2021 2017
 .1تعلن وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية عن انطالق عملية تلقي املشاريع اإلصالحية برسم سنة
 2018لالستفادة من دعم صندوق تحديث اإلدارة العمومية تفعي اال لبرنامج إصالح اإلدارة ،2021-2017
ي غايته تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز نجاعة اإلدارة
وذلك وفق رؤية تروم تحقيق تحو ال إدار ا
خدمة للمواطن والتنمية .ا
ا

 .2وسيدعم هذا الصندوق ،الذي يهدف إلى التشجيع على االنخراط في تفعيل أوراش إصالح اإلدارة ذات
األولوية ودعم االبتكار باملرافق العمومية ،برسم سنة  2018املشاريع املندرجة ضمن املحاور التالية:
ا

التحول املنشود

املحاور ذات األولوية

التحوالت اإلدارية

1
تدبير املوارد البشرية ا
تطوير آليات ا
ا
 دعم املواكبة على اعتماد أو مالءمة املرافق العمومية للدالئل املرجعيةللوظائف والكفاءات وفق الدليل املرجعي الشامل للوظائف والكفاءات
لإلدارة

2
دعم مبادرات ترسيخ النوع االجتماعي في املمارسات والسلوكيات والثقافة
التنظيمية لإلدارة

3
دعم املشاريع املتعلقة بإدماج البعد البيئي في أشكال وأنماط التدب اير
العمومي

1
املواكبة على تأهيل فضاءات االستقبال.

1
األكثر تداوال .ا
ا
املساطر واإلجراءات اإلدارية
ا
دعم رقمنة

2
تأهيل وتطوير نظم املعلومات التي تسمح بالولوج املشترك للمعلومات بين
مختلف القطاعات واملرافق العمومية.





مستوى أداء ا
املوارد البشرية ا

نسبة التأنيث ا



نسبة انبعاث
(استهالك الطاقة)



مستوى رضا املرتفق ا
(جودة االستقبال) ا



مستوى رضا املرتفق ا
(جودة الخدمات
املقدمة) ا



 Co2ا

مستوى رضا املرتفق ا
(الوثائق املطلوبة) ا

1
دعم املبادرات الرامية إلى إرساء سلوكات جديدة تقوم على اعتماد الركائز
املرتبطة بالجوانب القانونية اوالزجرية والوقائية والتوعوية والترب اوية.



2
دعم تأهيل وتدبير املعلومات العمومية واستعمال جميع القنوات املمكنة
إلتاحة ولوج املرتفقين لهذه املعلومات.



ترتيب مسؤشر إدراك
الفساد ا
مستوى رضا املرتفق ا
(جودة املعلومات) ا

كما سيتم برسم هذه السنة إيالء عناية خاصة للمشاريع ذات الطابع االبتكاريا ،من خالل دعم املبادرات
املرتبطة بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة ،على مستوى االستراتيجيات ومناهج التنظيم والتدبير وتصاميم
مستحدثة لتقديم خدمات عمومية ذات قيمة مضافة ،وال سيما التي تعتمد تكنولوجيا املعلومات،ا اوتستمد
قوتها من االنتظارات املستقاة من املعنيين بهذه الخدمات العمومية اومن املمارسات الناجعة املعمول بها
بالقطاع الخاص وكذا على املستوى الدولي .ا
 .3ولالستفادة من دعم الصندوق ،يجب على القطاعات الوزارية من جهة ،اوالجماعات الترابية
اواملسؤسسات العمومية تحت إشراف القطاعات الوصية املعنية من جهة أخرى ،موافاة وزارة إصالح اإلدارة
والوظيفة العمومية بطلباتها مرفقة بالنموذج الذي يجب تعبئته وتوجيهه عبر املوقع اإللكتروني للوزارة
 ،www.mmsp.gov.maداخل اآلجال التنظيمية ،علما أن اللجنة الوزارية املختصة بدراسة وانتقاء
املشاريع املعروضة على تمويل الصندوقا ستعقد اجتماعها أواخر شهر ماي  .2018ا
دجنبر 2005
ا
للعناصر الواردة باملرسوم رقم  2.05.1484بتاريخ 22
ا
 .4ويجب أن تستجيب ملفات الترشيح
تسيير اللجنة الوزارية املكلفة بدراسة املشاريع املقترحة لالستفادة من تمويل
ا
املتعلق بتأليف وكيفية
صندوقا تحديث اإلدارة العمومية ،والسيما املادة الثانية منه ،والذي يمكن االطالع عليه من املوقع
االلكتروني للوزارة .ا
 .5لإلشارة ،سيتم تنظيم لقاء تواصلي بمقر وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية يوم األربعاء  25أبريل
 2018على الساعة العاشرة صباحا ،بهدف تأطير وتوجيه املسسؤولين عن إعداد ووضع املشاريع املقترحة
للتمويل .ا
 .6اوللمزيد من املعلومات ،يمكن ولوج املوقع اإللكتروني للوزارة  www.mmsp.gov.maأو االتصال بكتابة
صندوق تحديث اإلدارة العمومية من خالل:
 05 37 67 98 34 – 05 37 67 99 61/76 :ا
الهاتف
05 37 77 66 52 :
الفاكس
البريد اإللكتروني fomap@mmsp.gov.ma :

@MFPMAMAROC

https://www.mmsp.gov.ma

@MFPMA

https://www.service-public.ma
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https://www.emploi-public.ma

