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واإلسكان وسياسة املدينة التعمير و  ب الوطنياإعداد التر  وزارة  
 

 بالغ صحفي 

 إجراءات تخص العاملين بالوكاالت الحضرية حول 
 

ال يخفى على علم املهتمين بالقطاع املكانة الريادية التي تلعبها الوكاالت الحضرية في تنمية وتطوير مجاالت تدخلها 

املستويات: اجتماعية كانت أو اقتصادية أو عمرانية، حيث أمست تضطلع بأدوار مهمة تجاوزت مهام على كافة 

ر وجلب طة في مسلسل التنمية والتطو يالتخطيط الحضري املتوازن والتأطير التقني للقطاع، إلى مهام املساهمة النش

لى كفاءة األطر ومستخدمي الوكاالت الحضرية االستثمار، وكذا الرفع من تنافسية الجهات، وهذا كله راجع باألساس إ

 الذين ال يوفرون أي جهد للقيام باملهام املنوطة بهم على أحسن وجه وبكل فعالية.

 اهظروف عمل ومطالب هذه الفئة من الشغيلة من بين أولوياتتعتبر  التي الوزارة هذهفإن وفي هذا الشأن، 

مام مختلف الفرقاء االجتماعيين، من خالل تشكيل لجان تقنية عمدت إلى فتح أبواب الحوار أقد  وانشغاالتها،

وموضوعاتية مشتركة، أنيط بها دراسة كل املطالب املطروحة، وبلورة اقتراحات عملية بشأنها وذلك وعيا منها بأهمية 

ى جانبها مل إلالحوار االجتماعي، وانطالقا من قناعاتها الراسخة بكون الشركاء االجتماعيين يشكلون قوة اقتراحية تع

للنهوض بأوضاع املوظفين ومستخدمي الوكاالت الحضرية لتحسين ظروف اشتغالهم بما ينعكس إيجابا على 

 مردوديتهم، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها هذه املؤسسات.

هذه يتصدر و درجة قابليتها للتنفيذ، و املطالب وترتيبها حسب األهمية واألولويات وبناء عليه، فقد ثم جرد كافة 

 ،املطالب بطبيعة الحال أولوية صياغة نظام أساس ي جديد محفز يستجيب لتطلعات مستخدمي الوكاالت الحضرية

 التكميلي ملستخدمي هذه الوكاالت بالنظر إلى ضعف معاشات التقاعد املتعلقة بهم.ضرورة إيجاد حل للتقاعد وكذا 

 تفعيل مجموعة من اإلجراءات والحلول نوجز من أهمها:الوزارة بقامت هذه واستجابة للمطالب املعبر عنها، فقد 

  تحث على احترامها وتقديم التسهيالت 2018أبريل  18تثمين الحريات النقابية عبر استصدار دورية بتاريخ ،

 للهيئات النقابية على صعيد الوزارة واملؤسسات التابعة لها؛

  حسين وتتوحيد ستداللية، إضافة إلى اال  ببعض النقطالحتساب الراتب الخاص توحيد الرقم االستداللي

 ؛مسطرة توزيع منحة املردودية والكفاءة وتوضيحها

 تكييف التعويض عن اإلقامة أخذا بعين االعتبار مقر التعيين؛ 

  لرفع من قيمته بالنسبة لبعض فئات املستخدمين؛اتوحيد التعويض عن السكن مع 

  ملستخدمي الوكاالت الحضرية في إطار الترشح ملناصب املسؤولية؛تفعيل وضعية االستيداع بالنسبة 

  تفعيل ما هو معمول به في الوظيفة العمومية بالنسبة ملسطرة إعادة انتخاب اللجان اإلدارية املتساوية

 األعضاء ورخص املرض ورخص الوالدة والوضع رهن اإلشارة...؛

  ملسؤولية على مستوى الوكاالت الحضرية، استنادا بخصوص مسطرة الترشح ملناصب ا موحدةاعتماد معايير

شور ومنفي شأن كيفية التعيين رؤساء األقسام واملصالح باإلدارات العمومية  2.11.681إلى مضامين املرسوم 



التعيين في مناصب املسؤولية باملؤسسات العمومية. وقد تمت املتعلق ب 7/2013السيد رئيس الحكومة رقم 

 التوصية املتعلقة بهذه املعايير من طرف مجالس إدارة الوكاالت الحضرية.املصادقة على 

هو، من جهة، توحيد مساطير الترشح ملناصب املسؤولية على صعيد جميع الوكاالت  املعايير  هذهالهدف من اعتماد 

طوير ترقي و الت ألجلومن جهة أخرى، فتح املجال ملستخدمي الوكاالت الحضرية  ؛لها وتسهيل فتح باب الترشيح

منصب مسؤولية ظل  200علما أن ما يفوق  الفرص ؤ وتكاف شريفةالنافسة املو  الشفافيةفي إطار  املنهي مسارهم

  .شاغرا لسنوات

تجدر اإلشارة إلى أن هذه الوزارة قد واكبت مختلف اإلكراهات التي صاحبت تنزيل بعض مضامين النظام و 

شأن طريقة ب املكلف باألداء املعتمد لدى الوكالة الحضرية للحسيمةاألساس ي، من قبيل التفسير الذي قام به الخازن 

لحوظ املبلغ بشكل مهذا التفسير يقلص الت. بحيث والذي كان سيتم تعميمه على باقي الوكااحتساب املنح السنوية، 

 الوكاالت. مجموعة منحسب ما كان معمول به في املخصص لهذه املنحة 

 ،كافة الشركاء االجتماعيين معبشأنه  التشاور م ثتمت صياغة مشروع تعديل للنظام األساس ي  ،وفي هذا الصدد

إلى يهدف باألساس  هذا التعديل .املنحة قیمة من رفعالو  ،ظ على املكتسبات السابقةابغية تدارك الخلل والحف

إدخال كافة العناصر املكونة لألجرة الشهرية في قاعدة املردودية والكفاءة من خالل  منحتيطريقة احتساب تصحيح 

تفادي ن م كذلك مكنكما  .الحضرية مضامين مختلف األنظمة األساسية للوكاالت توحيدباإلضافة إلى  ا،ماحتسابه

ة أن املنحة هي بطبيعتها تمييزية وليست قار  مع العلم. تعميم الطريقة الجديدة الحتساب املنحة على باقي الوكاالت

بالضرورة، ويجب أن تمنح حسب االستحقاق واملردودية والعمل املنجز، ويبقى ملديري الوكاالت الحضرية كافة 

 الصالحية لتوزيعها حسب هذه املبادئ.

بتها ملجموعة استجاعبر مصالح وزارة االقتصاد واملالية الذي تلعبه املهم بالدور  ال بد من التنويه، وبهذه املناسبة 

 الوكاالتإيجاد الحلول املالئمة لكل اإلشكاليات املطروحة على مستوى  لإلسهام في ،مقترحات هذه الوزارةمن 

  .الحضرية

 هااالرتقاء بدور  من أجلالوكاالت الحضرية  هيكلةإعادة الوزارة بصدد إعداد دراسة فإن على صعيد آخر، و 

وإعادة تموقعها على املستوى الجهوي كآليات متخصصة ملواكبة ورش الجهوية من خالل وضع تصور مندمج 

للتخطيط الترابي بمختلف مستوياته ودعم سياسة القرب واملساهمة في تنزيل برامج متجددة للتنمية املجالية 

 .املستدامة

وفي األخير ومما ال شك فيه، فإن هذه الوزارة لم ولن تدخر جهدا من أجل اتخاذ وتفعيل كل اإلجراءات الرامية 

قامت بصياغة مشروع نظام أساس ي جديد إلى النهوض بأوضاع العاملين بالوكاالت الحضرية عموما، خاصة أنها 

ى جميع الفرقاء بهدف إغنائه وتحسينه في أفق علتوزيعه  تم والذي، 2018سنة  خاللالحضرية ملستخدمي الوكاالت 

عرضه على وزارة االقتصاد واملالية من أجل دراسته. ويبقى هذا املشروع هو الحجر األساس الذي يجب أن تتظافر 

 الجهود حوله ألجل إخراجه إلى حيز الوجود.

عين االعتبار في إطار مشروع سيتم أخذه ب كما أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية تعميم التقاعد التكميلي الذي

 التي ال يزال قانون تأسيسها في طور املصادقة بالغرفة الثانية للبرملان.  مؤسسة األعمال االجتماعية

وعلى ضوء ما سبق ذكره، وأمام حجم املجهودات املبذولة من قبل كل األطراف املتدخلة، خاصة وزارة االقتصاد 

 ملطالب أخرى، فإنال زالت متواصلة للعمل سويا من أجل مواصلة االستجابة واملالية، ولكون قنوات الحوار كانت و 

 ال  التي دعت له النقابة الوطنية للوكاالت الحضرية املنضوية تحت لواء االتحاد الوطني للشغل باملغرب اإلضراب



صة لى أن هذه الوزارة حري، مع اإلشارة اهذا املناخ املتسم بالتجاوب املتبادل والتعاون املثمر ، خاصة في ظلله مبرر

 .على تفعيل وتطبيق كل اإلجراءات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بهذا الشأن


