
الحكومة المنفتحة

مسلسل االنضمام و إعداد برنامج عمل

1

المملكة المغربية   
اصالح اإلدارة و الوظيفة العموميةوزارة 



2009يناير20

غير فتاحانبخلقادارتيتلتزم":أكدحيثللديمقراطيةجديدةاآفاقأوباماباراكاألمريكيالرئيسفتح

العامةاركةواملشالشفافيةعلىيقومنظاموبناءالجمهور ثقةلضمانمعاسنعمل.الحكومةمستوى علىمسبوق 

."يةالحكومسياساتناوفعاليةنجاعةوتقويةديمقراطيتنا،تعزيز مناالنفتاحسيمكن.التعاون ونظام

السياق: مبادرة الحكومة المنفتحة

2011شتنبر 20
رازيل للجمعية العمومية لألمم املتحدة، قامت كل من الواليات املتحدة األمريكية والب66على هامش الدورة 

:تلتزم بما يلي 2011شتنبر 20بتاريخ بإطالق مبادرة الشراكة من أجل الحكومة املنفتحة

 املعلومات الخاصة باألنشطة الحكومية،جاهزيةالرفع من
،تطوير املشاركة املواطنة
،تطبيق املعايير املهنية للنزاهة داخل اإلدارات
تكثيف الولوج للتكنولوجيات الحديثة لتعزيز الشفافية واملسؤولية



:المبادرةأهداف•

اهتماماتها؛صلبفياملواطنوضععبر التشاركيةالديمقراطيةتعزيز •

؛العموميةالخدماتجودةتحسين•

النزاهة؛تعزيز •

االستثمار؛جاذبيةتشجيعو األعمالمناختحسين•

.الجيدةامةوالحكواالنفتاحالشفافيةمجاالتفياملدنياملجتمعمنظماتمعوكذااألعضاءالدول معالناجحةالتجاربتبادل•

األهداف:مبادرة الحكومة المنفتحة



دعم مشاريع التحديث الحالية،•

تعزيز صورة املغرب ،•

ة تعزيز ثقة املواطن في املؤسسات العمومية عن طريق تحسين جودة الخدمات العمومية املقدم•
للمواطن،

اته،تشجيع القطاع الخاص عن طريق وضع إدارة منفتحة تتجاوب بشكل فعال وسريع مع متطلب•

تحسين مكانة املغرب في الدراسات املقارنة الدولية وجذب االستثمار األجنبي،•

نة في صلب االلتحاق بنادي الدول التي تجعل االنفتاح والشفافية وتقديم الحساب واملشاركة املواط•
برامجها الوطنية لإلصالح،

ع إعطاء أهمية خاصة لتبادل التجارب الناجحة باملغرب مع الدول األعضاء األكثر انفتاحا وكذا م•
منظمات املجتمع املدني،

. اور توفير إدارة منفتحة على محيطها ومرفقاتها وتحترم مبادئ الشفافية واملسؤولية والتش•

فائدة االنضمام:مبادرة الحكومة املنفتحة



عمومية نشر املعلومات األساسية عن امليزانيات واملحاسبة ال: شفافية الميزانية•

.وإحداث نظام مفتوح للميزانية

حصول ينبغي أن يكفل القانون حق املواطنين في ال:  سهولة الولوج إلى المعلومة•

على املعلومات العمومية والبيانات الحكومية

الولوج إلى تيسير :ونشرهاممتلكات المنتخبين والموظفين السامينبالتصريح •

ا على االنترنيت املعلومات املتعلقة بممتلكات ومداخل املنتخبين وكبار املوظفين، ونشره

نين مشاركة املواطو دعم تعاون : في إعداد السياسات العموميةإشراك المواطنين•

في تنفيذ السياسات العامة والحكامة وتشجيع الحريات املدنية

معايير االنضمام: مبادرة الحكومة املنفتحة



مبادرة الحكومة املنفتحة

دول نظمت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة بتعاون مع برنامج الحكامة في
ادية ومنظمة التعاون والتنمية االقتص( مينا)الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

(MENA-OCDE) مؤتمر دولي  حول تنفيذ سياسات 2012نونبر 8بالرباط يوم
د دول الحكامة املنفتحة، وذلك بهدف التعريف بأهداف هذه الشراكة على صعي

.  املينا



االنضمامبداية مسلسل 

سة وعلى هامش هذا املؤتمر تم إحداث لجنة لإلشراف، تضم ممثلين عن كل من رئا
ة، الحكومة، وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، وزارة االقتصاد واملالي

وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون و كذا وزارة الشؤون العامة 
الشراكة من أجل الحكومة املنفتحة "والحكامة، أوكلت إليها مهمة تفعيل 

ييم مدى وتدارس شروط االنضمام بالنسبة للمغرب وكذا املعايير املعتمدة لتق"
.استيفائه لشروط االنضمام



دراسة استيفاء الشروط

بمهمة ( كاالبرازيل وإسبانيا وبلجي)قام خبراء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والدول األقران 
، حيث عقدوا اجتماعات ولقاءات مع ممثلي 2013يونيو 6و 3مابينتقييمية للرباط خالل الفترة 

كلفة بهذا الوزارات واملؤسسات الحكومية واملجتمع املدني باإلضافة إلى أعضاء لجنة اإلشراف امل
.املوضوع، وذلك وفق البرنامج رفقته

يع املرافقة وعلى إثر هذه الزيارة، أعدت املنظمة خالصات أولية حول الحكومة املنفتحة ببالدنا واملشار 
ف لها من طرف املنظمة السالفة الذكر، حيث بادرت هذه الوزارة بموافاة أعضاء لجنة اإلشرا

املخصصاإلجتماعبنسخة منه وتم عرضه على كافة الوزارات وبعض الجمعيات على هامش 
لعرض تجارب بعض الدول األعضاء في هذه الشراكة في مجال إعداد برنامج عمل الحكومة 
درة املنفتحة، وكذا  ورشة عمل حول بناء القدرات في مجال إشراك املواطن وبرنامج عمل املبا

.2014أبريل 9و 8وذلك بمقر هذه الوزارة يومي 

ممارساتها مع معاييرها و دراسة باملقارنة وبناء على اللقاءات املنفردة وجمع املعلومات، أعدت املنظمة 
.الجيدة، و تم االتفاق عليها مع لجنة اإلشراف



معايير االنضمام: مبادرة الحكومة املنفتحة

نقطة16من أصل 12يتعين على البلدان املرشحة نيل 
.  نضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، لال 

أخرى نقطة ويحتاج إلى نقطة 11على وقد حصل املغرب 
الستيفاء هذه الشروط

2015سنة 



النقط معايير االنخراط

3/4 ((نقط3)وجود مقتضيات دستورية 

نقطة واحدة في حالة تبني القانون المتعلق بالحصول على المعلومات

سهولة الولوج إلى املعلومة

4/4 (قطن4. ) نشر تقرير مراجعة الحسابات ومشروع ميزانية الحكومة شفافية امليزانية

2/4 (نقط2. )المعطيات  المتاحة في المحاكم

نقاط إذا تم نشر المعطيات2.

بين ممتلكات املنتخونشر التصريح 

واملوظفين

2/4 مؤشر الحريات المدنية على مستوى  ( 5و2.5ما بين )10/ 4.41معدل

.2012لسنة مؤشر الديمقراطية

إشراك املواطنين

11/16 نقطة على األقل لالنخراط في المبادرة12

االنخراط في مبادرة الحكومة املنفتحة



لجنة االشراف

.  توسيع لجنة اإلشراف لتضم أعضاء املجتمع املدني و القطاع العامتم 

بع أعمال لدى وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية بغية تنسيق وتت( سكرتارية)كما أحدثت أمانة
.  لجنة اإلشراف، واتخاذ التدابير الالزمة ملواكبة عملية االنضمام

صص ولتسريع عملية انضمام املغرب إلى الشراكة، بادرت لجنة اإلشراف بإعداد مخطط العمل املخ
ارية، فرعية، تتكون من ممثلي القطاعات الوز موضوعاتيةلهذا، حيث تم تشكيل خمسة لجان 

وهيئات الحكامة، والقطاع الخاص، واملجتمع املدني، 



0152يونيو 25يوم الخميس 

واملالية ، اإلقتصادشفافية امليزانية وتترأسها وزارة : اللجنة األولى-

إصالح ووزارةة النزاهة ومحاربة الفساد وتترأسها الهيئة املركزية للوقاية من الرشو : الثانية اللجنة -
العمومية، الوظيفة اإلدارة و

دارة و إصالح اإل وزارةوتترأسهاو االدارة االلكترونية املعلوماتالولوج إلى : اللجنة الثالثة --
الوظيفة العمومية

،موميةالوظيفة العإصالح اإلدارة و ووزارةاإلتصالالتواصل وتترأسها وزارة : اللجنة الرابعة –-

املكلفة ةوزار الاستشارة وإشراك املواطن في إعداد السياسات العمومية وتترأسها : اللجنة الخامسة -
و املجتمع املدنيالبرملانمع العالقات ب

لتجارة واالستثمار واالصناعة وزارة كما تم إحداث الحقا لجنة معنية باملعطيات املفتوحة برئاسة 
واالقتصاد الرقمي



خطة عمل للشراكة من أجل الحكومة المفتوحة

املغرب خطة عمل وطنية، مثل البلدان أعدقد ف، رغم عدم انضمامه الى هذه املبادرةو
.األعضاء

جتمع تم إحداث لجينة مكلفة بصياغة برنامج عمل مكونة من منسقي اللجن و ممثل عن امل
املدني و سكرتارية الحكومة املنفتحة باملغرب

طاع بالتعاون مع املجتمع املدني والقطاع العام والقتم إعدادها التي الخطةوتضم هذه 

.سنتين حسب قوانين املبادرةالتزاما يتعين تنفيذها خالل 19الخاص 



2017-2018 المغرباتالتزام
4:إلى املعلومات والتزامات الحكومة اإللكترونيةالوصول -1

4:الفسادالتزامات النزاهة ومكافحة -2

3االلتزامات املتعلقة بشفافية املوازنة-3

4:التزامات مشاركة املواطنين-4

2:التواصل والتوعية بشأن الحكومة املفتوحة-5

2: البيئة والتنمية املستدامة-6

-التزاما19-



للحكومة املنفتحة املؤتمر العاملي 
باريس2016دجنبر 7-9



الدعم الحكومي

استشارة كافة القطاعات الحكومية

السيد رئيس الحكومة بتقارير حول تقدم مسلسل االنضمامموافات

نونبر 16اريخ قام السيد الوزير بعرض مشروع مخطط العمل على أنظار مجلس الحكومة بت
يدة جد، تم بموجبه إصدار توصية بتحيينه بشكل ينسجم أكثر مع التوجهات ال2017

للحكومة املغربية وأولوياتها



تحيين برنامج العمل

زارية الو مشاورات بين أعضاء لجنة اإلشراف، شارك فيها ممثلو القطاعات عليه انعقدت و 
إدراجها في وقدموا مقترحات بغيةمالحظاتهم أبدوا املدني الذين واملجتمع الحكامة وهيئات 

محينحيث تم إعداد برنامج جديد  . مشروع مخطط العمل الجديد



استفاء الشروط

سمية، املتعلق بقانون الحق في الوصول إلى املعلومة بالجريدة الر 31.13القانون رقم بصدور 
.  ، يكون املغرب قد استوفى شروط االنضمام إلى هذه املبادرة2018مارس 12بتاريخ 

بمقر 2018مارس 22وعليه، انعقد اجتماع للجنة اإلشراف املعنية بالحكومة املنفتحة يوم 
ية زامات الثمانوزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، من أجل املصادقة على االلت

2018تمن غش، املتضمنة في مخطط العمل الجديد بالنسبة للفترة املمتدة (18)عشرة 
2020غشتإلى 



تقديم رسالة النوايا



قبول الطلب

بواشنطن، صادق أعضاء لجنة اإلشراف على 2018ابريل 24اجتماعها املنعقد بتاريخ خالل 
.املغرب رسميا إلى هذه الشراكةانضمام الشراكة من أجل الحكومة املنفتحة على 



2018يوليو 17-19
للحكومة املنفتحةاملؤتمر العاملي 

تبيليس ي



ما بعد االنضمام

يمين لقاءات و اجتماعات و تبادل الرسائل مع القتنظيم 
على االلتزامات إلعداد النسخة األخيرة من برنامج

العمل

برنامج العمل إلى سكرتارية بعث :2018غشت 31
الشراكة  من أجل املصادقة عليه و نشره



برنامج عمل 
2020غشتإلى 2018غشت

-التزاما18

(،منها التزام يهم البيئة والتنمية املستدامة 6)املعلوماتإلىالوصول -

(3)الفسادومكافحةالنزاهة-

(3)املوازنةشفافية-

(4 )ةاملواطنشاركةامل-

(1 )املفتوحةالحكومةالتحسيس حول و التواصل



املجتمع املدني

,تمت دعوة و اشراك جمعيات املجتمع املدني منذ انطالق مسلسل االنضمام

ة لتنميتنظيم عدة ندوات ولقاءات وأيام دراسية، بشراكة مع منظمة التعاون وا
ز ، لتعزي، وبحضور خبراء الشراكة من أجل حكومة منفتحة(OCDE)االقتصادية 

ي إشراك املجتمع املدن"مشاركة املجتمع املدني في إعداد مخطط العمل حول 
ى الشراكة من توسيع مشاركته في مسار االنضمام إل: املغربي في الحكومة املنفتحة

دور املجتمع املدني في مجال "، و2015شتنبر 29، يوم "اجل حكومة منفتحة
2016فبراير 17، يوم "الحكومة املنفتحة



املجتمع املدني

عنها تكتل جمعيات املجتمع املدني في إطار انبثق 

«الحكومة املنفتحةأجل لجنة املجتمع املدني من »



التكوين والدراسات املقارنة

,تنظيم عدة ورشات عمل سواء داخل اطار لجنة االشراف أو خارجه

املشاركة في مؤتمرات

اللجوء الى دراسات مقارنة



الشباب و وسائل االعالم

الحكومة : "حول موضوع  (OCDEبشراكة مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تنظيم يوم دراس ي للوزارة 
.2017أكتوبر 4، وذلك يوم األربعاء "نحو تعزيز مشاركة املواطنين في الحياة العامة: املنفتحة باملغرب



الشباب و وسائل االعالم

عزيز عمل حول موضوعي التواصل املؤسساتي، ودور وسائل اإلعالم في تورشات 
التي صدور مشاركة الشباب في الحياة العامة، من أجل الوقوف على مختلف الفر 

اركة نة ومشوسائل اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات لتعزيز املشاركة املواطتتيحها
وديته مردالشباب في الحياة العامة بغية االرتقاء باملرفق العمومي والرفع من 

.املواطنينوانتظاراتوجودة خدماته لتستجيب لحاجيات 



شكرا على انتباهكم



المعلوماتإلىالوصول

المعلوماتإلىالوصولبحقالعامالوعيمستوىرفع :1االلتزام

العامةوالمؤسساتاإلداراتمستوىعلىاإلعالمموظفيوتدريبتعيين :2االلتزام

المحفوظاتإدارةمجالفيالمدربينوتدريبالمحفوظاتعنمسؤولةإداريةكياناتإنشاء :3االلتزام

المفتوحةالبياناتاستخداموإعادةنشردعم :4االلتزام

(المستدامةوالتنميةللبيئةالوطنيةالمراصد) ONEDDفيالبياناتتقاسمآليةإنشاء :5االلتزام

الشفافيةبوابةإنشاء :6االلتزام

الفسادومكافحةالنزاهة

بوابةالنزاهةإنشاء :السابعااللتزام

اإلداريةالخدمات,,,ملزمتنظيميإطارإنشاء :الثامنااللتزام

التجريبيةالمواقعفي IDARATIنظامتجربةخاللمنالعامةالخدماتمستخدمياستقبالتحسين :9االلتزام

العامةاإلدارةمستخدميمنواالقتراحاتوالمالحظاتالشكاوىومعالجةومتابعةاالستقبالآلياتتعزيز :10االلتزام

الموازنةشفافية

الدوليةللمعاييروفقًاالموازنةتقاريرنشرخاللمنالموازنةشفافيةتعزيز :11االلتزام

األداءعلىالقائمةوالميزنةالموازنةشفافيةحيثمنالميزانيةقانونبشأن 13-130رقماألساسيالقانونأحكامتنفيذ :12االلتزام

"الشراع"بوابةعبرللجمعياتالممنوحالعامالتمويلوتقييمورصدمراقبةآلياتتعزيز :13االلتزام

المواطنمشاركة

واإلقليميالوطنيالمستوىعلىاستشاريةديناميكيةخلق :14االلتزام

"المواطنينمشاركة"لـإلكترونيةمنصةإنشاء :15االلتزام

التشاركيةبالديمقراطيةالصلةذاتالمدنيالمجتمعآلياتتخصيصخاللمنالمواطنينمشاركةتعزيز :16االلتزام

البصريالسمعياإلعالمإلىالمدنيالمجتمعوصولتعزيز :17االلتزام

المفتوحةالحكومةعلىوالتواصلالتواصل

المفتوحةالحكومةفيوتطورها (OGP)المفتوحةالحكوميةالشراكةإلىالمغربانضمامحولالنطاقواسعةاتصاالت :18االلتزام


