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    :ةــــــــــــــمقدم 

على مجموعة من الوسائل ألداء نشاطھا، دارات العمومیة اإلفي بلدان العالم كافة، تعتمد     

المالیة العامة، (، أو مادیة  )القرار اإلداري، العقود اإلداري( ة قانونیقد تكون ھذه الوسائل 

ما یسمى  أو، او بشریة تتجسد في الموظفین العمومیین )واألمالك العامة  الضرائب،

نظام . عبر العالم  األنظمة األساسیةإلى نوعین من  بدورھا تخضعالتي  العمومیة بالوظیفة

النموذج  الطابع المغلق، وقد اختار المغربحة ونظام الوظیفة العمومیة ذات وتفالوظیفة الم

إذ تعتبر   (Le système de Carrière ) السلك الوظیفي ب أیضاالثاني الذي یسمى 

إلى قانون خاص لھ طبیعتھ الخاصة  ھاإلی منتميع الخضة ینالوظیفة بموجب ھذا النظام مھ

للجوء إلى نظام اإلدارة  أمامبینما یترك النظام المفتوح مجاال  .التي تختلف عن قانون الشغل

   .1األمریكیة وبریطانیا وإیطالیا وسویسراالتعاقد كما في الوالیات المتحدة 

بالغة لعدة  أھمیةموضوع ھذا العرض  ،ظام الوظیفة العمومیة في المغربي نتسیك   

  : اعتبارات منھا 

من  تطورھا عبر السنین وخصوصابالنظام یرتبط بدور الدولة ككل و أن ھذا ،أوال

من أھم و، كأداة أساسیة في ید الدولةمومیة الوظیفة الع تحبعندما أص)  1956( االستقالل 

، المؤسساتیة، والسیاسیة( ة في جمیع تجلیاتھا المرافق التي لھا ارتباط بمسالة التنمی

بتوفیر الخدمات وتقدیمھا  وكذلك) ، وغیرھا إلداریة واالقتصادیة واالجتماعیة، والبیئیةوا

، التحتیة والبني، األمن (ة من خالل المرفق العامة للمواطنین والمتعاملین مع اإلدار

الذي  اإلداري، وبالنشاط . . )، الخ التعلیم، والماء والكھرباء والتطھیر، والسكان والشعلو

   .مختلف مستویات اإلدارة العمومیة یقوم بھ الموظفون في

قاریر متعددة وضعت اإلصبع ، ألن موضوع الوظیفة العمومیة كان مثار دراسات وتثانیا

لتحوالت و اإلصالحات التي ، وعلى اذا النظاملمشاكل التي یعرفھا ھكراھات واعلى اال

  .، والتي ظلت حتى الیوم حزلیة وقطاعیةطالتھا

                                                           

المكتسبات واالكراھات والتحدیات واإلفاق المستقبلیة، سلسلة األوراق : نجاة زروق، الوظیفة العمومیة في المغرب  1
  .4، ص 2016، معھد باسل فلیحان المالي واالقتصادي، سنة 1البحثیة، رقم 
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الربیع " ریة وعمیقة في إثر ما یسمى ب ذجالت و، ألن ھذا النظام مطالب بتحثالثا 

الثقة التي تعیشھا اإلدارة العمومیة والمرافق  أزمةالذي كان مناسبة إلبراز  "العربي

   .العمومیة في مختلف الدول العربیة

ال ویشكل تح، الذي 2011ستور المملكة المغربیة لسنة وفي إطار تنزیل مضامین د     

الیة ریبلالادئ ، وترسیخ مباستكمال بناء دولة الحق والقانونتاریخیا حالیا في مسار 

  . 2جیدةالتشاركیة والحكامة ال

تبقى الوظیفة العمومیة أداة أساسیة في أنجاح المؤسسة اإلداریة بمفھومھا الواسع،      

وبرغم من اعتبارھا حجر الزاویة ورافعة لتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ، إال أنھا مازلت 

. تعاني من اختالالت جمة وأزمة واقعیة عارمة تقتضي التدخل السریع ولیس حلول ترقیعیة

ن ما ھي أھم المقتضیات التي جاء بھا نظام الوظیفة العمومیة ال وما ھي المؤسسات إذ

 ؟ وما ھو واقع الوظیفة العمومیة في المغرب؟المشرفة على تشفیر قطاع الوظیفة العمومیة

  :التاليع التصمیم سنتبشكاالت لإلجابة على ھذه اإل

   والمؤسسات المشرفة علیھا النظام القانوني للوظیفة العمومیة: المبحث األول

  نظام الوظیفة العمومیة واقع :المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .4نجاة زروق، مرجع سابق، ص  2
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  والمؤسسات المشرفة علیھا النظام القانوني للوظیفة العمومیة: المبحث األول

أن الوظیفة العمومیة هي خدمة وطنیة شریفة تناط بالقائم علیها مجموعة من الواجبات      

المعترف له بها، الجتناب كل ما من شأنه أن یجعلهم مدخل یتحملها كمقابل للحقوق 

هذا وٕان قوانین الوظیفة العمومیة تقرر بعض المقتضیات المحددة لواجبات . العقوبات

كما تقرر بعض الجزاءات التأدیبیة عن مخالفة االلتزامات الوظیفیة . الموظفین والمستخدمین

د نص المشرع المغربي في الباب الثالث من التي قد تصل إلى درجة المساءلة الجنائیة، وق

، وبهذا سنتحدث في المطلب األول عن النظام النظام األساسي العام للوظیفة العمومیة

للحدیث عن المؤسسات ) مطلب ثان(ثم نخصص ) مطلب أول(القانوني للوظیفة العمومیة 

  ,المشرفة على الوظیفة العمومیة

  یفة العمومیةالنظام القانوني للوظ: المطلب األول

تعتبر الوظیفة العمومیة الوسیلة األساسیة لممارسھ الدولة سیادتھا المتمثلة في ضمان      

استمراریة المرفق العام أوال ثم تحسین جوده خدماتھ بشكل مضطرد، والوظیفة بذلك حق 

دستوري لكل مواطن ومواطنھ، یمارسھ وفق شروط یحددھا القانون، وسنتطرق في ھذا 

( وأثار رابطھ الموظف باإلدارة) المطلب األول(إلى كیفیھ الولوج للوظیفة العمومیة المبحث 

  ).المطلب الثاني

  ولوج الوظیفة العمومیة: الفقرة األولى

تلجأ اإلدارة لشغل مناصبھا الشاغرة إلي أسالیب عدیدة الختیار الموظفین بحكم قوانین      

لمغرب تعتمد علي معطیات اقتصادیھ مضبوطة ومحدده، ذلك إن سیاسة التوظیف في ا

واجتماعیھ وتنطلق من احتیاجات سنویة تقدرھا كل وزاره على أساس تخطیط ودراسة 

  .محكمھ
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  تعیین الموظف العمومي : أوال 

التعیین ھو قرار إداري یھدف إلى إنشاء مركز قانوني معین، وقد اشترط المشرع     

مجموعھ من الشروط والتي یجب توفرھا في من یتقدم لشغل إحدي الوظائف العمومیة تكفل 

  .أداء العمل على أحسن وجھ

  شروط اختیار الموظف    - أ

قانون المتعلق من  21وھي الشروط المنصوص علیھا في الفصل : ھشروط عام -1 

بالوظیفة العمومیة، إذن ال یمكن ألي شخص أن یعین في إحدى الوظائف العمومیة إذا لم 

  :تتوفر فیھ الشروط التالیة

  أن تكون لھ الجنسیة المغربیة؛

  أن یكون متمتعا بالحقوق الوطنیة، وذا مروءة؛

  أن یكون مستوفیا لشروط لقدره البدنیة التي یتطلبھا القیام بالوظیفة؛

  إذا لم یكن في وضعیھ تتفق ومقتضیات قانون الخدمة العسكریة؛

إلى جانب الشروط العامة، ھناك شروط خاصة تتعلق أساسا بالسن : شروط خاصة -2

  :والكفاءة العلمیة

  :سن المرشح للوظیفة العمومیة -

لم یتعرض القانون األساسي للوظیفة العمومیة لشرط السن، بل ترك ھذه المھمة       

سنھ كحد أدنى 18ظمة األساسیة الخاصة التي لھا الصالحیة لتحدید ھذا السن ما بین لألن

  .3سنة بصفة استثنائیة 45سنھ كحد أقصى علما أنھ في اإلمكان أن یصل ھذا السن إلى 40و

  :الكفاءة العلمیة -

                                                           

.101ص  2003النجاح الجدیدة الوظیفة العمومیة على درب التحدیث، مطبعة : رضوان بوجمعة  3  
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وھي شرط أساسي لولوج الوظیفة العمومیة بالنسبة للمرشح لھا ویختلف مستوى الكفاءة      

لعلمیة باختالف درجات المناصب، وینبغي للمرشح التوفر على الشھادة للمناصب الذي ا

  .یرغب ولوجھ لحسن سیر المرفق العام

  طرق اختیار الموظف   - ب

وھناك عدة طرق الختیار الموظف ،قد تلجأ الدولة إلى إحدى  ھذه الطرق، وقد تلجأ      

  .إلى أكثر من طریقة أو تجمع بینھما

  :ة المطلقة في االختیارحریة اإلدار-1

یقصد بھذه الطریقة ترك الحریة المطلقة لإلدارة في اختیار الموظفین دون تقیید بقاعدة      

محدده، وھذه الطریقة ال تتبع إال في المناصب السیاسیة العلیا التي تعتمد الثقة الشخصیة من 

الوزراء، بعض رجال السلطة، مدیري (ذلك الوظائف التي یتولى الملك التعیین فیھا بظھائر 

  .4)لمؤسسات العمومیة والھیئات الدبلوماسیة والقنصلیةا

  :المباریات-2

وھي الطریقة األكثر شیوعا وتداوال النتقاء أفضل المرشحین، وھي الطریقة األساسیة       

وقررت  19675المتبعة في المغرب، لجأت إلیھا اإلدارة المغربیة منذ اإلصالح اإلداري 

وتعتبر ھذه الطریقة أكثر . سسات العمومیة التابعة لھاتعمیمھا في جمیع الوزارات والمؤ

وقد أقرھا النظام األساسي في . الطرق حیادا وعدالة وذلك شرط أن تراعي الدقة والنزاھة

  .وتختلف طبیعة مضمون المباراة باختالف الوظائف المرشح لھا 22الفصل 

  :التوظیف المباشر -3

تضمنت بعض  فإلى جانب المباریات واالمتحانات التي تبقى الطریقة العامة للتوظی     

القوانین األساسیة الخاصة طریقة استثنائیة الختیار المرشحین عن طریق التوظیف المباشر 

                                                           

.32ص  2006-2005قانون الوظیفھ العمومیھ، الطبعھ األولى، مطبعھ سیجلماسھ :محمد سلیم، عبد السالم العبادي   4  
الخاص بنظام المباراه لولوج اسالك ومناصب االدارات العمومیھ الذي تم تغییره وتمیمھ  1967المرسوم الملكي لسنة   5

   .1993دجنبر 8الصادر بتاریخ  924.92.2بمرسوم رقم 
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حیث یجوز إعفاؤھم من المبارات، وتستخدم اإلدارة نظام المقابالت الشخصیة ،وغالب ما 

قة في الوظائف ذات الطبیعة الفنیة والعلمیة العالیة التي ال تتوفر تستخدم ھذه الطری

  .مؤھالتھا إال في عدد محدود من األفراد

  مراحل التعیین     - ت

لیصبح الموظف حائزا على صفھ التعیین في أحد المناصب الشاغرة وقبل أن یرسم في      

  :أن یمر بمراحل  إحدى رتب السلم الخاص بأسالك اإلدارة التابعة للدولة البد من

  :صدور قرار التعیین -1

التعیین ھو إجراء تتخذه السلطة المختصة قانونا لتقلید وظیفة من الوظائف إلى شخص       

تتوفر فیھ الشروط القانونیة لشغل الوظیفة، والملك حسب الدستور الحالي ھو الذي یملك 

  .ممارسھ ھذا الحق حق التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة ولھ أن یفوض لغیره

وقرار التعیین ینتج أثره منذ صدوره، یعتبر الشخص الوارد اسمھ في القرار موظفا منذ 

  .تاریخ صدور القرار على شرط قبولھ بالوظیفة

  :مده التمرین -2

فمن .  تعتبر مده التمرین مرحلھ مؤقتة تمكن اإلدارة من التحقق من مقدورات الموظف     

ھذا اإلعداد المسبق الذي یھیئھ لعملھ المستقبلي، ومن جھة أخرى جھة یستفید المتدرب من 

تتمكن اإلدارة من أخذ نظره أولیھ على مستوى الموظف المتمرن ومدى صالحیتھ في 

  .الوظیفة المنوط إلیھ

من القانون األساسي للوظیفة العمومیة أن اختیار التدریب شرط  22ولقد أكد الفصل     

م اإلدارة ببرمجتھ وفق ما تقتضیھ خصوصیات كل مرفق أساسي للتوظیف بحیث تقو

  .عمومي على حده 

  :الترسیم -3
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یتم الترسیم بعد قضاء مده التمرین وھو إجراء ھام یجعل الموظف مندمجا بصفھ نھائیھ     

في أسالك الوظیفة العمومیة بحیث یصبح جزءا من عناصرھا البشریة ویخضع بشكل قاطع 

  .ألحكامھا

  :التنصیب -4

یعد التنصیب عملیة مادیة من أخذ مقعده في الوظیفة العمومیة وشغل منصبھ بصفة      

عالنیة توضح للعام والخاص أن الشخص المعني قد تولى فغلیا مھامھ المناطة بھ، وتقوم 

عادة السلطة الرئاسیة باإلشراف على ھذه العملیة حیث یھیئ محضر یوقع من طرفھا ومن 

  .طرف الموظف المنصب

 وضعیات الموظف العمومي: انیاث 

من القانون األساسي للوظیفة العمومیة على الوضعیات المختلفة  37لقد نص الفصل     

التي یمكن أن یوجد فیھا الموظف أثناء حیاتھ اإلداریة، فإما أن یكون في وضعیة اعتیادیة 

حالة االستیداع أو تتجلى في مزاولھ المھام المناط بھ وإما أن یكون في وضعیة إلحاق أو في 

  .في وضعیة التجنید

  حالة القیام بالوظیفة   - أ

یعتبر الموظف  في وضعیة القیام بالوظیفة إذا كان مرسما في رتبة ما ومزاوال بالفعل     

وتدخل في إطار ھذه الوضعیة مختلف الرخص التي . مھام أحد المناصب المساویة لرتبتھ

  .6اعا عن العملیستفید منھا الموظف والتي ال تعتبر انقط

ویستثنى من ھذه القاعدة الموظف المتمرن، وكذلك األعوان العمومیون المؤقتون واألعوان 

  .المتقاعدون

  وضعیة اإللحاق    - ب

                                                           

.1995وضعیات الموظف المغربي، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون العام سنة : موحى وخویا  6  
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وھي الوضعیة التي یكون فیھا خارجا عن سلكھ األصلي مع بقائھ تابعا لھذا السلك      

من القانون  47یھ المادة ومتمتعا بجمیع حقوقھ في الترقیة والتقاعد وھو ما نصت عل

  . األساسي للوظیفة العمومیة

إذن تتم وضعیة اإللحاق بأن ینتقل الموظف من سلكھ األصلي مع بقائھ تابعا لھذا السلك      

  .7محتفظا بھ بكامل حقوقھ المرتبطة بحیاتھ اإلداریة خاصة ما یتعلق منھا بالترقیة والتعاقد

  :التوقف المؤقت عن العمل   - ت

قانون الوظیفة العمومیة  من 54ھو توقف عن العمل لمده مؤقتة أشار إلیھ الفصل      

وعلى خالف وضعیة اإللحاق فإن الموظف الذي یوجد في حالة االستیداع، یفقد االستفادة 

من الحق في الترقي والتقاعد وطبعا الراتب من غیر قطع الصلة القانونیة بینھ وبین اإلدارة 

ویع التوقیف المؤقت بقرار یصدر عن الوزیر الذي ینتمي إلیھ . فیھا التي كان یشتغل

الموظف إما بصفة حتمیة وإما بطلب من ھذا األخیر، ویحتفظ الموظف بالحقوق التي علیھا 

  .8في سلكھ الوظیفي األصلي إلى الیوم یجري فیھ العمل بتوقیفھ المؤقت 

عن العمل على إثر رخصة مرض وإذا جعل الموظف تلقائیا في وضعیة التوقف المؤقت 

قصیرة فإنھ یتقاضى األمد، فإنھ یتقاضى طوال ستة أشھر نصف أجرتھ المحتسبة في 

  . 9المعاش، ویستمر في االستفادة من مجموع التعویضات العائلیة

  أثار رابطة الموظف باإلدارة: ةالثانی الفقرة

ینتج عن رابطة الموظف باإلدارة آثار متمثلة في الحقوق التي یتمتع بھا الموظف أثناء     

مباشرتھ لوظیفتھ كما یفرض علیھ القانون واجبات یجب على الموظف االلتزام بھا، ویعتبر 

كما قد یؤدي ھذا االخالل إلى . اإلخالل بھذه الواجبات خطأ یوجب العقوبة التأدیبیة علیھ

  .بطة الموظف باإلدارةإنھاء را

                                                           

األعرج، القانون اإلداري المغربي، منشورات المجلة المغربیة لإلدارة المحلیة والتنمیة، الطبعة الرابعة، ًص  محمد 7
601   

  8 168ص  2016- 2015أحمد أجعون، النشاط اإلداري ، وظائف اإلدارة ووسائل اإلدارة ،الطبعة  
أحمد أجعون، المرجع نفسھ   9  
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  حقوق الموظف وواجباتھ : أوال

  حقوق الموظف   - أ

حرص قانون الوظیفة العمومیة على تمكین الموظف من بعض الحقوق التي تمكنھ من     

  .أداء واجباتھ الوظیفیة بكل اطمئنان  سواء على المستوى المادي أو االجتماعي أو اإلداري

  :المرتب -1

الوظیفة العمومیة القیمة المالیة التي یستحصلھا موظفو الدولة یعتبر الراتب في مجال      

  .كمقابل لما یؤدونھ من خدمات أثناء مباشرة مھامھم

ومعلوم . ویعد الراتب حقا أساسیا وأصل وجود الرابطة القانونیة بین الموظف واإلدارة    

عمومیة الممثلة أن الخزینة العامة للمملكة ھي التي تسھر على إصدار حواالت النفقات ال

  .للواجب الشھري بصفة منتظمة وذلك من میزانیة الدولة

  :ویشترط الستحقاق الموظف لمرتبھ   

  .بشكل قانوني ومن السلطة المختصة أن یكون قد صدر قرار بتعیینھ في الوظیفة -

  .أن تكون الوظیفة المعین فیھا خالیة من میزانیة الوظائف بالجھة التي عین بھا -

عادة ما یكون شھریا، ویستحقھ الموظف ابتداء من تاریخ تسلمھ للعمل ال من والمرتب    

  .تاریخ صدور قرار تعیینھ

وللموظف العمومي الحق في تقاضي مرتبھ بصفة منتظمة ظالما أنھ مستمر في أداء     

عملھ، وال یحرم من ھذا المرتب إال في الحاالت التي ینص علیھا القانون، كما ال یجوز 

ي خصم من المرتب إال في حدود نسبة مئویة منھ على أن یكون ذلك الخصم إما إجراء أ

سدادا لدیون حكومیة أو استرداد لمبالغ صرفت لموظف دون وجھ حق أو لدفع نفقة محكوم 

  .10بھا علیھا قضائیا

  : التعویضات -2

                                                           

239ص  1996ملیكة الصروخ، القانون اإلداري الطبعة األولى، مطبعة النجاح الجدیدة   10  
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وھي تلك الزیادات المالیة التي یقررھا المشرع لتضاف إلى الموظف العمومي، وذلك      

بما یتناسب مع الزیادة المستمرة في أعبائھ ومسؤولیاتھ، فضال عن الزیادة في مستوى 

    تكالیف المعیشة أو تبعا لطبیعة العمل الذي یمارسونھ، سواء أكانت تلك الطبیعة العملیة 

ألماكن التي یعملون بھا أو ما تتطلبھ أھمیة وخطورة ما یشغلونھ من ترجع إلى طبیعة ا

  .مناصب

  :الترقیات -3

من القانون األساسي  29عرف المشرع المغربي الترقیة في الفقرة اإلولى من الفصل     

تشمل ترقیة الموظفین الصعود بصورة مستمرة من طبقة إلى طبقة ومن : "للوظیفة العمومیة

وھي تشكل في حد ذاتھا آماال في الحیاة اإلداریة ..." ومن رتبة إلى رتبةدرجة إلى درجة 

  :ذلك أنھا ترمي إلى تحقیق ھدفین أساسین

تحقق تحسنا متدرجا للوضعیة المادیة للموظف وتجازیھ على مردودیة عملھ وتفتح لھ     

  .أبواب شغل وظائف أعلى في مساره اإلداري

لوظیفة العمومیة وذلك بمنحھا امتیازات تحفیزیة تعطي مظھرا دیمقراطیا لقطاع ا    

  .للعاملین فیھ على أساس عادل ومتساو

وھي وسیلة ترتكز على مصلحة اإلدارة التي ترى في الترقیة وسیلة للرفع من مردودیة     

  :الموظف وإنتاجھ، وھي على نوعین

الموظف عمال بقاعدة وھي طریقة آلیة وتلقائیة إذ یرقى  :الترقیة على أساس األقدمیة

التدرج التسلسلي للوظائف وذلك في حدود مدة معینة یقضیھا الموظف في كل طبقة أو 

  .درجة أو رتبة

تقع ھذه الترقیة على أساس تفاني في عملھ وارتكابھ  :الترقیة على أساس االختیار

  ومردودیتھ وسلوكھ

  :لى ھذا األسلوبمن القانون األساسي للوظیفة العمومیة ع 30وقد نص الفصل    
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  ..."ال یقع الترقي إلى رتبة وإلى درجة إال بطریقة االختیار"

من النظام األساسي العام للوظیفة العمومیة نص في فقرتھ األخیرة  22كما أن الفصل      

على أنھ یمكن للموظف العمومي االرتقاء سواء عن طریق المباریات أو االمتحانات المھنیة 

  .11ي الئحة الترقيأو بطریقة التقید ف

  :العطل والرخص -4

تعد رخص الموظف بمثابة توقف مؤقت عن العمل أو فترات للراحة یستفید منھا     

الموظف وكذلك اإلدارة لما تسمح بھ من حمایة لصحة الموظف والمحافظة على إنتاجیتھ 

  :وتجدید نشاطھ، وتنقسم الرخص إلى رخص إداریة ورخص ألسباب مرضیة 

  :داریةالرخص اإل-

ھي حق مكتسب للموظف بعد قضائھ مدة سنة من العمل وتحدد مدتھا في  :الرخص السنویة

شھر مع بقاء حقھ في تقاضي مرتبھ كامال، مع أن اإلدارة تتمتع بسلطة  تقدیریة في منحھا 

  .12وتقسیط مدتھا خالل السنة

الرخص التي ال  المراد بالرخص االستثنائیة أو اإلذن بالتغیب تلك :الرخص االستثنائیة

. تدخل مدتھا في حساب أیام الرخص السنویة والتي یتقاضى فیھا الموظف راتبھ الشھري

  .من القانون األساسي للوظیفة العمومیة  41وقد نص علیھا الفصل 

ق و ع على أنھ یجبر إعطاء رخصة للموظفین  40كما نصت الفقرة الثالثة من الفصل     

وبأسباب خطیرة واستثنائیة على أن ال تتجاوز مدتھا عشرة  الذین یدلون بمبررات عائلیة

  .أیام

وھي التي ال یستطیع فیھا الموظف إبالغ رؤسائھ مقدما إلعطائھ إذنا :العطل العارضة

وفي ھذه الحالة یجب األ یتجاوز مدة التغیب . بالتغیب، مثال مرض أو وفاة أحد األقارب

  . سبعة أیام

                                                           

192رضوان بوجمعة، مرجع سابق، ص   11  
من النظام االساسي للوظیفة العمومیة  40الفصل   12  
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ف من الرخص المرضیة في حالة إصابتھ بمرض أو یستفید الموظ :الرخص المرضیة

  .حادث یجعلھ غیر قادر على القیام بأعباء الوظیفة

  .وتنقسم الرخص إلى قصیرة األمد ومتوسطة األمد وطویلة األمد

فاألولى تكون في حالة المرض العادي وال تتجاوز ستة أشھر یتقاضى الموظف خالل     

  .صف المرتب عن الثالثة أشھر األخیرةثالثة أشھر األولى مرتبھ كامال، ون

أما رخصة المرض متوسطة األمد ال تزید مدتھا عن ثالث سنوات وھي تمنح لموظف       

مصاب بمرض یجعلھ غیر قادر على مزاولة عملھ، مما یستوجب عالجا طویال، یتقاضى 

  .ثةالموظف خالل السنتین األولیتین مرتبھ كلھ وینخفض إلى النصف في السنة الثال

كما تصل رخصة المرض طویلة األمد إلى خمس سنوات وقد تزید خطورة المرض وقد 

، 44حدد ق و ع الحاالت المرضیة التي تمنح فیھا الرخص طویلة األمد في الفصل 

یتقاضى فیھا مرتبھ كامال خالل ثالث سنوات األولى ونصف المرتب عن السنتین 

  .  األخیرتین

  :ممارسة الحق النقابي -5

من النظام األساسي للوظیفة العمومیة، یمارس الموظف الحق  14بمقتضى الفصل     

وال ینتج عن .النقابي ضمن الشروط المنصوص علیھا في التشریع الجاري بھ العمل 

االنتماء أو عدم االنتماء إلى نقابة ما أیة تبعیة سواء فیما یتعلق بتوظیفھ أو تعیینھ أو ترقیتھ 

  .إلداریة بصفة عامةأو فیما یخص وضعیتھ ا

  :  المعاش والتقاعد -6

یعتبر المعاش بمثابة تعویض یؤدي إلى الموظف بعد إحالتھ على  التقاعد وذلك اعترافا     

وتنقسم . بالخدمات التي أسداھا للدولة وتكریما للمجھودات التي بدلھا طوال حیاتھ اإلداریة

  :ومعاشات ذوي الحقوقالمعاشات إلى معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة 
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یمنح ھذا المعاش للموظفین الذین أحیلوا على التقاعد عند بلوغ السن  :معاش التقاعد

سنة تمدد  60والقضاء و 65سنة باستثناء أساتذة التعلیم العالي  60القانوني المحدد في 

  .لسنتین مرتین على األكثر بظھائر

اجزا بصفة نسبیة أو بصفة ھو مرتب یصرف للموظف الذي أصبح ع :معاش الزمانة

  .مطلقة عن مزاولة مھامھ على إثر عاھات تعرض لھا أثناء مزاولة وظیفتھ

ھي مبالغ مالیة یستفید منھا ذوو حقوق الموظف بعد وفاتھ، وذوو : معاش ذوي الحقوق

الحقوق لیسوا ھم الورثة الشرعیین بل أولئك الذین حددھم المشرع حصرا وھم ،أرملة 

  .لموظفة المتوفاة، األیتامالموظف، وزوج ا

  واجبات الموظف   - ث

تعتبر الوظیفة العمومیة تكلیفا للقائمین بھا قبل أن تكون حقا مكتسبا لھم  نظرا لكون      

القصد من ممارستھا لیس شغل عمل والحصول على امتیازات فقط، وإنما الھدف األساسي 

ل من أجل خدمة المواطنین في المأمول من تولي الوظیفة ھو إیجاد عناصر بشریة كفأة تعم

نطاق المصلحة العامة، وتبعا لھذا یفرض علیھ القانون واجبات تنقسم إلى واجبات ایجابیة 

  .وأخرى سلبیة

 :الواجبات اإلیجابیة -1

  .یدخل في خانتھا  القیام بالعمل الذي من أجلھ تم التوظیف وكذلك طاعة الرؤساء     

ھذا الواجب أن یقوم الموظف بتأدیة عملھ المنوط  ویقضي: واجب أداء العمل الوظیفي     

ولیس لھ أن یوكل غیره في ذلك إال في الحدود التي یسمح بھا . بھ بنفسھ بدقة وأمانة

القانون، وأن یخصص وقت العمل الرسمي ألداء واجبات وظیفتھ، إضافة إلى ما نتطلبھ 

  .حاجة العمل من تشغیل الموظف خارج ساعات العمل الرسمیة

یعتبر واجب الطاعة من الواجبات المنصوص علیھا صراحة في القانون  :ب الطاعةواج

  .بحیث یلتزم الموظف العمومي بضرورة طاعة أوامر رؤسائھ الصادرة لیھ في نطاق عملھ
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ویعتبر اإلخالل بواجب الطاعة تحدیا للسلطة ویترتب عنھ فتح باب المتابعة التأدیبیة ألنھ 

  .یةإخالل بااللتزامات الوظیف

 الواجبات السلبیة -2

وھي واجبات متعددة منھا واجب كتمان السر المھني وواجب اإلمتناع عن األعمال 

  :المحظورة على الموظف

یضطلع الموظف بحكم وظیفتھ على أسرار المناطة بھ : واجب كتمان السر المھني     

  .بحیث ال یجوز لھ أن یفشي سریتھا للغیر دون ترخیص من اإلدارة

جلى ھذا الواجب في كل من كتمان السر المھني والتمسك بمبدأ التحفظ الذي ویت     

یتعارض مع التظاھرات السیاسیة واإلداریة التي یمكن للموظف أن یلجأ إلیھا للمس بالمھنة 

بإدالئھ بتصریحات بمناسبة تظاھرات أو نشر بیانات عن أعمالھ اإلداریة عن طریق 

  .دارةالصحف أو غیرھا بدون ترخیص من اإل

 وھذا اإلخالل بالواجب یؤدي إلى مسؤولیة الموظف المدنیة والجنائیة تبعا لشكل ھذا     

  . اإلخالل

یتمتع الموظف بقدر كبیر من السلطة تمكنھ من : االمتناع عن إتیان اإلعمال المحظورة    

 تحقیق المصلحة العامة، ویجب علیھ أال  یستعملھا بقصد تحقیق مصلحة خاصة، السیما

من ق و ع  15ولھذا عاقب القانون على الرشوة بأنواعھا قد نص المشرع . بقصد اإلثراء

بمنع كل موظف من ممارسة نشاط  یدر علیھ مدخوال إال بإذن من السلطات المختصة أو 

  .بعد اتخاذ تلك السلطات التدابیر الالزمة للمحافظة على صالح اإلدارة

ذر على كل موظف مھما كانت وضعیتھ أن تكوم من ق و ع أنھ یح 16كما نص الفصل     

لھ مباشرة أو بواسطة ما أو تحت أي اسم كان في مقاولة موضوعة تحت مراقبة اإلدارة 

  .التي ینتمي إلیھا أو على اتصال بھا مصالح من شأنھا أن تمس بحریتھ
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  النظام التأدیبي للموظف: ثانیا

للواجبات المنصوص علیھا في قانون التأدیب ھو جزاء مخالفة الموظف العمومي     

الوظیفة العمومیة أو أوامر الرؤساء الصادر في حدود القانون أو خروجھ عن المقتضى 

الواجب في أعمال وظیفتھ أو تقصیره في تأدیتھا أو إھمالھ لما یتطلب من دقة و أمانة أو 

نب اإلداري ویجب إخاللھ بالثقة المشروعة في الوظیفة الموكلة إلیھ حیث یعد مرتكبا للذ

  .متابعتھ تأدیبیا في إطار النظام التأدیبي

  العقوبات التأدیبیة  - أ

لقد حظیت العقوبات التأدیبیة باالھتمام في النظام التأدیبي المغربي، وثم تحدیدھا على      

من القانون األساسي للوظیفة العمومیة والتي صنفھا المشرع  66سبیل الحصر في الفصل 

  :حسب خطورتھا

 :اإلنذار -1

وھو عبارة عن وسیلة رھن إشارة الرئیس اإلداري لتحذیر الموظف ذي السلوك المعیب     

وتذكیره باحترام واجباتھ الوظیفیة لكي ال یتعرض لعقوبات أشد حسامة في المستقبل، وھي 

  .تطبق شفویا أم كتابیا على الموظفین دون استشارة المجلس التأدیبي

 :التوبیخ -2

وبیخ استنكار سلوك الموظف ولومھ على المخالفات التي یقترفھا أثناء یقصد بالت      

مزاولة نشاطھ داخل اإلدارة، فھو إذن إجراء مھین یضم نوعا من التحقیر والتشھیر 

. للموظف إضافة إلى أنھ غالبا ما یتم تسجیلھ في ملفھ الوظیفي لیكون حجة ملموسة إلھمالھ

ن الرئیس اإلداري أن یتخذ ھذا اإلجراء بدون من ق و ع أنھ بإمكا 66كما نص الفصل 

  .استشارة المجلس التأدیبي

 :الحذف من الئحة الترقي -3
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یقصد بالحذف من الترقي تأخیر الموظف من االرتقاء إلى درجة أعلى من تلك التي     

  .یوجد فیھا لمدة سنة بحیث یشطب على اسمھ في الئحة الترقي السنویة

 :االنحدار من الطبقة -4

یترتب على تطبیق ھذه العقوبة نقل الموظف من طبقة إلى طبقة أخرى أقل منھا درجة      

  . مباشرة، وھذا یعني فقدانھ لترقیة یكون قد حصل علیھا قضائھ األقدمیة الالزمة لذلك

 :القھقرة في الرتبة -5

 مفادھا تنزیل موظف من درجة إلى درجة أدنى منھا مباشرة مع احتفاظھ باألقدمیة التي     

  .كانت لھ في الدرجة األولى

 العزل مع االحتفاظ بحق التقاعد -6

ھذه العقوبة تنھي العالقة للموظف المعاقب بھا مع اإلدارة وتحرمھ من اإلستمرار في      

  .الوظیفة مدى الحیاة، ویظل حقھ الوحید ھو تقاضي التقاعد إذا كان لھ الحق فیھ 

یفیة، وذلك في شكل حرمان نھائي من فالموظف المعزول ترفع عنھ والیتھ الوظ     

االستمرار مباشرة في الوظیفة أو العودة إلیھا مدى الحیاة باستثناء حقھ في المعاش لعدم 

  .النص على الحرمان منھ فھذه العقوبة التأدیبیة

  الطعن في قرارات التأدیب    - ج

شروعیة في لیس من الغریب أن تتعسف اإلدارة في استعمال سلطتھا التأدیبیة وتتخطى الم

  .اتخاذ قرارات العقوبات ضد موظفیھا

لذا فإن الرقابة على إجراءاتھا أصبحت تشكل وسیلة لحمایة أعوان الدولة كیف ما كانت 

  :وقد حدد المشرع في مجال التأدیب ثالثة أنواع من الرقابة. وضعیتھم اإلداریة

 :الرقابة اإلداریة -1
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بنفسھا لمراجعة أعمالھا الالشرعیة وذلك قبل أن ھي وسیلة ذاتیة بحیث تقوم اإلدارة       

تتدخل العدالة وفي ھذا السیاق یقوم الموظف المعاقب بطعن إداري سواء أمام موقع قرار 

العقوبة، ویسمى ھذا تظلما استعطافیا وأمام السلطة الرئاسیة التي لھا الصالحیة في مراقبة 

ب من الموظف أن یلتمس من اإلدارة وھو یتطل. أعمال المرؤوس، وسمي ھذا تظلما رئاسیا

وإذا . یوما ابتداء من تاریخ التوصل بھ 60مراجعة قرارھا أو سحبھ وذلك في مدة ال تتعدى 

  .13اقتنعت ھذه األخیرة ینتھي النزاع دون اللجوء إلى القضاء

 :الرقابة القضائیة -2

ي المنازعات من المسلم بھ أن الطعن القضائي في مجال التأدیب یحتل مكانة ھامة ف    

  .اإلداریة وذلك لما لھ من ضمانة وحمایة لحقوق الموظفین

دعوى اإللغاء تتسم دعوى اإللغاء بأنھا دعوى القانون العام تھدف إلى إبطال القرارات     

فكل موظف تعرض لعقوبة . اإلداریة ومنھا قرارات الـتأدیب إذا كانت عدیمة الشرعیة

قضائي قصد إلغائھا إذا كانت تتسم بعد الشرعیة وللقاضي تأدیبیة لھ الحق في القیام بطعن 

اإلداري في ھذا المجال سلطة واسعة في التحقق في ما إذا كانت القواعد المتعلقة 

باالختصاص أو الشكل قد احترمتا وخاصة ھل الملف قد وضع تحت تصرف الموظف 

  .عمال السلطةالمعاقب بجمیع وثائقھ قصد االطالع علیھ، وھل ھناك انحراف في است

وإذا ثبت للمحكمة اإلداریة أن قرار التأدیب یشوبھ عیب من عیوب الشرعیة یتعین     

  .علیھا أن تقرر إلغاءه

وینتج عن ھذا اإللغاء إرجاع الموظف إلى وضعیتھ األصلیة واستفادتھ من التعویضات    

  .اإلداریةالالزمة، وفي حالة رفض اإلدارة أداء التعویضات تقاضى أمام المحاكم 

ترمي ھذه الدعوى في مجال التأدیب إلى الحصول على التعویضات : دعوى التعویض

الالزمة من طرف الموظف الذي حصلت لھ أضرار نتیجة لعقوبة تأدیبیة غیر شرعیة 

  .ألغاھا القضاء وخاصة العقوبة الجسیمة كالطرد

                                                           

275مرجع سابق ص : رضوان بوجمعة  13  
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الناجمة عن قرار فمن العدل واإلنصاف أن یعوض ھذا الموظف على األفعال الضارة 

 .العقوبة الملغى تعویضا مادیا ومعنویا بحیث أن جمیع حقوقھ ترجع إلیھ

  ومیة عمة الظیفة المشرفة على تدبیر قطاع الوالھیاكل المؤسساتی: الثاني  طلبالم

 مطلب(ات إداریة تقریریة واستشاریة ئیر قطاع الوظیفة العمومیة عدة ھیتعمل في مجال تدب

 ھیئاتاع و تتمتع بسلطة تقریریة في ذلك، إلى جالب ھذه الھذا القط أمور یردبولى تتت) ولأ

دمقرطة  عملیة تساھم بدورھا في ) ني ثامطلب (ات إداریة لھا صبغة رقابیة ھیئھنالك 

  الوظیفة العمومیة 

  للوظیفة العمومیة المؤسسات التقریریة واالستشاریة: األول  فقرةلا

ة ھامة في صنع قرارات الوظیفة العمومیة بحیث تتمتع بسلطة نت مكائاتحتل ھذه الھی      

  :وھي ونفي تدبیر شؤون الموظفین العمومی) ثانیا(واالستشارة ) أوال(القرار 

  في الوظیفة العمومیة المؤسسات التقریریة: أوال 

  المؤسسة الملكیة   - أ

 الفعلي الرئیس یعتبر حیث التنفیذي، المجال في خاصة واسعة باختصاصات الملك یتمتع 

 السلطة في ھیئة أعلى وھو الوزاري للمجلس لرئاستھ نظرا بالمغرب، التنفیذیة للسلطة

   .الملك من بمبادرة إال ینعقد وال التنفیذیة،

 كبیرة أھمیة ذات أنھا یتبین والتي الوزاري المجلس اختصاصات على 49 الفصل ینص   

 األمور في الوزاري المجلس داخل ُیحسم حیث الحكومة، مجلس باختصاصات مقارنة

 اإلرادة ممثلي طرف من فیھا ُیحسم أن یجب التي األمور وھي الدولة، لسیاسة اإلستراتیجیة

   .14للمسؤولیة تحملھم على بناء للمحاسبة یخضعون الذین الشعبیة،

                                                           

 2011مراد الشویني، مقال حول موضوع الملكیة في دستور   14
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 قید وقد رئیسھا، من باقتراح الحكومة أعضاء وباقي الحكومة رئیس الملك ویعین    

 من 24 الفصل في علیھا المنصوص الحكومة رئیس تعیین في الملك حریة الجدید الدستور

 أساس وعلى التشریعیة االنتخابات في الفائز الحزب من تعیینھ بضرورة السابقة، الدساتیر

 مسألة یعد التقیید وھذا الحكومة، رئیس إقالة الملك صالحیات من تعد لم كما نتائجھا،

 أعضاء باقي وإعفاء تعیین مسطرة أن غیر ،"الدیمقراطیة المنھجیة" لتكریس إیجابیة

 ھؤالء تبعیة مشكل یطرح وھذا السابقة، الدساتیر في علیھ كانت كما ظلت الحكومة

 بعد الحكومة أعضاء من أكثر أو عضو إعفاء صالحیة یملك فالملك للملك، األعضاء

 جمیع إعفاء ویمكنھ شيءـ في للملك ملزمة غیر االستشارات أن ـومعلوم رئیسھا، استشارة

 مضمونھ، من الجدید التعدیل یفرغ الذي األمر وھو الحكومة، رئیس باستثناء أعضائھا

 جمیع یعفي أن یستطیع فإنھ الحكومة، رئیس إعفاء الدستور لھ یخول ال الملك كون فرغم

  .الحكومة عمل سیشل ما وھو الوزراء

 إحدى أو البرلمان حل لھ ویحق القانون، بتنفیذ األمر بإصدار أیضا الملك ویختص  

 ویعین الملكیة، المسلحة للقوات األعلى القائد وھو والبرلمان، األمة یخاطب أن ولھ مجلسیھ،

 للسلطة األعلى المجلس ویرأس العفو، حق الملك ویمارس العسكریة، الوظائف في

  .بظھیر القضاة ویعین القضائیة،

 المناصب بعض وفي المدنیة، الوظائف في التعیین في واسعة سلطات الملك ویملك   

 خمس وتعیین الوصایة، مجلس في شخصیات عشر تعیین الدستور لھ یخول حیث السامیة،

 في علیھ منصوصا یكن لم األمر وھذا القضائیة، للسلطة األعلى بالمجلس شخصیات

 األعلى بالمجلس القضاء أسالك خارج شخصیة أیة یعین الملك یكن لم إذ السابقة، الدساتیر

  . للقضاء

 عدة في أخرى تعیینات وھناك الدستوریة، بالمحكمة أعضاء ستة أیضا الملك ویعین   

 أقر حیث الوزاري، بالمجلس بشأنھا التداول یتم التي التعیینات إلى إضافة مؤسسات،
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 المجلس داخل رؤسائھا تعیین یتم إستراتیجیة مؤسسة وثالثون سبعة التنظیمي القانون

  .15الملك إشراف تحت أي الوزاري،

 لألمن األعلى المجلس رئاسة في یتجلى للملك، جدیدا اختصاصا 2011 دستور أضاف وقد 

 مأسسة على والسھر األزمات، حاالت تدبیر بمھمة وكلف الدستور، ھذا بموجب أحدث الذي

  .الجیدة األمنیة الحكامة ضوابط

 وواضح، صریح بشكل علیھا منصوص العادیة الظروف في الملك صالحیات كانت إذا   

 السلط محل الحلول الدستور لھ ویخول محددة غیر االستثنائیة الظروف في صالحیاتھ فإن

  .الظروف تلك بتجاوز الكفیلة اإلجراءات جمیع اتخاذ أجل من األخرى

  وزارة الوظیفة العمومیة   - ب

تغییره وتتمیمھ بالمرسوم رقم  كما وقع 2006بتاریخ  2.06.82یحدد مرسوم رقم     

، ویعھد ظیم وزارة تحدیث القطاعات العامة، اختصاصات وتنأبریل 11بتاریخ  2.11.55

 :بالمھام التالیة اھإلی

ام القواعد نسجفة العمومیة وعلى اللوظیام عسھر على تطبیق النظام األساسي الال 

 موظفي لجمیععویضات واالحتیاط االجتماعي المرتبطة باألنظمة األساسیة والت

  ؛الدولة والجماعات الترابیة والمؤسسات العمومیة

مان اإلجراءات واألعمال الرامیة إلى تحسین تدبیر الموارد البشریة لال قتراحا 

  مھایالعمومیة وتتم

، بتنسیق مع یھدف إلى تبسیط المساطر اإلداریةراء جواقتراح والقیام بكل إ عفد  

  ؛اعات الوزاریةالقط

 تسییرھا حسن إلىراح اإلجراءات الھادفة قتعلى ترشید الھیاكل اإلداریة وا السھر 

 ؛ز اإلداريل الالتمركجاوتفعیل السیاسة الحكومة في م ضیرالمساھمة في تح 

ودعم الشفافیة في  المساھمة في تطویر جودة الخدمات العمومیة الموجھة للمترفقین 

 ومي؛التسییر العم
                                                           

  .، مرجع سابقمراد الشویني  15
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  ؛الدولة  وظفيبمقواعد المعطیات الخاصة  بیروتد إنشاء 

 الدراسات واالستطالعات و اإلحصاءات المتعلقة بالوظیفة العمومیة زانجإ  

 ؛المساھمة في تنمیة اإلدارة الرقمیة  

  في الوظیفة العمومیة المؤسسات االستشاریة: اثانی  

ومیة بصفة عامة، وفي حیاة الوظیفة العم سیربعض الھیئات بصفة استشاریة في تساھم      

واللجان اإلداریة  ،س األعلى للوظیفة العمومیةف اإلداریة والمالیة خاصة وھي المجلظالمو

  لمتساویة األعضاء ا

 le consell superieure de la fonction وظیفة العمومیةالمجلس األعلى لل  - أ

publique   

 24اإلدارة والجماعات المحلیة و عضوا یمثلون  24ھي ھیئة استشاریة تتكون من     

، ولكل فئة عقد مسائل من النواب یختص المجلس عضوا یمثلون الموظفین الرسمیین

 :على للوظیفة العمومیة بما یلياأل

 بالموظفین المتعلقة والتنظیمیة التشریعیة النصوص مشاریع في رأیھاإلدالء ب 

 ؛العمومیة للوظیفة العام األساسي للنظام الخاضعین

 لموظفي المستمر التكوین مجال في الحكومیة السیاسة توجیھات حول رأیھ إبداء  

 ؛المحلیة والجماعات الـدولة وأعوان

 ویسھر البشریة، الموارد تدبیر منظومة تطویر شأنھا من التي التدابیر جمیع اقتراح 

 ؛للموظفین المخولة األساسیة الضمانات احترام على

 تتلخص مھمة اختصاصات للوظیفة األعلى المجلس اختصاصات أن نالحظ وھكذا     

 تنظیمي نص أو قانون مشروع  إعداد في  الحكومیة السلطة رغبت متى االستشارة في

 المبادرة أخذ حقھ من أن كما ، الترابیة أو العمومیة اإلدارة وأعوان أطر حیاة یھم

 البشریة، الموارد تدبیر وطریقة العمومیة الوظیفة تطویر شأنھا من مقتضیات باقتراح
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 للسلعة مستھلكا فقط ولیس واالجتماعي االقتصادي النمو في مساھم الموظف أن باعتبار

  .16اإلداریة

 Les commissions administrativesاللجان اإلداریة المتساویة األعضاء   - ب

Paritaires  

ھذه اللجان من طرف كل  تأسیسإلى  11یشیر النظام العام للوظیفة العمومیة في فصلھ  

  .نفوذھا في اإلدارات والمصالح التي تحتوزیر 

ضمن الحدود المقررة في القانون األساسي وفي المراسیم الصادرة  یكون لھا حق النظر 

لمشاركة الموظفین في صنع القرارات المتعلقة دعما  نھذه اللجا تأسیسبتطبیقھا ویعتبر 

  .مایة ضد كل التعسفات اإلداریةبمسار حیاتھم الوظیفیة ویضمن لھم ح

تعقد ھذه اللجان اجتماعاتھا على األقل مرة في السنة تحت إشراف رئیس المصلحة     

ات استثنائیة بطلب من الرئیس أو دور قدمساعده علما أنھا یمكن أن تع أوالمعنیة باألمر 

المرفقین انعقادھا من توفر عنصر التساوي بین ممثلي من أجل وال بد . لت األعضاءث

  .قراراتھا باطلة توممثلي اإلدارة وإال اعتبر

أو  مطالبة بإعطاء رأیھا في جمیع اإلجراءات العامة فھي  االختصاصاتھوبالنسبة    

أن  ھاإمكانم أو عزلھم من مناصبھم، كما في قیتھوتر  كترسمھمالفردیة التي تھم الموظفین 

ا بوكتفي حق الموظفین الذین ار تأدیبیةعقوبة  تخاذوذلك من اجل ا تأدیبیةي جلسة تجتمع ف

  .بعض المخالفات اإلداریة

حیث  لإلدارةستشارة غیر ملزمة رھا ولو كانت االیاإلدارة أن تستش واجبو من       

السید وھذا ما أكد القضاء من خالل حكم . إلزامابإمكانھا أن ال تعمل بھا، إال أن طلبھا یعتبر 

والتي  1963نة سصدرت الغرفة اإلداریة للمجلس األعلى الذي أ" فضل محمد دكون"

                                                           

  http://droitagadir.blogspot.comالعربي محمد میاد، مقال منشور في موقع   16
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م الشرعیة ویؤدي إلى دا عن عیوب عبشكل عییاعتبرت عدم استشارة المجلس التأدیبي 

  .17رإلغاء القرا

  في الوظیفة العمومیة مؤسسات الرقابة والحكامة: الثاني  فقرةال 

من المؤسسات الدستوریة التي قد نص على مجموعة  2011ان الدستور المغربي لسنة     

   :كاألتيھي و ةبرقابالتعي 

  مؤسسات الرقابة في الوظیفة العمومیة: أوال

  المجلس األعلى للحسابات  

 ة دستوریة تضطلع بدورسسلس األعلى للحسابات إلى مصاف مؤلقد تم االرتقاء بالمج      

األموال العامة و تمارس كلیا وظیفتھا كمؤسسة علیا  دبیرالمساھمة الفعالة في عملیة ت

  .عن السلطة التنفیذیةذات الوقت عن السلطة التشریعیة وللرقابیة مستقلة ب

ن المجلس األعلى للحسابات یتولى ممارسة أاء في الباب العاشر من الدستور بوكذا ج      

للبرلمان والحكومیة في المیادین التي الرقابة العلیا على تنفیذ قوانین المالیة وبدل مساعدتھ 

  .تدخل في نطاق اختصاصاتھ بمقتضى القانون

المجالس  إحداث، نص دستور على ذلك وفي إطار سیاسیة الالمركزیة وفضال على      

الجماعات الترابیة وھیئاتھا وكیفیة قیامھا  لةة حصیقبالجمھوریة الصاالت المكلفة بمرا

  .تدبیر شؤونھاب

 تأمین ممارسةبھدف  ئمةح الوظائف المخولة المحاكم المالیة بشكل أكثر مالوضیوھكذا تم ت

لرقابة والوصول بالتالي إلى  خاضعینال لیاتالمسؤووإقامة أفضل توازن في  ،ندمجةرقابة م

  .إنصافعدل و  أكثرنظام عقوبات ومتابعات 

 .المالیة تنفیذ قوانینلیا على لھم یتولى المجلس األعلى للحسابات ممارسة الرقابة الع     

ھ قبتعة لمراضاخوفي األجھزة ال داخیل والمصاریفعملیات المتعلقة بالمیتفق من مالئمة الو

                                                           

  .2006رضوان بوجمعة، الوظیفة العمومیة على درب التحدیث، مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة األول، سنة   17
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 بالقواعد الساریةعن اإلخالل  قوبات، عضاءعند االقت تخذونھا ویؤشأل تدبیرھام كیفیة یویق

  .على العملیات المذكورة

  مومیةالحكامة في الوظیفة الع تمؤسسا: ثانیا

 ط یمؤسسة الوس  

 بین العالقة نطاق في تتولى، ومتخصصة مستقلة وطنیة مؤسسة الوسیط مؤسسة تعتبر

  :مھمة ومقاوالت أفرادا معھا المتعاملین والمواطنین اإلدارة

  الحقوق عن الدفاع -

  ؛القانون سیادة ترسیخ في اإلسھام -

  ؛واإلنصاف العدل مبادئ إشاعة -

  ؛العمومیة المرافق تدبیر في والشفافیة التخلیق قیم نشر على العمل -

 أجانب، أو مغاربة االعتباریین، أو الذاتیین األشخاص بین فعال تواصل تنمیة على السھر -

 العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات العمومیة اإلدارات وبین جماعات أو فرادى

 األخرى والھیئات المنشآت وباقي العمومیة السلطة صالحیات تمارس التي والھیئات

  ؛للدولة المالیة للمراقبة الخاضعة

  :التالیة القضایا في النظر الجھویین للوسطاء أو للوسیط یجوز ال حین، في      

  .نھائي قضائي حكم مراجعة إلى الرامیة التظلمات - 1

 إجراءات من یلزم ما فیھا لیتخذ للقضاء فیھا البت وكل التي بالقضایا المتعلقة الشكایات - 2

  .للقانون طبقا مقررات أو

  .اإلنسان لحقوق الوطني المجلس اختصاص في تدخل التي القضایا - 3

 في جھویة فروعا فتحت قد الوسیط مؤسسة فان المواطنین، من القرب بسیاسة وعمال    

   .والعیون مكناس طنجة، من كل
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 اإلدارة، أداء وتحسین اإلداریة الحكامة مبادئ ترسیخ في الوسیطمؤسسة  دور وبخصوص

 في الوسیط یرفع«: المؤسسة لھذه المحدث الشریف الظھیر من 33 الفصل في جاء فقد

 الخدمات جودة من والرفع اإلدارة أداء لتحسین اقتراحیة قوة وبصفتھ اختصاصاتھ، إطار

 الھادفة ومقترحاتھ توصیاتھ تتضمن األول الوزیر إلى خاصة تقاریر تقدمھا، التي العمومیة

 على والعمل العمومیة، المرافق تدبیر في والحكامة والتخلیق الشفافیة قیم ترسیخ -:إلى

  .18والمواطنین الموظفین بین نشرھا

 بھا والنھوض بمراعاتھا وااللتزام عالمیا علیھا متعارف ھو كما اإلنسان حقوق بقیم التقید -

  .بالمواطنین اإلدارة عالقة في

 المرافق وسائر اإلدارة بمھام المتعلقة والتنظیمیة التشریعیة النصوص ومراجعة إصالح -

  .تدخلھا مجاالت وتنسیق فعالیتھا تحسین أجل من العمومیة،

  .أدائھا وتطویر العمومیة المرافق سیر تعتري قد التي االختالالت تصحیح -

 تقدمھا التي الخدمات إلى المواطنین ولوج لتیسیر اإلداریة واإلجراءات المساطر تبسیط -

  .الظروف أحسن في اإلدارة

  .المواطنین من وتقریبھا جودتھا وضمان العمومیة الخدمات تحسین -

 مع فعال تواصل أجل من اإلدارة مرافق بمختلف واالتصال االستقبال بنیة تحسین -

  .19المواطنین

  الھیئة الوطنیة للنزاھة والوقایة من الرشوة ومحاربتھا  

علیھا  واإلشرافاط بالھیئة المركزیة مھمة التنسیق سیاسات الوقایة من الرشوة تن    

، و یعھد إلیھا بالقیام بالمھام و نشر المعلومات في ھذا المجال عوجم تفنیدھاوالسیر على تبع 

  :التالیة

                                                           

االتحاد   مجلةمقال منشور في  ، إلى مؤسسة الوسیط... من دیوان المظالم: خدمة المواطن واإلدارة ، ھادن الصغیر  18
  ،2012 – 04 - 17یوم  االشتراكي

  .، مرجع سابقدن الصغیر  19
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تقترح على الحكومة التوجھات الكبرى السیاسیة الوقایة من الرشوة وال سیما فیما  

 ؛اون بین القطاع العام والقطاع الخاص لمكافحة الرشوةیتعلق بالتع

وتنظم حمالت إعالمیة لھذا  العام الرأي سالتدابیر الرامیة إلى تحسی تقترح  

 ؛الغرض

الدولي في مجال  بالتعاون مع اإلدارات والمنظمات المعنیة في تنمیة التعاون تساھم  

 ؛الوقایة من الرشوة

تنفیذ سیاسة الحكومیة في مجال توجیھ توصیات ل متخذةبع وتقییم التدابیر التولى تتوت 

إلى اإلدارات والھیئات العمومیة والمقوالت الخاصة وإلى كل المتدخل في سیاسة 

 ؛ةوشالرالوقایة من 

للوقایة من  اذھااتخإلى السلطات اإلداریة بعض اآلراء حول التدابیر الممكن  تبدي  

 ؛الرشوة

 ر قاعدة المعطیاتیتتولى جمع كل المعلومات المرتبطة بظاھرة الرشوة و تدب  

ة ر السلطة القضائیة المختصة بجمیع األفعال التي تبلغ إلى علمھا بمناسببتخ  

أن یعاقب علیھا وفعال من شأنھا أن تشكل رشوة مزاولة مھامھا والتي تعتبرھا ا

 .القانون
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  فة العمومیة بالمغربواقع الوظی: المبحث الثاني

 الموارد تدبیر عن یجرنا بالحدیث بشكل تلقائي میةموالع الوظیفة الحدیث عن واقع  إن     

 المشاكلفي المطل األول عن االكراھات و الحدیث ستخصص وبذلك ،اإلدارة داخل البشریة

 العمومیةثم التطرق إال أفاق الوظیفة  ،)أول مطلب( وظیفة العمومیةالمنھا  یعاني التي

ألن مطالب إصالح الوظیفة العمومیة بالمغرب أصبح یفرض نفسھ بالحاح في ) مطلب ثان(

  .ظل األزمة التي تعرفھا ھذه األخیرة

  االكراھات التي توجھھا الوظیفة العمومیة: مطلب أول

كي عن تدبیر الموارد البشریة داخ اإلدارة، یأن قول الوظیفة العمومیة ھو قول أتمات   

فقرة (سنخصص الحدیث عن االختالالت والمشاكل التي یعاني الموظفین العمومیین  وبذلك

  .)فقرة ثانیة(وأزمة البحث عن الوظیفة العمومیة ) أولى

  العمومیة الوظیفة اختالالت:  ىاألول فقرةال 

 الءؤھ یؤلفونھ، الذین األشخاص بفعل إال وظیفتھ یؤدي أن یمكن ال اإلداري النظام إن      

 المعاشات ونظام األجور في كثیرة مشاكل یعانون الذین العمومیین الموظفین ھم األشخاص

  . )اثانی( والحركیة الترقیة ومشاكل ،)أوال(

  المعاشات ونظام األجور مستوىعلى : أوال

  األجر  - أ

 في یمسالتر قھقوح أھم ومن التزامات، ویتحمل بحقوق یتمتع العمومي الموظف إن    

 أكبر شكلی عمومینال الموظفین جورأف المعاشات، من واالستفادة واألجر العمومیة الوظیفة

  .للدولة االقتصادیة اإلمكانیات بكثیر تفوق والتي العامة نفقات

 یعاني التي عالیة الن لكن یضات،والتع إلى باإلضافة الصافي الراتب من األجر ویتشكل 

 بأجور لكن الوظائف نفس تؤدي الموظفین فئات بعض توجد أنھ عمومیینال الموظفین منھا

  .السیاسیة األنظمة اختالف بسبب وذلك متباینة
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 غیاب االجتماعي الحوار المفاوضات مباشرتھا عند العمومیة تطاالسل على ویعاب      

 المرفق جودة ومن الموظفین أداء من الرفع ،األجور زیادة مقابل یضولتع واضحة رؤیة

 أحیانا نجد إذ النوعیة في تتمثل الموظفین منھا یعاني التي المشاكل أن كما العمومي،

 عدم من نوعا لھم یسبب مما تنفیذیة، بمھام یقومون علیا شواھد على یتوفرون موظفین

 متواضعة وشواھد دنىا كفاءة على یتوفرون موظفین أخرى أحیان في تجد كما الرضا،

   .لھم الخاضعین الموظفین نفسیة على سلبا یؤثر مما أطیریةت وظائف یتولون

 حق ھوو المغرب دساتیر جمیع كرستھ اإلضراب أن من الرغمإلى أنھ وعلى  اإلضافةب     

 وذلك قانوني غیر العمومیة الوظیفة في اإلضراب ال یزال لكن للجمیع، مكفول دستوري

 یؤدي بحیث .اآلن لحد یتم لم الذي الشيء وھو ،ینظمھ تنظیمي نونقا رودص لعدم

 عزلھم، او ھمفتوقی إلى یؤدي وقد األجور في اقتطاع إلى العمومیة ةفالوظی في اإلضراب

 للضغط العمومیون الموظفون بھا یتمسك التي اآللیة ھو اإلضراب بقىی اخرى جھة من لكن

  20المطلبیة للملفات االستجابة اجل من الحكومة على

   المعاشات نظام   - ت

 تعاني التي ذاتھ حد في المشكل لیس فإنھ التقاعد، سن من  رفعت الدولة أن من فبالرغم   

 اتفئ ھناك أن في یتمثل ذلك من وأكثر عویص المشكل بل میین،عموال الموظفین منھ

 اذواف الذین الموظفین من العدید تجد إذ بالمالیین تقدر وھي المعاش من أصال محرومة

 یوم 3240 شرط على توفرھم عدم بسبب التقاعد في الحق من محرومون لمالع في عمرھم

 معاش من إال دونفیست ال التقاعد نظام في المنخرطین من العدید أن كما ، بھ مصرح عمل

   21الكریم العیش ضمان إلى یرقى ال ھزیل

 النقطة ھذه في والحكومة عویص، مالي عجز من یعاني للتقاعد الوطني الصندوق أن كما

 في یادةزال التقاعد، سن من الرفع الموظف، حساب على كلھا ترقیعیة بحلول تتدخل

                                                           

 والجماعت الدولة لإلدارة والمالیة البشریة الموارد یربتد ماستر في تداولھ تم ضعر ،رحاب المعرفة القانونیة حةصف  20
  .الترابیة

عبد القادر طرقاي،  إشكالیة التقاعد بالمغرب لیست في رفع السن بل في حرمان مالیین األجراء م�ن المع�اش أص�ال،   21
  . 25/10/2018مجلة مغرس ، موقع االلكتروني ثم زیارتھ في تاریخ 
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االقتطاعات والتخفیض من نسبة المعاش، وكل ھذا سیؤدیھ الموظف أثناء نشاطھ وأثناء 

  .22تقاعده

 تأثیر في تتجلى التقاعد، وأزمة المتعاقدون األساتذة وضعیة إلى اإلشارة وتجدر    

 الموظفین كون في ،مستقبال سیتقاعدون الذي الموظفین مستقبل على بالعقدة التوظیف

 الجماعي النظام في بل للتقاعد المغربي الصندوق في ینخرطوا لم التعلیم عطاق في دةعقبال

  .قاعدالت رواتب لملح

  والحركیة الترقیة مستوى على: یاثان 

  والترقیة العمومیین الموظفین   - أ

 من حق الترقیة تعتبر العمومیة، للوظیفة األساسي النظام من 29 الفصل من انطالقا       

 في تكمن یةقالتر مع العمومیین الموظفین إشكالیة أن غیر ،23میینعموال الموظفین قوقح

 حذف قرار باتخاذ الترقیات منظومة حول الحكومة داخل نقاشات ھناك بحیث أنواعھا،

 سحب بذلك أو للتوظیف حیدو بیلسك المباریات على واالعتماد األقدمیة على بناء الترقیة

  24العمومیة الوظیفة وزارة علیھا لتشرف وتوحیدھا الوزارات من المباریات تنظیم

 بصفة الشھادات على بناء التوظیف بإمكانیة 2011 أبریل 5 مرسوم في جاء وقد     

 التوظیف إمكانیة المحلیة والجماعات میةعموال داراتلال ولیخ بحیث واستثنائیة انتقالیة

  .25دجنبر 31 إلى ینایر فاتح من محددة، زمنیة لفترة اي انتقالیة بصفة المباشر

 الحكومة داخل میةعموال بالوظیفة المرتبطة الترقیات منظومة مناقشة إطار في جاء كما    

 ألن العمومیة، الوظیفة في الشھادات على بناء الترقیة وقف قرار األخیرة ھذه اتخذت

                                                           

  .نفسھ  22
ترقة الموظفیین ینص تشغل :  1958فبرایر  24من النظام األساسي للوظیفة العمومیة الصادر في  29الفصل   23

الصعود إلى طبقة آو درجة او رتبة، وتنجز الترقیة بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة او من درجة إلى درجة ومن رتبة 
  .إلى رتبة بعد رأي اللجنة اإلداریة المتساویة األعضاء ذات النظر

24 اإللكتروني  ور على الموقعنشمقال م ھل ستتجھ الحكومة إلى إلغاء نظام التركي باألقدمیة،  
www.akhbarona.com/  

  

 اإلدارة المغربیة المجلة في منشورمقال  ، الشھوات على بناء التوظیف ومنیرم اإلداري القاضي ، عالري الخالق عبد  25
  .113 – 112 مزدرج تعد ، والتنمیة المحلیة
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 وإعطاءھا العمومیة اإلدارة داخل البشریة المنظومة تطویر یردم كان بالشھادات الترقیة

 خارج الدیبلومات عن یبحثون الموظفین أن بعد فیما لیتضح المستمر، التكوین صفة

  .26المكتسبات تطویر ولیس یةقالتر اجل من العمل تخصصات

 الترقیة من حرم من فمنھم میینعموال للموظفین بالنسبة كبیر مشكل تشكل فالترقیة وبذلك    

 ھناك اخرى جھة ومن جھة من الشھادات بناء الترقیة من حرم من ومنھم األقدمیة على بناء

 وتكافؤ االجتماعیة العدالة بمبدأ تمس األقدمیة أو الشھادات على بناء الترقیة أن یرى من

  .والكفاءة المباریات على بناء الترقیة تتم أن یحبدون الموظفین اغلب وبالتالي الفرص،

  الحركیة مستوى على   - ث

 الفوارق لتقلیص وأداة میةعموال الوظیفة في الدینامیكیة لبعث فعالة وسیلة الحركیة تعتبر    

 تدبیر السیاسة الرئیسیة المحاور أھم تشكل نواعھاأ بمختلف فالحركیة والنوعیة، الكمیة

 المستمرة التغیرات مع الموارد ھذه یةئمال في حاسم وعامل لإلدارة البشریة الموارد

  27لمحیطھا

 محفزة تكن ولم الحركیة لتشجیع تتخذ التي جراءاتاإل تأخر وھ اھن المطروح شكالاإل    

 اإلدارة رئیس موافقة یعدو الموظف من بطلب یكون اإللحاق أن قانونا والمعلوم. یكفي بما

 المسؤولیات ببعض للقیام ظفوم إلحاق حالة في تلقائیا یقع أن یمكن كما إلیھا، ینتمي التي

 مراعاة دون اإلدارة مصلحة ترجح ما فغالبا ذلك، عكس یثبت الواقع أن غیر اإلداریة العلیا

 لمع ومقر األطفال بتمدرس یتعلق فیما خصوصا المعنیین للموظفین االجتماعیة الوضعیة

  . 28الزوج

                                                           

 زیارتھ ثم ، مبروس الكترونیة صفحة في منشور مقال ، الترقبت منظومة في النظر فید الحكومة ، لكاوي ایت ماجدة  26
  30/  10/  2018.  في

 ةكتبم ،ائيالقض جتھادواال نينوالق النص بین یةعمومال ةوظیفال في یةكالحر ، يجاجلح الدین رنو ،طبكبو محمد۔   27
  .6 ص ، 2017 سنة 15 دعدال ،المنارة

28
  .6، مرجع سابق، ص يجاجلح الدین رنو ،طبكبو محمد  
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 الل اعادةاخت في تكمن بحیث ینالعمومی للموظفین بالنسبة الحركیة مشكل تطرح كما      

 معدو الجغرافي التوازن عدم في رصدھا یمكن الجھوي المستوى على الموظفین انتشار

  .اخرى جھة من الالمركزیة والمصالح المركزیة المصالح بین التوازن

 فقط الحق مولھ الوطنیة الحركیة من محرمون المتعاقدون األساتذة أن إلى اإلشارة وتجدر  

 یخص فیما القطاعي المستوى على التعویضات أزمة تطرح كما یة،والجھ الحركیة في

   .القطاعات مختلف بینو عطاالق نفس داخل توافت ھناك حیث الموظفین تشارناال إعادة

   العمومیة ةفالوظی عن البحث أزمة:  ةثانیالفقرة ال

 عقطاال لدى برمتھ اإلداري الجھاز داخل والمتحركة الفعالة األداة ھو البشري العنصر    

 طالب ووضعیة ،) األولى الفترة( اإلدارة وضعیة خالل من الجانبین تھم مشاكل عدة یطرح

  )  الثانیة الفقرة( في الوظیفة

   اإلدارة وضعیة:  أوال 

 الحیویة االجتماعیة القطاعات تمس أزمات من تعاني للغایة صعبة وضعیة في الدولة إن    

 التحقیق األقل على أو لھا حل إیجاد على القدرة لھا تكن ولم والشغل، والصحة التعلیم من

  .منھا

 سوق ومتطلبات التعلیمي النظام منتجات بین الربط عدم كلشم من اإلدارة تعاني ماك    

 تأھیال المؤھلین بین البطالة نسبة من یزید الذي الشيء الوظیفیة، واالحتجاجات الشغل

 ،میةعموال اإلدارة الوظائف متطلبات مع الطالب في تتوافق ال متعددة تخصصات في اجامعی

 المحلیة والجماعات بالدولة اإلداري الجھاز وحدات على الخرجین توزیع یتم ذلك ورغم

  . مدروس غیر بشكل

 نتیجة جاءت التوظیف بمنظومة اختالالت من كذلك اإلدارة تعاني سبق ما على اوعطف

 االحتجاجات نوعیة تحدید على ینعكس مما والكفاءات، للمناصب عيوقالت التحلیل الغیاب

 المناصب يقیقحو مسبق تحلیل أساس على التوظیف احتیاجات تحدید یتم وال الموظفین، من
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 تحدیدھا یتم ما غالبا بل حدة، على إدارة كل ومؤھالت لھا الالزمة الموظفین عدادأو الشغل،

  .تقریبي بشكل

 المبادرات أي الخاص، القطاع إلى الشواھد بعاملي تدفع عجزھا وأمام اإلدارة أن كما

 على التشجیع یستدعي األمر بمعنى الخاص القطاع في التوظیف ولیس والخاصة الشخصیة

  .29المقاولة ثقافة

  الوظیفة طالب وضعیة:  اثانی

 والمؤسسات الدولة تعمل" یلي ما على ینص 2011 دستور من 31 الفصل من انطالقا    

 استفادة أسباب لتسییر المتاحة الوسائل كل تعبئة على الترابیة والجماعات العمومیة

 حسب العمومیة الوظائف ولرج في الحق في المساواة قدم على والمواطنین المواطنات

  .االستحقاق

 والمكرس المواطن حقوق من حق الوظیفة على الحصول أن النص من الواضح     

 المشكل البطالة تشكل بحیث المعاكس، االتجاه في یسیر الواقع لكن الدستور، بمقتضى

 فھي المغرب ومنھا النامیة الدول وخاصة المجتمعات من مجتمع اي یواجھھ التي یصوالع

، نتیجة تراجع الدولة في االقتصادي األداء في وتراجع ، التحتیة البنیة في عجز عن تعبیر

في تزاید التنمیة والضعف الذي دب تدریجیا في أصول القطاع العمومي ونسبة العاطلین 

  .30مستمر وھذا یھدد االستقرار الداخلي

  

  

  

  

                                                           

 شورمن ، طلبالو العرض توافت في تكمن ، ببالمغر التشغیل أزمة الیرجاري، ولق على تعلیق ، الراجي محمد  29
  25/  10/  2018 یوم www . hespress . com اإللكتروني بالمرقع

 المرقع زیارة تمت اإللكترونیة، مغرس مجلة في منشورمال  الدولة، وسیاسیة المغرب في البطلة ازمة ز،نوك شرىب  30
  26/  10/  2018 برم
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  أفاق الوظیفة العمومیة: المطلب الثاني

إن مطلب إصالح نظام الوظیفة العمومیة بالمغرب أصبح یفرض نفسھ بإلحاح في ظل   

فقد أصبح من الضروري لتجاوز ھذه األزمة بذل جھود . األزمة التي تعرفھا ھذه األخیرة

، وطرق موازیة إلصالح )فقرة أولى(الح منظومتي التكوین والتحفیز مضاعفة من قبیل إص

  ).فقرة ثانیة(نظام الوظیفة العمومیة 

  والتحفیز التكوین منظومتي إصالح: األولى الفقرة

 وإذا البشریة، الموارد لتدبیر األمامیة العناصر بین من والتحفیز التكوین وظیفتي تعد     

 بالحوافز، مقابلتھا مع والعاملین الموظفین لدى الدافع خلق إلى یھدف اإلداري التحفیز كان

 من الدفع في یساھم فینالموظ تكوین فإن ،)أوال ( التحفیز منظومة تحدیثمن خالل 

  .)ثانیا( للتكوین جیدة سیاسة تفعیلوذلك  اإلداري واألداء المردودیة

  للتكوین جیدة سیاسیة تفعیل: أوال

 استراتیجیة تبني یھم ما العمومیة بالوظیفة لالرتقاء األساسیة الشروط من انھ اكید     

 عابھماستی دصق للموظفین المھنیة القدرات تطویر تتوخى المستمر والتكوین التكوین متكاملة

   .العمومي التدبیر مجاالت في الجدیدة التقنیات لمختلفل

 ضیھتقت أمر ھو بھا العاملین قدرات وتنمیة العمومیة اإلدارة تطویر عملیة فإن وبالتالي    

 في یةباإلستراتیج تتسم سةسیا نھج طریق عن العمومیة لإلدارات الشاملة التنمیة ظروف

 اجل من تكوین إلى االستھالك اجل من تكوین من األخیر ھذا بتحویل وذلك، 31التكوین

 كما العمومیة، لإلدارة والمستقبل الحالیة المعطیات مع ینسجم التكوین جعل أي االستثمار،

 التقني للتكوین والثاني اإلداري للتكوین یخصص أحدھما للتكوین، مركزین إحداث یتوجب

   32المملكة جھات من جھة كل عیدص على

                                                           

الجماعیة، مقال منشور في الموقع االلكتروني  البشریة الموارد وتأھیل الترابیة الجماعات ، السعید عتیق  31
www.marocdroit.com 26/06/2019، تم االطالع علیھ بتاریخ.  

منیة بلملیح، تأھیل الموارد البشریة بالجماعات الترابیة خطوة نحو اإلصالح اإلداري الشامل، مقال منشور بمجلة   32
  .139، ص 2018، طبعة 22المنارة للدراسات القانونیة واإلداریة، العدد 
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 المستمر، التكوین مستوى على خاصة بالتحفیز، التكوین ربط یجب سبق ما إلى إضافة   

 مادي، حافز بأي یرتبط ال ألنھ التكوین، إجراء في والرغبة االھتمام غیاب ھو ظحیال فما

 الرغبة وتولید علیھ، لإلقبال الموظفین تشجیع یتم حتى ة،بالترقی التكوین یقترن أن یجب لھذا

 كافیة جعلھا أي للتكوین، المخصصة بالمدة االھتمام یجب أنھ كما التحصیل، في لدیھم

  .33التدریبیة البرامج كل إلكمال

 أكثر معلوماتیة مجاالت في العمومیین الموظفین تكوین إلى األمر یتطور أن یجب كما   

 والتخطیط التكوین مجال في القرارات اتخاذ على تساعد برامج على التدرب أي تطورا،

  ..والبیئة روالتعمی

، خاصة عنایة إعطاء"  الملك جاللة خطاب حسب یتطلب فإنھ الحالي الوضع وأمام     

 فضاء من وتمكینھم باإلدارة، المواطن عالقة في األساسیة والحلقة الموظفین وتأھیل لتكوین

 .34والعقاب والمحاسبة التحفیز آلیات استعمال مع لعمل،ل مالئم

 أن ینبغي ظفین،للمو المستمر التكوین أنشطة على والجاذبیة األھمیة إضفاء أجل ومن     

 بما المجلس يیوص ذلك وألجل یة،والترق التقییم بعملیات وثیقا ارتباطا ینالتكو ھذا یرتبط

  :یلي

 والترقیة التقییم بنظام ومرتبطة األھداف محددة تكون المستمر للتكوین سیاسة وضع 

 جمیع مستوى على المستمر للتكوین المرصودة والموارد الجھود توحید على والسھر

   ؛العمومیة اإلدارات

 الجھات مختلف مع وبالتشاور المحددة لالحتیاجات وفقا للتكوین برامج وضع 

  ؛المعنیة

 جودة وعلى الموظف على المستمر التكوین برامج تأثیر لمدى منتظم تقییم إجراء 

  ؛العمل

                                                           

  .139منیة بلملیح، مرجع سابق، ص   33
34

ى من الوالیة التشریعیة العاشرة ولى من السنة التشریعیة األولمقتطف من الخطاب الملكب بمناسبة افتتاح الدورة األ  
أورده أحمد لكمیري، البرنامج الحكومي وتحدي إصالح اإلدارة العمومیة، مقال منشور بالمجلة المغربیة للسیاسات 

  .123، ص 2018، شتاء 24العمومیة، العدد 
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 المسار في الترقیة معاییر في دمجھ خالل من الحقیقي معناه المستمر التكوین إعطاء 

  ؛المھني

 من العملیة في الموظف إشراك یبغي جاذبیة أكثر المستمر التكوین یصبح لكيو 

 لھ یسمح والذي المھنیة طموحاتھ مع یترافق الذي التكوین اختبار إمكانیة منحھ خالل

  ؛بالترقي

 تزوید خالل من البشریة الكفاءات في العجز لسد اإلداري التكوین یأتي ھنا ومن   

في  إیجابي بشكل ینعكس ما وھو ومتجددة متنوعة وأسالیب ومھارات بمعلومات الموظفین

 بالنفع یعود بما والمردودیة والكفاءة األداء مستوى رفع وبالتالي وخبراتھم، قدراتھم تطویر

  .المرتفقین وعلى موظفیھا وعلى العمومیة اإلدارة على

  التحفیز منظومة تحدیث: ثانیا  

 الجید األداء على تساعد التي الھامة المسائل من یعد اإلداریة األجھزة داخل التحفیز إن    

 المھني مستقبلھ على الشامل االطمئنان للموظف یوفر الأو ھدفین، یحقق ألنھ عال،والف

 الفعالیة لإلدارة یضمن أخرى جھة ومن المالئمة، والمعنویة المادیة الظروف لھ ویضمن

 التحفیز أسس مراجعة یتعین لذلك وجودتھ، األداء مستوى رفع على تشجیعھ عبر والكفاءة

 من عامال تشكل لكونھا موضوعیة قواعد على ومبني وعادل جدي بشكل ومعاییرھا المادي

  35العمل أنظمة من الموظف یستمدھا التي الرضا عوامل

 وذلك اإلدارة ألفراد األساسیة الحاجیات تلبیة ھو المادیة للحوافز المباشر فالھدف ھكذا     

 الواجبات مختلف إلنجاز ةوالمطلوب الضروریة للجھود لھموبذ اإلداري للعمل تفرغھم مقابل

 اساسي، بشكل للموظفین النفسیة الحاجیات تلبیة إلى وتھدف المعنویة الحوافز أما الوظیفیة،

 اإلدارة ومردردیة الفرد إنتاجیة رفع في تساھم التي المعنویة الروح متطلبات تلبي أنھا إذ

 اإلداریة والمھارات الخبرات على التوفر إلى باإلضافة حاجة في ھو انكإنس فالموظف

 ذلك إنجاز في طاقتھ أقصى لبذل قویة ورغبة كاف فزاح رتوف إلى العمل، ألداء الالزمة

                                                           

  .140منیة بلملیح، مرجع سابق، ص   35
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 على إیجابیا یؤثر فإنھ الموضوعیة األسس على ومتوفرا جیدا كان إذا الحوافز فنظام، العمل

  .36الوقت نفس في وظیفیا اورض عالیا داءأ یحقق إیجابي شكلب عملھ اتجاه الفرد سلوك

 فالجھات لھذا اإلدارات، كافة في الحوافز أنواع وأبرز أھم بین من األجر یعد كما    

 یین،العموم للموظفین بالنسبة األجور منظومة بإصالح ملزمة حالیا أصبحت المسؤولیة

 عرفھا التي واالجتماعیة ادیةاالقتص للتحوالت تستجیب وجعلھا فیھا الزیادة خالل من وذلك

  .المجتمع

 القصور أوجھ على التغلب ینبغي ،األجور لمنظومة شامل إصالح مباشرة أفق وفي 

  :37التالیة بالتوصیات العمل خالل من الرئیسیة

 بھذا أجریت التي الدراسات مختلف استثمار خالل من األجور، منظومة مراجعة 

  الصدد؛

 األساسي للراتب األكبر األھمیة إعطاء بغایة األجر تركیبة في اوال النظر إعادة 

  أجلھ؛ من أحدثت الذي الحقیقي الغرض أھمیتھا لتناسق األخرى التعویضات وتوجیھ

 في والترقیة التقییم ومنظومة األجور منظومة بین متناسب بشكل الربط على العمل 

 اعتمادھا؛ المزمع اإلصالحات

 على أال  الحرص ینبغي باألداء، المرتبطة المكافأة مبدأ اعتماد تم إذا ما حالة في

  ومعمم؛ دائم مكسب إلى تتحول

  

  

  

  

  
                                                           

نادیة تازیط، دور العنصر البشري في التنمیة االداریة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیة في القانون العام، كلیة   36
  .45، ص 1997-1996الحقوق أكدال، جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعیة 

  .تقریر المجلس األعلى للحسابات، حول تقییم نظام الوظیفة العمومیة بالمغرب  37
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  العمومیة الوظیفة نظام إلصالح موازیة طرق: الثانیة الفقرة

 الوظیفة نظام إلصالح كافیا لیس والتحفیز التكوین منظومتي إصالح إلى باإلضافة     

 تفعیل سبل قبیل من كحل اعتمادھا یمكن متعددة وأسالیب طرق ھناك بل بالمغرب العمومیة

  .)ثانیا( البشریة للموارد التوقعي التدبیر واعتماد) أوال( الموظفین تشاران إعادة

  الموظفین انتشار إعادة تفعیل سبل: أوال 

 في المحوریة المواضیع من الراھن الوقت في الموظفین انتشار إعادة عملیة تعد      

 بتدبیر والمعنیین المھتمین لدي بالغة بأھمیة وتحظى العمومیة، الوظیفة إصالح خطاب

 واالجتماعیة االقتصادیة األوضاع ظل في خاصة المغربیة، باإلدارة البشریة الموارد

 نفقات تقلیص على ترتكز والتي الحالیة، الحكومة تتھجھا التي المالي التقشف وسیاسات

  .38میةالعمو للوظیفة األجریة للكتلة الموجھة تلك خاصة التسییر،

 التوزیع في یتمثل أولھما اثنین، جانبین في الموظفین انتشار إعادة أھمیة رصد ویمكن     

   المغربیة اإلدارة كفاءة من الرفع في یتجلى وثانیھما للموظفین، المتوازن

 نوعیا التوزیع اختالالت من مجموعة تصحیح ھو للموظفین المتوازن بالتوزیع ویقصد     

   39قطاعیاو وجغرافیا

 او كفاءة من الرفع في مساھمتھا الموظفین انتشار إعادة لعملیة المھمة األھداف ومن    

یمكن تحقیقھ من خالل تثمین وتطور المھني للموظف من  والذي اإلداري األداء نجاعة

 .جھة، وبعث دینامیة داخل اإلدارة من جھة ثانیة

فیما یربط بتثمین المسار المھني للموظف فإن یرتبط بكون عمیلة إعادة االنتشار تفتح     

آفاق جدیدة وواسعة قصد تطویر كفاءتھ ومستواه ومھارتھ، وذلك لكون عملیة تؤدي أمامھ 

                                                           

، الحمایة القانونیة "المعارف القانونیة والقضائیة"میمون مشیاخ، اعادة انتشار الموظفین، مقال منشور في سلسلة   38
والقضائیة للموظف العمومي، قضایا الوظیفة العمویمة، منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعارف، مطبعة المعرف 

  .29، ص 2016الجدیدة، الرباط، طبعة 
  .نفسھ  39
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 مھام بتحمیل لھم یسمح بشكل مساراتھم وتدبیر للموظفین المھنیة التجارب تنویع إلى

   40نیةالمھ كفاءاتھم مستوى في ومسؤولیات

 مستواه على بالحفاظ للموظف تسمح العملیة فإن الموظف، تجارب تطویر إلى إضافة     

 لمدة المھام نفس ممارسة عن الناتج والروتین المال في عالوقو من وتحمیھ فاءتھكو

  .41طویلة

 ظفللمو المھني المسار وتطویر التأمین مھمة آلیة تعد االنتشار إعادة فإن وبذلك    

 ككل اإلدارة كفاءة على محالة ال ینعكس الذي الشيء ومھاراتھ، كفاءاتھ مستوى وتطویر

 قدرة علیھا یفرض متغیر محیط في ةبقو لالندماج وتأھیلھا داخلھا، دینامیة بعث خالل من

  42السریعة واالستجابة التكیف على كبیرة

 ذلك یتم أن ویمكن االنتشار، إعادة عملیات لتفعیل ضروریا إجراءا الموظفین تحفیز ربوعت

  .التحفیزیة والشروط الظروف من مجموعة توفیر على العمل خالل من

 ربطھا االنتشار، إعادة في المشاركة على الموظفین لتشجیع المھمة التحفیزات ومن    

 لتحقیق المھمة األلیات إحدى الصدد ھذا في الترقیة وتشكل للموظف، المھني المسار بتطور

 األخیرة، ھذه على إیجابا تنعكس آن االنتشار إعادة بعملیة ربطھا طریق عن یمكن إذ ذلك،

 داخل المسؤولیة مناصب من بمنص إلى انتشاره المعاد الموظف ترقیة مثال یتم نكأ

   43ةاإلدار

  

  

  

                                                           

یق الخطا، التدبیر التوقعي للموارد البشریة بالوظیة العمویمة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في توف  40
القانون وحدة التكوین والبحث في تدبیر الشأن العام، كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، جامعة محمد الخامس 

  .126، ص 2008-2007السویسي، الرباط بتاریخ 
  .36میمیون مشیاخ، مرجع سابق، ص   41

42  Boulaem Snoussi, droit de la fonction publique de L’Etat et des collectivités locales, 
collection, administration et texte, les éditions maghrébines , Aout 2004, p 147. 

  .54میمون مشیاخ، مرجع سابق ص   43
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  البشریة للموارد التوقعي التدبیر اعتماد: ثانیا

 بما یتعلقان بحیث المعنى، نفس على یدالن"  االستراتیجي"  و"  التوقع"  مصطلح إن     

 للتخطیط منھجیة التوقع یعتبر حیث بینھما، فیما وظیفي تكامل قانیحق أنھما إال مستقبلي ھو

 الوظائف كبیر بشكل یخدم التوقعي التدبیر فإن المدى، والبعید المتوسط االستراتیجي

 البشري المورد إن بحیث البشریة بالموارد یتعلق التوقع كان إذا خاصة للدولة، اإلستراتیجیة

 استراتیجیة ضمن بوظائف یقوم الذي اإلداري للجھاز األساسیة والدعامة المحرك ھو

  44الدولة

 التوقع، التدبیر طریق عن اإلستراتیجیة بالوظیفة للقیام المناسب البشري المورد وتحدید    

 بلوغ إمكانیة وبالتالي المناسب، المكان في المناسب الشخص وضع في محالة ال یساعدس

 یعتمد التدبیر فإن ذلك، عن فضال. والمال والوقت الجھد في یرتبذ دون المرجوة األھداف

 الخیارات من مجموعة في یبحث لكونھ نظرا قع،التو من معینة نسبة على األمر حقیقة في

 التوقعي بالتدبیر والعمل الصائبة القرارات التخاذ مسبقة، وشروط دةمحدو ،ظروف في

 من البد ضروریة وھذه الخیارات، توضیح على یعمل إنھ إذ التوجھ، ھذا ببساطة یعزز

 اإلدارة بموارد المرتبطة المجاالت مختلف في كما البشریة، الموارد تدبیر مجال في توفرھا

  .45مرامیھا بلوغ بھدف العمومیة

 الكل الطبیعیة الكفاءات وتقدیر البشریة الحاجیات تحدید على أوال التوقعي التدبیر ویعتمد    

 الضروریة البشریة الموارد یرعبرھا توف یتم التي واألسالیب الطرق تحدید وأخیرا عنصر

  : 46التالي الترتیب وفق وذلك لإلدارة،

 البشریة؛ للموارد الراھنة الحالة تشخیص  

                                                           

 بمجلة منشور مقال المغربیة، العمومیة الوظیفة في البشریة الموارد وتدبیر لتأھیل الحدیثة األسالیب بوكطب، محمد  44
الرباط،  والتوزیع والنشر للطباعة السالم دار مطبعة ،2016 بونیر/  عشر الرابع العقد واإلداریة التربیة للدراسة المنارة

   .157ص 
45 Patrik Gilbert, Za gestion prévisionnelle des ressources humaines la découverte, paris 
2006, p 3/ 

 منشورات ، التنمیة رھان وكسب الدیمقراطیة ترسیخ نحو بالمغرب الترابیة اإلدارة تحدیث البوعزاوي، محمد موالي  46

 96 ص ، 2015 األولى الطبعة ، الرباط ، األمنیة مطبعة - األكادیمي البحث سلسلة ، العلونیة العلوم مجلة
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 اإلدارة؛ داخل البشریة االحتیاجات توقیع  

 الفروقات؛ تحدید  

 ؛..تنقیل ، تكوین ، توظیف الحاجیات تغطیة الیة تقریر   

 المختارة؛ اآللیة وتفعیل  

 جائنت ویؤدي البشریة للموارد االستراتیجي التدبیر محور قعيالتو التدبیر یشكل وعلیھ    

 والتكوین التكوین عبر الكفاءات تطویرب فیھا، الوظائف تسامإب وذلك اإلدارة داخل مھمة

 الحركیة وكذا ذلك إلى طریقھا في أو الفارغة المناصب لشغل بالترقیة ربطھا أو المستمر

  .االنتشار وإعادة
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  خاتمة   

وأخیرا مما سبق یتبین أن تدبیر الوظیفة العمومیة أصبح بحاجة إلى إصالح جذري       

على جمیع المستویات، بدءا من االھتمام أوال بإعادة النظر في النصوص القانونیة التي 

  .أصبحت ال تفي بالتطورات المصاحبة لتدبیر الموارد البشریة

لتدبیر ھذه الموارد ذلك أن قطاع الوظیفة العمومیة االعتماد على منھجیة موضوعیة     

یحتاج أكثر من غیره من القطاعات إلى إصالح الوضع القانوني المنظم لھ، ذلك بتشریع 

نصوص تأطر ھذا القطاع بشكل جید والتعرف على الصعوبات ومكامن الخلل في نظام 

  .األجور والترقیات والتعویضات

لعمومي رھین أیضا بنھج سیاسة تدریجیة ھادفة تعتمد على ویبقى تحسین أداء الموظف ا    

التخطیط المحكم والمنظم والجید لھذا العنصر، وكذا الرفع من معنویاتھ بخلق نظام عادل 

  . للحواف، دون إغفال عنصر الرقابة
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  المراجع الئحة

 مراجع باللغة العربیة:  

 الكتب  

 المكتسبات واالكراھات والتحدیات : نجاة زروق، الوظیفة العمومیة في المغرب

، معھد باسل فلیحان المالي 1واإلفاق المستقبلیة، سلسلة األوراق البحثیة، رقم 

  2016واالقتصادي، سنة 

 الوظیفة العمومیة على درب التحدیث، مطبعة النجاح الجدیدة : رضوان بوجمعة
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 رسائل وأطروحات:  
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كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، جامعة محمد الخامس السویسي، 

  2008-2007اریخ الرباط بت
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 وضعیات الموظف المغربي، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا في : موحى وخویا

  1995القانون العام سنة 

  نادیة تازیط، دور العنصر البشري في التنمیة االداریة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات

سنة العلیة في القانون العام، كلیة الحقوق أكدال، جامعة محمد الخامس أكدال، ال

  1997- 1996الجامعیة 

 مقاالت:  

  منیة بلملیح، تأھیل الموارد البشریة بالجماعات الترابیة خطوة نحو اإلصالح

اإلداري الشامل، مقال منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونیة واإلداریة، العدد 

  2018، طبعة 22

  ف القانونیة المعار"میمون مشیاخ، اعادة انتشار الموظفین، مقال منشور في سلسلة

، الحمایة القانونیة والقضائیة للموظف العمومي، قضایا الوظیفة "والقضائیة

العمویمة، منشورات مجلة الحقوق، دار نشر المعارف، مطبعة المعرف الجدیدة، 

  2016الرباط، طبعة 

 الوظیفة في البشریة الموارد وتدبیر لتأھیل الحدیثة األسالیب بوكطب، محمد 

 الرابع العقد واإلداریة التربیة للدراسة المنارة بمجلة منشور مقال المغربیة، العمومیة

  الرباط والتوزیع والنشر للطباعة السالم دار مطبعة ،2016 بونیر/  عشر

 الدیمقراطیة ترسیخ نحو بالمغرب الترابیة اإلدارة تحدیث البوعزاوي، محمد موالي 

 - األكادیمي البحث سلسلة ، العلونیة العلوم مجلة منشورات ، التنمیة رھان وكسب

  2015 األولى الطبعة ، الرباط ، األمنیة مطبعة

 تقریر المجلس األعلى للحسابات، حول تقییم نظام الوظیفة العمومیة بالمغرب  

  2011مراد الشویني، مقال حول موضوع الملكیة في دستور  

  العربي محمد میاد، مقال منشور في موقع

http://droitagadir.blogspot.com  

 إلى مؤسسة الوسیط... من دیوان المظالم: خدمة المواطن واإلدارة ، ھادن الصغیر ، 

  ،2012 – 04 - 17یوم  االتحاد االشتراكي  مجلةمقال منشور في 

http://droitagadir.blogspot.com/
https://www.maghress.com/author/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://www.maghress.com/alittihad
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  عبد القادر طرقاي،  إشكالیة التقاعد بالمغرب لیست في رفع السن بل في حرمان

مجلة مغرس ، موقع االلكتروني مقال منشور في مالیین األجراء من المعاش أصال، 

  25/10/2018زیارتھ في تاریخ ثم 

 ،ور على الموقع نشمقال م ھل ستتجھ الحكومة إلى إلغاء نظام التركي باألقدمیة

  /www.akhbarona.comاإللكتروني 

 مقال  ، الشھوات على بناء التوظیف ومنیرم اإلداري القاضي ، عالري الخالق عبد

  مزدرج تعد ، والتنمیة المحلیة اإلدارة المغربیة المجلة في منشور

 في منشور مقال ، الترقبت منظومة في النظر فید الحكومة ، لكاوي ایت ماجدة 

  30/  10/  2018.  في زیارتھ ثم ، مبروس الكترونیة صفحة

 في تكمن ، ببالمغر التشغیل أزمة الیرجاري، ولق على تعلیق ، الراجي محمد 

 www . hespress . com اإللكتروني بالمرقع شورمن ، طلبوال العرض توافت

  25/  10/  2018 یوم

 مغرس مجلة في منشورمال  الدولة، وسیاسیة المغرب في البطلة ازمة ز،نوك شرىب 

  26/  10/  2018 برم المرقع زیارة تمت اإللكترونیة،

 الجماعیة، مقال منشور  البشریة الموارد وتأھیل الترابیة الجماعات ، السعید عتیق

، تم االطالع علیھ بتاریخ www.marocdroit.comفي الموقع االلكتروني 

26/06/2019  
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collectivités locales, collection, administration et texte, les 
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 Patrik Gilbert, Za gestion prévisionnelle des ressources 
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