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سم ﷲ الرحمن الرحيم
والصﻼة والسﻼم ع أشرف اﳌرسل ن

السيد اﳌدير العام لو الة اﳌغرب العر ي لﻸنباء ا

م،

حضرات السيدات والسادة،
بداية ،اسمحوا أن أتقدم بجز ل شكري وامتنا ي إ و الة اﳌغرب العر ي
ص مدير ا العام السيد خليل ال اش اﻹدر

لﻸنباء

وذلك ﻻختيار ا

موﻗﻊ  www.emploi-public.maصنف "أن نت وشب ات اجتماعية" ﺿمن
ﻻئحة ال

صيات اﳌغر ية اﻻث عشرة ال بصمت سنة  2017بمسار ا اﳌ

ومبادر ا اﳌواطنة مختلف ا اﻻت ،وذلك حسب استطﻼع أنجزته الو الة
شاركت فيه العديد من الوسائط اﻹعﻼمية اﳌغر ية اﳌكتو ة واﻹلك ونية
والسمعية البصر ة.

إن ﻗيم التم
و

ال

تحرص و الة اﳌغرب العر ي لﻸنباء ع دعم ا

يع ا ،خاصة

مجاﻻت الفنون والثقافة والسياسة واﻻﻗتصاد

والر اﺿة وال

ة والعمل اﻻجتما واﻹعﻼم ،من خﻼل اختيار

صيات

السنة للمبادرات ا ﻼﻗة واﳌمارسات اﳌتم ة ،تمثل فرصة ﻹذ اء التنافس
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اﻹيجا ي والرفﻊ من ا ودة واﻻستفادة من أفضل اﳌمارسات مختلف
ا اﻻت.
حضرات السيدات والسادة
يحظى ورش إصﻼح اﻹدارة الظرفية الرا نة بأ مية ﻗصوى ظل التحوﻻت
ال

عرف ا اﳌش د السيا

واﻻﻗتصادي واﻻجتما  ،وﻻ أدل ع ذلك

ا طب اﳌلكية اﳌتتالية ،ال ش د ا الف ة اﻷخ ة ،وال أولت عناية غ
مسبوﻗة ﻻست الية تأ يل اﻹدارة وجعل ا أداة فعالة خدمة اﳌواطن.
وتماشيا مﻊ اته التوج ات اﳌلكية السامية ،خاصة فيما يتعلﻖ بإدراج
تكنولوجيا اﳌعلومات

برنامج إصﻼح اﻹدارة ،جعلت وزارة إصﻼح اﻹدارة

والوظيفة العمومية من تحقيﻖ التحول الرﻗ
اﻹصﻼ

أحد مداخل برنامج ا

إ جانب التحول التنظي  ،والتحول التدب ي ،والتحول اﻷخﻼ .

وذلك من خﻼل ترسيخ ثقافة اﻻنخراط والتحول اﻹلك و ي ع
اﻹدارة العمومية ،والتأﻗلم مﻊ ذا اﳌعطى التكنولو

ل مستو ات

واس يعاب مختلف

استحقاﻗاته ،و عداد مخطط عمل لتعز ز رﻗمنة ا دمات العمومية ودعم
التوط ن اﻹيجا ي لتكنولوجيا اﳌعلومات اﳌمارسات اﻹدار ة.
كما اتخذت مجموعة من التداب الرامية إ ترسيخ تكنولوجيا اﳌعلومات
منا

تدب اﻹدارة من ج ة و سبل تقديم ا دمات العمومية من ج ة أخرى
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حضرات السيدات والسادة
و من أجل تكر س مبادئ اﳌساواة وت افؤ الفرص واﻻستحقاق ولوج
الوظائف العمومية وﺿمان حﻖ اﳌواطنات واﳌواطن ن ا صول ع
اﳌعلومة كما نص ع ذلك دستور اﳌملكة  ،أنجزت وزارة إصﻼح اﻹدارة
والوظيفة العمومية موﻗﻊ ال شغيل العمومي www.emploi-public.ma
اﳌتضمن ل افة اﳌعلومات اﳌرتبطة بمبار ات التوظيف باﻹدارات العمومية
وا ماعات ال ابية واﳌؤسسات واﳌقاوﻻت العمومية ،وذلك حرصا م ا ع
اح ام اﳌبادئ اﻷساسية والقواعد الواجب مراعا ا ل مرحلة من مراحل
تنظيم اﳌبار ات ،و دف عميم اﻻعﻼنات عن مبار ات التوظيف ،وتمك ن
اﳌواطن ن واﳌواطنات الراغب ن ولوج اﳌناصب العمومية من ا صول ع
افة اﳌعلومات ذات الصلة.
يتو من ذه البوابة س يل الولوج إ اﳌعلومة من خﻼل تمك ن مستعم
اﳌوﻗﻊ من جميﻊ اﳌعلومات واﳌعطيات ال م ال شغيل اﳌناصب العمومية
مجمعة ومركزة بوابة واحدة مخصصة ل ذا الغرض.
كما عد ذه البوابة مرجعا أساسيا لل شيح ﳌناصب اﳌسؤولية وللمناصب
العليا.
وتتم بوابة ال شغيل العمومي بكو ا بوابة مش كة ب ن جميﻊ اﻹدارات
العمومية وا ماعات ال ابية واﳌؤسسات واﳌقاوﻻت العمومية ،شتمل
باﻹﺿافة ا جميﻊ إعﻼنات مبار ات التوظيف ،ع
واﳌعطيات ال

عض اﳌعلومات

م الوظيفة العمومية اﳌرجﻊ اﳌش ك لتدب اﳌوارد ال شر ة

ا اص بالوظيفة العمومية وكذا إحصائيات متعلقة بال شغيل العمومي مﻊ
أسئلة وأجو ة عملية ومتداولة حول حقوق وواجبات اﳌوظف ن.
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كما أصبحت بوابة ال شغيل العمومي تحتل م انة امة ﺿمن اﳌو اﻗﻊ
اﻹلك ونية الوطنية إذ تم اﻹعﻼن بخصوص التوظيف ع
سنة  2017ع  63 041منصب موزعة ع

ذه البوابة خﻼل

 9438منصب بمصا الدولة و

 52 951منصب باﳌؤسسات واﳌقاوﻻت العمومية و  652منصب با ماعات
ال ابية .حيﺚ بلغ عدد مبار ات التوظيف اﳌ شورة ع اﳌوﻗﻊ  5888مباراة م ا
 137مت مصا الدولة و  1 605مت اﳌؤسسات واﳌقاوﻻت العمومية و318
مت ا ماعات ال ابية.
ونظرا لﻸ مية البالغة ال تك س ا ا دمات الذكية توف اﳌعلومات وت س
الولوج إل ا ،ﻗامت الوزارة بتطو ر التطبيﻖ الذ ي لل شغيل العمومي
»  « emploi-publicباللغت ن العر ية والفر سية ،دف تمك ن اﳌواطنات
واﳌواطن ن من الوصول إ

افة اﳌعلومات اﳌرتبطة بمبار ات التوظيف

والتعي ن باﳌناصب العليا،

أي م ان و أي وﻗت عز زا ﳌبادئ الشفافية

واﻻستحقاق وت ا الفرص.
حضرات السيدات والسادة،

ختام ذه ال لمة ،ﻻ سع إﻻ أن أتوجه بخالص شكر ي وتقديري إ
افة اﳌسؤول ن واﻷطروالتقني ن الذين شتغلون ع ورش اﻹدارة الرﻗمية
بالوزارة ،والذين أبانوا عن تفان م إنجاح ذا الورش اﳌ م.
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كما أنوه ذه اﳌبادرة اﳌ

عة للعمل ا اد وا مود ال تقوم ا و الة

اﳌغرب العر ي لﻸنباء متمنيا ل ا مز دا من اﻹشعاع واﻻستمرار ة.

والسﻼم عليكم.
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