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المعقبون: 
السيد سعد االمساعيلي، مطور خدمات رقمية؛

السيد قاسم النعاميي، أستاذ جامعي ومستشار مجاعي سابق –سال؛
السيد أنوار أكرض، رئيس مصلحة نظم املعلومات جبماعة الرابط.

     يف مســتهل هــذا اللقــاء، رحــب الســيد عبــد الرمحــان نــوانح مديــر املدرســة العليــا للتكنولوجيــا بســال، ابلســيدات والســادة 
احلاضريــن، مــن طلبــة وأســاتذة ومواطنــني ومســؤولني، مؤكــدا علــى أن هــذا اللقــاء التواصلــي التشــاوري يشــكل فرصــة ســاحنة 
لتحديــد األهــداف وتســطريها مــن أجــل مســتقبل أفضــل، كمــا أشــار أبن ابب املدرســة العليــا للتكنولوجيــا مفتــوح علــى 
مصراعيــه لتــدارس مجيــع القضــااي الكفيلــة خبدمــة الصــاحل العــام علــى أحســن وجــه وحتقيــق التنميــة املنشــودة، مــع متمنياتــه 

هلــذا اللقــاء ابلتوفيــق والتميــز. 
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المداخالت: 
- املداخلة األوىل: 

يف بداية تدخله، أشار السيد صالح الدين املشكوري، إىل أن العرض الذي سيقدمه يشمل ست حماور وهي: 

سياق وأهداف التحول الرقمي للجماعات الرتابية  	-

ســياق التحــول الرقمي: أكــد املتدخــل أن حتقيــق التحــول الرقمــي للجماعــات الرتابيــة، ينــدرج يف إطــار ســياق حمفــز، متيــزه 
علــى املســتوى التشــريعي نصــوص قانونيــة، تتمثــل أساســا يف مقتضيــات الدســتور والقوانــني التنظيميــة املتعلقــة ابجلماعــات 
الرتابيــة، والقانــون رقــم 54.19 املتعلــق بتبســيط املســاطر واإلجــراءات اإلداريــة، والقانــون رقــم 31.13 املتعلــق ابحلــق يف 

احلصــول علــى املعلومــات، والقانون رقــم 54-19  مبثابــة ميثــاق املرافــق العموميــة.

   وتشــكل خمتلــف هــذه املقتضيــات القانونيــة فرصــة ســاحنة لتفعيــل رقمنــة اخلدمــات واملســاطر املرتبطــة هبــا، ابلشــكل الــذي 
يســاعد علــى تفعيــل الدميقراطيــة التشــاركية واملشــاركة املواطنــة وحتســني جناعــة وجــودة اخلدمــات املقدمــة، وتفعيــل الشــفافية 
والنزاهــة مــن خــالل نشــر املعلومــات، خاصــة مــا يتعلــق مبقــرارات اجملالــس املنتخبــة والقوائــم املاليــة واحملاســبية، وغريهــا مــن 

املعلومــات ذات الطابــع العــام.

Effet ac-( 2020 يف ظــل تداعيــات جائحــة كوروان تعتــر ســنة التحــول الرقمــي ابمتيــاز  وأضــاف املتحــدث أن ســنة
célérateur(، وأن ســنة 2021  هــي ســنة املعطيــات: التســيري عــر املعطيــات ))Data Driven، واحلكومــة 

.Open Government/Open Data(( املنفتحــة 

   أهــداف التحــول الرقمــي : إن مــزااي وأهــداف التحــول الرقمــي للجماعــات الرتابيــة متعــددة، تبتغــي علــى وجــه اخلصــوص 
بــني اإلدارات خدمــة للمرتفــق  التــام  نــزع الطابــع املــادي عــن املســاطر واإلجــراءات اإلداريــة بغــرض حتقيــق االنســجام 
واملقاولــة؛ فبالنســبة للمواطــن واملقاولــة تســاهم الرقمنــة يف حتســني جــودة اخلدمــات ومنــاخ األعمــال، وابلنســبة للــوالايت 
والعمــاالت واألقاليــم ســتمكن مــن مواكبــة عمــل اإلدارة اجلماعيــة والتأكــد مــن احــرتام اإلجــراءات القانونيــة وآجــال إجنازهــا، 
ــة مــن تفــادي اســتعمال  أمــا ابلنســبة لــإدارات األخــرى ســيمكن االنفتــاح الرقمــي للمصــاحل الالممركــزة والقطاعــات الوزاري
املرتفــق كهمــزة وصــل بــني اإلدارات. وألجــل ذلــك فــإن املديريــة العامــة للجماعــات الرتابيــة تســهر علــى تبــي برامــج التحــول 

ــر بنــاء القناطــر الرقميــة مــع خمتلــف اإلدارات املعنيــة. الرقمــي علــى املســتوى الوطــي، وتُيسِّ
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اسرتاتيجية التحول الرقمي للجماعات الرتابية  	-

   إن اســرتاتيجية التحــول الرقمــي للجماعــات الرتابيــة منبثقــة عــن االســرتاتيجية الرقميــة الوطنيــة، وتتحــدد توجهاهتــا الرئيســية 
يف :

تطويــر منصــات رقميــة لتدبــري مهــام اجلماعــات الرتابيــة : امليزانيــة - النفقــات - املــوارد البشــرية – احلالــة 	 
املدنيــة- املمتلــكات -املنازعــات  -تتبــع املشــاريع... ؛ 

حتسني مسار املواطن؛	 
حتسني مناخ األعمال ابلنسبة للمقاوالت؛	 
التهيئة الرقمية للمجاالت؛	 
تنمية االقتصاد الرقمي على املستوى الرتايب.	 

وتتلخص احملاور األساسية السرتاتيجية التحول الرقمي للجماعات الرتابية يف اآليت: 

احلكامــة: دور املديريــة العامــة للجماعــات الرتابيــة، توحيــد اخلدمــات عــن طريــق شــركة التنمية احمللية واجلهوية، 	 
جمموعات اجلماعات ومؤسســات التعاون بني اجلماعات؛

إلكرتونيــة 	  وطنيــة  ســحابة  األنرتنيــت،  صبيــب  اإللكرتونيــة،  املعــدات  وحتجيــم  توحيــد  التحتيــة:  البنيــات 
للشــراء؛ مركزيــة  وحــدات  احلجــم:  وفــورات  منوذجيــة،  حتمــالت  دفاتــر  للتخزيــن، 

املــوارد البشــرية وتطويــر الكفــاءات: توحيــد وحتجيــم املــوارد البشــرية، التكويــن، التحــول الرقمــي وإدارة 	 
التغيــري؛
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املنصــات الرقميــة: دليــل ومرجــع املنصــات الرقميــة، توحيــد وتعميــم املنصــات علــى الصعيــد الوطــي، دفاتــر 	 
حتمــالت منوذجيــة.

منصات رقمية لتقدمي اخلدمات للمواطنني واملقاوالت  	-

 مت إحــداث وإعمــال عــدد مــن املنصــات الرقميــة املوجهــة لتقــدمي اخلدمــات لفائــدة املواطنــني واملقــاوالت، ويتعلــق األمــر 
ابملنصــات التاليــة:

منصــة رخــص: تُغِطــي منصــة رَُخــص مجيــع العمــاالت، وهــي تعكــس تدبــريا رقميــا مندجمــا، قابــال للتتبــع وَشــفافا 	 
لرَخــص التعمــري والرخــص االقتصادية.

منصــة وثيقــة: منصــة لتقــدمي طلبــات واثئــق احلالــة املدنيــة )التســليم ابلريــد(، وقــد مت تعميــم هاتــه اخلدمــة علــى 	 
مجيــع اجلماعــات الرتابية.

منصــة شــكاية: خمصصــة الســتقبال شــكاايت ومالحظــات واقرتاحــات املواطنــني املتعلقــة ب »اجلماعــات 	 
الرتابيــة«، وأتمــني تتبعهــا واإلجابــة علــى رســائلهم وتقــدمي حلــول ملشــاكلهم. مت تعميــم هاتــه اخلدمــة علــى 

مجيــع اجلماعــات الرتابيــة.
منصــة شــفافية: هتــم تقــدمي وتتبــع طلبــات احلصــول علــى املعلومــات وفقــا للقانــون 13-31 املتعلــق ابحلــق يف 	 

احلصــول علــى املعلومــات. وقــد مت تعميــم هاتــه اخلدمــة علــى مجيــع اجلماعــات الرتابيــة.
  البوابــة الوطنيــة لــإدارة: تزويــد البوابــة الوطنيــة لــإدارة ابملســاطر اإلداريــة املتعلقــة ابملواطنــني واملقــاوالت 	 

املتداولــة  علــى مســتوى اجلماعــات الرتابيــة )إجــراءات مبســطة وموحــدة(.

4- منصات رقمية لتدبري مهام اجلماعات الرتابية 
     بشأن تدبري مهام اجلماعات الرتابية، مت إحداث منصات خاصة ابجملاالت التالية:

احلالــة املدنيــة: نظــام معلومــايت لتدبــري املســاطر املتعلقــة ابحلالــة املدنيــة. مت تفعيلــه علــى مســتوى جهتــني، 	 
وســيتم تعميمــه علــى ابقــي اجلهــات حبلــول هنايــة ســنة 2022.

التســيري املــايل للجماعــات الرتابيــة: منصــة »التدبــري املندمــج لنفقــات ومــوارد وحماســبة وميزانيــة اجلماعــات 	 
الرتابيــة«. مت تعميــم هاتــه اخلدمــة علــى مجيــع اجلماعــات الرتابيــة.

تدبــري املــوارد البشــرية: التدبــري الرقمــي للمســار املهــي ملوظفــي اجلماعــات الرتابيــة عــر منصــة »إندمــاج«. 	 
تغطــي هاتــه اخلدمــة أكثــر مــن 1550 مجاعــة ترابيــة.

تتبــع املشــاريع: تتبــع ســري الرامــج واملشــاريع املهيكلــة يف اجلماعــات الرتابيــة. مت التجريــب يف جهتــني وهــي 	 
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اآلن يف طــور التعميــم علــى مجيــع اجلهــات.
جمالــس: التدبــري الالمــادي ألعمــال جمالــس اجلماعــات الرتابيــة وذلــك عــر منصــة »جمالــس«. تغطــي هاتــه 	 

اخلدمــة أكثــر مــن 600 مجاعــة ترابيــة. وســيتم تعميمهــا علــى ابقــي اجلماعــات الرتابيــة خــالل النصــف األول 
مــن ســنة 2022.

 مكتــب الضبــط الرقمــي: التدبــري اإلليكــرتوين لتدفُّقــات املراســالت الــواردة والصــادرة. تغطــي هاتــه اخلدمــة 	 
أكثــر مــن 300 مجاعــة ترابيــة. وســيتم تعميمهــا علــى ابقــي اجلماعــات الرتابيــة خــالل النصــف األول مــن 

ســنة 2022.

5- التعاون مع القطاعني العام واخلاص

طلبــات العــروض عــن طريــق املديريــة العامــة للجماعــات الرتبيــة أو شــركائها: جمالــس، نظــام معلومــايت لتدبــري 	 
املســاطر املتعلقــة ابحلالــة املدنيــة…؛

الشــراكات بــني القطاعــني العــام واخلــاص: طلبــات إبــداء االهتمــام مــن أجــل اختيــار الشــريك، مثــال منصــة 	 
رخــص؛

شراكات مع اجلامعات اخلاصة، مثال منصة تتبع سري الرامج واملشاريع مع )UIR(؛	 
شــراكات مــع الشــركات الناشــئة الرقميــة : مــن خــالل إطــالق بعــض التجــارب املبتكــرة علــى مســتوى بعــض 	 

اجلماعــات الرتابيــة )علــى ســبيل املثــال: منصــة وراقــي(؛
شراكات مع القطاع العام لتعميم العديد من التطبيقات املطورة من طرف شركاء املديرية العامة للجماعات 	 

الرتابية )الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية، اخلزينة العامة للمملكة، بريد املغرب، قطاع إصالح االدارة...(؛
 شراكة مع بريد املغرب لتجهيز اجلماعات الرتابية مبفاتيح التوقيع االلكرتوين.	 

6- التحدايت املقبلة لرقمنة اجلماعات الرتابية 

حيــث  مــن  االبتــكار  وتشــجيع  مســتمر،  بشــكل  والتنظيمــي  القانــوين  اإلطــار  تطويــر  التحــدايت يف  أهــم  تتلخــص      
بدائــل التمويــل ومنــاذج األعمــال واحلكامــة )التجميــع )Mutualisation ( الشــراكة بــني القطاعــني العــام واخلــاص، 
إخل(، وتشــجيع الشــركات الناشــئة الرقميــة، مث تطويــر النظــام الرقمــي)écosystème(  الشــركات الناشــئة، الشــركاء 
املؤسســاتيني، التطويــر الرقمــي، إخل.(، وكــذا تطويــر العمــل البيــي )Interopérabilité( بــني األنظمــة املعلوماتيــة 

للجماعــات الرتابيــة وتلــك اخلاصــة ابإلدارات األخــرى.
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املداخلة الثانية:

 قــدم الســيد أمــني املســاوي عرضــا حتــت عنــوان »اإلدارة واملنصــات الرقميــة«، تنــاول فيــه 4 حمــاور حــول أهــداف ومهــام 
وكـالـــة التنميـــة الرقميـــة، واملنصــات الرقميــة املشــرتكة يف خدمــة اإلدارة واملواطــن، وإجــراءات املـواكبـــة املعتمــدة مــن قبــل 

الوكالــة، مث األمـــن السيرانـــي ومحايـــة املعطيـــات.

1- مهام وأهداف وكالة التنمية الرقمية: 

يف بدايــة تدخلــه، ذكــر الســيد املســاوي مبقتطفــات مــن اخلطــب امللكيــة الســامية جلاللــة امللــك حممــد الســادس نصــره هللا، 
الــي حتــث علــى ضــرورة اختــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بتحســني عالقــة املواطــن ابإلدارة ومتكينــه مــن قضــاء مصاحلــه يف أحســن 
الظــروف واآلجــال، وتبســيط املســاطر، وتقريــب املرافــق واخلدمــات األساســية منــه. ابإلضافــة إىل ضــرورة التنســيق بــني املرافــق 

العموميــة وتبــادل املعلومــات فيمــا بينهــا، واالســتفادة ممــا توفــره املعلوميــات والتكنولوجيــات.

     وأضاف املتحدث أن وكـالـة التنميـة الرقميـة، متارس اختصاصات متعددة تتمثل يف تنفيـذ اسرتاتيجيـة املغـرب الرقميـة، 
وتـقديـــم اقتـراحـــات للحكـــومة حـــول املبـــادئ التـوجيهيـــة العامـــة التـــي جيـــب اتباعهـــا يف جمـــال التنمية الرقميـــة، وكذا تشجيــــع 

نـشـــر األدوات الـرقمـيـــة وتطويــــر استخدامـهـــا بيـــن املواطنيــــن. كمــا تتــوىل الوكالــة جمموعــة مــن املهــام مــن بينهــا:

- تنفيـــذ التصـاميـــم املتعلقـــة مبشـاريـــع احلكـومـــة اإللكتـرونيـــة وتطـويـــر اخلـدمـــات العامـــة الرقـميـــة وضمـــان قـــابليتها للتشغيـــل 
البينـــي والتكامـــل؛

- وضـع املعايري التقنية للمنصات واخلدمات الرقميـة مع اجلهات واملنظمـات املعنيـة والتأكد من تطبيقهـا؛

- املسامهـة فـي متاسـك وتقـارب التوجهـات املختلفـة واملشاريـع العـامة فـي جمـال التكنولوجيـا الرقميـة؛

- املسـامهة يف تشجيـع ومواكبـة ودعـم املشاريـع واملبادرات الرقميـة التـي تطـورها السلطــات احملليـة.

2- املنصـات الرقمية املشرتكة فـي خدمـة اإلدارة واملواطـن:

 فـي إطـار تبسيـط اإلجـراءات اإلداريـة ورقمنتهـا، عملـت وكالـة التنمية الرقميـة علـى تطويـر أدوات ومنصـات رقميـة لضمـان 
حتسيـــن اخلدمـــات اإلداريـــة مع وضـــع املواطـــن فـــي مركـــز اخلدمـــة العامـــة، مـــن خـــالل وضـع بوابـات وطنيـة مُتكِّـن املستخدميـن 

مـن القيـام جبميـع إجراءاهتـم اإلداريـة عبـر منصـات وطنيـة موحـدة، من بينها:
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- مكتـــب الضبـــط الرقـمـــي: هــو منصـــة وطنيـــة طورهتــا الوكالـــة هبــدف رقمنـــة وظيفـــة مكتـــب الضبــط مــن خـــالل استقبـــال 
وإرســال ومعاجلـــة املراســـالت بطريقـــة الكرتونيـــة. وتتيـــح املنصــة للمســتعملني )مواطنــني وشــركات وإدارات( إمكانيـــة وضـــع 
مراســالهتم لــدى اإلدارة املعنيــة مــع احلصــول علــى وصـــل إيــداع. وتتجلــى أهـــداف املنصــــة يف تقــدمي خدمــة رقميــة وعمليــة 
إليــداع املراســالت اإلداريــة، وتسهيـــل وتســريع إجـــراءات إيــداع الرســائل والطلبـــات، وتبسيـــط التبـــادالت بيـــن اإلدارة 

واملـواطنيــــن. وقــد فــاق عــدد اإلدارات املســتعملة للمنصــة 900 إدارة.

- احلـامـــل االلكتـرونـــي: جيســد خدمة رقمية من أجـــل اإلدارة املثلى ومعاجلة املراســالت اإلدارية مـــن حيث املدة والفعالية، 
ــة، ورقمنــة املراســالت الــواردة والصــادرة وفيمــا بــني  ــن اإلدارات العمـوميـ ــة بيـ ــرة املشرتكـ ــن األدوات املبتـكـ ــة مـ ويشــمل ابقـ

اإلدارات، مــع إمكـــانية تـوقـيـــع الوثــــائق املـرفقـــة إلـكـرتونيـــا. وقــد بلــغ عــدد اإلدارات املســتعملة للحامــل مــا جمموعــه 970 

إدارة.

- البوابـــة الوطنيـــة للشكايـــات: متثــل البوابــة نظـــاما رقميــا موحـــدا ومتكامــال إلدارة الشــكاايت، يلبـــي تطلعـــات املواطنيـــن. 
وتتيـــح هـــذه البوابــة إمكـــانية تزويـــد املواطنيـــن مبنصــة إلكتـــرونية شفافـــة وسهلـــة االستخـــدام لتقديـــم الشكايـــات والطلبـــات 
لإدارات، وتتبـع معاجلتهـا منـذ تقـدميها حتـى اإلجابـة النهائية التـي سيتـم اإلخبـار هبـا، وهي متوفرة عر تطبيــق شكاية وعـبـر 
مـــركز النـــداء 3737، وقد اخنرطت يف استعماهلا 1731 إدارة. ومن مزااي البوابة أهنا متنح للمواطـنيـــن فرصـــة املشاركة فـــي 
حتسيـن اخلـدمـات العامـة، وتساهم يف تعـزيـز مبـدأ العـدالـة االجتماعيـة وحمـاربة الفـسـاد، وجتعـل إرسـال الطلبات والشكايـات 
وتتبعهـــا أمــًرا سهـــاًل فـــي أي وقـــت وفـــي أي مـكـــان. وقــد بلــغ جممــوع الشــكاايت املتوصــل هبــا عــر البوابــة مــا يفــوق 2.5 

مليون شكاية. 

- خدمـــة حجـــز املواعيـــد واالستقبـــال الـرقمـــي: هي منصـــة جديـــدة حلجـــز املواعيـــد لضمان استقبـــال أمثـــل للمواطنيـــن فــــي 
اإلدارات العموميـة مـع منحهـم االختيـار بيـن موعـد ولقـاء حضـوري أو تواصـل عـن بعـد، وهي متاحـة علـى مـدار 24 ساعة 
ــال. وتتمثــل أهــداف املنصــة يف التقليــل مـــن  ــوم، و 7 أايم يف األســبوع، حــى خــارج ســاعات عمــل مكاتــب االستقبـ يف اليـ
الطـوابيـــر فـــي مكـاتـــب االستـقبـــال، واحلد من التنقالت مع اعتماد تكنولوجيات التواصل. وقد اخنرطت فيها 135، إدارة 

وعرهــا مت حجــز أزيــد مــن 12 مليــون موعــد.

- الشــباك اإللكتـرونـــي للحالـــة املدنيـــة: منصـــة watiqa هـــي خدمـــة عبـــر اإلنرتنــت تتيــح للمـواطـــن طلـــب املستنـــدات 
اإلداريـــة إلكرتونيـًـــا واستالمهـــا ابلريـــد املسجـــل علـــى العنـــوان الـــذي خيتـــاره. وتتعلـــق هـــذه اخلدمـــة بنسخ كـــاملة أو مقتطفـات 
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مـــن شهـــادة امليـــالد. وقــد فــاق عــدد الواثئــق املطلوبــة عرهــا 900 ألــف وثيقــة.

3- إجراءات املواكبة:

 يف إطار إجراءات املواكبة الي تقوم هبا وكالة التنمية الرقمية، أشار املتدخل إىل:

- منصـــة الـــربط البينـــي بيـــن اإلدارات: ربــط قواعـــد البيـانـــات ملخـتلـــف اإلدارات واملؤسســـات العموميـــة، هبــدف تسهيـــل 
اخلدمـــات املقـدمـــة للمـواطنيـــن واملقـــاوالت، وهــو مــا ميكــن مــن أتمــني تبـــادل املعطيــات عــن طريــق مراقبــة وحصــر الولــوج إىل 
اخلدمــات املشــرتكة وبــدون أي ختزيــن للمعطيــات، وضـمـــان تتبـــع التبـــادالت بـيـــن اإلدارات، وتوحيــد بنيــة اخلدمــات بواسطـــة 

إطـــار مرجعـــي للربـــط البينـــي يضـــم املمارســـات اجليـــدة واملعـاييـــر والقـواعـــد املوصى هبـــا عامليا لتـقـديـــم اخلدمـــات.

- البوابـة املـوحـدة لإدارة:

 بوابــة موحــدة، متعــددة القنــوات وقابلــة للتطويــر، لتجميــع ورقـمنـــة اخلدمـــات اإلداريـــة املوجهـــة للمواطنيـــن مبــا فيهــا املساطـــر 
احلاليـــة واملستقبليـــة: وحــدة حتديــد اهلويــة واملصادقــة علــى الولــوج إىل املنصــة، ووحــدة امللــف الرقمــي الــذي يســمح للمواطــن 

بتخزيــن وإدارة امللفــات الرقميــة أبمــان عــر األنرتنيــت، ووحــدة التوقيــع اإللكــرتوين، مث وحــدة األداء اإللكــرتوين.

- الـتـكويـــن وإدارة التغييـــر: التتبــع اليومــي لــإدارات واملؤسســات الــي تســتعمل منصــات الوكـــالة، والــرد علــى طلبــات 
االستفسـار واملساعـدة والتكويـن وذلك من أجـل ضمان استعمـال أمثـل هلذه اخلدمـات. وقد فاق عدد الدورات التكوينية 
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1000 دورة.

- دليـــل املمارســـات اجليـــدة لرقمنـــة اخلدمـــات العـامـــة: وذلــك مــن منطلــق تكييــف التكنولوجيـــا الرقميـــة مــع االحتياجـــات 
احلقيقيـــة للمســتخدمني مـــن خــالل دعمهـــم طــوال جتربتهــم مــن أجــل توفيـــر خدمـــة متماسكـــة وسهلـــة االستعمـــال والولـــوج، 

وإرســـاء روح إبداعـــية وفـاعلـــة داخـــل اإلدارات العموميـــة.

4- األمـن السيبـرانـي ومحايــة املعطيـات:

 أشــار املتدخــل إىل أن األمـــن السيبـرانـــي يعــرف بكونــه جمموعـــة مــن اإلجــراءات احلمائيــة الــي تسمـــح لنظـــام معلومــات 
أن يقـــاوم أحــدااث مـــن شــأهنا أن متــس بتوافـــر وســالمة وســرية املعطيـــات املخزنــة أو املعاجلــة أو املرســلة، واخلدمــات ذات 
الصلة الي يقدمها هذا النظام أو تســمح ابلولوج إليه. وبشــأن محاية املعطيات حتدث عن القانـــون رقـــم 08-09  املتعلـــق 
ــار الــذي تعــاجل ضمنــه املعطيــات  ــع الشــخصي، والــذي حــدد اإلطـ ــاه املعطيــات ذات الطابـ ــن جتـ حبمايــة األشــخاص الذاتييـ
الشــخصية، وحـــق الولــوج إليهـــا، وكيفيـــة نقـــل املعطيــات أو بعضهــا خـــارج الوطـــن، وكذلــك القانـون رقـــم 20-05 املتعلــق 
بتوفيـــر احلمايـــة يف الفضاء السيرانـــي مـــن كل احلوادث أو اجلرائـــم الي قـــد يقصـــد هبا أصحاهبـــا املساس أبنظمـــة املعلومـــات 

أو تغيريهـــا أو التشويـــش علــى سريهـــا.

   وهبدف خلـــق ثقـــة رقمية، فقد عملت الوكـالـــة على جعـــل مجيع املنصات املشرتكة آمنـــة، ابالعتمـــاد على تقنيـــات محائيـــة 
تتوافـق مع القواعـد واملعاييـر الدوليـة فـيما يتعلـق ابألمـن واحلمايـة، وال سيما تشفيـر املعطيـات املوجودة فـي قـاعدة البيانـات 
وجعلهــا غيـــر قابلـــة للقـــراءة، كمــا أن منصــات الوكـــالة ختضـــع للتدقيـــق مـــن قبـــل املديريـــة العامـــة ألمـــن أنظمــة املعلومـــات 

.DGSSI
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املداخلة الثالثة:

 حــول واقــع اإلدارة الرقميــة جبماعــة ســال والتحــدايت املرتبطــة هبــا، قــدم الســيد حممــد منصــوري عرضــا تطــرق فيــه إىل أهــم 
احملطــات الــي تعكــس تطــور اإلدارة الرقميــة ابجلماعــة وخمتلــف اجملهــودات املبذولــة يف هــذا الصــدد، ســواء فيمــا يتعلــق بتطويــر 
التجهيــزات وحظــرية العتــاد املعلومــايت والشــبكات، أو مــا يتعلــق ابلتطبيقــات واملنصــات واخلدمــات الرقميــة الــي اخنرطــت 

فيهــا اجلماعــة، إضافــة إىل اجلوانــب التنظيميــة وكــذا التحــدايت واإلكراهــات املرتبطــة هبــذا املوضــوع.

وهكــذا فقــد عرفــت التجهيــزات املعلوماتيــة تطــورا ملحوظــا علــى امتــداد العشــر ســنوات األخــرية، حيــث انتقــل عــدد 
احلواســيب املتوفــرة مبصــاحل اجلماعــة مــن حــوايل 70 حاســواب ســنة 2009 إىل مــا يفــوق 350 حاســواب ســنة 2021. كمــا 
أن مجيــع املقــرات وامللحقــات التابعــة للجماعــة مبــا فيهــا مكاتــب احلالــة املدنيــة أصبحــت متوفــرة علــى شــبكات حمليــة بكافــة 

التجهيــزات الضروريــة ومرتبطــة خبدمــة األنرتنيــت.

    ويف إطــار ســعيها املســتمر لتحديــث اإلدارة اجلماعيــة ومواكبــة التطــور اإلداري والتكنولوجــي، ومــن منطلــق االخنــراط 
بشــكل مبكــر يف اســتعمال التكنولوجيــات احلديثــة للمعلومــات والتواصــل، ابدرت مجاعــة ســال منــذ عــدة ســنوات ابختــاذ 
العديــد مــن اإلجــراءات، متثلــت تنظيميــا يف إحــداث مصلحــة املعلوميــات ســنة 2004 اتبعــة لقســم الوســائل املشــرتكة 
)التســمية املعتمــدة آنــذاك(، مث مت إحــداث قســم أنظمــة املعلومــات والتواصــل ســنة 2013. وتعــزز هــذا التوجــه ســنة 2020 
إبضافــة مهــام جديــدة للقســم املذكــور ودجمــه بقســم آخــر ليصبــح »قســم أنظمــة املعلومــات والوســائل املشــرتكة« حســب 

ــد لــإدارة اجلماعيــة.  اهليــكل التنظيمــي اجلدي

   وخبصــوص التطبيقــات الرقميــة، اخنرطــت اجلماعــة ومببــادرة ذاتيــة يف اســتعمال أول تطبيــق لتدبــري أجــور املوظفــني )2006( 
مث يف البوابــة املغربيــة للصفقــات العموميــة )2008(، كمــا اخنرطــت اجلماعــة بعــد ذلــك يف العديــد مــن مشــاريع الرقمنــة ســواء 
بشــكل ذايت أو يف إطــار شــراكة مــع املؤسســات العموميــة والقطاعــات الوزاريــة املعنيــة؛ ويتعلــق األمــر أبنظمــة ومنصــات تدبــري 
املصاريــف )2013( وأجــور املوظفــني )2009و2019( واحلالــة املدنيــة )2014 و 2019(  ورخــص التعمــري )2015 
و 2019( والرخــص االقتصاديــة )2021(  والتدبــري املندمــج للمداخيــل )2014 و2019(، وخدمــة مكتــب الضبــط 

الرقمــي )2018 و 2020 (.

كما اخنرطت اجلماعة يف املنصة الوطنية اخلاصة ابلشكاايت واملنصة الوطنية للحصول على املعلومات »شفافية«. 

   وقــد متكنــت اجلماعــة خــالل ســنة 2021، مــن اقتنــاء أربــع تطبيقــات معلوماتيــة جديــدة خاصــة بتدبــري املمتلــكات 
اجلماعيــة، والشــؤون القانونيــة واحملجــز واملســتودع اجلماعيــَـنْي؛ كمــا اخنرطــت اجلماعــة خــالل نفــس الســنة يف منصــة »جمالــس« 

لتدبــري شــؤون اجمللــس.
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وقــد مكــن االخنــراط يف اســتعمال هــذه التطبيقــات واملنصــات الرقميــة مــن حتســني جــودة اخلدمــات اإلداريــة املقدمــة، والرفــع 
مــن مردوديــة العمــل اإلداري، مــع توفــري الوقــت واجلهــد واملــوارد املســتعملة، ابإلضافــة إىل تعزيــز تفعيــل الشــفافية مــع 

املرتفقــني والفاعلــني وخمتلــف الشــركاء.

ــة جبماعــة ســال،  ــة واملشــاريع املرتبطــة هبــذا اجملــال، فــإن ورش اإلدارة الرقمي    وعلــى الرغــم مــن خمتلــف اجملهــودات املبذول
يظــل ورشــا مفتوحــا ومســتمرا يف الزمــان، ابلنظــر إىل احلاجيــات املســتجدة وكذلــك التطــور التكنولوجــي املضطــرد الــذي حيتــم 

التجديــد والتحيــني واملالءمــة علــى وجــه مســتمر.

   كمــا أن ضمــان إجنــاح ورش اإلدارة الرقميــة علــى مســتوى مجاعــة ســال، يتطلــب رفــع جمموعــة مــن التحــدايت، والــي ميكــن 
اختزاهلــا يف مــا يلــي:

التحــدي األول يتمثــل يف تعزيــز إجــراءات االخنــراط يف االســرتاتيجية الوطنيــة للتحــول الرقمــي يف أفــق 	 
2025، مــع مــا يقتضيــه ذلــك مــن توفــري لإمكانيــات البشــرية واملاديــة الالزمــة. 

التحــدي الثــاين يتعلــق بتقويــة ســبل التنســيق والتعــاون وااللتقائيــة مــع خمتلــف األطــراف املعنيــة ابملوضــوع 	 
توفــريا للجهــد والوقــت واملــوارد.

التحدي الثالث يرتبط بضمان جودة واستمرارية تقدمي اخلدمات الرقمية.	 

   وفيمــا يتعلــق ابإلكراهــات املرتبطــة ابلرقمنــة الشــاملة علــى مســتوى مجاعــة ســال، فــإن جتاوزهــا يتطلــب علــى وجــه اخلصــوص 
توفــري وأتهيــل وتكويــن املــوارد البشــرية الكافيــة، وتعبئــة االعتمــادات املاليــة الضروريــة لعمليــات الرقمنــة، واســتحضار ضــرورة 
التصــدي ملشــكل الثقافــة الســائدة املقاومــة لــكل جتديــد وتغيــري داخــل اإلدارة، مــن خــالل اعتمــاد، علــى ســبيل املثــال، 
ــة تســاعد علــى االخنــراط الســلس جلميــع املعنيــني يف تفعيــل التزامــات التحــول الرقمــي  ــة وحتسيســية مواكب إجــراءات توعوي

وحتقيــق اجلماعــة الرقميــة. 

التعقيب
السيد سعد االمساعيلي

أوال أحييكــم علــى اختيــار هــذا الشــعار “ ســال يل بغينــا “ الشــعار الــذي بــدأ يتجســد بكــون اإلدارة تتحــول للمواطــن، وأأن 
كابــن مدينــة ســال أقــول هــل فعــال “ســال يل بغيــت”،  وأقوهلــا عندمــا أذهــب إىل اإلدارة هــل أجــد فعــال “ســال يل بغيــت “ويف 
ــار  ــا الحتضــان أشــغال هــذا اللقــاء وهــو اختي ــا للتكنولوجي ــار املدرســة العلي هــذا كالم طويــل، وأشــكركم كذلــك علــى اختي
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موفــق، ألنــه كمــا أشــار الســيد مديــر املدرســة، اجليــل الصاعــد يســتفيد مــن تكوينــات ابملدرســة يف جمــال اإلعالميــات والرقمنــة، 
ولــو كانــت الظــروف خمتلفــة ألخــذت آراء الطلبــة وســألتهم ســؤاال مســتفزا، وهــو مــن منهــم يرغــب ابالشــتغال ابجلماعــة؟. 
بــكل صراحــة مــررت بظــروف صعبــة يف حيــايت كمواطــن، أعــاين مــن اإلدارة الــي نعرفهــا مجيعــا، وتكونــت لــدي نظــرة ســلبية 
جــدا بشــأهنا، وحاولــت تغيــري نظــريت ألكــون إجيابيــا، واســتطعت فيمــا بعــد االشــتغال مــع اجلماعــة وقدمــت هلــا القليــل. فــكان 
يل الشــرف يف هــذه الســنة، كمــا أشــار إىل ذلــك الســيد منصــوري الــذي أحييــه هــو وفريقــه )فريــق قســم أنظمــة املعلومــات 
جبماعــة ســال(، أن اشــتغلت معهــم تقريبــا مــدة ســنة ونصــف وهــو فريــق بــكل صراحــة متميــز مــن حيــث اإلرادة والكفــاءة ومــن 
حيــث الطاقــات الشــابة الــي تشــتغل معــه، وفعــال إذا توفــرت مثــل هــذه النمــاذج فســنتوخى خــريا مــن اجلماعــة. شــخصيا كنــت 
ســلبيا وغــريت نظــريت، وأان كقطــاع خــاص، عندمــا قدمنــا مشــروع TRU  خــاص ابجلماعــة، كنــا متنافســني فقــط، وهــو مــا 

يعــي عــزوف القطــاع اخلــاص عــن االشــتغال يف جمــال الرقمنــة مــع اجلماعــات .

يف مداخلــي، أشــاطر الســيد املشــكوري والســيد املســاوي فيمــا يتعلــق حبجــم التحــدي والــذي يتطلــب منــا يــدا فاعلــة وإجيابيــة، 
وإذا أردان اإلشــارة إىل العيــوب فلــن ننتهــي، فالتحــدي يف جمــال الرقمنــة كبــري جــدا وعلــى خمتلــف اجلوانــب ســواء القانونيــة 
أو مــن انحيــة االســتثمار أو مــن الناحيــة التقنيــة، وأول مــا يتعــني القيــام بــه بــه هــو أن نغــري طبيعتنــا مــن مجيــع النواحــي ونكــون 
إجيابيــني، ســواء كتالميــذ أو طلبــة أو فاعلــني مجعويــني، ... والســؤال الــذي جيــب أن أطرحــه هــو مــا الــذي ميكــن أن أقدمــه 

للجماعــة؟.

وكتعقيــب، لــدي بعــض األســئلة حتمــل نوعــا مــن العمــق خاصــة للمديريــة العامــة للجماعــات الرتابيــة وأوجــه الســؤال للســيد 
املشــكوري مشــكورا علــى العــرض الــذي قدمــه، وهــو يتعلــق ابلتأخــر الكبــري الــذي نعيشــه خبصــوص موضــوع التحــول الرقمــي 
الــذي قــد يبــدو بديهيــا ولكــن نــرى أن وزارة الداخليــة الــي تشــرف علــى اجلماعــات الرتابيــة مل تفعــل عــددا مــن األشــياء 

البســيطة، وخاصــة ابلنســبة لألمــور الــي ســبقتنا إليهــا بعــض الــدول، نذكــر منهــا علــي ســبيل املثــال فرنســا مــا يســمى ب

serbiL sleicigoL sed leirétsinimretnI elcoS، يعــي األنظمــة املفتوحــة املصــدر، فهنــا ك دول 
عديــدة ســبقتنا منــذ زمــن فيمــا خيــص وضــع حلــول متوفــرة ابجملــان والــي حتتــاج فقــط للتطويــر، لــذا علــى وزارتكــم أو مديريتكــم 
أن تبحــث يف هــذا املوضــوع، وأريــد توضيحــات منكــم عــن ســبب هــذا التأخــري. هــذا فيمــا خيــص ســؤايل األول، أمــا عــن ســؤايل 
الثــاين،  فهــو موجــه إىل ممثــل وكالــة التنميــة الرقميــة، وأقــول أن إحــداث هــذه الوكالــة ابملغــرب، هــو يف حــد ذاتــه جــواب عــن 
اإلشــكال املطــروح، وقــد ذكــرمت عــددا مــن املشــاريع الكــرى الــي قامــت هبــا الوكالــة، وأحييكــم بشــأن مــا تقومــون بــه، لكــن 
ــة  تدخــل يف إطــار احللــول والتحــدايت الكــرى، وختــص مســألة الشــراكات بــني القطاعــني العــام واخلــاص   لــدي نقطــة معين
EVIRP/CILBUP TAIRANETRAP، فهــي تعتــر رافعــة وقــد فعلتهــا دول عديــدة، وشــخصيا كانــت 
يل الفرصــة يف اطــار زايرات رمسيــة حيــث اطلعــت علــى مــا قامــت بــه الســعودية واالمــارات يف بضــع ســنوات يف هــذا اجملــال. 
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كمــا أن املغــرب اعتمــد هــذه الشــراكة يف جمــاالت كثــرية مثــل الطريــق الســيار .... فلمــاذا ال تعتمــد يف جمــال الرقمنــة مــع العلــم 
أهنــا ستســهل عمــال كبــريا وتســرع وثــرية اجنــاز جمموعــة مــن األمــور بــدون أن تكلــف الدولــة ولــو درمهــا واحــدا، وميكنهــا حتقيــق 

الكثــري مــن النتائــج، لــذا أود أن أمســع جــوااب عــن هــذا الســؤال.

لــدي ســؤال آخــر أود طرحــه علــى الســيد منصــوري، خبصــوص موضــوع التوظيــف، وهــو كيــف ميكــن للجماعــة أن تعمــل علــى 
ــة الرواتــب ومــن  إقنــاع املــوارد البشــرية املؤهلــة يف جمــال الرقمنــة أبن تشــتغل مبصاحلهــا؟، وكيــف ميكنكــم حتفيزهــا مــن انحي

حيــث ظــروف العمــل، حبيــث إن هــذا يف حــد ذاتــه يعتــر حتــداي كبــريا، فهــل لديكــم اجلــواب؟.

أما سؤايل األخري فهو حول حلم والسيد منصوري يعيشه، و هو عبارة عن مشروع كبري جلميع اخلدمات 

 érgetnI noitseG ed leicigorP  يشــمل اخلدمات من الوالدة إىل الوفاة، شــخصيا أســتحيي عندما أذهب 
إىل املستشــفيات واملقابــر وأجــد فوضــى عارمــة علــى مجيــع املســتوايت رغــم االجتهــادات املبذولــة، فلمــاذا ال جنــد مثــال 
تنظيمــا علــى شــكل جتــزائت ابملقابــر مــع وضــع أرقــام هلــا، وهــذه مســائل ترتبــط ابختصــاص اجلماعــة وهــي بســيطة، وأطلــب 
مــن الســيد منصــوري إجابتنــا عــن هــذه االستفســارات، وأحييكــم مــرة أخــرى علــى إحــداث املنصــة الرقميــة للتشــاور، ونتمــى 

لكــم التوفيــق مــن هــذا املنــر، وكقطــاع خــاص فــأان رهــن اإلشــارة للتعــاون.

السيد قاسم النعاميي 

ســعيد بتواجــدي يف هــذا اللقــاء وســبب ســعاديت، وأشــاطر رأي ا ألســتاذ املتحــدث ســابقا، هــو إدمــاج الطلبــة ألهنــم رجــال 
املســتقبل، وســيعتزون بوطنهــم، نظــرا للتقــدم الــذي حيــرزه املغــرب، واثنيــا ألهنــم ســيطلعون علــى املســؤوليات الــي ســتوضع 
علــى عاتقهــم وعليهــم اســتكماهلا، إذن تبقــي  مثــل هــذه اللقــاءات جــد إجيابيــة. مــن جانــب آخــر أريــد أن أشــري إىل أن 
املعطيــات الــي ســأتكلم عنهــا ال متثــل اهليئــة السياســية الــي أنتمــي إليهــا، بــل أان اليــوم ســأحتدث كأســتاذ متخصــص يف نظــم 
املعلومــات اجلغرافيــة، رغــم أنــي كنــت ســابقا انئبــا لرئيــس مقاطعــة اتبريكــت وكنــت مفوضــا يف جمــاالت احلالــة املدنيــة وتصحيــح 
اإلمضــاءات والتعمــري، فقــد التحقــت ابلعمــل اجلماعــي ســنة 2991، كنــت آنــذاك مستشــارا، يعــي مارســت مجيــع احملطــات  
مــن املعارضــة إىل املشــاركة إىل التدبــري، يعــي أن مــا سأشــري إليــه هــو عبــارة عــن نظــرة مدبــر مــارس العمــل  اجلماعــي مــن خــالل 
حمطــات متعــددة : وأول مــا واجهتــه عندمــا وصلــت للتســيري هــو إشــكالية املعطيــات، حيــث كنــت عندمــا أطلــب شــيئا مــن 
موظــف، كان يتوجــب علــي االنتظــار إىل يــوم الغــد لتحضريهــا، آنــداك بــدأت افكــر يف حلــول لتجــاوز هــذا التأخــري مــن خــالل 
وضــع تطبيقــات رقميــة الــي ميكــن أن تشــمل مجيــع الواثئــق كيفمــا كانــت رقميــة أو وصفيــة  خرائــط، تصاميــم إىل غــري ذلــك 
...علــى أســاس أن هــذه الوســيلة متكننــا مــن الوصــول إىل املعلومــات بســرعة، وبعيــدا عــن األرشــيف الــذي يعــرض املوظــف 
إىل خماطــر عديــدة وابلتــايل تطــرح هنــا ضــرورة الرقمنــة، فبــدأت أفكــر يف هــذا األمــر وإقنــاع اإلخــوان ابجلماعــة ألنــه كمــا أثــري 
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ــا، وقــد ســبق يل  ــا إضافي ــد، فاملوظــف يعتــر ذلــك عبئ ــاك رفــض ومقاومــة  ألي شــيء جدي مــن خــالل التدخــل الســابق هن
يف إطــار إحــدى الــدورات التكوينيــة، التحــدث مــع موظــف  ال حيضــر التكويــن واستفســرته عــن ســبب غيابــه، فأخــرين أنــه 
عندمــا ســيتعلم ســيطلب منــه الكثــري، وهــو ابلنســبة لــه عبــئ، وهــذا التفكــري جيــب التخلــص منــه، إذ علــى العكــس فالرقمنــة 
ســتجعل تقــدمي اخلدمــات يتــم يف وقــت وجيــز، ألن  كل املعطيــات ســتكون مســجلة وميكــن الرجــوع إليهــا عنــد احلاجــة. 
وألجــل ذلــك وجــدت أن أفضــل طريقــة إلقنــاع املوظــف ابملشــاركة يف الــدورات التكوينيــة هــي حتفيــزه علــى ذلــك، ومــن بــني 
مــا يتعــني القيــام بــه هــو تنظيــم التكويــن خــارج مؤسســة االشــتغال وخــارج املدينــة الــي يشــتغل هبــا املوظــف، كمــا يتعــني مــن 
ابب تقديــر املوظــف املشــارك يف التكويــن تقــدمي مثــال حمفظــة التكويــن تتضمــن الواثئــق املتعلقــة ابلــدورة التكوينيــة وهــذا أقــل 

مــا ميكــن تقدميــه للموظــف.

نقطــة أخــرى هتــم التطبيقــات الرقميــة املســتعملة ابإلدارات، فاملالحــظ أن الرتكيــز ينصــب علــى التطبيقــات املقتنــاة وهــي جــد 
مكلفــة، وأقــدم مثــاال للمؤسســة الــي أشــتغل هبــا، فقــد اقرتحــت عليهــم اســتعمال جمموعــة برامــج متوفــرة ابجملــان، وأجابــوين 
علــى أهنــم اقتنــوا تطبيقــا ب 02 مليــون يســتخدمونه، مــع العلــم أن مــا اقرتحتــه جمــاين ومعتمــد ومعمــول بــه يف الــوالايت 

املتحــدة األمريكيــة ويــدرس يف جمموعــة مــن الــدول.

مســألة أخــرى، ختــص دالئــل العمــل، فــكل املقاطعــات عليهــا إنتــاج دليــل توجيهــي لطــرق العمــل متاشــيا مــع مســتلزمات 
االنتقــال الرقمــي. مالحظــة أخــرى بشــأن إعــداد دفاتــر التحمــالت، فمثــال ســال لديهــا ســال نــور تشــتغل يف جمــال اإلانرة 
العموميــة، واعتمــدت الرقمنــة لكــن عندمــا نطلــب منهــا مــدان مبواقــع املصابيــح ترفــض علــى أســاس أن األمــر غــري وارد بدفــرت 

التحمــالت، وتعتــر ذلــك خدمــة أخــرى، هلــذا بــدأت أكــره شــيئا مــا مكاتــب الدراســات.  

فلكــم ان تتصــوروا مثــال أنــي أقــوم بتصويــر رقــم املصبــاح املعطــل وأخــر ســال نــور بذلــك، بعدهــا أتلقــى مكاملــة مــن موظــف 
يســأل عــن مــكان تواجــد املصبــاح، هنــا الرقمنــة موجــودة لكــن وكأهنــا غــري موجــودة، وهــو مــا يبــني أن املوظــف الــذي يتوجــب 
أن يقــوم هبــذا األمــر مل يتــم أتهيلــه لذلــك، لــذا أفضــل أن يقــوم املوظــف ابلعمــل وأن تتــوىل مكاتــب الدراســات مواكبتــه يف 
ذلــك. مســألة أخــرى أساســية يف جمــال الرقمنــة واســتعماالهتا هــي حتفيــز املواطــن علــى اســتخدام التطبيقــات الرقميــة، وأســوق 
مثــاال بشــأن التطبيــق الــذي مت وضعــه _ عيــي علــى مدينــي – والــذي يقــوم علــى تصويــر النفــاايت املرتاكمــة يف مــكان مــا، 
وإرســال الصــورة عــر التطبيــق، ليتــم يف ظــرف 42 ســاعة احتســاب الغرامــات يف حــال عــدم مجــع النفــاايت، وهــذا التطبيــق 
ــزه ليقــوم  ــايل املنتخبــني هــم الذيــن يعتمدونــه، أمــا املواطــن فــال يســتعمله، لــذا علينــا حتفي مل نتلقــى بشــأنه أي شــكاية، وابلت

بذلــك بنفســه.

أشــري مــن خــالل هــذا النقــاش أن املواطــن اليــوم إذا أراد احلصــول علــى أي وثيقــة، البــد ان يقــوم بنفســه بذلــك أو يلجــأ إىل 
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األكشــاك الــي تقــدم خدمــات يف هــذا الشــأن، وقــد أصبــح ذلــك يتــم بكيفيــة رقميــة، لكــن مــا نالحظــه هــو ضعــف ثقــة 
املواطــن يف املعامــالت الرقميــة، فهــو يضــع امللــف رقميــا ويتابعــه بشــكل مباشــر. 

السيد أنوار أكرض

ــا للتكنولوجيــا بســال وأشــتغل حاليــا جبماعــة الــرابط، وأقــول لطلبــة هــذه املدرســة أن يفتخــروا  أان خريــج املدرســة العلي
ابنتمائهــم للمدرســة العليــا للتكنولوجيــا بســال، ألن مســتقبلهم واحلمــد هلل مضمــون، ومســتقبلهم زاهــر إبذن هللا، ســواء 

علــى مســتوى القطــاع اخلــاص أو القطــاع العــام.

الســيد املشــكوري مشــكور علــى عرضــه القيــم، وتدخلــي يرتبــط ابملنصــات الرقميــة علــى مســتوى اجلماعــات الرتابيــة، 
والــي ترتكــز علــى لوحــات القيــادة  drob ed xuaelbat(( الــي هــي عبــارة عــن وســائل تســاعد املقرريــن علــى 
اختــاذ القــرارات، وأفضــل أن يتــم تعميــم اســتعمال املنصــات املتوفــرة علــى خمتلــف اجلماعــات الرتابيــة، ألن مؤشــرات 
األداء secnamrofrep ed sruetacidni sel عندمــا تظهــر علــى لوحــة القيــادة، تســهل اختــاذ القــرارات 
مــن قبــل املدبريــن. وكمــا تعلمــون فمــدة انتــداب جمالــس اجلماعــات هــي ســت ســنوات وحنــن اليــوم جبماعــة ســال ننــوه 
ابلتشــخيص الــذي تقــوم بــه مبناســبة إعــداد مشــروع برانمــج عملهــا، حيــث تبــني مــا هــو متوفــر حاليــا ومــا تطمــح الوصــول 

إليــه يف الســنوات املقبلــة.

غــري أن املالحظــة املشــرتكة هــي أنــه ال توجــد لــدى اجلماعــات ابملغــرب ثقافــة خمطــط مديــري، إذ يســجل غيــاب خمطــط 
مديــري للمعلوميــات ندبــر مــن خاللــه بشــكل واضــح وحمــدد، علــى عكــس مــا يقــع عمليــا حيــث نضطــر إىل إجيــاد حلــول 

ســريعة ومســتعجلة لإشــكاالت املطروحــة، وابلتــايل توفــر هــذا املخطــط سيســاعد يف حتقيــق أفضــل لنتائــج.

ولدينــا أيضــا مشــكل التمويــل، فمثــال علــى مســتوى مجاعــة الــرابط، كان لدينــا خمطــط يشــمل حمــورا خاصــا ابملعلوميــات 
ــا وجــود الكثــري مــن التطبيقــات املتوفــرة بعــدد مــن املــدن، ومــع حلــول ســنة  ــدا لن ــة، وقــد ب ــة املســاطر اإلداري أو رقمن
  amrofni’d emètsys nu’d tejorp 7002 مت وضــع مشــروع نظــام املعلومــات للجماعــات الرتابيــة
وحلــد اآلن مل نــرى مثــار  اجملهــودات الــي بذلــت بشــأنه. وأان حبكــم انتمائــي إىل مدينــة الــرابط، كانــت لــدي دائمــا عالقــة 
مــع العاملــني مبصــاحل أنظمــة املعلومــات ســواء علــى مســتوى وزارة الداخليــة أو املديريــة العامــة للجماعــات الرتابيــة، 
إذ نتواصــل ابســتمرار ونتبــادل األفــكار هبــدف إخــراج نظــام للمعلومــات علــى مســتوى اجلماعــات الرتابيــة. وال بــد مــن 
اإلشــارة إىل أن جهــودا قــد بذلــت خبصــوص احلالــة املدنيــة الــي هلــا عالقــة ابلســجل الوطــي للســكان وهــي ظاهــرة علــى 
أرض الواقــع، لــذا علينــا  توحيــد األفــكار وأمتــى أن تكــون البــادرة مــن مجاعــة ســال حبيــث تكــون هــي املدينــة الرائــدة يف 

هــذا اجملــال  etolip elliv ملواكبــة نظــام املعلومــات اجلماعــي، وشــكرا.
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المناقشة
املتدخل األول 

الســالم عليكــم، أتفــق مــع األخ الــذي أشــار إىل أن هنــاك تطبيقــات رقميــة صاحلــة للجماعــات الرتابيــة وأخــرى خاصــة 
ابلشــركات هــذا مــن جانــب، مــن جانــب آخــر، أان ســأتكلم كمواطــن، مشــكلتنا تكمــن يف كــون أننــا ننتظــر مشــكال إلجيــاد 
احلــل، وعندمــا جنــد احلــل ننشــره، وعندمــا ننشــره ال نقــوم مبــا يســمى هنــج ســلوك التغيــري، آخــر شــيء نفكــر فيــه هــو مواكبــة 
التغيــري، فاملشــروع املقــرتح ماهــي جوانبــه؟ : جانــب مــادي ، جانــب تنمــوي... وجانــب التغيــري هــو كذلــك اساســي، هــذا 
األخــري ال يوجــد ابعتبــار أننــا كلنــا خــراء ونعتمــد علــى شــركات متــدان مبشــغلني مــن أجــل إجيــاد احللــول، فقيــادة التغيــري 

مســألة ضروريــة إلجنــاح أي مشــروع .

 أتســاءل بنــاء علــى كل مــا مسعنــاه، هــل الحظتــم تغيــريا جــدراي يف مســاركم اليومــي؟ ألن مــا نقــوم بــه هــو: “نكتــب ونطبــع  
وننســخ، وليســت هــذه هــي الرقمنــة، بــل مــا يقــوم بــه املواطــن  هــو حتميــل وثيقــة عــن طريــق اهلاتــف، كذلــك لــدي استفســار 
خبصــوص: هــل املواطــن واع هبــذا  التحــول وهــل مت إدماجــه ليتملــك هــذا املشــروع ؟، فبالنظــر إىل احلالــة املدنيــة، األمــور 

جيــدة، لكــن غــري ذلــك أي وثيقــة مطلوبــة البــد مــن جتميــع العديــد مــن الواثئــق بشــأهنا.
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علينــا الرجــوع إىل اخلطــب امللكيــة الــي أكــدت علــى التحــول الرقمــي يف تيســري اخلدمــات اإلداريــة حــى ال يبقــى املواطــن 
كســاعي الريــد، فجماعــة ســال ميكنهــا تطويــر نظــام خــاص هبــا، ومجاعــة الــرابط ميكنهــا وضــع نظــام خــاص يف جمــال الرقمنــة 

ألن كل مجاعــة هلــا خصوصياهتــا وألننــا كمواطنــني ليســت لدينــا نفــس املتطلبــات ونفــس القياســات.

شــيء ـــآخر البــد مــن إاثرتــه، أنــه عندمــا نرغــب يف اجنــاز مشــروع، نســتدعي خــراء مــن اخلــارج وبتكلفــة ابهظــة، رغــم أن 
توجهاهتــم قــد تكــون غــري صاحلــة ابلنســبة لنــا، و لدينــا كفــاءات وطاقــات شــابة مؤهلــة وطموحــة حتتــاج فقــط ملنحهــا فرصــة 

العمــل والوثــوق هبــا وشــكرا .

املتدخل الثاين

بســم هللا الرمحــان الرحيــم، الســالم عليكــم، ابلنســبة هلــذا اللقــاء فهــو لقــاء جيــد كان علينــا عقــده منــذ مــدة، هــذا مــن جهــة، 
مــن جهــة اثنيــة، لــدي تعقيــب خبصــوص هــذا الشــعار “ ســال يل بغينــا “ وأان أقــول “اجلماعــة يل بغينــا”، ألنــه يصلــح لنــا يف 
كل مجاعــة، كل جهــة، إىل آخــره. اثنيــا، الحظــت مــن خــالل العــروض الثالثــة الــي مت تقدميهــا انــه مل يتــم احلديــث عــن محايــة 
املعطيــات اخلاصــة، ارتكــزان علــى الرقمنــة بــدون األخــذ بعــني االعتبــار املعلومــات اخلاصــة ابملواطــن لكــي نشــجعه علــى إعطــاء 
ــة املعطيــات، وأشــري هبــذا الصــدد إىل أن جامعتنــا دخلــت يف حــوار  املعلومــة إىل آخــره، إذن مل تتــم االشــارة إىل قانــون محاي
وقامــت مبجموعــة مــن املســائل الحــرتام املعلومــات اخلاصــة. شــيء آخــر أقــف عنــده هــو أن الدســتور وخاصــة الفصــل 72 
ينــص علــى احلــق يف احلصــول علــى املعلومــة، يعــي أن احلصــول عليهــا مســألة بديهيــة وأساســية وحــق مــن حقــوق املواطنــني. 
وقــد أاثر أحــد األشــخاص قبــل قليــل اخلطــاب امللكــي الــذي حيــث علــى تبســيط املســاطر اإلداريــة وتســهيل الولــوج إىل 
املعلومــات بــني اإلدارات. فــاإلدارة إذا طلبــت أي وثيقــة وهــي متوفــرة لــدى إدارة أخــرى، فعليهــا أال تطلبهــا مــن املواطــن. 
فلمــاذا اان كمؤسســة جامعيــة مثــال أطلــب مــن الطالــب أن يضــم جمموعــة مــن الواثئــق ضمــن ملفــه، فاجلامعــة أو اإلدارة بصفــة 
عامــة عليهــا وضــع الئحــة الواثئــق املطلوبــة وترســلها إىل اإلدارة املعنيــة لتمدهــا ابلواثئــق املطلوبــة، فمثــال “شــهادة البكالــوراي 
“ ميكــن طلبهــا مــن الــوزارة عــن طريــق مســار. فالواقــع يعــي أننــا مازلنــا نطالــب كمواطنــني ابلعديــد مــن الواثئــق لالســتفادة مــن 
اخلدمــات اإلداريــة والــي ميكــن أن تتبادهلــا املؤسســات اإلداريــة فيمــا بينهــا. أمــا فيمــا خيــص اســتخدام الرقمنــة للحصــول علــى 
اخلدمــات فهنــاك إشــكاالت كثــرية، فشــخصيا لتجديــد بطاقــة تعريفــي اتبعــت عــدة خطــوات واســتهلك ذلــك واثئــق كثــرية، 

فــال افهــم ملــاذا يطلبــون نســخة مــن البطاقــة بينمــا نســلمهم األصليــة، فهــذا أمــر غريــب.

 شــيء آخــر أود اإلشــارة إليــه، لدينــا 2851 مجاعــة يف املغــرب، حضريــة وقرويــة هــذه األخــرية  ال تتوفــر علــى اإلمكانيــات،
 لكــن لدينــا 652 مجاعــة حضريــة، لــو أن كل واحــدة منهــا  تضــع تطبيقــا رقميــا بوســائلها املتاحــة، مــع مــا يســتلزمه ذلــك مــن
 توفــري للمــوارد البشــرية املؤهلــة، ويتــم تداولــه بــني ابقــي اجلماعــات األخــرى فإننــا ســنتجاوز إشــكالية تعميــم الرقمنــة يف مــدة
 ال تتجــاوز ســنة واحــدة، وســتصل نســبة الرقمنــة إىل08 يف املائــة ابســتثناء بعــض احلــاالت أو اجملــاالت اخلاصــة، وهــذا ســيتم
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 يف اطــار التعاضــد                           وســيمكن مــن تقاســم التجــارب واملبــادرات بتكلفــة أقــل، فلمــاذا تبذيــر  هــذه
 األمــوال ؟، اجلماعــة يف كل مــدة تتغــري فرقهــا والفــرق القادمــة تزيــل كل التطبيقــات الســابقة، أقــرتح أنــه مــع التحــول الرقمــي،
ــة تكلفتهــا مــن لــدن املواطــن، مــع فــرض يف إطــار الصفقــات أن هــذه التطبيقــات  حنتفــظ جبميــع التطبيقــات الــي متــت أتدي
 تتــم صيانتهــا عــن طريــق تقــي، كمــا قــال أحــد املتدخلــني االعتمــاد علــى الكفــاءات الشــابة، لدينــا عــدة اقرتاحــات ولكــن
 نفكــر يف إعــادة إضاعــة أمــوال أخــرى، مــع العلــم انــه لدينــا 04 منصــة موجــودة وبــدون حاجــة خللقهــا مــن جديــد، فقــط
 الرجــوع إىل املصــدر ألخذهــا، وكمــا قــال األخ  مــن خــالل  تدخلــه ،نضــع جلبــااب علــى حســاب  مقاســنا، فلديكــم كفــاءات،
 واجلامعــة موجــودة للمســاعدة وتقــدمي احللــول حســب اختياراتكــم، وكمثــال علــى ذلــك، يف بلجيــكا وخاصــة يف بروكســيل مت
 اعتمــاد تطبيــق ابجلماعــة، حيــث إن املواطــن جيــد مثــال حجــرة فيقــوم بتصويرهــا ويرســلها إىل مجاعــة، هــذه األخــرية تتدخــل
ــا الســتخدامه كمــا ميكــن اســتخدام الرتمجــة إىل ــره حســب خصوصياتن  إلزالتهــا، فمثــال يكفــي  فقــط حتميــل التطبيــق وتطوي
 اللغــة العربيــة أو الدارجــة، فجميــع الــدول تعتمــد تطبيقــات تشــتغل بصــورة جيــدة  كيفمــا كان حجمهــا، ولكــن حنــن نبحــث
 عــن الصفقــات، أان لســت ضدهــا، ولكــن ميكــن الرجــوع إليهــا فقــط يف األمــور غــري املتوفــرة، هلــذا  البــد مــن االعتمــاد علــى
 املــوارد البشــرية املغربيــة ملــا هلــا مــن عزميــة قويــة وكفــاءة، وكــذا االشــتغال مــع اجلمعيــات. كمــا ميكــن عــن طريــق صفقــة صغــرية
 حتفيــز هــذه املــوارد البشــرية الشــابة، مثــال االشــتغال مــع متمــرن نشــجعه براتــب متوســط، يســاعد يف وضــع دفــرت التحمــالت
 ويضــع مشــروعا نشــتغل بــه هــذه الســنة، ونعتمــد نفــس الطريقــة ابلنســبة للســنة املقبلــة. ويف النهايــة أؤكــد علــى اقــرتاح حتفيــز
 الشــباب بــدون صــرف املزيــد مــن األمــوال، ألن اهلــدف هــو مصلحــة املواطــن والتكنولوجيــا وســيلة للرفــع مــن مســتوى تقــدم

الوطــن الــذي حنبــه مجيعــا، ومرحبــا بكــم يف مدينــة ســال. وشــكرا.

املتدخل الثالث

أوال حتيــة تربويــة للجميــع، ســعداء بتواجــد الطلبــة يف هــذا اللقــاء وأمتــى ان تعطــى هلــم الكلمــة لنســمع آراءهــم، صحيــح أن 
ــا وحنــن نتكلــم عــن  ــزا ، ولكــن شــعار “ســال يل بغينــا” ال نؤمــن بــه، فــال بــد ان يكــون لن احلضــور يف هــذا اللقــاء كان متمي
الرقمنــة صبيــب كايف لالنرتنيــت لكــي أعــرف كيــف أتعامــل، فالطلبــة كلهــم تقريبــا لديهــم مشــكل يف هــذا اجلانــب، حيــث إنــه 
عندمــا حلــت جائحــة كــروان  كنــا نشــرتي تعبئــة االنرتنيــت ونعــاين مــن ضعــف الصبيــب، وحنــن حبكــم اخنراطنــا كمجتمــع مــدين 
ملدينــة ســال، يصعــب علينــا التحــدث خبصــوص الرقمنــة، خاصــة أننــا ال نتوفــر علــى معطيــات ختــص الســاكنة. هــذه الســاكنة 
الــي ال يتــم البحــث عنهــا إال بقــدوم االنتخــاابت حبثــا عــن األصــوات، وابلتــايل توضــع اللوائــح وتبــدأ احلمــالت وهــذه املســألة 
كان علينــا وضعهــا مــن ضمــن املعطيــات. أطلــب حتفيــز املوظفــني يف املقاطعــات الذيــن يقومــون مبجهــودات اضافيــة، البــد 
مــن التنويــه هبــم وابلتــايل نرجــع للتنويــه ابلتكويــن.  فلمــاذا نعتمــد علــى مكاتــب الدراســات وحنــن نتوفــر علــى أطــر كفــأة يف 
اجلماعــة. وال اخفيكــم ســعاديت بتواجــد هــذا الكــم اهلائــل مــن الطلبــة واألســاتذة وهــم متخصصــون يف جمــال الرقميــات وميكــن 

mutualisation
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االســتفادة منهــم.

مــن جهــة أخــرى، فمدينــة ســال لــو أعطيــت هلــا ميزانيتهــا الــي هــي أصــال مأخــوذة مــن ميزانيــة الــرابط، ألهنــا تعتــر امليزانيــة 
املعــرتف هبــا، وحنــن أنخــذ فقــط فتــات التســيري أحببنــا أم كرهنــا، أان أقــرتح ميزانيــة يف املقاطعــة مثــال مقاطعــة لعيايــدة أمتــى ان 
تكــون هلــا ميزانيــة خاصــة هبــا، حيــث إن املكتــب املنتخــب جيــب أن تتوفــر لديــه ميزانيتــه، حــى ميكنــه التعامــل يف إطــار شــراكة 

مــع اجملتمــع املــدين.

ــا وليــس مــن اجلماعــة هــذا مــن  ــا هواتــف هبــا جمموعــة مــن التطبيقــات، تعلمناهــا مــن قبــل أبنائن ــا لدين فالرقمنــة مهمــة، وكلن
ــا نقطــة تعتــر وصمــة عــار يف اإلدارة املغربيــة، حيــث عندمــا نذهــب مــن أجــل بعــض اخلدمــات  جهــة، مــن جهــة اثنيــة لدين
اإلداريــة، تطلــب منــا شــهادة احليــاة وحنــن نقــف أمامهــم، او عندمــا أطلــب وثيقــة للزوجــة، يطلــب مــي حضورهــا وكأن العقــد 

املــرم بيننــا بــدون معــى.

ويف األخري أان جد مســرور بتواجدي كفاعل مجعوي معكم يف هذا اللقاء، وجد مســرور هبذه الطاقات الشــابة الي ســتمدان 
برامــج علــى أســاس أن تكــون هــذه الرامــج مبنيــة علــى مدينــة ســال الــي تعــرف عــدة مشــاكل وإكراهــات، فلدينــا طاقــات 
وأســاتذة ميكنهــا مــدان مبســائل علميــة ميكــن تفعيلهــا مــع اجلمعيــات واملواطنــني، ألنــه عــن طريقنــا حنــن ســيطبق مشــروعكم، 
فنحــن ال منلــك قاعــدة معطيــات عــن مدينــة ســال ملعرفــة عــدد األطفــال مثــال. مث مســألة أخــرى أاثرت انتباهــي ترتبــط بعــدم 

حضــور الســلطة، فاألمــر يتطلــب اخنــراط اجلميــع وكل اإلدارات التنفيذيــة لتحقيــق تنميــة البــالد.

ــه مل يكــن فارغــا، بــل كان هنــاك عمــل فنحــن ال  شــكرا الســيد منصــوري علــى هــذا العــرض الــذي يبــني بشــكل ملمــوس أن
نؤســس ثقافــة املدينــة اليــوم ألن ثقافــة املدينــة كانــت يف برانمــج ) 2014-2020- 2025/2020-( واالن  أضفنــا 
اترخيــا آخــرا “ 2027/2022”  ونســينا إضافــة تقييــم حصيلــة هلــذه الرامــج الــي اشــغل فيهــا املوظفــون بــدون االعتمــاد 
علــى الرقمنــة، وحنــن نعــرف أن بعــض املقاطعــات، ويف إطــار تكافــؤ الفــرص ال متلــك حواســيب وال أطــر هلــا تكويــن يف هــذا 

اجملــال، نتكلــم يف اللقــاءات ولكــن عمليــا الشــيء ينفــذ وشــكرا .

املتدخلة الرابعة

أوال أشــكر مجيــع املتدخلــني الذيــن أاثروا انتباهنــا جملموعــة مــن األشــياء املهمــة جــدا مــن جهــة، مــن جهــة اثنيــة، أان  مــن مدينــة 
ســال، وحضــوري يف هــذا اللقــاء كأســتاذة يف املدرســة كنــت أطمــح فيــه أن نتلقــى اقرتاحــات خبصــوص الشــراكة بــني اجلماعــة 
وجامعــة حممــد اخلامــس،  وهــو مــا مل يتــم احلديــث عنــه يف املداخــالت، فهنــاك شــراكة مــع جامعــة خاصــة، ومل يتــم احلديــث 
عــن الشــراكة مــع اجلامعــة املغربيــة  غــري اخلاصــة الــي تعــرف جمموعــة مــن املشــاكل، و كنــت أمتــى مــن هــذا اللقــاء أن يطــرح 
موضــوع الشــراكة بــني اجلماعــة واجلامعــة، حاصــة أنــه لدينــا كفــاءات ميكــن االســتفادة منهــا ، ألننــا حــى مــن  انحيــة التداريــب 
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فــال نوفرهــا للطلبــة  والــي متكنهــم مــن قضــاء فــرتة تدريبيــة  إبحــدى املؤسســات، مــع العلــم ان شــركات مــن اخلــارج تســتفيد 
منهــم ويقومــون بتداريــب مــؤدى عنهــا. فــأان لســت ضــد اجلامعــة اخلاصــة، هــذه األخــرية تتوفــر علــى إمكانيــات ومســاعدات 
مــن الدولــة، والطالــب يــؤدي كذلــك، ويتــم عقــد شــراكات معهــا وننســى اجلامعــات العموميــة الــي هــي يف حاجــة إىل الوســائل 

واملــوارد.

ــا يف حاجــة ماســة إىل ذلــك وهــذا حيــز يف النفــس،  ــوزارات، مــع العلــم أنن كذلــك ال جنــد مشــاريع حبــث مــع اجلماعــات وال
فتواجــدي معكــم كان مــن أجــل إاثرة هــذه األمــور، وكنــت أمتــى أن كل التدخــالت تصــب وتشــاركنا هــي هــذا االقــرتاح، 

وإبشــراك الطلبــة يف هــذا املنتــدى الــذي حتــدث مــن خــالل حمــاوره عــن اجلامعــات اخلاصــة فقــط.

كذلــك يف إطــار التدخــالت، اثــريت نقــط خبصــوص املشــاريع والبحــث عــن كفــاءات مــن اخلــارج، مــع العلــم أننــا نتوفــر علــى 
ــة حــى  ــز الطلب ــد مــن طــرح اقرتاحــات يف هــذا التوجــه الــذي يرمــي لعقــد شــركات ولتحفي مــوارد بشــرية مؤهلــة، لذلــك الب
خيدمــوا بلدهــم وال يبحثــوا عــن اهلجــرة، فنحــن يف حاجــة إليهــم وإىل تكويناهتــم يف جمــال الرقمنــة، مــع العلــم ان الطلبــة هــم 
موضــوع اســتثمار ابلنســبة للشــركات األجنبيــة.  ومــن جانــب آخــر، لــدي مالحظــة خبصــوص غيــاب خمطــط توجيهــي يف جمــال 
الرقمنــة، يعــي أننــا نعمــل علــى تدبــري املســتعجل، فــال ميكــن وضــع تطبيــق بــدون وضــع تصــور أو آفــاق مســتقبلية وحتديــد 
اهلــدف، وأذكــر مثــاال وجدتــه هــو خمطــط مدينــة أكاديــر  »                                      »  وهــو مهــم، إذن علينــا 

العمــل مجيعــا وابحرتافيــة يف هــذا اجملــال وشــكرا .

املتدخل اخلامس

  حضــوري هلــذا اللقــاء يرتكــز أساســا علــى املشــاركة يف األفــكار والنقــاش، فهــذا اللقــاء اســتفدان فيــه كثــريا مــن جمموعــة مــن 
املعلومــات.  وســأنطلق مــن آخــر كلمــة جــاءت علــى لســان  األســتاذة كــرواط  أن الشــركات اخلارجيــة  تســتفيد مــن طلبــة 
املدرســة، يعــي أننــا نتوفــر علــى كفــاءات ميكــن عــن طريقهــا أن تصبــح مدينــة ســال هــي املصــدر ومســتفاد منهــا، فلدينــا املدرســة 
العليــا للتكنولوجيــا  وهــي أول مؤسســة جامعيــة ابملدينــة هبــا كفــاءات عاليــة، وكذلــك لدينــا تكنوبوليــس، فلمــاذا ال نقــوم بعقــد 
جلســات للنقــاش مــع هــذه الكفــاءات وأنخــذ منهــا األفــكار ونعتمــد خمططــا لتنظيــم العمــل وحتديــد الوجهــة املطلوبــة، وخنلــق 
جســور  التواصــل، فأصحــاب االختصــاص ميكنهــم التعــاون يف هــذا اإلطــار، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر، تكلمنــا عــن 
محايــة املعطيــات حبيــث متــت اإلشــارة إىل القانــون 08-09 لكــن املشــكل املطــروح هــو عندمــا نذهــب إىل اجلماعــة ونطلــب 

معلومــة ال جندهــا .

ــة الــرابط خبصــوص مشــروع اشــتغلت عليــه ابملدينــة بشــأن مجــع عــدد مــن  وأود اإلشــارة إىل مشــاكل كثــرية عشــتها يف مدين
املعطيــات، فقــد اشــتغلت ميدانيــا، وقدمــت طلــب احلصــول علــى الرخصــة ملباشــرة مهمــي، وضعنــا الطلــب األول والثــاين 

schéma directeur
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مــن أجــل احلصــول علــى رخصــة ال يســتغرق منحهــا أكثــر مــن  51 يومــا، لكننــا مل حنصــل عليهــا إال بعــد مــرور ســنة ونصــف، 
وقــد تعرضــت ملشــكل وهــو انــه مت تقدمينــا إىل مقــر الشــرطة، والســبب هــو أن رجــال األمــن الذيــن اشــتغلوا هنــارا مل خيــروا عنــا 
زمالءهــم الذيــن ســيعملون ليــال، فاملشــكل بســيط جــدا لكننــا تعرضنــا لضيــاع الوقــت علمــا أننــا كنــا نشــتغل بوســائل ابهضــة 

التكلفــة،  وحنــن نتحــدث عــن الرقمنــة فــكان مــن البديهــي ان يتــم متريــر املعلومــة بــكل ســهولة وابلتــايل جتنــب كل مــا وقــع.

 لذلــك أشــدد علــى ضــرورة اعتمــاد الرقمنــة لالســتفادة مــن مزاايهــا وميكــن للجماعــة وخمتلــف اإلدارات يف هــذا اجملــال أن 
تســتفيد مــن كفــاءات املدرســة العليــا للتكنولوجيــا وان تفتــح ابب احلــوار والنقــاش معهــم مــن أجــل حبــث ســبل وجمــاالت 

التعــاون وشــكرا.

املتدخل السادس

الســالم عليكــم، أان طالــب ابملدرســة العليــا للتكنولوجيــا بســال وممثــل الطلبــة مبجلــس املؤسســة، حنــن كطلبــة حنضــر يف هــذا 
اللقــاء إلبــداء آرائنــا علــى املســتوى احمللــي واجلهــوي وملــا ال املســتوى العاملــي، كمــا قــال األســتاذ احملــرتم، الطلبــة جيــدون 
مشــكال علــى مســتوى التعامــل مــع اإلدارة، عندمــا نريــد تســجيل أنفســنا  يف املدرســة مثــال، يطلــب منــا عقــد ازدايد  والعديــد 
مــن الواثئــق يف الســنة األوىل، وكذلــك يف الســنة الثانيــة، أوال ،ال نعــرف أيــن تذهــب هــذه الواثئــق وملــاذا تطلــب منــا خــالل 
ســنتني، مــع العلــم أن كل هــذه الواثئــق ال حيتفــظ هبــا، بــل يلقــى هبــا فيمــا بعــد ويتــم إحراقهــا، فلمــاذا تؤخــذ منــا أصــال مــع 
العلــم اننــا نســتغرق وقتــا طويــال ابملقاطعــة لالســتفادة مــن اخلدمــات اإلداريــة  واحلصــول علــى الواثئــق الــي نقدمهــا للمؤسســة 

والــي التســتفيد منهــا .

  اثنيــا ولإشــارة، اجلماعــة تقــدم برامــج تناقــش علــى مســتوى املدينــة وعلــى مســتوى اجلهــة، لكــن نريــد أن تكــون هــذه 
الرامــج فعالــة علــى مســتوى اإلدارة، فنحــن نقــرتح برامــج علــى مســتوى التكنولوجيــا، ولكــن عندمــا نذهــب إىل اإلدارة، جنــد 
نفــس املشــاكل مطروحــة، مثــال جنــد حواســيب موضوعــة فقــط، وعندمــا نطلــب وثيقــة، علينــا  االنتظــار، ملــاذا كل هــذا وحنــن 
نعيــش يف وقــت التكنولوجيــا، ونعمــل ابلتكنولوجيــا وكل شــيء يتــم عــن طريــق التكنولوجيــا؟، فاملشــكل أننــا  النفعــل شــيئا، 
وهــذا ليــس فقــط علــى مســتوى اجلماعــات، بــل مجيــع اإلدارات، هلــذا، ولكــي نتقــدم لألمــام، البــد مــن تفعيــل مــا نقرتحــه 
ونكــون صرحــاء علــى أســاس أن ال ننتظــر ابلســاعات يف املقاطعــة مضيعــة للوقــت، هلــذا نطلــب مــن مجيــع اإلدارات،  اعتمــاد 
تطبيقــات وبرامــج فعالــة وجمموعــة مــن األشــياء الالزمــة وتنظيــم جلســات نتحــدث ونناقــش فيهــا علــى أســاس أن يتــم تطبيــق 
مــا مت اقرتاحــه. فاليــوم نتحــدث وســيبقى نفــس املشــكل، ونطلــب مــن مجيــع املؤسســات ومجيــع اإلدارات أن نضــع اليــد يف 
اليــد للتعــاون والعمــل مجيعــا. يعــي أن كل موظــف كان يف أحــد املراكــز حيافــظ عليهــا بشــكل جيــد علــى أن يســتفيد منهــا 

املوظــف القــادم وهكــذا.....
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فنحــن كطلبــة، ميكــن أن نشــارك يف يــوم مــن األايم يف االنتخــاابت، وميكــن أن نصبــح رؤســاء مجاعــات ولكــن البــد أن تتوفــر 
لدينــا رؤيــة مســتقبلية خلدمــة املدينــة وخدمــة الوطــن.

ويف األخــري أشــكركم علــى حضوركــم وعلــى اختياركــم اجليــد هلــذا املقــر الــذي يتوفــر علــى كفــاءات لديهــا رؤى ميكــن تطويرهــا، 
وحنــن كطلبــة علــى اســتعداد ملشــاركة تصوراتنــا حــى حنقــق األفضــل، ومرحبــا بكــم مــرة أخــرى.

املتدخلة السابعة

أان فاعلــة مجعويــة وأحضــر اللقــاء لالســتماع إىل هــذا املوضــوع املقــرتح الــذي هــو موضــوع مهــم جــدا، وأمهيتــه ظهــرت خــالل 
فــرتة اجلائحــة علــى املســتوى العاملــي، وكمــا جــاء علــى لســان األســاتذة، حنــن يف حظــرية اجلامعــة،  وكفاعلــة يف امليــدان أالحــظ 
أننــا ال ننفتــح علــى اجلامعــة وال علــى البحــث العلمــي وال نســتفيد مــن الطلبــة، أوال يف إطــار تطوعهــم يف هــذا اجملــال وكذلــك 
علــى مســتوى اليــد العاملــة، ألن االحتياجــات الــي تتطلبهــا اجلماعــة جــد هائلــة، وامليزانيــة غــري كافيــة وال ميكنهــا ان تســتجيب 
جلميــع املتطلبــات والــي حتتــاج ملــوارد بشــرية مؤهلــة وهــي مكلفــة، فلمــاذا ال نســتفيد مــن اجلامعــة والطلبــة املتواجديــن هبــا 
؟ حــى يســتفيد الطرفــني، هــم سيســتفيدون مــن العمــل وحنــن سنســتفيد مــن منتوجهــم، يعــي وكمــا قــال اإلخــوان اســتفادة 
اجلماعــة مــن اجلامعــة واالســتفادة مــن الثــروات يف نفــس الوقــت، علــى أســاس التبــادل فيمــا بينهــم هــذا مــن جهــة، مــن 
جهــة اثنيــة، البــد مــن خلــق شــبكة يف إطــار التواصــل، وهنــا ســأتكلم عــن العمــل االجتماعــي واجلمعــوي، فاجلمعيــات تعمــل 
كثــريا ألهنــا تلعــب صلــة الوصــل بــني اجلماعــة ومــا بــني املواطــن، ألن هــذا األخــري جيهــل املعلومــة وكيفيــة اســتعماله للتواصــل 
الرقمــي، فاملشــكل الــذي نواجهــه هــو اننــا نســتغرق وقتــا كبــريا للحصــول علــى املعلومــة أو وثيقــة. ابلنســبة للجماعــة، تكلــم 
اإلخــوان عــن التواصــل مــا بــني جملــس اجلماعــة، جملــس اجلهــة، وجملــس العمالــة، هنــاك مشــاريع ختــرج ألرض الواقــع، ختــدم 
اهلشاشــة، وعلــى ســبيل املثــال مشــروع الطفولــة، اجلماعــة تقــدم مشــروعا واجلهــة تقــدم مشــروعا، فلمــاذا ال تكــون شــبكات 
لتحقيــق االنســجام والتشــبيك كمــا قــال اإلخــوان نشــتغل علــى املنصــات الرقميــة؟ مشــاريع تصــب يف نفــس اجملــال، ألن كل 
واحــد يعمــل وحــده، كمــا اننــا كجمعيــة نعمــل يف إطــار نفــس الفئــة يف مدينــة ســال، مثــال، عندمــا حلــت جائحــة كوفيــد، وقــع 
مشــكل كبــري علــى مســتوى اإلعاقــة، حيــث كان النــاس يســتفيدون مــن اخلدمــات التأهيليــة ألطفاهلــم املعاقــني، ولكــن توقفــت 
اخلدمــات بســبب اجلائحــة، واآلابء مل يعرفــوا كيــف يتعاملــوا، ممــا جعــل اجلمعيــات تقــوم بنشــر هــذه اخلدمــات. حنــن كجمعيــة، 
نطلــب مــن اجلماعــة أن تضــع تطبيقــا يف جمــال حتفيــز الطفولــة ويدخــل يف إطــار توفــري املعلومــات، ونعــرف مــا هــي األطــر الــي 
ستشــتغل، علــى أســاس أن نقــوم بتســجيالت يف هــذا اجملــال، وتبقــى يف إطــار الرقمنــة نســتعملها فيمــا بيننــا وبــني اجلمعيــات.

  كمــا أقــرتح علــى مســتوى أتطــري البحــث العلمــي، االســتفادة مــن اجلامعــة واســتغالهلا كيــد عاملــة أوال، واســتغالل التطبيقــات 
الرقميــة الــي ستســهل العمــل وشــكرا.
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املتدخل الثامن

علــى الطالــب أن يطلــع علــى اجملهــودات  الــي يقــوم هبــا املوظــف اجلماعــي، فــأان يف احلقيقــة أعجبتــي هــذه النــدوة وموضــوع 
الرقمنــة، ولكــن حنــن نعمــل بوســائل اجلماعــة  املتواضعــة الــي جيــب أن يعرفهــا الطالــب ، فكيــف يعقــل أن يتوفــر لديــك فقــط  
حاســوبني و8 موظفــني، وهــذه احلواســيب قــد تتعطــل، واملواطــن يشــتكي مــن ذلــك، كمــا أنــه اليوجــد مواطــن اليلــى لــه 
الطلــب يف حينــه، ولكــن دائمــا نســمع العكــس، لدينــا الســجل الوطــي، لدينــا تطبيــق، لكــن يف بعــض األحيــان  النظــام يكــون 
معطــال   وعندمــا ختــر املرتفــق بذلــك ال يصــدق، لــذا يضطــر لالنتظــار، فاملوظــف اجلماعــي  دائمــا يف وضعيــة احتقــار والقيمــة 
لــه، مــع العلــم أنــه يشــتغل يف ظــروف غــري صحيــة، فمثــال، جتــد موظــف يشــتغل يف بنــك  ويف ظــروف مالئمــة ، وجيعلــك تنتظــر 
ابلرغــم منــك، وحنــن نشــتغل يف ضغــط كبــري، ويف بعــض األحيــان نتعــرض للســب والقــذف، ألن املواطــن يرفــض االنتظــار،  فــأان 
كموظــف وملــا يناهــز 03 ســنة أشــتغل يف مصلحــة احلالــة املدنيــة، ورمبــا الســيد الــذي كان يتكلــم يف إطــار التدخــل الســابق،  
ــة للمواطــن، فــأان بنفســي  ــا مل نلــي خدمــة إداري ــدة، لكــن الــذي حيــز يف النفــس، هــو عندمــا تســمع أنن يعــرف مقاطعــة لعياي
عندمــا اذهــب لــدار الضريبــة مثــال، اضطــر لالنتظــار وهــذه ضــرورة، فنحــن ملزمــون ابلقانــون، ونتقــدم درجــة، درجــة، لكــن 
عندمــا ســتوفر لنــا مجيــع اإلمكانيــات الالزمــة واألجهــزة  مــن طــرف اجلماعــة  وتكــون مكاتبنــا يف املســتوى املطلــوب، آنــذاك 
لــن ينتظــر املواطــن. ولكــن الضغــط علينــا كبــري، فنحــن نعمــل حــى يــوم الســبت يف إطــار املداومــة للمصادقــة علــى الواثئــق 

وبــدون مقابــل، وحيــز يف أنفســنا ان يثــار مثــل هــذا الــكالم عــن املوظــف اجلماعــي وشــكرا.

املتدخلة التاسعة 

حنــن كطلبــة يف ميــدان املعلوميــات، مــن يــوم بــدأان  نعمــل  يف إطــار املواقــع  مثــال مســار، فنحــن نقــوم بتقييــم أداء عــدد مــن 
املواقــع االلكرتونيــة، ونالحــظ أن مصاريــف كبــرية هتــدر علــى هــذه املواقــع، مــع العلــم  ان أداءهــا  ضعيــف جــدا، حنــن كطلبــة 
ــر مشــاريعنا، فمثــال، وضمــن الئحــة  ــا خلــق مواقــع رفيعــة املســتوى ولكــن ال جنــد مــن أيخــذ بيــدان لنســتمر فيــي تطوي ميكنن
املواضيــع PFE   هلــذه الســنة، جنــد مواضيــع ذات مســتوى عــايل، وطلبــة هلــم تكويــن ميكنهــم مــن إعطــاء نتائــج  إجيابيــة، 
بفضــل التكويــن الــذي هــو غــي مبجموعــة مــن الرامــج، فنحــن نــدرس جمموعــة مــن األشــياء تدخــل يف إطــار لغــة الرجمــة 
والتصاميــم،  وميكننــا وضــع موقــع علــى شــبكة األنرتنيــت بشــكل جيــد . فلمــاذا كإدارة  والــي تصــرف علــى طلبــة  املدرســة 
العليــا للتكنولوجيــا  ال تســتفيد مــن هــذه الطاقــات ؟، فنحــن يف هــذه الســنة مطالبــني بتدريــب ملــدة شــهرين، ومل نتمكــن مــن 
اجنــازه كمــا جــاء علــى لســان أســتاذة كــرواط، ملــاذا اإلدارة  ال تســتفيد مــن مــواردان، وملــاذا ال نســتفيد حنــن علــى أســاس أننــا 
ميكننــا اســتدعاء مؤطــر  يف إحــدى املواضيــع الــي ميكــن تطويرهــا، واالســتعانة بفريــق متخصــص يف جمــال الرجمــة مثــال مــن أجــل 
احلصــول علــى  نتيجــة جيــدة، بــدال مــن االعتمــاد علــى عناصــر مــن شــركات أجنبيــة  والــي ســتكلف مبالــغ  ابهضــة، فأصــال 
تصــرف ميزانيــة كبــرية علــى هــذا الطالــب، الشــئ الــذي يفــرض االســتفادة منــه. ولإشــارة هنــا، ســبق يل أن تعرضــت للســرقة، 
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وذهبــت ملركــز الشــرطة مــن أجــل وضــع شــكاية، وجــدت ثــالث حواســيب بــدون أنرتنيــت حيــث اســتغرقت 5 ســاعات وأان 
أنتظــر، صراحــة هنــاك مشــاكل رقميــة ميكــن حلهــا مبــوارد املدرســة، فــأان شــخصيا قمــت مبشــروع حــول تدبــري مكتبــة بســال، 
ــا اســتعمال  ــه يف األرشــيف، كذلــك ميكنن ــا بــدال أن حيتفــظ ب فلمــاذا ال يطــور هــذا املشــروع علــى أســاس أن يصبــح حقيقي
مواقــع املدرســة، علــى أســاس أن يؤخــذ آبرائنــا الــي حنــن مســتعدون لتطويرهــا وابلتــايل ســيصبح املســتوى املعلومــايت ابملغــرب 

جيــد. وشــكرا.

املتدخلة العاشرة 

أشــكر احلضــور واملشــاركني يف هــذا اللقــاء التشــاوري، مبــا أنــي إطــار ابجلماعــة، تدخلــي هــو كالتــايل: أول شــيء البــد مــن 
اإلشــارة إليه، هو أنه تقريبا 09 ابملائة من املوظفني الذين مت توظيفهم يف إطار الشــباب واملســتقبل يف ســنة 1992، أي ما 
يقــارب 03 ســنة، ســيحالون قريبــا علــى التقاعــد، فيصعــب عليهــم االخنــراط يف هــذه الرقمنــة والعمــل ابلرقمنــة أو احلاســوب، 
فلــن يفهمــوا شــيئا أو اليريــدون الفهــم، خاصــة أهنــم مل خيضعــوا لتكويــن وال لتحفيــز، فاألمــر ابلنســبة هلــم  ال يعــي شــيئا، إذن 
البــد مــن ضــرورة ادمــاج واخنــراط الشــباب ملســايرة هــذا التحــول الرقمــي واإلدارة الرقميــة،  اثنيــا  ابلنســبة للموظــف اجلماعــي، 
وكمــا أشــار أحــد موظفــي  مقاطعــة لعيايــدة، فهــو اليتوفــر علــى مقــر مؤهــل وال إمكانيــات ماديــة  ومل يســتفد مــن دورات 

تكوينيــة، لذلــك ال ميكــن أن نوجــه لــه اللــوم.

  اثلثــا وهــذا هــو األهــم، ابلنســبة هلــذه املنصــات الــي مت إنزاهلــا أو هــذه الرامــج الــي نشــتغل هبــا، فهــي تعــرف جمموعــة مــن 
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املشــاكل خاصــة أهنــا مل أتخــذ بعــني االعتبــار املوظــف ومــا الــذي ســيقوم بــه. علــى ســبيل املثــال. ابلنســبة للخــادم، كان ابلعربيــة 
ومتــت ترمجتــه مــن طــرف شــركة ولكــن بطريقتهــا، فنحــن وملــدة 6 ســنوات، الزلنــا نعيــد نفــس اخلدمــة، ألن ترمجــة اســم األم 
واألب، غــري مطابقــة ملــا هــو مكتــوب يف األرشــيف، يعــي نقــدم خدمــة غــري كاملــة أو خاطئــة، ممــا جيعلنــا نتعــرض للعديــد مــن 

املشــاكل  مــع إعــادة اخلدمــة عــدة مــرات.

   اثلثــا، املشــاكل الــي يعــاين منهــا اجملتمــع املغــريب ككل، هــي أن 09 يف املائــة مــن النــاس لديهــم أميــة يف جمــال الرقمنــة 
وليــس املوظــف فقــط بــل حــى املواطــن، حبيــث إنــه مثــال ابلنســبة ملشــروع وثيقــة، حنــن مطالبــني بتقــدمي اخلدمــات ولكــن هــذه 
الوثيقــة عندمــا نفتحهــا   لنعمــل هبــا، او التصريــح األويل املنــزل، والــذي مــن شــأنه تســهيل إمكانيــة جلــب الواثئــق فهــو يعطــي 

معلومــات خاطئــة.

   فالتصريــح األويل، أان شــخصيا ال أعمــل بــه، رغــم أن فيــه تطبيقــا ميكــن املواطــن العمــل بــه، لكــن هــذا املواطــن ال يســتوعبه، 
وابلتــايل يذهــب عنــد كاتــب عمومــي ويــؤدي مثنــا معينــا حســب كل كاتــب، مــع العلــم أنــه ميكنــه االســتفادة مــن هــذه اخلدمــة 
ابجملــان، ونفــس املشــكل ابلنســبة لوثيقــة، إذن هــذه املســائل التقــدم تســهيالت للمواطــن، بــل تعقيــدات ابلنســبة للمجتمــع 
ككل، ممــا يفــرض ضــرورة التفكــري يف مــوارد بشــرية مؤهلــة ملواكبــة هــذه املنصــات والطريقــة الــي ستشــتغل هبــا علــى أســاس 

أن تكــون سلســة، مث بعــد ذلــك نفكــر يف املوظــف وإمكانيــة تكوينــه وشــكرا.

املتدخل احلادي عشر

مــن خــالل تتبعــي لعمــل مجاعــة ســال ولتدبــري الشــأن احمللــي، الحظــت أن هنــاك جمهــودا علــى مســتوى الرقمنــة، حبيــث إنــه 
مــن خــالل العــرض الــذي قدمــه الســيد منصــوري، تبــني أنــه مــن ســنة 2003 إىل حــدود 2021، أي مــا يناهــز 18 ســنة 
مت العمــل لكــي تصــل اجلماعــة إىل هــذه احلصيلــة، فــأول شــيء أقولــه يف هــذا الســياق هــو تثمــني هــذا الفعــل التشــاوري ألنــه 

أتســيس وترســيخ للدميقراطيــة وإلشــراك املواطــن وشــكرا.
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 املداخلة: »ورش احلكومة املنفتحة ابملغرب وآليات إشراك اجملتمع املدين«.

السيد نور الدين لصفر، رئيس قسم التحول الرقمي للمجتمع،
 والسيدة حسناء صوراي ملياين رئيسة مصلحة مواكبة املشاريع

 االجتماعية بوكالة التنمية الرقمية، عنوان املداخلة: 
»اخلطة الوطنية لتطوير املعطيات املفتوحة«.

السيدة Charlotte Denise Adam، خبرية لدى 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، عنوان املداخلة: »احلكومة

 احمللية بسال«، )مداخلة عن بعد(.
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السيد طارق النشناش، رئيس مجعية Impact للتنمية،
 عنوان املداخلة: »دور اجملتمع املدين يف ورش اجلماعة املنفتحة«.

السيد ميمون إماين، إطار بقسم أنظمة املعلومات والوسائل
 املشرتكة جبماعة سال، عنوان املداخلة: »اجلماعة املنفتحة: 

جتربة مجاعة سال«.

المعقبون:

السيد زكرايء احلداوي، املدير التنفيذي ملركز الدراسات »طفرة«.
السيد حمسن الكادي، منسق شبكة اجلمعيات ابملدينة العتيقة سال.
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املداخلة األوىل:

 يف مســتهل مداخلتهــا، ذكــرت الســيدة وائم املســتمد ابإلطــار املرجعــي علــى املســتوى الوطــي الــذي اخنــرط يف ظلــه املغــرب 
يف مبــادرة الشــراكة مــن أجــل احلكومــة املنفتحــة )OGP(، والــذي يتحــدد يف التوجيهــات امللكيــة الســامية ومقتضيــات 
الوثيقــة الدســتورية وعــدد مــن النصــوص القانونيــة وكــذا حمــاور الرانمــج احلكومــي. وأضافــت املتدخلــة أن مبــادرة الشــراكة 
مــن أجــل حلكومــة املنفتحــة الــي اعطيــت انطالقتهــا مبناســبة انعقــاد الــدورة السادســة والســتني )66( للجمعيــة العامــة لألمــم 
املتحــدة يف ســنة 2011، تعــد إطــارا مرجعيــا لتعزيــز وتكريــس مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة والدميقراطيــة التشــاركية.

   وقــد بلــغ عــدد أعضــاء املبــادرة 78 دولــة و76 عضــًوا حملًيــا، يعملــون جنبًــا إىل جنــب مــع اآلالف مــن منظمــات اجملتمــع 
املــدين. كل ســنتني، يقــدم كل عضــو خطــة عمــل يتــم إعدادهــا ابالشــرتاك مــع اجملتمــع املــدين حتــدد التزامــات ملموســة لتعزيــز 

مبــادئ احلكومــة املنفتحــة.

ــخ 26 أبريــل 2018 بعــد اســتيفائه لشــروط  ــادرة الشــراكة مــن أجــل احلكومــة املنفتحــة بتاري    وقــد اخنــرط املغــرب يف مب
االنضمــام املطلوبــة، ليصبــح بذلــك العضــو 76 يف املبــادرة. وقــد شــكل هــذا االنضمــام للمبــادرة جتســيدا للخيارات األساســية 

لبــالدان وفقــا ملــا يكرســه الدســتور، ســيما مــا يتعلــق ابملشــاركة املواطنــة وتكريــس احلــرايت املدنيــة ومبــادئ احلكامــة اجليــدة.

   واعرتافــاً ابجلهــود الــي بذهلــا منــذ انضمامــه إىل مبــادرة الشــراكة مــن أجــل احلكومــة املنفتحــة يف أبريــل 2018، مت انتخــاب 
املغــرب عضــواً يف جلنــة القيــادة ملبــادرة الشــراكة مــن أجــل احلكومــة املنفتحــة، لواليــة متتــد لثــالث ســنوات ابتــداء مــن فاتــح 
أكتوبــر 2021، ليصبــح بذلــك أول دولــة عضــو يف هــذه اللجنــة علــى مســتوى منطقــة الشــرق األوســط ومشــال إفريقيــا 

وإفريقيــا الفرنكوفونيــة. 

   وألجــل ضمــان جنــاح مســتدام لــورش احلكومــة املنفتحــة، مت وضــع نظــام حكامــة واضــح وشــفاف يراعــي املعايــري املنصــوص 
عليهــا يف إطــار مبــادرة الشــراكة مــن أجــل احلكومــة املنفتحــة، مــن بينهــا إحــداث هيئــة متعــددة األطــراف لإشــراف علــى 
مسلســل احلكومــة املنفتحــة، ومتثيليــة متســاوية للحكومــة واجملتمــع املــدين، إىل جانــب اختيــار ممثلــي اجملتمــع املــدين وفقــا 
ملنهجيــة موضوعيــة وشــفافة يتــم وضعهــا مــن طــرف اجملتمــع املــدين. وبنــاء علــى هــذه املعايــري مت إحــداث نظــام حكامــة يعتمــد 

أساســا 3 بنيــات هــي جلنــة اإلشــراف وجلنــة التنفيــذ مث فضــاء اجملتمــع املــدين. 

   ولكســب رهاانت هذا املســار الطموح، فقد مت اعتماد خطة العمل الوطنية للحكومة املنفتحة للفرتة 2020-2018، 
تتضمــن 18 التزامــا يف جمــاالت احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات وشــفافية امليزانيــة واملشــاركة املواطنــة والنزاهــة وحماربــة 

الفســاد والتحســيس والتواصــل، وقــد بلغــت النســبة اإلمجاليــة إلجنازهــا 84 %  إىل غايــة شــهر دجنــر 2020.
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   ويف نفــس االجتــاه، واســتكماال للجهــود املبذولــة، مت - بشــكل مشــرتك مــع هيئــات اجملتمــع املــدين -إعــداد خطــة العمــل 
الوطنيــة الثانيــة للحكومــة املنفتحــة للفــرتة 2021-2023، حيــث مشلــت 22 التزامــا يف جمــاالت الشــفافية وجــودة اخلدمــات 
العموميــة، واملشــاركة املواِطنــة، والعدالــة املنفتحــة، واملســاواة والشــمولية، واجلماعــات الرتابيــة املنفتحــة، حيــث وصلــت نســبة 

اإلجنــاز اإلمجاليــة 34%.

www.gouverne-     ومتاشــيا مــع التوصيــات الدوليــة، مت إحــداث بوابــة وطنيــة للحكومــة املنفتحــة ابملغــرب
ment-ouvert.ma ، متكــن عمــوم املواطنــات واملواطنــني مــن االطــالع علــى مضامــني االلتزامــات وتتبــع مســتوى 
تقدمهــا وكــذا التعــرف علــى مجيــع املســتجدات واملعلومــات املتعلقــة هبــذا الــورش، ومتكــن رؤســاء املشــاريع مــن حتيــني مــدى 
تقــدم األنشــطة املندرجــة ضمــن االلتزامــات املذكــورة، كمــا تتيــح البوابــة إمكانيــة التفاعــل مــع املواطنــات واملواطنــني والفاعلــني 

اجلمعويــني عــر فضــاءات خاصــة.

   ويف نفــس الســياق، وابعتبــار اجملتمــع املــدين شــريكا أساســيا  يف ورش احلكومــة املنفتحــة، وابلنظــر لــدوره احملــوري يف حتديــد 
األولــوايت والتعبئــة والرتافــع، فقــد مت ختصيــص فضــاء اجملتمــع املــدين ببوابــة احلكومــة املنفتحــة يــروم تعزيــز دور اجملتمــع املــدين 
والفاعلــني غــري احلكوميــني يف ورش احلكومــة املنفتحــة، وذلــك مــن خــالل جمموعــة مــن قنــوات اإلنصــات واحلــوار الشــامل 
واملســتمر، فهــو فضــاء مفتــوح أمــام مجيــع مجعيــات اجملتمــع املــدين املهتمــة مبواضيــع احلكومــة املنفتحــة، وميكــن للجمعيــات 
العضــوة ابلفضــاء أن تشــارك يف جمموعــات العمــل املوضوعاتيــة أو الرتابيــة لتعزيــز التفكــري والتعــاون يف اجملــاالت املتعلقــة 

ابحلكومــة املنفتحــة.

وميكن إمجال دور اجملتمع املدين وآليات مشاركته يف تفعيل التزامات احلكومة املنفتحة يف ما يلي:

اإلعــداد املشــرتك خلطــة العمــل: يتمثــل دور اجملتمــع املــدين يف املشــاركة يف وضــع منهجيــة اإلعــداد املشــرتكة خلطــة 	 
العمــل، وتعبئــة املواطنــني وابقــي الفاعلــني غــري احلكوميــني، وكــذا املشــاركة يف تنظيــم اللقــاءات التشــاورية ويف حتديــد 

اإلشــكاليات واقــرتاح احللــول، ويف دراســة املقرتحــات وحتديــد األولــوايت.

   وخبصــوص آليــات املشــاركة املتاحــة لــه خــالل هــذه املرحلــة، فتتــم مــن خــالل عضويــة اجملتمــع املــدين بلجنــة اإلشــراف، 
واملشــاركة يف اللقــاءات التشــاورية، واملنصــة الرقميــة لإعــداد املشــرتك )فضــاء اســتقبال املقرتحــات، التشــاور العمومــي حــول 

مشــاريع االلتزامــات املقرتحــة(.

التنفيــذ املشــرتك خلطــة العمــل: حيــث يتــوىل اجملتمــع املــدين دور اإلشــراف علــى تنفيــذ خطــة العمــل وتتبــع تقــدم 	 
تنفيذهــا، واملســامهة يف تنفيــذ االلتزامــات وتعبئــة املواطنــني وابقــي الفاعليــني غــري احلكوميــني.

   وتتحــدد آليــات املشــاركة يف العضويــة بلجنــة اإلشــراف والفضــاء الرقمــي اخلــاص بتتبــع تنفيــذ االلتزامــات )نســبة اإلجنــاز، 
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تفاصيــل األنشــطة املنجــزة، إمكانيــة التعليــق والتفاعــل(، واجملموعــات املوضوعاتيــة الــي حتــدث كل ســنتني حســب حمــاور كل 
خطــة عمــل جديــدة. تتكــون كل جمموعــة عمــل موضوعاتيــة مــن ممثلــي اجلمعيــات الــي تتوفــر علــى خــرة مهّمــة يف موضــوع 

احملــور املعــي، ابإلضافــة إىل ممثلــي اإلدارات املعنيــة اباللتزامــات ذات الصلــة.

التقييــم املشــرتك خلطــة العمــل: يتجســد دور اجملتمــع املــدين يف املشــاركة يف وضــع مؤشــرات وطنيــة متعلقــة مبجــاالت 	 
احلكومــة املنفتحــة، واملشــاركة يف إعــداد تقريــر التقييــم الــذايت خلطــة العمــل، وتقييــم مســامهة اجملتمــع املــدين يف هــذا 

.)OGP IRM( الــورش، واملشــاركة يف االجتماعــات اخلاصــة بتقييــم املغــرب مــع اخلــراء املســتقلني للمبــادرة

  ويتــم ذلــك مــن خــالل عضويــة اجملتمــع املــدين بلجنــة اإلشــراف وابجملموعــات املوضوعاتيــة، ونشــر مؤشــرات التتبــع املتعلقــة 
اباللتزامــات وإمكانيــة التفاعــل حوهلــا، والتشــاور العمومــي حــول تقريــر التقييــم الــذايت.

التواصــل والتطويــر املســتمر ملنهجيــة وآليــات العمــل: يســاهم اجملتمــع املــدين يف التواصــل والتحســيس حــول ورش 	 
احلكومــة املنفتحــة ابملغــرب، وتقــدمي مقرتحــات لتحســني منهجيــة وآليــات العمــل هبــذا الــورش، واملشــاركة الفعالــة يف 

اللقــاءات والتظاهــرات املنظمــة يف هــذا اجملــال، وتشــجيع ابقــي الفاعلــني لالخنــراط يف هــذا الــورش.

   وتتــم هــذه املشــاركة مــن خــالل فضــاء املســتجدات ابلبوابــة الوطنيــة للحكومــة املنفتحــة، والفضــاء الرقمــي اخلــاص 
ابلتظاهــرات والــدورات التكوينيــة، والفضــاء الرقمــي اخلــاص أبســئلة املواطنــني واجملتمــع املــدين، والفضــاء الرقمــي لتقــدمي 
املالحظــات واملقرتحــات والفضــاء الرقمــي لالستشــارات العموميــة اخلاصــة أبنشــطة احلكومــة املنفتحــة، والتفاعــل مــع فريــق 

.ogpmaroc@mmsp.gov.ma اإللكــرتوين   الريــد  عــر  العمــل 
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املداخلة الثانية: 

يف البدايــة، أشــار الســيد نــور الديــن لصفــر إىل أن املداخلــة حــول اخلطــة الوطنيــة لتطويــر املعطيــات املفتوحــة، ســيتم تقدميهــا 
يف 3 حمــاور رئيســية، وهــي:

- احملــور األول: ســياق وأهــداف ورش املعطيــات املفتوحــة: جيســد الســياق الوطــي دعامــة أساســية لتطويــر ورش املعطيــات 
املفتوحــة ببــالدان، ويتمثــل يف اآليت:

- دســتور اململكــة املغربيــة، وال ســيما الفصــل 27  الــذي ينــص علــى حــق املواطنــات واملواطنــني يف احلصــول علــى املعلومــات 
املوجــودة يف حــوزة اإلدارة العموميــة، واملؤسســات املنتخبــة، واهليئــات املكلفــة مبهــام املرفــق العــام. ال ميكــن تقييــد احلــق يف 
املعلومــة إال مبقتضــى القانــون، هبــدف محايــة كل مــا يتعلــق ابلدفــاع الوطــي، ومحايــة أمــن الدولــة الداخلــي واخلارجــي، واحليــاة 
اخلاصــة لألفــراد، وكــذا الوقايــة مــن املــس ابحلــرايت واحلقــوق األساســية املنصــوص عليهــا يف هــذا الدســتور، ومحايــة مصــادر 

املعلومــات واجملــاالت الــي حيددهــا القانــون بدقــة.

- القانون رقم 31.13 املتعلق ابحلق يف احلصول على املعلومات )املادة 10 املتعلقة ابلنشر االستباقي للمعلومات(.

- مهام وأوراش وكالة التنمية الرقمية املتعلقة ابلشمول الرقمي والتنمية البشرية واإلدارة اإللكرتونية.

- خمططات العمل الوطنية املتعلقة ابحلكومة املنفتحة )2018-2020 و2023-2021(.

- التقرير العام حول النموذج التنموي اجلديد :« وقـــد تبيـــن أن هنـــاك إمجاعـــا بشـــأن ضـــرورة الرفـــع مـــن فعاليـــة االدارة عبـــر 
تبسـيط االجـراءات واملزيـد مـن االنصـات والقـرب مـن املواطنيـن والفاعليـن اخلـواص وحتسـني الشـفافية والولـوج املعمـم إلـى 
البيانـــات واملعطيــــات، ابعتبارهــــا ضامنــــة للولــــوج املتكافــــئ إلــــى املــــوارد والفــــرص االقتصاديــــة. وتعتبــــر رقمنــــة اإلدارة شـــرطا 

ضروريـا لتحسـني جـودة عالقـة اإلدارة مـع املواطنيـن والفاعليـن؛ وهـي مـن لـوازم اسـتعادة الثقـة ».

- برانمج البنك الدويل لدعم أداء القطاع العمومي )النجاعة ( : املؤشر رقم 7 – حتسني فتح املعطيات العمومية.

- رأي اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي »حنــو حتــول رقمــي ومدمــج« - التوصيــة 8 :«حتريــــر املعطيــــات العموميــــة 
التــــي تنتجهــــا وحتتفــــظ هبــــا القطاعــــات الوزاريــــة واإلدارات واجلماعــــات الرتابيـــة واملؤسســـات العموميـــة، مبـــا فـــي ذلـــك تعييـــن 
مســـؤولني عـــن عمليـــات املعطيـــات املفتوحـــة، مـــع احلـــرص علـــى ضمـــان ســـالمة املعطيـــات الشـخصية، وذلـك مـن أجـل خلـق 

منظومـــة اقتصاديـــة جتمـــع بيــــن القطاعيــــن العــــام واخلــــاص فــــي أفــــق تطويــــر ســــوق للبيانــــات والتطبيقــــات العموميــة؛ ».

   وخبصــوص الســياق الــدويل، أضــاف املتحــدث أن هــذا األخــري متيــزه عــدد مــن الدراســات والتوصيــات الدوليــة، ويتعلــق 
األمــر بدراســات البنــك الــدويل حــول جاهزيــة الــدول الشــريكة ملبــادرة املعطيــات املفتوحــة، وتشخيــــص ورش احلكومــة 
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املنفتحــة ابملغـــــرب / املعطيــات املفتوحــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة، ودراســات ومشــاريع جلنــة األمــم املتحــدة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــريب آســيا )اإلســكوا( يف املنطقــة العربيــة، مث مؤشــر » ابرومرت البيــاانت املفتوحــة«.

   وبشــأن أهــداف الــورش، فهــي تتجلــى يف تعزيــز الشــفافية واالنفتــاح علــى مســتوى اإلدارة املغربيــة )الــوزارات واملؤسســات 
واملقــاوالت العموميــة واجلماعــات الرتابيــة، إخل(، وتســهيل ولــوج املواطنــني واملقــاوالت إىل املعطيــات العموميــة، واقــرتاح مــوارد 
جديــدة لالبتــكار االقتصــادي واالجتماعــي وخلــق قيمــة اقتصاديــة مضافــة لفائــدة املقــاوالت. وابلنســبة للنتائــج املتوخــى 
حتقيقهــا فهــي تتعلــق بفعاليــة وشــفافية اإلدارة العموميــة، وتعزيــز املشــاركة اإللكرتونيــة للمواطنــني، وتطويــر رايدة األعمــال 
واالبتــكار الرقمــي، وحتســني ترتيــب املغــرب يف التصنيفــات الدوليــة يف هــذا اجملــال. وعلــى مســتوى حكامــة الــورش، حتــدث 
املتدخــل عــن جلنــة القيــادة الوطنيــة الــي تتــوىل مهــام التتبــع واإلشــراف علــى تنفيــذ ورش املعطيــات املفتوحــة علــى املســتوى 
الوطــي. علــى أن وكالــة التنميــة الرقميــة تقــوم مبهــام تنســيق أشــغال جلنــة القيــادة، وتتبــع تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة للمعطيــات 

املفتوحة، ابإلضافة إىل تدبري البوابة الوطنية للمعطيات املفتوحة.  

- احملــور الثــاين: خمطــط العمــل الوطــي للمعطيــات املفتوحــة: اســتحضاراَ للتدابــري الــي مت اختاذهــا مــن طــرف خمتلــف الفاعلــني 
املعنيــني، وحتــت إشــراف جلنــة القيــادة الســالفة الذكــر، قامــت وكالــة التنميــة الرقميــة، ســنة 2020، بشــراكة مــع البنــك 
الــدويل، وبتشــاور وتنســيق مــع اهليئــات واملؤسســات املعنيــة، إبجنــاز دراســة حــول تطويــر املعطيــات املفتوحــة )تقييــم اجلاهزيــة 
ملبــادرة املعطيــات املفتوحــة »Open Data Readiness Assessment »(، هبــدف بلــورة خطــة عمــل وطنيــة 
لتعزيــز أتثــري فتــح ونشــر املعطيــات العموميــة يف بــالدان. وقــد أفضــت هــذه الدراســة إىل اقــرتاح  جمموعــة مــن التوصيــات 
مدرجــة يف إطــار خطــة عمــل تضــم إجــراءات علــى املــدى القصــري واملتوســط والبعيــد. وهتــدف هــذه اإلجــراءات إىل تعزيــز 
أتثــري املعطيــات العموميــة املفتوحــة يف املغــرب، وهتيئــة الظــروف املالئمــة الكفيلــة مبواجهــة خمتلــف الرهــاانت املســتقبلية يف 

جمــال املعطيــات املفتوحــة. ومــن بــني هــذه اإلجــراءات:

تعزيــز اإلطــار القانــوين املتعلــق ابملعطيــات املفتوحــة وتصنيفهــا: وضــع جمموعــة عمــل تضــم خمتلــف الفاعلــني املعنيــني . 1
تتــوىل مهمــة دراســة واقــرتاح النصــوص القانونيــة الالزمــة لتطويــر املعطيــات املفتوحــة، ووضــع جمموعــة عمــل تضــم 
خمتلــف الفاعلــني املعنيــني تتــوىل مهمــة دراســة واقــرتاح النصــوص القانونيــة الالزمــة لتأطــري تصنيــف املعطيــات املفتوحــة.

تعيــني مســؤويل املعطيــات املفتوحــة ومدبــري املعطيــات علــى مســتوى اهليئــات واملؤسســات املعنيــة: مســؤول املعطيــات . 2
املفتوحــة الــذي يتــوىل مهمــة تنســيق األنشــطة املتعلقــة ابملعطيــات املفتوحــة داخــل إدارتــه ومــع جلنــة القيــادة الوطنيــة 
ووكالــة التنميــة الرقميــة وكــذا تتبــع وتقييــم خمتلــف اإلجــراءات، ومدبــر املعطيــات الــذي يتــوىل مهمــة اإلعــداد التقــي 
للمعطيــات ونشــرها وفــق الصيــغ املفتوحــة، وقــد مت إىل حــد اآلن، تعيــني مــا يزيــد عــن 100 مســؤول املعطيــات 

املفتوحــة ومدبــر املعطيــات ابلعديــد مــن املؤسســات واهليئــات العموميــة )عمليــة التعيــني يف طــور اإلجنــاز(.
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ــات مــن خــالل تنظيــم ورشــات لتقاســم . 3 ــري املعطي ــات املفتوحــة ومدب ــادل بــني مســؤويل املعطي تنســيق التعــاون والتب
خراهتــم واالســتفادة مــن جتــارب اهليئــات األخــرى، ومناقشــة الصعــوابت الــي يواجهوهنــا.

وضــع أنظمــة مرجعيــة موحــدة للمعطيــات: حتديــد وتطويــر األنظمــة املرجعيــة األوليــة، مث نشــر وتعميــم األنظمــة . 4
املنجــزة. املرجعيــة 

ــة قائمــة . 5 إجنــاز جــرد للمعطيــات العموميــة: إجنــاز جــرد للمعطيــات لــدى بعــض اإلدارات النموذجيــة، وحتيــني وصيان
جــرد املعطيــات.

حتســيس وتطوير املهارات يف جمال املعطيات املفتوحة على مســتوى اهليئات املعنية وذلك بتنظيم ورشــات حتسيســية . 6
ودورات تكوينية لفائدة مســؤويل اإلدارات ومســؤويل املعطيات املفتوحة ملختلف اإلدارات واملؤسســات واملقاوالت 

العموميــة واجلماعــات الرتابيــة مــن أجــل اخنــراط أفضــل يف هــذا الــورش.
إدراج فئــة جديــدة خمصصــة للمعطيــات املفتوحــة يف اجلائــزة الوطنيــة لــإدارة اإللكرتونيــة »امتيــاز« وذلــك بغــرض . 7

مكافــأة اإلدارات األكثــر تطــورا يف جمــال املعطيــات املفتوحــة وخلــق منافســة بــني خمتلــف اهليئــات واملؤسســات 
العموميــة حــول هــذا املوضــوع.

تطويــر حــاالت اســتخدام للمعطيــات املفتوحــة: العمــل ابلتعــاون مــع املقــاوالت الناشــئة املعنيــة علــى تطويــر بعــض . 8
ــة إعــادة اســتخدام املعطيــات  التطبيقــات / اخلدمــات ذات التأثــري االقتصــادي واالجتماعــي إلظهــار قيمــة وإمكاني

املفتوحــة.
تنظيــم مســابقة / هكاثــون إلعــادة اســتخدام املعطيــات املنشــورة علــى مســتوى البوابــة الوطنيــة وذلــك ألجــل حتفيــز . 9

االبتــكار حــول هــذه املعطيــات وإنشــاء خدمــات مبتكــرة جديــدة ذات قيمــة مضافــة عاليــة للمرتفقــني بغــرض تعبئــة 
أكــر عــدد مــن اإلدارات لالخنــراط يف ورش املعطيــات املفتوحــة.

   وجتــدر اإلشــارة إىل أن اإلجــراءات علــى املــدى البعيــد، تشــمل أساســا حتويــل جلنــة القيــادة إىل هيئــة دائمــة، ووضــع مناهــج 
دراســية جامعيــة يف جمــال تدبــري البيــاانت واملعطيــات املفتوحــة، وكــذا تعزيــز القــدرات الداخليــة ملنظمــات اجملتمــع املــدين، 

ابإلضافــة إىل إحــداث هيئــة دائمــة لتعزيــز قــدرات الفاعلــني غــري احلكوميــني والتنســيق بينهــم.

- احملــور الثالــث: حتديــث البوابــة الوطنيــة للمعطيــات املفتوحــة www.data.gov.ma: أوضــح الســيد لصفــر أهــم 
التطــورات الرئيســية هبــذا الصــدد، وهــي تشــمل حتيــني مجيــع املكــوانت التقنيــة للبوابــة، وتصميــم وإنتــاج اهلويــة اإلعالميــة 
املرئيــة اجلديــدة للبوابــة، تطويــر البوابــة بتصميــم يتــالءم مــع خمتلــف األجهــزة احملمولــة واللوحيــة املســتعملة، إضافــة خصائــص 
ووظائــف جديــدة، وإدراج أقســام جديــدة )إعــادة االســتخدام، واثئــق ، إحصائيــات، إخل.(، وتنفيــذ كافــة اإلجــراءات األمنيــة 

التقنيــة الالزمــة لضمــان مســتوى عــال مــن احلمايــة.
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املداخلة الثالثة: 

يف معــرض تدخلهــا، أوضحــت الســيدة Charlotte Denise Adam أن منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة 
تعــرِّف احلكومــة املنفتحــة بكوهنــا ثقافــة احلكامــة القائمــة علــى مبــادئ الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة واملشــاركة، والــي تدعــم 
الدميقراطيــة والنمــو الشــامل. وأن حتقيــق مبــدأ الشــفافية يتطلــب متكــني العمــوم مــن احلصــول علــى املعلومــات واملعطيــات ذات 
الطابــع العــام، مــع إمكانيــة اعــادة اســتعماهلا، وهــو مــا ميكــن مــن فهــم عمــل احلكومــة. وابلنســبة ملفهــوم النزاهــة فهــو حييــل علــى 
منــح األولويــة للمصلحــة العامــة علــى املصــاحل اخلاصــة. بينمــا يتــم تفســري املســاءلة مــن خــالل تعليــل األنشــطة الــي تقــوم هبــا 

احلكومــة ومســاءلتها عــن السياســة وعــن اخلدمــات املقدمــة، مــع األخــذ بعــني االعتبــار طلبــات املواطنــني.

   وابلنسبة للمشاركة فهي تعي إدماج وإشراك املواطنني وخمتلف الفاعلني، واألخذ بعني االعتبار آلرائهم يف اختاذ القرار.

وأضافــت املتحدثــة أن التعــاون بــني املغــرب ومنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة حــول احلكومــة املنفتحــة، انطلــق منــذ ســنة 
2015، وهــو تعــاون مثمــر؛ وقــد متكنــت املنظمــة مــن حتليــل مرتكــزات احلكومــة املنفتحــة ابملغــرب، مــن حيــث توفــر اإلطــار 

القانــوين والسياســي واملؤسســايت لتفعيــل مبــادئ احلكومــة املنفتحــة.

وعلــى إثــر ذلــك، مت عــرض جمموعــة مــن التوصيــات وتقــدمي مســاعدة مهمــة وتقنيــة علــى مجيــع مســتوايت احلكومــة، كمــا مت 
نشــر تقاريــر متعــددة يف جمــاالت تتعلــق ابحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، واملشــاركة املواطنــة، والتواصــل العمومــي.

وخبصــوص دور وأمهيــة املســتوى احمللــي يف إجنــاح احلكومــة املنفتحــة، أكــدت املتحدثــة أن منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة 
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حســب توصيــة صــادرة عنهــا، دعــت الــدول إىل دراســة إمكانيــة االنتقــال مــن مفهــوم احلكومــة املنفتحــة إىل دولــة منفتحــة، 
ذلــك أن الدولــة املنفتحــة هــي الدولــة الــي يتــم فيهــا تفعيــل مبــادئ احلكومــة املنفتحــة مــن قبــل الســلط التنفيذيــة والتشــريعية 
والقضائيــة، واملؤسســات العموميــة املســتقلة. كمــا أن تعزيــز انفتــاح الدولــة ككل، يقتضــي، انطالقــا مــن األدوار والصالحيــات 

وحجــم االســتقاللية املتوفــرة لــدى كل مســتوى، العمــل يف إطــار مــن التعــاون والتــآزر وتقاســم املمارســات اجليــدة.

واتبعت املتحدثة أبنه للمستوى احمللي أمهية كبرية يف ترسيخ ثقافة احلكومة املنفتحة، وذلك لعوامل متعددة من بينها: 

-كون احلكومات احمللية هي األقرب من املواطنني، وبصفة عامة، هي أول نقطة اتصال ابلنسبة هلم؛

- ألن أتثري ونتائج السياسات يكون على املستوى احمللي أكثر وضوحا؛

- كون احلكومات احمللية على اتصال دائم ابملواطن يف إطار تقدمي اخلدمات العمومية األساسية؛

- ألن التعاون مع املواطنني وخمتلف الفاعلني يتم بشكل سلس على املستوى احمللي؛

- وألنه على املستوى احمللي تكون امكانيات االبتكار والتجريب ميسرة مما هو عليه األمر ابلنسبة للمستوى الوطي.

   وابلنســبة جلماعــة ســال حتدثــت املتدخلــة عــن العمــل الــذي مجــع بــني منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة واجلماعــة منــذ 
ســنة 2017، حيــث مت تنظيــم لقــاءات وورشــات بغــرض تشــخيص ممارســات اجلماعــة يف جمــال تفعيــل مبــادئ االنفتــاح، 
وذلــك حبضــور خمتلــف الفاعلــني املعنيــني. وحســب تقريــر للمنظمــة فــإن مجاعــة ســال تتوفــر علــى نقــط قــوة فيمــا يتعلــق بتعزيــز 
انفتاحهــا علــى حميطهــا، ويف مقدمتهــا توفــر إطــار قانــوين وتنظيمــي مالئــم خاصــة القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 املتعلــق 
ابجلماعــات، وقانــون احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات، والتــزام رئيــس اجمللــس اجلماعــي لســال وكــذا خمتلــف مســؤويل اجلماعــة 
ــة تتوخــى اشــراك الســاكنة،  بتعزيــز انفتــاح اجلماعــة، إىل جانــب توفــر  ثقافــة احلــوار علــى مســتوى اجلماعــة، واعتمــاد مقارب

والتــزام قــوي للمجتمــع املــدين احمللــي.

   وخبصــوص تعزيــز االجــراءات الداعمــة النفتــاح مجاعــة ســال، فــإن ذلــك يقتضــي التفكــري يف االنفتــاح وفــق منظــور مشــويل 
ومتناســق، وألجــل ذلــك يتعــني وضــع اســرتاتيجية للجماعــة املنفتحــة، ابعتبارهــا وثيقــة حتــدد املبــادرات الرئيســية يف هــذا 
اجملــال، وحتــدد األهــداف املــراد بلوغهــا علــى كل مــن املــدى القصــري واملتوســط وكــذا البعيــد، ابإلضافــة إىل حتديــد مؤشــرات 
لقيــاس املنجــزات. فاهلــدف إذن مــن االســرتاتيجية، هــو تنظيــم املبــادرات املتوفــرة حاليــا، وحتديــد رؤيــة شــاملة النفتــاح اجلماعــة 

علــى املــدى البعيــد.

   وممــا ال شــك فيــه أن فوائــد ومــزااي هــذا العمــل متعــددة، تتمثــل يف حتقيــق الفعاليــة والتقائيــة السياســات العموميــة، 
املعنيــة. اجلهــات  خمتلــف  بــني  والتنســيق  والتعــاون  املنفتحــة،  احلكومــة  مبــادرات  آاثر  مــن  واالســتفادة 
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   وعلــى املســتوى العملــي دائمــا، فــإن جتســيد مبــادئ االنفتــاح علــى املســتوى احمللــي يتــم مــن خــالل تعزيــز مبــدأ الشــفافية 
)الســيما مــن خــالل اعتمــاد ميثــاق املواطنــة، وشــفافية امليزانيــة والنشــر االســتباقي للبيــاانت املتعلقــة ابملرافــق العموميــة(، 
وكــذا املســاءلة )قيــاس رضــا املرتفقــني عــن اخلدمــات املقدمــة، وضــع مؤشــرات واضحــة ودقيقــة لتقييــم الشــأن العــام احمللــي(، 

مث املشــاركة )عــن طريــق اإلخبــار  واالستشــارة واخنــراط املواطــن يف مراحــل إعــداد السياســات العموميــة(.

   وكخامتــة، فــإن مجاعــة ســال طــورت العديــد مــن املبــادرات اهلادفــة إىل تعزيــز انفتاحهــا، وهــي مبــادرات راســخة وانجحــة، 
مــن بينهــا اعتمــاد التواصــل مــع املواطنــني، وإشــراكهم يف التخطيــط ملســتقبل املدينــة، وتنظيــم لقــاءات تشــاورية، وتوفــر جلــن 
تشــاورية علــى مســتوى املقاطعــات، والنشــر االســتباقي لعــدد مــن البيــاانت املتعلقــة ابجلماعــة، وهــذه املمارســات وغريهــا 
ســامهت يف ترســيخ ثقافــة احلــوار خاصــة مــع اجملتمــع املــدين احمللــي. وكتوصيــة، فــإن مجاعــة ســال مدعــوة لتوســيع مشــاركة ابقــي 

املعنيــني خاصــة منهــم املؤسســات اجلامعيــة والقطــاع العــام والشــباب.
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 املداخلة الرابعة:

 يف معــرض تدخلــه، أشــار الســيد طــارق النشــناش إىل أن الدســتور يعــدُّ أهــم وأمســى وثيقــة يف الدولــة الــي تؤطــر العالقــة بــني 
املؤسســات العموميــة واملواطنــني، وأضــاف أن أول مشــروع دســتور يف املغــرب كتــب مــن طــرف ابــن مدينــة ســال، وهــو الســيد 
علــي بــن أمحــد زنيــر، وذلــك ســنة  1904أي قبــل فــرتة االســتعمار وقبــل وضــع أســس الدولــة احلديثــة، وقــد احتــوت هــذه 
الوثيقــة  مبــادئ مثــل التوظيــف حبســب االســتحقاق والنزاهــة، ومســاواة اجلميــع أمــام الضريبــة، وإدخــال اإلصــالح يف مصــاحل 

احلكومــة، ليمكــن ختصيــص كل إدارة مبــا يليــق هبــا، وتكويــن حكومــة قــادرة علــى دفــع الطــوارئ وجلــب املنافــع.

   واتبــع املتدخــل أبنــه يف اتريــخ مدينــة ســال دروس للتعبئــة االجتماعيــة مــن أجــل النهــوض أبمــور البــالد. ومــن بــني مــا مييــز 
مدينــة ســال، هــو تنظيــم موســم الشــموع منــذ القــرن الســادس عشــر، وهــو حييــل يف حــدِّ ذاتــه علــى عمــل مجاعــي ملختلــف 

الفاعلــني.

   فســال أعطــت دروســا للعــامل يف القــرن 15 مــن خــالل التنســيق بــني اجملاهديــن والفقهــاء والعلمــاء واملفكريــن واألدابء.كمــا 
أن مدينــة ســال فعلــت الــذكاء اجلماعــي واالنفتــاح عــر التاريــخ واحلديــث هنــا طويل...وابلنســبة للقــاء اليــوم هــو حتــدي ســال 
ــا  ــة بــكل مكوانهتــا واجملتمــع القــوي. واليــوم لن ــة القوي ــا علــى صيغــة الدول ــد، اتفقن القــرن21. ففــي النمــوذج التنمــوي اجلدي

شــرف التفاعــل مــع ممثلــي احلكومــة وممثلــي اجلماعــة الرتابيــة.

ــا لــه مســؤولية يف تنميــة  واجملتمــع املــدين هــو كل فاعــل منــا، مواطنــني ومجعيــات وابحثــني وطلبــة ومقاولــني…وكل واحــد من
املغــرب.

فتحــدي التنميــة يف املغــرب كبــري.  وحســب عــدد مــن الدراســات فــإن ترتيــب املغــرب متأخــر يف مؤشــر التنميــة البشــرية لألمــم 
املتحدة.

وهذه معطيات عامة، واليوم بشكل مركز سيكون النقاش حول مجاعة سال ابختصاصاهتا ومواردها وحتدايهتا.

   وهنــأ املتدخــل مجاعــة ســال علــى موقعهــا االلكــرتوين ونشــرها للواثئــق الــي تيســر للفاعلــني املشــاركة يف هــذا التفكــري 
اجلماعــي.

فتحــدايت اجلماعــة كبــرية ومتعــددة؛  منهــا حتــدي مــايل يتعلــق بتوفــري املــوارد الالزمــة لتمويــل الرامــج، وحتــدي التنقــل وحتــدي 
العمران 

يرتبط أساسا بكثافة سكانية مرتفعة على حمور القنيطرة الرابط. 
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   وبشــأن موضــوع اللقــاء، أكــد املتحــدث علــى أمهيــة تقاســم بعــض التجــارب الدوليــة مــن ابب االســتئناس واملقارنــة، ومــن 
بينهــا قصــة املستشــفى الشــبح،  ذلــك أنــه يف ســنة 2016 يف واليــة بدولــة نيجــراي، اكتشــفت مجعيــة أبنــه مت صــرف تكاليــف 
بنــاء مستشــفى، وبعــد زايرة املــكان مــا متــت معاينتــه هــو أن املستشــفى مل يتــم بنــاؤه. فتــم العمــل علــى وضــع موقــع إلكــرتوين 
يســمح بتتبــع مــدى تنفيــذ املشــاريع علــى أرض الواقــع. وبعــد ذلــك أبربــع ســنوات ســيحتفل اجملتمــع املــدين ومعــه ابقــي 

املؤسســات ببنــاء أكثــر مــن 100 مستشــفى.

وإلجنــاح هــذه التجربــة يف ســال حنتــاج إىل تعبئــة مجاعية..كمــا أن نشــر البيــاانت مــن قبــل اجلماعــة وإعــادة اســتعمال وحتليــل 
هــذه البيــاانت مــن طــرف اجملتمــع املــدين، هــي مســألة أساســية وضروريــة للعمــل املشــرتك.

 open مثــال آخــر خيــص دولــة أوكرانيــا الــي وضعــت أرضيــة رقميــة لنشــر املعلومــات املتعلقــة ابلصفقــات العموميــة بطريقــة   
data، وهــو مــا يســمح للمجتمــع املــدين بتحليــل البيــاانت وفتــح النقــاش بشــكل دقيــق يف جمــاالت ترشــيد النفقــات وتنــازع 

املصاحل…علــى العمــوم إن دور اجملتمــع املــدين يتجــاوز التتبــع والتقييــم، فهــو كذلــك شــريك يف اختــاذ القــرار.

   واســتحضر املتدخــل مثــاال آخــر مــن مدينــة مدريــد بدولــة اســبانيا، حيــث تطلــب بلديــة املدينــة مــن الســاكنة اختيــار أحســن 
اهلندســات لســاحاهتا وحدائقها.

   إن ممــا يُفتخــر بــه يف خمتلــف احملافــل، هــو كــون بــالدان تتوفــر علــى جتــارب رائــدة فيمــا يتعلــق بــدور اجملتمــع املــدين كفاعــل 
إىل جانــب ابقــي املتدخلــني. وهنــاك مثــاالن:

   املثــال األول مــن مدينــة شفشــاون حيــث قامــت اجلماعــة بتفعيــل مفهــوم امليزانيــة التشــاركية عــر ختصيــص ميزانيــة خاصــة 
يقــرر فيهــا املواطنــون واجملتمــع املــدين بصفــة مباشــرة، وقامــت اجلمعيــات ابختيــار صيانــة حديقــة وســط املدينــة، واليــوم فتــح 

نقــاش لتوســيع ومأسســة هــذه التجربــة الناجحــة.

   واملثــال الثــاين يهــم جهــة بــي مــالل خنيفــرة حيــث يتــم العمــل علــى تنزيــل مفهــوم خمتــر االبتــكار العمومــي حــول حتــدايت 
متعلقــة ابلســياحة املســتدامة والصناعــة الفالحيــة….

   وابلنســبة جلماعــة ســال اليــوم، فهــي مجاعــة رائــدة يف جمــال االنفتــاح، مــن خــالل تنظيــم عــدد مــن املبــادرات مــن بينهــا 
لقــاءات« اخلميــس التشــاوري لســال« الــي أصبــح هلــا صيــت علــى املســتوى الوطــي. وأيضــا وضــع مفهــوم اجلماعــة املنفتحــة 
بطريقــة رمسيــة يف خطــة عمــل اجلماعــة، وخصوصــا وضــع أطــر إداريــة متخصصــة يف االنفتــاح وهــي كلهــا خطــوات أتسيســية 

هامــة.

    التحــدي اآلن هــو حتــدي مشــرتك بــني اجملتمــع املــدين واجلماعــة لتنزيــل مبــادئ االنفتــاح، ابلشــكل الــذي جيعــل املواطــن 
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يلمــس حتســن جــودة اخلدمــات ويســاهم يف تعزيــز ثقتــه ابملؤسســات.

ومــن موقعــه كفاعــل مــدين وممثــل جلمعيــة Impact للتنميــة أعــرب الســيد النشــناش عــن كامــل اســتعداده للتعــاون مــع مجيــع 
األطــراف،  ويف مقدمتهــم اجلماعــة وابقــي مجعيــات اجملتمــع املــدين للمســامهة يف إجنــاح ورش انفتــاح اجلماعــة علــى حميطهــا.
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   املداخلة اخلامسة:

 قــدم الســيد ميمــون إمــاين عرضــا حتــت عنــوان »اجلماعــة املنفتحــة: جتربــة مجاعــة ســال«، تطــرق مــن خاللــه إىل أهــم احملطــات 
وأبــرز اجملهــودات املبذولــة لتفعيــل مبــادئ مبــادرة الشــراكة مــن أجــل احلكومــة املنفتحــة علــى مســتوى مجاعــة ســال، وخاصــة 
يف جمــال دعــم الدميقراطيــة التشــاركية وتعزيــز الشــفافية واحلصــول علــى املعلومــات والنزاهــة وحماربــة الفســاد واســتغالل 

التكنولوجيــات احلديثــة.

   وأضــاف املتحــدث أنــه خــالل شــهر أكتوبــر 2017 نظمــت مجاعــة ســال ملتقــى حــول اإلدارة احملليــة املنفتحــة بتعــاون مــع 
منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة، لتكــون بذلــك مجاعــة ســال أول مجاعــة ترابيــة ابململكــة تشــتغل مــع هــذه املنظمــة حــول 
موضــوع احلكومــة احملليــة املنفتحــة. وقــد عــرف هــذا امللتقــى تنظيــم ورشــات موضوعاتيــة أطرهــا خــراء املنظمــة املتخصصــون 
يف جمــاالت التخطيــط وحتليــل السياســات العموميــة، وشــارك فيهــا ممثلــو مــدن أجنبيــة ومغربيــة ومجعيــات اجملتمــع املــدين 
ومؤسســات جامعيــة وقطــاع خــاص حملــي وعــدد مــن املنابــر اإلعالميــة، ابإلضافــة إىل أعضــاء اجمللــس اجلماعــي لســال وجمالــس 

املقاطعــات وجمموعــة مــن موظفــي اجلماعــة. 

   وقــد شــكل امللتقــى مناســبة لتشــخيص مبــادرات اجلماعــة اهلادفــة إىل حتقيــق مبــادئ االنفتــاح، كمــا مت خاللــه تقــدمي عــدد 
مــن التجــارب الناجحــة لــدول منضويــة يف إطــار مبــادرة الشــراكة مــن أجــل احلكومــة املنفتحــة. وهنايــة شــهر أبريــل 2018 مت 
تقــدمي التقريــر الــذي أعــده خــراء املنظمــة حــول نتائــج التشــخيص وخمرجــات امللتقــى، والــذي خلــص إىل كــون مجاعــة ســال، 
ــة منفتحــة وفــق املعايــري املتعــارف عليهــا. كمــا قــدم  تتوفــر مــن خــالل املبــادرات املعتمــدة، علــى خارطــة طريــق إلدارة حملي

التقريــر جمموعــة مــن التوصيــات مــن أمههــا:

وضع اسرتاتيجية وخطة عمل لإدارة املنفتحة بسال؛	 

إحداث وحدة إدارية خاصة ابإلدارة املنفتحة؛	 

توفري املوارد املالية والبشرية الالزمة للتفعيل؛	 

تعزيز النشر االستباقي للمعلومات وفق صيغة البياانت املفتوحة؛	 

   وعلــى الصعيــد العملــي، فــإن مجاعــة ســال وتفعيــال للحــق يف احلصــول علــى املعلومــات، قــد عملــت بشــكل اســتباقي علــى 
نشــر جمموعــة مــن املعلومــات املوجــودة يف حوزهتــا عــر موقعهــا االلكــرتوين، كمــا مت يف نفــس الســياق تعيــني مكلــف ابحلــق يف 

احلصــول علــى املعلومــات، واالخنــراط يف البوابــة الوطنيــة للحصــول علــى املعلومــات »شــفافية«.
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   وتفعيــال للدميقراطيــة التشــاركية وبغــرض تعزيــز آليــات مشــاركة املواطنــني، وانطالقــا مــن التجربــة اخلاصــة املتمثلــة يف اللجــان 
التشــاورية للمقاطعــات، إضافــة إىل هيئــة املســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع احملدثــة لــدى اجمللــس اجلماعــي، عملــت 
اجلماعــة ســنة 2017 علــى إطــالق جتربــة رائــدة للحــوار والتشــاور متثلــت يف اللقــاءات الشــهرية »للخميــس التشــاوري لســال 
» الــي مكنــت مــن فتــح قنــوات احلــوار والتشــاور حــول مواضيــع التنميــة احملليــة مــع خمتلــف الفاعلــني، ويف مقدمتهــم الســاكنة 
واجلمعيــات. وهبــدف مأسســة التشــاور العمومــي، مت هنايــة 2019 افتتــاح دار التشــاور بســال كفضــاء لتدبــري وتنظيــم التشــاور 

العمومــي مــع الفاعلــني احملليــني، وتطويــر خدمــات البحــث والتعــاون والتكويــن يف جمــال التشــاور العمومــي.

ــة  ــة املعني    وتكريســا هلــذا التوجــه، ورغبــة يف تقاســم التجــارب وإغنائهــا، نظمــت اجلماعــة بتعــاون مــع القطاعــات احلكومي
جمموعــة مــن األنشــطة اإلشــعاعية متثلــت ابخلصــوص يف اليــوم الدراســي اجلهــوي املنظــم خــالل شــهر أكتوبــر2017 حــول 
»ســبل إجنــاح آليــات الدميقراطيــة التشــاركية«، مث امللتقــى الوطــي األول حــول التشــاور العمومــي املنظــم خــالل شــهر دجنــر 

.2019

   وخبصــوص تقويــة اإلجــراءات الداعمــة للنزاهــة، تعمــل مجاعــة ســال علــى االلتــزام ابلقواعــد القانونيــة ذات الصلــة، وخاصــة 
مــن خــالل خضوعهــا للرقابــة املنتظمــة للهيئــات الرقابيــة الرمسيــة، وكــذا مــن خــالل املبــادرات الذاتيــة املتمثلــة يف إحــداث خليــة 

االفتحــاص الداخلــي وإعــداد خريطــة املخاطــر.

   وبغــرض تلقــي ومعاجلــة الشــكاايت الــواردة علــى اجلماعــة مــن قبــل املواطنــني، مت إحــداث خليــة تتبــع الشــكاايت، وإحــداث 
صفحــة خاصــة بتلقــي الشــكاايت عــر املوقــع االلكــرتوين للجماعــة، وكــذا االخنــراط يف البوابــة الوطنيــة للشــكاايت.

   ويف جمــال اعتمــاد التكنولوجيــات احلديثــة، تعمــل اجلماعــة جاهــدة علــى رقمنــة جمموعــة مــن اخلدمــات واملســاطر ســواء مــن 
خــالل مبــادرات ذاتيــة، أو مــن خــالل االخنــراط يف جمموعــة مــن املنصــات الوطنيــة.

   وهكــذا، فــإن مجاعــة ســال تعتــر أول مجاعــة ترابيــة تنخــرط يف جمهــودات تفعيــل مبــادئ احلكومــة املنفتحــة علــى املســتوى 
احمللــي بتعــاون مــع املؤسســات الدوليــة )GIZ،OCDE،...( ومــع القطاعــات الوزاريــة املعنيــة.

   ويف حــدث ال خيلــو مــن داللــة رمزيــة ابلنســبة للمدينــة، فقــد مت اختيــار ســال خــالل شــهر مــارس 2019 الحتضــان أشــغال 
املؤمتــر الــدويل حــول احلكومــة املنفتحــة واحلصــول علــى املعلومــة، الــذي متيــز مبشــاركة مهمــة لعــدد مــن املســؤولني احلكوميــني 

واخلــراء يف موضــوع احلكومــة املنفتحــة بعــدد مــن الــدول.

   وبفضــل هــذه املبــادرات املتميــزة، متكنــت مجاعــة ســال مــن احلصــول علــى تنقيــط جيــد ورتــب متقدمــة برســم ســنوات 
2019-2020-2021 حســب تقييــم ألدائهــا مت يف إطــار برانمــج حتســني أداء اجلماعــات. كمــا أنــه وحســب دراســة 
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حــول نشــر احلــد األدىن مــن البيــاانت، قــام هبــا مركــز دراســات متخصــص، متكنــت اجلماعــة مــن احتــالل الرتبــة األوىل ســنة 
2020 والرتبــة الثانيــة ســنة 2021.

   وحفاظــا علــى هــذه املكتســبات وتطويــرا هلــذا الــورش، ال تــزال اجلماعــة مطالبــة ببــذل املزيــد مــن اجلهــد ملواجهــة التحــدايت 
املرتبطــة مبجــال االنفتــاح، ســيما مــا يتعلــق بتوفــري البيــاانت املفتوحــة، وتعزيــز آليــات التشــاور، وكــذا تعزيــز وتعميــم اعتمــاد 

التكنولوجيــات احلديثــة وتعميــم رقمنــة اخلدمــات اإلداريــة.

   ولعــل اختيــار موضــوع اجلماعــة املنفتحــة ضمــن حمــاور منتــدايت مشــروع إعــداد برانمــج عمــل اجلماعــة للفــرتة 2022- 
2028  يعكــس األمهيــة الــي حيظــى هبــا هــذا املوضــوع مــن قبــل مســؤويل اجلماعــة، املنتخبــني واإلداريــني علــى حــد الســواء

التعقيب
السيد زكرايء احلداوي

الســالم عليكــم، بدايــة أود أن أشــكر مجاعــة ســال علــى تنظيــم هــذا اللقــاء التشــاوري وعلــى دعــوة املشــاركة فيــه. ويف إطــار 
التعقيــب، وكمركــز للدراســات قمنــا بدراســة ميدانيــة ملعرفــة مــدى  تفعيــل وترســيخ القانــون رقــم 31.13 املتعلــق ابحلــق يف 
احلصــول علــى املعلومــات علــى مســتوى اجلماعــات الرتابيــة ببــالدان، ومــن خــالل هــذا البحــث صادفنــا أشــياء مهمــة جــدا، 
حبيــث وجــدان  أن عــددا مــن اجلماعــات الصغــرية يف مناطــق اجلنــوب و الشــرق كمثــال مجاعــة ايــت ملــول ومجاعــة بــي انصــار 
تتوفــر علــى مبــادرات بشــأن  نشــر املعلومــات، فجماعــة ايــت ملــول شــرعت يف نشــر املعلومــات بصيغــة مفتوحــة،  وأظــن أن 
مثــل هــذه املبــادرات ال بــد مــن ضمــان اســتمراريتها علــى مســتوى اجلماعــة، كمــا يتعــني االقتــداء هبــا مــن قبــل ابقــي اجلماعــات 

ابعتبارهــا ممارســة جيــدة هتــدف ترســيخ الشــفافية واالنفتــاح.

ووفقــا لنتائــج نفــس البحــث امليــداين املتوفــر علــى املوقــع اإللكــرتوين للمركــزwww.tafra.ma، فقــد تبــني أنــه مــن بــني 
18 مجاعــة الــي يفــوق عــدد ســكاهنا 50 ألــف نســمة، فقــط 73 مجاعــة تتوفــر علــى موقــع إلكــرتوين خــاص هبــا. كمــا أنــه 
خــالل ســنة 0202، مل تتوفــر أي مجاعــة علــى معــدل التنقيــط املطلــوب )70 ابملائــة( حســب املعايــري املعمــول هبــا يف جمــال 
نشــر املعلومــات، ويف ســنة 2021، متكنــت مــن ذلــك 3 مجاعــات وهــي مجاعــة ســال ومجاعــة بــي انصــار ومجاعــة ايــت ملــول. 

وخــالل ســنة 2020، ســجلنا أن 58 ابملائــة مــن املواطنــني املغاربــة جيهلــون ميزانيــة مجاعتهــم ألهنــا غــري منشــورة، وأن 88 
ابملائــة منهــم جيهلــون املقــررات الــي اختذهتــا جمالــس هــذه اجلماعــات ألهنــا غــري منشــورة كذلــك، كمــا أن 4 ابملائــة فقــط مــن 
اجلماعــات تتوفــر علــى فضــاءات تشــاركية. ووجــدان أن نشــر املعلومــات مــن قبــل اجلماعــات يرتبــط مبشــاكل متعــددة، ذلــك 
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أن عــددا مــن اجلماعــات تفتقــر إىل املــوارد البشــرية واملاديــة وكــذا املــوارد التقنيــة الالزمــة. وأود التأكيــد علــى أننــا كمجتمــع 
مــدين نشــكل حلقــة وصــل بــني الســاكنة واجلماعــات، وحنــن كمركــز للدراســات علــى اســتعداد للعمــل مــع اجلماعــات فيمــا 

يتعلــق بتعزيــز ممارســتها لنشــر املعلومــات املوجــودة يف حوزهتــا وإحــداث مواقــع إلكرتونيــة خاصــة هبــا.

السيد حمسن الكادي

الســالم عليكــم. أشــكر كل املتدخلــني واملنظمــني واحلاضريــن. اليــوم بــالدان منكبــة واحلمــد هللا علــى الكثــري مــن الورشــات 
الكــرى واإلصالحــات الالزمــة، وذلــك لتفعيــل التنظيــم الــرتايب يف إطــار احلكامــة اجليــدة والشــفافة الــي تضــع التنميــة البشــرية 
يف أولويتهــا، ولكــي نتمكــن مــن حتقيــق تنميــة بشــرية عادلــة ومنصفــة مــا علينــا إال أن نضــع حتــدايت ملواجهــة العراقيــل 
والتخوفــات الــي ميكــن أن تكــون حاجــزا بــني املســؤولني واملواطنــني. فــاإلدارة املنفتحــة أو اجلماعــة املنفتحــة هــي مبثابــة صلــة 
وصــل بينهــا وبــني املواطــن، حبيــث هــذا االخــري هــو اهلــدف األمســى يف كل هاتــه اإلصالحــات، وبصفتنــا منثــل اجملتمــع املــدين 
مبدينــة ســال، فمــا علينــا إال أن نكــون قاطــرة وصــل بينكــم كجماعــة وبــني الســاكنة، وحبكــم تعاملنــا اليومــي مــع املواطنــني، فإننــا 
نســجل أن نســبة قليلــة مــن املواطنــني الذيــن يتعاملــون مــع االدارة املنفتحــة، وأن النســبة الغالبــة ليســت لديهــم درايــة مبــا آلــت 

إليــه اإلدارة مــن انفتــاح وهــم مــن فئــة الشــباب الباحثــني يف جمــال الرقمنــة.

وهنــا أطــرح ســؤاال: كيــف ميكــن إشــراك مجيــع الشــرائح والفئــات يف هــذه اجلماعــة املنفتحــة؟، ابعتبــار أن كل الورشــات تتــم 
بعيــدة كل البعــد عــن اجملتمــع املــدين، رغــم أن هــذا األخــري يعتــر شــريكا اساســيا يف مجيــع الورشــات. فمــن هــذا املنــر أتقــدم 
إليكــم واىل الســاهرين علــى الشــأن العــام ابملدينــة أبن يتــم األخــذ بعــني االعتبــار ببعــض االقرتاحــات الــي متكننــا مــن وضــع 

خطــة عمــل سلســة ويف متنــاول مجيــع املواطنــني:

1 اشراك اجملتمع املدين يف الدورات التحسيسية والورشات والسهر على مواكبة خمرجاهتا.

2 اشراك الشباب يف التكاوين حى يتمكنوا من تعميم الفائدة داخل مجعياهتم واالطالع على آخر املستجدات.

3 تســهيل وتبســيط املنصــات الرقميــة ليســهل التفتــح والتواصــل الســلس مــع االدارة، ) فهنــاك منصــات هبــا صعوبــة يف 
التواصــل(.

4 تنظيم لقاءات وورشات مستمرة مع اجلمعيات النشيطة ابملدينة وشكرا.



47 سال_اللي_بغينامنتدى التحول الرقمي و الجماعة الرقمية

المناقشة
املتدخل األول

بســم هللا الرمحــان الرحيــم ســعيد جــدا هبــذا اللقــاء اخلــاص ابحلكومــة املنفتحــة، قــرأت عنــوان اللقــاء هــو برانمــج عمــل مجاعــة 
ســال، ويف هــذا اجلمــع الــذي حنــن بصــدد مناقشــته: منتــدى التحــول الرقمــي واجلماعــة الرقميــة، اشــكر الســادة علــى تدخالهتــم 
لكــن مــن منظــوري اخلــاص الحظــت انكــم تطرقتــم اىل جتربتكــم اخلاصــة، ومل االحــظ املخطــط او اســرتاتيجية العمــل الــي 

ميكننــا االســتفادة منهــا.

حضــوري يف هــذا اللقــاء هــو بنــاء علــى رغبــي يف احلصــول علــى املعلومــة ألكــون ســفريا ابلنســبة لباقــي اجلمعيــات، اشــكركم 
مــرة اخــرى علــى تدخالتكــم الــي بفضلهــا متكنــت مــن معرفــة ماهــي االدارة املنفتحــة، كنــت أود أن يكــون االشــهار وتعميــم 
املعلومــة عــن طريــق التلفــاز حــول فضــاء اجملتمــع املــدين الــذي حتدثــت عنــه املتدخلــة األوىل لتعــم الفائــدة علــى اجلميــع ولتصــل 
هاتــه املعلومــة إىل عمــوم املواطنــني، ولتتمكــن اجلمعيــات مــن االخنــراط يف الفضــاء، مثــال يف اطــار اجلامعــة الوطنيــة للتخييــم 
الــي حتتــوي علــى 1347 فــرع علــى الصعيــد الوطــي هنــا تقريبــا 700 مجعيــة وطنيــة، وتقريبــا 3000 مجعيــة حمليــة، لكــن 
إذا مــا حبثنــا يف الالئحــة املقدمــة بســال ال اجــد ســوى مجعيــات حمليــة وثــالث فــروع جلمعيــات وطنيــة. وكممثــل جمتمــع مــدين 
مل امتكــن مــن اســتيعاب االســئلة الــي هــي مدرجــة يف ارضيــة النقــاش ألهنــا ال توجــد علــى أرض الواقــع وعلــى اعتبــار أن كل 

متدخــل تطــرق إىل التجربــة اخلاصــة ابملؤسســة الــي ينتمــي إليهــا وشــكرا مــرة اخــرى.

املتدخلة الثانية

يف البدايــة اشــكر الســيدات والســادة املشــاركني علــى قبــول دعــوة املشــاركة يف أشــغال هــذا اللقــاء التشــاوري، وكعضــوة يف 
جلنــة قيــادة اعــداد مشــروع برانمــج عمــل مجاعــة ســال، وكذلــك املنســقة العامــة ملنتــدى التحــول الرقمــي مجاعــة رقميــة. تعاملــت 
معكــم بشــكل مباشــر، فعندمــا اتصلــت بكــم واخرتكــم ان اجلماعــة بصــدد اعــداد مشــروع برانجمهــا، واقرتحــت عليكــم 
املشــاركة يف اشــغال هــذا اللقــاء مل تبخلــوا علينــا وحضــرمت معنــا، فلنــا شــرف اللقــاء بكــم واســتفدان كثــريا منكــم. ابلنســبة يل 
اعتــر اننــا اليــوم يف دورة تكوينيــة، لكــوين أيضــا ضمــن فريــق عمــل يشــتغل علــى موضــوع االدارة املنفتحــة او اجلماعــة املنفتحــة 
جبماعــة ســال؛ لدينــا جمموعــة مــن املبــادرات اشــتغلنا عليهــا هبفواهتــا، ابجيابياهتــا وبطموحاهتــا، لكنــي اليــوم اشــعر انــي يف دورة 
تكوينيــة ابمتيــاز اشــكركم جزيــل الشــكر، وأخــص ابلذكــر الســيدة وائم عــن وزارة االنتقــال الرقمــي والســيد لصفــر والســيدة 
صــوراي عــن وكالــة التنميــة الرقميــة واالســتاذ طــارق ممثــل اجملتمــع املــدين الــذي قــدم إلينــا مــن مدينــة طنجــة، والســيدة ســامية 

الــي قدمــت مــن مدينــة صفــرو شــكرا جزيــال لكــم.
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بطبيعــة احلــال ويف إطــار هــذا اللقــاء، ابلنســبة يل وانطالقــا ممــا اســتمعت إليــه فقــد اتضحــت لنــا الــرؤاي بشــأن مــا يتعــني القيــام 
بــه مــن عمــل لتعزيــز انفتــاح اجلماعــة، فنحــن يف الطريــق حنــو اجلماعــة املنفتحــة، واجمللــس اجلماعــي لســال يعــي أمهيــة االنفتــاح، 
لذلــك عندمــا ارأتت مجاعــة ســال إعــداد برانمــج عمــل خــاص هبــا، كان التحــول الرقمــي مــن بــني االولــوايت الــي مت طرحهــا 
للنقــاش والتشــاور، ميكــن اعتبــار مدينــة ســال يف طليعــة املــدن الــي أعطــت االولويــة لــإدارة الرقميــة. واقعيــا هنــاك اكراهــات 
كثــرية، لكــن يف املقابــل هنــاك طموحــات وتطلعــات أنمــل حتقيقهــا، خــالل هــذا اللقــاء متــت مناقشــة جمموعــة مــن النقــاط 
والغــرض االساســي منهــا هــو اخلــروج بتشــخيص، نطمــح اىل مشــاركة اجملتمــع املــدين فاهلــدف مــن هــذا اللقــاء هــو وضــع 
تشــخيص والتفكــري مجاعيــا علــى أســاس بلــورة وثيقــة، هــي وثيقــة حــال اجلماعــة املنفتحــة بســال، وجنــدد لكــم رغبــة االشــتغال 

معكــم أنتــم كمجتمــع مــدين وشــكرا لكــم مجيعــا.

املتدخل الثالث

ــه اللقــاءات  ــادرة الــي أتيت مبناســبة إعــداد مشــروع برانمــج عمــل اجلماعــة، ألن مثــل هات اشــكر مجاعــة ســال علــى هــذا املب
تســاعد يف تقويــة التواصــل بــني اجلماعــة وســاكنة ســال، هــي مســألة مهمــة جــدا، نشــكر االخــوة واالخــوات علــى تدخالهتــم.

ال ميكنــي اعطــاء تقييــم، ألن التقييــم جيــب ان يكــون موضوعيــا وهــو مــا يتطلــب االطــالع علــى املعطيــات والصعــوابت 
واألهــداف املتعلقــة ابلتجربــة، لكنــي ســأتطرق اىل املبــادئ العامــة، حنــن كمجتمــع مــدين مســتعدون ألي مســاعدة، شــخصيا 
اشــتغل يف جمــال االيكولوجيــا كباحــث، لــدي ثــالث كتــب يف هــذا اجملــال، واشــتغل يف جمــال حقــوق االنســان كفاعــل مــدين) 
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مجعيــة اعمــال املواطنــة وااليكولوجيــا( هنــاك بعــض املبــادئ االساســية للحكومــة املنفتحــة، هــي مبــادرة انطلقــت شــهر شــتنر 
2011 واملغــرب حاليــا يف جلنــة القيــادة، وحنــن الزلنــا يف بدايــة الطريــق، واحلكومــة املنفتحــة تســتدعي درجــة اســتقبال عاليــة، 
وكذلــك التفاعــل مــع اآلراء املطروحــة، الحظنــا مــن خــالل املداخــالت ان مجيــع االجــراءات قامــت هبــا اإلدارة أي جتــارب 
خاصــة بــكل إدارة، واملطلــوب هــو معرفــة مــا يطمــح اليــه املواطــن ليكــون هنــاك تفاعــل، و هــذا أمــر يقــوي مســؤولية املواطــن. 
ابلنســبة جلماعــة ســال هــي تقــوم مبجهــود كبــري لتوصيــل املعلومــة عــر املوقــع اإللكــرتوين، وأظــن أنــه البــد مــن العمــل علــى 

تعميــق مســألة الشــفافية، وجيــب معرفــة الرامــج املســتقبلية واملشــاكل القائمــة ليكــون هنــاك تفاعــل مــع املواطــن. 

كمــا البــد مــن البحــث عــن املشــاركة الداجمــة، حبيــث ال يكفــي االســتماع، بــل ال بــد مــن التفاعــل مــع املواطــن وهــو بذلــك 
يصبــح أكثــر مســؤولية. أذكــر يف هــذا الصــدد كمثــال بســيط: البنــك الــدويل يف ســنة 1999 نشــر مشــروع التنميــة املســتدامة 
يف عــدد مــن املشــاريع علــى مســتوى 20 دولــة، دولتــان فقــط متكنــت مــن اجنــاح مشــاريعها ألهنــا اعتمــدت علــى تفاعــل 
ومشــاركة واقرتاحــات مواطنيهــا، فاملشــاركة ختلــق امكانيــة االخــرتاع واالبــداع والتطــور الــذي يســتفيد منــه املواطــن ويســاعد 

يف تطــور اجلماعــة وشــكرا.

املتدخل الرابع

الســالم عليكــم حتيــة للســادة احلضــور، ابلنســبة يل تدخــالت الســادة الكــرام كانــت تدخــالت خمتصــرة، وحنــن يف حاجــة اىل 
معرفــة دور برانمــج عمــل مدينــة مجاعــة ســال مــاذا تنتظــر منهــا الســاكنة؟، التفعيــل الواقعــي، اذا نظــران اىل الشــوارع واالزقــة 
نــرى اهنــا تعطــي انطبــاع علــى اهنــا عــامل قــروي ابســتثناء حــي بطانــة و حــي الســالم، فمــا هــو دور املنتخبــني؟، جيــب أن يكــون 

لديهــم ضمــري حــي، جيــب عليهــم تفقــد املســتوصفات دور االيتــام...

ــة ســال تعاقــب أربــع أو مخــس عمــداء: مل تعــرف اي تغيــري مــاذا ننتظــر مــن هــؤالء املستشــارين اجلــدد ؟، دور  عرفــت مدين
ــدة. ــادرات عدي ــد مــن تفعيــل احلكومــة املنفتحــة علــى أرض الواقــع مــن خــالل مب ــة والتتبــع، وال ب املنتخــب هــو املراقب

مدينــة ســال تعــرف هجــرة مــن مجيــع املناطــق املغربيــة وتعيــش مشــاكل كثــرية ميكــن التغلــب عليهــا كالبطالــة مثــال مــن خــالل 
إجــراءات قابلــة للتفعيــل. ودور اجلماعــة يرتبــط مباشــرة هباتــه املشــاكل، مثــال دار الطالــب: حالــة مزريــة يعيشــها طالبنــا، 
ابلنســبة يل ال يقــع اي تغيــري للظــروف املعيشــية لســاكنة مدينــة ســال، التغيــري الوحيــد الــذي االحظــه هــو تغيــري االمكانيــات 
املاديــة للمستشــار اجلماعــي، ومــن هــذا املنــر اطالــب الســادة املستشــارين ابلعمــل علــى حتســني جــودة الظــروف املعيشــية 

للســاكنة. فهنــاك تزايــد مســتمر للبطالــة واالجــرام وجيــب علــى املستشــار خلــق ارضيــة حــوار بينــه وبــني املواطــن وشــكرا.

املتدخل اخلامس
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اشــكر كل املتدخلــني واملنظمــني والضيــوف القادمــني مــن مــدن بعيــدة، ابلنســبة لألســئلة املطروحــة يف الورقــة التأطرييــة للقــاء، 
أجــد ســؤالني بطبيعــة تقنيــة، يتعلــق االول منهمــا بتحقيــق اجلماعــة املنفتحــة. اجلماعــة املنفتحــة ليســت هدفــا بــل هــي وســيلة، 
والتشــاور أيضــا ليــس هدفــا يف حــد ذاتــه، بــل اهلــدف األســاس هــو حتقيــق التنميــة ومعاجلــة مجيــع املشــاكل املطروحــة، وألجــل 
معاجلتهــا ال بــد مــن اعتمــاد ميكانزمــات. ودوران كمجتمــع مــدين هــو البحــث عــن هــذه امليكانزمــات. ابلنســبة للنمــاذج الــي 
جــاءت يف إحــدى املداخــالت بشــأن املشــاركة املواطنــة هــي بســيطة ولكنهــا مهمــة وال بــد مــن تقامسهــا واطــالع اجلميــع 
عليهــا بغــرض االقتــداء هبــا كنمــاذج انجحــة. لكــن الســؤال املطــروح هــو كيــف ســتتواصل اجلماعــة مــع املواطنــني. واجلــواب 
ــا منهــا بــكل هــذا مل تقتصــر علــى إعــداد ميزانيــة  هــو تفعيــل القــرب، وكمــا تعلمــون ســال مدينــة مليونيــة، ومجاعــة ســال وعي
تشــاركية بــل هــي تعمــل علــى إعــداد برانمــج عمــل مبنهــج تشــاركي، حبيــث مت تنظيــم 44 لقــاء تشــاوراي مبناســبة إعــداد مشــروع 
برانمــج العمــل يف جمــاالت متعــددة. وابلتــايل انفتــاح اجلماعــة موجــود وحقيقــة. لكــن االشــكال املطــروح هــو كيــف ســتصل 
اىل مجيــع الســكان . وأظــن ان الســبب هــو أن اجلمعيــات املهتمــة متثــل أصنافــا عديــدة منهــا مــن حيضــر للمشــاركة وهــي 
الصنــف القليــل، وهــي بدورهــا تعــاين مــن مشــاكل عديــدة علــى مســتوى التواصــل مــع مجيــع املواطنــني. فأظــن أن احلــل حــو 
إحــداث جمالــس األحيــاء وفقــا ملــا هــو معمــول بــه يف جتــارب انجحــة ورائــدة. وهــي الــي ســتحقق مطلــب القــرب وســتتحقق 

معهــا التنميــة املنشــودة.

لــدي ســؤال أود طرحــه ابلنيابــة عــن أحــد احلاضريــن الــذي اضطــر إىل مغــادرة القاعــة، وهــو وفقــا ملــا جــاء يف إحــدى 
املداخــالت  الــي تســهر علــى شــراكة احلكومــة املنفتحــة، كيــف تطالبــون اجملتمــع املــدين ابملســامهة يف تقييــم عمــل احلكومــة 

املنفتحــة علمــا أن فضــاء اجملتمــع املــدين اخنــرط معكــم منــذ شــهرين فقــط؟. 

املتدخلة السادسة

بســم هللا الرمحــان الرحيــم اشــكر الســادة املتدخلــني وكل املنظمــني ورجــال اخلفــاء الذيــن عملــوا علــى اجنــاح هــذه اللقــاءات 
التشــاورية. احتــدث مــن خــالل جتربــي الــي امتــدت لســنوات كمنســقة اللجنــة التشــاورية لبطانــة. بطبيعــة احلــال العمــل مل يكــن 
ســهال، وأقــف عنــد لقــاءات اخلميــس التشــاوري لســال، فأهــم مــا ميزهــا أهنــا شــكلت فضــاء للتواصــل بــني اجملتمــع املــدين 
وخمتلــف املســؤولني، كنــا نســاهم يف اختيــار مواضيــع اللقــاءات حبيــث إن اختيارهــا يتــم بنــاء علــى مقرتحاتنــا كمجتمــع مــدين 
يف إطــار جلنــة قيــادة اخلميــس التشــاوري، حيــث كنــا نراعــي مســألة االولويــة يف حتديــد املواضيــع. كل هــذا العمــل كانــت لــه 
نتائــج مهمــة، فهــذه اللقــاءات شــكلت فضــاء للنقــاش املفتــوح بــني كل املعنيــني، وحبضــور خمتلــف الفئــات العمريــة مبــا فيهــا 
فئــة األطفــال. وأنســف علــى توقــف هــذه اللقــاءات بســبب جائحــة كــوروان الــي كانــت عائقــا أمــام اســتمرار هــذا املشــروع 
الــذي انبثقــت عنــه توصيــات واقرتاحــات مهمــة، وخبصــوص هــذه األخــرية فــإن عــددا منهــا ال يتوقــف تفعيلــه علــى االمكانيــات 

املاديــة، بــل تتطلــب املزيــد مــن التعــاون وتضافــر اجلهــود.
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املتدخل السابع

يف البدايــة أشــكر كل الســيدات والســادة الذيــن قدمــوا املداخــالت التأطرييــة، والذيــن ســبق لنــا أن اشــتغلنا معهــم، ونتشــرف 
اليــوم حبضورهــم ومشــاركتهم يف اشــغال هــذا اللقــاء التشــاوري. مــا أود إضافتــه بصفــي عضــوا بلجنــة قيــادة إعــداد مشــروع 
برانمــج عمــل مجاعــة ســال هــو أن اجلماعــة اعتمــدت لقــاءات تشــاورية حضوريــة، كمــا أحدثــت منصــة للتشــاور الرقمــي 
تتضمــن معطيــات تتعلــق مبشــروع برانمــج العمــل كمــا تتضمــن فضــاء تفاعليــا الســتطالع آراء املواطنــات واملواطنــني وندعوكــم 

للتفاعــل عــر هــذه املنصــة.

تفاعل املتدخلني

السيدة وائم املستمد

ابلنســبة لفضــاء اجملتمــع املــدين ال بــد مــن تكثيــف عمليــات التواصــل والتحســيس، ويف هــذا الصــدد عملنــا علــى برجمــة عــدد 
مــن األنشــطة اهلادفــة إىل التحســيس والتوعيــة ابملوضــوع، وقــد بلــغ عــدد اجلمعيــات املنخرطــة يف هــذا الفضــاء 450 مجعيــة، 
ومــن مدينــة ســال اخنرطــت 17 مجعيــة، وهــو فضــاء مفتــوح جلميــع اجلمعيــات، حبيــث إن اجلمعيــات املنخرطــة ستســتفيد مــن 
جمموعــة مــن اللقــاءات التحسيســية والــدورات التكوينيــة يف ورش احلكومــة املنفتحــة. ولإشــارة فــإن الفضــاء وضعنــاه بغــرض 
ضمــان مشــاركة اجملتمــع املــدين يف ورش احلكومــة املنفتحــة أي يف مراحــل إعــداد خطــة العمــل وتنفيذهــا وتقييمهــا، وهــو 
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يتضمــن عــددا مــن املعطيــات واملؤشــرات.

السيد نور الدين لصفر

حنــن يف الوكالــة رهــن االشــارة لتقــدمي املواكبــة للمؤسســات املعنيــة فيمــا يتعلــق مبنصــات اخلدمــات واملصــاحل الــي هتــم ســواء 
املواطــن أو املقــاوالت. وابلنســبة للتحــدايت هنــاك الثقافــة الســائدة والتكنولوجيــا احلديثــة . فبالنســبة للثقافــة الســائدة قمنــا 
بتنظيــم 4 ورشــات حتسيســية وتكوينيــة لفائــدة املؤسســات العموميــة، ونعمــل حاليــا بتنســيق مــع املديريــة العامــة للجماعــات 
ــة، وحنــن رهــن اشــارتكم كذلــك فيمــا خيــص تنظيــم دورات  ــة مــن اجــل تعميــم هــذه الورشــات علــى اجلماعــات الرتابي الرتابي

تكوينيــة وحتسيســية. 

السيدة حسناء صورية ملياين

ــة أعــرف بنفســي، أان رئيســة مصلحــة مواكبــة املشــاريع االجتماعيــة علــى مســتوى وكالــة  شــكرا للســادة احلضــور، يف البداي
التنميــة الرقميــة، فيمــا خيــص البوابــة الوطنيــة اذكــر ابلصيــغ املطلوبــة للمعطيــات الــي ميكــن نشــرها يف هــذه البوابــة، هــي بيــاانت 
تصدرهــا املؤسســات واجلماعــات الرتابيــة شــريطة ان تكــون هــذه البيــاانت حتــرتم الصيــغ الــي تشــجع علــى اعــادة االســتخدام 
واالســتعمال لفائــدة املواطنــني او املقــاوالت الناشــئة وكذلــك الصحفيــني، واهلــدف هــو خلــق قيمــة مضافــة مــن خــالل إجيــاد 
تطبيقــات او خدمــات جديــدة. هــذه البيــاانت جيــب أن تكــون مفتوحــة ومتوفــرة بشــكل جمــاين واألمثلــة هنــا كثــرية.  ابلنســبة 
للجماعــات الرتابيــة مــن بــني املعطيــات الــي جيــب ان تكــون متوفــرة يف البوابــة علــى ســبيل املثــال امليزانيــة املفتوحــة والتقاريــر 
الســنوية أو الفصليــة،  وكذلــك كل البيــاانت الــي هتــم املواطــن، وحنــن بــدوران علــى مســتوى البوابــة توصلنــا مبجموعــة مــن 
املعطيــات والطلبــات مــن طــرف املواطنــني وســنعمل علــى تقامسهــا معكــم  لتســهيل عمليــة التعــرف علــى البيــاانت املطلوبــة.

السيد طارق النشناش

كممثــل للمجتمــع املــدين أرى أن التفــاؤل موجــود، فاإلصــالح يف املغــرب عــرف نوعــا مــن التــدرج، ومل تكــن هنــاك قطيعــة. 
ابلنســبة لألجيــال الســابقة كانــت لديهــا ختوفــات وحتــدايت كثــرية كفاعلــني يف اجملتمــع املــدين، بعــد ذلــك جــاء ورش االنصــاف 
واملصاحلــة، وأتذكــر أنــه يف ســنة 2021 كان هنــاك ختــوف مــن العالقــة بــني اجملتمــع املــدين و اإلدارة أي مباشــرة بعــد دســتور 
2011، واليــوم يف ســنة 2022 حنــن نتحــدث عــن احلكومــة املنفتحــة، ونتكلــم عــن الرملــان املنفتــح وعــن العدالــة املنفتحــة، 
وهــذا تقــدم كبــري، ومــا أود الرتكيــز عليــه هــو توســيع آليــات املشــاركة الســتهداف كل الشــرائح والفئــات العمريــة، وتفعيــل 

اآلليــات غــري املؤسســاتية كذلــك وهــذا هــو دور اجملتمــع املــدين.
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رئيس اجللسة

أجــدد شــكري للجميــع، لــدي إضافــة أود مــن خالهلــا التفاعــل مــع أحــد املتدخلــني، صحيــح أن مدينــة ســال تعــاين مــن مشــاكل 
كثــرية، ويف جمــال الرقمنــة هنــاك ضعــف صبيــب االنرتنيــت وارتفــاع التكلفــة، وأقــرتح االشــتغال ابألقــراص املدجمــة ابلنظــر إىل 
ــه مــرت  ــه أن خيــزن مــا حيتوي ــن البيــاانت، فلكــم أن تتصــوروا أن قرصــا بســعر درهــم واحــد ميكن ــة الــي توفرهــا لتخزي االمكاني
مكعــب مــن األوراقـــ، أي مــا يناهــز محولــة مكتبــة. وأدعــو مجاعــة ســال إىل العمــل علــى توفــري أقــراص مدجمــة ابجملــان تتضمــن 
كل املعطيــات الــي تتعلــق هبــا وهــي مســألة ســهلة جــدا. وحنــن كأســاتذة جامعــة حممــد اخلامــس واملدرســة العليــا للتكنولوجيــا 

بســال علــى أمت االســتعداد للعمــل مــع اجلماعــة يف جمــال الرقمنــة.  
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   املداخلة األوىل: 

أشــار الســيد عبــد الصمــد مطيــع يف مســتهل مداخلتــه، إىل أن مجاعــة ســال هلــا خصوصياهتــا الدميغرافيــة، أي مــا يناهــز 
مليــون ســاكن وســاكنة، ولذلــك البــد وأن تنخــرط بعمــق وبكثافــة يف موجــة التواصــل الــرتايب الرقمــي، ســواء علــى املســتوى 
اإلســرتاتيجي أو علــى مســتوى كيفيــة تفعيــل التواصــل الرقمــي الــرتايب، وألجــل ذلــك يتعــني املــرور مبجموعــة مــن املراحــل.

    واجلماعــة منخرطــة اليــوم، يف التواصــل الرقمــي مــن خــالل جمموعــة مــن األدوات واآلليــات املتواجــدة. ورمبــا ســيكون 
األجــدر االشــتغال حــول كيفيــة تعزيــز املكتســبات الــي مت حتقيقهــا يف جمــال التواصــل الــرتايب الرقمــي. واتبــع املتحــدث أنــه علــى 

املســتوى العملــي واإلجرائــي ال بــد مــن املــرور مبجموعــة مــن املراحــل هتــم التواصــل الرقمــي الــرتايب :

املرحلــة األوىل هــي مرحلــة اإلعــداد القبلــي، فهــذه املرحلــة أساســية إذ جيــب اخنــراط مجيــع الفاعلــني داخــل اجلماعــة 	 
وخارجهــا ومجيــع الشــركاء ألجــل إعــداد اســرتاتيجية للتواصــل الــرتايب الرقمــي تكــون واضحــة املعــامل، وهــذا اجلانــب 
هــذه  املشــاريع وملواكبــة  مبتابعــة  املكلفــة  اللجــان  تعيــني  مــن حيــث  والتدبــريي  القانــوين  اجلانــب  أيضــا  يتضمــن 

اإلســرتاتيجية الــي ســوف يتــم إعدادهــا.
املرحلــة الثانيــة وهــي كذلــك أساســية وهــي مرحلــة التشــخيص ألنــه يف إطــار هــذا اللقــاء التشــاوري ســوف تكــون 	 

فرصــة للوقــوف علــى مكامــن الضعــف والقــوة والفــرص املتاحــة والتحــدايت الــي ميكــن أن تواجــه كل اســرتاتيجية 
علــى حــدة، وكذلــك الــي مــن شــأهنا أن تعــزز متَْوُقــع اجلماعــة وحتديــد األهــداف وكــذا الرؤيــة االســرتاتيجية.
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 املرحلــة الثالثــة: فعلــى مســتوى حتديــد الرؤيــة االســرتاتيجية، فالبــد مــن االنفتــاح ليــس فقــط علــى مشــاريع اجلماعــات 	 
وخمططاهتــا، بــل ال بــد مــن توفــر رؤيــة شــاملة مندجمــة تدمــج كل املكــوانت والفاعلــني علــى املســتوى احمللــي، دون 

إغفــال اجملتمــع املــدين الــذي لــه دور كبــري يف إنعــاش كل اســرتاتيجيات التواصــل الرقمــي.
املرحلــة الرابعــة: تتعلــق إبعــداد برامــج وخمططــات العمــل، إذ ال بــد هلــا مــن إعــداد، وهــذا يبقــى أساســيا علــى مســتوى 	 

كل هــدف اســرتاتيجي، فيتــم حتديــد أهــداف اســرتاتيجية وأهــداف إجرائيــة، ولــكل هــدف إجرائــي البــد مــن إعــداد 
برانمــج عمــل خــاص بــه.

املرحلــة اخلامســة: وهــي مرحلــة إعــداد امليزانيــة وحتديــد اجلمهــور املســتهدف، فالعمــل التواصلــي يقتضــي ختصيــص 	 
ميزانيــة واعتمــادات ماليــة كافيــة لتنزيــل األنشــطة والعمليــات التواصليــة علــى أرض الواقــع. كمــا أن العمــل التواصلي 

الناجــح هــو الــذي يســتهدف اجلمهــور املعــي، وعلــى أســاس ذلــك يتــم حتديــد الرســائل واخلطــاب املــراد توجيهــه.
املرحلــة السادســة: التواصــل الرقمــي لــه جمموعــة مــن األدوات متكــن مــن التتبــع ومــن التقييــم، ألن تقييــم أي عمــل 	 

تواصلــي يبقــى أساســيا يف إعــداد عمــل آخــر، ويف إعــداد توجــه اســرتاتيجي جديــد، فالتقييــم يعــد أمــرا أساســيا يف 
فهــم مــدى أتثــري اجملهــود املبــذول علــى مســتوى التواصــل، وكذلــك تقييــم التأثــري املتوخــى مــن كل عمليــة تواصليــة 

علــى حــدة.

      هــذه ابختصــار جممــوع مراحــل التواصــل الــرتايب الرقمــي والــي البــد لــكل جمهــود ختطيــط حــول التواصــل الــرتايب 
الرقمــي أن ميــر هبــا.

مسألة أساسية البد من استحضارها واحلديث عنها، وهي كيف ميكن تفعيل هذه املراحل على أرض الواقع؟.

    فبطبيعــة احلــال، التفعيــل ال ميكــن أن يتــم إال مــن خــالل مــوارد بشــرية كفــأة ومتدربــة علــى اجملــال، ومتمكنــة مــن 
جمــال التخصــص، وذلــك ال يتأتــى إال بتعزيــز قــدرات املــوارد البشــرية للجماعــة، وكذلــك اخنــراط مجيــع الفاعلــني داخــل 

اجلماعــة.

   كمــا أنــه ال بــد مــن القطــع مــع ممارســة قدميــة، وهــي أن املســؤول عــن عمليــة التواصــل هــو املســؤول الوحيــد عــن هــذه 
العمليــة، وإمنــا هــو منســق، ورمبــا متتبــع أو مواكــب، والبــد مــن اخنــراط املصــاحل األخــرى للجماعــة، وهــو أمــر أساســي 

جــدا.

كذلــك، البــد مــن توســيع دائــرة الفاعلــني حبيــث ال جيــب االقتصــار فقــط علــى الفاعلــني السياســيني، أي املنتخبــني، وإمنــا 
أيضــا الفاعلــني مــن اجملتمــع املــدين وكذلــك الفاعلــني علــى املســتوى الــرتايب فيمــا يتعلــق ابلتواصــل بشــكل عــام. 



59 سال_اللي_بغينامنتدى التحول الرقمي و الجماعة الرقمية

كذلــك، هنــاك معطــى أساســي آخــر ال بــد مــن أخــذه بعــني االعتبــار، وهــو يتعلــق بطريقــة التدبــري. فطريقــة التدبــري تبقــى 
أساســية ألنــه ال بــد مــن دالئــل عمــل ألجــل اســتمرارية اجملهــود، واســتمرارية اجملهــود هــذه تبقــى أساســية. 

   فدالئــل العمــل توضــح كيفيــة االشــتغال علــى كل حمــور مــن حمــاور االســرتاتيجية، والبــد مــن بــدل جمهــود علــى مســتوى 
ــد مــن االســتفادة مــن خــرات اجلماعــات األخــرى، ومــن  ــا مــا يتــم إغفاهلــا، وكذلــك الب إعــداد هــذه الدالئــل الــي غالب
مواكبــة املديريــة العامــة للجماعــات الرتابيــة مــن خــالل مديريــة التوثيــق والتواصــل الــي تقــوم إبعــداد جمموعة من الكتيبات، 

وتوفــري عــدد مــن الــدورات التكوينيــة حضــوراي وعــن بعــد يف جمــال التواصــل بشــكل عــام، وخصوصــا التواصــل الرقمــي.

    تبقــى هــذه اخلطــوط العريضــة مــن أجــل تواصــل رقمــي تــرايب اســرتاتيجي فعــال ومؤثــر، فاهلــدف يف هنايــة املطــاف هــو 
التفاعــل مــع الســاكنة احملليــة وحتقيــق األهــداف املرجــوة، وكذلــك التعريــف ابملشــاريع التنمويــة للجماعــة الرتابيــة.

   األســتاذ عبــد الصمــد مطيــع حتــدث كذلــك عــن األميــة الرقميــة ابعتبارهــا إشــكالية حاضــرة، فالســاكنة لديهــا خصــاص 
تــراب  يتــم إحــداث أكشــاك علــى مســتوى  علــى مســتوى التجهيــزات اإللكرتونيــة والرقميــة. واقــرتح املتحــدث أن 
اجلماعــة، يُعَهــد إليهــا مبهمــة مواكبــة الســاكنة احملليــة، ســواء عــن طريــق اإلخبــار أو التوجيــه أو توفــري بعــض اخلدمــات 
الرقميــة الــي ميكنهــا أن تســاعد املواطــن يف حياتــه اليوميــة، علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه مــن ِقَبــل عــدد مــن اجلماعــات 

الرتابيــة بعــدد مــن الــدول كفرنســا واســبانيا والســويد وبريطانيــا.
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   املداخلة الثانية: 

اســتهل الســيد عبــد الصمــد جطيــوي تدخلــه مبقدمــة أشــار مــن خالهلــا إىل أنــه يف عصــر متيــزه األزمــات واألخطــار بتعبــري 
»اولريــش بيــك«، أخطــار سياســية كاحلــروب، وصحيــة كجائحــة كــوروان واقتصاديــة كاألزمــات املتالحقــة علــى الــدول واألفــراد 
ــار للعمــالت إىل التضخــم إىل أزمــة أســواق الطاقــة والبورصــات.. ابت التخطيــط والتواصــل منفذيــن  واجملتمعــات، مــن اهني
ــري املشــرتك واقتصــاد املــوارد واملدخــرات، وهنــا احلديــث حتديــدا عــن تواصــل املؤسســات ابعتبارهــا  هامــني وأساســيني لتدب
املعنيــة األوىل ابألزمــات علــى أشــكاهلا. ولعــل اجلماعــات الرتابيــة- ابعتبــار قرهبــا مــن املواطــن واشــرافها املباشــر علــى تدبــري 
قضــااي املواطــن وشــأنه احمللــي- تشــكل حمضنــا ومشــتال للمعلومــات والقــرارات واخلدمــات وخمتــرا لألزمــات، لكــن تصريفهــا 
وتدبريهــا جيــب أن حيظــى ابلعنايــة الضروريــة والالزمــة جتنبــا ألي ارتــداد، وحتقيقــا لألهــداف املرجــوة، متســلحة ابلطبــع بســياق 
دســتور 2011 ومــا أفــرزه مــن قوانــني تنظيميــة تدعــم قــرب اجلماعــة وتؤســس ملفهــوم اجلماعــة املواطنــة أو املنفتحــة. وقــد مت 

تقســيم املداخلــة إىل احملوريــني التاليــني:

    أوال: أمهية التواصل وأشكاله ابلنسبة للجماعة

   يف إطــار خمطــط احلكومــة املنفتحــة املمتــد مــن 2018 إىل 2023 يف بنديــه 21 و 22 وضمــن خانــة ا اللتزامــات، فــإن 
اجلماعــات الرتابيــة تلتــزم ابالنفتــاح علــى حميطهــا عــر تعزيــز الولــوج إىل املعلومــات ودعــم املشــاركة فيهــا، مث إحــداث وإعــداد 

قاعــدة مــن البيــاانت وأدوات التواصــل لتمكــني املواطنــني مــن املشــاركة والتفاعــل مــع اجلماعــة.

   ومــن هنــا تنبثــق أمهيــة التواصــل مــن املخطــط االســرتاتيجي لعمــل املؤسســات اإلداريــة ابملغــرب، علــى ضــوء اجلهويــة املتقدمة 
ومتكــني املؤسســات احلكوميــة مــن االســتقالل اإلداري واملــايل، ومــن هــذا املنطلــق تصبــح اجلماعــة انطقــة ابمسهــا، مســؤولة 
عــن قراراهتــا ومطالبــة ابلكشــف عــن أدائهــا ســواء أمــام الســلطات املركزيــة ضمــن مــا يســمى ابلتواصــل الداخلــي العمــودي 
إىل القمــة، أو عــر التواصــل املتــوازي أو األفقــي مــع املواطــن، واملؤسســات الشــريكة كاإلعــالم مثــال. وترجــع أمهيــة التواصــل 
األفقــي العتبــارات أمههــا أن اجلماعــة الرتابيــة هــي يف أصلهــا مؤسســة للقــرب اإلداري مــن املواطــن، فاحلكومــة تتجســد بنظــر 
املواطــن هبــذه املؤسســة مبــا تشــكله مــن فضــاء للمواطنــة يتطلــب االســتماع لصــوت املواطــن أوال، مث التجــاوب مــع انتظاراتــه 
وانشــغاالته والتفاعــل معهــا اثنيــا، وهــذا يؤطــره أوال حجــم االختصاصــات املوكلــة هلــا قانــوان، واثنيــا درجــات االجتهــاد وحجــم 
املســؤولية امللقــاة عليهــا يف جمتمــع اليــوم املتغــري، والــذي يفــرض توفــريا للمعلومــة واخلدمــة بــكل شــفافية ونزاهــة ومســؤولية، 
يف حــدود اختصاصاهتــا القانونيــة احملــددة، ووفــق مــا تقتضيــه خمططــات العمــل مــع الشــركاء احملليــني واملركزيــني، ومــدى أتقلــم 
ــة احملليــة وإعمــال املخططــات  ــة، مبــا يكــرس مفهــوم التدبــري احلــر يف التنمي وتكيــف اجلماعــة مــع متغــريات اجملتمــع التواصلي

والرامــج التنمويــة متعــددة األهــداف.
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    قــد يتخــذ التواصــل أشــكاال متنوعــة، لكــن مــا يهمنــا فيــه هــو التواصــل األفقــي مــع وســائل اإلعــالم خدمــة للمواطــن. كمــا 
أن إقــرار احلــق يف الوصــول إىل املعلومــة جــاء يف ظــل جائحــة عصفــت ابلعــامل وألقــت بتبعاهتــا غــري الطبيعيــة علــى املغــرب، 
فبعــد احلجــر واالســتنفار الصحيــني، اللذيــن شــكال عنــواان ملرحلــة كــوروان ابملغــرب والعــامل، اعتمــد املغــرب مقاربــة التحصــني 
مــع اســتمرار التمكــني. واملقصــود ابلتحصــني، حتصــني املكتســبات والصحــة العامــة واملدخــرات الوطنيــة والقوميــة مــع عــدم 

القطــع أو التوقــف، بــل بتدبــري متــأن للجائحــة ألجــل متكــني احلقــوق والواجبــات .

   وهكــذا فقــد ارتفعــت احلاجــة إىل املعلومــة وإىل اخلدمــة، وبــرزت إىل الواجهــة قــوة وغطرســة التكنولوجيــا عــر العــامل، وضــخ 
املغــرب اســتثمارات كبــرية ألجــل دفــع الرقمنــة وحتديــث اإلدارة كخيــار اســرتاتيجي ال حميــد عنــه، بــل واعتمــاد اســرتاتيجية 
طموحــة لالنتقــال الرقمــي .فتــم تفعيــل قوانــني وتنظيــم فعاليــات عــر تقنيــات التواصــل عــن بعــد، واعتمــاد التعليــم عــن بعــد 
وحتيــني املعطيــات وحتديثهــا، بــل بعــض اإلدارات، وحبســب اجتهادهــا، رفعــت التحــدي لتصبــح إدارات مواطنــة منفتحــة عــر 

وضــع خطاطــات للتواصــل والتفاعــل املباشــر مــع املواطــن وتقريــب اخلدمــات منــه وتقييمهــا واالســتماع  إليــه .

    وخــالل اجلائحــة ظــل اإلعــالم الفاعــل النشــيط طيلــة أشــهر حلقــة الوصــل بــني املؤسســات احلكوميــة واملواطــن، عــر 
تســخري إمكانياتــه التقنيــة والتحريريــة يف نقــل اخلــر وتقريــب وجهــات النظــر، وتعريــف املواطــن مبســتجدات اخلطــط الــي تعتــزم 

احلكومــة أو اجلماعــات احملليــة القيــام هبــا .

     اثنيا: تواصل اجلماعة...وأشكال التواصل

ــا تتجســد فيهــا مجيــع مواصفــات األزمــة      خــالل اجلائحــة بــرزت إىل الواجهــة احلاجــة الكبــرية إىل املعلومــة، واجلائحــة هن
مبعايريهــا العلميــة واإلجرائيــة .وقــد اتبــع املتدخــل بصفتــه إعالميــا، خــالل هــذه الفــرتة، اجملهــودات الــي بذلتهــا اجلماعــة لتدبــري 
ــه  ــع الرتيــب الــذي خلقت هــذه األزمــة، لكــن طبيعــة اجلائحــة وتفردهــا كان يظهــر جليًّــا يف خطــط املواجهــة والتصــدي للطاب

اجلائحــة وألزمــت بــه اإلدارات واملؤسســات ومنهــا اجلماعــة .

    وخــالل تلــك الفــرتة توطــدت عالقــة املؤسســات واجلماعــات الرتابيــة بوســائل اإلعــالم، مــن خــالل احلمــالت التحسيســية 
واخلرجــات امليدانيــة... لكــن مــا فتئــت ترتاجــع بعــودة احليــاة تدرجييــا إىل طبيعتهــا، وهنــا أتيت أمهيــة هــذا اللقــاء الــذي يعيــد إىل 
الواجهــة أمهيــة التواصــل مــع وســائل اإلعــالم، ابعتبارهــا شــريكا اســرتاتيجيا، وبنــاء خمطــط تواصلــي مبــي علــى التطويــر الرقمــي 

والتأهيــل الــذايت التواصلــي للجماعــة حتســبا ألي أزمــة مماثلــة .

   وقــد بذلــت اجلماعــة جمهــودا معتــرا يف مســرية رقمنــة خدماهتــا، حيــث مت تعزيــز املوقــع اإللكــرتوين اخلــاص ابجلماعــة خبدمــة 
الفيديــو والصــور وإضافــة خدمــات جديــدة ومتميــزة تظهــر اعتمــاد اجلماعــة للشــفافية واالنفتــاح وتوفــري املعلومــة، ورغبتهــا 
 www.villedesale.ma  يف تعزيــز صــورة اجلماعــة املواطنــة واملنفتحــة .فاملوقــع اإللكــرتوين اخلــاص جبماعــة ســال
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يشــكل أرضيــة خصبــة لالســتثمار مبجــال إعــالم اجلماعــة، وملــا ال تطويــره إىل إذاعــة أو تلفزيــون رقمــي علــى مــدار الســاعة 
يكــون نوعيــا يف بــالدان .

   لقــد أصبــح االســتثمار يف اإلعــالم الرقمــي ذا كلفــة منخفضــة، وابت إبمــكان اجلماعــة التواجــد علــى مجيــع احلوامــل 
وابســتعمال تقنيــات التشــبيك املعتمــدة للوصــول إىل مجيــع املؤسســات اإلعالميــة واإلعالميــني، وهنــا البــد مــن اإلشــارة إىل 
أن االلتقائيــة جيــب أن تتوفــر؛ مبعــى أن اجلماعــة تنفتــح إعالميــا لتقــرب خدماهتــا مــن املواطــن ومــن اإلعالمــي، واإلعالمــي 
يرغــب يف توفــري املعلومــة مــن مصدرهــا بشــكل مســتمر ومســتدام، ومــع توفــري خماطــب يشــكل نقطــة االلتقــاء وإعــادة التوزيــع، 

وهــو الناطــق ابســم اجلماعــة أو القائــم ابلعالقــات العامــة اخلاصــة هبــا .

    إن العالقــات العامــة الرقميــة مفهــوم شــامل ومتنــوع، لكنــه أداة هامــة ابلنســبة للجماعــة للتواصــل وإليصــال رســائلها 
والتبليــغ عــن براجمهــا وخططهــا االســتثمارية والتنمويــة إىل اجلمهــور. ومــع تطــور التكنولوجيــا أصبــح ابإلمــكان توظيــف الــذكاء 
االصطناعــي يف مشــاريع لتوفــري التفاعــل اآلين والســريع عــر منصــات هلــذا الغــرض، أو مــدوانت رمسيــة أو صفحــات علــى 

مواقــع التواصــل االجتماعــي تتميــز ابملرونــة والديناميــة ويقــف خلفهــا فريــق عمــل أو خليــة أزمــة تتدخــل عنــد اللــزوم.

بتقــدمي مضامــني ورســائل  العامــة يســمح  للعالقــات  العمليــة االتصاليــة  النشــر اإللكــرتوين يف      إن اســتخدام وســائل 
متخصصــة، وحبصــر اجلمهــور املســتهدف، وتســهيل -بــل وضمان-الولــوج الســريع إليهــا لكــن مــع ضمــان رجــع الصــدى أو 
مــا يســمى »ابلفيــد ابك«، وهنــا البــد مــن توفــري حلــول رقميــة لتقييــم السياســات، وتلقــي اآلراء واالقرتاحــات وتفعيــل التواصــل 
مــع املواطــن، وحتفيــزه علــى االخنــراط أكثــر يف توجهــات اجلماعــة. فاالنفتــاح علــى احمليــط يبــدأ بتوفــري أخبــار منظمــة وقنــوات 

اتصــال واضحــة ومتطــورة وســهلة الولــوج .

   إن التواصــل واالنفتــاح علــى املواطــن سيســاهم ال حمالــة يف تعزيــز ثقــة املواطــن يف اجلماعــة، وســيتيح إمكانيــة تنزيــل التنميــة 
يف بعدهــا الشــمويل، أي الــي تنطلــق مــن املواطــن وتعــود إليــه، حمققــة أتثــريا إجيابيــا علــى حياتــه االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة. وإذا کان لإعــالم دور هــام يف التعريــف بقضــااي التنميــة املســتدامة، ويف ابتــکار األفــکار الــي تدفــع يف هــذا االجتــاه، 
فــإن لوســائل اإلعــالم الرقمــي بشــکل خــاص دور کبــري ميکــن أن تؤديــه، ملــا هلــذا النمــط مــن اإلعــالم مــن انتشــار ووجــود كبــري 

يف حيــاة اجلماهــري .

خالصات

إن مشروع التحول الرقمي إىل مجاعة مواطنة منفتحة مير عر أبواب أساسية :

توفري البياانت وخاصة املعطيات اإلحصائية واملعطيات الفصلية أو السنوية لوسائل اإلعالم؛	 
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التفاعل واالستماع عر منصات التواصل االجتماعي أو عر خدمة الرقم اهلاتفي الساخن؛	 
حتديــث املوقــع اإللكــرتوين بشــكل يتــالءم وتوجهــات اجلماعــة ورغبــات املواطــن، عــر التتبــع املســتمر ورصــد 	 

رضــى املرتفــق مــن اخلدمــات املقدمــة بقصــد جتويدهــا والرقــي هبــا ؛
خلــق لقــاءات ونــدوات افرتاضيــة وجلســات حــوار رقميــة علــى املوقــع، وجــّس نبــض املواطــن وانشــغاالته وهــي 	 

أيضــا فرصــة للتعريــف ابملبــادرات وخطــط العمــل؛
جعل مجيع اخلدمات متوفرة على األجهزة اإللكرتونية كاهلواتف والشاشات وتفعيل خدمة التوجيه اآليل؛	 
جعــل التنميــة ابجلماعــة مســؤولية مشــرتكة بــني املواطــن واجلماعــة عــر رقــم ســاخن جمــاين أو بســعر رمــزي، ميكنــه 	 

مــن التبليــغ عــن املشــاكل والنقائــص الــي تدخــل يف اختصــاص اجلماعــة، ســواء تعلــق األمــر ابلبنيــات التحتيــة 
أو املســاحات اخلضــراء أو غريهــا؛

رفــع شــعار مدينــة ســال الذكيــة وجعــل وجودهــا اإللكــرتوين بوابــة لفهــم ومعرفــة كل صغــرية وكبــرية عنهــا، ســواء 	 
كانــت خدمــات أو أخبــار أو ورشــات وتدريــب أو أنشــطة وفعاليــات للرتفيــه.. .

االنفتاح بنفس حملّي لكن بطموح عايل ودويل؛	 
خلق مرصد ابجلماعة لتتبع وتقييم مشاريع اجلماعة املواطنة وإشراك اجملتمع املدين .	 

    وكخامتــة للمداخلــة، فــإن خطــة اجلماعــة لالنفتــاح وتطويــر حضورهــا الرقمــي ليــس ترفــا، بــل العتبــارات موضوعيــة، 
فالديناميــة التنمويــة الــي تشــهدها مدينــة ســال خــالل العقديــن املاضيــني، عــر املشــاريع املهيكلــة والرامــج التنمويــة الــي 
تشــهدها املنطقــة واألوراش الضخمــة، تتطلــب منهــا انفتاحــا بدرجــة 360 وعلــى مجيــع املســتوايت، فكــون مدينــة ســال 
األقــرب إىل العاصمــة الــرابط وموقعهــا االســرتاتيجي هــذا يفــرض تعزيــز االنفتــاح علــى حميطهــا وتوســيع جمــال التعــاون مــع 

الشــركاء...

   كمــا أن التفاعــل مــع ديناميــة اجملتمــع املــدين والشــباب املؤثــر، عــر وســائط التواصــل االجتماعــي مــن خــالل التجــاوب مــع 
انتظاراهتــم ومعاجلــة قضاايهــم، مــن شــأنه تعزيــز ثقــة املواطــن يف اإلدارة الرتابيــة، وذلــك يتأتــى مــن خــالل خلــق منصــات علــى 

مواقــع التواصــل االجتماعــي للتفاعــل والتجــاوب واالســتماع وتعزيــز احلــوار خدمــة لقضــااي التنميــة احملليــة .

   إن انفتــاح اجلماعــة علــى حميطهــا جــزء ال يتجــزأ مــن طموحهــا ومتطلبــات احلكامــة اجليــدة للمــدن، فاجلماعــة وأمــام 
التحــدايت واإلكراهــات املعقــدة الــي تواجههــا وســتواجهها ابملســتقبل، مطالبــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى بتجويــد خدماهتــا 

ورفــع درجــات االهتمــام واإلنصــات للمواطــن .
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   املداخلة الثالثة: 
بصفتهــا املنســقة العامــة ملنتــدى التحــول الرقمــي ومجاعــة رقميــة، اســتهلت الســيدة آمــال بلشــقر مداخلتهــا بكلمــة 
ترحيبيــة وبتقــدمي عبــارات الشــكر والتقديــر لــكل املشــاركني يف أشــغال اللقــاءات التشــاورية، الــي امتــدت ملــدة ثالثــة 
أايم يف إطــار املنتــدى، والــذي احتضنتــه املدرســة العليــا للتكنولوجيــا بســال، وخصــت ابلشــكر الســيدات والســادة 
الذيــن قدمــوا املداخــالت التأطرييــة للقــاءات، والســادة املشــاركني يف النقــاش والتعقيــب، وكل املتتبعــني واملهتمــني 

والداعمــني، وكــذا لطاقــم املدرســة علــى حفــاوة االســتقبال، وعلــى تيســري إجــراءات التنظيــم.

    وأضافــت املتدخلــة أن احملــور املخصــص للتواصــل الرقمــي هــو احملــور الثالــث الــذي اختتــم بــه املنتــدى التشــاوري أشــغاله، 
والــذي ينظــم مبناســبة إعــداد مشــروع برانمــج عمــل اجلماعــة للفــرتة 2028-2022، فاختيــار حمــور التواصــل الرقمــي 
للنقــاش والتشــاور هــو اختيــار انبــع مــن أمهيــة وراهنيــة املوضــوع؛ فــال ختفــى علــى أحــد أمهيــة الرقميــات يف حياتنــا اليوميــة، 

وأمهيتهــا يف تســهيل الولــوج إىل اخلدمــات ويف احلصــول علــى املعلومــات، ويف تيســري التواصــل بصفــة عامــة.
    فمــن األكيــد أنــه يف ظــل التطــورات الــي تعرفهــا تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال، واالســتعماالت املتزايــدة هلــا، أضحــى 
مــن الــالزم علــى خمتلــف املؤسســات أن تواكــب هــذه التطــورات، وذلــك مــن خــالل تطويــر وســائل التواصــل ابعتمــاد وســائل 
حديثــة تكســر عنهــا الصــورة التقليديــة وتفــك عزلتهــا، وابلتــايل تســاعد علــى اندماجهــا يف حميطهــا. فاجلماعــات الرتابيــة بصفــة 
عامــة، واجلماعــة بصفــة خاصــة ابعتبــار دورهــا يف تقــدمي خدمــات القــرب، هــي تعــد املســتوى الــرتايب األقــرب إىل املواطــن، 
وأهــم داللــة علــى هــذا القــرب هــو اعتمــاد التواصــل مــع الســاكنة، أي فعــل التواصــل يف حــدِّ ذاتــه: تواصــل القــرب، كخدمــة 
عموميــة وإلزاميــة مبوجــب القانــون. والســؤال الــذي يُطــرح: هــل اجلماعــة تتواصــل؟. وعندمــا نتحــدث عــن التواصــل نتحــدث 
عنــه يف مشوليتــه، مبــا يشــمله مــن عمليــات اإلخبــار واإلعــالم والتشــاور واحلــوار  والنقــاش والتحســيس إىل غــري ذلــك، ويف 
احلقيقــة الســؤال الــذي جيــب طرحــه بشــكل أدق يف ظــل الثــورة الرقميــة هــو: هــل اجلماعــة تواكــب يف تواصلهــا مســتجدات 
الرقميــات؟... وذلــك علــى أســاس أن اجلماعــة مــن املفــروض أهنــا تتواصــل، ومبــا أن التواصــل جمــال يتطــور ابســتمرار فمواكبــة 
هــذا التطــور هــي مســألة بديهيــة. ابلنســبة جلماعــة ســال، اتبَعــت املتدخلــة، أهنــا ســتحاول اإلجابــة عــن هــذا الســؤال احملــوري 
مــن خــالل عــرض مقتضــب حتــت عنــوان »التواصــل الرقمــي جبماعــة ســال: مبــادرات وحتــدايت«،  وهــو عــرض قدمــت مــن 
خاللــه جمموعــة مــن املعطيــات حــول تواصــل اجلماعــة، علــى أن الغــرض مــن تقــدمي هــذه املعطيــات هــو تقــدمي أرضيــة للنقــاش 
حــول التحــدايت واإلشــكاالت الــي تواجــه مجاعــة ســال يف حتقيــق تواصــل رقمــي فعــال، وابلتــايل التفكــري اجلماعــي حــول ســبل 
تطويــر األداء التواصلــي للجماعــة، يف ظــل مســتجدات التكنولوجيــا. ولذلــك فــإن الرتكيــز ســينصب بشــكل أســاس، خــالل 
هــذه املرحلــة مــن مراحــل إعــداد مشــروع برانمــج عمــل اجلماعــة، أي مرحلــة التشــخيص، علــى تفاعــالت املشــاركني وآرائهــم 
يف تشــخيص تواصــل اجلماعــة مــن منظورهــم كمتابعــني ومتعاملــني معهــا، والــي علــى أساســها ســيتم حتديــد واختيــار املشــاريع 

واألنشــطة الــي هتــم تواصــل اجلماعــة ضمــن برانمــج عملهــا.
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    إن اجمللــس اجلماعــي لســال، وعيــا أبمهيــة التواصــل يف مواكبــة التدبــري العمومــي الــرتايب وترســيخ الدميقراطيــة وتفعيــل مبــادئ 
احلكامــة ودعــم جهــود التنميــة، اعتمــد جمموعــة مــن املبــادرات واإلجــراءات اهلادفــة إىل مأسســة التواصــل ابجلماعــة، مــن بينهــا، 

وحســب ترتيــب زمــي، مــا يلــي:
2008: إحــداث أول نســخة للموقــع اإللكــرتوين للجماعــة، يتضمــن أساســا معلومــات حــول اجلماعــة واجمللــس 

اجلماعــي وأجهزتــه، ويعــرف ابألنشــطة واملشــاريع واخلدمــات...؛
2012: إحداث قسم أنظمة املعلومات والتواصل، تضمنت هيكلته مصلحة التواصل؛

2014: اعتمــاد رؤيــة اســرتاتيجية )تضمنــت أهدافــا اســرتاتيجية علــى املســتويني الداخلــي واخلارجــي(، وخمطــط 
عمــل لتواصــل اجلماعــة واملقاطعــات، مت إعــداده وفــق مقاربــة تشــاركية وبتنســيق مــع خمتلــف املعنيــني؛ 

2016: إطــالق نســخة جديــدة للموقــع اإللكــرتوين: حتيــني احملتــوى وحتديــث شــكل عــرض املعلومــات، واعتمــاد 
ثــالث لغــات )األمازيغيــة، الفرنســية، اإلجنليزيــة( إىل جانــب اللغــة العربيــة؛

2016: إحداث صفحات اجلماعة مبواقع التواصل االجتماعي؛
ــة 	  ــاء علــى توصي 2020: اعتمــاد تســمية جديــدة ملصلحــة التواصــل هــي مصلحــة التواصــل واإلدارة املنفتحــة، بن

ملنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة، ُأســندت إليهــا مهــام اإلشــراف علــى عمليــات التواصــل الداخلــي واخلارجــي 
للجماعــة، وتفعيــل مبــادئ اإلدارة املنفتحــة، وتعزيــز آليــات التشــاور والتشــارك.

وخبصوص األنشطة والعمليات التواصلية املعتمدة من قبل اجلماعة، فهي تشمل:

إعداد وتوزيع جملة اجلماعة )مت إصدار 4 أعداد(؛ 	 
إحداث صفحات خاصة ابجلماعة على شبكات التواصل االجتماعي )فايسبوك، تويرت(؛ 	 
إحداث قناة اجلماعة على اليوتوب؛ 	 
إنتاج أشرطة مؤسساتية حول اجلماعة؛ 	 
إنتاج دعامات تواصلية مناسباتية: مطوايت، دالئل، ملصقات، الفتات، أقراص مدجمة؛ 	 
تنظيم لقاءات تواصلية تعريفية )مشاريع، برامج تنموية...(؛ 	 
املسامهة يف تنظيم لقاءات تشاورية جهوية ووطنية وندوات وأايم دراسية... 	 

   كمــا مت ســنة 2018، اعتمــاد ميثــاق هويــة بصريــة، وهــي وثيقــة مرجعيــة حتــدد معايــري وضوابــط ) اخلــط، الشــكل...( إنتــاج 
الواثئــق الصــادرة عــن اجلماعــة، كمــا مت اعتمــاد شــعار جديــد للجماعــة.

   ومبناســبة إعــداد مشــروع برانمــج عمــل اجلماعــة لفــرتة 2028-2022، وبغــرض تعزيــز التواصــل الرقمــي للجماعــة، مت 
إحــداث منصــة رقميــة خاصــة إبعــداد املشــروع تتضمــن عــددا مــن املعلومــات واألخبــار واألنشــطة املتعلقــة مبراحــل اإلعــداد، 
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وتتيــح لزوارهــا إمكانيــة التفاعــل مــع اجلماعــة مــن خــالل تقــدمي االقرتاحــات واآلراء واملالحظــات بشــأن مشــروع الرانمــج.   

    وكخامتــة للمداخلــة، فــإن حتديــث وتنويــع قنــوات التواصــل ملخاطبــة خمتلــف املســتهدفني- وخاصــة تعزيــز التواصــل 
الرقمــي- يشــكل أولويــة ابلنســبة جلماعــة ســال؛ ولذلــك، وحســب اإلمكانيــات والوســائل املتاحــة، تواصــل اجلماعــة العمــل 
علــى رفــع خمتلــف التحــدايت املطروحــة هبــذا اخلصــوص، الســيما مــا يتعلــق بتعزيــز ســبل االخنــراط يف ســياق التحــول الرقمــي 

ــة األزمــات.   الــذي تعرفــه بــالدان، وتيســري الولــوج إىل املعلومــات املوجــودة يف حوزهتــا، وتدبــري التواصــل يف حال

التعقيب
السيدة سعيدة العلمي

الســالم عليكــم وشــكرا لــكل املتدخلــني واملنظمــني. ســعيدة جــدا لالســتماع إىل هــذه املداخــالت يف إطــار التواصــل الرقمــي، 
رغــم مــا نســجله مــن ضعــف وخصــاص يف هــذا اجملــال، خاصــة أننــا يف زمــن الرقمنــة حيــث أضحــى هــذا النــوع مــن التواصــل 
ضــرورة يفرضهــا العصــر الرقمــي. إذا فأمهيــة التواصــل الرقمــي تكمــن يف انــه مكننــا مــن االبتعــاد عــن البريوقراطيــة كمــا 
أصبحــت لدينــا الدميقراطيــة التشــاركية عــن طريــق التواصــل الرقمــي، وخصوصــا أن مدينــة ســال تعيــش ديناميــة كبــرية يف إطــار 
التشــاور الــذي يوجــد بشــكل مســتمر علــى الطاولــة. فصحيــح ســال لديهــا رأمسلــة كبــرية يف جمــال التشــاور، ولكــن كيــف ميكــن 
اســتغالهلا. فعــن طريــق التواصــل الرقمــي تتحقــق أربــع مبــادئ وهــي الشــفافية والفعاليــة والنجاعــة واملردوديــة كمــا نــص علــى 
ذلــك الدســتور، وعــن طريقــه يتــم تقاســم املعلومة،وتعميــم املعلومــة لتكــون يف متنــاول اجلميــع و كذلــك االتصــال اإلليكــرتوين 
حيقــق لنــا املســاواة يف احلصــول علــى املعلومــة وميكــن اســتغالل مــزاايه يف عالقــة اجلماعــة مــع األشــخاص يف وضعيــة اإلعاقــة 
ومتكينهــم مــن التكوينــات الالزمــة. مســألة ال بــد مــن إاثرهتــا وهــي أن اجلمعيــات حتتــاج إىل التأطــري يف جمــال التواصــل الرقمــي، 

وكذلــك أتطــري الســاكنة مســألة ضروريــة وهــذا دور اجملتمــع املــدين. 

السيد حسن احلماوي

 الســالم عليكــم وشــكرا علــى دعــوة املشــاركة يف هــذا اللقــاء. أظــن أنــه ابلنســبة للتواصــل الرقمــي اإلشــكال هــو حماربــة 
األميــة الرقميــة عنــد الســاكنة كمــا جــاء علــى لســان الســيدة ســعيدة، فاجملتمــع املــدين ميكــن أن يكــون صلــة وصــل يف هــذا 
اإلطــار، فهــو الــذي يعبــئ الســاكنة علــى التواصــل ويعــرف بتقنياتــه، كمــا ميكــن إشــراك قطاعــات أخــرى يف هــذا املوضــوع 
ليســهل علــى املواطــن احلصــول علــى املعلومــة. وأود أن أقــف عنــد التجربــة الــي كانــت مبدينــة ســال، وقــد عايشــتها حبكــم 
أنــي إعالمــي جبريــدة احلــدث 24 حيــث إن جملســا مــن اجملالــس اخلمســة ابملدينــة وهــو جملــس مقاطعــة اتبريكــت، مثــل منوذجــا 
فعــاال يف التواصــل الرقمــي اجليــد حيــث كانــت صفحــة اجمللــس علــى مــدار اليــوم تعطــي املعلومــة للمواطــن الســالوي داخــل 



67 سال_اللي_بغينامنتدى التحول الرقمي و الجماعة الرقمية

تــراب اجلماعــة، وقــد حضــران كإعالميــني لذلــك حيــث اتبعنــا كيــف كانــت هــذه الصفحــة تتقــدم كل مــا كان يقــوم بــه اجمللــس 
مــن تدبــري للشــأن احمللــي وكل التدخــالت اليوميــة يف املياديــن املرتبطــة ابملعيــش اليومــي للمواطــن، ســواء يف البيئــة أو النظافــة، 
أو الطــرق أو التجهيــز إىل غــري ذلــك، والمســنا تفاعــل املواطنــني بشــكل جيــد خاصــة مــن خــالل التعليقــات، وابلتــايل كانــت 
هــذه الصفحــة مصــدر معلومــة وكنــا كإعالميــني أنخــذ منهــا اخلــر و نتابــع عمــل املنتخبــني واجمللــس بشــكل جيــد، فالصفحــة 
كانــت متقبلــة مــن قبــل املواطنــني يقدمــون عرهــا انتقاداهتــم واقرتاحاهتــم وهــذا يشــجع علــى تقبــل عمــل اجمللــس. لذلــك 
فاملطلــوب هــو تضافــر اجلهــود لتطويــر هــذا النــوع مــن التواصــل الرقمــي وإجيــاد صيــغ جديــدة جلعــل هــذا التواصــل يف صلــب 

اهتمــام املواطــن الســالوي.

السيد سيدي احلسني البوعزاوي 

أشــكر املنظمــني واملتدخلــني.  موضــوع التواصــل الرقمــي موضــوع مهــم جــدا، وســأنطلق مــن جتربــة انجحــة يف هــذا اجملــال، وهي 
جتربــة املكتــب الوطــي للســكك احلديديــة، فالعمــل يتــم منــذ عشــر ســنوات مبنصــة رقميــة Outlook  واألمــور اإلداريــة 
جلهــا متــر عــر هــذه املنصــة. فمثــال خــالل فــرتة جائحــة كــوروان مت االعتمــاد علــى املنصــة الرقميــة، فتفــاداي النتقــال العــدوى 
املســتخدم املصــاب يبقــى مبنزلــه ويتــم التواصــل معــه عــن بعــد، وكذلــك خــالل هــذه األزمــة التذاكــر مل تعــد تســتعمل كثــريا، 
وابلنســبة للمراقبــني علــى مســتوى القطــارات، فاملراقبــة تتــم عــر جهــاز خــاص دون ملــس التذكــرة. وكفاعــل مجعــوي، أســجل 
وجــود مبــادرات اســتباقية لبعــض اإلدارات يف جمــال التواصــل الرقمــي، وأعطــي مثــاال، هــو أن اجلمعيــة الــي أشــتغل يف إطارهــا 
شــاركت كمالحظــة يف االنتخــاابت، وقــد خصــص اجمللــس الوطــي حلقــوق اإلنســان منصــة هلــذه العمليــة، عــن طريقهــا مت حتديــد 
موعــد تقــدمي امللفــات والواثئــق املطلوبــة ومت ارســلناها إىل اجمللــس عــر هــذه املنصــة مــن قبــل اجلمعيــات املهتمــة، وبعدهــا مت 
اإلعــالن عــن املالحظــني املقبولــني بطريقــة رقميــة، كمــا أن تقاريــر املالحظــني مت تقدميهــا رقميــا، وأول اتصــال مباشــر مت مبناســبة 

تســليم البطائــق علــى املالحظــني.

المناقشة
املتدخل األول

بعــد التحيــة، أحيــي مجاعــة ســال علــى اعتمادهــا علــى مواردهــا البشــرية والذاتيــة إلعــداد مشــروع برانمــج عملهــا، واالســتغناء 
عــن مكتــب الدراســات، وهــذه تعتــر انطالقــة إجيابيــة قــام هبــا اجمللــس اجلماعــي احلــايل. وخبصــوص هــذا اللقــاء املتعلــق 
ابلتواصــل الرقمــي، وجــدت بورقتــه التأطرييــة أربــع أســئلة، أوجــه بعضــا منهــا للمســؤولني الوســيد منصــوري يوجــد معنــا لتبيــان 
ماهــي اإلمــكاانت واملؤهــالت املتوفــرة ابجلماعــة لتطويــر التواصــل الرقمــي؟، فــأان كمجتمــع مــدين، ليــس لــدي اجلــواب ولكــن 
القســم املســؤول عــن التواصــل توجــد لديــه احلقيقــة، وجيــب أن نعرفهــا ألننــا ال نريــد أن حنلــم كثــريا. فالتواصــل الرقمــي فيــه 
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أصنــاف وهــو ليــس هدفــا، بــل إن اهلــدف هــو التنميــة وحتقيــق القــرب ومتكــني املواطــن مــن املســامهة يف اختــاذ القــرار، وإذا 
كانــت توجــد دميقراطيــة متثيليــة وتشــاركية، فاهلــدف هــو ان يتمكــن املواطــن مــن املســامهة يف القــرار، وأن تتعــرف اجلماعــة 
علــى اهتماماتــه األوليــة مــن خــالل التواصــل. ابلنســبة لنشــر املعلومــات فالظــروف فرضــت علــى اجلماعــة أن تنشــر امليزانيــة 
وتنشــر الصفقــات، والقانــون يفــرض نشــرها. فامليزانيــة هتــم الباحثــني األكادمييــني، وبعــض املستشــارين مــن املعارضــة، أمــا 
املواطــن فهــو يريــد نوعــا آخــر مــن األخبــار، وابلتــايل نوعــا آخــر مــن التواصــل علــى مــا أعتقــد، ومــا تنشــره اجلماعــة ليــس هــو 
التواصــل الــذي يرغــب فيــه املواطــن، وكذلــك ليــس هــو التواصــل الــذي يريــده ذاك الــذي جنــح يف االنتخــاابت، فهــذا األخــري 
لديــه اإلدارة الــي هــي وســيلة، ألن اجلماعــة وســيلة يف يــد اجمللــس لكــي يتواصــل مــع املواطنــني. وهنــا ال بــد أن أشــري إىل 
وجــود ســوق للمواقــع اإللكرتونيــة، وأان أطــرح ســؤاال هــو هــل لــدى اجلماعــة املؤهــالت لكــي علــى األقــل تنجــز وتفعــل مــا 
هــو مطلــوب منهــا قانونيــا؟.. فيمــا خيــص نشــر الصفقــات والــدورات فهــذا التواصــل اهلــدف منــه أن يصــل إىل املواطــن، وأظــن 
أن اجلماعــة ال تتوفــر علــى مــا يكفــي مــن اإلمكانيــات لنشــر كل األخبــار. فعندمــا كان املشــكل مطروحــا يف ســوق الصاحلــني، 
أيــن كانــت اجلماعــة؟، فهــذا هــو التواصــل، يف املقاهــي واملواقــع اإللكرتونيــة للنــاس يتحدثــون واالخبــار تنتشــر فيمــا بينهــم، يف 
حــني نالحــظ غيــاب اجلماعــة، الســؤال املطــروح هــو كيــف للجماعــة أن تدخــل لســوق املواقــع اإللكرتونيــة ؟، فهــي مؤسســة 
مســؤولة وابلتــايل عليهــا أن تكــون ســباقة لنشــر احلقيقــة، ألنــه عــادة مــا يتــم تــداول مغالطــات يف بعــض املواقــع، لذلــك هــل 
هلــذا القســم أو املصلحــة املؤهــالت الكافيــة؟ وهــل فكــر يف طريقــة التواصــل؟، وأان أؤكــد أن التواصــل العــادي هــو الــذي خيــص 
الصفقــات واملعلومــة، ودورات اجمللــس، فهــذا كلــه بســيط ومــع ذلــك توجــد بــه مشــاكل، فاجلماعــة لديهــا ارتبــاط ابملواطــن، 
ومليــون مــن الســاكنة ينتظــرون تواصلهــا مبختلــف شــرائحهم وفئاهتــم، إذا كيــف هلــا الوصــول إليهــم، فهــذه اجلماعــة متثــل مجيــع 

املواطنــني بفئاهتــم بعكــس الشــركات الــي تســتهدف فئــات معينــة.

املتدخل الثاين

التواصــل الرقمــي مســألة أساســية، فعــن طريقــه ميكــن للمواطــن أن يتواصــل مــع اجلماعــة، وأعتقــد أن املواطــن إذا وجــد 
مشــكال يف حيــه، فإنــه يتواصــل مــع ذلــك املســؤول، وعنــد التواصــل معــه ينشــر ذلــك علــى صفحــات التواصــل، وإذا كانــت 
صفحــات اجلماعــة تســجل عشــرة آالف متابــع، فخمــس صفحــات يف مدينــة ســال تتجــاوز مائــة ألــف، وأتســاءل هــل مبناســبة 
إعــداد مشــروع برانمــج عمــل اجلماعــة مت مجــع املعنيــني واملواقــع وحاولــوا أن يتقامســوا معهــم هــذا العمــل، وأظــن أن هــذا اللقــاء 
التشــاوري اخلــاص ابلتواصــل الرقمــي كان مــن األفضــل ان يتــم تنظيمــه قبــل اللقــاءات التشــاورية األخــرى. مــن جهــة أخــرى، 
فــإن مواقــع التواصــل االجتماعــي وصلــت يف مدينــة ســال إىل 52 ألــف صــوت، ممــا يوحــي أنــه يوجــد تواصــل رقمــي لــدى 
املواطــن، وعلــى اجلماعــة أن ال تنتظــر جميــئ املواطــن إليهــا بــل ال بــد أن تنــوع مــن وســائل تواصلهــا معــه. واظــن أن التواصــل 
حيتــاج إىل تقنيــني وإىل أشــخاص لديهــم درايــة هبــذا اجملــال، ولإشــارة فمجموعــة مــن الفاعلــني يف اجلمعيــات يشــتغلون يف جمــال 

التواصــل الرقمــي وعلــى اســتعداد لتقاســم مهاراهتــم ومعارفهــم مــن خــالل تنظيــم دورات تكوينيــة.
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املتدخل الثالث

الســالم عليكــم. انطالقــا ممــا اســتمعنا إليــه مــن مداخــالت، األميــة الرقميــة موجــودة، ويف إطــار هــذه األميــة يســتعمل التواصــل 
الرقمــي اســتعماالت مضــرة أكثــر مــن اســتعماالت انفعــة. ويف إطــار عالقــة اجلماعــة ابجلمعيــات، ومنــذ ســنوات التســعينات 
وحنــن نقــول أن اجلماعــة ال جيــب أن تــوزع الــزكاة، بــل جيــب أن يكــون هــذا العمــل يف إطــار تعاقــدي بــني اجلماعــة واجلمعيــات 
املســتفيدة. وأان ألتمــس رفــع توصيــة إىل اجمللــس اجلماعــي لســال بشــأن تشــجيع اجلمعيــات علــى أي عمــل ميكــن أن يفيــد يف 
اجملــال الرقمــي خصوصــا اجلمعيــات املتخصصــة يف هــذا اجملــال، وذلــك يف إطــار عقــد شــراكات مــع هــذه اجلمعيــات مــن أجــل 

بنــاء جســور التواصــل مــع الســاكنة.

املتدخل الرابع

 الســالم عليكــم. خبصــوص احلصــول علــى املعلومــات هنــاك إشــكاالت كثــرية مطروحــة، فعالقــة ابلقانــون 31.13 املتعلــق 
ابحلــق يف احلصــول علــى املعلومــات يوجــد تقصــري يف احلصــول علــى املعلومــة. ويف نفــس الســياق نســجل غيــاب املستشــارين 
يف هــذه اللقــاءات. وأظــن أن الرقمنــة متوفــرة لــدى األبنــاك حبيــث إن هــذه األخــرية تشــرح كل شــيء للمواطــن ولــو كان 
أميــا، ونســجل تقصــري اإلدارة فيمــا يتعلــق بتقــدمي املعلومــات، وأشــري إىل أن مســألة تقــدمي املنــح للجمعيــات تعــرف نوعــا مــن 

احملســوبية وأن اجلمعيــات املســتفيدة هــي علــى رؤوس األقــالم. وشــكرا.
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املتدخل اخلامس

الســالم عليكــم. أشــكر األســاتذة علــى مداخالهتــم القيمــة واملهمــة يف جمــال التواصــل الرقمــي. موضــوع اللقــاء مهــم جــدا، 
وأعتــر أن أتهيــل العنصــر البشــري داخــل اجلماعــة مســألة أساســية، وهــذا يقتضــي تقويــة قــدرات مجيــع املوظفــني يف جمــال 
التواصــل الرقمــي، وكمــا أشــار األســتاذ ســابقا إىل األميــة، فهــي إشــكالية طاغيــة يف جمتمعنــا، وموجــودة مبدينــة ســال خاصــة يف 
األحيــاء الشــعبية. وأعــود إىل فــرتة جائحــة كــوروان الــي احتجنــا فيهــا بشــكل كبــري للتواصــل الرقمــي والــذي وجــدان فيــه مشــاكل 
كثــرية خاصــة يف جمــال التعليــم لــدى العديــد مــن األســر، وكمــا الحظــت فيمــا خيــص مداخلــة الســيدة آمــال والــي ذكــرت 
أبن اجلماعــة تتوفــر علــى مصلحــة التواصــل واإلدارة املنفتحــة، فلمــاذا ال يتــم اعتمــاد تســمية مصلحــة اإلعــالم والتواصــل 
واجلماعــة املنفتحــة، وكذلــك لــدي مالحظــة حــول تواصــل املنتخــب ســواء اجلماعــي أو الرملــاين فهــم ال يتقامســون املعلومــة مــع 

املواطنــني وهــذه إشــكالية، وأطــرح نقطــا أخــرى وهــي علــى شــكل اقرتاحــات: 

أوال: خلــق مرصــد مــن أجــل تقاســم املعلومــة بــني اجلماعــة واجملتمــع املــدين واملواطــن ومــن أجــل دراســة وتقويــة القــدرات يف 
جمــال التواصــل الرقمــي.

اثنيا: وضع اسرتاتيجة لتقوية التواصل بني الفاعلني السياسيني واجملتمع املدين. 
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املتدخل السادس

ــه عندمــا يريــد املواطــن خدمــة   إن املشــكل الكبــري الــذي نســجله علــى مســتوى اإلدارة هــو بشــأن نقــط التمــاس، يعــي أن
معينــة، كالتصديــق علــى اإلمضــاء أو الســؤال عــن شــكاية فــكل هــذه النقــط، أي نقــط التقائــه مــع اإلدارة توجــد هبــا مشــاكل، 
وإذا مل نعــاجل هــذه املشــاكل املطروحــة علــى مســتوى التمــاس فســتبقى نفــس املشــاكل قائمــة. ولكــي نعــاجل هــذه النقــط فنحــن 
مــا بــني انريــن، أوال اإلطــار القانــوين واثنيــا اإلطــار التدبــريي، فعندمــا يكــون لدينــا شــيئا معقــدا علينــا أن نبــدل جهــدا لالبتــكار، 
وثقافــة االبتــكار هــي ثقافــة جديــدة علينــا، كمــا أنــه إذا كنــا ننظــر إىل املشــكل بنفــس الوســائل الــي أحدثتــه فذلــك لــن يــؤدي 

إىل نتيجــة، لذلــك علينــا أن ننظــر إىل املشــكل مــن جانــب جديــد.

املتدخل السابع

     معلــوم أنــه علــى املســتوى السياســي ابجلماعــة يوجــد مكتــب وجملــس، وهنــا جيــب أن يكــون توحــد سياســي، وأن 
حيصــل التوافــق  السياســي بــني خمتلــف مكــوانت اجمللــس، مــع اخنــراط اجلميــع، فــإذا حصــل التفاهــم علــى هــذا البعــد فأظــن 
ــة ســال، وكمــا جــاء علــى لســان  أن مجيــع املشــاكل ســتحل، وأي مشــروع ســيتبناه اجمللــس ســيكون مشــروعا لســاكنة  مدين
أحــد املتدخلــني ابلنســبة لنمــوذج  مقاطعــة اتبريكــت، أان أيضــا أعطــي منــوذج مقاطعــة أكــدال الــرايض يف التواصــل الرقمــي، 
فاملقاطعــة لديهــا جملــة دوريــة، وموقــع الكــرتوين كمــا أهنــا تتفاعــل بشــكل كبــري، وحنــن نعــرف خصوصيــة مقاطعــة أكــدال الــرايض 
مــن حيــث طبيعــة النســيج العمــراين والثقــايف و نــوع التجمــع الســكاين املوجــود. وابإلضافــة إىل التوافــق السياســي ال بــد مــن 
اخنــراط اجلمعيــات، كمــا جيــب أن تتجــاوز اجلماعــة اإلطــار العــادي للتدبــري، مــع ضــرورة توظيــف مــوارد بشــرية مؤهلــة خلدمــة 
التواصــل يف أبعــاده املتعــددة مبــا فيــه الرقمــي. جانــب آخــر مهــم، فــإذا كانــت الشــركات الكــرى يف املغــرب وخارجــه تعجــز 
عــن التواصــل فكيــف ابجلماعــة؟، وهنــا جيــب اســتحضار البعــد التقــي والفــي وأن نتكلــم علــى صبيــب اإلنرتنيــت والتطبيقــات 
اخلاصــة، ويف هــذا اجلانــب جيــب االســتعانة ابخلــراء يف هــذا اجملــال، ألن املوظــف اجلماعــي حمكــوم بوضــع معــني، كمــا أن حتقيــق 

التواصــل الرقمــي املطلــوب يقتضــي اخنــراط اجلميــع مــع اســتحضار اجلانــب التطوعــي مــن أجــل مدينــة ســال.

املتدخل الثامن

   ســواء على مســتوى البنية التحتية أو يف اجملال الرايضي، التواصل مهم جدا، فكيف أثق كمواطن يف اجلماعة إذا مل يكن 
بيننــا تواصــل. فالتواصــل وخاصــة الرقمــي منــه لــه إجيابيــات كثــرية. ولكــن هنــا نالحــظ غيــاب املنتخبــني: فــإذا كان املنتخــب 
ســيقدم خدمــة للمواطــن فيجــب عليــه أن يبحــث عــن هــذا املواطــن، وأن ال ينتظــر فــرتة االنتخــاابت ليبحــث عنــه، إذا علينــا 
حنــن كجمعيــات اجملتمــع املــدين أن نفعــل دوران يف التواصــل مــع املنتخبــني مــن خــالل لقــاءات مســتدمية للنقــاش واحلــوار، 
و هــذا هــو التواصــل احلقيقــي. ومــن هــذا املنــر أشــكر أحــد املناضلــني املتواجديــن بيننــا يف هــذا اللقــاء الســيد نــور الديــن 
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جماهــد الــذي أنشــأ مركــزا إعالميــا ويتواصــل مــع اجلمعيــات ويتطــوع مــن مالــه اخلــاص لتصويــر وتوثيــق خمتلــف األنشــطة. فرمبــا 
مداخلــي ال تــروق للبعــض، ولكــن أحتــدث حبرقــة علــى هــذه املدينــة، فلمــاذا ال يكــون معنــا يف هــذا اللقــاء رئيــس اجلماعــة 
ليتحــاور معنــا، وتكــون الدعــوة بكثافــة ليكــون احلضــور وكذلــك اجلمعيــات والطلبــة، ويتــم توثيــق كل ذلــك ليخــرج إىل حيــز 

الوجــود، وعندهــا ســنحقق التواصــل املنشــود وشــكرا.

املتدخل التاسع

أشــكر األســتاذ عبــد الصمــد مطيــع واألســتاذ عبــد الصمــد جطيــوي علــى املداخــالت القيمــة والــي صراحــة ســوف نســتفيد 
منهــا، وأيضــا أقــدم الشــكر لكافــة املتدخلــني ســواء كانــوا فاعلــني مجعويــني أو طلبــة أو أســاتذة أو ميثلــون قطاعــات أخــرى، 
ــا ال نعرفهــا، فنحــن  ــا املقرتحــات بصــدر رحــب وإجيابيــة وســنعمل قــدر املســتطاع علــى تبنيهــا، وهــذا ال يعــي أنن وقــد تلقين
نعيشــها يوميــا، ولكــن توجــد أفــكار أخــرى ومبــادرات وحنــن علــى اســتعداد لالنفتــاح. واألخ الــذي طــرح جمموعــة مــن األفــكار 
مــن املدرســة العليــا للتكنولوجيــا فقــد كانــت عنــدان ولدينــا جمموعــة مــن املبــادرات مــن املؤسســات اجلامعيــة، ولكــن اآلن 
وصلنــا يف اجلماعــة إىل قناعــة، وهــم أيضــا كمؤسســة جامعيــة، هــي أن نؤســس لعالقــة تعاقديــة حتــدد مــن خالهلــا احلاجيــات 
ونتعــاون لصــاحل هــذه املدينــة. ومــا قلتــه عــن اجلامعــة ينطبــق علــى اجملتمــع املــدين، فنحــن نرحــب أن تكــون لدينــا فعاليــات مــن 
اجملتمــع املــدين علــى مســتوى مدينــة ســال تشــتغل يف مواضيــع التواصــل الرقمــي واإلدارة املنفتحــة، فهــذه أوراش مفتوحــة. 
وليــس مــن ابب التفاضــل، فحقيقــة مجاعــة ســال مــن اجلماعــات الســباقة الــي فتحــت هاتــه األوراش وكنــا نعــرف أننــا ســنتعرض 
النتقــادات، ولذلــك حنــاول مجيعــا أن ننطلــق إىل األمــام. فاملواطــن كان يشــتكي يف كونــه ينتظــر يومــان للحصــول علــى عقــد 
االزدايد وقــد واجهنــا هــذا التحــدي وأصبــح املواطــن يتســلمه يف احلــني. واآلن هنــاك طلــب آخــر وهــو ملــاذا التوجــه إىل 
مكاتــب احلالــة املدنيــة، مــادام ابإلمــكان طلــب هــذه الوثيقــة عــر اهلاتــف النقــال، وهــذا طلــب جديــد وعلينــا أن نكــون يف 
مســتوى االســتماع هلــذه احلاجــة وأن نلبيهــا، فالتواصــل الرقمــي فــرض نفســه بقــوة خــالل األزمــات، وقــد أشــار الســيد جطيــوي 
إىل هــذا اجلانــب، وقــد أحسســنا بذلــك، وأدركنــا أمهيــة التواصــل خــالل األزمــات، فهــذا التواصــل قبــل ســنة 2020 مل يكــن 
مطروحــا، ولكــن اآلن أصبحنــا نناقشــه بشــكل جــدي، وحنــن هنــا أساســا والســيدة آمــال تكلمــت عــن التحــدايت وهــذا 
لقــاء تشــاوري مــع حميــط اجلماعــة، وتوجــد جمموعــة مــن التحــدايت األخــرى نطرحهــا لكــن يف مكاهنــا، كمــا هــو الشــأن فيمــا 
خيــص املــوارد البشــرية، وأمــور كثــرية ولكــن بطبيعــة احلــال ال ميكــن أن نلــوم أحــدا ألن اإلنســان عليــه أن يعــرف اإلمــكاانت 
املتوفــرة، واألصــل هــو أن ال يكــون التهــاون أو التفريــط، بــل توظيــف اإلمكانيــات املتوفــرة فعليــا. ولــدي إشــارة بســيطة فيمــا 
خيــص الشــعار اخلــاص ابجلماعــة، فهــذا ابب ملريســة ابلضبــط فهــو صــورة طبــق األصــل للبــاب وقــد خضــع اعتمــاده للتشــاور 
والنقــاش، فصحيــح أننــا مل ننفتــح علــى الطلبــة وقــد كانــت الفكــرة مطروحــة ولكــن وجــدان بعــض اإلكراهــات الــي حالــت دون 
ذلــك، وحاولنــا مــا أمكــن وضــع شــعار خيــص مدينــة ســال يضــم ابب ملريســة ابلنظــر إىل مــا يرمــز إليــه مــن داللــة اترخييــة، كمــا 
أن األلــوان الــواردة يف الشــعار Le Logo هلــا كلهــا دالالت حبيــث إن اللــون األزرق يشــري إىل هنــر أيب رقــراق واللــون 
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األخضــر إىل الغابــة، واللــون الرتقــايل إىل كل مــا هــو مســتقبل. شــكرا مــرة أخــرى للجميــع ومقرتحاتكــم ومالحظاتكــم علــى 
الرحــب والســعة، وســنلتقي بعــد شــهر أو شــهرين إن شــاء هللا وقبــل ذلــك سنســمع ونوثــق مالحظاتكــم ومقرتحاتكــم عــر 

املوقــع االلكــرتوين املخصــص لذلــك. 

تفاعل املتدخلني

السيد عبد الصمد مطيع

    أوال ابلنســبة للمــوارد البشــرية ملصلحــة التواصــل ال بــد مــن تعزيزهــا وتقويــة قدراهتــا، كمــا جيــب توقيــف األميــة الرقميــة 
الــي حتدثنــا عنهــا. وهنــاك أيضــا إشــكالية مرافقــة هلــذه األميــة وهــي إشــكالية الولــوج إىل التجهيــزات اإلليكرتونيــة أو الرقميــة 
مــن قبــل الســاكنة. كمــا أقــرتح يف إطــار تعزيــز تواصــل اجلماعــة أن يتــم إحــداث أكشــاك يعهــد إليهــا مبواكبــة الســاكنة احملليــة، 
ســواء عــن طريــق اإلخبــار أو التوجيــه، أو توفــري بعــض اخلدمــات الرقميــة والــي ميكــن أن تســتخدم ملســاعدة املواطــن يف 
حياتــه اليوميــة كمــا هــو معمــول بــه مبجموعــة مــن اجلماعــات الرتابيــة يف عــدد مــن الــدول مثــل فرنســا وإســبانيا والســويد ودول 

أوروبيــة أخــرى.

السيدة آمال بلشقر

التعــاون والتنميــة  منظمــة  مــع  اشــتغلنا  أن  بعــد  اعتمادهــا  املنفتحــة مت  التواصــل واإلدارة  املصلحــة مبصلحــة  تســمية     
االقتصاديــة الــي اقرتحــت إحــداث وحــدة إداريــة خاصــة هبــذا املوضــوع علــى مســتوى اجلماعــة، وقــد اشــتغلنا مــع املنظمــة 
حــول موضــوع احلكومــة املنفتحــة علــى املســتوى احمللــي وذلــك قبــل أن ينخــرط املغــرب يف إطــار مبــادرة الشــراكة مــن أجــل 
احلكومــة املنفتحــة بشــكل رمســي، واآلن وبعــد عــدد مــن املســتجدات أتفــق مــع األخ املتدخــل حــول تســمية اجلماعــة املنفتحــة. 
وابلنســبة لتفعيــل احلــق يف احلصــول علــى املعلومــات جبماعــة ســال، هنــاك جمموعــة مــن املبــادرات واإلجــراءات العمليــة الــي 
اختذهتــا اجلماعــة بغــرض تبســيط احلصــول علــى املعلومــات املوجــودة يف حوزهتــا، مــن بينهــا النشــر االســتباقي للمعلومــات عــر 
موقعهــا اإللكــرتوين، واالخنــراط يف منصــة شــفافية، والتجــاوب مــع الطلبــات املقدمــة داخــل اآلجــال القانونيــة، وغريهــا مــن 

اإلجــراءات الــي نعمــل حاليــا علــى تفعيلهــا ومــن بينهــا اعتمــاد الصيغــة املفتوحــة للبيــاانت. 


