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حتــت الرعايــة الســامية لصــاحب اجلاللــة امللـــــــك حممــد الســــــادس نصــــــره اهلل وأيــده ،    
اإلصــــــــالح "نظمـــت وزارة الوظيفـــة العموميـــة واإلصـــــــالح اإلداري املناظـــــــرة الوطنيـــة األوىل حـــول 

، وذلــك بـــــمركز األبــــــــحاث " 2010 ة املغـــــــربية وحتــدياتاإلدار: " اخــتري هلــا شــعار "  اإلداري
 لعـام  صـفر اخلـري   24و 23 اإلدارية واستــــكمال اخلـــــربة التابع للمدرسة الوطنية لإلدارة بالربـاط يـومي  

   .) م 2002 ماي 8 و 7موافق( هـ 1423
خطـاب يف اجللسـة   وقد تفضل السـيد الـوزير األول األسـتاذ عبـد الرمحـان يوسـفي بإلقـاء            

االفتتاحيـة تطــرق مــن خاللـه إىل املعــامل التنفيذيــة لربنـامج اإلصــالح اإلداري علــى ضـوء الرؤيــة امللكيــة     
احلداثيــة لإلصــالح واملقاربــة اجلديــدة الــيت تضــمنتها الرســالة امللكيــة الســامية حــول التــدبري الالمتمركــز   

  " .عني على اجلهاز اإلداري أن يقوم هبا حتديد جديد لألهداف اليت يت" لالستثمار واليت أكدت على
 ويف هذا اإلطار ذكر السيد الوزير األول باملبادرات امللكيـة السـامية املتمثلـة يف إحـداث                  
مؤسسة ديوان املظـامل واملراكـز اجلهويـة لالسـتثمار كمـا اسـتعرض أهـم املبـادرات احلكوميـة اهلادفـة إىل                

لبشرية وعقلنة التدبري العمومي والسيما القانون امللزم لإلدارات دعم الشفافية يف اإلدارة وتثمني املوارد ا     
واملؤسسـات العموميــة واجلماعــات احملليــة بتعليــل قراراهتــا ، وتفعيــل اجمللــس األعلــى للوظيفــة العموميــة  
الذي سيعقد أول اجتماع له يف تاريخ اإلدارة املغربية عما قريـب ، وانكبـاب جلنـة حمدثـة لـدى السـيد                   

  .ول على اقرتاح منظومة جديدة لألجور ترتكز على اإلنصاف والكفاءة واملردودية والشفافيةالوزير األ
كما تطرق سيادته إىل خمتلف التحديات واإلكراهات الـيت تواجـه بالدنـا داعيـا املشـاركني              
يف املناظرة بأن يعكفوا يف أشغاهلم على ضرورة وضع السبل الكفيلة بتنفيذ التوجيهات السـامية بشـأن     
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لتدبري الالمتمركز للشأن العام وذلك بالرتكيز أساسا على موضوعني رئيسـيني يتمحـوران حـول إشـكال           ا
تعقد اإلجراءات واملساطر اإلدارية ، وعقلنة تـدبري املـوارد البشـرية وترسـيخ القـيم األخالقيـة بـاملرفق                  

  .العام 
ح اإلداري بعـرض  وتقدم بعد ذلك األستاذ احممد اخلليفة وزيـر الوظيفـة العموميـة واإلصـال        

أعرب من خالله عن اعتزازه وامتنانـه للرعايـة املولويـة السـامية الـيت أبـى جاللـة امللـك إال أن يكـرم هبـا                         
ــل        ــات الســبع لإلصــالح اإلداري كمنطلقــات رئيســية للتأهي ــه علــى البواب هــذه املنــاظرة وركــز يف تدخل

  : اإلداري لبالدنا تتمثل يف 
 

  دة حتديد مهام اإلدارة ، دعم الالتركيز اإلداري وإعا-1
   دعم األخالقيات باملرفق العام ،-2
   حتسني عالقة اإلدارة باملتعاملني معها ،-3
   تدبيــــر وتأهيل املوارد البشرية ،-4
   إصالح منظومة األجور يف الوظيفة العمومية ،-5
   تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية ،-6
  .يات واالتصال  تنمية استعمال تكنولوجيا املعلوم-7
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وأكد سيادته على ضرورة وضع أسس وركائز إلصالح متوافق عليـه وحمـدد يف مضـمونه            
  .وأهدافه وزمانه وتشريعاته لربح الرهانات اليت تفرضها علينا العشرية األوىل من هذا القرن 

ويف كلمة السيد ادريس جطو ، وزير الداخلية ، ركز سيادته على املبادرات اليت اختذها 
اعه يف جمال تنفيذ التوجيهات امللكية السامية بشأن التدبري الالمتمركز لالستثمار والسـيما إصـدار                قط

  .القرارات املتعلقة بتفويض الصالحيات إىل املصاحل اخلارجية 
وأشــار إىل أن وزارتــه بصــدد وضــع كافــة الرتتيبــات الالزمــة إلحــداث املراكــز اجلهويــة          

ــها يف أقــرب اآلجــال ، والســيما هتيــيء الشــطر الثــاني مــن    لالســتثمار ومتكينــها مــن االنطــالق   يف عمل
التفويضات إىل والة وعمـال عمـاالت وأقـاليم اململكـة متكنـهم مـن ممارسـة وصـاية مقربـة إىل اجلماعـات                     

  .احمللية تسمح هلا بتنفيذ مقرراهتا ومداوالهتا يف أقرب اآلجال 
ــدعم سياســة الالمركزيــ      ــا اســتعرض اإلجــراءات املتخــذة ل ــك بإصــالح امليثــاق   كم ة وذل

اجلماعي ونظام جمـالس العمـاالت واألقـاليم واهلادفـة إىل حتسـني وتقويـة اإلدارات الالمركزيـة واإلدارات                   
  .الرتابية وترسيخ التنظيم اجلهوي ، وتفعيل دور اجلماعات احمللية يف جمايل االستثمار والتنمية 

د واملاليـة واخلوصصـة والسـياحة يف    ومن جهته أكد السيد فتح اهلل ولعلو ، وزيـر االقتصـا        
تدخله على العالقة العضـوية واجلدليـة بـني إصـالح اإلدارة وتأهيـل االقتصـاد واملقاولـة وإجيـاد األجوبـة               
الضرورية ملسـتلزمات العوملـة وإكراهاهتـا ، مشـريا أيضـا إىل تـرابط مقاربـة التفعيـل والتخليـق التـدبريي                     

  .الجتماعي وخلق شروط التشغيل يف البالد والتمنيع االقتصادي ومقاربة التضامن ا
ويف معرض تدخله ، أشار سيادته إىل أن  قطاع االقتصـاد واملاليـة قطـع أشـواطا ال بـأس               
هبــا يف هــذا املضــمار وال تــزال هنــاك جمهــودات أخــرى يــتعني القيــام هبــا ، حيــث أكــد علــى أن الدولــة  
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 خـالل جعـل وضـع اإلدارة العموميـة الـيت            مدعوة إلعادة النظر يف دورها ويف أساليب عملها وذلك مـن          
 اآلن ، وكـذا حتسـني أداء القطـاع العمـومي           رىمتثل أداة تدخلها األساسي موضع نقـاش وتأمـل كمـا جـ            

بصفة مشولية وختفيف العبء الذي ميثله متويل امليزانية العامة على االقتصاد الوطين مع مـا يقتضـيه مـن      
 هـذا الشـأن بكتلـة أجـور الوظيفـة العموميـة الـيت متثـل قرابـة            اقتطاعات من الثروة الوطنية ، مستدال يف      

لرفع من أداء اإلدارة أكد السيد الوزير أن قطاع االقتصاد واملالية امن الناتج الداخلي اإلمجايل و  % 13
يعتمد مقاربة تأخذ بعني االعتبار مستلزمات اإلنتاجية والنجاعـة حيـث مت اختـاذ عـدد مـن املبـادرات         

حمــاور رئيســية تتعلــق برتســيخ الالتركيــز اإلداري وتوســيع نطــاق التعاقــد بــني خمتلــف    تصــب يف ثالثــة 
  .مكوناهتا وإضفاء مزيد من املرونة على ظروف تنفيذ النفقات العمومية 

وأشار السـيد ناصـر حجـي ، كاتـب الدولـة لـدى الـوزير األول املكلـف بالربيـد وتقنيـات                   
ــامج احلكــومي ويف املخطــط  اإلعــالم يف عرضــه إىل األمهيــة الــيت تكتســيها   التقنيــات اإلعالميــة يف الربن

اخلماسي الذي نص على تنمية قطاع التقنيات اإلعالمية كأولوية اسـرتاتيجية ودعامـة أساسـية للتنميـة          
  .االقتصادية واالجتماعية ببالدنا 

كمــا اســتعرض املبــادرات الــيت مت اختاذهــا يف تنفيــذ خطــة التنميــة االســرتاتيجية لتقنيــات  
 E «عــالم املعتمــدة حتــت إســم اإل Maroc «  هبــدف متكــني وتســهيل ولــوج إدارة إلكرتونيــة مواطنــة 

 وذلــك اعتمــادا علــى  Adminetورقميــة ، وكــذا االســرتاتيجية املقرتحــة لتحقيــق الشــبكة اإلداريــة   
 مركـزا علـى أهـم نتـائج هـذه الدراسـة       اتشـرك إحـدى ال دراسة مت إعدادها يف هذا الشأن من طـرف    

  .أن تنفيذها تيسري عملية إجناز اإلدارة اإللكرتونية واليت من ش
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  :وواصلت املناظرة أشغاهلا على مستوى أربع ورشات 
   ورشة الالتركيز اإلداري وإعادة حتديد مهام اإلدارة ؛

   ورشة دعم األخالقيات باملرفق العام ،
   ورشة تدبيــــر وتأهيل املوارد البشرية ومنظومة األجور بالوظيفة العمومية ،

  ورشة جلنة حتسني عالقة اإلدارة باملتعاملني معها وتبسيط املساطر واستعمال   
  .التكنولوجيات احلديثة يف اإلدارة 

ــة للتقــارير املقدمــة للمنــاظرة حــول        وانكــب املشــا  ركون علــى الدراســة املفصــلة واملعمق
  .البوابات السبع لإلصالح اإلداري واليت اعتمدها املتناظرون كوثيقة عمل أساسية 

وقد استلهم املشاركون املقاصد السامية للتوجيهات والرؤيا احلداثية لإلصالح اليت مـافتئ            
ز اهلل أمره يؤكـد عليهـا منـذ اعتالئـه عـرش أسـالفه امليـامني ،         صاحب اجلاللة امللك حممد السادس أع     

حيث جـاءت الرسـالة امللكيـة املوجهـة للمشـاركني يف النـدوة الوطنيـة حـول دعـم األخالقيـات بـاملرفق             
األخـالق هـي أسـاس مـن أسـس      : "  وأكدت علـى أن  1999 أكتوبر  30  و    29العام املنظمة بتاريخ    

ومــن هــذا املنظــور ، فــإن أول واجبــات املرفــق العــام أن يلتــزم  . هنيارهــاالدولــة تقــوم بقيامهــا وتنــهار با
باألخالق احلميدة ، وأن خيدم املـواطنني بـاإلخالص اجلـدير بالشـأن العـام واملصـلحة العليـا علـى النحـو           

  " .الذي يقتضيه االختيار الدميقراطي يف دولة احلق والقانون
ــة إىل امل   ــة الســامية املوجه ــة    ويف الرســالة امللكي ــاظرة االســرتاتيجية الوطني شــاركني يف املن

ســيظل : " أكــد جاللتــه 2001 أبريــل 23إلدمــاج املغــرب يف جمتمــع اإلعــالم واملعرفــة املنظمــة بتــاريخ   
إصالح اإلدارة العمومية وعصرنتها من بني الرهانات الرئيسية اليت يطرحها تقدم بالدنـا إذ يـتعني أن نـوفر                
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لتمكينـها مـن االخنـراط يف       " االنرتنيـت "أدوات تكنولوجية عصرية مبا فيهـا       ألجهزتنا اإلدارية ما يلزم من      
الشبكة العاملية وتوفري خدمات أكثر جودة ملتطلبات األفراد واملقاوالت كما سيمكن ذلك من اإلسـراع               
مبسلسل الالمركزية والالمتركز واالستجابة ملا تقتضيه الدميقراطية وشفافية أجهزة الدولـة مـن متطلبـات            

  " . ا تزخر به من آمالوم
 : 2002 ينـاير  9وتضمنت الرسالة امللكيـة السـامية املوجهـة للسـيد الـوزير األول بتـاريخ            

أن النـهج القــويم لإلصــالح اإلداري املنشــود يســتوجب حتديــدا جديــدا لألهــداف املــتعني علــى اجلهــاز  "
  " .     اإلداري حتقيقها

طاعــات احلكوميــة واملؤسســات العموميــة واستشــعارا مــن املشــاركني املمــثلني ملختلــف الق
ــة ، بضــرورة إجــراء         ــة واجملتمعي ــة واملهني ــات النقابي ــي اهليئ ــاحثني وخــرباء وممثل ــة وأســاتذة ب واملنتخب
إصالحات هيكلية عميقة كفيلة بتأهيل اإلدارة العموميـة لالسـتجابة لتطلعـات املتعـاملني معهـا وجعلـها                  

  .إدارة مواطنة وخدومة 
اظرين بفعاليـة البوابـات السـبع كمنطلقـات رئيسـية لوضـع إصـالح إداري        واقتناعا مـن املتنـ    

  : مشويل ومتفق عليه من قبل اجلميع يرتكز على 
  

 للدولة،  على ضوء الدور اجلديد     دعم مبدأ الالتركيز وإعادة حتديد مهام اإلدارة       :أوال  
يف إطـار سياسـة إراديـة    ذلك أن الالتركيز اإلداري يعد الدعامـة الضـرورية لربنـامج إصـالح اإلدارة        

ــة ، ويعتــرب الركيــزة األساســية يف عمليــة      إلعــداد الــرتاب قائمــة علــى الالتركيــز والالمركزيــة واجلهوي
  .ترشيد العمل اإلداري وحتسني جودة اخلدمات 
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ــويض الســلط واالختصاصــات         ــدإ تف ــى مب ــز تعتمــد أساســا عل ــا أن سياســة الالتركي كم
  .احل الالممركزة  القريبة من املواطن والوسائل املادية والبشرية إىل املص

  

 ، كمقاربـة مشوليـة ومسـامهاتية يتـوخى إرسـاؤها           دعم األخالقيات باملرفق العـام     : ثانيا
تعزيز خمتلف اجلهود واستنهاض شتى اإلمكانيات إلقرار مبدإ سيادة األخالق كجسـر أساسـي إلجنـاز      

  .خمتلف املبادرات والربامج اإلصالحية 
ثمار بصفة خاصة ودعـم التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة بصـفة عامـة              وإن إنعاش االست  

يبقى رهينا مبدى ترسيخ القيم واملبادئ األخالقية يف سلوكات مـوظفي وأعـوان الدولـة وكـذا يف تـدبري            
الشأن العام حيث أن احنالل واحنطاط هذه املبـادئ يف التعامـل مـع املسـتثمر واملـواطن تسـبب فقـدان                      

  .ة وصعوبة يف جلب االستثمار الثقة يف اإلدار
  

 ، ألهنا تشكل الصدارة يف بـرامج  تأهيل املوارد البشرية وتطوير أساليب تدبريها   : ثالثا  
ومن مثـة  . ومن شأن تأهيلها توفري فرص حقيقية لتحســـــني أداء املرافق العمومية . اإلصالح اإلداري   

ــــري علـى التعبئـة الشـــــاملة لكافـة أطــر الدولـة        فإن إجناز هـذه الـربامج وجناحهـا يتوقفـان إىل حـد كبـــ      
  .واملوظفني واخنراطهم يف مسلسل اإلصالح 

ومن األكيد أن رهان اإلصالح اإلداري ال يتحقق إال من خـالل حسـن اسـتثمار الرأمسـال                
البشري وحتفيزه باعتباره عنصرا فـاعال يف حتقيـق األهـداف املتوخـاة يف هـذا اجملـال ويف نفـس الوقـت               

  .ستهدف األساسي من هذا اإلصالح امل
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 ، حيـث تـبني غيـاب تصـور مشـويل          إصالح منظومة األجور يف الوظيفة العمومية      : رابعا
وواضح يف هذا الشأن ، مما يقتضي وضع اسرتاتيجية تؤهل اإلدارة إىل ربح الرهانات ورفع التحـديات                 

ر بـإقرار مبـدأ العدالـة واإلنصـاف واحلـد      اليت تنتظر بالدنا ، مما يستدعي إعادة النظر يف منظومة األجو        
  .من الفوارق الشاسعة بني األجور العليا والدنيا 

  

 حيـث أن حمـيط اإلدارة عـرف تطـورا           حتسني عالقة اإلدارة باملتعـاملني معهـا         :خامسا
ملحوظا على مستوى متطلبات املواطنني الذين أصبحوا أكثر إحلاحا يف طلب خـدمات سـريعة وذات          

قريبــة منــهم ، لــذا وجــب االنتقــال مــن إدارة إداريــة حنــو إدارة مواطنــة وذلــك بتأصــيل   جــودة عاليــة و
وإشاعة ثقافة املرفـق العـام داخـل اإلدارة وجعـل التواصـل مـع مجيـع مكونـات اجملتمـع مـن االنشـغاالت                 

  .املركزية والدائمة لإلدارات العمومية 
  

 الوثــائق اإلداريــة ذات  والتقلــيص مــنتبســيط املســاطر واإلجــراءات اإلداريــة   :سادسا
الصلة املباشرة بالشرائح الواسعة من املواطنني واملستثمرين ، بوضع مقاربة اسرتاتيجية ومشولية تتبلور             
يف خمطــط عمــل حمــدد باشــراك خمتلــف اإلدارات العموميــة واجلماعــات احملليــة واملؤسســات العموميــة   

ــة    ــة واملــوارد  ومجيــع الفــاعلني باعتبــار عمليــة تبســيط املســاطر اإلداري تــرتبط بطبيعــة اهلياكــل اإلداري
  .البشرية والنصوص القانونية وتنظيم العمل والسلوكات داخل اإلدارة 

ــات واالتصــال    : ســابعا ــا املعلوم ــة اســتعمال تكنولوجي ــاإلدارة   تنمي ــاء ب  ، ألجــل االرتق
اإلداري وحتســني جــودة املغربيــة إىل الفعاليــة واإلنتاجيــة العاليــة ولتعزيــز القــدرات التكنولوجيــة للتــدبري 

اخلدمات املقدمـة للعمـوم واملقاولـة بالعمـل علـى ضـرورة تطـوير نظـم املعلومـات القطاعيـة واملعلوميـات                       
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األساســـية يف ميـــدان التســـيري اإلداري وتوســـيع وتعمـــيم اســـتعمال تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــال  
  .باإلدارات العمومية

  

نـاءة الـيت أفضـى إليهـا املتنـاظرون بنـاء            وبعد استعراض كل األفكـار واالقرتاحـات الب       
على تشخيص مواطن الضعف ومواطن القوة للتنميـة اإلداريـة ببالدنـا ، وبنـاء علـى التقـارير الـيت          
خلصــت إليهــا األوراش األربعــة ، وافــق املتنــاظرون علــى البوابــات الســبع كمــداخل رئيســية          

إجـراء قـانوني وإداري وتنظيمـي     161لإلصالح تتخذ يف إطارها إجراءات وتدابري بلـغ تعـدادها          
  : آليات مؤسساتية للتتبع والتنفيذ مصنفة كالتايل 6و
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 قوامها العمل على تقليص 2010  ضرورة سن سياسة إدارية جديدة يف أفق سنة –1
من عدد اهلياكل والبنيات اإلدارية وصوال إىل حجم معقول لإلدارة املغربية يتناسب مع املهام اجلديدة 

  باتت الدولة اجلديدة تضطلع هبا ،اليت 
  ضرورة تشجيع وحتفيز اإلدارات العمومية على مواصلة هنج االنفتاح على تنظيمات –2

اجملتمع املدني والقطاع اخلاص يف إطار الشراكة والتعاقد يسمح لإلدارة باالنكباب على مهامها 
  األساسية واجلوهرية ،

ة منظومة املصاحل الالممركزة التابعة للعديد   ضرورة إيالء أمهية قصوى إلعادة هيكل–3
من القطاعات اإلدارية يف اجتاه جتميعها يف أقطاب موحدة بغرض الفعالية والنجاعة واالقتصاد يف 

  تكاليف التدبري ،
  العمل على إعطاء األولوية يف سياسة الالمتركز لألنشطة والوظائف اإلدارية اليت هلا –4

اق الرسالة امللكية حتى خيدم الالتركيز اإلداري أهداف التنمية بعد اقتصادي وتنموي يف سي
  االقتصادية واالجتماعية وتعزيز نظام الالمركزية ،

  التأكيد على ضرورة مراعاة التنسيق التام والتشاور ما بني القطاعات اإلدارية يف –5
   الالتركيز اإلداري ،إجناز عملية الالمتركز اإلداري اليت تقبل عليها جتنبا لسياسة متفاوتة يف

  ضرورة إحداث جلن لالتركيز اإلداري على مستوى كل وزارة تقوم بإعداد تصاميم –6
  مديرية قطاعية لالمتركز اإلداري وتشرف على تقييمها ،

 الـبـوابـة األولــى

لالتركيز وإعادة  حتديد مهام اإلدارة دعم ا
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  وضع جدول زمين إلجراءات الالمتركز وتطبيقه على مراحل مراعاة لقابلية املصاحل –7
  ذه الوظائف ،الالممركزة لالستئناس مبمارسة ه

  تعزيز سلطات املراقبة والتقييم حلسن معاجلة وتدبري اإلكراهات املرتتبة عن –8
  الالمتركز،

    ضرورة إيالء العناية الالئقة لتحديد مهام املصاحل غري املمركزة ،–9
هبدف   ضرورة تنظيم مصاحل األقاليم والعماالت والواليات على أسس واضحة –10

  ،لتنسيق بني املصاحل الالممركزة واجلماعات احمللية  من االعامل متكني  
  ضرورة حتديث نظام التواصل والتعامل بني املصاحل املركزية وغري املمركزة بناء –11

على هنج السياسة التعاقدية واعتماد تقنيات حديثة يف التدبري واإلشراف واملراقبة والتقييم مثل 
  .عقود التصاميم ومشروع املصلحة 

لعمل على إخراج مشروع املرسوم مبثابة ميثاق الالتركيز اإلداري إىل حيز   ا–12
  الوجود،

 وضع معايري موضوعية وموحدة وملزمة إلعداد املشاريع املتعلقة بإعادة هيكلة –13
اإلدارات العمومية تأخذ بعني االعتبار املتطلبات اجلديدة لسياسة الالتركيز وذلك باعتماد إطار 

  لشأن ،قانوني يف هذا ا
 إعادة النظر أو حذف اهلياكل اليت تشكل مهامها ازدواجية مع األجهزة اإلدارية اليت –14

  مت ختويلها اختصاصات كانت أصال خمولة لبعض املصاحل املركزية للدولة ،
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ــوازن للكفـــاءات واملهـــارات بـــني اإلدارات املركزيـــة واملصـــاحل    –15  التوزيـــع احملكـــم واملتـ
  ال املشرتك والعقالني للوسائل املـتوفرة لدى هذه األخرية على املستوى احمللي ،الالممركزة مع االستعم
 إعداد نص قانوني حيدد اإلمكانيات والشروط التقنية واملالية للجوء إىل فاعلني من             –16
  خارج اإلدارة ،
   تبسيط اإلجراءات واألساليب اإلدارية املتعلقة بامليزانية وتبين مشولية االعتمادات،- 17
 إعداد برنامج مشرتك بني الوزارات يرمي إىل دعم اإلجراءات املصاحبة الضرورية –18

ملواكبة سياسة الالتركيز من إعادة انتشار املوظفني واستكمال خربة املسؤولني على املستويني اجلهوي 
  واالقليمي وتقديم االستشارة واملساعدة التقنية ،

ــزة مــن وكــاالت وو   -19 ــع باســتقاللية يف    إحــداث هياكــل ال ممرك ــزة تتمت حــدات المتمرك
 .التسيري
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 اإلسراع بإخراج مشروع القانون املتعلق بالتصريح باملمتلكات لتجاوز ثغرات القـانون        –20

 تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية املوجهة إىل املشاركني  يف النـدوة الوطنيـة حـول              1992احلايل لسنة   
  م ،دعم األخالقيات باملرفق العا

 وضع ميثاق أخالقي يف الوظيفة العمومية وإعداد مواثيـق حسـن السـلوك خاصـة                - 21
بكل قطاع حتدد القيم األخالقية والقواعد السلوكية اليت توضح مسؤوليات وواجبات اإلدارة واملوظف         

  إزاء العموم، تأخذ بعني االعتبار اخلصوصيات التقنية واملهنية لكل قطاع  ،
خالقــي بــني املــواطن وإدارات الدولــة يــــحدد باألســــــاس طبيعــة    إرســاء ميثــاق أ- 22

اخلـــدمات و احلقـــوق الـــيت علـــى اإلدارة توفريهـــا للمـــواطنني يف إطـــار تكـــريس مبـــدأ اإلدارة املواطنـــة   
  واخلدومة والتعهد بتسليم األوراق اليت هي من حق املواطن يف  آجال حمددة  ومعقولة ،

وتقييم األداء على مجيع أعمال وأنشطة املرافق ترسيخ مبدأ إقرار املساءلة  - 23
  ، وتوطني هذه املهام ضمن اختصاصات أجهزة الرقابة املوجودة ،العمومية واألشخاص العاملني هبا 

 الذي لوزاراتلاملفتشيات العامة ب اإلسراع باملصادقة على مشروع املرسوم املتعلق - 24
التدقيق والتقييم  امليدانية الفعالة ، واالضطالع مبهام يرمي إىل تأهيل هذه األخرية للقيام باملراقبة

  واالستشارة والتنسيق والتأطري ،
  
  

الـبـوابة الـثـانـيـة

دعــم األخـــالقــيـــات بـــــاملـــرفـق الــــعــام
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لتنسيق أعمال التفتيش العام هبدف ضمان تقييم الربامج و السياسات  وضع آلية - 25
 2010القطاعية  ومتكني احلكومة من تتبع نتائج عمل الوزارات و اهليئات العمومية ، لربح رهانات 

   ، الوزير األول السيدمفتشية عامة للدولة لدىروع يف خلق اآللية القانونية إلحداث بالش
إدراج الرتبية على ختليق احلياة العامة ضمن املناهج التعليمية وتنظيم محالت  - 26

  حتسيسية يف هذا اجملال على املستوى املركزي واجلهوي ،
جمال ختليق احلياة العامـة وإشـراكهم يف    االنفتاح على الفعاليات اجملتمعية الناشطة يف     -27

بلورة الربامج اليت ميكن إجنازها يف هذا الشأن من خالل ختصيص جمال عمل حمدد هلا يساير األهداف 
  املقرتحة ملكافحة خمتلف السلوكات املشينة ،

 إرساء أسس قانونية للحث على نشر نتائج التحقيقات والتدقيقات اليت تقوم هبا - 28
ختصة وتوسيع دائرة اإلعالم هبا، ألجل تقوية احلواجز املانعة من جهة ، والتعريف اهليئات امل

  مبمارسات التدبري اجليد من جهة ثانية ، 
 تثمني مبدأ العقوبة يف جانبها املتعلق بالغرامة من خالل التنصيص على مبدإ - 29

لذي يظل هزيال جدا مقارنة الضعف ، أي احلكم بالغرامة بضعف املنافع احملصلة بدل حتديد املبلغ ا
  مع األموال واملنافع احملصلة عن ممارسات الفساد ،

 التنصيص القانوني على تعميم مبدأ التشهري بعد اإلدانة النهائية واستشراف - 30
  إمكانيات ترمجته عمليا باستثمار خمتلف القنوات التواصلية ، 

مبنع وجود مصاحل للموظفني يف  ضرورة تفعيل وإعادة النظر يف املقتضيات املتعلقة - 31
   من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ، 16املعامالت املالية إلداراهتم بتفعيل مقتضيات الفصل 
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 اإلسراع بإصدار مشروع القانون حول منع اجلمع بني الوظائف وبني األجور الذي - 32
  العمومية  ، من النظام األساسي العام للوظيفة 15يرمي إىل تفعيل الفصل 

   ضبط مفهوم السر املهين تفاديا للغلو يف التعاطي معه ،- 33
   إحداث جملس وطين لتقييم السياسات العامة والربامج احلكومية ،- 34
 يف عالقاهتا مع صالحيات التدبري اليومي لألجهزة اإلدارية توضيح  ضرورة - 35

  ،وقراطيةالدواوين الوزارية كما هو الشأن يف الدول الراقية والدمي
 ضرورة التخلي عن إصدار مناشري للوزير األول والعمل بنوع جديد من املراسيم - 36

  ختتلف مسطرة إصدارها عن املسطرة املتبعة حاليا يف إصدار املراسيم ، 
 حتميل املسؤولية الشخصية للموظف عن أخطائه الشخصية بدل املسؤولية - 37

ا القضاء أو تلك اليت تسبب يف إدانة الدولة واحلكم عليها املرفقية وخصوصا تلك األفعال اليت يلغيه
  بأداء تعويض للمتضررين منها ،

 ضرورة إحالة املوظفني السامني عن أخطائهم على جمالس التأديب شأهنم يف ذلك - 38
  بإصدار نص قانوني يف هذا الشأن،شأن باقي املوظفني ،
ي عن حصيلة عملها يف جمال  إلزام اإلدارات بتقديم تقرير نصف سنوي أو سنو- 39

  دعم األخالقيات يف قطاعها ،
 ضرورة تنفيذ مبدأ احلركية للموظفني بطريقة فعلية وقانونية شرط أال تتم بوازع - 40
  تأدييب ضمين ،
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ر مع ما يعرض يف الوسائل السمعية البصرية اليت كثريا ما يكون ذ ضرورة التعامل حب- 41
  أثرها عكس ما يتوخى منها ،

ورة إصدار نص قانوني حيدد األوامر الشفوية وينص على وجوب األمر  ضر- 42
  املكتوب ،

 مراجعة الوضع االستثنائي حملكمة العدل اخلاصة وجعل حتريك الدعوى العمومية - 43
من طرف النيابة العامة هي القاعدة بدون استئذان وزير العدل وتفعيل أدائها بضرورة مدها بالوسائل 

   أفق نقل مجيع اختصاصاهتا للمحاكم العادية ،البشرية واملادية يف
أجهزة ( ضرورة نشر نتائج التحقيقات والتدقيقات اليت تقوم هبا اهليئات املختصة - 44

  ،..)الرقابة ، اللجنة الربملانية لتقصي احلقائق إخل 
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عتبار ، عالوة  ضرورة اعتماد نظام التدبري التوقعي للموارد البشرية يأخذ بعني اال- 45

على التدبري اإلداري للموظفني ، العالقات االجتماعية داخل اإلدارة وتنمية املوارد البشرية وتطوير 
  قدراهتا املهنية وتنظيم العمل باملرفق ،

  

إعداد اإلطار املرجعي ( ضرورة اعتماد األساليب العصرية للتدبري التوقعي للموارد - 46
ل الوظائف واعتماد منهجية لتحديد احلاجيات املستقبلية من للكفاءات واملهن وتوصيف وحتلي

  ،) املوارد البشرية من حيث الكم والكيف جلعل هذه املوارد مالئمة للحاجيات احلقيقية لإلدارة
  

47ñ  حتيني مقتضيات النظام األساسي العام للوظيفة العمومية على مستوى التوظيف
  ،ية رهن اإلشارة وإعادة االنتشار والتنقيط والتكوين املستمر والرتقي ووضع

48ñ   اعتمــاد نظــام لتقيــيم أداء املــوظفني يأخــذ بعــني االعتبــار البعــدين املهــين والــوظيفي
  مبوجب مرسوم ،

   ،جتميع األنظمة األساسية اخلاصة املشاهبة  -49
  إعادة النظر يف هيكلة األطر هبدف تقليص عدد مستويات البناء اهلرمي  -50
إعـادة   و5 إىل 1املصادقة على مشروع املرسوم مبنع التوظيـف يف السـالمل          اإلسراع ب  -51

  تأهيل املوظفني املرتبني فيها مهنيا لالضطالع مبهام تستجيب حلاجيات اإلدارة ، 
إسناد بعض األنشـطة املزاولـة علـى مسـتوى هـذه السـالمل للقطـاع اخلـاص يف إطـار                      -52

   ،تعاقدي
  

الـبـوابـة

 تدبريهاتأهيل املوارد البشرية وتطوير أساليب
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مومية أنظمة أساسـية خاصـة هبـم تتخـذ مبوجـب           ختويل مستخدمي املؤسسات الع    -53
  مراسيم عوض األنظمة املؤقتة احلالية اليت ال تندرج ضمن املنظومة القانونية ،

  ،  اعتماد أسلوب املباراة كوسيلة وحيدة للتوظيف مبوجب مشروع قانون-54
 ترشيد التوظيف ليقتصر على احلاجيـات احلقيقيـة لـإلدارة وإعطـاء األولويـة لألطـر        –55

  ،) إعداد مشروع مرسوم يف هذا الشأن(للرفع من مستوى تأطري اإلدارة 
 التخصصـات   حمـددة  يف الـزمن وحصـره يف        إقرار مبدأ التوظيف عـن طريـق عقـود           -56

   املرتبطة بإجناز مشاريع وبرامج وفق كناش للتحمالت ،النادرة
 

اري والتنــافس ســن نظــام انتقــائي مــبين علــى التبــ ب  املتعلــقرســومامل مشــروع إخــراج -57
  إىل حيز الوجود ،للتعيني يف مناصب املسؤولية  واالنفتاح على الكفاءات

 اليت تتوفر على املـؤهالت املهنيـة املطلوبـة      اختاذ إجراءات عملية لتدعيم ولوج املرأة      –58
   ،ملناصب املسؤولية
ــاإلدار      –59 ــالتكوين املســتمر ب ــق  ب ــى مشــروع املرســوم املتعل ات اإلســراع باملصــادقة عل

  ،العمومية واجلماعات احمللية 
   ،للتكوين املستمرإعداد خمطط توجيهي  -60
 إعداد خمططات قطاعية للتكوين املستمر من طرف اإلدارات العمومية على ضـوء              –61

  املخطط التوجيهي الوطين للتكوين املستمر ،
   . نظام التكوين املستمر الالزمة لتطوير املالية توفري االعتمادات -62
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  بسن نظام بديل للرتقـي يف الدرجـة        املتعلق  مشروع املرسوم   باملصادقة على  اإلسراع –63
يعتمد أسلوب االمتحانات واملباريات كقاعدة عامة للرتقي يف الدرجة وجيعل الرتقية باألقدمية تنحصـر         

  ،داخل اإلطار 
تبســيط مســطرة الرتقــي يف الرتبــة وذلــك بتحديــد نســقني اثــنني للرتقــي مبوجــب           -64

  .سوممر
  ، اإلسراع باملصادقة على مشروع املرسوم املتعلق بإعادة انتشار املوظفني -65
  للموظف ، تقنني وضعية الوضع رهن اإلشارة -66
توسيع جمال تطبيق احلركية عرب إعادة االنتشار لتشمل مجيع األطـر املشـاهبة لألطـر      -67

  املشرتكة مبوجب نص تشريعي ،
  ، مرسوممبوجب  اإلحلاق وضعية  بتبسيط املسطرة املتعلقة -68
تفعيل اجمللس األعلى للوظيفة العموميـة ودعوتـه لالجتمـاع يف أقـرب وقـت للنظـر يف          -69

مشاريع القوانني ومشاريع املراسيم التطبيقية هلا اليت أعدهتا وزارة الوظيفة العمومية واإلصـالح اإلداري          
  يف جمال تدبري املوارد البشرية ،

   ، ت اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء مبوجب نص تشريعيمراجعة اختصاصا -70
  اإلسراع باملصادقة على مشروع القانون املتعلق بالتفرغ النقابي ،  -71
تغيري أسلوب احلوار االجتماعي جلعله ال يقتصر على تقديم امللفات املطلبية املتعلقة    -72

 يف القـرارات املتعلقـة بتنظـيم العمـل بـاإلدارة            ببعض الفئات مع العمل علـى إشـراك الفرقـاء االجتمـاعيني           
  والرفع من فعاليتها 
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 إعداد إطار مرجعي موحد للتدبري التـوقعي للمـوارد البشـرية حيـدد املبـادئ التوجيهيـة                  37
  لوضع برامج قطاعية وتصاميم مديرية هتدف إىل عقلنة أساليب وطرق تدبري املوارد البشرية ؛

سياسة الالتركيز والالمركزية وذلك بإحداث وظيفـة عموميـة       مسايرة الوظيفة العمومية ل    47
وتأخذ بعـني االعتبـار خصوصـيات       ) اجلماعة والعمالة واإلقليم واجلهة   (حملية تغطي املستويات الرتابية     

  منظومة هذه الوظيفة العمومية واعتماد التدبري الالممركز للموارد البشرية ؛
  ية األعضاء احمللية وال سيما يف جمال التأديب؛ مراجعة دور اللجان اإلدارية املتساو-57
   تكوين األخصائيني يف جمال تدبري املوارد البشرية  ؛- 67
 إقــرار تــوازن بــني اإلدارات العموميــة يف جمــال األعمــال االجتماعيــة وذلــك مــن خــالل  -77

ــة وا         ــى أســاس العدال ــال االجتماعيــة عل ــة جلمعيــات األعم ــع املســاعدات املاليــة املقدم إلنصــاف  توزي
  والشفافية وإجياد آليات للتنسيق والتضامن يف هذا اجملال ؛

 االهتمام بتتبع احلالة الصحية للموظفني من خالل إحـداث خليـة متخصصـة  يف هـذا                -87
  اجملال على مستوى كل إدارة ؛لتتبع مسارهم اإلداري،

ني متطلبـات    إخضاع املوظفني اجلدد إىل تكـوين مـن أجـل اإلدمـاج لتحقيـق املالءمـة بـ                  -97
  املنصف ومؤهالت املرشحني ؛

مهندسـني متصـرفني   ( معاجلة إشكالية عدم التطابق بني مؤهالت  بعض املوظفني مـثال      -80
  واملناصب اليت يشغلوهنا من خالل عمليات إعادة التأهيل وإعادة االنتشار ) Öودكاترة متصرفني 
 للرفـع مـن      ملستمر كأداة أساسـية    مراجعة نظام العمل باإلدارة باعتماد نظام التوقيت ا        -81

  .مرد ودية اإلدارة 
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 إطــار ملنظومـة األجـور يتـوخى منــه إقـرار مبـدأ الشــفافية      –إعـداد مشـروع قـانون     -82
واإلنصاف بني خمتلف فئات املوظفني واألعـوان باألخـذ بعـني االعتبـار عنصـري الكفـاءة واألداء املهـين                  

  والتوازنات املالية للدولة ،
  قليص من الفوارق بني األجور العليا والدنيا داخل املرفق العمومي ،الت -83
  تطبيق احلد األدنى لألجور بالوظيفة العمومية ، -84
   إعادة االعتبار للراتب األساسي وجعله عنصرا أساسيا يف األجرة ،–85
ــة     –86 ــة للرتاتيبيـ ــذا النصـــوص احملدثـ ــتداللية وكـ ــبكة االسـ ــدد للشـ ــوم احملـ تغـــيري املرسـ

ســتداللية اخلاصــة هبــدف متديــد هــذه الشــبكة علــى املســتوى األفقــي بإحــداث رتــب جديــدة  اال
تضاف إىل الرتب احلالية مع توحيد الفارق يف الربح يف األرقـام االسـتداللية عنـد الرتقـي مـن رتبـة                     

  إىل أخرى ومراجعة الشبكة عموديا وذلك بتقليص عدد املستويات يف الرتكيبة اهلرمية ،
ــا -87 ــيع جمـ ــتغناء عـــن الرتاتيبيـــات   توسـ ــتداللية واالسـ ــام االسـ ــبكة األرقـ ل تطبيـــق شـ

  االستداللية اخلاصة ،
  مواصلة سياسة التقليص من االمتيازات العينية املمنوحة لبعض املوظفني ، -88
  حتيني بعض التعويضات كمصاريف التنقل يف الداخل والقيام باملأموريات باخلارج ، -89
لتعويض عن اإلقامة دعما لسياسة الالتركيـز وحتفيـزا للحركيـة           تغيري النص املتعلق با    -90

  اجلغرافية ،
  
  
  

الـبـوابـة الـرابـعـة

إصالح منظومة األجور يف الوظيفة العمومية
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اعتماد النشر باجلريدة الرمسية بالنسـبة لألجـور واالمتيـازات والتعويضـات املرتبطـة               -91
  .هبا إلضفاء الشفافية عليها 

اعتماد مقاربة مشوليـة وتشـاورية مـع خمتلـف الفرقـاء االجتمـاعيني يف جمـال ضـبط                    -92
ة إصـالح منظومـة األجــور والزيـادة فيهـا أخـذا بعــني االعتبـار اإلكراهـات املاليـة املوضــوعية         وبرجمـ 

  ومستوى تكلفة املعيشة ،
تغيري النصوص اجلاري هبا العمل لرفع احليف أو التمييز وضمان املساواة الفعلية بني  -93

شروط واملقاييس املطابقـة مـع    كافة املوظفني املنتسبني لنفس اهليأة أو الفئة واملتوفرين على نفس ال          
إدخــال املرونــة الالزمــة ملصــلحة الدولــة يف إطــار معــايري موضــوعية وشــفافة تطبــق علــى كــل مــن   

  توفرت فيه الشروط دون متييز  ،
  التخفيف من العبء الضرييب على األجور بالوظيفة العمومية ، -94
 فئات أخرى معرضـة  متديد التعويض عن األخطار املمنوح لبعض فئات املوظفني إىل       -95

  ألخطار مهنية ،
  تبسيط مسطرة ختويل التعويضات العائلية برسم األطفال املتمدرسني ، -96
مراجعــة مقــادير التعويضــات العائليــة علــى ضــوء ارتفــاع التكــاليف املرتبطــة برعايــة  -97
  األطفال ،
  اعتماد نظام للعمل بنصف احلصة مقابل نصف األجرة املطابقة ، -98
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تصدار النص التنظيمي املتعلـق بتشـجيع ولـوج األطـر املغربيـة للوظيفـة العموميـة                 اس -99
  الدولية ،

إقرار مبدأ إصدار تقرير سـنوي يتضـمن احلصـيلة االجتماعيـة بالوظيفـة العموميـة                 -100
  .تعدها وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداريواجلماعات احمللية ،

  
  



 25

  
  
  

  
وع القـــانون الـــذي يلـــزم اإلدارات واملؤسســـات العموميـــة  اإلســـراع بـــإخراج مشـــر -101

  واجلماعات احمللية بتعليل القرارات الصادرة يف غري صاحل املتعاملني معها إىل حيز الوجود ،
ــاإلدارات         -210 ــة بـ ــة للدولـ ــة الرمسيـ ــتعمال اللغـ ــأن اسـ ــوم بشـ ــروع املرسـ ــراج مشـ إخـ

   ،واملؤسسات العمومية واجلماعات احمللية إىل حيز الوجود
تــدوين النصــوص وجتميعهــا وتبســيط طريقــة حتريرهــا واإلعــالن بواســطة خمتلــف   -310

 عن اإلجراءات املتخذة لفائدة املواطن يف جمال حتسني اخلدمات وتبسيط اإلجراءات اإلداريـة              لالوسائ
   ،والتقليص من عدد الوثائق املطلوبة من املتعاملني مع اإلدارة يف عالقتهم اليومية

ملصاحل اإلدارية يف وحدات إدارية متجانسة أو يف مركبات إدارية عند جتميع ا -410
االقتضاء تعتمد مواقيت عمل مرنة تتالءم مع حاجيات الشرائح اجملتمعية املستهدفة خبدماهتا ، 

  وخصوصا بالعامل القروي واملناطق النائية ،
دف عقلنة عامل  الدفع حنو اعتماد نظام للتوقيت املستمر باإلدارات العمومية هب-510

الزمن يف املرفق العام والذي أضحى يف الوقت الراهن يكتسي أمهية عظمى يف معاجلة مشاكل 
  املتعاملني مع اإلدارة ،

   إعداد نص قانوني خيول املرتفقني حق االطالع على الوثائق اإلدارية ،-610
إلدارة  مأسســة اســتطالع الــرأي بصــفة دوريــة لــدى خمتلــف فئــات املتعــاملني مــع ا -710

  .مبوجب قانونملعرفة حاجياهتم احلقيقية ومستوى رضاهم عن اخلدمات املقدمة هلم ،
 تقليص اآلجال القانونية للرد على طلبات املواطنني والبث يف امللفات اليت هتمهم ،         -810

واعتماد مبدأ اعتبار سـكوت اإلدارة بعـد انصـرام اآلجـال احملـددة مبثابـة قبـول ضـمين للطلـب يرتتـب                   

بـة الـخامـسـةالـبـوا

 حتسني عالقة اإلدارة باملتعاملني معها
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ه االستجابة لطلـب املرتفـق ، ماعـدا يف احلـاالت الـيت يتعـذر فيهـا ذلـك والـيت يقـع حتديـدها علـى                    علي
  سبيل احلصر مبوجب القانون ،

 التقيد بالتزام اجلودة جتاه املرتفقني ، حبيث يقرتح أن تتقيـد بشـكل تـدرجيي مجيـع                  -109
تم وضـعها واإلخبـار هبـا لـدى     القطاعات احلكومية واملصاحل اإلدارية مبوجب مواثيـق للجـودة خاصـة يـ        

  العموم واعتماد معايري للجودة تأخذ بعني االعتبار خاصيات اإلدارة العمومية ،
ــة للوصــول إىل         -110 ــود التحســني املســتمر للخدم ــزهم يف جمه ــع حتفي ــوظفني م ــة امل تعبئ

  اجلودة،
 إحــداث خاليــا و وحــدات بــاإلدارات واملؤسســات العموميــة واجلماعــات احملليــة -111

نى بتحسني العالقـات مـع املـواطنني مبـا فيهـا االسـتقبال ومعاجلـة الشـكايات والتظلمـات الـيت                       تع
 يتقدم هبا املواطنون يف عالقاهتم باإلدارات العمومية ،

 إحــداث مركــز لإلرشــاد اإلداري يعتمــد علــى التكنولوجيــا احلديثــة للمعلوميــات -112
ريـق اهلـاتف أو األنرتنيـت أو تقنيـات ولوجيـات      ووسائل االتصال ، يتوخى منه تزويـد املـواطنني عـن ط         

األشخاص املعـاقني مبعلومـات هتـم املسـاطر واإلجـراءات اإلداريـة الـيت هلـا عالقـة بشـرائح واسـعة مـن                        
  .املواطنني وتوجيههم وإرشادهم 

 تعميم محل الشارات يف خمتلف املرافق حتمل هوية املوظف واملصلحة اليت ينتمـي              -113
  إليها ،

  ال التشوير باملرافق العمومية واالستعانة باأللوان ، استعم-411
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 وضع سجالت توضع رهن إشارة املرتفقني يدونون فيها مالحظاهتم واقرتاحـاهتم            -511
  حول جودة اخلدمة ،

 إعــادة النظــر يف مهــام التفتــيش العــام بــالوزارات وضــمان حريــة املفتشــني العــامني    -611
  ة بني مصاحل اإلدارة واملواطن ،وتكليفهم مبهمة السهر على حسن العالق

 توسيع بوابات األنرتنيت واعتمادهـا علـى معلومـات حتمـل قيمـة مضـافة للمـواطن                  -711
  بدل االقتصار على املعلومات العامة اليت ال هتم إال املوظفني أو اإلدارة نفسها ،

ذه  وضع آليات لتتبـع التوصـيات الصـادرة عـن املنـاظرة وإجيـاد اآلليـات لتنفيـذ هـ                -811
  كل فيما خيصه،التوصيات ،

 إجــراء استشــارات موســعة ســابقة الختــاذ بعــض اإلجــراءات الــيت متــس حبقــوق     -191
  املواطنني ،

باخلدمات   إلزام اإلدارات بنهج سياسة تواصلية ومحلة إعالمية ترمي إىل التعريف          -201
  املقدمة من طرف اإلدارات ،

اخلـدمات اىل املـواطن علـى     كـن مـن     أكثـر مـا مي     اعتماد الشباك الوحيـد يف تقـديم         -211
  غرار املراكز اجلهوية لالستثمار ،
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   وضع آليات تسمح للمواطن املسامهة يف مراقبة تأدية اخلدمات اإلدارية ،-122
   إعادة النظر يف النظام اإلداري اهلرمي ،-231
ــة      -241 ــوط اهلاتفيـ ــتح اخلطـ ــة فـ ــن تكلفـ ــاء اإلدارات مـ ــيلي إلعفـ ــام تفضـ ــاد نظـ  اعتمـ

  ة خلدمات اهلاتف األخضر ،املخصص
   حث إدارات الشبابيك على وضع نظام لتدبري صفوف اإلنتظار ،-251
   تعميم وتوحيد متثيلية اإلدارات على املستوى الرتابي ،-261
   ، خلق تقليد يوم سنوي لإلدارات املفتوحة لالستماع القرتاحات املرتفق-271

اصة يف املصاحل اليت هلا عالقة مباشرة وضع الشخص املالئم يف املكان املالئم وخ    -128
  مع املواطنني ،
ــة خبصـــوص اخلـــدمات    -912 ــبة لـــبعض املنـــاطق النائيـ ــاد اإلدارة املتجولـــة بالنسـ  اعتمـ

  األساسية،
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اخنراط مجيع الوزارات يف مشروع تبسيط املساطر اإلدارية واعتماد رؤية موحدة       -130
بسيط املتعارف عليها من جهة وآليات التنسيق والتشاور مع         ومشرتكة جتمع ما بني مبادئ وأدوات الت      

  خمتلف القطاعات احلكومية والفاعلني يف هذا اجملال من جهة أخرى ،
 التخفيف من اهلياكـل اإلداريـة وجتميـع الوحـدات اإلداريـة الـيت تتـدخل يف نفـس              - 131

  املسطرة، 
ــن طــر     -132 ــة املتجــاوزة م ــة والتنظيمي ف خمتلــف القطاعــات   حتــيني النصــوص القانوني

  اإلدارية ،
وضع نص قانوني مينع على اإلدارات مطالبة املواطنني بوثائق ال ينص عليها  -133

 القانون عند رغبتهم يف احلصول على خدمة أو وثيقة إدارية أو شهادة ،

ووضــع  لــدى املــواطنني ، تــدوين املســاطر اإلداريــة املعقــدة واألكثــر اســتعماال    -134
 ا وتوضيح استعماهلا مبختلف الوسائل،منهجية لتبسيطه
 إحــداث جلنــة وطنيــة عليــا هلــا ســلطات كافيــة للتنســيق والســهر علــى تنفيــذ بــرامج   -135

 الشركاء االقتصاديون واالجتماعيون ، اللجنة املركزية لتبسيط املساطر و فيهامتثلتبسيط املساطر اإلدارية 

ت لتبسـيط املسـاطر اإلداريـة بإضـافة     توسيع اللجنة املركزية املشرتكة بـني الـوزارا   -136
 قطاعات أخرى هلا عالقة مباشرة باملساطر اليت هتم شرائح واسعة من املواطنني ،

تقيـيم مســتمر ملشـاريع التبســيط اإلداري واإلعـالن بكيفيــة دوريـة عــن حصــيلة      -137
  التبسيطات اليت قامت هبا الوزارات ،

سـاطر اإلداريـة وتطـوير اخلـربة واملهـارة       دعم التكوين يف جمـال تقنيـات تبسـيط امل      – 138
 .امليدانية لرصد التعقيدات واقرتاح احللول ملعاجلتها

  

الـبـوابـة السـادسـة

تـبـسيـط املــساطـر واإلجـراءات اإلداريــة
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  اعتماد ضوابط ومقاييس موحدة للمواقع اإللكرتونية وتنميطها ،– 139

 اعتمــاد معــايري موحــدة لتقــنني عمليــة التبــادل املعلومــاتي بــني اإلدارات وتوحيــد   – 140
 تويات والنماذج وكذا مساطر التواصل اإلداري ،وترتيب املسميات واحمل

 إحــداث منتــديات احلــوار واالقرتاحــات علــى الشــبكة خاصــة بعمليــة عصــرنة    – 141
اإلدارة والتحسني من خدماهتا جلمع األفكار واالقرتاحات من طرف املواطنني واملهـتمني هبـذا امليـدان             

  عموما،
  كرتونية ، إعداد مشاريع قوانني حول التأشرية اإلل– 142
 وضع نظام قانوني وتقين كفيل حبماية احلياة اخلاصة للمواطنني يف اسـتعمال أبنـاك      – 143

  املعطيات اليت تتوفر عليها اإلدارات ،
حول احـرتام اسـتعمال اللغـة الرمسيـة للـبالد يف التواصـل عـرب         نص قانوني    إعداد   – 144

 ر تداوال يف العامل  ،األكثاألجنبية  اتاالنرتنيت مع مراعاة التمكن من اللغ

 كوسـيلة سـهلة وسـريعة     ت حتسيس املواطن وحثه على أمهيـة اسـتعمال االنرتنيـ          – 145
 للمعامالت اإلدارية بتقديم تسهيالت وإغراءات يف أمثان التجهيزات واخلدمات اإللكرتونية ،

   إشراك املواطنني واملقاوالت يف تطوير البوابة االلكرتونية ،–146
  دارات إلحداث نقط لالتصال بالشبكة كمراكز االنرتنيت أو غريها ، تشجيع اإل– 147
ــة    – 148 ــة احمللي ــنظم املعلوماتي شــبكة االنرتنيــت واألنرتانيــت هتــتم   :  تشــجيع تعمــيم ال

 بشؤون اجلماعات احمللية واألقاليم والعماالت واملصاحل اخلارجية ،

الـبـوابـة الـسـابـعة

 واالتصالتنمية استعمال تكنلوجيا املعلومات
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ــها إصــدار      – 149 ــتج عن ــة هبــذا اجملــال ين ــة    إعــداد دراســة متعلق ــة ملزم ــة رمسي وثيق
لـإلدارات حتـدد اإلطــار املرجعـي واملنـهجي العــام اهلـادف إىل تطـوير تكنولوجيــا املعلومـات واالتصــال        

 باإلدارة مبشاركة مجيع القطاعات احلكومية ،

ــة خاصــة باســم    – 150 ــي" إنشــاء صــندوق أو ميزاني ــة   " إدارت ــن طــرف الدول ــول م مت
 والقطاع اخلاص وتتميز مبرونة التسيري ،

 إعداد خمطط إعالمي للتعريف بدور وأمهية تكنولوجيا املعلومـات واالتصـال يف       – 511
  تأهيل اإلدارة ،
 وضع برنامج طموح لتأهيـل مـوظفي اإلدارات العموميـة يف تكنولوجيـا املعلومـات                – 152

طنيـة  والدفع مبسامهة الكفاءات واألدمغـة الو     واالتصال بتشارك مع الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني       
 لدعم اجملهود الوطين يف هذا امليدان ،املتواجدة باخلارج 

 أرقمة اإلرث املعلوماتي اإلداري وإحداث بنوك معطيات ومعـاجم املصـطلحات            – 153
  وبيانات أفقية وعامة ،
ــط        – 154 ــى اخلــ ــاطر علــ ــورق إىل املســ ــى الــ ــاطر علــ ــن املســ ــاإلدارة مــ ــال بــ  االنتقــ

(DÈmaterialisation-TÈlÈprocËdures) ، 
   إنشاء الشبكات الداخلية ومد الربط االلكرتوني بني اإلدارات العمومية ،– 155
 ترشيد وعقلنـة طـرق اقتنـاء وتـدبري املعـدات واملسـتهلكات املعلوماتيـة يف إطـار                   -156

 تصور وحلول تأخذ بعني االعتبار احلاجيات احلقيقية للمرافق اإلدارية  ،
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 اخلدمات اإلدارية اإللكرتونية املقدمة إحداث مرصد وطين مكلف بتتبع جودة -157
ـــارك فيــه إىل جانــب اإلدارة املــواطن ممــثال يف اجملتمــع املــدني وكــذا الشــركات     للمــواطن واملقاولــة يشـــ

 املهتمة ،

ــها أرضــية      -158 ــبعض اإلدارات والتعريــف هبــا وجعل ــدة ل اســتثمار التجــارب الرائ
  لالستئناس ،

  دمات املعلوماتية هبدف حتسني جودهتا ، فرض قواعد عامة على منتجي اخل-159
حجز وحتفيظ حقول مواقع ويب من طرف اإلدارات لتفادي اقتنائها فيمـا بعـد    -160

 بأمثان خيالية ،

 إحداث أجهزة ملتابعة التطور  التكنولوجي يف جمال املعلوميات ، -161
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جموعـة مـن التـدابري واآلليـات        ولتفعيل اإلجـراءات السـالفة الـذكر ، أوصـى املتنـاظرون مب            
  :الكفيلة لبلورة مشروع اإلصالح اإلداري وضمان شروط جناحه تتمثل يف 

ــد       : أوال ــاز استشــاري يضــطلع بتحدي ــا لإلصــالح اإلداري كجه إحــداث مؤسســة علي
 األهداف والتوجهات الكربى لإلصالح ،

ل وزارة تنـاط  إحداث وحدة إدارية مكلفة باإلصالح اإلداري ضمن هيكلـة كـ         :  ثانيــا
  هبا مهمة تتبع تنفيذ الربامج اإلصالحية على املستوى العمودي ،

إحداث جمالس جهوية لتفعيل برامج اإلصـالح اإلداري تنـاط هبـا حتديـد  كيفيـة                 :ثالـثــا
 تإصالح اإلدارة على مستوى اجلهة واالتفاق على تنفيذ مشاريع مندجمة واستغالل مشرتك لإلمكانيـا         

   ،املادية والبشرية
 إحداث معاهد جهوية لإلدارة تناط هبا مهام التكوين املستمر وإعادة تأهيل            :رابــعــا

ــوفري أداة تســاعد علــى نشــر ثقافــة        ــع  مــن أداء املــوارد البشــرية وت ــة وذلــك للرف أطــر  وأعــوان الدول
  اإلصالح وحسن تدبري الشأن العام ،

يط وتوجيه وتتبـع  إحداث جهاز إداري من مستوى عال يعنى بتطوير وتنش       : خامسا
استعمال تكنولوجيا املعلوميات و اإلتصال يف جمال التسيري اإلداري واعتماد التوجهات والقـرارات             

 اآلليات املؤسساتية لتنفيذ وتتبع مشروع اإلصالح اإلداري
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ــوزارات واإلدارات وإدماجهــا يف خمططاهتــا       املنبثقــة عــن هــذا اجلهــاز كتوصــيات ملزمــة جلميــع ال
  .السنوية 

زارات للسـهر علـى     جلنة عليا للتنسيق مكونة من الكتاب العامني للو        إحداث:سادسا
   .اإلجراءات املتعلقة بتدبري املوارد البشريةتنفيذ  وتتبع

  
  
  

، ال يسـعنا إال أن نسـجل بارتيـاح    ت املنـاظرة إليهـا  اليت توصـل النتائج وبعد استعراض هذه   
التفاعل اإلجيابي للمشاركني مع القضايا اليت طرحت للنقاش حيث أعربـوا عـن سـعادهتم باملشـاركة يف         

 الفرصة لإلسهام يف بلورة رؤية موحدة وواضحة حول معامل  للجميع أتاحت   لكوهناه املناظرة   أشغال هذ 
وأبعــاد اإلصــالح اإلداري ببالدنــا يف الظرفيــة الراهنــة الــيت يطمــح فيهــا املغــرب إىل كســب كــل رهانــات  

   .2010وحتديات 
متخضـت   الـيت    أمهيـة التوصـيات واالقرتاحـات     ويف هذا اإلطار ، شدد املتناظرون علـى         

عن أشغال خمتلف جلن املــــناظرة ، وأكدوا جدارهتا بأن تكون منطلقا فعـاال إلجـراء إصـالح هيكلـي                   
وعميق إلدارتنا مبسامهة خمتلف األطراف املعنية خاصة وأن اإلصالح اإلداري هـو مسـؤولية مشـرتكة         

 هـذا اإلصـالح   بني اجلميع ممـا يسـتدعي حتديـد الـدور الـذي جيـب أن يلعبـه كـل قطـاع فاعـل يف مسـار                    
  .ببالدنا وضرورة حتديد آليات التتبع والتنسيق والتقييم 

 الــخــاتــمــة
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ويعترب املتناظرون أن اإلجراءات املقرتحة جيب أن تنصهر يف منظومة متكاملة ومنسـجمة             
مـن شــأهنا أن تشــكل ركـائز اإلســرتاتيجية املعتمــدة الخنــراط املغـرب يف عمليــة اإلصــالح املتواصــل إن    

  .و على املستوى األفقي مركزيا وجهوياعلى املستوى العمودي أ
وقـد مثــن املتنــاظرون هــذا اللقــاء الــوطين الـذي تــزامن وباســتحقاق مــع راهنيــة املنعطــف   
التارخيي الذي متر منه اإلدارة املغربية مؤكـدين باخلصـوص علـى الطـابع االسـتعجايل لـبعض اإلجـراءات               

  .على العزم واإلرادة وال تتوقف إال أية كلفة مالية تتطلبتال املقرتحة اليت 
االخـتالالت الـيت    أمجع املشاركون على اإلسراع باختاذ وتنفيذ هذه اإلجـراءات ،لتفـادي            و

  .تعرتي بعض اجملاالت احليوية يف ميدان تدبري الشأن العام
وفيما يتعلق بتطبيق اإلجراءات واملشاريع الـيت تتطلـب رصـد مـوارد ماليـة وبشـرية، فـإن                   

رورة حتديــد اخليــارات وإعطــاء األولويــة للــربامج اإلصــالحية الــيت  يشــكل  املتنــاظرين أمجعــوا علــى ضــ
إجنازها استثمارا مرحبا تستفيد منه  إدارتنا على املدى املتوسـط والبعيـد ملـا لـذلك مـن وقـع إجيـابي                
على التوازنـات االقتصـادية واالجتماعيـة لبالدنـا، وهـو األمـر الـذي يقتضـي اجلـرأة يف التعامـل مـع هـذه                    

  .ات يف إطار رؤية استشرافية بعيدة األمداإلجراء

وإن التوصيات املنبثقة عن هذه املناظرة حتتم تظافر جهود خمتلف األطـراف املتدخلـة يف             
ــد       ــة امللكيــة احلداثيــة لعاهلنــا املفــدى رائ ــا وفــق الرؤي مســار اإلصــالح لضــمان التأهيــل اإلداري لبالدن

لسادس نصره اهلل وأيده وأقر عينه بشـقيقه األمـري   اإلصالح امللك املصلح صاحب اجلاللة امللك حممد ا    
  .اجلليل موالي رشيد وكافة األسرة امللكية الشريفة 

  .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته 
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