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 الرحمن الرحيمUسم هللا 

 

  السيد الرئ]س اXYZ!م،

  السيدات والسادة املس'شارون اXYZ!مون،
  

 

 ون ـــــــــــــالقانروع ــــــــمشار مجلسكم املوقر، ظـــــــــ�شرفــــــــــ�� أن أعرض ع� أن

ف;-اير  24الصادر 67  1.58.008ب2تميم الظ/.- الشر,ف رقم  39.21رقم 

 Jعد أن صادقتبمثابة النظام األسا�AB العام للوظيفة العمومية،  1958

م يو عليھ STنة العدل وال2شرQع وحقوق اإلLسان 67 اجتماع/ا املنعقد 

  .2021 يوليو 12 اإلثن.ن

واســــــــــــــمحوا \6 بداية أن أتوجھ Jشــــــــــــــكري اT]الص وتقديري للســــــــــــــيدات 

أعضـــــاء STنة العدل وال2شـــــرQع وحقوق اإلLســـــان، ع�  ن,املســـــ2شـــــار والســـــادة 

jعبئfgم وانخراط/م اSTـــدي 67 الـــدراســــــــــــــــة واملصــــــــــــــــادقـــة ع� مقتضــــــــــــــيـــات cـــذا 

ع�  نبمجلس املس2شار,ال;-ملانية  واSoموعات املشروع، كما أشكر lل الفرق 

 تف/م/م وتقديرcم لألcمية ال�r يك2ســــــــــــــfqا cذا املشــــــــــــــروع وكذا حرصــــــــــــــ/م ع�

  إخراجھ 67 أقرب اآلجال. 

من الظ/.- الشر,ف  4وfyدف مشروع cذا القانون إ\ تتميم الفصل 

املذlور، بإضافة م/ن~� ال{|ة العامل.ن بالقطاع العام إ\ الفئات ال�r ال 

، وذلك ح�r ي2س�� إعداد نظام تطبق علfqا أح�ام cذا الظ/.- الشر,ف

أسا�AB خاص �fم بموجب نص jشر6�Q يحدد، ع� اT]صوص، الضمانات 

األساسية املمنوحة ل/م والواجبات امللقاة ع� عاتق/م، بما يتالءم 
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وخصوصيات امل/ام ال�r يضطلعون �fا داخل املنظومة ال{|ية وطبيعة 

  التحديات واo]اطر ال�r تواج//م. 

  XYZ!م،السيد الرئ]س ا

  السيدات والسادة املس'شارون اXYZ!مون،
 

إن مشروع cذا القانون، يأjي تجسيدا للورش املل�ي ال/ام املتعلق 

باT|ماية االجتماعية، والذي يتوقف إ\ حد كب.- ع� تأcيل املنظومة 

من خالل مراجعة اإلطار القانوLي اT|ا\6 مل/ن~� ال{|ة  السيماال{|ية، 

العامل.ن بالقطاع العام، باعتباره مدخال إلقرار التوازن ب.ن االل��امات 

امل/نية ل/ذه الفئات واT|قوق املرتبطة �fا، بما يضمن استقطاب الكفاءات 

املالئمة واo|افظة علfqا، Jغية تحس.ن العرض الص�6 العمومي، وت�س.- 

  ولوج إ\ اT]دمات ال{|ية.ال

وc 67ذا السياق، فإن الغاية األساسية من cذا اإلصالح تكمن 67 

إحداث وظيفة عمومية �|ية، تقوم ع� مالءمة تدب.- رأس املال ال�شري 

للقطاع الص�6 العمومي مع خصوصيات امل/ن ال{|ة، من خالل عدة 

  مرتكزات، نذكر م�fا ع� وجھ اT]صوص:

  ال�شر,ة العاملة بالقطاع الص�6 العمومي؛ تحف.� املوارد  -

  اعتماد معاي.- موحدة لتدب.- املوارد ال�شر,ة؛  -

  الرفع من قدرات املوارد ال�شر,ة وتأcيل/ا؛ -

اعتماد الدب.- اST/وي للموارد ال�شر,ة، وS jيع/ا ع� االستقرار   -

  مختلف مناطق اململكة.   67 

  دعم استقاللية املؤسسات ال{|ية. -
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  السيد الرئ]س اXYZ!م،

  السيدات والسادة املس'شارون اXYZ!مون،
 

  

إن من شأن اعتماد cذا املشروع أن �ساcم 67 تمك.ن بالدنا من إرساء 

 مبادئ الوظيفة العمومية ال{|ية وترسيخ/ا، أساسا، ع;- اT|فاظ ع�

س.-ورة املرفق العام الص�6، وضمان اT|ياد 67 تقديم اT]دمة ال{|ية 

  العمومية، وتحقيق الت�امل ب.ن القطاع.ن العام واT]اص.

تلكم، السيد الرئ�س، السيدات والسادة املس2شارون اo|�-مون، 

  املقتضيات ال�r يتضم�fا مشروع القانون املعروض ع� أنظاركم.
  

̀اتھ.   والسالم عليكم ورحمة هللا cعا�b وaر

  

 


