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سم ﷲ الرحمن الرحيم والصﻼة والسﻼم ع أشرف اﳌرسل ن

أ اب اﳌعا والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،

أشغال ذا اﳌنتدى القاري ال ام،

إنه ﳌن دوا

سروري أن أشارك

التكو ن ال

س دف ا ماعات ا لية بإفر قيا .و طيب

الذي عد اﻷول من نوعه الذي ع بأطر ا ماعات ا لية و معا د
ذه

اﳌناسبة ،أن أرحب بالضيوف الكرام ،رؤساء وأعضاء الوفود اﳌشاركة
أشغال ذا اﳌلتقى.

وإن إذ أشيد ذه اﳌبادرة البناءة ،ال أعت ا فرصة سانحة للوقوف
ع الدور ا و ري الذي يلعبه الرأسمال ال شري

السياسات العمومية وتحقيق التنمية اﳌستدامة ال

إعداد وتنفيذ
س

بلداننا

لبلوغ ا ،أتقدم بجز ل الشكر ﻻتحاد اﳌدن وا كومات ا لية بإفر قيا
ولﻸ اديمية اﻹفر قية ل ماعات ا لية ع تنظيم ذا اللقاء وع
را نية اﳌوضوع الذي تم اختياره له.

إن ذا اللقاء ش ل مناسبة لتقاسم ا

ات والتجارب ا يدة والنا

ة

مجال تدب اﳌوارد ال شر ة باﻹدارات العمومية ،وطرح النظر ات

العلمية اﳌؤطرة للمسؤوليات اﳌناطة باﳌوارد ال شر ة للدولة ع

اﳌستو ن اﳌركزي وا
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.

أ اب اﳌعا والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،

تواجه بلداننا اﻹفر قية تحديات حقيقية وم شابكة ،ضوء التطورات
ا يو-اس اتيجية ال عرف ا القارة ،وتضاعف الصعو ات والعراقيل
ال تواج ا لتحقيق النمو الشامل واﳌستدام ،وذلك ع الرغم من وفرة
اﳌوارد الﻼزمة لتحقيق إقﻼع ا اﻻقتصادي واﻻستجابة اجيات شعو ا
وتطلعا م.

ومع تنامي التطلعات واﻻحتياجات ا تمعية والتطورات اﳌضطردة ال
عرف ا ا يط الدو والطفرة التكنولوجية ال ش د ا العالم ،أ ت
ا اجة م ة لتعميق التفك من أجل بناء مرفق عمومي مؤ ل وقادر ع
مجا ة ل التحديات واﻹكرا ات وفق نظرة اس شرافية وتصور شمو
وموحد.
وإذا انت إفر قيا غنية ب وا ا الطبيعية ،ف

بموارد ا ال شر ة ال

غنية قبل ل

ء

ش ل ال وة ا قيقية ال ي ب وضع ا صلب

السياسات العمومية اعتبارا ﻷدوار ا اﻷساسية اﳌ ايدة لل وض

باﻷوضاع اﻻقتصادية واﻻجتماعية بالقارة والتجاوب مع انتظارات شعو ا

وتخطي اﻻكرا ات والعوائق ،واس شراف اﳌستقبل بآليات ح امة جيدة

وجديدة قادرة ع اس يعاب الطموحات اﳌتجددة للدول اﻹفر قية.

أ اب اﳌعا والسعادة،
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إن تطور وتنامي حاجيات اﻷفراد وتقاطع مجاﻻت تدخل اﻹدارة العمومية

مع مختلف أ عاد التنمية اﻻجتماعية واﻻقتصادية والبي ية ،وكذا عدد

ا دمات ال تتوﻻ ا اﻹدارة العمومية العديد من ا اﻻت سواء ع

اﳌستوى اﳌركزي أو ا

 ،يفرض عل ا ش ل م تطو ر آليات اشتغال ا

و عبئة اﻹم انيات ال شر ة واﳌادية اﳌتاحة لرفع مختلف التحديات

ولكسب ر ان ا

امة ا يدة ،بما يضمن اﳌناخ اﳌﻼئم لدعم اﻻس تمار

و سر ع وث ة التنمية.

فاس اتيجيات التنمية الشاملة واﳌستدامة تتطلب كفاءات مؤ لة قادرة
ع اﻷداء اﳌتم واﻹبداع والتطو ر وقيادة التغي و ناء القدرات الفردية

وا ماعية الﻼزمة ،وذلك باعتبار ا من أ م العوامل ال

سا م بلوغ

التقدم واﻻزد ار .والدول النامية مطالبة أك من أي وقت باﻻس ثمار

اﳌوارد ال شر ة لتتمكن من استغﻼل أمثل ﳌوارد ا اﳌتاحة لﻼلتحاق

بركب الدول اﳌتقدمة.

واﳌملكة اﳌغر ية انطﻼقا من انتما ا اﻹفر قي ،وتجدر ا القاري تتقاسم

مع أشقا ا اﻷفارقة نفس التحديات ،ونفس الطموح ،حيﺚ جعلت من

التنمية الشاملة مشروعا مجتمعيا وخيارا اس اتيجيا من خﻼل سلسلة

من اﻹصﻼحات ا اﻻت السياسية واﳌؤسسية والقانونية واﻻجتماعية
ً
واﻻقتصادية والبي ية ،وذلك إطار خطط عمل تتضمن أ دافا محددة

وقابلة للتحقيق جميع القطاعات.
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وقد طور اﳌغرب بفضل القيادة الن ة لصاحب ا ﻼلة اﳌلك محمد
السادس نصره ﷲ وأيده ،نمودجه ا اص للتنمية  ،وذلك بإتباع مقار ة

مت املة وشاملة قوام ا الﻼمركز ة ا قيقية والﻼتمركز الفعال ،تأخذ

ع ن اﻻعتبار مختلف اﻹش اﻻت والتحديات سواء ع اﳌستوى اﳌركزي او

ال ا ي قصد تحقيق تنمية ادفة وفاعلة لعموم ال اب الوط .

كما جعل من اﻹدارة العمومية جو ر ا ورك ا بالنظر للدور ا وري

الذي تلعبه

كسب ر انات مسلسل التنمية الذي انخرطت فيه بﻼدنا.

ومن نا اتجه إ إرساء دعائم اﻹدارة ا لية ،وتكر س التنمية ال ابية
ون

أساليب التنظيم ا ديﺚ من خﻼل إحداث وحدات ترابية مبادرة
و سا م

تحقيق

و شيطة وفعالة س ر ع تدب الشأن العام ا

من ج ة أخرى فإن التوج ات اﳌلكية الرشيدة انص ت ع

ضرورة

التنمية ا لية.

اﻻس ثمار العنصر ال شري الذي جعله رك ة أساسية وقاطرة ﻹعداد

وتفعيل وت يل اﳌشار ع اﳌ ي لة سواء ع مستوى اﻹدارات اﳌركز ة أو

ا لية.

أ اب اﳌعا والسعادة،
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إن تطو ر اﻹدارة العمومية والرفع من مستوى أدا ا وفعالي ا ،ﻻ يمكن
تحقيقه إﻻ من خﻼل إدارة عمومية س ند ع موارد شر ة كفؤة ومؤ لة
ستجيب

اجيات إصﻼح اﻹدارة .من ذا اﳌنطلق ،ان اﻻس ثمار

مجال تثم ن الرأسمال ال شري وتدعيم قدراته ع

التدب واﻻبت ار

واﻹبداع الس يل اﻷمثل لتطو ر اﻹدارة اﳌغر ية والرفع من مستوى أدا ا

وفعالي ا؛ وذلك بما يضمن اﻻستجابة ﻻ شغاﻻت وطموحات ومتطلبات

اﳌرتفق.

والواقع أن ذه التوج ات

ال أطرت رؤ ة و رنامج إصﻼح اﻹدارة.

و س ند اﳌقار ة اﳌعتمدة من طرف وزارة إصﻼح اﻹدارة والوظيفة

العمومية لت يل مضام ن ذا اﻹصﻼح ع ثﻼثة مداخل إصﻼحية
تحس ن عﻼقة اﻹدارة باﳌواطن دف جعل اﳌواطن واﳌقاولة

:

صلب

ا شغاﻻت اﻹدارة و عز ز روابط الثقة ب ن اﻹدارة واﳌواطن ع تطو ر
جودة ا دمات ،وتثم ن الرأسمال ال شري كعنصر أسا

ﻹنجاح أي

إصﻼح باﻹدارة وترسيخ ثقافة اﳌرفق العام ،وتطو ر آليات ا
والتنظيم ع وضع اﻵليات الكفيلة بتكر س اﳌبادئ العامة ل

ا يدة من أجل مواكبة ا

و ة وتقو ة فعالية و سي اﻹدارة.

امة

امة

و ظل تطو ر اﻹدارة العمومية والرفع من ادا ا وفعالي ا بما يضمن
اﻻستجابة ﻻ شغاﻻت ومتطلبات اﳌواطن مرتبطا بكفاءة وم نية
وأخﻼقيات اﳌوظف سواء ع اﳌستوى اﳌركزي او ا

 .فالت امل ب ن

الكفاءة اﳌ نية واﻻل ام اﻷخﻼ عت شرطا أساسيا إن نحن أردنا ﳌسار
اﻹصﻼح أن عطي ثماره ونتائجه اﳌتوخاة.
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بناء وظيفة عمومية م نية م

فالر ان اليوم يتمثل

مة مع مبادئ

اﳌواطنة وا ياد واﻻستحقاق واﳌساواة والشفافية والفعالية والنجاعة

ور ط اﳌسؤولية با اسبة .وظيفة عمومية قادرة ع تطو ر التدب
العمومي ع اﳌستوى ا

 ،وع الرفع من الكفاءة وا

ة

إدارة

الشؤون العامة و بلورة السياسات العمومية وتنفيذ ا وتقييم ا .فبلوغ

اﻷ داف اﳌ شودة ﻻ يمكن أن يتم إﻻ من خﻼل وضع سياسة مت املة
لتدب اﳌوارد ال شر ة ،واﻻرتقاء باﳌسار اﳌ

للموظف ،وكذا م ننة

الرأسمال ال شري ،فضﻼ عن تحس ن ظروف عمل اﳌوظف.

و غاية إصﻼح منظومة تدب اﳌوارد ال شر ة عتمد برنامج الوزارة ع
تطو ر اﻹطار ال شر

والتنظي للوظيفة العمومية ،وإرساء دعائم تدب

حديﺚ يأخذ ع ن اﻻعتبار مفا يم الوظائف والكفاءات ،وتقييم اﻷداء،
وتثم ن التكو ن اﳌستمر ،واعتماد الكفاءة واﻻستحقاق والشفافية

ولوج الوظائف العمومية ومناصب اﳌسؤولية ،وكذا تب

اﻷساليب

واﻻتصال .كما يتضمن ذا ال نامج مجموعة من التداب ال

دف إ

الكفيلة بم ننة الرأسمال ال شري ،واستعمال تكنولوجيا اﳌعلومات

تحس ن منظومة ا ماية اﻻجتماعية للموظف ن.

أ اب اﳌعا والسعادة،
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سعيا منا ﳌواكبة ا

و ة اﳌتقدمة ،ودعم الﻼتمركز ،عن طر ق توز ع

أمثل للموارد ال شر ة ،فقد تم خلق آليات جديدة لتطو ر حركية اﳌوظف ن

تمكن من إيجاد طرق ومسارات سلسة ل س يل نقل اﳌوظف ن ،لسد

ا صاص باﻹدارات وا ماعات ال ابية ،من خﻼل فتح آفاق جديدة
لتطو ر وتوسيع مجال حركية اﳌوظف ن ب ن اﻹدارات العمومية

وا ماعات ال ابية .كما تم تأس س نظام للتعاقد دف تمك ن اﻹدارات
العمومية من استقطاب عض الكفاءات وا
اﳌ شودة.

و

ات لتام ن التنمية ا لية

ذا الصدد ،أو اﳌغرب أ مية قصوى لتكو ن وتدر ب موظفي

اﻹدارة العمومية ،ﻻ سيما من خﻼل إصﻼح منظومة تكو ن موظفي
الدولة و عز ز التدر ب والتكو ن اﳌستمر .حيﺚ تم إحداث اﳌدرسة

الوطنية العليا لﻺدارة ال تضطلع بتكو ن اﻷطر العليا ذات الكفاءات

العالية واﳌؤ ﻼت الﻼزمة لرفع التحديات اﳌستقبلية .و سا م ذه
اﳌؤسسة

تأ يل الرأسمال ال شري وترسيخ مبادئ وقيم ا

ا يدة برامج التكو ن وت يل اﳌقتضيات الدستور ة اﳌتعلقة با

امة
وة

اﳌتقدمة واﻻتمركز اﻹداري ،من خﻼل تأ يل اﳌوارد ال شر ة لﻺدارات
ال ابية واﻻممركزة وإرساء إصﻼح ستجيب ل اجيات الفعلية لﻺدارة
اﳌغر ية ع تكو ن اﻷطر القيادية اﳌؤ لة.
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إطار انخراط اﳌغرب

اﻹفر قي و

مسار اﻻرتقاء الطو

يع اﻻندماج اﻻقلي

اﻹفر قي البي  ،حرصت الوزارة ع

بالتعاون اﻹفر قي-

قارتنا ،وإيمانا م ا بأ مية التعاون

واﻻرتقاء بالتعاون جنوب – جنوب ،و

عز ز برامج التكو ن والتدر ب
يع اﻻندماج

مجال دعم

قدرات اﳌوارد ال شر ة للدولة بالقارة اﻹفر قية .ﻻ سيما من خﻼل دعم

اﳌركز اﻻفر قي للتدر ب والبحﺚ اﻻداري لﻼنماء الذي عد مركزا إقليميا
لتطو ر القدرات والتجديد

مجال اﻹدارة العمومية وا

الشرا ات من أجل تنمية مستدامة.

امة و عز ز

وموازاة مع ذا الن  ،عتمد الوزارة مقار ة شاملة ومندمجة سا م

توسيع مجاﻻت التعاون واﳌصا اﳌش كة مع ل بلدان القارة اﻻفر قية،

ترتكز ع تبادل التجارب وا

وا

ات

ل ما يتعلق بالقدرات اﳌؤسساتية

امة وتأ يل اﻻقتصاد ودعم مشار ع التنمية ال شر ة والتنمية

اﳌستدامة .

أ اب اﳌعا والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،

إن ع ثقة بأن ذا اﳌلتقى ال ام ،بفضل ا

اﳌشاركة فيه ،سيمكن من

اء والكفاءات اﻹفر قية

يص مختلف التحديات ال تواج ا إدارة

اﳌوارد ال شر ة ا ديثة ع اﳌستوى ا

 ،و لورة رؤ ة مستقبلية

لتطو ر شرا ات قار ة مبتكرة ت يح النقل الفع
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للمعرفة والتبادل

ا قيقي ل

ات وال

يع النموذ

للتعاون جنوب-جنوب من أجل

الر باﻹدارة العمومية اﻹفر قية ﳌستوى تطلعات شعو ا.

كما أود أن أتقدم بخالص الشكر واﻻمتنان ﳌنظ

ذا التظا رة الذين

لم يدخروا أي ج د لضمان نجاح ا ،متمنيا ﻷشغال ا امل التوفيق

والنجاح.
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والسﻼم عليكم ورحمة ﷲ و ر اته.

