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  )2012 ماي 29  (1433 رجب 7 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساHرئGس ل اFٔولاخلليفة ،محمد فوزي بنعاللالس:يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
مسة ااQقKقة اخلابتداء من الساPة الرابعة و  ،ساPة ومخسون دقKقة: التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت
  .بعد الزوالعرشة 

 ،02.12اQراسة والتصويت Pىل مرشوع قانون تنظميي رمق     ::::Vدول اFٔعاملVدول اFٔعاملVدول اFٔعاملVدول اFٔعامل
من  92و 49يتعلق gلتعيني يف املناصب العليا، تطبيقا Fٔحاكم الفصلني 

  .اQس:تور

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

        ::::املس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسة
  ن،الس:يدان الوز�ران احملرتما

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
اجللسة qrراسة والتصويت Pىل مرشوع قانون خيصص اHلس هذه 

يتعلق gلتعيني يف املناصب العليا، تطبيقا Fٔحاكم  ،02.12تنظميي رمق 
  .من اQس:تور 92و 49الفصلني 

  .اللكمة rلحكومة، تفضل الس:يد الوز�ر

امللكف امللكف امللكف امللكف     ،،،،وز�ر املنتدب Qى رئGس احلكومةوز�ر املنتدب Qى رئGس احلكومةوز�ر املنتدب Qى رئGس احلكومةوز�ر املنتدب Qى رئGس احلكومةالالالالالس:يد عبد العظمي الكروج، الس:يد عبد العظمي الكروج، الس:يد عبد العظمي الكروج، الس:يد عبد العظمي الكروج، 
    ::::ث إالدارةث إالدارةث إالدارةث إالدارةgلوظيفة العمومKة وحتديgلوظيفة العمومKة وحتديgلوظيفة العمومKة وحتديgلوظيفة العمومKة وحتدي
�سم هللا الرمحن الرحمي.  
  الس:يد الرئGس احملرتم،

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 �12.02رشفين ٔ�ن ٔ�عرض Pىل ٔ�نظارمك مرشوع القانون التنظميي رمق 

من  92و 49تطبيقا Fٔحاكم الفصلني  ،املتعلق gلتعيني يف املناصب العليا
ا�ي ٔ�حKل Pىل جملسمك املوقر بعد ٔ�ن مت التصويت Pليه من  ،اQس:تور

  .طرف اrلجنة
جملسمك املوقر ي�ٔيت rلتزنيل عرض احلكومة لهذا النص ال�رشيعي Pىل ٕان 

السلمي واQميقراطي qrس:تور، كام ٔ�نه يعترب تنفKذا �Fٔد الزتاماهتا املسطرة يف 
يدة يف تدبري الش�ٔن الرب�مج احلكويم ا�ي �روم وضع لبنات احلاكمة اجل 

العام، كام يندرج هذا املرشوع مضن إالجراءات £س:تع¢الية املعلن عهنا يف 
  . الرب�مج احلكويم
  الس:يد الرئGس،

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
Qمقرطة، توجت لقد قطعت بالد� مرا�ل هامة يف مسار الت¥ديث وا

ارشة املزيد من إالصال�ات ف©ح �ٓفاق واسعة ملبgٕقرار دس:تور Vديد ي 

الكربى الرامKة ٕاىل ¯رس:يخ ٔ�سس ومادئ احلاكمة اجليدة وٕارساء مؤسساهتا 
و�ٓلياهتا وربط املسؤولية gحملاس:بة، مبا يضمن حتقKق اFٔهداف املرجوة من 
الس:ياسات العمومKة وجيعل املواطن يف صلب اه´ماهتا يف خمتلف 

  . العامة يف ·دمة املواطن اHاالت، كام جيعل إالدارات وامل¶ش�ٓت
وقل ٔ�ن ٔ�س:تعرض مضامني مرشوع هذا القانون التنظميي املعروض 

  :Pىل جملسمك املوقر، ٔ�ود الت�¹ٔيد Pىل ما ييل
ٕان هذا املرشوع يعترب ٔ�ول مرشوع قانون تنظميي تعرضه احلكومة  :ٔ�وال

ٔ�مام جملسمك املوقر، وهو ٔ�مر ¼ داللته ؤ�مهيته الس:ياس:ية البالغة يف 
هذه املر�Â احلامسة من Àرخي بالد�، كام �شلك منوذVا م©قدما rلحاكمة 

  اجليدة Pىل الصعيد اQويل؛ 
ٕان هذا املرشوع Pالوة Pىل ¹ونه Vاء تفعيال ملق©ضيات اQس:تور  :4نيا

اجلديد، فهو ٔ�يضا �ٓلية من �ٓليات تعز�ز احلاكمة اجليدة ؤ�داة من ٔ�دوات 
  لفاPلني؛ تنظمي ممارس:هتا من قل خمتلف ا

ٕان هذا املرشوع هيم التعيني يف املناصب العليا gٕالدارات  :4لثا
واملؤسسات واملقاوالت العمومKة، gعتبار ٔ�ن هذه املناصب Èشلك 
املد·ل الرئGيس لٕالدارة وامل¶ش�ٓت العامة ملبادئ احلاكمة اجليدة وربط 

  . النتاجئ املسؤولية gحملاس:بة والفعالية يف التدبري العمويم القامئ Pىل
وتبعا �Ì، فٕان هذا املرشوع القانون التنظميي يعترب لبنة ٔ�ساس:ية يف 
مسلسل بناء ٔ�سس احلاكمة اجليدة، هذا البناء ا�ي س:يعزز مببارشة 

  . ٕاصال�ات هيلكية ٔ�خرى مرتبطة برتش:يد التدبري العمويم
  الس:يد الرئGس،

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 49فٕان التعيني يف املناصب العليا يمت طبقا rلفصلني  ،كام يف Pلممك

اHلس يف من اQس:تور بعد التداول �ش�ٔهنا يف اHلس الوزاري ٔ�و  92و
احلكويم، وذÌ يف �دود £خ©صاصات اÓوÒ للك مهنام مبق©ىض اQس:تور 

  . ومرشوع هذا القانون التنظميي
 3ظارمك حتقKق ويتوÔ مرشوع القانون التنظميي املعروض Pىل ٔ�ن

  :ٔ�هداف رئGس:ية

 :من اQس:تور من ·الل 49الهدف اFٔول هو تزنيل الفصل  -
  : حتديد الحئة املؤسسات واملقاوالت العمومKة إالسرتاجتية، اكلتايل: ٔ�وال

  مؤسسة؛  20املؤسسات العمومKة إالسرتاجتية وPددها  •
 . مقاوÒ 19املقاوالت العمومKة إالسرتاجتية وPددها  •

وهبذا النص �كون Pدد املؤسسات واملقاوالت العمومKة إالسرتاجتية هو 
 . م¶ش�ٔة 764مؤسسة ومقاوÒ من ٔ�صل  39

وقد روعي من طرف احلكومة يف حتديد الحئة هذه املؤسسات 
واملقاوالت العمومKة إالسرتاجتية مجموPة من £عتبارات، تت¢ىل ٔ�ساسا يف 

ق©صادية  تضطلع هبا يف اHاالت £طبيعة اÜFٔشطة واFٔدوار احملورية اليت
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واFٔوراش الكربى املهيلكة اليت تتوىل ٕاجنازها ٕاضافة  و£ج´عية والثقافKة
  .ٕاىل ٕاشعاعها الوطين واQويل

ما ميزي هذه املؤسسات واملقاوالت العمومKة إالسرتاجتية هو  ٔ�مه وٕان
Pىل املدى  ام©داد �راجمها وخمططاهتا £ق©صادية و£ج´عية والثقافKة

املتوسط والبعيد، مما جيعلها يف �اVة ٕاىل اس:تقرار يضمن لها حتقKق ٔ�هدافها 
  .املسطرة
واملقاوالت تقدمي مسطرة تعيني املسؤولني عن املؤسسات : 4نيا

فال¶س:بة rلمؤسسات العمومKة إالسرتاجتية يمت تعيني  .العمومKة إالسرتاجتية
س الوزاري gقرتاح من رئGس احلكومة املسؤولني عهنا بعد املداوÒ يف اHل

  .وذÌ مبق©ىض ظهري ،ومببادرة من الوز�ر املعين
ف©مت املصادقة Pىل تعيني  ،ٔ�ما gل¶س:بة rلمقاوالت العمومKة إالسرتاجتية

بناء Pىل اقرتاح من رئGس احلكومة  ،املسؤولني عهنا يف جملس وزاري
ني من طرف ã�ٔزهتا ومببادرة من الوز�ر املعين، بعد ٔ�ن يمت ذÌ التعي

   ؛التداولية
من  71اæمتيزي بني املؤسسات العمومKة اليت حتدث طبقا rلفصل : 4لثا

اQس:تور مبوجب قوانني واملقاوالت العمومKة اليت ختضع لقانون رمق 
متميه 17.95  ؛املتعلق �رشاكت املسامهة كام وقع تغيريه ̄و

ٕاPادة الرتتGب التلقايئ rلمؤسسات العمومKة اليت يمت حتويلها ٕاىل : رابعا
رشاكت املسامهة، كام مت تغيريه املتعلق �  17.95·اضعة rلقانون  رشاكت

متميه مضن الحئة املقاوالت العمومKة إالسرتاجتية، وذÌ ابتداء من Àرخي  ̄و
  .جلريدة الرمسيةالقانون ا�ي مت مبوجه التحويل Ügرش 

ويعد هذا املق©ىض تعبريا عن النظرة £س�اقKة و£س�رشافKة اليت 
ينخرط فهيا مرشوع هذا القانون التنظميي، الرامKة ٕاىل معاجلة احلاالت اليت 
سGمت فهيا تغيري الطبيعة القانونية ٕال�دى املؤسسات العمومKة من مؤسسة 

  . ٕاىل مقاوÒ ·اضعة لقانون الرشاكت
ىض يف ٕاطار مقاربة دينامكKة، هتدف ٕاىل موا¹بة كام يندرج هذا املق©

إالصال�ات اليت تعرفها املؤسسات العمومKة، اليت ¯كون ٔ�حKا� م©د·ال 
  .وحKدا ٔ�و ٔ�ساس:يا يف القطاع املعين

من اQس:تور من  92فهو تزنيل الفصل  ،ٔ�ما gل¶س:بة rلهدف الثاين
æهيا موضوع ·الل ¯متمي الحئة املناصب العليا، اليت �كون تعيني مسؤو

  :مداوÒ مب¢لس احلكومة، ويتعلق اFٔمر ب

 مؤسسة؛ 113ؤسسات العمومKة وPددها املناصب العليا gمل -

-  ÒوQسامه فهيا اÈ ة اليتK4نيا، املناصب العليا جبميع املقاوالت العموم
املشار ٕاليه يف  )ب 1(بصفة مارشة، ïري تî الواردة يف امللحق رمق 

مع إالشارة ٕاىل ٕاماكنية مقاوÒ،  27نون التنظميي، وPددها مرشوع القا
ارتفاع هذا العدد بفعل ٕا�داث مقاوالت معومKة Vديدة مبوجب 

 ؛مرسوم، اس:ت¢ابة لتطور الس:ياسات واÜFٔشطة العمومKة

4لثا، املناصب السامKة gٕالدارات العمومKة اليت تتكون من املناصب  -
ناصب النظامKة املنصوص Pلهيا يف املرتبطة gلب¶Kات إالدارية ومن امل 

 535اFٔنظمة اFٔساس:ية اجلاري هبا العمل، ويبلغ Pدد هذه املناصب 
  .مóصبا

Ìس:تور  ا�ي - ويعزز هذا النص كذqr يعرب عن التزنيل السلمي- 
اخ©صاصات اHلس احلكويم يف جمال التعيني يف املناصب العليا، من 

ال اخ©صاص اHلس احلكويم، مóصبا يف جم 675تعيني يف ال ·الل وضع 
وذÌ ٕاضافة ٕاىل املناصب اليت س:بق ؤ�ن تضمهنا اQس:تور والبالغ Pددها 

مóصبا، مما جيعل سلطات احلكومة يف جمال التعيني يف املناصب  506
  .سابقا امóصب 17ا عوض مóصب È1181شمل  السامKة

اصب gل¶س:بة rلهدف الثالث هو حتديد مادئ ومعايري التعيني يف املن
 92اليت يمت التداول �ش�ٔن تعيني مسؤوæهيا يف اHلس احلكويم طبقا rلفصل 

من اQس:تور، والس:ô مهنا مادئ ¯اكفؤ الفرص و£س:تحقاق والكفاءة 
  .والشفافKة

 ،دةيواعتبارا Fٔمهية املناصب العليا يف ¯رس:يخ مادئ احلاكمة اجل 
دارة فعاÒ وقريبة و·دومة، وgلتايل £رتقاء gٕالدارة املغربية ٕاىل مس:توى إ 

فقد مت احلرص Pىل تضمني مرشوع القانون التنظميي مجموPة من املبادئ 
  .واملعايري املطلوب مراPاهتا يف اخ©يار املرحشني لهذه املناصب

فضال عن  ،وPليه، فٕان مرشوع القانون التنظميي املعروض Pىل ٔ�نظارمك
فٕانه �س:متد بعض من اQس:تور،  92و ¹49ونه Vاء لتزنيل الفصلني 

كام هو الش�ٔن gل¶س:بة ٕاىل ¯كر�س  ،من روح الوثيقة اQس:تورية همق©ضيات
من  156و 155و 154مادئ احلاكمة اجليدة املنصوص Pلهيا يف الفصول 

كر�س مادئ £س:تحقاق  12الباب  من  31الفصل (من اQس:تور، ̄و
واس:تحضار  )من اQس:تور 19الفصل (والسعي ٕاىل املناصفة  )اQس:تور

  .)من اQس:تور 17الفصل (املغاربة املقميني gخلارج 
gعتباره ام©دادا qrس:تور  ،وسGسامه مرشوع القانون التنظميي هذا

وتزنيال ملق©ضياته، يف الرفع من مس:توى ٔ�داء القطاع العام Pرب تطو�ر املهنية 
واع´د التعاقد والتدبري gلنتاجئ وربط املسؤولية gحملاس:بة، مما جيعل مóه 
ٔ�داة فعاÒ و�جعة يف ·دمة املواطن واملقاوÒ، من ·الل ضامن اخ©يار 

فرة Pىل املس:توى العلمي والتجربة املهنية الالزم©ني ٔ�جود الكفاءات املتو 
  .لشغل املناصب العليا

وقد �دد مرشوع القانون التنظميي ا�ي يعد ٔ�ول قانون تنظميي �كرس 
مادئ £س:تحقاق والكفاءة والشفافKة يف جمال التعيني يف املناصب العليا 

  :مجموPة من املبادئ واملعايري

  :مت حتديدها فô ييلفقد  ،فô يتعلق gملبادئ -
¯اكفؤ الفرص و£س:تحقاق والشفافKة واملساواة بني املرحشات  •

 واملرحشني؛
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Pدم اæمتيزي �سùب £ن´ء الس:يايس ٔ�و النقايب ٔ�و �سùب اrلغة ٔ�و  •
ا�Qن ٔ�و اجل¶س ٔ�و إالPاقة ٔ�و ٔ�ي سùب �ٓخر يتعارض مع مادئ 

 حقوق إالÜسان ؤ�حاكم اQس:تور؛
 ال¶ساء والرVال، gعتبارها مدٔ� Èسعى السعي ٕاىل املناصفة بني •

من  19اQوÒ ٕاىل حتقKقه، طبقا Fٔحاكم الفقرة الثانية من الفصل 
 .اQس:تور

ٔ�ما فô خيص املعايري، فقد مت يف ٕاPداد هذا النص اس:تحضار ما  -
 :ييل

 اæمتتع gحلقوق املدنية والس:ياس:ية؛ •
 مة؛ التوفر Pىل مس:توى Pال من التعلمي وPىل الكفاءة الالز  •
 الت¥يل gلزناهة و£س:تقامة؛ •
التوفر Pىل جتربة þنية gٕدارة اQوÒ ٔ�و امجلاPات الرتابية ٔ�و  •

املؤسسات ٔ�و املقاوالت العمومKة ٔ�و يف القطاع اخلاص دا·ل 
  .الوطن ٔ�و ·ارVه

  الس:يد الرئGس احملرتم،
  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٕاىل ذÌ، لقد تضمن املرشوع املعروض Pىل ٔ�نظارمك مق©ضيات  ٕاضافة
Ò¹ر مهنا إال�ا�g ٔ�خرى خنص :  

Pىل نص تنظميي خبصوص املناصب العليا املنصوص Pلهيا يف  :ٔ�وال
من اQس:تور، وذÌ من V�ٔل حتديد مسطرة اقرتاح املرحشني  92الفصل 

ة وتقدمي ملفاهتم واملرحشات لشغل املناصب العليا من قل السلطات املعني
  وعرضها من قل رئGس احلكومة Pىل مداوالت اHلس احلكومة؛ 

اس:مترار العمل Fٔgحاكم ال�رشيعية اجلاري هبا العمل يف Àرخي : 4نيا
دخول القانون التنظميي �زي التنفKذ، رشيطة Pدم تعارضها مع مادئ ومع 

رشوع هذا القانون معايري التعيني املنصوص Pلهيا يف املادة الرابعة من م 
  .التنظميي

  الس:يد الرئGس،
  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

V�ٔدد التذكري Pىل ٔ�مهية هذا املرشوع ا�ي سGسامه ٕاىل Vانب 
إالصال�ات القانونية واملؤسساتية والهيلكية اFٔخرى اليت س:نقوم هبا طبقا 
ملق©ضيات دس:تور اململكة يف اس:تكامل بناء الرصح املؤسسايت القامئ Pىل 

  . مKةمادئ احلاكمة اجليدة وتعز�ز الرقابة يف Èس:يري وتدبري املرافق العمو 
gعتباره منوذVا م©قدما  ،ويف اخلتام، فٕان مرشوع القانون التنظميي

يعترب لبنة ٔ�ساس:ية يف مسلسل بناء  ،rلحاكمة اجليدة Pىل الصعيد اQويل
ٔ�سس احلاكمة اجليدة، كام Vاء ليعزز اخ©صاصات اHلس احلكويم يف جمال 

 اóصبم  17عوض  امóصب 1181التعيني يف املناصب العليا، حKث Èشمل 
  . سابقا

ٕان احلكومة Pاقدة العزم Pىل موا¹بة هذا النص gلقKام gٕصال�ات 
هيلكية ٔ�خرى، انطلقت gٕصدارها مؤخرا rلميثاق املغريب rلمامرسات اجليدة 
حلاكمة امل¶ش�ٓت العامة، مع ما يرتتب Pىل ذÌ من رضورة ¯رش:يد تدبري 

قابة واع´د تعاقد اHالس إالدارية لهذه امل¶ش�ٓت وتفعيل اكفة �ٓليات الر 
دا·ل إالدارة Pىل نطاق واسع، والتدبري القامئ Pىل النتاجئ وتعممي اع´د 

واليت تعزتم احلكومة وضعها موضع  ،مدو�ت اFٔ·القKات gملرافق العمومKة
  . وذÌ يف ٕاطار التزنيل السلمي واQميقراطي qrس:تور ،التنفKذ

  .والسالم Pليمك ورمحة هللا و�راكته

        ::::رئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسةالس:يد الس:يد الس:يد الس:يد 
ٕاذن اللكمة ملقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق  .شكرا rلس:يد الوز�ر

 .إالÜسان لتقدمي تقر�ر اrلجنة حول املرشوع

        : : : : املس�شار الس:يد محمد لشكراملس�شار الس:يد محمد لشكراملس�شار الس:يد محمد لشكراملس�شار الس:يد محمد لشكر
  .شكرا الس:يد الرئGس

  ن،الس:يدان الوز�را
  الس:يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

جلنة العدل وال�رشيع �رشفين ٔ�ن ٔ�عرض Pىل اHلس املوقر تقر�ر 
وحقوق إالÜسان بعد ا�هتاهئا من دراسة مرشوع القانون التنظميي رمق 

 92و 49تطبيقا Fٔحاكم الفصلني  ،يتعلق gلتعيني يف املناصب العليا 02.12
  .من اQس:تور

 22و 16خصصت اrلجنة Qراسة هذا املرشوع اج´عهيا املنعقد�ن يف 
ٔ�دخKل رئGس اrلجنة وحبضور الس:يد عبد ، �رئاسة الس:يد معر 2012مايو 

العظمي الكروج وز�ر الوظيفة العمومKة وحتديث إالدارة، ا�ي قدم يف 
ٔ�ن مرشوع القانون التنظميي  البداية عرضا تقدمييا rلمرشوع، ٔ�وحض فKه

  : من اQس:تور، و�ريم ٕاىل 92و 49املذ¹ور Vاء تطبيقا Fٔحاكم الفصلني 
قاوالت العمومKة £سرتاتيجية، اليت يمت تعيني ديد الحئة املؤسسات واملحت -

  الوزاري؛بعد املداوÒ يف اHلس  ،مسؤوæهيا من قل VالÒ املî نرصه هللا
متمي الحئة الوظائف السامKة اليت يمت التعيني فهيا مبوجب مرسوم لرئGس ̄  -

  احلكومة؛احلكومة بعد التداول �ش�ٔهنا يف جملس 
يني يف الوظائف املذ¹ورة، ت�ٔسGسا Pىل مادئ ديد مادئ ومعايري التع حت -

الفرص و£س:تحقاق والشفافKة واملساواة بني مجيع املرحشات  ¯اك	
  .واملرحشني

ٔ�ما خبصوص معايري التعيني، فقد حرصها املرشوع يف رضورة اæمتتع 
gحلقوق املدنية والس:ياس:ية، والتوفر Pىل مس:توى Pال من التعلمي والكفاءة 

وPىل جتربة þنية يف القطاع العام ٔ�و القطاع الوظيفة الالزمة لشغل 
  .اخلاص، سواء دا·ل الوطن ٔ�و ·ارVه

  الس:يد الرئGس،
  الس:يدان الوز�ران،
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  الس:يدة والسادة املس�شارون،
واملناقشة التفصيلية  العامةالسادة املس�شارون مبناس:بة املناقشة تعرض 

rلمواد لاكفة اجلوانب احمليطة بوضع هذا إالطار القانوين، gعتباره ٔ�ول قانون 
تنظميي تمت دراس:ته من طرف الربملان بعد تنصGب احلكومة اجلديدة يف ظل 

ٕاىل التزنيل السلمي  - حسب البعض - وا�ي �سعى  ،2011 دس:تور
 خراFٓ حسب البعض  - قصه وتن ،من اQس:تور 92و 49ملق©ضيات الفصلني 

الروح اQميقراطية واجلرٔ�ة يف تفعيل اQس:تور، وفق ما يتطلبه التغيري  -
  .امل¶شود

متت ٕا4رة Pدة مالحظات ¯رتبط بتدقKق املقصود من بعض كام 
والت�¹ٔيد Pىل رضورة مراPاة مادئ  املرشوعاملصطل¥ات الواردة يف 

سؤولية، والس:ô العليا الفرص rلتعيني يف مóاصب امل  و¯اك	£س:تحقاق 
اæهنايئ مع لك من  من V�ٔل القطع gحملاس:بةوالربط الفعيل rلمسؤولية  مهنا

. من قرابة ٔ�و حمسوبية ٔ�و يعود ملصاحل ضيقة التعيóGاتش�ٔنه ٔ�ن �شوب هذه 
 ناالوز�ر  �كون و�متىن ٔ�ن. عند ٔ�عضاء جملس:نا بطبيعة احلال، التقر�ر يوVد

  .قد ٔ�نصتا ٕايل gٕمعان
  .وشكرا

    ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  .شكرا
ف©ح gب املناقشة، ؤ�حKط السادة املس�شار�ن Pلام ٔ�ن الوقت �ٔ 

  .دقائق rلمجموPات 5دقائق للك فريق، و 10اÓصص rلفرق هو 
  .صاÒ واملعارصةFٔ ٕاذن ٔ�عطي اللكمة لفريق ا

        ::::د العريب احملرد العريب احملرد العريب احملرد العريب احملريشيشيشيشاملس�شار الس:ياملس�شار الس:ياملس�شار الس:ياملس�شار الس:ي
�سم هللا الرمحن الرحمي.  

  الس:يد الرئGس،
  الس:يدة املس�شارة،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد·ل gمس فريق اFٔصاÒ واملعارصة قصد املشاركة يف 

يتعلق gلتعيني يف املناصب  ،02.12مóاقشة مرشوع قانون تنظميي رمق 
  .من اQس:تور 92و  49تطبيقا Fٔحاكم الفصلني  ،العليا

عروض Pىل ٔ�نظار جملس:نا وقل اخلوض يف مضامني هذا املرشوع امل
والوقوف عند  Kهاملوقر، البد من إالشارة ٕاىل الس:ياق العام ا�ي Vاء ف 
 رخييمارس التا 9اخلالصات الس:ياس:ية الكرية واQاÒ ملا بعد خطاب 

نونرب اليت مكóت بالد� من حتقKق وضع  25ودس:تور فاحت يوليوز واقرتاع 
هبا ولك قواها احلية املؤمóة بفضل حمكة ملكها وشع ،س:يايس Àرخيي وم©قدم

  . gحلرية واQميقراطية واحلداثة والغيورة Pىل مصل¥ة هذا الوطن
  الس:يد الرئGس، 

تطرح اليوم  �ٕان خصوصية وطبيعة اrلحظة النوعية اليت تعGشها بالد

ازلنا نا مازلنا يف بداية املشوار، مٔ�مامóا مسؤوليات جس:مية، ·اصة ؤ�ن 
درب إالصالح والت¥ديث، وهو اFٔمر ا�ي  نتلمس اخلطوات اFٔوىل Pىل

يفرض Pلينا مجيعا الوعي مبا تتطلبه هذه املر�Â من معل دؤوب م©واصل 
 ،نة اFٔ·ريةعرش س:  ثينمن V�ٔل حتصني املك�س:بات اليت حتققت ·الل االٕ 

  .وتدمع هذا التحول ا�ي تعرفه بالد� تغين و·لق دينامKات Vديدة
ٔ�مامóا  ت¶©صبر هذه احلكومة وبعد مرور حوايل مخسة ٔ�شهر من مع

وÈس:توقفóا العديد من املالحظات اجلوهرية املرتبطة بضعف ٔ�داء احلكومة 
ريته، وتضارب املواقف بني مكو�هتا ٕازاء قضا� Pديدة وتوبطئه و¯را� 

واس:مترار التùشري خبطاب النوا� والترب�ر�ت وٕاPادة ٕانتاج سلوك ٕالقاء 
دون  ،معا¹سة ٔ�طراف هالمKة ٕالرادة إالصالحاملسؤولية Pىل الغري وٕادPاء 
ابتعاد احلكومة  -  واFٔخطر من ذÌ - بل  .و�هتاام©الك جرٔ�ة الكشف عن ه

التدرجيي عن روح اQس:تور وقواPد املقاربة ال�شار¹ية وتلكؤها يف إالPالن 
عن ٔ�جóدة واحضة �ش�ٔن اÓطط ال�رشيعي املرتبط برتسانة القوانني التنظميية 

  .والت�ٔويل اQميقراطي ¼ ملرتبطة gٕعامل اQس:تورا والعادية
ف�ٔ�ن هو الزتام الس:يد الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملان عند 
حضوره rليوم اQرايس ا�ي نظمه زمالؤ� يف الفريق الفدرايل rلو�دة 

مارس حول املبادرة ال�رشيعية rلمواطنني و¹يفKة  28واQميقراطية بتارخي 
   لت�ٔثري يف الس:ياسات العمومKة؟ض وإاPداد العرائ

·الل هذا اليوم gمس احلكومة فلقد س:بق rلس:يد الوز�ر ٔ�ن الزتم 
اQرايس بتقدمي ٔ�جóدة زمóية مضبوطة rلمخطط ال�رشيعي املرتبط gلتزنيل 

  .اQميقراطي qrس:تور
  الس:يد الرئGس، 

، فٕاننا يف فريق ميئ�ما gل¶س:بة ملضامني مرشوع هذا القانون التنظ 
اÒ واملعارصة نعتربه Vاء خميبا ل�ٓمال يف العديد من اجلوانب اليت س:بق اFٔص

  .Fٔعضاء فريقóا مب¢لس النواب ٔ�ن ٔ�سهبوا gلتفصيل يف إال�اطة �لك ٔ�بعادها
Ì4رة بعض النقط اليت نعتربها جوهرية ،و�gٕ سوف �ك©في :  

ي نظرا ملاكنة ؤ�مهية القانون التنظميي، وgعتباره ٔ�ول قانون تنظمي -
بعد تنصGب هذه احلكومة، واخلامس بعد تصويت املغاربة ب�ïٔلبية اكحسة 

، اكن من املفروض ٔ�ن تعمل احلكومة Pىل P2011ىل دس:تور فاحت يوليوز 
دعام rلمقاربة ال�شار¹ية اليت مت اع´دها سابقا  ،ف©ح مشاورات موسعة �ش�ٔنه

وهبذا  .2011نونرب  P25ىل غرار القوانني التنظميية املؤطرة النت�اgت 
ن Üس¢ل هذا اFٔمر يف ·انة الرتاجعات عن مجموPة م ،اخلصوص

 املك�س:بات اليت حققهتا بالد�؛

ال نفهم هذا إالرساع ٔ�و ال�رسع يف ٕاخراج هذا القانون التنظميي  -
قKل لنا يف اrلجنة اÓتصة ٔ�ن �اÒ £س:تع¢ال مردها ٕاىل  ! جودٕاىل �زي الو 

  .ةرضورة إالرساع يف التعيني يف بعض املسؤوليات الشاغر 
 ة ٔ�ن ٔ�وىل اFٔوليات يه تزنيل القواننينعتقد يف فريق اFٔصاÒ واملعارص 
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بت¥ديد القواPد املتعلقة ب�óظمي وÈس:يري ٔ�شغال احلكومة  ةاخلاص ةالتنظميي
جيعلنا  - ني و�متىن ٔ�ن �كون خمطئ -ذا ال�رسع والوضع القانوين Fٔعضاهئا، فه

نتخوف ٔ�ن �كون الباعث وراءه ٕارضاء الغاضبني من اFٔحزاب املشلكة 
rلحكومة ا��ن مل يمت اس:توزارمه، خصوصا ؤ�نه ·الل اFٔمس القريب فقط 

كKل هذه احلكومة، رٔ�ينا ورٔ�ى املغاربة جحم اæهتافت وال�سابق Pىل عند Èش 
بدل س:يادة  ،مóطق العائÂ والقرابة والصداقةواس:مترار  ريةاحلقائب الوزا

 حمل املسؤولية؛معيار الكفاءة و£س:تحقاق 'رشط لت

بعيدا عن مóطوق  - فô نعتقد - Vاء هذا املرشوع قانون تنظميي  -
فعىل سKùل املثال فقط، الفصل  .موراFٔ ه يف بعض اQس:تور ورو�ه وحمتوا

اQس:توري عندما يت¥دث عن مادئ ومعايري الرتش:يح rلمناصب السامKة، 
ذ¹ر مجموPة من املبادئ �شلك واحض، يه ¯اكفؤ الفرص و£س:تحقاق 
والكفاءة والشفافKة، بG( ٔ�غفل مرشوع القانون التنظميي ٕادراج الكفاءة مكبدٔ� 

وش:تان بني  ،اس:ية، ؤ�وردها فقط يف ·انة الرشوطمن املبادئ اFٔس
 .الرشط واملبد�ٔ 

ويف هذا الصدد، س:بق لفريق حزبنا مب¢لس النواب ٔ�ن تقدم بتعديل 
دون  يف هذا الش�ٔن، رفضته احلكومة وï�ٔلبGهتا من V�ٔل الرفض فقط،

ات واحضة، مفاذا اكن س:يرضها لو قلت هذا التعديل ا�ي يضيف مربر
  ع؟املبادئ اليت Vاءت هبا احلكومة يف هذا املرشو مدٔ� الكفاءة مضن

البد من الوقوف كذP Ìىل مالحظة ٔ�خرى جوهرية، فٕاذا  -
اكنت الوثيقة اQس:تورية قد Vاءت مببدٔ� املناصفة كغاية ولGس اكلزتام �ٓين، 

من  فٕان التنصيص يف صلب اQس:تور Pىل سعي اQوÒ لتحقKقKه جيع+
ة، نظميية اليت تعترب جزءا من الك©Â اQس:توريالقوانني العادية وFٔgحرى الت 

 Òٔىل مس�P ادة الت�¹ٔيدPgٕ س فقطGقرتاح  ،"السعي"مطالبة لg ولكن ٔ�ساسا
 Òىل تفعيل هذا املبدٔ� وٕاعام¼، وا�ي �رتبط يف �اP صيغ ٕاجرائية قادرة

 ال¶ساء مóاصفة rلوظائف السامKة؛ هذا املرشوع قانون تنظميي حبق ولوج

معايري اæمتيزي بني املؤسسات واملقاوالت كذÌ خبصوص  -
ٔ�ن هذا  - مع اكمل اFٔسف -، نالحظ إالسرتاتيجيةوïري  إالسرتاتيجية

املرشوع قانون تنظميي مل ¯لكف احلكومة نفسها من ·ال¼ عناء تعريف ٔ�و 
وال ٔ�ن توحض مؤرشات التصنيف واملعايري " جيةتي إالسرتا"تدقKق مفهوم 

عن ïريها، وهو ما جيعلنا  إالسرتاتيجيةملقاوالت املعمتدة لفرز املؤسسات وا
نطرح Pالمات اس:تفهام كربى حول مدى Vدية ومسؤولية هذه احلكومة 
هبذا اخلصوص، فكKف يعقل ٔ�ن املركز الوطين rلطاقة النووية مؤسسة ïري 

، واللك يعمل مدى ٔ�مهية هذه الطاقة gل¶س:بة للك شعوب ٕاسرتاتيجية
مؤسسة ïري  CMRوق املغريب rلتقاPد ¹يف يعقل ٔ�ن الصند ؟العامل

مؤسسة  CNSSبG( الصندوق الوطين rلضامن £ج´عي  ،ٕاسرتاتيجية
   ؟ٕاسرتاتيجية

 ،ومن ·اللنا rلرٔ�ي العام الوطين ،�ريد من احلكومة ٔ�ن تفرس لنا

  . املعايري اليت اعمتدهتا يف هذا التصنيف ٕان اكنت هناك معايري
  الس:يد الرئGس، 

�شلك لبنة þمة يف البناء  التهPىل P قانون تنظميي ٕان هذا املرشوع
، لكóنا يف فريق اFٔصاÒ واملعارصة نعيد الت�¹ٔيد مرة �املؤسسايت لبالد

سواء يف بعض املدا·الت  ،كام س:بق ٔ�ن ٔ�رش� ٕاىل ذÌ ،ٔ�خرى
، ٔ�ن ٔ�صل املشلك واQاء فهيةgجللسات العامة ٔ�و من ·الل اFٔس:ئÂ الش 

هذا ٔ�و ذÌ، ولكن املشلك مشلك حاكمة  يعني� لGس يف من يف بالد
QgرVة اFٔوىل، واحلاكمة اجليدة يف هذا اHال املرتبط gملؤسسات 
واملقاوالت العمومKة، تق©يض تفعيل دور اHالس إالدارية وهيئات الرقابة 

منية Pىل التعاقد  ،وا�رتام دورية اج´Pاهتا واع´د طرق Vديدة يف التدبري
  . ٕاخل.. ٕاصالح مóظومة الصفقات العمومKةوالنتاجئ و 

�لك الصالحKات اليت خولها لها  £ضطالعكذÌ جيب Pىل احلكومة 
Qقوصةاóري مï Âذية وتعمل س:تور اكمKفاحلكومة متارس السلطة التنف ،

حتت سلطة رئGسها Pىل تنفKذ الرب�مج احلكويم وPىل ضامن تنفKذ القوانني، 
  ..ترصفها وإالدارة موضوPة حتت

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  .دقائق هللا خيليك ا�هتت 10، الس:يد املس�شار، اس�óفذت الوقت

        ::::احملراحملراحملراحملريشيشيشيش    العريبالعريبالعريبالعريب    املس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يد
  .شكرا الس:يد الرئGس

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  .اللكمة rلفريق £س:تقاليل، تفضل الس:يد املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد محمد اFٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اFٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اFٔنصارياملس�شار الس:يد محمد اFٔنصاري
�سم هللا الرمحن الرحمي.  

  الرئGس،الس:يد 
  الس:يد الوز�ر،

  الس:يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
gمس الفريق £س:تقاليل rلو�دة والتعادلية،  È�ٔرشف ب�ٔن ٔ�تد·ل

�ش�ٔن تطبيق ٔ�حاكم الفصلني  02.12ملناقشة مرشوع القانون التنظميي رمق 
من اQس:تور، واملتعلق gلتعيني يف املناصب العليا، وا�ي يعترب  92و 49

يف جمال توزيع اخ©صاصات مضامKنه ساس:ية �ش�ٔن تفعيل �ٔ خطوة 
ما بني تî اليت خيتص هبا اHلس الوزاري وبني تî  ،وصالحKات التعيني

  .ا مب¢لس احلكومةش�ٔهن اليت يتداول يف
  الس:يد الرئGس
 احلكومةبد ٔ�ن Üش:يد gلعمل اجلاد واملضين ا�ي تقوم به بداية، ال

د واQفع بع¢Â إالصالح مبا يتالءم وطبيعة لتزنيل مق©ضيات اQس:تور اجلدي
  .بالد�املر�Â الس:ياس:ية اليت متر مهنا 
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مبس:توى  Pالياغتمن هذه الفرصة Fٔنوه �ٔ ن �ٔ ٔ�ود  ،ويف هذا الس:ياق
ا�ي مزي تد·الت السادة املس�شار�ن مبناس:بة  واملسؤولالنقاش اجلاد 

مóاقشة املرشوع دا·ل جلنة العدل وال�رشيع، نقاش اس:تحرض املصل¥ة 
العليا rلوطن Pىل ما دون سواها، مما مكن امجليع من املسامهة يف ٕاغناء 

  .مضامKنه وحتسGهنا
  ،الس:يد الرئGس

ة gلغة �ك�يس ٔ�مهياملوقر املعروض Pىل ٔ�نظار جملس:نا  ن املرشوعإ 
ذ يعد ٔ�ول مرشوع قانون تنظميي إ  لكونه ينطوي Pىل دالÒ س:ياس:ية معيقة،

ولكونه ي�ٔيت  العاميف عهد احلكومة احلالية مóذ توæهيا مسؤولية تدبري الش�ٔن 
من V�ٔل  واملسؤولافر اجلهود و العمل اجلاد بتضم�سم  دقKقيف س:ياق 

ش�ٔهنا املسامهة يف  ٕاقرار قواPد قانونية مؤطرة لتدبري الش�ٔن العام، من
وجتويد وحتسني  العمومKةواملؤسسات واملقاوالت  إالدارات£رتقاء ب�ٔداء 

مóظومهتا التدبريية، مبا �سمح بتكر�س مادئ ¯اك	 الفرص و£س:تحقاق 
  .والشفافKة واملساواة يف وVه مجيع املرحشات واملرحشني

  ،الس:يد الرئGس
جيسد مدٔ� فصل السلط ٕاطارا قانونيا  حبق�شلك  املرشوعٕان هذا 

�رملانية واج´عية، دس:تورية دميقراطية  ملكKةوتوازهنا وتعاوهنا يف ٕاطار 
Òامئ دوPكر�س  ولبنة ٔ�ساس:ية لتعز�ز د احلق والقانون واملؤسسات ̄و

ومرجعية واحضة  اFٔمة£خ©يار اQميقراطي ا�ي ٔ�صبح ٕا�دى ثوابت 
لتقوية مؤسسة رئGس احلكومة وتوس:يع صالحKات جملس احلكومة مبا جيعل 
السلطة التنفKذية قادرة gلفعل Pىل تنفKذ �ر�جمها احلكويم وتطبيق القوانني 
 Ìىل ذP ة، كام ينصKىل املؤسسات واملقاوالت العمومP وممارسة إالرشاف

لون عن تدبري الس:ياسة من اQس:تور، مادام الوزراء مسؤو 89الفصل 
  .احلكومKة، لك يف القطاع امللكف به، يف ٕاطار التضامن احلكويم

اننا ٕامي، ومن مóطلق rلو�دة والتعادلية وٕاننا يف الفريق £س:تقاليل
 املسؤولية ٔ�نوÈش:بعنا بقمي ومادئ احلاكمة مبختلف جتلياهتا، اعترب� دامئا 

ؤ�ن لغة £س:تحقاق جيب ٔ�ن  ن توىل ملن �س:تحقها ال ملن يطلهبا،�ٔ ي¶غي 
£س:تحقاق املقرون gلكفاءة والزناهة اFٔدبية  اعتبار، ذÌ تعلو فوق لك

وحيقق  ينفذوالعلمية واFٔ·القKة، £س:تحقاق ا�ي جيعل من صاحه 
  .حتت طائÂ احملاس:بة الرب�مج املتعاقد Pلهيا

:ي ٔ�ما £م©يازات اليت ختولها بعض هذه املسؤوليات السامKة، فه 
لGست Èرشيفا ٔ�و حماgة ٔ�و جمامÂ، بل يه حتصني وÈشجيع لبلوغ النتاجئ 

كرب و �ٔ ال يعين ٕاال حتقKق منو الن¢اح داء املهام املعلنة، وهذا �ٔ والن¢اح يف 
Âوضاع £ج´عية يف ٕاطارها معامFٔاخلاصو  العم حمرتمة وحتسني ا.  

  ،الس:يد الرئGس
لقد رفعت هذه احلكومة Pاليا مدٔ� احملاس:بة مقابل املسؤولية، احملاس:بة 

يف نظر� ضا ٔ�ياليت ال تق©رص فقط Pىل املنطق الزجري العقايب، بل تعين 
دى þامه ب�ٔمانة، وحقق اFٔهداف �ٔ الثناء Pىل من ويف نظر احلكومة 

املرافق يف ضامن ا�رتام مادئ احلاكمة اجليدة يف تدبري  وتفاىناملرجوة، 
عن ممارسات املايض اFٔلمي ا�ي اكنت Èشلك فKه لك البعد العمومKة، بعيدا 

Òدا·ل دو Òة دوKب،  املؤسسات واملقاوالت العمومGب وال حسKبدون رق
�س:تغلوهنا لتحقKق  ،من سلطة ونفوذ يف ذÌ الوقت ملا �متتع به املسؤولون

  .والعباد مصاحل ذاتية ضيقة Pىل حساب ¯منية البالد
 ما هو ٕاال ه ثقاف©نا ومرجعي�óا يف حزب £س:تقالل، والبايقهذ

 -تفاصيل، ف�ٔرجي اQس:تور ا�ي حنن بصدد تزنيل حفواه Pرب هذا القانون 
عطى PFٔىل سلطة تنفKذية مóتخبة �ٔ  -الطريق خرى يف �ٔ ورمبا قوانني 

  .التعيني يف املناصب السامKة مسؤولية
ذه السلطة من تعيóGات، بل فقط ام ال تطا¼ هعوال �س:هتوينا احلديث 

نظار جملس:نا �ٔ ما تطا¼ مبوجب مرشوع القانون التنظميي املعروض Pىل 
س:يف©ح اHال ٔ�مام كفاءات من صلب  - من دون شك - وا�ي  ،املوقر

�سùب £ن´ء الس:يايس ٔ�و الثقايف  فهياهذا اHمتع الوالد، كفاءات ال متيزي 
كفاءات قادرة Pىل مواصP،  Âاقةاالٕ ٔ�و �سùب اrلغة ٔ�و ا�Qن ٔ�و اجل¶س ٔ�و 

وعرصنة وحتديث مؤسسات  فKها�ي ال رجعة  إالصال�اتمسلسل 
اQوÒ وã�ٔزهتا يف تنامغ واÜس¢ام Àم مع الوثيقة اQس:تورية والقوانني 

  .املنظمة
س، هو ٔ�ن �سامه هذا املرشوع ٔ�يضا يف متكني الس:يد الرئG ،وما �متناه

وعند  احلالية عند ÈشكKل احلكومة Pدنصيهبا، واليت ٔ�·لفóاها الو املرٔ�ة من 
من  اتالتعيóG هذهن �كون نصف �ٔ Pداد الحئة الوالة والعامل، ورVاؤ� إ 

 ÒوQسعى اÈ لفقرة  ٕاىلال¶ساء، تزنيال ملبدٔ� املناصفة ا�يr قه طبقاKحتق
  .من اQس:تور 19الفصل  الثانية من

 ن �كون هذا املرشوع حلظة Àرخيية ومفصلية�ٔ  قل الغد ن�ٔمل اليوم
داء الش�ٔنني العام واحمليل، ïري �ٔ خ©الالت و£رتقاء مبس:توى الٕ rلقطع مع لك ا

ٔ�ن ذÌ لن يقوم ¼ مقام، ٕاال gٕصال�ات هيلكية مرافقة، ¯روم ¯رش:يد 
وتفعيل اكفة �ٓليات العمومKة تدبري اHالس إالدارية rلمؤسسات واملقاوالت 

والتدبري امل̄ركز Pىل  واسعواع´د التعاقد دا·ل إالدارة Pىل نطاق  الرقابة
د مدو�ت اFٔ·القKات gملرافق العامة، ويه ٕاصال�ات وتعممي اع´ النتاجئ

  .ضعها موضع التنفKذ يف ٔ�قرب اVٓFالٔ�ن ت �متىن من احلكومة 
ٔ�ن تصوي�óا إالجيايب  نؤمنزمKليت، زماليئ، ٕاننا الس:يد الرئGس،  ،�ا

هو ت�¹ٔيد الخنراطنا يف اHهودات املبذوÒ من طرف الربملان  Pىل املرشوع
من وذÌ حتت القKادة الرش:يدة لصاحب اجلالP  ،Òىل �د سواء واحلكومة

 ٔ� Âس:تور ومواصQل اس:تكامل ورش تزنيل مق©ضيات اV ٕصال�ات اال
   .امل¶شودة

  .ورمحة هللا تعاىل و�راكته والسالم Pليمك

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  .نعم؟ يف ال�س:يري؟ تفضل. شكرا لمك الس:يد املس�شار احملرتم



 2012201220122012    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

7 

 )2012ماي  29( 1433رجب  7

        ::::العريب احملرالعريب احملرالعريب احملرالعريب احملريشيشيشيشاملس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد 
  .الس:يد الرئGس ،املؤامرة د�ل احلكومة

  الس:يد الرئGس، 
·ذا الفريق £س:تقاليل اللكمة Pاد انطلق النقل راه النقل املبارش حىت 

اللكمة  وهذا ïادي نعاودل مة اFٔصاÒ واملعارصة ما تنقالÈش، و لك. املبارش
  .الس:يد الرئGس ،د�لنا

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  .ت¶شوفش النقل املبارشٔ�� ما 

        ::::املس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملريشيشيشيش
، لكن هذه مؤامرة د�ل احلكومة ود�ل ، شغî هذاكشوفو ما ت�ش

اHلس اrيل خييل الفرق لكها تنقل النقل املبارش وفريق اFٔصاÒ واملعارصة 
  .اللكمة د�لو ما تنقلش

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
 ٓ اليش اrيل ميكن جياوبك Pليه هو  هاذ ،اليس املس�شاراليس العريب،  �

  .الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملراملس�شار الس:يد العريب احملريشيشيشيش
دار يف ، يالس:يد الرئGس ،ما يش شغيل ٔ�� هاذ اليش ما يش معقول

مة Pىل هاذ اHلس، ما ميك¶ش لفريق و هذه مؤامرة د�ل احلك ! هذا اHلس
. الس:يد الرئGس تعاود اللكمة د�لو،ïادي  ،حمرتم اللكمة د�لو ما تنقلش
ïادي تنقل وال ïادي  ،ال ما مس¢Â والو ..المكة د�لنا ïادي نعاودوها

  .نعاودو اللكمة

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  .تفضل الس:يد الوز�ر

        ....الس:يد احلبGب الشوgين، الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملانالس:يد احلبGب الشوgين، الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملانالس:يد احلبGب الشوgين، الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملانالس:يد احلبGب الشوgين، الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملان
  .شكرا الس:يد الرئGس Pىل ٕا�Àة الفرصة rلتوضيح

  حملرتم،الس:يد املس�شار ا
Pىل  ةمني ،حنن مطالبون ب�ٔن ¯كون العالقة منية Pىل حسن الظن

املساءÒ و£س:تفسار، وعندما ¯كون املعطيات Èسمح gالهتام وإالدانة 
  .مفرحا ؤ�هال وسهال

ن االتفاق اكن Pىل ٔ�ساس ٔ�ن �كون البث املبارش، ا�ي حصل هو �ٔ 
إالجراءات، االتصال مع الس:يد ، طبعا مقنا جبميع �هبت من طرف إالدارة

الوز�ر، املراسÂ ٕاىل �ٓخره، �هبت من طرف إالخوان يف إالدارة ب�ٔنه راه 
�يش اFٓن rلتنKùه لعراا يساك�ن ·لل، ما اكي¶ش البث، ٔ�جريت اتصال مع ال

  .فورا طالق البثrيل اك�ن راه فKه ·لل، فالزتم P ٕgىل ٔ�نه راه االتفاق ا
يين ·ل .. د�لمك اrيل كنمت كتتد·لوا هبااللكمة طلق البث من ·الل ان

g نوحض، ف�ٔطلق البث، ؤ�·ربت من طرف إالخوان ب�ٔنه راه البث تطلق اد

ت خرجت داملس�شار احملرتم اrيل اك�ن يف املنصة، فعاو  ،من �ٓخر م©د·ل
اليس العرا�يش البث من بداية اجللسة : "قلت ¼ .يشرا�لعاوعيطت rليس 

ة ٔ�خرى Pgٕادة البث م©�ٔخرا، ذاك اليش اrيل مر مر ، ف�ٔ "كام هو م©فق Pليه
هذه يه  ،من لكمة الس:يد الرئGس والس:يد الوز�ر اFٔ·ري ،البدايةوقع، من 
  .املعطيات

ï gري تنعطيك معطيات اFٓن اrيل ٔ�� gرشهتا بيدي، ٔ�� تنقول Ì اد
من بداية اجللسة، هذه يه قني، وïادي يبدا م©ف ،سGمت البث �شلك م©�ٔخر

  .rلمعطيات الرمسيةاحلقKقة 
  .شكرا لمك

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  .شب¶شام تفضل اليس .شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::املس�شار الس:يد حكمي ب¶شامشاملس�شار الس:يد حكمي ب¶شامشاملس�شار الس:يد حكمي ب¶شامشاملس�شار الس:يد حكمي ب¶شامش
  .شكرا الس:يد الرئGس

rلس:يد الوز�ر احملرتم، ب�ٔننا هنا ما يش لقراءة نوا�� بعضنا  ïري نوحضو
مî  يش Pليه مr îلشعب املغريب، ما ونتلكمك البعض، التلفزيون اrيل 

تقرر يف ٕاطار اج´ع رمسي rلمك©ب املسري . ترصف فKه كام بغاتت rلحكومة 
لهذا اHلس gش �كون النقل املبارش، وPىل ٔ�ساس هذا القرار قلت مجيع 
الفرق الربملانية التنازل عن حقها يف مساءÒ احلكومة، واكتفKنا �سؤال وا�د 

مت البث املبارش لوقائع وٕا�اطة وا�دة للك فريق �رملاين Pىل ٔ�ساس ٔ�ن ي
  .هذه اجللسة ال�رشيعية

فريق اFٔصاÒ واملعارصة، لتلفزيون ما نقلش املدا·Â د�ل اFٓن �كون ا
د�ل احلكومة، و�Ì و مثن خط�ٔ د�ل إالدارة ٔ�و س:تعدي¶ش ندفعا م محóا ا

ن�شùث حبقóا يف ٔ�ن نعيد ٕالقاء املدا·Â د�ل الفريق يف املوضوع اrيل 
  .تناقشوه

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  .الس:يد الوز�رتفضل . شكرا

        ::::لعالقات مع الربملانلعالقات مع الربملانلعالقات مع الربملانلعالقات مع الربملانامللكف gامللكف gامللكف gامللكف gز�ر ز�ر ز�ر ز�ر الو الو الو الو الس:يد الس:يد الس:يد الس:يد 
ïري توضيح مرة ٔ�خرى، راه وحضت ب�ٔنه وقع ·لل يف موا¹بة ٔ�و ربط 
بني اجللسة الرقابية واجللسة ال�رشيعية، هذا اخللل مدته مجموPة من 

من ٔ�ول الس:يد الوز�ر وجزء اQقائق، يه اrيل اكنت فهيا اللكمة د�ل 
م©د·ل مبا فهيا املقرر، فاFٓن سGمت اس:تóJاف البث من بداية اجللسة، لك 

rلغة التقóية الفر�كفونية، ٕاذن سGمت g كام يقال ،en différé يشء مس¢ل
 ،Âس ولكمة الس:يد الوز�ر بث اجللسة اكمGبداية من لكمة الس:يد الرئ

  .واملقرر ٕاىل �ٓخره
ٔ�عتقد اFٔمور  .ما حمروم من بث اللكمة د�لوٕاذن حىت يش فريق 
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g ٔ�ش:نو هو اæمثن؟ اæمثن هو ٔ�نه اوحضت ب�ٔن وقع ·لل، د واحضة، ٔ��
س:تùث اجللسة مSال Pىل الساPة الرابعة والنصف، س:تùث مSال Pىل 

ٕازا�ة  دقKقة، ٕاذن 20ائق، وقع ·لل د�ل الساPة اخلامسة ٕاال عرش دق
رف يف ٔ�ن يùث Tمه حبق ٔ�ي طالبث من ٕاىل، ولكن لGس فKه ٕارضار 

  .rلرٔ�ي العام
حبسن الظن، Fٔن مايش هذا ٔ�مر مد�ر ٔ�و يظهر يل خصنا نتعاملو 

ٔ�ي ل تقين قد يقع من طرف ٔ�ي مسؤول و مؤامرة، هذا Tم ¹بري، هذا ·ل
  .ãاز
 ،حóا تبعنا املوضوع مع إالخوان املسؤولني د�ل القطب العمويما

وïادي يSùوا اجللسة من بدا�هتا،  ،ؤ�كدوا ب�ٔهنم ïاديني يصلحوا اخللل
'¢لسة Èرشيعية يف ارتباط مع اجللسة الرقابية، هذا توضيح ٔ�عتقد ما 

  .اكي¶ش يش �اVة ٔ�كرث من هذا
  .ال داعي rلVم عن ٕاPادة اللكمة، Fٔهنا مس¢Â وس:تùثٕاذن 

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
الزتام د�ل احلكومة  ٔ�عطين ب�ٔنه كنظ ٔ�� ،حóا شوفاïري اصرب، 

Pgٕادة البث rل¢لسة ب�ٔمكلها، وخصوصا لكمة فريق اFٔصاÒ واملعارصة، هذا 
، الزتام بقاش ٔ�كرث من هاذ اليشا ٔ�ظن م الزتام د�ل احلكومة، اكمÂ، ٕاذن

مشات كتقاد يف تقولش، الرئاسة ا، ماخللل ¹يوقع. .اك�ن ·لل.. ٔ�مام
  .ئاسة راه Vالسة ٔ�مامكالتلفزيون، �ٓش كتخربق؟ الر 

ك¶شوفش ا الرئاسة Vالسة يف ماكهنا ٔ�� م ،هللا خيليك ،شوف
لرئاسة، ٔ�� كنصاوب ا ؟ ٔ�نت تقول يلالتلفزيون، gش ïاجناوبك

ٕاىل  ،عندي مشلكا القاPة، ٔ�� م، اصرب اكينة هللا خيليكالتلفزيو�ت؟ 
  .، هللا خيليكوافقت القاPة ما عندي حىت ٕاشاكل

g ايتGش تتص¶ت، امسع يل، دبغ ا احلكومة راه Vاوgتك وم ،شوف
بغاو نعاودو من ، ٔ�� مع امجليع، ٕاىل عطيك حقك، اجللسة س:يدة نفسهان 

عند� حىت ا جنلس هنا، م ،ما عندي ما ند�ر ، ٔ��من اFٔول اFٔول نعاودو
  .مشلك، هللا خيليك

  ..املؤامرة هذا Tم ¹بري. تفضل اليس فضييل

        ::::فضييلفضييلفضييلفضييلاملس�شار الس:يد محمد املس�شار الس:يد محمد املس�شار الس:يد محمد املس�شار الس:يد محمد 
  .شكرا الس:يد الرئGس

ملا  أ�عتقد ب�ٔنه اFٔمر واحض، اكن هناك ارتباك يف بداية اجللسة، ·الف
اتفق Pليه دا·ل مك©ب جملس املس�شار�ن وندوة الرؤساء، اFٓن مت 
تصحيح اخلط�ٔ وس:يعاد بث اجللسة من بدا�هتا ٕاىل هنا�هتا، ٔ�عتقد ب�ٔنه اFٔمر 

هبذا £قرتاح د�ل احلكومة ود�ل  يقلوا ؤ�رجو من إالخوان ٔ�ن ،واحض
اجللسة من بدا�هتا  رئGس اجللسة، Fٔنه ما فهيش رضر، Fٔننا كنعاودوالس:يد 

  .ٕاىل هنا�هتا، ما فKه حىت وا�د م©رضر
  .شكرا

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
عندهاش ٕاشاكل تعاود اعندهاش مانع، ما القاPة م تاكن أ�� كنظن ٕاذ

ي¶ش فهيا هاذ الVم اك ندوة الرؤساء ماال،  ..مة د�ل فريق اFٔصاÒاللك
املعارضة  ،Èش:بWت املعارضة gش تد·ل ،اكنت املعارضة ،اrيل كتقول

هو اrيل طلب التد·ل د�لو كفريق، لعلج راه اكن اليس  ..Èش:بWت يف ندوة
  .وبدات هاكك

م د�ل احلكومة gش ïادي تعيد البث مرة ضن ب�ٔنه هناك الزتأ�� كن
  .ٔ�ضن ٔ�ن هاذ اليش �كفئ�خرى، ٕاذن 

راه  شاليس ب¶شامهللا خيليك، .لرئGس الفريق احلريكٕاذن اللكمة 
  .يتوا £لزتام د�ل احلكومة·ذ

        ::::    ششششاملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب¶شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب¶شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب¶شاماملس�شار الس:يد عبد احلكمي ب¶شام
 ،ن فهيا قرار د�ل اHلسنقل وقائع Vلسة دس:تورية اrيل اك Pىل.. 

اæمثن د�ل وا�د اخلط�ٔ ، ملاذا ¯ريدون مóا ندفعو قرار املك©ب وندوة الرؤساء
حóا ا ،وقع ·لل فين ! ؟ب�ٔي مóطق ؟ب�ٔي حق ؟؟ Pالشا̄ركته احلكومة

�ك حóا�، اا̄ركناش  اæمثن د�ل خطا ما ميك¶ش ندفعو ما ،ش�ٔن لنا فKه ال
   ..اتفق©وا يف ٕاطار ندوة الرؤساء gش �كون

  : لسةلسةلسةلسةالس:يد رئGس اجل الس:يد رئGس اجل الس:يد رئGس اجل الس:يد رئGس اجل 
ٔ�� ٔ�قول اك�ن الزتام  ،د�ل احلكومة ٔ�� مايش حمايم ..الزتام احلكومة

  .تفضل الس:يد الوز�ر .احلكومة gش ٕاPادة البث

  : الس:يد احلبGب الشوgين وز�ر العالقات مع الربملانالس:يد احلبGب الشوgين وز�ر العالقات مع الربملانالس:يد احلبGب الشوgين وز�ر العالقات مع الربملانالس:يد احلبGب الشوgين وز�ر العالقات مع الربملان
ند�روش يش  ما ،ن، السادة املس�شارون احملرتموامسحوا لنا ،إالخوان

عندما تعرتف احلكومة  ،يفهم فعال اQوافع إالÜسانصعيب  �اVة اrيل يه
ãاز  وقع االتفاق �ش�ٔنه وقع �ش�ٔنه خط�ٔ تقين ك̄ريكو مبسؤولية ب�ٔن ما

   .مؤسسة تقóية ملكفة gلبث ،تقين
البث املبارش من بداية اجللسة  اFٓن ،فKه اFٓن الوقت اrيل كنتلكمو

 ٓFفهم�ش ملاذا تثار هذه ا مٔ�� ،يش مس¢ل لك ،ن من لكمة الس:يد الوز�را
فني ، اجللسة من البداية حóا خط�ٔ� وكنSùواكنقول  !؟القضية هبذه الطريقة

  !؟اك�ن املشلك
اFٓن تùث  ،الس:يد الرئGس احملرتم ،الس:يد املس�شاريل، امسحوا 

   .، لك يش مس¢لاجللسة من بدا�هتا
  .شكرا لمك

  : الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
 ما ،ت إالPادة د�ل اجللسةراه بداالبث  ،gا·ذ اللكمة دلو ٔ�نك Àو 

 ،ٕاذن املشلك مóهت:ي ،·دامة gاد ،ت ٕاPادة اجللسةبدا ،ي¶ش بث مارشاك
 ،بلغ ٕاىل Pلمي ٔ�هنا ·دامة إالPادة من اFٔول ،·دامة gاد ،ما فKه مشلك

   .بقاش مشلك ٕاذن ما
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   .تفضل اليس السعداوي ،ٕاذن اللكمة rلفريق احلريك

        ::::    اااامحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوياملس�شار الس:يد عبد املس�شار الس:يد عبد املس�شار الس:يد عبد املس�شار الس:يد عبد 
  .رشف املرسلني�ٔ �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل 

  ،الس:يد الرئGس احملرتم
  ،وناحملرتم السادة الوزراء

  ،نالسادة املس�شارون احملرتمو
ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة gمس الفريق احلريك مب¢لس:نا املوقر، Fٔعرض  �رشفين

املتعلق gلتعيني يف  02.12وãة نظر� يف مرشوع القانون التنظميي رمق 
  .من اQس:تور 92و 49املناصب العليا تطبيقا Fٔحاكم الفصلني 

ويف البداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�نوه بعمل جلنة العدل وال�رشيع و�اكفة ٔ�عضاهئا 
س�شار�ن ا��ن شار¹وا يف مóاقشة هذا املرشوع دا·ل اrلجنة، والسادة امل 

ï�ٔلبية ومعارضة يف بلورة قراءة موضوعية لفلسفة  ،حKث سامه امجليع
املرشوع وس:ياقه العام وراهنG©ه، كام ٔ�ش:يد gلتفاPل إالجيايب rلحكومة يف 
خشص الس:يد الوز�ر الويص Pىل القطاع مع �ٓراء ومقرت�ات السادة 

، وهو معطى جيسد gلفعل التعاون والت¶س:يق امل¶شود بني املس�شار�ن
احلكومة واملؤسسة ال�رشيعية، �ٓملني ٔ�ن يتعزز هذا الت¶س:يق الفعال يف 
خمتلف املشاريع املقÂ ·دمة ملصل¥ة وطننا العز�ز، وجتس:يدا ملنظومة العمل 

 يعةاملشرتك اليت تتطلهبا ٔ�جرٔ�ة وتزنيل مضامني اQس:تور اجلديد، اعتبارا لطب 
و£نتقايل حنو فلسفة  الوالية ال�رشيعية احلالية واملوسومة بطابعها الت�ٔسGيس

تعمق املسار اQميقراطي  ،دس:تورية Vديدة وممارسة مؤسساتية م©�ٔلقة
  .لبالد�

  ،الس:يد الرئGس احملرتم
كام يف Pلمنا مجيعا، فٕان هذا املرشوع الهام املطروح Pىل ٔ�نظار جملس:نا 

Óطط ال�رشيعي ا�ي ي¶©ظر ٔ�ن تعرضه احلكومة Pىل املوقر يعد قاطرة ا
الوالية تفعيال ملق©ضيات الربملان يف القادم من ا�Fٔم و·الل دورات هذه 

فهو يعترب ٔ�ول مرشوع قانون تنظميي تتقدم به احلكومة مóذ اQس:تور، 
 إالجناز،يف طور  اتنظميي تنصيهبا ليكون يف مقدمة حوايل عرش�ن قانو�

انة القوانني العادية اFٔخرى املنتظر صياغهتا وٕاخراãا ٕاىل فضال عن ¯رس
  .الوجود

ى هبا هذا املرشوع، تعكس جبالء مدى اFٔمهية اليت حيظ وتلمك ٔ�س:بقKة
 ع س:نوي و�متثل يف القانون املايل،·اصة وهو ي�ٔيت يف ¯زامن مع ٔ�مه مرشو

جمها مما يربز ٕارادة حكومKة قوية يف ضامن �ٓليتني رئGس:ي�ني لتفعيل �ر�
 .ىاحلكويم وكذا ¯رمجة روح ونص اQس:تور Pىل ٔ�رض الواقع 'هدف ٔ�مس

Àٓليتان ت وهاFمببارشة ن ا ÂKتجسدان يف توفري إالع´دات املالية الكف
إالصال�ات املربجمة وكذا ت�ٔهيل املؤسسات واملقاوالت وإالدارات 

gعتبارها ٔ�درع ٔ�ساس:ية لتزنيل اÓطط التمنوي ٕاكطار مرجعي  ،العمومKة
، وتعGشه اFٓن بالد�عي والس:يايس ا�ي Pاش:ته يرتمج احلراك £ج´

وا�ي حتول بفضل حمكة VالÒ املî نرصه هللا وٕارادة اكفة مكو�ت 
ٔ�سس ٕالرادة إالصالح  ،الشعب املغريب ٕاىل حراك مؤسسايت مóقطع النظري

  .ة £س:تقرار وبصمة الوطنية الصادقةيف ضوء نعم
، ويه تبارش  هذا اFٔساس، فٕاننا نقدر هذا اخ©يار احلكومةوPىل

صالحKاهتا Fٔقل من ٔ�ربعة ٔ�شهر، هذا £خ©يار القامئ Pىل البدء gٕخراج 
مكنطلقات لتنفKذ بنود �ر�جمها  ملايل، والت�ٔسGس ٕالدارة قوية كف�ٔةالقانون ا

املنطلق £سرتاتيجي ٔ�كرث وضو�ا، ٕاذا و تصبح صورة هذا  ح،الطمو 
ٔ�ضفóا لها ف©ح احلكومة مóذ انطالق معلها لورش حماربة الفساد واس�[صال 
مóابع الريع، وكذا ارهتان خKار ٕاصالح املشهد إالPاليم السمعي البرصي 

  .كدPامة ٕالرشاك املواطن يف هذا النفس إالصال^
رية املت¢ددة واحملكوم س:متراوهذا اæهنج يف التغيري املت�ٔسس Pىل £

ا�ي جعلت مóه  "ٔ�جرٔ�ة خKار احلاكمة اجليدة" :عنواهنا بفلسفة ٔ�مع،
  .احلكومة ٔ��د العناو�ن الرئGس:ية لتعاقدها مع الشعب املغريب

  ،الس:يد الرئGس احملرتم
ٕاننا يف الفريق احلريك نعترب ٔ�ن مرشوع هذا القانون التنظميي مبضامKنه 

Qىل جوهر الفلسفة اP ادة توزيع اخ©صاصات يؤرشPىل ٕاP ةK¶س:تورية املب
السلط والفصل بGهنا وضبط التوازن بGهنا �شلك مرن يف ٕاطار ا�رتام Àم 

تعكس بعمق اFٔبعاد  ،rلهندسة اQس:تورية املطبوPة خبصوصية مغربية
   .اQس:تورية والربملانية واQميقراطية و£ج´عية rلنظام املليك املغريب

س:ته بنود هذا املرشوع من ·الل اæمتيزي عك  ،وهو اخ©يار حكمي
احلرصي والواحض بني املؤسسات واملقاوالت العمومKة ذات الطبيعة 

اليت يعود تعيني مسؤوæهيا ٕاىل VالÒ املî محمد السادس نرصه  إالسرتاتيجية
هللا، وبني املؤسسات واملقاوالت العمومKة اليت يعود فهيا التعيني ٕاىل رئGس 

  . احلكومة
ٔ�ن  - �لك ٔ�سف -  مؤرش يف هذه املعادÒ اليت ٔ�راد البعض ولعل ٔ�مه

 إالسرتاتيجيةال حتمتل، هو ٔ�ن التعيóGات سواء املتعلقة gملناصب  حيملها ما
ٔ�و ïريها املس:نودة لرئاسة احلكومة، تمت gلرضورة يف ٕاطار مؤسسايت واحض، 

 يم،اHلس الوزاري واHلس احلكو :و�متثل يف مؤسس:تني دس:توريتني هام
ويف ذÌ حمكة تقامس القرار وحتمل احلكومة ملسؤوليهتا اكمÂ، سواء تعلق 

ا خول ٔ�و م ر�راFٔمر مبا خو¼ لها اQس:تور ٔ�و هذا املرشوع من جماالت rلتق
نظار VالÒ املî، وا�ي يظل الساهر Pىل لها من سلطة £قرتاح Pىل �ٔ 

ضامن سري املؤسسات اQس:تورية وضامن حقوق اFٔفراد وامجلاPات 
  . والساهر اFٔمني Pىل تفعيل مضامني اQس:تور

فٕان النقاش ا�ي يرص البعض Pىل ٔ�ن حيرش فKه فلسفة  ،وبناء Pليه
وذÌ  يبقى نقاشا ïري ذي Vدوى ،هذا املرشوع القانوين الهام واحليوي

  :لالعتبارات التالية

Fٔن اQس:تور اجلديد خيضع لك املقاوالت واملؤسسات : ٔ�وال -
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واملسؤوليات العمومKة بطابعها £سرتاتيجي وïري £سرتاتيجي ملبدٔ� ربط 
 ؛املسؤولية gحملاس:بة

Fٔن اQس:تور ٔ�يضا مينح الربملان مب¢لس:يه حق الرقابة Pىل : 4نيا -
 ؛عمومKة gخ©الف نوعها ودرجهتا كام و¹يفااكفة املؤسسات واملقاوالت ال

Fٔن اQس:تور يؤسس لرفعة وس:يادة القانون Pىل لك : 4لثا -
 ؛املغاربة þام اكنت مواقعهم وان´ءاهتم

Fٔن سلطة التعيني حسب مرشوع القانون املطروح Pىل : رابعا -
مما جيع+ مسؤوال  ،ٔ�نظار� تت�ٔسس Pىل مادرة الوز�ر الويص Pىل القطاع

 ؛لك اقرتاح قد خيالف قمي وروح اQس:تور اجلديدعن 

Fٔن مرشوع القانون التنظميي يفرض مسطرة الرتش:يح : ·امسا -
لاكفة املسؤوليات بغض النظر عن ãة التعيني، كام ينص Pىل مادئ 

اك وهو . الفرص والكفاءة يف اخ©يار اكفة املسؤولني 	الشفافKة واملساواة ̄و
سؤولية مف©و�ة rلمنافسة بني خمتلف املغاربة ما يعين يف معقه ٔ�ن مواقع امل 

ؤ�ن  اليب إالدارة العمومKة ٔ�و ·ارãا،من دا·ل و·ارج الوطن، ومن دو 
مما جيعل هذا املرشوع مطوقا مببدٔ� جعل  لكمة الفصل rلكفاءة والتجربة،

 ؛املواقع رهينة خبدمة الوطن

Fٔن قوة هذا املرشوع ¯مكن يف تنصيصه Pىل قاPدة نبذ : سادسا -
£ن´ء الس:يايس ولك ٔ�شاكل اæمتيزي مكد·ل لتبؤ مواقع املسؤولية وولوج 
املناصب العليا، ويف ذÌ رساÒ واحضة لرغبة ¹�ٔيدة يف ٕاجراء قطيعة مع 
ممارسات الريع الس:يايس ولك ٔ�شاكل الزبونية واحملاgة اليت ٔ�`رت سلبا Pىل 

ت لكفة مالية مردودية إالدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومKة، و·لف
 ؛ومسعة سG[ة تدفع بالد� مثهنا

Fٔن هذا املرشوع يف معقه يرتمج اخ©يار املغاربة ا��ن : سابعا -
وا�ي اكن عنوانه البارز ٔ�ن بالد� الفخورة  ،ٔ�سسوا مللحمة فاحت يوليوز

مبلكKهتا 'ضامن rلو�دة والساهرة Pىل حامية ٔ�مهنا واس:تقرارها ودوام 
وع جممتعي دميقراطي ¯منوي، يف �اVة ٕاىل تزنيل مؤسساهتا واحلامÂ ملرش 

قواPد احلاكمة اجليدة، وجعل اHهود الس:يايس وإالداري واملؤسسايت يف 
وبناء ٕادارة جماورة وحماورة  التمنية £ق©صادية و£ج´عية ·دمة

 .رقابة وحماربة الفساد �لك ٔ�شاك¼ومؤسسات ·اضعة rل
املرشوع القانوين املطروح Pىل وتلمك عناو�ن تؤسس لها مق©ضيات هذا 

  .جملس:نا املوقر
  ،الس:يد الرئGس احملرتم

جيايب مع هذا املرشوع، مس:تحرض�ن نؤكد تفاPلنا االٕ ٕاذ خ©اما، ٕاننا 
ٔ�مهيته وطابعه £س:تع¢ايل، فٕاننا نؤكد كذP Ìىل رضورة احلرص Pىل 

الربملان ني ٕاىل التفكري مس:تقال يف ٕارشاك مق©ضياته تزنيال ٔ�مSل، داPتزنيل 
Pىل غرار ما هو  ،يف حتديد مسارات املسؤولني يف املناصب العمومKة العليا

معمول به يف اQول املتقدمة، وما هذا بعز�ز Pىل وطن عظمي من جحم 
  .املغرب

وفقóا هللا ملا فKه ·ري الوطن واملواطنني حتت القKادة احلكمية لصاحب 
  .اجلالÒ املî محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده

   .و�راكته والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل

    ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
مة لفريق التجمع الوطين اللك .يد رئGس الفريق احلريكشكرا الس: 

 نعم الس:يد املس�شار؟. لٔ�حرار

        ::::شامسشامسشامسشامسالس:يد حكمي ب¶ الس:يد حكمي ب¶ الس:يد حكمي ب¶ الس:يد حكمي ب¶ 
واكÒ املغرب العريب لٔ�نباء قل حلظات ·رب الرحKل املفاجئ  معمت

وهبذه  ،لٔ�س:تاذ اجلليل وز�ر العدل السابق اFٔس:تاذ الطيب النارصي
  .املناس:بة اæFٔمية نطلب قراءة الفاحتة Pىل الروح الطاهرة rلمرحوم

يم، الرحمن الرح ،بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد اهللا رب العالمين"

 ،الصراط المستقيم أهدنالدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ك يوم امل

  .�ٓمني "، غير المغضوب عليهم وال الضالينصراط الذين أنعمت عليهم
محلد b وا ،وسالم Pىل املرسلني ،نوس:ب¥ان ربك رب العزة عام يصف

  .رب العاملني، هللا �رمحه
 .ٕاذن التجمع، تفضل

        ::::حلسن العواينحلسن العواينحلسن العواينحلسن العوايناملس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد 
  .� رسول هللالرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل موال�سم هللا 

  الس:يد الرئGس،
  الس:يدان الوز�ران،

  الس:يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
g رخيية يف مسار بالد� ٔ�ن ٔ�تد·ل اليومÀ مس فريق التجمع ٕاهنا حلظة

مرشوع قانون  ،ملناقشة مرشوع قانون يعد Fٔgمهية مباكن الوطين لٔ�حرار
ويف ظل دس:تور  ول يف عهد هذه احلكومة اجلديدةظميي يعد هو اFٔ تن 

شلك نقطة متزي لب�q يف ظل حميط عريب وٕاساليم وٕافريقي م©قلب  ،Vديد
ر   .وم©̄و

س يف ¯كر� طم�ٔنóGةكام قلت، وب�q مييض �لك  ،ٕاهنا حلظة Àرخيية
كر�س مدٔ� الشفافKة يف الولوج ٕاىل  املهنجية اQميقراطية مكامرسة اكفة ̄و

مؤسسات اQوÒ و·دماهتا، وفق �ٓليات دميقراطية شفافة، من بGهنا هذا 
  .القانون التنظميي ا�ي حنن بصدد مóاقش:ته

  ،الس:يد الرئGس
  الس:يدان الوز�ران،

  ،نوالسادة املس�شارون احملرتمو الس:يدة
راكcز  2011من دس:تور  92 ؛91 ؛89 ؛È 49شلك مق©ضيات الفصول

مدٔ� احلاكمة اجليدة وتوس:يع قاPدة اخ©صاصات ٔ�ساس:ية تعزز بصفة Pامة 
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احلكومة يف حتمل اكفة مسؤولياهتا يف التعيني يف املناصب العمومKة اليت 
وتنفKذ س:ياس:هتا  احلكويمتبقى ٕا�دى اFٓليات اFٔساس:ية لتنفKذ �ر�جمها 

من هذه الراكcز  اوgلتايل هذا املرشوع يعد جزء ،ملتنوPةاالعمومKة 
ا�ي صادق Pليه الشعب املغرب  2011اFٔساس:ية اليت بين Pلهيا دس:تور 

  .gٕالجامع
  الس:يد الرئGس،
مطالبة اليوم gلسهر Pىل  ،ومن ·الل هذا املرشوع ،ٕان احلكومة

ورش تزنيل اQس:تور تزنيال سلô من V�ٔل ¯كر�س حق لك املغاربة يف 
 27ارمه املهين، طبقا ملق©ضيات املادة معرفة اكفة املسؤولني املغاربة ومس

ٕاذ ال �كفي ٔ�ن حندد طبيعة املؤسسات والرشاكت  ،من اQس:تور
مسؤولوها يف اHلس الوزاري ٔ�و تî اليت يعني يعني  ية اليتإالسرتاتيج 

من  27وطبقا rلامدة  ،بل املطلوب اليوم ،مسؤولوها يف جملس احلكومة
وخيضعوا  ،مه هؤالء املسؤولون ٔ�ن يعرف املغاربة من ،اQس:تور دامئا

rلم¥اس:بة وrلمراقة يف ٕاطار مدٔ� الشفافKة ويف ٕاطار ¯اكفؤ الفرص اليت 
  .املغربية اليت ¯زخر هبا بالد�تبقى من حق لك اFٔطر والكفاءات 

  ،الس:يد الرئGس
  الس:يدان الوز�ران،

  ،نالس:يدة والسادة املس�شارون احملرتمو
ويف ٕاطار روح وفلسفة اQس:تور اجلديد  ،ٕان من حق املغاربة اليوم

ٔ�ن يعرفوا ملاذا اPرتضنا Pىل هذا  ،ا�ي اس:تلزم ٕاخراج هذا النص التنظميي
ٔ�و ïريه حىت ي�س:ىن معرفة  وملاذا عينا هذا املسؤولٔ�و ïريه،  املسؤول

Fٔننا يف فريق التجمع الوطين لٔ�حرار �رى ب�ٔن طرح هذه مساره املس:تقيل 
لزناهة وكفاءة ومصداقKة لٔ�طر املغربية، وفKه ما فKه من اFٔس:ئÂ فKه حامية 

من اQس:تور  27املعاين واملقاصد الكرية اليت تذهب يف اجتاه تزنيل املادة 
املغريب ا�ي جيعل مóه  ومن ãة ٔ�خرى تلميع صورة إالطار ،من ãة

بعيد�ن يف ذÌ  ،ة واملصداقKةقاPدة تعيóGه الكفاء ،اومóضبط مسؤول كف[ا
  .وكذا احلزبية الضيقة ،الوالءات الزائÂ واحملسوبية والزبونية عن

اليت نعتربها صلب فلسفة وروح اQس:تور  ،فهبذه إالجراءات اجلديدة
�qلتايل صورة إالطار املغريب ا�ي س:ي¢د ،اجلديد، س:تلمع صورة بgو - 

 Òة -ال حماKولية الوطنية ٔ�و ماكنته بني كرب�ت املؤسسات العمومQا.  
  الس:يد الرئGس،

ليك منحو تî الصورة  ،ومن ·الل هذا املرشوع ،ٕاهنا فرصة Àرخيية
دا·ل دواليب إالدارة املغربية يف ب�q، فرصة  اæمنطية يف تدبري التعيóGات

Ìرخيية كذÀ،  س:تورqr تزنيل سلمي Ìن يف ذFٔ) سعى  ،)19الفصلÜ ليك
ي درسا rلعامل ب�ٔننا فعال عط، ومن ·الل لك هذا نمن ·اللها ٕاىل املناصفة

وس:تجعلنا ن�ؤ� املاكنة  ،�متزي دا·ل املغرب مبواصفات Vد�رة gال�رتام
  .الالئقة بني اFٔمم والشعوب

·الل التعيóGات اFٔ·رية قل املصادقة Pىل هذا القانون �ا اكن بود� 

مت £كتفاء  تفعيل مق©ضيات هذا القانون، ٕاال ٔ�نه لٔ�سف الشديد
ومل �شعر املغاربة gلتغيري  ،سابقني مبا هلم وما Pليه ت لوالة وعاملنتقاالgال

يفعل مدٔ� املناصفة ولو gلتدرج، ٕاال ٔ�ن  نبل اكن بود� كذÌ �ٔ . امل¶شود
هذا مل حيصل، ون�ساءل وي�ساءل املغاربة مجيعهم عن Vدوى القوانني 

  .اجليدة اليت مل تفعل Pىل ٔ�رض الواقع
مóا rلحكومة ٔ�هنا ما ¯زال يف بدا�هتا، س¶©¢اوز هذا مر�ليا، ٕاال  Èشجيعا

  .ٔ�نه اس:تقاال لن �سمح مبساندته
رض الواقع هذا القانون Pىل �ٔ  كذÌ نطالب احلكومة بتفعيل مق©ضيات

ويف ٔ�قرب وقت حىت جنعل من املغرب فعال بqا �س:تحق £�رتام 
احلداثة واQميقراطية يف والتقد�ر gعتباره مضن اQول الساcرة يف طريق 

  .Èس:يريها
 .و�راكته والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل

    ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  .اللكمة rلفريق £شرتايك. الس:يد املس�شار احملرتمشكرا 

        ::::محمد Pلميمحمد Pلميمحمد Pلميمحمد Pلمي    املس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يد
  .هللا الرمحن الرحمي �سم

  ،الس:يد الرئGس
  يدان الوز�ران،الس: 

  ،والسادة املس�شارون الس:يدة
gمس الفريق £شرتايك، ٔ�تد·ل يف ٕاطار مóاقشة مرشوع قانون تنظميي 

  .من اQس:تور 92و 49املتعلق بتطبيق ٔ�حاكم الفصلني  02.12رمق 
  الس:يد الرئGس،

ٕان املسار الس:يايس املغريب ا�ي بناه شهداء ومóاضلو ورشفاء هذا 
الوطن، وا�ي توج Pرب حلظات Àرخيية من التعاقدات والتوافقات 

ا�ي جóب بالد� لك " £س:تóWاء املغريب"يه اليت صنعت  لس:ياس:يةا
  .املزنلقات والتصدPات واFٓالم اليت عرفها حميطنا إالقلميي ٕا`ر الربيع العريب

الش:بايب واحلراكت  £ح©¢اجومن gب التوضيح، نؤكد ٔ�ن  ،ٕاال ٔ�ننا
ساد اليت عرفها املغرب، اكنت يف معظمها بدافع مóاهضة الف  £ج´عية

والنضال من V�ٔل الكرامة والعGش الكرمي، وgلتايل املطالبة gٕصالح 
دس:توري س:يايس يضمن التوازن يف السلطات وقادر Pىل م�ٔسسة 

  .لهذا احلراك املغريب املمتزي £س:ت¢ابة
وانطالقا مما س:بق، فٕان توافق الشعب املغريب Pىل دس:تور فاحت يوليوز 

سابقة Fٔواهنا، تتوجيا بتعيني حكومة  نت�اgت Èرشيعيةاوما تاله من  2011
ويف ا�رتام Àم qrميقراطية، لكها اعتبارات  £قرتاعمóبثقة عن صناديق 

اق©صادي ومك�س:بات عززت �ٓمال املغاربة يف هنوض حضاري وٕاقالع 
  .اج´عي وثقايف حقKقي

ومن هنا، وجب التنKùه والت�¹ٔيد Pىل ٔ�ن لك من ي�ش:بع �روح الوطنية 
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ال ميكóه ٕاال ٔ�ن حيرص Pىل Pدم تعرض هذه التجربة Fٔي تعرث  واملسؤولية
  .ٔ�و فشل ٔ�و تدبري ال مسؤول ٔ�و شعبوي

وحنن نؤكد  ،سف حقKقةن�ٔ وت�ٔسGسا Pىل لك £عتبارات السالفة ا�¹ر، 
ٔ�ن قانون التعيني يف املناصب العليا يف بالد� �شلك بداية ïري موفقة يف 

Òٔس:تور، مس�qr ميقراطيQث ٔ�ن تنازل احلكومة عن التعيني  الت�ٔويل اKح
ر'ها يف م�óٔى عن سلطة ومراقة  يف العديد من املناصب إالسرتاتيجية ̄و

هو مبثابة ٕارادة rلعودة ملنطق امللكKة التنفKذية ضدا Pىل  التنفKذياجلهاز 
  .روح ومóطوق اQس:تور نفسه

مكعارضة احتادية، ٔ�ن مرشوPا من هذا احلجم، ويف  ،فلقد كنا نعتقد
اق س:يايس وطين ٔ�طرته الرغبة ا¹ٔFيدة يف تصحيح الوضع وتدقKق س:ي

مالمح النظام املؤسيس لبالد�، سريىق gحلكومة ٕاىل مس:توى من التعامل 
·ارج املنطق العددي يف متر�ر القوانني املمكr Âلوثيقة اQس:تورية، فدس:تور 

لGس دس:تور ï�ٔلبية Pددية، وال دس:تور معارضة، بقدر ما  2011يوليوز 
  .هو دس:تور املغاربة 'لك

ٕان تقوية السلطة التنفKذية اكنت جوهر إالصالح ا�ي حمك دس:تور 
Ò املس�ٔ البالد اجلديد، حKث متزيت التحوالت الشلكية ٔ�ساسا gنف©اح 

مكن من £نتقال من معادÒ  ،اQس:تورية Pىل حوار معويم واسع
لني gحلراك ٕاىل معادV Òديدة تضمنت فاPلني Vدد ممثتقليدية دس:تورية 

وبقوى اHمتع املدين  الشعيبنامKة احلراك الش:بايب واHمتعي ا�ي شلكته دي 
نه Pىل مس:توى املضمون قد متزيت gملوقع ا�ي فإ �لك �ٓفاقها وحساس:ياهتا، 

ا�ي اكن �ارضا دا·ل النقاش العام " امللكKة الربملانية"ٔ�صبح حيت+ مطلب 
بل اكن نقطة النقاش اFٔكرث ٕا4رة وسط  ؤ�وساط اHمتع وإالPالم والس:ياسة،
  .مؤمترات ٔ�حزابنا الوطنية اQميقراطية

وٕاذا اكن هذا التحول جيد تفسريه يف اQينامKة £ج´عية والس:ياس:ية 
`ر الربيع العريب، واليت رخست الرتامك النضايل ا�ي إ اليت عرفها املغرب 

املطالب تواصل لس:نوات Pديدة وشاقة، واليت مكóت من رفع سقف 
نفسه قد ٔ�كد Pىل هذا  2011مارس  9ن اخلطاب املليك ل فإ اQس:تورية، 

عندما حتدث يف امل̄ركز الرابع rلتعديل اQس:توري الشامل عن  التحول
توطيد مدٔ� فصل السلط وتوازهنا وتعميق دمقرطة وحتديث املؤسسات "

املعرب  حكومة مóتخبة gنSùاقها عن إالرادة الشعبية، ، من ·الل"وعقلنهتا
¯كر�س ، عهنا من ·الل صناديق £قرتاع، وحتظى بثقة ï�ٔلبية الربملان

تقوية ، من احلزب الس:يايس املتصدر لالنت�اgت رئGس احلكومةتعيني 
¹رئGس لسلطة تنفKذية فعلية، يتوىل املسؤولية الاكمÂ  رئGس احلكومةماكنة 

دسرتة ، احلكويمPىل احلكومة وإالدارة العمومKة وقKادة تنفKذ الرب�مج 
  .مؤسسة جملس احلكومة وتوضيح اخ©صاصاته

طار القانوين لعمل احلكومة ولتدبري الش�ٔن العام يعترب اFٔساس فاالٕ 
العميل لسري املؤسسات اQس:تورية ولطرق ÈشكKلها وPالقهتا ببعضها 
البعض، سواء تعلق اFٔمر بطرق التعيني يف املناصب العليا والسامKة 

اQس:تور، ٔ�و يف Pالقة هذه الهي�ٓت واملؤسسات املنصوص Pلهيا يف 
حKث ٔ�ن اQس:تور اجلديد ، gلقطاPات احلكومKة وgلربملان ورئGس احلكومة

مóح رئGس احلكومة اكمل الصالحKة يف تدبري الش�ٔن العام ورئاسة إالدارة 
العمومKة وإالرشاف Pىل مجيع القطاPات التدبريية والتمنوية، وخصص يف 

اكما تتعلق بطرق التعيني يف املناصب العليا والسامKة Pدد من فصو¼ ٔ�ح
وفق ضوابط حمددة، ونظم القواPد العامة اFٔساس:ية لطرق التعيني حىت ال 
ختتلط الت�ٔويالت يف هذا الس:ياق، ïري ٔ�ن إالشاكل اFٔسايس ال يتعلق 

هذه  فعيلمبنطوق فصول اQس:تور، بقدر ما �رتبط gٕالرادة اليت ٔ�ريد هبا ت 
اQس:تورية وبنوع القراءات اليت ٔ�عطيت Pرب هذا القانون Fٔحاكم القواPد 

  .القانون £مسي rلمملكة
  الس:يد الرئGس،

Ò التعيني يف املناصب العليا مبس�ٔ ٔ�حاكم اQس:تور واحضة فô يتعلق 
والسامKة، واليت جيب ٔ�ن تمت لكها مبرسوم كام هو الش�ٔن يف Vل اFٔنظمة 
 Òاصب خموóس:تور رصا�ة من مQليه اP اء ما نصóWس:تg ،ميقراطيةQا
�شلك حرصي rلم¢ال املليك، واليت يمت التعيني فهيا بظهري �شلك مóطقي 

  . ودس:توري
gس:تóWاء þام رئاسة اQوÒ والقضاء والش�ٔن و ،نهفإ  ،وPىل هذا اFٔساس

ن التعيني يف مجيع املناصب جيب ٔ�ن يمت مبرسوم، ٕاما بعد التداول فإ اQيين، 
من اQس:تور ٕاذا تعلق اFٔمر  49يف اHلس الوزاري طبقا Fٔحاكم الفصل 

مد�ري املؤسسات واملقاوالت العمومKة  و�ٔ الوالة  و�ٔ العامل  و�ٔ gلسفراء 
من  92ٔ�و بعد التداول يف اHلس احلكويم طبقا rلفصل  ،إالسرتاتيجية

  .اQس:تور ٕاذا تعلق اFٔمر ببايق الوظائف العليا والسامKة
فالتعيني بظهري مل يعد مف©و�ا وPاما كام اكن يف اQساتري السابقة، بل مت 
حرصه دس:تور� يف جماالت حمفوظة rلمæ îمتيزيها عن £خ©صاصات 

  .ورئGسها اÓوÒ دس:تور� rلحكومة
ٔ�ن لك هذه إالصال�ات Vاءت  واملت�عنيوال خيفى Pىل لك الفاPلني 

ïري سلمي وضار gق©صاد� الوطين، وضع جيعل اجلزء الكري  وضعح يلتصح 
من املالية العمومKة ·ارج ترصف السلطة التنفKذية، Pرب همينة الصناديق 

ملشاريع والواكالت واملؤسسات العمومKة Pىل تدبري املال العام وا
من معظمها سوى فضاحئ الفساد اليت ضيعت  جننإالسرتاتيجية، واليت مل 

نظرا لضعف الرقابة وإالرشاف احلكويم  ،Pىل املغاربة ماليري اQرامه س:نو�
  .Pلهيا

املتعلق  02.12رمق  التنظميي ٕاال ٔ�ننا وبعد دراس�óا ملرشوع القانون
اءل gس:تغراب ؤ�سف من اQس:تور، ن�س 92و 49بتطبيق ٔ�حاكم الفصلني 

¹يف حلكومة ٔ�كدت مرارا ٔ�ن ٔ�ولوية ٔ�ولو�هتا يه حماربة الفساد،  :شديد
، وتزنل قانو� 2011ت�ٔيت يف ٔ�ول ام©¥ان لها لت�الف روح دس:تور يوليوز 

تنظمييا يف©ح اHال من Vديد rلمامرسات السابقة وجيعل اجلزء اFٔمه من 

·ارج سلطهتا وحتمكها و·ارج رقابة  العمومKةماليهتا ومن معظم اس�jراهتا 
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  .السلطتني التنفKذية وال�رشيعية
  .وشكرا Pىل ان�اهمك

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  .ٕاذن فريق الت¥الف £شرتايك. شكرا

        ::::العريب خربوشالعريب خربوشالعريب خربوشالعريب خربوش    املس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يد
  .رشف املرسلنيPىل �ٔ  �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم

  ،الس:يد الرئGس
  الس:يدان الوز�ران،

  ،احملرتمون السادة املس�شارونالس:يدة املس�شارة و 
�سعدين ٔ�ن ٔ�تد·ل، gمس فريق الت¥الف £شرتايك، PFٔرب عن رٔ�ينا يف 

، هذا املرشوع الهام، مرشوع القانون املتعلق gلتعيني يف املناصب العليا
  .من اQس:تور 92و 49طبقا rلفصلني 

يف تطبيق  فعلياعنا، �كون قد رش  ،نا مبناقشة و ٕاقرار هذا املرشوعٕان 
املق©ضيات اQس:تورية اجلديدة اليت تلزم احلكومة Pgٕداد Pدد هام من 
القوانني التنظميية ·الل هذه الوالية، ومهنا القانون ا�ي نتدارس اليوم 

  .مرشوPه
ٕانه قانون ¼ طابع £س:تع¢ال، لGس فقط Fٔن هناك Pددا من 

اVٓFال من V�ٔل السري العادي ها يف ٔ�قرب ملؤ املناصب الشاغرة وي¶غي 
بل كذFٔ Ìن احلكومة اجلديدة حباVة ٕاىل مراجعة  ،rلمؤسسات املعنية

وتعيني  العمومKةوضعية Pدد من املسؤولني يف املناصب العليا واملؤسسات 
مسؤولني قادر�ن Pىل موا¹بة وتنفKذ �ر�جمها، بناء Pىل £س:تحقاق 

  .يري اليت حيددها مرشوع هذا القانونوïريها من املعا إالنتاجKةالكفاءة و و 
اكن من الطبيعي ٕاذن ٔ�ن �كون هذا املرشوع هو ٔ�ول مرشوع قانون 

نؤيدها يف ذÌ نظرا لطابع £س:تع¢ال  تنظميي تبادر به احلكومة، وحنن
   .ها�ي ٔ�رش� ٕالي

ٕاننا هبذا القانون نتقدم خطوة ¹برية ٕاىل اFٔمام فô خيص التوس:يع الفعيل 
ٕاك�دى ٔ�مه املس:ت¢دات يف اQس:تور  رئGسهااحلكومة و لصالحKات 

اجلديد، وال ميكن تقد�ر ذÌ حق قدره دون اس:تحضار الوضعية اليت كنا 
، حKث مل �كن rلوز�ر اFٔول سوى P1996لهيا يف السابق، ٔ�ي يف دس:تور 

 1181، و اليوم ٔ�صبح rلحكومة اPالي امóصب 17ني يف يصالحKة التع 
وحىت  ،يف املؤسسات واملقاوالت العمومKة امóصب 140ومهنا  ،امóصب

اليت ينص املرشوع Pىل ٔ�نه يمت التداول �ش�ٔهنا  ال�سع والثالثوناملناصب 
يف اHلس الوزاري �رئاسة VالÒ املî، واليت مت اعتبارها مؤسسات ذات 

 ،مبوافقة مóهطابع اسرتاتيجي، فٕاهنا ¯كون ٔ�يضا gقرتاح من رئGس احلكومة و 
  ..رتا�ات القطاPات الوزارية املعينةبناء Pىل اق

مسؤولية احلكومة ٕاذن قامئة حىت gل¶س:بة لالس:تóWاءات اليت ينص 
  .Pلهيا املرشوع، اعتبارا لكون اFٔصل هو ٔ�ن التعيني يمت يف اHلس احلكويم

وال  ،ٕان هذا £س:تóWاء ال ميس يف يشء موقع احلكومة ¹سلطة تنفKذية
هتا، مادام ٔ�هنا يه اليت ختتار املرحشني االحKال من صينقص من مسؤوليهتا و

rلمناصب العليا اليت يمت التداول فهيا يف اHلس الوزاري، وgلتايل فٕان 
ولها  ،احلكومة مسؤوÒ عن اخ©ياراهتا، وحتاسب Pىل هذه £خ©يارات

سلطة احملاس:بة Pىل املعينني يف هذه املناصب لقKادة مؤسسات ذات طابع 
�ش�ٔهنا، اسرتاتيجي وطين، و  îامل ÒالV حتتاج احلكومة ٕاىل ال�شاور مع

Òوqr ساGبصف©ه رئ îامل Òس:تور جلالQات اليت خيولها اKىل الصالحP بناء.  
وما �ريد الت�¹ٔيد Pليه يف اخلتام هو رضورة احلرص Pىل تطبيق معايري 

 الفرص ¯اك	الرتش:يح لهذه املناصب العليا، ·اصة الكفاءة و£س:تحقاق و 
لف©ح اHال ٔ�مام الكفاءات الفعلية، ويه كثرية و b امحلد، لٕالسهام الفعال 

�qيف إالصالح، وتقدم ب.  
اليت اكن �شلك بعضها  ،كام نؤكد Pىل ٕاخضاع املؤسسات العمومKة

لتقوم  ،حماس:بة املسؤولني عهنا، حكومKا و�رملانياrلمراقة و  دوÒدوÒ دا·ل 
  .ا Pىل ٔ�حسن وVهبدورها الوطين املو¹ول له

واعتبارا Fٔمهية هذا املرشوع و ما تضمنه من مق©ضيات ٕاجيابية، وملا 
تق©ضيه املصل¥ة الوطنية من رضورة ٕاقراره gس:تع¢ال، فٕاننا نعلن دمعنا ¼ 

  .و التصويت لصاحله
   .كرا Pىل ان�اهمكشو 

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
اللكمة rلفريق الفKدرايل، تفضل الس:يد  ٕاذن. شكرا الس:يد الرئGس

  .املس�شار

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدPةاملس�شار الس:يد محمد دعيدPةاملس�شار الس:يد محمد دعيدPةاملس�شار الس:يد محمد دعيدPة
  الس:يد الرئGس،

  الس:يدان الوز�ران،
  ن،الس:يدة والسادة املس�شارو

 ة�رشفين ٔ�ن ٔ�تد·ل gمس الفريق الفKدرايل rلو�دة واQميقراطية مبناس:ب
املتعلق gلتعيني يف املناصب  02.12مóاقشة مرشوع القانون التنظميي رمق 

  .من اQس:تور 92و 49العليا، تطبيقا ملق©ضيات ٔ�حاكم الفصلني 
هذا املرشوع ا�ي نعتربه ذا ٔ�مهية gلغة يف هذه اrلحظة التارخيية 

   .ية من Àرخي بالد�والس:ياس: 
الت ٔ�ساس:ية Pىل ، حتو2011لقد شهدت مر�Â إالPداد Qس:تور 

لسابقة مس:توى شلك ومضمون احلوار اQس:توري قKاسا مع املرا�ل ا
وٕاذا اكنت التحوالت الشلكية قد متزيت ٔ�ساسا . rلحياة الس:ياس:ية املغربية

مكن من انتقال معادg،  Òنف©اح املس�Òٔ اQس:تورية Pىل حوار معويم واسع
 Òحزاب(دس:تورية تقليدية، يه معادFٔا - ÒوQديدة ىل معا، إ )اV Òد

 يف احلراك الش:بايب واHمتعي ا�ي شلكته تضمنت فاPلني Vدد ممثلني
فربا�ر، وبقوى اHمتع املدين �لك �ٓفاقها وحساسGهتا، فٕانه Pىل  20دينامKة 
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مس:توى املضمون قد متزي gملوقع ا�ي ٔ�صبحت حتت+ مقوÒ امللكKة 
  .الربملانية

ا·ل السلطة التنفKذية لصالحKات دÒ توزيع اولقد شلكت مس�ٔ 
انطالقا من الرغبة يف جتاوز ، 2011إالصالح اQس:توري لعام " عقدة"

العطب اFٔكرب rلب¶Kان اQس:توري واملؤسسايت لبالد�، عطب الالمسؤولية 
ا�ي جيعل العديد من املسا�ات دا·ل السلطة التنفKذية ·ارج مóطق 

  .الرقابة واحملاس:بة
يف مóتصف الطريق، ٕاذ اجته حنو قد وقف  2011وٕاذا اكن دس:تور 

تùين صيغة نظام �رملاين ثنايئ، مما جيعل السلطة التنفKذية مقسمة بني 
 ،املشرتك ،احملفوظ :الثالثاملؤسسة امللكKة واحلكومة، فٕان اHاالت 

عة توزيع الصالحKات التنفKذية احلرصي �شلك ٕاماكنية þمة لقراءة طبي
  .ي تقرت�ه الوثيقة اQس:توريةا�

فني اHال احملفوظ rلمؤسسة امللكKة واHال احلرصي rلمؤسسة 
مسا�ة ¯كرس حبق طابع اق�سام السلطة  2011، طرح دس:تور احلكومKة

   .التنفKذية بني املؤسس:تني املذ¹ورتني
حKث متî حق التداول مSال يف الس:ياسة العامة  ،ٕانه اHال املشرتك

اæهنايئ rلم¢لس  عود البت، فô يqrوÒ وحق £قرتاح يف الوظائف
ة مóه ٔ�و بطلب من رئGس احلكومة يف ر الوزاري ا�ي �رٔ�سه املî مبباد

 .التعيني يف الوظائف السامKة دا·ل املؤسسات واملقاوالت العمومKة
  ،الس:يد الرئGس

  ،الس:يدان الوز�ران
  ،نالس:يدات والسادة املس�شارو

تنطلق من  02.12مóاقش�óا ملرشوع القانون التنظميي رمق  ٕان
حKث يعترب هذا املرشوع ·امس قانون تنظميي  ،املالحظات السالفة ا�¹ر

فلقد  ،2011دس:تور يوليوز د التصويت وٕاصدار اFٔمر ب�óفKذ بع هيمت ٕاPداد
نظمت املادة اFٔوىل الحئة املؤسسات إالسرتاجتية اليت يعني املسؤولون عهنا 

Kة إالسرتاجتية املقاوالت العموم بظهري بعد مداوÒ اHلس الوزاري والحئة 
ؤ��الت ٕاىل  ،تعيني املسؤولني عهنا يف اHلس الوزارياليت يصادق Pىل 

  . يتضمن الالحئة احلرصية لهذه املؤسسات واملقاوالتا�ي امللحق اFٔول 
من اQس:تور قد ٔ��ال Pىل القانون  49وانطالقا من ٔ�ن الفصل 

واملقاوالت إالسرتاجتية اليت يمت  فقد ٔ�مر حتديد الحئة املؤسسات ،التنظميي
التعيني فهيا بعد مداوÒ اHلس الوزاري gقرتاح من رئGس احلكومة ومببادرة 

من اQس:تور ا�ي ٔ��ال Pىل  P92ىل عكس الفصل  ،من الوز�ر املعين
 التعيني فهيا يف Ò ¯متمي الحئة الوظائف اليت يمت�ٔ القانون التنظميي ٕاضافة ملس

فٕان  ،حتديد مادئ ومعايري التعيني يف هذه الوظائف ٔ�مرجملس احلكومة 
مرشوع القانون التنظميي قد حرص حتديد هذه املبادئ يف الوظائف 

  .السامKة اليت يمت التداول يف ش�ٔهنا يف اHلس احلكويم
فٕانه ٔ�`ر Pىل  ،وٕاذا اكن احلرص يبدو مطابقا لترصحي الوثيقة اQس:تورية

يه  ،ٕاذ مقابل مادة وا�دة ،يف بنائه العامتوازن مرشوع القانون التنظميي 
خصصت تقريبا  ،من اQس:تور 49املادة اFٔوىل اÓصصة لتطبيق الفصل 

وتنص املادة الرابعة من مرشوع القانون  ،g92يق املواد لتطبيق الفصل 
مضن ٕاطار حتديد تعيني يف الوظائف السامKة اليت يمت  02.12التنظميي رمق 
 ،Pىل املناصفة بني الرVال وال¶ساء ،يف جملس احلكومة�ش�ٔهنا  ،التداول فهيا

الثانية من الفصل  gعتبارها مدٔ� Èسعى اQوÒ لتحقKقه طبقا Fٔحاكم الفقرة
  .من اQس:تور 19

وهنا البد من الوقوف Pىل مالحظات ٔ�نه ٕاذا اكن اQس:تور قد اقرتح 
فٕان التنصيص Pىل سعي  ،كغاية ولGس اكلزتام �ٓينطرح مدٔ� املناصفة 

اQوÒ لتحقKقه جيعل من القوانني العادية والتنظميية مهنا مطالبة لGس فقط 
ولكن ٔ�ساسا gقرتاح س:ياق ٔ�كرث قابلية  ،Pgٕادة الت�¹ٔيد Pىل مس�Òٔ السعي

لتحقKق ٔ�`ر واقعي فô يتعلق gلتزنيل التدرجيي ملبدٔ� املناصفة وا�ي �رتبط 
لتنظميي لهذا القانون ا 5كام ٔ��الت املادة  ،سامKةبولوج ال¶ساء rلوظائف ال 

نه ٔ�ن حيدد مسطرة اقرتاح املرحشات Pىل نص تنظميي �كون من ش�ٔ 
واملرحشني لشغل الوظائف السامKة من قل السلطات املعنية وتقدمي 

  ملفاهتم وعرضها من قل رئGس احلكومة Pىل مداوÒ جملس احلكومة
ظميي Pىل نص تنظميي من الطبيعي ٔ�ن ٕاذا اكن ٔ�مر ٕا�اÒ القانون التن و 

، ويه يثري بعض اFٔس:ئÂ املتعلقة gلهوية القانونية rلقانون التنظميي ومب¢االته
فٕان التدقKق يف صيغة هذه  ،جتاه اHال التنظمييجماالت بطبيعهتا لها مسافة 

املادة جيعل من هذا النص التنظميي مطالبا بت¥ديد مسطرة تتعلق حبلقاهتا 
بعرض رئGس احلكومة مللفات املرحشات واملرحشني Pىل مداوÒ  اFٔ·رية

  .جملس احلكومة
من  اوهذا ما يعين ٔ�ن هذا النص اFٔ·ري س:يكون Pليه ٔ�ن يقنن جزء

وهو ٔ�مر ال Pالقة ¼ gملبادئ اQس:تورية  ،معل وÜشاط جملس احلكومة
Pليه ٕان هذا النص التنظميي س:يكون  بل .عامة احملددة لرتاتKùة القواننيال

مبق©ىض هذه املادة ٔ�ن يد·ل يف متاس مع القانون التنظميي ا�ي ينص Pليه 
وا�ي من þامه حتديد القواPد املتعلقة ب�óظمي  ،من اQس:تور 87الفصل 

املق©ىض ال يù©عد عن عيب  جيعل هذا وهو ما ،وÈس:يري ٔ�شغال احلكومة
  .الالدس:تورية

تتعلق إالشاكلية اQس:تورية اليت يطرnا مرشوع  ،ومن ãة ٔ�خرى
gحلجم ا�ي Vاءت به الحئة املؤسسات  02.12القانون التنظميي رمق 
مقاوÒ، ·اصة عندما  17مؤسسة و 20 إالسرتاتيجيةواملقاوالت العمومKة 

ت من الصعب تصنيفها يف ٔ�ن العديد من هذه املؤسسات واملقاوال دجن
   .إالسرتاتيجيةعة ت ذات الطبي·انة الهيئا

واجلد�ر gملالحظة يف هذا الس:ياق ٔ�ن القانون التنظميي املذ¹ور مل 
وال ٔ�ن  إالسرتاتيجية�لكف نفسه ٔ�ن يقدم التعريف ا�ي يعطيه ملفهوم 

 �س:تعرض مؤرشات التصنيف واملعايري املعمتدة لفرز املؤسسات واملقاوالت
يتعلق هنا مبعايري دقKقة عن ïريها، مفن الواحض ٔ�ن اFٔمر ال  إالسرتاتيجية
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ا�ي Pىل ٔ�ساسه ختتلف مسطرة التعيني  ،إالسرتاتيجيةحملددات الطبيعة 
  .ل املؤسسات واملقاوالت العمومKةيف الوظائف السامKة دا·

ٕان معق إالشاكلية اQس:توري يت¢ىل يف ¹ون متطيط معيار الطبيعة 
حضة لهذا املعيار وPدم تدقKق القانون التنظميي rلمؤرشات الوا إالسرتاتيجية

ة Hgال احلرصي rلحكومة يزناح جيعل جزءا من الصالحKات ذات العالق
وهو ما جيعل هذا القانون يذهب يف اجتاه ت�ٔويل رئايس  ،ىل اHال املشرتكإ 

rلوثيقة اQس:تورية اليت جعلت اHلس الوزاري حمتفظا بصالحKات ذات 
احلكومة مسؤوÒ عن مقابل جعل  ،طابع اسرتاتيجي وتوجهي:ي وحتكميي

تنفKذ �ر�جمها احلكويم وعن تدبري الس:ياسات العمومKة والقطاعية واليت 
  .مقومات النظام اQس:توري�oٔد  انطلقت من ربط املسؤولية gحملاس:بة

من اQس:تور Pىل ٔ�ن احلكومة متارس السلطة  89ٕان تنصيص الفصل 
Kىل تنفP سهاGىل ٔ�هنا تعمل حتت سلطة رئPذية وKذ الرب�مج احلكويم التنف

وPىل ضامن التنفKذ rلقوانني ٔ�هنا متارس إالرشاف والوصاية Pىل املؤسسات 
Pىل خضوع هذه اFٔ·رية  102واملقاوالت العمومKة وتنصيص الفصل 

جيعل من العالقة بني احلكومة وهذه املؤسسات  ،rلرقابة الربملانية
عندما  49الفصل  رهوgلتايل فاالس:تóWاء هو ما يق ،واملقاوالت يه اFٔصل

 تعيني متياليت  إالسرتاتيجيةينص Pىل ٔ�ن الحئة املؤسسات واملقاوالت 
  .املسؤولني عهنا يف اHلس الوزاري حتدد بقانون تنظميي

العمومKة اليت خيضع س�jرات املؤسسات اكام نالحظ ٔ�ن جحم 
 ،مليار درمه 94مكثل ما يفوق  2012ها rلتعيني بظهري بلغ س:نة مسؤولو 

·ارج سلطة رئGس من £س�jرات العمومKة  %77وهو ما يعين ٔ�ن 
مفا هو الرس وراء هذا العدد من املؤسسات واملقاوالت ذات  .احلكومة

·اصة عندما نطلع Pىل ٔ�ن البعض مهنا ذو Üشاط  ،الطابع £سرتاتيجي
ا اليت تفرتض gلرضورة ٕاشعاPا وطني إالسرتاتيجيةحميل ال �رىق ٕاىل الطبيعة 

ٔ�و عندما جند بعض املؤسسات ٔ�و املقاوالت ال Èشلك سوى �ٓليات 
دون ٔ�ن حيظى Üشاطها ببعد  ،مؤسس:ية لتفعيل الرب�مج احلكويم

اسرتاتيجي gل¶س:بة qrوÒ وال لس:يادهتا إالسرتاتيجية وتواز�هتا £ج´عية 
د Pىل ٔ�و عندما يؤ`ر املعيار املايل ا�ي اعمتد يف ïالبية الالحئة مكعيار حمد

حKث جند مSال الصندوق الوطين rلضامن  ؟املنطق السلمي rلتصنيف
£ج´عي مضن ·انة املؤسسات إالسرتاتيجية مقابل الصندوق الوطين 

 ..قاPد ا�ي صنف ·ارج هذه الالحئةrلت

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
الس:يد املس�شار ا�هت:ى . ٔ�رجوك ،ا�هت:ى الوقت ،الس:يد املس�شار

د�ر تïري بو�دك ïادي  دقائق، gركة، 10ا ٔ�·ذت ، الناس لكهالوقت
 .بغينا منش:يو حبالنا .لكيش الزتم gلوقت ؟ٔ�كرث

        ::::محمد دعيدPةمحمد دعيدPةمحمد دعيدPةمحمد دعيدPة    املس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يد
  ٕاىل بغييت متيش حباÌ سري، �ٓش Vالس تد�ر هنا؟

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  .£حتاد اQس:توري تفضل،

        ::::محمد ٔ�قيبمحمد ٔ�قيبمحمد ٔ�قيبمحمد ٔ�قيب    املس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يداملس�شار الس:يد
الرمحن الرحمي وصىل هللا Pىل ٔ�رشف املرسلني وPىل �ٓ¼ وحصابته  �سم هللا

  .ٔ�مجعني
  الس:يد الرئGس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  زماليئ املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد·ل gمس فريق £حتاد اQس:توري يف مóاقشة مرشوع 
تطبيقا ، املتعلق gلتعيني يف املناصب العليا 02.12القانون التنظميي رمق 

وهو ٔ�ول مرشوع قانون تنظميي  ،من اQس:تور 92و Fٔ49حاكم الفصلني 
يمت حتضريه من طرف احلكومة اجلديدة، وا�ي يعرض Pىل الربملان بعد 

  .املناقشة واملوافقة Pىل الرب�مج احلكويم
يعترب Qى Vل املالحظني ب�ٔنه لبنة ٔ�ساس:ية املرشوع فٕان هذا  ،وPليه

Âلتزنيل السلمي  و�لقة ٔ�وىل يف سلسg رشيعية تتعلقÈ شلكها ¯رسانةÈ Âطوي
  .لبالد� بعد دس:تور فاحت يوليوز إالسرتاتيجيةواQميقراطي لالخ©يارات 

فٕان مضامني هذا املرشوع ترتمج إالرادة احلقKقKة لعكس  ،وgلتايل
وٕاقرار مادئ ثقافة Vديدة يف تدبري  الواقعفلسفة اQس:تور Pىل ٔ�رض 

 ٕg لتعيني يف املناصب الش�ٔن العامr قرار مسطرة واحضة ومعايري موضوعية
  .السامKة وٕادارة امل¶ش�ٓت واملؤسسات العمومKة
كام اكن يف ظل اQساتري  ،فالتعيني بظهري مل يصبح مف©و�ا وPاما

السابقة، وٕامنا مت حرصه دس:تور� يف جماالت حمفوظة جلالÒ املæ îمتزيها 
وحتديد اخ©صاصات  .حكومة ولرئGسهاعن £خ©صاصات اÓوÒ دس:تور� rل

لك من اHلس احلكويم والوزاري يقوم كذP Ìىل مóطق التعامل مع 
وال ميكن ٔ�ن خنلط بGهنا وبني املؤسسات اFٔخرى  ،مؤسسات دس:تورية

  .حىت ولو اكنت جزءا من ¯ر¹يùهتا
ساPد Pىل وضع سG كام ٔ�ن التطبيق السلمي ملق©ضيات هذا املرشوع، 

لس:ياسوية و£س:تغالل £نت�ابوي والس:يايس لهذه �د rلمزايدات ا
من £زدواجKة، ذÌ ٔ�ن حتمل  -  ال حماÒ - كام ٔ�هنا س:ت¥د  ،التعيóGات

مسؤولية رئGس احلكومة يف التعيني وٕارشاكه مع احلكومة فô يتعلق 
بصالحKات جملس الوزراء يف مóاقشة التعيóGات، س:يجعل رئGس احلكومة 

Âىل بعض املزايدات اليت وقعت  يتحمل مسؤوليته الاكمP و�سد ا�ريعة
·الل تعيóGات العامل والوالة يف ٕاطار احلركة اFٔ·رية، ٕاذ ٔ�ن رئGس احلكومة 
شارك يف التعيóGات وبعض احملسوبني Pىل حزبه ينعتون التعيóGات gلفساد، 

  .وهذا ٔ�مر ال يق+ العقل وال املنطق وال الس:ياسة
  الس:يد الرئGس،

  الوزراء،السادة 
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  حرضات الس:يدات والسادة،
ٕاميا� مóا يف فريق £حتاد اQس:توري برضورة تزنيل اQس:تور وبوترية 
رسيعة، نؤكد Pىل ٔ�ن احلكومة ٔ�صبحت مطالبة gٕالرساع هبيلكة املؤسسات 

وحىت  ،اÓتصة gلتدبري العمويم لضامن اÜس¢اþا مع القطاPات احلكومKة
بارش Pىل مشاريعها ؤ�هدافها وتقKمي نتاجئ �متكن الوزراء من إالرشاف امل 

 وضع القوانني التنظميية املنصوص Pلهيا يف دس:تور فاحت ٕاىل gٕالضافة، معلها
املتعلقة gجلهات وامجلاPات الرتابية، القانون التنظميي rلاملية، القانون  يوليوز

 يف القوانني التنظميية حلق مشاركة املواطنني ،التنظميي rلمحمكة اQس:تورية
 .عدم دس:تورية القواننيبتدبري شؤوهنم وتقدمي العرائض واملطالبات واQفع 

gش  وهذه يه احلقKقة، هاذ مرشوع القانون هو اrيل اكن ·اص �س:بق
ازال ٔ�مام احلكومة ومعها مف، يعطي احلق rلمواطن، واملواطن ¼ اFٔس:بقKة

يف  إالرساعندعو احلكومة ٕاىل  ،Èرشيعية كربى ؤ�ساس:ية االربملان ٔ�وراش
  .ٕاخراãا ٕاىل �زي الوجود

وgلنظر ٕاىل ٔ�مهية املرشوع واعتباره مرشوPا مؤسسا لقواPد Vديدة 
تضمن الشفافKة والزناهة يف ولوج املواطنني ٕاىل تدبري املهام الكربى 

  .واملناصب العليا، فٕان فريقóا تعامل gٕجيابية مع هذا املرشوع
 .وشكرا، والسالم Pليمك

    ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس:يد رئGس الس:يد رئGس الس:يد رئGس الس:يد رئGس 
  . شكرا

  هناك مجموPات؟ . �ٓخر فريقٕاذن مرينا ٕاىل 
  .، £حتاد املغريب rلشغل؟ ما اكي¶شٕاذن

  .الوطين rلشغل gملغرب؟ ما اكي¶شمجموPة £حتاد 

Qة احلركة اPميقراطية £ج´عية؟ ما اكي¶شمجمو.  
  .املرة اجلاية ،شاء هللا ٕانٕاذن، 

  .ن¶©قل rلتصويت Pىل مواد املرشوع
  .rلتصويت 1املادة رمق ٔ�عرض 

  ؛32= املوافقون
  ؛12= املعارضون
  .5= املمتنعون

  .rلتصويت 6، 4، 3، 2 ، ٔ�عرض املوادٕاذن
  .نفس العدد: املوافقون

ويتضمن الحئة املؤسسات واملقاوالت  ،1ٔ�عرض rلتصويت امللحق رمق 
  .العمومKة إالسرتاتيجية

  .نفس العدد: املوافقون
املناصب العليا اليت  ويتضمن الحئة ب�متمي ،2ٔ�عرض rلتصويت امللحق رمق 

  .يمت التداول �ش�ٔهنا يف جملس احلكومة
  .نفس العدد: املوافقون

  .عرض مرشوع القانون �رم©ه rلتصويت، �ٔ ٕاذن
  .نفس العدد: املوافقون

 02.12وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون تنظميي رمق  ،ٕاذن
من  92و 49يقا Fٔحاكم الفصلني تطب  ،يتعلق gلتعيني يف املناصب العليا

  .اQس:تور
  .والسالم Pليمك .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


