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السیاق

 :السیاق الوطني

 والمؤسسات العمومیة، اإلدارة حوزة في الموجودة المعلومات على الحصول حق والمواطنات للمواطنین " : یلي ما على  27 الفصل ینص المغربیة، المملكة دستور
 الداخلي الدولة أمن یةوحما الوطني، بالدفاع یتعلق ما كل حمایة بھدف القانون، بمقتضى إال المعلومة في الحق تقیید یمكن ال .العام المرفق بمھام المكلفة والھیئات المنتخبة،

 یحددھا التي والمجاالت المعلومات مصادر وحمایة الدستور، ھذا في علیھا المنصوص األساسیة والحقوق بالحریات المس من الوقایة وكذا لألفراد، الخاصة والحیاة والخارجي،
."بدقة القانون

 والمؤسسات العمومیة، اإلدارة حوزة في الموجودة المعلومات على الحصول حق والمواطنات للمواطنین " : یلي ما على  27 الفصل ینص المغربیة، المملكة دستور
 الداخلي الدولة أمن یةوحما الوطني، بالدفاع یتعلق ما كل حمایة بھدف القانون، بمقتضى إال المعلومة في الحق تقیید یمكن ال .العام المرفق بمھام المكلفة والھیئات المنتخبة،

 یحددھا التي والمجاالت المعلومات مصادر وحمایة الدستور، ھذا في علیھا المنصوص األساسیة والحقوق بالحریات المس من الوقایة وكذا لألفراد، الخاصة والحیاة والخارجي،
."بدقة القانون

للمعلومات االستباقي النشر – 10 الفصل( المعلومة على الحصول في بالحق المتعلق 31.13 رقم القانون(.  

اإللكترونیة واإلدارة البشریة والتنمیة الرقمي بالشمول المتعلقة الرقمیة التنمیة وكالة وأوراش مھام.

2023-2021و 2020-2018( المنفتحة بالحكومة المتعلقةالوطنیة العمل مخططات( :

استعمالھا وإعادة المفتوحة المعطیات نشر تعزیز«: )2 العمل مخطط( 10 ورقم )1 العمل مخطط( 4 رقم االلتزامات«.

نصـاتاال مـن والمزیـد جـراءاتاال طتبسـی عبـر دارةاالفعالیـة مـن الرفـع ضـرورة بشـأن إجماعـا ھنـاك أن تبیـن وقـد ": الجدید التنموي النموذج حول العام التقریر 
 المــوارد إلــى المتكافــئ للولــوج ضامنــة بإعتبارھــا والمعطیــات، البیانـات إلـى المعمـم والولـوج الشـفافیة وتحسـین الخـواص والفاعلیـن المواطنیـن مـن والقـرب

." ـةالثق اسـتعادة لـوازم مـن وھـي والفاعلیـن؛ المواطنیـن مـع دارةاال قـةعال جـودة لتحسـین ضروریـا شـرطا دارةاال رقمنــة وتعتبــر .قتصادیــةاال والفــرص

العمومیة المعطیات فتح تحسین – 7 رقم المؤشر : ) النجاعة( العمومي القطاع أداء لدعم الدولي البنك برنامج .
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السیاق

: دولیة توصیات / دراسات

؛ المفتوحة المعطیات لمبادرة الشریكة الدول جاھزیة حول الدولي البنك دراسات

 االقتصادیة والتنمیة التعاون لمنظمة  ، المفتوحة المعطیات / بالمغـــرب المنفتحة الحكومة ورش تشخیــص (OCDE)؛

؛ العربیة المنطقة في )اإلسكوا( آسیا لغربي واالجتماعیة االقتصادیة المتحدة األمم لجنة ومشاریع دراسات 

2021 سنة نھایة مرتقبة جدیدة نسخة : "المفتوحة البیانات  بارومتر " مؤشر .

 :دوليالسیاق ال
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األھداف

النتائج المتوخاة

؛العمومیة اإلدارة وشفافیة فعالیة

؛ للمواطنین اإللكترونیة المشاركة تعزیز

؛ الرقمي واالبتكار األعمال تطویرریادة

 المجال ھذا في الدولیة التصنیفات في المغرب ترتیب تحسین.

6

قاوالتوالم والمؤسسات الوزارات( المغربیة اإلدارة مستوى على واالنفتاح الشفافیة تعزیز 

  ؛)إلخ الترابیة، والجماعات  العمومیة

العمومیة؛ عطیاتالم إلى والمقاوالت المواطنین ولوج تسھیل

ائدةلف مضافة اقتصادیة قیمة وخلق واالجتماعي االقتصادي لالبتكار جدیدة موارد اقتراح 

. المقاوالت

النتائج المتوخاةو األھداف
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الجھات المعنیة

7

الحكامة

:لجنة القیادة الوطنیة
 التتبع واإلشراف على تنفیذ ورش المعطیات المفتوحة على المستوى الوطني؛:المھام
 لمندوبیة ؛ ا) قطاع التواصل(وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة ؛ وزارة االقتصاد والمالیة ؛ وزارة الشباب والثقافة و التواصل : األعضاء

.    رقمیةالسامیة للتخطیط ؛ الھیئة الوطنیة للنزاھة والوقایة من الرشوة ومحاربتھا ؛ الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت ؛ وكالة التنمیة ال

.ة أومؤسسة أو فاعل خبیر في ھذا المجال، من شأنھ أن یثري أشغالھا، من خالل تقدیم محتوى أو تجربة ناجحةئھیكل  یمكن أن یساھم في ھذه اللجنة

:وكالة التنمیة الرقمیة
تنسیق أشغال لجنة القیادة الخاصة بالمعطیات المفتوحة؛
تتبع تنفیذ خطة العمل الوطنیة للمعطیات المفتوحة؛
تدبیر البوابة الوطنیة للمعطیات المفتوحة  .

:الھیئات والمؤسسات العمومیة
على  نشرھاولمعطیات العمومیة ا ، التي تعمل على إنتاجالمقاوالت العمومیة والجماعات الترابیة، إلخ/ اإلدارات والمؤسسات یتعلق األمر بمختلف  

.  أو البوابات الخاصة بھم/ البوابة الوطنیة للمعطیات المفتوحة و
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2021 - المفتوحة للمعطیات الوطني العمل مخطط
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 القانوني اإلطار تعزیز1.
 حةالمفتو بالمعطیات المتعلق

وتصنیفھا

تحدیث بوابة المعطیات المفتوحة 2.
www.data.gov.ma

تعیین مسؤولي المعطیات3.
 المفتوحة ومدبري المعطیات على

مستوى الھیئات والمؤسسات 
المعنیة

 نبی والتبادل التعاون تنسیق4.
 المفتوحة المعطیات مسؤولي
  المعطیات ومدبري

  موحدة مرجعیة أنظمة وضع5.
للمعطیات

التي  عوباتتنظیم ورشات لفائدة مسؤولي المعطیات المفتوحة ومدبري المعطیات  لتقاسم خبراتھم واالستفادة من تجارب الھیئات األخرى، ومناقشة الص•
.یواجھونھا

؛ مفتوحةال المعطیات لتطویر الالزمة القانونیة النصوص واقتراح دراسة مھمة تتولى المعنیین ینلالفاع مختلف تضم عمل مجموعة وضع•

.المفتوحة معطیاتال تصنیف تأطیرل الالزمة القانونیة النصوص واقتراح دراسة مھمة تتولى المعنیین ینلالفاع مختلف تضم عمل مجموعة وضع•

OS للبوابة التقنیة المكونات تحیین• / CMS/ CKAN) ( ؛

؛للبوابة جدیدةال مرئیةال اإلعالمیة ھویةال وإنتاج تصمیم•

؛ جدیدة ووظائف خصائص إضافة•

).إلخ إحصائیات، ، وثائق االستخدام، إعادة( جدیدة أقسام إدراج •

للمعطیات؛ موحدة مراجعتطویر عن مسؤولة المعنیین ینلالفاع مختلف تضم عمل مجموعة وضع•

األولیة؛ المرجعیة األنظمة وتطویر تحدید•

المعنیین؛ الفاعلین مع بتتشاور الوطنیة القیادة لجنة طرف من المرجعیة األنظمة على المصادقة•

.المنجزة المرجعیة األنظمة وتعمیم نشر•

 الوطنیة قیادةال لجنة ومع إدارتھ داخل المفتوحة بالمعطیات المتعلقة األنشطة تنسیق مھمة یتولى الذي المفتوحة المعطیات مسؤول•

؛ اإلجراءات مختلف وتقییم تتبع وكذا الرقمیة التنمیة ووكالة

.المفتوحة الصیغ وفق المعطیات ونشر التقني اإلعداد مھمة یتولى الذي مدبرالمعطیات•

(1/3) مخطط العمل الوطني
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7. Gestion de la publication
des jeux de données au
niveau du portail national

(2/3) مخطط العمل الوطني

ةالعمومی للمعطیات جرد إنجاز6.
؛العمومیة المعطیات بجرد خاصة المعنیین الفاعلین مختلف تضم عمل مجموعة إنشاء•

؛ النموذجیة اإلدارات بعض لدى للمعطیات جرد إنجاز•

.المعطیات جرد قائمة  وصیانة تحیین •

؛)للمعطیات المنتجة لإلداراتالمعلومات ونظم البیانات وقواعد البوابة بین البیني الربط وضع ( بالمعطیات البوابة لتزوید أوتوماتیكیة آلیات وضع•

محددة؛ وصفیة معطیات تحدید مع منتظم زمني لجدول وفقًا الوطنیة البوابة على ونشرھا المعنیة اإلدارات مختلف طرف من المعطیات جمع•

.المعطیات لمجموعات المنتظم التحیین على السھر•

 مجموعات نشر تدبیر7.
 مستوى على المعطیات

الوطنیة البوابة

 يف المھارات وتطویر تحسیس8.
 على المفتوحة المعطیات مجال

 المؤسسات / الھیئات مستوى
المعنیة

عمومیة اإلدارات ومسؤولي المعطیات المفتوحة لمختلف اإلدارات والمؤسسات والمقاوالت ال لفائدة مسؤوليتنظیم ورشات تحسیسیة ودورات تكوینیة •
.والجماعات الترابیة من أجل اخراط أفضل في ھذا الورش .

 الوطنیة البوابة  ترویج9.
. )إلخ ، المقاوالت الباحثون، /الطلبة الناشئة، المقاوالت( المعطیات ومستعملي والمواطنین اإلدارات لفائدة البوابة حول ترویجیة حملة تنظیم•المفتوحة للمعطیات

 مخصصة جدیدة فئة إدراج10.
 زةالجائ في المفتوحة للمعطیات
 اإللكترونیة لإلدارة الوطنیة

"امتیاز"

 بین منافسة خلقو المفتوحة المعطیات مجال في تطورا األكثر اإلدارات مكافأة أجل من "امتیاز" الوطنیة الجائزة في المفتوحة بالمعطیات خاصة جدیدة فئة إنشاء•

.الموضوع ھذا حول العمومیة والمؤسسات الھیئات مختلف
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 استخدام حاالت تطویر 11.
المفتوحة للمعطیات

 جتماعيواال االقتصادي  التأثیر ذات الخدمات / التطبیقات بعض تطویر على المعنیة الناشئة المقاوالت مع بالتعاون العمل•

.المفتوحة المعطیات استخدام إعادة وإمكانیة قیمة إلظھار

(3/3) مخطط العمل الوطني

 ھكاثون / مسابقة تنظیم12.
 المعطیات استخدام إلعادة

 مستوى على المنشورة
الوطنیة البوابة

 والمجتمع والباحثین الناشئة المقاوالت( الحكومیة غیر الفاعلة والجھات العمومیة المعطیات منتجي لفائدة  تظاھرة تنظیم•

 وذلك فقینللمرت عالیة مضافة قیمة ذات جدیدة مبتكرة خدمات وإنشاء المعطیات ھذه حول االبتكار تحفیز أجل من )إلخ المدني،

.المفتوحة المعطیات ورش في لالنخراط اإلدارات من عدد أكبر تعبئة أجل من

تعزیز قیادة وحكامة ورش 13.
المعطیات المفتوحة

أخرى؛ ةعمومی ومؤسسات ھیئات لتشمل المفتوحة للمعطیات الوطنیة القیادة لجنة توسیع•

. المفتوحة المعطیات تطویر حول للحكومة رسمي تصریح•
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www.data.gov.ma المفتوحة للمعطیات الوطنیة البوابة
3
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تطویر البوابة كنقطة ولوج لجمیع 
المعطیات المفتوحة المنشورة على 

المستوى الوطني

تسھیل الربط مع مختلف قواعد 
أنظمة المعلومات المفتوحة / البیانات 

لإلدارات والمؤسسات العمومیة 
المعنیة

تحسین تجربة المستخدم على البوابة

الرفع من عدد حاالت إعادة استخدام 
المعطیات المنشورة على البوابة

تحدیث البوابة الوطنیة 
للمعطیات المفتوحة 

www.data.gov.ma

 )magov.data.www.  )3/1تحدیث البوابة الوطنیة للمعطیات المفتوحة 

األھداف

http://www.data.gov.ma/
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عربیةالنسخة ال

نسخة مالئمة مع االجھزة
المحمولة واللوحیة 

خصائص وخدمات جدیدة

التدابیر األمنیة

تحیین البوابة

5
3 1

4 2
 ةالنسخ وتطویر تصمیم•

للبوابة العربیة  متعلقة خدمة تطویر•

 اإللكترونیة بالمشاركة

للمرتفقین؛

 باإلدارة خاص فضاء إنشاء•

؛ المعطیات وتحیین لنشر

 بنشر خاص فضاء إضافة•

 المعطیات حول إحصائیات

. البوابة على المنشورة

جمیع تحیین 

 التقنیة المكونات

للبوابة؛

ھویة تصمیم  

 مرئیة إعالمیة

.جدیدة

تالءم تطویر البوابة بتصمیم ی

مع مختلف األجھزة 

المحمولة واللوحیة 

المستعملة من طرف 

المرتفقین

تنفیذ كافة اإلجراءات األمنیة 

التقنیة الالزمة لضمان 

مستوى عاٍل من الحمایة 

للبوابة

التطورات الرئیسیة

 )magov.data.www.  )3/2تحدیث البوابة الوطنیة للمعطیات المفتوحة 



 )magov.data.www.  )3/3تحدیث البوابة الوطنیة للمعطیات المفتوحة 15
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شكرا
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