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  مقدمة
 بـرامج اإلصـالح اإلداري ألنـه يعتـرب حاليـا       إن  تدبري املوارد البشرية  جيب أن يشـكل الصـدارة  يف    

حمط انتقادات  ويشكل سببا لبعض العراقيل ، ولكنه ، إن مت تطـويره ،  يـوفر يف ذات الوقـت  فرصـا حقيقيـة                   
  .لتحسني أداء املرافق العمومية مبا يتناسب مع حاجيات  املواطنني وتطلعات املوظفني

    2000 السـامية   الـيت تضـمنها خطـاب العـرش لسـنة       ويف هذا السياق ،  فإن  التوجيهات امللكية      
 ومن مثـة  كـان توجهنـا لالسـتثمار يف املـوارد           Ö" جد معربة حيث أكد جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل           

البشرية باعتبار الرأمسال البشري رافعة للتقدم وخلق الثروات ، ونظرا لـدوره يف حتويـل الثـروات وإدمـاج هـذا          
   " .Öمسرية  التنمية االستثمار يف 

  . وعلى هذا األساس ، يعترب كل تطور حيصل يف هذا اجملال ضروريا وممكنا يف نفس الوقت 
فهو ضروري لعدة اعتبارات أمهها التغـيري الـذي سـيطرأ علـى  اإلدارة  يف السـنوات املقبلـة بفعـل                       

اس علـى تنظـيم العمـل والتكـوين         إدخال التكنولوجيا احلديثة لإلعالم والتواصل  وما يرتتـب عنـها مـن انعكـ              
املستمر وسري املرفق العمومي   وكذا بفعل املطالب املتزايدة  للمواطنني واملرتفقني الذين  يتطلعـون خلـدمات                    

  .ذات جودة عالية  وإلدارة تستجيب   لطلباهتم املتنوعة  بالفعالية املرجوة 
  :  كما أنه ممكن لعدة أسباب منها على وجه اخلصوص 

   اجملتمع دمقرطة •
  الثروة البشرية  اليت تزخر هبا اإلدارة  •
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التدفق املهم  لعدد املوظفني الذين سيحالون على التقاعد يف  اخلمـس عشـرة  سـنة الشـيء الـذي                   •
  .يعترب فرصة ساحنة  لتدعيم التأطري داخل اإلدارة  والرفع من قدراهتا التدبريية 

بيــد أن الضــرورة واملنطــق . لــذي حتقــق  ويف هــذا املضــمار ، جيــب االعــرتاف بــبعض التقــدم  ا 
يفرضان  على اإلدارة املضي قدما يف حتديث مناهج التدبري استلهاما للتجارب الناجحة املتبعة سـواء مـن                  

  .طرف بعض اإلدارات العمومية أو تلك اليت حتققت على املستوى الدويل  
غيـــاب كل أساســـي يف وإن أهــم إشـــكالية تطــرح  يف جمـــال تـــدبري املــوارد البشـــرية تتمثـــل بشــ    

كما أن   . البشرية   لمواردلنوعية  الرتكيبة اهلرمية      للكفاءات و  رجعياملطار   حتدد اإل   واضحة اسرتاتيجية  
التجربة أبانت على أن هذا التـدبري يقتصـر علـى اجلانـب القـانوني والتسـيري اليـومي للقضـايا  علـى حسـاب             

  . سرتاتيجي  للموارد البشريةتدبري فعال مبين على منطق التدبري التوقعي  واال

من املؤكد أن الوظيفة العمومية  قـد تغـريت كـثريا  رغـم  الـبطء الـذي مـا زال يطبـع بعـض جوانـب            
فاإلدارة أصبحت  أكثر انشغاال  بتطوير مواردها البشرية  من منطلق وعيها مبسؤولياهتا وباآلمال          . سريها  

  .قة يف هذا اجملالاملعلقة عليها ومستعدة لالخنراط يف إصالحات عمي
إصـالح تـدبري املـوارد البشـرية لنقاشـات عميقـة مـن شـأهنا أن             |من هنا جيب إخضـاع موضـوع        

متكـن مـن تقيـيم آثـار األعمــال املنجـزة والوقـوف علـى االخـتالالت الــيت تعـرتي نظـام تـدبري املـوارد البشــرية               
  .واقرتاح اإلصالحات  لتطوير هذا النظام 
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  اجلزء األول
  ص الوضعية الراهنةتشخي

   لتدبري املوارد البشرية
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بالرغم من االرتقاء مبصاحل تسيري شؤون املوظفني إىل مستوى مديريات لتدبري املوارد البشرية ، فإهنـا         
كمــا أن غيــاب  إطــار . ال تقــوم فعــال بوظــائف التــدبري احلــديث وتفتقــد الســرتاتيجية واضــحة  يف هــذا اجملــال 

فــاءات  وغيــاب املعطيــات والبيانــات  حــول  تــدبري املــوارد البشــرية ال يســاعد علــى  مرجعــي للمــؤهالت والك
  .التحكم وضبط اإلحصائيات املتعلقة   بنوعية وطبيعة الرتكيبة اهلرمية هلذه املوارد 

يضاف إىل ذلك الرتكيز املفرط لتدبري املوارد البشرية املتمثل يف اختاذ القرار على مستويات عليـا مـن                  
كمـا  .من عـدد املـوظفني    % 88ية اإلدارية علما بأن عدد املوظفني العاملني يف املصاحل غري املمركزة ميثل   الرتاتيب

أن ضعف اإلمكانيات املادية  ال يسمح بتوظيف خنبة من األطـر ذات كفـاءة عاليـة  ممـا يـؤثر سـلبا علـى التـأطري          
  . داخل اإلدارة   

لبشـري يقتصـر علـى اجلوانـب القانونيـة واملوازناتيـة            ومن جهة أخرى ، يالحـظ بـأن تـدبري الرأمسـال ا            
  . والتسيري اليومي للشؤون اجلارية 

وســنحاول يف هــذا اجلــزء اســتعراض الوضــعية الراهنــة لتــدبري املــوارد البشــرية مــن خــالل اإلطــار     
 والتكـوين  القانوني للوظيفة العمومية وكـذا السياسـات املتبعـة يف  هـذا اجملـال ال سـيما التوظيـف وتقيـيم األداء            

  .املستمر والرتقية واحلركية 
  اإلطار القانوني للوظيفة العمومية  وإشكالية هيكلة األطر: أوال 

بالرغم من اإلصالحات املتتالية اليت مهت النظام األساسي العام للوظيفـة العموميـة ، تـبني حبكـم                   
لتحـوالت الـيت عرفتـها اإلدارة    املمارسة أن بعض مقتضياته يف حاجة للتحديث و املراجعـة جلعلـها مسـايرة ل    

  .على مستويات التكوين والتشغيل وأخالقيات املهنة  وتقييم األداء واجلمع بني الوظائف والنظام التأدييب 
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وإذا كان إصالح العديد من نصوص اإلطار القانوني للوظيفـة العموميـة  أمـرا ضـروريا ، فـإن هـذا            
ففي كثري من احلاالت ، لـيس القـانون   .  تطرح يف هذا اجملال   اإلصالح لن يكفي لوحده حلل مجيع املشاكل اليت       

  .هو الذي يعوق التدبري السليم للموارد البشرية ، بل سوء التطبيق والتأويل 
أما فيما يتعلق هبيكلة األطر ، فإن الوضعية الراهنة تتميز  بتعدد األنظمة األساسية اخلاصة بكل                 

أنظمـة مشـرتكة بـني الـوزارات وأنظمـة خاصـة       ( وزارة على حدة هيئة  من اهليئات احملدثة على صعيد كل      
  ) .بكل وزارة وأنظمة خصوصية ال ختضع ملقتضيات النظام األساسي العام للوظيفة العمومية 

فبالرغم من تعدد التسميات اليت تتضمنها هذه األنظمة األساسية ، فإهنـا يف الواقـع ختضـع لـنفس             
ة إىل حني اإلحالة على التقاعـد حيـث يالحـظ بـأن هـذه اهليئـات تتـوفر               القواعد منذ ولوج الوظيفة العمومي    

  .على نفس املؤهالت العلمية وتقوم يف الغالب بنفس املهام  املوكولة للموظفني املشرتكني بني الوزارات 
ومن بني االنعكاسات اليت تولدت عن تعدد األنظمة األساسية اخلاصة عرقلـة احلركيـة بـني األطـر           

ن بينها مما قد يوحي بانطباع لدى املوظفني من حيث شعورهم بعدم املسـاواة وظهـور مـا يعـرف            وعدم التواز 
  .بروح االنتماء للهيئة وما توفره من امتيازات فئوية 

وعــالوة علــى ذلــك ، يالحــظ بــأن أغلبيــة املــوظفني مت إدراجهــم ضــمن أطــر ودرجــات موزعــة     
تربيـر هـذا التعـدد علـى الصـعيد العمـودي       وميكـن  .حسب الرتتيب التسلسلي علـى اثنـى عشـر مسـتوى          

برغبة اإلدارة يف إجياد حلول إلشكالية الرتقية الداخلية عرب إحداث درجـات ممتـازة دون مراعـاة  ضـرورة                 
  .تغيري املهام املرتبطة هبذه الدرجات 
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وفيما خيص املؤسسات العمومية يالحظ بأن معظمها تتوفر على أنظمـة أساسـية مؤقتـة توقـع مـن                
ــدة الرمسيــة  طــرف وز ــتم نشــرها باجلري ويرجــع ســبب  ذلــك إىل رغبــة هــذه   . ارة االقتصــاد واملاليــة  وال ي

  . املؤسسات يف احلفاظ على بعض االمتيازات
إن هذه الطبيعة املؤقتة ينبغي أن ال تبقى يف ظل دولة احلق والقانون إذ  لـيس هلـا أي مـربر للتواجـد      

ن حقـوق املسـتخدمني  سـواء  مـن حيـث  الرتسـيم أو املعـاش أو        يف منظومة الوظيفة العمومية  ألهنا ال تضـم   
   Öاالحتياط االجتماعي وغريها 

  إشكالية منظومة التوظيف : ثانيا 
يتسم نظام التوظيف بازدواجية واضحة تتمثل يف قيامه على قاعدتي التوظيف املباشر والتوظيف           

فـالتوظيف املباشـر مل يعـد لـه مـربر يف      . لثغـرات  إن هـاتني القاعـدتني ال ختلـوان مـن بعـض ا     . عن طريق املبـاراة    
الوقت احلاضر بدليل أن اإلدارات العمومية  تعتمد أسلوب االنتقاء درءا لكل الشبهات وسعيا لتوظيـف أجـود              

  .العناصر 
تنظـيم أكثـر مـن    (أما أسلوب املبـاراة فإنـه يشـكو بـدوره مـن تعـدد املباريـات الـيت تنظمهـا  الـوزارات                      

ممـا يرتتـب عنـه ارتفـاع يف تكلفتـها مقارنـة  مـع        ) س اإلطار أو الدرجة وبرسم نفس السـنة املاليـة           مباراة لولوج نف  
  .عدد التوظيفات 

ارتبـاط  باحلاجيـات احلقيقيـة     اإلدارة مرحلة كـان التوظيـف فيهـا يـتم دون           اشتعوبصفة عامة ،      
   الرتاجـع الـذي عرفتـه إمكانيـات          وقد ترتب عن هذه املمارسة العديـد مـن املشـاكل رغـم             . للمرافق العمومية 

  :ويرجع سبب  ذلك إىل ما يلي  . التوظيف يف السنوات األخرية  
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 بناء على توصيف حتديد حاجيات التوظيف      وعدم   غياب التحليل التوقعي للمؤهالت      •
، الشيء الذي  ال يسمح بتكـوين رؤيـة  واضـحة علـى املـدى املتوسـط           دقيق للوظائف ومناصب الشغل   

  . لدى مجيع الوزارات  جيات  من األطر حول احلا
  وعـدم اإلملــام بالتقنيـات اخلاصـة بدراســة امللـف و املقــابالت      ليـات التوظيــف ضـعف آ  •

   .واالختبار االنتقائي  
 إذ  يعـاني املشـرفون علـى       لدى املصاحل املكلفة بتتبع تدبري املوارد البشـرية        ضعف املهنية  •

 .يف جمال التدبري التوقعي وختطيط القوى العاملة التوظيف يف اإلدارة من نقص يف التكوين 
 خصوصا علـى مسـتوى تـدبري املناصـب املاليـة حيـث          البشريةللمواردالتدبري املمركز   •

 .تتوىل اإلدارة املركزية القيام بالعمليات اليت يتطلبها مسلسل التوظيف 
  :ثل  فيما يلي  على املستويني النوعي والكمي  تتمعواقبوقد ترتب عن هذه اإلشكالية 

   .    وتدني اجلودة يف اخلدمات والتواصل مع املواطنني واملرتفقنيضعف يف أداء املصاحل •
   .أو بني خمتلف الوزارات   اجلغرايف وظفني سواء على املستوىامل أعداد عدم التوازن يف توزيع  •
ا نظـرا لغيـاب    بروز ظـاهرة االنطـواء علـى الـنفس لـدى األطـر الشـابة اجلديـدة  الـيت مت توظيفهـ              •

 .إلدماج تساعدهم على التكيف واالندماج يف حميط العمل |برامج  التكوين من أجل ا
أداء  علـى  سـلبية  جتدر اإلشارة إىل أن أي  خطإ يف التقدير يف جمال التوظيف تكـون لـه عواقـب              و

توظيف  على أساس اخلدمة  ال   يتميز بنظام     اعتبار أن نظام الوظيفة العمومية املغربية       املرافق العمومية  على     
  .الدائمة
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  التعيني يف مناصب املسؤولية: ثالثا
إن النظام احلايل للتعيني يف املناصب  العليا مل يعـد يفـي مبتطلبـات حتـديث اإلدارة وانفتاحهـا علـى                   

فيلة كما أنه ال يقدم يف الوقت الراهن أية مؤشرات حتفيزية ك       . األساليب والتقنيات اجلديدة  للتدبري العمومي       
  .باستقطاب الكفاءات واخلربات يف جمال التأطري والتوجيه واإلشراف 

  بشــأن  التعــيني يف  1975باســتثناء التعــديالت الطفيفــة الــيت عرفهــا املرســوم الصــادر ســنة        
  :املناصب العليا ، فإن  بعض الثغرات ال تزال تعرتيه  متنها على وجه  اخلصوص 

   غياب معايري املوضوعية يف التعيني  •
  عدم اعتماد املؤهالت األكادميية والعلمية  •

  .قلة إسناد مناصب املسؤولية للعنصر النسوي  •
إىل جانب ذلك يتبني بأن التعويضات املرتبطة مبزاولة املهام العليا تتسـم بعـدم التجـانس والتناسـق              

ويربز هذا التعـويض  . مقارنة مع جسامة املسؤوليات اليت تضطلع هبا األطر القيادية داخل املرافق العمومية            
  .أيضا مفارقة أخرى تتجلى يف ختصيص أجور متفاوتة ملهام املسؤولية من نفس الرتاتيبية 

إن هذه الثغرات تشكل سدا منيعا أمام جلـب واسـتقطاب أجـود الكفـاءات الكفيلـة بـالرفع مـن                 
  .مستوى  التأطري والقيادة باإلدارات العمومية 

  فنيإشكالية تقييم أداء املوظ: رابعا 
تعطــى نقطــة يف كــل ســنة للموظــف " طبقـا ملقتضــيات النظــام األساســي العــام للوظيفــة العموميــة  

  "املباشر لوظيفته أو امللحق بإدارة أخرى نقط باألرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته املهنية 
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  :إن  نظام التقييم اجلاري به العمل يتسم  بالعديد من السلبيات نذكر منها 
  .تماده بصفة أساسية على عناصر ذاتية اع •
  .اعتماده على األقدمية كمعيار لرتقية املوظف  •
  .غياب منهجية لضبط مواطن الضعف والقصور لدى املوظف  •
  .غياب آليات تسمح بقياس املردودية  •

  إشكالية التكوين املستمر: خامسا 
  : ثغرات ميكن إمجاهلا فيما يلي  تعرتيهاحلايل للتكوين املستمر باإلدارات العموميةإن  النظام  

   :  على املستوى  االسرتاتيجي والتدبريي- 1
   ، ) ر هندسة وختطيط التكوين املستم(غياب اسرتاتيجية واضحة للتكوين املستمر  •
غيــاب التماســك بــني سياســة التكــوين املســتمر والسياســات األخــرى املتبعــة يف تــدبري    •

  ،...) التعيني يف مناصب املسؤولية  و التوظيف والرتقية ( املوارد البشرية 
 إذ ال يوجـد أي جهـاز يكلـف     بـني اإلدارات     أفقي يف جمال التكوين املسـتمر     غياب تنسيق    •

 إدارات أخرى ال تـويل  يف حني أن برامج طموحة للتكوين املستمر  تقوم بإعداد  بعض اإلدارات   (هبذه املهمة   
   ).هلذا اجملال إال القليل من األمهية

 استفادة املصاحل املركزية أكثر من املصـاحل اخلارجيـة         ( ز يف تنظيم  التكوين املستمر        التمرك •
  ).لة يعملون باملصاحل اخلارجية من أطر الدو% 88مع العلم أن 
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   :  على املستوى  القانوني- 2
 ملتطلبــات وأهــداف 1957عـدم مســايرة الـنص القــانوني الــذي يرجـع تــاريخ صــدوره إىل سـنة     

فرغم التعديالت الطفيفة اليت عرفها ، فإنـه ال يتضـمن أيـة إشـارة لألهـداف والوسـائل                 وارد البشرية   تنمية امل 
  .على غرار التجارب األجنبية  املتبعة من طرف كندا وفرنسا وتونس  مثال 

3 ñ  على املستوى املايل   
 املسـتمر   عدم رصد االعتمادات الالزمة يف امليزانيات الفرعية لـإلدارات لفائـدة التكـوين             •

  . وزارة هي اليت تتوفر على بعض االعتمادات  املالية 35  وزارات من بني 10إذ يالحظ أن
مـن كتلـة األجـور يف الوقـت      %0,6 ال متثـل سـوى       إذ    االعتمادات املخصصة لـه    ضعف   •

  .الفرنسية مثال  اإلدارة  %6الذي تتجاوز فيه هذه النسبة  
4 ñعلى املستوى  البيداغوجي    

  . واخلرباء املتخصصني يف تأطري برامج التكوين املستمر كوننيامل  عدد نقص يف •
  . ضعف يف  التأطري داخل اإلدارة   •

  إشكالية منظومة الرتقي       :سادسا 
 الرتقية الداخلية  يف إطار تدبري املسار اإلداري للموظفني ، وتعترب عنصرا حمفزا واعرتافا                ندرجت

  : فمنظومة الرتقي  هتم جانبني أساسيني . مزاولته ملهامه بالقيمة املهنية للموظف أثناء
الرتقـي يف الرتبــة وترتكـز علــى األقدميــة كشـرط أساســي  انطالقــا مـن النقطــة احملصــل      •

  .عليها من طرف املوظف  
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الرتقي يف الدرجة وتتم بناء على ثالث طرق  منها الرتقي بصفة مباشـرة بعـد التكـوين أو                    •
جاح يف  امتحان الكفاءة املهنية  وأخـريا بنـاء علـى االختيـار بعـد التقييـد يف          بصفة غري مباشرة بعد  الن     

  .جدول الرتقي 
  :تعرتي منظومة الرتقي  عدة عوائق  مردها  إىل ما يلي 

نظـرا للـتقلص الـذي       الـذي أدى إىل جتميـد الرتقيـة الداخليـة             املـايل  يص  احلص إشكالية       •
ة احلـذف التلقـائي للمناصـب املاليـة الشـاغرة بفعـل          عرفه جمـال التوظيـف خصوصـا بعـد إقـرار قاعـد            

  .اإلحالة على التقاعد 
   ) .الرتقية االستثنائية ( تبين حلول ظرفية لتجاوز هذه الوضعية  •

 بعـض  الرتقية بناء على الشهادات حلاجيات املرفق العمـومي ألن    عدم مالءمة    •
تقديرية من طرف اإلدارة دون  عليا بناء على ترخيصات     الدراسات  ال ةابعيعينون ملت وظفني  امل

  .بري املوارد البشرية  د  لتتوقعيةعتمادا على خطة االاعتبار الحتياجاهتا احلقيقية ودون 
ن كانـت تعتـرب منوذجـا      إلرتقية بناء على املباريات واالمتحانات املهنيـة ، و        ا إن •

 عن كون مواضيع   أكثر مصداقية، فإهنا ال تتم قي كثري من األحيان وفق اجلدية املطلوبة فضال            
 وال يتيح القيام بتقييم حقيقي ملؤهالت املرشحني        أكادميياة تكتسي طابعا    رراالختبارات املق 

.  
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ــارة للمنازعــات واالحتجاجــ   الرتقيــة باالختيــار  • هنــا تقــوم أل اتتعتــرب أكثــر إث
ــإلدارة دون اعتبــار ملقــاييس موضــوعية وشــفافة      ــة ل ــأثر أساســا علــى الســلطة التقديري وتت

  . اليت تشوب نظام التنقيطبالثغرات
وملعاجلــة مشــكل  الرتقيــة الداخليــة تلجــأ  اإلدارات إىل إحــداث مناصــب ماليــة  ال حتتــاج إليهــا    

 فقـدان التـوازن يف جمـال        األمـر الـذي ترتـب عنـه          هبدف توسيع القاعـدة املعتـربة يف حتديـد احلصـيص املـايل            
  .التأطري داخل اإلدارة

  احلركية: سابعا 
م األساسـي العـام للوظيفـة العموميـة  نظامـا للحركيـة يـتم علـى عـدة طـرق منـها                       لقد حـدد  النظـا     

  .اإلحلاق والنقل وإعادة التعيني وإعادة االنتشار 
فـإن هـذه األخـرية ال جتـد احملـيط املالئـم       ،  لحركيـة   ل اأرسـى مفهومـ    هـذا القـانون      بالرغم من كـون     

  :ها  مناعتبارات  الكفيل بوضعها يف حيز التطبيق نتيجة لعدة
  .حمدودية  إعادة االنتشار ألهنا ال هتم إال األطر املشرتكة  •
 عدم انفتـاح األنظمـة األساسـية اخلاصـة مبختلـف أطـر اإلدارات العموميـة  ممـا ال يسـمح                  •

  .بتطبيق احلركية ما بني الوزارات 
عدم تطابق األنظمة األساسـية مـع بعضـها يف كـل القطاعـات الوزاريـة ، ومـن مثـة ال ميكـن                 •

  .ق احلركية ما بني الوزارات إال على مستوى األطر املشرتكة واملناصب املماثلة تطبي
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مما يؤدي إىل االحتفاظ به يف نفس املنصـب     " ال غنى عنه    " طغيان ثقافة املوظف كعنصر      •
  .لضرورة املصلحة 

 الـيت متـنح   تفاوت االمتيازات بني الوزارات مما خيلق حركيـة أحاديـة االجتـاه حنـو الـوزارات              •
  .فقار الوزارات األقل توفرا على منح التعويضات واالمتيازات إامتيازات أكثر ملوظفيها مما ينتج عنه 

ا مـا مييـل إىل    بـ اإلكراهات االجتماعية اليت تشكل عقبة يف وجه احلركية ألن املوظـف غال            •
  .االستقرار العائلي 

   . استعمال احلركية كإجراء تأدييب لنقل املوظفني  •
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  اجلزء الثاني
  اإلصالحات املقرتحة لتطوير
   نظام تدبري املوارد البشرية
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  :إن إصالح نظام تدبري املوارد البشرية يتمحور حول مثانية نقط أساسية وهي 
  . ضرورة اعتماد سياسة حقيقية لتدبري املوارد البشرية - 1
  .مومية حتيني وتطوير اإلطار القانوني للوظيفة الع - 2
3 ñ  إعادة النظر يف منظومة التوظيف .  
  . إعادة النظر يف منظومة التعيني يف مناصب املسؤولية - 4
  .اعتماد نظام جديد لتقييم األداء  - 5
  .اعتماد نظام جديد للتكوين املستمر  - 6
  .إصالح نظام الرتقي  - 7
  .احلركية  - 8
  اعتماد التشاور واحلوار  - 9

  عتماد سياسة حقيقية لتدبري املوارد البشرية ضرورة ا: أوال 
يشرتط يف  أي إصالح  لإلدارة  أن يقوم على رؤية  اسرتاتيجية وأن يضع تثمني العنصـر البشـري يف                 

فكثرية هي التجارب األجنبيـة  . مقدمة أولوياته ألنه  الوسيلة األجدى  لتوفري طاقة التكيف  داخل اإلدارة       
ــبني أن اإلدارة ، رغــ   ــيت ت ــق       ال ــرتدد يف ســلوك طري ــة ، مل ت ــها القانوني ــدها وأنظمت ــوة تقالي م كوهنــا مطبوعــة بق

  .التحديث والتطوير وجعل ثروهتا البشرية تساهم بقوة يف حتقيق التنمية 
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وبغض النظر عن األوضاع والقوانني اليت حتكم املوظفني ، فإن تدبري املوارد البشـرية يف حاجـة إىل             
ادئ  والتوجهـات املتجـددة متكـن مـن االنتقـال مـن منطـق التسـيري القـانوني           إطار مرجعي مشـويل حيـدد املبـ      

  .الصرف لشؤون املوظفني  إىل منطق التدبري احلديث  للموارد البشرية
فتسيري شؤون املوظفني يرتجم عـرب قـرارات  فرديـة تكتسـي طابعـا تقليـديا يهـم تسـيري الرتقيـات                        

بينما ميتاز منطق التـدبري املنـهجي للمـوارد       . اجيات اإلدارة   والتنقيط ومراقبة الغياب بدون  أي ارتباط حب       
  البشـــــرية  خبلـــــق  التـــــوازن بـــــني حاجيـــــات اإلدارة مـــــن جهـــــة  ومواردهـــــا البشـــــرية مـــــن جهـــــة           
أخرى  أخذا بعني االعتبار مقياس الفعالية يف أداء اخلدمات واالسـتجابة  لطموحـات املـوظفني وتطلعـاهتم                 

.  
دارة عند إعداد اسرتاتيجيتها يف جمـال تـدبري املـوارد البشـرية ،  أن           ومن هذا املنطلق ، ينبغي لإل     

  :تأخذ يف احلسبان  املتغريات األساسية اآلتية 
 باعتبــاره وســيلة  للحصــول علــى مــؤهالت جديــدة أو تطــوير مــؤهالت    التكــوين املســتمر   •

  متواجدة
  .دها البشرية   باعتباره وسيلة لتقليص الفارق بني حاجيات اإلدارة  وموارالتوظيف   •
  . ألهنا طريقة لرتشيد استعمال املوارد البشرية احلركية   •
  ألنه وسيلة للرفع من أداء املوظفني وتبسيط املساطر واملسلك اإلدارية        التواصل الداخلي    •

.  
  . باعتبارها تستجيب لطموحات املوظفني   األجور •



19 
  

عمـل وتقـديم تضـحيات للرفـع         باعتباره وسيلة لتشجيع املوظفني على حـب ال        تنظيم العمل    •
  .من أداء املصاحل العمومية 

  . ألهنا وسيلة لتدعيم احلوار وتطويره العالقات االجتماعية   •
ومن جانب آخر ، يفرتض   التدبري التوقعي للمـوارد البشـرية   تـوفري عـدد مـن وسـائل العمـل منـها                    

  :على وجه اخلصوص ما يلي 
   الضرورية إلجناز املهام واألنشطة ،   وهي حتديد الكفاءاتمرجعية الكفاءات •
   وهي حتديد املسالك والعالقات بني املهن  والوظائف ،خريطة املهن واملؤهالت •
 الـيت متكـن مـن حتديـد املـؤهالت والكفـاءات االسـرتاتيجية               مناهج تسلسل الكفـاءات    •

  ومن مثة حتديد األنشطة ذات األولوية ،
  ظائف واملهن ، ومنها توصيف وحتليل الوتوصيف وضعية العمل •
  . املستقبلية من حيث النوعية منهجية حتديد احلاجيات •

  تطوير اإلطار القانوني للوظيفة العمومية : ثانيا 
    حتيني النظام األساسي العام للوظيفة العمومية - 1

إن النظام األساسي العـام للوظيفـة العموميـة يعتـرب العنصـر األسـاس إلصـالح نظـام تـدبري املـوارد                        
  :و يقرتح   يف هذا اجملال .   ، مما يستدعي حتيينه ليتالءم مع املتطلبات اجلديدة لإلدارة  البشرية

  .إقرار مبدأ تعميم املباراة على مجيع مستويات التوظيف  •
  .  تغيري نظام التنقيط بنظام تقييم أداء املوظفني مع حتديد مبادئه األساسية  •
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  .دة املوظفني إضافة مقتضيات تتعلق بالتكوين املستمر لفائ •
تطوير املقتضيات املتعلقة بالواجبات من إضافة مقتضيات تتعلـق بواجـب إخبـار العمـوم            •

  .مع إعادة النظر يف بعض املقتضيات املتعلقة بالسر املهين 
تطوير املقتضيات املتعلقة بالنظام التأدييب من أجل حتديد األخطاء املهنية  من أجـل احلـد                •

  .من السلطة التقديرية 
  .نني وضعية رهن اإلشارة  من أجل حاجيات املصلحة  تق •
 إقرار مبدأ حتمل أجرة املوظف امللحق الذي مت إرجاعه إىل إدارته األصـلية دون وجـود          •

منصب شاغر  مع إلزام اإلدارة األصلية خبلـق منصـب إلعـادة إدمـاج املوظـف املعـين يف أول                   
  .ميزانية مقبلة 

    إعادة هيكلة األطر- 1
  :ادة هيكلة األطر فيجب أن يشمل اإلصالح اجملاالت اآلتية بالنسبة إلع

  .تقليص عدد مستويات البناء اهلرمي  •
إسناد بعض األنشطة املرتبطة بالسالمل الدنيا للقطاع اخلاص كالنظافة والبستنة والصيانة            •

  ،Öواحلراسة 
للتكـوين مـن     و إعـداد بـرامج   5 إىل السلم   1منع التوظيف  يف  األسالك  املرتبة من السلم            •

أجل اإلدماج لفائدة املوظفني املرتبني حاليا يف هـذه السـالمل قصـد إعـادة تأهيلـهم للقيـام مبهـام                   
  .تستجيب حلاجيات اإلدارة 
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 ومن جهة أخرى جيب جتميـع األنظمـة األساسـية   اخلاصـة  ضـمن جمموعـات أساسـية تتضـمن                
وتتمثـل أهـم املزايـا مـن جتميـع األنظمـة       .ين اهليئات املتماثلة من حيث شروط التوظيف وتطور املسار املهـ    

  .األساسية يف احتواء ظاهرة الفئوية وتفعيل احلركية اإلدارية وتقليص عدد األنظمة األساسية  
وانطالقا من هذا التصور ، فإنه لن يتم االحتفـاظ بنظـام أساسـي خـاص إال بالنسـبة للفئـات الـيت                  

يف هذا السياق الفئات الـيت تنتمـي للسـلك الدبلوماسـي     وتندرج . تربر خصوصيات مهامها هذه االختيار  
ورجال التعليم ورجال املطافئ وموظفي األمـن الـوطين وهيئـة قضـاة احملـاكم واجمللـس األعلـى للحسـابات                   

  .ورجال السلطة وموظفي إدارة السجون  وموظفي املياه والغابات 
 أساســية مصــادق عليهــا  أمــا فيمــا يتعلــق باملؤسســات العموميــة فيجــب أن تتــوفر علــى أنظمــة    

ــأطر        مبوجــب نصــوص تنظيميــة وفــق املســطرة اجلــاري هبــا العمــل بالنســبة لألنظمــة األساســية اخلاصــة ب
  .اإلدارات العمومية وذلك ضمانا لصيانة حقوق املستخدمني  وحتديد وضعياهتم وواجباهتم 

  إعادة النظر يف منظومة التوظيف : ثالثا
ة منظومــة التوظيــف جلعلــها قــادرة علــى تزويــد املصــاحل  إن اإلصــالح املتــوخى يهــدف إىل عصــرن

لـذا جيـب أن يرتكـز التوظيـف علـى مبـادئ        . العمومية بالكفاءات املطلوبة على املستويني النوعي والكمي        
  : أساسية لضمان فعاليته وإسهامه يف مسلسل اإلصالح من بينها على وجه اخلصوص 

ضـرورة تـبين نظـرة توقعيـة     (  لـإلدارة   ترشيد التوظيف ليقتصر علـى احلاجيـات احلقيقيـة         •
مـن خـالل وضـع  نظـام للتـدبري التـوقعي             مشولية يف جمال التخطيط االسرتاتيجي لتدبري املـوارد البشـرية           

  ) .للمناصب املالية وأعداد املوظفني واملؤهالت 
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تركيز التوظيـف علـى األطـر املكونـة تكوينـا عاليـا بـدل األطـر الصـغرى واملتوسـطة الـيت                  •
  . من تضخم أعدادها على حساب األطر العليا  حصائيات املنجزة على أن اإلدارة تشكوتظهر اإل

 توجيه التوظيف بشـكل يـدعم قـدرات اإلدارة  ال سـيما تلـك الـيت تشـكو مـن خصـاص                   •
  .كالقطاعات االجتماعية

وجيـب أن يسـعى   .  اعتماد أسلوب  املباراة كوسـيلة دميقراطيـة النتقـاء أجـود العناصـر          •
باراة إىل دعم االحرتافية واملهنية  ألن اإلدارة يف حاجة اليوم إىل متخصصني حمرتفـني قـادرين                 أسلوب امل 

  .على مواجهة التحديات  
 إمكانيــة تنظــيم  مبــاراة موحــدة كلمــا تطلــب األمــر توظيــف أطــر مشــرتكة ممــا يســاهم يف  •

 مـن  22نصيص عليـه قـي الفصـل     ختفيض التكلفة املادية لتنظيم املباراة مع العلم أن هذا املبدأ قد مت الت            
  .النظام األساسي العام للوظيفة العمومية 

  .منع اللجوء إىل توظيف األعوان املؤقتني والعرضيني   •
  التخصصـات النـادرة  حمـددة  يف الـزمن وحصـره يف   إقرار مبدأ التوظيف عن طريق عقود      •

  .املرتبطة بإجناز مشاريع وبرامج وفق كناش للتحمالت 
 اإلدارة نظاما لتوصيف الوظائف وحتليلها حتـى يتسـنى معرفـة           توجب اعتماد   إن هذه الرؤيا تس   

 للمرافـــق  والتوقعيـــة نوعيــة املـــؤهالت املطلوبـــة يف املرشــحني للتوظيـــف مقارنـــة مـــع احلاجيــات احلقيقيـــة   
  .العمومية
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  إعادة النظر يف منظومة التعيني يف مناصب املسؤولية:  رابعا
 هذا اجملال يف إعادة النظر يف شروط التعيني ملزاولة  املهام العليا         تتمثل أهم اجلوانب اإلصالحية يف    

وذلك باعتماد مقاربة جديدة  مبنية على املوضوعية والشفافية يف كيفية انتقاء املرشحني لشـغل مناصـب        
  :املسؤولية منها ما يلي 

  .سن نظام انتقائي حمكم مبين على التباري والتنافس واالنفتاح على الكفاءات  •
ــذين يتــوفرون علــى       • اإلعــالن عــن شــغور مناصــب املســؤولية يف وجــه كافــة املــوظفني ال

  .الشروط القانونية املطلوبة لشغلها 
إعداد خطة لتـدعيم ولـوج العناصـر النسـوية الـيت تتـوفر علـى املـؤهالت املهنيـة املطلوبـة                    •

  .ملناصب املسؤولية  
ملصـاحل علـى غـرار اإلصـالح         إحداث أجرة إمجالية متجانسة لفائدة رؤسـاء األقسـام وا          •

الذي عرفته مناصب املسؤولية على مستوى الكتاب العامني واملديرين وذلك يف اجتـاه إقـرار        
  . التوازن بني خمتلف مستويات الرتاتيبية اإلدارية 

  اعتماد نظام جديد لتقييم األداء: خامسا
 شـك الوقــوف علــى  إن اعتمـاد نظــام جديــد لتقيـيم األداء يرتكــز علــى املوضـوعية يســمح بــدون   

  .مؤهالت املوظف واكتشاف مواطن القصور يف أدائه قصد تقوميها 
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وينبغي أن ينصب التقييم أساسا على الكفاءات املهنية للموظف وعلـى مهاراتـه يف إجنـاز العمـل          
ة باملقارنة مع املهام املوكولة إليه والوسائل املوضوعة رهن إشارته وذلك يف إطار األهـداف املرسـومة للوحـد      

  .اإلدارية اليت يعمل فيها 
  :وجيب أن تأخذ عملية التقييم يف احلسبان البعدين اآلتيني 

تقـين ،   ( البعد املهين الذي يتجلى يف األنشطة ذات العالقة بالفئة املهنية الـيت ينتمـي إليهـا املوظـف                   
  .)Öمهندس ، متصرف حماسب 

مـدير ، رئـيس قسـم    ( ل القيادة واإلشراف البعد الوظيفي ويتمثل يف املهام املوكولة للموظف يف جما    
  .)Ö، رئيس مصلحة ، مسؤول عن وحدة إدارية 

ويتم تقييم األداء بواسطة مقابلة تقييمية  يناقش خالهلـا املوظـف  حـول مـدى حتقيـق األهـداف               
وعنـد إجـراء مقابلـة التقيـيم ، ينبغـي استحضـار             .املسطرة وكذا املؤثرات اإلجيابية والسـلبية يف إجنازهـا          

  :املعلومات اآلتية 
  .مدى إملام املوظف باملعطيات املرتبطة بالنشاط املهين الذي ميارسه  •
  .السرعة يف إجناز العمل  •
  .القدرة على التنظيم واحلفاظ على امللفات واالعتناء بوسائل العمل  •
  .السلوك وحسن العالقات مع الرؤساء والزمالء واملتعاملني مع  اإلدارة  •
  .آجال إجناز األنشطة واملهام االنضباط واحرتام  •
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وبالنسبة لألطر العليا واملكلفني باملهام حتدد األنشطة اليت ينبغي إجنازهـا خـالل السـنة يف شـكل                  
التزام بتحقيق األهداف وذلك يف إطار تنفيذ الربامج احملددة من طرف اإلدارة مبناسـبة تقـديم قـانون املاليـة           

ء املوظـف علـى أسـاس النسـبة املنجـزة مـن األهـداف املرسـومة                 ويتم يف آخر السنة تقييم أدا     . واملخطط  
  .باملقارنة مع الوسائل املتاحة 

  :ويتطلب إجناز هذه العملية توفر ثالثة شروط 
  .حتديد األهداف بالنسبة لكل وحدة إدارية  •
  .متكينها من الوسائل الضرورية للعمل  •
 املوظـف املعـين بـالتقييم    مباشرة التقيـيم يف آخـر السـنة علـى أسـاس تقريـر مفصـل يهيئـه               •

  .يتطرق فيه لألعمال املنجزة والعوائق اليت اعرتضته واالقرتاحات اليت يقدمها 
  :وجيب تدعيم نظام تقييم األداء بإجراءات مصاحبة تتمثل على وجه اخلصوص فيما يلي 

  .إحداث تعويض عن املردودية  •
  .إصالح نظام الرتقية ليصبح أكثر حتفيزا  •
  . زل لعدم الكفاءة املهنية تفعيل مسطرة الع •

  اعتماد نظام جديد للتكوين املستمر: سادسا 
  : منها اعتباراتيعترب إعداد تصور جديد للتكوين املستمر مسألة حيوية تربرها عدة 

  .إعادة حتديد مهام الدولة لتمكينها من تركيز جهودها حول املهام االسرتاتيجية  •
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 عمليـات تأهيـل بعـض أصـناف املـوظفني حتـى       إعادة انتشار املوظفني اليت تقتضي دعـم      •
  .يتسنى إدماجهم بطريقة يسرية 

تطلبــات اجلهويــة وعــدم الرتكيــز الــيت تتمثــل يف حتويــل بعــض االختصاصــات مــن طــرف  م •
  .الدولة للمصاحل غري املمركزة لتمكينها من تدبري خمتلف القضايا اليت تطرح على مستواها 

وظفني تأتي يف مقدمة األولويات اليت يتعني اعتمادها حتـى          ومن هذا املنظور فإن تنمية مهارات امل      
يتسنى إجنـاز بـرامج اإلصـالح اإلداري بالسـرعة والفعاليـة املطلوبـة سـواء علـى املسـتوى املركـزي أو علـى                 

  .الصعيد اجلهوي واحمللي 
الالزم اعتماد اسرتاتيجية شاملة كرؤية مستقبلية لتحقيق التكامل والتنسيق        أضحى من    وقد  

  : ترتكز على  ما يلي ني القطاعات اإلدارية يف جمال التكوين املستمر ب
 بـــاإلدارات العموميـــة التكوين املســـتمربـــ  املتعلـــقرســـوم   املمشـــروع  املصـــادقة علـــى •

واجلماعات احمللية وذلك من أجل تشجيع املـوظفني علـى اإلقبـال علـى متابعـة بـرامج التكـوين املسـتمر             
  .دها اإلدارات يف خططها القطاعية للتكوين املستمر بناء على احلاجيات اليت حتد

 احملكم بني اإلدارات سواء فيما لتحقيق التكامل والتنسيق إعداد خمطط توجيهي وطين •
  . أو تقييم نتائجه متويله  التكوين أو تنظيم يتعلق ب

 مـن طـرف اإلدارات العموميـة علـى ضـوء            إعداد خمططات قطاعيـة للتكـوين املسـتمر         •
  .توجيهي الوطين للتكوين املستمر املخطط ال
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حتديد احلاجيات على  (   التخطيط وهندسة التكوين املستمر     علمية يف    اعتماد مناهج  •
  ).ضوء تطور املهام والعمل اإلداري  ووضع نظام لتقييم التكوين املستمر 

ا ميكن حتديد سقف هذ(  نظام التكوين املستمر    الالزمة لتطوير   املالية   توفري االعتمادات  •
  ) .من كتلة األجور  % 4أو  % 2االعتماد يف  

ــق حتفيــز    حــث اإلدارات العموميــة علــى   • تطــوير جــودة التــأطري البيــداغوجي عــن طري
 ودورات التكـوين املسـتمر والبحـوث    موظفيها الكتساب اخلربة يف ميدان اإلشراف على تأطري بـرامج         

  .امليدانية  
والتعـيني يف  الرتقيـة   ولتكـوين املسـتمر  ا  إرساء قواعد ومبـادئ تتعلـق خبلـق تكامـل بـني       •

   .املهنية وذلك هبدف متكني املوظف من شغل مناصب تتالءم مع مؤهالته  مناصب املسؤولية
  إصالح منظومة الرتقي: سابعا

ينبغي أن تسعى املنظومـة اجلديـدة للرتقـي  إىل جتـاوز سـلبيات التجربـة احلاليـة وذلـك مـن خـالل                
ؤدي إىل تطوير حقيقي للمهارات وجعله أكثر حتفيزا يف إطـار املراجعـة الشـاملة        ربط الرتقية بالتكوين الذي ي    

  .هليكلة األطر ومنظومة األجور والتعويضات 
  :ويف هذا الصدد فإن املنظومة اجلديدة ينبغي أن تسعى إىل 

  . بالتكوين املؤدي إىل تطوير حقيقي للمهارات الرقيربط  •
( ص للمـوظفني احلاصـلني علــى بعـض الشــهادات     اعتمـاد أسـلوب  املبــاراة املهنيـة ختصــ    •

  .اليت ال تسمح بالتوظيف املباشر وذلك يف حدود نسبة مائوية معينة )  اإلجازة مثال 
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واملباريـات كقاعـدة عامـة مـع التأكيـد       ألخرى  عن طريق االمتحانات   درجةالرتقي من    •
وى اجلديـد وذلـك يف   على أن يكـون تغـيري املسـتوى مرتبطـا مبمارسـة املهـام املطابقـة  للمسـت              

  .حدود نسبة مائوية متحركة كل سنة  
  . حصر الرتقية باألقدمية داخل اإلطار وال ينتج عنها تغيري املهام املسندة للمعين باألمر  •
 حسب نسقني اثنني سريع وبطيء أخرىتبة رأن تتم الرتقية داخل كل درجة من رتبة إىل  •

  .ألقدمية يغطيان على التوايل سنتني وثالث سنوات من ا
  احلركية: ثامنا 

  : ميكن تفعيل  احلركية من خالل النقط اآلتية 
ــل جيــب أن تشــمل الفئــات األخــرى ألن     اقتصــا عــدم  • ر احلركيــة علــى املســؤولني فقــط ب

  .املمارسات تبقى وتستمر يف حالة تغيري املسؤول وحده  
سـم كـل سـنة    رات ب تبسيط املساطر املتعلقـة باإلحلـاق ونقـل املناصـب املاليـة بـني الـوزار                •

  .مالية 
ــن    • ــائف واملهـ ــة للوظـ ــع خريطـ ــرورة وضـ ــاءات   ( ضـ ــرد الكفـ ــائف ، جـ ــيف الوظـ توصـ

  ) .واملؤهالت املهنية املطلوبة   ، حتديد احلاجيات من األطر 
  .اإلسراع بإخراج النص املتعلق بإعادة االنتشار  •
  . تقنني وضعية الوضع رهن اإلشارة  •
  .لتعيني يف مناصب املسؤولية اعتبار احلركية مرجعية  للتقييم وا •
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  اعتماد  التشاور واحلوار: تاسعا 
  . تدعيم احلوار االجتماعي وجعله أداة فعالة يف جمال اإلصالح اإلداري  •
  .اإلسراع يف تفعيل اجمللس األعلى للوظيفة العمومية  •
  ,مراجعة اختصاصات اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء  •

ي حتى ال يقتصر فقط على الوضـعية النظاميـة بـل جيـب أن         تطوير مفهوم احلوار االجتماع    •
  .ينصب كذلك على طرق العمل وبيئته والتكوين واحلركية والتوظيف  وغريها 

  ضبط التحكم يف املطالب  يف حدود ال تتعدى مستوى قدرات اإلدارة  ،  •
   تفادي الفئوية  واالستجابة ملطالب مجيع الفئات على أساس اإلنصاف والعدالة ، •
  .   عقد لقاءات دورية ومنتظمة مع الفرقاء االجتماعيني  •
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  خامتة
ومـع ذلـك فـإن     .ةطا هامـ اشـو أإن مشاريع اإلصالح املرتبطة بتدبري املوارد البشرية  قـد قطعـت            

نـا  سرتسلة من أجل تأهيل املوارد البشرية الـيت تزخـر هبـا بالد             امل  تزال قائمة لبدل املزيد من اجلهود      ال  احلاجة
 ملواجهــة التحــديات الــيت تفرضــها العوملــة والتنافســية وتعزيــز موقــع اإلدارة املغربيــة ضــمن  2010يف أفــق 

  .مصاف الدول الراقية 
 مــن املؤكــد أن أي إصــالح ال ميكــن أن يتحقــق إال إذا كــان مبنيــا علــى الدراســات التشخيصــية  و

 مــواطن القصــور ومعرفــة احلاجيــات  وامليدانيــة باعتبارهــا نصــف احللــول واملرجعيــة األساســية لتحديــد  
 أن رهــان اإلصــالح اإلداري ال يتحقــق إال مــن خــالل حســن اســتثمار الرأمســال   و ،احلقيقيــة املــراد تلبيتــها

 ومن مثـة جيـب أن ختضـع سياسـة تـدبري املـوارد البشـرية        ،البشري عرب توظيفه يف الزمان واملكان املناسبني        
  .جيه والتقييم ملنطق التخطيط والتنظيم والتنسيق والتو

  
  


