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 3 السياق العام

ك لخطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة  4 المنهجية المعتمدة لإلعداد المشتر

ة      5 2023 -  2021خطة العمل الوطنية للفتر

 6 التنفيذ لجنة

اما تنفيذ لتتبع الرقمية المنصة ز  7 تااللتر

 8 نسبة تقدم التنفيذ  

 8 نية الوط العمل خطة لتنفيذ العامة  النسبة

 8 المحاور  حسب اإلنجاز تقدم

ام  كلحسب اإلنجاز  تقدم ز  8 التر

امات ز  10 تفاصيل تقدم تنفيذ االلتر

 10 ة املالية : تعزيز الشفافي 1االلتزام 

 13 : تعزيز تفعيل الحق في الحصول على املعلومات باإلدارات واملؤسسات العمومية2 االلتزام

افق العمومي3االلتزام   16 ة : إصدار ومواكبة تفعيل ميثاق املر

 18 : تدوين ونشر املساطر واإلجراءات اإلدارية وتبسيطها في أفق رقمنتها 4االلتزام 

 23 : النشر االستباقي للمعلومات واملعطيات االحصائية لقطاع التربية الوطنية5االلتزام 

 26 : تحسين الحكامة الدوائية 6االلتزام 

 28 : تعزيز الشفافية واملشاركة في تدبير الخدمات الصحية 7االلتزام 

 30 : تطوير نظام معلوماتي صحي مندمج 8االلتزام 

 33 : إحداث بوابة وطنية للنزاهة 9االلتزام 

 36 : تعزيز نشر املعطيات املفتوحة وإعادة استعمالها10االلتزام 

 42 : النهوض باملساواة ومشاركة النساء في الحياة العامة وتمكينهن اقتصاديا11االلتزام 

 47 : تعزيز الولوج إلى املعلومات لألشخاص في وضعية إعاقة 12االلتزام 

 51 تحسين جودة الخدمات العمومية في مجال حماية الطفولة  : 13االلتزام 

 57 واالجتهادات القضائية  نشر النصوص القانونية واألحكام والقرارات : 14االلتزام 

 63 : التقعيد القانوني الستعمال الوسائط اإللكترونية في التقاض ي 15 االلتزام

 66 ة :  تعزيز انخراط منتسبي العدالة في التحول الرقمي للعدال 16االلتزام 

 73 : إحداث بوابة وطنية لتكوين الجمعيات عن بعد 17االلتزام 

 76 : إرساء آليات لتعزيز شفافية الدعم العمومي املمنوح ملنظمات املجتمع املدني 18االلتزام 

 79 : تعزيز املشاركة املواطنة عبر وضع إطار قانوني للتشاور العمومي والتطوع التعاقدي 19االلتزام 

 83 : تعبئة املجتمع املدني ودعم قدراته من أجل تحسين مشاركته في إعداد وتتبع وتنفيذ السياسة البيئية 20 االلتزام

 89 املعلومات ودعم املشاركة املواطنة على صعيد الجماعات الترابية  : تعزيز الولوج الى21االلتزام 

 93 صل واملشاركة املواطنة على صعيد الجماعات الترابية ( لتعزيز التوا boite à outils: إعداد ونشر حقيبة أدوات )22االلتزام 
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 لسياق العام  ا
  

ي مسار من  
لقد انخرط المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، نرصه هللا، ف 

اإلصالحات الرامية إىل ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية وتكريس مبادئ المشاركة والتعددية والشفافية 

اف المستقبل بآليات حكامة جديدة قادرة عىل استيعاب الطموحات المتجددة ومكافحة الفساد بغية   استشر

 . ي  للمواطن المغرب 

ي 
يل مقتضياتها ف  ورة تن   ها ويؤكد عىل ض  ئ جاللة الملك محمد السادس يستحرص  ي ما فت 

هذه المبادئ، الت 

اك   المملكة من آليات إلشر السامية، انسجاما مع ما كرسه دستور  المواطنات والمواطني   مختلف خطبه 

ي اتخاذ القرار العمومي وتفعيله وتقييمه. 
ي ف 
 وجمعيات المجتمع المدب 

   هذا 
   إطار تطلع بالدنا إىل ترسيخ هذا المسار الديمقراط   التنموي، انفتحت عل  تجربة دولية رائدة ف 

 وف 

اكة الحكومة المنفتحة   . المجال وه   مبادرة شر

   صلب اهتماماتها .كما تقوم 
 وتهدف هذه المبادرة  إىل تعزيز الديمقراطية التشاركية عب   وضع المواطن ف 

اهة، ومحاربة الفساد، واالستعمال   عل معايب   مرتبطة بتعزيز الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والب  

   إعداد السياسات العمومية 
اك المواطن ف   . األمثل للتكنولوجيات الحديثة، وكذا إشر

ا مساعي  تكللت  الرسمي  وقد  باالنضمام  األطراف  المتعددة  اكة  الشر هذه  ي 
ف  باالنخراط  المغربية  لحكومة 

ي أبريل  
المتعلق بالحق    31.13بعد استيفائها لمعاين  االنضمام، السيما إصدار القانون رقم    2018للمملكة ف 

ي 
ي الحصول عىل المعلومات ف 

 . 2018مارس  12ف 

ي شهر ماي من سنة  
ي من هذه المبادرة، كما التحق  ، التحق مجلس النوا2019وف 

لماب  ي بالشق الن  ب المغرب 

ي أكتوبر  -تطوان -مجلس جهة طنجة
ي مالل خنيفرة وجماعة 2020الحسيمة، ف 

، وكل من مجلس جهة بت 

ي ماي 
اكة. وبذلك يكون المغرب قد انخرط بمؤسساته الثالث 2022تطوان، ف  نامج المحىلي لهذه الشر ، بالن 

ي هذه المبادرة الدولية التشاركية. من حكومة، وبرلمان، وإدارا
 ت محلية ف 

   هذا الورش، تم إحداث بوابة وطنية 
 وتماشيا مع التوصيات الدولية، ودعما لتعزيز الشفافية الشاملة ف 

امات   للحكومة المنفتحة بالمغرب لتمكي    عموم المواطنات والمواطني    من االطالع  عل مضامي    االلب  

 وتتبع مستوى تقدمها وكذا التعرف عل جميع المستجدات والمعلومات المتعلقة بهذا الورش .كما تشكل

   من خالل فضاءات 
  هذه البوابة أداة لتعزيز قنوات التفاعل بي    اإلدارة والمواطني    والمجتمع المدن 

 . ي
 مخصصة للمشاركة من أهمها فضاء المجتمع المدب 

ي الهام، تم وضع نظام حكامة خاص يع
، وإلنجاح هذا الورش الوطت  ي

اكة قوية مع المجتمع المدب  تمد عىل شر

اف المسؤولة عن اعداد  ي لجنة اإلشر
ي وممثىلي القطاعات العمومية ف 

فالتمثيلية المتساوية بي   المجتمع المدب 

  ، ي
امات الحكومة المنفتحة، وكذا التأسيس لنظام للتناوب بالنسبة لتمثيلية المجتمع المدب  وتتبع وتقييم الن  

ال ورش  قيادة  من  مختلف  مكن  بي    ي  اإليجاب  والتفاعل  والتنسيق  التكامل  من  إطار  ي 
ف  المنفتحة  حكومة 

 .  المتدخلي  
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ي خطة العمل الوطنية 
امات المملكة المغربية المتضمنة ف  ي تفعيل الن  

كة ف  وقد أسهمت هذه الدينامية المشن 

ة   ي تضم ثمانية عشر )   2020  -2018األوىل للحكومة المنفتحة للفن 
ي 18الت 

اما ف   مجاالت الحصول عىل ( الن  

المواطنـــة والتواصل والتحسيس،  انيــــة، والمشاركــــة  المن   الفساد، وشفافيــــة  اهة ومكافحة   
المعلومات، والن 

 . 2020% إىل غاية دجنن   84حيت بلغت نسبة إنجازها اإلجمالية 

ي إطار مسلسل بناء حكومة منفتحة ببالدنا، تم إطالق مرحلة اإلعداد المشن  
ك لخطة العمل الوطنية وف 

ة  .  2023-2021الثانية للحكومة المنفتحة للفن  ي
 ، وذلك وفق منهجية تشاركية مع هيئات المجتمع المدب 

 

 المنهجية المعتمدة لإلعداد المشترك لخطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة 
 

ي إطار استكمال الجهود المبذولة، تم إعداد خطة العمل 
ة ف  - 2021الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة للفن 

2023 . ي
 ، وفق منهجية تشاركية مع ممثىلي المجتمع المدب 

ي هذا اإلطار، تنظيم  
لقاءات تشاورية تنظيم موضوعاتية، مشاركة فاعلي   عموميي   ومسؤولي      10وقد تم ف 

من شكلت  اللقاءات، كما  هذه  بمواضيع  المعنية  واإلدارات  المؤسسات  فعاليات بمختلف  لتعبئة  اسبة 

ي الهام. 
ي هذا الورش الوطت 

 المحىلي والجهوي للمساهمة ف 
ي المعنية عىل المستويي  

 المجتمع المدب 

حات المواطنات  ي أفكار ومقن 
كما تم إطالق فضاء رقمي خاص عىل مستوى بوابة الحكومة المنفتحة، لتلق 

. حيث عرفت هذه المرحلة مشا مواطن وفاعل جمعوي،    800ركة حواىلي  والمواطني   والفاعلي   الجمعويي  

ي أزيد من  
حة، تم تقاسمها مع مختلف المؤسسات واإلدارات المعنية من   230أسفرت عن تلق  فكرة مقن 

ة  امات للفن  ي إطار مشاريــــع الن  
ي يمكن إدراجها ف 

 . 2023-2021أجل تحليلها ودراستها وتحديد تلك الت 

اح مجموعة من مشاريــــع  امعىل إثر ذلك، تم اقن  مؤسسة وإدارة معنية. وقد تم إنجاز  11ات من طرف االلن  

امتشاور عمومي حول هذه  حة عن  البوابة الوطنية للحكومة المنفتحة. االلن  
 ات المقن 

المنفتحة   للحكومة  الوطنية  العمل  لخطة  ك  المشن  اإلعداد  منهجية  حول  التفاصيل  من  - 2021للمزيد 

ي   تقرير ، المرجو االطالع عىل  2023 ك  اإلعداد   حول  تركيت  عىل    2023-2021  الوطنية  العمل  لخطة  المشن 

 الرابط: 

 9pNS3.pdf-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-s://www.gouvernementhttp 

 

https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-9pNS3.pdf
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-9pNS3.pdf
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-9pNS3.pdf
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-9pNS3.pdf
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-9pNS3.pdf
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-9pNS3.pdf
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-9pNS3.pdf
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-9pNS3.pdf
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-9pNS3.pdf
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-9pNS3.pdf
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-9pNS3.pdf
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-9pNS3.pdf
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-9pNS3.pdf
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-9pNS3.pdf
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-9pNS3.pdf
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-9pNS3.pdf
https://www.gouvernement-ouvert.ma/docs/Rapport_Cocr%C3%A9ation_PAN_Var_082021-9pNS3.pdf
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 2023  - 2021خطة العمل الوطنية للفترة   
 

ة    النسخة النهائية لخطة العمل الوطنية الجديدةونشر    عتماد اتم   ي تضم    2023  -  2021للفن 
اما    22والت  الن  

والمساواة  المنفتحة،  والعدالة  المواطنة،  والمشاركة  العمومية،  الخدمات  وجودة  الشفافية،  مجاالت  ي 
ف 

ابية المنفتحة  . والشمولية، والجماعات الن 

 الشفافية وجودة الخدمات العمومية 

 تعزيز الشفافية المالية ●
ي الحصول عىل  ●

 المعلومات باإلدارات والمؤسسات العمومية تعزيز تفعيل الحق ف 
 إصدار ومواكبة تفعيل ميثاق المرافق العمومية  ●
ي أفق رقمنتها ●

 تدوين ونشر المساطر واإلجراءات اإلدارية وتبسيطها ف 
بية الوطنية  ● ي للمعلومات والمعطيات االحصائية لقطاع الن 

 النشر االستباف 
 تحسي   الحكامة الدوائية  ●
ي تدبن  الخدمات الصحية تعزيز  ●

 الشفافية والمشاركة ف 
ي صحي مندمج  ●

 تطوير نظام معلوماب 
اهة ●  إحداث بوابة وطنية للن  
 تعزيز نشر المعطيات المفتوحة وإعادة استعمالها ●
 

 المساواة والشمولية
ي وضعية إعاقة ●

 تعزيز الولوج إىل المعلومات لألشخاص ف 
ي مجال  ●

 حماية الطفولة تحسي   جودة الخدمات العمومية ف 
ي الحياة العامة وتمكينهن اقتصاديا ●

 النهوض بالمساواة ومشاركة النساء ف 
 

   العدالة المنفتحة

 نشر النصوص القانونية واألحكام والقرارات واالجتهادات القضائية  ●
ي  ●

ي التقاض 
ونية ف  ي الستعمال الوسائط اإللكن 

 التقعيد القانوب 
ي  ●

ي العدالة ف   التحول الرقمي للعدالةتعزيز انخراط منتست 
 

 المشاركة المواطنة
 إحداث بوابة وطنية لتكوين الجمعيات عن بعد  ●
ي  ●

 إرساء آليات لتعزيز شفافية الدعم العمومي الممنوح لمنظمات المجتمع المدب 
ي للتشاور العمومي والتطوع التعاقدي ●

 تعزيز المشاركة المواطنة عن  وضع إطار قانوب 
ي ودعم ●

ي إعداد وتتبع وتنفيذ السياسة    تعبئة المجتمع المدب 
قدراته من أجل تحسي   مشاركته ف 

 البيئية 
 

ابية المنفتحة  الجماعات الن 

ابية  ●  تعزيز الولوج اىل المعلومات ودعم المشاركة المواطنة عىل صعيد الجماعات الن 

صعيد ( لتعزيز التواصل والمشاركة المواطنة عىل  boite à outilsإعداد ونشر حقيبة أدوات )  ●

ابية  الجماعات الن 
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 نظام التتبع    

ي إطار  
مجة ف  اممن أجل ضمان تتبع دقيق وشفاف لتنفيذ مختلف األنشطة المن  لخطة العمل    22ات  االلن  

 :  الوطنية للحكومة المنفتحة، يتم االعتماد أساسا عىل اآليتي   التاليتي  

 

 لجنة التنفيذ 
 

 

 

ي لنظام  
ي تجتمع حكامة ورش الحكومة المنفتحة بالمغرب، وتتكون هذه اللجنةيتعلق األمر بالمكون الثاب 

، الت 
دوري بتنفيذ    ة،بصفة  المكلفة  العمومية  والهيئات  والمؤسسات  القطاعات  المشاريــــع(  )مديرو  ممثىلي  من 
اممختلف   ي خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة. يتم تجديد أعضاء هذه اللجنة االلن  

ات المتضمنة ف 
 عند اعتماد خطة عمل وطنية جديدة.  كل سنتي   

 من بي   مهام أعضاء لجنة التنفيذ: 

امالسهر عىل تنفيذ  ▪  ات االلن  
اماإلبالغ عن مدى تقدم انجاز  ▪  اتااللن  
امتحديد التحديات والمخاطر المرتبطة ب ▪  ات االلن  
 إعداد التقارير المرحلية ولتحيي   الدوري لمنصة التتبع  ▪

 نظام حكامة ورش الحكومة المنفتحة بالمغرب، المرجو االطالع عىل الرابط: للمزيد من المعلومات حول 

https://www.gouvernement-ouvert.ma/gouvernance.php?lang=ar 
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  تاااللتزامالمنصة الرقمية لتتبع تنفيذ  

 

 

المنفتحة للحكومة  الوطنية  البوابة  توفر  ouvert.ma-www.gouvernement  تضم  ي 
  جميع   الت 

  ،المغرببالحكومة المنفتحة    ورشالمعلومات والمستجدات المتعلقة ب
ً
 بتتبع إنجاز    فضاًءا

ً
امخاصا   ات االلن  

 العمل الوطنية للحكومة المنفتحة.  طخطالمندرجة ب 

الفضاء من نشر   اممستوى تقدم  يمكن هذا  ب االلن   المشاريــــعر يقوم  حيث  نية،  اطريقة شفافة و ات  ،  ؤساء 
التنفيذ، ب مجةأعضاء لجنة  امبمختلف    إدخال تفاصيل تنفيذ األنشطة المن  ي   اتااللن  

الت  وكذا الصعوبات 
 حسابهم الخاص الذي يمكنهم من الولوج إىل خلفية البوابة. عن  ، تمت مواجهتها أثناء التنفيذ 

ام،المرجح لتقدم األنشطة المتعلقة بكل  يتم حساب معدل تنفيذ خطة العمل عىل أساس المتوسط   مع   الن  
 مراعاة وزن كل نشاط. 

ي المنصة من قبل    حديد ملحوظة: يتم ت
ة بعد    رؤساء المشاريــــعترجيح األنشطة ف  طة خ  اعتماد ونشر مباشر

 . العمل الوطنية

http://www.gouvernement-ouvert.ma/
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 تنفيذ  ال تقدم نسبة
 

 العمل الوطنية  النسبة العامة لتنفيذ خطة
 

ي تنفيذ خطة العمل الوطنية 
 %. 60 هي  2022 حت  نهاية شهر يونيو  2023-2021نسبة التقدم العام ف 

 المحاور  اإلنجاز حسب تقدم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التزامكل اإلنجاز حسب تقدم 
 

 نسبة اإلنجاز  االلتزام  عنوان االلتزام رقم 

 % 65 تعزيز الشفافية املالية  1

 % 46 العمومية تعزيز تفعيل الحق في الحصول على املعلومات باإلدارات واملؤسسات  2

 % 38 إصدار ومواكبة تفعيل ميثاق املرافق العمومية  3

 % 53 تدوين ونشر املساطر واإلجراءات اإلدارية وتبسيطها في أفق رقمنتها  4

 % 37 النشر االستباقي للمعلومات واملعطيات االحصائية لقطاع التربية الوطنية  5

 % 18 تحسين الحكامة الدوائية  6

 المواطنة المشاركة

58% 

 المساواة والشمولية

50% 

الشفافية وجودة الخدمات 

 العمومية

43% 

 الجماعات الترابية المنفتحة

81% 

   العدالة المنفتحة

70% 

 

!



      9   
 

 نسبة اإلنجاز  االلتزام  عنوان االلتزام رقم 

 % 0 الشفافية واملشاركة في تدبير الخدمات الصحية تعزيز  7

 % 63 نظام معلوماتي صحي مندمج  تطوير 8

 % 61 إحداث بوابة وطنية للنزاهة  9

  % 51  تعزيز نشر املعطيات املفتوحة وإعادة استعمالها  10

 % 42  النهوض باملساواة ومشاركة النساء في الحياة العامة وتمكينهن اقتصاديا  11

 % 33 تعزيز الولوج إلى املعلومات لألشخاص في وضعية إعاقة  12

 % 75 تحسين جودة الخدمات العمومية في مجال حماية الطفولة  13

 % 95 نشر النصوص القانونية واألحكام والقرارات واالجتهادات القضائية 14

 % 87  التقعيد القانوني الستعمال الوسائط اإللكترونية في التقاض ي  15

 % 28 تعزيز انخراط منتسبي العدالة في التحول الرقمي للعدالة  16

 % 55 إحداث بوابة وطنية لتكوين الجمعيات عن بعد 17

 % 56 إرساء آليات لتعزيز شفافية الدعم العمومي املمنوح ملنظمات املجتمع املدني 18

 % 50 العمومي والتطوع التعاقدي تعزيز املشاركة املواطنة عبر وضع إطار قانوني للتشاور   19

تعبئة املجتمع املدني ودعم قدراته من أجل تحسين مشاركته في إعداد وتتبع وتنفيذ   20

 السياسة البيئية 
72 % 

 % 70 تعزيز الولوج الى املعلومات ودعم املشاركة املواطنة على صعيد الجماعات الترابية  21

( لتعزيز التواصل واملشاركة املواطنة على  boite à outilsإعداد ونشر حقيبة أدوات ) 22

 صعيد الجماعات الترابية 
92 % 
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 اتااللتزامفاصيل تقدم تنفيذ ت

 : تعزيز الشفافية المالية1 االلتزام

 الوزارة املنتدبة املكلفة بامليزانية  الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 اإلشكالية املطروحة 

عميلة التحسين املستمر لشفافية امليزانية، السيما بعد اعتماد  انخرط املغرب منذ سنوات في 

وج هذا املسار  2016القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية ودخوله حيز التنفيذ سنة 
ُ
. وت

بتحسن مؤشر امليزانية املفتوحة وحصول املغرب على رتب مشرفة على مستوى منطقة الشرق  

إلى تحقيق املزيد من املكاسب في مجال الشفافية املالية   األوسط وشمال افريقيا. هذا، وتطلعا

من أجل تواصل أفضل مع املواطن، فإن املغرب يسعى إلى املض ي قدما في هذا املشوار من  

خالل توفير املعلومات املالية بطريقة استباقية وتقديمها بصورة مبسطة تتالءم مع تطلعات  

 املواطنين.

وصول إلى تبسيط املعلومة املالية ومحتوى ميزانية الدولة لفائدة  غير أنه ليس من السهل دائما ال

املواطن املغربي، وذلك نظرا للجانب التقني الذي تتميز به قوانين املالية والسياسات العمومية  

أخرى   من جهة  واملهنية  الشخصية  الهتماماتهم  وفقا  املواطنين  انتظارات  من جهة، واختالف 

 إشراك املواطنين في الحصول على املعلومة املالية.وغياب ألية مستدامة تسمح ب

النفقات   املالية من حيث  تبنى عليها قوانين  التي  بالفرضيات  املرتبطة  باملعلومات  يتعلق  وفيما 

هذه   فإن  أخرى،  جهة  من  السنة  نهاية  في  تحصيلها  املنتظر  واملداخيل  جهة،  من  املتوقعة 

أ  في  وتحيينا  مراجعة  أحيانا  تعرف  الخارجية  املعلومات  للعوامل  نظرا  التنفيذ،  خالل  رقامها 

تكون   وال  املناخية،  والتقلبات  العاملية  االقتصادية  بالظرفية  املرتبطة  تلك  السيما  والداخلية 

موضوع تقرير مفصل كما هو الشأن بالنسبة لقوانين املالية )حيث تقدم بدقة جميع املعلومات  

وطنية وتوقعات املوارد والنفقات ومستوى املديونية  املتعلقة بالظرفية االقتصادية العاملية وال

للمالية   الشهرية  االحصائية  النشرة  أو  املالية(  قانون  عليها  بني  التي  املحاور  أهم  عرض  مع 

العمومية )حيث تقدم احصائيات حول مستوى تنفيذ النفقات واملوارد خالل السنة مع الحرص  

 ارنة مع السنة املاضية(.  على توضيح أسباب تطور معدل التغير املسجل مق 

في نفس السياق، البد من االشارة إلى أنه قد سبق للمغرب أن أعد التقرير القبلي للميزانية ابتداء  

 2020-2018في إطار خطة العمل الوطنية األولى للحكومة املنفتحة برسم الفترة    2019من سنة  

نظرا ألسباب تقنية، حال دون حصول    )، إلى أن تجاوز آجال النشر املتعارف عليها  11  االلتزام (

املواطنين على املعلومات في الوقت املناسب حتى يتسنى لهم التفاعل أكثر مع مضامين قوانين  

 املالية.

 الحل املقترح

مة املعلومات املوجهة للمواطنين واملرتبطة السيما بقوانين املالية، سيتم  ءفيما يتعلق بمال

ك املواطنين في إعداد ميزانية املواطن من أجل تحسين هذه  إحداث ألية مستدامة تسمح بإشرا

 الوثيقة على مستوى الشكل واملضمون. 
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ومن أجل شفافية مالية أكبر وتماشيا مع املعايير الدولية في هذا املجال، سيتم إعداد تقرير  

نصف سنوي للميزانية يعنى بإدراج املعطيات املحينة مقارنة مع التوقعات التي بني عليها  

مشروع قانون املالية، وكذا احترام آجال إصدار التقرير القبلي للميزانية. كما سيتم إعداد  

ونشر تقرير موحد في الوقت املناسب يتم فيه دمج كل من املراجعة النصف السنوية والتقرير  

 املوص ى بها عامليا.   8تقارير من أصل  7القبلي للميزانية. وبالتالي سيتم نشر 

 املنتظرةالنتيجة 
 وضع آلية تشاور مستدامة تسمح بإشراك املواطنين في إعداد ميزانية املواطن   •

 املوص ى بها عامليا  8تقارير من أصل  7نشر  •

القيام بمقارنة مرجعية مع دول أخرى ذات املمارسات الجيدة السيما تلك التي تقوم بإصدار تقرير موحد يضم   : 1النشاط 

 السنوية والتقرير القبلي للميزانية املراجعة النصف 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

 في املجال مقارنة مع دول أخرى ذات املمارسات الجيدة دراسة القيام ب   اإلجراءات املتخذة 

دول أخرى ذات املمارسات الجيدة فيما يخص اعتماد آلية تشاور مستدامة إلشراك  القيام بمقارنة مرجعية مع  : 2النشاط 

 املواطنين في إعداد ميزانية املواطن 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

 اإلجراءات املتخذة 

االجتماعات مع خبراء من أجل تحديد البنود املرجعية. في هذا الصدد،  تم عقد مجموعة من 

تم التوصل بوثيقة املقارنة، إال أنها كانت تضم بلدا واحدا، وبالتالي تمت دعوة الخبراء لتوسيع  

 هذه الدراسة لدول أخرى، التي تم االتفاق عليها. 

 املراجعة النصف السنوية والتقرير القبلي للميزانية تحديد هيكلة التقرير املوحد بين   :3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓
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 تحديد هيكلة التقرير املوحد بين املراجعة النصف السنوية والتقرير القبلي للميزانية  اإلجراءات املتخذة 

( آلية التشاور مستدامة تتالءم مع السياق املغربي، إلشراك املواطنين في إعداد ميزانية   conceptionتصميم )  : 4النشاط 

 املواطن 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

املوحد بين املراجعة النصف السنوية والتقرير القبلي للميزانية بشراكة مع املديريات  إعداد وصياغة التقرير  : 5النشاط 

 املعنية بالوزارة املكلفة باملالية 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

 اإلجراءات املتخذة 
التقرير املوحد بين املراجعة النصف السنوية والتقرير القبلي للميزانية  إعداد وصياغة  

 بشراكة مع املديريات املعنية بالوزارة املكلفة باملالية 

 اعتماد ونشر التقرير املوحد بين املراجعة النصف السنوية والتقرير القبلي للميزانية : 6النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1اإلنجاز )تطور محدود في  ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

 اعتماد ونشر التقرير املوحد بين املراجعة النصف السنوية والتقرير القبلي للميزانية  اإلجراءات املتخذة 

 إحداث آلية التشاور مستدامة إلعداد ميزانية املواطن  : 7النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 : 1 االلتزامبعض املؤشرات املتعلقة ب

 عدد التقارير املنشورة في األجال املحددة :7
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 : تعزيز تفعيل الحق في الحصول على املعلومات باإلدارات واملؤسسات العمومية 2 االلتزام 

 وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة  الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 اإلشكالية املطروحة 

املتعلق بالحق في الحصول على املعلومات ودخوله حيز التنفيذ   31.13بعد إصدار القانون رقم 

، عملت اإلدارات واملؤسسات العمومية على  2020مارس   12ابتداء من تاريخ بصفة كلية 

مباشرة عمليات تفعيل هذا القانون، حيث تم تعيين األشخاص املكلفين بالحصول على  

شخصا لتقلي الطلبات والرد عليها. وفي نفس   1850املعلومات والذي بلغ عددهم أكثر من 

دة هؤالء األشخاص عبر مكونين مختصين سبق تكوينهم  السياق، تم تنظيم دورات تكوينية لفائ

لهذا الغرض، كما تم إحداث بوابة إلكترونية للحصول على املعلومات بهدف تيسير عملية  

 إيداع الطلبات واستخراج اإلحصائيات املرتبطة بها. 

  ورغم هذه التدابير والجهود املبذولة من طرف مختلف املؤسسات والهيئات املعنية، ال تزال

نسبة التفاعل مع طلبات الحصول على املعلومات املقدمة من طرف املرتفقين غير كافية كما  

 وكيفا، وذلك راجع لعدة أسباب من أهمها: 

 غياب ألية دائمة لدعم وتقوية قدرات األشخاص املعينين املكلفين باملعلومات ●

من   10 قصور على مستوى نشر املعلومات والسيما تلك املنصوص عليها في املادة ●

 واملتعلقة بالنشر االستباقي للمعلومات 31.13القانون 

 الحل املقترح

 بوضع آليات لتعزيز تفعيل الحق في الحصول على املعلومات، من خالل:  االلتزاميتعلق 

تفعيل شبكة األشخاص املكلفين بالحق في الحصول على املعلومات كفضاء لتقاسم   ●

 ات التجارب وتقوية القدرات وتدعيم الخبر 

وضع نظام إلكتروني لتقاسم التجارب والخبرات وتقديم املواكبة الالزمة لألشخاص   ●

 املكلفين بالحق في الحصول على املعلومات

إحداث منصة إلكترونية موحدة للنشر االستباقي للمعلومات ببوابة الحصول على   ●

والتي ستتيح الولوج إلى جميع املعلومات املنشورة من طرف    chafiaya.maاملعلومات 

اإلدارات العمومية سواء بمواقعها اإللكترونية أو وسائل أخرى وفق التصنيف املحدد  

 علقة بالنشر االستباقي للمعلوماتاملت  31.13من القانون  10باملادة 

التواصل حول املنصة اإللكترونية للنشر االستباقي للمعلومات ومواكبة اإلدارات   ●

 العمومية لالنخراط فيها 

 النتيجة املنتظرة

تمكين األشخاص املكلفين بالحصول على املعلومات من التوفر على مستوى عالي من    •

 حصول على املعلومات الكفاءة والقدرة للتفاعل مع طلبات ال

التوفر على بوابة موحدة للحصول على املعلومات بشكل استباقي أو عبر مسطرة   •

 إيداع الطلب 

الولوج إلى الحد األقص ى من املعلومات بشكل ميسر عبر بوابة النشر االستباقي دون   •

 الحاجة إلى تقديم طلبه لإلدارة 
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 تطوير نظام إلكتروني خاص بالشبكة  : 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) •

   اإلجراءات املتخذة 
 تطوير النظام الخلفي للنظام اإللكتروني ●

 إعداد دفتر تحمالت خاص بالنظام اإللكتروني للشبكة  ●

االستباقي للمعلومات ألعضاء شبكة الحق في الحصول على املعلومات تقديم وظائف املنصة اإللكترونية للنشر  : 2النشاط 

 واستقاء املقترحات واملالحظات التجويدية 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

 اإلجراءات املتخذة 
تنظيم دورة تكوينية حول استعمال النظام اإللكتروني الخاص بالنشر االستباقي  ●

 لفائدة ممثلي اإلدارات العمومية للمعلومات 

 وضع نظام داخلي يحدد منهجية عمل الشبكة وآليات اشتغالها  :3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●

 إعداد مشروع نظام داخلي خاص بالشبكة اإلجراءات املتخذة 

 تنشيط شبكة املكلفين بالحق في الحصول على املعلومات ومواكبة أعضائها  : 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 اإلجراءات املتخذة 
إعداد نشرة دورية وتوجيهها للقطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية الخاضعة   ●

 لوصايتها لتتبع وضعية تفعيل الحق في الحصول على املعلومات
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كيفية تفعيل  مواكبة األشخاص املكلفين على مستوي الجماعات الترابية حول   ●

 وكيفية استعمال بوابة شفافية  31.13القانون 

مواكبة أعضاء الشبكة حول كفية تفعيل النشر االستباقي وإجراءات الحصول على   ●

 املعلومات

 تكوين ومواكبة اإلدارات املنخرطة بمنصة النشر االستباقي  : 5النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1)تطور محدود في اإلنجاز  ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 اإلجراءات املتخذة 

إعداد نشرة دورية وتوجيهها للقطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية الخاضعة   ●

لوصايتها لتتبع وضعية تفعيل النشر االستباقي املرتبط بالحق في الحصول على  

 املعلومات

 2021نونبر  30االستباقي للمعلومات بتاريخ تنظيم لقاء حول النشر  ●

 إطالق املنصة اإللكترونية للنشر االستباقي للمعلومات :6النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 االستباقي للمعلوماتتطوير محتوى منصة النشر   اإلجراءات املتخذة 

 

 : 2 االلتزامبعض املؤشرات املتعلقة ب

 نسبة تقدم تطوير النظام اإللكتروني الخاص  بالشبكة :60% •

 عدد اإلدارات املنخرطة  بمنصة النشر االستباقي :23 •

 نسبة الطلبات املعالجة عبر  بوابة الحصول  على املعلومات :54% •
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افق العمومية 3 االلتزام   : إصدار ومواكبة تفعيل ميثاق املر

 وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة  الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 اإلشكالية املطروحة 

مستوى االستجابة لتطلعاتهم  تعرف املرافق العمومية في عالقتها باملرتفقين تفاوتا على  

وحاجياتهم وذلك بالنظر الختالف أنماط وطرق تنظيمها وتدبيرها ملواردها، باإلضافة إلى  

التحوالت والتطورات املتسارعة التي يعرفها محيطها، وذلك حسب ما أشارت إليه العديد من  

 التقارير والتشخيصات التي تضمنتها الخطابات امللكية املتتالية. 

 هذا الوضع إلى: ويعزى 

تعدد أصناف املرافق العمومية التي تسدي الخدمات العمومية واختالف املنظومة   ●

قطاع وزاري   35التشريعية والتنظيمية املؤطرة لكل صنف من هذه املرافق )حوالي 

مؤسسة ومقاولة عمومية، باإلضافة إلى باقي   800جماعة ترابية، وأكثر من  1600و

 املكلفة بمهام املرفق العام(الهيئات العامة والخاصة 

تفاوت مستوى جودة الخدمات املقدمة للمرتفق حسب كل صنف من أصناف   ●

 املرافق العمومية؛ 

ضعف املهنية في تقديم الخدمات لعدم احتكامها ملنظومة تؤطر عالقة املرافق   ●

 العمومية باملرتفق منذ ولوجه لهذه املرافق إلى حين حصوله على الخدمة املطلوبة؛

 د نصوص قانونية وتنظيمية تفتقد لنسق منسجم وتراتبي؛وجو  ●

قصور املنظومة الحالية في تفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة وتفعيل مختلف   ●

 التوصيات الصادرة عن مؤسسات الحكامة. 

وفي نفس السياق، فقد أفرد دستور اململكة بابا خاصا للحكامة الجيدة تضمن أسس   ●

منه على إعداد ميثاق   157املرافق العمومية، حيث نص الفصل ومبادئ تنظيم 

للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة املتعلقة بتسيير اإلدارات العمومية  

والجهات والجماعات الترابية األخرى واألجهزة العمومية. غير أنه لم يتم لحد اآلن  

 إصدار هذا امليثاق. 

 الحل املقترح

مرافق العمومية يحدد مبادئ وقواعد الحكامة باإلدارات العمومية والجهات  إصدار ميثاق لل

 والجماعات الترابية األخرى واألجهزة العمومية فيما يتعلق ب: 

نجاعة وفعالية املرافق العمومية على مستوى التنظيم والتدبير، وتدبير املوارد    ●

 البشرية والوسائل العامة 

باملرتفقين على مستوى االنفتاح والتواصل، واالستقبال  عالقة املرافق العمومية  ●

 وتقديم الخدمات للمرتفقين، ومعالجة التظلمات وتنفيذ األحكام القضائية 

تخليق املرافق العمومية من خالل إعداد مدونات أخالفية، ووضع برامج لتعزيز قيم   ●

 النزاهة 

املرافق العمومية  إحداث مرصد وطني للمرافق العمومية لرصد مستوى نجاعة أداء  ●

 وجودة الخدمات املقدمة 
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وبغاية إعطاء بعد عملي للميثاق وضمان تعبئة جميع الفاعلين املعنيين وانخراطهم في تنزيل  

مضامينه ومقتضياته، سيتم وضع وتفعيل خارطة طريق خاصة تتضمن آليات التنزيل ونظام  

 الحكامة وعمليات التكوين والتواصل. 

 النتيجة املنتظرة

 إخضاع مختلف أصناف املرافق العمومية لنفس قواعد ومبادئ التنظيم والتدبير  •

 ضمان االلتقائية وتناغم البرامج وتكامل املبادرات وتعاضد وسائل املرافق العمومية  •

 الرفع من مستوى األداء وجودة الخدمات املقدمة للمرتفقين  •

افق  : 1النشاط   العمومية تتبع مراحل إصدار ميثاق املر

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 
بمثابة ميثاق املرافق العمومية الصادر بتنفيذه   54.19املصادقة ونشر القانون رقم  ●

 2021يوليوز  22بتاريخ  7006بالجريدة الرسمية عدد  1.21.85الظهير الشريف رقم 

 إعداد خارطة طريق لتفعيل امليثاق  : 2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●

 اإلجراءات املتخذة 

 الوزارة  مديريات إغناء مشروع خارطة طريق لتفعيل امليثاق بمالحظات  ●

 وضع مشروع خارطة الطريق بمسطرة املصادقة  ●

 إعداد مشروع خارطة طريق لتفعيل امليثاق  ●

 التواصل حول امليثاق وخارطة الطريق لتفعيله  :3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

افق العمومية إعداد مشروع مرسوم بتنظيم وكيفية سير  : 4النشاط   املرصد الوطني للمر

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓
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 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 اإلجراءات املتخذة 

 اولية ملشروع مرسوم يحدد تأليف وكيفيات اشتغال املراصد صياغة   ●

إنجاز دراسة مقارنة لعدد من التجارب الدولية والوطنية حول تأليف وكيفيات   ●

 اشتغال املراصد 

 إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والدالئل واألنظمة لتفعيل امليثاق : 5النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 

 : تدوين ونشر املساطر واإلجراءات اإلدارية وتبسيطها في أفق رقمنتها 4 االلتزام 

 وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة  الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 املطروحة اإلشكالية 

عدم شفافية املساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات اإلدارية املعتمدة في تقديم الخدمات  

للمرتفقين وتنظيم طريقة تعامل اإلدارة معهم وحماية حقوقهم، مما ينتج عنه نقص في الثقة  

 اتجاه اإلدارة وانتشار ممارسات ترتبط بالفساد.

 وذلك راجع لعدة أسباب: 

 التدوين والنشر املنتظم والفوري للمساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات اإلدارية؛ • عدم 

• غياب قاعدة وطنية حصرية وموحدة للقرارات اإلدارية التي تصدرها اإلدارات العمومية  

 لفائدة املرتفقين؛

  • عدم إلزامية تقيد اإلدارة بما يتم نشره من مساطر وإجراءات على مستوى وسائل النشر

 املتاحة؛

 • التعقيد والتكرار والتداخل في املساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات اإلدارية؛ 

 • نقص في رقمنة املساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات اإلدارية. 

 الحل املقترح

من أجل حل هذه اإلشكاليات والعمل على تأطير العالقة التي تربط اإلدارة باملرتفقين، بصفة  

املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية الذي دخل   55.19تم إصدار القانون رقم  عامة،

 . 2020شتنبر  28حيز التنفيذ بتاريخ 

ويهدف هذا القانون إلى إرساء قواعد جديدة للعالقة التي تربط املرتفق باإلدارة وتقويتها على  

 أساس مجموعة من املستجدات أهمها: 

ساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات اإلدارية، وإلزامية توفرها على  • إرساء مبدأ شفافية امل

 تأطير قانوني؛ 
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• إلزام اإلدارات بجرد وتصنيف وتدوين جميع القرارات اإلدارية التي تدخل في مجال  

اختصاصها من خالل إعداد مصنفات القرارات اإلدارية ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر  

 ية بعد املصادقة عليها؛واإلجراءات اإلدار 

• إلزام اإلدارات بتقديم وصل إيداع للمرتفق فور تقديمه ملف طلب الحصول على قرار  

 إداري؛

 • إلزام اإلدارات بتحديد آجال قصوى للرد على طلبات املرتفقين املتعلقة بالقرارات اإلدارية؛ 

 اإلدارة أوردها السلبي. • ضمان حق املرتفق في الطعن اإلداري في حالتي سكوت  

سنوات منذ دخوله حيز   5وسيتم تنزيل مقتضيات هذا القانون على عدة مراحل داخل أجال 

 التنفيذ. 

 القيام بما يلي:  2023و يونيو  2020وفي هذا األطار سيتم خالل الفترة املمتدة بين أكتوبر 

ة الوطنية للمساطر  • إعداد مصنفات القرارات اإلدارية واملصادقة عليها من طرف اللجن

 واإلجراءات اإلدارية 

• نشر مصنفات القرارات اإلدارية املصادق عليها بالبوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات  

 اإلدارية

من   ذات األولوية تبسيط املجموعة األولى من املساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات اإلدارية• 

 :خالل

 بررة وتوحيدها  حذف املساطر واإلجراءات غير امل -

 العمل على تخفيض املصاريف والتكاليف املترتبة عنها بالنسبة للمرتفق واإلدارة؛ -

مراعاة التناسب بين موضوع القرار اإلداري والوثائق واملستندات واملعلومات املطلوبة   -

 للحصول عليه؛ 

في أفق رقمنة باقي  تداوال  األكثر • الشروع في رقمنة املجموعة األولى من املساطر واإلجراءات  

 ؛2025املساطر واإلجراءات في أجل أقصاه سنة 

املتعلق بتبسيط   55.19• إعداد وتنفيذ مخطط تواصلي ملواكبة تنزيل مقتضيات القانون رقم 

 املساطر واإلجراءات اإلدارية.

 النتيجة املنتظرة

واإلجراءات  تعزيز الشفافية من خالل إطالق بوابة وطنية موحدة تضم املساطر  •

 اإلدارية امللزمة لإلدارة واملرتفق؛ 

تحسين جودة الخدمات املقدمة للمرتفقين من خالل تبسيط ورقمنة مجموعة أولى   •

 من املساطر واإلجراءات اإلدارية األكثر تداوال. 

 ءات اإلدارية إعداد مصنفات القرارات اإلدارية واملصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للمساطر واإلجرا: 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●
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 اإلجراءات املتخذة  

املتاحة عبر البوابة   55.19ملقتضيات القانون رقم  املطابقة اإلدارية عدد القرارات   ●

 إدارة عمومية  110يدخل في مجال اختصاص  قرارا إداريا 2700: الوطنية

 قرارا إداريا 277املطابقة:  اإلدارية التي التزال في طور   عدد القرارات ●

 التواصل والتحسيس ومواكبة التغيير  : 2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

%( 100-90منجز )                    

 اإلجراءات املتخذة 

 : التغيير ومواكبة التكوين

لقاء تعريفي وتحسيس ي عن بعد لفائدة ممثلي اإلدارات العمومية من أجل فهم   تنظيم •

  مشاريع   إعداد  عملية   انطالق  إطار في  ،مشترك للمبادئ والقواعد التي جاء بها القانون 

 (. مستفيد 170 يقارب)ما  اإلدارية  القرارات مصنفات

  وتفصيل   شرح ورشات عن بعد لفائدة ممثلي اإلدارات العمومية من أجل    10  تنظيم •

  وتدارس   اإلدارية  القرارات  مصنفات  مشاريع  بإعداد  املتعلقة  والقواعد  الضوابط

 (. مستفيد 300 يقارب )ما   حدة على قطاع كل خصوصيات

اإلدارية  إل عملي  ال  الدليل  وتعميم  إنجاز  • القرارات  مصنفات  رات  إلدا ا  لفائدةعداد 

 العمومية. 

  واملؤسسات   الوزارية  القطاعات   من  مجموعة  مع  ثنائي  لقاء  100  من  أزيد  تنظيم •

  من   حدة  على  إدارة  كل  بخصوصية  املرتبطة  التساؤالت  على  لإلجابة  خصصت  العمومية

  مشاريع  بإعداد  املتعلقة األولى  املرحلة  خاصة  القانون، ملقتضيات  السليم التنزيل  أجل 

 . اإلدارية القرارات مصنفات

ورشة عن بعد لفائدة موظفي الشبابيك األمامية للمصالح الالممركزة، على   12 تنظيم •

مستوى الجهات االثني عشر للمملكة، خصصت للتعريف والتحسيس باملستجدات  

 مستفيد(.    1000التي جاء بها القانون )أزيد من 

ال  تنظيم • بها  التي جاء  املستجدات  تكوينية حول  البوابة  دورات  قانون وحول وظائف 

الوطنية "إدارتي" وكذا ورشات حول إدارة التغيير الذي تفرضه مقتضيات القانون على  

عليها تنص  التي  الجديدة  باملمارسات  يتعلق  فيما  خاصة    لفائدة   ذلكو   ،اإلدارات، 

  في   عمومية  إدارات  4  همت  تجريبية  كعملية  ،املعنيين بتتبع تنزيل هذا الورش  نسؤوليامل

 . اإلدارات باقي مستوى  على التعميم  أفق
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  وتحيين   بتدوين  املتعلق  باإلدارات،  الخاص  العملي  الدليل  من  جديدة  نسخة  إعداد •

  مواكبة   الوطنية،  البوابة  عبر   مباشرة   إلكترونية،   بطريقة  اإلدارية  القرارات   وترجمة

  العمومية   اإلدارات   لفائدة  اإلدارية   القرارات   مصنفات  لتدبير   اإللكتروني  النظام  إلطالق 

  لتبسيط   الوطنية   اللجنة   كتابة   مع  تفاعلي  إطار  في،  2021  دجنبر   شهر   خالل   املعنية، 

 . اإلدارية واإلجراءات   ملساطر

  النظام   مستعملي  العمومية  اإلدارات   ممثلي  لفائدة  بعد  عن  تكوينية  دورة  25  تنظيم •

  100  من  ألزيد  ينتمون   مستفيد  500)  اإلدارية  القرارات  مصنفات  لتدبير  اإللكتروني

 (.عمومية إدارة

 : والتحسيس التواصل

للمشروع )# • البصرية  الهوية  الوسائط Tabsitتصميم  إعداد مختلف  في  ( واعتمادها 

من   الوزارية  بالقطاعات  التواصل  مسؤولي  مع شبكة  مشاركتها  تم  والذي  التواصلية 

التوا  الوسائط  لكل  متناسقة  بصرية  هوية  ضمان  بمشروع  أجل  الصلة  ذات  صلية 

 تبسيط املساطر اإلدارية. 

إعداد مجموعة من املناشير املكتوبة ونشرها على شبكات التواصل االجتماعي، وكذا   •

بأهم   للتعريف  للوزارة،  املؤسساتي  املوقع  على  ونشرها  صحفية  بالغات  تحرير 

القانون   ومستجدات  بالبوابة  55.19مقتضيات  للتعريف  وكذا  للمساطر  ،  الوطنية 

 واإلجراءات اإلدارية. 

إعداد مجموعة من الوسائط التواصلية التي تتناسب مع مختلف الفئات املستهدفة،   •

والتي تم تقاسمها مع شبكة مسؤولي التواصل بالقطاعات الوزارية ومع املؤثرين وصناع  

ا تتيحها  التي  والوظائف  القانون  بها  جاء  التي  املستجدات  لتعميم  لبوابة  املحتوى 

الوطنية، باعتبارهم وسطاء لنشر املعلومات، كما تم نشر جلها على شبكات التواصل  

 االجتماعي واملوقع املؤسساتي للوزارة، ويتعلق األمر ب: 

القانون   - حول  العامة،  55.19مطوية  مبادئه  أهدافه،  تطبيقه،  بنطاق  للتعريف   ،

الوطني باللجنة  للتعريف  وكذا  بها،  جاء  التي  املساطر  املستجدات  لتبسيط  ة 

 واإلجراءات اإلدارية وبالبوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية،  

 ،55.19ملف صحفي حول مستجدات القانون  -

القانون   - به  جاء  ما  بأهم  للتعريف  املرتفق،  باإلدارة  55.19دليل  املرتفق  ومسار   ،

للمس الوطنية  للبوابة  اإلخباري  بالفضاء  للتعريف  اطر واإلجراءات  العمومية، وكذا 

 اإلدارية.

القانون   - مقتضيات  تنزيل  مستجدات  حول  إخبارية  رسائل  خمس  ، 55.19إعداد 

وتقاسمها مع مختلف املنابر الصحفية واإلدارات العمومية، وكذا نشرها عبر مواقع  

 الوزارة على األنترنيت. 

بالقانون   • للتعريف  كبسولة  الكبسوالت:  من  مجموعة  بالبو   55.19إعداد  ابة  وأخرى 

أهم   حول  كبسوالت  ست  من  وسلسلة  اإلدارية،  واإلجراءات  للمساطر  الوطنية 

القانون   وكذا    55.19مقتضيات  باملرتفق،  اإلدارة  عالقة  على  مباشر  وقع  لها  والتي 
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قناة   على  بثها  وتم  اإلخباري،  وبفضائها  بالبوابة  تعريفية  كبسوالت  ثالث  من  سلسلة 

 التواصل االجتماعي.  الوزارة على موقع يوتيوب وعلى شبكات  

عقد عدة لقاءات صحفية واملشاركة في البرامج التلفزية واإلذاعية والنشرات اإلخبارية   •

بمختلف القنوات الوطنية )عربية، فرنسية، أمازيغية )قصد تنوير الرأي العام وتحفيز  

كافة الفاعلين لالنخراط في هذا الورش الهام، وتوعية وتحسيس املرتفقين حول ما جاء  

 به هذا القانون وما يتيحه الفضاء اإلخباري للبوابة.  

بمختلف   • العمومية  اإلدارات  على  لتعميمها  اإلعالنية  امللصقات  من  مجموعة  إعداد 

 جهات اململكة.

تنظيم ورشات عمل لفائدة شبكة مسؤولي التواصل بالقطاعات الوزارية حول كيفية   •

موحدة   القطاعي  للتواصل  مخططات  وتنزيل  الوسائط إعداد  حيث  من  ومتناسقة 

اإلدارية   واإلجراءات  املساطر  تبسيط  مشروع  مستجدات  حول  التواصلية  والرسائل 

 ومواكبة إنجازات كل قطاع في هذا الصدد.

تنظيم حدث إعالمي قصد تعبئة وتأطير عدد من املؤثرين على مواقع التواصل االجتماعي  

ين على استخدام بوابة إدارتي لالطالع  باعتبارهم وسطاء لنشر املعلومات وتحفيز املرتفق 

 على املعلومات حول املساطر واإلجراءات اإلدارية. 

 نشر مصنفات القرارات اإلدارية بالبوابة الوطنية :3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●

 املتخذة اإلجراءات 

باعتبارها   www.idarati.maتطوير البوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات اإلدارية   ●

املنصة الرقمية الوطنية املوحدة للمساطر واإلجراءات اإلدارية، وذلك باعتماد  

، 2021أبريل  21مقاربة تدريجية. حيث تم إنجاز وإطالق الفضاء املعلوماتي بتاريخ 

الذي يوفر للمرتفقين املعلومات الالزمة لحصولهم على القرارات اإلدارية التي تم  

 عد مطابقتها مع مقتضيات القانون. نشرها بهذه البوابة ب

 قرارا إداريا 2725عدد القرارات املطابقة املنشورة بالبوابة الوطنية:  ●

 تبسيط مجموعة أولى من املساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات اإلدارية : 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●
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 اإلجراءات املتخذة 

تتم دراستها على مستوى اللجان   قرارا إداريا    22تنظيم ورشات عمل لتبسيط  ●

 )املراكز الجهوية لالستثمار(  املوحدة لالستثمار

 املتدخلين إعداد مصفوفة اإلجراءات التبسيطية املتوافق بشأنها بين مختلف  ●

البرنامج الزمني لتفعيل اإلجراءات التبسيطية : في طور اإلعداد خالل شهر يوليوز   ●

2022 

 رقمنة مجموعة أولى من املساطر واإلجراءات املتعلقة بالقرارات اإلدارية : 5النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 : 4 االلتزامبعض املؤشرات املتعلقة ب

 2700عدد القرارات اإلدارية التي تمت املصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية ونشرها بالبوابة الوطنية :  •

 22اإلدارية التي تم تبسيطها:   القراراتعدد  •

 عملية  150 من أزيد: املنجزة  التكوين  عمليات عدد •

 عملية  100 من  أزيدعدد عمليات التواصل املنجزة:  •

 : النشر االستباقي للمعلومات واملعطيات االحصائية لقطاع التربية الوطنية 5 االلتزام 

 وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة  الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 اإلشكالية املطروحة 

التربية الوطنية على نظام مندمج للمعلومات ويقدم سنويا مجموعة من املعطيات  يتوفر قطاع 

اإلحصائية الخاصة بالقطاع، رغم ذلك توجد صعوبة في الولوج إلى كافة املعلومات واملعطيات  

التي يتوفر عليها القطاع وصعوبة في استغاللها وإعادة استعمالها من طرف العموم. وهذا راجع  

( وعدم استكمال جميع اإلجراءات املتعلقة  PDFعة امللفات الرقمية املنشورة )بشكل كبير لطبي

ق في  حاملتعلق بال 31.13من القانون  10االستباقي للمعلومات املشار إليها في املادة  بالنشر

 الحصول على املعلومات. 

 الحل املقترح

تصميم وتطوير فضاء إلكتروني للنشر االستباقي للمعلومات والبيانات اإلحصائية لقطاع  

. وسيمكن هذا  www.min.gov.maالتربية الوطنية على مستوى البوابة الرسمية للقطاع 

 الفصاء من: 

املتعلق بالحق في   31.13من القانون  10النشر االستباقي للمعلومات الواردة في املادة  -

 على املعلومات. الحصول 
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نشر البيانات اإلحصائية لقطاع التربية الوطنية بصيغة مفتوحة )املوارد البشرية ، الخريطة   -

 املدرسية ، الولوج إلى خدمات التعليم ، ...( 

الولوج إلى البيانات املنشورة في هذا الفضاء سيتم أيًضا عبر بوابة البيانات املفتوحة وبوابة  

اين املتعلقين ب "تعزيز تفعيل الحق في  االلتزاممات املشار إليها في للنشر االستباقي للمعلو 

الحصول على املعلومات باإلدارات واملؤسسات العمومية" و"تعزيز نشر املعطيات املفتوحة  

 وإعادة استعمالها". 

 النتيجة املنتظرة

 الوطنية، التواصل حول األرقام واملعطيات اإلحصائية الخاصة بقطاع التربية  •

تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل املعرفي من خالل تسهيل الولوج إلى املعلومة   •

 وإعادة استعمالها، 

حماية حقوق املواطنين من خالل رفع الوعي القانوني لديهم، واطالعهم على   •

 اإلجراءات واملساطر اإلدارية الجاري بها العمل، 

 لنزاهة، تعزيز معايير الشفافية وقواعد االنفتاح وا •

 املساهمة في إرساء أجواء الثقة بين اإلدارة واملرتفقين،  •

 املساهمة في توفير الظروف املحفزة لالستثمار وتحسين مناخ األعمال.  •

 تصميم الفضاء اإللكتروني املتعلق بالنشر االستباقي وتحديد محتواه  : 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1)تطور محدود في اإلنجاز  ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●

 تصميم الفضاء اإللكتروني املتعلق بالنشر االستباقي وتحديد محتواه    اإلجراءات املتخذة 

 االستباقي  ربط املعلومات املنشورة بالفضاء مع البوابة الوطنية للنشر  : 2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1اإلنجاز )تطور محدود في  ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 االستباقي ربط املعلومات املنشورة بالفضاء مع البوابة الوطنية للنشر    اإلجراءات املتخذة 

 تطوير الفضاء اإللكتروني للنشر االستباقي وإدراج املعطيات : 3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●
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 %(59-1اإلنجاز )تطور محدود في  ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 اإلجراءات املتخذة  

 تطوير الفضاء اإللكتروني للنشر االستباقي  

، وتنظيم  chafafiya.ma معالجة طلبات الحصول على املعلومة عبر بوابة في    الشروع   •

على   سواء  املهمة  بهذه  املكلفين  لألشخاص  بعد  عن  أو  تكوين  املركزي  املستوى 

   الالممركز 

إصدار مذكرة وزارية في شأن تعيين األشخاص املكلفين بمعالجة طلبات الحصول على   •

 املعلومات

األربعاء   • يوم  واملنازعات  القانونية  الشؤون  مديرية  بمركز    2019ماي    22نظمت 

الوطنية   وامللتقيات  األ  -الرباط-التكوينات  لفائدة  وطنيا  تكوينيا  لقاءا  شخاص  ، 

املكلفين بمهمة معالجة طلبات الحصول على املعلومات على مستوى املصالح املركزية  

 مشارك.  50والالممركزة بقطاع التربية الوطنية، حضره 

 إحداث لجنة مركزية ولجان جهوية للحق في الحصول على املعلومات •

بإحداث الفضاء عقد اجتماع للتواصل مع بعض املديريات املعنية بشكل مباشر  •

 الخاص بالنشر االستباقي قبل توسيع املجال ليشمل باقي املديريات املركزية 

تنظيم الئحة املعلومات ضمن مجموعات كبرى حتى يسهل ترتيبها واستغاللها من طرف  

 مستعملي الفضاء اإللكتروني الخاص بالنشر االستباقي.

 تم تقديم املجموعات الكبرى على الشكل التالي: -

 النصوص التشريعية والتنظيمية وتضم:  -1

 النصوص التشريعية والتنظيمية؛

 مشاريع القوانين؛

 مشاريع قوانين املالية والوثائق املرفقة بها؛

 مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرملان؛  

 االتفاقيات والشراكات وتضم: -2

 املصادقة عليها؛  االتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة االنضمام إليها أو

 األنظمة واملساطر والدوريات والدالئل:  -3

 وهياكلها اإلدارية، واملعلومات الضرورية من أجل االتصال بها؛ الوزارةمهام  

 في أداء مهامهم؛  الوزارةاألنظمة واملساطر والدوريات والدالئل التي يستخدمها موظفو 

 الخدمات وتضم:  -4

للمرتفقين، بما فيها قوائم الوثائق والبيانات واملعلومات   الوزارةقائمة الخدمات التي تقدمها  

املطلوبة بقصد الحصول على خدمة أو وثيقة أو بطاقة إدارية رسمية والخدمات اإللكترونية  

 املرتبطة بها؛ 
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 وطرق التظلم املتاحة له؛ الوزارة، حقوق وواجبات املرتفق تجاه  

 التراخيص؛ شروط منح  

 املباريات واالعالنات املرتبطة بها وتضم:  -5

 النتائج املفصلة ملختلف املحطات االنتخابية بالوزارة؛  

 املهنية، واإلعالنات الخاصة بنتائجها؛ واالمتحاناتبرامج مباريات التوظيف 

اإلعالنات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل مناصب املسؤولية واملناصب العليا والئحة  

 ملترشحين املقبولين للتباري بشأنها ونتائجها؛ا

 التقارير والدراسات واالحصائيات وتضم: -6

 التقارير والبرامج والبالغات والدراسات املتوفرة؛

 املعطيات اإلحصائية بشكل مفتوح؛

 املعلومات التي تضمن التنافس املشروع والبرنامج التوقعي للصفقات العمومية، وتضم:  -7

 قعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها ؛البرامج التو 

 املعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه واملشروع. 

 إطالق فضاء النشر االستباقي والتواصل حوله : 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 إطالق فضاء النشر االستباقي والتواصل حوله  اإلجراءات املتخذة  

 

 : تحسين الحكامة الدوائية6 االلتزام 

 وزارة الصحة والحماية االجتماعية الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 اإلشكالية املطروحة 

املزمنة كالسكري والضغط، وفي هذا الشأن زادت من مساهمتها  تتكفل الدولة بمرض ى األمراض 

مليون درهم. إال أنه رغم كل املجهودات   600مليون درهم إلى مليار و 600في تمويل األدوية من 

املبذولة الزالت تطرح إشكالية استفادة املرض ى من الدواء بشكل كافي وبصورة حقيقية، وذلك 

فادة املعنيين من الدواء واملتدخلين فيها وغياب نظام  راجع باألساس إلى مسطرة منح است

 معلوماتي للتتبع في هذا املجال.

 الحل املقترح

 إحداث نظام معلوماتي للحكامة الدوائية، سيمكن من : 

 ضبط مسطرة استفادة مرض ى األمراض املزمنة من الدواء،  -

 بأصحاب األمراض املزمنة، بناء قاعدة معطيات األدوية التي تمنح في إطار التكفل  -

 إحداث قاعدة معطيات خاصة باملرض ى املستفيدين إلثبات عمليات االستفادة من الدواء، -
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 مندوبيات الصحة لحاجيات املستوصفات من الدواء، وتتبعتلبية  -

 جودة الخدمات املقدمة في هذا املجال  لتحسينالتوفر على إحصائيات ومؤشرات  -

 املنتظرةالنتيجة 

 استفادة املرض ى من الدواء بشكل كافي وبصورة حقيقية؛   •

 منع التجارة في األدوية املمنوحة من طرف الدولة؛   •

 املساهمة في محاربة املحسوبية والزبونية والعمل على تعزيز الشفافية في هذا املجال.   •

 ضبط وتبسيط مسطرة استفادة مرض ى األمراض املزمنة من الدواء   : 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 

 حول استفادة مرض ى االمراض املزمنة من الدواءإعداد بطاقة  ●

املستشفيات والعالجات املتنقلة ومديرية األوبئة ومحاربة  مراسلة كل من مديرية   ●

األمراض ومديرية السكان وقسم التموين التابعين لوزارة الصحة والحماية  

االجتماعية من أجل الحصول على املعلومات الكافية حول مسطرة استفادة مرض ى  

وكيفية    األمراض املزمنة من الدواء في املرافق الصحية واالستشفائية العمومية

 ضبطها وتبسيطها 

 بناء قاعدة معطيات األدوية التي تمنح في إطار التكفل بأصحاب األمراض املزمنة  : 2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 املستفيدين إلثبات عمليات االستفادة من الدواءإحداث قاعدة معطيات خاصة باملرض ى  : 3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 إحداث مؤشرات لتتبع حاجيات مندوبيات الصحة واملستوصفات من الدواء: 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1اإلنجاز )تطور محدود في  ●
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 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 

 : تعزيز الشفافية واملشاركة في تدبير الخدمات الصحية7 االلتزام 

 وزارة الصحة والحماية االجتماعية الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 اإلشكالية املطروحة 

 محدودية شفافية املساطر واملعلومات املتعلقة بالخدمات الصحية،   -

ضعف آليات إشراك املواطنين في تحديد األولويات وصياغة وتتبع وتقييم الخطط املتعلقة   -

 بالصحة على املستوى املحلي والوطني، مما يؤثر على جودة الخدمات الصحية. 

 الحل املقترح

 سيتم: فيما يخص الشفافية، 

 • تدوين ونشر املساطر املتعلقة بالخدمات الصحية  

 • النشـر االستباقي للمعلومات املتعلقة بالصحة: 

 الخريطة الصحية،  -

 املوارد البشرية بكافة اختصاصاتها وتوزيعها،   -

 التجهيزات،   -

 البيانات املتعلقة باألدوية،  -

 التغطية الصحية.   -

لنشر هذه املعلومات وتسهيل   Open Dataو الشكل املفتوح وسيتم اعتماد الشكل الخرائطي أ

 االطالع عليها وإعادة استعمالها. 

فيما يخص املشاركة املواطنة، سيتم اعتماد آليات إلشراك إلشراك املواطنين واملجتمع املدني  

 من أجل تطوير الخدمات الصحية، وذلك من خالل:

 تنظيم لقاءات تشاورية  -

 استطالع رأي املواطنين   -

 إحداث منصة إلكترونية لتلقي اقتراحات املواطنين   -

 إعداد تقارير دورية حول مقترحات املواطنين  -

 النتيجة املنتظرة
 تعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع الصحة   •

 تطوير الخدمات الصحية املقدمة  •

 بالخدمات الصحية تدوين ونشر املساطر املتعلقة  : 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●



      29   
 

 %( 100-90منجز ) ●

 النشر االستباقي للمساطر املتعلقة بالخدمات الصحية  : 2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 تنظيم لقاءات تشاورية : 3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 إستطالع رأي املواطنين : 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1اإلنجاز )تطور محدود في  ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 إحداث منصة إلكترونية لتلقي اقتراحات املواطنين: 5النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 مقترحات املواطنين إعداد تقارير دورية حول : 6النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●
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 نظام معلوماتي صحي مندمج  : تطوير  8 االلتزام 

 وزارة الصحة والحماية االجتماعية الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 اإلشكالية املطروحة 

الصحة واملواطنون من غياب توثيق معلوماتي للمرض ى ومسارات أمراضهم  يعاني مهنيو  

وعالجاتهم، مما يصعب معه ضبط الحياة الصحية للمرض ى من طرف األطباء، ويضطر  

املواطنين للحفاظ على الوثائق الورقية املتعلقة بملفاتهم الطبية )الصور اإلشعاعية،  

 يب. الوصفات الطبية،...( وحملها عند زيارة أي طب 

كما يعاني قطاع الصحة من غياب معطيات موثقة حول العمليات الصحية واملستفيدين منها  

 سواء في القطاع العام أو الخاص.

 الحل املقترح

العمل على بناء نظام معلوماتي صحي مندمج، يساعد جميع املتدخلين في تجويد الخدمات  

 الصحية. وذلك عبر: 

 املعنيين في وضع تصور لبناء نظام معلوماتي صحي مندمج • إشراك الفاعلين  

• إنشاء وإرساء نظام معلوماتي صحي ينطلق في مرحلة أولى من امللفات الطبية للمرض ى، ومن  

قواعد املعطيات الرقمية التي لدى بعض املستشفيات في أفق أن يدمج فيه كافة امللفات  

 م ببرنامج خاص لحماية املعطيات الشخصية الطبية للمواطنات واملواطنين، مع تزويد النظا

• إحداث منصة إلكترونية لتلقي اقتراحات املواطنين ومهنيي القطاع من أجل التطوير املستمر  

 للنظام

 النتيجة املنتظرة

 توثيق وحفظ جميع املعلومات الصحية الخاصة باملرض ى  •

 تمكين مهنيي القطاع من اإلطالع اآلني على امللفات الطبية للمرض ى وتتبعها   •

 تجويد الخدمات الصحية   •

 تنظيم لقاءات تشاورية مع الفاعلين املعنيين من أجل وضع تصور لبناء النظام املعلوماتي الصحي املندمج  : 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1)تطور محدود في اإلنجاز  ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

تكوينية حول مقترح النظام املعلوماتي الصحي املندمج لفائدة الجهات   ات  تنظيم دور  ●

 كل من : الفاعلة بمختلف املراكز اإلستشفائية ب

 جهة بني مالل خنيفرة -

 جهة طنجة تطوان الحسيمة  -

 جهة مراكش آسفي  -

 جهة الشرقية ال -
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 جهة فاس مكناس  -

تنظيم لقاءات تشاورية مع الفاعلين املعنيين باملديريات الجهوية للصحة بكل من   ●

جهات, فاس مكناس, مراكش آسفي, الجهة الشرقية, طنجة تطوان الحسيمة, بني  

 مالل خنيفرة, الرباط سال القنيطرة, الدار البيضاء سطات و كلميم واد نون  

األمراض بوزارة الصحة من أجل  تنظيم لقاء تشاوري مع مديرية األوبئة ومحاربة  ●

 وضع تصور لبناء النظام املعلوماتي الصحي املندمج 

تنظيم لقاء تشاوري مع مديرية املستشفيات والعالجات املتنقلة بوزارة الصحة من   ●

 أجل وضع تصور لبناء النظام املعلوماتي الصحي املندمج 

ماتي الصحي تنظيم أوراش عمل للتحقق من تصور مختلف وحدات النظام املعلو  ●

 املندمج 

 تطوير النظام املعلوماتي الصحي املندمج   : 2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 

مختلف املراكز  نشر وتهيئة إعدادات وحدات النظام املعلوماتي الصحي املندمج في  ●

اإلستشفائية بجهات: فاس مكناس, مراكش آسفي, طنجة تطوان الحسيمة, بني مالل  

 خنيفرة و الجهة الشرقية 

العمل عل تطوير وحدات النظام املعلوماتي الصحي املندمج بشراكة مع مختلف   ●

 الشركاء الفاعلين في املشروع 

ي الصحي املندمج بشراكة  تنظيم عدة أوراش للمصادقة على وحدات النظام املعلومات ●

 االجتماعية املعنية بوزارة الصحة و الحماية   مع الهياكل

 رقمنة املعطيات وامللفات الطبية الخاصة باملرض ى وإدراجها بالنظام املعلوماتي : 3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 
 2022أبريل  30 - 2022يونيو  23 ●

العمل على رقمنة املعطيات و امللفات الطبية الخاصة باملرض ى في املراكز  

 اإلستشفائية بجهة العيون الساقية الحمراء 
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 2022أبريل  12 - 2022يناير  03 ●

املعطيات و امللفات الطبية الخاصة باملرض ى في املراكز  العمل على رقمنة 

اإلستشفائية بالجهات فاس مكناس, مراكش آسفي, طنجة تطوان الحسيمة و الجهة  

 الشرقية 

 إحداث منصة إلكترونية لتلقي اقتراحات املواطنين ومهنيي القطاع : 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1)تطور محدود في اإلنجاز  ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 إحداث منصة إلكترونية لتلقي اقتراحات املواطنين ومهنيي القطاع    اإلجراءات املتخذة 

 دعم ومواكبة مهنيي الصحة لالنخراط في النظام املعلوماتي الصحي : 5النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1)تطور محدود في اإلنجاز  ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 
تكوينات و تدريبات معمقة حول كيفية العمل بمختلف وحدات النظام املعلوماتي   نظيمت

 بمختلف الجهات  االستشفائيةالصحي املندمج, وذلك لفائدة الفاعلين املعنيين باملراكز 

 : 8 االلتزامبعض املؤشرات املتعلقة ب

  عدد اللقاءات التشاورية مع الفاعلين املعنيين التي تم تنظيمها:27 •

   عدد الفاعلين املعنيين الذين تم إشراكهم:18 •

  نسبة تقدم تطوير النظام املعلوماتي الصحي:60 •
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 : إحداث بوابة وطنية للنزاهة 9 االلتزام 

 والوقاية من الرشوة ومحاربتها الهيئة الوطنية للنزاهة  الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 اإلشكالية املطروحة 

انخرط املغرب في مجموعة من املشاريع التي تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية  

ومكافحة الفساد، إال أن التواصل بخصوصها واملعلومات املتعلقة بها يبقى محدودا جدا. ذلك  

مجمعة تتعلق بهذا املوضوع في بوابة مخصصة  أنه، يبقى من الصعب الحصول على معلومات 

لذلك. وهو ما يترتب عنه صعوبة في تحقيق املشاركة املواطنة وانخراط املواطنين في السياسات  

 العمومية الفعالة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة. 

 الحل املقترح

تقترح الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من خالل هذا املشروع إنشاء بوابة  

بشكل خاص مع املحور الثالث من االستراتيجية الوطنية   االلتزام وطنية للنزاهة. ويتماش ى هذا  

 املتعلق " بالشفافية والحصول على املعلومات".  2025-2015ملكافحة الفساد 

من تطوير الجهود املبذولة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية عن   االلتزامن هذا هذا، وسيمك

طريق تمكين املواطنين من الحصول على تقارير ودراسات ومعلومات متعلقة بالنزاهة ومكافحة  

الفساد واالطالع على مجهودات الهيئة الوطنية وشركائها في هذا املجال. كما ستتيح هذه البوابة  

داء الرأي واالقتراحات الهادفة إلى تطوير محتواها وأيضا منصة لتوجيه املواطنين  إمكانية إب

 لوضع شكاياتهم املتعلقة بالرشوة والفساد. 

 وستتضمن هذه البوابة مجموعة من الفضاءات نذكر من بينها: 

• فضاء مخصص للوثائق )النصوص القانونية، الدالئل، ملساطر واإلجراءات اإلدارية،  

 الدراسات، االتفاقيات ...( ؛   التقارير، 

• فضاء مخصص لإلحصائيات الوطنية والدولية الصادرة عن الهيئة الوطنية أو شركائها في  

 املجال؛ 

 • فضاء مخصص للشكايات؛ 

 • فضاء للتواصل؛

 • فضاء الخدمات عن بعد تضم مكتبة إلكترونية وفضاء للتكوينات عن بعد ؛

 • فضاء مخصص للصحافة…

 النتيجة املنتظرة

تزويد متصفحي املوقع بالتقارير والدراسات واملعلومات املتعلقة بالنزاهة والشفافية   •

 ومكافحة الفساد؛ 

التوصل باقتراحات مستعملي املوقع ودراستها والرد عليها بهدف تطوير املحتوى   •

 العلمي للبوابة اإللكترونية؛ 

أخرى من أجل الحصول على   توجيه متصفحي املوقع من أجل االطالع على منصات •

 معلومات في هذا املجال؛   

 توجيه متصفحي املوقع من أجل وضع شكاياتهم املتعلقة بالرشوة والفساد؛    •

تعزيز التواصل بشأن اإلنجازات سواء تلك التي تقوم بها الهيئة الوطنية أو شركائها في  •

 مجال النزاهة ومحاربة الفساد. 
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 بشراكة مع أهم الفاعلين في هذا املجال وضع تصميم للبوابة  : 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 
 املصادقة على التصميم  •

 تحديد الشركاء الرئيسيين  •

 تحديد محتوى البوابة والخدمات املزمع تقديمها عبرها بتنسيق مع شركاء الهيئة  : 2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

 املصادقة على املحتوى   •

تحديد أولي ملحتوى البوابة مع التعريف بمصادر املعلومات الداخلية واملعلومات    •

 املتعلقة بالشركاء.

 تطوير البوابة الوطنية للنزاهة  : 3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●

 اإلجراءات املتخذة  

 تأطير املشروع. ل حصص عمل  6تنظيم و   ابرام صفقة املشروع  •

إنجاز تحليل وطني و بنشمارك دولي للبوابات التي تتناول موضوع النزاهة. اهتم   •

 بوابة أجنبية.  19بوابة بينما خص البنشمارك  29التحليل الوطني ب 

 إثراء هيكل محتويات البوابة. •

قطاعا   11طرفا معنيا بتزويد البوابة باملحتوى موزعون على الشكل التالي:  23تحديد  •

ممثلين عن القطاع الخاص و   5قضائية و  وسلطاتمؤسسات دستورية  7حكوميا، 

 املجتمع املدني.

 صياغة بنيات الحكامة املتعلقة بتدبير محتوى البوابة. •
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 وضع نظام حكامة البوابة.  •

 وى البوابة.تصميم مسطرة نشر محت •

تنظيم يوم مخصص لتقديم املشروع لفائدة ممثلي الشركاء األساسيين الذين تم   •

 تحديدهم كأطراف مزودة ملحتوى البوابة.

أوراش عمل مخصصة لتحديد املحتوى الذي سيتم تقديمه من طرف الشركاء   7عقد  •

 بحضور نقط االتصال التي تمثلهم. 

وخدمات البوابة مع نقط االتصال املنتمية  حصص عمل حول محتويات  3تنظيم  •

 للشركاء الخارجيين للهيئة. 

 الشروع في جمع محتوى البوابة. •

 واملصادقة على الهوية املرئية للبوابة.عداد إ  •

 الشروع في تصميم وتحسين صفحات البوابة.  •

 تنزيل القاعدة التقنية للبوابة. •

 التطوير الجزئي للجهة الخلفية للبوابة. •

إعداد دالئل من أجل تحيين البوابة وتنظيم حصص تكوينية لصالح شركاء الهيئة في املشروع واملتمثلين أساسا في  : 4النشاط 

 كل من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص واإلعالم ومنظمات املجتمع املدني

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 و ضع العناصر الرئيسية للميثاق التحريري للبوابة.  • اإلجراءات املتخذة  

 اإلطالق الرسمي للبوابة الوطنية للنزاهة والتواصل بشأنها : 5النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 

 : 9 االلتزامبعض املؤشرات املتعلقة ب

 عدد املؤسسات املساهمة في بوابة النزاهة:  23 •
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 : تعزيز نشر المعطيات المفتوحة وإعادة استعمالها10 االلتزام

الجهة املسؤولة عن  

 التنفيذ 
 وكالة التنمية الرقمية 

 املطروحة اإلشكالية 

يمكن للمؤسسات العمومية في عصر التحول الرقمي، االستفادة من عدة فرص ومزايا تتيحها البيانات  

املفتوحة والبيانات الضخمة. فقد خلقت البيانات الضخمة، خالل السنوات األخيرة، تغييرات عميقة  

لين املعنيين،  سواء على املستوى االقتصادي أو على مستوى القطاع العمومي حيث يمكن للفاع

باستخدام هذه البيانات، من إدارة العوامل السياقية التي يواجهونها، بشكل أفضل. كما يمكن كذلك 

للتحول الرقمي باستخدام البيانات الضخمة، من توفير وسيلة إضافية ألي مؤسسة عمومية أو خاصة  

 لضمان قدر أكبر من األداء والقدرة التنافسية. 

ودراسات أن األنشطة املتعلقة بالبيانات املفتوحة، تتضاعف عبر العالم، خالل   ولقد أتثبت عدة تقارير

السنوات األخيرة، بحيث تعمل املؤسسات العمومية على نشر مجموعات البيانات املفتوحة، وإنشاء 

بوابات إلكترونية، وتنظيم مسابقات/ جوائز، إلخ. ولقد ساهم توظيف البيانات الضخمة في بعض  

 تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة. البلدان في 

على الصعيد الوطني، فقد تم اتخاذ عدد من اإلجراءات من أجل تطوير البيانات املفتوحة، نذكر منها  

 على الخصوص: 

 ، www.data.gov.ma 2011إطالق البوابة االلكترونية للبيانات املفتوحة منذ سنة  ●

 ،2018الحكومة املنفتحة في أبريل انضمام املغرب إلى مبادرة الشراكة من أجل  ●

 (،2018املتعلق بالحق في الحصول على املعلومات )سنة  31.13إصدار القانون رقم  ●

 (، 2019إحداث لجنة الحق في الحصول على املعلومة )سنة  ●

( مكلفة باإلشراف وتتبع تنفيذ هذا  2019إحداث لجنة قيادة خاصة بالبيانات املفتوحة )سنة  ●

الصعيد الوطني. تتكون هذه اللجنة، التي تشرف وكالة التنمية الرقمية على تنسيق  الورش على  

 أشغالها، من مختلف املؤسسات والهيئات املعنية، 

إنجاز دراسة من طرف وكالة التنمية الرقمية بشراكة مع البنك الدولي وبتنسيق مع مختلف   ●

داد برنامج عمل وطني يهدف إلى  (، والتي خلصت إلى إع2020املؤسسات والهيئات املعنية )سنة 

 تعزيز نشر املعطيات العمومية املفتوحة وإعادة استعمالها، 

تنظيم ورشات تحسيسية وتواصلية حول موضوع املعطيات املفتوحة لفائدة مسؤولي اإلدارات   ●

 (.2020واملؤسسات واملقاوالت العمومية )سنة 

، فإن النتائج املحصل عليها تبقى دون  لكن ورغم هذه الجهود املبذولة من طرف الجهات املعنية ●

مستوى الطموحات املرجوة، وذلك بسبب عدد من اإلكراهات املتعلقة خصوصا بالحكامة  

 وتدبير البيانات وإعادة استعمالها، السيما فيما يتعلق ب: 

حكامة البيانات: غياب إطار قانوني يؤطر البيانات املفتوحة، إضافة إلى ضعف انخراط والتزام   ●

 علين املعنيين،  الفا
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إدارة البيانات: غياب معايير وطنية خاصة باملعطيات املفتوحة، عدم وجود آليات التبادل   ●

 cartographie desالبيني بين اإلدارات العمومية، عدم وجود سجل وطني خاص بالبيانات )

données ،) 

املفتوحة املوجودة  نشر واستعمال البيانات: نقص في تمكين املواطنين من الولوج إلى البيانات ●

بحوزة اإلدارات، قلة الوعي حول فوائد نشر واستعمال البيانات املفتوحة، نقص في استعمال  

واستغالل املعطيات املفتوحة التي توجد بحوزة اإلدارات العمومية، عدم وجود رؤية واضحة  

، عدم انتشار  حول حاالت إعادة استعمال البيانات، محدودية املمارسات إلخفاء هوية البيانات

 ثقافة شفافية البيانات باإلدارات العمومية. 

 الحل املقترح

 تسريع تنفيذ برنامج العمل الوطني السالف الذكر الخاص بنشر املعطيات املفتوحة وإعادة استعمالها. 

 ينبني هذا البرنامج على عدة إجراءات، نذكر من بينها: 

املتعلقة بتجميع ومعالجة ونشر واستعمال املعطيات  اعداد ونشر الدالئل املرجعية الضرورية  •

 املفتوحة 

مواصلة تنظيم دورات تكوينية وحمالت تحسيسية لفائدة اإلدارات من أجل توعيتهم حول   •

 أهمية نشر املعطيات املفتوحة 

مواصلة تنظيم حمالت تحسيسية لفائدة املقاوالت وخصوصا املقاوالت الناشئة، ولفائدة   •

املدني من أجل توعيتهم حول أهمية استعمال / إعادة استعمال املعطيات    الجامعات واملجتمع

 املفتوحة 

 ( البوابة الوطنية املوحدة الخاصة بنشر املعطيات املفتوحة  Refonteتطوير) •

 محتوى البوابة  غناء إو واملؤسسات املعنية من أجل تحيين  دارات اإل التنسيق ومواكبة  •

 وضع اإلطار القانوني الالزم لتشجيع نشر املعطيات املفتوحة.   •

 النتيجة املنتظرة

 الرفع من عدد البيانات املفتوحة املنشورة من طرف املؤسسات والهيئات املعنية؛  •

 ؛تعزيز الشفافية والثقة بين اإلدارة واملواطنين  •

 تشجيع البحت العلمي واالبتكار؛  •

 ؛تشجيع االستثمار وريادة األعمال  •

تشجيع املشاركة املواطنة واملساهمة في الحوارات واملناقشات حول السياسة العمومية عن    •

 طريق البيانات واألدلة. 

حول أهمية نشر املعطيات  تنظيم دورات تكوينية وحمالت تحسيسية لفائدة اإلدارات العمومية من أجل توعيتهم : 1النشاط 

 املفتوحة 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●
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   اإلجراءات املتخذة 

تنظيم ورشة تكوينية لفائدة مسؤولي املعطيات املفتوحة ومدبري املعطيات بمختلف الهيئات   •

 واملؤسسات العمومية املعنية.  

مشارك يمثلون اإلدارات   136، التي عرفت حضور االفتراضيةوقد شكلت هذه الورشة، 

التطرق ومناقشة  واملؤسسات واملقاوالت العمومية والجماعات الترابية، مناسبة من أجل 

 العديد من املواضيع التقنية املتعلقة باملعطيات املفتوحة، نذكر منها على الخصوص:

 • املعايير والربط البيني وآليات نشر املعطيات املفتوحة؛ 

 • جرد املعطيات العمومية؛ 

 • مراجع املعطيات العمومية؛ 

 • منصات املعطيات املفتوحة؛

 ة.• تقييم جودة املعطيات املفتوح 

ورشة تحسيسية وتواصلية عن بعد لفائدة كبار مسؤولي مختلف اإلدارات واملؤسسات   تنظيم

 العمومية.  

مشارك من مختلف اإلدارات واملؤسسات   140وقد شكلت هذه الورشة التي حضرها نحو 

املتعلقة    املواضيعواملقاوالت العمومية والجماعات الترابية فرصة من أجل مناقشة العديد من  

 عطيات املفتوحة ونذكر منها: بامل

 • املفاهيم األساسية للمعطيات املفتوحة؛

 • السياسات واملمارسات الدولية الفضلى املتعلقة باملعطيات املفتوحة؛

 سياسات املعطيات املفتوحة؛  بتنفيذ• التحديات املتعلقة 

 • أمثلة إلعادة استخدام واستعمال املعطيات املفتوحة. 

 إعداد ونشر الدالئل املرجعية الضرورية املتعلقة بتجميع ومعالجة ونشر واستعمال املعطيات املفتوحة  : 2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 

ورشات عمل لفائدة مجموعات العمل التالية : جرد املعطيات املفتوحة واملعايير التقنية   تنظيم •

 واألنظمة املرجعية للمعطيات. 

وقد شكلت هذه الورشات فرصة ملناقشة األدوات التقنية الالزمة لتطوير املعطيات املفتوحة  

 على املستوى الوطني، حيث تم خاللها:

 للمعطيات املفتوحة. • التذكير باملبادئ األساسية 

• تقديم أمثلة دولية في مجال جرد املعطيات املفتوحة واملعايير التقنية واألنظمة املرجعية  

 للمعطيات.

• مناقشة وصياغة توصيات متعلقة بإطار ومنهجية إلنجاز جرد املعطيات املفتوحة، ودليل 

 ة للمعطيات.للمعايير التقنية ورخص املعطيات املفتوحة، وكذا األنظمة املرجعي
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وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الورشات عرفت مشاركة جميع أعضاء مجموعات العمل املعنيين،  

والذين ساهموا بقوة في مناقشات ورشات العمل الثالث حول الوضع الحالي، واآلفاق وكذا  

 الخطوات الواجب اتخاذها لتسريع تطوير املعطيات املفتوحة على املستوى الوطني.

 موضوعاتية: فرق عمل إحداث ثالث •

( فريق العمل الخاص بجرد املعطيات، ومن بين مهامه : جرد ملصادر املعطيات العمومية مع  1

قائمة اإلدارات املسؤولة، ووسائل جمع وتحيين كل مجموعة معطيات؛ إعداد قائمة جرد  

 للمعايير الدولية؛ تدبير وصيانة جرد املعط
ً
 يات. املعطيات لفائدة جميع اإلدارات وفقا

( فريق العمل الخاص باملعايير التقنية، ومن بين مهامه : تحديد املعايير التقنية )شكل/ بنية  2

املعطيات، املعطيات التعريفية، إلخ( التي يجب إعدادها لنشر املعطيات املفتوحة، وذلك وفًقا 

املعطيات  ألفضل املمارسات الدولية في هذا املجال؛ صياغة التوصيات املتعلقة بدرجة تفصيل  

 التي سيتم نشرها. 

( فريق العمل الخاص باألنظمة املرجعية للمعطيات، ومن بين مهامه : تحديد األنظمة  3

املرجعية األولوية التي يجب تطويرها )مراجع األسماء الجغرافية، والعناوين، وتسميات  

نتظمة،  األنشطة، إلخ(؛ إعداد أنظمة مرجعية موحدة للمعطيات؛ تحيين، بطريقة دورية وم

لألنظمة املرجعية املوحدة للمعطيات، تحديد مستوى قابلية تطبيق هذه األنظمة املرجعية من 

 قبل اإلدارات. 

تم عقد أول اجتماعات لهذه الفرق التي على إثرها تم إعداد مشاريع مذكرات توضيحية حول  

 املواضيع التي تخص هذه الفرق. 

 املعطيات املفتوحة  املوحدة لنشرالبوابة الوطنية  تطوير : 3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

 . 2021دجنبر  13تم إطالق النسخة الجديدة للبوابة الوطنية للمعطيات املفتوحة، وذلك يوم  •

الجديدة للبوابة، والتي تم إعدادها باللغتين العربية والفرنسية، إلى تحقيق عدة  تهدف النسخة 

أهداف، نذكر من بينها: تحسين تجربة املستخدم على البوابة؛ وتطوير البوابة كنقطة ولوج  

لجميع املعطيات املفتوحة املنشورة على الصعيد الوطني؛ والرفع من إعادة استخدام املعطيات  

ين شفافية اإلدارة؛ وإنشاء موارد جديدة لالبتكار االقتصادي واالجتماعي. كما  العمومية وتحس 

%  100% من عدد مجموعة املعطيات املنشورة و193تتميز النسخة الجديدة بزيادة ما يناهز 

 من اإلدارات املنتجة للمعطيات.
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مجموعة من اإلجراءات  تبعا لإلطالق الرسمي للبوابة الوطنية للمعطيات املفتوحة، تم اتخاذ  •

 التواصلية األولية، نذكر من بينها :

 نشر بالغ صحفي على مستوى عدة صحف إعالمية باللغتين العربية والفرنسية  -

 إجراء مداخالت في بعض القنوات اإلذاعية  -

إصدار منشور على الصفحة الرسمية لوكالة التنمية الرقمية على موقع التواصل   -

LinkedIn 

بإحاالت مرجعية للبوابة الوطنية للمعطيات املفتوحة عل مستوى بوابات مختلف  القيام  -

 الشركاء

، من أجل الترويج حول تطور  LinkedIn للوكالة الرسمية  ةصفحالنشر كبسولة، عبر   -

 من حيث نشر وتحيين مجموعة املعطيات ومزوديها.  www.data.gov.maالبوابة الوطنية 

 ني الالزم لتشجيع تطوير املعطيات املفتوحة وضع اإلطار القانو  : 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 مسودة مرسوم متعلق بتشجيع املعطيات املفتوحة في طور اإلعداد    اإلجراءات املتخذة 

تنظيم حمالت تحسيسية لفائدة املقاوالت من أجل توعيتهم حول أهمية استعمال / إعادة استعمال املعطيات  : 5النشاط 

 املفتوحة 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) •

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز ) ✓

 %( 100-90منجز ) ●

 اإلجراءات املتخذة  

تنظيم ورشة عمل حول البيانات املفتوحة لفائدة املقاوالت الناشئة املسجلة لدى منصة   •

startup hub    أزيد    التي تديرها وكالة التنمية الرقمية. تم خالل هذه الورشة، التي عرفت حضور

ا، تقديم ورش البيانات املفتوحة ومخطط العمل الوطني املتعلق به باإلضافة  
ً
من عشرين مشارك

 . www.data.gov.maإلى عرض البوابة الوطنية 

لفائدة املقاوالت الناشئة   املفتوحةعطيات امل ورش حول  تنظيم لقاء تواصلي وتشاوري  •

 مقاولة.  30املحتضنة لدى تكنوبارك الدار البيضاء والذي عرف مشاركة ما يناهز 

http://www.data.gov.ma/
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مع مهنيي القطاع الخاص )االتحاد   املفتوحةعطيات امل ورش حول تنظيم لقاء تواصلي وتشاوري  •

، جمعية  فدرالية تكنولوجية املعلومات واالتصاالت وترحيل الخدماتالعام ملقاوالت املغرب، 

 مستعملي األنظمة املعلوماتية باملغرب(.

ومهنيي  فرصة الستقصاء آراء ومتطلبات هذه املقاوالت  ات/ اللقاءاتشكلت هذه الورش  وقد •

 بخصوص املعطيات املفتوحة التي يتعين نشرها على البوابة الوطنية. القطاع الخاص 

 غناء محتوى البوابة إ دارات واملؤسسات املعنية من أجل تحيين و التنسيق ومواكبة اإل : 6النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1اإلنجاز )تطور محدود في  ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 اإلجراءات املتخذة  

م عدة اجتماعات مع مجموعة من الهيئات واملؤسسات العمومية من أجل مواكبتها في  يظتن •

 . www.data.gov.maتحديد ونشر املعطيات املفتوحة على مستوى البوابة الوطنية 

عقب هذه االجتماعات، انضمت هيئات عمومية جديدة إلى البوابة كمنتجي املعطيات  

%( مزودة  193مجموعة معطيات )أي بزيادة  398على  املفتوحة. وبهذا، تحتوي البوابة حالًيا

 %(. 100هيئة عمومية )أي بزيادة  32 من طرف

 

هيئة ومؤسسة عمومية من أجل تعيين مسؤولي املعطيات املفتوحة ومدبري   240 مراسلة •

 وتحيين معطياتهم املفتوحة على البوابة الوطنية للمعطيات املفتوحة.  املعطيات، وكذا نشر 

مؤسسة وهيئة عمومية لتقديم ورش املعطيات   60ماعات ثنائية مع ما يقارب تنظيم اجت •

 املفتوحة ومناقشة سبل التعاون في هذا املجال. 

مسؤول للمعطيات املفتوحة ومدبري   130نتيجة لهذه اإلجراءات، تم إلى حد اآلن تعيين ما يزيد عن 

البوابة عن طريق نشر وتحيين   مؤسسة باالنخراط في32 اآلن،إلى حد املعطيات. أيًضا، قامت 

 مجموعة معطيات(.  398مجموعات بياناتها )

كما تم إعداد دليلين لإلجراءات من طرف وكالة التنمية الرقمية الذين تمت مشاركتهما مع هذه  

 الهيئات واملؤسسات ملواكبة مسؤولي املعطيات املفتوحة ومدبري املعطيات في مهامهم وأنشطتهم. 

 

 : 10 االلتزاماملؤشرات املتعلقة ببعض 

  نسبة تقدم إعداد الدالئل املرجعية املتعلقة بتجميع ومعالجة ونشر واستعمال املعطيات املفتوحة:40 •
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  عدد املستفيدين من الدورات التكوينية باإلدارات العمومية:276 •

  عدد املقاوالت املستفيدة من الحمالت التحسيسية املنظمة:50 •

  نسبة تقدم تطوير البوابة الوطنية املوحدة الخاصة بنشر املعطيات املفتوحة:100 •

 نسبة تقدم وضع اإلطار القانوني الالزم لتشجيع نشر املعطيات املفتوحة:15 •

  : 398 :عدد البيانات املفتوحة املنشورة على البوابة الوطنية •

 : النهوض بالمساواة ومشاركة النساء في الحياة العامة وتمكينهن اقتصاديا11 االلتزام

 وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة  الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 اإلشكالية املطروحة 

شكلت املكتسبات الدستورية ذات الصلة باملساواة بين الجنسين، وما تالها من   ●

إصالحات تشريعية ومؤسساتية، تراكمات انعكست إيجابيا على وضع املرأة املغربية،  

حيث ارتقى االهتمام الفعلي بقضايا املساواة بين الجنسين ومحاربة كافة أشكال  

إدماجه في الدينامية الوطنية العامة  التمييز ضد النساء والفتيات إلى مستوى 

املرتبطة بحقوق اإلنسان باملغرب وفي السياسات العمومية والبرامج السيما الخطط  

 ".  2" و "إكرام 1الحكومية للمساواة "إكرام 

ورغم كل الجهود مازالت قضية النهوض باملساواة بين الجنسين إحدى االشكاالت   ●

 االشكاالت في سياقات متنوعة تخص أساسا:  االساسية داخل املجتمع، وتتجسد هذه 

اقتصادية للمرأة ) بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل  -املشاكل السوسيو - ●

 (،2019% سنة 19

ضعف مشاركة املرأة في الحياة العامة )بلغت نسبة تمثيلية النساء في مجلس   - ●

%  17عليا باإلدارة و في املناصب ال 2016% في االنتخابات األخيرة لسنة 21النواب 

 (،2020سنة 

% من النساء يعتقدن أن املرأة ال ينبغي لها  65الصور النمطية السائدة اتجاه املرأة ) - ●

أن تعمل إذا كان دخل الزوج كافيا لسد حاجيات األسرة حسب دراسة منجزة سنة  

2019 ،) 

حسب   %44الولوج إلى برامج التربية والتكوين )بلغت نسبة األمية لدى النساء  - ●

 (، 2018إحصائيات سنة 

 (،2019% سنة 54العنف ضد املرأة )بلغت نسبة النساء املعنفات  - ●

 ضعف آليات التخطيط االستراتيجي املبني على النوع خاصة على املستوى الترابي. - ●

 الحل املقترح

اعتمادا على  ، وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرةستقوم لإلجابة عن هذ اإلشكاليات، 

مقاربة تشاركية شملت جميع الفاعلين واملتدخلين في املجال، من سلطات عمومية،  

ومؤسسات وطنية، وجماعات ترابية، وقطاع خاص، وجامعات، ومجتمع مدني وشركاء دوليين  

 تقنيين وماليين، ب: 
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التقييم   إطالق مسار إعداد الخطة الحكومية الثالثة للمساواة تأخذ بعين االعتبار نتائج -

واالشكاالت املطروحة وخاصة التي   واملستجدات النهائي للخطة الحكومية الثانية للمساواة 

 أنتجتها الجائحة. 

 تفعيل تدابير برنامج "مغرب التمكين" من خالل العمل على :   -

/ املراجعة التشريعية واملؤسساتية )وضع كوطا للنساء والفتيات املقاوالت للولوج للصفقات  1

مية، تحديد كوطا لتمثيلية املرأة في مجالس إدارة الشركات، تحديد حصة لتمثيل املرأة  العمو 

 إلى األمهات (  في مجاالت صنع القرار النقابي، توجيه ونقل الدعم املقدم من طرف برنامج تيسير

/ الحوافز والسياسات املراعية للنوع االجتماعي ) منح إعفاء ضريبي للمقاوالت التي توفر  2

ل الالئق وتحقيق التكافؤ واملساوات بين الجنسين، إعفاء ضريبي للمقاوالت التي تسغل  العم

 النساء في وضعية إعاقة( 

/ تغيير التمثالت والصور النمطية )التواصل بشأن املقررات القضائية واألحكام الصادرة عن  3

 املحاكم لصالح النساء ضحايا التمييز في العمل(.  

اتفاقيات الشراكة مع مجالس الجهات واالقاليم من أجل تفعيل تدابير برنامج مغرب  / عقد  4

 التمكين على املستوى الترابي

 / تحديد كوطا للفتيات في التخصصات التقنية داخل مؤسسات التكوين املنهي 5

مركز متعدد التخصصات للنساء ليصل إجمالي املراكز املحدثة على مستوى   20إحداث  -

 مركز  85لوطني التراب ا

إطالق خطة جهوية للمساواة على مستوى جهة الرباط سال كجهة نموذجية في أفق تعميمها   -

 على باقي الجهات 

مواكبة الجماعات الترابية إلدراج التخطيط املبني على النوع في املخططات الجهوية للتنمية   -

 2026-2021للفترة 

 النتيجة املنتظرة

 التوفر على النسخة الثالثة للخطة الحكومية للمساواة.   •

 الرفع من نسبة ولوج النساء والفتيات املقاوالت للصفقات العمومية،   •

الرفع من نسبة تمثيلية املرأة في مجالس إدارة الشركات وفي مجاالت صنع القرار   •

 النقابي،

 إلى األمهات،  توجيه ونقل الدعم املقدم من طرف برنامج تيسير •

 الرفع من نسبة تشغيل النساء بصفة عامة والنساء في وضعية إعاقة بصفة خاصة،  •

املساهمة في تغيير التمثالت والصور النمطية والحد من مظاهر التمييز داخل مقرات   •

 العمل، 

 الرفع من نسبة مشاركة املرأة في الحياة االقتصادية على املستوى الترابي، •

 ت التقنية داخل مؤسسات التكوين املنهي، الرفع من نسبة الفتيات في التخصصا •

 إدراج التخطيط املبني على النوع في املخططات الجهوية للتنمية،  •

 دعم ومواكبة النساء ضحايا العنف. •
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 مركز متعدد التخصصات للنساء 20إحداث   : 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

فيما يخص تحسين خدمات االستقبال واالستماع واإليواء واملواكبة للنساء ضحايا   •

العنف والعمل على تعميمها على املستوى الترابي، عملت وزارة التضامن واإلدماج  

االجتماعي واألسرة في إطار استراتيجيتها في مجال التكفل وبشراكة مع مؤسسة  

  63للنساء في وضعية صعبة عبر توفير  التعاون الوطني على توفير خدمات اإليواء

وضعية عنف على املستوى الجهوي واملحلي ومد   فيمركزا يمكنه استقبال النساء 

ــــ:  ــ  الفاعلين املؤسساتيين بالئحة هذه املراكز، ويتعلق األمر بـ

 فضاءات إيواء النساء في وضعية الشارع؛   •

 مراكز النساء في وضعية صعبة؛  •

 الفضاءات متعددة الوظائف للنساء.  •

ولتحقيق عنصر الفعالية، تم وضع خارطة مجالية للفضاءات املتعددة الوظائف   •

همت كل جهات اململكة بما فيها املناطق القروية بهدف توفير خدمات االستقبال  

واإلنصات واإليواء املؤقت واإلرشاد القانوني وضمان املواكبة الصحية والنفسية  

تحمالت جديد خاص بالفضاءات وذلك  واالجتماعية لهذه الفئة، كما تم إصدار دفتر

املعايير الدولية املتعارف عليها بخصوص   مع وانسجاما  65.15في إطار تفعيل القانون 

 إحداث مؤسسات التكفل بالغير.

فضاء متعدد الوظائف لفائدة النساء ضحايا العنف خالل سنة   65تم إحداث  •

لحاجيات وانتظارات  مع احترام املعايير املعمول بها وطنيا لالستجابة  2021

 املستفيدات من خدماتها، 

حيز التنفيذ سيتم الوقوف على مدى مالئمة هذه   65.15وبمجرد دخول القانون 

 .الفضاءات للمعايير الجديدة، التي وردت في هذا القانون وفي نصوصه التنظيمية

  ر اتفاقية شراكة مع الجمعيات املسيرة لهذه املراكز برسم دجنب 44كما تم توقيع -

2021 . 

 2023 -2021تفعيل تدابير برنامج "مغرب التمكين" للفترة  : 2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●
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 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 

 2023يوليو  01 - 2021مارس  01 •

  2030للتمكين االقتصادي للنساء والفتيات في أفق ينسجم البرنامج الوطني املندمج  

ات الحكومية وأهداف التنمية  االلتزام"مغرب التمكين" مع املقتضيات الدستورية و 

املستدامة ومختلف االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب، ويروم هذا البرنامج  

ساء. وقد تم بلورة تعزيز اإلطار املؤسساتي وتعزيز الفرص االقتصادية لفائدة الن

البرنامج باعتماد مقاربة تشاركية شملت جميع الفاعلين واملتدخلين في املجال، من  

سلطات عمومية، مؤسسات وطنية، جماعات ترابية، قطاع خاص، جامعات،  

من شتنبر   املشاوراتمجتمع مدني، وشركاء دوليين تقنيين وماليين، وامتدت سلسلة 

تند البرنامج في سياق بلورته على االلتقائية والتدبير  . كما اس 2020إلى فبراير 2019

 القائم على النتائج. 

قد أفرد البرنامج الحكومي التزاما خاصا بالتمكين االقتصادي للنساء من خالل رفع  

، في انسجام مع مخرجات  2026باملائة بحلول سنة  30نسبة نشاط النساء إلى 

 . النموذج التنموي 

تحيين برنامج "مغرب التمكين" ملالئمته مع االلتزام الحكومي  تعمل الوزارة حاليا على  •

بدل سنة   2026باملائة في أفق سنة  30الذي حدد رفع نسبة معدل نشاط النساء إلى 

 ، ومالئمته كذلك مع النموذج التنموي للملكة.2030

يدعو القطاعات الحكومية إلى  2022مارس   10أصدر رئيس الحكومة منشورا يوم  •

 إدراج تدابير برنامج مغرب التمكين في البرامج القطاعية.

خبرة من اجل وضع مخطط عمل وتحديد امليزانية املتعلقة بالتدابير ذات   توظيف  تم  •

 .االولوية باإلضافة إلى خطة تمويلية

 فيما يخص التواصل حول البرنامج فقد تم: 

 2021البرنامج في مراكش في مارس تقديم  •

 2021تقديم البرنامج في مدينة بني مالل في أبريل  •

 باإلضافة إلى مشاركة وتقاسم البرنامج في العديد من الندوات والفعاليات العلمية 

 2021وفي جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في مارس 

 للمساواة تقييم الخطة الحكومية الثانية  : 3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓
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   اإلجراءات املتخذة 

، مسار تقييم الخطة الحكومية للمساواة  2021أطلقت الوزارة خالل شهر ماي  •

للوقوف على مدى  بهدف التقييم الخارجي للخطة  2017/2021" للفترة 2"إكرام 

"، ومالئمة برنامج العمل  2تحقيق النتائج وفقا للمؤشرات املحددة في الخطة "إكرام 

القطاعية لتنزيل أهداف وإجراءات الخطة، باإلضافة إلى تحديد الصعوبات  

والتحديات املرتبطة بتنزيل إجراءاتها ودراسة اثار الظرفية املرتبطة بجائحة كوفيد  

 النتائج املنتظرة. على تنفيذ وتحقيق  19

تمحورت املقاربة املعتمدة لتقييم الخطة على إشراك جميع الفاعلين من قطاعات  و  

حكومية ومؤسسات وطنية ورئاسة النيابة العامة وجمعيات املجتمع املدني  

وجامعات، وتميزت بتنظيم العديد من اللقاءات والدورات التكوينية بصفة منتظمة  

املسار قصد تمكين املتدخلين من التوفر على املعارف وأدوات  منذ إطالق هذا 

 ، من بينها: التقييم املعتمدة

تنظيم دورة تكوينية لفائدة أعضاء اللجنة التقنية لتتبع تنفيذ الحكومية   •

 للمساواة؛ 

تقديم منهجية التقييم املعتمدة من طرف الخبيرة لفائدة أعضاء اللجنة   •

 التقنية املكلفة بتتبع الخطة؛

ورشات حول الحكامة الجيدة للخطة والتخطيط االستراتيجي في  تنظيم •

 مجال املساواة؛ 

 ورشات من أجل إعداد مشروع ميثاق عمل اللجنة التقنية؛ 3تنظيم  •

تنظيم ورشات تشاورية موسعة حول تقييم الخطة الحكومية للمساواة   •

 . املعنيين" مع جميع الفاعلين 2"إكرام 

 بصدد إعداد لقاءات تقاسم نتائج التقييم النهائي   الوزارةو تم إعداد التقرير النهائي  

 تنزيل الخطة الجهوية للمساواة لجهة الرباط سال القنيطرة : 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 
 تم تحويل مبلغ الدعم إلى تمويل إنجاز برنامج التأهيل والتمكين االقتصادي للنساء حامالت

 القنيطرة  - سال -املشاريع ولألشخاص في وضعية إعاقة في إطار اتفاقية شراكة مع جهة الرباط

 للمساواة إعداد الخطة الحكومية الثالثة  : 5النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓
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 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 

تنكب الوزارة حاليا على إعداد اولويات سياسة   ،في إطار برنامج الدعم التقني لالتحاد االوروبي

 واملناصفة، وقد تم في هذا اإلطار:مندمجة لفعلية املساواة والنوع  

 إعداد مشروع إطارات مرجعية لتوظيف خبرة إلعداد هذه السياسة   -

املتعلق بإحداث   2.22.194على املرسوم رقم   2022يونيو  9مصادقة املجلس الحكومي يوم  -

 اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين املرأة 

 2026-2021الجماعات الترابية إلدراج التخطيط املبني على النوع في املخططات الجهوية للتنمية للفترة مواكبة : 6النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 

طالقه في إطار برنامج الدعم لالتحاد إ هذا اإلجراء مبرمج في إطار برنامج الدعم التقني الذي تم 

 األوروبي إلعداد سياسة وطنية جديدة لفعلية املساواة والنوع 

  االلتزامتمت املصادقة على برنامج عمل الدعم التقني لالتحاد األوروبي الذي يتضمن هذا 

 2022أبريل  12بتاريخ 

 

 : 11 االلتزامبعض املؤشرات املتعلقة ب

  2023-2021  : %10 الفترة في املبرمجة  التمكين مغرب  إجراءات تنزيل نسبة •

 12  :االقتصادي التمكين مجال في املبرمة املجالية  االتفاقيات عدد •

 65  :املحدثة للنساء تمراكز التخصصا عدد •

 

 

 

 

 : تعزيز الولوج إلى املعلومات لألشخاص في وضعية إعاقة 12 االلتزام 
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 االجتماعي واألسرة  واإلدماج وزارة التضامن  الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 اإلشكالية املطروحة 

مجهودات كبرى، كآلية وطنية للتنسيق   االجتماعي واألسرة  واإلدماج التضامن  تبذل وزارة  

أوضاع األشخاص في وضعية إعاقة، لكن الخدمات املقدمة  وتقديم مشاريع وبرامج تحسين 

لألشخاص في وضعية إعاقة ال زالت تعاني من بعض أوجه القصور، ال سيما فيما يخص  

 الولوج إلى املعلومات. وذلك راجع لعدة عوامل من أهمها: 

عدم توفر الترجمة إلى لغة اإلشارة في بعض الوسائط التواصلية، فبالرغم من تعبئة   ●

ة املوارد خالل جائحة كورونا من خالل العمل على ترجمة كافة الوسائط  كاف

التواصلية املتعلقة بالتوعية بالتدابير الوقائية إلى لغة اإلشارة، إال أن بعض  

االنتاجات السمعية البصرية ال زالت غير ولوجة بالنسبة لألشخاص ذوي إعاقة  

 سمعية، 

لكترونية املؤسساتية والتي تعتبر مهما في صعوبة الوصول إلى املعلومات باملواقع اال ●

العديد من جوانب الحياة كالتعليم والتوظيف واإلدارة والتجارة والرعاية الصحية  

والترفيه وأكثر من ذلك. فمن الضروري أن تكون هاته املواقع اإللكترونية متاحة  

 لتوفير تكافؤ الولوج وتكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

 الحل املقترح

 اعتماد الترجمة إلى لغة اإلشارة في كل اإلنتاجات السمعية البصرية للوزارة؛ •

إشراك جمعيات املجتمع املدني الفاعلة في مجال اإلعاقة عند إعداد الحمالت   •

 التواصلية للوزارة؛ 

إعداد دليل مرجعي لتسهيل ولوج األشخاص في وضعية إعاقة إلى املواقع االلكترونية   •

املؤسساتية بإشراك جمعيات املجتمع املدني الفاعلة في مجال اإلعاقة وتقاسمه مع  

 اإلدارات واملؤسسات املعنية. 

 النتيجة املنتظرة

تسهيل متابعة االنتاجات السمعية البصرية للوزارة بالنسبة لألشخاص ذوي إعاقة   •

 سمعية؛

تطلعات األشخاص في  تحسين جودة الحمالت التحسيسية وجعلها في مستوى  •

 وضعية إعاقة، 

توفر دليل مرجعي بخصوص الولوج للمواقع االلكترونية املؤسساتية بالنسبة   •

 لألشخاص في وضعية اعاقة في أفق تنزيله على مستوى اإلدارات واملؤسسات املعنية. 

 2022الحملة التحسيسية لسنة تنظيم لقاءات تشاورية مع منظمات املجتمع املدني املعنية باإلعاقة حول  : 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●



      49   
 

   اإلجراءات املتخذة 

تم استدعاء وعقد لقاءات مع بعض الجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة لعر ض   •

 الصيغة األولية للشريط اإلعالني

 تسجيل مالحظات وتعليقات املشاركين؛ تم  •

 .تقاسمها مع فريق اإلنتاج إلدماجها في الشريط •

 2023إلى  2021ترجمة اإلنتاجات السمعية البصرية للوزارة إلى لغة اإلشارة في الفترة املمتدة من  : 2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 

 :مجال اإلعاقة 

 

تم ترجمة شريط فيديو حول "تعميم العمل بمنصة خدماتي لطلب وسحب شهادة اإلعاقة   -1

إلى لغة اإلشارة، وهو فيلم توضيحي يشرح كيفية طلب وسحب شهادة اإلعاقة من املنصة  

 .اإلليكترونية التي أنشأتها وزارة التضامن واالدماج االجتماعي واألسرة

 

 :اعتماد لغة اإلشارة خالل 2-

شر  نللمعرض الدولي لل 27حفل إطالق جائزة الرواق الولوج والدامج ضمن فعاليات الدورة  -

 والكتاب؛

 27 في دورته الحفل اإلعالن عن جائزة الرواق الولوج في املعرض الدولي للنشر والكتاب  -

 :مجال املرأة

 

 : تم ترجمة إلى لغة اإلشارة

 غربية؛للمرأة  املإعالن جائزة تميز  -

 حملة محاربة العنف ضد النساء؛  -

 .حملة تحسيسية ملحاربة العنف ضد النساء -

 

 :اعتماد لغة اإلشارة خالل -

 2021الدورة السادسةحفل تتويج الفائزين بجائزة "تميز للمرأة املغربية" في   -

 2022في دورتها السابعة لسنة   للمرأة املغربية حفل إطالق جائزة تميز   -

اقع اإللكترونية :3النشاط   بلورة إطار مرجعي حول ولوج األشخاص في وضعية إعاقة إلى املو
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 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 

( املتعلقة 14/2020الحصول على الترخيص بإبرام الصفقة )تبعا ملنشور رئيس الحكومة رقم 

بإنجاز دراسة إلعداد مرجع وطني للولوجيات الرقمية لتسهيل ولوج األشخاص في وضعية  

 اإللكترونية املؤسساتية إعاقة إلى املواقع  

إعداد طلب عروض مفتـوح  ألجل: إعداد دليل مرجعي وطني لتسهيل ولوج األشخاص في  

 .وضعية إعاقة إلى املواقع االلكترونية املؤسساتية

 2022اعتماد مخرجات اللقاءات التشاورية عند الصياغة النهائية للحملة التحسيسية : 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

إنجاز تشخيص أولي مع القطاعات الوزارية والجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة حول ولوج األشخاص في وضعية  : 5النشاط 

اقع   اإللكترونية   إعاقة إلى املو

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 2023تنظيم لقاءات تشاورية مع منظمات املجتمع املدني املعنية باإلعاقة حول الحملة التحسيسية لسنة : 6النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1)تطور محدود في اإلنجاز  ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

اقع االلكترونية : 7النشاط    إعداد الدليل املرجعي لتسهيل ولوج األشخاص في وضعية إعاقة إلى املو

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●
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 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 النشر والتواصل حول الدليل املرجعي  : 8النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) •

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 

 تحسين جودة الخدمات العمومية في مجال حماية الطفولة  : 13 االلتزام 

 وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة  التنفيذ الجهة املسؤولة عن 

 اإلشكالية املطروحة 

تقتض ي حماية األطفال ضد اإلساءة والعنف واالستغالل واإلهمال تدخل مجموعة   ●

 من املصالح العمومية، حسب احتياجات كل حالة على حدى، في مجاالت: 

 الرصد وتلقي الشكايات،  ●

 ملساعدة الفورية في حالة االستعجال الطبي واالجتماعي،  ا ●

 التبليغ لدى السلطات القضائية عند الحاجة،   ●

 تقييم الوضعية االجتماعية للطفل واألسرة،   ●

 املواكبة الطبية والنفسية واالجتماعية واإلدماج التربوي واالجتماعي،  ●

 التقارير.تتبع وتقييم تطور وضعية الطفل وتوفير املعلومات وإعداد  ●

وقد أبانت التجربة امليدانية عن وجود تفاوتات بين املجاالت الترابية في توفير منظومة متكاملة  

من الخدمات، ووجود نقص في تنسيق الخدمات والبرامج بين املتدخلين ونقص في املوارد  

التي تسهل  البشرية املؤهلة، كما أبانت عن تزايد الحاجة ملجموعة من األليات واألدوات  

 التنسيق وتبادل املعلومات بين املتدخلين املعنيين على املستوى الترابي.
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 الحل املقترح

على إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية    واإلدماج االجتماعي واألسرةستعمل وزارة التضامن 

التجربة النموذجية  أقاليم نموذجية، وذلك في أفق تعميمها بعد تقييم    (8الطفولة بثمانية )

 لتشمل جميع أقاليم اململكة. 

وتعتبر األجهزة الترابية مدخال أساسيا لتعزيز منظومة الحماية، وذلك من خالل تحقيق  

لتقائية بين الخدمات القضائية والطبية والنفسية واالجتماعية والتربوية والتتبع والتقييم،  اال

لخدمات الخاصة بكل مرحلة من مراحل  وفق بروتوكول موحد يحدد مدار الحماية، وسلة ا

الحماية، وأدوار ومسؤوليات املصالح العمومية املعنية، وإجراءات إحالة األطفال حسب  

 خريطة الفاعلين واملؤسسات. 

 وفي هذا اإلطار، سيتم على مستوى األقاليم النموذجية، القيام بما يلي: 

مثلين عن املصالح الالممركزة  إحداث لجن إقليمية لحماية الطفولة تضم في عضويتها م -

للقطاعات الحكومية املعنية واملؤسسات الخاضعة لوصايتها مع إمكانية مشاركة ممثلي  

 السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة واملجتمع املدني في أشغالها  

وضع مراكز املواكبة لحماية الطفولة وفق دفتر تحمالت تعده الوزارة في هذا الشأن يحدد   -

 ام ووظائف املركز، ومواصفات وتخصصات املوارد البشرية، ومواصفات ومعايير البناية مه

تطوير منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع الطفل في مدار الحماية ومواكبة الفاعلين الترابيين   -

 املعنيين لتوظيفها 

الفاعلين املعنيين على مستوى  إعداد وتنفيذ برنامج للتكوين في مجال حماية الطفولة لفائدة   -

 األقاليم املستهدفة 

اإلعداد التشاركي ألدوات قيادة األجهزة الترابية وتحقيق االلتقائية بين التدخالت املتعددة   -

 القطاعات ومواكبة الفاعلين الترابيين املعنيين لتوظيفها، ويتعلق األمر ب:

 األقاليم • دليل تشخيص هياكل وخدمات حماية الطفولة على مستوى 

 • دليل إعداد خطط العمل اإلقليمية لحماية الطفولة 

 • مدار حماية الطفولة 

 • بروتوكول إطار لحماية الطفولة  

 • مرجع وطني موحد لتقييم وضعيات الخطر في مجال حماية الطفولة

 النتيجة املنتظرة

 أقاليم نموذجية تتوفر على:  •

 الطفولة حسب االحتياجات الترابية هياكل وأليات تنسيق برامج وخدمات حماية   •

موارد بشرية مؤهلة ومتخصصة لتقديم املساعدة االجتماعية لألطفال في حاجة   •

 للحماية وأسرهم 

 هياكل وخدمات للقرب متكاملة وفعالة في مجال حماية الطفولة  •

 معلومات ومعطيات إحصائية محينة حول وضعية الطفولة في حاجة للحماية  •

 لجن إقليمية لحماية الطفولة  8إحداث   : 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●



      53   
 

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 
لجن إقليمية لحماية الطفولة بكل من: طنجة، مكناس، سال، الدار البيضاء أنفا،    7إحداث 

 مراكش، أكادير، العيون 

 وضع مراكز املواكبة لحماية الطفولة :2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 

 يقتض ي وضع مراكز املواكبة لحماية الطفولة، توفير بناية وموارد بشرية وتجهيزات. 

أكادير،  مكناس،وعليه، فقد تم توفير بناية لسبعة مراكز بسبعة مدن وهي: طنجة، سال، 

 الدار البيضاء أنفا، مراكش والعيون. 

 في حين تختلف نسبة توفير التجهيزات واملوارد البشرية من مركز آلخر.

اإلعداد التشاركي لدليل تشخيص هياكل وخدمات حماية الطفولة على مستوى األقاليم ومواكبة الفاعلين في   : 3النشاط 

 استعماله 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

 اإلقليمي.  الصعيدإعداد وثيقة التشخيص الذاتي لهياكل وخدمات حماية الطفولة على 

تم إعداد هذه الوثيقة بتشاور مع كافة املتدخلين املعنيين على مستوى عمالة سال، من  

ن بمركز املواكبة لحماية  ي العامل املهنيين حكومية ومؤسسات وطنية، إضافة إلى   قطاعات

 الطفولة بسال..

 اإلعداد التشاركي لدليل إعداد مشاريع خطط العمل اإلقليمية لحماية الطفولة ومواكبة الفاعلين في استعماله  : 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز ) ●
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 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

 دليل إعداد خطط عمل إقليمية لحماية الطفولة. وضع

أصيلة،    -تم إعداد هذا الدليل بتشاور مع كافة املتدخلين املعنيين على مستوى عمالة طنجة 

من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية، إضافة إلى املهنيون العاملون بمركز املواكبة لحماية  

 الطفولة بطنجة 

 التشاركي ملدار حماية الطفولة ومواكبة الفاعلين لتملكه اإلعداد   : 5النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز ) ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

 إعداد وثيقة مدار حماية الطفولة.

الحكومية واملؤسسات الوطنية املعنية، إضافة  تم إعداد هذه الوثيقة بتشاور مع القطاعات  

 إلى السلطات القضائية ورئاسة النيابة العامة. 

 اإلعداد التشاركي لبروتوكول إطار لحماية الطفولة  : 6النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 

 إعداد عناصر بروتوكول إطار لحماية الطفولة.  •

تم إعداد عناصر هذا البروتوكول بتشاور مع القطاعات الحكومية واملؤسسات  

 الوطنية املعنية، إضافة إلى السلطات القضائية ورئاسة النيابة العامة.  

 إعداد هذا البروتوكول ال زال في طور االنجاز. 

اإلعداد التشاركي للمرجع الوطني املوحد لتقييم وضعيات الخطر في مجال حماية الطفولة وتكوين املهنيين في   : 7النشاط 

 مراكز املواكبة لحماية الطفولة في استعماله 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●
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 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

 إعداد املرجع الوطني املوحد لتقييم وضعيات الخطر في مجال حماية الطفولة.   •

تم إعداد هذا املرجع على مرحلتين: املرحلة األولى تميزت بعقد ثالث ورشات تشاورية،  

حضرها ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية واملؤسسات املعنية، إضافة إلى  

القضائية، والعاملين بمراكز املواكبة لحماية الطفولة بكل من سال  السلطات 

 ومكناس. ثم املرحلة الثانية الخاصة بتجريب هذا املرجع بنفس املراكز. 

دورات تكوينية حول املرجع الوطني املوحد لتقييم وضعيات الخطر في مجال   4تنظيم  •

املهنيون العاملون بمراكز املواكبة  استفاد من هذا التكوين حضوريا   حماية الطفولة.

 مشاركا في كل دورة.  25لحماية الطفولة، بمعدل 

كما استفاد عن بعد املهنيون العاملون بوحدات وخاليا حماية الطفولة على مستوى  

مندوبيات التعاون الوطني، وبمؤسسات الرعاية االجتماعية للطفولة، وبمراكز  

 مشاركا في كل دورة.  80اقة، بمعدل استقبال وتوجيه األشخاص في وضعية إع 

 إعداد وتنفيذ برنامج للتكوين في مجال حماية الطفولة لفائدة الفاعلين املعنيين على مستوى األقاليم املستهدفة : 8النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

دورة تكوينية، تم تأطيرها من   13تنظيم برنامج للتكوين في مجال حماية الطفولة، يتكون من 

 طرف خبراء مغاربة وأجانب. 

استهدف هذا البرنامج املهنيون العاملون بمراكز املواكبة لحماية الطفولة بسبعة أقاليم،  

وممثلون عن اللجنة اإلقليمية لحماية الطفولة بطنجة، إضافة إلى بعض الجمعيات العاملة في  

 الطفولة.   حمايةمجال 

 مشاركا في كل دورة. 80عرف هذا البرنامج التكويني معدل مشاركة بلغ 

 تطوير منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع الطفل في مدار الحماية : 9النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 
 بما يلي: بهدف وضع منظومة معلوماتية لتتبع الطفل في مدار الحماية، تم القيام  •

إنجاز تشخيص لألنظمة املعلوماتية املتوفرة لدى الفاعلين في مجال حماية   -1
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 الطفولة على الصعيدين املركزي والترابي 

 إعداد دفاتر تحمالت املنظومة املعلوماتية  -2

 تطوير النسخة التجريبية للمنظومة املعلوماتية -3

 اية الطفولة بسالتجربة املنظومة املعلوماتية بمركز املواكبة لحم -4

  املنبثقة واالقتراحات املالحظات تقرير حول املرحلة التجريبية يتضمن  إعداد -5

 التجريبية   املرحلة عن

يتم العمل حاليا على إدراج نتائج املرحلة التجريبية في املنصة الرقمية للمنظومة   •

 . 2022املعلوماتية. ومن املنتظر االنتهاء من هذه املرحلة قبل نهاية سنة  

 مواكبة الفاعلين الترابيين املعنيين لتوظيف املنظومة املعلوماتية املندمجة  :10النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  •

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 اإلجراءات املتخذة 

املعلوماتية لفائدة فريق العاملين  تم تنظيم تكوين ميداني حول املنظومة  

االجتماعيين بمركز املواكبة لحماية الطفولة املعنيين بإطالق املرحلة التجريبية  

 .للمنظومة املعلوماتية

تم أيضا تنظيم مجموعة من جلسات العمل مع الفريق املعني بتجريب املنظومة  

 . التجريبيةاملعلوماتية بسال، وقد امتدت جلسات العمل على مدى املرحلة  

 

 : 13 االلتزامبعض املؤشرات املتعلقة ب

  عدد اللجن اإلقليمية املحدثة:     7 •

 : 7  عدد مراكز املواكبة املحدثة  •

  نسبة تقدم تطوير املنظومة املعلوماتية املندمجة لتتبع الطفل في مدار الحماية:75 •

 عدد الدورات التكوينية املنجزة: :17 •

  عدد املستفيدين من الدورات التكوينية املنجزة:185 •

   عدد األدوات املنجزة في مجال قيادة األجهزة الترابية وتحقيق االلتقائية بين التدخالت املتعددة الق طاعات املنجزة:4 •

 1449 :الطفولة لحماية الترابية  األجهزة خدمات  عدد األطفال واألسر املستفيدين من  •
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 نشر النصوص القانونية واألحكام والقرارات واالجتهادات القضائية : 14 االلتزام 

 وزارة العدل  الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 اإلشكالية املطروحة 

املعلومة القانونية خصوصا فيما يتعلق بالنصوص القانونية  • صعوبة الولوج والبحث عن 

 واملساطر القضائية؛

• صعوبة الحصول على املعلومات التي ينتجها املرفق القضائي خصوصا فيما يتعلق باألحكام  

 والقرارات واالجتهادات القضائية؛

 • صعوبة الحصول على املعطيات حول النجاعة القضائية؛

آليات تقاسم املعارف والرؤى حول املواضيع ذات العالقة باملجالين القانوني • محدودية 

 والقضائي.

 الحل املقترح

تطوير منصة معلوماتية لنشر النصوص القانونية واألحكام والقرارات واالجتهادات القضائية،  

 تتكون من األجزاء التالية: 

على الخط سواء في صيغة   • جزء متعلق بنشر النصوص القانونية واملساطر القضائية

 الجريدة الرسمية أو على شكل نصوص معالجة مع إتاحة إمكانية تحميلها باملجان؛ 

• جزء متعلق بنشر األحكام والقرارات واالجتهادات القضائية عبر الخط وباملجان، مع احترام  

 تام ملبدأ حماية املعطيات الشخصية؛

ضائية، والذي سيسمح بتوفير إحصائيات في  • جزء متعلق بنشر املعطيات حول النجاعة الق

 (؛ Open Dataهذا املجال على شكل معطيات مفتوحة )

• جزء يتيح للباحثين واملختصين ومزاولي املهن القانونية والقضائية إمكانية نشر مقاالتهم  

 وأبحاثهم ودراساتهم عبر املنصة.

 النتيجة املنتظرة

• تعزيز الشفافية وتكريس الحق في الحصول على املعلومة القانونية والقضائية وذلك بطريقة  

 سريعة ومجانية؛  

• تعميق املعرفة والوعي القانوني والقضائي من خالل نشر النصوص القانونية واألحكام  

 القضائية؛والقرارات واالجتهادات  

• تشجيع البحث العلمي في مجال الدراسات القانونية والقضائية من خالل إنشاء "مكتبة  

 افتراضية قانونية وقضائية" يتم إغناؤها باستمرار؛ 

 من خالل توفير البيانات التي تتيح إمكانية فهم النظام القضائي املغربي؛• تشجيع االستثمار  

• تسهيل عملية تقاسم املعارف ذات الطابع القانوني والقضائي واملمارسات الفضلى في املجال  

 مع املهنيين والباحثين وعموم املواطنين. 

 ساطر القضائية ( خاصة بنشر النصوص القانونية وامل moduleتطوير وحدة )   : 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●
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 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

على  بالنسبة للنصوص القانونية، قامت وزارة العدل بتطوير وحدة خاصة بهذا املشروع 

 : مستوى كل من 

النسخة الثانية ملنصة عدالة  - 1

"https://adala.justice.gov.ma/resources/textes_juridiques"  التي تعتبر بمثابة البوابة  و

 ارة,  ز القانونية للو 

: تعنى الوحدة املدرجة ضمن هذه   "https://justice.gov.ma"وزارة لاملوقع املؤسساتي ل -2

 البوابة بنشر املستجدات فيما يخص مشاريع القوانين والتشريعات الصادرة حديثا. 

الرقمية   ة كتبقسم امل من خالل  ، املوقع الرسمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية  كما يتيح

https://www.cspj.ma/bibliotheque/legislations   ،على جميع النصوص القانونية    االطالع

 املنشورة على منصة عدالة  

 

أما فيما يتعلق باملساطر القضائية، فقد  خصصت لها الوزارة وحدة كاملة ضمن أقسام  

 " https://justice.gov.ma/procedures-judiciaires-category" :  البوابة املؤسساتية

 تطوير وحدة خاصة بنشر األحكام والقرارات واالجتهادات القضائية   : 2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

القضائية بتطوير منصة خاصة بنشر األحكام والقرارات  تكلف املجلس األعلى للسلطة 

( مزودة بمحرك بحث يمكن من  /https://juriscassation.cspj.maواالجتهادات القضائية )

 العثور على القرارات حسب املوضوع، الغرفة، رقم امللف أو رقم القرار. 

 

مباشرة على صفحة محرك  كما يحيل املوقع الرسمي لوزارة العدل، في نسخته الجديدة، زواره 

 . جتهادات القضائية املطور ضمن أقسام البوابة الرسمية ملحكمة النفضالبحث الخاص باال 

 تطوير وحدة خاصة بنشر املقاالت والدراسات واألبحاث القانونية  : 3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

https://www.cspj.ma/bibliotheque/legislations
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 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة
"املصادر التوثيقية" ضمن مكونات القسم "املصادر" في النسخة   اسم تم تخصيص فرع تحت  

 الجديدة ملنصة عدالة، لنشر املقاالت والدراسات واملؤلفات 

 تطوير وحدة لنشر املعطيات املتعلقة بالنجاعة القضائية  : 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة

تطوير وحدة خاصة بنشر البيانات املفتوحة ووحدة فرعية "الوزارة في أرقام" ضمن   •

 أقسام النسخة الجديدة للبوابة املؤسساتية لوزارة العدل 

تقارير إحصائية من طرف فريق ذكاء األعمال سيتم نشرها داخل هذه   6تطوير ونشر  •

على إحصائيات   االطالعاملنصة في أفق استخدامها من أجل تمكين املستعملين من  

 كمعطيات مفتوحة.  xlsxاملحاكم وتحميلها على شكل ملفات 

 إدراج املحتوى األولي املتعلق بالنصوص القانونية واملساطر القضائية  : 5النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

نص  12.833تتيح الوحدة املطورة ضمن منصة عدالة، االطالع وتصفح أزيد من  •

 قانوني مصنف حسب املواد : 

 • املادة الدستورية 

 • املادة املدنية 

 • املادة األسرية 

 • املادة الكرائية 

 • املادة العقارية 

 • املادة االجتماعية 

 • املادة الجنائية 

 • املادة التجارية 

 • املادة اإلدارية واملالية 
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 • التقاعد 

 • املادة البيئية 

 • املادة الصحية والطبية 

 املادة السمعية البصرية• 

 • مادة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 • التنظيم القضائي

 • األنظمة األساسية 

 • الوظيفة العمومية 

 • املهن القانونية والقضائية 

 • املهن 

 • الغرف املهنية 

 • الحريات العامة 

 • هيئات حقوق اإلنسان 

 • هيئات النهوض بالتنمية البشرية

 والتقنين • هيئات الحكامة الجيدة 

 • املادة البرملانية 

 • املادة االنتخابية 

 • املؤسسات االجتماعية 

 • مادة التأمين 

 • التنظيم الهيكلي لوزارة العدل 

 • نصوص عامة 

 • املادة التعليمية 

 • املادة البحرية 

مشاريع النصوص القانونية    من  عشراتالتصفح   ،يتيح املوقع املؤسساتي لوزارة العدلكما 

منها تلك املحالة على البرملان وأخرى  التي توجد في طور الدراسة من أجل املصادقة،   والتنظيمية

العشرات من النصوص القانونية   أيضا محالة على األمانة العامة للحكومة. كما يضم املوقع

   2022والتنظيمية املنشورة خالل سنة  

جميع   الولوج إلى  جلس األعلى للسلطة القضائية، من خالل مكتبته الرقمية،امل ويوفر

 النصوص القانونية املتاحة على منصة عدالة

املدرجة في املواد  ، فقد تمت إضافة محتوى املساطر املساطر القضائيةأما فيما يتعلق ب

 وزارة العدل :  الرسمي لوقع بامل على الوحدة املطورة لهذه الغايةوذلك  ،التالية

 ، يلة لحل املنازعات، قضاء مدني متنوعالقضاء املدني : قضاء األسرة، الوسائل البد -
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 القضاء التجاري: املحاكم التجارية، السجل التجاري  -

 القضاء اإلداري : املحاكم اإلدارية، -

 القضاء الجنائي، السجل العدلي، العفو، اإلكراه البدني  -

 واالجتهادات القضائية من طرف املحاكم مواكبة إدراج املحتوى األولي املتعلق باألحكام والقرارات  : 6النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

توفر الوحدة املطورة في هذا اإلطار من طرف املجلس األعلى للسلطة القضائية   •

(https://juriscassation.cspj.ma/ رصيدا من القرارات يبلغ القرارات يبلغ )6,971 

كما نشرت الوزارة على البوابة القانونية "عدالة"  

(https://adala.justice.gov.ma/resources/Jurisprudence مجموعة من )1.970 

كم  اجتهادات قضائية صادرة عن كل من : محاكم االستئناف التجارية، محا

للمحكمة   االستعجالياالستئناف اإلدارية، املحاكم اإلدارية وكذا املتعلقة بالقضاء 

اإلدارية بالرباط, وتتيح املنصة أيضا االطالع على القرارات القضائية الخاصة بتطبيق  

 . مدونة األسرة و القواعد القضائية واملتعلقة بقضايا محكمة االستئناف بفاس

 كوينية لفائدة مستعملي املنصة باملحاكم واإلدارة املركزيةتنظيم دورات ت : 7النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 إدراج املحتوى األولي املتعلق باملقاالت والدراسات واألبحاث القانونية  : 8النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 
مجموعة بيانات حول النشاط العام واملفصل للمحاكم خالل   39بإعداد  العدل وزارة قامت 

طالع على  املاضية. ويمكن اال وحول تطور نشاط املحاكم خالل السنوات الخمس  2021سنة 

 هذه البيانات : 
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 على املوقع الرسمي للوزارة،  فتوحة"من خالل قسمي "الوزارة/ الوزارة في أرقام" و"البيانات امل -

 .عبر البوابة الوطنية للبيانات املفتوحة من خالل تصنيف " العدل" -

 

اإلحصائيات    منمجموعة  باإلضافة، توفر منصة عدالة عبر القسم الفرعي "مصادر توثيقية"

 في هذا الشأن 

 املجلس األعلى للسلطة القضائية دورية حول النجاعة القضائية   أصدركما  

 بشأنها املنصة والتواصل  : إطالق9النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 
لمعرض الدولي  ل  27الدورة  تم إطالق النسخة التجريبية للمنصات املشار إليها أعاله، على هامش  

 للكتاب

 : 14 االلتزامبعض املؤشرات املتعلقة ب

  عدد الوحدات التي تم تطويرها:9  •

 عدد الوحدات التي تم إطالقها:9 •

  عدد النصوص القانونية املنشورة:13782 •

  عدد األحكام املنشورة:7118 •

  عدد القرارات املنشورة:7118 •

  عدد االجتهادات القضائية املنشورة:7118 •

  عدد املقاالت واألبحاث والدراسات املنشورة:80 •

 عدد اإلحصائيات  املنشورة بشكل مفتوح :39 •
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 : التقعيد القانوني الستعمال الوسائط اإللكترونية في التقاضي 15 االلتزام

 وزارة العدل  الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 اإلشكالية املطروحة 

للمعطيات   اإللكتروني  والتبادل  التقاض ي  في  االلكترونية  الوسائط  استعمال  إلى  اللجوء  عدم 

يؤطرهذه   قانوني  نص  لغياب  نظرا  اإلشكاليات  القضائية  من  مجموعة  يطرح  مما  العمليات، 

 السيما: 

 

• االرتباط الكبير بالسجالت والحامالت الورقية وما ينتج عن ذلك من صعوبة البحث  

 والتخزين والعرضة للتلف أو الضياع 

• تعذر حضور بعض األطراف للجلسات نتيجة لبعد املسافات عن املحكمة التي يروج  

 بها امللف القضائي

نقل بعض السجناء من املؤسسات السجنية إلى املحاكم وما يتطلب ذلك من    • صعوبة

 موارد مالية وجهد كبيرين

 • بطء اإلجراءات القضائية نتيجة إلشكالية التبليغ 

واملذكرات   للمقاالت  الورقي  التبادل  إللزامية  نتيجة  القضائية  اإلجراءات  بطء   •

 الضابطة القضائية  ومحاضر 

 إجراءات تنفيذ اإلنابات القضائية الدولية • طول أمد 

 • عدم مركزة السجالت العدلية الوطنية 

 الحل املقترح

إلى وضع إطار قانوني محدد يضبط القواعد الشكلية واملوضوعية إلجراءات   االلتزاميهدف هذا  

 التقاض ي وتبادل املعطيات القضائية باستعمال الوسائط االلكترونية، وذلك عبر: 

• تنظيم اإلجراءات القانونية للمحاكة عن بعد وتحديد حاالت اللجوء إليها واألطراف املستفيدة  

 وشروطها،  منها

الضابطة القضائية   • تنظيم اإلجراءات القانونية للتبادل الرقمي للمقاالت واملذكرات ومحاضر

 مع إمكانية تذييلها بتوقيع إلكتروني

 اإللكتروني• تنظيم عملية التبليغ 

 • تنظيم إجراءات تنفيذ اإلنابات القضائية الدولية 

املغاربة واألجانب   الذاتيين  العدلية الوطنية لألشخاص  • خلق قاعدة بيانات ملركزة السجالت 

 واألشخاص االعتباريين 

وسيتم في هذا اإلطار، التشاور مع جميع املتدخلين في منظومة العدالة من مجلس أعلى للسلطة 

لنيابة العامة، جمعيات هيئات املحامين، املفوضون القضائيون،.. وسيتخذ  القضائية، رئاسة ا

هذا التشاور منحيين اثنين أولهما تقديم مالحظات كتابية حول مسودة القانون، والثاني عقد  

 اجتماعات ولقاءات مختلفة قصد تجويد مسودة مشروع القانون.

 النتيجة املنتظرة

 • تبني آلية جديدة للتقاض ي تتميز باالنفتاح والفعالية   

 • تعزيز الفعالية والنجاعة داخل املرفق القضائي 

 • تخفيف العبء على جميع املتدخلين في منظومة العدالة 
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 مع جميع املتدخلين في منظومة العدالة  التشاور     : 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1اإلنجاز )تطور محدود في  ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

لجنة   • من طرف  القضائية  االجراءات  برقمنة  املتعلق  القانون  مشروع  إعداد مسودة 

 تقنية متخصصة في املجال املدني والزجري بوزارة العدل. 

إحالة مسودة مشروع القانون على مجموعة من الفاعلين في منظومة العدالة من أجل    •

 إبداء الرأي، وهم: 

  • املجلس األعلى للسلطة القضائية

 • رئاسة النيابة العامة، 

 • الجمعية املغربية للنساء القاضيات، 

 • الودادية الحسنية للقضاة،

 • نادي قضاة املغرب، 

 للمسؤولين اإلداريين بوزارة العدل، • الهيئة الوطنية 

 • النقابة الوطنية للعدول،

مالحظة تهم جميع الجواب   46وتوصلت هذه الوزارة بناء على هذه املشاورات بما مجموعه 

 الشكلية واملوضوعية ملسودة قانون استعمال الوسائط االلكترونية في املجال الجنائي.  

 مالحظة. 416العدل بما مجموعه أما في الجانب املدني فقد توصلت وزارة 

 إعداد مسودة مشروع القانون  : 2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

العمل على  تمت صياغة مسودة مشروع القانون من طرف لجنة تقنية بوزارة العدل، ومن أجل 

تجويده، تم عقد اجتماعات دورية مع الفاعلين في منظومة العدالة من أجل صياغة نهائية  

 ماعات التالية: جت وبناء علبه تم عقد اال ، ملسودة مشروع القانون 

  والتي القانوني لرقمنة االجراءات القضائية  اإلطار اجتماع اللجنة املكلفة بدراسة   •

رئاسة النيابة  ، و املجلس األعلى للسلطة القضائية، و وزارة العدل  عن:ضمت ممثلين 
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العمل    وملنهجيةالعامة. ويهدف االجتماع إلى تقديم الرؤية العامة لرقمنة املحاكم، 

 املقررة لهذه اللجنة. 

 لقانوني لرقمنة إجراءات التقاض ي.ا اإلطار اجتماع ثان للجنة املكلفة بدراسة  •

يهدف االجتماع إلى مناقشة املقتضيات املتعلقة برقمنة االجراءات القضائية في  

على مسودة مشروع القانون وفق ما تم االتفاق   واملصادقةالشقين الجنائي املدني 

 عليه بين جميع أعضاء اللجنة املذكورة.

ئها املشار إليهم أعاله وتم من خالله تبني  اجتماع ثالث بوزارة العدل بحضور باقي شركا •

 صيغة نهائية ملسودة مشروع القانون املتعلق برقمنة االجراءات القضائية.

 إحالة مشروع القانون على باقي القطاعات الحكومية إلبداء الرأي   : 3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

تمت إحالة مشروع القانون على مجموعة من القطاعات الحكومية، وتوصلت هذه الوزارة بناء  

على ذلك بمجموعة من املالحظات الكتابية الصادرة عن عدد من القطاعات الحكومية، و يتعلق  

 األمر بكل من : 

 وزارة الداخلية،  -

 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية، -

 إدارة الدفاع الوطني.  -

 إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة. -

 الوكالة القضائية للمملكة.  -

 وكالة التنمية الرقمية.  -

 املصادقة على مشروع القانون من طرف األمانة العامة للحكومة  : 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●

تمت إحالة الصيغة الجديدة من مشروع القانون على األمانة العامة للحكومة ملباشرة   •   اإلجراءات املتخذة 

 املسطرة التشريعية  
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. 27.21تمت إحالة مشروع القانون على األمانة العامة للحكومة، وتم ترقيمه تحت عدد   •

وبعد تنصيب الحكومة الجديدة تم إرجاع املشروع املذكور لوزارة العدل وفق املسطرة  

 من أجل العمل على تحيين التوقيع  اإلطاراملتبعة في هذا  

 مجلس الحكومةاملصادقة على مشروع القانون من طرف : 5النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 

 : 15 االلتزامبعض املؤشرات املتعلقة ب

  عدد عمليات التشاور  املنجزة:10  •

  عدد الجلسات  عن بعد:19139 •

  عدد املعتقلين املستفيدين:433323 •

  عدد امللفات املدروسة باستعال الوسائط اإللكترونية:370067 •

 :  تعزيز انخراط منتسبي العدالة في التحول الرقمي للعدالة 16 االلتزام 

 وزارة العدل  الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 اإلشكالية املطروحة 

البرمجيات واملنصات اإللكترونية التي أطلقتها الوزارة لفائدة  ضعف ومحدودية اإلقبال على   •

واألمن   القانونية  بالحجية  املرتبطة  للهواجس  نظرا  العدالة  منظومة  في  الفاعلين 

 املعلومياتي،

املحاكم نظرا الستمرار • والتواصل مع  والوثائق  املعطيات  تبادل  اليدوية    صعوبة  املعالجة 

به املعمول  لإلجراءات  الخبراء،  والورقية  العدول،  )املحامون،  العدالة  منتسبي  ا من طرف 

 املفوضون القضائيون،...(،  

لإلشكاليات   • نظرا  الرقمي  التحول  ورش  في  والقضائية  القانونية  املهن  اندماج  صعوبة 

 املرتبطة بالتكوين والتأهيل في مجال الرقمنة. 

 الحل املقترح

 

انخراط جميع الفاعلين في منظومة العدالة في ورش   نهج مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز •

 التحول الرقمي،  



      67   
 

الرقمي وما يمكن أن    اعتماد  • التحول  مخطط تواصلي للتحسيس بأهمية وجدوى مشاريع 

تقدمه من إضافات نوعية لالرتقاء بمنظومة العدالة من حيث ربح الوقت وتجويد الخدمات  

 املقدمة، 

ات املتعلقة بالتبادل بين املحاكم ومنتسبي العدالة من  إضفاء الطابع الالمادي على اإلجراء •

واملفوضين   والخبراء،  والعدول،  املحامين،  تمكن  إلكترونية  منصات  إحداث  خالل 

 القضائيين من التواصل والتعامل عن بعد مع املحاكم والتبادل الالمادي للمعلومات؛ 

 ملحدثة.برمجة دورات تكوينية لفائدة مستعملي املنصات اإللكترونية ا  •

 النتيجة املنتظرة

 توفير الجهد والوقت وتسهيل التواصل مع منتسبي العدالة،  •

 توفير آليات لتعزيز شفافية تدبير اإلجراءات املرتبطة بممارسة مهن منتسبي العدالة؛  •

توفير آلية للمرتفقين لتتبع اإلجراءات املرتبطة بمصالحهم التي يتولى منتسبو العدالة   •

 تنفيذها؛ 

انخراط مكونات اإلدارة القضائية في تحسين جودة خدمات العدالة وتعزيز النجاعة   •

 القضائية وتقليص آجال املساطر واالجراءات

 استكمال تطوير وحدات إضافية على مستوى منصة التبادل اإللكتروني مع املحامين: ملفات التبليغ والتنفيذ   : 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

 تطوير وحدة طلبات التنفيذ  •

 تطوير وحدة طلبات التبليغ  •

 تطوير وحدة طلبات سحب نسخ االحكام  •

 املحامين توقيع اتفاقيات شراكة مع هيئات  : 2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 

رئيس جمعية   • املحامين بحضور  هيئات  ممثلي  لفائدة  املحامي  عرض خدمات منصة 

 هيئات املحامين باملغرب 

 املحامين بالناضور توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة  •

 توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة املحامين بالجديدة  •

 توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة املحامين بخريبكة  •
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 توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة املحامين ببني مالل  •

 توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة املحامين بتطوان  •

 ن العيو - كلميم-بأكاديرتوقيع اتفاقية شراكة مع هيئة املحامين  •

 توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة املحامين بسطات •

 توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة املحامين بالدار البيضاء  •

 توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة املحامين بوجدة  •

 توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة املحامين بمكناس  •

 توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة املحامين بآسفي  •

 هيئة املحامين بالرباط توقيع اتفاقية شراكة مع  •

 تكوين املكونين حول منصة التبادل اإللكتروني مع املحامين  : 3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 

 اإللكتروني مع املحامين تكوين املكونين بهيئة آسفي حول منصة التبادل   •

 تكوين املكونين بهيئة الجديدة حول منصة التبادل اإللكتروني مع املحامين  •

 تكوين املكونين بهيئة وجدة حول منصة التبادل اإللكتروني مع املحامين  •

 تكوين املكونين بهيئة تطوان حول منصة التبادل اإللكتروني مع املحامين  •

 الرباط حول منصة التبادل اإللكتروني مع املحامين تكوين املكونين بهيئة  •

 تعميم املنصة على كافة املحاكم والهيئات   : 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة

خدمات رقمية جديدة بمنصة املحامي للتبادل  لقاء برئاسة وزير العدل إلطالق  عقد   •

 اإللكتروني مع املحاكم 

عمل   • لتسهيل  املنصة  تقدمها  التي  واالمكانات  الخدمات  تقديم عرض حول مختلف 

 من املعرض الدولي للنشر والكتاب  27املحامين برواق وزارة العدل خالل الدورة 
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قسم قضاء   - بتازة    االبتدائيةبتازة واملحكمة    االبتدائية تفعيل منصة املحامي باملحكمة   •

 األسرة 

 اإلدارية بمراكش  االستئناف تفعيل منصة املحامي بمحكمة  •

ومحكمة   • البيضاء  بالدار  التجارية  االستئناف  بمحكمة  املحامي  منصة  تفعيل 

 التجارية بمراكش   االستئنافالتجارية بفاس ومحكمة   االستئناف

 2022  مايو  18  -   2022مايو    18 •

- ببني مالل   االبتدائيةببني مالل وباملحكمة   االبتدائيةتفعيل منصة املحامي باملحكمة  

 قسم قضاء األسرة

 2022مايو    16  -  2022مايو    16 •

 بالراشيدية    االبتدائيةتفعيل منصة املحامي باملحكمة  

 2022أبريل    25  -  2022أبريل    25 •

بمكناس   التجارية  وباملحكمة  بفاس  التجارية  باملحكمة  املحامي  منصة  تفعيل 

 وباملحكمة التجارية بطنجة 

 2022أبريل    12  -  2022أبريل    12 •

- بخنيفرة    االبتدائيةبخنيفرة وباملحكمة      االبتدائية تفعيل منصة املحامي باملحكمة  

 قسم قضاء األسرة

 2021يوليو    27  -  2021يوليو    27 •

باملحكمة   املحامي  منصة  واملحكمة      االبتدائيةتفعيل  بإنزكان      االبتدائيةبأكادير 

 قسم قضاء األسرة  -بإنزكان   االبتدائيةواملحكمة 

 2021يوليو    26   -2021يوليو    26 •

 بطاطا   االبتدائية تفعيل منصة املحامي بمركز القاض ي املقيم أوالد تايمة واملحكمة  

 2021يونيو    29-   2021يونيو    29 •

سيدي      االبتدائيةبسيدي بنور واملحكمة      االبتدائية تفعيل منصة املحامي باملحكمة  

 قسم قضاء األسرة  -بنور 

 2021يونيو    28  -  2021يونيو    28 •

باملحكمة   قسم قضاء األسرة واملحكمة    -بالجديدة    االبتدائيةتفعيل منصة املحامي 

 بالجديدة  االبتدائية 

 2021يونيو    17  -  2021يونيو    17 •

بوجدة واملحكمة    االبتدائيةتفعيل منصة املحامي باملحكمة اإلدارية بوجدة واملحكمة  

 قسم قضاء األسرة واملحكمة اإلدارية بأكادير  - بوجدة   االبتدائية 

 2021يونيو    16  -  2021يونيو    16 •

باملحكمة   قسم    -ببركان    االبتدائية ببركان واملحكمة    االبتدائية تفعيل منصة املحامي 

 األسرة  قضاء
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باملحكمة   • املحامي  منصة  واملحكمة    االبتدائيةتفعيل    - بتاوريرت    االبتدائيةبتاوريرت 

واملحكمة   األسرة  قضاء  واملحكمة    االبتدائيةقسم  - بجرسيف  االبتدائيةبجرسيف 

 لفجيج ببوعرفة االبتدائيةقسم قضاء األسرة واملحكمة  

قسم    -بزاكورة    االبتدائيةحكمة بزاكورة وامل  االبتدائية تفعيل منصة املحامي باملحكمة  •

 قضاء األسرة 

 وزان  االبتدائيةبشفشاون واملحكمة  االبتدائيةتفعيل منصة املحامي باملحكمة   •

 بتطوان  االبتدائيةتفعيل منصة املحامي باملحكمة   •

 بالخميسات  االبتدائيةبتيفلت واملحكمة  االبتدائيةتفعيل منصة املحامي باملحكمة   •

 بالرماني االبتدائيةبتمارة واملحكمة   االبتدائيةتفعيل منصة املحامي باملحكمة   •

باملحكمة   • املحامي  منصة  واملحكمة    -بالرباط    االبتدائية تفعيل  األسرة  قضاء  قسم 

 بالرباط واملحكمة اإلدارية بالرباط  االبتدائية 

باملحكمة   • املحامي  منصة  و   - بسال  االبتدائية تفعيل  األسرة  قضاء  املحكمة  قسم 

  بسال االبتدائية 

بتيزنيت واملحكمة    االبتدائيةقسم قضاء األسرة واملحكمة    -بتزنيت   االبتدائيةاملحكمة   •

  االبتدائية قسم قضاء األسرة واملحكمة    -كلميم    االبتدائيةبكلميم واملحكمة    االبتدائية

 قسم قضاء األسرة  -بطانطان  االبتدائية  واملحكمة بطانطان 

 ببنسليمان  االبتدائيةتفعيل منصة املحامي باملحكمة   •

باملحكمة   • املحامي  منصة  صالح   االبتدائية تفعيل  بن  األسرة  -بالفقيه  قضاء  قسم 

 بالفقيه بن صالح  االبتدائيةواملحكمة 

 تفعيل منصة املحامي باملحكمة التجارية بوجدة  •

اء األسرة واملحكمة  قسم قض   - بتارودانت    االبتدائية تفعيل منصة املحامي باملحكمة   •

 بتارودانت  االبتدائية 

 التجارية بأكادير    واملحكمةباملحمدية  االبتدائيةتفعيل منصة املحامي باملحكمة   •

 بسيدي سليمان  االبتدائيةتفعيل منصة املحامي باملحكمة   •

قسم    -بآسفي    االبتدائية بآسفي واملحكمة    االبتدائية تفعيل منصة املحامي باملحكمة   •

 األسرة واملحكمة التجارية بالرباطقضاء 

 املدنية بالدار البيضاء  االبتدائيةتفعيل منصة املحامي باملحكمة   •

 تفعيل منصة املحامي باملحكمة التجارية بمراكش  •

 بأصيلة  االبتدائيةتفعيل منصة املحامي باملحكمة   •

باملحكمة   • املحامي  منصة  واملحك  االجتماعية  االبتدائية تفعيل  البيضاء  مة  بالدار 

 قسم قضاء األسرة - بمراكش االبتدائيةبمراكش واملحكمة   االبتدائية 

باملحكمة   • املحامي  منصة  بالدار    واملحكمةبالقنيطرة    االبتدائية تفعيل  التجارية 

 البيضاء
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 التشخيص وتحديد الحاجيات وتصميم النظام الخاص بمنصة التبادل اإللكتروني مع العدول : 5النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

 التشخيص وتحديد الحاجيات وتصميم النظام الخاص بمنصة التبادل اإللكتروني مع العدول    اإلجراءات املتخذة 

 بمنصة التبادل اإللكتروني مع الخبراءالتشخيص وتحديد الحاجيات وتصميم النظام الخاص   : 6النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 التشخيص وتحديد الحاجيات ملنصة التبادل اإللكتروني مع املفوضين القضائيين  : 7النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 تصميم النظام الخاص بمنصة التبادل اإللكتروني مع املفوضين القضائيين : 8النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 : تطوير النظام املعلومياتي وتجريب منصة التبادل اإللكتروني مع العدول   9النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●
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 تطوير النظام املعلومياتي وتجريب منصة التبادل اإللكتروني مع الخبراء  :10النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 املعلومياتي وتجريب منصة التبادل اإللكتروني مع املفوضين القضائيين تطوير النظام  : 11النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 تعميم منصة التبادل اإللكتروني مع العدول على كافة املحاكم  :12النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 تعميم منصة التبادل اإللكتروني مع الخبراء على كافة املحاكم  :13النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 تعميم منصة التبادل اإللكتروني مع املفوضين القضائيين على كافة املحاكم : 14النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 

 االلتزام أنشطة التواصل املنجزة لدعم تنفيذ 
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 : 16 االلتزامبعض املؤشرات املتعلقة ب

  عدد اتفاقيات الشراكة  املوقعة مع نقابات املحامين  وباقي الهيئات املهنية:12 •

  5:عدد اللقاءات التحسيسية والتواصلية املنظمة  لفائدة الهيئات  املهنية •

  عدد الوحدات التي  تم تطويرها  على مستوى  املنصات اإللكترونية:22 •

 عدد املستفيدين من التكوين:761 •

  عدد حسابات املحامين  التي تم  إنشاؤها:1670 •

 

 : إحداث بوابة وطنية لتكوين الجمعيات عن بعد17 االلتزام

 الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 اإلشكالية املطروحة 

عن   يزيد  ما  باملغرب  املؤسسة  الجمعيات  عدد  بعض    200يتجاوز  وباستثناء  جمعية  ألف 

لها فرصة تعزيز قدراتها وتكوين فرق عملها، فإن عدد كبير من الجمعيات  الجمعيات التي تتاح  

تجد صعوبة في الولوج إلى برامج تقوية القدرات سواء في املجاالت األفقية أو املتخصصة كالتدبير  

اإلداري واملالي أو الترافع أو التواصل أو املساهمة في السياسات العمومية، فضال عن ذلك يحتاج  

عمل الجمعوي إلى توفير محتوى تكويني مبسط لفائدة الراغبين في تأسيس الجمعيات  النهوض بال

 وتدبيرها.

 الحل املقترح

إحداث بوابة وطنية لتكوين الجمعيات عن بعد توفر محتوى تكوني عن بعد في عدة مواضيع  

 مرتبطة باملشاركة املواطنة والحياة الجمعوية.

إعداده   تم  الذي  التشاركية  بالديمقراطية  يتعلق  تكويني  البوابة محتوى  أولى ستوفر  في مرحة 

اعتمادا على التكوينات الحضورية التي تم تنظيمها لفائدة الفاعلين الجمعويين بمختلف جهات  

ين  لخطة العمل الوطنية األولى للحكومة املنفتحة، وأخذا بع  16  االلتزاماململكة، في إطار تنفيذ  

 االعتبار القتراحات املستفيدين من هذه البرامج التكوينية. 

املجاالت   باألساس  تهم  أخرى  تكوينية  وحدات  بإضافة  تدريجيا  البوابة  محتوى  إغناء  وسيتم 

 التالية: 

 تسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري  -

 مسطرة إحداث جمعية  -

 التخطيط االستراتيجي -

 الي  التسيير اإلداري وامل -

 إدارة املشاريع  -

 تقنيات الترافع -

 كما ستوفر البوابة إمكانية الحصول على شهادة التكوين بعد اجتياز تقييم عبر نفس البوابة. 
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 النتيجة املنتظرة
توفر بوابة الكترونية وطنية تحتوي على مواد تكوينية مبسطة ومتاحة للعموم تساهم   •

 في تعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين لإلسهام في التنمية الشاملة واملستدامة.  

 إعطاء االنطالقة للبوابة مع وحدة تكوينية واحدة تهم الديموقراطية التشاركية   : 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

 تكوين في إدارة واستعمال البوابة  •

 تكوين في بعض التطبيقات الخاصة بإنتاج محتوى تكويني عن بعد •

 بالديمقراطية التشاركية إعداد وتجميع املادة التكوينية املتعلقة  •

 تحويل املادة التكوينية الى محتوى تكويني يحترم معايير التعليم عن بعد •

 إدراج املادة التكوينية بالبوابة  •

 تدقيق املحتوى ومراجعته  •

إطالق البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد مع مادة تكوينية حول الديمقراطية   •

 التشاركية 

مراجعة   • في  لتعديل  الشروع  نظرا  التشاركية  بالديمقراطية  املتعلقة  التكوينية  املادة 

القوانين التنظيمية املتعلقة بالحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وكذا  

 الحق في تقديم امللتمسات في مجال التشريع : 

 عديل املحتويات وفق املقتضيات القانونية الجديدة؛ت -

)تعديل صور ومحتويات واعادة االشتغال   مراجعة وتجويد بعض املحتويات -

 على التسجيل الصوتي(.

 الوحدات التكوينية التي تم تغييرها: -

 مدخل إلى الديمقراطية التشاركية

 العرائض املقدمة إلى السلطات العمومية 

 امللتمسات في مجال التشريع  

 إعداد املحتوى املتعلق بتسهيل ولوج الجمعيات للمجال السمعي البصري ووضعه في منصة التكوين عن بعد  : 2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 
 املتعلقة باستراتيجية التواصل إعداد محتوى املادة التكوينية  •

 اعداد التصور البيداغوجي للمادة التكوينية  •
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 تحويل املادة التكوينية الى محتوى تكويني يحترم معايير التعليم عن بعد )سكورم( •

 تدقيق السكورم وابداء املالحظات حوله •

 ادراج املالحظات في السكورم •

افع إضافة املادة التكوينية املتعلقة بتقن : 3النشاط   يات التر

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 وحدات تكوينية(  4إضافة مواد تكوينية عرضانية متعلقة بالحياة الجمعوية )  : 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 

 : ، تمالجمعيات باملغربمراحل انجاز تكوين املنظومة القانونية لتأسيس فيما يخص  •

 إعداد محتوى املادة التكوينية  -

 اعداد التصور البيداغوجي للمادة التكوينية  -

بعد   - عن  التعليم  معايير  يحترم  تكويني  محتوى  الى  التكوينية  املادة  تحويل 

 )سكورم( 

 تدقيق السكورم وابداء املالحظات حوله -

 

 : 17 االلتزامبعض املؤشرات املتعلقة ب

 عدد الوحدات التكوينية املدرجة  بالبوابة:1 •

  عدد مستعملي البوابة:137 •

 عدد الشواهد التي تم الحصول  عليها:18 •
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 : إرساء آليات لتعزيز شفافية الدعم العمومي املمنوح ملنظمات املجتمع املدني 18 االلتزام 

 الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 اإلشكالية املطروحة 

صعوبة الولوج للدعم العمومي املمنوح ملنظمات املجتمع املدني وذلك لعدة أسباب من   ●

 أهمها: 

لفائدة  صعوبة   ● الدولة  طرف  من  املمنوح  بالدعم  املتعلقة  املعلومات  إلى  الولوج 

الجمعيات )اإلجراءات واملساطر لالستفادة من الدعم، إعالنات الدعوة لالنخراط في  

 مشاريع الشراكة، ...(؛

 غياب أليات لرصد عملية توزيع الدعم حسب كل جهة، وحسب نوعية املشاريع املمولة  ●

نص   ● انخراط جميع  غياب  أجل ضمان  من   " بوابة شراكة   " ملزم الستعمال  قانوني 

 الفاعلين الحكوميين املعنيين ببرامج التمويل العمومي املمنوح للجمعيات.

 الحل املقترح

 تطوير محتوى " بوابة شراكة "من أجل:  

لفائدة   ● الدولة  طرف  من  املمنوح  بالدعم  املتعلقة  املعلومات  إلى  الولوج  تسهيل 

 عيات؛الجم

 نشر إعالنات الدعوة لالنخراط في مشاريع الشراكة؛ ●

وضع خريطة لرصد عملية توزيع الدعم حسب كل جهة، وحسب نوع املشروع الذي يتم   ●

 .تمويله، ومعلومات لالتصال بالجمعيات املستفيدة

الفاعلين  إضافة إلى اعتماد نص قانوني ملزم الستعمال " بوابة شراكة " لضمان انخراط جميع  

 العموميين املعنيين ببرامج التمويل العمومي املمنوح للجمعيات. 

 النتيجة املنتظرة

 تخليق الدعم العمومي املوجه للجمعيات؛   •

 تكريس الحق في الولوج إلى املعلومات املتعلقة بالدعم العمومي املوجه للجمعيات ؛ •

املعطيات واملساطر املتعلقة بهذا  تكريس شفافية الولوج إلى هذا الدعم من خالل نشر   •

 الدعم. 

 اعتماد مشاورات مع الفاعلين املعنيين بالتمويل العمومي املوجه للجمعيات  : 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 
مع الفاعلين الجمعويين حول تطوير بوابة الشراكة    2021أبريل    19يوم االثنين  تم عقد اجتماع  

 مع الجمعيات، وقد خصص ملدارسة مجموعة من النقاط: 

 طريقة تسجيل املمولون العموميون في البوابة؛ •
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إضافة حسابات   • إمكانية  مع  باملشرف  من حساب خاص  العموميين  املمولين  تمكين 

 أخرى تحت إشرافه؛

لها   • إلزاميا لكل جمعية تريد/سبق  التسجيل  طريقة تسجيل الجمعيات: هل سيكون 

االستفادة من الدعم؟ كيف يمكن التسجيل على مرحلتين )مرحلة أولى إلغناء قاعدة  

البيانات ومرحلة ثانية لوضع طلب الحصول على الدعم(؟ وماذا لو لم تكن الجمعية  

 مسجلة/ال تريد التسجيل في البوابة؟

ونتائج  تدقي • واملشروع  العمومي  واملمول  الجمعية  بتسجيل  املتعلقة  االستمارات  ق 

 طلبات العروض؛ 

( على عملية طلب عروض  dématérialisationتصور الوزارة حول نزع الطابع املادي ) •

 مشاريع الجمعيات؛

الرئيسية.  • الصفحة  ومضمون  بشكل  مرتبطة  أخرى  نقط  إلى   باإلضافة 

 

مع القطاعات الحكومية حول تطوير بوابة    2021أبريل    9االثنين  عقد اجتماع يوم    كذاك تم

لى مجموعة من املخرجات: 
ّ
 الشراكة مع الجمعيات، وقد خلص إ

املتعلقة   • املعطيات  بتعبئة  املمولة  الجهات  التزام  بمدى  رهين  البوابة  هذه  نجاح  أن 

 بالتمويل العمومي ضمن هذه البوابة؛

تمويل مشروع واحد من قبل أكثر من جهة ممولة، سواء  أنه ليس هناك ما يمنع من   •

 كانت داخلية أو خارجية؛ 

إضافة   • إمكانية  وإتاحة  العمومي  الدعم  ملجال  الرئيسية  املجاالت  تحديد  ضرورة 

ومراكمة   للتخصص  الجمعيات  ودفع  املؤشرات  تحديد  لتسهيل  الفرعية  املجاالت 

 الخبرة في مجاالت محددة؛  

الجهات    قبل سنوية التي تهم الشراكة مع الجمعيات املدعمة من  ضرورة نشر التقارير ال •

 املمولة؛

من   • االستفادة  في  الراغبة  بالبوابة  املسجلة  الجمعيات  تمكين  إمكانية  على  التأكيد 

 التمويل العمومي من رقم تسجيل بالبوابة مؤقت؛ 

للجمعيات،  التأكيد على أن هذه البوابة ال تعتبر بمثابة قاعدة معطيات إلزامية لجميع   •

 وإنما هي للجمعيات التي تسجل نفسها بشكل اختياري؛

ضرورة إدراج الدعم املباشر للجمعيات في هذه البوابة، ودراسة إمكانية نشر املعطيات   •

 املتعلقة بأنواع الدعم األخرى، من قبيل الدعم العيني؛

ميزانية الجهات املمولة  نشر البرامج التوقعية للتمويل العمومي للجمعيات املبرمجة في  •

 في بداية السنة املالية حتى تتمكن الجمعيات من إعداد مشاريعها؛

اللغات األخرى على األقل في واجهة البوابة   • إلى جانب  اقتراح اعتماد اللغة األمازيغية 

 على أمل استعمالها في املضمون مستقبال؛ 

 عطياتها في هذه البوابة. ضرورة اعتماد نص قانوني يلزم أشخاص القطاع العام بنشر م •
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 : إعداد التصميم الجديد للبوابة   2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

الوزارية   والقطاعات  املدني  املجتمع  جمعيات  مع  التشاورية  اللقاءات  مخرجات  من  انطالقا 

 واملؤسسات العمومية، تم إعداد التصميم الجديد للبوابة، وذلك من خالل ما يلي:  

 االتفاق على محتويات الصفحة الرئيسية وباقي الصفحات؛ •

  بالبوابة؛اعداد جميع االستمارات التي سيتم وضعها  •

 اعداد النماذج املتعلقة بهذه االستمارات؛   •

 تنظيم اجتماعات للمصادقة على النماذج املعدة.  •

 إعداد وإصدار مرسوم لرئيس الحكومة املتعلق بإلزامية استعمال البوابة من طرف الفاعلين العموميين  : 3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1)تطور محدود في اإلنجاز  ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 املرسوم من طرف رئيس الحكومة  مشروع في انتظار املصادقة على   اإلجراءات املتخذة 

 تطوير النسخة الجديدة للبوابة  : 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 

 تم تطوير النسخة الجديدة للبوابة انطالقا من العناصر التالية:  

 إنشاء فضاء لتسجيل الجمعيات بالبوابة؛ •

 إنشاء فضاء لتسجيل املؤسسات والقطاعات العمومية؛   •

 إحداث فضاء للترشيح االلكتروني بالنسبة للجمعيات؛  •

 خلق فضاء خاص إحداث املشاريع من طرف القطاعات؛  •

 إنشاء فضاء لتتبع الشراكات؛  •

  خلق فضاء خاص باإلحصائيات؛ •

 إتاحة إمكانية البحث داخل البوابة للجميع؛   •
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 يات البوابة القديمة في البوابة الجديد قيد التحيين؛ العمل على إدماج معط •

 العمل على اختبار البوابة.  •

 دالئل حول كيفية استعمال البوابة من طرف الفاعلين العموميين والجمعيات إعداد : 5النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 التواصل والتنسيق مع الفاعلين العموميين من أجل االنخراط بالبوابة   : 6النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 بخصوص البوابة في صيغتها النهائية للفاعليين العموميين تم تقديم عرض    اإلجراءات املتخذة 

 البوابة والتواصل بخصوصها وبالخدمات التي تقدمها   إطالق : 7النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 

 : تعزيز املشاركة املواطنة عبر وضع إطار قانوني للتشاور العمومي والتطوع التعاقدي19 االلتزام 

 الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 اإلشكالية املطروحة 

للفصلين   ● تفعيال  العمومي،  بالتشاور  خاص  قانوني  إطار  دستور    13و  12غياب  من 

، وهذا الفراغ القانوني يؤدي إلى تشتيت جهود الدولة في  2011املغربية لسنة  اململكة  

تنظيم عمليات   في منهجية  التباين الحاصل  العمومي، كما يزكي واقع  التشاور  مجال 

التشاور التي تطلقها السلطات العمومية واملؤسسات املنتخبة، مما يحول دون تمكين  

ف املساهمة  من  املدني  املجتمع  واملشاريع  منظمات  القرارات  وتقييم  وتتبع  إعداد  ي 

 والسياسات العمومية. 
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غياب إطار قانوني محدد ينظم العمل التطوعي التعاقدي باملغرب وينص على حقوق   ●

 والتزامات املتطوعين املتعاقدين والجهات املنظمة للعمل التطوعي.

 الحل املقترح

 العمومي على املسطرة التشريعية، من أجل:  إعداد وإحالة مشروع قانون التشاور  -1

والفاعلين   ● واملواطنين  واملواطنات  املدني  املجتمع  هيئات  مشاركة  كيفيات  إقرار 

االجتماعيين في إعداد وتتبع وتقييم القرارات والسياسات العمومية من خالل هيئات  

 وآليات الحوار والتشاور؛  

العمومي  وضع مقتضيات خاصة بحقوق والتزامات وواجبات أط ● التشاور  راف عملية 

 وتحديد املبادئ واألهداف التي يقوم عليها.

 إعداد وإحالة مشروع قانون التطوع التعاقدي على املسطرة التشريعية، من أجل:  -2

تقنين التطوع التعاقدي، بتحديد التزامات الجهات املنظمة للعمل التطوعي التعاقدي   ●

التزاما و  املتعاقدين،  املتطوعين  وإنهاء  اتجاه  إنشاء  تأطير  وكذا  املتعاقد،  املتطوع  ت 

عقد التطوع، وإقرار مقتضيات في مجال التنسيق الوطني، والتعاون الدولي في مجال  

 التطوع التعاقدي.

وضع مقتضيات قانونية تعزز املشاركة الفعالة للشباب خاصة، واملواطنات واملواطنين   ●

 دينامية داعمة لترسيخ العمل التطوعي.عامة في التنمية املجتمعية، وخلق 

 

سنة   خالل  تم  فقد  الحكومية    2020ولإلشارة  القطاعات  مع  موسعة  تشاورية  عملية  إطالق 

التطوع   قانون  مشروع  حول  املدني  املجتمع  وجمعيات  منظمات  ومع  الدستورية  واملؤسسات 

القطاعات الحكومية   املعنية  التعاقدي، وكذا عقد لقاءات تشاورية مع  واملؤسسات العمومية 

بهذا املشروع. كما تم تجميع االقتراحات والتوصيات املنبثقة عن اللقاءات التشاورية املشار إليها  

وإنجاز دراسة حول تجارب مقارنة فيما يتعلق بقانون التطوع التعاقدي من أجل إعداد الصيغة  

 األولية لهذا القانون. 

 النتيجة املنتظرة

ا • هيئات  على  تشجيع  االجتماعيين  والفاعلين  واملواطنين  واملواطنات  املدني  ملجتمع 

نتائج عمليات   باألخد بعين االعتبار  االلتزاماملشاركة الفعالة في اتخاذ القرار العمومي و 

 التشاور العمومي 

تعزيز ممارسة التشاور العمومي بشكل شفاف وذي مصداقية وفعالية ومفيدا لصنع   •

 القرار 

املشاركة   • دينامية  تعزيز  املجتمعية، وخلق  التنمية  في  واملواطنين  للمواطنات  الفعالة 

 داعمة لترسيخ العمل التطوعي التعاقدي

تنمية   • في  واملساهمة  العمومي،  الفعل  في  املشاركة  واملواطنين على  املواطنات  تشجيع 

 الرأسمال الالمادي وخلق الثروة ودعم أولويات السياسات العمومية في كل أبعادها 

تقوية الثقة والتضامن بين أفراد املجتمع للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية البشرية   •

 املندمجة واملستدامة 
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 تشجيع الشباب على العمل التطوعي •

 فتح آفاق واسعة ودينامية جديدة للعمل التطوعي وللحياة الجمعوية عموما  •

 نتائج مرحلة التشاور إعداد مشروع قانون التطوع التعاقدي بناء على  : 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

 إعداد مشروع قانون التطوع التعاقدي بناء على نتائج مرحلة التشاور    اإلجراءات املتخذة 

 مسطرة املصادقة باملجلس الحكومي على  التعاقدي التطوعقانون  مشروع : إحالة   2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

املتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي    06.18إحالة النسخة النهائية من مشروع القانون رقم  

األمانة   الحكومي على  املجلس  أعمال  جدول  في  برمجته  قصد  للحكومة   العامة 

 2021يونيو  10من طرف املجلس الحكومي بتاريخ  06.18املصادقة على مشروع القانون رقم 

 إحالة مشروع قانون التطوع التعاقدي على املسطرة التشريعية : 3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1)تطور محدود في اإلنجاز  ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

 اإلجراءات املتخذة 

 على مجلس النواب  06.18إحالة مشروع القانون رقم  •

 من طرف مجلس النواب  06.18املصادقة على مشروع القانون رقم  •

   على مجلس املستشارين 06.18إحالة مشروع القانون رقم  •

 من طرف مجلس املستشارين  06.18القانون رقم املصادقة على مشروع   •

  املتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي بالجريدة الرسمية  06.18نشر القانون  •

 2021 غشت 05بتاريخ 
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إطالق حملة تشاورية لتلقي مقترحات وآراء مختلف الفاعلين واملؤسسات العمومية االجتماعيين وكذا القطاعات    :4النشاط  

  الحكومية املعنية بمشروع قانون التشاور العمومي

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

وتحليل االقتراحات والتوصيات املنبثقة عن اللقاءات التشاورية املشار إليها وإعداد النسخة النهائية ملشروع   تجميع  : 5النشاط  

 العمومي  التشاور  قانون 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 إعداد وإحالة النسخة النهائية ملشروع قانون التشاور العمومي على مسطرة املصادقة باملجلس الحكومي : 6النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 التشريعيةإحالة مشروع قانون التشاور العمومي على املسطرة  : 7النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 

 : 19 االلتزامبعض املؤشرات املتعلقة ب

 عدد اللقاءات التشاورية مع القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية واملؤسسات الدستورية وجمعيات املجتمع •

   املدني من أجل  إعداد مشاريع القوانين  املتعلقة بالتشاور  العمومي و التطوع التعاقدي:20

  نسبة التوصيات املنبثقة عن  اللقاءات التشاورية املشار  إليها  التي  تم إدراجها في مشاريع القوانين:80% •
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 : تعبئة املجتمع املدني ودعم قدراته من أجل تحسين مشاركته في إعداد وتتبع وتنفيذ السياسة البيئية 20 االلتزام 

 التنمية املستدامة قطاع-وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة  الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 اإلشكالية املطروحة 

إشراك وتقوية قدرات املجتمع املدني بصفة عامة، والجمعيات املهتمة    لياتآنقص في  ●

بالشأن البيئي بصفة خاصة، مما يحول دون قيامها بالدور املنوط بها دستوريا في إعداد  

لفائدة   القرب  أنشطة  إنجاز  في  مساهمتها  وكذا  العمومية،  السياسات  وتنفيذ  وتتبع 

 البيئي داخل املجتمع.  املواطنين ال سيما فيما يخص تنمية الوعي 

 وذلك راجع لعدة أسباب من أهمها:  ●

 نقص في الخبرة،   -

 نقص في التكوين،   -

 نقص في القدرات البشرية واملالية، -

الكبرى ذات الصلة    - عدم التوفر على معطيات محينة حول تطور األوراش والبرامج 

 باملجال البيئي. 

 الحل املقترح

  اللجن  في  العضوية  من  وتمكينها  الضرورية  البيئية  باملعطيات  ومدها  الجمعيات  قدرات  تقوية

 : خالل من  وذلك املستدامة،   والتنمية بالبيئة املتعلقة  والتنسيقية  االستشارية

 . تنظيم دورات تكوينية عن بعد لفائدة الجمعيات البيئية وذلك في املواضيع التالية: 1

 املتعلقة بحماية البيئة والتنمية املستدامة التحديات العاملية   -

 اإلشكاليات البيئية الوطنية واملحلية  -

 إجراءات تنزيل االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة على الصعيد الترابي -

 التدبير املالي والتقني للمشاريع  -

بالبيئ2 املتعلقة  والتنسيقية  االستشارية  املسلسالت  في  الجمعيات  إشراك  والتنمية  .  ة 

 املستدامة، من خالل:

 املندمج للساحل  جمعيات عضوة داخل اللجنة الوطنية للتدبير 5تمثيل  -

 جمعيات داخل اللجنة الوطنية للمناخ والتنوع البيولوجي  3تمثيل  -

هذه  لعضوية  الجمعيات  لفائدة  الترشيح  باب  فتح  تم  فقد  اللجنتين  لهتين  بالنسبة 

اختيارها   تم  كما  وانتقاء  اللجنة.  الترشيح  ملفات  بدراسة  كلفت  لجنة  طرف  من 

الجمعيات وفقا ملعايير محددة. وتشارك هذه الجمعيات في أنشطة اللجن طبقا للمهام  

 املنوطة بها قانونيا.  

لجنة(   12تمثيل الجمعيات داخل اللجن املوضوعاتية الوطنية )لجنتين( أوالجهوية ) -

ضوعاتية وفقا ألنشطتها في تخصصات بيئية وسيتم اختار الجمعيات ضمن اللجن املو 

 معينة. 

النشر  3 خالل  من  بالبيئة،  الصلة  ذات  والبرامج  األوراش  حول  واملعطيات  املعلومات  توفير   .

حول   والوطنية  الجهوية  وللتقارير  البيئي  املجال  في  الوزارة  وبرامج  أنشطة  ملختلف  االستباقي 
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البيئية   القوانين  وإلصدارات  البيئية  والدولية.الحالة  الوطنية  البوابة    واللقاءات  عبر  وذلك 

   www.environnement.gov.maاإللكترونية للقطاع  

 . دعم املبادرات الجمعوية البيئية من خالل: 4

تنشيط    - في  البيئة  قطاع  أطر  مشاركة  عبر  الجمعيات  ألنشطة  املؤسساتي  الدعم 

البيئية   القافلة  وتوفير  املستدامة  والتنمية  بالبيئة  الخاصة    ووسائلاللقاءات 

   تحسيس. ال

ومن    - املدعمات  من  بمجموعة  مدها  من خالل  اللوجستيكي  إحداث     خاللالدعم 

شباب وببعض جمعيات املجتمع  اليمية ودور  النوادي البيئية داخل املؤسسات التعل

 .املدني مع تجهيزها بمختلف املعدات السمعية البصرية واملعلوماتية

 النتيجة املنتظرة
العمومية   • في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات  تمكين الجمعيات والرفع من مشاركتها 

 البيئية. 

 النشر االستباقي للمعلومات البيئية  : 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

يقوم قطاع التنمية املستدامة بوزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة بنشر أكبر قدر ممكن  

لالستثناءات، عبر جميع وسائل النشر املمكنة، خاصة املعلومات  من املعلومات، والتي ال تخضع  

 :املتعلقة بما يلي

 االتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة االنضمام إليها أو املصادقة عليها •

 النصوص التشريعية والتنظيمية •

 مشاريع القوانين  •

 مشاريع قوانين املالية والوثائق املرفقة بها  •

 دم بها أعضاء البرملان مقترحات القوانين التي يتق •

أجل   • من  الضرورية  واملعلومات  اإلدارية،  وهياكلها  املعنية  والهيئة  املؤسسة  مهام 

 االتصال به

األنظمة واملساطر والدوريات والدالئل التي يستخدمها موظفو املؤسسة أو الهيئة أو   •

 مستخدموها في أداء مهامهم 

أو   • املؤسسة  تقدمها  التي  الخدمات  الوثائق  قائمة  قوائم  فيها  بما  للمرتفقين،  الهيئة 

إدارية   أو وثيقة أو بطاقة  والبيانات واملعلومات املطلوبة بقصد الحصول عل خدمة 

 رسمية والخدمات اإللكترونية املرتبطة بها 

 حقوق وواجبات املرتفق تجاه املؤسسة أو الهيئة املعنية وطرق التظلم املتاحة له  •

 ات وشروط منح رخص االستغالل شروط منح التراخيص واألذون •

 النتائج املفصلة ملختلف املحطات االنتخابية  •
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 البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها  •

 برامج مباريات التوظيف واالمتحانات املهنية، واإلعالنات الخاصة بنتائجها  •

من • لشغل  الترشيح  باب  بفتح  الخاصة  العليا  االعالنات  واملناصب  املسؤولية  اصب 

 والئحة املترشحين املقبولين للتباري بشأنها ونتائجها 

 .التقارير والبرامج والبالغات والدراسات املتوفرة لدى املؤسسة أو الهيئة

 إشراك الجمعيات في املسلسالت االستشارية والتنسيقية املتعلقة بالبيئة والتنمية املستدامة  2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز ) ✓

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 

 اشراك جمعية في أشغال اجتماع تقديم مخطط املناخ الترابي لجهة كلميم واد نون.   •

جمعيات في إعداد استراتيجية وخطة طريق حول مساهمة املجتمع املدني   10إشراك  •

في تنزيل أهداف التنمية املستدامة على الصعيد الترابي من خالل استمارات إلبداء  

االستراتيجية وخطة الطريق في أفق عقد اجتماع معهم في هذا  اقتراحاتهم فيما يخص 

 الصدد الحقا 

 ثالثمشاركة الجمعيات العضوة في اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي واملناخ في  •

 اجتماعات لهذه اللجنة 

مساهمة جمعيتين في مناقشة إطار التنوع البيولوجي العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد  •

 . 2020عام 

  التنوعمة جمعيتين في التحضير ملشاركة املغرب في اجتماع هيئات اتفاقية مساه •

 البيولوجي. 

في إطار إعداد البالغ الوطني الرابع املتعلق بالتغيرات املناخية، نظمت سلسلة ورشات   •

لتقوية القدرات فيما يخص املحاور التي يرتكز عليها البالغ بالنسبة للجنة البين وزارية  

ا املشروع. وتجدر اإلشارة إلى استفادة أربع جمعيات املجتمع املدني من  املواِكبة لهذ 

هذه الورشات والدورات التكوينية. كما شاركت هذه الجمعيات في اجتماعات مراجعة  

 .املساهمة املحددة وطنيا املتعلقة بالتغيرات املناخ

من أجل   2021ورشات جهوية متوسطية خالل سنة  5جمعيات في  10إشراك  •

  7همتها في إعداد االستراتيجية الوطنية للحد من التلوث البحري بالبالستيك. )مسا

 (2021نونبر 4و 2021يونيو  28-27و 2021يناير  27و 2021يناير 

 دعم املبادرات الجمعوية البيئية  : 3النشاط 
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 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة

التنمية   • لقطاع  التابع  التلوث  ورصد  للدراسات  الوطني  املختبر  بين  اتفاقيين  توقيع 

البيئة الساحلية حول تنفيذ   املستدامة وجمعيتين تنشطان في مجال املحافظة على 

النفايات البرية. ويتعلق املشروع االول ب"صيد  مشروعين نموذجيين يتعلقان برصد  

النفايات البحرية" وتقييمها وتحسيس وتوعية الصيادين بأهمية الحفاظ على الوسط  

البحري والثاني يصطلح عليه ب )تبني شاطئ( حيث يتعلق بالعمل على نظافة الرمال  

التي تم تجميعها وكذا تنظيم ورشات النفايات  تحسيسية    وتنقيتها وتوصيف وتقييم 

 وإعداد مطويات لفائدة املصطافين لحثهم على نظافة الشواطئ. 

مشاركة قطاع التنمية املستدامة في لقاء عن بعد نظمته جمعية حول موضوع "الحق   •

 في الحصول على املعلومة البيئية كرافعة للمقاربة الديموقراطية" 

تها لثالث تظاهرات نظمتها  مشاركة املديرية الجهوية للبيئة بجهة كلميم واد نون ومواكب •

النسخة الخامسة من امللتقى البيئي الجهوي حول   عدة جمعيات )األسبوع األخضر، 

موضوع: »أي مقاربة إلدماج البعد البيئي واملناخي في تنزيل البرامج التنموية بجهة كلميم  

 واد نون" و أسبوع التدبير املندمج للماء (

لجهة   • الجهوية  املديرية  ل  مواكبة  وتوعوية  تواصلية  أنشطة  لعدة  مكناس   6فاس 

 2022جمعيات احتفاال باليوم العاملي للبيئة برسم سنة 

اشراك جمعية بيئية في تنشيط لقاءين تحسيسين نظمهما قطاع التنمية املستدامة   •

 تعليميتين باملديرية اإلقليمية للتعليم بعمالة الصخيرات تمارة   لفائدة مؤسستين

لقاءات مشاركة   • ثالث  تنشيط  في  خنيفرة  مالل  بني  بجهة  للبيئة  الجهوية  املديرية 

 جمعوية حول: 

 التدبير املستدام لبيئتنا.  -

 حماية املناطق الرطبة الجبلية عن طريق حماية النظم الغابوية واملوارد املائية.   -

 السياحة اإليكولوجية في واد أحنصال والواد األخضر  -

في تنشيط لقاء جمعوي متعلق   • للبيئة بجهة فاس مكناس  الجهوية  املديرية  مشاركة 

 باالحتفاء باليوم العاملي للمناطق الرطبة بإقليم إفران  

مشاركة املديرية الجهوية للبيئة بجهة كلميم واد نون بمداخلة حول 'إشكالية حرائق   •

في للبيئة"  الجهوي  املخطط  منظور  في  التصدي  نظمتها    الواحات وسبل  علمية  ندوة 

جمعيتين محليتين حول " إشكالية حرائق الواحات، األسباب وسبل الوقاية والتصدي  

 بجماعتي أسرير و تغجيجت كنموذج"
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مواكبة املديرية الجهوية للبيئة بجهة بني مالل خنيفرة لجمعية فاعلة في مجال البيئة   •

األسب افتتاح  فعاليات  تنشيط  أجل  من  املستدامة  للتشجير  والتنمية  األخضر  وع 

 بالجهة.  

مواكبة مشاريع ثالث جمعيات فاعلة في مجال البيئة والتنمية املستدامة ومشاركة أطر   •

في    االنتقالوزارة   من طرف جمعيتين  منظمين  لقاءين  في  املستدامة  والتنمية  الطاقي 

 مجال التغيرات املناخية.

القمة   • أشغال  في  املشاركة  للجمعيات  فعالة  الخاص    26مشاركة  األطراف  ملؤتمر 

 لقاء موازي بالفضاء املغربي.  16املناخية املنعقد بغالسكو خالل  بالتغيرات

 مشاركة تسع جمعيات في احتفاالت اليوم العاملي للبيئة .  •

مواكبة جمعيات املجتمع املدني خالل الورشات التي نظمتها حول "أسبوع التعبئة حول   •

الختا الورشة  في  واملشاركة  بتوصيات  املناخ"  الخاصة  حول    400مية  مغربي  شاب 

للقمة   التحضير  أفق  في  املناخية  بالتغيرات    26التغيرات  الخاص  األطراف  ملؤتمر 

 املناخية املنعقد بغالسكو 

ملؤتمر األطراف الخاص بالتغيرات    26جمعية للمشاركة في القمة    11اعتماد ومواكبة •

 املناخية املنعقد بغالسكو 

الثالثة   • الجائزة مجاال  تنظيم الدورة  للبيئة. وتشمل هذه  الثاني  الحسن  عشر لجائزة 

والتنمية   البيئة  بمجال  املدني  املجتمع  اهتمام  لتقوية  الجمعوي  بالعمل  خاصا 

وقد   هذه    ت شاركاملستدامة.  يقارب    الدورةفي  ثالث   40ما  تتويج  تم  كما  جمعية 

 جمعيات تهتم بشؤون البيئة والتنمية املستدامة.  

عدة ج • في  مشاركة  بتقديم    االحتفالمعيات  جمعية  ومساهمة  للبيئة  العاملي  باليوم 

 مبادرتها املبتكرة في مجال حماية التنوع البيولوجي.  

البيولوجي   • للتنوع  العاملي  اليوم  بتخليد  الخاص  اللقاء  في  جمعيات  عدة  مشاركة 

 ومساهمة جمعية في تقديم تجربتها في مجال حماية التنوع البيولوجي 

من جهات    توقيع ثالث • كل  مع  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجن  مع  اتفاقيات شراكة 

برامج   الرباط سال تافياللت حول تفعيل  الساقية الحمراء ودرعة  القنيطرة والعيون 

 شراكة من أجل ترسيخ الواجبات والحقوق البيئية لدى املواطنين.  

ا  6نشيط وتأطيرت • ملناخ والتكيف  لقاءات موضوعاتية مع املجتمع املدني حول تمويل 

 مع التغيرات املناخية. 

البصرية،   • السمعية  )بالوسائل  البيئية  النوادي  من  مجموعة  وتجهيز  إحداث 

مؤسسة تعليمية باملدينة العتيقة ملدينة  25املعلوماتية والكتب البيداغوجية( داخل  

امللك، و أنظار جاللة  أمام  املوقعة  العتيقة  املدينة  تأهيل  اتفاقية  إطار  في   2مراكش 

 بمؤسسات تربوية ببوجدور 

تهيئة   • من  والتنمية    6االنتهاء  البيئة  حماية  تهم  ببنيات  وتجهيزها  تعليمية  مؤسسات 

  – نظام تجميع مياه االمطار    -املستدامة بجهة الدار البيضاء سطات )الواح شمسية  
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مساحات خضراء ونظام سقي بالتنقيط( بشراكة مع التعاون    –نظام لفرز النفايات  

 ( PNUDاإليطالي للتنمية وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي) 

يقارب   • ملا  ومواكبتها  الوزارة  على    30مشاركة  بيئية  من طرف جمعيات  منظم  نشاط 

 الصعيد الترابي.

 تنظيم دورات تكوينية عن بعد لفائدة الجمعيات البيئية  : 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز ) ✓

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 

إشراك جمعيتين نشيطتين في مجال املحافظة على املوارد املائية في دورة تكوينية عن   •

بعد خاصة بالتربية على التنمية املستدامة واملحافظة على املوارد املائية/ معالجة املياه  

والبيئة/   املاء  "دعم  مشروع  إطار  في  وتثمينها(   Water and Environmentالعادمة 

Support  .املمول من طرف التعاون األوروبي 

بالتغيرات   • املتعلق  الثاني  املحين  التقرير  إعداد  إطار  في  جمعيات  اربع  قدرات  تعزيز 

 املناخية. 

إطار جمعوي حول أدوار املجتمع    200دورات تكوينية جهوية لفائدة ما يقارب    8نظيم  ت •

للتنمية   الوطنية  االستراتيجية  تنزيل  في  والتقني  املدني  املالي  والتدبير  املستدامة 

  للمشاريع، وأهمية التشبيك.

لفائدة   • املستدامة  والتنمية  البيئة  على  التربية  تكوينية حول    90تنظيم ثالث ورشات 

 إطار جمعوي 

جمعيتين وطنيتين حول إدماج التغيرات املناخية في    لفائدة تنظيم ورشتين تكوينيتين   •

 2021مشروع قانون املالية لسنة 

يقارب    14تنظيم   • ما  لفائدة  جهوية  تكوينية  حول    280دورة  جمعوي    إدماج إطار 

 التغيرات املناخية في املخططات الترابية 

 

 : 20 االلتزامبعض املؤشرات املتعلقة ب

  عدد الجمعيات ااملستفيدة من الدورات التكوينية الجهوية:580 •

  عدد الجمعيات العضوة باللجن الوطنية  االستشارية والتنسيقية :8 •

 نسبة املعلومات املنشورة استباقيا مقارنة مع  املعلومات املحددة في املادة 10 من القانون  31.13 :100% •

  عدد التقارير والدراسات  املنشورة:5 •
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 عدد مبادرات  الدعم املؤسساتي واللوجستيكي لفائدة الجمعيات البيئية:110 •

 

 : تعزيز الولوج الى املعلومات ودعم املشاركة املواطنة على صعيد الجماعات الترابية 21 االلتزام 

 املديرية العامة للجماعات الترابية  - وزارة الداخلية  الجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 املطروحة اإلشكالية 

عدم توفر كل الجماعات الترابية على موقع إلكتروني خاص بها لتسهيل التواصل مع   ●

 االستباقي للمعلومات،  املواطن ومشاركته في تدبير الشأن العام املحلي والنشر

املوجهة   ● املعلومات  الحصول على  إلكترونية موحدة إليداع طلبات  عدم توفر منصة 

 للجماعات الترابية. 

 املقترحالحل 

 

إشارة   ● رهن  ووضعه  والفرنسية  العربية  باللغتين  نموذج  إلكتروني  موقع  إنشاء 

 الجماعات يوفر فضاءات ل: 

 النشر االستباقي للمعلومات  -

 التواصل والتفاعل مع املواطنين -

 املشاركة املواطنة  -

املعلومات   ● على  للحصول  الوطنية  املنصة  في  الترابية  الجماعات  إدماج 

www.chafafiya.ma    من أجل إيداع ومعالجة طلبات الحصول على املعلومات بطريقة

 إلكترونية. 

 

 النتيجة املنتظرة

 التوفر على فضاءات إلكترونية للتواصل والتفاعل مع املواطنين،  •

ومعالجة وتتبع طلبات الولوج للمعلومات املوجهة للمواطنين  تيسير عمليات تقديم،   •

 للجماعات الترابية، 

 تسهيل املشاركة املواطنة في تدبير الشؤون املحلية،  •

التوفر على قاعدة بيانات ممركزة لطلبات الحصول على املعلومات حسب الجماعات   •

 النشر اإلستباقي الترابية، حسب املوضوع ... التخاذ إجراءات استباقية لدعم مواكبة

 دمج جميع الجماعات الترابية في منصة شفافية  : 1النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓



       90   
 

   اإلجراءات املتخذة 

عند املكلف عن  إنجاز بطاقة املهام واألنشطة والقدرات الالزمة التي يجب أن تتوفر   •

الترابية؛  الجماعات  صعيد  على  املعلومات  على  الحصول  في   الحق 

منصة   استعمال  من  املعلومات  على  الحصول  في  الحق  على  املكلفين  تمكين   •

Chafafiya.ma : ب . 

الترابية؛   إرسال - بالجماعات  الخاص  اإلنتاج  حسابات   ملف 

 ة رابط استعمال املنص  

االلكتروني    - البريد  وعنوان  الهاتف  أرقام  اإلشارة  رهن  أي    لإلبالغوضع  عن 

 ....( لالولوج. واالستعما  )صعوبةمشكل يتم مواجهته خالل استعمال املنصة  

مشارك، أيام    220تنظيم ثالث دورات تكوينية عبر االنترنيت لفائدة أكثر من   -

ا     2021ديسمبر    15و  9نوفمبر و  26 املديرية  لعامة للجماعات  من طرف 

 الترابية بتعاون مع وزارة التحول الرقمي وإصالح اإلدارة. 

 مع الجماعات الترابية؛  Chafafiya.maإرسال دليل استعمال منصة   -

املتعلق   - فيديو  الترابية شريط  بالجماعات  الخاصة  اليوتوب  قناة  على  نشر 

شفافية ومشاركة  بتدبير الحق في الحصول على املعلومات واستعمال منصة  

 مع الجماعات الترابية   https://youtou.be/44S6Q1JtBE4 : الرابط

إرسال الرابط نحو دليل تدبير الحق في الحصول على املعلومات املنشور على   -

الترابية   للجماعات  الوطنية   البوابة 

-ly-alhswl-fy-alhq-tdbyr-https://pnct.ma/ar/asdarat/dlyt

altrabyt-aljmaat-mstwy-ly-almlwmat 

 2022في يناير  Chafafiya.maاإلدماج الفعلي للجماعات الترابية بمنصة  

 تطوير موقع إلكتروني نموذج مع توفير أدوات إدارته وتنشيطه وتحيينه  2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

 تطوير املنصة التقنية النموذج   •

املوقع   • مشروع  وإدارة  تدبير  الجماعات  يتم  مع  تشاركية  بطريقة  النموذج  االلكتروني 

عوض  15النموذجية   السابق:  10،  في  محددة  كانت   جماعات 

  - بني مالل  -العرائش  -بنجرير   - سيدي إفني-موالي عبد هللا-بنسليمان -كيسر  -الداخلة

 أصيلة.- الجديدة  -الدراركة  - الخميسات -ورزازات -الحسيمة   -واملاس

https://pnct.ma/ar/asdarat/dlyt-tdbyr-alhq-fy-alhswl-ly-almlwmat-ly-mstwy-aljmaat-altrabyt
https://pnct.ma/ar/asdarat/dlyt-tdbyr-alhq-fy-alhswl-ly-almlwmat-ly-mstwy-aljmaat-altrabyt
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 حسابات الجميع الجماعات الترابية لتدبير طلبات الحصول على املعلومات عبر منصة شفافية  ءإنشا : 3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

وذلك .  Chafafiya.maتمكين املكلفين على الحق في الحصول على املعلومات من استعمال منصة  

 :  عبر

الترابية؛   إرسال   • بالجماعات  الخاص  اإلنتاج  حسابات   ملف 

 ة رابط استعمال املنص  

عن أي مشكل يتم    لإلبالغوضع رهن اإلشارة أرقام الهاتف وعنوان البريد االلكتروني    •

 ....(لالولوج. واالستعما )صعوبةعمال املنصة مواجهته خالل است

نوفمبر    26مشارك، أيام    220تنظيم ثالث دورات تكوينية عبر االنترنيت لفائدة أكثر من   •

من طرف املديرية العامة للجماعات الترابية بتعاون مع وزارة       2021ديسمبر    15و  9و

 التحول الرقمي وإصالح اإلدارة. 

 مع الجماعات الترابية؛  Chafafiya.maإرسال دليل استعمال منصة   •

نشر على قناة اليوتوب الخاصة بالجماعات الترابية شريط فيديو املتعلق بتدبير الحق   •

الرابط ومشاركة  شفافية  منصة  واستعمال  املعلومات  على  الحصول   : في 

https://youtou.be/44S6Q1JtBE4   مع الجماعات الترابية 

الرابط نحو دليل تدبير الحق في الحصول على املعلومات املنشور على البوابة    إرسال •

الترابية   للجماعات   الوطنية 

-ly-almlwmat-ly-wlalhs-fy-alhq-tdbyr-https://pnct.ma/ar/asdarat/dlyt

altrabyt-aljmaat-mstwy 

 إطالق استعمال منصة شفافية من طرف الجماعات الترابية  : 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 
معالجة طلبات الحصول على املعلومات املوجة للجماعات الترابية عبر األنترنيت باإلدماج الفعلي  

 2022يناير  12في  Chafafiya.maللجماعات الترابية بمنصة 

 ( اإلشراف واإلحصاء حول تدبير طلبات الحصول على املعلومات عبر منصة شفافية modulesإنشاء وحدات ) : 5النشاط 

https://pnct.ma/ar/asdarat/dlyt-tdbyr-alhq-fy-alhswl-ly-almlwmat-ly-mstwy-aljmaat-altrabyt
https://pnct.ma/ar/asdarat/dlyt-tdbyr-alhq-fy-alhswl-ly-almlwmat-ly-mstwy-aljmaat-altrabyt
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 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 جماعات الستعمال املوقع اإللكتروني النموذج وتنشيطه 15مواكبة : 6النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 

إرسال رسائل للجماعات النموذجية تتضمن تعيين الشخص الذي سيكون مسؤوال   •

 النموذجي اإللكترونيعن إدارة وتدبير املوقع 

 العناوين و  هيكلة املوقعو  املعلومات تقاسم: بطاقة •

 لحاجيات كل جماعة مالئمة املنصة النموذجية  •

 موقعا التي تم تطويرها؛  15دمج املحتوى في  •

 وضع املنصة رهن إشارة الجماعات الراغبة في ذلك: 7النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ✓

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 إضافية  جماعة  26مواكبة  الشروع في •   اإلجراءات املتخذة 

 تكوين املكلفين بإدارة املوقع اإللكتروني النموذج على مستوى الجماعات : 8النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●

   اإلجراءات املتخذة 

، وذلك 15تنظيم دورات تكوينية تمهيدية من أجل إدماج املحتوى املتعلق بالجماعات    •

 ؛ 21/09/2021و 15ما بين 

إرسال روابط تجريبية إلى جميع الجماعات النموذجية من أجل االستئناس باستعمال   •

 املنصة وإدماج املحتوى؛ 

 . 3/11/2021و 10/2021/ 8-7تنظيم دورات تكوينية أكثر جودة وذلك أيام  •
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 إطالق حملة تواصلية حول انخراط الجماعات الترابية في منصة شفافية : 9النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

   اإلجراءات املتخذة 
 إرسال دوريات للجماعات الترابية •

 الوطنية للجماعات الترابية إصدار مقال بالبوابة   •

 

 : 21 االلتزامبعض املؤشرات املتعلقة ب

• chafafiya.ma 1590:عدد الجماعات  الترابية املنخرطة  في منصة  

  عدد الجماعات التي  تستعمل املوقع اإللكتروني النموذج:15 •

  عدد املكلفين بتلقي طلبات الحصول  على  املعلومات الذين تم تكوينهم:1286 •

 عدد املكلفين بإدارة املوقع اإللكتروني النموذج الذين تم  تكوينهم:30 •

 

 ( لتعزيز التواصل واملشاركة املواطنة على صعيد الجماعات الترابية boite à outils: إعداد ونشر حقيبة أدوات ) 22  االلتزام

 املديرية العامة للجماعات الترابية  - وزارة الداخلية  املسؤولة عن التنفيذ الجهة 

 اإلشكالية املطروحة 
نقص في تجميع وتقاسم وتعميم املمارسات الفضلى املتعلقة باملشاركة املواطنة على   ●

 صعيد الجماعات الترابية. 

 الحل املقترح

املواطنة، ال سيما مع الشباب، على صعيد  تجميع مبادرات وأليات الحوار واملشاركة   •

الجماعات الترابية وإغناؤها بتوجيهات وتوصيات ووضعها رهن إشارة جميع الجماعات  

 الترابية، 

املواطنة   • واملشاركة  بالشفافية  متعلقة  منهجية  دالئل  حقيبة  وتوزيع  ونشر  إعداد 

 والولوج إلى املعلومة.

 املشاركة املواطنة وتفعيلها على مستوى الجماعات الترابية. تعزيز وتشجيع  • النتيجة املنتظرة

 إعداد الدالئل وتطوير حقيبة أدوات  : 1النشاط 
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 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

 اإلجراءات املتخذة  

 باللغة العربية دليل توجيهي عملي  15تم تطوير محتوى  •

 املصادقة على الدالئل باللغة العربية  •

 ترجمة الدالئل الى اللغة الفرنسية •

 تصميم الدالئل  •

 املصادقة على تصميم الدالئل  •

 إعداد مفهوم بيداغوجي والهوية البصرية للحقيبة  •

 نسخة من حقيبة األدوات وتوزيعها 40طبع  •

ومنتخبي مجالس    أطر تنظيم دورات للتواصل والتحسيس لكل املحاور بهدف مواكبة   •

 الجهات لتمكينهم من استعمال هذه الدالئل وذلك حسب الجدول الزمني التالي: 

 ؛ 2021نوفمبر  26إلى  23املحور األول، التخطيط: من   -

 ؛ 2021ديسمبر  9إلى  7املحور الثاني، التنفيذ: من   -

 ؛ 2021ديسمبر  23إلى   21املحور الثالث، التقييم والتعلم: من   -

   2022يناير 6إلى 4املحور الرابع؛ التواصل: من   -

 : بعض اإلحصائيات

 يوما(  13) 4عدد الدورات 

 نساء( 43)منهم%89عدد املشاركات واملشاركين 

املعارف التي راكمها املشاركون والتي تم تقييمها من خالل االختبارات  ارتفاع حجم 

 % من املشاركين 78قبل/ وبعد 

 %91( 5على ≥  4 تقييم معدل الرضا )النتيجة

 

ودامجة"   • تشاركية  جهوية  عمومية  سياسات  أجل  "من  األدوات  حقيبة  تطوير 

امل في  والدامجة  التشاركية  الحكامة  آليات  ترسيخ  في  التدبيرية  للمساهمة  مارسة 

 . للجهات

وثق هذه الحقيبة املساطر واإلجراءات األساسية من أجل تعزيز تخطيط السياسات  ت

العمومية الجهوية، وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، اعتمادا على مقاربات تشاركية، دامجة  

 . ومنفتحة

اعدا تم  التي  والكتيبات  الدالئل  في  املتضمنة  املنهجيات  الحقيبة  هذه  من  تثمن  دها 

للجماعات   الوطنية  البوابة  على  واملتاحة  الترابية،  للجماعات  العامة  املديرية  طرف 

جديدة    اوكذ  territoriales.gov.ma-www.collectivitesالترابية   موضوعات 

 . مستوحاة من املمارسات الجيدة بمختلف الجهات

http://www.collectivites-territoriales.gov.ma/
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 تنظيم مقابالت مع الجماعات املعنية لتجميع املبادرات الفضلى للحوار واملشاركة املواطنة   : 2النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

 اإلجراءات املتخذة  
عقد لقاءات ومقابالت من أجل تجميع املعطيات املتعلقة باملمارسات الجيدة للمشاركة املواطنة  

 على صعيد الجماعات النموذج 

 انعقاد اجتماع لتقديم املشروع للجماعات العشرة النموذج : 3النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

 اإلجراءات املتخذة  
  - تطوان: أصيلة-طنجة تنظيم اجتماع لتقديم املشاريع املتعلقة بالعشر جماعات النموذج لجهة  

 تطوان -وزان، طنجة -واد لو -مرتيل -العرائش- قصر الصغير-الحسيمة-شفشاون 

 إطالق استعمال منصة شفافية من طرف الجماعات الترابية  : 4النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

 اإلجراءات املتخذة  
لجة طلبات الحصول على املعلومات املوجة للجماعات الترابية عبر األنترنيت باإلدماج الفعلي  معا

 2022يناير  12في  Chafafiya.maللجماعات الترابية بمنصة 

 تنظيم ملتقى لتقاسم مبادرات املشاركة املواطنة الفضلى للحوار واملشاركة املواطنة التي تم تجميعها : 5النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓
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 اإلجراءات املتخذة  

تطوير  • في  ومساهمتهم  للشباب  املواطنة  املشاركة  حول  األراء  لتبادل  منتدى  تنظيم 

يونيو   9و  8الحسيمة )يومي  املرافق العمومية املحلية، وذلك على مدى يومين بمدينة  

2022 ) 

 تنظيم منتدى حول مشاركة الشباب في تجويد الخدمات املتعلقة بالتنشيط الرياض ي والثقافي : 6النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

 اإلجراءات املتخذة  
املرافق   تطوير  في  ومساهمتهم  للشباب  املواطنة  املشاركة  حول  األراء  لتبادل  منتدى  تنظيم 

 2022يونيو  9و 8العمومية املحلية، وذلك على مدى يومين بمدينة الحسيمة )يومي 

 تقديم وتعميم حقيبة األدوات على صعيد الجهات : 7النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

 اإلجراءات املتخذة  
 نسخة من حقيبة األدوات وتوزيعها على الجهات  40طبع 

 األدوات إنتاج شريط فيديو ترويجي خاص بحقيبة 

 تنظيم منتدى حول مشاركة الشباب في تحسين اإلطار املعيش ي على مستوى األحياء : 8النشاط 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ✓

 اإلجراءات املتخذة  
املشاركة   حول  األراء  لتبادل  منتدى  ومساهمتهم تنظيم  للشباب  املرافق   املواطنة  تطوير  في 

 )2022يونيو  9و 8العمومية املحلية، وذلك على مدى يومين بمدينة الحسيمة )يومي 

تعزيز القدرات لفائدة جتهي درعة تافياللت وكلميم واد نون تعزيز القدرات لفائدة جتهي درعة تافياللت وكلميم واد :9النشاط  

 املشاركة املواطنة وتحديث اإلدارةنون في مجال 



      97   
 

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ✓

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ●

 %( 100-90منجز ) ●

 الشباب في الحياة العامة على املستوى املحلي   ومشاركةللحوار  إعداد دليل للممارسات الفضلى مع توصيات عملية  :    10النشاط

 % 0لم يشرع في تنفيذه  ●

 %(59-1تطور محدود في اإلنجاز ) ●

 %(90-60تطور مهم في اإلنجاز )  ✓

 %( 100-90منجز ) ●

 اإلجراءات املتخذة  
على صعيد   العامة  الحياة  في  الشباب  ومشاركة  الحوار  الجيدة حول  للممارسات  دليل  إعداد 

 الجماعات مع توصيات عملية 

 


