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 السادسة والسبعين محضر الجلسة
 

 (.5144يناير  8)  4141صفر  52الثالثاء  : التاريخ
  .السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب: الرئاسة

ابتداء من الساعة الرابعة زواال أربعة وأربعون دقيقة : التوقيت
 .والدقيقة الرابعة والعشرين

مقرتح قانون  الدراسة والتصويت على  :جدول األعمال
بتحديد النظام األساسي اخلاص مبوظفات وموظفي جملس 

 .النواب
 
 

 :رئيس الجلسة ،السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الوزير المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
بركة اهلل أفتتح هذه اجللسة اليت سنخصصها  على

للدراسة والتصويت على مقرتح قانون القاضي بتحديد النظام 
األساسي اخلاص مبوظفات وموظفي جملس النواب، وذلك طبقا 

و  52من الدستور، وبناء على مقتضيات املادتني  85للفصل 
 .من النظام الداخلي جمللسنا املوقر 01

مقرتح القانون، فليتفضل الكلمة ألحد مقدمي  
 .مشكورا

 :النائب السيد محمد عبو
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .لمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعينا
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،
أن أتقدم أمامكم اليوم لكي أعرض عليكم  يشرفين

مقرتح قانون بتحديد النظام األساسي اخلاص مبوظفات وموظفي 
جملس النواب بعد أن حظي هذا املقرتح مبصادقة أعضاء جلنة 

 .العدل والتشريع وحقوق اإلنسان باإلمجاع
يف البداية، ال يسعين إال أن أتقدم بوافر الشكر 

س النواب ولكافة السيدات والسادة واالمتنان للسيد رئيس جمل
أعضاء املكتب لتبنيهم هذا املقرتح، وكذا حلرصهم الشديد على 
إخراجه يف مستوى انتظارات ومتطلبات املرحلة الراهنة، 
انتظارات تتطلب إرساء إدارة برملانية قوية وفعالة وناجعة، إدارة 

 .ترتبط فيها احلقوق بالواجبات
 السيد الرئيس،
 ات والسادة،حضرات السيد

يندرج هذا ملقرتح يف إطار اخلطة اإلسرتاتيجية اليت 
أعدها جملس النواب لتأهيل وتطوير عمله، انسجاما مع 

وتنفيذا  5144املقتضيات الواردة بدستور اململكة لسنة 
للتوجيهات امللكية السامية، ال سيما منها تلك الواردة يف 

لك محمد اخلطاب السامي الذي ألقاه صاحب اجلاللة امل
السادس أمام أعضاء الربملان مبجلسيه، وذلك مبناسبة ترأس 

 .جاللته افتتاح الدورة األوىل من السنة التشريعية اجلارية
ويتطلع هذا املقرتح باألساس إىل تأهيل املوارد البشرية 
إلدارة اجمللس وتنمية قدراهتا باعتبارها ركيزة أساسية لالرتقاء 

ملانية ح ى يتس ى توف ر أحسن الشرو  مبستوى أداء اإلدارة الرب 
لتمكني السيدات والسادة النواب من أداء مهامهم النيابية على 
الوجه األكمل، مما سينعكس على أداء املؤسسة التشريعية بصفة 

 .عامة
وميكن بصفة عامة حصر مضمون هذا املقرتح فيما 

 :يلي
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ودعم مفهوم الوظيفة العمومية الربملانية من  تكريس  -1
خالل توف ر جمموعة من الشرو  القانونية اليت تتماشى وطبيعة 

 العمل اإلداري باجمللس؛ 
نسخ جمموعة من املقتضيات اليت أصبحت متجاوزة  -2

 بالنظام األساسي احلايل؛
جتميع جمموعة من املواد وتبويبها حسب املقتضيات  -3

 املوضوع؛ اليت تشتمل على وحدة
تصنيف املوظفني يف هيئات وأسالك واضحة وخلق  -4

أسالك جديدة، مع الرفع من مستوى التأط ر بإدارة اجمللس، 
باإلضافة إىل إحداث نظام لتوصيف املهام اخلاصة بالوظائف 

 .املطابقة لكل سلك
ولوج أسالك موظفات وموظفي اجمللس، لقد مت يف هذا  -5

 :ومنها على اخلصوص الصدد إضافة جمموعة من املقتضيات
توضيح كيفية التوظيف بأسالك موظفات وموظفي  -

اجمللس عن طريق املباراة فقط، تدعيما ملبدأ املساواة بني 
املرتشحات واملرتشحني وخلق جو من الشفافية يعتمد باألساس 

 على التنافسية والكفاءة يف التوظيف؛
      إمكانية استعانة اجمللس مبوظفني يلحقون لديه  -

 أو يوضعون رهن إشارته، وأيضا بأعوان متعاقدين؛
اإلحالة على القواعد العامة خبصوص السن القانوين  -
 .للتوظيف

إصالح نظام الرتقية رغبة يف جتاوز املشاكل اليت يث رها  -6
النظام احلايل للرتقي، فقد مت اعتماد جمموعة من املقتضيات يف 
هذا الصدد الغاية منها دعم االستحقاق وتشجيع املوظفة 
واملوظف املتميز يف مردوديته وسلوكه، وذلك عرب اعتماد آليتني 

تمثالن يف اجتياز امتحان أساسيتني تكرسان ملبدأ االستحقاق وت
الكفاءة املهنية والرتقي باالختيار، وعرب فتح آفاق جديدة للرتقي 
يف الدرجة بالنسبة لفئات امللحقني اإلداريني املساعدين 

واملساعدين التقنيني، األعوان املختصني حاليا عرب اعتماد نظام 
احلصيص عند الرتقي يف الدرجة يف حدود النسبة املطبقة 

فة العمومية، مع ختويل مكتب جملس النواب إمكانية بالوظي
توزيع احلصيص املذكور بني امتحان الكفاءة املهنية والرتقي 

 .باالختيار
إصالح نظام التنقيط والتقييم، بالنظر لكون النظام  -7

احلايل للتنقيط أصبح متجاوزا نظرا العتماده على عناصر ذاتية 
ظفني، فإن املقرتح نص ال تسمح بالتقييم املوضوعي ألداء املو 

على اعتماد نظام جديد للتنقيط والتقييم ميكن من قياس وتقييم 
املردودية احلقيقية للموظفة واملوظف من خالل التنصيص على 
مقاييس محددة وشفافة قادرة على احلكم بكل موضوعية على 
مدى قيام املوظفني باملهام واملسؤوليات املنوطة هبم واالعتماد 

تأهيل املوارد البشرية، سواء عند الرتقي يف الرتبة  على ذلك يف
والدرجة أو يف االستفادة من التعويضات أو االستفادة من برامج 

 .تكوينية
كما ينص املقرتح على ختويل سلطة التنقيط لرؤساء   

الفرق واجملموعات النيابية بالنسبة ملوظفي الفرق واجملموعات، 
 . املباشرينوذلك باقرتاح من الرؤساء اإلداريني

إصالح نظام األجور والتعويضات، مت يف هذا الصدد  -8
إعادة النظر يف شبكة األرقام االستداللية مع تعديل مقادير 
بعض التعويضات، باإلضافة إىل حتديد كيفية وشرو  االستفادة 

 .من التعويض عن الدورات بقرار ملكتب اجمللس
لنظام الرخص اإلدارية، لقد مت هبذا اخلصوص مالءمة ا -9

األساسي مع املتغ رات اليت عرفها النظام األساسي العام للوظيفة 
 العمومية؛

مقتضيات خمتلفة، فباإلضافة إىل املستجدات مشار   -11
فقد تضمن املقرتح جمموعة من املقتضيات األخرى  ،إليها سابقا

 :ميكن إمجاهلا فيما يلي
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  التأكيد على الوضعية النظامية ملوظفات وموظفي
واعتبار هذا القانون املرجع األساسي يف اكتساب اجمللس، 

احلقوق واالمتيازات املخولة هلم، مع اإلحالة على النظام 
األساسي العام للوظيفة العمومية يف كل املقتضيات الغ ر الواردة 

 يف هذا املقرتح؛
  التنصيص على ربط مجيع اإلجراءات اخلاصة بشؤون

 ة يف هذا املقرتح؛املوظفات واملوظفني باملقتضيات الوارد
  إدماج مقاربة النوع االجتماعي ضمن مقتضيات هذا
 املقرتح؛
  إضافة مادة جديدة تنص على منع اجلمع بني أجرتني

 أو أكثر؛
 ضافة إمكانية استفادة موظفي اجمللس من الوضع رهن إ
 اإلشارة؛
  التنصيص على تصحيح الوضعيات املكتسبة مبوجب

س على أساس أخذها بعني قرارات سابقة لرئيس ومكتب اجملل
 االعتبار يف احتساب املعاش؛

  التنصيص على كيفية إدماج املوظفني امللحقني لدى
 اجمللس؛
  املزاولني مهامهم التنصيص على كيفية إدماج املوظفني

 .يف تاريخ العمل هبذا املقرتح
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 حضرات  السيدات والسادة،
ملتوافق بشأنه بني مجيع إن مقدمي هذا املقرتح ا

مكونات جملسنا والذي حظي بإمجاع أعضاء جلنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان؟، يرتقبون من اجمللس املوقر التصويت 
باإلجياب على هذا املقرتح باعتباره إحدى الركائز األساسية 
لالرتقاء بأداء إدارة جملس النواب دون أن يفوهتم التعب ر عن 

ان للسيد رئيس والسيدات والسادة أعضاء جلنة الشكر واالمتن
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان للمجهود املبذول من طرفهم 
يف دراسة هذا املقرتح، وعلى مالحظاهتم القيمة والتعديالت اليت 

 . قدموها بشأنه واليت كان هلا األثر الواضح يف إغنائه
كما أن مقدمي املقرتح ليعربون عن عميق شكرهم 
وامتناهنم للحكومة على حسن تعاوهنا وتفهمها وجتاوهبا إلخراج 
هذا املقرتح إىل حيز الوجود، وكذا اخنراطها اإلجيايب والفعال من 
خالل املالحظات املقدمة من طرفها واليت كان هلا الوقع اإلجيايب 
يف إخراج هذا املقرتح يف صيغته احلالية، والسالم عليكم ورمحة 

 .اته اهلل وتعاىل وبرك
 : السيد الرئيس

شكرا السيد النائب احملرتم، السيد نائب الرئيس محمد 
عبو على عرض هذا مقرتح القانون، الكلمة اآلن للسيدة مقررة 
جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان لتقدمي تقرير اللجنة يف 

قنع، نعتذر حيث أنه حة مياملوضوع، السيدة النائبة احملرتمة فت
، طيب إذن نفتح باب املناقشة العامة، الكلمة وزع التقرير

لألغلبية يف إطار املناقشة العامة، من سيتدخل باسم األغلبية ؟ 
السيد رئيس، تفضلوا السيد النائب احملرتم السي عبدا هلل بووانو، 

 . يتدخل عن فرق األغلبية
 :سم فرق األغلبيةاالنائب السيد عبد اهلل بووانو ب

حيم والحمد هلل نحمده ونستعينه بسم اهلل الرحمن الر 
 . ونستغفره

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب،

 السادة الوزراء ،
 السيد الوزير طبعا اللي حاضر معنا،

يشرفين أن أتقدم هبذه الكلمة باسم فرق األغلبية 
ملناقشة مقرتح القانون املتعلق بالنظام األساسي ملوظفي جملس 
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وبداية، البد من التذك ر بدواعي تقدمي هذا املقرتح . النواب
وضرورة املصادقة عليه، أوال ال ميكن أن خنتلف حول دور املوارد 
البشرية يف عمل هذا اجمللس، جملس النواب وجملس املستشارين، 
     الربملان بصفة عامة يقوم بأعمال كب رة ومقدرة هلذا الوطن، 

ألعمال لو مل يكن هناك موارد بشرية من وال ميكن أن تتم هذه ا
موظفني وأطر وعاملني هبذا اجمللس بكل املصاحل، سواء كانت 
اإلدارية أو املالية أو التقنية أو لدى الفرق، فلوال هاته املوارد 
البشرية ما صادق جملس النواب على مشاريع القوانني 

طعنا أن ومقرتحات القوانني، ولوال هاته املوارد البشرية ما است
جنلس يف أرحيية لنناقش اليوم، ولوال هاته املوارد البشرية ملا 
استطعنا أن نصل مبا وصلنا إليه هبذا اجمللس يف هاد املستوى 

واللي  5144هذا ألن فيه تراكم، صحيح اآلن حنن يف دستور  
فيه مستلزمات كث رة ومتعددة، ولكن هذا الرتاكم ديال هاد 

 .عمل هاد الثلة من املوارد البشرية اجمللس لن يكن ليقع لوال
من الدواعي كذلك جملس النواب خاصة عدد املوارد 
البشرية فيه محدود هو محدود جدا مقارنة سواء مع دول عربية 
مثيلتنا أو مع دول يعين أوروبية أو أسيوية أو ح ى يف املشرق 
العريب، هاد العدد اللي عندنا ال من حيث العدد وال من حيث 

     هو قليل جدا قليل جدا، هو اآلن عندنا يعين نائب النوع 
نواب أملنا أن نصل إىل نائب إىل موظف  1أو موظف لكل 

وهاد الشيء زعما خصوا لكل أربعة العكس دابا اآلن  2لكل 
 .1وأملنا أن نصل إىل واحد لكل  2عندنا موظف واحد لكل 

هذه السيد الرئيس هي الوضعية، اآلن جملس النواب 
تب املس ر صحيح يشتغل يف إطار ما حققه يف إطار املك

التوظيف أو اإلحلاق أو الوضع رهن اإلشارة انطالقا من القانون 
اجلديد ديال الوظيفة العمومية، ولكن مع ذلك تبقى هاد الكتلة 

 .ضعيفة وضعيفة جدا
 

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب،
ف يف هذا اجمللس يتم بطرق غ ر يف السابق كان التوظي

شفافة، وكان يتم باالنتساب السياسي وكان يتم بطرق ما 
فيهاش تكافؤ الفرص ما بني املواطنني، يف السنوات األخ رة 
صحيح مت تدارك هذا األمر وهباد القانون وهذا من الدواعي 

 .ديالو هو أنه هاد القانون جاء ليعاجل هذا اجلانب
ني ديال هاد اجمللس حني نقارهنا الوضعية ديال املوظف

مع جملس نتقاسم معه هاته البناية تنوجدو واحد التفاوت كب ر، 
واللينا  كنشتاغلو على إيقاعات البعض، يعين إيقاعات ديال 
جملس محرتم كيف يتعامل مع املوظفني، حنا كنجيو نداركو، 
ومعمرنا ناقشنا اجلدية الالزمة أننا نديرو واحد النظام اللي  

يحفظ الكرامة ديال هاد املوظفني واللي تيوضع قانون أساسي ك
متقدم، ومن الدواعي هو أن نوقف هاد التعامل وهاد االزدواجية 
يف التعامل مع املوظفني ما بني اجمللسني، كانت من الدواعي أننا 
نوضعو هاد املقرتح قانون، من الدواعي كذلك هو أنه كانت 

ظفني تتم بالوالءات وبالقرب ترقيات إىل عهد قريب ديال املو 
من فالن أو عالن وبالقرب من أعضاء املكتب تتم التسوية 
ديال عدد من املوظفني، وعدد من املوظفني حلد الساعة السيد 
الرئيس باقي ما تسواتلهمش الوضعية، فإذن من الدواعي ديال 
هاد مقرتح القانون هو كي يعاجل هذا اجلانب وهاد اجلانب 

 .نعتقد أنه مهم
فإذن فعدم مالءمة القانون القدمي ملستجدات النظام 
األساسي العام للوظيفة العمومية كمقتضى رابع وجتاوزه حيث 
بات من الالزم البحث يف مقتضيات قانونية أقل من القانون 
لتسوية وضعيات وتدب ر شؤون املوظفني ونقصد بذلك املراسيم 

 .اليت هتم موظفي القطاع العام
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ح كذلك ليشكل جزءا مهما من اخلطة جاء هذا املقرت 
اإلسرتاتيجية اليت أعدها جملس النواب لتأهيل وتطوير عمله 
انسجاما مع املقتضيات الدستورية اجلديدة حيث بات لزاما 
االعتناء باملوارد البشرية وتأهيلها ح ى ترقى إىل املستوى الذي 
راج يليق باملؤسسة التشريعية، وأول خطوات هذا االعتناء هو إخ

نظام أساسي خاص مبوظفي جملس النواب حيفظ املكتسبات 
السابقة ويساير املستجدات بالوظيفة العمومية ويرقى إىل إعطاء 
مؤسسة جملس النواب اخلصوصية اليت تليق هبا، فاالعتناء باملوارد 
البشرية وتطوير اإلدارة الربملانية متالزمتان وذلك خدمة ملمثلي 

التمثيلية والتشريعية والرقابية على أكمل  األمة ح ى يقوم بوظائفه
 .وجه

وعليه، فإن فرق األغلبية اليت اخنرطت يف ورش إعداد 
هذا املقرتح منذ بداية هذه الوالية وذلك من خالل ممثليها 
مبكتب اجمللس، تؤكد على أن املقاربة التشاركية اليت مت هبا إعداد 

ادرة، حيث هذا املقرتح شكلت عامال مهما إلجناح هذه املب
وألول مرة منذ قيام الربملان املغريب مت االنفتاح على مقرتحات 
ممثلي املوظفني يف شخص النقابة املمثلة هلم، هذا إضافة إىل 
اإلنصات إىل القطاعات الوزارية املهتمة وعلى رأسها وزارة 
الوظيفة العمومية وذلك من قبل مكتب اجمللس مبختلف مكوناته 

ذلك اتفق وأمجع اجلميع وكافة املسامهني يف أغلبية ومعارضة، وب
تدب ر مؤسستنا هذه بأن االرتقاء بالعنصر البشري وتوف ر 
الظروف املناسبة الشتغاله بتعزيز الضمانات وصيانة املكتسبات 
وفتح آفاق جديدة ملن شأنه أن ينعكس على أداء املؤسسة 
 إجيابا يف مجيع مناحي اختصاصاهتا، بل سيفتح آفاقا جديدة
الستقطاب كفاءات من مستوى عال يف مجيع التخصصات 
وبذلك سنتمكن من حتقيق النتائج املرجوة من مؤسسة دستورية 

 .من حجم جملس النواب

البد يف هذه احملطة كذلك من التنويه بالتجاوب 
اإلجيايب للحكومة اليت تعاونت مع مكتب اجمللس لتجويد املقرتح 

بنفسها بتقدمي تعديالت  املعروض اليوم للمناقشة، حيث نأت
على مقرتح القانون يف إطار ممارستها الختصاصاهتا الدستورية 
واكتفت بتقدمي مالحظات خالل اجتماعات جلنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان، وذلك إميانا منها بأن لنواب األمة  
كلمتهم يف تقدير احتياجاهتم من املوارد البشرية وكيفية تقييمها 

ل مالءمة هذا املقرتح مع النظام العام للوظيفة وذلك يف سبي
العمومية ح ى ال خيرج معيبا على مستوى الشكل، هذا مع 
التزامها بعدم املساس املطلق مبوضوع املقرتح واملكتسبات اليت 

 :حافظ أو جاء هبا ومن أمهها
إعادة تصنيف املوظفني وخلق أسالك جديدة : أوال

هم جدا وتفاصيله تقدم هبا للرفع من مستوى التأط ر، وهذا م
السيد النائب السي محمد عبو وتكلم عنها كث را ال داعي أن 

 أطيل فيها؛
إصالح نظام الرتقية، كانت الرتقية كما قلت يف : ثانيا

السابق تتم بطرق يف بعض احليان غ ر قانونية، اليوم هبذا املقرتح 
 قانون نقدم إصالحا لنظام الرتقية؛

 لتنقيط وهذا مهم جدا؛إصالح نظام ا :ثالثا
 .إصالح نظام األجور والتعويضات :رابعا

ختاما السيد الرئيس وحنن نثمن هذا اجملهود وكلنا ثقة 
بأنه سيكون اجمللس من الكفاءات اليت باستطاعتها املسامهة يف 
إجناح اإلسرتاتيجية املشار إليها أعاله وذلك يف أقرب اآلجال، 

والسادة النواب، وخاصة السادة نتم ى السيد الرئيس السيدات 
 :أعضاء املكتب املس ر هلذا اجمللس احملرتم العمل بتوصيتني

، هو العمل على تسوية وضعية مجيع األولى -
املوظفني الذين هلم إشكاالت، اللي عندهم إشكاالت هنا كاين 
املوظفني اللي عندهم إشكاالت ترجع إىل الثمانينيات، وكاين 
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 الرتقية ترجع إىل بضع سنوات، هاد اللي عندو إشكاالت يف
املوظفني كاملني سواء كانوا ينتمون للفرق أو ينتمون إىل اإلدارة 
أو يف املطبخ أو يف اإلدارة بصفة عامة كيخص تسوى هلم 
الوضعية السيد الرئيس، ويكون هذا التزام، كنذكر به فقط بأن 
السيد الرئيس وأعضاء املكتب يسعون إىل تسوية هاد 

 {ية؛الوضع
، السيد الرئيس، ما خاصناش نبخلو على هاد ثانيا -

املوظفني بتقدمي كل ما يلزم، طبعا يف إطار القانون ما غاديش 
نبقاو خدامني كنشتاغل فقط بردود الفعل، دابا راه واحد 
شويش ديال الفلوس شاطت يف جملس املستشارين فرقوه على 

صنا نكونو حنن املوظفني، حنا نشوفو كيفاش نديرو، ال حنا كيخ
مبادرين يف االعتناء هبذه املوارد البشرية بكل ما منلك من 
الوسائل وخاصة السيد الرئيس بالتكوين املستمر، التكوين 
والتكوين املستمر، فتحتم باب ديال أنه كيما كيخرجوا النواب 
يف إطار الدبلوماسية يف إطار العالقات اخلارجية فتحتم الباب 

متشيو يف هاد الباب، متشيو يف هاد الباب للموظفني، بغيناكم 
بأوسع ما ميكن، كل سنة واحد العدد ال بأس به من املوظفني 
يستفيدون من هته التداريب اللي كتكون خارج املغرب واللي 
يعودون نفعها على املغرب، شكرا السيد الرئيس، شكرا السادة 

عاىل النواب، شكرا السيد الوزير والسالم عليكم ورمحة اهلل ت
 .وبركاته

 : السيد الرئيس
شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة اآلن لفرق 
املعارضة، السيدة النائبة احملرتمة فوزية األبيض اليت تتحدث باسم 

 .املعارضة، فلتتفضل مشكورة
 :السيدة  فوزية األبيض عن فرق المعارضة النائبة

 شكرا السيد الرئيس المحترم،
 السيد الوزير المحترم،

 زميالتي زمالئي،
أود أوال  قبل أن أتناول الكلمة اليت أتشرف بعرضها 
على جملسكم املوقر باسم فرق املعارضة يف إطار مناقشة قانون 
حيدد النظام األساسي اخلاص مبوظفات وموظفي جملس النواب، 
وهو مقرتح جيسد مبادرة تشريعية ذاتية للمجلس وحلظة توافقية 

يس توجه هام حنو االستقاللية بكل مكوناته يف أفق تكر 
والنهوض بالقدرات املؤسساتية والتدب رية جمللس النواب، ولكن 
يف األول أود أن أوضح شيئا، أود أن أذكر أوال أن مقرتح هذا 
القانون ليس جبديد، هذا مقرتح قانون وضع يف الوالية السابقة 
وليس صحيح أن الرتقيات والتوظيفات كانت تعطى بالوالءات 

اإلتاوات هذا ليس صحيح، بل كان هناك قانون أساسي كان وب
اجمللس يشتغل عليه دائما، وكان يقنن التعامالت يف هذا اجملال 

 .السيد الرئيس
إننا بصدد مقرتح قانون يتناغم واملهمة السامية املنوطة 
باجمللس التشريعي والرقايب والدبلوماسي واليت ال ميكن أن تتحقق 

مكانيات املادية والقدرات البشرية، وكلنا إال يف ظل توفر اإل
     جيب أن ال نتزايد على هذا امللف، كلنا أغلبية أو معارضة 
ال أحد فينا يعارض على الرفع من آليات اشتغال وتوف ر كل 
اإلمكانيات املادية والالزمة ألطقم إدارة الربملان من أجل الرفع 

الوسائل جيب  من أداء املؤسسة التشريعية، اليوم كل خمتلف
توفرها يف هذا الفضاء من أجل الرفع من مردودية العمل 
التشريعي للنهوض باألمانة امللقاة كذلك على عاتقه، ولتشكيل 
إحدى اآلليات املهمة يف اخلطة اإلسرتاتيجية اليت يعتمدها 
اجمللس من أجل الرفع من أدائه لتأهيل وتطوير آلياته وأدواته 

ات الدستورية اليت عززت من ليكون يف مستوى املستجد
صالحياته القانونية وأدواته الرقابية والدبلوماسية، وكذلك ليكون 
يف مستوى تطلعات الشعب املغريب بوصفه القلب النابض 
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واألداة احلساسة اليت تعكس طموحات وحاجيات وآليات 
 .اشتغال وآمال التطور والتقدم والنماء

يف الوالية السابقة وهكذا يندرج هذا املقرتح الذي جاء 
يف إطار املنهجية املندجمة املعتمدة من طرف اجمللس لتدب ر املوارد 
البشرية ولتطوير أساليب عملها وأدائها وتعزيز قدراهتا على 
التدب ر وعلى االبتكار وعلى العمل مضيا متاشيا مع احلاجيات 
اجلديدة للمجلس على ضوء جمموعة من املستجدات وعيا منا 

لبية ومعارضة بأن املوارد البشرية إلدارة اجمللس هي رافعة مجيعا أغ
أساسية للنهوض مبستوى األداء الربملاين كي تكون يف مستوى 
الطفرة النوعية من األداء النيايب والتغي ر اجلدري يف احلياة 
النيابية، سيما أن مؤسستنا املوقرة هلا شرف تدشني منعطف 

 .ة تشريعية مؤسسة ورائدةتارخيي هام بتحملها ملسؤولية والي
بناء على ما سبق ذكره، جاء  هذا املقرتح ليالئم 
العديد من املستجدات عرب إدخال بعض التعديالت الضرورية 
يف إطار تكريس مفهوم الوظيفة العمومية الربملانية وخلق آليات 
لالنتقال من مفهوم تسي ر املوظفني إىل مفهوم تدب ر املوارد 

ض املظاهر يف قصور النظام األساسي احلايل، البشرية وجتاوز بع
خاصة فيما يرتبط بالرتقية وبتقييم أداء العمل وفق منظور يالئم 

 .بني احلقوق والنهوض بأداء الواجبات
كما أنه توخى هذا النظام تصحيح العديد من نوع   

الوضعيات االستثنائية وإدماجها وتصنيفها يف هيئات وأسالك 
ني، كما توخى أيضا الرفع من نسبة واضحة بالنسبة للموظف

التأط ر بإدارة اجمللس، غ ر أن أهم عناصر اجلدة يف هذا املقرتح  
كونه يؤسس ألفق إداري واضح مضبو  بالنسبة لكل موظف 
عكس ما كان عليه األمر السابق إذ مل يكن القانون األساسي 
 احلايل يفتح آفاق واعدة للموظف حنو التدرج والتطور يف األداء،
ومن مت فإن هذا املقرتح ينخر  يف منظور إداري متطور يدخل 

يف صميم ما نسميه باحلكامة اإلدارية املطلوبة ويف تطوير مفهوم 
 .الوظيفة العمومية الربملانية

السيد الرئيس نضيف أنه إذا كنا نتفق مجيعا حول 
دواعي وأسباب مراجعة هذا النظام األساسي ملوظفي وموظفات 

ر، وكذلك حول فحوى ومضامني املراجعة، فإننا ننوه جملسنا املوق
أيضا باألسلوب وباملنهجية التشاركية اليت اعتمدناها يف تبين هذا 
املقرتح، فلقد كرست مبادرة مكتب جملس النواب وكل من 
أوكلت إليهم هذه املهمة الشريفة على إعداد هذا املقرتح توجها 

عنية أغلبية ومعارضة، مما دميقراطيا تشاركيا مع خمتلف األطراف امل
جعل منه مثرة جمهود مجاعي بدءا من إعداد املبادرة وتقدميها من 
طرف مكتب اجمللس، ومرورا بأشغال العدل والتشريع اليت 

 .تفرغت له بالكامل وأعطته الوقت الكايف
ومن باب الفضيلة أيضا أن نسجل التجاوب احلكومي 

م نصادق على هذا املقرتح، مع هذا املقرتح، إال أنه وإذا كنا اليو 
فإن ذلك ال ينبغي أن حيجب عنا العديد من االختالالت اليت 
ينبغي تقييمها عرب التكوين املستمر إذ ال مناص من اعتماد 
برنامج للتكوين يف خمتلف اجملاالت واالرتقاء مبستوى اإلدارة 
النيابية، كما ينبغي أيضا أن نتغلب على محدودية املوارد البشرية 

 ظل تضاعف عدد من النائبات والنواب، وقد سبق لنا كفريق يف
وكجميع الفرق أن تذاكرنا مع هذا مع السيد الرئيس يف ظل 
رغبة يف االرتقاء جبودة املنتوج التشريعي وبالفاعلية الرقابية 

 .وبالنهوض بأدوار الدبلوماسية الربملانية
وأخ را نعترب مراجعة هذا النظام األساسي ملوظفي 

ظفات جملس النواب وسن سياسة للتكوين بشراكة مع ومو 
املعاهد ومع املؤسسات الوطنية يف إطار التعاون مع الشركاء 
اخلارجيني من العوامل اليت من شأهنا أن تعزز من كفاءات 

 .وقدرات هذا اجمللس وتطوير أدائه، وشكرا السيد الرئيس
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 :السيد الرئيس
عفوا الكلمة . تشكرا، إذن منر اآلن إىل عملية التصوي

 .للسيد الوزير، تفضل
الوزير المنتدب لدى رئيس ج السيد عبد العظيم الكرو 

 :الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
ألتقي بكم يف هذه اجللسة العامة خبصوص يسعدين أن 

مقرتح قانون بتحديد النظام األساسي اخلاص مبوظفات وموظفي 
جملس النواب الذي ال ختفى أمهيته على اجلميع، وأود يف البداية 
أن أؤكد على أمهية مقرتح القانون املعروض على جملسكم املوقر 

هام امللقاة بالنظر إىل خصوصية املؤسسة التشريعية وجسامة امل
على عاتقها، خاصة يف هذه املرحلة التارخيية املتميزة من تاريخ 
بالدنا واملرتبطة بتنزيل مقتضيات الدستور اجلديد، مما يفرض 
توفرها على الظروف املالئمة واإلمكانيات املادية والبشرية 

 .الكفيلة والالزمة للقيام مبهامها يف أحسن الظروف
ين أن أؤكد لكم أن احلكومة ويف هذا اإلطار، ال يفوت

تنخر  بل تلتزم بتوف ر هذه الشرو  واإلمكانيات لتمكني 
املؤسسة التشريعية بالقيام مبهامها الدستورية يف أحسن الظروف، 
وهلذا احلكومة أولت مقرتحكم هذا كامل العناية مثمنة هذه 
املبادرة باعتبارها من جهة مدخال أساسيا لتمكني جملسكم 

يام مبهامه ومسؤولياته على الوجه األكمل، ومن جهة املوقر بالق
أخرى سبيال لتتمني وحتفيز رأس مال بشري الذي يشتغل 
مبختلف دواليب هذه املؤسسة ويعمل بكل تفان وإخالص من 
أجل تيس ر مهمة السيدات والسادة النواب، ومساعدهتم على 

وف، القيام باألعباء اجلسيمة امللقاة على عاتقهم يف أحسن الظر 

فالعناية واالهتمام  مبوظفي وأطر هذه املؤسسة املوقرة هو عناية 
واهتمام مبجلس يف النواب ليكون فعاال ومنتجا للتشريعات 

 .وناجحا يف أداء دوره الرقايب والتشريعي
 ،السيد الرئيس المحترم

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
الذي بذله البد كذلك أن أنوه يف هذه املناسبة باجملهود 

السيدات والسادة النواب الذين عملوا على إعداد هذا املقرتح، 
هذا اجملهود الذي يبدو واضحا من خالل جودة مواده ودقة 
مقتضياته، كما جتدر اإلشارة هبذا اخلصوص إىل أن صيغة مقرتح 
القانون اليت بني أيديكم إمنا هي مثرة توافق وتعاون ونتاج عمل 

وقر واحلكومة إن مل أقل أن هذا منوذج مشرتك بني جملسكم امل
العمل التشاركي بني اجمللس واحلكومة، والذي حرص فيه كل 
احلرص أن يكون ملوظفي وأطر هذه املؤسسة احملرتمة نظام 
أساسي منوذجي جيمع بني شرو  اجلودة واجلاذبية ويساهم يف 
الرقي هبذه املؤسسة الدستورية، وكان اهلدف من هذا العمل 

 .كاملشرت 
جتويد النص ال سيام فيما خيص اجلزء األول منه : أوال

املرتبط باألحكام ذات الصبغة العامة، حيث مت جتميع بعض 
املقتضيات وإعادة ترتيبها مبا حيقق وحدة املواضيع وتعويض 

النظام األساسي للوظيفة بعضها بإحاالت مباشرة على 
 .العمومية

من املقرتح اليت تدقيق وضبط مواد اجلزء الثاين : ثانيا
تتضمن مقتضيات ذات طبيعة تقنية تتعلق باهليكلة واملسار 

 .املهين إىل آخره
 . تكريس احلقوق املكتسبة لبعض فئات املوظفني: ثالثا
حتسني الوضعية املادية لبعض الفئات اليت ختص : رابعا

 . السالمل الدنيا واملتوسطة، كالكتاب وامللحقني اإلداريني والتقنني
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تشجيع املوظف على الرفع من مستواه العلمي : خامسا
 . بإعادة ترتيبه إداريا

 ،السيد الرئيس المحترم
 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

يف األخ ر، ال يسع احلكومة إال أن تؤيد هذا املقرتح 
باعتباره من جهة مدخال للرفع من أداء املؤسسة التشريعية 

هبا ألجود األطر واخلربات وتطوير كفاءهتا وجناعتها باستقطا
املتخصصة، ومن جهة ثانية تكريسا حلقوق ومكتسبات سبق 
إقرارها لفائدة بعض هيئات موظفي اجمللس وحتسني وضعية 
السالمل الدنيا واملتوسطة، وتشجيعا هلم على املزيد من البذل 
والعطاء من خالل متكينهم من مسار مهين محفز، وتوف ر كل 

هلذه املؤسسة املوقرة كي تقوم مبهامها  اإلمكانيات الضرورية
الدستورية املنوطة هبا يف أحسن الظروف، والسالم عليكم ورمحة 

 .اهلل وتعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

 . شكرا السيد الوزير، إذن منر اآلن إىل عملية التصويت
 ؛اإلجماع: للتصويت 4أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 5أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 4أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 1أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 2أعرض املادة 
 اإلمجاع؛: للتصويت 0أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 7أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 8أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 9أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 41أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 44أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 45أعرض املادة 

 ؛اإلجماع: للتصويت 44أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 41أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 42أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 40أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 47أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 48أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 49أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 51أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 54أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 55أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 54أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 51أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 52أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: لتصويتل 50أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 57أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 58أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 59أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 41أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 44أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 45أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 44أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 41أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 42أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 40أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 47أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 48أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 49أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 11أعرض املادة 
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 ؛اإلجماع: للتصويت 14أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 15أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 14أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 11أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 12أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 10أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 17أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 18أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: لتصويتل 19أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 21أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت  24أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت  25أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت  24أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت  21أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت  22أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت  20أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت  27أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت  28أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت  29أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت  01أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت  04أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت  05أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 04أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: ويتللتص 01أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت 02أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت  20أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت  07أعرض املادة 
 ؛اإلجماع: للتصويت  08أعرض املادة 

 ؛اإلجماع: للتصويت   09أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت   71أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت   74أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت   75أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت   74أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت   71أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت   72أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت   70أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت  27أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت   78أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت   79أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت   81أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت   84أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت   85أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت   84أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت   81أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت   82أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت   80أعرض املادة   
 ؛اإلجماع: للتصويت   87أعرض املادة   

 . اإلجماع :للتصويتأعرض مقترح القانون برمته 
إذن صادق جملس النواب على مقرتح قانون القاضي 
بتحديد النظام األساسي اخلاص مبوظفات وموظفني جملس 

  .ورفعت الجلسةشكرا لكم، وشكرا للجميع . النواب
 
 

 


