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سم ﷲ الرحمن الرحيم

السيد سف جم ور ة أﳌانيا اﻻتحادية باﳌغرب،
السيد سف اﳌملكة اﻹسبانية باﳌغرب،
السيدة نائبة السيد ال اتب العام ﳌنظمة التعاون والتنمية
اﻻقتصادية،
السيدة القائمة باﻷعمال سفارة الوﻻيات اﳌتحدة اﻷمر كية
بالر اط
السيدات والسادة ا اء،
حضرات السيدات والسادة،
سعد ي أن أفتتح أشغال ذا اليوم الدرا

وتبادل الرأي وا
العمومية وا

ات حول موضوع محوري

الذي سنخصصه ل وار
مجال تدب السياسات

امة ا يدة و و موضوع  " :ا كومة اﳌنفتحة باﳌغرب:

نحو عز زمشاركة اﳌواطن ن ا ياة العامة" .

وإن إذ أ شرف باﳌشاركة

ذا اللقاء الذي نتو منه تقاسم مضام ن

وتوج ات مشروع برنامﺞ عمﻞ اﳌغرب حول ا كومة اﳌنفتحة ،ﻷن ز ذه

الفرصة ﻷعرب باسم ا كومة اﳌغر ية ،عن تقديرنا ل

ود الدؤو ة ال

ما فت ت تبذل ا منظمة التعاون والتنمية اﻻقتصادية بمعية شر ائنا من
الدول اﻷقران ،س يﻞ مواكب نا
وﻻ سع

ذا الصدد ،إﻻ أن أنوه بدعم شر ائنا اﳌتواصﻞ خﻼل ذا

اﳌسار ،ﻻسيما مبادرة ا
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ذا الورش ال ام.

امة لدول الشرق اﻷوسط وشمال إفر قيا

ودول منظمة التعاون والتنمية اﻻقتصادية ،مﺜمنا تجاو م البناء مﻊ

ا تمامات وا شغاﻻت ا كومة اﳌغر ية لل وض بالتدب الرشيد ،

واﳌطبوع بالشفافية والوضوح من خﻼل اعتماد آليات ومبادئ ا كومة
اﳌنفتحة.

ميﻊ الشر اء الذين يقدمون ﻞ أش ال

كما أتقدم بالشكر ا ز ﻞ

الدعم واﳌواكبة لبلورة ذا اﳌشروع ال ام ،وخاصة م م أﳌانيا والوﻻيات
اﳌتحدة اﻷمر كية.

حضرات السيدات والسادة،

لقد انخرط اﳌغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب ا ﻼلة اﳌلك محمد

السادس ،نصره ﷲ ،مسار من اﻹصﻼحات ع اﳌستو ات اﳌؤسساتية
والسياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية مكنت اﳌملكة من شكيﻞ نموذج ا
التنموي ا اص ،الذي بقدر ما ينفتح ع مستلزمات التقدم وا داثة ،

بقدرما يجعﻞ اﳌواطن صلب ا شغاﻻته.

وقد مكنت ال اكمات واﳌك سبات ال تم تحقيق ا ش ا اﻻت ،من

ترسيﺦ دعائم دولة ا ق والقانون ،و عز ز الشروط آليات ا
الرشيدة  ،القادرة ع

امة

تأم ن ا دمة العومية ا يدة وس يعاب

الطموحات اﳌتجددة للمواطن اﳌغر ي.

وقد توجت ذه اﳌك سبات باعتماد دستور  2011الذي عت ثمرة ﳌن ية
شاركية كرست مبادئ ا
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امة ا يدة والديموقراطية ال شاركية

ومبادئ الشفافية وال ا ة ،واطلقت مسارات جديدة لفرض ح ام حقوق

اﻹ سان وضمان حق الولوج إ اﳌعلومة وحر ة ال
و إطار تطلﻊ بﻼدنا إ ترسيﺦ ا

ع

تطو ر التجر ة اﳌغر ية

افة .

امة ا يدة ،انص ت ج ود ا كومة
مجال تجو د ا

امة و عز ز

الديمقراطية ال شاركية  ،وذلك من خﻼل اﻻنفتاح ع تجارب دولية رائدة
ذا ا ال وكذا إم انية تقييم ذه ا

دولية .

ود ع ضوء منظومة معاي

من ذا اﳌنطلق ،ووعيا م ا أن "مبادرة الشراكة من أجﻞ ا كومة
اﳌنفتحة ) "(OGPعت إطارا لتعز ز م اس ا من حيث الشفافية والعدالة
وال ا ة والديمقراطية ال شاركية ومنصة لتبادل ا

ا كومة اﳌغر ية لﻼنضمام إ

ات ،جاءت مسا

ذه اﳌبادرة ،كنموذج فعال ل

ا يدة وكوسيلة لتعز زثقة اﳌواطن ا كومة.
و

امة

ذا اﳌسار ،باشرت وزارة إصﻼح اﻹدارة والوظيفة العمومية ،انطﻼقا

من اﳌ ام اﳌنوطة ا كج از حكومي م لف بدعم الشفافية

التدب

العمومي ،اﳌشاورات مﻊ منظمة التعاون والتنمية اﻻقتصادية )(OCDE

من أجﻞ التأكد من شروط ومسطرة اﻻنضمام وتقييم مدى اس يفاء
اﳌغرب للمعاي اﳌعتمدة

ذا اﻹطار .وقد ت للت ذه اﳌشاورات بتقديم

رسالة نوايا انضمام اﳌملكة اﳌغر ية إ

ذه الشراكة خﻼل القمة العاﳌية

ﳌبادرة الشراكة من أجﻞ ا كومة اﳌنفتحة ) (OGPببار س.
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واعتبارا للطا ﻊ اﻷفقي الذي تك سيه عملية اﻻنضمام إ مبادرة الشراكة

من أجﻞ ا كومة اﳌنفتحة ،وحرصا م ا ع إشراك مختلف مؤسسات

القطاع العام وا تمﻊ اﳌد ي والقطاع ا اص ،قامت الوزارة بإحداث
نة وطنية ،تضم ممﺜل ن عن القطاعات الوزار ة و يئات ا

امة

والقطاع ا اص وا تمﻊ اﳌد ي ،أسندت إل ا م مة تفعيﻞ " الشراكة

من أجﻞ ا كومة اﳌنفتحة ".

حيث عقدت عدة ورشات واس شارات منتظمة ،بتعاون مﻊ خ اء منظمة

التعاون والتنمية اﻻقتصادية وخ اء من عض الدول اﻷعضاء اﳌبادرة،
توجت بإعداد تقر ر حول ا كومة اﳌنفتحة لتقييم ال امات اﳌغرب
ذا ا ال ،واق اح توصيات لتحس ن ا

ود اﳌبذولة وال ادفة إ

اس يفاء شروط اﻻنضمام إ اﳌبادرة .كما قامت ال نة بإعداد مسودة

أولية لشروع برنامﺞ العمﻞ الوط الذي س تم عرضه ع أنظاركم خﻼل
أشغال ذا اللقاء.

حضرات السيدات والسادة،

عد مشروع برنامﺞ عمﻞ اﳌملكة اﳌغر ية حول ا كومة اﳌنفتحة إطارا

تلف اﳌبادرات واﻹصﻼحات ال تل م ا كومة اﳌغر ية بإنجاز ا خﻼل

الس ت ن القادمت ن ،بالتعاون مﻊ مختلف اﳌتدخل ن .و روم ذا اﳌشروع

ضمان شمولية مسار شراكة ا كومة اﳌنفتحة باﳌغرب وتكر س ودعم ما
ّ
تم تحقيقه مجال ا امة العامة وال ا ة ومحار ة الفساد وشفافية
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اﳌ انية وس ولة الولوج إ اﳌعلومة واستعمال التكنولوجيات ا ديﺜة
وإشراك اﳌواطن ن إعداد السياسات العمومية.

وقد تم تبو ب مختلف اﻻل امات ال يتضم ا ذا اﳌشروع ) 19ال اما(

ضمن خمسة محاور

 :الولوج إ اﳌعلومة واﻹدارة اﻹلك ونية،

وال ا ة وم افحة الفساد ،وشفافية اﳌ انية ،واﳌشاركة اﳌواطنة،

والتواصﻞ والتحس س.

حضرات السيدات والسادة،

إن مرامي وأ عاد مبادرة ا كومة اﳌنفتحة تندرج ضمن دينامية
اﻹصﻼحات ال اعتمد ا اﳌغرب ،اذ سيمكنه اﻻنخراط

ذه اﳌبادرة

من تبادل تجار ه ونموذجه اﳌؤسسا ي ،من ج ة ،و عز ز مصداقيته

وجاذب ته اﻻقتصادية ،وكذا الوفاء بال اماته الدولية  .كما يتطلﻊ اﳌغرب
من خﻼل ذه الشراكة ،إ تأكيد ال اماته تجاه مواطنيه من أجﻞ جعل م
صلب السياسات العمومية وتحس ن جودة ا دمات العمومية،

وتطو رتدب اﳌوارد العمومية.

و

ذا اﻻطار يك

التواصﻞ مﻊ اﳌواطن أ ميته القصوى ﻻعتباره

عنصرا ومؤشرا م ما ع مدى دمقرطة اﳌرفق العمومي وخدمته للمرتفق
بكفاءة وفعالية .ف كومة واعية بأ مية التواصﻞ العمومي و ضرورته

لتجو د السياسات العمومية وتطو ر ح ام ا ،ولضمان انخراط فاعﻞ

وراشد ومسؤول

تلف الشرائح اﻻجتماعية اﻹصﻼحات اﳌعتمدة.

حضرات السيدات والسادة،
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إن انفتاح ا كومات ع محيط ا ،وقر ا من مواطن ا وإشراك م
مختلف السياسات العمومية عت

مدخﻼ من مداخﻞ تحص ن

الديمقراطية ال شاركية وترسيﺦ مبادئ اﳌواطنة اﳌل مة وتحقيق التنمية

الشاملة مختلف اﳌيادين وا اﻻت.

إﻻ أن ا ديث عن اﳌواطنة الفاعلة وال املة ﻻ ستقيم دون اﻻ تمام
بإشراك الفئة الشبابية وجعل ا فاعﻼ رئ سيا

تحقيق أوراش التنمية.

فمعا ة الر انات اﳌطروحة ،لن يتأ ﻰ إﻻ بوضﻊ الشباب
ّ
السياسات العمومية ومﻼمسة احتياجا مّ ،
مما يحتم ع ﻞ الفاعل ن

صلب

اتخاذ التداب الكفيلة بتعز ز دور الشباب كقوة اصﻼحية رئ سية مبادرة
رفﻊ تحديات التحديث والدمقرطية ،وفاعلة تحقيق التنمية الشاملة

واﳌستدامة.

وتلعب وسائﻞ اﻹعﻼم دورا رئ سيا وفاعﻼ

ذا السياق ،ف

تؤطر

بطر قة غ مباشرة العﻼقة ب ن الدولة وا تمﻊ ،وﻻسيما الشباب ،إذ أ ا
سا م

اك سا م للمدر ات السياسية من خﻼل تزو د م باﳌعلومات

عن الشؤون والقضايا السياسية ،وترك إدراك م ﻷ مية ذه القضايا،

وفقا ﳌا تقدم من مضام ن تفس وتحليﻞ اﻷحداث وترت ب أولو ا ا .كما

أن لﺜورة اﳌعلومات واﻻتصاﻻت تأث جو ري ع
السيا
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والديمقراطي والتنموي ل ذه الفئة.

الو

والن

و

ذا الصدد ،فقد تم إدراج موضو

وسائﻞ اﻹعﻼم

عز ز مشاركة الشباب

التواصﻞ اﳌؤسسا ي ودور

ا ياة العامة ضمن أشغال

الورشات ال س نعقد خﻼل ذا اليوم الدرا

غية الوقوف ع

مختلف الفرص ال ي يحا ا لتعز ز اﳌشاركة اﳌواطنة .كما سيعكف
اﳌشاركون ع إعداد مخطط تواص حول ا كومة اﳌنفتحة باﳌغرب.

حضرات السيدات والسادة،

إن ع ثقة بأن ذا اللقاء ش ﻞ فرصة ﻹثراء النقاش واس ﺜمار فرص
الت امﻞ لتجاوز مختلف التحديات ال يواج ا اﳌغرب

سياق تفعيﻞ

انضمامه للشراكة من أجﻞ ا كومة اﳌنفتحة ،وتحقيق شروط نجاح

مسار ذه اﳌبادرة.

كما أود أن أتقدم بخالص الشكر واﻻمتنان ل ﻞ اﳌسا م ن تنظيم ذه
التظا رة ،الذين لم يدخروا أي ج د لضمان نجاح ا ،وﻻ سع

اﻹطار إﻻ أن أشيد بالدور الفعال ﳌنظمة التعاون والتنمية اﻻقتصادية

ذا

تجاو ا مﻊ ا شغاﻻت اﳌملكة اﳌغر ية مﺜمنا ج ود ﻞ مسؤول ا

مواكب نا لتحقيق ما نطمح إليه من إصﻼحات شاملة.

والسﻼم عليكم.
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