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اإلطار المرجعي ◄

المحاور الرئيسية◄

العمليات واإلجراءات◄

اإلجراءات االستعجالية◄

عدد العمليات واإلجراءات حسب المحاور◄

آليات التنفيذ◄

المراحل المقبلة◄
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إرساء:الساميةالملكيةالتوجيهاتمقاصد
والجهويةاإلدارةإصالحوالجيدةالحكامة

المواردوتثميناإلداريوالالتمركزالمتقدمة
مناألولىالدورةافتتاحخطابوخاصةالبشرية؛

التشريعيةالواليةمناألولىالتشريعيةالسنة
-2016أكتوبر14-العاشرة

وإخضاعالجيدةالحكامةدعم:الدستورمضامين
والجودةاإلنصافلمبادئالعامالمرفق

الشفافيةووالحيادوالمساواةواالستمرارية
والنزاهة

ضرورة:الحكوميللبرنامجالعامةالتوجهات
بالمواطناإلدارةعالقةوتحسيناإلدارةإصالح

1

البرنامج
الحكومي

دستور
المملكة

التوجيهات 
الملكية
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مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، ال تقبل التهاون وال تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم ، 
.رالتأخي

للمواطنينالمقدمةالخدماتجودةوفي،األداءفيالضعف▪

الموظفينمنالعديدلدىالمسؤوليةروحوغياب،الكفاءةلةوقالتضخم▪

معالجةإلىبالتواصل،مرورااالستقبال،منتبتدئ،باإلدارةالمواطنةعالقفيصعوبات▪
والوثائقالملفات

المواطنينوتساؤالتشكاياتعلىاإلجابةعدم▪

اإلدارةمواجهةفيوخاصة،األحكامتنفيذعدم▪
والمتوسطةالصغرىللمقاوالتديونمناإلدارةبذمةماتسديدعدم▪

يةاإلدارالوثائقبعضمنحآجالوطول،المساطروتعقيد،والنفوذالسلطةاستعمالفيالشطط▪

واستمرارالقديمالوضعوتكريس،والالتمركزوالالمركزيةللجهويةاألمثلالتفعيلعدم▪
السابقةالمشاكل
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ى اإلدارة، ، المعروضة علمحلوال لمشاكلهإيجاد ، والمواطنينرسائلاإلجابة على ▪
القانونقرارات التي يجب أن تتخذ بناء على وتبرير اليرتفسو

، حجر الزاوية الذي يجب أن الجهوية المتقدمة التي أصبحت واقعا ملموسااعتبار ▪
ترتكز عليه اإلدارة، في تقريب المواطن من الخدمات والمرافق، ومن مركز القرار

ق ، من أجل بلورة حلول حقيقية لالرتقاء بعمل المرافبروح الوطنية والمسؤوليةلتحلي ا▪
اإلدارية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين

جودة التشريعات، من أجل مرفق إداري عمومي ضمان ، وتغيير السلوكات والعقليات▪
فعال، في خدمة المواطن

، وتمكينهم من فضاء مالئم للعمل، مع لتكوين وتأهيل الموظفينإعطاء عناية خاصة، ▪
استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب

، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين اإلدارة اإللكترونية بطريقة مندمجةتعميم ▪
مختلف القطاعات والمرافق
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تحسين جودة الخدمات العمومية

مسؤولية جميع المتدخلين

تحقيق التنمية رهين

بنجاعة اإلدارة العمومية

إصالح اإلدارة يتطلب

والعقليات السلوكاتتغيير في 

وكذا تجويد التشريعات

عالقة اإلدارة باملواطن تشكل

جوهر عمل المؤسسات

 دناقودها ببل تعلى الجميع مواكبة التطور، واالنخراط في الدينامية املؤسسية والتنموية، التي.

باعتبارها عماد أي إصلح وجوهر تحقيق،والرفع من جودتها،الكل مسؤول على نجاعة اإلدارة العمومية
.التنمية والتقدم
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لبرنامج إصالح اإلدارةالمؤطرةالقيم 

3الشفافية2النزاهة1
نفتاحاال

4واإلدماج
المحاسبة 
ةالمواطن5والمساءلة

بعض العمليات األساسية
إصدار ميثاق المرافق العمومية◄

مراجعة منظومة الوظيفة العمومية ◄

دبير حديث للموارد البشرية لتسياسة عمومية مندمجة وضع ◄

استعمال التكنولوجيا الرقمية لتحسين الخدمات العموميةدعم ◄

تعميم فضاءات االستقبال ◄

إطار تنظيمي لتبسيط اإلجراءات والمساطر اإلدارية ورقمنتهاوضع ◄

منظومة متكاملة لتدبير الشكايات وضع ◄

استكمال اعتماد القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات◄
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.1

.2

.1

.2

.3.3

جعل المواطن والمقاولة في صلب انشغاالت 
اإلدارة وتعزيز روابط الثقة بين اإلدارة 
والمواطن عبر تطوير جودة الخدمات،

:من خالل 

تثمين الرأسمال البشري كعنصر أساسي 
إلنجاح أي إصالح باإلدارة وترسيخ ثقافة 

المرفق العام،

:بهدف 

2 1

.2

.1

.3

عامة وضع اآلليات الكفيلة بتكريس المبادئ ال
للحكامة الجيدة،  انطالقا من الممارسات 

الدولية الناجحة، من أجل مواكبة الجهوية 
وتقوية فعالية وتسيير اإلدارة، 

:من خالل 

3
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

.1

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

، تفعيل النظام النموذجي لالستقبال على مستوى وحدة الملحقة اإلدارية الرجاء في اهلل
بحي يعقوب المنصور بالرباط

◄

جديدة المستشفى اإلقليمي لل: تفعيل النظام النموذجي لالستقبال على مستوى وحدتين 
ومركز تسجيل السيارات بالرباط

◄

وحدة  12تفعيل النظام النموذجي لالستقبال على مستوى 
(ميزانية الوزارة والتعاون الدولي)
◄

وحدة 15تفعيل النظام النموذجي لالستقبال على مستوى 
(ميزانية الوزارة والتعاون الدولي)
◄

الشروع في تعميم النموذج على الصعيد الوطني
(ميزانية القطاعات المعنية)
◄

والتوجيه اإلداري التابع للوزارةلمركز االتصال3737إطالق الرقم المبسط 
◄

.."من االستقبالإن الصعوبات التي تواجه المواطن في عالقته باإلدارة كثيرة ومتعددة ، تبتدئ "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

.1

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

يوم تفعيل نظام المداومات باإلدارات العمومية بإضافة ساعتين على التوقيت القانوني من
اإلثنين إلى يوم الجمعة

◄

وتفعيلهإحداث بارومتر لقياس جودة الخدمات العمومية ◄

تعميم حمل الشارة حسب فئات الموظفين بإعداد إطار مرجعي ◄

◄ Géolocalisationومحتوى بوابة البيانات المكانيةتطوير وظائف 

.."من االستقبالإن الصعوبات التي تواجه المواطن في عالقته باإلدارة كثيرة ومتعددة ، تبتدئ "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

.2

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

الخدمات العمومية اإلجرائيةتحسين بشأنمرسوم إصدار  ◄

الخدمات العموميةلتحسين الدليل المنهجي إعداد وإصدار  ◄

لنشر المساطر المتعلقة بالمقاولة على  www.business-procedures.maتطوير موقع 
CNEAجهات أخرى بشراكة مع 4مستوى جهة الدار البيضاء وتعمميه على 

◄

www.service-public.maعبر البوابة الوطنية نشرها وتدوين مسطرة نزع الملكية

وضع دليل حولها ثم تبسيطهاو
◄

2021-2018برسم سنوات مسطرة40تدوين ونشر وتبسيط  ◄

.."وتبسيط المساطرتمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف واآلجال، "...

مقتطف من الخطاب الملكي



17

على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

.2

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

لتواصل حول المساطر المبسطة لYoutubeيوتوبإحداث قناة  ◄

CNCFإحداث مركز وطني إلشهاد النماذج اإلدارية  ◄

حصر الخدمات العمومية اإللكترونية وقياس مستوى جاهزيتها ◄

قةالسنة السابوتنفيد توصيات قياس القياس السنوي لجاهزية الخدمات اإللكترونية ◄

.."وتبسيط المساطرتمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف واآلجال، "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

.2

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

Gateway
جل والسجل العدلي، والسلبيانات سجل بطاقة التعريف الوطنية،إتاحة الولوج المشترك 

التجاري
◄

لبيانات سجل البطاقة الرمادية، وسجل رخصة السياقةإتاحة الولوج المشترك  ◄

وسجل التقاعدسجل الموظفلبيانات إتاحة الولوج المشترك  ◄

سجل الحالة المدنيةلبياناتإتاحة الولوج المشترك  ◄

.."بين مختلف القطاعات والمرافق الولوج المشترك للمعلومات تعميم اإلدارة اإللكترونية بطريقة مندمجة ، تتيح "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

.2

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

إعادة هيكلة النظام اإللكتروني لبوابة الخدمات العمومية ◄

نشر محتوى بطاقات تعريف الخدمات العمومية والنماذج اإلدارية بالبوابة ◄

ة إيداع وتتبع الملفات، أنظمأنظمة)تطوير الحلول الرقمية لتحسين الخدمات العمومية 
.....(األداء اإللكتروني، أنظمة التوقيع اإللكتروني،

◄

العموميةالحلول الرقمية على مجموعة من اإلداراتتعميم:الشطر األول  ◄

العموميةالحلول الرقمية على باقي اإلداراتتعميم:الشطر الثاني ◄

.."بين مختلف القطاعات والمرافق الولوج المشترك للمعلومات تعميم اإلدارة اإللكترونية بطريقة مندمجة ، تتيح "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

.3

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

اقتراحاتهم المرتفقين ومالحظات تلقي بتحديد مسطرة مرسوم إصدار 
تتبعها ومعالجتهاوشكاياتهم و ◄

www.chikaya.maتطوير البوابة الوطنية للشكايات  ◄

إصدار التقارير السنوية حول الشكايات ◄

.."وتساؤالت الناسشكاياتومن غير المقبول ، أن ال تجيب اإلدارة على "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

إصدار قانون جديد في شأن النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ◄

إصدار مرسوم في شان تنظيم مباريات موحدة للتوظيف في الدرجات المنتمية لألطر 
المشتركة بين اإلدارات

◄

إصدار مرسوم في شأن مراجعة المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ◄

إصدار مرسوم في شأن مراجعة المرسوم المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية ◄

إصدار مرسوم في شأن وضعية الموظفين المتمرنين ◄

ن إصدار مرسوم في شأن شروط وكيفيات تحديد القدرة البدنية والعقلية للمترشحي
للتوظيف

◄

.1
.."وتأهيل الموظفين فالوضع الحالي ، يتطلب إعطاء عناية خاصة ، لتكوين "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

(رخص المرض)إصدار مرسوم في شأن  منظومة الرخص  ◄

إصدار مرسوم في شأن مراجعة المرسوم الملكي المتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية ◄

هن القيام بالوظيفة، الوضع ر)إصدار مراسيم في شأن وضعيات الموظفين  وبالحركية 
...(اإلشارة، اإللحاق، نقل الموظفين،

◄

إصدار مرسوم في شأن مراجعة المرسوم المتعلق بالترقي في الدرجة ◄

إصدار مرسوم في شأن مراجعة المرسوم المتعلق باللجان اإلدارية المتساوية األعضاء ◄

إصدار مرسوم في شأن مراجعة المرسوم المتعلق بالمجلس األعلى للوظيفة العمومية ◄

.1
.."وتأهيل الموظفين فالوضع الحالي ، يتطلب إعطاء عناية خاصة ، لتكوين "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

(أ، ب، ج)مستويات 3إصدار مرسوم في شأن ترتيب هيئات الموظفين في  ◄

لى إصدار مرسوم في شأن تحديد الوظائف والكفاءات المطابقة للدرجات النظامية بناء ع
الدالئل المرجعية للوظائف والكفاءات

◄

إصدار مرسوم في شأن منظومة جديدة لتقييم أداء الموظفين ◄

مرسوم في شأن تنظيم السجل المركزي للتأديبإصدار ◄

.1
.."وتأهيل الموظفين فالوضع الحالي ، يتطلب إعطاء عناية خاصة ، لتكوين "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

إصدار قرار تحديد أجور المتعاقدين ◄

إصدار قرار تحديد نموذجي العقود ◄

إصدار قرار تحديد شروط وإجراءات مباراة تشغيل األعوان ◄

.1
.."وتأهيل الموظفين فالوضع الحالي ، يتطلب إعطاء عناية خاصة ، لتكوين "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

.2

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

الوظائف المرجعية الخاصة والمشتركة حسب المجموعات المهنية صنافةوضع 
باإلدارات العمومية ◄

وضع خارطة طريق لالعتماد التدريجي لمقاربة الوظائف باإلدارة العمومية ◄

ةتفعيل االستراتيجية الوطنية لمأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومي ◄

إعداد دفتر التحمالت لدور الحضانة لمواكبة تفعيل العمليات بالتوفيق بين الحياة 
المهنية والحياة الخاصة

◄

.."وتأهيل الموظفين لتكوينفالوضع الحالي ، يتطلب إعطاء عناية خاصة ، "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

.2

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

SIRHتطوير النظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية لإلدارات العمومية  ◄

إصدار التقرير حول الموارد البشرية بالوظيفة العمومية ◄

.."وتأهيل الموظفين لتكوينفالوضع الحالي ، يتطلب إعطاء عناية خاصة ، "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

.3

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

إصدار القانون المتعلق بحوادث العمل واألمراض المهنية باإلدارات العمومية ◄

إصدار المراسيم والقرارات التنظيمية التطبيقية للقانون ◄

إصدار القانون المتعلق بطب العمل والصحة والسالمة والوقاية من األخطار المهنية 
باإلدارات العمومية

◄

إصدار المراسيم والقرارات التنظيمية التطبيقية للقانون ◄

.."وتأهيل الموظفين لتكوينفالوضع الحالي ، يتطلب إعطاء عناية خاصة ، "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

.3

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

إنجاز دراسة ميدانية حول األعمال االجتماعية بالوظيفة العمومية ◄

إصدار قانون في شأن تعميم االستفادة من خدمات األعمال االجتماعية بالنسبة لإلدارات 
التيس ال تتوفر على مؤسسات لألعمال االجتماعية خاصة بها

◄

.."وتأهيل الموظفين لتكوينفالوضع الحالي ، يتطلب إعطاء عناية خاصة ، "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

.1

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

متابعة تنفيذ مشاريع االستراتيجية وإعداد تقارير مرحلية ◄

CNACإصدار مرسوم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ◄

إحداث صندوق مكافحة الفساد ◄

من اتفاقية األمم 5و2إعداد تقرير التقييم الذاتي لإلطار التشريعي حسب الفصل 
ONUDCالمتحدة لمكافحة الفساد 

◄

بالتعاون مع منظمة Scan Integrityإجراء تقييم النزاهة على المستوى الوطني 
OCDEالتعاون االقتصادي والتنمية

◄

ENSAتطوير برنامج تدريبي في مكافحة الفساد بشراكة مع  ◄

..".،النتشار ظاهرة الرشوةكثرة التنقل واالحتكاك باإلدارة ، الذي يعد السبب الرئيسي "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

.1

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

ة مراجعة نظام التصريح اإلجباري بالممتلكات وتحديد قائمة الوظائف والمناصب المعني
مع اعتماد نظام الكتروني للتصريح والنشر

◄

وضع إطار قانوني لتنازع المصالح ◄

وضع تنظيم خاص باألختام اإلدارية من مرحلة التصنيع إلى مرحلة اإلتالف ◄

محاربة التغيب غير المشروع عن العمل ◄

إصدار مراسيم في شأن اعتماد مدونات أخالقية خاصة ببعض الهيئات أو الوظائف ◄

..".،النتشار ظاهرة الرشوةكثرة التنقل واالحتكاك باإلدارة ، الذي يعد السبب الرئيسي "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

.1

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

ة مراجعة نظام التصريح اإلجباري بالممتلكات وتحديد قائمة الوظائف والمناصب المعني
مع اعتماد نظام الكتروني للتصريح والنشر

◄

وضع إطار قانوني لتنازع المصالح ◄

وضع تنظيم خاص باألختام اإلدارية من مرحلة التصنيع إلى مرحلة اإلتالف ◄

محاربة التغيب غير المشروع عن العمل ◄

إصدار مراسيم في شأن اعتماد مدونات أخالقية خاصة ببعض الهيئات أو الوظائف ◄

..".،النتشار ظاهرة الرشوةكثرة التنقل واالحتكاك باإلدارة ، الذي يعد السبب الرئيسي "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

.1

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

متابعة مناقشة مشروع القانون بالبرلمان وإصداره ◄

وضع آليات تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات ◄

تطوير البوابة الوطنية للحصول على المعلومات ◄

..".،النتشار ظاهرة الرشوةكثرة التنقل واالحتكاك باإلدارة ، الذي يعد السبب الرئيسي "...

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

.2

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

اإلداري ومواكبة تفعيلهالالتمركزاصدار المرسوم المتعلق بميثاق  ◄

مواكبة اإلدارات في إعادة هيكلتها ◄

العامة للوزاراتللمفتشياتمراجعة اإلطار التنظيمي  ◄

مراجعة اإلطار التنظيمي بشأن تحديد قواعد لتنظيم القطاعات الوزارية ◄

وضع نظام مرجعي لتنظيم مهام الدعم باإلدارات العمومية ◄

..".اإلداريلالتمركزوإخراج ميثاق متقدم كما نشدد في نفس السياق ، على ضرورة بلورة "...

مقتطف من الخطاب الملكي



34

على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

..".باعتبارها عماد أي إصالحنجاعة اإلدارة العمومية والرفع من جودتها والكل مسؤول على "...3.

مقتطف من الخطاب الملكي
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

ع بين اإلدارات العمومية مع وضتحديد االحتياجات من التطبيقات التدبيرية المشتركة
وتعميم هذه التطبيقاتلتطويرعلى مدى سنتينخارطة طريق

◄

تنفيد الشطر األول والثاني من خارطة الطريق ◄

إعداد مصنف للممارسات الجيدة في مجال التدبير العمومي اإلدارات العمومية ودعم 
تعاضدها

◄

..".باعتبارها عماد أي إصالحنجاعة اإلدارة العمومية والرفع من جودتها والكل مسؤول على "...3.

مقتطف من الخطاب الملكي
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التدابير المبرمجة إلنجاز اإلجراءاإلجراء االستعجالي

.1
متابعة مناقشة المشروع في مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه في مجلس النواب

.2

:اإلداري يتضمن الالتمركزإعداد مشروع ميثاق بشأن 
 والالممركزةتحديد دور واختصاصات اإلدارات المركزية
 إبراز المستوى الجهوي باعتباره اإلطار المالئم النسجام السياسات العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات

الحكومية، تحت إشراف والي الجهة
 إمكانية تجميع المهام اإلدارية المشتركة، المنسجمة أو المتكاملة عن طريق خلق إدارات جهوية مشتركة بين

القطاعات الوزارية 
 الالممركزةتوضيح عالقات والة الجهات والعمال باإلدارات المركزية واإلدارات
إحداث آليات للدعم والمساعدة إلى جانب والي الجهة
 اإلداري لدى رئيس الحكومةلالتمركزإحداث آلية مركزية

.3

:تفعيل النظام النموذجي لالستقبال من خالل 
سال بحي يعقوب المنصور –التابعة لوالية الرباط '' رجاء في اهلل''نظام االستقبال بالملحقة اإلدارية تدشين

كتجربة نموذجية أولى
 والتوجيه اإلداري التابع للوزارةلمركز االتصال3737إطالق الرقم المبسط

.4

مشروع مرسوم يحدد مسطرة تلقي مالحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها التسريع بالمصادقة على
:ومعالجتها، يتضمن

محددأجلفيعليهاوالردالشكايةتلقيمسطرةتحديد
الخطعبرالشكاياتتلقي
ة وطنية موحدة للشكايات بإحداث بواwww.chikaya.ma
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التدابير المبرمجة إلنجاز اإلجراءاإلجراء االستعجالي

.5

:إعداد مشروع مرسوم بشأن تحسين الخدمات العمومية اإلجرائية يضم 

 لتحسين الخدمات العمومية الوطنية إحداث اللجنة
 الخدمات العموميةلتحسين وضع برنامج
 الخدماتتدوين إجراءات
 عبر البوابة الوطنية الخدمات إلزامية نشرwww.service-public.maوالتقيد باحترامها
 رقمنتهاودعم الخدمات تبسيط إجراءات
 على النماذج اإلداريةالتصديق

تدوين المسطرة ووضع دليل حول مسطرة نزع الملكية
 عبر البوابة الوطنية نشر المسطرةwww.service-public.ma

تمكن من عرض المساطر مرحلة www.business-procedures.maتطوير بوابة وطنية حول مساطر المقاولة 
:وبشكل مدقق على مستوى جهة الدار البيضاء مرحلة

بالمقاولةالمتعلقةالمساطرباحتراماإلدارةإلزامفيالموقعيساهم
محدودأجلفيومعالجتهابالمقاولةالمتعلقةاإلداريةالمساطرحولإلكترونيةبصفةالشكايةتقديمالموقعيضمن

.6

:إعداد مشروع مرسوم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تتمحور مواده حول 
إحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد، وتحديد مهامها ومكوناتها وكيفية اشتغالها
 تنظيم ومهام وكيفية اشتغال أجهزة فرعية مساعدة للجنة تسهر على مساندتها في إنجاز مهامها والتنسيق مع

مختلف المتدخلين

.7إعداد مشروع مرسوم
عرض المشروع على مختلف اإلدارات للدراسة وإبداء الرأي
 عرض المشروع على مسطرة المصادقة
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2017-

2021

31 5 6 13 7

33 6 5 21 1

27 3 5 14 5

91 14 16 48 13
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2021-2017

31

10 .1

18 .2

3 .3

33

20 .1

7 .2

6 .3

27

14 .1

5 .2

8 .3

91
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43

على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

CIRA))

وضع التصورات والتوجهات 
وتتبع تنزيل برنامج إصالح
اإلدارة وتقييمه وتقويمه

1

إحداث وحدات داخلية داخل كل قطاع تضطلع بتنزيل اإلصالح
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الموضوعاتيةاللجان 
إلنجاح تنزيل برامج ومشاريع إصالح اإلدارةاآلراء التجارب والتواصل وتنسيق الجهود وتبادل والتشاور

2
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3

ة تقييم ومراقبة سير المرافق العمومي
لتفعيل ورش إصالح اإلدارة
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على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القصير طابع استعجالي

2021 2020 2019 2018 2017 العمليات المبرمجة

CIRAإحداث بمقتضى مرسوم اللجنة البين وزارية إلصالح اإلدارة  ◄

IGAإحداث بمقتضى مرسوم المفتشية العامة لإلدارة  ◄

UNARإحداث وحدات إدارية لتنزيل اإلصالح على مستوى القطاعات الوزارية  ◄
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2017ماي 19البرنامج االستعجالي القطاعي في مجال إصالح اإلدارةإعداد◄

2017ماي 22البرنامج االستعجالي البين وزاري في مجال إصالح اإلدارةإعداد◄

2017ماي 26إعداد مرسوم اللجنة بين وزارية إلصالح اإلدارة◄

يوم20كل االستعجالي البين وزاريحصيلة البرنامج◄

كل شهر ونصفعرض وتقييم الحصيلة على مستوى شبكة الكتاب العامين◄

يوم100بعد الحكومي والتواصل حولهاعرض وتقييم الحصيلة على مستوى المجلس◄
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