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البرنامج الحكومي

:القوانين التنظيمية والقوانين
التشريعمجالفيبامللتمساتاملتعلق14.44التنظيميالقانون ▪
املتعلق بالعرائض14.41القانون رقم ▪
املتعلق بالحق في الحصول على املعلومات13.31القانون ▪
14.113و 14.112و14.111األبواب املتعلقة باآلليات التشاركية للحوار والتشاور املتضمنة بالقوانين املتعلقة بالجهوية املتقدمة ▪
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التوجيهات امللكية

:الدستور 
(.الحكامة الجيدة: 12الباب ) 156.155.154( أحكام عامة: الباب األول )36.29.28.27.25.15.14.13.12.1: الفصول 
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إحداث لجنة وطنية للحكومة املنفتحة

2018أبريل 
انخراط املغرب في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة املنفتحة

2012

2018شتنبر 
2020-2018نشر خطة العمل الوطنية للفترة اعتماد و 

2019غشت 
في املبادرةمجلس النوابانخراط 

2020أكتوبر 
طنجة تطوان الحسيمة في املبادرةة انخراط مجلس جه



2023-2021للفترة الثانية نشر خطة العمل الوطنية اعتماد و 

2021يوليوز 

2021دجنبر 
اطالق الفضاء الرقمي الخاص باملجتمع املدني

2021غشت 
انتخاب اململكة املغربية لعضوية لجنة القيادة ملبادرة 
الشراكة من أجل الحكومة املنفتحة

2020دجنبر 
إصدار تقرير التقييم الذاتي لخطة العمل الوطنية األولى

2021يونيو –2020أكتوبر 
اإلعداد املشترك لخطة العمل الوطنية الثانية 

  
السياق الوطن 



لجنة اإلشراف

لجنة التنفيذ

املجتمع املدنيفضاء

من أجل ضمان نجاح مستدام لورش 
امة الحكومة املنفتحة، تم إحداث نظام حك

طار يراعي املعايير املنصوص عليها في إ
حةمبادرة الشراكة من أجل الحكومة املنفت

OGP والتي من ضمنها:

إحداث هيئة متعددة األطراف لإلشراف▪
على مسلسل الحكومة املنفتحة

مع تمثيلية متساوية للحكومة واملجت▪
املدني

ا اختيار ممثلي املجتمع املدني وفق▪
عها ملنهجية موضوعية وشفافة يتم وض

من طرف املجتمع املدني



www.gouvernement-ouvert.ma االطالعمنواملواطنيناملواطناتعمومالبوابةتمكن

وكذاهاتقدممستوى وتتبعااللتزاماتمضامينعلى

تعلقةاملواملعلوماتاملستجداتجميععلىالتعرف

مدىتحيينمناملشاريعرؤساءوتمكنالورش،بهذا

.ورةاملذكااللتزاماتضمناملندرجةاألنشطةتقدم

ناتاملواطمعالتفاعلإمكانيةالبوابةتتيحكما

اتفضاءعبرالجمعويينوالفاعلينواملواطنين

.خاصة



الحصول على املعلومات

النزاهة ومكافحة الفساد

شفافية امليزانية
لتواصل والتحسيس بأهمية ا

الحكومة املنفتحة

املشاركة املواطنة

التزامات) 6 )

( التزامات4 )

( التزامات3 )
(التزام واحد)

( التزامات4 )!

84%



مشارك التزام80922 مقترح232

موضوعاتيةلقاءات تشاورية 10منصة رقمية خاصة و



الشفافية وجودة الخدمات العمومية

املساواة والشمولية

العدالة املنفتحة لجماعات الترابية املنفتحةا

املشاركة املواطنة

( التزامات10 )

( التزامات4 )

( التزامات3 ) ( ينالتزام )

( التزامات3 )
!

30%



Co-évaluation

خطة العملالتقييم المشترك ل

Co-implémentation

خطة العملالتنفيذ المشترك ل

Cocréation

خطة العملاإلعداد المشترك ل

التواصل والتطوير المستمر لمنهجية وأليات العمل



العمللخطةالمشتركةاإلعدادمنهجيةوضعفيالمشاركة▪

حكوميينالغيرالفاعلينوباقيالمواطنينتعبئة▪

التشاوريةاللقاءاتتنظيمفيالمشاركة▪

الحلولواقتراحاإلشكالياتتحديدفيالمشاركة▪

األولوياتوتحديدالمقترحاتدراسةفيالمشاركة▪

دور المجمع المدني 

أليات المشاركة 

المتاحة

األشرافبلجنةالمدنيالمجتمععضوية▪

التشاوريةاللقاءات▪

التشاور،المقترحاتاستقبالفضاء(المشتركلإلعدادالرقميةالمنصة▪

)المقترحةااللتزاماتمشاريعحولالعمومي



العملخطةتنفيذعلىاإلشراف▪

العملخطةتنفيذتقدمتتبع▪

االلتزاماتتنفيذفيالمساهمة▪

حكوميينالغيرالفاعليينوباقيالمواطنينتعبئة▪

دور المجمع المدني 

أليات المشاركة 

المتاحة

األشرافبلجنةالمدنيالمجتمععضوية▪

تفاصيلاإلنجاز،نسبة(االلتزاماتتنفيذبتتبعالخاصالرقميالفضاء▪

)والتفاعلالتعليقإمكانيةالمنجزة،األنشطة

خطةكلمحاورحسبسنتينكلتحدثالتيالموضوعاتيةالمجموعات▪

تيالالجمعياتممثليمنموضوعاتيةعملمجموعةكلتتكونجديدة،عمل

ثليممإلىباإلضافةالمعني،المحورموضوعفيمهّمةخبرةعلىتتوفر

.الصلةذاتبااللتزاماتالمعنيةاإلدارات



ةالمنفتحالحكومةبمجالتمتعلقةوطنيةمؤشراتوضعفيالمشاركة▪

العمللخطةالذاتيالتقييمتقريرإعدادفيالمشاركة▪

الورشهذافيالمدنيالمجتمعمساهمةتقييم▪

قلينالمستالخبراءمعالمغرببتقييمالخاصةاالجتماعاتفيالمشاركة▪

OGP)للمبادرة IRM)

دور المجمع المدني 

أليات المشاركة 

المتاحة

األشرافبلجنةالمدنيالمجتمععضوية▪

الموضوعاتيةبالمجموعاتالمدنيالمجتمععضوية▪

احولهالتفاعلمكانيةإوبااللتزاماتالمتعلقةالتتبعمؤشراتنشر▪

الذاتيالتقييمتقريرحولالعموميالتشاور▪



رببالمغالمنفتحةالحكومةورشحولوالتحسيسالتواصلفيالمساهمة▪

الورشبهذاالعملوألياتمنهجيةلتحسينمقترحاتتقديم▪

المجالهذافيالمنظمةوالتظاهراتاللقاءاتفيالفعالةالمشاركة▪

الورشهذافيلالنخراطالفاعلينباقيتشجيع▪

دور المجمع المدني 

أليات المشاركة 

المتاحة

المنفتحةللحكومةالوطنيةبالبوابةستجداتالمفضاء▪

التكوينيةوالدوراتبالتظاهراتالخاصالرقميالفضاء▪

المدنيوالمجتمعالمواطنينبأسئلةالخاصالرقميالفضاء▪

والمقترحاتالمالحظاتلتقديمالرقميالفضاء▪

تحةالمنفالحكومةبأنشطةالخاصةالعموميةلالستشاراتالرقميالفضاء▪

ogpmaroc@mmsp.gov.maاإللكترونيالبريدعبرالعملفريقمعالتفاعل▪



ogpmaroc@mmsp.gov.ma
www.gouvernement-ouvert.ma

#OpenGovMorocco
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اإلشرافبلجنةالمدنيالمجتمعممثليانتقاءمنهجيةلتجويداستشارة▪

اإلشرافبلجنةالمدنيالمجتمعممثليتجديد▪

الموضوعاتيةاللجنتكوين▪

والتحسيسيةالتواصليةاللقاءاتمنسلسلةتنظيم▪

موضوعاتيةتكوينيةدوراتتنظيم▪



ogpmaroc@mmsp.gov.ma
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