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بداًت ،ؤػىس الظُداث والظادة الىىاب اإلادترمين لؼسخهم هرا الظااٌ الري ًخص
مىطىعا مهما وذا زاهىُت مً مىاطُع الظُاطت العامت ،بالىظس لؼابعه ألافلي وؤزسه على
عمىم اإلاىاػىين واإلالاولت.
ولظذ بداحت لخرهيرهم بدوز ؤلادازة العمىمُت وؤهمُتها ،بذ بها ًخجظد ؤطاطا مفهىم دولت
الحم واإلااطظاث .هما ؤن جىافظُت الدوٌ وحاذبُتها ؤصبدذ جلاض بمظخىي هجاعت
واخترافُت بدازتها العمىمُت .هما ؤنها ألاداة السثِظت لخىفُر البرهامج الحيىمي والظُاطاث
العمىمُت.
وجىسَظا لهرا الدوز ،ؤفسد الدطخىز الحالي مجمىعت مً اإلالخظُاث لخىظُم وكىاعد طير
اإلاسفم العام والحيامت والىلىج بلى الىظاثف والحصىٌ على اإلاعلىمت وغيرها.
لرلً ،فةن الحيىمت جىلي ؤهمُت خاصت لإلصالح ؤلادازي بهدف جىسَع بدازة خدًثت
جىصذ للمىاػً وجخعبإ مً ؤحل خدمخه وجىاهب جؼىز خاحُاجه وجخفاعل مع
مدُؼها،بدازة ججمع بين بظاػت اإلاظاػس والاخترافُت والىجاعت وجخدسي الؼفافُت
والحيامت والخفاوي في خدمت الصالح العام.
والحلُلت ؤن ؤلادازة العمىمُت ببالدها ال جصاٌ بعُدة عً هره الصىزة .فاإلخظاض العام
لدي اإلاىاػً هى ؤن ؤلادازة ال جىترر بهمىمه وال بداحُاجه.
فلد حظسبذ بلى ؤلادازة العمىمُت على امخداد العلىد مجمىعت مً الظىاهس غير الصحُت
والسػىة واطخغالٌ الىفىذ والصبىهُت ،والغُاب غير اللاهىوي وجىالي ؤلاطساباث وجىاكص
الىفاءاث مما ؤدي بلى جدوي مسدودًت ؤلادازة وهلص فعالُتها في الىكذ الري جصداد جيلفتها
وعبئها على ميزاهُت الدولت.
وبؼبُعت الحاٌ فةن هره الىطعُت هي هخاج جساهم مجمىعت مً ؤلاخخالالث على امخداد
علىد مً الصمً ،منها الخىظُف الظُاس ي لإلدازة وجساحع حىدة اإلاىظىمت الخعلُمُت وغيرها.

السيد الرئيس،
 للد جىالذ الدشخُصاث واإلاخؼؼاث ؤلاصالخُت التي تهم ؤلادازة مع حعاكب الحيىماث،
غير ؤن هره ؤلاصالخاث لم جاد بلى الىدُجت اإلاسحىة ،بالسغم مً ؤنها خللذ بعع
ؤلاًجابُاث.
 والىاكع ؤن بصالح ؤلادازة وبن وان ًخؼلب بعع الىكذ ،فةهه ٌظخدعي اعخماد بحساءاث
عملُت ذاث ألازس اإلاباػس على اإلاىاػً واإلالاولت ،حظتهدف اللؼاعاث ألاهثر اخخياوا
باإلاسجفلين والعدٌ والصحت وؤلادازة الترابُت ،باإلاىاشاة مع الخإهُل اإلااطظاحي الري ال
جلمع آزازه آهُا.
 لرلً ،فةن ملازبدىا لهرا اإلالف جسجىص على ؤزبعت دعاثم ؤطاطُت وهي جخلُم ؤلادازة ومالثمت
بػازها اللاهىوي مع مبادت الحيامت الجُدة ،وجبظُؽ اإلاظاػس وجفعُل ؤلادازة الالُىتروهُت
وجإهُل اإلاىازد البؼسٍت.
 وطإطخعسض فُما ًلي مىجصاث الحيىمت على ول صعُد مً هره ألاصعدة والاحساءاث
واإلاؼازَع التي هي كُد ؤلاهجاش.
املحور ألاول :ثخليق إلادارة ومالئمة إطارها القاهووي مع مبادئ الحكامة الجيدة
السيد الرئيس،
 تهدف ؤهم ؤلاحساءاث التي جم اجخاذها في مجاٌ بزطاء مبادت الحيامت الجُدة بلى جفعُل
خم الحصىٌ على اإلاعلىمت وهرا جخلُم اإلاسفم العام و مدازبت السػىة ،وجسػُد الهُاول
ؤلادازٍت لخفادي جداخل الاخخصاصاث وجضخم اإلاصالح ؤلادازٍت ودعم الالجمسهص ؤلادازي،
مً خالٌ حعمُم طُاطت اللسب ،وبعداد مُثاق اإلاسفم العمىمي،
 فبخصىص الحم في الحصىٌ على اإلاعلىمت ،ؤعدث الحيىمت مؼسوع كاهىن في هرا الؼإن
جم عسطه على العمىم إلبداء السؤي زم هظمذ الحيىمت خىازا وػىُا مىطعا بؼإهه ؤطفس
عً اكتراخاث مهمت ،وعمل على ؤخرها بعين الاعخباز كبل عسض الصُغت النهاثُت
للمؼسوع على مظؼسة اإلاصادكت.
 ؤما فُما ًخعلم بخخلُم اإلاسفم العام ،فلد جم بعداد اطتراجُجُت وػىُت مىدمجت في مجاٌ
الىكاًت مً السػىة ومدازبتها .وطِخم ػسح هره ؤلاطتراجُجُت للحىاز العمىمي مً ؤحل
اعخمادها.
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 وباإلاىاشاة مع ذلً ،جم بػالق الؼؼسًٍ ألاوٌ والثاوي مً البرهامج الىػني الخدظِس ي
للىكاًت مً السػىة ومدازبتها .والسامي بلى الخعسٍف بمخاػس السػىة وزفع مظخىي الىعي
بهره آلافت وحعصٍص زلافت الىكاًت منها في صفىف اإلاىاػىين ،وطمان مؼازهت الجمُع في هرا
الىزغ.
 هما ؤن الحيىمت بصدد وطع جصىز اطتراجُجي ػامل لإلدازة الالممسهصة في ؤفم وطع
مؼسوع مُثاق وػني لالجمسهص ٌعخمد اإلالازبت الترابُت وَظخجُب لألهداف اإلاسجبؼت بدعم
الحيامت اإلادلُت و جؼىٍس الخدماث ؤلادازٍت ومىاهبت الجهىٍت اإلاخلدمت.
 ؤما بخصىص مُثاق اإلاسفم العام ،فان الحيىمت جىىب على بعداد مؼسوع في هرا الؼإن
ًددد كىاعد الحيامت الجُدة اإلاخعللت بدظُير ؤلادازاث العمىمُت والجماعاث الترابُت
وألاحهصة العمىمُت ،وذلً اوسجاما مع ملخظُاث الفصل  751مً الدطخىز .
 وجخمثل ؤهم ؤهداف هرا اإلاُثاق في جىسَع اإلابادت العامت وألاطاطُت للمسفم العام مً
مظاواة واطخمسازٍت وخُاد وجِظير الىلىج بلى الخدماث العمىمُت .هما ًسوم بخظاع
ألاحهصة ؤلادازٍت بلى اإلاساكبت والخلُُم مً خالٌ اعخماد آلالُاث واللىاعد اإلادعمت للخدبير
الجُد للؼإن العام مً هظام حعاكدي ،وجدبير مبني على الىخاثج.
املحور الثاوي :ثبسط املساطير
السيد الرئيس،
 بن جبظُؽ اإلاظاػس ؤلادازٍت والخخفُف مً ؤعبائها على اإلاخعاملين مع ؤلادازة ال ٌعخبر الُىم
مؼلبا ملحا للمىاػىين فلؽ ،بل هرلً مدخال زثِظُا لخدفيز الاكخصاد الىػني وحظسَع
همىه ،مً خالٌ خلم بِئت مالثمت للملاولت والاطدثماز ،وجلىٍت حاذبُت الاكخصاد الىػني.
 لرلً ،فةن الحيىمت حعخمد الُىم ملازبت حدًدة في هرا الصدد جلىم على جدوًٍ اإلاظاػس
وجبظُؼها وجىخُدها ،في بػاز بسهامج ًىصب على جبظُؽ  711مظؼسة بدازٍت ألاهثر
جداوال ،منها  11مظؼسة تهم اإلاىاػىين و 01مظؼسة جخص اإلالاوالث.
 وعملُا ،فلد ػسعىا في جبظُؽ اإلاظاػس ذاث العالكت ببعع الخدماث اإلالحت باليظبت
للمىاػىين واإلالاولت همظؼسحي زخصت الظُاكت والبؼاكت السمادًت ؤلالىتروهِخين.
 وفُما ًخعلم باإلالاولت ،جم الاػخغاٌ على عُىت ؤولى ميىهت مً ؤزبع مظاػس هبري جظم 70
بحساء ،وهي بخدار الؼسهت ذاث اإلاظاولُت اإلاددودة ،وؤداء الظساثب والسطىم ،وهلل
اإلالىُت ،والسبؽ بؼبىت الىهسباء .وتهدف الخعدًالث التي ؤدخلذ ؤو طخدخل على هره
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اإلاظاػس بلى جللُص آحاٌ بهجاشها وجخفُع الخيلفت وجللُص الىزاثم اإلاؼلىبت وعدد
اإلاخدخلين.
وكد دخل  30بحساء خيز الخؼبُم بلى خدود الُىم ،فُما طُصل هرا العدد مع نهاًت ػهس
ًىهُى بلى  53والباقي طِىجص مخم طىت  .3170وطدخلىها بحساءاث ؤخسي واإلاصادكت على
ؤلامظاء ومؼابلت وسخ الىزاثم ألصىلها والترخُص بمصاولت وؼاغ ججازي لدي اإلاصالح
الجماعُت والخصسٍذ بفخذ واطخغالٌ اإلالالع وخفس آلاباز.
وفي مجاٌ الخعمير ،جم جبظُؽ اإلاظاػس اإلاخعللت بالحصىٌ على جساخُص البىاء وبخدار
الخجصءاث العلازبت واإلاجمىعاث الظىىُت وػىاهد الظىً واإلاؼابلت ومرهسة اإلاعلىماث
وغيرها ،خُث جم بصداز اإلاسطىم اإلاخعلم بظابؽ البىاء ،والري ًىص على بخدار الؼبان
الىخُد للخعمير في الجماعاث التي ًخعدي عدد طيانها  51ؤلف وظمت.
ؤما على مظخىي الجماعاث اإلادلُت ،فلد جم بعداد دلُل للمظاػس ؤلادازٍت ألاهثر جداوال
على مظخىاهاٌ ،ؼيل بػازا مسحعُا لخىخُد اإلاظاػس وػىُا .وكد جم حعمُم هرا الدلُل في
صُغخه الخجسٍبُت خالٌ طىتي  3173و  3170على مصالح ؤلادازة الترابُت والجماعاث
إلبداء السؤي ،كبل بصداز ػبعخه النهاثُت في ألاػهس اإلالبلت.
هما جم بعداد بسهامج لخددًث اللُاداث واإلالحلاث ؤلادازٍتً ،سمي بلى جإهُل اإلاىازد البؼسٍت
ودعم وطاثل العمل لهره الىخداث الترابُت عبر حعصٍص ػبىت السبؽ اإلاعلىماحي وجدظين
ظسوف اطخلباٌ اإلاىاػىين .وطِظتهدف في اإلاسخلت ألاولى  033كُادة وملحلت بدازٍت على
ؤطاض  3وخداث ليل عمالت وبكلُم ،فظال عً  32وخدة همىذحُت جابعت لعمالت
الصخيراث -جمازة.
هما حعمل الحيىمت على حعمُم ؤهظمت جدظين الاطخلباٌ ومعالجت الؼياًاث بمخخلف
ؤلادازاث العمىمُت.

املحور الثالث  :جشجيع إلادارة الاليكتروهية
السيد الرئيس،
 حعخبر ؤلادازة الالىتروهُت مدىزا مً اإلاداوز ألازبعت ذاث الاولىٍت في اطتراجُجُت اإلاغسب
السكمي  .3170وتهدف جدابير هرا اإلادىز بلى جلدًم مجمىعت مً الخدماث ؤلالىتروهُت
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بهدف جبظُؽ اإلاظاػس وحظسَع ؤلاهجاش وزفع مظخىي ألاداء والؼفافُت وجمخين مبدؤ جيافا
الفسص وبلغاء الخمُيز والخفظُل عىد جلدًم الخدماث.
 وفي هرا ؤلاػاز ،البد مً ؤلاػازة بلى اهه جم بهجاش ؤهثر مً  15مؼسوع منها :الخصسٍداث
الاحخماعُت ،بىابت اإلاظتهلً،الخدماث اللىصلُت ،حىاش الظفس البُىمتري ،ؤداء الظساثب،
الخصسٍذ وؤداء الظسٍبت على اللُمت اإلاظافت وعلى الؼسواث وغيرها مً الخدماث خالٌ
اإلاسخلت ألاولى (.)3173-3112
 هما ؤن هىان ؤهثر مً  10مؼازَع في ػىز ؤلاهجاش 6 ،منها وصلذ بلى اإلاسخلت الخجسٍبُت،
ومنها خدمت ؤداء الظسٍبت على الدخل ،ؤخر مىاعُد اإلاظدؼفُاث (في ػىز الخجسبت بأطفي كبل
حعمُمها) ،وػبان ػلب الىزاثم ؤلادازٍت ) مؼسوع "وزُلت"  ) www.watiqa.maخُث طِخم
حعمُمه على  127بلدًت بدلىٌ نهاًت ػهس ًىلُىش  ،2013خدمت ػلب مىحص السجل العدلي
عبر الخؽ مع بمياهُت الحصىٌ علُه في ؤكسب مدىمت ،وطع وجدبع الؼياًاث اإلاخعللت
بالخدماث العمىمُت اإلادلُت عبر الخؽ (خالت الؼسق الحظسٍت ،ؤلاهازة ،حمع الىفاًاث،
بلخ)،بخدار اإلالاوالث عبر الخؽ ،بلخ.
 هما حؼخغل الحيىمت على اطخىماٌ مؼازَع حدًدة ذاث ؤولىٍت منها على الخصىص:
 اطخىماٌ مجمىع الخدماث التي جمىً اإلاىاػىين مً ػلب الىزاثم ؤلادازٍت عبر الاهترهذ
وحظلُمها لهم عبر البرًد  :وزاثم الحالت اإلادهُت ،ػهادة الظىنى ،الظسٍبت على
الظُازاث ،بلخ.
 حعمُم اإلاىاعُد عبر الخؽ على ول الؼبابًُ ؤلادازٍت والدواثس ألامىُت (باليظبت
للبؼاكت الىػىُت) واإلالاػعاث واإلاداهم،
 بخدار كاعدة السبؽ البُني لإلدازاث ،خُث طُمىً بهجاش هرا اإلاؼسوع مً الخيظُم
بين ؤلادازاث في بػاز جلدًم الخدماث العمىمُت للمسجفم وجفادي بدالء هرا ألاخير
بىزاثم وبزباجاث حظلم له مً لدن بدازاث ؤخسي.
املحور الرابع  :ثأهيل العىصر البشري
السيد الرئيس ،
بن جددًث ؤلادازة وجدظً حىدة خدماتها ٌظخدعي ؤوال جثمين السؤطماٌ البؼسي .ومً هرا
اإلاىؼلم ،فةن الحيىمت حعمل على بدخاٌ بصالخاث مهمت على مىظىمت جدبير اإلاىازد البؼسٍت،
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وذلً باعخماد مىاهج خدًثت في الخدبير واعخماد الىفاءة والاطخدلاق والؼفافُت في ولىج
الىظاثف العمىمُت ومىاصب اإلاظاولُت .وفي هرا ؤلاػاز ،جم ما ًلي :
 وطع مىظىمت مخياملت للىلىج بلى اإلاىاصب العلُا جسجىص على فخذ باب الترػُداث بن على
مظخىي اإلاىاصب العلُا ؤو على مظخىي مىاصب اإلاظاولُت ألاخسي همىصب زثِع كظم
ومىصب زثِع مصلحت.
 بعؼاء الاهؼالكت إلاؼسوع اإلاساحعت الؼاملت للىظام ألاطاس ي العام للىظُفت العمىمُت مً
خالٌ جىظُم مىاظسة وػىُت ػازن فيها مخخلف الفاعلين اإلاعىُين .وطِؼيل هرا ؤلاصالح
عمال جإطِظُا لىظُفت عمىمُت جلىم على الخالئم والاوسجام مع اإلاظخجداث الدطخىزٍت،
وتهدف بلى بزطاء بدازة مىاػىت ،ومبادزة وفعالت وهاحعت ،ومداًدة ،حعمل على اخترام
طلؼت الدولت وحظهس على فسض اخترامها وفلا لللىاهين اإلاعمىٌ بها ،وجمازض وظاثفها
بدون جديز.
 بزطاء اإلابازاة وىطُلت وخُدة لىلىج الىظُفت العمىمُت،
 بخدار بىابت الدؼغُل العمىمي » ،«www.emploi-public.maلخمىين اإلاىاػىين مً
ؤلاػالع بظهىلت على ول بعالهاث الخىظُف باإلدازة العمىمُت واإلااطظاث واإلالاوالث
العمىمُت وفخذ باب الترػُذ لخىلي اإلاىاصب العلُا ومىاصب اإلاظاولُت.
 وكد بلغ عدد اإلاىاصب اإلاعلً عنها على البىابت بلى غاًت ًىهُى  2013ما ًىاهص 33331
مىصبا .هما بلغ عدد مبازٍاث الخىظُف اإلايؼىزة على اإلاىكع  253مبازاة وجم وؼس 317
بعالن لؼغل اإلاىاصب العلُا و  313بعالن لؼغل مىاصب اإلاظاولُت )زئطاء ألاكظام
واإلاصالح (.
 مدازبت الخغُب غير اإلاؼسوع عً العمل ،خُث جم بصداز ميؼىز في هرا اإلاىطىع .وبفعل
هره اإلاظؼسة فلد جم جؼبُم مظؼسة جسن الىظُف في خم  530مىظفا.
 بعادة جإهُل الخيىًٍ اإلاىحه لألػس العلُا للىظُفت العمىمُت عً ػسٍم دمج اإلاعهد العالي
لإلدازة واإلادزطت الىػىُت لإلدازة في ماطظت واخدة حظخجُب للمعاًير الدولُت .وكد جم
بعداد مؼسوع كاهىن بهرا الخصىص طُعسض في ألاًام اإلالبلت على مجلع الحيىمت.
السيد الرئيس،
 بن الىطعُت التي آٌ بليها الاكخصاد العالمي والدظابم اإلادمىم بين الدوٌ مً ؤحل جدظين
جىافظُتها وحاذبُتها ،واإلاؼالب اإلالحت للمىاػً ،ولها عىامل جدعى ؤلادازة بلى الخىُف مع
6

الىاكع الجدًد .لرلً فةن حهىدها حمُعا همظاولين طُاطُين وبدازٍين ومىظفين ًجب
ؤن جىصسف بلى جىسَع بدازة خدًثت وهاحعت.
 وبصالح ؤلادازة ٌظخىحب جالشم زالزت عىاصس ،وهي :ؤوال حغُير عللُاث اإلاىظفين الرًً
ًجب ؤن ًدؼبعىا بسوح خدمت اإلاسفم العام ،وزاهُا الاهخساغ ؤلاًجابي للمىاػً الري
ًجب ؤن ال ًخىاوى عً اإلاؼالبت بدلىكه باإلاعسوف وجلدًم الؼيىي بلى مً يهمه ألامس عىد
الاكخظاء ،وزالثا وطع آلالُاث الظسوزٍت لصحس الخجاوشاث.
وباهلل الحوفيق والسالم عليكم.
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