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 كهًت انهُئــــــــــــــــــت 

إيمانااا منهااا بكونهااا مصاادرا منتجااا للمعلومااات وايرا، االستشااارية ، وتفعااي  لقضااايا 

المساااواة وتكااافإ الفاارص ومقاربااة النااوع علااة مسااتو  جماعااة صاافرو ، وب ايااة تفعياال 

دورها االستشاري كقوة اقتراحية  وازنة ومإثرة ، ولكي يتسم عملها بالدقاة  والتخيايي 

االستراتيجي ، نعرض علايكم برناامج عمال استشااري وورقاة يرياق تنيلاق مان رإياة 

اسااتراتيجية ، وتشااخيص موضااوعي لواقااع الجماعااة واهتماماتهااا ، والقضااايا المرتبيااة 

بالنوع بتوافق بين الهيئة والجماعة الترابية ،في إيار العمل   التشاركي التشاوري الذي 

تهدف من خ له الهيئة لتقديم آرا، استشارية منيلقة مان مجموعاة مان القايم التاي تاإمن 

بها  وأهمها الحوار واالنفتاح والتشاور ب اية إنتاج قرار تنموي يراعي مصلحة الساكنة 

يؤخااذ بعااين االعتبااار مقاربااة النااوع ومباادأ المساااواة وتكااافإ الفاارص استشاارافا لمسااتقبل 

 .أفضل 



 الئحت أػؼبء انهُئت

 اسى انجًؼُت االسى انكبيم نزئُس انجًؼُت انزقى انخزحُبٍ

 جًؼُت َسبء بالدٌ طبيُخ انجؼىشٍ 1
 جًؼُـت انىئبو أيُُخ انًخزبرٌ 2
 جًؼُـــــت انخًُز نههىع ببنًزأة بظفزو    يهُكخ انُمبع 3
 األسزةجًؼُت انًغزبُت نخُظُى  خذَجخ غزَــــت        4
 جًؼُت يسبػذة يزػً انسكزٌ ثذرَخ حًذاَـــٍ 5
   َبهذ ثىربلب 6
 انخًُُتجًؼُت يُخذي       طًُزح احًبيىع 7

 جًؼُت انزسبنت نهخزبُت وانخخُُى ثشزي انؼًزاٍَ 8
 رئُست حؼبوَُــــت انؼقبد أيُُخ َبثـــــــض 9

 جًؼُت اطذقبء يٍ اجم انخًُُت خذَجخ ثزَطم 10
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انفكُكٍإثزاهُى  12  جًؼُت يسبفبث نًحبربت انخهًُش و اإلقظبء يٍ انًجخًغ 
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 انهُكم انخُظُــــــــًٍ نًكخب نههُئت

 رئُض انهُئخ 

 انًمزرح  َبئجهب  اػؼبء انهُئخ 

 َبئجخ رئُض انهُئخ 



َبذة حؼزَفُت نهُئت انًسبواة وحكبفئ انفزص ويقبربت انُىع 
 . نظفزوببنجًبػت انخزابُت 

 

 من القانون التنظيمي 120هيئة المساواة وتكافإ الفرص ومقاربة النوع يبقا للمادة : التسمية

113/14 

 كآلية للحوار والتشاور وكشري إلعمال الديمقرايية التشاركية. 

 2016يوليوز  02: تاريخ التأسيس 

 11: عدد اإلناث .  15: عضوا  عدد الذكور  26: التركيبة 

 (اليفولة ، المرأة ، حقوق اإلنسان) بمدينة صفرو  الجمعويـ ممثلون عن النسيج                       

 .ـ مهن حرة                                

 .ـ القياع الصحي                               

 .ـ  قياع المقاوالت                              

 .ـ ذوو االحتياجات الخاصة                              



 اجخًبػبث انهُئت 

 .ثالثة اجتماعات :  2020 

. اجتماعان اثنان :  2018  

 
 .اجتماع واحد :   2019

 .اجتماع واحد :  2017 

 . ثالثة اجتماعات :  2021

 .اجتماع إلعداد برنامج عمل الجماعة :  2016 



 رســــــــــــــــــــبنت انهُئــــــــــت

(139المادة)2011تستمد هيئة المساواة وتكافإ الفرص ومقاربة النوع شرعيتها من تنزيل مقتضيات دستور 

 يفرة نوعية وتحوال  2011لقد شكل دستور . المتعلق بالجماعات  113/14والتي كرسها القانون التنظيمي

جذريا في مسار تعزيز مكانة الهيئة كإحد  ايليات التشاركية التي أضحت أسلوبا تدبيريا م زما للتسيير ، 

ومبدأ من مبادئ الحكامة الجيدة، تستهدف في مدلولها زيادة منسوب مشاركة المواينات والمواينين 

واالنخراي الفعلي في تدبير قضايا الشؤن المحلي ، عبر مد جسور االنفتاح والحوار والتشاور، ومن خ ل 

تفعيل آلية االستشارة النبيلة، الخ قة المبدعة والمبتكرة ألساليب المبادرات المنتجة المبنية علة المعرفة 

)  الدقيقة والخبرة والتجربة والكفا،ة العلمية الهادفة إلة تحقيق التنمية المحلية المنشودة في أبعادها الث ثة

وبهذا المفهوم النوعي تلعب الهيئة دور الشريك اإليجابي والمحرك الفعال (. االقتصادي، االجتماعي ، الثقافي

من خ ل بلورة الرأي االستشاري  المبني علة استقرا، الواقع وتشخيصه واقتراح الحلول من منظور األفق 

   .االستراتيجي لتجويد مناحي الحياة العامة لعموم المواينين وتحسين شروي إيار العيش الكريم 

 ومن هذا المنظور تؤتي أهمية الهيئة كامتداد مجتمعي باعتبارها األكثر قربا واحتكاكا بالساكنة

، وناقل  وانتظاراتهاوخير معبر عن تيلعاتها واحتياجاتها ، وخير حامل لهمومها واهتماماتها 

من إمكانات في تدبير قضايا الشؤن المحلي التي  تتيحهيمالها وآفاقها وفقا للمقاربة التشاركية وما 

ترنو باألساس إلة تنزيل برنامج عمل الجماعة التنموي في إيار مراعاة المبادئ العامة للمساواة 

 .وتكافإ الفرص ومقاربة النوع 



 حشخُض واقغ انهُئت

 األسئلة األجوبة   مالحظات

2016يوليوز  التزام بمقاربة النوع الهيئة  إحداث   

11:إناث    15:ذكور  العدد 

بنظام داخلي خاص ؟ هل تعمل تحتكم الهيئة لنظام داخلي خاص بها   

الهيئة أبواب الجماعة مفتوحة في وجه في المجلس ؟ هل تعقد اجتماعاتها نعم   

 كم عدد االجتماعات ؟ ستة اجتماعات هناك دينامية في ايونة األخيرة

التوجهات والمشارب  رغم اخت ف الع قات بين عضوات  ما يبيعة االنسجام والتكامل  

 وأعضا، الهيئة ؟

ما مد  تمكينها من اال ي ع علة  اي ع دائم

برنامج العمل )وثائق الجماعة 

(،الميزانية   

اللجنة اجتماع  هل يحضر أعضا، ال

 اللجن الدائمة؟

 ع قة الهيئة بالمجتمع المدني جيدة



أغلب األحٌان تنتظر مبادرة 

.المجلس   

 تنتظر  هل تتخذ الهٌئة  المبادرة أم

 

 

 

.كآرا، معززة ومكملة   

 

 نعم

 

هل تنتظر من الرئيس أن يؤخذ 

 برأيها ؟

 

 



 حشخُض اشخغبل انهُئت

انؼؼف َقـــــــــــؾ  َقــــــــــــــؾ انقىة 
 داخهـــــــــُخ  خبرجــــــُخ ػذو انىػٍ ثذور انهُئخ 

 يىاكجخ وسارح انغُبة انًزكزر نجؼغ األػؼبء
.انذاخهُخ   

 لىاٍَُ يحفشح

 ركبوٍَ ػؼف اإليكبَبد انًبدَخ وانهىجظزُخ 
.يظزًزح   

  انهُآددنُم أشغبل 

 انزشبور ثٍُ األػؼبء

رُىع انكفبءاد داخم 
 انهُئخ 

 دػى انًجهض

وانزغجخ فٍ  اإلرادح
 انزغُُز

انثمخ انًزجبدنخ  ثٍُ 
 .انهُئخ وانًجهض 



 نسهىك انهُئت نذػى انزإَت   انًىجهت انقُى وانًببدئ 

 انحىار انزشبور االَفزبح



 

 

 انًىػىع حبرَخ االجخًبع و حقذَى انزأٌ خالطت انزأٌ االسخشبرٌ يآل انزأٌ االسخشبرٌ

حى األخذ به و اشزاك بؼغ 

اػؼبء انهُؤة خالل انزَبرة و 

 انهقبءاث

رىطُبد شًهذ رحظٍُ انًجبل انجُئٍ 

و كذا رثًٍُ انًىروس انثمبفٍ و انُهىع 

 ثبنًجبل انظُبحٍ

رحذَذ يجبالد رذخم وفذ فزَظٍ  27/11/2017

وإَطبنٍ نهًظبهًخ فٍ رًُُخ 

انًجبالد انظُبحُخ وانثمبفُخ 

 .وانجُئُخ
كم حىطُبث انهُئت حى حؼًُُهب 

 فٍ حذبُز انًهف

اكذد انهُئخ ػهً ػزورح ارجبع انًظبؽز 

 انمبَىَُخ

إثذاء انزأٌ حىل يهف يظزغهٍ   27/11/2017

 .ثبة انًزثغ  جىؽُخثزارن 
َسبت يٍ انخىطُبث حى انؼًم 

 بهب و اخزي فٍ ؽىر األجزأة

ػزورح رجىَذ كم انخذيبد انًمذيخ و 

 انحفبظ ػهً انحك فٍ انزشوَذ ثبنكهزثبء

إلثذاء انزأٌ حىل وػؼُخ رىسَغ  08/02/2018

 انكهزثبء ثًذَُخ طفزو
حى اػخًبد يؼظًهب فٍ شزوؽ 

دػى انجًؼُبث خالل سُت 

2018 

ركبفؤ انفزص و اػزًبد دفزز رحًالد 

 يؼجىؽ و انشَبدح فٍ يُشاَُخ انذػى

رىطُبد ثشؤٌ انذػى انًبنٍ  2018

 نهجًؼُبد

حى األخذ بًؼظًهب فٍ حُزَم 

 انًشبرَغ

رؼشَش انزؼبوٌ نهحفبظ ػهً انًىروس 

انجُئٍ وجًبل انًذَُخ و كذا يمززحبد 

 نههىَخ انجظزَخ

رىطُبد ثشؤٌ رذثُز انُظبفخ و اػبدح  2018/07/17

 و انهىَخ انجظزَخ اكبٌهُكهخ واد 

وػغ خطخ ػًم يغ اػبدح انهُكهخ و اخذ  حى انخفبػم يغ حىطُبث انهُؤة

يجبدراد اطزشبرَخ يغ االػزًبد ػهً 

 انخجزاد انًزىفزح

12/2019/ 16و 15  رمُُى اداء انهُؤح 

حى حؼًٍُ انخىطُبث فٍ دفخز 

انخحًالث و ػزػهب ػهً رئبست 

 انًجهس

اشزان انهُئخ فٍ االَزمبء و رجظُؾ 

انزحًالد  كُبعانشزوؽ و رخظُض 

 50000يٍ  الكثزنهجًؼُبد انًظزفُذح 

 درهى

11 /09/ اثذاء رأٌ اطزشبرٌ حىل يشزوع  2020  

انزحًالد انخبص ثزحذَذ  كُبع

شزوؽ دػى يشبرَغ انجًؼُبد يٍ 

ؽزف انًجهض انجًبػٍ نًذَُخ 

 .طفزو
حى ػزػهب ػزػهب ػهً رئبست 

 انًجهس

انًؤشزاد غُز واػحخ و ثؼغ نىحع 

 ػذو اشزان انهُؤح فٍ يزاحم االَجبس

14 /10/  2020 

23 /10/ 2020 
اثذاء رأٌ حىل رمزَز رمُُى ثزَبيج 

 ػًم انجًبػخ



انًقخزحبث نهزفغ يٍ يسخىي أداء هُئت انًسبواة وحكبفئ 

ويقبربت انُىعانفزص   

تحقيق التنمية المنشودة لاعتبارا لما ييرحه المجال الترابي المحلي من تحديات علة مستو  البرامج التنموية ، 

،وتعزيز وتقوية دور الهيئة باعتبارها شريكا في مسلسل إعداد البرامج التنموية ، مع السياق العام لتنامي أدوا 

الهيآت المجتمعية  وديناميتها المتواصلة لرفع التحديات واكتساب الرهانات التنموية ن وتدعيما ألدوارها النبيلة 

 :فإننا نتقدم باالقتراحات التالية واستشراف آفاق رحبة للفعل التشاركي 

  ـ تعزيز المكانة القانونية للهيئة. 

 ـ وضع آليات للحوار والتشاور مع مجالس الجماعات الترابية  المنتخبة والتواصل الفعال مع اللجان الدائمة

 .باعتبارها أجهزة مساعدة لعمل المجالس الترابية 

 ـ إدراج مقاربة النوع  ضمن محاور برنامج عمل الجماعة. 

 ـ الرفع من كفا،ة الهيئة التشاورية التدبيرية والتقريرية تإدي بشكل تفاعلي إلة التؤثير اإليجابي في اتخاذ

 القرار المناسب 

 ـ المصاحبة المستمرة وتقديم الدعم ال زم من الجماعات الترابية لفائدة الهيئة االستشارية وتمكينها من آليات

 .التتبع والتقييم الموضوعي للمشاريع الواردة ببرنامج عمل الجماعة 

 ـ التكثيف من االجتماعات لمدة ستة أشهر. 

 ـ التواصل مع أعضا، الهيئة وتحفيزهم علة الحضور  . 



يزحكزاث انًخطؾ 
 االسخشـــــــــــــــــــــــبرٌ

أدوارا جدٌدة هامة لمختلف مإسسات وتنظٌمات المجتمع المدنً ذات 2011لقد خولت وثٌقة دستور 

وقد جاء هذا فً سٌاق تقوٌة  خٌار الدٌمقراطٌة التشاركٌة ومبادئ . الطابع االستشاري والطابع التشاركً 

من  اإلسهام فً إعداد البرامج التنموٌة الملزمة بها  الجمعويالنسٌج   هٌآتالحكامة الجٌدة ،وتمكٌن 

وهذا المبتغى أشارت إلٌه الفقرة الثالثة من الفصل . المنتخبة والسلطات العمومٌة وتتبعها وتقٌٌمها  الهٌآت

تساهم الجمعٌات المهتمة بقضاٌا الشؤن العام ، والمنظمات غٌر » من الدستور على النحو التالً 12

الحكومٌة فً إطار الدٌمقراطٌة التشاركٌة ، فً إعداد قرارات ومشارٌع لدى المإسسات المنتخبة 

والسلطات العمومٌة  ،وكذا تفعٌلها وتقٌٌمها ، وعلى هذه المإسسات والسلطات تنظٌم هذه المشاركة طبق 

 «شروط وكٌفٌات ٌحددها القانون

، 139والفصل 13وتؤسٌسا على ذلك ، وانطالقا من مقتضٌات هذا النص الدستوري فً ارتباطه بالفصل 

سنحاول وضع مخطط استشاري لهٌئة المساواة وتكافإ الفرص ومقاربة النوع إلعطاء زخم نوعً فً 

ممارسة مهامها ، إذ ٌعتبر بمثابة خارطة طرٌق عملٌة ومنهجٌة عمل تقوم على أساس األخذ بعٌن 

. االعتبار الطابع الفعلً لمبادئ المساواة وتكافإ الفرص ومقاربة النوع ، وتحقٌق األهداف والنتائج 

ولضمان مساهمة فعالة ومردودٌة ناجعة للهٌئة فإنه من الضروري توفٌر كل الظروف والشروط المالئمة 

وتتجلى مرتكزات المخطط االستشاري . لها بالشكل الذي ٌمكنها من ممارسة أعمالها بمهنٌة واحترافٌة 

 :المقترح فٌما ٌلً 



 انًحذداث األونُـــــــــــت 

الولوج إلة المعلومات من خ ل تمكين الهيئة من كافة الوثائق والبرامج التنموية والمعلومات  ـ1

.والمعييات التشخيصية واإلحصائية   

 .  من ِقبل الهيئة  موضوعاتيةـ  العمل علة تشكيل لجن 2

 .ـ توفير وسائل العمل والتجهيزات األساسية 3

ـ تمكين الهيئة من األير اإلدارية المإهلة والمناسبة لمواكبتها ومساعدتها في إنجاز أعمالها  4

 وأنشيتها،

 .ـ توفير مقر خاص بالهيئة لعقد اجتماعاتها الدورية بانتظام  5

محاضر االجتماعات ، الرأي االستشاري ، المراس ت الصادرة )ـ العناية بحفظ وتوثيق أعمال الهيئة  6

 (والواردة

 .ـ إصدار دليل للهيئة  7



 يزحكزاث انًخطؾ االسخشبرٌ

التكوٌن المستمر المالئم لموضوع الهٌئة الكتساب المعارف والمهارات التدبٌرٌة ، وتنمٌة القدرات الستثمارها  ـ1

 .فً القٌام بمهامها على الوجه األكمل وتعزٌز خبراتها فً تدبٌر القضاٌا المحلٌة ذات الصلة بموضوع الهٌئة 

ـ وضع مخطط للتواصل الداخلً والخارجً لهٌئة المساواة وتكافإ الفرص ومقاربة النوع كؤسلوب لالنفتاح 2

 .المتبادل مع الهٌئة المنتخبة ، وفعالٌات المجتمع المدنً وساكنة المدٌنة ، والمصالح الخارجٌة 

ـ اقتسام التصورات والرإى والمعارف والمسإولٌة بٌن جمٌع أعضاء الهٌئة لضمان االنخراط الفعال واإلنتاجٌة 3

 .الناجعة للرأي االستشاري 

 :ارتباطا بالعملٌة التواصلٌة تبرز أهمٌة العملٌات التالٌة على المستوى الداخلً والخارجً 

 .أ ـ الحرص الدائم على تنفٌذ مخطط التواصل المتعلق بالهٌئة  

 .بـ ـ تدبٌر المراسالت الصادرة والواردة  

 .ج ـ التحفٌز المستمر عن طرٌق التواصل المباشر مع العضوات و األعضاء 

 .د ـ توفٌر الوسائل المادٌة الخاصة واللوجستٌة الخاصة بالعملٌة التواصلٌة  

 .ه ـ إنجاز تقارٌر التتبع والتقٌٌم  



 يحذداث ػًم انهُئت 

 ـ التقيد باختصاصات وأولويات الجماعة 1                      

 

 ـ التقيد بمجاالت عمل الهيئة 2
 

 ـ االرتباي باهتمامات الساكنة وانش االت المجتمع المدني 3                            

 

 .ـ الوعي بدورها االستشاري وقوتها االقتراحية 4



 طُغت انزإَت ويحبور انخذخم 

 التحسيس والتوعية. 

 التواصل مع الجماعة. 

 المجتمع المدني  هيآتالتواصل مع. 

 تتبع البرامج والمشاريع بتراب الجماعة ومد  استجابتها لمقاربة النوع. 

المستمرة  التكاوين  . 

 

    



  انخًكٍُ االقخظــــــــــــــبدٌ

 

ـ توزٌع المحالت التجارٌة بالمركب التجاري باب المربع ضمن عملٌة إعادة إٌواء 

 ( .من النساء %40)باب المربع  جوطٌة

 

ـ إدماج أكثر من نصف المستفٌدٌن من النساء فً فندق الغزل وفندق فاس الجدٌد 

. 

 

 

 .ـ مراعاة مقاربة النوع فً دفتر التحمالت الخاصة بالمشارٌع 

جزد وححهُم انقؼبَب انًزحبطت ببنُىع ػهً 
 يسخىي انجًبػت 



 انخًكُـــــــــــــــٍ انثقـــــــــبفٍ 

 االحتفال بالٌوم الوطنً والٌوم العالمً للمرأة. 

 

 إدماج مقاربة النوع فً جمٌع األنشطة والبرامج الثقافٌة للجماعة 

 

 ( الملتقى الثقافً ، مهرجان أهازٌج ،مهرجان حب الملوك) 



 انخًكُـــــــــــــــــٍ اإلدارٌ 

القسم اإلداري والقسم  التقنً ) ـ تقلد النساء مسؤولٌات فً الجماعة  

 «التعمٌر»

 %30ـ رئاسة المصالح والمكاتب  بنسبة 

المرافق )ـ بناء اإلدارات الخاصة بالجماعة تراعً مقاربة النوع 

 ..(الصحٌة 



 انخًكٍُ االجخًــــــــــــــــــبػٍ 

ـ توزٌع مساعدات فً مرحلة الحجر الصحً حٌث تمت مراعاة مقاربة 

.النوع و استفادت نسبة كبٌرة من النساء فاقة الرجال  

رجال وامرأة فً مجال 3فً مجال التدبٌر المفوض : ـ خدمات القرب 

.البستنة و كدا فً شركة النظافة و التطهٌر  

  ـ مراعاة مقاربة النوع فً شروط دعم الجمعٌات 



 يقخزحبث أَشطت انهُئت خالل سخت أشهز 

انًسئول ػٍ 
 انُشبؽ

انىسبئم  انخبرَخ
 انؼزورَت 

 انُشبؽ هذفه

 َبئجخ
طبيُخ )انزئُض

(ثبػىشٍ  
 
 

يزح كم شهز 
األرثؼبء األخُز )

(يٍ كم شهز  

انجزَبيج  رُفُذ األوراق واأللالو
وانزىاطم 
 انًظزًز 

 
ػمذ طزخ 
 اجزًبػبد 

 
ػؼى انهُئخ 

ثشزي )
(انؼًزاٍَ  

 
 شهز فجزاَز 

 انحبطىة
 األوراق

 
انىلىف ػهً َمؾ 
 انمىح وَمؾ انؼؼف

 
 رمُُى ػًم انهُئخ 

 
 

انهُئخ  أػؼبء
،  ثبػىشٍ)

انؼًزاٍَ ، 
(انُىثٍ  

 
 

 شهز يبرص

 
 

انحبطىة ، 
 األوراق

رًزَز انًكزظجبد 
انزٍ رًذ 
االطزفبدح يُهب 

 انزكبوٍَفٍ 
انًمذيخ يٍ لجم 
يذَزَخ انجًبػبد 

.انززاثُخ   

 
 

ثالس ورشبد 
 ركىٍَ



 يقخزحبث أػًبل اسخشبرَت 

االسخشبرٌ انؼًم رأٌ اسخشبرٌ  انًسئول  انخىقُج  

 

 فبراير 

 

  الروصافيمحمد 

يتعلق بمد  استجابة ميزانية 

لمقاربة النوع2021  

 

1األولوية   

  مارس

محمـــــــد افروخ  

 

األسواق النموذجية ومد  

 استحضار مقاربة النوع

 

2األولوية   

  خديجة غريب  ابريل

تولية للنسا،  اجرا،ات تسهيل

دكاكين بخصوص  االرامل

 .األسواق التابعة للجماعة

 

 

3األولوية   

  ابراهيم ناضي ماي 

تخصيص وقت قار لممارسة 

الرياضة لإلناث بم عب 

 القرب 

 

 

4األولوية   



 انخخبغ وانخقُُى 

ـ البد أن تمتلك الهيئة آليات للتقييم والتتبع حتة يتسم عملها بالدقة  

 .والموضوعية والجودة في إنتاج الرأي االستشاري 

ـ ولهذه ال اية ستتولة الهيئة تتبع مآل مقترحاتها االستشارية بتنسيق مع  

 .السيد رئيس الجماعة واألير المكلفة بالتتبع 



 حخًت اسخكًبل يقخزحبث انخقُُى وانخخبغ

 .ـ إعداد أبحاث ودراسات استباقية ت مس واقع المساواة وتكافإ الفرص ومقاربة النوع  4

لبرنامج عمل الجماعة ، وبلورة إدماج مقاربة النوع االجتماعي   الموضوعاتيةـ اإلسهام في تؤيير الورشات  5
 .ضمن إيار محاوره التنموية 

 .ـ بلورة الحاجيات وميالب المساواة وتكافإ الفرص ومقاربة النوع والترافع بشؤنها  6

 .ـ وضع تصور إلدماج المقاربات الث ثة للهيئة في السياسة التنموية المحلية  7

ـ إشراك الهيئة في إعداد النظام الداخلي للمجلس المنتخب خاصة فيما يتعلق بباب مقتضيات وأحكام هيئة  8
علة مبادئ  ترإتكزالمساواة وتكافإ الفرص ومقاربة النوع لضبي الع قة التشاورية بين المجلس والهيئة ، 

والتبادل الفعال لآلرا، االستشارية واقتسام المعرفة . الحكامة واالحترام لوضعية كل يرف علة حدة 
 .والتصورات  واعتماد التشخيص التشاوري المفضي إلة تجسيد اليموحات وتحقيق األهداف 

ـ اعتبارا لكون الهيئة شريكا استشاريا في تنمية الفعل التدبيري للمجلس ، ومصدرا منتجا للمعلومات وايرا، 9
االستشارية  فإن ذلك يخول لها أن يكون لها دور في وضع أسس برنامج عمل الجماعة علة مستو  تحسين 

 .إيار عيش الساكنة والمحاور التنموية ذات الصلة بموضوع الهيئة 

ـ تقديم حصيلة سنوية للعمل االستشاري  وألنشية الهيئة كنقد ذاتي لتيوير األدا، والكفا،ات والمهارات  10
 .لد  مكونات الهيئة في أفق االرتقا، بؤدائها ومردوديتها إلة مستو  الفعالية والنجاعة 



 خبحًـــــــــــــــــــــــــــــت

يشكل المخيي االستشاري ضرورة ملحة إلغنا، التجربة في الفترة 

االنتدابية المقبلة باعتباره إيارا موضوعيا لبلورة آرا، استشارية مثمرة 

تنهل من استقرا، الواقع وخصوصيات المجال الترابي المحلي، من 

 لتدبيرالشؤنمنظور يجعل الهيئة تسهم في تجويد الحياة و إعيا، نَفس 

 . المحلي 



صور اجتماع المصادقة على المخطط بحضور رئٌس المجلس 

 الجماعً لمدٌنة صفرو   




