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السيدة والسادة رؤساء مفتشيات
الوظيفة العمومية
الموضوع :اإللتحاق من جديد بالوظائف العمومية.
المرجع :المرسوم رقم  59 / 85المؤرخ في  23مارس  1985المتضمن القانون
األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية.
غالبا ما تتلقى مصالحي طلبات من اإلدارات أو موظفين سابقين مستقيلين ،أو
مسرحين بسبب أخطاء تأذيبية جسيمة أو معزولين بسبب إهمال المنصب وذلك قصد
إلتحاقهم من جديد بالوظائف العمومية.
بهذا الصدد ،وقصد ضمان تطبيق منسجم لإلجراءات الواجب إتباعها بهذا الشأن،
يهدف هذا المنشور إلى تحديد الشروط والكيفيات الواجب إتباعها.
 - 1حالة إستقالة الموظف :
تنص أحكام المادة  134من المرسوم رقم  59 / 85المؤرخ في  23مارس 1985
المذكور أعاله على مايلي «قبول اإلستقالة يجعلها أمرا ال رجوع فيه»
ينجر عن قبول اإلستقالة قطع نهائي لعالقة العمل.

وعليه وإعتبار لما سبق ،فإن الموظفين الذين إستقالوا بصفة قانونية ال يمكن أن
يكونوا محل إعادة إدماج بقوة القانون في رتبهم األصلية.
إال أنه بإمكانهم المشاركة في مسابقات التوظيف المنظمة من قبل مختلف المؤسسات
واإلدارات العمومية وهذا شريطة إستيفائهم لجميع الشروط القانونية الواجب توفرها
لإللتحاق بالرتبة المعتبرة.
كما يطبق هذا الشرط على الموظفين المستقيلين الذين تابعوا تكوينا متخصصا أو
خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص في إطار توظيفهم األول.
في هذا السياق ،ال يمكن للموظفين الستقلين المشاركين في المسابقات على أساس
الشهادات المطالبة بإحتساب األقدمية المهنية المكتسبة بصفة موظف من معايير
اإلنتقاء.
وعلى أية حال ،ينبغي التوضيح أنه ال يمكن للموظفين المستقلين الترشح لتوظيف
جديد إال بعد مرور ثالث ( )03سنوات من التاريخ الفعلي إلستقالتهم.
 - 2حالة عزل الموظفين :
ال يمكن للموظفين المعزولين الترشح لتوظيف جديد في وظيفة عمومية.
حيث يشكل العزل بسبب التخلي عن المنصب ،من حيث المبدأ ،قطعا لعالقة العمل
بصفة منفردة ودون إشعار مسبق.
غير أنه إذا كان التخلي عن المنصب المنجرعنه العزل راجع لقوة قاهرة ،يمكن
للموظف الذي صدر في حقه العزل الترشح لتوظيف جديد ،بعد موافقة المصالح
المركزية للوظيفة العمومية.

 - 3حالة تسريح الموظفين :
إن الموظفين الذين كانو محل تسريح ال يمكنهم الترشح مجدداً للتوظيف في قطاع
الوظيفة العمومية.
بالنظر لما سبق ،أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لهذا المنشور وضمان
النشر الواسع له.
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