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  )2013 فربا�ر 5  (1434 ربيع أ"ول 24 الثال7ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لساGرئFس ل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شنالس>يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ربع اPقJقة ا"ٔ س>بعة عرش دقJقة، ابتداء من الساLة السادسة و : التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .مساءا ثالثنيال و 
قانون بت\ديد النظام اPراسة والتصويت Lىل مقرتح  ::::Sدول أ"عاملSدول أ"عاملSدول أ"عاملSدول أ"عامل

  .أ"سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس املس�شار�ن

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

        ::::ن ٔ�شن، رئFس اجللسةن ٔ�شن، رئFس اجللسةن ٔ�شن، رئFس اجللسةن ٔ�شن، رئFس اجللسةاملس�شار الس>يد عبد الرحاماملس�شار الس>يد عبد الرحاماملس�شار الس>يد عبد الرحاماملس�شار الس>يد عبد الرحام
  .لرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل موالg رسول هللا    هللاeسم 

  ن،الس>يدان الوز�را
  الس>يدlن والسادة املس�شارون احملرتمون،

خيصص اGلس هذه اجللسة mnراسة والتصويت Lىل مقرتح قانون 
  . بت\ديد النظام أ"سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس املس�شار�ن

ويف البداية ٔ�عطي اللكمة ملقديم هذا املقرتح ، اللكمة لuٔس>تاذ 
  .تفضل ،ٔ�فر|ط

        ::::عبد املا� ٔ�فر|طعبد املا� ٔ�فر|طعبد املا� ٔ�فر|طعبد املا� ٔ�فر|ط    املس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يداملس�شار الس>يد
  .شكرا الس>يد الرئFس

  �ران، الس>يدان الوز
  الس>يدlن املس�شارlن،

  السادة املس�شارون،
مقرتح قانون يتعلق  ،وحنن نقدم لهذا املقرتح ،امسحوا يل يف البداية

مبوظفي جملس املس�شار�ن ٔ�ن نتقدم بتحية تقد�ر وا�رتام ٕاىل لك املوظفات 
 ،روا ٔ�وقاهتم �دمة لهاته املؤسسة، ا��ن نذواملوظفني الصامد�ن املناضلني

لك من م�طق  دون العون nلسادة املس�شار�ن،هؤالء ج�ود اخلفاء ا��ن مي
ٕان Lىل مس>توى اnل�ان ٔ�و Lىل مس>توى الفرق، وطبعا حىت �كون  ،�امه

   .م�صفني وم�طقJني ومايش لكهم
يت يف ٕاطار تفعيل املقرتح القانون مؤكدا Lىل ٔ�نه ي�ٔ وس�ٔنطلق ٕاىل هذا 

يف شقها املتعلق بت�ٔهيل  �اصة ،تو¢ات مك¡ب جملس املس�شار�ن
¨عتبارها �لقة ٔ�ساس>ية من  ،وحتديث ٕادارة اGلس و¥منية قدراهتا ال�رشيعية

جيايب Lىل وارد ال¬رشية وما لها من انعاكس إ �لقات التدبري اجليد nلم
املؤسسة ال�رشيعية بصفة Lامة، كام ي�ٔيت يف س>ياق تزنيل إالجراءات 

 ومالمئة، وبصفة �اصة حتيني ومJةاملعمول هبا يف خمتلف إالدارات العم
بعض مضامني النظام أ"سايس ملوظفي جملس املس�شار�ن مع املق¡ضيات 

املتعلق بت�ديد  02/12/2005اجلديدة اليت Sاء هبا املرسوم الصادر يف 
  .وإالطار ¨لºس>بة ملوظفي اPو¹ وحتديد رشوط الرتيق يف اPرSة

ورة جتاوز املشالك وSاءت يف مقدمة دواعي التقدم هبذا النص رض 
الس>Á ما يتعلق برصف  ،اليت يطر¾ا تطبيق النظام أ"سايس احلايل

تعويض اPورة و¥كرÂس احلقوق املك�س>بة لفائدة موظفي اGلس وتطو�ر 
   .لمس>ت�دات اPس>توريةn مفهوم الوظيفة العمومJة الربملانية مبا Âس>تجيب 

 ٔ�صبحت ويتضمن هذا املقرتح Æسخ مجموLة من املق¡ضيات اليت
م¡�اوزة وتصنيف املوظفني يف هيئات ؤ�سالك واحضة و�لق ٔ�سالك 
دارة اGلس وٕاصالح نظام التنقJط ٕ̈  Sديدة مع الرفع من مس>توى الت�ٔطري 

  .وٕاصالح نظام أ"جور والتعويضات
ٔ�عتقد ب�ٔن هذا املقرتح س>يكون مد�ال  ،وحىت ال ٔ�طيل Lليمك

ى املوظفني ثقافة Îرتباط و�متىن ٔ�ن �كرس P ،لتزنيل املنظام من ¢ة
   .، وبه وجب إالLالم¨ملؤسسة بدل Îرتباط ¨ٔ"شÏاص و¨ملس�شار�ن

  .شكرا Lىل حسن ٕاصغاÐمك

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
شكرا nلس>يد ٔ�فر|ط احملرتم، واللكمة ملقرر اnلجنة ٕان اكنت هنا� 

  .رضورة لتقدميه
  .الس>يد الوز�ر ،تفضلوااملوضوع؟ احلكومة عندها يش لكمة يف هاذ 

الوز�ر املنتدب Pى رئFس احلكومة امللكف الوز�ر املنتدب Pى رئFس احلكومة امللكف الوز�ر املنتدب Pى رئFس احلكومة امللكف الوز�ر املنتدب Pى رئFس احلكومة امللكف     ،،،،روجروجروجروجالس>يد عبد العظمي الكالس>يد عبد العظمي الكالس>يد عبد العظمي الكالس>يد عبد العظمي الك
  ::::وحتديث القطاLاتوحتديث القطاLاتوحتديث القطاLاتوحتديث القطاLات    العمومJةالعمومJةالعمومJةالعمومJة ¨لوظيفة¨لوظيفة¨لوظيفة¨لوظيفة

  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئFس احملرتم،

  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
نون Âسعدين ٔ�ن ٔ�لتقي �مك يف هذه اجللسة العامة خبصوص مقرتح قا

لت\ديد النظام أ"سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس املس�شار�ن بعد 
ٔ�ن متت املصادقة Lليه ¨ٕالجامع صبح هذا اليوم من طرف جلنة العدل 

  .مب�لسمك املوقر إالÆسانوال�رشيع وحقوق 
ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�ؤكد Lىل ٔ�مهية مقرتح القانون املعروض Lىل جملسمك 

جسامة املهام امللقاة Lىل ية املؤسسة ال�رشيعية و املوقر ¨لنظر ٕاىل خصوص 
 ة�اصة يف هذه املر�à التارخيية املمتزية من lرخي بالدg واملرتبطLاتقها، 

مما يفرض توفرها Lىل الظروف املالمئة  ،بتزنيل مق¡ضيات اPس>تور اجلديد
يف ٔ�حسن nلقJام مبها�ا  وإالماكنيات املادية وال¬رشية الكفàJ والالزمة

  .الظروف
 ٕ̈ جيابية مع هذا املقرتح، ا�ي لقد حرصت احلكومة Lىل التعامل 

وا�ي Âس>هتدف متتيع ٔ�طر وموظفي  ،ٔ�مجعت Lليه لك مكوgت اGلس
هذه املؤسسة اPس>تورية بنظام ٔ�سايس م¡طور وحمفز ومن ش�ٔنه ٔ�ن يضمن 

  .nلمؤسسة اس>تقطاب ٔ�حسن أ"طر والكفاءات
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ال يفوتين ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن احلكومة تنخرط بل تلزتم  ،هذا إالطارويف 
بتوفري مجيع الرشوط وإالماكنيات éمتكني املؤسسة ال�رشيعية من القJام 

كومة مقرتحمك هذا ولهذا ٔ�ولت احل مبها�ا اPس>تورية يف ٔ�حسن الظروف،
كني ¨عتبارها من ¢ة مد�ال ٔ�ساس>يا éمت ،ة هذه املبادرةاكمل العناية ممثن

جملسمك املوقر من القJام مبهامه ومسؤولياته Lىل الوSه ا"ٔمكل ؤ�داء دوره 
رٔ�سامل ال¬رشي الس¬Jال لتمثني وحتفزي  الرقايب وال�رشيعي من ¢ة ٔ�خرى،

 �مة الس>يدات والسادة ا�ي يعمل �لك تفان وٕا�الص من S�ٔل تFسري
  .اة Lىل Lاتقهمن ومساLدهتم Lىل القJام ¨ٔ"عباء اجلس>مية امللقاملس�شار�

  الس>يد الرئFس احملرتم،
  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ال يفوتوين ٔ�ن ننوه مببادرة الس>يدات والسادة املس�شار�ن ا��ن معلوا 
Lىل ٕاLداد مقرتح هذا القانون ا�ي �ريم ٕاىل مواïبة التطورات اليت تعرفها 

�ٔ�ذ الس>يدات والسادة ب وٕاهنا ملناس>بة ٔ"نوه كذ� املؤسسة ال�رشيعية،
املس�شار�ن بعني Îعتبار يف ٕاLدادمه لهذا القانون لنتاجئ العمل املشرتك 

وا�ي توج ¨ملصادقة Lىل مقرتح ٔ�و ا"ٓن  ،بني احلكومة وجملس النواب
كام  -ا�ي اس>هتدف  ،يصبح قانون د|ل املوظفات وموظفي جملس النواب

وموظفي جملس النواب  سني وضعية موظفاتحت ٕاىل ٕاضافة  -تعلمون 
احلفاظ Lىل مك�س>باهتم وLىل التالؤم مع مق¡ضيات واملس�شار�ن كذ� 

النظام وكذ� ÆÎس�ام مابني  النظام أ"سايس العام nلوظيفة العمومJة،
  .جملس املس�شار�ن وكذ� النواب أ"سايس د|ل موظفي

فٕامنا يدل Lىل حرص الس>يدات  ،وٕان دل هذا Lىل يشء
والسادة املس�شار�ن Lىل مراLاة ÆÎس�ام والتالؤم بني النظامني 

ٕاضافة ٕاىل حتقJق التاكمل وÎلتقائية مع املكوgت أ"خرى  ،أ"ساس>يني
عروضة Lىل املصيغة مقرتح القانون واجلد�ر ¨ٕالشارة ٔ�ن  .nلوظيفة العمومJة

جملسمك املوقر اج معل مشرتك بني ٔ�نظارمك يه مثرة توافق وتعاون ونت
  .واحلكومة

  الس>يد الرئFس احملرتم،
  الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

يد هذا املقرتح ¨عتباره مد�ال ، ال Âسع احلكومة ٕاال ٔ�ن تؤ يف أ"�ري
Lالوة Lىل  ،nلرفع من ٔ�داء املؤسسة ال�رشيعية وتطو�ر كفاءهتا وجناعهتا

بق ٕاقرارها لفائدة موظفي اGلس وحتس�Fه ¥كرÂسه حلقوق ومك�س>بات س> 
 اPنيا واملتوسطة وûشجيعه Lىل املزيد من املنمتني nلسالملوظفني امللوضعية 

البذل والعطاء، من �الل ٕاقرار مسار �ين حمفز وتوفري ٔ�حسن الظروف 
  .nلمؤسسة ال�رشيعية nلقJام مبها�ا اPس>تورية

  .والسالم Lليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
  .شكرا nلس>يد الوز�ر

نا� من وبعد هذا نº¡قل لف¡ح ¨ب املناقشة يف هذا النص، ٕاذا اكن ه 
اك�ن ٕاجامع وال ما  ،ليمكيل، هللا خي  امسحوا ..راغب يف املناقشة عن فرق

ٕاذا اكن هنا� من م¡د�ل ملناقشة هذا النص عن فرق ، نوصلو þ، اكيºش
ٕاذا اكن هنا�  دقائق، ما اكيºش م¡د�ل؟ 10رف يف ظأ"�لبية فليتقدم 

دقائق،  10ٕاطار  من م¡د�ل عن فرق املعارضة ف� حق ال�م طبعا يف
  .عن فرق املعارضة تفضل اليس بºشامش،

        : : : : كمي بºشامكمي بºشامكمي بºشامكمي بºشامششششعبد احلعبد احلعبد احلعبد احلاملس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد 
  الس>يد الرئFس احملرتم،

  ن،الس>يدان الوز�را
  ن،ة املس�شارون احملرتموزماليئ الساد ،زمJاليت

يف لكمة مق¡ضبة Sدا ٔ�ن ٔ�قول  ،¨مس فريق أ"صا¹ واملعارصة ،g�ٔ بغيت
  :ما ييل

 تقدم هبا  ¨مس الفريق عن جزيل شكرg لهاذ املبادرة اليتنعرب ،ٔ�وال
اطية عند تقدميهم لهذا املقرتح درايل nلو�دة واPميقر Jزمالؤg يف الفريق الف 

فرق �رملانية  ،ٔ�ن �متكن مجيعا قانون ا�ي طال انتظاره، و�متىن هبذه املناس>بة
 ، من تذليل العق
ات اليت ما ¥زال حتول دونومك¡ب جملس املس�شار�ن

متكني السادة املس�شار�ن والفرق الربملانية من تقدمي ٕاسها�ا يف جمال إالنتاج 
  .ال�رشيعي

وا�د العدد من املقرت�ات القوانني  - يف Lلمي - ٔ�قول هذا ال�م ٔ"نه
ويمت التعامل معها �كري البطء والتباطؤ يف �رجمهتا، ٔ�ذïر Lىل  ،يمت تقدميها

س¬Jل املثال ٔ�ن فريق أ"صا¹ واملعارصة س>بق þ م�ذ مدة ٔ�ن تقدم مبقرتح 
ومل تمت  ،نعتقد ٔ�هنا اكفJة ،قانون تنظميي يتعلق ¨ٔ"مازيغية، وقد مرت مدة

م�اقشة  وال حىت�ا هذا �رجمته حبسب الو7ئق اليت بني ٔ�يدينا مل تمت ٕاىل يوم 
  .�رجمته Lىل مس>توى مك¡ب جملس املس�شار�ن

درايل Jفٕاذن هذه م�اس>بة ¨ش Æشكرو ٕاخواننا يف الفريق الف 
ليت �لس املس�شار�ن لرفع العق
ات اش نو¢و دعوة لuٔ¢زة ا�تصة مبو¨

هذه  ي،ال�رشيعحتول دون متكني الربملان من لعب دوره يف جمال إالنتاج 
  .النقطة أ"وىل

 ا سºمتكن مبق¡ىض هذان سعداء Sدا ب�ٔنه ٔ��ري ، حنالنقطة الثانية
املقرتح ا�ي تقدم به الزمالء من ûسوية وت�ٔهيل املوارد ال¬رشية العامà يف 

ت�ٔهيل وûسوية هذه م�اس>بة ¨ش نذïرو ب�ٔن جملس املس�شار�ن، ولكن 
   .وضعية أ"طر واملوظفني وت�ٔهيل املوارد ال¬رشية

�رgمج العمل ا�ي  و�ٔ د من راكÐز إالسرتاتيجية nلتذكري هذا اكن وا�
س>بق nلس>يد رئFس جملس املس�شار�ن عند انتÏابه رئFسا Gلس 

قطعنا ٔ�ننا لزتم به، وحنن سعداء س>نوات ٔ�ن ا 3ملس�شار�ن ق
ل حوايل ا
  .gمجخطوة ٕاضافJة Lىل طريق حتقJق جزء من هذا الرب
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�شار�ن مدعو ولكن هذه م�اس>بة ¨ش نذïرو كذ� ب�ٔن جملس املس 
  .لتكو�ن والتكو�ن املس>متراله�م ¨جلانب املتعلق ¨ل

س>بق nلربملان  ،تنذïر ب�ٔنه يف ٕاطار الوضع املتقدم ا�ي م�ح nلمغرب
�رgجما L�ٔد ما �كفي من اéمتويل Âسمح ٔ"طر الربملان  ي�ٔ أ"ورويب ٔ�ن ه 

ن أ"طر د|لنا Jدوا من تبادل اخلربات، ونعتقد ب�ٔ مب�لس>يه ٔ�ن Âس>تف 
يتحملوا جزء ïبري من مسؤولية العمل دا�ل اGلس اnيل ï املوظفني د|لنا و 

¨لكري من التضحية وبنكران ذاهتم يف ٔ�مس احلاSة ٕاىل ٔ�ن يطلعوا Lىل 
ونعتقد ب�ٔنه من  ،ح�ا عندg هبا Lالقةايل اnيل اكينة يف اPول اnاخلربات 

ل �ن وتبادحق�ا ٔ�ن نطمح ٕاىل Îس>تفادة من هاذ الربgمج د|ل التكو 
   .اخلربات يف ٕاطار الوضع املتقدم

كنا نفكر وكنا  ،يف فريق أ"صا¹ واملعارصة ،وزماليئ ال ٔ�خفJمك ب�ٔنين
�لس املس�شار�ن يف الفصل ام ما ي�J\ه لنا النظام اPا�يل مبننوي اس>تÏد

224  ï يلnاع النص يعطي لرؤساء الفرق الربملانية احلق يف اSٔ�ن يطلبوا ٕار
   .ٕاىل اnلجنة

ولكن  ،هذا النص nلجنة اح�ا كنا نفكر ٔ�ننا �رجعوا خنفJوش Lليمك م
بعد ٔ�ن ت�ٔكد لنا ب�ٔن هذا س>يلحق بعض الرضر ¨لكري من أ"طر والكري 

ولكن هناك ما  ،وحنن ال �رىض بذ� ،من املوظفني د|ل اGلس
رمبا الف�ة من أ"طر ومن املوظفني ل Âس>توجب الت�ïٔيد Lىل ٔ�نه اك�ن وا�د

  . )من جراء تطبيق هذا القانون(ا بعض الرضر س>يلحقه
  زمالء مسؤولني د|ل املك¡ب الدد من �ع ،اعي امحليدة�يف ٕاطار املسو

رؤساء الفرق واملسؤولني د|ل املك¡ب الزتموا معنا ب�ٔن يعاجلوا هاذ �االت 
ك ٕاحجاف يف حق ٔ�ي يك ننصف امجليع ويك ال �كون هنا أ"طر �ا¹ حبا¹
وارت�ٔينا  ،موظفJنا، بعد ذ� ق
لنا ب�ٔن نتÏىل عن هذا احلقمن ٔ�طرg ومن 

  .صويت Lىل  هذا املقرتح قانونيف الت ٕاجيا¨ب�ٔن ننخرط معمك 
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسةالس>يد رئFس اجللسة
   .س>يد املس�شار، الس>يد رئFس الفريقشكرا nل 

موLات ال تد�ل Pهيا اG هنا� م¡د�ل عن الفريق الفJدرايل؟
  . خبصوص املوضوع

نº¡قل ٕاىل التصويت Lىل مواد مقرتح  ،ٕاذا اكن أ"مر كذ�ٕاذن 
  .القانون

  : 1املادة رمق 

  .إالجامع :املوافقون -
قد متت نعتربها ٔ�هنا لكها  87ملادة رمق حىت ٕاىل ا 1ٕاذن من املادة رمق 

  .املصادقة Lلهيا ¨ٕالجامع
  .إالجامع: ٔ�عرض مقرتح القانون �رم¡ه nلتصويت

Lىل مقرتح قانون بت\ديد النظام  ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن
  .أ"سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس املس�شار�ن ¨ٕالجامع

  شكرا nلجميع
    ....و�رفع اجللسةو�رفع اجللسةو�رفع اجللسةو�رفع اجللسة


