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 .1تعلن وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية عن إطالق الدورة الثالثة عشر( )13لتلقي املشاريع
اإلصالحية برسم سنة  ،2019طبقا ملقتضيات املرسوم  2.05.1484بتاريخ  22دجنبر  2005املتعلق
بصندوق تحديث اإلدارة العمومية ،وذلك تنزيال للخطة الوطنية إلصالح اإلدارة املعتمدة والرامية إلى
تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز نجاعة اإلدارة خدمة للمواطن والتنمية.
 .2وستحظى بدعم الصندوق برسم سنة  2019املشاريع املندرجة ضمن املحاور التالية:
املحاور ذات األولوية

التحوالت اإلدارية

1
مواكبة املشاريع الهادفة الى تطوير آليات تدبير املوارد البشرية وتوجيهها نحو نظام الكفاءات

2
دعم مبادرات ترسيخ النوع االجتماعي في املمارسات والسلوكيات والثقافة التنظيمية لإلدارة وكل
ما يمكن من التوفيق بين الحياة الخاصة واملهنية.

3
تطوير املشاريع املرتبطة باعتماد املقاربة الترشيدية وتطبيق املعايير البيئية في مختلف الوظائف
الخدماتية والسلوكات التدبيرية واالستهالكية للمرافق العمومية.

1
املواكبة على تأهيل فضاءات االستقبال بالوحدات اإلدارية املعنية بتقديم الخدمات العمومية
للمرتفقين

2
مواكبة عمليات تفعيل امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري

1
دعم رقمنة املساطر واإلجراءات اإلدارية األكثر تداوال.

2
تأهيل وتطوير نظم املعلومات التي تسمح بالولوج املشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات
واملرافق العمومية.

1
دعم املبادرات الرامية إلى إرساء سلوكات جديدة تقوم على اعتماد الركائز املرتبطة بالجوانب
القانونية والزجرية والوقائية والتوعوية والتربوية.

2
دعم تأهيل وتدبير املعلومات العمومية واستعمال جميع القنوات املمكنة إلتاحة ولوج املرتفقين
لهذه املعلومات.

3
وضع وتفعيل آليات تنظيمية وتدبيرية إلشراك املواطنين في تطوير البرامج واملشاريع القطاعية
انسجاما مع التزامات الشراكة من أجل الحكومة املنفتحة التي انضم إليها املغرب.

 .3كما سيتم برسم هذه السنة إيالء عناية خاصة للمشاريع ذات الطابع االبتكاري ،من خالل دعم
املبادرات املرتبطة بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة ،على مستوى االستراتيجيات ومناهج التنظيم والتدبير
وتصاميم مستحدثة لتقديم خدمات عمومية ذات قيمة مضافة ،وال سيما التي تعتمد تكنولوجيا
املعلومات ،وتستمد قوتها من االنتظارات املستقاة من املعنيين بهذه الخدمات العمومية ومن
املمارسات الناجعة املعمول بها بالقطاع الخاص وكذا على املستوى الدولي.
 .4وملواكبة اإلدارات العمومية في االنخراط الفعلي في تجسيد هذه األوراش اإلصالحية ،ستنظم وزارة
إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية أياما تواصلية ،لتأطير وتوجيه القطاعات الوزارية حول مضامين
ومكونات التحوالت اإلدارية املعتمدة ومنهجية صياغة املشاريع املقترحة من خالل دورة تكوينية
وورشات عمل تمتد من  9إلى  12أبريل .2019
 .5ولالستفادة من دعم الصندوق ،فإن املصالح املركزية والالممركزة وكذا املرافق العمومية الخاضعة
للوصاية ،مدعوة إلعداد مقترحات مشاريع لعرضها خالل األيام التأطيرية السالفة الذكر ،للمواكبة
والدراسة األولية ،قبل موافاة وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية بها في صيغتها النهائية ،مرفقة
بالنموذج الذي يجب تعبئته وتوجيهه عبر املوقع اإللكتروني للوزارة  ،www.mmsp.gov.maقبل تاريخ
 30ماي  ،2019موعد انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية املختصة بدراسة وانتقاء املشاريع املعروضة
على تمويل الصندوق.
 .6وللمزيد من املعلومات حول إطالق الدورة الثالثة عشر للصندوق ،يمكن ولوج املوقع اإللكتروني
للوزارة  www.mmsp.gov.maأو االتصال بكتابة صندوق تحديث اإلدارة العمومية من خالل:
الهاتف 05 37 67 98 34 – 05 37 67 99 61/76 :
05 37 77 66 52 :
الفاكس
البريد اإللكتروني fomap@mmsp.gov.ma :

@MFPMAMAROC

https://www.mmsp.gov.ma

@MFPMA

https://www.service-public.ma
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