
         

                                                                               

 

اف   تقرير اجتماع لجنة اإلشر

 
 
     

  :تاريخ االجتماع

 صباحا. على الساعة العاشرة 2022 يونيو 28الثالثاء        

 

  : مكان االجتماع

 وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة. 

 

 : املشاركون 

 السيد أحمد لعمومري، وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة؛  ▪

 السيدة سارة العمراني، وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة؛  ▪

 السيدة وئام املستمد، وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة؛   ▪

 الشراكة للحكومة املنفتحة؛السيد طارق النشناش، مبادرة  ▪

 ميد بنشريفة، الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان؛ ا السيد ح ▪

 الترابية؛ وزارة الداخلية املديرية العامة للجماعات  فتيــحـــة زنـيــبـــــــــي،السيدة  ▪

 دة حليمة كتير، وزارة العدل؛السي ▪

 الوزارة املنتدبة املكلفة بامليزانية؛ الشرقاوي،السيدة هاجر  ▪

التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة )قطاع التربية    (، وزارة السيد عبد النبي البرانص ي )مشاركة عن بعد ▪

 الوطنية( ؛ 

 ؛السيد اسماعيل بلفالح، وزارة الصحة والحماية االجتماعية ▪

 السيد عبد العالي كوكبي، وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة؛  ▪

 السيد رشيد األعوج، وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة؛  ▪

 السيد ياسر الشقايري )مشاركة عن بعد(، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛  ▪

 لرقمية؛ السيد نور الدين لصفر، وكالة التنمية ا ▪

 السيد عبد العزيز الجناتي )مشاركة عن بعد(، مرصد حماية البيئة واملاثر التاريخية بطنجة؛ ▪

 (؛ السيد أيمن أماليك، من أجل الشباب )فور شباب ▪

 السيد السويدي صالحي، منتدى الصحراء للحوار والثقافات؛  ▪

 السيدة سمية البعوش ي )مشاركة عن بعد(، نساء بالدي للتنمية والسياحة؛  ▪
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 السيد عبد املالك أصريح، جمعية الحمامة البيضاء لحقوق األشخاص في وضعية إعاقة باملغرب؛  ▪

 السيد يوسف ربحي )مشاركة عن بعد(، حركة بدائل مواطنة؛  ▪

 السيد احمد انجار، جمعية لبيرات للرياضة والتنمية؛  ▪

 الثقافة؛ رزوقي امليلود )مشاركة عن بعد(، جمعية التعاون للتنمية و  السيد ▪

 السيد سعيد شكري، االئتالف املغربي من أجل املناخ والتنمية املستدامة؛  ▪

 السيدة هدنة بناني، الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب؛ ▪

 .السيد ياسين الريخ، جمعية ملتقى ْبالدي للمواطنة ▪

 

 جدول أعمال االجتماع: 

 ملصادقة على دليل لجنة اإلشراف ا ▪

 2023-2021تقدم تنفيذ خطة العمل الوطنية  ▪

 اللقاء الجهوي إلفريقيا والشرق األوسط لشراكة الحكومة املنفتحة  ▪

 

 النقاط املتداولة: 

 

 الكلمة االفتتاحية: 

املدني  ▪ الجدد ممثلي املجتمع  باألعضاء  والتأكيد على كون خبرتهم وكفاءتهم ستمثل قيمة مضافة    الترحيب 

باملهام   للنهوض  اإلشراف  لجنة  فعالية  تعزيز  في  كبير  بشكل  كما ستسهم  الهام،  الوطني  الورش  لهذا  كبيرة 

 ، املنوطة بها على الوجه األكمل

ذ منهجية انتقاء األعضاء الجدد للجنة والتي تعد منهجية مبتكرة  تثمين املجهودات التي بذلت لوضع وتنفي ▪

 ، وشفافة وتشاركية

الترحيب بباقي أعضاء اللجنة ممثلي اإلدارات واملؤسسات العمومية وهيئات الحكامة تقديم وإعطاء الكلمة   ▪

 والهيئات التي ينتمون إليها. لتقديم أنفسهملكافة األعضاء 

 

 دليل لجنة اإلشراف: 

بعين االعتبار    أخدا  ،اللجنةكير بأهداف دليل لجنة اإلشراف الذي يمكن من وضع ضوابط اشتغال هذه  التذ ▪

والذي يهدف إلى توضيح أدوار ومسؤوليات    الشأن،املعايير التي تنص عليها شراكة الحكومة املنفتحة في هذا  

الحكومة   بورش  املعنية  األطراف  باقي  مع  وعالقاتهم  اإلشراف  لجنة  خالل   املنفتحة أعضاء  وذلك  باملغرب، 

والتقييم   )اإلعداد املشترك والتنفيذ املشترك املراحل املختلفة لدورة خطة العمل الوطنية للحكومة املنفتحة

 املشترك(. 

ورشة لإلعداد املشترك للدليل مع ممثلي املجتمع    )تنظيمالتذكير باملنهجية التشاركية املعتمدة إلعداد الدليل   ▪

بال تحين مشروع  املدني  الرأي،  اإللكتروني إلبداء  البريد  عبر  األعضاء  كافة  مع  الدليل  تقاسم مشروع  لجنة، 

 الدليل على إثر مالحظات األعضاء املتوصل بها( 
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مناقشة بعض النقاط بخصوص الدليل واملتعلقة أساسا بترجمة الدليل والفترة املعنية بهذه النسخة من   ▪

 الدليل.

 

 : 2023-2021لوطنية للحكومة املنفتحة للفترة تقدم تنفيذ خطة العمل ا

االلتزامات   عرض ▪ تنفيذ  للفترة    22تقدم  املنفتحة  للحكومة  الوطنية  العمل  إطار خطة  في  - 2021املندرجة 

وتقديم    2023 تنفيذها،  عن  املسؤولة  الحكامة  وهيئات  العمومية  واملؤسسات  اإلدارات  ممثلي  طرف  من 

 مثلي املجتمع املدني حولها،مالحظات أعضاء اللجنة م

 كيفية حساب مؤشرات التتبع السيما نسبة اإلنجاز وصعوبة قياس مؤشرات األثر،  ▪

كيفية تمكين أعضاء اللجنة ممثلي املجتمع املدني من التتبع الدقيق لألنشطة املنجزة في إطار تنفيذ خطة   ▪

 العمل الوطنية،

ة الحكومة املنفتحة والتي توص ي بإعداد ونشر تقرير تقييم  إخبار األعضاء بأنه وفقا للمعايير الجديدة لشراك ▪

كتابة اللجنة بصدد إعداد هذا التقرير انطالقا من املعطيات املتوفرة بنظام    ، فإنالعمللخطة  ذاتي سنوي  

 ،التتبع من طرف رؤساء املشاريع

 ظام التتبع محينة. دعوة األعضاء ممثلي اإلدارات إلى التأكد من أن املعلومات املتوفرة حاليا بن ▪

 

 اللقاء الجهوي إلفريقيا والشرق األوسط لشراكة الحكومة املنفتحة 

 ، 2022نونبر  3إلى  1والذي سينظم بمراكش من   اللقاء بموعد وأهدافالتذكير  ▪

 السيما:عرض بعض التفاصيل املتعلقة باللقاء   ▪

  مشارك(،500عدد املشاركين املرتقب )حوالي  -

 ،واملتمثل في تحسين الخدمات العمومية املوضوع الرئيس ي للقاء -

الخطوط العريضة لبرنامج اللقاء واملواضيع الفرعية التي سيتم تناولها )مكافحة الفساد، املشاركة   -

 ،لعدالة، االبتكار الرقمي(لوج لالعامة، الو 

 ة باملجتمع املدني التي سيتم تنظيمها ضمن فعاليات هذا الحدث،الورشة الخاص -

طراف املعنية باملنطقة  ( التي سيتم إطالقها خالل شهر يوليوز لفائدة األ call for proposals)  الدعوة -

 لتقديم اقتراحات لتنظيم الورشات املوضوعاتية املبرمجة في إطار هذا اللقاء. 

 . ممثلي املجتمع املدني في تنظيم بعض فعاليات اللقاءدور اللجنة وخاصة حول مناقشة  ▪

 

 االستراتيجة الجديدة لشراكة الحكومة املنفتحة: 

واآلليات    2026-2023التذكير بسياق إعداد االستراتيجية الجديدة ملبادرة الشراكة للحكومة املنفتحة للفترة   ▪

 ،طراف املعنية في إعدادهااأل  املعتمدة إلشراك

  املعد ة الرأي استمارة استقصاءدعوة أعضاء لجنة اإلشراف للمشاركة في إعداد هذه االستراتيجية عبر ملء  ▪

 .من طرف املبادرة  هذه الغايةل

- 
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 النقاط املتفق عليها: 

 ،في النسخة املترجمة باللغة العربية املصادقة على دليل لجنة اإلشراف مع مراجعة بعض املصطلحات ▪

لبوابة الوطنية للحكومة  لفي ل ظام الخنال  اصة ألعضاء املجتمع املدني في لجنة اإلشراف، عبرإنشاء حسابات خ ▪

 ، من أجل التتبع الدقيق لتنفيذ األنشطة املبرمجة في إطار خطة العمل وكذا مؤشرات التتبع واألثر.املنفتحة

ه على  عضاء اللجنة قصد إغنائه قبل نشر أمع   العمل،  تقرير التقييم الذاتي السنوي لخطة  تقاسم مسودة  ▪

 . 2022خالل شهر يوليوز  البوابة لتلقي التعليقات حوله،

تقاسم الورقة التأطيرية للقاء الجهوي إلفريقيا والشرق األوسط لشراكة الحكومة املنفتحة مع أعضاء لجنة  ▪

  اإلشراف

عداد  ممثل شراكة الحكومة املنفتحة وممثلي املجتمع املدني بلجنة اإلشراف إل  تحضيري بحضور تنظيم لقاء  ▪

تصور حول الورشة الخاصة باملجتمع املدني التي سيتم تنظيمها ضمن فعاليات اللقاء الجهوي إلفريقيا  

 والشرق األوسط لشراكة الحكومة املنفتحة 

إرسال رابط االستمارة للمشاركة في إعداد االستراتيجية الجديدة ملبادرة الشراكة للحكومة املنفتحة للفترة   ▪

 إلى أعضاء اللجنة. 2023-2026


