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  2027-2022برنامج عمل جماعة سال 

--------------- 

 منتدى "التحول الرقمي والجماعة الرقمية"

---------------- 

 "المنفتحة بسال دارةاإلحور "م

  ورقة تأطيرية 
 

المنفتحة باهتمام واسع من قبل دول العالم، بالنظر لما يعكسه  اإلدارة العموميةيحظى موضوع 

أساس دعم قيم الشفافية التغيير وفق مرتكزات الحكامة الجيدة، وعلى اإلصالح وفي  إرادةمن 

 ومحاربة الفساد.والمشاركة المواطنة زاهة والن

والتشاركية  الديمقراطية المواطنةبالتزاماته بمقومات  ، وفاءأخرىلى جانب دول المغرب إو

ومبادئ الحكامة الجيدة، انخرط في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة بعد استيفائه 

 في المبادرة. 76، ليصبح بذلك العضو 2018أبريل  26لشروط االنضمام المطلوبة بتاريخ 

اسها ات أسثقافة الحكامة القائمة على ممارس جل الحكومة المنفتحةجسد مبادرة الشراكة من أوت

والتنمية المندمجة. ذلك  الديمقراطيةالشفافية والمشاركة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي تدعم 

 انفتاحا أكثر، تقدم نظاما دوليا لجعل الحكومات 2011 أعلن عنها سنة التيأن المبادرة 

هي الوصول أساسية واستجابة لمتطلبات مواطنيها، بحيث تلتزم كل دولة عضو بأربع مبادئ 

معلومات والمشاركة المواطنة والنزاهة والولوج الى تكنولوجيا المعلومات التي تدعم ال لىإ

 االنفتاح والمسؤولية.

وانسجاما مع التوجهات الدولية لترسيخ مبادئ الحكومة المنفتحة، شرع المغرب في تفعيل 

 خطة عمل وطنية أولى للحكومة المنفتحة إطارفي  اإلجراءاتمجموعة من المبادرات و

التزاما في مجاالت الحصول على المعلومات، وشفافية  18( تضمنت 2018-2020)

والنزاهة ومكافحة الفساد، والتواصل والتحسيس بأهمية  الميزانية، والمشاركة المواطنة،

ثانية تمتد  اعتماد خطة عمل وطنية لمجهودات المبذولة، تممواصلة لوالحكومة المنفتحة. 

جودة الخدمات العمومية، التزاما في مجاالت الشفافية و 22(، تتضمن 2023-2021للفترة )

 والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة.
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ات بشأن التزامن محور الجماعات الترابية المنفتحة يقتضي تفعيل إوفق خطة العمل الثانية، فو

ى المعلومات ودعم المشاركة المواطنة على صعيد هذه الوحدات تعزيز التواصل والولوج إل

 تفاعال مع طلبات المواطنات والمواطنين.مسؤولية وانفتاحا و أكثرالترابية، بغرض جعلها 

يز لتعزأساسية االنفتاح يشكل دعامة  لمبادئومما ال شك فيه أن تفعيل الجماعات الترابية 

ألعمال التي منسوب ثقة المواطنين فيها، ويساهم في تحقيق نتائج أفضل لمختلف التدخالت وا

على أساس  مستوى الخدمات التي تقدمها نيزيد بالتالي من رضا مرتفقيها عتتولى القيام بها، و

تقييم استشارتهم وإشراكهم بشكل مستمر في مسار اتخاذ القرارات، وتمكينهم من آليات تتبع و

 .الوضوحالشفافية والنزاهة و إطارتنفيذها في 

ن الجماعات الترابية تعد مؤهلة ل تقتضي وجود أرضية عمل محفزة، فإكانت عملية التفعي إذاو

االلتزام  انونية تنص علىتوفر ترسانة ق إطاربشكل واسع في مبادرات االنفتاح، في  لالنخراط

 تواكبها، وعلى المعلومات وآليات المشاركةتفعيل الحق في الحصول و التدبير شفافيةب

 متعددة لدعم الممارسات الجيدة للجماعات الترابية بما يعزز انفتاحها على محيطها. إجراءات

فالجماعات الترابية، في إطار سياق وطني تميزه مجهودات داعمة النفتاح مكونات القطاع 

لالنفتاح على الشركاء والفاعلين خدمة العام، معنية بتسريع وثيرة تفعيل المبادئ المعززة 

للمصالح المشتركة للساكنة ولتحقيق التنمية الشاملة لمجاالتها الترابية، وهو ما يتجسد عمليا 

في تسهيل الولوج الى المعطيات المفتوحة دعما للشفافية والنزاهة، وتطوير قنوات الحوار 

ز استغالل تكنولوجيا المعلومات والتشاور استجابة لتفاعالت وحاجيات المواطنين، وتعزي

 استفادة من تعدد مزاياها.

يخصص منتدى ، الجماعة المنفتحة ووعيا من المجلس الجماعي لسال بأهمية تعزيز مقومات

، المهتمةبمشاركة مختلف الجهات المعنية و لقاء تشاوريا "التحول الرقمي والجماعة الرقمية"

كراهات إالمتاحة و اإلمكانياتفرص وعلى انجاز تشخيص موضوعي لل ستركز أشغاله

"جماعة منفتحة" باستحضار الضوابط والمحددات المتعارف عليها على  إرساءوتحديات 

ذلك على أساس و المحلية،واالقتداء بالتجارب الناجحة على المستويات  ،المستوى الدولي

أفق زمني مخطط عمل "جماعة سال منفتحة" في و لرؤية استراتيجية اقتراح تصور مشترك

 محدد.

 المقترحة للنقاش: الرئيسية المحاور واألسئلة

 ؟بسالما هي تحديات وفرص تحقيق جماعة منفتحة  -

 عمة النفتاح الجماعة على محيطها؟ما هي اإلجراءات الدا -

 تواصل الجماعة لتحقيق انفتاحها؟ كيف يمكن تطوير -

ما هي اقتراحات تعزيز اآلليات التشاركية للحوار والتشاور لدعم مشاركة المواطنين  -

 والجمعيات؟ 


