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عن الكاتبة

قائمة املحتويات

لدى الدكتورة جناة زروق خربة �أكرث من  31عام ًا يف اخلدمة العامة يف اململكة
املغربية ،حيث �شغلت عدة مهام يف وزارة الداخلية� ،آخرها من�صب حمافظ ومدير
تدريب الأطر الإدارية و التقنية.
ن�شرت العديد من املقاالت يف الق�ضايا املتعلقة بالإدارة العامة واخلدمة العامة ،كما
ن�شرت يف عام  ،2008كتاب ًا بعنوان «التجارة والتنمية :من اتفاق ّية اجلات ()GATT
�إىل منظمة التجارة العاملية ( »)WTOمع مقدمة لبا�سكال المي ،املدير العام ال�سابق
زروق يف عدة م�ؤ�س�سات تدريب
ملنظمة التجارة العاملية .حتا�ضر الدكتورة جناة ّ
وجامعات حول قانون منظمة التجارة العاملية ،والإدارة العمومية و تعزيز ال�شراكة
والتعاون على امل�ستوى املحلي والإقليمي والالتركيز و�أخالقيات املرفق العام.
نالت �شهادة دكتوراه الدولة يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة حممد اخلام�س –
الرباط ،ودبلوم الدرا�سات العليا من نف�س اجلامعة ،وكذالك دبلوم ال�سلك العايل
للمدر�سة الوطنية للإدراة العامة – الرباط (املرتبة الأوىل)� ،إىل جانب �شهادات
�أخرى يف الدرا�سات الدولية والأوروبية واملقارنية من جامعات �أجنب ّية.
يف �سنة  ،2009مت تعيينها ع�ضو ًا يف جلنة اخلرباء يف الإدارة العامة لدى هيئة
الأمم املتحدة ،ويف املجل�س الإداري ملعهد القيادات الن�سائية العربية (ع ّمان،
الأردن) ،ويف �شبكة الدميقراطية الن�سائية (.)WDN
حازت املديرية التي �أ�شرفت على ت�سيريها ( ) 2014-2006يف املنامة (مملكة
البحرين) �سنة  ،2013على جائزة الأمم املتحدة لالمتياز يف اخلدمة العامة –
املرتبة الأوىل ب�إفريقيا .ويف  30متوز/يوليو  ،2013منحها �صاحب اجلاللة امللك
حممد ال�ساد�س «و�سام اال�ستحقاق الوطني ،الدرجة املمتازة» ،وهو مبثابة اعرتاف
ملكي بعملها املتفاين يف دعم اخلدمة العامة .ويف  10متوز/يوليو  ،2015منحتها
اجلمعية الدولية ملدار�س ومعاهد الإدارة ( ،)IASIAمبنا�سبة م�ؤمترها ال�سنوي
الذي عقد يف باري�س (فرن�سا) ،جائزة«  » OP DWIVEDI Awardبر�سم �سنة
 ،2015التي تكرم كبار الباحثني واملمار�سني من امل�ستوى الدويل على م�ساهمتهم
البارزة يف الإدارة العامة والنهو�ض بال�سيا�سات العامة عرب العامل.
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ملخـ�ص
ّ
عك�س نظام اخلدمة العامة املغربية ،منذ ا�ستحداثه يف عام � ،1958أي بعد عامني فقط على ا�ستقالل املغرب ،ال�سيا�سة التدخلية والرعائية للدولة املغربية يف مرحلة
ما بعد اال�ستقالل ،والتي كان للدولة فيها دور �أ�سا�سي يف حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية وبناء التما�سك االجتماعي .وقد ات�سم هذا النظام حينها مب�سار
مهني دائم ومنغلق وبانعدام املرونة فيما يتعلق بتنقل الكفاءات ،وحيث التوظيف على �أ�سا�س التعاقد ي�شكّ ل اال�ستثناء فيه.
ويف ظل التغريات الهائلة التي طر�أت على الدولة منذ الثمانينيات ب�سبب املق ّيدات املالية و�أثر برنامج التك ّيف الهيكلي الهادف �إىل �إعادة التوازنات �إىل االقت�صاد
الكلّي ،ف�ض ًال عن ت�أثري العوملة والتحرر االقت�صادي واالنفتاح على اخلارج وظهور املناف�سة ،يبدو �أن هذا النظام ،الذي يعاين �أ�ص ًال جراء قيود �أ�سا�سية ،مل يعد
مالئم ًا لكل من البيئة املحلية والبيئة الدولية اجلديدة بالن�سبة �إىل البلد ،وخ�صو�ص ًا �أن دور الدولة �أ�صبح يقت�صر على الت�سهيل والدعم والتنظيم واخل�صخ�صة
واال�ستعانة مب�صادر خارجية يف كثري من الأن�شطة نتيجة ظهور فاعلني جدد يف عملية التنمية (القطاع اخلا�ص وال�سلطات املحلية واملجتمع املدين) ،وبروز املواطن
الأكرث تطلّب ًا خلدمات عالية اجلودة وخلدمة عامة فاعلة وم�ستجيبة.
من املنتظر �أن ت�شهد اخلدمة العامة املغربية �إ�صالح ًا �شام ًال وعميق ًا �أطلقته احلكومة يف ال�سنوات الأخرية ،ال بهدف التك ّيف مع مبادئ وم�ضمون د�ستور عام
 2011اجلديد الذي �أر�سى مبادئ احلوكمة الت�شاركية وقيمها فح�سب ،مثل احلوكمة الر�شيدة وامل�س�ؤولية والأداء وامل�ساءلة وتقييم ال�سيا�سات العامة ب�صفتها من
املبادئ الد�ستورية ،بل �أي�ض ًا يف �سبيل �إن�شاء خدمة عامة مرنة و�إن�سانية قائمة على الكفاءة وتكاف�ؤ الفر�ص تكون حق ًا يف خدمة التنمية والإبداع واجلودة والتم ّيز.

مقدمة
يف بلدان العامل كافة ،تعتمد الإدارة على جمموعة من الو�سائل لأداء ن�شاطها ،وقد تكون هذه الو�سائل قانونية (القرار الإداري ،والعقود الإدارية)� ،أو مادية (املالية
تتج�سد يف املوظفني العموميني �أو ما ي�سمى بالوظيفة العمومية التي تخ�ضع بدورها لنظامني �أ�سا�سيني عرب العامل:
العامة ،وال�ضرائب ،والأمالك العامة)� ،أو ب�شرية ّ
نظام الوظيفة العمومية املفتوحة ونظام الوظيفة العمومية ذات الطابع املغلق .وقد اختار املغرب النموذج الثاين الذي ُي�س ّمى �أي�ض ًا ال�سلك الوظيفي (Le système
� ،)de carrièreإذ تُعترب الوظيفة مبوجب هذا النظام مهنة يخ�ضع املنتمي �إليها �إىل قانون خا�ص له طبيعته اخلا�صة التي تختلف عن قانون ال�شغل (�أو قانون
العمل) 1.بينما يرتك النظام املفتوح جما ًال �أمام الإدارة للّجوء �إىل نظام التعاقد كما يف الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا و�إيطاليا و�سوي�سرا.
وبتطورها
يكت�سي نظام الوظيفة العمومية يف املغرب ،مو�ضوع هذه الدرا�سة� ،أهمية بالغة لعدة اعتبارات  ،منها�:أو ًال� ،أن هذا النظام يرتبط بدور الدولة ككل ّ
عرب ال�سنني ،وخ�صو�ص ًا منذ اال�ستقالل ( )1956عندما �أ�صبحت الوظيفة العمومية ،ك�أداة �أ�سا�سية يف يد الدولة ،من �أهم املرافق التي لها ارتباط مب�س�ألة التنمية
يف جميع جتل ّياتها (امل�ؤ�س�ساتية ،وال�سيا�سية ،والإدارية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية ،والبيئية ،وغريها) ،وبتوفري اخلدمات وتقدميها للمواطنني واملتعاملني
مع الإدارة من خالل املرافق العامة (الأمن ،والبنى التحتية ،وال�صحة ،والرتبية ،والتعليم ،واملاء ،والكهرباء ،والتطهري ،وال�سكن ،وال�شغل� ،إلخ ،)...وبالن�شاط
الإداري الذي يقوم به املوظفون يف خمتلف م�ستويات الإدارات العمومية؛ ثاني ًا ،لأن مو�ضوع الوظيفة العمومية كان مدار درا�سات وتقارير متعددة و�ضعت
الإ�صبع على الإكراهات وامل�شاكل التي يعرفها هذا النظام ،وعلى التحوالت والإ�صالحات التي طالتها ،والتي ظلّت حتى اليوم جزئية �أو قطاعية؛ ثالث ًا ،لأن هذا
بتحوالت جذرية وعميقة ،يف �إثر ما ُ�س ِّمي بـ "الربيع العربي" الذي كان منا�سبة لإبراز "�أزمة الثقة" التي تعي�شها الإدارة العامة واملرافق العامة يف
النظام مطالب ّ
2
حتو ًال تاريخي ًا حا�سم ًا يف م�سار ا�ستكمال بناء دولة احلق
خمتلف الدول العربية ،ويف �إطار تنزيل م�ضامني د�ستور اململكة املغربية ل�سنة  ،2011الذي ي�شكّ ل ّ
والقانون ،وتر�سيخ مبادئ الدميقراطية الت�شاركية واحلكامة اجليدة.
تتمحور �أ�سئلة هذه الدرا�سة حول مكانة الوظيفة العمومية يف املغرب والتطورات التي �شهدتها ،ف�ض ًال عن املكت�سبات والإكراهات التي يعرفها هذا النظام ،وت�سعى
للإحاطة بالإ�صالحات املعتمدة �أو املرتقبة من طرف الدولة لالرتقاء بالوظيفة العمومية والرفع من مردود ّيتها .علم ًا ب�أن هذه الدرا�سة �سرتكّ ز فقط على الوظيفة
العمومية التابعة للدولة� ،أي الوظيفة العمومية املدرجة يف امليزانية العامة للدولة واخلا�ضعة ل�سلطة احلكومة وللوزراء املعنيني ،وقد تكون على م�ستوى الوحدات
3
الإدارية املركزية �أو الوحدات الإدارية الرتابية.

الكلمات املفتاح:

املغرب  -الوظيفة العمومية  -النظام الأ�سا�سي -مراحل التغيري  -دور الإدارة
العامة  -د�ستور  - 2011مقاربة حديثة و�شمولية للإ�صالح -احلكامة اجل ّيدة -
م�شروع املراجعة ال�شاملة.
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Keywords:

Morocco – civil service – the general status – phases of change
– the role of the public administration – the 2011 Constitution
– A new and global approach for the reform – good governance
– the project of a complete revision.

�أو ًال :مكانة الوظيفة العمومية يف املغرب
يرتبط مفهوم الوظيفة العمومية �أ�سا�س ًا بطبيعة اخليارات التنموية للبلد املعني والعوامل امل�ؤثرة فيه� ،سواء �أكانت تاريخية �أم ظرفية �أم اقت�صادية �أم �سيا�سية �أم
ثقافية ،الأمر الذي ينعك�س على الن�شاط الإداري �أو اخلدمات الإدارية �أو املرفق العام ،وعلى املوظفني الذين يقومون بهذا الن�شاط ويقدمون هذه اخلدمات .كذلك
يتجلّى هذا الأمر يف �إطار النظام الأ�سا�سي للوظيفة العمومية ،وال �سيما الإطار القانوين املتحكّ م يف امل�سار الوظيفي للموظف وطريقة ت�سيري الإدارة .4وعم ًال
بقاعدة مفادها �أن "لي�س هناك وظيفة عمومية مثالية �أو منوذجية بقدر ما هناك جتارب وممار�سات جيدة ميكن اال�ستفادة منها" 5،نرى �أن نظام الوظيفة العمومية
تطور ًا تدريجي ًا منذ ما يزيد على ن�صف قرن� ،إذ ُو�ضع النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية مبقت�ضى الظهري ال�شريف رقم 1.58.008
يف املغرب قد عرف ّ
يف � 24شباط/فرباير � ،1958أي بعد عامني فقط من ح�صول املغرب على اال�ستقالل من نظام احلماية الفرن�سية الذي دام � 40سنة .وي�سري تطبيق هذا الن�ص
على كافة موظفي الإدارات املركزية للدولة وامل�صالح اخلارجية التابعة لها وكذا موظفي اجلماعات الرتابية ،با�ستثناء رجال الق�ضاء وجنود القوات امل�سلّحة امللكية
6
وهيئة مت�صريف وزارة الداخلية .كما ا�ستُكمل هذا القانون مبجموعة من الن�صو�ص القانونية يف �شكل ظهائر وقوانني ومرا�سيم وقرارات وزارية.

�أ� .أهم حماور النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية

ن�صت
يت�ض ّمن النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية كما جرى تغيريه �أو تتميمه ،والذي يندرج يف �إطار اخت�صا�صات ال�سلطة الت�شريعية وجمال القانون كما ّ
على ذلك جميع الد�ساتري التي اعتمدها املغرب منذ �سنة  ،1962مبا فيها د�ستور ( 2011الف�صل  )71الذي ي�ست�أن�س يف معظمه من النموذج الفرن�سي ل�سنة
� 7 ،1946أبواب و 89ف�ص ًال ،حتدد حقوق وواجبات املوظفني و�شروط الولوج للوظيفة العمومية وكذالك �صريورة احلياة الإدارية مبا فيها �شروط الرتقي و
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مبي يف اجلدول الآتي.
التنقيط و منظومة الأجور .وميكن تلخي�ص �أهم هذه املحاور كما هو ّ
ومن �أهم ال�سمات التي مت ّيز النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية يف املغرب �أن التوظيف يتم من جانب الإدارات املركزية التي تعمل على تطبيق قواعد �شغل
وموحد لإجراءات التوظيف يف كل
الوظائف العمومية من �أجل ملء منا�صب �شاغرة� ،أو بعد �إحداث منا�صب �شغل جديدة يف ميزانية الدولة ،وفق قانون واحد ّ
امل�شرع يف خلق نوع من اال�ستقرار الوظيفي للموظفني من خالل ا�ستمرارية الوظيفة
القطاع احلكومي .علم ًا ب�أن التوظيف ي ّت�سم بطابع الدميومة متا�شي ًا مع رغبة ّ
التي ت�شكّ ل الركن الأول يف تعريف املوظف ،يف حني �أن الركن الثاين هو تر�سيمه/تثبيته يف �إحدى رتب ال�سلّم اخلا�ص ب�أ�سالك الإدارة التابعة للدولة بعد انتهاء
فرتة االختبار.
�إن عالقة املوظف بالدولة لي�ست عالقة تعاقدية ،و�إمنا تخ�ضع للنظام املن�صو�ص عليه يف القانون العام ( )une situation statutaire ou réglementaireمع
�إر�ساء نظام مغلق ،ذلك ب�أن االهتمام ،يف جمال الوظيفة العمومية ،ين�صب على �شخ�ص املوظف ذاته وم�ؤهالته ومركزه ،على ح�ساب الوظيفة ومتطلباتها� ،إذ مل
تتكون من �أطر ودرجات
يتطرق النظام الأ�سا�سي العام �إىل موا�صفات الوظيفة .والأمر نف�سه ينطبق على ت�صنيف موظفي الإدارات العمومية �ضمن هيئات �إدارية ّ
ّ
مع الرتكيز على اجلانب املايل ،بدل مهمات املوظف ،كما هي احلال يف خمتلف الدول التي ت�أخذ بالنظام املغلق .ويخ�ضع املوظف لأحكام عامة موجودة �سلف ًا ال
دخل له يف و�ضعها� ،أو يف حتديد حمتواها ،وهي ت�سري على جميع املوظفني .و"يعود تعديل �أحكام الوظيفة العمومية للإدارة وحدها دون انتظار قبول �أو رف�ض
مي�س بو�ضعيته القانونية ،ويجب �أن يكون التعديل عام ًا وجمرد ًا ،كما يجب �أن يتم هذا التعديل مبقت�ضى قواعد ت�شريعية من
املوظف لها ،حتى و�إن كان التعديل ّ
8
نف�س درجة القواعد املعدلة".

ب� .أهم مقت�ضيات النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية
الباب الأول :قواعد عامة و�أحوال قانونية للموظفني (من الف�صل � 1إىل الف�صل )7
وخا�صة امل�ساواة بني اجلن�سني؛
Ó Óمبد�أ امل�ساواة يف الولوج �إىل الوظائف العمومية بالن�سبة لكلّ مغربي اجلن�سيةّ ،
Ó Óاملوظف يف حالة قانونية ونظامية �إزاء الإدارة ،علم ًا �أنه ميكن للإدارات العمومية �أن ت�شغل متعاقدين مبوجب عقود عند االقت�ضاء؛
Ó Óتكري�س نظام وظيفة عمومية ذات امل�سار املهني ()la fonctionpublique de carrière؛
Ó Óوجود �أنظمة �أ�سا�سية خا�صة و�أنظمة �أ�سا�سية تفر�ضها خ�صو�صيات بع�ض القطاعات الوزارية؛
Ó Óال ميكن الو�صول �إىل خمتلف الوظائف القارة (� )positions statutaires titulariséesإال �ضمن ال�شروط املح ّددة يف القانون الأ�سا�سي ،علم ًا �أن
التعيني يف بع�ض املنا�صب العليا يكون بظهري من طرف امللك؛ ( ،)le Roi du Maroc exerce ses pouvoirs par voie de Dahirباقرتاح من
الوزير املعني بالأمر.
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الباب الثاين :تنظيم الوظيفة العمومية (من الف�صل � 8إىل الف�صل )12
تخت�ص بالأجهزة التي يعهد �إليها تنظيم الوظيفة العمومية؛
ّ Ó Ó
Ó Óامل�صلحة املكلّفة بالوظيفة العمومية والتابعة حالي ًا �إىل الوزارة املنتدبة لدى رئي�س احلكومة املكلّفة بالوظيفة العمومية وحتديث الإدارة؛
Ó Óاملجل�س الأعلى للوظيفة العمومية؛
Ó Óاللجان الإدارية املت�ساوية الأع�ضاء.
الباب الثالث :حقوق وواجبات املوظفني (من الف�صل � 13إىل الف�صل )20
Ó Óالواجبات :احرتام �سلطة الدولة والعمل على احرتامها؛ مينع على املوظف �أن يزاول ب�صفة مهنية � ّأي ن�شاط ّحر �أو تابع للقطاع اخلا�ص يدر عليه دخ ًال
ب�سر املهنة؛
كيفما كانت طبيعته؛ مينع على املوظف �أن تكون له م�صالح من �ش�أنها �أن ّ
مت�س بحريته؛ امل�س�ؤولية ال�شخ�صية للموظف؛ االلتزام ّ
يتطرق النظام الأ�سا�سي العام حلقالإ�ضراب،
احلريات النقابية؛ حرية الر�أي؛ حماية املوظف من طرف الإدارة وتوفري �ضمانات �أ�سا�سية له مل ّ
Ó Óاحلقوقّ :
علم ًا ب�أن هذا احلق م�ضمون د�ستوري ًا منذ�سنة .1962
الباب الرابع :االنخراط يف الوظيفة العمومية ونظام احلياة الإدارية (من الف�صل � 21إىل الف�صل )64
الرخ�ص(الإذن بالتغ ّيب) - 9الإحلاق  -التوقيف امل�ؤقّت عن العمل  -و�ضعية اجلندية).
Ó Óالتوظيف؛ الأجرة؛ النقط والرتقية؛ الو�ضعيات (القيام بالوظيفة ّ -
الباب اخلام�س :العقوبات الت�أديبية (من الف�صل � 65إىل الف�صل  75مكرر)
Ó Óتخت�ص بحق الت�أديب وال�سلطة التي لها حق الت�سمية يف املبد�أ؛
Ó Óتقوم اللجان الإدارية املت�ساوية الأع�ضاء بدور املجل�س الت�أديبي؛
Ó Óترت ّتب العقوبات ح�سب تزايد اخلطورة :الإنذار  -التوبيخ  -احلذف من الئحة الرتقّي  -االنحدار من الطبقة  -القهقرة من الرتبة  -العزل من غري توقيف
حق التقاعد  -العزل امل�صحوب بتوقيف حق التقاعد؛
Ó Óتنظيم م�سطرة الت�أديب ،علم ًا ب�أن للموظف جمموعة من ال�ضمانات كاحلق يف االطالع على ملفه ال�شخ�صي �أو املثول �أمام املجل�س الت�أديبي.
الباب ال�ساد�س :اخلروج من العمل(من الف�صل � 76إىل الف�صل )86
 Ó Óاال�ستقالة املقبولة ب�صفة قانونية  -الإعفاء  -العزل  -الإحالة على التقاعد؛
يخول املن�صب ال�شريف �إما يف رتبته و�إما يف الرتبة التي تفوقها مبا�شرة)l’honorariat( .؛
 Ó Óميكن للموظف الذي ينقطع ب�صفة نهائية عن عمله �أن ّ
Ó Óالباب ال�سابع :مقت�ضيات خمتلفة وانتقالية (من الف�صل � 87إىل الف�صل )89؛
� Ó Óضمانة الوفاة لذوي احلقوق يف حالة وفاة املوظف �أثناء القيام بعمله؛
 Ó Óكيفيات دخول النظام الأ�سا�سي العام حيز التنفيذ.
تعترب الوظيفة العمومية من �أهم املرافق الإدارية التي تعنى ب�ش�ؤون املوظفني واملوظفات ،بدء ًا بالتوظيف وانتهاء بالتقاعد ومرور ًا بكل الواجبات واحلقوق التي
املتج�سد يف الدولة .كما تعترب من �أهم املرافق التي تق ّدم خدماتها با�سم الدولة للمواطنني بوا�سطة الن�شاط الإداري الذي يقوم به املوظفون
تربط املوظف مب�ش ّغله ّ
على م�ستوى خمتلف الإدارات العمومية واجلماعات املحلية ،مركزي ًا وجهوي ًا وحملي ًا.

تطور الوظيفة العمومية يف املغرب
ثاني ًاّ :
يف البداية ال بد من الرتكيز على �أن الدول التي اختارت نهج املرفق العام لتحقيق التنمية من خالل بلورة وتنفيذ ال�سيا�سات العمومية والتدبري العمومي ،وال �سيما
الدول النامية التي خ�ضعت لال�ستعمار �أو للحماية الفرن�سية (املغرب ،وتون�س ،واجلزائر ،والدول الأفريقية الفرنكوفونية ،)...تعترب الوظيفة العمومية من �أهم
املرافق الإدارية حيث تتوىل هذه الدول �إدارة �ش�ؤون املوظفني ،بدء ًا من عملية ا�ستقطابهم وانتهاء بالتقاعد ،مرور ًا بكلّ الواجبات واحلقوق التي تربط املوظف
بالدولة امل�شغلة.
لقد عرف نظام الوظيفة العمومية يف املغرب تطور ًا مهم ًا على عدة مراحل ارتبطت ب�شكل وطيد� ،أو ًال وقبل كل �شيء ،بتطور دور الدولة يف حتقيق اال�ستقرار
والتنمية والتما�سك االجتماعي ،ويف توفري اخلدمات للمواطنني ،وثاني ًا بتطور الإدارة املغربية بح�سب ال�سياق الذي يندرج فيه ن�شاطها الإداري .وبالتايل ،ميكننا
�أن من ّيز بني ثالث حمطات �أ�سا�سية هي:
6

�أ:1980-1958 .
فرتة بناء الإدارة املغربية وهيمنتها على عملية التنمية

يف �أعقاب اال�ستقالل ،واجه املغرب عدة م�شاكل اقت�صادية ،من �ضمنها انخفا�ض كبري يف اال�ستثمارات وهروب ر�ؤو�س الأموال وت�سارع الهجرة من الريف
ومنو البطالة .وكان على الدولة �أن جتري حتو ًال عميق ًا وجذري ًا يف الهياكل االقت�صادية ،من نظام ا�ستعماري يخدم بالدرجة الأوىل م�صالح امل�ستعمر �إىل نظام
ّ
ي�سعى لإيجاد الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية واالقت�صادية بغية حتقيق الإقالع االقت�صادي .ومنذ ال�ستينيات ،مت تنفيذ ثالثة خمططات وطنية للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية 10،علم ًا ب�أن هذه املرحلة تعترب �أي�ض ًا بداية التجربة املغربية يف �إدارة �ش�ؤونها الداخلية عرب "مغربة" 11الإدارة وو�ضع النظام الأ�سا�سي
العام للوظيفة العمومية ،12واحلد من التعقيدات التي كان يعرفها يف ال�سابق .وقد واجهت الدولة �آنذاك
ا�ضطرها ،من جهة� ،إىل اال�ستعانة ب�أطر �أجنبية يف منذ ال�ستينيات ،مت تنفيذ ثالثة
م�شكلة قلة الأطر/الكوادر املغربية الكفوءة ،الأمر الذي ُ
نخ�ص منها جمال الرتبية والتعليم ،ومن جهة �أخرى� ،إىل �إعطاء م�س�ألة تكوين و�إعادة تكوين
خمططات وطنية للتنمية
عدة جماالتّ ،
13
الأطر �أهمية ق�صوى.
االقت�صادية واالجتماعية
ميكن القول �أنه خالل هذه الفرتة ،كانت الدولة ،ك�سائر الدول ال�سائرة يف طريق النمو ،هي الفاعل وامل�س�ؤول
الوحيد عن عملية التنمية يف البالد فيما يتعلق بت�شييد البنى التحتية واال�ستثمارات وتدبري القطاعات الإنتاجية كال�صناعة والفالحة وال�سياحة و�سواها ،يف
انتظار ت�أهيل الفاعلني الآخرين ،وخ�صو�ص ًاالقطاع اخلا�ص .كذلك مت حتديث وتنظيم وحتديد مهمات الإدارة التي �ستُعنى بالوظيفة العمومية كجهاز حموري يف
دواليب الدولة ُيربز مدى عمق تدخّ ل الإدارة العمومية يف �آليات تدبري ال�ش�أن العام ويف التكفّل بكل مناحي احلياة� 14،إىل جانب �إ�صالحات متعددة هدفها تب�سيط
موحد للت�سيري ،و�إ�صالح نظام الرواتب والأجور ،و�إ�صالح وتنظيم الهياكل الإدارية،
هياكل الأطر ،وتوحيد الإجراءات املتعلّقة باحلياة الإدارية ،و�إحداث نظام ّ
وتب�سيط الإجراءات الإدارية.

ب:1998-1980 .
الوظيفة العمومية بني الإ�صالح و�إكراهات التقومي الهيكلي

جراء االقرتا�ض املفرط من اخلارج لتمويل التنمية ،ا�ضطر املغرب �إىل نهج �سيا�سة التقومي
على غرار الدول النامية التي عرفت ابتدا ًء من الثمانينيات �أزمات مالية ّ
الهيكلي ( )le plan d’ajustement structurelمب�ساعدة �صندوق التمويل الدويل والبنك الدويل ،والتي �سيكون لها انعكا�سات مهمة على الإدارة العمومية ككل
وعلى الوظيفة العمومية ب�صورة خا�صة .بيد �أن �إ�صالح الإدارة العمومية مل يكن �أولوية �آنذاك� ،إذا ن�ص ّبت جهود الدولة على �إعادة التوازنات املالية العمومية عرب
القيام بعدة �إ�صالحات هدفت �إىل تدبري املالية العامة ،كال�ضرائب و�إ�صالح القطاعات املنتجة واال�ستثمار (ال�صناعة ،والفالحة ،والتجارة اخلارجية ،وال�سياحة،
و�سواها) وتقلي�ص ميزانيات القطاعات االجتماعية (الرتبية والتعليم ،والبحث العلمي ،وال�صحة ،والثقافة) ،وخ�صو�ص ًا تفويت/حتويل ع ّدة من�ش�آت عمومية �إىل
15
القطاع اخلا�ص ،الوطني والأجنبي ،عرب ما �سمي بربنامج اخلو�ص�ص/اخل�صخ�صة ،ابتدا ًء من �سنة .1989
وانطالق ًا من املكانة التي حتتلّها الإدارة العمومية داخل جهاز الدولة ،ف�ض ًال عن مهماتها التقليدية ،بد�أت تواجه هذه الإدارة حتديات من نوع جديد وتقلّبات �سريعة
وتعقيدات يف التدبري ،يف �سياق ت�سود فيه العوملة والليربالية واالنفتاح على اخلارج ،وحترير التجارة العاملية ،واملناف�سة اجلاحمة بني الدول ،وبروز الثورة
الرقمية وما تتطلّبه من ت�أهيل تكنولوجي.
ويف هذا ال�سياق ،بد�أت الدولة ب�إيالء مزيد من االهتمام مل�س�ألة �إ�صالح الإدارة ،وال �سيما بعد �صدور تقرير البنك الدويل بهذا ال�ش�أن �سنة  ،1995كذلك ا�ست�أثرت
هذه امل�س�ألة باهتمام �أعلى �سلطة يف البلد ،ف�ض ًال عن ال�سلطات العمومية واملهت ّمني بال�ش�أن العام والر�أي العام .وقد كان تقرير البنك الدويل مبثابة ت�شخي�ص دقيق
�سلّط الأ�ضواء على �أهم امل�شاكل التي تعاين منها الإدارة العامة يف املغرب ،كالتمركز املفرط يف عملية �صنع القرار الروتينية والبريوقراطية ،والتكاليف الباهظة
التي يتطلّبها تدبري الوحدات الإدارية مقارنة بالنتائج والوقع على م�سل�سل التنمية ،وانعدام ال�شفافية يف الرواتب ،وحمدودية التعاون وال�شراكة يف عمل الإدارة
جتاه القطاع اخلا�ص�...إلخ 16.عالوة على ذلك ،بد�أ احلديث عن حتديث الدولة والإدارة مع الرتكيز على �أن الوظيفة العمومية هي يف �صلب املعوقات ،و�أن �أي
مبادرة يف هذا ال�ش�أن يجب �أو ًال وقبل كل �شيء �أن تبد�أ ب�إ�صالح نظام الوظيفة العمومية.

كان تقرير البنك الدويل مبثابة ت�شخي�ص دقيق �سلّط الأ�ضواء على �أهم امل�شاكل التي تعاين
منها الإدارة العامة يف املغرب ،التمركز املفرط يف عملية �صنع القرار الروتينية والبريوقراطية،
التكاليف الباهظة التي يتطلّبها تدبري الوحدات الإدارية مقارنة بالنتائج والوقع على م�سل�سل التنمية،
وانعدام ال�شفافية يف الرواتب ،وحمدودية التعاون وال�شراكة يف عمل الإدارة جتاه القطاع اخلا�ص
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بع�ض العيوب التي ت�شوب نظام الوظيفة العمومية ب�صفة عامة
Ó Óهيمنة نظام الوظيفة العمومية ذات امل�سار املهني؛
Ó Óحمدودية امل�ساطر/الإجراءات التقليدية للتوظيف وعدم ف ّعاليتها؛
Ó Óتعقيد نظام الأجور و�أهمية كتلة الأجور يف موزانة الدولة؛
Ó Óتواجد التوظيف املبا�شر بنا ًء على ال�شهادات املح�صل عليها؛
Ó Óال يدخل التكوين (التدريب) �ضمن حتفيزات املوظف؛
�Ó Óسوء تدبري الفرتة الرت ّب�صية/االختبار؛
Ó Óال يتم الرت�سيم يف �أ�سالك الوظيفة العمومية بنا ًء على معايري الكفاءة؛
Ó Óحمدودية نظام الرتقية يف الإطار والرتبة والدرجة� ،إذ اعتربه النظام العام للوظيفة العمومية حق ًا من حقوق املوظفني ،بناء �إما على امتحان الكفاءة املهنية
و�إما وفق الأقدمية ،ح�سب اختيار املوظف؛
�Ó Óسلبيات نظام التنقيط الذي �أ�صبح بال جدوى؛
Ó Óعدم التوافق بني الوظيفة والرتبة؛
Ó Óامل�شاكل التي يعرفها نظام الرواتب الذي مل يحدده القانون بدقّة؛
Ó Óانت�شار وكرثة وت�ش ّعب الأنظمة اخلا�صة ( )les statuts particuliersوحمدوديتها؛
Ó Óاالختالل والرتاخي يف بع�ض �أحكام النظام الأ�سا�سي العام؛
Ó Óحمدودية حركية املوظفني بني الوزارات واملن�ش�آت العامة والإدارة الرتابية واجلماعات الرتابية؛
Ó Óعدم التحكم يف �أعداد املوظفني ووجود املوظفني الأ�شباح؛
Ó Óالنظام الت�أديبي لي�س ردعي ًا ويخ�ضع مل�ساطر تعجيزية �إزاء الت�صرفات ال�سلبية والالقانونية للموظفني كالتغ ّيب �أو الت�س ّيب �أو عدم احرتام �أوقات العمل،
والتقاع�س؛
Ó Óعدم �إ�شراك املوظف يف �إ�صالح الوظيفة العمومية.

يف هذا الإطار ،مت و�ضع برنامج َطموح لإ�صالح الإدارة ابتداء من �سنة  ،1998بالتعاون وال�شراكة مع برنامج الأمم املتحدة للتنمية وبدعم من البنك الدويل ،يف
�شكل ميثاق حل�سن التدبري 17يهدف ،ب�صورة خا�صة� ،إىل ّبث الروح يف احلياة العامة وتر�شيد التدبري العمومي والتوا�صل مع املحيط واالنفتاح عليه� ،إىل جانب
18
�سيا�سة الالمركزية والالتركيز.

ج -1999 .حتى اليوم:
الوظيفة العمومية يف ظل املفهوم اجلديد لل�سلطة واحلكامة اجليدة

يف ظل العوملة والليربالية واالنفتاح على اخلارج واملناف�سة� ،أ�صبح لزام ًا على الدولة �أن ت�ؤدي دور ًا جديد ًا يقت�صر على ت�سهيل عملية التنمية عرب الإ�شراف
وامل�ساعدة واملواكبة والتنظيم ،بد ًال من التدخل املبا�شر يف عملية الإنتاج ،وعلى التقنني بدل مبا�شرة الت�سيري ودعم املبادرة اخلا�صة وتن�شيطها مندون خنقها
وتقلي�صها ،الأمر الذي ي�ستوجب نوع ًا جديد ًا من التدبري العمومي و�أمناط ًا جديدة من العمل داخل الإدارة العمومية تكون فيها القدرة على التوقّع والتدخّ ل ال�سريع
والفعالية والنجاعة واالحرتافية وال�شفافية هي ال�شغل ال�شاغل للموظفني العموميني� 19،إىل جانب العمل مببادئ وقواعد احلكامة اجليدة.

8

تطور ًا ملحوظ ًا و�سريع ًا يف
�أ�ضف �إىل ذلك �أن حميط الإدارة العمومية والوظيفة العمومية (�سواء �أكان دولي ًا �أم قاري ًا �أم جهوي ًا �أم وطني ًا �أم حملي ًا) بد�أ يعرف ّ
مواجهة �أزمات متعددة الأبعاد لها ارتباط بالهوية ،والدين ،والقيم ،والتنمية ككل ،وانفجار احلاجات ،وت�شابك الق�ضايا وتعقيدها (الرتكيبة ال�سكانية بني املجالني
احل�ضري والقروي ،والتح�ضر ال�سريع ،والهجرة القروية ،وال�شغل ،والبطالة وال �سيما بطالة حملة ال�شهادات اجلامعية ،وغريها) ،بالإ�ضافة �إىل مطالب املواطنني
20
تلح وتطالب بتوفري خدمات �سريعة ذات جودة عالية ي�سهل
املتزايدة التي يتم التعبري عنها بوا�سطة التظاهرات والإ�ضرابات واالعت�صامات والثورات ،والتي ّ
الو�صول �إليها ،وباحل ّد من الف�ساد الإداري .ناهيك عن ارتباط هذه الأزمات با�ستعمال وت�أثري التكنولوجيا احلديثة يف جماالت التوا�صل والإعالم وال�شبكات
21
االجتماعية ،وبالإكراهات العميقة التي لها ارتباط بندرة املوارد املالية و�/أو مظاهر التبديد والف�ساد و�سوء الإدارة والتدبري.
�إن هذه العوامل جمتمعة من �ش�أنها �أن تدفع كل الدول عرب املعمورة � -أكانت نامية �أم يف طور النمو -مبا فيها املغرب� ،إىل �إعادة النظر يف دور الإدارة العمومية
ويف ال�سيا�سات العامة ويف �أ�ساليب احلكم واحلكامة� ،سواء على �صعيد الدولة �أو على ال�صعيدين اجلهوي واملحلي ،عرب االنتقال من "�إدارة �إدارية نحو
�إدارة مواطنة وذلك بت�أ�صيل و�إ�شاعة ثقافة املرفق العام داخل الإدارة وجعل التوا�صل مع جميع مكونات املجتمع من االن�شغاالت املركزية والدائمة للإدارات
22
العمومية".
�أهم امل�ؤ�شرات املرتبطة بكتلة الأجور ()2015-2007
Ó Óكتلة الأجور (مباليني الدراهم)105.509 :
Ó Óتطور كتلة الأجور٪ 5.93 :
 ٪10.55 Ó Óمن الناجت الداخلي اخلام
 ٪33.43Ó Óمن امليزانية العامة
 ٪53.56Ó Óمن ميزانية الت�سيري
ح�سب تقرير وزارة االقت�صاد و املالية حول املوارد الب�شرية  -م�شروع قانون املالية ل�سنة 2016

يف �سنة � ،2005صدرت عدة ن�صو�ص
وجرى تطبيق عدد من الإ�صالحات
كان الغر�ض منها حتديث الإدارة،
والرفع من مردودية املرفق العام،
وتثمني املوارد الب�شرية،
والتقلي�ص من ثقل كتلة الأجور
يف ميزانيةالدولة� ،إذ بلغت ٪13
من الناجت الداخلي اخلام

ففي �سنة � ،2005صدرت عدة ن�صو�ص وجرى تطبيق عدد من الإ�صالحات كان الغر�ض منها حتديث الإدارة،
والرفع من مردودية املرفق العام ،وتثمني املوارد الب�شرية ،والتقلي�ص من ثقل كتلة الأجور (la masse
 )salarialeيف ميزانية الدولة� ،إذ بلغت  ٪13من الناجت الداخلي اخلام 23.و ُيعترب برنامج املغادرة الطوعية �أو ما �س ّمي بربنامج "انطالقة" من �ضمن الإ�صالحات
التي قيل فيها الكثري ،والتي كان لها انعكا�سات متنوعة على الإدارة العمومية وعلى القطاعات احليوية فيها .ومن �أهداف هذه العملية ،معاجلة �إ�شكالية توزيع
املوظفني عرب تقلي�ص الفائ�ض ،ومتكني الدولة من ا�ستعادة �إمكاناتها يف التوظيف ،وال�سيما على م�ستوى توظيف الكفاءات ،ومعاجلة �آثار تخلّي الإدارة عن بع�ض
املهمات مل�صلحة الفاعلني الآخرين كالقطاع اخلا�ص ( ،)l’externalisation de certaines activitésو�إيجاد م�ؤ�س�سات عمومية متخ�ص�صة ،والتحكّ م يف كتلة
تطورها يف م�ستويات معقولة تن�سجم مع الإمكانات املالية ،وت�شبيب الإدارة عن طريق فتح املجال �أمام املوظفني ال�شباب
الأجور ويف النفقات العمومية و�ضبط ّ
للرتقّي وحتملّ امل�س�ؤولية ،وفتح املجال �أمام املوظفني املغادرين للقيام بانطالقة جديدة يف حياتهم املهنية من خالل خلق مقاوالت �صغرى ومتو�سطة ،وامل�ساهمة
احلرة و�إيجاد منا�صب ال�شغل .كذلك قدم الربنامج عدة حوافز ملوظفي القطاع العام حلثّهم على مغادرة الإدارة 24،فمن �أ�صل  50.865طلب ًا،
يف تنمية املبادرة ّ
مت قبول  38.763طلب ًا ،علم ًا ب�أن ن�سبة  ٪67من �أعداد املغادرين هي من القطاعات الثالثة التالية :الرتبية الوطنية ،والداخلية ،والفالحة ،وي�شكل الإناث ن�سبة
 ٪ 35.3منهم.
وتبني هذه الإ�صالحات يف معظمها ،و�إن �شكلت قفزة نوعية و�أعطت بع�ض النتائج الن�سبية� ،أن �إ�صالح الإدارة لي�س �أمر ًا �سهل التحقيق .ف�إىل جانب املكانة املهمة
التي حتتلّها الإدارة يف جهاز الدولة ،حتظى الوظيفة العمومية ب�أهمية ق�صوى يف املجتمع املغربي ،الأمر الذي �أكده رئي�س احلكومة املغربية بقوله�" :إن ولوج
الوظيفة العمومية يف املغرب يعترب حالة نف�سية ،حيث ارتبط بذهن املواطن املغربي �أن التوظيف بالقطاع العام هو املجال الأمثل وامل�ضمون لتقلّد الوظائف ،وال يتم
اللّجوء �إىل القطاع اخلا�ص �إال يف بع�ض احلاالت القليلة" 25،بالإ�ضافة �إىل الإكراهات التي يعرفها حاملو ال�شهادات اجلامعية احلائزون على �شهادات وم�ؤهالت
عليا لكنها ال تالئم حاجات �سوق العمل والقطاع اخلا�ص� ،سواء �أكان وطني ًا �أم �أجنبي ًا� .أمام هذا الو�ضع ،جند �أن الدولة م�ضطرة �إىل توظيف �شباب يف خمتلف
املرافق العمومية خدمة لل�سلم االجتماعي وحتت �ضغط النقابات ،من دون مراعاة حاجات الإدارة و�إكراهاتها.
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د .الوظيفة العمومية يف �أرقام

انطالق ًا من املقولة التالية "ما ال ميكن قيا�سه لي�س هام ًا جد ًا يف احلقيقة" ،ال ميكن احلديث عن �إ�صالح ف ّعال يف الوظيفة العمومية من دون معرفة دقيقة و�شاملة
حلجم العاملني لديها وموا�صفاتهم وتطورهم .فحتى الأعوام الأخرية مل يكن هناك �أنظمة معلوماتية فيما يتعلق باملوارد الب�شرية ،وتعمل وزارة االقت�صاد واملالية
26
على �إ�صدار تقرير �سنوي عن املوارد الب�شرية يرافق م�شروع قانون املالية لكل �سنة.
27
و ُي�ستنتَج من امل�صادر ال�سابقة �أن العدد الإجمايل للموظفني املدنيني يف الإدارة العمومية يف �سنة  2015بلغ  585.503موظفني ،مو ّزعني بن�سب متفاوتة على
خمتلف الأنظمة الأ�سا�سية والقطاعات واجلهات.
�أهم حماور الإ�صالح الإداري يف �سنة 2005
تثمني تدبري املوارد الب�شرية وو�ضعها يف �صلب الإ�صالح  -و�ضع �إطار مرجعي للوظائف والكفاءات  -و�ضع منظومة لتقييم املوظفني وترقيتهم  -تطوير
منظومة التكوين امل�ستمر  -مراجعة املقت�ضيات املتعلقة بالتوظيف  -جتميع وتب�سيط الأنظمة الأ�سا�سية � -إعادة تنظيم الهياكل الإدارية  -تعزيز الالمركزية
والالتركّز  -ت�شجيع احلركية و�إعادة االنت�شار  -اعتماد التوقيت امل�ستمر  -مراجعة منظومة الأجور  -املغادرة الطوعية عرب "برنامج انطالقة"
و ُيربز اجلدول التايل ارتباط الزيادة يف ن�سبة املوظفني املدنيني بالزيادة يف عدد ال�سكان بني �سنتي  2007و� ،2015إذ ا�ستقرت تقريب ًا ن�سبة �أعداد املوظفني
املدنيني مقارنة بعدد ال�سكان على  ،٪1.70يف حني �إرتفعت ن�سبة �أعداد املوظفني املدنيني باملقارنة مع عدد ال�سكان الن�شيطني من � ٪4.71إىل  ٪5.02بف�ضل
اجلهود التي تبذلها الدولة لت�أهيل الإدارة العمومية وتقويتها:

اجلدول رقم :1
الزيادة يف ن�سبة املوظفني املدنيني بالن�سبة لعدد ال�سكان بني �سنتي  2007و2015
جمموع ال�سكان
جمموع ال�سكان الن�شيطني
عدد املوظفني املدنيني
ن�سبة املوظفني املدنيني بالن�سبة �إىل عدد ال�سكان
ن�سبة املوظفني املدنيني بالن�سبة �إىل عدد ال�سكان الن�شيطني

�سنة 2007

 30.850.000ن�سمة
11.148.000
525.049
%1.0
%4.71

امل�صدر :وزارة االقت�صاد و املالية ،م�شروع قانون املالية ل�سنة  ،2016تقرير حول املوارد الب�شرية� ،ص.4 .

�سنة 2015

 34.206.000ن�سمة
11.670.000
585.503
%1.71
%5.20

من جهة اخرى فقد �أدخل �إ�صالح �سنة  ،2010انظمة جديدة يخ�ضع لها املوظفني العموميني بح�سب وظيفتهم وعددها لـ  36نظام ًا �أ�سا�سي ًا موزعني كالتايل.

اجلدول رقم :2
الأنظمة اجلديدة التي يخ�ضع لها املوظفني العموميني بح�سب وظيفتهم بح�سب �إ�صالح �سنة 2010
الأنظمة
الأنظمة الأ�سا�سية امل�شرتكة
الأنظمة الأ�سا�سية اخلا�صة
الأنظمة اخل�صو�صية

10

عدد الأنظمة املوظفون املعنيون
ت�شمل هيئات املت�صرفني واملهند�سني والأ�ساتذة الباحثني يف م�ؤ�س�سات تكوين الأطر والأطباء وال�صيادلة
11
وجراحي الأ�سنان والأطباء البيطريني واملكونني واملوظفني املكلفني تدبري م�ؤ�س�سات التكوين املهني
والتقنيني واملحررين وامل�ساعدين الإداريني وامل�ساعدين التقنيني.
تهم بع�ض فئات املوظفني وال �سيما التابعني لقطاعات العدل والداخلية وال�ش�ؤون اخلارجية والتعليم العايل
18
والرتبية الوطنية وال�صحة واالقت�صاد واملالية.
تخ�ص الق�ضاء وق�ضاة املحاكم املالية ومت�صريف وزارة الداخلية ورجال ال�سلطة والقوات امل�ساعدة
7
وموظفي غرفتي الربملان (جمل�س النواب وجمل�س امل�ست�شارين).

ويظهر من توزيع العدد الإجمايل ملوظفي الدولة املدنيني بح�سب القطاعات ل�سنة
� 2015أن �أكرث من  ٪90منهم يتمركزون يف �سبعة ( )7قطاعات وزارية ،هي الرتبية
الوطنية ( )٪50.4والداخلية ( )٪19,7وال�صحة ( )٪8.3التعليم العايل ()٪4.1
والعدل واحلريات ( )٪3.5واالقت�صاد واملالية ( )٪3.2و�إدارة ال�سجون ()٪1.8
وباقي القطاعات ( .)٪9وتبلغ ن�سبة الت�أطري/الكوادر يف الإدارة العمومية املغربية
 %64وهي تعترب ن�سبة عالية جد ًا.
كذلك بلغت ن�سبة الت�أنيث يف الوظيفة العمومية  ،٪36,78وخ�صو�ص ًا يف قطاعات
الرتبية الوطنية ( )٪56.40وال�صحة ( )٪13.40والداخلية ( )٪8.00والعدل
( )٪4.10والتعليم العايل ( )٪4.10واالقت�صاد واملالية ( )٪3.50وباقي القطاعات
(.)٪10.30

ن�سبة الت�أنيث يف الوظيفة العمومية 2015 -

% 36.78

% 63.22

•الرجال
•الن�ساء

وهناك �أي�ض ًا ن�سبة عالية جد ًا من املوظفني العموميني املدنيني يف امل�صالح اخلارجية على �صعيد الواليات والعماالت
والأقاليم ( ،)٪89.2يف حني تتبع ن�سبة  ٪10.8امل�صالح املركزية بف�ضل اال�ستثمار يف �سيا�سات الالمركزية
الحظ،
والالمتركز ،ف�ض ًال عن تعزيز امل�صالح اخلارجية باملوارد الب�شرية ال�ضرورية ل�ضمان ح�سن تدبريها .غري �أنه ُي َ
يف الوقت نف�سه ،متركز الأطر يف جهتي الرباط � -سال  -القنيطرة (العا�صمة الإدارية) والدار البي�ضاء الكربى � -سطات
(العا�صمة االقت�صادية) بن�سبة .٪30
يالحظ �أن  ٪8من موظفي الدولة املدنيني ال يتجاوزون الـ � 25سنة،
�أخري ًا ،وا�ستناد ًا �إىل ال�شرائح العمرية للموظفنيَ ،
يف حني �أن �أكرث من  ٪54من املوظفني املدنيني تفوق �أعمارهم الـ � 45سنة ،وهو ما يدل على �أن الإدارة العمومية تواجه
م�شكلة �شيخوخة �أطرها ،الأمر الذي ي�ستلزم منها اتخاذ التدابري الالزمة بطريقة ا�ستباقية ،والعمل على تثمني ور�سملة
التجربة واخلربة املرتاكمتني لدى ه�ؤالء الأطر.

ثالث ًا :نحو مقاربة حديثة و�شمولية لإ�صالح نظام الوظيفة العمومية

 ٪8من موظفي الدولة
املدنيني ال يتجاوزون الـ
� 25سنة ،يف حني �أن �أكرث
من  ٪54من املوظفني
املدنيني تفوق �أعمارهم الـ
� 45سنة ،وهو ما يدل على
�أن الإدارة العمومية تواجه
م�شكلة �شيخوخة �أطرها

يعترب مو�ضوع الإ�صالح ال�شمويل للوظيفة العمومية �ضمن �أولويات �أجندة احلكومة املغربية ،علم ًا ب�أن الإدارة العمومية مطالبة مبالءمة ثقافتها وقيمها ون�صو�صها
وم�ساطرها و�أ�ساليب تدبريها مع مقت�ضيات د�ستور  .2011فبالن�سبة �إىل وزارة الوظيفة العمومية وحتديث الإدارة "ت�شكل املراجعة ال�شاملة للنظام الأ�سا�سي
العام للوظيفة العمومية �أه ّم املرتكزات التي يقوم عليها �إ�صالح الإدارة العمومية ،ورهان ًا كبري ًا لتطوير التدبري العمومي وفق متطلبات احلكامة اجليدة ،وتهدف
والتخ�ص�ص يف �إدارة ال�ش�أن العام �أهم الأ�س�س التي ت�ستند �إليها الإدارة العمومية من �أجل �إعادة ثقة املواطنني يف �إدارتهم" .28
�إىل جعل الكفاءة واخلربة
ّ

�أ� .أهم م�ستج ّدات د�ستور 2011فيما يخ�ص الوظيفة العمومية
يت�ضمن الد�ستور باب ًا كام ًال عن م�س�ألة احلكامة اجليدة التي �أ�صبحت مبد�أ د�ستوري ًا ،كما يت�ضمن عدة مقت�ضيات تهم الوظيفة العمومية ،وبالأ�سا�س تكري�س
ميثاق للمرافق العمومية من �ش�أنه حتديداملبادئ التي يجب �أن تخ�ضع لها الهيئات العمومية كافة ،املركزية منها والرتابية (الف�صل  29.)157كما مت تكري�س
�أو �إحداث م�ؤ�س�سات وهيئات عدة مكلّفة حماية حقوق الإن�سان واحلريات واحلكامة اجليدة والتنمية الب�شرية وامل�ستدامة والدميقراطية الت�شاركية 30 .فبحكم
الد�ستور� ،أ�صبحت الوظيفة العمومية تخ�ضع ملبادئ وحقوق جديدة ،كعدم التمييز بناء على اجلن�س �أو اللغة �أو املعتقد �أو الإعاقة ،والنزاهة ،وامل�شاركة ،واجلودة،
وال�شفافية ،واملحا�سبة ،وامل�س�ؤولية ،وال�شرعية ،واملنا�صفة ،واملراقبة ،والتقييم ،والت�صريح مبمتلكات كل �شخ�ص ميار�س الوظيفة العمومية �سواء �أكان منتخب ًا
�أم مع ّين ًا ،واحلق يف الولوج �إىل املعلومة ،وتثمني دور املجتمع املدين ،واعتماد مقاربة النوع عند التن�صيب يف املنا�صب العليا ،وتخ�صي�ص ن�سبة من املنا�صب
لفائدة الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة� ،إىل جانب املبادئ الكال�سيكية لت�سيري املرفق العام ،كامل�صلحة العامة وامل�ساواة واحلياد واال�ستمرارية .بعبارة
�أخرى ،نحن ب�صدد ثقافة جديدة لتنظيم ال�ش�أن العام وتدبريه.

			

					

نظام الوظيفة العمومية يف املغرب :بني املكت�سبات والإكراهات والتحديات والآفاق امل�ستقبلية | 11

الإ�صالحات الالزمة من منظور وزارة االقت�صاد واملالية (تقرير حول املوارد الب�شرية )2013 -
ت�شكل املراجعة ال�شاملة للنظام
Ó Óتعميم الدالئل املرجعية للوظائف والكفاءات يف جميع املرافق الوزارية؛
الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية �أه ّم
Ó Óجتديد نظام التقييم والتنقيط؛
املرتكزات التي يقوم عليها �إ�صالح
Ó Óاعتماد نظام جديد للرتقية على �أ�سا�س اال�ستحقاق والأداء واملردودية؛
الإدارة العمومية ،ورهان ًا كبري ًا لتطوير
Ó Óجتديد �شروط التعيني يف اخلدمة العامة (املباراة والعقود)؛
التدبري العمومي وفق متطلبات احلكامة
Ó Óتعزيز حركية املوظفني العموميني من خالل تب�سيط امل�ساطر والو�ضع رهن الإ�شارة؛
اجليدة ،وتهدف �إىل جعل الكفاءة
Ó Óو�ضع �سيا�سة متما�سكة للتكوين؛
والتخ�ص�ص يف �إدارة ال�ش�أن
واخلربة
ّ
Ó Óمالءمة الأنظمة اخلا�صة؛
العام �أهم الأ�س�س التي ت�ستند �إليها
Ó Óو�ضع نظام جديد للأجور والرواتب يف الوظيفة العمومية.
الإدارة العمومية من �أجل �إعادة ثقة
املواطنني يف �إدارتهم
ب� .أهم الإ�صالحات املتعلّقة بالوظيفة العمومية املنجزة يف �إطار تنزيل م�ضمون د�ستور 2011

هناك عدة �إ�صالحات مت �إجنازها �أو هي يف طور الإجناز� ،إىل جانب ور�ش املراجعة ال�شاملة للنظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية ،وهي:

31

 .1تكري�س احلكامة اجليدة والتدبري احلديث واملعقلن للموارد الب�شرية
Ó Óو�ضع منظومة متكاملة للتعيني يف املنا�صب العليا بالإدارات وامل�ؤ�س�سات واملقاوالت العمومية ،ل�ضمان امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص وتر�سيخ ال�شفافية وربط
امل�س�ؤولية باملحا�سبة والرفع من جودة اخلدمات العمومية وتكري�س معايري الكفاءة والنزاهة والتجربة املهنية وامل�ؤهل العلمي ،وتفعي ًال للف�صول  49و89
32
و 90و 92من الد�ستور؛
Ó Óبالن�سبة �إىل الوظيفة العمومية ،يجب �إر�ساء وتعميم املباراة كو�سيلة "وحيدة" 33لولوج الوظائف العمومية ،تكري�س ًا ملبادئ امل�ساواة واال�ستحقاق وتكاف�ؤ
الفر�ص ،مع تب�سيط امل�ساطر املتعلقة بتنظيم املبارات وفتح �إمكان الت�شغيل مبوجب عقد ال�ستقطاب الكفاءات يف التخ�ص�صات النادرة� .إذ من �ش�أن هذه
الإ�صالحات �أن ت�ضع حد ًا للممار�سات ال�سابقة التي كانت تقوم على االزدواجية ،من خالل اعتماد املباراة يف التوظيف �إىل جانب التوظيف املبا�شر ،ناهيك
عن االمتيازات والزبونية واملح�سوبية ،تدعيم ًا لتن�شيط احلياة العامة؛
Ó Óتب�سيط م�سطرة معادلة ال�شهادات املطلوبة لولوج الوظائف العمومية؛
Ó Óاعتماد �آليتني مهمتني للرتقي ،هما امتحان الكفاءة املهنية واالختيار؛
Ó Óمنع اجلمع بني الوظائف وبني �أجرتني و�أكرث؛
Ó Óهناك �أي�ض ًا �إ�صالحات همت �إعادة االنت�شار والو�ضع رهن الإ�شارة؛
Ó Óم�أ�س�سة احلوار االجتماعي عم ًال مببد�أ الدميقراطية الت�شاركية (الف�صل  13من الد�ستور)؛
�Ó Óإعطاء �إ�شارة االنطالق لإجناز درا�سة متعلّقة بو�ضع الدليل املرجعي ال�شامل لوظائف الإدارة العمومية ،بعد �أن �أجنزت عدة وزارات و�إدارات عمومية دالئل
مرجعية للوظائف والكفاءات املتعلّقة مبوظفيها ( ،)les référentiels des emplois et des compétences ou RECف�ض ًال عن الدليل املرجعي
للوظائف امل�شرتكة بني الوزارات ،والدليل املنهجي ،بالإ�ضافة �إىل �إعطاء �إ�شارة االنطالق للدرا�سة املتعلّقة بو�ضع نظام منوذجي للم�سار املهني للموظفني.
ومن �ش�أن هذه الآليات جمتمعة �أن ت�ساعد على تطوير وحتديث تدبري املوارد الب�شرية والرفع من التدبري التوقّعي لها؛
�Ó Óإدماج مقاربة النوع يف جمال تدبري ر�أ�س املال الب�شري ،عمال ًبااللتزامات الدولية وباخلطة احلكومية للم�ساواة يف �أفق املنا�صفة ()2016-2012؛
Ó Óحماربة ظاهرة التغ ّيب غري امل�شروع من خالل �إ�صدار من�شور رئي�س احلكومة رقم  16.2012بتاريخ  15ت�شرين الثاين/نوفمرب 2012عن التغ ّيب غري
امل�شروع عن العمل ،والذي ت�ضمن �إجراءات عملية ووقائية؛
امل�ستمر؛
Ó Óمراجعة الإطار القانوين والتنظيمي للتكوين
ّ
Ó Óدعم الإدارة الإلكرتونية وا�ستعمال التقنيات احلديثة يف التوا�صل والإعالم ،ك�إحداث بوابة وزارة الوظيفة العمومية واملواقع الإلكرتونية املتعلقة باملرفق
العام والت�شغيل العمومي 34،وو�ضع �أر�ضية للتكوين عن بعد ،و�إجناز قاعدة معلوماتية مركزية للموارد الب�شرية يف الإدارة العمومية.
12

 .2انطالق م�شروع املراجعة ال�شاملة للنظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية
يف �سبيل مالءمة النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية مع مقت�ضيات د�ستور  ،2011اعتمدت وزارة الوظيفة العمومية وحتديث الإدارة مقاربة �شمولية
وت�شاركية ا�ستئنا�س ًا بالتجارب الدولية ( .)Benchmarkويف هذا ال�صدد ،تنكب حالي ًا جلنة مو�ضوعاتية على �صعيد هذه الوزارة على �إ�صالح هذا النظام
الأ�سا�سي ومنظومة الأجور .و�شكّ لت املناظرة الوطنية ب�ش�أن املراجعة ال�شاملة لهذا النظام ،التي ُنظّ مت يف حزيران/يونيو ،2013فر�صة للخروج مبقرتحات
وتو�صيات لها ارتباط بجوانب م�ؤ�س�ساتية وتدبريية واجتماعية متعددة 35.ومن �ش�أن هذه املقاربة �أن حت ّد من الإ�صالحات اجلزئية والقطاعية والظرفية ،ويف
بع�ض الأحيان "الرتقيعية" التي عرفها نظام الوظيفة العمومية حتى الآن ،مل�صلحة �إعادة النظر يف النظام ككل .و�إذا كان هذا النظام مطابق ًا لزمانه و�ساهم �إىل
حد كبري يف بناء الدولة وحتقيق التنمية واال�ستقرار والتما�سك االجتماعي ،ف�إنه مل يعد يليق بالتحديات التي تعرفها الإدارة العمومية لربح رهان التنمية ب�أبعادها
الثالثة :االجتماعية واالقت�صادية وامل�ستدامة .فكل �شعوب العامل تطالب اليوم بــ"م�ؤ�س�سات ذات جودة ،ت�ؤمن العنا�صر املكونة الأ�سا�سية لإعداد م�ستقبل مزدهر
ودائم� :سيادة القانون ،وحرية التعبري وو�سائل الإعالم ،وتنوع االختيارات ال�سيا�سية وامل�شاركة الفعالة للمواطنني ،والو�صول �إىل العدالة ،وموقف ًا م�س�ؤو ًال وغري
36
متييزي من جانب احلكومات ،وامل�ساهمة يف تطوير امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة".

�أي �إ�صالح للإدارة العمومية يجب �أن ينطلق �أو ًال وقبل كل �شيء من التعجيل يف تنزيل م�ضمون الد�ستور وتفعيله،
والقيام بت�شخي�ص وطني دقيق ومو�ضوعي لو�ضعية الإدارة العمومية وللوظيفة العمومية مبني على مقاربة ت�شاركية ،مع
�إعطاء العناية الق�صوى لقنوات التوا�صل والت�شاور واحلوار الب ّناء املبني على ح�سن النوايا وخدمة ال�صالح العام.

مالحظات ختامية
ميكن للقرن الواحد والع�شرين �أن ي�شكل "احلقبة الذهبية"  37للوظيفة العمومية �إذا ما توفرت ال�شروط الالزمة و ُوجد املناخ املالئم الذي لي�س من ال�ضروري �أن
يكون مرتبط ًا بالن�صو�ص القانونية �أو بالبنيان الإداري �أو باملوارد املالية .ف�أي �إ�صالح للإدارة العمومية يجب �أن ينطلق �أو ًال وقبل كل �شيء من التعجيل يف تنزيل
م�ضمون الد�ستور وتفعيله ،والقيام بت�شخي�ص وطني دقيق ومو�ضوعي لو�ضعية الإدارة العمومية وللوظيفة العمومية مبني على مقاربة ت�شاركية فعلية تعتمد
بالأ�سا�س على جميع الفاعلني واملعنيني بالأمر ،مع �إعطاء العناية الق�صوى لقنوات التوا�صل والت�شاور واحلوار الب ّناء املبني على ح�سن النوايا وخدمة ال�صالح
العام .كذلك يجب حتديد دور الإدارة العمومية التي نريد بنا ًء على مبد�أ تفريع ال�سلطات (Principe
 )de Subsidiaritéالذي �أ�صبح د�ستوري ًا 38،ملعرفة �أ ّية وظيفة عمومية تليق بال�سياق احلايل ،قادرة
وم�ؤهلة للم�ساهمة يف م�سل�سل التنمية (من دون �أن تعوقه) ،مع الأخذ بعني االعتبار كل الأبعاد املرتبطة و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية للتكوين
بالوظيفة العمومية عند �إ�صالحها ،كاال�ستثمار يف ر�أ�س املال ذي القيمة الأعلى يف كل بلد� ،أي ر�أ�س
املال الب�شري ،و�إزالة القيود عن الطاقات الب�شرية يف القطاع العام ومتكينها من حتقيق مزيد من االبتكار وللتكوين امل�ستمر ولبناء قدرات
39
املوظفني ودعمهم الكت�ساب املهارات
والإبداع ،والرفع من �أدائها وقدرتها التناف�سية.
�إن نظام الوظيفة العمومية هو عبارة عن �آلية فقط ،وبالتايل يجب االهتمام بالإن�سان عرب القيام بالأمور الالزمة وللرفع من املهنية واالحرتافية
التالية :التوجه نحو نظام مفتوح ي ّت�سم بالليونة والتحفيز والت�ضامن ،مبني على مبادئ التنوع
وعدم والكفاءة عند ولوج الإدارة وطوال
التمييز وامل�ساواة الفعلية وتكاف�ؤ الفر�ص واال�ستحقاق بني الرجل واملر�أة ،قادر على الت�أقلم مع املحيط،
امل�سار املهني
يتميز باالحرتافية والنزاهة واال�ستقامة وب�شرف اخلدمة (عن ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم "�س ّيد
القوم خادمهم'')؛ 40مع �إر�ساء وظيفة عمومية ذكية ي�شكّ ل فيها ا�ستعمال التكنولوجيا احلديثة يف
جماالت التوا�صل والإعالم والت�شبيك �أهم ركائز التطور والتقدم واالبتكار؛ العمل على تربية وتكوين
املواطنني والأجيال ال�صاعدة على قيم املواطنة واالن�ضباط واحرتام القانون واال�ستقامة والنزاهة ،لأن لهم دور مهم جد ًا يف جناح �أو ف�شل الوظيفة العمومية؛
و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية للتكوين وللتكوين امل�ستمر ولبناء قدرات املوظفني ودعمهم 41الكت�ساب املهارات الالزمة وللرفع من املهنية واالحرتافية والكفاءة عند
ولوج الإدارة وطوال امل�سار املهني؛ بناء اال�ستمرارية يف الإ�صالحات و�ضمانها ،ور�سملة النتائج واال�ستفادة الق�صوى من اخلربات املا�ضية وجت ُّنب تكرار ما
�سبق يف كل مرة ،بالإ�ضافة �إىل اللّجوء عند احلاجة �إىل اخلربة الأجنبية يف �إطار تبادل التجارب الرائدة واملعلومات التي لها قيمة م�ضافة ،وجت ُّنب نقل �أو زرع
جتارب وممار�سات الآخرين من دون مراعاة خ�صو�صيات املجتمع املغربي والإدارة املغربية.
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4 .4انظر املراجع املتعلقة بالقانون الإداري ،وخ�صو�ص ًا يف فرن�سا.
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مداخلة له يف ور�شة عمل بعنوان "املناظرة الوطنية حول املراجعة ال�شاملة للنظام
الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية" التي نظمتها وزارة الوظيفة العمومية وحتديث
الإدارة ،ال�صخريات ( 21حزيران/يونيو  ،)2013التقرير العامwww.mmsp.:
gov.ma

6 .6تقوم "املجلة املغربية للإدارة املحلية والتنمية" بتجميع الن�صو�ص القانونية ،انظر:
قانون الوظيفة العمومية رقم  ،)2003( 79رقم )2007( 183ورقم  )2009( 220باللغة
العربية.املوقع الإلكرتوين للمجلةhttp://www.remald.com/publications. :
cfm

7 .7انظر الرت�سانة القانونية املتعلقة بالوظيفة العمومية على املوقع الإلكرتوين لوزارة
الوظيفة العمومية وحتديث الإدارةhttps://www.mmsp.gov.ma :؛
تقرير عن الدرا�سة التي تناولت النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية (وزارة
ال�ش�ؤون الإدارية وبرنامج الأمم املتحدة للتنمية ( ،)PNUDكانون الثاين /يناير
)1998؛ ال�سنو�سي ،م�صدر �سبق ذكره؛ احممد لفروجي (�إعداد وتقدمي)" ،ن�صو�ص
قانونية حمينة" قانون الوظيفة العمومية وفق �آخر التعديالت مع الن�صو�ص التطبيقية،
الطبعة الأوىل ()2013؛"املجلة املغربية للإدارة املحلية والتنمية"�" ،سل�سلة دالئل
الت�سيري" ،دليل تدبري املوارد الب�شرية للوظيفة العمومية ،تن�سيق د .حممد بنيحي،
رقم  ،)2002( 11انظر املوقع الإلكرتوين للمجلةhttp://www.remald.com/:
publications.cfm

8 .8الوظيفة العمومية درا�سة مقارنة بني املغرب وفرن�سا على املوقع الإلكرتوين التايل:

https://www.facebook.com/permalink.php

يخول للموظف احل�صول على رخ�ص للتغ ّيب عن العمل لأ�سباب �صحية ،قد تكون
ّ 9 .9
ق�صرية �أو متو�سطة �أو طويلة الأمد� ،أو رخ�صة الوالدة� ،أو الرخ�ص اال�ستثنائية يف حالة
التمثيل النقابي� ،إلخ....
1010يتعلق الأمر باملخطط اخلما�سي ( ،)1964-1960واملخطط الثالثي (-1965
 ،)1967واملخطط اخلما�سي (.)1972-1968
Processus de marocanisation de l’administration 1111

1212من بني الأهداف الرئي�سية الق�ضاء على االختالف الذي كانت تعرفه الأو�ضاع
النظامية للموظفني خالل عهد احلماية (�أطر خمتلطة تخ�ص الفرن�سيني و�أطر خا�صة
باملغاربة و�أطر ملحقة ب�إدارة اخلزينة).
�1313إىل جانب املدر�سة الوطنية للإدارة التي ت�أ�س�ست �سنة  1948يف الرباط ،مت
ا�ستحداث مراكز جهوية للتكوين ومدر�سة ا�ستكمال تكوين الأطر يف القنيطرة.
1414بني �سنة  1956و�سنة  ،1961عملت الدولة على تعيني امل�س�ؤولني عن الوظيفة
العمومية ،وعلى حتديد مهمات الوزارة املعن ّية بهذا القطاعوتنظيمها ،انظر املوقع
الإلكرتوين التايلhttps://www.mmsp.gov.ma:
Programme National de privatisation 1515؛ انظر:جناة زروق ،ر�سالة
نهاية التدريب يف املدر�سة الوطنية للإدارة العمومية (ال�سلك العايل) عن "ح�صيلة
14

ال�سيا�سة املغربية يف جمال التقومي الهيكلي ( ( )1993-1983الرباط.)1994 ،
�1616إبراهيم الزياين" ،الالمركزية و�إ�صالح الإدارة يف املغرب" ،امللتقى الرابع
املتو�سطي للتنمية ( MDF4ع ّمان 10-8 ،ني�سان�/أبريل .)2002
 - 1717انظر املوقع الإلكرتوين لوزارة الوظيفة العمومية وحتديث الإدارة ،م�صدر
�سبق ذكره.
�1818شاركت د .جناة زروق يف جلنة بني الوزارات عهد �إليها و�ضع ر�ؤية
و�سيا�سة جديدة لنظام الالتركيز �سنة � ،1997أو ما ي�سمى باللغة الإنكليزية «The
»devolutionوباللغة الفرن�سية « .» La déconcentration
1919انظر مداخلة د .ال�شاهدي الوزاين احل�سن بعنوان "ت�شخي�ص االختالالت
الرئي�سية يف عالقة الإدارة مع املواطنني" التي �ألقاها خالل اليوم الدرا�سي الذي نظمته
والية الدار البي�ضاء الكربى عن جودة اخلدمات العمومية (الدار البي�ضاء :كلية احلقوق،
26كانون الأول/دي�سمرب.)2003
�2020أ�صبحت بع�ض ال�ساحات العمومية (التي هي �ضمن املرافق العمومية) م�سرحاً
لها ،ك�شارع بورقيبة يف تون�س ،وميدان التحرير يف م�صر ،وميدان يف �أوكرانيا� ،إلخ.
2121انظر �أ�شغال املناظرة الوطنية عن الإ�صالح الإداري التي نظمتها وزارة حتديث
القطاعات العمومية يف الرباط (� 8-7أيار/مايو )2000على املوقع الإلكرتوين للوزارة،
م�صدر �سبق ذكره.
2222امل�صدر نف�سه.
ُ 2323تدد هذه الن�سبة ب�أقل �أقل من  ٪10وفق املعايري الدولية.
2424وزارة حتديث القطاعات العامة ،نتـائـج وحتليـل عملية املغادرة الطوعية لغاية
 30ت�شرين الأول�/أكتوبر 2005؛ رابحة الزدكي" ،امل�شاكل الراهنة والتحديات التي
يعرفها تدبري املوارد الب�شرية يف القطاعات العمومية" ( 13-9ني�سان�/أبريل )2007؛
�إ�سكندر الب�ستاين وكارل ريحان" ،جتربة املغرب يف �إ�صالح الوظيفة العامة"" ،جملة
ال�ساد�سة" ،العدد ( 4ت�شرين الأول�/أكتوبر �،)2013ص .94-87
2525كلمة رئي�س احلكومة املغربية عبد الإله بنكريان خالل افتتاح �أ�شغال املناظرة
الوطنية عن املراجعة ال�شاملة للنظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية.
2626وزارة االقت�صاد واملالية ،م�شروع قانون املالية ل�سنة  2016والتقرير عن املوارد
الب�شرية http://www.finances.gov.ma:
2727وزارة االقت�صاد واملالية ،م�شروع قانون املالية ل�سنة  2016والتقرير عن املوارد
الب�شرية� ،سبق ذكره.
2828انظر :وزارة الوظيفة العمومية وحتديث الإدارة ،تقرير عن املوارد الب�شرية يف
الوظيفة العمومية( ،الرباط� ،)2012 ،ص .6
2929مداخلة د .نادية الربنو�صي مبنا�سبة املناظرة الوطنية عن املراجعة ال�شاملة للنظام
الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية.
3030املجل�س الأعلى للح�سابات واملجال�س اجلهوية للح�سابات؛ املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي؛ املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان؛ م�ؤ�س�سة الو�سيط
( )Médiateur؛ جمل�س اجلالية املغربية يف اخلارج؛ الهيئة املكلفة باملنا�صفة وحماربة
جميع �أ�شكال التمييز؛ الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي الب�صري؛ جمل�س املناف�سة؛ الهيئة
الوطنية للنزاهة والوقاية من الر�شوة؛ املجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي؛
املجل�س اال�ست�شاري للأ�سرة والطفولة واملجل�س اال�ست�شاري لل�شباب والعمل اجلمعوي.
3131كلمة وزير الوظيفة العمومية وحتديث الإدارة مبنا�سبة االحتفال بالذكرى اخلم�سني
لإحداث املركز الأفريقي للتدريب والبحث الإداري للإمناء  -الكافراد (مراك�ش� 12 ،إىل
� 14أيار/مايو .)2014
3232القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيني يف املنا�صب العليا ( 17متوز/
يوليو  )2012واملر�سوم رقم  11( 2.12.412ت�شرين الأول�/أكتوبر  )2012بتطبيق
�أحكام املادتني  4و 5من القانون التنظيمي رقم  02.12فيما يتعلّق مب�سطرة التعيني يف
املنا�صب العليا التي يتم التداول يف �ش�أن التعيني فيها يف جمل�س احلكومة .انظر املوقع

الإلكرتوين لوزارة الوظيفة العمومية وحتديث الإدارة ،م�صدر �سبق ذكره .ومبوجب
هذه الن�صو�ص ،ثمة الئحتان فيما يخ�ص التعيني ()la nominationيف الوظائف
العليا :الئحة �أوىل يتم التداول ب�ش�أن التعيني فيها يف جمل�س الوزارة� ،أي من طرف
امللك ،بنا ًء على اقرتاح رئي�س احلكومة ومببادرة من الوزير املعني ،والئحة ثانية يتم
التداول ب�ش�أن التعيني فيها يف جمل�س احلكومة� ،أي من طرف رئي�س احلكومة .و ُيطلع
رئي�س احلكومة امللك على خال�صات مداوالت جمل�س احلكومة .وبالن�سبة �إىل الالئحة
الثانية ،يتم العمل مب�سطرة فتح باب الرت�شيح ( )appel à candidatureعلى املوقع
الإلكرتوين التايلhttp://www.emploi-public.ma:
�3333إذا كانت املباراة هي الو�سيلة بامتياز ،ف�إن امل�شرع ترك املجال �أمام الإدارة للجوء
�إىل و�سائل �أخرى كالتعاقد والتوظيف املبا�شر ،انظر :الف�صل  22من النظام الأ�سا�سي
العام للوظيفة العمومية الذي مت تعديله وتتميمه بالقانون  50.05الذي ين�ص على ما يلي
"يجب �أن يتم التوظيف يف املنا�صب العمومية وفق م�ساطر ت�ضمن امل�ساواة بني جميع
املرت�شحني لولوج نف�س املن�صب ،وال�سيما ح�سب م�سطرة املباراة ".وكذا املر�سوم رقم
 2.11.621بتاريخ  25ت�شرين الثاين/نوفمرب  2011بتحديد �شروط وكيفيات تنظيم
مباريات التوظيف يف املنا�صب العمومية.
3434انظر املوقع الإلكرتوين https://www.mmsp.gov.ma:واملوقع
الإلكرتوين http://www.emploi-public.ma :و املوقع الإلكرتوينhttp:// :
www.service-public.ma

 3535انظر التقرير عن املوارد الب�شرية يف الوظيفة العمومية ،م�صدر �سبق ذكره.

			

					

3636مقتطف من تقرير بعنوان "من �أجل �شراكة عاملية جديدة" ،عن جمموعة من
ال�شخ�صيات الرفيعة امل�ستوى املكلفة بربنامج التنمية ملا بعد عام  – 2015هيئة الأمم
املتحدة.
�3737أني�سه لوبور( ،)Anicet Le Porsوزير فرن�سي �سابق للوظيفة العمومية،
"ميكن للقرن الواحد والع�شرين �أن ي�صبح الفرتة الذهبية للمرفق العام" (.)2008
3838يعمل االحتاد الأوروبي بهذا املبد�أ يف جمال توزيع االخت�صا�صات بني االحتاد
والدول املنتمية �إليه .ويعني �أن كل قرار يجب �أن ي�ؤخذ على �أقرب م�ستوى من املعني
بهذا القرار ،و�أن امل�ستوى الأعلى (�سيا�سي ًا �أو �إداري ًا) ال يجب �أن يتدخل �إال يف حالة
عجز امل�ستوى الأدنى.انظر :الف�صل  140من د�ستور .2011
3939قطاع ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية لدى هيئة الأمم املتحدة�" ،إزالة القيود
عن الطاقات الب�شرية لتعزيز �أداءالقطاع العام" ،التقرير العاملي عن القطاع العام ل�سنة
 ،2005على املوقع الإلكرتوين التايل.https://www.unpan.org:
4040جند احلكمة نف�سها لدى الفيل�سوف �أر�سطو الذي قال �إن "الأف�ضل هو الذي
ينبغي �أن يكون خادم ًا للدولة".
4141الأمم املتحدة ،اﻤﻟﺠل�س االقت�صادي واالجتماعي ،جلنة خرباء الإدارة العامة،
الدورة الثالثة ع�شرة ،الوثيقة التي �أعدتها د .جناة زروق بعنوان "بناء القدرات الوطنية
واملحلية يف جمال �إدارة التنمية امل�ستدامة" (نيويورك 11-7 :ني�سان�/أبريل ،)2014
موجودة على املوقع الإلكرتوين التايل.https://www.unpan.org :
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Abstract
The Civil Service System in Morocco:
Achievments, Constraints, Challenges and Future Prospects
Dr. Najat Zarrouk *
Established in 1958, just two years after the
independence of the Country, the Moroccan civil
service - based on a system of careers with a closed
nature and where call to the contract remains
the exception - has played a fundamental role in
socio-economic development and social cohesion.
From the 1980s, the State began experiencing
deep transformations, not only due to financial
constraints and the impact of the structural
adjustment program for the restoration of the
fundamental balances, but also due to the effects of
globalization and liberalization.e
In addition to the limitations from which the
general status of the civil service suffers, this status
is no longer adaptable to the new national and
international environment of the country since
the emergence of new actors in the development
process (private sector, local authorities, and civil
society).e
The state has since become one which facilitates

supports, regulates, privatizes and outsources an
important part of its activities. Citizens and users
have become equally more demanding for quality
services, professionalism in public service delivery,
efficiency in public management, and above all a
public administration that is inclusive and opened
to its environment.e
The Moroccan civil service is called uponto
pursue the overall reform which was launched in
recent years by the Government, not only to adapt
itself to the principles of the new Constitution of
2011 which established participatory governance,
good governance, performance, responsibility,
accountability, and assessment of public policies
as constitutional principles, but also to establish a
flexible and human civil service based on merit and
equal opportunities, one that would truly be at the
service of development, creativity, innovation and
excellence.e

* Dr. Najat Zarrouk is a lifetime public servant in the Moroccan government. She has over 31 years of experience
in the Ministry of the Interior (MOI) where she worked from 1983 to 2014. Appointed several times by His Majesty
Mohammed VI King of Morocco, her last position was Governor, Director of Training for Local Collectivities. She was also
appointed, in 2009, by United Nations Secretary General Ban Ki Moon to the U.N. Committee of Experts on Public
Administration (CEPA) where she is one of 24 Members of this global Committee. She was elected in 2012 and 2013,
Chair of the CEPA to lead the XI and XII Sessions. She is the author of many essays on Public Administration and
International Trade (Trade and Development: from the GATT to the WTO, Foreworded by the former General Director
of the WTO, Mr. Pascal LAMY, 2008).
This biography is a shorter edited version. For a more detailed verison of her biography, please consult: "Dr. Najat Zarrouk", The Women in Public Service Project.
URL: https://womeninpublicservice.wilsoncenter.org/2013/08/21/dr-najat-zarrouk/
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Résumé
Le Système de la fonction publique au Maroc: les avantages, les contraintes,
les défis et les perspectives d’avenir
Dr. Najat Zarrouk *
Instituée en 1958, soit deux ans après
l’Indépendance du Maroc, la fonction publique
-basée sur un système de carrière de nature fermée
et où le recours au contrat demeure l’exception,
a joué un rôle fondamental, en matière de
développement socio-économique et de cohésion
sociale. A partir des années 1980, l’Etat connaîtra
des mutations profondes, dues non seulement aux
contraintes financières, à l’impact du Programme
d’ajustement structurel pour le rétablissement des
équilibres fondamentaux, mais aussi aux effets de
la mondialisation et de la libéralisation.e
Outre les limites dont souffre le Statut général
de la fonction publique, ce Statut ne paraît plus
adapté au nouvel environnement national et
international du pays, d’autant plus que face à
l’émergence de nouveaux acteurs dans le processus
de développement (secteur privé, collectivités
territoriales, société civile), l’Etat est devenu
dorénavant un Etat qui facilite, qui appuie,

qui régule, qui privatise et qui externalise une
bonne partie de ses activités. Les citoyens et les
usagers pour leur part sont devenus aussi plus
exigeants, réclamant des services de qualité et
une administration performante à l’écoute de son
environnement.e
La fonction publique marocaine est appelée ainsi à
connaître une réforme globale et profonde, lancée
depuis ces dernières années par le Gouvernement,
non seulement pour l’adapter aux principes et
contenu de la nouvelle Constitution de 2011 qui
a érigée la gouvernance participative, la bonne
gouvernance, la performance, la responsabilité, la
reddition des comptes et l’évaluation des politiques
publiques, en principes constitutionnels, mais
aussi pour asseoir une fonction publique flexible et
humaine, basée sur le mérite et l’égalité des chances
et qui soit réellement au service du développement,
de la créativité, de l’innovation et de l’excellence.e

*Dr. Najat Zarrouk compte à son actif 31 années d’expérience en gestion dans la fonction publique, en tant que
fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc où elle a servi entre 1983-2014. Nommée à plusieurs
reprises par Sa Majesté le Roi MOHAMMED VI, sa dernière position a été Gouverneur, Directrice de la Formation des
Cadres Administratifs et Techniques. Depuis 2009, elle a été nommée par Monsieur le Secrétaire Général de l’ONU en
tant que membre du Comité des Experts de l’Administration Publique (CEPA) ; Comité dont elle a assuré la présidence
en 2012 et 2013. Auteur de nombreux essais et articles sur les questions relatives à l’administration publique, elle
a également publié, en 2008, un livre sur « Commerce et développement: du GATT à l’OMC » qui a été préfacé par
Monsieur Pascal Lamy, ancien Directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
Ceci est un extrait. Pour une biographie plus détaillée, veuillez consulter: “Najat Zarrouk”, MENAPAR
http://www.arabgovernance.org/conference-2015/fr/speaker/najat-zarrouk/
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The GIFT-MENA Network
  

The Governance Institutes Forum for Training in the Middle
East and North Africa - GIFT-MENA - is a consortium of
schools and institutes working to improve the capacity to
govern at all levels of the State by investing in sustainable
capacity and promoting dialogue among stakeholders
concerned with governance and state modernization.
The primary mission of GIFT-MENA is to help improve
the strategic role and operational capacities of civil service
training institutions to become actors of policy reforms and
active contributors to the agenda of sustainable governance
and peace building.
The network also seeks to foster innovation and responsiveness.
It is an instrument of development cooperation, it nurtures
bilateral and multilateral cooperation, mainly South-South, as
well as peer-to-peer learning, dialogue, partnership-building
and exchange.

مينا-�شبكة غيفت
 جمموعة من املعاهد واملراكز التدريبية املتخ�ص�صةGIFT-MENA ت�ض ّم �شبكة
بتعزيز قدرات املوظفني والعاملني يف القطاع العام يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
 وهي تُعنى بتعزيز وت�شجيع احلوار بني اجلهات املعنية باحلوكمة وحتديث،افريقيا
.الدولة
يرتكز عمل ال�شبكة على تطوير الدور اال�سرتاتيجي والعملي للمعاهد الأع�ضاء بحيث
 واحلكم الر�شيد والتنمية،ُيف ّعل دورها ك�شريك م�ساهم يف م�سار تعزيز دولة القانون
.امل�ستدامة يف بلدان املنطقة
ت�شكّ ل ال�شبكة �أداة لتعزيز التعاون بني الأع�ضاء على امل�ستويني الثنائي واملتع ّدد
 واحلوار وتبادل، والتعلّم بني الأقران، ال�س ّيما التعاون بني بلدان اجلنوب،الأطراف
.اخلربات واملمار�سات اجل ّيدة وبناء ال�شراكات
 بلد ًا من منطقة20  معهد ًا يف60  وهي ت�ضم �أكرث من،2006 ت�أ�س�ست يف بريوت عام
 �شريك ًا من املنظمات20  بالإ�ضافة �إىل،ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا واملتو�سط
.الإقليمية والدولية

Launched in Beirut, in March 2006, the network brings
together 60 schools and institutes from 20 countries across
the MENA region and the Mediterranean, in addition
to 20 partners from leading regional and international
organizations.
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