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  الاهامتم مبتطلبات ودور   يؤكد عل مركزية  إملغربما فئت    ،ترهن حامت مس تقبهل وأ فاق تمنيته  ش بابة إل وضعي   منه بأ ن   ااني إ  
  الةل جل   إلسامية  توجهياتإل   خصوصا من خالل  ،إلفئة من إلشعب إملغريب يف منظومة حاكمة إلس ياسات إلعمومية  هذه
إلربإمج    فضال عن إ طالق رزانمة من   إلش باب،  بقضاايهل عالقة    إذلي  إملؤسسايت  إل طار ودمع    إلسادس،  محمد  إملل 

 . إلش باب لفائدة تفعيلها مت إليت إلترشيعية وإملشاريع وإلتدإبري

أ عطى إ شارإت    2018  غشت  20  يف  وإلشعب  إملل   لثورة  وإلس تني  إخلامسة  إذلكرى  مبناس بة  إملل   جالةلخفطاب  
عطاء     " بقوهل  مس تدإمة  لتمنية  ومفتاحا  للمس تقبل  عامدإ  ابإلش ب   عل   إلرتكزي  قوإهما   جديدة  ةإنطالقوإحضة عل رضورة إ 

عطاء   إحلديث،   إملغرب   بناء   إس تكامل   حتدايت   لرفع   جديدة   ثورة   يف   ندخل   إليوم   حنن   ها    يس تحقوهنا،   إليت   إملاكنة   إملغاربة   وإ 
  عل   ملان، رب إل   إفتتاح   خطاب   يف   أ كدت،   أ ن   س بق   ولقد   ] ... [ للبالد    إحلقيقية   إلرثوة   دإمئا   نعتربه   إذلي   إلش باب،   وخاصة 
  وإلتفكري   للش باب،   مندجمة   إسرتإتيجية   ل عدإد   ودعوت    إجلديد،   إلتمنوي   إلمنوذج   صلب   يف   إلش باب   قضااي   وضع   رضورة 

  وإملؤهالت   إلفرص   من   متكينه   دون   وبوإجبه   بدوره   إلقيام   شاب   من   نطلب   أ ن   يكن   فال .  بأ حوإهل   للهنوض   إلس بل   أ جنع   يف 
  أ ن   جيب   يشء،   ك   قبل   ولكن .  ذكل   وغري   وإلصحة   وإلشغل   إلتعلمي   يف   ملموسة   أ ش ياء   هل   نقدم   أ ن   علينا .  ذلكل   إلالزمة 
 . "إملس تقبل   يف   وإل مل   إلثقة   ابب   أ مامه   نفتح 

عدة مقتضيات تريم إ ىل الارتقاء    أ قر، ويف سابقة يف إلتارخي إدلس توري إملغريب،    2011إدلس تور إملغريب لس نة   أ ن  كام
رساء قوإعد إل   بوضعية إلش باب وتعزيز مشاركهتم يف إحلياة   33لفصل  إ تمنية إملنشودة  ، ولس امي  إلعامة و تمثني دورمه يف إ 

  يف   إلش باب  مشاركة  وتعممي   توس يع:  يل   ما  لتحقيق  إملالمئة  إلتدإبري  إختاذ   إلعمومية  إلسلطات  لع ي ينص بأ نه "إذل  منه
  وإمجلعوية  إلنش يطة  إحلياة   يف   الاندماج  عل   إلش باب   ومساعدة  للبالد؛  وإلس ياس ية  وإلثقافية  والاقتصادية  الاجامتعية  إلتمنية
  إلش باب   ولوج   وتيسري  إملهين؛   أ و   الاجامتعي  أ و   إملدرس   إلتكيف  يف   صعوبة   تعرتضهم  إذلين  ل ولئك   إملساعدة   وتقدي   ،

  قة إخلال  طاقاهتم  لتفتق  إملوإتية  إلظروف  توفري  مع  إلرتفهيية،  وإل نشطة  وإلرايضة  وإلفن  وإلتكنولوجيا،  وإلعمل  للثقافة
بدإعية نشاء  عل   إلتنصيص  مت  وتبعا ذلكل.  " إجملالت  هذه   ك   يف   وإل    مكؤسسة   إمجلعوي   وإلعمل  للش باب  إستشاري  جملس   إ 
  الاستشاري   إجمللس   يعترب"  بأ نه  فيه  جاء   وإذلي  2011  دس تور   من   170  إلفصل   نص   خالل   من   وذكل   دس تورية،
  إلش باب  حامية  ميادين  يف  إستشارية  هيئة  ر،س تو إدل  هذإ  من  33  إلفصل  مبوجب  إحملدث  إمجلعوي،  وإلعمل  للش باب
  ك   حول   إقرتإحات  وتقدي   إمليادين،  هذه  هتم  إليت  إملسائل  وتتبع  بدرإسة  ملكف  وهو.  إمجلعوية  إحلياة  بتطوير  وإلهنوض
بدإعية،  طاقاهتم  وتمنية  إمجلعوي،  وإلعمل   إلش باب  بأ وضاع  إلهنوض  مبارشة   هيم  وثقايف،  وإجامتعي  إقتصادي  موضوع  إل 
 ."إملسؤوةل إملوإطنة بروح  إلوطنية،  إحلياة يف  الاخنرإط عل وحتفزيمه

ــم ــ ــ  تقديـ
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قرإر هذه إملقتضيات يأ يت إنسجاما مع تضمني إدلس تور     منه، ملفهوم   13و   12ولس امي من خالل إلفصلني    إملغريب،كام أ ن إ 
  إلشــأ ن  تدبــر يف  وإع، ومؤسســايت  بشــك  وإلشــباب إلشــاابت إخنــرإط تضمــن إنتقاليــة كآليــة إلتشــاركية  إدليقرإطيــة 

غري مس بوقة متنحه دورإ همام يف   يةفاجملمتع إملدين أ صبح يمتتع بأ دوإر دس تور .إملركزي أ و إلرتإيبإلعــام سوإء عل إملس توى 
 منظومة بلورة وتتبع وتقيمي إلس ياسات إلعمومية.  

درأاك درإج  رضورةب  منه  وإ  ، يعمل  إملنظامت  هذه  يف  إلنش يط  إلعامل  إلعضو  ،إملغرب  فا ن  لية،إدلو   إملنظامت  إ طار  يف  معلها  إ 
. وهذإ  إلربإمجو إلعمومية    إلس ياسات  وتفعيل  لوضع  إلرشاكء  اكفة  مع  بتعاون،  2030  إملس تدإمة   إلتمنية   أ هدإف   حتقيق  عل

 إحملفزة إل ساس ية  إت  ابلقدر   إلش باب  تزويد و   همارإته  لصقل  إملغريب  إلش باب  أ مام   إل فاق  من  مزيد   فتحب  يسمحأ ن  من شأ نه  
مع    لها،   للتصدي   خالقة   أ فاكر   وإس تحدإث  إملشأك،   حتديد   عل   إلرتإيب  حميطهم  يف   وإلعمل إلبناء  إلتمنوي   بتاكر عل الا 

 .  معلية حلول إ ىل إملبتكرة أ فاكرمه  حتويل  أ جل من إلاكفية  توفري إلمتويالت

فقد نصت إملادتني    .إملتقدمةترس يخ قوإعد إجلهوية    يفكبرية    وعناية  ابهامتم  حظيت  إلش باب  قضاايف  ذكل،فضال عل  
  إلقانون   بتنفيذ(  2015  يوليو  7)  1436  رمضان  من 20  يف صادر  1.15.83  رمق  رشيفإل   ظهريمن إل 117و   116
  إجلهات   جمالس  حتدث   عل أ ن   إدلس تور،  من   139  فصلإلأ حاكم    عل   بناء   ، ابجلهات  إملتعلق   111.14  رمق   إلتنظميي
آليات  عدإد   يف  وإمجلعيات  وإملوإطنني  إملوإطنات  مسامهة   لتيسري   وإلتشاور   وإر للح   تشاركية   أ   طبق  وتتبعها   إلتمنية  برإمج  إ 

 إملتعلقة  إلقضااي  بدرإسة  تصةإخمل   الاستشارية  إلهيئة  لياتإلآ   مضن هذه . ومن  للجهة  إدلإخل  إلنظام   يف  إحملددة  إلكيفيات

 .إلش باب ابهامتمات

 إملتعلقة  إلقضااي  بدرإسة  إليت ختتص  الاستشارية  لهيئةابإخلاص    ليـلر هذإ إدلدإإ ص  إلتوهجات يـأ يت  هذه  عل  وتأ سيسا

عدإدهإلش باب  ابهامتمات ، فضال عن  إلتجـارب  وتبـادل   وإلتكويـن  ،(1)   للتشـاور  مسلسـل  خالصات  علـى  نـاءب  . وقد مت إ 
     فاعلية أ دإء هذه إلهيأ ت.يف  مه سامن شأ هنا أ ن ت اهما وفق معايري  همأ جــرأ ة  أ جــل مــن جمالس إجلهات   موإكبــة 

إ شــارة ك إلفاعلني إملعنيني )أ عضاء إلهيأ ت إلتشاورية، وأ عضاء    رهــن  مت وضعها  بيدإغوجيـة  حقيبـة فهذإ إدلليل هو مبثابة  
  إلهيأ ت، وك إل طرإف ذإت إلصةل( بغية   وإش تغال   ل حدإث  إل دإري وإلتقين  ابدلمع   إمللكفة  إجملالس  جمالس إجلهات، وأ طر 

إدلس تور    وفق روح  ،إلش باب  ابهامتمات  إملتعلقة  إلقضااي  بدرإسة  تصةإخمل   الاستشارية  إلهيئةتفعيل همام  هتم عل  مساعد
رإدة إملرشع إملغريب وإنسجاما مع ديناميكية إجملمتع إملدين.  وإ 

ارسة هذه إلهيأ ت  تطوير م يف أ فق    من إل دوإت إملهنجية من أ جل الاس تئناس هبا   مجموعــة   إ ىل توفري   دليــل   كام هيدف هذإ 
آلية حقيقية  .لدليقرإطية إلتشاركية ومأ سسة دورها بشك جيعلها فعليا ومعليا أ

 

  

 
 
 

عدإد هذإ إدلليل بناء عل تشخيص تشاريك مع وورشات تفاعلية عل مس توى ثالث جمالس للجهات: هجة مرإكش ـ أ سفيلقد مت (1)  هجة إلرشق وهجة بين مالل   ، إ 
 ـ خنيفرة 
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 متهيــــد 

   إلرتإبية    إلس ياق إلعام لعالقة إلش باب ابمجلاعات 

 مؤرشإت عن وضعية إلش باب ابملغرب  

فهناك بعض إملؤرشإت إليت من شأ هنا أ ن تعطي إنطباعا عل وضعية إلش باب ابملغرب وإليت    2وفقا لال حصائيات إلرمسية

بدإء رأ ي إستشاري    عند بلورة إلس ياسات إلعمومية إخلاصة ابلش باب أ و    يف  الاعتبار سوإءخذها بعني  تبقى مفيدة ل   إ 

 : أ هنا  شب 

 

  

 
 
 
 2017ابلش باب برمس س نة لكفة هذه إملؤرشإت مس تخرجة من تقارير إملندوبية إلسامية للتخطيط، تقرير إجمللس الاقتصادي والاجامتعي وعروض إلوزإرة إمل 2

 ابملائة  88
من حاةل إلعود يف وسط 

  إلش باب

مؤرشإت عن 
وضعية إلش باب 

 إملغريب 

بدون ابملائة  29.3
   أ ي مؤهل

  ابملائة  34
من مجموع ساكنة 
  إملغرب

 ابملائة  20
  يف وضعية بطاةل 

 ابملائة  22.7
من حامل إلشهادإت إجلامعية يف  

  وضعية بطاةل

 ابملائة  75
   بدون تغطية حصية

 ابملائة  44
   من إلساكنة إلنش يطة 

 ابملائة  1
فقط هلم إخنرإط يف 
 هيأ ت س ياس ية 

 ابملائة  60
 مه يف سن الاقرتإع

 كلذومل يقوموإ ب 
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 إلتحدايت وإلرهاانت إملطروحة 

 أ ساس ية:  ورهاانت  مخسة حتدايتتطرح   إ ن وضعية إلش باب إملغريب

 
 

رساء إجلهوية    س ياق يف  ابلش باب    إملتعلقة   إلرتإبية   إلس ياسات   إملتقدمة إ 

إلفاعلني إلرتإبيني تيع  بمت   مسحت  ،أ قره إدلس تور إملغريب  للمغرب كام  ابلنس بة  كبري  إسرتإتيجي  ورش   ابعتبارها  إملتقدمة  إجلهوية
 ملصاحل غري إملمركزة من هجة أ خرى.  ابأ و  هجةمجلاعات إلرتإبية من ؛ سوإء تعلق اب ديدةج ابختصاصات

  جمللس   موسعة  وإختصاصات  همام   نحمت   ،إلتمنية يف إلرتإب أ كرث منه يف إملركزتقتفي أ ثر    ويه  إملتقدمة،  إجلهوية    أ ن  ذلمك
  إ ىل  ك إلفاعلني  ما من شأ نه أ ن يدفع   إل خرين؛  وإلفاعلني إلرتإبينيإل خرى  إلرتإبية إمجلاعات  لسجما مع تقائيةل الا يف  إجلهة

  إنتظارإتمع    منسجمة  تمنوية   إسرتإتيجيات  بلورة   عرب   وذكل   ،خنهبم  وتأ هيل   طاقاهتم   وحترير   ،حاجياهتم  عل   الانكباب
  ب. إلش با لفائدة  س امي  ول  للتشغيل، هجوية  أ ورإش  خبلق  يتعلق  فامي خاصة إلساكنة،

 إلتحدي إخلامس :
جعل الاسرتإتيجيات وإلربإمج إلعمومية )إلوطنية 
دماج إحتياجات  مهنا وإلرتإبية( قادرة عل إ 
طار منظومة  إلش باب مككون أ ساس يف إ 

 منسجمة ومتناسقة للس ياسات إلعمومية.

 إلتحدي إلثاين : 
دماج معظم إلش باب إملغريب يف دينامية إلت  منية إ 

الاقتصادية وإلرفع من قدرإهتم إلتعلميية وإملهنية 
وتعزيز قابلية تشغيلهم وحتفزيمه عل الاستامثر 

 وإخللق والابتاكر 

 إلتحدي إلثالث :  
حماربة معق إلشعور ابل قصاء الاجامتعي وإلهتميش 
م دلى إلش باب وتعضيد روح إملوإطنة دلهي

 وحتسني تنشئهتم الاجامتعية.  

 لرإبع : إلتحدي إ
حياء إلرغبة دلى إلش باب يف إملشاركة إلفعاةل  إ 
وإلبناءة يف إحلياة إلعامة، وتكوينهيم لالخنرإط يف 
آليات إدليقرإطية  إلوسائط إملتاحة إليت تتيحها أ
إلمتثيلية و إدليقرإطية إلتشاركية : إلهيأ ت 

 ت إجملمتع إملدين.     إلس ياس ية إلنقاابت ومنظام

  : إلتحدي إل ول
ي متثهل فئة ستامثر إخملزون إدليغرإيف إذلإ

ابملائة من إلساكنة إلنش يطة(  44إلش باب )
كرإها  جبعل هذإ إخملزون فرصة متاحة أ كرث منه إ 

  للتمنية. 
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 إملتقدمة يف إ طار إجلهوية    وإلالمتركز تقائية بني إلالمركزية  ل الا 

 

  

 
 

   إجلهات  
1

 إلعاملت وإل قالمي 

    إمجلاعات 

 إلولة وإلعامل

 إملصاحل إلالمركزة
 لدلوةل 

 إملصاحل إخلارجية
 للمؤسسات  
 إلعمومية 

 إجملمتع إملدين
 إملنظامت غري إحلكومية

  ةيركزمإلال  إلالمتركز 

  

12

ل إدلس تور وإلقانون إلتنظميي رمق  تفعيل مبادئ إجلهوية إملتقدمة من خال  
 إخلاص ابجلهات :   111.14

دإرة    إحلر   إلتدبري   مبدأ    إجلهة   شؤون يف إ 
 111.14من ق. ت رمق   243و 4من إدلس تور وإملوإد  136إلفصل 

 إلتفريع   مبدأ  
 111.14 رمق ت . ق من 94و  6  من إدلس تور وإملوإد 140إلفصل 

 وإلصالحيات   إلمتيزي يف مارسة إملهام والاختصاصات   مبدأ  
  إجمللس  وإختصاصات إمجلاعات إلرتإبية من هجة إلمتزي بني همام إختصاصات 

 ورئيس جملس إجلهة من هجة أ خرى 

ىل   إدلوةل   من   الاختصاصات   عند نقل   إلتدرج يف إلزمن   مبدأ    إجلهة   إ 
 111.14  رمق ت.  ق من  95و 80 من إدلس تور وإملوإد 146إلفصل 

   الاختصاصات   مارسة   عند   إجملال   يف   إلامتيز   مبدأ  
 111.14  رمق ت.  ق من  95و  80 من إدلس تور وإملوإد 146إلفصل 

ىل إجلهة وحتويل إملوإرد    مبدأ  إلتوإزن بني نقل الاختصاصات من إدلوةل إ 
 111.14 رمق ت .  ق من  94و 6 من إدلس تور وإملوإد 140إلفصل 

 إجلهات   بني   إلتضامن   مبدأ  
وإملادتني    136إلفصل   إدلس تور    رمق   ت.  ق  من  145و 136من 

111.14 

عدإد    معليات   يف   إل خرى   إلرتإبية  للجامعات   ابلنس بة   إجلهة   صدإرة   مبدأ   إ 
 الاسرتإتيجيات إلرتإبية  

 111.14  رمق ت . ق  من 5من إدلس تور وإملادة  143إلفصل 

 إدليقرإطية إلتشاركية وإلتشاور   مبدأ  
من إدلس تور إلباب إلرإبع من ق.    139و  33و  15إ ىل    12إلفصول  
 111.14ت رمق  

 

  ربيع  من   18  يف   صادر   2.17.618  رمق   فعيل دعامئ وأ هدإف إملرسوم ت 
  لالمتركز  وطين   ميثاق   مبثابة (  2018  ديسمرب   26)   1440  إل خر 
 ي: إل دإر 
 

 دعامئ إلالمتركز 

 إدلوةل  توهجات  لتنفيذ  إملالمئ  إلرتإيب  إلفضاء  ابعتبارها  إجلهة،  مؤسسة ▪
 يف  إلصدإرة  ماكنة  من  تتبوأ    ملا  ابلنظر  إل دإري،  ابلالمتركز  إملتعلقة
  مفصلية   وحلقة  بينيا  مس توى  جيعلها  ومبا  للمملكة،  إل دإري  إلتنظمي
  إملس توى   عل  متثيلياهتا  وبني  ةل لدلو  إملركزية  إل دإرإت  بني  إلعالقة  لتأ طري
 .إلرتإيب

 مثال   ابعتباره  إجلهة،  لوإيل  إحملوري  إدلور  يف  تمتثل  إلثانية  إدلعامة ▪
  145  إلفصل  عليه  ينص  ما  وفق  إجلهة،  مس توى   عل  إملركزية  للسلطة
  إلالمركزية،   إملصاحل  أ نشطة  لتنس يق  حموراي   وفاعال  إدلس تور،  من

  ومرإقبهتا،   سريها   حسن   عل  يني،إملعن   إلوزرإء  سلطة  حتت  وللسهر،
  مس توى   عل  إلعمومية  وإملشاريع  وإلربإمج  إلس ياسات  إلتقائية  ولتحقيق
 إملربرة  إلتمنوية  إل هدإف  وحتقيق  جناعهتا  يضمن  مبا  تنفيذها،  وتتبع  إجلهة

 . لختاذها
 ها أ هدإف  

  أ و   ذإتيني أ شخاصا اكنوإ  سوإء  إملرتفقني، إ ىل  إلعمومية  إخلدمات تقريب  ▪
 .إس مترإريهتا وتأ مني ني،إعتباري 

  جمال يف إدلوةل لس ياسة إلعامة للتوهجات إل مثل إلتطبيق عل إحلرص ▪
عادة  إملهام   وحتديد  وإل قلميي،  إجلهوي  إلصعيدين  عل  مصاحلها  تنظمي  إ 

 . إملصاحل هذه إ ىل إملوكوةل إلرئيس ية

  إخلصوصيات   أ خذ  خالل  من  إلعمومية  للس ياسات  إلرتإيب  إلتوطني ▪
عدإد  يف  الاعتبار  بعني  قلمييةوإل    إجلهوية  وتنفيذها   إلس ياسات  هذه  إ 

 إجلهة  مس توى  عل  وتاكملها  وجتانسها  إلتقائيهتا  ضامن  مع  وتقيميها،
 . إل قلمي  أ و إلعامةل مس توى وعل

 إلالمركزي إلرتإيب  إلتنظمي  وموإكبة  ،تنفيذها  وسائل   يف  إلتعاضد  حتقيق ▪
 جناعته  ضامن  عل  وإلعمل   إملتقدمة،  إجلهوية  عل  إلقامئ  للمملكة،
آليات  تعزيز   مع   وفعاليته،   إملصاحل  بني  وإلرشإكة  وإلتعاون  إلتاكمل  أ
 إملساعدة  أ شاكل  اكفة  وتقدي  إلالمركزية،  وإلهيأ ت  لدلوةل  إلالمركزة
جناز  يف وموإكبهتا إلرتإبية، للجامعات وإدلمع  إلتمنوية   ومشاريعها برإجمها إ 
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 جمالت تدخل إمجلاعات إلرتإبية  

 تعريف إمجلاعات إلرتإبية  ▪

 
 ملهام إجلهات إلطابع الاسرتإتيجي  

 

ثالثمنجغرإفيةوحدإت•
،إجلهة:مس توايت
قلمي اعاتوإمجلإلعامةل،أ ووإل 

عطاءمع إلصدإرةماكنةإ 
منيةإلت خمططاتيفللجهة

وفقمنتخبةمؤسسات•
آليات ثيةلإلمت إدليقرإطيةأ
إملبارشالاقرتإععرب

اعاتوإمجلللجهاتابلنس بة
إملبارشغريالاقرتإعو

قالميابلنس بة لل 
ملدةوذكلوإلعاملت،
إتس نو ستمنإنتدإبية

إمجلاعات135إلفصلحيدد•
قإجلهة:يفإلرتإبية لميوإل 
وإمجلاعةأ وإلعامةل

ةخاضعإعتباريةأ شخاصيه•
س تقاللابلتمتتعإلعام،للقانون
أ حدوتشكوإل دإريإملايل

إلرتإيبإلتنظميمس توايت
للمملكة

من إملنظور 
إل دإري

من إملنظور إلقانوين

من إملنظور  
إجملايل 

من إملنظور 
إلس ياس 

  

3 2 1 
تشجيع إملقاولت

تجة وتيسري توطني إل نشطة إملن 
للرثوة وفرص إلعمل 

حتقيق الاس تعامل إل مثل للموإرد 
إلطبيعية 

حتسني جاذبية جمالها
س ية إلرتإيب وإلرفع من إلتناف 
الاقتصادية 

إلعمل عل حتسني إلقدرإت 
كويهنا إلتدبريية للموإرد إلبرشية وت

الاسهام يف حتقيق إلتمنية 
 5 4إملس تدإمة
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 لعاملت  إل قالمي وإ   ملهام إلطابع الاجامتعي  

 
 عات ا إمجل   ملهام طابع خدمات إلقرب  

 

إلرشطة الادإرية 
وإملرإفق وإلتجهزيإت إلعمومية إمجلاعية

توزيع إملاء إلصاحل للرشب وإلكهرابء؛•

إلنقل إلعمويم إحلرضي؛‒

إل انرة إلعمومية؛‒

إلتطهري إلسائل وإلصلب وحمطات معاجلة إملياه إلعادمة؛‒

وإملشاهبة لها تنظيف إلطرقات وإلساحات إلعمومية ومجع إلنفاايت إملزنلية‒
ىل إملطارح ومعاجلهتا وتمثيهنا؛ ونقلها إ 

إلسري وإجلولن وتشوير إلطرق إلعمومية ووقوف إلعرابت؛‒

حفظ إلصحة؛‒

نقل إملرىض وإجلرىح؛‒

نقل إل موإت وإدلفن؛‒

حدإث وصيانة إملقابر؛‒ إ 

إل سوإق إمجلاعية؛‒

معارض إلصناعة إلتقليدية وتمثني إملنتوج إحملل؛‒

أ ماكن بيع إحلبوب؛‒

إحملطات إلطرقية لنقل إملسافرين؛‒

حمطات الاسرتإحة؛‒

حدإث وصيانة إملنزتهات إلطبيعية دإخل إلنفوذ إلرتإيب لل‒ جامعة؛إ 

مرإكز إلتخيمي والاصطياف؛‒

حدإث كام تقوم إمجلاعة مبوإزإة مع فاعلني أ خرين من إلقطاع إلعام أ و إخلاص• اب 
:وتدبري إملرإفق إلتالية

أ سوإق إلبيع ابمجلةل؛‒

إجملازر وإذلحب ونقل إللحوم؛‒

.أ سوإق بيع إلسمك‒

عدإد إلرتإبإلتعمري وإ 

لعمل، مع مرإعاة إلقوإنني وإل نظمة إجلاري هبا إ•
:لختتص إمجلاعة يف جمال إلتعمري مبا ي

وإبط إلسهر عل إحرتإم الاختيارإت وإلض‒
لعمرإنية إملقررة يف خمططات توجيه إلهتيئة إ

عدإد إل رتإب وك إلواثئق إل خرى إملتعلقة اب 
وإلتعمري؛

اء إدلرإسة وإملصادقة عل ضوإبط إلبن‒
ري هبا إمجلاعية طبقا للقوإنني وإل نظمة إجلا

إلعمل؛

ة وخمطط تنفيذ مقتضيات تصممي إلهتيئ‒
جديدة إلتمنية إلقروية خبصوص فتح مناطق
دد بقانون؛للتعمري وفقا لكيفيات ورشوط حت

ة، حدد وضع نظام إلعنونة إملتعلق ابمجلاع‒
عدإده وحتيينه مبو  جب مرسوم مضمونه وكيفية إ 

لكفة إختذ ابقرتإح من إلسلطة إحلكومية إمل
.ابدلإخلية

إلتعاون إدلويل 

برإم إتفاقيات مع• فاعلني يكن للجامعة إ 
طار إلتعاون  من خارج إململكة يف إ 
ت يف إدلويل وكذإ إحلصول عل متويال

نفس إل طار بعد موإفقة إلسلطات
ة إجلاري إلعمومية طبقا للقوإنني وإل نظم

.هبا إلعمل

برإم أ ي إتفاقية بني إ• مجلاعة أ و ل يكن إ 
وعة مؤسسة إلتعاون بني إمجلاعات أ و مجم

.إمجلاعات إلرتإبية ودوةل أ جنبية

زيإت وإخلدمات إلتجه توفري 
 إلوسط يف خاصة إل ساس ية

 إلقروي  

 نيإلتعاضــد بــ مبدأ  تفعيــل 
 ابلقيــاموذلــك إمجلاعــات، 
إخلدمــات  وتوفـيـرابل معــال 
جناز إل نشــطة  إملشــاريع إ و وإ 
ابلتمنيــة أ ساساـي تتعلــق تإلـ  

 الاجامتعيــة ابلوســط إلقــروي

 يف ةوإلهشاشـ إل قصـاء حماربـة
 الاجامتعية. إلقطاعـات خمتلـف
 هبـذه إل قليـم إ و إلعاملـة تقـوم
 س ياسـات مرإعـاة عم إملهـام
 إدلولـة وإسرتإتيجياتإدلوةل 

 يف هـذه إجملـالت
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   إلش باب  بقطاع   إملرجعيات إملتعلقة

عطاء دور حموري للش باب يف بلورة    محمد  إملل   بارشة وقوية من طرف جالةلمإ شارإت  هناك   إلسادس إلرإمية إ ىل إ 
  وإملؤهالت   إلفرص   إجلديد مع متكينيه من  إلتمنوي  عل قضاايه يف صلب إلمنوذج جلإدلعوة  إلس ياسات إلعمومية من خالل  

)لل  إلالزمة بدوره  من  ( 2018  غشت  20  خطابقيام  تأ كيد  وهذإ  بلـورة   جاللته.    مندجمـة   جديـدة   س ياسـة   دلعوته 
جيـاد   علـى  قـادرة   وإلتشـغيل،  إلتكويـن  علـى   ابل سـاس  تقـوم   للشـباب   13إحلقيقيــة )خطاب    ملشــألكهم  وإقعيــة  حلــول   إ 
لـى  إملوجـه  إلسـايمإملولوي    إخلطـاب  فـي  يا  رئيسـ   حمـورإ    إلشـباب  موضـوع  شـك (. مكـا2017  أ كتوبـر   سـنة   يف  إل مـة  إ 
لـى  إمللـك   جاللـة  دعـا  حيـث  وإلشـعب،  إمللـك   ثـورة  ذكـرى  مبناسـبة  ، 2012   شــأ هنا   مـن  شـامةل،  إسـرتإتيجية  بلـورة  إ 
  ومنسـجم،   متناغـم  بشـك  جتمــع،  س ياســة  ابعمتــاد  وذلــك  للشــباب،  إملقدمــة  إلقطاعيــة  إخلدمــات  لتشــتت  حــد  وضــع
 إخلدمـات.  هـذه  خمتلـف

إلسام إلتوجهيات  بعد  موضوع ا ن  ف   ،يةفضال عن هاته  إ ىلو دولية  ة مرجعيات  إلش باب مشمول  الارتقاء    وطنية تريم 
رساء قوإعد إلتمنية إملنشودة  وتمثني دورمهبوضعية إلش باب وتعزيز مشاركهتم يف إحلياة إلعامة   . يف إ 

   بيهنا:تتاكمل فامي   حماورتقس ميها إ ىل أ ربع  ات يكنات وإملنطلقهذه إملرجعي 

  
 إملرجعيات إدلولية  

   

 إل سس إدلس تورية

 إل طار إلترشيعي وإلتنظميي 

 الاسرتإتيجيات إملرتبطة ابلش باب 
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 إملرجعيات إدلولية 

  عل   نصت إلصكوك إليت    هجة،من    إلش باب: هناك مرجعيتني أ ساس يني تعهد إملغرب ابللزتإم هبام، وهلام عالقة بقضااي  
 .  2030إف إلتمنية إملس تدإمة يف أ فق ومن هجة أ خرى خطة إل مم إملتحدة ل هد ،والاجامتعية الاقتصادية إحلقوق

 إلصكوك إدلولية إملتعلقة ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية وإليت لها عالقة ابلش باب 

 

 

 

  

  :  55إملادة  
مس توايت أ عل للمعيشة، وإلعامةل •

إلاكمةل وظروف إلتقدم الاقتصادي 
 والاجامتعي وإلتمنية، 

حلول للمشأك الاقتصادية •
والاجامتعية وإلصحية إدلولية وما 
يرتبط من مشأك وإلتعاون إدلويل يف 

 ميدإين إلثقافة وإلتعلمي 
الاحرتإم وإملرإعاة إلعامليني حلقوق 

اس ية للجميع ل سإل نسان وإحلرايت إ
سبب إلعنرص إ و إجلنس إ و ب  بدون متيزي

 إللغة إ و إدلين،
 56•ويتعهد مجيع إل عضاء يف إملادة  

مشرتكة بصفة ابختاذ إل جرإءإت 
ومنفردة يف إلتعاون مع إل مم إملتحدة من 
إ جل حتقيق إملقاصد إملنصوص علهيا يف 

 .55إملادة 
 
  

لك خشص، بوصفه عضوإ : 22إملادة 
جملمتع، حق يف إلضامن الاجامتعي إ يف

ومن حقه إ ن تّوفر هل، من خالل إجملهود 
إلقويم وإلتعاون إدلويل، ومبا يتفق مع 
تنظمي ك دوةل وموإردها، إحلقوق 
الاقتصادية والاجامتعية وإلثقافية إليت 
ل غىن عهنا لكرإمته ولتنايم خشصيته 

 يف حرية.

لك خشص إحلق يف إلعمل  : 23إملادة 
 يف الانضامم إ ىل إلنقاابتو

: لك خشص إحلق يف إلرإحة  24إملادة 
 ووقت إلفرإغ

: لك خشص إحلق يف  25إملادة 
 مس توى معييش لئق

 : لك خشص إحلق يف إلتعلمي 26إملادة 

لك خشص إحلق يف  : 27إملادة 
  إملشاركة حبرية يف إحلياة إلثقافية

 يف :تتجل هذه إحلقوق 
رشوط عادةل  إحلق يف إلعمل مضن•

 ومرضية
 إحلق يف إمحلاية الاجامتعية •
 إحلق يف إلرتبية إلتعلمي•
 إحلق يف إلصحة•

 إحلق يف مس توى معييش مالمئ
لضامن تفعيل هذه إحلقوق تلزتم إدلول 

 إملوقعة عل :
ختاذ ما يلزم من خطوإت لضامن إلمتتع ـ إ

إلفعل إلتدرجيي ابحلقوق إملعرتف هبا يف 
 إلعهد

سات ورصد إل موإل ـ إ حدإث إملؤس 
إلالزمة للمتتع بتل إحلقوق وجعلها 

 متاحة للجميع
ـ ضامن إلمتتع إلفعل إلتدرجيي ابحلقوق 

 إملعرتف هبا
 
 

إلعهد إخلاص ابحلقوق 
الاقتصادية 

 ميثاق والاجامتعية وإلثقافية
 إل مم إملتحدة   

إل عالن إلعاملي 
 حلقوق إل نسان
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 أ هدإف إلتمنية إملس تدإمة وإليت لها عالقة بقضااي إلش باب  

  وإليت   ،هنوض بقضااي إلش بابلإ  وحماور   مرتكزإت  أ حد   وإقع  إ ىل  وحتويلها   إملس تدإمة  إلتمنية  أ هدإف   لتحقيق   إدلعوة   جتسد
هذه    متثل   وكام.   متيزي  دون  إملساوإة  وضامن   للجميع،  إملعيش ية  إلظروف  لتحسني  حمددة  غاية  169و   هدف ا  17  تضم

 ذإت  إلعاملية  إلتحدايت  أ مه   موإهجة  خالل   من   إملس تدإمة  إلتمنية  لتحقيق  إملتحدة  إل مم   يف  إل عضاء  إدلول   إلزتإم   إل هدإف
  .إحلالية وإلبيئية والاجامتعية  قتصاديةالا ابحلقائق إلصةل

 :إلتالية إل هدإف  عل  ا أ نشطهت خالل  من تركز  أ نللهيئة ويكن 

 : إلتعلمي إجليد 4إلهدف   
توفري فرص متساوية للحصول عل 
إلتكوين إملهين وتكون يف متناول 

 إمجليع 
  

 : إملساوإة 5إلهدف   
 بني إجلنسني  

إلقضاء عل مجيع أ شاكل إلمتيزي بني 
 إجلنسني أ و ضد إلنساء وإلفتيات

    

إلعمل إلالئق ومنو :  8إلهدف   
 تصادالاق 
 إملطرد الاقتصادي إلمنو تعزيز

 وإلعامةل وإملس تدإم، للجميع وإلشامل
 إلعمل وتوفري وإملنتجة، إلاكمةل
  للجميع إلالئق

إلصناعة والابتاكر :  9إلهدف   
 وإلهيأك إل ساس ية

تعزيز إلصناعات إملس تدإمة والاستامثر 
 يف إلبحث إلعلمي والابتاكر

  

م إحلد من أ وجه عد:  10إلهدف  
 إملساوإة

تعزيز الادماج الاقتصادي 
 الاجامتعي 

الاهامتم ابلفئات إملهمشة 
 وإملس تضعفة  

  

إلرشأاكت لتحقيق :  17إلهدف  
 إل هدإف 

تعزيز إلرشإكة وإلتعاون عل إملس توى 
 إدلويل لتحقيق أ هدإف إلتمنية إملس تدإمة 
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قلميية ذإت إلصةل    إتفاقيات ومعاهدإت وبرإمج دولية وإ 

 

 

طـارإللشـبابإلعاملـيإلعمـلبرانمـجيوفـر إلوطنـيللعمـليـةمعل توجهييـةومبـادئإلعامـةللس ياسـةإ 
هتيئـةغايهتـامـلللعمقرتحـاتإلعمـلبرانمـجويتضمـن.إلشـبابوضعيـةلتحسـنيإدلولـيوإدلعـم
لـىتـؤديإلتـيوإلآليـاتإلظـروف إلعمـلبرانمـجـزويرك.وعيْشـهمإلشـبابرفـاهحتسـنيزيـادةإ 
لـىإلرإميـةإلتدإبيـرعلـىخاصـةبصفـة إلفـرصوزيـادةبإلشـباميـدإنفـيإلوطنيـةإلقـدرإتدعـمإ 
وفعالـةاكملـةركةمشـاإجملمتـعفـيمشـاركهتملتحقيـقوإلكـم،إلنـوعحيـثمـنللشـباب،إملتاحـة
.وبنـاءة

ي برانمج إلعمل إلعامل
للش باب

لــىإل جنــدةهــذهتتطلــع فريقيــاجعــلإ  ةإ  علـىإرتـاكزإ  تمنيهتـا،ةبقيــادإلشــعوبفهياتضطلــعقــار 
بمتكيـنكفيـلإلرؤيـةهـذهفـيالاخنـرإطوأ ن.وإلشـبابإلنسـاءلسـاميوكفاءإتـه،بلـدكطاقـات

لـىحمـوري،بـدورالاضطـالعمـنإملغاربـةإلشـباب فـيإلقـارة،بلـدإنابقـيمـننظرإهئـمجانـبإ 
.سـاكهنانصـفمـنيقـربمـاإلشـبابيشـكإلتـيل فريقيـا،إلبنيـويإلتحـولحتقيـق

أ جندة الاحتاد 
2063إل فريقي لعام 

ن تمتحـورجديـدةـةمقاربترسـيخسـياقفـييتـمأ نينبغـيإلشـبابقبـلمـنإل جنـدةهـذهمتلإ 

فريقيـا،حـول جيابـيمنظـوروإعمتـادوإلتسـامح،إلوإقعيـةبيـنوجتمـعإ  مـعإلهجـرة،سـأ ةلم بشـأ نإ 
إل جنـدةهـذهتفعيـليأ خـذأ نينبغـيمكـا.وإلتضامـنإملشـرتكةللمسـؤوليةإل نسـاينإملنطـقتغليـب
وإل فارقـةلتحديـد،إوجـهعلـىإملغاربـةللشـبابإحلقيقيـةوالانتظـارإتالاحتياجـاتإحلسـبانفـي

إدلعــمديــملتقإلتعــاونأ وإصــروتوطيــدالاقتصاديــةإل فــاقفتــحخــاللمــنعــام،بشــك
دماجـا  ة  جناعـأ كثـرتدبيـرأ جـلمـنللبلـدإنإلــالزم .إلهجـرةلتدفقـاتوإ 

إل جندة إل فريقية
يناير)حول إلهجرة 
2018)



 ابجلهة إلش باب ابهامتمات إملتعلقة إلقضااي بدرإسة إخملتصة الاستشارية إلهيئة

 18 إملديـــرية إلعــــامة للجمــــاعات إلرتإبــية

 

 إدلس تورية    إل سس 

عطاء   فئة إلش باب ماكنة  أ قر إدلس تور، يف سابقة من إلتارخي إدلس توري إملغريب، عدة مقتضيات دس تورية تس هتدف إ 
 هممة يف منظومة تدبري إلشأ ن إلعام ويف حتقيق إلتمنية إملس تدإمة: 

 

 

 

  

 : 33إلفصل 
إلسلطات إلعمومية إختاذ إلتدإبري إملالمئة عل 

 لتحقيق ما يل:
توس يع وتعممي مشاركة إلش باب يف إلتمنية  - 

الاجامتعية والاقتصادية وإلثقافية وإلس ياس ية 
 للبالد ;

مساعدة إلش باب عل الاندماج يف إحلياة  - 
إلنشطة وإمجلعوية، وتقدي إملساعدة ل ولئك 

كيف إملدرس أ و إذلين تعرتضهم صعوبة يف إلت
 الاجامتعي أ و إملهين ;

يسري ولوج إلش باب للثقافة وإلعمل ت  - 
وإلتكنولوجيا، وإلفن وإلرايضة وإل نشطة 
إلرتفهيية، مع توفري إلظروف إملوإتية لتفتق 
طاقاهتم إخلالقة وإل بدإعية يف ك هذه 

 إجملالت. 

 : 12إلفصل 
ت سامه إمجلعيات إملهمتة بقضااي إلشأ ن إلعام، 

طية وإملنظامت غري إحلكومية، يف إ طار إدليقرإ
عدإد قرإرإت ومشاريع دلى  إلتشاركية، يف إ 
إملؤسسات إملنتخبة وإلسلطات إلعمومية، وكذإ 

 يف تفعيلها وتقيميها. 
وعل هذه إملؤسسات وإلسلطات تنظمي هذه 

ددها إملشاركة، طبق رشوط وكيفيات حي
 . إلقانون

إملقتضيات 
إدلس تورية إملتعلقة 

 ابلش باب 

 : 13إلفصل 
للتشاور، ومية عل إ حدإث هيئات تعمل إلسلطات إلعم

عدإد  قصد إ رشإك خمتلف إلفاعلني الاجامتعيني، يف إ 
  . إلس ياسات إلعمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقيميها

 : 170إلفصل 
يعترب إجمللس الاستشاري للش باب  

إحملدث مبوجب إلفصل  وإلعمل إمجلعوي،
هيئة إستشارية يف  من هذإ إدلس تور، 33

بتطوير باب وإلهنوض ميادين حامية إلش  
إحلياة إمجلعوية. وهو ملكف بدرإسة وتتبع 
إملسائل إليت هتم هذه إمليادين، وتقدي 
إقرتإحات حول ك موضوع إقتصادي 
وإجامتعي وثقايف، هيم مبارشة إلهنوض 
بأ وضاع إلش باب وإلعمل إمجلعوي، وتمنية 
طاقاهتم إل بدإعية، وحتفزيمه عل الاخنرإط 

 طنة إملسؤوةل.، بروح إملوإيف إحلياة إلوطنية

 :139إلفصل 
تضع جمالس إجلهات، وإمجلاعات إلرتإبية إل خرى، 
آليات تشاركية للحوإر وإلتشاور، لتيسري مسامهة  أ
عدإد برإمج  إملوإطنات وإملوإطنني وإمجلعيات يف إ 

  وتتبعها.  إلتمنية
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 وإلتنظميي   إل طار إلترشيعي 

وطبيعة نشاطها مشمول مبجموعة من    إلش باب  ابهامتمات  إملتعلقة  إلقضااي  بدرإسة  إخملتصة  الاستشارية  إ حدإث إلهيئةإ ن  
 :   مبني أ سفهل كام هو وإلتنظميية،إلنصوص إلترشيعية 

  طبيعة إملقتىض   إملرجع 

  111.14رمق   إلقانون إلتنظميي
 إملتعلق ابجلهات

  إدلس تور،  من   139  إلفصل   من  إل وىل  إلفقرة  ل حاكم  تطبيقا:    116  إملادة
آليات  إجلهات  جمالس  حتدث   مسامهة  لتيسري  وإلتشاور   للحوإر  تشاركية  أ

عدإد  يف  وإمجلعيات  وإملوإطنني  إملوإطنات  إلكيفيات  طبق  وتتبعها  إلتمنية  جبرإم  إ 
 للجهة.  إدلإخل إلنظام  يف  إحملددة
إستشارية، من    هيئات(  3)   ثالث  إجلهة  جملس   دلى  حتدث:     117  إملادة

 إلش باب؛  ابهامتمات تعلقةإمل  إلقضااي بدرإسة  ختتص إستشارية مضهنا هيئة

  89.15  رمق قانون 

الاستشاري   ابجمللس إملتعلق
 ي إمجلعو  وإلعمل للش باب

  إمجلعوية  إحلياة  بتطوير   وإلهنوض  إلش باب  حامية  ميادين   يف  إستشارية  هيئة
  حول   إقرتإحات  وتقدي  إمليادين،  هذه  هتم  إليت  إملسائل   وتتبع  بدرإسة  ملكف
  إلش باب   بأ وضاع  إلهنوض  مبارشة   هيم  وثقايف  وإجامتعي  إقتصادي   موضوع  ك

  إحلياة  يف   الاخنرإط   ل ع   وحتفزيمه  إل بدإعية،  طاقاهتم  وتمنية  إمجلعوي،  وإلعمل
 إملسؤوةل  إملوإطنة بروح إلوطنية،

  صادر 2-17-583 رمق   إملرسوم
  سبمترب 28)  1439 حمرم  7 يف

  مسطرة  بتحديد(  2017
عدإد   ل عدإد  إجلهوي  إلتصممي إ 
  وتقيميه وحتيينه إلرتإب

)...(  4  إملادة   اك طار   إلرتإب  ل عدإد   إستشارية  جلنة  حتدث  إلغاية،  ولهذه: 
 إلرتإب؛ ل عدإد   إجلهوي إلتصممي مرشوع حول إلرأ ي بدإء إ  و  للتشاور 
  إل عضاء   من  أ عاله،  4  إملادة  مبوجب  إحملدثة  الاستشارية  إللجنة  تتأ لف:  5  إملادة
 : )...(  بياهنم إلتايل

  من   117  إملادة   يف  علهيا  إملنصوص  الاستشارية  إلهيئات  رؤساء -
 . 111-14 رمق   إذلكر إلسالف إلتنظميي إلقانون

صادر    2-16-299رمق إملرسوم  
  1437من رمضان  23يف 
( بتحديد  2016يونيو   29)

عدإد برانمج إلتمنية  مسطرة إ 
إجلهوية وتتبعه وحتيينه وتقيميه  

آليات إحلوإر  وإلتشاور  وأ
 ل عدإده 

عدإد مرشوع برانمج إلتمنية إجلهوية وفق مهنج تشاريك. 7إملادة    : يمت إ 
جرإ  ء مشاورإت مع: )...(؛ ولهذه إلغاية، يقوم رئيس جملس إجلهة اب 

من إلقانون    117إلهيئات الاستشارية إملنصوص علهيا يف إملادة   -
 111.14 إلتنظميي إلسالف إذلكر رمق 



 ابجلهة إلش باب ابهامتمات إملتعلقة إلقضااي بدرإسة إخملتصة الاستشارية إلهيئة

 20 إملديـــرية إلعــــامة للجمــــاعات إلرتإبــية

 

جمللس إجلهة   إدلإخلإلنظام 
 إملعين

  وتس يريها،حيدد إلنظام إدلإخل للمجلس تسمية هاته إلهيئات وكيفيات تأ ليفها  

 إملتعلق ابجلهات 111.14  مق ر من إلقانون إلتنظميي  117طبقا للامدة  

  إملقاول   بنظام  إملتعلق  114.13  رمق   إلقانون   قبيل: من  وهناك نصوص أ خرى لها عالقة غري مبارشة مع قضااي إلش باب  
 ؛ إخل ... إملتعلق ابلمتويل إلتعاوين  15.18إلقانون رمق  إذلإيت؛
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 ابلش باب    الاسرتإتيجيات إملرتبطة 

  مشرتاك  إإ طار  تشكمن طرف إلفاعل إلعمويم  خاصة ابلش باب يمت بلورهتا  ة معوميةفك س ياس أ فقيةابعتبارها س ياسة 
  إلفاعلني   ت تدخال  يوجه ويؤطر  مرجعا  ابلش باب. كام متثل   إملرتبطة بقضااي  إلعمومية  الاسرتإتيجيات وإلربإمج   خمتلف  ل دماج 

  إلش باب   لفائدة  إملوهجة  لنوعيةإ  إملبادرإت  يز وتعز   إملعنية  إل هجزة   بني   إلتنس يق  خالل   من   ش باب،ابل   إمليادين إملرتبطة  يف
 .عل إلنتاجئ لفائدة هذه إلفئة من إجملمتع إملغريب إلقامئة إلقطاعية وإخملططات الاسرتإتيجيات وتعزيز وإس تكامل

 تصورإت إسرتإتيجية تتعلق ابلش باب 

 ( لالس تئناس   1)مثال  

 2016ـ2011الاسرتإتيجية إلوطنية إملندجمة إملقدمة من طرف حكومة  
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الاسرتإتيجية إلوطنية إملندجمة للش باب 

 2030ـ2015

 إحملور إخلامس :
 تقوية إملقتضيات إل ساس ية إملتعلقة ابلتوإصل وإل عالم وإلتقيمي وإحلاكمة
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 ( لالس تئناس   2)مثال  
 2018  وإلبييئ، إملبادرة إلوطنية إملندجمة للش باب إملقرتحة من طرف إجمللس الاقتصادي والاجامتعي  

 إملبادرة إلوطنية إملندجمة للش باب 
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   إدلليل  أ هدإف 

عدإد هذإ إدلليل يف     ، إلش باب  قضاايختتص ب  إليت  كيةشار إلت   إدليقرإطية  هيئات  تفعيل  يف  إملسامهةيمتثل إلهدف إلعام من إ 
رساء إجلهوية إملتقدمة. لكن هناك أ هدإف فرعية ترهن حتقيق هذإ  جمالس إجلهات،  مس توى  عل  إلعام:    إلهدف  يف إ طار إ 

 
عدإد إدلليل    مهنجية إ 

 إل دوإت:   من  مجموعة  إعامتد ليلإدلإ ذه إ جناز  تطلب 

 
 

قرإطية إملسامهة يف تفعيل هيئات إدلي
 إلش بابإلتشاركية  إليت ختتص بقضااي

رمسةل وتمثني 
إملامرسات عل مس توى 
إلهيأ ت مبختلف إجملالس

إجلهوية 

آليات ومعايري متف ق وضع أ
عطاء فعا لية بشأ هنا من أ جل إ 
أ كرث ل دإء إلهيأ ت 

أ ت تقوية قدرإت أ عضاء إلهي
ة من أ جل بناء أ رإء إستشاري

ذإت جودة

لف إلفاعلني إملعنيني  تنظمي إايم درإس ية عل مس توى  ثالث هجات  بتحفزي إلتفاعل إل جيايب بني خمت
لس تجالء إل كرإهات وإلفرص إملتاحة ونقاط إلقوة وإلضعف إليت متزي مارسة ك هيئة

هجة
مرإكش أ سفي

هجة 
إلرشق

هجة 
بين مالل 
خنيفرة 

 إجملالت إليت لها تأ طري دوإرت تكوينية لفائدة أ عضاء إلهيأ ت من أ جل تقوية قدرإهتم يف
عالقة مبهام إلهيئة ، بناء عل خمطط تكويين أ عده خربإء  

توزيع الاختصاصات
يف ترإب إجلهة 

بناء إلرأ ي 
الاستشاري 

...إلتمنية إذلإتية 

تنش يط ورشات  من طرف خربإء من أ جل مناقشة ومتل
مضامني  إدلليل  

مناقشة إلنظام 
إدلإخل للهيئة  

اح إلعنارص إملفت
لعمل إلهيئة 

......
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 صطلحات  ملتأ صيل إ 

لك لبس.    درئا حمددة  ن إملفيد أ ن نعطي لها تعريفاتة مصطلحات ومفاهمي ومفردإت م يس تعمل يف منت هذإ إدلليل عد
، يف غياب  كام حددهتا مقتضياهتا أ و  إلوطنية مهنا وإدلولية  إلقانونية  إملرإجع ابدلرجة إل وىل من    مس تقاة ه إلتعريفات يه  وهذ
 تعريفه : أ و إملصطلح إملرإد  ابملفهومذإت إلصةل  وإدلإرسات، من إلنظرايت ذكل

 إلش باب  
 بأ ي  إملساس  ودون  إ حصائية  ول غرإض  -   إملتحدة  إل مم  إن  الا  للش باب،  إلعمرية  للفئة  عاملي ا  عليه  متفق  دويل  تعريف  وجود  عدم  رمغ

  هذإ   ونشأ  .  عاما  24و  15  بني  أ عامرمه  ترتإوح  من  إل شخاص  إهنم  عل"  إلش باب"  تعّرف  -  إل عضاء  إدلول  تضعها  أ خرى  تعاريف

  قرإرها   يف  إلعامة  إمجلعية  وأ قرته  ،(A / 36/215  إنظر( )1985)  للش باب  إدلولية  للس نة  إلتحضريية   إل عامل  س ياق  يف  إلتعريف

 لال حصاءإت  إلس نوية  إحلولية  توض   كام  إلتعريف،  هذإ  إ ىل   إلش باب  بشأ ن   إملتحدة   إل مم   إ حصاءإت  مجيع   ند وتست .  1981  لعام  36/28
 . وإلصحة وإلعمل وإلتعلمي إدليوغرإفيا حول إملتحدة إل مم منظومة تنرشها إليت 
 موحدة:  معرية فرتة عل يقف ل إلش باب سن إملغرب يف لكن

 س نة  29و 15 بني إلش باب حرصت فئة 2030ـ2015 إملندجمة للش باب الاسرتإتيجية إلوطنية -

 س نة 40و 18 بني إلش باب حرصت فئة الانتخاابت مدونة -

 مبادرة  وكذكل س نة 34و15 بني إلش باب فئة حرصت للتخطيط إلسامية يةإملندوب   عن إلصادرة إلرمسية إلتقارير بعض -
 إلش باب لسرتإتيجية رؤيته حول وإلبييئ  والاجامتعي الاقتصادي إجمللس

 إملشاركة إلش بابية    
  إملشاركة .  أ مهيهتام  رمغ  لالنتخاابت،  إلرتش يح  أ و  معليــة إلتصويت  علــى  فقــط  تقتصــر  ل  للمجمتــع   إدليقرإطيــة  إحليــاة  يف  إلشــبابية  إملشــاركة

  والالتـزإم   علهيـا،  وإلتأ ثـر  إلقرإرإت،  يف للمشاركة  إحلاجة،  عند   وإدلمع  إل ماكنية،  إملوقع،  إلوسائل،   ابحلق،   تقتيض إلمتتع  إلفاعةل  إملوإطنة  أ و
 . أ فضـل جممتـع بنـاء  يف للمسـامهة وإل نشـطة ابخلطـوإت

 إلرتإبية( )عل مس توى إمجلاعة الاستشـارة 
  تـرإب   دإخـل  إليوميـة  إحليـاة  شـؤون  تدبيـر  هتـم  بشـأ ن قضايـا  ل رإهئـا  والاسـامتع  إملدنيـة  وتنظاميهتـا  إلسـاكنة  شـرإحئ  خمتلـف  إستشـارة
 . إملسـائل تلـك  بشـأ ن للتـدإول خمصصـة تشـاورية لقـاءإت أ و تنظيـم إ حـدإث عبـر ذلـك ويتـم ،إلرتإبية إمجلاعـة

 )عل مس توى إمجلاعة إلرتإبية( إصـلإلتو 
  إملمكنـة   إحللـول  بشـأ ن  إلنظـر  وهجـات  لتبـادل  إملدنيـة  وإلتنظميـات  إلسـاكنة  مـع  دوريـة  حوإريـة  للقـاءإت  إلرتإبيةجملـس إمجلاعة    عقـد

 . إل ولويـة  ذإت ملشـأك

 إلتشــارك 
  أ ثنــاء   إلقياديــة  إل دوإر  وتوزيــع  إملســؤوليات  حتمــل  مســتوى  إلوإحضــة علــى  ــرعاييوإمل  وإملقاييــس  وإل جــرإءإت  إلرتتيبــات  مــن  مجموعــة
 إلقــرإر  ذلــك تنفيــذ

 إلرتإفع  

قناع  من   إملدين  إجملمتع  متكن  سلمية  وس يةل   ختدم   ل  إليت   وإلقوإنني  إلس ياس يات،  من   مجموعة  تعديل   أ و  تغيري  أ جل  من  إحلكومية  إملؤسسات  إ 

 .  إملوإطنني من فئة مصلحة

 إلتشاريك   إلتحليل 
نتاج   أ فق  يف  ترتئهيا  إيل  إلتمنوية  وإلبدإئل  وكذإ إحللول  معينة  جممتعية  فئة  تعانهيا  إيل  وحتليل إملشأك  حتديد  تتوىخ  ميدإين  حبث  منظومة   إ 
ومبد  إلتكييف،  سهةل  حمفزة،  مقارابت  عرب  يمت  فهو  ذلإ.   تمنوي  نشاط  أ و  برانمج  أ و  مرشوع  إلشمولية،   مبادئ  تعمتد  عة ديناميكية 

 . إلتمنوي إلفعل جوهر هو إل نسان أ ن إل ساس ية ركزيهتا ،وإملساوإة إل نصاف الاس تدإمة،
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   إدليقرإطية إلتشاركية
 يف  مقاربة  ويه.  إلتشاورية  إدليقرإطية  ابمس  كذكل  تعرف  وإليت   الاجامتعية  إلعلوم  يف  إحلديثة  إملفاهمي  من  إلتشاركية  إدليقرإطية  تعترب
  وتقيمي  تنفيذه  وتتبع  عرب الاستشارة،   إلعمويم،  إلقرإر  صنع  مسار  يف  إلعمويم  إلفاعل  مشاركة   من  إملدين  إلفاعل  متكن  إلعمويم  إلتدبري
 . إلطرفني بني إملبارش إلتفاعل طريق عن نتاجئه،

 إلالمركزية  
 هبا  خاصة  صالحيات  لها   ...(  إملهنية،إلغرف    إلرتإبية،اعات  حملية )إمجل  أ و  منتخبة  وهيئات  إملركزية  إحلكومة  بني  إل دإرية  إلوظيفة  توزيع
 ورقابهتا  إحلكومة إ رشإف حتت  وتبارش إختصاصاهتا إحمللية إلتمنية ملشأك إحللول عن إلبحث حنو  وموهجة

 إلالمتركز  
 إلالمركزة  إخلارجية  وإملصاحل  ابلعامصة  إملتوإجدة  إملركزية  إل دإرة  بني   إلسلطة  توزيع  أ ساس  عل  يقوم  إل دإرية،  إملركزية  صور   من  صورة 
 إملركزية  إلرئاس ية للسلطة خضوعها مع  إملركز، إ ىل إلرجوع دون إل دإرية إلقرإرإت بعض ابختاذ إملصاحل لهذه يسمح ما إل قالمي، خمتلف يف
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  إلباب إل ول

 دور إلهيئة يف س ياقها إملؤسسايت 

بقضااي إلهيئة الاستشارية إليت ختتص  بأ دوإر  تتبوأ   إلش باب عل مس توى جمالس إجلهات  تلخيصها يف    طالئعية يكن 
 أ ساس ية: ثالث أ دوإر 

   
آليات إلهيئة كآلية   للشأ ن إلعام إجلهوي    إدليقرإطية إلتشاركية  من أ

 قرإطيةي إدل"  ابمس  يف إلعلوم الاجامتعية  تعرف   وإليتإليت أ قرها إدلس تور    إحلديثة  إملفاهمي  من  إلتشاركية  إدليقرإطية  تعترب
  نتاجئه،وتتبع تنفيذه وتقيمي  ،  صناعة إلقرإر إلعمويم  وإملوإطنني يفإجملمتع إملدين وإملوإطنات    إ دماج  وهتدف إ ىل.  "إلتشاورية
 .  إلتقائية بني إلفعل إلعمويم وإلفعل إملدين عن طريق 

منا   إلمتثيةلليست بديال لدليقرإطية  ويه     عن   إملشأك  حل   مبحاوةل  فهيا   وإلعجز  رإلقصو   أ وجه  جتاوز  فالغرض مهنا  .ممكةل   وإ 
 إلعديد  وأ ن  لس امي  إدليقرإطيتني،  بني  إلتاكمل  طريق  عن  وإلوطين  إلرتإيب  إلتدبري  وتطوير  إمجليع،  إخنرإط  وضامن  قرب،
  لهبا طاوم حاجياهتا  عن للتعبري  س بال  إلمتثيلية   إدليقرإطية  يف  جتد  تعد  مل( تمنوية  بيئية،  نسائية،)   الاجامتعية  إلتحراكت  من

جياد  . لها  حلول وإ 

تقره  ما  فعيل إدليقرإطية إلتشاركية يمت عرب مجموعة من إلآليات مهنا ما ينص عليه إدلس تور وكذإ إلترشيعات إلوطنية ومهنا  ت 
   إملقارن: إملامرسات إلفضل يف إلقانون 

آليات  إلهيئة كآلية من أ
إدليقرإطية إلتشاركية 
 للشأ ن إلعام إجلهوي

 يف مكسامه إلهيئة
 إملتقدمة إجلهوية تعزيز

 لرفع مدين كفاعل ةإلهيئ
دماج حتدايت إلش باب يف  إ 

  إحلياة إلعامة 
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إلهيئة الاستشارية إجلهوية
إملهمتة ابلقضااي إجلهوية 
ذإت إلطابع الاقتصادي 

قضااي إخملتصة بدرإسة إلإلهيئة الاستشارية
إملتعلقة ابهامتمات إلش باب

إخملتصةإجلهويةإلهيئة الاستشارية 
بتفعيل مبادئ إملساوإة وتاكفؤ

إلفرص ومقاربة إلنوع 

ملمتسات إلترشيع تقدي 

)إلقانون إلتنظميي رمق 

64.14) 

طبقا ملقتضيات إلفصل 

من إدلس تور  14

للموإطنات وإملوإطنني، 

مضن رشوط وكيفيات 

حيددها قانون تنظميي، 

إحلق يف تقدي ملمتسات 

 يف جمال إلترشيع.

 

 تشارة إلعموميةالاس 

 مسودإت نرش مثال

 إلقانونية إلنصوص مشاريع

 إلعامة إل مانة بوإبة عل

 إلتعليق أ جل من للحكومة

 ملقتضيات اطبق علهيا

 2.08.229 رمق إملرسوم

حدإث إملتعلق  مسطرة اب 

 إلنصوص مشاريع لنرش

   وإلتنظميية إلترشيعية

      

)إملادتني  إلهيأ ت الاستشارية

لقانون من إ 117و 116

 ( 114.11إلتنظميي 

من  139طبقا للفصل 

إدلس تور، حتدث جمالس 

آليات تشاركية للحوإر  إجلهات أ

وإلتشاور لتيسري مسامهة 

وإملوإطنني إملوإطنات 

وإمجلعيات يف إ عدإد برإمج 

إلتمنية وتتبعها طبق إلكيفيات 

إحملددة يف إلنظام إدلإخل 

 .للجهة

        

 إلرتإفع

ن إجملمتع مارسة سلمية متك

قناع  إملدين من إ 

إملؤسسات إحلكومية بغية 

تغيري أ و تعديل مجموعة من 

إلس ياس يات، وإلقوإنني 

إليت ل ختدم مصلحة فئة 

 من إملوإطنني 

 

      

 

 إلهيئة 

__________ 

 كآلية لدليقرإطية إلتشاركية

)إلباب تقدي إلعرإئض 

إلتنظميي إلرإبع من إلقانون 

 (111.14رمق 

حاكم إلفقرة إلثانية طبقا ل  

من  139من إلفصل 

إدلس تور، يكن 

للموإطنات وإملوإطنني 

وإمجلعيات أ ن يقدموإ 

عرإئض يكون إلهدف مهنا 

درإج  مطالبة إجمللس اب 

نقطة تدخل يف صالحياته 

 مضن جدول أ عامهل.
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 يف تعزيز إجلهوية إملتقدمة   إلهيئة مكسامه 

إملتعلق    114.11من إلقانون إلتنظميي    117و   116إملادتني    ومقتضيات  2011من دس تور    139تبعا ملقتضيات إملادة  
آلية  ابب ااي إلش  ضإخملتصة بق  الاستشارية  إلهيئة  تعتربابجلهات     وخمتلف  وإملوإطننيإملوإطنات    إ رشإك  لعملية  انحجة  ووس يةل  أ
وية  تسامه يف تطوير مسلسل إجله ومقرتحات توصيات أ رإء إستشارية و  تقدي يف  إمجلعيات خصوصا إملدين إجملمتع تنظاميت

 إملتقدمة، خصوصا من زإوية إ شاكليات إلش باب عل إملس توى إجلهوي.  

 أ ساس ية: امه يف تعزيز مسلسل إجلهوية إملتقدمة عرب أ ربع مدإخل سفالهيئة يه هيلكة موإزية للمجلس من شأ هنا أ ن ت 

 
 

 

ئةإملدإخل  إل ربع إل ساس ية ملسامهة إلهي 
يف تعزيز مسلسل إجلهوية إملتقدمة

إملدخل إل ول
إملسامهة يف بسط 
لية إلتصورإت إملس تقب 

إخلاصة ابلش باب يف
كية إ طار إملقاربة إلتشار 

جلهة برانمج تمنية إل عدإد 
عدإد وإلتصممي إجلهوي ل  

إلرتإب، مع عضوية 
رئيس إلهيئة للجنة
الاستشارية ل عدإد 
ات إلرتإب مضن إختصاص

إلهيئة

إملدخل إلثاين
وأ  تتبإملسامهة يف أ ن 

إجلهة ماكنة إلصدإرة 
لرتإبيةابلنس بة للجامعات إ

إل خرى يف معليات 
عدإد برانمج تمنية إجل  هة إ 
عدإد وإلتصممي إجلهوي ل  
تبعها، إلرتإب وتنفيذها وت 

مع مرإعاة الاختصاصات
إبية إذلإتية للجامعات إلرت 

.إل خرى

إملدخل إلثالث
بدإء إلرإي حول  إ 
باب إلقضااي إليت هتم ش  

ا إجلهة الاجامتعية مهن
ية، والاقتصادية وإلثقاف 

مع مرإعاة  إخلصوصيات
قافية إجملالية وإلسوس يو ث
هةللنطاق إلرتإيب للج 

إملدخل إلرإبع

جعل إلهيئة فضاء دإمئ
وإر ومس متر للتشاور وإحل
وإلتوإصل مع إلفاعل 
ة و إلعمويم ولس امي إجله
هيئة أ يضا بني مكوانت إل 
مبختلف أ طيافهم
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دماج إلش باب يف إحلياة إلعاإلهيئة كفاعل مدين لرفع حتدايت   مة إ 

دماج  يشك إلعامة    لش بابإ  إ  إحلياة  أ و  إملغرب  أ مام  هاما   حتداييف  إل مر ابل دماج الاقتصادي  تعلق  إل دماج  ، سوإء 
 :  إلتمنية إلثقافية للش بابأ و  إملشاركة إلس ياسةالاجامتعي أ و 

دماج  جمالت    إلش باب يف إحلياة إلعامة إ 

 
 الاقتصادي للش باب   إلمتكني 

  إلشغل   سوق تطوير  إلش باب  تشغيل  قابلية  من  إلرفع  مياكنزيمات إساس ية:  مرهون بثالثالاقتصادي للش باب    إلمتكني
 . إملشاريع إس تدإمة وضامن

 توإجه  إليت  إلتحدايت  أ برز   ومن   ش بابلل   إلمتكني الاقتصادي  معيقات  أ مه  من  يه   بطاةلإل   معضةل   أ ن  إملعلوم  من ،  أ ول
  وشهادإت   ملؤهالت  حاملني  مه  إلعاطلني  من  ابملائة  22.7و  اةلبط   وضعية  يف  مه  إلش باب  من   ابملائة  20  فهناك.   إلتمنية
  سوق   ملتطلبات  الاس تجابة  هبدف  إلتكوين  أ سالك   جودة   تطوير  عل  الاش تغال  جيدر  إل فة،  لهذه  إلتصدي  يةبغ .  جامعية
دما  وتكوين   توجيهمن خالل    ولس امي   قابلية تشغيلهم   أ جل   من   إلرضورية  إملهارإت  من   إلش باب  ومتكني   إلشغل   إلش باب   ج وإ 
 . من هجة أ خرى  ،إدلمع توزيع لتسهيل  للمشاريع بنك وتدبري من هجة  معل  بدون 

إلرتإيب   إملس توى عل عالية مضافة قمية  وخلق  إلشغل فرص   من  إملزيد إ حدإثإلمتكني الاقتصادي للش باب يقتيض  ،اثنيا
خالل تيسري إلقمي  سالسل   ربة مقا  تشجيع  : مس توايت  ثالث  علوالاش تغال    إلوإعدة  إلسالسل   ودمع   حتديد  من    ؛ 

 .  لها  إخملصص  إدلمع توزيع لتسهيل  للمشاريع بنك تدبري ؛ إلرتإيب إملس توى عل  للحاكمة إ طار عرب تقائيةل الا

وسليتني    جدإ عربلمقاولت إلناش ئة إلصغرية مهنا وإلصغرية  لهناك متطلب أ خر يمكن يف رضورة ضامن الاس تدإمة    ،اثلثا
 إلقامئة  تل   ودمع   مهنا   إجلديدة  ت إملقاول  إحتضان   من انحية عرب   ا حياهت  مرإحل  طوإل  إلناش ئة  إملقاولت   موإكبة  أ ساس يتني: 

 انحية أ خرى إملسامهة يف متويل هاته إملقاولت إلناش ئة.  ومن إلبعدية إملوإكبة وتوفري

 

 إلمتكني
 الاقتصادي 

 إل دماج
 الاجامتعي 

   إملشاركة
 إلس ياس ية

 إلتمنية
 إلثقافية 



 ابجلهة إلش باب ابهامتمات إملتعلقة إلقضااي بدرإسة إخملتصة الاستشارية إلهيئة

 30 إملديـــرية إلعــــامة للجمــــاعات إلرتإبــية

 

 الاقتصادي للش باب    إلمتكني   متطلبات 

 

 

 

 للش باب   إل دماج الاجامتعي   

  إلسمل الاجامتعي   حتقيـق  حنـو  ساسـياأ    مدخـال   من انحية  ابعتبارهابلنس بة للش باب    حيوي  موضوع  الاجامتعي   دماج الا  عد  ي
نتاج، إلعمل، الاجامتعية ) وظائف إلبنيةأ دإء  عل إ مؤرش من انحية أ خرىو   إلشـامةل إملسـتدإمة إلتمنيـة منظـور  وفـق   إل 
 . (إخل  ،الاجامتعي إلتفاعل

دماج   تسمح  إجملمتع   يف  ديناميكية  ةمشارك  معلية  عل الاجامتعي؛ فهو يدل    إلتاكمل   عن   يالاجامتع   إل دماج   ولبد من متيزي   اب 
يا  إمجليع هنا  أ خرى،  بعبارإت.  وإلفردية  إلتنوع  عل  إحلفاظ  مع  إجامتع   . الاختالفات  إحرتإم  مع"  للجميع  جممتع"   ل نشاء  حماوةل  إ 

  ليس   وإلرشعية  وإلتقدير،   ابلنامتء،  حسا  إجملمتع  أ فرإد   من   د ر فلل  يعطي   إذلي   الاجامتعيني  وإلتاكمل   إل دماج   مع  يرتإفق كام  
 .للتنّوع إحرتإ ما  بل  إدليوغرإيف، إلتجانس نتيجة

ابلش تغال علهيا يف سبيل حتقيق إل دماج الاجامتعي    )إليونسكو مثال( تويص هبا إملؤسسات إدلولية    بعاد أ  مخس  وهنا  
 للش باب:

إلرفع من قابلية 
 إلتشغيل

تطوير سوق 
 إلشغل 

موإكبة إس تدإمة 
 مشاريع إلش باب 

دماج وتكوين توجيه▪  وإ 
 معل بدون إلش باب

 للمشاريع بنك إ حدإث▪
 إدلمع توزيع لتسهيل
 لها إخملصص

 سالسل مقاربة تشجيع▪
 إلقمي
 إ طار عرب تقائيةل الا تيسري▪

 إملس توى عل للحاكمة
 إلرتإيب

 لتإملقاو إحتضان ▪
 تل ودمع مهنا إجلديدة
 إملوإكبة وتوفري إلقامئة
   إلبعدية

 هاته متويل يف إملسامهة▪
 إلناش ئة إملقاولت
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 دماج الاجامتعي للش باب  إل    أ بعاد 

 
 

 للش باب   شاركة إلس ياس ية مل إ

 إملفضلني، إملنتخبني إختيار أ و الانتخابية، إلعمليات يف  إملسامهة عند فقط  تقف ل ،إلوإسع مبفهوهما  إلس ياس ية ملشاركةإ 
  اكنت   مىت  إلس ياس ية،  أ بعادها  يف  إلعام،  إلشأ ن  مبشالكت  الاهامتم  جمال  يف  وإلفاعل  إل جيايب  الاخنرإط   أ يضا  تعين  ولكهنا
 .مهنجة أ و منظمة

  دإخل   إلفرصة  إلش باب  منح   :ولس امي  للش باب،وهناك بعض إملدإخل إليت من شأ هنا أ ن ترفع من إملشاركة إلس ياس ية  
دماج   إلس ياس ية؛   حلقوقهم  إخلاصة  الاحتياجات  ذوي   فئات  من   إلش باب  ولوج  تسهيل   ؛إلس ياس ية  إل حزإب   إلعمل   أ مهية  إ 
نصافها  إلش بابيةإلكفاايت    ستامثرإ  ؛عليه  إلصاعدة  يالجإل    وتربية  إلتعلمية   إملناجه  يف  ش بابل ل   إلس ياس يف    أ رشكها   عرب   وإ 
 . إلتس يري مسؤولية حتمل
 

أ بعاد إل دماج 
 الاجامتعي 

 إلربوز
إلتخفيف من إلقيود إملفروضة عل حرية إلتعبري 

 وإلرتإفع وإلتوإصل الاجامتعي 

 الاعتبار  
الاجامتعية إلتحفزي عل الاخنرإط يف إلوسائط 

 وتشجيع إل عامل إلتطوعية 

   
 إلتفاعل

خلق إلفضاءإت يف وجه إلتفاعل بني إلش باب فامي 
من هجة  إلعمومني بيهنم من هجة وبيهنم وبني إلفاعلني

 أ خرى 

 عدم إلمتيزي  
حماربة ك إشاكل إلمتيزي بني إلش باب يف إجلنس، 

 وإلعرق وإلنسب وإملس توى الاجامتعي 

 ية إلتمنية إذلإت  
تشجيع إملهارإت إلقيادية وإحلياتية يف صفوف  

 إلش باب: إملوإطنة، إلطموح، روح إملبادرة، ...
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 إملشاركة إلس ياس ية للش باب    تعزيز مدإخل  

 
 

 إلثقافية للش باب   إلتمنية 

حبيث    إلوإعي،   إل نساين  وإلسلوك  إلتفكري  تأ طري  هييف   إلفنونأ ما    وإملعتقدإت،  وإلرتإث  وإلتقاليد  وإلعادإت  إللغة   يه  إلثقافة 
  إل جيال  أ مام إجملال فتح أ مهها إليت من و  إملوضوعية، ا رشوطه خارج  ذكل حيدث  أ ن يكن ول تمنوية، معلية إلثقافة تصبح
 . حياهتا يف  أ ساس ية قاعدة إلثقافية إلتمنيةهذه  من   ولتجعل ثقافهتا لتمنية إلشابة

إلآليات وإلوسائل إليت من شأ هنا   إلش باب  وهناك مجموعة من  إلفعبأ ن تساعد  أ و يندمج يف  أ ن ينخرط يف  إلثقايف،  ل 
 للش باب؛تقوية إلتجهزيإت إلثقافية وإلفنية إملوهجة    إلش باب؛إلتحفزي عل إس هتالك إملوإد إلثقافية يف أ وساط  :  فعالياته

 ة. ي فية من أ جل ربط إلش باب بقميه إجملمتع إلتنش ئة إلثقا إلثقايف؛لتفاعل ل خلق فضاءإت 

 للش باب  ثقافية  تمنية إل وسائل إل 

 
 

 

ل إلتنش ئة إلثقافية ع
إلقمي إجملمتعية 

تقوية إلتجهزيإت 
إلثقافية وإلفنية 

ية إس هتالك إملوإد إلثقاف 
يف أ وساط إلش باب

خلق فضاءإت للتفاعل 
إلثقايف

إلكفاايت  إستامثر
بتحميلها مناصب 

  إملسؤولية

دماج    إلعمل أ مهية إ 
 للش باب إلس ياس

  إلتعلمية إملناجه يف

 ولوج تسهيل  
 فئات من إلش باب
 الاحتياجات ذوي

 حلقوقهم إخلاصة
  س ياس ية إل 

 إلش باب منح 
 دإخل إلفرصة
  إلس ياس ية إل حزإب
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 إلباب إلثاين
حدإث وتنظمي إلهيئة      إملساطر إملتعلقة اب 

يف هماهما رهني مبس توى إلوعي والاحرتإفية    إلش باب  ابهامتمات  إملتعلقة  إلقضااي  بدرإسة  إخملتصة  الاستشارية  إلهيأ تإ ن جناح  
 هات أ و عل مس توى أ عضاء إلهيئة. وإلضبط إذلي جيب أ ن يزي إ حدإهثا سوإء عل مس توى أ عضاء جمالس إجل

ملامرسات إلفضل  اب، وإليت مت وضعها ابلس تئناس  يةمن إملساطر إملفتاحة  من أ جل ذكل يريم هذإ إدلليل إ ىل تمنيط مجموع
 ةل، سوإء عل إملس توى إلوطين أ و إملس توى إدلويل. يف هيأ ت ماث 

   وتنتظم هذه إملساطر كام يل: 
 

 

حدإث وتنظمي وإل  هيئةإملساطر إملتعلقة اب 

ح دإث إملساطر إملرتبطة اب 
إلهيئة 

:إملسطرة إل وىل
حدإ ث إلتشاور بشأ ن مبادرة إ 

إلهيئة

:إملسطرة إلثانية
إث إل شغال إلتحضريية ل حد

إلهيئة 

:إملسطرة إلثالثة
تشكيل وهيلكة إلهيئة 

إملساطر إملرتبطة 
ام ابلتخطيط ملامرسة هم

إلهيئة 

:إملسطرة إلرإبعة
وضع خطة معل إلهيئة 

:  إملسطرة إخلامسة
وضع خطة لتعزيز قدرإت 

أ عضاء إلهيئة 

:إملسطرة إلسادسة
ئة وضع خطة توإصلية للهي 

رصيف إملساطر إملرتبطة بت
شؤون إلهيئة 

:إملسطرة إلسابعة
دإرة إجامتعات إلهيئة  إ 

:إملسطرة إلثامنة
ي إلتفاعل مع طلبات تقد
إل رإء الاستشارية 

:إملسطرة إلتاسعة
للهيئة إدلمع إملايل وإللوجيس يت

تبع إملساطر إملرتبطة بت 
وتقيمي معل إلهيئة 

:إملسطرة إلعارشة
هيئة توثيق وأ رشفة أ شغال إل 

:إملسطرة إحلادية عرش
وتقيمي وضع جدول قيادة لتتبع
أ دإء إلهيئة 

:إملسطرة إلثانية عرش
وضع تقرير س نوي حول 
حصيةل معل إلهيئة 
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حدإ   ث إلهيئة إملساطر إملرتبطة اب 

 إ حدإث إلهيئة    مبادرة   بشأ ن   إلتشاور إملسطرة إل وىل:  

 

  إلهيئة ل حدإث إملؤطر إلقانوين إل طار متل▪  
  إلهيئة إ حدإث قرإر بشأ ن وإلتفاعل إلتشاور خلق▪
 إللجنة إ حدإث قرإر إختاذ▪
لهيا توك  حترضية جلنة تعيني▪ عدإد هممة إ   .إلهيئة ل حدإث إلرتتيبات إ 

▪ 

 ؟مايه أ هدإف إملسطرة

  للمجلس الانتدإبية إلفرتة من إل وىل إلس نة

 

 مايه فرتة إ عامل إملسطرة؟

  إجلهة جملس رئيس▪

 إجلهة جملس مكتب▪
   إجلهة مبجلس( ت) وإملنتخبون إلس ياسة إلفرق▪

 من يه إل طرإف إملعنية؟ 

  إلهيئة إ حدإث بشأ ن قرإر ابختاذ رئيس جملس إجلهة مبادرة.1

 إلهيئة إ حدإث بشأ ن كتبإمل مع رئيس جملس إجلهة تشاور.2

 إلهيئة ل حدإث للتحضري لرئيس جملس إجلهة مقرر مرشوع إختاذ.3

 أ طر وبعض للمجلس، إلس ياس ية إلفرق من مثل مكونة مثال) دإخلية جلنة حترضية تعيني.4
عدإد أ جل من( إجمللس   إلهيئة لتشكيل وإملعايري إلرتتيبات إ 

 

 مايه إملرإحل إل جرإئية؟

  إجمللس مكتب إجامتع حمرض▪

 إلهيئة  ل حدإث إلتحرضية إللجنة بتعيني رئيس جملس إجلهة مقرر▪
 ما يه خمرجات إملسطرة؟ 



 دليل إملساطر 

 35 ةإملديـــرية إلعــــامة للجمــــاعات إلرتإبــي 

 

 إلهيئةل حدإث    بتعيني جلنة حترضية   رئيس جملس إجلهة قرإر  لوذج  أ من :    1جذإذة رمق  

 إململكة إملغربية 
 هجة ....

 قرإر 
 منه ؛ 139ولس امي إلفصل  إدلس تور،بناء عل أ حاكم 

 منه ؛  117و 116، ولس امي إملادتني  111.14لق ابجلهات رمق  قتضيات إلقانون إلتنظميي إملتع ووفقا مل 

 ؛  ولس امي إملادة .... منه  للمجلس، تأ سيسا عل مقتضيات إلنظام إدلإخل و 

   إلش باب ابهامتمات   إملتعلقة   إلقضااي  بدرإسة  ختتص  إستشارية   بشأ ن إ حدإث هيئة  وتبعا للمشاورإت مع أ عضاء مكتب إجمللس 

 تقرر ما يل: 

 س ياس ابجمللس من أ جل حتضري إلرتتيبات إلالزمة ل حدإث إلهيئة ني جلنة حتضريية مكونة من مثل عن ك فريق : تعوىلإملادة إل  

 : يلإللجنة فامي  هذه  وحتدد همام

 ؛ الانتقاءحتديد رشوط إلرتحش لعضوية إلهيئة ومعايري   .1
عدإد قاعدة بياانت عن إلفعاليات إملعنية ابلعضوية يف  .2  ؛  إلهيئة إ 
بدإء الاهامتم للرتحش لعضشلكي توضيح  .3    ؛ وية إلهيئة ات إ شهار طلب عروض إ 
 ؛ توضيح شلكيات إعامتد لحئة أ عضاء إلهيئة  .4
      إنتقاء لحئة إل عضاء من بني إملرحشني وفق إلضوإبط إليت أ قرهتا إللجنة. .5

 .ل أ قصاه ..... من اترخي تعييهنادها يف أ جمن أ جل إعامت رئيس جملس إجلهة : تعرض إللجنة إلتحرضية نتاجئ أ شغالها عل ة إملادة إلثاني

  إ إلقرإر.ذإملادة إلثالثة: يعهد إ ىل رؤساء إلفرق إلس ياس ية ابجمللس تنفيذ ه
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 حدإث إلهيئة  ل    إلتحضريية   إل شغال إملسطرة إلثانية:    

 

 حتديد رشوط إلرتحش لعضوية إلهيئة ومعايري الانتقاء ▪
عدإد قاعدة بياانت عن إلفعاليات إملعنية ابلعضوية يف إلهيئة▪  إ 
بدإء الاهامتم للرتحش  ▪  توضيح شلكيات إ شهار طلب عروض إ 
 ضيح شلكيات إعامتد لحئة أ عضاء إلهيئة    تو▪

▪ 

 مايه أ هدإف إملسطرة؟

 مبارشة بعد إ صدإر قرإر رئيس جملس إجلهة بتعيني إللجنة إلتحرضية ل حدإث إلهيئة 

  

 مايه فرتة إ عامل إملسطرة؟

 جملس إجلهة▪
  إجلهة جملس رئيس▪

 ية( ريجلنة الانتقاء )إللجنة إلتحض▪

    إملرتحشون للعضوية▪

 يه إل طرإف إملعنية؟ من 

 تكوين قاعدة معطيات عن إلفعاليات إحملمتةل لتشكيل إلهيئة .1
 وضع معايري الانتقاء من طرف إللجنة إلتحرضية لختيار إل عضاء .2
بدإء الاهامتم من أ جل إلرتحش للعضوية .3  لهيئة عرب مجيعابإ شهار طلب إ 

 إلوسائل إملمكنة إملقروءة وإلرمقية وغريها. 
بدإء الاهامتم من إلبث يف عرو.4 إستنفاد أ جال تقدي طلبات  بعدإل نتقاء  جلنة طرفض إ 

 إلرتحش
حتديد إلالحئة إملنتقاة وإقرتإهحا عل رئيس جملس إجلهة يف أ فق عرضها عل إجمللس من أ جل .5

 إملصادقة
لس، يف إ طار دورة عادية أ و إس تثنائية، من عرض مرشوع مقرر إ حدإث إلهيئة عل إجمل.6

 أ جل إملصادقة 

   

 مايه إملرإحل إل جرإئية؟

   حمرض مدإولت إللجنة إلتحرضية لنتقاء أ عضاء إللجنة▪

حدإث إللجنة   إجمللس مقرر▪  إلقايض اب 
 ما يه خمرجات إملسطرة؟ 
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 : حتديد عدد أ عضاء إلهيئة 2رمق  جذإذة  

 مكتب إجمللس.   مع  وبتشاورإجلهة  جملس رئيس  طرف  من هيئةإل  دإخل  إخملصصة إملقاعد عدد  حيدد

 : إلتالية الاعتبارإت ضوء عل  حمددة بطريقة  إلعدد هذإ بتحديد  تسمح حسابية صيغة وإعامتد  حتديد يكن

عطاء ▪  إلهيئة دإخل ( إحمللية وإلشخصيات إمجلعيات) إحملل  إملدين للمجمتع إخملصصة إملقاعد لعدد  ابلنس بة مؤرش  إ 
 إمجلاعة؛  ساكن  عدد  يوإفق إجلهة جملس أ عضاء  دد ع أ ي اثبت  مرجع حسب حتدد

  يؤثر  أ ن  يكن  إلكبري  إلعدد  أ ن  حيث  إجمللس،  مستشاري  بعدد  مقارنة  إلعدد  حيث  من  كبرية  هيئة  إ حدإث  عدم ▪
 ؛ وإلهيئة إجمللس بني  إملنشود إلتعاون جناعة  عل

  يكن   وإليت  تقريبية  بطريقة  ئةللهي   إخملصصة  إملقاعد  عدد  لحتساب  بس يطة  حسابية  ملعادةل  ك ساس  عتبة  حتديد ▪
 إحلاةل؛  حسب  نقصها  أ و رفعها 

   ؛  إلرفض هبذإ  يقيض  إذلي قرإر جلنة الانتقاء  تعليل جيب إلهيئة لعضوية إلرتش يح  حاةل رفض يف ▪
 إجلهة:  لسجم أ عضاء  ثلث  يساوي إلهيئة أ عضاء عدد  إ ن

 :  من  متكن إحلسابية إلعملية هذه إ ن

 لعضوية   إملؤهلني  يف ترإب إجلهة،  وإلشخصيات  إحلكومية  غري  إملنظامت  ملمثل  حن س مت   إليت  إملقاعد  عدد  يف  إلتحمك ▪
 إلهيئة؛ 

 إلش باب.  جمال يف إستشارية أ رإء أ جل من إلهيئة إش تغال وحسن إلفعالية ضامن ▪
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 معايري إنتقاء أ عضاء إلهيئة حتديد    :   3جذإذة رمق  

 قبيل :   إملعايري من إعامتد بعض  كن للجهةي 

 ؛   إجلهة برتإب طالارتبا -

   ؛ إلهيئة أ عضاء ثلث عن   تقل ل بنس بة إلنساء بمتثيلية الاجامتعي  إلنوع مقاربة -

 ؛ إلثلثني عن   تقل ل بنس بة س نة أ ربعني عن   أ عامرمه تقل إذلين إلش باب متثيلية -

   ؛  إل قل  عل  بعضوين   إجلهة ترإب لنفود إخلاضعة إل قالمي ةي متثيل  -

   ؛  حوثإلب  ومرإكز  إجلامعات عن متثيلية -

 ؛  إجلهة  برتإب إملدين إجملمتع دإخل وإلسمعة إملاكنة -

 ؛ إلش باب بأ نشطة  إلصةل ذإت إمليادين يف  وإلكفاءة إلتجربة -

 ؛  إلش باب فئات بني  وإلعمري وإلثقايف همين إلسوس يو إلتنوع -
 خصوصيهتا:  حسب إ ضافية معايريكام يكن للجهة حتديد 

  عل وإملتوفرة وإملهيلكة إملنظمة( مثال   إلتعاونيات) إل خرى، يةالاقتصاد وإلبنيات  إحمللية إمجلعيات نوعية -
ثبات واثئق  ؛ ( إ خل...وإملايل إل ديب إلتقرير)  وأ نشطهتا هويهتا إ 

  إملس توى  عل   إلسمعة  ذإت  وإلشخصيات   إمجلعيات (  ت )  ملمثل  إلشخصية  وإلبياانت  إذلإتية  إلسرية -
 ؛  إلهيئة دإخل  للعمل وإس تعدإدمه بنشاطهم  إملعروفني ،إلرتإيب

 ؛  إلش باب جمال  يف  وإلشخصيات إمجلعيات( ت)  ملمثل هبا  وإملعرتف إلعالية إخلربة -

 إل قالمي وإلعاملت إلتابعة لرتإب إجلهة. : للجهة إلرتإبية إلتغطية -
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 : أ منوذج إل عالن عن فتح ابب إلرتحش لعضوية إلهيئة    4جذإذة رمق  

 إململكة إملغربية 
 .... هجة 

عالن   إ 

 منه ؛  139، ولس امي إلفصل  إدلس تورأ حاكم  بناء عل

 منه ؛  117و  116ولس امي إملادتني  ،  111.14قتضيات إلقانون إلتنظميي إملتعلق ابجلهات رمق ووفقا مل 

 تأ سيسا عل مقتضيات إلنظام إدلإخل للمجلس، ولس امي إملادة .... منه و 

إملوإطنات وإلفاعلني إملدنيني يف جمال إلش باب  إملوإطنني و  و فعاليات إجملمتع إملدينيعلن رئيس جملس هجة .... إ ىل اكفة   
  ابهامتمات   إملتعلقة  إلقضااي  بدرإسة  ختتصإليت  ستشارية  الا  هيئةية إل أ نه تقرر فتح إجملال لتلقي طلبات إلرتحش لعضو 

 إملزمع إ حدإهثا بناء عل إملعايري إلتالية :   إلش باب

 ؛   إجلهة برتإب الارتباط -

   ؛ إلهيئة أ عضاء ثلث عن   تقل ل بنس بة إلنساء بمتثيلية عي جامتالا إلنوع مقاربة -

 ؛ إلثلثني عن   تقل ل بنس بة س نة أ ربعني عن   أ عامرمه تقل إذلين إلش باب متثيلية -

   ؛  إل قل  عل  بعضوين   إجلهة ترإب لنفود إخلاضعة إل قالمي متثيلية -

   ؛إلبحوث ومرإكز  إجلامعات عن متثيلية -

 ؛  إجلهة  برتإب إملدين عإجملمت دإخل وإلسمعة إملاكنة -

 ؛ إلش باب بأ نشطة  إلصةل ذإت إمليادين يف  وإلكفاءة إلتجربة -

 ؛  إلش باب فئات بني  وإلعمري وإلثقايف همين إلسوس يو إلتنوع -

ابعتبار أ مهية إلنس يح إمجلعوي وإملنظامت إملهمتة    رئيس جملس إجلهةحيدد عدد أ عضاء إلهيئة وتسميهتم من طرف   
 . يد إجلهةبقضااي إلش باب عل صع 

ويودع دلى مكتب إلضبط   فعل ك من يرغب يف إلرتحش لعضوية إلهيئة أ ن يتقدم بطلب إ ىل رئيس جملس هجة .... 
 اترخي ...... ك خر أ جل.   إ ىل وذكل إبتدإء من اترخي ......   أ و عرب إلربيد الالكرتوين مبقر إجلهة ،

 . ، حسب إحلاةل رفقتهإلتسجيل  ابس امترةويتعني أ ن يشفع إلطلب 
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 رتحش)ة( لعضوية إلهيئة بطاقة معلومات عن إمل :    5جذإذة رمق  

  وإلعائل   إلشخص   الامس 

  الازدايد   وماكن   اترخي 

  إلتعلميي   إملس توى 

  إحلالية   إملهنة 

  ابجمللس   إلعالقة 

  الاهامتم   جمالت 

  إمجلعوي   إلعمل   يف   إلتجربة 

  إمجلعية   دإخل   إملوقع 

  إلش باب   ميادين   يف   إلتجربة 

  إلهاتف   -   إل لكرتوين   إلربيد   -   إلعنوإن :    إلتصال   عناوين 
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 بطاقة معلومات عن إمجلعية إملرتحشة للعضوية ابلهيئة  :    6جذإذة رمق  

  إل نشاء   اترخي و   وشعارها   إمجلعية   مس إ 

  إمجلعية   رئيس   وعنوإن   وإلشخص   إلعائل   مس الا 

  إمجلعية   عنوإن 

  الاهامتم   جمالت 

  فة إملس هتد   إلفئة 

  إلش باب فهيم   ونس بة إملنخرطني    عدد 

  للجمعية   إل دإري   إجمللس   يف ين  إملتوإجد   إلش باب   ونس بة   عدد 

  إل خرية   س نوإت   3  خالل   إمجلعية   أ نشطة   حول   ملخص 

  إلش باب   ميادين   يف   إملنجزة   إل عامل   حول   ملخص 

  وإملايل   إل ديب   إلتقريرين   حول   وملخص   نظرة 

  عام   مجع   أ خر   إ جرإء   اترخي 

  إل خرية   س نوإت   3  خالل   إمجلعية   أ برمهتا   إليت   إلرشأاكت   إع أ نو 
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   إملسطرة إلثالثة: تشكيل وهيلكة إلهيئة 

 

 توضيح كيفيات عقد إمجلع إلعام إلتأ سييس للهيئة بعد إ حدإهثا ▪
 تبيان كيفية تعيني رئيس إلهيئة وأ عضاء مكتب إلهيئة ▪
 إلهيأك إملنبثقة عن إلهيئة: إللجان وفرق إلعمل حتديد ▪

 مايه أ هدإف إملسطرة؟

 مبارشة بعد مصادقة إجمللس عل مقرر إ حدإث إلهيئة 

   

 مايه فرتة إ عامل إملسطرة؟

 جملس إجلهة▪
  إجلهة جملس رئيس▪

 إمجلع إلعام للهيئة ▪
 ؟من يه إل طرإف إملعنية

تأ سييس، من طرف  إجامتع لعقد بدعوهتم طلباهتم تقبل إذلين وإملرتحشنيتبليغ إملرتحشات .1
 رئيس جملس إجلهة 

 عقد لقاء توإصل لتقدي إلهيئة من أ جل إل عالن إلرمسي عن إ حدإهثا  .2
 إملرتحشني غري س نا إل صغر إلعضو يرأ سه هيألكها إنتخاب هبدف للهيئة تأ سييس إجامتع عقد.3

 انئبه أ و إملقرر أ و نوإبه أ و إلرئيس ملنصب

 وإملقرر وانئبه ونوإبه إلهيئة رئيس لنتخاب أ ساس ية قاعدة إلتصويت يعترب.4
 إلهيئة تشكيل عن س تنبثق إليت إملساعدة إلهيأك وكذإ 
 .)إنظر أ منوذج إلنظام إدلإخل( 

 . إلهيئة ل عضاء إملطلقة إل غلبية حبضور وانئبه وإملقرر نوإبه من وثالثة إلرئيس إنتخاب .5

       .ة إملنبثقة عن إلهيئة يف حاةل إلتنصيص علهيا يف إلنظام إدلإخلإنتخاب أ عضاء إللجان إدلإمئ.6

 مايه إملرإحل إل جرإئية؟

 حمارض إنتخاب إلرئيس ومكتب إلهيئة▪
 حمرض إنتخاب إللجان إدلإمئة  ▪

 ؟ما يه خمرجات إملسطرة
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: إلهيلكة إلتنظميية للهيئة    1رمق   خطاطة   

 

    

 

 

  

 إلتدإول /
 إ حدإث إلهيئة  

 إلهيئة رئيس 

 إمجلع إلعام للهيئة 

 مقرر إلهيئة  ئة إلهي  وإب رئيسن

 انئب مقرر إلهيئة 

 فرق إلعمل  إللجان إدلإمئة 

 رئيس جملس إجلهة 

 جملس إجلهة   

 وحدة إلتنس يق
 مع إلهيئة 

إملوإفقة عل 
 إخملرجات

إل حاةل من أ جل 
 إدلرإسة  

 إلتنس يق 

 إلتنس يق 

 تعيني أ عضاء إلهيئة
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 ابلتخطيط ملامرسة همام إلهيئة إملساطر إملرتبطة  

   إملسطرة إلرإبعة: وضع خطة معل إلهيئة 

 

 قيام ابملهام الاستشارية للهيئة إلتحسيس بأ مهية إلتوفر عل تصور وخطة معل لل▪
 توضيح أ مهية توزيع إلعمل بني إللجان إدلإمئة أ و إملؤقتة وفرق إلعمل بغية حتقيق إلفعالية ▪

 مايه أ هدإف إملسطرة؟

 مبارشة بعد إس تكامل تشكيل هيأك إلهيئة  

  

 مايه فرتة إ عامل إملسطرة؟

 إمجلع إلعام للهيئة▪
 ام للهيئة إللجان إملنبثقة عن إمجلع إلع▪
  إجلهة جملس رئيس▪

ماكنية إ رشإك بعض إل طرإف إملعنية:▪ مثال أ عضاء من إلهيئتني الاستشاريتني  مع إ 
 يف إ طار تفعيل إملقاربة إلتشاركية    ،إل خرتني

 من يه إل طرإف إملعنية؟

 إس تكامل تشكيل إللجان إدلإمئة للهيئة وفرق إلعمل إملوضوعاتية بتحديد هماهما؛ مثال :.1
 إلتشغيل؛ وتشجيع للش باب الاقتصادي إل دماج نةجل ▪
 إلقدرإت؛ ودمع للش باب الاجامتعي إل دماج جلنة▪
  ابلش باب؛ إخلاصة إلرتإبية إلتمنوية إلربإمج تتبع جلنة▪
 .وإلتوثيق إلتوإصل جلنة▪

 إنتخاب منسقي إللجان.2
 ئة تعيني جلنة مؤقتة ل عدإد خطة معل إلهيئة وعرضها عل أ نظار إمجلع إلعام للهي .3
 إعامتد خطة س نوية للعمل الاستشاري للهيئة.4
 إعامتدها.عرض خطة إلعمل عل أ نظار رئيس جملس إجلهة من أ جل .5

       

 مايه إملرإحل إل جرإئية؟

 وثيقة خطة إلعمل الاستشاري للهيئة▪
قرإر خطة إلعمل الاستشاري   ▪  حمرض إ 

 ما يه خمرجات إملسطرة؟
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إلهيئةمعل  خلطة    ج أ منوذ :    7جذإذة رمق    

مؤسسة عل    إلس نوإت،س نوية أ و متعددة    معل بناء عل تصور وخطة    الاستشارية  متارس إلهيئة هماهما   أ ن  إملهم جدإ   من
   بتحديد :عدة مرجعيات و تشخيص اكيف للوإقع يسمح 

 إل كرإهات وإلفرص إملتاحة إليت يفرضها إلوإقع ابجلهة فامي يتعلق ابلش باب؛ .1
 طروحة ابلنس بة لش باب إجلهة؛ انت إملوإلرهاإلتحدايت  .2
 إجلهة، خصوصا فامي يتعلق ابنتظارإت إلش باب؛ أ ولوايت إلربإمج إلتمنوية برتإب  .3
 للقيام مبهاهما، من حيث إملوإرد إلبرشية وإملادية، وإل طار إلزمين إملتاح؛ إ ماكانت إلهيئة  .4
 مس توى إللجان وفرق إلعمل.  ا علخصوص  فعال، إملناجه إلكفيةل بتوزيع همام إلهيئة عل هيألكها بشك   .5

 إل هدإف  ترتيب إل ولوايت 
  إلنتاجئ 
 إملنتظرة 

إملؤرشإت  
 إملرجعية 

 إجلهة إملنفذة 
إجلهات  
 إلرشيكة 

 إلفرتة 
 إلوسائل 

 إ ىل  من 

1.   ............ 
       

2.   ............ 
       

3.   ............ 
       

4.   ............ 
       

5.   ............ 
       

6.   ............ 
       

7.   ............ 
       

8.   ............ 
       

9.   ............ 
       

10.   ............ 
       

11.   ............ 
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 تعزيز قدرإت أ عضاء إلهيئة  ل وضع خطة  :  إخلامسة إملسطرة  

    

 وخطة لتعزيز قدرإت أ عضاء إلهيئة للقيام مبهاهمم إلتحسيس بأ مهية إلتوفر عل تصور ▪
 توضيح كيفية إعامتد خطة لتعزيز إلقدرإت  ▪

 مايه أ هدإف إملسطرة؟

 خالل إلس نة إل وىل من إ حدإث إلهيئة 

   

 مايه فرتة إ عامل إملسطرة؟

 إلهيئة▪
  إجلهة جملس رئيس▪

 إمجلع إلعام للهيئة ▪
 ام إقتىض إل مر ذكل ماكتب إخلربة يف جمال هندسة إلتكوين، لك ▪

 من يه إل طرإف إملعنية؟

تنظمي ورشات تفاعلية، مبؤإزرة خربإء إ ن أ مكن ذكل، من أ جل حتليل إحلاجيات إمجلاعية .1
 قدرإهتم تقوية أ جل من إلهيئةوإلفردية ل عضاء 

 حتديد إحلاجيات يف تقرير مفصل من طرف فريق معل أ حدث لهذإ إلغرض  .2
عدإد إخلطة إلتكوينية وع.3  رضها عل إمجلع إلعام للهيئة من أ جل تبنهيا إ 
 برجمة إلتكوينات إلس نوية .4
 قيمي لكفة إلتكوين وس بل متويلهيا ت.5
 كيفية تتبع وتقيمي جناعة إلتكوين حتديد .6
 إعامتدها أ جل من ئيس جملس إجلهةر أ نظار عل إلتكوين خطة عرض .7

       

 مايه إملرإحل إل جرإئية؟

 تقوية إلقدرإت  أ جل تقرير حتليل إحلاجيات من▪
 خمطط إلتكوين متعدد إلس نوإت   ▪

 ما يه خمرجات إملسطرة؟
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آليات :     8جذإذة رمق   حتديد إحلاجيات من إلتكوين   أ  

طريق إجملموعات إلبؤرية    ت إمجلاعية عن حتليل إحلاجيا   

إملطروحة    إل س ئةل   إل جاابت إملنتظرة    
 إملرجوة؟  إلنتاجئ مايه إملتوقعة إل عامل  إلتكوين ونتاجئ  من  إلهدف  توضيح
  إملرتبطة(  وإملعرفة  وإلصفات  وإملهارإت  إلسلوكيات)إلكفاايت    حتدد

 إملرجوة ابلنتاجئ

  بسلوك إملنتظرة إلنتاجئ ربط  يكن كيف

 ؟ إلهيئة عضو 

ذإ   ما  وحتديد  إحلامسةإلكفاايت    تقيمي   إلعضو   عل  جيب  قدرإت  اكنت  إ 

 مارسة همام إلعضوية ابلهيئة قبل  يتلكها أ ن
 ؟  لتكوينل  إلقابةلإلكفاايت  مايه

 إحلالية  إلقدرة  بني   جفوإت  توجد   أ ين   وحتديد   إحلاليةإلكفاايت    تقيمي

 إملطلوبة  وإلقدرة

  جفوإت ومايهت إلكفااي مس توى  ماهو

 ؟ ابلهيئة إل عضاء مجموعة  عل إل دإء

  عل   إلتكوين  إ ىل   حيتاجون   إذلين   ل عضاء إلهيئة  إملئوية  إلنس بة  حتديد

 إلعمل  ل هدإفإلكفاايت  أ مهية يف وإلنظرإلكفاايت 

  إتذ  إلتكوين حاجيات أ ولوايت مايه

 ؟  إمجلاعي أ و إل فقي إلطابع

  عل   إلتكوين  يف  إملامرسات  وأ فضل   إلكبار  تعمل  بنظرية  كمنوذج   إل خذ

 إخلاصةإلكفاايت 
 ؟  إلتكوين ل جرإء إلس بل أ حسن  مايه

 
 حتليل إحلاجيات إلفردية عن طريق إس امترة   

" يف إخلانة إملناس بة  x، مع وضع إ شارة "   إلهيئة، إرتباطا مبهاممك دإخل    إلتالية   إحملاور (  4إ ىل    1) من    حبسب إل ولوية رتب  
 مبس توى إلتكوين

 إملشرتكة بني خمتلف إمجلاعات إلرتإبية  الت  إجمل 
 مس توى إلتكوين 

 معمق  أ ساس 

   ..... الاختصاصات   
آليات إلتشاور وإحلوإر     ..... أ

   إملالية إحمللية وإحملاس بة..... 
   إحملليةإجلباايت ..... 
   إلتمنية  تتدبري رشاك..... 

   إمجلاعات   ة..... تدبري مجموع
   إملفوض تدبري  ل إ..... 

   وإلتعاون ت..... تدبري إلرشأاك
   )حدد(  ..... أ خر
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" يف إخلانة إملناس بة  x، مع وضع إ شارة "   ةئإلهي ، إرتباطا مبهاممك دإخل    إلتالية   إحملاور (  4إ ىل    1) من    سب إل ولوية حب رتب  
 مبس توى إلتكوين

 إخلاصة ابجلهة  إجملالت  
 مس توى إلتكوين 

 معمق  أ ساس 

عدإد وتفعيل برانمج ....     إجلهوية  إلتمنية . إ 
   ..... إلتخطيط إجلهوي ل عدإد ترإب إجلهة  

   إملقاولت  دمعو  ..... إلتنش يط الاقتصادي
   ..... تدبري إلتعاقد بني إدلوةل وإجلهة 

إ    إلهيئة، إرتباطا مبهاممك دإخل    إلتالية   إحملاور (  4إ ىل    1) من    إل ولوية حبسب  رتب     " يف إخلانة  xشارة " ، مع وضع 
 إملناس بة مبس توى إلتكوين 

 إخلاصة ابلتمنية إذلإتية  إجملالت  
 مس توى إلتكوين 

 معمق  أ ساس 

   ..... تدبري إلوقت
   ..... تدبري الاجامتعات  

   إلتوإصل ..... تقنيات 
   ..... تقنيات إختاذ إلقرإرإت  

   ..... تقنيات إلتفاوض  
   ..... تدبري إلزنإعات  

   

 أ خرى    حات رت مق
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 توإصلية للهيئة     خطة   وضع :  إلسادسة إملسطرة    

 

  

 إلتحسيس بأ مهية إلتوفر عل تصور وخطة للتوإصل إدلإخل وإخلاريج للهيئة ▪
 توضيح كيفية إعامتد خطة توإصلية خاصة ابلهيئة ▪

 مايه أ هدإف إملسطرة؟

 خالل إلس نة إل وىل من إ حدإث إلهيئة 

   

 ة إ عامل إملسطرة؟مايه فرت

 إلهيئة▪
  إجلهة جملس رئيس▪

 إمجلع إلعام للهيئة  ▪
 ماكتب إخلربة يف جمال إلتوإصل، لكام إقتىض إل مر ذكل  ▪

 من يه إل طرإف إملعنية؟

تلكيف فريق معل أ و إللجنة إمللكفة ابلتوإصل من أ جل صياغة خطة توإصلية للهيئة، سوإء .1
ماكنية إللجوء إ ىل خربة خارجية، إ ن  عل إملس توى إدلإخل أ و إخلاريج، مع  أ مكن ذكلإ 

 عرض إخلطة إلتوإصلية عل أ نظار إمجلع إلعام للهيئة من أ جل تبنهيا .2
 تلكيف إللجنة إدلإمئة مبهام تنفيذ وتتبع إخلطة إلتوإصلية.3
 إعامتدها   أ جل من رئيس جملس إجلهة أ نظار عل إخلطة إلتوإصلية عرض.4

 مايه إملرإحل إل جرإئية؟

 مايه خمرجات إملسطرة؟ ة إلتوإصل إدلإخل وإخلاريج للهيئة  خط▪
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 إملساطر إملرتبطة بترصيف شؤون إلهيئة

دإرة إجامتعات إلهيئة  إلسابعة إملسطرة      : إ 

 

 تنظمي إجامتعات إلهيئة بشك خيدم إلفعالية وإلنجاعة يف مارسة إملهام ▪
 توزيع إملهام بني هيأك إلهيئة بشك متوإزن▪

 مايه أ هدإف إملسطرة؟

  حسب إدلورإت إلعادية للهيئة أ و لكام إقتىض إل مر وفق إلنظام إدلإخل

    

 مايه فرتة إ عامل إملسطرة؟

 من يه إل طرإف إملعنية؟ هيأك إلهيئة  ▪

 بصفة رئيسها من لالتصال أ خرى وس يةل أ ي أ و كتابية بدعوة إجلهة جملس مبقر إلهيئة جتمتع .1
 .ذكل إ ىل إلرضورة دعت لكام أ و إجلهة جملس رئيس من طلب عل بناء أ و دورية

 إجلهة جملس رئيس وخيرب إل عامل، جدول ونقط إجامتعها اترخي حتديد إلهيئة رئيس يتوىل.2
 .بذكل

 ابدلعوة ويشفع الاجامتع موعد قبل إل قل عل أ س بوعا إلهيئة أ عضاء ك إ ىل إدلعوة توجه .3
 .إدلعوة موضوع الاجامتع أ عامل جدول

 عدم حاةل ويف ل عضاهئا، إملطلقة إل غلبية حبضور حصيحة إلهيئة هيأك إجامتعات تعترب.4
 يعترب إحلاةل هذه ويف ذكل، بعد ساعتني إللجنة إجامتع تأ جيل وجب إلنصاب، هذإ رتوف 

 . إحلارضين إل عضاء عدد اكن كيفام حصيحا الاجامتع
طار يف أ عاملها إلهيئة متارس.5  .ابلرسية مشموةل مشاورإهتا وتكون معومية غري جلسات إ 
 الاستشارية وإل رإء وإمللمتسات توإدلرإسا إلتقارير عل وتصادق أ شغالها نتاجئ إلهيئة تتبىن.6

 .الاجامتع حمرض يف إلتصويت نتاجئ وتدون عهنا إملعرب إل صوإت بأ غلبية عهنا إملنبثقة
وقرإءته  توزيعه بعد وإملقرر إلهيئة رئيس يوقعه إجامتع ك عقب إلهيئة ل شغال حمرض حيرر.7

  .إلهيئة أ عضاء عل علنيا

 مايه إملرإحل إل جرإئية؟

 الاجامتع جدول أ عامل▪
 حمرض أ عامل الاجامتع  ▪

 ما يه خمرجات إملسطرة؟ 
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:  أ منوذج حمرض إجامتع إلهيئة  9جذإذة رمق     

 هيئة إخملتصة بقضااي إلش باب .... إل 

 حمرض إجامتع   
 ( )إملاكن وإلتارخي 

للهيئة الاستشارية إليت ختتص بقضااي إلش باب إجامتع    عقدمت      ........ مبقر هجة ......   إلساعة  عل   .......   بتارخي 
 عضاء إل تية أ سامهئم )إنظر ورقة إحلضور أ سفهل( وفق جدول إل عامل أ سفهل  إل  حبضور  )أ و إللجنة(  .....

 جدول إل عامل  

إلهيئة  ابلسادة   لرتحيب إ  بعد  )أ و من ينوب عنه(   طرف   من   إجللسة   إفتتاح  مت   أ عضاء  إلهيئة  وإلتأ كيد عل    رئيس 
  سيمت   إليت  إل ساس ية  إلنقاط  وحمددإ  ابلوقت  الالزتإم   وعل  سالمة الاجامتع ابلنظر ملقتضيات إلنظام إدلإخل للهيئة

 :  ويه  مناقش هتا

1.  ................................. 
2.  ................................. 
3.  

 نتاجئ الاجامتع  

قرإربأ غلبية إل صوإتمت )  ،بعد مناقشة ك نقطة عل حدة وإستيفاء جدول الاعامل  ما يل :   ( إ 

1.  ................................. 
2.  ................................. 
3.  

  إ ىل   إلنظر  لفتا ينشاكرإ إحلارض   اترخيهو  ساعته  يف رئيس إلهيئة )أ و من ينوب عنه(  طرف   من   الاجامتع  إختتام  مت
 .إلهيئة طرف أ عضاء من   إملبذول إجلهد
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 الاجامتع   حمرض   كتابة   عند   مرإعاهتا   ينبغي   أ مور 

 :   إحملرض اكتب طرف  من  لها  إلتنبه جيب هممة أ مور هذه الاجامتع، حمرض كتابة   طريقة إ ىل إ ضافة

 . الاجامتع  بدء  قبل وإلسجلّ  إلورقة إلكتابة، إدوإت حتضري ▪

 . إجلوإنب أ حد  عل الاجامتع رئيس قرب  جلوس إملقرر يفضل ▪

 . إقرتحه إذلي إلعضو إمس معه يكتب إقرتإح  كتابة عند ▪

 . ذإته  إلوقت يف الاساس ية إلنقاط وتشمل  موجزة  تكون إلكتابة ▪

 تلهيا.  إليت عن منفصةل  نقطة  ك وتكتب  مناقش هتا  تسلسل  حسب إلرئيس يّة إلنقاط كتابة تمت ▪

 .. .  أ يّد أ هنيى، ، متّ :  مثال  إملايض  بصيغة  إلكتابة تكون ▪

 . للمقرر  إلشخصّ  إلرأ ي كتابة  دون  اتّمة حبيادية إلكتابة تمت ▪

بدإء رأ يه  حيث يكنه  إلعام  إلنقاش  من  جزء  يه  إملقررأ رإء   ▪ ، مع  إل عضاء، كبايق  بصفته عضوإ من إلهيئة  ،إ 
 . مرإعاة أ مانة إجمللس يف صياغة تقريره 

 . مهنجية  أ و لغوية أ خطاء  أ ي من خلوه  من  وإلتأ كد  إحملرض مرإجعة   ينبغي ▪

 . الاجامتع من   إخلروج قبل  مبارشة إلناقصة إملعلومات  إس تكامل ▪

 . اترخيه حسب مرتّبة بطريقة إخملصص ماكنه يف  الاجامتع مبحرض الاحتفاظ يمت ▪

  يف   يسامه  أ ن  شأ نه  منإل دإرية    إلعملية  سري  تنظم  إليت  دإريةإل    إلواثئق  من  كغريها  هممة  وثيقة  الاجامتع  حمرض  يبقى
لهيا إلرجوع وسهوةل   للمعلومة حفظها  خالل  من معل إلهيئة جودة  حتقيق  إحلاجة. وقت   إ 
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 الاستشارية     ء : إلتفاعل مع مبادرإت وطلبات تقدي إل رإ إلثامنة إملسطرة  

 

 توضيح طريقة إلبث يف إلقضااي موضوع الاستشارة▪
 إجمللس؛ مدإولت خالل إستامثرها تسهيل إستشارية، قصد أ رإء تقدي▪

 إلمتيزي بني إلرأ ي الاستشاري وإل نشطة إل خرى إملشاهبة▪

 مايه أ هدإف إملسطرة؟

حاةل طلب إلرأ ي الاستشاري من إلهيئة مبارشة بعد إلتوصل   اب 

    

 مايه فرتة إ عامل إملسطرة؟

 جملس إجلهة▪
 رئيس جملس إجلهة▪
 إلهيئة     ▪

 من يه إل طرإف إملعنية؟

 إجلهة رئيس من إلرضورة، دعت حتال طلبات تقدي رأ ي إستشاري عل رئيس إلهيئة لكام.1
 .هماهما مبجال إملتعلقة وإملشاريع إلقضااي يف

بدإء طلبــات ال من طرف رئيس إلهيئةحت.2 إدلإمئــة، بعد إ طالع  إللجــان علــى إلرأ ي إ 
 أ و إللجنــة علــى يتعيــن إلــذي إل قصــى إل جــل إل حالــة وثيقــة وحتــدد. إملكتب بذكل

ـروع دإخلــه تعــد ن ْأ   إللجــان  .إلهيئة رأ ي مشـ

عدإد إختصاصهــا، حــدود ـيفـ وإحــدة ك إدلإمئــة، إللجــان تتولــى.3  تقاريــر مشــاريع إ 
 بشــأ ن

جناز عليـها، تعـرض إلتـي إلقضايـا فـي إلهيئة أ رإء   مبامرســة إملرتبطــة وإل حبــاث إدلرإســات وإ 
 .هماهما

عدإد إختصاصها، حسب إدلإمئة، إللجان تتولــى كذكل.4  مبقرتحــات تتعلــق تقاريــر مشــاريع إ 
لــى يقدهمــا إلتــي إلهيئة لــى وإلرإميــة إجلهة، جملس إ   إلش باب وضعية حتسني إ 

 إلفريق أ و إللجان من الاستشاري إلرأ ي مبرشوع إلتوصل مبجرد رئيس جملس إجلهة يقوم.5
 يف عليه وإملوإفقة مناقش ته أ فق يف إدلرإسة أ جل من لهيئةإ أ عضاء مجيع إ ىل اب رساهل إملعنيني
طار  . للهيئة إلعام إمجلع إ 

حاةل يمت.6  طلب عن جوإبية برساةل مشفوعا رئيس جملس إجلهة، عل الاستشاري إلرأ ي إ 

 مايه إملرإحل إل جرإئية؟

 مضمون إلرأ ي الاستشاري  ▪
 حمرض أ عامل الاجامتع  ▪

 ما يه خمرجات إملسطرة؟ 
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طلب رأ ي إستشاري   أ منوذج إ حاةل :  10جذإذة رمق    

 إململكة إملغربية 
 هجة .... 

 من رئيس )ة( جملس هجة .... 

   ىل إ  
 إلس يد)ة( رئيس)ة( إلهيئة الاستشارية 

 إخملتصة بشؤون إلش باب   
 )مثال قرإر إجمللس ، قرإر إملكتب ، ...( :إملرجع 

 

حاةل  إملوضوع :     طلب رإي إستشاري  إ 

 سالم اتم بوجود مولان إل مام 

، ولس امي إملادتني    111.14جلهات رمق  قتضيات إلقانون إلتنظميي إملتعلق ابوم منه    139ولس امي إلفصل    إدلس تور،أ حاكم  بناء عل  
وتبعا للمرجع أ عاله، يطيب يل أ ن أ حيل إ ىل    مقتضيات إلنظام إدلإخل للمجلس، ولس امي إملادة .... منه، وكذإ  منه    117و  116

بدإء رأ هيا فامي خيص .....   هيئتمك إملوقرة، حبمك إختصاصاهتا وهماهما، إ 

 ب وظروفه(ء بناء عل ..... )ذكر بيان أ س باب إلطلكام أ ثري إنتباهمك أ ن طلب هذإ إلرأ ي جا

ل مه  ابل ايم(ونظرإ  )إملدة  أ قصاه  أ جل  يف  ابملتعني  إلقيام  هيئتمك  من  أ رجو  الاس تعجايل،  وطابعه  الاستشارة  موضوع   ية 
 ويبقى إجمللس رهن إ شارتمك لزتويدمك بأ ي واثئق أ و وسائل مكنة لتسهيل هماممك يف هذإ إلشأ ن. 

   .مالاستشارية فائقي إلتقدير والاحرتإ إلهيئة( ة)رئيس( ة )لس يدوتقبلوإ مين إ

  

 إملرفقات :

1. ...... 

2. ...... 
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     عل إ حاةل طلب رأ ي إستشاري   أ منوذج إجلوإب   : 11جذإذة رمق  

 

 إململكة إملغربية 
 هجة .... 

 من رئيس)ة( إلهيئة الاستشارية 
 إخملتصة بشؤون إلش باب    

ىل    إ 
 ة .... إلس يد)ة( رئيس)ة( جملس هج 

 ـ رسالتمك رمق .... بتارخي    :إملرجع 

 ـ إلرأ ي الاستشاري رمق ....... بتارخي       

 

حاةل طلب رإي إستشاري    إملوضوع :  إ 

 سالم اتم بوجود مولان إل مام 

حاةل لهيا ابملرجع أ عاله وإليت تتعلق اب  ليمك طيه  أ ن أ بعث إستشاري حول )ذكر إملوضوع(، يطيب يل  رأ ي طلب تبعا لرسالتمك إملشار إ  إ 
 منت إلرأ ي الاستشاري، كام وإفق عليه إمجلع إلعام للهيئة بتارخي ....... 

 وتبقى إلهيئة رهن إ شارتمك لزتويدمك بأ ي توضيح أ و معلومات تمكيلية هبذإ إخلصوص، عند الاقتضاء. 

 إجمللس فائقي إلتقدير والاحرتإم.  ( ة)رئيس( ة )وتقبلوإ مين إلس يد

  

 إملرفقات :

 شاري الاست أ ي إلر  .1

 نسخة من حمرض إمجلع إلهام للهيئة .2
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 ة  ئ: إدلمع إملايل وإللوجيس يت لعمل إلهي إلتاسعة إملسطرة  

 

 توضيح رشوط توفري إلرشوط إللوجستية لعمل إلهيئة  ▪
 ي إدلمع إملايل لترصيف أ عامل إلهيئة  توضيح رشوط تقد ▪

 مايه أ هدإف إملسطرة؟

 خالل طول إملدة الانتدإبية 

     

 مايه فرتة إ عامل إملسطرة؟

 جملس إجلهة▪
 رئيس جملس إجلهة▪
 إملصاحل إل دإرية وإملالية للمجلس ▪
 رئيس إلهيئة    ▪

 من يه إل طرإف إملعنية؟

رئيس جملس إجلهة مبثابة لحئة للنفقات وإحلاجيات تقدي مقرتح من طرف رئيس إلهيئة إ ىل .1
درإهجا  إللوجستية إلس نوية إلالزمة لترصيف شؤون إلهيئة قبل ممت شهر ش تنرب من أ جل إ 

 يف مرشوع إملزيإنية إلس نوية للمجلس 
مصادقة إجمللس، يف إ طار إملزيإنية إلس نوية، عل خانة مالية خاصة بنفقات تس يري إلهيأ ت .2

 بعة للمجلس إلتشاورية إلتا
إ طالع رئيس إلهيئة لرئيس جملس إجلهة ابلربانمج إلس نوي ل شغال إلهيئة، أ و ببعض .3

 زمة  إل نشطة إلطارئة، لكام إقتىض إل مر ذكل، من أ جل توفري إلظروف إللوجستية إلال
ماكنية إ حلاق إ طار من إجمللس  دإمئا مقرإتوفري رئيس جملس إجلهة .4 للهيئة مبرإفق إجمللس، مع إ 

 نس يق بني إلهيئة ورئاسة إجمللس، كوظيفة دإمئة  للت 
إلتنس يق مع إملصاحل إل دإرية وإملالية ابجمللس للتأ كد من توفري رشوط إلعمل عرب إل طار .5

 إملنسق 
ندرج مضن إلعمل إلتطوعي فاجمللس ملزم فقط بأ دإء إملصاريف ت ابعتبار أ ن إلعضوية ابلهيئة .6

 إلتنقل، إل طعام، إملبيت، الاس تقبال ... دون أ ي إملتعلقة بترصيف أ عامل إلهيئة: إلنقل،
 أ و عيين لفائدة إل عضاء  مادي تعويض

صاريف إملتعلقة بترصيف أ عامل إلهيئة وفق إملساطر إملعمول هبا يف إحملاس بة إمليمت أ دإء .7
 إلعمومية إملتعلقة ابجلهات.

 مايه إملرإحل إل جرإئية؟

 شؤون إلهيئة  لحئة إلنفقات وإحلاجيات إلس نوية لترصيف▪
 تصفية وإل مر بأ دإء نفقات إلهيئة  إل لزتإم وإلواثئق إحملاسبية إملتعلقة ابل▪

 ما يه خمرجات إملسطرة؟ 
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 وتقيمي معل إلهيئة  إملرتبطة بتتبع  اطر إملس

 : توثيق وأ رشفة أ شغال إلهيئة  ة رش ا ع إل إملسطرة  

 
  

 توضيح رشوط توثيق أ شغال إلهيئة  ▪
 ضامن إس مترإرية همام إلهيأ ت إملتعاقبة عرب إلتوثيق وإل رشفة ▪

 مايه أ هدإف إملسطرة؟

 خالل إملدة الانتدإبية 

     

 ايه فرتة إ عامل إملسطرة؟م

 إلهيئة ▪
 إل طار إل دإري إلتابع للمجلس إمللكف ابلتنس يق مع إلهيئة   ▪

 من يه إل طرإف إملعنية؟

إجامتعات وأ شغال إلهيئة عرب مسك إحملارض وأ حياان بأ خذ صور بعد أ خذ موإفقة توثيق مجيع .1
 إملشاركني ابلتقاط صور هلم ونرشها.

للمجلس  إلتابع إل دإري ن أ من مبقر إلهيئة بتنس يق مع إل طارمسك إل رش يف إلوريق يف ماك.2
   إلهيئة مع ابلتنس يق إمللكف

طار ضامن إس مترإرية إملرفق إ رسال .3 بعض نسخ من إلواثئق إ ىل رئيس جملس إجلهة، يف إ 
 إلعمويم 

 وتسهيل تسلمي إملهام من هيئة إ ىل أ خرى

 تربيدها مسك إل رش يف الالكرتوين عرب رمقنة إلواثئق إليت مت.4
لهيا بسهوةل عند إحلاجة .5    إ عطاء رموز للواثئق إليت يمت يتدإولها حىت يتس ىن إلرجوع إ 

 مايه إملرإحل إل جرإئية؟

 خطة إل رشفة وتربيد إلواثق ▪
 جسالت إل رش يف  ▪

 ما يه خمرجات إملسطرة؟ 
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 عرش: وضع جدول قيادة لتتبع وتقيمي أ دإء إلهيئة   إحلادية إملسطرة  

 
    

 توضيح أ مهية ربط أ دإء إلهيئة مبؤرشإت قياس لنجاعة أ دإهئا ▪
 ع وتقيمي معل إلهيئة خالل إلفرتة الانتدإبية إملساعدة عل تتب▪
 تطعمي إلتقرير إلس نوي لنشاط إلهيئة مبؤرشإت مكية وإحضة   ▪

 مايه أ هدإف إملسطرة؟

 خالل إملدة الانتدإبية 

     

 إملسطرة؟مايه فرتة إ عامل 

 إلهيئة ▪
 إل طار إل دإري إلتابع للمجلس إمللكف ابلتنس يق مع إلهيئة   ▪

 ف إملعنية؟من يه إل طرإ

عدإد مؤرشإت قياس متوإفق بشأ هنا من أ جل تتبع أ شغال إلهيئة .1  إ 
 إلتابع إل دإري وضع جدول قيادة دوري، حتت إ رشإف إلرئيس، وبتنس يق مع إل طار.2

  إلعمل عل تطعميه، بشك منتظم ودوري ، ابملؤرشإت  مع ابلتنس يق إمللكف للمجلس
 توقعه وما مت حتقيقه لتحسني إل دإء إلعمل عل قياس وحتليل إلفارق بني ما مت.3
 إ طالع أ عضاء إلهيئة بنتاجئ جدإول إلقيادة  .4
      إ طالع رئاسة إجمللس بنتاجئ جدإول إلقيادة .5

 إل جرإئية؟مايه إملرإحل 

 مؤرشإت لتتبع أ شغال إلهيئة ▪
 تقارير دورية لتحليل جدإول إلقيادة  ▪

 ما يه خمرجات إملسطرة؟ 
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عدإد جدول قيادة إلهيئة :  12جذإذة رمق        إ 

عدإد جدول إلقيادة       من إملسؤول عن جتميع إملؤرشإت وإ 

 مبساعدة إملنسق إل دإري إلتابع للمجلس وإمللحق ابلهيئة  إلهية مقرر

 من يرإجع إملؤرشإت وجدول إلقيادة ؟ 

 ابستشارة مع أ عضاء إملكتب  رئيس إلهيئة 

عدإد    ؟   قيادة جدول إل كيف يمت إ 

  حملاور إخلطة  وحتقيقها  إلس نوية،حتدد إملؤرشإت وفق إل ولوايت وإل هدإف إملتفق علهيا يف خطة معل إلهيئة   .1
  إلهدف   عل   مثال    إخلامس   إلهدف   يتقدم   فقد   إحملاور   حسب   ترتب   بل  مرتبة  إل هدإف   تكتب  أ ن  يشرتط   ل و

 ؛  إل ول
 ؛  مناسبهتا  حسب  إلقيادة جدول حماور  عل إملدرجة يف خطة إلعمل إل هدإف توزيع .2
 إلقيادة  جدول يف  هدف ك أ مام  علهيا إملتفق إل هدإف  مؤرشإت حترر .3
 مؤرش  ك  عن  إملسؤوةلإجلهة  ديدحت .4
    يه : عل  أ ن تعين  إملؤرشإت عنمقرر إلهيئة  مسؤولية .5

 )هناية إلس نة( إملس هتدف إملس توى حتديد  مع للمؤرش  إحلايل إملس توى حتديد ـ 

 هل  إحملققة إلربإمج نوع  حسب إملؤرش إءةر ق  تكرإر دورية حتديد ـ 

 . إلتكرإر حسب إملؤرش حترك عن دورية  تقارير تسلميـ 
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 أ منوذج جلدول إلقيادة لتتبع أ شغال إلهيئة 

مؤرشإت   إلهدف  إحملاور 
 إل دإء 

إجلهة  
إملسؤوةل  
عن  
 إملؤرش 

إلقمية  
 إحلالية 

إلقمية  
 إملس هتدفة 

 إلتكرإر 
 فصل 
 س نوي 

 إلس نة   ل إلهدف فصو نس بة حتقيق  
وحدة  
يناير/  إلقياس 

 مارس
إبريل/  
 يونيو

 /يوليوز
 ش تنرب 

 أ كتوبر/ّ 
 دجنرب 
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 إلهيئة   معل   وأ فاق   حصيةل   عن تقرير س نوي    عرش: وضع   إلثانية إملسطرة  

 
  

  

نوي حول حصيةل وأ فاق معل إلهيئة من أ جل تعريف مارس هتا توضيح صياغة تقرير س  ▪
 سوإء للمجلس أ و للرأ ي إلعام 

 توضيح إملعايري إليت يوىص أ خذها بعني الاعتبار لصياغة تقرير أ نشطة إلهيئة ▪

 مايه أ هدإف إملسطرة؟

 قبل ممت شهر مارس من إلس نة إملوإلية لس نة تقرير إل نشطة 

     

 طرة؟مايه فرتة إ عامل إملس

عدإد إلتقرير إلس نوي(▪  إلهيئة )فريق إ 
 رئيس جملس إجلهة  ▪

 من يه إل طرإف إملعنية؟ 

عدإد .1 تلكيف فريق معل مكون من بعض أ عضاء إلهيئة، حتت إ رشإف مقرر إلهيئة، اب 
 مرشوع إلتقرير إلس نوي ل نشطة إلهيئة 

حاةل مرشوع إلتقرير إلس نوي عل رئيس إلهيئة .2  إ 
 ضاء إلهيئة عل مرشوع إلتقرير إلس نوي، مع دعوهتم إ ىل إجامتع،إ طالع رئيس إلهيئة أ ع.3

طار   دورة عادية أ و إس تثنائية، ملناقشة إلتقرير وإملوإفقة عليه يف إ 
 إ رسال نسخة من إلتقرير إ ىل رئيس جملس إجلهة من أ جل إل خبار .4
طار تفعيل إخلط إلت.5 وإصل وضع إلتقرير رهن إ شارة إلعموم، إ ذإ مل يكن هناك مانع، يف إ 

 للهيئة  

 مايه إملرإحل إل جرإئية؟

 هيئة إلتقرير إلس نوي ل نشطة إل ▪
 حمرض إملوإفقة عل إلتقرير من طرف إمجلع إلعام للهيئة. ▪

 مايه خمرجات إملسطرة؟ 
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      إلهيئة   عن حصيةل وأ فاق إلس نوي    هيلكة إلتقرير ل   أ منوذج   : 13مق  جذإذة ر 

 إجلالةل حول إلش باب    ب مقتطفات من خطب صاح 

 يف خشص رئيسها  لكمة إلهيئة  

 مرجعيات إلتقرير وأ هدإفه    تقدي : 

 رها إملؤسساتية ابجلهة   إ إلهيئة وأ دو   إلفصل أ ل ول :  

 إ حدإث إلهيئة   ▪

   إملتقدمةابلنس بة للجهوية  خصوصيا إلهيئة وقميهتا إملضافة   ▪
 إل طار إلتنظميي وإلوظيفي للهيئة    ▪

 .…برمس س نة   إلفصل إلثاين  : وقفة عل حصيةل معل إلهيئة  

 خطة معل إلهيئة   ▪
 مؤرشإت حول أ دإء إلهيئة خالل إلس نة   ▪
 طرف إجمللس    الاستشارية إحملاةل من إل رإء   ▪
 أ عامل إدلرإسة وإلبحث وإلرصد    ▪
 لهيئة  تعزيز قدرإت أ عضاء إ  ▪
 ية للهيئة مع حميطها  توإصل إل   إدليناميكية  ▪
   لبنات تعاون إلهيئة مع إلفاعلني  ▪
▪  .... 

 .…+1أ فاق معل إلهيئة برمس س نة   إلفصل إلثالث  : 

 مشاريع إللجان إملنبثقة عن إلهيئة   ▪
 عن إمجلع إلعام للهيئة    وإلرصد إملنبثقة مشاريع أ عامل إدلرإسة وإلبحث   ▪
 توإصل وإلتوثيق وإلتعاون  مشاريع تتعلق ابل عالم وإل  ▪

    ة ئإلهي ملحق أ عامل  
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  إلباب إلثالث 
للهيئة  الاستشاري    مقومات جودة إلعمل   

  الاحرتإفية وإلنضج   تعزيــز  من جانب هذه إل خرية،  إلش باب،للهيئة إخملتصة بقضااي    الاستشــاريإلعمل    مارسة  قتيضت
فضال عن إل درإك إلتام حلدود إختصاصات إملتدخلني إلرتإبني   اب، ابلش ب إليت لها عالقة  يف إستيعاب إل شاكلت  إملعريف

 خل. إ  ، إمجلاعات إلرتإبية، إلقطاع إخلاص، إجملمتع إملدين، إملعنيني بقضااي إلش باب : إدلوةل

  اور إلتشـثقافة    إملتبادةل وتشجيعجسور إلثقة    وتعضيدكام تتطلب هذه إملامرسة من جانب إجمللس موإكبة هذه إلهيئة ودمعها  
وإملنتخب إحملل خصوصا،  لـدى  وإحلـوإر  عامة  إلعمويم    مبعرفتـه   يمتيـز  إلشـبايب  إملـدين  إجملمتـع  أ ن  إعتبـار   علـى  إلفاعل 

شـاكلت  مهنـا.  وبقربـه إحملليـة إلشـباب اب 

 مقومات جودة إلعمل الاستشاري للهيئة  

 

 
 منظومة حاكمة إجلهة   إلتشاور يف مأ سسة ثقافة  

 اري عن إل نشطة إملوإزية ذإت إلصةل ستش عمل الا متيزي إل

  إل خرية، ك دإة من أ دوإت إدليقرإطية إلتشاركية خيتلف عن بعض إل شاكل إملوإزية إليت تتيحها هذه    الاستشــاري  إلــرأ ي
ن اكنت هذه إل دوإت ل تقل أ مهية عن تقدي إلرأ ي الاستشاري،  من قبيل : إلعريضة أ و إلرتإفع أ و إلشاكية.  وإ 

 

 

 

مأ سسة ثقافة إلتشاور يف 
 منظومة حاكمة إجلهة 

الاحرتإفية يف بناء إلرأ ي 
 الاستشاري
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 إلآلية  إلهدف  إملرجع  وس يةل ل إ

    ي الاستشاري  أ  إلر 

    إلعريضة  

    إلرتإفع 

    إلشاكية 

 
   ك ساس ملامرسة إملهمة الاستشارية تعضيد إلثقة  

 وبني  ه يثلها إجمللس مبنتخبيه وهيألكيتخللق إلتاكمل بني إدليقرإطية إلمتثيةل إل  يةإلثقة أ حد إل دوإت إملفتاحيعترب عنرص  
 إلهيئة إخملتصة بقضااي إلش باب.   اية إلتشاركية إذلي متثلهقرإط إدلي 

   إلطرفني: جيب تفعيلها من دلن يكن تعضيدها عرب مجموعة من إلوسائل إليت وهذه إلثقة
 

 تعضيد جسور إلثقة إملتبادةل بني إجمللس وإلهيئة  متطلبات    

 

من جانب أ عضاء إلهيئة

عدم إعتبار إلهيئة أ دإة للمعارضة بل للمشورة•

إلمتيزي بني إدلور الاستشاري و إدلور إلس ياس •

عدم إخللط بني إلرتإفع وإلتشاور •
يف أ دوإر إلفاعل إملدين

إلتقيد حبدود الاختصاصات وإملهام•
إملس ندة ل ي طرف 

من جانب إملنتخبني

عدم تقزي دور إلهيئة جملرد هيلكة شلكية•
يفرضها إلقانون

إعتبار إلتفاعل مع إلش باب فرصة للتوضيح•
كرإها وتالحق إل فاكر وليس إ 

إل يان بقدرة إلش باب عل إخللق والابتاكر •
يف طرح إل فاكر

آليات إدلمع وإملوإكبة  • تفعيل أ
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 إلتوإصل إلفعال يف خدمة إدلور الاستشاري للهيئة  

 : أ نهعل إعتبار  كبرية، أ مهيّة الاستشارية،إلتوإصل بني إلهيئة وإجمللس، يف إ طار تفعيل هماهما  وسائل  ويرطت يكتيس

مثرة جيّدة  عالقات بناء  يف يساعد -  بني إلطرفني عل أ ساس إلتاكمل وإلتعاون ؛   وم 

 يرفع من معنوايت أ عضاء إلهيئة مككون من مكوانت إحلاكمة إجلهوية ؛   -

نتاج  يف  وإل بدإع  إخللق إملزيد من علئة حيفز أ عضاء إلهي  -  أ فاكرمه ؛  إ 

 عل إلهيئة ؛  إملرتتّبة إملسؤولّيات طرح معليّة يف ي سهم -

 يقلص من هامش الاختالف يف وهجات إلنظر ؛ -

يان إلش باب بشفافية  -  يف تعاطيه مع قضااي إلش باب.   موإلزتإهم إملنتخبنييقوي إ 
 غ ذكية وفعاةل للتوإصل  من أ جل ذكل، يعمل إلطرفني عل إ جياد صي 

 وسائل إلتوإصل بني إجمللس وإلهيئة  تكثيف    

 

 
   

اإلشراك 
المستمر 
والمتبادل 

حرص المجلس على إشراك الهيئة في 
كل القضايا التي لها عالقة بالشباب

حرص الهيئة على إخطار المجلس 
ابنتائج أشغاله

اإلشعاع 
المتبادل

حرص المجلس على الرفع من 
مكانة الهيئة ضمن هياكل المجلس 

أمام الرأي العام 

حرص الهيئة على روح االنتماء 
إلى هياكل المجلس  

المشاركة

حرص المجلس على مشاركة 
الهيئة في نشاطاتها ، كلما أمكن 

ذلك

مشاركة الهيئة في بعض 
اجتماعات المجلس العمومية أو 

التي ال تتسم بطابع السرية

التفاعل 
السريع

االستجابة السريعة من لدن الهيئة على 
من المجلس من ااإلحاالت التي ترد عليه

أجل االستشارة 

إطالع رئيس مجلس الجهة ألعضاء 
المجلس على األراء االستشارية الواردة 

من الهيئة

الحوار 
الدائم

خلق فضاءات للحوار 
الدائم بين أعضاء الهيئة 

لقاءات )والمنتخبين 
(مباشرة أو إلكترونية 
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   إلرأ ي الاستشاري كوس يةل حلشد إذلاكء إمجلاعي 

بني إجمللس    إلتعاون  نتيجة  ينشأ    ض أ نرت من إملف  إذلي  إذلاكء  هو  شرتك،إذلاكء إمل   أ و  تاكفلإل   اكءإذل  أ و  عيا إمجل  اكءإذل
 إلتمنية إملندجمة وإملس تدإمة للجهة. يف تصب يف إلصاحل إلعام و بغية إلوصول إ ىل قرإرإت وإلهيئة

وقد      إلعام.  إمجلاعي  إملس توى  إ ىل  جانب وإحد )إجمللس أ و إلهيئة(  من  وإخلربة  إملعرفة  إنتقال  يف   فعَّال  بشكفهو يسامه  
أ ن صقل هذإ إذلاكء   إلتجارب  إذلاكء    عن  إلناجتة  وإملعرفة  إذلاكء  من  تفوقا    وأ كرث  أ كرب  إملطاف  هناية  يف  نتاجئ  هلأ تثبت 
 إملربمج.   إل حادي إجلانب أ و حىت إذلاكء إلرمقي 

ي إستشاري من  أ  طلب ر   أ ن إ حاةلوإلوظيفة الاستشارية إليت تضطلع هبا إلهيئة تصب يف هذإ إملتطلب، عل إعتبار  
 إلتقليدية. إحللولإ طار  خارج وإملعارف إلتصورإت متازج  يف سامهمعه من طرف إلهيئة ي  وإلتفاعلطرف إجمللس  

َّه لبناء رصح إدليقرإطية، سوإء إلمتثيلية أ و إلتشاركية،  أ ن خلق روح إذلاكء إمجلاعي هممة جدإكام   جامعية  بثقافة  يرتبط  ل ن
َّته إجملمتع تنو ع فهم يف  يسامه فهو وابلتايل  إملعرفة عل  قامئة دي  برتإب إجلهة.  وتعد 

 وسائل إذلاكء إمجلاعي 

   

  

وسائل إذلاكء إمجلاعي  
ية ملامرسة إملهام الاستشار 

للهيئة  

إلولوج إ ىل  
إملعلومة 

شفافية
إملعلومة 

إلكفاءة 

فتح منصات 
إحلوإر

ايب إلتفاعل إل جي

إجمللس
إملنفتح 
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 الاستشاري  بناء إلرأ ي    إفية يف حرت الا

   إلرأ ي الاستشاري موضوع  إستيعاب  

حاةل من   ما اب  بدإء إلرأ ي الاستشاري يكن أ ن يكون إ  ما مببادرة من    رئيس جملس إجلهةإ  بطلب منه أ و بطلب إجمللس وإ 
 : ي الاستشاري  ع إلرأ  يتوجب عل أ عضاء إلهيئة الاستيعاب إجليد ملوضو  ففي مجيع إحلالت إلهيئة. 

 متطلبات إستيعاب موضوع إلرأ ي الاستشاري  

 

حاةل من رئيس جمل بدإء إلرأ ي الاستشاري اب  س إ 
إجلهة بطلب منه أ و من إجمللس 

:  عادع الاستشارة يف س ياقه إملتعدد إل بو وضع موض
 ، إلبعد الاسرتإتيجي، إلبعد إلقانوين ، إلبعد إلس ياس
الاقتصادي ، إلبعد الاجامتعي، إلبعد إلبييئ 

شارة  بعمق حتديد إل شاكليات إليت يطرهحا موضوع الاست 

طاره إجلهوي عل وجه ربط موضوع الاستشارة اب 
إخلصوص 

ماكنيات إلهيئة إذلإتية للقيام ابلبح ث وإدلرإسة حول تقدير إ 
موضوع الاستشارة

تقدير مدة ومرإحل إلبحث و إدلرإسة

كرإهات إحملمتةل للقيام ابلبحث وإدل رإسة إستباق إل 

بدإء إلرأ ي الاستشاري إ 
مببادرة من إلهيئة  

بدإء رأ ي من عدإد ورقة مرجعية حول إقرتإح موضوع إ  إ 
طرف إل عضاء إذلين إقرتحوه 

ظار إمجلع عرض إملوضوع مشفوعا ابلورقة إملرجعية عل أ ن
إلعام للهيئة من أ جل إملوإفقة 

ب دإء إلرأ ي إ طالع رئيس جملس إجلهة  عل نية إلهيئة اب 
طار إلتوإصل إلفعال بني إلط رفنيالاستشاري يف إ 

لقة تقدي ورقة مهنجية حول إلبحث أ و إدلرإسة إملتع
ابملوضوع الاستشاري  

حاةل إملوضوع عل إللجنةيتلك  إخملتصة ف فريق معل أ و إ 
من أ جل إلبحث وإدلرإسة 
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 مبوضوع الاستشارة    إملرتبطة   إلمتكن من إل دوإت إملهنجية 

بدإء إلرأ ي الاستشاري هو معل إحرتإيف بطبيعته وحيمت عل أ عضاء إلهيئة إلمتكن من بعض إل دوإت إملهنجية لتقدي معل   إ 
 تشارة أ و ابدرت إ ىل إقرتإحه.إ ىل إنتظارإت إجلهة إليت أ حالت طلب الاس  ممتزي يرىق

الاستشارة ومن هجة أ خرى ابل شاكلت وإخللفيات إليت  ومعلوم أ ن هذه إل دوإت مرتبطة من هجة بطبيعة إملوضوع حمل 
 يطرهحا. 

 لكن يكن تقس مي هذه إل دوإت إملهنجية إ ىل نوعني :  

 

 

 

  

إل دوإت إملهنجية
للقيام ابدلرإسة
حول إلرأ ي 
الاستشاري  

إل دوإت 
يع إلالزمة يف مج 
موإضيع إلرأ ي
الاستشاري 

وقة إس تغالل إل حصائيات وإملؤرشإت إلرمقية من إملصادر إملوث

مرإجعة إدلرإسات إلسابقة حول إملوضوع أ و بعضا من حماوره

إلتجارب إلفضل حول إملوضوع سوإء وطنيا ودوليا

إل دوإت إليت
من إملمكن 
لهيا  إللجوء إ 
حسب إحلاةل 

ة  الاس امترإت عرب إلعينات إل حصائي: إلبحث إمليدإين 

إس تعامل تقنية إجملموعات إلبؤرية:  إلبحث إمليدإين 
(أ شخاص7إ ىل 5من )

ي الاستشاريإحملاداثت ش به إملوهجة مع إلفاعلني إملس هتدفني ابلرأ  

حتليل إملسارإت إملتعلقة مبوضع طلب إلرأ ي الاستشاري
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 إلتقرير إملتضمن للرأ ي الاستشاري    توجهيية لصياغة قوإعد  

   إلعنوإن 

يكون   أ ن  جيب. إملوضوع ن ع  ووفية  ملخصة  فكرة  يقدم  ل نه  إلتقرير إملتضمن للرأ ي الاستشاري  يف  يشء  أ مه هو  إلعنوإن
ليه يف طلب   . إل حاةل إلعنوإن موإفقا للعنوإن إملشار إ 

 إلرأ ي الاستشاري   ص ملخ 

حبيث  (لكمة  250)  تنير فق  حوإيل  غضون  يف  إووجزي   إمركز   إمللخص   كوني  أ ن  جيب إلرأ ي    جوهر  لصإخمل  يشمل، 
ذإ إمللخص  خالل  يتحدد من . الاستشاري  . ل أ م  إلتقرير قرإءة   قدما  يف س مييض إلقارئ اكن إ 

  إلالفتة   إلنتاجئ  وإملهنجية وبعض   إلرئييس  إدلإفع  عرض  حماوةل   مثل   متفاوتة  بنسب   إلتفاصيل   مكيات من   عل   حيتوي  أ ن   يكن
ن للنظر  . وجدت إ 

 :  سؤإلني إثننين  بعابرة أ خرى إمللخص جيب أ ن جييب ع

 للنتاجئ.  رئييس ملخص  عرض إلرئيس ية؟ إلنتاجئ يه  ما -

 ؟الاستشاريإلرإي  حولها يدور إليتإلرئيس ية  إل فاكر يه  ما -

 إملقدمة  

 :   إلتالية إل س ئةل عن إ جابة ي الاستشاريأ  من تقرير إلر يقدم هذإ إجلزء  

  يتضمن   قد   إملوضوع  عن   إخللفية  أ خري،  بعبارة   ؟الاستشاريإليت يطرهحا موضوع إلرأ ي    إملشلكة  يه   ما -
 . إلرأ ي الاستشاري من إلهدف ذكل

 إملوضوع؟مايه إدلرإسات إلسابقة إليت تناولت  -

 إملشلكة؟  حل  يف  تساعد إليت إلفرضيات يه  ما -

 مايه إل دوإت إملهنجية إليت إس تعملت يف بناء إلرأ ي الاستشاري؟ -

 ؟ ةمايه إملفاهمي إل ساس ية ذإت إلصةل مبوضوع الاستشار  -

 إس تعرإض إلنتاجئ  

 :إلتالية إل س ئةل عن جييب  ما  وغالبا   مس تقال  افرع  يكون   ما  دةوعا صلب بناء إلرأ ي الاستشاري، إجلزء هذإ يعد  

 ي الاستشاري؟أ  لتحليلها لال جابة عل إ شاكلية موضوع إلر  سعت إلهيئة إليت  وإنبإجل يه  ما -

ثبات مت هل -  ي الاستشاري؟أ  لر اكلية موضوع إعند مبارشة إ ش  بوضعها  قامت إليت إلفرضيات  إ 

 إملوضوع؟مايه إدلرإسات إليت لمست نفس  -
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 مايه دروس إلتحليل إملقارن، إ ن وجدت؟ -

لهيا؟ يه  ما -  إلنتاجئ إليت مت إلتوصل إ 

لهيا إلنتاجئ إليت مت إلتوصل  يه  ما -  مدمعة ابل دةل وإلربإهني؟إ 

 عرضهتا؟  إليت ابلطريقة إلنتاجئ تبدو  ملاذإ -

  ما  توض ذكل  خالل ومن جيد بشك يشء لرشح ك وجدإول بيانية رسوم صورة  يف إلنتاجئ عرض إ ىل حنتاج  قد  عادة
   .للتفسري قابةل غري إحلالت يه

ذإ  رئيس ية.  نقاط يف  تلخصهيا يكنك إلنتاجئ من إلكثري هناك  اكن إ 

 إلتوصيات 

إذلي قامت به إلهيئة لال جابة عل    ي الاستشاري، حيث تمثن ك إجلهد إلتحليلأ  إلتوصيات يه خمرج همم يف بناء إلر 
لهيا. ذلكل طلب إمل   ب هذإ إلقسم من إلتقرير عل إل س ئةل إلتالية:ي أ ن جي  درجيشورة إذلي أ حيل إ 

 طلب إلرأ ي الاستشاري؟ جوهرها عل تقدم أ جوبة اكفية ومنطقية يف هل إلتوصيات إملقرتحة  -

 إقعية وقابلية إلتفعيل يف طبيعة إلتوصية؟ ما يه حدود إلو  -

 هل إلتوصيات ترإعي حدود إختصاصات إجمللس أ و إجلهة إملعنية بتنفيذ إلتوصية. -

 مرإجعة إلتقرير 

عادة  إ ىل  صياغته  بعد  تاجحي   تقرير  ك من طرف أ عضاء أ خرين من إلفريق إذلي قام بصياغة إلتقرير.   ىأ خر   مرة  إلقرإءة  إ 
 :  ةهذه إلقرإءة جيب أ ن جتيب عن إل س ئةل إلتالي 

  وابلنظر اري يبدو مامتساك ومنطقيا ابلنظر إ ىل موضوع طلب إل حاةل من هجة  الاستشإلرأ ي    مضمونهل   -
 إ ىل إل شاكليات إليت يثريها، من هجة أ خرى؟

 دية إلعلمية؟إلتقرير موثقة وموثوقة من حيث إملصدر وإجل هل إملعلومات إليت يتضمهنا  -

 لفهم؟  ة وبس يطة وسهةل إميهل مت كتابة إلرأ ي الاستشاري بطريقة لغوية سل  -

لهيا إلتقرير تبدو اكفية لال جابة عل طلب إلرأ ي الاستشاري؟ -  هل الاس تنتاجات إليت خلص إ 
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 إملرإجع  

 إمللكية إخلطب  -

 إملغريب  إدلس تور  -

  114.11إلتنظميي إملتعلق ابجلهات رمق  إلقانون  -

 ج من إل نظمة إدلإخلية للمجالس إجلهوية مناذ -

 إلنـوع ومقاربـة إلفـرص وتاكفـؤ  إلــمساوإة هيئـة وتتبـع غال وإشـت  وتفعيـل  إ حـدإث مسـاطر دليـل -
 2016للجامعـات  إلعامـة إملديريـة إدلإخليـة، وزإرة  منشـورإت ابلـجامعــات،

،  دليل إملشاركة: أ جرأ ة هيأ ت إدليقرإطية إلتشاركية إملعنية ابلش باب، مجعية إلش باب من أ جل إلش باب -
 2018منية، بتعاون مع إلواكةل إل مريكية للت 

 2013 للش باب، إملندجمة إلوطنية الاسرتإتيجية وثيقة -
ِمجة لفائدةمبادرة وطنية جديدة م  إجمللس الاقتصادي والاجامتعي وإلبييئ،  -  2018، إملغريب إلش باب ند 

 2018س نة  39تقرير إملفوضية إل مية حلقوق إل نسان، تقرير حول حقوق إلش باب، برمس إدلورة  -
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 إملرفقات  

س تئناس  نظام دإخل خاص ابلهيئةذج ل أ منو  •  لال 
  



 دليل إملساطر 

 73 ةإملديـــرية إلعــــامة للجمــــاعات إلرتإبــي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منوذج لنظام دإخل للهيئة الاستشارية  أ  
إملتعلقة ابهامتمات  إخلاصة بدرإسة إلقضااي  
 إلش باب 

س تئناس(   ) لال 
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أ حكـــام عامـــة   إلباب إل ول:   

حدإث إلهيئة   :إملادة إل وىل   إ 

 منه؛  139بناء عل أ حاكم إدلس تور، ولس امي إلفصل 

( بتنفيذ إلقانون إلتنظميي  2015يوليو   7)   1436من رمضان    20صادر يف    1.15.83وطبقا ملقتضيات ظهري رشيف رمق 
 منه؛  117ابجلهات، ولس امي إملادة   إملتعلق 111.14رمق  

هجة جمللس  إدلإخل  للنظام  علي  ووفقا  إملصادق  بتارخي  .......................................................  ة 
 ............... منه؛  ..........................................................، ولس امي إملوإد ........................................ 

بتارخي   إملنعقد  إجامتعه  يف  للجهة  إملسري  إملكتب  طرف  من  إملتخذ  إلقرإر  عل  وبناء 
.........................، وإلرإيم إ ىل إملصادقة عل إ حدإث هيــــــــــئــة إستشارية ختتص بدرإسة  ................................. 
 لش باب؛إلقضااي إملتعلقة ابهامتمات إ

....  وتبعا ملقرر جملس إجلهة يف دورته )إلعادية أ و الاس تثنائية( إملنعقدة يوم ......................................................  
 وإلرإيم إ ىل إملوإفقة عل إ حدإث هيئة إستشارية ختتص بدرإسة إلقضااي إملتعلقة ابهامتمات إلش باب؛ 

............. إملتعلقة  حيدث جملس هجة  إلقضااي  بدرإسة  هيــــــــــئــة إستشارية ختتص   ..........................................
إمس  علهيا  يطلق  إلش باب،  ابهامتمات 

" ............................................................................................................................ ......................
 ." ........... 

قة ابهامتمات إلش باب، ابمس يشار يف إل حاكم إلوإردة بعده إ ىل إلهيــــــــــئــة الاستشارية إليت ختتص بدرإسة إلقضااي إملتعل
ىل ملتعلقة ابهامتمات  رئيس إلهيــــــــــئــة الاستشارية إليت ختتص بدرإسة إلقضااي إ "إلهيئة" أ و "إلهيئة الاستشارية" وإ 

 إلش باب ابمس "رئيس إلهيئة".  

 : أ هدإف إلهيئة  2إملادة  

لها إىل الانفتاح عل رشحية هممة من ساكنة إجلهة،  تعترب إلهيئة من إلآليات إلتشاورية إلهامة إليت تسعى إجلهة من خال
 ومسامهة مهنا يف ترس يخ إدليقرإطية إلتشاركية. 

طار للمسامهة يف تنش ئة ش باب  كام تعترب إلهيئة فضاء للتشاور  من أ جل إلش باب، وقناة إلتوإصل بني إجلهة وش باهبا، وإ 
 ركة يف بلورة وتقيمي إلس ياسات إلعمومية عل إملس توى إجلهوي. إجلهة عل مبادئ إملوإطنة، وحرية إلتعبري وإلتفاوض وإملشا

 وتسعى إلهيئة إ ىل حتقيق إل هدإف إلتالية:

  إلش باب من فضاء مؤسسايت للتعبري عن طموحاهتم وإهامتماهتم؛ إستامثر مأ سسة إلهيئة بمتكني -

 يات إلش باب؛  مشاركة جملس إجلهة يف وضع وتفعيل برإمج إل نشطة إليت من شأ هنا أ ن تس تجيب حلاج -
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تشجيع إلش باب عل إملشاركة يف حاكمة إلشأ ن إلعام من خالل تقدي أ رإء إستشارية ومقرتحات ومبادرإت   -

 يعهم عل إلتعبري عن أ فاكرمه وذوإهتم؛ لصاحل إلش باب، وتشج 

 بلورة ودمع وتشجيع إملبادرإت وإملشاريع إلش بابية إلتمنوية مبسامهة إجلهة.  -

 : مبادئ إلهيئة3إملادة  

 يرتكز معل إلهيئة عل ترس يخ إملبادئ إلتالية:

 إلتشاور يف مبارشة هماهما، سوإء دإخل هيألكها إدلإخلية أ و مع إلفاعلني إخلارجيني؛  -

 تطوع ك ساس ملبارشة أ عاملها ومارسة هماهما؛ إل  -

إلعمل   - بروح  إ ىل وإجب الانضباط وإحرتإم حرمة الاجامتعات وإلتش بع  إملهنية ابلمتثال  الالزتإم ابملعايري 

 الاحرتإيف إجلاد؛  

 إملشاركة إل جيابية يف مارسة همام إلهيئة؛  -

 . الاس تقاللية يف تقدي أ رإئه الاستشارية وتقدي إقرتإحاته -

 : همام إلهيئة  4إملادة  

 ارسة إملهام إلتالية: تضطلع إلهيئة إ ىل م

 تقدي إل رإء الاستشارية جمللس إجلهة يف إلقضااي إليت يعرضها علهيا؛   -

عدإد درإسات حول إلش باب؛  -  إ 

آليات دلمع إل دماج الاقتصادي والاجامتعي للش باب؛  -  إقرتإح أ

 بقضااي إلش باب؛  تقدي ملمتسات وتوصيات جمللس إجلهة ذإت إلصةل -

 تقيمي إلس ياسات إلعمومية إجلهوية إملوهجة للش باب. ومتابعة و  إملسامهة يف بلورة -

 : مقر إلهيئة 5إملادة  

 يوجد إملقر إدلإمئ للهيــــــــــئــة مبقر جملس إجلهة مبدينة ........................................................ 
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 للهيئة: إملدة الانتدإبية  6إملادة  

 لس إجلهة إحملدث للهيئة. يس متر معل إلهيئة طيةل مدة إنتدإب جم  

 إلباب إلثاين: تشكيل هيأك إلهيئة  

 : هيأك إلهيئة  7إملادة  

 تتشك إلهيئة من إلهيأك إلتالية:

 إمجلع إلعام للهيئة؛ -

 مكتب إلهيئة؛ -

 رئاسة إلهيئة؛ -

 مقرر إلهيئة؛ -

 إللجان إدلإمئة؛   -

 إللجان إملؤقتة؛ -

 لعمل. فرق إ -

 : إمجلع إلعام للهيئة 8إملادة  

 إلتشكيل وإلتنظمي   •

 يتكون إمجلع إلعام للهيئة من مجيع أ عضاء إلهيئة.

 تنعقد الاجامتعات إلعادية للجمع إلعام للهيئة مرتني يف إلس نة عل إل قل. 

 جيب عل مجيع أ عضاء إلهيئة حضور إجامتعات إمجلع إلعام. 

 حضور أ عضاء إلهيئة.  ويمت يف بدإية ك إجامتع ضبط لحئة

لـى إل عضـاء إذليـن تغيبـوإ خـالل ثالثويوجـه رئيـس إل  إ  بقـرٍإر مـن مكتب إلهيئة، مذكـرإت تنبيـه  إجامتعات    هيئة، 
 دورية متتاليــة عــن حضــور إجامتعــات إمجلع إلعام دون عــذر مقبــول.  

 نـها. ـم مبهمـة حلسـاب إلهيئة وبتلكيـف م لكن ي ســّجل إل عضــاء إملتغيبيــن كحارضين بســبب قياهم
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أ و بطلـب مـن   ما مببـادرة مـن رئيـس إلهيئة،  ما بطلـب مـن رئيـس جملس إجلهة وإ  إ  وتنعقـد الاجامتعات الاسـتثنائية 
 إل غلبيـة إملطلقة ل عضـاء إلهيئة.

 فـي جـدول أ عامهل. ختصـص ك دورة مـن إجامتعات إمجلع إلعام دلرإسـة إلنقـط وإلقضايـا إملدرجـة 

إمجلع إلعام أ س بوعا علـى إل قـل قبـل اتريـخ إنعقاده، مشفوعة جبدول إل عامل،    إدلعـوة حلضـور أ شغال  يوجـه رئيس إلهيئة
 كام أ قره مكتب إلهيئة.  

 مكـا يوجـه إدلعـوة حلضـور أ شغال الاجامتعات الاسـتثنائية ثالثـة أ ايم علـى إل قـل قبـل إنعقادهـا. 

ويتولـى تسـيري جلسـاته خـالل ك دورة مبسـاعدة عضويـن خيتارمهـا مـن    رئيـس إلهيئة إجامتعـات إمجلع إلعام،يرتأ س  
مـن   عليـه إحلضـور ل ي سـبب  تعـذر  ذإ  إ  أ و  فـي حـال غيابـه  نوإبه  أ حد  ينيـب عنـه  أ ن  ولـه  إملكتـب،  أ عضاء  بيـن 

 إل سـباب.

عطــاء إللكمــة لل ع يقــوم رئيــس إجللســة حبصــر لحئــة  ضــاء إلرإغبيــن فــي إلتدخــل حســب ترتيهبــم  إلتدخــالت، واب 
ذن مســبق.   فــي إلالحئــة. ول جيــوز ل ي عضــو أ ن يأ خــذ إللكمــة دون إ 

توزيــع    ولـه تقديـر إملـدة إخملصصـة للتدخـالت حسـب طبيعـة إلنقـط إملدرجـة فـي جـدول إل معـال وأ مهيهتا وضــرورة
ئــات إملكونــة للهيئة. ويكــن ل عضــاء إلهيئة موإفــاة إمجلع إلعام مبدإخالهتــم كتابــة ســوإء  هــذه إلتدخــالت حســب إلف
 قبــل الاجامتع أ و أ ثناءهــا. 

 وتقتصـر إملـدإولت علـى إلنقـط إملدرجـة فـي جـدول إل معـال.  

لـى ضـرورة مرإعـاة إلرتتيـب  خـرج عـن إلرتتيـب    ولرئيـس إجللسـة أ ن ينبـه ك متدخـل إلتسلسـل للنقـط إملذكـورة، إ 
 إملذكـور أ ثناء مدإخلتـه. 

ل ي عضـو مـن أ عضاء إلهيئة أ ن يتقـدم بنقطـة نظـام ذإت طبيعـة مسـطرية، فـي أ ي وقـت مـن أ وقـات إجللسـة، وعلـى  
 ا علـى إلتصويـت. رئيـس إجللسـة أ ن يبـت فهيـا هـو نفسـه أ و يعرضهـ 

 ـتعمل فـي إجامتعـات إمجلع إلعام طريقـة إلتصويـت برفـع إليـد مـع مضـان مبدأ  إلعلنيـة.تس 

  يعلــن رئيــس إجللســة عــن إختتــام دورة إمجلع إلعام بعــد مناقشــة ودرإســة مجيــع إلنقــط إملدرجــة فــي جــدول إل معــال، 
 إختتــام إلــدورة.  خــذ إللكمــة بعــدول جيــوز ل ي عضــو أ ن يأ  

 يكـن للجمع إلعام أ ن يلكـف مكتـب إلهيئة بـأ ي هممـة تدخـل فـي نطـاق هماهما. 

 يضــع رئيــس إلهيئة رهــن إ شارة إل عضــاء مجيــع إلواثئــق ذإت إلصبغــة إلعامــة إملتعلقــة بأ نشــطة إلهيئة ومنجزإتــها. 

 إلصالحيات   •

 إلتالية: الحياتلصع إلعام للهيئة ابيضطلع إمجل

 إملصادقة عل إلنظام إدلإخل للهيئة وتعديهل؛  -

 إملصادقة عل إلربانمج إلس نوي للهيئة؛ -
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 إملصادقة عل إلتقرير إلس نوي للهيئة؛ -

 إملصادقة عل خمرجات أ شغال إلهيئة من أ رإء إستشارية ودرإسات وحبوث؛   -

 يئة. رفع توصيات وإقرتإحات تدخل مضن همام إله  -

 إلهيئة    : مكتب 9إملادة  

 إلتشكيل   •

يتشك إملكتب من ............ أ عضاء: إلرئيس ونوإبه ............................، فضال عن إملقرر وانئب إملقرر مـع مرإعـاة  
لـى إملناصفـة.    متثيليـة إلنسـاء وإلسـعي إ 

ـوة مـن إلرئيـس، مببـادرة منـه، أ و  د عند الاقتضاء، بدعجيمتـع مكتـب إلهيئة، سوإء حضوراي أ و بطريقة إلتناظر عن بع
  .بطلـب مـن ............ من أ عضائه علـى إل قـل، ولكمـا إقتضـت إلضـرورة ذللـك

يوجـه رئيس إلهيئة، بـك إلوسـائل إملتاحـة ولسـامي مهنـا وسـائل إلتصـال إحلديثـة، إدلعـوة لالجمتـاع مرفقـة جبـدول  
  .ل قبـل إلتاريـخ إحملـدد لالجمتـاعالث أ ايم علـى إل قـإل معـال ث

ل تصــح إجامتعــات مكتــب إلهيئة إ ل حبضــور نصــف أ عضائه علــى إل قــل مبــن فهيــم إلرئيــس. وفــي حالــة عــدم إكمتــال  
قـل، ويعتبـر هـذإ الاجمتـاع  ــد ساعتني علـى إل  إلنصــاب إلقانونــي، يوجــه إلرئيــس دعــوة اثنيــة لعقــد إجمتــاع ثــان بع
 قانونيـا عنـد حضـور ثلـث إل عضـاء علـى إل قـل مبـن فهيـم إلرئيس. 

لـى   ذإ اكن الاجمتـاع إملزمـع عقـده يكتسـي طابعـا إسـتعجاليا وإسـتثنائيا. ويتعيـن إل شـارة إ  لكن، ل ترإعـى هذه إل جـال إ 
لـى أ عضاء إملكتذلـك فـي إدلعـوة إملوهجـ  ـب. ة إ 

يتولـى رئيس إلهيئة تسـيري إجامتعـات إملكتـب. ويكـن أ ن ينيـب عنـه مـن أ جـل ذلـك أ حد أ عضاء إملكتـب فـي حـال  
ذإ تعـذر عليـه إحلضـور لسـبب طارئ أ و قـوة قاهـرة، وفـي حالـة عـدم تعيينـه ل ي عضـو مـن إل عضـاء نـاب   غيابـه أ و إ 

 أ عضاء إملكتـب. كرب سـنا مـن بيـن عنـه إلعضـو إل  

ذإ تعــذر ذلــك فبال غلبيــة إملطلقــة لهــؤلء إل عضــاء.  مجــاع إل عضــاء إحلارضيــن. وإ   يتخــذ مكتــب إلهيئة قرإرإتــه اب 

 ويف حاةل تعادل إل صوإت، يعترب صوت رئيس إلهيئة مرحجا. 

سـبب مـن إل سـباب، تـم تعويضـه خـالل دورة  ضـاء إملكتـب ل ي  فـي حالـة شـغور مقعـد مـن إملقاعـد إخلاصـة بأ ع
إمجلعيـة إلعامـة إلتـي تلـي إل عـالن عـن اتريـخ إلشـغور، وذلـك وفـق نفـس إلكيفيـة إلتـي إنتخـب هبـا إلعضـو إلـذي  

 سـيمت تعويضـه. 

 إلصالحيات   •

 يضطلع مكتب إلهيئة ابلصالحيات إلتالية: 

 إلهيئة؛  عمل إلس نوي ل نشطةهيئي مرشوع برانمج إل -
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عدإد خمرجات أ شغال إلهيئة ويعمتدها قبل عرضها عل إمجلع إلعام من أ جل إعامتدها؛  -  يسهر عل إ 

ليه مـن قبـل   - بدإء إلرأ ي وإدلرإسـات وإل حبـاث إلتـي تعتـزم إلهيئة إ جنازها، وإملقدمـة إ  يتـدإول بشـأ ن طلبـات إ 

و فريق معل أ و فرق إلعمل  إللجنـة أ و إللجـان أ  مـن أ جـل حتديـد    رئيس جملس إجلهة أ و جملس إجلهة، وذلـك

عـدإد مشـاريع تقاريـر لهـذه إلغايـة؛   إلتـي سـتقوم اب 

أ عضاء   - إلعام. ول يكـن ل ي عضـو مـن  للمصادقـة علـى إمجلع  قبـل عرضهـا  إلهيئة  يتـدإرس مشـاريع رأ ي 

عـادة إلنظـر فـي مشـاريع رأ   ذإ وإفـإملكتـب أ ن يطالـب اب   ق علـى ذلـك مكتـب إلهيئة؛ي إلهيئة إ 

يدرس إلطلبات إملقدمة أ و إملعروضة عل أ نظار إلهيئة من طرف أ عضاء إلهيئة بشأ ن إلقيام بدرإسة أ و حبث   -

لـى إللجـان أ و فرق إلعمـل إخملتصـة ابلهيئة؛ حالهتـا إ   يف جمال من جمـالت إختصاصاتـها، ويوإفـق علهيـا قبـل إ 

 إلعمل أ خذإ بعني الاعتبار إلربانمج إلس نوي للهيئة؛ج معل للجان وفرق يضع برانم -

 يعد مرشوع جدول أ عامل إمجلع إلعام للهيئة؛ -

لهيا. ومن أ جل    - ينجز أ ي درإسة أ و حبث حول ك قضية يلكفه هبا إمجلع إلعام ويؤدي أ ي هممة يس ندها إ 

 ملهام إملذكورة. ذكل، يتخذ مجيع إلتدإبري وإل جرإءإت إليت متكنه من تأ دية إ

 : رئاسة إلهيئة  10ملادة  إ 

 يتوىل رئيس إلهيئة إلصالحيات إلتالية: 

 يرتأ س إجامتعات إمجلع إلعام للهيئة، ويتوىل تس يري جلساته، ويسهر عل حسن سريه؛ -

أ جــ  - مــن  إلعام  إمجلع  علــى  إملكتــب،  يعــده  إلــذي  إلهيئة،  ل نشــطة  إلســنوي  إلعمــل  برانمــج  ل  يعــرض 

 ه؛ إملصادقــة عليــ

 يوجه إدلعوة إ ىل أ عضاء إلهيئة حلضور إجامتعات إمجلع إلعام إلعادية والاس تثنائية؛  -

بــر رئيس جملس إجلهة، بـك إسـتقاةل قدهمـا عضـو مـن أ عضـاء إلهيئة وبـك مـن فقـد إلصفـة إلتـي عيـن   - خي 

 علـى أ ساســها وكــذإ حبــالت إلوفــاة؛ 

لــى إمجلع إلعام للمصادقــةعــدإد  يســهر علــى إ - ، عليه  إلتقريــر إلســنوي حــول حصيلــة معــل إلهيئة وحييلــه إ 

لـى رئيس جملس إجلهة؛   ثــم يرفعــه إ 
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يعترب إلرئيس إملمثل إلقانوين للهيئة. وهبــذه إلصفــة، يثــل إلهيئة أ مام إجلهات وإلهيأ ت إلرمسية وغري إلرمسية وإملؤسســات  
 ة وإدلوليــة. ويعتبــر إلناطــق إلرســمي ابســم إلهيئة.ل جنبيــإ

 يكـن لرئيـس إلهيئة أ ن يفـّوض بعـض همامـه ل حد نوإبه أ و أ كرث.  

ذإ تغيـب إلرئيـس وتعـذر عليـه إحلضـور لسـبب طـارئ أ و قـوة قاهـرة، أ نـاب عنـه فـي مارسـة همامـه أ حد نوإبه. ويف   إ 
 ب عنه إلعضو إل كرب س نا بني إل عضاء.  حاةل تعذر ذكل ينو 

 : مقرر إلهيئة  11إملادة  

بية وبأ سلوب يرإعي إل مانة وإدلقة وإلرتكزي يف رسد  يقوم مقرر إلهيئة أ و انئبه بتحرير حمارض إجامتعات إلهيئة ابللغة إلعر 
كل أ حد موظفي جملس إجلهة  تدخالت مجيع إل عضاء، ويشمل مجيع إل رإء إليت إختذهتا إلهيئة، ويكن أ ن يساعده يف ذ

 لهيئة عند الاقتضاء.ل ملحق ابلكتابة إخلاصة 

 : إللجان إدلإمئة  12إملادة  

دث ابلهيئة أ ربع جلان دإمئة:   حت 

 ة إل دماج الاقتصادي للش باب وتشجيع إلتشغيل؛ جلن  -

 جلنة إل دماج الاجامتعي للش باب ودمع إلقدرإت؛ -

 إلتمنوية إلرتإبية إخلاصة ابلش باب؛    جلنة إملسامهة يف إملتابعة وإلتقيمي للربإمج -

 جلنة إلتوإصل وإلتوثيق. -

 ......................... عضوإ عل إل كرث. تضم ك جلنة دإمئة، ............................  أ عضاء عل إل قل و. 

 مقررهيا. يعلـن رئيـس إلهيئة عـن فتـح بـاب إلرتشـيح لشـغل مناصـب منسقي إللجـان إدلإمئـة ومناصـب 

 حيصـر رئيـس إلهيئة قامئـة إملرتشـحني لرئاسـة ك جلنـة علـى حـدة، وقامئـة إملرتشـحني لشـغل منصـب مقررهـا. 

 خي إ جرإء الاقرتإع، ويطلع مجيع أ عضاء إلهيئة إملعنّية بذكل. كام حّيدد اتر

ى إل قـل مـن بيـن أ عضاء إلهيئة، ويتعيـن أ ل  يعيـن رئيـس إلهيئة جلنـة لال شـرإف علـى معليـة الاقتـرإع تضـم عضويـن علـ 
 يكونـا مـن بيـن أ عضاء إللجنـة إملعنيـة بعمليـة الاقتـرإع إلتـي سيشـرفون علهيـا. 

خـب أ عضاء ك جلنـة علـى حـدة مـن بيـن إملرتشـحني منسق إللجنـة ومقررهـا ك سـنة، مـع مرإعـاة متثيليـة إلعنرص ينت
لـى   إملناصفـة فـي الانتخاب.إلنسوي وإلسـعي إ 

حالـة    تعلـن جلنـة إل شـرإف علـى معليـة الاقتـرإع عـن إسـم إملرتشـح إحلاصـل علـى أ كبـر عـدد مـن إل صـوإت، وفـي 
 تعادلهـا، يتـم إختيـار إلعضـو إل كرب سـنا. 

 تقوم ك جلنة دإمئة عل حدة يف أ ول إجامتع لها بتعيني انئب ملنسقها وانئب ملقررها. 
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متارس إللجان إدلإمئة أ عاملها يف إ طار جلسات غري معومية، ول جيوز لها أ ن حتل حمل إمجلع إلعام للهيئة أ و إملكتب أ و  
لهيام.إلرئيس   وتقرر يف إملهام إملس ندة إ 

 : إللجان إملؤقتة  13إملادة  

أ و مـن إملكتـب، بدرإسـة قضيـة مـن إلقضايـا  ختتـص إللجـان إملؤقتـة، إلتـي يكن أ ن حتدهثـا إلهيئة بقـرإر مـن إمجلع إلعام 
لهيا إ  ، وحيدد قـرإر إ حدإهثا إل جـل إل قصـى  إلتـي أ حدثت مـن أ جلها، إدلإخلـة فـي همام إلهيئة، وإلتـي حييلهـا إملكتـب 

 ل جنـاز هماهمـا. 

 تنهتـي هممـة ك جلنـة مؤقتـة بتقديـم تقريـر عـن إملوضـوع إحملدثـة مـن أ جهل. 

 : فرق إلعمل  14  إملادة 

ا ذإت طابــع  يكــن بقــرإر مــن مكتــب إلهيئة أ و مــن إمجلع إلعام للهيئة إ حدإث مجموعــات معــل خاصــة دلرإســة قضايــ 
 خــاص تدخــل مضــن همام إلهيئة. 

إلباب إلثالث: تس يري شؤون إلهيئة      

 إلفرع إل ول: تنظمي سري معل إلهيئة 

ىل  15 إملادة   الاجامتع : إدلعوة إ 

جتمتع إلهيئة بدعوة كتابية أ و أ ي وس يةل أ خرى لالتصال من رئيسها بصفة دورية أ و بناء عل طلب من رئيس جملس إجلهة  
 لكام دعت إلرضورة إ ىل ذكل. أ و 

 يتوىل رئيس إلهيئة حتديد اترخي إجامتعها ونقط جدول إل عامل بناء عل قرإر إملكتب، وخيرب رئيس جملس إجلهة بذكل. 

 : وسائل إلعمل  16دة  إملا 

هيئة من  يسهر رئيس إلهيئة عل تقدي إلطلبات إلالزمة إ ىل رئيس جملس إجلهة من أ جل توفري وسائل إلعمل إلرضورية لل 
 .قاعة لالجامتعات وماكتب ولوإزهما وكتابة خاصة وك ما من شأ نه دمع معل إلهيئة

 : إلنصاب إلقانوين لالجامتعات 17 إملادة 

يأك إلهيئة حصيحة حبضور إل غلبية إملطلقة ل عضاهئا، ويف حاةل عدم توفر هذإ إلنصاب، وجب تأ جيل  تعترب إجامتعات ه 
 ، ويف هذه إحلاةل يعترب الاجامتع حصيحا كيفام اكن عدد إل عضاء إحلارضين.  إجامتع إلهيئة ساعتني بعد ذكل

شغال الاجامتع أ و عاقهام عائق، جيوز تعيني من  ويف حاةل تعذر حضور رئيس إلهيئة أ و إللجنة أ و فريق إلعمل أ و انئبه ل  
 ينوب عن إلرئيس من طرف إل عضاء إحلارضين لرتأ س الاجامتع من بني إل عضاء. 

 : رسية الاجامتعات 18ة  إملاد 

 .متارس إلهيئة أ عاملها يف إ طار جلسات غري معومية وتكون مشاورإهتا مشموةل ابلرسية 



 ابجلهة إلش باب ابهامتمات إملتعلقة إلقضااي بدرإسة إخملتصة الاستشارية إلهيئة

 84 إملديـــرية إلعــــامة للجمــــاعات إلرتإبــية

 

 : ضبط سري أ شغال إلهيئة 19إملادة  

أ عضاء إلهيئة حبرية عن أ رإءمه خبصوص إلقضااي إلوإردة يف جدول إل عامل، ومه مسؤولون خشصيا عام يصدر مهنم    يعرب
 رصفات تقع حتت طائةل إملتابعة إلقانونية.  من أ عامل وأ قوإل وت

 ويشار يف حمرض الاجامتع إ ىل هذه إل عامل أ و إلترصفات.  

ضو أ و إل عضاء إذلين يقاطعون أ و هيامجون زمالءمه أ ثناء تناوهلم إللكمة يذكر رئيس إلهيئة أ و إللجنة أ و فريق معل إلع
 بوجوب مرإعاة الانضباط. 

ذإ وقع ما من شأ نه أ ن خيل اب لسري إلعادي لالجامتع من قبل عضو أ و بعض إل عضاء أ مكن لرئيس الاجامتع رفع إجللسة  إ 
قتا.   مو 

 أ نف خالل نفس إليوم. حيدد رئيس الاجامتع مدة رفع الاجامتع، ويتعني أ ن تس ت 

 : مشاركة أ شخاص غري أ عضاء  20إملادة  

إجلهة، ومثل إلفاعلني إملؤسساتيني للمشاركة يكن لرئيس إلهيئة أ ن يدعو عن طريق رئيس جملس إجلهة أ عضاء جملس  
 يف إجامتعات إلهيئة.

، مشهود هلم ابخلربة، حلضور  كام جيوز لرئيس إلهيئة أ و رئيس إللجنة أ و فريق إلعمل أ ن يطلب دعوة أ شخاص أ خرين 
ذإ اكن من شأ ن ذكل أ ن يفيد إلهيئة يف إختاذ إلقرإر إملناسب خبصوص إملوضوع إملعروض ع  .لهيا أ شغالها إ 

   : الاخالل بقوإعد سري الاجامتع 21إملادة  

ع، غري أ نه  ل جيوز لرئيس إلهيئة أ و إللجنة أ و فريق معل منع أ ي عضو من إل عضاء إحلارضين من إملشاركة يف الاجامت
إلهيئة خيل  أ عضاء  أ ن يقرروإ دون مناقشة ابل غلبية إملطلقة، الاعرتإض عن ك عضو من  يكن لل عضاء إحلارضين 

ضيات إلقانون وإلنظام إدلإخل من الاس مترإر يف حضور الاجامتع،  ابلنظام أ و يعرقل أ شغال الاجامتع أ و ل يلزتم مبقت 
نذإره بدون جدوى من قبل   إلرئيس. وذكل بعد إ 

 : إملصادقة عل نتاجئ أ شغال إلهيئة 22 إملادة 

ل صوإت تتبىن إلهيئة نتاجئ أ شغالها وتصادق عل إلتقارير وإدلرإسات وإمللمتسات وإل رإء الاستشارية إملنبثقة عهنا بأ غلبية إ 
 .إملعرب عهنا وتدون نتاجئ إلتصويت يف حمرض الاجامتع

ليه إلرئيس. يف حاةل إلتعادل يف إل صوإت، يرحج إجلا   نب إذلي ينمتي إ 

 يعترب إلتصويت إلعلين قاعدة أ ساس ية لتبين مجيع خمرجات أ شغال إلهيئة.

 : توثيق أ شغال إلهيئة 23إملادة  

وقعه رئيس إلهيئة وإملقرر فور إ جنازه وموإفاة ابيق إل عضاء بنسخة منه دإخل  حيرر حمرض ل شغال إلهيئة عقب ك إجامتع ي
لكرتونية عند الاقتضاء( أ ايم مع 03أ جل ثالث ) ماكنية إ رساهل بطريقة إ   .بعد توزيعه وقرإءته علنيا عل أ عضاء إلهيئة إ 

 ويرفق هذإ إحملرض بقامئة أ سامء إل عضاء إحلارضين وإملتغيبني.
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 جسل للمحارض يرمقه.   ويضمن إحملرض يف

ذإ تغيب مقرر إلهيئة أ و عاقه عائق أ و رفض أ و إمتنع عن إلتوقيع عل إحملرض، ي   شار رصإحة يف حمرض إ 

 الاجامتع إ ىل سبب عدم إلتوقيع. ويف هذه إحلاةل، جيوز لنائب إملقرر إلقيام بذكل تلقائيا.  

ذإ تعذر ذكل، عني إلرئيس من بني أ عضاء إلهيئة إحلارضين، م  قررإ لالجامتع يتوىل إلتوقيع بكيفية حصيحة عل إملقررإت. وإ 

 : تبليغ نتاجئ أ شغال إلهيئة 24إملادة  

عدإده دإخل أ جل ) يسمل  ( ثالث أ ايم إلتاليني لختتام الاجامتع.  03 لك عضو نسخة من حمارض الاجامتعات فور إ 

 .ختذهتا يف ميادين إختصاصاهتا وأ اثر هذه إلقرإرإتتعمل إلهيئة عل إ خبار جملس إجلهة بنتاجئ أ شغالها وإلقرإرإت إليت إ

 إلفرع إلثاين: تقدي إل رإء الاستشارية للهيئة 

بدإء إلرإي 25ملادة  إ   : إل حاةل عل إلهيئة من أ جل إ 

تبدي إلهيئة رأ هيا، لكام دعت إلرضورة، بطلب من جملس إجلهة أ و من رئيس إجلهة يف إلقضااي وإملشاريع إملتعلقة مبجال 
 .هماهما 

وصيات وملمتسات بذكل  تدرس إلقضااي إحملاةل علهيا يف حدود هماهما ويف نطاق إملسائل إملدرجة يف جدول أ عاملها، وتقدم ت
 شغالها يف أ جل أ قصاه شهرين إبتدإء من اترخي إلتوصل ابل حاةل. أ  عل أ ن تقدم نتاجئ 

 : إل حاةل عل إللجان ل بدإء إلرأ ي 26إملادة  

ــال   بدإء إلرأ ي علــى إللجــان إدلإمئــة مــن قبــل رئيــس إلهيئة، بعد إ طالع إملكتب بذكل. وحتــدد وثيقــحت  إ  ة  طلبــات 
 إل حالــة إل جــل إل قصــى إلــذي يتعيــن علــى إللجنــة أ و إللجــان أ ن تعــد دإخلــه مشــروع رأ ي إلهيئة.

عدإد مشــاريع تقاريــر بشــأ  27إملادة    ن أ رإء إلهيئة يف إلقضااي إملعروضة  : إ 

عدإد مشــ  اريع تقاريــر بشــأ ن أ رإء إلهيئة فـي إلقضايـا إلتـي  تتولــى إللجــان إدلإمئــة، ك وإحــدة فــي حــدود إختصاصهــا، إ 
جناز إدلرإســات وإل حبــاث إملرتبطــة مبامرســة هماهما.   تعـرض عليـها، وإ 

عدإد إدلرإسا 28إملادة    ت : إ 

لــى جمل عدإد إدلرإسات تتعلــق مبقرتحــات إلهيئة إلتــي يقدهمــا إ  س إجلهة، تتولــى إللجان إدلإمئة، حسب إختصاصها، إ 
إلقضايـا الاقتصاديـة   ملعاجلـة  إلناجعــة  إحللــول  تقديــم  فــي  إل ســهام  لــى  وإ  إلش باب،  وضعية  حتسني  لــى  إ  وإلرإميــة 

 إملرتبطة هبم، وإلبحـث عـن أ جنع إلسـبل إلكفيلـة بتحقيـق تمنيــة بشــرية مســتدإمة لفائدة إلش باب.   والاجامتعيـة وإلثقافيـة

لـى مكتـب إلهيئة، مـن أ جـل أ خـذه بعيـن  ويكـن لـك  جلنـة دإمئـة تقديـم أ ي مقتـرح يدخـل مضـن نطـاق إختصاصهـا إ 
عدإد برانمـج إل  عمـل إلسـنوي ل نشـطة إلهيئة.الاعتبـار، عنـد الاقتضـاء، خـالل إ 
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بدإء إلرأ ي  29إملادة    : دور إللجان وفرق إلعمل يف إ 

لـى مكتـب إلهيئة، مـن أ جـل أ خذه بعيـن   يكـن لـك جلنـة أ و فريق معل  تقديـم أ ي مقتـرح يدخـل مضـن نطـاق معلها إ 
عدإد برانمـج إلعمـل إلسـنوي ل نشـط  ة إلهيئة.الاعتبـار، عنـد الاقتضـاء، خـالل إ 

عدإد إدلرإسات 30إملادة   بدإء إلرأ ي إو إ   : إلتنس يق بني إللجان وفرق إلعمل ل 

منه أ و بطلب من رؤساء إللجن أ و فرق إلعمل عقد إجامتع مشرتك بني جلنتني أ و أ كرث من    يكن لرئيس إلهيئة مببادرة 
 جلان إلهيئة أ و فرق إلعمل.  

 إبه ويعترب رؤساء إللجان إملعنية مساعدين هل. يرأ س الاجامتع حينئذ رئيس إلهيئة، أ و أ حد نو 

نصات  31إملادة    : تنظمي ورشات وجلسات إ 

ع عدإد إدلرإسات، أ ن  يكـن للهيئة، مـن أ جـل إ  ـدإد مشـروع رأ ي إلهيئة خبصـوص مـا يعـرض علهيـا مـن قضايـا أ و إ 
نصـات، أ و   إدلرإسـة وإملناقشـة، يكـن أ ن يدعـى  تنظـم بـا ذن مـن رئيـس جملس إجلهة، ورشـات معـل أ و جلسـات لال 

لـة ابلصالحيـات إخملولـة للهيئة، وكـذإ ك  لهـا مثلـو إلسـلطات وإملؤسسـات وإلهيئـات إلتـي متـارس إختصاصـات لهـا ص
 مـن ذوي إخلبـرة قصـد تقديـم معطيـات أ و توضيحـات أ و إجلـوإب علـى أ سـئةل أ عضـاء إللجنـة إملعنيـة. 

 تلكيف فريق معل ل عدإد مرشوع إلرأ ي  :  32إملادة  

عــدإد تق  ريــر حــول رأ ي، أ و درإســة أ و حبــث فــي نطــاق  يكــن للهيئة، ابقرتإح من إللجنة إدلإمئة إخملتصة، مــن أ جــل إ 
جنـاز إدلرإســة أ و إلبحــث إملذكــور، أ و  إل شــرإف علــى    إختصاصاهتـا، وفـي إ طـار برإمـج معلهـا، تلكيـف فريـق معـل اب 

 إ جنــازه. 

دعـى لهـا، بـا ذن من جملس إجلهة،  مكـا يكـن لهـا لنفـس إلغايـة، تْنظيـم نـدوإت دإخليـة، وورشـات معـل، يكـن أ ن ي 
مثلـون عـن إلسـلطات وإملؤسسـات وإلهيئـات إلتـي متـارس إختصاصـات لهـا صلـة ابلصالحيـات إخملولـة للهيئة، وكـذإ 

 مـن ذوي إخلبـرة.  ك شـخص

رساهل إ ىل  يقوم رئيس إلهيئة مبجرد إلتوصل مبرشوع إلرأ ي الاستشاري أ و تقارير إدلرإسة من إللجان أ و إلفري ق إملعنيني اب 
 مجيع أ عضاء إلهيئة يف أ فق مناقش ته وإملصادقة عليه يف إ طار إمجلع إلعام للهيئة.  

 دلرإسة عل رئيس جملس إجلهة.  بعد إملصادقة يمت إ حاةل إلرأ ي الاستشاري أ و تقرير إ 

 إلفرع إلثالث: توإصل إلهيئة مع حميطها 

يدإع إلتقارير   :33إملادة   إ 

وإلتوصيات وإمللمتسات، مشفوعة ابلواثئق ذإت إلصةل، دلى رئاسة جملس إجلهة إذلي يسهر عل تبليغها  تودع إلتقارير  
 .إ ىل جملس إجلهة 
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 إجلهة  : إلتنس يق مع ابيق هيأك جملس  34إملادة 

إل قضااي  يكن للهيئة أ ن تعمل مع ابيق إللجان إدلإمئة جمللس إجلهة وهيئاته الاستشارية إل خرى يف ميادين ختصصها يف 
 إملتعلقة: 

 بدمع إل دماج الاقتصادي والاجامتعي وإلثقايف للش باب، ولس امي إلتشغيل؛  -

 إلش باب؛ بتفعيل مبادئ إملساوإة وتاكفؤ إلفرص ومقاربة إلنوع بأ وساط  -

 بربانمج تمنية إجلهة وإلتصممي إجلهوي ل عدإد إلرتإب.  -

 إلباب إلرإبع: أ حاكم ختامية 

 : حل إخلالفات 35إملادة  

 .يع إخلالفات إدلإخلية وفق إلقوإنني إجلاري هبا إلعمل حتل مج 

 : سقوط إلعضوية 36إملادة  

مربر معقول يمت تبديهل وفق مسطرة إلتعيني   ك عضو ابلهيئة تغيب عن إمجلوع إلعامة ثالث مرإت متتالية دون عذر أ و 
 إملنصوص علهيا يف قرإر إ حدإث إلهيئة، بقرإر من إمجلع إلعام للهيئة.  

ماتسقط إلع  :ضوية من إلهيئة إ 

بسبب الاس تقاةل بوإسطة رساةل مضمونة لرئيس إلهيئة إذلي يعرضها عل مكتب إلهيئة للبث فهيا قبول أ و   -

 .رفضا

حلاق إلرضر أ و  -  إل ساءة ملبادئ وأ هدإف إلهيئة أ و خمالفة للنظام إدلإخل؛ اب 

لهيا يف إلن  -  .ظام إدلإخل للمجلسبفقدإن أ حد معايري إل هلية للعضوية يف إلهيئة، إملشار إ 

 : دخول إلنظام إدلإخل حزي إلتنفيذ37إملادة  

 يدخل هذإ إلنظام إدلإخل حزي إلتنفيذ بعد مصادقة إمجلع إلعام عليه.

 تعديل هذإ إلنظام إدلإخل   :38إملادة  

 .يكن تعديل هذإ إلنظام إدلإخل بطلب من أ غلبية أ عضاء إلهيئة وفق نفس مسطرة وضعه 
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