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بسم اهلل الرحمان الرحيم
السيد الرئيس املحترم؛
السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
يشرفني أن أعرض على املجلس املوقر التقرير الذي أعدته لجنة العدل
والتشريع وحقوق إلانسان ،بمناسبة دراستها ملشرو قاوون تنيميي رق
 71.71يقض ي بتغمير وتتمم القاوون التنيميي رق  20.70املتعلق بالتعمين في
املناصب العلما تطبمقا ألحكام الفصلين  91و 10من الدستور.
تدارست اللجنة مشرو هذا القاوون التنيميي في اجتماعها املنعقد
بتاريخ  02يولموز  ،0271برئاسة السمد عبد السالم بلقشور رئيس اللجنة،
وبحضور السمد محمد بن عبد القادر الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بإصالح إلادارة وبالوظمفة العموممة.
وفي مستهل هذا الاجتما قدم السمد الوزير عرضا أبرز من خالله أن
هذا املشرو يهدف إلى تغمير وتتمم لوائح املؤسسات واملقاوالت العموممة
واملناصب العلما املحددة في امللحقين  7و 0املرفقين بالقاوون التنيميي رق
 20.70املتعلق بالتعمين في املناصب العلما تطبمقا ألحكام الفصلين  91و 10من
الدستور ،وذلك بالعمل على تحمين البنود (أ)( ،ب) و(ج) من امللحق رق 7
الذي يحدد املؤسسات العموممة إلاستراتمجمة التي يت التداول في شأن
تعمين املسؤولين عنها في املجلس الوزاري ،من خالل إضافة "الصندوق
املغربي للتأمين الصحي" ،ث "املعهد العالي للقضاء" ،الذي سيت حذفه من
الئحة املؤسسات العموممة الواردة في البند (ج) من امللحـق رق  0الذي
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يحدد الئحة املناصب العلما باإلدارات العموممة التي يت التداول في شأن
تعمين مسؤوليها في مجلس الحكومة ،مع استبدال تسممة "الصندوق املغربي
للتنممة السماحمة" بـ " إثم ــار املـ ــوارد".
وفي السماق ذاته ،أبرز السمد الوزير أن مشرو هذا القاوون التنيميي
يهدف كذلك إلى إضافة مؤسستين جديدتين إلى البند (أ) من امللحق رق 0
الذي يحدد الئحة املؤسسات العموممة التي يت التداول في شأن تعمين
املسؤولين عنها في مجلس الحكومة ،ويتعلق ألامر بـ"مؤسسة محمد السادس
للنهوض باألعمال الاجتماعمة ملوظفي وأعـ ـ ــوان وزارة الشـ ـ ــؤون الخارجم ـ ـ ــة
والتعاون ال ـ ــدولي" ،و"مؤسسة ألاعمال الاجتماعمة لألشغال العموممة"،
عالوة على إدراج "املراكز الجهوية لالستثمار" ضمن وفس البند من امللحق
رق  ،0مع حذف منصب "مديري املراكز الجهوية لالستثمار".

السيد الرئيس املحترم؛
السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
أجمع السمدات والسادة املستشارون في إطار املناقشة العامة على
أهممة مشرو هذا القاوون التنيميي ،الذي يندرج في إطار التحمين الشكلي
ملقتضماته مع القواوين الصادرة بعد سنه.
وأشارت املداخالت إلى أن مشرو هذا القاوون التنيميي ما هو إال
انعكاس لقواوين سبق ملجلس ي البرملان أن صادقا عليها في الدورات
التشريعمة السابقة ،بحك أوه يحتوي تنيممما على مجرد تحمين لالئحة
املؤسسات واملقاوالت العموممة واملناصب العلما املحددة في امللحقين  7و0
من القاوون التنيميي رق  20.70املتعلق بالتعمين في املناصب العلما تطبمقا
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ألحكام الفصلين  91و 10من الدستور ،وطالب أحد السادة املستشارين
بضرورة إسناد املسؤولمات على مستوى مجلس الحكومة احتكاما إلى مبادئ
الكفاءة والشفافمة وتكافؤ الفرص ،باعتبارها املداخل ألاساسمة لترسمخ
ثقافة املسؤولمة والواجب داخل املرفق العام.
وفي إطار الجواب ،أشاد السمد الوزير بالتفاعل إلايجابي للسادة
املستشارين مع التعديالت املتتالمة التي تطرأ على مشرو هذا القاوون
التنيميي ،الهادفة إلى تحمين الئحة املؤسسات واملقاوالت مع املستجدات
الطارئة في املنيومة القاووومة-املؤسساتمة ،مؤكدا أن الحكومة بصدد إعداد
مقترحات جوهرية تصب في اتجاه تدعم حق املواطنات واملواطنين في
الولوج إلى مناصب املسؤولمة ،وتعزيز متطلبات الشفافمة والنزاهة وتكافؤ
الفرص في إسناد املسؤولمات باإلدارات العموممة.
وأبدى السمد الوزير اوفتاحه على السمدات والسادة املستشارين أعضاء
لجنة العدل والتشريع وحقوق إلانسان من أجل دراسة ومناقشة جممع
القضايا املرتبطة بتأهمل وتطوير املرفق العام الوطني.
وعند عرض املادة الفريدة ومشرو قاوون تنيميي رق  17.19يقض ي
بتغمير وتتمم القاوون التنيميي رق  20.70املتعلق بالتعمين في املناصب
العلما تطبمقا ألحكام الفصلين  91و 10من الدستور برمته للتصويت ،وافقت
علمه اللجنة باإلجما .
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عرض السيد الوزير
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تقديم
مشروع قانون تنظيمي رقم  71.71بتغيير وتتميم القانون
التنظيمي رقم  20.70املتعلق بالتعيين في املناصب العليا
تطبيقا ألحكام الفصلين  91و 10من الدستور

لجنة العدل والتشريع وحقوق إلانسان
بمجلس املستشارين

الجمعة  02يولموز 0271
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بسم هللا الرحمن الرحيم

السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أعرض على أويار مجلسك املوقر ،مش ــرو القاوون
التنيميي رق  71.71بتغمير وتتمم القاوون التنيميي رق  20.70املتعلق
بالتعمين في املناصب العلما تطبمقا ألحكام الفصلين  91و 10من
الدستور ،بعد أن صادق علمه مجلس النواب في جلسته العامة املنعقدة
يوم إلاثنين  00يولموز .0271
ويه ـ ــدف مش ـ ــرو ه ـ ــذا الق ـ ــاوون التنيمي ـ ــي إل ـ ــى تغمي ـ ــر وتتم ـ ــم الئحت ـ ــي
املؤسســات واملقــاوالت العموممــة واملناصــب العلمــا املنصــوص عليهمــا فــي ــل
مـ ــن امللحقـ ــين رق ـ ـ  7ورق ـ ـ  0املـ ــرفقين بالق ـ ــاوون التنيميـ ــي رق ـ ـ 20.70
املشار إلمه أعاله ،وذلك من خالل ما يلي:
 -7إضا ااا ة "الصا ااندوق املغرأا ااي للت ا ا مين الص ا ا ي" املحـ ــد بموجـ ــب
املرســوم بقــاوون رقـ  0.72.127الصــادر فــي  72أكتــوبر  ،0272إلــى البنــد (أ)
مــن امللحــق رقـ  7مــن القــاوون التنيميــي رقـ  20.70ســالف الــذكر ،الــذي
يحــدد الئحــة املؤسســات العموممــة الاســتراتمجمة التــي يــت التــداول فــي شــأن
تعمين مسؤوليها في املجلس الوزاري.
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 -0ح ا

" املعهااد العاااضي للق اااء" مــن الئحــة املؤسســات العموممــة

الــواردة فــي البنــد (ج) مــن امللحــق رق ـ  0مــن القــاوون التنيميــي رق ـ 20.70
سالف الذكر ،الـذي يحـدد الئحـة املناصـب العلمـا بـاإلدارات العموممـة التـي
يت التداول في شـأن تعمـين مسـؤوليها فـي مجلـس الحكومـة ،وإدراجا ضامن
الئحااة املسسسااات العموميااة الاسااتراتيجية الــواردة فــي البنــد (أ) مــن امللحــق
رق  7من القاوون التنيميي املذ ور.
 -3اس ااتبدال يس اامية "الص ااندوق املغرأ ااي للتنمي ااة الس ااياحية" ض ــمن
الئح ــة املق ــاوالت العمومم ــة الاس ــتراتمجمة ال ــواردة ف ــي البن ــد (ب) م ــن امللح ــق
رق ـ  7م ــن الق ــاوون التنيمي ــي رق ـ  20.70امل ــذ ور ،والت ــي ي ــت الت ــداول ف ــي
ش ـ ــأن تعم ـ ــين مس ـ ــؤوليها ف ـ ــي املجل ـ ــس ال ـ ــوزاري ،بتسمم ـ ـ ـ ــة " ش ا اار ة إثما ا ا ااار
املا ااوارد" ،وذلك بن ـ ـ ـ ــاء على املرس ـ ــوم رقـ ـ ـ ـ ـ ـ  0.71.7.9الصادر في  02فبرايـر
 0271بتغمي ـ ــر املرس ـ ــوم رقـ ـ ـ  0.77..0املتعل ـ ــق بإح ـ ــدا ش ـ ــركة مس ـ ــاهمة
تسيى "الصندوق املغربي للتنممة السماحمة".
 -9إض اا ة مسسس ااتين جدي اادتين إل ــى البن ــد (أ) م ــن امللح ــق رق ـ  0م ــن
القــاوون التنيميــي رق ـ  ،20.70الــذي يحــدد الئحــة املسسسااات العموميااة
التاات يااتم التااداول فااي ش ا ن يعيااين املسااسولين
وهما:
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ااا فااي مجلااس ال ومااة،

"مسسسة محمد السادس لل وض باأل مال الاجتما ية ملوظفي
وأ ا ا اوان وزارة الشا ا ااسون الخارجي ا ا ااة والتعاون ال ا ادوضي" ،الـ ـ ـتي ت
إحداث ـ ــها بموجـ ـ ـ ـ ـب القاوون رق  70.72الصادر بتنفمذه اليهير الشريف
رق  7.71.21بتاريخ  0.يناير 0271؛
"مسسس ااة ألا م ااال الاجتما ي ااة للش ااغال العمومي ااة" ،الت ــي ت ـ إح ــدا ها
بموجـ ـ ــب القـ ـ ــاوون رق ـ ـ ـ  29.7.الصـ ـ ــادر بتنفمـ ـ ــذه اليهيـ ـ ــر الشـ ـ ــريف رق ـ ـ ـ
 7.71.92بتاريخ  01فبراير .0271
 -5ح ا

منصااب "م ااديرمل املرا ااو الجهويااة ل س اات مار" مــن الئح ــة

املناصــب العلمــا بــاإلدارات العموممــة ،الــواردة فــي البنــد (ج) مــن امللحــق رق ـ
 0م ـ ــن الق ـ ــاوون التنيمي ـ ــي رقـ ـ ـ  20.70س ـ ــالف ال ـ ــذكر ،وإدراج " املرا ا ااو
الجهويااة ل ساات مار" املعــاد تنيممهــا بموجــب القــاوون رق ـ  91.72املتعلــق
بإص ـ ــالح املراك ـ ــز الجهوي ـ ــة لالس ـ ــتثمار وبإح ـ ــدا اللج ـ ــان الجهوي ـ ــة املوح ـ ــدة
لالســتثمار ،ضاامن الئحااة املناصااب العليااا التاات يااتم التااداول فااي ش ا ا فااي
مجلس ال ومة املنصوص علمه في البند (أ) من وفس امللحق.
والس م لي م ورحمة هللا يعاضى وبركات .
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مشروع القـانون التنظيمي كما
أحيل على اللجنة ووافقت عليه
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الملحق:
ورقة إثبات الحضور
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