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 ديباجة 

 

اكة من أجل الحكومة المنفتحة  انضمام المغرب إىل    عىل إثر  ي أبريل   (OGP)الشر
، ومن أجل ضمان 2018ف 

ي من  
العام والمجتمع المدن  اكة قوية وفعالة بي   القطاع  مع المعايي  وأفضل الممارسات    ، والمالءمةجهةشر

متعددة  الدولية   هيئة  تشكيل  تم  أخرى،  ناحية  من  المجال  هذا  ي 
عىل    األطرافف  اف  الحكومة    ورشلإلشر

  .المغرببنفتحة الم

افب  ويتعلق األمر  ي تعد لجنة اإلشر
المغرب، بالحكومة المنفتحة    كامة ورشأحد المكونات الثالثة لنظام ح  ، والت 

ي  إىل جانب
 .لجنة التنفيذ وفضاء المجتمع المدن 

 : ، راجع الرابطكامةلمزيد من التفاصيل حول نظام الح

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

 

  

https://gouvernement-ouvert.ma/gouvernance.php?lang=ar
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اف : أهداف دليل  1المادة    لجنة اإلشر

افألعضاء  موجه  هذا الدليل   هذه اللجنة، مع األخذ  اشتغال    ةوكيفي  هو وضع ضوابط  الهدف منه ، و لجنة اإلشر

ي تنص عليها معايي  الاالعتبار معايي   بعن
اكة الحكومة المنفتحة الت  ي هذا الشأن شر

 .ف 

افالدليل إىل توضيح أدوار ومسؤوليات أعضاء    هذا   يهدف ي وعالقاتهم مع    لجنة اإلشر
المعنية  طراف  األ   باف 

للحكومة  وذلك  المغرب،  ب المنفتحة  ة  الحكومبورش   الوطنية  العمل  لدورة خطة  المختلفة  المراحل  خالل 

ك و   اإلعداد ) المنفتحة ك والتنفيذ المشي  ك(المشي   .التقييم المشي 

ي تعد ثمرةهذه الوثيقة، وتشمل 
افالعمل التشاركي لجميع أعضاء  الت   :، ما يىلي لجنة اإلشر

ي  كامةمبادئ الح •
 ، اللجنة وتدخالتعمل  يخضع لها التشاركية الت 

افتشكيل  •  ، وعملية اختيار أعضائها ونظام تناوب  هم لجنة اإلشر

افاجتماعات  •  ، لجنة اإلشر

ي أدوار ومسؤوليات مختلف أعضاء اللجنة  •
 ،الذين يمثلون القطاع العام والمجتمع المدن 

اف •  ،وسائل وضوابط التواصل لدى لجنة اإلشر

ي  ممثىلي عضوية  النتهاء القواعد المنظمة  •
 ،المجتمع المدن 

 .مراجعة هذا الدليل  ومسطرة •

 

 : مبادئ الحكامة التشاركية 2المادة  
 

افترتكز مشاركة أعضاء  ي  لجنة اإلشر
 :عىل األسس التاليةالحكومة المنفتحة  ورشف 

ي إطار    األنشطةتم مختلف  : يجب أن تالشفافية  
ي يتم تنفيذها ف 

افالت  ي الفاعلي     لجنة اإلشر
ي عالقتها مع باف 

 وف 

ي 
ي  ب  المنفتحة لحكومة  ا  ورش  ف 

نشر جميع المعلومات واألنشطة والقرارات والنتائج كاملة. تشفافية  المغرب، ف 

بعمل   و المتعلقة  المنفتحة    ورشاللجنة  عامالحكومة  بشكل  المغرب  ي 
لحكومة  ل   الوطنية  بوابةالعىل    ،ف 

 www.gouvernement-ouvert.ma ة المنفتح

بطريقة   المسطرة: يتعاون جميع أعضاء اللجنة بروح جماعية ومؤسساتية من أجل تحقيق األهداف  التعاون 

 .تشاركية
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اف:  االستقاللية اإلشر قراراتها.    لجنة  ي 
ف  ي   يتمهيئة مستقلة 

المدن  المجتمع  ممثىلي  وفق   اختيار  اللجنة  بهذه 

 .مستقلة وعادلة وشفافة منهجية

االختالف  ام  والتنوع  احي  الرأي  ي 
ف  االختالف  وقبول  أعضائها  بي    المتبادل  ام 

االحي  إطار  ي 
ف  اللجنة  تعمل   :

ي   .اإليديولوج 

،  ة/ وطني  ة : يجب أن تسمح المشاركة بدمج مشاركي   جدد، من مجموعات مصالح مختلفة )محليالشمولية

ة،    انتماء ، مستويات الخي  ي
 الحكومة المنفتحة ناميكياتمهمشة، إلخ( من أجل االنضمام إىل ديفئات  جغراف 

ي عملية صنع القرار
 .والمساهمة ف 

ن عملية المشاركة من تحديد  التكيف
ّ
ي تجويده: يجب أن تمك

وضع    عي    المستمر   للتجويد وإنشاء نمط    ما ينبغ 

 .هذه العملية  وتجويد وتقييم  تتبعلدورة 

 

اف  شكيلة: ت3المادة    لجنة اإلشر
 

اف تتكون  ممثىلي  ةومتوازن ختلطة ية متمثيلمن  لجنة اإلشر
ي اإلدارة العمومية  بي  

 .والمجتمع المدن 

يمثلون   الذين  باألعضاء  يتعلق  العمومية فيما  فاإلدارة  ب،  األمر  رفيغي ي   ممثليتعلق   عات قطاللالمستوى     

يلتالمسؤولة عن    العمومية  والهيئات  مؤسساتوال  الحكومية امات خطة العمل    ي   ام واحد أو أكير من الي   الي  

 .المنفتحةالوطنية للحكومة 

  ، ي
المدن  المجتمع  يمثلون  الذين  باألعضاء  يتعلق  اففيما  لجنة  قبل  من  اختيارهم     نتقاءيتم 

 
ووفق ا  مستقلة 

اف عليها  وضعها ، يتم ةمفتوحو شفافة مسطرة ل ي  واإلشر
 .من قبل المجتمع المدن 

ي  ةالشامل  يةتناوب لضمان التمثيلتم وضع نظام كما 
 بهذه اللجنة.  للمجتمع المدن 

 

  اختيار األعضاء مسطرة: 4المادة  

 

 :اإلدارة العمومية ممثلو    ◄

  مؤسسات قطاعات الحكومية واللتقوم ا،  المنفتحةجديدة للحكومة  وطنية  كل خطة عمل    المصادقة عىلبعد  

 رفيغي المستوى    العمومية المسؤولة  والهيئات
 بتعيي   ممثلي  

ام واحد أو أكير عن طريق   ونوابهمعن تنفيذ الي  

ي  ةرسمي مراسلة
افلتمثيلهم ف   .لجنة اإلشر
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ي   ◄
 :ممثلو المجتمع المدن 

ا ل
 
ي وفق

مع جميع الجمعيات  موميةالمعتمدة بعد استشارة ع نتقاءاال  مسطرةيتم اختيار ممثىلي المجتمع المدن 

ي  عضوةال
ي فضاء المجتمع المدن 

 .للحكومة المنفتحة ف 

 :نتقاءاال للجنة وعملية وصف مفصل فيما يىلي 

 :نتقاء لجنة اال 

 تضم لجنة االنتقاء: 

ي  •
 ،ممثل عن المجتمع المدن 

  ،ممثل عن القطاع الخاص •

 ، ممثل عن الجامعة •

تتوىل   عن ممثلي    • مستقلة  وهيئات  الحكومة  مؤسسات  بمبادئ  ة  مباشر مرتبطة  اختصاصات 

   . المنفتحة

يحض  أشغال لجنة االنتقاء ممثل عن الوزارة وممثلي   عن المنظمات    مراعاة مسطرة ومعايي  االنتقاءولتتبع  

 الدولية المعنية. 

ي عي  التصو 
ي باللجنة يتم اختياره من طرف أعضاء فضاء المجتمع المدن 

 . يتبالنسبة لممثل المجتمع المدن 

 :نتقاء اال   مراحل 

فضاء   • أعضاء  طرف  من  والتصويت  االنتقاء  بلجنة  ي 
المدن  المجتمع  لتمثيل  شيح  الي  باب  فتح 

ي 
 ، المجتمع المدن 

 ،تحديد أعضاء لجنة االنتقاء  •

   ،نشر كافة المعلومات المتعلقة بمنهجية االنتقاء  •

شيح عي  البوابة الوطنية للحكومة  •
   ، المنفتحةاإلعالن عن فتح باب الي 

 ،إيداع ملفات المرشحي   عىل الخط •

شحي   من طرف لجنة االنتقاء  •
  ،دراسة ملفات المي 

 ، انتقاء األعضاء الجدد واإلعالن عن النتائج •

، النقاط المحصل عليها من طرف  • نشر جميع المعلومات حول عملية االنتقاء )ملفات المرشحي  

      . اللجنة(



5 
 

 

 معايي  االنتقاء:  

 الجمعية المرشحة:  تجارب 

ي المجاالت المتعلقة بالحكومة المنفتحة ) •
 ، (نقطة 20تجارب الجمعية ف 

ي ) •
ي تعبئة المجتمع المدن 

 ،(نقطة 15تجارب الجمعية ف 

 ،(نقط 5) تجارب الجمعية المتعلقة باستعمال التكنولوجيا الحديثة •

ح  : برنامج العمل المقي 

ي تنفيذ خطة العمل الثانية  •
احات الجمعية للمساهمة ف   ، (نقطة 20) اقي 

ي تقييم خطة العمل الثانية )  •
احات الجمعية للمساهمة ف   ، (نقطة 20اقي 

ي صياغة خطة الع  •
احات الجمعية للمساهمة ف   ، (نقطة 20) مل الثالثةاقي 

 ملحوظة: 

شيح المطلوبة،  • شيحات بعد التأكد من إيداع جميع مكونات ملف الي   تتم دراسة الي 

ي حالة تساوي النقاط المحصل عليها أو الحصول عىل فارق أقل من   •
نقط، يتم مراعاة التنوي    ع   10ف 

ة ي مجاالت الخي 
ي التمثيلية الجغرافية وف 

 . ف 

 :التناوب نظام  

اف كل سنتي   موازاة مع اعتماد كل خطة عمل وطنية جديدة  • يتم تجديد جميع أعضاء لجنة األشر

ي  ( للسهر عىل مالءمة كفاءات األعضاء
 مع محاور خطط العمل الوطنية،  )إدارة ومجتمع مدن 

يمك • للمجتمع   نال  الممثلة  والمنظمات  لألشخاص  بالنسبة  متتاليتي    واليتي    من   
ألكير شح  الي 

اف.  ي بلجنة اإلشر
 المدن 

 

اف : اجتماعات 5المادة    لجنة اإلشر
 

 

افتعقد اجتماعات   .مرة واحدة عىل األقل كل ستة أشهر لجنة اإلشر

أس اجتماعات   افيي  ي    المخاطب الرسمي ،  االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارةالعام لوزارة    الكاتب  لجنة اإلشر
الوطت 

اكة الحكومة المنفتحة ل  . (OGP Point of contact Morocco)شر
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 ل من موعد االجتماع. أيام عىل األق 10يتم إرسال جدول األعمال وتاري    خ االجتماع إىل األعضاء قبل 

االجتماع خالل   األعمال وموعد  بشأن جدول  أخرى  حات  تقديم مقي  اللجنة    الموالية أيام    3يمكن ألعضاء 

 .االجتماعبشعار اإل ستالم ال 

ي غضون    عىل   إعداد محاض  االجتماعات وإحالة نسخ منها   الكتابةيجب عىل  
ي أيام عمل   3أعضاء اللجنة ف 

الت 

 .االجتماع تىلي 

هاالمح إلغناءعمل  أمام أعضاء اللجنة يوما   .المنفتحةلحكومة الوطنية ل بوابة العىل  ا ض  قبل نشر

اللجنة   داخل  القرارات  اتخاذ  تخضع    ،بالتوافقيتم  األغلبية  بعض  قد  لتصويت  ي 
استثنان  بشكل  القرارات 

ي اآلراء المزدوجة
 .إذا تم استنفاد جميع الجهود للتوصل إىل توافق ف 

ي 
وريا اجتماعات اللجنة إذا  مختلف يجوز لألشخاص من خارج اللجنة المشاركة ف   .كان ذلك ض 

و  والمحاض   األعمال  جداول  نشر  اف  المشاركي   لوائح  يتم  اإلشر لجنة  اجتماعات  ي 
الوطنية  بوابة  العىل    ف 

 .حكومة المنفتحةلل

 

 : التنسيق والكتابة 6المادة  

 

اف. وتسهر عىل لجنة  كتابةو تنسيق مهام ب وإصالح اإلدارةالرقمي وزارة االنتقال  تضطلع  :ما يىلي اإلشر

امتنفيذ  • اكة من أجل الحكومة المنفتحةومعايي   إجراءات واحي   ،الشر

افتنسيق عمل  •  ،المغرببالحكومة المنفتحة واألنشطة المتعلقة ب لجنة اإلشر

لمع    التواصلتنسيق   • التابعة  المنفتحةالهيئات  الحكومة  اكة  الدعم،  )  شر المستقلة  وحدة  اآللية 

 ، (.. ، إلخقيادةلجنة ال، للتقييم

 ، اإلدارة العموميةعىل مستوى األطراف المعنية  تعبئة •

ي    المناسبةليات  اآل  حداثإ •
ف  الحكوميي    غي   الفاعلي    مشاركة  المنفتحة    ورشلتعزيز  الحكومة 

 ، المغربب

وي    ج  •  ، الحكومة المنفتحةبشأن  والتواصلالي 

ي الدعم تقديم  •
(العمومية  )اإلدارة ألطراف المعنيةل كي واللوجستي التقت  ي

 ، والمجتمع المدن 

ي مجال  تعبئة •
كاء الدوليي   لدعم اإلصالحات الوطنية ف    . الحكومة المنفتحةالشر



7 
 

 

 

كة  ألعضاءاأدوار : 7المادة    ومسؤولياتهم المشتر
 

لخطط    اإلعداد   منهجية  بلورة • ك  المشي  والتقييم  ك  المشي  والتنفيذ  ك  الوطنية  عمل  ال المشي 

اف عىل  لحكومة المنفتحةل   تنفيذها، واإلشر

 ،ومنهجيات وأنشطة اللجنة إجراءات المصادقة عىل •

ي هذا الورش، لالن وغي  الحكومية الحكوميةاألطراف المعنية  حث •
 خراط ف 

 ،المغرببالحكومة المنفتحة  بشأن والتحسيسالتواصل  •

ي مجال  •
ات وطنية ف   ، الحكومة المنفتحةوضع مؤشر

ي أنشطة    •
مجة من طرف  التقييم المشاركة ف  اكةالتابعة ل  تقييملل  لية المستقلةاآل  المي  الحكومة    شر

   ،المنفتحة

 ، العمل ووسائل منهجياتلالمستمر  طوير التالسهر عىل  •

و   التعريف • المغرب  المنفتحة،    ،الجيدة  هممارساتبمنجزات  الحكومة  مجال  ي 
الصعيدين ف  عىل 

ي 
 .الدوىلي و الوطت 

 

 اإلدارة العمومية  ممثل  : أدوار ومسؤوليات األعضاء 8المادة  
 

لتمثيل    السهر عىل • المناسبي    األشخاص  التنفيذ    بصفة رسمية  العمومية  دارةاإل تعيي    لجنة  ي 
ف 

 ،الموضوعاتية والمجموعات 

ي أنشطة  •
ك  اإلعداد المشاركة ف   ، لخطط العمل الوطنية للحكومة المنفتحة المشي 

امات تعبئة • ية والمالية الالزمة لتنفيذ االلي    ، الموارد البشر

امات  • ي المحدد وفقالسهر عىل تفعيل االلي  
 ،ا للجدول الزمت 

ي تمت مواجهتها  •
 ، تخفيفها  والسهر عىلتحديد المخاطر والعوائق الت 

امات • ي لتنفيذ االلي  
 .التقييم الذان 

 

   ممثل  : أدوار ومسؤوليات األعضاء 9المادة  
 المجتمع المدن 

 

ي والفاعلي   غي  الحكوميي      ووسائل  إلجراءاتالمستمر    التجويد   السهر عىل •
مشاركة المجتمع المدن 

ي 
 رب، المغبالحكومة المنفتحة   ورشف 
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ي الرقمي ل فضاءلالتسويق ل •
 ،بالمغرب الخاص بورش الحكومة المنفتحة لمجتمع المدن 

 ،منفتحةالة بشأن الحكوم مجاليةموضوعاتية و إنشاء مجموعات  السهر عىل •

ي تنظيم أنشطة   •
ك  اإلعداد المشاركة ف  مختلف الفاعلي   غي     وحث  لخطط العمل الوطنية   المشي 

 ،عىل المشاركةالحكوميي   

ي إطار خطة العمل الوطن  المسطرةتنفيذ األنشطة  تتبع •
 ية، ف 

ي   حث •
ف  العضوية  خالل  من  سيما  ال  امات،  االلي   تنفيذ  ي 

ف  للمشاركة  الحكوميي    غي   الفاعلي   

 ، الموضوعاتيةالمجموعات 

ي عىل المستوى الحكومة المنفتحة يل ورش تعزيز تي    • ان 
 ،الي 

بلورة • عىل  مجال    للتحسيس  برنامجوتنفيذ    السهر  ي 
ف  ي 
المدن  للمجتمع  قدرات  الحكومة وبناء 

 ، المنفتحة

 للحكومة المنفتحة،  التقييم الموازي لتنفيذ خطة العمل الوطنية الحرص عىل •

ي   •
ي ف 
المدن  المجتمع  افتقييم مساهمة ممثىلي  ي  فعاليات  و   ، من جهة،لجنة اإلشر

المدن  المجتمع 

ي مختلف مراحل خطة العمل الوطنية ، من جهة ثانية، وذلكبشكل عام
 .ف 

 

اتيجية وقواعد التواصل لدى 10المادة   اف : استر  لجنة اإلشر
 

ي بعد   •
افجديدة، تضع    وطنية  كل خطة عمل  تبت  اتيجية    لجنة اإلشر ة تنفيذ   تواصلاسي  تغطي في 

 ، هذه الخطة

اف  يجب أن تصادق لجنة •  ، ينفذ باسمها  تواصىلي  نشاطعىل كل اإلشر

ي   •
إبراز ينبغ  عىل  للحكومة    البضيةالهوية    السهر  المغر   المنفتحةالرسمية  ي 

الوسائط   بف  عىل 

 ، التواصلية

للحكومة    • الوطنية  حولالمنفتحة  البوابة  المعلومات  لنشر  الرسمية  القناة  الحكومة ورش    هي 

ي المغربالمنفتحة 
 ،ف 

افجميع أعضاء  تواصلية تشمل  إنشاء مجموعة   • ي جماعي / مجموعةبريد  ) لجنة اإلشر
ون    إلكي 

افبي   أعضاء   التواصللتسهيل   )واتساب  ،لجنة اإلشر

نشر   •
ُ
ي المغرب علتالحكومة المنفتحة    مستجداتت

وزارة  االجتماعي ل  التواصلشبكات    صفحات  ف 

ها ويمكن  ،  وإصالح اإلدارةالرقمي  االنتقال   اللجنة اآلخرين.    نشر يمكن  كما  عىل صفحات أعضاء 
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 ، عىل فيسبوك "OpenGovMorocco" إنشاء صفحة مخصصة ل 

ي    •
عىلينبغ  هاشتاغ  السهر  الرقمي   OpenGovMorocco# استخدام  ورش للتواصل   حول 

ي المغرب ة حنفتالم الحكومة
 .ف 

 

 : التمويل 11المادة  
 

ي تندرج ضمن مهامجميع األنشطة   •
وإصالح الرقمي  وزارة االنتقال    ترصد طوعية. ال  تعد تاللجنة    الت 

انية أية  اإلدارة  ،أعضاء اللجنةفائدة النفقات ل لتغطيةمي  

ي   كي الدعم اللوجستي  وإصالح اإلدارةالرقمي  وزارة االنتقال  تقدم   •
ي وافقت  نشطةاأل لتنفيذ    والتقت 

 الت 

ي مجاالت  عليها اللجنة
ك  والتكوين  التواصل  ف  ك   واإلعداد المشي  ك والتقييم المشي   والتنفيذ المشي 

 .للحكومة المنفتحة لخطط العمل الوطنية

 

   ممثل  : انتهاء عضوية  12المادة  
 المجتمع المدن 

 

ي 
ي ف 
افتنتهي عضوية ممثىلي المجتمع المدن  ي الحاالت التالية لجنة اإلشر

 :ف 

ي يمثلها حل  •
 ، العضو  الجمعية الت 

 ة، جنللاكتابة ة ل موجه ةرسمي مراسلة واسطةب الجمعية انسحاب •

ة  •  باللجنة،الجمعية عضوية انقضاء في 

ر عن ثالث اجتماعات للجنة  الجمعيةتغيب  • اف خالل سنتي   ميالديتي   دون مي   .اإلشر

 

 : مراجعة الدليل 13المادة  
 

افطلبات مراجعة هذا الدليل من قبل ثلث أعضاء  إيداعيمكن  • ، خالل الرب  ع األخي   لجنة اإلشر

 ، تنفيذ خطة العمل الوطنيةة لاألخي   سنةمن ال

  ممثىلي  عضاء األ اإلدارة + نصف ممثىلي عضاء األ يخضع اتخاذ القرار ألغلبية مزدوجة )نصف  •

 ) ي
افل المواىلي  جتماعاال  خاللالمجتمع المدن   ،لجنة اإلشر

ي  عليها  المنصوص التشاركية حكامةمبادئ ال مراجعة هذا الدليل تراعي يجب أن   •
 من 3 المادة ف 

 .الدليل هذا 


