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مقتطف من اخلطاب السامي الذي ألقاه جاللة امللك حممد السادس، 
نصره اهلل

مبناسبة الذكرى 62 لثورة امللك والشعب
اخلميس 20 غشت 2015

 )....( وإذا كان لكل مرحلة رجالها ونساؤها، فإن الثورة التي نحن 
مقبلون عليها لن تكون إال بمنتخبين صادقين، همهم األول هو خدمة 

بلدهم، والمواطنين الذين صوتوا عليهم )......(
)....( وعكس ما يعتقده البعض، فإن المنتخب البرلماني ال عالقة له 
بتدبير الشؤون المحلية للمواطنين. فهو مسؤول على اقتراح ومناقشة 

القوانين، والتصويت عليها، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات 
العمومية)……( 
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ن يوم  لس املستشار�ي ديد ملج اللت ممد السادس  نرصه الهل املقر الج دشن صاحب الج

الدورة  افتتاح  مع  امن  ن �ت الذي  و   2008 كتو�ج  أ املوافق ل10   1429 10 شوال  معة  الج

يعية 2008 - 2009 . الت�رش

ن عىل الفضاءات التالية : لس املستشار�ي توي بناية مج
ت

�

• ، وماكتب السادة 	 ن لس املستشار�ي ول : مكتب و ديوان السيد رئيس مج
أ
الطابق ال

أعضاء املكتب؛

• ملانية وقاعة الندوات؛	 ي : الفرق ال�ج
الطابق الثا�ن

• ن ؛	 ة ، وقمس شؤون السادة املستشار�ي
أ
الطابق الثالث : اللجان الدا�

• مانة العامة؛	
أ
لسات العامة، قاعة مصط�ن عاكشة، وال ي : قاعة الج

ر�ن
أ
الطابق ال

• 9 فضاءات  تقنية؛	

• عية، مقر نقابة 	 معال الج�ت
أ
عية ال ي مسجد، مقر �ج

ن
عية : تتمثل � فضاءات اج�ت

؛ ن ملوظف�ي ، ومطعم خاص �ج ن لس املستشار�ي ي مج
موظ�ن

• ، تتكون من 20 مكتبا إدار�ي 	 ل�ي مة خلف فندق �ج نقة ال�ي ن اة تقع �ج بناية إضافية مك�ت

ا 62 موظفا.  يشتغل �ج

أوال :  مبنى جملس املستشارين



الدستور
تصديـــر 

دميقراطية  دولة  بناء  في  فيه،  رجعة  ال  الذي  الختيارها  وفاء  املغربية،  اململكة  إن 
املشاركة  مرتكزاتها  حديثة،  دولة  مؤسسات  إقامة  تواصل  والقانون،  احلق  يسودها 
اجلميع  فيه  يتمتع  متضامن،  مجتمع  دعائم  وإرساء  اجليدة،  واحلكامة  والتعددية 
ومقومات  االجتماعية،  والعدالة  الفرص،  وتكافؤ  واملساواة،  والكرامة  واحلرية  باألمن 

املواطنة. وواجبات  حقوق  بني  التالزم  نطاق  في  الكرمي،  العيش 

الوطنية والترابية،  بوحدتها  متشبثة  كاملة،  سيادة  ذات  إسالمية  دولة  املغربية  اململكة 
العربية  مكوناتها،  كل  بانصهار  املوحدة  الوطنية،  هويتها  مقومات  تالحم  وبصيانة 
اإلفريقية  بروافدها  والغنية  احلسانية،  والصحراوية  واألمازيغية،  اإلسالمية،   -

بتبوئ تتميز  املغربية  الهوية  أن  كما  واملتوسطية.  والعبرية  واألندلسية 

بقيم  املغربي  الشعب  تشبث  ظل  في  وذلك  فيها،  الصدارة  مكانة  اإلسالمي  الدين 
واحلضارات  الثقافات  بني  املتبادل  والتفاهم  واحلوار،  والتسامح  واالعتدال  االنفتاح 

جمعاء. اإلنسانية 

اململكة  فإن  الدولية،  املنظمات  إطار  في  عملها  إدراج  لضرورة  منها  وإدراكا 
تقتضيه  ما  بالتزام  تتعهد  املنظمات،  هذه  في  النشيط  العامل  العضو  املغربية، 
هي  كما  اإلنسان،  بحقوق  تشبثها  وتؤكد  وواجبات،  وحقوق  مبادئ  من  مواثيقها، 
على  للمحافظة  العمل  مواصلة  على  عزمها  تؤكد  كما  عامليا.  عليها  متعارف 

العالم. في  واألمن  السالم 

روابط  ترسيخ  في  القوية  إرادتها  وعلى  الثابتة،  واملبادئ  القيم  هذه  على  وتأسيسا 
املشترك،  التقدم  وحتقيق  البناءة،  والشراكة  والتضامن  والتعاون  والصداقة  اإلخاء 

12

قاعة الجلسات العامة

ا عىل شلك قبة مقعرة ، قطرها 17 م�ت ،  ي ، سق�ن لسات العامة شالك نصف دا�أ خذ قاعة الج
أ �ت

بع،  ا فتقدر ب 600  م�ت مر رز ، أما مساح�ت
أ
ا 8 طن من خشب ال و ارتفاهعا 8,50 م�ت ، ووز�ن

ا لملقاعد .  بع  م�ن صيص  مساحة 394,78 م�ت مر ن �ت �ت

توي عىل 270 
ت

ا � ن امك أ�ن سة مقاعد وأخرى لملتدخل�ي سة مكونة من �ن توي عىل منصة للر�أ
ت

و�

 ، ي
و�ن لك�ت از للتصويت الإ ة ، مكرفون و�ج مه  بشاشة صغ�ي ن ه�ي ج

ت
ن �ت � ملاني�ي ن ال�ج مقعدا لملستشار�ي

كن  ما
أ
ية ، ف�ي يصل عدد ال عضاء الكومة و14 مقعدا لرؤساء اهليئات الدستور

أ
و36 مقعدا ل

نتاج الصورة و  ن لإ صصت�ي ن من تبط بقاعت�ي صصة للصحافة 80 مقعدا وللزوار100 مقعد، و�ت املن

ة.  �ج رات لل�ت الصوت وثالت حج
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اجلميع  فيه  يتمتع  متضامن،  مجتمع  دعائم  وإرساء  اجليدة،  واحلكامة  والتعددية 
ومقومات  االجتماعية،  والعدالة  الفرص،  وتكافؤ  واملساواة،  والكرامة  واحلرية  باألمن 

املواطنة. وواجبات  حقوق  بني  التالزم  نطاق  في  الكرمي،  العيش 
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هي  كما  اإلنسان،  بحقوق  تشبثها  وتؤكد  وواجبات،  وحقوق  مبادئ  من  مواثيقها، 
على  للمحافظة  العمل  مواصلة  على  عزمها  تؤكد  كما  عامليا.  عليها  متعارف 

العالم. في  واألمن  السالم 

روابط  ترسيخ  في  القوية  إرادتها  وعلى  الثابتة،  واملبادئ  القيم  هذه  على  وتأسيسا 
املشترك،  التقدم  وحتقيق  البناءة،  والشراكة  والتضامن  والتعاون  والصداقة  اإلخاء 
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قاعة الندوات 

بتوفرها  ن  تتم�ي وهي   ،2014 سنة  لملجلس  ي 
الثا�ن لطابق  �ج املتواجدة  الندوات  قاعة  دشنت 

املتعدد  التوصيل  بع  ر �ج هزة  مج ة  املستد�ي ا  فطاول�ت ونية،  لك�ت الإ ات  ن التجه�ي أحدث  عىل 

ا  )توصيل الصوت و الاسوب( ‘Boitier multimédia’ امك تتوفر عىل 5 شاشات  من بي�ن

الصورة  التقاط  من  ا  ك�ن
ت
� ي 

ال�ت البرصي  السمعي  بوحدة  متصهلت  للعرض، وهي  ة  كب�ي شاشة 

لس.  ملج املتواجدة �ج الشاشات  ختلف  �ج ة  ا مبا�رش ، وب�رش ي
بشلك آ�ن

ع و 66 مقعدا للحضور.  ة و34 مقعدا لالج�ت �ج رة لل�ت توي القاعة عىل حج
ت

امك �
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قاعة مصطفى عكاشة

ا  ع و 70 مقعدا للحضور، و جاءت تسمي�ت صصا لالج�ت توي هذه القاعة عىل 36 مقعدا من
ت

�  

ن  ة املمتدة ما ب�ي لس خالل الف�ت سة املج ا لروح الرئيس مصط�ن عاكشة الذي توىل ر�أ تكر�ي

2000 و 2008.
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فضاء الداي ولد سيدي بابا

حاذاة املسجد، وي�ت الولوج إليه  لس �ج ي من املج
ر�ن

أ
ت ال

ت
ي الطابق �

ن
يتواجد هذا الفضاء �

�ج الذي  ا لروح الرئيس الداي ولد سيدي �ج لس، و جاءت تسميته تكر�ي و املج من خالل �ج

ن  1977 و 1983 . ة ماب�ي لس النواب خالل الف�ت سة مج توىل ر�أ



الدستور
تصديـــر 

دميقراطية  دولة  بناء  في  فيه،  رجعة  ال  الذي  الختيارها  وفاء  املغربية،  اململكة  إن 
املشاركة  مرتكزاتها  حديثة،  دولة  مؤسسات  إقامة  تواصل  والقانون،  احلق  يسودها 
اجلميع  فيه  يتمتع  متضامن،  مجتمع  دعائم  وإرساء  اجليدة،  واحلكامة  والتعددية 
ومقومات  االجتماعية،  والعدالة  الفرص،  وتكافؤ  واملساواة،  والكرامة  واحلرية  باألمن 

املواطنة. وواجبات  حقوق  بني  التالزم  نطاق  في  الكرمي،  العيش 

الوطنية والترابية،  بوحدتها  متشبثة  كاملة،  سيادة  ذات  إسالمية  دولة  املغربية  اململكة 
العربية  مكوناتها،  كل  بانصهار  املوحدة  الوطنية،  هويتها  مقومات  تالحم  وبصيانة 
اإلفريقية  بروافدها  والغنية  احلسانية،  والصحراوية  واألمازيغية،  اإلسالمية،   -

بتبوئ تتميز  املغربية  الهوية  أن  كما  واملتوسطية.  والعبرية  واألندلسية 

بقيم  املغربي  الشعب  تشبث  ظل  في  وذلك  فيها،  الصدارة  مكانة  اإلسالمي  الدين 
واحلضارات  الثقافات  بني  املتبادل  والتفاهم  واحلوار،  والتسامح  واالعتدال  االنفتاح 

جمعاء. اإلنسانية 

اململكة  فإن  الدولية،  املنظمات  إطار  في  عملها  إدراج  لضرورة  منها  وإدراكا 
تقتضيه  ما  بالتزام  تتعهد  املنظمات،  هذه  في  النشيط  العامل  العضو  املغربية، 
هي  كما  اإلنسان،  بحقوق  تشبثها  وتؤكد  وواجبات،  وحقوق  مبادئ  من  مواثيقها، 
على  للمحافظة  العمل  مواصلة  على  عزمها  تؤكد  كما  عامليا.  عليها  متعارف 

العالم. في  واألمن  السالم 

روابط  ترسيخ  في  القوية  إرادتها  وعلى  الثابتة،  واملبادئ  القيم  هذه  على  وتأسيسا 
املشترك،  التقدم  وحتقيق  البناءة،  والشراكة  والتضامن  والتعاون  والصداقة  اإلخاء 
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 ، ن لس املستشار�ي لس النواب ومج ، مج ن لس�ي ملان طبقا للفصل 60 من الدستور من مج يتكون ال�ج

كن  �ي صي ول 
ن رش
التصويت حق � ي 

ن
� م  مة، وح�ت

أ
ال م من  نياب�ت ن  لس�ي املج أعضاء الك  ويستمد 

تفويضه.

جلس   28.11 املتعلق �ج
ت
وىل من القانون التنظيمي ر�

أ
ن طبقا لملادة ال لس املستشار�ي ويتألف مج

اع العام غ�ي املبا�رش ملدة ست سنوات. لق�ت ،  من 120 عىل عضوا، ينتخبون �ج ن املستشار�ي

ن وأعضاء املكتب،  لس املستشار�ي وطبقا ملقتضيات الفصل 63 من الدستور ينتخب رئيس مج

الولية  منتصف  اء  ان�ت عند  �رش  النيابية،  ة  الف�ت ل  مس�ت ي 
ن

� ا،  وماكت�ج ة 
أ
الدا� اللجان  ورؤساء 

يعية لملجلس. الت�رش

ي ضوء النصوص القانونية التالية:
ن

ولت ل � ن الختصاصات املن لس املستشار�ي ارس مج �ي

• دستور 2011؛	

• الظه�ي 	 بتنفيذه  الصادر   ، ن املستشار�ي جلس  �ج املتعلق   28.11  
ت
ر� التنظيمي  القانون 

املنشور   ،)2011 نون�ج   21(  1432 الجة  ذي  من   24 ن  بتار�ي  1.11.172  
ت
ر� يف  ال�رش

ن 25 ذو الجة 1432 )22 نون�ج 2011(، امك  يدة الرمسية عدد 5997 مكرر بتار�ي ر لج �ج

ي بتغي�ي وتتم�ي القانون التنظيمي 
 32.15 يقصن

ت
لقانون التنظيمي ر� ه وتتميمه �ج وقع تغي�ي

 1.15.88  
ت
ر� يف  ال�رش الظه�ي  بتنفيذه  الصادر   ، ن املستشار�ي جلس  �ج املتعلق   28.11  

ت
ر�

يدة الرمسية  ر ي الج
ن

ي 29 من رمضان 1436 املوافق ل 16 يوليو 2015، واملنشور �
ن

املؤرخ �

ي 6 شوال 1436 املوافق ل 23 يوليو 2015.
ن

ت عدد 6380 املؤرخة �
ت

ة �
ت

املر�

• ؛ 	 ن لس املستشار�ي قرارات مكتب مج

• ي يوليوز2014. 	
ن

ن الصادر � لس املستشار�ي النظام الداخىلي ملج

ثانيا :  مكونات جملس املستشارين
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على  للمحافظة  العمل  مواصلة  على  عزمها  تؤكد  كما  عامليا.  عليها  متعارف 

العالم. في  واألمن  السالم 

روابط  ترسيخ  في  القوية  إرادتها  وعلى  الثابتة،  واملبادئ  القيم  هذه  على  وتأسيسا 
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ن من اهليئات التالية: لس املستشار�ي هذا، و يتكون مج

• ن	 لس املستشار�ي رئيس مج

• لس	 مكتب املج

• موعات النيابية	 الفرق واملج

• ة	
أ
اللجان الدا�

• ندوة الرؤساء	

ن : لس املستشار�ي 1 -  رئيس مج

اع ال�ي  يق الق�ت الداخىلي لملجلس عن طر النظام  لملادة 15 من  الرئيس طبقا  ينتخب 

النسبية  غلبية 
أ
ل ، و�ج وىل 

أ
الدورة ال ي 

ن
لس � م املج يتكون م�ن ن  الذ�ي عضاء 

أ
لال املطلقة  غلبية 

أ
ل �ج

ك�ج عدد من  أ اللذان حصال عىل   ، ي
والثا�ن ول 

أ
ال ن  �ي

رش
املر� ن  ب�ي رى  ج

ت
ي �

ال�ت الثانية  الدورة  ي 
ن

�

وىل.
أ
ي الدورة ال

ن
صوات �

أ
ال

تمك إىل القرعة  ا، فإن انت�ن فارق السن، �ي ن ك�ج سنا فا�أ
أ
 ال

رش
صوات، يعت�ج املر�

أ
وعند تعادل ال

. ن ن الفا�أ لتعي�ي

غلبية النسبية 
أ
ل وىل و�ج

أ
ي الدورة ال

ن
غلبية املطلقة �

أ
ل  وحيدا ي�ت النتخاب �ج

رش
و إذا اكن املر�

ي الدورة الثانية.
ن

�

ن : لس املستشار�ي  2  -  مكتب مج

ن طبقا للفصل 63 من الدستور، ويتكون من: لس املستشار�ي ينتخب مكتب مج

• الرئيس؛	

• خلفاء الرئيس؛	

• ؛	 ن ماسب�ي

• أمناء؛	
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ملانية : موعات ال�ج 3  -  الفرق واملج

ملانية طبقا ملا ينص عليه الفصل  موعات �ج ن فرق أو مج ن تكو�ي لس املستشار�ي عضاء مج
أ
كن ل �ي

69 من الدستور واملادة 46 من النظام الداخىلي لملجلس.

ن  مع ب�ي ج ملانية واحدة،أو أن �ي موعة �ج يق أو مج ك�رش من فر
أ
ي عضو أن ينتمي ل

أ
ق ل  ول �ي

ملانية. موعة �ج يق ومج ي فر
ن

العضوية �

ة :
أ
4  - اللجان الدا�

ست  انتخابه  جرد  �ج ن  املستشار�ي لس  مج دث  �ي الدستور،  من   67 الفصل  حاكم 
أ
ل طبقا 

ة.
أ
ن دا� لج

ن  ي أشغال لج
ن

ماكنه املشاركة � إ �ج أنه  نة واحدة ،غ�ي  ك�رش من لج
أ
ء ل ق ملستشار الن�ت ول �ي

ي التصويت.
ن

أخرى دون أن يكون ل  الق �

بادرة من امللك أو بطلب من ثلث أعضاء  وز أن تشلك �ج ج وطبقا للدستور و النظام الداخىلي �ي

ع املعلومات املتعلقة بوقائع معينة،  ا �ج ملانية لتقصي القائق يناط �ج ن �ج ن لج لس املستشار�ي مج

ج أمعاهلا .
أ

لس عىل نتا� أو بتدب�ي املصاحل أو املؤسسات واملقاولت العمومية، وإطالع املج

نسان : يع وحقوق الإ نة العدل والت�رش ▪  لج

لس  ملج الداخىلي  النظام  اختصاهصا؛  جالت  �ج املتعلقة  التنظيمية  ن  القوان�ي بدراسة  تص  ن �ت

العالقات مع  ؛  العدالت ماعية؛ منظومة  الفردية والج ساسية 
أ
ال ت  ؛ القوق والر�ي ن املستشار�ي

مك املالية.  دارة؛ واملا ديث الإ
ت

ملان؛ الوظيفة العمومية و� ال�ج

ن 10 و 69 من الدستور نص الفصل 58 من  حاكم الفصل�ي
أ
شارة إىل أنه تطبيقا ل در الإ ج

ت
و�

سة تلك اللجنة لملعارضة. ويل ر�أ ن ن عىل �ت لس املستشار�ي النظام الداخىلي ملج
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نتاجية :  نة الفالحة والقطاعات الإ ▪  لج

وات اليوانية، التنمية القروية؛   الت التالية: الفالحة، ال�رش تص هذه اللجنة بدراسة  املج ن �ت

و  املاء  والتقليدية؛  العرصية  الصناعة  ارجية؛  والن الداخلية  ية؛التجارة  العقار امللكية  أنظمة 

املعلومات؛  تكنولوجيا  نظام  ا؛  �ج املتعلقة  العمومية  واملؤسسات  املاكتب  واملعادن؛  الطاقة 

ت؛ قواعد تدب�ي البيئة و�اية املوارد  يد؛  السدود؛ املياه والغا�ج تقنيات التصالت الديثة؛ ال�ج

ية والصيد البحري؛ و السياحة.  وات البحر الطبيعية؛ التنمية املستدامة؛  ال�رش

عية : نة التعل�ي والشؤون الثقافية والج�ت ▪  لج

ي 
امله�ن ن  والتكو�ي بية  ال�ت اختصاهصا؛  جالت  �ج املتعلقة  التنظيمية  ن  القوان�ي بدراسة  تص  ن �ت

الوسائط  نظام  ية؛  الفكر امللكية  الثقافة؛  ضة؛  والر�ي الشبيبة  الصحية؛  املنظومة  والتشغيل؛ 

�ة والطفولت وشؤون 
أ
عية وقضا�ي املرأة وال ؛ الشؤون الج�ت عالم والن�رش السمعية البرصية، الإ

. ن املعاق�ي

نة املالية والتخطيط والتنمية القتصادية : ▪  لج

جالت اختصاهصا؛ املالية واملاسبة العمومية؛   ن التنظيمية املتعلقة �ج تص بدراسة القوان�ي ن  �ت

؛ أنظمة التقاعد  ن بناك والتأم�ي
أ
يدة؛ نظام ال الصفقات العمومية؛  الشؤون العامة و الاكمة الج

ن  التخطيط وقوان�ي هيل القتصاد؛ 
أ ر و�ت ؛ الست�رش ؛ أمالك الدولت عي

العمومي والحتياط الج�ت

. عي
م�ي املؤسسات العمومية؛ نظام النوصصة؛ والقتصاد الج�ت

أ طار؛ إحداث و�ت الإ

بية املتهلت : ي واملناطق املغر
ارجية والدود والدفاع الوط�ن نة الن ▪  لج

الية  ؛ شؤون الج ي
الوط�ن ارجية والدود واملناطق املتهلت والدفاع  الشؤون الن تص بدراسة  ن �ت

وقاف والشؤون 
أ
؛ و ال بة العامل؛ شؤون املقاومة وجيش التحر�ي ارج، مغار لن بية املقيمة �ج املغر

سالمية.  الإ
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ساسية :
أ
ابية والبنيات ال ماعات ال�ت نة الداخلية والج ▪  لج

ابية  ال�ت ماعات  الج نظام  اختصاهصا؛  جالت  �ج املتعلقة  التنظيمية  ن  القوان�ي بدراسة  تص  ن �ت

من والنظام؛ 
أ
يعات النتخابية؛ حفظ ال هوية؛ الت�رش ابية؛ التنمية الج ها ال�ت ديد دوا�أ

ت
ومبادئ �

؛  ساكن والتعم�ي ؛ الإ ي
اب الوط�ن ي الكيش؛ إعداد ال�ت

ماعية وأرا�ن ي الج
را�ن

أ
؛ ال ي

نعاش الوط�ن الإ

. أ ن والقناطر واملوا�ن نظام النقل والطرق والسكك الديدية؛ والتجه�ي

5 –  ندوة الرؤساء :

ن من : لس املستشار�ي تتكون ندوة الرؤساء طبقا لملادة 93 من النظام الداخىلي ملج

• ؛	 ن لس املستشار�ي رئيس مج

• خلفاء الرئيس؛	

• ة؛	
أ
رؤساء اللجن الدا�

• ملانية.	 موعات ال�ج رؤساء الفرق ومنسقو املج
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ن لس املستشار�ي اختصاصات مج

ملان عىل  ال�ج أنه: يصوت  ي تنص عىل 
ال�ت الدستور  الفصل 70 من  استنادا إىل مقتضيات 

ي 
ن

ن دوره � لس املستشار�ي ارس مج اقب معل الكومة، ويق�ي السياسات العمومية، �ي ن و�ي القوان�ي

ملانية دفاعا  ي الدبلوماسية ال�ج
ن

ارس إىل جانب ذلك دورا � ، امك �ي يع ومراقبة العمل الكومي الت�رش

عن القضا�ي العادلت للوطن ومصاله اليوية. 

يع : 1 - الت�رش

القانونية  النصوص  عىل  تصويته  خالل  من  يعية  الت�رش السلطة  ن  املستشار�ي لس  مج ارس  �ي

ي فصول الدستور. 
ن

ا � ن املنصوص عل�ي ي تشمل املياد�ي
املعروضة عليه وال�ت

ساسية لنشاط 
أ
هداف ال

أ
ن تضع إطارا لال ن صالحية التصويت عىل قوان�ي لس املستشار�ي  وملج

عية والبيئية والثقافية. ن القتصادية والج�ت ي امليادي�ي
ن

الدولت �

اتباع مساطر مددة  لكه، وع�ج  ن هذا الختصاص من خالل هيا لس املستشار�ي ارس مج و�ي

. ي إطار نظامه الداخىلي
ن

مفصهلت �

2 - مراقبة الكومة :

سئهلت الشفوية 
أ
ي ال

ن
ن عىل آليات عدة ملراقبة الكومة، تتمثل أساسا � لس املستشار�ي يتوفر مج

ليات ع�ج تنصيصه 
آ
ة و املؤقتة، ولقد عزز دستور 2011 هذه ال

أ
سئهلت الكتابية واللجان الدا�

أ
وال

سنوية  وأخرى  العامة،  السياسة  بشأن  الكومة  رئيس  ملساءلت  صص  ن �ت ية  ر �رش جلسة  عىل 

صص ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها. ن �ت

سئهلت :
أ
أ  - ال

سئهلت أعضاء 
أ
ي لك أسبوع ل

ن
سبقية جلسة �

أ
ل صص �ج ن ي فصهل 100 عىل أنه �ت

ن
ينص الدستور �

ملان وأجوبة الكومة. لسي ال�ج مج

سئهلت املقدمة إىل أسئهلت كتابية، وأخرى شفوية.
أ
     وتتوزع ال
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املشترك،  التقدم  وحتقيق  البناءة،  والشراكة  والتضامن  والتعاون  والصداقة  اإلخاء 
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ملانية : ي للجان ال�ج ب - الدور الرقا�ج

اعة  ج
ن

ن � احات ل�ن ي إماكنية تتبع وتقي�ي وإبداء الق�ت
ن

ملانية � ي للجان ال�ج يتمثل الدور الرقا�ج

للوزراء،  ع  الس�ت القطاعية، من خالل جلسات  والسياسات  امج  ال�ج تلف  ملن ي  التدب�ي الفعل 

ملهام الستطالعية، وكذا من خالل تشكيل اللجان النيابية املؤقتة  لتقصي القائق . والقيام �ج

ية : ر جلسات  املساءلت ال�رش ج  - 

لسياسة  سئهلت املتعلقة �ج
أ
جوبة عىل ال

أ
طبقا للفقرة الثانية من الفصل 100 لدستور2011 تقدم ال

جوبة 
أ
ر، وتقدم ال سئهلت جلسة واحدة لك �رش

أ
صص هلذه ال ن العامة من قبل رئيس الكومة، و�ت

رئيس  عىل  سئهلت 
أ
ال حالت  لإ املوالية  يوما  ن  الثالث�ي مر خالل 

أ
ال يعنيه  الذي  لس  املج أمام  ا  ع�ن

الكومة.

ن 22  لس الدستوري عدد924/13 بتار�ي  ولقد أقر النظام الداخىلي لملجلس بناء عىل قرار املج

ي والكومة، امك أقر نفس املبدأ 
ملا�ن لس ال�ج ن املج أ للوقت ب�ي

ن
يع املتاك� غشت 2013 مبدأ التوز

غلبية واملعارضة.
أ
ن ال ماب�ي

الصيهلت املرحلية لعمل الكومة : د  - 

وىل من الفصل 101 من دستور2011، يعرض رئيس الكومة 
أ
تطبيقا ملقتضيات الفقرة ال

أعضاء  ثلث  من  بطلب  أو  منه،  بادرة  �ج إما  الكومة،  لعمل  املرحلية  الصيهلت  ملان  ال�ج أمام 

. ن لس املستشار�ي لس النواب، أو من أغلبية أعضاء مج مج

لسة السنوية لتقي�ي السياسات العمومية : الج هـ  - 

ملان ملناقشة السياسات  صص جلسة سنوية من قبل ال�ج ن طبقا للفصل 101 من الدستور �ت

ديد إىل استقراء فعالية السياسات  ي الج
ملا�ن دف هذا الختصاص ال�ج العمومية وتقييمها، و�ي

ج املققة.
أ

هداف املسطرة والوسائل املستعمهلت والنتا�
أ
ن ال العمومية ع�ج إجراء موازنة ب�ي



الدستور
تصديـــر 

دميقراطية  دولة  بناء  في  فيه،  رجعة  ال  الذي  الختيارها  وفاء  املغربية،  اململكة  إن 
املشاركة  مرتكزاتها  حديثة،  دولة  مؤسسات  إقامة  تواصل  والقانون،  احلق  يسودها 
اجلميع  فيه  يتمتع  متضامن،  مجتمع  دعائم  وإرساء  اجليدة،  واحلكامة  والتعددية 
ومقومات  االجتماعية،  والعدالة  الفرص،  وتكافؤ  واملساواة،  والكرامة  واحلرية  باألمن 

املواطنة. وواجبات  حقوق  بني  التالزم  نطاق  في  الكرمي،  العيش 

الوطنية والترابية،  بوحدتها  متشبثة  كاملة،  سيادة  ذات  إسالمية  دولة  املغربية  اململكة 
العربية  مكوناتها،  كل  بانصهار  املوحدة  الوطنية،  هويتها  مقومات  تالحم  وبصيانة 
اإلفريقية  بروافدها  والغنية  احلسانية،  والصحراوية  واألمازيغية،  اإلسالمية،   -

بتبوئ تتميز  املغربية  الهوية  أن  كما  واملتوسطية.  والعبرية  واألندلسية 

بقيم  املغربي  الشعب  تشبث  ظل  في  وذلك  فيها،  الصدارة  مكانة  اإلسالمي  الدين 
واحلضارات  الثقافات  بني  املتبادل  والتفاهم  واحلوار،  والتسامح  واالعتدال  االنفتاح 

جمعاء. اإلنسانية 

اململكة  فإن  الدولية،  املنظمات  إطار  في  عملها  إدراج  لضرورة  منها  وإدراكا 
تقتضيه  ما  بالتزام  تتعهد  املنظمات،  هذه  في  النشيط  العامل  العضو  املغربية، 
هي  كما  اإلنسان،  بحقوق  تشبثها  وتؤكد  وواجبات،  وحقوق  مبادئ  من  مواثيقها، 
على  للمحافظة  العمل  مواصلة  على  عزمها  تؤكد  كما  عامليا.  عليها  متعارف 

العالم. في  واألمن  السالم 

روابط  ترسيخ  في  القوية  إرادتها  وعلى  الثابتة،  واملبادئ  القيم  هذه  على  وتأسيسا 
املشترك،  التقدم  وحتقيق  البناءة،  والشراكة  والتضامن  والتعاون  والصداقة  اإلخاء 
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ملانية : 3 - الديبلوماسية ال�ج

، شقا هاما من العمل  ن لس املستشار�ي حد اختصاصات مج
أ
ملانية، اك تشلك الدبلوماسية ال�ج

ي 
ن

� ملانية  ال�ج الدبلوماسية  تلعبه  الذي  اهلام  الدور  رمسيا   2011 دستور  كرس  وقد   . ي
ملا�ن ال�ج

دوره  للعب  ل  ولت  املن املاكنة  خالل  من  وذلك  للوطن،  واليوية  العليا  املصاحل  عن  الدفاع 

ملانية  ن واملنظمات ال�ج اتيجي�ي اكء الس�ت ت دول العامل وال�رش ملا�ن تلف �ج ي عالقاته مع من
ن

اكمال �

والدولية. قليمية  الإ

ن  لس املستشار�ي ا مج ي يقوم �ج
نشطة واملبادرات ال�ت

أ
تلف ال ي من

ن
ويتمثل العمل الدبلوماسي �

طراف من خالل: 
أ
ي ومتعدد ال

ن الثنا�أ عىل املستوي�ي

• معيات 	 ادات والج
ت

هوية والدولية ودورات ال� قليمية والج رات الإ
ت
تنظ�ي واحتضان املؤ�

وراش املوضوعاتية؛
أ
ملانية والندوات و ال ال�ج

• واملشاركة 	 والدولية  قليمية  والإ هوية  الج ملانية  ال�ج معيات  والج ادات 
ت

ال� ي 
ن

� راط  ن ال�ن

ي املافل والتظاهرات الدولية ؛
ن

ا والتنسيق � ي أشغاهلا وأنشط�ت
ن

املنتظمة �

• ت الدولية ؛	 امعات واملنتد�ي ي الج
ن

ات � إلقاء املا�ن

• قليمية والدولية ؛	 هوية والإ ملانية الج موعات العمل ال�ج ي الشباكت ومج
ن

راط � ن ال�ن

• رات معل للخارج ؛	 �ي ن القيام �ج

• ن 	 املسؤول�ي مع  املباحثات  وإجراء  والتواصل  والتنسيق  جنبية 
أ
ال الوفود  استقبال 

تلف بلدان العامل ؛ ن من من ملاني�ي ن وال�ج الكومي�ي

• موعات الصداقة والتعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة ؛	 تفعيل مج

• ملانية ؛	 ت ال�ج تفعيل املنتد�ي

• واتفاقيات 	 ملانية  -�ج ن ب�ي العالقات  خالل  من  الدوىلي  التعاون  وتطو�ي  ااكت  ال�رش بناء 

التعاون مع املؤسسات الوطنية والدولية.



الدستور
تصديـــر 

دميقراطية  دولة  بناء  في  فيه،  رجعة  ال  الذي  الختيارها  وفاء  املغربية،  اململكة  إن 
املشاركة  مرتكزاتها  حديثة،  دولة  مؤسسات  إقامة  تواصل  والقانون،  احلق  يسودها 
اجلميع  فيه  يتمتع  متضامن،  مجتمع  دعائم  وإرساء  اجليدة،  واحلكامة  والتعددية 
ومقومات  االجتماعية،  والعدالة  الفرص،  وتكافؤ  واملساواة،  والكرامة  واحلرية  باألمن 

املواطنة. وواجبات  حقوق  بني  التالزم  نطاق  في  الكرمي،  العيش 

الوطنية والترابية،  بوحدتها  متشبثة  كاملة،  سيادة  ذات  إسالمية  دولة  املغربية  اململكة 
العربية  مكوناتها،  كل  بانصهار  املوحدة  الوطنية،  هويتها  مقومات  تالحم  وبصيانة 
اإلفريقية  بروافدها  والغنية  احلسانية،  والصحراوية  واألمازيغية،  اإلسالمية،   -

بتبوئ تتميز  املغربية  الهوية  أن  كما  واملتوسطية.  والعبرية  واألندلسية 

بقيم  املغربي  الشعب  تشبث  ظل  في  وذلك  فيها،  الصدارة  مكانة  اإلسالمي  الدين 
واحلضارات  الثقافات  بني  املتبادل  والتفاهم  واحلوار،  والتسامح  واالعتدال  االنفتاح 

جمعاء. اإلنسانية 

اململكة  فإن  الدولية،  املنظمات  إطار  في  عملها  إدراج  لضرورة  منها  وإدراكا 
تقتضيه  ما  بالتزام  تتعهد  املنظمات،  هذه  في  النشيط  العامل  العضو  املغربية، 
هي  كما  اإلنسان،  بحقوق  تشبثها  وتؤكد  وواجبات،  وحقوق  مبادئ  من  مواثيقها، 
على  للمحافظة  العمل  مواصلة  على  عزمها  تؤكد  كما  عامليا.  عليها  متعارف 

العالم. في  واألمن  السالم 

روابط  ترسيخ  في  القوية  إرادتها  وعلى  الثابتة،  واملبادئ  القيم  هذه  على  وتأسيسا 
املشترك،  التقدم  وحتقيق  البناءة،  والشراكة  والتضامن  والتعاون  والصداقة  اإلخاء 
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ي يشارك
هوية والدولية ال�ت ملانية الج معيات ال�ج ادات والج

ت
� الإ

ملانية  ت ال�ج موعات الصداقة والتعاون واملنتد�ي ،و مج ن لس املستشار�ي ا مج  ف�ي

غرافية قطاب الج
أ
سب ال ت الدولية  موزعة �ج ملا�ن املؤسسة مع عدد من  ال�ج

سالمية يقية والإ فر بية والإ قطب الشؤون العر

وروبية واملسلسالت املتوسطية
أ
قطب الشؤون ال

16 

 

الإحتادات وامجلعيات الربملانية اجلهوية وادلولية اليت يشارك فهيا جملس املستشارين،و مجموعات الصداقة والتعاون واملنتدايت الربملانية املؤسسة مع عدد من  الربملاانت ادلولية  موزعة حبسب 

 الأقطاب اجلغرافية

 وإلاصالميت وإلافريليتكطب الشإون الػربيت 

 املىظمت البرملاهيت الصفت/ الػضويت 

 الاجداد البرملاوي الػربي غضو دائم 

  إلاصالميالخػاون اجداد مجالط الدول ألاغضاء في مىظمت  غضو دائم 

 البرملان الػربي غضو دائم 

 الاجداد البرملاوي إلافريلي غضو دائم 

 رابطت مجالط الشيوخ والشورى واملجالط املماثلت في ئفريليا والػالم الػربي غضو دائم 

 مجلط الشورى املغاربي غضو دائم 

 

 مجموغاث الصداكت والخػاون 

، صلطىت غمان، الجسائر، اهياثموري، فلضطين، اليمً، الضودان،  مصر، إلاماراث،الكويذ،  كطر،البدريً، الضػوديت

 .الضيىغال، جىوب ئفريليا، الكووغو، هاميبيا، الغابون ، الطوغو، جووط، ألاردن، صوريا

 ألاوروبيت واملضلضالث املخوصطيت  الشإونكطب

 املىظمت البرملاهيت الصفت/ الػضويت 

 الجمػيت البرملاهيت الخابػت ملجلط أوروبا شريك مً أجل الديملراطيت

 اللجىت البرملاهيت املشتركت املغربيت ألاوروبيت لجىت مشتركت بين البرملان املغربي والبرملان ألاوروبي

 الجمػيت البرملاهيت لالجداد مً أجل املخوصط غضو دائم 

 الجمػيت البرملاهيت للبدر ألابيض املخوصط غضو دائم 

 لف شمال أطلس يحالجمػيت البرملاهيت الخابػت ملىظمت  شريك مخوصطي

 الجمػيت البرملاهيت الخابػت ملىظمت ألامً والخػاون بأوروبا شريك مً أجل الخػاون 
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الإحتادات وامجلعيات الربملانية اجلهوية وادلولية اليت يشارك فهيا جملس املستشارين،و مجموعات الصداقة والتعاون واملنتدايت الربملانية املؤسسة مع عدد من  الربملاانت ادلولية  موزعة حبسب 
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 الاجداد البرملاوي إلافريلي غضو دائم 

 رابطت مجالط الشيوخ والشورى واملجالط املماثلت في ئفريليا والػالم الػربي غضو دائم 

 مجلط الشورى املغاربي غضو دائم 

 

 مجموغاث الصداكت والخػاون 

، صلطىت غمان، الجسائر، اهياثموري، فلضطين، اليمً، الضودان،  مصر، إلاماراث،الكويذ،  كطر،البدريً، الضػوديت
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 ألاوروبيت واملضلضالث املخوصطيت  الشإونكطب

 املىظمت البرملاهيت الصفت/ الػضويت 

 الجمػيت البرملاهيت الخابػت ملجلط أوروبا شريك مً أجل الديملراطيت

 اللجىت البرملاهيت املشتركت املغربيت ألاوروبيت لجىت مشتركت بين البرملان املغربي والبرملان ألاوروبي
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الإحتادات وامجلعيات الربملانية اجلهوية وادلولية اليت يشارك فهيا جملس املستشارين،و مجموعات الصداقة والتعاون واملنتدايت الربملانية املؤسسة مع عدد من  الربملاانت ادلولية  موزعة حبسب 

 الأقطاب اجلغرافية

 وإلاصالميت وإلافريليتكطب الشإون الػربيت 
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  إلاصالميالخػاون اجداد مجالط الدول ألاغضاء في مىظمت  غضو دائم 

 البرملان الػربي غضو دائم 
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 مجلط الشورى املغاربي غضو دائم 
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 الجمػيت البرملاهيت لالجداد مً أجل املخوصط غضو دائم 

 الجمػيت البرملاهيت للبدر ألابيض املخوصط غضو دائم 
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 الجمػيت البرملاهيت الخابػت ملىظمت ألامً والخػاون بأوروبا شريك مً أجل الخػاون 

 

موريتانيا،



الدستور
تصديـــر 

دميقراطية  دولة  بناء  في  فيه،  رجعة  ال  الذي  الختيارها  وفاء  املغربية،  اململكة  إن 
املشاركة  مرتكزاتها  حديثة،  دولة  مؤسسات  إقامة  تواصل  والقانون،  احلق  يسودها 
اجلميع  فيه  يتمتع  متضامن،  مجتمع  دعائم  وإرساء  اجليدة،  واحلكامة  والتعددية 
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اإلفريقية  بروافدها  والغنية  احلسانية،  والصحراوية  واألمازيغية،  اإلسالمية،   -

بتبوئ تتميز  املغربية  الهوية  أن  كما  واملتوسطية.  والعبرية  واألندلسية 

بقيم  املغربي  الشعب  تشبث  ظل  في  وذلك  فيها،  الصدارة  مكانة  اإلسالمي  الدين 
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 الدوليت  الشإونكطب

 

 املىظمت البرملاهيت الصفت/ الػضويت 

 الاجداد البرملاوي الدولي غضو دائم 

 جلضت الاصخماع البرملاهيت باألمم املخددة مشارك مً خالل الػضويت في الاجداد البرملاوي الدولي

الاجخماع البرملاوي الضىوي خول املرأة  مشارك مً خالل الػضويت في الاجداد البرملاوي الدولي

 املإجمر الػاملي خول البرملان الالكترووي مشارك مً خالل الػضويت في الاجداد البرملاوي الدولي

 الاجخماع البرملاوي بمىاصبت مإجمر ألامم املخددة خول الخغيراث املىاخيت مشارك مً خالل الػضويت في الاجداد البرملاوي الدولي

 إلاغداماملإجمر الػاملي ضد غلوبت  مشارك مً خالل الػضويت في الاجداد البرملاوي الدولي

 الاجخماع البرملاوي خول املىظمت الػامليت للخجارة مشارك مً خالل الػضويت في الاجداد البرملاوي الدولي

 الرشوة الػاملي للبرملاهيين ضد  املإجمر  مشارك مً خالل الػضويت في الاجداد البرملاوي الدولي

املػهد الدولي للػدالت وصيادة اللاهون  يشارك كمدغو 

 برهامج ألامم املخددة لإلصكان يشارك كمدغو 

مىخدى كرووضموهخاها  يشارك كمدغو 

الجمؼ الاصدشاري للبرملاهيين مً أجل املدكمت الجىائيت الدوليت وكواغد اللاهون  يشارك كمدغو 
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كة والتعاون مع املؤسسات الوطنية والدولية ا اتفاقيات ال�رش

قليمي  ي والإ
ي سواء عىل املستوى الوط�ن ار�ج ن عىل ميطه الن لس املستشار�ي ي إطار انفتاح مج

ن
�

، وذلك من خالل  كة والتعاون الدوىلي ا ال ال�رش ي مج
ن

ن رصيده � لس املستشار�ي ، عزز مج والدوىلي

واملؤسسات  ت  ملا�ن ال�ج مع  التفامه  ومذكرات  والتعاون  كة  ا ال�رش اتفاقيات  من  العديد  ام  إ�ج

وتبادل  الدولية  التجارب  ي والنفتاح عىل 
ملا�ن ال�ج العمل  تطو�ي  دف إىل  والدولية، �ت الوطنية 

كة سواء عىل  يعية، وخلق آليات التنسيق والتشاور حول القضا�ي واملصاحل املش�ت ات الت�رش �ج الن

ية  ا التدب�ي ملانية وتقوية قدرا�ت دارة ال�ج هيل الإ
أ ي املافل الدولية، وكذا �ت

ن
ي أو �

ملا�ن -�ج ن املستوى ب�ي

والتواصلية.  

وف�ي يىلي جرد لالتفاقيات ومذكرات التفامه املوقعة:

• اد 	
ت

املغرب وال� ن  ب�ي كة  ا ال�رش اتفاقية  مج دمع  �ن ي و�ج املغر�ج ملان  ال�ج ن  ب�ي التعاون  مج  �ن �ج

؛ ي ورو�ج
أ
ال

• ؛	 ي
لس الشيوخ السبا�ن ي ومج ن املغر�ج لس املستشار�ي ن مج مذكرة تفامه حول التعاون ب�ي

• ؛	 لس الشيوخ الفرنسي ي ومج ن املغر�ج لس املستشار�ي ن مج مذكرة تفامه حول التعاون ب�ي

• ؛	 لس الفدراىلي الروسي ي واملج ن املغر�ج لس املستشار�ي ن مج مذكرة تفامه حول التعاون ب�ي

• ؛	 ي
ملا�ن

أ
ي والبوند�ات ال ن املغر�ج لس املستشار�ي ن مج مذكرة تفامه حول التعاون ب�ي

• قراطية؛	 مذكرة تفامه مع مؤسسة ويستمنس�ت للد�ي

• ك مع مهعد جنيف لقوق النسان؛	 اتفاقية تعاون مش�ت

• ي لقوق النسان؛	
لس الوط�ن ي واملج ملان املغر�ج ن ال�ج اتفاقية التعاون ب�ي

• ي لقوق الطفل؛	
ي ومنظمة اليونيسيف واملرصد الوط�ن ملان املغر�ج ن ال�ج اتفاقية التعاون ب�ي

• مم املتحدة للتنمية.	
أ
مج ال �ن ي و�ج ملان املغر�ج ن ال�ج مج التعاون ب�ي �ن �ج
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ي
ملا�ن امات املستشار ال�ج ن حقوق وال�ت

ي :
ملا�ن أول- حقوق املستشار ال�ج

 ، ي يعي والرقا�ج لعمل الت�رش ة �ج ، صنف يتصل مبا�رش ن ي إىل صنف�ي
ملا�ن تنقمس حقوق املستشار ال�ج

جل تيس�ي 
أ
ولت ل ل ، والمتيازات  املن ي

ملا�ن ي يتقاضاها املستشار ال�ج
لتعويضات ال�ت وآخر يتعلق �ج

أدائه لملهمة النيابية املوكولت إليه.

ي : يعي والرقا�ج لعمل الت�رش 1 - القوق  املتعلقة �ج

: ي
ن

       يتمثل أمهها �

ملانية :  أ - الصانة ال�ج

ي خالل مزاولته ملهامه، 
ملا�ن ا املستشار ال�ج ي يقوم �ج

ا أو التصويتات ال�ت راء املع�ج ع�ن
آ
ل وتتعلق �ج

ل  ن ، أو يتضمن ما �ي سالمي ن الإ ي النظام امللكي أو الد�ي
ن

ادل � ج ماعدا إذا اكن الرأي املع�ج عنه �ي

ملقتضيات   
ً
طبقا أو خارجه، وذلك  ملان  ال�ج داخل  ذلك  �ت  لمللك، سواء  الواجب  ام  لح�ت �ج

ن )64( من الدستور. الفصل الرابع والست�ي

ن )الفصل 78 من الدستور(؛ حات القوان�ي ق�ت ب - حق التقدم �ج

ج - اممرسة حق التعديل )الفصل 83 من الدستور(؛

سئهلت عىل أعضاء الكومة ورئي�ا )الفصل 100 من الدستور(؛
أ
ي طرح ال

ن
د - الق �

2 - التعويضات والمتيازات :

أ - التعويضات :

ية تتكون من: ر مر بتعويضات �رش
أ
ويتعلق ال

تعويضات ممثهلت لملصاريف؛  -

تلفة؛ مل النفقات املن
ت

تعويضات عن �  -

طفال.
أ
- التعويضات العائلية حسب عدد ال
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ب - المتيازات :

ي  
ن

ي من امتيازات تساعده عىل القيام بواجبه �
ملا�ن ملانية يستفيد املستشار ال�ج عراف �ج

أ
طبقا ل

  : ظروف جيدة،وتتمثل هذه المتيازات ف�ي يىلي

ي املوظف :
ملا�ن 1. إلاق ال�ج

ي املوظف القادم من القطاع العام أو شبه العام وفق مسطرة خاصة بقرار 
ملا�ن ي�ت إلاق ال�ج

 28.11 
ت
حاكم املادة 15 من القانون التنظيمي ر�

أ
لس، طبقا ل صلية و املج

أ
ن إدارته ال ك ب�ي مش�ت

. ن جلس املستشار�ي املتعلق �ج

ن : ملاني�ي ل�ج اصة �ج 2. التأمينات الن

ي من ثالثة أنواع من التأمينات:
ملا�ن يستفيد املستشار ال�ج

ن عن املرض : - التأم�ي

ن عن املرض : ن من التأم�ي ملانيون و ذوومه من عقد�ي يستفيد ال�ج

مراض.
أ
م من الستفادة من التعويض عن ال ك�ن ساسي عن املرض، �ي

أ
ن ال ▪ عقد التأم�ي

ي الذي ل يتعدى معره 70 سنة .
ملا�ن ل�ج اص �ج ن عن املرض الن ▪ عقد تمكيىلي للتأم�ي

ن عن السفر :  - التأم�ي

ي خارج و داخل أرض الوطن ، و كذا 
ول الستفادة من التعويضات عن املرض العر�ن ن �ي

مل نفقات أعطاب السيارات .
ت

�

ن عن الوفاة :  -  التأم�ي

ن عن الوفاة . ي من التأم�ي
ملا�ن يستفيد املستشار ال�ج
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23 

 

 
3 – امتيازات تمكيلية :

• كنه من 	 لس من جواز خدمة خاص �ي ي عند انتدابه لدى املج
ملا�ن يستفيد املستشار ال�ج

كنه من دخول فضاءات »شنكن«  ت الدولية، و �ي ي املافل و املنتد�ي
ن

ثيل املغرب �
ت
�

...، بدون الاجة  ن بية املتحدة والبحر�ي مارات العر و بعض الدول الشقيقة كقطر و الإ

ة.   ش�ي
أ إىل �ت

• نح ل 	
ت
كة مع وزارة الداخلية، امك � ا لس ب�رش نحه ل املج صل عىل جواز مرور خاص �ي �ي

شارة املرور .  

• لس من خدمة 	 نح ل من طرف املج
ت
ي من خالل بطاقة قطار �

ملا�ن ال�ج يستفيد املستشار 

وىل،وكذا ع�ج الافهلت 
أ
ي املقطورات من الدرجة ال

ن
اب اململكة ع�ج القطار � التنقل داخل �ت

ي ل تتوفر عىل خطوط السكة الديدية.
اهات ال�ت ج

ت
لنسبة لال� �ج

• لس هاتفا همنيا.	 ول ل املج ن امك �ي
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ي :
ملا�ن امات املستشار ال�ج ن نيا: ال�ت �رش

مي 
�ت اقتطاعات  ي 

ن
� تتمثل  أخرى  و  النيابية،  املهمة  مارسة  �ج تبط  �ت امات  ن ال�ت إىل  وتنقمس 

ن والتقاعد. لتأم�ي لتغطية جزء من املسامهات املتعلقة �ج

ملانية : مارسة املهمة ال�ج امات املرتبطة �ج ن 1 - الل�ت

ملانية : خالقيات ال�ج
أ
دونة السلوك وال امات املتعلقة �ج ن أ - الل�ت

ن يتوجب عىل أعضاء  لس املستشار�ي زء السادس من النظام الداخىلي ملج    طبقا ملقتضيات الج

: ي
ن

خالقية العامة، تتمثل �
أ
ن التقّيد بعدد من املبادئ ال لس املستشار�ي مج

▪  نكران الذات وخدمة املصلحة العامة :

   وذلك من خالل:

• ي 	
ال�ت خرى 

أ
ال النشاطات  ي 

ت
� �ج عىل  ولوية 

أ
ال وإعطائه  الصدارة  ي 

ملا�ن ال�ج العمل  إيالء 

ي مواعيد جلساته 
ن

لس والنضباط � شغال املج
أ
ار�ا، وبصفة خاصة الضور املستمر ل �ي

انه؛ عات لج واج�ت

• ل املستشار العضوية 	 ء الفئوي الذي عىل أساس �ن ا والتحرر من الن�ت م�ت مة �ج
أ
ثيل ال

ت
�

ي هذا الشأن؛
ن

ن ملكا وقع التعارض � جلس املستشار�ي �ج

• صية لملستشار أو 	 ن رش
ن مصاحل � سن نية، وعدم استغالل املنصب لتعز�ي اممرسة املهام �ج

أفراد أ�ته أو معارفه؛

• ناسبة أداء املهام.	 ا �ج ي ي�ت الطالع عل�ي
ية ال�ت املافظة عىل املعلومات الّ�

▪  النــزاهة :

ي تتطلب:
وال�ت

• ض 	 س واجب التجرد والياد املف�ت
ت
ي أوضاع قد �

ن
ن � لس املستشار�ي عدم تواجد عضو مج

نظرة  عىل  للحفاظ  يسع  وأن  ملانية،  ال�ج املؤسسة  عن  ابية  ج إ�ي صورة  يعطي  وأن  فيه، 
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ام واهليبة والوقار الواجبة هلا؛ الح�ت

• ه عند أداء 	 ي توج�ي
ن

ي � ث�ي سل�ج
أ اص أو منظمات قد يكون هلا �ت ن رش

ام ماليا إزاء أ� ن عدم الل�ت

ملانية؛ همامه ال�ج

• ملانية؛ 	 ا لول صفته ال�ج عدم قبول أي هدية أو منفعة أو قرض مل يكن ليحصل عل�ي

• ي املائة 	
ن

ة )15( � سة ع�رش ا تتجاوز �ن ا إذا اكنت قيم�ت صل عل�ي ي �ي
عالن عن اهلدا�ي ال�ت الإ

ي يتلقاها من طرف املؤسسات 
ري، عىل أن تودع اهلدا�ي ال�ت ي ال�رش

ملا�ن من تعويضه ال�ج

لس. تحف املج الوطنية أو الدولية �ج

▪  املوضوعية :

من خالل العمل عىل:

• ام؛	 التعب�ي عن الرأي بلباقة واح�ت

• موضوعية 	 ات  ترص�ي وتقد�ي  حصيحة،  معطيات  لملستشار  ي 
و�ن اللك�ت املوقع  ن  تضم�ي

للصحافة؛

• ت العمومية 	 اح الشخصيات املناسبة واملؤههلت لتوىلي املسؤوليات والنتدا�ج اختيار واق�ت

ا�ا؛ ن صالحية اق�ت لس املستشار�ي ي يعود ملج
ال�ت

• املرفوعة 	 التقار�ي  ر�ي 
ت

� ي 
ن

� ا  ع�ن املع�ج  واملواقف  راء 
آ
ال ميع  لج والتطرق  التوازن  ّري 

ت
�

لملجلس أو مكتبه؛

• م قدر 	 ، وإبداء النصح الواجب هلم وخدم�ت ن ت وقضا�ي املواطن�ي ع لشاك�ي حسن الس�ت

املستطاع.  

▪  النضوع لملساءلت :

واملؤسسات،  ن  املواطن�ي إزاء  م  وترصفا�ت م  قرارا�ت عن  مسؤولون  ن  املستشار�ي لس  مج أعضاء 

م أن يكونوا: وعل�ي
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• عىل أهبة الستعداد لقبول أي انتقاد أو مساءلت قانونية؛	

• ؛	 ي
ملا�ن الت العمل ال�ج ي مج

ن
م الشخصية � ن عىل تطو�ي همارا�ت حريص�ي

• أو 	 ن  خر�ي
آ
ل �ج املقصود  غ�ي  ار  �ن الإ لتجنب  تصلهم،  ي 

ال�ت املعلومات  ري 
ت

� ي 
ن

� ن  دقيق�ي

م. �ي �ج الت�رش

• الرقابية املعنية ملكا تواجد 	 يعية أو  اللجنة أو اهليئة الت�رش ي من عضوية 
التلقا�أ التنحي 

اصة أو الفئوية مع املصلحة العامة. ن مصلحته الن ي حالت تضارب ب�ي
ن

املستشار �

ي :
ن

ي إحدى حالت التنا�
ن

ب - عدم التواجد �

 28.11، مع:
ت
ن طبقا لقانونه التنظيمي ر� لس املستشار�ي ي مج

ن
 العضوية �

ن
   تتنا�

1 - صفة عضو :

• ي الكومة؛ 	
ن

�

• ية؛ 	 ي املمكة الدستور
ن

و�

• 	. ي
عي والبي�أ

لس القتصادي والج�ت ي املج
ن

و�

ي هذه العضوية مع :
ن

2 - امك تتنا�

• ة؛	 لس �ج سة مج ر�أ

• لس 	 لس معالت أو إقل�ي أو مج اعة أو مج لس �ج سة واحدة لغرفة همنية أو ملج ك�رش من ر�أ أ

ابية؛ اعات �ت موعة تؤس�ا �ج اعية أو مج مقاطعة �ج

• دارة أو مترصف منتدب؛ 	 لس الإ همام رئيس مج

• ؛ 	 همام مد�ي عام أو مد�ي

• لس الرقابة؛	 ي مج
ن

ماعية أو عضو � دارة الج لس الإ ي مج
ن

وعند القتضاء، مع همام عضو �

• ك�رش من 	 ة، أ ة أو غ�ي مبا�رش ، بصفة مبا�رش لك الدولت
ت
ي �

اكت املسامهة ال�ت ي �رش
ن

املزاولت �

نسبة %30 من رأامسهلا؛
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• ا دولت أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية 	 ثيلية تؤدي أجرة ع�ن
ت
مزاولت همام غ�ي �

غ�ي حكومية؛

لس أيضا مع : ي املج
ن

 العضوية �
ن

3 - وتتنا�

ابية أو املؤسسات  ماعات ال�ت ي مصاحل الدولت أو الج
ن

- مزاولت لك هممة معومية غ�ي انتخابية، �

لك 
ت
ي �

اكت ال�ت اص القانون العام أو ال�رش ن رش
ن من أ� خر�ي

آ
ن ال ي�ي اص العتبار ن رش

�
أ
العمومية، أو ال

بتلكيف من الكومة طبقا  ية مؤقتة  ستثناء مأمور �ج نسبة %30 من رأامسهلا،  ك�رش من  أ الدولت 

 . ن لس املستشار�ي حاكم املادة 20 من القانون التنظيمي ملج
أ
ل

ي جديد 
لس بلك نشاط هم�ن ب عىل املستشار أن يرصح، خالل مدة انتدابه، ملكتب املج ج 4 - �ي

م اممرسته. ن يع�ت

ملمتلاكت : ج - الترص�ي الجباري �ج

. خر تمكيىلي
آ
ات أحدمها أساسي وال ن من الترص�ي مر بنوع�ي

أ
ويتعلق ال

ساسي :
أ
1 - الترص�ي ال

جلس   32.97 املتعلق �ج
ت
 51.07 املتّمم للقانون التنظيمي ر�

ت
حاكم القانون التنظيمي ر�

أ
طبقا ل

كتو�ج  ي 20 شوال 1429 )20 أ
ن

 1.08.71 املؤرخ �
ت
يف ر� ن الصادر بتنفيذه الظه�ي ال�رش املستشار�ي

�ج 2008(، 
ن

ي 4 ذي القعدة 1429 )3 نو�
ن

يدة الرمسية عدد 5679 املؤرخة � ر لج 2008( املنشور �ج

ن )90(  ن أن يقدم، داخل أجل تسع�ي لس املستشار�ي ي مج
ن

� 
ً
ص انتخب عضوا ن رش

ن عىل لك � يتع�ي

جموع   �ج
ً
 كتابيا

ً
ا يعية أو لكتسابه الصفة خالل الولية، ترص�ي ن افتتاح الولية الت�رش ر�ي  من �ت

ً
يوما

بصفة  حيازته،  ي 
ن

� ي 
ال�ت صول 

أ
وال واملمتلاكت  ار�ا،  �ي ي 

ال�ت النتخابية  واملهام  املهنية  نشاطاته 

ها، وكذا املداخيل  لهكا أولده القا�ون أو يقوم بتدب�ي لهكا أو �ي ي �ي
ة، وال�ت ة أو غ�ي مبا�رش مبا�رش

ا. ي انتخب ف�ي
ي استملها خالل السنة السابقة للسنة ال�ت

ال�ت

ي 20 من ذي 
ن

�  2.09.207 صادر 
ت
ر� ي مرسوم 

ن
� الواردة  ذج  لل�ن وفقا  املذكور  الترص�ي  ري  ج �ي

ملمتلاكت ووصل  جباري �ج وذج الترص�ي الإ
ن
الجة 1430 ) 8 ديسم�ج 2009( املتعلق بتحديد �



الدستور
تصديـــر 

دميقراطية  دولة  بناء  في  فيه،  رجعة  ال  الذي  الختيارها  وفاء  املغربية،  اململكة  إن 
املشاركة  مرتكزاتها  حديثة،  دولة  مؤسسات  إقامة  تواصل  والقانون،  احلق  يسودها 
اجلميع  فيه  يتمتع  متضامن،  مجتمع  دعائم  وإرساء  اجليدة،  واحلكامة  والتعددية 
ومقومات  االجتماعية،  والعدالة  الفرص،  وتكافؤ  واملساواة،  والكرامة  واحلرية  باألمن 

املواطنة. وواجبات  حقوق  بني  التالزم  نطاق  في  الكرمي،  العيش 

الوطنية والترابية،  بوحدتها  متشبثة  كاملة،  سيادة  ذات  إسالمية  دولة  املغربية  اململكة 
العربية  مكوناتها،  كل  بانصهار  املوحدة  الوطنية،  هويتها  مقومات  تالحم  وبصيانة 
اإلفريقية  بروافدها  والغنية  احلسانية،  والصحراوية  واألمازيغية،  اإلسالمية،   -

بتبوئ تتميز  املغربية  الهوية  أن  كما  واملتوسطية.  والعبرية  واألندلسية 

بقيم  املغربي  الشعب  تشبث  ظل  في  وذلك  فيها،  الصدارة  مكانة  اإلسالمي  الدين 
واحلضارات  الثقافات  بني  املتبادل  والتفاهم  واحلوار،  والتسامح  واالعتدال  االنفتاح 

جمعاء. اإلنسانية 

اململكة  فإن  الدولية،  املنظمات  إطار  في  عملها  إدراج  لضرورة  منها  وإدراكا 
تقتضيه  ما  بالتزام  تتعهد  املنظمات،  هذه  في  النشيط  العامل  العضو  املغربية، 
هي  كما  اإلنسان،  بحقوق  تشبثها  وتؤكد  وواجبات،  وحقوق  مبادئ  من  مواثيقها، 
على  للمحافظة  العمل  مواصلة  على  عزمها  تؤكد  كما  عامليا.  عليها  متعارف 

العالم. في  واألمن  السالم 

روابط  ترسيخ  في  القوية  إرادتها  وعلى  الثابتة،  واملبادئ  القيم  هذه  على  وتأسيسا 
املشترك،  التقدم  وحتقيق  البناءة،  والشراكة  والتضامن  والتعاون  والصداقة  اإلخاء 
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يدة الرمسية عدد  ر لج ا املنشور �ج موال املنقولت الواجب الترص�ي �ج
أ
د�ن لقيمة ال

أ
لد ال التسمل و�ج

ا�ي 2010(. ي 30 صفر 1431 )15 ف�ج
ن

5813 املؤرخة �

ت امللكفة  عىل للحسا�ج
أ
لس ال ملج ة �ج

َ
ث

َ
هليئة املد مانة العامة �ج

أ
ات، لدى ال وتودع الترص�ي

مل  �ي مغلق  ظرف  ي 
ن

� وتتبهعا،  ا  ومراقب�ت ن  املستشار�ي لس  مج أعضاء  ات  ترص�ي ي 
تل�ت همة  �ج

مس املرصح الشخصي والعائىلي وصفته، ويسمل عنه فورا  ملمتلاكت« متبوعة �ج عبارة »ترص�ي �ج

لتسمل. وصل �ج

ثيلية متعددة خاضعة لنظام الترص�ي 
ت
مل صفات � ن الذي �ي لس املستشار�ي ي عضو مج

يكت�ن

 51.07 املشار اىل مراجعه أعاله .
ت
ه طبقا ملقتصن القانون التنظيمي ر� ملمتلاكت بتقد�ي ترص�ي �ج

متلاكته وفقا لنظام  ملانية أن ّ�ح �ج كتساب صفته ال�ج لس الذي سبق ل قبل ا وعىل عضو مج

متلاكته وفق القانون التنظيمي املشار اليه أعاله. آخر للترص�ي أن يرصح �ج

2 - الترص�ي التمكيىلي :

خالل  أعاله،  إليه  املشار  الترص�ي  دد  ج �ي أن   ، ن املستشار�ي لس  مج ي 
ن

� عضو  لك  عىل  ب  ج �ي

كتسابه صفة مستشار خالل الولية، ول أن  ي تىلي انتخابه أو ا
ا�ي من السنة الثالثة ال�ت ر ف�ج �رش

ب أن يكون هذا  ج ات الطارئة عىل نشاطاته ومداخيهل وممتلاكته، و�ي  عند القتضاء التغي�ي
ن

يو�

. ي
ملداخيل، وآخر يتعلق بنشاطات املع�ن ا بترص�ي يتعلق �ج

مَّ
الترص�ي مدمع

ي : ء السياسي أو النقا�ج لن�ت امات املرتبطة �ج ن د - الل�ت

، الذي  ي ئه السياسي أو النقا�ج ىل عن ان�ت ن ، لك عضو �ت ن جلس املستشار�ي رد من صفة عضو �ج ج �ي

 ، ن لس املستشار�ي ت أعضاء مج مسها لنتخا�ج  �ج
رش

� ي �ت
مسه عضوية اهليئة الناخبة، ال�ت كتسب �ج ا

حاكم الفصل 61 من الدستور ووفق 
أ
لس، طبقا ل ملج ا �ج ي ينتمي إل�ي

موعة ال�ت يق أو املج أو عن الفر

. ن لس املستشار�ي ن 98 و99 من النظام الداخىلي ملج ي املادت�ي
ن

املسطرة املفصهلت �
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ن والتقاعد : لتأم�ي 2 - القتطاعات املتعلقة �ج

: ن ي هذا النصوص ب�ي
ن

ن � �ي
ن
و�

ن : لس  املستشار�ي ميع أعضاء مج لنسبة لج ية �ج ر أ - القتطاعات ال�رش

وتتضمن:

• ي نظام املعاش؛      	
ن

اك � ي  2900,00 درمه كواجبات اش�ت
ن

ملعاش :  يتمثل � إقتطاعا خاصا �ج

• ، ينقمس إىل:	 ن لتأم�ي و اقتطاعا خاصا �ج

؛  اىلي �ج ي %1.9 من التعويض الإ
ن

دد � مومة و�ي
أ
ن عن املرض و ال - التأم�ي

. اىلي �ج ن التمكيىلي ملن مه دون 69 سنة ويساوي %0.25  من التعويض الإ - التأم�ي

ي وضعية إلاق : 
ن

ن � ن املوجود�ي لس لملستشار�ي عضاء مج
أ
لنسبة ل رية �ج ب - القتطاعات ال�رش

• ي %10 حسب 	
ن

للتقاعد، وهو مدد � ي  للصندوق املغر�ج التابع  التقاعد  جل 
أ
القتطاع ل

صلية؛
أ
ية ال دار الوضعية الإ

• ي 6%  	
ن

ماعي ملنح رواتب التقاعد وهو مدد � جل التقاعد التابع  للنظام الج
أ
القتطاع ل

صلية؛ 
أ
ية ال دار حسب الوضعية الإ

• جل التعاضد.	
أ
القتطاع ل
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لالتصــــــال
 

كتابة الرئيس

0537 21 83 04

0537 21 83 05

األمانة العامة

0537 21 83 82

0537 21 83 39

مديرية املوارد البشرية واملالية

 0537 20 63 21

0537 73 44 67

قسم شؤون السادة املستشارين

0537 76 21 87


