
 2019دجنبر  07و 06سال، يوم 

استراتيجية  وزارة الدولة المكلفة بحقوق 

 اإلنسان والعالقات مع البرلمان

في مواكبة تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية  

 وإرساء التشاور العمومي



 العرض محاور

 ؛المرجعيات1.

 ؛دور وزارة الدولة في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية2.

 آليات التنفيذ؛3.

 رساء التشاور العموميإدور الوزارة في 4.

 



 املزحعياث 

 ؛دضخىر اململنت الذي ًزلش على الذًمقزاطيت الدػارليت وؤدوار املجخمع املذوي•

 ؛الخطب امللنيت الطاميت التي جالذ على حعشيش مهاهت وؤدوار املجخمع املذوي في ؤوراع الخىميت وإلاصالح املجخمعي•

 .املىازيق الذوليتاملجخمع املذوي في •
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بزامج    

 ؛الدػارليت الذًمقزاطيت جزضيخ1.

 الصحساء؛ مغسبيت عً املدوي الترافع2.

 املجخمعي؛ الام3ً.

 .السكمي الخدىل 4.
 

5 آلياث    

 الخكىيً؛1.

 والدشاوز؛ الخثمين2.

 واملىاكبت؛ والدعم الخمىيل3.

 الدشسيع؛4.

 .السكمىت5.

 في مجال العالقاث مع املجخمع املذوي الزئيت الاضتراجيجيت للىسارة 

ل  بزامج وسارة الذولت وآلياث الخجًز



 اضتراجيجيت العالقاث مع املجخمع املذوي 3.

ل4.  وآلياث الخجًز



 الدػارليت؛جفعيل الذًمقزاطيت : املحىر الاضتراجيجي ألاول 

 الحهامت؛جزضيخ وحعشيش : املحىر الاضتراجيجي الثاوي 

ؤدوارهزمحن عمل املجخمع املذوي ومىالبخه وحعشيش : املحىر الاضتراجيجي الثالث 

املذويجإهيل املىار القاهىوي للعمل : املحىر الاضتراجيجي الزابع, 

 

 

 

 

محاور استراتيجيت لبناء تجربت رائدة في مجال أربع 
 الديمقراطيت التشاركيت



 :على الصعيذ الىطني-

 31املخعلم بالحم في جلدًم العسائض للظلعاث العمىميت جمذ املطادكت عليه بالبرملان ًىم  14-44مشسوع اللاهىن الخىظيمي زكم  
 ؛2016  ماي

 جمذ املطادكت عليه (14الفطل )امللخمظاث في مجال الدشسيع     املخعلم بالحم في جلدًم 14-64مشسوع اللاهىن الخىظيمي زكم ،
 .2016ماي  31بالبرملان ًىم 

 

ال للفصل : على الصعيذ املحلي -  :مً الذضخىر  139ججًز

 بالجهاث؛املخعلم  14-111اللاهىن الخىظيمي زكم 

 وألاكاليم؛ بالعماالثاملخعلم  14-112اللاهىن الخىظيمي زكم 

 .املخعلم بالجماعاث  14-113اللاهىن الخىظيمي زكم 

 

 : مػزوع القاهىن إلاطار املخعلق بالدػاور العمىمي -

الى جددًد كىاعد وآلياث جدبير الدشاوز العمىمي الىظني والترابي ومإطظت فضاءاث الخىاضل والحىاز بين هرا املشسوع   يهدف-
 الظلعاث العمىميت وعمىم املىاظىاث واملىاظىين،

 
 

 

   

 جفعيل الذًمقزاطيت الدػارليت: املخعلق ب املحىر الاضتراجيجي 

تنزيل اإلطار القانوني المتعلق بالديمقراطيت التشاركيت -1  



اإلطار القانوني للديمقراطيت التشاركيت لمواكبتتفعيلخمست محاور  -2  

 الدػارليتجفعيل الذًمقزاطيت : املحىر الاضتراجيجي ألاول 

 ؤعضاء قذراث مً الزفع العزائض، لجىت بعمل املخعلق املطاطز  دليل بعذاد العزائض بلجىت املخعلق الخطبيقي املزضىم على واملصادقت بعذاد) العزائض لجىت بخذار1.

 (اللجىت

 الدػارليت؛ للذًمقزاطيت الجذًذ القاهىوي إلاطار  خىل  وجدطيطيت جىاصليت خملت جىظيم2.

   :آلياث زالزت عبر  املذوي املجخمع حمعياث ىالبتمو  قذراث جقىيت3.

اللاهىهيت املعلىمت الجمعياث إععاء :واملىاكبت الاجطال مسكص 

N° (+212) 0537 13 13 13  

mail électronique: information @mcrpsc.gov.ma   

؛الدشازكيت الدًملساظيت مجال في اللدزاث لسفع بسامج 

الدشازكيت بالدًملساظيت املخعلم اللاهىوي إلاظاز بخبظيغ الخاضت الدالئل إعداد. 

 ؛eparticipation,ma.www  «املىاطىت املػارلت» الىطني الالنترووي املىقع  بخذار     .4 

ل لخقييم دائم هظام وضع      .5  الدػارليت  بالذًمقزاطيت املخعلق القاهىوي إلاطار  ججًز

 

 

http://www.eparticipation,ma/
http://www.eparticipation,ma/
http://www.eparticipation,ma/


على مطخىي الخىاصل والخدطيظ بألياث الذًمقزاطيت الدػارليت  : 

 إظالق الحملت الىظىيت الخىاضليت الخدظيظيت خىل آلياث الدًملساظيت الدشازكيت في
ت)بدعاماث مخىىعت وبإزبع لغاث  2019ًىهيى   (العسبيت، الاماشيغيت، الفسوظيت والاهجليًز

 ،وطائغ مخعددة 

 وضالث وفيدًىهاث وزطىم مخدسكت خاضت بشبكاث الخىاضل الاحخماعي 

 ،كخب ومعىياث بطىز مبظعت 

 10000عدد عملياث جدميل الخعبيم الركي  فاق )جعبيم خاص بالهىاجف الركيت 
 (عمليت

 جىظيم للاء جىاضلي وجدظيس ي مع الصحافت للخعسيف بألياث الدًملساظيت
 .الدشازكيت وطبل اطدثمازها

   

 الدػارليتجفعيل الذًمقزاطيت : املحىر الاضتراجيجي ألاول 



 مظخىي جكىيً وحعصيص كدزاث الجمعياث في مجال الدًملساظيت على : 

 ويخعلم ألامس  (2019بلى غاًت غدىبر   2017دورة جنىيييت  مىذ  32العدد إلاحمالي الى ًطل ،  حمعىي فاعل  1200جكىيً بسهامج
اللىيعسة ، العيىن الظاكيت الحمساء ، طىض ماطت، مساكش آطفي ،  -طال  -الحظيمت ، السباط  -جعىان  -ظىجت : بالجهاث الخاليت
 مكىاض ،دزعت جافياللذ؛ -الشسق ، فاض

 

 

على مظخىي إعداد مساحع ومىاد جكىيييت  : 

 الدالئلإعداد 

خليبت جكىيييت خىل آلياث  الدًملساظيت الدشازكيت 

 

 على مظخىي دعم ومىاكبت مشازيع الجمعياث في إزطاء الدًملساظيت الدشازكيت 

 مساكش، فاض، )املظاهمت في جإظير للاءاث ودوزاث جكىيييت في مجال الدًملساظيت الدشازكيت جىظمها الجمعياث بشساكت مع الىشازة
   حمعىي فاعل  4000ؤكثر مً ...( مكىاض، الداز البيضاء، طيدي ًديى الغسب، طال، خسيبكت، كلميم، ؤشيالل، 

 الشطر عدد المستفيدين
 (2017)األول  360
 (2018)الثاني  450
 (  2019)الثالث  418

 الدػارليتجفعيل الذًمقزاطيت : املحىر الاضتراجيجي ألاول 



 باليىم الىطني للمجخمع املذويالاخخفال -1
 

 إلابذاعيت واملبادراث الىىعيت لإلضهاماث جقذًزا جمىذ  ،املدوي املجخمع حهىد ابساش :الاخخفال مً الهدف

 مخمحزة زذماث قذمذ التي املذهيت للشخصياث ولذا الحنىميت غحر  واملىظماث املذوي املجخمع لجمعياث

 ,للمجخمع

 , 2019 ضىت بزضم الثالثت الذورة جىظيم جم

 ؤدوارهزمحن عمل املجخمع املذوي ومىالبخه وحعشيش : على مطخىي 



 الذعم العمىميجزضيخ وحعشيش خهامت : على مطخىي 

 املذويبىابت بلنتروهيت للػزالت بحن الذولت وحمعياث املجخمع بخذار 1-
 2016مارس  11بتاريخ  4/2016منشور السيد رئيس الحكومة رقم 

 العىىان الالنترووي
association.ma-www.charaka 

 :الهذف
مع حمعياث جطىيز الػزاماث و  الذعم العمىمي وغفافيت خهامتاملطاهمت في حعشيش 

 املجخمع املذوي
 
 

 

http://www.charaka-association.ma/
http://www.charaka-association.ma/
http://www.charaka-association.ma/


 مػاريع الجمعياث في مجال الذًمقزاطيت الدػارليتدعم -2

 : على مطخىي دعم مػاريع الجمعياث في مجال الذًمقزاطيت الدػارليت 

 2019شدىبر  –إلاعالن عً ظلباث عسوض مشازيع الجمعياث في مجال الدًملساظيت الدشازكيت ًىليىش 

 جمىيل الىشازة بسطم مً لالطخفادة  حمعىيامشسوع  15ملفا، وكد جم اهخلاء  189بها  املخىضلبلغ عدد امللفاث
 .2019طىت 

 (في ظىز الاهجاش)اعداد اجفاكياث الشساكاث مع الجمعياث املظخفيدة 

 الذعم العمىميجزضيخ وحعشيش خهامت : على مطخىي 



 
 دور الوزارة في إرساء التشاور العمومي: المحور الثاني

 

 

 



 خىل املجخمع املدوي وألادواز الدطخىزيت الجدًدة لحىاز الىظنيا1.

 ؛2013-2014  1.

خىل الدًملساظيت الدشازكيت  مىضىعاجيتجىظيم للاءاث حشاوزيت 2.
 وكضاًا مجخمعيت؛

جىظيم زالر مىاظساث حشاوزيت خىل الدًملساظيت الدشازكيت والخطدي 3.
 آلفت املخدزاث؛

 ,اظالق عملياث الدشاوز عبر مىكع وشازة الدولت4.
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 الفصىل  جفعيل ؤحل مً املذوي للمجخمع الاقتراخيت القىة ججميع :الحىار ؤهذاف 

 ؛الذضخىريت

 

؛مػارك  10.000 مً ؤلثر  و   حمعيت 7.000 مً ؤلثر الىطني الحىار  في غارك   

 الجمعياثلقاءاث اقليميت بمبادرة مً  10و  حهىي  لقاء 18جم جىظيم. 

 

 

 خىل املجخمع املذوي وألادوار الذضخىريت الجذًذة لحىار الىطنيا
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 خىالي
 خىالي

 خىالي

 خىالي

 خىالي

 توصيات الحوار الوطني

 دعم مػاريع الجمعياث في مجال الذًمقزاطيت الدػارليت 



الدػاوريت الجهىيت اللقاءاث 

 اهخساط جىاولذ مخخلفت مىاضيع خىل  حهىيت للاءاث (7) طخت جىظيم جم الدشاوزيت الجهىيت الللاءاث بسهامج إظاز في

  :كضاًا في املدوي املجخمع حمعياث

 فعالت مػارلت ؤحل مً الدػارليت الذًمقزاطيت بألياث النهىض هى .الهذف جفاهم مذلزاث7 بخىقيع جىحذ ،

 املحل الػإن في . املذوي املجخمع لجمعياث

 ،بظال 2017 ؤكخىبس 3  ًىم  "الدشازكيت الدًملساظيت آلياث إهجاح طبل" :ألاول  الدشاوزي الللاء -

 النهىض وطبل  املجخمعي ألامً جدليم في الفاعلين مخخلف ودوز  الدشازكيت الدًملساظيت» الثاوي الدشاوزي الللاء-

 البيضاء بالداز  2018  ًىاًس 13 ًىم «به

 ،بمساكش  2018 ًىاًس 24في " الجدًد الخىمىي  والىمىذج الدشازكيت الدًملساظيت" :الثالث الدشاوزي الللاء -

  مارص 31  ًىم «املجاليت والخىميت الدػارليت الذًمقزاطيت» خىل  حشاوزي حهىي  للاء" :السابع الدشاوزي الللاء-

 واللعاعاث الجمعياث ممثلي مً 360 مً ؤشيد خضسه الجهت وحامعاث فاض وحماعت فاص حهت مع بشساكت 2018

 واملىخخبين العمىميت واملؤطظاث الحكىميت

 بإكادًس 2018 ًىليىش  25 في "الدشغيل وإشكاليت املدوي املجخمع":الخامع الدشاوزي الللاء-

 مع بشساكت 2018 ؤكخىبس 31 ًىم "الاحخماعيت الحماًت جدليم في املدوي املجخمع دوز " خىل  حشاوزي حهىي  للاء-

 وعمىمي مدوي فاعل 380 خىالي خضسه الذازلت وحماعت الرهب وادي الداخلت حهت

  ًىم "الاحخماعيت الحماًت جدليم في املدوي املجخمع دوز " بالساشيدًت، 2019 فبراًس 16 وفي :الظابع الدشاوزي الللاء -

 بالداخلت؛ 2018 ؤكخىبس 31

 ؛-

 ضبعت لقاءاث حػاوريت



املخذراث آلفت والخصذي الدػارليت الذًمقزاطيت آلياث جفعيل مجال في مىاظزاث جىظيم:   

 

ًىليىش  في البيضاء الداز بمدًىت "املخدزاث مدازبت في املدوي املجخمع دوز " خىل  ألاولى الجهىيت املىاظزة  

 حمعياث 7 مع شساكت اجفاكيت وإبسام البيضاء الداز وحماعت طعاث البيضاء الداز حهت مع بشساكت 2018

 .مخدزاث مدازبت بمىضىع مهخمت

حماعت مع  بشساكت 2018 دحىبر 22 بخعىان "املخدزاث وآفت املدوي املجخمع" خىل  الثاهيت الجهىيت املىاظزة 

 املخدزاث؛ آفت مدازبت مجال في عاملت حمعياث 3 مع شساكت اجفاكيت وإبسام جعىان

2019 ًىهيى 22 ًىم  مكىاض وحماعت مكىاض-فاض حهت مجلس ي مع بشساكت الثالثت الجهىيت املىاظزة 

 

 حمعياث مع اجفاقيت 14 الاجفاقياث عذد بلغ خيث املىاظزاث هذه هامؼ على غزالت اجفاقياث جىقيع

 بطار  في ؤدوارها وحعشيش  مىالبتهاو  قذراتها جقىيت هى الهذف ،املخذراث مداربت مجال في املذوي املجخمع

   املخذراث، آلفت للخصذي الدػارليت الذًمقزاطيت

 

 زالر مىاظزاث حػاوريت خىل الذًمقزاطيت الدػارليت والخصذي آلفت املخذراث



خىل  عمىمي حػاور  عمليتي بطالق :   

بخطىص اكتراخاث جللي والهدف ،2018 ًىاًس 7و 2017 دحىبر 20 مابين ،البصزي  الطمعي لالعالم الجمعياث ولىج 

 وزفعتها مركسة شكل في ضاغتها املركساث مً عددا الىشازة جللذ وكد ,البطسي  الظمعي إلاعالم في الجمعياث خضىز  حعصيص

 20,18 الجدًد كسازها ضمىتها امللترخاث مً بعدد ؤخرث والتي البطسي  لالجطال العليا الهيئت إلى 2018 ًىاًس 20 ًىم

 الاهخخاباث فتراث خازج البطسي  الظمعي الاجطال خدماث في الخعددي الخعبير ًىظم والري 2018 ًىهيى 7 في الطادز

 :منها والاطخفخاءاث، العامت

 اشخغالها ضمً جدخل والتي العام الشإن كضاًا جدىاول  التي الاخبازيت املجالث في الجمعياث مشازكت ضمان   

ؤوشعتها وحغعيت املدوي املجخمع حمعياث اطخضافت في  الخمييز عدم   

في الجمعىيت الشخطياث ملداخالث  الصمىيت املدة ببيان لخلسيس ؤشهس زالزت كل البطسي  للظمعي ألاعلى املجلع اعداد 
 ,البطسي  الظمعي الاعالم

الجمعياث، مً مركسة 120 مً ؤشيد خالله الىشازة جللذ 2018 شدىبر 12 و 2018 غشذ 27 بين ما الجمعىي  الدػغيل 

 وهم .كابليخه مً والسفع حعصيصه وجددًاث الدشغيل مظلظل في الجمعىي  اللعاع دوز  الدشاوز 

 عملياث الدػاور مع حمعياث املجخمع املذوي



 : على 2020  طىت بسطم الىشازة طخعمل إلاظاز هرا في

 :املدوي املجخمع حمعياث لعمل اللاهىهيت البيئت جإهيل

بالجمعياث الخاصت والخىظيميت القاهىهيت املىظىمت اضخنمال : 

؛الخعاكدي بالخعىع املخعلم اللاهىن  مشسوع على املطادكت خللاث اطخكمال   

؛7/2003 زكم ألاول  الىشيس ميشىز  جعىيس خالل مً الجمعياث و الدولت بين الشساكت بمىظىمت املخعلم اللاهىوي إلاظاز جديين 

(كاهىهيت ؤزضيت مشسوع) العمىمي الدشاوز  مىظىمت اطخكمال   

 ازخصاصاث وسارة الذولتمػاريع الجمعياث في مجال دعم 
 

الدػارليت الذًمقزاطيت مجال في الجمعياث قذراث جقىيت : 

؛الجهىيت الخكىيىاث وبسهامج حمعىي  فاعل 100 لفائدة العمىميت والظياطاث الدشازكيت الدًملساظيت مجال في املكىهين جكىيً بسهامج جىفير مىاضلت 

املىاظىت؛ باملشازكت املخعلم اللاهىوي إلاظاز خىل  الجدًدة الخىاضليت الاطتراجيجيت وجىفير إعداد 

؛الدولت وشازة اخخطاضاث مجاالث في الجمعياث مع املبرمت الشساكت اجفاكياث  ملخضياث جىفير جدبع مىاضلت  

الدشازكيت الدًملساظيت مجال في املىاظىين وعمىم الجمعياث لفائدة بعد عً للخكىيً الكتروهيت بىابت إخدار. 

ل  ؛املحلي الصعيذ على الدػارليت بالذًمقزاطيت النهىض  بلى تهذف والتي والجامعاث الجماعاث مجالظ مع املبرمت الاجفاقياث ججًز
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ي و ذ مل ا ع  م خ ج مل ا ع  م ث  ا ق ال ع ل عمل : ا امج  سه 2ب 0 2 0  



شكرا على تتبعكم 


