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 العام السياق  

، ومن أجل االستجابة  2018( في أبريل  OGPعلى إثر انضمام املغرب إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة املنفتحة )

التكامل   من  إطار  في  ببالدنا  املنفتحة  الحكومة  ورش  قيادة  وضمان  املبادرة  هذه  إطار  في  عليها  املنصوص  للمعايير 

املتدخلين، تم إحداث لجنة إشراف تتكون من تمثيلية مختلطة ومتوازنة من  والتنسيق والتفاعل اإليجابي بين مختلف  

القطاع العام واملجتمع املدني، تتولى السهر على إعداد وتتبع وتقييم التزامات خطة العمل الوطنية الحكومة املنفتحة  

 وتعبئة الفاعلين املعنيين.

علق األمر بمسؤولين بمختلف القطاعات العمومية وهيئات  ولإلشارة، فبالنسبة ملمثلي القطاع العام بهذه اللجنة، يت

الحكامة واملؤسسات العمومية املسؤولة عن تنفيذ التزامات خطة العمل الوطنية للحكومة املنفتحة. وبالنسبة ملمثلي  

املدني املجتمع  ممثلي  من طرف  تم وضعها  ملنهجية  وفقا  انتقاؤهم  فيتم  اللجنة  بهذه  املدني  ا املجتمع  للجنة  )أعضاء 

الوطنية السابقة للحكومة املنفتحة التي تم إحداثها للتحضير النضمام املغرب للمبادرة( كما تم وضع نظام للتناوب من  

 أجل ضمان تمثيلية شاملة للمجتمع املدني بهذه اللجنة. 

، 2020-2018  وفي نفس السياق، تم تحت إشراف هذه اللجنة، اعتماد خطة عمل وطنية أولى للحكومة املنفتحة للفترة

بنسبة   تنفيذها  ثانية%84تم  وطنية  عمل  خطة  اعتماد  مؤخرا  تم  كما  للفترة   .  املنفتحة  تم   2023-2021للحكومة 

 اعدادها وفق منهجية تشاركية مع املجتمع املدني، قامت لجنة اإلشراف بوضعها وتتبع تنفيذها. 

لجنة اإلشراف، حيث تم تعيين ممثلين جدد عن    تجديد أعضاء يتعين  وفي إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الجديدة،

املدني بهذه   املجتمع  لتمثيل  العدد من األعضاء  انتقاء نفس  إلى  الجديدة، إضافة  االلتزامات  بتنفيذ  املكلفة  اإلدارات 

 اللجنة. 

ة لجنة القيادة  وحرصا على االمتثال للمعايير والتوصيات الدولية في املجال، السيما بعد انتخاب اململكة املغربية لعضوي

، سيتم تحسين منهجية اختيار ممثلي املجتمع املدني بلجنة اإلشراف، بهدف  ملبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة

تعزيز الشفافية في كل مراحل انتقاء األعضاء الجدد وتفادي تضارب املصالح بين ممثلي املجتمع املدني بلجنة االشراف  

 وكذا تعزيز الشمولية لولوج عضوية هذه اللجنة.  وأعضاء لجنة االنتقاء واملرشحين

الصدد، هذا  الفضلى السيما  و  وفي  املقارنة  التجارب  املبادرة ودراسة  بها من طرف  املوص ى  الجديدة  املعايير  بناء على 

لي  ، تم اقتراح منهجية جديدة النتقاء ممثملبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة منهجية انتقاء أعضاء لجنة القيادة

 املجتمع املدني بلجنة اإلشراف. 

استشارة لتلقي أراء مختلف مكونات املجتمع املدني حول لجنة االنتقاء،    نظمتومن أجل تجويد هذه املنهجية املقترحة،  

 ومعايير االنتقاء ونظام التناوب ومختلف مراحل االنتقاء املقترحة.
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 االستشارة مدة

 

 2022فبراير  15إلى  01 ة املمتدة منالفتر 

 

 
 مضمون االستشارة

 

 :لجنة االنتقاء املقترحة .1

 ين عن: ممثلتضم لجنة االنتقاء 

 املجتمع املدني ممثل عن   ▪

 القطاع الخاص  مثل عن  م ▪

 الجامعة مثل عن  م ▪

  مؤسسات وهيئات مستقلة تتولى اختصاصات مرتبطة مباشرة بمبادئ الحكومة املنفتحة  عن مثلين م ▪

يحضر أشغال لجنة االنتقاء ممثل عن الوزارة وممثلين عن املنظمات الدولية    مراعاة مسطرة ومعايير االنتقاءولتتبع  

 . املعنية

 .بالنسبة ملمثل املجتمع املدني باللجنة سيتم اختياره من طرف أعضاء فضاء املجتمع املدني عبر التصويت

 

 :االنتقاء املقترحة مراحل    .2

 االنتقاء والتصويت من طرف أعضاء فضاء املجتمع املدني فتح باب الترشيح لتمثيل املجتمع املدني بلجنة  ▪

 تحديد أعضاء لجنة االنتقاء  ▪

 نشر كافة املعلومات املتعلقة بمنهجية االنتقاء   ▪

 اإلعالن عن فتح باب الترشيح عبر البوابة الوطنية للحكومة املنفتحة   ▪

 إيداع ملفات املرشحين على الخط ▪

  تقاءدراسة ملفات املترشحين من طرف لجنة االن ▪

 انتقاء األعضاء الجدد واإلعالن عن النتائج  ▪

  نشر جميع املعلومات حول عملية االنتقاء )ملفات املرشحين، النقاط املحصل عليها من طرف اللجنة( ▪

 

 املقترحة: معايير االنتقاء .3

 تجارب املرشح   : 

 (نقطة 20تجارب الجمعية في املجاالت املتعلقة بالحكومة املنفتحة ) ▪

 (نقطة 15تجارب الجمعية في تعبئة املجتمع املدني ) ▪

 (نقط 5) تجارب الجمعية املتعلقة باستعمال التكنولوجيا الحديثة ▪
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 برنامج العمل املقترح : 

 (نقطة  20) اقتراحات الجمعية للمساهمة في تنفيذ خطة العمل الثانية  ▪

 (نقطة 20اقتراحات الجمعية للمساهمة في تقييم خطة العمل الثانية )  ▪

 (نقطة 20) اقتراحات الجمعية للمساهمة في صياغة خطة العمل الثالثة   ▪

 ملحوظة: 

 مكونات ملف الترشيح املطلوبةتتم دراسة الترشيحات بعد التأكد من إيداع جميع    ▪

التنويع في التمثيلية    ةنقط، يتم مراعا  10صول على فارق أقل من  حاملحصل عليها أو ال  في حالة تساوي النقاط ▪

 الجغرافية وفي مجاالت الخبرة.

 

 املقترح: نظام التناوب .4

للسهر على    وطنية جديدةيتم تجديد جميع أعضاء لجنة األشراف كل سنتين موازاة مع اعتماد كل خطة عمل   ▪

 مع محاور خطط العمل الوطنية    )إدارة ومجتمع مدني  (مالءمة كفاءات األعضاء

 الترشح ألكثر من واليتين متتاليتين بالنسبة لألشخاص واملنظمات املمثلة للمجتمع املدني بلجنة اإلشراف   نال يمك ▪
 

 

 
 :في االستشارة املشاركون 
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65: الشبكات المشاركة في االستشارة/ الجمعيات

جمعية شبكة جمعيات
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 نتائج االستشارة
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 التعليقات املتوصل بها لتجويد املنهجية املقترحة

 

 

 

 

 لجنة االنتقاء املقترحة 

 

 تماعي االجاملجالية ممتل عن كل جهة مع مراعاة الجنس  التمثيلية يجب مراعاة 

 االنتقاء املقترحة   مراحل

 

 أو التقييم ورش الحكومة املنفتحة جديد ليس من معايير االنتقاء االرتكاز على االقتراح  

 االنتقاء املقترحة   معايير

 

يما يخص تجارب الجمعية في املجاالت املتعلقة بالحكومة املنفتحة أرى أن هناك جمعيات  ف

اية وتجربة  جديدة قد يكون اعضائها منبثقين من جمعيات كبرى وهم اعضاء كفئ ولهم در 

 عالية

فيما يخص تجارب املرشح نقترح فيما يخص الترشيح مراعاة الجمعيات النشطة بكل جهة  

مع انتقائها حسب طبيعة االنشطة واملشاريع التي قامت بها والبرامج التي نظمتها خالل االربع  

 سنوات السابقة. 

معيار النقد قد يقض ي مجموعة من الجمعيات الشبابية التي من املمكن ان يكون حضورها  

 إضافة له 

Le premier critère : 15 points نقطة 15: املعيار األول  

Le 3eme critère : 10 points 

هذه املعايير املقترح سيكون من نتائجها الحفاظ على نفس االعضاء بما انها تحتسب بشكل   نظام التناوب املقترح 

او بالتجربة في نفس املسؤولية فسيتم عموما الحفاظ على نفس العناصر   باألقدمية اساس ي 

 وحظوظ املشاركة بالنسبة للعناصر الجديدة ضعيفة جدا 

 سنتين ليكون هناك نوع من تقاسم التجربة .يستحسن تجديد الثلث او النصف كل سنة او  

فيما يخص مدة انتداب لجنة االشراف فنقترح تفعيل مدة سريانها خالل مدة الحكومة  

نتائج ملموسة مع العلم   إلعطاءسنوات مع العلم ان سنتين غير كافيتان  أربعالحالية يعني 

ة هنا اننا اذا قمنا باختيار فريق  ظالحاملانه يجب كل اريع سنوات انتداب اعضاء جدد، و 

 العمل بشكل محكم فسيحقق بطبيعة الحال نتائج ايجابية   


