
 
 

 

 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 التصم
منظمة وكذلك عىل منصة دراسات حالة الحكومة المفتوحة ل، يم والتنفيذ 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(

 

ونية   مجال  المنصة اإللكي 
 
امات المغرب ف   لتتبع الي  

 الحكومة المنفتحة

ي الموقع اإل 2.2
ن
ون  لكتر

 (رابط صفحة النشاط إن وجدت)
www.gouvernement-ouvert.ma 

 
 سنة تنفيذ النشاط 2.3

2019 

  

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 البيانات 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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 بسيط( نبذة مخترصة )ملخص 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؟ •

 
 

 

-www.gouvernement املنفتحة الحكومةفي مجال  املغرب التزامات لتتبع اإللكترونية املنصة تمكن

ouvert.ma  وتتبع مستوى تقدمها وكذا اللتزامات مضامين اعلى عموم املواطنات واملواطنين من االطالع

 .علقة بهذا الورشالتعرف على جميع املستجدات واملعلومات املت
 

 

 

 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؟ •

 ؟المشكلة أو التحدي الذي عالجه هذا النشاطه   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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، وتماشيا 2018أبريل على إثر انضمام اململكة املغربية ملبادرة الشراكة من أجل الحكومة املنفتحة في 

تم تطوير  ،املعلومات نشرمع املعايير املنصوص عليها في هذه املبادرة، والسيما في مجال الشفافية، و 

 .2019املنفتحة باملغرب، أعطيت انطالقتها الرسمية في فبراير الحكومة خاصة ببوابة 

 : البوابةتتضمن هذه و 

 : منفضاء للعموم يمكن  .1

 العمل الوطني للحكومة املنفتحة، ونسبة تنفيذه،معلومات حول مخطط نشر  ▪

مستجدات، محاضر )نشر كافة املعلومات املتعلقة بورش الحكومة املنفتحة باملغرب  ▪

 االجتماعات، قواعد ومنهجيات العمل املعتمدة، دالئل، وثائق ذات الصلة...(،

 واالقتراحات،التفاعل مع املواطنات واملواطنين والفاعلين الجمعويين لتلقي األفكار  ▪

 والسيما في فترة الصياغة التشاركية ملخطط العمل الوطني.

 يمكنهم من: رؤساء املشاريع املكلفين بتنفيذ االلتزاماتب خاصفضاء  .2

 تضم املؤشرات املتعلقة بالتزاماتهم ،Dashboard) )على لوحة قيادة  االطالع ▪

من أجل  بالتزاماتهم،شطة املتعلقة لألن( activities’ weightingتحديد الوزن النسبي ) ▪

 االحتساب األوتوماتيكي ملدى التقدم املحقق إلنجاز املخطط،

 ها،تقدم نسبةتحيين إضافة تفاصيل األنشطة املنجزة و  ▪

 ،االلتزاماتضافة تفاصيل األنشطة التواصلية املرافقة لتنزيل إ ▪

طلب تدخل لجنة اإلشراف في حالة وجود عراقيل أو إشكاليات تحول دون إنجاز  ▪

  .حسب البرمجة املحددة سالفا االلتزامات

 :دارة املوقع والتتبعإل  خاصفضاء  .3

 ، نظام الحكامة، وثائق ومراجع....(،)مستجدات املنصةمحتوى  تحيين ▪

املكلفين بتنفيذ  الخاصة بلجنة اإلشراف ورؤساء املشاريع حسابات الولوجتدبير  ▪

 ،االلتزامات

تتبع مدى احترام البرمجة املحددة في مخطط العمل الوطني والخاصة بتنفيذ مختلف  ▪

 االلتزامات واألنشطة املرتبطة بها،

 االطالع على املؤشرات املتعلقة بتنفيذ االلتزامات وإصدار التقارير ذات الصلة، ▪

 .تقرير التقييم الذاتي بطريقة أوتوماتيكية إصدار ▪
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 مؤسستكم  ي يجعل نشاطما الذ 2.7
 
؟مختلفا

 
، أو إبداعيا

 
ا ن ، أو ممت   

دورية  على تقاريربناء  اإنجاز مخطط العمل الوطني أوتوماتيكياحتساب تقدم املنصة تمكن من  ▪

رؤساء املشاريع املكلفين كل التزام، والصادرة عن  إطاراملنجزة املسطرة في  لألنشطةاملتضمنة 

 ،مع األخذ بعين االعتبار الوزن النسبي لكل نشاط املخطط،بتنفيذ 

 :لتفاعل مع املواطنات واملواطنين والفاعلين الجمعويينمختلفة لفضاءات املنصة تتيح  ▪

o ،فضاء الترشيح لتمثيل املجتمع املدني بلجنة اإلشراف 

o  التشاركية ملخطط العمل الوطني،فضاء الصياغة 

o  مختلف التظاهراتفي فضاء التسجيل من أجل املشاركة. 

 يتم تفعيل هذه الفضاءات فقط في الفترة الزمنية املحددة للمرحلة املعنية.             

 

 التطوير .3

اكات 3.1  التعاون والشر

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

 

 بدعم من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.  تم إنجاز المنصة

   

 

 المستخدمون، والمستفيدون، وأصحاب المصلحة 3.2

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

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

 خاص. ال
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محاضر االجتماعات و تنفيذ االلتزامات، االطالع بكل شفافية على نسبة )املدني منظمات املجتمع  ▪

الترشح لعضوية لجنة اإلشراف وفقا للمنهجية وكافة املعلومات املتعلقة بهذا الورش، وإمكانية 

 املعتمدة(،

بكل شفافية على كافة املعلومات املتعلقة بهذا الورش،  )االطالع عموم املواطنات واملواطنين ▪

ر تقديم اقتراحاتهم وأفكارهم، املشاركة في إعداد مخطط العمل الوطني للحكومة املنفتحة عب

 وتتبع مآلها في كل مراحل الصياغة التشاركية(،

قد واالطالع على اإلشكاليات والعراقيل التي الدقيق لتنفيذ املخطط  التتبع)أعضاء لجنة اإلشراف  ▪

 تحول دون إنجاز االلتزامات حسب البرمجة املحددة(،

في آجال تنفيذ  والتحكم للتتبعالتوفر على آلية ) االلتزاماترؤساء املشاريع املكلفين بتنفيذ   ▪

 لف االلتزامات(، مخت

الدقيق لتنفيذ  التتبع)اإلدارة إصالح قطاع باملنفتحة نسيق ورش الحكومة بتالفريق املكلف   ▪

 املخطط، التواصل مع مختلف األطراف املعنية، إصدار التقارير...(.
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 األثر

 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

 الرجاء إرفاق أرقام ملموسة قدر اإلمكان

 النتائج التي تمت مالحظتها:

 نية مرجعية في كل ما يتعلق بورش الحكومة املنفتحة باملغرب،التوفر على بوابة وط ▪

 تعزيز العالقة مع املجتمع املدني، ▪

 .الحكومة املنفتحةب تعريفلاالتحسيس و  ▪

 

 املتوقعة في املستقبل:النتائج 

ملخططات العمل الوطنية لصياغة التشاركية في كل ما يتعلق بامرجعي التوفر على فضاء إلكتروني  ▪

 والنزاهة واملشاركة املواطنة. مجاالت الشفافيةسياسات العمومية في املنفتحة، وللللحكومة 

 

 التحديات 4.2

  واجهت
 ؟كمماه  التحديات الت 

  طريقكم؟ ما أسبابه؟
 
 هل واجهتم بعض الفشل ف

 معالجة التحديات والفشل؟ تتموكيف 
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 التحديات:

 واملجتمع املدني(، االلتزاماتاإلدارات املعنية بتنفيذ  ممثلي)املعنية ضمان انخراط األطراف  ▪

 

 املنهجية املعتمدة:

يراعي املعايير املنصوص عليها واضح وشفاف  الحكومة املنفتحةوضع نظام للحكامة خاص بورش  ▪

 من ضمنها: والتي OGPفي إطار مبادرة الشراكة من أجل الحكومة املنفتحة 

  اإلشراف( )لجنة لإلشراف على مسلسل الحكومة املنفتحةإحداث هيئة متعددة األطراف 

 بهذه اللجنة، تمثيلية متساوية للحكومة واملجتمع املدني 

 تم وضعها من طرف املجتمع ني وفقا ملنهجية موضوعية وشفافة اختيار ممثلي املجتمع املد

 ،املدني

لجنة التنفيذ( )إحداث لجنة مكونة من رؤساء املشاريع املسؤولين عن تنفيذ االلتزامات كما تم 

 والذين يتعين عليهم تحيين نسبة تنفيذ االلتزامات عبر املنصة، بصفة دورية،

 

أشهر بالنسبة للجنة اإلشراف، وكل  3كل )والتنفيذ شراف عقد اجتماعات منتظمة للجنتي اإل  ▪

 التنفيذ(،شهرين بالنسبة للجنة 

مهام اللجنة وكيفية تكوينها واشتغالها، دورية  )يحددإعداد واعتماد دليل خاص بلجنة اإلشراف  ▪

إنهاء ، منهجية انتقاء ممثلي املجتمع املدني باللجنة، نظام التناوب املعتمد، معايير االجتماعات

 .العضوية...(

 

 

وط النجاح 4.3  شر

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

 البت  التحتية الداعمة والخدمات •

 السياسات واألنظمة •

 القيادة والتوجيه •

ية والمالية •  الموارد البشر

 التحفير   •
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 ،الشفافية والتحيين املستمر للمعلومات بفضل فريق عمل مختص ▪

 ،واملجتمع املدني( )اإلدارات انخراط األطراف املعنية ▪

 .ملنصة اإللكترونيةخدمات ال التطوير املستمر ▪

 

 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

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

 مؤسسات حكومية(. 

 

 :استراتيجيات وطنية أخرى  3تتبع  من أجل هذه املنصة تم إعادة استعمال

 ،االستراتيجية الوطنية ملحاربة الرشوة ▪

 املستدامة،نية للتنمية االستراتيجية الوط ▪

 .اإلدارةالخطة الوطنية إلصالح  ▪

 

 المستقاةالدروس  4.5

  تودون مشاركة اآلخرين بها؟ المستقاةما ه  الدروس 
 من تجربتكم والت 
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 أخرى 4.6

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

 

 

 مواد أخرى .4

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

ي الحقول المخصصة وضع الروابط
ن
 ف

 [...//:https] رابط للصور

 http://gouvernement-ouvert.ma/ar/gouvernance رابط لملفات داعمة أخرى
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وع   [...//:https] 1رابط فيديو حول المشر

وع   [...//:https] 2رابط فيديو حول المشر

-http://gouvernement روابط أخرى
ouvert.ma/files/ManuelCopil.pdf 

 

هل توافقون عىل إعادة نشر البيانات  5.2
ي هذا االستبيان أو جزء منها؟

ن
 الموجودة ف

 
 نعم

5.3  ، بيان المرجع يرجى من أجل إعادة النشر

 الذي يجب استخدامه. 
www.gouvernement-ouvert.ma 

 

 


