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ٌتح ّّددّاإلطار ّالعامّلهذاّالموضوعّ ّ ،منّجهةّفًّمبدأّ"الدٌموقراطٌةّالتشاركٌة" ّالذي ٌّجدّسندهّّ
الدستوريّفًّمقتضٌاتّالفصلّّ23منّدستورّ"ّ:3122تساهمّالجمعٌاتّالمهتمةّبقضاٌاّالشؤنّالعامّ،وّ
المنظمات ّالؽٌر ّالحكومٌةّ ،فً ّإطار ّالدٌموقراطٌة ّالتشاركٌةّ ،فً ّإعداد ّقرارات ّو ّمشارٌع ّلدىّ
المإسساتّالمنتخبةّوّالسلطاتّالعمومٌةّ،وّكذاّفًّتفعٌلهاّوّتقٌٌمهاّ،وّعلىّهذهّالمإسساتّوّالسلطاتّ
تنظٌمّهذهّالمشاركةّ،طبقّشروطّوّكٌفٌاتٌّحددهاّالقانون"ّ ّ.وّمنّجهةّأخرىّ ،منّخاللّتموقعهّفًّ
الباب ّالثانً ّعشر ّمن ّالدستور ّالمؽربً ّضمن ّهٌبات ّحماٌة ّالحقوق ّو ّالحرٌات ّو ّالحكامة ّالجٌدة ّوّ
التنمٌة ّالبشرٌةّ ،و ّالمستدامة ّو ّالدٌمقراطٌة ّالتشاركٌةّ ،خاصة ّهٌبة ّالتنمٌة ّالبشرٌة ّذات ّالطابعّ
االستشاريّ ،المخصّص ّلها ّإجماال ّالفصل ّّ 44من ّالدستور ّالمؽربًّ ،و ّتخصٌصا ّمقتضٌات ّالفصلّ
ّ281منّنفسّالدستورّ،ثمّقانونّرقمّ9:.26ّّ:المتعّلّقّبالمجلسّاالستشاريّللشبابّوّالعملّالجمعويّ .
أماّاإلطار ّالخاصّلموضوعّ،المجلس ّاالستشاريّللشبابّوّالعملّالجمعويّ،فٌتحددّمنّخاللّ
إشراك ّالشباب ّبمن ّهم ّفتوّ ة ّالوطن ّفً ّتدبٌر ّالشؤن ّالوطنً ّو ّالمحلً ّسواء ّمن ّخالل ّتب ّنً ّو ّدعمّ
مبادراتهمّّالفرد ٌةّّوّمنّثمّإدماجهمّأوّمنّخاللّتنشٌطّالحٌاةّالجمعوٌةّالتًّتعملّبشكلّموازّمعّ
الهٌباتّالحكومٌةّالرسمٌةّ ّ.
تؤتً ّأهمٌة ّالموضوع ّمن ّخالل ّاؼتنام ّالفرصة ّللتعرؾ ّأكثر ّعلى ّالطبٌعة ّالقانونٌة ّلهذاّ
المجلسّ،ثمّآلٌاتّاشتؽالهّو ّاالستشاراتّالتًٌّق ّدمهاّأثناءّوضعّالسٌاساتّالعمومٌةّ،ثمّأهمٌةّاألدوارّ
التً ٌّقوم ّبها ّو ّمدى ّفاعلٌتها ّفً ّسبٌل ّتخلٌق ّالممارسة ّالسٌاسٌة ّو ّتنزٌل ّمضامٌن ّالدٌموقراطٌةّ
التشاركٌة ّو ّالتنمٌة ّالمستدامةّ ّ ،و ّمعرفة ّمدى ّتجاوب ّاألجهزة ّالتقرٌرٌة ّفً ّدوابر ّصنع ّالقرار ّمعّ
استشاراتّوّمبادراتّالمجلسّأوّاستبناسهمّبؤنشطتهّوّاآلراءّالتًٌّبدٌهاّ ّ.
و ّتبقى ّاإلشكالٌة ّالتً ٌّنطوي ّعلٌها ّالموضوعّ ،تتجلى ّأساسا ّفً ّحجم ّالسلطة ّالتً ٌّتمتع ّبهاّ
المجلسّ،ثمّمدىّاستقاللٌةّقراراتهّ،وّقدرتهّعلىّالتنظٌمّالذاتًّبٌنّالهٌكلةّالوطنٌةّوّالهٌكلةّالمحلٌةّ
ذاتّالطابعّالموضوعاتًّ ،1تتفرعّعنّهذهّاإلشكالٌة ّأسبلةّكثٌرةّالبدّوّأنّنلتمسّأجوبتها ّمنّخاللّّ
هٌكلتهّالعامةّوّتقارٌرهّالسنوٌةّّ.

(ّ)1قانونّتنظٌمًّرقمٌّّّ222.25تعلقّبالجهات ،صادرّبتنفٌذهّظهٌرّشرٌؾّرقمّّ2.26.94بتارٌخّّ31رمضانّّ2547
(ٌّ8ولٌوّّ:ّ)3126مقتطؾّمنهّالمادتٌنّّ227وّّ.228
الباب الرابع :االلٌات التشاركٌة للحوار و التشاور
2

 CCJAAالمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي
باعتماد ّالمنهج ّالوصفً ّالتحلٌلًّ ،و ّالمنهج ّالبنابً ّالوظٌفًّ ،لمقاربة ّالموضوع ّمن ّمختلؾّ
الجوانبّالمشارّإلٌهاّسابقاّ،نقترحّالتصمٌمّالتالًّ ّ:

انمطهة األول :انهٍكهح انعامح نهمجهس و مقارنتها تانجانس انساتقح
انفقرج األونى :انتارٌخ انمؤسسً نمجانس انشثاب تانمغرب
انفقرج انثانٍح  :انهٍكهح انعامح نهمجهس االستشاري نهشثاب و انعمم انجمعىي

انمطهة انثانً :اإلطار انقانىنً نهمجهس

انمطهة األول :صالحيات المجمس
المطلب الثاني :المراحل التواصمية لممجمس

الفقرة األولى :موقع استشارات المجمس في مراحل صناعة القرار الحكومي
الفقرة الثانية :دوريات المجمس السنوية
الفقرة الثالثة :تجارب مقارنة ،مجالس الشباب و العمل الجمعوي عبر العالم

المادة :116
تطبٌقاّلألحكامّالفقرةّاالولىّمنّالفصلّّ24:منّالدستورّ،تحدثّالمجالسّالجهوٌةّآلٌاتّتشاركٌةّللحوارّوّالتشاورّ
لتسٌٌرّمساهمةّالمواطناتّوّالمواطنٌنّوّالجمعٌاتّفًّإعدادّبرامجّالتنمٌةّوّتتبعهاّطبقّالكٌفٌاتّالمحددةّفًّالنظامّ
الداخلًّللجهةّ.
المادة :117
تحدثّلدىّمجلسّالجهةّثالثّهٌباتّاستشارٌةّّ:
ّهٌبةّاستشارٌةّبشراكةّمعّفعالٌاتّالمجتمعّالمدنًّتختصّبدراسةّالقضاٌاّالجهوٌةّالمتعلقةّبتفعٌلّمبادئّالمساواةّوّتكافإّالفرصّوّمقاربةّالنوع؛ّ
ّهٌبةّاستشارٌةّتختصّبدراسةّالقضاٌاّالمتعلقةّباهتماماتّالشباب؛ّّ-هٌبةّاستشارٌةّبشراكةّمعّالفاعلٌنّاالقتصادٌٌنّبالجهةّّ...
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انمطهة األول :انهٍكهح انعامح نهمجهس و مقارنتها تانجانس انساتقح
ّ

عرؾّالمؽربّمنذّاالستقاللّإلىّالٌومّإحداثّأربعّنسخّللمجالسّالوطنٌةّللشبابّ،وّقبلّأنّ
نتطرق ّللهٌكلةّالعامةّللمجلسّالحالً ّ(الفقرةّالثانٌة)ّ،البدّوّأنّنضعّالصورةّالعامةّللمجالسّالثالثةّ
التً ّسبقته ّ(الفقرة ّاألولى)ّ ،لمعرفة ّخصابص ّكل ّمنها ّو ّسٌاقاتها ّ(ّ )2و ّأهدافهاّ ،و ّرصد ّالمقارناتّ
الممكنةّّ.
انفقرج األونى :انتارٌخ انمؤسسً نمجانس انشثاب تانمغرب
.I

انمجهس انىطنً نهشثاب )Le Conseil National de la Jeunesse (1957

أحدث ّالمؽرب ّؼداة ّحصوله ّعلى ّاالستقالل ّمجلسٌنّ ،مجلس ّوطنً ّللشباب ّوّ
الّ ّمحلّمجلسّالشبابّالفرنسًّفًّالمؽربّالذيّأنشاّوع ّّدلّ
مجلسّوطنًّللرٌاضةّ ،لٌح ّ
بموجبّقراريّالمقٌمّالفرنسًّالصادرٌنّتباعاّفًّ4ّ:دجنبرّّ1943وّّ27دجنبرّّ1949
(ّ . )3وّكانّذلكّبموجبّالظهٌرّالشرٌؾّرقمّ 1-57-138ّ :الصادرّفًّّ 2ؼشتّّ1957
والمرسوم ّرقمّ ّّ 2-57-0222الصادرّبتارٌخّ 3ّ :ؼشتّّ 1957وكانتّرباستهّآنّذاكّ
ٌتوالها ّربٌس ّالمجلس ّأو ّمن ٌّنوب ّعنه ّ(منصب ٌّوازي ّمنصب ّربٌس ّالحكومة ّحالٌا)ّ
وكانت ّصالحٌته ّكما ّتخولها ّله ّالمادة ّّ 2من ّنفس ّالظهٌر ّهً ّإبداء ّالرأي ّإلى ّالحكومةّ
ستّ
بشان ّجمٌع ّالمشاكل ّالمتعلقة ّبالشباب ّ(ّ )4ومن ّجهة ّأخرى ّكان ّالمجلس ٌّتؤلؾ ّمن ّ ّّ
ممثلٌن ّعن ّالقطاعات ّالحكومٌة ّ(التربٌة ّالوطنٌةّ ،االقتصاد ّالوطنًّ ،الداخلٌةّ ،الصحةّ
(ّ )2لالطالعّأكثرّعلىّواقعّالشبابّالمؽربًّؼداةّاالستقاللٌّمكنّالرجوعّإلىّ:
 رسالةّعبدّهللاّإبراهٌمّالمنشورةّفًّسنةّ"ّ،2:79الشبابّالمؽربًّبعدّاثنتًّعشرةّسنةّمنّاالستقالل"ّ،مجلةّوجهةّ
نظرّ،عددّّ،62السنةّّ3123ّّ،27صّّ.5
 رسالةّعبدّالرحٌمّبوعبٌدّالمنشورةّفًّسنةّ"ّ:2:79الشبابّالمؽربًّأمامّقضاٌاّالساعة"ّ،مجلةّوجهةّنظرّ،مرجعّ
سابقّ،صّّ.8
 رسالةّمحمدّالحبابًّ،المنشورةّفًّ"ّ:2:96الشبابّالمؽربًّفًّأفقّالثمانٌنات"ّ،مجلةّوجهةّنظرّ،مرجعّسابقّّّ،
صّّّّّ22
( )3ندٌرّعبدّالمومنًّ،مرجعّسابقّّ،صّّّ.ّ7
(ّ)4ندٌرّعبدّالمومنًّ،المرجعّالسابقّ،نفسّالصفحةّّ
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والشؽل ّوالشإون ّاالجتماعٌة) ّإضافة ّإلى ّربٌس ّالحكومة ّبالمسمى ّالجدٌد ّوثالث ّممثلٌنّ
للتشكٌالت ّالشبابٌة ّوالرٌاضٌة ّوممثل ّعن ّقسم ّالشباب ّوالرٌاضة ّبوزارة ّالتربٌة ّالوطنٌةّ
وممثلّعنّالمجلسّالوطنًّللرٌاضةّوالممثلونّالمنتخبونّلجمعٌاتّالشبابّالمعتمدةّناهٌكّ
عنّخمسّشخصٌاتّـّعلىّأقصىّتقدٌرّـٌّعٌّّنهمّوزٌرّالتربٌةّالوطنٌة(ّ ،)5و ّاعتباراّمماّ
سبق ّنستخلص ّأن ّهناك ّموقع ّنوعً ّللمجتمع ّالمدنً ّمن ّخالل ّتمثٌلٌة ّالجمعٌات ّاستناداّ
على ّالمادة ّاألولى ّمن ّنفس ّالمرسوم ّالمإسس ّرؼم ّالهٌمنة ّالواضحة ّلممثلً ّالمإسساتّ
الرسمٌةّ.
انمجهس انىطنً نهشثاب و انرٌاضح )Le Conseil National de la Jeunesse et du Sports (1971

.II

أحدث ّهذا ّالمجلس ّبموجب ّظهٌر ّشرٌؾ ّرقمّ 1-70ّ -325ّ :الصادر ّفً ٌّّ 16ونٌو ّّ1971
وكانت ّوظٌفته ّتقدٌم ّالرأي ّو ّالمشورة ّحسب ّمقتضٌات ّالفصل ّاألول ّمن ّهذا ّالظهٌر(ّ ّ ،)6بشؤن ّكلّ
القضاٌاّوّالبرامجّالوطنٌةّالتًّتتعلق بالسٌاساتّالعمومٌةّالموجهةّللشبابّوالرٌاضةّ،فًّمقابلّالهٌمنةّ
الواضحة ّللسلطة ّالتنفٌذٌة ّبــّ 13عضوّ ،باإلضافة ّإلى ّالوجود ّاألمنً ّبعضوٌة ّالمدٌر ّالعام ّلألمنّ
( )7

الوطنًّوّالحضورّالقويّللمكونّالرٌاضًّبإدارٌٌهّوجمٌعّأشكاله

.

وبخصوصّوضعّالمجتمعّالمدنًّفًّالمجلسّفقدّؼلبّعلٌهّمنطقّالوصاٌةّمنّخاللّإقرارّ
التفوٌض ّبدل ّانتخاب ّممثلً ّالجمعٌات ّوالتشدٌد ّفً ّمنح ّالتراخٌص ّإلنشاء ّاإلطارات ّالشبابٌة ّمنّ
جمعٌاتّواتحاداتّبموجبّالمادةّالسابعةّمنّنفسّالظهٌرّالمإسسّ)8(.
.III

()5

انمجهس انىطنً نهشثاب و انمستقثم Le Conseil National de la Jeunesse et de L’avenir
)(1991

ندٌرّعبدّالمومنًّ،المرجعّالسابقّ،صّّ.ّ9

(ّ)6حددتّالفقرةّالثانٌةّمنّالمادةّّ2منّالظهٌرّالشرٌؾّرقمّّ1.90.190الصادرّفًّّ20فبراٌرّّ،1991المحدثّ
للمجلسّالوطنًّللشبابّوّالمستقبلّ،مجموعةّمنّاآللٌاتّلتحقٌقّاألهداؾّالموكولةّللمجلسّّ:
 جمعّالمعطٌاتّالكمٌةّوّالنوعٌةّالمتعلقةّبالتشؽٌل؛
 جمعّالمعلوماتّالمتعلقةّباالقتصادّالوطنًّوّاقتصادّمختلؾّجهاتّالمملكة؛
 تحلٌلّإمكاناتّالتنمٌة؛
 دراسةّالسبلّالكفٌلةّبتكٌٌؾّأنواعّالتؤهٌلّالملقنةّفًّمعاهدّالتعلٌمّوّالتؤهٌلّالمهنًّبحٌثّتستجٌبّلسوقّالعملّمنّ
مهاراتّوّكفاءات؛ّ
 اقتراحّالحوافزّوّاإلصالحاتّالبنٌوٌةّالتًّمنّشانهاّأنّتحققّالنهوضّبالتشؽٌلّّ.
(نقالّعنّندٌرّعبدّالمومنًّ،المرجعّالسابقّّ،صّّّ)10
(ّّ)7ندٌرّعبدّالمومنًّ،المرجعّالسابقّ،صّّ.9
()8
ندٌرّعبدّالمومنًّ،المرجعّالسابقّ،نفسّالصفحةّّّ.
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أحدثّهذاّالمجلسّبموجبّظهٌرّشرٌؾّرقمّّ 190ّ:ـّ 90ـّ 1الصادرّفًّّ 20فبراٌرّّ،1991
وعمل ّعلى ّالتؤثٌر ّمن ّخالل ّالبحوث ّوالمشورة ّاالستباقٌة ّالمبنٌة ّعلى ّعوامل ّاإلقصاء ّالسوسٌو
اقتصاديّوالثقافًّللشبابّ.حٌثّأنٌطتّلهّبموجبّالمادةّّ2منّنفسّالظهٌرّصالحٌاتٌّساهمّبمقتضاهاّ
المجلسّفً"ّ :تكٌٌؾّأنظمةّالتربٌةّوالتكوٌنّمعّمتطلباتّاالقتصادّالمؽربًّ،وإعدادّالشبابّالمؽربًّ
إعداداّمناسباٌّتٌحّلهمّمواجهةّالمستقبلّوٌساعدهمّعلىّاالندماجّفًّنظامّاإلنتاجّالوطنً(ّ.)9
عرفت ّهذه ّالنسخة ّمن ّالمجالس ّالشبابٌة ّتمثٌلٌة ّمدنٌة ّمتنوعة ّنسبٌا ّبحٌث ّشملت ّالهٌباتّ
واالتحاداتّالمهنٌةّوالمنظماتّالنقابٌةّوالطالبٌةّوالمنظماتّالشبابٌةّالوطنٌةّو ّالجهوٌةّوّالقطٌعةّمعّ
المنطقّالسلطويّالهٌكلًّلسابقهّ،ماّأضحىّمعهّالبعدّالالمركزيٌّبرزّبشكلّنسبًّبخالؾّالمجالسّ
السالفةّالذكرّطبقاّللمادةّّ 7منّنفسّالظهٌرّوالتًّأقرتّبإمكانٌةّإحداثّفروعّللمجلسّفًّالجهاتّوّ
العماالتّوّاألقالٌمّ(ّ.ّ)10
باإلضافة ّإلى ّما ّسبق ّفقد ّساهم ّالمجلس ّفً ّنسخة ّّ 1991فً ّانجاز ّمجموعة ّمن ّالدراساتّ
اإلستراتٌجٌةّالمهمةّحولّمواضٌعّعدةّعلىّسبٌلّالمثالّالّالحصرّ،الشبابّوالشؽلّ،الشبابّو اإلعالمّ
والتوجٌه ّفً ّالنظام ّالتعلٌمً)ّ …(11كم ّساهم ّالمجلس ّكذلك ّفً ّتحوٌل ّالمطالب ّالسو ّسٌو اقتصادٌةّ
للشبابّّباعتمادّسبلّمبتكرةّإلدماجّاالقتصادّالمؽربًّفًّمحٌطهّاالوروّ -متوسطًّمنّخاللّتنمٌةّ
أقالٌمّالشمال)ّ.(12فهذاّالمجلسّاستطاعّأجرأةّتوصٌاتهّفًّإطارّالسٌاساتّالعمومٌةّحٌثّتحققّبعضهاّ
تدرٌجٌاّمعّتوالًّدوراتّالمجلس ،كماّهوّموضحّفًّالجدولّالتالً:
انسنح
1991
1991
1991
1991
1991

انذورج
الذورة األولى
الذورة الثاويت
الذورة الثالثت
الذورة الرابعت
الذورة الخامست
الذورة االستثىائيت

انمىضىع
تشغٍم انخرٌجٍن انشثاب
إنعاش انشغم فً انىسط انقروي
أي ترتٍح ،أي تكىٌن ،أي تشغٍم ،نمغرب انغذ
انشثاب و انمقاونح
انجهح و انجهىٌح و انتشغٍم
أقانٍم انشمال

( )9ندٌر عبد المومنً ،المرجع السابق ،ص .21
( )10ندٌر عبد المومنً ،المرجع السابق ،نفس الصفحة
( )11منصؾ السلٌمً ،الوظٌفة االستشارٌة و التؽٌٌر فً المؽرب :تجربة المجلس الوطنً للشباب و المستقبل" منشورات دار
توبقال ،الدار البٌضاء ، 2::: ،ص ص . 279 – 278
( )12منصؾ السلٌمً  ،المرجع السابق  ،ص ص .2:4- 291
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1991

الذورة السادست

مغرب انتحىالخ اختٍاراخ انمستقثم

الذورة السابعت

تذتٍر انمستقثم و تطهعاخ انشثاب
( وقال عه وذير عبذ المومىي ،مرجع سابق ،ص ) 11

وّفضالّعنّذلكّقامّهذاّالمجلسّبعملٌةّتقٌٌمّللسٌاساتّالعمومٌةّحٌثّسٌتجسدّذلكّمنّخاللّ
منظورّمزدوجٌّستعٌدّالماضًّوٌّستشرؾّالمستقبلّ،الذيّأفضىّإلىّإعدادّّتقرٌرّالخمسٌنٌةّللتنمٌةّ
سعّحولّاالختٌاراتّاالقتصادٌةّوّاالجتماعٌةّالتًّ
البشرٌةّفًّعامّّ 2005فًّسٌاقّنقاشّوطنًّمو ّّ
اعتمدها ّالمؽرب ّمنذ ّاستقاللهّ ،ثم ّظهور ّالطلب ّالمتزاٌد ّعلى ّالشؤن ّالثقافً ّ ّفً ّبرامج ّالسٌاساتّ
العمومٌة ّللشباب ّ(ّ ّ .)13ومع ّذلك ٌّرى ّالكثٌر ّمن ّالباحثٌن ّان ّالمجلس ّلم ٌّنحج ّفً ّتحوٌل ّتوصٌاتهّ
بمعاٌٌرّملموسةّللسٌاسٌاتّالعمومٌةّرؼمّتنوعّمكوناتهّوّالحضورّالوازنّللجهازّالتنفٌذيّالحكومًّ
داخلهّ،بمعنىّلمٌّبلورّرإٌةّواضحةّبشانّالمشاركةّالسٌاسٌةّللشبابّوّهوّالموضوعّالذيّكانّلهّتاثٌرّ
قويّفًّبداٌةّالعقدّاألولّمنّالقرنّالواحدّوّالعشرٌن (ّ . )14
 التنصٌصّعلىّترجٌحّرأيّالمجلسّعنّآراءّباقًّالمإسساتّاألخرىّفًّكلّماٌّخصّالشبابّ
والعملّالجمعوي؛
 نشر ّجمٌع ّأعمال ّالمجلس ّ(اآلراءّ ،الدراساتّ ،األنشطةّ ...وكل ّالمستجدات) ّللعموم ّفً ّإطارّ
الشفافٌةّوحقّالوصولّالىّالمعلومة؛
 إعادةّالنظرّفًّالموادّّ13ّ،12ّ،5وّ17بحٌثٌّكونّعددّالمع ٌَّنٌِنّمنّطرؾّالسلطاتّ(الملكّّ10
وربٌسّالحكومةٌّّ)10تساوىّدٌمقراطٌاّمعّالمعٌنٌنّمنّالفعالٌاتّالمدنٌةّلكًّالّتستفردّالسلطةّ
بثلثًّاألعضاءّ(ّ20عضوّمنّّ)30وحقّالحلّوالعقدّفٌماٌّخصّالقراراتّ.
انفقرج انثانٍح  :انهٍكهح انعامح نهمجهس االستشاري نهشثاب و انعمم انجمعىي
Le Conseil Consultatif de la Jeunesse et de L’action Associative
بموجبّالفصلّّ 33منّالدستورّوتطبٌقاّلمقتضٌاتّالفصلٌنّّ 170وّّ 171منهٌّحدثّالمجلسّ
االستشاريّللشبابّوالعملّالجمعويّوالذيٌّمارسّاالختصاصاتّالموكلةّإلٌهّبموجبّالمادةّّ 3ّ،2وّ
ّ4منّمشروعّقانونّرقمّ89.15ّ:والتًّنذكرّمنهاّعلىّسبٌلّالمثالّالّالحصرّالمساهمةّوإبداءّالرأيّ
فً ّكل ّالقضاٌا ّالمتعلقة ّسواء ّبالشباب ّأو ّالعمل ّالجمعويّبطلب ّمن ّالحكومة ّأو ّمجلسً ّالبرلمان ّأوّ
ّ( )13منصؾّالسلٌمًّ،مرجعّسابقّ،صّصّّ.386ّ-ّ385
()14
ّ ّّندٌرّمومنًّ،مرجعّسابقّّ،صّّ ّ.22
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بإحالةّإلٌهّمنّلدنّالملكّباإلضافةّإلىّإنجازّالدراساتّواألبحاثّفًّالمجاالتّالموكلةّإلٌهّناهٌكّعنّ
إصدارّالتوصٌاتّإلىّالجهاتّالمختصةّوالتنسٌقّمعّالهٌباتّاالستشارٌةّاألخرى...
ّّّّّشكلّالدستورّالجدٌدّ ،قفزة ّنوعٌة ّفًّاتجاهّتوطٌدّدولةّالحقّوّالقانونّوّتفعٌلّالحكامةّالجٌدةّوّ
الدٌمقراطٌةّالتشاركٌةّ ،وّقدّاحتلتّهذهّالمفاهٌمّحٌزاّمهماّفًّالدستورّحٌثّأكدّالمشرّّعّالدستوريّ
انطالقاّمنّالفصلّاألولّأن" ّ:نظامّالحكمّبالمؽربّنظامّّملكٌةّدستورٌةّدٌمقراطٌةّوّاجتماعٌةّوٌّقومّ
سلط ّو ّتوازنها ّو ّتعاونها ّو ّالدٌمقراطٌة ّالمواطنة ّو ّالتشاركٌةّ ،و ّعلى ّمبادئّ
على ّأساس ّفصل ّال ّّ
الحكامةّالجٌدةّوّربطّالمسإولٌةّبالمحاسبة"ّ(ّ،)15كما ّّخصص ّبابا ّكامالّّلمبادئّالحكامةّالجٌدةّوّ
مإسساتهاّحٌثّنصّفًّالفصلّّ 159علىّأنّهذهّالهٌآتّالمكلفةّبالحكامةّالجٌدةّمستقلةّوّتستفٌدّمنّ
دعمّالدولةّ،وحٌثّشكلّعددّالسكانّالذٌنّتتراوحّأعمارهمّبٌنّّ15وّّ24سنةّنسبةّّ19.4بالمابةّمنّ
مجموعّالسكانّّسنةّّّ)16(ّ،2011فقدّالتفتّالمشرّ عّلهذهّالفبةّمنّخاللّالتنصٌصّفًّالفصلّّ33منّ
الدستورّعلىّالمقتضٌاتّالتالٌةّّ:
علىّالسلطاتّالعمومٌةّاتخاذّالتدابٌرّالمالبمةّلتحقٌقّماٌّلًّ:
 توسٌعّوتعمٌمّمشاركةّالشبابّفًّالتنمٌةّاالجتماعٌةّو االقتصادٌةّوالثقافٌةّوالسٌاسٌةّللبالد؛
 مساعدة ّالشباب ّعلى ّاالندماج ّفً ّالحٌاة ّالنشٌطة ّو ّالجمعوٌةّ ،وتقدٌم ّالمساعدة ّألولبك ّالذٌنّ
تعترضهمّصعوبةّفًّالتكٌؾّالمدرسًّأوّاالجتماعًّأوّالمهنً؛
 تٌسٌرّولوجّالشبابّللثقافةّو ّالعلمّو التكنولوجٌاّ،والفنّوالرٌاضةّواألنشطةّالترفٌهٌةّ،معّتوفٌرّ
الظروؾّالمواتٌةّلتفتقّطاقاتهمّالخالقةّواإلبداعٌةّفًّكلّهذهّالمجاالت.
ٌّحدثّمجلسّاستشاريّللشبابّوالعملّالجمعويّ،منّأجلّتحقٌقّاألهداؾّ(ّ.)17
الشباب ّو ّالعمل ّالجمعوي ّفً ّصلب ّمحاولة ّالوثٌقة ّالدستورٌة ّاإلجابة ّبصراحة ّمنطوقّ
نصوصها ّمن ّخالل ّالتنصٌص ّعلى ّدور ّالجمعٌات ّوالمجتمع ّالمدنًّعموما ّفً ّ ّالدٌباجةّو ّفً ّمتنّ
الفصولّولوّبصٌػّمختلفةّ:
( )15الدستور الجدٌد للمملكة المؽربٌة ،الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم  2.22.:2بتارٌخ  38شعبان ٌ 3:( 2543ولٌو
 ،)3122الفصل األول ،ص .29
( )16ندٌر عبد المومنً ،من اجل تفعٌل المجلس االستشاري للشباب و العمل الجمعوي ،دراسة مقارنة ،منتدى بدابل المؽرب،
ص .6
( )17الفصل  44من الدستور ،ص 41
8

 CCJAAالمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي


الفصلّّ12جمعٌاتّالمجتمعّالمدنً؛



الفصلّّ13إحداثّهٌآتّالتشاورّ؛



الفصلّّ14تقدٌمّالملتمسات؛



الفصلّّ15تقدٌمّالعرابض؛



الفصلّّ139تقدٌمّالعرابضّللمجالسّالجهوٌة؛



الفصلّّ146شروطّتقدٌمّالعرابضّأمامّالمجالسّالجهوٌة؛ّ



الفصلّّ33وّالفصلّّّ170تؤسٌسّالمجلسّاالستشاريّللشبابّوّالعملّالجمعويّ؛ّ
ساهم ّمضمون ّوثٌقة ّمشروع ّقانون ّّ 89.15المتعلق ّبالمجلس ّاالستشاري ّللشباب ّوالعملّ

الجمعويّو ّ ذلكّانطالقاّمنّالتراكمّالذيّأفرزتهّالدٌنامٌاتّالشبابٌةّوالحركةّالجمعوٌةّعلىّحدّسواءّ
فًّإؼناءّرأسمال ّالمكتسباتّالدٌمقراطٌةّوالمساهمةّفًّرسمّوبناءّالمسارّالدٌمقراطًّللبالدّ ،واعتباراّ
لكلّالتوصٌاتّوالمقترحاتّالمرفوعةّإلى ّلجنةّتعدٌلّالدستورّوالتًّنصتّكلهاّبدونّاستثناءّصراحةّ
بوجوبّدسترةّمجلسّللشبابّوآخرّللعملّالجمعوي(ّ.)18
باإلضافة ّإلى ّالربٌس ّو ّالذي ٌّعٌن ّبموجب ّظهٌر ّشرٌؾ ٌّتؤّلّؾ ّالمجلس ّمن ّهٌبتٌنن ّكما ّهوّ
مبٌّنّفًّالشكلّالتالًّّّ:
ّ

رئٌس المجلس (تعٌٌن بظهٌر)

ّ
هٌئة مكلفة بقضاٌا الشباب

هٌئة مكلفة بالعمل الجمعوي

( 15عضوا)

( 15عضوا)

ّ

 .1تعٌٌن ملكً (خمسة)
 .1تعٌٌن ملكً (خمسة)
 .8رئٌس الحكومة (ثالثة )
 .8رئٌس الحكومة (ثالثة )
(عضوٌن) ّذات ّالتجربةّ
ّالشخصٌات
ّمن
ّأعضاءها
بقضاٌا الشبابٌّ :عٌن ّالملك ّّ 5من
المكلفة
 .3الهٌئة
الخارج
مغاربة
.3
(عضوٌن)
مغاربة الخارج
 .4مجلس النواب (ثالثة)
 .4مجلس النواب (ثالثة)
اثنٌن)ّالحكومٌة ّّ3
ّالسل (طات
ّباقتراح ّمن
ّبقضاٌا ّالشبابّ ،وٌعٌِّنُ ّربٌس
ّوالكفاءة
المستشارٌن
ّالحكومة مجلس
.5
ّواإللمام(اثنٌن)
المستشارٌن
والخبرة مجلس
.5

أعضاءٌّشؽلونّعلىّاألقلّمنصبّالمدٌرّالمركزيّأوّمنصبّمماثلّلهّوٌعٌنّربٌسّالحكومةّكذلكّ

(ّّ)18عزٌزّالسكريّ،رسملةّالتجاربّالشبابٌةّ،المجلسّاالستشاريّللشبابّوّالعملّالجمعويّ،نموذجاّّ،منشورّبالموقعّ
االلكترونًّّّhttps://m.hespress.com/opinions/359969.htmlفًّتارٌخّّ2ؼشتّّّ.2017
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شابٌنّّ 2منّالمؽاربةّالمقٌمٌنّبالخارجّأماّبخصوصّرإساءّمجلسًّالبرلمانّ،فربٌسّمجلسّالنوابّ
ٌعٌنّّ3وربٌسّمجلسّالمستشارٌنٌّعٌنّّ2منّممثلًّجمعٌاتّالمجتمعّالمدنًّاألكثرّنشاطا.
الهٌئة المكلفة بالعمل الجمعويٌّ :عٌن ّالملك ّّ 5من ّأعضاءها ّمن ّالشخصٌات ّذات ّالخبرةّ
والتجربة ّالمٌدانٌة ّفً ّمجال ّالعمل ّالجمعويّ ،وٌعٌن ّربٌس ّالحكومة ّباقتراح ّمن ّالسلطات ّالحكومٌةّ
المعنٌة ّبالعمل ّالجمعوي ّّ 3أعضاء ٌّشؽلون ّعلى ّاألقل ّمنصب ّالمدٌر ّالمركزي ّأو ّمنصب ّمماثل ّلهّ
وٌعٌن ّربٌس ّالحكومة ّكذلك ّممثلٌن ّّ 2عن ّجمعٌاتّالمؽاربة ّالمقٌمٌنّبالخارجّأما ّبخصوص ّرإساءّ
مجلسًّالبرلمانّ،فربٌسّمجلسّالنوابٌّعٌنّّ2وربٌسّمجلسّالمستشارٌنٌّعٌنّّ 3منّممثلًّجمعٌاتّ
المجتمعّالمدنًّاألكثرّنشاطاّ ّ.

انمطهة انثانً :اإلطار انقانىنً نهمجهس
ّ

شكلت ّفترة ّاإلصالح ّالدستوري ّمناسبة ّإلبراز ّاألهمٌة ّالتً ٌّحتلها ّالمجتمع ّالمدنً ّوّ
الدٌنامٌاتّالشبابٌةّفًّالمشهدّالوطنًّالعامّ،وّكذلكّشكلتّفرصةّلترصدّالتراكمّالكبٌرّالذيّحققتهّفًّ
مختلؾ ّمجاالت ّالتدخل ّ(ّ ،)19و ّمن ّخالل ّاالطالع ّعلى ّالوثٌقة ّالدستورٌة ّنجد ّأن ّحضور ّالمجتمعّ
المدنً ّأصبح ّبارزا ّباإلضافة ّإلى ّحضور ّالشباب ّفً ّمتن ّالدستور ّو ّدٌباجتهّ ،الذي ّاعتبر ّ"المجلسّ
االستشاريّللشبابّوالعملّالجمعويّ،المحدثّبموجبّالفصلّّ 33منّهذاّالدستورّ،هٌبة ّاستشارٌةّفًّ
مٌادٌنّحماٌةّالشبابّوالنهوضّبتطوٌرّالحٌاةّالجمعوٌةّ.وهوّمكلؾّبدراسةّوتتبعّالمسابلّالتًّتهمّهذهّ
المٌادٌنّ ،و ّتقدٌــم ّاقتراحات ّحول ّكل ّموضوع ّاقتصادي ّواجتماعً ّوثقافًٌّ ،هم ّمباشرة ّالنهوضّ
بؤوضاع ّالشباب ّوالعمل ّالجمعويّ ،وتنمٌة ّطاقاتهم ّاإلبداعٌةّ ،وتحفٌزهم ّعلى ّاالنخراط ّفً ّالحٌاةّ
الوطنٌةّ،بروحّالمواطنةّالمسإولةّ)20(".
ٌّّّّّّّّّّّّّجدّالمجلسّاالستشاريّللشبابّوالعملّالجمعويّقوتهّكذلكّفًّّالخطبّالملكٌةّالتًّأصبحّ
الملكٌّشددّمنّخاللهاّعلىّالدورّالفعالّللشبابّوّالمجتمعّالمدنًّخصوصاّبعدّسنةّّ،2011فقدّاعتبرّ
الملكّأنهّ"منّؼٌرّالمقبولّاعتبارّالشبابّعبباّعلىّالمجتمعّ ،وإنماٌّجبّالتعاملّمعهّكطاقةّفاعلةّفًّ
تنمٌتهّ.وهوّماٌّقتضًّبلورةّاستراتٌجٌةّشاملةّ ،منّشؤنهاّوضعّحدّلتشتتّالخدماتّالقطاعٌةّالمقدمةّ
للشبابّ ،وذلك ّباعتماد ّسٌاسة ّتجمعّ ،بشكل ّمتناؼم ّومنسجمّ ،مختلؾ ّهذه ّالخدمات.
ّ

وفًّهذاّالصددٌّ،تعٌنّعلىّالمجلسّاالستشاريّللشبابّوالعملّالجمعويّ،المنصوصّعلٌهّفًّ

( )19ندٌرّعبدّالمومنًّ،المرجعّالسابقّ،نفسّالصفحةّ.
(ّّ)20الفصلّّ281منّالدستورّ،صّّّ.83
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الدستور ّالجدٌدّ ،أن ٌّساهمّ ،بعد ّإنشابهّ ،فً ّوضع ّالمحاور ّاالستراتٌجٌةّ ،وبمشاركة ّهإالء ّالشبابّ،
العتمادّسٌاسةّتؤخذّبعٌنّاالعتبارّتجسٌدّالمواطنةّالكاملةّللشباب"ّ(ّ)21
ّتجدرّاإلشارةّإلىّأنّالقانونّرقمّ 89.15ّ :المتعلقّبالمجلسّاالستشاريّللشبابّوالعملّالجمعويّ
سٌرى ّالنور ّأخٌرا ّبعد ّطول ّانتظارّ،فقد ّأحٌل ّمشروع ّالقانون ّإلىّالسٌدّربٌسّالحكومةّواألمٌنّالعامّ
للحكومةّوالوزٌرّالمنتدبّلدىّربٌسّالحكومةّالمكلؾّبالعالقاتّمعّالبرلمانّوالمجتمعّالمدنًّالناطقّ
الرسمً ّباسم ّالحكومة ّبتارٌخ ّّ 13/12/2017بعد ّالموافقة ّعلٌه ّمن ّطرؾ ّمجلس ّالنواب ّباألؼلبٌةّ
(الموافقونّ 164ّ:المعارضونّ 59ّ:الممتنعونّ)15ّ:منّخاللّقراءةّثانٌة ّحٌثّتمّ ّتعدٌلّالموادّ-1ّ:
ّ 21-ّ 20وّ 27وعنوان ّالباب ّالثانً ّمنه ّ(ّ .ّ )22وقد ّنص ّمشروع ّالقانون ّرقم ّّ 89.15ّ :كما ّتمتّ
الموافقة ّعلٌه ّفً ّمادته ّاألولى ّعلى ّأن ّالمجلس ٌّتمتع ّ"بصفته ّشخصا ّاعتبارٌا ّمن ّأشخاص ّالقانونّ
()23

العامّ،باالستقاللّالمالًّ".

تبقىّاإلشارةّ ّإلىّانّمشروعّالقانون ّرقمّ ّ 89.15ّ :وّالذيّت ّم ّتعدٌلهّمنّطرؾّلجنةّالقطاعاتّ
االجتماعٌةّبتارٌخّّ2017/07/24أثٌرتّحولهّالمالحظاتّالتالٌةّ:
ٌ جبّوضعّمعاٌٌرّقابلةّللقٌاسّالختٌارّالشبابّوالجمعٌاتّواالبتعادّعنّالمصطلحاتّوالعباراتّ
الفضفاضةّحمالةّأوجهّمثالّ"الجمعٌاتّاألكثرّنشاطا""ّ،الجمعٌاتّالمهتمةّبقضاٌاّالشباب"...؛
 وجوبّتحدٌدّالحدّاألدنىّواألقصىّلسنّالشبابّالمقترحةّأسماءهمّللعضوٌةّ(مثالّ)35-18؛
 ضرورة ّاستحضار ّأسباب ّفشل ّتجارب ّالمجالس ّالسابقة ّفً ّوضع ّاإلطار ّالقانونً ّلهذا ّالمجلسّ
والنهلّمنّالتجاربّاإلٌجابٌةّلها؛
 وجوب ّاستقاللٌة ّاألعضاء ّالمعٌنٌن ّعن ّمإسسة ّالحكومة ّوالبرلمان ّمن ّأجل ّضمان ّالموضوعٌةّ
واالستقاللٌةّبكونّالمجلسّسٌقدمّالمشورةّلهاتهّالمإسساتّكماّحددتهاّمبادئّبارٌس؛

(ّّ)21مقتطؾّمنّنصّالخطابّالملكًّالمو ّجهّإلىّاالمةّبمناسبةّذكرىّثورةّالملكّوّالشعبّ،بتارٌخّّ31ؼشتّّ،3123
منشورّفًّالبوابةّااللكترونٌةّ،الموقعّّالرسمًّلوزارةّالثقافةّوّاالتصالّ:
ّ،www.mincom.gov.ma/arعبرّموقعّالمؽربّالرسمً(ّّwww.maroc.maّ:تارٌخّالزٌارةٌّّ28ناٌرّ
ّ.)3129
(ّ)22مجلسّالنوابّ،البوابةّااللكترونٌةّ www.chambredesrepresentants.maّ،تارٌخّالزٌارةٌّ28ّ:ناٌرّّ3129
(ّ)23المادة األولى مه القاوون رقم  51.18كما تمت الموافقت عليهّ .
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 ضرورةّالتنصٌصّعلىّالبعدّالجهويّفًّهٌكلةّالمجلسّوذلكّبإحداثّمجالسّجهوٌةّتماشٌاّمعّ
سٌاسةّالجهوٌةّالموسعةّومبدأّالالمركزٌةّباإلضافةّالىّضرورةّوجودّتمثٌلٌةّجهوٌةّفٌهّمنّشبابّ
وجمعٌات؛
 ضرورة ّالتنصٌص ّعلى ّحق ّالمبادرة ّفً ّإبداء ّالرأي ّوعدم ّاالقتصار ّعلً ّاإلحاالت ّسواء ّمنّ
شخصّالملكّأوّمإسسةّالحكومة؛
 وجوب ّالتنصٌص ّوإضفاء ّصفة ّاالستقاللٌة ّعلى ّالمجلس ّإسوة ّبباقً ّالمإسسات ّالوطنٌةّ
واالستشارٌة؛
 وجوب ّإضافة ّبند ّفً ّصالحٌات ّالمجلس ٌّخول ّللمجلس ّالحق ّفً ّتنظٌم ّتظاهرات ّحول ّالشبابّ
والعملّالجمعويّ(اإلحالةّالذاتٌة)؛


ضرورة ّالتنزٌل ّالتام ّوالكامل ّلمنطوق ّالجزء ّاألول ّمن ّالفصل ّّ 33من ّالدستورّ
()24
المؽربًّلسنةّ.2011

ّ

تعتبر ّالصالحٌات ّأو ّالمهام ّالتً ٌّضطلع ّبها ّالمجلس ّاالستشاري ّللشباب ّوالعمل ّالجمعويّ
ركٌزة ّأساسٌة ّلفهم ّالدور ّاإلٌجابً ّلهذا ّالمجلس ّداخل ّالنسق ّالمإسساتً ّفً ّالمؽربّ ،لذلك ّسنحاولّ
التطرق ّلصالحٌات ّهذا ّالمجلس ّفً ّالمطلب ّاألول ّعلى ّان ّنعرّّج ّعلى ّالمجال ّالزمنً ّلتدخل ّهذهّ
المإسسةّفًّالمطلبّالثانًّ.
انمطهة األول :صالحٍاخ انمجهس
بتفحصنا ّلمشروع ّالقانون ّرقمّ ّ 89-ّ 15ّ :الخاص ّبالمجلس ّاالستشاري ّللشباب ّو ّالعملّ
الجمعويّ ،نجد ّفً ّمادته ّاألولى ّأنهّ "ّ:تطبٌقا ّألحكام ّالفصلٌن ّّ 170و ّّ 171من ّالدستورٌّ ،حددّهذاّ

( ّ)24كانتّهذهّخالصةّرأيّالمجلسّالوطنًّلحقوقّاالنسانّحولّالقانونّاالطارّللمجلسّاالسشتارّ،الخالصةّمنشورةّفًّموقعّ
المجلسّالوطنًّلحقوقّاالنسانّ،عبرّالموقعّالتالًّّ:
ّhttp://www.cndh.ma/ar/blgt-shfy/ry-lmjls-lwtny-lhqwq-lnsn-fy-mshrw-lqnwn-rqm-8915-
(ّlmtlq-blmjls-lstshry-llshbb-wlml-ljmwyبدونّتارٌخ)(ّّ.تارٌخّالزٌارةٌّ33ناٌرّّ)3129
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القانون ّصالحٌات ّالمجلس ّاالستشاري ّللشباب ّوالعمل ّالجمعوي ّالمحدث ّبموجب ّالفصل ّّ 33منّ
الدستورّ،وّكٌفٌاتّتؤلٌفهّوتنظٌمهّوقواعدّسٌرهّ،وٌشارّإلٌهّفًّهذاّالقانونّباسمّالمجلس"(ّ.)25
وعلىّهذاّاألساسّ،فالمجلسّّباعتبارهّهٌبةّدستورٌةّاستشارٌةٌّمارسّالصالحٌاتّالتالٌةّ:
 إبداءّالرأيّفًّكلّالقضاٌاّالمحالةّإلٌهّمنّلدنّصاحبّالجاللةّفًّمجالّاختصاصاته؛
 تقدٌم ّكل ّاقتراح ّإلى ّالسلطات ّالعمومٌة ّقصد ّاتخاذ ّالتدابٌر ّالتً ّتراها ّمالبمة ّمن ّأجل ّتحقٌقّ
األهداؾّالمنصوصّعلٌهاّفًّالفصلّّ33منّالدستور؛
 إبداء ّالرأيّبطلب ّمنّالحكومةّفًّمشارٌعّاالستراتٌجٌاتّالتًّتعدهاّفًّمجالّالنهوضّبؤوضاعّ
الشبابّوتطوٌرّالعملّالجمعويّتمهٌداّلعرضهاّعلىّمسطرةّالمصادقةّطبقاّألحكامّالفصلّّ49منّ
الدستور؛ّ
 ابداء ّالرأي ّبطلب ّمن ّأحد ّمجلسً ّالبرلمانّ ،فً ّمشارٌع ّومقترحات ّالقوانٌن ّذات ّالصلة ّبمجالّ
اختصاصه؛
 انجاز ّالدراسات ّواألبحاث ّالتً ّتهم ّمٌادٌن ّالشباب ّوالقضاٌا ّالمتصلة ّبهاّ ،واقتراح ّسبل ّحماٌتهمّ
والنهوضّبؤوضاعهمّ،وتنمٌة ّطاقاتهم ّاإلبداعٌةّ ،وتحفٌزهمّعلى ّاالنخراط ّفً ّالحٌاة ّالعامةّ ،وكذاّ
انجازّالدراساتّواألبحاثّالتًّتهمّتشخٌصّوضعٌةّالعملّالجمعويّ،و ّإعداد ّالمإشراتّالمتعلقةّ
بهذهّالوضعٌةّ،واقتراحّالوسابلّالكفٌلةّبالنهوضّبالحٌاةّالجمعوٌةّوتطوٌرهاّ،وذلكّبمبادرةّمنهّأوّ
بطلبّمنّالحكومة؛
 اإلسهام ّفًّوضعّمنظومةّمرجعٌةّمتكاملةّلحمامةّالعملّالجمعويّ،وتحسٌنّأدابهّ،وتقوٌةّقدراتّ
العاملٌنّبه؛
 إعداد ّمٌثاق ّألخالقٌات ّالعمل ّالجمعويّ ،بما ّفً ّذلك ّالمبادئ ّوالقواعد ّالمتعلقة ّبشفافٌة ّتموٌلهّ
وتدبٌرهّ،والعملّعلىّنشرّهذاّالمٌثاقّوالتعرٌؾّبمضامٌنهّ،وذلكّبالتشاورّمعّالجهاتّالمعنٌة؛ّ
 إصدار ّكلّتوصٌةّإلى ّالجهاتّالمختصةّمنّاجلّالنهوضّبؤوضاع ّالشبابّوالعملّالجمعويّعلىّ
الصعٌدّالوطنًّأوّالجهويّاوّالمحلً؛ّ
 المساهمةّفًّاثراءّالنقاشّالعمومًّمولّالسٌاساتّالعمومٌةّفًّمٌادٌنّالشبابّوالعملّالجمعوي؛
 التنسٌق ّمع ّالهٌبات ّاالستشارٌة ّالمحدثة ّلدى ّمجلس ّالجهات ّمن ّاجل ّتوسٌع ّمشاركة ّالشبابّ
وفعالٌاتّالمجتمعّالمدنًّفًّالتنمٌةّاالجتماعٌةّواالقتصادٌةّوالثقافٌةّوالسٌاسٌةّللبالد؛
(ّ)25مشروعّّقانونّرقمّّ،9:.26الصادرّبتنفٌذهّظهٌرّشرٌؾّرقمّّ2.28.223صادرّفًّّ25ربٌعّالثانًّّ254:
الموافقٌّ3ناٌرّّ.3129منشورّبالجرٌدةّالرسمٌةّعددّّ7751السنةّالسابعةّبعدّالمبةّبتارٌخٌّّ29ناٌرّّ3129الموافقّ
41ربٌعّاالخرّّّ.254:
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 إقامةّعالقاتّالتعاونّوالشراكةّمعّالهٌباتّوالمنظماتّذاتّاألهداؾّالمماثلةّّ)26(ّ.
و ّإجماالٌّمكنّالقولّأن ّصالحٌاتّالمجلسّتتمثلّأساساّ،فًّإبداء ّالرأي ّفًّكلّالقضاٌاّالمحالةّ
علٌهّمنّالملكّاوّالحكومةّاوّربٌسًّالبرلمانّ،وكذاّالمساهمةّفًّإعداد ّمشارٌعّاالستراتٌجٌاتّالتًّ
تعدها ّالحكومة ّفً ّمجال ّالنهوض ّبؤوضاع ّالشباب ّوتطوٌر ّالعمل ّالجمعويّ ،وانجاز ّالدراساتّ
واألبحاثّالتًّتخصّقضاٌاّالشبابّوالعملّالجمعويّ،باإلضافةّإلىّإصدارّتوصٌاتّللجهاتّالمختصةّ
منّاجلّالنهوضّبؤوضاعّالشبابّوتطوٌرّالعملّالجمعويّ.
انمطهة انثانً :انمراحم انتىاصهٍح نهمجهس
انفقرج األونى  :مىقع استشاراخ انمجهس فً مراحم صناعح انقرار انحكىمً
إذا ّكانت ّاستشارات ّالمجلس ّاالستشاري ّللشباب ّوالعمل ّالجمعوي ّتكتسً ّأهمٌة ّبالؽةّ ،فإنّ
ّ
ّلتدخله ّفً ّمسلسل ّاتخاذ ّالقرار ٌّبقى ّذا ّأهمٌة ّقصوىّ ،إذ ّأن ّمراجعة ّالمجلسّ
اختٌار ّالوقت ّالمناسب
ٌجبّأنّتتمّخاللّمرحلةّإعدادّوبلورةّالقرارّولٌسّبعدهاّ،فإماّانٌّصدرّالمجلسّرأٌاّاستشارٌاّحولّ
مشروعّالقرارّمنّقبلّ،وّإماّانّتتمّمراجعةّالمجلسّمنّأجلّاستصدارّرأٌهّفًّمرحلةّصٌاؼةّوبلورةّ
مشروعّالنصّ.
وتؤسٌساّعلىّذلكّ،وحسبّالمادةّالثالثةّمنّمشروعّالقانونّرقمّّ 89-15ّ:المتعلقّبالمجلسّ
االستشاري ّللشباب ّوالعمل ّالجمعوي ّ(ّ ،)27فإن ّالمجلس ٌّبدي ّرأٌه ّحول ّمشارٌع ّومقترحات ّالقوانٌنّ
والقضاٌاّوالبرامجّالتًّتعرضّعلٌهّمنّلدنّالحكومةّأوّأحدّمجلسًّالبرلمانّ،خاللّمدةّال ّتتجاوزّ
شهرٌنّ،تسريّابتداءّمنّتارٌخّتوصلهّبهاّ.ؼٌرّأنهّإذاّاقتضتّالضرورةٌّ،مكنّللمجلسّتمدٌدّأجلّ
لّالمجلسّبرأٌهّفًّاآلجالّالسالفةّالذكرّتعتبرّ
الشهرٌنّلمدةّالّتزٌدّعنّشهرّواحدّ،وفًّحالةّماّلمٌّ ُْد ِّ
المشارٌعّوالمقترحاتّالمعروضةّعلٌهّالّتثٌرّضمنٌاّأيّمالحظاتّلدٌهّ.
انفقرج انثانٍح :دورٌاخ انمجهس انسنىٌح
ّ

وفٌماٌّرتبطّبإعدادّالتقارٌرّالتًٌّعدهاّالمجلسّاالستشاريّللشبابّوالعملّالجمعويّ،فإنّالمادةّ
الرابعةّمنّالقانونّ ّرقمّّ 89-15ّ:تنصّعلىّأنه ٌّّ":عدّالمجلسّ،مرةّواحدةّفًّالسنةّعلىّاألقلّ،

( ّّ)26مشروعّقانونّرقمّّّ9:.26ّ:
( ّّ)27مشروعّقانونّرقمّّّ9:.26ّ:
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تقرٌرا ّعن ّأعماله ّوٌرفع ّربٌس ّالمجلس ّهذا ّالتقرٌر ّإلى ّجاللة ّالملكّ .و ٌّكون ّهذا ّالتقرٌر ّالمذكورّ
موضوعّمناقشةّمنّقبلّالبرلمانّطبقاّللفصلّّ160منّالدستورّالمؽربًّ.
وبالنظرّإلىّالمادةّالتاسعةّمنّالقانونّّ 89-15والذيّتحصًّأجهزةّالمجلسّ،فإنّالموادّّ،11
ّ 15وّ 19تحدد ّالمجال ّالزمنً ّلتدخل ّأهم ّهذه ّاألجهزةّ ،وعلٌه ّفالمادة ّّ 11تنص ّعلى ّأنهّ "ّ :تنعقدّ
دوراتّالجمعٌةّالعامةّمرتٌنّفًّالسنةّعلىّاألقلّوفقّالكٌفٌاتّالمحددةّفًّالنظامّالداخلًّللمجلس"ّ.
كماٌّمكنّللجمعٌةّالعامةّعقدّدوراتّاستثنابٌةّ،بحسبّالحاجةّإلىّذلكّ،بمبادرةّمنّالربٌسّأوّ
بناءّعلىّطلبّمنّإحدىّالهٌبتٌنّالمشارّإلٌهماّفًّالمادةّالتاسعةّمنّنفسّالقانونّوهماّ،الهٌبةّالمكلفةّ
بقضاٌاّالشبابّوالهٌبةّالمكلفةّبالعملّالجمعويّ،أوّبطلبّمنّنصؾّأعضاءّالجمعٌةّالعامةّّ.
أما ّالمادة ّّ 15من ّالقانون ّّ 89-15فتنص ّعلى ّأنهّ "ّ :تنعقد ّدورات ّالهٌبة ّالمكلفة ّبقضاٌاّ
الشبابّ،مرتٌنّفًّالسنةّعلىّاألقلّوفقّالكٌفٌاتّالمحددةّفًّالنظامّالداخلًّللمجلسّ.كماٌّمكنّللهٌبةّ
المذكورةّعقدّدوراتّاستثنابٌةّ،كلماّدعتّالحاجةّإلىّذلكّ،بمبادرةّمنّالربٌسّأو ّبطلبّمنّنصؾّ
أعضابهاّ .و ّأما ّعلىّصعٌد ّالهٌبة ّالمكلفةّبالعمل ّالجمعويّ ،فإن ّالمادة ّّ 19تنص ّعلى ّانعقاد ّدوراتّ
الهٌبةّالمكلفةّبالعملّالجمعويّوفقّأحكامّالمادةّّ15المتعلقةّبتحدٌدّانعقادّدوراتّالهٌبةّالمكلفةّبقضاٌاّ
الشبابّّ.
انفقرج انثانثح :تجارب مقارنح ،مجانس انشثاب وانعمم انجمعىي عثر انعانم
تتعددّاألسنادّالقانونٌةّالتًّتنشؤّبهاّالمإسساتّالحكومٌةّأوّؼٌرّالحكومٌةّداخلّأيّدولةّكانت؛ّ
منّمرسومّ،نصّتشرٌعًّأوّظهٌرّ...لكنّالؽاٌةّفًّاإلنشاء ّهً ّأنٌّكونّال ُم ْن َشؤّ(مجلسّ،مإسسةّ)...
مضطلعا ّبالدور ّالمنوط ّبهّ ،ومن ّخالل ّاستقراء ّلبعض ّالتجارب ّخلصنا ّلثالثة ّطرق ّإلنشاء ّمجالسّ
الشبابّوالعملّالجمعويّوهًّكالتالً ّّ:
 .Iآلٌات التأسٌس (: )28
 .1مجالسّنشؤتّبموجبّنصّتشرٌعًّ:الكٌبكّ(ّ،)2011البرتؽالّ(ّ،ّ)2006سلوفٌنٌاّ(ّ..)2010
 .2مجالسّنشؤتّبموجبّمراسٌمّ:فرنساّ(ّ،ّ)2011البرتؽالّ(ّ،ّ)2010بلجٌكاّ(ّ...)2008
 .3مجالسّنشؤت ّمنّطرؾّمنظماتّؼٌرّحكومٌةّوحظٌتّباالعتراؾّكشرٌكةّالحقاّ:اٌرلنداّّ2001
وألمانٌاّّوالنمساّ،وروسٌاّ(ّ...)1992
( ّّ)28ندٌرّعبدّالمومنًّ،المرجعّالسابقّ،صّّ52
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.II

تعٌٌن األعضاء(: )29

منّبٌنّالمصادرّالمهٌمنةّالختٌارّأعضاءّالمجالسّالمعنٌةّبالدراسةّنجدّ:
 .1السلطةّالحكومٌةّالمعنٌةّبالشبابّ:هًّالتًّتعٌنّأعضاءّالمجالسّفًّالفلبٌنّمثال؛
 .2المنظماتّؼٌرّالحكومٌةّ:تعٌنّأعضاءّالمجالسّفًّكلّمنّالنمساّ،اٌرلندا؛
 .3و ّفً ّحاالت ّأخرى ّمختلطة ّمثل ّحالة ّالكٌبك ّ(كندا) ٌّنتخب ّاألعضاء ّمن ّلدن ّالمنظمات ّؼٌرّ
الحكومٌةّوتودعّاألسماء ّمنّطرؾّالسلطةّالحكومٌةّالمعنٌةّبالشبابّقبلّأنٌّقومّالمجلسّالمنتهٌةّ
والٌتهّبانتخابّأعضاءّجددّوفًّحالّتعذرّذلكّتقومّالسلطةّالحكومٌةّالمعنٌةّبالشبابّبتعٌنهمّ.
.III

مكونات المجالس(:)30

فًّجمٌعّالحاالتّالمدروسةّتبٌّنّأنّالمنظماتّؼٌرّالحكومٌةّكانتّمكونّأساسًّالّؼنىّعنهّ
فًّالمجالسّالخاصةّبالشبابّوالعملّالجمعويّبدونّاستثناءّ،باإلضافةّإلىّمكوناتّأخرىّنذكرّمنهاّ:
 .1تمثٌلٌة ّالمنظمات ّؼٌر ّالحكومٌةّ :كما ّهو ّالحال ّفً ّالمجلس ّالوطنً ّللشباب ّبؤٌرلنداّ ،والمجلسّ
األعلىّللحٌاةّالجمعوٌةّبفرنساّ،وّوشبكةّمنظماتّالشبابّؼٌرّالحكومٌة (Bundes Jugend
)ّVertretungبالنمساّ،والمجلسّالدابمّللشبابّبالكٌبٌكّ(كندا)،
 .2تمثٌلٌةّالجهازّالتنفٌذيّ:كماّهوّالحالّفًّاللجنةّالوطنٌةّللشبابّبالفلبٌنّوالمجلسّالوطنًّللسٌاساتّ
العمومٌةّللشبابّفًّالبرتؽال،
 .3تمثٌلٌةّالخبراءّفًّالمجلسّالوطنًّلتنمٌةّالشبابّفًّزامبٌاّ،ومجالسّالطلبةّوالجماعاتّالمحلٌةّفًّ
مجلسّالشبابّفًّبلجٌكاّ.
.IV

صالحٌات المجالس(:)31

تختلؾّصالحٌاتّكلّمجلسّعنّآخرّباختالؾّالؽاٌةّمنّتؤسٌسهّبحٌثّنجدّ:
 تقدٌمّالمشورةّوالمشاركةّفًّوضعّوتنفٌذّومتابعةّوتقٌٌمّالسٌاساتّالعمومٌةّالخاصةّبالشباب؛
 إنجازّالدراساتّوإعدادّالتقارٌر؛
 التربٌةّعلىّالمواطنة؛
 تعزٌزّمشاركةّالشبابّفًّالحٌاةّالعامةّوالمدنٌة؛
 التنسٌقّبٌنّالمنظماتّؼٌرّالحكومٌة؛
(ّ )29ندٌرّعبدّالمومنًّّ،المرجعّالسابقّصّّّ53
( )30ندٌرّعبدّالمومنًّّ،المرجعّالسابقّصّّ53
( )31
ّّندٌرّعبدّالمومنًّّ،المرجعّالسابقّصّّ54
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 توجٌهّالمشارٌعّالتًّتقومّبهاّالمنظماتّؼٌرّالحكومٌة؛
 الترافع؛
 تعزٌزّقدراتّالجمعٌاتّ.

ٌبقى ّالكثٌر ّمن ّالعمل ّلجعل ّآلٌة ّالمجلس ّاالستشاري ّللشباب ّوالعمل ّالجمعويّتإسس ّلفضاءّ
تشاركًّ ٌّعمل ّعلى ّوضع ّسٌاسة ّوطنٌة ّمندمجة ّّ /فوق ّقطاعٌة ّللشباب ّالمؽربً ّبمشاركة ّمختلؾّ
الفاعلٌنّو ّ مؤسسةّالعملّالجمعويّالذيٌّتخبطّفًّارتجالٌةّدابمةّتعٌقّالتنمٌةّالمحلٌةّوالوطنٌةّ،اللهمّ
بعضّالتنظٌماتّالتًّتخطتّبتوجهاتهاّالعملّالعشوابًّ

ّّ

إن ّدور ّالمإسسات ّاآلنّ ،وهً ّتضع ّنصب ّأعٌنها ّالشباب ّالمؽربًّ ،هو ّالعمل ّعلى ّتتزٌلّ

ملموسّللدستورّمنّخاللّإعدادّترسانةّقانونٌةّواضحةّقادرةّعلىّتفعٌلّدورّالشبابّكقوةّاقتراحٌهّفًّ
صٌاؼة ّالقرار ّو ّالمساهمة ّبفعالٌة ّفً ّالبناء ّالدٌمقراطً ّوالعمل ّعلى ّوضع ّمساطر ّجدٌة ّللنهوضّ
ب قضاٌا ّالشباب ّو ّتعزٌز ّمشاركته ّاإلٌجابٌة ّو ّالمسإولة ّوترسٌخ ّثقافة ّالتطوع ّلدٌهم ّوتعمٌم ّالنقاشّ
العمومًّفًّأوساطّالشبابّالمؽربً؛ّوكذاّتربٌةّالشبابّعلىّقٌمّالمواطنةّوّقٌمّالتسامحّوالمسإولٌةّ
والموضوعٌةّوّإشاعةّثقافةّاحترامّحقوقّاإلنسانّّ.
ٌعٌش ّالمؽرب ّالٌومّوسطّتحد ّكبٌر ّلمعالجة ّقضاٌاّواهتمامات ّالشبابّ ،وندركّأنه ّتمكن ّمنّ
تحقٌق ّجزء ّمن ّالمطالب ّالشبابٌة ّوالمدنٌةّ ،وبقٌت ّأخرى ّتنتظر ّالنضال ّالدٌمقراطً ّمن ّأجل ّكسبّ
الرهانّ .فاالختٌار ّالوطنً ّالذي ٌّسٌر ّعلٌه ّالمؽرب ّبتدرج ّنحو ّإعداد ّقٌادات ّشبابٌة ّقادرة ّعلى ّنشرّ
الوعًّبٌنّالشبابّحولّمجملّالتحدٌاتّالتًّتواجههمّوكٌفٌةّالتعاملّمعهاّوف ًقاّللمصلحةّالعامةٌّ،عطًّ
األملّفًّالمشاركةّالسٌاسٌةّللشبابّ،ومماّالشكّفٌهّ،فوجودّمإسساتّاستشارٌةّداخلّالدستورّالجدٌدّ،
سٌجعلّالنظامّالسٌاسًّبشكلّعامٌّعملّعلىّالدفعّقدماّنحوّتخلٌقّالحٌاةّالعامةّ،وتفعٌلّاآللٌاتّالكفٌلةّ
بمحاربة ّالفساد ّواقتصاد ّالرٌع ّوكل ّاألشكال ّوالسلوكٌات ّالمخلة ّللقٌم ّالوطنٌة ّالتً ّتجعل ّالشباب ّفًّ
حٌرة ّمن ّأمره ّوؼٌر ّواثق ّبالممارسة ّالسٌاسٌةّ .وحتى ّال ّنحمل ّالمسإولٌة ّفقط ّلمإسسات ّالدولةّ
وكوادرها؛ّفالشبابّأٌضاٌّجبّأنٌّتحملّالمسإولٌةّالتارٌخٌةّفًّالمساهمةّفًّتؽٌٌرّالواقعّلٌسّبمنطقّ
إقصابً ّفً ّالتعاطً ّمع ّالمعطٌات ّالدستورٌةّ ،ولكن ّبمنطق ّواقعً ٌّإسس ّلوعً ّالمجتمع ّبضرورةّ
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إتاحة ّالفرصة ّللشباب ّالمؽربًّ ،ألن ّالرهان ّالمستقبلً ّبٌن ّأٌدي ّالمكونات ّالشبابٌة ّللمساهمة ّفً ّبناءّ
مؽربّالدٌمقراطٌةّوالتعددٌةّالثقافٌةّوالمواطنةّالمشتركة.

ّّ

إنّالوضعّالراهنٌّضعناّأمامّخٌارٌنّ،أولهماّواقعًّوموضوعًٌّ،جعلّمنّمكونّالشبابّلبنةّ

أساسٌةّفًّهندسةّالسٌاساتّالعمومٌةّ،النّالشبابٌّعانًّالتهمٌشّّاالجتماعًّوّاالقتصاديّوّالسٌاسًّ،
وٌشكوّمنّالبطالةّوٌتخبطّفًّمنزلقاتّالتربٌةّوالتكوٌن…وأماّالخٌارّالثانًّ،فهوّسٌاسةّالترقٌعّالتًّ
تهربّإلىّاألمامّوتنظرّإلىّتطلعاتّالشبابّكؤنهاّقنبلةّموقوتةٌّمكنهاّأنّتإرقّالفاعلّالسٌاسًّالحزبًّ
ّ،لقدّكانتّتطلعاتّالحركةّالشبابٌةّعلىّالمستوىّالمإسساتًّهًّدسترةّمجلسّوطنًّللشبابّ،واآلنّ
تطلعاتّالشبابّهًّوضعّترسانةّقانونٌةّتإسسّلتعاقدّاجتماعً-سٌاسًّشبابًّجدٌدٌّ،رٌدهاّبالشبابّ
معّالشبابّومنّأجلّالشبابّ.إنّالشبابٌّرٌدّمنّهذهّاآللٌةّأنّتستجٌبّلتطلعاتهّوأنّتكونّقادرةّعلىّ
وضع ّهندسة ّسٌاسٌة ّشبابٌة ّمتكاملة ّمن ّداخل ّالسٌاسات ّالعمومٌة ّللدولةّ ،وذلك ّلطرح ّبدابل ّقابلة
للتحقٌقّعلىّمستوىّالمشاركةّالسٌاسٌةّللشبابّوالتشؽٌلّوالتكوٌن.
و ّنشٌر ّفً ّالختام ّإلى ّانهّلتؽطٌة ّالفراغ ّالحاصل ّفً ّعدم ّإخراج ّالمجلس ّالوطنً ّللشبابّوّ
العملّالجمعويّإلى ّحٌزّالوجودّ،نصاّوّممارسةّ،عكفتّالحكومةّمنّخاللّاللجنةّالوزارٌةّالمكلفةّ
بتتبع ّتنفٌذ ّالسٌاسات ّو ّالمخططات ّالوطنٌة ّفً ّمجال ّالنهوضّبؤوضاع ّالطفولة ّو ّحماٌتهاّ ّ ،المحدثةّ
بمرسوم ّرقم ّّ ّ 2.14.668صادر ّفً ّّ 25محرم ّّ 1436الموافق ّّ 19نونبر ّ(ّ ،ّ 2014عكفت)ّعلىّ
إشراكّقطاعّالشبابّوّالرٌاضةّ،ضمنّقطاعاتّأخرىّفًّتشكٌلّهذهّّ"اللجنةّالوزارٌة"ّ(ّّ.)32

خالصة القانـــــــون رقم  89.15المتعلق بالمجلس االستشاري للشباب و العمل الجمعوي
صادرّبتنفٌذهّالظهٌرّالشرٌؾّرقمّّ2.28.223بتارٌخّّ25ربٌعّاالخرٌّّ3(ّ254:ناٌرّّ)3129
ّ
 :أحكام عامة
المادة االولى:
(ّ)32المادةّالثانٌةّ،منّمرسومّرقمّّ3.25.779الخاصّبإحداثّ:اللجنةّالوزارٌةّالمكلفةّبتتبعّتنفٌذّالسٌاساتّوّالمخططاتّ
الوطنٌةّفًّمجالّالنهوضّبؤوضاعّالطفولةّوّحماٌتهاّ،صادرّفًّالجرٌدةّالرسمٌةّعددّّ 7425بتارٌخّّ5دجنبرّّ،3125
نقالّعنّّ:
محمد ّبنٌحٌىّ ،الحكومة ّبالمملكة ّالمؽربٌة ّاإلطار ّالقانونً ّو ّالمإسساتًّ ،سلسلة ّنصوص ّو ّوثابقّ ،المجلة ّالمؽربٌةّ
لإلدارةّالمحلٌةّوّالتنمٌةّّّ،العددّّ،3:6الطبعةّاالولىّّّ3128ّ،صّصّّ8:3وّماّبعدهاّّّ.
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تطبٌقاّألحكام ّالفصلٌنّّ 281وّّ 282منّالدستورٌّ،حددّهذاّالقانونّصالحٌاتّالمجلسّاالستشاريّ
للشبابّوّالعملّالجمعويّالمحدثّبموجبّالفصلّّ 44منّالدستورّ،وّكٌفٌاتّتالٌفهّوّتنظٌمهّوّ
قواعدّسٌرهّوّكذاّحاالتّالتنافٌنّوٌّشارّإلٌهّفًّهذاّالقانونّباسمّالمجلسّ.
ٌتمتعّالمجلسّبصفتهّشخصاّاعتبارٌاّمنّأشخاصّالقانونّالعامنّباالستقاللّالمالًّّ.
ٌوجدّمقرّالمجلسّبالرباطّّّ.
 :صالحٌات و مهام المجلس
المادةّّّ:3
ٌمارسّّالمجلسّبصفتهّهٌبةّدستورٌةّاستشارٌةّ،معّمراعاةّاالختصاصاتّالموكولةّإلىّالسلطاتّ
العمومٌةّوّالهٌباتّوّالمإسساتّاالخرىّبموجبّالنصوصّالتشرٌعٌةّالتنظٌمٌةّالجاريّبهاّالعملّ.
الصالحٌاتّالتالٌةّّ:
-

إبداءّالرأيّفًّكلّالقضاٌاّالمحالةّإلٌهّمنّلدنّجاللةّالملكّفًّمجالّاختصاصاته؛ّ
تقدٌمّكلّاقتراحّالىّالسلطاتّالعمومٌةّ...
إبداءّالرأيّبطلبّمنّالحكومةّفًّمشارٌعّاالستراتٌجٌاتّالتًّتعدهاّفًّمجالّالنهوضّ
بؤوضاعّالشبابّ...
إبداءّالرأيّ،بطلبّمنّالحكومةّ،فًّجمٌعّالقضاٌاّوّمشارٌعّالنصوصّالتشرٌعٌةّوّالتنظٌمٌةّ
وّالبرامجّ...
إبداءّالرأيّبطلبّمنّأحدّمجلسًّالبرلمانّ،فًّمشارٌعّوّمقترحاتّالقوانٌنّذاتّالصلةّبمجالّ
اختصاصه؛
إنجازّالدراساتّوّاالبحاثّالتًّتهمّالشبابّوّالقضاٌاّالمتصلةّبهاّ...ّ،
االسهامّفًّوضعّمنظومةّمرجعٌةّمتكاملةّلحكامةّالعملّالجمعويّّ...ّ،
إعدادّمٌثاقّألخالقٌاتّالعملّالجمعويّ...ّ،
إصدارّكلّتوصٌةّالىّالجهاتّالمختصةّمنّاجلّالنهوضّبؤوضاعّالشبابّوّالعملّالجمعويّ
علىّالصعٌدّالوطنًّاوّالجهويّاوّالمحلً؛
المساهمةّفًّإثراءّالنقاشّالعمومًّّحولّالسٌاساتّالعمومٌةّفًّمٌادٌنّالشبابّوّالعملّ
الجمعوي؛
التنسٌقّمعّالهٌباتّاالستشارٌةّالمحدثةّلدىّمجالسّالجهاتّمنّاجلّتوسٌعّمشاركةّالشباب...
إقامةّعالقاتّالتعاونّوّالشراكةّمعّالهٌباتّوّالمنظماتّالوطنٌةّوّالدولٌةّذاتّاالهداؾّ
المماثلة؛
المادة :3
ٌبديّالمجلًّرأٌهّحولّمشارٌعّوّمقترحاتّالقوانٌنّوّالقضاٌاّوّالبرامجّالتًّتعرضّعلٌهّ،
م نّلدنّالحكومةّاوّأحدّمجلسًّالبرلمانّ،خاللّمدةّالّتتجاوزّشهرٌنّ،تسريّابتداءّمنّتارٌخّ
توصلهّبهاّّ.
ّّ....
المادة :4
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ٌعدّالمجلسّ،مرةّواحدةّفًّالسنةّعلىّاالقلّ،تقرٌراّعنّاعمالهّوٌّرفعّربٌسّالمجلسّهذاّ
التقرٌرّإلىّجاللةّالملكّّ.
ّّ...
ّ:تؤلٌؾّالمجلس
المادةّ:5
ّ
ٌتؤلؾّالمجلسّ،عالوةّعلىّربٌسهّالذيٌّعٌنّبظهٌرّشرٌؾّ،منّثالثٌنّعضواٌّ،ختارونّمنّبٌنّ
الشخصٌاتّذاتّالتجربةّوّالكفاءةّوّااللمامّبقضاٌاّالشببّوّالعملّالجمعوٌنّموزعٌنّكماٌّلًّّ:
 عشرةّاعضاءٌّعٌنهمّجاللةّالملكّ... ستةّأعضاءٌّعٌنونّمنّقبلّربٌسّالحكومةّباقتراحّمنّالسلطاتّالحكومٌة.. اربعة ّأعضاء ّمن ّممثلً ّالشباب ّالمؽاربة ّالمقٌمً ّبالخارج ّو ّممثلً ّجمعٌات ّالمؽاربةّالمقٌمٌنّبالخارج...
 عشرةّاعضاءٌّعٌنونّمنّقبلّالبرلمانّبمجلسٌهّ(ّخمسةّاعضاءّلكلّمجلس)ّ.ّ...
المادة :6
ٌعٌنّربٌسّوّاعضاءّالمجلسّلمدةّخمسّسنواتّقابلةّللتجدٌدّمرةّواحدةّ،باستثناءّممثلًّ
االداراتّالعمومٌةّالسالؾّذكرهمّّ.
المادة :7
ٌشترطّفًّاعضاءّالمجلسّتمتعهمّبالحقوقّالمدنٌةّوّالسٌاسٌةّّّ.
تتنافىّالعضوٌةّبالمجلسّمعّالعضوٌةّفًّالحكومةّاوّفًّمجلسّالنوابّاوّفًّمجلسّ
المستشارٌنّاوّفًّالمجلسّاالقتصاديّوّاالجتماعًّوّالبٌبًّاوّفًّإحدىّالهٌباتّوّ
المإسساتّالدستورٌةّالمنصوصّعلٌهاّفًّالفصلّّ272الىّّ281منّالبابّالثانًّعشرّ
منّالدستورّّ.
المادة :8
ّ
تنتهً ّعضوٌة ّكل ّعضو ّفً ّالمجلس ّبمجرد ّوفاتهّ ،كما ٌّفقد ّالعضو ّعضوٌته ّفً ّحالة ّالعجزّ
الدابمّّ...
ّ:أجهزةّالمجلسّ
المادة ّ:9
ٌتكونّالمجلسّعالوةّعلىّالربٌسّ،منّاالجهزةّالتالٌةّّ:
 الجمعٌةّالعامة؛ّ الهٌبةّالمكلفةّبقضاٌاّالشباب؛ّ الهٌبةّالمكلفةّبعملّالجمعوي؛ّ -اللجنتانّالدابمتان؛ّ
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ّ
اوال :الجمعٌة العامةّ
المادة:17
تمارسّالجمعٌةّالعامةّ،المشارّإلٌهاّفًّالمادةّّ6أعالهّ،االختصاصاتّالتالٌةّ:
 التداولّفًّبرنامجّالعملّالسنوي؛ّ المصادقةّعلىّمشروعّالنظامّالداخلًّ،وّالنظامّالهٌكلًّ،وّالمٌزانٌةّالسنوٌةّللمجلس؛المصادقةّعلىّمشروعّّالتقرٌرّالسنويّ،وّمشارٌعّاتفاقٌاتّالعاونّوّالشراكةّ...
المادة:11
تنعقدّدوراتّالجمعٌةّالعامةّمرتٌنّفًّالسنةّعلىّاالقلّوفقّالكٌفٌاتّالمحددةّفًّالنظامّ
الداخلًّللمجلسّّ.
ّ...
المادة :18
تنعقدّدوراتّالجمعٌةّالعامةّ،بصفةّقانونٌةّبحضورّثلثًّأعضابهّّ...ّ،
المادة :13
تتخذّالجمعٌةّالعامةّقراراتهاّباإلجماعّوّإذاّتعذرّذلكّبؤؼلبٌةّأصواتّأعضابهاّ
الحاضرٌنّ.وّفًّحالةّتعادلّاالصواتٌّ،رجحّالجانبّالذيٌّكونّفٌهّالربٌس(ة)ّّ.
ّّ
ّ
ثانٌا :الهٌئة المكلفة بقضاٌا الشبابّ
المادة :14
ّّّّّتختصّالهٌبةّالمكلفةّبقضاٌاّالشبابّبممارسةّاالختصاصاتّالموكولةّإلىّالمجلسّالمتعلقةّبقضاٌاّ
الشبابّ،كماّهًّمحددةّفًّالمادةّ3منّهذاّالقانونّّ.
المادة:15
تنعقدّدورات الهٌبةّالمكلفةّبقضاٌاّالشبابّ،مرتٌنّفًّالسنةّعلىّاالقلّوفقّالكٌفٌاتّ
المحددةّفًّالنظامّالداخلًّللمجلسّّ.
ّّ...
المادة :16
ّتنعقدّدوراتّالهٌبةّالمكلفةّبقضاٌاّالشبابّ،بصفةّقانونٌةّبحضورّاالؼلبٌةّالمطلقةّّ...ّ،
المادة: 17
تتخذّالهٌبةّقراراتهاّبؤؼلبٌةّاصواتّالحاضرٌنّ.وّفًّحالّتعادلّاالصواتٌّ،رجحّ
الجانبّالذيٌّكونّفٌهّالربٌس(ة)ّّ.
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ّ

-

ثالثا :الهٌئة المكلفة بالعمل الجمعويّ
المادة :18
تختصّالهٌبةّالمكلفةّبالعملّالجمعويّبممارسةّاالختصاصاتّالموكولةّإلىّالمجلسّ
المتعلقةّبقضاٌاّالعملّالجمعويّ،كماّهًّمحددةّفًّالمادةّ3منّهذاّالقانونّ.
المادة:19
تنعقدّدوراتّالهٌبةّالمكلفةّبالعملّالجمعويّوفقّاحكامّالمادةّّ26اعالهّ،وّتتداولّوفقّ
شروطّالنصابّوّاالؼلبٌةّالمنصوصّعلٌهاّفًّالمادتٌنّّ27وّّ28أعالهّّ.
ّ
رابعا :اللجنتان الدائمتانّّ
المادة :87
تحدثّلدىّكلّهٌبةّمنّهٌبتًّالمجلسّلجنةّدابمةّللدراساتّوّالبرامجّوّالتقارٌرّ،تتولىّ
ممارسةّاالختصاصاتّالتالٌةّ:
إعدادّقواعدّمعطٌاتّوطنٌةّحولّوضعٌةّالشبابّّ...
إعدادّالدراساتّوّاالبحاثّوّالتقارٌرّالموضوعاتٌةّبطلبّمنّالهٌبةّ...
إعدادّالمإشراتّالوطنٌةّالمتعلقةّبوضعٌةّالشباب...
تحضٌرّمشارٌعّاالراءّوّالمقترحاتّوّالتوصٌاتّ...
القٌامّبدراسةّكلّمسالةّأوّقضٌةّمنّالقضاٌاّ...

ّّ...
خامسا :الرئٌسّ
المادة :81
ٌتمتعّالربٌسّ(ة)نّعالوةّعلىّالمهامّالمسندةّإلٌهّبموجبّموادّأخرىّمنّهذاّالقانونّ،
بجمٌعّالسلطّوّالصالحٌاتّالضرورٌةّالدارةّالمجلسّوّتسٌٌرّشإونهّ،وّضمانّحسنّ
سٌرهّ،وّلهذاّالؽرضٌّمارسّالصالحٌاتّّّ...
ّ
 :التنظٌم االداري و المالً للمجلسّّ
المادة:88
ٌساعدّالربٌس(ة)ّفًّممارسةّمهامهّالمتعلقةّبالتدبٌرّاالداريّوّالمالًّلشإونّالمجلسّامٌنّعامّ
ٌعٌنّبظهٌرّشرٌؾّّ.
ّ...
المادة:83
ٌحددّتنظٌمّوّاختصاصاتّالمصالحّاالدارٌةّوّالتقنٌةّللمجلسّبموجبّالنظامّالداخلًّللمجلسّ.
المادة :84
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تعتبرّالعضوٌةّفًّالمجلسّتطوعٌةّ،ؼٌرّانهٌّمكنّمنحّتعوٌضاتّعنّالتنقلّوّكذاّعنّالمهامّ
الموكولةّلألعضاءّمنّطرؾّالمجلسّعندّاالقتضاءّّ...
المادة:85
تتؤلؾّمٌزانٌةّالمجلسّمنّ:
 بابّالمواردّّ:االعاناتّالمالٌةّ..مداخٌلّاالموالّالمنقولةّ...الهباتّوّالوصاٌاّّ...مداخٌلّمختلفةّّ.
المادة :86
تنجزّالعملٌاتّالمالٌةّوّالمحاسبٌةّالمتعلقةّبمٌزانٌةّالمجلسّوفقّتنظٌمّمالًّوّمحاسبًّ
ٌحددّبقرارّللسلطةّالحكومٌةّالمكلفةّبالمالٌةّ.
ّّ...
ٌخضعّتنفٌذّمٌزانٌةّالمجلسّلمراقبةّالمجلسّاألعلىّللحساباتّّ.
المادة :87
ٌستعٌنّالمجلسّ،منّاجلّممارسةّالصالحٌاتّالمخولةّلهّ،بموظفٌنٌّلحقونّلدٌهّطبقاّ
للنصوصّالتشرٌعٌةّوّالتنظٌمٌةّالجاريّبهاّالعملّ،اوّبؤعوانٌّتمّتوظٌفهمّبموجبّعقودّّ.
ّّ...
ّ
الباب السادس :أحكام ختامٌة
المادة :88
ٌدخلّهذاّالقانونّحٌزّالتنفٌذّابتداءّمنّتارٌخّنشرهّبالجرٌدةّالرسمٌةّ.ؼٌرّانّأجهزةّالمجلسّ
المشارّالٌهاّفًّفًّالمادةّّ:منّهذاّالقانونّالّتشرعّفًّمزاولةّمهامهاّإالّابتداءّمنّتارٌخّتعٌٌنّ
ربٌس(ة)ّالمجلسّوّتنصٌبّأعضابهّّ.
ّ
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ّ

 .1الدستور الجدٌد للمملكة المغربٌة ،الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم 1.11.91 :بتارٌخ  27شعبان 29( 1432
ٌولٌوز )2011
 .2النظام الداخلً لمجلس النواب ،كما اقره مجلس النواب فً جلسته المنعقدة ٌوم الثالثاء  16ذي القعدة 1438
الموافق  8غشت  .2017قرار المحكمة الدستورٌة رقم  17/37الصادر فً ٌوم االثنٌن  20ذي الحجة 1438
الموافق  11سبتمبر .2017
 .3النظ ام الداخلً لمجلس المستشارٌن ،كما اقره فً جلسته العامة بتارٌخ ٌوم الثالثاء  06محرح  1437الموافق
 20اكتوبر  .2015و قرار المجلس الدستوري رقم  974/15الصادر فً ٌوم  13محرم  1437الموافق 27
اكتوبر .2015
 .4مشروع قانون رقم  ،89.15الصادر بتنفٌذه ظهٌر شرٌف رقم  1.17.112صادر فً  14ربٌع الثانً 1439
الموافق ٌ 2ناٌر  .2018منشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد  6640السنة السابعة بعد المئة بتارٌخ ٌ 18ناٌر 2018
الموافق 30ربٌع االخر ّ.1439
 .5قانون تنظٌمً رقم ٌ 111.14تعلق بالجهات ،صادر بتنفٌذه ظهٌر شرٌف رقم  1.15.83بتارٌخ  20رمضان
ٌ 7 ( 1436ولٌو .)2015
 .6منصف السلٌمً" ،الوظٌفة االستشارٌة و التغٌٌر فً المغرب :تجربة المجلس الوطنً للشباب و المستقبل"
منشورات دار توبقال ،الدار البٌضاء. 1999 ،
 .7محمد بنٌحٌى ،الحكومة بالمملكة المغربٌة االطار القانونً و المؤسساتً ،سلسلة نصوص و وثائق ،المجلة
المغربٌة لإلدارة المحلٌة و التنمٌة ،العدد  ،295الطبعة االولى . 2017 ،
 .8البنك الدولً" ،النهوض بالفرص المتاحة للشباب وتعزٌز مشاركتهم" ٌونٌو 2012
 .9لجنة القطاعات االجتماعٌة تقرٌر "حول مشروع قانون رقم  89.15المتعلق بالمجلس االستشاري للشباب والعمل
الجمعوي"2017/07/24 ،
 .10ندٌر مومنً" ،من اجل تفعٌل المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي دراسة مقارنة" ،منتدى بدائل
المغرب 2013 .
 .11عزٌز السكري ،رسملة التجارب الشبابٌة ،المجلس االستشاري للشباب و العمل الجمعوي ،نموذجا ،منشور
بالموقع االلكترونً https://m.hespress.com/opinions/359969.html
 .12رسالة عبد هللا إبراهٌم ،المنشورة فً سنة " ،1968الشباب المغربً بعد اثنتً عشرة سنة من االستقالل" ،مجلة
وجهة نظر ،عدد  ،51السنة . 2012 ،16
 .13رسالة عبد الرحٌم بوعبٌد ،المنشورة أٌضا فً سنة  : 1968الشباب المغربً أمام قضاٌا الساعة"  ،وجهة نظر،
 ،51السنة .2012 ،16
 .14رسالة محمد الحبابً ،الشباب المغربً فً أفق الثمانٌنات ،منشورة سنة  ،1985مجلة وجهة نظر  ،العدد ، 51
السنة . 2012 ، 16

 .15الموقع الرسمً لمجلس النواب :

ّwww.chambredesrepresentants.ma

 .16الموقع الرسمً لوزارة الثقافة و االتصال :

 .17مقال عزٌز سكري فً جرٌدة هسبرٌس:

www.mincom.gov.ma/ar
https://m.hespress.com/opinions/359969.html
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 .18تحمٌل الدستور المغربً من موقع المغرب الرسمً:
http://www.maroc.ma/ar/system/files/documents_page/BO_5964Bis_Ar.pdf

 .19خالصة رأي المجلس الوطنً لحقوق االنسان حول القانون االطار للمجلس االستشاري للشباب و العمل الجمعوي،
قانون رقم  ،85.15الخالصة منشورة فً موقع المجلس الوطنً لحقوق االنسان ،عبر الموقع التالً:
ّhttp://www.cndh.ma/ar/blgt-shfy/ry-lmjls-lwtny-lhqwq-lnsn-fy-mshrw-lqnwn-
rqm-8915-lmtlq-blmjls-lstshry-llshbb-wlml-ljmwy
ّ .20رأي المجلس الوطنً لحقوق االنسان ،بصٌغة  pdfعبر الراباط التالً ّ :

http://www.cndh.ma/sites/default/files/lsyg_lnhyy_llry_lstshry_hwl_lmjls_lstshr
y_llshbb_wlml_ljmwy.pdf

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

25

 CCJAAالمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي

المقدمـــــــــــــــة8 ................................................................................................. :
المطلب األول :الهٌكلة العامة للمجلس و مقارنتها بالجالس السابقة 3 ...................................
الفقرة الثانٌة  :الهٌكلة العامة للمجلس االستشاري للشباب و العمل الجمعوي 3 ........................
المبحث األول :الهٌكلة العامة واإلطار القانونً للمجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي 4 .........
المطلب األول :الهٌكلة العامة للمجلس و مقارنتها بالجالس السابقة 4 ....................................
الفقرة األولى :التارٌخ المؤسسً لمجالس الشباب بالمغرب 4 ..............................................
الفقرة الثانٌة  :الهٌكلة العامة للمجلس االستشاري للشباب و العمل الجمعوي 7 ........................
المطلب الثانً :اإلطار القانونً للمجلس 17...................................................................
المبحث الثانً :الصالحٌات االستشارٌة للمجلس و مراحلها 18...............................................
المطلب األول :صالحٌات المجلس 18...........................................................................
المطلب الثانً :المراحل التواصلٌة للمجلس 14...............................................................
الفقرة األولى  :موقع استشارات المجلس فً مراحل صناعة القرار الحكومً 14........................
الفقرة الثانٌة :دورٌات المجلس السنوٌة 14...................................................................
الفقرة الثالثة :تجارب مقارنة ،مجالس الشباب والعمل الجمعوي عبر العالم 15..........................
خاتمـــــــة 17.........................................................................................................
الملحق18............................................................................................................ :
المراجـــــــــع 84.....................................................................................................
مواقع الكترونٌة84................................................................................................. :
الفهــــــــرس 86......................................................................................................

26

