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�لأهد�ف�ملرجعية

د�شتور اململكة الذي يركز على الدميقراطية الت�شاركية 
والتعددية واحلكامة اجليدة؛

اخلطب ال�شامية جلاللة امللك التي توؤكد على تعزيز مكانة         
واأدوار املجتمع املدين يف اأورا�ش التنمية والإ�شالح املجتمعي؛

الربنامج احلكومي يف ما يتعلق بو�شع ال�شيا�شات العمومية وتنفيذها 
والذي يلتزم بالعمل املندمج واملتكامل، واعتماد املقاربة الت�شاركية؛

املذكرة التقدميية لقانون املالية 2013 التي ن�شت على اإجراء حوار 
وطني حول املجتمع املدين �ش 92 .

احلوار الوطني حول املجتمع املدين والأدوار 
الد�ستورية اجلديدة

تفعيل الف�شول الد�شتورية ذات ال�شلة باملهام والأدوار الد�شتورية 
اجلديدة للمجتمع املدين 

الف�شل 12

الف�شل 14

الف�شل 13

الف�شل 15

تعمل ال�شلطات العمومية 
على اإحداث هيئات للت�شاور، 
ق�شد اإ�شراك خمتلف الفاعلني 

الجتماعيني، يف اإعداد 
ال�شيا�شات العمومية وتفعيلها 

وتنفيذها وتقييمها

تعزيز الدور الرقابي للمجتمع 
املدين من خالل تقنني احلق 

يف تقدمي العرائ�ش

متكني املجتمع املدين من 
امل�شاهمة يف اإعداد قرارات 
وم�شاريع لدى املوؤ�ش�شات 

املنتخبة وتقييمها.

تنظيم املبادرة الت�شريعية 
للمجتمع املدين من خالل 

تقنني احلق يف تقدمي 
امللتم�شات  الت�شريعية.

الت�شدير، الف�شلني 1 و 12

تر�شيخ وتعزيز حكامة 
املجتمع املدين يف اإدارة 

وتدبري ال�شاأن الداخلي وكذا 
يف عالقات ال�شراكة مع 

موؤ�ش�شات الدولة



اأجهزة اإدارة �حلو�ر �لوطني �لفعاليات

• جل�شة اإطالق فعاليات احلوار الوطني  يوم 13 مار�ش 	

2013؛

• اإحداث بوابة تفاعلية للحوار الوطني؛	

• عقد ندوات وطنية؛	

• عقد ندوات جهوية؛	

• جل�شات اإ�شتماع عامة للجان املو�شوعاتية )ا�شتقبال 	

مذكرات، ا�شتماع للجمعيات،..(؛

• فتح نقا�ش عمومي  عرب خمتلف الو�شائط التوا�شلية؛	

• تنظيم ندوة دولية؛ 	

• مناظرة وطنية ختامية.	

�للجنة �لوطنية للحو�ر
• رئي�س �للجنة �لوطنية ونائبه؛	

•  �ملقرر �لعام ونائبه؛	

• جلان د�ئمة؛	

• جلان مو�ضوعاتية.	

�لوحدة �لإدر�ية
• �ل�ضكرتري �لد�ئم؛	

• �للجنة �لد�رية؛	

• �للجنة �لإعالمية؛	

• �مل�ضوؤول �ملايل.	

�مل�رشف �لعام:
الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين

انظر ت�شكيلة اللجنة يف امللحق. 1
يعينها امل�شرف العام من الطر الإدارية للوزارة. 2
يتم اختيار روؤ�شاء اللجن باإقرتاح من رئي�ش اللجنة وم�شادقة اأع�شاء اللجنة. 3
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Agenda�لأجندة 

الأهداف

الزمان

املكان

املهمة

اإغناء اأر�شية احلوار 
باقرتاحات القطاعات 
الوزارية واملوؤ�ش�شات 

الد�شتورية

21 يونيو 2012

مقر الوزارة

عر�ش اأر�شية احلوار 
على  اللجنة البني 
وزارية  للمجتمع 

املدين

.تقدمي الروؤية 
والربنامج

.تعبئة الإمكان 
احلكومي لإجناح 

احلوار الوطني

15 نونرب 2012

جمل�ش احلكومة

عر�ش اأر�شية 
احلوار على جمل�ش 

احلكومة

.تن�شيب اللجنة 
الوطنية لإدارة فعاليات 

احلوار الوطني
.الإطالق الر�شمي 

لفعاليات احلوارالوطني

13 مارس 2013

نادي بنك املغرب

جل�شة اإطالق فعاليات 
احلوار الوطني

.اإ�شراك اجلامعة والباحثني الأكادمييني الوطنني 
يف  احلوار الوطني؛

.ال�شتفادة من الرتاكم البحثي يف جمال املجتمع 
املدين؛

.تعميق النقا�ش العلمي والأكادميي حول الأدوار 
امل�شتقبلية للمجتمع املدين.

يعلن عنه الحقا

يعلن عنه الحقا

ندوات وطنية

جمع اقرتاحات ومالحظات الفاعلني املدنيني 
املحليني من خالل التفاعل املبا�شر معهم.

يعلن عنه الحقا

باجلهات التي حتددها اللجنة 
الوطنية

ندوات جهوية



الأهداف

الزمان

املكان

املهمة

اإ�شراك اجلالية املغربية يف 
فعاليات احلوار.

اإغناء احلوار بتجارب  
جمعيات املغاربة املقيمني 

باخلارج.

يعلن عنه الحقا

في بالد اإلقامة و بأرض 
الوطن

لقاءات خا�شة مع جمعيات 
اجلالية املغربية املقيمة يف 

اخلارج

تلقي ودرا�شة مقرتحات الفاعلني 
املدنيني

طيلة مدة احلوار

مقر الوزارة

ا�شتقبال املذكرات، عقد جل�شات ال�شتماع

ال�شتفادة من اخلربات 
الدولية يف جمال تقدمي 
امللتم�شات الت�شريعية 

والعرائ�ش ال�شعبية

يعلن عنه لحقا

يعلن عنه لحقا

ندوة دولية

تقدمي ومناق�شة التقرير العام 
للحوار الوطني

يعلن عنه لحقا

املناظرة اخلتامية

)تابع( 
Agenda�لأجندة 



مكونات �للجنة �لوطنيةخمرجات �ملرتقبة

�مليثاق �لوطني 

للدميقر�طية �لت�ضاركية

م�ضاريع �أر�ضيات ن�ضو�س ت�رشيعية

 )�مللتم�ضات، �لعر�ئ�س،�إلخ(

تقرير عام حول �أ�ضغال

 �حلو�ر �لوطني

 تتكون اللجنة الوطنية

 رئي�ش ونائبه

رئا�شة احلكومة

وزارة ال�شحة

وزارة الثقافة

وزارة الإت�شال

وزارة ال�شوؤون اخلارجية والتعاون

وزارة الت�شامن واملراأة والأ�شرة والتنمية الإجتماعية

وزارة ال�شكنى والتعمري و�شيا�شة املدينة

الوزارة املنتدبة لدى رئا�شة احلكومة املكلفة بال�شوؤون العامة واحلكامة

الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين

وزارة العدل واحلريات

الهياأة العليا لالإت�شال ال�شمعي الب�شريجمل�ش اجلالية املغربية باخلارج

وزارة العدل واحلريات

وزارة ال�شباب والريا�شة

الأمانة العامة للحكومة

وزارة الداخلية

ع�شويةاملقرر العام ونائبه 

اأع�شاء

القطاعات  عن  ممثال   14
احلكومية التالية:

 8 ممثلني عن املوؤ�ش�شات الد�شتورية و الوطنية :

الربملان:  عن  ممثلني   6

مدنية و  اأكادميية  فعاليات   40

املجل�ش الوطني حلقوق الإن�شانااملجل�ش العلمي الأعلى

النواب مبجل�ش  الربملانية  الفرق  عن  ممثلني   4
2 ممثلني عن الفرق الربملانية مبجل�ش امل�شت�شارين.

املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية الهيئة املركزية ملحاربة الر�شوة

موؤ�ش�شةو�شيط اململكة

جمل�ش املناف�شة



احلي الإداري اجلديد اأكدال - الرباط 
mirepa@mcrp.gov.ma الهاتف ؛ 24 51 77 37 05 - الربيد الإلكرتوين ؛


