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 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

 املكتب التنفيذي

 

 

 

 نظام انتخاباتمراجعة حول  ة تقديممذكر مشروع 

 بالوظيفة العمومية األعضاء اإلدارية املتساوية اللجان

 

 

 

 21.  2الصيغة رقم  مشروع

 

 

  تقديم

 أنظمةوحياتهم املهنية عبر ممثليهم عدة تطورات مختلفة حسب  اإلداريةفي تدبير شؤونهم  تعرف مشاركة املوظفين 

توسيع مجال استشارتها لتشمل العديد من املجاالت الحيوية في تدبير  إلىوصلت   واإلدارةالدول وفلسفتها في الحكم 

 أوالختبار املستندة على مرجعية الوظائف والكفاءات وشروط فترة ا معايير التوظيفمنها   باإلدارةعالقة املوظف 

ومدة العمل القانوني وتدبير املشاكل والتظلمات الفردية  اإلضافيةالتمرين حسب نوعية الفئة املهنية والساعات 

التأديب وغيرها ..... كما تم تطويرها  ة بتدبير حياة املوظف وترقيته وإجراءاتالقضايا الكالسيكية املتعلق إلى باإلضافة

 .... العمومية  بالوظيفةلس جهوية ووطنية للمستويات الثالثة للفئات املهنية العاملة مجا إلى على املستوى التنظيمي 

كما ذهبت التشريعات القانونية والنظامية للجان االدارية املتساوية االعضاء باإلدارات العمومية الى تكريسها كانتخابات 

ابية بشكل حصري لالسهام فيها وفق قواعد محددة يحدد على اساسها التمثيلية النقابية من خالل تمكين املنظمات النق

 تنقل مفهوم ممثل املوظفين الى ممثل نقابي 

 

لتفعيل نظام الحكامة القائم على مرجعية التمثيل الديمقراطي  إطار األعضاءاملتساوية  اإلداريةوتمثل انتخابات اللجان 

قصد تفعيل عناصر التشاور  اإلدارةالعمومية ومرجعية التعيين لتمثيل  اإلداريةللموظفين العاملين باملنظومة 
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 تؤسس ملؤشرات التمثيل   اإلدارةوتفعيل نوع من التوازن الضروري بين مصالح املوظفين ومصالح  واالستشارة 
ً
لكنها أيضا

سات منها مجلس على مستوى الوظيفة العمومية وقاعدة تمثيل النقابات في عدة مؤس وأيضاالنقابي بالقطاع 

واملجالس العليا  للوظيفة العمومية األعلىاملستشارين واملجالس الجهوية والصندوق املغربي للتقاعد واملجلس 

 االستشارية القطاعية 

 

في تشكيل وبناء املغرب الديمقراطي وإجراء العمل بالحكامة الجيدة  األعضاءاملتساوية  اإلداريةونظرا ألهمية اللجان 

 األساسيةهيكلة العديد من األنظمة  إعادةمع  العمومية خصوصاالتمثيلي للعاملين في الوظيفة  النقابي ملوتطوير الع

هيكلة الدولة و تنظيم  واملتعلقة بإعادة  التحوالت املرتقبة  إلى باإلضافة التجميع  مبدأألهم الفئات املهنية عن طريق 

والنظام املرجعي للوظائف والكفاءات وترتيب جديد للمسارات املهنية  األجور ومشاريع مراجعة منظومة  الجهوية املوسعة 

 مايو 5الصادر في  األعضاءاملتساوية  اإلداريةمراجعة عميقة للمرسوم املتعلق باللجان  يفرض ضرورة   وغيره  كل ذلك 

ة يضمن أسس تمثيلي آخري مع من جهة مع طبيعة هده التحوالت ومن جهة  يتالءمكما تم تعديله وتتميمه بشكل  2151

 العددي املوظفين وفق القاعدة التناسب

 

 

 ملراجعة ملبادئ ااملحاور االساسية 

اقرار مبدأ املساواة عمليا في اللجان االدارية املتساوية االعضاء بتطويرها من منطق املساواة العددية الى  .2

بتقرير للتحكيم يرفع وتعويضه  راي االدارة من خالل رئيس اللجنة حالغاء ترجياملساواة التشاورية عبر 

 ( من النظام االساس ي العام للوظيفة العمومية22)ملوزير القطاع 

   

 اإلدارةهيئات لتمثيل مصالح املوظفين ومصالح  االقليمية او الجهوية األعضاءاملتساوية  اإلداريةتعد اللجان  .  1

وتعد اللجان االدارية املتساوية االعضاء الوطنية هيئات  اإلدارةوتعيين ممثلي  املوظفين مندوبانتخاب عبر 

وتعيين ممثلي  التعيين النقابي للممثل النقابي للموظفينلتمثيل مصالح املوظفين ومصالح اإلدارة عبر 

 اإلدارة

 

لجهة في جميع املسائل ا أو اإلقليم أواملحدثة على صعيد العمالة  األعضاءاملتساوية  اإلداريةتختص اللجان  3

والعزل ورد االعتبار  واالستيداعترسيم والترقية في الرتبة والعقوبات التأديبية  لها استشارتها وهي املخول 

 .... وعرض املشاكل الفردية للموظفين املنتسبين  وطلبات االستقالة املرفوضة
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اإلطار  أوفي كل املسائل املتعلقة بالترقية باالختيار في الدرجة  الوطنية األعضاءاملتساوية  اإلداريةتختص اللجان  4

على محاضر االمتحانات املهنية وتوقيعها وبرامج التكوين املستمر والنظام  واإلطالععلى الصعيد الوطني 

 وعرض املشاكل الجماعية للموظفين املنتسبين  املرجعي للوظائف والكفاءات املتعلقة بمجال اختصاص اللجنة

 

الخاص  بالقطاعمناديب االجراء  و العام  بالقطاعان الثنائية اللج حظيرةفي  املوظفينناديب انتخابات متعتبر  5

قابية والتمثيلية الوطنية بالقطاع العام ناالنتخابية لترتيب نظام التمثيلية الوطنية للمركزيات القاعدة ال

 والتمثيلية الوطنية و الجهوية واإلقليمية للقطاع

 

يقوم نظام التمثيلية  النقابية بالقطاع العام الوطني والقطاعي وعلى الصعيذ الوطني على قاعدة االصوات  6

 املحصل عليها 

 

اعتبار الترشيح للجان اإلدارية املتساوية األعضاء مقتصر على التنظيمات النقابية املعترف قانونيا بها وال يحق  7

  ة لدخول عملية الترشيح في اللجان اإلداريةأو القطاعي للجمعيات املدنية أو املهنية 

 

في البطاقة  املتنافسة النقابية التصويت امللونة واعتماد نظام العالمات بالنسبة للهيئات بطائفنظام  حذف  8

 الواحدة

 

والناتجة عن  املتنافسة  النقابية لهيئاتلالصوات املحصل عليها من طرف ا بناءا على القاعدة التمثيلية 1

تقوم  والجهات واألقاليمعلى صعيد العماالت  األعضاءاملتساوية  اإلداريةاللجان مندوبي املوظفين بانتخابات 

  او الوطنية املركزية األعضاءاملتساوية  اإلداريةفي اللجان  بتعيين املمثلين النقابيين للموظفين النقابات

 

املتنافسة والناتجة عن النقابية  لالصوات املحصل عليها من طرف الهيئاتءا على القاعدة التمثيلية بنا 21

هات تحدث األقاليم والعماالت والجعلى صعيد  األعضاءاملتساوية  اإلداريةاللجان مندوبي املوظفين بانتخابات 

وتختص   اإلدارةلموظفين وممثلي ن النقابيين لمثلياملعن طريق تعيين  مركزيا   األعضاءاللجان التقنية املتساوية 

قاية من اإلخطار واملسائل املرتبطة بظروف وشروط قة بالصحة والسالمة املهنية والو في كل املسائل املتعل

 للمنتسبين ملجال اختصاص اللجنة لوظائف والكفاءاتوا وتنظيم العمل

 

املتنافسة والناتجة عن  نقابيةال لالصوات املحصل عليها من طرف الهيئاتبناءا على القاعدة التمثيلية  22

على صعيد األقاليم والعماالت والجهات يتم  األعضاءاملتساوية  اإلداريةاللجان مندوبي املوظفين بانتخابات 

للوظيفة  األعلىلموظفين في مجلس املستشارين واملجالس الجهوية واملجلس ن النقابيين لمثلياملتعيين  

   ,,,,والصندوق املغربي للتقاعد ولجنة اإلعفاء العمومية واملجالس العليا االستشارية القطاعية 
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يكون منتميا ألسالك الوظيفة العمومية وفي وضعية نظامية  أنموظفين ن النقابيين للمثلياملتعيين  يشترط في  21

  األعضاءاملتساوية  اإلداريةاللجان  حظيرةيكون عضوا ضمن  أنيمكن و سليمة ومسجال في الهيئة الناخبة 

 

 األصليحد كبير متجانسة مع النص  إلىقد ضلت  2117حدود سنة  إلىكانت كل التعديالت التي صدرت  إذا 23

 353واملرسوم رقم  2117غشت  6بتاريخ  1 17 437وفلسفته العامة فان التعديالت التي جاء بها املرسوم رقم 

إخالل عميق باملنطق العام للعمليات الخاصة بتركيب اللجان وتنظيمها وخصوصا  إلىقد أدت  1113سنة  1 13

  ما يتعلق بانتخاب ممثلي املوظفين كما أخلت بالفلسفة العامة التي تحكم النص كمنظومة قانونية وتدبيرية

 

  فقبل التعديل  1 51 1111من مرسوم  4وتتركز االختالالت في التعديل الذي طرا على مقتضيات الفصل

 11كان عدد ممثلي املوظفين محددا في عضوين رسميين ونائبين لكل درجة يبلغ عدد املوظفين املرتبين فيها 

  كان العدد يقل عن عشرين فردا إذاوعضو واحد ونائبه  أكثر أوفردا 

 

  عدة  أومرتبطا بعدد املوظفين املنتسبين إلطار معين   17عدد ممثلي املوظفين بعد تعديل  أصبحفي حين

من املرسوم املعدل دون اعتبار عددهم في  1من الفصل  4أطر في الحالة الثانية التي نصت عليها الفقرة 

  الدرجة

 

  من مقتضياته  12إفراغ الفصل حد  إلىمن جهة يمثل صعوبات في التطبيق تصل  أصبحهذا التعديل

من املقطع ب هي النتيجة املحتومة  5و  4و  3وجعل مقتضياته االستثنائية والواردة في الفقرات  األساسية

حالة عملية شبه دائمة  18في كثير من الحاالت كما جعل من استثناءات الفقرتين األخيرتين من الفصل 

  قاعدة إلىتحويل االستثناء 

 

  وحتى عندما يتم تجاوز هده الصعوبات واالختالالت فان تمثيلية املوظفين تصبح عديمة  أخرى ومن جهة

 األساس يمن النظام  35وقع ممثلو املوظفين تحت طائلة مقتضيات الفصل  إذا األحيانالفائدة في بعض 

 العام للوظيفة العمومية

  يرة وغير منطقية بالنسبة للقطاعات طبيعة االختالالت في تمثيل املوظفين تصبح كب أن إلى اإلشارةوتجدر

ممثل رسمي لكل وزارة بغض النظر عن  511سقف  أنالكبيرة بشريا ) التعليم والصحة والجماعات .....( إذ 

املساواة في التعامل مع  مبدأحيف كبير بموظفيها ويضرب عرض الحائط  إحداث إلىعدد موظفيها يؤدي 

  شؤون ومصالح املوظفين
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o  4موظف فعدد املمثلين الرسميين محدد بشكل مسبق في  1611)ا( يتكون من  إطار أنلنفترض 

 موظف 651ممثل واحد لكل  إلىبحيث تصل نسبة التمثيل 

 

o  بحيث تصل نسبة  3موظف فعدد املمثلين الرسميين محدد في  111) ب( يتكون من  إطارفي حين

  موظف 311ممثل واحد لكل  إلىالتمثيل 

 

o  فرد فعدد املمثلين الرسميين  311 إلى)ج( يصل عدد املوظفين املنتسبين  إطارولنفترض وجود

  موظف 211ونسبة التمثيل ممثل واحد عن كل  3ٌ   إلىيصل 

 

o ممثل واحد  إلىيتوفر على ممثلين رسميين ونسبة التمثيل تصل  14)د( فعدد املوظفين  إطار أما

  موظف 21عن كل 

 

o موظفين فيمثلهم ممثل رسمي واحد ونسبة  21ذي يتكون من ) ه ( وال إطارافترضنا وجود  أما إذا

  واحد لعشرة موظفين إلىالتمثيل تصل 

 

 21هدا الواقع املتعلق باالختالالت الواضحة للتمثيل املوظفين بحيث يصل الفرق بين ممثل واحد يمثل .  24

اإلدماجية التي مست لم يعد مقبوال خصوصا مع التعديالت  أمرموظف  651ممثل واحد يمثل  إلىموظفين 

للفئات املهنية  األساسيةواألنظمة  الوزاراتللفئات املهنية املشتركة بين  األساسيةالعديد من األنظمة 

ملراجعة النسب التمثيلية للموظفين بالقطاعات  اإلستراتيجيةوفي هدا اإلطار نؤكد على األهمية   القطاعية

ونقترح الصيغ االقتراحية  مع حدف السقف ال ملبادئ املساواةالعمومية بشكل يتناسب وإعدادها الحقيقة تفعي

  التالية

 تحسين التمثيلية \السيناريو االول 

   21/ 2ممثل رسمي واحد / نسبة التمثيل  11 إلى 21من 

   51/ 2ممثلين رسميين / نسبة التمثيل  211 إلى 12من  

   261/ 2ثالثة ممثلين رسميين/ نسبة التمثيل  511 إلى 212من 

  151/ 2ممثلين رسميين / نسبة التمثيل  أربعة 2111 إلى 512من 

  411/ 2خمسة ممثلين رسميين / نسبة التمثيل  1111 إلى 2112من 

  كحد اقص ىممثلين رسميين  21 اظافية  يظاف ممثل رسمي واحد في حدود  2111 وكل 

 

 موظف اضافي مع الغاء التسقيف  511اواالحتفاط بالسيناريو الحالي مع اظافة ممثل رسمي عن كل 
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  السيناريو الثاني / املساواة التمثيلية

  ممثل رسمي واحد  211 إلى 21من 

 في حدود سقف محدد موظف منتسب 211ويضاف ممثل رسمي واحد عن كل 

 

  السيناريو الثالث / الوحدة التمثيلية

 

مدونة الشغل على عمليات تمثيل املوظفين بالقطاعات  االنتخابية  ملمثلي العمال الواردة في  تطبيق وتعميم املقتضيات 

التمكين  –مستويات مستوى االطر العليا للدولة مستوى االطر املتوسطة  3من خالل اقرار تمثيلية على  العمومية

 ومستوى االطر املساعدة 

 

 


