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دليل الولوج للمعلومة البيئية من أجل ترافع فعال

توطئة

التدب�ية للجمعيات
يندرج هذا الدليل الذي أريد له أن يكون عمليا ف ي� إطار تقوية القدرات
ي
ت
البيئية،ح�
الفاعلة ف ي� مجال البيئة والتنمية المستدامة ،فيما يتعلق بممارسة الحق ف ي� الولوج للمعلومة
ت
ال�
يصبحن قادرات عىل القيام بدورهن الريادي ف ي� بناء
الديمقراطية التشاركية والمساءلة المجتمعية ي
ف
ف
يجا� ت
وال�افع البناء لما فيه
و� أفق النقد إ
ال ب ي
يكفلها الدستور ،ي� أطار ربط المحاسبة بالمسؤولية ي
مصلحة المجتمع عامة والفئات الهشة منه خاصة.
ت
ئ
البي� العالمي الذي ما ت ئ
ال�
خط�ا ف ي�
ف� يعرف تقهقرا ي
التوازنات البيئية ي
فانسجاما مع السياق ي
أ
ئ
مالي� ي ن
تطلبت نشأتها أالف ،بل ي ن
الغذا� وتآكل
السن� ،وكذا تراجع الوضع الصحي للساكنة و المن
ي
أ
ف
تغ� متواصل ونزيف حاد ف ي� كل الموارد ،حيث
التنوع البيولوجي ،ي� ظل ما تعرفه الكرة الرضية من ي
التغ�ات المناخية بنيوية و التقلبات فجائية وقارة ،من جفاف وتساقطات يغ� منتظمة
أصبحت ي
وفيضانات مدمرة ...
ويتوخى هذا الدليل تحقيق جملة من أ
الهداف من بينها:
•التمكن من منهجية  STRIPEو أدواتها وسبل تطبيقها ف ي� الميدان ؛
ين
القوان� المرتبطة بممارسة الحق ف ي� الولوج إىل المعلومة البيئية والتقنيات
•بسط
الدارية المفعلة لها ؛
إ
ف
ت
عمل وتطبيقي ي� إطار منهجية  STRIPE؛
•عرض آليات وأدوات ال�افع بشكل ي
•تملك ت
ال�افع وميكانزمات تطبيقه ف ي� عالقته بأساليب التواصل والتقييم.
الحوال أن يعت� هذا الدليل ملما بجميع أ
وال يمكن بأي حال من أ
ين
والقوان�
الساليب والتقنيات
ب
ال�افعية و التواصلية ،بقدر ما أنه منطلق للبحث والتقص ،كلما دعت ض
التنظيمية و ت
ال�ورة إىل
ي
ن ت
ال� بنيت
ذالك ،بمنهجية علمية منظمة ،من أجل تعميق المفاهيم و الوقوف عىل الصيغ
ي
والمعا� ي
ت
الشكاالت المدروسة .وبذلك ال يمكن
ال� ظهرت فيها إ
بها ،وكذا كيفية تطبيقها باستحضار السياقات ي
طبعا سحب ما ت
يق�ح هذا الدليل عىل جميع الحاالت والوضعيات بل واجب التكييف واالجتهاد مبدأ
ال يمكن القفز عليه.
مع التوفيق وبلوغ القصد.
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الفصـــــــــــل أ
الول
منهجية «  » STRIPEكمقاربة لتقوية الحق يف الولوج
إىل المعلومة البيئية.
« STRIPE « The Strengthening the Right to Information for People and the
 Environmentمنهجية أو دعم الحق ف ي� الولوج للمعلومة من أجل الشعوب والبيئة

عبارة عن تحد للحكامة وليس مشكلة تقنية

من حيث أن األمر يرتبط ب:
•ضعف ف ي� الولوج إىل المعلومة عىل الرغم
من الدالئل ت ز
التأث�ات السلبية
الم�ايدة عىل
ي
الملحوظة عىل البيئة والصحة،
•ضعف ف ي� القدرات واهتمام محدود للمجتمع
ن
المد� ،عالقة باستغالل المعلومات من أجل
ي
يز
التغي�،
والتأث� من أجل
التحف� عىل الفعل
ي
ي
أ
الفق�ة والهشة ،ال ثك�
•غياب صوت الفئات
ي
عرضة للمخاطر ،عند بلورة السياسات
العمومية،
•محدودية وضعف الحوار والتفاعل يب�ن
ن
ين
والمحل من جهة والقطاع
المد�
المجتمع�
ي
ي
ين
ين
الحكومي� من جهة ثانية.
والمسؤول�
الخاص

ومن حيث أن الفرصة متاحة

ش
الت�يعات المتعلقة بالولوج إىل
•لكون
ت
ز
المعلومة قد تضفي شفافية عىل ال�امات
الحكومة ،و وحدهم المواطنات والمواطنون
الذين يتوفرون عىل المعلومة بإمكانهم
المشاركة ف ي� عملية صنع القرار الحكومي
ومساءلة الحكومات والقطاع الخاص.
•المساءلة المجتمعية كمقاربة تتوخى التأسيس
للمحاسبة والمساءلة باالعتماد عىل الشفافية
ن
المد�
ومشاركة المواطن وجمعيات المجتمع
ي
والمجتمعات المحلية بع� التفاعل المد�ن
ي
بشكل ش
مبا� ف ي� المطالبة بالمساءلة.

وتلخص الخطاطة التالية العوامل أ
الساسية لكل مساءلة مجتمعية فعالة.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻮﺳﻴﻮ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ

اﺳﺘﻌﺪاد
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وﻗﺪرﺗﻬﺎ

ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻲﻧ/اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
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اﺳﺘﻌﺪاد
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ
واﻟﻤﻮاﻃﻦ
وﻗﺪرﺗﻬﻤﺎ

ﻋﻮاﻣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

تجارب سابقة يف منهجية «  » STRIPEيف آسيا
أطلق هذا ش
الم�وع سنة  2011ف ي� إندونيسيا و منغوليا وتايالند شب�اكة مع المجتمع
ن
المد� ف ي� كل دولة ،وهم عملية ترصيف المياه العادمة الصادرة عن المنشئات الصناعية
ي
ف
وتأث�ات أنشطة مناجم الذهب ومقالع الحىص ف ي� منغوليا .وتوسع
ي� إندونيسيا وتايالند ،ي
ليشمل  5مواقع ألنشطة التعدين ،حيث تشعر المجتمعات المحلية إزاءها بالقلق من
أ ض
ت
را� الخصبة.
تلوث الهواء والماء ،وندرة المياه،
ي
والتأث�ات السلبية عىل ال�بة وال ي

حددت أهدافها يف:
إصالح السياسات
ش
العمل بقيادة المواطن
والمؤسسات حيث اشتغل ال�كاء
مع الحكومات ومنظمات المجتمع المد�ن
عىل مساعدة المجتمعات المحلية
ي
التغي� بع�:
عىل تحقيق
ي
تغي� السياسات بع�:
لترسيع ي
قوان� الحق �ف
أ
ن
ن
• ين
ق
تمك�
ي
المواطن� من توظيف ي
االستبا� عن المعلومة
ي •إعطاء الولوية للكشف
ي
المعلومة لبلوغ ذات الصلة بالتلوث،
ضمن إطارات قانونية،
ين
ين
ين
ين
•مساعدة
والمحلي�
الحكومي�
المسؤول�
المواطن� عىل فهم أدوار ومسؤوليات •العمل مع كل
ين
الجهات الحكومية،
والوطني�،
أ
•دعم حمالت ت
ال�افع القائمة عىل الدلة
•النهوض بمنتديات المشاركة العامة.
ت
واق�اح بدائل.
حققت هذه الحمالت نتائج عدة وهامة،
ين
استعمال ت ز
لقوان� الحق ف ي� المعلومة ومشاركة ف ي� المنتديات المتعلقة بالحكامة المائية
م�ايد
ف
ف
•تحسن � كيفية استغالل المعلومات ذات الصلة بالتلوث � حمالت ت
ال�افع والتوعية؛
ي
ي
ف
ش
العالم؛
•تحالفات وتشبيك أقوى ،بما ي� ذلك ال�اكات مع إ
ف
•كشف حكومي موسع عن المعلومات البيئية و تحسن ي� تطبيق التصاريح الحالية ؛
النشطة التعدينية ف� أ
قوان� جديدة ف� إندونيسيا و حظر أ
• ين
النهار ف ي� منغوليا.
ي
ي
الحق يف الولوج إىل المعلومة البيئية من أجل ترافع فعال ،اعتمادا على منهجية « » STRIPE
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من آسيا إىل الشرق األوسط وشمال إفريقيا

من أجل تقييم المنهجية ف� المنطقة الجديدة تم ت
ال� ي ز
ك� عىل تونس والمغرب ،وقد تم إجراء دراسة
ي
واسعة النطاق لتحديد:
الشكاالت البيئية بالمنطقة ؛
• إ
والدارية المتعلقة بالشفافية والمشاركة ؛
الطارات القانونية إ
• إ
ف
•الجهات الفاعلة ي� هذا المجال ؛
•تنظيم ورشات عمل لتحديد أ
المهتم� .ن
ش
الولويات وال�كاء
ي

الخطوات المنهجية لمقاربة «»STRIPE
وهي عبارة عن ثالث مكونات رئيسية :البحث ورفع القدرات ت
وال�افع

اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﻮاد
ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﺘﺮاﻓﻊ

اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺘﺮاﻓﻊ

ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺮاﻓﻊ /ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ

اﻟﺒﺤﺚ

رﻓﻊ
اﻟﻘﺪرات
اﻟﺘﺪرﻳﺐ وورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ

ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ

ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
اﻹﻓﺼﺎح اﻻﺳﺘﺒﺎﻲﻗ /ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻲﻧ
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اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ و رﺻﺪ اﻟﺘﻠﻮث
ﺑﻨﺎء ﺷﺠﺮة اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺤﻠﻮل
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

األدوات المعتمدة
وخ�ته ،واحتياجاته
•فهم تصورات المجتمع ب
ف
•فهم البنية التنظيمية ف ي� مجال البيئة بما ي� ذلك
الحقوق واالحتياجات المالية
•المتطلبات القانونية للكشف عن المعلومات البيئية
ين
بالطريقت� االستباقية والتفاعليةكيف
للعموم-
سيتم تفعيل الطار التنظيمي للشفافية �ف
إ
ي
الممارسة العملية
ف
•المتطلبات القانونية للمشاركة ي� عملية صنع القرار
ئ
عمل و آليات المساءلة
البي� ومدى تنفيذها بشكل ي
ي
وكيفية استعمالها ف ي� فضاءات تال�افع.

•تقييماحتياجاتالمجتمع
ن
القانو�
•البحث
ي
•الشفافية
ق
االستبا� عن المعلومة
•الكشف
ي
التفاعل عن المعلومة  -طلبات الولوج
•الكشف
ي
إىل المعلرمة
•المشاركة
• تال�افع من أجل المساءلة

خطاطة عناصر األدوات

تركيز حمالت الترافع على المساءلة
ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻰﻟ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ورﻓﻊ اﻟﻘﺪرات
ﺑﻤﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ دورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار
واﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وﺑﻨﺎء
اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻟﺨﻠﻖ
دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ وﺑﻨﺎء
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم
اﺳﺘﺨﺪام أدوات
اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻹﺑﺮاز ﺿﻌﻒ
اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ
واﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺗﺤﺪﻳﺪاﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
 /ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق

ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت واﻟﺘﺮاﻓﻊ
الحق يف الولوج إىل المعلومة البيئية من أجل ترافع فعال ،اعتمادا على منهجية « » STRIPE

7

مثال لتجربة طنجة يف تطبيق منهجية «» STRIPEبالمغرب

تجربة مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة -نموذج التقارير السنوية.

م

همية التقارير
أ
آلية ترافع عىل بعض
القضايا البيئية المحلية
دراسة حالة بيئية بمنظور المجتمع
ن
المد�
ي
ن
ين
المد� من معلومات بيئية
تمك� المجتمع
ي
ن
فاعل� آخرين عند االقتضاء
استمالة ي
بهذه التجربة.

حر
ت

ير وجمع الم

عل
و
م
ا

ت

ال

تشكيل فريق عمل
مختص إلنجاز تقرير
مراسالت جهات معنية
البيئي�ن
تفريغ استمارات الراصدين
ي
عقد لقاءات مع جهات ف ي� حالة عدم
التجاوب مع المراسالت
البحث عن ممول للطباعة
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نهجية إعداد

التق
ا
ر
ي

تكوين إشهادي
ين
ين
محلي�
لفاعل�
تكوين راصدين ي ن
بيئي�
عقد موائد مستديرة موضوعاتية
عقد لقاءات مع أصحاب القرار
إصدار بيانات مذكرات.

هم اإلكرا
أ

هات

عدم التوصل
بالمعلومة
غياب المعلومة
آلية التأكد من صحة
المعلومة .

ر

تقديم التق

ري ر

عرض
أهم الخالصات
واالستنتاجات
مناقشة العرض
تسجيل مالحظات
وتوصيات.

ن
الثا�
الفصـــــــــــل ي
سوق األفكار  :تشخيص المشاكل البيئية بالجهة.

عبارة عن عمل ف ي� المجموعات بصيغة الزوبعة الذهنية مع تقديم عرض حول مشاكل الجهة
ت
ال� قد توفرها الجهة الوصية عىل قطاع البيئة.
اعتمادا عىل المعطيات ي
تحديد المشكلة وصياغتها :شجرة المشاكل والحلول.

شجرة المشكالت والحلول أداة تشاركية لتحديد المشكالت الرئيسية وضبط أسبابها
وتأث�ات وتبعاتها مع دعم مخطط ش
الم�وع لتحديد أهداف واضحة يمكن
المحتملة ي
إدارتها ت
واس�اتيجية كيفية تحقيقها.حيث يتم تحديد الجوانب السلبية لحالة معينة إلثبات
عالقة السبب والنتيجة ي ن
ب� المشاكل المرصودة والحلول والبدائل الممكنة والقابلة ل إلنجاز
والتنفيذ.
آﺛﺎر اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

أﺿﺮار

ﻳﻌﺎﻲﻧ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

وﺻﻒ اﻟﺜﺄﺛﻴﺮات

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ واﻷﻃﺮاف

ﻣﺸﻜﻠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
واﻷﻃﺮاف

أﺳﺒﺎب
رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺷﺠﺮة اﻟﻤﺸﻜﻼت

أﺳﺒﺎب
ﻓﺮﻋﻴﺔ
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استخدام الشجرة
أ
ت
ال� تحتاج إىل المعالجة بشكل ملح وذات راهنية،
• إلعطاء الولوية للقضايا والمشاكل ي
أ
والحاطة بالمعيقات لمعالجة المشكلة بأسلوب ناجع.
•لتحقيق فهم أفضل لهم الفرص إ
وضع شجرة لتحليل المشكالت

•مناقشة المشكلة والتوافق حولها أو القضية المطلوب تحليلها وتحديدها بدقة ،كما يجب
تث� حماس الجميع .وأن يتم وصفها
أن تكون المشكلة قضية فعلية و واقعية وذات راهنية ي
بطريقة سليمة وبكلمات مفتاح واضحة ؛
أ
ش
•عدم الوقوف عند مشكلة مبهمة أو فضفاضة ،المر الذي يحول دون جعل الم�وع فعال
ومفيد .ويجب أن تصاغ كحالة سلبية بدال ً من عدم وجود حل ؛
ن
البيا� فيصبح «جذع» الشجرة هو «المشكلة
•كتابة المشكلة أو القضية ف ي� وسط الرسم
ي
المحورية» ؛
•جوهر التمرين هو المناقشة والتفاعل والحوار الناتج عن عملية وضع الشجرة ؛
ف
ين
للمشارك� بتوضيح أرائهم واستداللهم؛
الكا� للسماح
•تخصيص أالوقت ي
ن
ت
بيا� منفصلة تحت عناوين
ال� ال تتعلق بالمشكلة عىل ورقة رسم ي
•تسجيل الفكار والنقاط ي
من قبيل «الحلول» و «المخاوف» و ”االختيارات الصعبة»...
بنية الشجرة

•تحديد أسباب المشكلة المحورية
ت
ال� تشكل جذور الشجرة  -ثم النتائج
 يت
ال� تشكل الفروع-
والعواقب والتبعات  -ي
 ( .أسأل لماذا).
•وضع هذه أ
السباب والنتائج (العواقب)
عىل ورقات الصقة أو بطاقات منفصلة،
ئ
ثنا� ،بحيث يمكن
بشكل فردي أو ي
تصنيفها ضمن سبب ما.
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أسئلة للمناقشة

•هل هذا يمثل الواقع؟ هل
تؤخذ أ
البعاد االقتصادية والسياسية
(النصاف  -النوع االجتماعي
واالجتماعية إ
بع�ن
 الشباب  -الفقر )...للمشكلة ياالعتبار؟
أ
ت
ال� قد تتحسن،
•ما هي السباب والنتائج ي
وأيها يزداد سو ًءا وأيها تظل عىل حالها ؟
ما هي أخطر العواقب؟ ما هي أ
السباب
السهل أو أ
أ
ال ثك� صعوبة للمعالجة ؟
ما هي الحلول والبدائل أو الخيارات
تغي�
المتاحة ؟ أين يمكن أن يساعد ي
السياسة ف ي� معالجة سبب التبعية أو
إيجاد حل ؟

وضع شجرة الحلول

أيضا شجرة أ
الهداف) من خالل عكس العبارات السلبية
يتم إعداد شجرة الحلول (وتسمى ً
ال� تشكل شجرة تحليل المشكالت بجعلها إيجابية .عىل سبيل المثال  ،قد يصبح السبب (�ف
ت
ي
ي
شجرة تحليل المشكالت) ف ي� قولنا «نقص المعرفة» وسيلة عندما نقول «زيادة المعرفة» .إذ
ب� أ
توضح شجرة الحلول العالقة ي ن
الهداف.
استخدام شجرة الحلول
المساعد يف تصميم المشروع

التأث�ات نتائج منتظرة
•تصبح ي
ين
المدي� المتوسط والطويل،
ف ي�
•يمكن أن يصبح الجوهر هدفا
ش
للم�وع أو نتيجة فورية،
•تصبح أ
السباب  /الحلول أهداف
وأنشطة.

الخطوة األخيرة

طريقة

التدخل

•اختيار
المفضلة.
•التدخل المخطط له قد ال يكون
قاد ًرا عىل معالجة جميع أسباب
هذا التدخل.

مثال لشجرة «تحليل المشكالت“ يف موضوع:
إعادة تدوير النفايات المنزلية

النتائج :تكبد المجلس تكاليف ث
أك�/
مشغل المطرح  -فقدان البيئة الطبيعية
 امتالء المطرح بشكل أرسع  -المزيد منللنتاج  -فقدان
الموارد الطبيعية الالزمة إ
المنتجات القابلة إلعادة التدوير  -النفايات
الزائدة للمطرح.
المشكلة الجوهرية :المنتجات
ال� وضعت �ف
ت
ي
القابلة إلعادة التدوير ي
حاوية النفايات

األسباب :مكان الحاوية يغ� كاف /حاوية إعادة
جدا/
التدوير
صغ�ة /جمع سلة إعادة التدوير نادر ً
ي
ت
كث�ا من التغليف و التعليب  -عدم
يش�ي المستهلك ي
إدراك الناس إلمكانية إعادة تدوير /لم يقدم المجلس
معلومات عن إعادة التدوير  /ال يوجد تمويل لمشاركة
أ
الرس /معلومات إعادة تدوير المنتج مركبة  /ال توجد
معاي� متعلقة بوضع العالمات عىل المنتجات.
ي
ف
المستهلك مماطل ي� تدوير النفايات /ال يعتقد المستهلك
أن إعادة التدوير جديرة باالهتمام  /المستهلك ليس عىل
دراية بفوائد إعادة التدوير /ال توجد حاويات فرز ف ي�
المطبخ /ليس كل من ف� نز
الم�ل مهتم  /ال تفرز النفايات
ي
ف ي� المنبع  /تفتقر الصناديق للجمالية.
ض
ئ
البي� عند إنتاج المواد مصدر
المصنع ال يستح� البعد ي
النفايات.
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الثالث
الثالث
الفصـــــــــــل
الفصـــــــــــل
ضرورة المعلومة وأهميتها يف اقتراح حلول عملية.
ت
الق�اح البدائل والحلول المالئمة ،غالبا ما نحتاج إىل معلومات دقيقة وصحيحة وحقائق
علمية ونتائج بحوث و تحريات وتقارير رسمية قد نجدها ف ي� مصادر متنوعة ومختلفة لكن موثوقة
ومؤكدة ،حسب نوعية المعارف والمعلومات المراد توظيفها لمقاربة المشكلة بشكل موضوعي
واستخالص ما نحتاجه لمعالجتها وإقناع جميع أ
الطراف الفاعلة والمؤثرة ف ي� ما نحن قادمون عليه
بالتال بلوغ المبتغى الذي يخدم المصلحة
من عمل وفعل يتوخى الدعم والمشاركة والنجاح و
ي
العامة حتما .فما المعلومة إذن ؟
تعريف المعلومة

دوليا
المعاي� الدولية« :المعلومات» تشمل
حسب
ي
ت
ال� تحتفظ بها الجهة العامة
كافة المواد ي
ت
ال� تخزن بها تلك
بغض النظر عن الهيئة ي
المعلومات (سواء أكانت عىل هيئة وثيقة أو
ملف كمبيوتر أو قاعدة بيانات كمبيوترية،
ت ن
ئ
ت
و�
مر� أو تسجيل إلك� ي
صو� أو ي
أو ش�يط ي
وغ� ذلك) ومصدرها (سواء تم إنتاجها من
ي
قبل الجهة العامة نفسها أو من قبل أي
جهة أخرى أو شخص آخر) وتاريخ إنتاج تلك
المعلومات.
موضوع أو
تيمة البحث
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تيمة فرعية سؤال
البحث

وطنيا
والحصائيات
المعلومات هي المعطيات إ
المع� عنها ف ي� شكل أرقام أو أحرف أو رسوم
ب
أو صور أو تسجيل سمعي برصي أو أي
شكل آخر ،والمضمنة ف ي� وثائق ومستندات
ومناش�
وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات
ي
وغ�ها من الوثائق
ومذكرات وقواعد البيانات ي
ذات الطابع العام ،ت
ال� تنتجها أو تتوصل
ي
بها المؤسسات أو الهيئات المعنية ف ي� إطار
مهام المرفق العام ،كيفما كانت الدعامة
الموجودة فيها ،ورقية أو ت
إلك�ونية أو يغ�ها.

خطة البحث عن المعلومة
مصدر
المعلومات

صيغة تجميع
المعلومات

مدة البحث  /المسؤول  /وإرجاع
المطلوب

ين
قوان� الحق ف ي� الولوج إىل المعلومة البيئية
ن
الوط�
عىل المستوى
الدول
عىل المستوى
ي
ي

النسان  -المادة (:)19
العالن العالمي لحقوق إ
إ
الحق ف ي� الحصول عىل المعلومات:
والتعب� ،ويشمل
لكل شخص الحق ف ي� حرية الرأي
ي
هذا الحق حرية اعتناق آ
الراء دون أي تدخل،
النباء أ
واستقاء أ
والفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة
كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
القرار رقم  59لسنة  :1946لقد أقرت أ
المم
ّ
ق
الحقو� لحق الحصول عىل
المتحدة البعد
ي
العالن العالمي لحقوق
المعلومات قبل صدور إ
ف
دجن�  1946تبنت الجمعیة العامة
إ
النسان ،إذ ي� ب
خالل أول جلسة لها القرار رقم  59والذي ینص :
النسان
« إن حریة المعلومات حق من حقوق إ
أ
الساسیة ...وهي المعیار الذي تقاس علیه جمیع
ال� تكرس لها أ
ت
المم المتحدة جهودها “.
الحریات ي ّ

الفصل  27من دستور  :2011نص هذا الفصل هو
كالتال:
ي
ن
والمواطن� حق الحصول عىل
”للمواطنات
ي
ف
الدارة العمومية،
المعلومات ،الموجودة ي� حوزة إ
والمؤسسات المنتخبة ،والهيئات المكلفة بمهام
المرفق العام .ال يمكن تقييد الحق ف ي� المعلومة
إال بمقت�ض القانون ،بهدف حماية كل ما يتعلق
ن
الداخل
الوط� ،وحماية أمن الدولة
بالدفاع
ي
ي
أ
والخارجي ،والحياة الخاصة للفراد ،وكذا الوقاية
من المس بالحريات والحقوق أ
الساسية المنصوص
عليها ف ي� هذا الدستور ،وحماية مصادر المعلومات
ت
ال� يحددها القانون بدقة “.
والمجاالت ي
ف
القانون رقم  31.13المتعلق بالحق ي� الحصول
عىل المعلومات:
الصادر بتاريخ  22بف�اير ( 2018الجريدة الرسمية
عدد  6655بتاريخ  12مارس )2018
ئ
التأث�
قانون دراسة
البي� :القانون 12-03
ي
ي
التأث� عىل البيئة.
المتعلق بدراسات ي

شرا كة الحكومات المنفتحة

م�وع ش�اكة حكومة منفتحة بادرة جديدة متعددة أ
الطراف وتعتمد عىل ت ز
يعت� ش
ال�ام حكومات
ب
ف
من مختلف دول العالم بمكافحة الرشوة وتنمية الولوج إىل التكنولوجيات الحديثة وذلك ي� إطار
الحكامة الجيدة.
المل� ي ن
المحلي� ،ت ز
ين
ين
م� بجعل
للفاعل�
لتوف� أرضية دولية
أطلقت ش�اكة الحكومة المنفتحة،
ي
أك� انفتاحا ث
حكوماتهم ث
ين
للمواطن� .وقد تم إطالق هذه المبادرة الدولية خالل
وأك� استجابة
أ
ين
والست� ( )66للجمعية العامة للمم المتحدة سنة .2011
انعقاد الدورة السادسة
ينضوي تحت ش
دول يخص الدول والحكومات
«�اكة الحكومة
المنفتحة» برنامجان  :برنامج ي
المركزية وبرنامج محل يخص الجهات أ
والقاليم والمقاطعات والفدراليات (الحكومات المحلية)
ي
ف
ن
ين
المنخرط� اليوم
الدول إىل  101حكومة (دولة).يصل عدد
ال�نامج
يصل عدد
ي
المنخرط� اليوم ي� ب
ي
ف
المحل إىل  20هيئة محلية (تاريخ دخول المغرب = .)2018
ال�نامج
ي� ب
ي
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شروط القبول

ين
شفافية ي ز
المواطن�
الم�انية  -سهولة الولوج إىل المعلومة  -الترصيح بالممتلكات  -شإ�اك
انضمام المملكة المغربية

انضمت المملكة المغربية رسميا إىل برنامج الحكومة
المنفتحة خالل القمة العالمية لمبادرة ش
ال�اكة المنعقدة
من  17إىل  19يوليوز ،2018
بتبليس بجورجيا .وتم تشكيل
ي
ال ش�اف ،وإحداث كتابة دائمة لدى وزارة إصالح
لجنة إ
الدارة والوظيفة العمومية ،عهد إليها تنسيق وتتبع أنشطة
إ
التداب� الالزمة لمواكبة عملية االنضمام
هذه اللجنة واتخاذ
ي
إىل المبادرة.
التزامات المغرب

للمغرب  18ت ز
ال�اما تخص  5مجاالت:
•الولوج إىل المعلومة (  6ت ز
ال�امات) ؛
ال�اهة ومحاربة الفساد ( 4ت ز
• نز
ال�امات) ؛
الم�انية (  3ت ز
•شفافية ي ز
ال�امات) ؛
المواطن� ( 4ت ز
ين
ال�امات) ؛
• شإ�اك
والعالم بخصوص ش
«�اكة
•التواصل إ
ت
ز
الحكومة المنفتحة» ( ال�ام واحد).

اقتراح خطة عمل

•تكوين مجموعة عمل ت
لل�افع حول
الحصول عىل المعلومات البيئية ؛
•القيام بدراسة معمقة حول ت ز
االل�امات
المتعلقة بالحصول عىل المعلومات ؛
•فتح حوار ش
مبا� مع السلطات ف ي� إطار
الحكومة المنفتحة ؛
ت
•تتبع وتقييم ت
ز
اح�ام االل�امات.

منتدى المجتمع المدين

التنسيق  :خلق المنتدى وتنسيقها يتم من طرف الجمعيات العضوة ف ي� ش
ال�اكة ؛
المهام  :المنتدى فضاء ت
لالق�احات والبدائل وتحسيس الجمعيات و دعوة جمعيات
ن
التفك� والتعاون و أعضاءه
المد� لخلق بنيات موضوعاتية ومجالية لتعميق
المجتمع
ي
ي
نز
مدعوون إلنجاز تقييمات موازية لت�يل الخطة ؛
ن
المد� المهتمة بتيمات ش�اكة الحكومات المنفتحة.
التشكيلة :جميع جمعيات المجتمع
ي
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مبدأ الشفافية ونشر المعلومة بالكشف االستبايق
ق
ش
االستبا� ليس أمرا حديثا و أقدم
الن�
ي
ق
أشكال ش
االستبا� ف ي� المجتمعات
الن�
ي
أ
ف
القديمة ،جاء بإعالن الخبار ي� الشوارع
مثل االنتصارات ف ي� المعارك ...
ون�ها ،طبقا لمبدأ الشفافية  ،من المرتكزات أ
ق
االستبا� عن المعلومة ش
الساسية إلرساء
يعت� الكشف
ب
ي
يل:
الديمقراطية التشاركية ،وذلك اعتبارا لما ي
ت
ش
ال� تحتفظ بها الهياكل العمومية ؛
•فوائد عديدة من أخذ زمام المبادرة لن� المعلومات ي
ت
ين
ين
المواطن� ؛
ال� تؤثر عىل عموم
•سيادة القانون من خالل شن�
القوان� والقرارات ي
•تعزيز الثقة ف� الحكومة من خالل دعم مبادئ نز
ال�اهة و المساءلة والمشاركة ؛
ي
تحس� تدفق المعلومات صلب الهياكل المعنية والمساهمة ف� زيادة النجاعة وحسن أ
• ين
الداء ؛
ي
الدارة من خالل مطالب الولوج ؛
•تخفيف العبء الواقع عىل إ
ف
•كون ي ن
الفصاح.
قوان� الولوج إىل المعلومات ي� العالم لم تكن سوى أحكام دنيا استباقية بشأن إ
المعلومات التي تنشر بشكل استبايق (أي بدون طلب)
طبقا للقانون المغريب

ين� الحد أ
القىص من المعلومات ،مع مراعاة المعلومات المستثناة من ش
ش
الن� ،بواسطة جميع
الن� المتاحة ،خاصة إ ت
وسائل ش
يل:
اللك�ونية كالبوابات الوطنية للبيانات العمومية ،والسيما ما ي
• اتفاقيات تم ش
ال�وع ف ي� مسطرة االنضمام إليها أو المصادقة عليها دوليا ؛
•النصوص ش
الت�يعية والتنظيمية ؛
القوان� ،بما فيها مشاريع ي ن
ين
قوان� المالية والوثائق المرفقة بها ؛
•مشاريع
ت
• ت
ن
ال�لمان.
مق�حات
ال� يتقدم بها أعضاء ب
ي
القوان� ي
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الدارية ،وكل معلومة ض�ورية لالتصال ؛
•مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها إ
ف
•أنظمة ومساطر ودوريات ودالئل يستخدمها موظفو المؤسسة أو مستخدموها ي� أداء مهامهم؛
•خدمات تقدمها المؤسسة أو الهيئة للمر ي ن
تفق� ،بما فيها قوائم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة
ال ت
لك�ونية المرتبطة بها ؛
للحصول عىل خدمة أو وثيقة أو بطاقة إدارية رسمية والخدمات إ
•حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة المعنية ،وطرق التظلم المتاحة له.
م�انية الجماعات ت
• يز
بتسي�ها وبوضعيتها المالية ؛
ال�ابية ،والقوائم المحاسباتية والمالية المتعلقة ي
ال�امج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها ؛
• ب
ت
نز
ش
ال� تضمن التنافس الحر وال�يه والم�وع ؛
•المعلومات ي
ش
•المعلومات المتعلقة بال�كات السيما تلك الممسوكة لدى مصالح السجل التجاري المركزي ؛
ال�اخيص أ
• ش�وط منح ت
والذونات ش
و�وط منح رخص االستغالل.
والعالنات الخاصة بنتائجه ؛
•برامج مباريات التوظيف واالمتحانات المهنية ،إ
ت
العالنات الخاصة بفتح باب ت
شح�ن
• إ
ال�شيح لشغل مناصب المسؤولية والمناصب العليا والئحة الم� ي
ن
المقبول� للتباري بشأنها ونتائجها ؛
ي
وال�امج والبالغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة أو الهيئة ؛
•التقارير ب
الحصائيات االقتصادية واالجتماعية.
• إ

ق
االستبا� عن المعلومة
أمثلة للكشف
ي
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دراسة التأثير على البيئية
أهداف ومضمون دراسات التأثير على البيئة

التأث� عىل البيئة إىل:
يل :تهدف دراسة ي
تنص المادة  5من القانون  12-03عىل ما ي
•تقييم ممنهج ومسبق آ
المبا�ة ،المؤقتة والدائمة ش
ش
ش
للم�وع
وغ�
للثار المحتملة
المبا�ة ي
النسان والحيوان والنبات ت
وال�بة والماء والهواء
عىل البيئة ،وبشكل خاص تقييم آثاره عىل إ
والمناخ والوسط الطبيعي والتوازن البيولوجي والممتلكات والمآثر التاريخية وعند االقتضاء،
عىل الجوار والنظافة أ
والمن والصحة العمومية مع مراعاة تفاعل هذه العنارص فيما بينها ؛
التأث�ات السلبية ش
للم�وع أو التخفيف منها أو تعويضها؛
•إزالة ي
آ
ش
اليجابية للم�وع عىل البيئة وتحسينها؛
•إبراز الثار إ
ين
بالتأث�ات السلبية ش
للم�وع عىل البيئة.
المعني�
•إعالم السكان
ي
عملية تقييم اآلثار البيئية :القانون 12.03

الثار البيئية ؟ وما الغاية من تقييم آ
لماذا تقوم الحكومات بتقييم آ
الثار البيئية ؟
إن الطابع العمومي لتقييم آ
الثار البيئية يضمن أن يكون للمجتمع مساهمته ف ي� مشاريع التنمية
ت
مبا� أو يغ� ش
ال� تؤثر بشكل ش
مبا� عىل حياة الناس.
المسطرة ،وخاصة القضايا ي
يل:
ومن النتائج المنتظرة من كذا درآاسات ما ي
أ
•تقييم جودة تقرير تقييم الثار البيئية ،والحصول عىل مساهمة الطراف الفاعلة ؛
آ
آ
ت
ال� قد تنتج
•تحديد ما إذا كان تقرير تقييم الثار البيئية يوفر تقييماً مناسبا للثار المحتملة ي
الم�وع كما تم تحديده مسبقًا أثناء تحديد نطاق ش
عن تنفيذ ش
الم�وع و  /أو أثناء دراسته ؛
•تقييم السالسة التقنية وتناسب ت
وتداب� التخفيف الواردة ف ي� التقرير ؛
مق�حات
ي
•تقييم صحة المعلومات ؛ أي إذا كانت دقيقة من الناحية التقنية وسليمة من الناحية العلمية ؛
الم�وع أو أ
وتداب� تخفيف قد تم ت
اق�احها عىل ش
النشطة
•تقييم ما إذا كانت بدائل معقولة
ي
ت
المق�حة ؛
•تقييم مطابقة ت
ين
مق�حات ش
والمعاي�
والقوان�
وتداب� التخفيف للخطط والسياسات
الم�وع
ي
ي
المعمول بها والمؤطرة ش
للم�وع ؛
•تحديد معلومات أخرى مطلوبة أو أي قضايا أخرى ،إن وجدت ،تتطلب المزيد من التخفيف
أو الدراسة.
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ما ذا يجب أن نجد يف دراسة التأثير على البيئة؟

أ
الموقع  :الذي يتأثر ش
النسانية ؛
بالم�وع وصف شامل للحالة الولية  :البيولوجية ،المادية ،إ
المشروع  :وصف ألهم مكوناته  -خصائصه  -مراحله (عمليات التصنيع  ،طبيعة وكميات المواد
ت
ال� يولدها بناء
الخام وموارد الطاقة المستخدمة ،والنفايات السائلة والغازية والصلبة ،والنفايات ي
أو تشغيل ش
الم�وع )...؛
للم�وع  ،تقييمها عىل الوسط البيولوجي ،والمادي ،إ ن
اآلثار :إيجابية ،وسلبية ش
نسا� ،خالل مراحل
وال ي
إنجاز ش
الم�وع ،أو استغالله ،و تطويره عىل أساس االختصاصات والتوجيهات المقدمة لهذا الغرض ؛
آ
التدابير المنصوص عليها ف� الملتمس لزالة آ
الثار السلبية ش
اليجابية
للم�وع و تقوية الثار إ
إ
ي
ش
للم�وع ؛
ف
والدارة لضمان
برنامج مراقبة ورصد المشاريع:
التداب� ي� مجال االتصاالت والتدريب إ
ي
التنفيذ والتشغيل والتنمية وفقا للمتطلبات الفنية والمتطلبات البيئية المعتمدة من قبل الدراسة؛
اإلطار القانوين والمؤسسايت  :عرض موجز مع التكاليف التقديرية ش
للم�وع ؛
ت
ال� توصلت إليها الدراسة ؛
مذكرة إعالمية :تلخص المحتويات واالستنتاجات ي
موجز مبسط من المعلومات :شن� البيانات أ
الساسية ف ي� هذه الدراسة للعموم.
العمل مع المجتمع المحلي
مبا� من ت
مبا� أو يغ� ش
•المت�ض رون بشكل ش
المق�ح،
بالمق�ح (مثل المنظمات غ� الحكومية والقطاع الخاص ،أ
ت
الكاديميون،)...
•المهتمون
ي
ش
•منارصو الم�وع والمستفيدون منه،
ت
•الجهات الحكومية ذات المسؤوليات أو المصالح السياسية المتعلقة بالمق�ح.
أهداف تقرير تقييم اآلثار البيئية حسب المجتمع المحلي
المعرفة المحلية
ت
اع�اضات رصيحة بسبب وجود مصلحة شخصية
عوامل متضاربة قد تشكل مصدر رصاع ف ي� المستقبل
الحفاظ عىل الحقوق القانونية وضمان العناية الالزمة
ين
تحس� صناعة القرار
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مشاركة العموم يف المراحل الرئيسية لتقييم اآلثار البيئية من  /ل :

•من أجل التشاور مع أ
ت
بالمق�ح،
الشخاص المحتمل أن يتأثروا
• من أجل التأكد من تحديد القضايا الهامة وجمع المعلومات المتعلقة ش
بالم�وع واعتبار
البدائل،
ف
يز
التح�ات  /عدم الدقة ي� التحليل ،تحديد القيم  /الخيارات المفضلة محليا و
• لتجنب
تداب� التخفيف واختيار أفضل البدائل.
المساعدة فيما يخص ي
آ
•من أجل النظر والتعليق عىل تقرير تقييم الثار البيئية،
•لمراقبة تنفيذ توصيات تقرير تقييم آ
الثار البيئية ش
و�وط القرار.
آ
الطار المرجعي
جودة تقرير تقييم الثار البيئية بالتأكد من كونها تتوافق مع إ
التأث�ات
المعلومات كافية وواضحة ومفهومة ،وما إذا تم تحديد جميع
ي
وتداب� التخفيف
التداب� البديلة /
/
ي
ي

قصور ي ن
يتع� تصحيحه (المعلومات صحيحة وسليمة من الناحية التقنية)
تطرق بشكل رصيح لمالحظاتهم واهتماماتهم ومساهماتهم ،سواء فيما يخص التوثيق
أواتخاذ القرارات ،وتأكد من شإ�اك أ
الشخاص المتأثرين فعال
ف
أساسا كاف ًيا التخاذ القرارات
ووا� بالمخرجات الرئيسية بشكل يوفر ً
بيان كامل ي

مبادئ مشاركة العموم

تقييم مدى عدالة اآلثار البيئية

•توفر المعلومات المناسبة ف ي� الوقت المناسب ؛
يجب أن تكون العملية :
أ
ف
•شاملة  -ش
الكا� للمراجعة واالستجابة ؛
(ت�ك جميع الطراف الفاعلة) ؛
•تتيح الوقت ي
أ
•منفتحة وشفافة ( -المراحل والنشطة مفهومة) ؛ •توفر الفرص والوسائل المناسبة لمشاركة
أ
الطراف الفاعلة ؛
•ذات صلة ( -تركز عىل القضايا المهمة) ؛
أ
أ
ب�اهة ودون ي ز
•عادلة ( -تُجرى نز
وت�مج النشطة بشكل
تح� ألي طرف) ؛
•تختار الماكن المناسبة ،ب
الطراف الفاعلة ؛ يناسب أ
•مستجيبة لمتطلبات ومساهمات أ
الطراف الفاعلة.
•ذات مصداقية ( -قادرة عىل بث الثقة).
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الفصـــــــــــل الرابع
نشر المعلومة بشكل تفاعلي ودراسة الوقع البيئي:
طلبات الولوج إىل المعلومة
مسطرة الحصول على المعلومات بناء على طلب

المع� أ
يتم الحصول عىل المعلومات بناء عىل طلب يقدمه ن
الشخص
بالمر وفق نموذج يتضمن االسم
ي
ي
والعائل لصاحب الطلب وعنوانه الشخص ورقم بطاقة تعريفه الوطنية ،أو بالنسبة أ
للجانب رقم
ي
ي
ن
القامة بصفة قانونية فوق ت
الوثيقة ت
الوط� طبقا ش
للت�يع الجاري به العمل ،وعند
اب
ال�
تثبت
ال�
إ
ي
ي
لك� ن
و� ،والمعلومات ت
ال ت
ال� يرغب ف ي� الحصول عليها.
بريده
عنوان
االقتضاء،
إ
ي
ي

تقاسم نموذج طلب الحصول عىل المعلومة ( أنظر الرابط آسفله)
https://www.cdai.ma/?page_id=7002#
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طريقة الحصول على المعلومة  :االستثناءات

ش
المبا� مقابل وصل أو عن
اليداع
يوجه الطلب إىل رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق إ
ت ن
و� مقابل إشعار بالتوصل.
طريق ب
ال�يد العادي أو االلك� ي
المستفيدون

ين
يستفيد من هذا الحق المواطنات
أجن� مقيم ف ي� المغرب بصفة قانونية.
والمواطن� و كل شخص ب ي
الهيئات المعنية بتوفير المعلومات

•مجلس النواب ومجلس المستشارين والدارات العمومية والمحاكم والجهات والعماالت أ
والقاليم
إ
والجماعات ت
ال�ابية ؛
•المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام ؛
•كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام ؛
•المؤسسات والهيئات المنصوص عليها ف ي� الباب  12من الدستور.
المشاركة المجتمعية

ن
قانو�
وغ� رسمية وتنفذ محليا وإقليميا ووطنيا تشتغل ف ي� إطار عمل
س�ورة تشمل فرصا رسمية ي
ي
ي
واضح وتكون شاملة وعادلة ولها أهداف واضحة وتعتمد الشفافية والمساءلة وتتوفر عىل الكفاءات
ين
دقيقت�.
والمعلومات للفعالية وللنجاعة وتظمن آلية التظلم ومعرفة محلية وعلمية
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فضاءات المشاركة المجتمعية

تقييم جودة المشاركة و مراجعة تقييم آ
الثار البيئية وتقييم الثغرات القانونية عند مقارنتها بأفضل
الممارسات ف ي� مجال المشاركة المجتمعية .تطوير ش
مؤ�ات التنفيذ :نطاق المشاريع  -تم� :المشاركة
 /التوقيت  -من سيشارك؟ كيف  /جودة مساهمات العموم المدمجة ف ي� القرارات النهائية.
ﻓﻀﺎءات ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ
رﺻﺪ اﻟﺘﻠﻮث ،
ﻋﺮاﺋﺾ
وﻣﻠﺘﻤﺴﺎت،
ﻣﻨﺼﺎت ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎتﻋﻤﻞ
ﻳﺒﻦاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،ﺣﻤﻼت
إﻋﻼﻣﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺻﻴﺎﻏﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت،
ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،ﺗﺘﺒﻊ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ،
ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﺨﺒﺮاء

ﻓﻀﺎءات رﺳﻤﻴﺔ

اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن،
اﻟﻮزارات

اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻮزارات ،ﻟﻘﺎءات
أو اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ  ،اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ،
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أو
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ

دعم مشاركة المجتمع المحلي

ين
المحل مفهومة ومعلومات
(التمك� و التحكم واالنسجام) ولغة المجتمع
•قوة مرتبطة بـ :
ي
مضبوطة
ف
الخبار و تقديم شكايات رسمية
•بناء قدرات ي� ورشات عمل لبث التوعية و إ
•بناء التحالفات .مثال  :التلوث الناتج عن أنشطة التعدين والمناجم:
المحل بالنظر إىل االحتجاجات ف ي(� جرادة وعوام مثال) ومناطق أخرى
• كيف يمكن للمجتمع
ي
ف
تعت� المقاربات المعتمدة ي� عملية مشاركتهم ناجحة أم
معروفة بأنشطة التعدين ،هل ب
ال ولماذا ؟
ش
•ما هي المشاكل والتحديات والتوصيات المرتبطة بإ�اك المجتمعات المحلية ؟
22
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تعبئة الجماعات المحلية :المشاركة واإلشراك
لماذا يجب أن أفهم؟

•تحديد أ
المحل ،والمنظمات ؛
الشخاص ،وقادة المجتمع
ي
الحال ،التصورات ،المصالح ،والمطالب ؛
•مستوى المعرفة
ي
ف
والثقا� واالجتماعي واالقتصادي ؛
السياس
•السياق
ي
ي
•درجة الثقة ؛
ف
ن
القوان� ي� الممارسة.
•تنفيذ
ي
كيف يمكنني أن أفهم مجتمعي؟

•خريطة أ
الطراف المعنية :منهجية تحديد وتقييم أ
الطراف ومصالحهم وقدراتهم عىل دعم
الصالح أو ت
اع�اضه ؛
إ
•تقييم احتياجات المجتمع :آلية تحديد وفهم احتياجات واهتمامات ومعارف وموارد الناس
المستهد ي ن
بالصالح.
ف� إ
َ
الخطوات الخمس لتحليل األطراف الفاعلة:

•من هم أ
ين
المعني�؟
الطراف الفاعلة
ف
الصالح المنشود؟
•ما مصلحة كل طرف فاعل ي� إ
•ما هي الموارد المتاحة لكل طرف فاعل وهل يمكن تعبئتها؟
أ
الصالح المنشود؟
•هل تدعم الطراف الفاعلة أو تعارض إ

لماذا الحاجة إىل إجراء تقييم احتياجات المجتمع؟

•استطالع الرأي والمشاركة المجتمعية ؛
•تحديد االحتياجات لرفع القدرات ؛
أ
ف
والثقا� واالجتماعي ومع الثقة الموضوعة ف ي� مختلف الطراف ؛
السياس
•آلية للتعامل مع السياق
ي
ي
•مطابقة أدوات المساءلة المناسبة أثناء التدريب ت
وال�افع ؛
ين
القوان� بشكل جيد.
•تقديم تصورات مهمة حول مدى تنفيذ
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تقييم احتياجات المجتمع

•ماذا تريد أن تعرف؟ :المعلومات المتوفرة والمهارات ،المعارف والمواقف ؛
•من ينبغي أن تستطلع رأيه؟ « :تحديد أ
الطراف الفاعلة الرئيسية ؛
•هل تريد إطالع العموم بما تفعله؟ ؛
ف
ئيسي� ت
•هل يجب عليك دعوة صناع القرار الر ي ن
الق�اح عنارص إضافية للمشاركة ي� التنمية؟ ؛
•كيف ستصل إليهم؟ جلسة استماع أو لقاء عمومي أو مجموعات ت
ال� ي ز
ك� أو استطالعات الرأي
ومقابالت.
إجراء تقييم احتياجات المجتمع بشكل تشاركي

•من سيتكلف بجمع المعلومات؟
•كيف سيتم تحليل البيانات؟
•كيف ستستثمر المخرجات؟

اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﺮدود
ﻓﻌﻞ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺑﺎﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺻﻴﺎﻏﺔ
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺗﺨﻄﻴﻂ
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

24
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رﺳﻢ
ﺧﺎرﻃﺔ
اﻷﻃﺮاف
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ

ﺟﻤﻊ
اﻟﻔﺮﻳﻖ

وﺿﻊ
ﺗﺤﻠﻴﻞ أوﻟﻲ

الفصـــــــــــل الخامس
ما الترافع وآلياته ؟ الترافع من أجل المساءلة :دورة الترافع

التخطيط

تشخيص
الوضعية الراهنة ثم
صياغة المشكل،
البحث عن المعلومة وتحليلها
وتدقيقها،
تحديد أ
الهداف،
داخل
الفئات المستهدفة :تحليل
ي
وخارجي،
صياغة رسالة وشعار،
تقدير الموارد

قي ي م
الت

التنفيذ
اختيار المقاربات
أ
والنشطة،
وضع برنامج عمل واقعي وقابل
للإنجاز،
بناء تحالفات ش
وال�اكات،
وضع خطة للتواصل،
وضع خطة للتتبع والتقييم
ش
بمؤ�ات.

تقاسم المسؤولية
والمهام ت
والف�ة الزمنية الالزمة
للإنجاز،
تشكيل لجنة التتبع بع� وضع شبكة
ش
مؤ�ات،
للقوان�ن
ضبط المالية والمصاريف طبقا
ي
الجاري بها العمل

إطار تحليل المشاكل
المشكل
المشاكل الفرعية

العواقب

أ
السباب

الحلول

السؤال الفرعي1

السؤال الفرعي2
السؤال الفرعي3
جدول الحلول :نموذج

المحل
المستوى
ي

ما المشاكل وأسبابها وعواقبها؟

ن
الوط�
المستوى
ي

المستوى الجهوي
والدول
ي

التغي� المتوخى ؟
ما نوع
ي
التغي� ؟
من المفروض فيه
ي

استخالص الغاية
.....................................................................................................................................................
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تعرف الفئات المستهدفة :تحليل داخلي وخارجي ،شبكة تحليل «»SWOT

()-

()+

مالحظات
توضيحات
وإضافات مهمة

عوامل داخلية

نقط ضعف
نقط قوة
مظاهر إيجابية للمنظمة يمكن صعوبات داخلية للمنظمة قد
اعتمادها ف� ت
تعيق عملها ونضالها
ال�افع
ي

عوامل خارجية

مالحظات
مخاطر محتملة
فرص متاحة
عوامل وظروف مجتمعية معيقة توضيحات
عوامل وظروف مجتمعية
ت
وإضافات مهمة
سل� عىل ال�افع
يمكن اغتنامها إيجابيا للعمل لها وقع ب ي

ترتيب الحلول ووضع األولويات

الئحة الحلول وقع محتمل
الممكنة
.1
.2
.3

داخل
آفاق النجاح بت�ير
ي

بت�ير خارجي

مجموع

بناء الهدف :تقنية (سمارت)

الرموز وترجمتها
 : Spécifiqueنوعي
 :Mesurableقابل للقياس
 :Atteignableبلوغه ممكن
 : Réalisteواقعي
 :Temporelمحدد زمنيا
26
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صفاتها وداللتها
النجاز
ماذا نريد أن ننجز ؟  :طبيعة إ
النجاز ؟ وما أداة
هل بإمكاننا أن نقيس بدقة إ
القياس؟
هل الهدف مالئم ومتناغم مع ما نريد ومع رغبة
ين
الفاعل� ش
وال�كاء؟
ض
ويستح�
هل الهدف مرتبط بالواقع والسياق
والمكانات المتاحة
ضغوطات الزمن إ
إىل أي حد يأخذ ي ن
النجاز و مدته
بع� االعتبار زمن إ

مالحظات

إعداد الرسالة وصياغتها

ت
ال� نريد نقلها للجمهور الذي نخاطبه.
ئيس من المعلومات ي
•الرسالة جزء ر ي
ت
ال� نقدمها فيها.
•الشعار يشبه إىل حد ما ُ
الحلة ي
•يمكن أن تتضمن رسالةٌ واحدة عدة شعارات .أما الشعار يف�تبط عموماً بحملة واحدة فقط.
ين
ين
المعني� ،لكن يجب أن تؤدي جميعها إىل الهدف نفسه.
الفاعل�
•قد تكون الرسائل عديدة ترسلها حسب
يجب أن تكون الرسالة( )messageبسيطة ( )Simpleواضحة ()Clairو مخترصة ()Concis
وجذابة ( )Centripèteودقيقة ( )Précisومقنعة ( )Persuasifتوخيا للفعالية.
عناصر الرسالة الفعالة

إلعداد رسائل حملة المنارصة من المهم استحضار العنارص الهامة التالية:
 )1تعرف الجهة المخاطبة ؛
 )2رسالة سهلة الفهم؛
 )3إعداد رسائل محفزة ؛
 )4رسد قصص واقعية وعرض بيانات مبتكرة ؛
 )5اختيار قناة اتصال مناسبة ومواد ترويجية مقبولة ؛
اخ� الجهة أ
 )6ت
النسب لنقل الرسالة واحرص عىل بناء عالقات مع أطراف مختلفة
 )7استحضار أسلوب الممارسة!.
قوة الصورة المرئية

ت
ال� تقوم بإعدادها وماذا تريد من تلك الجهة أن تفعله؟
•من سينظر إىل المواد التواصلية المرئية ي
ت
ال� تخاطبها هذه المواد المرئية؟ ماذا تتوقع منها أن تفعل بعد مشاهدة
•كيف تستهلك الجهات ي
المواد المرئية؟
أ
ش
ب�ء و لديهم الرغبة ؟
•هل أنت متأكد من الشخاص الذين يجب أن يشاهدوها أو بإمكانهم القيام ي
•ما أشهر المواد التواصلية المرئية/القصص المرئية المستخدمة بالفعل؟ ما الجيدة وما المزعجة وما
يغ� الفعالة؟ وما المفيد وما يغ� المفيد؟
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قوة الصورة المرئية

ف
الثقا�
التشويش
ي

صور مرئية ذات رسالة

استخدام صور مرئية
ذات رسالة

حولها إىل رسالة لحملتك
ِّ
ت
ال� تهدد المملكة المغربية ،حيث
تعت� إدارة النفايات الصلبة واحدة من ب
• ب
أك� المشكالت فالبيئية ي
ث
ن
مالي� طن من النفايات الصلبة ي� جميع أنحاء البالد ،بمعدل نمو سنوي
يتم توليد أك� من  5ي
يصل إىل .%3وتطغى أوجه قصور عديدة عىل طريقة التخلص من النفايات البلدية الصلبة �ف
ي
المغرب ،مثل نقص البنية التحتية المناسبة والتمويل الالزم.
خريطة الفاعلين والشركاء

قوي
متوسط
ضعيف
مساند سند ضعيف

معارض

معارض بقوة

الموقف بالنسبة للموضوع
28
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خريطة التأثير

التأث� ف ي�
*مدى ي
الموضوع
*القدرة عىل توجيه
التغي� المنشود
ي
بلوغه

التواصل الفعال
وصف مقتضب لمكونات
المجتمع وفئاته
 .1المسؤولون المنتجون
للسياسات العامة وصانعي
الرأي والقرار
 .2مجموعات وفئات مهتمة
بالموضوع

أمثلة ألساليب تبليغ الرسائل

نوعية الرسائل حسب الفئة المستهدفة
تقديم حجج دامغة ومقنعة ومفصلة
وذات مصادر موثوقة وموضوعية...
أو االستدالل بالعالقة ي ن
ب� الموضوع
السياس...
وسلطتهم ووضعهم
ي

توظيف وثائق توجيهية مفصلة
رسائل بسيطة لكن مالئمة
اجتماعات لبسط أهمية الموضوع بالنسبة إليهم...

شن�ات إخبارية ومقاالت صحفية ومطويات بها
توضيح ما المطلوب ولماذا ،مع تبيان
وتزويد
قيمة
معلومات
طال� التفاصيل بالمطلوب،
التفاصيل
التغي� دون الغوص ف ي�
عوائق
ي
بي
ض
عند ال�ورة
المملة

 .3المواطنون :عموم الناس حكايات ورسائل بسيطة تستدعي
ت
العاطفة ت
المش�ك لتسهيل
وال�اث
الفهم والحوار

االستشهاد بشخصيات معروفة ت
ومح�مة وبشهادات
واقعية ومعاشة ممن عانوا من المشكل المطروح...

إﻋﻼﻣﻲ

ﻣﺴﺆول ﻛﺒﻴﺮ

اﻟﻬﺪف

ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ

ﺟﺎﻣﻌﻲ

تأثير :اختيار الجهة المستهدفة

طرق ومداخل التأثير :ما نجاعة طريقة التأثير على المستهدف ؟
قوي
متوسط
ضعيف

مرتفع

متوسط

منخفض

سلم الوقع والتأثير
بعيدة المدى
قريبة ومتوسطة
المدى

تغ�ات ساهمت فيها ت
االس�اتيجية عىل مدى بعيد :وقع /غاية  /أهداف عامة وشاملة
ي
ت
تغ�ات تم الحصول عليها خالل االس�اتيجية :نتائج أو غايات
ي
مظاهر ملموسة للتدخالت :نتائج و مخرجات
أنشطة منجزة خالل تنفيذ ت
االس�اتيجية :مدخالت
الوضعية عند االنطالق ( نقطة مرجعية)
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برنامج  /خطة عمل
أهداف

.1
.2
.... .3

فئة مستهدفة

أطراف فاعلة رئيسية
مستعمل المياه الجوفية:
ي
نزل/جماعي – تزويد العموم
 1.م� ي
نزل/جماعي – تزويد خاص
 2.م� ي

أنشطة

ش
مؤ�ات

رزنامة

مسؤولية

مصالح
· ين
تحس� جودة المياه
ين
الموزع� الخواص
· تقليل االعتماد عىل
· ين
تحس� جودة المياه
·الحفاظ عىل الولوج الخاص وحقوق االنسحاب

· ين
تحس� جودة المياه
·تقليص الحاجة ل  /كلفة المعالجة
 .3صناعي – تزويد عمومي
تحس� جودة المياه  /كلفة تطوير آ
· ين
البار
 .4صناعي – تزويد خاص.
ن
تحس� جودة المياه
· ي
·الحفاظ عىل الولوج الخاص وحقوق االنسحاب
·تحقيق أهداف ت ز
ال�ود (الكمية ،الجودة ،التغطية)
مزودي المياه الجوفية:
·استخالص التكاليف من المستهلك
 .5المنشآت أو الجهات الحكومية
·تجنب مسؤولية استثمار رؤوس أموال جديدة
 .6المزودة للمياه (جماعي جهوي) ·السمعة العمومية – وضع اللوم عىل ضعف ت ز
ال�ويد
ين
الملوث�
عىل
ين
المحافظة عىل الوضعية وعىل السوق
الموزع� الخواص
·الوقاية من استفحال تدهور جودة المياه الجوفية
حكومة/قطاع عام:
·دور أقوى ف ي� حماية المياه الجوفية ومراقبة ش
ال�كات
 .7الجهة المنظمة  /وكالة بيئية
وتفعيل هذه المراقبة
(جهوية  /وطنية؟)
اك�
·دعم وتمويل ب
ت
المؤسسا�
·التعلم
ي
·تمويالت ث
 .8مسح جيولوجي ن
أك� لفائدة عمليات المراقبة ،والتقييم،
(وط�)
ي
وأنشطة قواعد البيانات
المواطن�ن
· ين
تحس� الظروف البيئية وظروف عيش
ي
·السمعة والشعبية
 .9المنتخبون المحليون
·تجنب مسؤولية أي إجراءات الشعبية
·التقليل من أ
المراض ذات الصلة بالماء
 .10وزارة الصحة
أ
ف
الحفاظ عىل النمو والرباح والصادرات ي� هذا المجال
 .11وزارة الصناعة

ين
الفاعل� ف ي� موضوع الماء.
مثال لجدول
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تأث� محتمل
ي
+
+
+
+
+
+
+
-/+
+؟
؟-

حصيلة

أولوية
1
1
2
2

2

+
+
+

2

+

5

+
+
-/+
+
-

4

4
4
4

مثال ت
لل�افع

جمعية مدرس علوم الحياة أ
والرض بالمغرب
ي

اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ

اﻟﻬﺪف
ف

ن وت 
ںى الج رىا زي ںى ال
فض


ءات
ا

ا
لتوا

تحسيس 
وإرساك
 20000أرسة و100000
متمدرس 
وإرساك 1000
مسؤول وفاعل جمعوي
محىل


اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ

تنمية قيم التعا
ون ب

ئة و
صل والتعب التحس
يس

 22مدينة

 90حيا سكنيا و100
مؤسسة تعليمية و 20موقعا
طبيعيا لجعلهم نموذجا رائدا  ىڡ
الجمالية والنظافة وفرز  
وتثمںى
النفايات من المنبع

اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ

استمرار ساكنة 
أكرى
 30%من 
االحياء  ىڡ
الفرز من المنبع منذ
 2015إىل µ
االن.

من

تبىى

سنة

إر

 69حــيا


والتثمںى
إرساء سلسلة الفرز
 20 304أرسة


المرسوع  ىڡ
نجاح
بعض 
االحياء من نقل
التجربة والتقاسم مع

االحيـــــاء المجـــاورة
بإيقاع أرسع.

ن المنبع وتث
مينها
م

ء سلسلة فرز ا
لنفاي
سا
ات


تحسںى نظافة
المواطنںى
فضاءات عيش

ونظافة 
االوساط الطبيعية ،من
لتدبرى
خالل دعم نموذج جديد 
النفايات يعتمد عىل إرساء
عملية فرز النفايات
وتثمينها

اس
تهد

 93659فردا

إحداث مناصب شغل
خضــــــراء وتعاونيات
جمع المواد المفرزة
وتثمينها.

بلورة مقاربة تتالئم مع الواقع
المغرىى وتنوع فضاءات وعادات
Ä
ساكنتـــه ،مع إعداد  3دالئل
توضـــــح آليات التعميم
وانطالق حملة للتقاسم تهم
االالف من جمعيات 
µ
االحياء
والسانديك والمدارس.
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خاتمة

أصبح الحق ف ي� الولوج للمعلومة البيئية ،استباقيا أو
تفاعليا أو استخداما أمرا أساسيا وقاعدة صلبة لبناء
الديمقراطية التشاركية وللمساءلة المجتمعية من
أجل ت
اس�اتجية ترافعية تواصلية هادفة وفعالة
وناجعة تستجيب لحاجيات المجتمع والفئات
تنص� المصلحة
الهشة منه خاصة ،وتعمل عىل ي
العامة.
ولن ت
يتأ� كل هذا إال بمنهجية منطقية ومبنية
عىل أسس علمية تتوخى الموضوعية والنسبية
والدقة و النجاعة وترسيخ البعد ت
ال�بوي لروح
البناء الديمقراطي وإرساء قواعد الشفافية ش
وال�اكة
ض
مستح�ة السياقات السياسية واالجتماعية
الحقيقية
ن
ش
والقوان� والت�يعات ،ضمانا للحقوق الفردية
واالقتصادية
ي
ت
ت
ز
المحل .
ال� تكفلها االل�امات الدولية والدستور
ي
والجماعية ي
وعىل ضوء ما سلف تبقى الممارسة المدنية للجمعيات وللشبكات
الجمعوية ف ي� أطار تتبع السياسات العمومية والقيام بالتقييم
والمحاسبة ،ي ن
ره� بمدي تمكنها من هذه المنهجيات وقدرتها
عىل تفعيلها والتواصل حولها بشكل مسؤول ،بنية النقد البناء
و باالعتماد عىل كفاءات مسلحة بجميع آ
الليات والمعارف الالزمة
لتكون ف� مستوى تطلعات المجتمع الذي تمثله ،فتح�ض
ت
باالح�ام
ي
والتقدير ش
واليجابية
وتن� أساليب المشاركة الديمقراطية السليمة إ
جميعها ،ضمانا للسلم االجتماعي رحم كل تنمية مستدامة حقيقية.

www.aesvtmaroc.org
communication.aesvt@gmail.com

+212 5 22 81 11 99
www.facebook.com/AESVTMAROC

