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        994994994994رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  ).2014 -سمربد 30( 1436ربيع أ#ول  7الثال:ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
املس�شار السFيد شFيخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، اخلليفة الرابع لرئ@س جملس : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  .املس�شار�ن
ثالث ؤ�ربعون دقIقة، ابتداء من الساMة السادسة مساءا واLقIقة : التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت
  .امخلسني

  :لتصويت Mىل النصني ال�رشيعيني التالينياLراسة وا: Vدول أ#عاملVدول أ#عاملVدول أ#عاملVدول أ#عامل

يتعلق ب�gظمي وeسFيري ٔ�شغال  065.13مرشوع قانون تنظميي رمق  -
احلكومة وnلوضع القانوين ٔ#عضاهئا، احملال Mىل جملس املس�شار�ن من 

 جملس النواب؛

يقيض بتغيري وvمتمي الظهري الرشيف رمق  101.14مرشوع قانون رمق  -
، )1993مارس  23( 1413رمضان  من 29الصادر يف  1.23.16

املعترب مبثابة قانون، يتعلق بت�ديد تدابري ل�شجيع امل{ش|ٓت اليت تقوم 
بتدريب احلاصلني Mىل بعض الشهادات بقصد التكو�ن من V�ٔل 

  .إالدماج

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

        ::::املس�شار السFيد شFيخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئ@س اجللسةاملس�شار السFيد شFيخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئ@س اجللسةاملس�شار السFيد شFيخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئ@س اجللسةاملس�شار السFيد شFيخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، رئ@س اجللسة
  .ل م�ارشة �ل�لسة ا�صصة �ل�رشيعا#ٓن ن{�ق

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل موال� رسول هللا
  السFيد الوز�ر احملرتم،

  السFيدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
خيصص ا�لس هاته اجللسة ��راسة والتصويت Mىل النصوص 

  :ال�رشيعية التالية

يتعلق ب�gظمي وeسFيري  065.13ٔ�وال، مرشوع قانون تنظميي رمق  -
ٔ�شغال احلكومة وnلوضع القانوين ٔ#عضاهئا، احملال Mىل جملس املس�شار�ن 

  من جملس النواب؛

يقيض بتغيري وvمتمي الظهري  101.14:نيا، مرشوع قانون رمق  -
مارس  23( 1413من رمضان  29، الصادر يف 1.23.16الرشيف رمق 

�ديد تدابري ل�شجيع امل{ش|ٓت اليت ، املعترب مبثابة قانون يتعلق بت)1993
تقوم بتدريب احلاصلني Mىل بعض الشهادات بقصد التكو�ن من V�ٔل 

  .إالدماج
�سFهتل هاته اجللسة Lnراسة التصويت Mىل مرشوع قانون تنظميي رمق 

، يتعلق ب�gظمي وeسFيري ٔ�شغال احلكومة وnلوضع القانوين 065.13

  .من جملس النواب ٔ#عضاهئا، احملال Mىل جملس املس�شار�ن
  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل السFيد الوز�ر

        ::::السFيد احلب@ب شوnين، الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد احلب@ب شوnين، الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد احلب@ب شوnين، الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد احلب@ب شوnين، الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدين
  .شكرا السFيد الرئ@س

�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل سFيد أ#ن¢Iاء واملرسلني 
  .وMىل �ٓ¥ وحصبه ٔ�مجعني

  لرئ@س،السFيد ا
  السFيدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

اللكمة اليت س|ٔلقهيا بني ٔ�يد�مك يف هذه اجللسة يه نفس اللكمة اليت 
ٔ�لقاها الفقIد، اليس عبد هللا هبا، رمحة هللا Mليه، وز�ر اLو¬، وnلتايل ال 
V�ٔد داعيا لتكرارها، فس|ٔسلمها �لسFيد الرئ@س ليك تضم ٕاىل حمرض هذه 

  . اجللسة
  .كرا السFيد الرئ@سش

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  . قد سلمت املدا²³ مك�وبة... شكرا السFيد الوز�ر

اللكمة ملقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان لتقدمي تقر�ر ا�لجنة 
  .حول املرشوع، وزع التقر�ر

س�سمل : نف�ح nب املناقشة، اللكمة ٔ#·د مس�شاري فرق أ#µلبية
  . مك�وبة

تقراها وال eسلمها : املس�شار�ن عن فريق املعارضة اللكمة ٔ#·د
  .ُسلّمت مدا²³ فرق املعارضة مك�وبة. مك�وبة؟ ا�يل جعبك ٔ�نت

الفريق .. اللكمة ٔ#·د ٔ�عضاء الفريق الفIدرايل �لو·دة واLميقراطية
  .الفIدرايل �لو·دة واLميقراطية

  .اللكمة عن مجموMة Äحتاد املغريب �لشغل
  .اء مجموMة Äحتاد الوطين �لشغل nملغرباللكمة ٔ#·د ٔ�عض

ٕايه، .. وا#ٓن ن{�قل �لتصويت Mىل مواد املرشوع Mىل القانون التنظميي
  .القانون التنظميي

عنوان مرشوع القانون التنظميي ورد �ش|ٔنه تعديل من فرق املعارضة، 
  . اللكمة ٔ#·د مقديم التعديل

  . العنوان ورد �ش|ٔنه تعديل
  .، العنوانق�ل املادة أ#وىل

 .تفضل السFيد املس�شار

        ::::املس�شار السFيد محمد Äنصارياملس�شار السFيد محمد Äنصارياملس�شار السFيد محمد Äنصارياملس�شار السFيد محمد Äنصاري
ٔ�عتقد ٔ�نه خط|ٔ  - التعديل أ#ول خيص العنوان، واكن قد ورد فIه خط|ٔ 

وnلوضع "بدل " والوضع القانوين ٔ#عضاهئا"وهو يتعلق �لكمة  -مطبعي 
  .، ٕاذن ·ذف الياء ا�س�اما مع اLسFتور"القانوين ٔ#عضاهئا
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        ::::لسةلسةلسةلسةالسFيد رئ@س اجل السFيد رئ@س اجل السFيد رئ@س اجل السFيد رئ@س اجل 
  .اللكمة �لحكومة

        ::::السFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدين
  . شكرا السFيد الرئ@س

  .التعديل مق�ول

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .ٕاذن التعديل مق�ول

  .ٔ�عرض التعديل �لتصويت
  .إالجامع: املوافقون

  :املادة أ#وىل كام وردت
  .إالجامع: املوافقون
  :ام MدÑهتا ا�لجنةاملادة الثانية ك
  .إالجامع: املوافقون

  :املادة الثالثة كام وردت يف النص
  .إالجامع: املوافقون

املادة الرابعة، ورد �ش|ٔهنا تعديل من فرق املعارضة، اللكمة ٔ#·د 
  .مقديم التعديل

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
ٔ�ن ت|ٔيت  هذا التعديل Mىل املادة الرابعة، كام وردت يف املرشوع، نقرتح

  :املادة اكلتايل
من اLسFتور، ومع مراMاة ٔ�حاكم النصوص من اLسFتور، ومع مراMاة ٔ�حاكم النصوص من اLسFتور، ومع مراMاة ٔ�حاكم النصوص من اLسFتور، ومع مراMاة ٔ�حاكم النصوص     93939393تطبيقا ٔ#حاكم الفصل تطبيقا ٔ#حاكم الفصل تطبيقا ٔ#حاكم الفصل تطبيقا ٔ#حاكم الفصل "

ال�رشيعية اجلاري هبا العمل، حيدد رئ@س احلكومة، بعد تعيني ٔ�عضاء ال�رشيعية اجلاري هبا العمل، حيدد رئ@س احلكومة، بعد تعيني ٔ�عضاء ال�رشيعية اجلاري هبا العمل، حيدد رئ@س احلكومة، بعد تعيني ٔ�عضاء ال�رشيعية اجلاري هبا العمل، حيدد رئ@س احلكومة، بعد تعيني ٔ�عضاء 
  .ٕاىل �ٓخره" ............احلكومة من ق�ل امل×احلكومة من ق�ل امل×احلكومة من ق�ل امل×احلكومة من ق�ل امل×

  .ٕاذن هذا هو التعديل
  .شكرا

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لحكومة

        ::::الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدين    السFيدالسFيدالسFيدالسFيد
  .شكرا السFيد الرئ@س

هاذ التعديل سوف يد³ل نوع من التضييق Mىل معل رئ@س احلكومة، 
وnلتايل سFتكون هناك Mدم املرونة يف التعاطي مع موضوع هذه املراسFمي، 

  .فgعتقد ٔ�ن التعديل ال خيدم هذه املرونة، فهو مرفوض

        ::::س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالسFيد رئ@السFيد رئ@السFيد رئ@السFيد رئ@
  .شكرا

  :ٔ�عرض التعديل �لتصويت

  :املوافقون Mىل التعديل
  احشال؟ : أ#مني، اليس Mداب

        ::::املس�شار السFيد محمد Mداب، ٔ�مني ا�لساملس�شار السFيد محمد Mداب، ٔ�مني ا�لساملس�شار السFيد محمد Mداب، ٔ�مني ا�لساملس�شار السFيد محمد Mداب، ٔ�مني ا�لس
13.  

  ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .املوافقون Mىل التعديل احشال؟ احسب nلضبط

احسب، هللا .. ا·رتمو� nش.. نعاودو، هللا خيليمك، نعاودو nش
  .كخيلي

  .M14اود، هللا خيليك، 

        ::::املس�شار السFيد محمد Mداباملس�شار السFيد محمد Mداباملس�شار السFيد محمد Mداباملس�شار السFيد محمد Mداب
13.  

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
14.  

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  ؤ�نت؟

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .من µريي ٔ��.. ، ال، مايش14

  .15، 14يه  2، ها 6، ها 6وا ها 
  .15، 15، 14يه  2ها .. واش ٔ�� اكع 6، ها 6وا ها . وا احسب

  .13ٔ�نت راه قليت 
  ؛15= ملوافقون ا

  .15= املعارضون 

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  ؤ��؟ ما حتس¢g@ش؟

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .حسFبو

        : : : : السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
15.  

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  ؛15= املوافقون 

  .15= املعارضون 

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  . 14ال، غي 

  .14املوافقون 
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        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .هللا هيديك
  :جللسةالسFيد ٔ�مني ا

  .8يه  6، ورا PAMدâل  2وا ها 
  .15، وها 15، 14، ها 12، ها M6ىل  6

  .15/15، دn راه 15/15وا ٕايه راه 
  ٔ�مشن من مسFتوى؟ ٔ�مشن مسFتوى؟ 

        ::::املس�شار السFيد عبد املاë ٔ�فرâطاملس�شار السFيد عبد املاë ٔ�فرâطاملس�شار السFيد عبد املاë ٔ�فرâطاملس�شار السFيد عبد املاë ٔ�فرâط
  .حشومة هاذ اليش.. وا هذا دn كنبقاو ال

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .كنحسFبو، ما هبطنا ما طلعنااحgا nيق ما هبطنا لوالو، احgا 

        ::::املس�شار السFيد عبد املاë ٔ�فرâطاملس�شار السFيد عبد املاë ٔ�فرâطاملس�شار السFيد عبد املاë ٔ�فرâطاملس�شار السFيد عبد املاë ٔ�فرâط
  .أ#مني يضبط اجللسة..

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .ها هو

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  .Mاد Vا اليس شكIل، Mاد Vا 15، 14

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .ال، ق�ي²، راك حس¢�و

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  .بال بيك 13ال، حس¢ت 

        ::::لسةلسةلسةلسةالسFيد رئ@س اجل السFيد رئ@س اجل السFيد رئ@س اجل السFيد رئ@س اجل 
  .وا هللا هيديك

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  ..قليت ٔ��

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  . دµ nري حسFبو، حسFبو، Mاود احسب

  .نعاودوا احلساب ٔ� اليس

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  .15ؤ�نت  14يه  6و 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .â15اله ٔ�سFيدي، ها 

        ::::املس�شار السFيد Mابد شكIلاملس�شار السFيد Mابد شكIلاملس�شار السFيد Mابد شكIلاملس�شار السFيد Mابد شكIل
  .16ها 

 Fالس Fالس Fالس Fيد ٔ�مني اجللسةيد ٔ�مني اجللسةيد ٔ�مني اجللسةيد ٔ�مني اجللسةالس::::        
nلينا دM وا رخفوا.  

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .صايف، هللا خيليك، راه اك�ن أ#مني، âاله، Mاودو

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  .راه اك�ن أ#مني معّد لهاذ املهمة

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  ؛15= املوافقون 
  .ولكن هزوا، هللا خيليمك.. املعارضون

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15.  

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .15ها 

  املمتنعون؟

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  .ال ٔ�·د

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
: âك ضابط شغاë؟ صايف، âاله زد.. راه اك�ن أ#مني، صايف راه

15/15.  
  .تفضل

        ::::املس�شار السFيد عبد إال¥ احللوطياملس�شار السFيد عبد إال¥ احللوطياملس�شار السFيد عبد إال¥ احللوطياملس�شار السFيد عبد إال¥ احللوطي
  السFيد الرئ@س،

فس العدد فgعترب ٔ�ن التعديل مل حيصل مادامت ٔ�نه ميل كتكون عند� ن
Mىل أ#µلبية، ٔ#ن املطلوب هو أ#µلبية، مادام ٔ�نه مل حيصل Mىل µ�ٔلبية 

  .احلارض�ن فIعترب ب|ٔنه التعديل µري مق�ول ومرفوض
  .شكرا

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .. هاذي ٔ�ول مرة توقع، ٔ#ول مرة توقع التعادل، âك ٔ� اليس

  .تفضل اليس أ#نصاري

        ::::شار السFيد محمد أ#نصاريشار السFيد محمد أ#نصاريشار السFيد محمد أ#نصاريشار السFيد محمد أ#نصارياملس� املس� املس� املس� 
  السFيد الرئ@س،

و³ا احgا يف املعارضة، ³اصنا ñكونو موضوعيني، ٔ#ن اك�ن النظام 
اLا³يل اõي حيمكنا، وكنا ñمتىن ٔ�ن �كون النظام اLا³يل Lى لك وا·د 

  . مgا ٔ�مامgا، عند تعادل أ#صوات فIعترب ذë مبثابة الرفض
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  ..ٕايوا هذا هو، ñكونو شوية مgطقIني

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .صايف، م�فقني

  .؟ راه عرضناها Mىل التصويت4، املادة 5ال، املادة 

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  .حIث فهيا تعديل

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .ال، رفض التعديل

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  .رفض التعديل

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  . ن{�قل �لامدة اخلامسة.. ٕايه

  .تفضل ٔ�شن

        ::::د عبد الرحامن ٔ�شند عبد الرحامن ٔ�شند عبد الرحامن ٔ�شند عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السFياملس�شار السFياملس�شار السFياملس�شار السFي
  السFيد الرئ@س،

  .رمبا طرحت التعديل �لتصويت

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  . 15/15ٕايه، 

        ::::املس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شن
  .اتضح Mىل ٔ�نه اك�ن تعادل يف Mدد أ#صوات، ٕاذن ÷يرتفض التعديل

ا#ٓن رفض التعديل، دn نطرحو املادة كام Vاءت من ا�لجنة �لتصويت، 
  .ما صوتناش Mلهيا، ³اصنا نصوتو Mىل املادة راه مازال

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  املادة كام Vاءت يف املرشوع؟

        ::::املس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شن
  .كام Vاءت يف املرشوع

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  . املادة كام Vاءت يف املرشوع، نعرضوها �لتصويت

  :املادة كام Vاءت يف املرشوع
  ؛15= املوافقون 

  ؛15= رضون املعا
  .ال ٔ�·د: املمتنعون

  .صايف
  

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  .قل املعارضون.. املعارضون

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .15= املعارضون 

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  ..ٕايوا ³اصين ن

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .. وا راه.. ال، مسّول، ٔ�� احgا nيق âاله

  ؛15= املوافقون Mىل املادة كام وردت يف املرشوع 
  .15= املعارضون Mىل املادة كام وردت يف املرشوع 

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  .ال ماك�ن يش ممتنع

  .املوافقون Mىل املادة كام Vاءت يف املرشوع

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
ميل  15، وميل ÷يقولوا هام 15، كنقول لمك 15وا راه انتوما كتقولوا 

  ! اليش؟÷يفاش هاذ . كتقولوا ال، ما تقولها 15كنقول 
â ،اg¢نووا حسFا، قلنا غنعمتدو وال ٔ�شg¢ورا لك مادة نعاودو .. ك حس

  .احلساب
  .واش µادي نعاودو احلساب؟ Mاود

  :ٔ�عرض املادة كام وردت يف املرشوع
  .احسب: املوافقون Mىل املادة

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15.  

        ::::سةسةسةسةالسFيد رئ@س اجلل السFيد رئ@س اجلل السFيد رئ@س اجلل السFيد رئ@س اجلل 
  موافقون Mىل املادة كام وردت يف املرشوع؛ 15ٕاذن 

  ..املعارضون

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15.  

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .15= املعارضون 
  .ال ٔ�·د: املمتنعون

  . ورد �ش|ٔهنا تعديل من فرق املعارضة 5املادة 
  . اللكمة ٔ#·د مقديم التعديل
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        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
  .شكرا السFيد الرئ@س

جلعل صالحIات " كام ٔ�ن ¥"يف فرق املعارضة، نقرتح ·ذف عبارة 
  . رئ@س احلكومة مك�سFبة لنفس القوة القانونية

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .اللكمة �لحكومة، تفضل السFيد الوز�ر

        ::::ع املدينع املدينع املدينع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�مت
النص كام Vاء به املرشوع ال يفIد صيغة إاللزام، ولكن فقط إالماكن 
nل{سFبة لرئ@س احلكومة، ٕان شاء اسFتعمú، وٕان شاء مل -سFتعمú، وnلتايل 

  .فهاذ التعديل كذë مرفوض

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  :ٔ�عرض التعديل �لتصويت

  .احسب ٔ� الزµاري: املوافقون Mىل التعديل

        :::: اجللسة اجللسة اجللسة اجللسةالسFيد ٔ�منيالسFيد ٔ�منيالسFيد ٔ�منيالسFيد ٔ�مني
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14.  

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  ؛14= املوافقون Mىل التعديل 

  املعارضون؟

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15.  

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  ؛15= املعارضون 
  . ال ٔ�·د: املمتنعون

  .ٕاذن رفض التعديل
  .نفس العدد: املادة كام وردت يف النص

  .نفس العدد ! ددn، احلاج املعطي، دn نفس العد
شوف، ٔ� عطاش، ٔ�� راه Mارف واش رئ@س وMارف املعارضة وMارف 

  . أ#µلبية، هنا اك�ن مرشوع فIه أ#µلبية وفIه املعارضة
 ال، اMالش قلهتا لو، ٔ#نو ق�يل تد³ل يل يف هاذ النقطة، ÷يقول يل ال

Mاود احلساب، Mاود احلساب، قلت لو احgا راه ضابطني أ#مور هنا، راه 
  .ما اك�ن هذا مع هذا

  ..صايف. نفس العدد: �لتصويت 5ٔ�عرض املادة 
  . ، ورد �ش|ٔهنا تعديل من فريق املعارضة6املادة 

  .اللكمة ٔ#·د مقديم التعديل
  

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
  .شكرا السFيد الرئ@س

ا نطول Mليمك، احgا يف هاذ التعديل اقرتحgا ٔ�ن �رٔ�س السFيد بال م
زد� . رئ@س احلكومة ا�الس إالدارية �لمؤسسات و�لمقاوالت العمومIة

 ëة"كذIةاملقاوالت العمومIةاملقاوالت العمومIةاملقاوالت العمومIاملقاوالت العموم."  

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .اللكمة �لحكومة

        ::::السFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدين
  .ئ@سشكرا السFيد الر 

التعديل مرفوض، ٔ#ن أ#üزة التداولية nل{سFبة �لمؤسسات ا�يل 
ك@شملها وكتنظم nلقانون املتعلق �رشاكت املسامهة ال يþىش مع مgطق 

  .املؤسسات العمومIة، Lهيا مgطق ³اص من الناحIة القانونية

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .ٔ�عرض التعديل �لتصويت

  .14= املوافقون 

        ::::لسةلسةلسةلسةالسFيد ٔ�مني اجل السFيد ٔ�مني اجل السFيد ٔ�مني اجل السFيد ٔ�مني اجل 
  .راه µري مىش Mاوتين وا·د

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  ؛14= املوافقون 

  .15= املعارضون 
  .دâل التعديالت، لك تعديل احسب، صايف 7ال، يه شوف، اك�ن 

  .وا سالينا، دوز� ثالثة وال ٔ�ربعة

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  .147قراها، . غي nش ت{�ه لها إالخوان صايف 147العملية دâل املادة 

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
تتتتمتمتمتمت املصادقة Mىل القضاâ املعروضة Mىل التصويت ٕاذا  املصادقة Mىل القضاâ املعروضة Mىل التصويت ٕاذا  املصادقة Mىل القضاâ املعروضة Mىل التصويت ٕاذا  املصادقة Mىل القضاâ املعروضة Mىل التصويت ٕاذا : "147املادة 

توفرت Mىل أ#µلبية ال{س¢Iة لتوفرت Mىل أ#µلبية ال{س¢Iة لتوفرت Mىل أ#µلبية ال{س¢Iة لتوفرت Mىل أ#µلبية ال{س¢Iة ل���ٔ�صوات املعرب عٔصوات املعرب عٔصوات املعرب عٔصوات املعرب عهنهنهنهنا، nسFتا، nسFتا، nسFتا، nسFت����gاء أ#حوال اليت gاء أ#حوال اليت gاء أ#حوال اليت gاء أ#حوال اليت 
        ....يقيض فهيا اLسFتور µ�ٔلبية معينةيقيض فهيا اLسFتور µ�ٔلبية معينةيقيض فهيا اLسFتور µ�ٔلبية معينةيقيض فهيا اLسFتور µ�ٔلبية معينة

ويف ·ا¬ تعادل أ#صوات يعاد التصويت مرة :نية، ويف ·ا¬ تعادل ويف ·ا¬ تعادل أ#صوات يعاد التصويت مرة :نية، ويف ·ا¬ تعادل ويف ·ا¬ تعادل أ#صوات يعاد التصويت مرة :نية، ويف ·ا¬ تعادل ويف ·ا¬ تعادل أ#صوات يعاد التصويت مرة :نية، ويف ·ا¬ تعادل 
املادة .. """"MلهياMلهياMلهياMلهيا    رة ٔ�خرى فٕان القضية املعروضة تعترب µري مصادقرة ٔ�خرى فٕان القضية املعروضة تعترب µري مصادقرة ٔ�خرى فٕان القضية املعروضة تعترب µري مصادقرة ٔ�خرى فٕان القضية املعروضة تعترب µري مصادقأ#صوات مأ#صوات مأ#صوات مأ#صوات م

147.  

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
، يه هاذيك، � تد�رها جوج مرات، ٕاىل اكن نفس العدد 147صايف 

  .كتلغى، حبال دn التعديل ÷يكون مرفوض
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        ::::املس�شارة السFيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السFيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السFيدة زبيدة بوعياداملس�شارة السFيدة زبيدة بوعياد
ٔ�شFنو القرار ا�يل التصويت Mىل املادة، عندما تتعادل أ#صوات، .. 
  يت
اذ؟

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .يف ·ا¬ تعادل أ#صوات، تعاد مرة ٔ�خرى �لتصويت

يف ·ا¬ تعادل أ#صوات مرة ٔ�خرى تلغى، يلغى التعديل، ال يصادق 
  .Mليه

        ::::املس�شارة السFيد زبيدة بوعياداملس�شارة السFيد زبيدة بوعياداملس�شارة السFيد زبيدة بوعياداملس�شارة السFيد زبيدة بوعياد
  ! يلغى التعديل، واملادة؟ راه مت التصويت Mىل املادة بنفس العدد

        ::::س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالسFيد رئ@السFيد رئ@السFيد رئ@السFيد رئ@
  .تبقى املادة أ#صلية كام وردت

        ::::املس�شارة السFيد زبيدة بوعياداملس�شارة السFيد زبيدة بوعياداملس�شارة السFيد زبيدة بوعياداملس�شارة السFيد زبيدة بوعياد
  .ال، ال، ال، ال، ال

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .ال يصادق Mىل املادة، ما تعترب مصادق Mلهيا.. 

        ::::املس�شارة السFيد زبيدة بوعياداملس�شارة السFيد زبيدة بوعياداملس�شارة السFيد زبيدة بوعياداملس�شارة السFيد زبيدة بوعياد
  .ٕاذن املادة لكها مل يصادق Mلهيا

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .يل، التعديل µري مق�وللكها، التعديل، التعد

        ::::املس�شارة السFيد زبيدة بوعياداملس�شارة السFيد زبيدة بوعياداملس�شارة السFيد زبيدة بوعياداملس�شارة السFيد زبيدة بوعياد
واملادة، تبقى املادة، وملا نصوت Mىل املادة، و÷يكون نفس العدد، ٔ�شFنو 

  .القرار؟هذا هو سؤايل

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .تفضل اليس أ#نصاري

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
ندوا النظام ٕاىل مسحتوا، كنت|ٔسفو ٔ#ن حىت وا·د فIنا ما اكن ع 

اLا³يل، وnلتايل اجهتد�، ووVد� ٔ�نفسFنا يف ٕاطار القانون قد اختد� القرار 
الصائب nل{سFبة �لتعديل، فقد صوتنا �لمرة أ#وىل، واكنت أ#صوات 

  .م�عاد¬، وM�ٔد� التصويت، واكن م�عادال، وnلتايل فهناك Mدم ق�ول
دل أ#صوات، شوفوا nل{سFبة �لامدة، كام وردت يف املرشوع، فه�ي تعا

  لنا النظام اLا³يل ماذا يقول؟

        ::::املس�شارة السFيد زبيدة بوعياداملس�شارة السFيد زبيدة بوعياداملس�شارة السFيد زبيدة بوعياداملس�شارة السFيد زبيدة بوعياد
  .هذا هو سؤايل

  

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
راه داn اك�ن فرق ما بني التعديل واملادة كام وردت، وهاذ اليش راه 

  . vكرر يف جوج دâل املواد
صوات يف املادة كام شوفوا لنا، هللا خيليمك، واش كذë تعادل ا#ٔ 

  .هذا هو. وردت يف املرشوع، حىت هو جيري Mليه ما جيري Mىل التعديل

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
مادام التعديل �رفض، املادة كام يه، تبقى كام يه، كام وردت يف 

  .املرشوع
  . مادام vرفض التعديل، املادة غتبقى كام وردت يف املرشوع

 .تفضل هاك النظام اLا³يل ها هو، قراه،

        : : : : املس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شن
  .شكرا السFيد الرئ@س

µري nش ñكونو واحضني، ٔ#نه أ#مور ما كهتمناش يف ·د ذاهتا Mىل هاذ 
املادة واش غتدوز وال ما تدوزش، وال هاذ املرشوع �راسو واش µادي 

  . يدوز وال ما يدوزش، بقدر ما كهتمنا ٔ�ننا ñمتسكو بتطبيق القانون اLا³يل
  .يف احلقIقة راها واحضة، ٔ#نه ما ³اصناش خنلطو أ#مور 147املادة 
تتتتمتمتمتمت املصادقة Mىل القضاâ املعروضة Mىل التصويت  املصادقة Mىل القضاâ املعروضة Mىل التصويت  املصادقة Mىل القضاâ املعروضة Mىل التصويت  املصادقة Mىل القضاâ املعروضة Mىل التصويت : "كتقول 147املادة 

وهذه القضاâ قد �كون تعديل وقد vكون مادة وقد �كون يش ·اVة (
ٕاذا توفرت Mىل أ#µلبية ال{س¢Iة لٕاذا توفرت Mىل أ#µلبية ال{س¢Iة لٕاذا توفرت Mىل أ#µلبية ال{س¢Iة لٕاذا توفرت Mىل أ#µلبية ال{س¢Iة ل���ٔ�صوات املعرب عٔصوات املعرب عٔصوات املعرب عٔصوات املعرب عهنهنهنهنا، nسFتا، nسFتا، nسFتا، nسFت����gاء gاء gاء gاء ) ٔ�خرى

        ....ٔ#حوال اليت يقيض فهيا اLسFتور µ�ٔلبية معينةٔ#حوال اليت يقيض فهيا اLسFتور µ�ٔلبية معينةٔ#حوال اليت يقيض فهيا اLسFتور µ�ٔلبية معينةٔ#حوال اليت يقيض فهيا اLسFتور µ�ٔلبية معينةاااا
ويف ·ا¬ تعادل أ#صوات يعاد التصويت مرة :نية، ويف ·ا¬ تعادل ويف ·ا¬ تعادل أ#صوات يعاد التصويت مرة :نية، ويف ·ا¬ تعادل ويف ·ا¬ تعادل أ#صوات يعاد التصويت مرة :نية، ويف ·ا¬ تعادل ويف ·ا¬ تعادل أ#صوات يعاد التصويت مرة :نية، ويف ·ا¬ تعادل 

  ".MلهياMلهياMلهياMلهيا    أ#صوات مرة ٔ�خرى فٕان القضية املعروضة تعترب µري مصادقأ#صوات مرة ٔ�خرى فٕان القضية املعروضة تعترب µري مصادقأ#صوات مرة ٔ�خرى فٕان القضية املعروضة تعترب µري مصادقأ#صوات مرة ٔ�خرى فٕان القضية املعروضة تعترب µري مصادق
ٕاذا اكن التعديل هو املعروض  –µري امسح يل  –ٕاذا اكن التعديل 

راه ÷يرتفض، وٕاذا اكنت يش ·اVة �لتصويت مرتني ووقع نفس ٔ�مسيتو 
ٔ�خرى من µري التعديل، يعين مادة ٔ�و يش ·اVة ٔ�خرى راه كرتفض، يعين 

  . نفس ٔ�مسيتو
  ..هاذ اليش ٔ#نه ٕاذا ما ت|ٔسسFناش ليه

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
ولكن ٔ�� ا�يل اسFت{�جنا من النظام اLا³يل بيل املادة µادي تبقى كام 

  .وردت يف املرشوع

 Fاملس�شارة الس Fاملس�شارة الس Fاملس�شارة الس Fيدة زبيدة بوعياديدة زبيدة بوعياديدة زبيدة بوعياديدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس::::        
  .ال، مايش هاذ اليش

        ::::املس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شن
ال، شوف، السFيد الرئ@س، ٔ#نه يف أ#ول عرضنا التعديل �لتصويت، 

  .تعادلت أ#صوات وقلنا مرتني رفض التعديل ٔ#نه ÷يرتفض
ا#ٓن انتقلنا من التصويت Mىل التعديل ٕاىل عرض مادة �لتصويت، 



 2014 كتو�ردورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

7 

 )م 2014د-سمرب  30( ه 1436 ربيع أ#ول 7

س|ٔ¬ وهو ٔ�نه مرتني ÷يجي التعادل يف أ#صوات، ٕاذن ووقعنا يف نفس امل 
نفس ما طبقgاه Mىل التعديل دâل ٔ�نه ÷يرتفض، هو ا�يل غيتطبق Mىل املادة 

ëات من ا�لجنة، سرتفض كذV يف عرضناها، ÷يف÷..  
ما عرف�ش واش مفهوم النص وال؟ ٔ�� ٔ�عتقد هذا فهمي لهذا النص، 

  .ولست ٔ�دري

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .تفضل.. ومن بعد تفضل،

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
  ٕاىل امسحتوا يل، ٔ� إالخوان، هللا خيليمك، وأ#خت،

  السFيد الرئ@س،
  السادة الوزراء،

كام  -احgا ا#ٓن بصدد التصويت Mىل قانون تنظميي، والقانون التنظميي 
 ٕالزامIا سFي�ال Mىل ا�لس اLسFتوري، وبطبيعة احلال احgا راه -تعلمون 

يف متر�ن سFيايس ف� خيص التطبيق السلمي ��سFتور والنظام اLا³يل، راه 
ما تنضيعوش الوقت يف احلقIقة، ٔ#ن هاذ النوازل والتطبيق هو ا�يل تي¢ني 
يف بعض احليان كذë بعض الثغرات عند وجودها، ٔ�و كذÄ ëم�ثال 

  .�لتطبيق السلمي �لنظام اLا³يل
املادة  -اليش ت{متناو يتدون يف احملرض وهاذ  -  147احgا ا#ٓن املادة 

، كام تليت Mلينا من طرف الزمIل اليس ٔ�شن، ٔ�وال تتلكم بصفة Mامة 147
Mىل لك ما يعرض Mلينا �لتصويت، سواء اكن تعديال ٔ�و مادة كام وردت يف 

  .املرشوع
ف� خيص التصويت أ#ول Mىل التعديل يعاد يف ·ا¬ تعادل أ#صوات، 

وnلتايل يعد µري مصادق Mليه ٔ�ي التعديل، مث منر ٕاىل املادة كام  فقد M�ٔد�،
 147ٕاذا تعادلت أ#صوات فكذë مبنطوق املادة . وردت يف املرشوع

  . يعترب Mدم املصادقة Mىل املادة من طرف ا�لس
  .هذا هو

هللا هيديك، احgا .. احgا جسلوا هاذ اليش و³ليه، املعلومة ها يه اكينة
  ..مييش هاذ اليش �لم�لس اLسFتوري احgا راه احgادµ nري ميل 

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .دقIقة، هللا خيليك، الوز�ر طلب اللكمة

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
تنوقفو Mىل بعض املسائل، هاذي حقائق ال ميكن ٔ�ن ñزور، احgا ما .. 

طبقا "ا شوف، احgا µادي �س�لو احلقIقة كام يه، صايف يد�روا لين.. نقولو
واملنطوق دâلها والسالم، وراه µادي مييش و�شوفو " 147ملق�ضيات املادة 

  .ذيك الساMة �ٓش غيقولوا
  

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .تفضل السFيد الوز�ر

        ::::السFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدين
  شكرا السFيد الرئ@س،

و ٔ�نه ٔ�ي يشء يعرض Mىل هو املادة كام يعين تليت ظاهرها هو هذا، ه
التصويت عندما يقع فIه التعادل يعاد التصويت مرة ٔ�خرى، وٕاذا مل يعمتد 
nلتصويت µ#ٔnلبية فIعترب يعين مرفوضا، هذا ظاهر النص، ويه طبعا 
سابقة و�ز¬ ا�يل وقعت، ف|ٔعتقد نتولكو Mىل هللا و�سFمترو يف العملية، راه 

  ..مازال الغرفة أ#خرى ومازال

        ::::د رئ@س اجللسةد رئ@س اجللسةد رئ@س اجللسةد رئ@س اجللسةالسFيالسFيالسFيالسFي
  .دقIقة، ق�ل، ق�ل، باليت، اليس احل¢يش تفضل.. باليت، السFيد

        ::::املس�شار السFيد العريب احل¢يشاملس�شار السFيد العريب احل¢يشاملس�شار السFيد العريب احل¢يشاملس�شار السFيد العريب احل¢يش
من النظام اLا³يل ما كتلكمش  147ال، السFيد الرئ@س، راه املادة 

يف ·ا¬ تعادل أ#صوات . Mىل التصويت Mىل املادة، كتلكم Mىل التعديل
  . يل µري مصادق Mليهملرتني م�تاليتني يعترب التعد

، ٔ#ن ٕاىل "ُحيتفظ nملادة أ#صلية"يف هاذ احلا¬، املنطق القانوين ÷يقول 
رفضيت التعديل ورفضيت املادة أ#صلية راه عندك فراغ قانوين، ما كتبقى 
حىت يش مادة، وnلتايل يف ·ا¬ رفض التعديل هباذ الصيغة دâل التصويت 

  . حيتفظ nملادة أ#صلية
  .سFيد الرئ@سشكرا ال 

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .تفضل، السFيد أ#مني

  ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  .شكرا السFيد الرئ@س

  : 149، كام تلتهيا السFيد الرئ@س، هناك املادة µ147ري nل{سFبة �لامدة 
يعلن الرئ@س بعد ذë عن النتايعلن الرئ@س بعد ذë عن النتايعلن الرئ@س بعد ذë عن النتايعلن الرئ@س بعد ذë عن النتاجئجئجئجئ اÑ اÑ اÑ اÑهنهنهنهنائية القرتاع ا�لس nٕ·دى هاتني ائية القرتاع ا�لس nٕ·دى هاتني ائية القرتاع ا�لس nٕ·دى هاتني ائية القرتاع ا�لس nٕ·دى هاتني """"

        ::::العبارتنيالعبارتنيالعبارتنيالعبارتني
        ................................................................................................................................صادق Mىل صادق Mىل صادق Mىل صادق Mىل ٕان جملس املس�شار�ن ٕان جملس املس�شار�ن ٕان جملس املس�شار�ن ٕان جملس املس�شار�ن     - - - - 

    ٔ�ؤ�ؤ�ؤ�و
  ..........................."............................"............................"............................".ٕان جملس املس�شار�ن مل يصادق Mىل ٕان جملس املس�شار�ن مل يصادق Mىل ٕان جملس املس�شار�ن مل يصادق Mىل ٕان جملس املس�شار�ن مل يصادق Mىل     - - - - 

  . ٕاما املصادقة، ٕاما Mدم املصادقة.. فهيا جوج دâل
  .149شكرا السFيد الرئ@س، املادة 

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .تفضل، ٔ� اليس احللوطي
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        ::::احللوطياحللوطياحللوطياحللوطياملس�شار السFيد عبد إال¥ املس�شار السFيد عبد إال¥ املس�شار السFيد عبد إال¥ املس�شار السFيد عبد إال¥ 
  .شكرا السFيد الرئ@س

ٔ�عتقد ٔ�نه عند� سابقة يف القوانني املالية، بعض املواد ال تمت املصادقة 
Mلهيا ويمت رفضها، وeُس�ل ب|ٔن هذه املادة م�ال مت رفضها ب|µٔلبية كذا وكذا، 
ويف �ٓخر املطاف نصوت Mىل القانون �رم�ه، فالتصويت Mىل القانون �رم�ه، 

  .ية قضية جزئية دا³ل النص�ٓنذاك تصبح هذه القض 
  .وشكرا

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  . شكرا السFيد املس�شار

  .ال، صايف
  :ٔ�عرض التعديل �لتصويت، املادة السادسة

رمبا اكنت واحضة، nل{سFبة �لتعديل  147ال، يه املادة : ..املوافقون
املقدم ٕاىل مت تعادل Mدد أ#صوات ñرجعو �لامدة أ#صلية يف املرشوع، ما 

  . {ش تعديلاكي 
  . هاذ اليش ا�يل اك�ن

ال، هاذ اليش ا�يل قلنا µري ٔ�نت، ٔ�شن، ا�يل ٔ�ولتهيا شوية دâل 
  . الت|ٔويل

        ::::املس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السFيد عبد الرحامن ٔ�شن
ّول ما مل نقل، مايش هذا هو املقصود   . هللا خيليك، µري ليك ال نُقَ
وقفو Mىل ٔ�� يف نظري بصدق ÷هيمين ٔ�ننا ند�رو هاذ اÑمتر�ن دâل ٔ�ننا ن

احلرص دâلنا Mىل هاذ .. تطبيق القانون السلمي ÷يف صي¢gاه ٔ�كرث من ٔ�ي
ٔ#ن هاذ املرشوع غيدوز غيدوز، سواء ق�لناه وال .. اليش ٔ�كرث من

رفضناه، ولكن ÷هيمنا ٔ�ننا nلفعل هاذي مgاسFبة nش نوقفو Mىل بعض 
  .احلقائق وجنهتدو فهيا

ٔ�نه  - قال السFيد الوز�ر حبال ا�يل -، ÷يف Vات ظاهرâ 147املادة 
ظاهرâ تعين ذاك اليش ا�يل قلناه، ٔ#نه ٔ�ي ·اVة كتعرض، تمت املصادقة 
Mىل القضاâ املعروضة، ما ·دد�ش فهيا ال تعديل وال مادة وال يش ·اVة، 
القضاâ املعروضة Mلهيا، وكنطبقو Mلهيا يف ·ا¬ التعادل ٔ�نه املرة واملرة الثانية 

يعين ÷يرتفض التعديل ٔ�و ٔ�ي ·اVة تعرضت، .. ÷يرتحج واملرة الثالثة راه
nلفعل ٔ#نه  -اس�gادا كذë �لمدا²³ دâل أ#خ العريب  -ولكن مبا ٔ�ن هذا 

ٕاىل رفضنا التعديل Mىل هاذ املادة vرفض وصوتنا ضد حىت Mىل املادة راه ما 
 .. ÷يبقى مايش

هيا أ#خ ا�يل شار ٕاÑ 149ٕاذن هنا تنقول Mىل ٔ�نه و³اصة يف املادة 
Mداب، السFيد أ#مني، ÷يقول Mىل ٔ�نه الزم ا�لس خيرج هبذا ٔ�نه صادق 
ا�لس Mىل املرشوع ÷يفاش؟ راه املرشوع µادي µادي �قشوه، وفIه 
تعديالت ا�يل رمبا قدمgاها وتق�لت وما ميك{ش ñكونو ضد هاذ املرشوع 

  ..ا�يل ا�يل تق�لت فIه تعديالت دâلنا ن@ت، راه اكينة تعديالت ٔ�خرى

ٕاذن ما عند� µري تفسري ا�يل نعطيوه Mىل ٔ�نه nلفعل املادة صادق Mلهيا 
ا�لس ب|ٔهنا µادي تدوز، مايش µرتفض، احيك يف نفس الترب�ر ا�يل 

  .اعطييت السFيد الرئ@س

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .شكرا اليس ٔ�شن

  .ا#ٓن املادة السادسة تصن�gا ملقديم التعديل، احلكومة
  :�لتصويتٔ�عرض املادة 

  .التعديل.. التعديل، التعديل Mاد �شوفو أ#صلية: املوافقون
  :�لتصويت 6ٔ�عرض تعديل دâل املادة 

  املوافقون Mىل التعديل؟

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
 ..6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 .  
14.  

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  . ال، راه قراه يف أ#ول، قراه، قراه، وتد³لت احلكومة

  . ، صايفصايف
  .املوافقون Mىل التعديل

  احشال من وا·د؟: املوافقون

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
التعديل ٔ�� سFبق يل ٔ�ن تقدمت به نيابة عن فرق املعارضة وهو ٕاضافة 

nل{سFبة لرئاسة رئ@س احلكومة �لم�الس إالدارية، وذë ٕاىل " املقاوالتاملقاوالتاملقاوالتاملقاوالت"
كذë راه ٔ�دىل �رٔ�يه، وصوتنا،  والسFيد الوز�ر. Vانب املؤسسات العمومIة

nالش ٔ�� تنعاود دM ما عرفت.  

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  صايف، املوافقون احشال؟

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
1 ،2 ،3، ...14.  

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  موافقون Mىل التعديل؛ 14

  :املعارضون

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15.  

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  ؛15= املعارضون 
  .ال ٔ�·د: املمتنعون
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  �لتصويت، أ#صلية، نفس العدد؟ 6ٔ�عرض املادة 
  :7وا#ٓن ن{�قل ٕاىل املادة 

  .إالجامع: املوافقون
  .هاذيك تند�روها يف ا#ٓخر، مايش املواد، مايش املواد

: ند�روها بغيتوا ند�روها.. ال، ما كنقولوها، دوز� مجموMة من القوانني
بعدا املعد¬، باليت اكينة  6املادة .. كام وردت 6صادق ا�لس Mىل املادة 
كام وردت .. التعديل مرفوض، مرفوض، صايف. املعد¬، واكينة كام وردت

  .يف املرشوع

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  .دn املصادقة

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  ؛15= املوافقون Mىل املادة كام وردت 

  .14 =املعارضون 
  ما فهيا تعديل؟  7املادة 

  .إالجامع: املوافقون
  ما فهيا حىت تعديل؟ 8املادة 

  .إالجامع= املوافقون 
  . ورد �ش|ٔهنا تعديل من فرق املعارضة 9املادة 

 .تفضل اليس أ#نصاري، التاسعة اللكمة ٔ#·د مقديم التعديل،

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
ٔ�ن �كون السادة الوزراء  9قرتح يف املادة ، التعديل هو ٔ�ننا ن9املادة 

ملزمون بتقدمي تقار�ر دورية مفصM ²ىل ٔ��شطة وسFياسة وخطط 
ومgجزات وزاراهتم، مقارنة مع أ#هداف احملددة هلم، وذë حرصا Mىل 

  .ت|ٔطري العمل احلكويم مببادئ احلاكمة اجليدة وربط املسؤولية nحملاسFبة

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  . شكرا

  . مة �لحكومةاللك

        ::::السFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدين
  .شكرا السFيد الرئ@س

من هذا القانون التنظميي -شري  20هذا التعديل مرفوض ٔ#ن الفصل 
ٕاىل دليل املساطر ال�رشيعية والتنظميية، وسوف يتضمن لك هذه التدابري 

  .اليت هتم الش|ٔن احلكويم

        ::::سةسةسةسةالسFيد رئ@س اجلل السFيد رئ@س اجلل السFيد رئ@س اجلل السFيد رئ@س اجلل 
  . شكرا السFيد الوز�ر

  :ٔ�عرض التعديل �لتصويت
  ؛12= املوافقون Mىل التعديل 

  ؛15= املعارضون 
  .ال ٔ�·د: املمتنعون
  . رفض التعديل: �لتصويت 9ٔ�عرض املادة 

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  .دM nاد التصويت

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
ٕايوا ٔ��  راه امللف إالداري، الزµاري، �قص، راه �قص، ³اصو يتقاد،

  .رفض التعديل.. ³اصو يتدار يف.. عندي
  :�لتصويت كام وردت يف املرشوع 9ٕاذن ٔ�عرض املادة 

  ؛15= املوافقون 
  ؛12= املعارضون 
  .ال ٔ�·د: املمتنعون

  . بنفس العدد 9ٕاذن صادق ا�لس Mىل املادة 
  ؛ 15= املوافقون 

  ؛12= املعارضون 
  .ال ٔ�·د: املمتنعون

  .هيا حىت تعديلما ورد ف 10املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .ورد �ش|ٔهنا تعديل من فرق املعارضة 11املادة 

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
يتلقيتلقيتلقيتلقىىىى كتاب  كتاب  كتاب  كتاب : "، لتصبح املادة"ميكنميكنميكنميكن"التعديل �ريم ٕاىل ·ذف لكمة 

ٕاىل " ............اLو¬ من رئ@س احلكومة ٔ�و من الوزراء التابعني اLو¬ من رئ@س احلكومة ٔ�و من الوزراء التابعني اLو¬ من رئ@س احلكومة ٔ�و من الوزراء التابعني اLو¬ من رئ@س احلكومة ٔ�و من الوزراء التابعني هلهلهلهلم حسب احلا¬م حسب احلا¬م حسب احلا¬م حسب احلا¬
  .�ٓخره

        ::::جللسةجللسةجللسةجللسةالسFيد رئ@س االسFيد رئ@س االسFيد رئ@س االسFيد رئ@س ا
  . شكرا

  .اللكمة �لحكومة، تفضل السFيد الوز�ر

        ::::السFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدين
من اLسFتور إالشارة  93التعديل مرفوض ٔ#ننا ٕاذا رجعنا ٕاىل املادة 

ميكن �لوزراء ٔ�ن يفوضوا جزءا من ميكن �لوزراء ٔ�ن يفوضوا جزءا من ميكن �لوزراء ٔ�ن يفوضوا جزءا من ميكن �لوزراء ٔ�ن يفوضوا جزءا من "واحضة لٕالماكن ول@س لٕاللزام، 
  .، ٕاذن فالتعديل مرفوض"اخ�صاصهم ٕاىل كتاب اLو¬اخ�صاصهم ٕاىل كتاب اLو¬اخ�صاصهم ٕاىل كتاب اLو¬اخ�صاصهم ٕاىل كتاب اLو¬

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  :ٔ�عرض التعديل �لتصويت

  ؛12= املوافقون Mىل التعديل 
  ؛15= املعارضون 
  .ال ٔ�·د: املمتنعون

  .ٕاذن رفض التعديل
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  :�لتصويت 11ٔ�عرض املادة 
  ؛15= املوافقون 

  ؛12= املعارضون 
  .ال ٔ�·د: املمتنعون

  .ددبنفس الع 11ٕاذن صادق ا�لس Mىل املادة 
  .مل �رد �ش|ٔهنا تعديل 12املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  :13املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  :14املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  :15املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  :16املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  :17املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  :18املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  :19املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  :20املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  : 21املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  : 22املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  : 23املادة

  . إالجامع: املوافقون
  : 24املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  : كام MدÑهتا ا�لجنة: 25املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  : 26املادة 

  . إالجامع: فقوناملوا
  : 27املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  : 28املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  : كام MدÑهتا ا�لجنة 29املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  : مل �رد �ش|ٔهنا تعديل 30املادة 

  .إالجامع: املوافقون
  .ورد �ش|ٔهنا تعديل من فرق املعارضة 31املادة 

        ::::يييياملس�شار السFيد محمد أ#نصار املس�شار السFيد محمد أ#نصار املس�شار السFيد محمد أ#نصار املس�شار السFيد محمد أ#نصار 
التعديل اõي نقرت·ه هو nٕالضافة ٕاىل ٕالزامIة أ#ش
اص املؤهلني 
لعضوية احلكومة ٔ�ن �كونوا ممتتعني حبقوقهم املدنية والسFياسFية، ٔ�ن �كونوا 

  .كذë ·اصلني Mىل شهادة ٕا�رائية من املصاحل الرضي¢Iة

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لسFيد الوز�ر

        ::::القات مع الربملان وا�متع املدينالقات مع الربملان وا�متع املدينالقات مع الربملان وا�متع املدينالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالسFيد الوز�ر امللكف nلعالسFيد الوز�ر امللكف nلعالسFيد الوز�ر امللكف nلع
التعديل مرفوض ٔ#ن م�لغ الرضيبة ميكن ٔ�ن �كون موضوع مgازMة، 

  . وnلتايل فامللزم nلرضيبة ميكن ٔ�ن ينازع يف مجيع ٔ�و بعض م�لغ هذه الرضيبة
  .شكرا

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  . شكرا السFيد الوز�ر

  .ٕاذن ٔ�عرض التعديل �لتصويت
  ؛12= املوافقون 

  ؛15= عارضون امل
  .ال ٔ�·د: املمتنعون

  .ٕاذن رفض التعديل
  :�لتصويت 31ٔ�عرض املادة 
  ؛15= املوافقون 

  ؛12= املعارضون 
  .ال ٔ�·د: املمتنعون

  :كام MدÑهتا ا�لجنة 32املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  . ورد �ش|ٔهنا تعديل من فرق املعارضة 33املادة 
  .اللكمة ٔ#·د مقديم التعديل

        ::::لسFيد محمد أ#نصاريلسFيد محمد أ#نصاريلسFيد محمد أ#نصاريلسFيد محمد أ#نصارياملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
التعديل هيدف ٕاىل، ٔ�وال، تو( التدقIق والتحسني ا�لغوي لهذه 

مؤسسة  eسFيريeسFيريeسFيريeسFيري، مgصب مسؤول عن "eسFيريeسFيريeسFيريeسFيري"الفقرة، وذnٕ ëضافة لكمة 
  .معومIة، بدل مgصب مسؤول عن مسؤولية معومIة
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صادقgا " ت@سري"وكذë اقرتحgا، تنظن هذا هو التعديل ا�يل اك�ن، 
  .31نعم؟ املادة . Mلهيا يف ا�لجنة

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
33 ،33.  

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
  .32، 32ال، 

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .33املادة 

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
32.  

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .MدÑهتا ا�لجنة، دازت هاذيك، صوتنا Mلهيا nٕالجامع 32

  .33هناك تعديل �ش|ٔن املادة 

        ::::ر السFيد محمد أ#نصارير السFيد محمد أ#نصارير السFيد محمد أ#نصارير السFيد محمد أ#نصارياملس�شااملس�شااملس�شااملس�شا
 n32ال، د ëفهيا تعديل كذ.  

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .ال، ما فهيا

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
  ..ما فهياش؟ ت@سري

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .ال، ما عند�ش، MدÑهتا ا�لجنة

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
  . �ٓه، MدÑهتا ا�لجنة؟ شكرا

  .امسح يل.. �ر، صايفاكن ق�لها السFيد الوز

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .33املادة 

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
كذë اقرتحgا ·ذف فقرة، وتتعلق  33، املادة 33ٕاذن منشFيو ل

nسFت�gاء أ#�شطة اليت ينحرص غرضها يف اق�ناء مساهامت يف رٔ�س املال 
  .وeسهيل القمي املنقو¬

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  . شكرا

  .�لحكومةاللكمة 

        ::::السFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدين
  .مت رفض هذا التعديل، توخIا �لمرونة

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .ٔ�عرض التعديل �لتصويت

  ؛12= املوافقون 
  ؛15= املعارضون 
  .ال ٔ�·د: املمتنعون

  .ٕاذن رفض التعديل
  :�لتصويت  33ٔ�عرض املادة 
  ؛15= املوافقون 

  ؛12= عارضون امل
  .ال ٔ�·د: املمتنعون

  : 34املادة 
  . إالجامع: املوافقون

  :كام MدÑهتا ا�لجنة 35املادة 
  . إالجامع: املوافقون

  . ورد �ش|ٔهنا تعديل من فرق املعارضة 36املادة 
  .اللكمة ٔ#·د مقديم التعديل

        ::::املس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصارياملس�شار السFيد محمد أ#نصاري
ويه اس��دال  -  نظر� يف -التعديل فقط �ريم ٕاىل ٕاصالح خط|ٔ مادي 

  . ، ٕاصالح خط|ٔ ماديn37ملادة  36املادة 
  .، السFيد الوز�ر36هاذي املادة 

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .اللكمة �لحكومة

        ::::السFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالسFيد الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدين
  .التعديل مق�ول

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
 :ٔ�عرض التعديل �لتصويت

  امع؟إالج: املوافقون
  .�لتصويت 36ٔ�عرض املادة 

        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  .ال، وافق ا�لس Mىل التعديل

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .باليت
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        ::::السFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسةالسFيد ٔ�مني اجللسة
  .وافق ا�لس Mىل التعديل

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  .ٕاذن وافق ا�لس Mىل التعديل

  :�لتصويت 36ٔ�عرض املادة 
  . إالجامع: املوافقون

  :37املادة 
  . إالجامع: افقوناملو 
  :38املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  :39املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  :كام MدÑهتا ا�لجنة 40املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  :41املادة 

  . إالجامع: املوافقون
  :ٔ�عرض مرشوع القانون التنظميي �رم�ه �لتصويت

  ؛15= املوافقون 
  ؛12= املعارضون 
  .ال ٔ�·د: املمتنعون

 065.13065.13065.13065.13وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون التنظميي رمق وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون التنظميي رمق وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون التنظميي رمق وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون التنظميي رمق ٕاذن 
  .يتعلق ب�gظمي وeسFيري ٔ�شغال احلكومة وnلوضع القانوين ٔ#عضاهئا

يقيض بتغيري  101.14ون{�قل ��راسة والتصويت Mىل مرشوع قانون 
، 1413من رمضان  29الصادر يف  1.93.16وvمتمي الظهري الرشيف رمق 

، املعترب مبثابة قانون يتعلق بت�ديد تدابري ل�شجيع )1993مارس  23(
امل{ش|ٓت اليت تقوم بتدريب احلاصلني Mىل بعض الشهادات بقصد التكو�ن 

  .من V�ٔل إالدماج
  .اللكمة �لحكومة من V�ٔل تقدمي املرشوع، تفضل السFيد الوز�ر

        ::::السFيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ÄجþعيةالسFيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ÄجþعيةالسFيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ÄجþعيةالسFيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون Äجþعية
  @س،السFيد الرئ 

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕاد³ال تعديالت ف� خيص .. يف جعا¬، هذا مرشوع القانون هيم ٕاصالح

العقد دâل التكو�ن من V�ٔل إالدماج، ذوك الشFباب ا�يل ÷ميروا Mرب 
)l’ANAPEC1 ( تغلوا يف املقاوالت، ÷يتدربوا ملدةFشهر، مع  24واش

ول Mىل وا·د املاكف|ٔة، ٔ�جرة شهر، مقابل احلص 36متديد هاذ املدة ٕاىل 

                                                 
1 Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences 

  .درمه 6000و1600شهرية ترتاوح مابني 
تبني من ³الل تقIمي هاذ الرب�مج ٔ�ن، ٔ�وال، وا·د العدد دâل 

شهر، يعين من  36شهر ٕاىل  24املقاوالت ÷يلجؤوا ٕاىل متديد الفرتة من 
Mامني لثالث سFنني، ويف نفس الوقت âاله ÷يدجموا بصفة هنائية يف ٕاطار 

  .%40ما حمدودة أ#Vل ٔ�و µري حمدودة أ#Vل عقد إ 
فل�شجيع، ملعاجلة هاذ Äخ�الالت، احلكومة Vات هباذ مرشوع 
القانون، ٔ�وال، �س@ت ما نقول ب|ٔن ³الل هاذ املدة املسFتفIد�ن ما اكنوش 

  . ك@سFتافدوا ال من التغطية الصحية وال من التغطية Äجþعية
قانون حلزي التطبيق، احلكومة مفن ا#ٓن فصاMدا بعدما يد³ل هاذ ال

كتا³ذ Mىل Mاتقها، يعين املزيانية ا�يل كتا³ذ Mىل Mاتقها التغطية الصحية 
  . شهر µري قاب² �لمتديد 24هاذ . شهر �24لمسFتفIد�ن ملدة 

وnملقابل، املقاوالت ا�يل ك�شغل هاذ الناس ملزمة nش تدجمهم يف 
Mىل ) Contrat à durée indéterminée(ٕاطار عقد µري حمدودة املدة 

  .من هاذ الشFباب %60أ#قل 
 ëري حمدودة املدة، احلكومة كذµ م يف ٕاطار عقدüيمت ٕادما AIوح

لشهر نص@ب دâل املقاول ف� خيص التغطية  12كتا³ذ Mىل Mاتقها ملدة 
  .Äجþعية

وكذë هاذو هام إالجراءات، ٔ�وال، nش �ساMدو Mىل eشجيع eشغيل 
  . ا، حماربة الهشاشة، و:لثا ل�شجيع الشغل بصفة MامةالشFباب، و:ني

مليون  �400لكف اخلزينة دâل اLو¬ هاذ إالجراء يف Mلممك µادي 
âنوFرمه سLل اâد. 

  . وشكرا
  .ما بغي�ش نطول Mليمك nلقراية.. هذا هو الهدف دâل هذا املرشوع

        ::::السFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسةالسFيد رئ@س اجللسة
  . شكرا السFيد الوز�ر

ة التعلمي والشؤون الثقافIة وÄجþعية لتقدمي تقر�ر اللكمة ملقرر جلن
  .ا�لجنة حول املرشوع

  .وزع التقر�ر
  : ٔ�ف�ح nب املناقشة

  .سFت�سلمها الرئاسة مك�وبة: اللكمة ٔ#·د مس�شاري فرق أ#µلبية
  .سلمت مك�وبة: اللكمة ٔ#·د ٔ�عضاء فرق املعارضة

Lدرايل �لو·دة واIاللكمة : ميقراطيةاللكمة ٔ#·د مس�شاري الفريق الف
  .حىت يه توصلنا هبا مك�وبة

  .اللكمة ٔ#·د مس�شاري مجموMة Äحتاد املغريب �لشغل
: اللكمة ٔ#·د مس�شاري مجموMة Äحتاد الوطين �لشغل nملغرب

  .مك�وبة
  :ن{�قل �لتصويت Mىل مواد املرشوع
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  :املادة أ#وىل
  . إالجامع

  :املادة الثانية كام MدÑهتا ا�لجنة
  . عإالجام

  :املادة الثالثة كام MدÑهتا ا�لجنة
  . إالجامع
  :املادة الرابعة
  . إالجامع

  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت
  . إالجامع: املوافقون

وا باليت، nيق، .. ٕاذ� وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق
  . µا باليت، حىت ñمكلو، ختلوين بو·دي

يقيض  101.14 مرشوع قانون رمق ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Mىل
من رمضان  29الصادر يف  1.93.16بتغيري وvمتمي الظهري الرشيف رمق 

، املعترب مبثابة قانون يتعلق بت�ديد تدابري )1993مارس  23(، 1413
ل�شجيع امل{ش|ٓت اليت تقوم بتدريب احلاصلني Mىل بعض الشهادات بقصد 

  .التكو�ن من V�ٔل إالدماج
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةتمك شكرا Mىل مسامه 

===============  

        ....املسلمة لرئاسة اجللسةاملسلمة لرئاسة اجللسةاملسلمة لرئاسة اجللسةاملسلمة لرئاسة اجللسةاملك�وبة املك�وبة املك�وبة املك�وبة املدا³الت املدا³الت املدا³الت املدا³الت : : : : ملحقملحقملحقملحق
IIII - - - -     ين، تقدمي تقدمي تقدمي تقدميnيد احلب@ب الشوFين، السnيد احلب@ب الشوFين، السnيد احلب@ب الشوFين، السnيد احلب@ب الشوFلعالقات مع الربملان السn لعالقات مع الربملان الوز�ر امللكفn لعالقات مع الربملان الوز�ر امللكفn لعالقات مع الربملان الوز�ر امللكفn الوز�ر امللكف

املتعلق ب�gظمي وeسFيري املتعلق ب�gظمي وeسFيري املتعلق ب�gظمي وeسFيري املتعلق ب�gظمي وeسFيري     065.13065.13065.13065.13    رشوع القانون التنظميي رمقرشوع القانون التنظميي رمقرشوع القانون التنظميي رمقرشوع القانون التنظميي رمقمل مل مل مل     وا�متع املدينوا�متع املدينوا�متع املدينوا�متع املدين
        ....شغال احلكومة والوضع القانوين ٔ#عضاهئاشغال احلكومة والوضع القانوين ٔ#عضاهئاشغال احلكومة والوضع القانوين ٔ#عضاهئاشغال احلكومة والوضع القانوين ٔ#عضاهئا�ٔ �ٔ �ٔ �ٔ 

  .�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد C والصالة والسالم Mىل رسول هللا
  الرئ@س احملرتم،السFيد 
  ت والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيدا

ب�gظمي وeسFيري  e�ٔرشف اليوم بتقدمي مرشوع القانون التنظميي املتعلق
، اõي صادقت Mليه جلنة العدل ٔ�شغال احلكومة والوضع القانوين ٔ#عضاهئا

، بعد ٔ�ن ٔ�عيد Mلهيا 2014دجgرب  23وال�رشيع وحقوق إال�سان يوم االثنني 
  .ن اجللسة العامةم

ؤ�ود بداية ٔ�ن ٔ�شFيد nلنقاش اõي طبع ٔ�شغال ا�لجنة املوقرة، مبناسFبة 
مgاقشة هذا املرشوع املؤسس، اõي يعترب من ا�لبنات أ#ساسFية يف 

  .مسلسل ٔ�جرٔ�ة مق�ضيات اLسFتور
وكام تعلمون، فٕان هذا النص يندرج مضن الزتامات احلكومة الواردة 

يت مت التنصيص Mلهيا مضن اجلزء أ#ول من ا�طط مضن �ر�مج معلها، وال
نصا قانونيا موزMا  40ال�رشيعي اõي M�ٔدته احلكومة، واõي يضم ٕاMداد 

بني قوانني تنظميية وقوانني Mادية، eشلك يف مجموعها التدابري ال�رشيعي 
  .الواجب اختاذها تطبيقا لبعض ٔ�حاكم اLسFتور

مضن سلس² من القوانني  ٔ�ن هذا املرشوع يد³ل واجلد�ر õn÷ر
التنظميية اليت سFبق �لسمك املوقر ٔ�ن صادق Mىل بعضها، اكلقانون التنظميي 

لس والقانون التنظميي املتعلق �n تعلق nلتعيني يف املناصب العلياامل 
nحملمكة والقانون التنظميي املتعلق  Äق�صادي وÄجþعي والب@يئ

 لتقيص احلقائق ملتعلق �nل�ان النيابيةوالقانون التنظميي ا اLسFتورية
ظمي وeسFيري ٔ�شغال gوالقانون التنظميي �لاملية والقانون التنظميي املتعلق ب� 

  .بقدميه ٔ�ماممك e�ٔرشف احلكومة والوضع القانوين ٔ#عضاهئا، اõي
مة تقدمي مشاريع القوانني حبول هللا، ³الل الشهور القاد ،وس@مت

تنكب السلطات احلكومIة املعنية Mىل تنقIح صياغهتا التنظميية املتبقIة اليت 
اÑهنائية، متهيدا لعرضها Mىل مسطرة املصادقة، حىت يمت الوفاء nلزتام 

من  86احلكومة وفق ما Vاء يف �ر�جمها احلكويم والتقIد ب|ٔحاكم الفصل 
مشاريع القوانني التنظميية قصد اõي ينص Mىل وجوب عرض  ،اLسFتور

يف V�ٔل ال يتعدى مدة الوالية ال�رشيعية من ق�ل الربملان  املصادقة Mلهيا
  .أ#وىل اليت تيل صدور أ#مر ب�gفIذ اLسFتور

  السFيد الرئ@س احملرتم، 
  ات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السFيد

من اLسFتور Mىل رضورة  87يعترب التنصيص مضن ٔ�حاكم الفصل 
احلكومة والوضع القانوين  ٔ�شغالٕاصدار القواMد املتعلقة ب�gظمي وeسFيري 

ٔ#عضاهئا وحتديد ·االت التنايف مع الوظيفة احلكومIة وقواMد احلد من امجلع 
 بني املناصب nل{سFبة ٔ#عضاء احلكومة والقواMد اخلاصة بترصيف احلكومة

  .2011مع املسFت�دات اليت Vاء هبا دسFتور  املنهتية KاKا لٔ�مور اجلارية
ëتورية أ#حاكمذه ، ويف ضوء هوانطالقا من ذFسLفٕان م�دٔ� وضع  ،ا

الوضع القانوين قانون تنظميي يتعلق ب�gظمي وeسFيري ٔ�شغال احلكومة وحتديد 
ٔ#عضاهئا يعترب يف ·د ذاته نقe ²رشيعية نوعية س�سامه ال حما¬ يف عقلنة 
معل احلكومة وحتديد قواMد مرجعية لتنظمي ٔ�شغالها �كIفIة �جعة وم�ناسقة 

  .ومضبوطة
ٔ�ن مرشوع هذا القانون التنظميي يعترب تتوجيا ملسار من الرتاكامت كام 

اليت عرفهتا التجربة احلكومIة املغربية مgذ اسرتVاع ÄسFتقالل ٕاىل اليوم، 
  .1962وبصفة ³اصة مgذ اخنراط املغرب يف احلياة اLسFتورية سFنة 

، فٕان مرشوع هذا القانون التنظميي يعترب ٕاطارا ومن üة ٔ�خرى
س@سامه �كIفIة فعا¬ و�جعة يف متكني احلكومة من ممارسة  eرشيعيا

صالحIاهتا اLسFتورية والقانونية والتنظميية وإالدارية يف ٕاطار من الوضوح 
  .والشفافIة والت{سFيق احملمك، ووفق قواMد املسؤولية واحملاسFبة

التام ب|ٔحاكم اLسFتور، وقد مت ٕاMداد هذا املرشوع يف ضوء التقIد 
ا ٔ�حاكم الفصول الواردة يف الباب اخلامس املتعلق nلسلطة والس�F مهن

التنفIذية، وكذا ٔ�حاكم فصول ٔ�خرى م�فرقة تتصل بصفة م�ارشة ٔ�و µري 
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م�ارشة مبهام احلكومة ومسؤولياهتا وMالقاهتا nملؤسسات اLسFتورية 
فصال دسFتورâ وحيدد  18إال·ا¬ Mىل أ#خرى، حIث يتضمن املرشوع 

يف مت التنصيص Mلهيا  ،مق�ىض دسFتورâ 13ٕاجرائية ل قواMد تطبيقIة و 
  .احلاالت املذ÷ورة

وMالوة Mىل ذë، فقد مت Äس�gاد ٕاىل Mدد من القرارات الصادرة عن 
القضاء اLسFتوري ببالد� املتص² بعمل احلكومة وMالقاهتا nلسلطات 

امجلع  و³اصة مهنا ·االت التنايف يف ،أ#خرى والوضعية القانونية ٔ#عضاهئا
بني املناصب، nٕالضافة ٕاىل ما مت ÄسFتgMاس به من قواMد وممارسات 

  .جIدة يف تنظمي وتدبري العمل احلكويم
وميكن تقدمي اخلطوط العريضة ملضامني هذا املرشوع من ³الل احملاور 

  :التالية

 Mد التنظمي وeسFيري ٔ�شغال احلكومة؛قوا ،ٔ�وال -

علقة و·االت التنايف والقواMد املت الوضع القانوين ٔ#عضاء احلكومة:نيا،  -
 nحلد من امجلع بني املناصب؛

القواMد اخلاصة بتعريف احلكومة املنهتية KاKا لٔ�مور اجلارية وKام  :لثا، -
 ؛احلكومة اجلديدة ق�ل تن@هبا من ق�ل جملس النواب

  .ٔ�حاكم انتقالية وخ�امIة ا،رابع -
من خمتلف املشارب  شكر السادة ٔ�عضاء ا�لجنةمرة ٔ�خرى ٔ�ن �ٔ  ؤ�ريد

اõي يعترب خريطة طريق  ،السFياسFية Mىل مسامههتم يف ٕاغناء هذا املرشوع
قواMده، واõي  وت|ٔصيلحتدد املبادئ العامة املرجعية لتنظمي العمل احلكويم 

  .يعترب ٕاMداده اليوم n÷ورة معل مشرتك بني احلكومة والربملان
  .ٔ�شكرمك Mىل مسامهتمك

  .ورمحة هللا تعاىل و�راكته والسالم Mليمك

  الوز�ر امللكف nلعالقات مع الربملان وا�متع املدين،
  .بتلكيف من السFيد رئ@س احلكومة

IIIIIIII - - - -     ²³مسمسمسمس فرق املعارضة فرق املعارضة فرق املعارضة فرق املعارضةمدا²³ مدا²³ مدا²³ مداnnnn    اقشة     يف ٕاطاريف ٕاطاريف ٕاطاريف ٕاطارgاقشة مgاقشة مgاقشة مgمرشوع قانون تنظميي رمق مرشوع قانون تنظميي رمق مرشوع قانون تنظميي رمق مرشوع قانون تنظميي رمق م
  ....املتعلق ب�gظمي وeسFيري ٔ�شغال احلكومة وnلوضع القانوين ٔ#عضاهئااملتعلق ب�gظمي وeسFيري ٔ�شغال احلكومة وnلوضع القانوين ٔ#عضاهئااملتعلق ب�gظمي وeسFيري ٔ�شغال احلكومة وnلوضع القانوين ٔ#عضاهئااملتعلق ب�gظمي وeسFيري ٔ�شغال احلكومة وnلوضع القانوين ٔ#عضاهئا    65.1365.1365.1365.13

  ن الرحمي�سم هللا الرمح
  ،السFيد الرئ@س

  ،السFيدات والسادة الوزراء
  ،السFيدات والسادة املس�شار�ن

ملناقشة مرشوع قانون تنظميي رمق -رشفين ٔ�ن ٔ�تد³ل nمس املعارضة 
، املتعلق ب�gظمي وeسFيري ٔ�شغال احلكومة وnلوضع القانوين ٔ#عضاهئا 65.13

عيل مق�ضيات اLسFتور عد حمطة ٔ�ساسFية يف مسار تف هذا املرشوع اõي ي
 - �لك ٔ�سف - املسار اõي �س�ل  وهوMىل مسFتوى القوانني التنظميي، 

سواء Mىل صعيد  احلكومة Mىل النحو املطلوب،عامل معه تت مل ٔ�ن احلكومة

ال�شار÷ية يف صياµة  املقاربةٕاعامل تدبري أ#جgدة الزمgية ٔ�و Mىل مسFتوى 
 العديد من املؤسسات اليت نص Mلهيا دواراملؤطرة �تلف �ٔ  هذه النصوص

 .اLسFتور
، ونظرا لطبيعة املسار ال�رشيعي اõي مر مgه هذا يف هذا السFياق

نذ÷ر مبا سFبق جلال¬ امل× ٔ�ن ٔ�كد Mليه عند اف�تاح السFنة  فٕاننااملرشوع، 
حAI شدد Mىل رضورة تغليب روح التوافق إالجيايب،  ،ال�رشيعية احلالية

و³اصة ³الل ٕاقرار القوانني التنظميية املتعلقة nملؤسسات اLسFتورية 
  .وإالصال·ات الكربى

احملددة �لوضع  هذا املرشوع ليؤسس مجموMة من القواMد لقد Vاء
القانوين ٔ#عضاء احلكومة واملنظمة ٔ#عاملها وKام ٔ�عضاءها، وكذا حتديد 

  .·االت التنايف وضوابط احلد من امجلع بني املناصب
يؤسس ٔ�مام مشهد سFيايس  لقد ٔ�صبحنا اليوم، مبق�ىض هذا املرشوع،و 

 ا اLساتري السابقة، ومينحنصت Mلهي لقطيعة مع وضعية احلكومة وفق ما
 ، وذKëام ي�سامن nلوضوحو وضعية  ،بصفهتا سلطة تنفIذية ،حكومة�ل

اõي ينص Mىل ٔ�ن احلكومة متارس  89ا�س�اما مع مضمون الفصل 
السلطة التنفIذية، وتعمل حتت سلطة رئ@س احلكومة Mىل تنفIذ الرب�مج 
احلكويم وMىل ضامن تنفIذ القوانني، وإالدارة موضوMة حتت ترصفها، كام 

إالرشاف والوصاية Mىل املؤسسات واملقاوالت العمومIة، اليشء متارس 
ف�  ،ربط املسؤولية nحملاسFبة بعدا ومدلوال سFياسFيا ملبد�ٔ اõي يعطي 

ٕان Mىل املسFتوى الفردي ٔ�و  ،لسلطة اليت ميارسها ٔ�عضاء احلكومةn يتعلق
-سامه ن|ٔمل ٔ�ن تضامن احلكويم، و ال  م�د�ٔ Mىل املسFتوى امجلاعي ا�س�اما مع 

ظاهرة الوزراء التقgوقراط، يعة مع هذا التحول يف اLفع حنو ٕا·داث قط 
يف احلياة اLسFتورية والسFياسFية �لحكومة  ملموس حتول مؤسسايت وبلورة
وفق ما �رتقي nلعمل السFيايس ومبامرسة السلطة العمومIة Mىل حنو  ،ببالد�

  .مسؤول وبناء
  ،السFيد الرئ@س

  ،السFيدات والسادة الوزراء
  ،السFيدات والسادة املس�شار�ن

ٕاننا نعترب هذا املرشوع مبثابة نظام دا³يل ٔ#عضاء احلكومة موازي 
�لنظامني اLا³ليني للك من جملس النواب وجملس املس�شار�ن، وهو ما 

عقلنة العالقات تفرض التوVه حنو اليوم مرجعية قانونية م�اكم²  لنا يوفر
جمة مع بني السلطة التنفIذية والسلطة ال�رشيعية وجعلها مgضبطة وم{س

  .مق�ضيات والروح اLسFتور
التعديالت بعض وٕاذا اكنت احلكومة قد جتاوبت �شلك Vد حمدود مع 

ن|ٔسف لعدم اليت تقدمgا هبا كفرق �لمعارضة مب�لس املس�شار�ن، فٕاننا 
واليت nدر� ٕاÑهيا، وهرية اليت اجلالتعديالت  ة منمع مجموM تفاMلها ٕاجيابيا

د من اLقة ا ٕاضفاء املزيمن وراءه م�وخIنا عرشون تعديال، اMدده يت�اوز
  :والوضوح والتحصني، ³اصة ف� يتعلق ب
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قIة ذات الص² حتديد �Vٓال زمgية معقو¬ ٕالصدار املراسFمي التطبي  -
 ؛ببعض مواد املرشوع

مع مق�ضيات  �لمقاوالت العمومIة ا�س�اماة ا�الس إالدارية رئاس -
 ؛من اLسFتور 89الفصل 

لس إالدارية �لمؤسسات العمومIة ايض املتعلق �رئاسة ا�و حرص التف -
 ؛السلطة احلكومIة املعنية nلقطاعMىل 

حول تدبري السFياسات ٕالزامIة تقدمي ٔ�عضاء احلكومة لتقار�ر دورية  -
 ؛تهبدف مقارنة أ#هداف nملنجزاالعمومIة، 

ة مسلمة من Lن يئ حشني لعضوية احلكومة �شهادة ٕا�رإادالء املر  -
  ؛املصاحل الرضي¢Iة

ا عن ٔ�ية الت�ديد اLقIق والواحض لبعض Kام ٔ�عضاء احلكومة بعيد -
 ؛³لفIة لتقIيد الصالحIات

حتديد نوع وطبيعة ا#ٓ:ر اليت جيب ٔ�ن vكون موضوع اLراسات  -
 ؛كومة Mىل الربملاناحلاملرفقة ملشاريع القوانني اليت حتيلها 

وعقلنة �Vٓال تدبري  ·االت التنايف وتضارب املصاحل توسFيع داUرة -
 .الوضعيات Äنتقالية املتعلقة هبا

واق�ناMا مgا بوVاهة هذه التعديالت، eشFب�gا بعرضها Mىل ٔ�نظار 
 .اجللسة العامة

ٕاىل  و�لك مسؤولية بعيدا عن ٔ�ية مزايدةفٕاننا ندعو احلكومة،  ،خ�اما
Äرتقاء مبسFتوى التعاون مع السلطة اس�Vر هذه ا�لحظة من V�ٔل 

طابع احلاكمة Mىل تدبري الزمن ال�رشيعي من  يضفيوفق ما  ،ال�رشيعية
الرفع من جودة املنتوج ال�رشيعي من üة ٔ�خرى، وفق ما يقود حنو üة، و 

اليت نص Mلهيا  وما Mرب ٕاعامل قواMد التعاون والتوازنويه املهام اليت متر لز 
  .Mىل مسFتوى تنظمي وت|ٔطري العالقات بني احلكومة والربملان اLسFتور

        ....والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

IIIIIIIIIIII - - - -     ²³مسمسمسمس    مدا²³ مدا²³ مدا²³ مداnnnn اقشة مرشوع قانون رمق     ق املعارضةق املعارضةق املعارضةق املعارضةفر فر فر فرgاقشة مرشوع قانون رمق يف ٕاطار مgاقشة مرشوع قانون رمق يف ٕاطار مgاقشة مرشوع قانون رمق يف ٕاطار مgيف ٕاطار م
    29292929الصادر يف الصادر يف الصادر يف الصادر يف     1.23.161.23.161.23.161.23.16يقيض بتغيري وvمتمي الظهري الرشيف رمق يقيض بتغيري وvمتمي الظهري الرشيف رمق يقيض بتغيري وvمتمي الظهري الرشيف رمق يقيض بتغيري وvمتمي الظهري الرشيف رمق     101.14101.14101.14101.14

، املعترب مبثابة قانون، يتعلق بت�ديد ، املعترب مبثابة قانون، يتعلق بت�ديد ، املعترب مبثابة قانون، يتعلق بت�ديد ، املعترب مبثابة قانون، يتعلق بت�ديد ))))1993199319931993مارس مارس مارس مارس     23232323((((    1413141314131413رمضان رمضان رمضان رمضان     منمنمنمن
تدابري ل�شجيع امل{ش|ٓت اليت تقوم بتدريب احلاصلني Mىل بعض الشهادات تدابري ل�شجيع امل{ش|ٓت اليت تقوم بتدريب احلاصلني Mىل بعض الشهادات تدابري ل�شجيع امل{ش|ٓت اليت تقوم بتدريب احلاصلني Mىل بعض الشهادات تدابري ل�شجيع امل{ش|ٓت اليت تقوم بتدريب احلاصلني Mىل بعض الشهادات 

        ....بقصد التكو�ن من V�ٔل إالدماجبقصد التكو�ن من V�ٔل إالدماجبقصد التكو�ن من V�ٔل إالدماجبقصد التكو�ن من V�ٔل إالدماج

  السFيد الرئ@س،
  السادة الوزراء،

  السFيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة nمس فرق املعارضة مب�لس املس�شار�ن يف  -رشفين

علق بت�ديد تدابري ل�شجيع املت 101.14 ٕاطار مgاقشة مرشوع قانون رمق

 ٓ ادات بقصد التكو�ن ت اليت تقوم بتدريب احلاصلني Mىل بعض الشهامل{ش|
  .جمن V�ٔل إالدما
  السFيد الرئ@س،

يندرج مضن  101.14 نعترب يف فرق املعارضة ٔ�ن مرشوع القانون
 ،ا#ٓليات اليت vروم متكني الشFباب من جتربة ت|ٔهلهم لولوج سوق الشغل

vمتثل يف ٕاعفاءات �لمقاوالت  ،Mرب اخلضوع لتدابري مIدانية مؤدى عهنا

  .اجþعيةوحتفزيات 
مجموMة من الربامج من ق�يل  وٕاذا اكنت احلكومة قد ركزت Mىل

الشغل وحتسني Wٓليات لت{شFيط سوق  "مقاوليت"و "ت|ٔهيل"و "جٕادما"
ز�ز حظوظ عبني التكو�ن وال�شغيل واõي هيدف من üة ٕاىل ت املالمئة

الباح�ني عن الشغل يف احلصول Mىل التجربة أ#ولية قصد متكIهنم من ولوج 
سوق الشغل، ³اصة nل{سFبة �لطلبة خرجيي مؤسسات التعلمي العايل، فٕاننا 

املرشوع قانون  ا ن|ٔمل ٔ�ن -سFهتدف هذاواملعارصة كن يف فريق أ#صا¬
م�صاص البطا¬ وٕانعاش اليت راهنت Mلهيا احلكومة ال ،املقاوالت الصغرى

 %22اõي يعانون من البطا¬ ب{سFبة ³اصة يف صفوف الشFباب  ،الشغل
ٕاال ٔ�ن تعممي هذا إالجراء دون متا�ز ، حسب املندوبية السامIة �لتخطيط

دام ما Äق�صاديةيطرح ٕاشاكلية التنافسFية بني املقاوالت الكربى والصغرى 
üتوى من الرشد  انفس العرض موFلرشاكت الكربى اليت بلغت مس�

والعطاء، واملقاوالت الصغرى اليت الزالت تتلمس طريقها وتبحث عن تعز�ز 
  ؟Äق�صاديةف|ٔ�ن يه التنافسFية . ماكñهتا يف سوق الشغل

M ذ و�لتذكري فقد مر املرشوع القانون هذا منgرشيعية مe دة مرا·ل
القانون من طرف احلكومات سFنة من تطبيق هذا  21، ورمغ مرور 1993

وWٔنه ، املتعاق�ة، الزالت هذه احلكومة تعمتده بعد ٕاخضاMه لبعض التعديالت
هبا لك احلكومات املتعاق�ة يف حبر ال�شغيل ؤ�مام �ٓفة  يعصا موىس تلق

دون ٔ�ن vمت× احلكومة مgظومة �لتكو�ن املهين والتعلمي العايل كف²I  ،البطا¬
nٕنتاج خرجيني بقابلية Mالية �ل�شغيل لتلبية ·اجIات املقاوالت وتطورات 

حول السقف  ٔ#مر اõي -سFتوجب طرح سؤال جوهريسوق الشغل، ا
  .الزمين اõي وضعته احلكومة لهذا الرب�مج

  السFيد الرئ@س،
يه ٔ�ن تتقدم هذه احلكومة nٕسرتاتيجية وطنية  لشFبابنتظارات اإان 

ة Mىل �رامج vمكيلية وMىل ٔ�فاكر ٕابتاكرية خللق ين املعامل، م� �ل�شغيل واحضة 
عوض العمل Mىل vزويد الرشاكت واملقاوالت الكربى  ،فرص شغل Vديدة

تزتايد لك  ،اجþعيةوأ#بناك ورشاكت الت|ٔمني nٕعفاءات رضي¢Iة وحتفزيات 
  .دعوى هاجس احلث Mىل ال�شغيلمرة ب

نعيد طرح السؤال حول هل قامت الوزارة بدراسة  ،ويف هذا الصدد
م�ه مع التطورات اليت تقع ءلهذا الرب�مج ولنتاجئه ومدى ماللتقIمي مر·يل 
  .والتقلبات والعوملة ةاملنافسوق الشغل يف Mامل eسوده يومIا Mىل س

ف�قار هذا الرب�مج اعارضة �س�ل ٔ�يضا يف فرق امل ،ويف السFياق نفسه
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لٕالماكنيات والوسائل املسطرية لضامن اLقة يف مر·² التنفIذ والت��ع 
نظرا لعدم مت× الوزارة  ،واملراق�ة اليت تعترب احللقة الضعيفة يف هذا القطاع

خصوصا  ،ل�ٓليات واملوارد ال¢رشية الكف²I والاكفIة من مف�شني وموظفني
اليت شابت هذا الرب�مج وإالسFتغالل ال¢شع  Äخ�الالتسFتحرض� إاذا 

لبعض املقاوالت، وتالعبات بعض ٔ�رnب العمل ا�õن ال حيرتمون مدونة 
مع  ،لٕال�سانيةاالشغل وخيضعون املمترنني �لعديد من املامرسات والت�اوزات 

 لكف احلكومة م�الغ مالية" جالتكو�ن من V�ٔل إالدما"ن �ر�مج العمل �ٔ 
  .هامة

  ئ@س،السFيد الر 
ٕاميا� من مببدٔ� املعارضة البناءة وتفاMال مع لك املبادرات ال�رشيعية 

�ٓملني ٔ�ن -سامه  ،إالجيابية، فٕاننا نصوت nٕالجياب Mىل هذا املرشوع قانون
ٔ�قره  ،يف ٕاجياد ·ل ٕالشاكلية البطا¬ واحلق يف الشغل مكبدٔ� ٔ�سايس

  .اLسFتور لتحقIق الع@ش الكرمي �لمواطنات واملواطنني

IVIVIVIV - - - -     ²³مسمسمسمس    مدا²³ مدا²³ مدا²³ مداnnnnميقراطيةLدرايل �لو·دة واIميقراطيةالفريق الفLدرايل �لو·دة واIميقراطيةالفريق الفLدرايل �لو·دة واIميقراطيةالفريق الفLدرايل �لو·دة واIاقشة     يف ٕاطاريف ٕاطاريف ٕاطاريف ٕاطار    الفريق الفgاقشة مgاقشة مgاقشة مgم
يقيض بتغيري وvمتمي الظهري الرشيف رمق يقيض بتغيري وvمتمي الظهري الرشيف رمق يقيض بتغيري وvمتمي الظهري الرشيف رمق يقيض بتغيري وvمتمي الظهري الرشيف رمق     101.14101.14101.14101.14مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق 

، املعترب ، املعترب ، املعترب ، املعترب ))))1993199319931993مارس مارس مارس مارس     23232323((((    1413141314131413رمضان رمضان رمضان رمضان     منمنمنمن    29292929الصادر يف الصادر يف الصادر يف الصادر يف     1.23.161.23.161.23.161.23.16
مبثابة قانون، يتعلق بت�ديد تدابري ل�شجيع امل{ش|ٓت اليت تقوم بتدريب مبثابة قانون، يتعلق بت�ديد تدابري ل�شجيع امل{ش|ٓت اليت تقوم بتدريب مبثابة قانون، يتعلق بت�ديد تدابري ل�شجيع امل{ش|ٓت اليت تقوم بتدريب مبثابة قانون، يتعلق بت�ديد تدابري ل�شجيع امل{ش|ٓت اليت تقوم بتدريب 

        ....احلاصلني Mىل بعض الشهادات بقصد التكو�ن من V�ٔل إالدماجاحلاصلني Mىل بعض الشهادات بقصد التكو�ن من V�ٔل إالدماجاحلاصلني Mىل بعض الشهادات بقصد التكو�ن من V�ٔل إالدماجاحلاصلني Mىل بعض الشهادات بقصد التكو�ن من V�ٔل إالدماج

  السFيد الرئ@س،
  السادة الوزراء،

  ،املس�شار�نالسFيدات والسادة 
-رشفين ٔ�ن ٔ�تد³ل nمس الفريق الفIدرايل �لو·دة واLميقراطية ملناقشة 

ملعترب مبثابة قانون بتغيري وvمتمي الظهري الرشيف ا 14.101مرشوع قانون رمق 
) 1993مارس  23( 1413من رمضان  29 الصادر يف، 1.93.16رمق 

املتعلق بت�ديد تدابري ل�شجيع امل{ش|ٓت اليت تقوم بتدريب احلاصلني Mىل 
  .بعض الشهادات بقصد التكو�ن من V�ٔل إالدماج

  ،السFيد الرئ@س
Ä ن�اول يف هذه الع�ا¬ رصدFاملس�² يف جمال خ�الالت س

  :ومن ب@هنا ،ال�شغيل

-  Ä نة   9,1%من رتفاععودة معدل البطا¬ ٕاىلFٕاىل  2013س
vراجع معدل كام ٔ�ن ، 2012سFنة  9%عوض  2014سFنة  %9,8

الئق وبعدد  nٕ·داث مgاصب شغل ا�مصاح  مل �كن 2014اÑمنو سFنة 
فضال عن ÷ون Äق�صاد الوطين مل -سFتطع ٕا·داث مgاصب ، اكيف

 الباح�ني عن العمل؛ الس�Iعابشغل 

حيد من  غيل ب{سFبة Kمةمسامهة القطاع µري املنظم يف ال�ش ٕان   -
 ؛جمال تطبيق سFياسة ال�شغيل

ا�لوايت ال  ³اصة ،ضعف �سFبة مسامهة ال{ساء يف سوق الشغل  -
 ؛يتوفرن Mىل ٔ�ي ت|ٔهيل

Mدم الوفاء nٕ·داث املرصد الوطين �ل�شغيل وتطو�ر نظام   -
  املعلومات حول سوق العمل؛

ة ضعف ال�شاور مع الفاMلني Äجþعيني وÄق�صاديني يف بلور  -
 السFياسات العمومIة يف ال�شغيل وتفعيلها وتنفIذها وتقIميها ؛

غياب سFياسة اس��اقIة ملواüة الضغط القوي Mىل سوق الشغل يف  -
اجلامعية، ومواüة  هاداتالسFنوات املق�² مع اسFمترار تدفق مح² الش 

 التفاوت احلاد بني اجلهات يف ٕا·داث فرص الشغل؛ 

خصوصا nل{سFبة لعقود إالدماج ضعف ٕاعامل مفهوم العمل الالئق   -
µ عية(ري حمددة املدةþجÄ توى  ،نوع عقود العمل والتغطيةFمس

 ؛...)ومدة العمل أ#جور

اسFمترار Mدم ثقة الفاMلني Äق�صاديني وÄجþعيني يف مصداقIة   -
لواك¬ الوطنية ٕالنعاش ال�شغيل والكفاءات لعدم �املؤرشات وأ#رقام 

 شفافIهتا؛  

ذات ال{سFيج ناطق ال العمويم يف ٕا·داث فروع �لواك¬ nمل ٕاهدار امل  -
عوض اسFتعامل الو·دات املتنق² لتقدمي ³دمات ، Äق�صادي الهش

 الواك¬؛ 

غياب ٕاحصائيات تعكس وضعية تدفقات الهجرة املغربية ٕاىل اخلارج،  -
 ا وضعية eشغيل أ#جراء أ#Vانب nملغرب؛ ذوك

 ،"ٕادماج"(vراجع ÷بري يف مؤرشات ؤ�رقام م�ادرات ال�شغيل  -
 ؛)"مقاوليت" ،"ت|ٔهيل"

  ،السFيد الرئ@س
لعدم فعالية �رامج ال�شغيل املعمتدة حلد ا#ٓن، احلكومة لقد ñهبنا 

ن مضامني هذا مثوٕاننا ٕاذ ñ . ٕاجراءات Vديدة ٕالنعاش ال�شغيل وطالبنا �سن
nت اليت تعرتض تنفIذ معاجلة الصعوMىل اعتباره خطوة حنو  ،املرشوع
 36تصل ٕاىل  اكنتطول مدة التدريب اليت من حIث  "ٕادماج"�ر�مج 

ومع ذë البد من توجIه Äهþم ٕاىل  .تغطية Äجþعية�ل غياب مع شهرا 
Mدم اسFهتداف أ#ش
اص ا�õن يواüون صعوnت ³اصة يف مشلكة 

�ن وكذا Mدم اسFهتداف اõ. إالدماج وكذا ذوي Äح�ياVات اخلاصة
  .يع@شون يف بطا¬ طوي² أ#مد

من املهم إالشارة كذë ٕاىل الصعوnت اليت تواVه  ،ويف هذا السFياق
  :ñرصدها كام ييل ،"dلت|ٔهI"�ر�مج 

مما حيول دون اسFتفادة أ#ش
اص  ،نقص يف هيئات التكو�ن  -
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 من املدن ذات ال{سFيج Äق�صادي الهش؛ املن�در�ن

عنيني nٔ#مر يف املقاوالت صعوبة م�ابعة حصص التكو�ن وٕادماج امل   -
 اليت تبعد عن مقر إالقامة؛

ا�لجوء ٕاىل : غياب هيئات �لتكو�ن تليب ·اجIات القطاMات الواMدة  -
 .هيئات ٔ�جgبية �لتكو�ن

 :، فاالخ�الالت معروفة تتلخص يف"مقاول�ــي"ٔ�ما �ر�مج 

مشلك اÑمتويل Lى أ#بناك ؤ�داء ٔ�قساط اLيون من طرف   -
 املسFتفIد�ن؛

 ؛Lى طاليب العملاملبادرة املقاوالتية  ضعف روح  -

 صعوnت يف العقار واحلصول Mىل الرتاخIص الرضورية؛   -

ٕاشاكل دمع ولوج السوق ³اصة يف السFنوات أ#وىل �لمقاوالت   -
 الصغرى؛

 .ضعف �ٓليات املوا÷بة بعد إال·داث  -
  السFيد الرئ@س،
  السادة الوزراء،

  السFيدات والسادة املس�شار�ن،
ضغط قوي Mىل سوق الشغل يف السFنوات املق�² مع ٕاننا وحنن نتوقع 

  :ٕاننا ندعو احلكومة ٕاىلف ،اسFمترار تدفق مح² الشهادات اجلامعية

طاعية وان¢�اق موا÷بة دينامIة Äس�Vر مع Äسرتاتيجيات الق  -
 قطاMات وKن Vديدة؛

مgظومة التعلمي والتكو�ن يف اجتاه حتقIق تالؤم ٔ�فضل  ٕاصالح  -
 ؛ت سوق الشغل�لتكو�ن مع ·اجIا

وٕا·داث �رامج Vديدة  النظر يف اخ�الالت �رامج ال�شغيلٕاMادة   -

  .اق�صادية-تتالءم واملعطيات السوسFيو


