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 بالغ صحفي 
 

 حول ورشة اإلعداد المشترك لبرنامج عمل االنفتاح 

 جهة فاس مكناس 

 
،  2023   مارس 7  الثالثاءيوم    فاس مكناستنظم جهة  في إطار "برنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة"،   

ورشة لإلعداد المشترك لبرنامج الجهة المنفتحة، بمشاركة  ،مجلس الجهةبمقر العاشرة صباحا على الساعة 

 : أعضاء الهيئات االستشارية المحدثة لدى مجلس الجهة

 هيئة المساواة وتكافؤ الفرص؛ -

 الهيئة الجهوية للشباب؛  -

  ة.الهيئة الجهوية االقتصادي -

اللقاءات التي تهدف إلى   ) الشفافية والمساءلة،  ترسيخ مبادئ االنفتاح  وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة 

في برامج ومشاريع الجماعات الترابية من أجل تنمية  الولوج إلى المعلومة، المشاركة المواطنة والرقمنة(، 

والذي أطلقته المديرية العامة للجماعة الترابية بوزارة الداخلية، بشراكة مع جمعيات جهات  ،منفتحة دامجة

 للتنمية. ( impact ) وجمعية  ،المغرب 

 . مقبلة خالل دورة الجهةحيث سيتم تنظيم استشارات حولها قبل المصادقة عليها من طرف مجلس 

فاس  بمقر والية جهة    2022دجنبر    13  وفي نفس اإلطار، تم تنظيم لقاء تواصلي حول هذا البرنامج يوم 

وكذا ورشة تكوينية عن بعد حول مبادئ ومنهجية االنفتاح لفائدة الجماعات الترابية أعضاء الشبكة  مكناس  

  .2023فبراير  16يوم  المغربية للجماعات الترابية المنفتحة 

في الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة التي تأسست بتاريخ  مجلس جهة فاس مكناس    وقد انخرط

 جماعة.   50مجالس إقليمية و  4جهة و  12والتي تضم  2022أكتوبر  21

وتعد الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة فضاء للحوار ولتبادل التجارب من أجل تكريس مبادئ  

 االنفتاح.  

 

  



 

 

 

 عداد المشترك الاشة رجدول األعمال لو

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 استقبال المشاركين   • 09:30-10:00

 

10:00 –  10:30 

 مجلس الجهة رئيس السيد نائب كلمات افتتاحية:   •

  

عرض حول الشبكة المغربية للجماعات التربية   •

 المنفتحة والجدولة الزمنية لبرنامج االنفتاح 

  

 لبرنامج االنفتاح    تقديم المحاوراألولية    •

 

11:10 –  11:40 
 الولوج إلى المعلومة ورشة عمل حول المحور األول :  •

 

11:40 –  12:10    

12:10 -12:30 

 الشفافية والمساءلة الثاني: ورشة عمل حول المحور   •

 استرحة شاي •

12:30 –  13:00 

 

 المشاركة المواطنة الثالث: ورشة عمل حول المحور   •

 

13:00 –  13:30 
 الرقمنة الرابع: ورشة عمل حول المحور   •

 

  



 

 

 

 برنامج الجماعات الترابية المنفتحة
 

 

 

يوليوز        شهر  في  الترابية،  للجماعات  العامة  المديرية  مع  ,  2022  وقعت  شراكة  اتفاقية 

المغرب   جهات  للجماعات    أمباكت  وجمعية جمعية  الوطني  البرنامج  تنزيل  أجل  من  للتنمية 

 الترابية المنفتحة. 

البرنامج    ويهدف  الترابيةإلى  هذا  الجماعات  تحسين    المنفتحة   دعم  أجل  الخدمات  أمن  داء 

  المواطنة   والمشاركة  والمسائلةتشمل الشفافية    والتيمن خالل نشر مبادئ االنفتاح  العمومية  

 . الرقمنةالمعلومة و إلى  والولوج

 مواكبة الجماعات الترابية من أجل:  ويتضمن 

المنفتحة،   • الترابية  للجماعات  المغربية  الشبكة  مخصصة    والتي خلق  منصة  تعتبر 

 في مجال االنفتاح. والتعلملتعزيز التبادل والتقاسم 

تركة  المش  والتحدياتبين الجماعات الترابية حول الممارسات    والحوارتعزيز التعاون   •

 في ورش االنفتاح على الصعيد الترابي. 

المجتمع   • بإشراك جمعيات  االنفتاح  اعتماد مشاريع  أجل  الترابية من  الجماعات  دعم 

 الفاعلين المعنيين في جميع المراحل.  وجميعالمدني المحلي  

 المحلية في مجال مبادئ االنفتاح. والجمعياتبناء قدرات الجماعات الترابية   •

العملية  أتقييم   • طول  على  المدني  المجتمع  جمعيات  مع  بشراكة  االنفتاح    )الخلق داء 

 المشترك(   والتقييمالمشترك، التتبع المشترك، 

 الفضلى المتعلقة بهذا الورش.  والممارسات والنهجتثمين اآلليات  •

 ومات المحلية المنفتحة. المساهمة في إشعاع المملكة دوليا في مجال الحك  •

 

   
  



 

 

 

  ميثاق

المنفتحة  الترابية للجماعات المغربية الشبكة  

 ديباجة

بناء على المبادئ التوجيهية الملكية السامية المتعلقة بتعبئة إمكانات األمة وإشراك جميع مهاراتها من أجل    -

 تنفيذ النموذج التنموي الجديد للمغرب، 

المملكة والترسانة القانونية والتنظيمية الوطنية فيما يتعلق بتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة  وفقاً لدستور    -

 والمشاركة المواطنة، 

إلى   - التي تهدف  والقوانين والتنظيمات األخرى  الترابية  للجماعات  التنظيمية  القوانين  إلى أحكام  استنادا 

 مقراطية التشاركية، تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية والمساءلة والدي

صلبها  - في  المواطن  تجعل  منفتحة  تنموية  مقاربة  اعتماد  ألهمية  الحكامة   اعتبارا  مبادئ  وترتكزعلى 

 التشاركية بهدف تحقيق تنمية محلية شامل ودامجة، 

 تبعا النضمام المملكة المغربية للمبادرة الدولية "شراكة الحكومة المنفتحة"، -

 

للجماعات الترابية المنفتحة، كفضاء لتبادل التجارب والخبرات بين الجماعات    تقرر خلق الشبكة المغربية

 الترابية األعضاء حول تفعيل مبدئ االنفتاح وتقوية قدراتها وتجميع الممارسات الجيدة في المجال. 

 

 تشكل هذه الوثيقة ميثاقا للشبكة المغربية للجماعات الترابية. 

 الهدف من الميثاق 

ة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة مبادئ وقيم الشبكة المغربية للجماعات الترابية  يعرض ميثاق الشبك

 و كذا أهدافها والتزامات أعضاء هذه الشبكة. 

 الجماعة الترابية المنفتحة 

وإشراك  المعلومة  إلى  والولوج  والمسائلة  الشفافية  مبادئ  تعزيز  على  المنفتحة  الترابية  الجماعة  تعمل 

المواطنين وهيآت المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم، بشكل تشاركي، المشترك مشاريعها  المواطنات و

 وبرامجها التنموية. 

 الهدف من انفتاح الجماعة الترابية 

 يهدف انفتاح الجماعة الترابية اعلى المواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني بشكل أساسي إلى: 

و • المواطن  بين  الثقة  والمساءلة تعزيز  والشفافية  التواصل  آليات  خالل  من  الترابية  الجماعة 

 والمشاركة المواطنة؛ 

التنمي • تحديات  لمواجهة  الرئيسي  الحليف  يعتبر  الذي  المدني  المجتمع  مع  وثيق  بتعاون    ة العمل 

 المحلية.

بة تحسين الخدمات العمومية من خالل إشراك المواطن في التعبير عن حاجياته الحقيقية واالستجا •

 لها، وكذا اعتماد الحلول التكنولوجية لتدبير الجماعة ورقمة خدماتها. 

 

 قيم الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة 

 تتمثل قيم الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة في: 

 تبادل المعارف والممارسات الجيدة حول مبادئ االنفتاح ؛ ●

الحوار بين الجماعات الترابية األعضاء حول الممارسات والتحديات المشتركة المتعلقة بالتنمية المحلية    ●

 المنفتحة.

 التزامات الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة 



 

 بية المنفتحة بما يلي: يتعهد أعضاء الشبكة المغربية للجماعات الترا

احترام النظم المعيارية المعمول بها من حيث الشفافية والولوج إلى المعلومات العمومية ومشاركة   •

 المواطنات والمواطنين والتحول الرقمي،

 اعتماد برامج عمل االنفتاح بإشراك المجتمع المدني المحلي وكذلك جميع الفاعلين المعنيين،  •

تنفيذ   • الفاعلين  ضمان  وتقييم برامج عمل االنفتاح بمشاركة المجتمع المدني المحلي وكذلك جميع 

 المعنيين، 

 خلق دينامية ترابية تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجهات الفاعلة األخرى داخل التراب،  •

 المساهمة في إشعاع الجماعات الترابية المغربية على المستوى الوطني والقاري والدولي.  •

  



 

 

 قائمة األعضاء 
 

   

 الجهة العمالة أو اإلقليم الجماعة

   الرباط  

   سال القنيطرة - سال - الرباط

   الخميسات 

   شفشاون 

 الحسيمة - تطوان- طنجة 

   العرائش

   تطوان 

   طنجة 

   الحسيمة 

   ورزازات 

   الرشيدية  تافياللت - درعة

 زاكورة  زاكورة 

   بني انصار

 الشرق 
   الدريوش 

   بركان 

   وجدة 

 ويسالن
  

 مكناس - فاس 

 مكناس

   تازة

   فاس 

   أزرو 

   الحاجب 

 صفرو  صفرو 

   سطات 

 سطات - الدار البيضاء

   بنسليمان 

   الدار البيضاء

   برشيد

 الجديدة
  

 موالي عبد للا 

 آسفي- مراكش   الصويرة 



 

   تاحناوت 

   ابن جرير

   مراكش 

   سعادة

   اسفي

   بني مالل

   خريبكة خنيفرة- بني مالل

   أزيالل

 آيت ملول 

  

 ماسة - سوس 

 الدشيرة الجهادية 

 إنزكان 

 أكادير
  

 الدراركة 

 تارودانت
 تارودانت

 أوالد تايمة

 تيزنيت  تيزنيت 

   سيدي إفني 
 كلميم واد نون

   كلميم 

   بوجدور 
 العيون الساقية الحمراء 

   العيون

 الداخلة وادي الذهب    الداخلة 

 

  



 

 

 

 برنامج اإلعداد المشترك برنامج العمل

 

 
 

 
 


