
                                                                                   

 

اف   تقرير اجتماع لجنة اإلشر

 
 

  :تاريخ االجتماع

  2022 شتنبر  30 الجمعة

 

  :مكان االجتماع

 وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة. 
 

 :املشاركون 

 وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة؛ السيدة سارة العمراني،  •

 السيدة وئام املستمد، وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة؛  •

 السيد طارق النشناش، مبادرة الشراكة للحكومة املنفتحة؛ •

 : دم، منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةدنيز أالسيدة شارلوط  •

 :منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةنوال دجفال،  السيدة  •

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛السيدة زينب محرز،  •

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛ السيدة محاسن العمري العمراني،  •

 ، الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان؛ الحسين فردوسالسيد  •

 وزارة الداخلية املديرية العامة للجماعات الترابية؛  ،الوكيد نعيمة السيدة •

 وزارة العدل؛  ،نيانورة السعدالسيدة  •

 ، الوزارة املنتدبة املكلفة بامليزانية؛هاجر الشرقاوي السيدة   •

 السيدة بسمة ملوك، الوزارة املنتدبة املكلفة بامليزانية؛  •

 ، وزارة الصحة والحماية االجتماعية؛ إبتسام السباعي ادريس ي ةالسيد •

 ، وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة؛ فاطمة الزهراء بنعويش ةالسيد •

 رشيد األعوج، وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة؛ السيد  •

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

 ، وكالة التنمية الرقمية؛ ةحسناء صوريا ملياني السيد •

 ؛بطنجة واملاثر التاريخيةمرصد حماية البيئة   ،) )مشاركة عن بعد عبد العزيز الجناتي السيد  •

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

 ، منتدى الصحراء للحوار والثقافات؛ صالحي السويدي السيد  •

 ، نساء بالدي للتنمية والسياحة؛ ) )مشاركة عن بعد سمية البعوش يالسيدة   •
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البيضاء لحقوق االشحاص في وضعية  ، جمعية الحمامة ))مشاركة عن بعد   عبد املالك أصريحالسيد  •

 إعاقة باملغرب؛ 

 ؛ جمعية لبيرات للرياضة والتنمية، ) )مشاركة عن بعد احمد انجار السيد •

 ؛ جمعية التعاون للتنمية و الثقافة، ))مشاركة عن بعد  رزوقي امليلودالسيد  •

 والتنمية املستدامة؛ ، االئتالف املغربي من أجل املناخ ) )مشاركة عن بعد السيد سعيد شكري  •

 .السيدة هدنة بناني، الجمعية الديمقراطية لنساء املغرب •

 التي لم تشارك في االجتماع:   وزارات والجمعياتال

 ؛ وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة •

 ؛حركة بدائل مواطنة جمعية  •

 .جمعية ملتقى ْبالدي للمواطنة •

 

 جدول أعمال االجتماع: 

 ،لشرق األوسط لشراكة الحكومة املنفتحةاالجهوي إلفريقيا و لقاء ل  التحضيرات تقدم •

عرض حول التوصيات التي تم اقتراحها من أجل استراتيجية وطنية للحكومة املنفتحة بناءا على تشخيص    •

 . في املغرب املنجز من طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية املنفتحة الحكومة

 

 النقاط املتداولة: 

 االفتتاحية الكلمة 

عضاء اللجنة  
ٔ
اإلدارات واملٔوسسات العمومية وهئيات الحكامة والدعوة املجتمع املدني  وكذا ممثليممثلي  الترحيب با

في   2023-2021في إطار خطة العمل الوطنية للحكومة املنفتحة للفترة    لتنفيذ األنشطة املتبقية  تكثيف الجهودإلى  

 منصة التتبع. التزاماته عبر  تحيين تقدم تنفيد االلتزامات والتأكيد على ضرورة ، املحددة ألجالا

إلنجاح  من طرف فريق عمل الشراكة الترحيب بممثل مبادرة الشراكة للحكومة املنفتحة وشكره على الجهود املبذولة 

 املتعلقةالتفاصيل . لتقديم أخر  دعوتهاللقاء الجهوي ملنطقة إفريقيا والشرق األوسط لشراكة الحكومة املنفتحة، و 

 .الحدث  بهذا 

املنظمة لتنزيل الذي تقدمه    املتواصضل    ، وشكرها على الدعم   ة  االقتصاديوالتنمية    منظمة التعاون    ة الترحيب بممثل

ورش الحكومة املنفتحة باملغرب، والتذكير بالدراسة التي قامت بها املنظمة من أجل تشخيص ورش الحكومة املنفتحة  

اإلدارات   من  مجموعة  فيها  ساهمت  والتي  والتوصيات  باملغرب  الخالصات  أهم  لتقديم  ودعوتها  الوطنية،  والهيآت 

 ماع. الناتجة عن هذا التشخيص خالل هذا االجت
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 للقاء الجهوي إلفريقيا والشرق األوسط لشراكة الحكومة املنفتحة : ام تحضيرات تقد

 ؛(2022من فاتح إلى ثالث نونبر التذكير بتاريخ اللقاء ومكانه )مراكش  •

مشارك من ممثلي الجهات الحكومية والغير حكومية    500)حوالي  املشاركين  بعض املعطيات حول  التذكير ب •

 ؛ (باملنطقة

أن   • إلى  بهدف  اإلشارة  االنفتاح  للمناقشة واالستلهام من أفضل سياسات ومبادرات  اللقاء سيشكل فرصة 

 تعزيز املبادرات الوطنية في مجاالت الشفافية واملشاركة واملساءلة؛ 

التذكير بكيفية اإلعداد املشترك لبرنامج اللقاء على إثر فتح باب لتقديم االقتراحات حول الورشات املزمع   •

العدالة ومكافحة الفساد، اء في مجاالت املشاركة املواطنة واالبتكار الرقمي والولوج إلى  تنظيمها خالل اللق

 املعايير؛ اقتراحا تمت دراستها وانتقاء الورشات املقبولة وفقا ملجموعة من  300 يوالذي أسفر عن حوال

أجل إعداد الورقة التأطيرية للورشة التي   دعوة الجمعية املغربية لنساء املغرب للتنسيق مع وزارة العدل من  •

 والعدالة؛ستنظمها الجمعية خالل اللقاء واملتعلقة بالجندرة  

   www.OGPMorocco2022.org التذكير بكيفية املشاركة باللقاء والدعوة إلى التسجيل باملوقع الرسمي للقاء •

 ؛2022شتنبر  30في أجل أقصاه 

اقتراح مشاركة متدخل عن وكالة التنمية الرقمية لعرض التجربة املغربية في مجال البيانات املفتوحة خالل   •

ظمي هذه الورشة في  ريق شراكة الحكومة املنفتحة بالتنسيق مع منف. وسيقوم  وضوعالورشة املتعلقة بهذا امل

 الصدد؛ هذا 

)مقاربة    تقديم مشروع الورقة التأطيرية بشأن تنظيم الورشة الخاصة باملجتمع املدني خالل اللقاء الجهوي  •

 (؛ ومنهجية العمل، أهداف الورشة، املوضوع املركزي للورشة، املخرجات املنتظرة

 مشارك؛   200و 150بين يقدر املنتظر بالورشة  اإلشارة إلى أن عدد املشاركين •

وكذا   • األساس ي  واملحور  واملتدخلين  الورشة  برنامج  لتحديد  آخر  تحضيري  لقاء  عقد  ضرورة  على  التأكيد 

 املخرجات املنتظرة؛ 

ن تمويل مشاركة املجتمع املدني باللقاء والتأكيد على أن األولوية ستعطى للمتدخلين  بشأ  ات توضيحإعطاء   •

 ورشات اللقاء؛ و بمختلف جلسات 

 للورشة الخاصة باملجتمع املدني.  املانحينإمكانية حضور  •

 

 مناقشة نقاط أخرى منها:  كما تمت 

 ؛ ضرورة مأسسة الحكومة املنفتحة باملغرب •

الحكومة والبرملا  ضرورة تعزيز • بين  واملستوى املحلي بخصوص ورش الحكومة املنفتحة    ن التنسيق 

 . باملغرب

 

 

http://www.ogpmorocco2022.org.ma/
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استراتيجية وطنية للحكومة املنفتحة بناء على تشخيص  عرض حول التوصيات التي تم اقتراحها من أجل  

 الحكومة املنفتحة في املغرب املنجز من طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية : 

 ؛ تشخيص الحكومة املنفتحة باملغرب املتعلق التقريرالتذكير بمكونات   •

 ؛ الحكومة املنفتحةالتذكير بمقتضيات توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في مجال  •

 ؛ التعريف بمفهوم الدولة املنفتحة •

 ؛ التعريف باالستراتيجية في مجال الحكومة املنفتحة ومميزاتها •

 ؛ تقديم أهم التحديات والفرص املتعلقة باملغرب في هذا املجال •

 بلورتها. عرض العناصر األساسية للنجاح في إعداد استراتيجية وطنية للحكومة املنفتحة وكيفية  •

 

 النقاط املتفق عليها: 

حول الورشة الخاصة   باللجنة املجتمع املدنيممثلي بخاص  2022أكتوبر  04يوم الثالثاء   اجتماععقد  •

   .باملجتمع املدني املزمع تنظيمها خالل اللقاء الجهوي 

  

  

 

 


