
عاما  أمينا  بصفته   ،2017 يل  أبر  5 في  بالحكومة  عضوا  ال���له،  حفظه  الملك،  جلالة  قبل  من  تعيينه  تم 
:1977 عام  منذ  التالية  المناصب  حجوي  محمد  السيد  شغل  وقد  للحكومة 

إطار  في  وكذا  جامعي  كأستاذ  المهني،  مساره  طوال  حجوي،  محمد  السيد  قام  مهامه،  مع  بالموازاة  و
ومنشورات  ومقالات  بحوث  عدة  بتأليف  قام  الصفة،  بهذه  و مختلفة.  علمية  بأنشطة  العامة،  مسؤولياته 

الإداري. والتسيير  الإداري  الإصلاح  مجال  في 

محمد حجوي
الأمين العام للحكومة

العام 	  القانون  أستاذ   :1993 عام  إلى   1977 عام  من 
التالية: الجامعية  والمعاهد  المؤسسات  في  ية  الإدار والعلوم 

-   أستاذ القانون الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة؛
ية بكلية الحقوق بالرباط. -   أستاذ زائر للعلوم الإدار

الإعلام  علوم  في مدرسة  الدستوري  القانون  أستاذ    -
باط؛ بالر

-  أستاذ مشارك في تكوين الكتاب العامين للجماعات - 
الداخلية. وزارة 

في عام 1993: قام جلالة الملك الحسن الثاني، رحمه 	 
ال���له، بتعيينه مديرا للوظيفة العمومية. وكان مسؤولا على 
وجه الخصوص، عن مباشرة التفكير العملي في تحديث 
للوظيفة  العام  الأساسي  النظام  وإصلاح  الإدارة 

العمومية.

وقد واصل، في الوقت نفسه، تدريس القانون الإداري 	 
تكوين  استكمال  في  والإسهام  الإعلام  علوم  بمدرسة 

المغربية. بالإدارة  العليا  الأطر 

في يناير 1998: عين كاتبا عاما بالنيابة لوزارة الوظيفة 	 
العمومية والإصلاح الإداري، مع الإبقاء على منصبه 

ية الوظيفة العمومية. بمدير

لتولي 	  الأول  الوزير  بمصالح  ألحق   :1999 يونيو  في 
الأولى. للوزارة  العامة  الكتابة  مسؤولية 

السادس 	  محمد  الملك  جلالة  عينه   :2000 أكتوبر  في 
حفظه ال���له في منصب الكاتب العام بمصالح الوزير الأول 

يل 2016. ، وهو المنصب الذي شغله إلى غاية  أبر

يل 2017: عينه جلالة الملك محمد السادس 	  في 7 أبر
أيده  ال���له أمينا عاما للحكومة.

وبالإضافة إلى ذلك، كان:

من 	  عاما   50« ومؤلف  لتقرير  القيادة  بلجنة  عضوا 
السيد  إشراف  تحت   »2025 وآفاق  البشرية  التنمية 

ال���له. رحمه  الملك  جلالة  مستشار  بلفقيه  مزيان 

شارك )مع الأستاذ أحمد غزالي( في الأعمال المنجزة 	 
يعية  التشر النصوص  تحيين  بشأن  الحكومة  لفائدة 

1992؛ إلى   1912 من  الممتدة  للفترة  والتنظيمية 

ية؛	  عضوا مؤسسا للجمعية المغربية للعلوم الإدار

يقي للتدريب 	  عضوا منتخبا بالمجلس العلمي للمركز الإفر
من  الفترة  في  )كافراد(  للإنماء  الإداري  والبحث 

1998؛ إلى   1994

بالمعهد 	  البحث »القانون وعلوم الإدارة«  بلجنة  عضوا 
ية ؛ للعلوم الإدار الدولي 

والتدقيق 	  العمومية  الإدارة  مجال  في  مستشارا 
والدولية  الوطنية  المنظمات  بعض  لدى   المؤسسي 

.)1980-1993(


