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شارالن   ٕاسرتاتیجیة معل جملس املس

  حمور املرافق إالداریة وشؤون املوظفني

ي خصين  اما مع التلكیف ا اص بتدبري املوارد اوس مج معل  ر ٔن ٕاعداد  ب املوقر يف ش به املك
لس، رشیة ملم ذا ال ٔ عتبار و لس  بعني  ب ا ٔعضاء مك ات السغیدات والسادة  مالحظات واقرتا

موعات مج املذلور  فني،ظممثيل املو و  ورؤساء الفرق ومىسقي ا ٔولیة ملرشوع الرب رشف بتقدمي العنارص ا ٔ
الل    :حماور رئسغیة اكلتايلمن 

مج العمل/ 1 ر   :مرجعیات 

مج عىل عدة مرجعیات وميطلقات، يف صدارهتا مضامني اخلطاب السايم لصاحب  يد هذا الرب الس
ٔشغال الربملان یوم امجلعة  اللته  تاح  ، 2016ٔكتور  14اجلال امل محمد السادس نرصه هللا مبناسغبة اف

ي خصه حفظه هللا لرمس  شخیص وا نیة عىل  ، م خریطة طریق واحضة املعامل ٕالصالح إالدارة ببالد
ٔدوراها املؤسساتیة والتمنویة الالت املرتامكة يف إالدارة واملعرق ملهنوض ب   .شامل لٕالخ

رشیعیة،  صاصات املؤسسة ال سغتور املتعلقة مببادئ احلاكمة اجلیدة، وتنظمي،واخ ٔحاكم ا انب  وٕاىل 
اصة الباب الرابع ميه واملواد الركز هدا الرب لس  يل ملم ا ضیات القانونیة ملنظام ا  28مج عل املق

ضیات القانون رمق 51و ٔسايس ملوظفات وموظفي جملس  30- 13، وكذا مق دید النظام ا املتعلق بت
شارالن   .املس

ٔسس  ٔنظارمك عىل  ه عىل  ي نقرت مج ا ٔسس هذا الرب لس  العمل اسرتاتیجیهكام یت اليت بلورها ا
ٔجيدة مرمقة وحمددة زميیا  ٔهداف حمددة ب ٔداء  لالرتقاءمببادرة من السغید الرئس، واملبىة عىل رؤیة و

رشیعي والرقايب  بلومايسال عاب اجلیل اجلدید من  وا انب اس رشیعیة، ٕاىل  ٔساسغیة ملمؤسسة ال مكهام 
سغتوریة املولو متعي ملقضا ذات الص مبهام  املهام ا ٔطري النقاش ا یل ت ٕاىل جملسغنا املوقر، من ق
لس،  صاصات ا احواخ نف ٔطري فعل تزنیل اجلهویة  و ٔطیافه، والعمل عىل ت متع املدين مبختلف  عىل ا

داداملوسعة وحبمك  رسغیخ  م لس، و احالرتايب واملهين ملم ختاذ تدابري معلیة والتواصل مع احملیط، وا نف
الز والتاكمل مع جملس النواب رملانیة مركزة عىل ال   .لتقمي السغیاسات العمومة، وبناء ثنائیة 
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شخیص موضوعي  ، یعمتد يف بلورته عىل  مج كذ هذا الرب
الالت  ٔسسه، وكذا إالخ لس ميذ ٕاعادة ت ملرتاكامت إالجيابیة ٕالدارة ا

االبىویة والوظیفة املس   . واليت ال حمید عن ٕاصال

اتويف هذا إالطار مت التفاعل إالجيايب مع خمتلف  ويف  قرتا
  .صدارهتا توصیات امللتقات الثالث ملوظفات وموظفي جملسغنا املوقر

ٔهداف/ 2   :ا

ٔساسغیة لرفع  ت، وقاعدة  رشي یظل يف قلب هذه الرها اعتبارا جلسامة هذه املهام، فٕان العنرص ال
ٔهداف الت ا هذه ا ت اليت تطر ، وعلیه هتدف هذه الورقة ٕاىل رصد ميظور یؤسس خلطة إالسرتاتیجیةد

ٔجرٔة لك املهام  ٔسايس يف  رشي ٕالدارة املؤسسة، لكون املوظف رشیك  مثني الرٔسامل ال سغهتدف  معل 
ٔیضا لكون  لتحول، وا إالدارةاملنوطة هبا، وتقدالرا  عتبارا لكون حتدید يه الثابت يف مؤسسة حمكومة 

یارها وصیاغهتا حيسم ميذ البدایة يف فشل  مج معل، مفدى حسن اخ ر ٔي  ٔمه خطوة يف ٕاعداد  ٔهداف  ا
ٔلون قد وفقت يف  ٔن  ٔمتىن  ل ذ  ٔ ل التفعیل جدة وموفقة،  ام اكنت مرا مج لكه،  ٔو جناح الرب

ٔهداف واليت ميكن تصنیفها ٕاىل هدفني رئسني وه یار ا   :ام اخ

لعقلنة والرمقنة والتجهزي وتطوالر املنظام إالداري -1  .حتدیث ٕادارة املؤسسة ومضنه ما یتعلق 

لیق والتكوالن والتحفزي وقاس املردودیة -2 ٔهداف الت رشیة، وتندرج يف ٕاطاره  ٔهیل املوارد ال   .ت

رتهبا عىل الشلك التايل   :وميكن 

ٔداء املوظفني عرب عقلنة احلضور -3  .ـــ الرفع من 

 .تدبري معقلن ملفضاء إالداري – 1

الل حتفزي العطاء والكفاءة 2  .ـــ تعزالز املردودیة من 

ل ٕادارة مواطنة وملزتمة بثقافة احلق والواجب مع  3 ٔ اليق ملوظیفة الربملانیة من  ٔ ـــ وضع مثاق 
 .متكني املوظفني من ظروف ووسائل العمل

رامج ذات فعالیة ملتكوالن والتكوالن امل  4  .سغمتر مع حترالر الطاقات إالبداعیةـــ وضع 

لس مبا السغتجیب ملمهام  5 ـــ وضع قواعد لتدبري املسار وصیاغة مقرتح لتطوالر املنظام إالداري ملم
رشیعیة وتنظميیة، وفق رؤیة  سغتوریة اجلدیدة ملمؤسسة، مع ما یصاحب لك ذ من مقاربة  ا

سغبات وتعزز مىسوب املردودیة وإالنتاجة  .حتصن املك

عیةدمع الشؤون  – 6 ٔسسغهتا ج  .والعمل عىل م
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  :ٓلیات التنفذ/ 3

ٓلیات تنفذ متكن من تزنیل حماوره، فٕانه  رافقه  مج معل ال  ر لك 
لتايل  ، و دود إالطار النظري، ٕان مل نقل جمرد ٕاعالن نوا اوز  لن یت

ة ٔهداف املسطرة واملقرت   :ٔقرتح بعض إالجراءات العملیة لبلوغ ا

ل  - ٔ  ٔ   :حاكمة، ختلیق والزتام: جملس شعارها ٕادارةمن 

  ٔن یمت وضع قواعد رشیة، نقرتح يف هذا احملور  ى املوارد ال كرالسا لثقافة احلق والواجب 
شلك تدرجيي بتحمیل املسؤولیة ملمسؤولني  من مدراء ورؤساء املصاحل  إالدارینيتنطلق 

ب املرشف عن شؤون املوظفني عن بوضع لواحئ لضبط حضور املوظفني، وموافاة عض و املك
ٓيل،  ل الضبط ا لس جبداول تقمي احلضور لك ميتصف شهر وذ ق ٔمني العام ملم طریق ا

شغتغل  ٔسوةلتحسسهم مبسؤولیاهتم  مبجمل القطاعات الوزاریة واملؤسسات العمومة اليت 
ٓلیات،  ٓيل حلضور موظهبذه ا ٔن الشمل هذا الضبط ا لس مع العمل عىل  في ٕادارة ا

ضیات النظام  وامللحقة عىل السواء حتققا ملمساواة والفعالیة واجلودة، مع اسغتحضار مق
موعات ضبط حضور وتنقط  ٔسايس اليت ختول لرؤساء الفرق ومىسقي ا يل والنظام ا ا ا

لس ب ا موعات وفقا ملقواعد العامة املسطرة من طرف مك   .موظفي الفرق وا

  د لزتام املهين بناءٓلیات التحفزي اع وذ مبراجعة ميظومة التقمي : عىل قاعدة املردودیة و
نضباط   ٔ د الن یقدرون م ورة، مبراعاة احلضور ٕاكجراء لتحفزي املوظفني ا ة ا اخلاص مبن
داول  يادا عىل قوامئ و لعمل اس ٔجر  ا لقاعدة ربط التعویض وا رسغی ملواجب املهين، و

ٓلیات ٕاضافة اكلتكوالن النوعي دون ر، احلضو  الل  د انمتیزي إالجيايب ملموظفني من  واع
سغبة، وٕاعامل التعویض عن التقيیة والساعات إالضافة واملنح  حلقوق املك املساس 

يائیة ٔسايس ملوظفات وموظفي سغت ضیات ذات الص الواردة يف النظام ا ، طبقا ملمق
لس   .ا

  شار ن رشیة، ٕاعادة  دد  عىل بناءوٕاطالق حرلیة دوریة ملموارد ال شخیص موضوعي وم
اجات إالدارة وماكمن اخلصاص ، وذ اعتبارا لعدم التوازن يف توزیع املوظفني حيدد 

ساب  ت واملصاحل إالداریة، وهبدف متكني الكفاءات إالداریة من اك ٔطر بني املدالر وا
ب  ح  ٓلیتنيالتجربة املهنیة، نقرتح ف شار وتنظمي حرلیة املوظفني عرب  ن   :ٕاعادة 

اتیة ملموظف عن طریق ٕاعالن حيدد اخلصاص واملصاحل : احلرلیة إالرادیة - 1 الل املبادرة ا من 
  .املسغتق
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زة املسؤو - 2 ٔ یمت املجوء ٕانهيا : حرلیة مببادرة إالدارة وا
یاریة لضامن التو  خ   . ازن وسد اخلصاصالسغتكامل مفعول احلرلیة 

كام نقرتح يف هذا إالطار، هت خمطط لتنظمي حرلیة دوریة ملموظفني لك ثالثة سغنوات لالشغتغال يف 
ارب،  ايت وتنویع الت ت بغیة ٕاغناء التكوالن ا لسري  نتقالیةمع مراعاة عدم مس احلركة خمتلف املدالر

سابالعادي لبعض املصاحل إالداریة، اعتبارا  ربات معلیة يف جمال اشغتغاهلم هبذه املصاحلامل الك   .وظفني 

  ذ ٔ غي ا معاجلة إالشاكل الهیلكي ملفضاء حىت یمت ضامن التوزیع املنصف ملفضاء إالداري یى
ت واملصاحل، بدل  عتبار عدد املوظفني حسب املدالر ساب عدد  كتفاءبعني  فقط 

شارالن، وربط هذا التوزیع حبرلیة املوظف ةاملس مع التفكري يف سد هذا اخلصاص . ني املقرت
ٔن احملاسغبة مرشوطة بتوفري ظروف  لیق  ٔمام هديف احلاكمة والت اجزا  ي قد الشلك  ا

ذا بعني العمل،  تلفة ملمسؤولني من مدالرالن  عتبارٔ ٔصناف ا حتدید املواصفات اخلاصة 
ٔقسام ومصاحل دون متیزي   .ورؤساء 

يق املصاحل  افق إالداریةويف ٕاطار تدبري املر  موعات و ٕالضافة ٕاىل توزیع الفضاء عىل الفرق وا و
ت  ٔولو ٔوىل ا لس، نقرتح مضن  ت ا د مقاربة مشولیة تدمج اكفة مكو إالداریة مبراعاة عدد املوظفني، واع

ٔمن البنایة وٕارساء سج املؤسسة يف اجلهة املقاب ملقطار حفاظا عىل   نیة عىل املرونة  العمل عىل  تدابري م
ب لٕالرشاد والتوجه يف  لتنظمي لق مك لس عرب البوابة إاللكرتونیة، مع  خول من البوابة اخللفة ملم ا

جيايب من  ا التفاعل  لس واسغت لس لتنظمي دخول الزوار، واعتبارا لضیق الفضاء إالداري ملم ل ا مد
لسغنا ، فٕان  شارالن جملس النواب ملنح فضاءات  ر الفضاء يف ملحقة جملس املس عابنا نقرتح اس  الس

مع التفكري عىل ٔكرب عدد ممكن من املوظفني واملوظفات وفق قواعد إالنصاف ومراعاة املسؤولیات إالداریة، 
رشیعیة ملؤسسة ال لول معلیة قارة لتوفري فضاءات الئقة    .املسغتوى إالسرتاتیجي يف 

اعة واحلاك الل تقویة وتعزالزا ملن مة اجلیدة، البد من العمل عىل الفصل بني السغیايس وإالداري من 
زي الوجود علام  خراج دلیل املساطر ٕاىل  ٕ انب التعجیل  ٔمانة العامة مكؤطر ملشؤون إالداریة، ٕاىل  دور ا

ي سغميكن من حتدید املسؤولیات وتوضیح قيوات صناعة القر  رية، وا ٔ ار ٔن املرشوع وصل مرا ا
ع والتنفذ   .وسهیل املوالبة والت
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ل ٕادارة موالبة  - ب ٔ ت م من  سغتوریة والرها لتحوالت ا
  :املؤسساتیة الهامة

  سغیيك ملوظیفة بتعاد عن انمنوذج ال الل  لس من  ٕاعادة النظر يف املنظومة إالداریة ملم
نتقالالعمومة،  دیثة فاع و رملانیة    . وفعإاىل منوذج ممتزي ٕالدارة 

  نا العمل عىل دمع الفرق سغتور مفن واج لس املنصوص علهيا يف ا واعتبارا ملرتلیبة اجلدیدة ملم
لكفاءات املتخصصة موعات اجلدیدة  رشیة املؤه واملوارد وا ل توفري رشوط العمل  ال ٔ من 

سغتوراملناسغبة،  ت الفرق قصد موالبة املهام ا انب تعزالز هیلكة مدالر یة املنوطة ٕاىل 
شارالن   .لسغیدات والسادة املس

  ٓلیات ل ل ٔم رشیة املؤه ملتفعیل ا دات ٕاداریة مع متكهنا من املوارد ال ٕاعادة هیلكة و
دة سغتوریة املسغت ٔن  لك ميظام تؤسس  رؤیة وفلسفة معینة، واعتبارا : ا عىل اعتبار 

سغتوریة اجلدیدة، نقرت  لس يف صیغته ا ام ا دد  عاب لت س ح حتیني املنظام مبا السمح 
دة ٕاداریة  لق و ٔطري اجلهویة املوسعة، وتقمي السغیاسات العمومة و یل ت املهام اجلدیدة من ق
دة ٕاداریة مسغتق ملكفة  لق و رشیع، و لتلقي ودراسة عرائض املواطنني وملمتسات ال

الل فصل قسم التواصل عن مدالریة العالقات اخلا ة  رجة،لتواصل، من  داث مصل وٕا
ب ورهن ٕاشارة احملاسغبني،مع  ابعة رصف املزيانیة حتت ٕارشاف املك ملتدقق احملاسغبايت وم
نیة يف  ٔاكدميیة و د معایري  لس، واع دات إالداریة  رضورة وضع وصف دقق ملهام الو

هتا، وذ عىل ضوء ٕاجناز دلیل عا م قصد حرص ٕاسغناد املسؤولیات إالداریة مبختلف مسغتو
انب العمل عىل تفادي  دة، ٕاىل  دة ٕاداریة عىل  ٔن تتوفر يف لك و غي  الكفاءات اليت یى

شارالن العامني ت ف بهنا ويف عالقاهتا مبهام املس صاصات املدالر ل بني اخ   .التدا

 لكرتونیة الل ٕاجناح خمطط اسرتاتیجي لٕالدارة  لس ٕادارة ذلیة وميدجمة من    .جعل ٕادارة ا

 بلوماسغیةملهام  رتقاء دات إالداریة ذات  ا ٔهیل معل  الو الل تطوالر وت لس من  ملم
صاص   .خ

 لس عىل حمیطه اخلار اح ا ٓلیات انف   .تقویة 

  مج ر سغتوریة ذات  ٕادماجتفعیل  ضیات ا ٔشغال املؤسسة تفعیال ملمق ٔمازیغیة يف  املغة ا
 .الص
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 الل بناء  التدابري ملحفاظ عىل اختاذ الرة الربملانیة من  ا
لس،  ت ا كون مرجعا لعمل مكو بة رمقیة  خزانة ومك

ني يف جمال الشؤون الربملانیة   .وسغندا علمیا ملباح

ل حترالر طاقات  - ت ٔ   :واملبادرة داعباالٕ من 

 لس ام ا رشیة و لتقائیة الالزمة ما بني ختصصات املوارد ال وذ بوضع خمطط : حتقق 
اصة ٕاذا  ارات املوظفني  ٓلیات لتطوالر قدرات و ٔمه ا ي یعترب من  كوالن مسغمتر ا كوالن و
ٔساس  لس، وعىل هذا ا سغتوریة املولكة ملم االت اشغتغاهلم، واملهام ا ارتبط هذا التكوالن مب
خصصة يف  امعات وطنیة ودولیة م شخیص الواقع، نقرتح عقد اتفاقات رشاكة مع  وبناء عىل 

لتني جمال  :التكوالن كام نقرتح التكوالن عىل مر

 يف جمال املغات واملعلومات. 

  وفقا لوصف ، ٔدوار واملهام املولو  لس طبقا ل ات ا ا يف جمال التخصص حسب 
الني املايل  اصة يف ا ايت ملمؤسسة  خلصاص ا بلومايسوظیفي الربط التكوالن   .وا

  رامنقرتح ٔمانة ٕا لس لقضاء فرتات التدریب  اتفاقة مع ا ٔطر من ا العامة ملحكومة ٕالیفاد 
رهارالن املسغمتوالتكو  ٓ   .، يف جماالت صیاغة القوانني وتعدیلها وحتیهنا ودراسة 

  بلومايس التابع لوزارة الشؤون دمات النادي ا سغتفادة من  وبنفس املهنجیة نقرتح 
ا خصصة يف ا ٔطر م بلومايس والعمل عىل توقع رشااكت مع اخلارجة والتعاون لتكوالن  ل ا

موعات،  كتوراه ووضعهم رهن ٕاشارة الفرق وا امعة محمد اخلامس ملتعاقد مع طلبة س ا
ارشة خمطط التكوالن والتكوالن  ط، وم لر ولیة  وتفعیل االتفاقات املوقعة مع اجلامعة ا

لس رشاكة بهنا وبني ا ي مت ٕاعداده    .املسغمتر ا

ارب الربملانیة  اح عىل الت نف الس املامث و لس نقرتح عقد رشااكت مع ا ل دمع ٕادارة ا ٔ ومن 
ال الربملاين لهذه  یار مواضیع هامة مرتبطة  لس واخ داث ميتدى سغنوي ملوظفات وموظفي ا الرائدة،وٕا

ت السغنویة، الصاهتا املنتد ع توصیاهتا و شجیع املشار  ،وت لس عىل مسغتوى وكذ  ٔطر ا كة العلمیة 
ايت عىل بعض  يل وا ا رباته إالداریة لٕالرشاف ا لس و ر كفاءات ا لس، واس لكرتونیة ملم ا 

  .جوانب التكوالن
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قد ٕانهيا  لتخصصات الرضوریة اليت تف ريا نقرتح وضع قامئة  ٔ و
مج توقعي ملتوظیف ٔ  ر ٔساس للك  لس لتكون  و التعاقد ٕادارة ا

من تدابري قانونیة  اختاذالعمل عىل احملمتل، وعىل املدى املتوسط نقرتح 
لصیغة احلالیة  سغمترار يف التوظیف  ٓلیة التعاقد لصیغة ملتوظیف، بدل  ل تقيني تدبري املسار، وتوسغیع  ٔ

ٔدوار ٔخرى تعزز ا لس خبربات  لس املقلصة، وتطع لكفاءات ا ملؤسسة،  مراعاة لرتلیبة ا الهامة املنوطة 
غي العمل عىل حتصني الطبیعة القانونیة  شارالنوفوق ذ یى ٔسايس ملوظفات وموظفي جملس املس   .ملنظام ا

عیةدمع الشؤون –ج  ٔسسغهتا ج   : والتفكري يف م

ٔعامل  ٔمهیة ا عیةاعتبارا  ، مكركز ملوالبة املوظفات واملوظفني يف مسارمه إالداري ج
عي ج ٔرضیة معل و لوظیفة  لالرتقاء، نقرتح العمل عىل صیاغة  ال ٕاىل مسغتوى یلیق   إالداریةهبذا ا

الل تدابري توفر  ٔسسة بتىسغیق مع  نتقالالربملانیة، وخصوصیهتا من  دید من اخلدمات وامل ٕاىل جل 
لس وامجل جملس النواب،  رام عقد رشاكة بني ا انب التفكري يف ٕا اكملٕاىل  مج م ر   .عیة قامئة عىل 

ات/ 4 ة الطمو ت يف موا ت وحتد   :صعو

  ینا سلطة اقرتاح عنارص ام اكن سقف  إالسرتاتیجیةيف هذه  إالصالحيف الواقع ٕاذا اكنت 
اهتا املعلنة، فٕاننا بعیدون من التحمك يف رشوط  اطمو ٔن حواجز مؤسساتیة ٕاجنا ، ذ 

صب شا ٔذلر مهناوهواجس معلیة تى ٔماميا    :خمة 

 سغتقالل إالداري لس وحمد عدم توفري  رامج ودیة االٕ واملايل ملم ه جيعل  صصة مبزيان دات ا ع
رشیة رهینة قرار السلطة التنفذیة  لس ومواردها ال تطوالر وحتدیث وتعزالز قدرات ٕادارة ا

لكرتونی( االتوظیف، التعاقد، تطوالر ميظام إالدارة، إالدارة    ).ة منوذ

 لس جيعل هامش املعاجلة ضیقا   .حمدودیة فضاء ا

  ال يف املهام، وحيد من الطابع الشمويل صعوبة الفصل بني السغیايس وإالداري، مما خيلق تدا
لس ت ا ات اليت تعين مجیع مكو   .لٕالصال

تورمغ لك هذه  د شارلیة،  الت ملقاربة ال ات فيحن مؤميون  قرتا ل  ٕالدارة ولتزنیل  و
با وفرقا  لسغنا  ومجموعاتامجلاعیة اليت حتدو مجیعا، رئسا ومك ل ٕارساء مسار إالصالح إالداري مب ٔ من 

ات   .املوقر، لرافعة ٕالجناح لك إالصال
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