
سيدي النائب المحترم هذه استشارة قانونية قمنا بها للرد على وزير التربية الذي سينفي عن الناجحيين صفتهم الوظيفية قبل 

 الدخول لمرحلة التكوين 

 ،"في موضوع "كاباس 7102

رّدا على من يزعمون أّن المناظرة التي أجرتها وزارة التربية، هذه السنة، مناظرة دخول لمرحلة تكوين، من غير انتداب، 

 نقول: إّن البراهيَن ِلَدْحض زْعمكم متعّددة! ومن أهّمها

  

أّوال( لقد استند مقّرر وزير التربية المؤرخ في 72 فيفري 7102 والمتعلق بفتح مناظرة خارجة للدخول إلى مرحلة تكوين 

للحصول على الماجستير المهني في علوم التربية، على القانون عدد 007 المؤرخ في 07 ديسمبر 0891 والمتعلق بضبط 

النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية )وهو 

 .("المعروف، اختصارا، بـ"قانون الوظيفة العمومية

وفي الفصل 09 من ذا القانون اإلطاري، نطالع ما يلي: "يتّم االنتداب عن طريق مناظرات تعتمد االختبارات أو الشهائد أو 

م المؤّهالت المهنيّة للمترّشحين من قبل لجنة امتحان ... وتتولّى هذه اللجنة ترتيب المترّشحين حسب الجدارة  الملفات. وتُقوَّ

..."  

والمالحظ أن لفظة "مناظرات" )جْمع مناظرة( جاءت مطلَقة، أي غير مقيّدة. إذن، فانتداب الناجحين في أّي مناظرة 

عمومية، حاصٌل ال َمحالَةَ! وذلك ما يتطابق تماما مع أحكام الفصل 311 من المجلة المدنية )مجلة االلتزامات والعقود(: "إذا 

 "كانت عبارة القانون ُمطلَقة، جرَ ْت على إطالقها

ومن جهة أخرى، فإن األمر عدد 0110 المؤرخ في 01 أفريل 7112 والمتعلق بـضبط أحكام خاصة لتحديد السن 

القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول 

إلى مراحل التكوين، لالنتداب في القطاع العمومي – وقد تّم اعتماده في تنظيم المناظرة التي فُتِحت بوزارة التربية – وكما 

  !هو بارز في عنوانه، فالهدف المشترك من كلتي المناظرتْين هو االنتداب في القطاع العمومي، وبصريح العبارة

وكما هو سائد في مختلف اإلدارات العمومية التي تنّظم مناظرات للدخول إلى مراحل تكوين خاصة، فإّن النجاح في 

المناظرة يُْفضي إلى التسمية برتبة معيّنة؛ وتقع التسمية في رتبة أعلى، لمن يتخّرجون بنجاح من مرحلة التكوين الواقع 

  إجراؤها

 

ثانيا( من الوثائق المطلوبة من المترّشحين للمناظرة التي أجرتها وزارة التربية هذي السنة، طابع جبائي بقيمة 03 دينارا. 

وقد تّم التنصيص على ذي الوثيقة، بالبالغ الصادر عن الوزارة يوم 79 فيفري 7102. وبالرجوع إلى قرار وزيري المالية 

والتربية المؤرخ في 71 سبتمبر 7101 والمتعلق بتحديد مساهمة المترشحين في مصاريف إجراء االمتحانات والمناظرات 

التي تنّظمها وزارة التربية، نتبيّن بالفصل األّول أّن ذا الطابَع الجبائي خاصٌّ بإجراء مختلف المناظرات واالمتحانات المهنية 

 !الخارجية

  !ومن المالحظ أّن المشّرع قد وّصف تلك المناظرات واالمتحانات الخارجية بـ"المهنيّة"، وليس باألكاديمية

  !وإذا كانت القاعدة القانونية تفيد بأّن ما جاء مطلَقا يُؤخَ ذ على إطالقه، فإّن ما جاء مقيَّدا، يؤَخذ على قْيِدهِ 

وعليه، فإّن المناظرة التي أجرتها وزارة التربية هذه السنة، ما هي إاّل مناظرة مهنية، تفضي بالناجحين فيها إلى االنتداب، 

 !وليس غير االنتداب

  

ثالثا( من المعلوم أن وزارة التربية لم تنشر بالرائد الرسمي أّي قرار ترتيبي، ينّظم المناظرة المجراة هذي السنة! وعليه، فقْد 

  !فقدت، باألدنى، حّق االحتجاج بأيّة أحكام جديدة عّما ُعِرف، بالضرورة، من مناظرات انتداب األساتذة

لذلك، وعلى غرار ما حصل مع الناجحين في مناظرتْي عامْي 7102 و7103، فإنه يتوّجب اليوَم االعتراف، باألدنى، بحق 

االنتداب والتسمية لجميع الناجحين في مناظرة العام الجاري، 7102. علما بأن كلتي المناظرتْين المشار إلْيهما قد انبَنَتا على 

قرار وزير التربية المؤرخ في 70 مارس 7102 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية باالختبارات النتداب 

أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة العليم الفني وأساتذة التعليم التقني. وذا القرار الوزاري مازالت أحكامه نافذة، لعدم نشر نّص 

 !جديد ينسخه

وذا الطْرح المقدَّم يتطابق تماما مع أحكام الفصل 313 من المجلة المدنية )مجلة االلتزامات والعقود(: "إذا تعذّر الحكم بنّص 

 !صريح من القانون، اعتُبِر القياس ..."؛ فاللجوء إلى القياس شرعي في هذه الحالة


