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المحاور
 السياق العام
ٕالاطار العام الشتغال الوظيفة العمومية
 أهم التحديات التدب,-ية بالوظيفة العمومية

السياق العام
دخول دستور جديد ح :-التطبيق يعزز من مكانة الحكامة الجيدة،
ويكرس مبادئ الشفافية واملسؤولية واملحاسبة وحقوق ٕالانسان؛
ال,Pنامج الحكومي الرامي إSى الارتقاء بأداء ٕالادارة ،وتحس-ن خدماXYا،
وجعلها قريبة
من املواطن-ن ؛
التحوالت الك,Pى ال] يعرفها تدب ,-الشأن العام ،وال سيما مشروع
الجهوية املوسعة؛
 التنافسية العاملية ال] يحتاج ف`Xا القطاع الخاص إSى إدارة عمومية
قوية؛
 املواطن أصبح أك ,fإلحاحا iي الحصول عkى جميع حقوقه )،بجودة
وسرعة ودقة(.

اإلطار العام الشتغال الوظيفة العمومية
المتدخلون
العموميون

الموظفون
الوظيفة العمومية

القطاع الخاص

النصوص
القانونية

الوسائل
والمساطر

المجتمع المدني

الھياكل

المواطنون /
المرتفقون

الشركاء
االجتماعيون

مواجھة تحديات

المؤسسات
الدستورية

أھم التحديات التدبيرية بالوظيفة العمومية
 يمكن حصر أهم التحديات كما يkي:
 التحدي  :1مالءمة النصوص القانونية مع مستجدات التدب,-؛
 التحدي  :2إرساءهياكل إدارية قادرة عkى تدب ,-فعال للوظيفة العمومية؛
 التحدي  :3تحديث وسائل و آليات و التدب,-؛
 التحدي  :4تبسيط وتنميط املساطر؛
 التحدي  :5عدم ترك :-الاختصاصات؛
 التحدي  :6خلق اندماج iي العالقات ب-ن املتدخل-ن العمومي-ن؛
 التحدي  :7الارتقاء بالعالقة مع املرتفق-ن؛
 التحدي  :8مأسسة العالقة مع الشركاء الاجتماعي-ن وتعزيز الشراكة مع
فعاليات املجتمع املدني؛
 التحدي  :9الاعتناء بالعنصر البشري العامل بالوظيفة العمومية؛
التحدي  :10تخليق مهنة التدبi ,-ي الوظيفة العمومية.

التحدي ٔالاول  :مالءمة النصوص القانونية مع مستجدات التدب,-
 وضع منظومة قانونية للوظيفة العمومية عkى ضوء تجارب مختلف ٕالادارات
العمومية iي تطبيق النظام العام ٔالاسا للوظيفة العمومية خالل أك ,fمن 50
سنة؛
 ضرورة تجاوز الصعوبات املرتبطة بتأويل بعض النصوص القانونية أثناء
معالجة الوضعيات ٕالادارية من خالل وضع مبادئ موحدة لكل مجال من مجاالت
الوظيفة العمومية)التوظيف ،ال,سيم ،ال,قيات ،املباريات والامتحانات،اللجان
ٕالاداريةاملتساوية ٔالاعضاء ( .........؛
 ضمان املرونة الكافية iي تطبيق النصوص القانونية املرتبطة بالوظيفة
العمومية ،من خالل تجميعها وتقليص الكم الهائل من هذﻩ النصوص.
 مراعاة خصوصية القطاعات الوزارية.

التحدي الثاني  :إرساء هياكل إدارية قادرة عkى تدب ,-فعال للوظيفة العمومية

 إرساء هياكل إدارية عkى املستوى املركزي والجهوي وٕالاقليمي مكلفة بتدب,-
املوارد البشرية ،ومنفصلة عن مجال التدب ,-املاSي ،من خالل إعادة تنظيم
الوحدات ٕالادارية للوزارات ومصالحها الالممركزة؛
 تنظيم هذﻩ الهياكل بشكل يضمن تدب,-ا ناجعا للوضعيات ٕالادارية للموظف-ن
أخذا بع-ن الاعتبار خصوصية القطاعات الوزارية.

التحدي الثالث :تحديث وسائل و آليات التدب,-
 وضع حلول معلومياتية تساعد عkى ضمان تدب ,-فعال للوضعيات ٕالادارية،
وتداول للمعلومات بشكل أسرع ومعقلن؛
 ضمان التدخل لجميع الفاعل-ن عkى مختلف املستويات )مركزيا وجهويا
وإقليميا( iي العمليات ٕالادارية املرتبطة بإنجاز الوضعيات ٕالادارية للموظف-ن،
وتتبعها؛
 توف ,-الوسائل البشرية واملالية الضرورية ملواكبة عملية التحديث؛
الاعتناء بأرشيف امللفات ٕالادارية )املوظفون ،الصفقات(......

التحدي الرابع  :تبسيط وتنميط املساطر
 رغم املجهودات ال] بذلت من أجل تبسيط املساطر ٕالادارية iي الوظيفة
العمومية ،فإن عدة مساطر ما زالت تحتاج إSى التبسيط؛
 من شأن تبسيط املساطر ٕالادارية تفادي التأخi ,-ي تسوية الوضعيات
ٕالادارية ،والتقليص من عدد الوثائق املثبتة ،وتحديد مسؤوليات كل ٔالاطراف
املتدخلة؛
 وضع دالئل للمساطر ٕالادارية املعمول Xا iي مجال تدب ,-املوارد البشرية؛
 طول آجال تطبيق بعض املساطر )العزل ،التأديب.(...

التحدي الخامس  :عدم ترك:-الاختصاصات

 تفويض أك ,Pعدد ممكن من الاختصاصات إSى املسؤول-ن الجهوي-ن
وٕالاقليم-ن؛
 منح الصالحيات الكافية لهؤالء املسؤول-ن للقيام بتدب ,-املوارد البشرية عkى
املستوى الجهوي وٕالاقليمي؛
ضرورة مواكبة املصالح املختصة بمراقبة قرارات املوظف-ن التابعة لوزارة
الاقتصاد واملالية وكذا بعض املتدخل-ن العمومي-ن ٓالاخرين )الصندوق املغربي
للتقاعد ،املجلس الصي ،(...لعمليات تفويض الاختصاصات iي مجال تدب,-
املوارد البشرية  ،من خالل منح الصالحيات الالزمة ملصالحها الخارجية.

التحدي السادس  :الارتقاء بالعالقة مع املرتفق-ن
الارتقاء بالتواصل وٕالاعالم مع املوظف-ن أو املرتفق-ن أو من Xمهم ٔالامر فيما
يتعلق وضعياXYم ٕالادارية ،أو حقوقهم؛
تخصيص فضاءات الستقبال املرتفق-ن وٕالانصات الستفساراXYم؛
وضع آليات كفيلة باإلجابة عkى شكايات املرتفق-ن؛
استعمال التكنولوجيات الحديثة للتواصل iي هذا املجال من أجل تقريب
املعلومة.

التحدي السابع :خلق اندماج قوي iي العالقات ب-ن املتدخل-ن العمومي-ن
 إعادة النظر iي ٕالاطار القانوني املنظم للعالقات ب-ن مختلف املتدخل-ن
العمومي-ن iي مجال تدب ,-املوارد البشرية من مديريات مكلفة بتدب ,-املوارد
البشرية بالقطاعات الوزارية ،وزارة الاقتصاد واملالية ،الصندوق املغربي للتقاعد
 ،وزارة الصحة وغ,-ها ....؛
 ضرورة التنسيق ب-ن مختلف املتدخل-ن ووضع ٓالاليات القانونية الكفيلة
بتقليص أجال معالجة امللفات.

التحدي الثامن  :مأسسة العالقة مع الشركاء الاجتماعي-ن
وتعزيز الشراكة مع فعاليات املجتمع املدني
 مأسسة الحوار مع الشركاء الاجتماعي-ن iي إطار مقاربة تشاركية تروم ترسيخ
الحوار وضبط قواعد واليات واضحة؛
 تنظيم وضبط قواعد العمل مع الشركاء من خالل وضع ميثاق يل:م به كل
من ٕالادارة والنقابات؛
 وضع آليات للتحكيم وفض مختلف ال¦:اعات وحل القضايا املختلف ف`Xا،
والاسراع بإصدار القانون التنظيمي لإلضراب؛
 الانفتاح عkى فعاليات املجتمع املدني لالرتقاء بالوظيفة العمومية؛
 عقد شراكات iي هذا املجال.

التحدي التاسع  :الاعتناء بالعنصر البشري العامل بالوظيفة العمومية
“ال تساوي ٕالادارة إال ما يساويه املوظفون العاملون Xا”
 العمل عkى انتقاء أطر كفأة ومتخصصة iي التوظيفات الجديدة ؛
ضمان التكوين املستمر للموظف-ن
التحف :-املادي واملعنوي للموظف-ن؛
الارتقاء بمؤسسات ٔالاعمال الاجتماعية؛
الحرص عkى تحس-ن العالقات ٕالانسانية داخل ٕالادارة ،وذلك باالح,ام
املتبادلi ،ي إطار اح,ام القانون.

التحدي العاشر :تخليق مهنة التدبi ,-ي الوظيفة العمومية
وضع ٓالاليات الكفيلة بمحاربة كل أشكال الفساد من رشوة  ،وتدخالت
مشبوهة.....،؛
 تحسيس املسؤول-ن واملوظف-ن بأهمية الخدمة العمومية ،وضمان الشفافية
وتكافؤ الفرص ب-ن جميع املواطن-ن لولوج خدمات ٕالادارة؛
 وضع ٓالاليات الكفيلة بضمان حق الجميع iي الخدمات العمومية عن طريق
نزع الصفة املادية للمساطر.

خاتمة
رفع هذﻩ التحديات مهمة صعبة ،لكن ليست بمستحيلة،فقط تتطلب:
إرادة سياسية قوية؛
انخراط قوي للفاعل-ن iي مجال الوظيفة العمومية؛
قيادة ٕالاصالحات وفق رؤية مندمجة وتشاركية.

شك ـ ـرا عل ــى حﺳ ــن تتبعكــم

