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  17/2017رقم   اجتماع

  2017 أبريل  24االثنين  ليوم  

ٔسبوعي یوم إالثنني  ه ا شارن اج ب جملس املس ریل  24عقد مك س  2017ٔ رئاسة رئ

ن شامش لس السید عبد احلكمي    .ا

ٔعامل  دول  عوقد تضمن    :ةالنقط التالی ج
  
  
  

ب السابق؛ .1 ع املك ىل حمرض اج  املوافقة 
 

ب؛ .2 ذ قرارات املك ة تنف  در
  

شارن  .3 ٔمام جملس املس مج احلكويم  اقشة الرب  :م
 

ء -  3.1 ریل  25 یوم الثال ة الثانیة زو  2017ٔ لس؛: ىل السا ات  مو الت الفرق وا  تد

ٔربعاء -   3.2 ریل  26 یوم ا ة ا 2017ٔ س احلكومة؛: لثالثة زوىل السا  رد السید رئ

  .)ٔمانة اجللستني(  -  3.3

ار .4 لس؛ ٕاخ كون هیالك هذا ا ستكامل  س جملس النواب    من رئ
ة الربملانیة  .5 سیق مع جملس النواب يف جمال املراق ع ندوة الرؤساء ملناقشة  ٕاماكنیة(الت عوة الج ا

 ؛)املوضوع
 

سئ ا .6 ٔ لسة ل ٔول  ب احلكومة؛التحضري لعقد  ٔسبوعیة بعد تنص  لشفهیة ا
 

ةالعالقات  .7  :اخلارج
  

رة معل  – 7.1 ٔمانة العامةز لمغرب  لوفد ا ٔردين  ٔعیان ا ٔعیان  بطلبلس ا لس ا ٔمني العام  من ا
لوزي،  ا ا ٔردين السید  ریل  28- 22(ا ٔ2017(.   

رة السی 2017ماي  19-16رخي  اقرتاح - 7.2 س جملس  Dato Sri Vigneswaranد كتارخي لز رئ
لمغرب   . الشیوخ املالزيي 

  

  ...اجتماعات وقرارات المكتب

 مجلس المستشارين
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زتام - 7.3 مقرر جلنة القضا السیاسیة  Bogdan Klichالسید  ا
رة  ز ام  ٔورو الق لس  لجمعیة الربملانیة  ميقراطیة التابعة  وا

الل الفرتة املمتدة من  ل  2017یولیوز  17ٕاىل  04لمغرب  ٔ من 
داد مرشوع تق ميقراطیة خبصوص الربملان املغريبٕا ل ا ٔ مي الرشاكة من    .رر حول تق

الس املامث يف  مقرتح - 7.4 ارابطة جمالس الشیوخ والشورى وا ل يف  ٕافریق والعامل العريب عقد املؤمتر املق
رب  24ٕاىل  20الفرتة املمتدة من     .2017شت

ٔشغا تقرر - 7.5 شارن يف  ويل اليت  136ل امجلعیة حول مشاركة وفد عن جملس املس لالحتاد الربملاين ا
ریل  05مارس ٕاىل  31البنغالدش يف الفرتة املمتدة من /انعقدت بدااك ٔ2017.  

ٔشغال الندوة  تقرر      -  7.6 شارن يف  مو 94حول مشاركة وفد عن جملس املس ة اخلاصة لروز روث وا
ٔبیض املتوسط و  لجم لبحر ا ٔوسط التابعة  لف شامل الرشق ا ٔطليسعیة الربملانیة ملنظمة  اليت انعقدت  ا

  .2017مارس  23ٕاىل  21مجهوریة البوسنة والهرسك يف الفرتة املمتدة من /رساییفو
 

 :شؤون تنظميیة .8
 

ات الربملانیة؛ حصی  -   8.1 مو ذ مزيانیات الفرق وا  تنف

ات الربمل توزیع  -   8.2 مو ىل ٕادارة الفرق وا رشیة   انیة؛املوارد ال

ع لتعزز الطامق  طلب  -   8.3 دة والتعادلیة ٕاحلاق السیدة نعمية الر لو ستقاليل  س الفریق  رئ

 لفریق؛ إالداري

طط   -  8.4 رشیة؛ ا ذي السرتاتیجیة تدبري املوارد ال  التنف

لكرتوين  التصممي  -   8.5 لتطبیق  ٔويل  ريت"ا  ؛"دا

لكرت  التدبري  -   8.6 لربملان   :ويناملندمج 

ل                 لس:  املستع لم لكرتونیة    .راء خوادم الكرتونیة لتوطني البوابة والتطبیقات 
  
  

  

  

  

 

  

  
 مجلس المستشارين
  509العدد    - النشرة الداخلية 
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 16/2017 اجتماع رقم

  2017 أبريل 17 االثنين ليوم

شارن یـوم االثنني  عقد ب جملس املس ریل 17مك رئاسة  2017 ٔ ا  السید عبد اج

ن شامش ر  شارناحلكمي  س جملس املس           :، وحضور السادة  ئ

وح                    س؛        :            عبد الصمد ق لرئ ٔول    اخللیفة ا

اله احللوطي                             س؛           :        عبد  لرئ   اخللیفة الثاين 

وسكوس                ل    :        محید  س؛اخللیفة الثالث    رئ

س؛      :        عبد القادر سالمة                        لرئ  اخللیفة الرابع 

لس؛          :          العريب حملريش                               حماسب ا

لس؛          :          ٔمحد توزي                              ٔمني ا

                           

  : ر عن احلضور لك من السادةف اعتذ

ة التازي                        س؛          :           ئ م لرئ   اخللیفة اخلامس 

لس؛      :                     رشید املنیاري             حماسب ا

ه                       لس ؛           :              عبد الوهاب بلفق   حماسب ا

دال                      لس؛          :               محمد    ٔمني ا

لس          :            ٔمحد اخلریف                                 .  ٔمني ا

 

  

 مجلس المستشارين  509العدد    - النشرة الداخلية  
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ب: ٔوال ع املك   القرارات الصادرة عن اج

   دید  01/15/2017قرار رمق ٔربعاء یوم بت ریل  19ا ٔ2017 
ة اخلا دمسة والنصف مساء ىل السا ة اللسة ل مكو  شرتكةامل عموم

مج احلكويم بني جمليس الربملان لرب س احلكومة    ؛مبقر جملس النواب لتقدمي رئ
 

   سناد  02/15/2017قرار رمق دید مواعید ٕ شارن لت س جملس املس لسید رئ النظر 
سیق مع احلكومة وجملس ال  لت مج احلكويم  اقشة الرب  نواب؛لسات م

 

   لتخطیط لزتوید بتلكیف  03/15/2017قرار رمق ة  ملندوبیة السام ربط االتصال  إالدارة 
ل اجناز تطبیق معلومايت  ٔ ٕالحصائیات واملعطیات الرضوریة  من  لس  ريت'' ا لفائدة السادة " دا

رمه احمللیة لس یتضمن معطیات تفصیلیة حول دوا  ؛ٔعضاء ا
 

  داث  04/15/2017رمق  قرار ة النفقاتٕ  ( Régie des dépenses) ٓلیة لتدبري شسا
ب  صاص مك ٔرض الوطن، مع اخ ارج  ل و ري املتوقعة مبناسبة املهام الرمسیة دا لتغطیة النفقات 

دة ىل  ا  ٔهنا حسب لك  ش ختاذ القرار  لس   ؛ا
 

   رشیة بتوزیع الفبتلكیف  05/15/2017قرار رمق ر املوارد ال لس مد لم ضاء يف امللحقة التابعة 
ر إالسرتاتیجیة  لس ولك من مد لم ٔمني العام  سیق مع ا س وبت لرئ حتت ٕارشاف اخللیفة الثالث 

ة والتواصل مع ٕاجناز تقرر يف املوضوع؛ ر العالقات اخلارج ٔنظمة املعلوماتیة ومد  وا
  

   هنائیة لتعدیملوافقة  06/15/2017قرار رمق ب التنظميي مل  قرارل الىل الصیغة ا جملس ك
شارن   ؛تعیني مدراء الفرق الربملانیة حولاملس

 

   لس مرفوقة تدبري املوارد ٕاسرتاتیجیة بعرض 07/15/2017قرار رمق لم رشیة  طط  ال
لس؛ ب ا ل ملك ع املق ج الل  ذي   التنف

   داد تقرر حول وض بتلكیف   08/15/2017قرار رمق ٕ عیة املسؤولیات جبمیع الفرق إالدارة 
ة رهن ٕاشارهتا رشیة املوضو  .لس وطبیعة املوارد ال

  
  
 مجلس المستشارين  

 
  509العدد    - النشرة الداخلية
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لمتابعة: نیا   قضا 

 ة   :العالقات اخلارج
 شارن  انتداب ة الصداقة بني جملس املس لسید محمد رحيان عضوا مبجمو شرتايك  الفریق 

وت دیفوار  .ورملان مجهوریة 

 الس الفریق  انتداب لسید مولود السقوقع لعضویة رابطة جمالس الشیوخ وا شرتايك 
ا والعامل العريب  املامث ٔعبید يف ٕافریق كر  ٔبو   .بدال من السید 

 رة مج ز ر الل الفرتة املمتدة من  مرشوع  ة ماويل جبمهوریة الشیيل لبالد  س   21رئ
ریل  29ٕاىل  ٔ2017. 

 ورة مج ا ر لجنة الث مرشوع  ة  عقد االٕ  - الربملانیة املشرتكة املغرب ام ٔورويب اليت س حتاد ا
الل الفرتة املمتدة من  ریل  19ٕاىل  17مبقر الربملان املغريب  ٔ2017. 

  
 لس لم شطة إالشعاعیة  ٔ   : ا

 رة رشاكة مع  مرشوع لوساطة والتحكميمذ ويل  ب هبذا  املركز ا لمك ٔفق بلورة موقف  يف 
 .اخلصوص

  

ار: لثا   :لٕالخ

 ستوریةال  :عالقة مع املؤسسات ا
 

  دد ستوریة حتت  ىل  17/02و 17/01صدور قرارن عن احملمكة ا املتعلقني 
  : التوايل بـــ

 شارن جترید لس املس ٔنصاري من صفة عضو مب ا  السید محمد ا لوجوده يف 
ستوریة حملمكة ا ه عضوا  ر تعی شغ شغالترصحي ، و التنايف ا ي اكن  ور املقعد ا

ارش  ي ورد امسه م ه، مع دعوة املرتحش ا خر ٓ ة يف الحئة الرتشیح املعنیة بعد ف
تخب من نفس الالحئة لشغل املقعد الشاغر ضیات املادة م من القانون  91، تطبیقا ملق

شارن لس املس  ؛التنظميي املتعلق مب
  
  
  

  509العدد    - النشرة الداخلية مجلس المستشارين
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 شغل  الترصحي د اليت اكن  ها السادة سعد شغور املقا
ح وراشید  ين وعبد القادر اعامرة وعزز الر ن الع ا
اودي  مي وحلسن ا ٔعرج ومحمد ی الطاليب العلمي ومحمد ا
اركة  ن م ومصطفى اخللفي ومحمد جنیب بولیف والسید

ٔعضاء يف احلكومة، هنم  لس النواب، بعد تعی مع  بوعیدة وزهة الوايف املنتخبني مب
ارش دعوة املرت ي ورد امسه م تخب ٓ ة يف الحئة الرتشیح املعنیة بعد حش ا  يف لكخر م

ضیات املادة ةد الشاغر االحئة لشغل املق من القانون التنظميي املتعلق  90، تطبیقا ملق
لس    .النوابمب
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 ببرلمان جمهورية ماليل رئيسة لجنة العالقـات الخارجية واالندماج االفريقي  ااستقب.  
 

شارن،  س جملس املس ل رئ استق

ن شامش، وفدا عن جملس الشورى  السید حكمي 

رئاسة فضی الشیخ  سلطنة عامن  لقضاء  إالداریة 

س احملمكة  رص البوسعیدي، رئ ٔمحد  ن  ٕاحساق 

س  لقضاء ورئ ىل  ٔ لس ا س ا ئب رئ العلیا ـ 
لقضاء ء جملس الشؤون إالداریة  ، وذ یوم الثال

ریل  18 لس 2017ٔ  .مبقر ا

ستعراض اجلانبني      لقاء  ومتزي هذا ا

ادة احلكمية لصاحب اجلال امل محمد  قني حتت الق ن الشق ربط الب ٔخویة املمتزية اليت  ه العالقات ا ٔو

ن ن سعید، مشدد ه صاحب اجلال السلطان قابوس  ٔخ یف  السادس نرصه هللا، و ك ٔمهیة  ىل 
ن والشعبني  دمة القضا واملصاحل املشرتكة بني الب رات املتباد لتعزز التعاون الثنايئ و لقاءات والز ا

قني   .الشق

ات   ملغرب، وكذا إالصال ميقراطیة  ٔمهیة التجربة ا ىل  س، اجلانب العامين  ٔطلع السید الرئ و

ادة احلكمية لصاحب اجلال امل محمد املهیلكة اليت شهدهتا اململكة املغر  االت بفضل الق بیة، يف خمتلف ا

ىل دستور  ملصادقة  لبالد، واليت توجت  ٔرىس  2011السادس نصـره هللا، ونضج القوى احلیة  ي  ا

  .ٔسس ومقومات دو احلق والقانون واملؤسسات، وحصن استقرار البالد

س د ،كام تطرق السید الرئ ملغرب، ٕاىل جتربة جملس يف معرض  یثه عن الثنائیة الربملانیة 

متع شارن املمتزية بتعدد وتنوع متثیلیة خمتلف تعبريات ا   .املس

  

  

...أنشطة الرئاسة  

 مجلس المستشارين
 

  509العدد    - النشرة الداخلية
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لقاء، جتدید  الل هذا ا س كذ  ومل یفت السید الرئ

لمملكة املغربیة يف شىت  ىل دمعها املتواصل  الشكر لسلطة عامن 

االت، مضن العالقات االٕ  ربط اململكة املغربیة بدول جملس التعاون اخللیجي معوماا   .سرتاتیجیة املمتزية اليت 

ٕالجنازات اليت حققهتا اململكة املغربیة  س الوفد القضايئ العامين ٕاجعابه  ٔبدى السید رئ ته،  ومن 

ا حيتذى به يف املنطقة ا، مما جعلها منوذ یا وثقاف ٔم صاد و دة جماالت، اق   .يف 

ملناسبة      رب  ن، كام  ٔمهیة دمع التعاون املؤسسايت بني الب ىل   ، ٔكد املسؤول العامين كذ و

ال القضايئ ستفادة من جتربة اململكة املغربیة يف ا   .عن شكره من 

شارن، والسید      س جملس املس وسكوس، اخللیفة الثالث لرئ لقاء، السید محید  حرض هذا ا

شارنالعريب حملريش، رئ  لس املس ة الصداقة الربملانیة املغربیة ـ العامنیة مب   .س مجمو

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مجلس المستشارين
 

  509العدد    - النشرة الداخلية
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 الرئيسة الشريكة للجنة  يجري مباحثات مع    الخليفة األول لرئيس مجلس المستشارين
  المغربية  األوروبيةالبرلمانية المشتركة  

  

 

س جملس  ٔول لرئ ل اخللیفة ا استق

شارن، السید ع  سة املس وح، الرئ بد الصمد ق

لجنة الربملانیة املشرتكة  ٔوروبیةالرشكة   ا

ووفد من  ، Ines Ayala Senderالسیدة  املغربیة، 

ء  لجنة، وذ یوم الثال ریل  18ٔعضاء ا مبقر  2017ٔ

لس  .ا

س   ٔول لرئ لقاء، مثن اخللیفة ا الل هذا ا و

لس مستوى العالقات اجلیدة اليت جتمع ب ني اململكة ا

را يف هذا إالطار بـ االت، مذ ٔورويب يف خمتلف ا ي حتظى به اململكة " الوضع املتقدم"املغربیة وإالحتاد ا ا

سبات الهامة اليت حتققت يف مسار الرشاكة  ملك رشیك ٕاسرتاتیجي، و ٔورويب  ى إالحتاد ا املغربیة 

  .املتقدمة بني اجلانبني

س ٔول لرئ ٔكد اخللیفة ا بلوماسیة الربملانیة يف تدعمي وتوطید العالقات  و ٔمهیة ا ىل  لس  ا

لمصاحل إالسرتاتیجیة  دمة  شهدها هذه العالقات  ة املمتزية اليت  ینام بة ا ٔوروبیة، وموا املغربیة ـ ا

  .املشرتكة بني اجلانبني

  

  

  
 مجلس المستشارين
 

  509العدد    - النشرة الداخلية
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لج   ة  ورة الثام ٔن ا لس،  س ا ٔول لرئ نة واعترب اخللیفة ا

م  ٔ ٔوروبیة املنعقدة مبقر الربملان  ریل  19-17الربملانیة املشرتكة املغربیة ـ ا راز 2017ٔ اسبة ٕال شلك م  ،

رشیة،  ىل اخلصوص سیاسة الهجرة، والتمنیة ال االت، ومهنا  لمملكة املغربیة يف شىت ا دي  ور الر ا

ددة، وتوسیع ت وحماربة إالرهاب والتطرف، والطاقات املت ، مؤكدا يف هذا السیاق ...فضاء احلقوق واحلر

لحوار واقرتاح احللول، وجمددا دمع جملس  عتبارها ٕاطارا  لجنة،  دة ا ٔج ىل  ة  ٔمهیة املواضیع املطرو ىل 

لمصاحل املشرتكة بني اجلانبني دمة  لجنة  شارن جلهود هذه ا   .املس

لجنة الربمل سة الرشكة  ٔشادت الرئ هبا،  ا ٔوروبیةانیة املشرتكة ومن  ة املمتزية  ا ینام املغربیة 

ود املغرب يف جمال  راز  لجنة يف ٕا ىل دور ا شهدها العالقات الثنائیة، مؤكدة يف هذا إالطار  اليت 

صادي العريب ـ  لزتام السوسیو اق ٔمين، وحماربة التطرف وإالرهاب، وسیاسة الهجرة، و التعاون ا

  .حسن اجلوار إالفریقي، وسیاسة

لجنة الربملانیة املشرتكة املغربیة ـ      س الرشیك  رب الرئ ٔوروبیةوبدوره،  ، السید عبد الرحمي ا

ٔورويب هتا من اجلانبني املغريب وا ری لجنة الربملانیة املشرتكة اعتبارا لغىن    .عمثون، عن تفاؤ خبصوص معل ا

اولها ا   ٔمهیة احملاور اليت ست ىل  ٔكد  ة و ورة احلالیة، والرام لجنة الربملانیة املشرتكة يف ٕاطار ا

ٔوروبیة   .ٕاىل دمع وتقویة العالقات املغربیة ـ ا
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 البرنامج الحكومي  مناقشة. 

 

ٔحاكم الفصل  ستور، یعقد  88طبقا  شارنمن ا تني لس  جملس املس تني معوم
مج احلكويم، وذ صانختص مج التايل ملناقشة الرب   :وفق الرب

  
  ء ریل  25الثال ة الثانیة زوال 2017ٔ الت الفرق  :ابتداء من السا ع ٕاىل تد س

لس ات  مو  .وا
 

  ٔربعاء ریل  26ا ة الثالثة زو 2017ٔ س   :ىل السا ع ٕاىل رد السید رئ س

 .احلكومة
  
  
  

  

  
  
  
  

...أجندة المجلس  

 مجلس المستشارين
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الملتقى الذي نظمه المركز الدولي للوساطة  مجلس المستشارين يحتضن أعمال  

 :والتحكيم حول موضوع
الرهانات والتحديات وتسوية المنازعات في المعامالت  : البنوك التشاركية"

 "المالية اإلسالمية
  

  

ضن  ٔربعاء اح شارن یوم ا ریل  19جملس املس ي  2017ٔ ويل نٔشغال امللتقى ا ظمه املركز ا

ط لوساطة والتحكمي الرهانات والتحديات وتسوية  : البنوك التشاركية" :حول موضوع لر
رباء يف املالیة  "المنازعات في المعامالت المالية اإلسالمية وذ مبشاركة ممثيل املؤسسات املعنیة و

ة   .إالسالم
شارن والس  س جملس املس لكامت لك من السید رئ ة لهذا امللتقى  تاح ید وقد متزيت اجللسة إالف

ىل حماور  ٔعامل امللتقى  ت  ك س جملس ٕادارة اجلهة املنظمة، ف ا ٕالضافة ٕاىل لكمة السید رئ ر العدل،  وز

شاریة وٕاجراءاهتا س البنوك ال ٔس رشیعي لت ٕالطار القانوين وال ي ) املغرب كمنوذج( تتعلق  وإالطار الفقه

الف بني خ ه الشبه و ٔو ة و شاریة والبنوك التقلیدیة،لمعامالت املالیة إالسالم دمات البنوك ال    

متویل إالساليمكام تطرق املشارون  ٔدوات ا ٔمني التعاوين والتاكفيل، ٕاىل صیغ و ، وجتارب الت

شاریة ات البنوك ال از سویة م  .ٕالضافة ٕاىل التحكمي يف 

  

  
 

  
  
  
 مجلس المستشارين  509العدد    - النشرة الداخلية  
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...شؤون إدارية  

  إستراتيجية عمل مجلس المستشارين
 نمحور المرافق اإلدارية وشؤون الموظفي

  إعداد
  السيد حميد كوسكوس

الخليفة الثالث لرئيس مجلس  
  المستشارين
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  الفــهـــرس

  

 ة دم ق   م

مج العمل/ 1 ر   مرجعیات 

ٔهداف/ 2  ا

ذ / 3   ٓلیات التنف

ات/ 4 ة الطمو ت ومعیقات يف موا   صعو

 امتة  
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شارن   ٕاسرتاتیجیة معل جملس املس

  حمور املرافق إالداریة وشؤون املوظفني

ي خصين  اما مع التلكیف ا س اص بتدبري املوارد ا مج معل  ر داد  ٔن ٕا ب املوقر يف ش به املك

لس، لم رشیة  ذا ال ٔ عتبار و لس  بعني  ب ا ٔعضاء مك ات السیدات والسادة  مالحظات واقرتا

ات مو سقي ا ور  فني،ظممثيل املو و  ورؤساء الفرق وم مج املذ ٔولیة ملرشوع الرب رشف بتقدمي العنارص ا ٔ

الل  سیة اكلتايلمن    :حماور رئ

مج العمل/ 1 ر   :مرجعیات 

طلقات، يف صدارهتا مضامني اخلطاب السايم لصاحب  دة مرجعیات وم ىل  مج  د هذا الرب س

ٔشغال الربملان یوم امجلعة  اللته  تاح  ، 2016ٔكتور  14اجلال امل محمد السادس نرصه هللا مبناسبة اف

ي خصه حفظه هللا لرمس  شخیص وا ىل  نیة  ، م خریطة طریق واحضة املعامل ٕالصالح إالدارة ببالد

ٔدوراها املؤسساتیة والتمنویة لهنوض ب الالت املرتامكة يف إالدارة واملعرق    .شامل لٕالخ

رشیعیة،  صاصات املؤسسة ال ستور املتعلقة مببادئ احلاكمة اجلیدة، وتنظمي،واخ ٔحاكم ا انب  وٕاىل 

ه واملواد ركز هدا الرب اصة الباب الرابع م لس  لم يل  ا لنظام ا ضیات القانونیة  ل املق  28مج 

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

شارن   .املس

ٔسس  ىل  ٔنظارمك  ىل  ه  ي نقرت مج ا ٔسس هذا الرب لس  العمل اسرتاتیجیهكام یت اليت بلورها ا

یا  دة مرمقة وحمددة زم ٔج ٔهداف حمددة ب ىل رؤیة و ة  س، واملب ٔداء  لالرتقاءمببادرة من السید الرئ

رشیعي والرقايب  بلومايسال عاب اجلیل اجلدید من  وا انب اس رشیعیة، ٕاىل  لمؤسسة ال ٔساسیة  مكهام 

ستوریة املوو لقضا ذات الص مبهام  املهام ا متعي  ٔطري النقاش ا یل ت ٕاىل جملسنا املوقر، من ق
لس،  صاصات ا احواخ نف ٔطري فعل تزنیل اجلهویة  و ىل ت ٔطیافه، والعمل  متع املدين مبختلف  ىل ا

داداملوسعة وحبمك  رسیخ  م لس، و لم احالرتايب واملهين  ختاذ تدابري معلیة والتواصل مع احملیط، وا نف

ز والتاكمل مع جملس النواب ىل ال رملانیة مركزة  ة، وبناء ثنائیة  مي السیاسات العموم   .لتق

 مجلس المستشارين  
 

  509العدد    - النشرة الداخلية



17 
 

  

شخیص موضوعي  ىل  ، یعمتد يف بلورته  مج كذ هذا الرب

الالت  سه، وكذا إالخ ٔس ادة ت ذ ٕا لس م لرتاكامت إالجيابیة ٕالدارة ا
ة املس ویة والوظیف االب   . واليت ال حمید عن ٕاصال

ل إالجيايب مع خمتلف  اتويف هذا إالطار مت التفا ويف  قرتا

ات الثالث ملوظفات وموظفي جملسنا املوقر   .صدارهتا توصیات امللتق

ٔهداف/ 2   :ا

ٔساسیة لرفع  دة  ت، وقا رشي یظل يف قلب هذه الرها اعتبارا جلسامة هذه املهام، فٕان العنرص ال

ٔهداف الت ا هذه ا ت اليت تطر ظور یؤسس خلطة إالسرتاتیجیةد لیه هتدف هذه الورقة ٕاىل رصد م ، و

ٔجرٔة لك املهام  ٔسايس يف  رشي ٕالدارة املؤسسة، لكون املوظف رشیك  مثني الرٔسامل ال سهتدف  معل 

ٔیضا لكون  را  لتحول، وا إالدارةاملنوطة هبا، وتقد عتبارا لكون حتدید يه الثابت يف مؤسسة حمكومة 

ذ البدایة يف فشل  یارها وصیاغهتا حيسم م مج معل، مفدى حسن اخ ر ٔي  داد  ٔمه خطوة يف ٕا ٔهداف  ا

ون قد وفقت يف  ٔ ٔن  ٔمتىن  ل ذ  ٔ دة وموفقة،  ل التفعیل ج ام اكنت مرا مج لكه،  ٔو جناح الرب

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

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

اس املردودیة -2 لیق والتكون والتحفزي وق ٔهداف الت رشیة، وتندرج يف ٕاطاره  ٔهیل املوارد ال   .ت

ىل الشلك التايل  هبا  رت  :وميكن 

رب عقلنة احلضور -3 ٔداء املوظفني   .ـــ الرفع من 

لفضاء إالداري – 1  .تدبري معقلن 

الل حتفزي العطاء والكفاءة 2  .ـــ تعزز املردودیة من 

ل ٕادارة مواطنة وملزتمة بثقافة احلق والواجب مع  3 ٔ لوظیفة الربملانیة من  اليق  ٔ ثاق  ـــ وضع م

 .متكني املوظفني من ظروف ووسائل العمل

لتكون والتكون امل  4 رامج ذات فعالیة   .سمتر مع حترر الطاقات إالبداعیةـــ وضع 

لمهام  5 ستجیب  لس مبا  لم ة مقرتح لتطور املنظام إالداري  د لتدبري املسار وصیا ـــ وضع قوا
رشیعیة وتنظميیة، وفق رؤیة  لمؤسسة، مع ما یصاحب لك ذ من مقاربة  ستوریة اجلدیدة  ا

ة سوب املردودیة وإالنتاج سبات وتعزز م  .حتصن املك

عیةدمع الشؤون  – 6 ٔسسهتا ج ىل م  .والعمل 
 مجلس المستشارين
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ذ/ 3   :ٓلیات التنف

ذ متكن من تزنیل حماوره، فٕانه  ٓلیات تنف رافقه  مج معل ال  ر لك 

لتايل  ، و الن نوا دود إالطار النظري، ٕان مل نقل جمرد ٕا اوز  لن یت

ة ٔهداف املسطرة واملقرت   :ٔقرتح بعض إالجراءات العملیة لبلوغ ا

ل  - ٔ  ٔ   :حاكمة، ختلیق والزتام: جملس شعارها ٕادارةمن 

  د ٔن یمت وضع قوا رشیة، نقرتح يف هذا احملور  ى املوارد ال كرسا لثقافة احلق والواجب 

لمسؤولني  شلك تدرجيي بتحمیل املسؤولیة  من مدراء ورؤساء املصاحل  إالدارینيتنطلق 

ب املرشف عن شؤون املوظفني عن بوضع لواحئ لضبط حضور املوظفني، وموافاة عض و املك

ٓيل،  ل الضبط ا تصف شهر وذ ق مي احلضور لك م لس جبداول تق لم ٔمني العام  طریق ا

سهم مبسؤولیاهتم  شتغل  ٔسوةلتحس ة اليت  ات الوزاریة واملؤسسات العموم مبجمل القطا

ٓلیات،  ٓيل حلضور موظهبذه ا شمل هذا الضبط ا ٔن  ىل  لس مع العمل  في ٕادارة ا

ضیات النظام  لمساواة والفعالیة واجلودة، مع استحضار مق قا  ىل السواء حتق وامللحقة 

ط  ات ضبط حضور وتنق مو سقي ا ٔسايس اليت ختول لرؤساء الفرق وم يل والنظام ا ا ا
لس ب ا د العامة املسطرة من طرف مك لقوا ات وفقا  مو   .موظفي الفرق وا

  د لزتام املهين بناءٓلیات التحفزي اع دة املردودیة و مي : ىل قا ظومة التق وذ مبراجعة م

نضباط   ٔ د ن یقدرون م اة احلضور ٕاكجراء لتحفزي املوظفني ا ورة، مبرا ة ا اخلاص مبن

داول  ىل قوامئ و ادا  لعمل اس ٔجر  دة ربط التعویض وا ا لقا رسی لواجب املهين، و

ة اكلتكون النوعي دون ر، احلضو  ٓلیات ٕاضاف الل  لموظفني من  متیزي إالجيايب  د ا واع

ة واملنح  ات إالضاف یة والسا سبة، وٕاعامل التعویض عن التق حلقوق املك املساس 

ائیة ٔسايس ملوظفات وموظفي ست ضیات ذات الص الواردة يف النظام ا لمق ، طبقا 

لس   .ا

  شار ن ادة  رشیة، ٕا لموارد ال دد  ىل بناءوٕاطالق حریة دوریة  شخیص موضوعي وم

ات إالدارة وماكمن اخلصاص اج ، وذ اعتبارا لعدم التوازن يف توزیع املوظفني حيدد 
ساب  ت واملصاحل إالداریة، وهبدف متكني الكفاءات إالداریة من اك ر ٔطر بني املد وا

ب  ح  ٓلیتنيالتجربة املهنیة، نقرتح ف رب  شار وتنظمي حریة املوظفني  ن ادة    :ٕا

الن حيدد اخلصاص واملصاحل : احلریة إالرادیة - 1 لموظف عن طریق ٕا اتیة  الل املبادرة ا من 
  .املستق

 مجلس المستشارين
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زة املسؤو - 2 ٔ هيا : حریة مببادرة إالدارة وا لجوء ٕا یمت ا

یاریة لضامن التو  خ   . ازن وسد اخلصاصالستكامل مفعول احلریة 

لموظفني لك ثالثة سنوات لالشتغال يف  كام نقرتح يف هذا إالطار، هت خمطط لتنظمي حریة دوریة 

ارب،  ايت وتنویع الت ت بغیة ٕاغناء التكون ا ر دم مس احلركة خمتلف املد اة  لسري  نتقالیةمع مرا

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

  ذ ٔ غي ا لفضاء إالداري ی لفضاء حىت یمت ضامن التوزیع املنصف  معاجلة إالشاكل الهیلكي 

ت واملصاحل، بدل  ر دد املوظفني حسب املد عتبار  دد  كتفاءبعني  ساب  فقط 

شارن، وربط هذا التوزیع حبریة املوظف ةاملس مع التفكري يف سد هذا اخلصاص . ني املقرت

ٔن احملاسبة مرشوطة بتوفري ظروف  لیق  ٔمام هديف احلاكمة والت اجزا  شلك  ي قد  ا

ذا بعني العمل،  رن  عتبارٔ لمسؤولني من مد تلفة  ٔصناف ا حتدید املواصفات اخلاصة 

ٔقسام ومصاحل دون متیزي   .ورؤساء 

يق املصاحل  افق إالداریةويف ٕاطار تدبري املر  ات و مو ىل الفرق وا ٕالضافة ٕاىل توزیع الفضاء  و

ت  ٔولو ٔوىل ا لس، نقرتح مضن  ت ا د مقاربة مشولیة تدمج اكفة مكو دد املوظفني، واع اة  إالداریة مبرا

ٔمن البنایة وٕارساء ىل   لقطار حفاظا  ج املؤسسة يف اجلهة املقاب  س ىل  ىل املرونة  العمل  نیة  تدابري م

ه يف  لتنظمي ب لٕالرشاد والتوج لق مك رب البوابة إاللكرتونیة، مع  لس  لم ة  خول من البوابة اخللف ا

جيايب من  ل  ا التفا لس واست لم لس لتنظمي دخول الزوار، واعتبارا لضیق الفضاء إالداري  ل ا مد

لسنا ، فٕان  شارن جملس النواب ملنح فضاءات  ر الفضاء يف ملحقة جملس املس عابنا نقرتح اس  الس

اة املسؤولیات إالداریة،  د إالنصاف ومرا دد ممكن من املوظفني واملوظفات وفق قوا ىل ٔكرب  مع التفكري 

رشیعیة ملؤسسة ال لول معلیة قارة لتوفري فضاءات الئقة    .املستوى إالسرتاتیجي يف 

ة واحلاك ا لن الل تقویة وتعززا  ىل الفصل بني السیايس وإالداري من  مة اجلیدة، البد من العمل 

لام  زي الوجود  خراج دلیل املساطر ٕاىل  ٕ انب التعجیل  لشؤون إالداریة، ٕاىل  ٔمانة العامة مكؤطر  دور ا

ة القر  وات صنا ي سميكن من حتدید املسؤولیات وتوضیح ق رية، وا ٔ ار ٔن املرشوع وصل مرا ا

ذ ع والتنف بة والت   .وسهیل املوا
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بة  - ب ل ٕادارة موا ٔ ت  من  ستوریة والرها لتحوالت ا

  :املؤسساتیة الهامة

  لوظیفة سیيك  منوذج ال بتعاد عن ا الل  لس من  لم ادة النظر يف املنظومة إالداریة  ٕا

ة،  نتقالالعموم دیثة فا و رملانیة    . وفعإاىل منوذج ممتزي ٕالدارة 

  ىل دمع الفرق نا العمل  ستور مفن واج لهيا يف ا لس املنصوص  لم لرتیبة اجلدیدة  واعتبارا 

لكفاءات املتخصصة ات اجلدیدة  مو رشیة املؤه واملوارد وا ل توفري رشوط العمل  ال ٔ من 

ستوراملناسبة،  بة املهام ا ت الفرق قصد موا ر انب تعزز هیلكة مد یة املنوطة ٕاىل 

شارن   .لسیدات والسادة املس

  ٓلیات ل ل ٔم لتفعیل ا رشیة املؤه  هنا من املوارد ال دات ٕاداریة مع متك ادة هیلكة و ٕا

دة ستوریة املست ظام تؤسس  رؤیة وفلسفة معینة، واعتبارا : ا ٔن  لك م ىل اعتبار 

ستوریة اجلدیدة، نقرت  لس يف صیغته ا ام ا دد  عاب لت س سمح  ح حتیني املنظام مبا 

دة ٕاداریة  لق و ة و مي السیاسات العموم ٔطري اجلهویة املوسعة، وتق یل ت املهام اجلدیدة من ق

دة ٕاداریة مستق ملكفة  لق و رشیع، و لتلقي ودراسة عرائض املواطنني وملمتسات ال

ریة العالقات اخلا الل فصل قسم التواصل عن مد ة،لتواصل، من  ة  رج داث مصل وٕا
ب ورهن ٕاشارة احملاسبني،مع  ابعة رصف املزيانیة حتت ٕارشاف املك ق احملاسبايت وم لتدق

نیة يف  ٔاكدميیة و د معایري  لس، واع دات إالداریة  ق ملهام الو رضورة وضع وصف دق

ا ىل ضوء ٕاجناز دلیل  هتا، وذ  م قصد حرص ٕاسناد املسؤولیات إالداریة مبختلف مستو

ىل تفادي  انب العمل  دة، ٕاىل  ىل  دة ٕاداریة  ٔن تتوفر يف لك و غي  الكفاءات اليت ی

شارن العامني القاهتا مبهام املس هنا ويف  ت ف ب ر صاصات املد ل بني اخ   .التدا

 لكرتونیة الل ٕاجناح خمطط اسرتاتیجي لٕالدارة  دجمة من  یة وم لس ٕادارة ذ   .جعل ٕادارة ا

 بلوماسیةملهام  رتقاء دات إالداریة ذات  ا ٔهیل معل  الو الل تطور وت لس من  لم

صاص   .خ

 ىل حمیطه اخلار لس  اح ا ٓلیات انف   .تقویة 

  مج ر ستوریة ذات  ٕادماجتفعیل  ضیات ا لمق ٔشغال املؤسسة تفعیال  ٔمازیغیة يف  لغة ا ا

 .الص
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 ىل اختاذ لحفاظ  الل بناء  التدابري  رة الربملانیة من  ا ا

لس،  ت ا كون مرجعا لعمل مكو بة رمقیة  خزانة ومك

ني يف جمال الشؤون الربملانیة لباح لمیا    .وسندا 

ل حترر طاقات  - ت ٔ   :واملبادرة داعباالٕ من 

 لس ام ا رشیة و لتقائیة الالزمة ما بني ختصصات املوارد ال ق  وذ بوضع خمطط : حتق

اصة ٕاذا  ارات املوظفني  ٓلیات لتطور قدرات و ٔمه ا ي یعترب من  كون وكون مسمتر ا

ٔساس  ىل هذا ا لس، و لم ستوریة املولكة  االت اشتغاهلم، واملهام ا ارتبط هذا التكون مب

خصصة يف  امعات وطنیة ودولیة م ات رشاكة مع  شخیص الواقع، نقرتح عقد اتفاق ىل  وبناء 

لتني جمال ىل مر  :التكون كام نقرتح التكون 

 ات لغات واملعلوم  .يف جمال ا

  وفقا لوصف ، ٔدوار واملهام املوو  لس طبقا ل ات ا ا يف جمال التخصص حسب 

الني املايل  اصة يف ا لمؤسسة  ايت  خلصاص ا ربط التكون  بلومايسوظیفي   .وا

  رامنقرتح ٔمانة ٕا ة مع ا لس لقضاء فرتات التدریب  اتفاق ٔطر من ا لحكومة ٕالیفاد  العامة 

رهارن املسمتوالتكو  ٓ هنا ودراسة  ة القوانني وتعدیلها وحتی   .، يف جماالت صیا

  بلومايس التابع لوزارة الشؤون دمات النادي ا ستفادة من  وبنفس املهنجیة نقرتح 
ا خصصة يف ا ٔطر م ة والتعاون لتكون  ع رشااكت مع اخلارج ىل توق بلومايس والعمل  ل ا

ات،  مو كتوراه ووضعهم رهن ٕاشارة الفرق وا لتعاقد مع طلبة س ا امعة محمد اخلامس 

ارشة خمطط التكون والتكون  ط، وم لر ولیة  ات املوقعة مع اجلامعة ا وتفعیل االتفاق

لس هنا وبني ا رشاكة ب داده  ي مت ٕا   .املسمتر ا

ارب الربملانیة  ىل الت اح  نف الس املامث و لس نقرتح عقد رشااكت مع ا ل دمع ٕادارة ا ٔ ومن 

ال الربملاين لهذه  یار مواضیع هامة مرتبطة  لس واخ تدى سنوي ملوظفات وموظفي ا داث م الرائدة،وٕا

ت السنویة، الصاهتا املنتد ع توصیاهتا و شجیع املشار  ،وت ىل مستوى وكذ  لس  ٔطر ا كة العلمیة 

ىل بعض  ايت  يل وا ا رباته إالداریة لٕالرشاف ا لس و ر كفاءات ا لس، واس لم لكرتونیة  ا 
  .جوانب التكون
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هيا  قد ٕا لتخصصات الرضوریة اليت تف ريا نقرتح وضع قامئة  ٔ و

لتوظیف ٔ  مج توقعي  ر ٔساس للك  لس لتكون  و التعاقد ٕادارة ا

ىل املدى املتوسط نقرتح  ىل احملمتل، و من تدابري قانونیة  اختاذالعمل 

لصیغة احلالیة  سمترار يف التوظیف  لتوظیف، بدل  صیغة  ٓلیة التعاقد  ني تدبري املسار، وتوسیع  ل تق ٔ

ٔدوار ٔخرى تعزز ا لس خبربات  لس املقلصة، وتطع لكفاءات ا اة لرتیبة ا ملؤسسة،  مرا الهامة املنوطة 

ىل حتصني الطبیعة القانونیة  غي العمل  شارنوفوق ذ ی ٔسايس ملوظفات وموظفي جملس املس   .لنظام ا

عیةدمع الشؤون –ج  ٔسسهتا ج   : والتفكري يف م

ٔعامل  ٔمهیة ا عیةاعتبارا  بة املوظفات واملوظفني يف مسارمه إالداري ج ، مكركز ملوا

عي ج ٔرضیة معل و ة  ىل صیا لوظیفة  لالرتقاء، نقرتح العمل  ال ٕاىل مستوى یلیق   إالداریةهبذا ا

الل تدابري توفر  سیق مع  نتقالالربملانیة، وخصوصیهتا من  ٔسسة بت دید من اخلدمات وامل ل  ٕاىل ج

لس وامجل جملس النواب،  رام عقد رشاكة بني ا انب التفكري يف ٕا اكملٕاىل  مج م ر ىل    .عیة قامئة 

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 ر مهناوهواجس معلیة ت ٔذ ا  ٔمام   :خمة 

 ستقالل إالداري لس وحمد دم توفري  لم رامج ودیة االٕ واملايل  ه جيعل  صصة مبزيان دات ا ع

ذیة  رشیة رهینة قرار السلطة التنف لس ومواردها ال تطور وحتدیث وتعزز قدرات ٕادارة ا

لكرتونی( ظام إالدارة، إالدارة  االتوظیف، التعاقد، تطور م   ).ة منوذ

 لس جيعل هامش املعاجلة ضیقا   .حمدودیة فضاء ا

  ال يف املهام، وحيد من الطابع الشمويل صعوبة الفصل بني السیايس وإالداري، مما خيلق تدا

لس ت ا ات اليت تعين مجیع مكو   .لٕالصال

تورمغ لك هذه  د شاریة،  الت ملقاربة ال ون  حن مؤم ات ف قرتا ل  ٕالدارة ولتزنیل  و

با وفرقا  سا ومك اتامجلاعیة اليت حتدو مجیعا، رئ لسنا  ومجمو ل ٕارساء مسار إالصالح إالداري مب ٔ من 

ات رافعة ٕالجناح لك إالصال   .املوقر، 
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  :امتة

لنقاش  ٔرضیة  لطبع جمرد  ي یبقى  رشیة وا مج العمل اخلاص بتدبري املوارد ال ٔويل لرب اكن هذا التصور ا

شلك جامعي، والن یة قد والتطعمي بغیة متلكه  اكمل، جبدو زم ذي م ٔفق بلورة خمطط تنف وذ يف 

مي ع والتق لت ٓلیات  ت مرتبة، و ٔولو  .مضبوطة، وب
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  اإلشراف                
  
  

  
  
  
 
 شارن لس املس ٔمانة العامة    ؛ا
 ة والتواصل ریة العالقات اخلارج   ؛مد
 الم   ؛قسم إال
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