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بسم ﷲ الرحمن الرحيم والصﻼة والسﻼم على أشرف
المرسلين

حضرات السيدات والسادة،

بداية ،اسمحوا أن أرحب بجميع اﳌشارك ن

ذا اللقاء الت سيقي

حول التواصل العمومي باﻹدارة العمومية الذي يجمع مسؤو التواصل

بمختلف القطاعات الوزار ة .وﻻ يفوت أن أرحب بالضيوف الكرام ممث

منظمة التعاون والتنمية اﻻقتصادية شاكرا ل م دعم م ومشارك م

إثراء أشغال ذا اللقاء ،الذي عت ه فرصة للتعرف ع التجارب الرائدة
مجال التواصل العمومي ولتبادل ا

النا

ذا ا ال.

ة

ات ولﻼستفادة من اﳌمارسات

و لنا طموح أن ش ل ذه التظا رة موعدا قارا وفضاء لتبادل

التجارب النا

اﻵراء والتجارب،

ضرورة

ة واﳌمارسات الفض  .فلطاﳌا ش ل ال شاور وتقاسم
ا اﻻت ذات الصلة بالتواصل باﻹدارة العمومية،

لق دينامية مش كة س م

والتقائي ا.
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ضمان نجاح ال امج القطاعية

كما عت ا مناسبة لبحث سبل تجاوز م امن ا لل

السياسة

التواصلية العمومية ال وقف عند ا جﻼلة اﳌلك خﻼل استعراضه
للصعو ات ال تواجه اﳌواطن

عﻼقته مع اﻹدارة

خطابه يوم 14

أكتو ر  2016بمناسبة افتتاح الدورة اﻷو من السنة ال شر عية اﻷو
من الوﻻية ال شر عية العاشرة.

حضرات السيدات والسادة،

عت تحس ن عﻼقة اﻹدارة باﳌواطن أحد أ م مداخل إصﻼح اﻹدارة،

فأداء اﻹدارة العمومية وفعالي ا مرتبط باﻷساس بمدى نجاح ا

اﻻستجابة لتطلعات وانتظارات اﳌواطن .إﻻ أن نيل رضا اﳌواطن يظل

ر ينا عدد من العوامل ال تتمثل جودة ا دمات ،وت سيط اﳌساطر،
ودعم الولوجية والشفافية ،وتقر ب ا دمات من ج ة ،و اندماج ا

محيط ا وتفاعل ا معه ،و مدى قدر ا ع تحقيق تواصل فعال معه من
ج ة أخرى.

فاستعادة ثقة اﳌرتفق ن

اﻹدارة وإعادة اﻻعتبار لنبل اﳌرفق

العمومي يتطلب القضاء ع الصورة السلبية ال يكو ا اﳌرتفق عن
اﻹدارة .و ذا لن يتأ ى إﻻ سلوك مسلك الشفافية واﻻنفتاح ع اﳌواطن

ومﻼمسة احتياجاته ووضعه

خﻼل عز ز التواصل العمومي.

صلب السياسة العمومية ،ﻻسيما من
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و ستمد التواصل ب ن اﻹدارة واﳌواطن أ ميته من كونه عت

عنصرا ومؤشرا م ما ع مدى دمقرطة اﳌرفق العمومي وخدمته للمرتفق
بكفاءة وفعالية،

و بقى اعتماد آليات التواصل اﳌﻼئمة للتعر ف باﳌشار ع اﳌدرجة

ال امج القطاعية ,وشرح ا يارات اﳌعتمدة أو اﳌراد اعتماد ا ,وتفس

الر انات القائمة ,وتقديم ا لول الناجعة وا دمات اﳌقدمة ,ر انا ﻻ
ستقيم بتغي به أية سياسة عمومية.

فالتواصل العمومي ضروري لدفع السياسات ا كومية وتطو ر

ح ام ا ،ولتث يت مصداقي ا وتقو ة ال اكمات والنتائج اﻹيجابية.

حضرات السيدات والسادة،

إن انفتاح اﻹدارة ع محيط ا ،وقر ا من اﳌرتفق وإشراك ا له

مختلف السياسات يظل ر ينا بمأسسة وتطو ر التواصل العمومي ووضع
تصور موحد ومت امل ﳌعا ة مختلف أوجه القصور ال
التواصل ب ن اﻹدارة واﳌرتفق.
تأث

فع الرغم من ا

ش ل أزمة

ودات اﳌبذولة سياق عز ز التواصل ،يبقى

ذه اﻹجراءات محدودا .كما يﻼحظ غياب عدد من اﳌقومات

الضرور ة ال تؤسس له ،وع رأس ا:
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 تباين اﳌستوى ال ات للب يات اﻹدار ة اﳌ لفة بالتواصل واختﻼفتموقع وظيفة التواصل بالقطاعات والوزار ة .إذ يقتصر عدد من

القطاعات ع خلية م لفة بالتواصل ح ن تر
مستوى مدير ة البعض اﻵخر.

ذه الوظيفة إ

 وا لط ب ن الوظائف واﳌ ام اﳌسندة للم لف بالتواصلاﳌؤسسا ي واﳌ ق ال

في الذي يت لف ب ل ما و تواصل

 -وطغيان الطا ع اﳌوس

واقتصار التواصل العمومي ع البعد

سيا

.

اﻹخباري ,أو اﻹرشادي ,أو البيداغو )من قبيل حمﻼت التحس س

بالرشوة ،أو بمخاطر الطر ق ,أو بضرورة التلقيح ,أو باﻻقتصاد ع

اﳌاء أو بما سوا ا(.

حضرات السيدات والسادة،
وعيا م ا باﳌعوقات ال

شوب التواصل العمومي ،و أ ميته ودوره

اﳌركزي تثم ن العمل ا كومي و عبئة مختلف الفاعل ن حول أ دافه،

جعلت وزارة اﻹصﻼح اﻹداري والوظيفة العمومية من مأسسة وتطو ر

التواصل العمومي أحد مكونات برنامج ا ﻹصﻼح اﻹدارة العمومية .وذلك
من خﻼل وضع سياسة دقيقة للتواصل العمومي ب ن اﻹدارة واﳌواطن

تتﻼءم ودينامية اﻹصﻼح ال انخرطت ف ا ا كومة وتواكب ا
التنمو ة ال تبذل ا.
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ود

ول ذه الغاية ،عتمد الوزارة ع اس اتيجية اس باقية للتواصل

قوام ا الت سيق ب ن مختلف اﳌتدخل ن

العمومية ل م ور ،وتقو ة مبادئ ا
و

دف ت سيط السياسات

امة اﳌعتمدة

ذا الشأن.

ذا السياق ،يأ ي اجتماعنا اليوم الذي عت ه مناسبة لﻺعﻼن عن

إحداث الشبكة اﳌش كة ب ن الوزارات اﳌ لفة بالتواصل العمومي

باﻹدارات العمومية عضو ة مسؤو

التواصل بمختلف القطاعات

الوزار ة ،آمﻼ أن تكون اللبنة اﻷو ع درب عز ز التواصل العمومي

باﻹدارة العمومية.

و تمثل ال دف اﻷبرز ل ذه الشبكة

ضمان وحدة وت امل رؤ ة

التواصل العمومي بما يضمن اﻻرتقاء بفعالية اﻻس اتيجيات القطاعية

من خﻼل اق اح أدوات وآليات جديدة تت نا ا اﳌؤسسات اﳌعنية للتأكد
من أن ممارسات التواصل اﳌتبعة ذات عد اس اتي
اﻻس اتيجية الشاملة ل كومة .

ومتناغمة مع

حضرات السيدات والسادة،
إننا ع قناعة ،أن ن

اﳌقار ة ال شاركية وال شاور ة قصد اﻻرتقاء

بالتواصل العمومي من شأنه أن يجعله مندمجا ومتﻼزما مع مختلف

اﳌشار ع التنمو ة ،مما سيمكن من تحس ن الصورة اﳌؤسساتية لﻺدارة
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العمومية و ضمن انخراط مختلف اﳌتدخل ن

السياسات القطاعية

وكذا ت سيق وت امل اﻷوراش ال تضطلع ا ا كومة.

وختاما ،أجدد ال حيب والشكر للسيدات والسادة ا ضور .كما أود

أن أتقدم بخالص الشكر واﻻمتنان ﳌمث منظمة التعاون والتنمية

اﻻقتصادية ،الذين لم يدخروا أي ج د لضمان نجاح ذه التظا رة
ال امة ،متمنيا ﻷشغالنا


امل التوفيق والنجاح 

والسﻼم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.

7

