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السيد الوز ر اﳌ لف بإصﻼح اﻹدارة و الوظيفة العمومية
افتتاح ا مع العام
للمجلس اﻷع للوظيفة العمومية

اﻷر عاء  16يناير2019
اﳌدرسة الوطنية العليا لﻺدارة بالر اط
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حضرات السيدات والسادة؛
سعد ي أن أفتتح ،نيابة عن السيد رئ س ا ومة ،أشغال ا مع العام العادي للمجلس
اﻷع للوظيفة العمومية دورته اﻷو عد تجديد ت و نه ،و ذه اﳌناسبة أود أن أتوجه إ افة
أعضاء ا لس بأخلص ال ا ي ،متمنيا لكم جميعا التوفيق اﻻضطﻼع باﳌ ام اﻻس شار ة ا ولة
إليكم.
إن ذه اﳌناسبة ش ل فرصة متم ة لتعميق ال شاور حول عض القضايا ال م الوظيفة
العمومية ش ل عام ،واﳌوارد ال شر ة ع وجه ا صوص .و اليق ن التام أن السيدات والسادة
أعضاء ا لس ،سوف لن يدخروا ج دا للمسا مة باق احا م الن ة تحقيق ما نصبو إليه
جميعا للر باﻹدارة العمومية وجعل ا قادرة ع مواج ة التحديات اﳌستقبلية ورافعة أساسية
للتنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية ،تقدم خدمات متم ة للمواطن و سا م تحقيق الرفا ية
اﳌطلو ة والع ش الكرم.
حضرات السيدات والسادة؛
يأ ي ا عقاد ا مع العام ا ا للمجلس اﻷع للوظيفة العمومية سياق وط م سم
ب ايد اﻻ تمام بقضايا إصﻼح اﻹدارة العمومية من طرف افة الفاعل ن اﳌؤسساتي ن والشر اء
اﻻجتماعي ن ،الذي يتمثل أساسا الدعوة إ إعادة ي ل ا و عز ز قدرا ا ال شر ة والتنظيمية
والتدب ية لتص مؤ لة ﻹسناد التطور السيا واﻻقتصادي الذي ش ده بﻼدنا ،وقادرة ع
كسب ر انات ا امة ا يدة وصون اﳌص ة العامة.
و ذا اﻹطار ،فقد حظي موضوع إصﻼح اﻹدارة عناية خاصة من قبل صاحب ا ﻼلة
اﳌلك محمد السادس نصره ﷲ ،تجلﺖ توج اته السامية ،ﻻسيما تلك ال وج ا جﻼلته
بمناسبة افتتاح الدورة ال ﳌانية اﻷو من السنة ال شرعية اﻷو من الوﻻية ال شر عية العاشرة
بتار خ  14أكتو ر  ، 2016وال حدد من خﻼل ا اﳌداخل الك ى ﻹصﻼح اﻹدارة وتحس ن أدا ا ل ي
ت ون ناجعة ومفتوحة وجه اﳌواطن ن واﳌقاوﻻت.
وتتعلق ذه اﳌداخل ،باﻷساس ،بتغي السلوكيات والعقليات وجودة ال شر عات وتأ يل
اﳌوظف ن ورقمنة اﻹدارة ،بما يمك ا من تجاوز ضعف ا امة وقلة اﳌردودية ،ع استل ام
النموذج التدب ي اﳌعتمد القطاع ا اص "الذي يتم بالنجاعة والتنافسية ،بفضل نموذج
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ال سي  ،القائم ع آليات اﳌتا عة واﳌر اقبة والتحف  ".كما جاء
بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش بتار خ  29يوليوز .2017

ا طاب اﳌل ي السامي

كما شدد صاحب ا ﻼلة من خﻼل رسالته السامية ال وج ا إ اﳌشار ات واﳌشارك ن
ات بتار خ  27ف اير من السنة الفارطة،
اﳌلتقى الوط للوظيفة العمومية العليا اﳌنظم بال
ع أن "اﻹصﻼح الشامل واﳌندمج لﻺدارة العمومية يك طا عا است اليا ،بحكم الر انات
اﳌطروحة عليه ضمانا للرعاية اﳌستمرة للمرفق العام ،وجودة ا دمات العمومية ،مع ما
يقتضيه ذلك من دعم للبعد ا وي واعتماد الﻼتمركز اﻹداري ،واعتماد الكفاءة والفعالية
تدب اﳌوارد ال شر ة".
و ضوء ذه التوج ات اﳌلكية السامية ،فقد حظي موضوع إصﻼح اﻹدارة بأ مية أساسية
ال نامج ا ومي ) (2021-2016الذي تضمن مجموعة من اﻻل امات اﳌتعلقة ش ل خاص،
بتعز ز قيم ال ا ة وترسيخ ا امة ا يدة واعتماد اﻹدارة الرقمية ،مع اعتماد اﳌقار ة ال شاركية
إعداد وتقييم السياسات العمومية ،من أجل وضع اﳌواطن صلب عمل اﻹدارة العمومية،
وتفعيل ر ط اﳌسؤولية با اسبة لضمان تدب أمثل للموارد ال شر ة واﳌادية ور ط اﻹنجازات
باﻷ داف ا ددة.
حضرات السيدات والسادة؛
بناء ع ذه التوج ات اﳌرجعية فقد تم إعداد خطة وطنية ﻹصﻼح اﻹدارة س ند إ مبادئ
ا ودة والكفاءة وتحقيق اﳌص ة العامة ع تحقيق جملة من اﻷ داف العامة اﳌتمثلة :
 توف وتوسيع وتنو ع ا دمة العمومية ار ة اﻹقصاء اﻻجتما وتحقيق اﻻندماج
ا قيقي للمواطن بما يضمن مشاركته الفاعلة اﳌشروع التنموي والشأن العام؛
 إعادة ي لة ب يات اﻹدارات العمومية ،أفقيا وعموديا ،لتصبح مؤسسات ناجعة قادرة ع
إسناد التطور السيا واﻻقتصادي ودعم التنمية ال شر ة وال ابية؛
 تمك ن اﻹدارة من اﻵليات والوسائل ال شرعية والتنظيمية والتدب ية الضرور ة لل وض
باﳌرفق العام وا دمات العمومية ،خاصة ا اﻻت اﻻجتماعية اﻷساسية.
ومن أجل تحقيق ذه اﻷ داف فإن ا طة الوطنية ﻹصﻼح اﻹدارة تتمحور حول حول
إحداث أر عة تحوﻻت ي لية متفاعلة ما بي ا:
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أوﻻ ،التحول التنظي  ،و تعلق بمراجعة وتطو ر الب يات اﻹدار ة التنظيمية ،بما يمكن
القطاعات الوزار ة واﻹدارات العمومية ،ع الصعيدين اﳌركزي والﻼممركز ،من تحقيق
الفعالية والنجاعة وضع وتنفيذ السياسات العمومية و تقديم ا دمات العمومية.
ﺛانيا ،التحول التدب ي ،و تمحور حول إعادة النظر طرق ومن يات التدب اﳌعتمدة
اﻹدارة العمومية ،ع استعمال اﻷساليب التدب ية ا ديثة ،سواء ما يتعلق باﳌوارد
ال شر ة أو ما يتصل بأ شطة العمل العمومي.
ﺛالﺜا ،التحول الرق  ،و تحدد اعتماد اﻵليات والوسائل التكنولوجية ا ديثة
واس ثمار ا من طرف مختلف اﻹدارات العمومية من أجل عميم ودعم ا دمات الرقمية
اﳌش كة بي ا وت س ولوج اﳌواطن واﳌقاولة إل ا.
را عا ،التحول التخليقي ،و رتكز ع الصيغ واﻵليات الكفيلة ب سيخ مبادئ ا امة
ا يدة ودعم اﻷخﻼقيات اﳌ نية باﻹدارة العمومية ،غية عزز ال ا ة والشفافية
واﳌسؤولية وتكر س اﻻنفتاح ع اﳌواطن وا تمع.
و رتكز ذا اﻹصﻼح التحو ع أر ع دعامات رئ سية م ابطة تواكب أفقيا إنجاز اﳌشار ع
اﳌ مجة ،وتتمثل ذه الدعامات :
 ال شر ع ع وضع مخطط شر مفصل ﻹصدار النصوص القانونية اﳌؤطرة للتحوﻻت
ال ي لية تنظيميا وتدب يا ورقميا وتخليقيا؛
 التواصل من خﻼل اعتماد مخطط تواص شامل ﳌواكبة ذا اﻹصﻼح ،يقوم ع
التواصل مع اﳌواطن ومع اﳌؤسسات ومع اﳌوارد ال شر ة العاملة بإدارة الدولة من أجل
ضمان انخراط ا ميع ،ل من موقعه ،إنجاح خطة إصﻼح اﻹدارة؛
 التقييم ع إخضاع خطة إصﻼح اﻹدارة لعملية تقييم مرح غاية استخﻼص النتائج
اﻷولية غية تقو م إجراءاته وعملياته ،وتقييم ا ي لقياس أثر اﻹصﻼح اﻹدارة
العمومية ومدى تحقيق اﻷ داف اﳌسطرة؛
 تطو ر التعاون الدو والثنا ي واﳌتعدد اﻷطراف مع الشر اء ،بما ي يح استل ام أفضل
اﳌمارسات والتجارب ،وتوج ه نحو تحقيق أولو ات اﻹصﻼح اﻹداري.
حضرات السيدات والسادة؛
ﻻ تخفى عليكم اﻷ مية البالغة ال تحظى ا اﳌواضيع اﳌدرجة جدول أعمال ذا ا مع
العام ،وال تندرج صلب ا ود ا ومية الرامية إ تأ يل اﳌوارد ال شرة و عز ز اﳌقار ة
ال شاركية إعداد السياسات العمومية وتنفيذ ا وتقييم ا ،وتتمثل ذه اﳌواضيع :
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 مراجعة منظومة الوظيفة العمومية الذي يحظى بأ مية خاصة ضمن ا طة الوطنية
ﻹصﻼح اﻹدارة ال تطرقﺖ إل ا سابقا ،أو بإعادة ي لة الوظيفة العمومية العليا لتجاوز
اﻻختﻼﻻت ال تحول دون لع ا للدور اﳌنتظر م ا كقاطرة لﻺصﻼح والتحديث والنجاعة
والفعالية ،ودعم اﻹصﻼحات اﳌ ي لة وقيادة التغي داخل اﻹدارة ،حيث نظمﺖ وزارة إصﻼح
ات ،اﳌلتقى
اﻹدارة والوظيفة العمومية ،بتار خ  27ف اير  2018بقصر اﳌؤتمرات بال
الوط للوظيفة العمومية العليا ،وذلك تحﺖ الرعاية السامية لصاحب ا ﻼلة اﳌلك محمد
السادس نصره ﷲ ،والذي خرج بمجموعة من التوصيات ال سنعرض ا ع أنظاركم خﻼل
أشغال ذا ا مع العام ،وال مﺖ الولوج إ اﳌناصب العليا ،وم ننة الوظيفة العمومية
العليا ،والتعاقد والتقييم؛
 مدونة قيم وأخﻼقيات اﳌوظف العمومي الرامية إ ترسيخ قيم وأخﻼقيات اﳌوظف العمومي
باﻹدارات العمومية وا ماعات ال ابية واﳌؤسسات العمومية ،و رساء اﳌبادئ والقواعد
اﻷخﻼقية ال يتع ن أن تؤطر سلوكه أثناء ممارسة م امه ،بما يضمن ترسيخ وتوطيد روح
اﳌسؤولية لديه ،و عزز ثقة اﳌواطن واﳌرتفق اﻹدارة و دعم مصداقي ا؛
 إصﻼح ا لس اﻷع للوظيفة العمومية ،الذي يندرج إطار التجاوب اﻹيجا ي مع مطالب
الفاعل ن اﳌؤسساتي ن واﻻجتماعي ن ،حيث أصبح من الﻼزم إعادة النظر فيه ،بما يجعل منه
إحدى اﻵليات اﻷساسية لتفعيل اﳌقار ة ال شاركية وتدعيم ال شاور ب ن ا ومة و ن ممث
اﳌوظف ن ل ما يتعلق بالوظيفة العمومية و تدب اﳌوارد ال شرة.
حضرات السيدات والسادة؛
إن نجاح مسلسل إصﻼح منظومة الوظيفة العمومية يتوقف بالتأكيد ع اﻹرادة الثابتة
واﻻنخراط التام ل افة اﻷطراف ،إدارة وموظف ن وشر اء اجتماعي ن ،ل من موقعه ومجال
اختصاصه .وستظل ا ومة حر صة باستمرار ع اعتماد اﳌقار ة ال شاور ة كمن ية عمل
قارة ودائمة انطﻼقا من اقتناع ا بأ مية ال شاور وا وار باعتبار ما أقوم س يل للتعامل مع
القضايا اﳌتعلقة بالوظيفة العمومية و اﳌوارد ال شر ة.
و اﻷخ  ،ﻻ يخامرنا أد ى شك أن الكفاءات ال يزخر ا ا لس واعية باﳌسؤولية
اﳌلقاة عليه لرفع التحديات ال تواج ا اﻹدارة العمومية ،ع بلورة توصيات واق احات
عملية ،فيما يتعلق باﳌواضيع اﳌعروضة عليه ،دورته اﻷو ذه ،بما سا م تدعيم اﳌسار
اﻹصﻼ الذي عرفه منظومة الوظيفة العمومية ببﻼدنا.
والسﻼم عليكم ورحمة ﷲ و ر اته.
5

