىإ الىزاث ٤التي ًم ً٨ؤن حؿىض بلحهم وحسجُلها وجغجُبها وخٟٓها ،ويبُها باؾخمغاع
وحغصها وٞهغؾتها ،وٍخىلىن بهجاػ ؤٖما ٫البدث البؿُُت والخىزُ ٤الخ٣ني.
وبظل ٪ج٩ىن الضعاؾت ٢ض بُيذ حمُ٘ ألاؾال ٥اإلاىخمُت لخسهو اإلا٨خباث بمسخلُ٢ ٠اٖاث
الخىُْ ٠الخ٩ىمي بالجؼاثغ اؾدىاصا للىهىم الدكغَُٗت اإلاىٓمت ل٩ل ُ٢إ ،و٢ض جم حمٗها مً
ههىم مخٟغ٢ت لُ٣اٖاث مخباًىت جم خهغها بالك٩ل اإلا٣ضم آهٟا ،مما اؾدىٟظ حهضا في البدث
والخى٣ل بحن مسخل ٠الىهىم اإلاخباًىت التي جد٨م ُ٢اٖاث مسخلٟت صازل الخ٩ىمت ،والٗمل ً٣خط ي
مىا ججمُٗها في م٩ان واخض يمً صلُل مغجي ٌٗىص بلُه اإلاىخمحن للخسهو في ُ٢اعي الخ٩ىًٍ
والدكُٛل مثلما هى الخا ٫في ُ٢إ الخ٩ىًٍ اإلانهي بالجؼاثغ الظي له ججغبت ممحزة للخٗغٍ ٠باإلاهً الجاعي
الخ٩ىًٍ ٖلحها بالُ٣إ ،ال ؾُما مجها مهً اإلا٨خباث وألاعقُ ٠والخىزُ ٤وهى ما ؾىبُىه الخ٣ا.

-5زجب املنخبيين و أمىاء املحفىظاث التي جىدزج ضمن ألاسالك املشترلت :
هىٕ الكهاصة
لِؿاوـ في ٖلم اإلا٨خباث
ج٣ني ؾامي او صعاؾاث جُبُُ٣ت

الغجبت
وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث
مؿاٖض وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث

حضو ٫ع٢م ً 02ىضح عجب قٗبت اإلا٨خباث في ألاؾال ٥اإلاكتر٦ت
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الفصل الثانً:

 -6عجب قٗبت اإلا٨خباث التي جىضعج يمً ألاؾال ٥الخانت :
 1-6السجب الخاصت بىشازة الخػليم الػالي :

هىٕ الكهاصة

الغجب

ًغقى ٖلى اؾاؽ الازخباع 07+ؾىىاث زبرة
قهاصة ماحؿتر
قهاصة لِؿاوـ
قهاصة ماؾتر
ج٣ني ؾامي او قهاصة صعاؾاث جُبُُ٣ت

مدا ٔٞعثِس ي
مدا ٔٞم٨خباث حامُٗت
ملخ ٤م٨خباث حامُٗت مؿخىي اولى
ملخ ٤م٨خباث حامُٗت مؿخىي زاوي
مؿاٖض م٨خبي

حضو ٫ع٢مً 03ىضح عجب اإلا٨خبُحن جابُٗحن للؿل ٪الخام بىػاعة الخٗلُم الٗالي

 2-6السجب الخاصت بالبلدًاث :

هىٕ الكهاصة

الغجب

قهاصة لِؿاوـ
ج٣ني ؾامي في ألاعقُ ٠و الخىزُ٤

وزاث٣ي امحن مدٟىْاث ا٢لُمي
مؿاٖض وزاث٣ي امحن مدٟىْاث ا٢لُمي

حضو ٫ع٢مً 04مثل عجب ؤمىاء اإلادٟىْاث الخابُٗحن للؿل ٪الخام بالبلضًاث

 3-6السجب الخاصت بىشازة الثقافت :

هىٕ الكهاصة

الغجب

الترُ٢ت ٖلى اؾاؽ الازخباع
قهاصة ماحؿتر في ٖلم اإلا٨خباث
قهاصة لِؿاوـ
ج٣ني ؾامي او قهاصة صعاؾاث جُبُُ٣ت

مدا ٔٞعثِس ي للم٨خباث و الاعقُ٠
مدا ٔٞللم٨خباث و الاعقُ٠
م٨خبي وزاث٣ي امحن مدٟىْاث
مؿاٖض م٨خبي وزاث٣ي امحن مدٟىْاث

حضو ٫ع٢مً 05مثل عجب اإلا٨خبُحن و ؤمىاء اإلادٟىْاث الخابُٗحن لؿل ٪الخام بُ٣إ الث٣اٞت
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خالصت :
وفي ٖهغ جمحزه ٚؼاعة اإلاٗلىماث و ؾغٖت ج٣ىُاث الخد٨م ٞحها  ,جبرػ ؤهمُت جُىٍغ اإلاهىت اإلا٨خبُت الُىم
ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مط ىُ٣ٞ ,إ اإلا٨خباث و اإلاٗلىماث ؤنبذ في ؾبا ١مؿخمغ م٘ هظا الخُىع الظي لم
حٗض ماؾؿاث اإلاٗلىماث جمل ٪زُاع ؾىي مجاعاجه و ؤلاؾخٟاصة ال٣هىي مً الدؿهُالث التي جىٞغها
ج٣ىُاث اإلاٗلىماث و ؤلاجهاالث  ,و هى ألامغ الظي لً ًخإحى لها بال بط ٢ام مؿاولىا ماؾؿاث الخ٩ىًٍ
بىي٘ ؤلاؾتراججُاث اإلاالثمت  ,التي جم ً٨مً جُىٍغ مهىت اإلا٨خبي بةؾخمغاع هظا مً حهت و ٞخذ ٞغم
حضًضة لكٛل اإلاىانب و الخُىٍغ في اإلاىاعص البكغٍت ال٣اثمت ٖلى ؤٖما ٫اإلا٨خبُت و٣ٞا إلاا جملُه
الىهىم ال٣اهىهُت مً حهت ؤزغي .
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الجاهب الخطبيقي :
جطىز جىظيف أمىاء املحفىظاث و املنخبيين
لدي املإسساث الػمىميت لىالًت غين الدفلى
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الجانب التطبٌقً

الجاهب الخطبيقي :جطىز جىظيف أمىاء املحفىظاث واملنخبيين لدي املإسساث الػمىميت لىالًت غين
الدفلى
ل٣ض اٖخمضها في صعاؾت جىُْ ٠ؤمىاء و وزاث٣ي اإلادٟىْاث و اإلا٨خبُحن لضي اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت
ٖحن الضٞلى ٖلى زالزت هماطج و هي ٧الخالي :

 -1زجب املنخبي في وشازة الخػليم الػالي (منخبت املسلصيت لجامػت الجياللي بىوػامت و
فسوغها).
الغجب

الؿىىاث
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

مدأٞ
عثِس ي

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ملخ٤
مدأٞ
م٨خباث حامُٗت م٨خباث
حامُٗت
مؿخىي او٫
4
0
5
0
3
0
2
0
3
0
2
0
0
0
2
0
1
0
1
0

ملخ٤
م٨خباث
حامُٗت
مؿخىي زاوي
1
0
2
1
2
0
0
0
1
0

مؿاٖض
م٨خباث
حامُٗت
3
2
2
1
2
0
0
2
1
0

جدول رقم ٌ 06مثل تطور عملٌة توظٌف المكتبً فً مكتبة جامعة الجٌاللً بونعامة بخمٌس ملٌانة
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الشهل زقم 03
6
5
4

محافظ رئٌسً
محافظ ,م,ج

3

ملحق ,م,ج,م,1,
ملحق ,م,ج,م,2,

2

مساعد ,م,ج
1
0
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

مىحنى بياوي ًمثل جطىز غمليت جىظيف املنخبيين في حامػت الجياللي بىوػامت بخميس ملياهت

ًخطح لىا مً زال ٫الجضو ٫ع٢م  02اوٗضام عجبت مدا ٔٞعثِس ي في اإلا٨خبت اإلاغ٦ؼٍت لجامٗت الجُاللي
بىوٗامت هٓغا لٗضم وحىص هظا اإلاىهب في والًت ٖحن الضٞلى .اما مىهب مدا ٔٞم٨خباث حامُٗت ال
ًىحض جىُْ ٠له و هظا بؿبب ان الغجبت جمىذ ٖلى اؾاؽ الترُ٢ت و الخبرة و جم حُٗحن مدا ٔٞم٨خبت
حامُٗت مً ٢بل و هظاي زاعج اَاع الؿىىاث اإلاضعوؾت .اما ُٞما ًسو عجبت ملخ ٤م٨خباث حامُٗت
مؿخىي او ٫جم قٛل  9مىانب مً  2010الى ٚاًت  2011و هظا هٓغا لىحىص مىانب قاٚغة .
و هالخٔ مً  2012الى ٚاًت  2015جغاح٘ في ٖضص اإلاىانب خُث جغاوخذ مابحن  2و  3مىانب و هظا
ل٣لت اإلاىانب الكاٚغة بدُث جم جىُْٖ ٠ضص البإؽ به في الؿىىاث الؿاب٣ت .و جمحزث ؾىت
بخىٖ ٠ُ٢ملُت الخىُْ ٠مً ٢بل الخ٩ىمت و في ؾىت

2016

 2017قهضث حمُ٘ الُ٣اٖاث ه٣و في

الخىُْ ٠هٓغا للخالت ؤلا٢خهاصَى للبالص ؤي ما ٌٗغ ٝب " الخ٣ك , " ٠وفي ؾىت 2018جم حسجُل خالت
جىُْ ٠واخضة ًٖ َغٍ ٤الخدىٍل الىُْٟي ؤما في  2019جم ٞخذ مىهب واخض و جم قٛله مً ٢بل
مىْٟت ٧اهذ حكٛل مؿاٖض م٨خباث حامُٗت ؾاب٣ا .
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الجانب التطبٌقً

وجم ٞخذ مىانب الخانت بملخ ٤اإلا٨خباث الجامُٗت مؿخىي زاوي في ٧ل مً

 2010ـ  2012ـ  2013ـ

 2014ـ  2018بُٛذ همى اإلا٨خبت و الخىؾُ٘ في الخضماث اإلا٣ضمت مما ًسى ٫لها ٞخذ مىانب قاٚغة
باليؿبت إلالخ ٤مً اإلا٨خباث الجامُٗت مً اإلاؿخىي ألاو. ٫
بما ؤن مىْٟحن اإلا٨خبت بداحت الى مؿاٖضًً جم ٞخذ مىانب ٖلى ؤؾاؽ قهاصة الخ٣ني ؾامي في الٟترة
ما بحن 2010ـ  2019جم ؤلاؾخٗاهت ب ٖ 13ىن بةؾخثىاء ٧ل مً  2015هٓغا لٗضم وحىص مؿاب٣ت
جىُْ ٠و ب٦خٟاء اإلا٨خبت باألٖىان التي جم جىُْٟهم في الؿىىاث الٟاعَت .ؤما باليؿبت لؿىت ٢ 2016ض
جؼامىذ م٘ ججمُض ٖملُت الخىُْ ٠مً ٢بل الخ٩ىمت .و ٦ظا ٖام  2019جؼمىىا م٘ الخغا ٥الكٗبي في
الجؼاثغ.

-2جطىز غمليت جىظيفاىوثائقيًن وأمهاء محفىظاث في البلدًاث:
الغجب

وزاث٣ي امُحن مدٟىْاث
ا٢لُمي

مؿاٖض وزاث٣ي امحن
مدٟىْاث ا٢لُمي

الؿىىاث
6
4
2010
2
3
2011
0
5
2012
1
2
2013
2
4
2014
2
2
2015
0
0
2016
1
1
2017
2
2018
0
1
2019
حدوى زقم ً 07مثل جطىز غمليت جىظيف وثائقيي املحفىظاث في البلدًاث
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الشهل زقم 04
7
6
5
4
وثائقً أمٌن ,م ,إ
3

مساعد وثائقً ,م,إ

2
1
0
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

مىدنى بُاوي ًمثل جُىع ٖملُت جىُْ ٠الىزاثُ٣حن و ؤمىاء اإلادٟىْاث في البلضًاث
ًىضح الجضو ٫جُىع الخىُْ ٠في البلضًاث بغجبت وزاث٣ي امحن مدٟىْاث ا٢لُميي و مؿاٖض وزاث٣ي
امحن مدٟىْاث ب٢لُمي ،خُث هالخٔ ؤن هىا ٥جُىع في  2010و  2011ختى ونل ٖضص اإلاىانب الى 7
مىانب بغجبت وزاث٣ي امحن مدٟىْاث و  8مىانب بغجبت مؿاٖض وزاث٣ي امحن مدٟىْاث و هظا عاح٘
الى وٞغة اإلاىانب الكاٚغة في بٌٗ بلضًاث الىالًت ،و ًغح٘ ٦ظل ٪الى ان بٌٗ البلضًاث لِـ لضحها
مىهب اعقُٟي لظا اعجاث الى ٞخذ مىانب الخىُْ ٠امام اإلاخسههحن.
هىا ٥اعجٟإ في جىُْ ٠وزاث٣ي امحن مدٟىْاث ا٢لُمي مً  2012الى  2015خُث ٧اهذ ٖضص اإلاىانب
 13مىهب و  613مىهب و هىا ٥اهسٟاى في جىُْ ٠مؿاٖض وزاث٣ي امحن مدٟىْاث ا٢لُمي في هٟـ
الؿىىاث ب  5مىانب و هظا بؿبب ٦ثرة البلضًاث في الىالًت و التي ٢ضعث ب

 36بلضًت مما اصي الى

ػٍاصة اإلاىانب بغجبت وزاث٣ي امحن مدٟىْاث ا٢لُمي و ٧اهذ بلضًاث ٢لُلت جدخاج الى جىُْ ٠مؿاٖضي
مما اصي الى ه٣و في جل ٪اإلاىانب ،و هظا ًغح٘ الى خاحت البلضًت الى مىهب او مىهبحن  ِ٣ٞفي ٧ل
اعقُ ٠مما ًجٗل ه٣و في ٖضص اإلاىْٟحن اإلاخسههحن في ٖلم الاعقُ.٠
و في  2016الًىحض جىُْ ٠و هظا هٓغا الى الاويإ الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت التي مغث بها البالص و
الظي اصي الى اجداط الخ٩ىمت ل٣غاع ججمُض الخىُْ ٠و الُ٣ام بؿُاؾت الخ٣ك ٠في حمُ٘ اإلاجاالث ،اما
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في الٟترة مً  2017الى  2019هالخٔ جغح٘ في ٞخذ مىانب حي ٧ان هىا 4 ٥مىانب ٌكٛلها وزاث٣ي
امحن مدٟىْاث ا٢لُمي و  3مىانب بمؿاٖضًه بؿبب:
 ا٦خٟاء البلضًاث بهظه اإلاىانب ،بياٞت بلى الخُٛحراث الؿُاؾُت و الاحخماُٖت التي َغؤث ٖلى
الجؼاثغ مً بُجها الخغ ٥الكٗبي و بٖاصة اهخساب عثِـ حضًض هظا ما ؤصي بلى ه٣و الخىُْ ٠في
حمُ٘ الُ٣اٖاث.

 -3زجب املنخبي في ميدان الثقافت (املنخبت السئيسيت للمطالػت الػمىميت حمدان حجاجي
ب غين الدفلى ،داز الثقافت)
الغجب
الؿىىاث

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

مدا ٔٞعثِس ي
للم٨خباث و
الاعقُ٠

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

مدا ٔٞللم٨خباث م٨خبي وزاث٣ي امحن مؿاٖض م٨خبي
وزاث٣ي امحن
مدٟىْاث
و الاعقُ٠
مدٟىْاث

2
2
0
2
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
2
0
0
1
0
1

حضو ٫ع٢م ً 08مثل جُىع ٖملُت جىُْ ٠م٨خبي وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث في الجاهب
الث٣افي
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الك٩ل ع٢م .05
2,5

2

1,5

محافظ رئٌسً للمكتبات و األرشٌف
محافظ المكتبات و األرشٌف
مكتبً وثائقً أمٌن محفوظات

1

مساعد مكتبً وثائقً أمٌن محفوظات
0,5

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

مىحنى بياوي ًمثل جطىز غمليت جىظيف منخبي وثائقي أمين محفىظاث في الجاهب
الثقافي
ًخطح لىا مً زال ٫الجضو ٫ؤٖاله ؤهه ال ًىحض مىهب ل٩ل مً مدا ٔٞعثِس ي للم٨خباث و ألاعقُ{ ٠
م٣ابلت م٘ مىْ ٠باإلا٨خبت الغثِؿُت للمُالٗت الٗمىمُت حجاجي خمضان ٖبر وؾاثل الخىانل
ؤلاحخماعي } هالخٔ بإن مىهب وزاث٣ـ ؤمحن مدٟىْاث ٢ض جم جىُْٟه مً

 2010ـ  2014بؿب٘ 7

مىانب و طل ٪بد٨م ؤن اإلا٨خبت الغثِؿُت للمُالٗت الٗمىمُت خضًثت اليكإة  .مما ًخُلب جىُْ٠
مسخهحن في قٗبت ٖلم اإلا٨خباث ,ؤما مً

 2015ـ  2019جم حُٗحن مىهب واخض و هظا عاح٘ الى

الخدىالث ؤلا٢خهاصًت و ؤلاحخماُٖت التي ٖغٞتها البالص مً زال ٫اهسٟاى ؤؾٗاع البترو ٫و ؾُاؾت
الخ٣ك ٠التي ؤصث الى ججمُض الخىُْ ٠في الجؼاثغ و ال هيس ى ما خضر في  2019مً خغا ٥قٗبي مما
ؤصي الى حٛحراث ؾُاؾُت و ٧ل هظه الٗىامل ؤزغث ٖلى مؿاب٣ت الخىُْ ٠في قٗبت ٖلم اإلا٨خباث .
ؤما باليؿبت الى عجبت مؿاٖض م٨خبي وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث بل ٜبحمالي اإلاىانب  7ؾبٗت في الٟترة مابحن
 2010ـ  2019و هظا عاح٘ الى مدضوصًت مهام هضطه الغجبت و ؤًًا عاح٘ الى ٖضم وحىص ملخ٣اث جابٗت
الى اإلا٨خبت الغثِؿُت للمُالٗت الٗمىمُت و هظا ما ؤصي الى ه٣و اإلاىانب و ٖضم جىٞغها صازل الىالًت .
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ومً بحن ؤؾباب ٢لت اإلاىانب ؤن م٨خبت البلضًاث في والًت ٖحن الضٞلى لِؿذ جابٗت لىػاعة الث٣اٞت بل
هي جابٗت الى البلضًاث و مىانبها لِؿذ لها ٖال٢ت بالكٗبت.

 -4ألاؾال ٥اإلاكتر٦ت
حضوً ٫مثل اخهاثُاث الاؾال ٥اإلاكتر٦ت في ٧ل مً وػاعة الخٗلُم الٗالي و البلضًاث و وػاعة
الث٣اٞت في ٞترة مابحن ()2019 -2010
ألاؾال ٥اإلاكتر٦ت

وػاعة الخٗلُم الٗالي البلضًاث

وػاعة الث٣اٞت

الغجب
02
05
08
وزاث٣ي امحن مدٟىْاث
02
06
06
مؿاٖض وزاث٣ي امحن
مدٟىْاث
حدوى زقم ً 09مثل جطىزغمليت جىظيف وثائقي أمىاء املحفىظاث و مساغدًه في
الاسالك املشترلت
الشهل زقم .06
9
8
7
6
وزارة التعلٌم العالً

5

البلدٌات

4

وزارة الثقافة

3
2
1
0
مساعد وثائقً أمٌن محفوظات
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مىحنى بياوي ًمثل غمليت جطىز جىظيف وثائقي أمىاء املحفىظاث و مساغدًه الخابػت لألسالك
املشترلت
_ؤما ُٞما ًسو ألاؾال ٥اإلاكتر٦ت الخابٗت لىػاعة الخٗلُم الٗالي هالخٔ ؤن جىُْ ٠ؤمىاء اإلادٟىْاث و
اإلاؿاٖضًً جىُْٟهم لِـ بالٗضص اإلاٗخبر هظا لٗضة اٖخباعاث مجها :
ـ وحىص مهلخت ؤعقُ ٠واخضة جابٗت للجامٗت عٚم ٦بر حجم الجامٗت و ٦ثرث ٧لُاتها .وهظا ما هخج ٖلى
٢لت جىٞغ مىانب قاٚغة .
ـ وحىص مىهبحن { }02بغجبت وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث و مؿاٖض وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث بمضًغٍت الخضماث
الجامُٗت و هظا ٢لُل حضا م٣اعهت ب٨ثرة اإلالٟاث التي جسو حمُ٘ الُلبت و ختى الٗاملحن و ؤلاصاعٍحن و
هظا ما ً٩لٟهم حهض ٦بحر في الٗمل ,الى حاهب جىٞغ مىانب ٢لُلت في ؤلا٢امت الجامُٗت عٚم جىٞغ الىالًت
ٖلى ؤعب٘ ب٢اماث .
مالخٓت :الخٓىا في هظا الؿل ٪اإلاكتر ٥الخام بىػاعة الخٗلُم الٗالي وحىص تهمُِل ألصخاب
الخسهو ألن هىا ٥مىْٟحن ٌٗملىن باألعقُ ٠لُِؿذ لهم ٖال٢ت بالخسهو هظا ما ًإصي الى ٖضم
ٞخذ مىانب ٖضًضة .
_ باليؿبت للؿل ٪اإلاكتر ٥الخام بالبلضًاث هالخٔ جىٞغ

 5زمؿت مىانب بغجبت وزاث٣ي ؤمحن

مدٟىْاث و  6مىانب ٦مؿاٖض مىزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث جاب٘ لألؾال ٥اإلاكتر٦ت الخاب٘ للبلضًاث و
هظا للٗضص ال٣لُل حضا م٣اعهت بٗضص البلضًاث الخابٗت للىالًت {  36بلضًت } :
ـ ٖضم ٞخذ مىهب وزاث٣يي ؤمحن مدٟىْاث في بٌٗ البلضًاث بؿبب ؤلا٦خٟاء بالىزاث٣ي ؤمحن
مدٟىْاث ؤلا٢لُمي و مؿاٖضه .
ـ هىا ٥بٌٗ البلضًاث مىحىصة في مىاَ ٤هاثُت ال جٟخذ مىهب وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث و مؿاٖضه و
ا٦خٟاءها بمىْ ٠لِـ له ٖال٢ت بىُْٟت ألاعقُ. ٠
مالخٓت  :إلاؿىا تهمِل ٦بحر لضي ؤمىاء اإلادٟىْاث في ُ٢إ البلضًاث بؿبب قٛل اإلاىهب لٟتراث
ٚحر مضعوؾت مً ٢بل مىْٟحن ال ٖال٢ت لهم بالخسهو .
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_ باليؿبت للؿل ٪اإلاكتر ٥الخاب٘ لىػاعة الث٣اٞت و بٗض م٣ابلت م٘ مىْ ٠باإلا٨خبت الغثِؿُت للمُالٗت
الٗمىمُت جم الخىنل الى وحىص مىهب واخض في ٧ل عجبت وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث و مؿاٖض وزاث٣يي
ؤمحن مدٟىْاث و ٦ظل ٪مىهبُحن في ٧ل مً وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث و مؿاٖض وزاث٣ي ؤمحن مدٟىْاث
بضاع الث٣اٞت لىالًت ٖحن الضٞلى و هظا الٗضص ال٣لُل مً اإلاىاص ي ٌكحر بلى ٖضم وحىص مهلخت ؤعقُ ٠و
بالخالي ؤصي الى ٖضم ٞخذ مىانب لظل. ٪
مالخُت ٖ:ضم وحىص مهلخت ؤعقُ ٠في اإلا٨خبت الغثِؿت للمُالٗت الٗمىمُت " حجاج خمضان " ؤي عجب
ؤمحن اإلادٟىْاث الخابٗت لؿل ٪الث٣اٞت ال حكٛل مىهبها الغثِس ي بل ملخُ٣حن ب م٨خبي وزاث٣ي ؤمحن
مدٟىْاث .

الىخاثج الٗامت للضعاؾت:
ٌٗ ض الٗىهغ البكغي الغ٦حزة الاؾاؾُت لالصاعة بك٩ل زام و اإلااؾؿاث الٗمىمُت بك٩ل ٖام.
 جخم ٖملُت الخىُْ ٠و ٤ٞمغاخل و بالخالي وؿخيخج ٢بل حُٗحن اإلاىْ ٠في ؤي ماؾؿت ٧اهذ
ٖمىمُت في الاصاعة او في ؤي ُ٢إ البض ان جمغ بمغخلت الخسُُِ الى الاؾخُ٣اب زم الازخُاع و
بٗضها الخُٗحن و ًجب ٖلى اإلاكغٞحن ٖلى هظه الٗملُت ان ً٩ىهىا طو مؿخىي ٖالي.
 الخىُْ ٠بالىُْٟت الٗمىمُت مدضص بض٢ت الن مهالح الىُْٟت الٗمىمُت ٢ض حٗلذ الخىُْ٠
ًخم مغة واخضة زال٧ ٫ل ؾىت و بالخالي ً٣ىص هظا الاحغاء الغقاصة في الخيبا باخخُاحاث اإلاىٓمت
للمىاعص البكغٍت.
 هىا ٥بٌٗ اإلاىْٟحن في اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى لِـ لضحهم ٖال٢ت بكٗبت
ٖلم اإلا٨خباث.
 عٚم الى٣و ال٨بحر في ٖضص اإلاىانب الكاٚغة في جل ٪اإلااؾؿاث الٗمىمُت و مغاؾلتهم للىُْ٠
الٗمىمي و اٖالمهم بالى٣و الا اها هظه الازحر عًٞذ ٞخذ مىانب حضًضة ،بل ٢امذ بخجمُض
الخىُْ.٠
ٖ ضم وحىص مهلخت اعقُ ٠باإلا٨خبت الغثِؿُت للمُالٗت الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى مما اصي
الى ه٣و في جىُْ ٠وزاث٣ي امحن مدٟىْاث
 م٨خباث البلضًاث لِؿذ جابٗت لىػاعة الث٣اٞت مما اصي الى قٛل مىانبها مً ٢بل اشخام ٚحر
مٗىحن بالخسهو.
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 هىا ٥مدؿىبُت في حُٗحن للمىانب في قٗبت ٖلم اإلا٨خباث و اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن
الضٞلى.
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الىخاثج الٗامت ٖلى يىء الٟغيُاث:
مً زال ٫صعاؾدىا الىٓغٍت و اإلاُضاهُت جىنلىا الى هظه الىخاثج:

الٟغيُت الاولى:
جبنى ؾُاؾت جىُْ ٠اإلا٨خبُحن و ؤمىاء اإلادٟىْاث في اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى و ٤ٞؤَغا
٢اهىهُت ؾلُمت.

الىدُجت الاولى:
ًم ً٨ال٣ى ٫ان هظه الٟغيُت جد٣٣ذ بك٩ل ٦بحر ،الن اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى حٗخمض
ٖلى ؾُاؾت واضخت في جىُْ ٠اإلاىانب و ٤ٞاَغ و حكغَٗاث ٢اهىهُت ؾلُمت مؿخمضة مً مضًغٍت
الىُْ ٠الٗمىمي،

الٟغيُت الثاهُت:
 -ج٣ىم اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى بجىُْ ٠ؤمىاء اإلادٟىْاث و اإلا٨خباث ؾىىٍا.

الىدُجت الثاهُت:
مً زال ٫صعاؾدىا اإلاُضاهُت التي ٢مىا بها ٖلى مؿخىي مضوهت الخىًُْ ،٠م ً٨ال٣ى ٫بان هظه الٟغيُت
جخد ٤٣بك٩ل ٦بحر ،الن مً زال ٫ؤلاخهاثُاث اإلاخدهل ٖلحها الخٔ بان هىا ٥جىُْ ٠ؾىىٍا المىاء
اإلادٟىْاث و اإلا٨خبُحن باؾخثىاء ؾىت او ؾيخحن لؿبب بٌٗ ألاػماث الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت.

الٟغيُت الثالثت:
 اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى التي حٗاوي عجؼا في ؤزهاجي اإلادٟىْاث و اإلا٨خباث عٚموحىص بم٩اهُاث ألحل جىُْٟحهم.
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الىدُجت الثالثت:
ًم ً٨ال٣ى ٫بان هظه الٟغيُت جد٣٣ذ بك٩ل حؼجي الن هىا ٥ه٣و في جىُْ ٠امىاء اإلادٟىْاث و
اإلا٨خبُحن ،عٚم مغؾلذ هظه اإلااؾؿاث للجهاث الىنُت مً احل ٞخذ مىانب ل ً٨لم جازظ بٗحن
الاٖخباع

الٟغيُت الغابٗت:
 هىا ٥تهمِل مـ ؤهل الخسهو في قٗبت ٖلم اإلا٨خباث ازىاء ٞخذ مىانب لهم لضي اإلااؾؿاثالٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى.

الىدُجت الغابٗت:
مً زال ٫الىا ٘٢اإلاخٗاٌل ه٣ى ٫بان هظه الٟغيُت ٢ض جد٣٣ذ بك٩ل ٦لي ،و طل ٪مً زال ٫مٗاهاة
زغٍجي قٗبت ٖلم اإلا٨خباث و الخىزُ ٤في اًجاص مىهب ٖمل.
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الا٢تراخاث:
بىاءا ٖلى الىخاثج التي جىنلىا الحها يمً صعاؾدىا لىا ٘٢الخىُْ ٠في قٗبت ٖلم اإلا٨خباث لضي
اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى ،ؾى٣ضم بٌٗ الا٢تراخاث ًم ً٨الاؾخٟاصة و الٗمل بها:
 اٖاصة الىٓغ في مؿاب٣اث الخىُْ ٠و ٖهغهتها و حٗلها جخماش ى م٘ مخُلباث و َمىخاث الاصاعة
الٗمىمُت.
 ؾً ٢ىاهحن و حكغَٗاث حضًضة جهب في مهلخت مىْٟحن الكٗبت زاندىا في ما ًسو
بالترُ٢ت و ْغو ٝالٗمل.
 اًجاص خلىٞ ٫ىعٍت و الاهخمام مً احل جىُْ ٠زغٍجي قٗبت ٖلم اإلا٨خباث.
 اقغا ٥اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى بازخُاع اإلاىْٟحن الظًً لضحهم ٖال٢ت بخسهو
قٗبت ٖلم اإلا٨خباث ختى ال ً٩ىن هىا ٥جىُْ ٠اشخام لِؿذ لضحهم نلت بالخسهو.
 الٗمل ٖلى اوكاء حمُٗاث و ه٣اباث جضاٖ ٘ٞلى خ٣ى ١اإلاىْٟحن و الضٞإ ٖلى زغٍجيي الكٗبت
 مغؾالث الجهاث الىنُت بؿخمغاع مً احل ٞخذ مىانب المىاء اإلادٟىْاث و اإلا٨خبُحن في
الاصاعاث الٗمىمُت.
 اإلاُالبت بةلخا ١م٨خباث البلضًاث بىػاعة الث٣اٞت و هظا ما ًسلٞ ٤غى ٖمل الهل الكٗبت.
 يغوعٍت الاهخمام بامىاء اإلادٟىْاث الا٢لُمُحن اإلاخىاحضًً باإلاىاَ ٤اإلاٗؼولت و هظا بخىٞحر
الام٩اهُاث لالػمت للٗمل اإلادترم.
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الخاجمت :
مغ الىُْ ٠الٗمىمي في ْل الىٓام الجؼاثغي بسُىاث هامت هدُجت للخٛحراث و الخُىعاث التي َغؤث
ٖلى اإلاجخم٘ بهٟت ٖامت و ٖلى ؤلاصاعاث الٗمىمُت بهٟت زانت و اهُال٢ا مً الخجاعب التي مغث بها
الجؼاثغ في مجا ٫الخىُْ ٠بالىُْ ٠الٗمىمي ٖملذ في ٧ل مغة ٖلى ججاوػ و جٟاصي هظه ألازُاء التي
ٌٗاوي مجها الىٓام الؿاب ٤بلى ؤن جىنلذ الى نُاٚت ال٣اهىن اإلاٗمى ٫به خالُا .
ولٗل اإلا٨خباث مً بحن اإلااؾؿاث ؤلاصاعٍت الخايٗت لىٓام الىُْ ٠الٗمىمي و اإلالتزمت بالىهىم
ال٣اهىهُت التي ههها اإلاكغٕ الجؼاثغي .
وهدً في صعاؾدىا إلاىيىٕ جىُْ ٠قٗبت اإلا٨خباث لضي اإلااؾؿاث الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى في
الٟترة ما بحن  2019-2010جىاولىا في البضاًت صعاؾت قاملت خى ٫ؤؾاؾُاث جىُْ ٠اإلاىاعص البكغٍت مً
زال ٫الخُغ ١الى مٟاهُم اإلاىاعص البكغٍت  ,ؾُاؾت الخىُْ" ٠الاؾخُ٣اب ,ؤلازخُاع و الخُٗحن "
باإلياٞت الى ج٣ضًم مٟاهُم خى ٫الىُْ ٠الٗمىمي و ؤؾاؾُاث ًٖ قٗبت ٖلم اإلا٨خباث و جبُان الغجب
التي جىضعج يمً ألاؾال ٥اإلاكتر٦ت و الغجب التي جىضعج يمً ألاؾال ٥اإلاكتر٦ت .
و ٢مىا بخ٣ضًم حملت مً ؤلاخهاثُاث في الٟترة اإلاضعوؾت خى ٫جىُْ ٠قٗبت اإلا٨خباث في اإلااؾؿاث
الٗمىمُت لىالًت ٖحن الضٞلى و زههىا بالظ٦غ ٧ل مً "وػاعة الخٗلُم الٗالي  ,البلضًاث ,الث٣اٞت ".وفي
ألازحر بهتهُىا بالى٢ىٖ ٝلى مجمىٖت مً ؤلا٢تراخاث التي هي بمثابت عئٍت مؿخ٣بلُت هإمل الىنى ٫الحها .
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