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  )2010 دجنرب 21( 1432حمرم  15الثال2ء : : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        ....رئيس ا?لس ،كتور محمد الشـيخ بيد هللا7املستشار : : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

وا7قيقة  السادسةدقيقة، ابتداء من الساعة  ساعة وإثنا عرش: : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .مساء العرشين

 :والتصويت عىل النصوص الترشيعية التالية 7راسةا: : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف  07.10مرشوع قانون رمق  -
  بشأن الصيد يف املياه الربية؛) 1922أبريل  11( 1340شعبان من  12

 1.58.008بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق  50.05رمق مرشوع قانون  -
مبثابة النظام  1952فرباير  24املوافق ل  1377شعبان  4الصادر يف 

 األسايس العام للوظيفة العمومية؛

يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل املصادقة  14.10مرشوع قانون رمق  -
املوقعة من طرف اململكة  عىل اتفاقية إنشاء التسهيل اإلفريقي لzمع القانوين

 ؛2008 سبمترب 12املغربية يف 

يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل انضامم  30.10مرشوع قانون رمق  -
اململكة املغربية إىل اتفاقية إنشاء البنك اإلفريقي للتصدير و�سـترياد املوقع 

 ؛1993ماي  8بأبيدجان يف 
بدأ عىل تصديق يوافق مبوجبه من حيث امل  31.10مرشوع قانون رمق 

يرلندا إبني اململكة املغربية و 2010يونيو  22�تفاقية املوقعة �لر�ط يف 
لتجنب �زدواج الرضييب ومنع الهتريب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل 

  .ا7خل

 ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- -----------------------------------------------    

    ::::سسسساملستشار ا7كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا?لاملستشار ا7كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا?لاملستشار ا7كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا?لاملستشار ا7كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا?ل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الوزير احملرتم،

  السادة والسـيدات املستشارات احملرتمات،
خنصص هذه اجللسة اليوم لzراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية 

 :التالية

يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف  07.10مرشوع قانون رمق  -
  بشأن الصيد يف املياه الربية؛) 1922أبريل  11( 1340شعبان من  12

 1.58.008بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق  50.05مرشوع قانون رمق  -
مبثابة النظام  1952فرباير  24املوافق ل  1377شعبان  4الصادر يف 

 األسايس العام للوظيفة العمومية، احملال عىل جملسـنا من جملس النواب؛

ن حيث املبدأ عىل املصادقة يوافق مبوجبه م 14.10مرشوع قانون رمق  -
عىل اتفاقية إنشاء التسهيل اإلفريقي لzمع القانوين املوقعة من طرف اململكة 

 ؛2008 سبمترب 12املغربية يف 

يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل انضامم  30.10مرشوع قانون رمق  -
املوقع اململكة املغربية إىل اتفاقية إنشاء البنك اإلفريقي للتصدير و�سـترياد 

 ؛1993ماي  8بأبيدجان يف 

يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق  31.10مرشوع قانون رمق  -
يرلندا إبني اململكة املغربية و 2010يونيو  22�تفاقية املوقعة �لر�ط يف 

لتجنب �زدواج الرضييب ومنع الهتريب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل 
 .ا7خل

ذا اليوم يف إطار اج¡ع ندوة الرؤساء عىل أن وقد مت �تفاق صباح ه
 3دقائق للفريق الفيدرايل و 5للمعارضة و 10دقائق لألغلبية و 10متنح 

دقائق للمجموعات األخرى، إال ف¨ يتعلق بقانون الوظيفة العمومية، فقد مت 
للفريق الفيدرايل  15رضة واللمع 10دقائق لألغلبية و 10�تفاق عىل منح 

 .3و 3و 5، مث اسـتثناءا
نسـهتل هذه اجللسة �7راسة والتصويت عىل مرشوع القانون رمق 

 1340شعبان  12يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف  07.10
بشأن الصيد يف املياه الربية، واللكمة للحكومة  1922أبريل  11موافق 

  .املوقرة لتقدمي املرشوع
تدحرج من مرشوع إىل مرشوع، منر إىل النص التايل؟ أ° أخاف أن أ

فميكن أن ننتظر إىل أن حيرض معنا السـيد الوزير امللكف �لعالقات مع 

  .اء أو منر إىل الوظيفة العموميةالربملان أو أحد الوزر 
  ...منر؟ يف الواقع أمه مرشوع يكون فيه النقاش هو مرشوع املتعلق

املتعلق  07.10السـيد الوزير احملرتم، كنا قد بدأ° يف املرشوع رمق 
  .أنت حارض السـيد الوزير احملرتم، شكرا. ..�لصيد يف املياه ا7ولية

 .اللكمة للحكومة املوقرة، شكرا عىل تعاونمك

        ::::السـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان
  .السـيد الرئيس احملرتم

  السـيد الوزير،
  السـيدة الوزيرة،

  احملرتمني،السـيدات والسادة املستشارين 
يرشفين أن أتقدم �لنيابة عن املندوبية السامية للمياه والغا�ت وحماربة 

  .التصحر بتقدمي مرشوع القانون بشأن الصيد يف املياه الربية
الشك أن امجليع يعمل أن املغرب اÀي يتوفر عىل موارد مائية  ،وبداية

البحريات كيلومرت من األودية و  1500هامة ومتنوعة مكونة أساسا من 
حقينة سد،  119هكتار و 700الطبيعية، املمتدة عىل مساحة تقدر ب
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ألف هكتار، تزخر هذه األوساط برثوات مسكية Çمة  100تغطي أكرث من 
  .ذات دور اقتصادي وإيكولوÌ وبييئ متنايم

صياد عىل مسـتوى  2600ألف يوم معل لفائدة  700هذا القطاع يوفر 
 6هام بذÐ يف تزويد التجمعات القروية بحقينة السدود واألودية، مسا

  .آالف طن من األسامك اجليدة وذات اجلودة
صياد، ويلعب هذا القطاع  2000يبلغ عدد الصيادين الهواة أزيد من 

دورا هاما يف إنعاش السـياحة القروية كدعامة للتمنية احمللية، ويالحظ يف 
ألجانب حبقينة السـنوات األخرية أن اه¡م مماريس صيد مسك الشـبوط ا

  .ملغربية يف تزايد مسـمترالسدود ا
 Ìيف إغناء التنوع البيولو Ìعالوة عىل هذا ا7ور، هناك دور إيكولو
�ملناطق الرطبة، إذ تسامه األسامك يف حتسني جودة املياه �سـتعامل مسك 
الشـبوط العشـيب حملاربة ظاهرة ختاصب مياه حقينات السدود اÛصصة 

احل للرشب، وكذا اسـتعامل مسك المكباس حملاربة يرقات لتوفري املاء الص
  .احلرشات الناقá لألمراض

وتويل املندوبية اه¡ما �لغا لقطاع الصيد �ملياه القارية، وذÐ �ع¡د 
إسرتاجتية واحضة منبثقة من اÛطط املديري للصيد، اليت تسطر من بني 

ا وتمثيهنا، هذا وتتوفر هذه أهدافها احملافظة عىل املوارد السمكية وتمنيهت
املندوبية عىل أربعة حمطات لرتبية األسامك بلك من إفران وبين مالل، تتنتج 

 ëمليون وحدة من صغار األسامك من أصناف خمتلفة 6سـنو.  
واد  15كام تعمل هذه املندوبية لك سـنة وبصفة منتظمة عىل اسزتراع 

غري السلمون والمكباس، حبرية وحقينة سد، يعين مااكين  20للسلمونيات و
وحيظى ميدان تربية األسامك �ه¡م مزتايد من طرف القطاع اخلاص 

  .وخاصة تربية األسامك يف املياه العذبة
ومتاشـيا مع التطورات املهمة اليت عرفها القطاع، واليت هتم عىل 
اخلصوص طرق ممارسة أنشطة الصيد الرëيض والصيد التجاري وكذا تربية 

ظرا للضغط اÀي أصبح يتعرض õ هذا النشاط مقاسا �لعدد األسامك، ون
املزتايد للمخالفات الناجتة عن ذÐ، أصبح من الرضوري العمل عىل حتيني 

بشأن الصيد يف املياه القارية، اÀي مل  1922أبريل  11مقتضيات ظهري 
يعرف أي تغيري منذ حوايل مخسة عقود، أي منذ آخر حتيني õ مبوجب 

، السـ¨ ف¨ خيص قمية الغرامات املالية اليت مل تعد 1961نيو يو  16ظهري 
تتناسب وجحم اÛالفات واألرضار اليت تسبهبا للموارد املائية والرثوات 

  .السمكية
يقرتح هذا املرشوع الزëدة عىل أساس نسب التحيني املايل اجلاري به 

نامجة عن العمل يف الغرامات املالية اخلاصة �لتعويض عن األرضار ال 
ارتاكب اÛالفات املتعلقة عىل اخلصوص �الصطياد يف مياه املþ العمويم 

  . املايئ بدون إذن قانوين
تتعلق هذه الغرامات بإلقاء مواد أو أطعمة يف املياه الربية من شأهنا 
إعدام السمك، واسـتعامل ا7يناميت أو مواد أخرى متفجرة للصيد يف املياه 

أو أي يشء آخر من شأنه أن مينع السمك من املرور الربية، ووضع آالت 
أو إجباره عىل املرور من خمرج معني توجد به شـباك الصيد، واسـتعامل 
شـباكت أو أدوات الصيد من طرف املسريين واملسـتخدمني وواضعي 

  .العالمات البحرية وحبارة املصاحل العمومية �سـتثناء قصبات الصيد املتحرك
يد املندوب السايم، أن أتوجه �لشكر اجلزيل وال يفوتين، �مس السـ 

للسـيد رئيس اللجنة والسـيدات والسادة املستشارين احملرتمني عىل حسن 
  .تعاوهنم من أجل الوصول هبذا النص إىل هذه اجللسة العامة

 .شكرا لمك السـيد الرئيس

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
الفالحة اللكمة اآلن ملقرر اللجنة، جلنة  .شكرا للسـيد الوزير احملرتم

  .والشؤون �قتصادية لتقدمي التقرير، أو الرئيس لتقدمي ملخص
إذن اللكمة اآلن للمستشار حلسن بيجديكن عن فرق األغلبية يف 

Ðحدود عرشة دقائق كام اتفقنا عىل ذ.  
  .شكرا

        ::::املستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكناملستشار السـيد حلسن بيجديكن
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  املستشار�ن،السـيد�ن 
  السادة املستشارين احملرتمني،

يرشفين أن أتدخل �مس فرق األغلبية ملناقشة مرشوع القانون رمق 
 1340من شعبان  12يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف  07.10
  .بشأن الصيد يف املياه الربية 1922أبريل  11املوافق 

اقتصادي ترفهيـي  وإن هذا املرشوع اÀي يتعلق بقطاع سـيا
�متياز، يعترب يف الواقع إطارا قانونيا مؤهال يف قطاع الصيد الربي، 
و�ملناسـبة البد من التذكري بأن جماالت املغرب الطبيعية غنية بتنوعها 

  .البيولوÌ، وبطبيعهتا اخلالبة وبتوفر موارد مائية هامة
افظة عىل لكن هذا التنوع وهذا الرثى حيتاج إىل سـياسة حامئية للمح

ا?ال البييئ وللحيلو� دون تدمري ا?ال الطبيعي، ذÐ أن التمنية 
املسـتدامة تضع أمام املغرب إكراهات كربى، أمهها كيف ميكن احلفاظ عىل 
ا?ال البييئ يف ظل تعاظم وتفامق احلاجيات �ج¡عية �قتصادية، ويف 

  ظل مناء اقتصادي عىل حساب الطبيعة؟
د° موا�ة اإلشاكليات التمنوية وفق منظور بييئ حيافظ كيف ميكن لبال

  عىل احمليط الطبيعي لعيش اإلنسان واحليوا°ت عىل حد سواء؟
نعم، حنن مع ممارسة هذا النوع من الصيد، ملا يف ذÐ النشاط اإلنساين 
من آ2ر إجيابية عىل التمنية السـياحية ويف ا?ال الرتفهيـي، لكننا ضد 
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 احلياة الربية ومع سـياسة حامية وقائية للحفاظ عىل املواقع اإلسهام يف تدمري
  .اإليكولوجية اليت يمتزي هبا املغرب

ونظرا ألن هذا املرشوع ينطلق من هذه الفلسفة، ويتضمن لك 
اإلجراءات اليت تنظم الصيد الربي، ومبا أن روح املرشوع هتدف إىل حامية 

منا داخل األغلبية امك الزت بعض أنواع الاكئنات الربية من �نقراض، وحب
فإن فرق األغلبية ومن موقع املسؤولية ستتعامل مع هذا  ،احلكومية

  .املرشوع بإجياب
 .وشكرا

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .شكرا، اللكمة اآلن ألحد مستشاري املعارضة، فريق األصا� واملعارصة

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عمثوناملستشار السـيد عبد الرحمي عمثوناملستشار السـيد عبد الرحمي عمثوناملستشار السـيد عبد الرحمي عمثون
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

يرشفين أن أتدخل �مس فريق األصا� واملعارصة يف إطار مناقشة 
يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر بتارخي  07.10مرشوع قانون رمق 

بشأن الصيد يف املياه الربية، وهو مرشوع يكتيس أمهية  1922أبريل  11
خاصة يف احلفاظ عىل الرثوات املهمة اليت يتوفر علهيا املغرب يف هذا 
ا?ال، وذÐ من أجل ضامن جتددها الطبيعي واسـتدامة اسـتغاللها لصاحل 

áاألجيال احلارضة واملقب.  
 1500فبالد° تتوفر عىل موارد مائية هامة ومتنوعة، تتكون أساسا من 

 700دة عىل مساحة تقدر بنحو كيلومرت، من ودëن وحبريات طبيعية ممت
ألف هكتار، وتزخر هذه  100حقينة سد، تغطي أكرث من  119هكتار و

األوساط برثوات مسكية Çمة ذات دور اقتصادي وإيكولوÌ وبييئ 
متنايم، حبيث تسامه يف التشغيل ويف تزويد التجمعات القروية بمكيات ال 

  .بأس هبا من األسامك
ذا القطاع يتعرض لضغط كبري وتزايد لكن مع اكمل األسف، أصبح ه

اÛالفات املرتكبة فيه، وÐÀ جاء هذا املرشوع قانون من أجل احملافظة 
عىل املوارد السمكية وتمنيهتا وتمثيهنا، ومن أجل احملافظة عىل ا7ور 
 Ìيف إغناء التنوع البيولو áلهذه األوساط الطبيعية املمتث Ìاإليكولو

وذÐ من خالل حتيني ...  جودة املياه إىل آخره�ملناطق الرطبة وحتسني
، 1961يونيو  19اÀي يرجع آخر حتيني õ إىل  1922أبريل  11ظهري 

خصوصا ف¨ يتعلق بقمية الغرامات املالية اليت مل تعد تتناسب وجحم اÛالفات 
  .واألرضار اليت تسبهبا أنشطة الصيد الرëيض والصيد التجاري

ح هذا املرشوع قانون الزëدة عىل أساس نسب ويف هذا اإلطار، يقرت 
التحيني املايل اجلاري هبا العمل يف الغرامات املالية اخلاصة �لتعويض عن 

األرضار النامجة عن ارتاكب اÛالفات املتعلقة عىل اخلصوص �الصطياد يف 
 املياه الربية منيف مياه املþ العمويم املايئ بدون إذن قانوين، وإلقاء مواد 

شأهنا إعدام السمك واسـتعامل ا7يناميت أو مواد أخرى متفجرة للصيد يف 
املياه الربية، ووضع آالت أو أي يشء آخر من شأنه أن مينع السمك من 
املرور أو جيربه عىل املرور من خمرج معني توجد به شـباك الصيد، إىل غري 

 الطبيعية ذÐ من املقتضيات اليت نعتربها Çمة يف احملافظة عىل األوارص
  .والرثوات اليت تزخر هبا

وانسجاما مع موقفنا يف فريق األصا� واملعارصة، اÀي عرب° عنه يف 
جلنة الفالحة والشؤون �قتصادية اليت انهتت أشغالها �ملوافقة �إلجامع 

  .عىل هذا النص، فإننا نصوت عليه �إلجياب
  .وشكرا

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
عمثون عبد الرحمي، اللكمة اآلن ألحد  شكرا للمستشار احملرتم اليس

  .دقائق 5مستشاري الفريق الفيدرايل للوحدة وا7ميقراطية يف إطار 
 .شكرا

        ::::املستشار السـيد حسن أاملستشار السـيد حسن أاملستشار السـيد حسن أاملستشار السـيد حسن ألكلكلكلكميميميمي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  السـيد�ن والسادة املستشارون احملرتمون،

درايل للوحدة وا7ميقراطية ملناقشة يأترشف بأن أتقدم بإمس الفريق الف 
، واÀي يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف 07.10مرشوع القانون رمق 

بشأن الصيد  1922أبريل  11املوافق ل  1340من شعبان  12الصادر يف 
  .يف املياه الربية

ونعترب يف الفريق الفيدرايل أن هذا التعديل اÀي تقدمت به احلكومة 
حلفاظ عىل ثرواتنا السمكية يف املياه الربية وحاميهتا من تسـتوجبه رضورة ا

مجيع أشاكل التجاوزات اليت تتعرض لها، خاصة وأن حمتوى الغرامات 
والعقو�ت أصبحت متجاوزة بفعل طول املدة الزمنية اليت تفصلنا عن �رخي 

  .صدور هذا الظهري
شؤون وخالل مناقشتنا لهذا املرشوع القانون يف جلنة الفالحة وال 

�قتصادية تعاملنا معه إجيابيا وصوتنا لصاحله إىل جانب �يق الفرق، حيث 
  .مت التصويت عليه �إلجامع

غري أن هذا التعديل لن يكون اكفيا إذا مل تصاحبه محá حتسيسـية 
وتوعية، ومن جديد نؤكد يف هذه اجللسة العامة عىل املوقف اإلجيايب اÀي 

  .عرب° عليه أمام اللجنة
  .را السـيد الرئيسوشك

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .شكرا
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  :ننتقل اآلن للتصويت عىل مواد املرشوع
  .إجامع : =1املادة 
، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11: وتتضمن الفصول اآلتية 2املادة 

  .اإلجامع= : 23و 19، 18
  .اإلجامع= : أعرض اآلن مرشوع القانون برمته للتصويت

يغري  07.10مرشوع قانون رمق إذن صادق جملس املستشارين عىل 
أبريل  11( 1340شعبان  12ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف 

  .بشأن الصيد يف املياه الربية �إلجامع) 1922
بتغيري  50.05ننتقل اآلن لzراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

 24( 1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008وتمتمي الظهري الرشيف رمق 
مبثابة النظام األسايس العام للوظيفة العمومية، احملال عىل ) 1958فرباير 

  .جملس املستشارين من جملس النواب
  .اللكمة اآلن للسـيد الوزير احملرتم ليقدم املرشوع

السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب 7ى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب 7ى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب 7ى الوزير األول، امللكف السـيد محمد سعد العلمي، الوزير املنتدب 7ى الوزير األول، امللكف 
  :العامةالعامةالعامةالعامة    بتحديث القطاعاتبتحديث القطاعاتبتحديث القطاعاتبتحديث القطاعات

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدان الوزيران احملرتمان،
  حرضات السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

املغري  50.05يسعدين أن أقدم أمام جملسمك املوقر مرشوع القانون رمق 
بة مبثا 1958فرباير  24الصادر يف  1.58.008واملمتم للظهري الرشيف رمق 

  .النظام األسايس العام للوظيفة العمومية
وكام تعلمون، فإن هذا املرشوع يشلك حلقة أخرى يف مراجعة 
وتعديل النظام األسايس العام للوظيفة العمومية لتكييفها مع واقع اإلدارة 
املغربية، وتربره احلاجات امللحة إىل إدخال تعديالت جديدة، تكتيس طابع 

مالءمته مع بعض التحوالت اليت عرفها حميط �سـتعجال، وذÐ بغاية 
اإلدارة، واسـتجابة ملتطلبات التدبري احلديث للموارد البرشية، وذÐ دون 
أي مساس �حلقوق والضام°ت املمنوحة للموظفني، حيث ال أخال 

 .املرشوع إال معززا حلقوق ومكتسـبات املوظفات واملوظفني
اعد املتعلقة �لتوظيف وينصب مرشوع هذا القانون عىل إصالح القو 

والرتيق والتخليق والرخص واحلركية، وسأحاول عرضها بلك تركزي يف احملاور 
  :األربعة التالية

        ::::التوظيف والرتالتوظيف والرتالتوظيف والرتالتوظيف والرتيقيقيقيق    أوال،أوال،أوال،أوال،
فف¨ خيص التوظيف، وتكريسا لقاعدة املساواة يف ولوج الوظائف 
العامة، وسعيا السـتقطاب أجود العنارص من خالل التباري، فإن مرشوع 

انون جاء ليقر مبدأ املباراة يف التوظيف كقاعدة أساسـية لولوج الوظيفة الق
  . العمومية

وفضال عن التوظيف النظايم، يقرتح املرشوع إماكنية فتح ا?ال 
لإلدارة العمومية عند �قتضاء لتشغيل متعاقدين وفق الرشوط والكيفيات 

التشغيل يف اليت سيمت حتديدها مبوجب مرسوم، وعىل أال ينتج عن هذا 
  .أي حال من األحوال حق الرتسـمي يف أطر اإلدارة

وف¨ يتعلق �لرتقية، فإن املقتضيات احلالية من النظام األسايس العام 
للوظيفة العمومية تنص عىل أن الرتقية يف ا7رجة تمت حرصا بناء عىل 

�ختيار.  
ن وقد أ2رت مقتضيات هذا الفصل الكثري من سوء الفهم، السـ¨ وأ

خمتلف األنظمة األساسـية اخلاصة مبوظفي اإلدارات العمومية تنص عىل أن 
الرتقية يف ا7رجة تمت، عالوة عىل �ختيار بعد التقييد يف جدول الرتيق، 

  .عن طريق امتحا°ت الكفاءة املهنية
ومن أجل تفادي هذا اللبس، وتكريسا ملبدأ �سـتحقاق وتوحيد نظام 

: من مرشوع القانون آليتني للرتقية 30حدد الفصل الرتقية يف ا7رجة، فقد 
  .امتحان الكفاءة املهنية إىل جانب الرتقية �الختيار

ويف إطار ختليق املرفق العام، فقد تصدى مرشوع القانون ملوضوعني 
هامني مرتبطني هبذا ا?ال، يمتثل األول مهنام يف منع امجلع بني الوظيفة 

رة، ويمتثل الثاين يف منع امجلع بني أجرتني أو العامة واألنشطة اخلاصة أو احل
  .أكرث

ففي إطار امجلع بني الوظيفة واألنشطة اخلاصة، فقد مت تدقيق 
من النظام األسايس العام للوظيفة العمومية، وذÐ  15مقتضيات الفصل 

بتحديد جمال �سـتثناء من قاعدة املنع من مزاو� املوظف لنشاط يدر 
األعامل العلمية واألدبية والفنية والرëضية أو يف عليه دخال يف إجناز 

التدريس وإجراء اخلربات و�ستشارات وا7راسات، وذÐ رشيطة أن 
  .تكون ممارسة هذه األنشطة بصفة عرضية وأال يطغى علهيا الطابع التجاري

وقد مت ربط �سـتفادة من �سـتثناءين املذكورين بتقدمي ترصحي 
كنه �عرتاض عىل ذÐ مىت تبني õ أن النشاط لرئيس اإلدارة، اÀي مي 

املزاول يمت أثناء أوقات العمل النظامية أو خيضع املعين �ألمر إىل تبعية 
قانونية غري التبعية القانونية لوظيفه العمويم أو جيع' يف وضعية متنافية مع 

  . هذا الوظيف
شارة إىل أن أما ف¨ يتعلق مبنع امجلع بني أجرتني أو أكرث، فتجدر اإل

مكرر من املرشوع مينع عىل املوظف أن يتقاىض، �سـتثناء  26الفصل 
األجور التمكيلية أو التعويضات النظامية، أي أجر آخر يؤدى مقابل 
مزاو� وظيفة بصفة قارة أو عرضية من مزيانية ا7و� أو امجلاعات احمللية أو 

متþ فهيا ا7و� أو املؤسسات العمومية أو الرشاكت أو املقاوالت اليت 
املؤسسات العمومية أو امجلاعات احمللية أغلبية األسهم يف الرأسامل أو سلطة 

 .مرحجة يف اختاذ القرار
و�لنسـبة للرخص، فقد اعتىن مرشوع القانون هبذا املوضوع من خالل 
تدقيق املقتضيات املنظمة ملدة الرخصة اإلدارية السـنوية، وذÐ بتحديدها 
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ن أëم العمل الفعيل دون احتساب أëم الراحة األسـبوعية يوما م 22يف 
والعطل الرمسية، وكذÐ جاء القانون لريفع من مدة رخصة الوالدة من 

أسـبوعا، انسجاما مع ما تنص عليه مدونة الشغل  14أسـبوعا إىل  12
  .�لنسـبة للعامالت يف القطاع اخلاص

   ::::احلركيةاحلركيةاحلركيةاحلركية
إىل عقلنة تدبري مواردها إن اإلدارة مدعوة أكرث من أي وقت مىض 

البرشية و�سـتعامل األمثل لها من خالل توظيف لك األدوات املتاحة يف 
  .هذا ا?ال، ومن بيهنا احلركية وإعادة �نتشار

ويف هذا اإلطار، وسعيا إىل تشجيع احلركية يف أفق جعلها ممارسة 
وع القانون طبيعية لتدبري املوارد البرشية �إلدارات العمومية، يقرتح مرش 

  :ما ييل

 تقنني الوضع رهن اإلشارة؛ - 

مراجعة املقتضيات املتعلقة بنقل املوظفني واع¡د إجراءات حتفزيية  - 
 لهذه الغاية، وفتح إماكنية نقلهم من امجلاعات احمللية إىل اإلدارة العمومية؛

 تقنني التفرغ النقايب؛ - 

  .ضبط وتدقيق القواعد املتعلقة �إلحلاق - 
  السـيد الرئيس،

  حرضات السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
يعترب مرشوع القانون املعروض عىل أنظارمك جزءا ال يتجزأ من بر°مج 
عام لإلصالح، يريم إىل حتديث وتطوير منظومة الوظيفة العمومية، 
واÀي تعد املراجعة الشامá ملقتضيات النظام األسايس العام للوظيفة 

األساسـية، �عتباره يشلك اإلطار القانوين العمومية إحدى مرتكزاته 
  .املرجعي لتدبري املوارد البرشية �إلدارات العمومية

وتبعا ÐÀ، فإن هذا املرشوع ال يعدو أن يكون خطوة من 
اخلطوات اليت يتعني قطعها يف مسار اإلصالح املنشود، حيث حيتاج 

ومراجعة النظام األسايس العام للوظيفة العمومية إىل إصالح معيق 
شامá، تؤسس ملنظومة متطورة للوظيفة العمومية، متكن يف جمال املوارد 
البرشية من �نتقال من التدبري اإلداري التقليدي للموظفني إىل تدبري 
عرصي، يتو0 تمثني وحتفزي الرصيد البرشي وتعبئته لتحقيق أهداف 

  .التمنية الشامá واملسـتدامة ببالد°
ة الاكمá للنظام األسايس العام للوظيفة العمومية، إن املراجعة اجلوهري

الهادفة إىل ترسـيخ مقومات اإلدارة الرشـيدة، أحضت يف الوقت الراهن 
تكون رشطا رضورë وحاسام لنجاح برامج إصالح وتأهيل وحتديث 

  .اإلدارة العمومية
ويف هذا السـياق، فإن احلكومة منكبة حاليا عىل هتييء مراجعة 

األسايس العام للوظيفة العمومية بغاية �سـتجابة ملبادئ شامá للنظام 
احلاكمة اجليدة ومتطلبات التدبري العمويم احلديث، ومبا يعزز رشوط 

حتقيق النجاعة والفعالية والشفافية والزناهة ملواكبة املسـتجدات اليت تعرفها 
Çام ا7و� يف ظل إعادة توزيع �ختصاصات بيهنا وبني �يق الفاعلني 
الرتابيني عىل ضوء التطورات املرتبطة �جلهوية املوسعة والالمركزية وعدم 

  .المتركز ببالد°
وال يسعين يف اخلتام إال أن أتقدم بعبارات الشكر و�متنان إىل 
السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، ويف مقدمهتم رئيس وأعضاء 

رشاكء �ج¡عيني عىل جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان وإىل اكفة ال 
ما بذلوه مجيعا من �ود من أجل بلوغ ما وصلنا إليه من توافق، سيسامه 

  .ح¡ يف ا7فع مبسلسل اإلصالح يف اجتاهه السلمي
 .شكرا عىل حسن إصغائمك، والسالم عليمك ورمحة هللا

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
شكرا، اللكمة اآلن ملقرر جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان أو 

  . للرئيس لتقدمي ملخص حول املرشوع
  .شكرا السـيد الرئيس، اللكمة لمك

        ::::املستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيلاملستشار السـيد معر أدخيل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني

  السـيد الرئيس،
  احملرتمني،السـيدة والسادة الوزراء

  السـيد�ن املستشار�ن والسادة املستشارين احملرتمني،
يرشفين أن أعرض عىل أنظار ا?لس املوقر نص التقرير اÀي أعدته 
جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان مبناسـبة دراسة مرشوع القانون رمق 

شعبان  4الصادر يف  1.58.008بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق  50.05
مبثابة النظام األسايس العام للوظيفة  1958فرباير 24بتارخي  1377

  .العمومية، أحيل من جملس النواب
 9، وعقدت بشأنه 2006يناير  25أحيل املرشوع عىل اللجنة بتارخي 

برئاسة السـيد محمد  2006أبريل  17اج¡عات، خصص أولها بتارخي 
السـيد محمد بوسعيد  األنصاري لتقدمي مرشوع القانون املذكور من 7ن

الوزير امللكف بتحديث القطاعات العامة آنذاك، أما آخر اج¡ع اÀي 
دخيل رئيس أحتت رئاسة السـيد معر  2010ديسمرب 6انعقد يوم �ثنني 

اللجنة وحضور السـيد محمد سعد العلمي وزير حتديث القطاعات العامة، 
  .فقد خصص للبت يف التعديالت واملرشوع برمته

اÀي اتسم بتقدمي عرض السـيد  2006أبريل  17اج¡ع وميثل 
الوزير للمرشوع وإهناء املناقشة العامة املرحá أوىل مضن املسار اÀي 
 áمرت منه مناقشة املرشوع داخل اللجنة، ليدخل بعدها يف مرح
التأجيالت بعá رضورة التوافق مع املركزëت النقابية خارج الربملان، 

إىل  2006املنعقدة يف الفرتة املمتدة من ماي  وذÐ يف �ج¡عات
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، قبل أن يمت التوصل إىل الصيغة التوافقية حول املرشوع، 2007يوليوز
  .أول بداëهتا 2010شلكت جلسة اللجنة يف دورة أكتوبر 

لقد متت اإلشارة أثناء تقدمي املرشوع أمام اللجنة إىل هذا املرشوع، 
تلف القطاعات احلكومية وا?لس متت بلورة مقتضياته بعد استشارة خم 

األعىل للوظيفة العمومية، وإن حلقة من حلقات اإلصالحات املتتالية اليت 
تسـهتدف تكييف مقتضيات النظام األسايس العام للوظيفة العمومية مع 

  .واقع اإلدارة املغربية
وخالل املناقشة العامة، ركزت تدخالت السادة املستشارين عىل 

أبعاده وأهدافه اليت تريم إىل حتقيقها عىل ضوء قراءة أمهية املرشوع و 
التحوالت العامة واملعارصة واسرتاتيجية ورش إصالح اإلدارة 

  .والسـياسات املتبعة
كام مت التقدم بعدة مالحظات واسـتفسارات تتعلق مبطلب اإلصالح 
العام املندمج لقانون الوظيفة العمومية، وبطرح أمه مسـتجدات املرشوع، 

 اخلاصة �ملساواة يف التوظيف، التوزيع غري املتاك6 للموارد والسـ¨
البرشية، مشالك تدبري موظفي امجلاعات احمللية، عدا� املنظومة األجرية، 
الرتقية، جبانب مواضيع أخرى اكنت حمل أجوبة من 7ن الوزير امللكف 

  .بتحديث القطاعات العامة
ل �ج¡عات املربجمة وبعد ذÐ، توالت الطلبات الرامية إىل تأجي

ملواصá دراسة املرشوع من 7ن مجموعة من الفرق �?لس، سواء بصورة 
فردية أو بشلك مشرتك، فضال عىل كون �ج¡عات املنعقدة ظلت 
تناقش مربرات التأجيل من ممثيل املأجورين يف ا?لس، ومنذ تأجيل 

 دراسة مل تتقدم األشغال خبصوص مواصá 2007يوليوز  2اج¡ع 
املرشوع رمغ املساعي املبذو� آنذاك من 7ن رئيس اللجنة األسـتاذ محمد 

  .األنصاري
وتعيني السـيد محمد سعد  2009وبعد جتديد ثلث ا?لس يف أكتوبر 

العلمي عىل رأس وزارة حتديث القطاعات العامة، �درت كرئيس جلنة إىل 
السـتئناف املناقشة، إجراء �تصاالت الالزمة لتحديد املوعد املناسب 

حيث طلبت احلكومة بعض الوقت إلجراء املزيد من املشاورات 
كتارخي ملواصá  2010سبمترب  20خبصوص املرشوع، ليمت بعد ذÐ تقرير 

دراسة املوضوع، اكن هو آخر حمل طلبني جديدين يرميان إىل التأجيل، 
  .2010توبر أك  5ومل تمتكن اللجنة من عقد �ج¡ع املوايل إال بتارخي 

وعىل ضوء النقاش اÀي عرفه �ج¡ع األخري، مت �تفاق عىل منح 
أجل شهر لألطراف املعنية من أجل السعي إىل التوصل التوافقي املنشود 
لتسهيل األمر عىل اللجنة، وهو األمر اÀي مكن من التوصل إىل اتفاق 

ل مشرتك جتسد يف تشكيل تعديالت توافقية، مهت مجموعة من فصو 
  . املرشوع، °ل رضا لك ممثيل الفرق �?لس

وبعد منح أجل لبايق مكو°ت ا?لس الراغبة يف اقرتاحات 
التعديالت حول هذا املرشوع، وضعت اللجنة تعديالت مشرتكة من 

7ن لك من الفريق الفيدرايل للوحدة وا7ميقراطية والسـيد عبد السالم 
ني �ملغرب وعبد هللا عطاش عن اللبار عن مجموعة �حتاد العام للشغال

�حتاد الوطين للشغل �ملغرب.  
اÛصص للبث  2010ديسمرب  6وخالل اج¡ع اللجنة ليوم �ثنني 

�حتاد املغريب للشغل  áيف التعديالت، تدخلت السـيدة املستشارة ممث
وأطلعت اللجنة عىل التعديالت �مس ا?موعة اليت تنمتي إلهيا، مؤكدة عىل 

ظروف خاصة قد حالت دون وفق مقتضيات النظام ا7اخيل أن 
  .للمجلس، حيث مل تقبل احلكومة أغلهبا

أما التعديالت اليت وردت عىل اللجنة داخل األجل فقد °لت قبول 
مكرر ثالث  46مكرر و 38احلكومة واللجنة، مع إعادة صياغة الفصل 
  .مرات عىل ضوء املناقشة اليت أثريت بشأهنام

املكرر املذكور، فقد مت التصويت بإجامع احلارضين  38ل وعدا الفص
مكرر ثالث مرات، بصيغة  6مكرر،  6، 46، 22عىل الفصول املعد� 

اللجنة، وكذا �يق فصول مرشوع القانون ومواده عىل املرشوع برمته كام 
  .مت تعدي' من طرف اللجنة

 .شكرا لمك

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
رير املفصل، واآلن أمر إىل شكرا للسـيد الرئيس عىل هذا التق

املناقشة، اللكمة للمستشار السـيد عبد السالم اللبار مشكورا، يف إطار 
  .لفريق الوحدة وا7ميقراطية 15و 10دقائق، مث  10طبعا 

        ::::املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،
  السـيدة الوزيرة،

  أخوايت، إخواين املستشارين احملرتمني، 
يرشفين أن أتناول اللكمة �مس فرق األغلبية ملناقشة مرشوع قانون 

مبثابة النظام  1.58.008بتغيري وتمتمي الظهري الرشيف رمق  50.05
  .األسايس العام للوظيفة العمومية

 يف البداية البد وأن أنوه بروح املسؤولية العالية اليت طبعت حوار°
داخل هذه اللجنة، مع تشكرايت اخلالصة للسـيد رئيس اللجنة وللسـيد 

  .وزير حتديث القطاعات العامة السـيد محمد سعد العلمي
هذا املرشوع الهام اÀي ظلت الشغيá يف الوظيفة العمومية ترشئب 

�رخي  2006يناير  25، نعم، منذ 2006يناير  25لرؤيته وتنتظره منذ 
دل والترشيع وحقوق اإلنسان، لنصل مجيعا إىل إحالته عىل جلنة الع

، وذÐ 2010دجنرب  6تصورات متقدمة، مكنت من املصادقة عليه يوم 
راجع �ألساس إىل روح املسؤولية العالية اليت طغت ومشلت وخميت 
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عىل اج¡عات هذه اللجنة وعىل التفهم الكبري اÀي جاء به السـيد وزير 
  .حتديث القطاعات العامة

  الرئيس، السـيد
إن مرشوع القانون املعروض عىل جملسـنا املوقر تظهر أمهيته وقميته 

، حيث مت 1958من خالل �ه¡م بتنفيذه عىل ا7وام منذ إقراره سـنة 
مرة، ونعتقد يف األغلبية أن إقرار هذا املرشوع ما هو إال  12تعدي' 

يته سريورة طبيعية، تتطلب �سـمترار إعادة النظر يف جوهره بشمول 
هبدف تأهيل املوارد البرشية وحتفزي الطاقات املبدعة اخلالقة عىل العطاء 
و�بتاكر املتواصل، بطبيعة احلال من خالل احلرص عىل أن يكون هذا 

  .ون شامال ومنصفا مجليع الكفاءاتالقان
  :وتشمل املالحظات أو املشاريع اليت تطرق إلهيا هذا املرشوع

ش اإلصالح، اإلصالح الشمويل ربط املرشوع بإسرتاتيجية ور - 1
  لإلدارة العمومية والسـياسات املتبعة هبا؛

 الوقوف عىل املقار�ت املتعددة يف تشخيص واقع اإلدارة املغربية؛ - 2
�ه¡م بإجياد حلول اسـتعجالية لتدبري إشاكلية الفئات املهمة من  - 3

قية املوظفني، ككتاب الضبط وموظفو امجلاعات احمللية، واع¡د منطق الرت 
 املبارشة ضام° ملسار Çين يكفل حقوق املوظفني واملوظفات؛

  إقرار عدا� عىل مسـتوى منظومة األجور؛ - 4
إعادة النظر يف نظام التوظيف عن طريق العقد، ألنه أثبت  - 5

  .هشاشـته وحاجته إىل تقوية وتصنيع رفعا للك التباس
  السـيد رئيس،

أمثرت نتيجته وأعطى  إننا نعزت يف فرق األغلبية �حلوار املسؤول اÀي
  .نتيجة Çمة، ويه تصويت اللجنة بإجامع عىل هذا املرشوع

وهنB �ملناسـبة أنفسـنا ومعنا احلكومة يف خشص السـيد محمد سعد 
العلمي، ونأمل أن يكون هذا اإلجامع فرصة ملواصá احلوار اجلاد املبين 

ون أمانة عىل الصدق واملصداقية مع الفرقاء النقابيني، �عتبارمه حيمل
ا7فاع عن حقوق الشغيá املغربية اليت تعد الرافد األسايس ملسار التمنية 

  .الشامá وا7يناميكية بقيادة صاحب اجلال� محمد السادس نرصه هللا
وال حاجة، السـيد الرئيس، للقول بأنه من البدهيـي أن يكون جتاوبنا 

ع اإلرادة احلكومية اإلجيايب مع املرشوع ومع النقط اليت جاء هبا جتاو� م
الصادقة يف تعزيز احلوار من أجل تدعمي املاكسب وتقويهتا ملا فيه خري 
للمصلحة العليا للوطن حتت الرعاية السامية جلال� املþ محمد السادس 

  .نرصه هللا
وقبل أن أنهتـي، البد بأن من أن أنوه �?هودات اجلبارة اليت بذلها 

ق اإلنسان يف مجيع حتراكته بتوافق رئيس جلنة العدل والترشيع وحقو 
وتعاون مع السـيد وزير حتديث القطاعات العامة، سعيا إىل كسب هذا 
الرهان، سعيا كذÐ إىل نرش الفرجة والفرح عىل مجيع املوظفني ذوي 

  .السواعد املهمة النقية الطاهرة

  .وفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري البالد
  .محة هللاشكرا، أستسمحمك، والسالم عليمك ور

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .شكرا، اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق املعارضة، األسـتاذ أدبدا

        ::::املستشار السـيد شـيخ أمحدو أدبدااملستشار السـيد شـيخ أمحدو أدبدااملستشار السـيد شـيخ أمحدو أدبدااملستشار السـيد شـيخ أمحدو أدبدا
بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء وخري 

        .املرسلني
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  والسادة املستشارون احملرتمون،السـيدات 

يرشفين أن أتدخل �مس األصا� واملعارصة يف مناقشة مرشوع قانون 
فرباير  24الصادر يف  1.58.008بتغيري الظهري الرشيف رمق  50.05رمق 

  .مبثابة النظام األسايس العام للوظيفة العمومية 1958
إلنسان هذا املرشوع اÀي متكنت جلنة العدل والترشيع وحقوق ا

مبجلس املستشارين مؤخرا من املصادقة عليه، بعد أن ظل جسني الرفوف 
سـنوات، وذÐ بعد التوافق عىل مجموعة من التعديالت بني  5حوايل 

مجيع مكو°ت اللجنة، هذا التوافق اÀي قاد إىل املصادقة داخل اللجنة 
ظيفة �إلجامع عىل مرشوع القانون املتعلق بتعديل النظام األسايس للو 

العمومية، وقد سامه فريقنا، فريق األصا� واملعارصة، يف هذا التوافق من 
  .خالل أعضائه املنمتني إىل جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان

  السـيد الرئيس،
إذا اكن هذا املرشوع جمرد حلقة من حلقات اإلصالح املتتالية، اليت 

ظيفة العمومية مع تسـهتدف تكييف مقتضيات النظام األسايس العام للو 
واقع اإلدارة املغربية، فإننا يف فريق األصا� واملعارصة نتوق، ودامئا تواقني، 
إىل بر°مج مشويل ومنسجم إلصالح أوضاع اإلدارة املغربية عرب مراجعة 
شامá لنظام الوظيفة العمومية، وذÐ إميا° منا بكون إصالح اإلدارة يأيت 

الكربى، ألنه يشلك مفتاح جلب يف مقدمة اإلصالحات واألوراش 
�ستFرات الوطنية واألجنبية ومفتاح حتقيق التمنية والشفافية وتكريس 
املواطنة، ومن خالل بعده �ج¡عي املتجيل يف ارتباطه بفئات عريضة 
من املواطنني العاملني �إلدارة، إذ أن ترسـيخ احلاكمة العمومية وحتديث 

  .رضورë لضامن أساس متني للتمنية املسـتدامةاإلدارة وختليقها يبقى رشطا 
وبدون مراجعة شامá لنظام الوظيفة العمومية، تضمن إصالحا 
Ûتلف املقتضيات القانونية والتنظميية املؤطرة لتدبري املوارد البرشية يف 
اإلدارة العمومية وهيالكها وتنظ¨هتا وترشيعاهتا، يبقى موضوع اإلصالح 

  .ليس إال جمرد Gم لالسـهتالك
  السـيد الرئيس،
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إن مشاركتنا يف التوافق حول مرشوع القانون اÀي نناقشه اليوم ال 
تعين اقتناعنا التام وموافقتنا عىل مهنجية اإلصالحات اجلزئية لقانون 
الوظيفة العمومية اليت تسلكها احلكومة، ألن املقاربة التجزيئية أو الرتقيعية 

هذا القانون اÀي يتطلب إصالحا عاما لن تؤدي يوما إىل عرصنة وتوحيد 
مندجما مجليع القضاë املرتبطة �لوظيفة العمومية، انطالقا من فتح نقاش 
معويم حول مرشوع جممتعي، حيدد عىل وجه ا7قة األهداف وآليات 
ترمجهتا عىل أرض الواقع، بعيدا عن املزايدات السـياسـية وغريها، ويضع 

  .مصلحة البالد فوق لك اعتبار
إن قطاع الوظيفة العمومية، وعىل الرمغ من حيويته �لنسـبة لالقتصاد 
أو اخلدمات املقدمة للمواطن، يبقى قطاعا يطاõ النسـيان يف نطاق تنفيذ 
الربامج احلكومية، ويتضح ذÐ من خالل الوعود اليت تبقى عالقة، سواء 

عىل تþ الواردة يف الترصحي احلكويم أو خمتلف املذكرات، نذكر مهنا 
  :سبيل املثال

 -  õمصري ا7ليل املرجعي للوظائف والكفاءات، إذ نتساءل عن مآ
  وكيفية توظيفه وهل هناك آلية لتحيينه وتفعي' وتتبع تطوره؟

غياب عنرص الكفاءة يف التوظيف والرتيق، وهنا نتساءل عن كيفية  - 
تدبري ملف التوظيف ومعايري �سـتحقاق لولوج الوظائف وعن الشفافية 

 هذا ا?ال؛يف 

مدى انعاكس معلية املغادرة الطوعية عىل مسـتوى أداء اإلدارات  - 
 العمومية؛

حل إشاكلية تعدد األنظمة األساسـية واحلد من مركزة سلطات  - 
 اختاذ القرار؛

احلركية وإعادة انتشار املوارد عىل اكفة مصاحل اإلدارة ببالد° وبني  - 
 آخر عقلنة تدبري خمتلف املناطق بشلك متوازن وفق احلاجة، مبعىن

 املوارد البرشية؛

 .غياب اإلجراءات املصاحبة لنظام التوقيت املسـمتر - 
لك هذا، السـيد الرئيس، �إلضافة إىل األوراش اإلصالحية املركزية 
?موعة من السـياسات العمومية كتþ املتعلقة بتخليق احلياة العامة 

والسـياسة املتبعة يف إطار وحماربة الرشوة، وتþ املتعلقة �حلاكمة اجليدة 
حتسني عالقة اإلدارة �ملرتفق، وعىل وجه اخلصوص حتسني �سـتقبال 

 .وجودة اخلدمات وتبسـيط املساطر
 السـيد الرئيس،

لك هذه القضاë وغريها تسـتوجب تسطري بر°مج إصالح مشويل 
جريء لإلدارة العمومية وفق مقاربة موضوعية وواقعية لتحويل اإلدارة من 

اعة ـق لإلنتاجية والفعالية والنجـملكف لنفقات �هظة إىل مرف مرفق
وارد برشية كفأة، تسامه يف تقدمي خدمات أفضل للمرتفقني ــبفضل م

ومتنح املستمثر الوطين واألجنيب ثقة من أجل اإلقبال عىل اخلدمات 
 .اإلدارية

ويف األخري، فإننا نمتىن أن تعمل احلكومة عىل األخذ بعني �عتبار 
ظات فريقنا وتتوجه حنو إصالح مشويل يسـهتدف تأهيل املوارد مالح

البرشية وتمنية قدراهتا وتعبئهتا خلدمة وحتقيق األهداف اليت تتطلهبا 
  .السـياسات العمومية يف خمتلف ا?االت

  .والسالم عليمك ورمحة هللا

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
شكرا للمستشار احملرتم، اللكمة اآلن ألحد مستشاري الفريق 

  .يدرايل للوحدة وا7ميقراطية، اليس دعيدعة تفضلالف 

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدان الوزيران، 
  السـيدة والسادة املستشارين، 

الهادف إىل تغيري وتمتمي  50.05نناقش اليوم مرشوع قانون رمق 
مبثابة النظام  1958فرباير  24الصادر يف  1.58.008الظهري الرشيف 

األسايس العام للوظيفة العمومية، وذÐ بعد أن معر هذا املرشوع طويال 
يف جملسـنا املوقر نظرا للخالفات اجلوهرية بني املركزëت النقابية 
واحلكومة حول بعض مقتضيات هذا املرشوع، غري أن اجلهود اليت بذلها 

هنجية التوافق، السـيد وزير حتديث القطاعات واسـتعداده، بل الزتامه مب 
أمثرت اليوم املوافقة عىل هذا املرشوع، ومبا يتطلبه أيضا قطاع الوظيفة 
العمومية من إصالح مشويل، الزتمت احلكومة عىل لسان السـيد وزير 
حتديث القطاعات العامة عىل عرضه يف املسـتقبل القريب وفق مهنجية 

ملطلوب حمليا ة اإلصالح اتوافقية وإرشاك للمركزëت النقابية ملبارش 
  .ودوليا

  :والبد أن نشري إىل أن اإلصالح اإلداري يتطلب
تطبيق مبدأ الالمتركز اإلداري اÀي يشلك إحدى مؤرشات : أوال

كسب رها°ت التوزيع اجلديد للمهام بني اإلدارة واملصاحل املركزية واملصاحل 
اÇا الالممركزة عىل املسـتوى الرتايب، حىت تضطلع اإلدارة املركزية مبه

  الرئيسـية يف توجيه التصور والتخطيط واإلرشاف واملراقبة والتقيمي؛
إعادة �عتبار للقمي األخالقية �ملرفق العام لكوهنا حمتية ال حميد : 2نيا

عهنا السرتجاع ثقة املواطنني يف املرفق العمويم، وإيقاف التدهور اÀي 
قية األهداف تعرفه العالقة بني هذين القطبني من �ة ولضبط مصدا

التمنوية للربامج احلكومية من �ة 2نية، مث إلعادة التوازن للنسـيج 
�ج¡عي والثقايف اÀي اختلت الكثري من ثوابته.  

  : ومن أجل إرساء مقاربة مشولية لتخليق املرفق العام، فالبد من
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استهناض اجلانب التحسييس تربوë وحقوقيا إلشاعة ثقافة األخالق  - 
  نطاق؛عىل أوسع 

ترسـيخ األسس الوقائية عرب توطيد قمي الشفافية والزناهة يف تدبري  - 
الشأن العام من خالل توفري املزيد من الضام°ت للمواطنني اجتاه اإلدارة 
وضبط ممارسة السلطة التقديرية وإقرار املساء� وتقيمي األداء يف التدبري 

  العمويم؛
املشينة عرب تعبئة مجموعة من  حتريك اآل� الزجرية الحتواء السلواكت - 

املقتضيات القانونية اليت تسمح بتفعيل دور القضاء لتطويق هذه 
  .السلواكت

إعادة بناء العالقة بني اإلدارة واملتعاملني معها اع¡دا عىل قمي : 2لثا
ومبادئ جديدة، تكفل ترسـيخ أسس اإلدارة املواطنة اليت تتجاوز سلوك 

اإلدارية، ولعل أمه هذه األسس تتجىل يف �نغالق وتكريس القطبية 
رضورة عقلنة عامل الزمن يف املرفق العام، واÀي أحضى يف الوقت 
الراهن يكتيس أمهية عظمى يف مبارشة ومعاجلة شؤون ومشالك املتعاملني 

  .مع اإلدارة يف آجال قياسـية
تبسـيط املساطر واإلجراءات والتقليص من عدد الو2ئق : رابعا

رضورة ال حميد عهنا لتيسري إسداء اخلدمات األساسـية اإلدارية ك
للمواطنني واملستمثرين والتخفيف من لكفة تسـيري املرافق اإلدارية وحتسني 
مسـتوى أداهئا وحتجمي هامش تفاعل السلواكت املشينة، �إلضافة إىل 
مسايرة تطور التقنيات احلديثة لضامن الرسعة يف اإلجناز والريق جبودة 

  .اخلدمات
تمنية تكنولوجيات املعلوميات �إلدارة، اليت تعترب خيارا : امساخ

حاسام لضامن اخنراط اإلدارة يف تطوير قدراهتا اÀاتية، سواء عىل مسـتوى 
  .التسـيري أو عىل مسـتوى التواصل

عقلنة تدبري املوارد البرشية لإلدارة اÀي هيدف إىل : سادسا
 Ðبتحفزي العنرص البرشي للقيام التوظيف األمثل لقدرات املوظفني، وذ

�ألعباء املنوطة به يف ظروف مشجعة وعقلنة الولوج إىل التوظيف 
وإعادة النظر يف الوضعيات، �إلضافة إىل مراجعة منظومة الرتيق يف اجتاه 
تدعمي عنارص �سـتحقاق واملردودية والكفاءة املهنية، وإعداد اإلطار 

ني �إلدارات وكسب رهان التكوين املهنجي لعملية إعادة انتشار املوظف
لتأهيل املوارد البرشية لإلدارة ملسايرة خمتلف التحوالت ومواكبة مقومات 

  .اجلودة واملهنية
إرساء سـياسة واحضة وعاد� يف جمال األجور يف الوظيفة : سابعا

العمومية، بل ويف لك أ�زة ا7و�، مكطلب أسايس السـتكامل التوجه 
�ستFر األمثل للموارد البرشية، املرتكز عىل  اÀي ينبغي أن يسلكه

إقرار مبدأي العدا� واإلنصاف بني خمتلف فئات املوظفني، انطالقا من 
  .عنارص موضوعية يف تقيمي األداء املهين

احلد من الفوارق الشاسعة بني األجور العليا وا7نيا، اليت يرتتب عهنا 
  .تدمر 7ى فئات عريضة من املوظفني

عىل احتواء املطالب الفئوية والقطاعية من خالل اع¡د مقاربة العمل 
  .مشولية، ترتكز عىل احلوار مع خمتلف الفرقاء �ج¡عيني

وتمثني املسار املهين للموظف وتعزيز ضام°ت مآõ املسـتقبيل لضامن 
  .تفانيه واسـمترارية أدائه عرب حتسني منظومة �حتياط �ج¡عي

رتكزات، اليت تعترب مكداخل أساسـية لإلصالح وانطالقا من هذه امل
اإلداري، تعاطينا مع هذا التعديل اجلزيئ بإجياب لفتح ا?ال أمام 
اإلصالح الشمويل، وخلق املناخ املناسب بني احلكومة والرشاكء 
�ج¡عيني ملبارشة احلوار اجلاد واملسؤول للرشوع يف اإلصالح اإلداري 

ر اإلدارة اليوم، مبا يضمن حق معوم وفق منظور عرصي وحدايث 7و 
املوظفني واملوظفات يف حتسني أوضاعهم املادية والوظيفية واملهنية 
و�رتقاء �ألداء اإلداري ليلعب دوره يف التمنية �قتصادية و�ج¡عية 

  .وجلب �ستFرات والرفع من معدل المنو �قتصادي
قدميها عىل مرشوع القانون وبقي أن أشري إىل أن التعديالت اليت مت ت

اكنت بشلك مشرتك بني املركزëت النقابية، الفيدرالية  50.05رمق 
ا7ميقراطية للشغل، �حتاد العام للشغالني �ملغرب و�حتاد الوطين 
للشغل �ملغرب يف خطوة لتأمني وتأمني التنسـيق النقايب، وأيضا للتأكيد 

معها اإلجيايب تكون لها نتاجئ عىل أن سـياسة التوافق لكام مت التعاطي 
إجيابية ومشجعة، لكام توفرت لها اإلرادة السـياسـية والتعاطي اإلجيايب مع 

 .املطالب النقابية املرشوعة والعاد�
 ÐÀ، السـيد الرئيس،

 السادة املستشارين،
 السـيدة الوزيرة،

 السـيدين الوزيرين،
قانون رمق تعاطينا بشلك إجيايب، وسـنصوت �إلجامع عىل مرشوع 

  .كتعديل جزيئ للنظام األسايس العام للوظيفة العمومية 50.05
  .وشكرا عىل حسن انتباهمك

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .شكرا

إذن إذا مل يكن هناك من يريد التدخل فأمر للتصويت عىل مواد 
  :املرشوع

كام عدلته اللجنة،  22، 15، 5: املادة األوىل، تتضمن الفصول اآلتية
  .اإلجامع ، إذن32، 31، 30

، 48كام عدلته اللجنة  46، 40مكرر كام عدلته اللجنة،  38الفصل 
  .جامعإ  =: 52، 51

  .إجامع= : أعرض اآلن املادة األوىل برمهتا للتصويت
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مكررة  46و 46، 26، 6: مث املادة الثانية، وتتضمن الفصول اآلتية
  .إجامع= : 48ثالثة مرات، 

  .إجامع= : لتصويت كام عدلهتا اللجنةأعرض اآلن املادة الثانية برمهتا ل 
= : أعرض اآلن مرشوع القانون برمته التصويت كام عدلته اللجنة

  .إجامع
بتغيري  50.05إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 

 24( 1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008وتمتمي الظهري الرشيف رمق 
  .العام للوظيفة العموميةمبثابة النظام األسايس ) 1958 فرباير

  .شكرا، وأهB السـيد الوزير عىل هذا اإلجامع
يوافق  14.10ننتقل اآلن لzراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

مبوجبه من حيث املبدأ عىل املصادقة عىل اتفاقية إنشاء التسهيل اإلفريقي 
  .2008 سبمترب 12لzمع القانوين املوقعة من طرف اململكة املغربية يف 

  . اللكمة للحكومة
... رمبا تريدين أن تقدمني، طبعا، إذن كذÐ نفس اليشء �لنسـبة

  . إذن دون أن أمر إىل قراءة، شكرا

 يوافق 14.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
مبوجبه من حيث املبدأ عىل املصادقة عىل اتفاقية إنشاء التسهيل اإلفريقي 

  .2008 سبمترب 12ملوقعة من طرف اململكة املغربية يف لzمع القانوين ا
يوافق  30.10مث ننتقل لzراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

مبوجبه من حيث املبدأ عىل انضامم اململكة املغربية إىل اتفاقية إنشاء 
 =: 1993 ماي 8البنك اإلفريقي للتصدير و�سـترياد املوقع بأبيدجان يف 

  .اإلجامع
يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق  31.10نون رمق مث القا

يرلندا إبني اململكة املغربية و 2010يونيو  22�تفاقية املوقعة �لر�ط يف 
هترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل اللتجنب �زدواج الرضييب ومنع 

  .إجامع= : ا7خل
ع عىل الوزيرة عىل املوافقة �إلجام ةشكرا جزيال، وأهB السـيد

  .املشاريع الثالث
  .شكرا لمك عىل انتباهمك

 


