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في إطار االختصاصات الموكولة إليها في مجال وضع وتتبع تنفيذ السياسات العمومية
الخاصة بتدبير الموارد البشرية ،والتي تستوجب رصد وتتبع تطور أعداد الموظفين باإلدارات
العمومية ،دأبت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة منذ سنة  2002على إعداد تقارير
سنوية حول الموارد البشرية بالوظيفة العمومية.
وتهدف هذه التقارير السنوية التي تتضمن مجموعة من المعطيات حول أعداد موظفي الدولة،
إلى التوفر على وثيقة شاملة ومفصلة حول وضعية الموارد البشرية بالوظيفة العمومية
وعلى مجموعة من المؤشرات يمكن االستناد عليها عند وضع السياسات في مجال تدبير الموارد
ا لبشرية ،أو اتخاذها كمرجعية للوقوف على مدى تأثير السياسات المتخذة ،من سنة إلى
أخرى ،على وضعية الموارد البشرية.
ويشمل هذا التقرير حول الموارد البشرية بالوظيفة العمومية ،معطيات إحصائية تتعلق بأعداد
موظفي الدولة المدنيين إلى حدود  ،2015/12/31باستثناء موظفي كل من المجلس األعلى
للحسابات والقوات المساعدة ،وكذا موظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وهي معطيات تم استخالصها انطالقا من معالجة واستغالل قواعد المعطيات الخاصة بتدبير
الموارد البشرية المتوفرة لدى كل القطاعات الوزارية والتي تم تجميعها خالل سنة .2016
وتتعلق هذه المعطيات بالمناصب المالية المحدثة ومباريات التوظيف وتوزيع أعداد
الموظفين المدنيين حسب القطاعات والهيئات والوضعيات اإلدارية والنوع والسن واألقدمية
والحالة العائلية ومناصب المسؤولية وكذا توقعات اإلحالة على التقاعد.
وقد قامت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة في إطار المجهودات التي تبذلها من أجل
ضمان تدبير أفضل وأكثر فعالية للموارد البشرية ،بإنجاز قاعدة معلوماتية مركزية
متخصصة في الموارد البشرية باإلدارة العمومية والتي سيتم تزويدها واستغاللها بصفة دورية
من طرف القطاعات الوزارية .حيث ستمكن بانخراط جميع مدبري الموارد البشرية ،من الرفع
من وتيرة تحيين المعطيات اإلحصائية المتعلقة بالموارد البشرية لإلدارات العمومية.
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يقصد باملنصب املالي التحمل املالي للوظائف بامليزانية ،املسموح به مبوجب خمتلف قوانني املالية ،وال ميكن
التعيني أو الرتقي إىل درجة دون التوفر على منصب مالي شاغر.
وقد عرفت عملية إحداث املناصب املالية ،رغم ضرورة التحكم يف حجم كتلة األجور ،ارتفاعا مستمرا خالل
السنوات األخرية .وذلك لإلستجابة للحاجيات املستعجلة للقطاعات االجتماعية من املوارد البشرية
كالصحة واألمن والتعليم .مما جيسد اجملهودات املبذولة من طرف احلكومة يف جمال التوظيف ،والسيما
توظيف حاملي الشواهد العليا.
وقد بلغت املناصب احملدثة خالل الفرتة ما بني سنة  2000وسنة 2015مايعادل  247.742منصبا وهو
مستوى يفوق اعداد االحاالت على التقاعد بنسبة  .% 50حيث مل تتجاوز االحاالت على التقاعد خالل هذه
الفرتة  163.509إحالة.
ويوضح الرسم البياني التالي تطور املناصب املالية احملدثة من سنة  2000إىل غاية سنة : 2015

مصدر :تقرير وزارة االقتصاد واملالية

عرفت أعداد املناصب املالية احملدثة خالل املدة ما بني سنة  2000وسنة  2015تغريات متيزت باخنفاض يف
البداية ،تاله استقرار ثم ارتفاع يف مستوى االعداد اىل حدود سنة  2015وقد هم هذا االرتفاع باخلصوص،
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الفرتة املمتدة ما بني سنة  2010وسنة  ،2015حيث بلغت أعداد املناصب املالية احملدثة  133651منصبا،
وهو ما يعادل  % 54من جمموع املناصب املالية احملدثة خالل الفرتة (.)2015 – 2000
وميكن من خالل الرسم البياني أعاله ،التمييز ما بني ثالث فرتات:
 الفرتة األوىل ،من سنة  2000إىل سنة  :2005عرفت احداث  66.271منصبا ( %27من جمموع
املناصب املالية احملدثة خالل الفرتة ()2015 – 2000
 الفرتة الثانية  ،من سنة  2006إىل سنة  :2009عرفت احداث ( 47.820أي ) % 19
 الفرتة الثالثة  ،من سنة  2010إىل سنة  : 2015عرفت احداث ( 133.651أي ) % 54
ويعطي اجلدول التالي مقارنة ما بني املناصب املالية احملدثة واعداد اإلحالة على التقاعد برسم هذه الفرتات
الثالث:

سنوات

املناصب املالية احملدثة/

املناصب املالية احملدثة

االحاالت على التقاعد

2005-2000

66271

80353

0,8

2009-2006

47820

19657

2,4

2015-2010

133651

63499

2,1

اجملموع

247742

163509

1,5

االحاالت على التقاعد

يستنتج من اجلدول أعاله ،أن أعداد اإلحاالت على التقاعد منخفضة مقارنة مع مستوى أعداد املناصب
احملدثة ،باستثناء الفرتة  ،2005-2000اليت متت خالهلا عمليتني للمغادرة الطوعية ،األوىل أجريت سنة
 2004واستهدفت املوظفني املرتبني يف سالمل األجور من  1إىل  9والعملية الثانية أجريت برسم سنة 2005
و تعلقت جبميع فاات املوظفني.
بالنسبة للفرتتني  2009-2006و  ،2015-2010شكلت أعداد املناصب املالية احملدثة أكثر من ضعف
اعداد االحاالت على التقاعد (على التوالي  2.4و .)2.1
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يقدر العدد اإلمجالي ملوظفي اإلدارات العمومية بـ  527.724موظفة وموظفا ،موزعني بأعداد متفاوتة حسب
القطاعات ،واهلياات ،ومستويات التأهيل.

يصنف موظفو اإلدارات العمومية ضمن هياات إدارية تتكون من أطر ودرجات وختضع جملموعة من األنظمة
األساسية حتدد مبوجبها شروط الولوج والرتقي بالنسبة لكل درجة وكذا كل ما يتعلق باملسار املهين
للموظف املنتمي لكل نظام أساسي على حدة.
وميكن التمييز بني ثالثة أصناف من األنظمة األساسية ،منها املشرتكة واخلصوصية واخلاصة .وهي
كالتالي:
 األنظمة األساسية املشرتكة :عددها  11نظاما أساسيا .تشمل كال من :املتصرفني ،واملهندسني،
واألساتذة الباحثني مبؤسسات تكوين األطر ،واألطباء والصيادلة وجراحي األسنان ،واألطباء البياطرة،
واملكونني ،واملوظفني املكلفني بتدبري مؤسسات التكوين املهين ،والتقنيني ،واحملررين ،واملساعدين
اإلداريني ،واملساعدين التقنيني.
 األنظمة األساسية اخلاصة اليت يبلغ عددها  18نظاما ،فتهم بعض فاات املوظفني التابعني لقطاعات
العدل ،والداخلية ،والشؤون اخلارجية ،والتعليم العالي ،والرتبية الوطنية ،والصحة ،واالقتصاد واملالية،
والثقافة ،والتشغيل ،والتكوين املهين ،واألمانة العامة للحكومة.
 األنظمة اخلصوصية ،اليت يبلغ عددها سبعة ( )7وختص القضاة ،وقضاة احملاكم املالية ،ومتصريف
وزارة الداخلية ،ورجال السلطة ،والقوات املساعدة ،وموظفي جملس النواب ،وموظفي جملس
املستشارين.
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يبني اجلدول والرسم البياني أسفله ،توزيع أعداد املوظفني حسب نوعية األنظمة األساسية .حيث يشكل
املوظفون اخلاضعون لألنظمة األساسية املشرتكة  % 23من جمموع أعداد موظفي القطاعات الوزارية.

أعداد املوظفني
املوظفون اخلاضعون لألنظمة األساسية املشرتكة

122 967

املوظفون اخلاضعون لألنظمة األساسية اخلاصة واخلصوصية

404 757

اجملموع

527 724

إذا اعتربنا توزيع أعداد املوظفني اخلاضعني لألنظمة األساسية املشرتكة حسب اهليآت ،فإننا جند ،كما هو
مبني يف الرسم البياني أسفله ،أن أكثر من نصف هذه األعداد (  % 51.7تنتمي هليآت املتصرفني
واملساعدين التقنيني).
ويشكل التقنيون نسبة  ، % 18.14يف حني ال يشكل املهندسون سوى  %9واملساعدون اإلداريون % 8
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523 888

% 99,27

3.319

% 0,63

517

% 0,10

527 724

%100

يتضح من خالل اجلدول أعاله أن املوظفني املرمسني واملتمرنني ميثلون أزيد من  %99من جمموع موظفي
اإلدارات العمومية ،ويالحظ باملقابل أن نسبة املتعاقدين ال تتجاوز .%0.63
وفيما يتعلق بنسبة املؤقتني واملتعاونني والعرضيني اليت تقدر ب  ،% 0.10فإن تراجع هذه الفاة بشكل واضح
وملحوظ خالل السنوات األخرية يرجع إىل اإلجراءات والتدابري اليت مت اختاذها من أجل ترسيم املعنيني
باألمر يف إطار احلد من العمل اهلش بالوظيفة العمومية.
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من املعلوم أن املوظف يكون يف إحدى الوضعيات الثالث التالية :القيام بالوظيفة ،أو اإلحلاق ،أو التوقف املؤقت
عن العمل (االستيداع) ،ويبني اجلدول أسفله توزيع أعداد املوظفني حسب هذه الوضعيات.

518.299

% 98,21

7.195

% 1,36

2.230

% 0,42

527.724

% 100

ميثل املوظفون يف وضعية القيام بالوظيفة أزيد من  %98من جمموع موظفي اإلدارات العمومية ،فيما ميثل
املوظفون يف وضعية اإلحلاق  %1.3فقط ،مما يدل على قلة اللجوء إىل اإلحلاق كإحدى آليات حركية
املوظفني.
وجدير بالذكر أن هذه النسب قد ظلت شبه مطابقة ملا كانت عليه خالل سنيت  2012و.2013

ينتمي موظفو الدولة إىل  40هياة علما أن كل هياة تضم درجات نظامية ،ويتم ولوجها وفقا لشروط
حمددة .وتتفاوت أعداد املوظفني من هياة إىل أخرى ،كما هو مبني يف اجلدول التالي:
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يتضح من خالل هذا اجلدول ،أن  16هياة فقط تضم حوالي  %94من جمموع موظفي اإلدارات العمومية،
علما أن هياات التدريس اليت تضم هياة التدريس بوزارة الرتبية الوطنية واألساتذة الباحثني سواء بالتعليم
العالي أو مبؤسسات تكوين األطر أو بكليات الطب والصيدلة وطب األسنان ،متثل لوحدها على ما يناهز 49%
من هذا اجملموع .ويبني اجلدول أسفله توزيعا مفصال ألعداد موظفي هياات التدريس برسم سنة .2015
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يستنتج من خالل هذا اجلدول أن هياة التدريس بوزارة الرتبية الوطنية متثل حوالي  %95من جمموع
املوظفني املنتمني إىل هياات التدريس ،حيث تضم  247.066موظفة وموظفا ،أي ما يناهز  %47من جمموع
موظفي اإلدارات العمومية.
على العموم ،وباعتبار جمموع اهليآت ،ال بد من اإلشارة إىل أن توزيع املوظفني على خمتلف اهلياات ،ظل شبه
مستقر ما بني سنة  2012و .2015حيث سجلت نسبة املتصرفني ارتفاعا طفيفا لتصل إىل  %5.4سنة
 2015عوض  %5.23سنة  ،2014و %5.1سنة  ،2013و %4.9سنة .2012
وباملقابل فقد لوحظ تراجع ضايل يف نسبة املساعدين التقنيني واملساعدين اإلداريني اليت انتقلت
من  %9.3سنة  2012إىل  %9.1سنة  2013ثم إىل  %8.8يف  2014ثم إىل  %8.5يف .2015
كما لوحظ اخنفاض يف نسبة املمرضني واملساعدين الطبيني ( % 4.8سنة  2015عوض  % 5.01يف سنة
 )2014ويف نسبة موظفي كتابة الضبط ( % 2.34سنة  2015عوض  % 2.72سنة .)2014

يبني اجلدول التالي توزيع أعداد املوظفني حسب اإلدارات العمومية برتتيب تنازلي إىل غاية متم سنة .2015
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عدد الموظفين

اإلدارات العمومية
وزارة ال تربية ال وطنية وال تكوين المهني

277 300
قطاع التربية الوطنية

276 967

قطاع التكوين المهني

333

وزارة الداخ لية

86 614
المديرية العامة لألمن الوطني

61152

قطاع الداخلية

17505

المديرية العامة للوقاية المدنية

7957

وزارة ال صحة
وزارة ال تعليم العالي وال بحث العلمي وتكوين األطر
وزارة العدل و ال حريات
وزارة اإلقتصاد و المالية
المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج
وزارة ال فالحة وال صيد ال بحري

46 956
22 863
19 027
17 388
10 326
8 041
قطاع الفالحة

6707

قطاع الصيد البحري

1 334

وزارة ال تجهيز وال نقل وال لوجستيك
المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة ال تصحر
وزارة األوق اف وال شؤون اإلسالمية
وزارة الشباب والرياضة
وزارة ال طاقة وال معادن وال ماء وال بيئة

6 477
4 730
4 189
3 656
3 606

قطاع الماء

2493

قطاع الطاقة و المعادن

782

قطاع البيئة

وزارة الشؤون ال خارجية وال تعاون
المندوبية السامية للتخطيط
وزارة ال ثقافة
وزارة السياحة
وزارة ال صناعة وال تجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

331

2 352
2 088
1 660
1 374
1 279

قطاع الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

1007

قطاع التجارة الخارجية

272

إدارة الدفاع ال وطني
وزارة ال صناعة ال تقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي وال تضامني
وزارة ال تشغيل وال شؤون االجتماعية
وزارة السكنى وسياسة المدينة
وزارة ال تعمير و إعداد ال تراب
وزارة اإلتصال
األمانة العامة للحكومة
وزارة ال تضامن وال مرأة واألسرة وال تنمية االجتماعية
ال وزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأع ضاء جيش ال تحرير
رئاسة ال حكومة
ال وزارة المكلفة بالشؤون العامة وال حكامة
ال وزارة المكلفة بالعالقات مع ال برلمان وال مجتمع المدني
ال وزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون ال هجرة
المندوبية ال وزارية المكلفة بحقوق اإلنسان

1 204
1 102
1 081
981
658
502
412
390
338
334
299
196
149
100
52

المجموع

527 724
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ال نسبة المائوية
52,55%
52,48%
0,06%
16,41%
11,59%
3,32%
1,51%
8,90%
4,33%
3,61%
3,29%
1,96%
1,52%
1,27%
0,25%
1,23%
0,90%
0,79%
0,69%
0,68%
0,47%
0,15%
0,06%
0,45%
0,40%
0,31%
0,26%
0,24%
0,19%
0,05%
0,23%
0,21%
0,20%
0,19%
0,12%
0,10%
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%

100%



يتضح من خالل هذا اجلدول أن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين تستحوذ على أكرب عدد من املوظفني
بنسبة تفوق  %52من العدد اإلمجالي للموظفني ،تليها وزارة الداخلية حبوالي .%16
كما يستنتج من هذا اجلدول أن ست ( )6إدارات عمومية فقط تستحوذ على أزيد من  %89من املوارد البشرية
باإلدارات العمومية ،وهي وزارات الرتبية الوطنية والتكوين املهين ،والداخلية ،والصحة ،والتعليم العالي
والبحث العلمي وتكوين األطر ،والعدل واحلريات ،واالقتصاد واملالية.
ويبني الرسم البياني التالي ،بشكل أوضح ،توزيع أعداد املوظفني حسب اإلدارات العمومية.

يبني اجلدول التالي توزيع أعداد املوظفني حسب مستويات التأهيل (تأطري /إشراف /تنفيذ).
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ويتضح من خالل هذا اجلدول أن أغلب املوظفني ينتمون إىل مستوى التأطري ،حيث ميثل األطر  %67.5من
العدد اإلمجالي للموظفني .وقد سجلت هذه النسبة ارتفاعا مستمرا خالل السنوات األخرية حيث كانت
تقدر ب  %65.8سنة  2014وبـ  %64.76سنة  2013وبـ  %64.15سنة .2012
ويبني الرسم البياني أسفله ،تطور أعداد املوظفني حسب مستويات التأهيل ،خالل الفرتة املمتدة من 2012
إىل .2015

يتضح من خالل هذا الرسم البياني أن نسبة األطر من جمموع موظفي اإلدارات العمومية قد ارتفعت خالل
الفرتة املمتدة من سنة  2012إىل سنة  ،2015حيث انتقلت هذه النسبة من حوالي  ّ%64.15سنة  2012إىل
 %67.5سنة  ،2015ويرجع هذا االرتفاع باألساس إىل ارتفاع وترية الرتقيات وتوظيف األطر العليا خالل
السنوات األخرية.
كما يتضح أن نسبة املوظفني املنتمني إىل مستوى اإلشراف قد اخنفضت خالل الفرتة املذكورة ،من %ّ 17.65
سنة  2012إىل حوالي  %15سنة  .2015يف حني ظلت نسبة املوظفني املنتمني إىل مستوى التنفيذ شبه
مستقرة خالل هذه الفرتة.
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يربز اجلدول أدناه نسب متركز والمتركز املوظفني حسب اإلدارات العمومية.
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يتضح من خالل هذا اجلدول أن نسبة المتركز املوظفني على الصعيد الوطين تسجل معدال مهما حيث
بلغت  %94.14يف سنة  .2015كما يالحظ أن نسب المتركز املوظفني يف معظم اإلدارات العمومية تبقى
مرتفعة ،السيما يف اإلدارات العمومية التالية:
 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين ()%99,22
 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ()%98,20
 التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ()%96,15
 الصحة ()%95,61
 الداخلية ()%94,69
 العدل واحلريات ()%93,55
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ويوضح اجلدول التالي تطور نسبة املوظفني يف املصا ح املركزية واخلارجية خالل الفرتة املمتدة من سنة
 2002إىل سنة .2015

يالحظ ،من خالل اجلدول أعاله ،أن نسبة املوظفني يف املصا ح اخلارجية ظلت مستقرة بني سنيت 2002
و ،)%91.9( 2006ثم ارتفعت إىل  %93.67يف سنة  ،2010لتستقر من جديد ما بني سنيت  2010و2015
يف حوالي .%94

تتوزع أعداد املوظفني بشكل متفاوت بني خمتلف جهات اململكة اإلثنى عشر ،حيث يتمركز حوالي ثلث ()1/3
املوظفني على مستوى جهيت الرباط-سال-القنيطرة والدار البيضاء– سطات.
ويبني اجلدول التالي توزيع أعداد املوظفني بني خمتلف اجلهات وكذا أعداد املوظفني املزاولني ملهامهم خارج
املغرب.
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يستنتج من هذا اجلدول أن هناك ثالث مستويات بالنسبة لتوزيع أعداد املوظفني حسب اجلهات ،حبيث ميكن
تقسيم اجلهات اإلثنى عشر إىل ثالث جمموعات:


اجملموعة األوىل ،مكونة من أربع جهات ترتاوح نسب املوظفني العاملني بكل منها ما بني %11
و ،%21ويتعلق األمر بكل من جهات الرباط-سال-القنيطرة ،والدار البيضاء–سطات ،وفاس-
مكناس ،ومراكش-آسفي .وتضم هذه اجلهات أزيد من  %59من جمموع املوظفني؛



اجملموعة الثانية ،مكونة من أربع جهات ترتاوح نسب املوظفني العاملني بكل منها ما بني  %6و،%9
ويتعلق األمر بكل من جهات طنجة تطوان-احلسيمة ،وسوس–ماسة ،وبين مالل–خنيفرة،
والشرق .وتضم هذه اجلهات أزيد من  %30من جمموع املوظفني؛



اجملموعة الثالثة ،مكونة من جهات درعة-تافياللت ،والعيون–الساقية احلمراء ،وكلميم–واد نون،
والداخلة–واد الذهب ،اليت تقل نسب املوظفني العاملني بكل منها عن  .%5وتضم هذه اجلهات أزيد
من  %9من جمموع املوظفني.

وجتدر اإلشارة إىل أنه ،بالرغم من أن جهات اجملموعة الثالثة تسجل نسبا ضايلة من حيث أعداد املوظفني،
مقارنة مع باقي اجلهات ،إال أنها تسجل معدالت تغطية (عدد املوظفني باملقارنة مع عدد السكان) مهمة ،وذلك
بالنظر إىل قلة عدد السكان بها.
ويبني اجلدول التالي توزيع أعداد املوظفني والسكان ومعدل التغطية حسب اجلهات.
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يتضح من خالل هذا اجلدول أن معدل التغطية على الصعيد الوطين يقدر بـ  16موظفا لكل  1000نسمة.
وحتتل جهة العيون–الساقية احلمراء املرتبة األوىل مبعدل تغطية يقدر بـ  31موظفا لكل  1000نسمة .وتأتي
جهة الرباط-سال-القنيطرة يف املرتبة الثانية مبعدل تغطية يساوي  24موظفا لكل  1000نسمة .أما جهة
الداخلة–واد الذهب فتحتل املرتبة الثالثة بـمعدل  23موظفا لكل  1000نسمة ،قبل جهة كلميم–واد نون
اليت حتتل املرتبة الرابعة مبعدل  19موظفا لكل  1000نسمة.
وتأتي جهة الدار البيضاء–سطات يف املرتبة األخرية من حيث معدل التغطية بالذي ال يتعدى  12موظف لكل
 1000نسمة.
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وفيما يلي توزيع بعض األطر املشرتكة ما بني الوزارات حسب اجلهات ،إذ يتبني أن جهة الرباط-سال -
القنيطرة تأتي يف املرتبة األوىل سواء تعلق األمر بهياة املتصرفني ( )% 39أو املهندسني ( )% 52أو التقنيني
(.) %37
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ويبني اجلدول التالي أعداد موظفي كل جهة موزعة حسب مستويات التأهيل.
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يستنتج على العموم ،أن نسبة األطر تبقى مرتفعة ،إن على الصعيد الوطين ،إذ تقدر بـ  ،%67.43أو على
الصعيد كل جهة ،حيث ترتاوح بني  %50كأدنى نسبة مسجلة على صعيد جهة الداخلة–واد الذهب ،وحوالي
 %75كأعلى نسبة مسجلة جبهة درعة-تافياللت.
ويبني اجلدول التالي توزيع جمموع موظفي اإلدارات العمومية حسب اجلهات ومستويات التأهيل ،وذلك
حسب ترتيب تنازلي لنسبة األطر.
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يتبني من خالل هذا اجلدول مدى متركز موظفي اإلدارات العمومية املنتمني إىل مستوى التأطري يف بعض
اجلهات ،حيث أن جهة الرباط-سال-القنيطرة تأتي يف املرتبة األوىل بـ  %18.23من جمموع أطر اإلدارات
العمومية ،متبوعة جبهة الدار البيضاء–سطات حبوالي  ،%15.82أي أن هاتني اجلهتني تضمان أزيد من
 %34من جمموع األطر.

يبني اجلدول أسفله توزيع املوظفني حسب الشرائح العمرية.

يستنتج من خالل هذا اجلدول أن  277.772موظفا تساوي أو تقل أعمارهم عن  45سنة ،حيث يشكلون أزيد
من  %52من جمموع موظفي اإلدارات العمومية .كما جتدر اإلشارة إىل أن  84.154موظفا تساوي أو تفوق
أعمارهم  56سنة ،بنسبة تقدر حبوالي .%16
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يتبني من خالل هذا الرسم البياني أن قمة هرم األعمار ما زالت ،برسم سنة  ،2015كما كانت عليه برسم
سنوات  2012و  2013و  ، 2014متمثلة يف الشرحية العمرية  55-51سنة ،اليت تضم أزيد من  %18من
جمموع موظفي اإلدارات العمومية.
وجدير بالذكر أنه يف سنيت  2002و 2006كانت قمة هرم األعمار جمسدة ،على التوالي ،يف الشرحيتني
العمريتني  42-40سنة ،و 48-46سنة.

يبني اجلدول أسفله توزيع أعداد املوظفني حسب شرائح األقدمية باإلدارة العمومية.
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يستنتج من خالل هذا اجلدول أن  %56من موظفي اإلدارات العمومية ال تتعدى أقدميتهم  20سنة باإلدارة
العمومية.
ويبني الرسم البياني التالي هرم األقدمية باإلدارة العمومية.

يستنتج من خالل الرسم البياني أعاله أن فاة املوظفني املتوفرين على أقدمية ال تتجاوز  5سنوات متثل قمة
هرم األقدمية ،حيث أن هذه الفاة تسجل أعلى نسبة تقدر مبا يناهز  %20من بني جمموع املوظفني.
وقد سجل ارتفاع ملحوظ ومستمر هلذه الفاة خالل السنوات األخرية حيث مرت نسبتها من حوالي  %10يف
سنة  2006إىل  %12يف سنة  ،2010وإىل  %16.5يف سنة  ،2012وإىل  %18يف سنة  2013ثم إىل  % 20يف
سنيت  2014و.2015
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يبني اجلدول التالي توزيع أعداد املوظفني حسب احلالة العائلية.

يستنتج من خالل هذا اجلدول أن  %64من املوظفني متزوجون ،ويشكل العازبون حوالي ثلث ( )1/3جمموع
املوظفني.
ويوضح الرسم البياني التالي توزيع أعداد املوظفني حسب احلالة العائلية.

- 31-



يبني اجلدول التالي توزيع أعداد املناصب العليا ومناصب املسؤولية النظامية واملماثلة  ،وذلك حسب نوعية
املنصب.

(*)  :ال يضم هذا العدد مسؤولي املديرية العامة لألمن الوطين.

يتضح من خالل هذا اجلدول أن العدد اإلمجالي للمسؤولني يف املناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام
واملصا ح ،يقدر بـ  10.727شخصا إىل غاية متم سنة .2015
ويربز الرسم البياني التالي ،بشكل أوضح ،هذا التوزيع الذي يتناسب مع طبيعة هرمية مناصب املسؤولية
باإلدارات العمومية.
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يبني اجلدول التالي توزيع أعداد املسؤولني يف املناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام واملصا ح حسب اهلياات.

يستنتج من خالل اجلدول أعاله ،أن  ،9015أي حوالي  %84من بني جمموع املسؤولني يف املناصب العليا
ومناصب رؤساء األقسام ورؤساء املصا ح ،ينتمون إىل  6هياات فقط من بني  40هياة.
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وتتصدر هياة املتصرفني قائمة هذه اهلياات بنسبة تناهز  ،%29متبوعة بهياة املهندسني واملهندسني املعماريني
حبوالي .%25

يبني اجلدول أسفله توزيع أعداد املسؤولني يف املناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام واملصا ح حسب اإلدارات
العمومية وفق ترتيب تنازلي.











- 34 -






يتضح من خالل هذا اجلدول أن وزارة الداخلية تأتي يف املرتبة األوىل من حيث أعداد املسؤولني يف املناصب
العليا ومناصب رؤساء األقسام واملصا ح ،حيث تستحوذ هذه الوزارة على أزيد من  %19منهم ،متبوعة بوزارة
الصحة مبا يقارب  ،%18ثم وزارة االقتصاد واملالية حبوالي  ،%8.5ثم وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين
ب  ،%8ثم وزارة العدل واحلريات بـما يفوق .%6
وتشتمل هذه الوزارات اخلمس ( )5جمتمعة على ما يفوق ثلثي العدد اإلمجالي للمسؤولني يف املناصب العليا
ومناصب رؤساء األقسام واملصا ح باإلدارات العمومية ،بنسبة تتجاوز .%70
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يبني الرسم البياني التالي توزيع أعداد املوظفني حسب اجلنس.

يتضح من خالل هذا الرسم البياني أن عدد النساء املوظفات يصل إىل  186.476موظفة مقابل 341.248
من املوظفني الذكور ،بنسبة تأنيث إمجالية تقدر بـ .%35
ويبني الرسم البياني التالي تطور نسبة التأنيث دون احتساب موظفي املديرية العامة لألمن الوطين واملديرية
العامة للوقاية املدنية ،اللتني تسجالن أقل نسبة تأنيث مقارنة مع باقي اإلدارات العمومية.
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يتضح من خالل الرسم البياني أعاله أنه ،إذا ما استثنينا موظفي كل من املديرية العامة لألمن الوطين
واملديرية العامة للوقاية املدنية ،فإن نسبة التأنيث اإلمجالية تصل إىل  %39.5خالل سنة .2015
وقد شهدت هذه النسبة ارتفاعا مستمرا منذ سنة  ،2002إذ انتقلت من  %34يف هذه السنة إىل  %36يف سنة
 ،2006ثم إىل  %37سنة  ،2010ثم إىل  %38.6يف سنة  ،2012قبل أن تسجل نسبة  %39.4يف سنة 2013
وهي تقريبا نفس النسبة املسجلة خالل سنة  2014وسنة .2015
ويبني اجلدول بعده توزيع أعداد النساء املوظفات ونسبة التأنيث حسب اإلدارات العمومية.
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يستنتج من خالل هذا اجلدول أن نسب التأنيث على صعيد خمتلف اإلدارات العمومية ،ترتاوح ما بني %59.8
كأعلى نسبة مسجلة بوزارة الصحة ،و  % 10.73كأدنى نسبة مسجلة بوزارة الداخلية.
وعلى العموم ،فباستثناء وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبياة ووزارة الفالحة والصيد البحري ،ووزارة التجهيز
والنقل واللوجستيك واملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ،واملندوبية السامية للمياه والغابات
وحماربة التصحر ،ووزارة الداخلية ،فإن نسبة التأنيث تسجل معدالت جد مهمة حيث تتعدى  %30داخل
خمتلف باقي اإلدارات العمومية.

شهدت نسبة املوظفات املنتميات إىل مستوى التأطري باملقارنة مع جمموع املوظفني املنتمني إىل هذا املستوى،
ارتفاعا ملحوظا خالل السنوات األخرية ،وذلك باملوازاة مع اخنفاض نسبة املوظفات املنتميات إىل مستوى
التنفيذ.
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ويبني اجلدول التالي توزيع أعداد املوظفني حسب اجلنس ومستوى التأهيل.

يتضح من خالل هذا اجلدول أن :
 نسبة التأنيث ضمن مستوى التأطري تناهز  %38من جمموع املوظفني املنتمني إىل هذا املستوى،
علما أن هذه النسبة كانت تقدر حبوالي  %36يف سنة  2012و %32.34يف سنة  2006و% 29.8
يف سنة 2002؛
 نسبة التأنيث ضمن مستوى اإلشراف تناهز  %39من جمموع املوظفني املنتمني إىل هذا املستوى،
علما أن هذه النسبة كانت تقدر بـ  %40يف سنة  2014و  %41يف سنة  2012و % 46.29يف سنة
 2006و  % 40.5يف سنة 2002؛
 نسبة التأنيث ضمن مستوى التنفيذ تناهز  %20من جمموع املوظفني املنتمني إىل هذا املستوى،
علما أن هذه النسبة كانت تقدر بـ  %21يف سنة  2014و %22يف سنة  2012و %31.17يف سنة
 2006و %32.5يف سنة .2002
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ويبني اجلدول التالي توزيع أعداد املوظفات حسب مستوى التأهيل واملصا ح املركزية والالممركزة.

يتضح من خالل هذا اجلدول أن نسبة األطر من جمموع املوظفات تتجاوز  %73على الصعيد الوطين ،وأزيد
من  %74على صعيد املصا ح الالممركزة.
ومن جهة أخرى ،فإن نسبة املوظفات املنتميات إىل مستوى التنفيذ على صعيد املصا ح املركزية ،تبقى
مرتفعة ،حيث تقدر حبوالي  %21مقابل  % 9فقط على صعيد املصا ح الالممركزة.

يبني اجلدول التالي توزيع أعداد املوظفني حسب اجلنس والشرحية العمرية.
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يستنتج من خالل هذا اجلدول أن الشرحية العمرية  55-51سنة ،هي الشرحية اليت تضم أكرب نسبة من
املوظفات ،حيث تقدر هذه النسبة بـ  % 17.34مقابل  %18.69يف صفوف الرجال.
وتقدر نسبة النساء اللواتي يقل سنهن عن  46سنة ،بأزيد من  ،%57مقابل أقل من  %50بالنسبة للرجال،
يف حني ال تتجاوز نسبة النساء اللواتي بلغن سن  56أو أكثر.%13.28 ،

يبني اجلدول التالي توزيع أعداد املوظفني حسب اجلنس وشرائح األقدمية باإلدارة العمومية.

يتضح من خالل هذا اجلدول أن نسبة املوظفات املتوفرات على أقدمية تساوي أو تقل عن  5سنوات ،تسجل
أعلى معدل ،حبوالي .% 22.5
كما يستنتج أن حوالي  %49من النساء املوظفات يتوفرن على أقدمية تساوي أو تقل عن  15سنة ،مقابل
حوالي  %41فقط بالنسبة للرجال .كما أن ما يناهز  %41من النساء املوظفات ترتاوح أقدميتهن ما بني
 11و 25سنة.
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يبني اجلدول التالي توزيع النساء املوظفات حسب اهلياات.

يتضح من خالل هذا اجلدول ،أن اهلياات اليت تستحوذ على أكرب عدد من املوظفات هي:
 هياات التدريس (  103.720موظفة) ،بنسبة  % 55.62من جمموع النساء املوظفات؛
 هياة املمرضني واملساعدين الطبيني ( 17.089موظفة) ،بنسبة  9.16%من جمموع النساء املوظفات؛
 هياتا املساعدين التقنيني واملساعدين اإلداريني ( 11.039موظفة) ،بنسبة  % 5.92من جمموع
النساء املوظفات.
ويبني اجلدول التالي توزيع أعداد موظفي بعض اهلياات حسب اجلنس ،ونسبة التأنيث ضمن اهلياة ،ومقارنة
مع جمموع املوظفات.
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يتضح من خالل هذا اجلدول أن هياة املمرضني تعرف متثيلية كبرية للنساء املوظفات حيث أن نسبة التأنيث
ضمن هذه اهلياة تقدر بـ  ،% 65.5متبوعة بهياة األطباء والصيادلة وجراحي األسنان بنسبة  ،% 57.47ثم
هياة املساعدين اإلداريني بنسبة .% 56.58
كما يالحظ أنه بالرغم من كون نسبة التأنيث ضمن هياات التدريس ال تتجاوز  ،% 39.87إال أن عدد
املوظفات املنتميات إىل هذه اهلياات يبقي األكرب مقارنة مع باقي اهلياات ،حيث يقدر بـ  103.720موظفة
من بني  186.476موظفة باإلدارات العمومية ،بنسبة .% 55.62
.6
تصل نسبة التأنيث من بني املعينني يف املناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام واملصا ح (أو املناصب املعتربة
يف حكمها) ،إىل .%19.09
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ويبني الرسم البياني التالي تطور نسبة التأنيث ضمن هذه املناصب منذ سنة .2002

لقد سجلت نسبة التأنيث يف املناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام واملصا ح ارتفاعا ملحوظا خالل العشرية
األخرية ،حيث انتقلت ،كما هو مبني يف الرسم البياني أعاله ،من  %10يف سنة  2002إىل  %14يف سنة
 ،2006لتستقر يف حوالي  %15يف سنيت  2009و ،2010ثم  %16يف سنيت  2012و ،2013ثم  %19يف
سنة  2014و  %21,5يف سنة . 2015
ويبني اجلدول التالي توزيع أعداد املعينني يف املناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام واملصا ح حسب اجلنس
واملنصب.

(*)  :ال يضم هذا العدد مسؤولي املديرية العامة لألمن الوطين .
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يتضح من خالل هذا اجلدول أن متثيلية النساء ضمن املعينني يف منصب رئيس مصلحة تفوق نسبتها ،%25
وتقدر متثيليتهن على مستوى كل من منصب كاتب عام أو منصب رئيس قسم ،حبوالي  ،%12يف حني ال
تتجاوز هذه النسبة  % 7بالنسبة ملنصب مفتش عام.
ويبني اجلدول التالي ،بالتفصيل ،نسب التأنيث على صعيد املناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام واملصا ح
حسب اإلدارات العمومية.
ويتضح من خالل اجلدول  38التالي ،أن نسب التأنيث على صعيد املناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام
واملصا ح ختتلف من قطاع إىل آخر ،حيث تسجل أعلى نسبة بوزارة الشؤون العامة واحلكامة بأزيد من ،% 55
متبوعة باملندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان بـما يناهز  ،%50ثم وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون
حبوالي .%39
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لرتسيخ مبادئ تكافؤ الفرص واالستحقاق والشفافية يف ولوج املناصب العمومية ،كما هو منصوص عليها
يف الدستور ويف النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ،السيما الفصل  22منه حسبما وقع تغيريه وتتميمه
بالقانون رقم  ،50.05الذي جعل من املباراة األداة الوحيدة للتوظيف يف خمتلف درجات وأطر اإلدارات
العمومية ،فقد مت إصدار عدة نصوص تطبيقية وتوضيحية يف جمال شروط وكيفيات تدبري مباريات
التوظيف يف املناصب العمومية .وقد اخنرطت القطاعات الوزارية ،منذ سنة  ،2012مثلها مثل املؤسسات
واملقاوالت العمومية واجلماعات الرتابية يف هذا النهج عن طريق فتح مباريات لتوظيف الكفاءات اليت حتتاج
إليها ،وذلك يف حدود املناصب املالية احملدثة املخصصة هلا.
ويعطي اجلدول التالي أعداد املباريات املنظمة وكذا املناصب املفتوحة للتباري موزعة حسب الدرجات
النظامية .حيث مت خالل سنة  ،2015تنظيم  159مباراة ،منها  153مت اإلعالن عنها خالل نفس السنة ،و6
مباراة سبق اإلعالن عنها خالل سنة .2014
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وقد همت املباريات املنظمة خالل سنة  29 ،2015درجة نظامية مفتوحة للتباري بشأن  9281منصبا .كما
أن  % 54من املناصب املالية همت التوظيف يف درجيت حراس األمن واملمرضني اجملازين من الدولة من
الدرجة الثانية.
ويبني اجلدول التالي معدالت املناصب املفتوحة للتباري بالنسبة لكل مباراة موزعة حسب اإلدارات العمومية.
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يالحظ من خالل اجلدول أعاله ،أن أكرب معدل للمناصب املفتوحة للتباري بالنسبة لكل مباراة يناهز
 252.6منصبا لكل مباراة ويتعلق باملديرية العامة لألمن الوطين ( وزارة الداخلية).يف حني أن أصغر معدل
وهو منصب واحد لكل مباراة سجل بقطاع التكوين املهين.
وبلغ املعدل العام للمناصب املفتوحة للتباري برسم سنة  ،2015هو  58منصبا لكل مباراة ،وقد كان
يناهز  50منصبا برسم سنيت  2014و 2013و 58منصبا برسم سنة .2012
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متيزت سنة  2012بصدور منظومة قانونية ،من شأنها أن تساهم يف ترسيخ مبادئ االستحقاق والشفافية
وتكافؤ الفرص يف الولوج إىل املناصب العليا اليت تتمثل يف:
 مناصب املسؤولني عن املؤسسات واملقاوالت العمومية االسرتاتيجية املنصوص عليها يف الفقرة
األخرية من الفصل  49من الدستور؛
 الوظائف املدنية يف اإلدارات العمومية والوظائف السامية يف املؤسسات واملقاوالت العمومية ،اليت
يتداول جملس احلكومة خبصوص التعيني فيها طبقا ألحكام الفصل  92من الدستور.
وقد شرعت اإلدارات العمومية واملؤسسات واملقاوالت العمومية ،منذ صدور هذه املنظومة ،يف اإلعالن عن فتح
باب الرتشيح لشغل املناصب العليا لسد اخلصاص من هذه املناصب وكلما دعت الضرورة ذلك.

مت برسم سنة  ،2015اإلعالن عن فتح باب الرتشيح لشغل  88منصبا ،منها:
 37 منصبا باإلدارات العمومية
 51 منصبا باملؤسسات العمومية واملؤسسات اجلامعية ومؤسسات تكوين األطر.
وتتعلق هذه اإلعالنات مبناصب لكتاب عامني ومفتشني عامني ومدراء ورؤساء جامعات وعمداء.
ويبني اجلدوالن أسفله ،توزيع املناصب العليا املعلن عن فتح باب الرتشيح بشأنها حسب اإلدارات العمومية
وطبيعة املنصب.
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يستنتج من هذين اجلدولني أن اإلعالنات عن فتح باب الرتشيح لشغل املناصب العليا ،اليت مت نشرها خالل
سنة  ،2015همت املناصب العليا التالية:
 37 منصبا عاليا باإلدارات العمومية ،منها  5مناصب لكاتب عام ،و 4مناصب ملفتش عام ،و28
منصبا ملدير؛
 51 منصبا عاليا باملؤسسات العمومية واملؤسسات اجلامعية ومؤسسات تكوين األطر ،منها 10
منصبا لعميد 2 ،مناصب لرئيس مؤسسة ،منصب واحد لكاتب عام ملؤسسة ،و 38منصبا ملدير.
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مت خالل سنة  ،2015إجراء  113تعيينا ،موزعة على خمتلف فاات املناصب العليا ،كما هو مبني يف
اجلدولني التاليني ،وقد همت هذه التعيينات معظم املناصب العليا املعلن عن فتح باب الرتشيح بشأنها خالل
هذه السنة ،إضافة إىل بعض املناصب العليا اليت سبق اإلعالن عنها يف سنة .2014
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يستنتج من هذين اجلدولني أن التعيينات اليت متت خالل سنة  ،2015همت املناصب العليا التالية:
 58 منصبا عاليا باإلدارات العمومية ،موزعة بني  4مناصب لكاتب عام ،و 5مناصب ملفتش عام،
و 49منصبا ملدير؛
 55 منصبا عاليا باملؤسسات العمومية واملؤسسات اجلامعية ومؤسسات تكوين األطر ،موزعة بني
 7مناصب لرئيس جامعة و 15منصبا لعميد ،باملؤسسات اجلامعية ،و  32منصبا ملدير ومنصب
واحد لرئيس مؤسسة باملؤسسات العمومية ومبؤسسات تكوين األطر.
ويبني اجلدول التالي توزيع التعيينات يف املناصب العليا حسب اجلنس والقطاع واملنصب.
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يتضح من خالل اجلدول أعاله أن تعيني النساء يف املناصب العليا هم خالل سنة  ،2015تعيني امرأة واحدة
يف منصب كاتبة عامة من بني  4تعيينات يف هذا املنصب ،و  2مفتشات عامات من بني  5تعيينات ،و 14
مديرة من بني  81تعيني ورئيسة مؤسسة واحدة والذي شكل التعيني الوحيد يف هذا املنصب برسم سنة
.2015إذ بلغت التعيينات النسائية يف جمملها  18تعيينا من بني  113تعيينا مشكلة بذلك نسبة تناهز
.%16
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يربز اجلدول التالي أعداد مناصب رؤساء األقسام واملصا ح املعلن عن فتح باب الرتشيح لشغلها على بوابة
التشغيل العمومي خالل سنة  ،2015وذلك حسب القطاع واملنصب.
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يتضح من خالل هذا اجلدول أنه ،مت خالل سنة  2015اإلعالن عن فتح باب الرتشيح لشغل  2047منصبا
لرئيس قسم أو مصلحة (أو الوحدات املعتربة يف حكمها) ،باإلدارات العمومية ،منها  558منصبا لرئيس قسم
و 1489منصبا لرئيس مصلحة.

يبني اجلدول أسفله توزيع التعيينات يف مناصب رؤساء األقسام واملصا ح حسب اإلدارات العمومية .وقد مت
استخالصها من خالل النتائج املعلن عنها على بوابة التشغيل العمومي.
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يتضح من خالل اجلدول أعاله أن التعيينات اليت مت اإلعالن عنها خالل سنة  ،2015تهم  1077منصبا،
 376منها تهم منصب رئيس قسم و 701منها تهم منصب رئيس مصلحة.
ومت التعيني خالل سنة  ،2015يف  866منصبا ،حيث أن  211منصبا ،أي حوالي  %10من عدد مناصب رؤساء
األقسام واملصا ح املعلن عن فتح باب الرتشيح بشأنها خالل هذه السنة ( 2047منصبا) ،مل يتم التعيني فيها
إما لعدم جناح أي مرتشح ( 108منصبا) ،أو لعدم تقدم أي مرتشح لشغلها ( 103منصبا).
ويبني اجلدول التالي توزيع التعيينات يف مناصب رؤساء األقسام واملصا ح ،حسب اجلنس.
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لقد بلغ عدد النساء املعينات يف منصيب رئيس قسم ورئيس مصلحة خالل سنة  ،2015كما هو مبني يف
اجلدول أعاله 220 ،تعيينا أي  %25من جمموع التعيينات .وقد شكلت النساء نسبة  %18,77فيما يتعلق
بالتعيينات يف منصب رئيس قسم و  %29,39فيما يتعلق مبنصب رئيس مصلحة.
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أحيل على التقاعد لبلوغ حد السن برسم سنة  ،2015حوالي  14.632موظفة وموظفا ،بنسبة تقدر حبوالي
 % 2.77من بني جمموع موظفي اإلدارات العمومية (املصدر :وزارة االقتصاد واملالية).
ويوضح اجلدول التالي التوقعات اخلاصة بأعداد املوظفني الذين سيحالون على التقاعد لبلوغ حد السن
برسم كل سنة خالل الفرتة املمتدة بني سنيت  2016و ،2035باعتماد فرضية أن عدد املوظفني باإلدارات
العمومية سيبقى ثابتا خالل هذه الفرتة وباعتبار القانون اجلديد لإلحالة على التقاعد والقانون املتعلق حبد
السن اجلاري به العمل ابتداءا من شهر يناير .2017
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يستنتج من خالل هذا اجلدول أن نسبة املوظفني املتوقع إحالتهم على التقاعد برسم كل سنة ابتداء من
سنة  2016وإىل غاية سنة  ،2035ترتاوح بني  %1.06و %3.64من العدد اإلمجالي للموظفني.
ومن جهة أخرى ،من املتوقع أن حوالي ربع عدد املوظفني سيحالون على التقاعد إىل غاية سنة 134 ( ،2025
 961موظفا) .وسيحال أكثر من نصف جمموع املوظفني ) ،)% 52مع متم سنة .2035
ويبني الرسم البياني التالي تطور أعداد املوظفني املتوقع إحالتهم على التقاعد خالل الفرتة املمتدة بني سنيت
 2016و.2035

يتضح من خالل هذا الرسم البياني أن عدد املوظفني املتوقع إحالتهم على التقاعد يف السنوات املقبلة ،سيعرف
باعتبار الفرضية السابقة تغيريات ،حيث سريتفع أو ينخفض من سنة إىل أخرى إىل حدود سنة  ،2024قبل
أن يعرف منحى تنازليا ابتداءا من سنة .2025
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يرصد اجلدول أسفله ،توزيع أعداد املوظفني املتوقع إحالتهم على التقاعد برسم كل سنة ،خالل الفرتة ما
بني  2016و ،2035حسب مستويات التأهيل.
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يستخلص من خالل هذا اجلدول أن عدد املوظفني املتوقع إحالتهم على التقاعد ،سواء املنتمني إىل مستوى
التأطري أو إىل مستوى اإلشراف سيبلغ حده األقصى خالل سنة  ،2022يف حني أن أعلى األعداد املتوقعة
للموظفني احملالني على التقاعد من مستوى التنفيذ ستسجل خالل سنة  2022وسنة .2033
ويبني اجلدول التالي توقعات اإلحالة على التقاعد حسب مستويات التأهيل خالل  5سنوات ،و 10سنوات،
و 15سنة القادمة.
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يستنتج من خالل هذا اجلدول أن أعداد املوظفني املتوقع إحالتهم على التقاعد من بني جمموع موظفي
اإلدارات العمومية ،ستسجل أعلى نسبها ضمن صفوف املوظفني املنتمني إىل مستوى التأطري ،مقارنة مع
مستويي اإلشراف والتنفيذ ،سواء خالل  5سنوات القادمة بنسبة تناهز  ،% 75أو خالل  10سنوات القادمة
بنسبة تناهز  ،%74أو خالل  15سنة القادمة بنسبة تقارب .%71
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عدد املوظفين املدنيين:
بلغ عدد موظفي اإلدارات العمومية برسم سنة  527 724 ،2015موظفة وموظفا (باستثناء موظفي القوات
املساعدة واجمللس األعلى للحسابات) ،مسجال بذلك اخنفاضا ضايال مقارنة مع عددهم خالل سنة 2014
الذي كان يقدر بـ  536.004موظفة وموظفا ،باخنفاض يقدر بـ .%1.57

توزيع املوظفين حسب القطاعات الوزارية:
حتتل وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين املرتبة االوىل من حيث أعداد املوظفني باإلدارات العمومية حيث
تضم لوحدها ما يناهز  % 53من جمموع املوظفني.
-

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين%53 :

-

وزارة الداخلية% 16.41 :

-

وزارة الصحة% 8.90 :

-

وزارة التعليم العالي% 4.33:

-

وزارة العدل واحلريات% 3.61 :

-

وزارة اإلقتصاد واملالية% 3.29 :

-

باقي الوزارات%10.5 :

أعداد املوظفين حسب املصالح املركزية والالممركزة:
تتوزع أعداد موظفي الدولة ما بني  31.586موظفة وموظفا باملصا ح املركزية و 496.138موظفة
وموظفا باملصا ح الالممركزة ،مما يشكل نسبة ال متركز للموظفني تصل إىل .%94,01
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أعداد املوظفين حسب الجهات:
يوجد تفاوت كبري يف التوزيع بني اجلهات مع متركز مرتفع على مستوى جهة الرباط-سال-القنيطرة (مبا
يف ذلك املصا ح املركزية بنسبة تناهز  %21من جمموع املوظفني ،متبوعة جبهة الدار البيضاء-سطات
حبوالي  ،%15.6ثم جهة فاس-مكناس حبوالي .%12
ويتمركز  %76من جمموع املوظفني على مستوى ست جهات من أصل  12جهة ،وهي جهات الرباط-سال-
القنيطرة ،والدار البيضاء-سطات ،وفاس-مكناس ،ومراكش-آسفي ،وطنجة-تطوان-احلسيمة ،وسوس-ماسة.

معدل التغطية:
يقدر معدل التغطية ،الذي حيدد عدد املوظفني مقارنة مع عدد السكان ،بـ  16موظفا لكل  1000نسمة على
الصعيد الوطين ،وتأتي جهة العيون-الساقية احلمراء يف املرتبة األوىل مبعدل تغطية جهوي يصل إىل 31
موظفا لكل  1000نسمة.

نسبة التأنيث:
بلغ عدد املوظفات خالل سنة  186.476 ،2015موظفة ،بنسبة  %35.3من جمموع املوظفني باإلدارات
العمومية .وترتفع هذه النسبة إىل  % 39.5بدون احتساب أعداد موظفي إدارتي األمن الوطين والوقاية
املدنية.

مناصب املسؤولية:
ميارس مناصب املسؤولية النظامية وما مياثلها  10.727موظفة وموظفا .ويشغل املتصرفون واملهندسون 54
 %من هذه املناصب.
وتبلغ نسبة تأنيث مناصب املسؤولية ما يناهز .% 21.5
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أعداد املوظفين حسب مستويات التأهيل (التأطير /اإلشراف/التنفيذ):
تقدر نسبة األطر (الدرجات املرتبة يف سالمل األجور  10فما فوق أو ذات الرتتيب االستداللي املماثل) بـحوالي
 %67.5باإلدارات العمومية ،يف حني تصل نسبة املوظفني املنتمني إىل مستوى اإلشراف (الدرجات املرتبة يف
سالمل األجور 8 ،7و % 15.4 )9وإىل مستوى التنفيذ (الدرجات املرتبة يف سلمي األجور  5و .%17 )6

أعداد املوظفين حسب فئات األعمار:
تتمثل قمة هرم أعمار املوظفني يف الشرحية العمرية  55-51سنة ،اليت تشكل نسبة  %18من أعداد املوظفني
باإلدارات العمومية.
 %2.58 من املوظفني التتجاوز أعمارهم  25سنة؛
 %13.95 من املوظفني يبلغون من العمر  30سنة وما أقل؛
 %59 من املوظفني ترتاوح أعمارهم ما بني  41و 60سنة.

أعداد املوظفين حسب شرائح األقدمية:
تضم شرحية األقدمية " 5سنوات فما أقل" أعلى نسبة من املوظفني )  (%19.6مقارنة مع الشرائح األخرى.
ويشكل املوظفون املتوفرون على أقدمية ال تتعدى  20سنة ما يناهز  %56من جمموع املوظفني.

أعداد املوظفين حسب الهيآت:
متثل هياة التدريس ( أساتذة الرتبية الوطنية واألساتذة الباحثني بالتعليم العالي ،ومبؤسسات تكوين األطر،
وبكليات الطب والصيدلة) نسبة  % 49من أعداد املوظفني وميثل املمرضون واملساعدون الطبيون نسبة %4.87
والتقنيون نسبة  %4.23من أعداد املوظفني برسم سنة .2015

أعداد املباريات:
مت تنظيم  159مباراة برسم سنة  2015من طرف القطاعات الوزارية .وقد همت هذه املباريات  29درجة
نظامية مفتوحة للتباري بشأن  9281منصبا .وقد خصصت  %60من هذه املناصب لدرجات حراس األمن
واملمرضني اجملازين والتقنيني.
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اإلحالة على التقاعد:
يتوقع أن يغادر الوظيفة العمومية يف غضون  5سنوات القادمة ( )2020حوالي  60.864موظفا وموظفة ،أي
ما يناهز % 11.5من أعداد املوظفني وحوالي  134.961موظفا وموظفة ( )%25يف غضون العشر سنوات
املقبلة.

نفقات املوظفين( :املصدر :تقريرحول املوارد البشرية ،مديرية امليزانية)
 بلغت كتلة األجور ما يناهز  105.5مليار درهم برسم سنة  ،2015مقابل  101.6مليار درهم
برسم سنة  .2014وقد كانت تشكل  66.72مليار درهم برسم سنة .2007
 نسبة كتلة األجور من الناتج الداخلي اخلام% 10.63:
 نسبة كتلة األجور من امليزانية العامة% 33.29 :
 نسبة كتلة األجور من ميزانية التسيري%54.17 :

شرائح األجور:
 % 9 من موظفي الدولة املدنيني يتقاضون أجرة شهرية صافية ترتاوح بني  3000و 4000درهم؛
 % 39 من جمموع املوظفني املدنيني يستفيدون من أجرة تقل عن  6000درهم برسم سنة ،2015
مقابل  % 47برسم سنة  2012؛
 %2.36 من موظفي الدولة املدنيني يتقاضون أجورا صافية شهرية تتجاوز  20000درهم مقابل
 % 1.4سنة .2012
 بلغ احلد األدنى لألجور  3000درهما برسم سنة  2015مقابل  1586درهما سنة .2007
 بلغ متوسط األجر الشهري الصايف  7.381درهما برسم سنة  2015عوض  7200درهم برسم
سنة  2012و 5333درهما برسم سنة  2007و 4670درهم برسم سنة .2003
وميثل متوسط األجر الشهري الصايف برسم سنة  3.1 ،2015أضعاف الناتج الداخلي االمجالي الفردي .

- 74 -

ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
www.mmsp.gov.ma
www.service-public.a
www.emploi-public.ma

