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ت المرفق العام أن يلتزم باألخالق الحميدة، وأن يخدم المواطنين باإلخالص الجدير إن أول واجبا"

بالشأن العام والمصلحة العليا، على النحو الذي يقتضيه االختيار الديموقراطي في دولة الحق 

".والقانون

  

  19991999أكتوبر أكتوبر   2020  الرسالة الملكية السامية الموجهة بتاريخ الرسالة الملكية السامية الموجهة بتاريخ   منمن

  ..دعم األخالقيات بالمرفق العموميدعم األخالقيات بالمرفق العمومي    إلى الندوة الوطنية حولإلى الندوة الوطنية حول  

  

  

سيظل نجاحنا في هذه المسارات، بل وفي كل اإلصالحات التي أطلقناها رهينا بأخذنا "

بموازاة (...) كما يجب اإلسراع بتحديث اإلدارة، بما يكفل فعاليتها  )... (بالحكامة الجيدة

الرشوة ونهب ثروات  ذلك، نؤكد على وجوب تخليق الحياة العامة، بمحاربة كل أشكال

"البالد والمال العام

  ..20052005يوليوز يوليوز   3030من خطاب العرش بتاريخ من خطاب العرش بتاريخ 
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  إ ا ظ ا ا  ا اا 

  دارة اا  فو ،ا ا  ا مور ،دارة ا

ا إ  وا ا ا  و ،ن اإدارة ا  ة واءة وا

  دةإ   ،ةا ت ا و ،و و ت ارة ا

إدار  اطا.  

  

، اي   وإذا م ه اا  و  اق اري ا

 ،ا ا ا ء أي وإرل اأا  ،   ور 

أ اات ا  2011و دئ و ا اة ا    در 

ا اا   راوإط ،  ،ري اا    اء ،

 وأ اه ا  ن ،ىأ   ،ا    أو اا 

 ى، اا مر   ن  ،ةا  آ م  ن 

و وا دوا  تمر ي إن اى ا.  

  

 و ا ظت وزارة اا ،ا رش اا ا زر إإط و

 اا   سا  ،ورب اا  حما    ،دارةا

رو اء دو ذ   ،ا ظ ا  دةا.  

ا هوو أ ه ادس ما  ا ا  ا ،  و

م وزارة اظ ا و ادارة، ظة وط ،ه ا ا  امح، 

ن  12، وذ  ا "اا ا  ا ا ظ ا"ل 

1434 ،  ا21ا   م2013ات اتا  ،.  

  

 ء وأ  ر ،ا ر ة اظ ا أس ا

   دو ،ت اا  و ،وت اا  و ،ا
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دارات اا  ظوا ،ا وا  ر   ،صع اوا 

 ت ا ام، واء و ر وأم، وذ ف  اور 

اه ا ن ل  رة رؤ أ  ا   وا .  

ا ما ة، وظه ا لأ ز*:  

I-ا ؛

II- ؛ 

III- ة؛ظل ات أور

IV-ا .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا ا م  ة اظا م.
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II--  الجلسة االفتتاحية للمناظرةالجلسة االفتتاحية للمناظرة
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  ت ءإ ا ا  :  

 -ا ا ر  

- و ا ظا وز دارة؛اا  

ا ا ا ؛-

ا وز اد وا؛-

  ا وز او  ا ادار ر  ا؛-

-ما را   ا ا ا.

  كلمة رئيس الحكومة، السيد عبد اإلله بنكيران

  

ا أ هم  ا رى، ادرة اه ا   

ة وطظ ا ا ا أن ،ا ظ ا ا ا ا ل ،

إ  دون ا ا   ،ت واا     .  

اظ ا   ور ا ر ا  ،ض  ، أن وج

اب   م ، ار  ااط ا أن اظ ع ا  ال 

ت اا   ص إع اا ء إا  و ،ظا  نوا ا .

  را إ ا ر ا د، دا ا و  و ا ا ا

  ، ة  و ،  ره ،صع اا ء إا  داتا

  يا ا ظ   ،جما ا  د أداة دارة اا   

  .  ار

د  ن وإن ،ا  ن ا ذ  ظا ج إا  ،ر

ا، و أن   دئ اق و اص واواة، وذ د اراة 

ظ ةو .  

  ،اطا  اوا ،دارا طا  ورة إ د د 

  .  ا  ااط ورة  اظ ق ا، واص
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  أن م  يا  ءأن ا  ،   ،د وأ

   و ،ا اأداء ا و ،ت ادة ا  ا 

ف أ اطا.  

  

  السيد عبد العظيم كروج كلمة وزير الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة،
  

 ادارة وزا و ا ظوج، ا ا  ا  ،

ا  ف اظة،  اب واول ا وا و ات 

موا را   ر ا و ،وا .ه ام    زا

   ،ا طار اا ا  را ووا طء اوا ا

 دا وا وا وا ت اوا دارت اا 

ة وظه ا  روا د ا أن  ا ،وا  ،

    ،ا ظل ا  اترب واا  د  عطا 

ادة   وإزا ا، و ات واات ا  ض ة 

رش اا ا.  

     ظه ا  ى أ  زا ا أ  اات، م فا ا  ،ة

 ،ت اا و اد وإ  ة م  ا ظ 

  وط رة رؤ إ  ةظ   ؛اطا  ا طوار

 ،دم ا ظا م  قت وآل ا و   ءت ا

 ،ر ات ا   ب ام  ، ق وط

  ةا ا و ا د ا   ،ا د و

 ،ووا اطت ا ى إ ا  ءرا أ  ،ن اا 

 اء اد وا، و   ات وات و

دم  ى اا ا.  

  ا ظا   دةورة إ  زا د ا 

  ام ،ا ا ا رات و تمإ  ه ا 

 و ،ظ يا وز ا ،وم   وظ ء در

   ظ ا    ،يل اأ ا ا



8

 وا ا ا     ،ىت اما   درة ،رةو

و ،دود إدار  اطا  .  

 ،ا ظ ا ا ا ا أن إ ،زا ر اأ 

ا  إ  وو  و  ات اى 

ا ، أن   إطر  ر و   اء 

وا داظاء واوا ما وا ..  

    أن  اه ا أن  زا ا أ ،ا ا و

ل اأ وات أ   ،دئ ار ا  اة، 

  . م ا اواي، 

ا وا  زا     ، ة اظه ا أ

ل ات ومت ار ، و ر  ل  ات 

 ا ممر اطا  او ا ظ.  

  

  كلمة األمين العام للحكومة، السيد إدريس الضحاك
  

أ  ا  ا ك، اا إدر ا  ، ا  ،

 و ودور ا    ،ا  ات اا ظ  ،ةظع ا ا

دور اع اص،   اؤل   اظ ا واظ ا  ه 

 ةا او .  

و ا اق، رح ا   ا   ، ا ى اء 

 ا ا ا أ اء إ ا، وى ا  ل ا ا ال 

  .     اع ا أ   ال   اع اص

ض اح وال إ  ورب اا  دا  ا ا 

  ،ا وا ،و ا واو إ  لا   ،ا ظا

  ذ    ،ا  إ  ،ا ظا وز أم إ ،

  .إ اع اص  ات 
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   ن إذا  ل ؤ  ا ا ح اط ،ا م و

  ار اار  ا  ا ظ ا أ   ا؟

  

  كلمة وزير االقتصاد والمالية، السيد نزار بركة

  

إ أن  األ اي  م  ار ا م ا ، أر 

 اا   ا ور اا أ   ،ا ما ة دا

 أ  ،ةات ال ا وا  ة ادات ا دارة، وذا 

 ،ظ دا ا   ارقا ر، و دما ا  ا  

  ر، اا  ذات ا را   ،وا مر ا60ا % 

اا ا ، د إ زدة ا  األ اي، ا امرات 

وا دا راخ ا و اطوا .  

و اق م ، ا از  ات ا  م ء ت 

ا ا ظ ا  اات ار ذات ا، و   دئ 

رة  اظ ا ،  ا وات  اظ ا  ،د  و

  ات ا  اارد ا، ذ ،  اص، ورة ارء 

  دوا ،دودا رات وا    راا ، إ ا 

د، و ا، وورة ا    ا، ور ا ق وادو

ظت ام.  

  ا اطوا د وااد وزارة اا  ،ا م  ،وأ

ا ظ ا ا ا ا وع ا.  

  كلمة وزير الدولة في التنمية اإلدارية بجمهورية مصر العربية،

  د أحمد سمير الرافعيالسي 

  

 أ ، ا اا  أ ا ا  داراتح ا أن  ،

  ، ر أ اي، ره ا  ت  ة، ن

   .ى ت ااط، و دئ ا اة
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ا ض اا  ما ا  ل  )ا ظا( وا ،

اي أد  ة ت، و ت   1978د ات، ن آ من 

    إ  ت اا ا ،  اره، إم  ،

  .رة ا ا، وء  ا اداري ا   ظ  ادا

 ا ي أا ما ن ام وع إ زا ر ار، أطا ا و

 ،ارد ا   ن م  ،تا    يا ،ا

وأ:  

 -ا ظا  أ ؛ا ظوا    

إدة ا  ا اظ   اواة؛- 

إدة  اة ادار؛- 

  ار؛- 

 م ات؛- 

 وا ق واات؛- 

  ار؛- 

إدة ا  م ا ادار؛- 

 -ك ا م .

 و  ،ظدارة واا  ا  دةورة إ إ زا ا د ،ا 

 أ ة،  ا   أ ادارة  ،ف ال إ  رة 

ا ظ .

  

كلمة األمين العام للحكومة بالجمهورية الفرنسية،

   SERGE LASVIGNEالسيد

  

 ص اSERGE LASVIGNE ،ة  ا  ، ا  ،

د أن  ك وظ   أو ذ ،ر  ك رب ورت ة 

  دةا .  
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ومه  ا اطر  ارب اة   اول ام، وا     

  ا ا اا ،راد  ا ذج  ا   أم 

  ذ   و ،إ م ا ا اا ط  ل  ا ظ

د ا  ا إ   م  ت اإن ا  ،ا ما ا

ام ،ا  ور ا ذ ا  ت اة ا دة و ن 

ا ما  رأ و م.  

  ض ت  وا ر ،ا ظا و  دةا

 ا ا ا ،ر ث م :  

 -إر ،زاري ار اطوز ا ،ا ون ، أ  ء وظ

 ،   زارات أوا      و  

 -    ، ة ت   درة  وظ 

ار ا ا  واا؛

 ل ،  ار  ف م ا "  ذ وظ" إاث- 

".ا ا   " اد اور ات وا، أو 

ري آ ال ر ول ا ،رةث اا ا  و  ده ،

مى إ  ا ظ ا ؟ ام   لا ا  

 ؤل، أا ا  او ا  صا ا م  د اأن ا

ر اذات ا ا ظا  ن مان  ،أن اا  ن أنو

  دو ر ،ممو م و  نادارة ا وا  ،

اش   اه  اظ ا ام ل ة  ل إن 

إطرات ا أو "  ب  ،أو   ات ادة أ  ،إت

ظا) "cadres d’emploi (  أو ا" اmétier   ا  م ا 

 رأن ا، ،    م را  لد تا م ظ وا

/ ،ظزارات، واا   ت أ اثوإ و و   ا

 فق اا  عم إ   ءروا راإط   ظ  او ،ه ا

 أ م   ا ا  ع ا ظا  د افا

 ءات اا م إ  .
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م و ،  ورة ا  وظ ا ا ا و أن د  

  ،  او اا أ   ،ا ظا  ا  

ا، ا ا  د إ   ا ا  ن ط  ام وذ

 ط   ،ا اب  أا   ،ةا ط  ،أ ا   

 ا ى ذات طأ، و   ظا   أن  ا ا 

واة واوا ا دئ ا  عا    .  ا ا و

أ، اا اع،  ،   اظ ا، إ إ  ة أى

  . وا ات اوارء أة، وارة  ا

و  ، آ ا  ا  ا امم  اظ ا، اي 

ا أ ها،   وذ   دارةا دا ظة ام  ا  ا

  ا   وت اااا.  
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--IIII      جلسة العامة للمناظرةجلسة العامة للمناظرةــــالال  
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 ر  ح : "  ، عوا اظة أ  إطر

".اظ ا ب

 أس ا ا ظزارة ا ا ا ا  دارة، اا و

 ، اح أ ،ن ا ا ا ظ ا، اي  ، اي ذدري

  55   زا    أن  ه   ن أم ر ،

ا  ،ن ا إ إدة ء   و ظ ا أ ض 

 أ م طا ا  ات ارات واا  ام ، أي و 

ذات ا رات اا  و ، ووا وا.  

  ر  ف إ ،ه ا ع ن ا ا ا ذ 

ا ح ان إو ا ظا  را  ارب ، أا 

ت اا   وت اا او ،وا  

  :و  ه ا   ات، و دة

   ا ا ، اظ ا زارة اظ ا و ادارة؛-

-JEAN FRANCOIS VERDIER ا ؛، ام ا ظدارة وا

 ، ا ا زارة ا اط؛-

-  اا روا دا ا   ر ،ر أ

ادي وا وا؛

-SIMON GRAYوا  ب ا ا ا ،.

:سيد عبد اهللا الطيبيال مداخلة  - 1

، وق،  " ر  ح م اظ ا  "ان 

 ،دات ا ا   ا ارش ا ا، و ات 

  ةا اا إ إ ،ا مة واا را ظف وزارة اط

  .ا و ادارة

  وا اه ا دة ةا ا ر إ ا ا ام ،ذ و

 ار ار  ، ات ا    اح، و إاث 
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 ا ا ح ا   ،ار ار اإط  ،ا ظ

 رب اا  حمر اإط  ،ووط اء دو   تور و

ا ظح ال إ  رزةا .  

  يا رش اا ا  رج ا ا  ا تر 

 ري أق ا ا ذ  ،أو ا ،ظدارة، أو ا  اء ،

 و ،ارد ارة ا  يدي اق اح، واا ا ط يا ا

 رات اام  ف يا ق ادارة، واا  نت وا 

 دة ات ا  ،، وت اظ إ  ظ ا ا

  .د وة،   أى

  ،أ م أر  ،اه ا ىور ات واا د ا و

 ا ا  ء من اظ ا  ت ار ا، و

 ا وط ت اا و ،ارد اا  و ،ا ظ

اض اا  وا.  

 ا  ا اح ا أن  ا ا أ ،ا  و

 ،س  ،ا ظ ه  ا  ل ة اا رة رؤ 

   اا و ،رة ودا   ورار واب اد أوا ،اا

مت ا ام ن ااط ا وا، إ إ ورة  ا ارش 

  وف اط  ا     ،ظا و ،ارد اا

ل او. 

  :JEAN FRANCOIS VERDIERمداخلة السيد  -2

مه  إح ا ا ا ظ ا، ود  أن ح اح 

ا  ت ادة ا  ظا  وا ام   ر ،ا ا

 ،ا ظ ا ا ا ا ل  ما ا  ذ   ثو

   وا ،ا ا  و ا ااءات واا   ذا  

 ت اج اإد  ا مد ا ) 30م(  ود ،

 ل (ا، ور ا  اع ا، وو  د  دة اة 
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من ان ا   ا  نم ح دا(  ا م ء إوا ،

ا ا دا  تا  اضا  ا  ظواة اا ب، ود

 ا ظا  ء  % 60(واا  ظع ا 10%     

وا( ا ود ،را د اوات، وات واا  وق  وو ،

 ل ر  ار اا و ،ا  توا   

  . ات وادارة

     أن  ا ظح اأن إ إ ا  و

أ ا:

  اار واا واش ا و اي؛- 

 - أو ا أن ا  ا إ آ اط ا  و ، 

أة واواوط رام وا ظ.

  :مداخلة السيد يوسف بلقاسمي  - 3

 ،ا ظ ا ا  ا ا ق اا  ا

 رات اموا ،ا موا ، ر اا  أ وا

   ا ا ا  55ااطت وااط، وور ا  ا، وت

ا ظ .  

 دا، وا و ن أن  حأن ا  ا أ 

 را ر وا راو ،ت ا دارة، وا  ات  ،ار

وث  اا ا ح، وا  .  وامت وات او ادار

ت ارت و ي، ول اأا و ،ا     .  

   ات اان ا  ،تا  ، م  ،ا و

ا ا  د ،ا :

   اوت وا  و وا؛- 

اة أ اا  ا ا ا ا ظ ا وامح  - 

 روح ا ورا؛

ا  اق واات؛- 
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ار ت  ادارة ا؛- 

 -  ا ا ء ات إر .

 أ ا    اارد ا زارة ا اط، وا 

وز ةا اوا ، ت ااا  .

 ،طا ع ا ارد اا    ق اص او

 م و أ  ،زارةا ظ صا ا ا ا ورة ق ا

 را و طا و ،ظا  صا ءة وا   

.ا، و ق ووات  ات

 ا اأن ا  ،   ،ا أ و ،ا ا 

طا وزارة ا ظ صا ا ء ا و أر ،  ،.

  

  :مداخلة السيد أحمد رحو -4 

أر،  اا إ أن ل ا ا وادارة ا  ع مش 

إ، وأ  ورة ار دور او  دا ، إ ب    اء

  . واع اص  ا اش

وق إ ار ا اي  دور او  ، ظ ار م  اق 

  ،ة داأ  ىأدوار أ إ أ  دور  ام  ،ةدرة اوا

ا ، إ دور ا ، إ دور ا ،  إ دور ام إ دور ااف و

  يء اد، ا ل  تت و إ أدوار  اوأ ،اا

ا ظا ة إا و ، ودور ا  دة اإ.  

  ة  دورة ا إ ا د د وا  ،ارد اا 

 ت، وذدة او وا وا دودوا ا  دئ واا  

رات اا  أ   .  

 اا ا  ،ا  د   دارةأن دور ا  ا وأ

 ا طح واا   ص اا  د ا او ،رات ا

 اا إ ا اا  لموا ،طص وا را ا  او ،وا

ا.
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  :SIMON GRAYمداخلة السيد  -5

  با  ا دات اا  ا دارت، اا 

واد وا ، مه درة ار ا  ا ص 

 ا ظ ا ا ا ا .  

 ا ح اإ إ ادات ا وا ا د  ا  

 ،ا ظ ا  ات اا ظ   ،اه ا أ  ا

  :ا ،ف   اظ ا، واي  ،  مه، إ  ل

ا  د ام ا  ، ادة  ارب او ااة  - 

   ا ال؛

  اظ؛ ا  أاد - 

  ا  ار  ل ا  ر ا دود؛ - 

  ا   ار؛ - 

 -  و  دة ذات  ت  وذ ،ا ات ام 

  ؛

  - دارا طا و وا دئ ا م.  
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-- IIIIIIورشات أشغال المناظرةورشات أشغال المناظرة
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، تث ور  ،اة ا  ،ةظل اأ ا  ر 

ا اا و:  

اطر ا ظ ا؛1

  اطر اي ظ ا؛2

3ون اا.

ت أ و ،ور   ت اا  د  تره ا ل

 ت  ز ا ااردة  ، م    اات 

ا ا م     ،توا.  
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:اإلطار المؤسساتي للوظيفة العمومية: ورشة العمل األولى

  

المستجدات الدستورية في مجال الوظيفة العمومية؛ :الجلسة األولى  

مجال تطبيقه، : النظام األساسي العام للوظيفة العمومية :الجلسة الثانية

  ".ومضامينه مبادؤه األساسية
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!!

  :لىالجلسة األو -الورشة األولى 

  المستجدات الدستورية في مجال الوظيفة العمومية 

  

 ه ا لأس أريا   ،ا   ا  ا ،

 ،   ركو:  

مد ام، أذة ا ا وة ار اط دارة  اة

  ؛

 أ ؛ا د اا  ،

.ا ر ا ا   ،امرم اب

  :مداخلة السيدة نادية البرنوصي-1

ت اذ،   ب و ا ة اد  ، ا 

 ،ت اا  ت   ،ةا     رت إأ

   أن  دئ اا    ،ا ا ق دا  را

    ظق ا  ن تذ  ،اوا ا ت اا

 ور ظ24  ا1958  رور أول د    وذ ،  1962.  

  ،ا و  ،ا ظ ا رات اص او

 ،روا اا  ر، واا  ء ة اق ادئ وا قل ا

ا     ،ما دور ا و ،أ ا اروإ  ء ،

  ،ا ا  ا  عا ر دوا ،أو ا أو ا أو ا ا

ت اة ذوي ا ا  م .  

 اب اا  ا  أ ا ةن د رت اوأ

 س ة ا ، أوردت ن ا  أ  وارع اا إ ورة

   ،سو ،مزات وا ا و  ا ظج ا  راةا

  .ذ، اق واواة  ، ودة ارت   أى
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   ا  ة ان د تا  ظ حا م  ،دا

  ة ا ،م ا  ،ة ،ره ا   رو ، 

ا ا.  

  دئ اس ا  ر ر ان ا ،ا و

،ارد واواة واا  ،ا اا    ،ة دئ  م 

 وا اوا ا وا اوا وا  ووا و ا دة واا

  .وا ت

 و  ،دئق واه ا  را  ت ام  و

 ت ل  ا ،ة واا ت او   ضن وامق ا 

 طا وا ،ا و ،رة وا  وا ا طا ا  

  ا را اطا  تا  ل  ن، وأمق ا

   اطادرة اوا ل ا  ت.  

و ا، أت ا أن  ت ار،    ار 

 ت اا  ارإ  ا   ،ح إ ،ا اما

وإ ،ش ا ءات اول، وا  ةا  ،تا  ن، وا اث

   ت    ا امار اإ  ت ا   

ار،  أدى ء،   ان، إ إار أ ، د إ روح ار، 

ق ا ت ازا   .  

  

  :لسيد أحمد بهنيسمداخلة ا-2

 ا ح اأن إ   ا  د اا  ا

  ا مور ،داري اح اا  سا   ،ا ظ ا

 درا ن و ،ا ت ا   ا  ءرا أ ا 

اطت ا و ا وا  وا دا ا  ا.  
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  ا ا ا  ت اا   أم ق إا ا  رأ و

ا رادة اب ا  ،ة تا  م ظ  ،ا ظ 

   ،ما دأ ر دا  ء اا و ،ح ا

 ا ا  را رد اا أن ا ،ص اار ا  

ن اول، ود و ار ا رإط  ح، وذ ك ر وج ا

ع ا  و وا .  

 ذ ا ن ا ا ا ا ظ ا  ،ورة 

 ،ازاة  اات ار اة ا  ا ا ، ادئ 

 وا ة، ورا  ا ،ا وا واة، ووا ،

  .وأ ا، و ا، ووج اظ ا  اق

  ،تا    د اا  حا ،ا  و

  إ:  

،ا ظ ا ا ا طد  دارن اور ا ءرل ا 

  وا ،ظ ر ا ا ا     ،ءا وا

  ا ا دارة   امن؛

     رإط  ،وا وا ا   دة اإ

 ؛ظا  واةا

 ظدي اص، وا ق وواة وادئ ا و ا ظج او

   م  ال  وام؛

ا  إا  ااط   اج إ ا ادة ى ادارة؛

 ص  ار؛إا  

ا  أ  اارات ادار ادرة   اظ؛

ا ال ا  ، ف  ال اب   ا؛
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 ء  ، مما وا ت اا اا اإ  ا

ا ا ا اما  ءإ  ن، وذا ا  وت اا  ا 

ا ا   ظت ا  .

 آق ا  اظ، دون  ر را ا   د؛

  دة ال إ  ،را  را اا ،ا را وم 

ا اأ ا اراإ ،ع ا  تا   وو :  و رأ

 ؛

ا  ا  ا و ارا  اد ا ء  ادات؛

ات وازات واا   ازن  داراتا   وف ات وظم

 و؛

  ارد اا ز  ازنن ا ا ط ت اا  دة اإ

ا وات، و  ص  امل اظ  ا إ ات؛

 ات ا دا وا ا و دو  رف  .

  

  :مداخلة السيد رشيد الفياللي المكناسي-3

  ا  وىى ا  با رمام  ءل ا ا 

 ام  ذ  ض ا ،را م  ا اا و  دئ

 ا ظ ا  رم أ  د ،ا  ن إح ا ا

 ت اا   ارده ا رة و ،ارد اا  طر

داري وداء اا     ،و و.  

ح ات ا ح  ن ا ا و ظن ام  ا 

ا د س إ ب مة ، ور اح ر  ا ات 

 ا  ل  ا ا ا مد ا  ت اطوا
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وذ     ا ا ظ ا و  د إن دئ، 

ا ا ة اا دون ا رب اا.  

و مه ن ال ا   اظ ا ح ة  ى 

 د  ،مما مى ا   أ ،  ممص اا 

ا إ رش اا ا ا طر ام ،وا ا ا ا 

ا، ما    إمت    ار اارد ا  إح ات 

ا   ات ا وا وا، و ا أ ا ورة 

ن ا ار اا  ت ا و و ظا   

اطا  ا ا.  
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  :الجلسة الثانية - الورشة األولى

مجال تطبيقه، :  النظام األساسي العام للوظيفة العمومية"

  "مبادؤه األساسية ومضامينه

  

 ه ا أس  ا ا ظزارة ا ا ظا  ،ا ا

:، ورك  أر و ادارة

-  ا ظزارة ا روا ا ما  أزروال، ر  ا

  و ادارة؛

-  اARNAUD VAGDAارد اا  ل    ،؛  

  ا  ا ح، ر   اام زارة اد وا؛ -

  .، ة أم  ل  اارد اANKE FREIBERTاة  -

  

  :مداخلة السيد توفيق أزروال -1

 أر،  ا، إ  ات ا   اظ ا، و

   د اراة  ج اظ ا، وإار ا  ب 

اءات واات  ات ادرة، وإرء     أ اق 

ان اا   ،ا ما  دةوإ ،ءة واف  واو

  ا  ا ت ار1ا  4إ  ا مد ا 58، و  41إ 

أ م.  

وا  س 50.05   ذ ا ا ا ء  امن 

و ،ظا  ود ،اوا دارا ا  ا رب ا و 

،   ه ااغ ا وا ر ارة، وا  ة ر ادة، 

ا وا وا   ا دئ و.  
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  دئ  ا ظا   ورة  ،أ ،ا أ

ا أ ة، اا ا  ،و ا اا  وا ،ر ا

اة   ادئ ا وا  ا ا وا واد واواة 

  .واار وا وا وادة

، و م ا ،د ا  ورة ن ام  اظ ا

  ؛ارد اا   ود ،ا ما  قم  ل 

ت، أا    ا:  

 -  ا و ووا وا ادئ ا   ،تا د

  ا؛

 -  ا  ،وا ا وز ازدوا ءات     د

  وادود واز؛

   اظ  ر  ا؛ - 

 -  ر ار ا ا  ا ا ج (رو ،ا ،ا

ا وا وا (؛  

  دود واق؛إرء  ر،  و و  ا - 

 -  ء واا و دارن اا  و ،رت اأدوار ا د

ا ظ ا.  

  :ARNAUD VAJDA مداخلة السيد -2

 ل اظ ا ( ،(ذ  ،ا ، اا اة ده 

 زا ذت إ . ا  ريور اا  ا  ،رطا ا و

 طوار ظأداء ا   أ و ،ظ ر ار ا ا  

ا اى أداء ا و ،دودوا وا  أن . ا  أ 

ص اا ق ودئ ا    ا ظج او  د ا

و اا  ا  واة، اوا.  
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 ظا  حل إ  ا ا إ ق ا ،ذ و

ا  ا روس اا  ضا  ،ا وا ،ه ا  

 ا ظ ا ا  ا اح ورش ا ن را 

و أ  ده،  ا اطر، ورة امج ار ار   ا . ب

ا ووا د ا م دح، وات اواه ا .  

  ح، وا ا ا  أ  ،ا  ،ا أ 

 إ ا  ريا ا  رور ا  ، ام   اُ أن

 ض  ت أو ا دي أي ومو   ،دا ا ا افأ 

  ح وإ ا مر اورة ا  د أن  ،يح اا

دا و ا ره ،ا  .  

  

  :مداخلة السيد عز الدين كموح -3

زا  وا ،ا ظا  ي ت اا   ض 

 ا مد ات، وا و زارت اا  ظاد ا ما 

 اظ ن  % 76اي    م    اظ ، أن 

 ت اا   ،وا ا  ء و ، أ م

 ار، وا  ار ا  أو اطر ل اظ وا ا  ،ب

  ا  ا ا ا و ،ا را  ودو

 ر اا  عار ه، إم  ،أدى  ،ةا  تا  و ،ا 

11.5%   ا اا ا  2012.  

   أن  حأن ا إ ر اأ ،ا ا ا وز أ و

اف رأ :  

 ا واا   ار و م ا وا ف  -1

  ا   ار؛

2-  ق؛ءة واا   ارد اا   

3- ارد ا ا ت اآ  .
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ا ا  ا د ،ح اور ا  و:

  ،ا ا ج إا   راة س ا  ة

  ا  اءات اور   ار؛

 وت و   ،ظا و  م 

  ا ؛

 م     اق؛

  اظ ف  اء إ اظ؛

  اا و   أدم    ،ا 

ظ، و  ام، وو م ل  وا؛

 ر اورة او و    ا ا ما 

.واة

       ا  حا را   إ ر اأ ،ا ل و ةا را

 ا وا مماءات اا ة، وا ا   ر، وذا 

 .

:ANKE FREIBERT مداخلة السيدة     -4

رت    ات ا  ا   إطر ا ارش  

،ا ا  ط و ،ا ا ا    و

اظ  ا ا   اص واواة   ااط، ون 

اق  وج  او  اداء اداري ، و آت ا  غ 

 ازنو  ز ،وا وا ت اا   ارد ا

 ا ا  ن ورة   ،زارت اا   و

    داري، واداء اا دود ر أ  ،ا ظأداء ا 

 ور ،او راا   ظ ر ار ا.  
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  اإلطار التدبيري:ورشة العمل الثانية

:للوظيفة العمومية 

  

التحديات التدبيرية بالوظيفة العمومية؛ :األولى الجلسة  

اعتماد آليات : النظام األساسي الجديد:الجلسة الثانية

  .التدبير الحديث للموارد البشرية
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  :الجلسة األولى- الورشة الثانية 

  التحديات التدبيرية بالوظيفة العمومية  

  

 ه ا لأس  أد وازارة ا ا ا ،  ا ،

 ،   ركو:  

 ؛اطا زارة ا طا و ارد اا  ،أز   

  ا  ا ار، م  ات ا وا؛ 

  ا  ا ،  اد اط  ب؛

  ا رل    ،ل  اارد ا؛ 

.، ة  ل  اارد اELKE LÖEFFLERاة  

:مداخلة السيد شفيق أزيبة - 1

    حت ا دا ،رشا ا  رج يا ق ا  ذ

:  

  ء اص امم  ات ا ا ارد ا؛

  درة إدار  ء؛إرا ظ ل  

 آت وو ا؛

 و اط؛

  ات؛

ارء   ا؛

 امج و  ات  ا؛

 ا  اء ا وا ام؛

ا  ء؛اا ظ ي

ا ظا  ارد اا   .
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: أ ا  أن  ح اح ر ب

  ود إرادة  ؛

اا ي   ل اظ ا؛

رو  رؤ ت ودة ا  .

  :د الرحمان السمارمداخلة السيد عب  - 2

ث   ود د وع  ام اة    ات 

  زار  ،دارة اا دا ا  ريا ما   وا ،ا

ا دئ ا.  

ا   ء  ت اا  هم  ا ءاتاد وا

ات او ، و   ادود  ، اءات، و اداء 

دي واا .  

  :و  ات ا  ا  ا اع

   ت    اارد ا؛

  اواة واق  اظت وات؛اص  إرء دئ 

  . و ا اي

  

  :مداخلة عبد الصمد مريمي - 3

  ادرة اة ا   ازارة،   ر ر  اب  

ا  أ.  

 حا   اا أ  د  ت اا  ا ا

 ت اا إ  ،ات اوا وا  ،تا  ا

.  

  :و  ات ا  ا اص

  إء  د ووا ظ ا؛
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 ا مؤه اوإ ،ا ظ ا دور ا  دة اإ

 ا ظع ا  ا ا   اإ   ،

 ن   ات ازار؛

د ا ا ور ؛

.اع ا واع اص ا ا  ى  

  

  :مداخلة السيد رحال خديد - 4

، دا  إ ورة "ات ا ظ ا  "ان  

 ا ظ و ،ءة واا   ،ارد ا   دا

اط واا واد،  وأن ا ا إ   روح او وا

  ض  ،رو  ت ف ا ظ دي واوا

   .را  و  ا وااد واداء

:و ات ا  ا ا اد

 ظا و و )ظ  اد؛)إ  

 ظا و ) اد؛)إ

 و ت اظ؛

 رات ا اد مي(إ سأ  ا ا ط( ؛

؛)إاد   ا)ز  ا و ااد 

و م   ت اظ؛

و   م)زرات اء ا( ؛  

و م  ودل و ؛ 

و م دل و  وااء؛

و م دل و ؛

 ا  م و)ت ا ا ادءات واء ا(؛

و م ة ا؛
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ا ا  ارد ا ا ا ت وا  

  ا ا ظ ا؛

 رات او   اارد ا؛

ا     اارد ا؛

ء اا و ا  اكإ.

  :ELKE LÖEFFLERدة مداخلة السي - 5

  و ،اطا   ن  ء إدارةورة إر    تر

دئ اا:  

دة وا؛: ات و ل  ل   

و؛: اارد اا  و وا دئ ا دا 

ا رااط :دارة واا  فا اا  ل .
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  الجلسة الثانية - الورشة الثانية 

اعتماد آليات التدبير الحديث  :النظام األساسي الجديد

  للموارد البشرية

  

 ه ا لأس أازارة ا ا ا ،ط ر ام رك او ،

 ،  :

-  ا ظزارة ا ارد اا   ر ، ا  ا

  .و ادارة

- وا زارة ا ارد اة ا ، دة ما.  

-  ا و ارد اا  ،رأزم ا  ت اه وا

ا رو.

  

  :مداخلة السيد عبد المغيث فهيم -1

 رو ،ا  ن ،أ  ،  ،ض ا

ا ظا  عا.  

ا ا:

ول ا إ ا ا ،ا  أن  و اارد 

ا   ،ة ة ،ا اطن ا ز را  ،دارة ا 

 دا ت امر   داري، وا ا ت ودا

وا.

  ،ا ان ا  ل  رد، اا ا  ا و

ر  أا  ء   و ،   ف ،ظا 

وا ح ا ا .  

  ،ف اط  ةدارة اح اإ اأن ا إ ر اوأ

 ت  ات ا ح ا اح اي ف إ  ادارة 
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 ا ل ا  دارة، وذا   ح ات اا او اطا

دارات ا ا ودورات ا ا وو و ي وا .  

 وط ،ا  ا ا أ ر أم  أ  ت

 ن اا إ  ت اوا ا  طوة اا  درةا

 ا  دارةا و ا ظوزارة ا   ،تا   ا

 2005    را مء اوإ.  

  ،ر اوأ و  س  فأن ا إ ،ه ا   م

 دات ات واا ا ،ة  ورؤ  اا

وا، و ا وا   ازارات وادارات ا  ل 

ا ا .  

  :ر اع

أ  ت اا أ  رج عا ر أن  ،رطا ا  ،ا

 ا ظأن وزارة ا ا إ ،يل اأا  ا ارد اا 

 ل ر و إ إدج وذ و ادارة اط ة  ا ار اي، 

ر واةا  ة إ   ،ارد ا ا ا  ع اا 

ا ا ظع ا   .  اث ،وعا ا   وعا  و

ارد اا   ا  واةأ ا جد  زاراتا  ورا  

ا ظا.

 ط أ  ،ه ا افل أ  ا  ،قا ا و

 ؛ وارد اا  ورة  عا ر جة إدو   ل ا

ا اا   ت، واا    ودات اا آ  ة

 ص  و ا  اار، وف    ااءات 

    غ  ؛ واا ظا  أةا  ضا إ اا

ا ا  اء وال  ادارة ا ،ا،  م ، إ أن أء ه

 ا أ  واة ا ا  را اا   ة رة

"ا20122016إ  
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  :مداخلة السيدة نادية نحيل -2

ا، و  ق ا ارداآت  ع اد

ا ا  ا ا ظ ا، وا  ا اي   وع ا

اعة، و إرادة   و األ اي، و2011ور در 

اص، واذظا،تاد اا اوا.  

ع ا  ا    ،ارد اا  ل  وا:

 -   ،ارد اا  ل  زارةا م2012-2016؛  

 - دةاوا وادار؛اوا

 - راتدارات ااءاتاد؛اوا

 - مدأدواتا ااا ءات؛اوا ظ

 - ات اتادارا ترااوا  اوا ا

اردازارةا20122016

  

  :مداخلة السيد عبد الكريم أزنفار -3

ا ارد  اد آت ا: ا ا ا  "ان 

ا"  تآ  يت، اه واع ا ارد اا  إ  قو ،

 ،ظ رات اا   ءاتوا ظ ا ل اا  ،

 ،ارد اا  ا د اا   اد اا  ا

ارد اا   ء اا  وروا.  
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  :الشؤون االجتماعية :ورشة العمل الثالثة

 األمراض المهنية وحوادث الشغل :الجلسة األولى

  ؛"من األخطار المهنية والوقاية    

العمل االجتماعي :ثانيةالجلسة ال  
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  الجلسة األولى - الورشة الثالثة 

  األمراض المهنية وحوادث الشغل والوقاية " 

  "من األخطار المهنية

  

 وا ل اأس أا ي أ وق ا ا  وي، ر

اع واا ،   ركو ،:  

؛ ازارة ا ظا  ا  ش، ر ا  

ا  ، ر  اون ا وا ا زارة 

اظ ا و ادارة؛

 ا  زارة ا ا   ا  ي، را

ا وا.

:مداخلة الدكتور الطاهر موحوش -1

ذ ا  ا ان طر امم وا ا ادث ا وااض 

ا ةو ،ا ن اوا ا ور او ،ا  ،ظا  

ا  رة اا  ت د ا را  .  

 ،اض اوا ادث ا ي ت ات واا ق إ 

 وا ص اا  د وا) ن اوا ا  ا

 ا ،ادث ا ا  دةا ماول ات، اا زو

اض اة )ا دو    ، لا دارا طا اا و ،

 ت .  

 ا   ت، وه ا  ا ا ،أ ،ض اوا

  دارة وار او ، ض أو د با ظر او ،اض ات ا

ا.  

ت، أاا   ا  ،ته ا وزو:
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 -  ،ا ا اض اوا ادث ا   وط  و

، ل اورة ا2006 م  15، اة 187   ط ت ا ر

  وا  ا  ا او ،ن اطر او  وا ا؛

ااع د وع امن ا   اادث ا وااض  - 

ص اوا ،ا      اة اا  ، ا 

 و طار ا دي)وا  ل ا   : ،ظا  ل

   ل ،ا ا  ل ،ظا إ  دارة اا  ل

  ؛)اء

 - و   وع دا  ت اوا ا ت اد ا

 طا  أ  ،ا ا     أ  ،ا ا وا

و ت ا  ادارات ا و اظ، وذ  ا اي 

  وا؛

 -  و   م و  وا ا ا ا ا 

 و ا ظء ووزارة اا و ا وا ؤإم ا ا ا

  ادارة؛

 -  ا اض اوا ادث ا ت اوا اغ اوز ا

 إم   ،ظاء؛ا  ه ا  

 -  ا   ة  د ما  ،ا  د 

ا ازن ا  ظت وااق وان ا.  

  

  :مداخلة السيد محمد شحيب -2

ا، ا ا  طر امم وا اض ا وادث 

 م  ثن اموا ،ا ظ ا ا ت ا  وا

مش ادة وا ور  ب  ا اوا ،مت اا.  

 أ  ع، واا ا ي ا ت اا ق إ 

   وزة و أ ا ،ادث او اض ا ا ص ا

 ،اض اا  د  ب مو ،ا ظع ا  ير اا

  ة ا رع ا  ،ام اب داراتاث اإ و

ا   ،ع وا ا ةطص اا و ، ادث ااض أو ا
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 اء اي   أ ش ام اي أ وزا، رم  ار 

  .ادي وا اي  اب

ر ا ،ر اا  ع ا ص أ ا ا إ 

 دارات ا ر اا  وا ،ا وط ،ا  وا 

 أو  ب م ا ،ات ال،  واا ا  ورة حوا

 ،و آ    و  ت  ا ل و ط

ا ظع ا ا و  ا.  

  ح اا ،ا ت اوز او:  

 -   ب   وذ ،ا ظ ا ا ا 

  ة؛  وا وط ا وا  ار ا دار

إار م  د  ااض ا ع ا  ار   ل  - 

    اع اص؛

  ا د ا ا و ؛ - 

 -  ب اا اج وا ا با ظع اا و و 

ض أو اا  ة ؛اد  

  -   دئ اا  ،ا  وا   ،مم اث مإ

 ار ون  وا و ط   ادارات ا وات 

  .اا وات ا ا و  ، ات

  : الطاهريمداخلة السيد حسين  -3

 ممر اط ل ا  ،ا وم  ل ا رت

 ،  و ا د وا ،اض اوا ادث ا ا

ا طا  وا ،ت ااع اا أمو ،ض ا ة او.  

ا، و وض ه ا  ،ع،  أ ارن  ورة     

 ت اا   ،ارد اي ا ض ت ا لدإ

ادث ا وااض ا، وا ء ة ا  أ  اء، وا ق 

،ة ط نا   ات ة .
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  الجلسة الثانية - الورشة الثالثة 

  "العمل االجتماعي" 

  

 ما ل اأس أ وا ا   ي، را  ا

وا دي واا  ت اوا ،   ركو ،

:  

- ل ا ض دسا   دارا ا  ،ا  

  ا  وا ؛

  ا  ا أ ،ر  ار؛ -

ا  اري، ا ا  ا ل ا ة  -

  وظ ال؛

-  ا زارة ا وا ا ا  وان، رإ 

  وا ا؛

  .ا أ  م، ر  زارة اظ ا و ادارة -

  

  :مداخلة السيد يوسف البقالي -1

   ل اا  ذا ل ا رت دسا

اث اق إ وو ،وا  ل ا ض : اثإ  إذ

 ح ا ا ا  ا ة اأ  أداة  ه ا

وا ة اأ   ءا  ،اإ    أ  ،ا   ،

  اا ظ  ت ارا رب واا  او  و ا

 ا  ) ،ا ،ا ،ا ،رات اا اص، اا 

د)اا وو ظا ام  طد ا ذ  ج  او ، ار

  .وا وا وز  ات
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 ا ت م ا ت، ذوا ت ا  و

 و ،ا ة وااض اا  ا ا ل ا  ،ا

و طا  ة ت اا.  

ل ا  ،ذ   كا   ر  ،2003 ،

 م  ا ت اص ا ءدار ا  2013وا    توا

ر.  

  ،وا وا ا  ث ا  ،ت اص او

ا ا  ا ا  او، وء ،  وإ"اق"ل  اق 

ت  او، ود اط د وأم  أى، م اط ء 

 او دة ا ت.  

 ف اا او  ت  تا ر إ ،ن ا أ

 ا و ا ؤ، أو  ا   طر از، وإ د ت ف 

  .مد 15ال ا  ء 

 ا   ا    إ  ق ا ،ىت ا  و

  .وا  اع ووض اك

ق ا إ امن ا  وا  ،ل و : ا اح

من أ  ا   وإاث  إدار ،  ار 

  رإط  اوا وا ا  ا   ،  ذج

 ادارات وات وا اد  ر  طف  ، ن

وا.  

   تا   أم إ ر ا ، ديا ا أ

  ا  وإ ،طة ا  دة ت ذاتت و  

  ره ،ا ا طت ا  ةا اا وإ 

 ل ات ا   وا    اوت ا  ل 

 ا س دا اثإ  ل و  ة دور ا ءات 

و درا   أي ت  ى ا ت وا 

  .ات مرات اط وو رات ت ة
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 دارا ط ود ة و  و أو ، حا ا و

 د ماف وا دارة ذجو مو   ارد ظو وا

     آ  ءا  تمدل ال وا ا  

  .د ت     اار

 اا  وا راد اإ ،ة ت  ف او

 20142023و  م  و  ت اا  ارد وذا 

  .وات

  

:مداخلة السيد عبد اللطيف أعمو-2

،  و   "ا ا واو ا "ع  

   ،ا : وم ،ا ظا  ا وا ،ا ا 

  وادي، واا اام وات ا،او ا، و اداء ا

 .اا وت ا ه ا، و او ا ه اارد او

ارد اا  أم  ا وت اام  ق .  

 ا  ،  ت ووز ا م  ت ااا  

أ و ،ع اا دا و ا ا  ا:

   ا ظا   أ م ت (ودارة واا

ت اوا ا؛)ا  

ا  تر واا ح مإ ك وا ا و ءوا 

ر  ؛

 م    ورب  ارق؛

 در ا ا   ات ا وط  إدارة 

واظ ا؛

  وا ء اؤ ت ات واا  

ات،   وار  ت ووظ ؛
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 اا  ارد ان ا  ،و د يا  ا

  تت واار واا  وأداة    ا

ت اا  ل.

  :يد خالد المختاريمداخلة الس -3

ق    اام  ، ا   ال  

 ا اث اوإ ،ا و ل ووزارة ا ظة و ا

  .ل ا ة وظ وزارة ال

ا م ،ا  ،ض  تارد، واوا ،ا موا 

ل اا ود ،ف اط  ض (اا  ا ا +ا ا( ،

 موض، واوا ت اوا ،ات اوا وا ،ظا وم

ت اوا وا ف : (اا - ا ات ا - لطت ا( ،

.اق ا ص  ا او

  :و  ا ة ت،   اص

 إ  ،ا ت ذات اا  ت إا   لما

ت اا    ت ا ا و ،زار

 وا ا ا  ،م و ،ت ا 

  و ا  ،د ا  و ظا وا ا

رق اوا رل اا و ر ..اطا   ءل ا ،

  يي ا؛ا ت ود

 ،ا   أو را    رإط  ته ا 

 و ،ا   ا    ،ا ر 

 ،ووازم  اة ا وضا رب، وات وادل ات وا

   داراتا   تا و ء او 

ا؛

 ا  إ  ،دودو أدا ت وه ا ارن ا

 ة وا ا ا ت وا  وا ا ا 
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 ، إمت و   اة، وا  ل  ارد ا

طف او ، أ   إز ر ا؛

 م  اة  ه ات،  ط و آت  

 اى اا  وا ا)اا اوا ى )اا و ،

 را)اا زارة اا  فط  ةا (؛

إمء  وط  ا ،ن    ات 

  ض ا  ل دت، وإه ا  ت اوا

ادي؛

ت اا  د  إ  ،   و 

 ظا   دةا  أ   و ر

وأ.

:مداخلة السيد لحسن إفزوان -4

  د ا  ، ةة اوا و ا ا  إ  ق

 ا ت ا    ود ،ج اا  أو ا  ل ا

وا اوف اظ و ،أو م  ات و ،أو ا ا.  

 ده ا ،ا ا  صو:  

  و ، ت  ف ، ت  ريإ ا 

 ا ا ا وا ،وا ت ا ن ،ظوا 

  ا، وا  ادث ا؛

   ت  ف ،أ أم    ريا ا و

، و  ا(  ، ت ا ام، ات(من اص 

 ت ا  تموا   لوا ،وا ،ا  ،ىأ

  اثا إض ، ووا رل اوا د وازدة واواج وات ا  ا

و  أم و.  
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 ،وا ا  ا د ،ا ا  ص ا أ

  تا وم ،مت اا م  ،ريا ا ا د أم

 ا وم ،ن اا وم ،ا روا  ا وا ،ا

ادث ا ض، وما  ري اا.

ا ا  ةة ا  ت وا  ا د ،

ا:

  اوق ا ؛  

  اوق اط ت ا ا ؛

  ا ا  روا ا؛ 

  اوق اط  و ا ؛

اوق اط ن ا؛  

 ا ت ا)ادث ا(.  

 ،ريا ا ا  ةو أ د أم:

  ات ؛

ت ا؛

ل ات ا.

  

  :مداخلة السيد أكرم صويلح حياني -5

ق  ع  ت ال ا ة ظ وأان ادارات  

م ول  ،ت ا ممر اط اا  ولا  ،ا 

  ا ا  و ،ا ،زارت اا  ا ل اا

  م  ا ت ات واا ) و ل ار

 ض دسا وا  ل ا(  مأ ت او ،

 وا ،ل ات ا ا را:  

  د واف أم ا؛

ا واف  أ ؛
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ادة  ا  ؛

وا اا ط لب إوز و م ا .

  ن ،نم وع ت ما ما  21   ن دة

  ت اا  ا ،دارات اان اوأ ظ ل ات ا

  وا  ادإ  ،2008 ،  ،و   ا ا  

13 2010.  

  نوع وا   ،ذ  ،ج ادارات (وا  

، وام إ )ا ،ء ات اا وات ا ا   ص

  ن، اموع ا  ف ل ات ا ممر اطا 

 ، ت اا  و و ،دارات اان اوأ ظ ا

 ا و اوا   تآ وو د ة، وا دئ ا وإ

.  

ا ا د  وع  ووز ات ا ا، اح    

دارات اان اوأ ظ ل ات ا  ن نما.  
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IV - اختتام أشغال المناظرة  

وتحديث اإلدارة؛ كلمة ختامية للسيد وزير الوظيفة العمومية  

مقترحات المناظرة وتوصياتها.  
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  كلمة ختامية للسيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

  

 دارةأا و ا ظا وز ا ،  ،ةظل اأ م  ،

 ة، وذظا  نراه اي أا وا ا  ازهه وا  د

  ،  راتا  ا ر ت ، ا     

 ة اوا وا ت اا   ،ءةت ات واؤى واوا

 رش اا ا ت  را ،وا اا  و وا ،أ

ا.  

ا ا  إ ارن  ه واتواتإ أن اأر و

  و ،ا  ا روا وا ا رر اإط  رج ،ةظا

  ء و روا  ا أرا   ،درة اه ا  

 ا ظ و.   ،تت واع ا ازه وا  

 ، م إ  ،روا وا     ءإ وزار  ا

 ه اا ا  ا ا ظ ا ،  ، إاء

و اا  ا دو ر اروح د و ،ه ا ممر اطا 

ا .  

و زا نا ،  زارةا  ار وا ا ،رة اإ ر

،ت ات واااوارش اا ا ءإ   أن م  وذ ،

   ،زارة وما اا ار دا ء اثل إ  ارش واا

ل ه اظة، وات ا ، ا ا أن  ل ا اع، ا

 وما زارة، ااو اد ا أر  و ب ا

 ،ا ظل ا وع  أ  وذ ،ء اا    ا

ا من  ظ ا ،ا،  م ، أن ه ات وات،

هتأو   أمر ار   ا أل ه اظة،
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إاد ازارة،  ا اطر،   واء وا، إذاظة،

تا أ   ت، واوااد اإا

ا ظ ا ن اموع ا.   

ا ات واراء واا   ح اام ،زا ا م  ، 

 را ار وما ا  و ،ا را  ء ت، اوا

زإ  را .  
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  مقترحات المناظرة وتوصياتها

        نرون اظا ل أ طة اظأوراش ا"  ا اا

ا ظ ا ل "اأ   ت ات واا أ  ،

  و  حاء إ أر  ن ار   ،ةظا

اف اطا   ،ا ظا.  

  د    ،اءاته ا  اعورة ا  اأ 

 ا  اا ا ؤا و ،ه ا ا ر  اف اطا

  .ا  ادس مه ا وأه

  :اظة،  اور ا و  أ ات وات ا  أل

  

I-؛ل اا   

II-ي؛ل اا   

III-ل اا .
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I -  في المجال المؤسساتي:  

ء ت ا ا ظ ا ، اات ار ذات  - 

ا ا دئ و ا   ،ة؛ا  

 -  ا ظ ا دئ اا ) ،ا ا ،ا ا 

ر اا دارة، مد ا(.. ؛  

 -  و ،ووا د  ا ظ ا ا  ل 

  اظ ا؛

ات ا  أن   اظ  اظ  ادئ وا و - 

  ا؛ 

  ا واءة  ر ار ا ظ؛ - 

 ا  ا ا وا ا ، اد إم ا ء  - 

   ادات؛

 -  تووا ظا ر ن؛ رما اوا ا ا 

 ال أ  اظ و ازن  ز اارد ا ح رن  - 

  ،ا  

إرء أ وظ  اط  ، ا وادئ ااط، ودرة  - 

ا  ا اا   ا ؛ظق ا نو ،اط  

ر ر اظ واوت ؛ - 

    أل زع ا؛  - 

و ا د   اد واا وا   ان ا؛ - 

 - و ا ظج او  قص واا واة ودئ ا  

  ار ا؛

 -   ،ا ظ ذات ا ،اموا ا اماج ا ا

 ا  ر، وت ا:  

 * ا ج إا) ا لدون ا ،ا ج إا  ن ا  
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   يا ن ااووا د   ؛)ل  

  * ت اا)  ،ا وا ،ت، اا 

  ؛...)ااب

 -  ر ى  وا ،ا  واةف واما  ا و

  اء و  دارة ا و   اذ اار؛

  ا  ا ا دارة  ل   وط؛ - 

 و ز ادوار  ا ا و ا  ل  - 

  اظ ا؛

 -   لا  ف ل  و ،ظا  ت اا ا

  ؛ان   اش

  ا ر  ار، ن ا أ؛ - 

  ا ا  ا وإار ا  ا ط ا وا؛  - 

 - ظ زات ا   داراتا   ازن .  

 - رة ودا   ،ورار واب اأ ء ما  ا  ،

 و و ،إ  ا اطن ا ،ت ام و ا

ر ا وا  إز ه اا ،ازاة  اذ ااءات و ات 

  ا ا إز ا اح؛

  

II - في المجال التدبيري:  

 -   دون ، مم ار مإ  ا ظا  ا  

  ات وا اور ن  ا و  ادة؛ 

   اارد ا  إرء ود اات ا  اارد  - 

  ا؛

ا ا ظ واءات، (ا  اارد ا اد ات  - 

ا ا ،ظا  ،ءاتاد واوا ظ ا ا .(...  
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 -  ظا   ارد اا    لما  ا و

واءة؛

 -   دص؛اا و دودق وا را  ور ،ا    

و اا  ورؤ  ة، ا ات واات  - 

  دارات ازارات واا   وا ا و ،وا دا

  ل ا ا؛

 - ا؛ا   بل اا  ف  ،دا ا   

  ا   اظ؛ - 

   آق ة  أ اظ و    ؛ - 

  د وظ  اارد ا واات ا ؛ - 

 - ارد اي ا  ؛  

  .اص  ارج   ا ام ح  أا اى - 

  

III - في المجال االجتماعي:  

  د ا ا   اظ؛ - 

  إار ت   وا وط ا وا  ار ا؛ - 

 -  اثأ إ  ؛ اا  و ،ادث اا   

 -  ظ ا ا ا ء  ،ت اا اا  ا

  ا  ات او ذات ا؛ 

 -  ، ا ما وإ ا ظ ا دور ا  دة اإ

ا ؛ وذا ظا  ا ا    

 -  ،   ،ءا و دارن ا ور ا ءرا

ظ ر ا ا ا  .  
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  ملحق



58

  

  

08:30  

09:00  
  استقبال المشاركين

  االفتتاحيةالجلسة 

  

   

09:00  

10:30  

  

:الكلمات االفتتاحية

اا   ا ظ ا ا ى ر با زوج، ا

  و ادارة

ا ان، ر ا  ا

:المداخالت

ا ا ا، اا وز  

ا ك، اا إدر ا 

د واا وز ، ارم ا  

ا SERGE LASVIGNEما ر  ا ا ،

ا ر  دارا  وا وز ،اا  ر أا

  

  

  استراحة شاي  10:30

  العام البرنامـج
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  :جلســة عامــة

  إلصالح الوظيفة العمومية  بالمغرب نحو مقاربة حديثة 

  

 ر ،و و و وا دد اذا أ مر ،ا ،ا ظا 

 ا   ازن ق  ،اط تا  و داة اا م  اط ا طا

  .ومرة اارد،  ض  دم ة  اظ ا و ر  دة اا امرات

وام  ادئ اى ا ر در ا  ، و اا ا ،ن 

ار مإ   ا ظا  اف ادة اوا ا ا     

وا واو واد واا، و  اة ا ا  ل ن  اص واواة 

ن اا   را اطأ ا ةا ات، وا ج إا  اطا .  

و   ،را أ  يل ارأس ا   دارةا  طا ان ا سا ا

   ،ا ا ي، وا ا و ر اطا ا ل    ا

  .ارء دارة ا إ اى اد

  

11:00  

13:15  

  

  .، ا ا زارة اظ ا و  ادارة ا دريا  :الرئيس

  

  :المتدخلون

ا ظا  ،ا ا  ا.  

ا  JEAN FRANCOIS VERDIER ر ا ظدارة وا ا ا ،

ما.  

 اطا زارة ا ا ا ، .  

ا SIMON GRAY، وا  ب ا ا ا.  

 أ دي اا  اا روا دا ا   ر ،ر

وا وا.  

  

  استراحة غذاء  13:15
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  :األولى ورشة العمل

اإلطار  المؤسساتي للوظيفة العمومية 

    ،ت اا  و ،ا أداء ا  ا  أ ي دا ا 

  .ا   را    اا اط  ادارة

  :إدة ا   اظ ا  اهو ا اس، م أ  اوري 

 ا  ،رات اا  ء:

 دةا  ات، واا  ارف وامواة وادئ ا ط ا اا 

دئ واة ااو ،وا ووا وااطا .  

 وا اوا د وان واما ادئ ا و ظ ا اان اأ ر

ا.

ات، إاق واا  ازنن ات، ول ا   ،ا د  ل  ،

  .ءة، و اداء، واد آت ا او اق وادود وا

15:00  

16:20  

  المستجدات الدستورية في مجال الوظيفة العمومية: الجلسة األولى
!!

  . ا   ا ، ا اريا   :الرئيس

  :المتدخلون

ةا ة ا ،ا ذة اأ ،ما دم دارة طا ر.

 د اا ، أ ا.

ا ذ اج، أا  ا.

با رمام  ،ا ا ر ا.   

  نقاش

  راحة شاياست  16:20

16:40  

18:00  

:ميةالنظام األساسي العام للوظيفة العمو: الجلسة الثانية

  مجال تطبيقه، مبادؤه األساسية ومضامينه

  . ا ا ، اظ اا   :الرئيس

  :المتدخلون

 اطا راا ، ا  ا.  

 و ا ظزارة ا ،روا ا ما  ازروال، ر  ا

  .ادارة

 اARNAUD VAJDA ، ارد اا  ل .  

د وازارة ا وا ظ  ح، ر ا  ا.

 ةاANKE  FREIBERTارد اا  ل  ة ،.  

  نـقاش
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  اإلطار التدبيري للوظيفة العمومية: ورشة العمل الثانية

طر اي أ ووزم  م اطر ا وا  امم وا ظ  ا

ت اا  وا ممت اا   يل اوا ،ا.  

  و  ،  صا   ة دو را  أ ت،  وا    ،م

  : ل  ود ت     ،ل

   ،يل ارأس ا  ا ارد اا  ت اوا ا  دارةا 

وا ،ا ءات، اوا ظا ر ،داءا ا ...؛

   اا و ت ااث اإ  ل ا  ارد اا   

ات ا  ارات ا؛

 تإدارات وم  ،ا ظل ا  ا   اار واور واد اا

   أ  ا و ات...وظ

15:00   

16:20  

التحديات التدبيرية بالوظيفة العمومية:  الجلسة األولى

  .ا  ، ا ا زارة اد وا  :الرئيس

  :المتدخلون 

ا ز طا و ارد اا  ،أز طا ارة ا.

ب  طد اا ، ا  ا.  

ن ر ،ا  ا.

وا ت اا  ،زيا  ا.  

ا ارد اا  ل   ، لر.

 ةاElke LÖEFFLER ، ل  ة ارد اا.  

  نقاش

  استراحة شاي  16:20

16:40  

18:00  

  : النظام األساسي الجديد: الجلسة الثانية

  اعتماد آليات التدبير الحديث للموارد البشرية 
  .ا ا زارة اا اا،مر ا ط،ا   :الرئيس

  :المتدخلون

 ،ة زروق ةاا ة ،ازارة ا وا دارا طا .   

 ا ب  د ان، ا ا.  

ارد اي ا  ر ، ا .  

اوا زارة ا ارد اة ا ، دة م

ارد اا  ،رأزم ا  ا رت وه وا ا و 

ا.  
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 و ا ظزارة ا ارد اا   ر ، ا  ا

  .ادارة

  نقاش
  

  الشؤون االجتماعية: ورشة العمل الثالثة

 ا ا   رات اا   وا ا   ا ظ

 رات اا ظ  ،ج ه ا ن ،اض اوا ادث او ل اوا ا

إ ،ار ار اإط   ،ان اا  ت ااوا:  

مت اا   ،اض اوا مش او ادث ا   وا م

و  اام ذات ا ا؛

 ،ع ا ر اا  وا ا وا وا ا  و مم رإط و

وذ  أ    آ و؛

  تو اأ  ف ،ص مم رإط  وان اوأ ظ ل ات ا

 ر ا ا  ت ا ا ممر اط   ،او  و 

1.58.376  ر3  ودى ا1378) 15  م1958م (تاا  .  

15:00  

16:20  

  األمراض المهنية وحوادث الشغل والوقاية: الجلسة األولى
  من األخطار المهنية 

  

ا ي أ اع واوق ا ا  وي، را.  

  :المتدخلون
ن ي، مة اة را.

ا ا  ا اطا راة، ا ري.

ا زارة ا ظا  ا  ش، ر ا.

ا وا ون اا  ر ،  ا.  

ا   ي، را  ا   اا وا زارة ا.

  قاشن

  استراحة شاي  16:20

16:40  

18:00  

  العمل االجتماعي: الجلسة الثانية
ا  اي، ر   ا وا وات ا   :الرئيس

وا دي واا.  

  :المتدخلون
دس اا   دارا ا  ،ا   ل ض

وا  ا.  

ن ر  ،أو ا ا.  

 ظة و ل ا ا   ا ري، اا  ا

  .ال

ا  ا ا  وان، رإزارة ا وا.  
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دارةاا و ا ظوزارة ا ،م  أ .  

  نقاش

   جلسة ختامية

18:00  

18:30  

خالصات المناظرة.  
  كلمة ختامية للسيد عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى رئيس

  .الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

  

  

  


