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مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة

 رهانات هذا المسار الطموح، فقد تم اعتماد مخطط عمل وطني للحكومة المنفتحة ولكسب
التزاما في مجاالت الحق في الحصول على المعلومات 18، يتضمن 2020-2018للفترة 

.وشفافية الميزانية والمشاركة المواطنة والنزاهة ومحاربة الفساد والتحسيس والتواصل

ية وفي نفس السياق، تم إحداث نظام حكامة لورش الحكومة المنفتحة قائم على شراكة قو
لتزامات مع المجتمع المدني لضمان خلق تعاون مستدام ودينامية مشتركة تسهم في تفعيل ا

. المملكة المغربية المتضمنة في هذا المخطط الوطني

 تي والبرئاسة الحكومة، المرتبطة الحق في الحصول على المعلومات هدا باإلضافة الى لجنة
ن رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويتكويترأسها 

أعضاؤها من عضوين ممثلين لإلدارات العمومية، يعينهما رئيس الحكومة وعضو عن مجلس
وة، النواب وآخر عن مجلس المستشارين، وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرش

وآخر ،"الوسيط"باإلضافة إلى تمثيلية عضو عن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وممثل لـ
ة عن مؤسسة أرشيف المغرب، وممثل عن المجتمع المدني؛ وكل من يمكن للهيئة االستعان

.بخبرته

 ة عضوية الجميع محددة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما أن مهام اللجنومدة
تتمحور في ضمان حسن ممارسة حق الولوج إلى المعلومة، وتقديم االستشارة والخبرة، 

اطر باإلضافة إلى تلقي الشكايات وإصدار التوصيات واالقتراحات إلى الحكومة لتجويد مس
.الحصول على المعلومات
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الحصول على المعلومات 
%38نسبة التقدم المعلومات  الرأي العام بالحق في الحصول على تحسيس 

 هذا االلتزام ما يلييقتضي:
وضع مخطط تواصل حول قانون الحق في الحصول على المعلومات؛-
تطوير المحتوى اإلخباري حول موضوع الحق في الحصول على المعلومات؛-
تحديد الوسائط المناسبة لنشر المعلومات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات؛-
بهإنتاج وسائط تواصلية للتعريف بهذا الحق والتحسيس -

التقدم ة نسبالمعنية وتكوين المكلفين بالمعلومات على مستوى الهيئات والمؤسسات تعيين 
59%

يقتضي هذا االلتزام ما يلي:
يئة تحديد معايير تعيين األشخاص المكلفين بالمعلومات ونوابهم، حسب عددهم وحجم كل مؤسسة أو ه-

معنية؛
إعداد مخطط التكوين لفائدة األشخاص المكلفين بالمعلومات؛-
إعداد المادة التربوية للتكوين؛-
تعيين الشخص أو لى إعداد منشور لرئيس الحكومة يدعو من خالله المؤسسات والهيئات المعنية ا-

األشخاص المكلفين بالمعلومات ونوابهم؛ 

-ت الذين إنجاز برنامج للتكوين بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني لفائدة األشخاص المكلفين بالمعلوما
.تم تعيينهم

%50نسبة التقدم تدبيره وحدات إدارية مكلفة باألرشيف وتدريب الموظفين في مجال إحداث 

 طة لجان لتدبير األرشيف، ووضع هذه الهياكل اإلدارية تحت السلتشكيل بالنسبة للقطاعات الوزارية
الخارجيةالمباشرة للكتاب العامين، وإحداث وحدات لتدبير األرشيف على مستوى المصالح 



الحصول على المعلومات 

%20التقدم نسبة وإعادة استعمالها  (open data)نشر البيانات المفتوحة تعزيز 

 هذا االلتزام اإلجراءات التاليةيشمل:

 •وضع استراتيجية وطنية خاصة بالبيانات؛
تبادل وضع نواة للسهر على حكامة البيانات المفتوحة، من أجل تنسيق محكم لسياسة االنفتاح و• 

ص البيانات العمومية وإعادة استعمالها، بشراكة مع جميع األطراف المعنية، بما فيها القطاع الخا
والمجتمع المدني؛

نمية للبيئة والتالجهوبةالمراصد )منظومة لتبادل البيانات ذات الصلة بالبيئة إحداث 
%86التقدم سبة ( المستدامة

تكمن األهداف المتوخاة من وضع هذا االلتزام في النهوض بالعمل الذي تقوم به المراصد الجهوية
علقة بالبيئة، للبيئة والتنمية المستدامة، وتعزيز ديناميتها في مجال تدبير المعلومات والبيانات المت

وفي هذا الصدد، عملت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية. وتبادلها مع الشركاء وعموم المواطنين
تجدون تفاصله في موقع الحكومة المنفتحةكبيرالمستدامة على فتح ورش 

%  63التقدم سبة نإحداث بوابة خاصة بالشفافية 

يروم هذا االلتزام إحداث بوابة وطنية خاصة بالشفافية تتيح إمكانية:
تقديم طلبات الحصول على المعلومات وتتبعها؛• 
النشر االستباقي للمعلومات اإلدارية؛• 
نشر البيانات المفتوحة؛• 
تشر وتتبع تنفيذ مخطط العمل الوطني في مجال الحكومة المنفتحة؛• 
السياسات العموميةمشاركة المواطنين في صياغة • 



النزاهة ومكافحة الفساد 

%24التقدم نسبة بالنزاهة بوابة خاصة احداث 

: هذا االلتزاميروم 

 عموم المواطنين بالمنجزات المحققة واإلجراءات المتخذة على الصعيد الوطني إبالغ
لدعم النزاهة، واطالعهم على الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في مجال 

تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ 

 يع ذات قاعدة معرفية تضم مختلف المعطيات والبيانات المتعلقة بالنزاهة والمواضتوفير
الصلة

%92التقدم نسبة اإلدارية إطار تنظيمي إللزامية التقيد بالخدمات وضع 

 ليه في االلتزام في إدراج مقتضيات في إطار ميثاق المرافق العمومية، المنصوص عيتمثل
:من الدستور، تنص على ما يلي157المادة 

 حد اإلدارات بتدوين الشروط والمراحل الضرورية لتقديم الخدمات اإلدارية بشكل موإلزام
ووفق النموذج المنشور بالبوابة الوطنية للخدمات اإلدارية؛ 

 بالمواقع الحكوميةنشر ما تم تدوينه الزامية



النزاهة ومكافحة الفساد 

موذجيةعلى المواقع الن" إدارتي"فضاءات االستقبال عبر تعميم منظومة تحسين 
%73التقدم نسبة 

يروم هذا االلتزام :

 آليات ووسائل تنظيمية قائمة على دليل مرجعي موحد رهن إشارة المرافق وضع
لمرتفقين؛ العمومية، بغية تكريس مبادئ الفعالية والشفافية والمناصفة في التعامل مع ا

 ضافة أعوان عموميين لمساعدة المواطنين والمرتفقين في إنجاز مختلف الخدمات، إتوفير
مجاالت االستقبالإلى تأهيلهم وتكوينهم في 

ا ومعالجتهاتعزيز آليات تلقي مالحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعه

يروم هذا االلتزام :

 عدد اإلدارات العمومية المنخرطة في تبني آليات تلقي شكايات ومالحظات رفع
%  38التقدم سبة واقتراحات المرتفقين وتتبعها ومعالجتها؛ 

 الحظات ونشر تقارير دورية تبرز التقدم المحرز في مجال تتبع ومعالجة شكايات ومصياغة
واقتراحات المرتفقين، والجهود المبذولة من طرف اإلدارات العمومية لتحسين جودة 

بهاالمتوصلالخدمات العمومية، استنادا إلى البيانات 



شفافية الميزانية 

% 68بة التقدم نسالدولية دعم شفافية الميزانية من خالل نشر تقارير الميزانيات وفقا للمعايير 

هذا االلتزاميروم 

 الميزانياتيهالمعايير المعتمدة من طرف المنظمة الدولية للشراكة  تطبيقIBP) ( مجال إنجاز في

التقارير ذات الصلة بالميزانية واحترام اآلجال المخصصة لنشرها؛ 

 المجتمع المدني في اإلعداد لميزانية المواطنإشراك .

المتعلق بقانون المالية في شقه المرتبط 13-130تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 
%38التقدم نسبة بشفافية الميزانية، والميزانية القائمة على نجاعة األداء 

االلتزام الىيهدف هذا 

 مشروع شفافية الميزانية والرفع من نجاعة التدبير العمومي وكذا تعزيز دور البرلمان خالل مناقشةدعم
.  الميزانية ومراقبة المالية العمومية

آليات لدعم شفافية الدعم العمومي المقدم لمنظمات المجتمع المدني عبر بوابة رساء ا
%14التقدم نسبة "شراكة"

 في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني" شراكة"يندرج إحداث بوابة.
وتعتبر هذه البوابة من بين أهم اآلليات الموضوعة لتعزيز سياسة القرب، وتسهيل الحصول على

المعلومات المتعلقة بالدعم المقدم من طرف الدولة لفائدة المنظمات غير الحكومية، ونشر طلبات
.  مشاريع الشراكة



المواطنة المشاركة 

ة نسبدينامية المشاورات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي تعزيز 
%19التقدم 

: يروم هذا االلتزام

 عام، الجمعيات والمواطنات والمواطنين بوسائل المشاركة في تدبير الشأن التحسيس
لي حول عبر تنظيم حملة تواصلية وتحسيسية على الصعيد الوطني، وبلورة مخطط تواص

المشاركة المواطنة؛ 

 ؛ المجتمع المدنيلجمعيات الخدمات المقدمة من طرف مركز االتصال والمواكبة تحسين

%63سبة التقدم نمنصة إلكترونية خاصة بالمشاركة المواطنة إحداث 

يروم هذا االلتزام 

 ات، تقديم الملتمس: تضم ثالثة مكونات" للمشاركة المواطنة"منصة إلكترونية إحداث
وتقديم العراض، وإجراء المشاورات العمومية، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالتكوين

.والمساعدة التقنية والصيانة

 و هذه المنصة المواطنين من تقديم ملتمساتهم الموجهة للبرلمان أو الحكومة أوتمكن
الترابيةالجماعات 



المشاركة المواطنة 

تعزيز المشاركة المواطنة من خالل تشجيع المجتمع المدني على تبني آليات 
%66التقدم نسبة الديمقراطية التشاركية 

الىيروم هذا االلتزام 

 كل فعال على الفاعلين المدنيين على تبني آليات المشاركة المواطنة بغية تنزيلها بشتشجيع
: الصعيدين الوطني والمحلي، وذلك من خالل

 مع ( لقاءات10)لقاءات مفتوحة : حملة تحسيسية وتشاورية في الجهات االثنتا عشرتنظيم
الديمقراطيةالفاعلين المدنيين، وتوزيع منشورات ومطويات ودالئل حول 

ي ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى برامج خدمات االتصال السمعي البصرتعزيز 
%53التقدم نسبة 

:  هذا االلتزاميروم 

 20.18باإلطار القانوني المتعلق باإلعالم السمعي البصري، والقرار الجديد رقم التحسيس
حول الولوج إلى خدمات 2018يونيو 7الصادر عن الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري بتاريخ 

حيث سيتم تنظيم ست . 2018االتصال السمعي البصري الذي دخل حيز التطبيق في أكتوبر 
دورات تكوينية( 6)



الحكومة المنفتحةوالتحسيس بأهمية التواصل 

، وهو االنتقال من تعددية 2016الصادر سنة . 46.06يحل محل القرار رقم القرار الجديد هذا 
قهم في سياسية بحثة إلى تعددية تيارات الفكر والرأي التي ترتكز على تعدد الفاعلين، وح

حق التعبير عن األفكار واآلراء والمواقف من األحداث الراهنة وقضايا الشأن العام، بما يضمن
المواطن في االطالع على مختلف اآلراء ووجهات النظر ويساهم في االرتقاء بحسه النقدي

.البصريفي إطار احترام الحرية التحريرية واستقاللية متعهدي االتصال السمعي 

التقدم الواسع النطاق بشأن انضمام المغرب لمبادرة الحكومة المنفتحة والتواصل 
%47التقدم نسبة المحرز في هذا المجال 

االلتزاميروم هذا 

 إعداد وتنفيذ مخطط تواصلي لمواكبة انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة من أجل
أخرىالحكومة المنفتحة من جهة، وتنفيذ مختلف االلتزامات ذات الصلة من جهة 

ترة للفبالمغرب  تفاصيل مخطط العمل الوطني لمبادرة الحكومة المنفتحة و لالطالع على 
:و نسب تقدم التزاماته زوروا الموقع التالي 2020–2018



حكامة ورش الحكومة المنفتحة

إحداث نظام حكامة واضح وشفاف وجب من أجل ضمان نجاح مستدام لورش الحكومة المنفتحة، 
ن يراعي المعايير المنصوص عليها في إطار مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة والتي م

:ضمنها

.إحداث هيئة متعددة األطراف لإلشراف على مسلسل الحكومة المنفتحة

تمثيلية متساوية للحكومة والمجتمع المدني

مع اختيار ممثلي المجتمع المدني وفقا لمنهجية موضوعية وشفافة يتم وضعها من طرف المجت
.المدني

كامة ومن أجل االستجابة لهذه المعايير، وبناء على العديد من الدراسات المقارنة، تم وضع نظام ح
:بنيات3يعتمد أساسا على 

اإلشراف،لجنة 

لجنة التنفيذ،

المدنيمنتدى المجتمع 

9عضو، 18: تمثيلية مختلطة ومتوازنة من الحكومة والمجتمع المدنيمن اإلشرافتتكون لجنة 
.من ممثلي المجتمع المدني9من ممثلي القطاعات الوزارية و



حكامة ورش الحكومة المنفتحة

لجنة اإلشراف،

9عضو، 18: من تمثيلية مختلطة ومتوازنة من الحكومة والمجتمع المدنيلجنة اإلشرافتتكون 
.من ممثلي المجتمع المدني9من ممثلي القطاعات الوزارية و

لمنهجية واضحة وشفافة، معدة من طرف ممثلي وفقا المدنيأعضاء المجتمع انتقاءتم 

(.أعضاء اللجنة الوطنية السابقة للحكومة المنفتحة)المجتمع المدني 

تجدون منهجية   (المدنيوضع نظام للتناوب من أجل ضمان تمثيلية شاملة للمجتمع تم 
)بالمغرب المنفتجةعلى موقع الحكومة المدنيانتقاء ممثلي المجتمع 

لجنة التنفيذ،

هذه اللجنة حصريا من ممثلي القطاعات العمومية، أي وحدات التنسيق المركزية تكون 
للحكومة المكلفة بتنفيذ مختلف االلتزامات المتضمنة في الخطة الوطنية( مديرو المشاريع)

.2020-2018المنفتحة للفترة 

.وسيتم تجديد أعضاء هذه اللجنة كل سنتين عند إعداد خطة عمل جديدة

المجتمع المدنيمنتدى 

مثلة الجمعيات المو التنسيق من طرف مفتوح أمام جميع منظمات المجتمع المدني المنتدى 
في لجنة االشراف



شكرا
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