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 توطئة

 

 املتعلقـــــــة اتاإلصـــــــالح �ـــــــل �ـــــــ� خاصـــــــة بأهميـــــــة املنفتحـــــــة ا�ح�ومـــــــة سياســـــــات حظيـــــــت

 .العالم أنحاء جميع �� املعتمدة العامة با�ح�امة

 املندمجــــــة، للتنميــــــة فعالــــــة رافعــــــة و�شــــــاركية، شــــــفافة ح�ومــــــات إرســــــاء �شــــــ�ل حيــــــث

 .اإلدارة �� املواطن�ن ثقة لدعم للدول  مساعدا وعامال

 خـــــدمات تقـــــديم العموميـــــة، السياســـــات وضـــــع مســـــار �ـــــ� املـــــواطن�ن إشـــــراك شـــــأن ومـــــن

 .والتطلعات ل�حاجيات �ستجيب مةمالئ عمومية

 .الفساد محار�ة �� األخرى  �� �ساهم العمومية واملراقبة الشفافية أن كما

 أســــــلوب ع�ــــــ� املنفتحــــــة، ا�ح�ومــــــة سياســــــات مجــــــال �ــــــ� التجر�ــــــة ذات الــــــدول  مــــــدتو�ع

 املقار�ــــات لتطــــو�ر ا�حديثــــة املعلومــــات تكنولوجيــــا و�ســــتخدم املــــد�ي، املجتمــــع مــــع التشــــارك

 .ةاالبت�ار�

 بتفعيــــــل املغــــــرب ال�ــــــ�م ،2011 لســــــنة ا�جديــــــد الدســــــتور  ظــــــل و�ــــــ� الســــــياق، هــــــذا و�ــــــ�

 التشــــــــاركية الديمقراطيــــــــة مبــــــــادئ أســــــــاس ع�ــــــــ� منفتحــــــــة، ح�ومــــــــة إرســــــــاء تــــــــروم إصــــــــالحات

 .ا�جيدة وا�ح�امة

 ا�ح�ومــــة أجــــل مــــن الشــــراكة مبــــادرة إ�ــــ�  االنضــــمام ع�ــــ� عزمــــھ أكــــد اإلطــــار، هــــذا و�ــــ�

 الدســـتور  مقتضـــيات ترجمـــة إ�ـــ� الراميـــة العامـــة اإلصـــالحات ودجهـــ �ســـتكمل ال�ـــي املنفتحـــة،

 .للقياس قابلة ونتائج مؤسسات وإ�� ،ملموسة عمومية سياسات إ��  ا�جديد
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 تقــدم بمـدى تتعلـق ،ميدانيــة معطيـات ع�ـ� يرتكــز شـموليا، تقييمـا التقر�ــر هـذا �قـدمو 

 والتنميــة التعــاون  مــةمنظ مشــروع إطــار �ــ� إعــداده تــم وقــد. املنفتحــة ا�ح�ومــة نحــو املغــرب

 .وتو�س وليبيا األردن من �ل املغرب، ع�� عالوة ��م الذي االقتصادية،

 ا�ح�ومـــــــة إصـــــــالحات تصـــــــور  وضـــــــع ع�ـــــــ� الـــــــدول  مســـــــاعدة إ�ـــــــ�، املشـــــــروع هـــــــذا و��ـــــــدف

 أجـل مـن الشـراكة مبـادرة إ�ـ� االنضـمام قبـل وذلـك ،مواطن��ـا مـع بتشاور  وتفعيلها، املنفتحة

 .الشراكة هذه عمل برنامج وتطبيق ياغةص ثم املنفتحة، ا�ح�ومة

 ع�ـــــ� بـــــال��ك�� بـــــاملغرب، املنفتحـــــة ل�ح�ومـــــة شـــــامال تقييمـــــا التقر�ـــــر هـــــذا يتضـــــمنكمـــــا 

 واســــتخدام والن�اهــــة، امل��انيــــة، تــــدب�� �ــــ� والشــــفافية املــــواطن�ن، وإشــــراك التنســــيق، ضــــرورة

 القــــــــــانو�ي رطــــــــــالإل  و  ، للمؤسســــــــــات تحليليــــــــــة دراســـــــــة ع�ــــــــــ� يقــــــــــوم و. املعلومــــــــــات تكنولوجيـــــــــا

 وتحديـــــد عل��ـــــا، املحصـــــل اإليجابيـــــة النتـــــائج ع�ـــــ� بالتأكيـــــد بـــــاملغرب، العموميـــــة سياســـــاتللو 

 .الصعو�ات بتجاوز  الكفيلة التوصيات

 .املنفتحة ل�ح�ومة واعدة قاعدة ا�جديد املغر�ي الدستور  ويش�ل

 أن الدولـــــة ع�ــــ� يجــــب ،فع�ــــ� �شــــ�ل و�شــــاركية فافةشــــ عموميــــة إدارة إ�شــــاء وألجــــل

 العموميـــة السياســات تفعيـــل و�ســريع ال��اما��ـــا تجســيد ع�ـــ� �عمــل وأن مجهودا��ـــا عفتضــا

 .واملح�� الوط�ي الصعيدين ع��

 مخطـــــــط وع�ـــــــ� السياســـــــية اإلرادة ع�ـــــــ� التـــــــوفر ضـــــــرورة إ�ـــــــ� النجـــــــاح مقومـــــــات و�عـــــــزى 

 واملجتمــــع املــــواطن�ن العتبــــار ا�ح�ومــــة قــــدرات ع�ــــ� وكــــذا ، وماليــــة �شــــر�ة ومــــوارد اســــ��اتي��

 .حقيقي�ن شر�اء د�يامل

 مجتمـــع ع�ــ� �عتمـــد أن ،املنطقــة دول  بــا�� عكـــس ع�ــ� للمغــرب يمكـــن لــذلك، وتحقيقــا

 .وظيفية عمومية إدارة وع�� قوي  مد�ي
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 والتنميـــــــــــة التعـــــــــــاون  ومنظمـــــــــــة املينـــــــــــا لــــــــــدول   الرشـــــــــــيدة اإلدارة مبـــــــــــادرة انطـــــــــــالق ومنــــــــــذ

 يتعامــل  حيــث ،بنــاء ا�عاونــ املغــربمــع  املنظمــة هــذه عالقــة عرفــت ،2004 ســنة االقتصــادية

 .املنظمة مع تلقائيا ،ع�� املستوى الوزاري  املبادرة هذه حاليا ي��أس الذي املغرب

 والتنميـــــــــة التعـــــــــاون  منظمـــــــــة تقدمـــــــــھ الـــــــــذي الـــــــــدعم نطـــــــــاق �ـــــــــ� التقر�ـــــــــر هـــــــــذا و�نـــــــــدرج

 االنتقــــــــــــال تــــــــــــدعيم ��ـــــــــــدف املنفتحــــــــــــة، با�ح�ومـــــــــــة املتعلقــــــــــــة املغـــــــــــرب ألجنــــــــــــدة  االقتصـــــــــــادية

 النمـــــــــو و�عز�ـــــــــز العموميــــــــة، وا�خـــــــــدمات السياســــــــات جـــــــــودة وتحســــــــ�ن �،ا�حـــــــــا� الــــــــديمقراطي

 .شاملة بصفة السوسيواقتصادي
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 شكر �لمة

 

 ل�ــل امتنا��ــا عــن �عــرب أن إال ،االقتصــادية والتنميــة التعــاون  منظمــة ســكرتار�ة  تــأ�ى

 املشــروع �ـ� بقـوة انخرطـت ال�ــي املغر�يـة با�ح�ومـة بـدءا التقر�ـر، هــذا إعـداد ع�ـ� سـاعد مـن

 ال�ـي بـاملغرب، املـد�ي املجتمـع منظمـات ثـم املعنيـة، واألطـراف الشر�اء �ل �عبئة ع�� وعملت

 .املوضوع �� األف�ار  دينامية ب�ل تقاسمت تبادلت  فيما بي��ا و

 الوظيفــة وزارة ا�خصــوص ع�ــ� �شــكر أن االقتصــادية، والتنميــة التعــاون  منظمــة وتــود

 .للمشروع تواصلامل دعمها ع�� اإلدارة، وتحديث العمومية

 بوظيفــــة قــــاموا الــــذين العمــــومي�ن املســــؤول�ن إ�ــــ� املنظمــــة طــــرف مــــن موصــــول  والشــــكر

 :بالسادة األمر و�تعلق األقران، ع�� التقييم

 سـكرتار�ة منسـق:  (Otávio Moreira de Castro Neves) نـيفس دي�اسـ��و مـور���ا أوتـافيو

 .بال��از�ل العام املراقب بمكتب ةالرشو  من والوقاية ، والشفافية ، املنفتحة ا�ح�ومة

 املاليـة بـوزارة املعلومات ونظم التكنولوجيا مدير :(Emilio Garcia Garcia) �ارسيا إميليو

 .باسبانيا العمومية واإلدارة

 باملنظمـــة، ال��ابيـــة والتنميــة العامـــة ا�ح�امـــة مدير�ــة قبـــل مـــن التقر�ــر هـــذا إعـــداد وتــم

  . (Rolf Alter)آل�� رولف دالسي ورئاسة مسؤولية تحت �� ال�ي

 قســـم ��ـــا يضـــطلع ال�ـــي املنفتحـــة ا�ح�ومـــة تقـــار�ر سلســـلة ضـــمن التقر�ـــر هـــذا و�نـــدرج

 .Martin Forst مارتن فورست السيد يديره الذي والشرا�ات ا�ح�امة تقار�ر
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 االســــ��اتي�� اإلشــــراف تحــــت املنفتحــــة، ا�ح�ومــــة حــــول  املغــــرب تقر�ــــر إعــــداد  تــــم وقــــد

 ومنظمـة املينـا بـدول  ا�ح�امـة ل��نـامج السـابق الـرئيس ،Carlos Conde دي�ونـ �ـارلوس للسيد

 .االقتصادية والتنمية التعاون 

 Alessandro بيالنتــــو�ي أليســــاندرو  الســــيد إ�ــــ� واإلعــــداد املراجعــــة عمليــــة أنيطــــت كمــــا

Bellantoni، ا�ح�ومــــــة �شــــــأن االقتصــــــادية والتنميــــــة التعــــــاون  ومنظمــــــة مينــــــا برنــــــامج منســــــق 

 ترابطهــــا ع�ــــ� ا�حــــرص مــــع التقر�ــــر أبــــواب ع�ــــ� بــــالتعليق تلقائيــــة ب�ــــل قــــام الــــذي املنفتحــــة،

 بأكملـھ، املراجعـة مسـار بمواكبـة Katharina Zügel ز�جـل �اتار�نـا السـيدة وقامـت. وا��جامها

 عمليـــــة �ـــــ� أيضـــــا ســـــاهمت كمـــــا. املعطيـــــات واســـــتقاء جمـــــع و�مهـــــام ، الســـــياق حـــــول  والبحـــــث

 .Othmane Mechatte مشاط وعثمان  Mortiz Ader أدير ��مورت السيدان جانب إ�� التحر�ر

 مـــن والتأكـــد الوثيقـــة شـــ�ل بوضـــع ، Jennnifer Brenner بر�نـــ� جينفـــر الســـيدة توت�لفـــ

 .لتوصيا��ا الشامل اال��جام

 :من �ل يضم فر�ق التقر�ر بتحر�ر وقام

 كــــزمر  حــــول  األول  البــــاب( Blagovesta Meneva Sheyman شــــيمان منيفــــا بال�وفيســــتا

 )ا�ح�ومة

 )املواطن مشاركة حول  الثا�ي الباب( Alessandro Bellantoni بيانتو�ي أليساندرو 

 حــــول  الثالــــث البــــاب( Silvia Losada لوســــادا وســــيلفيا Eva Beuselinck بنســــالنك إيفــــا

 )امل��انية شفافية

 )الن�اهة حول  الرا�ع الباب( Sana Al-Attarالعطار سناء

 حـول  ا�خـامس البـاب( Barbara Ubaldi  إبالـدي و�ار�ـارا Adam Mollerup مـو���وب آدم

 )املنفتحة وا�ح�ومة املعلومات تكنولوجيا
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 Delphine مرجيي وديلف�ن ،Ciara Muller مو��� سيارا من �ل اإلدار�ة املساعدة وقدمت
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 .انتقالية مرحلة �عرف ال�ي العر�ية الدول  مع 7 للمجموعة دوفيل شراكة

 األوســــط للشــــرق  الشــــراكة مبــــادرة االقتصــــادية، والتنميــــة التعــــاون  منظمــــة �شــــكر كمــــا

 .الشأن هذا �� قدمتھ الذي املا�� الدعم ع�� األمر�كية املتحدة للواليات
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 م�خص

 

 .أك�� انفتاح نحو لإلصالحات منتظم تقدم

 ف�ــ�ة �ــ� ن�جهــا تــم ليب��اليــة سياســة ســياق �ــ� لإلصــالح تصــاعدية مقار�ــة املغــرب اعتمــد

 .العر�ي بالر�يع �س�ى �ان ملا بقةسا

 .للملكية املركزي  الوضع ع�� التأكيد مع موازاة ��ا مع��ف �ان السياسية فالتعددية

 مجــــال �ــــ� املغـــرب ال�ــــ�ام ،ع�ــــ� صـــر�ح �شــــ�ل 2011 لســــنة ا�جديـــد الدســــتور  أكــــد فقـــد

 قـــىو�ب. معمقـــة بكيفيـــة ا�ح�امـــة إلصـــالح جديـــدة إم�انيـــات مـــنح حيـــث ، والتشـــارك االنفتـــاح

 الدولــــة وطمــــوح ا�جديــــد، الدســــتور  إن.  الرئيســــية التحــــديات أحــــد الدســــتور  مبــــادئ تطبيــــق

 �ــ� لالنخــراط الدولــة عز�مــة ع�ــ� يــدالن املنفتحــة، ا�ح�ومــة أجــل مــن الشــراكة إ�ــ� لالنضــمام

 هـذه بـأن علمـا املـواطن، وإشـراك والن�اهة الشفافية، مبادئ ع�� تقوم ل�ح�امة جديد ش�ل

 .الواقع أرض ع�� تجسيدها ع�� الدولة بقدرة نةرهي تبقى املبادئ

 غ�ـــ� يبـــدو معقـــد، وسيا�ـــ�ي اقتصـــادي ســـياق �ـــ� اإلصـــالحات تفعيـــل أن ، البـــدي�ي ومـــن

 املبـــادرات مـــن للعديـــد الـــوزارات بـــ�ن مـــا تنســـيقا أيضـــا �ســـتد�� الوضـــع هـــذا فـــإن لـــذا، .�ســـ��

 املجتمــع داخــل ا�ح�ومــة ولشــر�اء العــام للقطــاع املؤسســاتية للقــدرة واســعا ودعمــا ، املواز�ــة

 .املد�ي

 أمـــرا املنفتحـــة ا�ح�ومـــة مـــن �جعـــل املغـــرب �ـــ� متجـــددة مجهـــودات إ�ـــ� ا�حاجـــة وهنـــاك

 .واقعيا
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 منفتحة حكومة ألجل مؤسساتية قيادة

 �شـهد لـذلك. تنظيميـا قانونـا 20 يقـارب مـا وتطبيـق إعـداد ع�ـ� ا�جديد الدستور  ينص

 هـــــذه مجمـــــل و��ـــــم. املتعـــــددة السياســـــية شـــــاريعوامل األوراش مـــــن دائبـــــة حركـــــة حاليـــــا املغـــــرب

 ا��ــجام إحــداث مـع ، لتفعيلهــا مالئمـة فرصــة هنــا تتج�ـ� ،حيــث املنفتحـة ا�ح�ومــة املشـاريع

 .تطبيقها عملية بتتبع والقيام اإلصالحات مختلف ب�ن ما وروابط

 قدرتــــھ مراجعــــة يجــــب باملقابــــل لكــــن ا�ح�ومــــة رئــــيس دور  ا�جديــــد الدســــتور  دعــــم فقــــد

 .االس��اتي�� نسيقالت ع��

 واسـ��اتيجية للتنسـيق فعالـة آليـات ووضـع مسـتوى، أع�ـ� ع�ـ� االنخراط شأن من وإن

 مركــز طــرف مــن مســ��ا املســؤولية لتحديــد وإطــارا ،املنفتحــة ل�ح�ومــة الــوزارات بــ�ن مشــ��كة

 ال�جنـــــة وتمثـــــل.  املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة لتجســـــيد سياســـــيا املطلـــــوب الـــــدعم ميتقـــــد ، ا�ح�ومـــــة

 انطـــالق نقطـــة املـــد�ي، واملجتمـــع ا�ح�ومـــة تضـــم ال�ـــي املغـــرب �ـــ� املنفتحـــة ل�ح�ومـــة املدير�ـــة

  املــــواطن�ن شــــراكإو  مهامهــــا يح وضــــتب رهــــ�ن يبقــــى نجاحهــــا أن إال. اإلصــــالحات لتفعيــــل هامــــة

 ,املرصودة واملوارد والقدرات السياسية اإلرادة وتوفر

 املواطن�ن إشراك

 بـــ�ن ل�حـــوار تقليـــد وللمغـــرب. املتفتحـــة �ومــةل�ح أساســـيا مبـــدءا املـــواطن�ن إشـــراك �عــد

 ا�حيــــاة �ــــ� للمشـــاركة للمــــواطن�ن فــــرص عـــدة الدســــتور  مــــنح وقـــد. املــــد�ي واملجتمــــع ا�ح�ومـــة

 للمـــواطن�ن تخـــول  تمثيليـــة، ذات �شـــاركية ديمقراطيـــة �عت�ـــ� املغـــرب بـــأن يؤكـــد حيـــث العامـــة

 وضــع �ــ� املشــاركة ظمــاتاملن تمثيليــة أن غ�ــ� ، وعــرائض �شــريعية اق��احــات تقــديم �ــ� ا�حــق

 .محدودة جد تبدو ، العمومية السياسات

 بــــھ تنشــــر الـــذي ،www.sgg.gov.ma ل�ح�ومــــة العامـــة األمانــــة موقــــع قبيـــل مــــن فاملبـــادرات

 واملجتمــع ال��ملــان مــع العالقــات وزارة وإحــداث عل��ــا، التعليــق ألجــل القــوان�ن مشــاريع تلقائيــا

 هــذا و�ــ� . املــواطن�ن إلشــراك املغــرب عز�مــة ع�ــ� تــدل األخ�ــ�، لهــذا م�انــة لتخصــيص املــد�ي

http://www.sgg.gov.ma/
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 إشـراك يخـص فيمـا الدسـتور  مقتضـيات تفعيـل ��ـدف وط�ـي حـوار تنظـيم حديثا تم اإلطار،

 إ�ـ� عمـدت ال�ـي املـد�ي املجتمـع مـن منظمات عدة طرف من تھمقاطع تمت لكنھ ، املواطن�ن

 .مواز�ة مبادرة تنظيم

 محــــــورا �عــــــد الــــــذي املعلومــــــة، ع�ــــــ� ا�حصــــــول  حــــــق يضــــــمن ا�جديــــــد الدســــــتور  أن كمــــــا

 قـانون  مشـروع املصادقة ع�� �� ، �عد ينجح لم املغرب أن غ��.  املنفتحة ل�ح�ومة أساسيا

 .املد�ي املجتمع يدعمھ

 امل��انية شفافية

 خـــالل حاتبإصـــال  املغـــرب قـــام امل��انيـــة، وشـــفافية العموميـــة املاليـــة تـــدب�� تطـــو�ر ألجـــل

 املتعلقـــــــة املعطيـــــــات و�شـــــــر إنتـــــــاج مجـــــــال �ـــــــ� تقـــــــدما حقـــــــق وقـــــــد. األخ�ـــــــ�ة العشـــــــر الســـــــنوات

 �ـ� امل��انيـة عطيـاتم �عـض و�شـر املاليـة، لقـانون  املواطن ودليل املواطن كم��انية بامل��انية،

 .مفتوح �ش�ل املالية وزارة موقع

 غ�ــــ� مبــــادرة ت�ــــون  أن مكنفــــي بامل��انيـــة، املرتبطــــة الك�ــــ�ى  األخــــرى  التقــــار�ر و�خصـــوص

 تامـــة بصـــفة امل��انيـــة معطيـــات كـــذلك و�شـــر املوازنـــة، مســـار شـــفافية لتحســـ�ن كث�ـــ�ا م�لفـــة

 .ومندمجة

 امل�لفـــــة العليـــــا املؤسســـــات قـــــدرات جانـــــب �ـــــ�إ ال��ملـــــان دور  دعـــــم �شـــــ�ل أن يمكـــــن كمـــــا

 نحــــو ةإضــــافي خطــــوات املســــار، �ــــ� املــــواطن�ن إشــــراك عمليــــة وتوســــيع ، املغــــرب �ــــ� باملراقبــــة

 .امل��انية شفافية

 .اإلصالحات هذه تتو�ج �� للمالية التنظي�ي القانون  مراجعة و�ساهم

 الن�اهة عز�ز�

 املغــرب عكــف ،2007 سـنة الفســاد مل�افحــة املتحـدة األمــم اتفاقيــة ع�ـ� املصــادقة منـذ

 .ومحار���ا الرشوة من للوقاية إصالحات عدة إطالق ع��
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 وذلــــك ،الرشــــوة ومحار�ــــة الن�اهــــة مجــــال �ــــ� م��ايــــدة اتمتطلبــــ ع�ــــ� ا�جديــــد الدســــتور  و�ــــنص

 مـــن للوقايـــة املركز�ـــة الهيئـــة تثمـــ�ن إعـــادة ذلـــك �ـــ� بمـــا مســـتقلة متنوعـــة مؤسســـات بإحـــداث

 وشـــــمولية وطنيـــــة اســـــ��اتيجية إعـــــداد ع�ـــــ� وزار�ـــــة بــــ�ن مـــــا �جنـــــة حاليـــــا �عكـــــف كمـــــا. الرشــــوة

 .جهودا� تنسيق لتدعيم مالئمة فرصة تكمن وهنا. الرشوة ملحار�ة

 اليـــــوم أصــــبح باملمتل�ـــــات فالتصــــر�ح.  الن�اهــــة لتعز�ـــــز سياســــات عــــدة اعتمـــــاد تــــم وقــــد

 صـــــارمة بكيفيـــــة وملزمـــــا اســـــ��دافا أك�ـــــ� ي�ـــــون  أن يجـــــب أنـــــھ مـــــن بـــــالرغم املغـــــرب �ـــــ� إجبار�ـــــا

 .التصار�ح لديھ توضع الذي ل�حسابات األع�� املجلس قدرة دعم مع وجدية

 ا�خـــــــــــــــــــــــــــط ع�ـــــــــــــــــــــــــــ� العموميـــــــــــــــــــــــــــة اتللصـــــــــــــــــــــــــــفق اإللك��ونيـــــــــــــــــــــــــــة البوابـــــــــــــــــــــــــــة �عـــــــــــــــــــــــــــد كمـــــــــــــــــــــــــــا

www.marchespublics.ma  ، تلقائية بكيفية �عتمد أصبحت هامة وسيلة. 

 الرشــــــــــــــــوة أعمــــــــــــــــال عــــــــــــــــن للتبليــــــــــــــــغ والبوابــــــــــــــــة املبلغــــــــــــــــ�ن حمايــــــــــــــــة قــــــــــــــــانون  و�خصــــــــــــــــوص

www.stopcorruption.ma  الرشوة ملحار�ة للمغار�ة ممنوحة فرصا �عدان فإ��ما. 

 ل�ونـھ املـد�ي املجتمـع منظمـات انتقدتـھ  فقدالشـ�ايات، تتبـع نظـام ، فيما يخـصلكن 

 أخــرى  مبــادرة األحــزاب بتمو�ــل املتعلــق القــانون  ويعت�ــ�.  يجــب كمــا املبلغــ�ن حمايــة يضــمن ال

 يــتم ال عنــدما عقو�ـات توجــد ال هـذا يومنــا إ�ـ� ألنــھ تلقائيــا، تطبيقـھ يجــب أنـھ غ�ــ� محمـودة،

 الســـلوك، مدونـــة إعـــداد ع�ـــ� ا�جديـــد الدســـتور  �ـــ� التنصـــيص أن كمـــا. باملمتل�ـــات التصـــر�ح

 .العام القطاع �� األخالقية القيم �عز�ز ألجل مص��ية أخرى  مرحلة �عد

 والتشارك االنفتاح خدمة �� املعلومات تكنولوجيا

" 2013 الرق�ــــي املغــــرب" إعالمــــي مجتمــــع ألجــــل اســــ��اتيجتھ إطــــار �ــــ� املغــــرب حقــــق لقـــد

 القطـاع وفعاليـة البشـر�ة التنميـة خدمـة ��ـ املعلومـات تكنولوجيـا �ـ� لالسـتثمار كب��ة جهودا

 خـــدمات عـــدة رقمنـــة اإللك��ونيـــة اإلدارة برنـــامج مكـــن وقـــد. ا�خـــاص القطـــاع وإنتاجيـــة العــام

 ع�ــ� ا�خــدمات �غطيــة أن غ�ــ�.  www.service-public.ma البوابــة �ــ� حاليــا متاحــة عموميــة
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 يحققـــــان ال ملنفتحـــــة،ا ا�ح�ومـــــة نطـــــاق �ـــــ� املعلومـــــات تكنولوجيـــــا إ�ـــــ� ال�جـــــوء وكـــــذا ا�خـــــط،

 .واألمية لالن��نيت املحدود الولوج �� املتمثلة النقائص �عض �سبب املرجوة النتائج

 جميـع ع�ـ� املعلومات تكنولوجيا استخدام لتعميم للتنسيق هي�لة املغرب أحدث وقد

 .املثمر التعاون  هذا من هامة م�اسب تحقق أن لها يمكن حيث الوزارات

 لتكنولوجيــا ال�جــوء ع�ــ� محفــزة أخــرى  مبــادرات عــدة تــدعيم يمكــن ، ذلــك غــرار وع�ــ�

 .املنفتحة ا�ح�ومة إطار �� املعلومات

 فتعمـــــيم.  املفتوحـــــة املعطيـــــات نحـــــو هامـــــة خطـــــوة www.data.gov.ma البوابـــــة و�عـــــد

 حــــول  املغر�يــــة السياســــة إيجابيــــا ســــيخدمان �املــــة معلومــــة تقــــديم وكــــذا املفتوحــــة األشــــ�ال

 .املفتوحة املعطيات

 ابت�ار�ـــة وســـيلة تمثـــل www.fikra.ma�ـــاملوقع ا�خـــط ع�ـــ� باملشـــاركة املتعلقـــة املبـــادراتو 

 وتر�ــخ اإلشــراك هــذا لتضــمن شــفافة آليــات هنــاك ت�ــون  أن يجــب لكــن املــواطن�ن، إلشــراك

 .املواطن ثقة

 ا�خـــــــاص القطـــــــاع مـــــــع جمعيـــــــة خلـــــــق مـــــــن �ســـــــتفيد أن للمغـــــــرب يمكـــــــن العمـــــــوم وع�ـــــــ�

 .املنفتحة ا�ح�ومة خدمة �� املعلومات وجياتكنول �جعل املد�ي واملجتمع
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 وتوصيات تقييم

 

 قبــل السيا�ــ�ي اللي��ا�ــ� مســاره بــن�ج العر�ــي، بــالر�يع �ســ�ى �ــان مــا املغــرب اســتبق لقــد

 منـــــذ �عــــدديا نظامــــا املغـــــرب وضــــع العر�يــــة، الـــــدول  معظــــم عكــــس وع�ـــــ�.  بكث�ــــ� الف�ــــ�ة هــــذه

 مــع متالزمــة بصــفة السيا�ــ�ي التعــدد اعتمــاد ،تــم التــار�خ ذلــك ومنــذ. 1956 ســنة االســتقالل

 التنفيذيــــة للســــلط مراعــــاة املغر�يــــة للسياســــة أساســــية كم�ــــ�ة ، للملكيــــة املركز�ــــة الوضــــعية

 .للملك املخولة والقضائية والتشريعية

. والعصـــــرنة األصـــــالة بـــــ�ن صـــــعب تـــــوازن  تحقيـــــق إ�ـــــ� املغر�ـــــي السيا�ـــــ�ي النظـــــام و��ـــــدف

 مـــــن شـــــبكة ع�ـــــ� امللـــــك طـــــرف مـــــن واالقتصـــــادية السياســـــة للســـــلطة التقليـــــدي فاالســـــتعمال

 تـتالءم ،) املغر�يـة السياسـية با�حيـاة املتعلقـة الدراسـات �ـ� دائمـا املتواجـد املخزن،( األعيان

 .للدولة الثوابت كأحد عصري  دستوري نظام مؤسسات مع تدر�جية بصفة

. األخ�ـ�ة اتالسـنو  عشـرات خـالل م�حوظـا واقتصـاديا سياسـيا تحـررا املغـرب عـرف وقد

 ��ايتـھ عرف" الرصاص �سنوات"  ينعت والذي االستقالل �عد برز  الذي السلطوي  فالنظام

 ا�حسـن امللـك لـھ املغفـور  فـتح عنـدما ديمقراطـي، تطـور  لفائدة ، 1990 سنوات أواسط منذ

 .املعارضة السياسية األحزاب لبعض التنفيذية السلطة  باب الثا�ي

 تمحـــور  املغـــرب �ـــ� العامـــة ا�حيـــاة يطبـــع أصـــبح يا�ـــ�يس خطـــاب بـــرز  الف�ـــ�ة، هـــذه خـــالل

 والتعب�ـ� ال�ـحافة حر�ـة بقـوة يتـيح الـذي" للسـلطة ا�جديـد �ـاملفهوم" جديـدة مفـاهيم حول 

 .حقيقي مد�ي مجتمع بروز ويسهل ا�ح�ومة مسؤولية و�دعم
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 مبــــادرات أطلــــق الــــذي الســــادس، محمــــد امللــــك قيــــادة تحــــت تطــــورا املســــار هــــذا وعــــرف

 �املبـــــــادرة واجتماعيـــــــة اقتصـــــــادية ومبـــــــادرات واملصـــــــا�حة اإلنصـــــــاف كهيئـــــــة هامـــــــة، سياســـــــية

. ا�جيـــــدة ا�ح�امـــــة وإ�ـــــ� اإلشـــــراك إ�ـــــ� �لهــــا املبـــــادرات هـــــذه وترمـــــي. البشـــــر�ة للتنميـــــة الوطنيــــة

 األمازيغيــة الثقافـة تطــو�ر �ـ� املجســد الثقـا�� بـالتنوع واالع�ــ�اف املـرأة حيــاة ظـروف فتحسـ�ن

 .متفتح مجتمع نحو املغرب س�� ع�� يدالن

 �ــ� األهميــة بــنفس بتاتــا تكــن لــم ،2011 ســنة املينــا منطقــة م�ــ�ت ال�ــي االضــطرابات إن

 بتغي�ــ�ات بالقيــام يق�ــ�ي جهــوي  نــداء �ــ� شــار�وا املــد�ي واملجتمــع املــواطن�ن أن علمــا املغــرب،

 ومناضـــل�ن قديمــة وجمعيــات" ف��ايــر 20 كحركــة" حديثـــة مجموعــات ت�ونــت هكــذا.  واســعة

 واالجتماعيــــة السياســــية الســــاحة ع�ــــ� املــــد�ي للمجتمـــع الهــــام الــــدور  تلقائيــــا كــــدواأ معـــروف�ن

 .لبلدهم

 �جنــــــــة ت�ــــــــو�ن ،2011 مــــــــارس 9 �ــــــــ� الســــــــادس محمــــــــد امللــــــــك أعلــــــــن الســــــــياق، هــــــــذا �ــــــــ�

 ع�ــــــ� عــــــرض جديــــــدا دســــــتورا �ســــــرعة ال�جنــــــة هــــــذه وأعــــــدت. الدســــــتور  ملراجعــــــة استشــــــار�ة

 بنســـــــبة % 98.46 بنســـــــبة عليـــــــھ صـــــــادقةامل تمـــــــت حيـــــــث 2011 يوليـــــــوز  فـــــــاتح �ـــــــ� االســـــــتفتاء

 .امل�جل�ن من % 72.65 بلغت املشاركة

 املبـــــادئ يخـــــص فيمـــــا والســـــيما العر�ـــــي الر�يـــــع روح مـــــع ا�جديـــــد الدســـــتور  تجـــــاوب وقـــــد

 :  �� واملتمثلة خطابھ �� امللك ع��ا أعلن ال�ي األساسية السبعة

 واســـتقاللية �ســـاناإل حقـــوق  ودعـــم مدنيـــة حر�ـــات ا�حـــق، دولـــة املغر�يـــة، الهو�ـــة تنـــوع

 أصـبح الذي( األول  والوز�ر لل��ملان قوي  ودور  برملانية، وديمقراطية السلط، وفصل القضاء

 واملجتمـع املعارضـة ودور  والتعدديـة، السياسـية، األحزاب ع�� املواطن ودور ) ل�ح�ومة رئيسا

 . دنيةامل ا�حر�ات وحماية اإل�سان وحقوق  جيدة وح�امة العامة ا�حياة وتخليق املد�ي،

 ضـمن ا�جيـدة وا�ح�امـة والتعدديـة املشـاركة مبـادئ ع�ـ� ا�جديـد الدستور  يؤكد هكذا

 .التمي�� أش�ال �ل ومحار�ة اإل�سان حقوق  بأهمية ويع��ف التوطئة،
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 وتن�يـــل ب��جمـــة اإلصـــالحات، هـــذه درب ع�ـــ� حاليـــا املغـــرب �عرفـــھ تحـــديث أهـــم �تعلـــقو 

 إحـداث و�ـ� الواقـع أرض ع�ـ� تفعيلهـا يـتم سياسـات �ـ� ا�جديـد الدسـتور  ومقتضيات مبادئ

 ا�جـــودة خـــدمات ذلـــك �ـــ� بمـــا للقيـــاس قابلـــة ملموســـة نتـــائج و�ـــ� وعمليـــة �شـــيطة مؤسســـات

 .واملقاولة للمواطن املقدمة

 إرادتــــــھ والســــــيما املغــــــرب اتخــــــذها ال�ــــــي املبــــــادرات مــــــن العديــــــد فــــــإن ذلــــــك، مــــــع ومــــــوازاة

 أنــھ ،غ�ــ� الشــان اذهــ �ــ� ال��اماتــھ تؤكــد ة،املنفتحــ ا�ح�ومــة أجــل مــن الشــراكة إ�ــ� لالنضــمام

 . الواقع رضأ ع�� املبادرات هذه تجسيد ع�� املغرب بقدرة �عد، يو�� ال

 االقتصــــادي التطــــور  ��ــــم ملموســــة تحســــينات ا�ــــ� املبــــادرات هــــذه ترجمــــة تيســــ�� وألجــــل

 مـــن االســـتفادة جلـــب مـــن تمكـــن للتنســـيق فعالـــة آليـــات وضـــع يجـــب فإنـــھ للـــبالد، واالجتمـــا��

 عمليــة ع�ــ� مســؤولة ا�ح�ومــة بجعــل النتــائج تتبــع وتضــمن اإلصــالحات مختلــف بــ�ن العالقــة

 .تفعيلها

 عموميـة وظيفـة وع�� املؤسسات هذه ع�� �عتمد أن للمغرب يمكن اإلصالح، ولتسريع

 الكفـاءات �عز�ـز ع�� �عمل نأو  منغلقة وثقافة التغي�� مقاومة يواجھ أن عليھ لكن قديمة،

 �ــــ� تجر�ــــة وذو حيــــوي  مــــد�ي مجتمــــع �شــــرك أن ، عليــــھ يجــــب كمــــا. عموميــــةال اإلدارة داخــــل

 أن املــد�ي للمجتمــع و�مكــن. العموميــة ا�خــدمات وتقــديم املطلو�ــة اإلصــالحات تفعيــل مجــال

 شـعبية مشاركة يمنع الزال الذي ا�جنس�ن ب�ن والتمي�� األمية تقليص ع�� ا�ح�ومة �ساعد

 .للبالد ديةواالقتصا الديمقراطية ا�حياة �� واسعة
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 التفعيل وعملية ا�خاصة السياسية األهداف تقييم

 املنفتحة ا�حكومة ألجل العامة ا�ح�امة إطار

 العامـــة ا�حيــاة  دمقرطـــة تــروم هامــة بمجهـــودات املغــرب قــام ، األخ�ـــ�ة الســنوات خــالل

 حقـــوق  كحمايـــة ، الشـــان اذهـــ �ـــ� مبـــادئ ع�ـــ� ا�جديـــد الدســـتور  و�ـــنص. الدولـــة ومؤسســـات

 ال�ــــــــحافة وحر�ــــــــات ، املعلومــــــــة إ�ــــــــ� الوصــــــــول  وحــــــــق التشــــــــاركية، والديمقراطيــــــــة �ســــــــان،اإل

 الشـــراكة عل��ـــا تقـــوم مبـــادئ و�ـــ� والن�اهـــة والشـــفافية العامـــة ا�جيـــدة وا�ح�امـــة وا�جمعيـــات

 مــن دائبــة �حركــة املجــال ف�ــح ،2011 ســنة الدســتور  فاعتمــاد. املنفتحــة ا�ح�ومــة أجــل مــن

 �ــــ� ا�جيــــدة با�ح�امــــة املتعلقــــة الدســــتور�ة املبــــادئ تكــــريس �ــــ�إ الهادفــــة واملبــــادرات األوراش

 املؤسســـــــات و�غي�ـــــــ� مســـــــتقلة جديـــــــدة مؤسســـــــات إحـــــــداث تـــــــم هكـــــــذا. ا�حيـــــــاة منـــــــا�� جميـــــــع

 حـــول  قـــانون  كمشـــروع �شـــريعية نصـــوص عـــدة وتحر�ـــر صـــياغة عـــن فضـــال األخـــرى  القديمـــة

 إصـال�� برنـامج اعتمـادو  املتقدمـة ا�جهو�ـة حـول  والقانون  املعلومات ع�� ا�حصول  �� ا�حق

 .العام للمرفق

 االل�ــــ�ام ع�ــــ� 2012 ينــــاير �ــــ� ال��ملــــان عليــــھ صــــادق الــــذي ا�ح�ــــومي ال��نــــامج أكــــد وقــــد

 مبـــــــادئ بتجســـــــيد وكفيلـــــــة هادفـــــــة إجـــــــراءات وحـــــــدد الدســـــــتور�ة املقتضـــــــيات بتن�يـــــــل القـــــــوي 

 .للبالد يةاملستقبل التنمية ودعائم كأسس واملسؤولية والشفافية والن�اهة ا�جيدة ا�ح�امة

 العموميـــة السياســـات وتفعيـــل ،لإلصـــالح قواعـــد ثـــالث ال��نـــامج أقـــر ، الصـــدد هـــذا و�ـــ�

 انتقـــاء تـــم كمـــا. باملحاســـبة املســـؤولية ور�ـــط التشـــاركية واملقار�ـــة املنـــدمج العمـــل  �ـــ� تتمثـــل

 مختلــــف ا��ــــجام وتحقيــــق واإلداري  التشــــري�� اإلصــــالح �ــــ� االنخــــراط تفيــــد خاصــــة توجهــــات

 .مسؤولة ح�ومة جاهات �� ا�جهود



21 
 

 

 الشــراكة �ـ� انضــمامھ قبـول  إ�ــ� بـاملغرب تــؤدي ال�ـي الطر�ــق التطـورات هــذه هيـأت وقـد

 .املنفتحة ا�ح�ومة أجل من

 هـــــذه نجـــــاح اعتمادهـــــا يجـــــب ال�ـــــي االختيـــــارات ســـــتحدد التفعيـــــل، آليـــــات يخـــــص وفيمـــــا

 .تنفيذها وسرعة اإلجراءات

 أو( السياســـية املشـــاريع تنـــوع ثحيـــ مـــن خاصـــة ديناميـــة عـــرف املغـــرب أن مـــن و�ـــالرغم

 ىحظـــــت دائمــــا تكــــن لــــم واملتعاقبــــة الواســــعة اإلصــــالحات هــــذه بــــ�ن العالقــــة أن إال ،)األوراش

 تجـــد �انـــت مـــا غالبـــا التفعيـــل ألجـــل املبذولـــة ا�جهـــود فـــإن ذلـــك، ع�ـــ� عـــالوة.  إيجابيـــة بنظـــرة

 التنســيق واملحكمــة االســ��اتيجية املقار�ــة و�عــد. وملموســة إيجابيــة نتــائج تحقيــق �ــ� صــعو�ة

 املعـــــــــالم وا�ـــــــــحة شـــــــــمولية رؤ�ـــــــــة ولوضـــــــــع التجز�ئيـــــــــة اإلصـــــــــالحات لتجـــــــــاوز  وهامـــــــــة ضـــــــــرورة

 .واألولو�ات

 مناسـبة املنفتحـة ا�ح�ومـة أجـل مـن الشـراكة مبادرة تمثل أن يمكن السياق، هذا و��

 �عـــزز  ال�ـــي أولو�ـــة وذات محـــددة عمليـــات ل�ح�ومــة �عهـــد وأن اإلصـــالح بمســـار للـــدفع ســانحة

 �شــــــــ�ل أن يمكــــــــن اإلطــــــــار، هــــــــذا و�ــــــــ�. املواطنــــــــة والشــــــــراكة والن�اهــــــــة واملســــــــؤولية فافيةالشــــــــ

 مـع بتعـاون  العموميـة الوظيفـة وزارة عل��ـا �شرف ال�ي الرشوة ملحار�ة الوطنية االس��اتيجية

 ، القطاعيـــة األخـــرى  واالســـ��اتيجيات��ـــا ومحار� ولوقايـــة مـــن الرشـــوة للن�اهـــة الوطنيـــة الهيئـــة

 .املنفتحة وا�ح�ومة للن�اهة أفقية موليةش مقار�ة أساس

 الهيا�ــــــل أن طاملــــــا العموميــــــة، اإلدارة خــــــارج أو داخــــــل ســــــواء عل��ــــــا موافــــــق فكــــــرة و�ــــــ�

 نتـــــــائج تحقيـــــــق ع�ـــــــ� �ســـــــاعد ال الضـــــــعيفة التتنســـــــيقية وآليا��ـــــــا بـــــــاملغرب، ل�ح�امـــــــة ا�حاليــــــة

 بإعــــداد �امــــةوا�ح العامــــة الشــــؤون وزارة ت�ليــــف تــــم فقــــد اإلشــــ�الية، هــــذه و�حــــل. ملموســــة

 �ـــان وإذا. السياســات جــا�سوت ا��ــجام باألســاس تــروم ا�جيــدة ل�ح�امــة وطنيــة اســ��اتيجية

 ع�ــ� املبــادرة هــذه تفعيــل ع�ــ� العمــل فيجــب وضــرور�ة، محمــودة بمرحلــة هنــا، يتعلــق  األمــر

 .مايرام حسنأ
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 �ســـــتد�� األمـــــر فــــإن املنفتحـــــة، ا�ح�ومــــة لتنســـــيق الفعالـــــة اآلليــــات وتطبيـــــق وملأسســــة

 ومؤشـــرات واقعيـــة أهـــداف وتحديـــد صــر�ح سيا�ـــ�ي دعـــم عـــن، فضــال القمـــة مـــن قو�ـــة يــادةق

 .وا�حة األداء

 الشراكة مبادرة إ�� لالنضمام ضرور�ا �عد مستوى، أع��  ع�� صالحباإل  الدفع نأ كما

 قيــادة ضــمان أجــل مــن أسا�ــ�ي دور  ا�ح�ومــة ملركــز فــإن هكــذا. املنفتحــة ا�ح�ومــة أجــل مــن

 الـــدور  تفعيـــل يخـــص فيمـــا �افيـــا تقـــدما حقـــق املغـــرب بـــأن املؤكـــد مـــن يسولـــ. للمبـــادرة قو�ـــة

 �عمليـــــــة للـــــــدفع املطلو�ـــــــة القـــــــدرات لوضـــــــع ل�ح�ومـــــــة رئيســـــــا بصـــــــفتھ األول  للـــــــوز�ر ا�جديـــــــد

 التنســـيق �شـــأن ا�ح�ومـــة رئـــيس ديـــوان بـــدور  يتعلـــق فيمـــا انتظار�ـــة هنـــاك والزالـــت. التفعيـــل

 املغـرب وسيسـتفيد. ا�ح�ومـة مـوارد �افـة و�عبئـة هيئات ال ب�ن االندماج والسيما االس��اتي��

 والتنميـــــة التعـــــاون  ملنظمـــــة التا�عـــــة ا�ح�ومـــــة مراكـــــز شـــــبكة �ـــــ� الفعليـــــة املشـــــاركة مـــــن كث�ـــــ�ا

 يقــــــوم الــــــذي ا�ح�ومــــــة مركــــــز لتنظــــــيم جيــــــدة نمــــــاذج أعضــــــاؤها يقــــــدم حيــــــث واالقتصــــــادية،

 ا�ح�ومــــة أجــــل مــــن كة�الشــــرا األفقــــي الطــــا�ع ذات للمبــــادرات املحكمــــ�ن والتنســــيق بالقيــــادة

 االقتصـــادية والتنميـــة التعـــاون  نظمـــةمل العامـــة ا�ح�امـــة �جنـــة �ـــ� املغـــرب�شـــارك  و . املنفتحـــة

 الـــذي األخ�ـــ� االجتمـــاع �ـــ� ســـاهم كمـــا ا�ح�ومـــة مراكـــز شـــبكة ف��ـــا بمـــا الثانو�ـــة ومجموعا��ـــا

 . بالشي�� سنتيا�و ب ا�عقد

 ومنظمــة مينــا مشــروع فعيــلت لتقــود 2012 أكتــو�ر �ــ� لإلشــراف �جنــة إحــداث تــم لقــد

 شــراكإب  يق�ــ�ي عمــل مامهــاأ والزال. املنفتحــة ا�ح�ومــة ألجــل االقتصــادية والتنميــة التعــاون 

 وع�ـــــ� فقـــــياأل  املســـــتوى  ع�ـــــ�  ا�خـــــاص والقطـــــاع املـــــد�ي واملجتمـــــع املعنيـــــة املؤسســـــات جميـــــع

 .العمودي املستوى 

 أن اإلشـراف �جنـة ع�ـ� يجـب نـھإف مسـتوى، أع�ـ� ع�ـ� دقيقـة مهـام تحديـد ع�� فعالوة

 وآليــــــــات هيا�ــــــــل ومــــــــن القــــــــرار التخــــــــاذ فعالــــــــة صــــــــ��ورة ومــــــــن مالئمــــــــة تركيبــــــــة مــــــــن �ســــــــتفيد

 حقيقــــي مجهـــود وفـــق املـــد�ي واملجتمـــع العموميـــة اإلدارة ا��ـــجام تحقيـــق ��ـــدف للمســـؤولية

 .مش��ك
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 الك�ـ�ى، لإلصـالحات التجر�بيـة املقار�ـة مجال �� للمغرب امل�حوظ النجاح ��إ واستنادا

 اإلشــراف �جنــة فــإن األداء، ع�ــ� املب�ــي امل��انيــة وتــدب�� العموميــة الوظيفــة بإصــالح تعلقــة�امل

 بالســــلطات، وتمتيعهــــا ،يجــــب كمــــا تنظيمهــــا مــــاتم اإذ املنفتحــــة ا�ح�ومــــة أجــــل مــــن للشــــراكة

 بـــــ�ن للتعـــــاون  مغر�ـــــي نمـــــوذج  لتطـــــو�ر مخت�ـــــ�ا ، االصـــــالح عمليـــــة نطـــــاق �ـــــ� �شـــــ�ل أن يمكـــــن

 .د�يامل واملجتمع ا�ح�ومة

 طاغيـــــا �ـــــان الـــــذي التقليـــــدي ا�حـــــذر لتجـــــاوز  باســـــت�جال مطلـــــوب النمـــــوذج هـــــذا ومثـــــل

 .الشر�اء إزاء واملسؤولية االنفتاح قوامها ل�ح�امة جديدة ثقافة وإلشاعة

 كب�ـــــ� أفقـــــي إصـــــالح نجـــــاح بـــــأن االقتصـــــادية، والتنميـــــة التعـــــاون  منظمـــــة تجر�ـــــة وتبـــــ�ن

 شــــ�ل األع�ــــ� املســــتوى  يتخــــذ أن و�مكــــن .بمســــتو��ن ل�ح�امــــة هي�لــــة اعتمــــاد كــــذلك يتطلــــب

 أع�ــ� ع�ــ� الضــروري  السيا�ــ�ي الــدعم مســتوى  إلبــراز املنفتحــة ا�ح�ومــة ع�ــ� للــديوان �جنــة

 و�مكـــــن. املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة أجـــــل مـــــن للشـــــراكة االســـــ��اتيجية، التوجهـــــات وتحديـــــد مســـــتوى 

 عيـــــلوتف التخطـــــيط يخــــص فيمـــــا الــــديوان �جنـــــة بــــدعم تت�لـــــف أن ا�حاليــــة اإلشـــــراف ل�جنــــة

 وقــــد. املنفتحـــة ا�ح�ومـــة أجـــل مـــن الشــــراكة عمـــل ومخطـــط املنفتحـــة ا�ح�ومـــة اســـ��اتيجية

 بمراحــل يتعلــق فيمــا املســاءلة وعــن التتبــع يخــص مــا �ــ� التنســيق عــن مســؤولة يضــا،أ ت�ــون 

 .اإلنجاز تقدم

 فر�ــق إحــداث والســيما �افيــة مــوارد بتخصــيص اإلشــراف �جنــة عمــل تيســ�� يمكــن كمــا

 الـوزارات و�شـ�ل. األو�ـ� بالدرجـة معنيـة أخـرى  وأجهـزة الـوزارات ممث�ـ� مـن م�ـون  تق�ي عمل

 جيـــدة قاعـــدة العموميـــة، االستشـــارة حـــول  2014 بر�ـــلأ شـــهر �ـــ� املـــنظم اللقـــاء �ـــ� ا�حاضـــرة

 املجهــودات ا��ــجام لتحقيــق قو�ــة قيــادة هنــاك ت�ــون  أن ينب�ــ� حيــث الفر�ــق هــذا لتشــكيل

 .املبذولة

 �ـــ� و�شـــيط�ن فعليـــ�ن كمشـــارك�ن املـــد�ي املجتمـــع ظمـــاتملن ا�حقيقـــي االنخـــراط أن كمـــا

 املنفتحــة، ا�ح�ومــة حــول  ا�جــاري  العمــل و�ــ� املنفتحــة ا�ح�ومــة شــراكة ع�ــ� اإلشــراف �جنــة

 .أساسيا أمرا �عد
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 مبـــــــادئ ي�ـــــــ�جم قـــــــد الـــــــذي بـــــــاملغرب، ا�ح�امـــــــة ثقافـــــــة �غي�ـــــــ� فـــــــإن آخـــــــر، صـــــــعيد وع�ـــــــ�

 املركــز مــن انطالقــا قو�ــة قيــادة يقت�ــ�ي ،اإلدارات جميــع �ــ� ممارســات إ�ــ� املنفتحــة ا�ح�ومــة

 قــــــــروت. باإلصـــــــالح قـــــــدما للــــــــدفع والســـــــلطة املـــــــوارد لهــــــــا ال�ـــــــي التفعيـــــــل هيا�ــــــــل مـــــــن دعـــــــم مـــــــع

 دســـتور  عـــن املنبثقـــة للطلبـــات لالســـتجابة ل�ح�ومـــة مركـــز إقامـــة هميـــةأب التاليـــة االق��احـــات

2011: 

 حـــــــول  للـــــــديوان مدير�ـــــــة �جنـــــــة تـــــــديرها بمســـــــتو��ن ل�ح�امـــــــة هي�لـــــــة بإحـــــــداث القيـــــــام-

 والتوجهات، االس��اتيجية بتحديد م�لفة املنفتحة ا�ح�ومة

 القــــرار التخـــاذ فعــــال ومســـار مالئمـــة و�شــــكيلة وا�ـــحة، مهـــام اإلشــــراف �جنـــة تخو�ـــل-

 ا�ح�ومـــــــة لفائـــــــدة واملجتمـــــــع العموميـــــــة اإلدارة إلشـــــــراك املســـــــؤولية تحديـــــــد وآليـــــــات وهيا�ـــــــل

 املنفتحة،

 هي�لــــة بإحــــداث أفقيــــة اســــ��اتيجية بمبــــادرات امللقيــــ ا�ح�ومــــة مركــــز قــــدرات تــــدعيم-

 بوظــــــائف للقيــــــام عــــــال مســــــتوى  مــــــن فعالــــــة مشــــــاركة ثــــــارةإو  ا�ح�ومــــــة رئــــــيس ديــــــوان داخــــــل

 .الضرور�ة والتنسيق السياسة

 طر�ـق وخارطـة بمخطـط مدعمة املنفتحة، ا�ح�ومة لفائدة أفقية اس��اتيجية تحديد-

 .زمنية بجدولة مشفوعة انتقالية

 أدوار مــع األفقيـة للمبـادرات االســ��اتي�� والتنسـيق، للمخطـط ســؤوليةللم إطـار وضـع-

 .املطلو�ة التغي��ات مستوى  �� واملنظمات لألفراد بالنسبة، بوضوح محددة ومسؤوليات

 

  املواطن  مشاركة

 ع�ــ� يرتكــز للمغــرب الدســتوري النظــام بــأن ا�جديــد الدســتور  مــن األول  الفصــل يــنص

 مبــــادئ �لهـــا و�ـــ�. واملســـؤولية ا�جيـــدة ا�ح�امـــة مبـــادئ وع�ـــ� و�شـــاركية مواطنـــة ديمقراطيـــة
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 كما. 2011 شتن�� لشهر املنفتحة ا�ح�ومة ألجل بالشراكة املتعلق اإلعالن معاي�� من قر�بة

 املواطنـــة املشـــاركة لت�ـــجيع إطـــارا بصـــف��ا السياســـية األحـــزاب دور  حـــول  الســـا�ع الفصـــل أن

 الثــا�ي والفصــل ال��ملانيــة، املعارضــة حــول  العاشــر والفصــل النقابــات حــول  الثــامن والفصــل

 امللتمســــــــــات  تقــــــــــديم حــــــــــول  15 و 14 والفصــــــــــالن املــــــــــد�ي، املجتمــــــــــع منظمــــــــــات حــــــــــول  عشــــــــــر

 العامـــــــــة ا�حيـــــــــاة �ـــــــــ� للمغار�ـــــــــة وحـــــــــر واســـــــــع الل�ـــــــــ�ام إضـــــــــافية شـــــــــروطا �شـــــــــ�ل ، العـــــــــرائضو 

 حمـن حيـث القـوان�ن إعـداد مسـار �ـ� املـواطن �شـرك الدسـتور  فـإن ذلـك، عـن فضـال.لـبالدهم

 املوقــــــــــــــــــــــــــــــع أيضــــــــــــــــــــــــــــــا انظــــــــــــــــــــــــــــــر( القــــــــــــــــــــــــــــــوان�ن اق�ــــــــــــــــــــــــــــــ�اح �ــــــــــــــــــــــــــــــ� ا�حــــــــــــــــــــــــــــــق املــــــــــــــــــــــــــــــد�ي للمجتمــــــــــــــــــــــــــــــع

www.mcrp.gov.ma/formSC/DefaultSc.aspx( 

 والقــــوان�ن ا�حر�ـــات حــــول  الدســـتور  مــــن الثـــا�ي بــــا�جزء ا�خصـــوص ع�ــــ� التـــذك�� يجـــب

 الـــــرأي وحر�ـــــة ،)19 الفصـــــل( واملـــــرأة الرجـــــل بـــــ�ن ســـــاواةامل صـــــراحة يضـــــمن الـــــذي األساســـــية

) 28 الفصــــل( ال�ــــحافة وحر�ــــة ،)27 الفصــــل( املعلومــــة إ�ــــ� والولــــوج) 25 الفصــــل( والتعب�ــــ�

 ).29 الفصل....( ا�جمعيات وحر�ات

 للمــــواطن�ن واالجتماعيــــة السياســــية للمشــــاركة الفقــــري  العمــــود الفصــــول  هــــذه و�شــــ�ل

 .املينا دول  �� انفتاحا األك�� الدسات�� �نب من املغر�ي الدستور يعت�� و 

 ملعـــــاي�� املخولـــــة نقـــــاط 4 مجمـــــوع مـــــن نقـــــاط 3 للمغـــــرب خصوصـــــا 27 الفصـــــل و�مـــــنح

 املعلومـة، ع�ـ� ا�حصول  مجال �� املنفتحة ا�ح�ومة أجل من الشراكة إ�� لالنضمام القبول 

 .دستور�ا مبدأ أصبح ا�حق هذا أن حيث

 ا�حصــول  حــق قــانون  واعتمــد صــادق لــو املغــرب عل��ــا سيحصــل �ــان الرا�عــة والنقطــة

 والســــــلطة التنفيذيـــــة الســـــلطة مـــــن �ـــــل أن الصـــــدد، هــــــذا �ـــــ� اإلشـــــارة وتجـــــب. املعلومـــــة ع�ـــــ�

 .املوضوع �� قانون  ومق��ح مشروع وضعتا التشريعية

 املجلــــــس طــــــرف مــــــن قــــــانون  مشــــــروع ع�ــــــ� املصــــــادقة تمــــــت التقر�ــــــر، هــــــذا إعــــــدادوعند

 مـن يتمكنـا لـم واإلعـالم املـد�ي املجتمـع أن غ�ـ�. عليـھ مصـادقةلل ال��ملان ع�� واحيل الوزاري 

 .املشروع هذا دراسة

http://www.mcrp.gov.ma/formSC/DefaultSc.aspx
http://www.mcrp.gov.ma/formSC/DefaultSc.aspx
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 بــــ�ن مــــا �جنــــة قبــــل مــــن أحــــدثت قــــد اإلدارة وتحــــديث العموميــــة الوظيفــــة وزارة و�انــــت

 منــــاظرة نظمــــت كمــــا ل�ح�ومــــة، العامــــة األمانــــة موقــــع ع�ــــ� وطنيــــة استشــــارة ونظمــــت وزار�ــــة

 واملنظمــات وا�جــامعي�ن املــد�ي املجتمــع منظمــات مثلــوم حضــرها ال�ــي 2013 يونيــو �ــ� وطنيــة

 .القانون  جوانب مختلف ملناقشة لهؤالء فرصة و�انت املعنية الوزارة من بدعوة الدولية

 القــــــانون  مشــــــروع مــــــع مقارنــــــة ، تراجعــــــا املشــــــروع اذهــــــ �عت�ــــــ� ، الــــــدو�� الصــــــعيد فع�ــــــ�

 .2013 سنة املقدم

 والتنميـة التعـاون  منظمـة �عتمـدها ال�ـي املمارسات مع القانون  هذا مقتضيات وتنطبق

 ســـــيما تحســـــي��ا يجـــــب النقـــــاط �عـــــض هنـــــاك تبقـــــى لكـــــن ، الفحـــــوى  حيـــــث مـــــن االقتصـــــادية

 أن يمك��م ال املعنو��ن األ�خاص( املس��دفة و�الفئات الش�اية وضع بإم�انية م��ا املتعلقة

 دول  �ــ� مطبــق هــو مــا معــدل مــع مقارنــة جــدا طو�ــل( اآلجــال وكــذا) ا�حــق هــذا مــن �ســتفيدوا

 يجــــب عامــــة بكيفيــــة محــــددة( االســــتثناءات وكــــذلك) االقتصــــادية والتنميــــة التعــــاون  منظمــــة

 .املعلومة استعمال إعادة ع�� ��جع ال العقو�ات نظام أن كما). وتوضيحها تدقيقها

 �عتمــد جــذاذيات ع�ــ� إلك��ونيــا متــوفرة وثيقــة إ�ــ� الولــوج حــق مــن املــواطن�ن تمكــ�ن إن

 إضـــافية مرحلـــة �عـــد الوثـــائق، طلبـــات ت��يـــر إ�ـــ� ا�حاجـــة وحـــذف املفتـــوح لالشـــ� مـــن معـــاي��

 .ا�جيدة الدولية واملمارسة تتما��ى

 والــــذي االشــــ��ا�ي، االتحــــاد �ــــ� يتمثــــل املعارضــــة مــــن حــــزب قدمــــھ قــــانون  مق�ــــ�ح وهنــــاك

 طـــــــرف مـــــــن املقدمـــــــة الطلبـــــــات ويشـــــــمل اآلجـــــــال يقلـــــــص لكنـــــــھ االســـــــتثناءات، نفـــــــس يتضـــــــمن

 .األجانب

 اعتمــاد فــإن ال��ملانيــة، املعارضــة دور  حــول  العاشــر الفصــل لــروح وطبقــا وم،العمــ ع�ــ�

 ا�جوانــــــب اســــــتثمار مــــــن يمكــــــن قــــــد والتشــــــريعية التنفيذيــــــة الســــــلطت�ن بــــــ�ن محكــــــم تنســــــيق

 ��ـدف �اف واجتما�� سيا��ي توافق وتحقيق ا�حا�� املشروع وتحس�ن تطو�ر ومن املش��كة

 .القانون  ع�� املصادقة إ�� الوصول 
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 يكمــن املغــرب لـدى الرئي�ــ�ي املشــ�ل فـإن واملناضــل�ن، املــد�ي املجتمـع منظمــات وحسـب

 بـــأن جليـــا تبـــ�ن املنـــاظرة، وخـــالل.  ممارســـات إ�ـــ� ا�جديـــدة الدســـتور�ة املقتضـــيات ترجمـــة �ـــ�

 إعــداد �ــ� للمشــاركة لهــم أتيحــت ال�ــي اإلم�انيــة ع�ــ� راضــ�ن ي�ونــوا لــم املــد�ي املجتمــع ممث�ــ�

 إلعــداد ال��ــائي املســار يخــص فيمــا الشــفافية نقــص مــن مســتاؤون إ��ــم بــل القــانون، مشـروع

 .2013 مناظرة �عد القانون 

 املــــد�ي، واملجتمــــع ا�ح�ومــــة بــــ�ن ا�حــــوار حــــول  طو�ــــل تــــار�خ للمغــــرب ذلــــك، عــــن فضــــال

 و�النســــبة. 2002 لســــنة ا�جمعيــــات حــــول  القــــانون  جســــدها إيجابيــــة نتــــائج إ�ــــ� أف�ــــ�ى حيــــث

 شـــهر ملظـــاهرات الســـل�ي الطـــا�ع يفســـر الـــذي العوامـــل أهـــم مـــن املكســـب هـــذا �عت�ـــ� للـــبعض

 .2011 ف��اير

 وممركـزا محـدودا يبقـى السيا�ـ�ي السـلك �ـ� إشراكها تم ال�ي املنظمات بانوراما أن غ��

خاصـــة �ـــ�  املشـــاركة تتـــيح ال النســـاء لـــدى املتفاقمـــة واألميـــة الرق�ـــي التـــار�خ نإ. العاصـــمة �ـــ�

 املعلــن املتقدمــة ا�جهو�ــة ،�عــد املغــرب فيــھ يطبــق ملــ الــذي الوقــت �ــ� هــذا ،املنــاطق القرو�ــة

 .الساكنة إ�� للوصول  املحلية للسلطات أك�� صالحيات �عطي أن شأ��ا من وال�ي ع��ا

 �ــــ� منــــدمج مســــار تفعيــــل املغــــرب عــــزم تؤكــــد أمثلــــة هنــــاك االنتقــــا��، الســــياق هــــذا و�ــــ�

 مــــع بالعالقــــة امل�لفــــة ارةالــــوز  ومهــــام �ســــمية ع�ــــ� حــــديثا طــــرأ الــــذي فــــالتغي��.  القــــرار اتخــــاذ

 وتقـــوم. األمثلـــة هـــذه أحـــد �عـــد املـــد�ي، املجتمـــع مـــع بالعالقـــة تت�لـــف أصـــبحت وال�ـــي ال��ملـــان

 �جنـة إشـراف تحـت املـد�ي املجتمـع مـع الـوط�ي ا�حـوار حول  هامة بمبادرة حاليا الوزارة هذه

 حــول  دســتور ال مقتضــيات بتن�يـل التــوا�� ع�ــ� تت�لـف دائمــة �جينــات ثـالث مــن تت�ــون  وطنيـة

 بضـــمان) ا�جمعو�ـــة ا�حيـــاة( املـــد�ي املجتمـــع منظمـــات دور  وتطـــو�ر املـــد�ي، املجتمـــع مشـــاركة

 .التشاركية للديمقراطية وط�ي ميثاق إعداد وكذا ، ومسؤوليا��ا حقوقها

 تبقــى والبشــر�ة املاليــة قــدرا��ا لكــن طموحــة، جــد الــوزارة هــذه أهــداف أن األكيــد ومــن

 أعر�ـــت الـــذي املقاطعـــة قـــرار �ســـبب فقـــط �ســـ�ي بنجـــاح بـــادرةامل هـــذه توجـــت وقـــد. محـــدودة
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 بــــــأن �عت�ــــــ� أل��ــــــا املنفتحــــــة، ا�ح�ومــــــة مجــــــال �ــــــ� و�عمــــــل تنشــــــط هامــــــة منظمــــــات عــــــدة عنــــــھ

 . حز�ية بواسطة  العملية هذه تراقب ا�ح�ومة

 تقــديم تــم وقــد ح�ــومي، غ�ــ� مواز�ــا حــوارا تجــري  املنظمــات هــذه أن إ�ــ� اإلشــارة وتجــب

 .2014 سنة ر�يع �� �حوار�نا وخالصات نتائج

 املجموعـــــات هـــــذه فيـــــھ تجتمـــــع مســـــار إطـــــالق �ـــــ� اليـــــوم، املطروحـــــة اإلشـــــ�الية وتتج�ـــــ�

 عــدد و�ز�ــارة البــارز�ن، االجتمــاعي�ن الفــاعل�ن �جميــع شــمو�� وط�ــي حــوار إجــراء مــن لتــتمكن

 يــديالتقل اإلعــالم مــثال و�إدمــاج االستشــارة مــدى وتوســيع املشــاركة املــد�ي املجتمــع منظمــات

 .ا�خاص القطاع أو واإللك��و�ي

 قــدمت أن يمكــن الوســيط كمؤسســة املســتقلة، الدســتور�ة املؤسســات إشــراك أن كمــا

 الســابق �ــ� �انــت ال�ــي املؤسســة، فهــذه. بــاملغرب السياســية التطــورات و�عز�ــز نوعيــة إضــافة

 .القدم منذ متجذرة املظالم، بديوان �عرف

 عل��ــــا املعروضــــة القضــــايا ومحتــــوى  والســــاكنة املؤسســــة هــــذه بــــ�ن املتم�ــــ�ة العالقــــة إن

 .هامة جديدة ومق��حات أف�ار مصدر �ش�ل تحليلها وكذا

 لتمكـ�ن والتواصـل املعلومـات تكنولوجيا ع�� كث��ا يرتكز املغرب فإن أخرى، جهة ومن

 ذلــك يــتم كمــا معــھ التواصــل ألجــل أيضــا لكــن الوثــائق، وإ�ــ� املعلومــة إ�ــ� الولــوج مــن املــواطن

 .اإلصالحات اق��اح من املواطن�ن يمكن الذي  www.fikra.ma قعمو  ع��

 وســـريع شـــامل تركي�ـــي م�خـــص يـــتم االرت�ـــاز ع�ـــ� أن ذاملحبـــ مـــن فإنـــھ الصـــدد، هـــذا و�ـــ�

 �ـــ� �ســـاهم قـــد القبيـــل هـــذا مـــن فاملبـــادرات. املق��حـــات اســـتعمال ��ـــا تـــم ال�ـــي الكيفيـــة حـــول 

 .ا�ح�ومة �� �الثقة جوةاملر  النتائج وتحقيق االنفتاح توازن  ع�� ا�حفاظ

 ا�ح�ومة قوان�ن مشاريع بأن ينص ،2009 ماي �� الصادر 2-08-229 رقم املرسوم إن

. ال��ملان ع�� عرضها قبل االستشارة ألجل ل�ح�ومة العامة األمانة موقع ع�� إلك��ونيا تنشر

 ائيــــةتلق بصــــفة ا�خــــط ع�ــــ� يضــــع الــــذي املينــــا منطقــــة �ــــ� النــــادرة البلــــدان مــــن �عــــد فــــاملغرب
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 محمــــودة املبــــادرات هــــذه �انــــت وإذا. عل��ــــا التعليــــق ��ــــدف القــــوان�ن مشــــاريع جميــــع وممركــــزة

 األميـة ونقـائص حـواجز بتخطـي الكفيلـة اآلليـات �ـ� الـنقص �سبب محدودا يبقى وقعها فان

 .الساكنة من هامة شر�حة ��م الزالت ال�ي األن��نيت إ�� والولوج

 .�شرها املراد املشاريع مسار يخص فيما ��كب وضوح هناك ي�ون  أن املطلوب ومن

 تضــــمن ومنمطــــة دقيقــــة مســــاطر إ�ــــ� ا�خــــط وخــــارج املعلومــــات تكنولوحيــــا نظــــم وت�جــــأ

 �عزز  قد النظم هذه مثل إحداث إن.  املسار وتوثيق ، املواطن�ن ساهماتالدراسة ا�جيدة مل

 .البالد �� �شار�او  انفتاحا أك�� ثقافة نحو شامل تحول  �� كث��ا و�ساهم املواطن�ن ثقة

 ا�حقيقيــــــة للمشــــــاركة أساســــــيا �عــــــد املعلومــــــة إ�ــــــ� الولــــــوج بــــــأن االقتنــــــاع منطلــــــق ومــــــن

 :املعادلةطر��  باالعتبار تأخذ املقدمة املق��حات فإن للمواطن،

 للمعاي�� مطابقا ي�ون  ح�ى املعلومة ع�� ا�حصول  حول  ا�حا�� القانون  مشروع �عديل

 يھ؛عل للمصادقة بھ والدفع الدولية

 القــــــانون  تفعيــــــل ومســــــاطر الهيا�ــــــل تحديــــــد يخــــــص فيمــــــا املــــــد�ي املجتمــــــع مــــــع التعــــــاون 

 االســــتثناءات بخصـــوص ا�حاصــــلة لالســـتياءات �ســـتجيب قــــانون  وضـــع ع�ــــ� والعمـــل ا�جديـــد

 أخرى؛ وقضايا

 املــــد�ي واملجتمــــع ال��ملــــان مــــع بالعالقــــة امل�لفــــة للــــوزارة والبشــــر�ة املاليــــة املــــوارد تــــدعيم

 مــن املــذ�ورة الــوزارة لتمكــ�ن التنفيذيــة األخــرى  القطاعــات مــع املؤسســاتية طالــرواب وإقامــة

 ومندمجة؛ عملية بطر�قة وذلك ��ا املنوط الواسع الدور  تلعب أن

 املـــد�ي املجتمـــع مـــع االستشـــارة لتـــدب�� املدير�ـــة ا�خطـــوط مـــن  منمطـــة مجموعـــة تحديـــد

 ع�ــ� قــادرة مقار�ــة ل��ســيخ الضــروري  النشــر ومجهــود ا�خــاص الــدعم مــع اآلخــر�ن، والشــر�اء

 الرهانات؛ من مجموعة �شأن االستشارات �عز�ز
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 حوار قيادة لطر�قة متبادل استيعاب ألجل اآلخر�ن والشر�اء املد�ي املجتمع مع العمل

 مندمجـــة بكيفيـــة ا�حـــوارات هـــذه ســـ�� مـــن والتاكـــد التوج��يـــة، ا�خطـــوط ع�ـــ� يقـــوم منـــدمج

 .البعيد األمد ع�� ممتد لتعاون  ضرور�ةال الثقة دعم �� بذلك مساهمة ومستمرة،

 

 امل��انية ص��ورة شفافية

 خـــالل العموميـــة املاليـــة مجـــال �ـــ� اإلصـــالحات مـــن واســـعة مجموعـــة املغـــرب أطلـــق لقـــد

 ع�ــ� الدولــة عملــت ، العموميــة اإلدارة إصــالح دعــم برنــامج إطــار ففــي. األخ�ــ�ة ســنوات عشــر

 الـــــدو�� والبنـــــك للتنميـــــة اإلفر�قـــــي نـــــكالب عـــــن صـــــادرة 2003 ســـــنة منـــــذ هامـــــة مـــــوارد �عبئـــــة

 . األورو�ي واالتحاد

 العمــومي التــدب�� فعاليــة دعــم إ�ــ� األولو�ــة يــو�� ألنــھ ال��نــامج، املؤسســات هــذه وتــدعم

 الفــــاعل�ن كت�ــــو�ن متنوعــــة، أ�شــــطة األ�عــــاد واملتعــــدد الشــــمو�� ال��نــــامج هــــذا ويشــــمل. املــــا��

 التخطـــــــيط واعتمـــــــاد الالتمركـــــــز، و�عز�ـــــــز يـــــــة،املغر� العموميـــــــة املاليـــــــة مجـــــــال �ـــــــ� الرئيســـــــي�ن

 املتعلـق التنظي�ـي القـانون  وإصـالح والتقيـيم املراقبـة وتـدعيم السـنوات، املتعـدد االسـ��اتي��

 .املالية بقانون 

 جهـوداملا هـذ تتـو�ج تـم امل��انيـة، لص��ورة) األخ��ة العشر�ة( اإلصالح سنوات من العديد �عد

) 2014 نـون�� 25 �ـ� ال��ملـان عليـھ صـادق الـذي( العموميـة ةللماليـ التنظي�ـي القـانون  بإعداد

 .العمومية املالية مجال �� ا�جديد الدستور  مقتضيات تن�يل شمل والذي

 :التنظي�ي القانون  إلصالح اإلس��اتيجية األهداف أهم الص��ورة هذه وت��جم

 للماليـــة �ـــيالتنظي القـــانون  محتـــوى  تحيـــ�ن املرصـــودة؛ املـــوارد لتـــدب�� املحـــددة األهـــداف

 العمومية؛ املالية مجال �� ا�جديدة الدستور�ة واملقتضيات ملالءمتھ العمومية
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 العموميــــــــــة السياســــــــــات لتفعيــــــــــل رئيســــــــــية كــــــــــأداة ا�حــــــــــا�� املاليــــــــــة القــــــــــانون  دور  �عز�ــــــــــز

 املستديمة؛ واالجتماعية االقتصادية التنمية خدمة �� االقتصادية، واالس��اتيجيات

 وثــــائق ع�ــــ� ا�حصــــول  �ســــهيل ع�ــــ� بالعمــــل امل��انيــــة، شــــفافيةو  املــــا�� االســــتقرار تطــــو�ر

   امل��انية؛

 بتحســـ�ن العموميـــة السياســـات تقيـــيم و�ـــ� امل��انيـــة مراقبـــة مجـــال �ـــ� ال��ملـــان دور  دعـــم

 امل��انية؛ مناقشة جودة

 العموميــــــة ا�خــــــدمات جــــــودة بتحســــــ�ن العموميــــــة السياســــــات وا��ــــــجام فعاليــــــة �عز�ــــــز

األهــداف املنشـودة لت��يــر املــداخيل  تحقيــق �ـ� املــدبر�ن مســؤولية و�تحديـد للســاكنة املقدمـة

  .املرصودة

 االعتبـــار �عـــ�ن أخـــذت للماليـــة، التنظي�ـــي القـــانون  إعـــداد عمليـــة أن إ�ـــ� اإلشـــارة وتجـــب

 مالءم��ــــــا ع�ـــــ� العمـــــل مـــــع العمـــــومي التـــــدب�� تحـــــديث مجـــــال �ـــــ� ا�جيـــــدة الدوليـــــة املمارســـــات

 األسا�ــــ�ي مــــن فإنـــھ 2015 ينــــاير فـــاتح �ــــ� القـــانو�ي طــــاراإل  هـــذا وضــــع وعنـــد. الــــوط�ي للســـياق

 .ا�حقيقية واملمارسات اإلطار هذا ب�ن شمو�� ا��جام تحقيق

 للماليـــة العامـــة واملفتشـــية ل�حســـابات األع�ـــ� �ـــاملجلس الفـــاعل�ن �عـــض اليـــوم و�حـــرص

 محبــذ راألمــ هــذا  �عت�ــ� حيــث املقبلــة، ومســؤوليا��ا وأدوارهــا إدارا��ــا إســ��اتيجية تقــو�م ع�ــ�

 .بھ ومرحب

 حــــــول  االستقصــــــاء �ــــــ� رتبتــــــھ تحســــــ�ن ع�ــــــ� 2012 و 2006 بــــــ�ن مــــــا املغــــــرب عمــــــل وقــــــد

 28 مــن انتقــل حيــث  الدوليــة امل��انيــة شــراكة مبــادرة  عليــھ أشــرفت الــذي املفتوحــة امل��انيــة

 .2012 سنة 38 إ�� 2010 سنة

 الســريع فالنشــر. مشــاركة دولـة 100 بــ�ن مــن 63 املرتبــة �ـ� املغــرب النتيجــة هــذه وتضـع

 ملركــــــز كمصـــــادرة الشــــــراكة، هـــــده  طـــــرف مــــــن اعت�ـــــ� للم��انيـــــة، األساســــــية الثمانيـــــة للوثـــــائق

 .املفتوحة امل��انية ونظم امل��انية مسؤولية
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 ��ايـــــة تقر�ـــــر بي��ـــــا مـــــن ،2012 ســـــنة الثمانيـــــة بـــــ�ن مـــــن وثـــــائق ســـــت املغـــــرب �شـــــر فقـــــد

 األو�ـــــ� التقر�ـــــر ��ـــــم �انـــــت صـــــةالناق والوثـــــائق. الـــــداخ�� لالســـــتعمال مخصصـــــا �ـــــان الســـــنة،

 .السنة وسط وتقر�ر للم��انية

 والتقــار�ر عل��ــا املصــادق فامل��انيــة. متم�ــ�ا أمــرا �ــان مــرة ألول  املــواطن م��انيــة �شــر إن

 و�شـــــر إعــــداد وكـــــذا الســــنة ��ايــــة تقر�ـــــر �شــــر أن كمـــــا. �املــــة �عت�ــــ� �انـــــت ا�جار�ــــة الســــنو�ة

 �عــد برمتــھ التنفيذيــة امل��انيــة مشــروع وكــذلك ســنةال وســط وتقر�ــر للم��انيــة األو�ــ� التقر�ــر

 .الشفافية �� �ساهم م�لفة غ�� مبادرات ذا��ا حد ��

 ، املطلــب هــذا تحقيــق �ــ� املســاهمة مــن تمكــن قــد األخــرى  املجــاالت مــن العديــد وهنــاك

 و�عز�ــز بامل��انيــة متعلقــة معطيــات أمكــن مــا وفــتح املــواطن، م��انيــة جــودة  تحســ�ن بي��ــا مــن

 السـلطة بـ�ن املوسـعة واالستشـارة امل��انيـة، تحليـل ع�ـ� قـدر��ا حيث من التشريعية طةالسل

 قــــــــــدرات �عز�ـــــــــز أيضـــــــــا أو امل��انيــــــــــة تنفيـــــــــذ حـــــــــول  املعلومــــــــــات و�شـــــــــر وال��ملـــــــــاني�ن التنفيذيـــــــــة

 .املغرب �� للمراقبة العليا املؤسسات واختصاصات

 �ـ� بـدأت ا�ح�ومـة أن إ�ـ� ةاإلشـار  فتجـذر ووضـوحها، املعلومـة إ�� بالولوج يتعلق وفيما

 سـهل ممـا ،2010 سـنة منـذ اإللك��و�ـي موقعهـا ع�ـ� (Excel) إكسـيل شـ�ل ع�ـ� وثائقها �شر

 مــن ي�ــون  وقــد. املعطيــات هــذه واســتعمال اســتخراج �ــ� الــراغب�ن املحللــ�ن عمــل كب�ــ� �شــ�ل

 أشـــ�ال باســـتخدام الـــزمن، مـــن طو�لـــة ف�ـــ�ة مـــدى ع�ـــ� املعطيـــات للعمـــوم �شـــر أيضـــا املمكـــن

 .املفتوحة املعطيات

 �ـــ� ا�حقيقيـــة العموميـــة املشـــاركة حـــول  الراهنـــة الوضـــعية فـــإن الشـــفافية، ع�ـــ� عـــالوة

 فــإن الصــدد، هـذا و�ــ�. املنفتحــة ا�ح�ومـة مبــادئ لتـدعيم فــرص عــدة تمـنح امل��انيــة صـ��ورة

 بــــــالرأي اإلدالء وكــــــذا والتنفيــــــذ، التخطــــــيط عنــــــد املواطنــــــة للمشــــــاركة متطــــــورة آليــــــات وضــــــع

 أمـــرا �عت�ـــ�ان املســـار، هـــذا مـــدى ع�ـــ� املســـتمر إشـــراكهم لتأكيـــد املـــواطن�ن طـــرف مـــن يـــاتلقائ

 .الشأن هذا �� محمودا
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 االقتصــــاد وزارة بــــھ قامــــت بمــــا اإلشــــادة وحــــري .  حديثــــة تجر�ــــة املــــواطن م��انيــــة و�عــــد

 دليـــل) العر�يـــة باللغـــة( �شــر كـــذلك بـــل املــواطن م��انيـــة اعـــداد ع�ـــ� تقتصــر لـــم ال�ـــي واملاليــة

 . 2012 سنة املالية قانون ل

 هـذا و�ـ�. املسـار خـالل املـواطن�ن مـع ا�حـوار لتدعيم املجهودات من املز�د بذل و�نتظر

 املنفتحـــــــة ا�ح�ومـــــــة حـــــــول  النقـــــــاش وتوســـــــيع املـــــــد�ي املجتمـــــــع مبـــــــادرات بـــــــروز فـــــــإن الصـــــــدد،

 .بم�ان األهمية من �عت��ان امل��انية وشفافية

 www.floussna.ma املغــــرب م��انيــــة حــــول  اتاملعلومــــ لنشــــر املــــواطن موقــــع هنــــا نــــذكر

 �املنــــــاظرة الـــــدولي�ن، والشـــــر�اء العموميـــــة واإلدارة ا�جامعــــــات بـــــ�ن املشـــــ��كة املبـــــادرات وكـــــذا

-www.mundiapolis.ma+programme-conference املفتوحـــــــــة النفقـــــــــات حـــــــــول  ا�حديثـــــــــة

open-spending   تلفز�ون �ـــــــال مالئمـــــــة وســـــــائل اســـــــتخدام املســـــــتقبل �ـــــــ� التحـــــــدي وســـــــي�ون 

 املـد�ي املجتمـع منظمـات مـع اتفـاق وسيمكن. الساكنة من األمية الفئة إ�� للوصول  والراديو

 هـــــــذه وخ�ـــــــ�ة امليدانيـــــــة التجر�ـــــــة مـــــــن االســـــــتفادة مـــــــن امل��انيـــــــة صـــــــ��ورة �شـــــــر تـــــــدعيم حـــــــول 

 .الشب�ات

 شــــفافية مجــــال �ــــ� االقتصــــادية والتنميــــة التعــــاون  ملنظمــــة ا�جيــــدة للممارســــات وطبقــــا

 :ي�� ما ��م البارزة التحديات �عض فإن ة،امل��اني

 مناقشــــــة وضـــــمان الوثـــــائق لتحليــــــل التقنيـــــة قدرتـــــھ خــــــالل مـــــن ال��ملـــــان دور  تـــــدعيم -1

 بامل��انية؛ املتعلقة القضايا حول  املناسبة اآلجال داخل معمقة

 بامل��انية؛ املتعلقة واملعطيات املالية الغ�� األداء معطيات ب�ن الر�ط -2

 امل��انيــــة م�ونــــات جميــــع ودراســــة املفصــــل التعمــــيم حســــب ال�املــــة ��انيــــةامل تطــــو�ر -3

 ا�حسابات؛ توطيد وكذلك

 املحليـــــة امل��انيـــــة سياســـــة بإدمـــــاج مـــــثال( للمـــــداخيل  �ـــــافي�ن وتحليـــــل نقـــــاش اجـــــراء -4

 ؛)الضر�بية الشبھ والت�اليف والغرامات التعو�ضات ومداخيل
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 .اباتل�حس األع�� املجلس لتقار�ر ا�جيد النشر -5

 يخـص فيمـا التطـورات بتسـريع امل��انيـة عمليـات تحسـ�ن �� �ساهم اإلجراءات هذه �ل

 .واملسؤولية الشفافية

 

 :امل��انية شفافية تدعيم أجندة أولو�ات التالية االق��احات وتمثل

 املــــوارد حــــول  ومــــدعم دقيــــق ملخطــــط تصــــور  ووضــــع للماليــــة التنظي�ــــي القــــانون  تفعيــــل

 املــــذ�ور  التنظي�ــــي القــــانون  لــــدخول  واعتبــــارا. ا�جديــــدة اإلجــــراءات اعتمــــاد ��ــــدف الضــــرور�ة

 ع�ـــ� العمـــل املمكـــن مـــن فإنـــھ ســـنوات، خمـــس ف�ـــ�ة مـــدى ع�ـــ� تدر�جيـــة بصـــفة التنفيـــذ ح�ـــ�

 شمولية؛ بكيفية تفعيلھ ألجل الضرور�ة واملساطر القواعد �ل إدماج

 ال��ملـان بإشـراك أفقيـة، قاعـدة ع�ـ� امل��انية شفافية لدعم مندمج عمل برنامج تحديد

 اإلدارة؛ إ�� باإلضافة ل�حسابات األع�� واملجلس

 شـــــفافية قضـــــايا ع�ـــــ� �شـــــتغل ال�ـــــي الو�ـــــاالت مختلـــــف بـــــ�ن والتعـــــاون  التنســـــيق تطـــــو�ر

 امل��انية؛

 األع�ــــــــ� املجلــــــــس مــــــــن بــــــــدعم امل��انيــــــــة مجــــــــال �ــــــــ� التحليــــــــل ع�ــــــــ� ال��ملــــــــان قــــــــدرة �عز�ــــــــز

 ل�حسابات؛

 �ســـرعة املعطيـــات هـــذه وتقاســـم امل��انيـــة معطيـــات وتثبيـــت الســـتكمال ا�جهـــود مواصـــلة

 امل��انية؛ سلك مراحل �ل �� البارز�ن الفاعل�ن مع

 تن�يـــل ع�ــ� بالعمــل امل��انيــة صــ��ورة �ــ� املــواطن مشــاركة توســيع �ــ� القو�ــة اإلرادة إبــراز

 .ا�جديد الدستور  �� ا�ح�ومية املبادئ
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 الرشوة ومحار�ة الن�اهة

 منــتظم بتقــدم الرشــوة ومحار�ــة الن�اهــة مجــال �ــ� املغــرب جــزهأن الــذي العمــل تم�ــ� لقــد

 اتفاقيـــة ع�ـــ� املصـــادقة �عـــد الـــورش هـــذا بتـــدعيم ال��مـــت فالدولـــة. األخ�ـــ�ة الســـنوات خـــالل

 مســــــار �ــــــ� دخلــــــت ال�ــــــي األو�ــــــ� الــــــدول  بــــــ�ن مــــــن املغــــــرب ويعــــــد. 2007 ســــــنة الفســــــاد م�افحــــــة

 .املوضوع �� التقيي�ي املسار لهذا و��األ  املرحلة �� خاضعا طرفا و�ان األقران ع�� الدراسة

 ع�ـــــ� 2011 أكتـــــو�ر �ـــــ� العمليـــــة هـــــذه عـــــن املـــــتمخض التقر�ـــــر صـــــدر اإلطـــــار، هـــــذا و�ـــــ�

 ودولــة إفر�قيــا جنــوب دولــة قاد��ــا األقــران ع�ــ� والدراســات ل�ح�ومــة الــذا�ي التقيــيم أســاس

 .سلوفاكيا

 مبــــادئ مــــع �شــــريعاتھ ملالئمــــة بــــذلها املغــــرب ع�ــــ� ال�ــــي املجهــــودات العمليــــة هــــذه وتقــــيم

 .الرشوة بمحار�ة كفيلة فعالة آليات وإحداث الفساد م�افحة حول  املتحدة األمم اتفاقية

 ا�جنــائي القــانون  �ــ� قواعــد إدمــاج مســتوى  ع�ــ� بــذلت جهــودا هنــاك بــأن التقيــيم و��ــ�ز

 زجـر ف��ـا بمـا مجـاالت عدة �� إدخالھ الواجب التحس�ن من هامش هناك يبقى لكن. املغر�ي

 .الالمشروع الغتناءا

 ع�ــــ� الدراســــة ملســــار االنــــدما�� الطــــا�ع حــــول  شــــ�وكھ عــــن ع�ــــ� املــــد�ي املجتمــــع أن إال

 يتعلـــــق فيمـــــا الـــــدو�� بالوفـــــد واللقـــــاء الـــــذا�ي التقيـــــيم �ـــــ� املشـــــاركة صـــــعو�ة وخاصـــــة األقـــــران

 فمكتــــب. ســــر�ا �ــــان الشــــأن هــــذا �ــــ� تقر�ــــر فــــأول . الرشــــوة محار�ــــة إجــــراءات بتفعيــــل أساســــا

 واإلشـارة. عل��ـا التعليـق قصـد املؤقتـة الصـيغ يضـع ال وا�جر�مة املخدرات ضد ملتحدةا األمم

 اتفاقيــــة لســــكر�تار�ة ال��ــــائي التقر�ــــر ا�خــــط ع�ــــ� وضــــع ع�ــــ� وافــــق املغــــرب أن هــــو اإليجابيــــة

 .إجبار�ة ليست العملية هذه أن من بالرغم الفساد م�افحة حول  املتحدة األمم

 املغـرب احتضـان  �ـ� يتمثـل الديناميـة هـذه �ـ� ساهم اخر حدث إ�� اإلشارة، تجب كما

 ا�ح�ومـة بـ�ن �شراكة بالر�اط 2011 يونيو شهر �� املنظم اإلقلي�ي األطراف املتعدد ل�حوار
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 نقــاش ظــل �ــ� وذلــك لإلنمــاء، املتحــدة األمــم و�رنــامج االقتصــادية والتنميــة التعــاون  ومنظمــة

 ا�حــوار ارتكــز وقــد. الســنة نفــس مــن يــوز يول �ــ� عليــھ املصــادق ا�جديــد الدســتور  حــول  واســع

 .السياسة هده تجسيد وكيفية العر�ية املنطقة �� الرشوة محار�ة جهود ع��

 طــــرف مــــن والتشــــريعات ا�خطابــــات لتجــــاوز  املــــواطن�ن طلبــــات املناقشــــة، عكســــت وقــــد

 أك�ــــــ� ا�ح�امــــــة نظــــــم بجعــــــل الكفيلــــــة امللموســــــة العمليــــــة اإلجــــــراءات ع�ــــــ� وال��ك�ــــــ� ا�ح�ومــــــة

 .ومسؤولية شفافية

 املتحــدة األمــم اتفاقيــة ع�ــ� املصــادقة �عــد تفعيلهــا تــم ال�ــي األوليــة اإلجــراءات بــ�ن ومــن

 رقــــــم بمرســـــوم الرشـــــوة مـــــن للوقايـــــة املركز�ـــــة الهيئــــــة إحـــــداث نجـــــد الفســـــاد، م�افحـــــة حـــــول 

 جهــاز إحــداث تفــرض ال االتفاقيــة هــذه أن مــن بــالرغم( 2007 مــارس 13 بتــار�خ 1228-05-2

 ).املوجودة األجهزة أو املؤسسات ب�ن املسؤولية هذه تتوزع أن و�مكن خاص،

 املؤسسـة لهـذه ا�جديـدة فالهي�لـة. 2009 ينـاير 6 بتـار�خ إال العمـل �� الهيئة �شرع ولم

 44 مـــن للهيئـــة العـــام ا�جمـــع يت�ـــون . الرشـــوة محار�ـــة لسياســـات املنـــدمج اإلعـــداد مبـــدأ تؤكـــد

 الشـــــــــؤون وزارة( ا�ح�وميـــــــــة لطاتالســـــــــ طـــــــــرف مـــــــــن �عينـــــــــون  عضـــــــــوا 16 فـــــــــ��م بمـــــــــا عضـــــــــوا،

 يمثلــــون  عضــــوا 14...) ال�ــــحة، التشــــغيل، الوطنيــــة، ال��بيــــة العــــدل، الداخليــــة، ا�خارجيــــة،

 بـــــاملغرب، املحـــــام�ن هيئـــــة ،جمعيـــــة)املغـــــرب ملقـــــاوالت العامـــــة ال�ونفدراليـــــة( املهنيـــــة الهيئـــــات

 النقابــــة اســــب�ن،املح �خ�ــــ�اء الوطنيــــة الهيئــــة وا�خــــدمات، والصــــناعة التجــــارة غــــرف فيدراليــــة

 رئــــــيس طــــــرف مــــــن �عييــــــ��م يــــــتم عضــــــو 13 و اململكــــــة وســــــيط املغر�يــــــة، لل�ــــــحافة الوطنيــــــة

 مجـــــال �ــــ� النشــــيطة ا�جمعيـــــات مــــن أعضــــاء 3 و املــــد�ي املجتمـــــع مــــن �عينــــون  6 و ا�ح�ومــــة

 .ا�جام�� الوسط من أعضاء 4 و الرشوة من الوقاية

 املتعلقـــــــة السياســـــــات تفعيـــــــلو  والتتبـــــــع واإلشـــــــراف التنســـــــيق �ـــــــ� الهيئـــــــة مهـــــــام وتتمثـــــــل

 اليـــوم إ�ـــ� لهـــا يخـــول  وال. املجـــال هـــذا �ـــ� املعلومـــات و�شـــر جمـــع وكـــذا الرشـــوة، مـــن بالوقايـــة

 كمــــا 2011 لدســــتور  طبقــــا حذفــــھ ســــيتم الــــذي التقلــــيص وهــــو( والتنفيــــذ التق�ــــ�ي صــــالحية

 ).سن�ى 
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 السياســـــية األجنـــــدة ع�ـــــ� الرشـــــوة مـــــن الوقايـــــة قضـــــية وضـــــع إ�ـــــ� الهيئـــــة توصـــــلت وقـــــد

 محـــــدودة مجهودا��ـــــا وتبقـــــى واإلعـــــالم، املـــــد�ي واملجتمـــــع العموميـــــة، اإلدارة بإشـــــراك دولـــــة،لل

 توظيــف مــن الهيئــة منــع وراء �انــت املــوارد فنــدرة. والبشــر�ة املاليــة املــوارد �ــ� الــنقص �ســبب

 هيئــــة نحــــو االنتقاليــــة املرحلــــة �ــــ� مهامهــــا أداء صــــعو�ة مــــن ســــ��يد ممــــا متخصصــــة كفــــاءات

 .2011 دستور  إحدا��ا ع�� نص مستقلة جديدة

 تحيينـــھ تـــم الرشـــوة ملحار�ـــة عمـــل ل��نـــامج ا�ح�ومـــة اعتمـــاد مـــع ب�ـــ�امن الهيئـــة وأحـــدثت

 :إس��اتيجية محاور  ستة حول  تمحور  2009 سنة

 العمومية؛ اإلدارة �� األخالقية والقواعد القيم تطو�ر -1

 الرشوة؛ من الوقائية اإلس��اتيجية مأسسة -2

 العمومية؛ الصفقات نظام شفافية دعم -3

 واملراقبة؛ التتبع نظام �عز�ز -4

 اإلدار�ة؛ املساطر تبسيط -5

 املشــاركة ع�ـ� املـد�ي املجتمـع وتحف�ـ� لتطــو�ر والتواصـل والتحسـيس ال��بيـة تـدعيم -6

 .والزجر والتنفيذ التق��ي مهمة املحاور  هذه �شمل وال. الرشوة محار�ة ��

 صـدور  عرفـت ال�ـي 2008 سنة �� خاصة ل��نامجا هذا �� إصالحات عدة إنجاز تم وقد

 مهمــــة أشــــواط قطــــع وتــــم باملمتل�ــــات، اإلقــــرار حــــول ) ملكيــــة ومراســــيم( وظهــــائر قــــوان�ن عــــدة

 .الالمشروع االغتناء زجر اتجاه

 الدولــة مــوظفي بممتل�ــات التصــر�ح حــول  1992 دجن�ــ� 7 بتــار�خ 25-92 رقــم فالقــانون 

 نصــــوص �عـــدة و�عو�ضـــھ إلغـــاؤه تـــم مـــداخيلهم، عـــن بالتصـــر�ح املـــوظف�ن جميـــع يلـــزم الـــذي

 وأعضـــــاء ودواو�ـــــ��م، ا�ح�ومـــــة كأعضـــــاء الدولـــــة أحـــــوال يـــــدبرون الـــــذين املـــــوظف�ن �ســـــ��دف

 املاليــة املراقبــة وأجهــزة والقضــاة املستشــار�ن ومجلــس النــواب، ومجلــس الدســتوري املجلــس
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 األخــرى  والفئــات نيــةامله والغــرف املحليــة املجــالس ومنتخبــو البصــري  الســم�� العليــا والهيئــة

 .العمومية للصفقات واملدبر�ن العمومي�ن واألعوان املوظف�ن من ا�خاصة

 با�جر�ـــــــــدة واملنشــــــــور ( 2009 دجن�ــــــــ� 8 �ــــــــ� الصــــــــادر 2-09-207 رقــــــــم املرســــــــوم و�حــــــــدد

 والشـ�ل للممتل�ـات، اإلجبـاري  التصر�ح نماذج) 2010 ف��اير 18 بتار�خ 5814 رقم الرسمية

 .��ا التصر�ح يجب ال�ي لألمالك ياالدن والقيمة املطلوب،

 ع�ــ� واحال��ــا إعــدادها يــتم حيــث ل�حســابات األع�ــ� املجلــس لــدى التصــار�ح هــذه تــودع

 �ــل تحليــل ع�ــ� اإلم�انيــة لديــھ ليســت واملجلـس. تحقــق أي و�ــدون  يدو�ــة بطر�قــة األخ�ــ� هـذا

 .ر�حالتص لهذا ا�خاضع�ن املوظف�ن من الهام للعدد نظرا لديھ املودعة التصار�ح

 الــــــذين املــــــوظف�ن قائمــــــة إلعــــــداد التصــــــار�ح جــــــرد ا�ــــــ� املجلــــــس عمــــــد ،2011 ســــــنة و�ــــــ�

 عينــات اختيــار ع�ــ� التصـار�ح لفحــص إجــراءات اعتمــاد و�مكـن. يصــرحوا لــم والــذين صـرحوا

 التطـابق ثقافـة ا�ـ� االنتقال �سريع ��دف للمخاطر مؤشرات أساس ع�� أو خاصة داللة لها

 .املغر�ية العمومية دارةاإل  إصالح مسار �� املص��ي 

 التطـــابق، عـــدم حـــاالت اكتشـــاف �ـــ� املـــد�ي املجتمـــع ع�ـــ� �عتمـــد فقـــد ذلـــك، ع�ـــ� عـــالوة

 .السر�ة تطبعها اليوم التصار�ح أن علما

 ل�حســــابات األع�ــــ� املجلــــس قــــرر  فقــــد التقر�ــــر، هــــذا إعــــداد فيــــھ يــــتم الــــذي الوقــــت و�ــــ�

 لديــھ مختصــة وحــدة وإحــداث وعمليــا هادفــا جعلــھ ��ــدف باملمتل�ــات اإلقــرار قــانون  مراجعــة

 .ناجعة بصفة تفعيلھ لضمان

 .باملمتل�ات التصر�ح إجبار�ة ع�� 2011 دستور  أكد وقد

 �ـــــ� ا�حاصـــــل للتطـــــور  إشـــــارة ا�خـــــط، ع�ـــــ� العموميـــــة للصـــــفقات نظـــــام إحـــــداث ويعت�ـــــ�

 ترســـــيخ مـــــن يز�ـــــد اإللك��ونيـــــة للوســـــائل الواســـــع االســـــتخدام إن. املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة مجـــــال

 .تتبعها من املد�ي املجتمع و�مكن العمومية، بالصفقات املتعلقة املساطر �� فيةالشفا
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 ســيما وال ا�خــط، ع�ــ� العموميــة الصــفقات وضــع لتعز�ــز إجــراءات عــدة اتخــاذ تــم وقــد

 للمشـــــــــــــــ��ين بواســــــــــــــطتھ يمكــــــــــــــن الــــــــــــــذي www.marchespublics.gov.ma البوابــــــــــــــة إحــــــــــــــداث

 للمتعهـدين الصـفقات تفو�ـت وعن رور�ةالض والوثائق العروض طلبات �شر من العمومي�ن

 قاعــــــدة إحــــــداث تــــــم كمــــــا. �لهــــــا تقــــــدم لــــــم الزالــــــت املعلومــــــات هــــــذه �ــــــل أن حيــــــث وتنفيــــــذها،

 الت�ــجيل مـن بتمكيــ��م هـؤالء لـدى اإلدار�ــة اإلكراهـات لتخفيـف بــاملوردين خاصـة معطيـات

 عليـــــھ الناإلعـــــ مـــــن بـــــالرغم ممكنـــــا غ�ـــــ� الزال ا�خـــــط ع�ـــــ� التعهـــــد تقـــــديم أن إال. واحـــــدة مـــــرة

 نقـــــائص أن كمـــــا. التقنيـــــة املشـــــا�ل �ســـــبب وذلـــــك ،2012 لســـــنة األو�ـــــ� أشـــــهر الثالثـــــة برســـــم

 دون  حــــــال الــــــذي آخــــــر عــــــامال تمثــــــل بــــــاملغرب واملتوســــــطة الصــــــغرى  للمقــــــاوالت التكنولوجيــــــا

 .اإلجراء هذا تطو�ر

 :أنواع خمسة �� 2011 دستور  مساهمات أهم وتتمثل

 للهيئـــة الدســـتوري الطـــا�ع إعطـــاء بفضـــل الرشـــوة ةملحار�ـــ املؤسســـا�ي اإلطـــار �عز�ـــز -1

 قــــانون  مشــــروع إعــــداد تــــم الصــــدد، هــــذا و�ــــ� ؛)167 الفصــــل( الرشــــوة مــــن للوقايــــة املركز�ــــة

 التق�ــ�ي �ســلطة يتعلــق فيمــا ســيما ال الدســتور، لهــا خولهــا ال�ــي بالصــالحيات الهيئــة لتعز�ــز

 والتنفيذ؛

 الوظيفــة إ�ــ� الولــوج قبــل مــومي�نالع األعــوان طــرف مــن للممتل�ــات اإللزامــي النشــر -2

 ل�حســابات، األع�ــ� بــاملجلس تفعيلــھ عمليــة أنيطــت حيــث) 158 الفصــل( لهــا مغــادر��م و�عــد

 م��ا؛ والتحقق التصار�ح بصنف يتعلق ما ذلك �� بما

 لـــــإلدارة بالنســـــبة ا�جيـــــدة ا�ح�امـــــة مبـــــادئ يحـــــدد العموميـــــة للمرافـــــق ميثـــــاق إعـــــداد -3

 ؛)157 الفصل( واملحلية املركز�ة

 التمو�ل؛ عملية مراقبة كيفية وكذا للدولة، املا�� الدعم منح معاي�� تحديد  -4

 ).36 الفصل( املصا�ح تضارب يخص فيما القواعد وتنفيذ تدب�� -5
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 إطـار �� وذلك املنفتحة ل�ح�ومة موسعة بأجندة الرشوة محار�ة أجندة تتميم تم لقد

 تــدعيم ويعت�ــ�. املنفتحـة ا�ح�ومــة اجــل مـن اكةالشــر  إ�ـ� االنضــمام إ�ــ� الراميـة املغــرب جهـود

 ال�ـــي املبـــادئ أهـــم بـــ�ن مـــن العموميـــة، اإلدارة �ـــ� املهنيـــة األخالقيـــة القواعـــد وتطبيـــق الن�اهـــة

 أحـــد �عت�ـــ� كمـــا). 2011 شـــتن��( املنفتحـــة ا�ح�ومـــة ألجـــل الشـــراكة عـــن اإلعـــالن عل��ـــا يرتكـــز

 .الشراكة لهذه الك��ى  التحديات

 ترســــيخ ��ــــدف ا�ح�ومــــة طــــرف مــــن مبــــادرات عــــدة اتخــــاذ تــــم يــــد،ا�جد للدســــتور  طبقــــا

 اشـــراف تحـــت وزار�ـــة بـــ�ن مـــا �جنـــة إحـــداث وتـــم الرشـــوة، ومحار�ـــة العـــام القطـــاع �ـــ� الن�اهـــة

 محار�ــة حــول  محــ�ن عمــل برنــامج بإعــداد ت�لفــت اإلدارة، وتحــديث العموميــة الوظيفــة وزارة

 مـــن للوقايـــة املركز�ـــة الهيئـــة مـــع اكة�شـــر  الشـــأن هـــذا �ـــ� شـــاملة وطنيـــة وإســـ��اتيجية الرشـــوة

 وأخ��ت. اإلعداد طور  �� الزالت اإلس��اتيجية لكن العمل برنامج ال�جنة أعدت فقد. الرشوة

 ومشــاركة باستشــارة ســيتم إعــدادها بــأن االقتصــادية والتنميــة التعــاون  منظمــة �عثــة ال�جنــة

 .ر�اءالش هؤالء وقائمة الزمنية ا�جدولة تقدم، ان دون  لكن الشر�اء،

 يتضـــمن ولـــم. السياســـية األحـــزاب تمو�ـــل حـــول  تنظي�ـــي قـــانون  إعـــداد كـــذلك، تـــم كمـــا

 وتــــم. ع��ــــا بلغــــت أن لهــــا ســــبق ال�ــــي األحــــزاب حســــابات اال ل�حســــابات األع�ــــ� املجلــــس تقر�ــــر

 تح�ــــ�م لـــم ال�ـــي األحـــزاب حــــق �ـــ� عقو�ـــة أيـــة تتخــــذ لـــم ولكـــن ا�خـــط ع�ــــ� التقر�ـــر هـــذا وضـــع

 .التبليغ إجبار�ة

 األسا�ــ�ي النظــام ع�ــ� �عتمــد املغــرب فــإن العــام، املرفــق وأخالقيــات الن�اهــة مجــال و�ــ�

 ع�ــــــ� أيضــــــا يــــــنص فهــــــو أخالقيــــــة مدونــــــة النظــــــام هــــــذا يمثــــــل وال. العموميــــــة للوظيفــــــة العــــــام

 .الوظيفة مزاولة خالل املق��فة للمخالفات بالنسبة إدار�ة عقو�ات

 االقتصــــادية والتنميـــة عـــاون الت ملنظمــــة التـــا�ع SIGMA برنـــامج توصــــيات ع�ـــ� واســـتنادا

 أعـــدت كمـــا. بـــاملوظف�ن خاصـــة الســـلوك مدونـــة إعـــداد �ـــ� انصـــرف املغـــرب فـــإن ،2010 ســـنة

 �حــد يــتم ولــم السياســية، واألحــزاب السياســة برجــال خاصــة مدونــة مشــروع املركز�ــة الهيئــة

 .املدونة هذه إصدار اآلن
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 خــــاص موقــــع كــــذاو  املبلغــــ�ن �حمايــــة جديــــد قــــانون  إصــــدار تــــم فقــــد آخــــر، صــــعيد ع�ــــ�

 ع�ــــ� املوقــــع هـــذا وســــيفيد. املركز�ـــة الهيئــــة طـــرف مــــن  www.stopcorruption.ma للتبليـــغ

 أو العموميــة الصــفقات أو الرشــوة حــاالت لف�ــح واملتوســطة الصــغرى  املقــاوالت ا�خصــوص

 عـدم يخص فيما سيما ش�وكھ عن املد�ي املجتمع ع�� وقد.  ا�ح�ومة مع أخرى  عمليات ��

 .الش�ايات تتبع

 محــــدودة �ــــ� الرشــــوة ومحار�ــــة للن�اهــــة الوطنيــــة الهيئــــة أ�شــــطة أن إ�ــــ� اإلشــــارة وتجــــب

 يحـد الذي ال��يء �عد، يصدر لم صالحيا��ا لتحديد ا�جديد القانو�ي اإلطار أن ل�ون  حاليا

 .اتخاذها تم ال�ي املبادرات نجاعة من

 محار�ــة ياســةس �ــ� ا�خــاص والقطــاع املــواطن�ن إلشــراك املجهــودات فــإن العمــوم، وع�ــ�

 ألجـــــل حقيقيــــة شــــراكة وجــــود لعـــــدم الــــوزارات بــــ�ن مــــا مبـــــادرات �ــــ� محصــــورة تبقــــى الرشــــوة

 .شمولية إس��اتيجية تطو�ر

 مثـــل دقيقـــة، مبـــادرات ��ـــم �انـــت إطالقهـــا تـــم ال�ـــي االستشـــارة مســـارات أن مـــن بـــالرغم

 الســــياق، نفــــس و�ــــ�. للمشــــاركة قــــارة آليــــة إحــــداث توقــــع هنــــاك أن يبــــدو فــــال التبليــــغ، بوابــــة

 مبـادرة وهنـاك. محـدودة تبقـى املـد�ي املجتمـع حراسـة �عز�ـز إ�ـ� الهادفة الشفافية فمبادرات

 مخـاطر حـول  والتحسـيس للتوعيـة اإلدارة وتحـديث العموميـة الوظيفة وزارة أطلق��ا حديثة

 وغ�ـــــ� ح�ـــــومي�ن فـــــاعل�ن طـــــرف مـــــن انتقادهـــــا تـــــم للمـــــواطن املوجهـــــة ا�حملـــــة هـــــذه الرشـــــوة،

 لهــا تصــور  وضــع عنــد استشــار��ا تــتم لــم ألنــھ املــد�ورة، الوطنيــة الهيئــة صــاوخصو  ح�ــومي�ن

 حاليــــا يوجــــد فــــال. الرشــــوة ملحار�ــــة وطنيــــة إســــ��اتيجية إطــــار �ــــ� تنــــدرج لــــم ا�حملــــة هــــذه وألن

 السياســية األحــزاب تمو�ــل حــول  معلومــات عــن أو باملمتل�ــات التصــر�ح عــن لإلعــالن مخطــط

 .ل�حسابات األع�� املجلس فطر  من املستنبطة العناصر باستثناء

 القــــــانو�ي اإلطــــــار ملراجعــــــة هامــــــة مجهــــــودات بــــــذلت املغر�يــــــة ا�ح�ومــــــة فــــــإن و�خالصـــــة،

 ت�ــون  وح�ــى لكــن،. العــام القطــاع نزاهــة وترســيخ الرشــوة محار�ــة تــدعيم ��ــدف واملؤسســا�ي

 بـــ�ن مـــا التنســيق عمليـــة تطــو�ر وســـائل �ــ� تفكـــر أن ا�ح�ومــة فع�ـــ� فعالــة، اإلصـــالحات هــذه
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 تصـــور  وضــع عنــد الشــر�اء إقحــام ع�ــ� وا�حــرص اإلجــراءات هــذه وتجســيد املعنيــة، طــرافاأل 

 . تفعيلها عملية وعند اإلصالحات لهذه

 �ــــــ� الن�اهــــــة وترســــــيخ الرشــــــوة محار�ــــــة أنظمــــــة وتــــــدعيم املكتســــــبات هــــــذه �عز�ــــــز وألجــــــل

 :التالية املق��حات نورد املغرب،

 بــرامج بــاق��اح وذلــك ســلوكية مدونــة دإعــدا عمليــة و�ســريع العــام املرفــق ميثــاق اعتمــاد

 باملغرب؛ العام املرفق قيم ع�� تقوم ال�ي الن�اهة مقار�ات بتعز�ز كفيلة ت�و�نية

 ومحار�ــــــة بالوقايـــــة امل�لفــــــة املؤسســـــات بــــــ�ن والتعـــــاون  التنســــــيق عمليـــــة و�عز�ــــــز تطـــــو�ر

 ا�ح�ومة؛ من مستوى  أع�� ع�� قو�ة إرادة ع�� اعتمادا الرشوة

 بـــرامج موســـعة بكيفيـــة لتعبئـــة واملقـــاوالت املـــد�ي املجتمـــع مـــع لتعـــاون ا ومأسســـة �عز�ـــز

 تبليغها؛ املراد والرسائل من�جمة أ�شطة مع الن�اهة

 ع�ــ� نظــام نحــو تطــو�ري  مخطــط وإعــداد باملمتل�ــات التصــر�ح أنظمــة وتفحــص دراســة

 املخاطر؛ ذوي  واأل�خاص الوضعيات يروم ا�خط

 الرشــــوة محار�ــــة إجــــراءات عــــن للتبليــــغ مــــاتاملعلو  تكنولوجيــــا فعالــــة بصــــفة اســــتخدام

 املعنيــ�ن الفــاعل�ن لفائــدة للتقــار�ر ومنــتظم موســع �شــر بواســطة املجــال، هــذا �ــ� والوضــعية

 والعموم؛ باألمر

 يح�ـــــــ�م الرشـــــــوة ومحار�ـــــــة  للن�اهـــــــة الوطنيـــــــة للهيئـــــــة املحـــــــدث القـــــــانون  أن مـــــــن التأكـــــــد

 فــــاعال تصــــبح أن مــــن يمك��ــــا الــــذي بالتق�ــــ�ي القيــــام ســــلطة للهيئــــة و�مــــنح الدوليــــة القواعــــد

 .الرشوة من للوقاية حقيقيا
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 ا�حديثة التكنولوجيات

 املعلومــات لتكنولوجيــا امل��ايــد االســتعمال مجــال �ــ� هامــة طموحــات عــن املغــرب أعــرب

 رؤ�ـة �عتمـد" الرق�ـي املغـرب" اإلعـالم شـركة فإسـ��اتيجية. وا�خاصـة العمومية القطاعات ��

 وإنتاجيـة العام القطاع وفعالية البشر�ة، التنمية خدمة �� علوماتامل تكنولوجيا الستخدام

 �ــ� تنافســيا جهو�ــا مركــزا املغــرب مــن يجعــل الــذي اإلعــالم اقتصــاد بت�ــجيع ا�خــاص القطــاع

 .التكنولوجيا

 فـــــــــــإن االقتصـــــــــــادية، والتنميـــــــــــة التعـــــــــــاون  منظمـــــــــــة لـــــــــــدول  بالنســـــــــــبة الشـــــــــــأن هـــــــــــو كمـــــــــــا

 إ�ـــ� الوصـــول  ��ـــدف هائلـــة تر�و�ـــة مجهـــودات ع�ـــ� متقـــو  رؤ�ـــة األولو�ـــة �ـــ� تضـــع اإلســـ��اتيجية

 .ا�خط ع�� عمومية خدمات يقدم ا�حكم برنامج وإ��" اجتما�� تحو�ل"

 العموميـــــة، ا�خـــــدمات رقمنـــــة ع�ـــــ� ا�خصـــــوص ع�ـــــ� اإللك��ونيـــــة اإلدارة برنـــــامج و�ؤكـــــد

 ا�خـــــــدمات مختلــــــف ال��نـــــــامج هــــــذا و�حـــــــدد. وفعالي��ــــــا وا��ـــــــجامها وأم��ــــــا شـــــــفافي��ا وتــــــدعيم

 ا�خــــط ع�ــــ� الضــــرائب وأداء التصــــر�ح مثــــل رقمن��ــــا، يجــــب ال�ــــي واملقاولــــة للمــــواطن قدمــــةامل

 .عملية بصفة حاليا معتمدة �خدمة

 الـــــذي" إدار�ـــــي" اإللك��ونيـــــة لـــــإلدارة الـــــوط�ي ال��نـــــامج املغـــــرب أطلـــــق ،2005 ســـــنة و�ـــــ�

 جيــــــھلتو    www.service-public.ma والبوابـــــة اإلداري  والتوجيـــــھ لالتصـــــال مركـــــزا �شـــــمل

 .تداوال األك�� املساطر يخص فيما املواطن�ن وإخبار

 اإلعـــــالم مجـــــال �ـــــ� هامـــــة اســـــتثمارات الدولـــــة أنجـــــزت ،2013 الرق�ـــــي املغـــــرب إطـــــار و�ـــــ�

 الـــدول  عـــن الدولــة تم�ـــ� ال�ـــي الكفــاءات وإشـــ�الية" األن��نــت" إ�ـــ� املحـــدود الولــوج مـــن بــالرغم

 .باملنطقة األخرى 

 قياســــھ تـــم ا�خـــط، ع�ـــ� ا�خـــدمات وضـــع مجـــال �ـــ� حقيقيـــا تقـــدما  املغـــرب عـــرف فقـــد

 . املتحدة االمم ملنظمة" و�ب" مؤشر بواسطة
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 خـــــدمات ا�خـــــط ع�ـــــ� تجمـــــع ال�ــــي  www.maroc.ma: الوطنيـــــة ،البوابـــــة ذلـــــك و�عكــــس

 املضـــــــافة وقيم��ـــــــا كث�ـــــــ�ا، التتـــــــداول  ا�خـــــــدمات هـــــــذه �انـــــــت وإذا. الـــــــوزارات مختلـــــــف تقـــــــدمها

 لبنـــــاء قاعـــــدة �شـــــ�ل األوليـــــة االســـــتثمارات هـــــذه فـــــإن ،محـــــدودة واملقاولـــــة للمـــــواطن بالنســـــبة

 املغـــــرب" ل��نـــــامج القادمـــــة املرحلـــــة عـــــن اإلعـــــالن وتـــــم. ا�خـــــدمات الســـــداء جـــــاهزة إســـــ��اتيجية

 كـــذلك املغـــرب و�حـــرص. 2014 منتصـــف رســـميا ينطلـــق ان املتوقـــع مـــن �ـــان" 2020 الرق�ـــي

 ا�حديثـــــــة التكنولوجيـــــــا ع�ـــــــ� اعتمـــــــادا املنفتحـــــــة ل�ح�ومـــــــة ا�جيـــــــدة املمارســـــــات ��ـــــــجيع ع�ـــــــ�

 لتمكيـــ��م واملقـــاوالت للمـــواطن�ن معلوماتيـــة منصـــات تقـــدم وال�ـــي املجـــال هـــذا �ـــ� واالبت�ـــارات

 بـــدل اإلدار�ـــة واألدوات املعطيـــات مـــن باالســـتفادة وا�خاصـــة االجتماعيـــة القيمـــة إحـــداث مـــن

 .عادي�ن مستعمل�ن ال��اية �� ي�ونوا ان

 بوابـــــــــــــة بإحــــــــــــداث اإلدار�ــــــــــــة املعطيـــــــــــــات حانفتــــــــــــا نحــــــــــــو املســـــــــــــا�� بــــــــــــأو�� املغــــــــــــرب وقــــــــــــام

www.data.gov.ma  االجتماعية طاق��ا �ل تقدم ولم األو�� مرحل��ا �� البوابة هذه والزالت 

 .واالقتصادية

 وانفتـاح املعلومـات وكميـة املعطيـات معـاي�� تطـو�ر ع�ـ� العمـل يمكـن الصدد، هذا و��

 ).حاليا يط�� الذي PDF الش�ل بدل( املعطيات

 واملقــــــاوالت املــــــد�ي املجتمــــــع إشــــــراك إلم�انيــــــة ا�ح�ومــــــة تفهــــــم ت�ــــــ�ز البوابــــــة هــــــذه لكــــــن

 واســتعمال مفتـوح شـ�ل �ـ� اإلدار�ـة واملعلومـات املعطيـات �شـر طر�ـق عـن املسـؤولية و�عز�ـز

 عالقـة إل�شـاء ملموسـة مجهودات بفضل البوابة إم�انات استغالل و�مكن. للمعطيات جيد

 األدوار وزار�ـة قطاعـات عـدة وتلعب. للمعطيات ملستعمل�نوا واملس��لك�ن املوردين ب�ن عمل

 التجــــارة وزارة ت�لفــــت حيـــث ا�ح�ومــــة، طــــرف مـــن املعلومــــات تكنولوجيــــا اســـتعمال �ــــ� األو�ـــ�

 اإللك��ونيــة اإلدارة و���نـامج اإلعـالم شــركة اسـ��اتيجية بقيـادة الرق�ــي واالقتصـاد والصـناعة

 .باملنطقة وحةاملفت اإلدار�ة للمعطيات األو�� و�البوابة

. التنســـيق لتـــدعيم اإللك��ونيـــة ل�ح�ومـــة الوزار�ـــة بـــ�ن مـــا ال�جنـــة أيضـــا الـــوزارة ت�ـــ�أس

 واالقتصــــــاد املعلومــــــات لتكنولوجيـــــا الــــــوط�ي املجلـــــس وصــــــاية تحـــــت ال�جنــــــة هـــــذه وضــــــع وتـــــم
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 الوظيفــــــــة �ــــــــوزارة تتــــــــدخل أخــــــــرى  وزارات وهنــــــــاك. ا�ح�ومــــــــة رئــــــــيس رئاســــــــة تحــــــــت الرق�ــــــــي،

 أجـــل مـــن الشـــراكة إ�ـــ� لالنضـــمام املغـــرب جهـــود بتنســـيق امل�لفـــة دارةاإل  وتحـــديث العموميـــة

 طــور  �ــ� �ــ� ال�ــي اإلدارة لتحــديث الوطنيــة باالســ��اتيجية م�لفــة أ��ــا كمــا املنفتحــة، ا�ح�ومـة

 .والضرائب امل��انية خدمات بمسؤولية تضطلع فإ��ا واملالية االقتصاد وزارة أما. اإلنجاز

 �ـ� القـرارات وكذا تنسيقها عن املسؤولة واألجهزة ادرات،املب هذه �ل هناك �انت إذا و

 لـذا. طاقا��ـا �ل و�ستغل فعالة بصفة �عمل با��ا تبدو ال فإنھ املعلومات، تكنولوجيا مجال

 .  استطاع��ا �� هو ما إ�� الترق  نتائجها فإن

 لتكنولوجيـــــــا الـــــــوط�ي للمجلـــــــس التنســـــــيقي الـــــــدور  بتوســـــــيع يقـــــــوم أن للمغـــــــرب و�مكـــــــن

 �عـــاون  لتحقيــق اإللك��ونيــة، ل�ح�ومــة وزار�ــة بــ�ن مــا وال�جنــة الرق�ــي واالقتصــاد اتاملعلومــ

 والر�ـــان القيـــادة فتحديـــد.  املعنيـــة املؤسســـات �جميـــع الشـــك�� االنـــدماج وتجـــاوز  و�نـــاء عم�ـــ�

 .الشأن هذا �� ومالئم مناسب جد �عت�� اإلدارة داخل

 متاحـــــة جـــــد ت�ـــــون  قـــــد اتاملعلومـــــ تكنولوجيـــــا مجـــــال �ـــــ� السياســـــات تفعيـــــل عمليـــــة ان

 و املشــــــاركة ســــــتعزز  كمــــــا. ا�خــــــط ع�ــــــ� ا�خــــــدمات مســــــتعم�� واســــــ��دافها ا��ــــــجامها بفضــــــل

. املنفتحـة ا�ح�ومة لفائدة اس��اتيجية بطر�قة ا�حديثة تكنولوجيا باعتماد ا�ح�ومة قدرات

 ع�ـ� �سـتندان Egov.ma اإللك��ونيـة لـإلدارة العم�� وال��نامج 2013 الرق�ي املغرب �ان وإذا

 بتكنولوجيـا سـ��تبط ا�خاصـة واملشـاريع اإلسـ��اتي�� اإلطـار فـإن اإللك��ونيـة، اإلدارة أهداف

 عدة وهناك. 2014 الرق�ي للمغرب ال��ائي ال��نامج وضع عند املنفتحة وا�ح�ومة املعلومات

 املبذولـة املجهـوذات إدارة عمليـة بتنسـيق وذلـك ونتائجها وقعها وتنويع لتوسيع متاحة فرص

 .الشأن هذا ��

 قــــدرة لــــھ أن حيــــث املجهــــود، هــــذا �ــــ� مفيــــدا شــــر��ا ا�خــــاص القطــــاع ي�ــــون  أن و�مكــــن

 لكــن فحســب، التق�ــي املســتوى  ع�ــ� لــيس املنفتحــة، ا�ح�ومــة بأهــداف قــدما للــدفع حقيقيــة

 محـــــيط تحســـــ�ن ألجــــل خصوصـــــا واملشـــــاركة الشــــفافية مجـــــال �ـــــ� ل�ح�ومــــة كمخاطـــــب أيضــــا

 .األعمال



46 
 

 التقنيـــة املجموعـــة مســـتوى  مـــن أيضـــا يرفـــع أن ا�خـــاص، اعالقطـــ إشـــراك شـــان مـــن إن

 للمقـــاوالت املغر�ـــي القطـــاع وتنشـــيط تحر�ـــك ع�ـــ� العمـــل مـــع ا�ح�ومـــة إ�ـــ� املمنوحـــة للمـــوارد

 .الرقمية

 ومناضــل��ا ا�ح�وميــة غ�ــ� املنظمــات أن فيبــدو قــوي، مــد�ي مجتمــع تواجــد مــن و�ــالرغم

 ع�ــــــــ� املرتكــــــــزة املنفتحــــــــة �ح�ومــــــــةا لسياســــــــات محفــــــــز كعامــــــــل محــــــــدد بــــــــدور  إال يقومــــــــون  ال

 املجتمـــع إلشـــراك ا�ح�ومـــة توليـــھ ال�ـــي امل��ايـــد فاالهتمـــام. للمعلومـــات ا�حديثـــة التكنولوجيـــا

 .املطلو�ة السياسية لإلرادة دعما عنھ ينجم أن يمكن ا�جديد الدستور  إطار �� املد�ي

 �ـــــ� بــــدأ قــــد ا�ح�ومــــة مركــــز أن علمــــا املنفتحـــــة، ا�ح�ومــــة أجنــــدة تطــــو�ر املمكــــن ومــــن

 قــدرات مــن فــالرفع. الراهنــة والتطــورات الدســتور  لتطبيــق مســاطره �عز�ــز و تنظيمــھ تــدعيم

 مع الشرا�ات خالل من تنظيما أك�� أصبح الذي املد�ي واملجتمع ال��ملان مع العالقات وزارة

 .املضمار هذا �� املساهمة شأنھ ملن ا�ح�ومي�ن غ�� الفاعل�ن

 املشــــاركة لتطــــو�ر إجــــراءات عــــدة وأطلــــق املــــواطن ركةمشــــا بتقو�ــــة املغــــرب ال�ــــ�م فقــــد 

 مراعـاة حـدود للعمـوم وتوضـيح تحديـد يتم أن و�بقى. الذكر االنف  www.fikra.ma كموقع

 .املواطن�ن واراء ومساهمات أصوات

. الشــــ�لية القواعــــد واعتمــــاد القــــانون  بــــدعم ا�خصــــوص ع�ــــ� ا�حاليــــة ا�ح�ومــــة ��ــــتم و

 األفـــق هــذا يتعــدى مـــا إ�ــ� �ســ�� أن عل��ــا ا�جديـــد، للدســتور  التعبئــة �ـــ� تتقــدم و�ــ� فالدولــة

 .املرغو�ة بالنتائج أك�� ل��تم القانو�ي

 املعلومـات بتكنولوجيـا املرتبطة األفقية للسياسات خاص اهتمام إيالء ذلك، و�قت��ي

 .والتلقائية الفعالة االستشارة بمسارات وكذا املنفتحة وا�ح�ومة

 االســــــتعمال ملشــــــ�ل االســــــتجابة أيضــــــا �ســــــتد�� لمــــــوسامل الوقــــــع عــــــن كث�ــــــ�ا البحــــــث إن

 حــــاجزا �شــــ�ل مــــا وهــــو ا�خــــط، ع�ــــ� وا�خــــدمات الــــوط�ي املســــتوى  ع�ــــ�" لألن��نيــــت" املحــــدود

 النســــــاء ســــــاكنة نصــــــف مــــــن أك�ــــــ� فمــــــع. املنفتحــــــة ا�ح�ومــــــة �ــــــ� واملشــــــاركة للولــــــوج حقيقيــــــا
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 ال التواصـــل اتقـــدر  دعـــم جهـــود فـــإن األن��نيـــت، إ�ـــ� ي�جـــون  فقـــط الســـ�ان ونصـــف األميـــات،

 املـواطن ال�ـ�ام تحقيـق نر�ـد كنـا إذا ا�خـط خـارج أو ا�خـط ع�ـ� سواء بالغرض تفي أن يمكن

 .والقرو�ة البعيدة املناطق �� خاصة البالد جميع �� ا�خدمات وتقديم

 دول  مـــــن بالعديــــد الشــــأن هــــذا �ــــ� بنجــــاح النقالـــــة الهواتــــف منصــــات اعتمــــاد تــــم وقــــد 

 .املينا ودول  تصاديةاالق والتنمية التعاون  منطقة

 للمعلومـات ا�حديثـة التكنولوجيـا قـدرات لتـدعيم هادفـة مجهـودات إ�ـ� ا�حاجـة فهناك

 تكنولوجيـــا مشـــاركة �عز�ـــز إن. التخفـــيض حمـــالت خـــالل مـــن مـــثال العموميـــة، اإلدارة داخـــل

 :التالية األولو�ات من يمر أن يمكن املنفتحة ا�ح�ومة �� ا�حديثة املعلومات

 مبـــــــادرات وإدمـــــــاج التنســـــــيق تـــــــدعيم �ـــــــ� الضـــــــرور�ة واملاليـــــــة البشـــــــر�ة رداملـــــــوا اســـــــتثمار

 املوجــــودة الهيئــــات ســــلطات تثمــــ�ن إعــــادة طر�ــــق عــــن اإلدارة جميــــع �ــــ� املعلومــــات تكنولوجيــــا

 ل�ح�ومــة وزار�ــة بــ�ن مــا وال�جنــة الرق�ــي واالقتصــاد املعلومــات لتكنولوجيــا الــوط�ي �ــاملجلس

 اإللك��ونية؛

 ا�خاصــــة خ�ــــ���م مــــن لالســــتفادة املــــد�ي واملجتمــــع املقــــاوالت ��فــــاع مــــع التعــــاون  تمديــــد

 املبــــــادرات تفعيــــــل ��ــــــدف املوجــــــود والتعــــــاون  املفتوحــــــة املعطيــــــات اســــــتعمال فــــــرص وتحديــــــد

 املنفتحة؛ ا�ح�ومة و�عز�ز دعم لفرص املحدثة

 الفـــــــاعل�ن مـــــــع �شـــــــراكة املح�ـــــــ� املســـــــتوى  ع�ـــــــ� ا�حديثـــــــة التكنولوجيـــــــا مبـــــــادرات تمديـــــــد

 اإللك��ونية؛ اإلدارة ووقع املواطن مع والعالقات ا�خدمات تقديم طو�رلت املحلي�ن

 مــــــن الســــــاكنة لتمكــــــ�ن شــــــا��ھ مــــــا أو النقــــــال ع�ــــــ� املرتكــــــزة للمقار�ــــــات الــــــالزم التطــــــو�ر

 جنســـــها، �ـــــان كيفمـــــا املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة ألجـــــل املعلومـــــات تكنولوجيـــــا �ـــــ� ال�املـــــة املشـــــاركة

 .اإلقامة وم�ان اللغة أو السن أو والدخل التعلي�ي ومستواها
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 ا�ح�ومـة خدمـة �ـ� املعلومـات تكنولوجيـا السـتخدامات تامـة بصالحية املؤشرات تصور 

 حيـث يجنيـھ، الـذي والـر�ح املواطن طرف من االستعمال تقيس ال�ي تلك خصوصا املنفتحة

 .القياس هذا عن تبلغ ال�ي للتقار�ر منتظمة بصفة النشر يجب
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 مدخل

 

 طـا�ع ذات تحـديات عـدة و�واجـھ والعشـر�ن الواحـد القـرن  إ�ـ� ي�ـج مالعـال �ان بينما    

 القـــــرارات اتخـــــاذ �ـــــ� القديمـــــة الطـــــرق  بـــــأن ا�ح�ومـــــات مـــــن العديـــــد اع��فـــــت ومعقـــــد، شـــــمو��

 السـ�ان جميـع مشـاركة إ�ـ� ، م�ـ�ى وقـت أي من أك�� حاجة �� فهم. مالئمة �عد لم وا�حكم

 .املعقدة املشا�ل حل ��دف ا�ح�ومة خارج من الشر�اء و�ل

 ســـنة واملاليـــة االقتصـــادية األزمـــة تنـــامي مـــع يتأكـــد واملبـــدع املنفتحـــة ا�ح�ومـــة فمفهـــوم

 مـــــــع وأيضـــــــا العـــــــالم دول  منـــــــاطق مـــــــن العديـــــــد �ـــــــ� عـــــــم الـــــــذي االجتمـــــــا�� واالحتقـــــــان ،2008

 .الدولية البيئية التحديات

 2011 شــتن�� �ــ� رســميا إطالقهــا تــم ال�ــي املنفتحــة ا�ح�ومــة أجــل مــن الشــراكة و�عكــس

 مـــن أك�ـــ� اليـــوم الشـــراكة هـــذه وتجمـــع. ل�ح�ومـــات جيـــد �ســـي�� إ�ـــ� للوصـــول  الدوليـــة ا�جهـــود

 املواطنـــة واملشـــاركة واملســـؤولية والن�اهـــة الشـــفافية ملبـــادئ االنضـــمام اختـــارت ال�ـــي دولـــة 60

 ) 2014 سنة منخرطة دولة 65.(العمومية ا�خدمات وتحس�ن

 �ـــل �انـــت إذا.  الشـــراكة ��ـــذه االلتحـــاق عزمهـــا عـــن األخـــرى  الـــدول  مـــن العديـــد واعلنـــت

 ،فــــــإن املبـــــادئ مجموعــــــة نفـــــس �ــــــ� وتنخـــــرط املنفتحـــــة ا�ح�ومــــــة هـــــدف تــــــدعم الـــــدول، هـــــذه

 .مختلفة أو�� مرحلة �� �انت ووضعيا��ا وتحديا��ا الوطنية سياقا��ا

 عـامال �عـد فمرونتـھ. اإلصـالحات لدعم ،مص��يا ل�ح�امة والقوي  املفتوح اإلطار ويعت��

. املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة أهـــــداف لتحقيـــــق املطلـــــوب واألجـــــل التحضـــــ�� حالـــــة نحـــــدد نـــــدماع هامـــــا

 وسـيلة ولك��ـا غايـة ذا��ـا حـد �ـ� ليست املنفتحة ا�ح�ومة بأن التذك�� ا�حالة هذه �� و�جب

 .املواطن�ن �حاجيات �ستجيب حيوي  ديمقراطي مجتمع نحو للتطور 
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 اقتصــــــادية السوســــــيو روفالظــــــ �شــــــان عــــــام اســــــتياء نتيجــــــة العر�ــــــي الر�يــــــع جــــــاء وقــــــد

 سـيدي مدينـة �ـ� البـوعز�زي  محمـد فعـل فـرد. االوليـة وا�حر�ات ا�حقوق  �� والنقص الراهنة

 �ــــــــــل �ــــــــــ� ولكــــــــــن فحســــــــــب تــــــــــو�س �ــــــــــ� لــــــــــيس االســــــــــتياء هــــــــــذا أســــــــــباب أشــــــــــهر بتــــــــــو�س بوز�ــــــــــد

 الكرامـة اح�ـ�ام �ـ� والـنقص والسياسـي�ن املـوظف�ن لدى والفساد الفقر �� املنطقة،واملتمثلة

 .   الديمقراطية وا�حقوق  يةاإل�سان

 املينـــا، منطقـــة جميـــع �ـــ� اإلصـــالح أجـــل مـــن الشـــعبية الطلبـــات ��ـــا تمـــت ال�ـــي فالســـرعة

 إزاء الشع�ي االستياء هذا عن نجم وقد. العر�ي العالم مجموع �� املشا�ل هذه وجود أكدت

. الشــــــــــباب طــــــــــرف مــــــــــن الســــــــــيما ف��ايــــــــــر 20 حركــــــــــة خلــــــــــق املغــــــــــرب، �ــــــــــ� ا�جامــــــــــدة الوضــــــــــعية

 محبــــذين النظــــام، بتغي�ــــ� ينــــادوا لــــم للملــــك، ا�خــــاص بــــاملوقف �ع��فــــون  وهــــم ظــــاهرونفاملت

 والفــرص األقليــة بحقــوق  واالع�ـ�اف القضــاء واســتقاللية الدسـتور�ة اإلصــالحات ع�ــ� ال��ك�ـ�

 الدســـتور  ملراجعـــة �جنـــة ت�ـــو�ن تـــم. ســـريعا ا�ح�ومـــة جـــواب �ـــان فقـــد.  الك�ـــ�ى  االقتصـــادية

 جعلــــت حيــــث األساســــية، اإل�ســــان بحقــــوق  يتعلــــق فيمــــا تالضــــمانا يــــدعم مشــــروعا وأعــــدت

 املضمنة األخرى  اإلصالحات من مجموعة وإدخال ل�ح�ومة رئيسا االول  الوز�ر من مرة ألول 

 .التقر�ر هذا ��

 بتار�خ شع�ي الستفتاء السريعة املسطرة بواسطة 2011 دستور  ع�� املصادقة تمت و

 .2011 يوليوز  فاتح

 األســــواق ألزمـــة الســـابقة والدوليــــة االقتصـــادية التقلبـــات ف�ـــ�ة ��ــــ العر�ـــي الر�يـــع �شـــأ و

 حر�ـات إ�ـ� الشـباب عنـد السيما البطالة �سبة وارتفاع األزمة هذه وأدت ،2008 سنة املالية

 مســـار ��ـــم طلبـــات وإ�ـــ� االقتصـــادية والتنميـــة التعـــاون  بمنظمـــة األعضـــاء دول  �ـــ� احتجاجيـــة

 .تفاعلياو  واندماجا انفتاحا أك�� السياسات وضع

 �ــــ� السياســــي�ن املســــؤول�ن انخــــراط و�ــــ� ح�ومــــا��م �ــــ� املــــواطن�ن لــــدى الثقــــة تراجــــع إن

 هــــو كمــــا االقتصــــادية والتنميــــة التعــــاون  منظمــــة دول  �ــــ� االســــتياء هــــذا ت�ــــ�ر شــــمولية تنميــــة

 املنظمــة ودول  العر�ــي الر�يــع دول  وضــعيات تنــوع مــن و�ــالرغم. العر�ــي الر�يــع دول  �ــ� الشــأن
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 وإشـــــراكھ املـــــواطن ثقـــــة إعـــــادة قبيـــــل مـــــن التحـــــديات نفـــــس تواجـــــھ ح�وما��ـــــا إنفـــــ املـــــذ�ورة،

 . السياسات وضع مسار �� فعلية بصفة

 إرضـــــــاء نحـــــــو واعـــــــدا اتجاهـــــــا تمثـــــــل املســـــــارات هـــــــذه �ـــــــ� للمـــــــواطن�ن القو�ـــــــة فاملشـــــــاركة

 املقدمـــــة ا�خــــدمات وتجو�ـــــد ا�ح�ومــــات �ــــ� املـــــواطن�ن ثقــــة دعــــم وإعـــــادة الشــــعوب انتظــــارات

 .واملندمجة املستديمة التنمية تدعم ناجعة عمومية سياسات عتمادبا للمواطن

 إصــالح و�عميــق لتســريع أخــرى  إم�انيــات 2011 لســنة ا�جديــد املغر�ــي الدســتور  و�فــتح

 وع�ــــ� و�شــــيط األ�عــــاد متعــــدد مــــد�ي مجتمــــع ع�ــــ� املســــار هــــذا ويعتمــــد. اململكــــة �ــــ� ا�ح�امــــة

 بـــإرادة سياســـي�ن ومســـؤول�ن ن،ومخلصـــ� قـــادر�ن عمـــومي�ن ومـــوظف�ن تناف�ـــ�ي خـــاص قطـــاع

 الفعــــــل ردود ظــــــل �ــــــ� عليــــــھ املصــــــادق ا�جديــــــد الدســــــتور  ان كمــــــا. مســــــتوى  أع�ــــــ� ع�ــــــ� قو�ــــــة

 وضــــع �جعــــل املــــواطن�ن مــــع ضــــمنية عقــــدة يمثــــل العر�ــــي الر�يــــع مــــن املســــتوحاة واملظــــاهرات

 .     وسريعا ممكنا اإلصالح وتفعيل

 الدولــــة لــــدفع ممكنــــة وســــيلة وتبــــد �انــــت بــــوث��ة إصــــالحات اعتمــــاد تــــم ،2011 ســــنة �ـــ�

 وامللموســة امل�حوظــة النتــائج أن تبــ�ن 2014 ســنة و�ــ�. الطو�ــل األمــد ع�ــ� ممتــد إصــالح نحــو

 .ا�جديد الدستور  عن الناتجة النتظارات لالستجابة الضرور�ة �� املعتمدة لإلصالحات

 لــــم لكنـــھ املنفتحــــة ا�ح�ومـــة أجــــل مـــن للشـــراكة ترشــــيحھ رســـميا املغــــرب قـــدم ، هكـــدا

 ضرور�ة نقطة 12 مجموع من واحدة نقطة تنقصھ بحيث املطلو�ة الشروط جميع �ستو��

 ).تحصيلها يمكن نقطة 16 مجموع ع��(

 الشـــــر�اء ولـــــدى املـــــد�ي واملجتمـــــع العموميـــــة اإلدارة داخـــــل بقـــــوة مـــــدعم ال��شـــــيح وهـــــذا

 �حصــول ا حــق قــانون  اختيــار ع�ــ� عــام اتفــاق هنــاك ذلــك، إ�ــ� باإلضــافة. املغــرب �ــ� الــدولي�ن

 التقر�ــر، هــذا إعـداد وعنــد. الشـراكة إ�ــ� لالنضـمام مالئمــة األك�ـ� آليــة لي�ـون  املعلومــات ع�ـ�

 .ال��ملان ع�� القانون  مشروع إحالة تمت
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 املنفتحــة ا�ح�ومــة أجــل مــن الشــراكة ملســار القادمــة للمرحلــة للتحضــ�� األوان آن وقــد

 اإلصالحات من قليل عدد ع�� دةعا ال��نامج هذا و�ركز. عمل ل��نامج دقيق تصور  وضع أي

 مـــدى ع�ــ� �ــ� تفعيلهــا �ــ� تــتحكم أن ل�ح�ومــة يمكــن ال�ــي -عشــرة مــن أك�ــ� لــيس– الطموحــة

 االمـــر يتعلـــق و.املنفتحـــة ا�ح�ومـــة أجـــل مـــن الشـــراكة عمـــل ل�ـــ�امج بالنســـبة املحـــددة ســـنت�ن

 اعتبــار و�جــب. الشــراكة هــذه قبيــل مــن دو�ــ� منتــدى نطــاق �ــ� ومالئمــة محينــة بال��امـات ادن

 املنفتحـــــة با�ح�ومـــــة املتعلقـــــة اإلصـــــالحات مـــــن واســـــعة مجموعـــــة مـــــن كعنصـــــر ال��نـــــامج هــــذا

 .للمغرب بالنسبة اإلصالح أجندة يحدد

 العمليـــات وتحـــدد املنفتحـــة ا�ح�ومـــة إلصـــالحات واســـعة أجنـــدة الدراســـة هـــذه وتتنـــاول 

 ال��امــــات شــــ�ل� بــــأن الكفيلــــة العمليــــات بــــ�ن مــــن املغــــرب �ــــ� ا�ح�ومــــة هــــده لــــدعم املناســــبة

 .املنفتحة ا�ح�ومة أجل من للشراكة املستقب�� العمل برنامج

 املنفتحــــة ا�ح�ومــــة تنظــــيم يمكــــن كيــــف معرفــــة مســــألة ع�ــــ� االعتبــــارات نفــــس وتطبــــق

 . ا�ح�ومة بمركز يتعلق رهان إ�� التقر�ر هذا من األول  الباب يتطرق  حيث جيدا

 إ�ـ� االنضـمام �ـ� الراغبـة الـدول  مـن منتظـر هـو كمـا لالشراف �جنة املغرب أحدث وقد

 هــــذه مهــــام تمديــــد و�مكــــن. املــــد�ي واملجتمــــع اإلدارة ممث�ــــ� تضــــم املنفتحــــة ا�ح�ومــــة شــــراكة

 هـذه أعضـاء ي�ـون  أن و�جـب. املنفتحة الشراكة ملبادرات العام التنسيق من لتتمكن ال�جنة

 . األجندة �� املدرجة املواضيع بجميع ومضطلع�ن أكفاء ال�جنة

 لت�ـــون  املختــارة األولو�ـــة ذات اإلجــراءات عــن موســـعة الواقــع �ــ�  املواضـــيع ههــد وت�ــون 

 .املنفتحة ا�ح�ومة أجل من الشراكة عمل برنامج موضوع

 يجــب املــد�ي واملجتمــع ل�ح�ومــة أعضــاؤها ينت�ــي ال�ــي ال�جنــة لهــذه املالئمــة فالتشــكيلة

 . املنفتحة ا�ح�ومة ألجل املوسعة ا�ح�ومية االس��اتيجية أولو�ات �عكس أن

 

 املنفتحة ا�حكومة مم��ات . 1 رقم اإلطار
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  الشفافية

 �سهولة؛ إل��ا الولوج يتم رسمية أخرى  ووثائق األنظمة املراسيم، القوان�ن،

 ع�ـــــــ� ووا�ـــــــحة" للتحميـــــــل قابلـــــــة" ت�ـــــــون  بامل��انيـــــــة املتعلقـــــــة خاصـــــــة اإلدار�ـــــــة املعطيـــــــات

 ا�حاسوب؛

 ســـــهلة ت�ـــــون  املناقصـــــات ونتـــــائج ألثمـــــانا طلبـــــات ف��ـــــا بمـــــا العموميـــــة الصـــــفقات مســـــاطر

 املناسبة؛ اآلجال �� عل��ا ا�حصول 

 :��م) امل�ان حسب مثال( مفصل ش�ل ع�� تقدم اإلدارة عمل حول  املعلومات

 ؛)والتعليم لل�حة بالنسبة مثال( ا�خدمة جودة-

 التصو�ت؛ بيانات-

 .الرسمية والتقار�ر-

 معقولة؛ آجال �� عل��ا وتحصل معلومات تطلب أن واملنظمات لأل�خاص يمكن

 ع�ـــ� ينفتحـــون  معقولـــة حـــدود و�ـــ� ال�ـــحافة ع�ـــ� منفتحـــ�ن ي�ونـــون  اإلدار�ـــ�ن املســـؤول�ن

 .املواطن�ن جميع

 املواطن�ن مشاركة

 مـن يتمكنـوا ح�ـى املـواطن�ن طـرف مـن إل��ـا الولـوج سـهلة واألنظمـة القوان�ن مشاريع ت�ون 

 عل��ا؛ املصادقة قبل عل��ا التعليق

 وتقـــــدم واألنظمـــــة القـــــوان�ن مشـــــاريع إعـــــداد �ـــــ� املشـــــاركة إم�انيـــــة املنظمـــــاتو  للمـــــواطن�ن

 باالعتبـــــــار أخــــــذت أو طر�قهــــــا عــــــن اعتمــــــد��ا ال�ـــــــي الكيفيــــــة حــــــول  املعلومــــــات ا�ح�ومــــــات

 التقييم؛ ل�جان بالنسبة الشأن هو كما املنتظم التتبع �� املواطن�ن مساهمات

 الكتمان؛ ضمان عم والوسيط االتصال كمراكز التظلمات آليات توافر

 .للمواطن�ن ال��ملانية �ا�جلسات واإلشرافية االستشار�ة األجهزة اجتماعات تفتح
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 الن�اهة

 ال��ملان؛ وإ�� العموم إ�� نتائجها وتبلغ منتظمة بصفة ا�ح�ومية ال��امج مراقبة تتم

 بانتظام؛ ومراقبة ا�جميع لدى معروفة السام�ن املسؤول�ن ممتل�ات ت�ون 

 معاين��ا؛ تتم عندما وت�حيحها اكتشافها من وتمكن الرشوة أفعال من تحذر قواعد

 تتحمـــــــل كمـــــــا مرتكب��ـــــــا أو أ�ـــــــحا��ا متا�عـــــــة تـــــــتم الرشـــــــوة أفعـــــــال اكتشـــــــاف يـــــــتم عنـــــــدما

 اإلقصاء؛ أو �الغرامات السلبية العواقب املعنية املنظمات

 واملمارســات اإلدار�ــة األ�شــطة تطــور  مــع وذلــك الرشــوة محار�ــة حــول  التشــريع تطــو�ر يــتم

 والتكنولوجيا؛

 .تطبيقها مع املصا�ح تضارب حول  القواعد سن

 املعلومات تكنولوجيا

 حـــــول  وأيضــــا ا�ح�ومــــة أ�شـــــطة حــــول  وافــــرة معلومــــات لـــــإلدارة االن��نيــــت مواقــــع تتضــــمن

 مــــع العالقــــات املواقــــع هــــذه و�ســــهل اإلدارة، مــــع �عــــاملهم �ــــ� للمــــواطن�ن املفيــــدة العناصــــر

 املواطن�ن؛

 .االن��نيت ي�جون  ال الذين للمواطن�ن متاحة بكيفية كذلك علوماتامل تقدم

 حماية

 ال�خ�ــــــــ�ي االســــــــتعمال وتمنــــــــع للمــــــــواطن�ن ا�خاصــــــــة ا�حيــــــــاة تح�ــــــــي ال�ــــــــي الــــــــنظم تــــــــوفر

 ا�خط؛ ع�� للمعلومات

 القضائية؛ املتا�عات ضد للتأهب املنادين حماية تتم
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 ع�ــــــ� والــــــدولي�ن الــــــوطني�ن �ا��اوشــــــر  املغر�يــــــة اململكــــــة التقر�ــــــر هــــــذا �ســــــاعد أن يجــــــب

 قبــول  ع�ــ� والعمــل املنفتحــة ا�ح�ومــة أجــل مــن الشــراكة ملســار املقبلــة املراحــل نحــو التقــدم

 إجـــــراءات اتخـــــاذ ع�ـــــ� ا�ح�ومـــــة يلـــــزم الشـــــراكة لهـــــذه عمـــــل برنـــــامج إعـــــداد و�التـــــا�� ال��شـــــيح،

 .املنفتحة ا�ح�ومة لتدعيم خاصة

 ل�ح�ومـــــة االقتصـــــادية والتنميـــــة التعـــــاون  منظمـــــة مقار�ـــــة املعتمـــــدة املن�جيـــــة و�عكـــــس

 أ��ـــــا كمـــــا. للسياســـــات واملنـــــدمج املنفـــــتح لإلعـــــداد توج��يـــــة مبـــــادئ ع�ـــــ� تقـــــوم ال�ـــــي املنفتحـــــة

 وغ�ــ� األعضـاء الـدول  مـع العامـة ا�ح�امـة دراسـات وقيـادة إلدارة طو�لـة تجر�ـة مـن مسـتلهمة

 .املذ�ورة املنظمة �� األعضاء

 املنفتحـة ا�ح�ومـة أجـل مـن والشـراكة املنظمـة ب�ن ن التعاو  كذلك، التقر�ر هذا يدعم

 �ساعدها كما الشراكة �شبكة لاللتحاق للشراكة امل���حة الدول  �ساعد املنظمة أن حيث

 .وتفعيلها املذ�ورة الشراكة إطار �� تندرج ال�ي عمل برامج تطو�ر ع��

 وشـمال وسطاأل  الشرق  من أخرى  دول  اليوم ��م التعاون  هذا فإن املغرب، ع�� عالوة

 .آسيا شرق  وجنوب الالتينية وأمر��ا إفر�قيا

 ا�ح�ومـــات ��ـــا تتفاعـــل ال�ـــي بالطر�قـــة تتعلـــق رهانـــات عـــدة املنفتحـــة ا�ح�ومـــة تتضـــمن

 .املنفتحة ا�ح�ومة مم��ات أهم 1 اإلطار و��خص. آخر�ن وشر�اء املواطن�ن مع

 

 للعموم؛ نفقا��م عن و�بلغون " اللو�يات" أ�حاب ��جيل يتم

 أ�شـــــط��م ممارســـــة خـــــالل املتا�عـــــات ضـــــد اآلخـــــر�ن ال�ـــــحافة وأعضـــــاء ال�ـــــحافي�ن حمايـــــة تـــــتم

 املهنية؛

 .اإلفشاء �عدم ال�حافي�ن مصادر حماية تتم
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 والتنميـــــــة التعـــــــاون  منظمـــــــة طـــــــرف مـــــــن املنفتحـــــــة ا�حكومـــــــة مقار�ـــــــة

 قتصاديةاال

 وتصـدر��ا الدوليـة، ا�جهـود مقدمـة �ـ� االقتصـادية والتنميـة التعـاون  منظمة �انت لقد

 فمنـذ. سـنوات عشـر من أك�� خالل املنفتحة ا�ح�ومة وممارسات السياسات و�شر لتطو�ر

 املــواطن مشــاركة أهميـة تبــ�ن ال�ــي املعلومـات وتحليــل جمــع ع�ـ� املنظمــة عملــت ،2001 سـنة

 تــــــروم ال�ــــــي العموميــــــة ا�خــــــدمات وتقــــــديم العموميــــــة السياســــــات أفضــــــل وتفعيــــــل إعــــــداد �ــــــ�

 املســــؤول�ن مــــع بتعــــاون  املبــــادئ مــــن مجموعــــة صــــياغة تمــــت فقــــد. املــــواطن وإرضــــاء الفعاليــــة

 ا�ح�ومـــة بـــ�ن العالقـــات بتحســـ�ن املل�ـــ�م�ن املنظمـــة �ـــ� األعضـــاء للـــدول  العمـــومي�ن الســـام�ن

 با�ح�ومـــــة املتعلقــــة السياســــات تفعيـــــل مليــــةع توجيــــھ إ�ــــ� املبـــــادئ هــــذه و��ــــدف. واملــــواطن�ن

 ودلــــــــك) 2009-2001 االقتصــــــــادية والتنميــــــــة التعــــــــاون  منظمــــــــة( نجاحهــــــــا وضــــــــمان املنفتحــــــــة

 . 2 رقم االطار مايقدمھ
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 للسياسات ومنفتح مندمج إلعداد توج��ية مبادئ  2 رقم اإلطار

 

 جميـــــع ع�ـــــ� قـــــو��ن اكوإشـــــر  إرادة للسياســـــات واملنفـــــتح املنـــــدمج اإلعـــــداد يقت�ـــــ�ي: اإلشـــــراك -1

 عمومي�ن؛ ومسؤول�ن عال مستوى  من املوظف�ن السياسة، رجال املستو�ات،

 مســــار �ــــ� العموميــــة واملشــــاركة واالستشــــارة، املعلومــــة، �ــــ� املــــواطن�ن حقــــوق  �شــــمل: حقــــوق  -2

 ي�ـون  أن يجـب كمـا. السياسـية واملبـادئ بـالقوان�ن تكـرس أن يجـب وال�ـي ا�خـدمات وتقديم القرار اتخاذ

 ل�حمايــةة مســتقلة آليــات وضــع و�جــب. ومســؤوال وا�ــحا املــواطن�ن لطلبــات باالســتجابة ا�ح�ومــة ل�ــ�اما

 .ا�حقوق  هذه اح��ام ع�� �عمل بأن كفيلة

 مجـــال �ـــ� امل�حوظـــة والنقـــائص األهـــداف ع�ـــ� و�وضـــوح البدايـــة منـــذ اإلفصـــاح يجـــب: وضـــوح -3

 جميـــــــع ودور  مســـــــؤولية تحديـــــــد و�نب�ـــــــ�. العموميـــــــة واملشـــــــاركة واالستشـــــــارة املعلومـــــــات ع�ـــــــ� ا�حصـــــــول 

 لكـن وهامـة و�ـحيحة وموضـوعية �املـة ا�ح�ومـة تقـدمها ال�ـي املعلومـات ت�ـون  أن يجـب كمـا. الفاعل�ن

 ومفهومة؛ ا�حصول  سهلة ايضا

 �لمـا اإلشـراك هذا عن والبحث السيا��ي املسار �� الس�ان إشراك ع�� العمل يجب: اآلجال -4

 تحديـد و�تعـ�ن. النـاجع التفعيـل حظـوظ �ـ� والز�ـادة �افيـة وحلـول  ائلبد تقديم ��دف ممكنا، ذلك �ان

 .فعلية واملشاركة االستشارة ت�ون  ح�ى ال�حيحة اآلجال

 املعلومـة إ�ـ� للولـوج متعـددة وقنـوات مت�افئـة فرصـا املـواطن�ن �جميـع ي�ـون  أن يجب: إدماج -5

 األ�خاص؛ من متنوعة شر�حة أك�� إلشراك املعقولة ا�جهود �ل بذل و�نب��. واالستشارة واملشاركة

 واالستشــارة املعلومــات ضــمان ألجــل مالئمــة و�شــر�ة وماليــة تقنيــة مــوارد تــوافر يجــب: مــوارد -6

 الت�و�نيـة ال�ـ�امج وإ�ـ� الكفـاءات إ�ـ� ا�ح�وميون  املوظفون  ي�ج أن يجب كما. حقيقية عمومية ومشاركة

 ا�خط؛ ��وع التقليدية األدوات تتيح تنظيمية ثقافة ع�� وكذا
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 )تا�ع(  للسياسات ومنفتح مندمج إلعداد توج��ية مبادئ  2 رقم اإلطار

 املــــد�ي املجتمــــع وإشــــراك واالستشــــارة اإلخبــــار إ�ــــ� الهادفــــة املبــــادرات ت�ــــون  ان يجــــب: تنســــيق -7

 التكـــرار وتفـــادي سيا�ـــ�ي ا��ـــجام لضـــمان املســـتو�ات جميـــع وع�ـــ� القطاعـــات مـــن العديـــد بـــ�ن منســـقة

 ســلبا التنســيقية ا�جهــود تـؤثر أن يجــب ال). االستشــارة عــن النـاتج العيــاء( املخــاطر وتقلــيص ةواالزدواجيـ

 القطاعيـــة واملمارســـات الشـــب�ات معـــارف �عبئـــة �ـــ� بـــالعكس �ســـاهم نأ يجـــب بـــل واالبت�ـــار املبـــادرة ع�ـــ�

 .وخارجها اإلدارة داخل

 الســـتعمال ســـيعتمدو��ا يال�ـــ بالطر�قـــة املشــارك�ن إخبـــار بواجـــب ا�ح�ومـــات تل�ـــ�م: مســؤولية -8

 اتخـاذ مسـار نأبـ تؤكـد ال�ـي فـاإلجراءات. العمومية واملساهمة االستشارة عند عل��ا املحصل مساهما��م

 الثقــة ودعــم ا�ح�ومــة مســؤولية �عز�ــز بإم�ا��ــا ا�خارجيــة، راقبــةامل لولــوج وقابــل وشــفاف مفتــوح القــرار

.املواطن ف��ا يضعها ال�ي

 بثقافـة معـززة ت�ـون  أن ينب�� بفعالية بذلك وللقيام. أدا��ا ح�وماتا� تقيم أن يجب: تقييم -9

 .العمومية املشاركة ووسائل وقدرات

 ل�ح�ومــات و�مكــن. �شــيط مــد�ي مجتمــع وجــود مــن املجتمعــات �ســتفيد:  �شــيطة مواطنــة -10

 �نللمـــــواطن املدنيـــــة ال��بيـــــة وتـــــدعيم والتحســـــيس املســـــاهمة و��ـــــجيع املعلومـــــات إ�ـــــ� الولـــــوج �ســـــهل ان

 جديـدة أدوار تطـو�ر إ�ـ� حاجـة �ـ� �ـ� فا�ح�ومـات. املد�ي املجتمع منظمات داخل القدرات دعم وتقو�ة

 .واملقاوالت املد�ي املجتمع ومنظمات املواطن�ن طرف من للمشا�ل ذاتية حلول  إيجاد عملية لدعم

 

 شـــــارةاست إعـــــالم، شـــــر�اء، مواطنـــــون ) 2002( االقتصـــــادية والتنميـــــة التعـــــاون  منظمـــــة: املصـــــدر

 .باريس OCDE إصدار. العمومية السياسات صياغة �� ومشاركة
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 املنفتحة ا�حكومة جلأ من الشراكة حول  مختصرة نظرة

 دوليـــة منصــة تقــديم ��ــدف"2011 �ــ� املنفتحــة ا�ح�ومــة أجــل مــن الشــراكة إطــالق تــم

 مــع فــاعالوت ومســؤولية انفتاحــا أك�ــ� ح�ومــا��م جعــل �ــ� الــراغب�ن الــوطني�ن اإلصــالحي�ن إ�ــ�

 نجاحــــا الشــــراكة هــــذه عرفــــت وقــــد .  www.opengovpartnership.org" املــــواطن�ن طلبـــات

 الشـــر�اء ع�ـــ� ز�ـــادة ،2014 ��ايـــة دولـــة 65 إ�ـــ� دول  8 مـــن األعضـــاء عـــدد تزايـــد حيـــث ســـريعا

 . املد�ي املجتمع من

 املعروفــــة املنظمــــات مــــن عديــــد مشــــاركة الشــــراكة هــــذه �عتمــــدها ال�ــــي املقار�ــــة وجلبــــت

 .ا�جيدة وا�ح�امة والشفافية للديمقراطية بمطالب��ا املشهورةو 

 ي�خـــص املنفتحـــة ا�ح�ومـــة أجـــل مـــن الشـــراكة إعـــالن عـــن مـــوجزا 3 رقـــم اإلطـــار و�قـــدم

 وال�ــي اإلعــالن عل��ــا نــص ال�ــي األساســية األر�عــة املبــادئ وتتمثــل. األساســية ومباد��ــا أهــدافها

 :ي�� فيما األعضاء الدول  طرف من استيفاؤها يجب

 ؛)العمومية اإلدارة شفافية( املعلومة إ�� الوصول 

 ؛)املواطن مشاركة ذلك �� بما( املواطنة املشاركة

 ؛)الرشوة محار�ة ف��ا بما( الن�اهة

 تكنولوجيــــا خصوصــــا( واملســــؤولية االنفتــــاح �عــــزز  ال�ــــي التكنولوجيــــا إ�ــــ� الولــــوج

 ).املعلومات
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 نفتحةامل ا�حكومة أجل من الشراكة 3 رقم اإلطار

 )موجز( املنفتحة ا�حكومة حول  اإلعالن

 اإلعـــالن �ـــ� ع��ـــا املعلـــن املبـــادئ �ـــ� منخـــرط�ن املنفتحـــة، ا�ح�ومـــة اجـــل مـــن الشـــراكة �ـــ� كأعضـــاء

 �ـــ� املطبقـــة دوليـــة أخـــرى  ليـــاتآو  الفســـاد م�افحـــة حـــول  املتحـــدة األمـــم واتفاقيـــة اإل�ســـان �حقـــوق  الـــدو��

 طـــرف مـــن أك�ـــ� باالنفتـــاح يطـــالبون  العـــالم ســـ�ان بـــأن ع�ـــ�ف� ا�جيـــدة؛ وا�ح�امـــة اإل�ســـان حقـــوق  مجـــال

 تتـــــيح ال�ـــــي ق الطـــــر  و�درســـــون  العموميـــــة الشـــــؤون �ـــــ� املـــــواطن مشـــــاركة �عز�ـــــز ع�ـــــ� و�ؤكـــــدون  ا�ح�ومـــــات

 .وفعالة ومسؤولة وشفافة متفاعلة ت�ون  نأب �ح�وما��م

 واحــد �ــل نأ�ــو  ا�ح�ومــة انفتــاح لتعز�ــز جهودهــا مــن مختلفــة مراحــل �ــ� توجــد دولنــا بــأن �ع�ــ�ف

 .املواطن�ن لطموحات وكذا الوط�ي ولسياقھ ألولو�اتھ ومطابقة بھ خاصة مقار�ة �عتمد منا

 وتقو�ــة الرشــوة ومحار�ــة الشــفافية لــدعم ال��اماتنــا لتعز�ــز ا�خطــة هــذه اســتغالل مســؤولية نقبــل

 .املعلومات تكنولوجيا قيمة من لالستفادة املواطن�ن قدرة

 تطـــو�ر البشـــر�ة املـــوارد وتـــدب�� ا�خـــدمات وتطـــو�ر بتحســـ�ن ال��امنـــا �ـــ� االنفتـــاح قيمـــة ع�ـــ� نـــدافع

 .  املواطن مع �حيحة مجموعات وإحداث االبت�ار

 ســـــعيد وعـــــيش االزدهــــار تحقيـــــق ألجـــــل املنفتحــــة ا�ح�ومـــــة ومبـــــادئ الشــــفافية مبـــــادئ �ـــــ� ننخــــرط

 .فأك�� أك�� م��ابط عالم وداخل دولنا �� م��ايدة إ�سانية وكرامة

 ):1( إرادتنا اجميع نؤكد

 اإلدارة؛ أ�شطة موضوع �� املعلومة توف�� �� الز�ادة

 املواطنة؛ املشاركة دعم

 إداراتنا؛ جميع �� املهنية الن�اهة مجال �� املطلو�ة القواعد تطبيق

 .واملسؤولية االنفتاح خدمة �� ا�حديثة التكنولوجيا إ�� الولوج تمديد

 موقــــــــــــــــع انظــــــــــــــــر ال�امــــــــــــــــل الــــــــــــــــنص ملراجعــــــــــــــــة. اهنــــــــــــــــ اختصــــــــــــــــارها تــــــــــــــــم ر�عــــــــــــــــةأل ا االل��امــــــــــــــــات) 1(

www.opengovpartnership.org 



61 
 

 لالنضــــمام الراغبــــة الــــدول  قبــــول  معــــاي�� املنفتحــــة ا�ح�ومــــة جــــلأ مــــن الشــــراكة تحــــدد

 لتـــدعيم ســـنت�ن مـــدى ع�ـــ� عمـــل بـــرامج �عـــد نأبـــ املعنيـــة الـــدول  تلـــزم االلتحـــاق، و�عـــد إل��ـــا،

 .املنفتحة ا�ح�ومة

 �ــــ� املنفتحـــة ا�ح�ومـــة أســـس بتقو�ـــة رهـــ�ن ،الشــــراكة ذههـــ إ�ـــ� املغـــرب انضـــماميعت�ـــ� و 

 تمكـن نأ يجـب ذلـك، �عد. املعلومة إ�� الولوج يضمن مالئم �شريع اعتماد  والسيما اململكة

 القــرار التخــاذ التشــار�ي واملســار املــواطنمشــاركة  تفعيــل تجســيد مــن الشــراكة �ــ� املســاهمة

 خــالل فمــن. �شــملها ال�ــي االستشــار�ة واملســارات الشــراكة ��ــذه خاصــة عمــل بــرامج بواســطة

 دون  املعتمــــدة املنفتحــــة ا�ح�ومــــة إصــــالحات تطبيــــق أو االنضــــمام �عــــد ال��نــــامج هــــذا تفعيـــل

 انفتاحــــــا أك�ــــــ� �ح�ومــــــة بانضــــــمامھ االفتخــــــار املغــــــرب بإم�ــــــان ســــــي�ون  املســــــار، هــــــذا مراعــــــاة

 اقتصــادية تنميـةو  اجتمـا�� تالحــم أك�ـ� مـن االسـتفادة و�التــا�� ومشـاركة ومسـؤولة وشـفافية

 .  إشرا�ا أك�� ومواطن�ن سريعة

 ال��امــات مختلــف املنفتحــة ا�ح�ومــة جــلأ مــن الشــراكة عمــل برنــامج �شــمل نأ و�نب�ــ�

 االل��امـات هـذه ت�ـون  بـأن الشـراكة . و�شـ��طاملنفتحـة ا�ح�ومـة تـدعيم إ�� الرامية ا�ح�ومة

 :الشراكة لهذه" الك��ى  التحديات" �� خدمة  األقل ع��

 العمومية؛ ا�خدمات و�رتط -1

 العمومية؛ الن�اهة ترسيخ-2

 العمومية؛ للموارد فعال تدب�� -3

 �حيحة؛ مجموعات إحداث -4

 .املقاوالت مسؤولية تقو�ة -5
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 وتحــديات املنفتحــة ا�حكومــة أجــل مــن الشــراكة �ــ� املغــرب مســاهمة

 ا�حا�� السياق �� املنفتحة ا�حكومة

 �ـــ� املنفتحـــة ا�ح�ومـــة لتعز�ـــز �عمـــل و�ـــ� ملغر�يـــةا ا�ح�ومـــة تواجـــھ ال�ـــي التحـــديات إن

 :عوامل بثالثة ترتبط ا�جديد، املؤسسا�ي اإلطار

 االقتصــــــــــادية الظــــــــــروف �ــــــــــ� خصوصــــــــــا ا�حساســــــــــة اإلصــــــــــالحات تفعيــــــــــل صــــــــــعو�ة ،أوال

 .البالد �عرفها ال�ي املعقدة والسياسية

 نفتحــــــــةامل ا�ح�ومــــــــة تتطل��ــــــــا ال�ــــــــي لإلصــــــــالحات الواســــــــعة املجموعــــــــة �ســــــــتد��  ثانيــــــــا،

 مـن قياد��ا تتم أن يجب املبادرات هذه معظمو  .املواز�ة املبادرات من للعديد أفقيا تنسيقا،

 إ�ـــــ� بـــــالنظر مختلفـــــة اختصاصـــــات م��ـــــا  واحـــــدة ل�ـــــل وال�ـــــي العـــــام القطـــــاع مؤسســـــات عـــــدة

 .ح�ومة ل�ل بالنسبة هام بتحد  مراأل  يتعلق .واملنفتحة ا�ح�ومة

 القـــدرات تثمـــ�ن إعـــادة ع�ـــ� املغـــرب �ـــ� الناجعـــة يـــلالتفع عمليـــة اعتمـــاد ضـــرورة ثالثـــا،

 . العام للقطاع املؤسساتية

 �عهـد الـذي العـام املرفق إصالح �� تتمثل األولو�ة ذات املجاالت فإن السياق، هذا و��

 مـــع ا�جار�ـــة لالستشـــارات بالنســـبة الشـــأن هـــو كمـــا �عقيـــدا وأك�ـــ� جديـــدة مهـــام املـــوظف�ن إ�ـــ�

 وتقاســـــم امل��انيـــــة �شـــــأن ال��ملانيـــــة املناقشـــــات ودعـــــم امجال�ـــــ�  عـــــرض موضـــــوع حـــــول  الســـــ�ان

 �ـــ� ا�ح�ومــة قــدرة فتعز�ــز. ا�خــط ع�ــ� وعصـــر�ة كالســيكية طــرق  بواســطة للمعلومــة أفضــل

 هــؤالء أغلــب حيــث املــد�ي، املجتمــع مــن الشــر�اء تطــو�ر مــع تتما�ــ�ى أن يجــب املجــاالت هــذه

 .والشراكة ا�حوار �� فعلية بصفة للمشاركة التنظيم بداية و�� الت�و�ن من حدي�ي  هم

 املنفتحـة ا�ح�ومـة أجـل مـن للشـراكة العمـل برنـامج فـإن ا�حاجيـات، هـذه إ�ـ� استنادا 

 التشـاركية بالديمقراطيـة يتعلـق فيمـا الدسـتور  مقتضـيات لتجسيد ��ا مرحب مناسبة يمثل

 وضـع وكـذا املنفتحـة ا�ح�ومـة إلصـالحات حـول  توافـق وإقرار العمومية االستشارة خالل من

 .املغرب �� لتفعيلها مركزة للعمل أجندة
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 املجــــال هــــذا �ــــ� ا�حاصــــل التقــــدم واســــتمرار�ة ا�حقيقــــة  أن ع�ــــ� التقر�ــــر، هــــذا و�ؤكــــد

 ومركـــز ا�ح�ومـــة رئـــيس مـــن  ابتـــداء املغر�يـــة، ا�ح�ومـــة �ـــ� مســـتوى  أع�ـــ� ع�ـــ� قيـــادة يف�ـــ�ض

 �ســـــتد�� ملنفتحـــــةا ل�ح�ومـــــة ال�امـــــل فاإلنجـــــاز. ا�ح�ومـــــة قيـــــادة �ـــــ� يدعمـــــھ الـــــذي ا�ح�ومـــــة

 .البارز�ن الشر�اء جميع مع ��ا يتفاعل ال�ي والطرق  الدولة دور  تحديد �� تاما تحوال

 وشــــــــــفافة مصــــــــــداقية ذات آليــــــــــات وضــــــــــع ع�ــــــــــ� املغــــــــــرب بقــــــــــدرة رهــــــــــ�ن نجاحهــــــــــا�عــــــــــد  و 

.  خارجهـــا أو ا�ح�ومـــة داخـــل القـــدامى أو ا�جـــدد الفـــاعل�ن مـــن العديـــد تـــدب�� �ـــ� وديمقراطيـــة

 وال��ملـــــان املاليـــــة وزارةو  لــــھ، التا�عـــــة والهيئـــــات ا�ح�ومــــة رئـــــيس ديـــــوان دنجــــ هـــــؤالء، بـــــ�ن مــــن

 األحـــزاب �ـــ� تتمثــل الرئيســـية فاملؤسســـات ا�ح�ومــة، خـــارج ومـــن. ل�حســابات األع�ـــ� واملجلــس

) املـــــــــــوظف�ن يمثلـــــــــــون  الـــــــــــذين( النقابيـــــــــــة والهيئـــــــــــات املـــــــــــد�ي املجتمـــــــــــع ومنظمـــــــــــات السياســـــــــــية

 .ملقاوالتا وعالم املهنية وا�جمعيات وا�جامعي�ن

 عمليـــــات أساســـــها ع�ـــــ� تـــــتم ال�ـــــي ل�ح�امـــــة جديـــــدة أرضـــــية املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة وتقـــــدم

 أن يجــب ذلــك، ولتحقيــق. ومنــدمج منفــتح مســار نطــاق �ــ� السياســات ع�ــ� واإلشــراف تفعيــل

 التنميــــة �ــــ� واملســــاهمة ا�ح�وميــــة غ�ــــ� أو ا�ح�وميــــة املؤسســــات جميــــع قــــدرات مــــن �ســــتفيد

مـــــن  املؤسســــات هـــــذه تتبــــع مواصـــــلةويعت�ــــ� . واملســـــتديمة وطنيــــةال واالجتماعيـــــة االقتصــــادية

 هــــــدف تحديــــــد ع�ــــــ� األطــــــراف هــــــذه �عمــــــل أن و�جــــــب. �ــــــاملواطن�ن املغر�يــــــة ا�ح�ومــــــة واجــــــب

 .البالد ملستقبل هادف إصال�� تحالف وت�و�ن مش��ك

 باملغرب اإلصالح مسار إل�شاء التدر��� التحول 

 العشـــر�ات خـــالل" هـــادءا" سياســـيا حـــوالت املغـــرب عـــرف فقـــد املنطقـــة، دول  مـــع مقارنـــة

. ا�ح�امـــة وإصـــالح العموميـــة السياســـات ميـــادين معظـــم �ـــ� تدر�جيـــة مقار�ـــة ي�ـــ�جم األخ�ـــ�ة،

 عــن الناجمــة والدوليــة املحليــة للضــغوطات لالســتجابة باملطالبــة التوجــھ هــذا �عز�ــز تــم وقــد

 للشـــر�اء م��ايـــد ال�ـــ�امو  ل�ح�ومـــات كب�ـــ� انفتـــاح ع�ـــ� تحـــث وال�ـــي واالقتصـــاد امل��انيـــة أزمـــات

 .امل��انية وشفافية الن�اهة مجال �� إجراءات واعتماد ال��ملان خصوصا
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 بــــــ�ن انقطـــــاع هنــــــاك ي�ـــــون  ال بــــــأن تقت�ـــــ�ي للمغــــــرب والتدر�جيـــــة املســــــتمرة املقار�ـــــة إن

 مجـــــال و�ـــــ�. الـــــدول  �عـــــض عرفتـــــھ مـــــا عكـــــس العر�ـــــي، الر�يـــــع تلـــــت وال�ـــــي ســـــبقت ال�ـــــي الف�ـــــ�ة

 وأدت ســنة عشــر خمســة أو عشــر منــذ اإلصــالحات مباشــرة تــم فقــد ،مــثال امل��انيــة شــفافية

 وجــــــودة املعلومــــــات وتــــــوفر امل��انيــــــة تــــــدب�� مســــــتوى  ع�ــــــ� تدر�جيــــــة وتطــــــورات تحســــــينات إ�ــــــ�

 منــــــذ املق�ــــــ�ح السيا�ــــــ�ي الطــــــرح أ�ــــــح وقــــــد. املشــــــارك�ن الفــــــاعل�ن مختلــــــف وتــــــدعيم املعطيــــــات

 التعب�ــ� وحر�ـة ال�ـحافة بحر�ـة ةاملتعلقـ املفــاهيم ع�ـ� فشـيئا شـيئا 1990 سـنوات منتصـف

 .املد�ي املجتمع وإشراك ا�ح�ومة ومسؤولية

 العـــالم إ�ـــ� أو) 2010( الـــدو�� للبنـــك التـــا�عون  املغر�ـــي اإلصـــالح ع�ـــ� املالحظـــون  و�تفـــق

 مطبـوع املغر�ـي السيا�ـ�ي املحـيط اعتبـار ع�ـ�) 2012 وكـر�م 2011 حر�ـات( املح�ـ� األ�ادي�ي

 لإلصـــــــــــالحات محــــــــــددة كحصــــــــــة املنفتحــــــــــة ا�ح�امــــــــــة الحاتإصــــــــــ و�عت�ــــــــــ�. التقــــــــــدم بديناميــــــــــة

 با�خصــــوص ا�جديــــد الدســــتور  و�ــــنص. للتحــــديث حقيقــــي ومســــار واالقتصــــادية االجتماعيــــة

 ومـــنح الســلطات فصـــل مبــدإ كـــرس فقــد. ا�جيــدة وا�ح�امـــة والتعدديــة املشـــاركة مبــادئ ع�ــ�

 و�جــب. املــد�ي ملجتمــعوا ا�جيــدة وا�ح�امــة ا�حــق ودولــة ولــرئيس ا�ح�ومــة  لل��ملــان قو�ــا دورا

 املجــــــاالت �ــــــ� العموميــــــة ا�ح�امــــــة لتــــــدعيم ملموســــــة إجــــــراءات إ�ــــــ� املبــــــادئ هــــــذه �ــــــل ترجمــــــة

 املــــواطن، مشــــاركة ا�ح�ومــــة، مركــــز منــــذ اإلصــــالح تــــدب��: التقر�ــــر هــــذا �ــــ� املتناولــــة ا�خمــــس

 .املعلومات تكنولوجيا واستخدام والن�اهة امل��انية شفافية

 امل��انيــــة �شــــفافية يتعلــــق ففيمــــا. املجــــاالت هــــذه ع�ــــ� بــــد��يا وقعــــا العر�ــــي للر�يــــع و�ــــان

 �ــا إل� والولــوج فرهــاتو  حيــث مــن املــواطن م��انيــة حــول  محتــدما �ــان الــذي النقــاش فــإن مــثال،

 أن مــــــن بــــــالرغم مفتــــــوح جــــــد لطلــــــب كتمديــــــد يفهــــــم أن يمكــــــن العامــــــة، �ــــــاوجود� هاووضــــــوح

 تقــــــدم تحقيــــــق يجــــــب وأنــــــھ الــــــدول  مــــــن العديــــــد �ــــــ� العهــــــد حديثــــــة �عت�ــــــ� املــــــواطن م��انيــــــات

 .كث��ة وتطورات

 هــام دف�ــ� املــد�ي املجتمــع ومنظمــات باملراقبــة امل�لفــ�ن املســتقل�ن الفــاعل�ن ىذلــ حاليــا

 نظما و�ضعون  ا�جديدة مسؤوليا��م ع�� يتعرفون  الذي الوقت �� أمامهم يوضع للتحمالت
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 الطو�ـــل األمـــد ع�ـــ� سيا�ـــ�يال فـــاالل��ام. املســـؤوليات لتحديـــد ســـليمة آليـــات وتفعيـــل لتطـــو�ر

 للماليـــــة التنظي�ـــــي للقـــــانون  الســـــريع االعتمـــــاد ع�ـــــ� ا�عكـــــس املـــــا�� العمـــــومي التـــــدب�� إلصـــــالح

 لتطو�ر الطر�ق فتح حيث ،2014 نوفم�� �� مراجعتھ وتمت منتظرا �ان طاملا يذال ا�جديد

أوالئـــك ســـيحتاج و . املعنيـــة املؤسســـات ل�ـــل املندمجـــة القـــدرات ولتعز�ـــز العمليـــة السياســـات

 مــن لتمكيــ��م ا�ح�ومــة مركــز مــن فع�ــ� دعــم إ�ــ� وجديــة، واســعة لإلصــالح أجنــدةالــذين لهــم 

 .املعنية ا�ح�ومية املستو�ات وع�� املؤسسات من العديد ع�� متساو�ة بصفة توزيعها

 املنفتحة ا�حكومة تقر�ر إعداد

 مركـز �ـ� فتحـةاملن ا�ح�ومـة إصـالحات بـدعم املتعلقـة املناقشة ع�� التقر�ر هذا ينفتح

 : أي املنفتحة ا�ح�ومة أجل من الشراكة محاور  من محور  �ل �عا�ج ثم ا�ح�ومة

 املواطن؛ ال��ام خالل من ا�حوار توسيع -1

 خاصـــــة هنـــــا األمـــــر يتعلـــــق( العموميـــــة اإلدارة أ�شـــــطة حـــــول  للمعلومـــــات جيـــــد �شـــــر -2

 ؛)امل��انية �شفافية

 اإلدار�ة؛ الن�اهة آليات �عز�ز -3

 .واملسؤولية املنفتحة ل�ح�ومة كأداة التكنولوجيا ماستخدا -4

 ذات املنفتحــة ا�ح�ومــة ملبــادئ م�خصــا يتنــاول  التقر�ــر لهــذا ا�خمســة األبــواب مــن و�ــل

 التعــاون  منظمــة أعــد��ا ال�ــي العامــة ا�ح�امــة مبــادئ ع�ــ� بــال��ك�� املعــا�ج باملوضــوع العالقــة

 قبــــــل املجــــــال هــــــذا �ــــــ� املغــــــرب قــــــھحق الــــــذي للتقــــــدم بم�خــــــص متبــــــوع االقتصــــــادية والتنميــــــة

 مختلـــف إ�ـــ� بـــالتطرق  ا�جار�ـــة بـــالف��ة املتعلقـــة باألجنـــدة �عـــد فيمـــا و��ـــتم. ا�جديـــد الدســـتور 

 القــــــوة لنقـــــاط تقيـــــيم موضـــــوع ي�ـــــون  الفرعيـــــة املواضـــــيع هـــــذه مـــــن و�ـــــل. الفرعيـــــة املواضـــــيع

 عمليــة التــا��ب و�عــا�ج. املنفتحــة ل�ح�ومــة الهامــة املبــادئ يخــص فيمــا املغــرب ألداء والضــعف

 لالســـــتخدام بــــاألمر املعنيـــــ�ن والشــــر�اء املؤسســــات �عتمـــــدها ال�ــــي الكيفيـــــة بدراســــة التفعيــــل

 .اإلصالح لت�جيع املعلومات لتكنولوجيا األوفر
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 خدمــــــة �ــــــ� املعلومــــــات تكنولوجيــــــا بــــــدور  واألخ�ــــــ� ا�ح�ومــــــة بمركــــــز األول  البــــــاب يتعلــــــق

 األفقيـــــة الطبيعـــــة إ�ـــــ� فبـــــالنظر. ةحيو�ـــــ مســـــألة م��مـــــا �ـــــل �عـــــا�ج حيـــــث املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة

 رئـــــــيس ديـــــــوان إ�ـــــــ� ترجعـــــــان اللتـــــــان املـــــــوارد و�عبئـــــــة اإلدارة وظيف�ـــــــي فـــــــإن الضـــــــروري  للتغي�ـــــــ�

 . النجاح ستحققان ا�ح�ومة

 واســـــــع اســـــــتعمال مـــــــن �ســـــــتفيد أن يمكـــــــن األفقـــــــي اإلصـــــــالح فـــــــإن  آخـــــــر، صـــــــعيد ع�ـــــــ�

 املنظمـــــــــات بـــــــــ�ن تعـــــــــاون ال و�ســـــــــهيل املؤسســـــــــاتية ا�حـــــــــواجز لتجـــــــــاوز  املعلومـــــــــات لتكنولوجيـــــــــا

 .ا�خارجي�ن الشر�اء مع والتعاون  والتواصل

 املوجـودة املؤسسـات دور  األول  �عا�ج والهيئات، املؤسسات طو�ال تناوال البابان هاذان

 االســـــ��اتيجية بـــــاإلدارة الثـــــا�ي يتعلـــــق فيمـــــا ا�ح�ومـــــة رئـــــيس ديـــــوان خاصـــــة مســـــتوى  أع�ـــــ� �ـــــ�

 ع�ـــ� املصـــادقة منـــذ ا�جار�ـــة االنتقاليـــة الف�ـــ�ة  خصوصـــيات إ�ـــ� و�ـــالنظر. املبـــادرات وتنســـيق

 هــــذا فــــإن ا�ح�ومــــة، مركــــز مســــتوى  ع�ــــ� أثار��ــــا ال�ــــي الهامــــة والتحــــوالت 2011 �ــــ� الدســــتور 

 تــــــنعكس أن يمكــــــن كيــــــف ل�ــــــ�ى  املنفتحــــــة ا�ح�ومــــــة أجــــــل مــــــن الشــــــراكة أفــــــق �عــــــدى البــــــاب

 أفــق �ــ� لــوزاراتا مــع وعالقتــھ ديوانــھ تنظــيم ع�ــ� ا�ح�ومــة لــرئيس حــديثا املخولــة الســلطات

 مــــــوجز ع�ــــــ� البــــــاب هــــــذا ينفــــــتح الصــــــدد، هــــــذا �ــــــ�. الك�ــــــ�ى  لإلصــــــالحات جيــــــد تــــــدب�� تحقيــــــق

 والوظـــائف التنســـيق �عـــا�ج ثـــم املنفتحـــة ا�ح�ومـــة يخـــص فيمـــا ا�جديـــد الدســـتور  ملقتضـــيات

 تـــدعيم اق��احـــات تقـــديم إ�ـــ� خلـــص كمـــا. املبـــادرة لنجـــاح الضـــرور�ة ا�ح�ومـــة ملركـــز اإلدار�ـــة

 .املنفتحة ا�ح�ومة مجال �� الوظائف هذه

 �� املضمنة املتخصصة املناقشات ع�� املعلومات لتكنولوجيا املخصص الباب و�رتكز

 و�قـــدم. املغـــرب �ـــ� املعلومـــات تكنولوجيـــا وهي�لـــة العـــام السيا�ـــ�ي الســـياق بمعا�جـــة بـــاب �ـــل

 فعالــــــة أداة تصــــــبح أن املعلومــــــات لتكنولوجيــــــا يمكــــــن كيــــــف لدراســــــة قاعــــــدة التحليــــــل هــــــذا

 .املغرب �� املنفتحة ا�ح�ومة لتدعيم

 ��ــــدف اق��احــــات شــــ�ل ع�ــــ� وتقــــديمها االق��احــــات بــــاب �ــــل �ــــ� ��ــــائي فــــرع �ــــل و�جمــــع

 ع�ـ� اإلشـراف �جنـة إ�ـ� تقـدم وال�ـي املنفتحـة ا�ح�ومـة أجل من للشراكة عمل برنامج إعداد
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 الشــراكة، ههــذ إ�ــ� لالنضــمام ضــروري  هــو بمــا املغــرب ســيقوم عنــدما. الشــر�اء وإ�ــ� الشــراكة

 وذات الطموحـة اإلجـراءات مـن صـغ�� عـدد �ـ� محـدود لكنـھ عمـل برنـامج �عد أن عليھ يجب

 الــــذي للعمــــل شــــامل ل��نــــامج تصــــور  لوضــــع مســــت�جل أمربــــ ن،إذ و�تعلــــق األمــــر إ. قــــوي  وقــــع

 ل�ح�ومـــة الداعمـــة واإلصـــالحات ا�جديـــد الدســـتور  بفضـــل املحققـــة املكتســـبات ع�ـــ� يحـــافظ

 .    املنفتحة
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 األول  الباب

 املغرب �� املنفتحة ا�حكومة ألجل ا�جيدة ا�ح�امة إطار
 

 

 

 صـــالحاتاإل  قيـــادة �ـــ� ودورهـــا ا�ح�ومـــة ملركـــز االساســـية ،الوظـــائف البـــاب اذهـــ يو�ـــح

 اذهــ �ـ� و�ق�ــ�ح. املنفتحـة ا�ح�ومــة تـدعم ال�ـي الــوزارات ومختلـف ، العموميــة دارةلـإل  الك�ـ�ى 

 القانونيـــــــة طـــــــاراتاإل  ودارســـــــة معا�جـــــــة ســـــــاسأ ع�ـــــــ� ا�ح�ومـــــــة ملركـــــــز تقيـــــــيم جـــــــراءإ، نأالشـــــــ

 صــــــــــالحاإل  ضــــــــــوء ع�ــــــــــ� ساســــــــــاأ  ،املعتمــــــــــدة املنفتحــــــــــة ل�ح�ومــــــــــة واملؤسســــــــــاتية والسياســــــــــية

 .  العر�ي الر�يع تلت ال�ي التشريعية والتطورات ا�جديد الدستوري

 لتوصــــــياتا صــــــياغة مــــــن تمكــــــن االقتصــــــادية والتمنيــــــة التعــــــاون  منظمــــــة دول  فتجر�ــــــة

 العموميــــة دارةاإل  �ع�ــــ�ض ال�ــــي للصــــعو�ات حلــــول  يجــــادإ،و  متــــ�ن عمــــل طــــارإ حــــداثإ ��ــــدف

 .  منفتحة ح�ومة قامةإل املغر�ية
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 مقدمة

 

  مع تن�جم ، املنفتحة ا�ح�ومة جلأ من الشراكة �� عضوا يصبح �ي املغرب رادةإ نإ

 ح�ومــة قامـةإ مواصـلة ع�ـ� عزمـھ كـدوتؤ  ، العـام القطـاع صـالحإل  حاليـا املعتمـد املسـار

 الشــراكة وتمثــل. الدولــة مشــا�ل ملختلــف مالئمــة حلــول  وتفعيــل عــدادإب كفيلــة انفتاحــا ك�ــ�أ

 ولو�ــةاأل  اتذ صــالحاتاإل  لتــدب�� وظيفيــا طــاراإو  حقيقيــة فرصــة املنفتحــة ا�ح�ومــة جــلأ مــن

 تصـــور  ع�ـــ� فالقـــدرة. املواطنـــة واملشـــاركة والن�اهـــة واملســـؤولية الشـــفافية مبـــادئ تجســـد ال�ــي

 مـن الشـراكة عمـل برنـامج(  العم�ـ� للتفعيـل وطنيـة اسـ��اتيجية مـع واحـد نآ �� مقنعة رؤ�ة

 . ال��ائية للنتائج بالنسبة حاسمة ست�ون )  املنفتحة ا�ح�ومة جلأ

 القانونيــــــــة املجــــــــاالت �ــــــــ� مالئمــــــــة ليــــــــاتآو  طــــــــاراتإ وجــــــــود ، التفعيــــــــل عمليــــــــة وتقت�ــــــــ�ي

 ، واقـــع ا�ـــ� املنفتحـــة ا�ح�ومـــة هـــدافأ تحو�ـــل ��ـــدف ، جرائيـــةواإل  واملؤسســـاتية والسياســـية

 الوجــــھ ع�ــــ� باالصــــالحات والقيــــام املنفتحــــة ا�ح�ومــــة جــــلأ مــــن الشــــراكة ال��امــــات واســــتيفاء

 والسياســــية التشــــريعية التطــــورات محــــل املغــــرب �ــــان ، خ�ــــ�ةاأل  الســــنوات فخــــالل.  املطلــــوب

 تحقيـــق ع�ـــ� ســـاعدت ال�ـــي طـــاراتاإل  هذهـــ بنـــاء �ـــ� هامـــا تقـــدما الدولـــة حققـــت فقـــد. الك�ـــ�ى 

 . بھ القيام يجب مض�ي عمل هناك الزال نھأب �عت�� طرافاأل  جميع نأ ،غ�� النجاح

 مركــز"  املغر�يــة ا�ح�ومــة مســتو�ات ع�ــ�أ مــن ة الصــادر  ، باالصــالحات قــدما الــدفع نإ

.   تحــةاملنف ا�ح�ومــة مجــال �ــ� مــةاأل  حددتــھ يذالــ الهــدف لتحقيــق هامــا ســي�ون "  ا�ح�ومــة

 ديـــوان باســتثناء"  ا�ح�ومـــة مركــز"  �ـــ� املضــمنة للمؤسســات دقيقـــة قائمــة هنـــاك توجــد فــال

 مجلــــس عمــــل يــــدعمون  ينذالــــ واملــــوظف�ن الــــديوان كــــرذ مــــايتم عــــادة لكــــن.  ا�ح�ومــــة رئــــيس

 و�مكــــــن.  فقيــــــةاأل  بالوظــــــائف تضــــــطلع ال�ــــــي ا�ح�ومــــــة لــــــرئيس التا�عــــــة والوحــــــدات ا�ح�ومــــــة

 ا�خصـوص ع�ـ� املالية وزارة مانجد وغالبا.  الرئيسية الوزارات لليشم التحديد اذه توسيع

 عمـــل وتصـــور  توجيـــھ �ـــ� للم��انيـــة املركـــزي  للــدور  ،اعتبـــارا ا�ح�ومـــة مركـــز مفهـــوم �ـــ� مدمجــة

 التخطـــــيط �ــــوزارة ، فقيــــةأ وظيفـــــة اتذ خــــرى أ وزارات يتبعــــون  الفـــــاعل�ن و�عــــض. ا�ح�ومــــة

 هذهــــ مــــن ايضــــا طرفــــا ي�ــــون  ان لل��ملــــان مكــــنو�. والداخليــــة ا�خارجيــــة والشــــؤون ، ،والــــدفاع

 . الوزارات
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 ا�جهـاز رئـيس( ل�ح�ومـة رئيسا ول األ  الوز�ر ،�عت�� �املغرب ال��ملانية االنظمة معظم ��

 . للدولة رئيسا وامللك ،) التنفيدي

 الــــدفع �ـــ� هامــــا دورا يلعـــب الـــديوان نإفــــ ، املغر�يـــة ا�حالــــة  �ـــ� انـــھ ا�ــــ� االشـــارة وتجـــب

 . العمومية السياسة اولو�ات ببعض

 ل�ح�ومــة فقيـةأ وظــائف اتذ املتخصصـة شــرافيةاإل  جهـزةاأل  نإفــ ، ا�حـاالت �عــض و�ـ�

.  العموميـــة الوظيفـــة و�جنـــة املركز�ـــة املراقبـــة كمنظمـــة ، ا�ح�ومـــة مركـــز مفهـــوم �ـــ� تـــدخل ،

 ، ا�ح�ومـة رئـيس يضـم يذوالـ ا�ح�ومـة ملركـز املحـدود التفسـ�� �عتمـد ، املـوا�� التحليل و��

 . املالية ووزارة املنتدبة والوزارات وديوانھ

 قامــةإ �ــ� ودوره ا�ح�ومــة مركــز ��ــم ، ببعضــهما مــرتبطت�ن لت�نأمســ البــاب اذهــ ويعــا�ج

 بمع�ـــى تتعلـــق مناقشـــة ع�ـــ� و�نفـــتح. املغـــرب �ـــ� ل�ح�امـــة ســـاسأك املنفتحـــة ا�ح�ومـــة مبـــادئ

 كمــــا.  السياســــات تفعيــــلو  صــــياغة �ــــ� دوره تحـــدد ال�ــــي واملبــــادئ وتنظيمــــھ ، ا�ح�ومــــة مركـــز

 ، ا�ح�ومــــــة مركــــــز مؤسســــــات طــــــرف مــــــن صــــــالحاتإ تفعيــــــل بتحمــــــل �عــــــد فيمــــــا البــــــاب ��ــــــتم

 ومــع ا�ح�ومــة داخــل موســع فقــيأو  ح�ــومي مســتوى  ع�ــ� تــدخال �ســتد�� ل�ــيا تلــك خصوصــا

 . ا�خارج من الشر�اء

 ح�ومـــــة أي، للدولـــــة االســـــ��اتي�� املفهـــــوم ا�ـــــ� يف�ـــــ�ي لت�نأاملســـــ هـــــات�ن بـــــ�ن الـــــر�ط نإ

 خاللهـــا مـــن �عمـــل ال�ـــي املالئمـــة ســـ��اتيجيةاإل  وتحديـــد الضـــرور�ة التغ�ـــ�ات رصـــد ع�ـــ� قـــادرة

 وتخطــــــي موســــــع دعــــــم ثــــــارةإب االســــــ��اتيجية هذهــــــ تفعيــــــل ع�ــــــ� العمــــــل و�التــــــا�� التعبئــــــة ع�ــــــ�

 . املستديم صالحاإل  �ع��ض ال�ي ا�حواجز

 �انـت عنـدما ح�ـى ، املينـا منطقـة �ـ� حقيقيـا تحـديا صـالحاتاإل  قيـادة شـ�لت مـا و�قدر

 ع�ــــــــ� يؤكــــــــد البــــــــاب اذهــــــــ فــــــــان ، موجــــــــودة الضــــــــرور�ة القانونيــــــــة االصــــــــالح طــــــــاراتإو  ســــــــساأل 

 جيــةذالنمو  املشــاريع مرحلــة ما�عــد املنفتحــة ا�ح�ومــة لقيــادة مطلــوب مــاهو ع�ــ� ا�خصــوص

 . القص�� مداأل  اتذ واملبادرات

 

 

 مركــــــز يخــــــص فيمــــــا االقتصــــــادية والتنميــــــة التعــــــاون  منظمــــــة مبــــــادئ

   الك��ى  صالحاتاإل  قيادة �� ودورها ومةا�حك
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 م�خصـــا ببولونـــدا االقتصـــادية والتنميـــة التعـــاون  ملنظمـــة ا�ح�امـــة تقر�ـــر برنـــامج يقـــدم

 . صالحاإل  �� ا�ح�ومة مركز لدور  جيدا

  مركز�ـة توج��يـة منصـة  باعتبارهـا  تدخلهو ال ، ا�ح�ومة ملركز الرئيسية الوظيفة نإ

: 

 السياســـــات اذوكـــــ فعالـــــة بصـــــفة االســـــ��اتيجية تفعيـــــل ليـــــةعم قيـــــادة �ـــــ� ه دور  و�تج�ـــــ�

 املركز�ـــــة دارةاإل  مســـــتوى  ع�ـــــ� من�ـــــجمة بكيفيـــــة الوطنيـــــة الرؤ�ـــــة مـــــن تنبثـــــق ال�ـــــي وال�ـــــ�امج

 نأ�شـــ ا�ح�ــومي�ن غ�ـــ� الفــاعل�ن جميــع دعـــم ع�ــ� با�حصــول  ، الالمركز�ـــة الســلطات لكذوكــ

 وتــــــدعم ، صــــــالحإل دة �ــــــ� ابــــــدور الر�ــــــا ا�ح�ومــــــة مركــــــز مؤسســــــات تقــــــومو . ا�ح�وميــــــة الرؤ�ــــــة

 ولــــــيس قاعــــــدة التعــــــاون  يصــــــبح ،اذهكــــــ. دارةاإل  داخــــــل ال��ابطــــــات وتــــــدب�� �خلــــــق صــــــالحاتاإل 

 واســــعا انخراطــــا ، ا�ح�ومــــة مركــــز ��ــــا يقــــوم ال�ــــي التحف�ــــ� عمليــــة تث�ــــ� نأ و�مكــــن. اســــتثناءا

 للرؤ�ـــــــة �ـــــــ�عموال الفعـــــــال ن�يـــــــلالت لضـــــــمان وخارجهـــــــا ا�ح�ومـــــــة داخـــــــل الرئيســـــــي�ن للفـــــــاعل�ن

 البعيـد مـداأل  ع�ـ� الدولـة ملصـا�ح ومطابقـة شرعية ��ابأ ل��اإ ينظر نھأل  ، للبالد الس��اتيجيةا

 : م�ونات ثالثة ا�� ك��ى  صالحاتإ لقيادة ا�ح�ومة مركز قدرات تجزيئ و�مكن. 

 ا�ــ� ا�حاجــة عــن بــالتبليغ ،ســيما صــالحلإل  العــام بــاملجهود قــدما الــدفع ع�ــ� القــدرة

 ع�ــ� والعمــل السيا�ـ�ي الــدعم و�تعبئـة ، العمليــة هذهـ لتوجيــھ يةاسـ��اتيج وصــياغة التـدخل

 ، الضرور�ة املوارد توزيع

 تمك��ـا ال�ـي والصـالحيات القدرة لها ت�ون  ال�ي ا�ح�ومة مركز داخل الهيئات توفر

  ، التوج��ية الوظائف هذه �عز�ز من

 بصــــفة ،وا�ح�ومــــة ا�ح�ومــــة مركــــز وخــــارج داخــــل اتذاملجهــــو  تنســــيق ع�ــــ� القــــدرة

 . التغي�� تدب�� ع�� القدرة يتيح مما  عامة

 ، ا�ح�ومـة مركـز مؤسسـات قـدرات ف��ـا تمكن ال�ي الطر�قة ع�� املناقشة هذه وترتكز

 . الثالثة املجاالت من مجال �ل �� املنفتحة ا�ح�ومة تفعيل عملية من

 دول  ح�ومـــات معظـــم نأو  خاصـــة صـــالحاإل  ملســـار حيو�ـــة ا�ح�ومـــة مركـــز قيـــادة و�عت�ـــ�

 بــــــدل ، مرتبطــــــة مؤسســــــاتية كشــــــب�ات ك�ــــــ�أ �عمــــــل االقتصــــــادية والتنميــــــة التعــــــاون  ظمــــــةمن

 نظامهـــا ولهـــا ، مهامهـــا تتـــا�ع وحـــدة وأ وزارة ف�ـــل.  املنظـــام �ـــ� بـــارزة �ـــ� كمـــا هي�ليـــة وحـــدات

 هذهـــــ نأ مـــــن و�ـــــالرغم.  ا�خاصـــــة السياســـــية الســـــلطة ســـــسأ وأ قواعـــــد غالبـــــا ولهـــــا ا�خـــــاص

 ت�ـــــون  عنـــــدما مشـــــا�ل تطـــــرح ��ـــــاإف ، متنـــــوع ح�ـــــومي عمـــــل نجـــــازإ �ســـــهل الهي�ليـــــة الشـــــب�ات
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 ا�حــدود ا�ــ� الواســعة فقيــةاأل  صــالحاتباإل  الــدفع وأ كب�ــ�ة زمــةأ ضــد للتــدخل ا�حاجــة هنــاك

 . املؤسساتية

 الواســـعة صـــالحاتاإل  تطرحهـــا ال�ـــي املشـــا�ل ملواجهـــة ساســـياأ ا�ح�ومـــة مركـــز �عـــد كمـــا

 نأ مبـــدأ مـــن تنطلـــق البـــاب اذهـــ �ـــ� املقدمـــة تواملق��حـــا فاملفـــاهيم.  الدســـتور  يتطل��ـــا �ـــال�ي

 نأ ا�ح�ومـة مركـز ع�ـ� يجـب ال�ـي الطر�قة �� هامة تحوالت �عتمد ا�جديد املغر�ي الدستور 

 �عـــــد يـــــتم لـــــم الغايـــــة هذلهـــــ املطلو�ـــــة واملســـــاطر ا�جديـــــدة الهيا�ـــــل نأ يالحـــــظ لكـــــن ��ـــــا �عمــــل

 . هو مطلوب كما وضعها
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 التغي�ــــــــ� تــــــــدب�� ، حكومــــــــةا� مركــــــــز ملؤسســــــــات التوج��يــــــــة الوظيفــــــــة

 " للدولة االس��اتي�� واملفهوم"
 

 ا�ح�ومـــــة مركـــــز �عتمـــــدها ال�ـــــي الطر�قـــــة �ـــــ�إ ، البـــــاب اذهـــــ مـــــن املتبقـــــي ا�جـــــزء يتطـــــرق 

 وغــدا اليـوم املنفتحــة ا�ح�ومـة لتطـو�ر ، والتنســيق التغي�ـ� وتــدب�� وهيا�لهـا ، دارةاإل  لتعبئـة

 التوج��يــــــة املنصــــــة وظيفــــــة �شــــــغل �ونــــــھ �ــــــ� تتمثــــــل  ا�ح�ومــــــة ملركــــــز الرئيســــــية فالوظيفــــــة.

 . برم��ا ل�ح�ومة

 مشـــاريع طر�ـــق عـــن وتفعيلهـــا وطنيـــة اســـ��اتيجية عـــدادإ عمليـــة قيـــادة �ـــ� هدور  و�تج�ـــ�

 دارةاإل  خــــــــالل مــــــــن فقــــــــط لــــــــيس ، ومن�ــــــــجمة وفعالــــــــة فعليــــــــة بصــــــــفة لــــــــكذو  ، ومخططــــــــات

 مختلــف مــع اذوكــ ، واملحليــة ا�جهو�ــة الســلطات مــع �شــراكة يضــاأ ولكــن املركز�ــة العموميــة

 مســــتقبلية مشــــ��كة رؤ�ــــة و�طــــورون  �عــــززون  ينذالــــ ، الرئيســــي�ن ا�ح�ــــومي�ن غ�ــــ� الفــــاعل�ن

 . للمغرب

 

 ا�حكومة ملركز التوجي�ي الدور 
 

 داخل سواء الالزم الدفع عطاءإ �� ا�ح�ومة مركز ملؤسسات الرئيسية الوظيفة تتج��

 وفر�قــــھ ا�ح�ومــــة رئــــيس �ســــهل ، التوج��يــــة الوظيفــــة هذهــــ خــــالل مــــن. خارجهــــا وأ ا�ح�ومــــة

 للــــبالد بالنســــبة من�ــــجمة اســــ��اتيجية رؤ�ــــة حــــول  قــــوي  توافــــق لتحقيــــق والتعــــاون  التنســــيق

 الــدور  ا ذهــ ويعــد. الدولــة طــرف مــن الرؤ�ــة هذهــ تفعيــل ��ــا ســيتم ال�ــي الطر�قــة حــول  اذوكــ

 �ابطــاتال� وتــدب�� �خلــق اذوكــ نأالشــ اذهــ �ــ� صــالحاتاإل  وتــدعيم لتنميــة ضــرور�ا التــوجي�ي

 لـــدورها دارةاإل  نظـــرة لتغي�ـــ� مفيـــدا ، التوجيـــھ اذهـــ مثـــل �عت�ـــ� و.  ا�ح�ـــومي�ن الفـــاعل�ن بـــ�ن

 القاعـدة ، للدولـة املسـتقبلية الرؤ�ـة هذهـ خدمـة �ـ� التعاون  ف��ا يصبح ال�ي بالكيفية املالئم

.  اوخارجهـ ا�ح�ومـة داخـل ا�ح�ومـة ملركـز الرئيسـي�ن الشـر�اء بـ�ن مـن استثناء وليس العامة

 : ماي�� تحقيق جلأل  حاسما ل�ح�ومة الفعال املركز �عت�� اذهك

 يحقـق نأ ع�ـ� قـادرا ا�ح�ومـة مركز ي�ون  أن يجب : االس��اتيجية�الرؤ�ة�ترابط

 االقتصــادي املجــال �ــ� البعيــد مــداأل  ع�ــ� الوطنيــة فــاقآل ل الشــمولية للرؤ�ــة ترابطــا

 خ�ـ�ةاأل  هذهـ فعناصـر. لرؤ�ـةا هذه يقتسمون  الشر�اء نأ من كدأبالت ، واالجتما��
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 وأ املسـتديمة والتنميـة الشـغل وتحقيـق الفقـر مـن ا�حـد مثال �شمل نأ من يمكن

 هـــدفا ا��ـــاذ حـــد �ـــ� �شـــ�ل املنفتحـــة فا�ح�ومـــة. التنميـــة لت�ـــجيع اقتصـــادي تنـــوع

 الرؤ�ـــــة هذهـــــ �عز�ـــــز �ـــــ� �ســـــاهم ال�ـــــي ساســـــيةاأل  القـــــيم مـــــن ومجموعـــــة اســـــ��اتيجيا

 وتتمثــــل.  املــــد�ي واملجتمــــع املــــواطن�ن مــــع بمشــــاركة ئجنتــــا ع�ــــ� وا�حصــــول  وتقــــدمها

 الرؤ�ــة هذهــ دمــاجإ  مــدى مــن كــدأالت �ــ� ا�ح�ومــة مركــز لــدى �عقيــدا ك�ــ�األ املهمــة

 .العام القطاع وموظفي املسؤول�ن من واسعة شر�حة طرف من وقبولها فقيةاأل 

 

 املسـؤول وفهـ ، االسـ��اتيجية الرؤ�ـة هذهـ ر�ـان ا�ح�ومـة مركز �عت�� : املسؤولية

.  لتفعيلهــــــا فوضــــــ�نامل الفــــــاعل�ن �ــــــل وتتبــــــع لعملياتــــــھ  العامــــــة النتــــــائج ثبــــــاتإ ع�ــــــ�

 مـــــن واملعتمـــــدة ا�ح�ومـــــة مركـــــز طـــــرف مـــــن واملعـــــدة والشـــــفافة املفتوحـــــة فاملقار�ـــــة

.  املجـــال اذهـــ �ـــ� النجاعـــة تحقيـــق �ـــ� كث�ـــ�ا �ســـاهم ، االدارات فـــاع�� جميـــع طـــرف

  والعـــــــام  الشـــــــمو��  املســـــــتوى  ع�ـــــــ� لتــــــدب��ا هـــــــو ا�ح�ومـــــــة ملركـــــــز سا�ـــــــ�ياأل  والــــــدور 

 للمســـــؤولية  التدرجيـــــة املســـــتو�ات ع�ـــــ� شـــــرافاإل  خاللـــــھ مـــــن يـــــتم نظـــــام حـــــداثإب

  جه��ـــــا مـــــن  القطاعيـــــة الـــــوزارات ع�ـــــ� و�تعـــــ�ن. دقيقـــــة بصـــــفة  واملحـــــددة  الفعالـــــة

 والسياســـــات مهامهـــــا ديـــــةألت الالزمـــــة الدفعـــــة عطـــــاءإ ع�ـــــ� قـــــدرا��ا ت�ـــــ�ز نأ ، يضـــــاأ

 . الشمو�� ا�ح�ومي املشروع نطاق ،�� �ا� املناطة

 

 مركــز ي�ــون  أن يجــب : جمــا���وال�ــ�ام�سيا�ــ�ي�وا��ــجام�،�اســ��اتي���تخطــيط

 وجعلهــــــــا ســــــــ��اتيجيةاإل  الرؤ�ــــــــة هذلهــــــــ خــــــــاص شــــــــ�ل عطــــــــاءإ ع�ــــــــ� قــــــــادرا ا�ح�ومــــــــة

 التنميــــة مخطــــط وأ ا�ح�ــــومي ال��نــــامج هــــو االنطالقــــة فنقطــــة.  وعمليــــة من�ــــجمة

.  الســـلطة �ـــ� �ـــ� ال�ـــي حـــزاباأل  او ل�حـــزب السيا�ـــ�ي شـــروعامل يمـــدد يذالـــ الوطنيـــة

 مـــن خـــرى أ طـــرافأ �ـــ�إ هابذالـــ االســـ��اتيجية الرؤ�ـــة هذهـــ تطبيـــق عمليـــة وتقت�ـــ�ي

 مـــع ا�ح�ومـــة عالقـــة طـــارإ و�ـــ�.  واملقـــاوالت املـــد�ي املجتمـــع لتعبئـــة  ا�ح�ومـــة  غ�ـــ�

 ل�حفــاظ  ةساســيأ �عت�ــ�  ا�جماعيــة املســؤولية نظر�ــة نإفــ ، ا�خــارجي�ن الفــاعل�ن

 �ـــــ�املالا �عـــــد ، اذهكـــــ.  االســــ��اتيجية الرؤ�ـــــة هذهـــــ ع�ــــ�  وال��ك�ـــــ� االنضـــــباط  ع�ــــ�

 متبنـاة بجعلهـا محكمـة بطر�قـة الرؤ�ـة هذه تفعيل لعملية ساسياأ شرطا ا�جما��

 . ا�خصوصي�ن لكذوك العمومي�ن الفاعل�ن طرف من
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 الرؤ�ـــة هذهـــ ل حـــو  التواصـــل ع�ـــ� قـــادرا ا�ح�ومـــة مركـــز ي�ـــون  نأ يجـــب : التواصـــل

  تــدعمان والشــفافية فاالنفتــاح.  لتفعيلهــا املســتعملة الوســائل حــول و  االســ��اتيجية

 تن�جـــھ يذالــ الوضــوح نأ كمــا.  املشــ��كة هـــدافاأل  لتقاســم طــرافاأل  جميــع شــعور 

 تنـو�ر مجـال �ـ� بم�ـان هميةاأل  من �عد ، واس��اتجي��ا هدافهاأب للتعر�ف ا�ح�ومة

  ، املشـروع عـن الـدفاع �ـ� و�مسـؤوليا��ا ا�ح�ومـة بجهـود ياملد� واملجتمع املواطن�ن

 ، العموميــــة �الســــلطات فاعــــل �ــــل طــــرف مــــن  االســــ��اتيجية الرؤ�ــــة اســــتيعاب و�ــــ�

   تفعيلها  تقدم ومدى الرؤ�ة هذه بلورة  �� و�دورها

 بــــرز   ، املعقــــد صــــالحاإل  جنــــدةأ نجــــاح لشــــروط ا�جيــــد التــــدر��� التحديــــد مــــع و�ــــاملوازاة

 . للدولة الس��اتي��ا املفهوم

 عملي�ــــي لقيـــادة ، املركز�ـــة ا�ح�ومــــة قـــدرات �ـــ�إ التطــــرق  ســـيتم ، البـــاب اذهــــ طـــارإ و�ـــ�

 للمشـــــا�ل املحكــــم والرصــــد ، الــــبالد ملســــتقبل بالنســــبة االســــ��اتيجية الرؤ�ــــة وتفعيــــل عــــدادإ

 تمســـارا ا�ـــ� بـــال�جوء لهـــا حـــل يجـــادإل  العمليتـــ�ن هـــات�ن ع�ـــ� تـــؤثر ال�ـــي وا�خارجيـــة الداخليـــة

 تحديــــــد فعاليــــــة ولتــــــدعيم ، االســــــ��اتي�� التوقــــــع ونتــــــائج الوقــــــائع ع�ــــــ� ترتكــــــز ال�ــــــي القــــــرارات

 املـــــوارد و�عبئـــــة ، املشـــــا�ل هذلهـــــ �ســـــتجيب نأ يجـــــب ال�ـــــي العموميـــــة وا�خـــــدمات السياســـــات

 �املـة بصـفة حلهـا مـن تمكـن ال�ـي مندمجـة نتـائج ع�� ل�حصول  وخارجي�ن داخلي�ن وفاعل�ن

 . وفعالة

 مركــــــز طـــــرف مــــــن املـــــدعوم التــــــوجي�ي الـــــدور  ع�ــــــ� يؤكـــــد للدولــــــة الســـــ��اتي��ا فهوماملفـــــ

 ا�ح�ومـــة داخـــل واملؤسســـات الشـــب�ات هميـــةأ وع�ـــ� الشـــفافية وع�ـــ� الن�اهـــة وع�ـــ� ا�ح�ومـــة

 خ�ـــ�اأو  واملـــواطن�ن املحليـــة داراتاإل  تجر�ـــة مـــن ا�خالصـــات اســـتنباط ضـــرورة وع�ـــ� وخارجهـــا

 الســـ�ان خبـــارإو  املندمجـــة النتـــائج تقيـــيم �ـــ� ،لتتبـــعوا للتفعيـــل الفعالـــة طـــاراتاإل  هميـــةأ ع�ــ�

 . صالحاإل  بتقدم

 

 ا�حكومة مركز ومهام هيئات

 
 وحـــــدة ع�ـــــ� تتـــــوفر ال�ـــــي االقتصـــــادية والتنميـــــة التعـــــاون  منظمـــــة مـــــن نـــــادرة دول  هنـــــاك

 تت�لــــف ال�ــــي املؤسســــات مــــن صــــغ��ة مجموعــــة الغالــــب �ــــ� ونجــــد. الوظــــائف هذهــــ �ــــل تجمــــع
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 حســـب تتغ�ـــ� التعـــاون  منظمـــة دول  �ـــ� ا�ح�ومـــة مركـــز فهي�لـــة.  تاملجـــاال  هذهـــ �ـــ� بالنجاعـــة

 تــــــــؤدي ، الـــــــدول  معظــــــــم �ـــــــ� نـــــــھأ غ�ــــــــ�.  والسيا�ـــــــ�ي والدســـــــتوري والتــــــــار��� الثقـــــــا�� الســـــــياق

 : التالية الوظائف ، ا�ح�ومة مركز مؤسسات

 معظــــم �ـــ� وصـــفها تـــم ال�ـــي الوظــــائف جميـــع نإ : ا�ح�ومـــة لـــرئيس املباشـــر الـــدعم

 و�عز�ـــز بحمايـــة فقـــط يتعلـــق مـــراأل  نإ بـــل ، الســـياق اذهـــ �ـــ� التنـــدرج ، نآل ا ا�ـــ� الـــدول 

 التحكــيم بــدور  و�قــوم السياســية املواجهــات ع�ــئ يحمــل كر�ــان ا�ح�ومــة رئــيس وضــعية

 رئــيس تـدعيم ويشـمل. ا�جميـع مصـا�ح  مراعــاة مـن كـدأوالت الـدائر، النقـاش بخصـوص

 وتـــــدب�� ا�ح�وميـــــة اتللسياســـــ االســـــ��اتي�� التواصـــــل وظيفـــــة ، العمـــــوم ع�ـــــ� ا�ح�ومـــــة

 هذهـــ وتمـــنح.  ا�ح�ومـــة رئـــيس ســـھأير  يذالـــ ا�ح�ـــومي املجلـــس جنـــدةأو  الزم�ـــي ال��نـــامج

 ولو�ـــــاتاأل  وتفعيـــــل لتحديــــد الضـــــرور�ة الســــلطة ، ا�ح�ومـــــة مركــــز لوحـــــدات الوظــــائف

 حــاالت و�ــ� ، حز�يــا طا�عــا احيانــا الــدعم اذهــ و�كت�ــ�ي.  ا�ح�ومــة لــرئيس االســ��اتيجية

 حيـــث ، واالســـ��اتي�� التقنـــوقراطي وا�جانـــب ا�حز�ـــي ا�جانـــب دعمالـــ اذهـــ يجمـــع خـــرى أ

 . فقيةاأل  ملسؤولياتھ ا�ح�ومة رئيس ممارسة ��إ خ��األ  اذه ��دف

 نإ،فــــ املاليــــة لــــوزارة  رســــميا تتبــــع امل��انيــــة نأ مــــن بــــالرغم:  امل��انيــــة وتتبــــع عــــدادإ

 هذلهـــ املــوارد توزيــعو  ا�ح�ومــة اســ��اتيجية تجســـيد �ــ� مركز�ــة داةأكــ الرئيســية وظيف��ــا

 مركـــــــز �ـــــــ�إو  ا�ح�ومــــــة رئـــــــيس �ـــــــ�إ ترفعــــــھ يذالـــــــ للتقر�ـــــــر ك�ــــــ�ى  هميـــــــةأ �عطـــــــي ، الغايــــــة

 طـــــارإ تحديـــــد يتجـــــاوز  ، ا�ح�ومـــــة مركـــــز تـــــدب�� مـــــايخص �ـــــ� دورهـــــا نأ كمـــــا.  ا�ح�ومـــــة

 ا�ح�ومــة نفقــات لتخصــيص الرئيســية داةاأل  ف�ــي.  للدولــة املاليــة والعمليــات املــداخيل

 مــــن ك�ــــ�أو  ، ا�خــــام الــــداخ��  الــــوط�ي املنتــــوج اســــتعمال �ــــ� امــــةه حصــــة تحــــدد وال�ــــي ،

 تمثـــــل  ��ـــــاإف ، اذهكـــــ .االقتصـــــادية والتنميـــــة التعـــــاون  منظمـــــة دول  �عـــــض �ـــــ� النصـــــف

 السياســــــات تراتبيــــــة مــــــن تمكــــــن ال�ــــــي ، ا�ح�ومــــــات يــــــديأ بــــــ�ن هامــــــة سياســــــية وســــــيلة

 مـــادام ، هامــة ةتدب��يـــ داةأ ��ــاأ كمـــا.  املــداخيل �ـــل تخصــيص خـــالل مــن االســ��اتيجية

 طــــاراإ امل��انيــــة وتقــــدم. الدولــــة وو�ــــاالت الــــوزارات بــــ�ن الدولــــة مــــوالأ تــــوزع امل��انيــــة نأ

 . االس��اتيجية عمليا��ا قيادة ومن املنتظم اليومي العمل من ا�ح�ومة يمكن صيالأ

 هذهـــــــــــ �شـــــــــــمل : القطاعـــــــــــات واملتعـــــــــــددة االفقيـــــــــــة للسياســـــــــــات التلقـــــــــــائي التنســـــــــــيق

 صـالحاتإ اذوكـ وشـفافية انفتاحا ك��أ ح�ومة العتماد ح�ومية صالحاتإ  السياسات

 القـــــوان�ن مشـــــاريع عـــــدادإو  تحر�ـــــر �ـــــ� والتنســـــيق البشـــــر�ة للمـــــوارد االســـــ��اتي�� التـــــدب��

 ا�ح�امـة وزارة العمـوم ع�ـ� الوظـائف هذ�� وتت�لف. الك��ونية دارةإ حداثإو  نظمةأل وا
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 ال التنســـيق اذهـــ نأ مـــن و�ـــالرغم.  دلالعـــ وزارة او/و الداخليـــة ،ووزارة دارةاإل  صـــالحإو 

 بـل ، فـراغ مـن �يأتـ ال  خ�ـ�ةاأل  هذهـ نإف ، املفتحة ا�ح�ومة جلأل  صالحاتإب الإ يتعلق

 صـــالحاتإ مــع وتتفاعـــل صــالحلإل  الواســعة ا�ح�وميـــة جنــدةاأل  م�ونــات حـــدأ �شــ�ل ��ــاإ

 الــــــوزارات مختلــــــف مســــــاهمات ينســــــق ا�ح�ومــــــة فمركــــــز.  رئيســــــية نقــــــاط حــــــول  خــــــرى أ

 . اس��اتيجية وأ معقدة صالحاتإ �� شراكهاإ تم ى خر أ التوو�ا

 

 طــرف مــن وا�جهــات والســلطات ، التنفيديــة والــوزارات ، ال��ملــان تنســيق

 ا�حكومة مركز
 الرئيســــــــــية القطاعيــــــــــة الــــــــــوزارات مــــــــــع التنســــــــــيق هــــــــــو ، ا�ح�ومــــــــــة ملركــــــــــز عمــــــــــل ول أ نإ

 الرؤ�ـــة بلـــورة �ـــ� اهم�ســـ ال�ـــي العامـــة ولو�ـــاتواأل  القطاعيـــة السياســـات وصـــياغة للتخطـــيط

 ومـــــن.  تــــام ا��ــــجام �ـــــ� �عمــــل الــــوزارات هذهـــــ نأ مــــن كــــدأبالت  لـــــكذو  ، للــــبالد االســــ��اتيجية

 عـدادإ �ـ� اال��ـجام ع�ـ� باسـتمرار تحـرص ال�ـي واملشـاركة املعنيـة الدولـة أن- عليـھ املتعارف

 هي�لـــةم شـــمولية رؤ�ـــة وفـــق واملوضـــوعة واملعقـــدة ، القطاعـــات املتعـــددة السياســـات وتفعيـــل

 والتنميـــــــــة التعـــــــــاون  منظمـــــــــة دول  مـــــــــن للكث�ـــــــــ� بالنســـــــــبة جـــــــــاذنمو  تبقـــــــــى – محكمـــــــــة بكيفيـــــــــة

 .  االقتصادية

  الــدروس ا�ــ� واســتنادا.  الهــدف اذهــ مثــل تحقيــق بصــعو�ة ، �ورةذاملــ املنظمــة و�ع�ــ�ف

 اســــــ��اتيجية وتتبــــــع وتفعيــــــل تحديــــــد بخصــــــوص ، عضــــــاءاأل  الــــــدول  تجــــــارب مــــــن املستخلصــــــة

 املجــــال اذهــــ �ــــ� متطــــورة ممارســــة تركيــــب ع�ــــ� القــــدرة تطــــو�ر ع�ــــ� ظمــــةاملن عملــــت ، وطنيــــة

 . ونتائجها سياسا��ا ا��جام �عز�ز ع�� الدول  ملساعدة

 ا�حقيقــــــي التنســــــيق �ــــــ� يتمثــــــل ، اال��ــــــجام هــــــدف يخــــــص فيمــــــا املفــــــاتيح حــــــدأ وهنــــــاك

 عنــــدما ح�ــــى ، مشــــا�ل طــــرح دون  لــــكذ يــــتم ال بحيــــث ، بي��ــــا فيمــــا ا�ح�ومــــة مركــــز لوحــــدات

 ع�ـــــ� قـــــانون  مشـــــروع �عـــــرض عنـــــدما فمـــــثال.  املؤسســـــة لـــــنفس تا�عـــــة الوحـــــدات هذهـــــ ن ت�ـــــو 

 تحليـــــل تقــــديم يجــــب ، القـــــرار واتخــــاد الدراســــة جــــلأل  ا�ح�ومـــــة بمجلــــس املصــــادقة مســــطرة

 . القانون  ووقع ثر أ يخص

 البشـــــر�ة للمـــــوارد االســـــ��اتي�� التـــــدب�� بـــــ�ن وثيـــــق ارتبـــــاط هنـــــاك ، املنـــــوال نفـــــس وع�ـــــ�

 ي�ــــون  نأبــــ يقت�ــــ�ي النجاعــــة ع�ــــ� يقــــوم يذالــــ امل��انيــــة فتــــدب��. للم��انيــــة اوتــــدب��ه ل�ح�ومــــة

  فـــرقهم لتعبئـــة والعقو�ـــات ا�جـــزاءات ا�ـــ� ال�جـــوء ع�ـــ� قـــادرون الســـامون  واملســـؤولون  املـــدراء
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 الوطنيـــــــة امل��انيـــــــة  حـــــــدد��ا ال�ـــــــي امل��انيـــــــة هـــــــدافأ اح�ـــــــ�ام مـــــــع املرجـــــــوة النتـــــــائج خدمـــــــة �ـــــــ�

 . ملؤسسا��م

 ، االنتخابيـــــة الف�ـــــ�ات �عــــد مؤسســـــاتھ اســـــتقرار تتطلــــب ، ا�ح�ومـــــة زمركـــــ فاســــتمرار�ة

 السياســــــية املســــــارات طــــــوارئ  مقاومــــــة ع�ــــــ� قــــــادرة املؤسســــــات هذهــــــ ت�ــــــون  نأ يجــــــب بحيــــــث

 النصــــــائح وتقــــــديم البعيــــــد مــــــدأل ا ع�ــــــ� االســــــ��اتيجيات بتفعيــــــل املتعلــــــق للتحــــــدي لالســــــتجابة

 ع�ــ� ســاعدت ال�ــي الهيئــات بفضــل املتــاح االســتقرار اذهــ نأشــ مــن نإو  ا�جديــدة ل�ح�ومــات

 االســ��اتيجية الرؤ�ــة بجديــة خــدأت نأ ع�ــ� الدولــة قــدرات �ــ� املــواطن ثقــة �عز�ــز ، هــذا األمــر

 الدولـــة قـــدرة �ـــ� اذوكـــ ، ا�ح�ـــومي التنـــاوب نتيجـــة عل��ـــا الطارئـــة بالتعـــديالت ولـــو ، املعتمـــدة

 تتقاســــــم نأ يجــــــب ، لــــــكذ عــــــن فضــــــال.  املــــــواطن�ن مــــــع املشــــــ��كة بالرؤ�ــــــة قــــــدما الــــــدفع ع�ــــــ�

 حــــــــول  مشـــــــ��كة وضـــــــعية ل�ح�ومــــــــة خـــــــر�نآ رئيســـــــي�ن وفــــــــاعل�ن ا�ح�ومـــــــة مركـــــــز  مؤسســـــــات

 املــــوارد يرذتبــــ دون  شــــودةنامل النتــــائج تحقيــــق ��ــــدف دارةلــــإل  فقيــــةاأل  االســــ��اتيجية هــــدافاأل 

 محاوال��ـــــا �ـــــ� العموميـــــة املؤسســـــاتى حـــــدإ تفشـــــل عنـــــدما بـــــداأ التقـــــدم العامـــــة فاملصـــــ�حة.

 الوحـــــدات حـــــدىإ تضـــــايق عنـــــدما وأ ، ا�ح�ومـــــة مركـــــز طـــــرف مـــــن محـــــددة سياســـــة لتفعيـــــل

 . للدولة االس��اتيجية هدافاأل  تحقيق مواصلة بخصوص خرى األ  الوحدات ا�ح�ومية

 هذ��ــ تتفاعــل نأ الدولــة بتتبــع امل�لفــة وا�خارجيــة الداخليــة الوحــدات ع�ــ� يجــب اذهكــ

 تــــم نــــھأب وللمـــواطن�ن رع�نوللمشــــ ل�ح�ومــــة تبـــ�ن ح�ــــى ا�ح�ومــــة مركـــز مؤسســــات مــــع الـــروح

 املسؤؤليات  من بينة ع�� املؤسسات هذه ت�ون  نأ يجب كما.  املخطط وفق الرؤ�ة تفعيل

  تقوم ��اأب كدأتت أن و   العام القطاع من خرى أ طرافأو  ا�ح�ومة مركز بمؤسسات املناطة

 �و�ــــ.  نأالشــــ اذهــــ �ــــ� ا�حاصــــل والتقــــدم بــــاملنجزات  املــــواطن�ن خبــــارإب منتظمــــة بصــــفة

  ��ــــاأر  �ــــ� الغالــــب  ، والتحقــــق للمراقبــــة  العليــــا الســــلطة �عطــــي ، رو�يــــةاأل  الــــدول  مــــن العديــــد

 بتفعيــل يتعلــق فيمــا وقعهــا وحــول  املعتمــدة السياســات فعاليــات حــول   عالنيــة بصــفة  ا�حــر

  . ا�ح�ومة طرف من صياغ��ا تمت كما االس��اتيجية الرؤ�ة
 

 وكــذا ا�ح�ومــة مركــز ��ــا �عمــل ال�ــي الطر�قــة �غي�ــ� إ�ــ� ا�حاجــة يث�ــ� املغــرب تحــول   إن

 و�شــــاركية انفتاحــــا األك�ـــ� ا�جديــــدة املقار�ـــات فتطبيــــق .ددهاحــــ ال�ـــي االســــ��اتيجية األهـــداف

 يمـــت ال للمـــواطن�ن، ا�خـــدمات إســـداء مرحلـــة �إ�ـــ مركزهـــا مـــن ابتـــداء العموميـــة اإلدارة لســـ��

  .هما مرتبط�ن �� الواقع،ذه ا�حالةه ��  اإلجرائ�ن ،غ�� أن جديدة اس��اتيجية بإعداد بصلة
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 البشـر�ة املـوارد تخصـيص �ـ� يتمثـل املغر�يـة، ا�ح�ومة �غي�� إلرادة هام اختبار وهناك

 املنفتحــــة ا�ح�ومــــة مــــن �جعــــل االســــ��اتي�� التــــأط�� الضــــرور�ة وكــــذا واملاليــــة واالســــ��اتيجية

 .واقعا كيانا

  للدولة ي��االس��ات واملفهوم التغي�� تدب��:  التنسيق �عد ما

 �غي�ــــــ� تقت�ــــــ�ي ا�ح�ومــــــة وشــــــفافية االنفتــــــاح لتقو�ــــــة املطلو�ــــــة ا�ح�امــــــة اتءإجــــــرا إن

 كمــــــا. القــــــوان�ن و�غي�ــــــ� امل��انيــــــة كتــــــدب�� األساســــــية الوظــــــائف تحمــــــل ��ــــــا تــــــتم ال�ــــــي الكيفيــــــة

 و�ـــ�. الـــدنيا الدرجـــة مـــن األعـــوان �ـــ�إ ا�ح�ومـــة رئـــيس مـــن بأكملهـــا ا�ح�ومـــة إشـــراك �ســـتد��

 القيـام.كمـا أن  التنفيذيـة السـلطة وكـذلك القضائية والسلطة ال��ملان ف��ا ليتدخ إجراءات

 .للتغي�� فعاال تدب��ا قت��يي شعارات،املتجاوز لل حقيقيا� بالتحول 

.و�جب املراجعـــة املســـاطر وع�ـــ� ا�جديـــدة ا�جدولـــة ع�ـــ� تط�ـــ� ا�ح�امـــة ثقافـــة فتطـــو�ر

 ،وحــدهم النخــب بــ�ن مــا لتفــاوضاكــذا  و  مغلقــة جلســات �ــ� القــرار اتخــاذ ثقافــةأن �عــوض 

 واملحابـاة الرشـوة تتـيح قد ال�ي فالسر�ة .املغار�ة للمواطن�ن الفع�� واالل��ام االنفتاح بثقافة

 مـواطن ل�ـل و�مكـن.  السـ�ان قضـية ��ـم ا�ح�ومـة عمل أن ألن ا�جميع ���  تتغ�� أن يجب

 ا�خ�ــ�ة ��ــذه والتشــبع. دا�جديــ املغــرب بنــاء ملســار وخ�ــ�ة مفيــدة معرفــة يقــدم أن �ــالتقنقراط

 �انـــــت ال�ـــــي املعلومـــــة تقاســـــم أســـــاس ع�ـــــ� لالستشـــــارة جديـــــدة آليـــــات وتطبيـــــق تحديـــــد ع�ـــــي�

 .وحدها لإلدارة مخصصة باألمس

 وتفعيــــــل إعــــــداد إ�ــــــ� ��ــــــدف ال�ــــــي للتغي�ــــــ� املنــــــدمج التــــــدب�� ق ر طــــــ البــــــاب، هــــــذا تتمــــــة و�عــــــا�ج

 تقـــوم املـــذ�ورة فاملقار�ـــة .فتحـــةاملن ا�ح�ومـــة لفائـــدة القطاعـــات ومتعـــددة أفقيـــة اســـ��اتيجية

 اإلصـــــــالحات تفعيـــــــل يخـــــــص فيمـــــــا االقتصـــــــادية والتنميـــــــة التعـــــــون   منظمـــــــة دول  تجر�ـــــــة ع�ـــــــ�

 .ومن�جمة وزار�ة ب�ن ما اس��اتيجية اعتماد تتيح ال�ي املعقدة

 أفقيــــة مقار�ــــة ون�ــــج املســـتمر، التنســــيق مــــن كــــنمت آليـــات اإلســــ��اتيجية هــــذه وتؤســـس

 . املغرب �� وشفافة حةمنفت ح�ومة لنجاح حاسمة
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 إل��ـا التطـرق  تـم وال�ـي العامـة، ل�ح�امـة السـابقة الدراسـات مـن املستخلصـة فالدروس

 الفعــال التــدب�� بــأن تق�ــ�ح "اإلصــالح إنجــاح" االقتصــادية والتنميــة التعــاون  منظمــة تقر�ــر �ــ�

 نجــاح أنبــ أيضــا التجر�ــة هــذه وتبــ�ن. االنفتــاح ع�ــ� الرئي�ــ�ي ا�حــافز �ــون ي أن يمكــن للتغي�ــ�

 والطر�قـــة اإلصـــالحات واس��ســـال جيـــةوالتدر  واإلدارة املؤسســـات بقـــوة يـــرتبط التغي�ـــ� تـــدب��

 السياســـات �غي�ـــ� �عـــارض قـــد الـــذي النفـــع مجموعـــات مـــع اإلصـــالح موظفـــو ��ـــا يتفاعـــل ال�ـــي

 .العمومية

 داخـــــــل ســــــواء الرئيســـــــي�ن الفــــــاعل�ن بــــــ�ن مـــــــا التوافــــــق خلــــــق النـــــــاجح اإلصــــــالح�تطلــــــب و 

 تــــوفر أن كمــــا. األطــــراف وثنــــائي �نفعــــال وتنســــيقا تواصــــال ســــتلزم� ممــــا خارجهــــا، أو ا�ح�ومــــة

 اإلدارة ��ـا تفهـم ال�ـي الطر�قـة لتغي�ـ� ضرور�ة �عت�� ا�ح�ومة مركز مستوى  ع�� قو�ة قيادة

 الرئيســـي�ن، وا�خصوصـــي�ن العمـــومي�ن للفـــاعل�ن حقيقـــي إشـــراك ولت�ـــجيع دورهـــا العموميـــة

 مصـــــا�ح ذوي  ا�ح�ومــــة وخــــارج داخــــل مــــن االصــــالحيون، ئميلتــــ أن و�جــــب.املــــواطن�ن وكــــذلك

 الرؤ�ــة ت�ــون  �ــي معــا والعمــل ا�ح�ومــة مركــز دعــم يخــص فيمــا واحــدة مائــدة حــول  مختلفــة،

 حـــــول  اجتماعيـــــا توافقـــــا وتث�ـــــ� جـــــدا مفهومـــــة املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة حـــــول  للـــــبالد اإلســـــ��اتيجية

 .لتحقيقها الضرور�ة والوسائل املنفتحة ا�ح�ومة غايات

 تطــور لول ومن�ــجم فعــال لتــدب�� حاســما عــامال العموميــة اإلدارة داخــل التنســيق ويعــد

 لسياســـــاتبا تتعلـــــق أخـــــرى  قطاعـــــات �ـــــ� ا�حالـــــة و�ـــــ�. وانفتاحـــــا شـــــفافية أك�ـــــ� ح�ومـــــة نحـــــو

 وع�ـــ� مشـــ��كة رؤ�ـــة حـــول  قـــوي  توافـــق ع�ـــ� يرتكـــز أن يجـــب التنســـيق هـــذا فمثـــل. العموميـــة

 سـؤوليات املنوطـة املو  األدوارحـول و  اسـتعمالها جـبي ال�ـي األدواتع�ـ� و  فعلية اس��اتيجيات

 .واحد �لب

 التطــــــورات لقيــــــاس وا�ــــــحة ومؤشــــــرات بأهــــــداف األداء تقيــــــيم إطــــــار تــــــوفر �عت�ــــــ� كمــــــا

 .الشأن هذا �� احاسم أمرا املواطن�ن، مع للتواصل فعال ونظام

 قيـادة تحـت ا�ح�ومـة، مركـز مؤسسـات العمـوم، ع�ـ� التنسيقية الوظائف ��ذه قومتو 

 :ام��، واحدة
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 واإلشــــــراف الوطنيــــــة اإلســــــ��اتيجية لتحديــــــد محور�ــــــة كنقطــــــة ا�ح�ومــــــة مركــــــز وظــــــائف

 العمــل خــالل مــن اإلســ��اتيجية تفرضــها ال�ــي التغي�ــ�ات وتحف�ــ� �عبئــة �ــ� دوره و�تمثــل. عل��ــا

 .العمومية الو�االت ب�ن اال��جام تحقيق ع��

 العمـــل مــع وقــدرا��م الرئيســي�ن ل�نالفــاع يجمــع أن يجـــب ا�ح�ومــة مركــز فــإن الغايــة، ولهــذه

 واالل�ــ�ام االســ��اتيجية والتوقعــات والتخطــيط املســؤولية تــدعم جديــدة مســارات إدخــال ع�ــ�

 .املد�ي �املجتمع خارجي�ن فاعل�ن ومع ا�ح�ومة داخل والتواصل ا�جما��

 تجر�ـــــــب ع�ـــــــ� بالعمـــــــل منفتحـــــــة ح�ومـــــــة العتمـــــــاد الدولـــــــة إرادة ا�ح�ومـــــــة مركـــــــز يبـــــــدي

 انفتــاح وتطــو�ر املرجــوة التغ�ــ� ثقافــة �ــ� مباشــرة �ســاهم ممــا اإلبداعيــة، ملمارســاتا ومالءمــة

 واملقـاوالت املـواطن�ن  �عبئـة إ�ـ� يـؤدي املنفتحـة ا�ح�ومـة خدمـة �ـ� املوضـوع فاإلبـداع. اإلدارة

 متعــرف مســاهم��م ت�ــون  أن يجــب بحيــث املــد�ي واملجتمــع العــام للقطــاع التــا�ع�ن والفــاعل�ن

 لتكنولوجيــــــــا الضــــــــرور�ة املــــــــوارد بتــــــــوفر ا�ح�ومــــــــة مركــــــــز يتأكــــــــد أن يجــــــــب ايــــــــةالغ لهــــــــذه. ��ــــــــا

 جميـع �ـ� للمـواطن�ن القو�ـة التعبئـة منـذ التكنولوجيا هذه وتمكن. األن��نيت سيما املعلومات

 ،)الك��ونيـة ومعلومـات متطـورة، معامالت( العمومية ا�خدمات كتقديم ا�ح�امة،:  املجاالت

 ا�ح�ومـة وظـائف اسـتيعاب بفضـل املجتمـع ومسـؤولية السياسات إلعداد املندمجة واملقار�ة

 .تقييمها �� واملشاركة

 املنفتحــة ل�حكومــة املــنظم واملؤسســا�ي والسيا�ــ�ي القــانو�ي اإلطــار عــن عامــة نظــرة

 املغرب ��

 األســس لتحــديث طموحــة �شــريعية أجنــدة �ــ� املغــرب انطلــق ،2000 ســنة بدايــة منــذ

 املالئمـــــة واالجتماعيـــــة االقتصـــــادية الظــــروف ولضـــــمان بالدالـــــ �ــــ� ا�ح�امـــــة وأســـــس القانونيــــة

 حـــــول  املتحـــــدة األمـــــم �اتفاقيـــــة هامـــــة دوليـــــة اتفاقيـــــات ع�ـــــ� الدولـــــة وقعـــــت وقـــــد. للمـــــواطن�ن

 املتحــدة األمــم واتفاقيــة والسياســية، املدنيــة ا�حقــوق  حــول  الــدو�� والعهــد الفســاد، م�افحــة

 توطيـد ع�ـ� عملـت كمـا. املعاق�ن خاصاأل� بحقوق  املتعلقة واالتفاقية الطفل حقوق  حول 

 فــإن هكـذا،. العامليـة املبــادئ لتـدعيم العامـة باملبـادرات وتلتحــق الدولـة أداء تحسـ�ن ديناميـة
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 �ــ� واالنتظــام اإلصــالح اســتمرار�ة ضــمان �ــ� أيضــا سيســاهم الدوليــة االتفاقيــات �ــ� االنخــراط

 .املنشود التقدم تحقيق

 نفتحةامل�ا�حكومة�ومبادئ�أسس�الدستور �وضع

 وتكـــريس هامـــة �غي�ـــ�ات واعتمـــاد إدخـــال ع�ـــ� 2011 لســـنة اململكـــة دســـتور  عمـــل لقـــد

 واملســـــؤولية والشـــــفافية العـــــام املرفـــــق ونزاهـــــة ا�جيـــــدة �ا�ح�امـــــة املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة مبـــــادئ

 تطــــــــورات أســــــــس أيضــــــــا ووضــــــــع العامــــــــة، املعلومــــــــة إ�ــــــــ� والولــــــــوج التشــــــــاركية والديمقراطيــــــــة

 .العمومية السياسات

 حر�ــــة ،)25 الفصــــل(  أشــــ�الها ب�ــــل والتعب�ــــ� والفكــــر الــــرأي حر�ــــة يضــــمن ر فالدســــتو 

 الرقابـة من ش�ل بأي تقييدها يمكن ال ال�ي ال�حافة وحر�ة) 27 الفصل( العامة املعلومة

وتأسـيس ا�جمعيـات واالنتمـاء  حر�ـات االجتمـاع والتجمهـر يكـرس كمـا). 28 الفصل( القبلية

املبــــــــادرة واملقاولــــــــة  حر�ــــــــةالدولــــــــة   تضــــــــمن كمــــــــا ). 29 الفصــــــــل( اإلضــــــــرابحــــــــق و  السيا�ــــــــ�ي

 مبــــــدأ أســــــاس ع�ــــــ� العموميــــــة املصــــــا�ح تــــــنظم أن �جــــــبو  .) 35 الفصــــــل(  والتنــــــافس ا�حــــــر 

 متسـاو�ة وطنيـة ترابيـة �غطيـة ع�ـ� املـواطن�ن �جميـع العموميـة ا�خدمات إ�� للولوج املساواة

 ا�جـــودة معـــاي�� تح�ـــ�م أن أيضـــا املصـــا�ح هـــذه ع�ـــ� يجـــب كمـــا. ا�خـــدمات تقـــديم واســـتمرار�ة

 الفصـــــل( الدســــتور  عل��ــــا نـــــص ديمقراطيــــة وقــــيم بمبـــــادئ تــــدبر وأن واملســــؤولية والشــــفافية

 املعلومـــــة إ�ـــــ� الولـــــوج حـــــق ضـــــمان خـــــالل مـــــن الشـــــفافية مبـــــدأ ع�ـــــ� الدســـــتور  و�ؤكـــــد .)154

 حــوزة �ــ� �ــ� ال�ــي باملعلومــة ا�خصــوص ع�ــ� 27 الفصــل و�تعلــق. املــواطن�ن �جميــع بالنســبة

 تقييـد يمكـن وال. العـام املرفـق امل�لفـة بمهـام واملرافـق املنتخبـة واملؤسسـات العموميـة اإلدارة

 كحمايـة ا�خاصـة ا�حـاالت �ـ� االسـتثناء هـذا يـنظم قـانون  بمقت�ـ�ى إال الدستوري املبدأ هذا

 وا�حقـــــوق  لألفـــــراد  ا�خاصـــــة ا�حيــــاةو  وحمايـــــة أمـــــن الدولـــــة  الــــوط�ي لـــــدفاعبا �ــــل مـــــا يتعلـــــق 

 .يةاألساسوا�حر�ات 

 مـــن العديـــد تـــنص إذ هامـــة، م�انـــة ا�خصـــوص ع�ـــ� واملســـؤولية الن�اهـــة مبـــادئ وتحتـــل

 فالفصـل .الرشـوة محار�ـة وأيضـا والن�اهـة ا�جيـدة ا�ح�امـة دعـم ع�� الدستور�ة املقتضيات
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 ع�ـ� تـنص أخـرى  فصـول  عـن فضـال، أفعالهـا ومختلـف الرشـوة محار�ـة أسـس نص ع�ـ�ي 36

 �ــ� عليــھ التنصــيص تــم فقــد املــواطن مشــاركة مبــدأ و�خصــوص. الشــأن هــذا �ــ� أح�ــامعــدة 

 ا�جيــــــــدة ا�ح�امــــــــة ملبــــــــادئ بالنســــــــبة كــــــــذلك الشــــــــأن هــــــــو كمــــــــا الدســــــــتور  مــــــــن األول  الفصــــــــل

 . واملسؤولية

 املــــــــــــد�ي املجتمــــــــــــع ومســــــــــــاهمة مشــــــــــــاركة ع�ــــــــــــ� تؤكــــــــــــد 15و 14و 13و 12 فالفصــــــــــــول 

 تطلقهـــــــــا �ـــــــــيال واملشـــــــــاريع القــــــــرارات وتقيـــــــــيم وتفعيـــــــــل صـــــــــنع �ــــــــ� ا�ح�وميـــــــــة غ�ـــــــــ� واملنظمــــــــات

 .العمومية والسلطات املؤسسات

 الدستور  أحد��ا ال�ي املستقلة والهيئات املؤسسات:  1.1 إطار

 البشـــــر�ة والتنميـــــة ا�جيـــــدة وا�ح�امـــــة وا�حر�ـــــات، اإل�ســـــان، حقـــــوق  حمايـــــة وســـــلطات مؤسســـــات

 التشاركية والديموقراطية املستديمة

 حقوق  وتدعيم حماية هيئات

 اإل�سان

 )161 الفصل( اإل�سان وق �حق الوط�ي املجلس

 )162 الفصل( الوسيط مؤسسة

 )163 الفصل( ا�خارج �� املغر�ية ا�جالية مجلس

 )164 الفصل( التمي�� أش�ال �ل ومحار�ة باملناصفة امل�لفة الهيئة

 با�ح�امة املتعلقة الهيئات

 والقوان�ن ا�جيدة

 

 )165 الفصل( البصري  السم�� التصالل العليا الهيئة

 )166 الفصل( املنافسة جلسم

 )167 الفصل( ومحار���ا الرشوة من والوقاية للن�اهة الوطنية الهيئة

 البشر�ة التنمية هيئات

 والديموقراطية املستديمة

 التشاركية

 )168 الفصل( العل�ي والبحث والت�و�ن �بيةلل� األع�� املجلس

 )169 الفصل( ولةوالطف لألسرة االستشاري  املجلس

 )170 الفصل( االجتما�� والعمل ابللشب االستشاري  جلسامل

 

 مبــــادئ لضــــمان مســــتقلة مؤسســــات إحــــداث ع�ــــ� الدســــتور  يــــنص آخــــر، صــــعيد وع�ــــ�

 املنافسـة مجلـس ،)165( الفصـل البصري  السم�� التصالل العليا الهيئة: ا�جيدة ا�ح�امة

) 167( الفصـــــل ��ـــــاومحار� الرشـــــوة مـــــن والوقايـــــة للن�اهـــــة الوطنيـــــة الهيئـــــة ،)166( الفصـــــل
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 املســــــــــتديمة والتنميــــــــــة اإل�ســــــــــان حقــــــــــوق  �حمايــــــــــة االخــــــــــرى  املؤسســــــــــات مــــــــــن العديــــــــــد وكــــــــــذا

) 1.1 إطـار( املسـتقلة املؤسسـات الهيئـات و هذه �عزز  أن و�جب. التشاركية والديموقراطية

 تقار�رهــا تقــدم أنو ) 159( الفصــل أخــرى للضــبط وا�ح�امــة ا�جيــدة،  ح�وميــة بمؤسســات

 يضــمن 147 الفصــل أن كمــا). 160 الفصــل( ملناقشــ��ا ال��ملــان إ�ــ� نو�ةالســ أ�شــط��ا حــول 

 العموميــــة ا�حســــابات ملراقبــــة عليــــا هيئــــة �عت�ــــ� الــــذي ل�حســــابات األع�ــــ� املجلــــس اســــتقاللية

 .املالية قوان�ن وتنفيذ

 التطورات التشريعية

يـــــــنص الدســـــــتور ع�ـــــــ� املصـــــــادقة أو �عـــــــديل مـــــــايقرب مـــــــن عشـــــــر�ن قـــــــانون تنظي�ـــــــي �ـــــــ� 

ه القــــوان�ن ا�ــــ� �عز�ــــز مبــــادئ الن�اهــــة والشــــفافية ذالعديــــد مــــن هــــ��ــــدف املجــــاالت . و  مختلــــف

 واملسؤولية واملشاركة املواطنة  حول: 

 )7 ل�شطة األحزاب السياسية وعمليات تمو�لها ومراقب��ا (الفصأ

 )14(الفصل  التشريع لتمسات �� مجال حقوق املواطن�ن لتقديم م

 )15لسلطات العمومية (الفصل إ�� ا ئضحقوق املواطن�ن لتقديم العرا

 )29قانون االضراب (الفصل 

 )75القانون التنظي�ي للمالية (الفصل 

 )87(الفصل الوضع القانو�ي ألعضاء ا�ح�ومة التنظيم والوظائف ا�ح�ومية ، و 

 ) 146(الفصل  وا�جماعات ال��ابية التدب�� وا�ح�امة الديمقراطية ل�جهات 

صــــالح طــــالق اإل نعــــداد لتعز�ــــز املقتضــــيات الدســــتور�ة وان�ن قيــــد اإل وهنــــاك عــــدة مشــــاريع قــــوا

 الضروري للمؤسسات ول�حياة العامة �� املغرب .
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صالحات ال�ي تندرج �� اطـار ا�ح�ومـة املنفتحـة ، نجـد مشـاريع القـوان�ن ه اإل ذهم هأومن ب�ن 

ز�ـــز الن�اهــــة املتعلقـــة بحـــق ا�حصـــول ع�ـــ� املعلومـــات ، ومحار�ـــة الرشـــوة ،و�آليـــات وهيئـــات �ع

ه املشـــــاريع ، �ـــــ� ذدارة العموميـــــة .وتوجـــــد حاليـــــا هـــــوالشـــــفافية ومســـــاطر امل��انيـــــة وتحـــــديث اإل 

نجـــــاز .كمـــــا أن �عضـــــها �املشـــــروع القـــــانون حـــــول ا�حـــــق �ـــــ� ا�حصـــــول ع�ـــــ� مختلـــــف مراحـــــل اإل 

املتعلـــــق بالهيئـــــة الوطنيــــة للن�اهـــــة والوقايـــــة مـــــن 113-12املعلومــــات ومشـــــروع القـــــانون رقــــم 

مانـــــة العامـــــة ، ســـــبق أن �انـــــت موضـــــوع استشـــــارة ع�ـــــ� ا�خـــــط �ـــــ� موقـــــع األ حار���ـــــاومالرشـــــوة 

دارة ال�ــــي الزالــــت �ــــ� بدايــــة خــــرى كتلــــك املتعلقــــة بتحــــديث اإل أمشــــاريع . فضــــال عــــن ل�ح�ومــــة 

دارة العموميـــــــة �شـــــــ�ل شـــــــرطا صـــــــالح اإل إبلور��ـــــــا وتطو�رهـــــــا حيـــــــث تتقـــــــدم بـــــــبطء ، علمـــــــا أن 

 خرى .أصالحية إمبادرات افة إ�� باالظ حاسما لنجاح ا�ح�ومة املنفتحة

 طار عم�� قوي إنحو 

نمــاط جديــدة ملشــاريع متنوعــة ومبــادرات ألقــد ســنحت املصــادقة ع�ــ� الدســتور ، وضــع 

ضفاء طا�ع ا�حيو�ة ع�� املقتضيات الدسـتور�ة لتعز�ـز مبـادئ ا�ح�امـة ا�جيـدة . إهادفة ا�� 

، أكـــد ع�ـــ� االنخـــراط  2012نـــاير فال��نـــامج ا�ح�ـــومي املصـــادق عليـــھ مـــن طـــرف ال��ملـــان �ـــ� ي

القـــــــــوي �ـــــــــ� املبـــــــــادئ الدســـــــــتور�ة وتجســـــــــيد مبـــــــــادئ ا�ح�امـــــــــة ا�جيـــــــــدة والن�اهـــــــــة والشـــــــــفافية 

 واملسؤولية ، كأسس للتطور املستقب�� للبالد .

 عداد وتفعيل السياسات و�� : إل وأقر ال��نامج ا�ح�ومي العمل وفق ثالثة مبادئ 

 العمل املندمج ،

 ،املقار�ة التشاركية 

 ر�ط املسؤولية باملحاسبة .

صالحية الك��ى ال�ي �شمل عدة أوراش جار�ة تـروم فهناك حركة دائبة من املشاريع اإل 

صــــالحات ه اإل ذاملســــاهمة �ــــ� تحــــديث ودمقرطــــة الدولــــة . غ�ــــ� أن العالقــــات والــــروابط بــــ�ن هــــ
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ال إائج ملموسـة �ـ� نتـإيجـاب ، حيـث ال تف�ـ�ي عمليـات تفعيلهـا امل��امنة الينظر ال��ا دائمـا باإل 

طــار ، يتمثـــل �ــ� الرؤ�ــة واســـ��اتيجية شــاملة توجـــھ ا اإل ذدرا .وهنــاك رابـــط مهــم نــاقص �ـــ� هــانــ

ي ذصــــالحات ا�جار�ــــة مدعمــــة بخارطــــة طر�ــــق �املــــة ووا�ــــحة تــــدقق العمــــل الــــمجهــــودات اإل 

 يجب تقديمھ �� �ل مرحلة .

و أهميـة ك�ـ�ى ، ذا طار سيا�ـ�ي قـوي وشـامل ألجـل ا�ح�ومـة املنفتحـة ، يمثـل تحـديإحداث إف

كمـا أن  إصالح القطاع العام خصوصا من حيث ا��جام السياسات والتقائي��ا وفق أجندة 

صــالح ا�حاســم  للقطــاع العــام ، ي���ــخ �ــ� مبــادئ ا�ح�ومــة املنفتحــة املتمثلــة �ــ� الن�اهــة ، اإل 

ا�ــــــــــ� يضــــــــــا بــــــــــاألدوات السياســــــــــية �ــــــــــالولوج أ. و�ــــــــــرتبط واملســـــــــؤولية ، والشــــــــــفافية ، واالل�ــــــــــ�ام 

شــراك املــواطن�ن واستشــار��م ، وتــدب�� إلك��ونيــة و دارة اإلاملعلومــات واملعطيــات املفتوحــة واأل 

 األداء ، واملسائلة وحماية ا�حياة ا�خاصة ا�خ .

),مبـادئ الشـفافية 2.1يخ��ل إطار ا�ح�ومة املنفتحـة الـذي وضـعھ املغـرب (البيـان    

لــــب (خــــدمات تنــــدرج �ــــ� صــــلب إصــــالح و إشــــراك املــــواطن�ن و خــــدمات عموميــــة �ســــتجيب للط

اإلدارة) غ�ــــــ� أن هــــــذا اإلطــــــار �ســــــتثمر اإلنــــــدماج الصــــــر�ح ملبــــــادئ الن�اهــــــة و املســــــؤولية و إبــــــراز 

العالقات القو�ة مع إصالح القطاع العام.و ذلك ما يطابق حاجيات البالد خاصة وأن �عـض 

تــــــرتبط مباشــــــرة  مشــــــالكها الرئيســــــية �ــــــ� مجــــــال ا�ح�ومــــــة املنفتحــــــة و إصــــــالح القطــــــاع العــــــام

 .بمسائل تتعلق بالن�اهة و املسؤولية
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جميع املستو�ات ليتس�ى تحقيق نتائج ملموسة ومالئمة للمواطن�ن .و�جب ع�� �ل عنصر 

لإلصالح السيا��ي الشامل ، أن ت�ون لھ م�انتھ ا�خاصة داخل اس��اتيجية شمولية 

 هداف ووا�حة وعمومية مع تحديد جيد لألدوار وملسؤوليات الفاعل�نمحكمة ومحددة األ 

جراءات دقيقة للمسؤولية إلشراك املجتمع املد�ي والقطاعات العامة إا ذالرئيسي�ن وك

ه ذن تحقيق هإوا�خاصة وال��ملاني�ن واملواطن�ن من جميع ا�جهات والطبقات االجتماعية . 

ا استفادت املبادرة بأكملها من توجيھ إذالغايات ، �عد تحديا هاما اليمكن رفعھ إال 

دارة العمومية واملؤسسات السياسية ابتداء من مركز ا�ح�ومة . وع�� اإل اس��اتي�� معلوم 

 أن �ست��ض قدرا��ا ، و�ساهم �ل واحدة م��ا انطالقا من مواردها بالتوجيھ والتدب�� .

ويعت�� التصر�ح باالل��ام القوي للديوان ، شرطا مسبقا حاسما لنجاح ا�ح�ومة 

�ل توجيھ فع�� ودائم ا�� تجميع وتنسيق املنفتحة . غ�� أنھ من الضروري أن �عمد 

مجهودات ا�جميع لتعز�ز مبادرة ا�ح�ومة املنفتحة . فإحداث �جنة مدير�ة داخل الديوان 

رادة السياسية ويعزز التوجيھ م�لفة بإعطاء الدفعة الالزمة وتحديد االولو�ات سيجسد اإل 

 السيا��ي ، ويع�� من شأن شرعية املبادرة و�ز�د من وضوحها .

الدعم من أع�� الهرم  ، واملتو�� للمستوى الثا�ي  ،ه ال�جنة املدير�ة ذمثل هتقدم  و 

فإن �النسبة للشراكة من أجل ا�ح�ومة املنفتحة ،و صالح ألجل ح�ومة منفتحة .لتدب�� اإل 

وزارة الوظيفة  إشرافتحت  2012حدثة �� نوفم�� املش�ل �جنة لإلشراف ذ يتخ هذا األمر 

ه ال�جنة لتتبع تفعيل مشروع مبادرة دول املينا ذدارة . وقد تم خلق هالعمومية وتحديث اال 

 وتتضمنجل ا�ح�ومة املنفتحة عضاء �� منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أل ودول األ 

 تتمثل مهامها �� ماي�� : حيث تتمثل ممثل�ن من مختلف الوزارات، 

 �ح�ومة املنفتحة .* تنسيق العمل والتحسيس حول مبادرة الشراكة من أجل ا

ي حققھ املغرب �� مايخص معاي�� ذ* �شر املعلومات حول ا�ح�امة العامة وحول التطور ال

 االنضمام ا�� الشراكة من أجل ا�ح�ومة املنفتحة .
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�� إنجازها لالستجابة ملعاي�� االنضمام إحصاء العمليات املتخدة وصياغة األ�شطة املراد إ* 

 �ورة .ذالشراكة امل

ملعتاد تفو�ض �ايطابق  ،توجيھ الشراكة من أجل ا�ح�ومة املنفتحةليار هي�لة ن اختإ

 املجال قرب من الوزارة ال�ي تضطلع بمهام تبدو األإ�� فقي شراف االس��اتي�� األ مبادرات اإل 

 .  موضوع هذه الشراكة

ة عداد االس��اتيجية الوطنيإتت�لف مثال وزارة الوظيفة العمومية وتحديث االدارة ، ب

ملحار�ة الرشوة ، وتنسق مجهود وضع التشريع حول الولوج ا�� املعلومات ، كما أ��ا 

جل ا�ح�ومة املنفتحة ، بينما نظمة التعاون أل مشراف ع�� مشروع املينا و مسؤولة ع�� اإل 

 عداد اس��اتيجية شمولية ل�ح�امة .إوزارة الشؤون العامة وا�ح�امة توجھ 

من الناحية النظر�ة ، و�� نطاق  �عت��  ان ماب�ن وزار�ة ،شراف وال�ج�جان اإل  نتا �اذوا

شا�ل تتعلق بوضوح مهامها مل فإ��ا غالبا ما تتعرضظروف خاصة ، طر�قة مث�� للعمل ، 

يمكن فو�القدرات . ول�حصول ع�� نتائج ملموسة �� آجال مناسبة ، و�االرادة السياسية 

طارات للمسؤولية والتنسيق إ�حة ، و البداية بتحديد مهام وا ذه املشا�ل منذمعا�جة ه

اعتماد اآلليات الوظيفية للتتبع والتفعيل .غ�� أن اإلطارات  وكيفية الولوج ا�� املوارد و 

 البداية   نذتاحة مجهود واسع ومدعم مالتبدو �افية إل املتوفرة  يةتنسيقالليات واآل

  انطالقا من ال�واليس .و 

تدعيم ا�ح�ومة املنفتحة ال يبدو بالضرورة مالئما إن اإلطار املؤسسا�ي الذي تم خلقھ ل

جل ا�ح�ومة املنفتحة، ألتفعيل ناجح للمبادرة الستيفاء معاي�� االنضمام إ�� الشراكة من 

برنامج عمل الشراكة من أجل ا�ح�ومة املنفتحة محدد  تنسيق فإنبل األك�� من ذلك 

تخول كز ا�ح�ومة كفيلة بأن بدقة. و�مكن تفس�� هذه الوضعية �غياب هي�لة دائمة ملر 

�� معظم دول منظمة التعاون. و�عض االختصاصات األساسية  املناط ��اللمغرب الدور 

ت�ئ األمانة العامة و  املختصة.  ملركز ا�ح�ومة �� اليوم موزعة ب�ن مختلف الوحدات

�ومة. االستشارة القانونية ل�ح بمهمة تقديموتقوم  ا�ح�ومية، جتماعاتاال ل�ح�ومة أجندة 
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وتضمن املطابقة القانونية للتشريع املق��ح و�سهر ع�� ترجمتھ إ�� لغات أخرى. و�تم عن 

يوما معظم مشاريع القوان�ن إلثارة  15طر�ق موقع األمانة العامة ل�ح�ومة �شر خالل 

شاريع ألجل اإلخبار للمالوضع ع�� ا�خط  إيجابيةالتعاليق الواردة من العموم. و�الرغم من 

ع��  ومقتصراودا ديبقى دورا مح اليجب أن فإن دور األمانة العامة ل�ح�ومة،ارة واالستش

�سبب غياب اإللزامية وقدرات التتبع للتعاليق والتعديالت املق��حة �ا�حوار الالحق  ذلك،

األمانة العامة ل�ح�ومة  بأن ت�جأب�ن الوزارة وأ�حاب التعاليق. وليس هناك أيضا إلزامية 

أو ألن ،لالستجابة للتعليقات  ،تشار�ة مع الوزارات والشر�اء أو املواطن�نإ�� طرق أخرى اس

 .يفرض ذلك  التشريع طبيعة

�� التخطيط والتنسيق  اوع�� العموم، فإن األمانة العامة ل�ح�ومة تلعب دورا محدد

بصفة جيدة �� دول أخرى،  ةهي�لواملاألفقي مع الهيئات املماثلة املندمجة �� مركز ا�ح�ومة 

��  ال�ي �� خرى األ وحدات الاألمانة العامة ل�ح�ومة و  .وليستسيما دول منظمة التعاون 

مارسة وظائف إس��اتيجية �عالقة مع تحديد مل مالئمة خدمة رئيس ا�ح�ومة �� وضعية

تخطيطها وتحديد أولو�ا��ا وتتبع األداء واملساءلة أو أيضا تنسيق و اإلس��اتيجية األفقية 

ألفقية. وليس لهذه الوحدات مهام محددة أو موارد لتحقيق دور توجي�ي املبادرات الك��ى ا

داخل مركز ا�ح�ومة و�� تفعيل ا�ح�ومة املنفتحة و�ل مبادرة أخرى من هذا النوع. وليس 

بأن هذه الوضعية تؤثر بصفة خط��ة ع�� موقف ا�ح�ومة املغر�ية  ،من املبالغ القول 

تؤكد إذن الصعو�ة الك��ى املتمثلة �� ترجمة للقيام كما ينب�� باإلصالحات الك��ى و 

ؤثر إيجابا ع�� حياة املواطن�ن وع�� املقاوالت �� يالتصار�ح السياسية العامة إ�� واقع 

 املغرب.

فالدور ا�جديد لرئيس ا�ح�ومة كمسؤول ع�� التنسيق االس��اتي��، يمثل مناسبة 

بإم�انھ تدعيم االندماج وعقلنة  لوضع طر�قة أخرى لتدب�� اإلصالح �� مركز ا�ح�ومة الذي

 املجهودات لتطو�ر التعاون ماب�ن الوزارات بصفة إيجابية ومنتجة. 
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عن طر�ق مجهود مدعم ، همةالقدرة ع�� دعم مثل هذه امل و�جب أن يتم خلق

واململكة املتحدة �عطي  نداكك ،وإرادي. فبعض دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 وتنسيق قوي  تنظيم مركز ا�ح�ومة املتمكن من تحقيق توجيھل �� مجاأمثلة جيدة 

 للمبادرات ذات الطا�ع األفقي، سيما فيما يتعلق با�ح�ومة املنفتحة.  اس��اتي�� أفقي

 دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  لدىمركز ا�حكومة 

 أ��ا ���كما تتوفر العديد من دول منظمة التعاون ع�� تجر�ة مختلف املقار�ات 

أهمية االس��اتيجيات واملبادرات الشاملة املوجهة انطالقا من املركز. و�النظر إ�� الطبيعة 

األفقية ملبادرة ا�ح�ومة املنفتحة، فـإن مركز ا�ح�ومة هو الذي يقوم غالبا بتوجيھ صياغة 

 وتنسيق عملية تفعيل اإلس��اتيجية العامة.

خص إعداد اس��اتيجيات ا�ح�ومة املنفتحة يلعب هذا املركز دورا حاسما ليس فيما ي

فقط، ولكن أيضا فيما يتعلق بتجسيدها �� سياسات مش��كة وإحداث إطار مؤسسا�ي 

لإلصالح. فمركز ا�ح�ومة محدد  كب��ةمالئم إلعطاء الدفع الالزم واإلشراف ع�� أجندة 

ا لبعض موجزا وصفي 2.1ومعرف ومنظم بطر�قة مختلفة �� هذه الدول. و�قدم اإلطار 

والتنمية  األدوار واملسؤوليات الرئيسية املنوطة بمركز ا�ح�ومة �� دول منظمة التعاون 

والطر�قة ال�ي ينظم ��ا مركز ا�ح�ومة يؤثر بقوة ع�� الطر�قة ال�ي تؤدى ��ا  االقتصادية ،

هذه األدوار واملسؤوليات وكذا قدر��ا ع�� إشراك مجموعة واسعة من الشر�اء. و�� �عكس 

أث�� املنشود أو ا�حقيقي للمركز. وال يوجد هناك أي �سق موحد أو قواعد جاهزة تتعلق الت

 �يا�ل مركز ا�ح�ومة �� دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.   �

وثقافتا ال�ي تحظى باالمتياز �� مختلف الدول تندرج �� سياق تقاليدها  والهيا�ل

 هنة .الديموقراطية وحاجيا��ا وسياسا��ا الرا
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،  مركز ا�ح�ومة داخل اإلدارة الفيدرالية الكندية ال�ي ينبثق  ف��ا   3.1و�صف اإلطار رقم 

مفهوم مركز ا�ح�ومة من تقليد قديم ، يلعب ف��ا هذا املركز دورا أساسيا �� ا�ح�امة 

 العامة والسياسة وتقديم ا�خدمات .

نظمة التعاون والتنمية أدوار ومسؤوليات مركز ا�حكومة �� دول م    2ـ1اإلطار 

  االقتصادية

فإن عرف �غ��ات هامة �� دول املنظمة إذا �انت التعار�ف والوظائف وهيا�ل مركز ا�ح�ومة �

كز ا�ح�ومة . و�النظر إ�� اهناك ميوالت التقائية تخ��ل الوظائف الرئيسية ال�ي يقوم ��ا مر 

 البا ا�جوانب التالية :التطورات السياسية الك��ى ،فإن دور مركز ا�ح�ومة �شمل غ

 * فهم عام للباروناما ،

 سيا��ي أو مبادرة �� أجندة أفقية ،ر * التقييم والت�جيل االس��اتي�� ل�ل تطو 

 ، * تقديم نصيحة ترتكز ع�� الواقع وع�� حياد ا�ح�ومة ومسؤول�ن منتخب�ن آخر�ن

 * تحديد األهداف واألولو�ات ،

 ق محدد ،* تخطيط عملية التفعيل �� إطار سيا

 ر وتدب��ها بواسطة اس��اتيجيات مالئمة ،* تقييم وقياس املخاط

 * التواصل حول املبادرات ��دف التحسيس والتحف�� ع�� االنخراط ،

 * إدماج الشر�اء الرئيسي�ن �� مسارات اتخاذ القرار بطر�قة مفتوحة وشفافة ،

 * خلق هيا�ل مالئمة للمسؤولية والتتبع واملسائلة ،

 س آليات التنسيق والتعاون ب�ن الوزارات والفاعل�ن اآلخر�ن ،* تأسي

 * دعم الوزارات �� أعمالها لتطبيق القرارات ،

 * ا�حصول ع�� النتائج املفيدة والوا�حة لدى املواطن�ن ،
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ومن ب�ن أهم األدوار ال�ي يقوم ��ا مركز ا�ح�ومة ، تقديم النصيحة ل�ح�ومة املنبثقة عن 

 أدية املهمة ع�� مايرام ، فإن مركز ا�ح�ومة األقوى يرتكز ع�� معرفة جيدة االنتخابات . ولت

 ثابت�ن .للبيئة (دوليا وطنيا ومحليا ) عن طر�ق مالحظة وتحليل 

و�عد هذه املعرفة ضرور�ة لتقييم وتدب�� املخاطر الداخلية وا�خارجية املرتبطة باملبادرات 

الرهانات و�غذي قيم وانتظارات األفراد السياسية  كما �عزز اإلحساس والتفاعل حول 

ة ال�ي تمكن مركز مالرئيسي�ن والقطاعات وا�جهات املعنية . عالوة ع�� أ��ا تقدم قيمة مظافة ها

 ا�ح�ومة من ممارسة وظائفها التنسيقية مع :

 الوزارات التنفيذية والو�االت العمومية وال��ملان ،

 ا�خاص ،املجتمع املد�ي وا�جمعيات وممث�� القطاع 

 األجهزة التنفيذية ع�� املستوى ا�جهوي واملح�� واإلقلي�ي ،

 ح�ومات أخرى وطنية ،

 املنظمات الدولية .

فتنسيق املبادرات األفقية يبقى أحد التحديات الك��ى بالنسبة ل�ل مركز ح�ومة . و�قت��ي 

ھ املراقبة واملسؤولية توج��ا وتدب��ا حساسا وتفاعليا ، حيث أن املركز ا�ح�ومي الفعال التفهم من

، أو فرض أعمال ع�� الوزارات ، لكن عكس ذلك فهو يمثل رمز اإلشراك ا�جما�� املركز�ة 

والشراكة واالقتناع والتعاون واملسؤولية . فمراكز ا�ح�ومة تؤسس عمليا��ا ع�� إرادة تيس�� 

ورا رئيسا �� تدعيم و�عز�ز وإتاحة العمل املستقل للوزارات والو�االت . وتلعب هذه املراكز د

قدرات املنظمات املتواجدة �� ا�خط األول مع �عز�زها بالقيم واملدونات األخالقية وإطارات 

املسؤولية واملشاركة وتدب�� األداء ، وكذا سياسات أخرى وقواعد داخلية .وتقوم هذه املراكز 

ع�� الشرا�ات  بتنظيم الت�و�ن األفقي وأ�شطة تطو�ر�ة . وتطبق هذه املبادئ بحزم أك�� 

الفاعل�ن املحلي�ن   ا�خارجية امل��ايدة عددها ، ال�ي يجب ع�� مركز ا�ح�ومة �عبئ��ا وتدب��ها مع

واملجتمع املد�ي واملقاوالت ، وكذا ع�� الصعيد الدو�� ، �� ا�حالة ال�ي ي�ون ف��ا التعاون إراديا 

 و�تطلب االح��ام والثقة املتبادلة . 
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 كندا �� ا�حكومة مركز لهيا�لو  أدوارـ 3ـ1 اإلطار

 الو�ـــــاالت وتقـــــوم. العموميـــــة اإلدارة �ـــــ� هـــــام جـــــد دورا كنـــــدا �ـــــ� ومـــــة�ا�ح مركـــــز يلعـــــب

 بتــدعيم ا�خز�نــة، مجلــس وســكرتار�ة املاليــة وزارة ا�خــاص، املجلــس مكتــب الــثالث، املركز�ــة

 يــدعم كمــا. ا�ح�ومــة داخــل والتنســيق االستشــارات �ســهل ف�ــي. والــديوان األول  الــوز�ر عمــل

 املركز�ــــة بالو�ــــاالت األمـــر يتعلــــق  ذلـــك مــــن النقــــيض وع�ـــ�. األخ�ــــ�ة هـــذه ول األ  الــــوز�ر ديـــوان

 املصــ�حة لــدعم محز�ــة غ�ــ� منصــة ا�ح�ومــة رئــيس ديــوان ويعت�ــ�. سياســية وهيئــة املــذ�ورة

 .التقر�ر�ة وهيا�لها والديوان ول األ  والوز�ر العمومية

 للسياســــــات شــــــموليا وتحلــــــيال لومــــــاتمع ول األ  للــــــوز�ر ا�خــــــاص املجلــــــس مكتــــــب يقــــــدم

 .والو�االت للوزارات مستمرة استشارة بواسطة ، وذلك املعتمدة واألولو�ات

. والتــــاج ال��ملــــان مــــع وعالق��ــــا ا�ح�ومــــة تنظــــيم حــــول    معلومــــات باألســــاس �عطــــي كمــــا

 النظــــام و�ســــي�� ا�ح�ومــــة لنفقـــات العــــام وال��نــــامج العمـــومي�ن، الســــام�ن املســــؤول�ن و�عيـــ�ن

 العموميــــــة اإلدارة داخــــــل العالقــــــات وتــــــدب�� الك�ــــــ�ى  السياســــــات وإعــــــداد للــــــديوان، تقر�ــــــري ال

 .خاصة اخرى  وقضايا

 داخــــل يقــــوم الــــذي ا�خــــاص، للمجلــــس الضــــبط �اتــــب ا�خــــاص املجلــــس مكتــــب ويســــ��

 متحـزب غ�ـ� اموظف �عد الضبط ف�اتب. الديوان أم�ن دور ب متشابھ بدور  الكندية ا�ح�ومة

 أو وهــو رئي�ــ�ي، عمــومي ومستشــار األول  الــوز�ر مســاعد بوظيفــة يقــوم ل،االو  الــوز�ر يختــاره

) �ـــــ�( أو فهـــــو الصـــــفة و��ـــــذه. القـــــانون  قواعـــــد حســـــب عموميـــــة، مصـــــ�حة رئـــــيس أيضـــــا) �ـــــ�(

 تقــــــدمها ال�ـــــي املتحـــــز��ن غ�ــــــ� واملهنيـــــ�ن ا�خ�ـــــ�اء خــــــدمات نوعـــــ املجلـــــس جــــــودة عـــــن مســـــؤول

 األول  الــــــوز�ر إ�ــــــ� ســــــنو�ا تقر�ــــــرا و�رفــــــع .الـــــديوان وإ�ــــــ� األول  الــــــوز�ر إ�ــــــ� العموميــــــة املصـــــ�حة

 .العمومية املص�حة عن للدولة
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 عــــــن ا�حفـــــاظ عـــــن ا�خصـــــوص ع�ـــــ� مســــــؤوال �عـــــد ا�خـــــاص للمجلـــــس الضـــــبط ف�اتـــــب

 القـــــديم الـــــوزارات أرشـــــيف حـــــارس فهـــــو. االنتخابيـــــة الـــــدورات �عـــــد مـــــا ا�ح�ومـــــة اســـــتمرار�ة

 .وا�حا��

 ملجلـــــس اإلدار�ـــــة للو�الـــــة شـــــار�ةاالست وال�جنـــــة رئيســـــها تـــــدعم ا�خز�نـــــة مجلـــــس فأمانـــــة

 مســــــؤوليا��ا وتحــــــدد. لكنــــــدا بالنســــــبة للملكــــــة ا�خــــــاص املجلــــــس �جنــــــة تمثــــــل ال�ــــــي ا�خز�نــــــة،

 ع�ــ� املركــزي  اإلشــراف بــدور  تقــوم كمــا. ى أخــر  وقواعــد املاليــة بــإدارة يتعلــق بقــانون  الشــ�لية

 �ــــ� لألمانــــة ضــــوكع العــــام املراقــــب ويســــاهم. إنتاجي��ــــا بضــــمان األفقيــــة التدب��يــــة املمارســــات

 .العمومية اإلدارة مستوى  ع�� املا�� التدب�� تحس�ن

 معنيــــا ، طرفــــا �عــــد الواقــــع �ــــ� هــــو الــــذي البشــــر�ة، املــــوارد عــــن رئــــيس املســــؤول و��لـــف

 . الوظائف تكرار وازدواجية   تقليص ع�� والعمل فعالية أك�� البشر�ة املوارد تدب�� جعلب

 حـــول  ا�خز�نـــة ملجلـــس بآرا��ـــا وتـــد�� وصـــياتالت بصـــياغة ا�خز�نـــة مجلـــس امانـــة وتقـــوم

 و�السياسات العام املرفق داخل العام اإلداري  و�التنظيم بالسياسة املتعلقة القضايا جميع

 واملمتــدة  الســنو�ة النفقــات و�ــرامج املخططــات و�دراســة واملوجــودات املاليــة تــدب�� ومســاطر

 .املجاالت هذه �� األولو�ات و�تحديد الطو�ل االمد ع��

 �شـمل ال�ـي ل�ح�ومـة اقتصـادية املـاكرو  السياسة عن املسؤولة �� املالية وزارة و�عت��

 واملـواز�ي االقتصـادي الوقـع وتحليـل العامـة امل��انيـة إطـار ا�جبائية والنفقات السياسة أيضا

 للتحليـــل واســـعة قـــدرات تـــوفر تضـــمن كمـــا الـــوز�ر املاليـــة وزارة وتـــدعم. الـــوزارات ملق��حـــات

 .صادياقت-السوسيو

 الــــوز�ر دليــــل:  مســــؤولة ح�ومــــة ألجــــل" 2011 كنــــدا – االول  الــــوز�ر ديــــوان: املصــــدر

 "الدولة ووز�ر

www.pm.gc.ca/fra/nouvelles/2010/12/12 gouvernement-responsable-
guide-du-ministre-et-du-minstre-d’état 

 .2013 يونيھ 24 بتار�خ املوقع مراجعة تمت
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 املتعلقـــــــة املتعـــــــددة للمشـــــــا�ل االســـــــتجابة: تفعيلهـــــــا عمليـــــــة إ�ـــــــ� السياســـــــة مـــــــن

 األفقي بالتنسيق

 بالطبيعـة معظمها يرتبط حيث ومتنوعة، عدة مشا�ل فقيةاأل  املبادرات تنسيق يطرح

 .ا�ح�ومة هيا�لل تشعبة املو  العمودية

 مــــــن و�ـــــالرغم. القطاعيــــــة الـــــوزارات  مســــــؤوليات العموديـــــة التصــــــنيفات هـــــذه و�عكـــــس

 �ـــ� النظـــر ف��ـــا �عـــاد اليـــوم ھفإنـــ اإلدارات، �ســـي�� �ـــ� �ـــ� ماقبـــل   اهم��امســـو  وجودهـــا ضـــرورة

 التـــداخالت مبعــث التصـــنيفات هــذه الغالـــب �ــ� و�عت�ــ� .وال��ابطـــات التعقيــد �ـــ� يتنــامى ملعــا

 .التخصصــــات ومتعــــدد أفقيــــا ك�ــــ�أ أصــــبح عــــالم �ــــ� للتعــــاون  حــــاجزا وتمثــــل الفعاليــــة وعــــدم

 عموديـــــــــا، بيانـــــــــا بـــــــــدوره يتبـــــــــع) املاديـــــــــة و املاليـــــــــةو  البشـــــــــر�ة( مـــــــــواردلل ا�ح�ومـــــــــة فتخصـــــــــيص

 .األفقي والتنسيق التعاون  ع�� قليال املحفز ل�ح�ومة الكالسي�ي والتصنيف

 ا�جيدة؟ والشراكة ا�جيد األفقي التنسيق مم��ات ما��

 املم�ـــــــ�ات تقـــــــديم يمكـــــــن لكنـــــــھ طو�لـــــــة، ا�جيـــــــد التنســـــــيق تحـــــــدد ال�ـــــــي العناصـــــــر قائمـــــــة

 :ي�� ما �� األساسية

 ل�ح�ومة، االس��اتيجية األولو�ات ضمن �املة بصفة تندرج افأهد

 مش��كة، وأولو�ات واس��اتيجية رؤ�ة

 )اتفاق برتو�والت مثل( التنسيق تدب�� آليات حول  توافق

 فاعل، ل�ل محددان ودور  مسؤولية

 مفتوحة، تواصلية قنوات

 املوارد لتوزيع فعلية آليات

 واملساءلة، ا�حاصل التقدم تتبع وسائل
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 ع�ـــــ� عراقيـــــل دون  العمليـــــات لتحقيـــــق للمنازعـــــات حلـــــول  إليجـــــاد مســـــبقا معـــــدة آليـــــات

 .والقيم للمبادئ مش��ك اح��ام أساس

 انــــدماج نأبــــ االقتصــــادية والتنميــــة التعــــاون  منظمــــة �ــــ� عضــــاءاأل  الــــدول  تجــــارب تبــــ�نو 

 بــــــعالتت �شــــــطةكـــــذا أو  هيئــــــة ل�ـــــل االســــــ��اتيجية املخططـــــات �ــــــ� األفقيـــــة واملبــــــادرات املشـــــاريع

 .املحققة النتائج وتطو�ر تحس�ن بإم�انھ األفقية باأل�شطة املتعلقة واملساءلة والقياس

 مســـــــؤولية تأكيـــــــد مــــــن تمكـــــــن ال�ــــــي األفقيـــــــة املبــــــادرات ونجاعـــــــة تــــــداب�� تحديـــــــد ويعت�ــــــ�

 .فقيأ تنسيقي إطار ل�ل رئيسيا عنصرا الشر�اء،

 لتعز�ــــز األفقيــــة راتاملبــــاد حــــول  التوجهــــات إيجابيــــا يضــــبط أن ا�ح�ومــــة ملركــــز و�مكــــن

 .والتفعيل التنسيق آليات وفعالية املسؤولية

 ع�ـ� عملـت الوطنيـة العموميـة املصـا�ح �عض فإن يرام، ما ع�� التحول  هذا ولتحقيق

 .ا�ح�ومي ب�ن ما والتنسيق املواطن�ن إشراك مجال �� مهنية قواعد ضبط

 مدونــــــة شــــــ�ل ع�ـــــ� املــــــواطن�ن إلشـــــراك م�ــــــي نمـــــوذج حســــــنأ الهولنديـــــة الدولــــــة وتقـــــدم

 الـــــوزارات بـــــ�ن مشـــــ��ك وتنظـــــيم" ا�جيـــــدة االستشـــــارة مبـــــادئ" تتضـــــمن )9.2 إطـــــار( ســـــلوكية

 .)van der wal, et al . 2009( العمومي�ن املوظف�ن لتدعيم

 كمركــــز الهيئــــات بتــــدعيم الصــــعو�ات هــــذه تــــذليل ع�ــــ� ا�ح�ومــــات �عــــض عملــــت وقــــد 

 واملهي�لـة، األفقيـة واملبـادرات اتيجياتاالسـ��  وتنسـق �سـ�� ح�ـى مماثلـة مؤسسـة أو ا�ح�ومـة

 عملــــت .كماوتــــدب��ها واملاليـــة البشــــر�ة املــــوارد لتخصـــيص أفقيــــة خاصــــة آليـــات إ�ــــ� و�ـــال�جوء

 هـــذا غيـــاب فـــإن املغـــرب و�ـــ�. مرضـــية نتـــائج ع�ـــ� وحصـــلت املشـــا�ل هـــذه تقلـــيص ع�ـــ� أيضـــا

 .التحقيق صعب األفقية االس��اتيجيات تنسيق يجعل الهيئات من النوع

 الفــاعل�ن �عــدد إ�ــ� فباإلضــافة. بامتيــاز أفقيــة مبــادرة �عــد املنفتحــة ا�ح�ومــة مشــروعو 

 قضـــــايا تـــــروم املبـــــادرة وأهـــــداف أ�عـــــاد فـــــإن) العموميـــــة اإلدارة وخـــــارج داخـــــل مـــــن( املشـــــارك�ن

 آليـات لوضـع جيـدة مناسـبة املشـروع و�مثـل. العام للقطاع جار�ة وإصالحات ومتنوعة كب��ة
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 النمـوذ�� املشـروع إطـار �ـ� وضعها و�مجرد. والتفعيل القرار باتخاذ كفيلة للتنسيق مدعمة

 األخــــــرى  املبــــــادرات و�عمــــــق و��جــــــل تــــــدعم أن يمكــــــن الهيئــــــات هــــــذه فــــــإن املنفــــــتح، ل�ح�ومــــــة

 .األفقية

 

 .باملغرب املنفتحة ا�حكومة لتفعيل التحض��

 ئـــــــاتهي أنـــــــھ مفـــــــاده وخارجهـــــــا، املغر�يـــــــة العموميـــــــة اإلدارة داخـــــــل إجمـــــــاع شـــــــبھ هنـــــــاك

 ومهي�ـــــل وأفقـــــي شـــــامل إصـــــالح وتفعيـــــل تمامـــــا تـــــتالءم ال املتاحـــــة التنســـــيق وآليـــــات ا�ح�امـــــة

 ا�خــــــــــدمات أفضــــــــــل وتقــــــــــديم ملموســــــــــة لنتــــــــــائج الدولــــــــــة تحقيــــــــــق دون  تحــــــــــول  فإ��ــــــــــا و�التــــــــــا��

 املصــا�ح ح�امــة حــول  تقر�ــره �ــ� يؤكــد والبيئــي واالجتمــا�� االقتصــادي فــاملجلس. للمــواطن�ن

 .العمومية اإلدارة مع وعالقا��ا املصا�ح تجاه للمرتفق�ن لسلبيةا النظرة ع�� العمومية،

 بصــــفة تتوصــــل لــــم ا�ح�ومــــة فــــإن املبذولــــة، املجهــــودات مــــن بــــالرغم أنــــھ البــــدي�ي ومــــن

 تنســيقية ومقار�ـة شــمولية رؤ�ـة غيــاب إ�ـ� �شــ�� فـاملجلس. النظــرة هـذه �غ�ــ� نتـائج إ�ــ� �املـة

 �ـ�إ تف�ـ�ي ا�جيـدة ا�ح�امـة بـأن و�ؤكـد. لاملشـا� مصـدر نظـره �ـ� �شـ�ل حيـث عامة وح�امة

 .قارة موارد مع حسنة نتائج

 

 بإعــــداد وا�ح�امــــة العامــــة الشــــؤون وزارة ت�ليــــف تــــم فقــــد املشــــ�ل، هــــذا ع�ــــ� ولإلجابــــة

 تمثــــل فإ��ــــا هــــدافها،أ املبــــادرة هــــذه حققــــت وإذا. ا�جيــــدة ا�ح�امــــة ألجــــل وطنيــــة اســــ��اتيجية

 وقـــد .الوطنيـــة هـــدافواأل  األولو�ـــات حيـــث نمـــ وا�ـــحة أفقيـــة رؤ�ـــة خلـــق نحـــو هامـــة مرحلـــة

 .املنفتحة ا�ح�ومة ألجل الطموحة السياسات تحديدمن  أيضا كنمت

 الفعــــال فقــــيأل ا السيا�ــــ�ي اإلعــــداد مســــار لتحقيــــق حاســــما املبــــادرة هــــذه نجــــاح ويعت�ــــ�

 بـ�ن الـر�ط بوضـوح ي�ـ�ز شـامل إطـار �ـ� السياسات إدراج من مكني كما النتائج، ع�� واملب�ي
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 هــــــــذه وتفعيـــــــل فإعـــــــداد. والو�ـــــــاالت الــــــــوزارات ملختلـــــــف االســـــــ��اتيجية واألولوليـــــــات دافاألهـــــــ

 .فقياأل  الصعيد ع�� ا�جيد التنسيق و�جسدان الرئيسي�ن الفاعل�ن سيشر�ان االس��اتيجية

 لتــــــدب�� أفقــــــي إطــــــار وضــــــع إ�ــــــ� ا�حاجــــــة مــــــن أك�ــــــ� املناســــــبة تطــــــرح آخــــــر، صــــــعيد وع�ــــــ�

 األهــداف مـن وللرفـع السيا�ـ�ي اال��ـجام إلتاحــة املـرتبط يالتعـاو� وللعمـل األفقيـة املبـادرات

 مركـــــز طـــــرف مـــــن قـــــدما الـــــدفع و�ـــــاألحرى ، الـــــدعم املبـــــادرة هـــــذه نجـــــاحويســـــتد�� . األساســـــية

 .والتفعيل اإلعداد مرحل�ي �� الضروري  التماسك  لتحقيق ا�ح�ومة

 املنفتحــة ا�ح�ومـة أجـل مـن �الشـراكة الدوليــة واملبـادرات للمغـرب الـدولي�ن وللمـانح�ن

 ا�عقـد الـذي الوقـت �ـ� التقر�ـر هـذا إعـداد تـمقد و . املجهود هذا لتسي�� بھ القيام يجب دور 

 وتنـدرج. بمكسـي�و الفعـال التعـاون  ألجـل العامـة للشـراكة عـال مسـتوى  من اجتماع ول أ فيھ

 منظمــة ف��ــا لعبــت ال�ــي املســاعدة فعاليــة حــول ) Busan( ب�ــ�ان عمليــة إطــار �ــ� املبــادرة هــذه

 .رائدا دورا االقتصادية والتنمية عاون الت

 

 ح�ننملــــــاا مبــــــادرات مــــــن العديــــــد طــــــرف مــــــن مــــــدعوة املغر�يــــــة، �ا�ح�ومــــــة ا�ح�ومــــــات،ف

 ؤديتـــــ أن و�مكـــــن. النـــــادرة والتتبـــــع التنســـــيق واردكـــــذا ملـــــو  االهتمـــــامإعـــــارة   ألجـــــل املتنافســـــ�ن

 ا�جمـــــا�� لوقـــــعا فعاليـــــة يقلـــــص الـــــذي ال�ـــــ�يء الو�ـــــاالت، لع�ـــــئ عفـــــوي ال التـــــأزمإ�ـــــ�  النتيجـــــة

 .ا�ح�ومية مسؤوليا��ا لتأدية الو�االت هذه قدرة وأيضا اإلصالح ع�� للمانح�ن

 الو�ـــــاالت وتمكـــــ�ن ال�ع�ـــــاسا هـــــذا تفـــــادي املـــــانح�ن، بـــــ�ن املحكـــــم التنســـــيق شـــــأن ومـــــن

 و�عرقـــــل املجهـــــودات �شـــــتت ي�ـــــال ا�ح�ومـــــة مركـــــز هيئـــــات لقصـــــور  االســـــتجابة مـــــن املـــــذ�ورة

 .الك��ى  حيةاإلصال  املبادرات بالتا��

 جيـدا، مدروسة هيئة وضع الختبار فرصة املنفتحة ا�ح�ومة جلأ من الشراكة وتمثل

 السياســـات مـــن أساســـية مجموعـــة وتفعيـــل إعـــداد لتســـي�� جمعـــة،امل لومـــاتاملع أســـاس ع�ـــ�
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 جوانــــب حــــدأ شــــ�ل االختبــــار هــــذا يتخــــذ أن و�مكــــن. املركــــز مــــن انطالقــــا األفقيــــة واملبــــادرات

 .         الشراكة هذه إ�� االنضمام شروط جميع املغرب سيستو�� عندما العمل برنامج

 ح�امـــــــة لوضــــــع وأيضــــــا املقــــــاوالت هــــــذه لنجــــــاح هامــــــة مســــــاهمة �شــــــ�ل أن يمكــــــن كمــــــا

 .وفعلية فعالة وطنية اس��اتيجية

 منتظـرة �ـ� طاملـا ال�ـي القدرة سيمنح واس��اتيجية بكفاءة �عمل الذي ا�ح�ومة فمركز

 اإلصـالحات سـيعزز  ممـا الوقـائع ع�ـ� املرتكـز�ن والتخطـيط القـرار تخاذوا االس��اتي�� للتوقع

 .املغرب أجندة ضمن تندرج ال�ي املتعددة

 ا�ح�ومــــــة أجــــــل مــــــن الشــــــراكة تصــــــبح ال بــــــأن الضــــــروري  مــــــن فإنــــــھ الوقــــــت، نفــــــس و�ــــــ�

 وعكـس. الرئيسـية وظائفهـا مـن وتحولهـا املـوارد ع�ـ� تحصـل منعزلة جديدة مبادرة املنفتحة،

 ح�ومــة �خلــق العــام فقــياأل  املجهــود �ــ� �املــة بصــفة مدمجــة الشــراكة ت�ــون  أن يجــب ذلــك،

 واملســـاهمة املهـــام توســـيع هـــو املغر�يـــة ا�ح�ومـــة ع�ـــ� املطـــروح واالختيـــار. املغـــرب �ـــ� منفتحـــة

 والضــــــمانات ا�جيــــــدة الشــــــروط تقــــــدم أن يمكــــــن ال ال�ــــــي املاليــــــة، اإلشــــــراف ل�جنــــــة والتنظــــــيم

 مجهـود ع�ـ� ا�حـديث دون  وتفعيلھ املنفتحة ا�ح�ومة أجل نم للشراكة عمل برنامج إلعداد

 املـــد�ي، املجتمـــع مـــن بأعضـــاء ســـيما ال�جنـــة �عز�ـــز فيجـــب املهـــام، توضـــيح ع�ـــ� عـــالوة. أفقـــي

 مجهـــود �ـــ� واملجتمـــع العموميـــة اإلدارة  إشـــراك مـــن تمكـــن مســـؤولة وهيئـــات بآليـــات ومجهـــزة

 آليــات و واملســؤوليات، لــألدوار وا�ــحا تحديــدا املقار�ــة هــذه وتقت�ــ�ي .الثقــا�� للتحــول  هــام

 ل�حاجيـات واالسـتجابة اإلشـراف �جنـة و�عميم للمحاسبة منتظم وواجب للمسؤولية دقيقة

 .املنفتحة ا�ح�ومة أجل من الشراكة لتفعيل والعملية االس��اتيجية

 املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة مجـــــال �ـــــ� املدير�ـــــة ال�جنـــــة الهيئـــــة، لهـــــذه العـــــا�� املســـــتوى  ويشـــــمل

 بإعطـاء األولو�ـات وتحديد االس��اتي�� التوجھ تقديم ع�� ستعمل ال�ي آنفا املذ�ور  للديوان

 واسـعة تقنيـة عمـل ومجموعـة اإلشـراف �جنـة �شـمل األخ�ـ� فهـذا. األد�ى للمستوى  الشرعية

 ستضــطلع العـا��، املسـتوى  ع�ــ� الدراسـة أسـاس وع�ـ� بــالتخطيط، سـت�لف ا�ح�ومـة داخـل

 أيضــــــا لكــــــن الشــــــراكة، عمــــــل برنــــــامج ســـــيما املنفتحــــــة، �ومــــــةا�ح اســــــ��اتيجية بتفعيــــــل ايضـــــا
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 الـديوان �جنـة أمـام االسـ��اتيجية هـذه بفضـل املحققـة بـاملنجزات واإلخبـار والتتبـع بالتنسـيق

 .   األموال كمان�� آخر�ن وفاعل�ن

 بــــــ�ن  ا�خصــــــوص ع�ــــــ� �شــــــاركية وســــــت�ون  واســــــعة تمثيليــــــة ال�جنــــــة تركيبــــــة وستشــــــمل

 والقطــــاع املســـتقلة واملؤسســـات املـــد�ي املجتمـــع وممث�ـــ� العـــام، للمرفـــق الســـام�ن املســـؤول�ن

 .ا�خاص

 العموميــــــة اإلدارة منظمــــــات �ـــــ� املنفتحــــــة ا�ح�ومــــــة ع�ـــــ� لإلشــــــراف املســــــؤول�ن فانتقـــــاء

 وســـــيقوم. الثقافـــــة �غي�ـــــ� وتيســـــ�� املبـــــادرة شـــــرعية �عـــــزز  أن يمكـــــن ا�ح�ـــــومي، غ�ـــــ� والقطـــــاع

 .اإلشراف و�جنة الديوان ة�جن ب�ن امليسر بوظيفة ا�ح�ومة رئيس ديوان

 الشـراكة ع�ـ� اإلشـراف �جنـة �� املشاركة توسيع فإن املوا��، الباب �� مذ�ور  هو وكما

 القـــــــرار التخـــــــاذ مدعمــــــة هيئـــــــات ت�ـــــــو�ن مــــــع يـــــــتالزم أن يجـــــــب املنفتحــــــة ا�ح�ومـــــــة جـــــــلأ مــــــن

 واملقـــــاوالت املـــــد�ي املجتمــــع فـــــ��م بمـــــا ا�خــــارجي�ن الفـــــاعل�ن مجموعـــــات مــــع والعمـــــل ا�جمــــا��

 .العام القطاع ملوظفي املمثلة النقابات أو املهنية وا�جمعيات الدولي�ن الشر�اء يضاأ ولكن

 حـول  الـوط�ي ا�حـوار نطـاق �ـ� عل��ـا املحصل املختلطة  النتائج فإن املنظور، هذا وفق

 داخــــل بــــھ القيــــام يجــــب الــــذي املضــــ�ي للعمــــل إبرازهــــا حيــــث مــــن هامــــة �عت�ــــ� املــــد�ي املجتمــــع

 اآلفــــــاق ذات للمجموعــــــات بالنســــــبةق طر�قــــــة عمــــــل �خلــــــ العموميــــــة واإلدارة ياملــــــد� املجتمــــــع

 ��ــا تــتم أن يجــب ال�ـي كيفيــة ال حــول  بدقـة محــددة بروتو�ــوالت بواســطة  هــاودعم املتباينـة

 مـــن لتمكيـــ��م املجموعـــات إ�ـــ� املعلومـــات ��ـــا ســـتقدم ال�ـــي و الـــدعوات، وإعـــداد االستشـــارات

 املتكــــــــررة االستشــــــــارات �عــــــــوض أن و�جــــــــب .ا�ــــــــخ االستشــــــــارة قبــــــــل مشــــــــ��كة وضــــــــعيات خلــــــــق

. املعقــدة املســائل حــول  اتفاقــات إ�ــ� تف�ــ�ي ال ال�ــي مســتوى  أع�ــ� ع�ــ� املنتظمــة االجتماعــات

 .رسمية وغ�� مختصرة اللقاءات هذه ت�ون  ما وغالبا

 حــول  واإلدارة املــد�ي املجتمــع داخــل فرعيــة مجموعــات تنظــيم الــدول  �عــض ارتــأت وقــد

 التعلـــــيم وكـــــذا املعلومـــــات، ع�ـــــ� والولـــــوج والرشـــــوة الســـــلوكية املـــــدونات� املواضـــــيع، مختلـــــف

 مســـــــــ��دفة مجموعـــــــــات ت�ـــــــــو�ن مـــــــــن املقار�ـــــــــة هـــــــــذه وتمكـــــــــن. وال�ـــــــــحة الضـــــــــرائب وتحصـــــــــيل
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 منتظمـــة اجتماعـــات ا�عقـــاد قبـــل موضـــعها تحديـــد ع�ـــ� قـــادرة بمعـــارف ومـــزودة ومتخصصـــة

 .واسعة

 هـــذه حـــول  القـــرار اتخـــاذ عةاملوســـ املجموعـــة  تفـــوض بـــأن املقار�ـــة هـــذه �ســـتد�� لكـــن

 .خالصات دون  بحوار ت�ليفها بدل الفرعية املجموعات إ�� املواضيع

 ملجموعة مطابق استشاري  مسار لتدب�� يالئمھ الذي ا�حل يجد أن املغرب ع�� و�جب

 وطنيــــة أخـــرى  منـــا�ج هنــــاك أن كمـــا. �عتمـــدها ال�ـــي والتوجيــــھ التفـــاوض وألســـاليب الفـــاعل�ن

 �ـ� دعمهـا تقـدم أن االقتصـادية والتنميـة التعاون  ملنظمة يمكن حيث ن��اسا ت�ون  أن يمكن

 .منذ البداية اعتماده يمكن محدد م��اج يوجد ال لكن الشأن، هذا

 يـــتم أن قبـــل خاطئـــة وانطالقـــات وخطـــوات تنـــازالت  إ�ـــ� محالـــة ال املســـار هـــذا و�ـــؤدي

 .واعتمادها العملية اإلجراءات تحديد

 �عت�ــــــ� املســــــار  حــــــول  املــــــد�ي واملجتمــــــع ا�ح�ومــــــة اخــــــلد طــــــراف،األ  اتفــــــاق فــــــإن هكــــــذا،

 .أساسيا

 يمكــن حيــث بم�ــان، هميــةاأل  مــن �عت�ــ� منفتحــة ح�ومــة �ــ� للتنســيق م��ــاج خلــق إن   

 ال�ـــي والقطاعـــات القضـــايا مـــن ومتنوعـــة كب�ـــ�ة مجموعـــة ع�ـــ� امل��ـــاج هـــذا تطبيـــق �عـــد فيمـــا

 .استشارة �ستلزم

 فإننـــا املشـــاركة، يخـــص فيمـــا ��ـــا املتعـــرف مـــةا�ح�ا وآليـــات هيئـــات أهميـــة مـــن و�ـــالرغم

 ��يئــة ارتباطــھ مــن أك�ــ� األفــراد بــإرادة كب�ــ� حــد إ�ــ� يــرتبط األفقــي التنســيق بــأن أحيانــا نن�ــ�ى

 . رسمية غ��

 بمســـارات والت�جيـــل تـــدعيم �ـــ� أيضـــا �ســـاهم أن يمكـــن املتاحـــة التكنلوجيـــة فالوســـائل

 ي�ــون  ال والتنســيق التعــاون  نجــاح أن اكمــ. واملعلومــات املعطيــات وتجديــد و�شــر املصــنفات،

 التنسـيق و�تطلـب األ�ـخاص، هـؤالء بـ�ن للعمـل ا�حقيقيـة والعالقـات باأل�خاص إال ممكنا

 واالح�ـ�ام ، اإلنصـات، كحسـن( واملمارسـات الشـب�ات بنـاء مجـال �ـ� حقيقيـة كفاءات األفقي
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 سيســاهم والســلوكيات الثقافــات هــذه فتعز�ــز) . والــتعلم  ا�ــخ والتوافــق والتفــاوض والتعــاون 

 التنسـيق و�سـتد�� املـواطن�ن ع�ـ� مركـزة ومصا�ح ثقافة رساءإ ع�� العامة القدرة تدعيم ��

 عنــد الرئيسـي�ن واملسـؤول�ن األطــراف �جميـع قـوي  إشــراك املنفتحـة ا�ح�ومـة إطــار �ـ� االفقـي

 إذن جـــبو� املنفتحـــة ومـــة�ا�ح تفعيـــل �ـــ� هامـــا دورا يلعـــب أن لل��ملـــان و�مكـــن. القـــرار اتخـــاذ

 املغار�ــة ال��ملــاني�ن كجمعيــة واملجموعــات املبــادرات تواجــد أن كمــا. فعليــة بصــفة �شــارك أن

 وا�ح�امــــــة الن�اهــــــة �عز�ـــــز �ــــــ� فع�ـــــ� بجانــــــب لالضـــــطالع ال��ملــــــاني�ن إرادة ت�ـــــ�جم الرشــــــوة ضـــــد

 .ا�جيدة

 ا�ح�ومــــة �ــــ� �ســــاهم أن املســــتقلة، املغر�يــــة الدســــتور�ة للمؤسســــات أيضــــا يمكــــن كمــــا

 مـــع خاصـــة عالقـــة لهـــا مـــثال، اململكـــة وســـيط فمؤسســـة. وقيمهـــا و�رامجهـــا بوســـائلها حـــةاملنفت

 املخـــاطر تحديـــد مـــن يمك��ـــا موضـــع �ـــ� توجـــد و�ـــ� وا�جهـــات، الطبقـــات جميـــع مـــن املـــواطن�ن

 الرهانــــــات �شــــــأن واإلدارة ل�ح�ومــــــة النصــــــيحة لتقــــــديم وكــــــذا واملســــــؤولية بالن�اهــــــة املتعلقــــــة

 ل�جنــــة رســــ�ي كعضــــو الوســــيط مؤسســــة تلعبــــھ الــــذي الــــدور ب القــــدرة هــــذه و�عــــزز . ا�جديــــدة

 واملجلـس ��ـاومحار� والوقاية ن الرشـوة للن�اهة الوطنية �الهيئة اخرى  ملؤسسات االستشار�ة

 إعـــــداد �ـــــ� حاســـــما دورا ا�خصـــــوص ع�ـــــ� تلعـــــب الوطنيـــــة فالهيئـــــة. اإل�ســـــان �حقـــــوق  الـــــوط�ي

 أن املســتقلة الدســتور�ة سســاتاملؤ  ع�ــ� يجــب مهامهــا لتأديــة لكــن الن�اهــة، سياســة وتفعيــل

 .    ومالية �شر�ة و�موارد مالئم بإطار معززة ت�ون 
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:  اإلداري  التبســيط مــن �ســتفيد املغر�يــة واملقــاوالت املــواطن�ن جعــل 4.1 رقــم إطــار

 النجاح أسس ا�جيدة األفقية املبادرة تضع كيف

 لتعز�ز اس��اتيجية وكرافعة ل�ح�ومة كأولو�ة اإلدار�ة املساطر تبسيط تحديد تم لقد

 تــــم الصــــدد، هـــذا و�ــــ�.  واملقــــاوالت للمـــواطن�ن املقدمــــة ا�خــــدمات جـــودة وتحســــ�ن الشـــفافية

 : ا�ح�ومة رئيس إشراف تحت بمستو��ن، ل�ح�امة هيئة إحداث

 اإلدارة؛ وتحديث العمومية الوظيفة وزارة ت��أسها اإلداري، بالتبسيط م�لفة �جنة

 املتعلقـة االق��احـات ع�ـ� واملصادقة األفقية، اطراملس بتبسيط م�لفة قطاعية �جان

 .التبسيط ومق��حات  تركيبية تقار�ر وإعداد القطاعية ل�جان العمودية باملساطر

 

 وتصـــــنيفها املتـــــوفرة املســـــاطر جـــــرد �شـــــمل ف�ـــــي القطاعيـــــة، ال�جـــــان مهـــــام و�خصـــــوص

 اختيــــارات لتقيــــيم مضــــبوطة معــــاي�� بواســــطة العموديــــة، أو األفقيــــة املســــاطر فئــــات حســــب

 التقار�ر وإعداد املختصة ال�جنة طرف من املدروسة العمودية للمساطر بالنسبة التبسيط

 .اإلداري  التبسيط نتائج حول  منتظمة بصفة

. قنــــوات عــــدة خــــالل مــــن األفقيــــة العمليــــة هــــذه �ــــ� األطــــراف مــــن العديــــد إشــــراك و�ــــتم

 موقــــــــع �ــــــــ� ا�خـــــــط �ع�ــــــــ وضــــــــعھ تـــــــم الــــــــذي اإلجــــــــراءات، لتبســـــــيط" أف�ــــــــاركم" املنتــــــــدى مـــــــثال،

www.fikra.ma )اإلدارة تطو�ر ��دف املواطن�ن مق��حات لتجميع) أف�ار. 

 : اليوم إ�� النتائج و�شمل

 مســطرة 860( تــداوال األك�ــ� واملطبوعــات اإلدار�ــة للمســاطر معطيــات قاعــدة إحــداث

 ؛)مطبوعا 84و

http://www.fikra.ma/
http://www.fikra.ma/
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 ا�خــط ع�ــ� ووضــعها واملقاولــة، املــواطن�ن ��ــم ةإدار�ــ مســطرة 630 مــن أك�ــ� تبســيط

 ؛ public.ma-www.service البوابة ��

 واالن��نت؛ الهاتف ع�� واإلخبار لإلرشاد مص�حة إحداث

 بالتبسـيط امل�لفـ�ن واملهنيـ�ن التنفيذي�ن للمسؤول�ن مخصصة ت�و�نية برامج إحداث

 واملســـــــؤولية، الشـــــــفافية �ـــــــ� املتمثلـــــــة املنفتحـــــــة، ا�ح�ومـــــــة مبـــــــادئ دعـــــــم �ـــــــ� ســـــــاهم� اإلداري 

 .الرشوة محار�ة �� ساهم كما اعام القطاع �� والن�اهة

 اإلشــراك مــع مــوازاة األفقــي للتنســيق وآليــات مالئمــة ل�ح�امــة هيئــات خلــق فــإن هكــذا

 .الهامة املبادرة هذه نجاح شروط تحت واملواطن�ن، للشر�اء القوي 

 حــول  ل�ح�ومــة هامــة خارجيــة آراء كــذلك تقــدم أن املــد�ي املجتمــع ملنظمــات يمكــن مــاك

 كمنظمــــــة و�عضــــــها. املنفتحــــــة ل�ح�ومــــــة أخــــــرى  و�مبــــــادئ ا�جيــــــدة با�ح�امــــــة مرتبطــــــة قضــــــايا

 التوعيـــــــــة بـــــــــرامج �ـــــــــ� ومتطـــــــــورة هامـــــــــة خبـــــــــة اكتســـــــــبت)  املغـــــــــرب ترا�سبارا��ـــــــــ�ي( الشـــــــــفافية

 حايمـا �عـد العمـل هـذا �ـ� اقتحامهـا فـإن هكذا. �ومةا�ح مراقبة و�� املواطن�ن مع والتواصل

 .الن�اهة مجال �� املبذولة املجهودات إلنجاح

 

http://www.service-public.ma/
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 منفتحة  عمومية إدارة �� املنفتحة ا�حكومة:  التفعيل إطار

 

 مختلفتـــ�ن مقـــار�ت�ن اعتمـــاد ع�ـــ� القـــدرة �ع�ـــي املنفتحـــة ل�ح�ومـــة ا�حقيـــق التفعيـــل إن

 : وهما ومت�املت�ن

  و�عز�ــــــز لتطــــــو�ر وتنفيــــــذا وإشــــــرافا توج��ــــــا تقــــــم وال�ــــــي القاعــــــدة، ع�ــــــ� تقــــــوم مقار�ــــــات

 .ل�ح�امة ا�جديد اإلطار مع املطابقة

 املصـــــــــ�حة عقليـــــــــة و�غي�ـــــــــ� املهنيـــــــــة علىـــــــــدعم واملرتكـــــــــزة القـــــــــيم، ع�ـــــــــ� تقـــــــــوم مقار�ـــــــــات

 .ا�خارجي�ن الشر�اء ومع ا�ح�ومة داخل والتعاون  والن�اهة االنفتاح ألجل العمومية،

 واحــد آن �ــ� االســتناد دون  األو�ــ� ع�ــ� االرت�ــاز حيــث املقــار�ت�ن، هــات�ن �ــقتفر  يمكــن وال

 الطو�ـل األمـد ع�ـ� املمتـدة للنتـائج بالنسـبة الت�لفـة مـن الرفـع إ�ـ� يؤدي الثانية، املقار�ة ع��

 .املنفتحة ا�ح�ومة أجل من للشراكة

 ت�ــــون  نأ و�جــــب ك�ــــ�ى  أهميــــة تكت�ــــ�ي الشــــراكة هــــذه ��ــــا تــــدبر ال�ــــي الطر�قــــة فــــإن لــــذا

 ا�ح�ومـــة فمبـــادرة. ومندمجـــة شـــفافة منفتحـــة، ح�ومـــة ومبـــادئ القـــيم إ�ـــ� بـــالنظر نموذجيــة

 ولكــــن الشـــراكة، إ�ـــ� االنضــــمام ملعـــاي�� لالســـتجابة فقــــط لـــيس قو�ـــة شــــرا�ات خلـــق تتطلـــب،

 الثقافـــة تطـــو�ر ع�ـــ� والعمـــل العـــام القطـــاع إصـــالحات نجـــاح أســـس لوضـــع وخصوصـــا أيضـــا

 ف�ـــي. املعنيـــة األطـــراف جميـــع وإشـــراك الشـــفافية نحـــو الســـر�ة نمـــ بـــاملرور داخلـــھ، الشـــائعة

 الداخليـــــة فـــــاألطراف. املعنيـــــة ا�خارجيـــــة واألطـــــراف اإلدارة شـــــر�اء ضـــــم تـــــروم جســـــيمة مهمـــــة

 الوضـــــعية ضـــــياع مـــــن ا�خـــــوف �ـــــ� تتمثـــــل أســـــباب لعـــــدة املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة تقـــــاوم أن يمكـــــن

 فهـــم لعـــدم الـــروت�ن، �غ�ـــ� ال�ـــي ةا�جديـــد املســـاطر ع�ـــ� الـــتحفظ إ�ـــ� وتنتقـــل الن�اهـــة، ونقـــص

 .للعمليات املخصصة واملوارد الزمن ع�� استياء أو تحقيقها املراد اإليجابيات

 إصالح �ل أو املنفتحة ا�ح�ومة تفعيل مجال �� باملتطلبات تتعلق الباب هذا تتمة إن

 :�� واملتمثلة أفقي
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 اإلدارة داخـــــــل دراتالقـــــــ و�عز�ــــــز ا�خـــــــارجي�ن الشـــــــر�اء مــــــع والعمـــــــل اإلدارة دعـــــــم �عبئــــــة

 الثقـا�� بـالتحول  قـدما والـدفع املنتظـرة السلوكيات مع �عالقة التحف��ات واعتماد العمومية

 مســـؤولية وتحديـــد وا�خـــاص، العـــام القطـــاع�ن بـــ�ن والعالقـــات العـــام القطـــاع �ـــ� والضـــروري 

 .للقرار املفيدة املعطيات وإنتاج املدبر�ن

 الســــائطية املســــتو�ات �ــــ� ســــيما مقاومــــة فتحــــةاملن ا�ح�ومــــة تث�ــــ� بــــأن تق�ــــ�ح فالتجر�ــــة

 أن مــــــادام �افيــــــا غالبــــــا ي�ــــــون  الــــــدعم فــــــإن السيا�ــــــ�ي، املســــــتوى  وع�ــــــ� العموميــــــة، للوظيفــــــة

 وشــبابيك وا�جهو�ــة املحليــة املســتو�ات وع�ــ�. املنفتحــة ا�ح�ومــة يــدعمون  الكبــار املســؤول�ن

 يتعــــاونون  العــــام قطــــاعال مــــوظفي فـــإن للمــــواطن�ن، العموميــــة ا�خــــدمات تقــــدم ال�ـــي اإلدارات

 سـيما التعـاون  هـذا بتوسـيع القاضـية للفكـرة مرتـاحون  فهم آخر�ن، وشر�اء و�االت مع دائما

 مختلــف مفعــول  إقصــاء أو التعــاون  لهــذا ا�حقيقــي املســتوى  تقــدير �ــ� املبالغــة يجــب ال وأنــھ

 .املذ�ورة ال�خصية الرهانات

. جديـــــدة كمســـــألة الو�ـــــاالت نبـــــ� والتعـــــاون  االستشـــــارة تـــــتم الوســـــائطي، املســـــتوى  فع�ـــــ�

 طبقا املهام من معينة بمجموعة للقيام أجورهم العموم ع�� يتقاضون  والوسطاء فاألعوان

 بناء أو جديدة عمل لطرق  ومبدع�ن خالق�ن لي�ونوا وليس املحددة، واالنتظارات للتوجهات

 مـــن زمـــالء مـــع أو املـــواطن�ن مـــع منتظمـــة اتصـــاالت إ�ـــ� نـــاذرا يـــؤدي فعملهـــم. جديـــدة شـــرا�ات

 هـــــــؤالء فاســــــتياء. املا�ــــــ�ي �ــــــ� ذلــــــك �عــــــل مقتنعـــــــ�ن غ�ــــــ� ي�ونــــــوا أن و�مكــــــن. األخــــــرى  األجهــــــزة

 تقـدم أن أردنـا إذا إهمالـھ يجـب فـال ال، أم مشـروعا �ـان سـواء الوسطاء، اإلدار��ن املوظف�ن

 .مستمرة بكيفية املنفتحة ا�ح�ومة تفعيل �عملية

 جمعيــــات �شــــمل حيــــث تمامــــا، مختلفــــة جه��ــــا مــــن ا�خارجيــــة املعنيــــة األطــــراف أن كمــــا

 ل�ح�ومـــة انخـــراط أي تتقاســـم ال ف�ـــي واملـــواطن�ن واإلعـــالم ا�خـــاص والقطـــاع املـــد�ي املجتمـــع

 .ال��نامج وتفعيل أولو�ة ذات سياسية وتوجهات لتسي��ها تصور  أي وال املنفتحة

�ــــــل  واليمكـــــن ادن �ــــــ� هــــــده ا�حالــــــة ،الــــــتحم �ـــــ� تنظــــــيم االستشــــــارة . وادا مــــــاتم انتقــــــاء ب

بحر�ـــة �عـــض هـــده االطـــراف لتشـــ�ل مجموعـــة استشـــار�ة منظمـــة ومن�ـــجمة تتقاســـم العمـــل 
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بـــــنفس الـــــروح ، فـــــان هـــــده املبـــــادرة قـــــد تحـــــد و�عرقـــــل هـــــدا املســـــار كمـــــا هـــــو الشـــــان بالنســـــبة 

 للتجر�ة ال�ي مر م��ا املغرب .

ا الصـــدد ،فـــان حـــل الن�اعـــات بـــ�ن الشـــر�اء انفســـهم ، ســـي�ون بـــدون شـــك اك�ـــ� ذو�ـــ� هـــ

.هنـاك العديـد مـن ا�حلـول مماثلـة لتلـك ال�ـي ة من عدم التفاهم بـ�ن الشـر�اء واالدارة صعو�

، م��ــــا ا�عقــــاد سلســــلة مــــن �شــــهدها دول املينــــا �ــــاملغرب �ــــ� حلــــة �عــــدد االطــــراف ا�خــــارجي�ن 

االستشارات مع مختلف املجموعـات . وع�ـ� االمـد البعيـد ، فانـھ مـن االفضـل تحديـد قواعـد 

ارات ال�ــي تتطلــب ال��امــا مــدعما مــن االطــراف �شــان مســار منــدمج مختصــة بالنســبة لالستشــ

يرتكز ع�� االح��ام املتبادل وقيول �ل اآلراء الهادئة . وعموما فان االستيعب ا�جيد واملعرفة 

الدقيقـــة للبيئـــة و�خيـــارات الشـــفافة واالشـــ��اك القب�ـــ� لالطـــراف ، �لهـــا مفـــاتيح لتـــدب�� فعـــال 

 ملسار املشاركة .

ومـــة ع�ـــ� الوفـــاء بوعودهـــا و�تفعيـــل املبـــادرات االســـ��اتيجية وا�حفـــاظ ع�ـــ� قـــدرة ا�ح�ف

، رهينــة بقـدرات االدارة العموميــة ع�ــ� تنفيـد االســ��اتيجيات التفعيليـة .و�حــدد هــدا التـوازن 

املوقــــــــف بقــــــــدرات الوظيفــــــــة العموميــــــــة (معرفـــــــــة ، كفــــــــاءة ،وتحف�ــــــــ� )ع�ــــــــ� رد الفعــــــــل �شـــــــــأن 

، فــان بــالتغي�� الســريع .وخــالل العشــر ســنوات االخ�ــ�ة  االل��امــات ا�جديــدة �ــ� ســياق مطبــوع

معظـــم االدارات العموميــــة لـــدول منظمــــة التعـــاون والتميــــة االقتصـــادية ، ودول اخــــرى �انــــت 

موضــــوع اصــــالحات عميقــــة .و�ــــ� نطــــاق محــــيط متغ�ــــ� متم�ــــ� بالتكنولوجيــــا ا�حديثــــة وشــــ�وك 

ملتنامية للمـواطن�ن ، يجـب ع�ـ� اجتماعية واقتصادية والتحديات الديمغرافية واالنتظارات ا

االدارة العموميـــة ان ترا�ـــ� هـــده التطـــورات وان �عمـــل ع�ـــ� تـــدب�� التحـــول الثابـــت �ـــ� الوقـــت 

الــدي �ــ� بنفســها مطالبــة بــالتحول اتجــاه ضــغوطات لفائــدة تحــوالت وتجديــدات ك�ــ�ى ، �ــ� 

حاضـر ، و�حــب  اليـوم مراقبـة اك�ــ� مـن املا�ـ�ي . فالشــعار املتعلـق �عالقــة ا�جـودة مـع الت�لفــة

 ع�� املوظف�ن ان يبينوا لدولهم با��م ينتجون قيمة مظافة حقيقية .

توجــد �ــ� املغــرب ارادة منــد امــد �عيــد الصــالح االدارة العموميــة . فالقــانون الــدي يــنظم 

، والـــــدي  1958االدارة يتعلـــــق بالنظـــــام االسا�ـــــ�ي العـــــام للوظيفـــــة العموميـــــة الصـــــادر ســـــنة 
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وهنــــــاك لوا�ــــــح ان روح ومقتضـــــيات هـــــدا النظــــــام متقادمـــــة خضـــــع لعـــــدة �عــــــديالت . فمـــــن ا

ضــــرورة لتغي�ــــ� عميــــق �ــــ� هــــدا املجــــال ، ملالءمــــة النظــــام مــــع التطــــورات الراهنــــة واالســــتجابة 

لالنتظـــارات املتناميـــة للمـــواطن فيمـــا يتعلـــق با�خـــدمات العموميـــة . فاصـــالح القطـــاع العـــام ، 

يـة االصـالح . وهنـاك اليـوم اهتمـام عرف عدة انطالقات خاطئة ، ال�ي زادت من مشـا�ل عمل

كب�ــــ� ومتجــــدد لهــــدا االصــــالح ، حيــــث ان الشــــراكة مــــن اجــــل ا�ح�ومــــة املنفتحــــة تقــــدم توازنــــا 

اظافيا �� هدا الشان .وا�جدير باالشارة ، ا�� ان االدارة العمومية املغر�ية تتوفر ع�� العديـد 

تقــدم وازدهــار بالدهــم . ومــن مــن املــوظف�ن االكفــاء وا�جــدي�ن الــدين ير�ــدون ان �ســاهموا �ــ� 

املطلوب ادن ، ان ت�ون هناك قيادة قو�ة وال��ام صـر�ح لالشـراف ع�ـ� هـدا التحـول واتاحـة 

 الظروف ا�جيدة واملالئمة لهؤالء لتفج�� طاقا��م .

، اعطــت ا�ح�ومــة بصــفة رســمية انطالقــة اعــداد اســ��اتيجية تحــديث  2013�ــ� ســنة 

�ل �ـــــــــ� طيا��ــــــــــا الســـــــــياق العــــــــــام لالصـــــــــالح واالهــــــــــداف االدارة العموميـــــــــة ال�ــــــــــي يجـــــــــب ان تخ�ــــــــــ

ومقار�ــــة ا�ح�امــــة املرجــــوة واالطــــار امل���ــــ� مــــع مجموعــــة مــــن املشـــــاريع واالراش االســــ��اتيجية 

 شود .ندات االولو�ة .و�تعلق االمر هنا بمرحلة هامة وواعدة نحو االصالح امل

االدارة العموميـــــة  ان اشـــــاعة ثقافـــــة املشـــــاركة والشـــــفافية والن�اهـــــة واملســـــؤولية داخـــــل

�عت�ـــ� عمليـــة حازمـــة وصـــعبة .لكـــن النتيجـــة ستســـمو ع�ـــ� �ـــل هـــدا املجهـــود ، كمـــا يبـــ�ن دلـــك 

 . 1.4النمودج الوارد �� االطار 

وكما سلف الدكر فان االش�الية املطروحة مزدوجة ، و�جـب ع�ـ� االدارة العموميـة ان 

لمجتمــــع (ودلــــك بتطبيــــق املبــــدأ �غ�ــــ� �ــــ� نفــــس الوقــــت ثقاف��ــــا وان تتــــيح ايضــــا تحــــوال ثقافيــــا ل

 املعروف "اصالح املص�ح�ن " ) .

ويعت�� املجهود املبدول الجـل تطـو�ر املجتمـع نحـو ثقافـة ديمغرافيـة دون اسـس وقواعـد 

 الدار��ا غ�� دي جدوى ، بل االك�� من دلك ، يمكن ان يقوض ثقة املواطن .
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املرفــــق العــــام وشــــر�ائھ .وتمــــنح ال�ــــي تــــنظم فــــالتحول الــــدائم ينطلــــق بدراســــة القــــيم واملبــــادئ 

ومراعـــاة املـــواطن�ن ، نتـــائج حســـنة واســـتفادة كب�ـــ�ة الثقافـــات االدار�ـــة ال�ـــي تقـــوم ع�ـــ� القـــيم 

 لهؤالء اك�� من تلك ال�ي ترتكز ع�� املراقبة واملالءمة مع االنظمة .

و�ـــــ� ويشـــــمل برنـــــامج اصـــــالح االدارة العموميـــــة حاليـــــا �ـــــ� املغـــــرب ، مدونـــــة للقـــــيم االخالقيـــــة . 

 مرحلة رئيسية �� مسار تحديث االدارة وتدعيم مبادئ ا�ح�ومة املنفتحة .

 )الوظـــــــائفو�ـــــــروم االصـــــــالح االسا�ـــــــ�ي لـــــــالدارة العموميـــــــة ، مراجعـــــــة طـــــــرق �ســـــــي�� املناصـــــــب (

العمومية ويعد �عز�ز مبدأ ا�جدارة واالستحقاق �ـ� عمليـة التوظيـف وشـغل املناصـب مرحلـة 

ومـــــة املنفتحـــــة �ـــــ� تـــــدب�� القطـــــاع العـــــام . وتقت�ـــــ�ي هـــــده هامـــــة �ـــــ� دعـــــم وتوطيـــــد مبـــــادئ ا�ح�

املبـــــــادئ ايضـــــــا ، اســـــــتثمار الكفـــــــاءات ا�جديـــــــدة واملهـــــــارات �ـــــــ� مجـــــــال تـــــــدب�� املـــــــوارد البشـــــــر�ة . 

فاستكشــــاف املعطيــــات والتحليــــل االســــ��اتي�� ، �عت�ــــ� كفــــاءات هامــــة �ــــ� الوقــــت الــــراهن و�ــــ� 

ملعلومــــات .فهنــــاك ا�حاجــــة ا�ـــــ� حقبــــة مطبوعــــة بتــــوفر قواعــــد معطيــــات هائلــــة و�فــــيض مــــن ا

السـيما �ـ� عـدة مناصـب طفاءات �� مجاالت التخطـيط والتقيـيم وتـدب�� املشـروع االسـ��اتي�� 

ال�ــــــي ال تقتصــــــر فقــــــط ع�ــــــ� املســــــتو�ات العليــــــا والتــــــاط�� . فا�ح�ومــــــة املنفتحــــــة ، �ــــــ� ح�ومــــــة 

ل تقليديــة ال�ــي تقــدم ا�خــدمات �جميــع املــواطن�ن بوســائ –بجميــع الطــرق املمكنــة  –متصــلة 

ومعاصــرة . والــتحكم �ــ� تقنيــات اشــراك الشــب�ات و�ــ� التكنولوجيــا املتقدمــة بمــا ف��ــا االعــالم 

االجتمـــا�� ، �عت�ــــ� مـــن االهميــــة بم�ـــان �ــــ� تقـــديم ا�خــــدمات العموميـــة العصــــر�ة واملفتوحــــة . 

كمـــا ان الكفـــاءات �ـــ� مجـــال تـــأط�� اال�ـــخاص لهـــا اهمي��ـــا ا�خاصـــة �ـــ� هـــدا الشـــان بحكـــم ان 

أســــمال البشــــري أضــــ�� مــــن املــــوارد الرئيســــية .وع�ــــ� اصــــالح االدارة العموميــــة ، ان �ع�ــــ�ف الر 

 ا�حقيقة ا�جديدة واعداد السياسات والآلليات املالئمة لضمان استمرار�تھ .��ده 

و�ســتد�� ا�ح�ومــة املنفتحــة شــفافية اك�ــ� �ــ� املجــال التــدب��ي ونتــائج املرفــق العــام . حاليــا ، 

لومة منمطة حول أداء الوزارات ، ليس بـاألمر  الهـ�ن �ـ� املغـرب .ولـيس فان ا�حصول ع�� مع

هناك وسائل افقية لقياس األداء وتقدي ا�حساب . و�مكـن �عز�ـز مبـادئ الن�اهـة واملسـؤولية 
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باعـــــداد واعتمـــــاد اطـــــار للمســـــؤولية يحـــــدد األهـــــداف والنتـــــائج املنتظـــــرة بالنســـــبة ل�ـــــل مرحلـــــة 

 م��مجة ول�ل منظمة ومسؤول��ا .

فاطار املسؤولية املعد بصفة محكمة ، �سهل قيـاس نتـائج املنظمـة ودلـك بتحديـد املؤشـرات 

واالجــراءات الرئيســية لــألداء املرتكــزة ع�ــ� معطيــات تجر�بيــة قو�ــة .كمــا يتــيح كــدلك ، فرصــة 

ملقارنـــــة وتحليــــــل اســــــ��اتي�� افقــــــي �ســــــهل تراتبيـــــة وأولو�ــــــات التخطــــــيط وكــــــدا رصــــــد املشــــــا�ل 

 ها .وا�حلول املسبقة ل

فاطـــــارات املســـــؤولية ، �اطـــــار تحديـــــد مســـــؤولية التـــــدب�� بكنـــــدا ، ودراســـــة القـــــدرات باململكــــــة 

) ، واطـــــار التقيـــــيم املشـــــ��ك لالتحـــــاد الألورو�ـــــي (املعهـــــد 2011املتحـــــدة (الوظيفـــــة العموميـــــة 

 األورو�ي لالدارة العمومية ) ، واطار تحس�ن األداء �� نيوز�الندا ، �لها نمادج اطارات جيـدة .

وقد شرع املغرب ب�ل عز�مة �� ادراج اجراء تقيي�ي ع�� املسـتوى املح�ـ� ع�ـ� أسـاس العقـود 

 ،  الدي �ساهم �� التفك�� حول اآلليات املتعلقة بتحيد املسؤوليات ع�� مستوى عال .

وتقــــوم ا�ح�ومــــات املنفتحــــة والشــــفافة بتعمــــيم معطيــــات و�يانــــات غنيــــة عــــن االدارة . فــــدول 

لتنميــــــة االقتصــــــادية كـــــــأس��اليا ، وكنــــــدا ونيوز�النــــــدا ، واململكــــــة املتحــــــدة  منظمــــــة التعــــــاون وا

والواليـــــات املتحـــــدة األمر�كيـــــة ، تنشـــــر ع�ـــــ� ا�خـــــط معطيـــــات معتمـــــدة حـــــول املـــــوارد البشـــــر�ة 

للمرفـــق العــــام ( تركيبــــات ديمغرافيـــة لليــــد العاملــــة ، اجـــور و�عو�ضــــات ، نتــــائج اســــتطالعات 

 ) .الرأي حول تحف�� املوظف�ن ا�خ 

 /www.apsc.gov.au/stateoftheserviceاس��اليا  : 

كنـــدا       : مجلـــس ا�خز�نـــة كنـــدا : اســـتطالع خزانـــة كنـــدا : اســـتطالع لـــدى املـــوظف�ن 

 الفدرالي�ن 

eng.asp-mobil-aff/2011/engage-sct.gc.ca/pses-www.tbs 

 ة نيوز�الندا : استطالع الرأي حول كفاءات املوظف�ن �� املرافق العمومي
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2011pdf-suwey-www.ssc.govt.nz/sites/all/files/hrc 

-www.ons.gov.uk/ons/publications/allاململكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة : 

releases.html.   Definition=tcm/. 3A77-21840 

 ./ www.opm.gov/fed dataالواليات املتحدة األمر�كية : 

ي �عتمــــد الشــــراكة مــــن أجــــل ان مــــن أهــــم املشــــا�ل ال�ــــي عرف��ــــا االدارات العموميــــة ال�ــــ

ا�ح�ومة املنفتحة ، يتمثل �� نقص املـوارد وعامـل الـزمن .فـاألطر واملوظفـون يـرون �ـ� 

االصالح االداري املعتمد ، موازاة مع هده الشراكة عبئا اظافيا .�� الواقع لـيس هنـاك 

انفصـــــام بـــــ�ن هـــــده املبـــــادرات ، حيـــــث تمثـــــل فرصـــــة وحيـــــدة التخـــــاد القـــــرارات املالئمـــــة 

 نتقاء وتحديد أولو�ات العمليات الهامة فعال .وال 

هكـدا، فـان مبـادرة ا�ح�ومـة املنفتحـة تـؤدي ا�ـ� فعاليـة املصـا�ح العموميـة وخصوصــا 

 ا�� استعمال أمثل للموارد ،مما يحرر الطاقة بالنسبة للتطورات األخرى ا�حاسمة.

تحــــــة ، تقــــــدم واملقار�ــــــة التشــــــاركية ال�ــــــي تــــــتم �ــــــ� اطــــــار الشــــــراكة ألجــــــل ا�ح�ومــــــة املنف

ملبادئ ا�ح�ومــة املنفتحــة أن تــؤثر ايجابيــا ع�ــ� نمودجــا للطر�قــة ال�ــي يمكــن بواســط��ا

االقتصـــــاد والرفاهيـــــة االجتماعيـــــة للدولـــــة . و�ـــــ� اطـــــار الســـــياق ا�جديـــــد املعقـــــد والـــــدي 

�ستد�� ا�خ��ات ، فان تدخل ا�ح�ومة ، اليمكن أن ي�ون �حر�ا �� جميع املجـاالت 

املعـــارف وع�ـــ� ا�خ�ـــ�ة وع�ـــ� ابـــداع املـــواطن العـــداد سياســـات  . فيجـــب أن �عتمـــد ع�ـــ�

وخــدمات ابت�ار�ــة . واملواطنــون الــدين تــم اشــراكهم �ــ� هــدا املسلســل و�حملــون همــوم 

املصــــــــ�حة العامــــــــة ، �شــــــــ�لون رأســــــــماال غنيــــــــا لــــــــدول��م ، بحيــــــــث يمكــــــــ��م أن يصــــــــبحوا 

االدارات تتطـــور املبـــدع�ن واملنفـــدين للسياســـات العموميـــة . وع�ـــ� صـــعيد آخـــر ، فـــان 

اليـــوم ، مـــن مرحلـــة استشـــارة املـــواطن�ن الـــدين �ـــانوا �عت�ـــ�ون كمتفـــرج�ن ، ا�ـــ� فكـــرة 

 اعتبار املواطن شر�ك �� اعداد وانتاج السياسات وا�خدمات العمومية .
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فاقحـــام املـــواطن �ـــ� االعـــداد والتقـــديم املشـــ��ك�ن ل�خـــدمات العموميـــة ، �عت�ـــ� وســـيلة 

ود ل�خـــدمات نحـــو املـــواطن�ن ، وتطـــو�ر جـــودة ا�خـــدمات فعالـــة لتحقيـــق التوجـــھ املنشـــ

ودعــم رضــا الـــرتفق�ن . وقــد ســبق للمغـــرب ان أطلــق عــدة مبـــادرات الشــراك املـــواطن�ن 

 . و�مكن هنا ان ند�� بالنمودج�ن التالي�ن : �� مجهودات محار�ة الرشوة 

(www.stopcorruption.ma/) ومجــــــــــــــــــــال اعــــــــــــــــــــداد التتشــــــــــــــــــــريع والقــــــــــــــــــــوان�ن ،

(www.sgg.gov.ma) 

كمــا يمثــل اعــداد ميثــاق للمرافــق العموميــة ، مرحلــة اخــرى هامــة لتقلــيص الهــوة بــ�ن 

االدارة واملــــــــواطن�ن . و�جــــــــب أن يحــــــــدد امليثــــــــاق ، مجموعــــــــة مــــــــن القواعــــــــد ال�ــــــــي تــــــــدبر 

ا�ح�امــــة ا�جيــــدة �ــــ� االدارة العموميــــة املركز�ــــة والالممركــــزة ، وا�جهو�ــــة واخــــرى وكــــدا 

التـوفر ع�ـ� من الدستور ) . وسي�ون من األجدى ،  157األجهزة العمومية ( الفصل 

اســـ��اتيجية وع�ـــ� خارطـــة طر�ـــق انتقاليـــة مشـــ��كة لتوجيـــھ مبـــادرة ا�ح�ومـــة املنفتحـــة 

واصــــالحات القطــــاع العــــام ،حيــــث ســــيتيحان معــــا قيــــادة وا�ــــحة و�سلســــال لألولو�ــــات 

 لعقلنة املجهودات ، ألنھ اليمكن ان يحظى ال�ل بأولو�ة �� آن واحد .

فضل جودة للمرافـق العموميـة ( سـيما مـن حيـث الن�اهـة واملسـؤولية ، �ـ� النتيجـة وأ

 املنفتحة األو�� الوسيطة ال�ي ��دف ال��ا الشراكة ألجل ا�ح�ومة املفتحة .

فنتــــــــــائج االصــــــــــالحات الطموحــــــــــة الراميــــــــــة ا�ــــــــــ� دعــــــــــم ا�ح�امــــــــــة والشــــــــــفافية والن�اهــــــــــة 

م ع�� أسس أخرى ال�ش�ل الغايـة �ـ� واملسؤولية واملشاركة العادة انطالق الرفق العا

دا��ــا .فيجــب أن �شــ�ل الوســيلة لتحقيــق خـــدمات عموميــة متطــورة و�عز�ــز الثقــة �ـــ� 

 االدارة وا�ح�ومة .

وتجمـــل االشـــارة ا�ـــ� ان املغـــرب انصـــرف بثقـــة �املـــة �ـــ� هـــدا االتجـــاه . فاالســـتفادة مـــن 

ة ، �عت�ـــ�ان اختبــــارا هـــده الديناميـــة وخلــــق العالقـــات أو الــــروابط املطلو�ـــة لهـــده الغايــــ

 االرادة الوطنية ، نحو تحول ديمقراطي .حاسما ومناسبة سانحة لتأكيد 
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 التوصيات

لقد انطلقت ا�ح�ومة املغر�ية �� مسلسل التحديث األفقي للمؤسسات وا�حياة 

العامة للدولة . فاالطارات القانونية والسياسية واملؤسساتية القو�ة ، �� اليوم مدعمة 

 ية تفعيا وتجسيد االصالحات الهامة واملجهودات املبدولة .لتعز�ز عمل

تمثل مبادئ ا�ح�ومة املنفتحة قاعدة �حيحة لتنسيق هده ا�جهود ، لكنينب�� 

ترجم��ا بكيفية ملموسة ا�� الطر�قة ال�ي تتصرف ��ا االدارة وا�� جودة ا�خدمات ال�ي 

اح املبادرة . فتسريع االصالحات تقدمها .و�بقى االشراك القوي للمسؤول�ن أمرا حاسما لنج

يمكن من ا�حفاظ ع�� الدينامية و�عز�زتقدم مستمر . وسيساهم �� دلك ، االطارات 

املؤسساتية والتفعيلية الناجعة .وتتمثل التوصيات األساسية�� مجال تطبيق الشراكة من 

 أجل ا�ح�ومة املنفتحة �� ما ي�� : 

ر�ة حول ا�ح�ومة املنفتحة داخل خلق هيئة ل�ح�امة بمستو��ن ، و�جنة مدي

 الديوان لتحديد االس��اتيجية والتوجهات .

تدعيم �جنة االشراف املوجودة بتخو�لها مهام وا�حة ، وتركيبة ومسار التخاد 

القرار و�نيات وآليات مالئمة لتحديد املسؤولية .و�تعلق األمر ، باشراك االدارة 

�ات ثقافية وتدب��ية �غ�ي و�عزز ا�ح�ومة العمومية واملجتمع �� مجهود هام نحو �غي�

 املنفتحة .

تطو�ر ادارة قو�ة واشراف اس��اتي�� من طرف ديوان رئيس ا�ح�ومة . و�عت�� هاتان 

 اآلليتان حاسمتان للتنسيق األفقي وا��جام العمليات و�التا�� لنجاح املبادرة .

 ألفقية .�عز�ز قدرات مركز ا�ح�ومة لقيادة املبادرات االس��اتيجية ا
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اعداع اس��اتيجية أفقية ل�ح�ومة املنفتحة مدعمة بمخطط وخارطة طر�ق مؤقتة 

 مع جدولة زمنية محددة .

�سريع اصالح املرفق العام ، كأساس للتحوالت األخرى ال�ي تتيح ا�ح�ومة املنفتحة 

وح�امة أفضل مما يتتطلب التواصل بوضوح حول الروابط االس��اتيجية ب�ن 

 فتحة واصالحات املرفق العام .ا�ح�ومة املن

اعداد اس��اتيجية شاملةلالشراك والتواصل لضم الشر�اء واملواطن�ن ا�� ا�ح�ومة 

، وكدا منظمات املجتمع املد�ي والهيئات الدستور�ة املستقلة ونقابات املنفتحة 

القطاع العام ، والقطاع ا�خاص وا�جمعيات ال�ي ال تدر ر�حا ، والسلطات ا�جهو�ة 

 .ا�خ 

و�مكن اختبار التوجهات واملساطر �� مجال االستشارة وكدا املناقشات الناجمة عن 

 هده االستشارة .

�اتي�� وتنسيق املبادرات وضع اطار لتحديد املسؤولية ��دف التخطيط االس�

. و�جب تحديد ب�ل وضوح االدوار ومسؤوليات املنظمات واألفراد ، وادماج األفقية

 املساطر والتحف��ات الضرور�ة لتيس�� عملية التفعيل. التغي��ات املرجوة ع��

تقييم األخطار وتحليل الوقع ، قبل اتخاد اية مبادرة جديدة أو تطور سيا��ي باعارة 

االهتمام الالزم  ملختلف ا�جوانب املعنية ( بما �� دلك الوقع ا�جهوي ، التقييم من حيث 

 مجال السياسة االقتصادية ا�خ ) .عدم املساواة ب�ن الرجل واملرأة ، وا�حواجز �� 

اعتماد االبت�ار ، باطالق مشاريع نمودجية للدغع قدما باملبادرات ا�جديدة ، 

بالشروع �� تطبيق البادئ الك��ى وانتاج النتائج دون انتظار تحقيق الكمال �� ما يتعلق 

 بالوقت واالطار القانو�ي او السيا��ي .
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 الثا�ي�الباب

 املغرب �� املواطن مشاركة

 

 العموميـــة، السياســـات وضـــع �ـــ� املـــواطن�ن إلشـــراك الرئي�ـــ�ي بالـــدور  البـــاب هـــذا يتعلـــق

 املنفتحـة ا�ح�ومـة مقار�ـة يقـدم كمـا. فتحـةاملن ا�ح�ومـة صـلب �ـ�يندرج  الذي اإلشراك هذا

 املغــرب �ــ� املــواطن�ن إشــراك تطــور  و�حلــل االقتصــادية، والتنميــة التعــاون  منظمــة طــرف مــن

 .وقــــد تـــم عــــرضالعر�ي الر�يـــع و�عــــد قبـــل اعتمادهمــــا تـــم اللتــــان لإلصـــالح حملتــــان خـــالل مـــن

 املـــــــد�ي واملجتمـــــــع املعلومـــــــة إ�ـــــــ� �ـــــــالولوج الشـــــــأن هـــــــذا �ـــــــ� ، املـــــــواطن ملشـــــــاركة جوانـــــــب عـــــــدة

 املســـاعدة تقـــديم تـــم كمـــا. املـــواطن مشـــاركة لتـــدعيم تنظيمهـــا تـــم ال�ـــي الـــوطني�ن وا�حـــوارات

 .املشاركة لهذه املعلومات تكنولوجيا تضيفها أن يمكن ال�ي

 مبـــــادئ لتطبيـــــق م��ايـــــدة جهـــــود بـــــذل إ�ـــــ� تـــــدعو ،البـــــاب هـــــذا �ـــــ� املقدمـــــة فالتوصـــــيات

 .التشاركية الديمقراطية كبلد ملغربا و�م��  �عرف الذي ا�جديد الدستور 
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 مقدمة

 

 ل�ح�ومــــة بالنســــبة حاســــما القــــرار اتخــــاذ مســــار �ــــ� للمــــواطن�ن الواســــع اإلشــــراك �عت�ــــ�

 ،املتخـــــذة القـــــرارات ع�ـــــ� للتـــــأث�� املغار�ـــــة للمـــــواطن�ن املمنوحـــــة م�انيـــــةاإل  فضـــــعف. املنفتحـــــة

 أســـباب �ـــ� شـــك بـــدون  همســـا أم ال ، �حاجيـــاهم �ســـتجيب السياســـات �انـــت إذا مـــا ومعرفـــة

 ترحيـــب هنـــاك �ـــان ،لـــذا. العر�ـــي للر�يـــع األو�ـــ� األســـابيع خـــالل ف��ايـــر، 20 احتجاجـــات قيـــام

 كـرس والـذي 2011 يوليـوز  �� عليھ املصادق املغر�ي الدستور  مراجعة حملتھ الذي بالتطور 

 كةللمشـار  السـابق مـن أك�� صلبة قاعدة وقدم باملغرب اإل�سان حقوق  مجال �� الضمانات

 .لبلدهم والسياسية واالجتماعية الثقافية ا�حياة �� املد�ي واملجتمع للس�ان النشيطة

 قبــــل، املجــــال هــــذا �ــــ� الدســــتور�ة للمقتضــــيات مختصــــرة مناقشــــة البــــاب هــــذا و�نفــــتح

 والتجر�ــة املــواطن مشـاركة يخــص فيمــا االقتصـادية والتنميــة التعــاون  منظمـة مبــادئ دراسـة

 تحســـــنا املقتضــــيات ف��ــــا �عــــرف أن يمكـــــن ال�ــــي واملجــــاالت الشــــأن هـــــذا �ــــ� ا�حديثــــة املغر�يــــة

 .املعلومة إ�� الولوج سيما

 املــــــواطن إشــــــراك مبــــــادئ �عــــــزز  هامــــــة مقتضــــــيات �شــــــمل للمغــــــرب ا�جديــــــد فالدســــــتور 

 مبـــادئ ع�ــ� و�قــوم الثوابــت كأحــد الــديمقراطي املســـار عــن الديباجــة �ــ� اإلعــالن مــن ابتــداءا

 العـــــــال�ي ا�حـــــــق وكـــــــذا العامليـــــــة اإل�ســـــــان فحقـــــــوق . ا�جيـــــــدة وا�ح�امـــــــة والتعدديـــــــة املشـــــــاركة

 بواســــطة حماي��ــــا وإ�ــــ� تطو�رهــــا إ�ــــ� يــــدعو نــــص �ــــ� صــــراحة عل��مــــا التنصــــيص ثــــم اإل�ســــا�ي
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 االتفاقيــــات ســــمو ع�ــــ� بالتأكيــــد الديباجــــة وتنت�ــــي. التمي�ــــ� أشــــ�ال �ــــل ملحار�ــــة قــــار مجهــــود

 .املينا منطقة �� نوعھ من فر�د مقت��ى وهو الوط�ي التشريع ع�� الدولية

 واملشــــــاركة االنفتـــــاح مبــــــادئ تـــــدعم الـــــبعض نجــــــد للدســـــتور، األو�ـــــ� الفصــــــول  بـــــ�ن مـــــن

 حيــــث خاصــــة أهميــــة ذي األول  الفصــــل ويعــــد. الديباجــــة �ــــ� عل��ــــا لتأكيــــدا تــــم ال�ــــي املواطنــــة

 وع�ـ� ةيشـاركلتوا املواطنـة الديمقراطيـة ع�ـ� يقـوم ملغرببـا الدستوري النظام أن ع�� ينص

 مــــــع مطابقــــــة املبــــــادئ هــــــذه و�عت�ــــــ�. باملحاســــــبة  املســــــؤوليةر�ــــــط  و  ا�جيــــــدة امــــــةا�ح� مبــــــادئ

 7و 6 الفصــالن أن كمـا. املنفتحــة ا�ح�ومـة أجـل مــن للشـراكة 2011 شــتن�� إعـالن متطلبـات

 األحـــزاب وكـــذا) والقضـــائية والتشـــريعية التنفيذيـــة أي( العموميـــة الســـلطات أن ع�ـــ� ينصـــان

 والثقافيـــــــــة واالقتصـــــــــادية السياســـــــــية ا�حيـــــــــاة �ـــــــــ� املـــــــــواطن�ن مشـــــــــاركة ست�ـــــــــجع السياســـــــــية

 .للبالد واالجتماعية

 ميتقـد حـول  15و 14 والفصـالن املـد�ي املجتمـع بمنظمـات املتعلق 12 الفصل كما أن 

 مواتيــة شــروطا مجموعهــا �ــ� �شــ�ل ،إ�� الســلطات العموميــة املواطنينــ وملتمســات العــرائض

. العموميــــة السياســــات وضــــع مراحــــل جميــــع شــــملتل املغار�ــــة للمــــواطن�ن للمشــــاركة املوســــعة

 املينـا منطقـة �ـ� لـھ مثيـل ال السيا�ـ�ي القـرار �ـ� املـواطن ملشـاركة  تأكيدي إعالن هنا و�تج��

 الوضـوح بـنفس ليسـت االقتصـادية والتنميـة التعـاون  منظمـة لـدول  القديمـة الدسات�� وح�ى

. تـدعمهم ال�ـي ميـةالعمو  واملؤسسـات الـدول، هذه مواط�ي صالحيات دور  وصف يخص فيما

 .  القوان�ن إعداد �� مباشرا دورا املد�ي للمجتمع أيضا ا�جديد الدستور  و�منح

 بــ�ن �املســاواة الثــا�ي، ا�جــزء �ــ� عل��ــا املنصــوص األساســية وا�حقــوق  ا�حر�ــات أن كمــا

 وحر�ـــة ال�ـــحافة وحر�ـــة املعلومـــة إ�ـــ� والولـــوج التعب�ـــ�، و ورأي الفكـــر وحر�ـــة واملـــرأة الرجـــل

 مشــــــاركة حــــــول  األول  ل�جــــــزء التصــــــوري اإلطــــــار مــــــن تنبثــــــق وا�جمعيــــــات، والتظــــــاهر عالتجمــــــ

 .  عمليا طا�عا بإعطائھ املواطن�ن

 4 مـــن نقـــاط 3 للمغـــرب مـــنح فقـــد املعلومـــة، إ�ـــ� الولـــوج حـــول  27 الفصـــل و�خصـــوص

 .املنفتحة ا�ح�ومة ألجل الشراكة لولوج أسا��ي كشرط املبدأ هذا �� املطلو�ة
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 دول  مــن ةالعديــد املقتضــيات يتعــدى ، فإنــھ  ا�حــق هــذا مثــل ملغر�ــي الدســتور ا مــنحو�

 ا�حصـول  قـانون  ع�ـ� يصادق أن املغرب ع�� يجب الرا�عة، النقطة ع�� ول�حصول . املنظمة

 .ال��ملان ع�� املعروض  املعلومات ع��

 والتنصـــيص ا�جيـــدة ا�ح�امـــة ع�ـــ� بالتأكيـــد ، املبـــادئ هـــذه مـــع ين�ـــجم الثـــا�ي وا�جـــزء

 املدنيـــــــة وا�حر�ــــــات ا�حقـــــــوق  وتطــــــو�ر �حمايــــــة مفيـــــــدة �عت�ــــــ� وهيئــــــات مؤسســـــــات عــــــدة ع�ــــــ�

 الفصــــل أن كمــــا. التشــــاركية والديمقراطيــــة املســــتديمة البشــــر�ة والتنميــــة ا�جيــــدة وا�ح�امــــة

 ا�ح�ومـــــة أجـــــل مـــــن الشـــــراكة عليــــھ كـــــدتؤ  مـــــا إ�ـــــ� بــــالنظر خاصـــــة أهميـــــة يكت�ـــــ�ي الــــذي 154

 ولــوج �ــ� املســاواة ع�ــ� يــنصحيــث   مــواطن،لل املقدمــة ا�خــدمات جــودة بخصــوص املنفتحــة

 ال و الشــــراكة هــــذه عل��ــــا تؤكــــد ال�ــــي املبــــادئ وفــــق العموميــــة ا�خــــدمات إ�ــــ� املــــواطن�ن جميــــع

 ملبـــــــادئ تمامـــــــا مطـــــــابق 158 الفصـــــــل هـــــــذا أن كمـــــــا. واملســـــــؤولية والشـــــــفافية ا�جـــــــودة ســـــــيما

 أو املنتخبــ�ن لــدن مــن تباملمتل�ــا للتصــر�ح القانونيــة اإلجبار�ــة يدشــن نــھأل  الدوليــة االنفتــاح

 املؤسســـات الئحـــة تحديـــد إ�ـــ� 12 ا�جـــزء و�خلـــص. العـــام للشـــأن املـــزاول�ن املعنيـــ�ن املـــوظف�ن

 .  القواعد هذه اح��ام تضمن ال�ي والهيئات
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 املنفتحة ل�حكومة االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة مقار�ة

 العموميــة السياســات وضــع لمجــا �ــ� االقتصــادية والتنميــة التعــاون  منظمــة مبــادئ إن

 االعتقـاد ع�ـ� تقـوم) التقر�ـر هذا مقدمة من 1 رقم اإلطار �� املذ�ورة(  واملندمجة املنفتحة

 وذلـــك كشـــر�اء فعليـــة بصـــفة وإشـــراكهم واستشـــار��م الســـ�ان بإخبـــار ملزمـــة ا�ح�ومـــات بـــأن

 طـرف مـن ي�ـ� كمـا العالقـات هـذه وتحدد. معهم اإليجا�ي التفاعل من أك�� االستفادة لتتأ�ى

 . OCDE 2002)(  االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة

 معلومـة وتقدم ا�ح�ومة تنتج بواسط��ا ال�ي أحادية عالقة بمثابة املعلومة �عت��

 مـــن أك�ـــ� املـــواطن�ن مـــن بطلـــب املعلومـــة إ�ـــ� بـــالولوج تتعلـــق املواطنـــون  �ســـتعملها

 ونـــذكر. للمـــواطن علومـــةامل لنشــر ا�ح�ومـــة طـــرف مــن املتخـــذة بـــاإلجراءات �علقهــا

 ومواقــع الرســمية ا�جر�ــدة وإ�ــ� العــام األرشــيف إ�ــ� الولــوج: التاليــة األمثلــة بــبعض

 باإلدارة؛ اإلن��نيت

 ا�ح�ومــة إ�ــ� رأ��ــم املواطنــون  يرجــع بواســط��ا ال�ــي أحاديــة عالقــة �ــ� االستشــارة 

 تقـديم وتتطلـب املطروحـة لألسـئلة ا�ح�ومـة طرف من مسبق �عر�ف ع�� وتقوم

 بينمــــا مســــارها، وتــــدبر وتطرحهــــا االستشــــارة قضــــايا �عــــرف فا�ح�ومــــات. املعلومــــة

: التاليــــة األمثلــــة ي�ــــ� فيمــــا ونــــذكر. بــــآرا��م بــــاإلدالء للمســــاهمة يــــدعون  املواطنــــون 

 القوان�ن؛ مشاريع ع�� و�عاليق العام الرأي استطالعات

 ف��ـــا نخـــرطي ي�ـــال ا�ح�ومـــة مـــع الشـــراكة ع�ـــ� تقـــوم عالقـــة �ـــ� الفعليـــة املشـــاركة

 تضــــــع. السيا�ــــــ�ي القــــــرار ومضــــــمون  املســــــار تحديــــــد �ــــــ� فعليــــــة بصــــــفة املواطنــــــون 

 السياســــــية االختيـــــارات واق�ـــــ�اح األجنـــــدة وضـــــع �ـــــ� املســـــاواة قـــــدم ع�ـــــ� املـــــواطن�ن

 �ــ� تبقــى السياســات صــياغة أو ال��ــائي القــرار مســؤولية أن علمــا ا�حــوار، وتــأط��

 .توافقال ندوات ذكرن ذلك ع�� مثالكو  ا�ح�ومة، يد
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 الــدول  أبانــت املعطيــات، تحصــيل و  السياســات، تحليــل مــن ســنوات عشــر اســتنادا ا�ــ� 

 با�ح�ومـــــــة املتعلقـــــــة السياســـــــات بـــــــأن االقتصـــــــادية والتنميـــــــة التعـــــــاون  منظمـــــــة �ـــــــ� األعضـــــــاء

 ميوتــدع العموميــة اإلدارة ومردوديــة الفعاليــة لتحســ�ن بنجــاح �ســتعمل أن  يمكــن املنفتحــة

 لهـــذه وت�ـــون ). عموميـــة وإدارة ح�ومـــة(عامـــة بصـــفة العمـــومي طـــاعالق ومســـؤولية الشـــفافية

 التنميـــــة وتطـــــو�ر والديمقراطيـــــة ا�ح�امـــــة جـــــودة وع�ـــــ� املـــــواطن ثقـــــة ع�ـــــ� وقـــــع التحســـــينات

 حــول  مبــادرات بواســطة العــام القطــاع معلومــة إ�ــ� الولــوج بتحر�ــر ســيما والنمــو االقتصــادية

 . املفتوحة املعطيات

 الفعلية واملشاركة واالستشارة املعلومة �عر�ف  1.2 بيان

 

 

 

 

 املشاركة الفعلية    االستشارة    اإلخبار

 

 ز�ادة �� درجة التأث�� ع�� املواطن�ن

 معلومــــة: الشــــر�اء املــــواطن�ن ،)2002( االقتصــــادية والتنميــــة التعــــاون  منظمــــة: املصــــدر

 . العمومية السياسات وضع �� ومشاركة استشارة

 .باريس  OCDE صدارإ
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 املنفتحة ا�حكومة نظام �� املعلومات تدفق حول   2.2 بيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 "تدفق املعلومات �� نظام مثا�� �ح�ومة منفتحة"، غ�� منشور  ،  Bremer   ، Jennifer 2014: املصدر

 

 املواطن�ن ملشاركة الرئيسية العوامل تحديد 1.2 إطار

 :املم��ات مختلف أهمية حسب أش�ال عدة املواطن مشاركة تتخذ أن يمكن

. واآلالف املئات إ�� تصل املشارك�ن من محدد �عدد تبدأ أن يمكنلعملية ا  أهمية:  أهمية

 املشارك�ن؛ مالي�ن �س��دف أن يمكن ا�خط ع�� التطبيق

 من والتمكن مساءلة وأ قضية عن البحث ألجل: أسباب لعدة العملية انتشار يتم: �عليل

 القرار؛ اتخاذ ع�� املساعدة أو التعاو�ي العمل و��جيع الن�اعات �حل تحديدها

 تحديدو  املعطيات، وجمع اآلراء ارةثإل املشارك�ن إخبار األهداف، ت�ون  أن يمكن: أهداف

 القرارات؛ اتخاذ أو املشا�ل
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 أخرى  مسارات بينما املهني�نو  اإلدار��ن ا�خ��اء إال �شرك ال العمليات  �عض: مشارك�ن

 متنوع�ن؛ أو مختار�ن مشارك�ن �شرك

 أو عفوي  انتقاء إ�� أو اإلرادية املشاركة إ�� لعمليات ا ت�جأ أن يمكن: املشارك�ن توظيف

 املشاركة؛ ع�� األ�خاص حث إ��و  مس��دف،

 تداولية؛ أو ثنائية أو أحادية التشاركية  املسارات ت�ون  أن يمكن: التواصل نمط

 �عد؛ عن أو ا�خط ع�� لوجھ، وجها املساراتهذه   إدارة يمكن: املشاركة آليات

 تحت أو لها عالمة جودة ت�ون  التشاركية  املسارات �عض: بدون عالمة جودة من�جية

 ؛بدون عالمة أخرى  ومسارات تجار�ة رخصة

. شبكة أو منظمة مستوى  ع�� خاصة غايات ألجل تنجز املسارات �عض: العملية م�ان

 .دو�� وح�ى ووط�ي جهوي  بلدي، صعيد عل محيط �� تتدخل أخرى  مساراتو 

 .العمومية السياسات وضع مع ارتباط 

 بينما) العملية م�ان �ان أينما( و�السياسي�ن القرار متخذي باملسؤول�ن مرتبطة املسارات �عض

 أو األفراد واقع لتغي�� أو للعملية األولو�ة و�عطي السياسات مع العالقة من قليل إال لها ليس األخرى 

 .   املجموعات

 )Nabat chi Tima )2012: املصدر

 

 و�ســـــتعمل تحـــــدد أن الضـــــروري  مـــــن فإنـــــھ فعالـــــة، بصـــــفة والتعـــــاون  االستشـــــارة لتـــــدب��

 املدير�ـة ل�خطـوط من�ـجمة مجموعـة اآلخـر�ن والفـاعل�ن املـد�ي املجتمـع ومنظمات ا�ح�ومة

 العوامــل مختلــف أعــاله 1.2 اإلطــار و�قــدم. عمليــة ءاتإجــرا إ�ــ� املــذ�ورة املبــادئ ت�ــ�جم ال�ــي

 .العامة ا�خطوط ومالئمة خاصة استشارة لتصور  االعتبار �ع�ن أخذها يجب ال�ي
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 املعلومة إ�� الولوج

 ضــــــــرور�ة قانونيـــــــة قاعــــــــدة ا�ح�ومـــــــة ��ــــــــم الـــــــذي املعلومــــــــة ع�ـــــــ� ا�حصــــــــول  حـــــــق �عت�ـــــــ�

 �ـــــــ�إ لالنضـــــــمام املعـــــــاي�� أحـــــــد هـــــــوو  .العامـــــــة الشـــــــؤون �ـــــــ� واملشـــــــاركة واملســـــــؤولية للشـــــــفافية

 عل��ــــا ا�حصـــول  أو املعلومـــات حر�ـــة حـــول  فـــالقوان�ن. املنفتحـــة ا�ح�ومـــة أجـــل مـــن الشـــراكة

 وإ�ـــ� املعلومـــة إ�ـــ� الولـــوج مـــن الـــدول  مـــن العديـــد �ـــ� واملؤسســـات املـــواطن�ن تمكـــ�ن إ�ـــ� ��ـــدف

 و�تعلـق. اإلدارة أ�شـطة �ـ� أوفـر شـفافية لضـمان العموميـة اإلدارات حوزة �� ال�ي املعطيات

 إعـــادة بت�ـــجيع املفتوحـــة املعطيـــات لفائـــدة ا�حديثـــة الدوليـــة ا�حركيـــة إطـــار �ـــ� أيضـــا، األمـــر

 فــا�حق. االقتصــادية القيمــة إنتــاج �غايــة واملقــاوالت ا�خــواص طــرف مــن املعلومــات اســتعمال

 منظمــــــة دول  جميــــــع �ــــــ� القــــــانون  يضــــــمنھ اليــــــوم هــــــو العموميــــــة املعلومــــــة ع�ــــــ� ا�حصــــــول  �ــــــ�

 .االقتصادية والتنمية ون التعا

                                        ال�ــــــــــــــــــــــي االقتصــــــــــــــــــــــادية والتنميــــــــــــــــــــــة التعــــــــــــــــــــــاون  منظمــــــــــــــــــــــة دول  عــــــــــــــــــــــدد  3.2 بيــــــــــــــــــــــان

 املعلومة إ�� الولوج حول  �شريعا   اعتمدت

 

 OCDE إصدار 2009 العمومية اإلدارات افاق. OCDE 2010: املصدر
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 ا�حـق لقـانون  جديـدا مشـروعا املغـرب دعـأ التقر�ـر، هـذا فيـھ �عـد �ـان الـذي الوقت ��

 آخــــر �عـــد ،القـــانون  هـــذا ع�ـــ� فاملصـــادقة. عـــرض ع�ـــ� ال��ملـــان  املعلومـــات ع�ـــ� ا�حصـــول  �ـــ�

 األمانــة موقــع ع�ــ� صــيغة أول  ا�خــط ع�ــ� وضــع مــع 2013 مــارس 26 منــذ أابتــد ملســار مرحلــة

 ومناضـــــــل��ا املــــــد�ي املجتمـــــــع منظمــــــات عمـــــــدت وقــــــد. )www.sgg.gov.ma( ل�ح�ومـــــــة العامــــــة

 ولهــــــذا االستشــــــارة ملبــــــادرات اهتمــــــامهم م�ــــــ�ز�ن كب�ــــــ�، �شــــــ�ل عليــــــھ التعليــــــق إ�ــــــ� واملــــــواطن�ن

 عـــــدد أك�ـــــ� وإلشـــــراك. الـــــديمقراطي االنتقـــــال ســـــياق �ـــــ� ا�خصـــــوص ع�ـــــ� التشـــــري�� املشـــــروع

 قــــانون  مشـــروع �شـــأن الـــواردة التعــــاليق مختلـــف حـــول  الرؤ�ـــة وتوضــــيح الســـ�ان مـــن ممكـــن

 املعلومــــات ع�ــــ� ا�حصــــول  �ــــ� ا�حــــق حــــول  عموميــــا لقــــاء ا�ح�ومــــة نظمــــت اعتمادهــــا، ومــــدى

 تمــــت ال�ــــي) املعلومـــة ع�ــــ� ا�حصــــول  �ـــ� ا�حــــق حــــول  وطنيـــة منــــاظرة( 2013 يونيــــو 13 بتـــار�خ

 و املـــــــد�ي مـــــــعاملجت وممث�ـــــــ� الدوليـــــــة، املنظمـــــــات جانـــــــب إ�ـــــــ� التعـــــــاون  منظمـــــــة دعـــــــوة خاللهـــــــا

 وافــق ل�ح�ومـة التوصــيات مـن مجموعــة إ�ـ� اللقـاء أف�ــ�ى وقـد. ا�خــاص والقطـاع ا�جـامعي�ن

 .للمشروع ال��ائية الصيغة �� العتمادها املشار�ون  جميع عل��ا

 �انـت ال�ـي التعليقـات �عكـس ال،  2014 يوليوز  31 بتار�خ 13-31 رقم قانون  فمشروع

 الـــــذي واملســـــار. والـــــدوليون  الوطنيـــــون  الفـــــاعلون  ��ـــــا د�ـــــ�أ ال�ـــــي والثانيـــــة األو�ـــــ� الصـــــيغة ع�ـــــ�

 هــــذا �ــــ� ��ــــا املعهــــد االل��امــــات مــــع ومتناقضــــا مغلقــــا اعت�ــــ� املشــــروع هــــذا تحر�ــــر إ�ــــ� أف�ــــ�ى

 الـدولي�ن املالحظ�ن ومعظم باملغرب املد�ي املجتمع منظمات من العديد أعر�ت فقد. الشأن

 .التناقض هذا جراء من إحباطهم عن

 الشـــفافية ومنظمـــة لإلنمــاء، املتحـــدة األمــم ك��نـــامج( ن و والــدولي ن و لوطنيـــا ن و فــاملالحظ

. األو�ـــ� الصــيغة �ـــ� عليــھ �ــان مـــا عــن تراجعــا �عـــد املشــروع هــذا نأ ع�ـــ�  أجمعــوا...) بــاملغرب

 ال�جنــــــة وحــــــذف االســــــتثناءات �ــــــ� واللــــــبس القــــــانون، هــــــذا محتــــــوى  محدوديــــــة ينتقــــــدون  فهــــــم

 الـبعض يخـص فيمـا الوسـيط بمؤسسـة �عو�ضـها تـم �يال املعلومة ��إ الولوج حول  الوطنية

 .فقط مهامها من

http://www.sgg.gov.ma/
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 طلــــــب بحــــــق ســــــمح 4 الفصــــــل أن إ�ــــــ� اإلشــــــارة تجــــــب القــــــانون، بمضــــــمون  يتعلــــــق فيمــــــا

 األجانـــب يق�ــ�ي الــذي ال�ــ�يء،  قانونيــة بصــفة واملقيمــ�ن فقــط املغار�ــة مــواطن�نلل املعلومــة

 ذلــــك ،إ�ــــ� الرغبــــة �ــــ�  �عــــزي  صالتقلــــي هــــذا مثــــل �عــــرف ال�ــــي الــــدول و . املغر�يــــة واملؤسســــات

 حـــــدود خـــــارج هامـــــة معلومـــــات �شـــــر  مـــــن التخـــــوفو  الوطنيـــــة اإلدارات ع�ـــــ� الثقـــــل تخفيـــــف

 .   الدولة

 منظمــــــة دول  �ــــــ� ب�امــــــل ا�حر�ــــــة  املعلومــــــات ع�ــــــ� ا�حصــــــول  قــــــوان�ن تطبيــــــق فســــــنوات

 يئةسـ بإشـارة تـو�� وأ��ـا سـيما تفاد��ـا يمكن التقليصات هذه ومثل. العكس أبرزت التعاون 

 .الداخ�� باألمن املساس أو اإلدارة ع�� ع�ئ لها ي�ون  أن ودون  مواطنلل

 وجعلـھ اقتصـاده لتحف�ـ� للمغرب ا�حالية االس��اتيجية مع تتناقض املقار�ة هذه ومثل

 .الدولي�ن املستثمر�ن وجلب األجنبية األموال رؤوس ع�� منفتحا

 منظمـــة دول  �ح�ومـــات مـــاتاملعلو  حر�ـــة �شـــريعات فـــإن ،1.2 رقـــم ا�جـــدول  يبـــ�ن وكمـــا

 املركز�ـة فاإلدارة. اإلدارات مختلف متساو�ة غ�� بصفة �غطي االقتصادية والتنمية التعاون 

 إ�ـــ� الولـــوج حـــق تؤكـــد ســـبعة ع�ـــ� فقـــط دول  خمـــس لكـــن .معنيـــة الغالـــب �ـــ� �ـــ� والتنفيذيـــة

 ف�ـــي رى وأخـــ والقضـــائية التشـــريعية الســـلطات بينمـــا �األقـــاليم، الوطنيـــة بـــاإلدارات املعلومـــة

 حــق أن حيــث الناحيــة هــذه مــن أفضــل املغر�ــي فالقــانون . ا�حــاالت نصــف �ــ� إال معنيــة غ�ــ�

 الوطنيــــة اإلدارات وع�ـــ� اســــتثناء دون  التنفيـــذي ا�جهـــاز ع�ــــ� يطبـــق املعلومــــة ع�ـــ� ا�حصـــول 

 . التشري�� ا�جهاز وع��

 �ـــــ� األعضـــــاء الـــــدول  نصـــــف مـــــن أقـــــل �ـــــ� ا�حالـــــة و�ـــــ� مســـــتثناة، التشـــــريعية فالســـــلطة

 .التعاون  نظمةم
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   )2010( املعلومة حر�ة حول  القوان�ن اجاءت بھم 1.2 رقم ا�جدول 

 املنظمة دول  عدد ا�ح�ومة مستوى 

 31 مركز�ة إدارة

 25 دولية سلطات

 31 تنفيذية سلطة

 16 �شريعية سلطة

 16 قضائية سلطة

 18 أخرى  أجهزة

 ريسبا. 2011 العمومية اإلدارات آفاق ،)OCDE)2013: املصدر

 باملعلومـــــــة مباشـــــــرة املعنيـــــــ�ن لطالب��ـــــــا املعلومـــــــة مـــــــنح ضـــــــرورة ��ـــــــم آخـــــــر انتقـــــــاد هنـــــــاك

 اسـتعمال مجـال يو�ـحوا أن هؤالء ع�� يجب حيث. عل��ا ا�حصول  يطلبون  ال�ي واملعطيات

 حالـــة �ـــ� وقانونيـــة محتملـــة عقو�ـــات ع�ـــ� التنصـــيص مـــع عل��ـــا املحصـــل واملعطيـــات املعلومـــة

 �ـــ� عليـــھ منصـــوص ذلـــك أنـــھ دام مـــا ا�جانـــب ��ـــذا يتمســـ�ون  ع�ناملشـــر  أن و�بـــدو. التنـــاقض

 .15و 14 و 6 فصول  مقتضيات

 اســــــتعمالها وإعــــــادة واســــــتعمالها املعلومــــــة ع�ــــــ� ا�حصــــــول  حــــــق مــــــن ،األمــــــر هــــــذا و�حــــــد

 ولـم. الدسـتور  مـن 27 الفصـل روح و�ـ� الدوليـة ا�جيـدة املمارسات صميم �� تندرج كمبادئ

 واملجهـــود يتما�ـــ�ى ال التقلـــيص هـــذا ومثـــل. الســـابقة اريعاملشـــ �ـــ� مطروحـــة ا�حالـــة هـــذه تكـــن

 .ا�خاص القطاع و��جيع املنفتحة املعطيات سياسات لوضع للمغرب ا�حا��
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 ا�حكومــــة ��ــــم فيمــــا املعلومــــة حر�ــــة حــــول  التشــــريع محتــــوى           4.2 رقــــم البيــــان

 املركز�ة

 

 الفئة معيار فئات

  التعاون  منظمة دول  عدد
 ر الضر  معيار فئات

 املنظمة دول  عدد

 :ب تمس أن شأ��ا من معلومة

 )  30( الوط�ي األمن* 

 )      28( دولية عالقات* 

 )27( �خصية معطيات* 

 )28( التجار�ة السر�ة* 

 )26( العام النظام* 

 )23( داخ�� نقاش* 

 )                                                          21( وأمن �حة* 

 :ب تمس أن شأ��ا من معلومة 

 )29( األ�خاص* 

 )29( والدفاع الدولية العالقات* 

 )25( للدولة االقتصادية املص�حة* 

 )28( التجار�ة التنافسية* 

 )24( القوان�ن تطبيق ع�� مسؤولة أجهزة* 

 

 .2011 العمومية اإلدارات آفاق االقتصادية، والتنمية التعاون  منظمة: املصدر

 املشــــروع مــــن 19و 9و 7 الفصــــول  عليــــھ تــــنص الــــذي الســــتثناءاتل ا�جديــــد النظــــام إن

 منظمــة دول  فــإن ،4.2 رقــم البيــان ذلــك ي�ــ�ز وكمــا. ســلبية أفعــال ردود بــدوره أثــار ا�جديــد،

 الفئـــة ملعيـــار التا�عـــة الســـبعة الفئـــات معظـــم تطبـــق مـــا غالبـــا االقتصـــادية والتنميـــة التعـــاون 

 .�املة بصفة  تطبقها أو تتوقها دولة أية كهنا ليس لكن. الضرر  ملعيار التا�عة ول�خمسة
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 لـــــــنص قـــــــراءة أول  بمجـــــــرد بوضـــــــوح تظهـــــــر ال ا�خصـــــــوص هـــــــذا �ـــــــ� املغـــــــرب فممارســـــــات

 واحــدة أيــة �ســتعمل لــمف املدروســت�ن، االســتثنائيت�ن ل�حــالت�ن األقــل ع�ــ� و�النســبة. القــانون 

 .م��ما

 �شـ�ل أن يمكـن وا�ـح غ�ـ� لالسـتثناءات بنظـام األمـر يتعلـق العـام، الـرأي حسـب لكن

 .املواطن حقوق  قوةمن  تحد أن شأ��ا من واسعة تفس��ات موضوع

 ع�ــ� ا�حصــول  لقـانون  اســتثناءات  وجــود إ�ـ� اإلشــارة املهـم مــن فإنــھ آخـر، صــعيد وع�ـ�

 ا�خاصــــــة ا�حيــــــاة حمايــــــة قــــــانون  �ــــــ� وتتمثــــــل .2011 دســــــتور  �ــــــ� عل��ــــــا املنصــــــوصاملعلومــــــات 

 والتنميـــــة التعـــــاون  منظمـــــة لـــــدول  تمامـــــا ابقـــــةمط املقتضـــــيات وهـــــذه. ال�خصـــــية واملعطيـــــات

 .االقتصادية

 لتتبـــــع هيئـــــة إحـــــداث بضـــــرورة تتعلـــــق الســـــابقة املشـــــاريع �ـــــ� محبـــــذ جانـــــب هنـــــاك و�ـــــان

 الصــيغة �ـ� املقت�ـ�ى هـذا �غييــب وتـم). املعلومـة إ�ـ� للولــوج الوطنيـة ال�جنـة( القـانون  تفعيـل

 يتــوفر الــذي ��ــا، الوســيط ؤسســةم ت�ليــف تــم ��ــا، منوطــة �انــت ال�ــي املهــام و�عــض األخ�ــ�ة

 اإلدار�ـــــة املعلومــــات إ�ــــ� الولــــوج بتيســــ�� م�لــــف خـــــاص منــــدوب ع�ــــ� الــــداخ�� نظامــــھ حســــب

 .�عد لم يتم �عيينھ والذي

 املعلومـــة ع�ـــ� ا�حصـــول  ا�حـــق قـــانون  ع�ـــ� لإلشـــراف الوســـيط مؤسســـة إ�ـــ� ال�جـــوء إن

 اإلطــــار ذلــــك يو�ــــح كمــــا االقتصــــادية، والتنميــــة التعــــاون  ملنظمــــة ا�جيــــدة املمارســــات يطــــابق

. يـــــرام مـــــا ع�ــــ� الوظيفـــــة هــــذه ألداء �افيـــــة غ�ــــ� تبـــــدو لــــھ املخولـــــة الصــــالحيات لكـــــن 2.2 رقــــم

 عـــن خاصـــة تقـــار�ر تقـــديمب القانونيـــة، اختصاصـــا��ا نطـــاق �ـــ� ســـتطالب الوســـيط فمؤسســـة

 املشــاريع و�ــ�. املعلومــة إ�ــ� الولــوج تطــو�ر ��ــدف ا�ح�ومــة رئــيس إ�ــ� والتوصــيات االق��احــات

 القـــانون  مقتضـــيات تطبيـــق اســـ��اتيجية بوضـــع أيضـــا م�لفـــة الوطنيـــة ال�جنـــة �انـــت لســـابقةا

 حالــــــة �ــــــ� القــــــوان�ن لتعــــــديل توصــــــيات تقــــــدم بــــــأن مطالبــــــة و�انــــــت. تفعيلهــــــا ع�ــــــ� واإلشــــــراف

 حظــوظ مــن ســيقلل االختصاصــات هــذه فغيــاب. التشــريع ومقتضــيات روح حســب التضــارب



131 
 

 مختلــــف و�ــــ� العــــام القطــــاع داخــــل املعلومــــة ع�ــــ� ا�حصــــول  حــــق لقــــانون  املن�ــــجم التفعيــــل

 .  اإلدارة مستو�ات

 فيمـــــا الرئي�ـــــ�ي التحـــــدي فـــــإن الدوليـــــة، واملجموعـــــة املـــــد�ي املجتمـــــع منظمـــــات فحســـــب

 �ــــ� ا�جديــــدة الدســــتور�ة املقتضــــيات ترجمــــة هــــو للمغــــرب بالنســــبة املــــواطن مشــــاركة يخــــص

 .املقتضيات هذه مع من�جمة ةعملي ممارسات إ�� املعلومة إ�� والولوج التعب�� حر�ة مجال

 عليـــــھ إدخــــال عــــد� أو �ــــ� صــــيغتھ ا�حاليــــة ، القــــانون  مشــــروع ع�ــــ� املصــــادقة حالــــة �ــــ�

 املــــــوارد تــــــدعيم األسا�ــــــ�ي مــــــن فإنــــــھ الـــــدولي�ن، واملالحظــــــ�ن املــــــد�ي املجتمــــــع مق��حــــــات �عـــــض

 أن عليـــــھ و�جـــــب. ا�جديــــدة االختصاصـــــات مواجهــــة مـــــن لتمكينـــــھ للوســــيط واملاليـــــة البشــــر�ة

 ا�حصــول  مجــال �ــ� �عيــد مــن أو قر�ــب مــن دور  لهــا ال�ــي الهيئــات جميــع مــع كتــب عــن ون يتعــا

 الدســــتور  ��ــــا أنــــاط ال�ــــي البصــــري  الســــم�� للتواصــــل العليــــا الهيئــــة خصوصــــا املعلومــــة ع�ــــ�

 الســـــــم�� املجـــــــال �ـــــــ�" التعب�ـــــــ� وحر�ـــــــة املعلومـــــــة قـــــــانون  تطبيـــــــق جـــــــودة بتتبـــــــع القيـــــــام مهمـــــــة

 ".البصري 

 

 املعلومة ع�� اإلشراف وآليات أخرى  وأجهزة مندو��ن /�جان 2.2 رقم اإلطار

 قوان�ن عل��ا تنص اإلشرافية األجهزة من أساسية أنواع أر�عة وجدت شمو��، مستوى  ع��

 تحدث وأخرى  موجودة وحدات إ�� الوظيفة هذه تخول  القوان�ن هذه �عض. املعلومة ع�� ا�حصول 

 .متخصصة وحدات

 :ةاملتخصص الوحدات إحداث يخص فيما

 ؛)ها�غار�ا سر�يا، سلوفينيا، املتحدة، اململكة( املعلومات مندوب

 ).ال���غال فر�سا، املكسيك،( معهد/ �جنة
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 أو للمعلومات مناديب بإحداث املتعلقة األو�� املقار�ات إحدى إ�� مالئمة العامة الظرفية إن

 عدد �� خاصة الفرق  و�كمن ت�ن،اآللي هات�ن مهام �� كب�� فرق  هناك ليس( باملعلومات املختصة ال�جان

 ).الدور  هذا يلعبون  الذين األفراد

 :أهمها للمناديب مش��كة املهام من العديد: وصالحيات مهام

 :الش�ايات ودراسة تجميع

 املطلو�ة؛ املعلومة دراسة-

 العامة؛ املص�حة قضايا حول  الرأي صياغة-

 .املوقع ع�� التفتيش قيادة-

 ؛املعلومة تقديم امر 

 ؛االفشاء العام طر�ق عن سيما التشريع طابقت تتبع

 ؛املوظف�ن ت�و�ن

 ؛القانون  وتفعيل تفس�� مجال �� العمومية السلطات توجيھ

 ؛ا�جمهور  وتوجيھ تحسيس

 �شريع أو املعتمد التشريع طر�ق عن املعلومة إ�� الولوج دعم حول  التوصيات صياغة

 ؛جديد

 :أخرى  صالحيات    

 والهيا�ل املساطر بان للتأكد للدولة األخرى  األجهزة ب�ن للتنسيق اإلذن ع�� التوفر-

 املعلومة؛ �� ا�حق قانون  حول  التشريع مع التطابق كث��ا تتيح اإلدار�ة

 هذا �� واملمارسات األخ��ة التشريعية التطورات ملعرفة الدو�� التعاون  �� املشاركة-

 .   املجال
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 ع�ـــــ� ا�حصـــــول  حـــــق لقـــــانون  ونمـــــوذج ورو�يـــــةأ نمـــــاذج: الشـــــفافية �ـــــ� ا�حـــــق  3.2 رقـــــم اإلطـــــار

  العامة املعلومة

  �ع�ي امتالك �ل واحد لهذا ا�حق. ، املعلومة ا�حصول ع�� �� واطن�ن امل بحق ع��افال ا إن

 : �� ا�حق لھ ما، عمومية سلطة لدى شفو�ة أو إلك��ونية بوسيلة مكتو�ا طلبا يضع �خص و�ل

 آخر ��يء أو املعلومة هذه �شمل ملف ال أم لها املعنية العمومية السلطة هل معرفة

 املطلو�ة؛ املعلومة هذه منھ �ستنبط

 امللف؛ هذا لد��ا العمومية السلطة هل ناسبةامل اآلجال �� معرفة

 املعلومة؛ لھ رفض تم ما إذا الطعن إ�� ي�جأ أن

 االسم؛ مجهول  املعلومات ع�� ل�حصول  طلبا يقدم أنھ

 املعلومة؛ ع�� ا�حصول  أسباب توضيح دون  الطلب قدمي أن

 الطلب؛ طبيعة ع�� يقوم تمي�� موضوع ي�ون  ال أن

 .املعلومة ��خ إعادة ت�اليف أداء أو املعلومة ع�� مجانا ا�حصول 

 يمكن ال فالنشر. املعلومة طالب طرف من ت��يره عدم �سبب طلبا ترفض أن لإلدارة يمكن وال

 املعلومة تبقى بأن �ستد�� خاصة، أو عامة قصوى  مص�حة وجود اإلدارة بينت إذا إال يرفض أن

 . العمومية السلطة إ�� ترجع الت��ير فمهمة. سر�ة

 املوضوع

" الوثائق" جميع ��م املعلومة ع�� ا�حصول  حق بان تنص الشفافية حول  التشريعات �عض

 اناملفهوم هاذان فإن النظر�ة، الناحية ومن". املعلومة" ع�� ا�حصول  حق ع�� تنص أخرى  وقوان�ن

 بأن أيضا يأذنھ والثا�ي. م��ا واستخراج وثيقة ع�� با�حصول  الطالب يأذن األول  ا�حق. مختلفان

 .ال أم وثيقة �� مضمنة �انت سواء حوز��ا �� معلومة �ل تنشر بان اإلدارة إ�� يطلب
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 ع�� ا�حصول  حق لقانون  ونموذج أورو�ية نماذج: الشفافية �� ا�حق  3.2 رقم اإلطار

 (تا�ع) العامة املعلومة

 االستثناءات

 االستثناءات فنظام. االستثناءات األخرى  األساسية �القوان�ن الوثائق ع�� ا�حصول  قانون  يحدد

 أن فيجب االستثناءات تطبق عندما. باملوضوع املتعلقة التشريعات �� أهمية األك�� ا�جانب �عت��

 طالب إخبار و�جب. ديمقراطي تمعمج إطار �� قطعية بصفة ومفروضة وم��رة ودقيقة وا�حة ت�ون 

 الطعن تقديم �� ا�حق لھ يخول  وأن املعلومة تقديم تحظر ال�ي القانو�ي و�املقت��ى بالسبب املعلومة

 .القرار هذا ضد

 السلطات حوزة �� ال�ي املعلومات �شر أن من التأكد �� االستثناءات من الهدف و�تج��

 .ا�جميع ��م ال�ي اصةا�خ أو العمومية باملصا�ح تمس ال العمومية

 :طرحهما يجب سؤال�ن هناك

 الشرعية؛ ا�خاصة أو العمومية املصا�ح حماية: امل��رات

 :لإلدارة التقدير�ة للسلطة التشري�� التأط��

 الضرر  تحليل: مطلقة استثناءات

 التوازن : �سبية استثناءات

 الطلبات معا�جة

 محدد أجل �� ا�حاالت جميع و��" دمحد أجل بدون " �سرعة الطلبات �عا�ج أن يجب: األجل

 قص��ا األجل هذا ي�ون  املعلومات ع�� ا�حصول  حق حول  التشريعات معظم ��. مسبقة بصفة

. و�ولندا فينالندا و�� التشيكية، با�جمهور�ة يوما 15 بال���غال، أيام عشرة بإستونيا، أيام خمسة

 .  املتحدة ملكةوامل سلوفينيا �� يوما 20 األورو�ي، االتحاد مستوى  وع��

 .وخاصة فعالة بوسائل املعلومة ع�� ا�حصول  يأذن أن يجب: الش�ل
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. ما لطلب لالستجابة معقول  حق أداء اإلدارات تطلب بان نتقبل العموم، ع��: األداء �� ا�حق

 القيام �ستد�� الذي املعلومة إ�� والولوج قبل من املوجودة الوثائق ب�ن تمي�� هناك ي�ون  ان يجب

 .اإلدارة طرف من املعطيات معا�جة أو والتحض�� اثبأبح

 الطعن طرق  إ�� واإلشارة األسباب عن التبليغ

 يذكر أن يجب رفض و�ل. قرارها ت��ير دون  وثيقة إ�� الولوج ترفض أن إدارة ألية يمكن ال

 ع�� لباس يؤثر أن املطلو�ة املعلومة لنشر كيف وتوضيح القرار عليھ استند الذي القانو�ي االستثناء

 .املحمية ا�خاصة أو العامة املصا�ح

  النشر

 ا�حصول  حق استثناء تطبيق حالة �� عدا ما الوثائق �جميع الولوج إم�انية هو العام املبدأ إن

 مقتضيات نجد معا�ج��ا، تمت ال�ي األورو�ية القانونية األنظمة جميع و��. وضوح ب�ل املعلومة ع��

 األو�� واآللية. العامة املص�حة ��م ال�ي املعلومة �شر إجبار�ة تاإلدارا ع�� تفرض الشفافية حول 

 بأن يكفي ال الرسمية ا�جرائد �� الورق ع�� فالنشر. االن��نيت استخدام �� تتج�� املبدأ هذا لتطبيق

 مؤسساتية مواقع �� ا�خط ع�� فالوضع. اإلدارة إ�� يرجع الذي العمومية املعلومة إ�� الولوج يطور 

 عمومية سلطة و�ل. هام جد آخر شرطا �شكالن ال�جالت و�شر مسك أن كما. ضرور�ا ضاأي �عت��

 و�ل. ا�خط ع�� ستضعها ال�ي واملعلومات الوثائق فئات جميع بدقة يو�ح �جال تنشر أن يجب

 :حول  التفاصيل �عطي ،"للمعلومات دليال" يقدم أن يجب �جل

 ال�جل؛ ع�� عل��ا ل ل�حصو  مباشرة وقابلة عادة املنشورة املعلومة -1

 بطلب؛ املتبقية املعلومة ��ا ستقدم ال�ي الطر�قة -2

 .املعلومة ع�� ا�حصول  ا�حق قانون  انتساب -3

 أوال �ستلزم االنتقاء فهذا. الواحدة اإلدارة إ�� تمنح أن يجب ال �شرها، املراد املعلومة فانتقاء

 إدار�ة وحدة أو �جهاز وحيد إشراف تتح التدر��� والتناسق التدر��� والتناسق للتعر�ف مسارا

 .مختصة

 .باريس OCDE إصدار-2014 االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة: املصدر
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 املغرب �� املد�ي املجتمع وضعية

 ومعظـم. جمعيـة 90000 حـوا�� يضـم حيـوي  مـد�ي مجتمـع ع�ـ� املغـرب �عـول  أن يمكن

 وال�ــــــــحة �ــــــــالتعليم ماعيــــــــةاالجت املجــــــــاالت �ــــــــ� محليــــــــة قضــــــــايا �ــــــــ� تنشــــــــط ا�جمعيــــــــات هــــــــذه

 �ــــــ� تنشــــــط ال�ــــــي املــــــد�ي املجتمــــــع منظمــــــات وعــــــدد. املحليــــــة االقتصــــــادية والتنميــــــة والر�اضــــــة

 تبعـا األخ�ـ�ة الثالثـة السـنوات �� تزايد يبدو ما ع�� ولو ضعيفا �عد اإل�سان حقوق  موضوع

 ،2010 ســــنة املنجــــز civicus الــــرأي اســــتطالع وحســــب. املعتمــــدة واإلصــــالحات العر�ــــي للر�يــــع

 ال�ـي �عـادل بنسـبة أي النـوع، هـذا مـن جمعيـة إ�� انتما��م أكدوا املستجو��ن من %1.4 فإن

 .النقابات ��م

 مـن 2014-2013 املـد�ي املجتمـع حـول  الـوط�ي �حوار�شأن ا إجراؤهاتم  ال�ي والدراسة

 45000 مـن % 1.9 أن 2007 سـنة الحظـت ال�ـي) 2011( للتخطيط السامية املندو�ية طرف

 واملسـ��لك�ن املـواطن�ن عـن والـدفاع ا�حقـوق  مجـال �ـ� �عمل) جمعية 871( مدروسة يةجمع

 األحــــزاب �ــــ� املنخــــرط�ن �ســــبة ع�ــــ� عاليــــة �انــــت الدراســــة �ــــ� املعتمــــدة فالنســــبة. والسياســــة

 ).%2.3( املهنية �جمعياتل لنسبةبا متدنية لك��ا)  %1( السياسية

 الصــعيد ع�ـ� تنشــط ا�جمعيـات ظـممع بــأن للتخطـيط السـامية املندو�يــة �ـجلت فقـد

 .الوط�ي الصعيد ع�� %8و ا�جهة صعيد ع�� تتدخل %5 هناك حيث اإلقلي�ي، أو املح��

 �عكـــــــس ممـــــــا التســـــــعينات، ســـــــنوات ��ايـــــــة منـــــــذ ســـــــريعا �ـــــــان املـــــــد�ي املجتمـــــــع تزايـــــــد إن

 الســــــامية املندو�يــــــة �ــــــجلت كمــــــا. ذكرهــــــا ســــــلف ال�ــــــي السيا�ــــــ�ي االنفتــــــاح حمــــــالت مختلــــــف

 ،2004و 1997 بـــ�ن مـــا %42و ،1997 منـــذ محدثـــة �انـــت 5 ع�ـــ� جمعيـــات 4 نبـــأ للتخطـــيط

 .االستقالل قبل أحدثت %0.5 فقط ،2007و 2005 ب�ن ما %40و

 ا�حقـــوق  قطاعـــات �ـــ� العاملـــة املـــد�ي املجتمـــع منظمـــات بـــأن الدراســـة هـــذه أيضـــا وتبـــ�ن

 .األخرى  اعاتالقط منظمات من أك�� أعضاء املعدل �� تجمع لك��ا قليلة �انت والسياسة
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 منظمـــــات مـــــن أك�ـــــ� مـــــرت�ن أي عضـــــو 798 و�معـــــدل عضـــــوا 500000 ينـــــاهز و�مجمـــــوع

 .عضوا 341 املعدل �� �عد ال�ي املد�ي املجتمع

 ؛)78 مقابــــــل 80( املنظمــــــات �جميــــــع بالنســــــبة باملعــــــدل مشــــــا��ا تقر�بــــــا �ــــــان واملتوســــــط

 18 فقط لكنھ. د�يامل للمجتمع الكب��ة املنظمات من صغ�� عدد وجود �عكس الذي ال��يء

 �ــــخص 500 مــــن أقــــل مجموعــــا مشــــغلة مــــأجور�ن مســــتخدم�ن �عــــد املنظمــــات هــــذه مــــن %

 ).ال�امل للوقت معادلة 478(

 تمكنـــت ال�ــي األخ�ـــ�ة واإلصــالحات العر�ــي للر�يـــع الالحقــة للف�ــ�ة متاحـــة غ�ــ� فاملعطيــات

 وق ا�حقـــــــ مجـــــــال �ـــــــ� النشـــــــيطة املـــــــد�ي املجتمـــــــع منظمـــــــات وحجـــــــم عـــــــدد تزايـــــــد ��ـــــــجيع مـــــــن

 والتجه�ــــــ� املاليــــــة ��ــــــم �انــــــت الرئيســــــية مشــــــا�لها أن ع�ــــــ� ع�ــــــ�ت املنظمــــــات هــــــذه. والسياســــــة

   .تحتية أخرى  و�نيات

 �عكـــــس ممـــــا ،2007 ســـــنة بحاســـــوب األقـــــل ع�ـــــ� صـــــرح املنظمـــــات هـــــذه مـــــن 3/1فقـــــط

 جميـع �ـ� العاملـة املـد�ي املجتمـع منظمـات ب�ن ومن .املعلومات تكنولوجيا إ�� ال�جوء ضعف

 .األن��نيت ت�ج بأ��ا صرحت ال�ي %35 فقط نجد حاسوب األقل ع�� ولد��ا املجاالت

 

 املواطن مشاركة لتطو�ر املغر�ي السياق: تار�خية جذور 

. والــدولي�ن الــوطني�ن املالحظــ�ن مــن بــھ مع�ــ�ف للدمقرطــة تــدر�جيا مســارا املغــرب عــرف

 ا�حسـن املغفـور لـھ  حكـم �ـ� األخ�ـ�ة للسـنوات يرجـع املسـار هـذا مصدر فإن هؤالء، رأي و��

 كأهميـة لإلصـالح، األو�ـ� ا�حمـالت وراء �انـت عوامـل عـدة هناك. 1990 سنوات خالل الثا�ي

 . الباردة ا�حرب ��اية تلت ال�ي الدمقرطة وظروف البارزة، امللكية ا�خالفة تحض�� عملية

 األســــئلة مــــن قليــــل عــــدد ع�ــــ� العمليــــات الثــــا�ي ا�حســــن امللــــك ركــــز املنظــــور، هــــذا وفــــق

 �ـ� املـد�ي املجتمـع ومنظمـات املعارضـة، وأحزاب السياسية لألحزاب م��ايدة مشاركة: لك��ى ا
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 اإل�ســــــان بحقــــــوق  كب�ــــــ� اهتمــــــام لل��ملــــــان، أك�ــــــ� ســــــلطات تخو�ــــــل للــــــبالد، السياســــــية ا�حيــــــاة

 .الرشوة محار�ة وع�� املرأة ظروف ع�� بالتأكيد

 ي�ــ�ز ممــا) 1996 وســنة 1992 ســنة( مــرت�ن الدســتور  مراجعــة تمــت الف�ــ�ة، هــذه خــالل

 اإلشــارة فتجــذر املــواطن، مشــاركة و�خصــوص. العشــر�ة هــذه خــالل اإلصــالح حركيــة حيو�ــة

 وتـــأث�� دور  وتزايـــد ا�ح�ومـــة �ـــ� املعارضـــة أحـــزاب شـــاركت" التنـــاوب" مفهـــوم بفضـــل أنـــھ  إ�ـــ�

. واملـرأة الرجـل بـ�ن واملسـاواة اإل�سـان حقـوق  مجـال �� سيما املد�ي املجتمع منظمات حركية

 1990 ســــنة اإل�ســــان �حقــــوق  االستشــــاري  املجلــــس إحــــداث إ�ــــ� األول  الدســــتور  أف�ــــ�ى وقــــد

 حـول  املفتوحـة ا�جديـدة املناقشـات أن كمـا). اإل�سـان �حقـوق  الـوط�ي املجلـس أصـبح الذي(

 ال�ـــي الوطنيـــة املصـــا�حة جهـــود لبـــذل الطر�ـــق عبـــدت الدولـــة طـــرف مـــن املـــأمورة االعتقـــاالت

 والدســتور . واملصــا�حة اإلنصــاف هيئــة وإحــداث الســادس حمــدم امللــك عهــد �ــ� دعمــا شــهدت

 ا�جمعيـــــــــة مـــــــــع بتعـــــــــاون  واالشـــــــــ��اكية التقـــــــــدم حـــــــــزب لعبـــــــــھ الـــــــــذي الـــــــــدور  بفضـــــــــل ا�جديـــــــــد،

 حــــول  واســــعة مناقشــــة أطلــــق النســــو�ة، منظمــــات مــــن والعديــــد املغــــرب لنســــاء الديمقراطيــــة

 .لتنميةا �� املرأة إلدماج عمل مخطط وحول ) األسرة مدونة( املدونة إصالح

. الســـادس محمـــد امللـــك عهـــد �ـــ� الحقـــا أ�لهـــا أتـــت الف�ـــ�ة هـــذه �ـــ� املتخـــذة املبـــادرات إن

 املعارضـــــــ�ن غيـــــــاب �ـــــــ� الدولـــــــة بمســـــــاهمة واالع�ـــــــ�اف واملصـــــــا�حة اإلنصـــــــاف هيئـــــــة فبإحـــــــداث

 الســادس محمــد امللــك أعطــى األخ�ــ�ة، ســنة 50 خــالل اإل�ســان حقــوق  خــرق  و�ــ� السياســي�ن

 أيضـا �ـالك� غامضـة مفـاهيم فقـط ي�ونا نل والشفافية املسؤولية نبأ شعبھ إ�� قو�ة شارةإ

 .تطبيقها نفسها امللكية ع�� �ان مبادئ

 لهـم دفعهـا تـم ال�ـي املرئيـة والتعو�ضـات ال�ـحايا أقـارب مـن للشـهادات التلفزي  فالبث

 إزاء الســـــادس محمـــــد امللـــــك ال�ـــــ�ام أن االنطبـــــاع أكـــــدت) الرســـــمية املصـــــادر حســـــب 22000(

 الشـفافية منظمـة إحـداث أن كمـا. الواقع أرض ع�� تجسد اإل�سان �حقوق  األولية  املبادئ

 �ـ� التـوا�� ع�ـ�ومحار���ـا   الرشوة من لوقايةا الوطنية للن�اهة و والهيئة املغرب ترا�س��ا���ي
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 أصـــبحت املغر�يــة الديمقراطيـــة بــأن القا�ــ�ي العـــام الشــعور  �ـــ� ســاهم 2009و 2007 �ي ســن

 .ةومشارك انفتاحا أك��

 

 املغرب ترا�س��ا���ي الشفافية منظمة  4.2 رقم اإلطار

 االع��اف يتم لم لكن ،1996 سنة املغرب �� محدثة ح�ومية غ�� منظمة املغرب، ترا�س��ا���ي

 من واسعة مجموعة تدبر ا�جمعية فهذه. العامة املنفعة ذات كجمعية 1999 سنة �� الإرسميا  ��ا

 وإذا. وتو��� كفيسبوك األن��نيت �� موقعها ع�� املكثف بالنشر علقتت أ�شطة مزاولة عدة  مع ال��امج

 لفائدة ت�و�نية دورة برزت الفيسبوك �� صفح��ا فإن ،2014 أبر�ل لشهر األول  النصف فقط أخذنا

بمدينة " األسبوعية العطلة حلول " عنوان تحت ورشة ش�ل ع�� بالتحري، امل�لف�ن ال�حافي�ن

 خالل عرضت لرشوةبا خاصة قضية ع�� وتقر�را العمومية املالية �� �خب� توظيف وعزمها الر�اط،

. املعلومات إ�� بالولوج يتعلق فيما املنظمة موقع نحو ورابط أبر�ل �� للمنظمة الوط�ي املجلس ا�عقاد

 املتحدة األمم اتفاقية نطاق �� للتحالف التنسيق ل�جنة" املين" ا�جهوي  قرامل املنظمة �شغل واليوم،

 ،2016 إ�� 2012 من املمتدة للف��ة اس��اتيجيا مخططا املنظمة وضعت كما. الفساد �افحةم حول 

 :أولو�ات ست يحدد الذي الدولية ترا�س�����ي مخطط من انطالقا

 جعل ��إ و��دف. الرشوة محار�ة �� انطلقوا الذين والشر�اء املواطن�ن وسلطة قدرات تطو�ر -

 �� للمشاركة األ�خاص من كب�� عدد تمك�ن إ�� ��دف كما. الناس ��م �ل شأنا الرشوة محار�ة

 الرشوة؛ عن للتبليغ وا�حماية الدعم �لب مدهم مع الرشوة محار�ة

 العامة واملقاوالت الك��ى  باملؤسسات الرشوة محار�ة ل��امج فعال تطبيق �� املساهمة -2

 -العمومية املمتل�ات وتدب��- العمومية الصفقات �� الشفافية لتعز�ز الوسائل أيضا و�عبئة وا�خاصة

 ا�خاص؛ بالقطاع املتعلقة واملعنو��ن الطبيعي�ن األ�خاص ش�ايات استالم و��جيع

 وعادل مستقل قضائي نظام ووضع العقاب لعدم بالنسبة التقدم لتحقيق العمل توجيھ -3

 القضاء حإصال  تطو�ر: األولو�ة ذات األهداف هذه ضمن  و�ندرج. الرشوة محار�ة هيئات وفعالية

 مل�افحة املتحدة األمم اتفاقية أح�ام وخصوصا الرشوة محار�ة مجال �� الدولية املعاي�� تطبيق وتتبع

 الفساد؛
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 املستقبل، �� واملسؤول�ن وا�جامعي�ن الشباب ب�ن فيما الن�اهة سلوكياتو إشاعة تطو�ر  -4

 من الرشوة مقاومة ��ع قدرا��ا وتطو�ر املس��دفة، الساكنة لدى األخالقية القيم اح��ام) وضمان(

 الشب�ات وكذا والتواصل املعلومات تكنولوجيا و�عبئة الفساد موضوع حول  البحث وتنمية جهة،

 الرشوة؛ محار�ة مجال �� االجتماعية

 هـــــذا �ـــــ� اآلخـــــر�ن الشـــــر�اء مـــــع أو املنظمـــــة داخـــــل ســـــواء" جماعـــــة العمـــــل ع�ـــــ� القـــــدرة" �عز�ـــــز -5

 املجال؛

 االستفسار دعوات وتوجيھ بتقديم املستو�ات جميع ع�� والوقع داءواأل " التفاعل" تدعيم -6

 .الرشوة ضد

 

 ).2016-2012 اس��اتيجية( املغرب ترا�س��ا���ي ان��نيت موقع: املصدر

 

 تبقـــى ذلــك، مــن هــماأل  فـــإن ســطحية، بأ��ــا فقــط توصـــف ال التحــوالت هــذه �انــت وإذا

 االســـتياء فـــإن هكـــذا،. الطموحـــات دون  ار�ـــةاملغ املـــواطن�ن حيـــاة ع�ـــ� ووقعهـــا تفعيلهـــا عمليـــة

 اإلصـــــالحات �عــــض عـــــن الرجــــوع �عـــــد حــــدة زاد اإلصــــالح نتـــــائج وث�ــــ�ة اتجـــــاه العــــام االجتمــــا��

 عـــرف الـــذي فـــالقرار. الديمقراطيـــة املمارســـة يخـــص فيمـــا املغـــرب اعتمـــدها ال�ـــي املؤسســـاتية

 تــم حــ�ن( ل�ح�ومــة ارئيســ باالنتخابــات الفــائز ا�حــزب رئــيس �عيــ�ن �عــدم والقا�ــ�ي احتجاجــا

 ).Bladi.net( موقع. ذلك ع�� مثاال �عت��) 2002 سنة جطو ادريس السيد �عي�ن

 للــــبالد واالجتماعيـــة االقتصـــادية التنميـــة لـــدعم القو�ـــة إرادتـــھ مـــرة �ـــل �ـــ� أكـــد فامللـــك

 للتنميـــــة الوطنيـــــة املبــــادرة الرائـــــد، بمشــــروعھ ذلـــــك، تكـــــرس وقــــد. املشـــــاركة مبــــدإ ع�ـــــ� تقــــوم

 منظمـــة ممث�ـــ� تضـــم ثالثيـــة �جـــان بواســـطة املح�ـــ� املســـتوى  ع�ـــ� تفعيلهـــا تـــم ذيالـــ البشـــر�ة

 املاليـــة االســـتثمارات مـــن بـــالرغم. واملـــوظف�ن املنتخبـــ�ن املســـؤول�ن ع�ـــ� ز�ـــادة املـــد�ي املجتمـــع

 وقعهـــــا حـــــول  اآلراء فـــــإن املبـــــادرة، طــــرف مـــــن إطالقهـــــا تـــــم ال�ــــي املشـــــاريع مـــــن والعديـــــد الهامــــة

 للتنميــــــة الوطنيــــــة املبــــــادرة( التقر�ــــــر �ــــــ� ســــــيما) 2013 ال�ــــــحافة مغــــــرب( تختلــــــف ونتائجهــــــا
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 أقــــــر الــــــذي والبيئــــــي واالجتمــــــا�� االقتصــــــادي واملجلــــــس) 2013: وتوصــــــيات تحليــــــل: البشــــــر�ة

 األ�شـطة �� واندماجها نتائجها ع�� املعطيات �� النقص إ�� أشار لكنھ األهداف بمشروعية

 .ا�ح�ومية

 التقر�ــر �ــ� مماثلــة اســتياءات عــن التعب�ــ� تــم فقــد ،البــارزة النتــائج هــذه أن مــن بــالرغم

 املبــادرة هــذه انطــالق منــذ أنــھ إ�ــ� اإلشــارة وتجــب. 2011 ســنة البشــر�ة التنميــة ملرصــد الثــا�ي

 بالنســــــبة لإلنمــــــاء، املتحــــــدة األمــــــم برنــــــامج مؤشــــــر حســــــب املغــــــرب ترتيــــــب فــــــإن ،2012 ســــــنة

 وطنيــــة، أولو�ــــة �شــــكالن طالــــةوالب الفقــــر يبقــــى حيــــث ،)130( يتحــــرك لــــم البشــــر�ة للتنميــــة

 الزالــــت ف�ــــي �عرفــــھ الــــذي التقلــــيص مــــن بــــالرغم األميــــة ومحار�ــــة القرو�ــــة املنــــاطق �ــــ� ســــيما

 سـنة %41 النسـاء لدى تبلغ ا لك�� %30 تمثل الوطنية النسبة( النساء لدى خاصة مرتفعة

 ).اليو�س�و حسب 2011
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 العر�ي الر�يع ووقع لإلصالحات الثانية ا�حملة

 البطـيء الـديمقراطي االنتقـال اتجـاه الصـ�� وعدم االجتما�� لالستياء املعقد �ج ز امل إن

 ليصـل �سـرعة وانتشر تو�س �� انطلق الذي العر�ي الر�يع �شوب  إ�� أدى املينا، منطقة ��

 هــــذه �ســـمية ع�ـــ� أطلـــق الــــذي التـــار�خ وهـــو .2011 ف��ايـــر 20 التــــار��� اليـــوم �ـــ� املغـــرب إ�ـــ�

 العاطـل والشـباب الطلبة خصوصا املواطن�ن مالي�ن خرج فقد. املغربب االحتجاجية ا�حركة

 ع�ــــ� بالتأكيــــد بالديمقراطيــــة مطــــالب�ن ومــــراكش وطنجــــة البيضــــاء والــــدار الر�ــــاط شــــوارع إ�ــــ�

 إحـــــــداث إ�ـــــــ� با�حاجـــــــة وكـــــــذا ، أك�ـــــــ� صـــــــالحيات ال��ملـــــــان ملـــــــنح جديـــــــد دســـــــتور  وضـــــــع ضـــــــرورة

 وقـد. فعالية ب�ل الفساد ومحار�ة العمومية وا�خدمات التعليم إ�� الولوج وتوسيع املناصب

 السياســـية األحـــزاب عـــن مســـتقلة ا�حـــاالت معظـــم و�ـــ� وهادئـــة عفو�ـــة املظـــاهرات هـــذه �انـــت

 . ومصر تو�س �� وقع ما غرار ع��

 إ�ــ� التلفز�ــون  ع�ــ� وجهــھ ،2011 مــارس 9 خطــاب �ــ� املطالبــات هــذه ع�ــ� امللــك رد فقــد

 ســياق �ـ� ينـدرج �ــان الـذي) 2011 سـنة بـاملغرب اون والتعــ ا�خارجيـة الشـؤون وزارة( الشـعب

 عليــا �جنــة إحــداث عــن أعلــن فقــد. الدســتور  لتعــديل كحــافز قدمــھ ا�جهو�ــة، طــور  �ــ� مســار

 :مبادئ سبعة ع�� يرتكز مشروع بإعداد م�لفة) الدستور  ملراجعة االستشار�ة ال�جنة(

 باملغرب؛ املتعددة الهو�ة -1

 اإل�سان؛ وحقوق  املدنية ا�حر�ات وتثم�ن القانون  دولة -2

 القضاء؛ استقاللية -3

 أصـبح الـذي األول  والـوز�ر ال��ملـان دور  ودعـم ال��ملانية والديمقراطية السلط فصل -4

 ل�ح�ومة؛ رئيسا

 واملجتمـــــع املعارضـــــة ودور  والتعدديـــــة السياســـــية األحـــــزاب خـــــالل مـــــن املـــــواطن�ن دور  -5

 املد�ي؛
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 العامة؛ ا�حياة تخليق -6

 .املدنية ا�حر�ات وحماية اإل�سان وحقوق  ا�جيدة ا�ح�امة -7

 تمـــت حيـــث جديـــد، دســـتور  إلعـــداد ومنـــدمج �شـــار�ي مســـار إطـــالق ع�ـــ� الدســـتور  وأكـــد

 ومنظمــــات الشـــباب، ومنظمـــات والنقابـــات، األحـــزاب، مـــع للمناقشـــة املختصـــة ال�جنـــة دعـــوة

 املؤسســـات اوزهـــالتج ل�جنـــة املوجهـــة االنتقـــادات مـــن و�ـــالرغم. عامـــة بصـــفة املـــد�ي املجتمـــع

 أســاتذة ضــمت فإ��ــا أعضــا��ا، انتقــاء �ــ� الشــفافية ولــنقص �ال��ملــان، الوطنيــة الديمقراطيــة

 بحمايــــة إملــــام ذوي  املــــد�ي املجتمــــع مــــن وأعضــــاء الدســــتوري القــــانون  �ــــ� مختصــــ�ن جــــامعي�ن

 حقــــــوق  لرابطــــــة الدوليــــــة والفيدراليــــــة اإل�ســــــان �حقــــــوق  املغر�يــــــة املنظمــــــة( اإل�ســــــان حقــــــوق 

 .��ا املنوطة املهمة بمهنية املجموعة باشرت حيث) اناإل�س

 وطرحـھ ،2011 يونيـو 17 بتـار�خ امللـك طـرف من املسار هذا نتائج عن اإلعالن تم فقد

  ب ديـدجا� الدسـتور  ع�ـ� املغار�ـة وصـادق ،2011 يوليـوز  فـاتح بتـار�خ الـوط�ي االستفتاء ع��

 موضـــــوع القضـــــايا ملختلـــــف يـــــدا�جد الدســـــتور  اســـــتجابة حـــــول  توافـــــق هنـــــاك و�ـــــان 98.49%

 ويع�ــــ�ف ا�جــــاري، الــــديمقراطي باالنتقــــال متشــــبث امللــــك بــــان يؤكــــد أنــــھ مــــادام االحتجاجــــات

 املغـــرب �ــ�( املغار�ــة املــواطن�ن وصــالحيات دور  ع�ـــ� و�ــنص الدوليــة اإل�ســان حقــوق  بمركز�ــة

 ).ا�خارج و��

 هـذه تثمـ�ن عـادةإل  وا�ح�ومـة امللكيـة بـ�ن السـلطات تـوازن  تقـو�م كذلك النص و�حاول 

 �ـ� واملتمثـل ا�ح�ومـة رئيس لتعي�ن امللك عليھ �ستند الذي املبدإ ع�� مثال بالتأكيد األخ��ة،

 الـدور  ع�ـ� واحـد آن �ـ� الدستور  و�ؤكد. االنتخابات �� الفائز السيا��ي ا�حزب عن املسؤول

 عضـو إلعفاء التقدير�ة سلطتھ ع�� بالتنصيص للبالد املؤسساتية ا�حياة �� للملك املركزي 

 .القضائية للسلطة األع�� املجلس قضاة و�عي�ن ال��ملان وحل ا�ح�ومة من ما
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 املد�ي املجتمع ومنظمات املواطن�ن مع للتعامل ا�حالية املبادرات

 نتــــائج إ�ــــ� أف�ــــ�ى والــــذي املــــد�ي، واملجتمــــع ا�ح�ومــــة بــــ�ن ل�حــــوار طو�ــــل تــــار�خ للمغــــرب

 هـــــــذا �شـــــــ�ل املالحظـــــــ�ن، لـــــــبعض بالنســـــــبة. 2002 ســـــــنة ا�جمعيـــــــات حـــــــول  كقـــــــانون  إيجابيـــــــة

 نأ يبــــدو لكنــــھ. 2011 ف��ايــــر ملظــــاهرات الهــــادئ الطــــا�ع تفســــر ال�ــــي امل�اســــب أحــــد القــــانون 

 �ــــ� وممركــــزا محــــدودا يبقــــى العموميــــة السياســــات وضــــع مســــار �ــــ� املنخرطــــة املنظمــــات عــــدد

 . الر�اط

 ال القرو�ـــة املنـــاطق �ـــ� اهامـــ �عـــد الـــذي الرق�ـــي والتعامـــل األميـــة �ـــ� ة املتمثلـــ الظـــاهرة 

 وال�ـي انتظارهـا طـال ال�ـي ا�جهو�ـة سياسة تطلق لم الزالت ا�ح�ومة أن مع ،املشاركة ��جع

 .الساكنة عند للوصول  املحلية للسلطات أك�� إم�انيات تمنح قد

 االستشارة من مستخلصة نتائج 5.2 رقم اإلطار

 واتخاذ الشفافية �عزز  أن وميةالعم الستشارةل يمكن: املعلومة ع�� وا�حصول  الشفافية

ناسبة امل اآلجال �� هامة معلومة ��إ وكذا املسلسل لنفس ي�جون  الشر�اء أن مادام القرار،

 املعلومة؛ لولوج املساواة �� إذن �ساهم فاالستشارة. املق��ح التشريع حول 

 محرك وهو واملحينة السريعة للمعلومة غ�ي مصدر ا�جمهور  �عت��: املضافة القيمة

 التجارب هذه من االستفادة من القرار متخذي تمكن العمومية واالستشارة. االبت�ار

 الثمينة؛ واملعارف

 القوان�ن، دعم عزز � أن القرار اتخاذ �� املواطن إشراك عملية  مكنت: االرتباطو  الصلة

 السياسة تقبل فعدم. السياسات وضع بص��ورة متصل ف��ا ي�ون  ال�ي حدودا� �� وذلك

 السياسية املؤسسات �� املواطن ثقة ع�� سلبا والتأث�� شرعيتھ اإلصالح يفقد أن يمكن

 الوطنية؛

 القابلية يقوي  أن يمكن توافق عن والبحث املواطن إشراك إن: للقواعد م��ايد اح��ام

 ت�اليف وتقليص القانون  اح��ام �� �ساهم أن ذلك ، يمكن و. للقواعد االجتماعية

 التنفيذ؛
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 عن و�بحثون  ،القواعد تحديد عملية بتعقيدات الو�� �امل شر�اءلل  :ون القان معرفة

 ال�ي اإلكراهات ع�� الس�ان طلعت املنفتحة وا�ح�ومة. التحكيم و�قبلون  التوافقات

 القواعد إلنتاج العمومية ال��بية �� إذن �ساهم العمومية فاالستشارة. السلطات تواجهها

 وان�ن؛الق الستيعاب مناسبة للشر�اء وتمنح

 

 املحتمل الوقع �ستبق أن أردنا إذا ضرور�ة العمومية الستشارة �عد: الوقع استباق

 قانونية؛ أخرى  اختيارات ومعا�جة املتوقعة غ�� والعواقب الشر�اء، ع�� للقوان�ن

 فإشراك. أولية مرحلة �� التضارب لتدب�� آلية العمومية االستشارة تقدم: التضارب تدب��

 ع�� للتحسيس وكذا املصا�ح مختلف ب�ن للتوافق أداة �عد القرار ذاتخا �� املواطن

 التوافقات؛

 قارة ليست ال�ي العامة باملص�حة القوان�ن جودةترتبط : بإح�ام تتبعها يتم عامة مص�حة

 إعادةال ي�ون  و  .باستمرار �عر�فھ إعادة �ستد�� متطور  بمفهوم ألمر ال يتعلق. دائما

 .املجتمع مع حوار إجراء خالل من إال ممكنا العامة املص�حة تحديد أو �عر�ف

 التعاون، ومنظمة -مينا املمارس دليل -2012 االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة: املصدر

 .التشري�� املسار �� املعنية األطراف إلشراك

 نحــــو للتطــــور  املغــــرب إرادة تؤكــــد مــــؤخرا، أحــــداث طــــرأت االنتقــــا��، ا�حــــا�� الســــياق �ــــ�

 املـد�ي، املجتمـع أطـراف مختلـف بـ�ن كب�ـ� توافق إ�� ا�حاجة إ�� باإلشارة مش��ك رارق اتخاذ

 . للعمل األقوم الكيفية حول  وا�ح�ومة هؤالء و��ن

 املجتمــع مــع العالقــة لتشــمل  ال��ملــان مــع العالقــة وزارة وظــائفلو  لتســمية ا�حــديث فــالتغي��

 الذي املد�ي املجتمع مع ا�حوار مبادرة هاتجا الوزارة أخذت فقد. إيجابية إشارة عت��� املد�ي

 �جنــة طــرف مــن املسلســل هـذا ع�ــ� اإلشــراف وتــم. 2014 مـارس �ــ� وتوقــف 2013 ��ايــة ابتـدأ

 استشــارة وكـذا جهو�ــة ودورات اجتماعـات لتنظــيم املحدثـة املــد�ي املجتمـع مــع ل�حـوار وطنيـة

 .   الرئيسي�ن والشر�اء املد�ي املجتمع منظمات مع عمومية
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 املـــــد�ي املجتمـــــع مـــــن عضـــــوا 36 فـــــ��م بمـــــا( املجمـــــوع �ـــــ� عضـــــوا 66 تضـــــم ال�جنـــــة هـــــذه

 حــول  الشــر�اء ��ــا يــد�� ال�ــي واألف�ــار اآلراء باســتيقاء ال�جنــة وت�لفــت). ا�جامعيــة واملؤسســات

 حــــــول �ة الدســــــتور  املقتضــــــيات خاصــــــة ا�جديــــــد، الدســــــتوري اإلطــــــار �ــــــ� املــــــد�ي املجتمــــــع دور 

 الدوليــــة واملنظمــــات الــــر�ح رذتــــ ال ال�ــــي للمنظمــــات املالئمــــة والبيئــــة التشــــاركية الديمقراطيــــة

 .املغرب �� العاملة

 ال�ــي التشــاركية الديمقراطيـة حــول  وط�ـي ميثــاق مشـروع بإعــداد أيضـا مطالبــة وال�جنـة

 .وا�ح�ومة املد�ي املجتمع ب�ن شراكة مـأسسة �� ستساهم

 :ي�� فيما الوطنية ال�جنة هذه مهام تتمثل

 ا�جيدة؛ الدستور�ة والصالحيات  املد�ي املجتمع حول  الوط�ي ا�حوار تدب�� -1

 الوط�ي؛ ا�حوار تقدم حول  عام تقر�ر إعداد -2

 .الوط�ي ا�حوار من املنبثقة للوثيقة ال��ائية ا�خالصات وتأكيد اعتماد -3

 ممـــا ا�حـــوار، مســـار تفعيـــل عمليـــات إ�ـــ� تصـــل ال املهـــام هـــذه أن إ�ـــ� اإلشـــارة املهـــم ومـــن

 :�جان ثالث عمل ع�� يرتكز ال�جنة فعمل. محددة غ�� املشاركة رعناص ي��ك

 مهـــــــام تنظـــــــيم ع�ـــــــ� واإلشـــــــراف بتتبـــــــع تضـــــــطلع: الدســـــــتور  مقتضـــــــيات حـــــــول  ال�جنـــــــة -1

 ال�جنــة هــذه�عت�ــ�  و . املــد�ي املجتمــع �شــاط مــع �عالقــة الدســتور  مقتضــيات وتحليــل التقيــيم

 هـــــــذه تطبيـــــــق حـــــــول  توصـــــــياتال وصـــــــياغة واإلطـــــــارات املبـــــــادئ تحديـــــــد ع�ـــــــ� مســـــــؤولة أيضـــــــا

 املقتضيات؛

 منظمات وأدوار القوان�ن دراسة مهام ع�� �شرف: القوان�ن �سياسة امل�لفة ال�جنة -2

 أيضـــــا و�ـــــ�. ا�جديـــــد للدســـــتور  وطبقـــــا والتنظيميـــــة القانونيـــــة املجـــــاالت �ـــــ� بـــــاملغرب املجتمـــــع

 املجتمـــع لـــوجلو  واملســـاواة الشـــفافية ضـــمان مـــن تمكـــن ال�ـــي اإلجـــراءات تحديـــد ع�ـــ� مســـؤولة

 للمعلومة؛ املد�ي
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 ال�جنــــة هــــذه وتت�لــــف: التشــــاركية الديمقراطيــــة ألجــــل الــــوط�ي امليثــــاق حــــول  ال�جنــــة -3

 ال�جنــة هــذه تتحقــق. ا�جيــدة املمارســات وقــيم املبــادئ تحديــد خــالل مــن امليثــاق هــذا بإعــداد

  الدولية اتواالتفاقي الدستور  �� عل��ا املنصوص اإل�سان �حقوق  مطابق امليثاق بأن كذلك

 ح�ـــى التشـــاركية والديمقراطيـــة التمثيليــة الديمقراطيـــة بـــ�ن بـــالر�ط وســتقوم. الشـــأن هـــذا �ــ�

 .العام الشأن هذا �� للمواطن�ن واسعة مشاركة تتيح

 ال ســوف واملاليــة البشــر�ة املــوارد أن يف�ــ�ض ممــا طموحــة جــد الــوزارة هــذه أهــداف إن

 أن يمكن مجموعھ �� الوط�ي ا�حوار فإن ذلك، عن فضال. األهداف هذه �ل لتحقيق تكفي

 نأ إ�ـ� ،اإلشـارة وتجـذر. املسـار هـذا �ـ� االجتماعي�ن الفاعل�ن �ل صراحة إدماج من �ستفيد

 الـــــوزارة هـــــذه تنظمـــــھ الـــــذي ا�حـــــوار هـــــذا تقـــــاطع املـــــد�ي املجتمـــــع منظمـــــات مـــــن واســـــعة فئـــــة

 ل�جمعيات الر�اط اءند دينامية حول  توحدت ال�ي ا�جمعيات هذه). املغرب البدائل منتدى(

 الثالـــــث القطـــــاع اســـــتقاللية مـــــن ا�حـــــد بي��ـــــا مـــــن أشـــــياء �عـــــدة ا�ح�ومـــــة تـــــ��م الديمقراطيـــــة،

 أجنـــــــد��ا مـــــــن املنتقـــــــدة املنظمـــــــات و��مـــــــيش ا�حـــــــوار �ـــــــ� للمشـــــــاركة املـــــــد�ي املجتمـــــــع وانتقـــــــاء

 االستشــــــارة مبــــــدإ ع�ــــــ� ولــــــيس املعتمــــــدة املنــــــا�ج حــــــول  اتفاقهــــــا عــــــدم ولت�ــــــجيل. السياســــــية

 املـــد�ي املجتمـــع مـــع مواز�ـــا حـــوارا الديناميـــة هـــذه نظمـــت  فقـــد املـــواطن، ومشـــاركة يـــةالعموم

 ف��ـا شـارك ال�ـي جهو�ـا اجتماعـا 20 تنظيم تم فقد املنظم�ن فحسب. ا�ح�ومة يق��ي الذي

 عـــــــدم قضـــــــايا( املجـــــــاالت �جميـــــــع تا�عـــــــة وشـــــــب�ات جمعيـــــــة 3500 مـــــــن وأك�ـــــــ� مناضـــــــل 5000

 الشـــــباب بقضـــــايا مـــــرورا واللغو�ـــــة الثقافيـــــة األقليـــــة ياقضـــــا مـــــع واملـــــرأة الرجـــــل بـــــ�ن املســـــاواة

 وطنيــــــة رةظمنـــــا إ�ـــــ� االجتماعـــــات هــــــذه أفضـــــت وقـــــد. ا�جهـــــات �ــــــل ســـــاند��ا حيـــــث ،)والبيئـــــة

 وثيقـة إعـداد تم وقد. 2014 أبر�ل 15 يوم �خص 2500 من أك�� بمشاركة) 2014 جسور (

 ومنظمــــات املـــواطن تقـــدرا �عز�ـــز ��ـــا ينب�ـــ� ال�ــــي الكيفيـــة حـــول  مفصـــلة اق��احـــات تتضـــمن

 ليب��اســـــــيون ( ا�ح�ومـــــــة إزاء ومفيـــــــدا ديمقراطيـــــــا مســـــــتقال، دورا تلعـــــــب بـــــــأن املـــــــد�ي املجتمـــــــع

2014.( 
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 الر�اط نداء دينامية  6.2 رقم اإلطار

 ملناقشات تركيبيا م�خصا ، ومستقل قوي  مد�ي مجتمع ألجل الر�اط نداء دينامية كتابيقدم  

 .2014 أبر�ل إ�� 2012 أبر�ل من املنظم ا�حوار وخالصات

 باملغرب الشفافية منظمة بي��م من( البديل ا�حوار هذا �� املشارك�ن آراء عن التقر�ر ويع��

 :التالية الك��ى  القضايا حول ) املغرب بدائل ومنتدى ترا�س�����ي

 بناء �� املد�ي املجتمع منظمات دور  ع�� بالتأكيد اإل�سان وحقوق  الديمقراطية القيم -1

 الديمقراطي؛ املغرب

 املد�ي؛ املجتمع بمنظمات يتعلق فيما الدستور  مقتضيات تفعيل -2

 .املد�ي املجتمع ملنظمات واملا�� وامل��ا�ي القانو�ي اإلطار -3

 

 وإقامـة لوضع املد�ي املجتمع ب�ن من وشر�ا��ا املغر�ية ا�ح�ومة ت�ئ الذي الوقت ففي

 ا�خصوص ع�� ي�ون  أن يمكن املستمر ل�حوار يةال��از�ل املقار�ة نموذج فإن ا�حوار، آليات

 املنـــــاظرات اعتمــــاد تزايــــد ســــنة 50 مـــــن أك�ــــ� مــــدى ع�ــــ� الطو�لـــــة خ��تــــھ. وقــــد عرفــــت مفيــــدا

 �ـــ�عتمادهـــا ا حيـــث مـــن أو ال�ـــي تـــم تناولهـــا  القضـــايا حيـــث مـــن ســـواء ل�حـــوار كآليـــة الوطنيـــة

 .من طرف ا�ح�ومة  السياسات وضع

 

 ال��از�ل نموذج: السياسات إعداد �� املواطن�ن إلشراك يةوطن مناظرات 7.2 رقم اإلطار

 ومنذ. 1941 سنة تنظيمها تم ال�حة حول  مناظرة فأول  ال��از�ل، �� قديمة الوطنية املناظرات �عت��

 وال��امج السياسات أنواع ناولت ت وقد. استشار�ة من أك�� تداولية املناظرات أصبحت ،1988

 وحقوق  االجتماعية والظروف ال�حة من غ�� موضوع  أخرى  قضايا الوطنية باملناظرات املعنية

 1988 ب�ن ما امل��اوحة الف��ة وخالل). 1988 سنة الفيدرا�� الدستور  �� املذ�ورة( اإل�سان
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، للسياسات قطاعا 33 حول  الوطنية املناظرات تمحورت ،2009و
ّ
 ع�� املناظرات وسبق��ا العمومية

 املعنية الفيدرالية الوزارات طرف من العموم ع�� تنظيمها وتم جهات،ا� أو والبلديات الدول  مستوى 

 تمت مساهمات تقدم ل�و��ا الوطنية املناظرات �غذي املحلية املناظرات فنتائج. السياسية ومجالسها

 .وجهو�ا محليا مناقش��ا

كما  اتبا�خدم مباشرة املعني�ن أل�خاصل نھ يتم اإلنصات فإ وا�جهوي،أ البلدي املستوى  ع��

 .الوطنية املناظرات �� املندو��ن بتعي�ن املحلية املجالس�ساهم 

 34 �� املشاركة دراسة وتب�ن. وتداولية استشار�ة: فئت�ن إ�� ال��از�ل �� الوطنية املناظرات وتصنف

 وهذه. تداولية %32 و استشار�ة �� م��ا %68 بأن 2006 و 2003 ب�ن ما وطنية مناظرة

. مناظرة ل�ل �خص 1450 املعدل �� أي �خص 43500 من أك�� مشاركة تعرف) 34( املناظرات

 .ال�حة حول  12 و املرأة لفائدة السياسات حول  األو�� املناظرة خالل �خص 3000 حوا�� لكن

 للمشارك�ن ا�حقيقي العدد فإن ،اياالقض نفسب  دولية أحداث عقب الوطنية املناظرات تنظيم وعند 

 املشارك�ن من %55 فنجد الوطنية املناظرات تركيبة أو ت�و�ن يخص اوفيم. امرتفع دائما ي�ون 

. الدولية املنظمات أو الوط�ي املؤتمر من مالحظ�ن %8و اإلدارات يمثلون  %37و املواطن يمثلون 

 والبا��. املوضوع نفس حول  الدولية املناظرات نطاق �� منتخبون  هم %88 املشارك�ن من األغلبيةو 

 .خارجها أو ا�ح�ومة داخلية وظيفال  ��مبصف �شار�ون  12%

 �� قرارا 270 بمعدل أي 2006و 2003 ب�ن ما وطنيا قرارا 8047 مجموعھ ما اتخاذ تم وقد

 %55 و فيدرالية واحدة وزارة طرف من تفعيلها تم %45 نجد القرارات، هذه ب�ن ومن. مناظرة �ل

) 2010( Rogrebinschi et Santos تدراس وقد). 2009 داسيلفا( أك�� أو وزارت�ن طرف من

 ب�ن ما وطنية مناظرة عشر اث�ي يناهز فيما املد�ي املجتمع طرف من  للمناقشة املعروضة القضايا

 ةضافياإل  أو ةالعادي القوان�ن من %20 تقر�با تقدم املناظرات هذه نأب قدرا وقد. 2009و 1988

 املؤتمر �� للمداولة حاليا ضاملعرو  دستوري �عدي�� مشروع 369 ب�ن ومن). 13245 ع�� 2629(

 من %4(        مشروع 566. الوطنية املناظرات عن منبثقة مق��حات �ش�ل) %49( 179 الوط�ي

. للمناظرات ال��ائية التقار�ر ع�� صراحة تنص دستوري �عدي�� مشروع) %13( 46 و) املجموع

 ا�حياة حول  الوطنية الرا�عة رةاملناظ تنظيم �عد مباشرة أحدث االجتماعية ل�حماية املوحد فالنظام

 .2003 سنة املث�� االجتماعية



150 
 

 �عد 1988 لسنة الفيدرا�� الدستور  �� 2005 سنة الوط�ي الثقا�� املخطط إدماج تم وقد

  2007 لسنة ال�حة حول  عشرة الثالثة الوطنية واملناظرة. الثقافة حول  الوطنية ظرةااملن

 ال�ي واملعاي�� الهداف حدد الذي 2008( 2009-11 لل�حة الوط�ي املخطط اعتماد إ�� أدت

 .الفيدرالية ال�حة لوزارة الشمولية واملمارسات تحقيقها يجب

 2012 االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة: املصدر

 

 لتفعيــــل هامــــا آخــــر نموذجــــا العدالــــة لنظــــام العــــام اإلصــــالح حــــول  الوطنيــــة ا�حــــوارات و�عت�ــــ�

 تثــار قـد ال�ـي املشـا�ل وكـذا املغر�يـة ا�ح�ومــة طـرف مـن دمجواملنـ الشـمو�� اإلصـالح مسـارات

 الشــــــر�اء جميــــــع إشــــــراك �ســــــهيل إرادة �ــــــ� املســــــار لهــــــذا املم�ــــــ�ة فا�خاصــــــية. الشــــــأن هــــــذا �ــــــ�

 وتـم. املهنيـة وا�جمعيـات القـانون�ن بـا�خ��اء مـرورا العمومي�ن باملسؤول�ن واملواطن�ن البارز�ن

 املعمـــق اإلصـــالح حـــول  الـــوط�ي ل�حـــوار العليـــا هيئـــةال تـــديرها معقـــدة هي�لـــةإ�ـــ�  ،ذلـــك ترجمـــة

 هـــــؤالء فعمـــــل. املـــــد�ي واملجتمـــــع العـــــام القطـــــاع خ�ـــــ�اء مـــــن امل�ونـــــة العدالـــــة لنظـــــام والشـــــامل

 بإغنــــاء مطالبــــة موضــــوعاتية و�جــــان بــــا�حوار امل�لفــــة الهيئــــة عم�ــــ�، جهــــاز طــــرف مــــن مــــدعم

 املحـددة الشـروط وقائمـة يـةأخالق بمدونـة مـؤطر املسـار ف�ـل. ملموسـة باق��احـات املناقشة

 وكـــــذا املـــــدعو��ن �جميـــــع ةلـــــام� مشـــــاركة ضـــــمان ��ـــــدف االجتماعـــــات �جميـــــع بالنســـــبة ســـــلفا

 العدل وزارة املغر�ية، اململكة( ا�خط ع�� أرضية وهناك. ملموسة ونتائج البناءة االنتقادات

 .جتماعاتاال  �� ا�حضور  من يتمكنوا لم ولو آرا��م تقديم من املواطن�ن تمكن) وا�حر�ات
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 القضائي النظام إصالح 8.2 رقم اإلطار

 
 http// hiwar.justice.gov.ma/Default.aspxاملصدر: 

 فاملن�جيـــــة. توصــــيات إ�ــــ� يفــــض لـــــم جــــاري  حــــوار هنــــاك التقر�ر،�ـــــان هــــذا إعــــداد عنــــد

 �ـ� ومندمجـة بطبيع��ـا شـاملة �عت�ـ� الدوليـة، ا�جيـدة املمارسـات مـن ا� كث� املستقاة املعتمدة

 مســــارات لتفعيــــل األخــــرى  واملحــــاوالت ا�حــــوار هــــذا �م أك�ــــ� ســــ� التجر��ــــي فالعمــــل. عناصــــرها

 مسـاهمات �عكس للتطبيق قابلة توصيات إصدار ع�� وقدر��اندمجة وامل املفتوحة اإلصالح

 .بإمعان إل��ا االستماع تم قد أصوا��م بأن املشارك�ن تقنع ل�ي وشفافة املواطن�ن

 اسـتيا��م عـن التعب�ـ� �ـ� شـرعوا واملناضـل�ن املـد�ي املجتمع تمنظما ممث�� من العديد

 ا�ح�ومــــة مســــؤولية ف�ــــي. املضــــافة وقيم��ــــا املبــــادرات هــــذه مــــن ا�حقيقــــي الهــــدف بخصــــوص

 املغار�ــة وضــعها ال�ــي الثقــة أن وأن تأخــذ �ــ� ا�حســبان   صــالحي��ا، وتبــث تبــ�ن ان يجــب ال�ــي

 مــن �ســرعة مكــن الــذي واجتمــا�� سيا�ــ�ي رأســمال تمثــل الدســتور  �عــد مــا اإلصــالح مســار �ــ�

 تـــــف لـــــم إذا،  أيضـــــا �ســـــرعة تختفـــــي قـــــد . وهـــــذه الثقـــــة  الدســـــتور  ع�ـــــ� باإلجمـــــاع املصـــــادقة

 .بوعودها ا�ح�ومة
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  املهنية لالستشارة سلوكية مدونة:    هولندا  9.2 رقم اإلطار

 « Ins praak Nieuwe Styl » املد�� للديوان توجي�ي اجتماع حدد ،2006 سنة ��

 :مبادئ 10 تتضمن ال�ي املهنية االستشارة ألجل سلوكية مدونة

 املسار؛ �� انخرط أنھ من والتأكد ال��ائية النتيجة ع�� املسؤول ال�خص هو من ذكر -1

 و�عميمها؛ مسطرةلل القب��  تحديدال -2

 بالسياسة؛ املعنية األطراف �ل و�عبئة معرفة -3

 فة؛شفا وجعلها الهامة املعلومة جمع-4

 املناقشة؛ �� ثقةبال الشر�ك جذارة  -5

 ا�حديثة؛ األدوات واستعمال املفيدة اآلجال �� وا�حة بكيفية التواصل -6

 املستشار�ن؛ من املنتظرة والنتائج األدوار �� الوضوح واجب -7

 والطاقة؛ ا�جودة حيث من قو�ة ت�ون  أن يجب املستشار�ن إزاء املتطلبات -8

 التتبع؛ ضمان -9

 إذا وإال مضافة قيمة هناك ت�ون  أن يجب. ذا��ا حد �� غاية االستشارة ت�ون  أن يجب ال -10

 .ذلك ت��ر أن يجب استشارة �� الدخول  ا�ح�ومة امتنعت

 .2009 االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة: املصدر

 

 وطنيـــة حالـــة ل�ـــل املالئمـــة التوجهـــات مـــن مجموعـــة تحديـــد أهميـــة التجر�ـــة هـــذه وت�ـــ�ز

 بنفســــها، توجهــــاالت هــــذهو�جــــب أن ت�ــــون  . ك بالنســــبة لالستشــــارة الذاتيــــة وع�ــــ� ا�خــــطوذلــــ

 املتنوعـــة الســـياقات �ـــ� امللمـــوس التجر�ـــب تــدمج ال�ـــي استشـــار�ة مقار�ـــة إ�ـــ� بـــال�جوء محــددة
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 للعمـل املجموعـة نفـس لدفع متكررة فرص ا�حقيقية االستشارة عن و�نجم. التعاليق �غاية

عمليــة و  املعقبــة اآلراء فــإن فر�ــدة،لفرصــة ا �انــت وإذا. محــددة  قضــية� ع�ــ بصــفة مســتمرة 

 أيضـــا يمكـــن املراحـــل ع�ـــ� فـــا�حوار. الثقـــة ع�ـــ� يـــؤثر ممـــا التامـــة ال�ـــحة ع�ـــ� التنب�ـــي التتبـــع

 املنجـــز العمـــل ضـــوء ع�ـــ�، الهادفـــة املناقشـــات وتـــدعيم �عضـــهم ع�ـــ� التعـــرف مـــن املشـــارك�ن

 مختلــــــــف مــــــــن املشــــــــارك�ن تضــــــــم ال�ــــــــي عمــــــــللل الصــــــــغ��ة املجموعــــــــة إطــــــــار �ــــــــ� الــــــــدورات بــــــــ�ن

 .املؤسسات

 يتـيح ا�جميـع مـن واملقبولـة املعروفـة واملسـاطر التوج��ـات مـن مجموعة ع�� التوفر إن

 م��ـــا املنتظـــر ومـــا ا�حـــوارات ســـ�� ســـيتم كيـــف مســـبقا  �علـــم األطـــراف أن مـــادام الوقـــت، ر�ـــح

 .انتظاره يمكن الذي وما

 املتحــدة الواليــات �ــ� ا�خــط ع�ــ� لالستشــارة ةاملصــاغ املســاطر يصــف 10.2 رقــم اإلطــار

 .الذاتية لالستشارات أيضا مطلو�ة مساطر ولكن فر�سا، و�� األمر�كية

  االستشارة مسطرة  10.2 رقم إطار

 تخضع بأن الو�االت 1946 لسنة اإلدار�ة املسطرة قانون  يلزم األمر�كية، املتحدة الواليات ��

 �عد أن قبل. املع�ي ا�جمهور  أعضاء جميع �عاليق وإ�� العام الرأي مسلسل إ�� القوان�ن مشاريع

 هو القانون  هذا بان والتأكد ا�جمهور  عن الصادرة التعاليق ع�� تجيب  أن يجب ��ائيا، قانونا الو�االت

 �ستعمل العمومي فال�جل. اعتباطيا اختيار�ا وليس وامل�جلة ��ا املد�� املق��حات مع من�جم منتوج

 ع�� القانونية املعلومة أن إ�� اإلشارة وتجب. ا�جمهور  وضعها ال�ي االحتجاجات �حل ماملحاك طرف من

 املعلومة هذه من األجزاء �عض تنشر ن��نيتاأل  مواقع من العديد ألن سيما حاليا، الولوج صعبة ا�خط

 .التشري�� املسار مراحل مختلف ع��

 مذكرة" الشؤون وتقن�ن املعلومات كتبم" أعد املعلومة، جمع ع�� واملساعدة الشفافية ولتعز�ز

 طيلة ناسبة وذلك امل الوثائق جميع ع��، �التشري� ي تحديدال رقمال الو�االت �ستعمل بأن تق��ي

 العموم أعضاء االل��ام هذا �ساعد بأن األمر�كية املتحدة الواليات وتتم�ى. املسطرة املعتمدة" مسار"

 الولوج �س��ة طر�قة إ�� الوصول  �� يتمثل فالهدف. املسار مرحلة �ل �� القانونية املعلومة إليجاد

 . العامة املص�حة ع�� مركزة
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 وقد. العمومية التعاليق لتيس�� 2.0 الو�ب تكنولوجيا إ�� ال�جوء وامل��انية التدب�� مكتب �ع��م

 قوان�ن مشاريع جميعف )w.opengov.grww( االقتصادي للتداول  لالن��نيت وقعا النمسا وضعت

 تنشر املينا دول  من العديدكما أن .فصال  فصال  عل��ا �علق أن يمكن وا�جمهور  ،Blog ش�ل ع�� تحال

 جميع ينشر ل�و�ت،لدولة ا الوطنية ل�جمعية إن��نيت فموقع. اإلن��نيت ع�� القوان�ن مشاريع أيضا

 . ا�خط ع�� األخرى  ال�جان و�شاط عمل يتتبع أن للعموم و�مكن. القانون  اق��احات

 و�جيب. القوان�ن جميع إ�� الولوج من ملواطن�نا اإلن��نيت ع�� االستشارة تمكن البحر�ن، ��

 ال��ملان أ�شطة تقار�ر و�نشر دائما تطرح ال�ي األسئلة عن املوقع

www.nuwab.gov.bh/ServicesCenter/Requests 

 .املوقع يقدمها ال�ي ا�خدمات حول  برأ��م اإلدالء من مومالع ألعضاء أيضا البوابة هذه تمكن

 مضمو��ا ع�� مسؤولة �عت�� ال�ي وزارة �ل ملبادرة تا�عة اإلن��نيت ع�� االستشارة فر�سا ��

 ع�� خصوصا  مناقشةلل نتدياتامل أك�� وتمحورت. للنتائج مختصر �شر عن االقتضاء وعند وطرقها

 االستشارة �� عامة بصفة و�شرك. ا�خاصة النصوص بدل لهامةا اإلصالح مشاريع حول  اإلن��نيت

  ،2008 سنة و�� متخصصة  �جان أو مجالس

) املساهمات �جميع موجزا تتضمن( وا�جار�ة السابقة املنتديات لتقييم ت خصص بوابة إحداثتم 

 لعموميةا النقاشات �ل متا�عة يمكن ذلك، عن فضال. املنتديات هذه إ�� الولوج تيس�� ��دف وذلك

 خرائطية لوضع املقتضيات �شمل الذي www.vie-publique.fr  موقع ع�� املتوقعة أو ا�جار�ة

 .جدواها تثبت أن يجب وال�ي العهد حديثة إم�انية و��. فر�سا أنحاء جميع �� األ�شطة

 يعالتشر  حول  OCDE) 2010( أكتو�ر-االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة أمام مقدمة ورقة: املصدر

 .أورو�ا �� ا�جيد

 

 ا�ح�ومـة أجـل مـن الشـراكة إ�ـ� باالنضـمام املغـرب ال�ـ�ام فـإن املعقـد، السياق هذا و��

 بنـــــاء حـــــوار إلقامـــــة الثالـــــث والقطـــــاع ل�ح�ومـــــة ســـــانحة مناســـــبة �شـــــ�ل أن يمكـــــن املنفتحـــــة

 إصـــالحات يـــروم وط�ـــي عمـــل برنـــامج تصـــور  �ـــ� الشـــراكة أعضـــاء ال��امـــات أو�ـــ� وإن. ومنـــدمج

 و�مكـــــــن. ا�خـــــــاص والقطـــــــاع املـــــــد�ي واملجتمـــــــع املـــــــواطن�ن مـــــــع باستشـــــــارة املنفتحـــــــة مـــــــةا�ح�و 

http://www.opengov.gr/
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 املمارســـــات إ�عـــــاش إ�ـــــ� ��ـــــدف جديـــــدة مبـــــادرة ليطلـــــق الفرصـــــة هـــــذه �ســـــتغل أن للمغـــــرب

 . املواطن�ن مع التعاون  ميثاق وإعداد االستشارة �� املعتمدة

 مـــن الشـــراكة مجـــال �ـــ� األول  برنامجهـــا يخـــص فيمـــا االتجـــاه هـــذا �ـــ� تـــو�س ســـارت وقـــد

 الــذي املنفتحــة ا�ح�ومــة تقر�ــر �ــ� املتضــمنة التوصــيات واعتمــدت. املنفتحــة ا�ح�ومــة أجــل

 اق��احـات مـن األو�ـ� املجموعـة لتحديـد االقتصـادية، والتنميـة التعاون  منظمة لها خصصتھ

 ا�خــــــط ع�ــــــ� االستشــــــارات مــــــن العديــــــد إطــــــار �ــــــ� �عــــــد فيمــــــا مناقشــــــ��ا تمــــــت وال�ــــــي اإلصــــــالح،

 أخـذها تـم املسـاهمات جميـع أن مـن التأكـد إ�� ��دف  املسار  هذا و�ان. العمومية ءاتواللقا

 منظمــــة خ�ــــ�اء حــــث تــــم فقــــد. الــــوط�ي ال��نــــامج �ــــ� االقتضــــاء عنــــد واعتمادهــــا االعتبــــار �عــــ�ن

 بالــــدول  واملســــؤول�ن املنفتحــــة ا�ح�ومــــة أجــــل مــــن والشــــراكة االقتصــــادية والتنميــــة التعــــاون 

 أشـــغال تـــا�عوا الـــذين املـــد�ي املجتمـــع منظمـــات عـــن واملمثلـــ�ن اكةالشـــر  هـــذه أعضـــاء األخـــرى 

 . هامة اق��احات قدموا حيث املسار هذا �� املشاركة قصد الوطنية االستشارات

 املينـــا منطقـــة عـــن املنبثقـــة ا�جيـــدة املمارســـة هـــذه مـــن ي��ـــال أن للمغـــرب يمكـــن هكـــذا،

 ا�ح�ومـــة إلدارة العـــام االنطبـــاع لتطـــو�ر املـــذ�ورة، الشـــراكة إ�ـــ� االنضـــمام مســـار واســـتغالل

 مفتوحـــــة بكيفيــــة العـــــام القطــــاع إصــــالحات �ـــــ� املــــد�ي املجتمــــع ومنظمـــــات مواطن��ــــا إلشــــراك

 .وشفافة

 املد�ي املجتمع شب�ات

 إ�شــاء بــأن أبــرزت ذكرهــا، ســلف ال�ــي االقتصــادية والتنميــة التعــاون  منظمــة تجر�ــة إن

 ا�حـوار و�سـهل ا�خ�ـ�ة هـذه تأث�� �عزز  قد املد�ي املجتمع منظمات مجموعة داخل الشب�ات

 حـق أجل من املغر�ية بالشبكة تتعلق اإلطار، هذا �� محمودة تجر�ة وللمغرب. ا�ح�ومة مع

 16 ،2010 ســـنة املحدثـــة الشـــبكة هـــذه وتضـــم). 11.2 اإلطـــار انظـــر( املعلومـــة ع�ـــ� ا�حصـــول 

 .املعلومة ع�� ا�حصول  حق مجال �� �شيطة منظمة
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  املعلومة ع�� ا�حصول  حق ألجل املغر�ية الشبكة 11.2 رقم اإلطار

 ا�حصول  حق عن تدافع ال�ي املغر�ي املد�ي املجتمع من الك��ى  املنظمات الشبكة هذه �� تلتئم

 دستور  مقتضيات ين�ل  قانون  اعتماد تطو�ر �� األساسية أ�شط��ا حاليا وتتمثل. املغرب �� املعلومة ع��

 . املجال هذا �� 2011

 ):بالفر�سية األبجدي ال��تيب حسب( التالية املنظمات الشبكة هذه �شمل

 التحري؛ ل�حافة املغر�ية ا�جمعية

 ا�جهو�ة؛ لل�حافة املغر�ية ا�جمعية

 إفر�قيا؛ وشمال األوسط للشرق  واإلعالم املعلومة حر�ة مركز

 الديمقراطية؛ مركز

 بالقنيطرة؛ ا�جمعيات فيدراليةلا

 جسور؛ بوابة/ املغرب البدائل منتدى

 للمس��لك؛ املغر�ي املنتدى

 والتنمية؛ واملواطنة للديمقراطية الغد منتدى

 عادلة؛ ش�اوى  �� ا�حق ألجل العدالة

 للتعليم؛ املغر�ي املرصد

 التنمية؛ بوابة

 والتعب��؛ املعلومة حر�ة ألجل املنظمة

 التالميذ؛ وأولياء آباء �جمعيات املغر�ية الشبكة

 العامة؛ املمتل�ات نع للدفاع املغر�ية الشبكة
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 املغر�ية؛ لل�حافة الوطنية النقابة

 .املغرب ترا�س��ا���ي الشفافية منظمة

 )2014 غشت �� عليھ اطلع(  www.remdi.org/REMDI: املصدر

 

 املنظمـــات وتح�ـــي املـــد�ي واملجتمـــع ا�ح�ومـــة بـــ�ن املناقشـــة كث�ـــ�ا �ســـهل الشـــب�ات هـــذه

. األورو�ــي االتحــاد �ــ� النــوع هــذا مــن للشــبكة ذجــانمو  12.2 رقــم اإلطــار و�قــدم. اإلقصــاء مــن

 ومنتدبـة ا�خاصـة لشـبك��ا مسـ��ة دولـة �ـل مسـتو��ن، ع�ـ� الشبكة تحتوي  ا�حالة، هذه و��

 .األورو�ي الصعيد ع�� ملمثل

 

 كونكورد 12.2 رقم اإلطار

 �ون�ورد يتمكن املوضوعاتية، واملجاالت الدول  حسب موزعة الشبكة ش�ل ع�� تنظيمھ بفضل

 جميع طرف من املتخذة السياسية القرارات ع�� للتأث�� و�عبئ��ا أعضائھ جميع مساهمات جمع من

 .التنمية ألجل والتعاون  املساعدة �� املتدخلة الطائفية املؤسسات

 هذه. تجر���م حسب عمل مجموعات �� موزع�ن العمل بإنجاز ال�ونفدرالية أعضاء يقوم

 املساعدة يخص فيما الطائفية السياسات تطو�ر �� �ساهمو  السيا��ي النقاش �غذي املجموعات

 .التنمية ألجل والتعاون  اإل�سانية

 :األعضاء خر�طة

 رئي��ي؛ عضو

 الشبكة؛ عضو

 .مشارك عضو

 www.concordeurope.org: 2014 �ون�ورد: املصدر

http://www.concordeurope.org/
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 تف�ــ�ي للتخطــيط الســامية املندو�يــة ��ــا امــتق ال�ــي الدراســة فــإن املســتوى، هــذا وع�ــ�

 %40 مــن أك�ــ� 2007 ســنة احتســب املغر�ــي املــد�ي املجتمــع أن مفادهــا م�ــجعة خالصــة إ�ــ�

 ،)دراسـ��م تمـت الـذين 871 من 354( اإل�سان حقوق  مجال �� املد�ي املجتمع منظمات من

 املنظمــــات جمــــوعم مــــن فقــــط %3 ا،نيمتــــد �عت�ــــ� املــــد�ي املجتمــــع ملنظمــــات ا�جمــــا�� والعمـــل

 . مختلفة اتشرا� �� %12 و األخرى  املد�ي املجتمع منظمات مع الشراكة �علن

 

 املواطن مشاركة لفائدة املعلومات تكنولوجيا استعمال

 والتواصــــــل املعلومـــــات تكنولوجيـــــا ع�ــــــ� بقـــــوة �عتمـــــد املغـــــرب نإفــــــ آخـــــر، صـــــعيد وع�ـــــ�

. معهـــــم التواصـــــل بتوســـــيع أيضـــــا كنـــــھل املـــــواطن�ن إ�ـــــ� والوثـــــائق املعلومـــــة إ�ـــــ� الولـــــوج بإتاحـــــة

 مــن وقــع املغار�ــة ،امل هــذا يمكــن . الشــأن هــذا �ــ� جيــدا مثــاال �عت�ــ�  www.fikra.ma فموقــع

 وحـول  ا�خط ع�� وا�خدمات املساطر تبسيط حول  اق��احا��م وتقديم أف�ارهم عن التعب��

 .عامة بصفة العمومية اإلدارة تطو�ر

 قــــــــوان�ن مشــــــــاريع أن ع�ــــــــ� يــــــــنص ،2009 مــــــــاي �ــــــــ� الصــــــــادر 2.08.229 رقــــــــم فاملرســــــــوم

 عرضـــها قبـــل االستشـــارة ألجـــل ل�ح�ومـــة العامـــة ألمانـــةا موقـــع ع�ـــ� إلك��ونيـــا تنشـــر ا�ح�ومـــة

 ال�ـــي مينـــا منطقـــة �ـــ� النـــادرة الـــدول  أحـــد املغـــربويعت�ـــ� .  )www.sgg.gov.m( ال��ملـــان ع�ـــ�

 وتمـت. عل��ـا التعليـق قصـد القـوان�ن مشاريع جميع وممركزة تلقائية بصفة ا�خط ع�� تضع

 مـع مـوازاة مراجع��ـا تمـت ال�ـي املشـاريع �شـر يجـب وم�ـى كيـف معرفة مسألة مناقشة مؤخرا

   املغر�يـــــــــــة ل�ح�ومـــــــــــة املركـــــــــــزي  فـــــــــــاملوقع. جار�ـــــــــــا يـــــــــــزال الـــــــــــذي التشـــــــــــري�� املســـــــــــار

www.maroc.gov.ma  ركـــــن تحـــــت للمـــــواطن�ن املفتوحـــــة املشـــــاركة طـــــرق  جميـــــع �شـــــمل "

 نحـــو عالقـــات ل�ح�ومـــة، العامـــة مانـــةأل ال وموقـــع فكـــرة موقـــع بإدمـــاج" (ا�خـــط ع�ـــ� املشـــاركة

 ...).الوط�ي ا�حوار
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) املـد�ي واملجتمـع الـوزارات مـن ممثلـ�ن( شـ�لية األطـراف متعـددة مجموعـة حاليا هناك

 .مشاركة e– واحدة لبوابة املسؤول�ن األساسي�ن الفاعل�ن وتحدد املبادئ ضبط ع�� �عمل

 العــــالم �ــــ� ي��ايــــد العمــــوم إ�ــــ� للوصــــول  االجتماعيــــة اإلعالميــــة الوســــائل إ�ــــ� ال�جــــوءإن 

 ينــاهز مــا هنــاك أن حيــث الوســائل، هــذه أحــد الفيســبوك �عــد و.املغــرب �ــ� ســيما وال العر�ــي

 �ـــــ� االســـــتعمال النصـــــف مـــــن أقـــــل أي املوقـــــع، ��ـــــذا ومـــــرتبط�ن مشـــــارك�ن الســـــ�ان مـــــن % 16

 أو بالفر�ســــــية التبــــــادالت يفضــــــلون  الفيســــــبوك مســــــتعم�� فمعظــــــم). DSG 2013( تــــــو�س

 مشــكال يطــرح ممــا) اإلنجل��يــة اعتبــار دون ( أخــرى  لغــات تــذكر %14 أن مــن بــالرغم بالعر�يــة

 ل�خــــــــدمات مالئمــــــــة تور�ــــــــدات تنظــــــــيم حيــــــــث مــــــــن الرقمنــــــــة ع�ــــــــ� للمتعــــــــودين بالنســــــــبة ح�ــــــــى

 .العمومية

 ئافشي شيئا تظهر االجتماعية اإلعالمية الوسائل منصات �انت وإن ح�ى العموم، ع��

 لألرضـــــيات مكملـــــة اعتبارهـــــا و�جـــــب انتقائيـــــة تبقـــــى فإ��ـــــا املغـــــرب، �ـــــ� املشـــــاركة نـــــاقالت مثـــــل

 .األخرى  االل��امية

 أيضــــا ولكنــــھ القــــاطن�ن فقــــط التصــــل أل��ــــا ســــيما محمــــودة، املبــــادرات هــــذه �انــــت وإذا

 الكفيلـة اآلليـات نقـص �سـبب محـدودا يبقـى وقعهـا فـإن ، ا�خـارج �ـ� �عيشـون  الذين ر�ةااملغ

 الســ�ان، مــن عر�ضــة فئــات تمــس الزالــت وال�ــي األن��نيــت إ�ــ� والولــوج األميــة حــواجز بتجــاوز 

 العمليــــــات وتنظــــــيم املــــــواطن�ن، بــــــ�ن املالئمــــــة الكفــــــاءات فنشــــــر. مندمجــــــة مشــــــاركة لتحقيــــــق

 الســــ�ان بــــ�ن املختلفــــة والوضــــعيات ل�حاجيــــات التواصــــل قنــــوات ومالئمــــة لالل�ــــ�ام، املســــهلة

 املالحظـــة واحـــد آن �ـــ� يتطلـــب - وفقـــراء أغنيـــاء وقرو�ـــون، حضـــر�ون  ،و�ســـاء رجـــال-واملغار�ـــة

 .تدر���ال والتقدم

 منظمــة دول  �عــض �ـ� املحليــة الســياقات مـع التواصــل قنــوات مالءمـةقـد أدت عمليــة و 

 املحليـة، الغذائيـة التجار�ـة �ـالقنوات الوسـائط إ�ـ� ال�جوء إ�� االقتصادية والتنمية التعاون 

 .هنا نوردها ال�ي القطاعات ب�ن الشرا�ات �عض و�� ال��يد، م�اتب أو واملكتبات
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 االجتماعــــــات تنظــــــيم مــــــع �شــــــراكة النقالــــــة الهواتــــــفت اســــــتعمل األخــــــرى  الــــــدول  �عــــــض

 املـــــــواطن�ن إ�ـــــــ� للوصــــــول " الـــــــبالد �ـــــــ� تجــــــول  لإلعـــــــالم باصـــــــات" كإحــــــداث ال��بو�ـــــــة واملبــــــادرات

 ).  االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة(

 

 االس��اتي�� اإلعداد �� للمواطن�ن فعلية مشاركة) ( يورساي 2.13 رقم اإلطار

     اس��اليا �� للسياسات

 للدولة االس��اتي�� املخطط مراجعة ا�جنو�ية األس��الية ا�ح�ومة اعتمدت ،2010 سنة ��

 س��اليةاال  ال��امج أك�� أحد �� واملواطن�ن املحلية املجموعات إلدماج موسعة مقار�ة لت�جيعكدليل 

 استخدام لعب فقد). قولها تر�دون  ال�ي �لمتكم �ع�ي( يورساي اسم تحت املواطن�ن الستشارة

 تجر�ة، �عت��" يورساي" �ان وإذا. الشأن هذا �� هاما دورا االجتماعية اإلعالمية والوسائل االن��نيت

 .السيا��ي للمسار ر�اضرو  م�ونا �عد املواطن�ن مع قو�ة عالقة ر�ط بان اليوم �عت�� ا�ح�ومة فإن

 تمثل عينة ، لالل��ام ا�جما�� املجلس ��ا قام ال�ي اتقشاملنا اس��دفت ،2010 سنة و��

 ع�� املحلية املجموعة �� طرفا �عدون  �خص 12000 من أك�� هناك واليوم. �خص 10000

 . الدولة س�ان من %1 يقارب ما أي ا�خط،

 التبادل هذا من جاعلة ا�ح�ومة، مع لللتعام جديدة طرق  املجموعات هذه وضعت وقد  

 امليادين مختلف �� محلي�ن "سفراء" أو أبطال أيضا املشروع أشرك وقد. محفزة اجتماعية تجر�ة

 دعم ��دف اإلن��نيت طر�ق عن تنقل ال�ي الفيديو ع�� محادثات خالل من والبيئة والثقافة، �ال�حة،

 .االس��اتي�� للمخطط بالنسبة املص�حة

 �شركهم أن ير�د ال�ي األ�خاص فهم ع�� االستشارة ملسار املنظم الفر�ق حرص ية،البدا ��

 �� هو املشروع هذا بان إظهار هو �ان الرئي��ي فالعنصر. ذلك ع�� ��جيعهم يجب كيف ملعرفة

 .مستقبلهم ع�� تأث�� لھ ي�ون  أن يمكن وأنھ األ�خاص مص�حة

 انتظار لكن. هامة جد �انت الفرق  فملختل التواصل طرق  التقائية تحقيق ع�� فالقدرة

  . معينةجزاء أ �� جمعها �ستد�� مس��دفة، قبل من تكن لم" جديدة مجموعات"
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 ثقافة وإقامة املشروع وتدب�� املعطيات تحليل ع�� القدرة ،املشرف للفر�ق ت�ون  أن و�جب

 اإلدارة توصلت هكذا. مفيدا �عد ا�خط ع�� اإلشراك أن تب�ن وقد. الفعالة ا�خدمات لتقديم تواصلية

 تقو�ة �� ساهمت ال�ي البناءة اآلراء من مجموعة إ�� التعليم وزارة مع ا�خط ع�� محادثة بمناسبة

 اجتماعية إعالمية وسائل عدة خالل من الو�ب ع�� فا�حوار. االس��اتي�� واملخطط السياسات

 ا�جنو�ية االس��الية �ومةا�ح أن و�بدو. الرسمية االستشارات ��اية �عد تمديده تم "كفيسبوك"

 اإلعالمية الوسائل ع�� واعتمادا امليدان هذا �� تقدم تحقيق كيفية حول  مفيدة خالصات استنجت

 .االجتماعية

 .  2012 االس��اتي�� املخطط اس��اليا، جنوب: املصدر

 

 مســـــــاهمات أم مـــــــن للتأكـــــــد التتبـــــــع عمليـــــــة وتطـــــــو�ر تحســـــــ�ن يجـــــــب ذلـــــــك، عـــــــن فضـــــــال

 ومــن. �عميمــھ تــم أيضــا اإلدمــاج هــذا وأن حقيقــة بصــفة االعتبــار �عــ�ن هاأخــذ تــم املــواطن�ن

 �ـــــ� و�شــــاركية انفتاحـــــا أك�ــــ� ثقافـــــة ��ــــجيع �ـــــ� واملســــاهمة املـــــواطن�ن ثقــــة دعـــــم ذلــــك، شــــان

 .البالد

 االف��اضية االستشارة  14.2 رقم اإلطار

 �� القاطن�ن ار�ةباملغ امل�لفة الوزارة حسب �خص، مليون  3.5 تبلغ كب��ة جالية املغرب �عرف

 فاآلليات). العالم مغار�ة( الوط�ي الصعيد ع�� الس�ان من %10 من أك�� أي ال�جرة، وشؤون ا�خارج

 اس��اتيجية �� إدراجها تتم لم إذا �افية، غ�� �عد أهمي��ا من بالرغم ا�جالية هذه ألشارك املوجودة

 .�ياإليجا االل��ام ��جع مندمج قانو�ي إطار ع�� ترتكز واسعة،

 االس��اتي��، للعمل مجاالت خمسة وفق مهي�ل عمل و�رنامج اس��اتيجية الوزارة وضعت وقد

 .التواصل بي��ا من

 ا�خارج، �� القاطنة املغر�ية ا�جالية انتظارات وإرضاء الس��داف فإنھ الوزارة، موقع وحسب

 ونظام والطموحات ا�حاجيات وطرقها وأش�الها محتواها عكس� للتواصل اس��اتيجية تفعيل سيتم

 . ا�جالية لهذه القيم
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 وإنجاز األم ووط��م ا�خارج �� املغار�ة املواطن�ن ب�ن العالقات تقو�ة االس��اتيجية هذه تروم

 �� الطارئة والتطورات لألحداث منتظم وتتبع الضروري  �اإلعالم ا�خدمات وتقديم ل�جالية سياسة

 .القطاعات مختلف �� بالدنا

 الدستور�ة والصالحيات الوط�ي ا�حوار حول  املغر�ية ال�جنة قد أطلقتف السياق، هذا ��

 ل�جالية املد�ي املجتمع ملنظمات ا�خط ع�� استشارات ، http://hiwarmadani2013.ma ا�جديدة

 مسار لت�جيع الدستور  تطبيق يخص ما �� معها ا�حوار لت�جيع لها مثيل ال مناسبة و��. املغ��بة

 بفضل للمستقبل �شري�� إلصالح كإطار الدستور  �� م��ايدة ثقة دعم األخ��  �و� وعادل قوي  �شري��

 .مندمجة مشاركة

 املعلومــــــــات لتكنولوجيــــــــا يمكــــــــن ال�ــــــــي أخــــــــرى  مجــــــــاالت إ�ــــــــ� 15.2 رقــــــــم اإلطــــــــار �تطــــــــرق و 

 .ا�جالية مع قوي  �عاون  ع��ج أن والتواصل،

 

 املقيم�ن املواطن�ن ةمشارك خدمة �� واالتصال املعلومات تكنولوجيا  15.2 رقم اإلطار

 والتعاون  التصو�ت ع�� با�خارج

 س�ان من %10 تقر�با يمثل مما با�خارج، املقيم�ن املغار�ة من مليون  3.4 من يقرب ما هناك

 وإشراكهم السيا��ي ال��امهم لتقو�ة فعالة وسيلة" االن��نيت" ي�ون  أن و�مكن). 2014( املقيم�ن الدولة

 �� التصو�ت �� الراغب�ن با�خارج املقيم�ن فاملغار�ة. املجتم�� والنمو االقتصادية التنمية ��جيع ��

 التنقل عل��م �عذر إذا املغر�ية السفارة �� بالتفو�ض مدعو�ن �انوا ،2011 لسنة ال��ملانية االنتخابات

 مثال وإلعطاء. املشاركة �سب و��جيع املسار تبسيط من يمكن اإللك��و�ي فالتصو�ت. املغرب ��إ

 املقيم�ن للمواطن�ن بالنسبة اإلن��نيت ع�� التصو�ت إم�انية أدخلت 2013 انتخابات فإن ا،فر�س

 ا�خارج �� صوتوا الذين الفر�سي�ن من %65 من أك��: كث��ا الوسيلة هذه اعتماد تم فقد. البالد خارج

 يتطرق  لذيا املوجود للمخطط مطابقا الوسيلة هذه استعمال و��ون . التصو�ت �� ن��نيتاأل  اعتمدوا

 من يتمكنوا ح�ى ا�خارج �� املقيم�ن باملغار�ة يتعلق فيما املراحل ع�� مقار�ة العتماد امللكية اإلرادة" إ��

 ".الوطنية ا�حياة مجاالت مختلف �� الفعلية مشارك��م وضمان �املة بصفة الوط�ي واج��م ممارسة
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 ا�خام الداخ�� املنتوج من %6.8 تمثل �يوال ابالده إ�� املالية ا�حواالت تبعث املغر�ية فا�جالية

). 2014 أبر�ل وال،الما وإرسال ال�جرة حول  معطيات الدو��، للبنك 2013 تقديرات( املغر�ي

 فرصة �ش�ل أن يمكن كما االس��الكية، املنتوجات القتناء �ستعمل  األموال هذه من األوفر والقسط

 املجتمع منظمات وتطو�ر نمو و��جيع مبتكرة والتيةمقا مشاريع �� االستثمار إم�انيات ا�جالية ملنح

 Kiss Kiss) الورو�ي االتحاد( Kickstarter قبيل من لالستثمار وط�يالبديل ال  قدمي أن و�مكن. املد�ي

Bank Bank )فر�سا (Seedmatch )أملانيا  (أو Kiva.org  )مناسبة الوطني�ن للمقاول�ن) العاملية 

 املغر�ية املقاوالت �� مباشرة االستثمار فرصة ا�خارج �� القاطن�ن غار�ةوللم والألما لتعبئة بديلة

 .االستثمار لفائدة االس��الكية واملنتوجات الوطنية النفقات تحو�ل من يمكن مما الواعدة،

 ا�جالية تقدمھ الذي الدعم بفضل ا�خالقة املشاريع تمو�ل املمكن من ي�ون  قد الكيفية، بنفس

 وتمنح ا�جيدة املمارسات منفتحة بطرقة تنشر) أملانيا( Betterplace.org مثل اتحطاملكما أن �عض 

  .واملشاريع املانح�ن ب�ن متم��ة روابط إلحداث دعما

 ال ال�ي التجار�ة املخاطر نتيجة العام القطاع طرف من تدبر أن يجب ال والألما جمع فمنصات

 ا�ح�ومة إرادة �� ال�افية ثق��م سيضعون  املغار�ة بان املؤكد من ليس وأنھ املواطنون  يتحملها أن يمكن

 هذه �عبئة أن من بالرغم مطلوب هو كما شفافة بكيفية املالية املوارد هذه وتصر�ف لتدب��

  ا�ح�ومة، من تدبر أن يجب ال اإلرادية املساهمات

 هذه رلتطو� مثال ا�ح�ومي�ن غ�� الفاعل�ن مع ل�حوار امليسر دور  تلعب أن يجب األخ��ة فهذه

 .ال�جرة وشؤون ا�خارج �� املقيم�ن باملغار�ة امل�لفة الوزارة  خالل من سيما األرضية،

 املغرب �� االجتماعية واملشاريع االستثمار �� ا�جالية إشراك �عز�ز مجال �� املعتمدة فاملقار�ات

 �� ا�خارج �� القاطن�ن املغار�ة �عبئة:" ثالثة أولو�ة إ�� تق��ي للوزارة، االس��اتي�� للمخطط املطابقة

 .امليادين هذه �� للعمل وتدعو" املغرب تنمية

 )2012( ال�جرة وشؤون ا�خارج �� القاطن�ن باملغار�ة امل�لفة الوزارة: املصدر
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   توصيات

 إ�ــــــ� والولــــــوج التعب�ــــــ� حر�ــــــة مجــــــال �ــــــ� ا�جديــــــدة الدســــــتور�ة املقتضــــــيات ترجمــــــة

 ملموسة؛ ممارسات إ�� املعلومة

 مصــــ��ية، مرحلــــة املعلومــــات ع�ــــ� ا�حصــــول  �ــــ� ا�حــــق قــــانون  ع�ــــ� قةاملصــــاد �عــــد

 ا�ح�ومــــة أجــــل مــــن الشــــراكة إ�ــــ� االنضــــمام مــــن املغــــرب ســــيمكن ألنــــھ فقــــط لــــيس

 ملشــــــاركة القــــــانو�ي اإلطــــــار ســــــيقوي  ا�خصــــــوص وع�ــــــ� أيضــــــا ألنــــــھ ولكــــــن املنفتحــــــة

 املواطن؛

 لقــــــــانون  ا�حاليــــــــة الصــــــــيغة قــــــــدرة بخصــــــــوص الرضــــــــا عــــــــدم عــــــــن التعب�ــــــــ�هنــــــــاك  

 املشـروع مراجعة األجدى من سي�ون . ا�حق هذا لضمان املعلومات ع�� ا�حصول 

 الدولي�ن؛ واملالحظ�ن املد�ي املجتمع منظمات اق��احات ع�� بناءا

الـــذي تـــم إعـــداده عنـــد تحر�ـــر  املعلومـــات ع�ـــ� ا�حصـــول  لقـــانون  ا�جديـــد املشـــروع

 عيـــــــــلتف ع�ـــــــــ� لإلشـــــــــراف قو�ـــــــــة مؤسســـــــــاتية هيئـــــــــة ع�ـــــــــ� يـــــــــنص ال هـــــــــذا التقر�ـــــــــر ،

 يجــب. �افيــة غ�ــ� تبــدو للوســيط املخولــة والصــالحيات فالــدور . القــانون  مقتضـيات

 كـــذلك للمغـــرب و�مكـــن. املهـــام هـــذه ملزاولـــة خاصـــة وماليـــة �شـــر�ة مـــوارد ترصـــد ان

 التأكـــد مـــع التشــريع تفعيـــل عمليــة �ـــ� املســؤوليات بإدمـــاجتوســيعها  ع�ـــ� �عمــل ان

 االســـتجابة مـــن تمك��ـــا ال�ـــي التقنيـــة والوســـائل القـــدرات لهـــا املعنيـــة املؤسســـة بـــان

 املواطن�ن؛ لطلبات

) حســـب املشـــروع القـــديم  اململكـــة وســـيط مؤسســـة �ـــ� املمثلـــة( الهيئـــة هـــذه ع�ـــ�

 مجــــــاالت تحديــــــد ��ــــــدف البصــــــري  الســــــم�� لالتصــــــال العليــــــا الهيئــــــة مــــــع التنســــــيق

 االختصاصات؛ �� التداخل لتفادي بدقة تدخلها
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 وزارة مســــــؤوليات لتوســــــيع ا�حديثــــــة بــــــادرةامل ع�ــــــ� يرتكــــــز أن املغــــــرب ع�ــــــ� يجــــــب

 كمــــا. ا�جديــــدة مهامهــــا ألداء قــــدرا��ا دعمبــــ املــــد�ي واملجتمــــع ال��ملــــان مــــع العالقــــات

 عالقا��ــا ومأسســة الــوزارة ��ــذه الكفــاءات ودعــم املــوظف�ن عــدد �عز�ــز أيضــا يجــب

. ��ــــا تقــــوم ال�ــــي االستشــــارات تقو�ــــة مــــن لتمكي��ــــا التنفيذيــــة األخــــرى  الــــوزارات مــــع

 مبادرا��ا؛ ومصداقية وقعها و�دعم س��يد ما وذلك

 املجتمــع مــع االستشــارة لتــدب�� التوج��يــة وا�خطــوط املبــادئ مــن مجموعــة تحديــد

 الفع��؛ ل�حوار توافقية آليات وإقامة االنتظارات إثارة ��دف املغر�ي املد�ي

 يمدتقــ الــذي يمكــن مــن  املنــدمج ا�حــوار قــدرة لتــدعيم املــد�ي املجتمــع مــع العمــل

 البعيـد األمـد ع�ـ� للتعـاون  الضـروري و  املتبادل واالح��ام الثقة و�عز�ز مختلفة آراء

 . ا�ح�ومة و��ن ھبين �التعاون  املد�ي املجتمع داخل

 املراجع قائمة

 ؛)2014( املغرب لنساء الديمقراطية ا�جمعية-

-Bladi.net )2002 (، "؛"أول  وز�را جطو ادريس �عي�ن تم ملاذا 

 للتنميــــــــــــة الوطنيــــــــــــة املبــــــــــــادرة) "2013( والبيئــــــــــــي واالجتمــــــــــــا�� ادياالقتصــــــــــــ املجلــــــــــــس-

 ؛"وتوصيات تحليل البشر�ة،

 ؛2013 اإل�سان �حقوق  الوط�ي املجلس-

 ؛)2014( �ون�ورد-

 ؛)2014( الر�اط نداء دينامية-

- (e-joussour) مشرق؛/مغرب ، املد�ي املجتمع بوابة جسور، موقع 
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 الديمقراطيـــــة ل�جمعيـــــات الر�ـــــاط نـــــداء ديناميـــــة) "2014( بـــــاملغرب البـــــدائل منتـــــدى-

 ؛"ا�ح�ومة تنظمھ ال�ي املد�ي املجتمع حول  ل�حوار مقاطع��ا استمرار�ة تؤكد

 ؛)2014 يوليوز  26 بتار�خ االستشارة( واملصا�حة اإلنصاف هيئة-

 ؛"ا�ح�ومي الغ�� ا�حوار حصيلة يقدم الر�اط نداء): "2014( املحرر -

 الـــدرهم مـــن مليـــار 11:  البشـــر�ة للتنميـــة نيـــةالوط املبـــادرة: 2013 ال�ـــحافة مغـــرب-

 نتائج؛ ألية

 ؛)2014( املد�ي واملجتمع ال��ملان مع بالعالقات امل�لفة الوزارة-

 ؛)2012( با�خارج القاطن�ن املغار�ة مع بالعالقات امل�لفة الوزارة-

 تمــــــت) العــــــدل نظـــــام إصــــــالح حـــــول  الــــــوط�ي ا�حـــــوار( 2012 وا�حر�ــــــات العـــــدل وزارة-

 ؛2014 غشت 5 �� مراجعتھ

 ؛"مارس 9 بتار�خ امللك جاللة خطاب" املغرب والتعاون  ا�خارجية الشؤون وزارة-

-REMDI  )2014 (املعلومات؛ ع�� ل�حصول  املغر�ية الشبكة 

 ؛)2014( البشر�ة للتنمية الوطنية املبادرة-

 املمــارس دليــل: القانونيــة االستشــارة) 2014( االقتصــادية والتنميــة التعــاون  منظمــة-

 التشري��؛ املسار �� املعنية األطراف إلشراك التعاون  منظمة-مينا

 ؛2011 العمومية اإلدارات بانوراما) 2013( االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة-

 ال��از�ل؛ �� الن�اهة) 2012( االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة-

 2009 موميــــةالع اإلدارات بانورامــــا) 2010( االقتصــــادية والتنميــــة التعــــاون  منظمــــة-

  باريس؛
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 �ــ� املشــاركة: املــواطن�ن حــول  ورشــة) 2009( االقتصــادية والتنميــة التعــاون  منظمــة-

 العمومية؛ وا�خدمات األ�شطة دعم

 اإلعـــــــــــالم،: الشـــــــــــر�اء املـــــــــــواطن�ن) 2002( االقتصـــــــــــادية والتنميـــــــــــة التعـــــــــــاون  منظمـــــــــــة-

 العمومية؛ السياسات صياغة إ�� واملشاركة واالستشارة

 ؛)2014( املنفتحة ا�ح�ومة أجل من الشراكة-

"البحــــــث الــــــوط�ي لــــــدى  2011الســــــامية للتخطــــــيط   املندو�يــــــة املغر�يــــــة، اململكــــــة-

 .2007للسنة  2008املؤسسات غ�� املذرة للر�ح " معطيات تم تحصيلها سنة 

    http:/transparencymaroc.ma 2014منظمة الشفافية املغرب -

 2016-2012منظمة الشفافية املغرب ، اس��اتيجية -

 املغرب ... 2012اليو�س�و -
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 الثالث�الباب

 باملغرب امل��انية شفافية

 

 

 شـــــفافية فـــــإن العموميـــــة، السياســـــات وقيـــــادة  تـــــدب��  �ـــــ� الدولـــــة م��انيـــــة ألهميـــــة نظـــــرا

 .املنفتحة ا�ح�ومة�� مبادرة  مهما جانبا �ش�ل امل��انية

 وحــــددت الشــــأن، هــــذا �ــــ� بــــادئم االقتصــــادية والتنميــــة التعــــاون  منظمــــة وضــــعت وقــــد

 .امل��انية مسار إعداد مجال �� ا�جيدة املمارسات

 املعـــــــاي�� هـــــــذه ضـــــــوء ع�ـــــــ� بـــــــاملغرب امل��انيـــــــة لشـــــــفافية تقييمـــــــا البـــــــاب، هـــــــذا و�تضـــــــمن

 العقـد خـالل تـدر�جيا املعتمدة اإلصالحات حول  عامة نظرة البداية �� قدمي حيث واملبادئ،

 .ا�جديد املالية قانون  إعداد وبلورة  �� ساهمت وال�ي ، األخ��

 امل��انيــــة حــــول  االستقصـــائية الدراســــة �ـــ� املغــــرب أداء عــــا�ج هـــذا ا�جــــزء كـــذلك ،� كمـــا

 الشـــــفاف التـــــدب�� �ـــــ� مســـــاهم��ا طر�قـــــة حيـــــث مـــــن املغر�يـــــة ؤسســـــات امل وتقيـــــيم املفتوحـــــة،

 .للم��انية

 امل��انية مسار �� الشفافية �عز�ز شأ��ا من ال�ي اإلصالحات ال��ائية التوصيات وتحدد

 .املبذولة ا�جهود وتدعيم باملغرب،
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 مقدمة

 

 ةاملتعلقــــــ الرئيســــــية للوثــــــائق والســــــريع ال�امــــــل النشــــــر ع�ــــــ� القائمــــــة امل��انيــــــة شــــــفافية �عت�ــــــ�

 أساســـــــيا عنصـــــــرا ة،بـــــــقار وامل والفعاليـــــــة النفقـــــــات حـــــــول  املنتظمـــــــة التقـــــــار�ر وكـــــــذا بامل��انيـــــــة،

 .املفتوحة امل��انية ظامولن املالية، للمسؤولية بالنسبة

 ودعــــم املنفتحــــة، ح�ومــــةل� العــــام الهــــدف تحقيــــق �ــــ� فعــــال �شــــ�ل �ســــاهم أن و�مكــــن

 ، املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة أجـــــل مـــــن الشـــــراكة مبـــــادرة إ�ـــــ� �االنضـــــمام الفور�ـــــة األهـــــداف تحقيـــــق

 .الك��ى  ا�خمسة لتحديا��ا باالستجابة

 فضـال العامـة، املاليـة تدب�� نظامل ا�جيد للس�� أساسيا عامال امل��انية شفافية و�عت��

 .املؤسسات �� واملقاوالت املواطن�ن ثقة إعادة عن

 اســــــــ��اتي��، �شــــــــ�ل العمــــــــل ع�ــــــــ� الدولــــــــة قــــــــدرة تقيــــــــيم املواطنــــــــون  �ســــــــتطيع و�ــــــــذلك،

 .املحتملة االقتصادية األزمات الستباق املنفتحة ا�ح�ومة معطيات واستعمال

 فتقــــــديم. املنفتحــــــة ا�ح�ومــــــة لتــــــدعيم أساســــــية وثيقــــــة الســــــنوي، املاليــــــة قــــــانون  ويعــــــد

 جودة تحس�ن من يمكن القرارات، لصا��� املناسب الوقت �� ومفيدة موثقة مالية معلومة

 امل��انيــــــــة، ملســــــــار الشــــــــاملة �الرقابــــــــة املــــــــا�� التــــــــدب�� منظومــــــــة أهــــــــداف وتحقيــــــــق ، القــــــــرارات

 .للموارد أفضل وتوزيع ا�جيدة، السياسية ولالختيارات

 و�عز�ــــــز ل�ح�ومــــــة، واالجتماعيــــــة االقتصــــــادية األهــــــداف تحقيــــــق ھشــــــأن مــــــن ذلــــــك و�ــــــل

 .والر�ح ال�لفة بمعادلة ور�طھ اإلداري، التسي�� فعالية
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 أك�ـ� ا�ح�ومـة �جعل فعالة آلية امل��انية شفافية �ش�ل أن يمكن ،ع�� هذا األساس و 

 .الضرائب داف�� وكذا وال��ملان املواطن�ن أمام مسؤولية

 �ــــــ� التفك�ــــــ� مــــــع بــــــاملغرب، امل��انيــــــة لشــــــفافية الرئيســــــية لســــــماتا البــــــاب، هــــــذا و�حلــــــل

 . واملستقبلية وا�حاضرة املاضية واملبادئ املمارسات

 التنفيذية السلطة طرف من الفعالة، املشاركة بآليات وثيقا ارتباطا الشفافية وترتبط

 األع�ـــــــــ� لـــــــــسواملج للـــــــــوزارات، العامـــــــــة واملفتشـــــــــية للماليـــــــــة، العامـــــــــة واملفتشـــــــــية وال��ملـــــــــان، ،

 املســؤولية،أي و�ــ� امل��انيـة مســار �ـ� املــواطن�ن، وكـذا املــد�ي، املجتمـع ومنظمــات ل�حسـابات،

 .املا�� وتدب��هم سياسا��م عن مسؤول�ن العمومي�ن املوظف�ن جعل كيفية

 مــــن �عت�ــــ�ان الواســــعت�ن، واملســــؤولية املشــــاركة فــــإن ،)Al )2013و Khagram قــــال وكمــــا

 .امل��انية شفافية أسس إلرساء رور�ةوالض الطموحة األهداف

 ماليــــة �ح�امــــة فعــــال نظــــام إرســــاء أجــــل مــــن جهــــودا املغــــرب بــــذل األخ�ــــ�، العقــــد خــــالل

 .جيدة

 هـذه شمولية  العامة املالية تدب�� مجال �� املختصة املجالت من مجموعة أكدت وقد

 مؤسسـات رساءإ نحو تطورا البالد عرفت حيث املحتمل، وقعها إ�� أشارت كما. اإلصالحات

 .العامة للمالية جيد وتدب�� ديمقراطي �سي�� بضمان كفيل قانو�ي ونظام

 حــــــول  االستقصــــــائية الدراســــــة خــــــالل مــــــن املغــــــرب أداء تحســــــن ذلــــــك، ع�ــــــ� يــــــدل وكمــــــا

 شـــفافية تحســـ�ن �ـــ� ســاهمت املتخـــذة اإلصـــالحات فـــإن أدنــاه، إل��ـــا املشـــار املفتوحـــة امل��انيــة

 .باملغرب امل��انية

 أجــــــل مــــــن ا�جديــــــدين، التنظي�ــــــي والقـــــانون  الدســــــتور  مــــــن االســــــتفادة غــــــربللم و�مكـــــن

 .امل��انية شفافية تحس�ن
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 ملسـار �افيـة غ�ـ� رقابـة امل��انيـة شـفافية ضـعف عـن ي��تـب أن يمكـن املنطلق، هذا من

 واالختالســــــات �الرشــــــوة العموميــــــة لألمــــــوال مناســــــب وغ�ــــــ� فعــــــال غ�ــــــ� واســــــتعمال امل��انيــــــة،

 تقـــديم ع�ـــ� املانحـــة الـــدول  عـــزم مـــن تحـــد أن يمكـــن املرضـــية غ�ـــ� افيةالشـــف أن كمـــا. األخـــرى 

 .النمو طر�ق �� السائرة للدول  املا�� الدعم

 تحــــــديث أجــــــل مــــــن هي�ليــــــة إصــــــالحات اعتمــــــادب ســــــنوات عــــــدة منــــــذ املغــــــرب ال�ــــــ�م لقــــــد

 .االجتما�� التضامندعم و  تنافسيتھ، و�عز�ز االقتصاد

 مبــادئ تكــريس خــالل مــن اإلصــالحات، مــن مجموعــة ع�ــ� ا�جديــد الدســتور  نــص ولقــد

 .ا�جيدة ا�ح�امة مبادئ وترسيخ املتقدمة، )ا�جهو�ة( ركزموالالت وتواز��ا، السلط فصل

 الدســــــــتور  مقتضــــــــيات يجســـــــد الــــــــذي للماليــــــــة، التنظي�ـــــــي القــــــــانون  ع�ــــــــ� املصـــــــادقة إن

 واتالســــــن خــــــالل املعتمــــــدة املاليــــــة لإلصــــــالحات تتــــــو�ج �ــــــ� العامــــــة، املاليــــــة بتــــــدب�� املتعلقــــــة

 .التقر�ر هذا �� بتفصيل الحقا إل��ا التطرق  سيتم وال�ي األخ��ة،

 البحــــــث حســــــب املغــــــرب أداء فــــــإن املنفتحــــــة، ل�ح�ومــــــة األهليــــــة معــــــاي�� يخــــــص وفيمــــــا

 مؤشـر مـع يـتالءم ،)IBP" (الدوليـة املوازنـة شـراكة" بـھ قامـت الـذي املفتوحـة بامل��انية املتعلق

 .اليةامل الشفافية مل�ونات الرس�ي البحث

 يقــيم شــمو�� لتحليــل التوصــل ألجــل البحــث ��ــذا" الدوليــة املوازنــة شــراكة" قامــت وقــد

 .وطنيا امل��انية مسار �� املشاركة فرص ومنح املالية، للمعلومة ا�ح�ومة �عميم كيفية

 ولتســهيل الشــفافية، �ــ� البحــث موضــوع للــدول  الشــمو�� االنخــراط مــدى قيــاس وألجــل

 ع�ــــ� )OIB( املفتوحــــة امل��انيــــة مؤشــــر" الدوليــــة املوازنــــة شــــراكة" توضــــع الــــدول، بــــ�ن املقارنــــة

 .البحث أساس

 خـــالل املمنوحـــة املعلومـــات حســـب وذلـــك دولـــة، ل�ـــل محـــددا رقمـــا املؤشـــر هـــذا و�مـــنح

 .امل��انية مسار
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 �ــ� �عتمــد بــاملغرب، امل��انيــة شــفافية لتقيــيم شــاملة مقار�ــة اق�ــ�اح تــم اإلطــار، هــذا و�ــ�

 االعتبــــار �عـــ�ن األخـــذ ألجــــل املفتوحـــة، امل��انيـــة مؤشــــر �ـــ� عليـــھ املحصــــل قمالـــر  ع�ـــ� البدايـــة

 التعــــــاون  ملنظمــــــة ا�جيــــــدة واملمارســــــات الــــــدو��، النقــــــد لصــــــندوق  ا�جيــــــدة املمارســــــات مدونــــــة

 لـــــــدعم �املـــــــة انطالقـــــــة إلعطـــــــاء وذلـــــــك امل��انيــــــة، شـــــــفافية مجـــــــال �ـــــــ� االقتصـــــــادية والتنميــــــة

 .باملغرب املالية الشفافية

 �ــ� بقليــل أك�ــ� قيمــة هــال �عضــها �انــت وإن متقار�ــة، األنظمــة هــذه مختلــف نأ و�الحــظ

 .مختلف �ش�ل املعلومات تقدم أو النقط، �عض

 انفتــاح لتعز�ــز الــدول  طــرف مــن املبذولــة ا�جهــود �ــ� تفــاوت هنــاك ا�حــاالت، جميــع و�ــ�

 .الساكنة تطلعات وكذا الوطنية والظروف األولو�ات حسب اإلدارة

 للماليــة، التنظي�ــي القــانون  وكــذا ا�جديــد الدســتور  اعتبــار يجــب رب،املغــ يخــص وفيمــا

 .النوايا وتجسيد امل��انية شفافية �� البالد انخراط لتعز�ز �ن سانح ينمنفذ

 

 امل��انية شفافية مجال �� االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة مبادئ

 م��انيةلل شفاف مسار ألجل االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة مبادئ

 املواضـــيع أحـــد والرقابـــة، التنفيـــذ مرحلـــة إ�ـــ� اإلعـــداد مرحلـــة مـــن امل��انيـــة تـــدب�� �عت�ـــ�

 50 مـن أك�ـ�( إحـدا��ا منـذ االقتصـادية والتنميـة التعـاون  منظمـة با�شـغال تحظى ال�ي األو��

 ).سنة

 وع�ـــــ� الوطنيـــــة، امل��انيـــــة أنظمـــــة ملختلـــــف موســـــع تحليـــــل ع�ـــــ� العمـــــل هـــــذا ارتكـــــز وقـــــد

 الوظـائف شـغل ��م ال�ي األساسية واملبادئ ا�جيدة املمارسات ب�ن بالتمي�� الكفيلة التجر�ة

 .بامل��انية املتعلقة العليا
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 ا�جيـــدة املمارســـات مـــن بـــدءا األساســـية الـــنقط مقتضـــب، �شـــ�ل القســـم هـــذا و��خـــص

 ) .2002( امل��انية شفافية مجال �� االقتصادية والتنمية التعاون  ملنظمة

 :و�� مجموعات أر�ع �� املمارسات هذه توزيع تم ش،النقا ولتسهيل

 الوطنية، امل��انية إعداد1

 امل��انية، تقار�ر با�� إعداد2

 للم��انية، املحاسبية واملمارسات العام العرض3

 .املجال هذا �� واملسؤولية والرقابة الن�اهة تدعيم ممارسات4

 دراســـــــ��ا مـــــــع ،أوجـــــــدول  إطـــــــار  �ـــــــ� مجموعـــــــة ل�ـــــــل األساســـــــية الـــــــنقط ت�خـــــــيص تـــــــم وقـــــــد

 .�عد فيما باقتضاب

 منظمـــة ملبــادئ التطـــرق  تــم املفتوحـــة، امل��انيــة إعـــداد عمليــة �ـــ� االنــدماج �عز�ـــز وألجــل

. 1.3 رقـــــــم البيـــــــا�ي الرســـــــم �ـــــــ� املفتوحـــــــة امل��انيـــــــة مجـــــــال �ـــــــ� االقتصـــــــادية والتنميـــــــة التعـــــــاون 

 مــع ال��ائيــة، ابــةالرق حــدود إ�ــ� ا�خمــس امل��انيــة إعــداد مراحــل البيــا�ي الرســم هــذا و�تضــمن

 وكــذا التشــاور، أســلوب ن�ــج ع�ــ� املــواطن�ن ومشــاركة للمعلومــات، الولــوج أهميــة إ�ــ� اإلشــارة

 يخص فيما سواء للشر�اء الشاملة املسؤولية عن فضال املراحل، هذه من مرحلة �ل نزاهة

 .النتائج أو امل��انية مسار

 

 



 مجــــال �ــــ� االقتصــــادية ميــــةوالتن التعــــاون  منظمــــة مبــــادئ  1.3 رقــــم البيــــا�ي الرســــم

   املفتوحة امل��انية

 مراحل مسار امل��انية

 التقر�ر  -->   الرقابة  -->   التنفيذ  -->   املصادقة/ التخطيط -->  ور التص
 املعلومات املسؤولية*   الن�اهة*   التشاور *   الولوج

 األ�عاد  اآلفاق
   امل��انية مخطط*   التار��� املسار*

 )ا�حقيقية( املالية النتائج*  ا�حالية ةاملرحل*

 )  وا�خصوم األصول ( ا�حصيلة*  التوقع*

  األداء*  والطو�ل القص�� املدى*

 املالية التقار�ر  املالية غ�� التقار�ر
  امل��انية قبل ما تقر�ر*   املقدمة/السياق* 

 ) املالية قانون ( القانون  مشروع*   التنمية مخطط* 

  العامة املالية مؤشرا م�خص*    االقتصادية ةامل��اني*  

  امل��انية تنفيذ حول  الشهري  التقر�ر*   اإلضافية التوضيحات* 

 العمومي الدين حول  الشهري  التقر�ر*     ال��نامج أداء* 

 امل��انية تنفيذ حول  سنوي  النصف التقر�ر*     العمومية الصفقات/ العقود* 

   امل��انية لتنفيذ األولية نتائجال*    باملمتل�ات التصر�ح* 

   السنة ��اية تقر�ر*    املحاسبية القواعد* 

   ل�حسابات األع�� للمجلس السنوي  التقر�ر*   

     املسار

 املعلومات جودة   املسار جودة
  املالءمة* املصداقية*   املعنيون  الفاعلون *

 ةاملصداقي/ الدقة* املناسب التوقيت*    ا�حكومة -

 املوضوعية* الولوجية*    العام املرفق -

 وال��تيب التنظيم*    ال��ملان-

 املناسبان

  السياق*

 الئمةم*    املد�ي املجتمع/ املواطنون  -

 وضوحب مقروءة*     الفعال التشاور *

    ال��ائي التقر�ر*   املالئم التوقيت*

    

 واملسؤوليات األدوار   

 لألدوار وا�ح تحديد  فاعل�نال �جميع �افية موارد
  الشاملة السياسية اإلرادة*   املالية املوارد*

   direction ministérielle اإلدارات*   التقنية القدرة*

  املد�ي املجتمع شب�ات*  capacité organisationnelle التنظيمية القدرة*

 

 امل��انية شفافية دليل*  وغ��ه ا�خط ع�� الولوج*  املواطن م��انية: اآلليات
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 الرئيسـية با�جوانـب املتعلقـة ا�جيـدة املمارسـات ع�ـ� الضوء البيا�ي الرسم هذا �سلط

 املحـــــددة واملســـــؤوليات األدوار يخـــــص فيمـــــا األساســـــية املتطلبـــــات مـــــن بـــــدءا امل��انيـــــة، ملســـــار

 يـــةكم��ان االنفتـــاح �عز�ـــز آليـــات عـــن فضـــال الفـــاعل�ن، ملختلـــف املناســـبة املـــوارد وكـــذا بدقـــة،

 .املواطن

 تـوف�� إ�ـ� يـؤدي ممـا امل��انيـة، مسـار انفتـاح تـدعيم بدقة، األدوار تحديد شأن من وإن

 بالنســـبة ا�جـــودة شـــروط واســـتكمال القـــرارات، إثـــراء �ـــ� �ســـاهم عاليـــة جـــودة ذات معلومـــات

 .نفسھ للمسار

 ملعــاي�� �ســتجيب م��انيــة مســار ن�ــج ل�ح�ومــة �ســمح األساســيات، هــذه مثــل إثــارة وإن 

 إشــــراك جــــودة مســــتوى  والســــيما نوعي��ــــا، أو املتاحــــة املعلومــــات يخــــص فيمــــا ســــواء ا�جــــودة،

 .فاعل�نال

 يتطل��ــا ال�ــي املتنوعــة الوثــائق إنتــاج أســاس ،ةالعاليــ ا�جــودة ذو امل��انيــة مســار ويعت�ــ�

 .مراحلها مختلف ع�� امل��انية انفتاح

 :رئيسي�ن نوع�ن �� الوثائق هذه وتتمثل

 طــــــرق  مــــــن واملقــــــررة وامل��مجــــــة، ا�جار�ــــــة، املاليــــــة بالعمليــــــات قــــــةاملتعل الوثــــــائق

 .السنة ��اية تقر�ر مثل ا�حكومة،

 االقتصــــادي، والســــياق ال��نــــامج، نتــــائج حــــول  �املعلومــــات املاليــــة، غ�ــــ� الوثــــائق

 .بممتل�ا��م العمومي�ن املسؤول�ن وتصر�ح
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 �ــ� االقتصــادية والتنميــة التعـاون  ملنظمــة ا�جيــدة املمارسـات حــول  نظـرة مــوجزة

 الوطنية امل��انية إعداد مراحل مجال

 فمــــن. أساســــيت�ن نقطتــــ�ن ع�ــــ� االقتصــــادية والتنميــــة التعــــاون  منظمــــة اتهــــتوج تؤكــــد

 ع�ـ� يتـوفر أن يجـب إذ امل��انية، مسار خالل ال��ملان دور  توسيع املناسب من سي�ون  جهة،

 ل�ــي ،)أشــهر ثالثــة األقــل ع�ــ�( �ــا��ال الوقــت وكــذا والتوضــيحات، بامل��انيــة املتعلقــة الوثــائق

 .�املة دراسة املالية قانون  مشروع دراسة من يتمكن

 أرقـــام حـــول  الالزمـــة التوضـــيحات وتضـــمي��ا املاليـــة وغ�ـــ� املاليـــة بالوثـــائق ال��و�ـــد يجـــب

 ل�ح�ومـــة االقتصـــادية التنميـــة مخطـــط بـــ�ن �العالقـــات اإلضـــافية، املعلومـــات وكـــذا امل��انيـــة

 .القرارات اتخاذ ع�� �ساعد ال�ي للم��انية اقتصادية اكرو امل واالف��اضات

 املاليــــــة، قــــــانون  مشــــــروع إعــــــداد قبــــــل تمهيديــــــة بمناقشــــــة القيــــــام ا�ح�ومــــــة ع�ــــــ� يجــــــب

 رؤ�ـــة وتقـــديم املشـــروع، �ـــ� إدراجهـــا ا�ح�ومـــة �ع�ـــ�م ال�ـــي للمحـــاور  الك�ـــ�ى  ا�خطـــوط لدراســـة

 تمو�ــل حصــيلة يتضـمن الد،للــب االقتصـادية الوضــعية عـن شــامل وجـدول  الســنوات متعـددة

 لـــإلدارات املاليـــة الوضـــعية وكـــذا وال�جـــز، والقـــروض ونيـــةياملد وحجـــم ،ا�حمايـــة االجتماعيـــة

 .العمومية واملؤسسات املحلية

 أساس ع�� ،شمولية  اقتصادية سياسة �� امل��انية إدراج و�مكن الدفع قدما �عملية 

 ع�ــ� ال��مجــة �عت�ــ� حيــث واالجتماعيــة، االقتصــادية التنميــة ومخطــط امل��انيــة بــ�ن العالقــة

 مـــــن االنتقــــالكمـــــا يمكــــن أن  �ســـــاهم  .العمليــــة هــــذه �ـــــ� األساســــية اآلليـــــة  املتوســــط، املــــدى

 .�� تحقيق هذه الغاية السنوات، متعدد منظور  إ�� السنوي  املنظور 

 جـــةاا�ح تؤكـــد الوطنيـــة، مل��انيـــةا مجـــال  �ـــ� ا�جيـــدة املمارســـات فـــإن أخـــرى، جهـــة ومـــن

املبنيــة  امل��انيــة ع�ــ� عــادة ال�ــي  تقــدم ،  ��نــامجال ونجاعــة بنتــائج املتعلقــة املعلومــات �ــ�إ أك�ــ�

 .األداء ع��
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 أســــــاس ع�ــــــ� امل��انيــــــة تقــــــديم �ســــــتمر �ــــــ�  ا�حاليــــــة املاليــــــة املمارســــــات أن مــــــن فبــــــالرغم

 املحققـة والنتـائج النفقـات بـ�ن العالقـة ع�ـ� االطـالع مـن ال��ملـان يـتمكن أن فيجـب الوسائل،

 .واطنامل  ��موحدها   ال�ي

 أحســــن �ــــ� األســــر إيــــواء إعــــادة األميــــة، �ســــبة تخفــــيض( ال��نــــامج نتــــائج ع�ــــ� ال��ك�ــــ� إن

 .الحقا بتفصيل ذلك إ�� سنتطرق  كما امل��انية مراحل �ل ��م ،)إ�خ..الظروف

 لقيــاس املاليــة التــدقيقات الســتكمال تــأ�ي ال�ــي األداء ع�ــ� بالرقابــة التوجــھ هــذا و�تــوج

 .امل��مة والصفقات والنفقات النتائج من تحققوال

 مــن تــو�س، ل�جــارة بالنســبة الشــأن هــو كمــا األداء، أســاس ع�ــ� قائمــة م��انيــة وضــع إن

 إطــــــــار �ــــــــ� امل��مجــــــــة  التنميــــــــة وت�ــــــــ�ة بتســــــــريع العموميــــــــة، السياســــــــات فعاليــــــــة تــــــــدعيم شــــــــأنھ

 النفقـــــــــات أداء وتحســـــــــ�ن املـــــــــوارد توزيـــــــــع حســـــــــن تـــــــــدعيم وواملاليـــــــــة، االقتصـــــــــادية التوازنـــــــــات

 .ا�ح�ومة توجھ ح توضي و�التا�� امل��انية، أهداف يحوضتو  العمومية

 إعـداد عمليـة �ـ� بـاألداء املتعلقـة املعلومـات واسـتخدام تحضـ��  األجـدى ، من وسي�ون 

 عنـــد االعتبـــار �عـــ�ن بأخـــذها السياســـي�ن الفـــاعل�ن وإقنـــاع النتـــائج قيـــاس أجـــل مـــن امل��انيـــة،

 .القرارات اتخاذ

 ع�ـ� األخ�ـ� هـذا إصـدار يـتم أن املاليـة، قـانون  �شـأن ا�جديـد التنظي�ي القانون  �حو�ق�

 املــــا�� التــــدب�� إطــــار تــــدعيمو  ســــنة، �ــــل يحــــ�ن ســــنوات ثــــالث ملــــدة متجــــدد مخطــــط أســــاس

 .البالد استقرار ع�� ا�حفاظ مع القطاعية االس��اتيجيات ب�ن اال��جام و�عز�ز ، العمومي

 تحديـــــــــد للماليـــــــــة التنظي�ـــــــــي القـــــــــانون  يق�ـــــــــ�ح طـــــــــار،اإل  نفـــــــــس و�ـــــــــ� ،ذلـــــــــك ع�ـــــــــ� وعـــــــــالوة

 يمـــــنح كمـــــا. املنتظــــرة العمليـــــات ونتــــائج التســـــي�� أهــــداف توضـــــيح مــــع وتوزيعهـــــا، املســــؤوليات

 .سلفا املحددة األهداف تخدم دامت ما األموال تدب�� مجال �� أك�� مرونة
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 القيـام يجـب األداء، حسـن أهداف ع�� بناء النتائج وتقييم املسؤولية �عز�ز أجل ومن

 .بنتائجها ال��ملان وإخبار اتبقار مب

 بمشــروع ي�حـق للـوزارات أداء تقيـيم بـإجراء العموميـة اإلدارات سـتقوم الغـرض، ولهـذا

. أدا��ــا ومؤشــرات وأهــدافها، و�رامجهــا، اســ��اتيجيا��ا، عــن معطيــات و�تضــمن. املاليــة قــانون 

 الســنوي  التصــفية بقــانون  يرفــق األداء، حــول  تقر�ــر بإعــداد ملزمــة وزارة �ــل ســت�ون  بحيــث

 .األولية االحتماالت مع برنامج �ل نتائج يقارن  الذي

 وزارة �عـــــده الـــــذي األداء حـــــول  الســـــنوي  التقر�ـــــر إطـــــار �ـــــ� التقـــــار�ر هـــــذه تجميـــــع و�ـــــتم

  .امل��انية مناقشة أثناء ال��ملان أمام و�قدم واملالية االقتصاد

 بـــإجراء �ســـمح ال�ـــي التوقعـــات، إ�ـــ� امل��انيـــة إعـــداد مراحـــل يخـــص فيمـــا الرجـــوع و�جـــب

 .لألداء وتقييمات  رقابات

 أك�ـ� وجعلـھ النتـائج، مؤشـرات ع�ـ� �شـدة  ال��ك�� مع األداء، رقابة إطار تحي�ن و�نب��

 .السنوي  املالية قانون  مع اندماجا

 قـــانون  أن ع�ــ� التأكيـــد مــع دوره، طــرف �ـــل يــؤدي أن يحــتم امل��انيـــة، إعــداد مســار إن

 تتضـمن عامـة م��انيـة إعـداد عل��ـا يتعـ�ن ال�ـي ل�ح�ومة، الرسمية الوثيقة هو ط�يالو  املالية

 .ا�خيارات مختلف ب�ن للمفاضلة تقييم بإجراء للسماح ا�ح�ومة، ونفقات مداخيل �ل

 ال�ـــــا�� الوقـــــت منحـــــھ مـــــع امل��انيـــــة بمشـــــروع ال��ملـــــان موافـــــاة ا�ح�ومـــــة ع�ـــــ� يجـــــب كمـــــا

 .املالية السنة بداية قبل أشهر ثالثة عن يقل أال ع�� للمشروع، دقيقة بدراسة للقيام

 بدايـة قبـل األقـل ع�ـ� عل��ـا واملصـادقة امل��انيـة دراسـة ال��ملـان ع�ـ� يتعـ�ن جانبـھ، ومن

  .املالية السنة
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. ومنـــــدمج وا�ـــــح �شـــــ�ل امل��انيـــــة إعـــــداد ال��ملـــــان وكـــــذا وشـــــر�ا��ا ا�ح�ومـــــة ع�ـــــ� يجـــــب

 املرفقــــة الوثــــائق إرســــال أو امل��انيـــة اق�ــــ�اح بمناســــبة ��ـــذه املعلومــــات ال��ملــــان موافــــاة و�نب�ـــ�

 :ماي�� تتضمن أن ينب�� ال�ي

 والنفقات، باملداخيل يتعلق برنامج ل�ل فصلامل شرحال-

 ال�ـــــــ�امج يخـــــــص فيمـــــــا األداء أهـــــــداف ف��ـــــــا بمـــــــا األداء، حـــــــول  املاليـــــــة غ�ـــــــ� املعطيـــــــات-

 ممكنا، ذلك �ان إذا بالنفقات املتعلقة

 خـــالل األقـــل، ع�ـــ� واملـــداخيل، النفقـــات تطـــور  تبـــ�ن ملتوســـطا املـــدى ع�ـــ� توقعـــاتال-

 الوطنيـة بال��مجـة تتعلـق وثيقـة إعـداد خـالل مـن ذلـك و�ـتم. املقبل للعام املواليت�ن السنت�ن

 عـــام، �شـــ�ل ا�ح�ومـــات تفضـــل الـــدو��، الصـــعيد وع�ـــ�.  الهامـــة  املاليـــة املعلومـــات تتضـــمن

 اقتصـــادية املـــاكرو  بالتوقعـــات املتعلقـــة علومـــاتامل وتـــدرج أك�ـــ�، أو القادمـــة الـــثالث الســـنوات

 و�ــــ�. القطاعــــات ع�ــــ�  امل��انيــــة وتوزيــــع واالســــ��اتيجية، للتنميــــة، العامــــة واألهــــداف واملاليــــة،

 .     التسي�� نفقات لتحديد اإلنتاجية املشاريع تفضل األحيان، �عض

 سابقة،ال امل��انية تقار�ر توقعات ضوء ع�� الكب��ة الفوارق  �ل شرح توحيد-

 الســـــــنة وتوقعـــــــات ،املاضـــــــية الســـــــنوات خـــــــالل ا�حاليـــــــة والنفقـــــــات املـــــــداخيل مقارنـــــــة-

 املتعلقــة املاليــة غ�ــ� املعطيــات ل�ــل املقارنــة املعلومــات وكــذا ، برنــامج ل�ــل بالنســبة ا�جار�ــة،

  .باألداء

 والنفقـــــات اإليـــــرادات مـــــع دائـــــم، �شـــــريع �ـــــ� ��ـــــا املـــــرخص والنفقـــــات اإليـــــرادات مبـــــالغ-

 .األخرى 

 ،)الضرائب اختصام دون ( اإلجمالية القيمة حسب لنفقاتا-
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 أو املســـــــتخدم يتحملهـــــــا ال�ـــــــي واألعبـــــــاء  املخصصـــــــة للمـــــــداخيل منفصـــــــلة ومحاســـــــبة-

 ع�ــ� الو�الــة قــدرة ع�ــ� وتأث��هــا وا�حــوافز  الرقابــة أنظمــة طبيعــة عــن النظــر �غــض ، املنتفــع

 .العائدات هذه من جزء أو �ل واس��داد جمع

 واملعلومــــــــات امل��انيــــــــة تقــــــــديم �ــــــــ� ا�جيــــــــدة املمارســــــــات تح�ــــــــ�م ل�ــــــــيا ا�ح�ومــــــــات وتقــــــــوم

 النفقـات ترتيـب وتدرج ،)و�الة وزارة،( اإلدار�ة الوحدة حسب النفقات فيتصنب التكميلية،

 ،التقر�ـر �ـ� الضـمنية االقتصـادية الفرضـياتوتنشر  واالقتصـادية، الوظيفيـة طبيع��ا حسب

 تقاعـد وال��امـات املاليـة، غ�ـ� واألصول  مة،ا�ح�و  وخصومات ألصول  شاملة مناقشة وتجري 

 .املمكنة ا�خصوم وكذا املوظف�ن،

 �ــــــون  مــــــن و�ــــــالرغم. الرئيســــــية التقــــــار�ر مــــــع، األساســــــية املمارســــــات هــــــذهوتــــــتم مالئمــــــة 

 مت�افئــة غ�ـ� ومعرفـة علــم لـد��م العمـوم، وكــذا املـد�ي، واملجتمـع وامل�حقــ�ن، ال��ملـان أعضـاء

 أو) املاليــة قــانون  مشــروع( للم��انيــة الرســ�ي االق�ــ�اح أثنــاء رســلة،امل الوثــائق فــإن مل��انيــة،با

 تتضــمن أن  يجـب والعمـوم، لل��ملـان محينـة معلومــات تقـديم بمناسـبة ا�جار�ـة السـنة خـالل

  .امل��انية وتفس�� لفهم الضرور�ة والتوضيحات بالسياق املتعلقة املعلومات

 ومناقشــــــــة واســــــــعة مشــــــــاورات اءإجــــــــر  يفــــــــرض املفتوحــــــــة ا�ح�ومــــــــة م��انيــــــــة إعــــــــداد إن

 ولل��ملـــــان للســـــاكنة الســـــماح ��ـــــدف وذلـــــك العامـــــة، األمـــــوال �اســـــتخدام للمـــــوارد مستفيضـــــة

 السياسـة أهـداف بدقـة الوثـائق تحدد أن ينب�� و. املا�� املجال �� ا�حاسم ا�خيار �� با�جزم

. رصــدلل القابلــة و املحــددة الك�ــ�ى  املخــاطرو  ،ال�امنــة املاكرواقتصــادية والفرضــيات  املاليــة،

 .املقبولة النفقات وتتبع اإليرادات تحصيل شروط ترسيخ الضروري  منكما  أنھ 

 يجـــب الـــذي امل��انيـــة، حـــول  رئي�ـــ�ي تقر�ـــر �ـــل �ـــ� املطلو�ـــة املعلومـــات يجــب أن تتضـــمن

 توضـــــــيح ل الضـــــــرور�ة والتوضـــــــيحات الســـــــياق املاليـــــــة، قـــــــانون  بمناســـــــبة ال��ملـــــــان إ�ـــــــ� إرســـــــالھ

 .العام خالل لتطورها وفقا امل��انية، وتفس��
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 لهامنفعــــة م��ــــا واحــــدة و�ــــل املعلومــــات، هــــذه تقــــدم رئيســــية ماليــــة وثــــائق ســــت وهنــــاك

 الوثـائق هـذه وتتمثـل. السنة خالل ا�ح�ومة برنامج تنفيذ وتتبع السياسات إعداد �� خاصة

 ��ايــة روتقر�ــ ســنوي، النصــف والتقر�ــر الشــهر�ة، والتقــار�ر للم��انيــة، التمهيــدي التقر�ــر: �ــ�

 أخــــــرى  وثــــــائق طلــــــب و�مكـــــن. األمــــــد الطو�ــــــل والتقر�ــــــر االنتخابـــــات، قبــــــل مــــــا وتقر�ــــــر الســـــنة،

 واملاليــــة االقتصـــادية الوضـــعية ع�ــــ� أو ا�ح�ـــومي، ال��نـــامج ع�ـــ� تطــــرأ ال�ـــي التغ�ـــ�ات ملواكبـــة

 .تنفيذها وع�� امل��انية ع�� مادي وقع لھ آخر حدث أي أو للبالد،

 : امل��انية قبل ما تقر�ر

 هـــذا و�حـــدد. الســـياق حـــول  أخـــرى  وتقـــار�ر املاليـــة لقـــانون  تمهيديـــة تقـــار�ر شـــ�ل يتخـــذ

 مـــــــوجزة نظـــــــرة ويعطـــــــي واألولو�ـــــــات، االســــــ��اتيجيات حـــــــول  النقـــــــاش و�ث�ـــــــ� الســـــــياق التقر�ــــــر،

 املعطيــــات اإلجماليـــــة  حــــول  النقــــاش يحفــــز كمــــا امل��انيــــة، وأولو�ــــات قضــــايا حــــول  ومبســــطة

 .لالنتظارات و�ستجيب االقتصاد ع�� ا�� تؤثر ال�ي والكيفية املالية

 إ�ــــ� امل��انيــــة مشــــروع إرســــال قبــــل شــــهر تقــــدير أ�عــــد ع�ــــ� التقر�ــــر هــــذا �عــــد أن و�جــــب

 املجــــــال�ن �ــــــ� املــــــدى الطو�لــــــة ل�ح�ومــــــة السياســــــية األهــــــداف التقر�ــــــر هــــــذا و�و�ــــــح. ال��ملــــــان

 القادمت�ن اليت�نامل والسنت�ن املقبلة امل��انية يخص فيما عزمها وكذا والضر��ي، االقتصادي

 والــــــــديون  والفــــــــائض، وال�جــــــــز، والنفقــــــــات، للمــــــــداخيل اإلشــــــــارة أيضــــــــا و�جــــــــب. األقــــــــل ع�ــــــــ�

 . األولو�ة ذات االقتصادية الفرضيات  تحديد وكذا اإلجمالية

 : الشهر�ة التقار�ر

 ال�ـي أسـابيع األر�عـة خـالل التقـار�ر هذه �عد أن و�جب. امل��انية تنفيذ عن نظرة �عطي

 مـع �املة، املالية و�السنة شهر ب�ل ا�خاصة والنفقات املداخيل �شملو . شهر �ل ��اية ت��

 �ســليطو . الف�ــ�ة لــنفس بالنســبة الشــهر�ة والنفقــات املــداخيل يخــص فيمــا التوقعــات مقارنــة

 .األولية التوقعات مع مقارنة ا�جار�ة، السنة خالل أدخلت ال�ي التعديالت ع�� الضوء
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 بـــــ�ن املوجـــــودة املهمـــــة االختالفـــــات �ـــــل وتوضـــــيح اختصـــــار،ب التعليـــــق االقتضـــــاء، وعنـــــد

 .ا�حقيقة واملبالغ التوقعات

 الوحـدات حسـب النفقـات بتصـنيف املاليـة، قـانون  تفاصيل إنتاج التقار�ر هذه و�عيد

 املجــــال حســــب النفقــــات حــــول  إضــــافية معلومــــات ومــــنح ،)منظمــــة وزارة،(الرئيســــية اإلدار�ــــة

 .   الدولة قروض عناصر وكذا والوظيفي، االقتصادي

 : سنوي  النصف التقر�ر

 املاليــة النتــائج توقعــات تحيــ�ن تتضــمن امل��انيــة، لتنفيــذ والشــاملة املحينــة ا�حالــة يبـ�ن

 . األقل ع�� املقبلت�ن املاليت�ن والسنت�ن ا�جار�ة املالية السنة برسم

 دراســـــــة ويعيـــــــد. أشـــــــهر ةالســـــــت ��ايـــــــة ت�ـــــــ� ال�ـــــــي أســـــــابيع الســـــــتة لخـــــــال تقديمـــــــھ و�جـــــــب

 مـع امل��انيـة، ع�ـ� �غي�� �ل وقع و�درس. مل��انيةاملتعلقة با األساسية االقتصادية اتيفرضلا

 املاليـــــة، غ�ـــــ� واألصـــــول  ل�ح�ومـــــة، املاليـــــة وا�خصـــــوم األصـــــول  حـــــول  شـــــاملة مناقشـــــات إدراج

 قــرار �ــل وقــع إ�ــ� اإلشــارة وكــذا املحتملــة، وا�خصــوم املــوظف�ن، تقاعــد مجــال �ــ� واالل��امــات

 .امل��انية ع�� مادي تأث�� لها ي�ون  أن يمكن ظروف أو رآخ ح�ومي

 : املا�� السنة ��اية تقر�ر

 تصـر�ح موضـوع امل��انيـة تنفيـذ ي�ـون  حيـث الدولـة، مسـؤولية جسـدت وثيقـة أهم �عت��

 تنفيــــذ كيفيـــة ع�ــــ� بـــاالطالع وللمــــواطن�ن لل��ملـــان التصــــر�ح هـــذا ويســــمح. مراجـــع ســــنوي  مـــا��

 يتطلبـھ الـذي الوقـت �سـبب متـأخرا التصـر�ح هـذا يقـدم ما وغالبا. قعالوا أرض ع�� امل��انية

 .واملراجعة التحض�� من �ل

 ��ايـــة ت�ـــ� ال�ـــي أشـــهر الســـتة خـــالل التصـــر�ح هـــذا �عـــد أن يجـــب املثاليـــة، الناحيـــة ومـــن

 .للرقابة العليا الهيئة قبل من يراقب وأن السنة،
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 ال��ملــان، طــرف مــن ��ــا ملــرخصا والنفقــات املــداخيل مســتو�ات اح�ــ�ام يؤكــد أن و�جــب

 .األولية املالية السنة خالل تمت ال�ي التعديالت �ل يحدد وأن

 حـــول  عناصــر يتضـــمن وأن امل��انيــة، تقــديم شـــ�ل �عكــس أن ذلــك، ع�ـــ� عــالوة و�نب�ــ�

 .ممكنا ذلك �ان إذا املحققة، والنتائج األداء أهداف ب�ن مقارنة فيھ بما املا��، غ�� األداء

 وكـــــــــذا املاضـــــــــية، الســـــــــنة ونفقـــــــــات مـــــــــداخيل �شـــــــــأن املقارنـــــــــة املعلومـــــــــات إدراج و�جـــــــــب

 القيمـــــة حســـــب النفقـــــات تقـــــديم الوقـــــت، نفـــــس و�ـــــ�. املـــــا�� غ�ـــــ� بـــــاألداء املتعلقـــــة املعطيـــــات

 يتحملهــــا ال�ــــي الت�ــــاليف وكــــذا املخصصــــة، غ�ــــ� للمــــداخيل منفصــــلة ومحاســــبة ، اإلجماليــــة

 .املنتفعون 

 اإلدار�ة الوحدات حسب النفقات التقار�ر هذه تصنف أن ينب�� الوثائق، وكبا��

 االقتصادي املجال حسب النفقات حول  إضافية معلومات ومنح ،)منظمة وزارة،(الرئيسية

 .والوظيفي

 واألصـول  ل�ح�ومـة، املاليـة وا�خصـوم األصـول  حـول  شـاملة مناقشات يدرج أن و�مكن 

 .املحتملة �خصوما وكذا املوظف�ن، بتقاعد املتعلقة واالل��امات املالية، غ��

 : االنتخابات قبل ما املح�ن التقر�ر

 إخبار ��دف االنتخابات، إجراء قبل فوري �ش�ل العامة للمالية العامة ا�حالة يو�ح

 .العام النقاش وتحف�� الناخب�ن،

 .االنتخابية واملمارسات الدستور�ة باملقتضيات رهينة التقر�ر هذا جدوى  وتبقى

 قبل ما األسبوع�ن خالل تقدير، أ�عد ع�� التقر�ر هذا  إعداد يتم  أن فضلاأل  ومن

 .االنتخابات

 من التأكد ضرورة مع سنوي، النصف التقر�ر يتضمنھ ال�ي املعلومات نفس و�تضمن

 .التقر�ر �حة 
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 �شريع أو املالية املسؤولية قانون  بموجب عليھ �عديالت بإدخال اإللزام و�مكن

 .مماثل

 بيان بتقديم االنتخا�ي، النقاش جودة تحس�ن هو التقر�ر، هذا من والهدف

 .  االنتخابات قبل شاملة ونظرة للدولة املا�� للوضع موضو��

 لبا�� الرس�ي اإلشراك دون  املالية لوزارة عام �ش�ل ملزمة التقار�ر هذه و�عت��

  .الوزارات

 :املدى الطو�ل التقر�ر

 العموميــــــة لسياســــــاتوا الــــــديون  جــــــدوى  يفحــــــص تقر�ــــــر وهــــــو املــــــدى الطو�ــــــل التقر�ــــــر

 حـــدوث عنـــد أو ســـنوات خمـــس �ـــل األقـــل ع�ـــ� إعـــداده و�جـــب. الطو�ـــل املـــدى ع�ـــ� املعتمـــدة

 .النفقات برامج أو املداخيل مخطط ع�� ومهمة ك��ى  �غي��ات

 أيــــــة أو الســــــاكنة كشــــــيخوخة الــــــديموغرا��، للنمــــــو املاليــــــة اآلثــــــار التقر�ــــــر هــــــذا و�قــــــيم

 ). سنة 40-10( الطو�ل املدى ع��  حصولها ممكن أخرى  �غي��ات

 التقر�ـــــر، �ـــــ� الـــــواردة التوقعـــــات �ـــــ� املتضـــــمنة الك�ـــــ�ى  االف��اضـــــات �ـــــل توضـــــيح و�جـــــب

 .املحتملة السينار�وهات وشرح

 مثــــل الدوليـــة املاليـــة املؤسســـات بـــھ تقـــوم الـــذي الـــديون  تحمـــل ع�ـــ� القـــدرة تحليـــل إن

 . األمثلة أحد هو  الدو��، والبنك الدو�� النقد صندوق 

 األجيــــال ع�ــــ� الــــدين عــــبء أو األجيــــال بــــ�ن اإلنصــــاف مســــألة التقــــار�ر، هــــذه وتتضــــمن

 .القادمة

 امل��انية وتقديم إعداد مجال �� ا�جيدة املمارسات
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  العـام التقـديم سياسـات للم��انية يبقـى رهـ�ن باعتمـاد  ومفتوح سليم مسار ترسيخ إن

 الن�اهـة مجـال �ـ� ملتطلبـاتا مـن مجموعـة هناك أن كما. خاصةا� حاسبيةامل عاي��امل تطبيقو 

 .للم��انية شفاف مسار �� اح��امها يجب ال�ي واملسؤولية،

 فيمــا خاصــة عنايــة إيــالء إ�ــ� وتــدعو خــاص، �شــ�ل معقــدة تبــدو مجــاالت ســتة وهنــاك

 االقتصــــادية، الفرضــــيات: �ــــ� املجــــاالت هــــذه وتتمثــــل. املحاســــبية والسياســــة التقــــديم يخــــص

 املتعلقــــة والواجبــــات املاليــــة، غ�ــــ� واألصــــول  واالل��امــــات، واملســــتحقات الضــــر�بية، والنفقـــات

 ة.املشروط واالل��امات العمومي�ن، املوظف�ن بتقاعد

 :�التا�� املجاالت هذه ت�خيص و�مكن

أو تفـــــــــاوت مـــــــــع  انحـــــــــراف�ـــــــــل توضـــــــــيح تـــــــــروم ال�ـــــــــي : االقتصـــــــــادية اتيفرضـــــــــال

 النـاتج كنمـو امل��انيـة، �ـاعل� تقـوم ال�ـي الرئيسـية االقتصـادية اتيفرضـالاملتعلقة ب توقعاتال

 وأســـعار الت�ـــخم، ومعـــدالت والبطالـــة، النشـــاط ومعـــدالت النمـــو، وتركيبـــة ا�خـــام، الـــداخ��

 .ا�جاري  وا�حساب الفائدة

 .امل��انية ع�� االقتصاديةالفرضيات  تطال ال�ي التغي��ات تأث�� لدرجة تحليل وإدراج

 تفضـيلية ضـر�بية عاملـةمل التقدير�ـة الضر�بية الت�اليف: (الضر�بية النفقات

 اإلم�ـان، وعند. األساسية الضر�بية للنفقات التقدير�ة ال�لفة إ�� اإلشارة): محددة أل�شطة

 .الوظيفية املجاالت �عض نفقات و الضر�بية النفقات مناقشة

 �ـــــ� الـــــواردة واالل��امـــــات الـــــديون  جميـــــع إ�ـــــ� اإلشـــــارة: واالل��امـــــات املســـــتحقات

.  الشـهر�ة التقـار�ر �ـ� الشـهر�ة والـديون  ال��ـائي، والتقر�ـر سـنوي  صفالن التقر�ر �� امل��انية

 وكـــــذا ،)متغ�ـــــ�ة أو مســـــتقرة( الفائـــــدة وأنـــــواع ، واآلجـــــال العمـــــالت، حســـــب الـــــديون  وتصـــــنيف

 ق.االستحقا
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 ، متداولــــة  ماليــــة ســــندات ، ســــيولة( نوعهــــا حســــب املاليــــة األصــــول  ترتيــــب و

 القــروض والئحــة املقــاوالت، �ــ� لالســتثمارات يةتفصــيل الئحــة ورفــع ،)مقــاوالت �ــ� اســتثمارات

 .طبيع��ا وحسب رئيسية، فئات حسب أخرى  لوحدات املمنوحة

 حســــب املاليــــة األصــــول  و�ســــع�� فئــــة، �ــــل حســــب الســــداد عــــن ال�جــــز تــــار�خ تقــــديم و

 .  الديون  وتحو�ل اآلجلة �العقود الديون  تدب�� آليات وتحديد السوق، �� قيم��ا

 .التمو�ل ت�اليف ع�� الصرف وسعر الفائدة سعر رأث مدى يظهر تحليل وإدراج

 : املالية غ�� األصول 

  ب�ــل والتــذك�� والتجه�ــ�ات، العقار�ــة األمــالك ف��ــا بمــا املاليــة، غ�ــ� األصــول  إ�ــ� اإلشــارة

 ع�ــ� املحاســبة نظــام حالــة �ــ� ،دير واالســتيفاء املناســبالتقــ تتطلــب ال�ــي املاليــة غ�ــ� األصــول 

 عــــن مــــوجزة معلومــــات وتقــــديم األصــــول  ��ــــجل االحتفــــاظ وإال،. ل�امــــلا االســــتحقاق أســــاس

 .السنة ��اية وتقار�ر أشهر، ستة تقار�ر و�� امل��انية، �� ذلك

 :العمومي�ن املوظف�ن مرتبطة بمعاشات واجبات

 ��ايــــة وتقــــار�ر الســــنة، منتصــــف تقــــار�ر و�ــــ� امل��انيــــة �ــــ� الواجبــــات هــــذه إ�ــــ� اإلشــــارة

 املـــــــــؤداة، ا�خدمـــــــــة عـــــــــن املكتســـــــــبة ا�حقـــــــــوق  بـــــــــ�ن املوجـــــــــودة تالفـــــــــاتاالخ إبـــــــــراز مـــــــــع. الســـــــــنة

 .التعو�ضات لهذه تحسبا اإلدارة قدم��ا ال�ي واملساهمات

 األصــــــول  و�ســــــع�� ا�حســــــاب، هــــــذا أســــــاس االكتوار�ــــــة االف��اضــــــات إ�ــــــ� أيضــــــا واإلشــــــارة

      . السوق  �� قيم��ا حسب التقاعد معاشات مخططات �� ��ا املحتفظ

 باألحـــــداث امل��انيـــــة ع�ـــــ� وقعهـــــا يـــــرتبط ال�ـــــي االل��امـــــات( شـــــروطةامل االل��امـــــات

 �عــــو�ض وطلبــــات التأمينــــات، و�ــــرامج الدولــــة، قــــروض كضــــمانات األكيــــدة، غ�ــــ� املســــتقبلية

 ):اإلدارة مواجهة �� الضرر 
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  ســــنو�ة، النصــــف التقــــار�ر و�ــــ� امل��انيــــة �ــــ� املهمــــة الطارئــــة االل��امــــات �ــــل إ�ــــ� اإلشــــارة

 وتصــــــنيفها ،الطارئـــــة االل��امــــــات مجمـــــوع إ�ـــــ� اإلشــــــارة اإلم�ـــــان، وعنـــــد. الســــــنة ��ايـــــة وتقـــــار�ر

 . رئيسية مجموعات حسب

 تفصــــــيلية الئحــــــة ورفــــــع مجموعــــــة، �ــــــل حســــــب الســــــداد عــــــن ال�جــــــز تــــــوار�خ تقــــــديم و

 . الكم ناحية من قياسها يمكن ال ال�ي الطارئة للتعهدات

 امل��انيــة مســارات ب�ســتجي أن يجــب ســليم�ن، وكشــف محاســبية عمليــات أســاس ع�ــ�

 .واملسؤولية الن�اهة لقضايا وفعال مباشر �ش�ل

 ال�ـي و�ـاملوارد بـاملوظف�ن تـرتبط التحـول  هذا دعم ع�� الفاعل�ن و�ا�� ال��ملان قدرة وإن

 .املا�� املسار خالل امل��انية تطور  �� للتحكم عل��ا تتوفر

 األع�ــــــــ� املجلــــــــس( ليــــــــةاملا للرقابــــــــة هيئــــــــة أع�ــــــــ� تلعــــــــب أن ينب�ــــــــ� املنطلــــــــق، هــــــــذا ومــــــــن

 لتقيــــــيم الضــــــرور�ة املعلومــــــات ال��ملــــــان بمــــــنح إيجابيــــــا، دروا ،)للمغــــــرب بالنســــــبة ل�حســــــابات

 .والن�اهة الرقابة

 هــــذا �ــــ� إل��ــــا اإلشــــارة تمـــت بــــاملغرب، العالقــــة هــــذه تـــدعيم أجــــل مــــن اق��احــــات وهنـــاك

 املعمـــق والتحليـــل ا�جيـــدة، املمارســـات أســـاس ع�ـــ� االستشـــرافية، بـــاإلجراءات املتعلـــق الفـــرع

 امل��انية، شفافية حول ) 2013( مؤخرا االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة بھ قامت الذي

 .املغر�ية املالية املؤسسات حول  الدراسة وكذا

 أر�عـــــة� ع�ــــ واملســــؤولية والرقابــــة الن�اهــــة مجــــال �ــــ� ا�جيــــدة املمارســــات تركــــز أن يجــــب

 :مجاالت
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 : املحاسبية السياسات

 طر�ـــــق عـــــن التقـــــار�ر، �جميـــــع بالنســـــبة الوج��ـــــة املحاســـــبية للسياســـــات ام�خصـــــقـــــدم ت

). االســـتحقاق أســـاس ع�ـــ� أو نقـــدي أســـاس ع�ـــ� محاســـبة( املطبقـــة السياســـة أســـاس وصـــف

 .عموما املقبولة املحاسبية املمارسات مع مقارنة االختالالت �ل إ�� �ش�� كما

 ع�ـ� �غي�ـ� حـدوث حالة يفف التقار�ر، جميع �� املحاسبية السياسات نفس و�ستعمل

 �عـــدل الضـــرورة، وعنـــد وأســـبابھ، التغي�ـــ� هـــذا طبيعـــة تحـــدد املحاســـبية، السياســـة مســـتوى 

 .املقارنة عملية تيس�� أجل من املاضية، الف��ات مع مقارنة املعلومات

 : املسؤولية وآليات أنظمة

 .خليةالدا الرقابة خاصة الداخ��، املا�� لالفتحاص دينامي نظام ع�� وضعها تم

 الســام�ن، اإلدار�ــ�ن واملســؤول�ن املاليــة لــوز�ر باملســؤولية تصــر�حا يتضــمن تقر�ــر ف�ــل

 املســـؤول ويشـــهد. إل��ـــا اإلشـــارة تمـــت مـــا�� وقـــع لهـــا ال�ـــي القـــرارات �ـــل بـــأن الـــوز�ر فيـــھ �شـــهد

 .التقر�ر �� ممكن تصرف بأحسن قامت الوزارة بأن اإلداري 

 :  الرقابة

 .ال��ملان إ�� وإرسالھ العليا، الرقابة مؤسسة قبل من عدامل السنة ��اية تقر�ر رقابة

 :  وال��ملانية العامة الدراسة

 املتعلقـــــة التقــــار�ر �ــــل لدراســــة الالزمــــة واملــــوارد الفرصــــة ال��ملــــان مــــنح إذا ســــهلة ت�ــــون 

 .األن��نيت ع�� باملجان ذلك تم إذا والسيما للعموم، التقار�ر �ل إتاحة تمت وإذا بامل��انية،

 .الساكنة طرف من امل��انية مسار فهم دعم املالية وز�ر ع�� بو�ج
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 ع�ـــ� �عمـــيم ، مــؤخرا، االقتصـــادية والتنميـــة التعــاون  منظمـــة تلـــعم اإلطــار، نفـــس و�ــ�

 يــنص مبــدأ تتضــمن ،)2013( املاليــة ا�ح�امــة ملبــادئ تمهيديــة صــيغة،  االستشــارة أجــل مــن

 .الولوج وسهلة وشفافة فتوحةم ت�ون  أن يجب املالية واملعطيات الوثائق أن ع��

 :   التوجھ لهذا ووفقا

 دراســـــة و بصــــياغة املتعلقـــــة املراحــــل �ــــل إلغنـــــاء وا�ــــحة ماليــــة تقـــــار�ر تــــوف�� يجــــب

 . العمومية السياسات وتقييم وتنفيذ ومناقشة

 تحــــدد مادامــــت تقر�ر�ــــة أهميــــة ذات وثيقــــة املاليــــة، لقــــانون  املتضــــمنة الوثيقــــة و�عت�ــــ�

 ل�ــل بالنســبة اإليــرادات اســتعمال وكــذا العموميــة، املرافــق مــن مجــال �ــلل املرصــودة األمــوال

 .ضر��ي بند

 للتمكـ�ن للمقارنـة، قابـل شـ�ل �ـ� ال��ائي، القانون  قبل املالية املعلومة تقدم أن و�جب

 مشــروع املثـال، ســبيل ع�ـ�( العموميــة السياسـات خيـارات� واقعيــ�ن وحـوار نقــاش إجـراء مـن

 ��ايــة وعنــد ،)ســنوي  النصــف امل��انيــة تقر�ــر( التنفيــذ ف�ــ�ة وخــالل). انيــةامل��  وتقر�ــر امل��انيــة

 .والتتبع واملسؤولية الفعالة، القرارات اتخاذ لتعز�ز ألجل ،)السنة ��اية تقر�ر( السنة

 ســــــهلة يجعلهــــــا ومنــــــتظم فــــــوري و�شــــــ�ل �املــــــة �عمــــــم أن يجــــــب امل��انيــــــة تقــــــار�ر �ــــــل

 . للمواطن�ن بالنسبة الولوج

 ا�خــــط، ع�ــــ� الوضــــع تتطلــــب  "لــــوج ا�ــــ� التقر�ــــرالو  إم�انيــــة" فــــإن ا�حــــا��، املنظــــور  و�ــــ�

 الصــياغة، وإعــادة واالســتعمال للتحليــل وقابلــة التحميــل وســهلة مفتوحــة أشــ�ال واســتخدام

 .اآلخر�ن والفاعل�ن املد�ي املجتمع ومنظمات املواطن�ن طرف من

 ويســــــــاهم إذن، .املاليــــــــة الدولــــــــة ومخرجــــــــات مــــــــدخالت �ــــــــل يتضــــــــمن امل��انيــــــــة مســــــــار

 �ا�ح�ومـة ل�ح�ومـة، الهامة األهداف مع التجاوب �� وحدةاملو  فتوحةامل عطياتامل استعمال

 .ال��امج وتقييم والن�اهة املنفتحة
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 التعـــــاون  منظمـــــة بلـــــدان �ــــ� امل��انيـــــة ومســـــاطر ممارســـــات حــــول  املعـــــد التقر�ـــــر ويعــــرض

 مــن انطالقــا امل��انيــة شــفافية مجــال �ــ� ا�حديثــة التوجهــات  ،)2014) (االقتصــادية والتنميــة

 .الشأن هذا �� أجري  بحث نتائج

 ال أنـــھ إ�ـــ� اإلشـــارة يجـــب تـــدعيمها، طـــرق  وكـــذا بـــاملغرب املاليـــة املؤسســـات دراســـة قبـــل

 شـــفافية مجـــال �ـــ� ا�جيـــدة املمارســـات مـــن مجموعـــة هنـــاك بـــل واحـــدة، ملزمـــة قاعـــدة توجـــد

 .امل��انية

 يخـــص فيمــا عل��ــا تركــز ال�ــي الــنقط حيــث مــن الدوليــة واملنظمــات الــدول  تختلــف كمــا

 .تفضلها ال�ي ا�خاصة باإلجراءات يتعلق فيما نظرها وجهة حيث من أو امل��انية، شفافية

 قبـل مـن مقدمـة عامـة مبـادئ أر�عـة املثـال سـبيل ع�ـ� �عـده، 1.3 رقـم ا�جدول  ويعرض

 حــــول  ودليلهــــا مــــدون��ا مــــن انطالقــــا العامــــة، املاليــــة ملمارســــة كأســــاس الــــدو�� النقــــد صــــندوق 

  ).ب 2007و أ، 2007( العامة املالية شفافية

 

 

 الــدو�� النقـد لصـندوق  العامـة امل��انيـات لشــفافية ا�جيـدة املمارسـات مدونـة 1.3 رقـم ا�جـدول 

  عامة مبادئ أر�عة ع�� يرتكز

 �عر�ف وا�ح لألدوار واملسؤوليات

 أن يجـــب كمـــا. التجار�ـــة شـــطةواأل� العـــام القطـــاع أ�شـــطة بـــ�ن وا�ـــح تم�ـــ� هنـــاك ي�ـــون  أن يجـــب

 ينب�ــ� العــام، القطــاع وداخــل. دقيقــة بكيفيــة محــدد ومؤسســا�ي قــانو�ي إطــار �ــ� العموميــة املاليــة تــدرج

 .للعموم ومبلغة وا�حة والتدب��ية التقر�ر�ة الوظائف توزيع عملية ت�ون  أن
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 امل��انية مساطر شفافية

 العموميـــة للســـلطات وتتـــيح التحليـــل ســـهيل� مـــن تمكـــن بكيفيـــة امل��انيـــة معطيـــات تقـــدم أن يجـــب

 املخــاطر وأهــم امل��انيــة سياســة أهــداف املراجــع تو�ــح أن و�نب�ــ�. امل��انيــة ونجاعــة أداء عــن مســؤولي��ا

 النفقــــات وتتبــــع املــــداخيل بتحصــــيل واملتعلقــــة عل��ــــا املصــــادق املســــاطر ت�ــــون  أن يجــــب كمــــا. املرصــــودة

 .جيدا محددة

 املعلومة إ�� العموم ولوج

 العموميـة لـإلدارات واملسـتقبلية وا�حاضرة السابقة األ�شطة من بينة ع�� العموم ي�ون  أن جبي

 التفاصـــــيل وفـــــق العموميـــــة املاليـــــة حـــــول  املعلومـــــة بنشـــــر الدولـــــة تل�ـــــ�م أن و�نب�ـــــ�. امل��انيـــــة بخصـــــوص

 .املفيدة

 الن�اهة ضمانات

 دراســة موضــوع ت�ــون  وأن ل�جــودة، العاديــة القواعــد بامل��انيــة املتعلقــة املعلومــة �ســتو�� أن يجــب

 .مستقلة سلطة طرف من

 امل��انيــــــة تؤســــــس ال�ــــــي االقتصــــــادية الفرضــــــيات هــــــل     2.3 رقــــــم البيــــــان 

 للعموم ع��ا معلن لصياغ��ا املعتمدة واملن�جية
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 التنفيـذي، ل�جهـاز تـأذن ال�ـي القانونيـة الوثيقـة �شـ�ل ال�ـي عل��ا، املصادق امل��انية

  بامل��انية، املتعلقة السياسة إجراءات بتنفيذ

وتقــدم املــداخيل ال�ــي تــم  ال�ــي ت�ــون دور�ــة أو شــهر�ة الســنة، خــالل املعــدة التقــار�ر

 الدين . وتطور تحصيلها ، والنفقات املنجزة 

ع�ــــ�  �ــــل �غي�ــــ� طــــرألــــذي يجــــب أن �عكــــس �ــــر املعــــد خــــالل منتصــــف الســــنة االتقر 

 .الفرضيات االقتصادية ال�ي تؤثر ع�� سياسات امل��انيات املعتمدة 

الذي ينب�ـ� أن ي�خـص الوضـعية املاليـة �ـ� ��ايـة السـنة املاليـة ، تقر�ر ��اية السنة  

 ة للم��انية املصادق عل��ا بواسطة بيان مح�ن للتقدما�حاصل من ناحية األهداف السياسي

 جميــع �غطــي وأن مســتقلة مؤسســة �عــده أن يجــب الــذي الســنوي، التــدقيق تقر�ــر

 التنفيذية، األ�شطة

 .  امل��انية وثائق �جميع مبسطا م�خصا تقدم أن ينب�� ي�ال ،املواطن م��انية

 بجوانـــــ هنــــاك املالئمـــــة، اآلجــــال �ـــــ� اإلشــــارة رهـــــن املــــذ�ورة الوثـــــائق وضــــع عـــــن ففضــــال

 وتيســ�� التـام والطـا�ع املعطيـات و�ـحة �الوضـوح امل��انيــة وشـفافية جـودة �ـ� �سـاهم أخـرى 

 .الوثائق إ�� الولوج

 أن فيجـب. املنفتحـة ل�ح�ومـة بالنسـبة أساسـية الوثـائق هـذه إصـدار عمليـة عت��� كما

 �ســــــاهموا ل�ــــــي املــــــد�ي، املجتمــــــع مجموعــــــات وإ�ــــــ� وللمــــــواطن�ن واســــــعة فرصــــــا لل��ملــــــان تمــــــنح

 تـــــــر�ط طرقـــــــا تـــــــدمج وال�ــــــي النجاعـــــــة ع�ـــــــ� املرتكـــــــزة امل��انيــــــات إ�ـــــــ� فـــــــال�جوء. مالئمـــــــة يفيــــــةبك

 .امل��انية شفافية م�ونات أحد �ش�ل أصبحت والنتائج، واملداخيل النفقات

 وألي كيـــــف أيضـــــا ولكـــــن فقـــــط، صـــــرفھ تـــــم مـــــا لـــــيس �علمـــــوا أن املـــــواطن�ن ع�ـــــ� و�جـــــب

 الديمقراطيـــــــة الشـــــــرعية إضـــــــفاء م��ـــــــا ا�ع�اســـــــات عـــــــدة امل��انيـــــــة شـــــــفافية ولتـــــــدعيم. غـــــــرض

 أو الــــوط�ي الصــــعيد ع�ــــ� ســــواء الثقــــة �عز�ــــز وكــــذا واملســــؤولية، املشــــاركة وتــــدعيم امل��ايــــدة،
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 العناصــر هــذه مختلــفاملغــرب   ��ــا �ســتفي ال�ــي الطر�قــة ســتتناول  املواليــة فــاألجزاء.  الــدو��

 .امل��اينة شفافيةتعز�ز ل

 ومشا�ل نجاح :املغرب �� امل��انية شفافية تقييم

 مـن فالعديـد العموميـة، املاليـة مجـال �ـ� إصـالحات عـدة املغـرب أطلـق األخ��ة العشر�ة خالل

 ،)والقـــوان�ن القواعـــد اح�ـــ�ام حـــول  التقر�ـــر مـــثال( املـــا�� العمـــومي بالتـــدب�� املتعلقـــة الدراســات

 ذلــك  كمــا يبــ�ن  املغــرب أداء تحســ�ن ع�ــ�  القــوي  ووقعهــا اإلصــالحات هــذه أهميــة مــدى تؤكــد

 �ــ� صــالحاتإل  ا هــذه سـاهمتهكــذا . �عــد فيمــا املـذ�ورة املفتوحــة، امل��انيــة حــول  االستقصـاء

 .الشأن هذا �� العمل من املز�د هناك الزال لكن امل��انية، شفافية �عز�ز

 بانوراما: األخ��ة العشر�ة خالل تدر�جية إصالحات

 والقـــوان�ن القواعـــد اماح�ـــ�  حـــول  تقر�ـــرا الـــدو�� النقـــد صـــندوق  أصـــدر ،2005 ســـنة �ـــ�

 معطياتــھ �ــحة حيــث مــن بــاملغرب امل��انيــة بنظــام التقر�ــر هــذا أشــاد وقــد. للمغــرب بالنســبة

 املقتضـــــــــيات ا�خصـــــــــوص ع�ـــــــــ� الـــــــــدو�� النقـــــــــد صـــــــــندوق  ثمـــــــــن وقـــــــــد. القانونيـــــــــة والضـــــــــمانات

 لســـنة املاليــة بقــوان�ن املتعلــق التنظي�ــي القــانون  �ــ� عل��ــا املنصــوص والتنظيميــة التشــريعية

 املاليـــة، املعلومـــة إ�ـــ� الولـــوج وتيســـ�� واملحاســـباتية، امل��انيـــة لقواعـــد التـــام والوضـــوح ،1998

 .املالية املعطيات وجودة النفقات وتنفيذ إعداد ومراقبة

 ع�ـــــ� والتأكيـــــد امل��انيـــــة، لنظـــــام املمركـــــزة �الطبيعـــــة تحســـــينية عناصـــــر التقر�ـــــر وذكـــــر

 مختلـف حسـاب ع�ـ� باألسـاس، املركز�ـة دارةاإل  مسـتوى  ع�ـ� امل��انية توطيد وحصر املراقبة

 التصــــر�حات �ــــ� املحليــــة اإلدارات وضــــعية �ســــيان أو االجتمــــا��، األمــــن وو�ــــاالت املؤسســــات

 �ـــ� خـــاص، �ا�شـــغال امل��انيـــة وخـــارج امل��انيـــة أ�شـــطة بـــ�ن التنســـيق تحديـــد تـــم وقـــد. العامـــة

 كمـا. ل�خز�نـة ا�خاصـة باتا�حسـا مثـل املالية قانون  �� مهملة األ�شطة هذه �انت إذا حدود

 وا�ح، غ�� �ان امل��انية تصنيفات �� املعتمد الش�ل بأن أيضا الدو�� النقد صندوق  �جل

 عنــھ، املعلــن وحــده هــو املركز�ــة ل�ح�ومــة املاليــة األصــول  أو بــاملوجودات املتعلــق ا�جــزء وأن
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 وال تفعيلـــھ يـــتم ملـــ امل��انيـــة، معطيـــات بتوطيـــد املتعلـــق الســـريع للنشـــر الرســـ�ي االل�ـــ�ام وأن

 يـتم ال القانونيـة اآلجـال هـذه أن علمـا( املراجعـة وقانون  املالية قانون  مشروع ف��ة إال �غطي

 أخـــرى، جهـــة ومـــن). املشـــ�ل هـــذا لت�ـــحيح حقيقـــة مجهـــودات بـــذل تـــم لكـــن دائمـــا، اح��امهـــا

 تقيــيم أي ت�ـئ يـتم ولـم املتوسـط، املــدى ع�ـ� النفقـات إطـار �ـ� مدرجــة تكـن لـم امل��انيـة فـإن

 . املتوسط املدى ع�� للم��انية دائم

 التــدر��� بالتوســيع تتعلــق �انــت القصــ��، املــدى ع�ــ� بالتحســينات الكفيلــة فاألولو�ــات

. امل��انيــة مخــاطر وتقيــيم امل��انيــة تنفيــذ حــول  واملســاءلة املحاســبة وتحــديث امل��انيــة لتغطيـة

 والبعديـــــة، القبليـــــة املراقبـــــات وتقـــــاطع ةالنجاعـــــ أو األداء ع�ـــــ� املب�ـــــي امل��انيـــــة تـــــدب�� أن كمـــــا

 .الطو�ل للمدى كأهداف مقدمة �انت

 ســــنة الــــدو�� البنــــك أنجــــزه الــــذي للمغــــرب الوطنيــــة املاليــــة املســــؤولية تقيــــيم أكــــد وقــــد

 م��ايـــد اســـتعمال والســـيما الف�ـــ�ة، تلـــك خـــالل املـــا�� العمـــومي التـــدب�� إصـــالحات ســـلم ،2007

 وتقـديم والالتمركـز، واالتصـال، املعلومـات تكنولوجيـا مالواسـتع بـاألداء املرتبطة للمعطيات

 و�ـــــ� املراقبـــــة، وتـــــدعيم والبعديـــــة القبليـــــة املراقبـــــات الســـــتعمال تـــــوازن  وأفضـــــل ا�حســـــابات،

 عمليـــة إ�ـــ� املتواصـــل االهتمـــام بـــإيالء أو�ـــ�ى فـــالتقر�ر. امل��انيـــة شـــفافية �عـــزز  هامـــة مراحـــل

 وا�حاجــة تقــدم تحقيــق فيــھ لــوحظ الــذي ملجــالا وهــو الســنة، ��ايــة امل��انيــة لتوطيــد ســريعة

 العامـــــة واملفتشــــية املركز�ـــــة ا�ح�ومــــة بمراقبــــة املتعلقتـــــ�ن املؤسســــت�ن بــــ�ن وطيـــــد �عــــاون  إ�ــــ�

 .للمالية العامة واملفتشية الوزارات، داخل باملراقبة تقوم ال�ي للوزارات

 املفتشـية �إ�ـ الـدور  هـذا بتخو�ـل التقر�ـر أو�ـ�ى فقـد ممكنـا، التنسـيق هذا ي�ون  وح�ى

 ،1998 لسـنة للماليـة التنظي�ـي القـانون  مراجعـة إ�ـ� ال��ايـة �ـ� التقر�ـر ودعـا. للماليـة العامة

 .ومح�ن عام قانو�ي إطار لضمان الف��ة هذه إ�� املعتمدة اإلصالحات إلدخال

 الـذي املاليـة، واملسـؤولية العموميـة بالنفقـات املتعلـق 2009 سنة تقر�ر أيضا أقر كما

 تـــوفر مســـتوى  ع�ـــ� ســـيما تقـــدم بتحقيـــق ،2009 ســـنة األور�ـــي واالتحـــاد الـــدو�� كالبنـــ أعـــده
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 وزارةلــــ األن��نيـــت مواقـــع ع�ــــ� مـــثال للعمـــوم موجهــــة تفصـــيل ب�ـــل بامل��انيــــة املتعلقـــة املعلومـــة

 حصـــــة تقلـــــيص بفضـــــل الشـــــفافية مجـــــال �ـــــ� منـــــتظم تقـــــدم رصـــــد تـــــم كمـــــا. وال��ملـــــان املاليـــــة

 النقـــد صـــندوق ( 2003 ســـنة %13 بنســـبة  امل��اينـــة �ـــ� درجـــةامل ل�خز�نـــة ا�خاصـــة ا�حســـابات

 . 2008 سنة %10وب ،)2005 الدو��

 الســــنوات ومتعــــدد شــــامل موازنــــا�ي أفــــق وتقنــــ�ن تمديــــد ��ــــدف املبــــادرات ذكــــر تــــم كمــــا

 ع�ـــــ� النفقــــات إطـــــارات لتطبيــــق النموذجيـــــة الــــوزارات �عيـــــ�ن نأ حيــــث القطاعـــــات، وحســــب

 . امحدود يبق املنشود السنوات املتعدد اإلطار �� �اينةامل� قضايا ومناقشة املتوسط، املدى

 أعــاله، املــذ�ورة القضــايا يخــص فيمــا التقــدم �عــض التقر�ــر �ــجل ذلــك، ع�ــ� وعــالوة 

 املقــــاوالت حــــول  املاليــــة املعلومــــة �ــــ� ا�حاصــــلة والتــــأخرات امل��انيــــة معطيــــات توطيــــد كعمليــــة

 . العمومية

 املراقبــــة تفعيــــل مســــتوى  ع�ــــ� �حوظــــةم تحســــينات تحقيــــق أخــــرى، ناحيــــة مــــن تــــم كمــــا

 بــ�ن مــا امل��اوحــة الف�ــ�ة  خــالل وذلــك الشــأن، هــذا �ــ� املعتمــدة والطــرق  وترددا��ــا الداخليــة،

 الواليـــــــة حيـــــــث مـــــــن العامليـــــــة القواعـــــــد �ســـــــتفي ل�حســـــــابات األع�ـــــــ� فـــــــاملجلس. 2007و 2005

 واســتعمال دب��للتــ خــار�� كمراقــب بــدوره فشــيئا شــيئا قــام وقــد. واالســتقاللية والصــالحيات

 جهو�ــــــــة مجــــــــالس إحــــــــداث وتــــــــم. ال��ملــــــــان وإ�ــــــــ� امللــــــــك إ�ــــــــ� التقــــــــار�ر برفــــــــع العموميــــــــة األمـــــــوال

 .2004 سنة ل�حسابات

 للتقـار�ر املحـدود الولـوج �شـمل �انـت املراقبـة وظيفة يخص فيما املتبقية والصعو�ات

 .لتتبعل الرسمية لياتاآل وكذا ال��ملا�ي، النقاش �� والنقص للمراقبة الضرور�ة

 تـــــــم الســـــــنو�ة املاليـــــــة التصــــــار�ح إعـــــــداد �ـــــــ� التـــــــأخرات بــــــأن أيضـــــــا التقر�ـــــــر ويســــــتخلص

 بقيــــت بــــال��امج املرتبطــــة النفقــــات حــــول  املتاحــــة املعلومــــة لكــــن ،2008 ســــنة بقــــوة تقليصــــها

 و�ــــــ�. تلقائيــــــة بصــــــفة م�ــــــجلة تكــــــن لــــــم العموميــــــة الصــــــفقات حــــــول  الن�اعــــــات وأن محــــــدودة
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 مهي�ــــــل تحليــــــل 2012 منــــــذ تقــــــديم تــــــم املاليــــــة، لقــــــانون  ملرافــــــقا واملــــــا�� االقتصــــــادي التقر�ــــــر

 .االقتصادي النشاط تطور  مع املداخيل �حساسية

 اإلصــــالح أجنــــدة �ــــ� بأهميــــة املــــواطن�ن ع�ــــ� الدولــــة م��انيــــة انفتــــاح مــــؤخرا، حظــــي وقــــد

 كأحـــد للمـــواطن�ن مكثفـــة مشـــاركة) 2013( الـــدو�� للبنـــك حديثـــة مدونـــة وتحـــدد. والدراســات

 .ا�ح�امة إلصالح ا�حا�� ��نامجال محاور 

 يؤكــد 2011 ســنة �ـ� عليــھ املصـادق املغــرب �ــ� ا�جديـد الدســتور  أن إ�ـ� اإلشــارة وتجـدر

. املعلومـــــات ع�ـــــ� ا�حصـــــول  حـــــق وقـــــانون  التشـــــاركية للديمقراطيـــــة األوليـــــة املبـــــادئ بصـــــراحة

 ذات مســاهمة و�شــ�ل املجــال، هــذا �ــ� اإلعــداد طــور  �ــ� �ــ� الرســمية والسياســات فــالقوان�ن

 .�عد فيما مذ�ور  هو كما امل��انية، شفافية و�عز�ز توطيد �� األولو�ة

 

 املنفتحة ا�حكومة حول  االستقصاء إطار �� املغرب أداء نجاعة

 مــن الثــا�ي النصــف �ــ� تضــعھ العامليــة، امل��انيــة شــراكة مؤشــر حــول  املغــرب نتيجــة إن

 ،2012و 2006 ب�ن ما امل��اوحة الف��ة �� هامة تحسينات تحقيق ذلك �عد تم لكن. ال��تيب

 نفـــس وخـــالل. 2012 ســـنة 38 إ�ـــ�  2010 ســـنة  28 مـــن ارتفاعـــا النتيجـــة هـــذه عرفـــت حيـــث

 .37 املرتبة إ�� مائة ع�� الثامنة املرتبة من املغرب انتقل الف��ة،

 تتعلـــــق أساســـــية وثـــــائق لثمـــــان الســـــريع النشـــــر ع�ـــــ� حكمهـــــا �ـــــ� الشـــــراكة هـــــذه و�عتمـــــد

 املغـرب عمـل وقـد. املفتوحـة امل��انيـة ونظـام امل��انيـة مسـؤولية مرتكزات �ل�ش ال�ي بامل��انية

 فقــط الــداخ�� لالســتعمال مخصصــة وثيقــة ف��ــا بمــا ،2012 ســنة م��ــا وثــائق ســتة �شــر ع�ــ�

 .السنة منتصف تقر�ر أو للم��انية األو�� التقر�ر ينشر ولم ،)السنة ��اية تقر�ر(

 �انــا ا�جار�ــة الســنة وتقر�ــر عل��ــا، املصــادق امل��انيــة بــأن العامليــة امل��انيــة شــراكة ورأت

 تقديمها �� هذا الشأن . تم  ال�ي التامة للمعلومة اعتبارا تامة بجودة
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 امل��انيــــة شــــفافية �عــــزز  أن شــــأ��ا مــــن ال�ــــي مراحــــل ثــــالث ع�ــــ� التوصــــيات هــــذه وتــــنص

 وتقر�ـــــر م��انيـــــة،لل األو�ـــــ� التقر�ـــــر و�شـــــر وإنجـــــاز الســـــنة، ��ايـــــة تقر�ـــــر �شـــــر: ضـــــعيفة ب�لفـــــة

 .التنفيذية امل��انية ملشروع عام ومحتوى / السنة منتصف

 اإلضـــافية الـــنقط للمغـــرب مـــنحت لـــن فإ��ـــا محمـــودة، إجـــراءات �شـــ�ل أ��ـــا مـــن و�ـــالرغم

 نتيجـة قبل من حقق فاملغرب. املنفتحة ا�ح�ومة أجل من الشراكة إ�� لالنضمام الضرور�ة

 همـــا أساســـيت�ن وثيقتـــ�ن �شـــر بفضـــل امل��انيـــة، ةشـــفافي مل�ـــون  بالنســـبة نقـــاط بـــأر�ع قصـــوى 

 .التدقيق وتقر�ر التنفيذية امل��انية مشروع

  �ــــ� حقيقيــــا تقـــدما تبــــ�ن ،2012 ســـنة OBI بمؤشــــر املغـــرب نجاعــــة فـــإن العمــــوم، وع�ـــ�

 :2006 سنة منذ التالية  املجاالت من العديد

 )واقتصادي ووظيفي، إداري،( امل��انية تصنيف

 ا�جبائية وغ�� ا�جبائية املداخيل تحديد

 )ا�حساسية تحليل نقص من بالرغم( اقتصادي املاكرو  التوقع

 والسياسة امل��انية أهداف ب�ن التناسق

 شـــفافية لتحســـ�ن طـــرق  عـــدة ت�ـــ�ز املغـــرب نجاعـــة فـــإن املؤشـــر، �ـــ� 38 عامـــة و�نتيجـــة

 :امل��انية

 ال��امج، مستوى  وع�� السنوات املتعددة امل��انية تقنيات تدعيم

 أو واملوجــودات والتحــو�الت امل��انيــة خــارج األمــوال ع�ــ� املعلومــة إدخــال مــن املز�ــد

 واملطلو�ات، النفقات ومتأخرات ل�ح�ومة املالية غ�� األصول 
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 الســيما امل��انيـة تقـار�ر مختلـف �ـ� �املـة املعلومــة وتـوفر العامـة ا�جـودة مـن الرفـع

 ��ايــــــة وتقر�ــــــر املاليــــــة ســــــنةال منتصــــــف �ــــــ� والدراســــــة امل��انيــــــة، قبــــــل مــــــا التصــــــر�ح

 السنة،

 املــواطن م��انيــات تــوفر النشــر، وســائل �غي�ــ� مــثال( املــواطن م��انيــة جــودة تــدعيم

 ،)للس�ان التلقائية واالستشارة امل��انية مسار مراحل مختلف ��

 للم��انية، التحليلية قدرتھ بتدعيم التشري�� ا�جهاز مسؤولية تحديد

 والتشري��، ذيالتنفي ب�ن االستشارة توسيع

 تقار�رهــــــــا و�شــــــــر للمراقبــــــــة املغر�يــــــــة العليــــــــا املؤسســــــــات وصــــــــالحيات املــــــــوارد دعــــــــم

 . املناسب التتبعاعتماد و 

 النوع مقار�ة ع�� مرتكز مواز�ي مسار

 ع�ـــ� الوقـــع حـــول  التقـــار�ر مجـــال �ـــ� تجر�ـــة املغـــرب اكتســـب املاليـــة، وزارة مـــن بمبـــادرة

 وتحســــــ�ن املســــــاواة نحــــــو قــــــدما الســــــ�� إ�ــــــ� ��ــــــدف يــــــةامل��ان إعــــــداد �ــــــ� النــــــوع فمراعــــــاة. النــــــوع

 �ـــــــ� الهـــــــدف و�تج�ـــــــ�. للمـــــــوارد ا�جيـــــــد التخصـــــــيص بواســـــــطة العموميـــــــة السياســـــــات وتوحيـــــــد

 حــــــول  السياســــــية االل��امـــــات مــــــع وامل��انيـــــات وال�ــــــ�امج واالســـــ��اتيجيات السياســــــات ا��ـــــجام

 .الهشاشة ومحار�ة املستديمة البشر�ة والتنمية ا�جنس�ن ب�ن املساواة

 اكتســـاب نمـــ املغـــرب مكنـــت املعتمـــدة، التدر�جيـــة املقار�ـــة فـــإن العم�ـــ�، الصـــعيد وعـــل

 املؤشـرات مـن بمجموعـة واملدعمـة ا�خاصـة امل��انيـات دالئـل عـن املنبثقـة التحليلية الوسائل

 .  النوع مجال �� العمومية السياسات وتقييم تتبع من تمكن ال�ي التحليلية

 الفئـة �ـ� 2014 سـنة العـام للمرفـق املتحـدة لألمـم ئزةجـا أول  ع�ـ� ال��نـامج حصـل فقـد

 وزارة ملجهــودات كجــزاء �عت�ــ� مــا وهــو بإفر�قيــا، العموميــة املرافــق �ــ� النــوع بتــدعيم ا�خاصــة
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برنـــامج األمـــم املتحـــدة  مــع 2002 ســـنة املعتمـــدة القـــارة الديناميــة يكـــرس التم�ـــ� وهـــذا. املاليــة

 .امل��انية مسار �� النوع عامل مراعاة إدماج لتطو�ر حول  املرأة 

 

 للدراسة األو�� ا�خالصات

 ح�امــــة واعتمــــاد لوضــــع ثابتــــة مجهــــودات بــــذل املغــــرب بــــأن القــــول  يمكن العمــــوم، ع�ــــ�

. األخ�ـــ�ة العشـــر�ة خـــالل للم��انيـــة التحديثيـــة املبـــادرات مختلـــف طر�ـــق عـــن للم��انيـــة، جيـــدة

 أك�ــ� طــا�ع بفضــل مل��انيــةا شــفافية ترســيخ �ــ� م�حوظــة بصــفة ســاهمت املبــادرات هــذه و�ــل

 ع�ـ� عـالوة. املراقبـة آلليـات التـدر��� والتطور  فعالية ب�ل ا�حسابات وتقديم وتنفيذ تلقائية

 .التطبيق قيد الزالت تحديثيةت  مبادرا عدة فهناك ذلك،

 املصـــادقة �عــد اإلصــالحات تقـــدم توطيــد جهــة، مـــن. اثنــ�ن تحــدي�ن بـــ�ن التمي�ــ� و�مكــن

 تفعيلهــا وضــرورة ا�جديــد، الدســتور  مــع تمشــيا ،2014 ســنة للماليــة التنظي�ــي القــانون  ع�ــ�

 .املناسبة القوان�ن بواسطة

 ع�ــــــــ� الديناميــــــــة إلضــــــــفاء قو�ــــــــة قاعــــــــدة يمثــــــــل املراجــــــــع، للماليــــــــة التنظي�ــــــــي فالقــــــــانون 

 . امل��انية  لشفافية ا�جيدة املمارسات

 وترجم��ـا اتيةال��اغم للسياسات املستمر التطو�ر ��جيع يجب فإنھ أخرى، جهة ومن

 تفعيـل لتحقيـق �ـاف وتدب�� تقنية قدرات خالل من ، وتيس��ها وعملية توج��ية خطوط إ��

 لشـــــــفافية فعالــــــة ممارســــــات تضـــــــمن أن املغر�يــــــة ل�ح�ومــــــة يمكـــــــن العمليتــــــ�ن، و��ــــــات�ن. تــــــام

 .امل��انية مسار طوال امل��انية

 نحـــــو ليتقـــــدم ة،األخ�ـــــ�  العشـــــر�ة خـــــالل مـــــدعما مجهـــــودا بـــــذل املغـــــرب فـــــإن وكخالصـــــة،

 .الشان هذا �� التأخر �عض مالحظة نيمك أن ولو امل��انية، شفافية ترسيخ من املز�د

 ا�جديد للمالية التنظيمي القانون 
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 بـــ�ن مـــا املمتـــدة للف�ـــ�ة ا�جديـــد للماليـــة التنظي�ـــي القـــانون  تفعيـــل برمجـــة تمـــت أن ســـبق لقـــد

 واملمـول  وا�ح�امـة العامـة الشـؤون وزارة تـديره الـذي ا�ح�امـة برنـامج إطار ��  2017و 2014

 �ـــــــ� التبـــــــادل تثمـــــــ�ن ع�ـــــــ� للمســـــــاعدة الفر�ســـــــية الو�الـــــــة أن كمـــــــا. الـــــــدو�� البنـــــــك طـــــــرف مـــــــن

 .املسار هذا بدورها ستدعم واملالية، واالقتصاد التكنولوجيا

 مــــدى ع�ــــ� تدر�جيــــة بصــــفة للماليــــة ا�جديــــد التنظي�ــــي القــــانون  تفعيــــل يــــتم أن يجــــب 

 الضـرور�ة الشـروط ووضـع العموميـة، اإلدارة تـدب�� قـدرة سـتيعابال  املقبلة سنوات ا�خمس

 املاليـــة إصـــالح صـــلب �ـــ� ينـــدرج للماليـــة التنظي�ـــي القـــانون  صـــياغة فإعـــادة. اإلصـــالح إلنجـــاح

 املراجعـــة هـــذه وترتكـــز. العموميـــة السياســـات لتقيـــيم حاســـما عنصـــرا �شـــ�ل ألنـــھ العموميـــة،

. تمؤشـرا بواسـطة ا�ح�ـومي العمـل ونتـائج ياتاملسؤول لتقييم من�جمة مقار�ة اعتماد ع��

 بفضــــــل العموميــــــة، النفقــــــات �شــــــأن ال��ملــــــان طــــــرف مــــــن املراقبــــــة �عز�ــــــز إ�ــــــ� ذلــــــك وســــــيؤدي

 .العمومية السياسات وتفعيل امل��انية تنفيذ حقيقة حول  املعلومات

 أر�ـــع �ـــ� نمـــوذ�� إصـــالح إطـــالق تـــم ا�جديـــد، القـــانون  اعتمـــاد قبـــل أنـــھ التـــذك�� و�جـــدر

 والغابــــــات للميــــــاه الســــــامية واملندو�يــــــة والتعلــــــيم، والفالحــــــة، واملاليــــــة، االقتصــــــاد �ــــــ� توزارا

  وأن ، ال�ــ�امج حسـب م��اني��ـا تنظـيم ع�ـ� الـوزارات هــذه ��ـجيع تـم فقـد. الت�ـحر ومحار�ـة

 .املشاريع وضع عند العتبارهذه النجاعة با تأخذ وأن األساس، نفس ع�� النجاعة�عتمد 

 فيمـــا للماليـــة التنظي�ـــي القـــانون  إلصـــالح األساســـية االســـ��اتيجية األهـــداف وتـــت�خص  

 :ي��

 الدســـــــــتور�ة املقتضــــــــيات مــــــــع ملالءمتـــــــــھ للماليــــــــة التنظي�ــــــــي القـــــــــانون  محتــــــــوى  تحيــــــــ�ن

 املالية، مجال �� ا�جديدة

 العموميـــــــة السياســـــــات لتفعيـــــــل رئيســـــــية كـــــــأداة الســـــــنوي، املـــــــا�� القـــــــانون  دور  �عز�ـــــــز

 مستديمة، واجتماعية اقتصادية تنمية إ�� ادفةاله القطاعية واالس��اتيجيات
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 مســــار إ�ــــ� الولــــوج وتيســــ�� والتبســــيط امل��انيــــة شــــفافية ودعــــم املــــا�� االســــتقرار �عز�ــــز

 امل��انية،

 جــــودة وتحســــ�ن العموميــــة السياســــات بتقيــــيم املاليــــة املراقبــــة �ــــ� ال��ملــــان دور  تقو�ــــة

 امل��انية، حول  النقاش

 ا�خـــــــــدمات جـــــــــودة وتحســـــــــ�ن ومن�ـــــــــجمة فعاليـــــــــة أك�ـــــــــ� العموميـــــــــة السياســـــــــات جعـــــــــل

 لت��يـر املحققـة باألهـداف يتعلـق فيمـا املـدبر�ن مسـؤولية ودعم للمواطن، املقدمة العمومية

 .الشأن هذا �� املخصصة املالية املوارد

 الدوليـة ا�جيـدة املمارسـات ع�ـ� اسـتنادا للمالية التنظي�ي القانون  مشروع إعداد تم فقد

 تأخـذ املق��حـة فاإلصالحات. الوط�ي للسياق مالءم��ا مع العمومي، ��التدب تحديث مجال ��

 :التالية الثالثة الرهانات االعتبار �ع�ن

 العمومي، التدب�� أداء �عز�ز

 امل��انية، شفافية و�عميق املالية، مجال �� والقواعد املبادئ ترسيخ

 العمومية، املالية ع�� ال��ملانية املراقبة توسيع

مصـداقية  مبـدأ صـر�حة، بصـفة إدخـال اإلصـالح يق�ـ�ح امل��انيـة، شـفافية إتاحـة وألجل

 جـــــــودة وتأكيـــــــد امل��انيـــــــة، تحضـــــــ�� �ـــــــ� املعتمـــــــدة الفرضـــــــيات �ـــــــحة تـــــــدعيم ��ـــــــدف امل��انيـــــــة

 مقارنـــة أيضـــا و�جـــب. املتـــوفرة ا�حقيقـــة املعلومـــة أســـاس ع�ـــ� املـــوارد وتخصـــيص التوقعـــات،

 العامــة ال�لفــة بتتبــع القيــام ألجــل ال�لفــة يــلو�تحل االســتحقاق محاســبة باعتمــاد ا�حســابات

 .العمومية ل�خدمات

 :و�� أبواب، ستة حسب موزعة) 70( فصال سبع�ن القانون  ويشمل

 املالية، قوان�ن ومضمون  مقدمة
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 املالية، قوان�ن تقديم أو عرض

 املالية، قوان�ن مراجعة

 امل��انية، تصفية

 مختلفة، مقتضيات

 .القانون  مفعول  سر�ان

 وعــــــــدم �الشــــــــمولية، املاليــــــــة، لقــــــــوان�ن العامــــــــة املبــــــــادئ �عــــــــض األو�ــــــــ� الفصــــــــول  �عيــــــــد

 �ــــ� كــــذلك يــــنص القــــانون  فــــإن األخ�ــــ�، املبــــدإ هــــذا مــــن و�ــــالرغم. الســــنو�ة ومبــــدأ التعــــو�ض،

 اقتصــادي، املـاكرو  السـينار�و أسـاس ع�ـ� تحضــر  أن يجـب امل��انيـة أن ع�ـ� ا�خـامس فصـلھ

 �ـل ال��مجـة هـذه مراجعـة ينب�� كما. 2018 سنة من ءاابتدا سنوات لثالث امل��انية و�رمجة

 و�تمثــــل. للــــبالد واالقتصــــادية واملاليــــة االجتماعيــــة الوضــــعية مــــع بمالءم��ــــا يتعلــــق فيمــــا ســــنة

 أسـاس ع�ـ� سـنوات ثـالث مـدى ع�ـ� الدولـة ونفقات موارد تطور  تحديد �� ذلك، من الهدف

 .م��رة وقائع ع�� تقوم اقتصادية فرضيات

 امل�ـــجلة والنفقـــات املـــوارد توقعـــات مصــداقية تقيـــيم إ�ـــ�) 10 الفصـــل( ون القـــان ويشــ��

 ولـم. املنجـزة والتوقعـات تحضـ��ها خالل املتوفرة املعطيات أساس ع�� السنو�ة، امل��انية ��

 الـدول، معظـم و�ـ�. صـالحيا��ا وع�ـ� التقييم هذا ع�� املسؤولة الهيئة ��م تفصيل أي يقدم

 :  املوا�� اإلطار �� مب�ن هو كما بامل��انية، م�لفة مستقلة ساتمؤس إ�� املهمة هذه منح تم

    

  بامل��انية م�لفة مستقلة جديدة مؤسسات تنصيب  .2.3 مرق إطار

 واملؤسسـات ال��ملـان م��انيـات عـن للمسؤول�ن االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة شبكة تجتمع

 اآلليـــات وحــول  ، بامل��انيـــة متعلقــة جوهر�ـــة قضــايا حـــول  التجــارب تقاســـمتل بامل��انيــة، امل�لفـــة املســتقلة

 والتوافــق ا�جيــدة، املمارســات لتحديــد باســتمرار املبــادرة أعضــاؤها اتخــذ وقــد. العمــل وطــرق  املؤسســاتية
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 التعـــــاون  منظمـــــة مبـــــادئ مـــــن أوليـــــة مجموعـــــة صـــــياغة مـــــن مكـــــن مـــــا وهـــــو. �شـــــرها ع�ـــــ� والعمـــــل حولهـــــا

 املبـــــادئ هـــــذه إعـــــداد تـــــم وقـــــد. بامل��انيـــــة امل�لفـــــة املســـــتقلة ســـــاتللمؤس بالنســـــبة االقتصـــــادية والتنميـــــة

 حـول  التعـاون  منظمـة �جنـة عل��ـا وصـادقت. امل��انيـة ع�� السام�ن للمسؤول�ن عمل مجموعة بمساهمة

 امل�لفــة املســتقلة املؤسســات طــرف مــن املبــادئ هــذه تفعيــل حاليــا و�ــتم. 2013 مــاي �ــ� العامــة ا�ح�امــة

 .العضو�ة لها ليست ال�ي والدول  باملنظمة األعضاء الدول  �� ظهرت ل�يوا امل��انية، بتدب��

 :ك��ى  بنود �سعة وفق املبادئ هذه تصنيف وتم

 القـدرات أمـام تقـف ال�ـي واإلكراهـات املحليـة ا�حاجيات االعتبار �ع�ن األخذ( املحلية الطوعية -1

 ).الدولة بم��انية املتعلقة الثقافة وخصوصا السيا��ي، والنظام القانو�ي واإلطار

 وعـــــزل  توظيـــــف وحر�ـــــة التفو�ضـــــات، ومـــــدة االنتقـــــاء، عمليـــــة( السيا�ـــــ�ي وا�حيـــــاد االســـــتقاللية -2

 ).إ�خ...املوظف�ن

 ...).امل��انية ص��ورة مع وا�حة روابط( التفو�ض -3

 ).  التفو�ض مع عالقة( املوارد -4

 ).التشري�� ا�جهاز أمام ةاملسؤولي لت�جيع آليات مثال( التشريعية هازا�ج مع العالقات -5

 ).التشري�� املستوى  ع�� مضمون  كحق( املعلومة إ�� الولوج -6

 ).األن��نيت ومواقع ، عل��ا ا�حصول  ومجانية منشورة وتحاليل تقار�ر( الشفافية -7

 ).  واملسؤولية امل��انية شفافية تثمن ال�ي املطلعة املجموعات مقارنة( التواصل -8

 مجموعـة التحليـل، وجـودة السـنوي  والتقييم العمل، وثائق مختلف مراجعة( ا�خار�� التقييم -9

 دولــــة �ــــ� بامل��انيــــة امل�لفــــة املســــتقلة املؤسســــات تنظمهــــا األقــــران مراجعــــة أو دائمــــة، �جنةاستشــــار�ة أو

 ).أخرى 

 تطو�رهـا، �ـ� املستقلة املؤسسات  ترغب ال�ي الك��ى  القيم تجسد املبادئ هذه فإن العموم، ع��

 تقنيــة كفــاءة إبــراز مــع ،واملســؤولية، والشــفافية ، ا�حز�ــي وا�حيــاد االســتقاللية،: اعتمادهــا ع�ــ� عمــلوال

 هـذه و��ـدف. العمـومي النقـاش العموميـة،ويعزز  املراقبـة مقاومـة يمكنـھ الـذي عاليـة بجـودة عمل وإنتاج
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 للمؤسســـات ةجيـــد لنجاعـــة مالئمـــة بيئـــة وضـــع مشـــا�ل تجـــاوز  ع�ـــ� الـــدول  مســـاعدة إ�ـــ� كـــذلك، املبـــادئ

 .ديموم��ا وضمان املستقلة

 حســـب تتغ�ـــ� ال�ـــي املؤسســـات هـــذه وظـــائف يخـــص فيمـــا كب�ـــ�ة إلزاميـــة لهـــا ليســـت املبـــادئ وهـــذه

 لتوقعـــــاتمـــــا هـــــو الشـــــأن بالنســـــبة لك ذه الوظـــــائفهـــــ �عـــــضيوع شـــــ أن مـــــن بـــــالرغم املحليـــــة ا�حاجيـــــات

 امل��انيـــــة قواعـــــد اح�ـــــ�ام وتتبـــــع �انيـــــة،للم� التنفيـــــذي ا�جهـــــاز اق��احـــــات وتحليـــــل وامل��انيـــــة، االقتصـــــادية

 .أساسية ا التشريعية املق��حات �لفة تقييم أو الرسمية واألهداف

   املتحدة باململكة امل��انية مسؤولية مكتب

ــــــ� 20 بــــــ�ن مــــــا ويشــــــغل ،2010 ســــــنة املكتــــــب هــــــذا إحــــــداث تــــــم  بإعــــــداد يت�لــــــف. مســــــتخدم 25 إ�

 وز�ــر ، خز�نــة ا�ــ� قبــل مــن دو �عــ التوقعــات هــذه �انــتو . العموميــة املاليــة مجــال �ــ� الرســمية التوقعــات

 .تماما موثوقة وغ��" متفائلة" مفرطة �عت�� �انت لك��ا. (صاحب ا�جاللة) ال��يطا�ي املالية

 مجـالع�ـ�  �املـة اسـتقاللية إضـفاء إرادة إ�ـ� با�خصوص �ستجيب املستقل ا�جهاز هذا فإحداث

 .وامل��انية االقتصادية التوقعات

 وحـــدة القانونيـــة الناحيـــة مـــن �عت�ـــ� لكنـــھ التنفيذيـــة، الســـلطة وصـــاية تحـــت املكتـــب هـــذا و�وجـــد

 البشــــــر�ة �ــــــاملوارد( ا�خز�نــــــة مصــــــا�ح مــــــن اإلداري  الــــــدعم مــــــن و�ســــــتفيد اإلشــــــرافية، �جن��ــــــا لهــــــا متم�ــــــ�ة

 املقـــر معـــھ يتقاســـم الـــذي العـــام الوكيـــل مكتـــب مـــن وكـــذا ،)مصـــل�� باتفـــاق املتوقعـــة املاليـــة وا�خـــدمات

 ).مصل�� باتفاق أيضا املعلومات تكنولوجيا مجال �� ودعم(

 إ�ـــ� رســـمية وم��انيـــة اقتصـــادية توقعـــات تقـــديم مهمـــة بي��ـــا مـــن بقـــانون، ا�جهـــاز هـــذا مهـــام تحـــدد

 املكتــب بــھ يقــوم الــذي التحليــل ع�ــ� يــؤثرا أن ولل��ملــان ل�ح�ومــة يمكــن ال لكــن،. الدولــة ة�نــخز  مستشــار

 .وآرائھ منشوراتھ مضمون  ع�� لوحيدا املسؤول �عت�� والذي املذ�ور،

 املطلو�ـــة واملعطيــات املعلومــة ع�ــ� ل�حصــول  ســيما الـــوزارات، مــع وثيــقال تواصــلال عملــھ  �ع�ــي و

 .التوقعات إلعداد

 .معامالتھ و�عميم بنشر املكتب يقوم استقالليتھ، و�حماية

  باريس -2014 االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة: املصدر
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 عليــھ أكــد كمــا الدولــة ماليــة تــوازن  ع�ــ� ا�حفــاظ أجــل مــن أنــھ ع�ــ� 20 الفصــل و�ــنص

 نفقـــــــــات مبلـــــــــغ تتجـــــــــاوز  أن يمكـــــــــن ال القـــــــــروض حصـــــــــيلة فـــــــــإن الدســـــــــتور، مـــــــــن 77 الفصـــــــــل

 .املالية السنة برسم الدين �� أسا��ي هو ما و�سديد االستثمار،

 ا�خــط لتمثــ ال�ــي ،"الذهبيــة القاعــدة" تطبــق املتحــدة �اململكــة الــدول، مــن العديــد و�ــ�

 ألجــل إال تق�ـ�ض أن ح�ومـةل� ھ ال يمكـنبأنـ يفــرض والـذي امل��انيـة سياسـة لقيـادة التـوجي�ي

 االقتصــادي املســار  مــدى ع�ــ� ذلــك يطبــق الكث�ــ�.  التســي�� نفقــات لتمو�ــل ولــيس االســتثمار

 �ــ� التوقــع ع�ــ� والقــدرة العمــومي االســتثمار اســتقرار يتــيح مــا وهــذا. لســنةع�ــ� مــدى ا ولــيس

 .الدور�ة االتجاهات مسايرة سياسات تفادي من يمكن كما جال،امل هذا

 ،الو�ــــاالت املســــتقلة للدولــــة بم��انيــــة ا�خــــاص النظــــاممــــن  24 إ�ــــ� 21 الفصــــول  وتــــنظم

 ا�حـالت�ن �ـ� األمـر و�تعلـق. ا�خاصـة ا�حسابات مجال �� القواعد تدعم 30 إ�� 25 والفصول 

 املوجـــودة األنظمـــة يحســـن فالقـــانون . �انيـــةامل� ع�ـــ� تطبـــق ال�ـــي العامـــة للقواعـــد باســـتثناءات

 ومشـــاريع ال��ملـــان ع�ـــ� املتوقعـــة النفقـــات بـــرامج عـــرض حـــول  الصـــر�حة املقتضـــيات باعتمـــاد

 .املعنية الوزارات م��انيات

 الثالثـة املحاسباتية األنظمة ب�ن التمي�� ف��ا بما املحاسبة، مجال �� عامة قواعد إعداد وتم

 تلــك بي��ــا مــن املبــادئ، مــن العديــد عــن أعلــن كمــا). التحليليــة حاســبةوامل واملاليــة، امل��انيــة،(

 ،)33 الفصــــل( املاليــــة الســــنة و�محاســــبة ،)31-4 الفصــــل( ا�حســــابات حالــــة �عــــرض املتعلقـــة

 .ل�حسابات األع�� باملجلس املنوط املراقبة و�تفو�ض

 : زأينج �شمل املالية قانون  بأن 36 الفصل و�و�ح

 بتحصــــــيل اإلذن ع�ــــــ� ويشــــــتمل املــــــا��، للتــــــوازن  العامــــــة طيــــــاتاملع �شــــــمل األول  ا�جــــــزء

 ال�ــــي العموميــــة بــــاملوارد املتعلقــــة املقتضــــيات وأيضــــا القــــروض، وإصــــدار العموميــــة املـــداخيل

 املتعلقـــــة واملقتضـــــيات  حـــــذفها، أو �غي��هـــــا أو إحـــــدا��ا ع�ـــــ� املاليـــــة قـــــانون  يـــــنص أن يمكـــــن

 ل�خز�نة، ا�خصوصية با�حسابات مستقلة، ةبصور   املس��ة  الدولة و�مرافق الدولة بنفقات
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 العموميــــــة، األمــــــوال اســــــتعمال و�مراقبــــــة العمــــــومي، الــــــدين بتحصــــــيل املتعلقــــــة واملقتضــــــيات

 اإلجمــــا�� التقيــــيم االقتضــــاء وعنــــد الدولــــة، مصــــا�ح ملــــدبري  وال�خصــــية املاليــــة و�املســــؤولية

 وأصـــناف مســـتقلة، ورةبصـــ  املســـ��ة  الدولـــة مرافـــق وم��انيـــات العامـــة امل��انيـــة ملـــداخيل

 بــــاب، �ــــل عــــن  العامــــة امل��انيــــة لنفقــــات ق�ــــ�ىاأل وا�حــــد ل�خز�نــــة، ا�خصوصــــية ا�حســــابات

 االسـتغالل نفقـات حسـب مجمعـة مسـتقلة بصـورة  املسـ��ة  الدولـة مرافق م��انيات وملجموع

  .صنف �ل عن ل�خز�نة ا�خصوصية ول�حسابات االستثمار، ونفقات

 املــــواز�ي التــــوازن  عناصــــر �ــــل باســــتخراج �ســــمح ال�ــــي قــــةبالطر� التــــوازن  جــــدول  و�قــــدم

 .التمو�ل وحاجيات

 مرافـق م��انيـات ونفقـات فصـل، �ـل عـن العامـة امل��انيـة نفقـات يحصر الثا�ي وا�جزء

 ل�خز�نــة ا�خصوصـية ا�حســابات ونفقـات مصــ�حة، �ـل عــن مسـتقلة بصــورة املســ��ة الدولـة

  .حساب �ل عن

 املصـ�حة حسـب ا�حـال اقت�ـ�ى وإن منقسـمة، فصـول  �ـ� العامـة امل��انيـة مـوارد وتقـدم

 ).37 الفصل( املداخيل طبيعة وحسب

 الـــــدين بخدمـــــة املتعلقـــــة والنفقـــــات واالســـــتثمار التســـــي�� نفقـــــات إ�ـــــ� النفقـــــات وجزئـــــت

 �ــل عــن واملســؤول). 38 الفصــل( ال�ــ�امج حســب أيضــا مقدمــة لكــن ،)38 الفصــل( العمــومي

 لهــذا واملؤشــرات األهـداف بتحديــد م�لـف مؤسســة، أو وزاري  مرفـق �ــل داخـل املعــ�ن برنـامج

 شــــروعمب تو�ــــح أن يجــــب مــــا، برنــــامج ومؤشــــرات فأهــــداف. تفعيلــــھ بتتبــــع والقيــــام ال��نــــامج

 هــــــذا �عــــــرض أن و�جــــــب. املعنيــــــة املؤسســــــة أو الــــــوزارة �عــــــده الــــــذي النجاعــــــة حــــــول  التقر�ــــــر

 حســـب موزعـــة فـــال��امج .املاليـــة قـــانون  مشـــروع مـــع واحـــد آن �ـــ� برملانيـــة �جنـــة ع�ـــ� املشـــروع

 ،)41 الفصــــل( للم��انيــــة ســــطور  إ�ــــ� األخ�ـــ�ة هــــذه وتتفــــرع). 40 الفصــــل( والعمليــــات املشـــاريع

 أمـــر إ�ـــ� لالســـتجابة متوقعـــة غ�ـــ� نفقـــة �ـــل �غطـــي أن يجـــب امل��انيـــة مـــن خـــاص فـــرع وهنـــاك
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 النفقــــات مــــن النـــوع هــــذا يخضـــع أن و�جــــب. امل��انيــــة تحضـــ�� عنــــد تــــم �ســـيانھ أو اســـت�جا��

 .حازمة شروط إ�� االحتياطية واملخصصاتأ املتوقعة غ�� بالنفقات عادة �س�ى �يال

 محــــددة بمســــتو�ات النفقــــة ع�ــــ� ل�حفــــاظ اضــــرور� ، هــــذا النــــوع مــــن النفقــــات  عت�ــــ�يو 

 أو منتظــرة غ�ــ� حالةأحــداث �ــ� ولــو امل��انيــة مخــاطر لتــدب�� حــذرة آليــة بــذلك مشــ�لة ســلفا

 إ�ـ� أع�ـ� مـن  امل��انيـة لوضـع أسا�ـ�ي عنصـر أيضـا و�ـ� ية،املال السنة خالل األولو�ات �غي��

 .أسفل

 راتاالــوز  اعت��تــھاذا   أخال�ــ� خطــر إحــداث إ�ــ� االحتيــاطي املخصــص يــؤدي أن و�مكــن

 وضــع يجــب ا�خطــر، هــذا مــن وللتخفيــف. الســنة خــالل إضــافية مــوارد ع�ــ� ل�حصــول  وســيلة

 ع�ــــ� بالعمــــل وذلــــك الوضــــوح، لب�امــــ وتطبيقهــــا ، االحتيــــاطي بالتخصــــيص املتعلقــــة القواعــــد

 لتحليـل مسطرة هناك ت�ون  أن املحبذ من فإنھ لذا،.  املقبولة لالحتماالت الدقيق التعر�ف

 تخصـــــيص إعـــــادة اســـــتحالة وتضـــــمن ، لالحتمـــــاالت ا�حقيقيـــــة الطبيعـــــة وتقيـــــيم املق��حـــــات،

 ��ـــا يتو�ـــ� ال�ـــي للممارســـات مطابقـــة ت�ـــون  أن ينب�ـــ� كمـــا. القطاعيـــة امل��انيـــة داخـــل مســـبق

 .االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة

 الوثــائق بتوضــيح ال��ملــان ع�ــ� للماليــة الســنوي  القــانون  عــرض كــذلك يو�ــح فالقــانون 

 . �عد فيما مب�ن هو كما املصادقة ومسار تقديمها الواجب

. خـــاص ســنوي  قــانون  ع�ــ� املصــادقة يجــب فإنـــھ امل��انيــة بتصــفية يتعلــق فيمــا وأخ�ــ�ا،

 خــــالل ال��ملــــان ع�ــــ� و�عــــرض. للســــنة املحاســــباتية ا�حصــــيلة القــــانون  ذاهــــ يتضــــمن أن يجــــب

 مفرطـــا الفـــرق  هـــذا و�ظهـــر. امل��انيـــة لتنفيـــذ الالحقـــة الثانيـــة الســـنة مـــن األو�ـــ� أشـــهر الثالثـــة

 املواليــــة الســــنة ��ايــــة قبــــل معــــدا التقر�ــــر هــــذا مبــــدئيا ي�ــــون  أن و�جــــب. املســــؤولية لضــــمان

 . للتنفيذ

 :التالية الضرور�ة الوثائق قانون ال إ�� ترفق أن ينب��
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 املتعلقـــــة التقــــار�ر و�ـــــدمج ي�خــــص واملاليـــــة، االقتصــــاد وزارة �عـــــده األداء حــــول  ســـــنوي  تقر�ــــر

 واملؤسسات، الوزارات مختلف بأداء

 األداء، تقييم حول  تقر�ر

 .املحلية ل�جماعات املخصصة املداخيل حول  تقر�ر

 امل��انية لشفافية مفيدة مؤسسات

 �عت�ـــ� بحيـــث ومؤهلـــة، قو�ـــة مؤسســـات ع�ـــ� التـــوفر وجـــب امل��انيـــة، يةشـــفاف لتحقيـــق

 . السليمة واملساطر للقوان�ن الضروري  املقابل

 ال��ملـــــان لتـــــدمج ا�ح�ومــــة تتعـــــدى املؤسســـــات هــــذه فـــــإن املنفتحـــــة، ا�ح�ومــــة أفـــــق و�ــــ�

 املــــــانحون  بــــــھ يقــــــوم الــــــذي الــــــدعم دور  أيضــــــا هنــــــاك لكــــــن آخــــــر�ن، وشــــــر�اء املــــــد�ي واملجتمــــــع

 مـــــن آخـــــرون وفـــــاعلون  ا�ح�ومـــــة رئـــــيس ديـــــوان يلعـــــب املركز�ـــــة، ا�ح�ومـــــة وداخـــــل. ليون الـــــدو 

 .األول  الباب �� ذلك إ�� اإلشارة سبقت كما حاسما، دورا ا�ح�ومة مركز

 األع�ــ� واملجلـس ملاليــة، العامـة واملفتشـية املاليــة، وزارة ع�ـ� إذن الفــرع هـذا وسـيتمركز

 ثــــــم امل��انيــــــة، لشــــــفافية األساســـــية العموميــــــة املؤسســــــات �ـــــ� النظــــــر الســــــتكمال ل�حســـــابات،

 .الدولي�ن املانح�ن ودور  املد�ي واملجتمع ال��ملان

 تطوعية عمومية مؤسسات

 اإلشـارة رهـن يضـع الـذي االن��نيـت موقع ع�� �عتمد أن واملالية االقتصاد لوزارة يمكن

 بمراجعـــة علـــقتت الســـياق حـــول  ووثـــائق ،2014 لســـنة بالنســـبة املاليـــة بقـــانون  مرتبطـــة وثـــائق

 ومجموعـــة ،)2012 مـــاي إ�ـــ� ترجـــع األخ�ـــ�ة الوثـــائق أن العلـــم مـــع( للماليـــة التنظي�ـــي القـــانون 

 كب�ـ�، حجـم ذات املنشـورة املعلومـة �انـت وإذا. املاليـة واإلحصـائية االقتصادية البيانات من

 يســرا،م دائمـا ي�ـون  ال املعطيـات شـ�ل أن كمـا متــوفرة، دائمـا ت�ـون  ال ا�حديثـة الوثـائق فـإن

 ) .PDF( املغلق الش�ل ع�� أساسا ت�ون  حيث
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 لــــــــدور  مختصـــــــر ووصـــــــف الـــــــوزارة مـــــــدير�ات عـــــــن نظـــــــرة االن��نيـــــــت موقـــــــع أيضـــــــا يقـــــــدم

 وقــد. تكميليــة وتقــار�ر بالســياق تتعلــق وثــائق ا�حــاالت، �عــض � و�ــ مدير�ــة، �ــل ومســؤوليات

 كمـــــدخل دليـــــل وإصـــــدار املـــــواطن، كم��انيـــــة محمـــــودة مبـــــادرات كـــــذلك املاليـــــة وزارة اتخـــــذت

 .2012 سنة من ابتداءا املواطن�ن لفائدة املالية، لقانون 

 العامــــة واملفتشــــية املاليــــة، بــــوزارة امل��انيــــة مدير�ــــة فــــإن امل��انيــــة، شــــفافية و�خصــــوص

 الفـــــــاعل�ن �شـــــــ�لون  ل�حســـــــابات، األع�ـــــــ� واملجلـــــــس للـــــــوزارات، العامـــــــة واملفتشـــــــيات للماليـــــــة،

 .الرئيسي�ن

 �ـــ� هامـــا دورا وتلعـــب. العموميـــة النفقـــات بتـــدب�� املاليـــة وزارةبـــ امل��انيـــة مدير�ـــة ت�لـــف

 لتوســــيع األخ�ــــ�ة، ســــنوات العشــــر خــــالل الدائمــــة مجهودا��ــــا بفعــــل امل��انيــــة شــــفافية تــــدعيم

 تكنولوجيــــــا إ�ــــــ� ال�جــــــوء وتقو�ــــــة املعطيــــــات وتوطيــــــد بامل��انيــــــة، واملتعلقــــــة املتــــــوفرة املعلومــــــة

 ال�ـــي االبت�ـــارات إلدخـــال هائلـــة تقنيـــة مســـاهمة وتقـــديم امل��انيـــة لتـــدب�� واالتصـــال املعلومـــات

 امل��انيــة، ملدير�ــة ا�حديثــة املبــادرات بــ�ن ومــن. أك�ــ� شــفافية نحــو التطــور  مــن املغــرب مكنــت

 الدولـــــة مرافـــــق تـــــدبر حازمـــــة معـــــاي�� إعـــــداد بفضـــــل للم��انيـــــة كب�ـــــ�ة عقلنـــــة نـــــذكر أن يمكـــــن

 م��انيــــة وتطــــو�ر ل�خز�نــــة، صــــيةا�خصو  ا�حســــابات عــــدد وحصــــر مســــتقلة، بصــــورة املســــ��ة

 .2012 سنة من ابتداءا املواطن

 تحـدد ال�ـي ،1960 سـنة قـانون  بموجـب للماليـة العامـة املفتشـية هيئـة إحـداث تم وقد

 السـلطات ولهـا موظفـا، 85 اليـوم وتضـم. املراقبـة مجال �� وصالحيا��ا ومهامها اختصاصا��ا

 :التالية

 العمـــومي�ن، واملحاســـب�ن واملوجـــودات يولةوالســـ املحاســـبة مصـــا�ح بمراقبـــة القيـــام

 واملؤسســـــات الدولــــة ومقــــاوالت املحليــــة واملجــــالس الدولــــة تنفيــــذات عــــام، و�صــــفة

 العمومية،
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 ومتصـــــــرف�ن واملـــــــراقب�ن بالصـــــــرف واآلمـــــــر�ن العمـــــــومي�ن املحاســـــــب�ن تـــــــدب�� مراقبـــــــة

 واألنظمـــــة للقـــــانون  طبقـــــا تنجـــــز العمليـــــات أن مـــــن للتأكـــــد الدولـــــة، ألمـــــوال آخـــــر�ن

 مــــــع تقــــــدم ماديــــــة معلومــــــة �ــــــل وأن �ــــــحيحة تقار�رهــــــا و�ــــــأن العمــــــل، ��ــــــا ا�جــــــاري 

 حسابا��ا،

 وتقيــــــيم أهــــــدافها، تتحقــــــق وهــــــل العمليــــــات، تــــــدب�� ��ــــــا يــــــتم ال�ــــــي الطر�قــــــة تقيــــــيم

 وا�خــــــــدمات املنتوجــــــــات و�لفــــــــة املحــــــــددة األهــــــــداف لتحقيــــــــق املســــــــتعملة الوســــــــائل

 واملالية، االقتصادية وا�ع�اسا��ا

 العمومي، للتدب�� ا�خاضعة الدولة ومقاوالت ساتاملؤس مراقبة

 عمومية، خدمة يقدم مح�� أو مركزي  مجلس �ل تدب�� مراقبة

 �ـــــخص �ـــــل عامـــــة وصـــــفة. املقـــــاوالت أو وا�جمعيـــــات والنقابـــــات املقـــــاوالت مراقبـــــة

 محلية، سلطة من أو الدولة من ما�� دعم من �ستفيد

 ماليـــــة مؤسســـــات أو أجنبيـــــة ح�ومـــــات طـــــرف مـــــن املمولـــــة املشـــــاريع و�شـــــر مراقبـــــة

 األطراف، املتعددة أو الثنائية التعاون  اتفاقات إطار �� إقليمية، أو دولية

 وز�ـــر أو ا�ح�ومـــة مـــن بطلـــب العموميـــة واملاليـــة امل��انيـــة سياســـات بتقيـــيم القيـــام

 املالية،

 مراقب��ــــا املــــراد األ�شــــطة بأهميــــة يــــرتبط للماليــــة العامــــة املفتشــــية مراقبــــات فمخطــــط

 ا�خاصـــة و�الطلبـــات املراقبـــات، مـــن املســـتنتجة الســـابقة و�ا�خالصـــات ،)وال�ـــحة تعليم�ـــال(

 .ال��ملانية املناقشة أو اإلعالم طرف من مثارة بمشا�ل أو ا�ح�ومة، أو املالية لوزارة

 واملســـؤولة ا�ح�ومـــة، ومراقبـــة التتبـــع آليــات إحـــدى للـــوزارات، العامـــة املفتشـــية و�عت�ــ�

 وإنجــــاز املصــــا�ح ســــ�� حــــول  منتظمــــا تقر�ــــرا ترفــــع أن �ــــ� ومهم��ــــا. ألمربــــا املع�ــــي الــــوز�ر أمــــام
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 ا�خـــدمات جـــودة تحســـ�ن ��ـــدف والدراســـات، واالستقصـــاءات األداء وتقيـــيم املراقبـــة مهمـــات

 .الوزارات داخل للمراقبات العمودية املسؤولية ولها. العمومية

 :ي�� بما القيام ا�خصوص، ع�� مهم��ا وتقت��ي

 العامـــــة املصــــ�حة وحمايـــــة العقلنــــة لتطـــــو�ر واملــــا�� اإلداري  دب��التـــــ تفعيــــل مراقبــــة

 .العمومية األموال وتبذير السلطة استعمال �� الشطط بمحار�ة

 يــــتم ال التوصــــيات تتبــــع أن كمــــا بالعديــــدة، ليســــت والتقييمــــات املراقبــــات فــــإن عمليــــا،

 .تلقائية بصفة

 اإلدارة داخـل املواطنـة حورو  والفعاليـة والعدالـة والتخليق الشفافية ثقافة تطو�ر

 .األخالقية القيم وكذا العمومية،

 املركز�ـــة والهيئــة للماليــة العامـــة واملفتشــية ل�حســابات األع�ـــ� املجلــس مــع التعــاون 

 .الرشوة من للوقاية

 لهــــا ال�ـــي( ل�حســـابات األع�ـــ� واملجلـــس للـــوزارات العامـــة املفتشـــية بـــ�ن للتفاعـــل اعتبـــارا

 بـ�ن �عـاون  اتفـاق فهنـاك للماليـة، العامـة واملفتشـية ،)للماليـة ةالعامـ �املفتشية أفقية مهمة

 .بي��ما التنسيق تدعيم ��دف اإلعداد قيد ل�حسابات األع�� واملجلس األخ��ة هذه

 خصوصا التقنية، قدر��ا �عز�ز إ�� با�حاجة تماما مقتنعة للمالية العامة املفتشية إن

 أك�ـ� أهميـة تث�� ال��امج وأداء النتائج بينما داء،األ  ومراقبات البعدية املراقبة تدعيم أفق ��

 الــــــدو�� �البنــــــك الدوليــــــة األجهــــــزة مــــــع اســــــ��اتيجية تحالفــــــات عقــــــدت الغايــــــة، ولهــــــذه. فــــــأك��

 فر�ســــا �ــــ� األقــــران مــــع مــــثال" (العمليــــات توأمــــة" طر�ــــق عــــن ســــيما دوليــــة، أخــــرى  ومنظمــــات

 ا�جانــب يتضــمن ســنوات، خمــس مــدى ع�ــ� تنظي�ــي اســ��اتي�� مخطــط وإعــداد ،)وال���غــال

 لوظــائف التق�ــي التخصــص بتــدعيم املنظمــة داخــل" التم�ــ� أقطــاب" تنميــة وقيــادة الت�ــو��ي
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 لتتبــع مصـفوفات كــذلك املنظمـة �عـد دورهــا، ولتقو�ـة. والبحـث والتقيــيم والتفتـيش املراقبـة

 .توصيا��ا

 �ـــــ� عةواســـــ اســـــ��اتيجية بتحالفـــــات للماليـــــة العامـــــة املفتشـــــية تقـــــوم آخـــــر، صـــــعيد ع�ـــــ�

الهيئــــة الوطنيــــة للن�اهــــة ا الهيئــــة مــــع �عــــاون  مــــذكرة ع�ــــ� التوقيــــع حــــديثا، تــــم هكــــذا. املغــــرب

 بامل��انيـــــة املتعلــــق التشــــريع مخالفــــات حــــول  لت�ــــو�ناتلقـــــ�ن   تــــم كمــــا الرشــــوة، مــــن لوقايــــةوا

 .العدل ووزارة بالشرطة

 مــــع ال��ــــامعام و�تطــــور  ا�جديــــد الدســــتور  بوقــــع أيضــــا، للماليــــة العامــــة املفتشــــية وتقــــر

 �ـــــ� األداء مراقبـــــة نتـــــائج إلدمـــــاج مشـــــروع إعـــــداد مـــــثال تـــــم فقـــــد. عنـــــھ تنـــــتج قـــــد ال�ـــــي ال��ملـــــان

 .ال��ملان ع�� املعروض املا�� بالقانون  املتعلقة الوثائق

 تطــــــو�ر ع�ــــــ� ستنصــــــب املقبلــــــة الك�ــــــ�ى  املرحلـــــة بــــــأن للماليــــــة العامــــــة املفتشــــــية و�عت�ـــــ�

 وإتاحــة للمعلومــة ا�جيــد التقاســم بواســطة واطناملــ طــرف مــن إليــھ الولــوج لتيســ�� التنظـيم،

 .إ�خ... املحتملة النقائص لنشر للمواطن�ن الفرص

 ســــنة أحــــدث. الدولــــة �ــــ� للمراقبــــة العليــــا املؤسســــة ل�حســــابات، األع�ــــ� املجلــــس و�مثــــل

 عليـھ وأضـفى. األداء ومراقبـة املاليـة املراقبـة مهامـھ و�شمل. 1996 سنة دستور  وأقره 1979

 خالصـاتھ وإحالـة للمجلـس السـنوي   التقر�ـر �شـر يفـرض الـذي االستقاللية، �عطا الدستور 

 .ال��ملان ع��

 مـــاب واســـتقاللي��ا ا�خاصـــة م��اني��ـــا وللمؤسســـة مل�ـــي، بمرســـوم املجلـــس قضـــاة ويعـــ�ن

 عنــــــد ميدانيــــــة بز�ــــــارات بالقيــــــام أيضــــــا املجلــــــس ت�لــــــف ،2003 ومنــــــذ. املــــــا�� االســــــتقالل ف��ــــــا

 الســـــلطات مراقبـــــة لتحســـــ�ن ،2004 ســـــنة جهو�ـــــة محـــــاكم �ســـــع إحـــــداث تـــــم كمـــــا. الضـــــرورة

 .املركز �� نصفهم �عمل قاض 300من أك�� املجموع �� و�عد.  املحلية العمومية واملقاوالت
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 ملجلــسل اعمــ 2011 ومنــذ. املجلــس توصــيات تتبــع ع�ــ� التأكيــد تــم ،2008 ســنة ومنــذ

 املجلــــس والزال. املراقبــــة عــــن �املــــة خاصــــة تقــــار�ر وكــــذا ، �شــــاطھ ي�خــــص تقر�ــــر �شــــر ع�ــــ�

 وطھخط وفق 2011 دستور  متطلبات إلدماج �عمل

 ومراقبـــــة باملمتل�ـــــات، والتصـــــار�ح ، السياســـــية حـــــزاباأل  ماليـــــة كمراقبـــــة العمليـــــة، التوج��يـــــة

 .العمومية السياسات وتقييم األداء،

 ع�ــــ� ولإلجابــــة. القــــدرات �عز�ـــز �ســــتلزم ال�ــــي االبت�ار�ــــة األعمـــال براهنيــــة املجلــــس و�قـــر

 كمؤسســـات( أخـــرى  أطـــراف مـــع دوليـــة تحالفـــات إبـــرام بصـــدد املجلـــس فـــإن ا�حاجيـــات، هـــذه

 سـيتم ال�ـي الطر�قـة واستكشـاف املجلـس قـدرات لتـدعيم ،)وفر�سا املتحدة باململكة املماثلة

 .الواسعة واملهام ا�حاجيات إلرضاء املوظف�ن، كفاءات تثم�ن ��ا

 لتقـــو�م أكيـــدة إرادة ع�ـــ� للماليـــة العامـــة ية�املفتشـــ ل�حســـابات األع�ـــ� املجلـــس و��ـــ�هن

 أمــــــرا �عت�ــــــ� مــــــا وهــــــو الواســــــعة، ومســــــؤوليا��ا ا�جديــــــدة أدوارهــــــا مــــــع اســــــ��اتيجيا��ا ومالءمــــــة

 التعز�ـــز يتطلـــب مشـــكال يطـــرح أساســـي�ن فـــاعل�ن كطـــرف�ن بي��مـــا التنســـيق أن غ�ـــ� محمـــودا،

 .يدا�ج التتبع أيضا �ستد�� ا�جهو�ة وقع أن كما. للقدرات املستمر

 

 ال��ملان يلعبھ أن يمكن الذي الدور 

 �ــ� الدســتور�ة، امللكيــة مــن منتظــر هــو مــا مــع ملالءمتــھ ال��ملــان دور  2011 دســتور  عــزز 

 حـل وسـلطة وا�ح�ومة التشريع ع�� اإلشراف ��  هام دور ب امللك فيھ يضطلع  الذي املغرب

 الســــــــنوي  ملاليــــــــةا قــــــــانون  دراســــــــة مجــــــــال �ــــــــ� ه املؤسســــــــة هــــــــذ مســــــــؤوليات وتنــــــــدرج. ال��ملــــــــان

 .العمومية النفقات مراقبة أو عليھ، واملصادقة
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 مــع الثابتــة معامالتــھ فــإن لل��ملــان، املركــزي  التشــري�� الــدور  مــن أ�عــد إ�ــ� نظرنــا مــا وإذا

 ترك�ـــــــ� مـــــــن تمكـــــــن آخـــــــر�ن، ومخـــــــاطب�ن ل�حســـــــابات، األع�ـــــــ� املجلـــــــسو  ،واطنواملـــــــ ا�ح�ومـــــــة،

 .م��اني��ا نجاعة سؤوليةم ا�ح�ومة وتحميل الدولة أداء ع�� االهتمام

 ع�ــــ� بـــالتوفر رهـــ�ن يبقـــى ال��ملـــان فـــإن �ـــامال، الــــدور  هـــذا لعـــب �ـــ� يرغـــب �ـــان إذا لكـــن

 .أخرى  وأطراف ن و واملواطن ا�ح�ومة لھ تقدمها ال�ي أخرى  ومعلومات وثائق

 محتـوى  ذات اليـوم و�ـ� تـدر�جيا، توسيعها تم ال��ملان ع�� املعروضة امل��انية فوثائق  

 والتطــــو�ر التحســـ�ن مـــن هـــامش هنـــاك الزال أنــــھ يو�ـــح L’OBI أن مـــن بـــالرغم عة،شســـا أك�ـــ�

 تيســ�� فــإن �ســبيا، املرضــية املعلومــة كميــة عــن النظــر و�غــض ذلــك إ�ــ� اإلشــارة ســبقت كمــا

 .هاما أمرا يبقى إل��ا الولوج

 كآفــــــاق( للم��انيــــــة املرافــــــق والتحليــــــل املعطيــــــات تقــــــديم عمليــــــة بتنمــــــيط ذلــــــك و�ــــــرتبط

 هنـــاك والزالــت. أخــرى  و�عوامــل النشــر و�ســرعة ،)امل��انيــة معطيــات حــول  لســنواتا متعــددة

 .تدعيمها يمكن أخرى  مجاالت

 و�مكــن. املعلومــة تــوفر بمجــرد التــدخل ع�ــ� قدرتــھ أهميــة إ�ــ� اإلشــارة جــبت ذلــك، ع�ــ� عــالوة

 خصصــةامل املــوارد وتــدعيم وفــرقهم، ال��ملــاني�ن طــرف مــن للم��انيــة التحليليــة القــدرات �عز�ــز

 .األسا��ي الدور  هذا لعب من لتمكينھ لھ

 ال�ــــــ�امج مــــــن سلســــــلة بتنظــــــيم ال��ملانيــــــة الفــــــرق  قــــــدرات تــــــدعيم األجــــــدى مــــــن وســــــي�ون 

 العتــــاد واقتنــــاء خ�ــــ�اء، إ�ــــ� ا�حاجــــة عنــــد ال�جــــوء مــــن يمكــــن تمو�ــــل و�تخصــــيص الت�و�نيــــة،

 دور  �عز�ـز باإلم�ـان سـي�ون  أنـھ كمـا. للم��انيـة ال��ملانيـة والدراسـات التحلـيالت تتطلبھ الذي

. ��ــــــــا املنوطـــــــة املهــــــــام وفـــــــق والبشـــــــر�ة املاديــــــــة للمـــــــوارد أك�ـــــــ� بتخصــــــــيص ، ال��ملانيـــــــة ال�جـــــــان

 حقيقيـــــة ثقافــــة خلــــق �ـــــ� �ســــاهم قــــد ال�جـــــان هــــذه ع�ــــ� ال��ملـــــان ألعضــــاء الفع�ــــ� فالت�ــــجيع

 ليـــةاملا الناحيـــة مـــن الـــردع ع�ـــ� بالعمـــل التنفيـــذي، ا�جهـــاز أ�شـــطة �شـــأن ال��ملانيـــة ل�حراســـة

 .املواضبة �� للنقص
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 الوســـائل جميـــع بواســـطة ال��ملـــا�ي للعمـــل ممكنـــة شـــاملة رؤ�ـــة إعطـــاء أيضـــا املهـــم ومـــن

 ودائمـــــة وا�ـــــحة معلومـــــة بتقـــــديم ،)والتلفز�ـــــون  والراديـــــو، واألن��نيـــــت، ال�ـــــحافة،( املالئمـــــة

 .للمواطن�ن

 دور  صــلب �ــ� ينــدرج عليــھ، واملصــادقة للماليــة الســنوي  القــانون  دراســة أن مــن بــالرغم

 رئيســــيا فــــاعال �عت�ــــ� فإنــــھ امل��انيــــة، تــــدب�� �ــــ� واملســــؤولية الشــــفافية دعــــم مجــــال �ــــ� ال��ملــــان

 .امل��انية مسار طيلة

 �ـــ� لل��ملـــان موســـعا دورا �شـــمل التـــدر���، السيا�ـــ�ي التغي�ـــ� فـــإن الـــذكر، ســـلف وكمـــا

 بصــــــفة ��ملــــــانال دور  يقــــــوي  التغي�ــــــ� فهــــــذا. العموميــــــة املاليــــــة تــــــدب�� بي��ــــــا مــــــن مجــــــاالت عــــــدة

 .إزاءه الس�ان انتظارات ويغ�� مستمرة

 هـــذا ووفـــق. ب�املــھ امل��انيـــة مســار خـــالل ال��ملـــان دور  �عــزز  أن املغـــرب ع�ــ� يجـــب و�ــان

 أن عليــــھ �ــــان املاليــــة، قــــانون  مشــــروع لدراســــة املخصصــــة الزمنيــــة للمــــدة واعتبــــارا الهــــدف،

 ال��ملـان ع�ـ� لإلحالـة التـأخ�� حالـة ��ـ أنـھ ع�ـ� يـنص وأن ، إلزاميـا امل��انيـة وضـع تـار�خ يجعل

 .الثقة �عدم التصو�ت إ�� تؤدي برملانية مناقشة هناك ت�ون  قد

 أن يجـب كمـا. امل�حقـة الوثـائق ع�� القانون  مشروع إحالة تار�خ أيضا يطبق أن و�جب

 والنفقــــات املــــداخيل عـــن تفصــــيل بتقـــديم املــــا�� القـــانون  ملشــــروع ال��ملانيـــة ناقشــــة امل تتعلـــق

 يـتم مقار�ـة و�ـ�. املاليـة ال��اكمـاتو  املاكرواقتصـادية التوقعـات دراسـة �عـد مباشرة ق��حةامل

 . أسفل إ�� أع�� من بامل��انية ع��ا التعب��

 :ال��ملان لدور  فع�� لتمر�ن عوامل عدة توجدو 

 املجمعـة للمعلومـة املناسـبة اآلجـال �ـ� اإلشـارة رهن الوضعو   الءمةامل األو��، الدرجة ��

 . ال��ملان ع�� املعروضة امل��انية ثائقو  ��
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 مشـــــروع لدراســـــة �ـــــاف وقـــــت ع�ـــــ� يتـــــوفر أن ال��ملـــــان ع�ـــــ� يجـــــب الثانيـــــة، املرحلـــــة و�ـــــ�

 .   امل��انية

 ويشــــمل. مهامــــھ ألداء املالئــــم اإلطــــار ع�ــــ� االرت�ــــاز مــــن ال��ملــــان يــــتمكن أن يجــــب وثالثــــا،

 :ي�� ما اإلطار هذا

 أن و�جــــب. للم��انيــــة تفصــــيلية دراســــة مــــن نتمكــــ ال�ــــي ال�جينــــات أو ال�جــــان نظــــام

 تــــدرس بينمــــا العامــــة، امل��انيــــة وسياســــات املاكرواقتصــــادية التوقعــــات املاليــــة ال�جنــــة تـــدرس

 الوزارات، اختصاص مجاالت �� النفقات املتخصصة القطاعية �جانال

 للمــداخيل بالنســبة الشــأن هــو كمــا  العامــة امل��انيــة سياســات دراســة ع�ــ� القــدرة

 فقات،والن

 العمومي�ن، واملسؤول�ن الوزراء عالنية يرفض أن ع�� ال��ملان قدرة

 تنفيـــــذ تقـــــار�ر أو امل��انيـــــة مشـــــروع تحليـــــل ع�ـــــ� ال��ملـــــان ملســـــاعدة أكفـــــاء مـــــوظف�ن

 .امل��انية

 فـــــــــإن وعمومـــــــــا،. ال��ملانيـــــــــة ال�جـــــــــان وتقـــــــــار�ر ال��ملـــــــــان مناقشـــــــــات و�شـــــــــر �عمـــــــــيم يجـــــــــب

 بــــأن ��ــــجل الــــدو��، والبنـــك االقتصــــادية والتنميــــة ون التعــــا منظمـــة أنجز��ــــا ال�ــــي الدراســـات

 مـــن بمجموعـــة رهينـــة واملراقبــة بالدراســـة املتعلقـــة أدوارهـــا تأديــة �ـــ� ال��ملانيـــة ال�جـــان فعاليــة

 مــن ال�جنــة أعضــاء وســلو�ات و�الكفــاءات جهــة، مــن املؤسســا�ي بــالتنظيم املرتبطــة العوامــل

سيا�ــــ�ي  محــــيط �ــــ� مــــا نوعــــا �عمــــل دماعنــــ فعالــــة ت�ــــون  ال�جــــان هــــذه أن و�بــــدو. أخــــرى  جهــــة

 . منحاز

 هــــدفا ذاتــــھ حــــد �ــــ� يبقــــى ذلــــك فــــإن قو�ــــا، دورا لل��ملــــان خــــول  قــــد الدســــتور  �ــــان وإذا 

 النفقـــــــــات بتتبـــــــــع م�لـــــــــفك باملراقبـــــــــة، املتعلقــــــــة وظيفتـــــــــھ امل��ايـــــــــدة ســـــــــلطاتھ وتتعـــــــــدى عاديــــــــا
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 يــؤدي ال�ــي �قــةالطر  حــول  التحســيس هــامش هنــاك يبقــى بأنــھ علمــا(امل��انيــة أداءو  ا�ح�وميــة

 ).املهمة هذه ��ا

 الســــــلطة م��انيـــــة ونجاعـــــة أداء بتقيـــــيم امل�لـــــف دور  أك�ـــــ� يـــــدمج أضـــــ�� ال��ملـــــان فـــــدور 

 ا�ح�ومــة أن مــن يتأكــد لكــن امل��انيــة، أرقــام معا�جــة ع�ــ� فقــط االقتصــار �عــدم التنفيذيــة،

 انتظــــــارات االعتبــــــار �عــــــ�ن أخــــــذا ، جيــــــد مــــــا�� تــــــدب�� مبــــــادئ اح�ــــــ�ام إطــــــار �ــــــ� بمهامهــــــا تقــــــوم

 .املواطن�ن

 الدولـة، مـوارد و�توزيـع امل��انيـة تمولهـا ال�ـي بالسياسـات أيضـا ا�جديد الدور  هذا و��تم

 األهـــــداف لتحقيـــــق مناســـــبة وممتل�ـــــات خـــــدمات لفائـــــدة صـــــرفها تـــــم امل��انيـــــة هـــــل مستفســـــرا

. للم��انيــة فقــط مطابقــة �ــ� النفقــات هــل أبــدا ولــيس ا�ح�وميــة، والسياســات االســ��اتيجية

 جدولــة مــع لكــن وقتــا، يتطلــب عميقــا تحــوال �ســتد�� ا�جديــدة، املســؤوليات ��ــذه القيــام نإ

 امل��انيـــــــة شـــــــفافية �عز�ـــــــز ع�ـــــــ� وقـــــــع محالـــــــة ال ا�حاســـــــم  للتحـــــــول  وســـــــي�ون . محـــــــددة زمنيـــــــة

 اإلصــالح للماليــة، التنظي�ــي القــانون  ع�ــ� املصــادقة و�شــ�ل. املغــرب �ــ� ا�ح�ومــة ومســؤولية

 .2014 سنة ال��ملان رفط من للم��انية الرئي��ي

 طا�عــــــــــا تكت�ـــــــــ�ي لل��ملـــــــــان األساســـــــــية النقـــــــــائص بـــــــــأن) 2011( حر�ـــــــــاتاألســـــــــتاذ  ويعت�ـــــــــ� 

 �ــ� ســاهمت عوامــل أر�عــة هنــاك املؤسســا�ي، املســتوى  ع�ــ�. ولوجيســتيكيا و�شــر�ا مؤسســاتيا

 الشــــــــــ�لية ســــــــــلطا��ا بــــــــــ�ن التــــــــــار��� والتفــــــــــاوت متغ�ــــــــــ�ة، سياســــــــــية بيئــــــــــة: املؤسســــــــــة ضــــــــــعف

 الســــــــلطة بــــــــ�ن التــــــــوازن  عــــــــدم وتــــــــار�خ ا�حقيقيــــــــة، ال��ملانيــــــــة املعارضــــــــة ونقــــــــص وا�حقيقيــــــــة،

 .    ال��ملان وسلطة التنفيذية

. امل��انيـــة ســـ��ورة �ـــ� ال��ملـــان لـــدور  املحتمـــل ال�امـــل االنتشـــار العوامـــل هـــذه منعـــت وقـــد

 قضـايا ومعرفـة ، اللوجيسـتيكية القـدرات أو البشـر�ة املـوارد أو التق�ي باملستوى  يتعلق فيما

 وتجه�ــــ� ،)امل��انيــــة تحليــــل �ــــ� متخصــــص ألبحـــاث مكتــــب مــــثال( املشــــرع�ن طــــرف مــــن امل��انيـــة
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 املعلومــة فتقاســم. �افيــة وغ�ــ� ناقصــة ا�خصــوص ع�ــ� تبقــى فإ��ــا للماليــة، ال��ملانيــة ال�جنــة

 .األخ�� هذا دور  لدعم أخرى  فرصة �ش�ل قد وال��ملان املراقبة مؤسسات ب�ن بانتظام

. امل��انيـة شفافية يخص فيما املعلومات �عض الناخب�ن إ�� اليوم، ال��ملان موقع يقدم

  التنفيـــــــــذي ا�جهـــــــــاز م��انيـــــــــة بمشـــــــــروع املتعلقـــــــــة الوثـــــــــائق جميـــــــــع ا�خـــــــــط ع�ـــــــــ� حيـــــــــث يضـــــــــع 

 قــــانون  ومشــــاريع ،)ال��ملــــان ع�ــــ� املعروضــــة اإلضــــافية والتحاليــــل والتقــــار�ر ا�حــــا�� �املشــــروع(

 بالنســــبة ناقصــــة �عــــد األخ�ــــ�ة هــــذه أن ولــــو( واتســــن عــــدة ع�ــــ� الصــــادرة القــــوان�ن أو املاليــــة

 مـثال بالعمـل ناجعـة، بكيفيـة موسـعة اتاملعلوم هذه ت�ون  أن و�مكن). 2014و 2013 لسنة

 .ال��ملان ��ا يتوصل أخرى  وتقار�ر واملراقبات ال��ملانية املناقشة محاضر �شر ع��

 مســار �ــ� لل��ملــان ��ايــدملا والــدور  االســتثمار) 2014( للماليــة التنظي�ــي القــانون  و�و�ــح

 ومراجعـــة ا�ح�ومـــة طـــرف مـــن مقدمـــة معلومـــة خـــالل مـــن ،2015 ســـنة مـــن ابتـــداءا امل��انيـــة

 السياق، هذا ��. التعدي�� القانون  وتوضيح للمالية السنوي  القانون  ع�� التصو�ت مساطر

 موافاتـھ تـتم وأن امل��انيـة، إلعـداد األو�ـ� املراحـل منـذ ال��ملـان إشراك يتم بأن املشروع يق��ح

 السياســــــــات مراقبــــــــة حــــــــول  بــــــــدوره يقــــــــوم أن مــــــــن لتمكينــــــــھ جــــــــودة وذات دقيقــــــــة بمعطيــــــــات

 مـن القـانون  �عـديل �عمليـة املتعلقـة املمارسـة تبسيط يق��ح كما. تفعيلها وشروط العمومية

 .ال��ملان طرف

 رشــه مــتم قبــل بال��ملــان للماليــة ال�جنتــ�ن ع�ــ� املاليــة وزارة تحيــل أن يجــب الواقــع، �ــ�

 :املا��،أي قانون  تحض�� ��دف العامة العناصر سنة، �ل من يوليوز 

  االقتصادية، الوضعية

 يونيو، شهر ��اية قبل ا�جار�ة امل��انية تنفيذ

 وامل��انية، االقتصادية بالسياسة املتعلقة املعطيات
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 ســـــــنة مـــــــن ابتـــــــداءا( القادمـــــــة ســـــــنوات الـــــــثالث خـــــــالل للم��انيـــــــة الشـــــــاملة ال��مجـــــــة

2018.( 

 توجــد الــدول  مــن العديــد �ــ�. تصــو�ت بــدون  لكــن املناقشــة ع�ــ� العــام اإلطــار هــذا يعرضوســ

 لكن. أشهر للستة األور�ي املسار مثال مرحلت�ن، ع�� امل��انية ع�� للمصادقة مقارنة مسطرة

 .العملية هذه �� التشري�� الدور  يضعف أن يمكن التصو�ت غياب

 قـوان�ن مشـاريع إعـداد ع�ـ� مسـؤولة �ومة،ا�ح رئيس سلطة تحت املالية، وزارة �عت��و 

 ع�ـــ� يـــنص كمـــا الـــوزاري، املجلـــس �ـــ� مناقشـــ��ا تمـــت ال�ـــي التوج��يـــة ل�خطـــوط طبقـــا املاليــة،

 .الدستور  من 49 الفصل ذلك

 ولــــــدى أجــــــل، كأق�ــــــ�ى أكتــــــو�ر 20 �ــــــ� النــــــواب مجلــــــس ع�ــــــ� املشــــــروع يحــــــال أن يجــــــب

 .السنة ��اية لقب عليھ واملصادقة و�عديلھ ملناقشتھ شهر�ن املجلس�ن

 ع�ـــ� أشــهر ثالثــة ملـــنح تتجــھ األجنبيــة الـــدول  أن حــ�ن �ــ� اآلجـــال ��ــذه التقيــد و�جــب

 :التالية املرفقة الوثائق لتحليل املخصص الوقت �غ�� ما وهو الدراسة، لهذه   األقل

 واآلثـــار العامـــة امل��انيـــة �ـــ� املتوقعـــة االســـتثمارات حـــول  معطيـــات تقـــدم مـــذكرة

 ،املعتمدة وا�جمارك للضرائب يةواملال االقتصادية

 واملا��، االقتصادي التقر�ر

  العمومية، األشغال وصفقات املؤسسات عن تقر�ر

 املستقلة، األجهزة عن تقر�ر

 ل�خز�نة، ا�خصوصية ا�حسابات حول  تقر�ر

 ا�جبائية، النفقات حول  تقر�ر 
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 العمومي، الدين حول  تقر�ر

 واألداء، عةالنجا ع�� املبنية امل��انية حول  تقر�ر

 البشر�ة، املوارد حول  تقر�ر

 لالستثمارات، ا�جهوي  التوزيع حول  مذكرة

. العـام للقطـاع املدعمـة ا�حسـابات حـول  بتقر�ـر مرفقـا املشـروع ي�ـون  أن كـذلك يمكن

 .الدرس قصد املالية ال�جنة إ�� تبليغھ و�جب

 مجل�ــــ�ي ألحــــد يمكــــن أنــــھ غ�ــــ�. فصــــال فصــــال املاليــــة، قــــانون  مقتضــــيات ع�ــــ� التصــــو�ت و�ــــتم

 جلـسامل مكتـب أو ا�ح�ومة من بطلب الثا�ي ا�جزء حول  شامل تصو�ت ��إ ي�جأ أن ال��ملان

 التصـو�ت ي�ـون  أن فيجـب العامـة امل��انيـة �ـ� املتوقعة بالنفقات يتعلق وفيما). 53 الفصل(

 تمـــــت فصـــــل �ـــــل ت��يـــــر و�جـــــب). 55 الفصـــــل( البـــــاب نفـــــس مـــــن فـــــرع و�ـــــل بـــــاب ل�ـــــل منظمـــــا

 تــــــــرفض أن ل�ح�ومــــــــة يمكــــــــن الدســــــــتور، مــــــــن 77 الفصــــــــل بمقت�ــــــــ�ى. عــــــــديل� و�ــــــــل إضــــــــافتھ

 مـع النفقـات مـن الرفـع أو املـداخيل تقلـيص شـأ��ا مـن ال�ـي التعديالت أو اإلضافية الفصول 

 . األسباب وتوضيح تقديم

 قبـل للسـنة املاليـة قـانون  ع�� التصو�ت عيق لم إذا أنھ ع�� الدستور  من 75 الفصل و�نص

 العموميــة املصــا�ح لتســي�� الضــرور�ة التــداب�� بمرســوم تتخــذ أن ح�ومــةل� يمكــن دجن�ــ�، 31

 ا�ح�ومــــة �عــــدل عنــــدما. للمصــــادقة  ال��ملــــان ع�ــــ� املعروضــــة امل��انيــــة اق��احــــات أســــاس ع�ــــ�

 ).51 الفصل( يوما 15 يتعدى ال أجل �� عليھ يصوت أن ال��ملان ع�� يجب مشروعها،

 ع�ـــ� امل��انيـــة �غي�ـــ� مســـطرة يـــنظم نون القـــا فـــإن ال��ملـــان، تـــرخيص ســـلطة يخـــص فيمـــا

 .املالية السنة مدى

 قــــانون  مشــــروع ســــنة �ـــل تقــــدم أن ل�ح�ومــــة يمكــــن الدســـتور، مــــن 76 للفصــــل وطبقـــا

 :التالية الضرور�ة بالوثائق وإرفاقھ امل��انية تنفيذ حول  التصفية
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 ماليــــة ومعطيــــات املحاســــبة مســــاطر ع�ــــ� �شــــتمل ال�ــــي للدولــــة العامــــة ا�حســــابات

 أخرى،

 و�ـــدمج التقر�ـــر هـــذا ي�خـــص. املاليـــة وزارة �عـــد الـــذي األداء حـــول  الســـنوي  التقر�ـــر

 واملؤسسات، الوزارات طرف من املعدة األداء حول  التقار�ر

 األداء، تقييم حول  تقر�ر

 إال التطبيــق ح�ــ� تــدخل لــن ســوف الوثــائق، مجــال �ــ� ا�جديــدة املتطلبــات هــذه أن غ�ــ�

 .2019 يناير ��

 

 صاعد كفاعل املد�ي املجتمع

 وشـــــفافية املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة حـــــول  النقـــــاش لتوســـــيع املـــــد�ي املجتمـــــع مبـــــادرات �عت�ـــــ�

: املبــــــادرات مختلــــــف شــــــ�ل تأخــــــذ امل�حوظــــــة فالديناميــــــة. م�ــــــجعة لك��ــــــا محــــــدودة امل��انيــــــة،

 املجتمــــع منظمــــات مــــع مباشــــرة والتواصــــل املــــد�ي املجتمــــع بــــدور  �ع�ــــ�ف ا�ح�ومــــة مجهــــودات

 العمــــــومي التـــــدب�� حــــــول  األ�ـــــادي�ي والنقــــــاش املـــــد�ي، للمجتمــــــع ا�خاصـــــة واملبــــــادرات املـــــد�ي،

 الــدولي�ن والشــر�اء وا�جامعــة املــد�ي املجتمــع منظمــات تضــم ال�ــي املشــ��كة واملبــادرات املــا��،

 .وا�ح�ومة

 �عطـــي واملشـــاركة، والشـــفافية االنفتـــاح تـــدعيم إ�ـــ� الهادفـــة ا�جديـــد الدســـتور  فميـــادئ

 بــاألمر لــيس  الواقــع أرض ع�ــ� تجســيدها أن ولــو  ،الديناميــة ذهلهــ إضــافيا توازنــا شــك بــدون 

 .اله�ن

 أن يجـــب امل��انيـــة، مناقشـــات �ـــ� املـــد�ي املجتمـــع منظمـــات إشـــراك عمليـــة �عز�ـــز أن إال

 شـفافية أجنـدة حـول  اآلفـاق تتقاسـم فاعل�ن مجموعة خلق والسيما املشا�ل، مختلف يحل
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 واألولو�ـات األجنـدة تحديـد �ـ� الفـاعل�ن هؤالء راكإش وآليات ،)2013 الدو�� البنك( امل��انية

 العمــومي بالتــدب�� تتعلــق قضــايا حــول  املــد�ي املجتمــع داخــل ال�افيــة وا�خ�ــ�ة الشــأن هــذا �ــ�

 .املشارك�ن دائرة توسيع وكيفية ، املناقشة �� املساهمة من لتمكينھ املا��،

 م��انيـــــة كـــــإطالق اليـــــةامل وزارة طـــــرف مـــــن املتخـــــذة الهامـــــة املراحـــــل ع�ـــــ� التأكيـــــد يجـــــب

 تبــــــذل أن ينب�ــــــ� كمــــــا. 2012 لســــــنة املاليــــــة قــــــانون  حــــــول  لــــــدليل بالعر�يــــــة والنشــــــر املــــــواطن

 منظمـات وتـرى . امل��انيـة مسار مدى ع�� املواطن�ن مع حقيق حوار �خلق إضافية مجهودات

. اري حـو  مسـار �ـ� ينـدرج الـذي املنـتظم، للتواصل مجهودا املواطن، م��انية �� املد�ي املجتمع

 ع�ـــ� 2010 منـــذ �شـــرت ا�ح�ومـــة أن إ�ـــ� اإلشـــارة تجـــب املعلومـــة، ووضـــوح تيســـ�� ناحيـــة مـــن

 عمــــــل كث�ــــــ�ا ســــــهل ممــــــا ،excelإكســــــيل شــــــ�ل �ــــــ� بامل��انيــــــة املتعلقــــــة الوثــــــائق �عــــــض موقعهــــــا

 الشــــــ�ل ع�ـــــ� املتاحــــــة واملعطيـــــات. املعطيــــــات واســـــتعمال اســــــتخراج ير�ـــــدون  الــــــذين املحللـــــ�ن

 مـــا وغالبـــا املنشـــورة، املعطيـــات مجمـــوع مــن قليلـــة حصـــة ســـوى  �ل�شـــ ال لالســـتعمال القابــل

 .)PDF(  املغلق الش�ل �� ت�ون 

 العديـــد تمـــنح املنفتحـــة ا�ح�ومـــة مبـــادئ تطبيـــق فـــإن بمفهومهـــا، الشـــفافية ع�ـــ� عـــالوة

. والتنفيــــــذ التخطــــــيط مرحلــــــة خــــــالل املــــــواطن ملشــــــاركة الفعالــــــة اآلليــــــات تجر�ــــــب فــــــرص مــــــن

 �شــــرك ال�ــــي العكســــية، التغذيــــة مــــن حلقــــة إ�ــــ� ا�حــــاالت نأحســــ �ــــ� ذلــــك يف�ــــ�ي أن و�مكــــن

 .امل��انية مسار مدى ع�� املواطن�ن

 مشــاركة واألك�ــ� املغــرب �ــ� املجــال هــذا �ــ� النشــيطة املــد�ي املجتمــع منظمــات بــ�ن ومــن

 ســنة منــذ �شـيطة املنظمــة هـذه و�انــت. املغــرب ترا�س��ا��ـ�ي الشــفافية منظمـة �ــ� مشـاركة،

 املغـرب ترا�س��ا��ـ�ي  إشـراك وتـم. 2009 سـنة إال رسـميا ��ـا االع�ـ�اف ميـت لم أنھ ،ولو1996

 نيـــــــةاامل��   حـــــــول  االستقصـــــــاء ســـــــيما( للم��انيـــــــة الدوليـــــــة الشـــــــراكة أنجزتـــــــھ الـــــــذي العمـــــــل �ـــــــ�

 ال�ـــــي �التقـــــار�ر بامل��انيـــــة املتعلقـــــة املعلومـــــات لنشـــــر وســـــعها �ـــــ� مـــــا عملـــــت حيـــــث ،)املفتوحـــــة

 مـــثال واملتعلقـــة ا�جديـــد التشـــريع يث��هـــا ال�ـــي االنتقـــاداتو  ل�حســـابات، األع�ـــ� املجلـــس �عـــدها

 املغــــرب، ترا�س��ا��ــــ�ي مــــن بــــدعم حــــديثا إطالقهــــا تــــم مبــــادرة وهنــــاك. العموميــــة بالصــــفقات
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 املعلومــــات لنشــــر املــــواطن موقــــع" كشــــعار لهــــا اتخــــذت ال�ــــي أموالنــــا، �ع�ــــي ،"فلوســــنا" تــــد��

 وإتاحــــة لتحليــــل ، املفتــــوح اإلنفــــاق امجبرنــــ "فلوســــنا« مبــــادرة و�عتمــــد". املغــــرب م��انيــــة حــــول 

 اإلعـالم رجـال دعـوة تمت فقد. امل��انية شفافية لفائدة العمومية النفقات عن وا�ح تصور 

 لـــــدى نـــــادرة تبقـــــى امل��انيـــــة مجـــــال حـــــول  التقنيـــــة ا�خ�ـــــ�ة لكـــــن املناقشـــــة، هـــــذه �ـــــ� للمشـــــاركة

 . ال�حافي�ن

 �ـــ� العهـــد حديثـــة الزالـــت" ملفتوحـــةا املعطيـــات" ع�ـــ� املبنيـــة املقار�ـــة فـــإن العمـــوم، ع�ـــ�

 غ�ـــــــ� واملنظمـــــــات ا�ح�ومـــــــة طـــــــرف مـــــــن محـــــــددة ت�ـــــــون  أن تتطلـــــــب طاق��ـــــــا فالزالـــــــت املغـــــــرب،

 .ا�ح�ومية

 الــــدولي�ن، والشــــر�اء وا�ح�ومــــة ا�جامعيــــة املؤسســــات تقحــــم ال�ــــي املشــــ��كة فاملبــــادرات

 حـــول  2013 نـــايري �ـــ� تنظيمهـــا تـــم ال�ـــي النـــدوة املثـــال، ســـبيل ع�ـــ� ونـــذكر. واحـــد آن �ـــ� ت�ـــ�ز

 بمبــادرة العموميــة، املاليــة شــفافية حــول  تنعقــد ال�ــي الســنو�ة واملنــاظرة املفتوحــة، النفقــات

 ).املغرب فرع -العمومية للمالية الدولية للمؤسسة ا�جمعية( Fondafip املح�� الفرع من

 مــــع العموميــــة، املاليــــة حــــول  ا�حيــــوي  األ�ــــادي�ي للنقــــاش ملتقــــى املغــــرب �عت�ــــ� عمومــــا،

 ،)2012 وكــر�م ،2011 كحر�ــات( دوليــا الصــادرة واملؤلفــات الدوليــة للمقــاوالت منــتظم فقتــد

 .إ�خ الواسع العمومي النقاش �� النشيطة واملشاركة

 النجاعـة، ع�ـ� املرتكـزة وامل��انيـة للماليـة، التنظي�ـي القـانون  �شمل املتكررة فاملواضيع

 .عامة بصفة والشفافية امل��انية معلومة وتوطيد ، األداء وحسن

 حــــول  املناقشــــة �جعــــل مســــت�جلة مجهــــودات �ســــتد�� العموميــــة، املشــــاركة توســــيع إن

 وع�ــــــ� القرو�ــــــة، املنــــــاطق �ــــــ� �عيشــــــون  الــــــذين املغار�ــــــة ع�ــــــ� وانفتاحــــــا إشــــــرا�ا أك�ــــــ� امل��انيــــــة

 الشـــــأن هـــــذا �ـــــ� و�الحـــــظ. األميـــــ�ن وع�ـــــ� الضـــــعيف، الـــــدخل ذوي  األ�ـــــخاص وع�ـــــ� النســـــاء،

 بطر�قــــة املعلومــــة لتبليــــغ األن��نيــــت، غ�ــــ� أخــــرى  وســــائل �ــــخ��بت خصوصــــا التحســــن، �عــــض

 .ا�جمهور  من واسعة لشر�حة الولوج  سهلةو  �س��ة
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 ا�ح�ومــــة بــــ�ن التعامـــل لتطــــو�ر طـــرق  عــــدة"  للم��انيـــة الدوليــــة الشـــراكة" حــــددت وقـــد

 للمشـــاركة ح�وميـــة منتـــديات إحـــداث اق�ـــ�اح والســـيما امل��انيـــة، مســـار ع�ـــ� املـــد�ي واملجتمـــع

 دور  تثمـــ�ن وإعــادة للمراقبـــة، العليــا املؤسســة تقـــار�ر  �خالصــات الفع�ـــ� والتبليــغ موميــة،الع

 التطـــرق  مـــن لتمكينـــھ لديـــھ، الفعـــل رد آليــات وتـــدعيم امل��انيـــة، حـــول  ا�جلســـات �ـــ� ا�جمهــور 

 .املحلية والتجه��ات والتعليم ال�حة مجال �� �النفقات ��مھ ال�ي القضايا ومعا�جة

 لكــن امل��انيــة، انفتــاح ألجــل اإلدارة ع�ــ� متصــاعدا ضــغطا املــد�ي عاملجتمــ إذن و�مــارس

 مجهـــــودات بـــــذل يمك��ـــــا جه��ـــــا، مـــــن فا�ح�ومـــــة. لالل�ـــــ�ام املناســـــبة الطـــــرق  يبحثـــــان الطرفـــــان

 وع�ـــ� املناســـب، الوقـــت �ـــ� عل��ـــا ا�حصـــول  يمكـــن �املـــة معطيـــات لتقـــديم ومن�ـــجمة مكثفـــة

 مســـاهمات إلدمـــاج اســـ��اتيجية إعـــداد مـــن اأيضـــ و�مك��ـــا. االســـتعمال إلعـــادة القابـــل الشـــ�ل

 أن جه��ـــا، مـــن املنظمـــات لهـــذه و�مكـــن. امل��انيـــة حـــول  املناقشـــة �ـــ� املـــد�ي املجتمـــع منظمـــات

 ا�ح�ومـــــة، مـــــع االســـــ��اتي�� التعـــــاون  وتنظـــــيم النشـــــر وســـــائل اق�ـــــ�اح إ�ـــــ� أك�ـــــ� اهتمامـــــا �ع�ـــــ�

 فــــإن العمــــوم، وع�ـــ�. ارضــــةاملع وتأييــــد التعـــاون  وكــــذا النقــــدي، وا�حـــس التعــــاون  فيــــھ يتـــوازن 

 املواطنـة املشـاركة لتجسـيد مجهودا��ـا �ـ� والالمركز�ـة ا�جهو�ة إلدماج مالئمة مقار�ة اعتماد

 .للطرف�ن بالنسبة تحديا �عت�� امل��انية، شفافية حول 

 

 الطو�ل األمد ع�� الدولي�ن املانح�ن إشراك

 إلصـــالح الـــدعم برنـــامج( اإلدارة إلصـــالح موســـعا برنامجـــا ،2003 ســـنة ا�ح�ومـــة أطلقـــت

 اعموميــــــة، الوظيفــــــة وإصــــــالح العمــــــومي، املــــــا�� التــــــدب�� م�ونــــــات �شــــــمل ،)العموميــــــة اإلدارة

 لل��نـامج املقـدم فالـدعم. األور�يـة وال�جنـة للتنميـة اإلفر�قـي والبنـك الدو�� البنك مع بتعاون 

 �ـــــ� ولو�تـــــھو�أ العمـــــومي املـــــا�� التـــــدب�� بفعاليـــــة االع�ـــــ�اف ي�ـــــ�جم املؤسســـــات هـــــذه طـــــرف مـــــن

 .العامة ا�ح�امة إصالح
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 األ�شــــــطة مـــــن موســـــعة مجموعـــــة ا�جوانـــــب، واملتعـــــدد الشـــــمو�� ال��نـــــامج هـــــذا و�توقـــــع

 الالتمركز،واعتمـــــاد ودعـــــم املغر�يـــــة، العموميــــة املاليـــــة نظـــــام �ــــ� الرئيســـــية األطـــــراف كت�ــــو�ن

 وتـــدعيم التقيـــيم، وقـــدرات الداخليـــة املراقبـــة و�عز�ـــز الســـنوات، متعـــدد اســـ��اتي�� تخطـــيط

 البنـــــك يقدمـــــھ الـــــذي الـــــدعم نـــــذكر الســـــياق، نفـــــس و�ـــــ�. للماليـــــة التنظي�ـــــي القـــــانون  إصـــــالح

 أو البعدية املراقبة مجال �� سيما التقنية قدرا��ا لتطو�ر للمالية، العامة للمفتشية الدو��

 .سنوات خمس مدى ع�� للتنظيم اس��اتي�� مخطط وإعداد بلورة وعمليات األداء، مراقبة

 املحفـزة، الداخلية العوامل بقوة يرتبط امل��انية شفافية مأسسة نجاح أن من بالرغم

. القطــاع هــذا �ــ� والتطــور  االبت�ــار يتــيح العمــومي املــا�� التــدب�� إلصــالحات املــانح�ن دعــم فــإن

 مجــاالت �ــ� وكــذا والت�ــو�ن التق�ــي الــدعم و�ــ� األجنــدة تحديــد �ــ� �ســاهم الدوليــة فاملنظمــات

 األمـر ��ايـة �ـ� املسـؤولة �ـ� ا�ح�ومـة بـأن الشـأن هـذا �ـ� التأكيـد بم�ـان األهميـة فمن. أخرى 

 .للمالية التنظي�ي القانون  كمراجعة األولو�ة ذات األهداف لتحقيق املبذولة ا�جهود ع��

   

 امل��انية لشفافية املؤسساتية األطراف حول  خالصات

 نتـــــــائج �ـــــــ� عكستـــــــن التحليـــــــل، هـــــــذا موضـــــــوع اإلصـــــــالح ع�ـــــــ� املحفـــــــزة العوامـــــــل قـــــــوة إن

 مطابقــة ع�ــ� العمــل شــأن مــن فــإن ذلــك، عــن فضــال. الفــاعل�ن ملختلــف املشــ��كة املجهــودات

 ال��ملـان طـرف من استعمالها لتسهيل وا�حة معلومات وتقديم الدولية القواعد مع الوثائق

 و�عز�ــز القــرار، اتخــاذ عمليــة تطــو�ر آخــر�ن، وفــاعل�ن املــد�ي واملجتمــع واملــواطن�ن وا�ح�ومــة

 ال�ـــي الضـــرور�ة التحســـينات مـــن هـــام هـــامش هنـــاك يبقـــى الوقـــت، نفـــس و�ـــ�. الشـــر�اء ل�ـــ�اما

 .اتخاذها يجب

 �ـــــ� العمـــــومي املـــــا�� التـــــدب�� ع�ـــــ� يـــــؤثر ،�ـــــ�بك  �غي�ـــــ� أي هنـــــاك لـــــيس أنـــــھ مـــــن و�ـــــالرغم

 مــــــن العديــــــد و�ــــــرز  األخ�ــــــ�ة، العشــــــر�ة خــــــالل أساســــــية بإصــــــالحات القيــــــام تــــــم فقــــــد املغــــــرب،

 .جديدة باختصاصات مضطلعة ؤسساتوم ا�جدد الفاعل�ن
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 االنطالقــــــــة نقطــــــــة يقــــــــدمان للماليــــــــة التنظي�ــــــــي والقــــــــانون  2011 دســــــــتور  فــــــــإن هكــــــــذا،

 املتعلقـــة الشـــفافية �عز�ـــز �ـــ� ا�ح�ـــومي�ن وغ�ـــ� ا�ح�ـــومي�ن الفـــاعل�ن ومســـاهمة دور  لدراســـة

 كفاعـــل انلل��ملـــ القـــوي  الـــدور  شـــأن مـــن نإو . املوازنـــة مســـار �ـــ� املواطنـــة واملشـــاركة بامل��انيـــة

 توطيــد ا�جديــد، للماليــة التنظي�ــي القــانون  ذلــك يبــ�ن كمــا بأكملــھ، امل��انيــة مســار �ــ� رئي�ــ�ي

 ال��ايـة �� يتيح ما وذلك. العمومي املا�� التدب�� ثقافة ��م الذي املن�� وتأكيد اإلصالح مسار

 تـدعيمو  العمليـة، السياسـية بالوثـائق كب�ـ� اهتمـام نحـو تقدم تحقيق املساهمة هذه بفضل

 �ـــ� مؤسســـاتية وعالقـــات جديـــدة أدوار وتنمـــيط ومســـؤوليا��ا، أدوارهـــا تتطل��ـــا ال�ـــي القـــدرات

 ا�جديــــد، العمــــومي املــــا�� للتــــدب�� البــــارزة الثقافــــة توطيــــد ويعت�ــــ�. وخارجهــــا العموميــــة اإلدارة

 لتعز�ـــــز العمليـــــة السياســـــات ا�حاجـــــة حســـــب وتحديـــــد للماليـــــة، التنظي�ـــــي القـــــانون  بتفعيـــــل

 .حقيقيا تحديا القدرات،

 شــــفافية تفعيــــل مجهــــودات ع�ــــ� ا�حفــــاظ �شــــمل املقبلــــة للف�ــــ�ة بالنســــبة األولو�ــــات إن

 املفتوحــة واملعطيــات امل��انيــة، مســار �ــ� الفعليــة املواطنــة املشــاركة وتنظــيم وتنميــة امل��انيــة،

 الزالــت والعمليــات املســارات هــذه ف�ــل.  السيا�ــ�ي التحليــل قصــد اســتعمالها وتيســ�� و�شـرها

 . بداي��ا �� اليوم

 بضــــبط األمــــر �علــــق ســــواء مشــــا�ل، عــــدة �ســــو�ة يجــــب التفعيــــل، مجهــــودات ولتســــريع

 شـــــفافية مجـــــال �ـــــ� املوســـــعة ا�جهو�ـــــة ا�ع�اســـــات ومواجهـــــة املـــــد�ي املجتمـــــع إشـــــراك وســـــائل

 يخـــــــص فيمـــــــا ا�جيـــــــد التـــــــوازن  وإيجـــــــاد املفتوحـــــــة املعطيـــــــات إم�انـــــــات واستكشـــــــاف امل��انيـــــــة،

 .األخ��ة هذه داخل العالقات يخص فيما أو املد�ي واملجتمع مةا�ح�و  ب�ن العالقات

 �ـــ� الشــفافية ترســيخ ع�ــ� العمــل ضــرور�ا ســي�ون  فإنــھ البعيــد، املســتقبل إ�ــ� و�ــالنظر

 املتعلــــــــــق املجــــــــــال أو العســــــــــكر�ة النفقــــــــــات كمجــــــــــال ا�حساســــــــــة بامل��انيــــــــــة املتعلقــــــــــة الوثــــــــــائق

 إ�ـــ� �شـــ�� امل��انيـــة شـــفافية حـــول  اســـاتالدر  مـــن العديـــد أن مـــن و�ـــالرغم. امللكيـــة باملؤسســـة

 لهـذه مفصـل تحليل ون�ج ومفتوح، صر�ح نقاش فتح يجب فإنھ العامة، امل��انية �� إدماجها

 والسـلطات للملكيـة ا�خاصـة فالوضـعية). املراقبـة ذلـك �ـ� بمـا(امل��انيـة مسـار طيلـة امل�ونات
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 آليات توط�ن �شأن ال��ددات تفسر أن يمكن لها، املخولة والقضائية والتشريعية التنفيذية

 .املسؤوليات تحديد

 دف�ـ� ع�ـ� املـد�ي، املجتمـع ومنظمـات املسـتقلة املراقبـة مجـال �ـ� الفـاعلون  حاليا يتوفر 

 ا�جديـــدة، مســـؤوليا��م ع�ـــ� فيـــھ يتعرفـــون  الـــذي الوقـــت �ـــ� أمـــامهم �عـــرض للـــتحمالت، هـــام

 .املسؤوليات لتحديد سليمة آليات وتفعيل لتطو�ر نظما و�ضعون 

 املسـؤولة العموميـة املؤسسـات مختلـف جعـل طـرق  استكشـاف يجـب ذلك، عن فضال

 .البعض �عضها من و�ستفيد بي��ا فيما تتعاون  امل��انية، شفافية قضايا ع��

 العمــومي املــا�� التــدب�� بإصــالح الطو�ــل املــدى ع�ــ� السيا�ــ�ي االل�ــ�ام ي�ــ�جم أن ونتم�ــى

 بتطـــــو�ر �ســـــمح والـــــذي املراجـــــع، للماليـــــة تنظي�ـــــيال القـــــانون  ع�ـــــ� املصـــــادقة �ـــــ� اإلســـــراع إ�ـــــ�

 لل�ـــي و�النســـبة. املعنيـــة املؤسســـات �جميـــع املندمجـــة القـــدرات و�تعز�ـــز العمليـــة، السياســـات

 مركــــز مــــن فع�ــــ� دعــــم إ�ــــ� حاجــــة �ــــ� ســــت�ون  ودقيقــــة موســــعة إصــــالحية أجنــــدة ع�ــــ� تتــــوفر

 وع�ـــ� العديــدة اتاملؤسســـ لــدى متوازنـــة بكيفيــة �عميمـــھ ع�ــ� العمـــل مــن لتـــتمكن ا�ح�ومــة،

 .املعنية ا�ح�ومية املستو�ات مختلف

 

   توصيات

 حـول  للمناقشـة وهامـة مفيـدة معلومة تقديم هو امل��انية شفافية دعم من الهدف إن

 مـن الرفـع تم ومن القرار اتخاذ مسار جودة تحس�ن ع�� بالعمل امل��انية، سياسة اختيارات

 .العام القطاع أداء

 امل��انيــة، شــفافية ترســيخ ��ــدف مبــادرات األخ�ــ�ة، الســنوات خــالل املغــرب، أطلــق فقــد

 مشــا�ل لتجــاوز  ا�جديــدين للماليــة التنظي�ــي والقــانون  الدســتور  ع�ــ� �عتمــد أن يمكنــھ لكــن

 وإشــراك األخ�ـ�ة العشـر�ة خــالل العمـومي املـا�� التــدب�� إصـالح فتجر�ـة. الشــأن هـذا �ـ� أخـرى 
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 واملتوســـط القصـــ�� األمـــد ع�ـــ� األولو�ـــة طـــاءإع �ســـتد�� وخارجهـــا، ا�ح�ومـــة داخـــل الفـــاعل�ن

 :   التالية ل�جوانب

 ال��ملــــان، ع�ــــ� املعروضــــة للم��انيــــة املرجعيــــة الوثــــائق وتقو�ــــة �عز�ــــز �ــــ� االســــتمرار

 تكنولوجيــــــــا طر�ــــــــق عــــــــن وتوضــــــــيحها املعلومــــــــات إ�ــــــــ� الولــــــــوج تيســــــــ�� ع�ــــــــ� بالعمــــــــل

 .املحددة آلجالا واح��ام للم��انية، امل�حق والتحليل واالتصال، املعلومات

 امل��انيـــــــــة ملعطيـــــــــات واملـــــــــدعم ال�امـــــــــل الطـــــــــا�ع تحســـــــــ�ن مجهـــــــــودات ع�ـــــــــ� ا�حفـــــــــاظ

 مراحـــل جميـــع �ـــ� البـــارز�ن الفـــاعل�ن جميـــع مـــع املعطيـــات لهـــذه الســـريع والتقاســـم

 . امل��انية مسار

 السنوات املتعدد التوقع

 القـانون  أن غ�ـ�. سـنة �ـل يح�ن ثال�ي مخطط إعداد للمالية، التنظي�ي القانون  يق��ح

 تــم ا�خضـم، هــذا �ـ�. 2018 ســنة مـن ابتــداء إال السـنوات متعــدد توقـع إحــداث ع�ـ� يـنص ال

 ووزارة الفالحـــة، واملاليـــة،ووزارة االقتصــاد وزارة و�ـــ� وزارات، أر�ــع �ـــ� نمــوذ�� إصـــالح إطــالق

 التفعيــــــــل هــــــــذا ويع�ــــــــي. الت�ــــــــحر ومحار�ــــــــة والغابــــــــات للميــــــــاه الســــــــامية واملندو�يــــــــة التعلــــــــيم،

 مــن ابتــداءا التطبيــق �ــ� الشــروع مــن تمكــن ال�ــي واملســاطر القواعــد تحديــد أيضــا، ر���التــد

 .2018 سنة

 

 النجاعة ع�� املرتكزة امل��انية إعداد

 العمـومي، املـا�� التـدب�� وفـق والنتائج األهداف تثم�ن للمالية، التنظي�ي القانون  يق��ح

 والنتـائج الوظيفيـة األهـداف رحوشـ توضـيح وكـذا املسـؤوليات، وتحديـد �عر�ـف �ستد�� مما

 املحــــــددة األهـــــداف بلــــــوغ  سيســـــهل أك�ــــــ�، مرونـــــة التــــــدب�� عـــــن املســــــؤول�ن فتخو�ـــــل. املرجـــــوة

 م��انيــة إعــداد ســ��ورة إ�ــ� تلقائيــة بطر�قــة االنتقــال املناســب مــن ي�ــون  وقــد. مســبقة بصــفة

 املعطيـــــات �ـــــ�إ امل��ايـــــد ال�جـــــوء وإتاحـــــة والنتـــــائج، النفقـــــات تضـــــم ال�ـــــي النجاعـــــة ع�ـــــ� مبنيـــــة
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 وهــذا. بامل��انيــة املتعلقــة باملعطيــات املاليــة غ�ــ� النجاعــة معطيــات ور�ــط بالنجاعــة، املتعلقــة

 .البعدية املراقبات ع�� أك�� التأكيد يجب أنھ أيضا �ع�ي التخو�ل

 

  ال��ملان

 املعلومــات بتــدعيم امل��انيــة، مناقشــة �ــ� ال��ملــان دور  للماليــة، التنظي�ــي القــانون  �عــزز 

 القـانون  وتوضـيح املاليـة، قـانون  ع�ـ� التصـو�ت مسـاطر و�غي�ـ� ا�ح�ومـة، طرف من قدمةامل

 :التالية املشا�ل حل يجب أنھ غ��. التعدي��

 بوصــفھ األكمــل الوجــھ ع�ــ� بمهامــھ يضــطلع ح�ــى ال��ملــان ومــداخيل القــدرات �عز�ــز

 .امل��انية ملسار رئي��ي فاعل

 إضــافية فرصـة �عـد حيـث وال��ملـان، ةاملراقبــ مؤسسـات بـ�ن للمعلومـات جيـد تبـادل

 .ال��ملان دور  لتعز�ز

 محاضــــــر بتــــــوف�� مــــــثال ال��ملــــــان، موقــــــع ع�ـــــ� حاليــــــا املقدمــــــة املعلومــــــات توســــــيع و�كمـــــن

 .إ�خ...ال��ملان طرف من ��ا املتوصل األخرى  والتقار�ر واملراقبات ال��ملانية املناقشات

 

  املراقبة سلطات

 لألنتوســـــــــاي الدوليـــــــــة القواعـــــــــد �ســـــــــتو�� �حســـــــــاباتل األع�ـــــــــ� املجلـــــــــس أن مـــــــــن بـــــــــالرغم

INTOSAI، بصــــفة إقحامــــھ مــــن و�ــــالرغم واســــتقالليتھ، وصــــالحياتھ اختصاصــــاتھ حيــــث مــــن 

 امللــــــك ســــــلطة تحــــــت العموميــــــة األمــــــوال واســــــتعمال لتــــــدب�� خــــــار�� كمراقــــــب دوره �ــــــ� �املــــــة

 :ي�� ما طر�ق عن تجاوزها يجب صعو�ات عدة هناك فإن وال��ملان،
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 ل�حســـابات، األع�ـــ� املجلـــس مهـــام يخـــص فيمـــا 2011 دســـتور  ملتطلبـــات تـــام تطبيـــق

 باملمتل�ـــــات، والتصـــــار�ح السياســـــية، األحـــــزاب تمو�ـــــل مراقبـــــة �شـــــمل أن يجـــــب ال�ـــــي

 ولتقيـــــــيم والنجاعـــــــة األداء ملراقبـــــــة الالزمـــــــة األهميـــــــة إيـــــــالء ��ـــــــدف القـــــــدرات و�عز�ـــــــز

 .العمومية السياسات

 حـــــــول  املراقبــــــات ت�ــــــون  بـــــــأن يق�ــــــ�ح ا�جديــــــد للماليـــــــة التنظي�ــــــي القــــــانون  واذا �ــــــان 

 أن مــــــن التأكــــــد يجــــــب فإنــــــھ ال��ملــــــان، طــــــرف مــــــن ومعا�جــــــة منجــــــزة واألداء النجاعــــــة

  بالنتائج ترتبط أن يجب ال�ي امل��انية س��ورة �� مدمجة �� ع��ا املنبثقة املعلومات

 .القرار اتخاذ عملية تطو�ر ��دف ، والتقييم األداء بمراقبات املتعلقة

 .التوصيات تتبع ف��ا بما املراقبة لتقار�ر جيدين واعتماد �شر

 للــــــــوزارات، العامــــــــة املفتشـــــــيات: املركز�ــــــــة اإلدارة مراقبـــــــة أجهــــــــزة بـــــــ�ن وثيــــــــق �عـــــــاون 

 .جيد تنسيق لتحقيق للمالية العامة واملفتشية

 

  امل��انية حول  املناقشات �� املد�ي املجتمع إشراك

 أك�ــــــ� امل��انيـــــة ســـــ��ورة �جعـــــل امل��انيـــــة حــــــول  قشـــــةاملنا �ـــــ� املواطنـــــة املشـــــاركة �عز�ـــــز -

 ا�ح�ومـــة بـــ�ن قو�ــة عالقـــة وخلــق ا�جديـــد، الدســتور  �ـــ� املكــرس املبـــدإ إ�ــ� بـــالتطرق  انــدماجا

 .املد�ي واملجتمع

 �ـــــ� املـــــواطن�ن مـــــع قـــــار حـــــوار إلتاحـــــة �شـــــرها وآليـــــات املـــــواطن م��انيـــــة جـــــودة تحســـــ�ن -

 ت�ـــــون  عنـــــدما خصوصـــــا ،مـــــواطن�نلل لقائيـــــةت واستشـــــارات امل��انيـــــة، مســـــار مراحـــــل مختلـــــف

 .واملمولة املتوقعة �� الك��ى  املشاريع

 للتواصـــل كمجهـــود املـــد�ي املجتمـــع منظمـــات نظـــر �ـــ� �عت�ـــ� ا�حاليـــة، املـــواطن فم��انيـــة

 .ل�حوار مسارا منھ أك�� املنتظم
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 ة،امل��انيـــ شـــفافية مجـــال �ـــ� املـــد�ي للمجتمـــع ا�خاصـــة املشـــار�ات االعتبـــار �عـــ�ن األخـــذ-

 املناقشـــــة ديناميـــــة وكـــــذا امل��انيـــــة، سياســـــة أجنـــــدة ع�ـــــ� التـــــأث�� مـــــن تمك��ـــــا آليـــــات وإحـــــداث

 .العمومي املا�� التدب�� قضايا حول  األ�اديمية

 ع�ـ� املسـؤولة العموميـة املؤسسـات ملختلـف يمكـن بواسـط��ا ال�ـي الطرق  استكشاف -

 .البعض �عضها من و�ستفيد أك�� تتعاون  أن امل��انية، شفافية ترسيخ قضايا

 الشـفافية ترسـيخ �� بقوة واملساهمة امل��انية مسار مقارنة التداب�� هذه �ل شأن ومن

 .املسؤوليات وتحديد

 

   املراجع قائمة

 

 املتعلق التنظي�ي القانون  مشروع" ،Aujourd’hui le Maroc (2014(  اليوم مغرب -

  سيحسم الذي هو ال��ملان: املالية بقانون 

www.aujourdhui.ma/maroc/finances/projet-de-loi-organique-relatif-a-la-

loi-de-finances-c-est-le-parlement-qui-tranchera- 

 )2014 غشت �� تصفحھ تم(

  www.worldbank.org/en/news/feature/2013/04/09 2013 الدو�� البنك -

 إفر�قيا وشمال األوسط الشرق  �� العمومي املا�� التدب�� إصالح 2010 الدو�� البنك -

 الدو�� البنك" العمومية املالية أنظمة تدب�� تقييم دراسة"  2007 الدو�� البنك -

 واشنطن



233 
 

  Floussna 2014  www.floussna.ma فلوسنا -

  Fondafip  2014   www.fondafip.org فوندافيب -

 املالية ةالشفافي �� ا�جيدة القواعد مدونة  FMI  2007  الدو�� النقد صندوق  -

  2005  الدو�� النقد صندوق  -

 باريس   املغرب حالة: النجاعة ومستلزمات العمومية املالية)   2011.  (م حر�ات -

- IBP  2011   "األسئلة شرح: املفتوحة امل��انية حول  االستمارة ع�� اإلجابة دليل 

 واشنطن" األجو�ة وخيارات

http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/guide-OBS-2012 English-

final.pdf

 )2014 غشت �� تصفحھ تم(

 الوضعية -املغرب �� املالية ا�ح�امة(  2012 الرشوة من للوقاية املركز�ة الهيئة -

 الر�اط) واآلفاق الراهنة

 باريس   املغر�ية العمومية املالية حيو�ة 2012. م كر�م -

- Maroc.ma 2014 "2014 يناير 3 ا�جمعة ليوم �ح�وميا املجلس أشغال" 

 /pdf /Pages/frwww.finances.gov.ma  2014 واملالية االقتصاد وزارة -

 التنظي�ي القانون  ملشروع تقديمية مذكرة"     2013 واملالية االقتصاد وزارة -

 "للمالية

www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/Projet_loi_130.13.pdf  
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 ا�جيدة املمارسات: امل��انية شفافية)  2002( االقتصادية ميةوالتن التعاون  منظمة -

 3/1 حجم امل��انية تدب�� حول  املنظمة تقر�ر    للمنظمة

 )Open Budget Index   )2012 املفتوحة امل��انية مؤشر-

 املنفتحة ا�ح�ومة أجل من الشراكة -

www.opengovpartnership.org/about/open-government-declaration 

 www.parlement.ma  2014 املغر�ية اململكة برملان -

 www.transparencymaroc.ma/ index.php املغرب ترا�س��ا���ي -

 )2014 غشت �� تصفحھ تم(

Open Spending Content Staging Area, 

http//content.openspending.org/blog/2013/02/12/open-spending-in-morocco.html 

 )2014 غشت �� تصفحھ تم(
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 �� األخ��ة السنوات �� خاصة أهمية تكتسيان الرشوة ومحار�ة الن�اهة أصبحت 

 قانونية نصوص وإعداد مختصة أجهزة إحداث تم حيث العر�ي، الر�يع �عد والسيما املغرب

 .الشأن هذا ��

 منظمة ومبادئ قواعد وفق املغرب �� املعتمد الن�اهة إطار الباب هذا و�حلل

 لالس��اتيجية والقانونية املؤسساتية القواعد �عا�ج فهو االقتصادية، والتنمية التعاون 

 االصالح �عد االس��اتيجية هذه تطور  وكذا الرشوة ومحار�ة الن�اهة مجال �� املغر�ية

 يمكن ال�ي الطر�قة املنفتحة ا�ح�ومة مبادئ ع�� استنادا و�ناقش. 2011 لسنة ستوريالد

 املعلومات لتكنولوجيا يمكن وكيف الن�اهة �عز�ز �� كب��ا دورا ��ا يلعب أن املد�ي للمجتمع

 .ذلك �� �ساهم أن واالتصال

 دعيمت ��دف لالصالحات م��ايد وإندماج تنسيق إ�� ا�حاجة ع�� تؤكد فالتوصيات

 .املغرب �� الن�اهة
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 مقدمة

 وخارجهــــــا، املنطقــــــة دول  مــــــن العديــــــد�ــــــ�  نواطن�جميــــــع املــــــك املغــــــرب، �ــــــ� املــــــواطن�ن إن

 ال�ـــي االجتماعيـــة وللظـــروف ســـتمرة وامل املرتفعـــة للبطالـــة حلـــول  إليجـــاد بضـــغوطات يقومـــون 

 بـــأن 2011 ف��ايـــر مظـــاهرات أبانـــت فقـــد.  م��انيـــةالضـــرور�ة لل تقو�مـــاتعتمـــاد الال و  تتـــدهور 

 الظـــــــروف وتحســـــــ�ن االقتصـــــــاد تنميـــــــةب كفيلـــــــة إصـــــــالحات ا�ح�ومـــــــة مـــــــن ينتظـــــــرون الســـــــ�ان

 دولـــة ودعـــم ا�ح�ومـــة مســـؤولية وتحديـــد املـــواطن لـــرأي  ئقـــةالال  �انـــةامل وإعطـــاء االجتماعيـــة

 .القانون 

 ال��ضـــــــــــــة ظــــــــــــروف حــــــــــــدثإ ا�ـــــــــــــ� والهادفــــــــــــة �حقيقيــــــــــــةا صـــــــــــــالحاتاإل  وتفعيــــــــــــل فإعــــــــــــداد

 ثقـة تجلـب أن يمكـن وال�ـي عاليـة جودة ذات السياسات وضع ص��ورة تقت��ي االقتصادية،

 لــــــن فــــــإ��م مصـــــ�ح��م، لفائــــــدة �عمـــــل ال ا�ح�ومــــــة بـــــأن يفكــــــرون هـــــؤالء �ــــــان وإذا. واطن�ناملـــــ

 الشــفافية و�عت�ــ� . االصــالح أجنــدة صــا�ح �ــ� ذلــك ي�ــون  لــن و املهي�لــة، صــالحاتاإل  ايــدعمو 

 �حاجيــــــات املســــــتجيبة السياســــــات وتحديــــــد ا�ح�ومــــــة إصــــــالحات لنجــــــاح شــــــروطا واالنفتــــــاح

 السياســاتإعــداد  وعنــد. والشــمولية املندمجــة االقتصــادية التنميــة �ــ� واملســاهمة املــواطن�ن

 مشـــــاركة و  إنخـــــراط ع�ـــــ� ويعتمـــــدوا يؤمنـــــوا أن علـــــ��م يجـــــب ،مـــــن طـــــرف املســـــؤول�ن ا�جديـــــدة

 أيضـــــا تــــدعمان واالنفتـــــاح فالشــــفافية. فعالي��ـــــا لضــــمان الرئيســـــي�ن الفــــاعل�ن ذاوكـــــ املجتمــــع

 اتخــــــاذ مــــــن ا�ح�ومــــــة يمكــــــن مــــــا �ــــــل بتعبئــــــة البدايــــــة �ــــــ� بالقيــــــام وذلــــــك السيا�ــــــ�ي اإلصــــــالح

 .القو�ة القرارات

 اإلدارة إصـــــــالحات قيـــــــادة مجـــــــال �ـــــــ� الوطنيـــــــة التجـــــــارب االعتبـــــــار �عـــــــ�ن أخـــــــذنا مـــــــا وإذا

 م�ــ�تي حيــث  متواصــال خطــا اليبــدو السيا�ــ�ي املســار فــإن ،األخ�ــ�ة ةالعشــر� خــالل العموميــة

  وفــــــــق �لهــــــــا تتطــــــــور  ال�ــــــــي مختلفــــــــة م�ونــــــــات العمــــــــوم ع�ــــــــ� ويشــــــــمل. و���اجعــــــــات بمكتســــــــبات
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 واالنفتـــــاح فالشـــــفافية) . 2010 االقتصـــــادية، والتنميـــــة التعـــــاون  منظمـــــة( مختلفـــــة يقاعـــــاتإ

 مــــن وتمكنــــان السيا�ــــ�ي العمــــل �ــــ� ا�ح�ومــــة طــــرف مــــن واملقــــاوالت الســــ�ان إشــــراك �ســــهالن

 لسياســـة اإليجابيـــة الغايـــات ��ـــذه االع�ـــ�اف �عت�ـــ� ،هكـــذا.  بصـــفة جيـــدة لرهانـــاتا اســـتيعاب

 .املنفتحة ا�ح�ومة و�عز�ز توطيد ع�� املغرب فيھ �عمل الذي الوقت �� جدا هام االنفتاح

 عـــــــــداداال  بـــــــــأن تبـــــــــ�ن ،2012 والتنميـــــــــة االقتصـــــــــادية التعـــــــــاون  منظمـــــــــة دول  تجـــــــــارب إن

 :  طرق  ثالثبالتباع  ا�ح�ومة مهمة سيسهل للسياسات، واملنفتح املندمج

 : السياسات إعداد عند ا�جيدة واألف�ار التعبئة إثارة-1

 القيــام بخصــوص برمج��ــا مــن تتأكــد أن ا�ح�ومــات ع�ــ� يجــب السياســات، وضــع عنــد

 وإتاحــــة قو�مــــةال السياســــية التوجهــــات قبيــــل مــــن قو�ــــة أســــس إلقامــــة والتعبئــــة باالستشــــارة

 لت�ـجيع االستشـارة آليات مأسسة ع�� ،التعاون  منظمة دول  عملت وقد. للتغي�� �اف دعم

 حــــــــول  موســــــــعة توافقــــــــات أتــــــــاح ممــــــــا السياســــــــات إعــــــــداد �ــــــــ� للمــــــــواطن�ن التلقــــــــائي اإلشــــــــراك

 .تفعيلها عند املقاومات تقليص و�التا�� اعتمادها املراد السياسات

 : السياسات يلتفع عملية �� املواطن�ن إشراك-2

 بمختلـــف للتعر�ـــف العمـــل و�ـــرامج الطر�ـــق خارطـــة قبيـــل مـــن وســـائل �عتمـــدا�ح�ومات

 املســــبق والتحديــــد تقيــــيم ع�ــــ� الشــــر�اء �ســــاعد مــــا وذلــــك املتوخــــاة، ونتائجــــھ املســــار مراحــــل

 هــــذا وديمومــــة اإلصــــالح، قيــــدالضــــرور�ة  التقو�مــــات تتــــيح ال�ــــي التغي�ــــ�ات وفوائــــد للت�ــــاليف

 .خ��األ 

 : املسؤولية وتدعيم  ق النتائجتحقي-3

 تفعيـــل عمليـــة �ـــ� ا�حاصـــل التقـــدم وكـــذا بالشـــفافية املطبوعـــة املبذولـــة املجهـــودات إن

 بــالرغم املعتمــدة، صــالحاتاإل  حــول  العوامــل �ــل �عبئــة ع�ــ� ا�ح�ومــات ســاعد� السياســات،
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الشــــفافية   فــــإن موضــــوعة، السياســــات ت�ــــون  فعنــــدما. لتحقيقهــــا املع��ضــــة الصــــعو�ات مــــن

 .املراد تحقيقها امللموسة النتائج ا�ح�ومة تبلغ ل�ي القنواتتفتح 

 بحمايــــــة  املســــــؤولون مــــــن   ا�جــــــدارة يف�ــــــ�ض للسياســــــات واملنــــــدمج املنفــــــتح عـــــداداإل  إن

 و�عت�ـ�. ال�خصـية صـا�حامل أو ا�خاصـة، املصـا�ح خدمـة �� ي�ونوا أن بدل العامة، املص�حة

 قـــو�م عمـــومي عمـــل لتطـــو�ر أساســـية رافعـــات العـــام القطـــاع �ـــ� الن�اهـــة دعـــم سياســـات إذن

 الســـلوكية القواعـــد و�عـــزز  الرشـــوة مـــن تحـــذر ال�ـــي الن�اهـــة وآليـــات فوســـائل. ومنـــدمج منفـــتح

 ع�ـــــ� وتحـــــافظ القـــــرار، اتخـــــاذ �ـــــ� املشـــــارك�ن الفـــــاعل�ن وشـــــرعية مصـــــداقيةتجســـــد  املطلو�ـــــة

 .القرارات �عدالة الشعور و  العامة املص�حة

 أك�ــ� نزاهــة نحــو تقدمــھ ��ــا �ســرع أن للمغــرب يمكــن ال�ــي الطر�قــة البــاب، هــذا ويعــا�ج

 التعــــاون  منظمــــة �عتمــــدها ال�ــــي الوســــائل جوانــــب أحــــد ع�ــــ� ينفــــتح كمــــا. الرشــــوة مــــن وا�حــــد

 .الوطنية الوضعيات من العديد �� الن�اهة دعم ع�� امل�جعة االقتصادية والتنمية

 الدسـتور�ة وأسسـها الرشوة محار�ة حول  املغر�ية لل��امج تقييما ذلك، �عد يق��ح كما

سياسات الن�اهة أك�� اندماجا بتعاون مـع  جعل إ�� الهادفة باالس��اتيجيات مرورا والقانونية

 موضـوع الن�اهـة لسياسـة أولو�ـات أر�ـع تحديد تم التحليل هذا املجتمع املد�ي .وع�� أساس 

 : و�� الدراسة هذه

 املصــا�ح وتضــارب باملمتل�ــات ر�حوالتصــ العــام، القطــاع �ــ� الســلوكية القواعــد تحديــد-

 .السياسية األحزاب وتمو�ل املبلغ�ن وحماية

 املعلومـات تكنولوجيـا اسـتعمال إ�ـ� ال�جـوء توسـيع فـرص بمعا�جـة التقر�ـر هـذا و�نت�ي

 .واطنامل مايةح وتدعيم املحدد الوقت �� املعلومة لتقديم واالتصال

 : االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة مبادئ
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 �ـــ� فعملهــا. الرشــوة محار�ــة ووســائل السياســات إعــداد إ�ــ�  ســباقة املنظمــة �انــت لقــد

 �شــــــأن املفاوضــــــات هــــــدف تحقيــــــق مــــــع 1990 ســــــنوات ��ايــــــة �ــــــ� ســــــريعا تطــــــور  ،املجــــــال هــــــذا

 العمــومي�ن للمـوظف�ن الرشــوة محار�ـة حــول  االقتصـادية والتنميــة التعـاون  منظمــة اتفاقيـات

 .1997 سنة ليةالدو  التجار�ة املعامالت �� األجانب

 غ�ــــــ� الــــــدول  �عــــــض فــــــ��م بمــــــا االتفاقيــــــة، هــــــذه ع�ــــــ� دولــــــة أر�عــــــون وقــــــد وقعــــــت اليــــــوم 

 االتفاقيـةع�ـ�  معـا اصـادق نلـذاال و�ولومبيـا روسـيا هم املوقع�ن وآخر.  املنظمة �� ضاءاألع

 .املينا دول  من دولة أية عل��ا توقع لم التار�خ هذا إ��و . 2012 سنة

 القطـــاع �ـــ� األخال�ـــ� الســـلوك تحســـ�ن حـــول  توصـــية ظمـــةاملن أصـــدرت 1998 ســـنة و�ـــ�

 . الرشوة ملحار�ة مندمجة مقار�ة أسس وضعت ال�ي العام

 املجـــال هـــذا �ـــ� ا�حكومـــات عمـــل لتوجيـــھ مبـــدءا عشـــر اث�ـــى التوصـــية هـــذه تضـــمنت وقـــد

 .2.4 و 1.4 كما هو مب�ن �� االطار�ن

 

 القطاع �� األخال�� السلوك حس�نلت االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة مبادئ 1.4 إطار

 العام

 وا�حة، العام للقطاع األخالقية القواعد ت�ون  أن يجب

 ،ةقانوني إ�� مقتضيات  األخالقية القواعد ترجمة يجب

 للموظف�ن، ةأخالقي �ات توج� اق��اح ينب��

 بالشطط، أو بتجاوزات يقومون  عندما وواجبا��م  حقوقهم املوظفون  �عرف أن يجب

 للموظف�ن، االخال�� السلوك يدعم األخالقيات �� السيا��ي طاإلنخرا

 ، ومنفتحا شفافا السيا��ي القرار مسار ي�ون  أن يجب
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 تطو�ره، ع�� ويعملون  أخالقيا سلو�ا ، التدب��  عن املسؤولون  �عتمد أن يجب

 األخال��، السلوك تطو�ر ع�� التدب��ية واملمارسات واملساطر السياسات �عمل أن ينب��

 تطو�ر إ�� العمومية الوظيفة �� البشر�ة املوارد وتدب�� العمل ظروف تؤدي أن بيج

 األخال��، السلوك

 العمومية، الوظيفة داخل املسؤولية لتحديد املالئمة اآلليات إحداث يجب

 . التجاوزات لزجر مناسبة وعقو�ات مساطر هناك ت�ون  أن يجب

 وا�خاص، العام لقطاع�نا ب�ن للعالقات وا�حة توج��ية خطوط إقامة يجب

 )1998( االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة:  املصدر

 

 تصـــورها يـــتم أخالقيـــة إدار�ـــة تركيبـــة إ�ـــ� املبـــادئ هـــذه ترجمـــة الرشـــوة محار�ـــة تتطلـــب

 ال��كيبـــة هـــذه مـــن رئيســـية عناصـــر ثالثـــة 2.4 اإلطـــار و�حـــدد قو�ـــة �عز�مـــة وتفعيلهـــا بأح�ـــام

 النسـبية واألهميـة املثـا�� املـزج أن عليـھ، املتعـارف ومـن.  ملراقبـةوا والتدب�� التوجيھ، �� ال�ي

 .دولة ل�ل اإلداري  والسيا��ي الثقا�� باملحيط ترتبط الوظائف لهذه

 

 أخالقية تحتية بنية 2.4 إطار

.  العام القطاع داخل ضرور�ة سلوكية قواعد إشاعة  ع�� الوظيفية األخالقية البنية  ساعد�

 وتدعم مت�املة الوحدات هذه يجب أن ت�ون  لكن. اوهام متم��ا م�ونا �عت�� عنصر أو وظيفة ف�ل

.  ومندمجة من�جمة بنية إ�� تؤدي وأن املرجوة العالقة لتحقيق تتفاعل أن ينب��. البعض �عضها

 -واملراقبة التدب��و  التوجيھ، - ؤد��ات  ال�ي الرئيسية الوظيفة وفق بنية ال هذه عناصر تقديم و�مكن

 .وظيفة من ك��أل تص�ح أن يمكن لكن
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 القانونية االختيارات عن تصر�حاتالو  السياسية إلدارةمن ا قوي  ال��امب التوجيھ تمي

 ، والت�و�ن �التعليم امل�ي االجتما�� با�جانب متعلقة وأ�شطة السلوكية �املدونات

 مركز�ة سسةمؤ  أو أحد األجهزة ا�خاصة املتوفرة  تنسيق ، بواسطة  التدب��  ��جيع يمكن

 العام، املرفق داخل عتمدةامل تدب��يةال مارساتاملو  سياساتالب وكذا  للتدب��

 تا�عاتاملو  ة ستقلالتحر�ات امل بإجراء  يأذن القانو�ي اإلطار بوساطة أوال املراقبة تحقيق يتم

 شاركةواملاملطلو�ة  �الشفافيةو  واملراقبة، للمسؤولية فعالة آليات باعتماد وذلك،  الضرور�ة 

 .املواطنة

 

 االعضــاء مــع عديــدة واستشــارات بأبحــاث االقتصــادية والتنميــة التعــاون  منظمــة قامــت

 .فاعلية ذات أخالقية منظومة تطو�ر كيفية حول 

 وهمـا والتخليـق، الن�اهـة لسياسـة ن�كب�ـ�ت ن�مقـار�ت تحديـد مـن النشـاط هـذا مكن وقد

 . القواعد ��ع املرتكزة واملقار�ة القيم ع�� املرتكزة املقار�ة

 فيمـا املـوظف�ن لسـلوك ا�خارجيـة املراقبـات ىإل� القواعد ع�� املرتكزة املقار�ة ستند و�

 املقار�ـة بينمـا. والتنفيذ التتبع ب�ن الرابط وكذا والدقيقة الش�لية واملساطر القواعد يخص

 ملـــوظف�نا طــرف مــن املمارســة أي" الداخليــة" واملراقبــة التوجـــھ ع�ــ� تؤكــد القــيم ع�ــ� املبنيــة

 القــــرار اتخــــاذ لتطــــو�ر للقــــيم يــــومي وتطبيــــق جيــــد فهــــم بفضــــل ال�خصــــية تصــــرفا��م حــــول 

 ومدونات والورشات التفاعلية الت�و�نية الدورات ع�� األخ��ة املقار�ة هذه و�ستند. األخال��

 .الن�اهة قيم لتطو�ر االجتما�� والضغط الفردي والتأط�� الطموحة القيم

 الوطنيــة األخالقيــة املنظومــة لتقيــيم ، والتحقــق لتأكــدا قائمــة ون التعــا منظمــة اعتمــدت وقــد

ن �هـــــــــات لتفعيــــــــل الن�اهـــــــــة وآليــــــــات جـــــــــراءاتواإل  الوســــــــائل تتضـــــــــمن ،ســــــــلو��ن األ  هـــــــــاذين وفــــــــق

 .ن �املقار�ت
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  تقر�ـــر �ـــ� ال�املـــة القائمـــةيمكـــن االطـــالع ع�ـــ�  و  . 3.4 رقـــم اإلطـــار �ـــ� م�خصـــة القائمـــة وهـــذه

 وســــــائل،:  للن�اهــــــة قــــــوي  إطــــــار نحــــــو:  عنــــــوان تحــــــت القتصــــــاديةا والتنميــــــة التعــــــاون  منظمــــــة

 مشـــــــ��كة  دراســـــــة وهنـــــــاك . )2009 التعـــــــاون  منظمـــــــة( التفعيـــــــل وشـــــــروط هيا�ـــــــلو   إجـــــــراءات

 ال�ــــــي الطر�قــــــة تقــــــارن  ال�ــــــي ا�حــــــاالت دراســــــات مــــــن كب�ــــــ� عــــــدد تق�ــــــ�ح ،2009 ســــــنة للمنظمــــــة

 .والن�اهة التخليقية  منظوما��ا إلرساء الدول  عل��ا اعتمدت

 تطــــو�ر ع�ـــ� للعــــامل�ن بالنســـبة مفيــــدة ا�حـــاالت ودراســــات،  التحقـــق قائمــــة ت�ـــون  أن و�مكـــن

 األخالقيــة املنظومـة لتـدعيم الوسـائل أفضـل حيـث ا��ـم بصـدد  دراسـة   ، املغـرب �ـ� الن�اهـة

 .املغرب ��

 بـــــــ�ن تجمـــــــع الن�اهـــــــة لتـــــــدب�� الفعالـــــــة اإلطـــــــارات بـــــــأن األخ�ـــــــ�ة العشـــــــر�ة استخلصـــــــنا مـــــــن وقـــــــد

 : ت�ناملقار�

 املخـــــاطر خارطـــــة بفضـــــل املخالفـــــات مـــــن التقلـــــيصو  الرشـــــوة مـــــن الوقايـــــة ع�ـــــ� العمـــــل

 مضادة، إجراءات واعتماد املهددة للن�اهة ،

 .األخال�� القرار واتخاذ واالنخراط واالستيعاب  الفهم ع�� القدرة بتعز�ز الن�اهة دعم

 

 واإلجراءات الوسائل مجال �� يةاالقتصاد والتنمية التعاون  ملنظمة التحقق قائمة:  3.4 إطار

 للن�اهة اإليجا�ي التفعيل وشروط والهيا�ل

 :  الن�اهة وتمي�� �عر�ف

 املصا�ح تضارب مجال �� سياسة الن�اهة مجال �� املخاطر تحليل

 وا�حر�ات الهبات مجال �� سياسة التخليق ح��ة تحليل

 التوظيف موافقات والشر�اء املوظف�ن استشارة

 مكتوب غ�� تنميط التخليق مدونة/ يةسلوك مدونة
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 ، الوظائف دوران" األر�عة ع�ناأل "  املبدإ يقول ( الفصل وظائف:  أساسية مهي�لة إجراءات

 مهي�لة أخرى  إجراءات

 كمعيار التخليق التوظيف، عند الن�اهة ع�� التأكيد:  املوظف�ن تدب�� مجال �� إجراءات

 للموظف�ن، املبلغة للوظائف الوا�حة التعر�فات املوظف�ن، تنوع ،) السوابق من التأكد( ، تقائينا

 الكفاءات، تدب�� �� ككفاءة الن�اهة وال��قية، للتقييم كمعيار الن�اهة

 ،)والعقود العمومية الصفقات بتدب�� خاصة مساطر مثال،( املا�� التدب�� مجال �� إجراءات

 ،)ممكننة وقائية بيانات قواعد( املعلومة تدب�� مجال �� إجراءات

 ،)ا�جودة تدب�� وسيلة دراسة مثال( ا�جودة تدب�� مجال �� إجراءات

 ، الن�اهة مجال �� ونصائح تأط��

 

 ، الن�اهة لفائدة املوظف�ن توجيھ

 للتسلسلية، املثالية التصرفات أو السلوك

 الن�اهة، �� الت�و�ن

 ،"بالن�اهة التصر�ح" ع�� التوقيع ، القسم أداء

 وا�خار�� الداخ�� التواصل ع�� الن�اهة �سياسة التعر�ف:  اليومية ا�خطابات �� قياتاالس��انة باألخال

 املتعلقة الرهانات حول  منتظمة ومحادثات الرس�ي، الداخ�� التواصل �� الن�اهة موضوع �� منتظمة ومحادثات

 ثقافة واعتماد تخدم�ن،ومس مشرف�ن ب�ن املوظف�ن، ب�ن ما تبادل اآلراء أو املوظف�ن اجتماعات عند بالن�اهة

 املفتوح، التواصل

 تأط�� ونصائح �� مجال الن�اهة ،

 . امل�افآت ومنح ال��قيات �� ا�حياد واالنتقاء التوظيف �� ا�حياد:  املوظف�ن تدب�� عمليات  �� ا�حياد تقييم

 : الن�اهة صدبر  القيام

 ، املبلغ�ن يةوحما الردعية السلو�ات عن للتبليغ عادية مساطر: اإلنذار  نظام 

 املواطن�ن، ش�ايات نظام
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 مراقبة ، للتسلسل اليومي االشراف للزمالء اجتماعية مراقبة:  للن�اهة الفردية ل�خروقات الفع�� الرصد

 للشر�اء، اجتماعية مراقبة ، األو�� التأهب نظم) تفتيش( رسمية مراقبات ، التدب��

 ، للش�ايات التلقائي الت�جيل الن�اهة، مجال �� املح��ة واملسائل خروقات تنظيم مستوى  ع�� الرصد

 غ�� استطالعات الن�اهة، مجال ��  املح��ة وا�جوانب الن�اهة خروقات عن ية استطالع إجراءات ا�خ تحر�ات

 .املوظف�ن لدى التخليق وقضايا املح��ة ا�جوانب حول  رسمية

 :  الن�اهة تفعيل

 معتاد، شرافإ أو اجتماعية مراقبة عقب رسمية غ�� عقو�ات

 والعقاب، لتحري با وخاصة عادلة إجراءات

 ، الن�اهة خروقات حول  وا�خار�� الداخ�� للتواصل خاصة مسارات

) االجتماعي�ن �الشهود( العمومية املعا�جة آليات ا�خارجية، املراقبة آليات:  ا�خار�� املحيط �� وسائل

 مجال �� وقواعد االنتخابية، ا�حمالت لوتمو� األحزاب حول  التشريع ، بالن�اهة املتعلق التشريع

 .اللو�ي
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 : الرشوة ومحار�ة الشفافية مجال �� ال��امج تقييم

 :املغرب �� والشفافية للن�اهة واملؤسساتية القانونية األسس حول  نظرة

 منتظمــــا تقـــدما الرشـــوة ومحار�ـــة الن�اهـــة مجـــال �ــــ� املغـــرب بـــھ قـــام الـــذي العمـــل عـــرف

 اتفاقيـة ع�ـ� �عداملصـادقة املحار�ـة هذه بتدعيم الدولة ال��مت وقد. ألخ��ةا السنوات خالل

 .2007 سنة الفساد م�افحة حول  املتحدة األمم

 األقــــــران ع�ــــــ� الدراســــــة مســــــار �ــــــ� تدخلــــــ ي�ــــــال األوائــــــل الــــــدول  بــــــ�ن مــــــن املغــــــرب ويعــــــد

 �ــ� �شــره تــم املســار، هــذا عــن تمخــض الــذي فــالتقر�ر .للتقييمــات األول  الســلك �ــ� باملشـاركة

 ، األقــــران دول  قاد��ــــا ال�ــــي والدراســــات ل�ح�ومـــة الــــذا�ي التقيــــيم أســــاس ع�ــــ� 2011 اكتـــو�ر

 األمـــــم اتفاقيـــــة موقـــــع ع�ـــــ� التقر�ـــــر وضـــــع ع�ـــــ� املغـــــرب ووافـــــق. وســـــلوفاكيا ا�جنو�يـــــة افر�قـــــا

 ملطابقـــة يبـــذلها أن املغـــرب ع�ـــ� ال�ـــي ا�جهـــود التقر�ـــر و�قـــيم. الفســـاد م�افحـــة حـــول  املتحـــدة

 ي�ـ�ز فـالتقييم:  الرشـوة ملحار�ـة فعالـة منظومـة وإحداث االتفاقية هذه مبادئ مع ھ�شريعات

 عــــــدة �ــــــ� مطروحــــــا والتطــــــو�ر التحســــــ�ن هــــــامش يبقــــــى لكــــــن ، بــــــذلت مجهــــــوذات هنــــــاك بــــــأن

 �عـــــــد املفعلـــــــة األوليــــــة االجـــــــراءات بـــــــ�ن مــــــن. و  الالمشـــــــروع  االغتنـــــــاء ردع بي��ــــــا مـــــــن مجــــــاالت،

 بمرســوم الرشـوة مــن للوقايـة املركز�ــة الهيئـة إحــداث نجـد ةاملــذ�ور  االتفاقيـة ع�ــ� املصـادقة

. 2009 ينـــــاير 6 �ــــ� الإ العمــــل �ـــــ� �شــــرع لــــم وال�ـــــي 2007 مــــارس 13 بتــــار�خ 2-05-1228 رقــــم

 محار�ـة مجـال �ـ� للسياسـات املنـدمج اإلعـدادإ مبـد ع�ـ� تؤكـد الهيئة لهذه ا�جديدة فالهي�لة

 .)من الباب األول انظر محور الن�اهة ومحار�ة الرشوة ( .الرشوة
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 املغر�ــــــي الدســــــتور  �ــــــ� واملســــــؤولية شــــــفافيةلل القو�ــــــة  ؤسســــــاتامل دعــــــم

 تتاليةامل صالحاتاإل و  2011 لسنة

 

 فصــول  عــدة بفضــل الرشــوة، محار�ــة ل��نــامج جديــدا من�ــ� ،2011 دســتور  أعطــى لقــد

 أهــــــم وتــــــت�خص. باملســــــؤولية متعلقــــــة تــــــداب�� ع�ــــــ� صــــــراحة تــــــنص أو الشــــــفافية تكــــــرس ال�ــــــي

 :  أنواع خمسة �� الدستور  ساهماتم

 املركز�ـة لـإلدارة ا�جيـدة ا�ح�امـة مبـادئ يحـدد ذيال العمومية مرافق لل ميثاق إعداد-1

 ،)157 الفصل( ال��ابية وا

 حيــث) 158 الفصــل( العمـل ومغــادرة الـدخول  قبــل املــوظف�ن ممتل�ـاتب اإلجبــاري  التصـر�ح-2

 التصـار�ح تحصـيل ذلك �� بما ل�حسابات األع�� املجلس بھ يضطلع املقت��ى هذا تفعيل أن

 م��ا، والتحقق

 ،)36 الفصل( املصا�ح تضارب مجال �� القواعد وتنفيذ تدب��-3

 ،)7 الفصل( السياسية األحزاب لتمو�ل اإلجباري  النشر-4

 طا�عـــا الرشـــوة مـــن للوقايـــة املركز�ـــة الهيئـــة مـــنحب الرشـــوة ملحار�ـــة املؤسســـا�ي اإلطـــار دعـــم-5

 ) .167 الفصل( دستور�ا

 ع�ـــــــ� بتخو�لهـــــــا  ، الدســـــــتور  مقتضـــــــيات  مـــــــع مهامهـــــــا  ملالئمـــــــة قـــــــانون  إعـــــــداد تـــــــم وقـــــــد

 . والتنفيذ التق��ي سلطات ا�خصوص

 تتعلــــــق صــــــالحيات وفـــــق املحدثــــــة الهيئــــــة تأســـــيس إعــــــادة الدســــــتور�ة املقتضـــــيات هــــــذه تـــــروم

 �ـةقو  مؤسسـة الهيئـة أصـبحتوقـد . الرشـوة مـن الوقايـة سياسـات وتفعيـل وتنسـيق بصياغة

 ع�ــــــ� الرشــــــوة قضــــــية طــــــرح وتمكنــــــت مــــــن ، املاضــــــية النقــــــائص مــــــن بــــــالرغم. الرشــــــوة ملحار�ــــــة
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 برمجـــــــة �ـــــــ� واإلعـــــــالم املـــــــد�ي واملجتمـــــــع العموميـــــــة اإلدارة بضـــــــم للدولـــــــة، السياســـــــية األجنـــــــدة

 تبقـى لكـن. املبلغـ�ن حمايـة كقـانون  جديـدة، قـوان�ن وضـع �ـ� الهيئـة توفقـت كما.  السياسات

 منعـت ال�ي املوارد فنذرة. واملالية املؤهلة البشر�ة املوارد �� النقص بب�س قاصرة مجهودا��ا

 نحـــو االنتقـــال �ســـاعد لـــن ســـوف ومتخصصـــة عاليـــة كفـــاءات ذوي  أطـــر توظيـــف مـــن الهيئـــة

 للهيئــة ا�حاليــة فاملبــادرات. 2011 لســنة الدســتور  عل��ــا نــص ال�ــي املســتقبلة ا�جديــدة الهيئــة

 . املبادرات هذه لتدعيم ، ا�جديد اإلطار هذاللنشرال��ائي ا ظرنتت

 الوظيفـــة وزارة وصـــاية تحـــت وزار�ـــة بـــ�ن مـــا �جنــة إحـــداث تـــم الهيئـــة، تطـــور  مـــع مــوازاة

 محار�ـــــــة مجـــــــال �ـــــــ� 2014-2012 عمـــــــل برنـــــــامج بإعـــــــداد امل�لفـــــــة اإلدارة وتحـــــــديث العموميـــــــة

 ل�جنــةا أعــدت فقــد. الهيئــة مــع تعــاون ب الشــأن هــذا �ــ� شــمولية وطنيــة واســ��اتيجية الرشــوة

 فر�ــــق يــــتمكن ولــــم. اإلنجــــاز طــــور  �ــــ� ف�ــــي االســــ��اتيجية أمــــا . �ــــ� هــــذا الشــــأن  العمــــل برنــــامج

 ، ال��نامج هذا ع�� بتفصيل  االطالع من االقتصادية والتنمية التعاون  ملنظمة التا�ع العمل

 .الوزارة هذه لدى بمهمة القيام �� الف��ة ال�ي تم ف��ا   ��ائية بصفة جاهزا يكن لم ألنھ

 مــــع تقاســـموا ا�ح�ـــومي�ن وغ�ـــ� ا�ح�ـــومي�ن الفـــاعل�ن مختلـــف أن إ�ـــ� ، االشـــارة و تجـــب

 بتفعيــــل امل�لفــــ�ن الفــــاعل�ن بــــ�ن التنســــيق يخــــص فيمــــا اســــتياءهم،  للمنظمــــة األقــــران فر�ــــق

 . املذ�ور  العمل برنامج

 هــــذا مثــــل إلنجــــاح ةخاصــــ أهميــــة ،إذ تكت�ــــ�ي محــــددة �عــــد تكــــن لــــم لعمليــــة ا فاآلليــــات

 العديـد وإقحـام مشـاركة حالـة و�ـ�. ھم�وناتـ مـن أساسـيا م�ونا �ش�ل أن يجب لذا ،ال��نامج

 تحديــد الضــروري  مــن فإنــھ الرشــوة، ومحار�ــة الن�اهــة سياســات �ــ� ا�ح�ــومي�ن الفــاعل�ن مــن

 واملــــــــانح�ن واملقــــــــاوالت املــــــــد�ي املجتمــــــــع �ــــــــ�نو  بيــــــــ��م تنســــــــيقية آليــــــــة وتحديــــــــد اختصاصــــــــا��م

 .اآلخر�ن والفاعل�ن

 سياســــــات �ــــــ� املتدخلــــــة الــــــثالث املؤسســــــات أدوار توضــــــيحاألمــــــر يقت�ــــــ�ي ، هكــــــذا فــــــإن

 العموميــة الوظيفــة ووزارة الرشــوة، مــن الوطنيــة للن�اهــة والوقايــة الهيئــة أي الرشــوة محار�ــة
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 باملمتل�ـــــــات التصـــــــار�ح بتتـــــــع يضـــــــطلع الـــــــذي ل�حســـــــابات األع�ـــــــ� واملجلـــــــس اإلدارة، وتحـــــــديث

 جهـــــــزة األ  مراقبـــــــة مجـــــــال �ـــــــ� العاديـــــــة صاصـــــــاتھاخت عـــــــن فضـــــــال السياســـــــية األحـــــــزاب وتمو�ـــــــل

 املطلـــب هـــذا لتحقيـــق بم�ـــان األهميـــة مـــن ت�ـــون  قـــد جيـــدة تنســـيقية آليـــة فاعتمـــاد.  اإلدار�ـــة

 .طراف الفاعلةاأل  مختلفب�ن   تنسيقلل ومؤسسا�ي عم�� طا�ع بمنح وذلك

 وقـد .الرشـوة محار�ة �� وشر�ا��ا املؤسسات لهذه العم�� اإلشراك ع�� ��جع ما وهذا

 املقار�ــــة.و  ستشـــاري ال وا تشـــار�يال املســــار �ـــ� انخراطهـــا الـــوزارات بــــ�ن املشـــ��كة ال�جنـــة أكـــدت

ي وا�ـح زم�ـ ل جـدو  بوضـع أي ستشـارة،�حيثيات اال  الالزم  االهتمام إيالء  تقت��ي الشمولية

 �� هذا الشأن . 

 أجـــــــل مــــــن الشــــــراكة إ�ـــــــ� لالنضــــــمام وإرادتــــــھ للمغـــــــرب ا�جديــــــد الدســــــتوري الســــــياق إن

 جميــع �ــ� اعتمــاده يمكـن الــذي لالستشــارة مغر�ــي نمـوذج تحديــد يتطلبــان املنفتحــة �ح�ومـةا

 فـإن املـواطن، شـاركةمب ا�خـاص البـاب �ـ� الـذكر سـلف وكما. بال�جنة املنوطة املهام أصناف

 ع�ـــ� و��ـــجع األطـــراف، انتظـــارات تـــدب�� ع�ـــ� �ســـاعدبصـــفة جيـــدة ، مضـــبوطة مقار�ـــة وضـــع

 ب�ن األطراف ال�ي لم يتم إشراكها .بي��ا ،سيما  حقيقي �عاون 

 ان��يئـــــ، لالســـــ��اتيجية تصـــــور  وضـــــع �ـــــ� البـــــارز�ن الفـــــاعل�ن جميـــــع وال�ـــــ�ام استشـــــارةكمـــــا أن 

 ا�ح�ومــة أجنــدة نطــاق �ــ� و. التفعيــل عمليــة خــالل متينــة عمــل  عالقــات إقامــة نحــو جــالامل

 واملســـــــاطر القواعـــــــد مـــــــن مجموعـــــــة مأسســـــــةيجـــــــب  املنفتحـــــــة، با�ح�ومـــــــة ةاملتعلقـــــــ املغر�يـــــــة

 املشــــاركة �ــــ�  ابإم�ا��مــــ الــــذين ا�خــــاص والقطــــاع املــــد�ي املجتمــــع مشــــاركة مجــــال �ــــ� حــــددةامل

 قطاعــــاتل الشــــأن بالنســــبة  وكــــذلك  .الرشــــوة ومحار�ــــة بالن�اهــــة املتعلقــــة السياســــات إعــــداد

 .والتعاون  االستشارةا�جديرة ب أخرى 

 

 واملجتمـع املـواطن�ن اكإشر :  ندمجةاملو  فتوحةامل الرشوة محار�ة سياسات صياغة

 املد�ي
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 وتبــ�ن. الرشــوة محار�ــة سياســة �ــ� مهمــ�ن جــد لفــاءح املــد�ي املجتمــعو  املواطنــون  �عت�ــ�

 بالعمــل مقتنعــ�ن غ�ــ� املــواطن�ن بــأن املغــرب، ترا�س��ا��ــ�ي الشــفافية نظمــةم أنجز��ــا دراســة

 �عتقــدون  ال، هــؤالء بــأن استقصــاءات عــدة بــ�ن وت. املضــمار هــذا �ــ� ا�ح�ومــة �جهــود الفع�ــ�

 ع�ــــ� تحكــــم % 15 أنــــھ حيــــث ، الشــــأن هــــذا �ــــ� تــــأث�� أو وقــــع أي ا�ح�ومــــة لعمــــل ي�ــــون  بــــأن

 نقصــا العاليــة  النســب هــذه ت�ــ�جم حــدود أيــة �ــ� نؤكــد أن يمكــن وال. فعالي��ــا �عــدم ال�ــ�امج

 .فعالي��ا �عدم ا�جازم االعتقاد أو السياسات معرفة ��

 والقطــاع املــواطن�ن وإشــراك لالستشــارة املغر�يــة ةا�ح�ومــ �ــا�تول ال�ــي األهميــة ول��جمــة

 �عـض جوانـب �ـ� للتشـاور  خاصـة مبادراتإطالق تم  العمومية، السياسات وضع �� ا�خاص

 عملـــــت. العموميـــــة للصـــــفقات القـــــانو�ي اإلطـــــار مراجعـــــة خـــــاللو  .الن�اهـــــة سياســـــات موضـــــوع

 ورشـــــة �ـــــ� إطـــــار  ا�خـــــاص والقطـــــاع املـــــد�ي املجتمـــــع منظمـــــات استشـــــارة ع�ـــــ� مـــــثال ا�ح�ومـــــة

 .وطنية

 اإلصـالح محتـوى  حـول  بمق��حـات لإلدالء ا�خاص للقطاع خاصة إم�انية هناك ف�انت

 مراعـاة حـول  �شـغاالتالا عـن �ـ� نفـس الوقـت ، التعب�ـ�  تـمو .  والن�اهـة الشفافية ع�� ووقعھ

 بنتـائج يتعلـق فيمـا الشـر�اء طـرف مـن املنتظـرة التوضـيحات وحـول  ا�ح�ومـة طـرف من اآلراء

 .االستشارة ارمس

 حمايـــــة حـــــول  القـــــانون  بمشـــــروع املتعلـــــق املســـــار خـــــالل تقـــــديمها تـــــم املآخـــــذات ونفـــــس

 طـرف مـن لل�حافة بالغ تحر�ر إ�� االستياءات هذه أدت وقد) . �عد فيما املذ�ور (  املبلغ�ن

 املنــــــدمج اإلعــــــداد إ�ــــــ� ا�ح�ومــــــة �جــــــوء حــــــول  شــــــ�وكها عــــــن فيــــــھ �ع�ــــــ� املغــــــرب ترا�س��ا��ــــــ�ي

 .اساتللسي واملنفتح
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 الرشوة محار�ة حول  ا�حكومة إصالحات  تقييم 4.1 جدول 

 مؤنث جميعا  

 العمليــــــــــــة بــــــــــــأن 10 ع�ــــــــــــ� مســــــــــــتجو��ن6

:  فعليــــــــــــــــــة غ�ــــــــــــــــــ� وال الفعليــــــــــــــــــة ليســــــــــــــــــت

 اتجـــاه �ـــ� يتحـــرك ال�ـــ�يء إلـــ��م بالنســـبة

 التحس�ن

  فعلية جد ا�ح�ومة

 فعلية أقل ا�ح�ومة

 والذاك لهذا 

7.4 

9.2 

58.8 

5.4 

9.3 

60.9 

 �جل �� يبون يج  %  15.6

  فعلية غ�� 

 صراحة

 أقـــــــــــل مـــــــــــا شـــــــــــيئا ا�ح�ومـــــــــــة

 فعلية

 فعلية غ�� جد ا�ح�ومة

11 

4.6 

11 

3.9 

 

 �ـــــــ� العمليـــــــة هـــــــذه بـــــــأن تـــــــرى   % 16.3

 فعلية ما شيئا

 9.5 9 �علم ال

 املغرب ترا�س��ا���ي:  املصدر

 

 املغرب �� الن�اهة لتعز�ز األولو�ة ذات رهانات أر�عة

 وال�ـــــي الن�اهـــــة، سياســـــات يخـــــص فيمـــــا قو�ـــــة مؤسســـــاتية ئـــــاتهي 2011 دســـــتور  كـــــرس

 .ا�ح�ومة أجندة �� م�انة تجد أن يجب أخرى  أسئلةهناك و . تفعيلها ع�� العمل يجب

 للوظيفـة سـلوكية مدونة تصور : األولو�ات من �عت�� م��ا  أر�عة إ�� جزءا� هذا يتطرق  

 وحمايــــة واملــــوظف�ن، ل��ملــــاني�نل بالنســــبة املصــــا�ح وتضــــارب باملمتل�ــــات التصــــر�ح العموميــــة،

 لتحديـد مجـال �ـل �ـ� التقـدم مراحلجزء ا� هذا ويعا�ج. السياسية األحزاب وتمو�ل املبلغ�ن

 .املغرب �� الن�اهة لتدعيم املستقبلية املراحل

  العمومي�ن للموظف�ن السلوكية والقواعد العمومية الوظيفة قيم تحديد

 �ــــــ� االقتصــــــادية والتنميــــــة التعــــــاون  نظمــــــةم ومبــــــادئ التوج��يــــــة ا�خطــــــوط مناقشــــــة إن

 وال�ـــي القـــيم، ع�ـــ� تقـــوم ال�ــي املقار�ـــة:  مقـــار�ت�ن بـــ�ن تم�ــ� العموميـــة، بـــاإلدارة الن�اهـــة مجــال
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.  العقو�ـــــات ع�ـــــ� ترتكـــــز ال�ـــــي ار�ـــــةقوامل ســـــلوكيا��م وقواعـــــد املـــــوظف�ن أخالقيـــــات ع�ـــــ� تؤكـــــد

 املــــــــوظف�ن بحــــــــث وا�ــــــــح وقــــــــع ،تالزمهمــــــــا عنــــــــد لهمــــــــا املقــــــــار�ت�ن هــــــــات�ن بــــــــأن تبــــــــ�ن فالتجر�ــــــــة

 .نز�ھ سلوك العتماد وال��ملاني�ن

 مــن والوقايـة للن�اهـة مالئـم  إطـار إحـداث قت�ــ�يت مشـ��كة قـيم �ـ� العـام املرفـق قـيمف

 تـدرج بـأن والكفيلـة القـيم هـذه ع�ـ� املرتكـزة الوا�ـحة السـلوكية القواعـد تحديـدو  ، الرشوة

 ضـــــــرور�ة مرحلـــــــة �عت�ـــــــ� املالئمـــــــة دالقواعـــــــ مـــــــن مجموعـــــــة فتحديـــــــد .  خاصـــــــة ســـــــلوكيات �ـــــــ�

 ف��ــــا ت�ــــون  وضــــعية �ــــ�إ ��ــــا مســــموح ضــــعيفة ســــلوكية بقواعــــد تتســــم وضــــعية  مــــن انتقاليــــة

 العمــــــــومي�ن واألعــــــــوان املــــــــوظف�ن أعمــــــــال �ــــــــ� مجســــــــدة د البســــــــيطةالقواعــــــــ واح�ــــــــ�ام الن�اهــــــــة

 ).2000 االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة( وال��ملاني�ن

 خالقيـةواأل  السـلوكية واملـدونات الوثـائق مختلـف ��، والقيم لقواعدا هذهو�مكن التعب�� عن 

 وســـــيلة تقـــــديم هـــــو الهـــــدف ، فــــإن اختيـــــاره تـــــم الـــــذي الشــــ�ل �ـــــان كيفمـــــا. و وغ��هـــــا قيــــواملواث

 . املطابقــة العمليــات تطــور عــن  و  املشــ��كة املبــادئ عــن �ع�ــ� ال�ــي لأل�ــخاص، ومرنــة مفهومــة

 فـــإن ، رســـمية مدونـــة هنـــاك ت�ـــون  املـــ أنـــھ األخـــرى  ول والـــد التعـــاون  منظمـــة دول  تجر�ـــةوت�ـــ�ز 

يــــتم �عميمــــھ  ، شــــططا أو تجــــاوزا �عت�ــــ� مــــا و�ــــل ، املعتــــادو  املنتظــــر للســــلوك املشــــ��ك لفهــــما

 .و�شره

 األمـــــم �اتفاقيـــــة العامليـــــة القواعـــــد حســـــب ان�عت�ـــــ�  ســـــلوكية مدونـــــة وتطبيـــــق تحر�ـــــر إن

 االقتصـادية والتنميـة التعـاون  مـةمنظ واتفاقيـة ،2004 لسنة الفساد م�افحة حول  املتحدة

 املعـــــــامالت يخـــــــص فيمـــــــا األجانـــــــب العمـــــــومي�ن املـــــــوظف�ن رشـــــــوة محار�ـــــــة حـــــــول  1997 لســـــــنة

 تضــارب تــدب��حــول  2003 لســنة التعــاون  للمنظمــة التوج��يــة وا�خطــوط ،الدوليــة التجار�ــة

 داخـــــل موســـــعة و�صـــــفة العـــــام املرفـــــق داخـــــل التوافـــــق هـــــذا �خلـــــق فعالـــــة طر�قـــــة ، املصـــــا�ح

 التســـــي�� �ـــــ� املبــــادئ إدمـــــاج كــــذلك �ســـــهل فاملــــدونات. واملـــــواطن�ن واملقــــاوالت املـــــد�ي ملجتمــــعا

 التعــــاون  منظمــــة فــــدول . واملســــؤولية والشــــفافية االنفتــــاح �ــــ� املتمثلــــة العــــام للمرفــــق اليــــومي

 ) .2.4 البيا�ي الرسم( العام للمرفق املركز�ة القيم كإحداث الشفافية تضم
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 قواعــد يحـدد ميثـاق ع�ـ� العــام املرفـق تـوفر ضـرورة ا�جديــد ياملغر�ـ الدسـتور  أقـرلقـد 

.  بالفشــل بــاءت املوضــوع هــذا حــول  الســابقة فــاملجهودات .) 157 الفصــل( ا�جيــدة ا�ح�امــة

 �عــد لكنــھ العموميــة، للعالقــات تمــر�ن أو عاديــة شــ�لية عمليــة إذن �عت�ــ� ال مدونــة فتحر�ــر

 فتحر�ـــــر. وضـــــعها ير�ـــــدون  ال�ـــــي قواعـــــدال �ـــــ� الـــــتحكم وآخـــــر�ن املـــــوظف�ن مـــــن يتطلـــــب �شـــــاطا

 حـول  توافـق خلـق �ـ� الواقـع �� �ساهم استشاري  بمسار يمر أن يجب�� هذا الشأن ، ميثاق

 .مم��ة نزاهة ضرورة

 التعـاون  منظمـة دول  �ـ� العـام للمرفـق األساسية املبادئ تطور  2-4:  البيا�ي الرسم

 .االقتصادية والتنمية

 ملرفقهــا الســلوكية املدونــة �ــ� القيمــة هــذه أدرجــت �ــيال املنظمــة �ــ� األعضــاء دول  �ســبة

  العام

 

 العموميــــــة اإلدارات بانورامــــــا 2010 االقتصــــــادية والتنميــــــة التعــــــاون  منظمــــــة:  املصــــــدر

2009 

 



253 
 

 التو�سي�ن العمومي�ن للموظف�ن سلوكية مدونة 4.4 إطار

 ومحار�ة مةا�حا� وزارة قامت ، الثورة منذ تو�س �عرفها ال�ي االنتقالية املرحلة سياق ��

 املوظف�ن ب�ن والعالقات السلوكية القواعد لتعز�ز سلوكية مدونة بإعداد) الدولة كتابة حاليا(الفساد

 ، التعاون  منظمة مع بتعاون  2012 سنة إطالقها تم ال�ي املبادرة و��ذه. تو�س �� واملواطن�ن العمومي�ن

 .الفساد م�افحة حول  املتحدة األمم اتفاقية ع�� بالتوقيع أيضا اما��اال��  استيفاء ع�� تو�س عملت

 صيغة أول  إلعداد الدولة مؤسسات مختلف من ممثل�ن تضم تخليقية �جنة إحداث تم فقد

 العملية هذه وأطلقت.  االستشارة ع�� عرضها تم 2013 مارس �� ال��ائية الصيغة ووضعت للمدونة

 �� تمثيلية األك�� والنقابات والعماالت اتالوزار  مختلف من ا�ح�امة خاليا فيھ شاركت يوم بتخصيص

 مختلف داخل ورشات تنظيم اليوم هذا ت�� وقد.  املد�ي املجتمع منظمات من والعديد العام القطاع

 العمومية لالستشارة الرس�ي األن��نيت موقع بواسطة ا�خط ع�� واستشارة املؤسسات

www.consultations-publiques.tn. جمع فقط ليس مفيدة وسيلة االستشارة هذه وش�لت� 

 أساسا �عت�� والتعميم للتواصل مسار إلطالق أيضا ولكن للمدونة ال��ائية الصيغة لوضع املساهمات

 .املوظف �عيشھ الذي الروت�ن �� مندمجا طرفا املدونة من �جعل

 داخل التخليق بمسائل التلقائي للتحسيس مسار قيادة �� أو�� مرحلة هنا وتتج��

 املدونة ع�� املصادقة تمت ال��ائية، الصيغة �� املساهمات جميع إدخال و�عد. العمومية املؤسسات

 .2014 يونيھ 11 بتار�خ الوزراء مجلس طرف من العمومي�ن للموظف�ن السلوكية

 ،وط�ي( ومستواهم وفئ��م درج��م، �انت كيفما املوظف�ن، جميع ع�� التو�سية املدونة وتطبق

 كماقواعدها اح��ام موظف �ل وع��.  االستشارة بفضل حاصل توافق نتيجة عت���و ). ومح�� جهوي،

 تطبيق بتتبع العمومية والوظيفة ل�ح�امة الدولة كتابة وت�لف. عل��ا يوقع موظف ل�ل ��خة �سلم

 .املوضوع �� ت�و�نية دورات وتنظيم املدونة هذه

 وانخراط القانون  ةدول تدعم ف�ي .العام املرفق يمق يخص فيما مرجعيا اإطار  املدونة تضع

 القطاع ، املبادئ هذه و�ساعد. وا�حياد واملسؤولية والشفافية الن�اهة مبادئ �� العمومي�ن املوظف�ن

 خدمة بخصوص املواطن�ن لطلبات واالستجابة مسؤوليتھ وتؤكد املهنية أهدافھ تحقيق ع�� العام

 ال�يأخالقية ومبادئ سلوكية قواعد بتحديد، ذلك املدونة وتحقق  .لثقةا �عز�زو  بالن�اهة تتم�� عمومية

 :  التالية املواضيع حول  املدونةتمحور وت.  التنازعية الوضعيات تدب�� ع�� العمومي املوظف �ساعد
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 : العام للقطاع املهنية القيم-

 والتصر�ح املصا�ح بوتضار ...) املواطن مع عالقتھ( و�يئتھ املوظف ، املوظف�ن ب�ن العالقات-

 .باملمتل�ات

 

 رؤ�ـــــة لبلـــــورة ا�ح�ومـــــة جهـــــود دعـــــم بـــــاملغرب، موميـــــة الع فـــــقااملر  مليثـــــاق أيضـــــا و�مكـــــن

 املغــــــرب اعتمــــــد، املرحلــــــة هــــــذه �إ�ــــــ. املنفتحــــــة ا�ح�ومــــــة �ــــــ� مندرجــــــة العــــــام للمرفــــــق جديــــــدة

 .يــــةالعموم للوظيفــــة العــــام األسا�ــــ�ي النظــــام �ــــ�  عل��ــــا املنصــــوص العقو�ــــات ع�ــــ� باألســــاس

 مشــا��ة مقتضـيات �شـمل فإنـھ ، ســلوكية مدونـة بمثابـة �عـد ال النظــام هـذا أن مـن و�ـالرغم

 وجنائيـــة إدار�ـــة عقو�ـــات ع�ـــ� أيضـــا و�ـــنص.  التنـــا�� وحـــاالت املصـــا�ح بتضـــارب تتعلـــق �ـــال�ي

 منظمة توصيات أساس وع�� . العمومية ا�خدمة مزاولة خالل املق��فة للمخالفات بالنسبة

 خاصة سلوكية مدونة إعداد �� املغرب انطلق ،2010 لسنة (OCDE/SIGMA) مجو�رنا التعاون 

 مشــروع، الرشــوة مــن لوقايــةا الوطنيــة للن�اهــة والهيئة كــذلك وأعــدت العمــومي�ن بــاملوظف�ن

 إ�ـــــ� يصــــدر لــــم املشــــروع هــــذا أن غ�ـــــ� 2011 برســــم السياســــية واألحــــزاب لأل�ــــخاص مدونــــة

 .اليوم

 

 :صا�حامل وتضارب باملمتل�ات لتصر�حا

 فهـو .الرشـوة أفعـال ولرصـد للوقاية فعالة �وسيلة باملمتل�ات التصر�ح اعتبار تم لقد

 تضــــارب حــــاالت �ســــتبق أن شــــأ��ا مــــن املــــوظف�ن ومــــداخيل ممتل�ــــات حــــول  معلومــــات يقــــدم

 م�افحــــة حــــول  املتحــــدة األمــــم اتفاقيــــة فــــإن ، األفــــق هــــذا �ــــ� .الالمشــــروع واالغتنــــاء املصــــا�ح

 بالقيـــام املــوظف�ن تلــزم آليــات ووضــع تــداب�� باتخــاذ تل�ــ�م بــأن طــرف دولــة �ــل دعــت الفســاد

 واســــتثمارا��م عملهــــم، ، أ�شــــط��م أساســــا يخــــص فيمــــا املختصــــة الســــلطات لــــدى بالتصــــر�ح

 . لوظيف��م بالنسبة املصا�ح تضارب تن�ي قد ال�ي والهبات وممتل�ا��م
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 ينشـــــرها ومـــــن ا،�شـــــره يجـــــب ال�ـــــي املعلومـــــة نـــــوع التصـــــر�ح، هـــــذا يحـــــدد أن يجـــــب كمـــــا

 فقـــد. املنشــودة األهــداف حســب �غي�ــ�ا العناصــر هـــذه �عــرف حيــث اســتعمالها يمكــن وكيــف

 النمــــاذج انظــــر( باملمتل�ــــات التصــــر�ح لنظــــام متنوعــــة نمــــاذج التعــــاون  منظمــــة دول  اعتمــــدت

 التجر�ــــــة فــــــإن املختــــــار، النمــــــوذج �ــــــان وكيفمــــــا) . أســــــفلھ الكنديــــــة املقار�ــــــة مــــــن املســــــتخرجة

 محار�ـة �ـ� التصـر�ح هـذا من الفائدة لتحقيق استيفاؤها يجب الشروط ض�ع بأن أو�حت

 حـــول  املجموعـــة لهـــذه عـــال مســـتوى  مـــن مبـــادئ ، 20 املجموعـــة دول  اعتمـــدت وقـــد .الرشـــوة

 لتطـو�ر املبـادئ الوقائيـة الفعالــة  2012العمــومي�ن سـنة  املـوظف�ن طـرف مـن املمتل�ـات إبـراز

 كمـا). و أسـفلھ 4.4 إطـار انظر( التصر�حات بفضل الرشوة ممارسات رصد ومبادئ املش��كة

 فئـات تحـدد ال�ـي 2010 و 2007 بـ�ن مـا املراسـيم مـن مجموعـة املغـرب اعتمد الذكر، سلف

 .يقدموها أن يجب ال�ي املعلومة ونوع بالتصر�ح امللزم�ن العمومي�ن املوظف�ن

 : ل�حسابات األع�� املجلس لدى التصار�ح هذه وتودع

 وعمليـة للتصـر�ح املعتمـدة اآلليـات فـإن باملمتل�ـات، للتصر�ح نظام إحداث يتم عندما

 محتواهـا ومـن نفسـها املتطلبـات مـن أهميـة أك�ـ� �عـد للمـوظف�ن املقدمـة والنصـيحة التحقق

 .أيضا

 لـم إذا املنشـود الهـدف تحقـق ال املرتفعـة القانونيـة املتطلبـات بـأن املغرب تجر�ة وتب�ن

 وخالفــا. املناســبة ��ــذه املســتنبطة ا�حــاالت وتــدب�� لومــةاملع مــن للتحقــق مســاطر هنــاك تكــن

. العمليــة الناحيــة مــن ضــعيفا ي�ــون  أن يمكــن الــورق، ع�ــ� قط�ــ� نظــام اعتمــاد فــإن لــذلك،

 تـــدب�� �ــ� معقــدا بـــذلك النظــام وجعــل تصـــر�حهم بتقــديم عديــدين أ�ـــخاص إلــزام فــإن مــثال

 مطبقــة غ�ــ� تبقــى التصــر�ح تقــديم عــدم حالــة �ــ� قاســية عقو�ــات إصــدار أو التصــار�ح هــذه

 .الرشوة محار�ة جهود تدعم ال أعماال �عد
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 املوظف�ن طرف من باملمتل�ات التصر�ح حول  20 للمجموعة عال مستوى  من مبادئ 5-4 طارإ

 العمومي�ن

 �ل عناية إ�� بوضوح عل��ا مع�� ، التصر�ح يخص فيما املتطلبات ت�ون  أن بجب:  منصف أو عادل-1

 لسلوكهم املدبرة واملناش�� واألنظمة القوان�ن �� مضمنة ت�ون  وأن واملواطن�ن مي�نالعمو  املوظف�ن

 .والشفافية املسؤولية مجال �� مش��كة انتظارات إلحداث

 إال املعلومة طلب عدم مع الرشوة ملحار�ة يكفي بما �املة التصر�ح أنظمة كذلك ت�ون  أن و�جب

 .املوظف�ن لسلوك املدبرة واملناش�� واألنظمة ، القوان�ن لتفعيل املطلو�ة ا�حدود و�� معقولة بكيفية

 املواطن�ن لدى أو ا�ح�ومة داخل سواء أمكن، ما �عمم أن يجب ع��ا، املكشوف فاملعلومة:  شفافا-2

 ا�خاصة ول�حياة والعائ�� ال�خ��ي لألمن الشرعية االعتبارات مراعاة مع املسؤولية ��جيع ��دف

 .االقتصاد تنظم ال�ي والتقاليد اإلدار�ة والواجبات القوان�ن وكذا

 بنسبة املتعلقة تلك سيما التصر�ح لنظام العام التدب�� حول  العموم إ�� املعلومة تقدم أن و�جب 

 . واملناش�� واألنظمة القانون  اح��ام إطار �� وذلك التشريع، وتنفيذ تطابق

 أوال التصر�ح ي�ون  أن يجب .مخاطرلل معرضة وظائف �شغلون  والذين السام�ن املسؤول�ن �س��دف-3

 �شغلون  الذين ع�� ممكنا ذلك �ان إذا مث ، املسؤولية مناصب �شغلون  الذين ع�� وإلزاميا إجبار�ا

 .و�الرشوة املصا�ح بتضارب تتعلق ملخاطر معرضة أو املواطن ثقة ع�� عواقب لها وظائف

 ومداخيل واستقاللية وخ��ة سلطة ،التصر�ح نظام ملدبري  ت�ون  أن يجب:  مالئمة بموارد مدعوم-4

 .الوظيفة هذه لتأدية �افية

 وللعقو�ة وللتق��ي وقائي الستعمال �سرعة متوفرة ��ا املصرح املعلومة ت�ون  أن يجب:  امفيد-5

 .للرشوة أخرى  وأش�ال الالمشروع واالغتناء املصا�ح تضارب مجال �� ا�جنائية املتا�عة أو اإلدار�ة

 .ا�حالية الظروف املعلومة �عكس ح�ى منتظمة بكيفية باإلفصاح االلزام ي�ون  أن يجب

 أو مغلوطة أو متأخرة بصفة قدم تصر�ح �شأن اإلداية أو ا�جنائية العقو�اتيجب :  للتطبيق  قابال -6

 . ومناسبة ورادعة  فعالة ، بتاتا يقدم لم

 طرف من املمتل�ات عن التصر�ح حول  20 للمجموعة مستوى  أع�� من ،مبادئ 20 املجموعة:  املصدر

 العمومي�ن املوظف�ن
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 وماذا وث��ة بأية يصرح أن يجب الذي من :كندا �� املصا�ح وتضارب باملمتل�ات التصر�ح 6-4 إطار  

 نصرح؟

:جميع املوظف�ن العمومي�ن  الشعبة التنفيذية، ال��ملان أعضاء:  التشريعية الشعبة:  املعنية الوظائف

 الذين يقدمون ا�حساب :

 األ�خاص ، الوزراء مستشارو  ، الوزار�ة الفرق  أعضاء برملاني�ن، وكتاب ، الدولة وزراء ، التاج وزراء أي

 القضائية الشعبة . املحددة الوزاراتب املعينون بصفة دائمة وآخرون �� املجلس  العامل طرف من املعينون 

 املف�ح املعلومة لكن املالية، سلطاتوالتا�ع�ن لل العمومية الصفقات ومدبرو  وا�جمارك الضرائب موظفو: 

 .   معممة غ�� ع��ا

 التشريعية الشعبة:  التصر�ح وث��ة 

 .مادي �غي�� وعند الوظيفة عندولوج التنفيذية الشعبة.  و مادي لتغي�� وتبعا سنو�ا الوظيفة ولوج عند

 لتصر�حا متطلبات�عد و . املصا�ح تضارب من الوقاية ع�� التصر�ح نظام يركز:  عنعا املف�ح املعلومة نوع

 .للشعبت�ن بالنسبة واملالية االقتصادية للمصا�ح األولو�ة وتمنح واسعة

 :  التشريعية الشعبة تصرح أن و�جب

 املداخيل، جميع و�مبالغ بمصادر-1

 ذلك �� بما عائلتھ أو ال��ملا�ي حوزة ��منقول  أو) وعقار منقول ( موجود �ل قيمة: واملنقوالت املوجودات-2

 األشهر خالل املنتظر أو األخ��ة شهرا 12 خالل عليھ املحصل دوالر كندي 1000 دخول م �ل ومصدر املبلغ

 .مصا�ح ف��ا لهم ال�ي خاصة املقاولة أو عائلتھ أعضاء أحد أو ال��ملا�ي األر�اح وجميع القادمة

 الوظيفة مغادرة �عد شهرا 12 خالل مقبولة وظيفة مزاولة بمناسبة تحصيلھ تم دخل �ل:  وظائف-3

 .  عموميةال

 أود .ك    500 عن تز�د ال��ملا�ي بوظيفة مرتبطة أخرى  فائدة أو هبة �ل:  املمولة والسفر�ات الهبات-4

 الست�ن خالل�ا� التصر�ح يجب شهرا، 12 ف��ة خالل واحد مصدر د.ك نا�عة من   500   يفوق  مجموعها

د .ك  500لسفر�ات ال�ي تتعدىلهبات ومصدرها وظروف منحها .�لفة اا طبيعة توضيح مع يوما،) 60(
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 ال�ــــــي التعــــــاون  املنظمــــــة �ــــــ� عضــــــوة لدولــــــة كنــــــدا،مثال �ــــــ� ا�جار�ــــــة املتطلبــــــات 6-4 اإلطــــــار يقــــــدم

 . وم�ى �ي التصر�ح يجب ماذا يصرح، أن يجب الذي من حددت

 ســـيما وا�ـــحا توجهـــا و�قـــدم فقـــط املرتفعـــة املبـــالغ اســـ��داف أهميـــة يبـــ�ن املـــوجز هـــذا

 .بھ يصرح أن يجب ال ما ل حو 

 

 

 

  املــــداخيل بمعا�جــــة النظــــام لتســــي�� االهتمــــام إيــــالء ضــــرورة أيضــــا املغــــرب تجر�ــــة تبــــ�ن

إعـــــداد  يتم الـــــراهن، الوقـــــت �ـــــ�و . املحتملـــــة املخـــــاطر مســـــتو�ات مختلـــــف و�سلســـــل املتاحـــــة

 .يدو�ة بطر�قة املغار�ة، العمومي�ن باملوظف�ن ا�خاصة باملمتل�ات التصار�ح وتقديم

 األع�ــــــــ� املجلــــــــس إم�انيــــــــات تتجــــــــاوز  مــــــــوارد م��ــــــــا والتحقــــــــق دراســــــــ��ا عمليــــــــات وتف�ــــــــ�ض

 .رصدية عملية وال وظيفة لها تكن وال دراس��ا إذن تتم ال فالتقار�ر. ل�حسابات

 حســـــــب أو عينـــــــات باختيـــــــار التصـــــــار�ح مراجعـــــــة أو للدراســـــــة مســـــــاطر اعتمـــــــاد و�مكـــــــن

 .املغر�ية العمومية اإلدارة تطابق ثقافة إ�� االنتقال لتسريع ، للمخاطر التعرض مؤشرات

 ا�خط�ــ�ة ا�خروقـات رصــدل نـھ يمكــن االسـتناد ع�ـ� املجتمــع املـد�ي فإ ، ذلــك عـن فضـال

 نظـــام �ــ� املكننــة اعتمـــاد تقت�ــ�ي أخــرى  مقار�ـــة وهنــاك.  ســر�ة �ـــيف اليــوم ، التصــار�ح بينمــا

 .�ال��از�ل األخرى  الدول  منوال ع�� التصر�ح

 ت�ون  أن يجب ،د.ك 10000   تتعدى ال�ي تاملنقوال  �ل وطبيعة املصدر فوصف:  نقوالتوامل املوجدات-2

 املنقولة( املوجودات جميع مبلغھ،وكذا ليس ولكن الدين وطبيعة مصدر لتحديد الكفاية فيھ بما مفصلة

 خاصة، وفوائد املعفاة أو للمراقبة ا�خاضعة تلك غ��) والقارة

 ��ا يصرح أن يجب بالقوان�ن، مرتبطة وظيفة �شغل التقار�ر يقدم يعموم موظف �ان إذا:  الوظائف-3

 �عيينھ، �عد يوما 120 خالل

 تأ�ي ال�ي تلك غ��د.ك    200   تتجاوز  عائلتھ إ�� أو للموظف ممنوحة هبة �ل:  ممولة وسفر�ات هبات-4

 تم بالقوان�ن يةمعن سفر�ة �انت إذا يوما 30 خالل ��ا التصر�ح يجب العائلة، �� عضو أو صديق من

 .يوما 30 خالل ومفصلة علنا ��ا التصر�ح يجب) برملا�ي �اتب أو دولة وز�ر ،...  وز�ر( قبولها
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 إ�ـــ� القانونيـــة الهي�لـــة مـــن بكنـــدا، باملمتل�ـــات التصـــار�ح تـــدب�� نظـــام 6-4 اإلطـــار �عـــا�ج

 إحــــداث الضـــروري  مـــن بأنـــھ الكنديـــة التجر�ـــة �علمنـــا. والتعمـــيم والتحقـــق الت�ـــحيح عمليـــة

 واجـ��م ��ا يؤدون  ال�ي الطر�قة حول  باألمر املعني�ن للموظف�ن النصائح لتقديم دقيق نظام

. ھعليـ االلتفـاف بـدل القـانون  اح��ام ع�� تح��م ال�ي يةبالكيف املشا�ل حول  انتباههم ولفت

 للمرفـــــق الســـــلوكية املدونـــــة تفعيـــــل عمليـــــة لت�ـــــجيع مهمـــــا ، النصـــــائح مـــــن النـــــوع هـــــذا ويعـــــد

 بالنســــــــبة النقــــــــاط �عــــــــض توضــــــــيح األمــــــــر يتطلــــــــب عنــــــــدما األو�ــــــــ� مراحلهــــــــا �ــــــــ� ســــــــيما العــــــــام،

 .للموظف�ن بالنسبة وكذا املسؤولة للمؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القانون؟ تطبيق يتم كيف بكندا املصا�ح وتضارب باملمتل�ات التصر�ح 7.4 إطار

 .كندا �� باملمتل�ات التصر�ح لتدب�� قانون�ن هناك:  القانو�ي األساس

 من عضوا 308 ��م الذي"  والتخليق املصا�ح تضارب �� املندوب مكتب" أعدها ال�ي املصا�ح تضارب حول  املدونة

 .العمومي�ن املوظف�ن حول  بالتشريع معنيون  �عضهم حيث ا�جماعات، مجلس

"  ن و سام ن و وممثل وزار�ون، أعوان ، ال��ملانيون  الوزراء ف��م بما فرد، 2800 تقر�با ��م املصا�ح بتضارب املتعلق القانون 

 .القضائي والنظام وال�جان الفيدرا�� املجلس أعضاء و مؤسسة التاج رؤساء ، الوزراء كنواب" املجلس �� ل�ح�ومة

 ع�� املكتب هذا و�قدم.  النشر أو اإلفصاح آليات بتطبيق" والتخليق املصا�ح تضارب �� املندوب مكتب ي�لف:  التفعيل

 من كذلك و�مكن للتحميل القابلة األش�ال ع�� وكذا واجبا��م حول  العمومية الوضعيات لشاغ�� واسعة معلومة موقعھ

 مماثلة معلومة تقدم ا�جماعات غرفة موقع فإن وم�حق��م، لل��ملاني�ن بالنسبة .التقار�ر وإ�� العمومي ال�جل إ�� الولوج

 املباشر والولوج املعلومة لعرض واملطبوعات املدونة، تطبيق إطار �� ةاملعد والتقار�ر االستشار�ة واآلراء البالغات ف��ا بما

 .العمومي ال�جل إ��

 : التصر�ح من والتحقق الت�حيح

 مكتبھ فإن عمليا. ع��ا املبلغ املعلومة �حة من تلقائيا املندوب يتحقق بأن القانون  يفرض ال:  التشريعية الشعبة

 .مالئمة غ�� وضعية �� يوجدون  ال ملاني�نال��  أن من للتأكد املطبوعات من يتحقق

 .القانونية واجبا��م إ�� للتطرق  وعائال��م ال��ملاني�ن يلتقي أن إذن للمندوب و�مكن

 .بالعقو�ات تو��ي أن يمك��ا ال�ي الغرفة إ�� يرفع تقر�را املندوب �عد واجبا��م، اح��ام عدم تب�ن إذا
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 مراجعــة ل�حســابات األع�ــ� املجلــس قــرر  فقــد ، التقر�ــر هــذا فيــھ �عــد الــذي الوقــت و�ــ�

 وحـــــــــدة وإحـــــــــداث وواقعيـــــــــا، اســـــــــ��دافا أك�ـــــــــ� �جعلـــــــــھ باملمتل�ـــــــــات، التصـــــــــر�ح حـــــــــول  القـــــــــانون 

 هـــــذا بمكننـــــة القيـــــام �ع�ـــــ�م كمـــــا. جيـــــد فـــــس هـــــذا الشـــــأن  تفعيـــــل لضـــــمان لديـــــھ متخصصـــــة

 .التصار�ح �� املضمنة للمعلومة املحتمل والنشر املسار

 ع�ـــــ� والنشـــــر بطلـــــب االستشـــــارة تـــــأذن أن املغر�يـــــة ل�ح�ومـــــة يمكـــــن ، ذلـــــك ع�ـــــ� عـــــالوة

.  ال�خصـــية املعطيـــات حمايـــة ع�ـــ� الســـهر مـــع املـــوظف�ن �عـــض للتصـــار�ح املختصـــر الشـــ�ل

 تمليــــــھ مطلبــــــا �عــــــد والــــــذي ، التصــــــر�حات �شــــــر يخــــــص فيمــــــا الوطنيــــــة املمارســــــات وتختلــــــف

 .املنفتحة ا�ح�ومة أجل من الشراكة �إ� االنضمام شروط

 أن يمكـــن باملمتل�ـــات التصـــر�ح مطبـــوع أن هـــل يتحقـــق أن ،كـــذلك املغـــرب ع�ـــ� و�جـــب

 .2011 دستور  من 36 الفصل ذلك ع�� ينص كما املصا�ح تضارب يدبر

 هـــــــذه تحديـــــــد يف�ـــــــ�ض املصـــــــا�ح تضـــــــارب حــــــول  التشـــــــريع إعـــــــداد فـــــــإن ، عامـــــــة و�صــــــفة

 ميثــــاق مــــع عالق��ــــا بتوضـــيح الرشــــوة مــــن للوقايـــة العــــام طــــاراإل  مـــع تناســــقها ومــــدى القواعـــد

 عليھ الذي املوظف إ�� ذلك يبلغ أن يمكن مخالفة، ارتكب عموميا موظفا بأن املندوب تقدير �� �ان إذا 

 .دوالر 500 عن تقل غرامة يؤدي أن

 : التصار�ح ةشفافي

 توضع كما منمطة معلومة يقدم موجز ينشر ولكن سر�ا، باملصا�ح التصر�ح ي�ون :  التشريعية الشعبة

 .ا�خط ع��

 العمومي، التصر�ح" حول  جزءا يتضمن القانون  لكن سر�ا، املفصل املطبوع ي�ون :  التنفيذية الشعبة

 عمومي �جل ع�� الوثائق هذه أرشفة تتمو . ع��ا اإلفصاح يتم أن يجب ال�ي العناصر جميع يح��ى الذي

 .ا�خط ع�� عيوض

 السنو�ة التقار�ر خالل من ا�خط ع�� تتاح املصرح�ن جميع طرف من الواجب اح��ام حول  فاملعلومة

 .والتنفيذ بالتق��ي املتعلق النشاط حول  عناصر كذلك يقدم الذي للمندوب
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 و�عيـــــ�ن الشـــــأن، هـــــذا �ـــــ� التصـــــر�حات مـــــن التحقـــــق مســـــار بمراجعـــــة و�القيـــــام العـــــام املرفـــــق

 .املقتضيات هذه بتطبيق ت�لف سوف ال�ي املؤسسة

 املبلغ�ن حماية

 �رأكتــــو  �ــــ� املبلغــــ�ن حمايــــة حــــول  جديــــد لقــــانون  باعتمــــاده هامــــة مرحلــــة املغــــرب قطــــع

 عنـــدما واملبلغـــ�ن وا�خ�ـــ�اء الشـــهود �حمايـــة قانونيـــا إطـــارا يقـــدم 10-37 رقـــم فالقـــانون . 2011

 تــم فقــد. النفــوذ واســتغالل األمــوال وتحو�ــل للرشــوة املمكنــة ا�حــاالت حــول  معلومــة يفشــون 

 املــــوظف�ن حمايــــة ��ــــدف العموميــــة للوظيفــــة العــــام األسا�ــــ�ي النظــــام مــــن 18 الفصــــل إلغــــاء

 املخالفـات بخصـوص نيـ��م حسن تب�نت عندما والتأديبية ا�جنائية عقو�اتال من العمومي�ن

 بـــالرغم). القـــانون  مـــن 82 الفصـــل( وظيفـــ��م ممارســـة إطـــار �ـــ� ��ـــا �شـــهدون  ال�ـــي الشـــطط أو

 املــــــــــد�ي املجتمــــــــــع منظمــــــــــات فــــــــــإن املبلغــــــــــ�ن، حمايــــــــــة �ــــــــــ� �ســــــــــاهم الــــــــــذي القــــــــــانون  هــــــــــذا مــــــــــن

 بإعطائـھ وذلـك �املـة بصـفة ا�حـق هذا يضمن ال القانون  هذا أن ترى  املغرب ك��ا�س��ا���ي

. املبلــغ هو�ــة عــن ال أم فصــاحاإل  يجــب هــل لتحديــد وللمحكمــة للوكيــل كب�ــ�ة تقدير�ــة ســلطة

 و�تعرضـون  سـماإل  إفشـاء عـدم ع�ـ� ا�حفـاظ مـن متأكـدين اي�ونـو  أن للمبلغ�ن إذا يمكن فال

 القـــانون  أن كمــا. ع��ــا غللتبليــ املخالفــات شــهود ��ــجع ال الــذي األمــر وهــو ، االنتقــام �خطــر

 بطر�قـــة املحتمـــل الشـــطط أو التجـــاوزات ع�ـــ� يف�ـــحوا أن للمـــوظف�ن يمكـــن كيـــف اليو�ـــح

 .سر�ة

 إحــداث ع�ــ� الرشــوة مــن لوقايــةا الوطنيــة للن�اهــة وا الهيئــة حــث القــانون  هــذا أن غ�ــ�

 للمقـــــاوالت كقنـــــاة �عتمـــــد أن يجـــــب ال�ـــــي on.mawww.stopcorrupti بـــــالتبليغ خاصـــــة بوابـــــة

 أو العموميــــــــة الصــــــــفقات �ــــــــ�  اختالســــــــات أو الرشـــــــوة حــــــــاالت لف�ــــــــح واملتوســــــــطة الصـــــــغرى 

 تكنولوجيـــــا جانـــــب مـــــن �ـــــاإل� التطـــــرق  ســــيتم اآلليـــــة ففعاليـــــة.  ا�ح�ومـــــة مـــــع أخـــــرى  معــــامالت

 األقران ع�� راسةالد فر�ق بأن، البداية منذ ��جل أن املهم من لكن . واإلتصال املعلومات

 طــرف مــن العــام القطــاع داخــل التبليــغ حــاالت حــول  معلومــات ع�ــ� ا�حصــول  مــن يــتمكن لــم

 �ـــ�.  متا�عــات إ�ــ� أو تق�ــ�ي إجــراء إ�ــ� أدى فعــال، تــم إن التبليــغ هــذا هــل  ومعرفــة املــوظف�ن
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 منصـوص هـو كمـا بالتق�ـ�ي القيـام سلطة لها لم تكن  ،املركز�ة  الهيئة فإن ،صيغ��ا األو��

 .للهيئة ا�جديد القانون  �� �ا عل�

 :السياسية األحزاب تمو�ل شفافية

 ا�حيــــاة تمو�ــــل جعــــل �ــــ� الشــــمالية وإفر�قيــــا األوســــط الشــــرق  منطقــــة دول  تــــأخرت لقــــد

 فمعظــم. أك�ـ� أهميـة لـھ عل��ـا املحـتج االنتخابــات دور  أن مـن بـالرغم شـفافية أك�ـ� السياسـة

 فقــــط جزئــــي إطــــار لهــــا أو السياســــية ا�حيــــاة �ــــلتمو  مجــــال �ــــ� قانونيــــا إطــــارا لهــــا لــــيس الــــدول 

 .السياسية األحزاب بتمو�ل يتعلق �الذي

. املجـال هـذا �ـ� الشـفافية دعـم هـو ا�جديـد، الدسـتور  ��ـا أ�ي ال�ي اإلبداعات أهم ومن

 القـــــانون  اذفهـــــ .السياســـــية األحـــــزاب تمو�ـــــل يـــــدبر تنظي�ـــــي قـــــانون  إعـــــداد ع�ـــــ� أيضـــــا و�ـــــنص

 املاليـــة، قـــانون  �ـــ� املدرجـــة ا�حقيقيـــة ومبالغهـــا العموميـــة اإلعانـــات تخصـــيص معـــاي�� يو�ـــح

 وســـي�لف. العموميـــة حســـابا��م و�نشـــروا يقـــدموا أن السياســـية األحـــزاب ع�ـــ� أيضـــا و�فـــرض

 طـــرف مـــن واســـتعمالها املاليـــة التمـــو�الت تخصـــيص عمليـــة بتتبـــع ل�حســـابات األع�ـــ� املجلـــس

 .السياسية األحزاب

 بــالرغم الشــأن، هــذا �ــ� الشــفافية لفائــدة هامــة رةمبــاد املغر�يــة ا�ح�ومــة اتخــذت وقــد

 ع�ـ� عملـت ال�ـي األحـزاب وحـدها. ��ـا القيـام يجب ال�ي األمور  من العديد هناك الزال أنھ من

 املجلــس وأكـد. ا�خــط ع�ـ� جزئيــا �عـرض الــذي األع�ـ� املجلــس تقر�ـر �ــ� تظهـر حســابا��ا �شـر

 واجــــب تح�ـــ�م لـــم ال�ـــي األحـــزاب ضـــد عقو�ـــة أيـــة تتخـــذ لـــم أنـــھ األقـــران ع�ـــ� الدراســـة لفر�ـــق

 بــا�حمالت املتعلقــة املعلومــات �شــر أو �عمــيم األجــدى مــن ي�ــون  ، الشــفافية ولتعز�ــز .النشــر

 و�مكــــــن. لألحــــــزاب املعتــــــادة األ�شــــــطة تمو�ــــــل باســــــتثناء ا�خاصــــــة باملســــــاهمات أو االنتخابيــــــة

 مصـــادر ول حـــ شـــاملة معلومـــة �ـــ�إ الولـــوج مـــن املواطنـــون  يـــتمكن ح�ـــى للهبـــات �ـــجل إحـــداث

 تقـــوم أن املغــرب �ح�ومــة يمكـــن األفــق، هــذا �ـــ�.  األحــزاب عل��ــا تحصـــل ال�ــي األمــوال ومبــالغ

 دول  تجر�ـة وتبـ�ن. االنتخابيـة وا�حمـاالت األحـزاب تمو�ـل حـول  القـانو�ي إلطـارل جديـد بتغي��
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 يتناولهــــا ال�ــــي املقار�ــــات مختلــــف بــــ�ن يجمــــع أن يجــــب الفعــــال التشــــريع بــــأن التعــــاون  منظمــــة

 .7-4 طاراإل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظمة دول  �� السياسية األحزاب تمو�ل عملية تقن�ن مشا�ل وألهم الك��ى  للميوالت م�خص 7-4 إطار

 األخ��ة العشر�ة خالل التعاون 

 . شر�فة تنافسية لدعم و�لمالت مصادر توازن  تحقيق-1

 الهبات إزاء �ا�تبعي وتقليص السياسية لالحزاب بالنسبة الشروط ملساواة العمومي التمو�ل �� الز�ادة-أ

 االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة دول  طرف من اعتمادها تم مؤسساتية نماذج عدة وهناك. ا�خاصة

 اإلنصاف هو العام لهدفا يبقى لكن .املباشرة وغ�� املباشرة العمومية املساعدات تخصيص عملية لتدب��

 تحو�الت الدعم، هذا �شمل أن و�مكن. للدولة املا�� وغ�� املا�� الدعم إ�� حزابلأل  املتساوي  والولوج

 البصر�ة السمعية الوسائل �� ل�حديث زمنية ف��ة تخصيص مثال( الدولة خدمات إ�� والولوج مباشرة،

 تمو�ال تقر�با التعاون  منظمة دول  �ل وتقدم .�جبائيةا واإلعفاءات) العمومية املمتل�ات النقل، العمومية،

 مساواة وتحقيق العينية املساهمات لتقييم يجدو��ا ال�ي الصعو�ة من بالرغم مر�ح��ا أو ألحزا��ا عموميا

 الشروط ب�ن األحزاب ع�� هذا الصعيد .

 ا�خاصة املساهمات عأنوا �عض.  السياسية األحزاب أ�شطة استقاللية لتحقيق ا�خاصتقن�ن التمو�ل  -ب

 :  تقدمها ال�ي �الهبات التعاون، منظمة دول  معظم �� محظورة �انت

 األجنبية، املقاوالت أو الدول -أ

 العمومية، املقاوالت ذلك بما�� العمومية السلطات-ب

 .مجهولة مصادر-ج

 الذي لسيا��يا الهدف حول  نقاشات يث�� والذي �عقيدا أك�� مجاال يبقى ا�خاص التمو�ل تقن�ن أن غ��

 ).العامة املص�حة حماية أو التعب�� حر�ة مثال( ينظمھ أن يجب

 : ا�خاصة املساهمات اتجاه األحزاب تبعية لتقليص النفقات تحديد-2

 تقليص �� �ساهم أن شأنھ من انتخابية لوظائف املر�ح�ن أو لألحزاب بالنسبة النفقات السقف تحديد-أ

 عدة وهناك. ا�خاصة للمساهمات قو�ة تبعية ومن النفوذ مخاطر من أيضا يحد لكن .اإلنتخاب ت�اليف
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 استعمال مثال( م�ححة غ�� لكنھ التشريع نقائص تحديد بمجرد ت��ز التشريع ع�� لاللتفاف

 ).القرض ومؤسسات القروض ع�� أك�� االعتماد أو الهبات إلخفاء طاالنخرا حقوق 

 .العمومي التمو�ل أطراف جميع ومسؤولية شفافية �عز�ز-3

 �� األحزاب  طرف من �ستعمل أن يمكن ال�ي الدولة ملداخيل االمتيازي  بالولوج االهتمام-أ

 عدد عمل فقد. انتخا��م عند نالعمومي� املوظف�ن طرف من أو االنتخابية حمال��م لتمو�ل ا�ح�ومة

 .الدولة مداخيل أنواع مختلف إ�� ال�جوء من وا�حد منع ع�� الدول  من كب��

 .االمتيازي  الولوج هذا وقائع تحديد مجال �� تنتظر الزالت شمولية مقار�ة اعتماد أن إال

 تعلقةامل والنفقات للهبات مثبتة ��خة ع�� باالحتفاظ واملر�ح�ن حزاباأل  شفافية �عز�ز-ب

 .املواطن�ن إ�� وكذا بالتتبع امل�لفة السلطات إ�� تبليغها يجب وال�ي با�حملة

 :السياسية األحزاب تمو�ل حول  التشريع وتنفيذ تتبع دعم-4

 حلول  وجود عدم من �الرغمو  ، السياسية األحزاب تمو�ل حول  التشريع تنفيذ لضمان-أ

 خالل ومداخل��م واملر�ح�ن األحزاب نفقات �شر بضرورة �ع��ف الدولية القواعد فإن عاملية،

 لهذه �ون ت أن يجب ھبأن تب�ن التعاون  منظمة دول  بفتجار . مستقلة هيئة إ�� االنتخابية ا�حمالت

 فإن ، ذلك ع�� عالوة ، مطلوب هو كما بمهم��ا للقيام الضرور�ة واملالية البشر�ة املوارد الهيئة

 تضارب مخاطر لتفادي حاسما ي�ون  أن يجب التشريعيةو  التنفيذية للفروع بالنسبة استقاللي��ا

 .صا�ح امل

 �حسابات اإلشهاد ع�� ل�حصول  الدول  ��جيع تم فإنھ ، مستقل رصدلل جهاز  غياب ��-ب

 ت�جأ ذلك مع و�املوازاة التعاون  منظمة لدول  السياسية فاألحزاب.  مستقل�ن خ��اء لدن من األحزاب

 املخاطر، ودرء للألموا ا�جيد التدب�� �زلتعز  الداخلية املراقبة إ�� أك��

 إ�� تتوصل أن الدول  ع�� يجب بأنھ التجر�ة تب�ن رادعة و مناسبة فعالة عقو�ات تحديد-ج

 من بالتأكد السياسية ا�حياة تمو�ل حول  وللتشريع املخالفات �شأن للعقو�ات توازن  أقل

 رادعة. و مناسبة أ��ا

        

 

 

 



265 
 

 لتقـــديم واالتصـــال املعلومــات تكنولوجيـــا اســتخدام:  مــن طـــرف املـــواطنالتبليـــغ  ��ــجيع

 لظاهرة الرشوة العمومي الرصدا و��جيع ناسبامل الوقت �� معلومة

 

 تجســـيد �ـــ� مســـاعدة أك�ـــ� واالتصـــال املعلومـــات تكنولوجيـــا اســـتخدام �شـــ�ل أن يمكـــن

 ف��نــــامج. املحليــــة والظـــروف ا�خاصــــيات تح�ـــ�م حلــــول  وإيجــــاد الوضـــعية لتغي�ــــ� الدولـــة إرادة

 يؤكـــــــد اإلدارة وتحـــــــديث العموميـــــــة الوظيفـــــــة وزارة بتنســـــــيقھ تضـــــــطلع ال�ـــــــي الرشـــــــوة محار�ـــــــة

 رشـــاداإل  اعتمـــاد فـــإن هكـــذا.  املجـــاالت شـــ�ى �ـــ� املعلومـــات تكنلوجيـــا اســـتخدام ع�ـــ� صـــراحة

 اسـتعمال لتيسـ�� م�حوظـا مجهـودا �عت�ـ�  service-public.ma اإلدار�ـة ل�خـدمات ا�خـط ع��

 لـــــإلدارة الشـــــمو�� لل��نـــــامج أيضـــــا يمكـــــن لكـــــن.  املـــــواطن�ن طـــــرف مـــــن متاحـــــة جديـــــدة قنـــــوات

 املعلومـات لتكنولوجيـا أخ�ـ�ا و�مكـن. الرشـوة ومحار�ـة الن�اهـة مخطـط يـدعم أن االلك��ونية

 ســــنةل 54 رقــــم القــــانون  أثــــاره الــــذي باملمتل�ــــات التصــــر�ح كإشــــهار أخــــرى  إجــــراءات �عــــزز  أن

 .عليھ ينص لم ولو 2006

 السياســـات وضـــع �ـــ� املـــواطن مشـــاركة لتعز�ـــز بوابـــات عـــدة إحـــداث ع�ـــ� املغـــرب وعمـــل

 تكنولوجيــا اعتمــاد تــم ھفإنــ ، الرشــوة مــن والوقايــة الن�اهــة يخــص وفيمــا . وتتبعهــا العموميــة

 :أساسي�ن هدف�ن لتحقيق ا�ح�ومة طرف من واالتصال املعلومات

 تقــــــدم ال�ــــــي)  العموميــــــة الصــــــفقات بوابــــــة مــــــثال( القــــــرار اتخــــــاذ �ــــــ� الشــــــفافية ز�ــــــز�ع-1

 نتائجها، وعن العمومية الصفقات حول  معلومات

 . www.stopcorrutpion.maالرشـــوة عـــن التبليـــغ بوابـــة مـــثال، الرصـــد العمـــومي تـــدعيم-2

 مجــــال �ــــ� والتجــــاوزات املخالفــــات عــــن التبليــــغ ع�ــــ� وســــطةواملت الصــــغرى  املقــــاوالت لت�ــــجيع

 اإلدارة برنـامج إطار �� يندرج الذي الش�ايات لتدب�� املوحد النظام أو ،العمومية الصفقات

 .نيةمع عمومية مؤسسة �ل إشارة رهن واملوضوع اإللك��ونية
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 تواهــاومح بني��ــا عقلنــة ع�ــ� العمــل األجــدى مــن أصــبح فقــد ، الــنظم هــذه ومــع تتطــور 

 فقــد. ومــن تحيي��ــا ووضــوحها  املعلومــة �ــحة مــن للتحقــق ا�جهــود مــن ز�ــدامل و�التــا�� بــدل 

 �ــ�العموميــة   والتنظيميــة املاليــة املــوارد اســتثمار إ�ــ� حاجــة �ــ� هــو مرحلــة إ�ــ� املغــرب  وصــل

 مــن تــتمكن ح�ــى ،شــمولية بصــفة ،�عــد تفعيلهــا يــتم لــم ال�ــي ا�حديثــة ةالهامــ املبــادرات هــذه

  مفعلــــة �ــــ� العموميــــة الصــــفقات بوابــــة فمــــثال. الن�اهــــة مجــــال �ــــ� املنشــــودة أهــــدافها تحقيــــق

 الشــفافية و�عــد.  للمســار ا�جزئيــة الرقمنــة �ســبب حقيقيــة مشــا�ل يطــرح ممــابصـفة جزئيــة 

 أو املتعهـدين اختيـار مرحلـة إ�ـ� العروض طلبات إطالق مرحلة منذ  ضرور�ة التامة الرقمية

 كنــا إذا ،ال��ائيــة املحاســبة �ــ� الت�ــجيل وإ�ــ� واألداء وا�خــدمات جــاتاملنتو  واســتالم املــوردين

 .الرشوة مش�ل مع إيجابيا نتفاعل أن نر�د

 �عـد ا�حديثـة البوابـات خـالل مـن واالتصـال املعلومـات لتكنولوجيا امل��ايد فاالستعمال

 االنفتـــاح لمجـــا �ـــ� ا�ح�ومـــة ال�ـــ�ام زإلبـــرا �افيـــة غ�ـــ� �عت�ـــ� املقار�ـــة هـــذه لكـــن. محـــدودا أمـــرا

 املغــــرب �ــــ� االن��نيــــت العتمــــاد الضــــعيف املســــتوى  إن. املغار�ــــة املــــواطن�ن حســــب والشــــفافية

 التكميليــــــة آليــــــات ا اعتمــــــاد أهميــــــة تفســــــر البوابــــــات هــــــذه إ�ــــــ� للمــــــواطن�ن املحــــــدود والولــــــوج

 فئـــــات طـــــرف مـــــن �ســـــتعمل أن يمكـــــن ال�ـــــي املجهولـــــة الرســـــائل ونظـــــم النقالـــــة �التكنولوجيـــــا

 املتعلقـــــة ا�خط�ـــــ�ة للصـــــعو�ات اعتبـــــارا خاصـــــة أهميـــــة ذلـــــك و�كت�ـــــ�ي.  ســـــ�انال مـــــن عر�ضـــــة

 .والك��ى  الصغرى  املقاوالت تواجهها ال�ي بالرشوة

 ال�ـــــــي تحسيســـــــية حملـــــــة اإلدارة وتحـــــــديث العوميـــــــة الوظيفـــــــة وزارة أطلقـــــــت فـــــــق،األ  هـــــــذا �ـــــــ�

وســائل ال ع�ــ� ومذاعــة متلفــزة  إعالنــات ملصــقات،( الوســائل مختلــف ع�ــ� املــواطن �ســ��دف

. املغر�ـــي الســـياق مـــع مالءمـــة أك�ـــ� يبـــدو ا�حمـــالت مـــن النـــوع هـــذا) . إ�ـــخ وا�جرائـــد ،الســـمعية

الوطنيــة  الهيئــة ف��ــا بمــا ا�ح�ــومي�ن وغ�ــ� ا�ح�ــومي�ن الفــاعل�ن طــرف مــن انتقــادا عــرف لكــن

 فاسـتعمال. الشـأن هـذا �ـ� استشـار��م تـتم لم الذين  ومحار���ا  الرشوة من لوقايةللن�اهة وا

 ان��نيــت مواقــع غ�ــ� أخــرى  وســائل ع�ــ� يمتــد أن أيضــا يمكــن واالتصــال املعلومــات نولوجيــاتك

 تنفيـــذ حـــول  محينـــة معلومـــات بتقـــديم الرشـــوة محار�ـــة سياســـات وشـــمولية االنفتـــاح لتـــدعيم
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الوطنيـــــــة   الهيئـــــــة مـــــــع التعـــــــاون  منظمـــــــة عملـــــــت 2010 ســـــــنة و�ـــــــ�.  أخـــــــرى  تـــــــداب�� أو القـــــــانون 

 حــــــول  معطيــــــات أك�ــــــ� وتنشــــــر تحصــــــل أنال�ــــــي تمك��ــــــا  مــــــن  الطر�قــــــة تحديــــــدع�ــــــ�  املــــــذ�ورة

 مــع حاليــا لكــن.  آنــذاك العمــل إ��ــاء مــن تــتمكن لــم الهيئــة نإفــ املــوارد لــنقص ونظــرا. الرشــوة

 املعطيـــــات �شــــر توســــيع ع�ـــــ� �عمــــل أن ناســــبةامل �لمـــــا ســــنحت فيمك��ــــا اختصاصــــا��ا عز�ــــز �

 .رشوةلل صارمة وتأدية دورها ا�جديد املخول لها �� مجال املراقبة ال

 عرفـــــــت �ـــــــاملغرب بالرشـــــــوة، متعلقـــــــة هامـــــــة مشـــــــا�ل �عـــــــرف ال�ـــــــي الـــــــدول  مـــــــن فالعديـــــــد

 وتقيـــــيم لرصـــــد واالتصـــــال علومـــــاتللم تكنولوجيـــــا وال�جـــــوء املـــــد�ي للمجتمـــــع ةهامـــــ مبـــــادرات

 طبيعــة �شــأن الناقصــة املعلومــات ع�ــ� ا�حصــول  ا�حديثــة التكنولوجيــا ســهلت فقــد. املشــ�ل

 ا�خـــــدمات اعتمـــــاد تـــــم ، مصـــــر �ـــــ�. الرشـــــوة ملحار�ـــــة املـــــواطن�ن �عبئـــــة وكـــــذا املشـــــ�ل وامتـــــداد

 و�تعلـــــق) رصــــدتك �ع�ـــــي" (zabatak زاباتــــك"�ــــا االجتماعيـــــة االعالميــــة الوســـــائل ع�ــــ� املرتكــــزة

منصـــــة معلوماتيـــــة  ع�ـــــ� �عتمـــــد ، )www.zabatak.com( الرشـــــوة عـــــن للتبليـــــغ بموقـــــع األمـــــر

 املو�ايــــل تليفونــــات مــــن األول  �ا�جيــــل قنــــوات عــــدة ون �ســــتعمل نالــــذي ،األن��نــــت رواد عبئــــةلت

 ).2013 التعاون  منظمة( النصية القص��ة  رسائلالو 

 �ـ� ا�حـق املـواطن�ن مـنح من الرشوة ملحار�ة ا�حديثة املبادرات مكنت ، �ازاخستان و��

 .املحتملة التجاوزات عن للتبليغ قناة لهم وفتح ،رقميا   املوظف�ن مع معامال��م  ��جيل

http://www.zabatak.com/
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 افغا�ستان حالة: الرشوة محار�ة خدمة �� ا�خط ع�� البنك:  9-4 إطار

 �� األمن �� تام ونقص كب��ة أمية جانب إ�� الرشوة من طو�لة ملدة �عا�ي افغا�ستان ةدول �انت لقد

 واألداءات البن�ي القطاع سيما ،بذلك متأثرا �ان املجتمع قطاعات جميع فتسي�� .البالد أنحاء معظم

 من  % 70 من وأك�� بنكيا، حسابايمتل�ون  ةم�س مليون  30 من % 5 من أقل نجد. العام املرفق ��

 .نقال هاتف لهم األفغان من  % 40 هناك أن إال.  أميون  هم هؤالء

 ما  طخا� ع�� البنك ف��ا يمثل ال�ي كينيا نموذج خصوصا إفر�قيا، شرق  �� النموذج و�خصوص

 ا�خط ع�� البنك وشركة  "vodafone  "الهاتف فشركة. ا�خام الداخ�� املنتوج من الثلث من يقرب

M-Paisa  سهلة تبدو فا�خدمة. 2009 سنة بأفغا�ستان ا�خط ع�� بنكية خدمة يطلقا بأن قررا 

 نحو نقديةال التحو�الت وتمكن الس�ان، من  % 97 من يقرب ما مزودة البالد جهات جميع �� الولوج

 .الولوج ممكنة السابق �� تكن لم جهات

 مكنت ، للموظف�ن النقالة الهواتف ع�� املباشر واألداء الشرطة قوات يخص فيما األو�� فالتجارب

 ، املوجودين غ�� ةالشرط ملوظفي األداءات بحذف % 10 بنسبة األجر لت�اليف السريع التقليص من

 .الوسطاء غياب بفضل  %  30 بنسبة األجور  رفع ع�� العمل مع

 األجور  وأداء الصغرى  السلفات ومعا�جة ، النظراء ب�ن النقدية التحو�التأساسا،  ا�خدمات و�شمل

 ، طو�رالت ع�� للمساعدة املباشرة التحو�الت تحقيق من ا�خط ع�� البنك نظام و�مكن. والفاتورات

 لهواتفا من األول  جيلواسعة ل� .فهناك �غطية املرتبط ��ا وال��ا�� اإلدار�ة الرشوة وتقليص

 لظاهرة املالئمة األتوماتي�ي الصو�ي با�جواب املتعلقة وا�خدمات النصية القص��ة سائلالر و  النقالة،

 .األمية من ضعيفة

 من مثال والتحو�ل للتوف�� منفتح نظام إلحداث الشرا�ات إلقامة الصعو�ة الزالت أنھ من بالرغم

 إيجابيات يب�ن فالنموذج ، wester union النقدي للتحو�لت و�اال  مع وشرا�ات محلية متاجر خالل
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 الــذي املغــرب ل��ا�س��ا��ــ�ي الرشــوة مرصــد �شــمل املبــادرات هــذه مثــل فــإن املغــرب، �ــ�

املثــال  ع�ــ� املعتمــدة"  مامــدور�نش"  واملبــادرة الرشــوة حــول  منتظمــة وتقييمــات تقــار�ر يقــدم

 حــــاالت عــــن ا�خــــط ع�ــــ� التبليــــغ مــــن �ناملــــواطن يمكــــن الــــذي" رشــــوة أديــــت"  املشــــهور  الــــدو��

 ع�ــــ� املعلومــــة اعتمــــاد يــــتم ذلــــك �عــــد.  كشــــهود عل��ــــا وقفــــوا ال�ــــي  االختالســــاتا أو الرشــــوة

    www.mandawrinch.com الوط�ي املستوى 

 سياسـة �ـ� صا�خـا والقطـاع املـواطن�ن إلشـراك املبذولـة املجهـودات فـإن ، العمـوم ع�ـ�

 لفائـــدة حقيقيـــة شـــراكة غيـــاب �ســـبب مختصـــة مبـــادرات �ـــ� منحصـــرة تبقـــى الرشـــوة محار�ـــة

 . شمولية اس��اتيجية تطو�ر

 بـــأن يتوقـــع  ال فإنـــھ ، دقيقـــة مبـــادرات حـــول  االستشـــار�ة العمليـــات إطـــالق مـــن بـــالرغم

 إ�ـــ� ادفـــةاله الشـــفافية مبـــادرات فـــإن ، الوقـــت نفـــس �ـــ�.  للمشـــاركة دائمـــة آليـــة هنـــاك �ـــون ت

 .  أخرى  وإكراهات �افية غ�� موارد �سبب محدودة تبقى املد�ي، املجتمع حراسة تطو�ر

 تكنولوجيــــــــــا فــــــــــإن ، باملمتل�ــــــــــات التصــــــــــر�ح حــــــــــول  املناقشــــــــــات ، ذلــــــــــك ت�ــــــــــحأو  وكمــــــــــا

 الن�اهـــــة، سياســـــة مراحـــــل جميـــــع �ـــــ� اهامـــــ دورا تلعـــــب أن أيضـــــا يمكـــــن واالتصـــــال املعلومـــــات

 أو ال��ملــان وأعضــاء العمــومي�ن املــوظف�ن تصــر�حات ملعا�جــة الــالزم والوقــت ال�لفــة بتقلــيص

 وســـــريعة تنافســـــية وأك�ـــــ� شـــــفافة بطر�قـــــة العموميـــــة للصـــــفقات ا�خـــــط ع�ـــــ� التـــــدب�� إتاحـــــة

 .واقتصادية

 توصيات

 تـــــدعيم ��ـــــدف واملؤسســـــا�ي القـــــانو�ي اإلطـــــار ملراجعـــــة املغـــــرب بـــــذلها هامـــــة مجهـــــوذات هنـــــاك

 فعالـــة، االصـــالحات هـــذه ت�ـــون  وح�ـــى لكـــن. العـــام لقطـــاعا �ـــ� الن�اهـــة و�عز�ـــز الرشـــوة محار�ـــة

 ت�ـــــحيح ع�ـــــ� أيضـــــا العمـــــل يجـــــب لكـــــن ،فقـــــط املجهـــــوذات ومواصـــــلة توســـــيع يجـــــب ال فإنـــــھ

 فـــاق��اح. للســـ�ان النتـــائج تبليـــغ مبـــادرات وتقو�ـــة املؤسســـاتية واملشـــا�ل القانونيـــة االخـــتالالت

 :إنجازها تم ال�ي األقران ع�� الدراسة �عد بارزة كأولو�ات تبدو التالية العمليات

http://www.mandawrinch.com/
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 العام، القطاع �� واإلندماج االنفتاح قيم لتأكيد العام املرفق ميثاق استعمال

 ومحار�ـــــــة برصـــــــد امل�لفـــــــة املؤسســـــــات بـــــــ�ن امل��ايـــــــدين والتنســـــــيق التعـــــــاون  ��ـــــــجيع

 اآلليــات ملأسســة الرشــوة محار�ــة حــول  2014-2012 العمــل برنــامج ع�ــ� باالرت�ــاز  الرشــوة

 املتاحة، والتنسيق لتعاون ل الضرور�ة

 كشــــر�اء املــــواطن�ن قحــــامإل الرشــــوة محار�ــــة سياســــة �ــــ� املــــواطن مشــــاركة مأسســــة

 السياسات، وتفعيل صياغة �� فعلي�ن

 بالعمــل العمــومي رصـدال لتــدعيم واالتصــال املعلومـات تكنولوجيــا اســتعمال عقلنـة

 لوقايـةوا نيـة للن�اهـةالوط الهيئـة تت�لـف أن يمكـن.  ومفهومـة معتمـدة معلومـة تقديم ع��

 �ـــ� صـــالحاتاإل  جـــرد وكـــذا الرشـــوة حـــول  اتاملعلومـــ و�شـــر جمـــع ب ومحار���ـــا ، الرشـــوة مـــن

 .2011 دستور  ھكرس الذي ا��جاما مع دورها األص��  نتائجها تحصيل و  املجال هذا

 املصـــا�ح تضـــارب ورصـــد تـــدب�� ��ـــدف باملمتل�ـــات التصـــر�ح أنظمـــة و�عمـــيم دراســـة

 :  ي�� ما ع�� بالعمل شروعةالالم واالغتناءات

 باملمتل�ات، للتصر�ح املدبر القانو�ي اإلطار مراجعة-

 الواجب، هذا اح��ام عدم حالة �� املالئمة العقو�ات وكذا التتبع آلية تحديد-

 إطـــار �ــ� وذلـــك ال�خصــية، املعطيـــات حمايــة ضـــمان مــع التصـــر�حات �عمــيم ضــرورة -

 املنفتحة �ومةا�ح أجل من الشراكة إ�� املغرب انضمام

 األحــــــــــزاب حمــــــــــالت تمو�ــــــــــل مجــــــــــال �ــــــــــ� الشــــــــــفافية لتعز�ــــــــــز شــــــــــمولية مقار�ــــــــــة اعتمـــــــــاد -

 السياسية،
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 و�خــول  الدوليــة القواعــد يح�ــ�م ، ا�جديــدة الوطنيــة  للهيئــة املحــدث القــانون  أن مــن التأكــد-

 ومحار�ـــة الوقايـــة يخــص فيمـــا فــاعال طرفـــا تصــبح أن مـــن تمك��ــا ال�ـــي التق�ــ�ي ســـلطة للهيئــة

  .وةالرش

 

 :  املراجع قائمة

 ممتل�ــات عــن اإلفصــاح حــول  20 للمجموعــة عــال مســتوى  مــن مبــادئ ،20 املجموعـة -

 العمومي�ن، املوظف�ن

 )2011(ومحار���ا   الرشوة من لوقايةا لوطنية للن�اهة وا الهيئة -

 تو�س �� الن�اهة �عز�ز ،) 2014( االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة -

 باريس ،)2013( االقتصادية والتنمية ن التعاو  منظمة -

 ) 2012(  االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة -

 حـــــول  املعلومـــــة تحصـــــيل آليـــــات ،) 2010( االقتصـــــادية والتنميـــــة التعـــــاون  منظمـــــة -

 باملغرب الرشوة

 العموميـة الصفقات �� الن�اهة �عز�ز ،)2008( االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة -

 ،املغرب �� املعر�� بادلتال  ةسدرا ،

 القطــــاع �ــــ� املصــــا�ح تضــــارب تــــدب�� ،)2003( االقتصــــادية والتنميــــة التعــــاون  منظمــــة -

 .العام

 ،وطنية وتجارب للمنظمة توج��ية خطوط

 ، العـــام املرفـــق �ـــ� األخالقيـــات دعـــم ،)2000( االقتصـــادية والتنميـــة التعـــاون  منظمـــة -

 ،باريس– املنظمة دول  تداب��
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Time  -  )2013(، 

 شـــــــهود حمايـــــــة حـــــــول  قـــــــانون  مشـــــــروع"  �ـــــــحا�� بـــــــالغ (2011) املغـــــــرب ترا�سبار��ـــــــ�ي -

 ".عنوانھ �� ومغلط محتواه �� �اف غ�� نص:  الرشوة
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 ا�خامس�الباب

 القطاع طرف من واالتصال املعلومات لتكنولوجيا امل��ايد االستعمال

 املغرب �� واملقاوالت املد�ي واملجتمع العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق  خلق املنفتحة ل�ح�ومة تتيح فعالة أداة واالتصال املعلومات تكنولوجيا �ش�ل أن يمكن

 االلك��ونية ا�ح�ومة حول  إس��اتيجية اليوم، املغرب وضع وقد. الشفافية ودعم املشاركة �زو�عز  إبداعية

 .العام القطاع �� املعلومات تكنولوجيا استعمال تدعيم تروم ال�ي

 املنفتحة ا�ح�ومة أهداف تحقيق �� االلك��ونية لإلدارة العديدة الوسائل مساهمة الباب هذا ويعا�ج

 ا�ح�ومة �غاية املعلومات تكنولوجيا استعمال مجال �� والسيا��ي املؤسسا�ي راإلطا و�قيم يصف كما

 ا�حالة تحليل أيضا وتم. االقتصادية والتنمية التعاون  ملنظمة ا�جيدة املمارسات مع ومقارنتھ املنفتحة

 املحوري لدور ا استثمار تم كما االجتماعية، اإلعالمية الوسائل واستعمال الرقمية باملواطنة املتعلقة الفنية

 املعلومات تكنولوجيا إ�� املغرب �جوء وتقييم واالتصال املعلومات لتكنولوجيا املغر�ي التجاري  للقطاع

 .شفافي��ا ودعم العمومية ا�خدمات تقديم عملية لتقو�م

 املعلومات لتكنولوجيا ا�جيد االستعمال ��دف والتوصيات، االق��احات من بالعديد اإلدالء تم هكذا

 .املنفتحة ا�ح�ومة �خدمة صالواالت
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 مقدمة

 

 املحـــــاور  أحـــــد ا�حديثـــــة التكنولوجيـــــا مـــــن يجعـــــل املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة أجـــــل مـــــن الشـــــراكة قـــــرار إن

 كعامــــل واالتصــــال املعلومــــات لتكنولوجيــــا ا�خاصــــة باألهميــــة إقرارهــــا يبــــ�ن املنفتحــــة، ل�ح�ومــــة األر�عــــة

 هـــذا �عـــا�ج). 5.1 رقـــم إطـــار انظـــر. (الـــداخ�� لســـ��ها وكـــذا واملـــواطن�ن ا�ح�ومـــات بـــ�ن للتواصـــل إيجـــا�ي

 أهــداف تحقيــق �ــ� ومســاهم��ا املغــرب طــرف مــن اإللك��ونيــة اإلدارة لوســائل امل��ايــد االســتعمال البــاب،

 تكنولوجيــــــا قــــــدرات مــــــن لالســــــتفادة الوســــــائل لــــــنفس املــــــد�ي املجتمــــــع �جــــــوء وكــــــذا املنفتحــــــة ا�ح�ومــــــة

 املـواطن مشـاركة الوسـائل ههـذ و�سـهل. التشـاركية وا�ح�امـة للتعـاون  جديـدة قنوات إلحداث املعلومات

 وعقـــد املطبوعـــات ع�ـــ� �عتمـــد ال�ـــي الكالســـيكية املقار�ـــات تفعلـــھ مـــا مـــن أك�ـــ� والواســـع املباشـــر وال��امـــھ

 .الذاتية االجتماعات

 تحديـــد �ـــ� أولهـــا يتمثــل ال��امـــات، عـــدة ع�ــ� املنفتحـــة ا�ح�ومـــة أجـــل مــن الشـــراكة تصـــر�ح و�ــنص

 التكنولوجيـــــا إ�ــــ� فـــــالولوج. ل�خــــدمات ومر�حــــا عـــــادال لوجــــاو  تضــــمن أن يجـــــب ال�ــــي اإلدارات مســــؤوليات

 لتكنولوجيـــا املتاحـــة االمتيـــازات مـــن لالســـتفادة أساســـيا شـــرطا �شـــ�ل يتطل��ـــا ال�ـــي البدائيـــة والكفـــاءات

 .الشمولية ا�ح�امة و�تعز�ز مندمجة تنمية نحو بالتقدم املعلومات،

 لتطبيقــات يمكــن وال�ــي األحيــان، غالــب ��ــ واملهملــة الهامــة املســاهمة �ســتثمر البــاب، هــذا أن كمــا

 كأحـــد االقتصـــادي، النمـــو �ـــ� تحققهـــا أن املنفتحـــة ا�ح�ومـــة مجـــال �ـــ� واالتصـــال املعلومـــات تكنولوجيـــا

 �عـــزز  أن يمكـــن املعلومـــات تكنولوجيـــا وتطبيقـــات فالسياســـات. املغـــرب �ـــ� الرئيســـية السياســـة األهـــداف

 بتحســ�ن عمومــا لكــن املعلومــات، تكنولوجيــا قطــاع ��ــ فقــط لــيس املغــرب، �ــ� املقــاوالت قطــاع تنافســية

 �ـ� هـم ال�ـي املعلومـة واملسـتثمر�ن املغر�يـة املقـاوالت ومـنح الوطنيـة العاملـة اليـد بتجو�ـد األعمال محيط

 .القرار التخاذ إل��ا حاجة
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 ال�ـــ�ام اســـتيفاء مـــن املغـــرب ســـتمكن ال�ـــي املراحـــل ع�ـــ� يؤكـــد البـــاب، هـــذا فـــإن ذلـــك، ع�ـــ� عـــالوة

 وأخـرى  املعلومـات تكنولوجيا مقار�ات ذلك و�تطلب. واالندماجية الشمولية مجال �� املنفتحة مةا�ح�و 

 كيفمــا املغار�ــة جميــع بــ�ن الثنــائي بالتواصــل �ســمح ال�ــي والتطبيقــات التكنولوجيــات مختلــف ع�ــ� ترتكــز

 .  وسكناهم ولغ��م وعمرهم مداخل��م ومستوى  �عليمهم ومستوى  جنسهم �ان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـن الشـراكة إ�ـ� االنضـمام نحـو مسـاره تحديد ع�� املغرب فيھ �عمل الذي الوقت و��

 سـبق مبـادرات ع�ـ� يرتكـز فإنھ الشفافية، و�عز�ز االل��ام خالل من املنفتحة ا�ح�ومة أجل

 وتحقيـــق واملقـــاوالت واملـــواطن�ن املـــد�ي املجتمـــع مـــع فع�ـــ� تبـــادل وتطـــو�ر لت�ـــجيع أطلقهـــا أن

 .اإلدارة فعالية ستوى امل ع�� ملموس تقدم

  التكنولوجياا�حديثة باستعمال املنفتحة ا�حكومة أجل من الشراكة ال��ام    1.5 رقم إطار

 واملسؤولية االنفتاح �� للمساهمة ا�حديثة التكنولوجيا إ�� الولوج �عز�ز

 االستفادة نتو��. والتعاون  العمومية واملشاركة املعلومة لتقاسم فرصا ا�حديثة التكنولوجيا تقدم

 بھ تقوم ما فهم من املواطن�ن تمكن ال�ي بالكيفية املعلومة �عميم ع�� أك�� للعمل التكنولوجيا هذه من

 لتقديم كمنصات �ستعمل للولوج قابل ا�خط ع�� فضاءات بتطو�ر نل��م. قرارا��ا ع�� والتأث�� ا�ح�ومات

 امل�لف وغ�� العادل الولوج بأن و�ع��ف. �ارواألف املعلومة وتقاسم العموم مع والتعامل ا�خدمات

 فعالية األك�� املمارسات تحديد �� واملقاوالت املد�ي املجتمع بإشراك ونل��م تحديا، �عت�� للتكنولوجيا

 كب��ة وشفافية للمواطن�ن م��ايدة مشاركة خدمة �� ا�حديثة التكنولوجيا لوضع اإلبداعية واملقار�ات

 واملواطن�ن اإلدارات قدرة تدعيم يف��ض للتكنولوجيا امل��ايد الولوج بان أيضا، ف�ع�� . العمومية لإلدارات

 العمومي�ن املوظف�ن طرف من التكنولوجيا اإلبداعات استعمال وتطو�ر بدعم نل��م. استعمالها ع��

 .ستعماللال  وقابلة مفيدة وا�حة، ملعلومة �عو�ضا وليس إضافة �عت�� التكنولوجيا بأن ونتفهم. واملواطن�ن

 . 2011 املنفتحة ا�ح�ومة أجل من الشراكة: املصدر
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 دراســــــة ع�ــــــ� ستنصــــــب املناقشــــــة فــــــإن الســــــابقة، لألبــــــواب بالنســــــبة الشــــــأن هــــــو وكمــــــا

 مـــع عملهــا خــالل مــن االقتصــادية والتنميــة التعــاون  منظمــة رصــد��ا ال�ــي ا�جيــدة املمارســات

 تكنولوجيــــا اســـتعمال تقيـــيم ع�ــــ� بالتـــا�� البـــاب هــــذا ويعمـــل. األعضـــاء وغ�ــــ� األعضـــاء الـــدول 

 توطيـــد اســ��اتيجية تحديـــد �غايــة املغـــرب طــرف مــن املنفتحـــة ا�ح�ومــة خدمـــة �ــ� مــاتاملعلو 

 :مجاالت ثالثة وفق املبادرات هذه

 املنفتحة؛ ا�ح�ومة يخص فيما واملؤسسا�ي السيا��ي اإلطار -1

 االجتماعيـــــــــــــــة اإلعالميـــــــــــــــة الوســـــــــــــــائل �ـــــــــــــــ� واملشـــــــــــــــاركة البـــــــــــــــارزة الرقميـــــــــــــــة املواطنـــــــــــــــة -2

 األعمــــال مجــــال لتطــــو�ر املنفتحــــة ل�ح�ومــــة واالتصــــال علومــــاتامل تكنولوجيــــا واســــ��اتيجيات

 املغر�ي؛

 املعلومــــــات لتكنولوجيــــــا جيــــــد اســــــتعمال ألجــــــل التفعيــــــل �عمليــــــة املتعلقــــــة املشــــــا�ل -3

 .واالتصال

 

   االقتصادية والتنمية التعاون  ملنظمة ا�جيدة املمارسات

 إعالمي مجتمع ع�� منفتحة حكومة لتأسيس

 للشـــــــــــب�ات املكثـــــــــــف االســـــــــــتعمال ع�ـــــــــــ� عمومـــــــــــا يـــــــــــدل" مـــــــــــيإعال  مجتمـــــــــــع" مصـــــــــــط�ح إن

 وا�خـــــدمات للمنتوجـــــات الواســـــع االســـــتعمال ســـــيما ال و املعلومـــــات، وتكنولوجيـــــا املعلوماتيـــــة

 املجتمــــــــع فإحــــــــداث. التكنولوجيــــــــا اعتمـــــــاد مــــــــع يتما�ــــــــ�ى الـــــــذي والتواصــــــــل لإلعــــــــالم املتنوعـــــــة

 واملعلوميــات الكهر�ــاء �ــ�إ �لفــة واألقــل ال�ــحيح الولــوج ضــمان ع�ــ� العمــل يف�ــ�ض اإلعالمــي

 .املحمول  سيما والهاتف) العا�� الصبيب ذات الشب�ات ذلك �� بما( اإلن��نيت وإ��



277 
 

 لتحديـــد خصــص ســنت�ن ملــدة مســارا االقتصـــادية والتنميــة التعــاون  منظمــة أ��ــت فقــد

 مــارس شــهر و�ــ�. األعضــاء الــدول  طــرف مــن اإللك��ونيــة اإلدارة لتطبيــق املشــ��كة التوصــيات

 ع�ـــــ� اإللك��ونيـــــة بـــــاإلدارة املختصـــــة العامـــــة ا�ح�امـــــة حـــــول  ال�جنـــــة شـــــبكة عملـــــت ،2012

 بالنســــبة املنظمــــة مبـــادئ تحــــدد ال�ــــي اإللك��ونيـــة اإلدارة حــــول  آليــــة إلعـــداد املنظمــــة ت�ليـــف

 مـــــن تمكـــــن ال�ـــــي املعلومـــــات لتكنولوجيـــــا االمتيـــــاز بإعطـــــاء الرقميـــــة، ا�ح�ومـــــة الســـــ��اتيجيات

 تمـت فقـد. ومندمجـة منفتحـة ح�ومـة تـدعيم أي واملقـاوالت ن�ناملـواط من ا�ح�ومات تقر�ب

 15 �ـــ� املطلو�ـــة واالســـ��اتيجيات العمـــل تقـــود ال�ـــي والتوج��ـــات املبـــادئ هـــذه ع�ـــ� املصـــادقة

 تفعيــــل �ــــ� للتفك�ــــ� مالئمــــة أرضــــية املبــــادئ هــــذه وتقــــدم. املجلــــس طــــرف مــــن 2014 يوليــــوز 

 .باملغرب اإللك��ونية اإلدارة

 �ـــ� األعضـــاء للـــدول  ن و العموميـــ ن و واملســـؤول ا�خ�ـــ�اء حـــرص خ�ـــ�ت�ن،األ  الســـنت�ن وخـــالل

 اإلدارة حـــــــــول  املنظمـــــــــة لشـــــــــبكة األعضـــــــــاء الـــــــــدول  يضـــــــــم عمـــــــــل فر�ـــــــــق نطـــــــــاق �ـــــــــ� املنظمـــــــــة،

 . ك��ى  توافقية توصيات ثالث صياغة ع�� اإللك��ونية

 مجــــــال �ــــــ� للمنظمــــــة املعر�ــــــ� التبــــــادل ودراســــــة التعاونيــــــة املقار�ــــــة العمــــــل هــــــذا �عكــــــس

. املعطيـــات ســر�ة متاحـــا،مثال توج��يــا مبـــدءا عشــر اث�ـــي ع�ــ� و�قـــوم. ا�ح�ومــات بـــ�ن ون التعــا

 .العمل اس��اتيجيات وكذا مبدإ و�ل محور  �ل حول  �املة مناقشة عرفت فالتوجهات

 التعـاون  منظمـة دول  وحاجيـات أف�ـار ع�ـ� بنـاءا جـاءت التوجهات هذه أن من و�الرغم

 فاعتمادهـا. املغـرب لوضـعية كب�ـ� حـد إ�ـ� ومطابقـة الئمةم تبدو فإ��ا االقتصادية، والتنمية

 الــــوزارات �حاجيــــات مالئمــــة خاصــــة توجهــــات لصــــياغة املناســــبة سيشــــ�ل املغــــرب طــــرف مــــن

 املجلـس توصـية �ـ� االنخـراط املغـرب فعـزم. املـد�ي واملجتمع العمومية والتااملق �� ولشر�ا��ا

 رقـــم اإلطـــار و�تضـــمن. لتطبيقهـــا يـــداج منطلقـــا �عـــد ا�ح�وميـــة الرقميـــة االســـ��اتيجيات حـــول 

 .التوصية استنتج��ا ال�ي الثالثة الك��ى  املحاور  �عده، 5.2
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                ملنظمة   لشبكة الرقمية ا�حكومة حول  ا�خالصات موجز   2.5 رقم اإلطار

  االقتصادية والتنمية التعاون 

مة الرقمية املوجهة للدول األعضاء، حيث ش�لت توصية حول كيفية تدب�� ا�ح�و اعتمدت املنظمة 

موضوع مسار استشاري مع ا�ح�ومات وآخر�ن . وتقر بضرورة استعمال تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصال لتحس�ن ا�ح�امة من خالل ثالثة محاور ك��ى و�� :

 ا�ح�ومات متفه أن يجب ،" العمومية الثقة لتعز�ز العمومية اإلدارات وفتح املواطن�ن إشراك" -1

 �� �ش�ل استعمالها �ان وإذا. طاقا��ا واستثمار م��ا لالستفادة الصاعدة ا�حديثة التكنولوجيا جدوى 

 املعطيات �� املتمثلة الغنية املوارد هذه فتح أن �عت�� أخرى  دول  فإن تحديا، الدول  �عض نظر

. العام القطاع ومستلزمات ضرور�ات من �عد االجتما�� اإلعالم طر�ق عن االل��ام وتدعيم اإلدار�ة

 والوظائف و�املقاوالت باملواطن�ن املتعلقة ا�حيو�ة املعلومات حماية �ع�ي والثقة االل��ام فضمان

 املعطيات؛ بتحليل املتعلقة القو�ة

 إلصالح رئيسية وسيلة تمثل واالتصال املعلومات تكنولوجيا ان �� شك أي اليوم هناك ليس -2

 والتفاهم التوافق إلقرار حاسما �عت��" عمومية قيمة إلنتاج مش��كة مقار�ات فاعتماد. "العام القطاع

 غ�� تبقى املحدثة الرقمية املسؤولية فوظائف. الضرور�ة اإلس��اتيجية األهداف حول  املش��ك الوط�ي

 العمومية املؤسسات ب�ن الشب�ات طر�ق عن األفقية ا�ح�امة أن كما. ضرور�ة أ��ا من بالرغم �افية

 الصعيد ع�� التفعيل و�تحقيق البالد �ل بإشراك الكفيلة اآلليات تقدم أن يمكن واملحلية وطنيةال

 .املح��

 املعلومات لتكنولوجيا االس��اتيجية املشاريع تدب�� كيفية حول  تجار��ا ا�ح�ومات تقاسمت -3

 املعلومات لتكنولوجيا الواسعة املشاريع تجزيئ و�جب". االستثمار ع�� لتعود بالنفع  القدرات �عز�ز"و

 للصفقات مرونة األك�� ا�حديثة تكنولوجيا تقنيات إ�� ال�جوء ينب�� كما. �ها�تدب �� للتحكم

 و�� ا�جودة عن البحث �� وإشراكهم للمستعمل�ن واإلنصات الشرا�ات إقامة أيضا يجب. العمومية

 .النجاح أساس ذلك �ل �عت�� حيث القيمة خلق

 الرقمية االس��اتيجيات مجلس توصيات" 2014 االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة: املصدر

 ".ا�ح�ومية
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 ا�حكومـــــــــة �خدمـــــــــة واالتصـــــــــال املعلومـــــــــات تكنولوجيـــــــــا اســـــــــتعمال تقيـــــــــيم

 املغرب �� املنفتحة

 واملؤسســـــاتية السياســـــية ومنظومتـــــھ هي�لتـــــھ إعـــــداد �ـــــ� م�حوظـــــا تقـــــدما املغـــــرب حقـــــق

 تطبيقـــــات تطـــــو�ر أيضـــــا يخـــــص وفيمـــــا التصـــــالوا املعلومـــــات تكنولوجيـــــا مجـــــال �ـــــ� والذاتيـــــة

 .كب��ة مشا�ل هناك الزالت أنھ إ��،  اإلشارة تجب لكن. املنفتحة ا�ح�ومة

 النقـــــال للهـــــاتف املكثـــــف االســـــتعمال مـــــن �ســـــتفيد أن ا�خصـــــوص ع�ـــــ� للـــــبالد  و�مكـــــن

 النقالـــة الهواتـــف فإدخـــال. املنفتحــة ا�ح�ومـــة �ـــ� املـــد�ي واملجتمــع املـــواطن�ن إشـــراك دعيملتــ

 شـيئا مرتفعـة �سـبة و�ـ� ،2011 سـنة برسـم �سمة 100 ل بالنسبة مش��ك 113 ��جل

 مرتفعــــة �عــــد كمــــا ،110 �ــــ� املتمثــــل االقتصــــادية والتنميــــة التعــــاون  منظمــــة معــــدل ع�ــــ� مــــا

 انظــــر( 196 العر�ــــي العــــالم �ــــ� وكــــذلك) 100( املينــــا منطقــــة �ــــ� امل�ــــجل للمعــــدل بالنســــبة

 ) 5.1 البيان

 و�ـــ� املغـــرب �ـــ� النقـــال والهـــاتف األن��نيـــت لتكنولوجيـــا املقـــارن  عمالاالســـت    لبيـــانا

 الدول  �عض

 100 ل بالنسبة األن��نيت مستعم��. ب             بالنسبة النقال الهاتف �� االش��ا�ات. أ

 )    2011 (د.مساكن، 100 ل                             2011 املختارة الدولة ساكن،
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 النقــال للهــاتف عموميــة خدمــة �ــ� اشــ��ا�ات �ــ� النقــال الهــاتف �ــ� االشــ��ا�ات إن: م�حوظــة

. عموميــــــة هاتفيــــــة شــــــبكة إ�ــــــ� الولــــــوج تقــــــدم ال�ــــــي ا�خلو�ــــــة الهواتــــــف لتكنولوجيــــــا املســــــتعمل

 .االستعمال �عد تؤدى أو مسبقا االش��ا�ات تؤدى أن و�مكن

   ).2013( الدو�� البنك معطيات: املصدر

. بــاألمر املعنيــ�ن الســ�ان نصــف يمثــل متم�ــ�ا تخصصــا �ســ��دف" االن��نيــت" فاســتعمال

 واسعة فئة فإن املجاورة، الدول  �عض مع باملقارنة مرتفعة �� النسبة هذه ان من و�الرغم

 ا�حـــاجز الت�لفـــة و�شـــ�ل. ا�خـــط ع�ـــ� ا�خـــدمات �ـــ�ا الولـــوج مـــن محرومـــة تبقـــى الســـ�ان مـــن

 .هاما تحديا األن��نيت إ�� ت�لفة بأقل الولوج �عت�� ، لذلك .الرئي��ي

 املجـــاورة الـــدول  مـــع مقارنـــة اإلن��نيـــت إ�ـــ� للولـــوج املرتفـــع الســـعر مـــن املغـــرب عـــا�ى وقـــد

 فالبـديل (ANRT 2012, WB/EIB 2013). االنخفـاض �ـ� بـدأت األسـعار هـذه أن مـن بـالرغم

 %83 مــن يقــرب مــا( النقالــة الهواتــف ع�ــ� اغــمي 3 الــر�ط هــو األن��نيــت إ�ــ� للولــوج الرئي�ــ�ي

 ) .املستعمل�ن مجموع من

 املعلومــــة إ�ـــ� املغار�ـــة املواطنـــون  يول��ـــا ال�ــــي القصـــوى  األهميـــة العاليـــة األرقـــام و�عكـــس

 دائمـــــا �عــــرف املغـــــرب �ــــ� واالتصـــــال املعلومــــات تكنولوجيـــــا تطــــو�ر ان يبـــــدو لكنــــھ. واالتصــــال

 مــــع مقارنــــة ضـــعيفا �عــــد الــــذيو  القطـــاع، هــــذا �ـــ� البشــــري  الرأســــمال مســـتوى  �ســــبب عرقلـــة

 ).2.5 البيان انظر( والتنمية االقتصادية التعاون  منظمة دول  مستوى 

 لهـــا املـــواطن�ن مـــن كب�ـــ�ة فئـــة فـــإن،  % 56 تبلـــغ ال�ـــي األميـــة �ســـبة عـــن النظـــر و�غـــض

 ا�خصـــوص ع�ـــ� األمـــر و�تعلـــق. املكتو�ـــة واالتصـــال اإلعالميـــة الشـــب�ات إ�ـــ� للولـــوج الوســـائل

 �ـــ� �ســـبة و�ـــ�( الرجـــال عنـــد %70 مقابـــل %44 ب تقـــدر األميـــة �ســـبة عـــرف� ال�ـــي بالنســـاء

) 2009 ســـــنة برســـــم أرقـــــام) (للمغـــــرب التنمو�ـــــة األهـــــداف لت�ـــــجيع ضـــــعيفة جـــــد ذا��ـــــا حـــــد

 ).  2013 الدو�� البنك معطيات(
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 اإلدارة مؤشــــــــرات يخــــــــص فيمــــــــا املغــــــــرب نتــــــــائج مقارنــــــــة  2.5 رقــــــــم البيــــــــان

 املعلومـــــــات تكنولوجيـــــــا بنيـــــــات مجـــــــال �ـــــــ� املتحـــــــدة األمـــــــم ملنظمـــــــة اإللك��ونيـــــــة

 الدول  �عض �� البشري  والرأسمال واالتصال

 تكنولوجيـــــــــا بنيـــــــــات مجـــــــــال �ـــــــــ� املتحـــــــــدة لألمـــــــــم اإللك��ونيـــــــــة اإلدارة مؤشـــــــــرات وفـــــــــق نتـــــــــائج. أ

 ) املختارة الدولة( املعلومات

 الدولة( البشري  الرأسمال مجال �� املتحدة ملما ملنظمة اإللك��ونية اإلدارة مؤشرات وفق نتائج. ب

  ) املختارة
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  البشري  الرأسمال يرجح  .1 إ�� 0 من مركب�ن مؤشر�ن البيان يجسد: م�حوظة

 �ســـــــبة بخصـــــــوص 3/1و األميـــــــة �ســـــــبة يخـــــــص فيمـــــــا 3/2 املعيار�ـــــــة للـــــــنقط بالنســـــــبة

 واشــــ��ا�ات األن��نيــــت الســــتعماالت املعيار�ــــة النقــــاط معــــدل يمثــــل البنيــــة فمؤشــــر. التمــــدرس

 .أنواعھ بجميع واألن��نيت القار والهاتف النقال الهاتف

 )    2012( املتحدة األمم منظمة: املصدر

 الــدول  مــع مقارنـة تــأخرا �عــرف واالتصـال املعلومــات لتكنولوجيــا الذاتيـة البنيــة أن كمـا

 البشــــر�ة فــــاملوارد. الشــــأن هــــذا �ــــ� مرموقــــة م�انــــة تحتــــل ال�ــــي العــــالم دول  مــــع وكــــذا املجــــاورة

 بواســـــــطة املـــــــواطن�ن إ�ـــــــ� للوصـــــــول  ا�ح�ومـــــــة قـــــــدرة مـــــــن تحـــــــد البنيـــــــة، هـــــــذه نقـــــــائص إحـــــــدى

 لتكنولوجيــــا ا�خــــاص قطــــاعال تطــــو�ر ع�ــــ� أيضــــا تــــؤثر لكــــن ا�خــــط، ع�ــــ� اإلدار�ــــة ا�خــــدمات

. أساســـية �عـــد ال�ـــي والبحـــث بـــالتعليم املتعلقـــة ا�خـــدمات تطـــو�ر وع�ـــ� واالتصـــال املعلومـــات

 هــذه �ــ� يتقــدم أن املغــرب ع�ــ� واالتصــال املعلومــات تكنولوجيــا مــن التامــة االســتفادة وألجــل

 .قو�ة مؤسساتية بإطارات مدعمة قو�ة سياسية بيئة يف��ض مما املجاالت

 

 واالتصـال املعلومـات تكنولوجيـا السـتعمال واملؤسسا�ي السيا��ي اإلطار

 املنفتحة ا�حكومة �خدمة

 أصـبحت وال�ـي املنفتحة ل�ح�ومة حاسما محفزا واالتصال املعلومات جياتكنولو  �عت��

 هـذه أن مـن و�ـالرغم.  معـ�ن مجتمـع �عرفهـا ال�ـي املشـا�ل مـن العديـد حـل �ـ� الصـدارة تحتل

 التكنولوجيــــا لهــــذه ا�جيــــد االســـتعمال فــــإن ا�حديثــــة، بالتكنولوجيـــا دائمــــا تــــرتبط ال املشـــا�ل

 .املشا�ل هذه �حل ا�ح�ومة دمھتق الذي ا�جواب يحسن أن من يمكن

 ا�ح�ومـــة أجـــل مـــن الشـــراكة �ـــ� اآلخـــر�ن واألعضـــاء التعـــاون  منظمـــة دول  حاليـــا، وتركـــز

 القطـــــاع �ـــــ� الن�اهـــــة و�عز�ـــــز العموميـــــة ا�خـــــدمات تجو�ـــــد قبيـــــل مـــــن مشـــــا�ل ع�ـــــ� املنفتحـــــة،
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 يعمواضــــــ ثالثــــــة وهنــــــاك). والبشــــــر�ة املاليــــــة( العموميــــــة للمــــــوارد وفعــــــال جيــــــد وتــــــدب�� العــــــام،

 ا�ح�ومــــة أجــــل مــــن الشــــراكة عمــــل بمخططــــات قــــدما للــــدفع خاصــــة أهميــــة تكت�ــــ�ي رئيســــية

 :تدب��ها وحسن الوطنية القدرات و�عبئة 2013 املنفتحة

 املواطن�ن؛ �جميع للتكنولوجيا مفتوح ولوج تقديم

 املعلومــــــــات تكنولوجيـــــــا اســـــــتعمال خـــــــالل مـــــــن االبت�ـــــــار أو داعبـــــــاإل  ع�ـــــــ� اإلشـــــــراف

 واالتصال؛

 .التكنولوجيا استعمال �� والكفاءات القدرات من الرفع

 خـــــــالل مـــــــن الثالثـــــــة املجـــــــاالت هـــــــذه �ـــــــ� أدائـــــــھ بتحســـــــ�ن ال�ـــــــ�م أن للمغـــــــرب ســـــــبق وقـــــــد

 مجتمـــــع وتطـــــو�ر االبت�ـــــار مجـــــال �ـــــ� املوجـــــودة العموميـــــة السياســـــات مـــــن واســـــعة مجموعـــــة

 لسياسـاتا ولهـذه. ا�خصـوص ع�ـ� العـام القطـاع �� املعلومات تكنولوجيا واستعمال إعالمي

 كــــــذلك تتعلــــــق ل�و��ــــــا املنفتحــــــة، ل�ح�ومــــــة املعلومــــــات تكنولوجيــــــا ع�ــــــ� إيجــــــا�ي مــــــزدوج وقــــــع

 .ا�خدمات توسيع ��ا وا�حاجة والقوان�ن املالئمة بالظروف

 �ـ� الـذكر سـلف وكمـا. ومتينـة قو�ـة إدار�ـة هي�لـة ع�ـ� يتـوفر املغـرب نافـ العموم، ع��

 مركــــز انطالقـــا مـــن األفقيـــة املبـــادرات تـــدب�� درةقــــ �عز�ـــز املالئـــم مـــن فإنـــھ الســـابقة، األبـــواب

 .-ا�ح�ومة رئيس تدعم ال�ي والوحدات املوظف�ن نواة أي- ا�ح�ومة

 مســــؤوليات نافــــ ،2011 لســــنة ا�جديــــد الدســــتور  طرحــــھ الــــذي ا�جديــــد الســــياق و�ــــ�

 التحليــــــل ع�ـــــ� قدرتـــــھ واحــــــد آن �ـــــ� وتوطيـــــد تقو�ـــــة دون  تــــــدعيمها يمكـــــن ال  مركـــــز ا�ح�ومـــــة

 ع�ــــ� املشــــ��كة األفقيــــة ال�ــــ�امج وتنســــيق القيــــادة ذلــــك مــــن وأك�ــــ� ال�ــــ�امج وتتبــــع والتخطــــيط

 .املؤسساتية الوحدات اختالف
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 التنسيق وظائف ع�� ،املنفتحة ل�ح�ومة واالتصال املعلومات تكنولوجيا برامج وتؤكد

 إشــراك �ســتد�� املنفتحــة �ا�ح�ومــة املعلومــات بتكنولوجيــا يتعلــق فيمــا التــدخالت أن لمــاع

 .محكم�ن وتنسيقا قيادة يتطلب ا�حقيقي تفعيلها فإن و�التا��. وحدات دةع

 مـن العموميـة لـإلدارة ا�خارجيـة األطراف إشراك يدمجان ال��امج من النوعي�ن وهاذين

 تكنولوجيـــــا بـــــ�ن تمـــــزج ال�ـــــي فـــــال��امج. املـــــانح�ن وكـــــذا واملقـــــاوالت املـــــد�ي املجتمـــــع إ�ـــــ� ال��ملـــــان

 هذه أحد يتطلبھ ما من أك�� التبادالت مختلف بالطبع توسع حةاملنفت وا�ح�ومة املعلومات

 .امل�ونات

 بنــــــاء �ــــــ� العموميــــــة إدارتــــــھ يقحــــــم أن املغــــــرب ع�ــــــ� فإنــــــھ املشــــــ�ل، هــــــذا ع�ــــــ� و�اإلجابــــــة

 �ــــ� لشــــر�ا��ا أيضــــا ولكــــن ،وحــــدها العموميــــة لــــإلدارة فقــــط لــــيس للكفــــاءات، جديــــد مصــــنف

 يمكنــــھ املغـــرب فـــإن الثـــا�ي، البــــاب �ـــ� ذلـــك إ�ـــ� التطـــرق  تــــم وكمـــا. واملقـــاوالت املـــد�ي املجتمـــع

 تنـــادي �ـــال�ي عمـــالأل ا قطـــاع ومؤسســـات املـــد�ي بـــاملجتمع املختصـــة املؤسســـات ع�ـــ� االعتمـــاد

. قبــــل مــــن املؤسســــات هــــذه بــــ�ن ضــــعيف �عــــاون  هنــــاك �ــــان لكــــن. والن�اهــــة الشــــفافية بــــدعم

 اإلعـالم ووسـائل ملعلوماتا تكنولوجيا الستعمال كفاءات ع�� يتوفر املغر�ي املد�ي فاملجتمع

 جهتــھ، ومــن. واملاليــة البشــر�ة املــوارد ضــعف مــن أيضــا هــو �عــا�ي أنــھ مــن بــالرغم االجتمــا��،

 �ـ� قو�ـة قـدرات ع�ـ� يتـوفر الـذي املغـرب �ـ� املعلومات بتكنولوجيا املتعلق االقتصاد فقطاع

 لوجيـــــــابتكنو  معـــــــززة املنفتحــــــة ا�ح�ومـــــــة �ـــــــ� للمســــــاهمة قـــــــوي  وضـــــــع �ــــــ� يوجـــــــد املجـــــــال هــــــذا

 .القطاع هذا �� االستثمار من ولالستفادة واالتصال، املعلومات

 اســــــــتعمال دعــــــــم ع�ــــــــ� تلقائيــــــــا املغر�يــــــــة ا�ح�ومــــــــة عملــــــــت األخ�ــــــــ�ة، الســــــــنوات وخــــــــالل

 هــــذا �ـــ� هامــــة أدوارا يلعبـــون  رئيســــي�ن فـــاعل�ن عــــدة فهنـــاك. اإلدارة �ــــ� املعلومـــات تكنولوجيـــا

 للقصــر االســ��اتي�� اإلشــراف نــذكر. املنفتحــة ل�ح�ومــة وحاســما مصــ��يا �عت�ــ� الــذي العمــل

 رائـدة أ�شـطة وكذا اإلدارة وتحديث العمومية الوظيفة ووزارة رئيس ا�ح�ومة  ديوان وتوجھ

 .الرق�ي واالقتصاد واالستثمار والتجارة الصناعة �وزارة هامة قطاعية لوزارات
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 خاصة سياسات خالل من املوارد هذه لتوزيع املعتمدة بالطر�قة يتعلق املوا�� فا�جزء

 .املنفتحة وا�ح�ومة واالتصال املعلومات لتكنولوجيا معتمدة واس��اتيجيات

 تكنولوجيــا مجــال �ــ� ا�حكومــة ملبــادرات القانونيــة واألســس والتنســيق املؤسســا�ي الــدعم

 واالتصال املعلومات

 تحـــــــت" 2013 الرق�ـــــــي املغـــــــرب" اإلعالمـــــــي للمجتمـــــــع املغر�يـــــــة االســـــــ��اتيجية وضـــــــع تـــــــم

 تنســــيقها ع�ــــ� و�حــــرص الرق�ــــي، واالقتصــــاد واالســــتثمار والتجــــارة الصــــناعة وزارة ؤوليةمســــ

 إشــرافية �جنــة طــرف مــن مــدعم الرق�ــي، واالقتصــاد املعلومــات لتكنولوجيــا الــوط�ي املجلــس

 .الغرض لهذا محدثة

 الرق�ـــي واالقتصـــاد املعلومـــات لتكنولوجيـــا اإلشـــراف �جنـــة فـــإن العم�ـــ�، الصـــعيد وع�ــ�

 فــــــاملجلس. الرق�ــــــي واالقتصــــــاد املعلومــــــات وتكنولوجيــــــا اإلشــــــراف مدير�ــــــة مــــــن �ــــــقفر  يــــــديرها

 القرار اتخاذ وع�� االس��اتي�� التنسيق ع�� املسؤول ا�ح�ومي ا�جهاز يمثل املذ�ور  الوط�ي

 �ــــــ� املعلومــــــات كإدخـــــال والرقمنــــــة اإلعالمـــــي بــــــاملجتمع املرتبطـــــة املســــــائل جميـــــع يخــــــص فيمـــــا

 العموميـــــة املصـــــا�ح �ـــــ� املعلومـــــات تكنولوجيـــــا إ�ـــــ� وال�جـــــوء ة،واملتوســـــط الصـــــغرى  املقـــــاوالت

 شــر�اء و�ضــم رئــيس ا�ح�ومــة  يرأســھ فــاملجلس. ا�خصــوص ع�ــ� الرقميــة املحتو�ــات وحمايــة

 بنيـــة تطـــو�ر يتطلبـــھ والـــذي ا�جيـــد بالتنســـيق للقيـــام قو�ـــة صـــالحيات ولـــھ عـــال مســـتوى  مـــن

 .البالد والقتصاد للمجتمع املعلومات تكنولوجيا

 اإلدارة بـــــــرامج فـــــــإن ،اإلعـــــــالم مجتمـــــــع مفهـــــــوم ع�ـــــــ� املرتكـــــــزة االســـــــ��اتيجية نطـــــــاق و�ـــــــ�

-e وزار�ــــة بــــ�ن مـــا �جنــــة ع�ـــ� �ســــتند الــــوط�ي، املجلـــس مســــؤولية تحـــت املســــ��ة اإللك��ونيـــة

 ســنة املجلــس طــرف مــن ال�جنــة هــذه إحــداث تــم فقــد. التنســيق لتــدعيم  (CIGOV) ح�ومــة

 واالســـــــــتثمار والتجـــــــــارة الصـــــــــناعة وز�ـــــــــر ســـــــــةرئا تحـــــــــت رئيســـــــــية وزارة 15 ويشـــــــــمل ،2010

 .ل�جنة العام األم�ن �ع�ن الذي ا�حديثة والتكنولوجيات
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 تحــــــت إذن موضــــــوعة �ــــــ� االلك��ونيــــــة اإلدارة ومحفظــــــة اإلعــــــالم مجتمــــــع فــــــإن هكــــــذا،

 ا�ح�ومـــــــة وممارســـــــات فالسياســـــــات. ال�جنـــــــة أمـــــــ�ن الـــــــوز�ر ويعـــــــ�ن. الـــــــوزارة نفـــــــس مســـــــؤولية

 �ــــ� تقــــوم ال�ــــي بــــالقوان�ن محــــددة �ــــ� ،ذلــــك مــــن األك�ــــ� بــــل ومدعمــــة م�ــــجعة �ــــ� املنفتحــــة

 الفر�ســـــــــية وا�ح�امـــــــــة القانونيـــــــــة والتقاليـــــــــد العـــــــــادات مـــــــــن مســـــــــتلهمة نمـــــــــاذج ع�ـــــــــ� املغـــــــــرب

 املعلومـــــــات تكنولوجيـــــــا لتطـــــــو�ر بالنســـــــبة هامـــــــة �عـــــــد متنوعـــــــة مجـــــــاالت فهنـــــــاك. واإلســـــــالمية

 الثقافيـــــة امللكيـــــة وحقـــــوق  ال�خصـــــية ا�حيـــــاة وحمايـــــة املعلومـــــة إ�ـــــ� الولـــــوج م��ـــــا واالتصـــــال

 املتعلقــــــة العامــــــة القــــــوان�ن وكــــــذا ا�خــــــط، ع�ــــــ� والتجــــــارة اإللك��و�ــــــي التوقيــــــع حــــــول  وقــــــوان�ن

 مجتمــــع لتــــدعيم أساســــيا أمــــرا املــــؤمن االلك��و�ـــي التواصــــل إم�انيــــة و�عــــد. االتصــــال ببنيـــات

 التعر�ــف بطاقــة حــول  35-06 رقــم القــانون  ع�ــ� 2007 ســنة املغــرب صــادق وقــد. اإلعــالم

 الــذي القانونيــة املعطيــات تبــادل حــول  53-06 رقــم بالقــانون  تتميمــھ تــم الــذي االلك��ونيــة

 التوقيــــــــع حلـــــــول  إحــــــــدى فـــــــإنحاليا،. واملؤكـــــــد املــــــــؤمن االلك��و�ـــــــي التواصــــــــل صـــــــالحية يؤكـــــــد

 بر�ـــــد طـــــرف مـــــن معمــــم فهـــــو تامـــــة، بصــــفة وظيفيـــــا نظامـــــا �عــــد شـــــهادة بواســـــطة اإللك��و�ــــي

Esign �املغــــــــــرب بر�ـــــــــد إطــــــــــار �ـــــــــ )www.baridesign.ma .(ا�خــــــــــدمات النظــــــــــام هـــــــــذا ويغطــــــــــي 

 العموميـة ا�خدمات �عض وهناك. املا�� املجال �� خصوصا ا�خط، ع�� وا�خاصة العمومية

 املســــــتوى  أن مــــــن بــــــالرغم وا�جمــــــارك �الضــــــرائب االلك��و�ــــــي التوقيــــــع اعتمــــــدت ا�خــــــط ع�ــــــ�

 الدراســة فر�ــق يــتمكن لــمو . وا�ــح غ�ــ� ال��يــدي االلك��و�ــي التوقيــع مــع النــدماجها ا�حقيقــي

. إلك��ونيا موقعة شهادات ع�� حصلوا الذين املواطن�ن عدد تحديد ،جهتھ من األقران ��ع

  وضــــــع املغــــــرب لكــــــن أك�ـــــ�، جــــــدوى  ذي ي�ونــــــا أن يمكــــــن االلك��و�ـــــي التوقيــــــع و�شــــــر فتفعيـــــل

 .الشأن هذا �� قو�ا قانونيا أساسا

 تكنولوجيـــــــا وصـــــــفقات فســـــــيةوالتنا الوظيفيـــــــة القطاعـــــــات وتطـــــــو�ر ��ـــــــجيع �عـــــــد كمـــــــا

 الصـــناعة تنافســـية لتحف�ـــ� واســـعة اقحامـــات مـــع رئيســـيا آخـــر اعنصـــر  واالتصـــال املعلومـــات

 أيضـــا �عت�ـــ� كمـــا. املنفتحـــة ا�ح�ومـــة غايـــات تحقيـــق و�التـــا�� العموميـــة اإلدارة فعاليـــة ودعـــم

. رتفعــــةامل ولإلنتاجيــــة للتنميــــة رافعــــة ا�خاصــــة املقــــاوالت �ــــ� املعلومــــات تكنولوجيــــا اســــتعمال
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 املعطيــــات وحمايــــة ا�خــــط ع�ــــ� التجـــارة بتعز�ــــز أيضــــا كفيلــــة قانونيـــة إطــــارات وضــــع تــــم فقـــد

 . ال�خصية

 إ�ــ� ال�خصــية املعطيــات بحمايــة املتعلــق 2009 لســنة 09-08 رقــم القــانون  و��ــدف

 لتفو�ــــت م�انـــا يبقـــى بـــأن املغـــرب تمكـــ�ن مـــع للمعطيـــات، امل��ايـــدة الرقمنـــة �ـــ� الثقـــة تحقيـــق

 والهـــــاتف األن��نيـــــت لســـــعر ا�حديثـــــة فالتخفيضــــات. األورو�يـــــة الـــــدول  يجلـــــب تا�خـــــدما هــــذه

 .الالسلكية االتصاالت قطاع لقوان�ن ا�جار�ة التحسينات كذلك ت��جم

 لتحقيـــق اليـــوم الطـــا�� القـــانو�ي ا�جانـــب هـــذا يتعـــدى أن املغـــرب فع�ـــ� عامـــة، و�صـــفة

 .ا�جديد الدستور  �� املكرسة املجهودات �ل تجسيد من والتمك�ن املرجوة النتائج

 لتعز�ــــــــــز واالتصــــــــــال املعلومــــــــــات تكنولوجيــــــــــا اســــــــــتعمال واســــــــــ��اتيجيات سياســــــــــات

 املنفتحة ا�حكومة

 ع�ــــــــ� الشــــــــامل تصــــــــورها �ــــــــ� ترتكــــــــز ال املنفتحــــــــة ا�ح�ومــــــــة سياســــــــات أن مــــــــن بــــــــالرغم

 اإلطــــــارات مــــــن العديــــــد فــــــإن املنــــــدمج، اســــــتعمالها ع�ــــــ� أو واالتصــــــال املعلومــــــات تكنولوجيــــــا

 تــم فقــد. للمغــرب بالنســبة ا�حيو�ــة االتجاهــات لتحديــد ضــبطها تــم الســ��اتيجيةا السياســية

 املعلومــــــات تكنولوجيــــــا اســــــتعمال أهــــــداف تو�ــــــح ال�ــــــي أساســــــية اســــــ��اتيجية وثــــــائق إعــــــداد

 عنـھ اإلعـالن تـم الـذي" 2013 الرق�ـي املغـرب" بي��ـا مـن العـام، القطاع طرف من واالتصال

 �ــ� مباشـرة ستسـاهم حديثـة مبـادرة وهنـاك. 2011 لسـنة ح�ومـة-e و�رنـامج ،2009 سـنة

 اســــــ��اتيجية �ــــــ� تتمثــــــل ،العمــــــومي للتــــــدب�� رحــــــب أفــــــق �ــــــ� السياســــــات هــــــذه وتحيــــــ�ن توســـــيع

 . اإلدارة وتحديث العمومية الوظيفة بوزارة اإلنجاز طور  �� �� ال�ي التحديث

  الرقمي املغرب

 اإلعالمـي وللمجتمـع الرق�ـي لالقتصـاد وطنية اس��اتيجية ،2013 الرق�ي املغرب يمثل

 .االس��اتيجية هذه ع�� كب��ة آماال ا�ح�ومة �علق حيث 2009 سنة انطلقت
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. العموميـــــة بـــــاإلدارة متعلقـــــة وأهـــــداف االقتصـــــادي النمـــــو االســـــ��اتيجية هـــــذه و�شـــــتمل

 بالتكنولوجيـــــا املرتبطـــــة ا�خارجيـــــة االســـــتثمارات جلـــــب مـــــن املغـــــرب تمكـــــ�ن ورا��ـــــا مـــــن و�ر�ـــــ�

 املعلومــــات لتكنولوجيــــا اإلبداعيــــة وا�خــــدمات املنتوجــــات لت�ــــجيع الــــداخ�� الســــوق  وإ�عــــاش

 قطاعـا �عت�ـ� ،الشـامل االقتصـاد �ـ� للتنميـة الـدائم املحرك بوصفها األخ��ة فهذه. واالتصال

. للتكنولوجيـــــا الـــــداخ�� االســـــتعمال تنميـــــة و�عز�ـــــز واملتنـــــوع املفتـــــوح االقتصـــــاد لتنميـــــة هامـــــا

 التنميـة خدمـة �ـ� املعلومـات تكنولوجيـا اسـتعمال تـروم رؤ�ـة 2013 الرق�ي املغرب ويعتمد

 الـــذي اإلعـــالم اقتصـــاد بت�ـــجيع ،ا�خـــاص القطـــاع وإنتاجيـــة العـــام القطـــاع وفعاليـــة البشـــر�ة

 .التنافسية للتكنولوجيا جهو�ا مركزا املغرب من يجعل

 تمـــعاملج بتنميـــة مرتبطـــة اســـ��اتيجية أولو�ـــات أر�ـــع ع�ـــ� يقـــوم 2013 الرق�ـــي فـــاملغرب

 :املنفتحة وا�ح�ومة

 �ــــــ� املعلومــــــات لتكنولوجيــــــا املكثــــــف االســــــتعمال ذلــــــك �ــــــ� بمــــــا االجتمــــــا�� التحــــــول 

 السوســـــــيو املجموعـــــــات ل�ـــــــل املعلومـــــــات تكنولوجيـــــــا إ�ـــــــ� الولـــــــوج وتيســـــــ�� التعلـــــــيم،

 وط�ي؛ رق�ي محتوى  وتنمية اقتصادية

 لك��ونيــــةاإل اإلدارة برنــــامج بــــإطالق ســــيما وال املرتفــــق، �ســــ��دف عموميــــة خــــدمات

 تمديـــــــد مثـــــــل( العموميـــــــة ا�خـــــــدمات وتحـــــــديث لتبســـــــيط محور�ـــــــا مشـــــــروعا 15 مـــــــع

 ؛)العمومية للصفقات الوطنية املنصة

 رقمنــــــــة بـــــــدعم ســــــــيما وال ،واملتوســـــــطة الصــــــــغرى  املقـــــــاوالت إنتاجيــــــــة مـــــــن الرفـــــــع

 ع�ــ� بالعمــل ،األولو�ــة ذات االقتصــادية املجــاالت �ــ� واملتوســطة الصــغرى  املقــاوالت

 و�ت�ــــجيع واالتصــــال املعلومــــات تكنولوجيــــا اعتمــــاد لتســــريع مــــؤثر�ن �نفــــاعل �عبئــــة

 .استعمالها ع�� املقاوالت
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 املقـــاوالت تنميـــة تيســـ�� ع�ـــ� بالعمـــل ســـيما ،املعلومـــات تكنولوجيـــا صـــناعة تنميـــة

 ع�ـــ� كـــذلك والعمـــل التم�ـــ� نقـــاط وتطـــو�ر وإ�عـــاش املعلومـــات، لتكنولوجيـــا املحليـــة

 .تفو���ا املراد ا�خدمات مجال �� غربللم التنافسية الوضعية تنمية

 تــم العموميــة املــوارد مــن) درهــم مليــار 5.2 �عــادل مــا( أورو مليــون  613 مــن يقــرب مــا

. ا�خاصـة االسـتثمارات اعتبـار دون  ،2009 سـنة منـذ االس��اتيجية هذه لتفعيل تخصيصها

 وخـــــدمات ��االجتمـــــا بـــــالتحول  يتعلقـــــان اثنـــــ�ن مجـــــال�ن املمولـــــة، الك�ـــــ�ى  األولو�ـــــات وشـــــملت

 وزارة( االســـــتثمارات مـــــن %40 مـــــن أك�ـــــ� م��مـــــا واحـــــد �ـــــل يمثـــــل حيـــــث االلك��ونيــــة، اإلدارة

 املغـــــــرب اســـــــ��اتيجية وتحـــــــدد .)2013 الرق�ـــــــي واالقتصـــــــاد واالســـــــتثمار والتجـــــــارة الصـــــــناعة

 هـذه بـ�ن مـن وتنـدرج. للقيـاس مباشـرة والقابلـة امللموسـة األهـداف مـن عددا 2013 الرق�ي

 وحجـــــم ـ،ا�خطـــــ ع�ـــــ� ا�خـــــدمات وتقـــــديم ،األن��نيــــت إ�ـــــ� بـــــالولوج املتعلقـــــة اب��التـــــد ،األهــــداف

 مســـاهمات مـــا حـــد إ�ـــ� التـــداب�� هـــذه اعتبـــار و�مكـــن. املعلومـــات لتكنولوجيـــا ياملغر�ـــ القطـــاع

 يصـعب أنـھ مـن و�ـالرغم. املنفتحـة ا�ح�ومـة وإ�ـ� العمومية ا�خدمات إ�� ولوجلل مباشرة غ��

 الرق�ــــي املغــــرب إ�ــــ� انتســــا��ا يمكــــن املحققــــة املكتســــبات عــــض� فــــإن مــــا، تقــــدم قيــــاس غالبــــا

2013. 

 �ـــ� تنـــدرج ،الطو�ـــل املـــدى أهـــداف تطـــو�ر إ�ـــ� الراميـــة 2013 الرق�ـــي املغـــرب فأ�شـــطة

 ال��نــــامج �شــــمل الغايــــة، ولهــــذه. بــــاملغرب اإلعالمــــي املجتمــــع أســــس �عز�ــــز يــــروم تصــــور  إطــــار

 املطلو�ـة والقـدرات الكفـاءات وتـدعم نيـتاألن��  إ�ـ� ت�لفـة و�أقل ميسرا ولوجا تضمن أ�شطة

 بإدخــــــال )Taalimtice( هندســــــة برنــــــامج الهــــــدف، هــــــذا ويعــــــزز . الشــــــباب لــــــدى خصوصــــــا

 أن كمــــــا. والثـــــانوي  االبتــــــدائي التعلـــــيم نظــــــم �ـــــ� واالتصــــــال املعلومـــــات تكنولوجيــــــا واســـــتعمال

 مـــن �حواســـيبوا ،العـــا�� بالصـــبيب األن��نيـــت إ�ـــ� الولـــوج اقتنـــاء يـــدعم" إنجـــاز" آخـــر برنامجـــا

 وتكمـــل. التقنيـــة العلـــوم لطلبـــة خـــاص امتيـــاز مـــع العـــا�� التعلـــيم �ـــ� امل�ـــجل�ن الطلبـــة طـــرف

 تكنولوجيــــا إ�ــــ� الولــــوج مــــن والرفــــع األســــعار لتقلــــيص ل�ح�ومــــة العامــــة ا�جهــــود املبــــادرة هــــذه

 .  واالتصال املعلومات
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 اإللك��ونية لإلدارة املغر�ي ال��نامج

 املصـا�ح طـرف مـن مشـ��كة رؤ�ـة إحداث إ�� اإللك��ونية ارةلإلد املغر�ي ال��نامج ��دف

 تكنولوجيـــا بنيـــات إحـــداث �ـــان وإذا.  back office et front officeواألماميـــة ا�خلفيـــة

 �عز�زهـــا مســـؤولية فـــإن محمـــودا، أمـــرا وا�خاصـــة العامـــة القطاعـــات �ـــ� األساســـية املعلومـــات

 إ�ـــ� غالبـــا تـــؤدي البنيـــة هـــذه ع�ـــ� رتكـــزةامل ا�خـــدمات فتقـــديم. القطاعيـــة الـــوزارات إ�ـــ� �عهـــد

 مــواطن�ن �ــانوا ســواء املــرتفق�ن حاجيــات مــن انطالقــا ،املصــا�ح تنظــيم �غايــة األفقــي التعــاون 

 .جانب �ل ع�� املسؤولة اإلدار�ة الوحدة موقع �ان ما وكيف موظف�ن أو مقاوالت أو

 ا�جار�ـة املشـاريع بإحصـاء بذاتـھ، ال��نامج نحو ممرات Egov.ma األن��نيت موقع و�تيح

 خدمـــة 42 وهنـــاك. التطـــو�ر قيـــد وا�خــدمات 2014 أبر�ـــل �ـــ� عمليـــة خدمـــة 95 و�تفصــيل

 و�ـالرغم. لإلدارة الداخلية ل�حاجيات �ستجيب 21و املقاوالت تخص 32و املواطن�ن تخص

 تفعيــل عمليــة تــدعيم هــو للموقــع هــدف أول  فــإن ا�خــدمات، هــذه نحــو روابــط يتــيح أنــھ مــن

 الــرد كأجــل والنجاعــة التوافقيــة حــول  معلومــات بتقــديم مــثال اإلدارة، �ــ� ��ونيــةاإللك اإلدارة

 ). االستعمال �سب �شمل ال املعطيات لكن( املصا�ح مختلف ��

 الواقــــع، �ـــ� .اإللك��ونيــــة اإلدارة ��نـــامجل الوزار�ـــة بــــ�ن مـــا ال�جنـــة املــــذ�ور  املوقـــع وتـــدبر

 أجانـــب وزوار وشـــر�ات مـــواطن�ن ق�ن،للمـــرتف ا�خـــط ع�ـــ� ل�خـــدمات رئيســـي�ن مركـــز��ن يوجـــد

 وزارة أيضـــا وتضـــطلع .ل�ح�ومـــة الرئيســـية الصـــفحة يمثـــل  Maroc.ma فموقـــع. املغـــرب �ـــ�

 البوابـة هـذه تقـدم. الوطنيـة البوابـة بتـدب�� الرق�ـي واالقتصاد واالستثمار والتجارة الصناعة

 بكيفيـــــة بـــــ�نت اكمــــا�خ، لوزاراتبـــــا لةالصـــــو تــــر�ط  ا�ح�ومـــــة تنظـــــيم حــــول  ومعلومـــــات أخبــــارا

 .املغر�ية اإلدارة �خدمات األخرى  البوابات نحو الروابط أو الصالت وا�حة

 ملســـاعدة أحـــدثت مركز�ـــة، كبوابـــة service-public.ma نجـــد البوابـــات، هـــذه بـــ�ن ومـــن

 �ـ� شـر�ككم" هـو شـعارها إل��ـا كب�ـ�ة حاجة �� هم ال�ي ا�خدمات إليجاد واملقاوالت املواطن�ن

 .هاتدب��  اإلدارة وتحديث العمومية الوظيفة وزارة تتو��" ر�ةاإلدا اإلجراءات
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 لتنظـيم ا�حيـاة �ـ� البـارزة األحداث ع�� ارتكزت مقار�ة املغر�ية ا�ح�ومة اعتمدت وقد

 حــــول  تنظيمهــــا يــــتم املعــــامالت ع�ــــ� املرتكــــزة ا�خــــدمات بــــأن هــــذا ويع�ــــي. ا�خــــط ع�ــــ� خـــدما��ا

 مجموعــــات أو موضــــوعا 14 اق�ــــ�اح فهنــــاك. تواملقــــاوال  املــــواطن�ن حيــــاة �ــــ� رئيســــية أحــــداث

 ا�خ. والضرائب والبناء والسكن والسفر�ات الك��ى  الرسمية الوثائق مثل خدمات

 أخـرى  خـدمات ع�ـ� وتحيـل معلومـات وتقـدم العموميـة ا�خـدمات البوابة هذه وتصنف

 ءوالبنـا السـكن مجـال و�ـ�". ا�خـدمات سوق " عن املالحظون  تحدث فقد. و�عاملية دقة أك��

 12 مـــن أك�ـــ� تح�ـــ�ي األساســـية ا�خـــدمات إ�ـــ� الولـــوج �عطـــي ال�ـــي الفرعيـــة الفئـــة فـــإن، مـــثال

 شــــبكة �ــــ� االشــــ��اك ع�ــــ� ل�حصــــول  �عــــرض أن يجــــب ال�ــــي الوثــــائق بتوصــــيف وذلــــك خدمــــة،

 ا�خ.الش�اية لها تقدم ال�ي املعنية واملص�حة واألجل باملاء، ال��و�د

                  العموميـــــــــة بالصـــــــــفقات تتعلـــــــــق تحـــــــــةاملنف ل�ح�ومـــــــــة هـــــــــامت�ن بـــــــــوابت�ن كـــــــــذلك وهنـــــــــاك

(www.marchespublics.gov.ma) العموميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض 

(www.emploi-public.ma) )مناقشــــــة ألجــــــل امل��انيــــــة شــــــفافية حــــــول  البــــــاب انظــــــر 

 .)العمومية الصفقات موقع ع�� معمقة

 �ــــــ� موزعــــــة ةوخدمــــــ مشــــــروعا 95 مجموعــــــھ مــــــا اإللك��ونيــــــة اإلدارة برنــــــامج و�تضــــــمن

 تقـــــــديم مجـــــــال �ـــــــ� ا�حاصـــــــل التقـــــــدم مـــــــن فـــــــال��غم. املعنيـــــــة الـــــــوزارات حســـــــب 1.5 ا�جــــــدول 

 هـو كمـا املغـرب �ـ� إشـ�الية تطـرح لالستعمال ا�حالية املستو�ات فإن ا�خط، ع�� ا�خدمات

 . املغرب خارج الشأن

 جيــــدة �غطيــــة ســــيتيح ا�خــــدمات وتقــــديم صــــياغة �ــــ� املســــتعمل�ن إشــــراك فــــإن ،هكــــذا

 املـــرتفق�ن إشـــراك أن كمـــا. العموميـــة ا�خـــدمات تقـــديم �ـــ� للمـــواطن�ن امل��ايـــدة الثقـــة بفضـــل

 ا�ح�ومــــة وتــــدعيم ا�خــــط ع�ــــ� ا�خدمــــة لتقــــديم املالئمــــة ال��كيبــــة �ــــ� هامــــا م�ونــــا �شــــ�ل قــــد

 ع�� بالعمل ،النقال الهاتف ع�� إل��ا الولوج يمكن ال�ي ل�خدمات ا�جيد فاإلدماج. املنفتحة
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 إ�ـــ� الوصـــول  مـــن ال��ايـــة �ـــ� ســـتمكن ا�خـــط، ع�ـــ� بـــاألداء املتعلقـــة ظيفيـــةالو  ا�خدمـــة إدمـــاج

 ".�انوا أينما" الناس

 املتاحة اإللك��ونية اإلدارة �خدمات املؤسساتية املسؤولية    . ا�جدول 

 العملية ا�خدمات عدد 

 املدبرة

 ا�ح�ومية الهيئة

16 
08 
07 
05 
05 
05 
05 
44 

 

                                 الرق�ي واالقتصاد مارواالستث والتجارة الصناعة وزارة-
                                                                              واملالية االقتصاد وزارة-
                                                                                 الوطنية ال��بية وزارة-
                                                                           للمملكة العامة نة�ا�خز -
                                                                                           التشغيل وزارة-
                                                      اإلدارة وتحديث العمومية الوظيفة وزارة-
                                                                                              املغرب بر�د-
 )                             و�الة أو خدمة 2.6 بمعدل وو�الة وزارة 17( أخرى -

                                                                                 العملية ا�خدمات مجموع      95
 2014 أبر�ل ، االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة حسابات: املصدر
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 لإلدارة األفقي اإلصالح �� االلك��ونية اإلدارة مبادرات إدماج

 الوظيفـــة ارةوز  اليـــوم �عمـــل ا�خــط، ع�ـــ� ا�خـــدمات وضـــع مجــال �ـــ� جهودهـــا مـــع مــوازاة

 اإللك��ونيــة اإلدارة توســع إلســ��اتيجية تصــور  لوضــع البحــث ع�ــ� اإلدارة وتحــديث العموميــة

 املغر�يــــة لــــإلدارة ا�حاليـــة الوظــــائف تحليــــل ع�ـــ� الــــوزارة حرصــــت فقـــد. العــــام القطــــاع داخـــل

 الــــنقص لت�ـــحيح مختلفــــة قطاعيـــة مقار�ـــات ع�ــــ� ترتكـــز العمـــومي التــــدب�� مقار�ـــة وحـــددت

 الضــعيفة والقــدرات الســابقة للمشــاريع ال�ــا�� غ�ــ� والوقــع واال��ــجام االنــدماج �ــ� ا�حاصــل

 ).2013 اإلدارة وتحديث العمومية الوظيفة وزارة( العمومية اإلدارة داخل

 امللموســــــة النتـــــائج وتقو�ـــــة مشـــــ��كة رؤ�ـــــة تــــــدعيم �شـــــمل املقار�ـــــة هـــــذه مثـــــل فأهـــــداف

 الــــــوزارات مــــــع عملهــــــا مأسســــــة إ�ــــــ� يجيةاالســــــ��ات وترمــــــي. املشــــــاريع بــــــ�ن العالقــــــات واســــــتثمار

 وتــــــدب�� اإلدارة تحــــــديث ع�ــــــ� املبنيــــــة ا�جيــــــدة ل�ح�امــــــة أفقيــــــة رؤ�ــــــة إ�ــــــ� للوصــــــول  املنخرطــــــة

 .العمومية املصا�ح مرتفقي خصوصا املواطن�ن مع عالقا��ا

 ��خيصـــــية بدراســـــة الـــــوزارة تقـــــوم أو�ـــــ�، كمرحلـــــة العموميـــــة، ا�ح�امـــــة حالـــــة لتقيـــــيم

 :محاور  عةأر� حول  تتمحور  أفقية

 والرقمنة؛ والتنمية التبسيط وتقييم اإلدار�ة املساطر

 وتنمي��ا؛ والكفاءات العمومي التدب�� ودراسة البشري، الرأسمال

 ل�خدمات؛ املش��كة واالختيارات الدعم ووظائف التفو�ت وتحليل التنظيم،

 .ئجوالنتا الوقع وتدعيم داءاأل  حول  وا�حوار الشفافية �لفة ودراسة ا�ح�امة،

 ا�ح�ومـــــة و�رافعـــــات بالسياســـــات تمامـــــا رتبطتـــــ األر�عـــــة املجـــــاالت هـــــذه أن مـــــن بـــــالرغم

 بالتقاطعـــــــــات ،�عـــــــــد تقـــــــــم لـــــــــم اإلدارة وتحـــــــــديث العموميـــــــــة الوظيفـــــــــة وزارة نافـــــــــ املنفتحـــــــــة،

 .الضرور�ة
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 املعلومــات تكنولوجيــااســتعمال مجــال �ــ� السياســية االل��امــات لتــدعيم اق��احــات

 املنفتحة ا�حكومة �خدمة واالتصال

 املتعلقـــة القـــرارات تنســـيق ع�ـــ� املســـؤولة العـــام القطـــاع أجهـــزة هنـــاك أن مـــن و�ـــالرغم

 االســــ��داف بفضــــل ذلــــك بإم�ا��ــــا كمــــا فعالــــة بصــــفة �عمــــل ال فإ��ــــا املعلومــــات، بتكنولوجيــــا

 فـــــإن لـــــذلك،. ف��ـــــا مرغـــــوب هـــــو كمــــا ملموســـــة نتـــــائج تقـــــدم ال ،ادن ف�ـــــي. التـــــام�ن والتنســــيق

 األمثــــل االســــتعمال مــــن ســــتمكن مــــن هــــدا القبيــــل ، ومبــــادرات التعــــاون  �ــــ� ايــــدامل��  االســــتثمار

 .والنتائج الوقع وتدعيم العالقات وإتاحة للموارد

 �ـــ� انشـــ�� � اإللك��ونيـــة لـــإلدارة العم�ـــ� وال��نـــامج 2013 الرق�ـــي املغـــرب �ـــان إن وح�ـــى

 ا�خاصــة واملشــاريع ي��االســ��ات طــارلإل  يمكــن فإنــھ ،اإللك��ونيــة اإلدارة أهــداف إ�ــ� مرجعي��ــا

 فــرص عــدة فهنــاك. املنفتحــة ا�ح�ومــة بمجهــودات املعلومــات تكنولوجيــا اســتعمال تــر�ط أن

 و�ينمــا. الشــأن هــذا �ــ� املبذولــة ا�جهــوذ تنســيق ع�ــ� بالعمــل ونتائجهــا وقعهــا وتقو�ــة لتوســيع

 عــن االنفصــام إ�ــ� حاجــة �ــ� ســي�ون  فإنــھ الدســتور، تطبيــق �ــ� منتظمــا تقــدما املغــرب يحقــق

 امللموســــة النتــــائج تحقيــــق مــــن تمكنــــھ ال�ــــي بالوســــائل أك�ــــ� لالرتبــــاط الطــــا�� القــــانو�ي األفــــق

 تكنولوجيــــــــا �اســــــــتعمال األفقيــــــــة للسياســــــــات االهتمــــــــام إعــــــــارة يف�ــــــــ�ض مــــــــا وهــــــــذا. املنشــــــــودة

 . االستشار�ة وللعمليات املنفتحة وا�ح�ومة املعلومات

 يقــوم أن للمغــرب يمكــن فإنــھ جــودة،املو  والوســائل لالل��امــات ال�امــل النشــر ولتحقيــق

 :ي�� بما

 اإلعالمــــي املجتمــــع و�ــــرامج االســــ��اتيجيات بــــ�ن وعالقــــات سيا�ــــ�ي ا��ــــجام تحقيــــق

 أخــــرى، جهــــة مــــن املنفتحــــة ل�ح�ومــــة املنتظــــرة واملخططــــات جهــــة، مــــن والتحــــديث والرقمنــــة

 املنفتحة؛ ا�ح�ومة أجل من للشراكة العمل كمخطط
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 ع�ـــــ� املســـــؤولة املنظمـــــات داخـــــل املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة ت��امـــــاالل التـــــام التـــــدعيم ضـــــمان

 ب�ـــــل التتبـــــع وكيفيـــــة االختصاصـــــات بتحديـــــد وذلـــــك املوجـــــودة وال�ـــــ�امج االســـــ��اتيجيات

 .وضوح

 لتكنولوجيــــا الــــوط�ي املجلــــس ع�ــــ� ا�ح�ومــــة مجمــــوع �ــــ� العم�ــــ� التنســــيق تحســــ�ن

 بتخو�لهـا االلك��ونيـة، ل�ح�ومـة الـوزارات بـ�ن املشـ��كة وال�جنة الرق�ي لالقتصاد املعلومات

 امل�لفــــــــة املنظمــــــــات بــــــــ�ن مــــــــن واآلراء للمعلومــــــــة الرســــــــ�ي الغ�ــــــــ� للتبــــــــادل وا�ــــــــحة صــــــــالحيات

 املرنـة التبـادالت مـن سيمكن ما وهذا. اإلدارة وتحديث العمومية الوظيفة �وزارة بالتنسيق،

 �ومــــة،ا�ح انخــــراط لتوطيــــد واالتصــــال املعلومــــات لتكنولوجيــــا االســــ��اتيجية القيمــــة و�عز�ــــز

 املنفتحة؛ ا�ح�ومة ملبادرات الوضوح ب�امل أ�شط��ا وتنسيق وال�جنة املجلس ع��

 البشــــــــر�ة واملــــــــوارد امل��انيــــــــة لتنســــــــيق آليــــــــات ا�ح�امــــــــة هيئــــــــات خــــــــالل مــــــــن إتاحــــــــة

 ال�ـــي بالكيفيــة وذلـــك، املــرتفق�ن ع�ـــ� املركــزة ا�خـــدمات وتقــديم والتعـــاون  املاليــة والتحف�ــ�ات

 القطاعية؛ ا�خدمات تقديم عملية لتسهيل موجودة املش��كة يةالرقم املنصات ف��ا �ون ت

 املســـــتوى  إ�ـــــ� املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة سياســـــات لتمديـــــد ا�ح�امـــــة هيئـــــة عمـــــل توســـــيع

 تكنولوجيـــــــا اســـــــتعمال بمالئمـــــــة ا�جهو�ـــــــة لل�ـــــــ�امج مقارنـــــــة بـــــــإجراء العموميـــــــة لـــــــإلدارة املح�ـــــــ�

 ا�ح�ومــــــة بإم�انــــــات تحســــــيسفال. املــــــد�ي املجتمــــــع و�إشــــــراك املحليــــــة ل�حاجيــــــات املعلومــــــات

 لتكنولوجيــــــا ســــــواء والنتــــــائج الوقــــــع تــــــدعيم مــــــن ســــــيمكن ،ا�جهــــــوي  الصــــــعيد ع�ــــــ� املنفتحــــــة

 ا�حضر�ة؛ املناطق خارج املنفتحة ل�ح�ومة أو املعلومات

 ال��ملـان مـع بالعالقـات وامل�لفـة تنظيمها إعادة حديثا تم ال�ي الوزارة قدرات �عز�ز

 التعــاون  مجــاالت بتوضــيح ا�ح�ــومي�ن، غ�ــ� الفــاعل�ن مــع اتشــرا� خــالل مــن املــد�ي واملجتمــع

 املشــــــ��ك اإلنتـــــاج طـــــرق  أو ل�خـــــدمات املباشـــــر والتقـــــديم والتوعيـــــة فـــــالتعليم،. ا�ح�ومـــــة مـــــع

 مجـــاالت �لهـــا �عت�ـــ� ا�خـــاص �القطـــاع ا�خـــارجي�ن الفـــاعل�ن مـــع للمشـــاريع املشـــ��ك والتمو�ـــل

 و��ــجيع املالئمــة والكفــاءات املــوارد د��ملــ الــذين الرئيســي�ن الشــر�اء تحديــد أن كمــا. معنيــة
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 املغـــرب مـــوارد �عبئـــة مـــن ســـيمكن عمـــوم،ال قبـــل مـــن "التور�ـــدات" مقار�ـــات اســـتعمال أيضـــا

 ".  واالتصال املعلومات لتكنولوجيا ال�املة الطاقات الستثمار

   االجتما�� اإلعالم وسائل  خالل من ومشاركة رقمية مواطنة بروز

 ومـــــع. املـــــد�ي واملجتمـــــع ا�ح�ومـــــة بـــــ�ن العالقـــــة مجـــــال �ـــــ� تتطـــــور  مبـــــادرات عـــــدة هنـــــاك

 .م��ايد اهتمام موضوع املبادرات هذه ش�لت ،2011 دستور  ع�� املصادقة

 تكنولوجيــا اســتعمال مــع مباشــرة �عالقــة ليســت ا�ح�امــة ونجاعــة أداء أن مــن و�ــالرغم

 فاعتمــــــــاد. تطو�رهـــــــا �ـــــــ� بقــــــــوة �ســـــــاهم أن يمكـــــــن األخ�ـــــــ�ة هــــــــذه فـــــــإن واالتصـــــــال، املعلومـــــــات

 أن يمكـــن ا�خـــط، ع�ـــ� املنصـــات ع�ـــ� ســـيما وال اإلدار�ـــة واملعطيـــات املســـارات �ـــ� املعلوميـــات

 الن�اهـة خدمـة �ـ� املعلومـات تكنولوجيـا اسـتعمال دراسـة تـم وقـد.واملسـؤولية الشـفافية يتيح

 2009 االقتصـــادية والتنميـــة التعـــاون  منظمـــة مـــثال انظـــر( جيـــدة بصـــفة املعلومـــات و�ـــحة

 الفعاليـــــة �ـــــ� الز�ـــــادات إ�ـــــ� إنظـــــاف املنظمـــــة لـــــدول  العـــــام القطـــــاع ع�ـــــ� بيقهـــــافتط) 2011و

 قبــــل مــــن تكــــن لــــم ال�ــــي ا�خــــدمات إدخــــال وكــــذا) Dunleavy 2012 مــــثال انظــــر( واإلنتاجيــــة

 يمكــن املتقدمــة االقتصــاديات ع�ــ� اإلدخــال هــذا ووقــع نتــائج بــأن الدراســات وتؤكــد. معتمــدة

 .ذلك من ا�عد ت�ون  أن

 �ـــ� االنفتـــاح مـــن للرفـــع مالئمـــا رافـــدا واالتصـــال املعلومـــات تكنولوجيـــا ت�ـــون  أن و�مكـــن

 شــــــــفافية بــــــــأك�� �ح�امــــــــةا مســــــــارات وإلتاحــــــــة القــــــــرار اتخــــــــاذ ومســــــــارات القانونيــــــــة املســــــــارات

 .واندماجا

 مجـــال �ــ� املغــرب حققــھ الــذي والتقــدم التطــورات إ�ــ� مفصــلة بصــفة التطــرق  تــم لقــد

 وذلـــــك ،املـــــد�ي املجتمـــــع طـــــرف مـــــن الرقميـــــة واطنـــــةامل وســـــائل واســـــتعمال املواطنـــــة املشـــــاركة

 لهــذا ال��ائيــة التوصــيات �ــ� النقــاط �عــض إ�ــ� وســنعود. املــواطن مشــاركة حــول  البــاب ضــمن

 يمكــــــن كيــــــف بمعرفــــــة املتعلقــــــة الهامــــــة املســــــألة ع�ــــــ� صــــــبنسي هنــــــا ا�حــــــديث لكــــــن. ا�جــــــزء

 التنميــة تقــدم ��ــ �ســاهم أن ا�ح�ومــة طــرف مــن واالتصــال املعلومــات تكنولوجيــا الســتعمال

 .للمغرب االقتصادية
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االدارة    -  املتحــــــدة األمــــــم منظمـــــة ترتيــــــب �ـــــ� املغــــــرب نتــــــائج مقارنـــــة   . رقــــــم البيـــــان

  الدول  مختلف �� ا�خط ع�� ا�خدمات ووضع املشاركة ألجل اإللك��ونية

 

 ) 2012( املختارة الدول  املشاركة، ألجل اإللك��ونية اإلدارة نتائج. أ

 

 )2012 املختارة الدول ( ا�خط ع�� ا�خدمات �جل اإللك��ونية اإلدارة نتائج. ب

 

 ع�ـــ� املشـــاركة فقيـــاس. 1 إ�ـــ� 0 مـــن بتنقـــيط مـــركب�ن مؤشـــر�ن البيـــان يقـــدم: م�حوظـــة

 �ل�شـــــ ن��نيـــــتاأل  وقيـــــاس. املـــــواطن�ن إشـــــراك إ�ـــــ� الهادفـــــة ا�ح�ومـــــة بـــــرامج عـــــن تبلـــــغ ا�خـــــط
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 قــوي، حضــور  بــارز، حضــور : درجــات أر�ــع بــ�ن بــالتمي�� ا�خــط ع�ــ� ا�ح�ومــة �حضــور  تقييمــا

 .متصل وحضور  معماال�ي، حضور 

 )2012( املتحدة األمم منظمة: املصدر

. العموميـــة ا�خـــدمات وتجديـــد الفعاليـــة لتعز�ـــز األن��نيـــت ،مـــدة منـــذ املغـــرب ويســـتعمل

 والتنميــــــــة التعـــــــاون  ومنظمـــــــة ج��انـــــــھ راءو  ،املغـــــــرب ا�جيــــــــدة ا�ح�امـــــــة تـــــــداب�� وضـــــــعت فقـــــــد

 الـدو�� البنـك( الرشـوة محار�ـة وفعاليـة التعب�ـ� وحر�ة اإلدارة فعالية حيث من االقتصادية،

2013.( 

 درب ع�ـــــــ� املغـــــــرب �ســـــــ�� بـــــــان متجـــــــددة امـــــــاال يحيـــــــي ، ا�جديـــــــد الدســـــــتور   اعتمـــــــاد ان

 ،�املـة بصـفة فعليـة والتالتحـ هذهـ تصـبح نأب وانلأل  السابق من انھ ،ولو املمتازة ا�ح�امة

 بقـدرة يتعلـق فيمـا املغرب ترتيب بواسطة ، لكذ ابراز و�مكن.  و��دال ال��تيب ع�� وتنعكس

 لتعز�ـز االجتمـا�� االعـالم وسـائل واسـتخدام ا�خـط ع�ـ� ا�خـدمات تقـديم ع�ـ� العام القطاع

 ، فــان اذهــ يومنــا �وا�ــ). 3.5 البيــان( نطقــةامل �ــ� عليــا مرتبــة املغــرب ��ــا يحتــل وال�ــي املشــاركة

 جــــــد ، يبـــــدو وتـــــو���  �الفيســـــبوك ا�ح�ومـــــة طــــــرف مـــــن االجتمـــــا�� االعـــــالم وســـــائل اســـــتخدام

 . محدود

 

 باملغرب االعمال محيط تدعيم واس��اتيجيات واالتصال املعلومات تكنولوجيا

 اعمــل( برنــامج حســب ا�جهــوي  املتوســط مــن قر�ــب جــد بــاملغرب االعمــال محــيط �عت�ــ�

 االدار�ـــــة باالكراهـــــات ا�خصـــــوص ع�ــــ� ��ـــــتم الـــــذي ، doing bussniss لـــــدو��ا للبنـــــك) االعمــــال

 بصــفة بالتنافســية �ع�ــى الــذي ، العــال�ي االقتصــادي املنتــدى تنافســية حــول  العــام والتقر�ــر

 كتـــو�س التجـــار��ن وشـــر�ائھ ج��انـــھ وراء متـــاخر جـــد املغـــرب �ـــ� ال��نـــامج األول، يعت�� و   عامـــة

 خالصـــة ا�ـــ� يف�ـــ�ي الثـــا�ي والتقر�ـــر.  جديـــدة تحســـينات عتمـــادا اهميـــة ي�ـــ�ز ممـــا ، واســـبانيا

 35 واسـبانيا 68 االردن وراء �عيـد من دولة 148 ع�� 77 املرتبة �� املغرب ب��تيب مماثلة



299 
 

 االخ�ــــــ�ة الســــــنوات خــــــالل مالحظ��ــــــا تمــــــت تحســــــينات هنــــــاك �انــــــت اذوا.  تــــــو�س امــــــام ولكــــــن

 ��ـجيل مثـل تراجعـا عرفـت اخـرى  االتمجـ فـان ، املقاولة احداث عملية تسهيلك ، باملغرب

 اضــاع حيــث ، الــدو�� البنــك ترتيــب �ــ� 97 املرتبــة املغــرب احتــل ، 2013 ســنة و�ــ�.  امللكيــة

 . 14/2013 و 13/2012 ب�ن ما الف��ة �� نقاط 7

 ا�ــــــ� �ــــــالولوج هامــــــة مجــــــاالت نإفــــــ ،2005 ســــــنة ذمنــــــ امل�حــــــوظ التقــــــدم مــــــن و�ــــــالرغم

  املستثمر�ن وحماية القرض

 فعالــــة رافعــــات �شـــ�ل ان يمكــــن املنفتحـــة ا�ح�ومــــة فسياســــات. إلشـــ�اليات معرضــــة  تبقـــى

 فــان ، املثــال ســبيل وع�ــ�.  املقــاوالت والهتمامــات ل�حاجيــات املالئمــة واالســتجابة للتبســيط

 املرتفـــق ع�ـــ� مركـــزة ا�خـــط ع�ـــ� للمقـــاوالت خـــدمات وتقـــديم العـــام للقطـــاع مســـاطر اعتمـــاد

 وتقلــــيص االجــــراءات تتطلبــــھ الــــذي الوقــــت كث�ــــ�ا لــــصتق ان يمكــــن بدقــــة ومحــــددة وشــــفافة

 . الرشوة خطر

 مختارة اقتصاديات)  2013( عالم االعمال ترتيب: 4.5 البيان

 

  2013الدو�� البنك: املصدر
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 واملجتمــع ا�ح�ومــة اهتمــام صــلب فقــط �شــ�ل ال ا�حديثــة، التكنولوجيــا اســتخدام نإ

 فعاليتـــھ و�حســـن االبت�ـــار ا�خـــاص القطـــاع يتـــيح ح�ـــى بم�ـــان هميـــةاأل  مـــن �عت�ـــ� بـــل.  املـــد�ي

 فاالقتصـــاد.  الـــدو�� الصـــعيد ع�ـــ� خصوصـــا وا�خـــدمات املنتوجـــات �ســـو�ق و�ـــدعم العمليـــة

 وتلعــــب.  القطاعــــات بــــ�ن واالبت�ــــار التبــــادالت يحفــــز ان يمكــــن مفتوحــــة اســــواق مــــع املفتــــوح

 . الشان اذه �� هاما دورا ا�ح�ومة سياسات

 التكنولوجيـــــــا املقـــــــاوالت �ســـــــتعمل ، االقتصـــــــادية نميـــــــةوالت التعـــــــاون  منظمـــــــة دول  و�ـــــــ�

 تكنولوجيـا وممتل�ـات ا�خـدمات لتطـو�ر القطاعـات �عض و�� ، انتاجي��ا من للرفع ا�حديثة

 . للتصدير اذوك الداخلية لالسواق املخصصة املعلومات

 �ــــ� التصــــدير مســــتوى  مــــن يز�ــــد املغــــرب فــــان ، ســــفلھأ 6.5 البيــــان �ــــ� مبــــ�ن هــــو وكمــــا

)  5/1( ا�خمـــس تقر�بـــا يمثـــل حيـــث ، املعلومـــات بتكنولوجيـــا املتعلقـــة وا�خـــدمات تاملمتل�ـــا

 . الفئة هذه �� الصادرات مجموع من

 واالتصـال املعلومـات تكنولوجيـا مجـال �ـ� للصـادرات املقارنة الوضعية: 6.5 البيان

   باملغرب

 تـــــم ال�ـــــي املنتوجـــــات ملجمـــــوع بالنســـــبة املعلومـــــات تكنولوجيـــــا منتوجـــــات تصـــــدير -أ

 )  املنتقاة الدول ( تصديرها
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 ا�خــــدمات ملجمـــوع بالنســـبة املعلومـــات بتكنولوجيــــا املتعلقـــة ا�خـــدمات تصـــدير -ب

 ) املنتقاة الدول ( تصديرها تم ال�ي

 

 و�ـــــ�. الصـــــادرات مجمـــــوع مـــــن املعلومـــــات تكنولوجيـــــا حصـــــة البيانـــــات تمثـــــل:  م�حوظـــــة

 صــــادرات بتطـــور  تـــرتبط ان يجـــب ا�حصـــة هذهـــ فـــان ، املجمـــوع اذهـــ ف��ـــا يتغ�ـــ� ال�ـــي ا�حالـــة

 بالنســـبة املعلومــات تكنولوجيـــا منتوجــات بتصـــدير املتعلقــة تطيـــاواملع. دولــة �ـــل وصــناعات

 .2010 سنة برسم �� للمغرب

 2013 الدو�� البنك معطيات -أ:  املصدر

 2013 الدو�� البنك معطيات-ب             

 ديناميـــــة �ـــــ� واالتصـــــال املعلومـــــات تكنولوجيـــــال ال�املـــــة هميـــــةاأل  ترا�ـــــ� ال رقـــــاماأل  هذهـــــ

 للمعطيــــات املمكنــــة املســــاهمة ســــيما وال ، والتصــــدير الداخليــــة لالســــواق املخصــــص االنتــــاج

 تنتجهــــا ال�ــــي املعلومــــات مــــن فــــالكث��. االســــتثمارات جلــــب و�ــــ� املقــــاوالت تنافســــية �ــــ� االدار�ــــة

 سوق  تطور  فهم ع��ا �ساعده يف�.  للمقاوالت بالنسبة مباشرة وفائدة هميةأ لها ا�ح�ومة

 . الفالحة وأ السياحة مجال �� الفرص رصد وأ العمل
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 املحليــــة للمقــــاوالت بالنســــبة اساســــيا مســــ��ل�ا �عــــد ا�ح�ومــــة فــــان ، خــــرآ صــــعيد وع�ــــ�

 ال�ــي وخـدمات جديـدة منتوجـات لتطـو�ر فرصــا يمـنح الـذي واالتصـال املعلومـات لتكنولوجيـا

 بتســــهيل كفيلــــة رحبــــة ســــوقا تمثــــل وال�ــــي ، ا�خــــارج ا�ــــ� او ل�خــــواص تبيعهــــا ان بالتــــا�� يمكــــن

 . واالتصال املعلومات تكنولوجيا مقاوالت انطالقة

 واالتصـــــال املعلومـــــات تكنولوجيـــــا الســـــتعمال الرئيســـــية املحر�ـــــات �عز�ـــــز اق��احـــــات

 املنفتحة ا�حكومة �خدمة

 مجتمــع ةتنميــ تمنــع مشــا�ل عــدة هنــاك فالزالــت ، املغــرب �ــ� تقــدم تحقيــق مــن بــالرغم

 مـــــن انطالقـــــا ، االقتصـــــادي النمـــــو �ـــــ� املســـــاهمة املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة دعـــــم مـــــع منفـــــتح  زاهـــــر

 �ـ� متمثلة هائلة حواجز فهناك ، الذكر سلف وكما. املعلومات تكنولوجيا وابت�ارات قدرات

 هذهـــــ. املعلومــــات تكنولوجيــــا و�لفــــة الولــــوج وتيســـــ�� للمرتفــــق ساســــيةاأل  والكفــــاءات ، ميــــةاأل 

 ك�ــ�أ مسـتعملة املعلومـات تكنولوجيــا �انـت اذوا.  ا�خـاص القطــاع تنافسـية تقلـص ا�حـواجز

 فا�ح�ومــــــة.  الشـــــأن اذهـــــ �ـــــ� التـــــأخر �عـــــض مالحظـــــة فهنـــــاك ، للمـــــرتفق�ن خـــــدمات لتقـــــديم

 العمــل مــع االســئلة هذهــ ع�ــ� لإلجابــة القــدرات لتــدعيم بــرامج لعــدة تصــورا وضــعت املغر�يــة

 لتجاوز  املطلو�ة هميةاأل  لها املبادرات هذه �انت اذا علم� وال. املنفتحة ا�ح�ومة تطو�ر ع��

 عــــن املغـــرب اعـــرب ، واملســـؤولية بالشـــفافية املتعلقــــة بأجنـــد��ا الـــدفع وألجـــل.ا�حـــواجز هذهـــ

 يول��ــــا ال�ــــي هميــــةاأل  ا�ـــ� مشــــ��ا ، املنفتحــــة ا�ح�ومـــة اجــــل مــــن الشـــراكة ا�ــــ� االنضــــمام عزمـــھ

 الح�ــ�ام واإلرادة ،عــال مســتوى  ع�ــ� االل�ــ�ام اذهــ مــن و�ــالرغم.  املنفتحــة ا�ح�ومــة لسياســات

 و�ــــ�. عمليـــة ا�شــــطة ا�ـــ� طموحاتــــھ تجســـيد ع�ـــ� �عمــــل نأ املغـــرب فع�ــــ� ، العامليـــة القواعـــد

 االطــار ع�ــ� يتعــ�ن حيــث ، واالتصــال املعلومــات تكنولوجيــا اعتمــاد خاصــة ��ــم ال�ــي ، ا�حالــة

 . املنفتحة ا�ح�ومة حول  ملالع �� ك��أ يندمج ان الشأن اذه �� املحدث االس��اتي��

 وعقـــــــد ا�خـــــــاص والقطـــــــاع املـــــــد�ي املجتمـــــــع مـــــــن الفـــــــاعل�ن ع�ـــــــ� االعتمـــــــاد نأشـــــــ مـــــــن ان

 للتقــدم الدولــة قــدرات �عــزز  نأ ، املعلومــات تكنولوجيــا مجــال لــكذ �ــ� بمــا معهــم الشــرا�ات
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 و�تيحـــــان يتعـــــززا ان املغر�ـــــي االقتصـــــاد وتنافســــية ، ا�ح�ومـــــة لفعاليـــــة يمكـــــن كمـــــا.  �ســــرعة

 . املغر�ي للشباب مناصب تحدث ال�ي مستديمة اقتصادية ميةتن

 ، املنفتحــــة ا�ح�ومــــة مجــــال �ــــ� التــــوازن  ع�ــــ� ا�حفــــاظ مــــع املشــــا�ل هذهــــ ع�ــــ� ولإلجابــــة

 :   التالية باإلجراءات تقوم ان املغر�ية ا�ح�ومة فع��

 لتقلــــــيص ، واالتصــــــال املعلومــــــات تكنولوجيــــــا اســــــواق تنافســــــية تــــــدعيم مواصــــــلة

 ا�ــــ� مباشــــرة جنبيــــةاأل  االســــتثمارات وجلــــب الولــــوج ميســــرة التكنولوجيــــا هذهــــ عــــلوج ســــعاراأل 

 . املغرب �� االعالمي املجتمع نمو و�سريع القطاع

 تكنولوجيــــــــا كفــــــــاءات و��ــــــــجيع ،الرقميــــــــة ميــــــــةاأل  محار�ــــــــة ع�ــــــــ� العمــــــــل مواصــــــــلة

 هنــــاكو .  برمتــــھ املغر�ـــي املجتمــــع �ــــ� التقـــدم لتســــريع خــــرى أ اختيـــارات تطــــو�ر مــــع  املعلومـــات

 اســــتعمال لتطــــو�ر ا�خــــاص القطــــاع مــــع للتعــــاون  االمتيــــاز �عطــــي ال�ــــي ممكنــــة خــــرى أ خيــــارات

 �ـــــــ� والز�ـــــــادة ، العامليـــــــة ســــــواقاأل  نحـــــــو موجهـــــــة صـــــــناعات طــــــرف مـــــــن املعلومـــــــات تكنولوجيــــــا

 وا�جمعيــــــات املـــــد�ي املجتمـــــع مـــــع التعـــــاون  توســـــيع وأ املتحركـــــة ال��بو�ـــــة املنصـــــات اســـــتعمال

 بالنســــبة منــــدمج اعالمــــي مجتمـــع إلحــــداث الكفــــاءات و�عز�ــــز ا�حلـــول  وإبــــداع لتثمــــ�ن املحليـــة

 .   املغار�ة �جميع

 

 �خدمـــة واالتصـــال املعلومـــات لتكنولوجيـــا الفعـــال االســـتعمال �ـــ� التفعيـــل مشـــا�ل

 املنفتحة ا�حكومة

 مــن نــوع�ن وفـق املنفتحــة ا�ح�ومــة �خدمـة املعلومــات تكنولوجيــا اسـتعمال تنظــيم يـتم

 ع�ــ� ادا��ــا لتحســ�ن ، ومــة�ا�ح مجهــودات بــدعم ول األ  النشــاط يتعلــق.  املتقاطعــة �شــطةاأل

 ��ــم الثــا�ي والنشــاط. املــواطن ومشــاركة والشــفافية �الن�اهــة ا�جيــدة ا�ح�امــة معــاي�� ســاسأ

 �شـــ�ل نأ و�مكـــن.  للمجتمـــع الك�ـــ�ى  املشـــا�ل عـــن وأجو�تـــھ ل�ح�ومـــة العـــام السيا�ـــ�ي داءاأل 
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 كمـا ، الن�اهـة وترسيخ املواطن مشاركة لتعز�ز مفيدة عةراف واالتصال املعلومات تكنولوجيا

 . السابقة بواباأل  خالل من ، لكذ  تب�ن

 مــــع متطابقــــة ملموســــة نتــــائج ا�ــــ� ا�ح�ومــــة قــــدرة ترجمــــة مــــن تمكــــن ا�جيــــدة فا�ح�امــــة

 ا�ح�امـة معـاي�� وفـق تقدم تحقيق املنفتحة ا�ح�ومة وتقت��ي.  السياسية وأهدافها غايا��ا

 عـــن البحـــث يمكـــن املجـــاالت هذهـــ �ـــل و�ـــ�. املـــواطن ومشـــاركة والشـــفافية �اهـــة�الن ، ا�جيـــدة

 . ا�حديثة التكنولوجيا استعمال عند بوضوح �سريعھ يمكن يذوال داءأ حسنأ

 املعلومة ا�� والولوج الشفافية بتعز�ز املعلومات تكنولوجيا فعالية تحس�ن

 الثقـة ولـدعم السياسـية وللمسـؤولية املواطن ملشاركة ساسياأ شرطا الشفافية �ش�ل

.  ا�ح�ــومي العمــل ونجاعــة ألداء هامــا محر�ــا االدار�ــة املعطيــات �شــر �عت�ــ� كمــا. ا�ح�ومــة �ــ�

.  املعلومــة ا�ــ� الولــوج تيســ�� مــن و�رفــع الت�لفــة مــن يقلــص ا�حديثــة التكنولوجيــا فاســتعمال

 نــــاكوه.  ساســــيةأ حر�ــــةكو  كحــــق ، ھيكرســــ حيــــث ، إاملبــــد اذهــــ ع�ــــ� 2011 دســــتور  و�ؤكــــد

 مـــا  اذوا. ال��ملــان ع�ـــ� عرضــھ تـــم ،وا�ح�ومــة لل��ملــان الســـابقة الصــيغ �شـــمل قــانون  مشــروع

 املشـــــا�ل جميـــــع تحـــــل لـــــن فإ��ـــــا ، �ور ذاملــــ القـــــانون  مشـــــروع ع�ـــــ� املقبلـــــة املصـــــادقة تحققــــت

 ال�امــــــــل النشــــــــر العمــــــــل حيــــــــث يتطلــــــــب ، ا�ح�ومــــــــة النفتــــــــاح الضــــــــرور�ة والعمليــــــــة الثقافيــــــــة

 ،لهـــذا ا�حـــق واملوســـع الفع�ـــ� االســـتعمال ع�ـــ� ��ـــجع الـــذي الشـــ�ل ع�ـــ� العامـــة للمعلومـــات

 . محدودا إ�� اآلن بقي يذوال

 باملعلومــــــة يضـــــاأ تقـــــر �انـــــت املعلومـــــات ا�ـــــ� الولـــــوج حـــــول  الســـــابقة القـــــوان�ن فمشـــــاريع

 مـن مكـنأ مـا �شر ضرورة ع�� تنص كما. لها املعادلة باملطبوعات اذوك الرقمية و�املعطيات

 �ــ� املعلومــات لتكنولوجيــا املالئــم التطبيــق يف�ــ�ض ممــا ، العــام القطــاع فطــر  مــن املعلومــات

 .  الشأن اذه
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 مــن بــالرغم رائــدة تجر�ــة �عت�ــ� العموميــة الصــفقات ببوابــة املتعلقــة املغر�يــة فالتجر�ــة

 العموميــة الصــفقات حــول  ساســيةاأل  للمعلومــة امليســر الولــوج ان كمــا.  �املــة غ�ــ� تبقــى ��ــاأ

 . الفعالية ز�ادة �� بقوة �ساهم ان ايضا يمكن ، ��مةامل العقود كثمن

 املفتوحــة للم��انيــة الوطنيــة البوابــة بإحــداث يتعلــق ، ذكــره ســلف خــرآ عنصــرا وهنــاك

 املـواطن بم��انيـة املتعلقـة املغر�يـة التجر�ة سيعزز  الذي ال��يء ، الشفافية و�عز�ز لتحس�ن

 و�مـنح. امل��انيـة تـدب�� مجـال �ـ� القـرار اذاتخ �� املواطن مشاركة تدعيم ع�� بالعمل لكذو  ،

 الولـــــــوج ســـــــهل مرئيـــــــا تقـــــــديما  www.floussna.ma املـــــــواطن بمبـــــــادرة ا�خـــــــاص املوقـــــــع

 صــــدارإ مــــن تمكــــن وال�ــــي ، املاليــــة قــــانون  �شــــرها ال�ــــي العامــــة ولو�ــــاتاأل  املوقــــع اذهــــ ويشــــمل

 العموميــــة قشــــةللمنا منتــــدى لكذبــــ محدثــــة االجتماعيــــة التواصــــل وســــائل �ــــ� عل��ــــا التعليــــق

 . امل��انية حول 

 السياســــية واملســــؤولية داءاأل  ع�ــــ� ل�حــــث عــــامال ت�ــــون  نأ ، املــــواطن�ن لطلبــــات و�مكــــن

 وتوســــيع االنفتــــاح تجســــيد ديناميــــة مــــن يز�ــــد نأ يمكــــن ا�خاصــــة املقــــاوالت شــــراكإ نأ كمــــا.

 عـــــــاتاملجمو  الغالـــــــب �ـــــــ� و��ـــــــدف.  االقتصـــــــادي التـــــــأث�� ذات االدار�ـــــــة املعطيـــــــات ا�ـــــــ� الولـــــــوج

 واألنظمة القوان�ن حماية بت�جيع نظمةاأل  ع�� التأث�� ا�� واملس��لك�ن املقاوالت من املنظمة

 املســـــار �ـــــ� قبـــــل مـــــن املقحمـــــون  الفـــــاعلون   و�تـــــيح. االقتصـــــادية املعـــــامالت بيئـــــة �شـــــ�ل ال�ـــــي

 لتمكي��ــا ا�ح�ومــة اشـارة رهــن مكـنأ مــا املعلومـات بجعــل الديمقراطيـة املشــاركة ، التشـري��

 لت�ـــجيع جاهـــدا املغـــرب �عمـــل ، بال��اماتـــھ الوفـــاء طـــارإ و�ـــ�. املعنيـــة القـــوان�ن وقـــع فهـــم مـــن

.  املنفتحـــــة ا�ح�ومـــــة ا�ـــــ� املعلوماتيـــــة املنصـــــات تقـــــدم ال�ـــــي واالبت�ـــــار التكنولوجيـــــا اســـــتعمال

 االجتماعيـــــة القيمـــــة خلـــــق مـــــن واملقـــــاوالت املـــــواطن�ن تمكـــــ�ن �ـــــ� ، لـــــكذ مـــــن الهـــــدف و�تج�ـــــ�

 االو�ـــ� بـــا�خطوات املغـــرب قـــام وقـــد. االدار�ـــة والوســـائل املعطيـــات مـــن دةباالســـتفا وا�خاصـــة

 تقـدم املحدثـة فالصـيغة.  data.gov.ma بوابـة حـداثإ مـع دار�ـةاإل  املعطيـات فـتح نحـو

 وال�ـــحة واملاليـــة والشـــغل والتعلــيم ا�جغرافيـــا حـــول  التار�خيـــة املعطيــات مـــن و�ـــ�أ مجموعــة
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 ا�حـر االسـتعمال بإعـادة نأذيـ املفتوحـة عطيـاتامل حول  ترخيص طر�ق عن لكذو  والسياحة

 . للمعطيات واملفتوح

 لتقـــــــديم التقنيـــــــة الطر�قـــــــة ع�ـــــــ� تحســـــــينات دخـــــــالإ باإلم�ـــــــان الزال نـــــــھأ  مـــــــن و�ـــــــالرغم

 التحسـن ومـع. ضعيفة تبقى االستعمال �سبة نأ ولو  هامة عتبة تخطي تم نھإف  املعطيات

 ذات ستصـــبح املبـــادرة هذهـــ نإفـــ ، املفتـــوح الشـــ�ل ع�ـــ� املعلومـــات وتـــوفر للمعـــاي�� التـــدر���

 ع�ــــ� ولــــيس pdf مغلــــق شــــ�ل ع�ــــ� متــــوفرة اليــــوم �ــــ� امل��انيــــة فمعطيــــات. فــــأك�� ك�ــــ�أ هميــــةأ

 . تحليلها �سهل الذي مفتوح ش�ل

 

 "كريستال" من الصندوق : كولومبيا �� الشفافية   3.5 اإلطار

  كريســـتال" مـــن الصـــندوق  �شـــ�ل

 . العمومية املراقبة من �ربلل� م�انيةإ يةأ دون "  املاء من حوض �� �سبح ال�ي �السمكة

 فهــو.  والتلفز�ــون  واملــذياع و�ــب كبوابــة املعلوماتيــة املنصــات مختلــف الكريســتال صــندوق  و�جمــع

 ا�خـــــط ع�ـــــ� حـــــداثاأل  فوضـــــع.  االجتمـــــا�� التواصـــــل ووســـــائل لالن��نيـــــت تقليديـــــة قنـــــوات  نإذ يتضـــــمن

 الشــــــــــباب مــــــــــن جموعـــــــــةوم الدولــــــــــة رئـــــــــيس بــــــــــ�ن تجمــــــــــع )+Google+ (  لغـــــــــو غل املحادثــــــــــات باعتمـــــــــاد

  املـــواطن�ن وإشـــراك ا�ح�ومـــة النفتـــاح  الطمـــوح �غـــذي ، �خ�ـــ���م نظـــرا اختيـــارهم تـــم ينذالـــ ال�ولـــومبي�ن

 . جديدة آفاق ��

 لكـــن.  عل��ـــا ال�ـــ�دد لز�ـــادة ك�ـــ�أ العمـــل و�مكـــن ، بالتســـاوي  ز�ار��ـــا تـــتم ال الصـــندوق  قنـــوات ف�ـــل

 نأ ��اأشـــ مـــن ، والشــفافية االنـــدماج مجـــال �ــ� ولومبيـــا� �ـــ� �عتمــد ال�ـــي القنـــوات املتعــددة املقار�ـــة هذهــ

 . الس�ان من عر�ضة فئات إ�� تصل

.  عنــھ مــؤدى ، معــا ا�خــط وخــارج ا�خــط ع�ــ� الوســائل العتمــاد لــھذب تــم الــذي املجهــود نأ يبــدو و

 عــن والتبليــغ العموميــة السياســات موضــوع ع�ــ� الســ�ان يتعــود ل�ــي اســتعمالها تــم املعلوماتيــة فاملنصــة

 تور�ـــدات تبســـيط حـــول  حـــديث  نمـــوذج وهنـــاك.   املنتخبـــ�ن مـــع ا�حـــوار إلجـــراء ايضـــا لكـــن ، اضـــيعهامو 
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 70000 مـن اك�ـ� اشرك الذي  « croisade anti-formalités»  �� يتمثل العمومية ا�خدمات

 .املس��لك ع�� يرتكز الذي العمومية ا�خدمات تور�د عن البحث �� �خص

 .�ولومبيا 2013 االقتصادية نميةوالت التعاون  منظمة:  املصدر

 

 املمنوحة للفرص ا�ح�ومة تفهم ع�� �شهد البوابة نإف ، و��األ  الش�ل اذه ع�� وح�ى

.  مفتوحة ش�الأ ع�� واملعلومات املعطيات بنشر واملقاوالت املد�ي املجتمع مع التعامل ع��

 السياســــية ؤوليةاملســــ ودعــــم املجــــال اذهــــ �ــــ� ا�ح�ومــــة اســــتثمارات مردوديــــة �عز�ــــز تــــم وقــــد

 مجـــال �ـــ� ا�خاصـــة تجار��ـــا تقـــود االدار�ـــة للمعطيـــات خـــرى األ  املصـــادر مـــن والعديـــد واإلدار�ـــة

 للتخطــــــيط الســــــامية واملندو�يــــــة ، لإلحصــــــائيات الــــــوط�ي املعهــــــد مــــــثال ، املفتوحــــــة املعطيــــــات

 . واملالية االقتصاد �وزارة الرئيسية والوزارات

 وأ املـــــــد�ي املجتمـــــــع عـــــــن الصـــــــادرة لبـــــــاتالط حــــــول  متاحـــــــة معلومـــــــة يـــــــةأ هنـــــــاك ليســــــت

 . ا�ح�ومية املبادرة بتثم�ن الكفيل النشاط من نوعا يمثل مما ، املقاوالت

 النشـر بتوجيـھ كفيلـة وا�ـحة قواعـد اعتمـاد من �ستفيد نأ يضاأ يمكن املجهود اذه

 . جودة وذات من�جمة ملعطيات ا�خط ع��
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 اململكـــــة تجر�ـــــة مـــــن املقتـــــبس التوج��يـــــة وطا�خطـــــ مـــــن النـــــوع اذهـــــ عـــــن مثـــــاال 4.5 االطـــــار يقـــــدم

 . املتحدة

 املفتوحة املعطيات مجال �� املتحدة اململكة مبادئ:  املنفتحة ا�حكومة

 ا�جمهـور  طـرف مـن املفتوحـة املعطيـات مجـال �� واملمارسات السياسات ع�� االشراف سيتم

 لتعر�ــــف بالنســـبة ال�ــــ�يء ونفـــس.  اســــتعمالها و�ـــودون  ملعطيــــات يحتـــاجون  ينذالــــ واملقـــاوالت

 . انفتاحها وش�ل �اووق� املفتوحة املعطيات نوع

 . ا�حاسوب ع�� ووا�ح، االستعمال إلعادة قابل ش�ل ع�� العمومية املعطيات ستنشر

 لـــكذ �ــ� بمــا مجانـــا اســتعمالها بإعــادة يـــأذن حــر تــرخيص تحـــت العموميــة املعطيــات ســتقدم

 . تجار�ة لغايات

 ع�ـ� الولـوج نقطة من انطالقا ، عل��ا وا�حصول  العمومية اتاملعطي ا�� الولوج تيس�� سيتم

 .www.data.gov.uk  املر�ح لالستعمال الواحد ا�خط

اتحــــــاد شــــــبكة و�ــــــب   توصــــــيات باتبــــــاع مفتوحــــــة اشــــــ�ال ع�ــــــ� العموميــــــة املعطيــــــات ســــــتقدم

 . العاملية

 ع�ــ� ، ةلأاملســ بـنفس ةتعلقــاملو  دير�اتاملـ مختلــف عـن الصــادرة العموميـة املعطيــات سـتقدم

 . موحدة �عر�فات مع مماثلة نمطية ش�الأ

 . لالستعمال القابل الش�ل ع�� لإلدارة ا�خاصة للمواقع املزودة العامة املعطيات ستنشر

 . العامة املعطيات وتفصيل تحي�ن سيتم

 �شـمل  مفتوحـة  نمطيـة شـ�الأ ع�ـ� متاحـة ت�ـون  ل�ـي وسـتعا�ج �سرعة املعطيات ستنشر

 . ملعطياتا روابط ا�خصوص ع��

 . قانو�ي استعمال ألي العامة املعطيات ستستعمل
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 هو�ـــة عـــن توضـــيحات طلـــب ودون  ��ـــجيل وأ اشـــ��اك دون  العامـــة املعطيـــات تـــوف�� ســـيتم

 . املستعمل

 . العامة املعطيات استعمال عادةإ العمومية جهزةاأل  ��جع نأ يجب

 . عل��ا تتوفر ال�ي للمعطيات جردا وتنشر �عد نأ العمومية جهزةاأل  ع�� يجب

 املالئمــــة ، املعلوماتيــــة للوثــــائق املرفقــــة املعطيــــات جميــــع العموميــــة جهــــزةاأل  تنشــــر نأ يجــــب

 مشـــــــفوعة ت�ــــــون  نأو  موحــــــدة الولـــــــوج نقطــــــة مــــــن انطالقــــــا متاحـــــــة ت�ــــــون  نأ ينب�ــــــ� وال�ــــــي

 . املعطيات ومدلول  الش�ل مصدر حول  دقيقة بتوضيحات

 data.gov.uk 2012:  املصدر

ا�خدمات تجو�د �� واالتصال املعلومات تكنولوجيا مساهمة تدعيم

�حــــــل املشــــــا�ل و لبلــــــوغ غايــــــة معينــــــة ،  وســــــيلة هامــــــة �عت�ــــــ� تكنولوجيــــــا املعلومــــــات واالتصــــــال

هــداف سياسـية .وتفـرض الشــراكة ألجـل ا�ح�ومـة املنفتحــة ع�ـ� الــدول أاالجتماعيـة وتحقيـق 

تحقيـــق نتـــائج ملمومســـة ع�ـــ� ب كفيلـــةخمســـة" تحـــديات كب�ــ�ة " �األولو�ـــة  تـــو��بـــأن  ،األعضــاء

ه النتـائج ال�ـي تكت�ـ�ي �ـ� ذهـ ،لك بواسطة طـرق ا�ح�ومـة املنفتحـة ذدارة و مستوى نجاعة اإل 

ه التحـــــــديات ، التقـــــــديم العـــــــادل ل�خـــــــدمات ذحـــــــد هـــــــأعـــــــ�ن املـــــــواطن�ن أهميـــــــة خاصـــــــة .و��ـــــــم أ

 مجموع املواطن�ن .  لفائدة  العمومية األساسية

 د من امليادين م��ا :العديو�واجھ املغرب صعو�ات ��  

تحقيق وتوف�� �عليم جيد ل�جميع ، ومـنح ولـوج متسـاو ا�ـ� ا�خـدمات ال�ـحية ا�جيـدة ووضـع 

ين ذشـــــــــارة ا�جميـــــــــع ، خصوصـــــــــا ســـــــــ�ان املنـــــــــاطق القرو�ـــــــــة الـــــــــإالتجه�ـــــــــ�ات األساســـــــــية رهـــــــــن 

 واملسالك الطرقية ا�جيدة .ال�ستفيدون بما فيھ الكفاية من املاء الشروب واألن��نيت 
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إســـــداء ا�خـــــدمات العموميـــــة � تكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالتصـــــال جـــــد مفيـــــدة �ـــــ� مجـــــال و�عت�ـــــ

دارة مســـــؤولية اإل �عـــــزز  شـــــراك املـــــواطن�ن و إ��ـــــا تتـــــيح إ��ـــــا تقنيـــــة ، فأفجميـــــع تطبيقا��ـــــا ولـــــو 

فتحـــة .كمـــا أن التتبـــع ا�جيـــد لنقـــائص مصـــا�ح ن�ح�ومـــة املا تنـــدرج �ـــ� نطـــاق  ى خـــر أأهـــداف و 

ا تــم تقاســمها مــع إذمعلومــة  ف�ــ�ي ا�ــ� خلــقأو انقطــاع التيــار ، ي عــالم واالتصــال �انخفــاضاإل 

املــــواطن�ن مــــن خــــالل نظــــم املعلومــــات املفتوحـــــة ، ســــيتفهم هــــؤالء ظــــروف نجاعــــة ا�خـــــدمات 

ا�خــدمات أك�ــ� عدالــة  هذو�ــدخلون بالتــا�� �ــ� حــوار مــع ا�ح�ومــة حــول الطر�قــة ال�ــي تجعــل هــ

 ومالءمة.

ا ذا التقر�ـر . و�ؤكـد هـذطار هـإا املوضوع الواسع �� ذله املعمقة املجال ال يتسع للمناقشة نإ

دارة ات اإل ذا�جــــزء ع�ــــ� الطر�قــــة ال�ــــي تــــتم ��ــــا تقــــديم ا�خــــدمات ع�ــــ� ا�خــــط واملدعمــــة ملجهــــو 

ي سـي�� ذا �ـان مخطـط العمـل الـإذسـداء ا�خـدمات العموميـة للمـواطن�ن .و إلتحسـ�ن عمليـة 

ســــ��كز ع�ــــ� الولــــوج ا�ــــ�  ،ة املنفتحــــةقبــــول املغــــرب لالنضــــمام ا�ــــ� الشــــراكة مــــن أجــــل ا�ح�ومــــ

دمــاج عمليــات خاصــة ال�ــي �ســ��دف املعلومــة حــول تقــديم ا�خــدمات إنــھ يمكــن إاملعلومــة ، ف

م التعــاون مــع املــواطن�ن ومنظمــات املجتمــع املــد�ي بالكيفيــة ال�ــي يع�ــ� الصــعيد املح�ــ� وتــدع

مثـــل تنـــدرج  ت .و ه املعلومـــة بصـــفة فعليـــة �ـــ� تحســـ�ن عمليـــة تقـــديم ا�خـــدماذستســاهم ��ـــا هـــ

 طار التحديات الكب��ة للشراكة من أجل ا�ح�ومة املنفتحة .إ��  ،ه املبادرة ب�ل وضوحذه

 الصفحة الرئيسية لولوج املقاوالت ا�� ا�خدمات ع�� موقع  7.5  البيان 

service –public .ma   2013املصدر : وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا ا�حديثة    . 

www.egov.ma/pages/e services opérationnels .aspx 

 

ن املغـــرب �عـــرف تزايــــد إبـــالرغم مـــن االســـتعمال املتواضـــع لألن��نيـــت مــــن طـــرف املـــواطن�ن ، فـــ

التقليديـــة املقدمـــة  ه ا�خـــدمات الســـتكمال املصـــا�حذدار�ـــة ع�ـــ� ا�خـــط . وتـــأ�ي هـــا�خـــدمات اإل 

طــار ا�جهــود التحديثيــة املعتمــدة مــؤخرا ، إاتيــة . و�ــ� ذعــن طر�ــق الهــاتف أو ال��يــد أو بصــفة 

حداث مراكز �عاضدية لالتصال موازاة مـع الشـباك الوحيـد ، ��ـف االسـتجابة �حاجيـات إتم 

http://www.egov.ma/pages/e%20services%20op%C3%A9rationnels%20.aspx
http://www.egov.ma/pages/e%20services%20op%C3%A9rationnels%20.aspx
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رتفعـــــــة املـــــــرتفق�ن وايجـــــــاد �ـــــــل األجو�ـــــــة ألســـــــئل��م �ـــــــ� نفـــــــس امل�ـــــــان . و�ـــــــالرغم مـــــــن النســـــــبة امل

ذه القنـاة دار�ـة ال�ـي �عتمـد ع�ـ� هـالستعمال الهاتف النقال ، فهناك القليل من ا�خدمات اإل 

فا�خدمـــــــــة ع�ــــــــــ� ا�خــــــــــط املمنوحــــــــــة ع�ــــــــــ� البوابــــــــــات الوطنيــــــــــة ، متاحــــــــــة بالعر�يــــــــــة والفر�ســــــــــية 
www.sevice-public.ma    www.maroc .ma  

 .نجل��ية سبانية واإل مازيغية واإل ن �عض املعلومات وا�خدمات مق��حة باأل أح�ى 

�غطـــي قطاعـــات متنوعـــة �ـــ� املغـــرب ،  كب�ـــ�ا عـــرف ا�خـــدمات املوضـــوعة ع�ـــ� ا�خـــط ارتفاعـــا�و 

واندماجيـــــة . انظـــــر ايضـــــا  بصـــــفة �املـــــةفهنـــــاك عـــــدد قليـــــل مـــــن ا�خـــــدمات ال�ـــــي �ـــــ� �عامليـــــة 

 . 2.5ا�جدول 

قنـــــوات ن الأن طـــــرق التبـــــادل التقليديـــــة تط�ـــــ� ع�ـــــ� الطـــــرق األخـــــرى ، حيـــــث ألـــــك ، ذويع�ـــــي 

ا تـتمكن مـن الوصـول ا�ـ� األ�ـخاص اتية أو الهاتفية لتقديم ا�خدمات ، تبقى مهمة ل�و��ذال

خبـــــار دارتـــــك " التلفـــــزة إل لـــــك ، حيـــــث اســـــتعمل مـــــثال �ـــــ� املشـــــروع الســـــابق "إل ذفـــــاملغرب تفهـــــم 

 املواطن�ن بالتطورات ال�ي عرف��ا مسطرة وعملية تقديم ا�خدمات العمومية .

 مستوى ن�ج ا�خدمات املتاحة ع�� ا�خط          2.5ا�جدول 

 ا�حصة عدد�ا�خدمات مستوى�الرقمنة

 �� املائة 4  8, 26 ا�خدمات االخبار�ة

 �� املائة 78,8 431 ا�خدمات التفاعلية

 �� املائة 9.3 51 ا�خدمات نصف �عاملية

 �� املائة 6.6 36 ا�خدمات التعاملية

 �� املائة 0.6 3 ا�خدمات املندمجة

 2013صدر : وزارة الوظيفة العمومية وتحديث االدارة  امل

ن الشرط املسبق لتقـديم ا�خـدمات العاديـة والتعامليـة عـن طر�ـق الهـاتف النقـال أو إ 

األن��نيــت أو الشــباك ، هــو الــتمكن مــن ا�حصــول ع�ــ� املعطيــات ونظــم املعلومــات املالئمــة �ــ� 

، �ن مختلـــــف وحـــــدات القطـــــاع العـــــام دارة . فالقـــــدرة ع�ـــــ� معا�جـــــة وتبـــــادل املعطيـــــات بـــــإ�ـــــل 

م�انيــــة مكننــــة إال مــــرة واحــــدة ، فضــــال عــــن إتمكــــن املــــرتفق�ن مــــن عــــدم مــــنح نفــــس املعلومــــة 

دارة املن�ـــجمة مختلـــف ا�خـــدمات املرتبطـــة باملعطيـــات الصـــادرة عـــن ســـلطات مختلفـــة . فـــاإل 



312 
 

ذات ة و تتــيح خلــق خــدمات عاديــة وشــفاف  (back office )واملندمجــة ع�ــ� املســتوى ا�خلفــي  

و�عـض الـدول اعتمـدت اسـ��اتيجية اندماجيـة �ـ� مرحلـة وضـع السياســات ،  جـودة بالشـباك 

.  6.5طـــــار تاحـــــة اال��ـــــجام ع�ـــــ� مســـــتوى تقـــــديم ا�خـــــدمات مـــــثال اســـــبانيا ، انظـــــر اإل لـــــك إلذو 

وآخــــــرون حـــــــافظوا ع�ــــــ� املقار�ـــــــة املمركـــــــزة واملســــــ��دفة ألر�ـــــــاح ســـــــريعة كمــــــا يراهـــــــا املرتفقـــــــون  

ا�خــــــــدمات العاديــــــــة وامليســــــــرة رافعــــــــات هامــــــــة للن�اهــــــــة  � . و�عت�ــــــــ 5.5االطــــــــار كفر�ســــــــا ، انظــــــــر 

 واملسؤولية �� القطاع العام ، والضامنة لرضا املرتفق�ن .

  تحس�ن ا�جودة بفضل تبسيط ا�خدمات العمومية بفر�سا   5.5االطار 

جــــودة ا�خــــدمات  مــــع انطــــالق االصــــالح العــــام للسياســــات العموميــــة ، أولــــت فر�ســــا األولو�ــــة ا�ــــ� تحســــ�ن

 ،   ا�خدمات لتمك�ن الولوج إ��جراءات إعدة  ذاملوجهة للمرتفق . فقد تم اتخا

  .التعب�� عن الن�اعات  وتحس�ن تداب�� ، ها تقديم وتيس�� عملية

كمية املرتكـزة ع�ـ� األحـداث الرئيسـية ل�حيـاة ، قاعـدة تراتبيـة �جهـود التبسـيط ، الستقصاءات ال اوتمثل 

جــــراءات ، ومــــن مســــتوى اســــتعمال ا�خدمــــة مــــن  املســــتلهمة مــــن ا�خطــــوات واإل  بة� الصــــعتــــداب�ال وتــــذليل

 طرف املواطن . 

عــادة ت�ــو�ن مســار إتقــوم ع�ــ� ال�ــي عــادة التنظــيم الكيفــي ل�خــدمات إعمليــة  هــذه اإلجــراءات ��ــم  كمــا أن

ار��م املســـــــ��لك ، وتصـــــــف الصـــــــ��ورات بكيفيـــــــة مفصـــــــلة وتتبـــــــع املـــــــرتفق�ن ��ـــــــدف فهـــــــم  حاجيـــــــا��م وتجـــــــ

 وشعورهم طوال الص��ورة .

رضــاء داخــل �ــل خدمــة عموميــة مقدمــة ، بــالتمي�� بــ�ن العوامــل الثانو�ــة اســتيعاب عوامــل اإل فضــال عــن 

) والتم�ـــــ� ( لطـــــف  ميســـــرة ( املعلومـــــة والصـــــ��ورةلولـــــوج ا�ـــــ� ا�خـــــدمات ) ت املطلـــــوب ليـــــوقتواألوليـــــة  ( ال

 ظف�ن ) .و امل

املعطيــــات قــــا مــــن مــــن مؤشــــرات أهــــداف ا�جــــودة (موميــــة ، انطالحــــداث بــــاروم�� �جــــودة ا�خدمــــة العمــــع إ

 رضا املرتفق ) .ملجاالت الك��ى لتقديم ا�خدمات (التعاملية ) والتداب�� الرامية ا�� تتبع تنمية ا

شــراك املــرتفق�ن �ــ� وضــع التصــور وتحســ�ن ا�خــدمات العموميــة وعمليــة تقــديمها عــداد طــرق جديــدة إل وإ

 كز ع�� قضايا خاصة أو حمالت هادفة ع�� املوقع : مثال عن طر�ق مجموعات ترت
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Innover.modernisation.gouv.fr . بالنسبة للموظف�ن 

 www.ensemble-simplifions.frو�النسبة للمقاوالت  

     waintrop françoise 2013املصدر : 

 

�ــ� مــا دارة حيــث أنــھ تــم قطــع �عــض املراحــل الســيما و�ــدرس املغــرب اليــوم ، طــرق تحــديث اإل 

بتــــــــار�خ  35-06كر القـــــــانون رقــــــــم ذيتعلـــــــق باســــــــتعمال تكنولوجيـــــــا املعلومــــــــات واالتصـــــــال . نــــــــ

جـــــراءات التحديثيـــــة كتطـــــو�ر املحـــــدث للبطاقـــــة التعر�ـــــف االلك��ونيـــــة ، ومختلـــــف اإل  2007

الشـــــبابيك املوحـــــدة �ـــــ� مجمـــــوع القطـــــاع العـــــام ال�ـــــي �ســـــ��دف املـــــرتفق�ن والراميـــــة ا�ـــــ� تمكـــــ�ن 

حــــداث البوابــــات إميــــ�ن مــــن الولــــوج ا�ــــ� ا�خــــدمات . ومثــــال آخــــر يتمثــــل �ــــ� ا�جميــــع بمــــاف��م األ 

ا �ـان املغـرب قـد اع�ـ�ف بـالتوقيع إذكر ، ال�ي �عكـس املقار�ـة األفقيـة . و ذالوطنية السالفة ال

 �ــــــ� ا�خــــــدمات  ا األخ�ــــــ�ذهــــــ ينــــــدمج  �ــــــ� أي حــــــدإننــــــا ال�علــــــم إلك��و�ــــــي بصــــــفة قانونيــــــة ، فاإل

�خــــــط. فتــــــدب�� مختلــــــف القنــــــوات املتعلقــــــة بتقــــــديم ا�خــــــدمات املقدمــــــة حاليــــــا ع�ــــــ� ا الفعليــــــة

 بطر�قة من�جمة ، وأكيدة وموحدة ، سي�ون مهما لدعم الثقة �� ا�خدمات ع�� ا�خط .

صـــميم ن ا�ح�ومـــات �عـــا�ج اليـــوم ، إوفضـــال عـــن تطـــو�ر ا�خـــدمات األساســـية ع�ـــ� ا�خـــط ، فـــ

يـــــة تقـــــديمها ولـــــو بصـــــفة قطاعا��ـــــا العموميـــــة لتحديـــــد وســـــائل أخـــــرى ملكننـــــة ا�خـــــدمات وعمل

ن وســــائل التواصــــل االجتمــــا�� �ســــتعمل إجزئيــــة . و�ــــ� منطقــــة مجلــــس التعــــاون ا�خلي�ــــ� ، فــــ

لتحســ�ن التعلــيم �ــ� املــدارس عــن طر�ــق وظــائف العمــل باملجموعــات والتبــادل ، بصــفة كب�ــ�ة 

 خرى للتعليم التعاو�ي .أيضا بفضل التقاسم والتعليق ع�� الفيديو  وطرق ألكن 
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طــــار وط�ــــي للعمـــــل إاالســــتفادة مــــن املعطيــــات واملعلومــــات العموميــــة بفضــــل  .طــــار اإل 

 سبانياإب أو املش��ك  ي�البي

�ـــي لحـــدى عشـــر ، ااإل  أو املشـــ��ك  ي�ـــ، بنشـــر آخـــر املعـــاي�� التقنيـــة للعمـــل البي2012قامـــت اســـبانيا ســـنة 

.  2010/4ملل�ـــي رقـــم واملرســـوم ا 2007/11ا العمـــل املحـــدث بالقـــانون رقـــم ذطـــار الـــوط�ي لهـــتحـــدد اإل 

�ـــ� البوابـــة الوطنيـــة  ه املعـــاي�� وا�خطـــوط التوج��يـــة املتعلقـــة �عمليـــة التطبيـــق وأدوات أخـــرى ذوتوجـــد هـــ

 ل�ح�ومة : 

http://administracioneelectronica.gob.cs 

ف التــــداخالت . ذة تبــــادل املعلومــــات وتقلـــيص الت�ــــاليف وحــــطــــار ، ��ــــدف عقلنـــا اإل ذوقـــد تــــم احــــداث هـــ

دارة العامــة ،واملجموعــات وتتعلــق املعــاي�� التقنيــة بجميــع مســتو�ات االدارة وتمــت صــياغ��ا بتعــاون مــع اإل 

لـــــك تحـــــت اشـــــراف وزارة املاليـــــة واالدارة ذدارات املحليـــــة وا�جامعـــــات وا�جهـــــاز القضـــــائي ، و املســـــتقلة واإل 

ا�حقوق للمواطن�ن ، كحق اختيـار القنـاة املفضـلة لتقـديم  2007/11ح القانون رقم العمومية .وقد من

لــك ، �ـــان ذا�خــدمات والتواصــل مــع االدارة العموميـــة وحــق عــدم مـــنح مــرت�ن نفــس املعلومـــة . ولتحقيــق 

ي �ـــطــار الــوط�ي للعمــل البيا تــم تصــور اإل ذقي . هكــفواتــمــن الضــروري اعتمــاد مســتوى عــال مــن العمــل ال

 ا للمعاي�� التقنية : ذه ا�حاجة ، وكذ�� هإب ليستجي

 :  فهرس املعاي�� *

)http://administracionelectronica.gob.es/recursos/pae( 

 الوثائق ع�� ا�خط : 

2011)-A-id = BOE www.boe.es/diario boe/txt.php( 

 رقمنة الوثائق  :

13168)-2011-A –id= BOE  www.boe.es/diario boe/txt.php( 

 ات الك��ونية : ذاذج

13170)-A2001-id= BOE e.es/diario boe/txt.phpwww.bo( 

http://administracioneelectronica.gob.cs/
http://administracioneelectronica.gob.cs/
http://administracionelectronica.gob.es/recursos/pae
http://www.boe.es/diario%20boe/txt.php
http://www.boe.es/diario%20boe/txt.php
http://www.boe.es/diario%20boe/txt.php
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 سياسات التوقيع االلك��و�ي والشواهد : 

( www..boe.es/diario boe/txt.php id= BOE-A-2011-13171) 

 بروتو�ول تبادل املعطيات :

0049)1-2012 -A-boe/txt php id =BOE  www.boe.es/diario( 

 ج العالقات ب�ن املعطيات :ذنما

10050)-2012-A-id=BOE www.boe.es/diario boe/txt.php( 

 سياسات تدب�� الوثائق ع�� ا�خط : 

10048 )-2012-A -id=BOE www.boe.es/diario boe/txt.php( 

 دارة العمومية : شبكة التواصل لإل �شروط الر�ط 

13173)-2011-A-boe/txt php id =BOE www.boe.es/diario( مصـادر املصـادقة

 ع�� الوثائق : 

 ج املعطيات لتبادل قواعد ال�جالت ذنما

13174 )-2011-A-id =BOE www.boe.es/diario boe/txt .php( 

تقــــدم ا�خــــدمات ع�ــــ� قاعــــدة الشــــبكة املشــــ��كة لتجه�ــــ�ات القطــــاع العــــام (شــــبكة االتصــــاالت الالســــلكية 

كـــن مـــن ي يمذالـــ البي�ـــي طـــار الـــوط�ي) ، طبقـــا للقواعـــد القانونيـــة لإل SARAلـــالدارة العموميـــة االســـبانية 

دارة .ويشــــــمل ، ع�ــــــ� ا�خصــــــوص ا�خــــــدمات تحقيــــــق ا��ــــــجام بــــــ�ن التجه�ــــــ�ات ع�ــــــ� جميــــــع مســــــتو�ات اإل 

ات ذاذنتـــــــــــاج ا�جـــــــــــإو محر�ـــــــــــات أوالتبليـــــــــــغ االلك��و�ـــــــــــي  (firma@)ساســـــــــــية �ـــــــــــالتوقيع االلك��و�ـــــــــــي األ 

 الشبكة مع اعتماد نظام ،     (G-Inside)  واملطبوعات الرقمية 

لتحســـــ�ن املعـــــاي��  ،ســـــبانيا تبحـــــث اليـــــومإلبي�ـــــي وتبــــادل املعلومـــــات . فط ا�ي هـــــو �ـــــ� صـــــلب نظـــــام الـــــر ذالــــ

عــادة اسـتعمال وتقاســم املعلومـة العامــة بـ�ن املؤسســات .وحيـث يجــب إالتقنيـة للعمـل التــوافقي لضـمان 

 بن اســبانيا ت�ـــئ تجه��ا��ــا لالســتعمال املعلومــا�ي "بال�ـــحإ، فــ IPv6شــبكة ع�ـــ� شــ�ل ال هــذه  اســتثمار 

 رات .دا�� جميع اإل "

http://www.boe.es/diario
http://www.boe.es/diario%20boe/txt.php
http://www.boe.es/diario%20boe/txt.php
http://www.boe.es/diario
http://www.boe.es/diario%20boe/txt%20.php
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 �ولومبيا  2013املصدر : منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

www.oecd.org/gov/colombia   

implementing-good-governance htm  

 .2012العمومية  دارةدارة العمومية ومرصد اإل سبانية ، وزارة املالية واإل ي يحيل ع�� ا�ح�ومة اإل ذوال

http://administracionpdf electronica.gob.es/recursos/pae000022567  

 .2013ابر�ل  8ي تم تفحصھ �� ذا املوقع الذه

 

 

http://www.oecd.org/gov/colombia
http://www.oecd.org/gov/colombia
http://administracion/
http://administracion/
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 التوصيات

التكنولوجيـــة الكفيلـــة بجعـــل  املنصـــةلقـــد حقـــق املغـــرب تقـــدما م�حوظـــا ، فيمـــا يخـــص وضـــع  

وجيـــا املعلومـــات واالتصـــال �ـــ� خدمـــة ا�ح�ومـــة املنفتحـــة . وال�ـــ�م بالعمـــل مـــاأمكن ع�ـــ� تكنول

ن األمــــر،الزال يتطلــــب أ. غ�ــــ� شــــراك املــــواطن�ن ، كمــــا أطلــــق عــــدة مبــــادرات لتعز�ــــز املشــــاركة إ

�عمــــيم القــــدرات والآلليــــات الضــــرور�ة لــــأل خــــد �عــــ�ن االعتبــــار مســــاهمات  وآراء املــــواطن�ن  �ــــ� 

 بكيفية شفافة .عداد السياسات إ

وعمــــــل املغــــــرب ع�ــــــ� تــــــدعيم عمليــــــة تقــــــديم ا�خــــــدمات ع�ــــــ� ا�خــــــط ، وأقــــــر بأهميــــــة املجــــــاالت 

 من أنھ الزالت هناك مشا�ل هامة  الرئيسية �التبسيط وتيس�� الولوج ا�� املعطيات ، بالرغم

 دارة العموميـة ، سـيما عـن طر�ـق تقـديم�شـ�ل �عز�ـز الشـفافية ، رهانـا مركز�ـا لـإل  أن فينب��

 ا�خدمات والتمديد ا�جاري ملعطيات ا�ح�ومة املنفتحة .

ولتســــريع عمليــــة التفعيــــل اعتمــــادا ع�ــــ� البحــــث عــــن الواقــــع ، ســــي�ون مــــن الضــــروري �ســــو�ة 

مش�ل االستعمال الضعيف لألن��نيت ول�خدمات ع�� ا�خط . يتعلق األمر هنا بحـواجز هامـة 

أك�ــــ� مــــن نصــــف ســــ�ان النســــاء  ا أنو�مــــ للولــــوج واملشــــاركة �ــــ� مســــارات ا�ح�ومــــة املنفتحــــة .

جهـــــود �عز�ـــــز  فإنـــــھ يجـــــب أ ن ت�ـــــون األميـــــات ونصـــــف الســـــ�ان فقـــــط �ســـــتعملون األن��نيـــــت ، 

ردنـــــــا تحقيـــــــق املشـــــــاركة أا إذالقــــــدرات والتواصـــــــل هادفـــــــة جــــــدا ع�ـــــــ� ا�خـــــــط وخـــــــارج ا�خــــــط ، 

ف املواطنـــة �ـــ� جميـــع أنحـــاء الـــبالد خصوصـــا �ـــ� املنـــاطق البعيـــدة والقرو�ـــة ال�ـــي تـــراكم مختلـــ

 املشا�ل .

ا األفــق ، تــم اســتعمال منصــات الهــاتف املحمــول بنجــاح �ــ� العديــد مــن دول منظمـــة ذو�ــ� هــ

رب أن يقــوم �عــدة مبــادرات لتــدعيم التعــاون والتنميــة االقتصــادية ودول املينــا . و�مكــن للمغــ

الستعمال املكثف لتكنولوجيا املعلومات واالتصال �خدمة ا�ح�ومة املنفتحة بالكيفية ال�ـي ا

ه التكنولوجيا �� ا�خدمات العمومية الفعالة ، و�� ا�ح�امة ا�جيدة ال�ي تقوم ذ�ساهم ��ا ه

 ع�� الن�اهة والشفافية والولوج ا�� املعلومة واملشاركة املواطنة .
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 بالعمليات التالية :و�مكن ل�ح�ومة أن تقوم 

وجهات ومهام سياسة معطيات ا�ح�ومة املنفتحة ، بواسطة ال��امج والت *تحديد وتجسيد

دارة ، بضمان تحي�ن ومالءمة خاصة بنشر املعلومة واملعطيات ع�� جميع مستو�ات اإل 

��دف التوجهات ع�� ا�خصوص و د املسؤوليات . يح األهداف العامة وتحديتوضمع  املواقع

�� الرفع من مدى املسؤولية وتدعيم تنمية القطاع ا�خاص وتحس�ن قاعدة التعاون إ

 ستوى األفقي .والتنسيق ع�� امل

ي ا�جديد مثال ، اعتمادا ع�� الشرا�ات ال�ي تقحم املرتفق�ن والفاعل�ن ئحداث النظام البيإف

جابة عل��ا باملعطيات الرئيسي�ن ، قد �ش�ل طر�قة لتقييم ومواجهة طلبات املعطيات ثم اإل 

 ات القيمة املظافة .ذاألك��  مالءمة 

لتقدم ا�حاصل �� استعمال تكنولوجيا املعلومات *تحس�ن املؤشرات والتداب�� املتعلقة با

�خدمة ا�ح�ومة املنفتحة ، باس��داف النجاعة السياسية ، أي وقع السياسات فيما يخص 

�الرغم من أن معظم الدول تجد صعو�ة �� وضع و  ات األولو�ة .ذاألهداف ا�ح�ومية 

رات يمكن أخدها �ع�ن فهناك عدة مؤش ،التداب�� ا�جيدة لوقع سياسات ا�ح�ومة املنفتحة 

االعتبار ال�ي �شمل مثال ، التداب�� املتاحة واملوجودة سلفا فيما يخص حصة الصفقات 

، ومستوى انطباع الس�ان واملقاوالت  (marches-publics.ma)العمومية ال�ي تمر ع�� املوقع  

،  ةتاحدار�ة ، وا�خدمات العمومية ومعطيات ا�ح�ومة املنفتحة املبخصوص املعلومة اإل 

ومستوى وعمق االل��ام �� املسارات االستشار�ة العادية أو ع�� ا�خط ، وحصة الس�ان 

الرقمية  وحصة الس�ان الذين ي�جون إ�� ا�خدماتين ي�جون ا�� ا�خدمات الرقمية ،ذال

و�لفة املعامالت  واالستعمال ا�حقيقي ملختلف القنوات املتعلقة بتقديم ا�خدمات الرقمية ،

بالنظر ا�� االستعمال ا�حا�� ل�خدمات ع�� ا�خط ، واستعمال املعطيات  ع�� القناة

جراءات "مدخالت أو إوأحيانا يجب استكمال تداب�� الوقع �عمليات و  .نشورةالعمومية امل

ن أساسية لتقييم ومواجهة التقدم ا�حاصل . إذ. فاملعطيات ا�جيدة �عد مخرجات "

 تحقيق التوازن ودعم الثقة �� ا�ح�ومة . ا التقدم ��ذ�شر املعلومة حول ه يساهمو 
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املشاركة املواطنة واملقار�ات التشاركية ،  عتمددار�ة ال�ي �*دعم مختلف الوحدات اإل 

بصياغة خطوط توج��ية مش��كة حول طر�قة الت�جيع وتنظيم مشاركة املواطن�ن 

ات ه التوجهات جميع منصذواملقاوالت ، وا�حرص ع�� ا��جامها . و�جب أن ��م ه

لك االجتماعات البلدية والبوابات االستشار�ة ع�� ا�خط ، واستطالعات ذبما ��  ،التواصل

الرأي ع�� ا�خط ،والوسائل التواصلية االجتماعية ،وردود اآلراء ، والتقييمات وأش�ال 

تفاعلية أخرى .كما يجب أن ��جع الوزارات ع�� تصور مخطط لالستشارة بتعاون مع 

قد �ش�ل ه ا�خطوط التوج��ية ذم أحداث خاصة . فصياغة و�شر هاملشارك�ن بدل تنظي

 طر�قة شفافة لتعز�ز الثقة �� ا�ح�ومة عن طر�ق االل��ام امل��ايد .

*توطيد اس��اتيجية ا�ح�ومة فيما يتعلق بالتقديم األفقي ل�خدمات ،با�حرص ع�� 

، باالستفادة من التبسيط والتعاون املكثف ع�� أساس مقار�ة ترتكز ع�� أحداث ا�حياة 

اتية ، و�عاضد مراكز االتصال ، واللوحات املتلفزة ذابة �املراكز الذالقنوات املتاحة وا�ج

 واملنصات املتنقلة .

كتوفر  (back office)عداد خرائطية اآلليات وتدعيمها ع�� مستوى االدارة ا�خلفية إ*

ه ذوتقاسم ه بادل واستعمال املعطيات األساسية �� ال�جالت الرئيسية ، وخصوصا ت

دارة ، املعطيات ب�ن الو�االت .و�ال��ك�� ع�� ا�خدمات التعاملية امل�لفة بالنسبة للمرتفق واإل 

تحس�ن التدب�� جيدا ، وتدفق املعلومة واملعطيات  يةن ا�ح�ومة مطالبة بمعا�جة كيفإف

 داخل االدارة العمومية .
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 قائمة املراجع

، تطور قطاع االتصاالت الالسلكية سنة  2012صاالت الت*الو�الة الوطنية لتقن�ن ا

2012 www.anrt.ma  

  www.world bank.org 2013"  عالم األعمال" 2013*البنك الدو�� 

 2013البنك الدو�� ، البنك األورو�ي لالستثمار *

 .2013arab-socialmediareport.com  wwwبد�ي  ا�ح�ومية  ال�لية*

  www.eui.com 2010التقر�ر القطري للمغرب *

  2010* التقر�ر العام حول الن�اهة باملغرب 

" الشراكة من أجل ا�ح�ومة املنفتحة : ��خيص الواقع  2012*ح�ومة اململكة املغر�ية 

 " -نشورةوثيقة عمل غ�� م –

   www.mamdawrinch.com* مامدور�نش 

النظام الداخ�� ل�جنة  – 2010وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرق�ي *

  www.egov.maماب�ن وزار�ة  

  www.mcinet.gov.ma 2009ستثمار واالقتصاد الرق�ي *وزارة الصناعة والتجارة واال 

  2013*وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرق�ي 

E-services operationnel  

  2011وزارة الصناعة والتجارة والالستثمار واالقتصاد الرق�ي *

( اعداد اس��اتيجية تحديث االدارة 2013تحديث االدارة *وزارة الوظيفة العمومية و 

 ط��ي للدراسة .التأومواكبة تفعيلها ) التقر�ر 

http://www.anrt.ma/
http://www.world/
http://www.eui.com/
http://www.mamdawrinch.com/
http://www.egov.ma/
http://www.mcinet.gov.ma/


321 
 

"مؤشرات تتعلق بمواقع و�ب  وا�خدمات  2013*وزارة الوظيفة العمومية وتحديث االدارة 

 2012ع�� ا�خط �� القطاع العام 

عمل ا�ح�ومة املغر�ية ملحار�ة (برنامج 2010*وزارة الوظيفة العمومية وتحديث االدارة 

 الرشوة )

من أجل تحس�ن ا�خدمات العمومية   " جميعا2014*منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 -دراسات املنظمة حول ا�ح�امة العامة –طن�ن واملجتمع املد�ي الشراكة ب�ن املوا

يجيات توصيات املجلس حول االس��ات 2014*منظمة التعاون والتمية االقتصادية 

 الرقمية ا�ح�ومية 

للقيادي�ن  2013بالغ حول اجتماع  2013 * منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 باملنظمة 

   e-government studies 2013*منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

تقييم ا�ح�امة ا�جيدة اصدار  –�ولومبيا  2013* منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 باريس  املنظمة

  2009 تعاون والتنمية االقتصادية*منظمة ال

  -ا�جر�دة الرسمية -2011* الشراكة من أجل ا�ح�ومة املنفتحة 

 املحدث للبطاقة التعر�ف االلك��ونية  35-06قانون رقم   2007*الوز�ر األول 

 لك��و�ي للمعطيات القانونية املتعلق بالتبادل اإل 35-05*الوز�راألول قانون رقم 

ث للمجلس الوط�ي لتكنولوجيا املعلومات د، املح 2-08-444* الوز�ر االول ، مرسوم رقم 

 -ا�جر�دة الرسمية  –واالقتصاد الرق�ي 
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اث مسطرة �شر النصوص دحإ، حول  2-08-229، مرسوم رقم  2009* الوز�ر األول 

 –دة الرسمية �ا�جر -التشريعية والتنظيمية  

اتي�ن اتجاه معا�جة ذحول حماية األ�خاص ال 09-08قم ، قانون ر  2009*الوز�ر األول 

 .ات الطا�ع ال�خ��ي ذاملعطيات 

 /www.modernisation.gouv.fr*الكتابة العامة لتحديث العمل العمومي  

 *   Ubladi2013    ا�ح�ومة املنفتحة 

Edition oecd.open government data  

   *F2013 Waintrop  -  مداخلة غ�� منشورة– 

 

 

 

http://www.modernisation.gouv.fr/
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تقدم املغرب نحو االنضمام ا�� الشراكة من أجل     أامل�حق 

 ا�ح�ومة املنفتحة

لالنضـــمام ا�ـــ� الشـــراكة مـــن أجـــل ا�ح�ومـــة املنفتحـــة ، ع�ـــ� املر�ـــح�ن أن �عملـــوا ع�ـــ�  

ل�ـــي يجـــب اســـتيفاؤها ع�ـــ� نقطـــة ممكنـــة ، تخولهـــا املعـــاي�� ا 16نقطـــة مـــن مجمـــوع  12جمـــع 

نقطــة ، و�حتــاج ا�ــ� نقطــة واحــدة  11ه الشــراكة . وقــد جمــع املغــرب ذقــل لالنضــمام ا�ــ� هــاأل

االت الولــــــوج ا�ــــــ� جــــــلــــــھ عــــــدة نقــــــاط �ــــــ� مه الغايــــــة ، فــــــاملغرب ذاظافيــــــة لقبــــــول انضــــــمامھ .لهــــــ

 ن .املعلومات ، والتصر�ح بممتل�ات املسؤول�ن السام�ن ، واملنتخب�ن ، ومشاركة املواط

فنتيجة املغرب �� مـايتعلق بمشـاركة املـواطن ، تقـوم ع�ـ� وضـعيتھ بخصـوص املؤشـر الفر�ـ� 

ي �عت�ـ� مؤشـرا ذكيـة االقتصـادية ، الـذحول ا�حر�ات املدنية واملؤشـر الـديمقراطي للوحـدة ال

ا الشــأن الدســتور ا�جديــد واالصــالحات ذ�ــ� هــ �دراك وفــق اســتطالعات الــرأي .وقــد اليرا�ــلــإل 

، اعتبــــــارا  2015أو  2014�ــــــي يمكــــــن أن تظهــــــر عنــــــد �شــــــر االصــــــدار املقبــــــل ســــــنة ا�جار�ــــــة ال

ا ذلآلجـــال الضـــرور�ة ، ح�ـــى تـــؤثر التحـــوالت ع�ـــ� آراء األ�ـــخاص . ويشـــ�� البـــاب الثـــا�ي مـــن هـــ

املشـــاركة �ـــ� ســـلكها  إالتقر�ـــر املتعلـــق بمشـــاركة املـــواطن  ، ا�ـــ� مجهـــودات الدولـــة الدمـــاج مبـــد

 . السيا��ي و�� �سي�� ادار��ا

و�خصوص املعيار حول التصر�ح باملمتل�ات للمسؤول�ن العمومي�ن واملنتخبـ�ن ، فـان االقـرار 

ا ذاملمتل�ــــات ، �عت�ــــ� الزاميــــا �ــــ� املغــــرب ، لكنــــھ الينشــــر للعمــــوم واليمكــــن الولــــوج ا�ــــ� هــــ��ــــذه 

و�قـــــوم املغـــــرب باصـــــالح نظامـــــھ حـــــول  اال ع�ـــــ� ســـــبيل اجـــــراء تحـــــري قضـــــائي رســـــ�ي . االقـــــرار 

ه العمليــة الزالــت �ــ� بــداي��ا ، حيــث قــد �ســتبعد أن يــتم ســن ذاملمتل�ــات ، لكــن هــالتصــر�ح ب

ي يف�ـ�ض توافـق سيا�ـ�ي واجتمـا�� ، ع�ـ� نطـاق واسـع .( انظـر البـاب الرا�ـع ذقانون جديد الـ

 حول الن�اهة ومحار�ة الرشوة ) .

ومـــــة �ـــــ� الشــــراكة مـــــن أجــــل ا�ح�إن البــــديل الواعــــد بالنســـــبة للمغــــرب ، لتحقيـــــق االنضــــمام إ

 3ا املجـال ، حـاز املغـرب ع�ـ� ذاملنفتحة ، هو أن يراهن ع�� معيار الولوج ا�� املعلومـة .و�ـ� هـ
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ا صــادق املغــرب إذي يضــمن هــدا ا�حــق . و ذا �عــ�ن االعتبــار املقت�ــ�ى الدســتوري الــذنقــاط أخــ

ع�ــــ� قــــانون حــــق ا�حصــــول ع�ــــ� املعلومــــات ، املعــــروض حاليــــا ع�ــــ� ال��ملــــان ، سيحصــــل ع�ــــ� 

 نتظرة ( انظر الباب الثا�ي حول املشاركة املواطنة ).النقطة امل

املعاي�� ال�ي يجب استيفاؤها ع�� األقل لالنضمام ا�� الشراكة من أجل     1-أا�جدول 

 ا�حكومة املنفتحة

 

 النقاط الوضعية الراهنة للمغرب

نقطة (التوفر ع�� مقت��ى قانو�ي  الولوج ا�� املعلومات       

 ) صادقةاظافية �� حالة امل

/ 

�شر التقر�ر�ن  التدقيقي  شفافية امل��انية                   

 والتنفيدي للم��انية                          

/ 

 

التصر�ح بممتل�ات              

 املسؤول�ن السام�ن واملنتخب�ن

نقطتان اظافيتان ادا ماتم �شر 

 التصار�ح                          

/ 

 

 و  ب�ن /نتيجة  اركة املواطن           مش

 ملؤشر ا�حر�ات املدنية

/ 

نقطة ع�� األقل ضرور�ة   املجموع                             

 لالنضمام ا�� الشراكة      

/ 
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 التوصيات

 *املصادقة ع�� قانون حق ا�حصول ع�� املعلومات 

 قبلة املراحل امل

*عند استيفاء شروط االنضمام ، وليصبح عضوا �� الشراكة من أجل ا�ح�ومة 

عداد وإشراف ع�� الشراكة ، املغرب أن يبعث رسالة ا�� �جنة اإل املنفتحة ، يتع�ن ع�� 

 برنامج عمل للشراكة من أجل ا�ح�ومة املنفتحة .
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ادية واملغرب �� مجال التعاون ب�ن منظمة التعاون والتنمية االقتص   امل�حق ب

 املنفتحة ا�حكومة

من�جية الدراسة ع��  �ا التقر�ر ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ، ع�ذيرتكز ه

 . /www.oecd.org/fr/examenparlespairsاألقران للمنظمة  

ي يقت��ي تقديم دراسة ونصيحة ذواالندما�� ، وال فال�جوء ا�� املسار االستشاري 

صالحات ألجل ا�ح�ومة املنفتحة عداد وتفعيل اإل إ�ان بطلب من املغرب  لدعم ،األقران 

ع�� مشاركة املغرب �� برنامج املينا واملنظمة  ،ا الطلب �ستند �� بداية األمرذو�ان ه

ودول منظمة التعاون ،  حول ا�ح�امة لدعم حوار السياسات ب�ن دول منطقة املينا

واالصالحات املتعلقة با�ح�امة العامة �� منطقة املينا .كما �ان �ستند �� املرحلة الثانية 

 ع�� عزم املغرب االنضمام ا�� الشراكة من أجل ا�ح�ومة املنفتحة .

 .بالبيان 

 

 صالح حول ا�ح�امة باملغرب ،دعمت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية اإل وقد  

جل برنامج مينا ومنظمة التعاون من أانطالق  ذلك منذك�� من عشر سنوات ، و أخالل 

. وانطلق رسميا التعاون ب�ن املنظمة واملغرب حول ا�ح�ومة املنفتحة،  2004ا�ح�امة سنة 

.فقد  2012نوفم��  8خالل االجتماع األول ل�جنة االشراف ع�� ا�ح�ومة املنفتحة بتار�خ 

http://www.oecd.org/fr/examenparlespairs/


327 
 

نة لتنسيق أجندة املغرب حول ا�ح�ومة املنفتحة والتعاون مع مشروع ه ال�جذحداث هإتم 

 ا املوضوع .ذاملنظمة �شأن ه

وتضم ال�جنة ممثل�ن عن ا�ح�ومة واملجتمع املد�ي . ويعت�� تقر�ر  منظمة التعاون حول 

ا�ح�ومة املنفتحة ، نتيجة عملية جمع واستيقاء مفصل للمعطيات حول السياسات 

سكرتار�ة املنظمة ، بتعاون مع ي أعدتھ ذا املجال ، والذية للمغرب �� هواملمارسات ا�حال

ين أتوا من ال��از�ل واسبانيا  ذا�ح�ومة املغر�ية . كما تم استكمالھ بخ��ات فر�ق األقران ال

ين شار�وا �� جمع وتحصيل املعلومات �� ع�ن امل�ان وقدموا مساهمات هامة �� تحر�ر ذوال

تقى فر�ق ا�خ��اء ز�ادة ع�� أعضاء �جنة االشراف ، ممثل�ن عن ا التقر�ر . وقد الذه

املؤسسات املستقلة ، ومنظمات املجتمع املد�ي ( أي منظمات غ�� ح�ومية ، وشب�ات 

جمعو�ة ومناضل�ن وجامعي�ن ا�خ ) ، ومن القطاع ا�خاص خالل سلسلة من املقابالت 

السياسات الوطنية مع املمارسات  ال�ي تم جمعها من مقارنة اتاملعمقة . ومكنت املعلوم

ا�جيدة ، ومبادئ وقواعد منظمة التعاون والتنمية االقتصادية .كما تم التحقق مع �جنة 

ا �� النص ال��ائي . وأف��ى مسار ذ�� ا�خالصات املؤقتة ، وك شراف ع�� الوقائع املضمنةاإل 

دارسات امل�� سلسلة من إه الوثيقة و ذنتاج هإالدراسة ع�� األقران ملنظمة التعاون ، ا�� 

ه الوثيقة ، وتدعيم ذ�عز�ز القدرات ، ��دف �شر ا�خالصات والتوصيات ��الرامية إ�� 

 عداد مخطط العمل املغر�ي للشراكة من أجل ا�ح�ومة املنفتحة .إ
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