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مدخل عام
تســاهم الديمقراطيــة التشــاركية المحليــة فــي تحســين اســتهداف السياســات والبرامــج 

العموميــة الترابيــة وجعلهــا أكثــر شــموال لمختلــف حاجيــات المواطنــات  والمواطنيــن فــي 

تنوعهــا وتعددهــا. وتتجلــى مــن خــال اآلليات المتاحــة للمواطنات والمواطنيــن والجمعيات 

للمشــاركة فــي تدبيــر الشــأن العــام المحلــي، قصــد إيصــال انشــغاالتهم واقتراحاتهــم 

للمجالــس المنتخبــة.

ومــن بيــن هــذه اآلليــات، نجــد الهيــآت االستشــارية المحدثــة لــدى مجلــس الجهــة، حيــث نص 

القانونــي التنظيمــي رقــم 14-111 المتعلــق بالجهــات عــل إحــداث ثــاث هيئــات استشــارية 

لــدى مجلــس الجهــة:

هيئــة استشــارية بشــراكة مــع فعاليــات المجتمــع المدنــي، تختــص بدراســة القضايــا الجهويــة 	 
المتعلقــة بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع؛

هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛	 
هيئــة استشــارية بشــراكة مــع الفاعليــن االقتصادييــن بالجهــة تهتــم بدراســة القضايــا الجهويــة 	 

ذات الطابــع االقتصــادي.

لطبيعــة  بالنظــر  )عرضانــي(،  أفقــي  ذات طابــع  الثــاث  الهيئــات  تكــون وظائــف  وهكــذا، 

القضايــا التــي تشــكل مجــاالت اختصاصهــا وهــي النــوع والمســاواة وتكافؤ الفــرص وقضايا 

الشــباب والقضايــا االقتصاديــة ذات البعــد الجهــوي.

فــي هــذا اإلطــار، يأتــي دليــل إعــداد وتقديــم وتقييــم الــرأي االستشــاري مــن طــرف الهيئــات 

االستشــارية المحدثــة لــدى مجالــس الجهــات، حيــث يعتبــر إطــارا منهجيــا ومرجعــا للهيئــات 

االستشــارية الثــاث بالجهــة خــال إعدادهــا آلرائهــا وتقديمهــا وكذلــك تقييمهــا. 

منهجية إعداد وتقديم وتقييم
الرأي االستشاري
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أهداف الدليل

 لمن يوجه هذا الدليل؟

بنية الدليل ومضامينه

الهيئــات  وأعضــاء  عضــوات  قــدرات  دعــم  فــي  المســاهمة  إلــى  الدليــل  هــذا  يهــدف 

االستشــارية المحدثــة لــدى مجلــس الجهــة، وذلــك بهــدف تمكينهــا مــن أداء وظائفهــا 

االستشــارية بمزيــد مــن الفعاليــة واالحترافيــة والمســاهمة فــي العمليــة التنمويــة للجهــة 

المواطنــة.  المشــاركة  فــي إطــار 

يستهدف هذا الدليل :

 عضوات وأعضاء الهيئات االستشارية الثاث المحدثة على مستوى مجلس الجهة؛	 
 عضوات وأعضاء مجلس الجهة؛	 
 أطر  إدارة الجهة السيما المكلفة بمواكبة تفعيل آليات الحوار والتشاور.	 

يتكون هذا الدليل من ثاث أجزاء أساسية وهي :

الجزء األول : يقدم تعريفا للرأي االستشاري وشروط نجاح الوظيفة االستشارية؛	 
الجــزء الثانــي : يتطــرق لمرحلــة التحضيــر وإعــداد وتقديــم الــرأي االستشــاري مــن طــرف الهيئــات 	 

االستشــارية الثــاث علــى مســتوى مجلــس الجهــة، وذلــك عبــر التركيــز علــى المســاطر المعتمــدة 
خــال هــذه المرحلــة والبطائــق التوجيهيــة الخاصــة بهــا والدعامــات الميســرة؛

الجــزء الثالــث : يقــدم كل مــا يتعلــق بتقييــم الــرأي االستشــاري والمســاطر المتعلقــة بذلــك، مــع 	 
تقديــم الدعامــات المســاعدة والبطاقــات التوجيهيــة الخاصــة بهــذا الجانــب.
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تعريف الرأي االستشاري وشروط نجاح 
الوظيفة االستشارية

المحور  1

والتوصيــات،  االقتراحــات  مــن  »مجموعــة  أنــه  علــى  االستشــاري  الــرأي  تعريــف  يمكــن 

الصــادرة عــن هيئــة استشــارية وفــق تكليــف قانونــي، حــول موضــوع أو قضيــة تدخــل ضمــن 

مجــال أو اختصــاص يحــدده هــذا التكليــف، والموجهــة للســلطات العموميــة أو مجالــس 

الجماعــات الترابيــة، قصــد األخــذ بهــا فــي إعــداد سياســاتها وبرامجهــا التنمويــة«.  

ويكون الرأي االستشاري ذو طابع:

إمــا اســتراتيجي، يتجلــى فــي دور اليقظــة الــذي يتعيــن علــى الهيئــات االستشــارية المحدثــة 

لــدى مجلــس الجهــة القيــام بــه فيمــا يخــص القضايــا والمجــاالت التــي تعنيهــا كإدمــاج، 

بشــكل أفقــي، أبعــاد النــوع االجتماعــي والمســاواة والشــباب وكذلــك الحــرص علــى ضمــان 

مقاربــة التحديــات االقتصاديــة الجهويــة الكبــرى طيلــة مســارات إعــداد وتحييــن وتقييــم 

برنامــج التنميــة الجهويــة؛

أو تقنــي، كدعــم مجلــس الجهــة وتمكينــه مــن التوفــر علــى قاعــدة معطيــات موزعــة حســب 

متغيــر الجنــس أو الســن أو المجــال وقاعــدة األنشــطة االقتصاديــة واإلنتاجيــة وفــرص 

االســتثمار والتشــغيل.

أوعملــي، كاقتــراح اعتمــاد أدوات وآليــات تحليــل النــوع االجتماعــي لفائــدة تحقيــق المســاواة 

ومكافحــة التمييــز، أو مقاربــة عمليــة للنهــوض بقضايــا الشــباب والتشــغيل.

إلنجاح الوظيفة االستشارية للهيآت االستشارية المعنية بالجهات، يجب :

 اإللمــام الجيــد بالقانــون رقــم 14-111 المتعلــق بالجهــات وبباقــي القوانيــن والنصــوص التنظيميــة 	 
ذات الصلــة؛

 الفهــم الجيــد لنظــام اتخــاذ القــرار داخــل مجلــس الجهــة )االختصاصــات، الــدورات ومواعيدهــا، 	 
ــة ...(؛ ــة اإلداري النظــام االداري، فــرق المجلــس، دور ســلطات المراقب

 التمكــن المعرفــي والتقنــي مــن مفاهيــم النــوع االجتماعــي والشــباب واالقتصــاد حســب الهيئــة 	 
االستشــارية؛

1 / الرأي االستشاري : تعريفه وطبيعته

2 / الشروط القبلية لنجاح الوظيفة االستشارية
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 الرصــد الدائــم للمعطيــات المتعلقــة بالتحديــات الجهويــة المرتبطــة بمســاواة النــوع وقضايــا 	 
والجامعــة  البحــث  مراكــز  مــع  وتعــاون  بشــراكة  وذلــك  االقتصاديــة،  والوضعيــة  الشــباب 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص حســب الحالــة؛
 االقتنــاع بالبعــد السياســي والديمقراطــي لوظائــف الهيئــات االستشــارية بمــا يعكــس إمكانيــة 	 

األدوار  فــي  والتكامــل  التشــاركية  والديمقراطيــة  التمثيليــة  الديمقراطيــة  بيــن  حــوار  خلــق 
والوظائــف؛

اللوجســتيكية 	  اإلمكانيــات  توفيــر  قبيــل  مــن  الهيئــات  لعمــل  ومشــجع  داعــم  منــاخ   توفيــر 
والمعلومــات؛ للوثائــق  الولــوج  ودعــم  والبشــرية 

ــات الحــوار والتشــاور وال ســيما فيمــا 	  ــد للمســاطر المتعلقــة بإرســاء وتفعيــل هيئ  إعمــال جي
يتعلــق بتكوينهــا.
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يتعلــق األمــر بمنهجيــة إعــداد الــرأي االستشــاري وكيفيــة إيداعــه لــدى رئيــس المجلــس 

والقواعــد التوجيهيــة المتصلــة بذلــك.

بعــد اســتكمال إرســاء الهيئــات االستشــارية الثــاث علــى مســتوى الجهــة وتطويــر جميــع 

أدوات العمــل الخاصــة بهــا بمــا فــي ذلــك اعتمــاد برنامــج عمــل استشــاري خــاص بــكل 

واحــدة منهــا، وتشــكيل المجموعــات الموضوعاتيــة مــا بيــن عضواتهــا وأعضائهــا، تشــرع 

هــذه الهيئــات فــي القيــام بعملهــا وذلــك عبــر اإلعــداد الجيــد لــآراء االستشــارية وتقديمهــا 

لرئيــس مجلــس الجهــة والتواصــل والترافــع حولهــا.

1 / إعداد الرأي االستشاري

إعداد الرأي االستشاري وتقديمه

المحور  2

األهداف

طلب الرأي
االستشاري

األطراف المعنية

ضمان جودة الرأي االستشاري.	 
توفير الشروط المائمة لمساندة الرأي االستشاري وقبوله.	 

ــرأي 	  ــة إعــداد ال ــى : رئيــس/ة مجلــس الجهــة يطلــب مــن الهيئ ــة األول الحال
االستشــاري.

الحالــة الثانيــة  : اإلحالــة الذاتيــة )تقديــم الــرأي االستشــاري بمبــادرة مــن 	 
الهيئــة(. فــي هــذه الحالــة يتعيــن مراعــاة األجنــدة الزمنيــة المتعلقــة بــدورات 

المجلــس، وإعــداد وثائــق التخطيــط )مخطــط التنميــة الجهويــة مثــا(

رئيس/ة مجلس الجهة.	 
مكتب المجلس.	 
عضوات وأعضاء الهيئة االستشارية المعنية.	 
أطر إدارة الجهة المكلفة بمواكبة الهيئة المعنية.	 
مجموعة العمل الموضوعاتية المعنية بموضوع الرأي االستشاري.	 
منظمــات المجتمــع المدنــي، فعاليــات القطــاع الخــاص، أو الغــرف المهنيــة 	 

الــرأي االستشــاري( المهتمــة والعاملــة فــي  )حســب الهيئــة التــي تقــدم 
مجــال الــرأي االستشــاري.

المصالح الاممركزة على مستوى الجهة.	 
الجامعة ومراكز البحث العلمي بالجهة المعنية.	 
نساء ورجال اإلعام.	 
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يصاغ الرأي االستشاري بشكل :

 مركز وبلغة واضحة، ويتضمن اقتراحات وتوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ؛	 
 منسجم مع اختصاصات مجلس الجهة؛	 
 منسجم مع مجال تخصص الهيئة االستشارية المعنية؛	 
 يأخــذ بعيــن االعتبــار انشــغاالت الفعاليــات المعنيــة مــن المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص 	 

مقــاوالت(؛ )نســاء، شــباب،  المســتهدفة  والفئــات 
 يأخذ بعين االعتبار انشغاالت المجلس وأولوياته؛	 
 يستحضر الزمن السياسي واإلداري )فترة االنتخابات، بداية االنتداب أو نهايته(.	 

اإلجراءات 
األساسية

المراجع 
األساسية

االجــراء األساســي 1: برمجــة عمليــة إعــداد الــرأي االستشــاري، وذلــك مــن 	 
أجنــدة  يتــم وضــع  المعنيــة، حيــث  الموضوعاتيــة  المجموعــة  اجتمــاع  خــال 
زمنيــة وتحديــد الحاجيــات الماديــة والبشــرية ووضــع تصور عام أولــي للموضوع 

)األهــداف، النتائــج، المؤشــرات...(.
ــة 	  ــار رئيــس مجلــس الجهــة رســميا بانطــاق عملي اإلجــراء األساســي 2: إخب

ــرأي االستشــاري وطلــب الدعــم منــه لتســهيل عمــل الهيــأة. إعــداد ال
االجــراء األساســي 3: إنجــاز تشــخيص تشــاركي بهــدف اإلحاطــة الشــاملة 	 

مختلــف  تقاطــع  ورصــد  بــه  الخاصــة  المعطيــات  كل  وتجميــع  بالموضــوع 
وجهــات النظــر واألبعــاد التــي تهــم الموضــوع، مــن خــال تجميــع ودراســة كل 
الوثائــق المتاحــة )القانونيــة، الدراســات، التقاريــر الرســمية، وثائــق المشــاريع، 

الميزانيــات...(.
تنظيــم ورشــات تشــاورية مــع مختلــف األطــراف المعنيــة وأصحــاب القضايــا 	 

المعنييــن/ات مباشــرة بالموضــوع )نســاء، شــباب، رجــال ونســاء األعمــال، 
أشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة...( مــع مراعــاة تنــوع الفاعليــن، وذلــك بحســب 

ــرأي االستشــاري وموضوعــه. ــة المقدمــة لل طبيعــة الهيئ
ــرأي االستشــاري واعتمــاده، حيــث 	  اإلجــراء األساســي 4: صياغــة مشــروع ال

يتــم صياغتــه مــن طــرف المجموعــة الموضوعاتيــة، ثــم يعــرض بعــد ذلــك علــى 
إحــدى دوراتهــا بهــدف دراســته  المعنيــة إلدراجــه فــي  الهيئــة االستشــارية 

وإغنائــه والمصادقــة  عليــه.

القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.	 
النظام الداخلي للجهة.	 
النظام الداخلي للهيئة االستشارية المعنية.	 
البرنامج االستشاري للهيئة المعنية.	 
دراسات وتقارير.	 
وثائق تدبير الجهة )برنامج تنمية الجهة، ميزانية الجهة...(.	 

بطاقة توجيهية بشأن قواعد صياغة الرأي االستشاري

1 - أ 
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بطاقة توجيهية بشأن المجاالت ذات األولوية بحسب اختصاصات الهيئة 
االستشارية المعنية

1 - ب

االختصاصات ومجال التدخلالهيئة االستشارية

الهيئة 
االستشارية 

المختصة بدراسة 
القضايا الجهوية 

المتعلقة بتفعيل 
مبادئ المساواة 

وتكافؤ الفرص 
ومقاربة النوع

الهيئة 
االستشارية 

المختصة بدراسة 
القضايا الجهوية 

ذات الطابع 
االقتصادي

تختــص هــذه الهيئــة بــكل مــا يتعلــق بإعمــال مقاربــة النــوع االجتماعــي علــى 	 
مســتوى مجمــوع آليــات ووثائــق تدبيــر مجلــس الجهــة وبرامجــه وسياســاته، 
والتمكيــن  المســاواة  وتحقيــق  التمييــز  علــى  القضــاء  فــي  منهــا  مســاهمة 
الشــامل للمــرأة، وذلــك علــى ضــوء المعاييــر الوطنيــة والدوليــة لحقــوق المــرأة 

وأهــداف التنميــة المســتدامة؛
تشــكل مقاربــة النــوع االجتماعــي إطــارا نظريــا وعمليــا ومرجعــا للهيئــة مــن 	 

أجــل فهــم وتفســير العاقــات االجتماعيــة بيــن النســاء والرجــال كمــا نشــأت 
ثقافيــا واجتماعيــا داخــل نطــاق الجهــة، واقتــراح بدائــل لتغييــر الوضعيــة فــي 

ــز المســاواة بيــن الجنســين؛ اتجــاه تعزي
اشــتغال مجلــس 	  وآليــات  تهــم كل مجــاالت  إذ  أفقيــة،  لهــا مهمــة  الهيئــة 

تنمــوي.                                          كفاعــل  الجهــة 

يتجلــى مجــال تدخــل هــذه الهيئــة فــي كل مــا يتعلــق بالقضايــا الجهويــة ذات 	 
الطابــع االقتصــادي وهــو مــا يتــاءم مــع االختصاصــات الذاتيــة األساســية 

للجهــة المرتبطــة بالتنميــة االقتصاديــة؛
تقــدم االقتراحــات والتصــورات المتعلقــة بتحســين منــاخ األعمــال بالجهــة، 	 

محيطهــا  فــي  لاســتثمار  خاصــة  جاذبيــة  لهــا  تمنــح  أن  شــأنها  مــن  والتــي 
والدولــي؛ واإلقليمــي  الوطنــي 

تعنــى ببحــث ســبل النهــوض باالقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي وآليــات دعــم 	 
الفاعليــن األساســين فــي هــذا المجــال؛

تعمــل علــى تقديــم االقتراحــات التــي مــن شــأنها خلــق فــرص الشــغل مــن 	 
الترابــي؛ والتســويق  االســتثمار  خــال 

دراســة وضعيــة القطاعــات اإلنتاجيــة والخدمــات علــى مســتوى الجهــة وتقديم 	 
االقتراحــات لتحســين مســاهمتها فــي النمو؛

دعــم مجلــس الجهــة فــي تحديــد القطاعــات الرافعــة لمســار التنميــة الجهويــة 	 
وخلــق تفاعــات بيــن مختلــف القطاعــات المتواجــدة بالجهــة؛

دعم التواصل والتشاور الدائم بين الجهة والفاعلين االقتصاديين.	 

الهيئة 
االستشارية 

المختصة بدراسة 
القضايا المتعلقة 

باهتمامات 
الشباب

تعنــى بــكل مــا يتعلــق بقضايــا واهتمامــات الشــباب، ورصــد التحديــات الجهوية 	 
المرتبطــة بوضعيــة الشــباب وحاجياتهــم، وترجمتهــا علــى مســتوى األجنــدة 
السياســية لمجلــس الجهــة، وذلــك إلدراجهــا عنــد ممارســته الختصاصاتــه 
فــي مجــاالت التشــغيل و التكويــن المهنــي واالقتصــاد االجتماعــي التضامنــي 

والتعليــم ودعــم االســتثمار ودعــم األنشــطة االقتصاديــة األخــرى؛
ضــرورة اســتحضار خصوصيــة بعــض حاجيــات اهتمامــات الشــباب المرتبطــة 	 

بمرحلتهــم العمريــة مــن ترفيــه ورياضــة، الشــيء الــذي يســتدعي االشــتغال 
علــى تعزيــز البنيــات التحتيــة المدعمــة لذلــك؛

االعتنــاء بشــكل خــاص بفئــات الشــباب األكثــر هشاشــة خصوصــا الذيــن هــم 	 
فــي وضعيــة إعاقــة والمنتميــن لســاكنة العالــم القــروي واألحيــاء الهامشــية.



12

نموذج مصفوفة الرأي االستشاري

إيداع الرأي االستشاري والتواصل مع رئيس/ة مجلس الجهة بشأنه 

1 - ت 

1 - ث

التوجيهات بشأن مضمون الرأي االستشاريالمكونات

موضوع الرأي 
االستشاري 

ورقمه

يجــب أن يكــون واضحــا، ويعكــس النتيجــة النهائيــة المتوخــاة مــن تقديمــه 	 
مــع وضــع رقــم لــه.

تاريخ اإليداع

تحديد اإلشكالية 

خاتمة

تقديم

االقتراحات 
والتوصيات 

الكفيلة بمعالجة 
اإلشكالية

يجب أن يأخذ بعين االعتبار أجندة المجلس خصوصا تاريخ الدورات.	 

االســتعانة 	  مــع  االستشــاري  الــرأي  يعالجــه  الــذي  اإلشــكال  توضيــح 
باألرقــام والمعطيــات والدراســات والمراجــع القانونيــة )ممكــن أن تشــكل 

ملفــا شــاما يرفــق بالــرأي االستشــاري(.

االستشــاري 	  الــرأي  تقديــم  وراء  مــن  المتوخــى  األثــر  مركــز  بشــكل  تبــرز 
الجهــة. لحكامــة  وبالنســبة  المســتهدفة،  للفئــات  بالنســبة 

لمحة مركزة حول منهجية إعداد الرأي االستشاري.	 
اإلشــارة إلــى موضــوع الــرأي وطبيعتــه والهــدف مــن تقديمــه وتطابقــه 	 

المعنيــة. والهيئــة االستشــارية  الجهــة  الختصاصــات مجلــس 

يجب صياغتها بدقة وبلغة واضحة وسهلة.	 
مراعاة الواقعية وقابلية إنجازها.	 
مراعاة التقاطع ما بين السياسات القطاعية.	 
ممكن االستعانة بوثائق مرفقة.	 

يتعلــق األمــر بمنهجيــة إيــداع الــراي االستشــاري والتواصــل مــع رئيــس/ة مجلــس الجهــة 

بشــأنه :
يتــم إيــداع الــرأي االستشــاري بمكتــب الضبــط بشــكل رســمي، أي عبــر رســالة اإليــداع، موجهــة 	 

)دراســات،  لــه  الداعمــة  الوثائــق  كل  مــن  يتكــون  بملــف  مرفقــة  الجهــة،  مجلــس  لرئيــس/ة 
الموضوعاتيــة  المجموعــة  اجتماعــات  التشــاورية، محاضــر  اللقــاءات  تقاريــر  جيــدة،  ممارســات 
المعنيــة، محاضــر اجتماعــات الهيئــة...( مــع دعــوة رئيــس المجلــس لتحديــد موعــد لتقديــم مزيــد 

الــرأي االستشــاري؛  مــن المعلومــات حــول 
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 كمــا يجــب التحضيــر المســبق ألعضــاء الهيئــة قبــل االجتمــاع مــع رئيــس/ة مجلــس الجهــة، وذلــك 	 
ومقررهــا.  الهيئــة  ورئيــس/ة  المعنيــة  الموضوعاتيــة  المجموعــة  أعضــاء  بيــن  األدوار  لتوزيــع 
ويستحســن أن يأخــذ الكلمــة مــن أشــرف علــى العمليــة ككل وشــارك بفعاليــة فــي صياغــة الــرأي 

االستشــاري كمتحــدث رســمي للهيئــة، مدعمــا بباقــي األعضــاء؛
الــرأي 	  رئيــس/ة مجلــس الجهــة لتقديــم شــروحات إضافيــة حــول   تــم عقــد جلســة عمــل مــع 

االستشــاري المقــدم وإبــراز أهميتــه وانتظــارات الهيئــة مــن المجلــس علــى إثــر تقديــم هــذا الــرأي 
)طبيعــة الــرأي واإلجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا وإبــراز أثــر الــرأي علــى الفئــات المعنيــة وعلــى تجويــد 

حكامــة الجهــة والتنميــة الدامجــة(؛
 يجــب مراعــاة زمــن وتواريــخ انعقــاد دورات المجلــس )شــهر علــى األقــل قبــل موعــد انعقــاد 	 

الــدورة(
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تقييم الرأي االستشاري

المحور  3

يشــمل هــذا الجــزء كل مــا يتعلــق بكيفيــات تقييــم الــرأي االستشــاري واإلجــراءات العمليــة 

المرتبطــة بذلــك علــى مســتوى األداء واألثــر فــي حالــة قبولــه مــن طــرف مجلــس الجهــة.

1 / مسطرة تقييم الرأي االستشاري

المرحلة

األطراف
 المعنية

المراجع 
األساسية

اإلجراءات 
األساسية

طيلة دورة حياة الرأي االستشاري )من اإلعداد إلى التقييم(.	 

عضوات وأعضاء الهيئات.	 
رئيس/ة مجلس الجهة.	 
الفريق/ اإلطار بإدارة الجهة المكلف بالمواكبة.	 
مجموعة العمل المعنية بالتقييم.	 
منظمات المجتمع المدني والفاعلين اآلخرين حسب الحالة.	 
خبراء وأشخاص مرجعيين )من خارج إدارة مجلس الجهة والهيئات(.	 

القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.	 
مقــرر المجلــس الــذي تمــت بموجبــه المصادقــة علــى الــرأي االستشــاري 	 

ومحضــر المــداوالت ذات الصلــة.
البرنامج االستشاري للهيئة المعنية.	 
النظام الداخلي للمجلس.	 
النظام الداخلي للهيئات االستشارية.	 

تشــكيل آليــة للتقييــم )لجنــة مشــتركة مــا بيــن مجلــس الجهــة والهيئــة 	 
المعنيــة(.

تحديد وصياغة مؤشرات التقييم.	 
وضع بطاقة لكل مؤشر على حدة.	 
عقد اجتماعات دورية آللية التقييم.	 
صياغة تقرير أثر الرأي االستشاري.	 

األهداف

توفير إطار مرجعي للتقييم.	 
قياس أداء الهيئات االستشارية.	 
قياس مستوى تفاعل مجلس الجهة مع اآلراء االستشارية.	 
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خال تحضير عملية تقييم الرأي االستشاري، يتم مراعاة ما يلي :

 صياغة مؤشرات األداء المرتبطة بالرأي االستشاري وأخرى مرتبطة بتقييم أثره؛	 
 التركيــز علــى نوعيــة تفاعــل مجلــس الجهــة مــع الــرأي االستشــاري، وذلــك مــن خــال تحديــد عــدد 	 

التوصيــات واالقتراحــات التــي اعتمدهــا المجلــس علــى ضــوء هــذا الــرأي؛
الشــباب والقضايــا االقتصاديــة بشــكل ممنهــج 	  النــوع االجتماعــي وقضايــا  إدمــاج   مســتوى 

وعرضانــي فــي سياســات وبرامــج مجلــس الجهــة؛
 أثــر الــرأي االستشــاري علــى المســتهدفين النهائييــن، علــى ســبيل المثــال نســبة تراجــع العنــف 	 

المبنــي علــى النــوع، تحســن مؤشــر تشــغيل الشــباب، شــفافية أكثــر فــي التعامــل مــع القطــاع 
الخــاص، تحســن أداء بعــض القطاعــات اإلنتاجيــة والخدماتيــة.

2 / بطاقة توجيهية بشأن تقييم الرأي االستشاري

3 / نموذج بطاقة مؤشر التقييم

معلومات عامة

المؤشر

الجهة

المفاهيم، اآلليات والمفاتيح

اسم المؤشر

الهيئة الصادرة عنها الرأي

المعلومات المطلوب توفرها

اعتماد فترات دورية لتجميع 
وتحيين المعطيات

من سيراقب جودة المعلومات 

تاريخ المصادقة عليه

موضوع /واسم الرأي 
االستشاري ورقمه

والكلمــات 	  المفاهيــم  لــكل  وواضــح  مدقــق  تعريــف  وضــع 
المؤشــر. تســمية  فــي  الــواردة  المفاتيــح 

تحديــد بدقــة المعلومــات المرجــو تجميعهــا لقيــاس مــدى تحقــق 	 
هــدف الــرأي االستشــاري ونتائجــه /المؤشــر.

توزيع المعلومات حسب الجنس، العمر، المجاالت...	 

تحديد فترات تجميع المعلومات وانتظاميتها.            	 

تكليف شخص بمهمة مراقبة جودة المعلومات	 

طريقة وآليات تجميع 
المعلومات

من المسؤول عن تجميع 
المعلومات

دراســات 	  )اســتمارات،  المعلومــات  جمــع  طريقــة  تحديــد 
. ) . . . تقييميــة

تكليف شخص مسؤول عن عملية تجميع المعطيات.	 


