
 
 

 

 استمارة التقديم –دراسة حالة حول الحكومة المفتوحة 

ي القطاع العام(
ن
، االبتكار ف ن اك المواطني   )البيانات المفتوحة، المشاركة، التعاون، إشر

 

( OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)اإلسكوا( و آسيا  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب    قومت

  المنطقة العربية.  االجتماع  و االقتصادي دراسة حول التأثير بإعداد 
 
الدراسة تتضمن للحكومة المفتوحة ف

  أعدتها منظمة التعاون لمراجعة 
والتنمية واإلسكوا االقتصادي ألدبيات والدراسات والتقارير السابقة الت 

  هذا المجال، وتأخذ باالعتبار دراسات ومنظمات أخرى 
 
من الدول العربية ومن المثىل حالة والممارسات الف

  دول ال
 
حالة التقديم الحالة إىل جمع دراسات استمارة هدف توالتنمية. االقتصادي منظمة التعاون األعضاء ف

  المنطقة العربية من أجل والمؤسسات من الهيئات المثىل الممارسات عىل تعرف الملهمة و ال
 
الحكومية ف

ة وتجدر اإلشارة إىل أن إعداد الدراسة.  عىل بوابة اإلسكوا للحكومة يمكن أن تنشر بعض دراسات الحالة الممير 

  ه  قيد التصميم والتنفيذ 
منظمة وكذلك عىل منصة دراسات حالة الحكومة المفتوحة ل، المفتوحة والت 

 . عالوة عىل ذلك، 1(OECD) التعاون االقتصادي والتنمية
 
ة ارب عرض التجست ك ال خالل االممير  جتماع المشي 

لمجموعة العمل حول الحكومة  هذا العام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واإلسكوا الذي ستعقده 

ق األوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية    منطقة الشر
 
المفتوحة والمبتكرة ف

  بهذه التجارب. 

  ألنشطة ا يمكنكم من خالل هذه االستمارة عرض
 
  تم تطويرها و  مجال الحكومة المفتوحة، ف

  الت 
 
أو  سابقا

 يجري 
 
  تلك  باألخصأي مستوى من مستويات الحكومة، و  عىلتنفيذها حاليا

 
  تعمل ف

 مجال الجهات الت 

  الالحكومة المفتوح
 
  ذلك المستويات المحلية. دولةة ف

 
معلومات  يمكن لهذه األنشطة أن تتضمنو  ، بما ف

  المجاالت التالية
 
مع أصحاب  مشاركةالالبيانات المفتوحة، أو  الحكومة المفتوحة، : حول األنشطة ف

،المصلحة المختلفير   اك المواطنير    القطاع العامأو الشفافية، أو المساءلة،  ، أو التعاون، أو إشر
 
 . أو االبتكار ف

للعمل عملية/آلية/إجراء أو عدة أنشطة مجتمعة إىل أي ضمن االستمارة  "نشاط/قصة/تجربة"تشير كلمة 

   مفتوحةالحكومة العىل تحقيق 
  أو المحىل  سواء عىل المستوى الوطت 

يتضمن . يمكن أن  أو ما دون الوطت 

ابطة من أجل إتمام العملالنشاط إجراء واحد أو  لمشاركير  وا للمشاركات. يمكن عدة إجراءات متتالية و/أو مي 

  يرغبون فيها و تقديم عدد من ا
 جتماع  اال أو  قتصادياال ثر ذات األ اختيار األنشطةيفضل ألنشطة الت 

 لمزيد من  المشاركات/ المساهمات وقد تتصل بالمشاركير   بتحليل وااإلسكستقوم و  . الملموس
 
الحقا

 . المعلومات

                                                           
1 https://oecd-opsi.org/case_type/open-government/ 

https://oecd-opsi.org/case_type/open-government/
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ية أو العربية، و  MS Word بصيغةستمارة اال يرج  ملء للمساهمة بدراسة حالة،  يمكن نسخ باللغة اإلنكلير 

  الستالم ، محسب رغبتك للمساهمة بعدة دراسات حالة عدة مراتاالستمارة 
 أن الموعد النهاب 

 
علما

، رئيسة قسم وإذا كان لديكم أسئلة فيمكنكم التواصل مع . [15/5/2020]االستمارات هو  السيدة نبال إدلت  

  اإلسكوا 
 
وحدة الحكومة المفتوحة ومع  ] :tdd@un.org-escwa, idlebi@un.orgemail[ االبتكار ف

  
 
 .  :opengov@oecd.org[email [: (OECD)ة منظمة التعاون االقتصادي والتنميف

  

mailto:escwa-tdd@un.org
mailto:idlebi@un.org
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 المؤسسةبيانات  .1

 المؤسسةاسم  1.1
 

 صالح اإلدارةوزارة االقتصاد والمالية وإ 

 المؤسسةنوع  1.2
 (، أكاديميا)حكومية غير حكومية، دولية

 مؤسسة حكومية 

 
 الدولة 1.3

 المملكة المغربية 

 
 القطاع الرئيسي  1.4

)النقل، الصحة، التعليم، اإلدارة العامة، اإلصالح 
 اإلداري، الخ(

 قطاع إصالح اإلدارة

 

 دراسة الحالة .2

بضعة أسئلة حول قصتكم أو نشاطكم، ماذا فعلتم، وكيف، ومن استفاد من ذلك.  تتضمن هذه الفقرة

، كان من السهل عىل المراجعير  والقراء تقدير أهدافكم وإنجازاتكم من  كلما كانت أجوبتكم وافية أكير

 . ذلك النشاط

 

 العنوان 2.1
 )عنوان النشاط(

 
 بوابة الحصول عىل المعلومات

ي الموقع اإل 2.2
ن
ون  لكتر

 (رابط صفحة النشاط إن وجدت)
www.chafafiya.ma         

 
 سنة تنفيذ النشاط 2.3

2020 

  

ضمن أي من العنارص التالية للحكومة  2.4
ما الذي  ؟المؤسسة المفتوحة يقع نشاط
 يوصفها بشكل أفضل؟

 (الرجاء وضع إشارة إىل جانب الخيار)

 Open Data لبيانات المفتوحة 

  Participation المشاركة 
  Collaboration التعاون 
اك المواطنير      Citizen-engagement إشر

  Transparency الشفافية *

 Accountabilityالمساءلة  

 
  القطاع العام

  االبتكار ف 
Innovation in Public Sector 
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 نبذة مخترصة )ملخص بسيط( 2.5
 

  أن يستخدم لغة واضحة المؤسسة  نشاطيصف الملخص يجب أن 
بشكل بسيط )عدة جمل(. وينبغ 

  أخرى. كما  تستطيع جذب القارئ إلكمال قراءة تفاصيل
عدم استخدام مصطلحات اختصاصية  ينبغ 

 معقدة أو لغات محكية عامية. 
 النبذة أن تتضمن إجابة عىل األسئلة التالية: يجب عىل 

 النشاط؟ و ما ه •

  ت ه   أو ما  ؟لماذا تم القيام به •
 معالجتها؟ جريالمشكلة أو الفرصة الت 

 من هم المستفيدون؟ •

 

ن المغاربة واألجانب ، www.chafafiya.ma المعلومات عىل الحصول بوابة تمكن المواطنات والمواطني 
ي الرد عليها بطريقة 

ن بالمغرب بصفة قانونية من إيداع وتتبع طلبات الحصول عىل المعلومات وتلق  المقيمي 
ن  ونية. كما تمكن هذه البوابة األشخاص المكلفي  ن من طرف إداراتهم، المعلوماتبتقديم إلكت  من  ،المعيني 

ي آجال الرد عليها طبقا لمقتضيات القانون رقم ضبط مسطرة معالجة طلبات ال
-13معلومات والتحكم فن

ي الحصول عىل المعلومات 31
 .المتعلق بالحق فن

 

 

 لمحة عامة 2.6

، من دخال لمحة عامة عن النشاط، سيكون لديكم الفرصة لتقوموا بإيضاح بعض التفاصيلإ يرج  

 : خالل اإلجابة عىل األسئلة التالية

 ما هو النشاط؟ •

 ؟ه  المشكلة أو التحدي الذي عالجه هذا النشاط ما  •

 ؟إىل تحقيقهيسغ الذي  هو الهدف ما   •

  السياق الحاىل   وضعال •
 
، عىل سبيل المثال: هل سيتم إضفاء الطابع المؤسس  ف المستقبىل 

 توسيعه؟يجري للنشاط أو 
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 31.13القانون رقم  مجموعة من اآلليات الرامية إىل مواكبة وتفعيل تندرج بوابة الحصول عىل المعلومات ضمن

  الحصول عىل المعلومات 
شفافية و  دعم انفتاحوذلك ضمانا ل ،2018مارس  12 الصادر بتاري    خالمتعلق بالحق ف 

 . وتقوية تواصلها الخارج    المرافق العمومية

  الحصول عىل المعلومات بالمغرب  أصدرتون سالف الذكر حير  التنفيذ، ومنذ دخول القان ،ولإلشارة
لجنة الحق ف 

يد دارة أو الهيئة المعنية إما عي  ب المعلومات ملؤه وإيداعه لدى اإل طلب الذي يتعير  عىل طالالنموذج  يد  الي  أو الي 

 .   أو اإليداع المباشر
وب   اإللكي 

  اإلدوتمكير   ،تقديم وتتبع طلبات الحصول عىل المعلومات تيسير  من أجلو 
الطلبات  معالجةمن  ارةالمسؤولير  ف 

ام اآلجال ورض  المرتفقير   بطريقة شيعة وتقييم ، تم تطوير بوابة وطنية للحصول عىل المعلومات، وضعت مدى احي 

 . لمؤسسات والهيئات المعنيةرهن إشارة ا

  البوابة  عدد  وقد بلغ
إطالق هذه  وذلك منذ إدارة ومؤسسة عمومية،  97االدارات والمؤسسات العمومية المنخرطة ف 

  الحصول عىل المعلومات حير   )تاري    خ 2020مارس  13يوم  ،البوابة
التنفيذ( الدخول الكىل  للقانون المتعلق بالحق ف 

 . 2020نهاية أبريل غاية  إىل
  

:  وتتم مسطرة تقديم طلب الحصول عىل  المعلومات عي  هذه البوابة كما يىل 

 .المعنية بالطلب المؤسسة أو الهيئةاختيار ثم  ،عىل المعلومات العموميةطلب الحصول  فضاء تقديم ولوج -

 ،والمعلومات المطلوبة بدقة ةهويالبيانات عبئة ت -

 ،بهما الحصول عىل المعلومات المطلوبة يراد الطريقة والشكل اللذان تحديد - 

يد االبتوصل صاحب الطلب  -   تؤكد استالم رسالة إشعار عي  الي 
وب    ،هرقما مرجعيا لتتبع معالجت هوتمنح هطلبلكي 

   النظام قيام -
وب  ة لإلدارة المعنية، حيث ال بإيصالاإللكي   ،ودراستهيتم استالمه طلب مباشر

وط المحددة بالقانون طلبالمعالجة اإلدارة المعنية ب قيام-  ،وفق الشر

  حالة عدم الرضا، أو ع -
 شكاية لرئيس اإلدارة المعنية تقديميمكن  بالقانون،اآلجال المحددة دم التوصل بالرد داخل ف 

 عي  نفس البوابة،

  حالة عدم التوصل برد مرض  -
  الحصول  يمكن، ا ومي 15توصل داخل آجل أو عدم ال ف 

تقديم شكاية إىل لجنة الحق ف 

  . عىل المعلومات
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 مؤسستكم  ي يجعل نشاطما الذ 2.7
 
؟مختلفا

 
، أو إبداعيا

 
ا ن  ، أو ممت 

 
 

  التفاعل مع طلبات المواطنير  الحصول عىل المعلومات  تشكل بوابة
 ، وذلك لكونها: طفرة نوعية ف 

 تعتمد عىل تكنولوجية المعلومات لتقريب اإلدارة من المواطنير  وجعلها أكير فعالية ونجاعة، •

نفس  عي  المرتفقير  من إيداع طلباتهم إىل جميع المؤسسات والهيئات المعنية  )تمكن موحدة بوابة وطنية •

 ،(قناةال

اتمصدر لإلحصاءات  •  حول طلبات الحصول عىل المعلومات، والمؤشر

  جميع مراحل معالجة طلبه ه طالب المعلوماتجتو  •
  تقديم شكاية  )آخر  ف 

أجل لإلجابة عىل طلبه، حقه ف 

  الحصول عىل المعلومات ...(ا واآلجال القصوى لتقديمه
 وذلك حسب مقتضيات القانون المتعلق بالحق ف 

  الحصول عىل المعلومات تمكن من االطالع عىل مختلف المراجع والدالئل •
 . المتعلقة بالحق ف 

 

 

 

 التطوير .3

اكات 3.1  التعاون والشر

كاء؟  يكأهمية دور كل  يرج  بيانهل تم التعاون مع شر موظفير  أو ) المواطنير  . قد يتضمن ذلك: شر
كات المنظمات غير ال، (مسؤولير  حكوميير    خاص. القطاع الحكومية، وشر

 

  اإلدارات وبتم إنجاز هذه البوابة بدعم من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 
تنسيق مع باف 

 العمومية. 

 

 

 المستخدمون، والمستفيدون، وأصحاب المصلحة 3.2

قد ن؟ كيف تتأثر كل مجموعة منهم؟ و والمستفيدون وأصحاب المصلحة المستهدفمن هم المستخدمون 

 ، ، موظفير  أو مسؤولير  حكوميير  كات المنظمات غير اليتضمن ذلك: المواطنير  قطاع الحكومية، وشر

 خاص. ال
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ن بالمغرب بصفة قانونية • ن المغاربة واألجانب المقيمي  تيست  طلب  : المواطنات والمواطني 
 لومات وإمكانية تتبع معالجة طلباتهمالحصول عىل المع

ن بالمؤسسات والهيئات المعنية • ن بتقديم المعلومات المعنيي  ضبط مسطرة معالجة  : المكلفي 
ي آجال الرد عليها 

 طلبات المعلومات والتحكم فن

ام آجال معالجة طلبات الحصول عىل  : المؤسسات والهيئات المعنية • تقييم مدى احت 
. المعلومات ورضن  ن  المرتفقي 
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 األثر .4

 النتائج، والمخرجات، والتأثت   4.1

  تمت مالحظتها إىل اآلن من خالل النشاط؟
ات الت   ماه  النتائج والتأثير

: المنهجية المستخدمة(
ً
 كيف تم قياس هذه النتائج؟ )مثال

  المستقبل؟
 
  تتوقعونها ف

ات الت   ماه  النتائج والتأثير

 اإلمكان الرجاء إرفاق أرقام ملموسة قدر 

 

  تمت مالحظتها إىل اآلن من خالل النشاط: 
ات الت   النتائج والتأثير

 
  تم إيداعها قبل إطالق البوابة(  •

ارتفاع عدد طلبات الحصول عىل المعلومات )عدد محدود من الطلبات الت 

  ،2020ماي  7 بتاري    خالبوابة  طلب مقدم عي   353ليصل إىل 

  البوابة إىل ارتفاع عدد اإلدارات والمؤسسات  •
  ظرف شهر من  97العمومية المنخرطة ف 

إدارة ومؤسسة ف 

 إطالق البوابة،

ات ا   المستقبل لمتوقعةالنتائج والتأثير
 
 : ف

  للمعلومة، وخلق روح  •
تحسير  جودة معالجة طلبات الحصول عىل المعلومات، وتشجيع النشر االستباف 

  مجال الش
 فافية والحصول عىل المعلومات. التنافس بير  المؤسسات والهيئات المعنية ف 

 

 التحديات 4.2

  واجهت
 ؟كمماه  التحديات الت 

  طريقكم؟ ما أسبابه؟
 
 هل واجهتم بعض الفشل ف

 معالجة التحديات والفشل؟ تتموكيف 
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 : التحديات

طرف املكلفين باملعلومات رغم عدم انخراط املؤسسات والهيئات في البوابة واستعمالها من ضمان 

املتعلق بالحق في الحصول على  31-13القانون رقم حتى  ، والتشريعيالتنصيص عليها بنص 

 املعلومات.

  

 تها منذ إصدار القانون بالسهر على إشراك جميع اإلدارات وتأطيرها ومواكبتمت معالجة التحديات 

 :، وذلك عبر31-13رقم 

   للتنسيقجميع اإلدارات عن  Focal Points) )ممثلير  شبكة من تعيير   ▪
مجال الحصول عىل ف 

 المعلومات،

  وتنظيم إعداد  ▪
  الحصول عىل  حولبرنامج تكويت 

 
يل مقتضيات القانون المتعلق بالحق ف كيفية تي  

الذين سيسهرون عىل تكوين وتأطير و  ،أعضاء هذه الشبكة لفائدة المكونير   ،المعلومات

وتضمن هذا  . ابعة لهاألشخاص المكلفير  عىل مستوى كل قطاع وزاري والمؤسسات الت

نامج إعداد دليل لتكوين المكونير   توجت بتسليم شواهد  ،وكذا تنظيم دورتير  تكوينيتير   ،الي 

 ،المشاركة بحضور السيد رئيس الحكومة

هم، وأخذ بعير   ▪ عقد اجتماعات دورية مع أعضاء هذه الشبكة من أجل توجيههم وتأطير

احاتهم  االعتبار   ،البوابة خدماتخالل تطوير لمالحظاتهم واقي 

تنظيم دورة تكوينية لفائدة المكونير  حول كيفية استعمال البوابة من طرف األشخاص  ▪

 أو اإلجابة عىل الشكايات.  المعلوماتتقديم المكلفير  ب

 
 

وط النجاح 4.3  شر

ورية لنجاح نشاطكم؟ ذلك ممكن أن يتضمن:    تعتقدون أنها ض 
وط الت   ماه  الشر

 والخدماتالبت  التحتية الداعمة  •

 السياسات واألنظمة •

 القيادة والتوجيه •

ية والمالية •  الموارد البشر

 التحفير   •
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  الحصول عىل  تكوينال ▪
 
يل مقتضيات القانون المتعلق بالحق ف   كيفية تي  

 
وتكوين المكونير  ف

 المعلومات، وكذا كيفية معالجة الطلبات عي  البوابة، 

  المجال وإع التواصل ▪
 
داد دالئل للمواطن ولإلدارة، نشر كبسوالت )تنظيم تظاهرات ولقاءات ف

 تعريفية، ووسائط تواصلية أخرى....(

  خاص بمواكبة مستعمىل  البوابة،  اإلدارات والمؤسسات المعنية تأطت  ومواكبة ▪
وب  )بريد الكي 

الدالئل، مجموعات واتساب للتواصل واإلجابة عن استفسارات أعضاء الشبكة السالفة الذكر، 

 مشخصة...،التكوينات الجتماعات، و اال 

 . لخدمات البوابة التطوير المستمر ▪

 

 

 التكرار 4.4

  حال كان ذلك، كيف؟ برأيكم ماه  
 
هل تم تكرار أو نسخ هذا النشاط لمعالجة مشاكل أخرى؟ ف

  المستقبل، بإمكانكم أن تناقشوا كيف تم استخدام هذا النشاط من قبل احتمالية أ
 
ن يعاد تكراره ف

يتضمن )مؤسسات أخرى، أو ضمن مؤسستكم، أو مؤسسات أكي  أو أصغر، أو اآلخرين، ذلك قد 

 مؤسسات حكومية(. 

 كلمة(   300)االجابة بما اليتعدى ال 

 

 المستقاةالدروس  4.5

  تودون مشاركة اآلخرين بها؟ المستقاةما ه  الدروس 
 من تجربتكم والت 
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 كلمة(   300)االجابة بما اليتعدى ال 

 

 أخرى 4.6

 مشاركتها مع اآلخرين ؟ل حول تجربتكمإضافة أية معلومات أخرى  نتودو هل 

 

ونيا  االنطالقةسيتم، قريبا، إعطاء    للمعلومات سيمكن لنسخة ثانية من البوابة تضم نظاما إلكي 
 
للنشر االستباف

لحصول ابوابة المرتفقير  من االطالع عىل المعلومات المنشورة استباقيا من طرف المؤسسات والهيئات المعنية عي  

 . www.chafafiya.maالمعلومات عىل 

 

 

 

 مواد أخرى .5

ونية )ملفات، صور، فيديو، الخ( تودون إرفاقها مع االستمارة؟ الرجاء  5.1 هل لديكم مواد إلكتر

ي الحقول المخصصة
ن
 وضع الروابط ف

 [...//:https] رابط للصور

http://www.chafafiya.ma/
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رابط لملفات 
 داعمة أخرى

http://gouvernement-ouvert.ma/ar/event/33  
http://gouvernement-ouvert.ma/ar/event/29  

رابط فيديو حول 
وع   1المشر

https://www.youtube.com/watch?v=btyV8NDdMzM&feature=emb_title  

رابط فيديو حول 
وع   2المشر

[https://...] 

 [...//:https] روابط أخرى

 

هل توافقون عىل إعادة نشر البيانات  5.2
ي هذا االستبيان 

ن
 أو جزء منها؟الموجودة ف

 
 نعم

5.3  ، بيان المرجع يرجى من أجل إعادة النشر

 الذي يجب استخدامه. 
 

 

 

http://gouvernement-ouvert.ma/ar/event/33
http://gouvernement-ouvert.ma/ar/event/29
https://www.youtube.com/watch?v=btyV8NDdMzM&feature=emb_title

