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 السياق العام
 

في مسار من   السادس، نصره هللا،  امللك محمد  الجاللة  الرشيدة لصاحب  القيادة  املغرب تحت  انخرط  لقد 

قيم   ترسيخ  إلى  الرامية  والشفافية  اإلصالحات  والتعددية  املشاركة  مبادئ  وتكريس  التشاركية  الديمقراطية 

  املستقبل بآليات حكامة جديدة قادرة على استيعاب الطموحات املتجددة   ومكافحة الفساد بغية استشراف

 للمواطن املغربي. 

التي   املبادئ،  مقت هذه  تنزيل  على ضرورة  ويؤكد  يستحضرها  السادس  محمد  امللك  جاللة  فتئ  في  ما  ضياتها 

واملواطنين   املواطنات  إلشراك  آليات  من  اململكة  دستور  كرسه  ما  مع  انسجاما  السامية،  خطبه  مختلف 

 .وجمعيات املجتمع املدني في اتخاذ القرار العمومي وتفعيله وتقييمه

ي هذا املجال  انفتحت على تجربة دولية رائدة ف  ،وفي إطار تطلع بالدنا إلى ترسيخ هذا املسار الديمقراطي التنموي 

املنفتحة  و  الحكومة  التي  (OGP)هي مبادرة شراكة  املبادرة،  فيها  دولة    78ئها  بلغ عدد أعضا. وتهدف هذه  بما 

برملانا بما فيها البرملان املغربي، إلى تعزيز    12الحسيمة و-طنجة-بما فيها جهة تطوان  عضًوا محلًيا  76واملغرب  

  ،شفافيةتعزيز ال ب  ي صلب اهتماماتها. كما تقوم على معايير مرتبطةالديمقراطية التشاركية عبر وضع املواطن ف

الفساد، ومحاربة  والنزاهة،  باملحاسبة،  املسؤولية  للتكنولوجيا  وربط  األمثل  وكذا  الحديثة،    تواالستعمال 

 .  املواطن في إعداد السياسات العموميةإشراك 

وقد تكللت مساعي الحكومة املغربية باالنخراط في هذه الشراكة املتعددة األطراف باالنضمام الرسمي للمملكة 

املتعلق بالحق في الحصول    31.13بعد استيفائها ملعايير االنضمام، السيما إصدار القانون رقم    2018في أبريل  

 . 2018مارس   12في على املعلومات 

مجلس    ، التحق مجلس النواب املغربي بالشق البرملاني من هذه املبادرة، كما التحق 2019وفي شهر ماي من سنة  

طنجة أكتوبر  الحسيمة،  -تطوان-جهة  املحلي  ،  2020في  البرنامج  إلى  يكون  الشراكةلهذه  لالنضمام  وبذلك   .

ية( في هذه  املغرب قد انخرط بمؤسساته الثالث من حكومة، وبرملان، وإدارة محلية )جهة طنجة كتجربة نموذج

 املبادرة الدولية التشاركية.

وطنية   بوابة  إحداث  تم  الورش،  هذا  في  الشاملة  الشفافية  لتعزيز  ودعما  الدولية،  التوصيات  مع  وتماشيا 

باملغرب،   املنفتحة  لتمكين  www.gouvernement-ouvert.maللحكومة  من  ،  واملواطنين  املواطنات  عموم 

بع مستوى تقدمها وكذا التعرف على جميع املستجدات واملعلومات املتعلقة  االطالع على مضامين االلتزامات وتت
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  ات من خالل فضاء  السيما  أداة لتعزيز قنوات التفاعل بين اإلدارة واملواطن. كما تشكل هذه البوابة  بهذا الورش

   .العمل الوطنية للحكومة املنفتحة طالستقبال املقترحات واملالحظات حول خط  ةمخصص

الهام الوطني  على شراكة قوية مع املجتمع املدني، يعتمد  خاص  حكامة  نظام  ، تم وضع  وإلنجاح هذا الورش 

القطاعات   املدني وممثلي  املجتمع  بين  املتساوية  لجنة اإلشراف  العمومية  فالتمثيلية  اعداد  املسؤولة عن  في 

مكن    ، وكذا التأسيس لنظام للتناوب بالنسبة لتمثيلية املجتمع املدني،املنفتحة  الحكومةالتزامات    تبع وتقييم تو 

 في إطار من التكامل والتنسيق والتفاعل اإليجابي بين مختلف املتدخلين. قيادة ورش الحكومة املنفتحةمن 

في خطة العمل الوطنية األولى تفعيل التزامات اململكة املغربية املتضمنة  شتركة في  املدينامية  وقد أسهمت هذه ال

،  الحصول على املعلومات  ( التزاما في مجاالت 18ثمانية عشر )تضم    التي  2020  -2018للفترة  للحكومة املنفتحة  

بلغت نسبة  حيت    ،والنزاهة ومكافحة الفساد، وشفافيــــة امليزانيــــة، واملشاركــــة املواطنـــة والتواصل والتحسيس

 .2020 غاية دجنبرإلى   % 84إنجازها اإلجمالية 

حكومة منفتحة ببالدنا، فإن الحكومة تعكف حاليا على إعداد خطة العمل الوطنية  في إطار مسلسل بناء  و

 ، وذلك وفق منهجية تشاركية مع هيئات املجتمع املدني.2023-2021الثانية للحكومة املنفتحة للفترة 

  املنهجية املعتمدة

إعداد خط أجل  الوطني  ةمن  املنفتحة،    ةالثاني  ة العمل  التوافق، خالل  للحكومة  لجنة اإلشراف  تم  اجتماع 

بتاريخ   اإل 2019أكتوبر    31املنعقد  منهجية  على  الامل  عداد،  لهذه  على  ةخطشترك  تعتمد  والتي  مراحل    5، 

 أساسية: 

 املحاور  اقتراح ▪

 تجميع األفكار واملقترحات   ▪

 حليل واستثمار املقترحات  ت ▪

 االلتزامات املقترحة صياغة بطاقات  ▪

 الوطنية املصادقة وتبني خطة العمل  ▪
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، تنظيم مجموعة من االجتماعات التنسيقية مع ممثلي املجتمع املدني بلجنة  2020ير  اوقد تم خالل شهر فبر 

م خاللها تحديد  تاإلشراف من أجل التحضير لإلعداد املشترك لخطة العمل الوطنية الثانية للحكومة املنفتحة،  

من أجل استثمارها في    األدوار والتوافق بشأن الئحة املحاور التي سيتم مناقشتها وتجميع مقترحات متعلقة بها

 الجديدة. االلتزامات املقترحة إطار 

 : املعتمدةقائمة املحاور النهائية فيما يلي و 

 
 

عداد  منهجية اإل مة  ء التوافق حول كيفية مال  ، تم2020  ز يوليو   15  خالل اجتماع لجنة اإلشراف املنعقد بتاريخو 

،  19، نظرا للظروف الخاصة املرتبطة بجائحة كوفيد  املنفتحة املشترك لخطة العمل الوطنية الثانية للحكومة  

على   باالعتماد  توص ي  والتي  املنفتحة،  الحكومة  أجل  من  الشراكة  ملبادرة  الجديدة  التوجيهات  مع  وتماشيا 

 .القنوات الرقمية من أجل إعداد مخططات العمل الوطنية للدول األعضاء

 مرحلة تجميع األفكار واملقترحات        

أكتوبر   شهر  تجميع  2020خالل  مرحلة  انطلقت  الجمعيات    نظمتحيث    واملقترحات األفكار  ،  من  بمبادرة 

التحديات    الرقمية املوضوعاتية من أجل مناقشة أهمأعضاء لجنة اإلشراف، مجموعة من اللقاءات التشاورية  

ب املرتبطة  األولىواإلشكاليات  املرحلة  في  املعتمدة  العشرة  أجل املحاور  من  استثمارها  سيتم  حلول  واقتراح   ،

 .العمل الوطنية الثانية للحكومة املنفتحة إعداد خطة 
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وقد عرفت هذه اللقاءات مشاركة فاعلين عموميين ومسؤولين بمختلف املؤسسات واإلدارات املعنية بمواضيع  

مناسبة لتعبئة فعاليات املجتمع املدني املعنية على املستويين املحلي والجهوي  اللقاءات العشرة، كما شكلت  

   ، وضمان شمولية مسار اإلعداد املشترك لخطة العمل الوطنية الثانية.الوطني الهام للمساهمة في هذا الورش

 وقد نظمت هذه اللقاءات حسب البرمجة التالية:

املؤسسات واإلدارات العمومية  

 املتدخلة
 اللقاء التشاوري املحور  املنظم التاريخ

  العامة املديرية/الداخلية وزارة

 الترابية للجماعات

القطاع املكلف بالعالقات مع املجتمع 
 املدني 

  وإصالح واملالية االقتصاد وزارة

 امليزانية مديرية/اإلدارة
 اإلدارة  إصالح قطاع

 اللقاء األول  التشاركية  الديموقراطية الجمعوي  الفضاء 2020أكتوبر  9

 الداخلية وزارة

التضامن والتنمية االجتماعية   وزارة

 واملساواة
 إصالح اإلدارة قطاع 

  الديموقراطية الجمعية 2020اكتوبر  14

 املغرب  لنساء

 اللقاء الثاني  الجنسين  بين  املساواة

 وكالة التنمية الرقمية 

 وزارة التربية الوطنية 

 قطاع إصالح اإلدارة 

 اإلعالم حريات منظمة 2020أكتوبر  16

 - حاتم-والتعبير

 والحكامة االبتكار

 الرقمية

 الثالث اللقاء 

 املجلس األعلى للقضاء 
 وزارة العدل 

 رئاسة النيابة العامة 

 قطاع إصالح اإلدارة 

 اللقاء الرابع  املنفتحة العدالة قضاة املغرب نادي 2020أكتوبر  20

  وإصالح واملالية االقتصاد وزارة

 امليزانية مديرية/اإلدارة

 قطاع إصالح اإلدارة 

  امليزانية شفافية املغرب  ترانسبرانس ي  2020أكتوبر  22

 والعدالة الضريبية 

 اللقاء الخامس 

 وزارة الطاقة واملعادن والبيئة، 

 قطاع إصالح اإلدارة 

االئتالف املغربي من أجل  2020أكتوبر  24

املناخ والتنمية  

 املستدامة

 للموارد والولوج البيئة

 الطبيعية 

 اللقاء السادس

للنزاهة والوقاية من  الهيئة الوطنية 
 الرشوة ومحاربتها

 قطاع إصالح اإلدارة 

جمعية برملانيون مغاربة   2020أكتوبر  26
 ضد الفساد

 اللقاء السابع  النزاهة ومحاربة الرشوة 
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املؤسسات واإلدارات العمومية  

 املتدخلة
 اللقاء التشاوري املحور  املنظم التاريخ

املديرية العامة  /الداخلية وزارة

 للجماعات الترابية

القطاع املكلف بالعالقات مع املجتمع 
 املدني 

 اإلدارة قطاع إصالح 

جمعية حركة بدائل  2020أكتوبر  28

 مواطنة 

الشمولية والعدالة 

 الترابية

 اللقاء الثامن

 التربية الوطنية  قطاع

 وزارة التشغيل 
 قطاع إصالح اإلدارة 

جودة الخدمات   ترانسبرانس ي املغرب  2020أكتوبر  29

 العمومية 

 اللقاء التاسع

 لجنة الحق في الحصول على املعلومات
املديرية العامة  /الداخلية وزارة

 للجماعات الترابية

 قطاع إصالح اإلدارة 

2020نونبر 03 املنتدى املغربي  

 للصحافيين الشباب 

لولوج للمعلومةا  اللقاء العاشر 

 

 البرنامج املوحد التالي خالل اللقاءات العشرة املنظمة:  وقد تم اعتماد 

 

 افتتاح اللقاء:

 للجمعية املنظمة للقاء،الكلمة االفتتاحية 
 الكلمة االفتتاحية لقطاع إصالح اإلدارة.

 دقائق  10

 التحسيس والتعريف بالحكومة املنفتحة: 

املبادئ واملرجعيات الوطنية والدولية، أهم املنجزات، اإلعداد املشترك ودور املجتمع املدني، واملحطات املقبلة )قطاع  
 إصالح اإلدارة(. 

 دقيقة 20

 دقائق  10 املنهجية واملخرجات املنتظرة )الجمعية املنظمة للقاء(تقديم 

 عرض حول املحور املعني: 

تعاريف، مرجعيات وطنية، أهم املنجزات، إشكاليات وأسئلة مفتوحة )تدخل منظمات املجتمع املدني العضوة بلجنة  

 اإلشراف، واإلدارات املعنية بهذا املحور(.

 دقيقة 30

 األفكار واملقترحات:تجميع 
 انجاز استطالع الرأي حول املحو املعني وتقديم نتائجه

 أسئلة املشاركين

 رد املتدخلين 
 خالصة حول اإلشكاليات املطروحة 

 ترتيب اإلشكاليات حسب األولوية واقتراح الحلول والنتائج املنتظرة لكل إشكالية 

 دقيقة 60

 اختتام اللقاء: 

 املقبلة الخالصات واملحطات 
 دقائق  10
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تم   التشاورية،  اللقاءات  مع  املنفتح رقمي  فضاء  إطالق  موازاة  الحكومة  بوابة  مستوى  على   ةخاص 

"www.gouvernement-ouvert.ma"،   الرقميلتيسير الوطنية وا  التفاعل  العمل  خطة  صياغة  في  ملشاركة 

اللقاءات  ،  للحكومة املنفتحة  ةالثاني في  للمشاركة  التسجيل  البوابة أو  وذلك عبر طرح أفكار واقتراحات على 

 . التشاورية املوضوعاتية

التشاورية   اللقاءات  للمعلومة، فقد تم إدراج كافة مخرجات  وتماشيا مع مبادئ الشفافية والنشر االستباقي 

باإلعداد املشترك و  الخاصة  البيانات  املنفتحةلى  عنشرها  ضمن قاعدة  الحكومة  الفضاء    بوابة  على مستوى 

 . الرقمي لإلعداد املشترك إلى جانب املقترحات التي تم إيداعها على الخط عبر نفس الفضاء

 األفكار واملقترحات  ماراستث مرحلة       

 :خالل هذه املرحلة، تم 

بمبادئ  قبول املقترحات التي الترتبط مباشرة لم يتم  حيت  األفكار واملقترحات التي تم تجميعها  دراسة  .1

 )2020نونبر (  االنفتاح، أو املقترحات الغير دقيقة وواضحة

 )2020نونبر (  حسب املؤسسات واإلدارات املعنيةاملقبولة  األفكار واملقترحاتتجميع  .2

اختصاصهاملقبولة    واملقترحاتاألفكار    مساتق .3 حسب  كل  املعنية  اإلدارات  اجتماعات    مع  وتنظيم 

 )2020دجنبر ( من أجل االتفاق على املخرجات املنتظرة  تنسيقية مع هذه اإلدارات

 املقترحة  تااللتزاما دراسة املقترحات من طرف اإلدارات املعنية وتحديد تلك التي يمكن إدراجها في إطار   .4

 )2021يناير (ير  حسب مجموعة من املعاي

عرضها على أنظار لجنة اإلشراف  من طرف اإلدارات املعنية و اللتزامات املقترحة  اعداد الئحة أولية ل .5

 )2021فبراير (  2021فبراير  27خالل االجتماع املنظم يوم 

تنظيم اجتماعات تنسيقية مع اإلدارات املعنية، بحضور ممثلين عن املجتمع املدني بلجنة اإلشراف،   .6

وتحديد األنشطة املزمع تنفيذها    تقاسمها مع أعضاء لجنة اإلشراف التي تم  االلتزامات املقترحة  لدراسة  

 )2021مارس ( والبرمجة الزمنية ومؤشرات التتبع واألثر 

  ثرتضم األنشطة املزمع تنفيذها وكذا مؤشرات التتبع واأللتزامات املقترحة  اللاعداد بطاقات مفصلة   .7

 )2021 أبريل - مارس(

لم يتم ات بشأن املقترحات التي  حيضدراج تو إمع    املقترحات التي تم تجميعهامأل األفكار و   ونشر  تحديد .8

 )2021أبريل  ( 2023- 2021للفترة  إدراجها في إطار التزامات مقترحةأو  قبولها

http://www.gouvernement-ouvert.ma/
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 التشاور العمومي حول مسودة خطة العمل مرحلة     

االلتزامات املقترحة في إطار خطة العمل الوطنية الثانية  إطالق تشاور عمومي حول    ،2021خالل شهر ماي ،  تم 

 ouvert.ma-www.gouvernementالحكومة املنفتحة  ، وذلك عبر بوابة2023-2021 املنفتحة للفترةللحكومة 

، تم تعليقات من طرف املواطنات واملواطنين بخصوص االلتزامات املقترحةتم إيداع مجموعة من ال  في هذا اإلطار،و

 أخدها بعين االعتبار عند إعداد الصيغة النهائية لاللتزامات. و دراستها  اإلدارات واملؤسسات املعنية قصدإرسالها إلى 

 حول اإلعداد املشترك لخطة العمل الوطنية الثانية التواصل    

بمخطط تواصلي خاص يعتمد باألساس على    اإلعداد املشترك لخطة العمل الوطنية الثانيةمرحلة   مواكبة  تتم

كوفيد جائحة  تفش ي  عن  الناجمة  للظروف  نظرا  الرقمية،  واسعة  19-الوسائل  مشاركة  لضمان  وذلك   ،

 للمواطنات واملواطنين والفاعلين الجمعويين في هذا الورش. حيت تم:

ة املنفتحة وتنزيلها  إعداد هوية بصرية خاصة باإلعداد املشترك لخطة العمل الوطنية الثانية للحكوم ▪

 على كل الوسائط التواصلية التي استعملت خالل هذه املرحلة

الندوة االفتتاحية لإلعداد املشترك لخطة العمل الوطنية الثانية للحكومة املنفتحة بشراكة مع   تنظيم ▪

   2020أكتوبر  07وذلك يوم  هيئات املجتمع املدني االعضاء في لجنة اإلشراف الوطنية 

دعوة للمشاركة في اللقاءات التشاورية على مواقع التواصل االجتماعي لقطاع    20إعداد ونشر اكثر من   ▪

اإلدارة   من    لتصل (sponsoring) وتمويلها ،  (Facebook etTtwitter)إصالح  ممكن  عدد  اكبر  إلى 

مشاهدة    3000و  Facebookمشاهدة على    208000أكثر من   ( متصفحي شبكات التواصل االجتماعي.

  Twitter) على

 بت اللقاءات التشاورية على املباشر على صفحات هيئات املجتمع املدني املنظمة لكل لقاء  ▪

ال ▪ قناة  على  التشاورية  اللقاءات  ألشغال  الكامل  التسجيل  يوتيوب  نشر  على  وعلى    YouTubeقطاع 

 البوابة الوطنية للحكومة املنفتحة 

إعداد ونشر تدوينات ومنشورات على شبكات التواصل االجتماعي للتواصل حول أشغال هذه اللقاءات   ▪

 وأهم املواضيع التي تمت مناقشتها 

ودعوة   ▪ الثانية  الوطنية  العمل  لخطة  املشترك  لإلعداد  الرقمي  الفضاء  حول  املواطنات  التواصل 

 واملواطنين والفاعلين الجمعويين إلى املشاركة عبر طرح أفكارهم واقتراحاتهم عبر هذا الفضاء 

  

 

http://www.gouvernement-ouvert.ma/
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  36مشاهدة و  326إعداد ونشر كبسولتين حول نتائج مرحلة تجميع األفكار واملقترحات حققتا أزيد من   ▪

 تفاعال

حول   ▪ للتواصل  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  ومنشورات  تدوينات  ونشر  مرحلة  إطالق  إعداد 

 العمومي حول مسودة خطة العمل التشاور 

 باإلعداد املشترك لخطة العمل الوطنية الثانيةاملؤشرات املتعلقة  أهم

 في مرحلة تجميع األفكار واملقترحات: إحصائيات حول املشاركين   
 

  : عبر البوابة

 حات ر ملقتين باكعدد املشار  عدد املتفاعلين مع املقترحات  العدد اإلجمالي للمشاركين عبر البوابة 

 232  53 179 

 

 :التشاوريةخالل اللقاءات 

 
  عدد املسجلين للمشاركة في اللقاءات   عدد املشاركين 

 اللقاء األول  229 87

 اللقاء الثاني 104 91

 اللقاء الثالث  179 43

 اللقاء الرابع 184 24

 اللقاء الخامس 264 38

 اللقاء السادس  295 77

 اللقاء السابع 381 49

 اللقاء الثامن  392 55

 اللقاء التاسع  515 58

 اللقاء العاشر  557 50

 العدد اإلجمالي للمشاركين خالل اللقاءات التشاورية  572

 

    804    لمشاركين:ي لالعدد اإلجمال
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 التي تم تجميعها املقترحاتاألفكار و إحصائيات حول     
 

 عبر البوابة:  

حات   المحاور  عدد المقتر
 املحور األول  14

 املحور الثاني 52

 املحور الثالث  10

 املحور الرابع 4

 املحور الخامس 7

 املحور السادس 21

 املحور السابع 22

 املحور الثامن  11

 املحور التاسع  26

 املحور العاشر 12

 العدد اإلجمال   179

 
 

 خالل اللقاءات التشاورية:

حات    المحاور   عدد المقتر
 املحور األول  5

 املحور الثاني 2

 املحور الثالث  11

 املحور الرابع 4

 املحور الخامس 6

 املحور السادس 5

 املحور السابع 6

 املحور الثامن  6

 املحور التاسع  3

 املحور العاشر 5

 العدد اإلجمال   53

 

 232     :مجموع املقترحات
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 :واملقترحاتؤشرات املتعلقة بمرحلة استثمار األفكار امل أهم                

 

 تزامات املقترحة:لاال                

معنيةال  اتواإلدار  اتالمؤسس حة   امات المقتر ز  االلتر

11 24 

 

 :التشاور العموميمرحلة حصائيات حول إإ              

 
   شاور مدة الت  عدد املشاركين   التعليقات  عدد

أسابيع  4 5 28  

 

تحليل املقترحات من طرف 

اإلدارات املعنية  وتحديد 
تلك التي يمكن إدراجها 

ضمن االلتزامات املقترحة

دراسة أولية للمقترحات 

حسب وضوحها وارتباطها 
املباشر بمبادئ االنفتاح

التي تم األفكار واملقترحات

تجميعها

232

مقترح

143

مقترح مقبول 

77

مقترح تم إدماحه في إطار 
االتزامات املقترحة

66

مقترح لم يتم إدماجه في إطار 
االتزامات املقترحة

89

مقترح غير مقبول 
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 راجعهم املأ    

 بوابة الحكومة املنفتحة: ▪

 www.gouvertnement-ouvert.ma 

   الفضاء الرقمي الخاص باإلعداد املشترك لخطة العمل الوطنية الثانية: ▪

 https://www.gouvernement-ouvert.ma/co-creation.php?lang=ar 

   العمل الوطنية الثانية للحكومة املنفتحة:   لخطة منهجية اإلعداد املشترك ▪

https://www.gouvernement-ouvert.ma/co-steps.php?lang=ar 

 املعتمدة:قائمة املحاور النهائية  ▪

   https://www.gouvernement-ouvert.ma/themes.php?lang=ar 

 :  بها تسجيالت اللقاءات التشاورية والتقارير املتعلقة ▪

 https://www.gouvernement-ouvert.ma/ateliers.php?lang=ar 

 :الالئحة اإلجمالية لألفكار املقترحة ▪

  https://www.gouvernement-ouvert.ma/ideas.php?lang=ar 

 : املقترحةات االلتزام الئحة ▪

https://www.gouvernement-ouvert.ma/projets-engagements.php?lang=ar 
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