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دخلم

تثمين العنصر البشري باإلدارة العمومية في صلب اهتمام وزارة الوظيفة العمومية عتبر ي

في االرتقاء باإلدارة ،تلعبه الموارد البشريةللدور المحوري الذي نظراف،وتحديث اإلدارة

المغربية إلى المستوى الذي ينشده المجتمع المغربي، والذي يجعل منها إدارة فعالة وناجعة وذات 

مردودية، ومتشبعة بقيم ومبادئ حسن سير المرافق العامة، فقد تم العمل على اعتماد سياسة 

تنفيذ السياسات العمومية تدبيرية طموحة ، تجعل من الموارد البشرية حجر الزاوية في إعداد و

.في مختلف المجاالت الحيوية 

ضبط وتتبع تطور توزيع أعداد الموارد البشرية باإلدارة في مجال هاختصاصاتاوفي إطار 

أنجزت برسم سنة دراسة نتاج الذي هو ،، قامت مصالح الوزارة بإعداد هذا التقريرالعمومية

المصالح قواعد معطيات الموظفين المتوفرة لدىمعالجة وتحليل تجميع واستنادا إلى، 2013

شمل مجال هذه حيث ،لبشرية بمختلف القطاعات الوزاريةاإلدارية المكلفة بتدبير الموارد ا

استثناء موظفي القوات المساعدة،ب،الدراسة الموظفين المدنيين بمختلف القطاعات الوزارية

.الملكيبالطالوموظفي

:التاليةمواضيعالمنلموارد البشريةلخارطة اهذا التقرير الذي يقدم تحليال تكونوي

؛الوزارة في مجال تثمين الموارد البشريةنجزاتم

؛األنظمة األساسية

 واإلحاالت على التقاعد؛المناصب المالية المحدثة

؛مباريات التوظيف

 ؛توزيع أعداد الموظفين

 ؛العليا مناصبالالتعيينات في

توقعات اإلحالة على التقاعد.
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I -منجزات الوزارة في مجال تثمين الموارد البشرية

في مجال تثمين الموارد البشرية منجزاتبعدة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة قامت وزارة 

:يمكن تلخيصها في المحاور التالية بأدائها، واالرتقاء

:العمومية مراجعة وتعزيز منظومة الوظيفة- 1.1

العمومية ، عملت راتمن اجل تطوير واالرتقاء باإلطار العام لمنظومة  الموارد البشرية باإلدا

على إطالق ورش المراجعة الشاملة للنظام األساسي العام للوظيفة 2013الوزارة خالل سنة 

ة تهم العمومية، وكذا دراسة و إعداد و إصدار مجموعة من النصوص التشريعية و التنظيمي

.ودعم الحماية االجتماعية لموظفيهامجاالت التوظيف وتدبير المسار المهني للموظف

إعداد أرضية لإلصالح الشامل للنظام األساسي العام للوظيفة العمومية-أ

عملت وزارة الدستورية ذات الصلة بالوظيفة العمومية وتطوير اإلدارة، مبادئ المن أجل تكريس 

وتحديث اإلدارة على إطالق ورش المراجعة الشاملة للنظام األساسي العام الوظيفة العمومية 

.للوظيفة العمومية

في هذا الرهان الكبير لتطوير التدبير مختلف الفعاليات والفرقاء االجتماعيينوبغية إشراك

األساسي العام الشاملة للنظامالمراجعة حولوطنية مناظرةقامت الوزارة بتنظيم العمومي، 

، تمخض عن أشغالها إصدار تقرير عام تضمن 2013يونيو 21بتاريخ لوظيفة العمومية ل

مجموعة من المقترحات والتوصيات تهم المجاالت المؤسساتية والتدبيرية واإلجتماعية، إلى جانب 

.كتاب أبيض يتضمن بدوره مجموعة من  المبادئ والتوصيات ذات الصلة بالموضوع

لياالتعيين في المناصب الع-ب

تنزيال للمقتضيات الدستورية و تكريسا لمبادئ المساواة واالستحقاق والشفافية في ولوج 

بموجب  المرسوم رقم أصبحتمسطرة  التعيين في هذه المناصبفإن المناصب العليا ،  

من القانون التنظيمي المذكور فيما يخص المناصب 5و4، بتطبيق أحكام المادتين 2.12.412

على اإلدارة نشر إعالنات فرض، تالعليا التي يتم التداول في شان التعيين فيها في مجلس الحكومة

على بوابة التشغيل العمومي والموقع االلكتروني لرئاسة وجوبا الترشيح لشغل المناصب العليا 

المعني، الشئ الذي مكن الوزارة من تتبع اإلعالنات وإصدار الحكومة والموقع االلكتروني للقطاع

5

.إحصاءات دورية حول المناصب المعلن عنها وكذا التعيينات المصادق عليها في مجلس الحكومة

وقد تم إعداد تقرير تقييمي حول مسطرة تطبيق هذه المنظومة منذ صدور المرسوم المشار إليه 

.2013دجنبر 31إلى غاية 

:مسار المهني تدبير ال-ت

، بدراسة وإعداد مجموعة من 2013برسم قامت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

:المتعلقة بالنصوص القانونية والتنظيمية 



بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 2- 13- 423مرسوم رقم ال:تم  بهذا الخصوص إعداد مرسومين

24(1377شعبان 4الصادر في 1- 58- 008من الظهير الشريف رقم 50مكرر و48و48

بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة باإللحاق وإدماج ) 1958فبراير 

يهدف إلى تحديد مسطرة إلحاق الموظفين العاملين باإلدارات العمومية الذي الموظفين الملحقين

لدى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة أخرى، وذلك من والجماعات الترابية،

خالل توضيح كيفيات تنقيط الموظفين الملحقين، وفتح إمكانية ترشح الموظف الملحق لشغل 

وكذا توضيح وتبسيط لديهامنصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة باإلدارة العمومية الملحق 

.مسطرة إدماج الموظفين الملحقين

المكرر مرتين من الظهير الشريف 46كيفية تطبيق الفصل حديدبت2- 13- 422مرسوم رقم ال

بمثابة النظام األساسي العام ) 1958فبراير 24(1377شعبان 4الصادر في 1- 58- 008رقم 

إلى فتح إمكانية وضع الموظفين يهدفالذي للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن اإلشارة

رات العمومية والجماعات الترابية، بعد موافقتهم، رهن إشارة إدارة عمومية أخرىالعاملين باإلدا

لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة باإلدارة العموميةحيث يمكن للمعنيين باألمر الترشح

. الموضوعين رهن إشارتها



بتغيير وتتميم 2013يونيو 11صادر في 2.13.435هذا اإلطار إصدار المرسوم رقم تم  في

بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات 2011نوفمبر 25بتاريخ 2.11.621المرسوم رقم 

المناصب المتبارى عدد حصر الئحة االنتظار في حدود حيث تم، التوظيف في المناصب العمومية
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في المائة من عدد المناصب المتبارى من شأنها، وتحديد 20سبة ، عوض ن)%100(بشأنها

أشهر ابتداء من تاريخ اإلعالن عن النتائج النهائية للمباراة عوض 6صالحية الئحة االنتظار لمدة 

".نهاية السنة التي أجريت المباراة خاللها"

 :

تعلق ببعض األنظمة األساسية الخاصة ببعض هيآت القانونية تنصوص إعداد مشاريع تم 

.الموظفين



قرارا بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في مجموعة من 52تم إصدار 

ديد شروط وإجراءات وبرنامج امتحانات قرار بتح20الدرجات بعدد من القطاعات الوزارية، و 

القطاعات الوزارية؛بعضالكفاءة المهنية لولوج بعض الدرجات في 



قرارا بتعيين ممثلين في حظيرة اللجان اإلدارية المتساوية بعدد من القطاعات 13تم نشر 

الوزارية؛

االجتماعية واالحتياط االجتماعيالشؤون-ث

لتعزيز الحماية االجتماعية لعموم الموظفين والمستخدمين باإلدارات العمومية والجماعات 

من أهمية للموظفين وتلبية هذا الموضوع الترابية والمؤسسات العامة،  ونظرا لما يكتسيه  

وكذا توفير بيئة عمل  مالئمة ومحفزة ، عملت الوزارة برسم سنة بعض مطالبهم االجتماعية،

:، على إعداد مشاريع  عدة نصوص  تصب في هذا االتجاه  ، نخص  منها بالذكر ما يلي  2013

 ،مشروع قانون يحدث بموجبه نظام التعويض عن الحوادث المصلحية واألمراض المهنية

االجتماعية لموظفي وأعوان اإلدارات مشروع قانون بشان تنظيم جمعيات األعمال

العمومية؛

 المحدد بموجبه السن التي يحال 012.71مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم

فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطون 

7

السن التي يحال إلى المحددة بموجبه 05.89في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 

التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛

 من رمضان 6بتاريخ 1.59.075مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم

بشان نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين ) 1959مارس 16(1378

هم؛وأراملهم وفروعهم وأصول

 مشروع قرار مشترك لوزير االقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة

بتغيير قائمة التعويضات 776.13المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة رقم 

والمكافآت الخاضعة لالقتطاع من اجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية، الخاص 

ارات لألمانة العامة للحكومة؛بالمستشارين القانونيين لإلد

:إعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا لإلدارة-ج

13-38قانون رقم الأعدت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث اإلدارة  مشروع 

" الرامي إلى إحداث مؤسسة جديدة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي أطلق عليها اسم 

والتي ستنبثق عن   دمج  المدرسة الوطنية لإلدارة و المعهد "  المدرسة الوطنية العليا لإلدارة 

يين تستجيب للحاجيات الفعلية العالي لإلدارة  في مؤسسة عمومية واحدة للتكوين  و البحث اإلدار

للتأطير و التأهيل وطنيا و جهويا مما سيجعلها دعامة قوية للتنمية اإلدارية  ببالدنا وفاعال 

.حيويا في توفير الكفاءات الالزمة إلنجاح مشروع الجهوية المتقدمة

ويتجلى الهدف من إحداث هذه المؤسسة الجديدة في السعي نحو تكوين النخب التي ستشغل

. القادرة على مسايرة المشاريع الكبرى لتحديث اإلدارةوالوظائف العليا في اإلدارة العمومية 

:ومن بين المهام التي ستوكل للمؤسسة الجديدة نذكر ما يلي

تكوين األطر العليا؛

أطر الوظيفة العمومية العليا لمعالجة  الملفات الرفع من مهنية اإلدارة ، وذلك بتهييء

الكبرى المطروحة على البالد وتحمل المسؤوليات اإلدارية وفق مقاربة جديدة لدور 

المؤسسة في هذا المجال ؛
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 التكوين المستمر لألطر اإلدارية العاملة في مختلف مرافق الدولة و تنظيم دورات
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العتماد الدراسات مجموعة من إطالق علىالوزارة ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية عملت 

انب وقد همت هذه الدراسات الجو. أفضل للموارد البشرية اتدبيرالتي تضمناالليات الحديثة

:التالية

9

:لعموميةاإنجاز الدراسة المتعلقة بوضع الدليل المرجعي الشامل لوظائف اإلدارة -1

، حيث تم االنتهاء من دليل مرجعي شامل لوظائف اإلدارة العموميةتعمل الوزارة على إعداد 

المرحلة األولى من الدراسة الخاصة بهذا المشروع، والتي استعرض تقريرها، أهم المشاكل 

واالختالالت التي تطبع الدالئل المرجعية للوظائف والكفاءت، والمتمثلة في  وجود اختالف 

.وتباين كبير بين هذه الدالئل، سواء على مستوى الشكل أو المضمون

وتنكب الوزارة حاليا على إنجاز المرحلة الثانية من المشروع والتي ستمكن من وضع  

، ومجلد األنشطة النوعية وكذا مجلد "اإلدارة العموميةالدليل المرجعي الشامل لوظائف"نموذج

.الكفاءات

.كما سيتم خالل المرحلة الثالثة وضع الصنافة الموحدة الجديدة لوظائف اإلدارة

2 وضع تصور جديد للتكوين المستمر 

استنادا للتوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية التي نظمتها الوزارة حول التكوين المستمر 

بمشاركة مختلف المسؤولين " تكوين مستمر لمسار مهني أفضل"باإلدارة العمومية تحت شعار 

االجتماعيين، وإلى الخالصات التي شركاءعن تدبير الموارد البشرية باإلدارات العمومية وال

إليها اللجان المتخصصة، أعدت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة مشروع مرسوم توصلت 

شاملة، ورؤية مستقبلية ةيهدف إلى وضع إطار معقلن للتكوين المستمر، واعتماد إستراتيجي

موحدة لمواكبة التحوالت والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية على المستوى المركزي 

.اإلدارات العمومية في هذا المجاللتكامل والتنسيق بين جميع يحقق اوالالممركز، و

وسيتم عرض الصيغة النهائية للمشروع التي تمت صياغته بتوافق بين جميع المتدخلين 

.والمعنيين، على مسطرة المصادقة في أقرب اآلجال

: مقاربة النوع بالوظيفة العمومية- 1.4

وعيا من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة كأحد 

الركائز األساسية في المجتمع وإحدى دعامات اإلدارة، ودعما لدينامية المساواة بين الجنسين 

داخل الوظيفة العمومية، فقد عملت الوزارة على اتخاذ العديد من التدابير التي من شانها تعزيز

مكانة المرأة في القطاعات العمومية كتنظيم المناظرات واللقاءات العلمية حول المواضيع التي 

.المرأة الموظفة باإلدارة العمومية وبولوجها إلى المناصب العليا بالوظيفة العموميةحضور تهم 
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مرجعية الدالئل الضمن وفي نفس السياق، تسهر الوزارة على إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين 

القرار مراكزللوظائف والكفاءات، وتطوير الوسائل المؤسساتية التي تخول للنساء ولوج مختلف 

.باإلدارة العمومية

:إنجاز ما يلي تم في هذا اإلطار و

تحدد حاجيات كل من النساء والرجال العاملين باإلدارة العمومية بغاية التوفيق دراسة

ما بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، 

 بمراكز المسؤولية في الوظيفة العمومية،  المرأةدراسة تخص مكانة

 الحياة الدليل المنهجي في مجال إدماج المساواة بين النساء والرجال في سيرورة

نية بدءا من ولوج الوظائف العمومية ومناصب المسؤولية ومختلف المسارات المه

،المهنية 

 وضع البرنامج السنوي لمقاربة النوع من طرف شبكة للتشاور المشتركة بين الوزارات

.والتي تضم في عضويتها ممثلي جميع اإلدارات العمومية

وتكريسالمناصفة،الورش سعيا إلى، على مواصلة تتبع هذا 2013وقد عملت الوزارة خالل سنة 

.العموميةللمرأة بالوظيفةرافدا في إقرار وضعية عادلة ومنصفة مأسستها وجعلها

لتفعيل مختلف اإلجراءات المؤسساتية الرامية إلى تم إيالء عناية خاصةالسياق،نفس وفي 

تكافئة بين النساء على بلوغ تمثيلية مالعمومية، والعملالنهوض بوضعية المرأة في الوظيفة 

بتحصين المكتسبات المحققة في هذا المجال، وبتجاوز المعيقات التدابير الكفيلة واتخاذوالرجال،

.في مراكز القرار باإلدارةأكبر تمثيلية لالنساء والصعوبات التي تحول دون بلوغ

www.emploi-public.ma"إطالق النسخة الجديدة لبّوابة التشغيل العمومي- - 1.5

إلقبال المتزايد اأخذا بعين اإلعتبار والشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة، يلمبادئدعيما ت

فقد عملت الوزارة على إطالق ، "www.emploi-public.ma"على بوابة التشغيل العمومي

ا صلة بالتشغيل العمومي النسخة الجديدة لهذه البوابة، بغاية تيسير الولوج إلى المعلومة  التي له

.وكذا إغنائها بخدمات أخرى

11

:للبوابة فيما يليالمستجدات التي جاءت بها هذه النسخة الجديدةويمكن إيجاز أهم

 تطوير  الصفحة الرئيسية للبوابة لتمكين مستعمليها من تتبع آخر مستجدات المباريات

و طلبات الترشيح للمناصب العليا ومناصب المسؤولية؛

فة خدمة تبرز الجدولة الزمنية إلجراء المباريات حسب نوعية اإلدارة المنظمة لها ؛ إضا

 تقديم محرك للبحث عن المباريات يستجيب لمعايير بحث من اختيار المستعمل؛

 استغالل وسائل التواصل االجتماعي)facebook ،twitter ( بهدف إيصال المعلومة

.إلى شريحة أوسع

زيارة 17000سجل معدل  الزيارات اليومي للبوابة ارتفاعا مهما بلغ حوالي ونتيجة لذلك،

.2012مقارنة مع نفس الشهر من سنة %250، أي بزيادة فاقت 2013خالل شهر دجنبر 

حضي الفضاء الخاص باإلدارة بجانب مهم في عملية التطوير التي عرفتها النسخة الجديدة وقد 

مختلف اإلدارات العمومية والجماعات الترابية ات واحتياجات وذلك استجابة  لمتطلبللبوابة

تم تنظيم دورة تكوينية لفائدة ممثلي كافة القطاعات كماوالمقاوالت والمؤسسات العمومية، 

عبر تيسير نشر الوزارية بغاية التعريف باإلمكانات والوظائف الجديدة التي يتيحها هذا الفضاء

التوظيف والترشيح للمناصب العليا ومناصب رؤساء األقسام ات كافة المعلومات الخاصة بمباري

.والمصالح

:إنجاز قاعدة معلوماتية مركزية للموارد البشرية باإلدارة العمومية- 1.6

ومساندة مختلف القطاعات الوزارية للوزارةتطوير القدرات التدبيرية يهدف هذا المشروع إلى

من خالل إنشاء إلدارة العمومية، باالرأس المال البشريثمينوالفاعلين األساسيين في مجال ت

الموارد المتعلقة بوتنظيم وتحليل المعلومات والبياناتخزينتنظام معلوماتي متطور يمكن من 

.بشكل دوريها نييالبشرية باإلدارة العمومية وتح

للموارد البشرية مركزية المعلوماتية القاعدة وقد تم االنتهاء من وضع األرضية التقنية لل

. باإلدارة العمومية
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وستعمل الوزارة على تنظيم دورة تكوينية لفائدة ممثلين عن القطاعات الوزارية حول كيفية 

بمعطيات حول الموظفين بكل القطاعات ها استعمال القاعدة المعلوماتية المركزية، وتزويد

.هذه القاعدةالوزارية قصد الشروع في االستغالل العملياتي ل

التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة - 1.7

أشرفت الوزارة، باعتبارها  الجهة التي تتولى رئاسة  اللجنة مابين وزارية المحدثة بموجب 

المتعلق بالتغيب عن 2012نونبر15بتاريخ 26/2012رقم السيد رئيس الحكومةمنشور

، حيث تم القيام بما 2012على عملية مراقبة الحضور برسم سنة العمل بصفة غير مشروعة،

:يلي 

 تتبع تفعيل اإلجراءات والتدابير الواردة في المنشورلاجتماعا خصصت54تنظيم

وتقييم النتائج المحققة؛ 

 التوصل بالشهادات الجماعية المتعلقة بالموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية، تتضمن

؛2012زاولوا عملهم خالل سنة موظفا 518.803

 2013اعتماد مسطرة أداء األجور عن طريق حواالت فردية خالل شهري يونيو ويوليو

.منهم821تغيبموظفا، تم تبرير1042بالنسبة  لما مجموعه 

 موظفا تغيبوا عن العمل بصفة غير مشروعة 757تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق

. 2012خالل سنة 

13

II -األنظمة األساسية

تراتبية درجاتوأأطر تتكون منهيئات إدارية ضمنيتم تصنيف موظفي اإلدارات العمومية 

ب ، 2010نة ستمتبعد عملية تجميع األنظمة التي محددة بموجب أنظمة أساسية يقدر عددها 

.الخصوصيةمنها الخاصة ومنها منها المشتركة بين الوزارات و،نظاما أساسيا36

وقد عملت الوزارة من خالل عملية تجميع األنظمة على بلورة منظومة منسجمة لألنظمة 

ساهمت في تقليص عدد الدرجات واألطر، وتبسيط وتوحيد سية تعتمد هيكلة تراتبية موحدةاألسا

الموارد بالنسبة لمدبري الجهد واالقتصاد في الوقت وبالتالي مساطر تدبير شؤون الموظفين، و

.البشريةالموارد 

المتصرفين، : هيئات تشمل كال مننظاما أساسيا، 11األساسية المشتركة يبلغ عدد األنظمةو

بمؤسسات تكوين األطر، واألطباء والصيادلة بالتعليم العالي ووالمهندسين، واألساتذة الباحثين 

والموظفين المكلفين بتدبير مؤسسات التكوين وجراحي األسنان، واألطباء البياطرة، والمكونين،

.والتقنيين، والمحررين، والمساعدين اإلداريين، والمساعدين التقنيينالمهني،

وال سيما بعض فئات الموظفينتهم فنظاما، 18التي يبلغ عددها الخاصة األساسية ألنظمة اأما

والتعليم العالي، والتربية الوطنية، التابعين لقطاعات العدل، والداخلية، والشؤون الخارجية،

...الماليةواالقتصاد ووالصحة، 

، وقضاة المحاكم المالية، تخص القضاةو) 7(سبعة فعددها ،ألنظمة الخصوصيةلوبالنسبة

القوات المساعدة، وموظفي مجلس النواب، وموظفيوزارة الداخلية، ورجال السلطة، وومتصرفي

.مجلس المستشارين
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III - واإلحاالت على التقاعدالمناصب المالية المحدثة

من الموارد الوزارية حرص الحكومة على االستجابة للحاجيات المستعجلة للقطاعات رغم 

تحكمت عدة عوامل في حجم كتلة األجور، من جهة أخرى، فقد ضبطالبشرية، من جهة، وعلى 

القطاعات ذات الملحة لبعض حاجيات الوال سيمااألخيرة سنواتخالل الالمناصب الماليةإحداث 

وكذا االكراهات ونسبة الموظفين  المحالين على التقاعد  الطابع االجتماعي واألمني، 

:الجدول التالييوضحه، وهذا ما الموازناتية

2013- 2000تطور المناصب المالية المحدثة واإلحاالت على التقاعد خالل الفترة :2جدول 

السنة المالية
المناصب المالية 

المحدثة
اإلحالة على التقاعد

2000174536977

2001169735664

2002108457574

200370007321

200470008382

2005700044435

2006120005496

200770005059

2008160005657

2009128205953

2010238207582

2011188027595

20122620411026

20132434011506

207257140227المجموع

:المناصب المالية المحدثة عرفعددأن أعاله،الجدول يستنتج من 

 ؛2003إلى سنة 2000انخفاضا مستمرا من سنة

2003بين ما سنويا خالل الفترة الممتدة امنصب7000حدود في استقرارا

؛)المغادرة الطوعيةالتي تلت عملية2006باستثناء(2007و

؛2008منصبا سنة 16000لى إا ارتفاع

؛2009سنة منصبا12820إلى حدوداطفيفاانخفاض

أضعاف وهو ما يعادل ثالثة 2010سنة منصبا23820مستوى إلىاكبيراارتفاع

؛. 2007العدد الذي خصص لسنة 
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 ؛منصبا26204المحدثة عدد المناصببلغحيث ، 2012مستوى قياسي سنة

2013منصبا سنة 24340إلى حدود طفيفافاضا  انخ.

و2003فاقت خالل سنوات اإلحاالت على التقاعدعددأعاله، أن الجدول ستنتج منكما ي

أضعاف 20056وقد فاق عددها سنة عدد المناصب المالية المحدثة 2005و2004

الخاصة تأثير العملية األولى للمغادرة الطوعية إلى ذلكويرجع .عدد المناصب المحدثة

والعملية الثانية 2004التي أجريت سنة 9إلى 1لموظفين المرتبين في ساللم األجور من با

عدد نأومن المعلوم .الموظفينفئات والتي استهدفت جميع 2005برسم سنة التي أجريت 

األلفية الحالية من معدل يتراوح بين اإلحاالت على التقاعد انتقل خالل العشرية األولى من

.محال على التقاعد ابتداء من بداية العشرية الثانية11000متقاعد   ليتجاوز 8000و5000

.وهذا المعطى يؤكد المنحى التصاعدي المتزايد لنسبة  أفواج المحالين على التقاعد

المحدثة والمناصب المالية المحذوفة عبر مقارنة المناصب المالية ويوضح الرسم البياني التالي 

محاوالت الدولة تعويض هذا النزيف البشري الناجم عن التقاعد من عقب اإلحالة على التقاعد

.خالل محاولتها الرفع من عدد المناصب المالية المحدثة في السنوات األخيرة

تطور أعداد اإلحالة على التقاعد والمناصب المحدثة :1الرسم البياني 

عملية المغادرة الطوعيةإجراء2005سنة عرفت : مالحظة

0
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15000

20000

25000
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35000
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45000
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IV-  مباريات التوظيف

المواطنات والمواطنين بين من الدستور الذي ينص على مبدأ المساواة 31تنزيل الفصل في إطار

المباراة  في التوظيف التي ا لمبدأ وتطبيقاالستحقاق ،حسبفي ولوج الوظائف العمومية  

من  النظام األساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه  22أقرها الفصل 

نوفمبر 25المؤرخ في 2.11.621المرسوم رقم ،  صدر 50.05بموجب القانون رقم  

.  شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العموميةبتحديد2011

مبارياتتنظيم واإلعالن عن في الوزارية شرعت القطاعات ءا على هذه المنظومة القانونية،بناو

. المالية الشاغرة المخصصة لهالشغل المناصب التوظيف 

معطيات وأرقام حول عدد ومعدل المباريات المعلن عنها من الذي بين أيديكم،ويستعرض التقرير

- 2012(لمتبارى بشأنها خالل السنوات الثالث األخيرة طرف القطاعات الوزارية وعدد المناصب ا

.وكذا معدل  الترشيحات  التي استقبلتها اإلدارات المعنية ) 2014

إلى 2012ابتداءا من سنة بوابة التشغيل العمومي عبربلغ عدد المباريات المعلن عنها فقد 

امنصب49.899و، يفدرجة من درجات التوظ23همت، مباراة 884، 2014شتنبر 12غاية 

. يتبارمفتوحا لل

:هذه المباريات والمناصب كالتالي وتتوزع

322 ؛امنصب18614لشغل 2012مباراة برسم سنة

357 ؛امنصب17758لشغل 2013مباراة برسم سنة

205 امنصب13527لشغل )2014شتنبر12حدودإلى (2014مباراة برسم سنة.

المناصب المخصصة للتباري وكذا المباريات المعلن عنها حسب ويبين الجدول التالي توزيع

:الدرجات و السنوات

17

عدد المناصب والمباريات : 3جدول 


201220132014201220132014

'
'

28002920340091201113

''28002680211575951113

'
'

24002400253073301113

''13752016140047911113

''11301430140039601214

''6451072438215520352075

''80060024016401113

''5737262471546203191106500

''571619233142315242665

''51455030013642114

''465467121105317231151

''98598599

''600380980112

''4052482458981113

''29532024085568519

''41021666322417

''1791053155992439

''352120472718

''34554399213

''110171243056181034

''791053922369621

''15038188134

''3180183213

''10062162112

''9452146112

''7550125112

''7150112265112

''157590134

''909011

''503787112

''838311

''421052112

''341549325
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''32840213

''404011

''201434112

''303011

191922'أستاذ التعلیم الفني من الدرجة الثانیة'

111122'محرر من الدرجة الرابعة'

101011'مفتش المالیة'

7711'أستاذ مساعد للتعلیم الفني من الدرجة الثالثة'

4411'رئیس معمل'

2211'عون مختص'

18614177581352749899322357205884المجموع

بالنسبة لدرجات التوظيفالمفتوحة للتباريالمناصب أعدادمعدل .1

إذا أخدنا بعين االعتبار مجموع الدرجات التي أعلن عن تنظيم مباريات في شأنها، فإن معدل أعداد 

50، و2012منصبا لكل مباراة برسم سنة 58المناصب المفتوحة للتباري لكل مباراة يقدر ب 

).إلى حدود شتنبر(2014منصبا برسم سنة 66، و 2013منصبا برسم سنة 

برسم تي تبين معدل األعداد المفتوحة للتباري لكل مباراة حسب الوزاراتوفيما يلي الجداول ال

:2014و2013و 2012سنوات 

معدل المناصب المفتوحة للتباري بالنسبة لكل مباراة: 4جدول 

:2012سنة 

الوزارات
عدد المناصب 

المفتوحة 
للتباري

عدد المباريات
المناصب معدل

المفتوحة للتباري 
بالنسبة لكل مباراة

45145'المجلس األعلى للحسابات'

المندوبية السامية لقدماء المقاومين '

'وأعضاء جيش التحرير
21121

1226'المندوبية السامية للتخطيط'

المندوبية السامية للمياه والغابات '

'ومحاربة التصحر
56414

العامة إلدارة السجون وإعادة المندوبية '

'اإلدماج
9825196
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المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق '

'اإلنسان
717

الوزارة المكلفة بالشؤون العامة '

'والحكامة
212

2355'وزارة االتصال'

9455189'وزارة اإلقتصاد والمالية'

181445'وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية'

100425'وزارة التجهيز والنقل'

824042060'وزارة التربية الوطنية'

وزارة التضامن والمرأة واألسرة '

'والتنمية االجتماعية
20120

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي '

'وتكوين األطر
16542128

1234'وزارة الثقافة'

335427124'وزارة الداخلية'

السكنى والتعمير وسياسة وزارة '

'المدينة
38410

30310'وزارة السياحة'

81241'وزارة الشباب والرياضة'

94194'وزارة الشؤون الخارجية والتعاون'

13033434'وزارة الصحة'

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد '

'االجتماعي والتضامني
1234

104617'والماء والبيئة وزارة الطاقة والمعادن 

12067172'وزارة العدل والحريات'

92137'وزارة الفالحة والصيد البحري 

1861432258المجموع
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المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق '

'اإلنسان
717

الوزارة المكلفة بالشؤون العامة '

'والحكامة
212

2355'وزارة االتصال'

9455189'وزارة اإلقتصاد والمالية'

181445'وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية'

100425'وزارة التجهيز والنقل'

824042060'وزارة التربية الوطنية'

وزارة التضامن والمرأة واألسرة '

'والتنمية االجتماعية
20120

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي '

'وتكوين األطر
16542128

1234'وزارة الثقافة'

335427124'وزارة الداخلية'

السكنى والتعمير وسياسة وزارة '

'المدينة
38410

30310'وزارة السياحة'

81241'وزارة الشباب والرياضة'

94194'وزارة الشؤون الخارجية والتعاون'

13033434'وزارة الصحة'

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد '

'االجتماعي والتضامني
1234

104617'والماء والبيئة وزارة الطاقة والمعادن 

12067172'وزارة العدل والحريات'

92137'وزارة الفالحة والصيد البحري 

1861432258المجموع
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معدل المناصب المفتوحة للتباري بالنسبة لكل مباراة: 5جدول 

:2013سنة 

الوزارات
عدد المناصب 

المفتوحة للتباري
عدد المباريات

المناصب معدل

المفتوحة 

للتباري بالنسبة 

لكل مباراة

76711'األمانة العامة للحكومة'

26213'المجلس األعلى للحسابات'

المندوبية السامية لقدماء المقاومين '

'وأعضاء جيش التحرير
1845

20210'المندوبية السامية للتخطيط'

المندوبية السامية للمياه والغابات '

'ومحاربة التصحر
51317

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة '

'اإلدماج
6425128

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق '

'اإلنسان
19210

الوزارة المكلفة بالشؤون العامة '

'والحكامة
1025

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين '

'بالخارج
20120

24112'وزارة االتصال'

6105122'وزارة اإلقتصاد والمالية'

165441'وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية'

353844'وزارة التجهيز والنقل'

800032667'وزارة التربية الوطنية'

1744'وزارة التشغيل والتكوين المهني 

وزارة التضامن والمرأة واألسرة '

'والتنمية االجتماعية
111

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي '

'وتكوين األطر
9072084

3366'وزارة الثقافة'

380620190'وزارة الداخلية'
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وزارة السكنى والتعمير وسياسة '

'المدينة
5269

2037'وزارة السياحة'

50150'وزارة الشباب والرياضة'

106427'وزارة الشؤون الخارجية والتعاون'

16769186'وزارة الصحة'

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد '

'االجتماعي والتضامني
2446

وزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجيات '

'الحديثة
83517

94519'وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

7491262'وزارة العدل والحريات'

1061011'وزارة الفالحة والصيد البحري 

1775835750المجموع

معدل المناصب المفتوحة للتباري بالنسبة لكل مباراة: 6جدول 

:)شتنبر12إلى حدود ( 2014سنة 

الوزارات

عدد المناصب 

المفتوحة 

للتباري

عدد 

المباريات

معدل المناصب 

المفتوحة للتباري 

بالنسبة لكل مباراة

4076'األمانة العامة للحكومة'

111'المندوبية السامية للتخطيط'

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة '

515'التصحر

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة '

362845'اإلدماج

111'المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان'

بالعالقات مع البرلمان الوزارة المكلفة '

1544'والمجتمع المدني

111'وزارة االتصال'

5523184'وزارة اإلقتصاد والمالية'
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وزارة السكنى والتعمير وسياسة '

'المدينة
5269

2037'وزارة السياحة'

50150'وزارة الشباب والرياضة'

106427'وزارة الشؤون الخارجية والتعاون'

16769186'وزارة الصحة'

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد '

'االجتماعي والتضامني
2446

وزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجيات '

'الحديثة
83517

94519'وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

7491262'وزارة العدل والحريات'

1061011'وزارة الفالحة والصيد البحري 

1775835750المجموع

معدل المناصب المفتوحة للتباري بالنسبة لكل مباراة: 6جدول 

:)شتنبر12إلى حدود ( 2014سنة 

الوزارات

عدد المناصب 

المفتوحة 

للتباري

عدد 

المباريات

معدل المناصب 

المفتوحة للتباري 

بالنسبة لكل مباراة

4076'األمانة العامة للحكومة'

111'المندوبية السامية للتخطيط'

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة '

515'التصحر

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة '

362845'اإلدماج

111'المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان'

بالعالقات مع البرلمان الوزارة المكلفة '

1544'والمجتمع المدني

111'وزارة االتصال'

5523184'وزارة اإلقتصاد والمالية'



تقرير حول  الموارد البشرية بالوظيفة العمومية 22

155439'وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية'

804532682'وزارة التربية الوطنية'

523'وزارة التشغيل والتكوين المهني 

التضامن والمرأة واألسرة والتنمية وزارة'

1334'االجتماعية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين '

2771362'األطر

322'وزارة الثقافة'

21704543'وزارة الداخلية'

313'وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة'

17245345'وزارة الصحة'

وزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجيات '

13113'الحديثة

3174'وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

105813'وزارة الفالحة والصيد البحري 

632'وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة'

1352720566المجموع

مقارنة أعداد المناصب المفتوحة للتباري وأعداد المترشحين.2

 تتعلق المعطيات المتوفرة ألعداد المترشحين بعينة من المناصب : 2013برسم سنة

حيث تم تقديم ). منصبا17.458من بين (منصبا مفتوحا للتباري 2045تقدر ب 

يدل على أن كل منصب واحد مما. مرشح76.321الترشيحات من طرف ما يناهز 

.مرشحا برسم هذه السنة37تبارى في شأنه 

منصبا؛ فإن 50يقدر ب 2013وبما أن معدل األعداد المفتوحة للتباري لكل مباراة برسم سنة 

. امرشح1850لمترشحين لكل مباراة يصل إلى اعداد أمتوسط 

 تقديم الترشيحات من حسب المعطيات المتوفرة للمترشحين فقد تم : 2014برسم سنة

مما يدل على أن كل ).13.527من بين (منصبا 793مرشحا لشغل 17.598طرف 

.مرشحا22منصب واحد يتبارى في شأنه 
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66يقدر ب 2014كل مباراة برسم سنة  في المفتوحة للتباري المناصبوبما أن معدل 

. رشحم1452منصبا؛ فإن متوسط األعداد للمترشحين لكل مباراة يصل إلى 

يستنتج من خالل المعطيات واألرقام الواردة في الجداول أعاله  أن معدل عدد المناصب المفتوحة 

منصبا برسم 50و2012منصبا لكل مباراة برسم سنة 58للتباري لكل مباراة ، والذي يقدر ب 

يبقى ضئيال بالمقارنة مع عدد المتبارين و ،2014منصبا برسم سنة 66و 2013سنة 

متوسط أعداد المترشحين لكل مباراة  الذي يعد بالمقابل رقما مرتفعا  تم تسجيله خالل السنوات 

األخيرة وسيزداد  ارتفاعا ، بالنظر إلى تعميم المباراة في التوظيف وبفعل التزايد المستمر لعدد 

يف في قطاع الوظيفة العمومية الذي ال يمكنه استيعاب الخريجين مقابل انحصار إمكانيات التوظ

.األعداد الكبيرة من حاملي الشهادات 

وتفيد هذه المعطيات واألرقام أيضا أن عدة قطاعات وزارية نظمت عدة مباريات برسم نفس 

السنة لولوج نفس الدرجة للتباري على أعداد قليلة من المناصب قد ال تتعدى أحيانا المنصب 

جهد و كلفة مالية الوقت والمن الكثير التي تتطلبمئات الترشيحات حيث يتم استقبال د،  الواح

.عالية وإمكانيات بشرية ولوجستيكية هامة

عدة تنظيم السنة نفس وزارة واحدة  داخل كما تجدر االشارة إلى أن في بعض الحاالت تقوم 

فمثال  وزارة .)7إلى 2ل من الجداو( مباريات برسم نفس الدرجة لشغل مناصب جد محدودة 

تقني من الدرجة 19مباراة لتوظيف 17ما مجموعه 2014التعليم العالي نظمت  برسم سنة 

متصرفين من 7مباريات لتوظيف 7نظمت  نفس الوزارة 2013الرابعة والثالثة  ، و في سنة 

و في نفس السياق ، .متصرف من الدرجة الثانية 26مباريات لتوظيف 4الدرجة الثالثة ، و 

منصب تقني ، وهو نفس العدد من المباريات الذي 25مباريات لشغل 5فتحت وزارة الفالحة 

.2012منصب للتقنيين سنة 164نظمته وزارة الداخلية  لشغل  

م مباراة لشغل آالف المناصب ، كما هو يتنظبقامت برسم نفس السنةوزارة أن وبالمقابل ، نجد 

منصب أستاذ 3400مباراة لشغل 2014لوزارة التربية الوطنية التي  نظمت سنة الحال بالنسبة 

.التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية

ويستفاد كذلك من المعطيات المبينة أعاله ، أن كل قطاع وزاري يلجأ إلى تنظيم مباريات 

، رغم  أن المرسوم رقم للتوظيف بشكل مستقل تتعلق بنفس الدرجة وبعدد ضئيل من المناصب 

المتعلق بكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب 2011نونبر 25بتاريخ  2.11.621

تنظيم مباريات مشتركة العمومية ، يتيح لإلدارات العمومية والجماعات الترابية إمكانية  

.للتوظيف في األطر المشتركة 
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66يقدر ب 2014كل مباراة برسم سنة  في المفتوحة للتباري المناصبوبما أن معدل 

. رشحم1452منصبا؛ فإن متوسط األعداد للمترشحين لكل مباراة يصل إلى 

يستنتج من خالل المعطيات واألرقام الواردة في الجداول أعاله  أن معدل عدد المناصب المفتوحة 

منصبا برسم 50و2012منصبا لكل مباراة برسم سنة 58للتباري لكل مباراة ، والذي يقدر ب 

يبقى ضئيال بالمقارنة مع عدد المتبارين و ،2014منصبا برسم سنة 66و 2013سنة 

متوسط أعداد المترشحين لكل مباراة  الذي يعد بالمقابل رقما مرتفعا  تم تسجيله خالل السنوات 

األخيرة وسيزداد  ارتفاعا ، بالنظر إلى تعميم المباراة في التوظيف وبفعل التزايد المستمر لعدد 

يف في قطاع الوظيفة العمومية الذي ال يمكنه استيعاب الخريجين مقابل انحصار إمكانيات التوظ

.األعداد الكبيرة من حاملي الشهادات 

وتفيد هذه المعطيات واألرقام أيضا أن عدة قطاعات وزارية نظمت عدة مباريات برسم نفس 

السنة لولوج نفس الدرجة للتباري على أعداد قليلة من المناصب قد ال تتعدى أحيانا المنصب 

جهد و كلفة مالية الوقت والمن الكثير التي تتطلبمئات الترشيحات حيث يتم استقبال د،  الواح

.عالية وإمكانيات بشرية ولوجستيكية هامة

عدة تنظيم السنة نفس وزارة واحدة  داخل كما تجدر االشارة إلى أن في بعض الحاالت تقوم 

فمثال  وزارة .)7إلى 2ل من الجداو( مباريات برسم نفس الدرجة لشغل مناصب جد محدودة 

تقني من الدرجة 19مباراة لتوظيف 17ما مجموعه 2014التعليم العالي نظمت  برسم سنة 

متصرفين من 7مباريات لتوظيف 7نظمت  نفس الوزارة 2013الرابعة والثالثة  ، و في سنة 

و في نفس السياق ، .متصرف من الدرجة الثانية 26مباريات لتوظيف 4الدرجة الثالثة ، و 

منصب تقني ، وهو نفس العدد من المباريات الذي 25مباريات لشغل 5فتحت وزارة الفالحة 

.2012منصب للتقنيين سنة 164نظمته وزارة الداخلية  لشغل  

م مباراة لشغل آالف المناصب ، كما هو يتنظبقامت برسم نفس السنةوزارة أن وبالمقابل ، نجد 

منصب أستاذ 3400مباراة لشغل 2014لوزارة التربية الوطنية التي  نظمت سنة الحال بالنسبة 

.التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية

ويستفاد كذلك من المعطيات المبينة أعاله ، أن كل قطاع وزاري يلجأ إلى تنظيم مباريات 

، رغم  أن المرسوم رقم للتوظيف بشكل مستقل تتعلق بنفس الدرجة وبعدد ضئيل من المناصب 

المتعلق بكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب 2011نونبر 25بتاريخ  2.11.621

تنظيم مباريات مشتركة العمومية ، يتيح لإلدارات العمومية والجماعات الترابية إمكانية  

.للتوظيف في األطر المشتركة 
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V - أعداد الموظفين توزيع

موظفا، موزعين بأعداد متفاوتة 534.279يبلغ العدد اإلجمالي لموظفي القطاعات الوزارية 

.تلف الهيئات على مخ

النظاميةئاتأعداد الموظفين بالقطاعات الوزارية حسب الهي)1

الذين يخضعون لنفس الشروط من حيث التوظيف والمسار الهيئة الموظفيننفس ندرج ضمن ي

، كما بالهيئة التي ينتمون إليها النظام األساسي الخاصنفسبحيث يخضعون لمقتضيات المهني

هو الحال بالنسبة لهيئة األساتذة الباحثين، وهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين وهيئة 

وتختلف أعداد الموظفين من هيئة إلى أخرى كما .والصيادلة وأطباء جراحة األسناناألطباء

:ناالتالينالالجدوذلك يوضح 

2013برسم سنة توزيع عدد الموظفين حسب عدد الهيئات: 7جدول 

النسبةعدد الموظفينعدد الهيئات

1242527279,60%

1645546885,25%

1846352086,76%

2046879887,74%

%534279100مجموع الهيئات

:نالحظ أنحيث ،في عدد محدود من الهيئاتالموظفينتمركز أعدادأعاله،يوضح الجدول

12 ؛من عدد الموظفين% 79.6تضمهيئة

16 من عدد الموظفين% 85.25تضمهيئة.

اكبرتشملالتي،عشراإلثنيالهيئاتحسب مفصلة الموظفين أعدادتوزيع التالي ويبرز الجدول 

:عدد من الموظفين
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التي تمثل أكبر عدد من الموظفينتوزيع عدد الموظفين حسب الهيئات:8جدول 
2013برسم سنة 

النسبةعدد الموظفینالهيئات

:هيئة12

%26431649,47هيئات التدريس

المساعدون المساعدون االداريون و

%485459,09التقنيون

%275235,15المتصرفون

%257104,81الممرضون والمساعدون الطبيون

%221224,14التقنيون

%145632,73موظفو كتابة الضبط

%119582,24االطباء والصيادلة وجراحو االسنان

%105351,97المهندسون والمهندسون المعماريون

%10900720,40باقي الهيئات

%534279100,00المجموع العام

تشمل هيئة التدريس كال من أساتذة التربية الوطنية واألساتذة الباحثين بالتعليم العالي، :مالحظة
.طر، وبكليات الطب والصيدلةوبمؤسسات تكوين األ

تمثل 2013برسم سنة التدريس اتأعاله، أن نسبة موظفي هيئ8يتبين من خالل الجدول 

برسم % 57و2012برسم سنة%50.6أعداد الموظفين، بينما بلغت نسبتها من% 49.5

.2006سنة 

حيث ظلت مستقرة ما ،من أعداد الموظفين% 4.8ن ين الطبيين والمساعديوتمثل نسبة الممرض

.2006سنة برسم % 4.5، في حين مثلت  2013سنةو2012سنة بين 

الموظفين، من أعداد % 4.1في حدود2013و 2012سنةما بين التقنييننسبة واستقرت 

.2006سنة برسم % 4.5بينما كانت تبلغ  
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أعداد الموظفين حسب القطاعات الوزارية)2

: تنازليبترتيب يعطي الجدول التالي توزيع أعداد الموظفين حسب القطاعات الوزارية 

2013توزيع األعداد حسب القطاعات الوزارية برسم سنة : 9جدول 

%العددالوزارةالترتيب

1

%28686553,69التربية الوطنية  والتكوين المهنيوزارة

  286507قطاع التربية الوطنية

358قطاع التكوين المهني

2

%8283015,50وزارة الداخلية 

 16859قطاع  الداخلية

58604المديرية العامة لألمن الوطني

7367المديرية العامة للوقاية المدنية

%473638,86الصحةوزارة3

%230554,32وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر4

%186463,49وزارة العدل و الحريات5

%167813,14وزارة اإلقتصاد و الماية6

%96101,80المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج7

8

%85661,60وزارة الفالحة والصيد البحري

7220قطاع الفالحة

1346قطاع الصيد البحري

%68021,27وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك9

%49960,94المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر10

%39280,74وزارة الشباب والرياضة11

12

%37710,71وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

869قطاع الطاقة و المعادن

347قطاع البيئة

2555قطاع الماء

%35870,67وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية13

%26130,49وزارة الشؤون الخارجية والتعاون14

%22370,42المندوبية السامية للتخطيط15

27

%18480,35وزارة الثقافة16

%18310,34والتعمير وسياسة المدينةوزارة االسكان 17

%14700,28وزارة السياحة18

%12480,23إدارة الدفاع الوطني19

20

وزارة  الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد 
1229الرقمي

0,23%

951قطاع الصناعة والتجارة

278قطاع التجارة الخارجية

21
واإلقتصاد إلجتماعي وزارة الصناعة التقليدية 

1137والتضامني
0,21%

%11330,21وزارة  التشغيل والشؤون االجتماعية22

%5060,09وزارة اإلتصال23

24
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 

391التحرير
0,07%

%3790,07األمانة العامة للحكومة25

%3590,07التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعيةوزارة26

%3450,06الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة27

%2880,05رئاسة الحكومة28

%2000,04الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة29

30
الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع 

140المدني
0,03%

31
الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون 

87الهجرة
0,02%

%380,01المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان32

%534279100,00وع العاممالمج

أن وزارة التربية الوطنية تتوفر على أكبر عدد من الموظفين أعاله،9الجدول رقم منيظهر 

مع احتساب موظفي اإلدارة (من العدد اإلجمالي، تليها وزارة الداخلية % 54بنسبة تصل إلى 

، ثم % 8.86، ثم وزارة الصحة بنسبة %15.5بنسبة ) العامة لألمن الوطني والوقاية المدنية

% 82,37ا تشتمل هذه القطاعات األربعة لوحدها علىوهكذ%.4.32وزارة التعليم العالي ب 

. من العدد اإلجمالي للموظفين

بعض القطاعات التي تعد الكبير بهتمام االالىويفسر ارتفاع أعداد الموظفين في هذه القطاعات

. حيوية بالنظر إلى الخدمات التي تقدمها للمواطنين
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2013نسبة األعداد حسب القطاعات برسم سنة :2البياني الرسم

 

 

التربية الوطنية، ( أعاله، أن عشرة قطاعات وزارية وهي 2يتضح من خالل الرسم البياني 

الداخلية، الصحة، التعليم العالي، االقتصاد والمالية، العدل، الفالحة والصيد البحري، إدارة 

تشكل النسبة األكبر من أعداد ) ، المياه والغاباتواللوجيستيكالسجون، التجهيز والنقل

.من أعداد الموظفين% 5، بينما ال تشكل القطاعات  المتبقية إال نسبة )%95(الموظفين 

وضعية المرأة الموظفة في القطاعات الوزارية)3

نسبة التأنيث:

وقد عرفت هذه النسبة ارتفاعا في نسبة مهمة،بتواجد النساء في الوظيفة العمومية ت

وإلى 2012سنة %38.6إلى 2002سنة %34السنوات األخيرة، إذ انتقلت من 

.2013سنة 39.4%

نسبة األطر في صفوف الموظفات:

برسم سنة )فما فوق 10السلم (من النساء الموظفات إلى فئة األطر%68.64ينتمي 

من %20.75في حين أن ، 2010سنة %60لم تكن تتعدى هذه النسبةحيث ، 2013

.فقط هن أعوان التنفيذ%10.61الموظفات هن أطر متوسطة و 

التربية الوطنية  
والتكوين المهني

54%

الداخلية 
16%

الصحة
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نسبة التأنيث حسب القطاعات الوزارية:

.من القطاعات الوزارية%72بالنسبة ل%58و %32تتراوح نسبة التأنيث ما بين 

:القطاعات الوزارية األكثر تأنيثا

   58,28وزارة الصحة%

55,26: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان%

51,25: وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية%

50,57: الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة%

نسبة التأنيث حسب المستويات:

2002سنة %29.8من األطر هن نساء بينما لم تكن هذه النسبة تتعدى 37%

)2002سنة %40.5( من موظفي فئة اإلشراف هن نساء40.7%

)2002سنة %32.5( من موظفي صنف التنفيذ هن نساء21.31%

أعداد الموظفين حسب الوضعية اإلدارية)4

:  يمثل الجدول التالي توزيع أعداد الموظفين حسب الوضعيات اإلدارية

2013برسم سنة توزيع األعداد حسب الوضعيات اإلدارية:10جدول 

المئويةالنسبة العدداإلداريةالوضعية 
%53138099,46ومتمرنمرسم

%28990,54متعاقد

%534279100المجموع

من% 99يمثلون نسبة نيوالمتمرنأعاله أن الموظفين المرسمين10يتضح من خالل الجدول 

.مجموع موظفي القطاعات الوزارية

ارتفاع نسبة الموظفين المرسمين إلى الجهود التي قامت بها الحكومة في السنوات سببويرجع 

األخيرة من أجل القضاء على العمل الهش بالقطاع العمومي، حيث قامت بتسريع وتيرة عمليات 

اومين والعرضيين، وقد تم الترسيم عبر إحداث مناصب مالية مخصصة لترسيم المؤقتين والمي

.2010إلى 2001منصبا خالل العشرية الممتدة من 42.000لهذه الغاية، إحداث 
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:القطاعات الوزارية األكثر تأنيثا

   58,28وزارة الصحة%

55,26: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان%

51,25: وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية%

50,57: الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة%

نسبة التأنيث حسب المستويات:

2002سنة %29.8من األطر هن نساء بينما لم تكن هذه النسبة تتعدى 37%

)2002سنة %40.5( من موظفي فئة اإلشراف هن نساء40.7%

)2002سنة %32.5( من موظفي صنف التنفيذ هن نساء21.31%

أعداد الموظفين حسب الوضعية اإلدارية)4

:  يمثل الجدول التالي توزيع أعداد الموظفين حسب الوضعيات اإلدارية

2013برسم سنة توزيع األعداد حسب الوضعيات اإلدارية:10جدول 

المئويةالنسبة العدداإلداريةالوضعية 
%53138099,46ومتمرنمرسم

%28990,54متعاقد

%534279100المجموع

من% 99يمثلون نسبة نيوالمتمرنأعاله أن الموظفين المرسمين10يتضح من خالل الجدول 

.مجموع موظفي القطاعات الوزارية

ارتفاع نسبة الموظفين المرسمين إلى الجهود التي قامت بها الحكومة في السنوات سببويرجع 

األخيرة من أجل القضاء على العمل الهش بالقطاع العمومي، حيث قامت بتسريع وتيرة عمليات 

اومين والعرضيين، وقد تم الترسيم عبر إحداث مناصب مالية مخصصة لترسيم المؤقتين والمي

.2010إلى 2001منصبا خالل العشرية الممتدة من 42.000لهذه الغاية، إحداث 
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)أعداد الموظفين حسب الوضعيات)5 Positions)

أو ،اإللحاق، أو بالوظيفة القيام : يمكن للموظف أن يوجد في إحدى الوضعيات الثالثة التالية

هذه يبين الجدول أسفله، توزيع أعداد الموظفين حسب و.)االستيداع(التوقف المؤقت عن العمل

:الوضعيات

2013برسم سنة توزيع األعداد حسب الوضعيات:11جدول 

%األعدادات اإلدارية الوضعي

524140وظيفةالقيام بال
)رهن اإلشارةالوضعفي حالة1003(

98,1%

%79481,49االلحاق

%21910,41االستيداع

%534279100,00المجموع

من مجموع الموظفين العاملين % 98حواليفي وضعية القيام بالعملالموظفونيمثل 

بينما ال يمثل الموظفون في ،%1.5يمثل الموظفون في وضعية اإللحاق وبالقطاعات الوزارية، 

.من العدد اإلجمالي للموظفين% 0.4سوى وضعية التوقف المؤقت عن العمل

مستوى التراتبيالأعداد الموظفين حسب )6

:ة أصنافثالثالمستوى التراتبي إلى حسبينوظفمالوزيعمكن تي

 التنفيذ( ،6و5لمينلسالموظفين المنتمين إلى اصنف(

 اإلشراف( ،9و8و7إلى الساللم الموظفين المنتمين صنف(

األطر( فوقوما10السلمإلى الموظفين المنتمين صنف(.

:يبين الجدول التالي توزيع أعداد الموظفين حسب األصناف الثالثة

2013برسم سنةاألصنافتوزيع األعداد حسب :12جدول 

% األعداد لصنفا

64,76% 346020 األطر

17,83% 95286 اإلشراف 

17,40% 92973 التنفيذ

100% 534279 المجموع العام



31تقرير حول  الموارد البشرية بالوظيفة العمومية
31

ة، أما نسب%65:الجدول أن صنف األطر يمثل أعلى نسبة من العدد اإلجمالي للموظفينيوضح

التنفيذالموظفين المنتمين إلى صنفةنسبفتجاوزت الموظفين المنتمين إلى صنف اإلشراف

و تظل  نسبتي هاتين  الفئتين من .2012العكس برسم سنة كانبعدما، 0.43%بحوالي

.2012أو سنة 2013برسم سنة سواء متساويتينالموظفين تقريبا

يبين الرسم البياني أسفله، تطور نسب األصناف الثالثة للموظفين خالل الفترة الممتدة من 

:2013إلى 2002

األصناف الثالثة للموظفينتطور نسب : 3الرسم البياني 

نسب أصناف الموظفين خالل الفترة الممتدة من التفاوت بينالرسم البياني أعاله تضح مني

، ثم 2006و2002ما بين % 15نسبة صنف التنفيذ في استقرت ، حيث 2013إلى 2002

ثم إلى 2012سنة % 18.2لتنخفض بعد ذلك إلى 2010برسم % 18.8ارتفعت لتصل إلى 

.2013برسم17.4%

سنة .% 58.3إلى 2002سنة % 48.2انتقلت من إذارتفاعا مستمرا األطرصنفعرفت نسبة

سنة%65و حوالي 2012سنة% 64لتصل إلى 2010سنة % 58.7إلى ثم 2006

2013.
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األطر

64,76%
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64,15%
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48,18%

2013النسبة برسم سنة  2012النسبة برسم سنة 
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ة، أما نسب%65:الجدول أن صنف األطر يمثل أعلى نسبة من العدد اإلجمالي للموظفينيوضح

التنفيذالموظفين المنتمين إلى صنفةنسبفتجاوزت الموظفين المنتمين إلى صنف اإلشراف

و تظل  نسبتي هاتين  الفئتين من .2012العكس برسم سنة كانبعدما، 0.43%بحوالي

.2012أو سنة 2013برسم سنة سواء متساويتينالموظفين تقريبا

يبين الرسم البياني أسفله، تطور نسب األصناف الثالثة للموظفين خالل الفترة الممتدة من 

:2013إلى 2002

األصناف الثالثة للموظفينتطور نسب : 3الرسم البياني 

نسب أصناف الموظفين خالل الفترة الممتدة من التفاوت بينالرسم البياني أعاله تضح مني

، ثم 2006و2002ما بين % 15نسبة صنف التنفيذ في استقرت ، حيث 2013إلى 2002

ثم إلى 2012سنة % 18.2لتنخفض بعد ذلك إلى 2010برسم % 18.8ارتفعت لتصل إلى 

.2013برسم17.4%

سنة .% 58.3إلى 2002سنة % 48.2انتقلت من إذارتفاعا مستمرا األطرصنفعرفت نسبة

سنة%65و حوالي 2012سنة% 64لتصل إلى 2010سنة % 58.7إلى ثم 2006

2013.

اإلشراف التنفيذ

17,83% 17,40%
17,66%

18,20%22,44%
18,84%

58,30%

27,09%

14,61%

48,18%

36,89%

14,93%

2012النسبة برسم سنة  2010النسبة برسم سنة 
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ة، أما نسب%65:الجدول أن صنف األطر يمثل أعلى نسبة من العدد اإلجمالي للموظفينيوضح

التنفيذالموظفين المنتمين إلى صنفةنسبفتجاوزت الموظفين المنتمين إلى صنف اإلشراف

و تظل  نسبتي هاتين  الفئتين من .2012العكس برسم سنة كانبعدما، 0.43%بحوالي

.2012أو سنة 2013برسم سنة سواء متساويتينالموظفين تقريبا

يبين الرسم البياني أسفله، تطور نسب األصناف الثالثة للموظفين خالل الفترة الممتدة من 

:2013إلى 2002

األصناف الثالثة للموظفينتطور نسب : 3الرسم البياني 

نسب أصناف الموظفين خالل الفترة الممتدة من التفاوت بينالرسم البياني أعاله تضح مني

، ثم 2006و2002ما بين % 15نسبة صنف التنفيذ في استقرت ، حيث 2013إلى 2002

ثم إلى 2012سنة % 18.2لتنخفض بعد ذلك إلى 2010برسم % 18.8ارتفعت لتصل إلى 

.2013برسم17.4%

سنة .% 58.3إلى 2002سنة % 48.2انتقلت من إذارتفاعا مستمرا األطرصنفعرفت نسبة

سنة%65و حوالي 2012سنة% 64لتصل إلى 2010سنة % 58.7إلى ثم 2006

2013.

14,61% 14,93%

2010النسبة برسم سنة 
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،2002نذ ماالنخفاضاإلشراف تطورا عكسيا، حيث استمرت في صنفنسبة عرفت وبالمقابل 

سنة %22.4إلىثم2006سنة % 27.1إلى % 2002سنة % 36.9وهكذا انتقلت من 

.2013سنة %17.8و %17.6نسبة 2012لتبلغ سنة 2010

اإلشراف مرتبطا باالرتفاع الذي عرفه صنف صنف ويبقى االنخفاض المالحظ على مستوى 

وذلك نظرا لإلمكانات التي تتيح للموظفين المنتمين لصنف اإلشراف الولوج إلى صنف األطر،

األطر عن طريق الترقية باالختيار أو باالمتحانات والمباريات المهنية المنظمة سنويا من طرف 

.القطاعات الوزارية

اع وتيرة كما أن ارتفاع نسبة صنف األطر راجع كذلك إلى الترقيات االستثنائية وإلى ارتف

.توظيف األطر  خالل السنوات األخيرة

ال يعكس بالضرورة مستوى عال ) 2013سنة % 65(إال أن االرتفاع المالحظ في نسبة التأطير 

في ممارسة مهام التأطير، فالترقية من درجة إلى أخرى أو من سلم أجور إلى سلم أعلى ال تكون 

.ب إنجازهابالضرورة مصاحبة بتغيير في طبيعة المهام الواج

تمكن من لدالئل المرجعية للوظائف والكفاءات سيكون رافعة تفعيل االصدد، فإن اوفي هذ

.لمفهوم التأطيردقأتقديراستخالص 

:الموظفين حسب المصالح المركزية والالممركزةتوزيع )7

وكذا وتقريبها من المرتفقينتحديث اإلدارة ورشا أساسيا إلصالح ويشكل الالتمركز اإلداري 

االقليمي وعلى المستوى المحلي ومواكبة  تطور الالمركزية اإلدارية  والديمقراطية المحلية

وتعزيز موقعها كفاعل أساسي الجهوي ولتحسين جودة الخدمات العمومية و بناء إدارة القرب

. في تدبير الشأن المحلي

داري الذي يشهد نقلة نوعية وقد انخرطت كافة القطاعات الوزارية في مسلسل الالتمركز اإل

بتحديد قواعد بتنظيم 2006يناير 12بتاريخ 2.05.1369السيما بعد صدور المرسوم رقم

.القطاعات الوزارية والالتمركز اإلداري 

وفي هذا اإلطار فإن التوزيع المحكم والمتوازن لألطر والكفاءات بين المصالح المركزية 

م سياسة الالتركيز اإلداري باعتباره نمطا أساسيا إلعادة والمصالح الخارجية، سيساهم في دع

33

ة خدماتها في إطار ردم الهوة المجالية تنظيم اإلدارة العمومية بهدف الرفع من فعاليتها وجود

.و على مستوى الساكنة بمختلف شرائحها االجتماعيةواالجتماعية بين الجهات والمناطق

30ما بين موظفا279 534مالبالغ عددهالموظفينويتوزع  مجموع  موظفا828

. موظفا بالمصالح االممركزة451 503بالمصالح المركزية و 

ةمركزموالالتوزيع الموظفين حسب المصالح المركزية أدناه، نسب 13ويبرز الجدول 

:قطاعات الوزاريةلل

2013برسم سنة توزيع الموظفين حسب المصالح المركزية والالممركزة: 13جدول 

العددالوزارةالترتيب
مصالح 

مركزية

مصالح

خارجية

1

%99,31%2868650,69وزارة التربية الوطنية  والتكوين المهني

  99,38%2865070,62قطاع التربية الوطنية%

39,66%35860,34قطاع التكوين المهني%

2

%89,79%8283010,21وزارة الداخلية 

 81,30%1685918,70قطاع  الداخلية%

92,90%586047,10المديرية العامة لألمن الوطني%

84,43%736715,57المديرية العامة للوقاية المدنية%

%95,39%473634,61وزارة الصحة3

4
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 

%96,22%230553,78األطر

%93,79%186466,21وزارة العدل و الحريات5

%96,17%167813,83وزارة اإلقتصاد و الماية6

%99,25%96100,75المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج7

8

%73,67%856626,33وزارة الفالحة والصيد البحري

75,51%722024,49قطاع الفالحة%

63,82%134636,18قطاع الصيد البحري%

%78,79%680221,21وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك9

10
المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة 

%86,35%499613,65التصحر

%85,69%392814,31وزارة الشباب والرياضة11

12

%63,14%377136,86وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

50,40%86949,60قطاع الطاقة و المعادن%

0,00%347100,00قطاع البيئة%

76,05%255523,95قطاع الماء%
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ة خدماتها في إطار ردم الهوة المجالية تنظيم اإلدارة العمومية بهدف الرفع من فعاليتها وجود
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. موظفا بالمصالح االممركزة451 503بالمصالح المركزية و 

ةمركزموالالتوزيع الموظفين حسب المصالح المركزية أدناه، نسب 13ويبرز الجدول 

:قطاعات الوزاريةلل

2013برسم سنة توزيع الموظفين حسب المصالح المركزية والالممركزة: 13جدول 

العددالوزارةالترتيب
مصالح 

مركزية

مصالح

خارجية

1

%99,31%2868650,69وزارة التربية الوطنية  والتكوين المهني

  99,38%2865070,62قطاع التربية الوطنية%

39,66%35860,34قطاع التكوين المهني%

2

%89,79%8283010,21وزارة الداخلية 

 81,30%1685918,70قطاع  الداخلية%

92,90%586047,10المديرية العامة لألمن الوطني%

84,43%736715,57المديرية العامة للوقاية المدنية%

%95,39%473634,61وزارة الصحة3

4
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 

%96,22%230553,78األطر

%93,79%186466,21وزارة العدل و الحريات5

%96,17%167813,83وزارة اإلقتصاد و الماية6

%99,25%96100,75المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج7

8

%73,67%856626,33وزارة الفالحة والصيد البحري

75,51%722024,49قطاع الفالحة%

63,82%134636,18قطاع الصيد البحري%

%78,79%680221,21وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك9

10
المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة 

%86,35%499613,65التصحر

%85,69%392814,31وزارة الشباب والرياضة11

12

%63,14%377136,86وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

50,40%86949,60قطاع الطاقة و المعادن%

0,00%347100,00قطاع البيئة%

76,05%255523,95قطاع الماء%
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%81,18%358718,82وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية13

%58,29%261341,71وزارة الشؤون الخارجية والتعاون14

%36,43%223763,57المندوبية السامية للتخطيط15

%73,05%184826,95الثقافةوزارة 16

%61,61%183138,39وزارة االسكان والتعمير وسياسة المدينة17

%74,69%147025,31وزارة السياحة18

%50,24%124849,76إدارة الدفاع الوطني19

20

وزارة  الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد 

%33,52%122966,48الرقمي

 43,32%95156,68الصناعة والتجارةقطاع%

0,00%278100,00قطاع التجارة الخارجية%

21
وزارة الصناعة التقليدية واإلقتصاد إلجتماعي 

%76,34%113723,66والتضامني

%67,78%113332,22وزارة  التشغيل والشؤون االجتماعية22

%25,69%50674,31وزارة اإلتصال23

24
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء 

%66,75%39133,25جيش التحرير

%0,00%379100,00األمانة العامة للحكومة25

26
وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية 

%0,00%359100,00االجتماعية

27
الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث 

%0,00%345100,00اإلدارة

%0,00%288100,00رئاسة الحكومة28

%22,50%20077,50الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة29

30
الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع 

%0,00%140100,00المدني

31
الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج 

%0,00%87100,00وشؤون الهجرة

%0,00%38100,00المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان32

%94,23%5342795,77المجوع العام

إلى ألعداد الموظفين)باحتساب جميع القطاعات الوزارية(تصل نسبة الالتمركز اإلجمالي 
سبع القطاعات الوزارية التسجل أكبر ارتفاع لها في نسبة هذه الأن علما %.94.2

:التالية

 99.31التربية الوطنية، بنسبة التمركز تصل إلى%

99.25: المندوبية العامة الدارة السجون وإعادة االدماج%

35

 96.22التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر بنسبة%

 96.19اإلقتصاد والمالية بنسبة%

 95.39الصحة بنسبة%

93.79بنسبة العدل والحريات%

 93.17الداخلية بنسبة%.

في الفترة من حيث أعداد الموظفينالالتمركز/يوضح الجدول التالي تطور نسبة التمركز

.2013إلى سنة 2002الممتدة من سنة 

أعداد الموظفين حسب المصالح المركزية والالممركزةتطور نسبة : 14جدول 

2013 2012 2010 2006 2002

5.77% 6.28% 6.33% 8.1% 8.1% مصالح مركزية

94.23% 93.72% 93.67% 91.9% 91.9% مصالح الممركزة

سنتيمستقرة بينظلت الموظفينتمركزالنسبة كما هو مبين في الجدول أعاله ، أن ،نالحظ

ما من جديدلتستقر ،2010سنة % 93.67ثم ارتفعت إلى ،%)91.9نسبة(2006و2002

.2013لترتفع قليال برسم سنة ثم.2012و2010بين سنتي

الوزارات بقيام،2006بعد سنةنسبة في الفترة ما الهذهويمكن تفسير اإلرتفاع المسجل في

وهي السالف الذكر،صدور المرسوم الهيكلة، وذلك على إثرإعادة عملية بخالل هذه الفترة، 

:كالتالي

 الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة؛الثقافة،التربية الوطنية، : 2006سنة

 التجهيز والنقل، اإلقتصاد والمالية، اإلتصال؛: 2008سنة

 السياحة، التجارة الخارجية، إدارة السجون وإعادة اإلدماج؛: 2009سنة

 التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، األمانة العامة للحكومة؛:2010سنة

 تحديث اإلدارة، الشؤون الخارجية والتعاون،الوظيفة العمومية و: 2011سنة

 والحكامة، التضامن والمرأة واألسرة العالقات مع البرلمان، الشؤون العامة: 2013سنة

، الوزارة المكلفة ، التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلميوالتنمية اإلجتماعية

.بالخارجمقيمةبالجالية المغربية ال
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بوزارةحسب المصالح المركزية والالممركزةالتالي توزيع أعداد الموظفينويوضح الجدول 

وأخيرا ، وزارة التربية الوطنية، بما فيهاالقطاعات الوزاريةثم بجميعمنفردة التربية الوطنية

:احتساب موظفي وزارة التربية الوطنيةبدون 

2013الموظفين برسم سنة عداد أتوزيع : 15جدول 

وزارة التربية الوطنيةموظفيبدون احتسابوباحتساب 

مجموع القطاعات الوزارية 

مع استثناء التربية الوطنية التربية الوطنية

مجموع القطاعات 

الوزارية

% األعداد % األعداد % األعداد

11.66% 28 848 0.69% 1 980 5.77% 30 828 مصالح مركزية

88.34% 218 566 99.31% 284 885 94.23% 503 451 مصالح الممركزة

100% 239424 100% 286 865 100% 534 279 المجموع

للموظفينجماليةنسبة الالتمركز اإلصلت،وزارة التربية الوطنيةأعداد موظفي دون احتسابب

.2006سنة % 81و2012سنة87%تقارب وقد كانت ،%88.34إلى 2013برسم سنة 

التمركز موظفي وزارة التربية الوطنية تفسره طبيعة المهام في نسبة وهكذا، فإن االرتفاع 

التي تتوزع على مختلف أقاليم المملكة بحسب الكثافة وأطر التدريسالتربوية لألطرالمسندة 

والتجمعات السكانية  التي تقتضي نهج الالتمركز في مجال التمدرس  في العالمين الحضري 

عنصر بالنسبة للالمتدنية ال سيما في العالم القروي ورغم ذلك فإن نسبة التمدرس . والقروي

زيد من الجهود لتقريب المدرسة بشكل مالنسوي وفي المناطق النائية والوعرة تقتضي بذل ال

أكبر من المواطنين في جميع تراب المملكة وتوفير عدد أكبر من أطر التدريس وكذا 

. الظروف المالئمة االزمة للعمل في هذه المناطق

يضمن وعليه فإن التوزيع الالممركز للموارد البشرية باإلدارات العمومية  يتطلب إرساؤه بشكل

بين الؤمفي إطار من التوازن والتالبالد في جميع أنحاء وخدمة المواطن على الشكل المطلوب 

.حاجيات من الموارد البشريةال
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الموظفين حسب الجهاتتوزيع )8

الجهاتحسبأعداد الموظفين : 16جدول 

النسبةاألعدادالجهةالترتيب

%8059815,09جهة الرباط سال زمور زعير1

%5510110,31جهة سوس ماسة درعة2

%506719,48جهة الدار البيضاء الكبرى3

%472308,84جهة مراكش تانسيفت الحوز4

%414087,75جهة مكناس تافياللت5

%381747,14جهة طنجة تطوان6

%351796,58الجهة الشرقية7

%284825,33جهة الغرب شراردة بني حسن8

%278025,20جهة دكالة عبدة9

%273995,13جهة تازة الحسيمة تاونات10

%271425,08جهة فاس بولمان11

%261764,90جهة الشاوية ورديغة12

%212263,97جهة تادلة أزيالل13

%128812,41السمارةجهة كلميم 14

%96381,80جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء15

%31550,59جهة وادي الذهب لكويرة16

%20170,38الخارج

%534279100المجموع 

والتي تضم الموظفين " الخارج" يضم الجدول أعاله،  باإلضافة للجهات الستة عشر،  خانة تمثل: مالحظة

.خارج المملكةنيالمتواج

16سبع جهات من أصل مركزين على مستوى تمن مجموع الموظفين م% 65.2يالحظ أن 

درعة، وجهة الدار - ماسة- زعير، وجهة سوس- زمور-سال- من جهة الرباط و  تتعلق  بكل جهة

تافياللت، - مكناس- الحوز،  وجهة-تانسيفت- البيضاء الكبرى الجهة الشرقية ، وجهة مراكش
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على مرتفعتفاوت كبير في التوزيع بين الجهات مع تمركزكما يتبين، تطوان -طنجة- وجهة

%).15.1(زعير- زمور- سال-مستوى جهة الرباط 

، نجد أن  الجهات السبع السالفة الذكر ظلت برسم 2012ومقارنة مع المعطيات برسم سنة 

بعض الجهات تغير بالنسبة لالترتيبفي حين أن . رتيب من حيث األعدادفي نفس الت2013سنة 

سنة 8عدما كانت تحتل المرتبة ب11فاس بولمان أصبحت في المرتبة  فمثال جهة . األخرى

2012  .

اإلشراف األطر،(الثالثة كل جهة موزعة حسب األصناف أعداد موظفيموالييبين الجدول الو

.لنسبة األطرحسب ترتيب تنازلي وذلك)التنفيذ،

2013الصنف برسم سنة موظفي كل جهة حسب توزيع : 17جدول 

%التنفيذ %اإلشراف %األطر عدد الموظفينالجهاتترتيب

%13,46%15,37%2617671,17جهة الشاوية ورديغة1

%11,78%18,76%5510169,46جهة سوس ماسة درعة2

%13,23%17,83%2739968,94جهة تازة الحسيمة تاونات3

%17,10%14,54%2714268,36جهة فاس بولمان4

%12,69%19,17%2122668,14جهة تادلة أزيالل5

%16,10%16,10%2780267,80جهة دكالة عبدة6

%17,57%15,05%5067167,38جهة الدار البيضاء الكبرى7

%13,42%19,63%4723066,96جهة مراكش تانسيفت الحوز8

%17,44%15,79%4140866,77تافياللتجهة مكناس 9

%17,20%17,31%3517965,49الجهة الشرقية10

%19,64%15,50%2848264,85جهة الغرب شراردة بني حسن11

%17,20%19,07%3817463,73جهة طنجة تطوان12

%16,22%23,09%1288160,69جهة كلميم السمارة13

%26,36%18,90%8059854,74زعيرجهة الرباط سال زمور 14

15
جهة العيون بوجدور الساقية 

الحمراء
963846,92%27,02%26,06%

%21,74%32,33%315545,93جهة وادي الذهب لكويرة16

%15,91%26,43%201757,66الخارج

%17,40%17,84%53427964,76المجموع
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الساقية الحمراء و -بوجدور-باستثناء جهة العيون،من خالل الجدول السابق أنهتضحي

الكويرة، فإن نسبة التأطير مرتفعة نسبيا على مستوى جميع الجهات-جهة وادي الذهب

%. 50، حيث تتجاوز األخرى

هاتتاونات الج- الحسيمة- تازةوجهة سوس ماسة درعةوورديغة- الشاويةتعتبر جهة

.األكثر تأطيرا

ر، وطاألصنفمن % 54.7زعير من - زمور-سال- د موظفي جهة الرباط اعدتتكون أ

أعلى نسبة بين جميع (التنفيذ صنفمن % 26.3اإلشراف، وصنفمن % 19

).الجهات

 من % 9.48ضمتالتي جهة الدار البيضاء الكبرىبالنسبة ل% 67.4تبلغ نسبة التأطير

.للموظفيناإلجماليالعدد 

الجدول التالي التوزيع حسب الجهات لصنف األطر و صنف اإلشراف وصنف التنفيذ، وذلك يبين

:حسب ترتيب تنازلي لنسبة صنف األطر

الجهاتحسب الموظفين أصناف توزيع : 18جدول 

التنفيذ اإلشراف األطرالجهاتترتيب

%22,85%15,98%12,75جهة الرباط سال زمور زعير1

%6,98%10,85%11,06درعةجهة سوس ماسة 2

%9,57%8,00%9,87جهة الدار البيضاء الكبرى3

%6,81%9,72%9,14جهة مراكش تانسيفت الحوز4

%7,77%6,86%7,99جهة مكناس تافياللت5

%7,06%7,64%7,03جهة طنجة تطوان6

%6,51%6,39%6,66الجهة الشرقية7

%3,90%5,13%5,46جهة تازة الحسيمة تاونات8

%4,82%4,70%5,45جهة دكالة عبدة9

%3,79%4,22%5,38جهة الشاوية ورديغة10

%4,99%4,14%5,36جهة فاس بولمان11

%6,02%4,63%5,34جهة الغرب شراردة بني حسن12

%2,90%4,27%4,18جهة تادلة أزيالل13

%2,25%3,12%2,26جهة كلميم السمارة14

جهة العيون بوجدور الساقية 15

الحمراء
1,31%2,73%2,70%

%0,74%1,07%0,42جهة وادي الذهب لكويرة16
%0,35%0,56%0,34الخارج

%100%100%100المجموع



39تقرير حول  الموارد البشرية بالوظيفة العمومية

39

الساقية الحمراء و -بوجدور-باستثناء جهة العيون،من خالل الجدول السابق أنهتضحي

الكويرة، فإن نسبة التأطير مرتفعة نسبيا على مستوى جميع الجهات-جهة وادي الذهب

%. 50، حيث تتجاوز األخرى

هاتتاونات الج- الحسيمة- تازةوجهة سوس ماسة درعةوورديغة- الشاويةتعتبر جهة

.األكثر تأطيرا

ر، وطاألصنفمن % 54.7زعير من - زمور-سال- د موظفي جهة الرباط اعدتتكون أ

أعلى نسبة بين جميع (التنفيذ صنفمن % 26.3اإلشراف، وصنفمن % 19

).الجهات

 من % 9.48ضمتالتي جهة الدار البيضاء الكبرىبالنسبة ل% 67.4تبلغ نسبة التأطير

.للموظفيناإلجماليالعدد 

الجدول التالي التوزيع حسب الجهات لصنف األطر و صنف اإلشراف وصنف التنفيذ، وذلك يبين

:حسب ترتيب تنازلي لنسبة صنف األطر

الجهاتحسب الموظفين أصناف توزيع : 18جدول 

التنفيذ اإلشراف األطرالجهاتترتيب

%22,85%15,98%12,75جهة الرباط سال زمور زعير1

%6,98%10,85%11,06درعةجهة سوس ماسة 2

%9,57%8,00%9,87جهة الدار البيضاء الكبرى3

%6,81%9,72%9,14جهة مراكش تانسيفت الحوز4

%7,77%6,86%7,99جهة مكناس تافياللت5

%7,06%7,64%7,03جهة طنجة تطوان6

%6,51%6,39%6,66الجهة الشرقية7

%3,90%5,13%5,46جهة تازة الحسيمة تاونات8

%4,82%4,70%5,45جهة دكالة عبدة9

%3,79%4,22%5,38جهة الشاوية ورديغة10

%4,99%4,14%5,36جهة فاس بولمان11

%6,02%4,63%5,34جهة الغرب شراردة بني حسن12
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%100%100%100المجموع
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- زمور-سال- جهة الرباط (األربعةجهاتالأن أصناف الموظفين حسب الجهات توزيع منبينيت

، )الحوز-تانسيفت- وجهة مراكشدرعة، وجهة الدار البيضاء الكبرى،- ماسة-سوسزعير، وجهة 

:تضم 

42.8 % ؛طراألصنفمن

44.5 % ؛اإلشرافصنفمن

46.2 % التنفيذصنفمن.

:ةالثالثصنافألامنزعير على أعلى النسب - زمور- سال-تتوفر جهة الرباط و

12.7 % ؛األطر صنفمن

15.9 % ؛اإلشراف صنفمن

22.8 % التنفيذصنفمن.

أعداد الموظفين حسب الفئات العمرية)9

.العمرية شرائحأسفله توزيع الموظفين حسب اليبين الجدول

2013برسم سنةالعمريةشرائحتوزيع األعداد حسب ال: 19جدول 

النسبة األعداد الشريحة العمرية ترتيب

3,31% 17671 سنة أوأقل25 1

10,85% 57991 30سنة إلى 26من  2

12,90% 68905 35سنة إلى 31من  3

12,23% 65328 40سنة إلى 36من  4

11,96% 63903 45سنة إلى 41من  5

15,02% 80256 50سنة إلى 46من  6

20,15% 107666 55سنة إلى 51من  7

13,20% 70509 60سنة إلى 56من  8

0,38% 2050 سنة60ما فوق  9

100,00% 534279 المجموع
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:أنيستنتج من الجدول أعاله،

3.3 % ؛سنة25عمارهم أمن الموظفين التتجاوز

14.2 % ؛سنة 30أقل من من الموظفين يبلغون من العمر

20.2 % أكبر عدد من وتمثلسنة، 55-51العمرية ينتمون للشريحةمن الموظفين

؛الموظفين

51.3%سنة45الموظفين تفوق أعمارهم من.

هرم األعمار: 4الرسم البياني 

سنة و45تفوق أعمارهم ) %51(نصف الموظفين أكثر منأن  2013برسم سنة يالحظ 

سنةفي هذه القمة  برسمبينما كانت . قمة هرم األعمارسنة 55-51الشريحة العمرية تمثل 

42-40العمريةالشريحة2002سنةبرسم وسنة48- 46الشريحة العمرية 2006

.سنة

الشيخوخة، دارة العمومية تتجه  بشكل سريع نحوباإلأن الموارد البشرية ويستنتج من ذلك

ومن جهة،  عن طريق التوظيفتشبيب اإلدارة اتخاذ التدابير الالزمة من أجل تعين وبالتالي ي

-25,00%-15,00%-5,00%5,00%15,00%25,00%

25 أوأقلسنة

26من إلىسنة 30

31من إلىسنة 35

36من إلىسنة 40

41من إلىسنة 45

46من إلىسنة 50

51من إلىسنة 55

56من إلىسنة 60

فوقما 60 سنة

إناث

ذكور
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المكتسبة اتالخبرالكفاءات واإلستفادة من تمكين األطر الشابة من والخلف العمل على تهييء

.من جهة ثانيةقبل إحالتها على التقاعدباإلدارةلألطر المتواجدة

 

أعداد الموظفين حسب األقدمية)10

:يبين الجدول أسفله توزيع الموظفين حسب األقدمية

توزيع الموظفين حسب شرائح األقدمية: 20الجدول 

النسبة األعداد األقدمية ترتيب

18,34% 97975 خمس سنوات أو أقل  1

10,76% 57491 سنوات10و6ما بين  2

14,27% 76240 سنة15و 11ما بين  3

14,99% 80084 سنة20و16ما بين  4

13,65% 72920 سنة25و21ما بين  5

12,97% 69315 سنة30و26ما بين  6

12,23% 65329 سنة35و31ما بين  7

2,69% 14381 سنة40و36ما بين  8

0,10% 544 سنة41فوق  9

100,00% 534279 المجموع

أعاله أن فئة الموظفين المتوفرين على أقدمية ال تتجاوز خمس 20يستنتج من خالل الجدول 

سنة %12و2012سنة %16.5نسبة، بينما كانت تمثل %18.34سنوات تمثل أعلى نسبة 

ويعزى ارتفاع هذه النسبة إلى ارتفاع وتيرة عمليات . 2006سنة % 10وحوالي 2010

.التوظيف التي تمت خالل السنوات األخيرة

، بينما سنة16من الموظفين يتوفرون على أقدمية تقل عن 43.37%ويتبين كذلك أن

% 41.64ن ، كما أ2010سنة % 34و2012برسم سنة % 41كانت هذه النسبة تمثل

سنة %44سنة، في حين كانت تمثل هذه الشريحة20من الموظفين تفوق أقدميتهم 

ويوضح الرسم البياني التالي توزيع .2010أكثر من نصف عدد الموظفين سنة و2012

:الموظفين حسب األقدمية
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هرم األقدمية: 5لرسم البياني ا

العائليةأعداد الموظفين حسب الحالة )11

أعداد الموظفين حسب الحالة العائلية: 6الرسم البياني 

و2006برسم سنوات حسب الحالة العائليةأسفله، تطور أعداد الموظفين 21ويبرز الجدول 
:2013و 2012و2009

15,00%25,00%

وأقلسنواتخمس

بينما 6 10و سنوات

بينما 11 15و سنة

بينما 16 20و سنة

بينما 21 25و سنة

بينما 26 30و سنة

بينما 31 35و سنة

بينما 36 40و سنة

41فوق سنة

متزوج
66,08%

ذ
ك
و
ر

إ
ن
ا
ث

43

هرم األقدمية: 5لرسم البياني ا

العائليةأعداد الموظفين حسب الحالة )11

أعداد الموظفين حسب الحالة العائلية: 6الرسم البياني 

و2006برسم سنوات حسب الحالة العائليةأسفله، تطور أعداد الموظفين 21ويبرز الجدول 
:2013و 2012و2009

-25,00%-15,00%-5,00%5,00%15,00%

أرمل 
0,24% عازب

32,15%

مطلق
1,52%

ذ
ك
و
ر

إ
ن
ا
ث
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هرم األقدمية: 5لرسم البياني ا

العائليةأعداد الموظفين حسب الحالة )11

أعداد الموظفين حسب الحالة العائلية: 6الرسم البياني 

و2006برسم سنوات حسب الحالة العائليةأسفله، تطور أعداد الموظفين 21ويبرز الجدول 
:2013و 2012و2009

إناث

ذكور

ذ
ك
و
ر

إ
ن
ا
ث



تقرير حول  الموارد البشرية بالوظيفة العمومية 44

العائليةالحالةتطور األعداد حسب : 21جدول 

2013 2012 2009 2006 الحالة العائلية

32.15% 29.59% 28.46% 25.69% )ة(عازب 
66.08% 68.71% 68.59% 71.73% )ة(متزوج
1.52% 1.60% 2.84% 2.14% )ة(مطلق
0.24% 0.10% 0.11% 0.44% )ة(أرمل
100% 100% 100% 100% المجموع

إلى 2006سنة % 25.69يتبين من الجدول أن نسبة الموظفين العازبين ارتفعت من 

بينما انخفضت نسبة المتزوجين حيث . 2013سنة % 32.15وبلغت ،2009سنة % 28.46

.2013سنة% 66.08وبلغت 2009سنة % 68.59إلى 2006سنة % 71.73انتقلت من 

حيث بلغت 2013عرفت انخفاضا سنة بين الموظفين ويتبين كذلك أن نسبة المطلقين 

.%)2.14(2006كانت النسبة سنة بينما%. 1.52

أنه رغم المنحى التصاعدي لنسبة العازبين، يظل المتزوجون نالحظ من خالل النسب أعالهو

في النهوض بالعمل مما يستدعي التفكير %). 66.08(يشكلون األغلبية من بين الموظفين  

هذه مصاحبة لالوسائل الجتماعية وإلمرافق اتوفير الاإلجتماعي الذي تقوم به اإلدارة في اتجاه 

. من الموظفينالشريحة

45

VI-التعيينات الخاصة بالمناصب العليا

متكاملة تتعلق بالتعيين في المناصب العليا ساهمت بصدور منظومة قانونية2012تميزت سنة 

هذا الصنف من المناصب في ترسيخ مبادئ االستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى 

:ويتعلق األمر ب

عن المؤسسات والمقاوالت العمومية اإلستراتيجية المنصوص عليها مناصب المسؤولين

من الدستور ؛49في الفقرة األخيرة من الفصل 

 الوظائف المدنية في اإلدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاوالت

92التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها طبقا ألحكام الفصل العمومية،

.من الدستور

"www.emploi-public.ma"وفي هذا اإلطار، تم تخصيص فضاء خاص ببوابة التشغيل العمومي 

وذلك . لإلعالن عن فتح باب الترشيحات للمناصب العليا وتواريخ وآجال تقديم ملفات الترشيح

.شرها على الموقعين االلكترونيين لرئاسة الحكومة وللسلطة الحكومية المعنيةباإلضافة إلى ن

منصبا من 372، عن فتح باب الترشيح لشغل 2014أكتوبر 27وقد تم اإلعالن، إلى غاية

وتبين الجداول اآلتية توزيع . المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي

مييز بين المناصب المعلن عنها من طرف القطاعات الوزارية ومن طرف هذه المناصب مع الت

:المؤسسات العمومية أو مؤسسات تكوين األطر
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VI-التعيينات الخاصة بالمناصب العليا

متكاملة تتعلق بالتعيين في المناصب العليا ساهمت بصدور منظومة قانونية2012تميزت سنة 

هذا الصنف من المناصب في ترسيخ مبادئ االستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى 

:ويتعلق األمر ب

عن المؤسسات والمقاوالت العمومية اإلستراتيجية المنصوص عليها مناصب المسؤولين

من الدستور ؛49في الفقرة األخيرة من الفصل 

 الوظائف المدنية في اإلدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاوالت

92التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها طبقا ألحكام الفصل العمومية،

.من الدستور

"www.emploi-public.ma"وفي هذا اإلطار، تم تخصيص فضاء خاص ببوابة التشغيل العمومي 

وذلك . لإلعالن عن فتح باب الترشيحات للمناصب العليا وتواريخ وآجال تقديم ملفات الترشيح

.شرها على الموقعين االلكترونيين لرئاسة الحكومة وللسلطة الحكومية المعنيةباإلضافة إلى ن

منصبا من 372، عن فتح باب الترشيح لشغل 2014أكتوبر 27وقد تم اإلعالن، إلى غاية

وتبين الجداول اآلتية توزيع . المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي

مييز بين المناصب المعلن عنها من طرف القطاعات الوزارية ومن طرف هذه المناصب مع الت

:المؤسسات العمومية أو مؤسسات تكوين األطر
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:المناصب العليا المعلن عن فتح باب الترشيح بشأنها)1
)149(المناصب المعلن عنها من طرف القطاعات الوزارية: 22جدول 

القطاعات الوزاریة

القطاع
كاتب 

عام
مفتش 

عام
مدير

مدير 
عام

المجموع

55األمانة العامة للحكومة

156المندوبية السامية للتخطيط

123المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر 

33المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان

145المدنيالوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع 

2136الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة 

والحكامة
145

123وزارة اإلتصال

110112وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 

112التشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة

1168وزارة التضامن والمراة واالسرة والتنمية االحتماعية

77وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

1113وزارة الثقافة

1135وزارة السياحة 

44وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

145والرياضةوزارة الشباب 

1168وزارة الصحة

1157وزارة الصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني 

134وزارة الصناعة والتجارة واإلستثمار واإلقتصاد الرقمي

قطاع التجارة -وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة 

-الخارجية
235

123- قطاع البيئة - وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

1168-قطاع الطاقة والمعادن- وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

2215-قطاع الماء - وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

189وزارة العدل والحريات

1135قطاع الصيد البحري -وزارة الفالحة والصيد البحري

1157قطاع الفالحة-وزارة الفالحة والصيد البحري

134وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

22قطاع التكوين المهني

21151112149المجموع
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)51(: األطرالمناصب المعلن عنها من طرف مؤسسات تكوين :23جدول 

تكوين األطرمؤسسات

المجموعمدير عاممدير القطاع

11المندوبية السامية للتخطيط

11رئاسة الحكومة

11وزارة اإلتصال

11وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 

3232وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

11وزارة الثقافة

22وسياسة المدنيةوزارة السكنى والتعمير 

1010وزارة الصحة

11وزارة العدل والحريات

قطاع الصيد البحري-وزارة الفالحة والصيد البحري
11

50151المجموع

)172(:العموميةالمناصب المعلن عنها من طرف المؤسسات:24جدول 

المؤسسات العمومیة

القطاع
رئیس 
جامعة

مدیر عمید
مدیر
عام

المجموع

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة 

والحكامة
33

11رئاسة الحكومة

11وزارة اإلتصال

11وزارة اإلقتصاد والمالية

33وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 

11وزارة التضامن والمراة واالسرة والتنمية االحتماعية

1062274وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

99وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

11وزارة الثقافة

1515وزارة الداخلية 

11وزارة السياحة 
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99وزارة الصحة

325وزارة الصناعة والتجارة واإلستثمار واإلقتصاد الرقمي

قطاع التجارة -وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة 

-الخارجية
22

44-قطاع الماء - وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

8412قطاع الفالحة-وزارة الفالحة والصيد البحري

3030قطاع التربية الوطنية

1062928172المجموع

:التعيينات في المناصب العليا والمناصب السامية النظاميةعدد )2

في المناصب العليا و 358تعيينا ، منها 453، 2014أكتوبر 27بلغت التعيينات إلى حدود 

المتصرفين العامين والمهندسين العامين والمهندسين (في المناصب النظامية السامية95

. )المعماريين العامين

فيتعيينا 11المناصب العليا و فيتعيينا 39وقد بلغ عدد النساء المعينات في هذه المناصب 

. من مجموع التعيينات%11أي بنسبة المناصب السامية النظامية ، 

2013و2012ويبين  الجدول التالي توزيع  التعيينات في المناصب  العليا حسب  السنوات 

:2014و

التعيينات في المناصب  العليا:25جدول

المجموع201220132014نوعية المنصب

213رئيس جامعة

292554عميد 

11718كاتب عام 

12517مفتش عام 

217490266مدير

1010متصرف عام 

8282مهندس عام

33مهندس معماري عام

97228128453المجموع
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الجداول التالية بتفصيل التعيينات التي تمت في المناصب العليا والمناصب السامية وتقدم 

:والمؤسسات العمومية بالقطاعات الوزارية النظامية

العلياالتعيينات في المناصب:

)145(:التعيينات في المناصب العليا  بالقطاعات الوزارية:26جدول 

مدير مديركاتب عام القطاعات
عام

مفتش 
عام 

المجموع

516األمانة العامة للحكومة

415المندوبية السامية للتخطيط

213المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

33المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان

145الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع الوزارة 
المدني

123

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون 
الهجرة

2619

123وزارة االتصال

1102114وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

11وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

1214التشغيل والشؤون االجتماعيةوزارة

1315وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

88وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

112وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

1113وزارة الثقافة

11وزارة السكنى  وسياسة المدينة

1315وزارة السياحة

9110وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

516وزارة الشباب والرياضة

1618وزارة الصحة

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
والتضامني

1416

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد 
الرقمي

112

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد 
قطاع التجارة الخارجية- الرقمي 

134

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 
- قطاع البيئة - 

11
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الطاقة - وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 
والمعادن 

1315

112الماءقطاع - وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

134وزارة العدل والحريات

قطاع الصيد - وزارة الفالحة والصيد البحري 
- البحري

1315

1517- قطاع الفالحة- وزارة الفالحة والصيد البحري 

415وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

18106417145المجموع

)36(: التعيينات في المناصب العليا بمؤسسات تكوين األطر:27جدول

مؤسسات تكوين األطر
المجموعمديرالقطاعات

22المندوبية السامية للتخطيط

11وزارة االتصال

11وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

2727وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

11وإعداد التراب الوطنيوزارة التعمير

11وزارة الثقافة

11وزارة السكنى  وسياسة المدينة

11الطاقة والمعادن - وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

11- قطاع الفالحة- وزارة الفالحة والصيد البحري 

3636المجموع

)177(:العموميةالتعيينات في المناصب العليا بالمؤسسات :28جدول 

المؤسسات العمومية

القطاعات
رئيس 
المجموعمدير عاممديرعميد جامعة

22الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

11وزارة االتصال

11وزارة االقتصاد والمالية

22وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

3434والتكوين المهنيوزارة التربية الوطنية 

22وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
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354966وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

11وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

11وزارة الثقافة

99وزارة الداخلية

2020المدينةوزارة السكنى  وسياسة 

22وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة

11وزارة السياحة

1010وزارة الصحة

426وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

قطاع - وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 
التجارة الخارجية

22

44قطاع الماء- الطاقة والمعادن والماء والبيئة وزارة 

11وزارة العدل والحريات

10212- قطاع الفالحة- وزارة الفالحة والصيد البحري 

3541146177المجموع

التعيينات في المناصب السامية النظامية:

.تعيينا يهم النساء11من بينها تعيينـا،95بلغت التعيينات في المناصب السامية النظامية، 

:بالقطاعات الوزاريةويوضح الجدول التالي توزيع هذه التعيينات 
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VII-توقعات اإلحالة على التقاعد

2030التقاعد إلى حدود الموظفين المقبلين على أعداد )1

على التقاعد برسم كل الموظفين المقبلينيوضح الجدول التالي التوقعات الخاصة بأعداد 

تتعلق األعداد 2013سنة علما على أنه برسم . 2030إلى سنة 2013ابتداءا من سنة سنة

.فقطشهر األخيرة باألالمقدمة 

توزيع أعداد المحالين على التقاعد حسب السنوات: 31الجدول .

سنة اإلحالة على 
التقاعد

النسبة المئويةاألعداد
أعداد تراكمية 
ابتداء من سنة 

2014

نسبة تراكمية 
ابتداء من سنة 

2014

%201345820,86نهاية 

2014131632,46%131632,49%

2015152902,86%284535,37%

2016176193,30%460728,70%

2017196303,67%6570212,40%

2018213454,00%8704716,43%

2019217784,08%10882520,54%

2020222994,17%13112424,75%

2021209133,91%15203728,70%

2022203983,82%17243532,55%

2023189723,55%19140736,14%

2024177933,33%20920039,49%

2025156382,93%22483842,45%

2026149002,79%23973845,26%

2027137322,57%25347047,85%

2028136892,56%26715950,44%

2029133362,50%28049552,95%

2030128302,40%29332555,38%

%529697100,00%203023637244,24بعد 

%534279100,00المجموع
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يبين الرسم البياني بعده أن عدد المحالين على التقاعد سيعرف منحى تصاعديا إلى غاية سنة 

قبل تسجيل بداية )29622(،  التي سيصل فيها هذا العدد إلى أعلى مستوى 2020

.2021انخفاض ابتداء من سنة 

تطور التوقعات الخاصة باإلحالة على التقاعد: 8الرسم البياني 

 
 

2.46سينتقل المعدل السنوي لإلحالة على التقاعد بسب بلوغ حد السن القانوني للتقاعد من 

، 2030سنة %2.4، ثم ينخفض إلى 2020في سنة %4.17إلى  2014خالل سنة %

:وذلك على الشكل التالي

فإن عدد الموظفين الذين )2020إلى غاية سنة (سنوات القادمة ستفي غضون ال ،

من %24.75موظف، أي 124 131من المتوقع أن يحالوا على التقاعد هو  

مجموع عدد الموظفين ؛

فإن عدد الموظفين الذين ،)2024إلى غاية سنة (العشر سنوات القادمة في غضون

من %39.49موظف، أي 200 209من المتوقع أن يحالوا على التقاعد هو  

؛مجموع عدد الموظفين 

 293، فإن عدد المحالين على التقاعد سيبلغ )2030إلى غاية (سنة 16وخالل

.من مجموع عدد الموظفين%55.38موظف، أي ما نسبته 325
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؛مجموع عدد الموظفين 

 293، فإن عدد المحالين على التقاعد سيبلغ )2030إلى غاية (سنة 16وخالل

.من مجموع عدد الموظفين%55.38موظف، أي ما نسبته 325

2029 2030

136891333612830
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الموظفينأصناف حسب على التقاعد المقبلينالموظفينأعداد )2

يوضح الجدول التالي توزيع األعداد المتوقعة للمحالين على التقاعد خالل الفترة ما بين 

:الثالثة للموظفيناألصنافحسب 2030و2014

حسب الفئاتعلى التقاعد للموظفين المقبليناألعداد المتوقعة :32جدول 

فئات الموظفين

المجموعالتنفيذاإلشرافاألطراإلحالة على التقاعدسنة 

201330548606704584نهاية 

201494401842189815194

2015112342013206817330

2016131332196232319668

2017148722456234321688

2018160642826249723405

2019164123005240523841

2020162913235280824354

2021151203315250822964

2022147443037264622449

2023132903061264021014

2024122972792271819831

2025105342545256617670

202695052722266916922

202786392535255215753

202885832431266815710

202984042070285715360

203082041766285814858

20301373294995148778236058بعد سنة 

3471499465892472534279المجموع
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على التقاعد للموظفين المحالين أعلى عدد من خالل هذا الجدول بأن بصفة عامة، يالحظ

سنة في األطرهذا العدد حده األقصى بالنسبة لصنف سيبلغ ، حيث 2020سنةفي سيسجل 

.2021سنة خاللاإلشراف وبالنسبة لصنف 2019

) 10(والعشر ) 6(الست نسب اإلحالة على التقاعد خالل أسفله، 33ويبين الجدول رقم 

:سنة القادمة) 16(الستة  عشر و 

نسب اإلحالة على التقاعد حسب فئات الموظفين:33الجدول 

اإلحالة على التقاعد خالل 
سنوات6

اإلحالة على التقاعد خالل 
سنوات10

اإلحالة على التقاعد خالل 
سنة16

%األعداد%األعداد%األعداد

%20676659,56%15289744,04%9744628,07األطر

%4384746,32%2977831,46%1757318,56اإلشراف

%4302446,53%2685429,04%1634217,67التنفيذ

%29363754,96%20952939,22%13136124,59المجموع

يستنتج من هذا الجدول أن نسبة المحالين على التقاعد ستكون مرتفعة أكثر ضمن صنف 

:وذلك كالتالي األطر مقارنة مع صنفي اإلشراف والتنفيذ،

 صنف األطر حيث سجل فيسنوات، ست10إلحالة على التقاعد خالل لأكبر نسبة

؛%59,5سنة المقبلة إلى 16، وستصل النسبة خالل %44ستبلغ 

31% خالل %46سنوات، و 10من صنف اإلشراف سيحالون على التقاعد خالل

سنة المقبلة؛16

29% سنوات القادمة، و10من صنف التنفيذ سيحالون على التقاعد خالل%

سنة المقبلة؛16خالل 46,5
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خالصة

51.3% ؛سنة45من الموظفين تفوق أعمارهم

 على 2013برسم سنة سنة 55- 51الشريحة العمرية بتهمقمة هرم األعمار

التي همت فيها 2006سنة وخالفا ل2012سنة خالل كانت عليهغرار ما 

اتخاذ التدابير الالزمة من أجل تشبيب ، مما يستوجبسنة48- 46الشريحة العمرية 

؛العمل على تهييء الخلفواإلدارة

 5"هرمية األقدمية تؤشر على أن أعداد الموظفين المنتمين إلى شريحة األقدمية

خالل  %16.5عوض 2013ستة %18,34(في تزايد ملحوظ " سنوات فما أقل

، ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع عدد )2006سنة %10و 2012سنة 

وعلى العكس من ذلك، فقد عرفت نسبة .التوظيفات خالل السنوات األخيرة

سنة %41,64(سنة انخفاضا واضحا 20الموظفين المتوفرين على أقدمية تفوق 

؛)2010سنة %50أكثر من و2012خالل سنة %44عوض2013

 وزارة من عدد الموظفين؛%54تشتمل وزارة التربية الوطنية لوحدها على

؛%8,86ووزارة الصحة %15,5الداخلية 

 حيث بلغتفي ارتفاع مستمرخالل السنوات األخيرةالموظفينتمركزالنسبة ،

سنة في %81و 2012سنةفي %87مقابل2013سنةفي%88,34

دون احتساب وزارة التربية الوطنية ؛2006

65.2  % 16سبع جهات من أصل من مجموع الموظفين متمركزين على مستوى

- ماسة- زعير، وجهة سوس-زمور-سال- من جهة الرباط و  تتعلق  بكل جهة

- تانسيفت- الجهة الشرقية ، وجهة مراكش،درعة، وجهة الدار البيضاء الكبرى
؛تطوان -طنجة- تافياللت، وجهة- مكناس-وجهةالحوز،  

 درعة، - ماسة- زعير، وجهة سوس- زمور- سال- جهة الرباط (تضم الجهات األربعة

من صنف % 42.8، )الحوز-تانسيفت- وجهة الدار البيضاء الكبرى، وجهة مراكش

؛من صنف التنفيذ% 46.2و من صنف اإلشراف% 44.5واألطر

 مما يستدعي التفكير في %). 66.08(يشكل المتزوجون األغلبية من بين الموظفين

النهوض بالعمل اإلجتماعي الذي تقوم به اإلدارة في اتجاه توفير المرافق اإلجتماعية 

.والوسائل المصاحبة لهذه الشريحة من الموظفين
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خالصة

51.3% ؛سنة45من الموظفين تفوق أعمارهم

 على 2013برسم سنة سنة 55- 51الشريحة العمرية بتهمقمة هرم األعمار

التي همت فيها 2006سنة وخالفا ل2012سنة خالل كانت عليهغرار ما 

اتخاذ التدابير الالزمة من أجل تشبيب ، مما يستوجبسنة48- 46الشريحة العمرية 

؛العمل على تهييء الخلفواإلدارة

 5"هرمية األقدمية تؤشر على أن أعداد الموظفين المنتمين إلى شريحة األقدمية

خالل  %16.5عوض 2013ستة %18,34(في تزايد ملحوظ " سنوات فما أقل

، ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع عدد )2006سنة %10و 2012سنة 

وعلى العكس من ذلك، فقد عرفت نسبة .التوظيفات خالل السنوات األخيرة

سنة %41,64(سنة انخفاضا واضحا 20الموظفين المتوفرين على أقدمية تفوق 

؛)2010سنة %50أكثر من و2012خالل سنة %44عوض2013

 وزارة من عدد الموظفين؛%54تشتمل وزارة التربية الوطنية لوحدها على

؛%8,86ووزارة الصحة %15,5الداخلية 

 حيث بلغتفي ارتفاع مستمرخالل السنوات األخيرةالموظفينتمركزالنسبة ،

سنة في %81و 2012سنةفي %87مقابل2013سنةفي%88,34

دون احتساب وزارة التربية الوطنية ؛2006

65.2  % 16سبع جهات من أصل من مجموع الموظفين متمركزين على مستوى

- ماسة- زعير، وجهة سوس-زمور-سال- من جهة الرباط و  تتعلق  بكل جهة

- تانسيفت- الجهة الشرقية ، وجهة مراكش،درعة، وجهة الدار البيضاء الكبرى
؛تطوان -طنجة- تافياللت، وجهة- مكناس-وجهةالحوز،  

 درعة، - ماسة- زعير، وجهة سوس- زمور- سال- جهة الرباط (تضم الجهات األربعة

من صنف % 42.8، )الحوز-تانسيفت- وجهة الدار البيضاء الكبرى، وجهة مراكش

؛من صنف التنفيذ% 46.2و من صنف اإلشراف% 44.5واألطر

 مما يستدعي التفكير في %). 66.08(يشكل المتزوجون األغلبية من بين الموظفين

النهوض بالعمل اإلجتماعي الذي تقوم به اإلدارة في اتجاه توفير المرافق اإلجتماعية 

.والوسائل المصاحبة لهذه الشريحة من الموظفين
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 أو الدرجات ( فما فوق 10عرفت نسبة أعداد الموظفين المرتبين في ساللم األجور

، غير أن هذا )%65(ارتفاعا ملحوظا ومستمرا ) ذات الترتيب االستداللي المماثل 

اليعني ارتفاع مستوى التأطير؛

2012خالل سنة %38.6إلى 2006سنة في%36انتقلت نسبة التأنيث من

دون احتساب إدارتي األمن الوطني والوقاية (2013سنة في %39,4وإلى 

؛)المدنية 

 برسم سنة %2.46سينتقل معدل اإلحالة على التقاعد لبلوغ حد السن من

،قبل أن يعرف انخفاضا ابتداء من سنة 2020خالل سنة %4.17إلى 2014

؛2030بحلول سنة 2.4%، ليصل إلى 2021

 األطر أكثر من الموظفين في صنف الموظفين المرتبينستهم اإلحالة على التقاعد

؛التنفيذصنفوأاإلشراف صنفالمرتبين في 

2030إلى غاية (المقبلةسنة16أن يغادر الوظيفة العمومية في غضون يتوقع(  ،

.من مجموع عدد الموظفين55.38%

17758لشغل 357، 2013برسم سنة علن عنهابلغ عدد مباريات التوظيف الم

؛باإلدارات العموميةامنصب

منصبا برسم سنة 50أعداد المناصب المفتوحة للتباري لكل مباراة يقدر ب معدل

؛2013




