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 ).م2019 یونیو 4(هـ 1440 رمضان 29 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�سد القادر سالمة، اخللیفة الرابع املس�شار الس�ید عب: الرئاسة
�ق�قة او  الثانیة عرشة السا�ة ، ٕابتداء منؤ�ربعون دق�قة ثالث: التوق�ت

  .العرش�ن بعد الزوال
  :تصویت �ىلا�راسة وال : �دول أ�عامل

یتعلق مبزاو� �ن الرتویض والت�ٔهیل  45.13مرشوع قانون رمق  -1
  وٕا�ادة الت�ٔهیل الوظیفي؛

  .مقرتح النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن -2

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

  : املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

 .ف�تاح اجللسة ال�رشیعیةٔ��لن عن ا
 الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  : خنصص هذه اجللسة ��ارسة والتصویت

یتعلق مبزاو� �ن الرتویض  45.13ٔ�وال، �ىل مرشوع قانون رمق 
  من طرف جملس النواب؛ �لیناوالت�ٔهیل وٕا�ادة الت�ٔهیل الوظیفي، احملال 

  .�ا�يل �لس املس�شار�ن�نیا، مقرتح النظام ا
وق�ل الرشوع يف م�اقشة ودراسة والتصویت �ىل هذ�ن املرشو�ني 
ٔ�ود �مسمك مجیعا ٔ�ن نقدم الشكر اجلزیل لاكفة ٔ�عضاء جلنة العدل وال�رشیع 
وحقوق إال�سان وكذ� ٕاىل رئ�سها وكذ� ٕاىل ٔ�عضاء جلنة التعلمي 

ا، وكذ� ٕاىل وز�ر والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة وكذ� ٕاىل رئ�سه
الص�ة �ىل ا�هودات اجلبارة اليت بذلوها مجیعا ٕالغناء هذ�ن النصني ٔ�ثناء 

  .دراس�هتام يف ا�لجنة
  . 45.13و�س�هتل اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

وق�ل الرشوع يف دراسة هذا املرشوع، ٔ�ود ٔ�ن ٔ��رب ا�لس املوقر ب�ٔن 
ب مرفوع من الس�ید رئ�س الفریق الرئاسة توصلت بطلب مك�و 

�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، والس�ید رئ�س فریق �حتاد العام ملقاوالت 
من مرشوع القانون ٕاىل جلنة التعلمي  6املغرب، �ريم ٕاىل ٕار�اع املادة 

والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة لتعمیق النقاش حول النص وٕاجياد صیغة 
  .ملعنیةتوافق�ة بني خمتلف أ�طراف ا

كام توصلت الرئاسة بطلب �ين، موقع من لك من الس�ید رئ�س الفریق 
احلريك والس�ید رئ�س فریق التجمع الوطين لٔ�حرار والس�ید رئ�س الفریق 
�شرتايك والس�یدة رئ�سة الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، �ريم 

ة قصد ا�راسة ٕاىل ٕار�اع مجموع النص ب�ٔمك�، املذ�ور، ٕاىل ا�لجنة ا�تص
  .وتعمیق النقاش

توصلت الرئاسة يف نفس املوضوع من مجمو�ة الكونفدرالیة كام 
  .ا�ميقراطیة �لشغل

كام ٔ�ن الرئاسة توصلت كذ� بتعدیل من احلكومة، �ريم ٕاىل 
من مرشوع القانون ا�يل وافق�و  �6ح�فاظ �لصیغة املتوافق �لهيا �لامدة 

ت�ٔسست من طرف جلنة التعلمي والشؤون ا�لجنة الفرعیة التق�یة ا�يل 
  .الثقاف�ة و�ج�عیة

من  193ٕاذن بعد ٕاخ�ارمك هبذه امللمتسات والطلبات، وتطبیقا �لامدة 
النظام ا�ا�يل �لم�لس، �ادي نعرض هذه الطلبات �لتصویت ٕالر�اع 

  .النص �رم�ه ٕاىل ا�لجنة
  .نقطة نظام؟ تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  ید الرئ�س، الس� 

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة إالخوة املس�شار�ن،

ا�يل طلهبا الفریق �س�تقاليل  6ٔ�� كنظن ٔ�ن الفكرة د�ل ٕا�ادة املادة 
مبعیة فریق �حتاد العام �لمقاوالت، اح�ا ك�سحبوها ونعمتدو التعدیل ا�يل 

لس ٔ�و يف �ابو الس�ید الوز�ر ونوضعوه رهن إالشارة د�ل إالخوة يف ا�
  .القا�ة، �ش هام ��ذو القرار د�هلم

ٔ�� كنظن ٔ�� ما �ادي �كو�شاي مع �ردو املرشوع لكه �رجع، كنظن 
�ام �ارض الوز�ر وعندو تعدیل ا�يل �ادي �ريض الطرفني، �ادي نق�لوه 

  ).CGEM(مع إالخوة د�ل  6واح�ا د�لنا ك�سحبو ٔ�ننا �ردو املادة 
  .شكرا

  :ةاجللس رئ�سالس�ید 
  .شكرا

 .اليس حلسن

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

طلبنا إالر�اع د�ل هذا املرشوع هذا، لكن د� راه  كنانفس التو�ه، 
  .ك�سحبوه الس�ید الرئ�س، ك�سحبو ذاك القرار ا�يل اختذ�

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
 ٔ�ش�نو حسبيت؟ 

  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
، ك�سحب طلب إالر�اع، ما 45.13القانون رمق  یعين ٕار�اع مرشوع

  .�رجعيش �لجنة نصوتو �لیه هنا
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  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  . شكرا

 .الس�ید الرئ�س

  :الس�ید محمد �لمي املس�شار
س�بق � ٔ�ن تقدم بطلب رام ٕاىل ٕار�اع النص �لجنة، اح�ا ك�سحبوه .. 

حىت اح�ا يف ٕاطار الت�س�یق مع أ��لبیة، الس�ید م�سق أ��لبیة راه حسب 
  .ك�سحبو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .تفضل

  :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
 6الس�ید الرئ�س، اح�ا كنا طلبنا إالر�اع د�ل املادة  إالطاريف نفس 

�لجنة، ولكن من بعد توصلنا �لتعدیالت ا�يل �اهبا الس�ید الوز�ر، واكن 
  .إالر�اع د�لها التوافق �لهيا من طرف إالخوان، اح�ا ت�سحبو هذاك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ال، حىت . ٕاذن ما اك�ن حىت يش وا�د ی�ش�ث �ٕالر�اع، حىت وا�د

نوصلو لعندو، التعدیل حىت نوصلو لعندو، د� اح�ا بت��ا فقط يف ٕار�ا�ه 
  .ٔ�و �دم ٕار�ا�ه

  .ٕاذن �ادي ندوزو ا�ٓن ��راسة والتصویت
تو، اكن من الالزم انتوما ما ك�سحبوش، ٕاذن �ادي نصو .. ٔ�� و�ت

�سمعو وا�د الرٔ�ي مع احلكومة ووا�د الرٔ�ي ضد احلكومة �لتوازن، �ش 
 .ند�رو التوازن، �ش ند�رو التوازن، ولكن انتوما �ربو �ىل رٔ��مك، تفضلو

  :م�ارك الصادي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

، واح�ا يف الواقع اح�ا هاد مرشوع القانون ف�ه نقاش ما بني املهنیني
بني لك املهنیني يف هذا ا�ال،  ماكمنش�یو يف �جتاه د�ل �كون توافق 

ولكام اكن النقاش واكن التفامه ما بني املهنیني وما بني احلكومة اح�ا ما ميكن 
ٕاال �زیدومه دفعة ٕاىل أ�مام، و�لتايل يف أ�مس اكن مشلك يف هذه املادة 

اهرة ٔ�� ٔ�عتقدها مايش يف �ٓخر واملهنیني ميكن �یتصلو �لك، وهذه ظ 6
حلظة، �اص �كون نقاش هادئ مع الربملانیني، ما �كو�ش الضغط حىت 

الصباح واكینة ٔ�مورات �ارج �ىل  يف�ٓخر حلظة، حىت جنیو الیوم 
  .املؤسسة ال�رشیعیة كتدار

و�لتايل اح�ا كنمتسكو ٔ�نه أ�مور �رجع لنقاش هادئ ما بني املهنیني 
نون ما یرض حىت يش �ة معینة، مييش يف �جتاه �ش خنرجو مرشوع قا

د�ل ا�فاع �ىل حصة املواطنني ٔ�وال، والتوافق ما بني املهنیني �نیا، وما 
�كو�ش هاذ الیوم ند�رو طلب د�ل السحب و�او�ين نرتاجعو �لیه، ٕاىل 

  .رجعت ا�لجنة �ادي �كون أ�مورات بنقاش هادئ و�متناو التوف�ق
 .وشكرا

  :اجللسة سرئ�الس�ید 
  .شكرا

ٕاذن �ادي نعرض طلب د�ل الكونفدرالیة �لتصویت، ا�ي �ريم ٕاىل 
 .ٕار�اع النص ب�ٔمك� ٕاىل ا�لجنة لتعمیق ا�راسة

  :املوافقون �ىل إالر�اع
ال ٔ�س�یدي، �هنرضو �ىل وا�د القضیة تتعلق ��لس ال �حلكومة، ما 

  .��سمعوش �لس�ید الوز�ر دا�
  ؛13= املوافقون
  ؛24= ن لٕالر�اعاملعارضو
  .8= املمتنعون

  .24ضد  13ٕاذن الطلب د�ل إالر�اع مرفوض ب 
  .ٕاذن �ادي ند�لو ا�ٓن ��راسة واملناقشة والتصویت �ىل املرشوع

  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع

  :ا�اكيل وز�ر الص�ة ٔ��سالس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  ات،الس�یدات املس�شارات احملرتم

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،  
املتعلق  �45.13رشفين ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام جملسمك املوقر مرشوع قانون رمق 

مبزاو� �ن الرتویض والت�ٔهیل وٕا�ادة الت�ٔهیل الوظیفي، وذ� بعد ٔ�ن 
فربا�ر  10صادق �لیه جملس النواب �ٕالجامع يف �لس�ته املنعقدة بتارخي 

2016.  
و�ه عبارات الشكر و�م�نان والتقد�ر للك ؤ�ود يف البدایة ٔ�ن �ٔ 

الس�یدات والسادة املس�شار�ن، �اصة ٔ�عضاء جلنة التعلمي والشؤون 
الثقاف�ة و�ج�عیة ؤ�عضاء ا�لجنة الفرعیة التق�یة املن��قة عن هذه ا�لجنة 

ٔ�ذ�ر ٔ�ن (اليت عهد ٕا�هيا تعمیق دراسة هاذ مرشوع قانون هباذ ا�لس املوقر 
�ىل ا�هود الك�ري ا�ي بذلوه يف دراسة ) اجمتعت ٔ�ربع مراتهاذ ا�لجنة 

  .وم�اقشة هذا املرشوع �لك مسؤولیة و�زاهة
 2021-2017یندرج هذا املرشوع يف ٕاطار تزنیل الرب�مج احلكويم 

، وهيدف ٕاىل تعز�ز إالطار ال�رشیعي �لقطاع الصحي 2025وخمطط الص�ة 
طار القانوين املنظم ملزاو� ا�ي اخنرطت ف�ه احلكومة، وذ� بوضع االٕ 

مجمو�ة من املهن الصحیة وسد الفراغ، ولٔ�سف ٔ�نه مجمو�ة من النصوص 
التطبیق�ة وانتوما كتطالبو هبا ت��ظر اخلروج ٕاىل �زي الوجود لسد هذا 
الفراغ القانوين احلاصل الیوم يف مجمو�ة من املهن الصحیة، وا�ي یطبع 

  .ملهن الصحیةبطبیعة احلال ممارسة مجمو�ة من ا
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ویعد هذا املرشوع نتا�ا ملشاورات موسعة، �ٓخرها اكنت بطلب من 
ا�لجنة كذ�، متت هناك �دة مشاورات مع مجیع املهنیني، ويف م�ال املواد 
اليت اكن فهيا هناك �الف بني �ين و�ين، اكن هناك مشاورات واكنت 

مبا �كفي، وحىت لقاءات مع الس�ید الوز�ر م�ارشة، ومع أ�طر د�ل الوزارة 
�لبارح ��لیل ومازال االتصاالت �لهاتف مع الطرفني، واكن هناك حماو� 
تفهم ويف نفس الوقت ٕاق�اع وال�ش�ث مببدٔ� الفصل ما بني ما هو قانوين وما 
بني ما هو تنظميي ؤ�ن الوزارة تلزتم ٔ�ماممك، الس�یدات والسادة، ٔ�هنا 

تنظميیة اليت ٔ�قرت ا�لجنة س�س�متر يف النقاش من ٔ��ل ٕاصدار النصوص ال 

  . شهر ٔ��ل ٔ�قىص 24املوقرة هبذا ا�لس ٔ�ن تصدر يف غضون 
 :وف� یيل تذكري ب�ٔمه حماور هذا مرشوع قانون

  : ٔ�حاكم �امة: القسم أ�ول
حتدید ٔ�نواع املهن اليت س�مت تنظميها واخ�صاصاهتا مع التنصیص �ىل ٔ�ن 

إالدارة، هو ا�يل �لكمت  أ�عامل اخلاصة �لك ف�ة حتدد يف مصنف تضعه
  �لیه؛

�نیا، التنصیص �ىل ٔ�ن املزاو� تمت ٕاما �لقطاع العام يف مرافق ا�و� 
  ٔ�و يف املؤسسات العموم�ة ٔ�و �لقطاع اخلاص ٔ�و يف ٕاطار إال�ارة؛

� املهن املعنیة، م�ادئ الزناهة و�لثا، حتدید الواج�ات املرتبطة مبزا
  .ملهنةو�س�تقامة وقوا�د ٔ��الق�ات ا

  :مزاو� املهن �لقطاع اخلاص: القسم الثاين
  :ٔ�شاكل املزاو�: الباب أ�ول

�زاول املهن بصفة حرة �شلك فردي ٔ�و يف ٕاطار �شرتاك ٔ�و يف ٕاطار 
  إال�ارة،

  .رضورة احلصول �ىل ٕاذن �ملزاو� �یفام اكن شلك املزاو�
  :رشوط املزاو�: الباب الثاين

ٕالذن �ملزاو� من ق�یل احلصول �ىل حتدید رشوط احلصول �ىل ا
  .دبلوم والتوفر �ىل أ�هلیة

  : ٔ�ما�ن املزاو� بصفة حرة: الباب الثالث
ل املهنیة لعملیة املراق�ة والتف��ش من طرف إالدارة �لت�ٔكد إاخضاع احمل

من مطابقهتا ملعایري الص�ة والسالمة والنظافة ومعایري التجهزيات الرضوریة 
  .هنة�لق�ام ب�ٔعامل امل 

  :قوا�د املزاو�: الباب الرابع
التنصیص �ىل ٔ�ن املزاو� جيب ٔ�ن تمت يف احملل املهين امل�ٔذون ف�ه 

  .�ملزاو� وبصفة خشصیة، حتدید �االت التنايف يف مزاو� املهنة
  :النیابة: الباب اخلامس

التنصیص �ىل ٕاماكنیة م�ح إالذن �ٕال�بة عن املهين امل�ٔذون � 
ماكنیة م�ح إالذن ب�س�یري احملل بعد وفاة املهين صاحب التنصیص �ىل إ 
  .احملل امل�ٔذون �

  :القسم الثالث یتعلق �لنظام ا�متثیيل

ٕاماكنیة انضواء املعنیني يف هذا القانون حتت لواء مجعیة �نیة وطنیة 
 1378جامدى أ�ول  3، الصادر يف 1.58.376ختضع ٔ�حاكم الظهري رمق 

عیات، يف امجل اخلاص ب��ظمي احلق يف ت�ٔس�س ) 1958نومفرب  15املوافق ل (
انتظار ٕا�داث هیئة �نیة وطنیة، الهدف من هذه امجلعیة هو متثیل املهنة 
�ى إالدارة واملسامهة يف ٕا�داد الس�یاسة الصحیة يف جمال املهنة املعنیة 
وٕابداء الرٔ�ي يف لك املسائل اليت تعرضها إالدارة �لهيا، وهنا كذ� نلزتم 

ار هذا القانون لهذه الهیئة يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال، ٕاضافة ٕاىل الهیئات ٔ�خرى ٕ�صد
اليت ت��ظر، وصوتو �ىل هذه القوانني، الهیئة د�ل املمرضني واملمرضات، 

  .الهیئة د�ل القابالت
  :العقو�ت يف القسم الرابع

حيدد هذا القسم ٔ�شاكل املزاو� �ري القانونیة �لمهن السالفة ا��ر 
املطبقة �ىل لك ٕا�الل �لقوا�د وأ�حاكم القانونیة اخلاصة هبا والعقو�ت 

واملمتث� يف احل�س ٔ�و الغرامة ٔ�و يف لكهيام ٔ�و حسب إالذن بصفة مؤق�ة 
  .وهنائیة

  : ٔ�حاكم خمتلفة وانتقالیة: القسم اخلامس
اعتبار املوافقة املمنو�ة من طرف إالدارة ق�ل �رش هذا القانون يف 

د مزاو� ٕا�دى املهن صاحلة وتعد مبثابة ٔ�ذون ملزاو� اجلریدة الرمسیة قص
هذه املهن، یعين اح�ا ما كنتو�وش �لناس ا�يل اكینني د�، و��رسو 

  .برتخ�ص
دخول هذا القانون �زي التطبیق ابتداء من �رخي دخول نصوصه 

  .التطبیق�ة بصفة اكم� �زي التنف�ذ
ر�ن، ٔ�مه مضامني تلمك، الس�ید الرئ�س الس�یدات والسادة املس�شا

 .مرشوع هذا القانون املعروض �ىل جملسمك املوقر
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید الوز�ر

هل هناك؟ �ادي نف�حو �ب املناقشة، اك�ن من �رید ٔ�ن یتد�ل يف 
 .هذا املرشوع؟ تفضيل يف ٕاطار الزمن ا�صص �، تفضيل

  :اء الكساباملس�شارة الس�یدة ر�
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
يف احلق�قة �یف ما قال الوز�ر هاذ املرشوع حظي بنقاش طویل 

، ولكن رجعناه مرة 2016ومس�تف�ض عند� يف ا�لس ٔ�و يف ا�لجنة من 
 ٔ�وىل من اجللسة العامة ٕاىل ا�لجنة، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن �ادي حيظى بنقاش
معیق ما بني املهنیني ا�تلفني وما بني الوزارة املعنیة، لٔ�سف یقال لنا ٔ�نه 
اكنت لقاءات ولكن املهنیني �یقولو ال أ�طباء وال ا�ٓخر�ن حىت يش وا�د 
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فهيم ما تیقول ب�ٔن اكنت لقاءات مؤسسة بتقار�ر و�تفاقات كام جيب ٔ�ن 
ضغوطات من اجلانبني، �كون، �لتايل اح�ا خضعنا لوا�د ا�مو�ة د�ل ال

وقلنا ب�ٔن املهنیني مع الوزارة مه ا�ول هلم ٔ�هنم یفصلو يف هذا املرشوع، 
  .6و�اصة بعض املواد د�لو اخلالف�ة ومن ب�هنم املادة 

ولهذا الس�ب اح�ا �ش�ب��ا �ملوقف د�لنا ٕالر�ا�ه �لجنة لتعمیق النقاش 
لن نصوت �ٕالجياب  مرة ٔ�خرى، ٔ�ننا یبدو ٔ�ننا مل نوفق، ولهذا الس�ب

  .لٔ�سف، وٕان كنا صوتنا �ٕالجياب يف ا�لجنة املعنیة
  .وشكرا

  : الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .هل هناك من م�د�ل �ٓخر؟ ٕاذن ما اكی�ش يش م�د�ل
 .�ىل مواد مرشوع القانون �ادي ندوزو م�ارشة �لتصویت

  : 1املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

ورد �ش�ٔهنا تعدیل من طرف احلكومة، الس�ید الوز�ر قدم  6املادة 
  .التعدیل

  :الص�ة وز�رالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�لجنة هذا التعدیل �ريم ٕاىل �ح�فاظ �لصیغة اليت توصلت ٕا�هيا ا
  :التق�یة الفرعیة وٕاذا مسحمت ٔ�تلوها �لیمك كام یيل

ميارس النظارايت أ�عامل املتعلقة بتقدمي ا�لوازم البرصیة املعدة لتصحیح "
  ".البرص ٔ�و حامیته �لعموم

یقوم النظارايت ق�ل تقدمي ا�لوازم البرصیة مبالءمهتا : "الفقرة الثانیة
  ".ةو�سو�هتا بواسطة ٔ�دوات الرقابة الرضوری

كام یقوم بتقدمي املنت�ات ا�صصة لصیانة وحفظ : "الفقرة الثالثة
  ".النظارات والعدسات الالصقة و�رطیهبا

ميارس النظارايت �امه يف ٕاطار أ�عامل املنوطة به احملددة : "فقرة ٔ��رية
  ".ٔ��اله 4يف مصنف أ�عامل املشار ٕالیه يف املادة 

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  : ةالس�ید رئ�س اجللس
  . شكرا الس�ید الوز�ر

 .�ادي نعرض التعدیل �لتصویت
  ؛25= 6تعدیل املادة املوافقون �ىل 

  ؛5= املعارضون �لتعدیل
  .9= املمتنعون

 .9مع ام�ناع  5ضد  25ب  احلكومة تعدیلٕاذن وافق ا�لس �ىل 
  .كام مت تعدیلها 6نصوت �ىل املادة ٕاذن 

  ؛25= املوافقون
  ؛5= املعارضون
  .9= املمتنعون

   7ا�ٓن املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : 8املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : 10املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : 12املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : 13املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :14املادة 
  .ٕالجامع�: املوافقون

  :15املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :17املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :18املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :20املادة 
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  .�ٕالجامع: املوافقون
  :21املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :22املادة 

  .ٕالجامع�: املوافقون
  :23املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :24املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :25املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :26املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :27املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :28املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :29املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :30املادة 

  .ٕالجامع�: املوافقون
  :31املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :32املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :33املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :34املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :35املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :36املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :37املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :38املادة 

  .ٕالجامع�: املوافقون
  :39املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :40املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :41املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :42املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :43املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :44املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :45املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :46املادة 

  .ٕالجامع�: املوافقون
  :47املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :48املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :49املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :50املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  : 51املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :52املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :53املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :54املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :55املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :56املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :ا�ٓن �ادي نعرض املرشوع �رم�ه

  ؛29= املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
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  .13= املمتنعون
، �ىل 13، ضد ال ٔ��د، مع ام�ناع 29: ٕاذن، وافق ا�لس �ٔ��لبیة

الرتویض والت�ٔهیل وٕا�ادة املتعلق مبزاو� �ن  45.13مرشوع قانون رمق 
  .الت�ٔهیل الوظیفي

  . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك

ا�راسة والتصویت �ىل مقرتح النظام ا�ا�يل �لس ن��قل ا�ٓن ٕاىل  - 
  .املس�شار�ن

هل �رید ٔ�ن ی�ٔ�ذ  جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان، قررم
  . اللكمة؟ مقرر ا�لجنة، التقار�ر وزعت �لیمك

؟ اللكمة يف يف ٕاطار املناقشة من �رغب يف ٔ��ذ اللكمةهل هناك 
  .الوقت املتبقي لمك

  .دقائق 4تفضل الس�ید الرئ�س، عندمك 

  :عبد احلق ��سان الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
نناقش الیوم مقرتح النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، ويه الوثیقة 

يت س��ظم معل ا�لس و�الق�ه �لسلطة التنف�ذیة و�القة مكو�ته ببعضها ال
البعض، بل وحىت �القة هذه املؤسسة ا�س�توریة مع حمیطها ومع 

  .املواطنني
وقد كنا ن�ٔمل ٔ�ن �كون هذه احملطة م�اس�بة �لنقاش الهادئ املسؤول 

و�لزتام  واملمثر، وكنا ٔ�یضا ن�ٔمل ٔ�ن �سامه مكجمو�ة �لك اجلدیة الالزمة
املسؤول يف ٕاخراج وثیقة م�وافق حولها، م�تدٔ�ها وم�هتاها و�ا�هتا املصل�ة 
العامة، مبا �سامه يف الرفع من ٔ�داء جملس املس�شار�ن مكؤسسة دس�توریة، 

  .ٔ�رید لها ٔ�ن �كون من ا�ر�ة الثانیة
من ٔ��ل هذا اش�تغلنا يف لك مرا�ل ٕا�داد النظام ا�ا�يل �روح �الیة 

لیة و�لزتام واملرونة، وحرض� لك اج��ات ا�لجنة اليت لكفت من املسؤو
مبناقشة هذه الوثیقة، كام حرض� لك اج��ات جلنة العدل وال�رشیع ح�� 
ٔ�ح�لت الوثیقة �لهيا، ٕاال اج��ا وا�دا هو �ٓخر اج��اهتا، هذا �ج�ع 

زم ٔ�و رمبا كنا وامهني قاطعناه بعد ت�ٔكد� ویق�ننا ٔ�ننا كنا م�فائلني ٔ�كرث من الال
�شلك ساذج ؤ�ن لك إالشارات إالجيابیة اليت بعثنا هبا ولك الرسائل 
الواحضة واملمثرة اليت ٔ�طلق�اها اكنت مكن یصب املاء يف الرمل ومن یعقد 

  .�ىل رساب أ�مل
كنا ن�ٔمل ٔ�ن نتوافق حول مقرتح جيدد دینام�ة العمل دا�ل جملس 

و�سامه يف تبویئه املاكنة اليت �س�تحقها  املس�شار�ن ویعطیه دفعة قویة،
  .مضن الثنائیة الربملانیة

كنا نود ٔ�یضا ٔ�ن �كون الوثیقة املتوافق �ش�ٔهنا ٔ�داة يف ٔ�یدینا �سا�د 

الغرفة الثانیة �ىل اسرت�اع ماك�هتا مضن هذه الثنائیة و�ىل انزتاع ماك�هتا يف 
واطنني املشهد الس�یايس وا�س�توري ؤ�ن حتظى �ال�رتام �ى امل

واملواطنات، لكن اتضح ٔ�ن هذا أ�مل بعید املنال ؤ�ن البعض اكن �ش�تغل 
ب�ٔفق ضیق وبعقلیة حمدودة املدى، لك �ا�هتا ٕانتاج وثیقة مك�� متارس 

  .الرقابة �ىل املؤسسة ذاهتا وحتد من دینام�هتا وتعرقل فعالیهتا
ٕاىل بعض نعم اكنت م�اقشة مقرتح النظام ا�ا�يل م�اس�بة اس�متعنا فهيا 

املقرت�ات وبعض املدا�الت �ایة يف أ�مهیة �ىل قلهتا، كام اكنت م�اس�بة 
يف بعض ا�لحظات لالس��ع ٕاىل مدا�الت �یلكة، بل ل�س فقط 
لالس��ع ولكن �س�متتاع ب�ٔفاكر م�ت�ة تناقش ماكنة هذه املؤسسة 

  .ا�س�توریة ؤ�دوارها
ة سواء يف املناقشة ٔ�و جمهودات ج�ار  -مكجمو�ة  -وقد بذلنا من �ان��ا 

اقرتاح تعدیالت جوهریة �روم الرفع من ٔ�داء هذه املؤسسة، �ای��ا يف ذ� 
املسامهة املتواضعة يف تطو�ر معل جملس املس�شار�ن وبلورة وثیقة تنظم 
مع� ملا ی�ٔيت من الس�نوات، لكن رمبا مل نتوفق يف ٕایصال هذه الرسا� 

هذا املقرتح، وبق�ت بعضها معلقة �ىل إالجيابیة، وقد توافق�ا �ىل �ل مواد 
ٔ�مل ٔ�ن یمت حسمها، لكن مل حيصل التوافق �ش�ٔهنا، ح�ث سادت رؤیة 

  .ضیقة يف أ��ري
رمغ ذ� یظل أ�مل حيدو� الیوم ٔ�و �دا يف تعدیل هذا النظام 
ا�ا�يل ملا ف�ه املصل�ة العامة، ٔ�ن ما تبقى من املواد ا�تلف �ش�ٔهنا قلی�، 

  :  التوافق حو� وميكن ٔ�ن جنملها يف نقطتني �ایة يف أ�مهیةمقارنة مع مت

النقطة أ�وىل مفهوم ال�س��ة من ح�ث يه �ٓلیة ل�سهیل العمل  -
 ال لعرقلته؛

والنقطة الثانیة احلق يف الوقت الاكيف �لتعبري عن ا�ٓراء  -
 .واملواقف

والبد ٔ�ن نعاود �سط رؤیة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل خبصوص 
ني النقطتني، رؤی��ا �ل�س�بة �ل�س��ة �ٓلیة دس�توریة نص �لهيا دس�تور هات

من ٔ��ل تنظمي العمل و�سهیل ٔ�داء �ام الربملان بغرف�یه، ولنئ اكن  2011
لس جم یطرح ٔ�ي ٕاشاكل، فٕان �ر�یبة هذا صاحلا مب�لس النواب وال

عارف املس�شار�ن وغىن وتنوع مكو�ته ال یتوافق ومفهوم ال�س��ة اجلاف املت
 ..�لیه

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
الس�ید الرئ�س، �ادي یوصل عندك التعدیل راه �ادي هترض ف�ه هاذ 

  .الهرضة

  :عبد احلق ��سان الس�یداملس�شار 
  .نعاود �مكل

  .شكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  ؟ يف ٕاطار املناقشة هل هناك يش م�د�ل �ٓخر
 .�ىل مواد املقرتح �ادي ندوزو �لتصویت ،ٕاذن

  :1ادة امل
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : 8املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : 10املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : 12املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : 13املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :14املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :17املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :18املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :20املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :22املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :23املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :24املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :25املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :26املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :27املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :28املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :29املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :30املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :31املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :32املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :33املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :34املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :35املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :36املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون
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  :37املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :38املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :39املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :40املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :41املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :42املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :43املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :44املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :45املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :46املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :47املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :48املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :49املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :50املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  : 51املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :52املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :53املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :54املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :55املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :56املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :57 املادة
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :58املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :59املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :60املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :61املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :62املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :63املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :64املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :65 املادة
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :66املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :67املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :68املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة  69املادة 
  .�لشغل، اللكمة لمك لتقدمي التعدیل

  :عبد احلق ��سان الس�یداملس�شار 
  .س�ید الرئ�سشكرا ال 

�ادي �مكل الرؤیة د�لنا ف� . التعدیل راه هو معروف، وراه قدم�اه
 2011یتعلق �ل�س��ة، رؤی��ا ٔ�ن ال�س��ة �ٓلیة دس�توریة نص �لهيا دس�تور 

من ٔ��ل تنظمي العمل واملسامهة يف �سهیل ٔ�داء �ام الربملان بغرف�یه، مبا 
�اسب وماكنة لك هیئة یضمن ٔ�داء م�واز� حسب م�ول الناخ�ني مبا ی� 

ولنئ اكن هذا صاحلا مب�لس النواب وال یطرح ٔ�ي ٕاشاكل، . دا�ل ا�متع
فٕان �ر�یبة جملس املس�شار�ن وغىن وتنوع مكو�ته ال یتوافق ومفهوم 

  .ال�س��ة اجلاف واملتعارف �لیه
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�ا �اولنا اقرتاح بعض ال�شحمي لهذه ا�ٓ� ا�س�توریة لتتوافق و�ر�یبة 
ار�ن، واقرتح�ا �دا ٔ�دىن يف ا�متویل وا�لو��س��ك ووسائل جملس املس�ش

العمل واملوارد ال�رشیة، یوضع رهن ٕاشارة الفرق وا�مو�ات �ل�ساوي، 
لتمتكن من ٔ�داء ٔ�دوارها يف ظروف ج�دة، مث یمت تطبیق م�دٔ� ال�س��ة ف� 

تبقى من إالماك�ت املتا�ة ��لس، فال یعقل ٔ�ن جيد فریق ٔ�و مجمو�ة 
سه �ري قادر �ىل ٔ�داء �امه �س�ب نقص يف ا�متویل ٔ�و نقص يف املوارد نف 

ال�رشیة، بل وحىت يف فضاءات العمل، وال یعقل ٔ�ن ت��ط هذه النقط ٔ�داء 
الربملانني يف لك املهام املو�و� هلم، وال ميكن ٔ�ن ی��صب س�یف ال�س��ة 

  .س�توریةقاصام لظهر العمل الربملاين، معرقال ٔ�داء هذه املؤسسات ا�
ٔ�ما ف� یتعلق �حلق يف الوقت الاكيف �ادي نقولو يف التعدیل ا�يل 

  .�اي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  :ٕاذن �ادي نعرض التعدیل �لتصویت
  ؛3= املوافقون �ىل التعدیل

  ؛28= املعارضون �لتعدیل
  .4= املمتنعون

  .ٕاذن �ادي �رجعو �لامدة أ�صلیة. ٕاذن ا�لس �ارض هذا التعدیل
  .نفس التصویت: كام وافقت �لهيا ا�لجنة 69املوافقون �ىل املادة 

  ؛28= املوافقون
  ؛3= املعارضون
  .4= املمتنعون

  : 70املادة 
  . �ٕالجامع: املوافقون

  : 71املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :72املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :73املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :74املادة 
  .�ٕالجامع :املوافقون

  :75املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :76املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :77املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :78املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  : 79املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :80املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  : 81املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :82املادة 

  .�ٕالجامع: ناملوافقو
  : 83املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  : 84املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :85املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :86املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :87املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :88املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :89املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :90املادة 
  .�ٕالجامع: قوناملواف

  :91املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :92املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :93املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :94املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :95املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :96املادة 
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  .�ٕالجامع: املوافقون
  :97املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :98املادة 
  .�ٕالجامع: قوناملواف

  :99املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :100املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :101املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :102املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :103املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :104املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :105املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :106املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :107املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :108املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :109املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :110املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :111املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :112املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :113املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :114ادة امل
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :115املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :116املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :117املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :118املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :119املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :120املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :121املادة 

  .امع�ٕالج: املوافقون
  : 122املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :123املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :124املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :125املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :126املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :127املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :128املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :129املادة 
  .�ٕالجامع: وناملوافق
  :130املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :131املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :132املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :133املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :134املادة 
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  .�ٕالجامع: املوافقون
  :135املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :136املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :137املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :138املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :139املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة  �140ادي منش�یو �لامدة 

  .اللكمة لمك. ا�ميقراطیة �لشغل

  :عبد احلق ��سان الس�یداملس�شار 
ه ٔ�نه ف� یتعلق �حلق يف املادة تتعلق �لتوق�ت، ا�يل املوقف د�لنا ف�

الوقت الاكيف �لتعبري عن املوقف وا�ٓراء، يف ظل غىن �ر�یبة ا�لس وتنوع 
مشارب مكو�ته، فقد �سطنا رٔ�ینا �لك موضوعیة والوضوح الالزمني يف 

مقعدا دا�ل جملس  20ا�لجنة، فاملكون النقايب ال یتوفر ٕاال �ىل 
رت يف �رملا�ت ٔ�خرى، ؤ��� ال قلام توفاملس�شار�ن، ويه مزية �د �مة 

بد من ٕاعطاء هذا املكون املاكنة اليت �س�تحقها، و�لنظر ٕاىل التعددیة 
النقابیة اليت تعرفها بالد� والنظام �نت�ايب املبين �ىل املعدل أ�قوى يف 
ا�ل�ان الثنائیة وم�ادیب أ�جراء و�ىل ٔ�كرب بق�ة يف جملس املس�شار�ن، 

ماكنیات �مة يف ظل العدد احملدود من املقا�د ا�صصة وهو نظام ال ی��ح إ 
  .�لنقا�ت

مقا�د  8كام ٔ�ن مكون املنظامت املهنیة �لمشغلني ال یتوفر ٕاال �ىل 
وهذا املكون ٔ�یضا یتفرد به الربملان املغريب، فعىل الرمغ من ٔ�ن �نت�ا�ت 

ت �متك�ون يف املغرب تعمتد ٔ�ساسا �ىل املال ؤ�ن العدید من ٔ�ر�ب املقاوال
من ضامن مقا�د هلم مضن هیئات ٔ�خرى يف الربملان، ٕاال ٔ�نه ال بد من متكني 
هذا املكون ممثال يف املنظمة املهنیة ا�ٔكرث متثیلیة، وهو الیوم ال ميثل ٕاال 

  مبنظمة �نیة وا�دة، فك�ف ٕاذا صارت �دة م�ظامت ومل تعد وا�دة؟ 
قت الاكيف �لتعبري عن ٕاذن ال بد لهذ�ن املكونني ٔ�ن �متك�ا من الو 

مواقفهام و�ٓراهئام وممارسة �ا�ا النیابیة �ىل الو�ه ا�ٔمكل والتذرع مبقو� ضیق 
احلصة إالجاملیة �لوقت ومبقو� هذا ما و�د� �لیه �ٓ�ئنا، ال جيدي يف العمل 
الربملاين ا�ي یفرض �ىل ممثيل أ�مة ختصیص اكمل وقهتم لهذه املسؤولیة 

هم هبا الناخ�ون، فال ميكن ٔ�ن نق�ل مكركزیة نقابیة ٔ�ن یمت اجلس�مية اليت طوق 
تقزمي دور احلركة النقابیة، و�ىل رٔ�سها النقا�ت أ�كرث متثیلیة، و�س�تغرب 
�یف یمت حرمان الغرفة الثانیة من القمية املضافة لتوا�د النقا�ت يف هذه 

 .املؤسسة
تدراك وتقومي ٔ�ملنا ٔ�ن جيد صوت العقل طریقه ٕاىل ا�ٓذان ؤ�ن یمت اس� 

ما تبقى من مطبات يف مقرتح النظام ا�ا�يل الیوم ٔ�و ف� ی�ٔيت من أ��م، 
وس�یكون عرضه �ىل احملمكة ا�س�توریة م�اس�بة ميكن �س�تدراك والتوافق 

  .حول هذه املواد

  : الس�ید رئ�س اجللسة
 .الرسا� وصلت وشكرا

  .ا�ٓن �ادي نعرض هذا التعدیل �لتصویت
  ؛10= ذا التعدیلاملوافقون �ىل ه

  ؛26= املعارضون �لتعدیل
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  .10ضد  26ٕاذن ا�لس �ارض هذا التعدیل ب 
  .كام �اءت من ا�لجنة �140ادي �رجع �لامدة 

  ؛26= املوافقون
  ؛10= املعارضون
  . ال ٔ��د: املمتنعون

  :�141لامدة  ،�ادي ندوزو ا�ٓن
  .�ٕالجامع: املوافقون

 :142املادة 
    .        إالجامع: فقـوناملوا

 :143املادة 
  .        إالجامع: املوافقـون

 :144املادة 
     .        إالجامع: املوافقـون

 :145املادة 
  .        إالجامع: املوافقـون

 :146املادة 
 .        إالجامع: املوافقـون

 :147املادة 
  .        إالجامع: املوافقـون

 :148املادة 
  .        إالجامع: وناملوافقـ
 :149املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :150املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :151املادة 
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  .        إالجامع: املوافقـون
 :152املادة 

     .        إالجامع: املوافقـون
  :153املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :154املادة 

     .        جامعاالٕ : املوافقـون
 :155املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :156املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
  :157املادة 

 .        إالجامع: املوافقـون
 :158املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :159املادة 

      .        إالجامع: املوافقـون
  :160املادة 

  .        جامعاالٕ : املوافقـون
 :161املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
  :162املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
  :163املادة 

    .        إالجامع: املوافقـون
 :164املادة 

    .        إالجامع: املوافقـون
 :165املادة 

      .        إالجامع: املوافقـون
 :166املادة 

  .        جامعاالٕ : املوافقـون
  : 167املادة 

       .        إالجامع: املوافقـون
 :168املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :169املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :170املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
  :171املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :172املادة 

    .        عإالجام: املوافقـون
 :173املادة 

   .        إالجامع: املوافقـون
  :174املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :175املادة 

        .        إالجامع: املوافقـون
 :176املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :177املادة 

   .        إالجامع: املوافقـون
 :178املادة 

   .        جامعاالٕ : املوافقـون
  :179املادة 

  .      إالجامع: املوافقـون
 :180املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :181املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
  :182املادة 

      .        إالجامع: املوافقـون
 :183املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :184املادة 

              .إالجامع: املوافقـون
 :185املادة 

     .        إالجامع: املوافقـون
  :186املادة 

        .        إالجامع: املوافقـون
 :187املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :188املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
   189:املادة 
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    .        إالجامع: املوافقـون
 :190املادة 

     .        إالجامع :املوافقـون
  :191املادة 

     .        إالجامع: املوافقـون
  :192املادة 

   .        إالجامع: املوافقـون
 :193املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :194املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :195املادة 

    .        إالجامع: املوافقـون
  :196املادة 

  .        إالجامع: ناملوافقـو
 :197املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :198املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :199املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
  :200املادة 

   .        إالجامع: املوافقـون
 :201املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :202املادة 

  .        عإالجام: املوافقـون
  :203املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
  :204املادة 

      .        إالجامع: املوافقـون
 :205املادة 

    .        إالجامع: املوافقـون
 :206املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :207املادة 

    .        إالجامع: املوافقـون
 :208املادة 

   .        امعإالج: املوافقـون
 :209املادة 

     .        إالجامع: املوافقـون
  :210املادة 

   .        إالجامع: املوافقـون
 :211املادة 

    .        إالجامع: املوافقـون
 :212املادة 

      .        إالجامع: املوافقـون
  :213املادة 

     .        إالجامع: املوافقـون
 :214املادة 

      .        إالجامع: املوافقـون
 :215املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :216املادة 

 .   إالجامع: املوافقـون
 :217املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :218املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :219املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :220املادة 

  .        إالجامع :املوافقـون
 :221املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :222املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :223املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
  :224املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :225املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
  :226املادة 

         . إالجامع: املوافقـون
 :227املادة 
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  .        إالجامع: املوافقـون
  :228املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
  :229املادة 

   .        إالجامع: املوافقـون
 :230املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :231املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :232املادة 

    .      إالجامع: املوافقـون
  :233املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :234املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :235املادة 

 .        إالجامع: املوافقـون
 :236املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
  :237املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :238املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :239املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :240املادة 

    .        إالجامع: املوافقـون
 :241املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :242املادة 

    .        إالجامع: املوافقـون
  :243املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :244املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :245املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :246املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :247املادة 

      .        إالجامع: املوافقـون
 :248املادة 

     .        إالجامع: املوافقـون
 :249املادة 

      .        إالجامع: املوافقـون
 :250املادة 

     .        إالجامع: املوافقـون
 :251ة املاد

    .        إالجامع: املوافقـون
 :252املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :253املادة 

     .        إالجامع: املوافقـون
 :254املادة 

 .        إالجامع: املوافقـون
 :255املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :256املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :257املادة 

   .        إالجامع: املوافقـون
 :258املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :259املادة 

   .        إالجامع: املوافقـون
  :260املادة 

 .        إالجامع: املوافقـون
 :261املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :262املادة 

      .        إالجامع: املوافقـون
 :263املادة 

   .        إالجامع: املوافقـون
  :264املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :265املادة 
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  .        إالجامع: املوافقـون
 :266املادة 

     .        إالجامع: املوافقـون
 :267املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :268املادة 

    .        إالجامع: املوافقـون
 :269املادة 

    .        إالجامع: املوافقـون
 :270املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
  :271املادة 

    .        إالجامع: املوافقـون
 :272املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :273املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :274املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :275املادة 

  .        إالجامع: وافقـونامل
 :276املادة 

     .        إالجامع: املوافقـون
 :277املادة 

      .        إالجامع: املوافقـون
 :278املادة 

    .        إالجامع: املوافقـون
 :279املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :280املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :281املادة 

 .        إالجامع: ملوافقـونا
 :282املادة 

  .        إالجامع: املوافقـون
 :283املادة 

 .        إالجامع: املوافقـون
ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة ، 284املادة 

  .�لشغل تتعلق بتوزیع الزمن �جللسة الشهریة، إالخوان تقدمو التعدیل

  :د احلق ��ساناملس�شار الس�ید عب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

املادة اكن مقرتح فهيا ٔ�نه یتوزع ما بني النصف ؤ�نه �راعى ال�س��ة من 
بعد وا�د احلد ٔ�دىن ا�يل �ادي یتعطى، مع اكمل أ�سف الحظنا ب�ٔنه مت 
الرتاجع حىت �ىل احلد أ�دىن، هذا هو التعدیل د�لنا ٔ�نه �كون �د ٔ�دىن ال 

  .دقائق 5یقل �ىل 
  .ا الس�ید الرئ�سشكر 

  : الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا �ادي نعرض التعدیل �ىل التصویت

 ؛6= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛20= املعارضون �لتعدیل

  .4=  املمتنعون
وام�ناع  �ىل التعدیل د�ل إالخوان 6، ضد 20ٕاذن �ارض ا�لس ب 

4.  
  :ٕاذن �ادي �رجع �لامدة كام �اءت من ا�لجنة

  ؛20= املوافقون
  ؛6= ملعارضونا

  . 4= املمتنعون
  :285املادة 

 .�ٕالجامع: املوافقون
  :286املادة 

         .إالجامع: املوافقـون
 :287املادة 

         .إالجامع: املوافقـون
 :288املادة 

         .إالجامع: املوافقـون
  :289املادة 

         .إالجامع: املوافقـون
 :290املادة 

        .إالجامع: املوافقـون
 :291املادة 

         .إالجامع: املوافقـون
 :292املادة 

        .إالجامع: املوافقـون
 :293املادة 

        .إالجامع: املوافقـون
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 :294املادة 
        .إالجامع: املوافقـون

   295املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :296املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :297املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

  :298املادة 
        .إالجامع: املوافقـون

 :299املادة 
        .إالجامع: املوافقـون

 :300املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :301املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

  :302املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :303املادة 
         .جامعاالٕ : املوافقـون

 :304املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :305املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

  :306املادة 
        .إالجامع: املوافقـون

 :307املادة 
        .إالجامع: املوافقـون

 :308املادة 
          .إالجامع: املوافقـون

 :309املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :310ملادة ا
         .إالجامع: املوافقـون

 :311املادة 
        .إالجامع: املوافقـون

 :312املادة 
        .إالجامع: املوافقـون

 :313املادة 
        .إالجامع: املوافقـون

 :314املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :315املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :316املادة 
         .إالجامع: فقـوناملوا

 :317املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :318املادة 
        .إالجامع: املوافقـون

 :319املادة 
        .إالجامع: املوافقـون

 :320املادة 
          .إالجامع: املوافقـون

 :321املادة 
           .إالجامع: املوافقـون

 :322املادة 
          .امعإالج: املوافقـون

 :323املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :324املادة 
        .إالجامع: املوافقـون

 :325املادة 
        .إالجامع: املوافقـون

 :326املادة 
        .إالجامع: املوافقـون

 :327املادة 
        .إالجامع: املوافقـون

 :328املادة 
        .إالجامع: املوافقـون

 :329ادة امل
         .إالجامع: املوافقـون

 :330املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :331املادة 
        .إالجامع: املوافقـون
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 :332املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :333املادة 
        .إالجامع: املوافقـون

 :334املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :335املادة 
         .إالجامع: فقـوناملوا

 :336املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :337املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :338املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

  :339املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :340املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :341املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :342املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :343املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :344املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :345املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :346املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :347املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :348املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :349املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :350املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :351املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :352املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

  :353املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :354املادة 
         .ٕالجامعا: املوافقـون

 :355املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :356املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

  :357املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :358املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :359املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

  :360املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :361ملادة ا
         .إالجامع: املوافقـون

  :362املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

  :363املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :364املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :365املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

 :366املادة 
         .إالجامع: املوافقـون

  :367املادة 
         .إالجامع: فقـوناملوا

 :368املادة 
             .إالجامع: املوافقـون

 :369املادة 
         .إالجامع: املوافقـون
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 :370املادة 
    .إالجامع: املوافقـون

�رم�ه  النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن قرتحم�ادي نعرض  ،ا�ٓن
  :�لتصویت

  ،34= املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .3= املمتنعون

  .3وام�ناع  ضد ال ٔ��د 34ب  قرتحٕاذن، وافق ا�لس �ىل امل
  .وعید م�ارك سعید

 .ورفعت اجللسة

  .املدا�الت املك�وبة املسلمة �لرئاسة: امللحــــــق

  :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 
ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة �لمسامهة يف �رشفين �ٔ 

م�اقشة مقرتح تعدیل النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، ا�ي هيدف ٕاىل 
  .تطو�ر مؤسس��ا وا�هنوض هبا لتلعب ٔ�دوارها اكم� يف املشهد الس�یايس

 الس�ید الرئ�س،
�ىل بعد إالصال�ات ا�س�توریة أ��رية، وما ٔ�د�لته من تعدیالت 

صالح�ات مؤسسة جملس املس�شار�ن �ىل مجیع أ�صعدة، ال م�اص من 
القول ب�ٔن مقرتح هذا النظام ا�ا�يل جيد ٔ�ساسه، ٕاضافة ٕاىل دس�تور 

، يف التوجهيات امللك�ة السام�ة اليت اعتاد ٔ�ن یقد�ا �اللته يف 2011
م�اس�بات �دیدة، و�اصة �الل اف�تاح ا�ورات الربملانیة، وكذا يف 

املؤسسة الربملانیة، وقرارات احملمكة انني التنظميیة املرتبطة بعمل قو ال
ا�س�توریة �ش�ٔن العمل الربملاين، فضال عن �س��ر يف خمتلف املامرسات 
والت�ارب اليت رامكهتا املؤسسة ال�رشیعیة، مث �نف�اح �ىل ٔ�مه الت�ارب 

  .الربملانیة ا�ولیة الرائدة يف جمال ا�ميقراطیة
مام هذه املقاربة، ميك�نا القول ٔ�ن مضامني مقرتح النظام ا�ا�يل ٕاذ و�ٔ 

يه نتاج معل تفا�يل م�واصل ونقاش بناء، انطلق م�ذ ا�لحظة أ�وىل 
ل�شك�ل جلنة النظام ا�ا�يل، ٕاىل �ني حلظتنا هذه الرام�ة ٕاىل املصادقة 

  .�لیه واع�ده رمسیا
  الس�ید الرئ�س،

كر اجلزیل، ٕاىل ٕاخواين ؤ�خوايت بلجنة امسحوا يل بدایة ٔ�ن ٔ�تقدم �لش
النظام ا�ا�يل، �ىل ا�هودات اليت بذلوها �الل ٕا�داد هذه املقرتح، 
وا�ي �اولوا من �ال� مرا�اة مجیع التعدیالت اليت تقدمت هبذا فرق 
ومجمو�ات ا�لس، هبدف بلورة نظام دا�يل م�اكمل من ش�ٔنه ٔ�ن �سامه يف 

لمية وممتزية ملؤسس��ا املوقرة، وميكهنا من الت�ٔس�س ملامرسة س�یاس�یة س 

�ضطالع �ملهام املنوطة هبا �ىل ٔ�حسن و�ه، واملسامهة يف ختلیق احلیاة 
العامة لبالد�، وحرص مجیع مكو�ت ا�لس �ىل ٕاجناح هذا الورش 

�ملصادقة �ىل مقرتح  ال�رشیعي الهام، و�ىل الرغبة ا�ٔ�یدة يف إالرساع
�لس، ضام� لتحق�ق املالءمة مع املبادئ وأ�هداف النظام ا�ا�يل �لم

ا�س�توریة، و�رس�یخ مزید من الفعالیة والن�ا�ة يف خمتلف جماالت العمل 
  .الربملاين

لهذا مشل مقرتح النظام ا�ا�يل املوجود بني ٔ�یدینا، خمتلف القوا�د 
یالك وأ�حاكم املؤطرة لوا�ات العمل الربملاين، سواء ما تعلق مهنا ب��ظمي ه 

ا�لس، ٔ�و ال�رشیع ٔ�و الرقابة ٔ�و ا�بلوماس�یة ٔ�و تق�مي الس�یاسات العموم�ة، 
ٔ�و ت� املنظمة لعالقة ا�لس مع املؤسسات ا�س�توریة، ٔ�و املؤطرة لس�بل 
تعز�ز التواصل مع املواطنات واملواطنني من �الل �ٓلیات ا�ميقراطیة 

يل �شلك �بري، بدلیل ٔ�ن ال�شار�یة، وهذا ما توفقت ف�ه جلنة النظام ا�ا�
معلها لقي اس�تحسان مجیع مكو�ت ا�لس، ومل یظل اخلالف قامئا ٕاال 
خبصوص م�دٔ� ا�متثیلیة ال�س��ة و�یف�ات ٕاسقاطها �ىل مس�توى املامرسة 

  . العملیة �لحقوق الربملانیة
  الس�ید الرئ�س،

ا�ي  من ا�س�تور، 62أ��رية من الفصل اس��ادا ٕاىل م�طوق الفقرة 
د �ىل اع�د م�دٔ� ا�متثیلیة ال�س��ة القامئة، �الل معلیة انت�اب مك�ب ٔ�ك

جملس املس�شار�ن، ويه ٔ�مه حمطة تنظميیة يف ح�اة هذه املؤسسة، أ�مر 
ا�ي ميكن معه اعتبار اع�د ا�متثیلیة ال�س��ة �ىل ٔ�ساس الرتات��ة العددیة 

السادة املس�شارون �لفرق وا�مو�ات الربملانیة، يف �ني �دى الس�یدات و 
ٔ�حصاب الرٔ�ي الثاين �ع�د ال�س��ة من مد�ل �ن�ء والك�� الناخ�ة اليت 

املس�شار�ن، ٕاحقاقا  جملس اك�سب �ىل ٔ�ساسها الصفة الربملانیة دا�ل
�لعدا� يف ا�متثیل دا�ل خمتلف هیالك ا�لس، وضام� �لمساواة والفعالیة 

  .عند ممارسة �خ�صاصات الربملانیة
  ،الس�ید الرئ�س

لن تفوتين الفرصة، دون ٔ�ن ٔ�نوه �ٔ�جواء إالجيابیة اليت مرت هبا 
م�اقشة مقرتح النظام ا�ا�يل، واليت متزيت بنقاش قانوين رصني، وسادت 
فهيا ٔ�جواء التوافق امجلاعي، والت�يل �روح املسؤولیة، �اصة ح�� تعلق 

ة توزیع احلصص الزم�یة أ�مر مبناقشة النقطة اخلالف�ة املتعلقة �ك�ف�
�لمدا�الت بني الفرق وا�مو�ات الربملانیة وأ�عضاء �ري املن�س�بني يف 
اجللسات العامة �ري ت� ا�صصة لٔ�س�ئ� الشفهیة أ�س�بوعیة، واليت 

حتدد ندوة الرؤساء احلصة : "حسمت �لتصویت لصاحل الصیغة التالیة
�ل�ساوي بني ا�لس الزم�یة إالجاملیة للك �لسة �امة، وتوزعها 

واحلكومة، ووفقا �لمتثیل ال�س�يب بني مكو�ت ا�لس، �ىل ٔ�ساس 
، واليت �راها "ختصیص �د زمين ٔ�دىن مجلیع الفرق وا�مو�ات الربملانیة

الصیغة أ�م�ل لضامن احلضور إالجيايب مجلیع مكو�ت ا�لس يف خمتلف 
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  .جماالت تد��
  الس�ید الرئ�س،

كن مقرتح تعدیل النظام ا�ا�يل من إال�ابة �ىل ٕاجامال، وبعد ٔ�ن مت
العدید من إالشاكلیات من �االت تنايف العضویة يف ا�لس، وضوابط 
�قرتاع اخلاصة �رئاسة ا�لس؛ والتنصیص �ىل ٕا�داث مجمو�ات العمل 
املوضو�اتیة املؤق�ة املتعلقة بقضا� املرٔ�ة، وبقضیة الو�دة الرتابیة �لمملكة، 

الفلسطی��ة العاد�؛ عقلنة طلبات ت�ٔج�ل اج��ات ا�ل�ان املمكن  و�لقضیة
تقدميها من رئ�يس فریقني ٔ�و رئ�س فریق وم�سق مجمو�ة �رملانیة، و�مثني 
مر�� دراسة مرشوع قانون التصف�ة، يف ٕاطار تعز�ز الرقابة املالیة �لس 

انون املالیة، املس�شار�ن، مبا ی�ىش مع روح ا�س�تور والقانون التنظميي لق
  .و�ريها من التعدیالت اجلوهریة

وبعد ٔ�ن رٔ�ینا ٔ�ن مقرتح القانون اس�ت�اب ٕاىل مجمل التعدیالت اليت 
ارت�ٔینا يف فریق أ�صا� واملعارصة، التصویت �ملوافقة �ىل مقرتح تقدم�ا هبا، 

 .تعدیل النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن

  :عادلیةمدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والت -2
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل يف م�اقشة مقرتح تعدیل 
النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، �ىل اعتبار ٔ�ن هذه املبادرة تعد الثالثة 

ة لس�نة يف ٕاطار التعدیالت اليت ٔ�د�لت �لیه م�ذ املراجعة ا�س�توری
2011.  

  ،الس�ید الرئ�س احملرتم
وما ٔ�عقهبا  �دة حتوالت �ذریة) 2011(س�توریة لقد اكن �لمراجعة ا�
يف النظام  الوقوف ملیا من ٔ��ل ٕا�ادة النظر من مس�ت�دات، فرض

، �س�تجیب ا�ا�يل �لس املس�شار�ن �رب م�ظور �دید ومن زوا� خمتلفة
ط اس�تفهام حول مس�تق�ل ٕاذ طرحت �ساؤالت ونقا ،خلصوصیة املر��

جملس املس�شار�ن املرهون �لفرتة �نتقالیة اليت �ددها ا�س�تور اجلدید 
، ولعل هذه املق�ضیات اليت مت تضمیهنا يف الصیغة التوافق�ة )176الفصل (

و�ري  ة يف بعض مضام�هنا�لنظام ا�ا�يل احلايل �لم�لس، ٔ�صبحت م��اوز
  .وري واملؤسسايت الهامقادرة �ىل مسا�رة هذا التطور ا�س�ت

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
، �ىل اعتبار �هنا ومالءمهتا مع هذه املس�ت�داتلقد اكن لزاما �لینا حتی 

ٔ�ن النظام ا�ا�يل هو وس�ی� فعا� لرتمجة التواز�ت الس�یاس�یة املعرب عهنا 
ضم لك الفرق وا�مو�ات ، ف�شلكت جلینة تق�یة تتوريف نص وروح ا�س� 

عمتدت يف اش�تغالها مهنجیة التوافق مع �ر�اكز �ىل مضامني ، االنیابیة

من املساطر والضوابط  ومقرت�ات ا�س�تور اليت ٔ�لزمت ا�لس �لعدید
، حتددت ٔ�ساسا يف ٕاطار �س�یري العمل دا�ل ا�لس والصالح�ات

بتكر�س حق متثیلیة املعارضة يف خمتلف ٔ��زة ا�لس و�یف�ات ممارس�هتا 
�ىل مرا�اة متثیلیة ال�ساء يف خمتلف ٔ��زة ا�لس مع ضامن حلقوقها، العمل 

مشاركهتن الفعا� يف ٔ�شغا� ولعل هذا املق�ىض تقدم به فریق�ا يف ٕاطار 
التعدیالت اليت تقدمت هبا الفرق وا�مو�ات، �ٓ�ال ومسطرة إال�ا� �ىل 
احملمكة ا�س�توریة، مسطرة عقد اج��ات �لنیة �لـــ�ان،�ج��ات 

  .شرتكة بني جمليس الربمل�ان، قوا�د ت�ٔلیف و�س�یري الفرق وا�مو�ات امل 
ؤ�یضا �ر�اكز ٔ�ساسا �ىل خطب �ال� امل� املتعلقة برضورة 
املالءمة وحتق�ق الت�ا�س بني النظامني ا�ا�لیني �ليس الربملان و�طالع 

لس �ىل القرارات السابقة �لمحمكة ا�س�توریة حول النظام ا�ا�يل �
املس�شار�ن مع أ��ذ بعني �عتبار قراراته ف� یتعلق �لنظام ا�ا�يل 

  .�لس النواب
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�ك�يس هذا املقرتح ٔ�مهیة كربى �لنظر ٕاىل قمية ومعق التعدیالت 
واملس�ت�دات موضوع التصویت الیوم �متثل ٔ�ساسا يف مق�ضیات �اصة 

، الزتاما وتنف�ذا �لتوجهيات امللك�ة لربملانیةة السلوك وأ��الق�ات امبدون
 12 السام�ة مبناس�بة اف�تاح ا�ورة أ�وىل من الس�نة ال�رشیعیة الثانیة بتارخي

��ك�اب �ىل بلورة مدونة ٔ��الق�ة  ":ح�ث د�ا �اللته ٕاىل 2012اكتو�ر 
، تقوم �ىل �رس�یخ قمي الوطنیة وٕایثار الصاحل العام، عد قانوينذات ب
لیة والزناهة و�لزتام �ملشاركة الاكم� والفعلیة يف مجیع ٔ�شغال واملسؤو

الربملان، وا�رتام الوضع القانوين �لمعارضة الربملانیة وحلقوقها ا�س�توریة، �ىل 
ٔ�ن �كون هدفمك أ�مسى جعل الربملان فضاء �لحوار البناء، ومدرسة �لنخب 

  .."الس�یاس�یة �م�یاز، فضاء ٔ�كرث مصداق�ة و�اذبیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل ومن م�طلق ٕامياننا العمیق ب�ٔمهیة هذا الورش 
املعارضة وأ��لبیة �ىل  إالصال� �سرتاتیجي، نعترب ٔ�نه معل جامعي هيم

، �ىل اعتبار ٔ�نه نتاج معل جلینة تق�یة تضم لك مكو�ت ا�لس �د سواء
ٕاىل ٕا�ادة ت�ٔس�س العمل الربملاين عن  ، هيدف)فرق ومجمو�ات �رملانیة ( 

طریق تقویة القدرات املؤسساتیة �لسلطة ال�رشیعیة وجتوید املنتوج 
ال�رشیعي وتطو�ر الرقابة �ىل الس�یاسات واملرافق العموم�ة، مع حتدید 
اخلطوط العریضة �لمنظومة العالئق�ة �لربملان مع هیئات احلاكمة من ٔ��ل 

ضامن انف�اح الربملان �ىل دینام�ة ا�متع املدين معال ختلیق املامرسة النیابیة، و 
  .مبق�ضیات ا�س�تور اجلدید املب��ة �ىل ا�ميقراطیة ال�شار�یة

ونظرا لهذه �عتبارات السالفة ا��ر، فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل 
نصوت �ٕالجياب نظرا لكون النظام ا�ا�يل �امة هو �ٓلیة لضامن سري العمل 

طو�ره من ٔ��ل التفا�ل البناء مع املس�ت�دات الس�یاس�یة الربملاين وت
  .وا�س�توریة اليت یعرفها املشهد الس�یايس ببالد�



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

20 

 )2019 یونیو 4( 1440 رمضان 29

  :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -3
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕاميا� م�ا يف فریق العدا� والتمنیة �كون وضع نظام دا�يل �دید یعترب 

د أ�وراش الكربى �ل�س�بة �لس�نا املوقر �لنظر ٕاىل الت�دي ا�ي ٔ��
یطر�ه يف اع�د ٕاصالح ب��وي معیق �روم وضع ٕاطار شامل ميك�ه 
اس��عاب معق إالصال�ات ا�س�توریة اليت مت تب�هيا يف خمتلف ٔ�بعادها 
ال�رشیعیة والرقابیة وا�بلوماس�یة والثقاف�ة، فقد حرصنا �ىل �خنراط 

ال والبناء يف م�اقشة مقرتح النظام ا�ا�يل من م�طلق التق�د التام مبا الفع
  :نص �لیه ا�س�تور ال س�� أ�مور التالیة

مرا�اة التاكمل و��س�ام بني النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن  -
  والنظام ا�ا�يل �لس النواب ضام� لن�ا�ة العمل الربملاين؛

ن من ح�ث �ر�ی��ه ؤ�ولویة مرا�اة خصوصیة جملس املس�شار� -
  القضا� وا�االت اليت حتظى �ه�مه؛

اع�د ا�متثیل ال�س�يب مكبدٔ� دس�توري يف توزیع احلقوق بني مجیع  -
الفرق وا�مو�ات الربملانیة مع احلرص �ىل �كر�س ماكنة املعارضة من 

ه �الل ختویلها مجیع احلقوق الكف�� بضامن مشاركهتا الفعا� يف خمتلف ٔ�و�
العمل الربملاين �اصة املراق�ة الربملانیة لعمل احلكومة والوظیفة ال�رشیعیة 

  وتق�مي الس�یاسات العموم�ة وا�بلوماس�یة الربملانیة؛

تعز�ز م�ادئ احلاكمة اجلیدة يف تدبري معل ا�لس ومكو�ته من فرق  -
  ومجمو�ات �رملانیة؛

ل النظام ا�ا�يل �س�تفادة من الفرتة السابقة اليت ٔ��ن �اللها تزنی -
  السابق عن �دد من النقائص �رتب عهنا �روز ٕاشاكالت قانونیة حق�ق�ة؛

تعز�ز �القة ا�لس �ملؤسسات ا�س�توریة وهیئات احلاكمة  -
  من ا�س�تور؛ 170ٕاىل  161املنصوص �لهيا يف الفصول من 

  تعز�ز التواصل مع ا�متع املدين؛ -
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  املس�شارون احملرتمون، الس�یدات والسادة
ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة، نطمح يف ٔ�ن ال ینحرص مقرتح النظام 
ا�ا�يل يف جمرد حتق�ق مزید من املالمئة مع املق�ضیات اجلدیدة ا�ي �اء 
هبا دس�تور اململكة والقوانني التنظميیة اليت نص �لهيا، بل یت�اوز ذ� ٕاىل 

مزید من ا�مقرطة والت�دیث والعقلنة ف� تطو�ر العمل الربملاين بتحق�ق 
یتعلق ب�ٓلیات �ش�تغال ا�ا�يل ل�س�تجیب بذ� �لمتطلبات الكف�� 
برتس�یخ قمي وم�ادئ ا�ميقراطیة واملسامهة يف تقویة النظام املؤسسايت �لك، 

وهو ٔ�مر حتمته . سواء تعلق أ�مر �ملؤسسات ا�س�توریة ٔ�و الس�یاس�یة
والتب��س من ٔ�مهیة هذه املؤسسات ودورها يف موا�ة محالت الت���س 

الرتس�یخ ا�ميقراطي ويف حتق�ق التمنیة �ىل خمتلف أ�صعدة وإالسهام يف 
  .اس�ت��اب �س�تقرار ا�متعي

و�ش�ید يف هذا إالطار �روح التوافق اليت طبعت ٔ�عامل ا�لجنة املوسعة 
يف عضو�هتا اليت شلكت لوضع املسودة أ�ولیة �لنظام ا�ا�يل واليت مضت 

ممثلني عن مجیع مكو�ت ا�لس كام �ش�ید �روح التوافق يف م�اقشة 
ودراسة دا�ل جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان ح�ث مت ت�ين مقرتح 
النظام ا�ا�يل �ٕالجامع بعد ٕاغنائه �ك�ري من التعدیالت املقرت�ة من طرف 

  .الفرق وا�مو�ات الربملانیة
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :مدا�� الفریق احلريك -4
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مب�لس�نا املوقر مبناس�بة 
م�اقشة مقرتح تعدیل النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، واليت �شلك 

بة لنا مجیعا، مرة ٔ�خرى، حمطة هامة �لمسامهة يف تطو�ر هذه ا�ٓلیة �ل�س� 
أ�ساس�یة، مبا یوا�ب إالصال�ات والتحوالت اليت عرفها املشهد الس�یايس 
وا�س�توري، و�سامه يف �رتقاء بعمل هذه املؤسسة وجتوید ٔ�داهئا 
ال�رشیعي والرقايب وا�بلومايس، ٕاىل �انب جتاوز بعض الصعو�ت اليت 

  .رزهتا املامرسة يف خمتلف جوانب العمل الربملاينٔ�ف
ٕان هذا الورش الهام ا�ي نبارشه الیوم، ی�ٔيت يف ظرف�ة �اصة، نع�ش 
من �اللها حلظة انتقال دميقراطي ودس�توري �م�یاز، یق�يض م�ا املزید من 

الس�تكامل تزنیل  والتعبئة البذل والعطاء والت�يل بقدر �ال من الوعي
اجلدید، ا�ي وسع من اخ�صاصات الربملان يف جمال  مضامني ا�س�تور

ال�رشیع، ؤ�عطى � ماكنة �اصة يف ٕاطار توزیع السلط وتوازهنا، و�رس 
حقوق املعارضة، وم�ح جملس املس�شار�ن مجمو�ة من �خ�صاصات 

ما یتعلق �لقضا� ذات  س�متك�ه من �ضطالع بدور ممتزي، �اصة يف
ابیة وامجلاعیة، ٔ�و ت� املتعلقة مبا هو اق�صادي البعد اجلهوي و�حلاكمة الرت 

واج�عي، واليت ميكن ٔ�ن تطرح من طرف الفا�لني املهنیني و�ج�عیني، 
  .فضال عن ت� املرتبطة بتحصني وتعز�ز ا�ٓلیات ا�ميقراطیة والتمنویة

، الس�ید الرئ�س، ٔ�ن �س�ل روح الوطنیة ودنهذا إالطار،  ويف
لعالیة اليت �ربت عهنا اكفة مكو�ت ا�لس، من الصادقة واملسؤولیة ا

مك�ب ورؤساء الفرق ورؤساء ا�لجن والفرق الربملانیة ٔ��لبیة ومعارضة 
ورئاسة جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان ؤ�عضاء جلنة النظام ا�ا�يل 

  .وكذا ا�لجینة املن��قة عهنا ؤ�طر املؤسسة ا��ن وا�بوا هذا ا�هود املمتزي
س�ل �اكمل التنویه واس�شعار امجلیع ٔ�مهیة ا�لحظة، �عتبارها كام � 

مر�� هامة يف مسار إالصال�ات اليت عرفها ا�لس، واليت �سعى من 
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�اللها ٕاىل �رتقاء بعم� ٕاىل ما �س�تجیب حلاج�ات وتطلعات الشعب 
و�سامه يف �رس�یخ قمي ، املغريب وخيدم قضا� الوطن أ�ساس�یة واملصريیة

وٕایثار الصاحل العام، واملسؤولیة والزناهة، و�لزتام �لقوانني  الوطنیة
وا�رتام الوضع القانوين �لمعارضة ، وأ��الق�ات و�ملشاركة الاكم� والفعلیة

  . الربملانیة وحلقوقها ا�س�توریة
  الس�ید الرئ�س،

دون اخلوض يف الس�یاق العام لتعدیل النظام ا�ا�يل �لس 
اليت اكنت تفرض الق�ام هبذا التعدیل واملرا�ل اليت مر املس�شار�ن وا�وافع 

مهنا هذا الورش الهام، �ىل اعتبار ٔ�ن تقر�ر ا�لجنة �كفل بذ�، وجب 
الت�ٔ�ید �ىل ٔ�نه، انطالقا من رغبة امجلیع يف �رتقاء �لعمل ال�رشیعي 
واس�تكامل تزنیل مق�ضیات ا�س�تور، ومن ٔ��ل ٕارشاك مجیع فعالیات 

 هنج مقاربة �شار�یة واسعة وتوافق�ة، مشلت لك مكو�ت ا�لس، فقد مت
ا�لس سواء �الل ٕا�داد مقرتح التعدیل ٔ�و �الل املناقشة وصیا�ة 

  .التعدیالت
هذا، وقد مت �ع�د يف مراجعة هذا النظام �ىل مر�كزات ٔ�ساس�یة، 
�متثل �خلصوص يف التوجهيات ومضامني اخلطب امللك�ة ذات الص� و اليت 

ٕاىل رضورة املالءمة وحتق�ق الت�ا�س بني النظامني ا�ا�لیني �ليس  تدعو
الربملان و�رتقاء ب�ٔدوار و�ام املؤسسة ال�رشیعیة، ويف مضامني مق�ضیات 

املتعلقة �ملؤسسة الربملانیة و�القهتا مبختلف السلط  2011دس�تور 
، سواء واملؤسسات ا�س�توریة ، واليت هتدف ٕاىل حتسني أ�داء الربملاين

�ىل مس�توى ال�رشیع ٔ�و �ىل مس�توى الرقابة ٔ�و �ىل مس�توى ا�بلوماس�یة 
املوازیة ٔ�و �ىل مس�توى تق�مي الس�یاسات العموم�ة، وكذا يف القرارات 
الصادرة عن ا�لس ا�س�توري �ش�ٔن العمل الربملاين، �ٕالضافة ٕاىل القانون 

لس النواب بغایة التنظميي املتعلق مب�لس املس�شار�ن والنظام ا�ا�يل �
  .املالءمة خللق التوازن والتاكمل بني ا�لسني، ضام� لن�ا�ة العمل الربملاين

اليت رامكهتا  وفضال عن ذ�، مت اس�تحضار املامرسات والت�ارب
، وكذا توصیات الیوم ا�رايس املشرتك مع جملس املؤسسة ال�رشیعیة

ٔ��ذ بعني �عتبار ، ح�ث مت ا2016ینا�ر  13النواب املنعقد بتارخي 
�لعدید من املالحظات اليت متت ٕا�رهتا �ش�ٔنه، ٕاىل �انب بعض الصعو�ت 
و�خ�الالت والثغرات اليت ٔ�فرزهتا املامرسة الربملانیة وذ� قصد جتنهبا 
وتفادهيا، �ٕالضافة ٕاىل هاجس تطو�ر ٔ�داء املؤسسة ال�رشیعیة، وت�ٔهیلها 

ٕاعطاهئا صورة �دیدة جتعلها مضن �لهنوض ب�ٔدوارها ا�س�توریة اكم�، و 
  .اه�مات الشعب املغريب وحتتل املاكنة الالئقة هبا

  الس�ید الرئ�س،
نظرا �قة وحساس�یة املر��، ورغبة م�ا يف اس��ر هذه ا�لحظة 
التارخيیة مبا خيدم املؤسسة ال�رشیعیة، فلقد شلك التوافق ٔ�داة لتذویب 

بعیدا عن م�طق أ��لبیة  وتقریب و�ات النظر بني مكو�ت ا�لس
واملعارضة وهو ما جتىل يف الرؤیة املو�دة اليت طبعت معل جلنة النظام 

ا�ا�يل �الل معلها م�ذ ٕا�داد املقرتح مرورا �ج��ات ا�لجنة املوسعة 
والتعدیالت اليت ٔ�د�لت �لیه يف �دة حمطات، ووصوال ٕاىل حمطة الیوم 

  .ل�شار�یةاليت �راهن �ىل تتوجيها هبذه الروح ا
هذا، وال �سعنا يف هذه ا�لحظة ٕاال ٔ�ن نف�خر مجیعا هبذا النظام ا�ي 
یعترب مثرة جمهود ومعل جامعي، س�سامه ال حما� يف وضع قوا�د �دیدة 
لعمل الربملان �س�تجیب ملتطلبات الرفع من جودة العمل الربملاين يف خمتلف 

قاء ب�ٔدوار خمتلف هیالك وا�اته ال�رشیعیة والرقابیة وا�بلوماس�یة، و�رت
ا�لس وت�ٔهیل تدبريه إالداري واملايل، كام ٔ�غتمن هذه الفرصة ٔ��دد التنویه 

  .�اكفة مكو�ت ا�لس �ىل جمهوداهتم وٕاسهاماهتم البناءة
وتعز�زا لهذا املسار، فٕاننا يف الفریق احلريك �س�ل تطلعنا ٕاىل موا�بة 

طر ٕاىل �زي الوجود قصد حتدید هذه ا��امة القانونیة ٕ�خراج دلیل املسا
�ٓلیات وصنا�ة القرار �ملؤسسة، وحتدید املسؤولیات بدقة، ٕاىل �انب اختاذ 

  .تیجي لعمل ا�لسالزمة ٔ�جرٔ�ة ا�طط إالسرتاالتدابري ال
عن تفا�لنا إالجيايب مع مقرتح تعدیل  كفریق حريك ويف أ��ري نعلن

اطنا الفعال يف تزنیل وتفعیل النظام ا�ا�يل �لس�نا املوقر مس�لني اخنر 
  .مق�ضیاته

  .والسالم �لیمك

  :مدا�� مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل -5
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

نناقش الیوم مقرتح النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن ويه الوثیقة اليت 
ظم معل ا�لس و�الق�ه �لسلطة التنف�ذیة، و�القات مكو�ته یبعضها س��

  .البعض بل وحىت �القة هذه املؤسسة ا�س�توریة مع حمیطها ومع املواطنني
املسؤول وقد كنا ن�ٔمل ٔ�ن �كون هذه احملطة م�اس�بة �لنقاش الهادئ  

لزتام مكجمو�ة �لك اجلدیة الالزمة و� واملمثر، وكنا ٔ�یضا ن�ٔمل ٔ�ن �سامه
املسؤول يف ٕاخراج وثیقة م�وافق حولها م�تدؤها وم�هتاها و�ا�هتا املصل�ة 
العامةـ مبا �سامه يف الرفع من ٔ�داء جملس املس�شار�ن مكؤسسة دس�توریة 

  .ٔ�رید لها ٔ�ن �كون من در�ة �نیة
من ٔ��ل هذا اش�تغلنا يف لك مرا�ل ٕا�داد النظام ا�ا�يل �روح �الیة 

ام واملرونة وحرض� لك اج��ات ا�لجنة اليت لكفت من املسؤولیة و�لزت 
مبناقشة هذه الوثیقة كام حرض� لك اج��ات جلنة العدل وال�رشیع ح�� 

  .ٔ�ح�لت الوثیقة �لهيا، ٕاال اج��ا وا�دا هو �ٓخر اج��اهتا
هذا �ج�ع قاطعناه بعد ت�ٔكد� ویق�ننا ٔ�ننا كنا م�فائلني ٔ�كرث من 

كنا وامهني �شلك سادج وان لك إالشارات إالجيابیة اليت  الالزم، ٔ�و رمبا
بعثنا هبا ولك الرسائل الواحضة واملمثرة اليت ٔ�طلق�اها اكنت مكن یصب املاء 

  .يف الرمل ومن یعقد �ىل الرساب أ�مل
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كنا ن�ٔمل ٔ�ن نتوافق حول مقرتح جيدد دینام�ة العمل دا�ل جملس 
 تبویئه املاكنة اليت �س�تحقها املس�شار�ن، ویعطیه دفعة قویة و�سامه يف

كنا نود ٔ�یضا ان �كون الوثیقة املتوافق حولها ٔ�داة يف . مضن الثنائیة الربملانیة
ٔ�یدینا �سا�د الغرفة الثانیة �ىل اسرت�اع ماك�هتا مضن هذه الثنائیة، و�ىل 
انزتاع ماك�هتا يف املشهد الس�یايس وا�س�توري، ؤ�ن حتظى �ال�رتام �ى 

لكن اتضح ٔ�ن هذا أ�مل بعید املنال، ؤ�ن البعض . املواطناتاملواطنني و 
اكن �ش�تغل ب�ٔفق  ضیق، وبعقلیة حمدودة املدى  لك �ا�هتا ٕانتاج وثیقة 
مك��، متارس الرقابة �ىل املؤسسة ذاهتا وحتد من دینام�هتا، وتعرقل 

  .فعالیهتا 
 بعض نعم اكنت م�اقشة مقرتح النظام ا�ا�يل م�اس�بة اس�متعنا فهيا ٕاىل

كام اكن م�اس�بة يف . املقرت�ات وبعض املدا�الت �ایة يف أ�مهیة �ىل قلهتا
بعض ا�لحظات لالس��ع ٕاىل مدا�الت �یلكة بل ل�س فقط �س��ع 
ولكن �س�متتاع ب�ٔفاكر م�ت�ة تناقش ماكنة هذه املؤسسة ا�س�توریة 

  .ؤ�دوارها
 املناقشة ٔ�و جمهودات ج�ارة سواء يف وقد بذلنا من �ان��ا مكجمو�ة

اقرتاح تعدیالت جوهریة �روم الرفع من ٔ�داء هذه املؤسسةـ �ای��ا يف ذ� 
املسامهة املتواضعة يف تطو�ر معل جملس املس�شار�ن وبلورة وثیقة تنظم 

  .مع� ملا ی�ٔيت من الس�نوات
لكن رمبا مل نتوفق يف ٕایصال هذه الرسا� إالجيابیة وقد توافق�ا �ىل �ل 

ح، وبق�ت بعضها معلقة �ىل ٔ�مل ٔ�ن یمت حسمها لكن مل مواد هذا املقرت 
  .حيصل التوافق �ش�ٔهنا �ني سادت رؤیة س�یاسویة ضیقة �ى البعض

رمغ ذ�، یظل أ�مل حيدو� الیوم ٔ�و �دا يف تعدیل هذا النظام 
ا�ا�يل ملا ف�ه املصل�ة العامة ٔ�ن ما تبقى من املواد ا�تلف �ش�ٔهنا قلی� 

التوافق حو� و ميكن ٔ�ن جنملها يف ٔ�مهها نقطتني �ایة يف  مقارنة مع ما مت
  :أ�مهیة
 مفهوم ال�س��ة من ح�ث يه �ٓلیة ل�سهیل العمل ال لعرقلته؛ - 1
 .احلق يف الوقت الاكيف �لتعبري عن ا�ٓراء واملواقف - 2

والبد ٔ�ن نعاود �سط رؤیة الك�فدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل خبصوص 
  .هاتني النقطتني

من ٔ��ل  2011س��ة �ٓلیة دس�توریة نص �لهيا  دس�تور رؤی��ا ٔ�ن ال� 
تنظمي العمل واملسامهة يف �سهیل ٔ�داء �ام الربملان بغرف�یه مبا یضمن ٔ�داءا 

  .اسب وماكنة لك هیئة دا�ل ا�متعم�واز� حسب م�ول الناخ�ني ومبا ی��
ولنئ اكن هذا صاحلا مب�لس النواب وال یطرح ٔ�ي ٕاشاكل، فٕان �ر�یبة 

وم ال�س�بة اجلاف س�شار�ن وغىن وتنوع مكو�ته  ال یتوافق ومفهجملس امل 
�ا �اولنا اقرتاح بعض ال�شحمي لهذه ا�ٓلیة ا�س�توریة  واملتعارف �لیه،

لتتوافق و�ر�یبة جملس املس�شار�ن واقرتاح�ا �دا ٔ�دىن يف ا�متویل 
وا�لوجس��ك ووسائل العمل واملوارد ال�رشیة یوضع رهن ٕاشارة الفرق 

مو�ات �ل�ساوي لتمتكن من ٔ�داء ٔ�دوارها يف ظروف ج�دة مث یمت وا�

  .تطبیق م�دٔ� ال�س�بة ف� تبقى من إالماكنیات املتا�ة ��لس
فال یعقل ٔ�ن جيد فریق ٔ�و مجمو�ة نفسه �ري قادر �ىل ٔ�داء �امه 
�س�ب نقص يف ا�متویل �ٓو نقص يف املوارد ال�رشیة بل وحىت  يف فضاءات 

ٔ�ن ت��ط هذه النقط ٔ�داء الربملانیني يف لك املهام املو�و� هلم  العمل وال یعقل
وال ميكن ٔ�ن ی��صب س�یف ال�س�بة قاصام لظهر العمل الربملاين معرقال ٔ�داء 

  .هذه املؤسسة ا�س�توریة
ٔ�ما ف� یتعلق �حلق يف الوقت الاكيف �لتعبري عن املواقف وا�ٓراء يف . 2

مكو�ته فقد �سطنا رٔ�ینا �لك  ظل غىن �ر�یبة ا�لس وتنوع مشارب
مقعدا  20املوضوعیة والوضوح الالزمني ، فاملكون النقايب ال یتوفر ٕاال �ىل 

دا�ل جملس املس�شار�ن ويه مزية �د �مة قلام توفرت يف �رملا�ت ٔ�خرى 
ؤ��� البد من ٕاعطاء هذا املكون املاكنة اليت �س�تحقها، و�لنظر ٕاىل 

عرفها ب�� والنظام �نت�ايب املبين �ىل املعدل التعددیة النقابیة اليت ت
ق�ة يف جملس أ�قوى يف ا�ل�ان الثنائیة وم�ادیب أ�جراء و�ىل ٔ�كرب ب 

ال ی��ح ٕاماكنیات �مة يف ظل العدد احملدود ومن  املس�شار�ن وهو نظام
مشغلني ال یتوفر املقا�د ا�صص �لنقا�ت كام ٔ�ن مكون املنظامت املهنیة �ل 

نفرد به الربملان املغريب فعىل الرمغ ٔ�ن ی ذا املكون ٔ�یضا و ه مقا�د 8 ٕاال �ىل
�نت�ا�ت يف املغرب تعمتد ٔ�ساسا �ىل املال ؤ�ن العدید من ٔ�ر�ب 
املقاوالت �متك�ون من ضامن مقا�د هلم مضن هیئات ٔ�خرى ٕاال ٔ�نه البد من 

وهو الیوم ال ميثل متكني هذا املكون ممثال يف املنظامت املهنیة أ�كرث متثیلیة 
  .ٕاال م�ظمة �نیة وا�دة فك�ف ٕاذا صارت �دة م�ظامت ومل تعد وا�دة

ٕاذن البد لهذ�ن املكونني ٔ�ن �متك�ا من الوقت الاكيف �لتعبري �ىل مواقفها 
ؤ�راهئا وممارسة �ا�ا النیابیة �ىل الو�ه ا�ٔمكل والتذرع مبقو� ضیق احلصة 

�د� �لیه �ٓ�ئنا ال جيدي يف العمل الربملاين إالجاملیة �لوقت ومبقو� هذا ما و 
ا�ي یفرض �ىل ممثيل أ�مة ختصیص اكمل وقهتم لهذه املسؤولیة اجلس�مية 

نقابیة ٔ�ن یمت تقزمي  واليت طوقهم هبا الناخ�ون فال ميكن ان نق�ل مكركزیة
النقابیة و�ىل رٔ�سها النقا�ت ا�ٔكرث متثیلیة و�س�تغرب �یف مت  دور احلركة

  .الغرفة الثانیة من القمية املضافة لتوا�د النقا�ت هبذه املؤسسةحرمان 
ٔ�ملنا ٔ�ن جيد صوت العقل طریقه ٕاىل ا�ٓذان ؤ�ن یمت اس�تدراك وتقومي 
ما تبقى من مطبات يف مقرتح النظام ا�ا�يل الیوم ٔ�و يف ما ی�ٔيت من أ��م 

توافق وس�یكون عرضه �ىل احملمكة ا�س�توریة م�اس�بة ميكن �س�تدراك وال 
  .واد ا�تلف �ش�ٔهناحول امل

  .وشكرا


