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 ).م2018 نومفرب 27(هـ 1440 ربیع أ�ول 19 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�س الثالث، اخللیفة محید �وسكوساملس�شار الس�ید : الرئاسة
 ةالتاسع �ق�قةاو  امسةدقائق، ٕابتداء من السا�ة اخل مخس: التوق�ت
  .مساء والثالثني

 17.18تنظميي رمق مرشوع قانون  ا�راسة والتصویت �ىل: �دول أ�عامل
املتعلق �لتعیني يف املناصب  02.12بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق 

من ا�س�تور، الصادر ب��ف�ذه  92و 49العلیا، تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني 
  املوافق  1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20الظهري الرشیف رمق 

  ).2012یولیو  17( ـل
--------------------------------------------  

  :املس�شار الس�ید محید �وسكوس، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
سة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع القانون خيصص ا�لس هذه اجلل 

املتعلق  02.12بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق  17.18التنظميي رمق 
من ا�س�تور،  92و �49لتعیني يف املناصب العلیا، تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني 

 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 
  ).2012لیو یو  17(املوافق ل 

ٔ�عطي اللكمة يف البدایة �لحكومة لتقدمي مرشوع القانون التنظميي، 
  .تفضل الس�ید الوز�ر

امللكف  املنتدب �ى رئ�س احلكومة الس�ید مصطفى اخللفي الوز�ر
  :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،

  لس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،ا
�رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم بني ٔ�ید�مك بعرض مرشوع القانون التنظميي رمق 

املتعلق �لتعیني يف  02.12ا�ي یغري و�متم القانون التنظميي رمق  17.18
  .من ا�س�تور 92و 49املناصب العلیا، تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني 

  :من املس�ت�دات اوهيم هذا املرشوع �دد
اليت هتم املؤسسات ) �ٔ (مؤسسات مضن الالحئة  3ٔ�وال، ٕاضافة 

العموم�ة إالسرتاتیجیة، واليت یمت التداول يف ش�ٔن تعیني املسؤولني عهنا يف 
الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات : مؤسسات 3ا�لس الوزاري، ويه 

  لاكرثیة؛والصادرات، واك� التمنیة الرمقیة، وصندوق التضامن ضد الوقائع ا

ٔ�ما املس�ت�د الثاين، فهو ٕاضافة مؤسس�تني مضن الالحئة اليت یمت حتدید 
  :املسؤولني عهنا يف ٕاطار جملس احلكومة، وهتم

 الواك� املغربیة ملاكحفة امل�شطات؛ -

 .والواك� الوطنیة �لسالمة الطرق�ة -
الواك� املغربیة لتمنیة : مؤسسات يه 3هو �ذف  ،املس�ت�د الثالث

ت، املركز املغريب ٕالنعاش الصادرات، مك�ب أ�سواق واملعارض �س��را
هذه املؤسسات الثالث مت دجمها يف مؤسسة وا�دة يه . ��ار البیضاء

الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات والصادرات، واليت ٔ�صبحت مؤسسة 
 ٕاسرتاتیجیة؛

راق�ة املؤسسة املس�تق� مل"ٔ�ما املس�ت�د أ��ري ف�تعلق بتحیني �سمیة 
املؤسسة املس�تق� ملراق�ة وت�س�یق " لتصبح " وت�س�یق ٔ�عامل التصد�ر

 ".الصادرات
يف اخلتام، البد من شكر جلنة العدل وال�رشیع، رئاسة ؤ�عضاء، 
مب�لس املس�شار�ن �ىل التفا�ل إالجيايب ا�ي مكن من املصادقة �ىل هذا 

 .القانون �ٕالجامع
  .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ید الوز�رشكرا الس� 

اللكمة ملقرر جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان لتقدمي تقر�ر ا�لجنة 
  .حول هذا املرشوع، وزع التقر�ر �ىل ما یبدو

وا�ٓن نف�ح �ب املناقشة يف هذه اجللسة، فاملناقشة هناك توزیع زمين 
  .مت االتفاق �لیه يف ٕاطار ندوة الرؤساء صبی�ة هذا الیوم

رق، ٕاذا رغبوا يف ذ�، ٔ�و سوف یمت �سلمي اللكمة لرؤساء الف
املدا�الت مك�وبة، ٕاىل اك�ن يش السادة احملرتمني رؤساء الفرق ٔ�و 
ا�مو�ات من ٔ��ل التد�ل، ما اكی�ش؟ سوف یمت �سلمي املدا�الت 

  .كتابة
�ٔلف مهنا مرشوع ن��قل ا�ٓن ٕاىل التصویت �ىل املادة الفریدة اليت یت

  :القانون التنظميي
  �ٕالجامع؛: وناملوافق

 ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  :القانون التنظميي �رم�ه �لتصویت ٔ�عرض مرشوع
  .�ٕالجامع: املوافقون

وبذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع القانون التنظميي رمق 
املتعلق �لتعیني يف  02.12بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق  17.18

من ا�س�تور، الصادر  92و 49تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني  املناصب العلیا،
املوافق  1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 
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  )2012یولیو  17( ــل
  .شكرا �لجمیع ورفعت اجللسة

  املدا�الت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: امللحــــــــــق

 :مدا�� فریق العدا� والتمنیة  -1
  .واملرسلني  الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف اخللق�سم هللا

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة والس�یدات املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن 

ىل مرشوع القانون التنظميي �جللسة العامة ا�صصة �لمناقشة والتصویت �
املتعلق �لتعیني يف  02.12بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق  17.18رمق 

من ا�س�تور الصادر  92و 49املناصب العلیا تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني 
 17( 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 

�اء به مرشوع القانون، ح�ث  ، ونقف يف البدایة �ىل ما)2012یولیو 
�ريم ٕاىل ٕاضافة ثالث مؤسسات �دیدة ٕاىل املؤسسات العموم�ة 
�سرتاتیجیة ومؤسس�تني ٕاىل قامئة املؤسسات اليت یمت التداول يف تعیني 

  .مس�ئو�هيا يف ا�لس احلكويم
  :�ل�س�بة �لمؤسسات �سرتاتیجیة یتعلق أ�مر �لك من

واليت مت ٕا�دا�ا يف  س��رات والصادراتالواك� املغربیة لتمنیة � -
ٕاطار ا�هودات املبذو� من طرف احلكومة لتمنیة �س��رات الوطنیة 

كام ٔ�ن . وأ�ج�بیة وتطو�ر م�اطق أ��شطة الصناعیة والت�اریة والتك�ولوج�ة
هذه الواك� ٔ��دثت ٕ�دماج ثالث مؤسسات تعمل �ىل الرتوجي �ق�صادي 

ربیة لتمنیة �س��رات واملركز املغريب ٕالنعاش الصادرات ويه الواك� املغ
و�متثل الهدف أ�سايس من . ومك�ب أ�سواق واملعارض ��ار البیضاء

ذ� ما یق�ضیه توح�د وا�س�ام خمتلف التد�الت الرام�ة ٕاىل دمع وتعز�ز 
�س��رات والصادرات يف اجتاه حتق�ق مزید من الن�ا�ة والفعالیة يف هذا 

  �ال؛ا
ويه مؤسسة ذات ٔ�مهیة �برية �ىل اعتبار  واك� التمنیة الرمقیة -

املسامهة يف جعل املغرب ذو قمية  أ�هداف املتو�اة من ٕا�دا�ا ويه
مضافة �الیة وتعز�ز صورته �ىل الصعید ا�ويل وحتسني �اذب��ه لالس��ر 

عامل املنجزة يف هذا القطاع �ٕالضافة اىل مالءمة إالطار املؤسسايت مع ا�ٔ 
�ىل ٔ�رض الواقع، وذ� من ٔ��ل دمج التدابري اجلدیدة وإالجراءات 
املصاح�ة اجلاري هبا العمل واملامرسات اجلیدة �ىل الصعید ا�ويل يف جمال 
�ق�صاد الرمقي، يه ٔ�هداف تندرج يف نظر فریق�ا يف ٕاطار املساعي 

ملغرب بني الب�ان املنت�ة وا�هودات اليت یبذلها ب�� يف اجتاه ضامن متوقعه ا
ويه أ�مهیة اليت یعكسها جحم وحساس�یة املهام املس�ندة ٕاىل  .�لتك�ولوج�ا

الواك�، ح�ث یناط هبا تنف�ذ اسرتاتیجیة ا�و� يف جمال التمنیة الرمقیة 

و�شجیع �رش الوسائل الرمقیة وتطو�ر اس�ت�دا�ا ومضهنا الق�ام ب��ف�ذ 
  يف جمال التمنیة الرمقیة و�شجیعه والتحفزي �لیه؛اسرتاتیجیة �منیة �س��ر 

ا�ي یعترب ٕا�داثه رضورة  صندوق التضامن ضد الوقائع الاكرثیة -
مل�ة يف ٕاطار التدابري الوقائیة والتوقعیة اليت جيب اختاذها اس�تعدادا 

  . �لتعامل مع اخلسا�ر اليت ميكن ٔ�ن ت��ج عن الكوارت الطبیعیة ال قدر هللا
ان املضاف�ان ٕاىل قامئة املؤسسات العموم�ة اليت یمت التداول ٔ�ما املؤسس�ت

  :ف� خيص تعیني مسؤو�هيا دا�ل ا�لس احلكويم فه�ي
  الواك� املغربیة ملاكحفة امل�شطات؛ -
  .الواك� الوطنیة �لسالمة الطرق�ة -

وندعو يف فریق العدا� والتمنیة ٕاىل ال�رسیع بتعیني مسؤويل هذه 
سات حىت �رشع يف م�ارشة املهام املناطة هبا، ويه �ام حساسة املؤس 

  .�لنظر ٕاىل ٔ�مهیة ا�االت اليت �ش�تغل فهيا
كام تق�يض هذه أ�مهیة احلرص �ىل مرا�اة الكفاءة و�س�تحقاق 
واخلربة عند اخ�یار مسؤو�هيا بغض النظر عن ان�ءاهتم الس�یاس�یة وق�ا�اهتم 

  .الفكریة
  .عدا� والتمنیة �ٕالجياب �ىل مرشوع القانونوس�نصوت يف فریق ال

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :ق �حتاد العام ملقاوالت املغربمدا�� فری -2
  �سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني؛

 الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  الس�ید الوز�ر احملرتم؛

  .احملرتمونالس�یدات والسادة املس�شارون 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل، �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، يف 
ٕاطار �لسة الیوم ا�صصة ملناقشة والتصویت �ىل مرشوع قانون تنظميي 

املتعلق �لتعیني يف  02.12بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق  17.18رمق 
س�تور الصادر من ا� 92و 49املناصب العلیا تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني 

 17( 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 
  ؛)2012یولیو 

ال بد، بدایة ٔ�ن �شكر الس�ید الوز�ر �ىل العرض القمي ا�ي تقدم به 
وا�ي ٔ��رز من �ال� ٔ�مهیة التعدیل ا�ي ینطوي �لیه هذا املرشوع، 

یة ٕاىل الحئة ح�ث یتضمن ٕاضافة مؤسسات معوم�ة يف �ایة أ�مه 
املؤسسات العموم�ة �سرتاتیجیة اليت یمت التداول يف ش�ٔن تعیني 

الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات "املسؤولني عهنا يف ا�لس الوزاري ك
صندوق التضامن ضد الوقائع "مث " واك� التمنیة الرمقیة"و" والصادرات

" املغربیة ملاكحفة امل�شطاتالواك� "، �ٕالضافة ٕاىل التنصیص �ىل "الاكرثیة
، مكؤسس�تني معوم�تني یمت التداول يف "الواك� الوطنیة �لسالمة الطرق�ة"و

  .ش�ٔن تعیني املسؤولني عهنا يف ا�لس احلكويم
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  الس�ید الوز�ر؛
اعتبارا ٔ�مهیة �خ�صاصات املنوطة لهذه املؤسسات، فٕاننا، يف فریق 

س�شار�ن، ندعو احلكومة ٕاىل �حتاد العام ملقاوالت املغرب مب�لس امل 
حسن التعامل مع هذه املناصب �رب اع�د م�دٔ� تعیني الكفاءات، فالواك� 

 103.14الوطنیة �لسالمة الطرق�ة �ىل س��ل املثال ٔ��طها القانون رمق 
�خ�صاصات و�ام �برية وجس�مية من ح�ث املسامهة يف ٕا�داد وتنف�ذ 

�ة ومجع املعطیات املتعلقة حبوادث �سرتاتیجیة الوطنیة �لسالمة الطرق 
السري والسهر �ىل معاجلهتا واس�تغاللها و�رشها وكذا الرتخ�ص بف�ح 
واس�تغالل مؤسسات تعلمي الس�یاقة ومراق�هتا ٕاىل �ري ذ� من 
�خ�صاصات الهامة واليت من ش�ٔهنا التقلیل من �س�بة حوادث السري 

الوطين، وهو ما  والرفع من مؤرش السالمة �ىل مس�تعميل ش�بكة الطرق
جيعل من مس�ٔ� تعیني مد�ر هذه الواك� مسؤولیة �لغة أ�مهیة �متىن من 
العيل القد�ر ٔ�ن یوفقمك ٕاىل ما ف�ه �ري وصالح لهذا الب� العز�ز حتت 

  .الق�ادة الرش�یدة لصاحب اجلال� حفظه هللا
ننوه  ويف أ��ري ال ميك�نا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٕاال ٔ�ن

  .مبضامني هذا املرشوع ونصوت �لیه �ٕالجياب
  والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :مدا�� الفریق �شرتايك -3
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
ی�ٔيت هذا املرشوع يف ٕاطار تفعیل مق�ضیات دس�تور اململكة لس�نة 

رس م�ادئ �اكفؤ ، ا�ي نص �ىل مجمو�ة من املق�ضیات اليت �ك2011
الفرص و�س�تحقاق والشفاف�ة واملساواة والزناهة، صدرت نصوص �دیدة 
تتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا وم�اصب املسؤولیة، مت مبوجهبا ختویل 
احلكومة سلطة واسعة يف التعیني يف هذه املناصب، مبا ميكهنا من اخ�یار 

  .دبريیة �لمرافق العموم�ةأ�طر الكف�ة القادرة �ىل حتمل املسؤولیة الت
و�سامه هذه املنظومة يف الرفع من مس�توى ٔ�داء إالدارات واملؤسسات 
العموم�ة �رب تطو�ر املهنیة، وربط املسؤولیة �حملاس�بة، مبا جيعل مهنا 
ٔ�دوات فعا� و�جعة يف �دمة املواطن واملقاو�، ویضمن اس�متراریة املرافق 

  .العامة يف ٔ�داء �ا�ا
ن هذا القانون ین�ين �ىل م�دٔ� ٔ�سايس یقوم �ىل الزتام�ا ��مع موقف�ا م

احلكويم، ومبسائ� لك ما ی��غي مسائلته يف �الق�ه �لق�ا�ات واملبادئ 
  .ة احلالیة�املؤسسة ملشاركتنا يف التجربة احلكوم 

  الس�ید الرئ�س،
س�نوات  7 ــكنا ن��ظر يف الفریق �شرتايك تق�مي احلصی� الرمسیة، ل

مبا یعين لنا كفریق حصی�  02.12تطبیق وتزنیل القانون التنظميي رمق من 
س�یاس�یة رمسیة تقارب �جيايب والسليب يف موضوع التعیني يف املناصب 

  .العلیا، مبا یضمن م�دٔ� النقد ا�ايت
ومن هذا املنطلق جيب ٔ�ن تتضمن هذه احلصی�، تقار�ر دراسة ا�ل�ان 

ٔ�ويل ٔ�و املقابالت، �اصة ؤ�ن هناك �لرتش�ی�ات، سواء يف �نتقاء ا
د�اوى وشاك�ت �رفع من طرف بعض املرحشني لوجود اخ�الالت �شوب 

  .بعض املبار�ت واليت توضع فهيا الزناهة يف احملك
ٕاننا يف الفریق �شرتايك خبصوص هذا املوضوع كنا ن�ٔمل ٔ�ن جند 

ه إالشاكلیات ٕا�ا�ت �ىل إالشاكلیة التالیة يف العرض املقدم ٔ�مام�ا، وهذ
  : تتعلق مبا یيل

هل ار�كزت التعی��ات يف املناصب العلیا يف الس�نوات الست  -
  السابقة �ىل عنرص الكفاءة؟

  هل ار�كزت �ىل عنرص الثقة بدل الكفاءة؟ -
وهل �لبت الزبونیة والوالء احلزيب يف التعی��ات يف املناصب العلیا  -

  �الل التجربة السابقة؟ 
قرت�ة يف املبار�ت و�نتقاء تطبعها الك�ري من ا�اتیة رشوط املال مبا ٔ�ن 

ولرمبا نفس اليشء يف جماالت ٔ�خرى، سواء �ىل مس�توى ٕاخ�یار ٔ�عضاء 
ا�لجنة ٔ�نفسهم ٔ�و �یف�ة التداول ٔ�و املعایري ٔ�و الرشوط املطلوبة، ح�ث 

  .الن���ة ال �كون يف ا�هنایة م�صفة مائة �ملائة
ت، وإالشاكالت جيعلنا حق�قة جنیب ٕان اجلواب �ىل هذه ال�ساؤال

  .�17.18ىل جوهر مرشوع القانون التنظميي رمق 
�رب ق�ا�ة  لن تمت ٕاال 2011ٕان التفعیل احلق�قي لفلسفة ا�س�تور 

س�یاس�یة جوهرها املواطنة وال يشء، �ري املواطنة ومن هنا جند ٔ�نفس�نا يف 
�ىل  تناسق مع حصی� احلكومة خبصوص التعیني يف املناصب العلیا

هبا احلصی� لك�نا س�نضل دامئا م�ش�ب�ني ٔ�ن لغة  تمس�توى ا�لغة اليت صیغ
يض و�دها ٕاىل التقاط عنارص فالوصف لغة �ائنة ملس�تعملهيا ٔ�هنا لن ت

الضعف، بل جيب تضمهنا لغة س�یاس�یة مسؤو� تقوم �ىل التق�مي اجلارح 
املواطن ا�ي ال مرا�ة ف�ه خصوصا ٔ�ننا نع�ش مر�� س�یاس�یة یطلب فهيا 

  .الوضوح والرصا�ة
ٕان التعیني يف املناصب العلیا جيب ٔ�ن خيضع ملعایري �شار�یة، ٔ��لبیة، 
معارضة قا�دهتا �دمة الوطن واملواطن وال يشء �ري ذ� مبعایري حمددة 
سلفا، �زهية معلیا قادرة �ىل �رس�یخ مطلب املسؤول املناسب يف املاكن 

مسطرة تعی��ه ٕاىل قوا�د الكفاءة، املناسب، وفق الزمن املناسب خيضع يف 
  .الشفاف�ة والزناهة
  الس�ید الرئ�س،

هبذا املنطق �كون قد حقق�ا م�دٔ� جوهر� م�ناسقا مع فلسفة دس�تور 
اليت �ر�كز �ىل م�دٔ� املساواة مكبدٔ� �وين ال �الف ف�ه، یضمن لنا  2011

ة ونیمجیعا ٕاماكنیة بناء جممتع �ادل وم�ساوي، یقوم �ىل تغی�ب عنرص الزب
الفرص ومقاربة النوع، وهذا املطلب  ؤواس�تحضار عنرص الكفاءة و�اكف

من ٔ��ل مغرب �لجمیع،  حلركة احلقوق�ة ومعها حزبناا�ي �ضلت �لیه ا
  .مغرب ا�ميقراطیة والعدا� �ج�عیة


