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  الانتدابات الاستثنائية بوزارتي التربية والشباب والرياضة 

 
ى لإالتسمية املباشرة بالنسبة أو بالانتدابات في الوظيفة العمومية وفقا لصيغة التناظر  تم  ت

إجراءات استثنائية لالنتداب في سن  تم   1122انطالقا من سنة و . خريجي املدارس املصادق عليها

خ 1122 لسنة 2 عدداملرسوم  بمقتض ىالقطاع العمومي وذلك  ق بالعفو  1122 فيفري  21 في املؤر 
 
واملتعل

خامل 1122 لسنة 21 واملرسوم عدد العام قوامل 1122 أفريل 12 في ؤر 
 
استثنائية لالنتداب في  بأحكام تعل

خامل 1121 لسنة 4 عدد والقانون  1122 القطاع العمومي بعنوان سنة املتعلق و  1121 جوان 11في  ؤر 

 .بأحكام استثنائية لالنتداب في القطاع العمومي
 

الانتدابات املباشرة املنجزة لفائدة املنتفعين بالعفو العام الاستثنائية  شملت هذه إلاجراءاتو 

من أفراد  فرد وأ( سواء في إطار إعادة إدماج ألاعوان العموميين املعزولين سابقا أو الانتدابات الجديدة)

تلك املنجزة عن  شملت هذه الانتداباتكما . عائالت شهداء الثورة ولفائدة مصابيها أو فرد من عائالتهم

دة من املترشحين وهم  طريق املناظرات الخارجية بامللفات أو باالختبارات وذلك لفائدة فئات محد 

  .العاطلون عن العمل والذين يعملون دون مستوى شهائدهم
 

لة باإلطار القانوني والترتيبي املنظم لالنتدابات  علىوللوقوف 
 
د الهياكل املتدخ مدى تقي 

رة واستجابتها  الاستثنائية ال سيما من حيث استيفائها للشروط القانونية وتطابقها مع إلاجراءات املقر 

الت املطلوبة ت الانتدابات الا للمؤه  ة خص  ة رقابي  ت دائرة املحاسبات القيام بمهم 
 
ستثنائية بوزارتي ، تول

ت 
 
ة أساسا التربية والشباب والرياضة غط  .1122و 1122بين سنتي  الفترة املمتد 

 

بلغ عدد الانتدابات الجملية املباشرة بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام وذوي شهداء قد و 

ونا بوزارة ع 222بوزارة التربية و عونا 1211ما جملته  1122الثورة ومصابيها إلى موفى شهر ماي 

 (1)من مجموع التعيينات بالقطاع العمومي %11و %12الشباب والرياضة وهو ما يمثل على التوالي 

 ما قدره تباعا 1122وبلغت جملة ألاجور املصروفة لفائدتهم إلى موفى سنة . لفائدة هاتين الفئتين

كما تم بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام املعزولين سابقا واملعنيين بإعادة . د.م 23221د و.م 223222

من ميزانية الدولة لفائدة  1124و 1122د خالل سنتي .م 224إلادماج إحالة مبلغ جملي قدره 

 . الصناديق الاجتماعية بعنوان املساهمات الاجتماعية املستوجبة خالل فترة العزل 
 

                                                           
(1)

مجلس نواب الشعب حول الانتدابات املباشرة لذوي شهداء الثورة والجرحى واملتمتعين بالعفو العام الصادر عن رئاسة الحكومة واملعروض على  تقرير   

 .1122فيفري  2بتاريخ 
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عونا  2.222بامللفات وباالختبارات ما جملته عدد الانتدابات املنجزة في إطار املناظرات وبلغ 

             وبلغت ألاجور املصروفة لفائدة على التوالي. عونا بوزارة الشباب والرياضة 422بوزارة التربية و

 .د.م 123242د و.م 2223211ما قدره تباعا  1122إلى موفى سنة  (1)منهم عونا 442عونا و 2.221

 

وشملت ألاعمال الرقابية اللجنة املشتركة بين مصالح رئاسة الحكومة ووزارة حقوق إلانسان 

حين لالنتداب من أفراد عائالت شهداء وجرحى الثورة والعدالة الانتقالية 
 

ات املترش فة بالنظر في ملف 
 
املكل

عين ب واملصالح املركزية لوزارتي التربية والشباب  (فيما يلي اللجنة املشتركة)العفو العام واملتمت 

وتم  توجيه طلب وثائق وبيانات إلى املندوبيات الجهوية للتربية والشباب والرياضة وإلى كل  من . والرياضة

ئة العامة للتصرف في والهي الهيئة العليا لحقوق إلانسان والحريات ألاساسيةاملركز الوطني لإلعالمية و 

 . ميزانية الدولة ومركز إلاعالمية بوزارة املالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 

قة بالعفو العام 
 
نات املعتمدة بالنسبة إلى املحاور املتعل نت العي  منتدبا جديدا  422وتضم 

ت  214و . (2)بوزارة الشباب والرياضةمدمجا  22منتدبا جديدا و 221مدمجا بوزارة التربية فيما خص 

ت بالنسبة إلى الانتدابات املباشرة املنجزة لفائدة ذوي شهداء الثورة ومصابيها أو فرد من أفراد 
 
وغط

ا بالنسبة إلى . (3)بوزارة الشباب والرياضة انتدابا 221بوزارة التربية و انتدابا 241 عائالتهم املناظرات أم 

مناظرة بوزارة التربية  22مناظرات من أصل  2الاستثنائية فقد شملت التي تم تنظيمها وفقا لألحكام 

ت على التوالي  (4)مناظرة بوزارة الشباب والرياضة 22ومناظرتين من أصل  ح و 222وخص 
 

 411ملف ترش

ح للمنتدبين في إطار هذه املناظرات بالوزارتين املذكورتين
 

 . (5)ملف ترش

 

نت ألاعمال الرقابية من الوقوف
 
ت إلاشكاليات القانونية  ومك على جملة من النقائص خص 

ة القانونية للمنتدبين سواء من املنتفعين بالعفو العام أو  ذات العالقة باملنتفعين بالعفو العام وألاهلي 

ح لالنتفاع . ذوي شهداء الثورة ومصابيها أو فرد من أفراد عائالتهممن 
 

قت بشروط الترش
 
كما تعل

 .في إطار املناظرات وبإنجاز الانتدابات فضال عن متابعة املسار املنهي للمنتدبين باالنتداب املباشر أو 

  

                                                           
املناظرات نظرا إلى عدم إدراج أرقام بطاقات لم يكن ممكنا من خالل منظومة إنصاف استخراج مبلغ ألاجور لفائدة بقية املنتدبين املقبولين نهائيا في  ( 1)

 .التعريف الوطنية الخاصة بهم باملنظومة أو إلى وجود أخطاء عند إدراجها بها
ل تباعا نسبتي  (2)

 
بوزارة الشباب  %211و %44من مجموع املنتفعين بالعفو العام املنتدبين واملدمجين بوزارة التربية ونسبتي  %11و %22وهو ما يمث

 .ضةوالريا
ل تباعا نسبتي  (3)

 
من املنتدبين من جرحى الثورة أو ذويهم بوزارة الشباب  %24من مجموع املنتدبين من هذه الفئة بوزارة التربية و %22و %22وهو ما يمث

 .والرياضة
لألحكام الاستثنائية بوزارتي التربية  من العدد الجملي للخطط املفتوحة بعنوان املناظرات املنظمة وفقا %11و %22وهو ما يمثل نسبا تراوحت بين  (4)

 .والشباب والرياضة
بالنسبة إلى مناظرات وزارة الشباب  %211من مجموع املترشحين الناجحين نهائيا في مناظرات وزارة التربية و %21و %4وهو ما يمثل نسبا تراوحت بين  (5)

 .والرياضة



29 
 

 
 

 أبرز املالحظات
 

م لالنتدابات الاستثنائية لفائدة املنتفعين بالعفو العام -
ّ
 إلاطار القانوني املنظ

 

ق بانتداب املنتفعين  1122تم  انطالقا من سنة 
 
إصدار جملة من ألاحكام الاستثنائية تتعل

صوص التطبيقية لهذه ألاحكام . سابقامنهم بالعفو العام أو إعادة إدماج املعزولين  إال أن  بعض الن 

لم ين الجدد، املنتدب وخالفا ملا هو الشأن بالنسبة إلى. سنوات 2صدرت بتأخير ناهز في بعض ألاحيان 

م  يضبط
 
آلاجال القصوى إلثارة حق  املنتفعين بالعفو العامإلعادة إدماج إلاطار القانوني والترتيبي املنظ

قة بالترقيات املمنوحة  1121لسنة  2122وتثير بعض مقتضيات ألامر عدد . العودة إلى العمل
 
املتعل

ي إشكاليات قانونية باعتبارها لم ترد في للمنتفعين بالعفو العام في إطار إعادة تكوين مسارهم املنه

ين فضال عن مخالفتها، 1122لسنة  2املرسوم عدد   .ألحكام ألانظمة ألاساسية العامة لألعوان العمومي 

 

ات وقد نتج عن مختلف الامتيازات الاستثنائية التي تم  إسنادها تطبيقا لألمر املذكور  وضعي 

كما أن  تواصل الانتدابات املنجزة في . مبدأي إلانصاف واملساواة بالوظيفة العموميةإدارية ال تكر س 

هذا إلاطار دون ضبط قيد زمني لها من شأنه إثقال كاهل الوظيفة العمومية وميزانية الدولة وذلك 

ن تحميل املساهمات الاجتماعية املستوجبة بعنوان فترات انقطاع املعزولين سابقا ع بغض  النظر عن

  . د.م 224والتي بلغت ما قدره العمل على ميزانية الدولة 

 

ح لالنتداب -
ّ

 شروط الترش

 

ن أن   ع و باإلدماج أو الانتداب  للمنتفعينسلسلة الاسم واللقب تبي  مت  نة بشهادة الت  املضم 

نة ببطاقة التعريف الوطنيةمع تلك متطابقة دائما لم تكن بالعفو العام              وكان ذلك هو شأن  املضم 

ىرفت لهم عونا ص   22
 
ى ماي  .د.أ 221بما قيمته  1122سنة  أجور إلى موف

 
إصدار  1122ولم يتم إلى موف

القائمات الاسمية الرسمية املعتمدة من قبل اللجنة  كما أن  . النهائية لشهداء الثورة ومصابيهاالقائمة 

ات ا فة بالنظر في ملف 
 
ملترشحين لالنتداب من ذوي الشهداء والجرحى تشوبها عديد املشتركة املكل

نت هذه القائمات  النقائص التي تمس  من مصداقيتها وا في السجن  22حيث تضم 
 
           شخصا توف

 اسمهض ى ترخيص من رئاسة الحكومة دون أن يرد تقوتم  الوقوف على انتداب عون بم .رضيعا 22و

ح وردت بعد آلاجال القانونية 2بالقائمة فضال عن قبول 
 

ات ترش  .ملف 
 

أو ذوي شهداء وفي حين يقتض ي الانتفاع باالنتداب املباشر لفائدة املنتفعين بالعفو العام 

ما بصفة املحال له الحق  الثورة أو مصابيها دة ترتبط ال سي  د بشروط محد  في إطار إحالة الحق التقي 



30 
 

 
 

ر وإثباتها، تم  الوقوف على حاالت انتداب بوزارتي التربية وبالوثائق الواجب الاستظهار بها 
 
وبحاالت التعذ

ر بها هذه الشروطوالشباب وا
 
ت  لرياضة ال تتوف رفت عونا  21خص  من بين املنتفعين بالعفو العام ص 

ى سنة .م 23221لفائدتهم أجور بقيمة  
 
  .1122د إلى موف

 

ال سيما الشروط الالزمة وال يستوفي املنتدبون عن طريق التناظر بالوزارتين املذكورتين دائما 

ق
 
عددا من وبالوضعية املهنية للترشح للمناظرات إذ أن  وبالشهادة العلمية بالسن  القانونية  في ما يتعل

يمارسون أنشطة تساوي أو املنتدبين في هذا إلاطار ال يستوفون شرط البطالة، كما أن  عددا آخر منهم 

ت هذه الانتدابات ما مجموعه . تفوق مستوى شهائدهم صرفت لفائدتهم أجور  أعوان 212وخص 

ى سنة .م 23211بقيمة 
 
ونتج عن عدم الالتزام في بعض الحاالت بتقديم مضامين سجل  . 1122د إلى موف

ر فيهم شرطيالسوابق العدلية مستوفاة الشروط انتداب أعوان ال 
 
 .حسن السيرة والسلوك توف

 

 إنجاز الانتدابات -

 

ب أخطاء على مستوى إصدار بعض قرارات  لوحظ بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام تسر 

تإعادة إلادماج ووجود اختالف على مستوى تاريخ الانتداب بين جملة من الوثائق إلادارية             خص 

ت مع مصالح املركز الوطني لإلعالمية قصد تسويتها ملا لها من أثر على ونا ع 21 ا يستدعي التثب  مم 

ين  . مجمل املسار املنهي لألعوان املعني 
 

ل بالنسبة إلى الانتدابات املنجزة لفائدة ذوي شهداء وجرحى الثورة تضارب في  ج  كما س 

بها على مستوى الوزارات املعنية باالنتداب املعطيات املنصوص عليها ضمن الشهادات املدرسية املدلى 

ق 
 
وتلك الواردة على اللجنة املشتركة عند دراسة ملفات الترشح وذلك باإلضافة إلى وجود إخالالت تتعل

قت هذه الوضعية بما مجموعه . بتصنيف املنتدبين من هذه الفئة
 
ت  عونا 21وتعل إلى حصولهم على  أد 

            في  د.أ 41 حوالي بلغت ادة في ألاجور املصروفة لفائدتهمرق بالزيمبالغ دون وجه حق  بعنوان الفوا

ى سنة 
 
 .1122موف

 

لت الزيادات في عدد الخطط املسندة لوزارة التربية بمقتض ى تراخيص إضافية على و               
 
مث

 1121و 1122من عدد الخطط املسندة بقوانين املالية لسنوات  %12و %22و %42التوالي نسب 

على امتداد الفترة املذكور بوزارة الشباب والرياضة استجابة  %22وفاقت هذه الزيادات نسبة . 1122و

بالنسبة إلى بوزارتي التربية والشباب والرياضة الانتدابات املنجزة ولوحظ أن   .لضغوطات اجتماعية

لكلفة إضافية بعنوان  تينتحميل الوزار  مما انجر عنه الحاجيات الفعلية قد تجاوزت العديد من الرتب

ى سنة 
 
بوزارة  د.م 2213222بوزارة الشباب والرياضة و د.م 223221حوالي  1122ألاجور بلغت إلى موف

رة عند إنجاز الانتدابات خالل فترة نفاذ . التربية يغ القانونية املقر  د الوزارتان دائما بالص  ولم تتقي 
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عونا دون الخضوع  212جملته إذ تم  انتداب ما  ألاحكام الاستثنائية لالنتداب في القطاع العمومي

ى سن.م 123142لصيغة التناظر صرفت لهم أجور بقيمة 
 
جراءات شابت إلا كما . 1122ة د إلى موف

جان 
 
ة بمرحلة فتح بعض املناظرات وإحداث الل قت خاص 

 
املعتمدة بالنسبة إلى املناظرات إخالالت تعل

ر أحيانا على 
 
ا أث حين وباإلعالن عن النتائج مم 

 
املشرفة على سيرها وبصحة ألاعداد املسندة للمترش

تها قة بانتد مصداقية النتائج وصح 
 
 .1122اب قيمين أول دورة وذلك على غرار املناظرة املتعل

 

 متابعة املسار املنهي للمنتدبين -

 

لم يخضع ترسيم املنتدبين بوزارتي التربية والشباب والرياضة في إطار املناظرات وإدماجهم في 

رة ه تم  ترسيم  رتب جديدة دائما للمقتضيات القانونية والترتيبية املقر 
 
ما أوال  1112إذ لوحظ أن

 
معل

ص 1121و 1122منتدبين بوزارة التربية في مناظرتي  ن كما . دون أن يستوفوا فترة الترب   عونا 21أن  تبي 

بالوظيفة منتدبين بالوزارتين املذكورتين في إطار ألاحكام الاستثنائية مارسوا بعد تاريخ انتدابهم 

قوا مداخيل متأتية من أو كان  بمقابلالعمومية أنشطة مهنية خاصة  فات جبائية وحق  لديهم معر 

 . أنشطة مختلفة ال تندرج ضمن الاستثناءات القانونية

 

ة وحاالت  لت بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام حاالت انقطاع عن املباشرة الفعلي  ج  وس 

ة بعد انتدابهم أو إعادة إدماجهم اء غيابات غير شرعي  كما صدرت . انقطاع وقتي أو نهائي عن العمل جر 

ة شبهة أعمال غير أخالقية أو إرهابية  نتج عنها في بعض في شأن البعض منهم قرارات تأديبية على خلفي 

ر بالنسبة إلى املنتدبين من جرحى الثورة  دائما شرط حسن السيرة . ألاحيان إلايداع بالسجن
 
كما ال يتوف

عات جزائية فضال عن كثرة غياباتهم غير الشرعيةوالسلوك  ثيرت في شأن البعض منهم تتب 
 
ولم . إذ أ

ي العديد من الحاالت اتخاذ قرارات تأديبية في تتول املصالح املركزية والجهوية بالوزارتين املعنيتين ف

ن هذه الوضعيات إلادارة من الاستفادة من املباشرة الفعلية لهؤالء ألاعوان بها  .هذا الخصوص
 
وال تمك

ين  .فضال عن تأثيرها السلبي على صورة ألاعوان العمومي 
 

الت العلمية والبيداغوجية، أم   نت الحاجةا على مستوى املؤه  ة إلى دعم تكوين فقد تبي   امللح 

املنتفعين بالعفو العام املدمجين كإطار تدريس وتدارك ما فاتهم على املستوى املعرفي والبيداغوجي 

د وإلارشاد اليداغوجي خالل فترة الانقطاع عن العمل وكذلك هو  ،وذلك وفقا ملا جاء بتقارير التفق 

ن أن  امل الشأن حتوى املعرفي املدر س من قبلهم ال يتالءم دائما مع بالنسبة إلى املنتدبين الجدد فقد تبي 

ة في مواد  تدريس اللغات ألاجنبية مما  ة خاص  البرامج الرسمية فضال عن ارتكابهم ألخطاء لغوية ونسخي 

ب العمل على دعم تكوينهم
 
 .يتطل
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م لالنتدابات الاستثنائية لفائدة املنتفعين بالعفو العام - 
ّ
إلاطار القانوني املنظ   I 

 

سالف الذكر حق  الرجوع إلى العمل لفائدة املعزولين من  1122لسنة  2أقر  املرسوم عدد 

ع قضائي قبل  وكموا أو كانوا محل  تتب  من أجل جرائم ضبطها  1122جانفي  24الوظيف الذين ح 

املذكور آنفا  1121لسنة  4كما أعفى القانون عدد . ملذكور وذلك في إطار إعادة إلادماجاملرسوم ا

 2122واقتض ى ألامر عدد . املنتفعين بالعفو العام من صيغة املناظرة الخارجية في إطار الانتداب الجديد

ة الوضعية واملتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوي 1121ديسمبر  22املؤرخ في  1121لسنة 

ى املسار املنهي إلادارية لألعوان العموميين املنتفعين بالعفو العام إحداث لجنة 
 
صلب كل وزارة تتول

ظر في مطالب إعادة تكوين املسار املنهي لألعوان العموميين  1121لسنة  222كما اقتض ى ألامر عدد . الن 

ق بضبط كيفية تطبيق القا 1121جويلية  11املؤرخ في 
 
إحداث لجنة  1121لسنة  4نون عدد واملتعل

حين لالنتداب من املتمتعين بالعفو العام
 

ات املترش  .مشتركة للنظر في ملف 

 

قت بإثارة حق العودة إلى العمل من قبل 
 
ات قانونية تعل نت ألاعمال الرقابية إشكالي  وبي 

 .هماملنتفعين بالعفو العام وبنظام إعادة إدماج

 

ق بالعفو العام بعد  1122لسنة  2عدد فقد صدرت النصوص التطبيقية للمرسوم 
 
املتعل

سالف الذكر الذي  1121لسنة  4وخالفا للقانون عدد . مرور فترة تراوحت بين السنتين والثالث سنوات

ها بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام امل عنيين ضبط أجال أقص ى لنفاذ ألاحكام الاستثنائية التي أقر 

م إلعادة إدماج املنتفعين بالعفو العام لم يضبط 
 
باالنتداب الجديد، فإن  إلاطار القانوني والترتيبي املنظ

ن إلى حدود انتهاء ألاعمال الرقابية في موفى . آلاجال القصوى إلثارة حق  العودة إلى العمل            وتبي 

اء اللجنة ألاولى ألعمالها للنظر في مطالب إعادة تكوين بعد إنه (1)أن  اللجنة الثانية املحدثة 1122ماي 

دت بما جملته  ملفا إضافيا  41املسار املنهي لألعوان العموميين الراجعين بالنظر إلى وزارة التربية تعه 

 .(2)ملفا آخر في طور التسوية 24وما زال ما يناهز 

 

ق بنظام إعادة إدماج املنتفعين بالعفو العا
 
ا فيما يتعل               2املرسوم عدد م فقد نص  أم 

ووفقا . على أنه لكل  من سيشملهم العفو العام الحق  في العودة إلى العمل سالف الذكر 1122لسنة 

ون املنتفعون بالعفو العام  1121لسنة  2122عدد ملقتضيات ألامر  رجع ألاعوان العمومي  آنف الذكر ي 

العمل الذي كانوا يشغلونه قبل انقطاعهم ولو بصفة زائدة على على اختالف وضعياتهم إلادارية إلى 

ع به نظراؤهم وذلك من تاريخ الانقطاع عن العمل إلى تاريخ إلارجاع  .العدد وينتفعون بالتدرج الذي تمت 

                                                           
(1)

ر وزير التربية بتاريخ بمقتض ى    .1122ماي  11مقر 
(2) 

 .1122حسب إحصائيات إلادارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات وإلادارة العامة للشؤون املالية بوزارة التربية في موفى ماي 
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ويتم  تمكينهم عند إلادماج من ترقية برتبة أو رتبتين أو ثالث رتب حسب فترة انقطاعهم عن العمل 

وتنسحب نفس ألاحكام على املنتفعين  .الرتبة التي كانوا ينتمون إليها زمن الانقطاع وذلك بداية من

 . بالعفو العام املدمجين قبل صدور هذا ألامر

 

ها لم ترد في  ين ذلك أن  املرسوم عدد وتثير املقتضيات التي أتى بها ألامر املذكور إشكالين قانوني 

ة إلادارية واملالية للمنتفعين بالعفو الذي لم ينص  على مفعول رجعي  1122لسنة  2 لتسوية الوضعي 

ين بإعادة إلادماج بالوظيف ها مخالفة ألحكام ألانظمة ألاساسية العامة لألعوان . العام املعني  كما أن 

ف الواقع عزله إثر عقوبة جزائية والذي استرجع حقوقه  (1)العموميين
 
ه يمكن للموظ

 
التي تنص  على أن

املدنية بعفو عام أن يطلب إرجاعه إلى العمل خالل السنة التي تلي تاريخ استرداد الحقوق ويمكن 

ل عليها في تاريخ العزل  أكيد على  وقد تم  . لإلدارة أن تعيد إدماجه برتبته ألاصلية وبالدرجة التي تحص  الت 

سالف الذكر والذي  1121لسنة  2122حول مشروع ألامر عدد  (2)ذلك صلب رأي املحكمة إلادارية

جه نحو حذف املقتضيات املذكورة
 
 .ات

 

وباعتبار أن  القاعدة القانونية تقتض ي في حال إقرار أحكام جديدة في مادة قانونية ما إصدار 

ه كان 
 
ا في نص قانوني مماثل أو أعلى درجة، فإن ا تنقيح مرسوم العفو  يفترضهذه ألاحكام إم  أن يتم  إم 

 .أو تضمين تلك ألاحكام الجديدة في نص  قانوني 1122العام لسنة 

 

ذلك، نتج عن مختلف الامتيازات الاستثنائية التي تم  إسنادها تطبيقا ألحكام وإضافة إلى 

ات إدارية ال تكر س  1121لسنة  2122ألامر عدد  . مبدأي إلانصاف واملساواة بالوظيفة العموميةوضعي 

ت على التوالي   2عونا مدمجا بوزارة التربية و 141عونا من جملة  12فقد تم  الوقوف على حاالت خص 

عونا مدمجين بوزارة الشباب والرياضة لم تتجاوز فترات مباشرتهم قبل العزل  22عوان من جملة أ

سنة وانتفعوا بترقيات في الرتبة مرورا من  12و 22السنتين في حين أن  فترات عزلهم تراوحت بين 

 . 1ومن صنف ب إلى الصنف الفرعي أ 2إلى الصنف الفرعي أ 1وأ 2ألاصناف الفرعية أ

 

هة أخرى لم يأت مرسوم العفو العام على وضعية من تجاوز سن  الستين سنة عند ومن ج

ل  ( 3) 1122 ونص  قانون املالية لسنة . صدوره والذين ال يمكن إعادة إدماجهم بالوظيف على أن تتحم 

ة الانقطاع  ر خالل كامل مد  ولة مبلغ املساهمات الاجتماعية املحمولة على ألاعوان وعلى املؤج  ميزانية الد 

                                                           
(1)

واملتعلق بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية  2122ديسمبر  21املؤرخ في  2122لسنة  221عدد  القانون  

 واملتعلق بضبط النظام ألاساس ي العام ألعوان الدواوين 2122أوت  2املؤرخ في  2122لسنة  22واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية والقانون عدد 

ة وكليا  كما واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية املحلية رأس مالها بصفة مباشر 

 .تم تنقيحهما
(2) 

 .1121أكتوبر  21املؤرخة في  22222/1121الاستشارة عدد 
 .1121ديسمبر  11املؤرخ في  1121لسنة  12الصادر بمقتض ى القانون عدد  ( 3) 
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قاعد في هذا إلاطار  وقد تم  . عن العمل بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام بما في ذلك من بلغوا سن  الت 

أعوان بوزارتي التربية والشباب  2عونا و 22لى التوالي إصدار قرارات إحالة على التقاعد ملا جملته ع

والرياضة من ضمن املنتفعين بالعفو العام الذين لم ينتفعوا بحق العودة إلى العمل بسبب تجاوزهم 

لة من ميزانية الدولة لفائدة الصناديق الاجتماعية بعنوان . سن  التقاعد وبلغت جملة املبالغ املحو 

 1122سنتي  د خالل.م 24د و.م 21الل فترة العزل ما قدره على التوالي املساهمات املستوجبة خ

 .1124و

 

ومن شأن تواصل الانتدابات املنجزة في إطار إعادة إدماج املنتفعين بالعفو العام بالقطاع 

العمومي دون ضبط قيد زمني لذلك إثقال كاهل الوظيفة العمومية وميزانية الدولة من حيث العدد 

أن  تحميل املساهمات الاجتماعية املستوجبة خالل فترات الانقطاع عن العمل على  كما. والكلفة

ذين ال يمكن إرجاعهم إلى العمل نظرا إلى بلوغهم سن 
 
ميزانية الدولة وسحب هذا إلاجراء على ال

  . التقاعد يساهم في مزيد تفاقم هذا الوضع

 

II- ح لالنتداب
ّ

 شروط الترش

 

ح لالنتداب ألاهلية 
 

ت إلاخالالت التي تم  الوقوف عليها على مستوى شروط الترش خص 

قتكما . القانونية لالنتفاع باالنتداب املباشر
 
حين لشروط الانتداب في إطار ب تعل

 
استيفاء املترش

ات وباالختبارات  .همأو لفائدة شهداء وجرحى الثورة أو فرد من عائالت املناظرات الخارجية بامللف 

 

 ألاهلية القانونية لالنتفاع باالنتداب املباشر   - أ

 

أو انتداب املنتفعين بالعفو العام أو ذوي شهداء  إدماجتستند ألاهلية القانونية سواًء إلعادة 

 .الاستظهار بها الثورة ومصابيها أو فرد من أفراد عائالتهم إلى جملة من الشروط والوثائق الواجب

متع بالعفو العام وبالقائمات الاسمية  ت مالحظتها في هذا املجال بشهادة الت  قت إلاخالالت التي تم 
 
وتعل

 .  لشهداء الثورة ومصابيها وبإثبات إحالة الحق

 

  شهادة التمتع بالعفو العام -1

 

ع بالعفو العام املستخرجة من املحاكم العدلية وال مت  عسكرية تم  اعتماد وثيقة شهادة في الت 

ين بإعادة إلى اإلثبات صفة املنتفع بالعفو العام سواًء على مستوى لجنة املسار املنهي بالنسبة  ملعني 

جنة املشتركة بالنسبة إلى 
 
وتحيل اللجنة املشتركة وفقا . املنتدبين الجددإلادماج أو على مستوى الل
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ح لإلجراءات املعتمدة بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام 
 

رش
 
ات الت ين باالنتداب الجديد ملف  املعني 

ى هذه ألاخيرة موافاة الهيكل املعني باالنتداب برسالة التعيين 
 
املقبولة على مصالح رئاسة الحكومة وتتول

عتبر ترخيصا في الانتداب
 
 . التي ت

 
ح إلى  إال

 
 الترش

 
أن  هذه إلاجراءات لم تقتض إحالة نسخة من ملف

ت عند استكمال إجراءات الهيكل املعني باالنت ات التثب  نه من إجراء جميع عملي 
 
ا لم يمك داب مم 

 .  الانتداب
 

ع بالعفو العام مع  مت  قب الواردة بشهادة الت 
 
ن في هذا إلاطار عدم تطابق سلسة الاسم والل وتبي 

نة ببطاقة التعريف الوطنية ت هذه الوضعية . تلك املضم  لتربية عونا منتدبا جديدا بوزارة ا 24وخص 

نة( مدمج ومنتدب جديد)وعونين اثنين  وبلغت ألاجور . بوزارة الشباب والرياضة من ضمن العي 

د بالنسبة إلى وزارة .أ 4123212ما جملته  1122املصروفة لفائدة ألاعوان املذكورين إلى موفى سنة 

ي إلى الانتفاع  ومن شأن هذه الوضعية. د بالنسبة إلى وزارة الشباب والرياضة.أ 243114التربية و أن تؤد 

ه لم يتم  
 
ة أن ة القانونية خاص  ر فيهم ألاهلي 

 
باالنتداب املباشر في إطار العفو العام من قبل أعوان ال تتوف

نصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية في شهادة التمتع بالعفو  بالنسبة إلى الحاالت املذكورة الت 

 .العام
 

ا بأن  الانتدابات الجديدة تمت بناء على التراخيص الواردة من وأفادت وزارة التربية في إجابته

ة  ه سيتم  التدقيق في هذه الوضعيات حالة بحالة مع املصالح املختص 
 
مصالح رئاسة الحكومة وبأن

 .مركزيا وجهويا قصد تسويتها وفقا ملا ينص  عليه القانون 

 

    القائمات الاسمية لشهداء الثورة ومصابيها -2

 

سالف الذكر على أن  الانتدابات املنجزة لفائدة فرد من  1121لسنة  4القانون عدد ينص  

هداء
 

واملصابين التي يتم  إعدادها من قبل  أفراد عائالت شهداء الثورة ومصابيها تتم  وفقا لقائمة الش

ة شهداء  إلى لجنة (1)1121 ديسمبر  14املؤرخ في  1121لسنة  12وعهد القانون عدد . الجهات املختص 

ة إعداد القائمة  الثورة ومصابيها املحدثة صلب الهيئة العليا لحقوق إلانسان والحريات ألاساسية مهم 

ه .النهائية لشهداء الثورة ومصابيها
 
ى شهر ماي و  غير أن

 
 . (2) إصدار هذه القائمةلم يتم   1122إلى غاية موف

 

جنة املشتركةفي غياب القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها و
 
على القائمات  اعتمدت الل

 الاسمية الواردة عليها من مصالح وزارة الداخلية واملعتمدة من قبل الواليات في الانتفاع بالتعويض

                                                           
م للمرسوم عدد  (1) ح واملتم  ق بالتعويض لشهداء ثورة  1122أكتوبر  14املؤرخ في  1122لسنة  12املنق 

 
 .جانفي ومصابيها 24واملتعل

 .1122إلى غاية ديسمبر  املذكورةلم يتم إصدار القائمة  (2)
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ح بهذه القائمات ومن احترام 
 

 لتقديم ملفات (1)آلاجال القانونيةوذلك للتأكد من ورود اسم املترش

 .الترشح
 

ن أن هذه القائمات  نت أشخاصا ال ينطبق عليهم اوتبي  جديد  2لتعريف الوارد بالفصل تضم 

سالف الذكر والذي ينص  على أن  شهداء الثورة ومصابيها هم  1121لسنة  12من القانون عدد 

وا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا " ألاشخاص الذين خاطروا وضح 

نت هذه ". 1122فيفري  12إلى  1121ديسمبر  22من بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء  فقد تضم 

وا بالسجن و 22القائمات 
 
ت اللجنة . أشهر 2رضيعا تراوحت أعمارهم بين شهرين و 22شخصا توف

 
وتول

حات 
 

منهم بوزارة التربية صرفت أجور لفائدتهم  22شخصا من ذويهم تم  تعيين  11املشتركة قبول ترش

     . د.أ 2413222ما جملته  1122 سنةموفى بلغت قيمتها إلى 
  

ن  من شأنها أن تمس  تشوبها نقائص القائمات هذه أن  أيضا ومن جهة أخرى، تبي 

ها. صداقيتهابم ة الشهيد أو الجريح على غرار  من ذلك أن  ن دائما بيانات تثبت هوي  رقم بطاقة ال تتضم 

رة  كما . حالة 241 التنصيص عليه بخصوصلم يتم  الذيالتعريف الوطنية  ن أسماء متكر  تتضم 

ولئن لم يتم  (. حالة 22)لجرحى الثورة على مستوى نفس الوالية أو على مستوى واليتين مختلفتين 

ه لوحظ 
 
ة لنفس الشخص، فإن الوقوف على وضعيات تم  فيها قبول الترشح لالنتداب أكثر من مر 

تين (2)حصول الحاالت املذكورة على تعويضات التي تم  صرفها في هذا إلاطار دون بلغت قيمة املبالغ و . مر 

ب إصدار أذون استرجاع أموال في .أ 22432ما قدره  1124-1121خالل الفترة وجه حق 
 
د وهو ما يتطل

 . شأنها
 

ح لشخص  1121لسنة  222وخالفا ألحكام ألامر عدد 
 

 ترش
 

كر تم  قبول ملف
 
سالف الذ

بمقتض ى ترخيص انتداب صادر عن  1بية الجهوية للتربية تونسبعنوان جريح ثورة وتعيينه باملندو 

 . في حين أن  اسمه غير وارد بالقائمة الاسمية لجرحى الثورة 11/22/1122رئاسة الحكومة بتاريخ 
 

 
 

جنة املشتركة دائما آجال الترش
 
عند قبول  (3)ح القانونيةوعلى صعيد آخر، لم تحترم الل

ات ح  فقد .امللف 
 

جرحى رغم ورود ملفاتهم بعد آلاجال القانونية تم  تعيينهم بوزارتي  2تم  قبول ترش

وبلغ مجموع ألاجور املصروفة لفائدتهم إلى موفى (. حالتان)والشباب والرياضة ( حالة واحدة)التربية 

 .د.أ 243221ما قدره  1122سنة 
                                                           

نتداب بالقطاع العمومي بسنة ستثنائية لال سالف الذكر أجل انتهاء العمل باألحكام الا  1121جوان  11املؤرخ في  1121 لسنة 4ضبط القانون عدد  (1)

 .ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ
املؤرخ في  1122لسنة  41عدد  بعنوان إلاصابات التي لحقت ألاشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى املنصوص عليها باملرسوم (2)

ق بجبر ألاضرار الناتجة عن التحركات الشعبية التي شهدتها البالد 1122ماي  21
 
 . واملتعل

سالف الذكر أجل انتهاء العمل باألحكام الاستثنائية لالنتداب بالقطاع العمومي بسنة  1121جوان  11املؤرخ في  1121لسنة  4ضبط القانون عدد   (3)

 .ن دخول هذا القانون حيز التنفيذابتداءا م
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 إثبات إحالة الحق -3

 

سالفي الذكر إحالة  1121لسنة  222عدد وألامر  1121لسنة  4عدد أقر  كل  من القانون 

ر انتدابه
 
. الحق  في الانتفاع باالنتداب املباشر بالقطاع العمومي من قبل صاحب الحق ألاصلي عند تعذ

ر التي تجيز إحالة الحق 
 
وأفراد ( وهي بلوغ سن التقاعد أو العجز التام أو الوفاة)وتم  تحديد حاالت التعذ

ين باإلحالة والترتيب الواجب إتباعه في ذلكال خ في. عائلة املعني               وأوكل قرار رئيس الحكومة املؤر 

ة الواردة  1121سبتمبر  24 ر حسب ألاولوي 
 
حين في حالة التعذ

 
ة ترتيب املترش إلى اللجنة املشتركة مهم 

ن على املحال لهم الحق  في الانتداب . باألمر املذكور  فة باإلمضاء من قبل ويتعي  إلادالء بمطالب تنازل معر 

ا صاحب الحق ألاص ولي الحق  ألاعلى ترتيباإم 
 
 .لي أو أ

 

ق باملنتفعين بالعفو العام، و 
 
تطابق ( ألابناء)يقتض ي إقرار إحالة الحق  إلى الفروع فيما يتعل

ه تم  الوقوف إال . سلسلة اسم ولقب املحال لهم الحق مع سلسلة اسم ولقب صاحب الحق  ألاصلي
 
 أن

رط وذلك 
 

ر فيها هذا الش
 
بوزارة التربية بلغت ألاجور تم  انتدابهم أعوان  2 بخصوصعلى حاالت ال يتوف

ى سنة 
 
 .د.أ 2223211ما جملته  1122املصروفة لفائدتهم إلى موف

 

 كما تم  الوقوف على حاالت لم يتم  فيها استظهار صاحب الحق ألاصلي بتنازل لفائدة املحال

حا لالنتداب في إطار إحالة الحق بوزارة التربية 24عونان اثنان من أصل )له الحق  
 

وأخرى ( عونا مترش

لم يتم  فيها استظهار أفراد عائلة صاحب الحق ألاعلى ترتيبا بتنازل لفائدة املحال له الحق ألاقل  ترتيبا 

ومع ( بوزارة الشباب والرياضة 22عونا بوزارة التربية وعونا واحدا من أصل  24عونا من أصل  22)

ات وانتداب أصحابها بالوزارتين املذكورتين وبلغت ألاجور املصروفة لفائدتهم . ذلك تم  قبول هذه امللف 

ى سنة 
 
د بالنسبة إلى وزارة .أ 123212د بالنسبة إلى وزارة التربية و.م 23222ما جملته  1122إلى موف

 .الشباب والرياضة
 

ت ، فقدء الثورة ومصابيهاذوي شهداا بخصوص أم   اللجنة املشتركة بقبول إحالة الحق   أقر 

تم   (1)عونا بسبب عدم بلوغ الجريح أو الشهيد السن  القانونية لالنتداب بالوظيفة العمومية 12لـفائدة 

             222أعوان بوزارة الشباب والرياضة والحال أن  ألامر عدد  2عونا منهم بوزارة التربية و 22تعيين 

ر 1121لسنة 
 
وبلغت جملة ألاجور التي تم  صرفها . لم ينص  على هذه الحالة ضمن حاالت التعذ

د بوزارة الشباب .أ 2123222د بوزارة التربية و.أ 1223224ما قدره  1122لفائدتهم إلى موفى سنة 

بب في وفي املقابل تم  . والرياضة ولئن تم  بمقتض ى املراسلة . حاالت أخرى  4رفض إحالة الحق  لنفس الس 

إقرار حالة عدم بلوغ السن القانونية لالنتداب  1124جانفي 22الصادرة عن رئاسة الحكومة بتاريخ 

بالوظيفة العمومية ضمن حاالت التعذر فإن  هذا إلاجراء الذي ورد على سبيل التسوية يعتبر غير 

 . قانوني
                                                           

 .سنة على ألاقل 22من قانون الوظيفة العمومية في حدود  22والتي ضبطها الفصل  (1)



38 
 

 
 

ت كما 
 
الانتداب لفائدة ذوي شهداء وجرحى الثورة  اللجنة املشتركة قبول إحالة الحق  فيتول

الجريح أو الشهيد صاحب الحق ألاعلى ترتيبا بتنازل لفائدة املحال له الحق   دون استظهار أفراد عائلة

 . منتدبين بوزارة الشباب والرياضة 21منتدبا بوزارة التربية و 22بالنسبة إلى 

 

ت مصالح وزارة التربية تعويض املستفيد من إلاحالة بفرد آخر من أفراد ومن جهة أخرى، 
 
تول

سالف  1121لسنة  222ألامر عدد عائلة الشهيد دون املرور باللجنة املشتركة مخالفة بذلك مقتضيات 

      ما قيمته 1122وبلغت قيمة ألاجور املدفوعة لفائدته منذ تاريخ انتدابه إلى موفى سنة . الذكر

 . د.أ 223122
 

  استيفاء املترشحين لشروط الانتداب -ب

 

ضبطت ألاحكام الاستثنائية لالنتداب في القطاع العمومي والقوانين والتراتيب ذات العالقة 

رها في املترشحين لالنتداب سواء بصفة مباشرة أو عن طريق التناظر يستوجبالشروط  من جملة
 
. توف

 
 
ربية والشباب والرياضة في إطار هذه ألاحكام ال يستوفون دائما  إال

 
هذه أن  املنتدبين بوزارتي الت

ة ال هادات العلمية والوضعي 
 

ة والش نات ملف الترشح للمناظرات والسن  القانوني  شروط من حيث مكو 

 .املهنية والوثائق الواجب توفيرها قبل الانتداب
 

 ملفات الترشح للمناظرات -1

 

على أن يتم  تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي  1122لسنة  21نص املرسوم عدد 

ص فيها بعنوان سنة 
 
د ألامر عدد . عن طريق مناظرات خارجية بامللفات 1122املرخ                  244وحد 

خ في  1122لسنة  تي يتم على كيفية تطبيق هذه ألاحكام كما ضبط املعايير ال 1122ماي  24املؤر 

ه ال يمكن قبول أي   .أساسها ترتيب املترشحين والوثائق الواجب توفيرها
 
ونص  في هذا الخصوص على أن

 يصل بعد غلق قائمة 
 

رفض وجوبا كل  ملف ن كافة الوثائق املطلوبة وعلى أن ي  ح ال يتضم 
 

 ترش
 

ملف

حات
 

 .الترش
 

ات املقبولين نهائيا في مناظرتي معلمي ن فحص ملف  ول للتربية البدنية دورة وبي 
 
 1122ن أ

حملفات  2 أن  التي نظمتهما وزارة الشباب والرياضة  1122وأساتذة الشباب والطفولة دورة 
 

وردت  ترش

حات
 

حا 44ة بما جملته ات الخاص  لف  ولم تحتو امل .بعد انقضاء آجال ختم الترش
 

لهاتين املناظرتين  مترش

  في
 
حات كاف

 
حاتوفي حين كان من املفروض رفض . املطلوبةق ة الوثائتاريخ ختم الترش

 
ة هذه الترش

 
 كاف

ينقامت الوزارة مثلما يقتضيه ألامر املذكور  حين املعني 
 

لفائدتهم جور املصروفة ألا  وبلغت بانتداب املترش

ى سنة إلى
 
  .د.م 13122حوالي  1122 موف
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ق بوزارة التربية فأم  
 
د باألحكام ا فيما يتعل ثبت من مدى التقي  لم يتسن  لدائرة املحاسبات الت 

ول 
 
مين أ ا في مناظرتي قي  اجحين نهائي  نات امللفات وآجال إيداعها بالنسبة إلى الن  قة بمكو 

 
             املتعل

ول دورة  1122دورة 
 
مين أ

 
ات الترشح الخاصة بهم من قبل  لعدمذلك و  1122ومعل توفير أي  من ملف 

ربية
 
ة بوزارة الت عد  هذا الوضع مخالفا ملقتضيات القانون عدد . املصالح املختص   2122لسنة  12وي 

واملتعلق  1111أكتوبر  2واملتعلق باألرشيف ولقرار الوزير ألاول املؤرخ في  2122أوت  1 املؤرخ في

وعالوة على . ستبقاء الوثائق املشتركة بين الوزارات واملؤسسات العموميةا آجالباملصادقة على جداول 

ب في مرحلة  ة الالزمة للتثبت من صحة نتائجهما فإنه تسب 
 
ما انجر  عن ذلك من استحالة توفير ألادل

 .سابقة في حرمان عدد من املعترضين على النتائج من إثبات استحقاقهم للنجاح
 

ص إلدارة املناظرات املهنية "إجابتها أنه وأفادت وزارة التربية في  على إثر تغيير املقر املخص 

ة لالمتحانات بقي جزء من ألارشيف  ة للموارد البشرية عوضا عن إلادارة العام  والتحاقها باإلدارة العام 

ابق ولم تتمكن إدارة املناظرات من الحصول عليه  ".والوثائق باملقر الس 

 

 السّن القانونية -2

 

ر في املترشح لالنتداب في القطاع  1121لسنة  222أوجب ألامر عدد 
 
سالف الذكر أن تتوف

ة  ة والخاص            العمومي الشروط العامة والخاصة لالنتداب املنصوص عليها باألنظمة ألاساسية العام 

ما شرط السن  القصوى لالنتداب ه خالفا ملقتضيات ألانظمة ألاساس. وال سي 
 
ن أن ية الخاصة وتبي 

عونا بوزارة الشباب والرياضة من ذوي  11عونا بوزارة التربية و 22تم  انتداب  (1)باألسالك املعنية

شهداء الثورة ومصابيها أو فرد من أفراد عائالتهم تجاوزت أعمارهم السن القانونية لالنتداب وتراوحت 

  .سنة 22و 42بين 
 

 1121لسنة  4وفقا للقانون عدد بخصوص الانتدابات املنجزة في إطار املناظرات املنظمة  أما

ول دورة فقد 
 
مين أ

 
حة في مناظرة معل

 
ن أن  وزارة التربية قامت باإلعالن عن القبول النهائي ملترش تبي 

ها في غرة جانفي من سنتي فتح امل 1122ثم في مناظرة أساتذة دورة  1121 ناظرتين في حين أن سن 

ها ألامر عدد  فقد تبين . آنف الذكر 1121لسنة  222يتجاوز السن القانونية القصوى للترشح التي حدد 

ت التصريح عند ترشحها للمناظرتين املذكورتين 
 
من خالل فحص ملف الترشح الخاص بها أنها تول

اظرتين بالتثبت من صحة ولم تقم لجنة إلاشراف على هاتين املن. بمعطيات مغلوطة إلخفاء هذا التجاوز 

ل بداية من . البيانات املصرح بها م أو 
 
وهي ال تزال  1121أكتوبر  22وتم  انتداب املعنية باألمر في رتبة معل

                                                           
ك ضبطت ألانظمة ألاساسية الخاصة السن القصوى لالنتداب بخمسة وثالثين سنة بالنسبة إلى السلك إلاداري املشترك لإلدارات العمومية والسل (1)

 .وبأربعين سنة بالنسبة إلى سلك العملةالتقني املشترك 
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وبلغت ألاجور املصروفة . 1122في حالة مباشرة في رتبة أستاذ املدارس الابتدائية إلى موفى شهر ماي 

  .د.أ 423121حوالي  1122لفائدتها إلى موفى سنة 

 

ح من املشاركة وحيث ينص القانون املذكور على أنه يتر 
 

ب عن كل  تصريح مغالط منع املترش
 
ت

سنوات وفي صورة نجاحه يتم  عزله عن وظيفته، فإن  وزارة  2في مناظرات القطاع العمومي ملدة 

 . التربية مدعوة إلى التقيد بهذه ألاحكام

 

مة وفقا ألحكام املرسوم عدد  قامت الوزارة في إطار وفي نفس السياق، 
 
 21املناظرات املنظ

ول و 2سالف الذكر بانتداب  1122لسنة 
 
مين أ ول بالرغم من تجاوزهم السن  القانونية  1قي 

 
مين أ

 
معل

دة بمقتض ى ألامر عدد  ن أن  . (1)1112لسنة  2122املحد  صريح ضمن موقع  21وقد تبي  منهم قاموا بالت 

وبلغت ألاجور املصروفة . دة مغلوط إلخفاء تجاوزهم السن القانونيةالتسجيل عن بعد بتاريخ وال 

  .د.أ 2213121ما جملته  1122لفائدتهم إلى موفى سنة 

 

 الشهادة العلمية -3

 

متها وزارة التربية ال توافق  للمنتدبينالشهادات العلمية  لوحظ أن  
 
في إطار املناظرات التي نظ

ول فبالنسبة إلى مناظرة . دائما املستوى العلمي املطلوب
 
اقتصرت الشهادة التي تم   1122دورة  قيمين أ

ب 
 
حين على شهادة نجاح في السنة ألاولى من التعليم العالي فيما يتطل

 
على أساسها انتداب أحد املترش

أو شهادة  هذه الرتبة الحصول على شهادة املرحلة ألاولى من التعليم العالي على ألاقل  الانتداب في 

مين ر  (2)معادلة وذلك وفق ما يقتضيه النظام ألاساس ي الخاص بسلك القي  ا . فتح املناظرة ومقر  أم 

ول بخصوص مناظرتي 
 
مين أ

 
فتح للمحرزين على شهادة البكالوريا زائد  1121ودورة  1122دورة  معل فت 

ري فتح هاتين املناظرتين ن أن  شهادة . ثالث سنوات بنجاح بالتعليم العالي وذلك حسب مقر  ه تبي 
 
إال أن

قفي إطارهما مترشحين  2تقني سامي التي تم  على أساسها انتداب 
 
ى سنوات  تتعل باختصاصات ال تتعد 

ات 2سة فيها حسب نظام الدراسات ساري املفعول في تاريخ الحصول عليها سنتين أو الدرا . سداسي 

ى سنة 
 
ين إلى موف  .د.أ 2223211ما جملته  1122وبلغت ألاجور املصروفة لفائدة ألاعوان املعني 

 

 

 

                                                           
خ في  (1) ة احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من املشاركة  1112أفريل  22املؤر  ة لتحديد السن  القصوى وضبط كيفي  ق بضبط أحكام خاص 

 
واملتعل

خول إلى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع الع  .موميفي املناظرات الخارجية أو مناظرات الد 
مين العاملين باملعاهد الثانوية  1112أوت  2املؤرخ في  1112لسنة  2222ألامر عدد  (2) واملتعلق بضبط النظام ألاساس ي الخاص بسلك القي 

ربية كما تم  تنقيحه الحقا
 
 .واملدارس إلاعدادية التابعة لوزارة الت
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 الوضعية املهنية -4

 

فتح املناظرات بعنوان سنة  1122لسنة  21املرسوم عدد  نص  
 
لفائدة  1122على أن ت

بوزارة  أعوان 1بوزارة التربية و عونا 22ما جملته  لذلك تم  انتدابوخالفا . العاطلين عن العمل

ن من خالل النظر في  الشباب والرياضة في إطار هذه املناظرات ال يستوفون شرط البطالة إذ تبي 

ة من الثالثي  21إنصاف أن  منظومة  ين خالل الفترة املمتد  منتدبا منهم تقاضوا أجورا كأعوان عمومي 

ل لسنة  نت . وإلى غاية إعادة انتدابهم في الوظيفة العمومية بالوزارتين املذكورتين 1122ألاو  كما بي 

ه تم  
 
لفائدة البقية املعطيات التي تم  الحصول عليها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن

 .1122لسنة  ةالتصريح بأجور لدى الصندوق املذكور على امتداد الثالثيات ألاربع
 

ى 
 
وبلغت ألاجور املصروفة للمعنيين باألمر على إثر انتدابهم في إطار املناظرات املذكورة إلى موف

إلى وزارة الشباب د بالنسبة .أ 4113112د بالنسبة إلى وزارة التربية و.م 23121ما جملته  1122سنة 

اوقد كان . والرياضة ثبتأن تن يالوزارتب حري  قبل  1122من الوضعية املهنية للمترشحين في مناظرات  ات 

حين من العاطلين عن العمل من الاستفادة من 
 

بهما حرمان مترش إلاعالن عن نتائجها النهائية بما يجن 

يصا لفائدتهم عت خص  وقد أفادت وزارة التربية في هذا الصدد بأن  عدم . إلاجراءات الاستثنائية التي وض 

ى إلى  وضوح إلاجابة التي تها من الصناديق الاجتماعية بخصوص الوضعية املهنية للمترشحين أد  تلق 

 .الاستغناء عن الشرط املتعلق بالوضعية املهنية
 

ق باملناظرات التي تم  تنظيمها على معنى القانون عدد أم  
 
فتح  1121لسنة  4ا فيما يتعل فت 

غل من العاطلين عن العمل  سالف الذكر لفائدة طالبي 1121لسنة  222وفقا لألمر عدد 
 

الش

ا دون مستوى شهائدهم حين الذين يمارسون نشاطا حر 
 

وخالفا لذلك قامت وزارة التربية . وللمترش

هم يعملون بالقطاع العام خالل سنة فتح املناظرة في رتب 22بانتداب  سا في حين أن  تساوي أو   (1)مدر 

ح في املناظرات املذكورة
 

وبلغت ألاجور املصروفة لفائدتهم منذ . تفوق مستوى الشهادات املطلوبة للترش

ى سنة 
 
 .د.أ 2223222ه ما جملت 1122انتدابهم بوزارة التربية إلى موف

 

 حسن السيرة وألاخالق  -5
 

د ألامران عدد  سالفا الذكر مجموع الوثائق  1121لسنة  222وعدد  1122لسنة  244حد 

ه ال يمكن 
 
الواجب توفيرها من قبل الناجحين في املناظرات قبل مباشرتهم العمل مع التأكيد على أن

ن ملفه هذه الوثائق ومنها مضمون سجل السوابق العدلية لم يمض على ح إذا لم يتضم 
 

 انتداب املترش

ن من خالل فحص امللفات إلادارية التي تم  الحصول عليها من املندوبيات . استخراجه أكثر من سنة وتبي 

                                                           
 .2أو مساعد التعليم العالي صنف فرعي أ 1صنف فرعي أ متصرف (1)
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ن من  نة تتكو  باب  221عونا و 222الجهوية بخصوص عي 
 

عونا منتدبين على التوالي بوزارتي التربية والش

ياضة ية لالنتداب في القطاع العمومي أن  في إطار املناظرات التي تم  تنظيمها طبقا لألحكام الاستثنائ والر 

وابق العدلية 22ملفا و 12ما جملته على التوالي  ن مضمون سجل  الس   . ملفا منها ال تتضم 

 

          أن  تاريخ استخراجها بالنسبة إلى ولوحظ بالنسبة إلى امللفات التي تضمنت هذه الوثيقة 

ربية يعود إلى فترات سابقة  2
 
سنة فيما  11سنوات و 4لتاريخ انتدابهم تراوحت بين أعوان بوزارة الت

  .بلغت هذه الفترة سنة وخمسة أشهر بالنسبة إلى عون بوزارة الشباب والرياضة

 

ومن جهة أخرى، أحالت ألاحكام الاستثنائية املنظمة لالنتدابات املباشرة إلى شروط الانتداب 

 . عوان العمومييناملنصوص عليها باألنظمة ألاساسية العامة والخاصة لأل 
 
ال ه وتنص  هذه ألاحكام على أن

عا بحقوقه املدنية وحسن السيرة  ن في خطة عون عمومي إذا لم يكن متمت  يمكن ألي شخص أن يعي 

ه . وألاخالق
 
ن أن عونا بوزارة التربية وعونين بوزارة الشباب والرياضة من  21ما جملته  (1)تم  انتدابوتبي 

وبلغت جملة ألاجور التي تم   .جرحى الثورة أو ذويهم دون تقديمهم ملضامين سجل  السوابق العدلية

 .د.أ 213212د و.أ 1123211ما قدره تباعا  1122صرفها لفائدتهم إلى موفى سنة 

         

لة بوزارة التربية وعاملين اثنين بوزارة الشباب والرياضة من بين جرحى عم 2كما تم  انتداب 

مة من قبلهم وابق العدلية املقد  . الثورة أو فرد من أفراد عائالتهم رغم عدم خلو  مضامين سجل  الس 

وفي ظل  عجزهم عن استرداد حقوقهم املدنية نظرا إلى صدور أحكام جزائية في شأنهم تم  تمكينهم من 

وقصد . ة عملهم لفترات تجاوزت في بعض الحاالت السنتين دون إبرام عقود انتداب لفائدتهممباشر 

ي فترات 
 
تسوية هذه الوضعيات تم  إيقافهم عن العمل وإبرام عقود انتداب بصفة عرضية تغط

د .أ 413142د و.أ 423211لفائدتهم ما قدره على التوالي وبلغت جملة ألاجور املصروفة . املباشرة

 .وزارتين املذكورتينبال

 

وخالفا إلجراءات الانتداب املعمول بها في الوظيفة العمومية والتي تقتض ي أن يتولى  املترشح  

مه أكثر من 
 
وابق العدلية لم يمض على تاريخ تسل ن أن  وزارتي  2تقديم مضمون سجل  الس  أشهر تبي 

تا
 
 212)انتداب أو قرارات ( ة بوزارة التربيةحال 11)إبرام عقود انتداب  التربية والشباب والرياضة تول

رغم عدم  مصابيهالفائدة ذوي شهداء الثورة و ( حالة بوزارة الشباب والرياضة 21حالة بوزارة التربية و

 . السوابق العدلية حديثة العهدتقديمهم ملضامين سجل 
 

                                                           
(1)

بصفة تعاقدية ملدة ال  1122أوت  2املؤرخ في  14رئيس الحكومة عدد وفقا ملنشور  من أفراد عائالتهم يتم  انتداب ذوي شهداء الثورة ومصابيها أو فرد  

ة كعون متربص بتاريخ نفاذ رجعي انطالقا من   .تاريخ إمضاء عقد الانتدابتتجاوز ستة أشهر على أن تتم  تسوية وضعياتهم من خالل انتدابهم بصفة قار 



43 
 

 
 

فرد من أفراد  لثورة أو ودعت رئاسة الحكومة الوزارتين املذكورتين إلى تأجيل انتداب جرحى ا

خالية من السوابق  2وحصولهم على بطاقات عدد  (1)عائالتهم إلى حين استردادهم لحقوقهم املدنية

ت هذه الوضعية . العدلية ن  2وقد خص  أعوان بوزارة التربية وعون واحد بوزارة الشباب والرياضة تبي 

ق بجرائم مسك واستهالك وترويج م
 
ادة مخدرة والانخراط في أنهم مشمولون بأحكام جزائية تتعل

ولئن تم  الاستناد إلى . عصابة مفسدين والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والاعتداء على ألاخالق الحميدة

ة إلاجراءات الجزائية فيما يتعلق باسترداد الحقوق تيسيرا إلعادة إدماج املحكوم عليهم 
 
مقتضيات مجل

الانحراف من جديد فإن  إجراء تأجيل الانتداب إلى حين وخاصة الشباب منهم ودرء ملخاطر انزالقهم في 

عد  غير قانوني  . استرداد الحقوق والذي يتجاوز في بعض ألاحيان السنتين ي 

 

III-  إنجاز الانتدابات  

  

ت إلاخالالت التي تم  الوقوف عليها إنجاز الانتدابات املباشرة لفائدة املنتفعين بالعفو  خص 

ومصابيها أو فرد من أفراد عائالتهم والانتدابات املنجزة في إطار املناظرات العام وذوي شهداء الثورة 

 .الخارجية بامللفات وباالختبارات

 

 الانتدابات املباشرة - أ

 

بلغ عدد املنتدبين الجدد بوزارتي التربية والشباب والرياضة املنتفعين بالعفو العام على 

بلغ عدد املدمجين بالوزارتين املذكورتين ما جملته فيما  (2)عونا 211عونا و 2.122التوالي ما جملته 

صرف أجور لفائدة املنتدبين الجدد بما قدره  1122وتم  إلى موفى سنة . عونا 22أعوان و 2.212تباعا 

د بوزارتي التربية والشباب والرياضة فيما انتفع املدمجون بأجور .م 23222د و.م 123121على التوالي 

وبلغ عدد املنتدبين من جرحى الثورة أو ذويهم بالوزارتين . د.م 23124ود .م 423212قدرها تباعا 

فيما بلغ عدد املنتدبين من ذوي الشهداء على التوالي  (3)عونا 222عونا و 421املذكورتين على التوالي 

         بما قيمته على التواليلفائدتهم وتم  إلى موفى نفس التاريخ صرف أجور . (4) عونا وعونا واحدا 12

 .وزارة الشباب والرياضةد ب.أ 21231ود .أ 223422د بوزارة التربية و.أ 2.211د و.أ 21232
 

                                                           
ة إلاجراءات الجزائية محو الحكم القاض ي باإلدانة بما اشتمل عليه من عقوبات أصلية وتكميلية بما يسمح (1)

 
قصد باسترداد الحقوق حسب مجل بعدم  ي 

 .2إدراجه في صحيفة السوابق العدلية املصطلح على تسميتها بالبطاقة عدد 
(2)

فيفري  2تقرير اللجنة املشتركة املعروض على مجلس نواب الشعب بتاريخ )تعيينا لفائدة هذه الفئة  2221من مجموع  % 2و% 22أي ما يعادل نسبتي   

1122.)   
(3)

ل نسب على التوالي وهو   
 
 .تعيينا 1212من مجموع التعيينات املنجزة لفائدة جرحى الثورة وذويهم والبالغ عددها  %2و %22ما يمث

.عونا 122ي للمنتدبين من ذوي شهداء الثورة بلغ العدد الجمل   (4)
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وتقتض ي إلاجراءات املعمول بها في إطار الانتدابات املباشرة لفائدة املنتفعين بالعفو العام 

وقرارات انتداب إصدار قرارات إعادة إدماج بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام املعزولين سابقا 

  . بالنسبة إلى املنتدبين الجدد

 

ب أخطاء على مستوى قرارات إعادة إدماج  نت ألاعمال الرقابية تسر  أعوان من بين  21وبي 

ق بتاريخ الانتداب وبتاريخ 
 
املنتفعين بالعفو العام املدمجين بوزارة الشباب والرياضة وذلك فيما يتعل

ه لوحظ اختالف بين تاريخ الانتدا. إلادماج وبآخر وضعية إدارية قبل العزل 
 
ب املدرج بقرار من ذلك أن

ل اختالف بين تاريخ ( أعوان 4بالنسبة إلى )إعادة إلادماج والتاريخ الوارد بقرار الانتداب  ج  كما س 

ن بقرار إعادة إلادماج والتاريخ الوارد بوثيقة مباشرة العمل بعد إعادة إلادماج  عونين )إلادماج املضم 

ن اختالف على مستوى الدرجة عند العز ( اثنين ل وتاريخها بين ما ورد في قرار إعادة إلادماج وما فيما تبي 

نة بامللف إلاداري  وتستوجب الوضعية أن (. أعوان 4)تنص  عليه الوثائق إلادارية قبل العزل املضم 

ى وزارة الشباب والرياضة تدارك هذه ألاخطاء ملا لها من أثر على إعادة تكوين املسار املنهي لألعوان 
 
تتول

ة وأن  البعض  حيل على التقاعدخاص 
 
 . منهم قد أ

 

ن اختالفا بين تاريخ الانتداب الوارد بقرار الانتداب وتاريخ  وتم  الوقوف على حاالت تتضم 

ت هذه . الانتداب املدرج بمنظومة إنصاف بالنسبة إلى املنتدبين الجدد املنتفعين بالعفو العام وخص 

نة وترا 4الوضعية  ل . يوما 22و 14وح الاختالف بين أعوان بوزارة التربية من ضمن العي  ج  كما س 

بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام املدمجين اختالف بين تاريخ إعادة إلادماج وتاريخ استئناف العمل 

. يوما 221عونا مدمجا بوزارة التربية وتراوح الاختالف بين يومين و 142عونا من جملة  21بالنسبة إلى 

ا بخصوص املنتفعين بالعف ن وجود اختالف بين تاريخ الانتداب وتاريخ أم  و العام املنتدبين الجدد، فتبي 

عونا منتدبا بالوزارة املذكورة وتراوح الاختالف بين  211عونا من جملة  42مباشرة العمل بالنسبة إلى 

 . يوما 124أيام و 2

 

ه تم  اعتماد تاريخ مباشرة العمل
 
كتاريخ سريان  ولئن أفادت وزارة التربية في إجابتها بأن

ه تتم  مراجعة الوضعيات 
 
لقرارات الانتداب بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام املنتدبين الجدد وبأن

ه 
 
جدت بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام املدمجين، فإن ت وإصالح ألاخطاء إن و  مركزيا وجهويا للتثب 

لة بالتنسيق مع  (1)على مستوى تاريخ الانتداب وجب الحرص على إلاسراع في تسوية إلاخالالت املسج 

 .مصالح املركز الوطني لإلعالمية
 

  1121لسنة  222وينص  ألامر عدد 
 
ص بصفة استثنائية للمنتدبين الجدد من على أن

 
رخ ه ي 

املنتفعين بالعفو العام والذين سيبلغون السن  القانونية للتقاعد دون قضاء فترة التربص املطلوبة 

                                                           
قة باملسار املنهي لألعوان تاريخوهو  (1)

 
  .سريان كل القرارات املتعل
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م . سنة 22جراية تقاعد في مواصلة مباشرة نشاطهم إلى حدود سن الستحقاق 
 
ويقتض ي القانون املنظ

عاما على  22اكتساب العون الحق  في جراية التقاعد بعد مدة  (1)لجرايات التقاعد في القطاع العمومي

ه يمكن لألعوان الذين لهم 
 
ة على ألاقل الاختيار بين استرجا 2ألاقل وعلى أن ع سنوات أقدمي 

ن إحالة عون منتفع بالعفو . مساهماتهم من أجل التقاعد أو طلب التمتع بمنحة الشيخوخة إال أنه تبي 

سنة في حين أن  فترة مباشرته بالوزارة لم تتجاوز  21العام منتدب بوزارة التربية على التقاعد في سن 

 .الثالث سنوات
 

ن وجود إخالالت تتعلق بتصنيفومن جهة أخرى،  شهداء الثورة بين من ذوي املنتد تبي 

تصنيف رتب  (2)2111لسنة  21ويتم  وفقا ألحكام ألامر عدد  .ومصابيها أو فرد من أفراد عائالتهم

عتمد . املوظفين العموميين حسب الشهائد العلمية أو املستويات التعليمية أو املهنية الدنيا املكتسبة
 
وت

رة بمختلف املستويات التعليمية طبقا ألحكام ألامر عدد 
 
 1111لسنة  1221الشهائد التكوينية املنظ

ق بضبط السلم الوطني للمه 1111جويلية  2املؤرخ في 
 
واقتض ى النظام ألاساس ي الخاص . (3)اراتواملتعل

ر من رئيس إلادارة املعنية (4)بسلك العملة نة خطط خاصة بهذا السلك بمقتض ى مقر   . ضبط مدو 
 

ى اللجنة املشتركة 
 
ات ودراستها تصنيف املترشحين املقبولين حسب وتتول بعد قبول امللف 

وتقوم . ة بالشهادات العلمية أو املهنية املدلى بهامؤهالتهم العلمية أو املهنية بناء على املعطيات الوارد

الجهوية بوزارتي التربية والشباب والرياضة بعد إتمام إجراءات الانتداب واستكمال الوثائق املصالح 

ن حسب إلادارية الالزمة للملف إلاداري بتعيين املنتدب الجديد  في صنف ورتبة ضمن سلك معي 

مةوذلك وفقا للشه مستواه التعليمي  .ادة العلمية أو املهنية املقد 
 

ن  هادات املدرسية املدلى بها في وتبي 
 

وجود تضارب في املعطيات املنصوص عليها ضمن الش

جنة املشتركة عند 
 
تاريخ املباشرة على مستوى وزارتي التربية والشباب والرياضة وتلك الواردة على الل

حين
 

ت معاينة هذه الوضع. دراسة ملفات املترش حاالت بوزارة التربية وحالتين  2ية بالنسبة إلى وتم 

ت في  حاالت منها إلى انتدابهم في السلك إلاداري املشترك لإلدارات  2بوزارة الشباب والرياضة، وأد 

حهم املودعة لدى اللجنة 
 

نة بملفات ترش العمومية بوزارة التربية في حين أن  الشهادة املدرسية املضم 

ل انتدابه وبلغت قيمة الفارق بالزيادة في ألاجور املصروفة لفائدتهم . م في سلك العملةاملشتركة تخو 

ى سنة 
 
 .د.أ 213222ما جملته  1122دون وجه حق إلى موف

                                                           
ق بنظام الجرايات املدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع  2122مارس  2املؤرخ في  2122لسنة  21عدد القانون  (1)

 
واملتعل

 .العمومي كما تم تنقيحه
ق بضبط ألاصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  2111جانفي  4املؤرخ في  (2)

 
واملتعل

 .إلادارية كما تم  تنقيحه الحقا
ح الفصل  (3) الذي ينص على توقيف العمل بهذا الباب عند  2114جوان  11املؤرخ في  2114ة لسن 2212من هذا ألامر الباب الثالث من ألامر عدد  2نق 

ف بالتكوين املنهي والذي صدر في 
 
 .1121أوت  1صدور قرار الوزير املكل

 .2112ديسمبر  22املؤرخ في  2112لسنة  1211ألامر عدد  (4)
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مطابقة رتبة وصنف بعض املنتدبين من جرحى الثورة املدرجة بعقود أو كما لوحظ عدم 

نة با ات إلاداريةقرارات الانتداب مع الشهائد العلمية أو املهنية املضم  فقد تم  إدراج منتدب بوزارة . مللف 

والحال أن  املستوى التعليمي املدرج بشهادته ( صنف ب)في رتبة كاتب تصر ف الشباب والرياضة 

ى مستوى الرابعة ثانوي  ل الانتداب في رتبة مستكتب إدارة ( نظام جديد)املدرسية ال يتعد  الذي يخو 

 حظيرةفي خطة عون ورشة أو  2كما تم  انتداب عامل بوزارة التربية وإدراجه ضمن صنف (. صنف ج)

ل له الانتداب في  من الدرجة ألاولى في غياب ن مستواه التعليمي والتي تخو  الشهادة املدرسية التي تبي 

ى سنة إلى مووبلغت قيمة الفارق بالزيادة في ألاجور املصروفة لفائدتهما دون وجه . هذه الرتبة
 
 1122ف

 .د.أ 13212د و 2223124ما قدره تباعا 

 

نة خطط العملة بوزارة الشباب والرياضة عملة من  2تم  تغيير تصنيف  (1)وخالفا ألحكام مدو 

ة اتهم وانتدابهم بصفة قار  ل إلى الصنف الثاني عند تسوية وضعي  وبلغت . الدرجة ألاولى من الصنف ألاو 

ى سنة جور املصروفة لفائدتهم قيمة الفارق بالزيادة في ألا 
 
 .د.أ 23141 ما جملته 1122إلى موف

 

على التوالي ( صنف ج)في رتبة مستكتب إدارة وباإلضافة إلى ذلك، تم  تعيين جريحي ثورة 

تهما 
 
بوزارتي التربية والشباب والرياضة رغم عدم تقديمهما شهادة مدرسية أو تكوينية تثبت مؤهال

رة  العلمية أو املهنية التي
 
ة منظ ل لهما الانتداب في الصنف والرتبة املذكورين أو لشهادة تكويني  تخو 

 .بذلك املستوى 

 

  الانتدابات في إطار املناظرات الخارجية بامللفات وباالختبارات - ب

 

دها بالتراخيص  قت بتنفيذ الانتدابات من حيث تقي 
 
بينت أعمال الرقابة وجود نقائص تعل

رةالقانونية واستجابتها للحا يغ القانونية املقر  كما شابت املناظرات . جيات املعلن عنها ومالءمتها للص 

 .وإلاعالن عن نتائجها وصحة هذه النتائج هاإخالالت على مستوى إجراءات تنظيم

 

 إنجاز الانتدابات في إطار التراخيص املسندة ومالءمتها للحاجيات -1

 

ن استغالل معطيات تطبيقة متابعة الانتدابات أن  عدد تراخيص الانتداب املسندة  (2)بي 

ياضة خالل الفترة  باب والر 
 

ربية والش
 
را ملحوظا قد  1122-1122بوزارتي الت لم يكن دائما و شهد تطو 

                                                           
ر وزير الشباب والرياضة املؤرخ في الصادرة بمقتض ى  (1) ق بجدول التصنيف املنهي وترتيب العملة التابعين لوزارة الشباب  1114 جويلية 12مقر 

 
واملتعل

 .والرياضة
ين وكذلك الانتدابات املنجزة في إطار إعادة إ (2) ما لفائدة ألاعوان املتعاقدين والوقتي  ي هذه التطبيقة التراخيص املسندة ال سي 

 
دماج املنتفعين ال تغط

 .بالعفو العام
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ر في الحاجيات لت الزيادات في عدد الخطط املسندة لوزارة التربية بمقتض ى  لكمن ذ. مرتبطا بتطو 
 
مث

من عدد الخطط املسندة بقوانين املالية  %12و %22و %42تراخيص إضافية على التوالي نسب 

ا بالنسبة إلى وزارة الشباب والرياضة، فقد فاقت الزيادات في أم  . 1122و 1121و 1122لسنوات 

ص فيها ضمن قوانين املالية خالل نفس الفترة نسبة 
 
 ستجابةباال  تبريرهاتم   %22مجموع الخطط املرخ

أن  التراخيص التي حصلت عليها تجاوزت  1122ولوحظ بالنسبة إلى سنة . (1)لضغوطات اجتماعية

نة بقانون املالية وفي نفس إلاطار حصلت الوزارة املذكورة على . ثالثة أضعاف عدد الخطط املضم 

ص فيها بعنوان سنتي 
 
بعدة أشهر  1121و 1122التراخيص الالزمة لتقديم تاريخ تنفيذ الانتدابات املرخ

ى إ لى تحميلها كلفة إضافية لتغطية نفقات التأجير بلغت حسب تقديرات املصالح املالية للوزارة مما أد 

 .  1121و 1122د خالل سنتي .م 1د و.م 232ما قدره على التوالي 

 

باب والرياضة خالل الفترة 
 

ربية والش
 
 1122-1122كما تجاوزت الانتدابات املنجزة بوزارتي الت

باب . الرتب الحاجيات الفعلية للوزارتين املذكورتينبالنسبة إلى العديد من 
 

فبالنسبة إلى وزارة الش

ل تربية بدنية خالل سنتي  م أو 
 
ياضة بلغ عدد الانتدابات املنجزة في رتبة معل على  1122و 1121والر 

ل تباعا  421انتدابا و 212التوالي 
 
ة للوزارة %222و %142انتدابا وهو ما يمث كما . من الحاجيات الفعلي 

باب والطفولة خالل سنة 
 

أستاذ أي بزيادة  411ما جملته  1121بلغت الانتدابات من أساتذة الش

تحميل  (2)وانجر  عن ذلك حسب تقديرات دائرة املحاسبات. مقارنة بحاجيات الوزارة %14قدرها 

ى سنة 
 
 .د.م 223221حوالي  1122الوزارة لكلفة إضافية بعنوان ألاجور بلغت إلى موف

 

ربية حيث بلغ عدد الانتدابات املنجزة و 
 
ة بالنسبة إلى وزارة الت تم  الوقوف على نفس الوضعي 

 1.222على التوالي  1122و 1122في رتب سلك رجال التعليم العاملين باملدارس الابتدائية خالل سنتي 

. مدرس 2.211مدرس و 2.211انتدابا مقابل حاجيات تم  ضبطها على التوالي في حدود  2.222انتدابا و

عامال فيما لم تتجاوز حاجيات  2.222ما جملته  1121كما بلغ عدد الانتدابات من العملة خالل سنة 

تحميل الوزارة  (3)وانجر  عن ذلك حسب تقديرات دائرة املحاسبات. عامل 211الوزارة من هذا الصنف 

ى سنة 
 
 .  د.م 2213222حوالي  1122لكلفة إضافية بعنوان ألاجور بلغت إلى موف

 

 

                                                           
حول الترفيع في الانتدابات املبرمجة  1122فريل أ 11مثلما تمت إلاشارة الى ذلك ضمن الطلب املوجه من وزير الشباب والرياضة إلى وزير املالية بتاريخ  (1)

إجابة على طلب التوضيحات املوجه له من  1122جانفي  22واملراسلة الصادر عن املدير العام للتربية البدنية والتكوين والبحث بتاريخ  1122بعنوان سنة 

 .قبل دائرة املحاسبات
ر بحوالي  1121خالل سنة تم اعتماد ألاجر الشهري الخام ملنتدب جديد  (2) د بالنسبة إلى رتبة أستاذ  2241د بالنسبة إلى رتبة معلم أول و 112املقد 

 . شباب وطفولة
ر بحوالي تم اعتماد ألاجر الشهري الخام ملنتدب جديد ف (3) ل املقد  كما تم اعتماد ألاجر الشهري الخام ملنتدب  1122د خالل سنة  111ي رتبة معلم أو 

ر بحوالي   .1121ة ند خالل س 421جديد في سلك العملة املقد 
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  التقّيد بصيغة التناظر في إنجاز الانتدابات -2

 

 21تنطبق ألاحكام الاستثنائية لالنتداب في القطاع العمومي واملنصوص عليها باملرسوم عدد 

وينطلق تطبيقها بداية من تاريخ صدور . 1122بعنوان سنة على الانتدابات املبرمجة  1122لسنة 

ويمتد  على كامل الفترة الالزمة لتنفيذها فيما تنطبق ألاحكام التي جاء بها  1122أفريل  12املرسوم في 

املذكور آنفا على امتداد سنة من دخوله حيز التنفيذ وذلك انطالقا من  1121لسنة  4القانون عدد 

رة وتبي  . 1121جوان  11 يغ القانونية املقر  دا دائما بالص  ياضة لم تتقي  باب والر 
 

ربية والش
 
ن أن وزارتي الت

 .عند إنجاز الانتدابات خالل فترة نفاذ ألاحكام الاستثنائية لالنتداب في القطاع العمومي
 

ة من  باب والرياضة، تم  خالل الفترة املمتد 
 

ق بوزارة الش
 
          إلى  1122جوان  4ففيما يتعل

ة سبتمبر  ناظر 2انتداب  1122غر  وبلغت قيمة . عملة بصفة مباشرة دون إخضاعهم إلى صيغة الت 

ى سنة 
 
سبتمبر  12كما تم  بتاريخ . د.أ 2223121ما جملته  1122ألاجور املصروفة لفائدتهم إلى موف

ه سبق أن 1121
 
 عفاؤه من العملإ تم   انتداب عامل دون أن يتم  تنظيم مناظرة في الغرض علما بأن

ص غير مرض ي 2111مارس  2 في بالوزارة ن القانونية . إثر ترب  عالوة على ذلك لوحظ تجاوزه الس 

دها النظام ألاساس ي الخاص بسلك العملة وبلغت قيمة ألاجور املصروفة لفائدته إلى . القصوى التي حد 

ى سنة 
 
 .د.أ 143222ما جملته  1122موف

 

ة من أكتوبر وفي نفس السياق، قامت   1122إلى أفريل  1121الوزارة خالل الفترة املمتد 

ال للتربية البدنية و 212بانتداب ما جملته  ما أو 
 
أستاذا للتربية البدنية عن طريق التسمية  22معل

سالف الذكر  1121لسنة  222املباشرة عوضا عن صيغة التناظر وذلك خالفا ملقتضيات ألامر عدد 

باب وملقتضيات النظام ألا 
 

ظر إلى وزارة الش ربية البدنية الراجعين بالن 
 
ساس ي الخاص  بسلك مدرس ي الت

ياضة ساري املفعول آنذاك  . (1)والر 

 

نوت دقيق في الصيغ التي تم  اعتمادها النتداب  بي  عونا بوزارة التربية أن   2.221من خالل الت 

دبوا عن طريق التسمية املباشرة عوضا عن عونا منهم  411 وذلك في إطار الاتفاقيات  صيغة التناظرانت 

املمضاة بين الوزارة والطرف الاجتماعي أو بناء على اقتراح من اللجنة الاستشارية للنظر في املطالب 

ربية املؤرخ في غرة مارس 
 
ربية املحدثة بمقتض ى قرار وزير الت

 
عد  . 1122والشكاوى املقدمة إلى وزارة الت

 
وت

إلطار القانوني املنظم لالنتداب في القطاع العمومي ساري املفعول آنذاك إذ هذه الانتدابات مخالفة ل

               4لم تتعلق أي  منها بانتدابات مباشرة منجزة في إطار الاستثناءات املنصوص عليها بالقانون عدد 

                                                           
ية الراجعين بالنظر لوزارة املتعلق بضبط النظام ألاساس ي الخاص بسلك مدرس ي التربية البدن 1121مارس  12املؤرخ في  1121لسنة  221مر عدد ألا  (1)

 .الشباب والرياضة
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عوان وقد بلغت ألاجور املصروفة لفائدة ألا . سالفي الذكر 1122لسنة  2واملرسوم عدد  1121لسنة 

ى سنة 
 
 .د.م 223122ما جملته  1122املذكورين إلى موف

 

ه تم  بتاريخ 
 
ن أن سة في رتبة أستاذ  1124فيفري  12وفي نفس إلاطار، تبي  إعادة انتداب مدر 

ل بداية من  1122أكتوبر  4التعليم الثانوي بداية من  م أو 
 
ه سبق أن تم  انتدابها في رتبة معل

 
علما بأن

ول دورة  نفس التاريخ في
 
مين أ

 
ولئن تم  ذلك بترخيص من رئاسة الحكومة ودون . 1122إطار مناظرة معل

عد  مخالفا للنظام ألاساس ي الخاص بسلك املدرسين العاملين باملدارس  مفعول مالي فإن  ذلك ي 

ربية
 
ب الانتداب في رتبة أستاذ ال (1) إلاعدادية واملعاهد الثانوية التابعة لوزارة الت

 
تعليم الثانوي إذ يتطل

. التخر ج من املدارس املصادق عليها أو النجاح في مناظرة خارجية باالختبارات أو بالشهائد أو بامللفات

 1122ديسمبر  22وقد صدر في شأن املعنية باألمر قرار إحالة على عدم املباشرة ينتهي بتاريخ 
 
  ، إال

 
ه أن

تها ضمن منظومة إنصاف إلى ح إثر  الع على وضعي 
 
ن ت 1122دود غرة أفريل الاط إصدار قرار  عدمبي 

ق بتجديد إحالتها على عدم املباشرة على إثر انتخابها كعضوة في مجلس نواب الشعب علما بأنها 
 
يتعل

 .   لم تتلق  أجورا على ميزانية وزارة التربية

 

ن أن  وزارة التربية انتدبت خالل شهر ديسمبر  أن يتم  عامال دون  12ما جملته  1122كما تبي 

نصيص فيه على أنه تم  إجراء . تنظيم مناظرة في الغرض وتم الاكتفاء بتحرير محضر جلسة تم الت 

حينو محادثة تقنية 
 

              21وعالوة على مخالفة هذا إلاجراء ألحكام املرسوم عدد . نفسية للمترش

عد  منافيا ملبادئ الشفافية واملساواة وتكافؤ الفرص 1122لسنة  وبلغت كلفة هذه . سالف الذكر فإنه ي 

 . د.م 13222ما جملته  1122-1121الانتدابات خالل الفترة 

 

  النتائجإجراءات تنظيم املناظرات وإلاعالن عن  -3

 

ربية والشباب 
 
متها وزارتا الت

 
ظر في إلاجراءات املعتمدة بالنسبة إلى املناظرات التي نظ ن الن  بي 

قت بالنسبة إلى 
 
والرياضة وفقا لألحكام الاستثنائية لالنتداب في القطاع العمومي وجود إخالالت تعل

جان املشرفة على سيرها 
 
نتائج الإلاعالن عن  ايةوتواصلت إلى غالبعض منها بمرحلة فتحها وإحداث الل

قة  والبت في
 
وقد كان للبعض من هذه إلاخالالت تأثير على مصداقية هذه النتائج . بهاالاعتراضات املتعل

تها  .وصح 

 

                                                           
واملتعلق بضبط  2122مارس  22املؤرخ في  2122لسنة  224املتعلق بتنقيح وإتمام ألامر عدد  1122جانفي  11املؤرخ في  1122لسنة  222ألامر عدد  (1) 

ربية القوميةالقانون ألاساس ي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام 
 
 .لوزارة الت
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مين امل فقد قامت وزارة الشباب والرياضة بالنسبة إلى مناظرتي
 
 عل

 
            ول للتربية البدنية ألا

فولة دورة  1122دورة 
 
باب والط

 
باالستغناء عن أحد املعايير التي يتم على أساسها  1122وأساتذة الش

قة ببعض املعايير ألاخرى إضافة إلى 
 
ترتيب املترشحين وبإدخال تغييرات على صيغة إسناد ألاعداد املتعل

ري فتح املناظرتين ودون  حات بعد إصدار مقر 
 

مديد في آجال غلق الترش ى تنقيحهما الت 
 
عد  . أن تتول وي 

سالف الذكر إذ أن  ضبط تاريخ ختم الترشحات يتم   1122لسنة  244ذلك مخالفا ألحكام ألامر عدد 

ر فتح املناظرة ولئن تم  التنصيص على إمكانية مالءمة صيغة إسناد ألاعداد مع . بمقتض ى مقر 

لك أو الرتبة املعنية فإن  ذلك يتم  بمقتض ى ا ر املذكور خصوصيات الس   . ملقر 
 

ول دورة أم  
 
مين أ

 
را فتح مناظرتي معل مين  1122ا بالنسبة إلى وزارة التربية فلم ينص  مقر  وقي 

ول دورة 
 
على الوثائق الواجب تقديمها إلثبات استحقاق عدد النقاط بالنسبة إلى معياري  1122أ

عد  ذلك مخالفا لنفس . الوضعية العائلية والتربصات التكوينية ة مطالبة وي  ألامر الذي نص  على إمكاني 

ر فتح املناظرة نصيص على ذلك ضمن مقر  حين بوثائق أخرى على أن يتم  الت 
 

ى هذا الوضع . املترش وأد 

ح وتوحيد طرق التعامل مع مختلف 
 

ا لكل  مترش إلى صعوبات في إسناد عدد النقاط املستحق  فعلي 

ح
 

ات الترش نات ملف   .مكو 
 

ري فتح هاتين املناظرتين تشرف على كل  مناظرة لجنة مناظرة  يتم  إحداثها على وحسب مقر 

ى بدورها تكوين لجان فرعية جهوية
 
ن بخصوص . مستوى الوزارة تتول جهوية للتربية تم   مندوبية 12وتبي 

ت تكوين لجان فرعية جهوية لالحصول على معطيات بشأنها أن  عدد 
 
ات التي تول  4م يتعد  املندوبي 

مين املمندوبيات بالنسبة إلى مناظرة 
 
 عل

 
مين المندوبية بالنسبة إلى مناظرة  24ول وألا  قي 

 
أما . ول ألا

ق بنتائج أعمالهابالنسبة إلى بقية املندوبيات 
 
م أي  منها محاضر تتعل ر هذه الوضعية . فلم تقد 

 
وال توف

ة في  مانات الكافية لتوفير حد  أدنى من املصداقي  ات الض  نتائج أعمال الهياكل التي قامت بقبول ملف 

 على املستوى الجهوي قبل إحالتها على لجنتي املناظرتين
 
ح وترتيبها تفاضليا

 
وقد أرجعت وزارة . الترش

وضاع التي مر ت بها البالد في تلك الفترة من احتجاجات اجتماعية وغلق للمندوبيات ألا التربية ذلك إلى 

ن
 
ى إلى عدم تمك  . اللجان الجهوية من عقد جلسات لدراسة امللفات واملصادقة عليها مما أد 

 

غم من هذه إلاخالالت  توبالر 
 
ربية بتاريخ  تول

 
إلاعالن عن النتائج  1122نوفمبر  12وزارة الت

ول دورة 
 
مين أ ات الجهوية في شكل قائمات إسمية  1122ألاولية ملناظرة قي  املحالة عليها من املندوبي 

نة ملا جملته ) ات املترشحين املقترح ( مقبوال أوليا 2.242واملتضم  ى لجنة املناظرة دراسة ملف 
 
دون أن تتول

ت من صحة ألاعداد املسندة وتحرير محضر في الغرض قصد عرضه على مصادقة قبو  ثب  ا للت  لهم أولي 

ربية قبل إلاعالن عنها ونشرها للعموم
 
ة . وزير الت ويمس  هذا الوضع من قانونية هذه النتائج إذ تبقى مهم 

ح واقتراح قائمة املقبولين في كل  مرحلة حسب ألامر عدد 
 

ات الترش سالف  1122لسنة  244دراسة ملف 
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ق بفتح هذه املناظرة من مشموالت لجنة املناظرة التي ال تكون نتائج أعمالها قانونية 
 
ر املتعل الذكر واملقر 

ربية
 
 بعد مصادقة وزير الت

 
 . إال

 

د ألاخطاء التي شابت نتائج مرحلة القبول ألاولي ملناظرة قيمين أول دورة   1122وباعتبار تعد 

رت وزارة التر  ات ودعت قر  املندوبيات الجهوية إلى القيام بهذه املهمة وإلى بية إعادة التثبت في كافة امللف 

إعداد قائمة في املترشحين املقترح قبولهم نهائيا مشفوعة بمحاضر في الغرض يتم  الاستناد إليها عند 

 . ضبط قائمة املقبولين نهائيا
 
ن أن   إال ه تبي 

 
رت بشأنها معطيات تو  12مندوبيات فقط من أصل  21أن

 
ف

 .قامت بتحرير املحاضر املذكورة

 

صت املداوالت النهائية لهذه املناظرة حسب املحضر املؤرخ في 
 
إلى  1121جويلية  12وقد خل

 . في الناجحين مؤشرة من وزير التربيةنهائية ضبط قائمة 
 
ه لوحظ اختالف بين عدد الناجحين  إال

 
أن

حين 2.212)الذي تم  التنصيص عليه ضمن هذا املحضر 
 

ن ( مترش والعدد الجملي للناجحين املضم 

 (. مترشحا 2.242)بالقائمات املرفقة له 

 

قة بإجراءات املناظرة وما كان لها من تأثير على صحة 
 
ة املآخذ املتعل ظر إلى جدي   النتائج،وبالن 

ربية املؤرخ في  أصدرت
 
ق بإيقاف تنفيذ قرار وزير الت

 
ة قرارات تتعل  1121جويلية  12املحكمة إلادارية عد 

قرارا  21واملتعلق باإلعالن عن النتائج النهائية لهذه املناظرة تم  في إطار ألاعمال الرقابية الحصول على 

ي. منها
 
ت إلاخالالت التي شابت مختلف مراحل إجرائها إلى تول إصدار بالغ  1121أكتوبر  12الوزارة في  وأد 

ن  صريح بالقبول النهائي لقائمة تتضم  مترشحين فيما لم يتعد  عدد الخطط املفتوحة  1.112تم  فيه الت 

ا باعتبار الحقوق التي . خطة 2.242للمناظرة  حين املقبولين أولي 
 

وقد شملت القائمة املذكورة كافة املترش

لي دون  21 اكتسبوها بعد مض ي  أكثر من يوما على صدور القرار املتعلق باإلعالن عن نتائج القبول ألاو 

حين املقبولين نهائيا حسب . (1)أن يتم  الطعن فيه أمام املحكمة إلادارية
 

كما شملت كافة املترش

 .1121جويلية  12املداوالت النهائية للمناظرة املؤرخة في 

 

حين ال يحق  لهم النجاح
 

ها. وقد احتوت هذه القائمة على مترش نت من ذلك أن                 تضم 

ت في صحة نتائج مرحلة القبول ألاولي بعدم  222 يها التثب 
 
ت لجنة املناظرة عند تول حا سبق أن أقر 

 
مترش

ى إلى التصريح برفض ت النهائية املؤرخة في حسب املداوال  ترشحاتهم استيفائهم لشروط النجاح مما أد 

نت. 1121جويلية  12 حا أقر ت مصالح رئاسة الحكومة حسب نتائج التدقيق الذي  222 كما تضم 
 

مترش

تهم في النجاح لوجود نقائص بملفاتهم 1121قامت به خالل شهر أوت  ن  إلى أشارة تجدر إلا و . بعدم أحقي 

ة هذه ال ثبت من صح  ن من الت 
 
حا وذلك في ظل   222نتائج بالنسبة إلى املصالح املذكورة لم تتمك

 
مترش

                                                           
   .واملتعلق باملحكمة إلادارية كما تم تنقيحه 2121جوان  2املؤرخ في  2121لسنة  41القانون عدد  (1)
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اتهم بالوزارة ر ملف 
 
بفتح بحث  1121أكتوبر  22ولئن أذنت مصالح رئاسة الحكومة بتاريخ . عدم توف

ه لم يتم  إلى موفى شهر ماي 
 
 . اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن 1122لتحديد املسؤوليات فإن

 

ن اللجنة املحدثة للغرض أم  
 
ق باإلجراءات املتعلقة بدراسة الاعتراضات، فلم تتمك

 
ا فيما يتعل

قة بما جملته 
 
حهم  22من دراسة الاعتراضات املتعل

 
ات ترش ر العثور على ملف 

 
حا نظرا لتعذ

 
مترش

دد أن  وزارة التربية لم تتول  انتداب. باملندوبيات الجهوية للتربية أحد املترشحين  ولوحظ في هذا الص 

 بتاريخ 
 
أي بعد حوالي سنة ونصف من تاريخ قبول اعتراضه من قبل  1124نوفمبر  22املعترضين إال

 . اللجنة املذكورة

 

حين وصحة النتائج -4
ّ

  صحة ألاعداد املسندة للمترش

 

نت ألاحكام الاستثنائية لالنتداب في القطاع العمومي عن طريق التناظر معايير لترتيب  تضم 

ق هذه املعايير بالنسبة إلى . املترشحين تعطي ألافضلية في الترتيب لألكبر سنا وألاقدم تخر جا
 
وتتعل

ح والوضعية ا ج وسن  خر  سنة الت  ب 1122لسنة  21املناظرات التي تنظم وفقا ألحكام املرسوم عدد 
 

ملترش

 العائلي  
 

أما بالنسبة إلى املناظرات التي تنظم طبقا . كوينيةصات الت  هادة العلمية والترب  ة ومالحظة الش

ح  فيتم   1121لسنة  4ألحكام القانون عدد 
 

حين وفقا ملقياس ي سن  املترش
 

في مرحلة أولى ترتيب املترش

ة ثم  وسنة التخر ج املوافقة للمستوى العلمي املطلوب ل
 
حين إلجراء  يتم   لخط

 
في مرحلة ثانية دعوة املترش

 
 
رت حون تفاضليااختبارات شفاهية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة الاختيارات ي 

 
  .ب على أساسها املترش

 

نت أعمال الرقابة أن  ألاعداد املسندة  في مختلف مراحل املناظرات لم تكن  للمترشحينوبي 

ر أحيانا على 
 
ا أث  . مصداقية النتائجدائما صحيحة مم 

 

 1122ففيما يتعلق بمعيار الوضعية العائلية تقتض ي ألاحكام املذكورة بالنسبة إلى مناظرات 

سند 
 
ح 2أن ت

 
 . له أبناء نقاط إضافية لكل مترش

 
 أن

 
قاط لفائدة إال ن إضافة هذه الن  حين  4ه تبي 

 
مترش

دات املطلوبة أو عدم استيفائها بالرغم من عدم تقديمهم املمقبولين نهائيا بوزارة الشباب والرياضة  ؤي 

ر ا بخصوص معيار سنة التخرج فتقتض ي نفس ألاحكام إسناد صفر لهذا املعياأم  . للشروط الالزمة

 
 
ح ال يثبت أن

 
ل بالنسبة إلى كل  مترش وذلك بناء على  1122من سنة ه عاطل عن العمل خالل الثالثي ألاو 

مة في الغرض من قبل مكتب التشغيل والعمل املستقل  
 
 . الاستظهار بشهادة مسل

 
  إال

 
ه لم يتم دائما أن

ه التقيد بهذا املعيار 
 
هم عاطلون عن لم يقدموا ما يفيد بأن  بالنسبة إلى املترشحين الذين  حيث أن

حا مقبوال  242ملا جملته لم يتم إسناد صفر  (1)العمل
 

                  نهائيا بوزارة الشباب والرياضة مترش

                                                           
 .سب ما أقرت به لجنة املناظرة بالنسبة إلى مناظرة قيمين أول وما بينه فحص ملفات الترشح بالنسبة إلى مناظرة معلمين أول تربية بدنيةح (1)
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حا مقبوال نهائيا بوزارة التربية فيما  212و
 

مترشحا من املشاركة في املناظرات التي  122إقصاء  تم  مترش

 . نظمتها وزارة التربية

 

حين وبالتالي على النتائج النهائية 
 

وقد نتج عن هذه إلاخالالت تأثير على ترتيب املترش

ة  حينوهو ما يتنافى مع للمناظرات املعني 
 

 .مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص أمام كافة املترش

 

ولم يتم  دائما على مستوى مناظرات وزارة التربية اعتماد املستوى العلمي املطلوب املوافق 

ن شهادات ف. طة املعروضة للتناظر في احتساب العدد املسند ملعيار سنة التخرجللخ بالرغم من تضم 

ات إلادارية أو ملفات الترشح ملا جملته  منتدبين لتفاصيل حول تواريخ  212ألاستاذية املضمنة بامللف 

ه لم يتم  اعتماد سنة
 
اة في الحياة الجامعية فإن ة مقض  جاح في كل سنة دراسي  جاح املوافقة  الن  الن 

ى إلى حرمان البقية من عدد نقاط يتراوح  21للمستوى العلمي املطلوب سوى بالنسبة إلى  منهم مما أد 

 .نقاط 4بين نقطتين و

 

ت  ،ومن ناحية أخرى  ن من خالل عينة خص  حا من أصل  2.411تبي 
 

ت دعوتهم  2.211مترش تم 

                    4طبقا ألحكام القانون عدد الجتياز الاختبار الشفاهي في املناظرات التي نظمتها وزارة التربية 

قاط املسندة لهم في  22املسندة ملا جملته  أن  ألاعداد 1121 لسنة حا ال تتطابق مع مجموع الن 
 

مترش

ضح . عناصر شبكة التقييم
 
ى على وجه الخصوص أن  الفارق بالزيادة بنقطتين ألحد املترشحين وات أد 

ح آخر  وانتدابه في رتبة أستاذ انقليزية 1122إلى قبوله نهائيا في مناظرة أساتذة دورة 
 

وإلى حرمان مترش

لوا على نفس العدد  وبلغت ألاجور . من النجاح باعتباره يعد  ألاكبر سنا في قائمة املرفوضين الذين تحص 

ى سنة 
 
  .د.أ 243224ما جملته  1122املصروفة لفائدته إلى موف

 

IV- متابعة املسار املنهي للمنتدبين  

 

قت النقائص التي تم  
 
الوقوف عليها على مستوى متابعة املسار املنهي للمنتفعين  تعل

باالنتدابات الاستثنائية بإدماج املنتدبين منهم في رتب جديدة وترسيمهم وبممارسة نشاط منهي خاص 

الت العلمية والبيداغوجية للمنتدبين  بمقابل بعد الانتداب وباالنقطاع عن الوظيف والتأديب وباملؤه 

 . تدريس اتكإطار 
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 إدماج املنتدبين في املناظرات الخارجية بامللفات في رتب جديدة وترسيمهم -أ

  

س ي التعليم الابتدائي  تنص  ألاحكام الانتقالية الواردة بالنظام ألاساس ي الخاص بسلك مدر 

ربية
 
 "أن على  (1)العاملين باملدارس الابتدائية التابعة لوزارة الت

 
مون ألا

 
دمج املعل ول من حاملي شهادة ي 

وفي حين . "1121سبتمبر  وذلك فيإلاجازة أو ألاستاذية أو ما يعادلهما في رتبة أستاذ املدارس الابتدائية 

لمذكرة املوجهة من إلادارة العامة طبقا ل 1121عملية إلادماج في سبتمبر   من املفروض أن تتم  كان 

منتدبين في إطار مناظرة  2لنسبة إلى باذلك  تم   فقد للشؤون املالية إلى املندوبين الجهويين للتربية

مين أول دورة 
 
وباعتبار (. حاالت 4) 1121جانفي  1وفي ( حالة واحدة) 1122سبتمبر  21في  1122معل

رت 
ل قد  م أو 

 
الفارق في ألاجر الشهري الخام للمنتدبين الجدد في رتبتي أستاذ املدارس الابتدائية ومعل

 . (2)د.أ 213122املبالغ املصروفة للمعنيين باألمر بحوالي  دائرة املحاسبات قيمة

 

س ي التعليم الابتدائي العاملين باملدارس الابتدائية  وخالفا للنظام ألاساس ي الخاص بسلك مدر 

ربية ساري املفعول آنذاك
 
ص  (3)التابعة لوزارة الت ول إلى فترة ترب 

 
مون ألا

 
الذي ينص  على أن يخضع املعل

ه تم  ترسيم 
 
نت أعمال الرقابة أن ال منتدبين  22تدوم سنة واحدة يمكن تمديدها بسنة بي  ما أو 

 
معل

ربية في إطار مناظرتي 
 
ها قامت . في تاريخ انتدابهم 1121و 1122بوزارة الت وقد أفادت وزارة التربية بأن 

 .ندوبيات الجهوية للتثبت والتحري بخصوص هذه الوضعيات وإصالح ألاخطاء إن وجدتبمراسلة امل

 

ه تم  ترسيم ما جملته 
 
ال منتدبين بوزارة التربية في مناظرتي  1.112ولوحظ كذلك أن ما أو 

 
معل

ص  1121و 1122 التي تقتضيها تسميتهم في رتبة أستاذ املدارس  بسنتيندون أن يستوفوا فترة الترب 

ص وفق ما يقتضيه نفس ألامرالاب  . تدائية على إثر إدماجهم الحقا في هذه الرتبة وهم في وضعية ترب 

 

ق بوزارة الشباب والرياضة، فقد نص  النظام ألاساس ي الخاص بسلك مدرس ي أم  
 
ا فيما يتعل

ياض باب والر 
 

ربية البدنية الراجعين بالنظر لوزارة الش
 
مين (4) ةالت على أن يخضع ألاعوان غير املترس 

ص تدوم سنتين يمكن  والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة ألحكام هذا ألامر لفترة ترب 

باب والرياضة بتاريخ . تمديدها بسنة واحدة
 

 1122مارس  11وخالفا لهذه ألاحكام أصدر وزير الش

صب يقض يمنشورا  وقد نتج عن هذه الوضعية . تدوم سنة واحدة إخضاع هؤالء ألاعوان إلى فترة ترب 

ول املنتدبون خالل شهر جانفي 
 
مون ألا

 
في  1121وجود اختالف في فترات التربص التي خضع إليها املعل

                                                           
 .1122جوان  2املؤرخ في  1122لسنة  1112مر عدد ألا  (1)
ر الفارق في ألاجر الشهري الخام للمنتدبين الجدد في رتبة أستاذ املدارس الابتدائية وفي رتبة معلم أول خالل فترات إلادماج غير  (2) املستحقة والتي يقد 

 .د 1213224شهرا بحوالي  22أشهر و 1تتراوح بين 
 .1112نوفمبر  14املؤرخ في  1112لسنة  1421ألامر عدد  (3)
 .1121مارس  12املؤرخ في  1121لسنة  221ألامر عدد  (4)
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ربص بالنسبة إلىو . 1122إطار املناظرة الخارجية بامللفات دورة 
 
ة الت ال سنة  122 بلغت مد  ما أو 

 
معل

ت بالنسبة إلى واحدة بداية من تاريخ انتدابه مين آخرين إلى سنتين 2م فيما امتد 
 
 . معل

 

باب والطفولة، فخالفا ألحكام النظام ألاساس 
 

ي الخاص برجال وبخصوص أساتذة الش

ياضة والتربية البدنية وشؤون املرأة وألاسرة والطفولة  باب والر 
 

التعليم الراجعين بالنظر إلى وزارتي الش

ين إلى سنة تربص  1122في إطار مناظرة  1121جانفي  12منتدب بتاريخ  تم  إخضاع أستاذ (1)واملسن 

أساتذة شباب وطفولة منتدبين في إطار نفس املناظرة  2وفي املقابل مازال . واحدة عوضا عن سنتين

ة من  ى أفريل  1121فيفري  22إلى  1121جانفي  14خالل الفترة املمتد 
 
ص إلى موف  1122في وضعية ترب 

ف الذي لم يتم وهو ما يتنافى 
 
م وجوبا املوظ رس  وأحكام قانون الوظيفة العمومية الذي ينص  على أن ي 

 .سنوات من تاريخ انتدابه 4النظر في ترسيمه بعد انتهاء أجل 

 

  ممارسة نشاط منهي خاص بمقابل بعد الانتداب -ب

  

بعنوان منهي ر على كل عون عمومي أن يمارس حج  على أنه ي  قانون الوظيفة العمومية نص  

قة بهذا التحجير بمقتض ى  .وبمقابل نشاطا خاصا مهما كان نوعه
 
وقد تم  ضبط الاستثناءات املتعل

ولوحظ من خالل املعطيات املتعلقة بالتصاريح باألجور التي تم  الحصول عليها من . (2)نصوص ترتيبية

ياضة  11 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن   باب والر 
 

ربية وعونين بوزارة الش
 
عونا بوزارة الت

منتدبين في إطار مناظرات خارجية بامللفات قاموا بعد تاريخ انتدابهم بالوظيفة العمومية بأنشطة مهنية 

نت التصاريح املذكورة أن  . بمقابل ال تندرج ضمن هذه الاستثناءات ين  2وبي  من بين ألاعوان املعني 

  .(3)بوزارة التربية حصلوا على أجور بعد تاريخ انتدابهم من هياكل عموميةاملنتدبين 

 

ن أن   عونا من ضمن املنتفعين بالعفو العام املدمجين أو املنتدبين  11ومن جهة أخرى، تبي 

عين تباعا بين )بالوزارتين املذكورتين 
( أعوان بوزارة الشباب والرياضة 4عونا بوزارة التربية و 22موز 

ية من أنشطة مختلفةلديه
 
قوا مداخيل متأت فات جبائية وحق  دون اعتبار ألاجور أو ساعات ) م معر 

قة خالل الفترة . 1124ابتداء من سنة الانتداب إلى موفى سنة  (التدريس العرض ي وبلغت املداخيل املحق 

 .د.أ 13222د و.أ 2423112املذكورة على التوالي ما جملته 

                                                           
 .2124نوفمبر  1املؤرخ في  2124لسنة  121مر عدد ألا  (1)
واملتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات  2112جانفي  22املؤرخ في  2112لسنة  22ألامر عدد  (2)

واملتعلق  2112سبتمبر  12املؤرخ في  2112لسنة  2222الصبغة إلادارية واملنشآت العمومية بعنوان منهي لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وألامر عدد 

روط و
 

قة بإسناد املوظفين العموميين ترخيصا ملمارسة نشاط خاص بمقابل له عالقة مباشرة بمهامهمبضبط الش
 
 .إلاجراءات املتعل

(3)
ع الكيميائي التونس ي وشركة تونس للطرقات السيارة والشركة التونسية لتوزيع    .البترول املجلس الجهوي بالقيروان واملجلس الجهوي باملهدية واملجم 
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من جرحى الثورة أو ذويهم تعاطيهم ألنشطة خاصة بالرغم من كما واصل بعض املنتدبين 

ل . انتدابهم بالوظيفة العمومية منتدبين بوزارة الشباب  4منتدبين بوزارة التربية و 1فقد تحص 

أعوان  2كما لوحظ أن  . على مداخيل متأتية من أنشطة خاصة 1124و 1122والرياضة خالل سنتي 

ن إلى موفى ماي من بين ألاعوان املنتدبين بوزار  فات جبائية لم يتبي  ما يفيد  1122ة التربية لديهم معر 

قة بها
 
قة من قبلهم ما قدره على التوالي. غلقها وإيقاف ألانشطة املتعل               وبلغت املداخيل املحق 

يف للتدقيق وأشارت وزارة التربية في إجابتها بأنها ستتولى مراسلة أمانة املصار . د.أ 23212د و.أ 223142

 .في هذه الوضعيات

 

  الانقطاع عن الوظيف والتأديب  - ج

 

 شملت ألاعمال الرقابية الجوانب 
 
والتأديب بالنسبة إلى املنتدبين في إطار  بالغيابات قةاملتعل

نت هذه ألاعمال من الوقوف . ألاحكام الاستثنائية سواءا عن طريق املناظرات أو الانتداب املباشر
 
ومك

على حاالت انقطاع وقتي أو نهائي عن العمل سواء بعد إعادة إدماج أو انتداب املنتفعين بالعفو العام 

ن إلادارة من الاستفادة من  أو ذوي شهداء الثورة ومصابيها
 
أو فرد من أفراد عائالتهم، وهو ما لم يمك

كما لوحظ صدور قرارات تأديبية في شأن بعض . املباشرة الفعلية لألعوان املدمجين أو املنتدبين بها

ة شبهة أعمال غير   .أخالقية أو إرهابيةألاعوان املذكورين على خلفي 

 

  املنتفعون بالعفو العام -1

  

حاالت انقطاع عن املباشرة على بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام املدمجين  الوقوفتم  

ن بها إثر إعادة إلادماج الفعلية باإلدارة انتفع فيها ألاعوان املدمجون بعطل مرض طويل ألامد  املعي 

تثنائية أو ألسباب غير مهنية أو بإحالة على عدم املباشرة للقيام بمهام نيابية أو من أجل ظروف اس

 .إلالحاق بوزارة الداخلية أو برئاسة الجمهورية أو لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني

 

ت هذه ا نة تراوحت فترات  12لوضعية وخص  عونا مدمجا بوزارة التربية من جملة العي 

بالنسبة إلى أما . (1)سنوات وبعض ألاشهر 2يوما و 21مباشرتهم الفعلية بالوزارة بعد إعادة إلادماج بين 

ت هذه الوضعية عونا واحدا ناهزت فترة مباشرته الفعلية بالوزارة  وزارة الشباب والرياضة، فقد خص 

 . (2)أشهر 2بعد إعادة إلادماج 

                                                           
نت  (1) وتم احتساب فترات الانقطاع واملباشرة بعد إعادة . هذه الحاالت قرارات إلحاق وإحالة على عدم املباشرة وقرارات عطل مرض طويل ألامدتضم 

 .1112و 1121و 1122و 1122وذلك بالنظر إلى أن فترات إلالحاق ال زالت متواصلة إلى حدود السنوات  22/21/1122إلادماج إلى حدود تاريخ 
 .1122وذلك بالنظر إلى أن فترة إلالحاق ال زالت متواصلة إلى موفى سنة  22/21/1122تساب فترة املباشرة بعد إعادة إلادماج إلى حدود تاريخ تم اح (2)
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ل من بين ألاعوان  م تطبيق أو 
 
ويذكر في هذا الصدد أن  عونا مدمجا بوزارة التربية في رتبة معل

ر ع
 

ليه من مصالح رئاسة الحكومة بإلحاق بالوكالة التونسية للتعاون املذكورين انتفع وفقا لقرار مؤش

  .الفني وذلك بتاريخ سابق لتاريخ إدماجه بالوزارة بستة أيام

 

ب العون امللحق ابتداء من تاريخ 
 
ولئن أفادت وزارة التربية في إجابتها بإيقاف صرف مرت

 .ينفي عدم املشروعية عن قرار إلالحاقإلحاقه بالوكالة التونسية للتعاون الفني، فإن  ذلك ال 

 

اء غيابات غير شرعية لفترات  لت حاالت انقطاع وقتي أو نهائي عن الوظيف جر  ج  كما س 

  2يوما و 22تراوحت بين 
 
أعوان مدمجين  4ي أو استقالة وذلك بالنسبة إلى أشهر أو عزل من أجل التخل

إعادة إلادماج إلى حين الشطب أو الاستقالة بين بوزارة التربية تراوحت فترة مباشرة البعض منهم منذ 

أشهر وسنتين، وعونين اثنين مدمجين بوزارة الشباب والرياضة ناهزت فترة مباشرة أحدهما منذ  4

 (أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية) إعادة إلادماج إلى حين الشطب السنتين فيما تم  إيقاف العون الثاني

جن ثم تسريحه بصف ة مؤقتة في إطار التحقيق في قضية من أجل الدعوة إلى ارتكاب وإيداعه الس 

 .   جرائم إرهابية

 

ات بالنسبة إلى املنتفعين بالعفو العام املنتدبين الجدد  وقد تم  الوقوف على نفس الوضعي 

اء غيابات غير شرعية تراوحت الفترات بين ) حيث لوحظ حاالت انقطاع وقتي أو نهائي عن الوظيف جر 

أعوان بوزارة التربية تراوحت فترة  2أو عزل أو استقالة وذلك بالنسبة إلى  (يوما 11د ويوم واح

           مباشرتهم منذ الانتداب إلى حين الشطب أو الاستقالة أو إلايقاف عن العمل بين الشهرين والسنتين 

حين الانقطاع النهائي أعوان بوزارة الشباب والرياضة ناهزت فترة مباشرة أحدهم منذ الانتداب إلى  2و

 . عن العمل السنتين

 

ه تم إيقاف أستاذ منتدب بوزارة التربية من ضمن ألاعوان املذكورين 
 
ويذكر في هذا الصدد أن

ت إحالة أستاذ آخر على مجلس التأديب من أجل إلاخالل بكرامة  على خلفية استرشاد أمني فيما تم 

إليداعه السجن من أجل شبهة ارتكاب أفعال غير الوظيف وإيقافه عن العمل بصفة تحفظية نظرا 

   .على طفل أخالقية

 

  ذوي شهداء الثورة ومصابيها -2

 

فرد من أفراد عائالتهم بوزارتي التربية والشباب والرياضة  من جرحى الثورة أو ينتمي املنتدبون 

توزيع هذه  وتم  . إلى سلك العملة وفي حدود الثلث إلى السلك إلاداري املشترك نفي حدود الثلثي
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تربية الناشئة على بسات التربوية والشبابية التي تضطلع في إطار وظائفها في أغلبها باملؤس   الانتدابات

 .ألاخالق الحميدة والسلوك القويم

 

قتو 
 
التربية والشباب والرياضة بعض املنتدبين من مصابي الثورة أو ذويهم بوزارتي ب تعل

لوحظ عدم احترامهم للتوقيت إلاداري وكثرة  فقد. في العمل الانضباطمؤاخذات ارتبطت بعدم 

غياباتهم غير الشرعية وتكرارها فضال عن عدم أدائهم للمهام املوكولة إليهم وعدم التحلي بحسن 

ر بوزارة التربية و 21من ذلك أنه تم  تسجيل . السيرة والسلوك حالة بوزارة  22حالة غياب غير مبر 

ب غير الشرعي بالنسبة إلى العون الواحد وباإل . الشباب والرياضة ن طول فترات التغي  ضافة إلى ذلك، تبي 

تين  . شهرا 22أشهر و 2حيث تراوحت بين  ولئن قامت املصالح الجهوية واملركزية بالوزارتين املعني 

ها لم تتول  اتخاذ إلاجراء بات ألاعوان املذكورين خالل فترات الغياب غير الشرعي فإن 
 
ات بإيقاف مرت

ه سيتم  التنسيق بين املصالح املركزية . التأديبية الالزمة إزاءهم
 
وأفادت وزارة التربية في إجابتها بأن

واملندوبيات الجهوية للتربية قصد تطبيق القانون على املخالفين والتسريع في تنفيذ العقوبات التأديبية 

 . دد إلانجازبالنسبة إلى امللفات التي هي بص واستكمال إلاجراءاتالصادرة 

 

ن أن   سات التربوية والشبابية التابعة  214عونا من ضمن  24كما تبي  أعوان مباشرين باملؤس 

ر فيهم شروط حسن السيرة 
 
لوزارتي التربية والشباب والرياضة من جرحى الثورة أو ذويهم ال تتوف

عات جزائية من أجل ارتكابهم  2والسلوك منهم  ثيرت في شأنهم تتب 
 
استهالك  على غرار جرائم لأعوان أ

رات 
جار فيهامخد 

 
الاعتداء بالعنف كر والس  ردة و السرقة املجو الاعتداء على ألاخالق الحميدة و والات

سات املشرفة على تربيةالشديد  ت . الناشئة وهو ما يتنافى مع مقتضيات العمل بهذه املؤس 
 
ولئن تول

ت في املصالح املركزية والجهوية بالوزارتين املذكورتين  ة فيما يخص  البعض منهم أد  اتخاذ قرارات تأديبي 

ي فإن  
 
خذ إلاجراءات التأديبية بالنسبة إلى البعض آلاخر منهم حالتين إلى الشطب من أجل التخل ها لم تت 

  .1122أو لم تستكملها إلى حدود شهر ماي 

 

  املؤّهالت العلمية والبيداغوجية للمنتدبين كإطار تدريس -د

 

الت علمية لديهمتقتض ي  ر مؤه 
 
 كما تقتض ي ألانظمة ألاساسية الخاصة إلطارات التدريس توف

ة  دات بيداغوجية دوري   .  منتظمةو انتفاعهم بدورات تكوينية وخضوعهم إلى تفق 

 

ن من خالل املعطيات التي تم  الحصول عليها بخصوص  ال و 221وتبي  أساتذة  221معلما أو 

متها وزارة التربية وفقا لألحكام الاستثنائية لالنتداب أن  نسب منتدبين في إطار املناظرات ا
 
لتي نظ

وا تكوينا قبل مباشرتهم العمل لم تتجاوز على التوالي  ول وألاساتذة الذين تلق 
 
مين ألا

 
 .%12و %22املعل
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ن أن   ال و 24كما تبي  ما أو 
 
وا أي تكوين منذ تاريخ انتدابهم وإلى غاية  2معل . 1122فيفري أساتذة لم يتلق 

ال و 22ا بالنسبة إلى البقية فلم تتعد  فترات التكوين التي انتفع بها أم   ما أو 
 
 .أساتذة يومين اثنين 21معل

 

ة  موال تتالءم محدودية أنشطة التكوين التي انتفعت بها هذه إلاطارات مع حاجته  لذلكامللح 

ما وأن   ب تحيين  م تم  في الثمانينات والتسعيناتمهتخر ج معظ ال سي 
 
من القرن املاض ي، وهو ما يتطل

 .املعلومات واملعارف التي اكتسبوها وتأهيلهم بيداغوجيا ملمارسة مهام التدريس

 

نت تقارير التفق   إطار تدريس منتدبين في  222د وإلارشاد البيداغوجي بخصوص وقد تضم 

ق ال سيما بضرورة 
 
الدورات التكوينية لدعم التكوين  تكثيفإطار املناظرات املذكورة توصيات تتعل

ى النقص في الكفاءة . العلمي بالجوانب البيداغوجية  4والبيداغوجية بالنسبة إلى  العلميةوقد أد 

ص غير مرض ي 2إطارات إلى تأجيل ترسيم   .منهم فيما تم  إعفاء إطار آخر بسبب ترب 

 

نة من تقارير التفقد وإلارشاد  ن استغالل عي 
 
ق باملنتفعين بالعفو العام فقد مك

 
أما فيما يتعل

من الوقوف ( تقريرا 14و 12تباعا )البيداغوجي للمدمجين واملنتدبين الجدد كإطار تدريس بوزارة التربية 

قت بالجوانب العلمية والبيداغوجية وبلغة التدريس
 
 . على نقائص تعل

 

ن أن  املحتوى املعرفي املدر س بالنسبة إلى املنتدبين الجدد تنقصه أحيانا الدقة فقد تبي  

وانتهت مالحظات التفقد في شأنهم إلى ضرورة . واملنهجية أو ال يتالءم تماما مع محتوى البرامج الرسمية

ضافة مالءمة الوسائل البيداغوجية وطريقة تنشيط الفصل لطبيعة الدرس وملستوى التالميذ وذلك إ

الع على تجارب زمالئهم من ذوي الخبرة
 
سين أنفسهم بالتكوين الذاتي والاط د املدر  . إلى ضرورة تعه 

ولوحظ بالنسبة إلى املدمجين اعتماد طرق التدريس التقليدية وعدم تنويع الوسائل البيداغوجية 

ن التلمي
 
ذ من استخالص املستعملة وهو ما يستدعي اعتماد مقاربات التدريس الحديثة التي تمك

ن . املعارف واملشاركة في بنائها فضال عن توظيف تكنولوجيات الاتصال في سياق الدروس كما تبي 

والبيداغوجي خالل فترة  املعرفيحاجتهم إلى دعم تكوينهم الذاتي وتدارك ما فاتهم على املستوى 

ت هذه املالحظات . انقطاعهم عن التدريس نةمدمجا م 24منتدبا جديدا و 11وخص   .ن جملة العي 

 

ن بالنسبة إلى املنتدبين الجدد استعمال العامية أثناء الدرس فضال عن ارتكاب عديد  كما تبي 

سة بالفرنسية  ألاخطاء على مستوى اللغة والنسخ ونطق املصطلحات خاصة بالنسبة إلى املواد املدر 

ت هذه الوضعية . فضال عن مواد تدريس اللغات ألاجنبية نفسها نة 21وقد خص  سا من ضمن العي  . مدر 

ت من  غة الرسمية للتدريس والتثب 
 
د في هذا املجال إلى ضرورة اعتماد الل وانتهت مالحظات التفق 

املصطلحات املستعملة كتابة ونطقا وتدريب التالميذ على التحاور باللغة الرسمية للدرس وإصالح 

 .أخطائهم اللغوية وتقويم نطقهم



60 
 

 
 

الت العلمية وأفادت وزارة التربية في  إجابتها بأن  الوضعيات املثارة بخصوص املؤه 

 دينومتابعة املتفق  والبيداغوجية للمنتفعين بالعفو العام املنتدبين كإطار تدريس تخضع إلى تأطير 

ه . للتربية الجهويةات املندوبيو  ات التربويةاملؤسس ي مدير و  البيداغوجيين
 
دت بأن التنسيق  سيتم  كما تعه 

التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية لتفادي هذه املصالح البيداغوجية الجهوية واملركزية وال سيما بين 

 .النقائص

 

* 

 

         *            * 

 

م صيغ الانتداب في  1122تم  بداية من سنة 
 
سن  جملة من ألاحكام الاستثنائية التي تنظ

دة  من الانتدابات املنجزة بصفة مباشرة  شملت القطاع العمومي وفق إجراءات وشروط محد 
 

كال

لفائدة املنتفعين بالعفو العام وذوي شهداء وجرحى الثورة أو فرد من أفراد عائالتهم وتلك املنجزة عن 

 .طريق املناظرات الخارجية بامللفات أو باالختبارات

 

م إلدماج املنتفعين 
 
قائص التي تم  تسجيلها على مستوى إلاطار القانوني املنظ ظر إلى الن  وبالن 

كما . بالعفو العام، فإن  دائرة املحاسبات تدعو إلى تقييد الحق  في العودة إلى العمل بأجل زمني أقص ى

استكمال إجراءات تعيين تدعو مصالح رئاسة الحكومة ووزارتي التربية والشباب والرياضة إلى استعجال 

وذلك احتراما ملبدأي الشفافية واملساواة أمام  لوظائفهموانتداب املنتفعين بالعفو العام ومباشرتهم 

أما على مستوى . الوظيفة العمومية وحفاظا على توازنات املالية العمومية والصناديق الاجتماعية

ة إلى إجراءات إعادة إدماجهم وانتدابهم، فإن  مصالح رئاسة ا لحكومة والوزارتين املذكورتين مدعو 

تهم القانونية سواء بخصوص شهادة  تسوية إلاخالالت التي تم  الوقوف عليها بخصوص إثبات أهلي 

التمتع بالعفو العام أو إحالة الحق  وذلك فضال عن مزيد التثبت مع مصالح املركز الوطني لإلعالمية 

لة على مستو   .ى قرارات انتداب أو إعادة إدماج املنتفعين بالعفو العامقصد تسوية إلاخالالت املسج 

 

الت  ق بالنقائص التي تم  تسجيلها على مستوى املؤه 
 
وتوص ي دائرة املحاسبات، فيما يتعل

العلمية والبيداغوجية للمنتفعين بالعفو العام املدمجين أو املنتدبين كإطار تدريس بوزارة التربية، 

 .زمة لتداركها ملا لها من تأثير مباشر على جودة التعليمبضرورة اتخاذ التدابير الال 

 

ن التعجيل  ا بخصوص ذوي شهداء الثورة ومصابيها أو فرد من أفراد عائالتهم، فيتعي  أم 

بإصدار القوائم الاسمية النهائية لشهداء الثورة وجرحاها والحرص على استيفاء امللفات للشروط 

تين . القانونية وإلاجرائية إلحالة الحق   د بالصيغوالوثائق املطلوبة والتقي   كما أن  الوزارتين املعني 



61 
 

 
 

قة بتصنيف املنتدبين من هذه الفئة 
 
ات إلادارية واملالية املتعل تان إلى العمل على تصحيح الوضعي  مدعو 

 . والحرص على استرجاع املبالغ املصروفة لفائدتهم دون وجه حق

 

ق باملنتدبين من جرحى الث
 
عات جزائية، فإن  وزارتي وفيما يتعل قت بهم تتب 

 
ورة الذين تعل

تان إلى الحرص على استكمال إلاجراءات التأديبية قصد ردع املخالفين  التربية والشباب والرياضة مدعو 

ب كل  ما من شأنه إلاخالل بكرامة الوظيف  .وإلزامهم بتجن 

 

ا بخصوص الانتدابات املنجزة في إطار املناظرات الخارجية ب امللفات وباالختبارات، تدعو أم 

فة باإلشراف على 
 
دائرة املحاسبات وزارتي التربية والشباب والرياضة إلى تفعيل دور اللجان املكل

ة النتائج  كما تدعوها إلى تفعيل . بها املصر حاملناظرات في التثبت من ألاحقية في املشاركة فيها ومن صح 

 دور الرقابة الذي تلعبه املندوبيات الجهو 
 
يها استكمال ية للتربية والشباب والرياضة بمناسبة تول

وفي نفس السياق، ينبغي على الوزارتين املذكورتين  .إجراءات الانتداب للمترشحين املقبولين نهائيا

رة وذلك لضمان قانونية الانتدابات املنجزة واحترام  يغ القانونية املقر  د عند إنجاز الانتدابات بالص  التقي 

ب إهدار املال العامقواعد حسن   .التصرف وتجن 

 

ومن جهة أخرى، توص ي دائرة املحاسبات بوجوب التنسيق مع الصناديق الاجتماعية 

ت من عدم ممارسة املنتفعين باالنتداب في إطار ألاحكام الاستثنائية  ومصالح وزارة املالية قصد التثب 

ة خاصة بمقابل بعد انتدابهم بالوظيفة العمومي  .ةألنشطة مهني 
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 رّد وزارة التربية

 

بالنسبة إلى اإلطار القانوني المنظم لالنتدابات االستثنائية  -1

 لفائدة المنتفعين بالعفو العام 
 

نفيدكم أّن المالحظات المتعلقة بالنصوص القانونية الخاصة سواء بانتداب  -

باألحكام العامة أو المنتفعين بالعفو العاّم أو إعادة إدماج المعزولين سواء ما تعلق منها 

بالنصوص التطبيقية هي أحكام صادرة عن مصالح رئاسة الحكومة وقد كان دور وزارة 

التربية على غرار بقية الوزارات تطبيق أحكامها مع ما تحمله من مالحظات، مثال ذلك 

تواصل أعمال اللجنة المكلفة بإعادة تكوين المسار المهني لألعوان العموميين إلى موفى 

، أو بالنسبة لألحكام المتعلقة باحتساب فترات العزل ضمن أقدمية العون، 1122ماي شهر 

وحتى بالنسبة إلى تحمل ميزانية وزارة التربية ألجور األعوان الذين بلغوا سن التقاعد عند 

 .صدور مرسوم العفو العام
 

في  بالنسبة إلى األعوان الذين لم تتجاوز فترات مباشرتهم قبل العزل السنتين –

سنة وانتفعوا بترقيات في الرتبة مرورا من  12و 22حين أّن فترات عزلهم تراوحت بين 

، 1ومن صنف ب إلى الصنف الفرعي أ 2إلى الصنف الفرعي أ 1وأ 2األصناف الفرعية أ

 .فإّن تمتيعهم بهذه االمتيازات مرّده األحكام االستثنائية المذكورة
 

 بالنسبة إلى شروط الترشح لالنتداب   -2
 

 األهلية القانونية لالنتفاع باالنتداب المباشر -أ
 

تّم انتداب األعوان المنتفعين بالعفو العام عن طريق  :شهادة التمتع بالعفو العام  -

التعاقد في مرحلة أولى اعتمادا على القائمات الموجهة من رئاسة الحكومة إلى مصالح 

داب وعليه فإّن بعض النقائص في الوثائق وزارة التربية ثم تتم في مرحلة الحقة عملية االنت

أو غيرها كان نتيجة اعتماد هذا التمشي علما بأنه ال يمكن انتداب أي مترشح ما لم تتوفر 

فيه الشروط القانونية والبدنية والذهنية الالزمة لممارسة نشاطه وفقا لما ينّص عليه القانون، 

الجهوية للتربية قصد التثبت في بعض هذا وقد قامت الوزارة بمراسلة مختلف المندوبيات 

 .الحاالت وإصالحها
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تجدر اإلشارة إلى أّن عدم إصدار  :القائمات االسمية لشهداء الثورة ومصابيها  -

وما شاب القائمات االسمية  1122قائمة شهداء الثورة ومصابيها إلى غاية موفى ماي 

لفات المترشحين لالنتداب من ذوي المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة المكلّفة بالنظر في م

الشهداء والجرحى من نقائص ال يمكن لوزارة التربية الرّد عليها إذ أّن هذه المهام من 

 .مشموالت أنظار هياكل أخرى
 

مثلما تّم بيانه فإّن النقائص التي شابت القائمات االسمية  :إثبات إحالة الحق  -

المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين االنتداب من ذوي 

الشهداء ولجرحى، ال يمكن للوزارة اإلجابة عليها، كما تجدر اإلشارة إلى أّنه تّم التقيد بهذه 

 .القائمات عند عملية االنتداب
 

 استيفاء المترشحين لشروط االنتداب  -ب 
 

إضافة إلى تغيير المقّر المخصص إلى إدارة : ملفات الترشح للمناظرات  -

المناظرات المهنية والتحاقها باإلدارة العامة للموارد البشرية عوضا عن اإلدارة العامة 

تتمّكن إدارة  لالمتحانات فقد أُبقي على جزء من األرشيف والوثائق بالمقّر السابق ولم

المناظرات المهنية من الحصول عليه، نفيدكم أّن لجنة رئاسة الحكومة قد قامت بالتدقيق في 

المناظرات المذكورة بجميع مراحلها بما في ذلك إعادة التثبت في الملفات، وهو ما ينفي نية 

 .ما تّم ذكره بالتقرير إخفاء حجج تتعلق بمصداقية النتائج
 

تعمل الوزارة على تطبيق األحكام الخاصة بتحديد السن  :السّن القانونية  -

القصوى لالنتداب في الوظيفة العمومية سواء عند االنتداب المباشر أو عند المشاركة في 

مختلف المناظرات وهو مبدأ يجب احترامه، غير أّنه يبقى من الوارد تسّرب بعض األخطاء 

 .ظراتاحتى عند عملية التثبت التي تقوم بها لجان المن
 

في نفس السياق فإّن لجان المناظرات مطالبة بالتدقيق في  :الشهائد العلمية  -

 .الشهائد العلمية ومدى استجابتها للمستوى المحّدد لالنتداب
 

تجدر اإلشارة إلى أّن التمّشي الذي اتخذته الوزارة  :الوضعية المهنية   -

ظّل عدم وضوح اإلجابة الواردة من باالستغناء عن الشرط المتعلّق بالوضعية المهنية ، في 
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الصناديق االجتماعية بخصوص الوضعية المهنية للمترشحين، هو قرار اّتخذته اللجان 

 .المكلّفة باإلشراف على سير المناظرات تحقيقا للمساواة والعدالة بين مختلف المترّشحين
 

ي ه 2تجدر اإلشارة إلى أّن وثيقة البطاقة عدد  :حسن السيرة واألخالق  -

وثيقة يطالب المترشح بتسليمها بعد قبوله في إحدى المناظرات قصد استكمال إجراءات 

انتدابه، وقد قامت الوزارة بمراسلة مصالحها بالجهات قصد التثّبت من مختلف الوضعيات 

المسّجلة التي أّكدت أّن إجراءات االنتداب وتسلّم مركز العمل ال يتّم إالّ بعد استظهار 

 .يقة المذكورةالمترّشح الوث
 

 إنجاز االنتدابات  -3
 

 االنتدابات المباشرة  -أ
 

بالنسبة إلى اعتماد مباشرة العمل كتاريخ سريان لقرارات المنتفعين بالعفو العام 

المنتدبين الجدد نفيدكم أّنه تّمت مراسلة مختلف المندوبيات الجهوية للتأّكد من الحاالت 

مثال، في حين ما تزال عمليات التثبت  2صفاقس المسّجلة وقد نفت بعض الجهات ذلك، 

وسيتّم التعامل مع الوثائق التي تحمل اختالفا على مستوى . جارية مع مندوبيات أخرى

 .تاريخ االنتداب بإصالحها بالتنسيق مع مصالح المركز الوطني لإلعالمية والجهات المعنية
 

الوزارة قد تّم التثبت فيها لدى كما أّن التعامل مع الشهائد المدرسية المدلى بها لدى 

المصالح المختّصة بحيث لم يتمّكن المعنيون باألمر إالّ من الحصول على رتبة أو صنف 

 .مساو للشهادة العلمية المقّدمة
 

االنتدابات في إطار المناظرات الخارجية بالملفات  –ب 

 وباالختبارات 
 

تشكو : تها للحاجيات إنجاز االنتدابات في إطار التراخيص المسندة ومالءم -

الوزارة من نقص فادح في إطار التدريس وحتى في بقية األسالك الخاّصة بالخدمات أو 

بالتأطير على غرار سلك العملة، مّما يجعل الوزارة في بعض األحيان مجبرة على إعادة 

توظيف أعوان بتغيير مراكز عملهم لمجابهة النقص الحاصل بمؤسسات أخرى، مّما يجعل 
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الوزارة لتراخيص االنتداب من وزارة المالية في تزايد من سنة إلى أخرى، علما بأّن طلب 

 .االنتدابات تخضع إلى ترخيص مسبق من وزارة المالية
 

التقيد بصيغة التناظر في إنجاز االنتدابات خالل فترة نفاذ األحكام  -

تعتمد الوزارة مبدأ التناظر في االنتدابات التي تقوم بها وفقا للتراتيب  :االستثنائية لالنتداب 

الجاري بها العمل، وبالنسبة إلى الوضعيات المذكورة بالتقرير فإّنها حاالت تّمت بالتنسيق 

أّما بالنسبة إلى االنتداب في سلك العملة . مع مصالح رئاسة الحكومة وبترخيص مسبق منها

ّخل أطراف أخرى في لتدظرات ايا عّما هو معمول به في إطار المنفإجراءاته تختلف جزئ

نصوص في العملية االنتداب مثل الوالي أو األطراف االجتماعية تنفيذا لالتفاقيات و

ال تمّس بأّي شكل من مبدإ اإلنصاف والمساواة            غير أّن هذه اإلجراءات. الغرض

قد خضعوا إلى اختبار مهني في  1122ة سنة بين المترشحين، وأّن المنتدبين من العمل

 .الصدد

على مستوى فتح  :إجراءات تنظيم المناظرات واإلعالن عن نتائجها  -

، فإّن الوزارة سعت 1122المناظرتين الخارجيتين النتداب قيمين أول ومعلّمين أول دورة 

قاط بالنسبة من خالل عدم التنصيص على الوثائق الواجب تقديمها إلثبات استحقاق عدد الن

إلى معياري الوضعية العائلية والتربصات التكوينية، إلى التقيد بما ورد في النّص المنّظم 

بإمكانية مطالبة المترّشحين، مّما يفيد عدم تقييد المترّشح بوثائق دون ( 1122لسنة  244)

 .فتحأخرى التساع مجال أنواع الوثائق وتنّوعها مّما ال يمكن حصرها خاّصة في فترة ال
 

وبالنسبة إلى النتائج األّولية فإّنها تعتبر مرحلة من مراحل المناظرة التجأت إليها 

الوزارة آنذاك ربحا للوقت وإلعطاء إمكانية مزيد التثّبت إلى اللجان الجهوية والمركزية 

للمناظرات، ولتمكين المترشحين من اإلدالء باعتراضاتهم قبل المرور إلى النتائج النهائية 

 .يسمح بإصدار نتائج تحتمل أقّل قدر ممكن من األخطاء بما
 

علما بأّن األوضاع التي مّرت بها البالد في تلك الفترة من احتجاجات اجتماعية 

وغلق للمندوبيات أّدى إلى عدم تمّكن اللجان الجهوية من عقد جلسات لدراسة الملفات 

 .والمصادقة عليها
 

المتمّثل في إصدارها لقائمات أولية للناجحين ثّم إّن التمّشي الذي اّتخذته الوزارة و

إعادة التثّبت من قبل اللجان الجهوية بمصالح المندوبيات التي كانت أكثرها مغلقة حينذاك 
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بسبب االحتجاجات االجتماعية وما انجّر عنه من سقوط ناجحين من القائمات األّولية 

يات التثّبت يعّد إنجازا قامت به المذكورة، وما أقّرته مصالح رئاسة الحكومة بعد عمل

 .الوزارة في ظّل األوضاع التي مّرت بها البالد في ذلك الوقت
 

من بين االجتهادات : صّحة األعداد المسندة إلى المترّشحين وصّحة النتائج  -

التي ذهبت إليها اللجان المكلّفة بدراسة الملفات جهوّيا أو على مستوى اإلدارة المركزية، 

الحصول على الشهادة العلمية المضّمنة بملّف الترّشح كتاريخ إلسناد العدد  اعتماد سنة

سنة ثالثة )المخّصص لسنة التخّرج، هذا في غياب وثيقة تثبت المستوى الجامعي المطلوب 

 (.تعليم عالي بالنسبة إلى المعلّمين األول
 

ة المناظرة تعتمد أّما بالنسبة إلى األعداد المسندة في االختبارات الشفوية فإّن لجن

العدد المسند بشبكة التقييم دون إعادة جميع عناصرها، ذلك أّنها تعّد مسؤولية لجان المحادثة 

التي تمضي على الشبكة بعد إسنادها للعدد كما تمضي كذلك على محضر صّب األعداد بعد 

 .مقارنتها باألعداد التي أسندوها
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 بالنسبة إلى متابعة المسار المهني للمنتدبين  -4
 

إدماج المنتدبين في المناظرات الخارجية بالملفات في رتب  - أ

 جديدة وترسيمهم 
 

بالنسبة إلى الوضعيات التي يمكن أن يكون قد تسّرب إليها أخطاء في مستوى 

وية للتربية ، فقد تّمت مراسلة المندوبيات الجه(حالة 22)أو الترسيم ( حاالت 2)اإلدماج 

 .المعنية بهذه الحاالت قصد التثّبت وإصالحها
 

 ممارسة نشاط خاّص بمقابل بعد االنتداب   -ب 
 

تولّت الوزارة من جهة التثبت في بعض الوضعيات التي تّمت اإلشارة إليها ضمن 

تقريركم األّولي إلى أّنها تحمل معّرفات جبائية حيث أّن الوزارة بصدد متابعة هذه 

 .الوضعيات بالتنسيق مع أمانة المصاريف
 

 االنقطاع عن الوظيف والتأديب  - ج
 

 المنتفعون بالعفو العام وذوي شهداء الثورة ومصابيها  -
 

بالنسبة إلى الغيابات غير الشرعية أو غيرها من اإلخالالت التأديبية فقد تّم التعامل 

 .معها وفقا لما تنّص عليه التراتيب الجاري بها العمل
 

 المؤهالت العلمية والبيداغوجية للمنتدبين كإطار تدريس  -د
 

حيث تّمت اإلشارة إلى أّن المتمّتعين بالعفو العام المدمجين يتوّجهون نحو الطرق 

وال يعملون على تنويع الطرق البيداغوجية فقد تّم التنسيق بين               التقليدية للتدريس 

التربية واإلدارة العاّمة للبرامج والتكوين المستمّر قصد مزيد التفقدية العامة لبيداغوجيا 

 .متابعة الالزمة قصد تطوير أدائهماإلحاطة البيداغوجية بهؤالء وتمكينهم من ال
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 والرياضة شؤون الشبابرّد وزارة 

 

I - من جهة األصل  
 

إّن التقرير التأليفي المحال إلينا وموضوع مالحظات الرّد هذه قد أثار عديد 

الجوانب المتعلقة بالمرجعية القانونية والترتيبية التي وقع اعتمادها في إنجاز االنتدابات 

ذ بالرغم االستثنائية، هي على جّديتها، فإّنه لم يكن من الممكن إثارتها من قبل هياكل التنفي

من أّنها مّثلت عوائق حقيقية عند التطبيق وتسّببت أحيانا في طول المّدة التي يتطلّبها التثّبت 

والمراجعة والبّت في عديد الوضعيات والحال أّن الظروف المحيطة بعملية اإلنجاز كانت 

 .تمّثل عامل ضغط على المباشرين للتصرف في الملفات المحالة لإلنجاز
 

شؤون الشباب والرياضة، ذات العالقة ، مّد الفريق  صالح وزارةلقد تولّت م

الرقابي لدائرة المحاسبات أثناء قيامه بمهّمته بجميع الملفات والوثائق والمعطيات التي طالب 

علما بأّن االنتدابات االستثنائية موضوع تلك المهّمة . بها والتي كانت بحوزة تلك المصالح

ا موضوع أعمال سابقة ومراسالت ملزمة من قبل عديد الرقابية كانت في جانب منه

بالنسبة إلى االنتدابات في إطار العفو العام وفرد )األطراف المتدّخلة أبرزها رئاسة الحكومة 

مع . ووزارة المالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني( من ذوي الشهداء وجرحى الثورة

اسل اإللكتروني في أغلب األحيان لمّدنا اإلشارة إلى أّن هذه األخيرة قد اعتمدت التر

بالمعطيات الالزمة من ذلك قائمات المترشحين الذين قاموا بالتسجيل بموقع 

(www.concours.gov.tn(  الذي تتولى إدارته وزارة التكوين المهني والتشغيل، الجتياز ،

واحدة النتداب معلمين أول )قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة المناظرتين المفتوحتين من 

، وكذلك التثّبت إن كان المقبولين (للتربية البدنية وأخرى النتداب أساتذة شباب وطفولة

بالقائمة األصلية والقائمة التكميلية للمناظرتين المذكورتين ما زالوا غير مباشرين لنشاط 

من البنك الوطني للتضامن لبعث مشروع خاّص، مهني بمقابل أو متحصلين على قروض 

بالرغم من أّنهم كانوا قد أرفقوا مطالب ترشحهم بشهادة ترسيم بمكاتب التشغيل والعمل 

 .المستقلّ 
 

II- من جهة الوضعيات المثارة  
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 1121ديسمبر  22المؤرخ في  1121لسنة  2122إّن ما جاء باألمر عدد  -1

والمنتفعين بالعفو العام بعد إدماجهم من ترقيات آلية وما بخصوص تمكين المعزولين سابقا 

يثيره ذلك من مآخذ وخاّصة من ناحية توازي الصيغ وتعارضه مع أحكام األنظمة األساسية 

العاّمة لألعوان العموميين قد وقع لفت انتباه األطراف المتدّخلة وخاّصة رئاسة الحكومة إليه 

 .بيقهولم يكن من الممكن االعتراض على تط
 

إّن عدم وجود قائمة نهائية ورسمية لشهداء وجرحى الثورة وعدم التطابق في  -2

بعض األحيان بين سلسلة االسم واللقب المضمنة بشهادة التمّتع بالعفو العام مع تلك المضمنة 

ببطاقة التعريف الوطنية ال ُيحمل على هياكل التصرف بالوزارات التي أُحيلت لها قائمات 

نتداب وكان أمر التثّبت في ما أحيل من أنظار أطراف إدارية أخرى بما في ذلك اسمية لال

اللجنة المشتركة المكلّفة بالنظر في ملفاّت المعنيين باالنتداب أو اإلدماج سواء من المنتفعين 

 .بالعفو العام من ذوي شهداء وجرحى الثورة
 

لين سابقا والمنتفعين بالعفو لقد تّم إعادة تكوين المسار المهني بعد إدماج المعزو -3

 1121لسنة  2122العام وتمكينهم من ترقيات باعتبار مّدة انقطاعهم، ذلك أّن األمر عدد 

 .لم يحّدد لذلك فترة مباشرة دنيا قبل العزل 1121ديسمبر  22المؤرخ في 
 

إّن إحالة خمسة أعوان على التقاعد راجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب  -4

من بين المعزولين سابقا والمنتفعين بالعفو العاّم مّمن وقع إدماجهم ودون أن والرياضة 

 1121لسنة  12يكونوا قد عادوا للمباشرة الفعلية قد تّم على أساس ما جاء بالقانون عدد 

وبعد النظر في ملفّاتهم من  1122الضابط لقانون المالية لسنة  1121ديسمبر  11المؤرخ في 

 .في الغرض و أخذ رأي رئاسة الحكومة قبل اللجنة المحدثة
 

أو إعادة إدماج المنتفعين بالعفو العام يتّم كما سبق ذكره على أساس  إّن انتداب -5

رسالة تعيين صادرة عن مصالح رئاسة الحكومة وتعّد تلك الرسالة ترخيصا وال يمكن 

للقب المضمنة لهيكل االنتداب أو إعادة اإلدماج التثبت من مدى تطابق سلسلة االسم وا

بشهادة التمتع بالعفو العاّم مع تلك المضمنة ببطاقة التعريف الوطنية باعتبار أّن الملّف 

األصلي هو من أنظار اللجنة المشتركة المحدثة في الغرض وال يحال إلى هيكل االنتداب أو 

 .إعادة اإلدماج
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لترشح النتداب يعود أمر التثبت من ورود مطالب االنتداب المقّدمة في إطار ا -6

ذوي الشهداء وجرحى الثورة في اآلجال المحّددة إلى اللجنة المشتركة المحدثة في الغرض 

 .وال يتلقى هيكل االنتداب غير رسالة التعيين وليس من مشموالته التثبت من تاريخ الورود
 

بخصوص احترام الشروط واإلجراءات عند إحالة الحّق لفائدة أبناء المنتفعين  -7

ّق العاّم أو ذوي الشهداء وجرحى الثورة فإّن أمر البّت في مثل هذه الوضعيات يعود بالح

 .أساسا للجنة المحدثة للغرض
 

نظرا للظروف االستثنائية ولتعّطل عمل البوابة االلكترونية  -8

www.concours.gov.tn  األولى لتقديم الترشحات فقد تّم في عديد المناسبات خالل اآلجال

التمديد في تلك اآلجال بناء على محضر جلسة حّرر بوزارة التشغيل والتكوين المهني 

، كما أقّرت لجنة المناظرة وبعد مصادقة وزير الشباب والرياضة 1122أكتوبر  2بتاريخ 

من االعتراض وقتئذ إصدار قائمة في الترشحات المقبولة أّوليا وتمكين جميع المترّشحين 

 .وإتمام ملفات ترّشحهم ببعض الوثائق الالزمة
 

عونا من بين المنتفعين بالعفو العام أو ( 11)إّن انتداب ما عدده اثنين وعشرين  -9

من ذوي الشهداء وجرحى الثورة مّمن تجاوزوا السن القانونية لالنتداب بالقطاع العام تّم 

من مراسالت تعيين صادرة عن رئاسة الحكومة كذلك على أساس ما تّم موافاة مصالحنا به 

 11المؤرخ في  1121لسنة  4وبالرجوع إلى القانون عدد . التي أّشرت على عقود االنتداب

فقد خّول كذلك  1121جويلية  11المؤرخ في  1121لسنة  222واألمر عدد  1121جوان 

لترّبص المطلوبة الستحقاق للمنتدبين الذين يبلغون السّن القانونية للتقاعد دون قضاء فترة ا

 .سنة 22جراية التقاعد مواصلة مباشرة نشاطهم إلى حدود 
 

 1122إّن التثّبت من كون المترشحين للمناظرتين المنظمتين بعنوان سنة  -11

النتداب معلمين أول تربية بدنية وأساتذة للشباب والطفولة هم من بين العاطلين عن العمل قد 

رسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقّل عند تقديم الترشحات كما تّم على أساس شهادة الت

أحيلت أسماء وأرقام بطاقات التعريف للمقبولين بالقائمة األصلية والقائمة التكميلية 

للمناظرتين المذكورتين عبر التراسل االلكتروني إلى مصالح وزارة التشغيل والتكوين 

عالقة وخاّصة الصناديق االجتماعية  لمزيد التأّكد المهني لتتولّى التنسيق مع الهياكل ذات ال
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إن كان المذكورون بالقائمتين ما زالوا غير مباشرين لنشاط مهني بمقابل أو متحّصلين على 

قروض من البنك الوطني للتضامن لبعث مشروع خاّص، والتي أفادتنا بوجود ثالثة 

ر لم يقع سدادها بعد التخلّي عن مترّشحين فقط متخلّدة بذّمتهم ديون لفائدة البنك المذكو

 .المشاريع الخاّصة التي بعثوها
 

إّن الفارق الزمني بين تاريخ مباشرة العمل والتاريخ المضّمن بسجّل السوابق  -11

العدلية بالنسبة إلى الحالة المنتدبة عن طريق التناظر قد يفّسر بطول المّدة بين تاريخ فتح 

كما أّن عدم توفّر مضمون من سجّل السوابق . جها النهائيةالمناظرة وتاريخ اإلعالن عن نتائ

العدلية بالملفات اإلدارية لبعض المنتدبين من بين جرحى الثورة أو فرد من عائالتهم يرّجح 

أن يكون نتيجة عدم حرص اإلدارة الماسكة للملّف بعد إحالته لها على ظرف المضمون 

 . المذكور بملّف العون المعني
 

وجود اختالف بين الشهادة العلمية أو شهادة التكوين المقّدمة للجنة إّن  -12

المشتركة وتلك المقّدمة لهيكل االنتداب يعود إلى غياب التنسيق بينهما وهو ما أّدى إلى مثل 

هذا االختالف والذي كان يمكن تالفيه بإحالة الملّف المقّدم للجنة إلى هيكل االنتداب لالعتماد 

لزمة، مع اإلشارة إلى أّن عقود االنتداب كانت تخضع لتأشير مصالح بصورة نهائية وم

 .رئاسة الحكومة وخاّصة فيما يتعلّق بالتصنيف
 

لقد تّم انتداب عدد من العملة ومن معلّمي وأساتذة التربية البدنية دون  -13

ية الخضوع إلى صيغة التناظر التي تقتضيها األحكام الترتيبية الواردة باألنظمة األساس

حيث تّم العمل كليا بصيغة التناظر بالنسبة  1124الخاصة وهو أمر تّم تالفيه بداية من سنة 

 .إلى جميع الرتب المفتوحة لالنتداب الخارجي بجميع األسالك
 

إّن التغيير المدخل على معايير تقييم الجدارة بالنسبة إلى المناظرتين  -14

ن أول تربية بدنية وأساتذة للشباب والطفولة قد النتداب معلّمي 1122المنظمتين بعنوان سنة 

أكتوبر  2تّم على أساس محضر الجلسة المحّرر بوزارة التشغيل والتكوين المهني بتاريخ 

والذي أخذ بعين االعتبار خصوصية التكوين للمترشحين الجتياز المناظرتين من  1122

 .تنشيط الشبابي والثقافيخريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية والمعهد العالي لل
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بالنسبة إلى األعوان التابعين لسلك مدرسي التربية الذين وقع ترسيمهم قبل  -15

انقضاء الفترة المستوجبة من المباشرة والمقّدرة بسنتين مثلما تقتضيه أحكام النظام األساسي 

ريخ وهو ما لهذا السلك فإّن ما جاء بناء على منشور صادر عن سلطة اإلشراف في ذلك التا

 .يتعارض مع تلك األحكام
 

لقد تّم تسجيل قيام عديد األعوان سواء من بين المنتدبين أو الذين وقع إدماجهم  -16

من المنتفعين بالعفو العام أو المنتدبين من ذوي الشهداء وجرحى الثورة بأفعال موجبة للتتبع 

مستوى اإلدارة اّتخاذ ما يتعّين الجزائي بما في ذلك الجرائم اإلرهابية وهو ما اقتضى على 

قانونيا تجاههم بما في ذلك الشطب من قانون اإلطار، وذلك بالرغم من صعوبة التعامل مع 

هذه الوضعيات باعتبار بلوغ المعطيات بصورة متأّخرة أو منقوصة وخاّصة حالتي اإليقاف 

 .التحفّظي واالسترشاد
 

ارسات تتعارض مع واجبات العون هذا باإلضافة إلى ما أتاه العديد منهم من مم

العمومي وتخّل بكرامة الوظيفة العمومية مثل التطاول على رؤسائهم في العمل وكثرة 

الغيابات غير المبررة ورفض العمل والسلوك والهندام غير الالئقين والتي استوجبت الخصم 

 .من المرّتب واتخاذ العقوبات التأديبية تجاههم في عديد المناسبات
 

بعمل اإلدارة خالل الفترة التي أنجزت فيها  واعتبارا للخصوصية التي حفّتهذا 

األعمال موضوع مهّمتكم الرقابية وباعتبار التوصيات الواردة بتقريركم في الغرض فإّن 

مصالحنا ستعمل في حدود ما تتيح لها القوانين والتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل 

بتلك التوصيات صونا للمال العام وضمانا لحسن سير  وما يتوفّر من معطيات لألخذ

 .ونجاعة عمل هياكل الدولة

 

  

 

 


