
      

 

التنفيذ تقرير اجتماع لجنة 

 

 

 :  االجتماعتاريخ  

  .2020ديسمبر   21األربعاء 

 

 :  االجتماع  مكان

                           .اجتماع عن بعد
 

 : املشاركون 

 ، 8،2،1السيد حاتم مورادي، رئيس املشروع املكلف باإللتزامات  ▪

 ، 3رئيسة املشروع املكلفة بااللتزام  ،لسيدة هدى بويهيا ▪

 ،4لدين لصفر، رئيس املشروع املكلف بااللتزام  السيد نور ا ▪

  ،5السيدة سعيدة بوروس، رئيسة املشروع املكلفة بااللتزام  ▪

 ،6، رئيسة املشروع املكلفة بااللتزام ئام املستمدالسيدة و  ▪

 ، 7تلمساني مهندز، رئيسة املشروع املكلفة بااللتزام  لسيدة نوزهةا ▪

 ،9السيد عبد الرحيم حصية، رئيس املشروع املكلف بااللتزام  ▪

 ،10املشروع املكلفة بااللتزام  ةالسيدة هجر هدي، نائبة رئيس  ▪

 ،11لسيدة هجر شرقاوي، رئيسة املشروع املكلفة بااللتزام ا ▪

 ،12لفة بااللتزام رئيسة املشروع املك ،رالسيدة هجر بنعام  ▪

 ،16و 13السيد نور الدين زعالمي، رئيس املشروع املكلف بااللتزامين  ▪

 17السيدة سلمى املودني، رئيسة املشروع املكلفة بااللتزام  ▪

 .18السيدة حنان بوعمامة، نائبة رئيسة املشروع املكلفة بااللتزام  ▪

 : جدول أعمال االجتماع 

 ،  2020-2018 ةالوطنينجاز التزامات خطة العمل تقدم إ ▪

 ،2020-2018 ةخطة العمل الوطنيتقرير التقييم الذاتي ل ▪

 .2022-2021الثانية  ةالعمل الوطني اإلعداد املشترك لخطة ▪
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 : املتداولة ط  االنق

 : 2020- 2018  ةالوطني نجاز التزامات خطة العمل  تقدم إ 

 ،% 84نسبة التقدم اإلجمالي للمخطط  ▪

 16،12،9،8،5،2،1: % 100 بنسبة  املنجزةاإللتزامات  ▪

   منجزة كليا:غير  الاإللتزامات  ▪
 

اإلنجاز   تقدم تفاصيل مقدمة من قبل رئيس املشروع     االلتزام 

األرشيف التي ال    ببنيةتم إنجاز جميع األنشطة املبرمجة، باستثناء تلك املتعلقة  
تعثرتيمكن   البنيات  إحداث  إن  الهياكل    إتمامها:  تغيير  مسطرة  ثقل  بسبب 

 . التنظيمية للقطاعات واالثر املالي املترتب عنه

 
 

95 % 
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املفتوحةباستراتيجية    املتعلق  تقريرال- )يناير    البيانات    2021في طور املصادقة 
 كحد أقص ى(

في - املفتوحة  البيانات  املتعلق بجمع، ومعالجة، ونشر، وتحيين  دليل اإلجراءات 
 كحد أقص ى(، 2020نهاية دجنبر  ) املصادقة طور 

االستباقية،  - والبيانات  املفتوحة  البيانات  نشر  حول  اإلدارات  تكوين  إنجاز  تم 
أخرى  هيئات  على  العملية  هذه  تعميم  انتظار  في  ترابية،  )  وذلك  جماعات 

 (.   2021أشهر األولى من سنة  3) جامعات....(

 
 

 
96 % 
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 ، بالنشر االستباقي بوابة املتعلقالشق األخير من التم تطوير وتجريب -
االنطالقة  - إلعطاء  تاريخ  تحديد  انتظار  الشق    ةالرسميفي  ممثلي  لهذا  وتكوين 

 . في املجال مختلف اإلدارات العمومية 

 

95 % 
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 قامت الهيئة بمراجعة املشروع بالنظر لإلكراهات التالية:

الصيغة    -1 فإن  وبالفعل  للهيئة.  الجديدة  االستراتيجية  الرؤية  إدراج  ضرورة 

، غير أن هذه الصيغة تم  ولية للمشروع تتضمن إحداث بوابة وطنية للنزاهةاأل 

)  توسيعها الهيئة  مرصد  مع  التوافق  إطار  لضمان  في  مقترح  هو  مشروع  كما 

رقم   من    46-19القانون  اعتماده  البرملان(،  املزمع  البوابة  طرف  يغطي  والذي 

 ، وكذا بوابات بيانات باقي الشركاء  الوطنية للنزاهة

 19(: إن الظروف الخاصة املرتبطة بأزمة كوفيد 19)كوفيد  الوضعية الصحية-2

للقيود   بالنظر  الوطني  ةاالستثنائيالتي،  املستوى  من    ،على  املتخذة  واإلجراءات 

طرف الحكومة من أجل تقليص نفقات االستثمار العمومي، كان لها تأثير سلبي  

 على مسلسل تنفيذ املشروع في اآلجال املحددة، 

إشكالية التمويل: تتطلب عملية تطوير البوابة الوطنية للنزاهة تعبئة إمكانيات    -3

لدى ممولين لتمويل  الوطنية    بشرية ومالية مهمة، على الرغم من مساعي الهيئة

إلى    ت هذا املشروع، غير أن هذه الخطوات لم تكلل بالنجاح، مما اضطر  الهيئة 

 .  2021سنة  ل برمجة تمويل املشروع في إطار ميزانيتها 

 

 

 

 

24 % 
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اإلنجاز   تقدم تفاصيل مقدمة من قبل رئيس املشروع     االلتزام 

التركيبي   التقرير  املبرمجة، باستثناء تلك املتعلقة بنشر  إنجاز كافة األنشطة  تم 
 الذي تم إحالته على مصالح رئيس الحكومة، غير أنه لم يتم نشره لحد اآلن.

 
95 % 
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القبلي  تم إنجاز كافة األنشطة املبرمجة، باستثناء تلك املتعلقة بنشر التقرير 
الذي تم  و  2019للميزانية، املعد طبقا للمعايير الدولية، برسم مشروع مالية 

 إعداده دون نشره بسبب نفاذ آجال النشر. 

 
98 % 
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 غياب رئيس املشروع عن هذا االجتماع.
 

25 % 
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 إحراز أي تقدم منذ االجتماع األخير.لم يتم 
 

26 % 
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 15 % 63 غياب رئيس املشروع عن هذا االجتماع.

، الذي تم  تم إنجاز كافة األنشطة املبرمجة، باستثناء تلك املتعلقة بإعداد الدليل
 . حين يخضع تصميمه الشكلي للمساته األخيرة إعداد مضمونه، في

 
99 % 
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األ كافة  إنجاز  طور  تم  في  التقييمي  التقرير  بالتواصل،  الخاصة  املبرمجة  نشطة 
 اإلنجاز. 

 
93 % 
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 : 2020- 2018تقرير التقييم الذاتي  

هذا  التزام مع أعضاء لجنة التنفيذ بهدف إعداد  الخاصة بكلتم تقاسم نموذج بطاقة التقييم الذاتي  ▪

 التقرير  

 آخر أجل لتعبئة البطاقات.  2020ديسمبر  25تعتبر الجمعة  ▪
 

 : 2022- 2021وضعية تقدم اإلعداد املشترك لخطة العمل الوطنية الثانية للفترة  

 : مرحلة جمع األفكار واملقترحات ▪

 ،العشرة التي تم تنظيمها  املنفتحة ولقاءات اإلعداد املشتركمشارك عبر بوابة الحكومة    804تم إحصاء   -

 . مقترح 232تم تجميع   -

 مرحلة تحليل املقترحات: ▪

 انتقاء املقترحات ذات الصلة بمبادئ االنفتاح،تم  -

 ترتيب املقترحات حسب اإلدارة املعنية، تم  -

 تنظيم اجتماعات للتنسيق الثنائي مع اإلدارات املعنية.تم  -

 رحلة صياغة بطاقات مشاريع االلتزامات: م ▪

 في انتظار اقتراحات اإلدارات املعنية، -

 جابة.أجل لإل  آخر 2020ديسمبر  25يعتبر تاريخ  -


