
         

                                                                               

 

اف   تقرير اجتماع لجنة اإلشر

 
 

  :تاريخ االجتماع

  .2021نونير  17األربعاء 

 

  :مكان االجتماع

 وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة. 
 

 :املشاركون 

 ؛ لعمومري، وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارةالسيد أحمد  •

 ؛ السيدة سارة العمراني، وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة •

 ؛ ، وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارةالسيدة وئام املستمد  •

 ؛السيد طارق النشناش، مبادرة الشراكة للحكومة املنفتحة •

 ؛ السيد عبد العزيز الهواري، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها •

 ؛السيد يوسف استوح، وزارة العدل •

 ؛ السيدة بنكرين منى، الوزارة املنتدبة املكلفة بامليزانية •

 ؛ املكلفة بامليزانيةالسيدة هاجر شرقاوي، الوزارة املنتدبة  •

 ؛ السيد حميد بنشريفة، الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان •

 ؛ السيد عبد النبي البرانص ي، وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة )قطاع التربية الوطنية( •

 ؛السيد اسماعيل بلفالح، وزارة الصحة والحماية االجتماعية •

 ؛ السيد رشيد األعوج، وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة •

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

 ؛ السيد أحمد السباعي، جمعية برملانيون مغاربة ضد الفساد •

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

 ؛ نادية احمايتي، الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب السيدة •

 ؛السيدة هدنة بناني، الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب •

 ؛ السيد محمد النايح، جمعية حركة بدائل مواطنة •

 ؛حاتم  – السيد محمد العوني، منظمة حريات االعالم والتعبير  •

 .السيد سعد بنكيران، الفضاء الجمعوي  •
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 :ارك في االجتماعالهيئات التي لم تش

 ؛ممثلة وزارة الداخلية )املديرية العامة للجماعات الترابية(  •

 ؛ وكالة التنمية الرقمية ممثل •

 ؛ ممثل رئيس نادي قضاة املغرب •

 ؛ ترانسبرنس ي املغرب -ممثل الجمعية املغربية ملحاربة الرشوة  •

 .ممثلة املنتدى املغربي للصحافيين الشباب •

 

 جدول أعمال االجتماع: 

 ؛2023-2021الوطنية  تقدم إنجاز االلتزامات املندرجة في خطة العمل  ▪

 املعايير الجديدة للمشاركة واإلعداد املشترك ملبادرة الشراكة للحكومة املنفتحة.  ▪

 

 النقاط املتداولة:

 :2023-2021تقدم إنجاز االلتزامات املندرجة في خطة العمل الوطنية   .1

فة بتنزيل خطة العمل الوطنية  
ّ
من خالل مداخالت مختلف ممثلي القطاعات والهيئات واملؤسسات العمومية املكل

ة األنشطة املتعلقة بااللتزامات  2023-2021للحكومة املفتوحة للفترة  
ّ
، تّم التأكيد على استمرار االلتزام بتنفيذ كاف

ح  برنامج  اعتماد  رغم  وذلك  الخطة،  هذه  في  إطار  املندرجة  في  إدراجها  تم  االلتزامات  كافة  أن  حيث  جديد،  كومي 

 االستراتيجيات ومخططات العمل القطاعية.

 ، وذلك وفقا لألجندة املتفق عليها.  2021وفي هذا اإلطار تّم الشروع في تنفيذ األنشطة املبرمجة برسم سنة 

 

 مة املنفتحة: املعايير الجديدة للمشاركة واإلعداد املشترك ملبادرة الشراكة للحكو  .2

سنوات على إحداث مبادرة الشراكة من أجل الحكومة املنفتحة، قامت املبادرة إطالق مشاورات    10بمناسبة مرور  

بمنطقة  املبادرة  منسق  قام  اإلطار،  هذا  وفي  املعتمدة.  املشترك  واإلعداد  املشاركة  معايير  تجويد  أجل  من  عمومية 

 ديدة واملتعلقة بـ: إفريقيا والشرق األوسط بعرض املعايير الج

 خلق فضاءات وآليات للحوار املستمر في مختلف أطوار خطة العمل؛  ▪

 تكريس مفھوم املسؤولية املشتركة بين الحكومة واملجتمع املدني في صياغة وتنفيذ خطط العمل؛  ▪

 تشجیع الطموح واالبتكار في وضع خطط العمل؛ ▪

 واضح للشروط املتعلقة باملشاركة واإلعداد املشترك؛   تكريس فھم ▪

 تیسير تقييم مدى احترام الشروط لتعزيز املساءلة والتعلم؛ ▪

وفي نفس السياق وبعد تقديم مجموعة من التوجيهات واألمثلة حول النقاط الخمسة السالفة الذكر، قام السيد  

لجديدة على مستوى ورش الحكومة املنفتحة باملغرب. وتتجلى ممثل املبادرة بعرض التوصيات الخاّصة بتنزيل املعايير ا

 يلي:   فيماهذه التوصيات 
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 مأسسة ورش الحكومة املنفتحة باملغرب؛  ▪

تطوير قواعد لجنة اإلشراف للسماح بالشمولية املتعلقة بمشاركة املجتمع املدني وتمكين مشاركة مختلف    ▪

 ، القطاع الخاص(؛ ديميينأكاالفاعلين كتوفير آليات إلشراك باقي الفاعلين )

 تشجيع مشاركة الفئات الھشة؛   ▪

 تیسير املعلومات لألشخاص ذوي صعوبة السمع والبصر؛  ▪

 تمكين العموم من تتبع والتعليق على تقدم تنفيذ االلتزامات؛   ▪

 القیام بنشر تقریر سنوي للتقییم الذاتي مع القیام بالتشاور العمومي حول التقریر.  ▪

 

 نقاط أخرى:  .3

فترة اإلعداد املشترك لخطة   ▪ تم تجميعها خالل  التي  املقترحات  تفاعلها مع  العمومية على  القطاعات  تهنئة 

 العمل الوطنية الثانية؛ 

والعدل   ▪ والتعليم  كالصّحة  املنفتحة  الحكومة  لورش  أولوية  وذات  حيوية  قطاعات  بانضمام  اإلشادة 

 والتضامن، إضافة إلى الجماعات الترابية؛ 

 عة الخطة الحالية لتعكس أكثر الجهود املبذولة خالل فترة اإلعداد املشترك؛ مراج اقتراح ▪

 اقتراح برمجة اإلعداد املشترك لخطط العمل الوطنية بالتزامن مع فترة التحضير إلعداد امليزانيات القطاعية؛ ▪

 ضرورة مأسسة الحوار في السياسات العمومية بصفة عامة ليكون هناك تأثير مستدام؛ ▪

على ضرورة العمل في لجان موضوعاتية من أجل ضمان إشراك كفاءات وخبرات الفاعلين الحكوميين  التأكيد   ▪

 وغير الحكوميين حسب االختصاص؛ 

ضرورة تكثيف التواصل حول ورش الحكومة املنفتحة، وتبني آليات جديدة للوصول لفئات أكبر، ال سيما   ▪

 الشباب؛ 

 رامج الوطنية واملحلية للحكومة املنفتحة؛ ضرورة تنسيق الجهود لضمان االلتقائية بين الب ▪

 . 2021مساهمة املغرب في القمة العاملية للحكومة املنفتحة لسنة  ▪

 

 النقاط املتفق عليها: 

اقتراح خارطة طريق لتنزيل املعايير الجديدة ملشاركة واإلعداد املشترك لخطط العمل، وتقاسمها مع أعضاء   ▪

 لجنة اإلشراف قصد إغنائها؛

   ؛على خطة العمل الوطنية الحالية إمكانية إدراج بعض املالحظات الطفيفة ▪

املصادقة على قانون املالية    بعدإدراج مشاريع جديدة  صعوبة  لنظرا    خطة العمل الوطنية الحالية  اإلبقاء على ▪

   ؛والبرامج القطاعية

اإلعداد  شروع في  المع  ،  على مستوى الخطة القادمة   ترصيد املقترحات التي لم يتم إدراجها في الخطة الحالية  ▪

 ؛لها بفترة زمنية مسبقة كافية 

 تكثيف الجهود من أجل مأسسة ورش الحكومة املفتوحة باملغرب.   ▪


