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أھداف اإلصالح
المحاور االستراتيجية لإلصالح

- Iرصد ألھم االختالالت قبل بداية اإلصالح
 – 1بنية مختلة ألعداد الموظفين  :سنة 2012

الجھة
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توزيع حسب القطاعات

النسبة %

جھة الرباط –سال-زمور-زعير

17,34%

جھة الدار البيضاء الكبرى

9,86%

جھة سوس ماسة درعة

9,50%

جھة مراكش تانسيفت الحوز

8,29%

جھة مكناس تافياللت

7,75%

جھة طنجة تطوان

6,73%

الجھة الشرقية

6,53%

جھة الغرب الشراردة بني حصين

5,13%

جھة فاس بولمان

5,02%

جھة الشاوية ورديغة

4,95%

جھة دكالة عبدة

4,64%

جھة تازة الحسيمة تاونات

4,62%

جھة تادلة أزيالل

3,66%

جھة كلميم السمارة

3,01%

جھة العيون بوجدور الساقية الحمراء

2,26%

جھة واد الذھب لكويرة

0,72%

المجموع

100%

الداخلية
19%

التعليم
51%

الصحة
9%
المالية
3%

العدل
4%

آخرون
11%

احتكار  5قطاعات ل % 89من أعداد الموظفين
% 53من أعداد الموظفين مركزة في  5جھات

توزيع غير متجانس ألعداد الموظفين

- Iرصد ألھم االختالالت قبل بداية اإلصالح
 – 2حركية الموظفين  :قبل سنة 2010
 تعدد األنظمة األساسية ال يساعد على نھج سياسة فعالة لحركية الموظفين )  60نظاما أساسيا
سنة ( 2010
 % 24من الموظفين يخضعون ألنظمة أساسية مشتركة بين الوزارات ؛
  % 76من الموظفين تسري عليھا أنظمة أساسية خاصة؛
 غالبا ما ينظر إلى االنتقال كإجراء عقابي؛
 تتم بشكل عام حاالت اإللحاق واالنتقال بمبادرة من الموظف.

حركية جغرافية للموظفين شبه منعدمة
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- Iرصد ألھم االختالالت قبل بداية اإلصالح
 - 3نظام الترقي و التقييم ) قبل (2006
 العمل باختبار الكفاءة المھنية موازاة مع األقدمية بالنسبة لفئة من الموظفين واعتماد األقدمية بالنسبة لفئة
أخرى؛
 الترقية دون شرط الحصيص لفئات من الموظفين  ،اعتماد حصيص غير موحد )مختلف( حسب ساللم
األجور أو الدرجات )  %25بالنسبة لساللم األجور من  10إلى  11و  % 33للترقي خارج السلم(؛
 اعتماد نظام حصيص أدى إلى خلق وضعية معقدة؛
 محدودية شبكة التنقيط )من  1إلى  ( 3وعدم اعتماد مقابلة الموظف من أجل استكمال تقييمه.

نظامي ترقي و تقييم غير مالئمين
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- Iرصد ألھم االختالالت قبل بداية اإلصالح
 - 4منظومة األجور
 ارتباط األجور بالسلم أو اإلطار بدل الوظيف والعمل الممارس فعليا؛
 احتكار عنصر التعويضات لحيز كبير من األجرة ؛
 محدودية شبكة االرقام االستداللية ) إجماال  10رتب لكل سلم(؛
 ضعف النقط االستداللية المكتسبة بموجب الترقي في الرتبة ؛

منظومة أجور مختلة
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- Iرصد ألھم االختالالت قبل بداية اإلصالح
 – 5كتلة األجور
تطور كتلة األجور )ماليير الدراھم(
96,2
88,53
80,27

2012

2011

2010

74,03

70,31

2008

2009

66,72

62,93

2007

2006

62,09

2005

مؤشرات كتلة األجور
المؤشرات
كتلة االجور /الناتج الداخلي الخام

11,5%

كتلة االجور /الميزانية العامة

32,3%

كتلة األجور /المداخيل العادية

48,2%

كتلة أجور بمستويات مرتفعة
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2012

56,64

2004

50,84

2003

 –IIأھداف اإلصالح

 تعزيز الشفافية والعدالة في منظومة األجور وفي نظامي الترقي والتقييم في بھدف التحكم
في كتلة األجور؛
 تكريس توجه جديد لتدبير الموارد البشرية ينبني على الكفاءة واالستحقاق بغية الرفع من
أداء و مردودية اإلدارة؛
 تعزيز آليات التدبير التوقعي للموارد البشرية باالعتماد على عنصر الكفاءة.
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 – IIIالمحاور االستراتيجية لإلصالح
 1–IIIإقرار الدالئل المرجعية للوظائف والكفاءات
 تصنيف لكل وظائف اإلدارات العمومية؛
 تعريف لكل وظيف مع تدقيق للمھام )المرتبطة بكل وظيف(؛
 اعتماد مفھوم الوظيف عوضا عن الدرجة مع تحديد للمؤھالت التي تتطلبھا ممارسة كل وظيف؛
 إنشاء قاعدة معلومات مشتركة ب\ين ال\وزارات لتيس\ير عملي\ة مطابق\ة الكف\اءات المت\وفرة م\ع الم\ؤھالت
الخاصة بكل وظيف.

منشور السيد رئيس الحكومة بتاريخ  1يونيو 2004

3
 التحول من تدبير إداري إلى تدبير توقعي للموارد البشرية؛
 تحديد دقيق لحاجيات اإلدارة من حيث التوظيفات؛
 وضع مخططات مديرية للتكوين المستمر؛
 تعزيز حركية
9

الموظفين.

 – IIIالمحاور االستراتيجية لإلصالح
 2–IIIالعمل وفق آليات جديدة لتطوير نظام تقييم وتنقيط الموظفين
 العمل بنظام المقابلة كأداة لتقييم كفاءة الموظفين المرشحين للترقية في الدرجة؛
 اعتماد شبكة تنقيط أكثر اتساعا يتم في إطارھا العمل ب  20نقطة عوضا عن  3نقط؛
مرسوم رقم  2.05.1367بتاريخ  2دجنبر 2005

تسجيل بعض الصعوبات المرتبطة بالتطبيق

!

 ضرورة تحديد صالحيات و مسؤوليات المكلفين بتقييم الموظفين و كيفية ممارستھا؛
 إقرار نظام لتقييم فعالية أداء الموظف مع األھداف المسطرة سلفا.
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 – IIIالمحاور االستراتيجية لإلصالح
 3–IIIالتأسيس لنظام جديد للترقي يرتكز على االستحقاق
 الترقي في الدرجة على أساس الكفاءة واالستحقاق؛
 نظام ترقي يرتكز على حصيص سنوي بنسقين ) عدم اللجوء إلٮالترقية االستثنائية )((2003 -1996


 اختبار الكفاءة المھنية؛
باالختيار.

اعتماد نظام التسقيف ابتداء من فاتح يناير  2 ) 2012مليار في سنته األولى(
2005

2008

2010

2011

2012

اختبار الكفاءة المھنية

11%

11%

11%

12%

13%

االختيار

11%

14%

17%

18%

20%

من السلم  11إلى خارج السلم

22%

25%

28%

30%

33%

يكلف نظام الترقي سنويا  % 4من كتلة األجور)ما يناھز 3,6مليار درھم سنويا(
تتم ترقية  40.000موظفا في السنة
مرسوم رقم  2.04.403بتاريخ  2دجنبر 2005
مرسوم رقم  2.08.340بتاريخ  9يونيو 2008
مرسوم رقم  2.10.61بتاريخ  17مارس 2010
مرسوم  2.11.174بتاريخ  1يونيو 2011
مرسوم رقم  2.11.270بتاريخ  1يونيو 2011
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 – IIIالمحاور االستراتيجية لإلصالح
 4–IIIصيغ جديدة للتوظيف باإلدارات العمومية
 اعتماد مسطرة المباراة كقاعدة عامة لولوج أسالك الوظيفة العمومية ضمانا لمزيد من الشفافية و
المساواة بين المترشحين؛
 إمكانية ترشيد تنظيم المباريات باعتماد مباريات موحدة بين عدد من اإلدارات أو الجماعات المحلية؛
 اعتماد نظام جديد للتوظيف عن طريق مسطرة التعاقد لتمكين اإلدارات االستفادة من بعض الكفاءات
الضرورية لتنفيذ بعض المشاريع.


 المرسوم رقم  2-11-621بتاريخ  2011-11-25الذي يحدد شروط وكيفية تنظيم المباريات المتعلقة
قانون رقم  50 05.بتاريخ  2011-2-18؛

بالتوظيف في أسالك الوظيفة العمومية كما وقع تغييره و تتميمه
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 -IIIالمحاور االستراتيجية لإلصالح
 5– IIIتعزيز حركية الموظفين
مواكبة حاجيات اإلدارة من الموارد البشرية بھدف تقليص اللجوء إلى التوظيف وذلك عبر اآلليات
التالية:
 العمل على نطاق أوسع بمسطرة الوضع رھن اإلشارة؛
 تبسيط مسطرة اإللحاق؛
 تعزيز سياسة إعادة االنتشار ومن بين مقتضياتھا انتقال الموظفين من الجماعات المحلية إلى اإلدارات
العمومية.

قانون رقم  50 05.بتاريخ 2011-2-18

 3مشاريع مراسيم في طور المصادقة ألجراة ھذه الوضعيات
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 – IIIالمحاور االستراتيجية لإلصالح
 6–IIIوضع استراتيجية فعالة للتكوين المستمر
 مأسسة التكوين المستمر داخل اإلدارات العمومية وجعله رافعة لتطوير اإلدارة والرفع من أدائھا؛
 وضع استراتيجية متكاملة للتكوين المستمر؛
 وضع مخططات مديرية للتكوين المستمر داخل اإلدارات.
مرسوم  2.05.1366بتاريخ  2دجنبر 2005
وتيرة عمل متفاوتة بين القطاعات الوزارية بخصوص ھذا المحور

 أھمية تحديد حد أدنى للتكوين بالنسبة لكل موظف؛
 ضرورة تطوير منظومة تكوين المكونين داخل اإلدارات؛

 وجوب وضع نظام فعال للتتبع و

التقييم.

يتم حاليا اعداد مشروع مرسوم في ھذا الشأن
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 -IIIالمحاور االستراتيجية لإلصالح
 7– IIIتجميع األنظمة األساسية
 تبسيط تدبير األنظمة االساسية التي تحكم موظفي الدولة وذلك بتقليص عددھا بحكم التش\ابه ف\ي ش\روط التوظي\ف
و صيرورة الحياة اإلدارية واألجرة؛
 توسيع قاعدة حركية الم\وظفين باعتم\اد سياس\ة إع\ادة االنتش\ار بھ\دف تلبي\ة حاجي\ات اإلدارة فيم\ا يتعل\ق ب\الموارد
البشرية؛
 عقلنة التوظيفات عن طريق:
 تنظيم مباريات مشتركة بين اإلدارات؛ -السعي إلى مطابقة الطلب )حاجيات اإلدارة ( مع العرض )نوعية المؤھالت المتواجدة( ؛

تقليص عدد األنظمة األساسية من  22إلى 4
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 – IIIالمحاور االستراتيجية لإلصالح
 7 -IIIمواءمة األنظمة األساسية فيما بينھا

شعبتان

شعبة تقنية

المھندسون ) الساللم من  10إلى خارج السلم (
التقنيون )الساللم من  8إلى ( 11
المساعدون التقنيون) الساللم من  5إلى ( 8

16

شعبة إدارية

المتصرفون) الساللم من  10إلى خارج السلم(
المحررون )الساللم من  8إلى (11
المساعدون اإلداريون )الساللم من  5إلى (8

 -IIIالمحاور االستراتيجية لإلصالح
 - 8 -IIIمنظومة األجور
تم بھذا الخصوص إنجاز دراسة تص\ورية لمنظوم\ة جدي\دة لألج\ور بالوظيف\ة العمومي\ة محف\زة ومنص\فة تعتم\د عل\ى مفھ\وم
الوظيف الممارس فعليا وتثمن االستحقاق والكفاءة  .أنجزت الدراسة بين  2008سنتي و  2011وفق  3مراحل:


 المرحلة الثانية :مرحلة التقويم التقني وتطرقت لإلجراءات الممكن اتخاذھا بخصوص المنظومة الحالية لألجور؛
 المرحلة الثالثة :اإلصالح البنيوي.
المرحلة األولى :التشخيص و تحليل الواقع؛

صعوبة تطبيق السيناريو المقترح في الوقت الراھن
انعكاس مالي كبير؛
اإلجراءات القبلية )القانونية و التقنية(الواجب النظر فيھا.

 – IIIالمحاور االستراتيجية لإلصالح
 9 - IIIإحداث صندوق تحديث اإلدارة العمومية

 ت\\م إنش\\اء ھ\\ذا الص\\ندوق ف\\ي إط\\ار ق\\انون المالي\\ة  2005بقص\\د المس\\اھمة ف\\ي تموي\\ل
المش\\اريع المقترح\\ة م\\ن ط\\رف ال\\وزارات والمتعلق\\ة بتح\\ديث اإلدارة العمومي\\ة .ويق\\در
حجم ھذه المساھمة ب  % 50من كلفة كل مشروع دون تجاوز سقف  2مليون درھم

