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Editorial :

L’OMAP s’interroge, à travers ce

numéro spécial de son bulletin, sur la place

revenant à l’administration dans le rapport

sur le Nouveau Modèle de Développement

(NMD). L’importance de ce document et

les espérances placés en lui par toutes les

forces vives de la nation justifient

amplement la démarche consistant à

demander à la communauté des jeunes

chercheurs d’étudier le rapport sous l’angle

administratif, sans oublier bien sûr que le

document se propose de définir les jalons

d’un nouveau modèle de développement

économique et social pour le pays dans son

ensemble.

Que dit justement le rapport NMD sur

l’administration ? Quelle part de

responsabilité lui ampute-t-il dans les

impasses du modèle actuel ? Et quel rôle le

rapport assigne-t-il à l’appareil administratif

dans le futur modèle de développement

qu’il préconise ?

Il n’est pas aisé de répondre avec

précision à toutes ces questions. Les

lecteurs trouveront quand même dans la

somme des articles courts et ramassés

réunis dans le présent numéro les réponses

plus ou moins pertinentes à ces

interrogations et peut être à d’autres aussi.

Quant à moi, je vais essayer d’exprimer ma

perception de la façon dont le rapport a

traitée l’administration, en l’abordant de

deux angles : ce que le rapport en dit, et ce

qu’il n’en dit pas.

D’abord, ce qu’il en dit, naturellement

abondamment de choses : que

l’administration est un levier essentiel pour

l’amorçage et la conduite du

développement, dont la capacité de mise en

œuvre des chantiers est une condition de

réussite du NMD (p. 153), que sa véritable

vocation c’est d’être au service des citoyens

(p.70), que son efficacité dépend de

l’accélération de sa digitalisation (p. 44).

Mais qu’en revanche l’appareil

administratif participe, à cause des barrières

administratives et bureaucratiques qui

caractérisent son fonctionnement au

quotidien, de la diffusion d’un sentiment

général de perte de confiance des marocains

« dans l’action publique et dans l’Etat » (p.

25), qu’enfin le système des ressources

humaines en place dans l’administration

fonctionne à base d’ancienneté et de

conformité « plutôt que par la performance

» p. 25)...

Ensuite, ce que le rapport ne dit pas,

c’est essentiellement comment rompre avec

l’état actuel des choses. Quels sont les

leviers de changement au sein de

l’administration à actionner pour la préparer

à accompagner positivement le NMD,

quelle démarche stratégique adopter en

matière de modernisation de la gouvernance

de l’action publique, selon quelle

perspective temporelle et sous quelles

conditions. Bref, le rapport ne dit pas

comment bâtir une administration nouvelle.

C’est dire que face à l’appareil

administratif, le rapport NMD n’a pas

vraiment fait preuve d’innovation et

d’ingéniosité. Dommage.

Brahim Zyani,

Président de l’OMAP
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 مقدمة  
بتحديث  رهين  املنشودة  التنمية  تحقيق  إن 

التحديث  ومهمة  املغربية،  العمومية  اإلدارة  ونجاعة 

ومتكامال   فعاال  مؤسساتيا  إطارا  تتطلب  هذه  والتنمية 

الحكامة   نظام  تبني  يعد  ولذلك  املبتغى،  هذا  لتحقيق 

الوقت  في  الناجعة  الحلول  كإحدى  اإلدارية  والتنمية 

االد تحديث  يفرض  الراهن، فموضوع  اليوم  العمومية  اة 

واقتصادية  تاريخية  كضروة  وإلحاح  بقوة  نفسه 

التنموي   النموذج  ركائز  إرساء  مع  يمهد  بما  واجتماعية، 

الجديد ، فالقواعد التقليدية للتسيير اإلداري الجامدة مند 

سنوات طويلة، لم تتكيف مع املتطلبات الجديدة للعصر 

ا من  كمجموعة  اإلدارة   أن  ذلك  لتدخالت الحديث، 

االنسانية والقانونية والتقنية وغيرها من التدخالت، تؤثر 

وتتأثر ببنية محيطها الترابي والوطني بل وحتى الدولي، إذ  

ال بد لإلدارة العمومية اليوم من تبني استراتيجية وآليات 

جديدة  من أجل مواكبة  تطور االدارة العمومية في الدول 

حالي لن ينجح في ظل وجود املتقدمة، والنموذج التنموي ال

واملمارسات   للفساد  مرتعا  أصبحت  والتي  إدارة ضعيفة، 

 السيئة التي تس يء للدولة والتدبير العمومي للبالد. 

سامية     خطابات  عبر  امللك،  لجاللة  سبق  وقد 

متعددة، إعطاء تعليماته من أجل إصالح عميق للقطاع 

نظر  وفي  العمومية،  واملقاوالت  وللمؤسسات  نا، العمومي 

بالنسبة  حيويا  أمرا   يعتبر  اإلدارة  إصالح  عملية  فإن 

سياساتها   ونجاعة  الدولة  ولحكامة  بالدنا  ملستقبل 

 املستقبلية.

فالبنيات  اإلدارية  ببالدنا الزالت  تتسم بالتركيز  

الشديد واملركزية املفرطة، وبالبطء في املساطر وتعقيداتها، 

إطارها بتقادم   العمومية  الوظيفة  القانوني،   وتتسم 

عجلة   تطوير  ألجل  املبذولة  املجهودات  كل  من  فبالرغم 

يعتريها  زالت   ال  العمومية  فاإلدارة    ، االداري  اإلصالح 

عوامل   نتيجة  استراتيجيتها،  مستوى  على  القصور 

وتحديات عدة ) قانونية، بشرية، مؤسساتية، بنيوية،...( 

تحقيق  دون  وحال  فعاليتها،  من  الحد  في  ساهم  مما  

 ألهداف املتوخاة  بشكل متوازن ومتكامل.ا

لذا ومن أجل تجاوز التحديات السالفة الذكر      

التيهيء  ضرورة  يتطلب  األمر  أصبح  اإلدارة،  تعرفها  التي 

للدخول ملرحلة جديدة تدشن مليالد إدارة عمومية تتفاعل  

مع  والقطيعة  الجديد...،  التنموي  النموذج  فلسفة  مع 

االدارة المغربية ومتطلبات التحديث في ضوء  

الجديد  النموذج التنموي   
 

 رشدي عبدالعزيز
 

جامعة محمد الخامس  -دكتور في القانون العام 

 -بالرباط

 باحث في قضايا التعمير واإلدارة المحلية
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من   السابقة،  من املرحلة  التدبيرية  املمارسة  نقل  خالل 

ما  املقاوالتي،  التدبير  إلى  البيروقراطي،  اإلداري  الطابع 

تدبيرها  حيث  من  كمقاولة  اإلدارة  تصبح  أن  معناه 

على    قادرة  إدارات   التنموية،  الستراتيجيتها  وتسييرها 

التخطيط  وتبني   لها،  املوكولة  االختصاصات  ممارسة 

ض ي إلى  إبراز األولويات لتوجيه االستراتيجي املحكم الذي يف

السياسات العمومية ، إدارات  لها القدرة على املساهمة  

عن    فضال   ، الشاملة  التنمية  في  وناجع  فعال  بشكل 

التدبير  أزمة  لتجاوز  اآلخرين  الفاعلين  بمعية  انخراطها 

 اإلداري. 

أصبح  املغربية  العمومية  اإلدارة  إصالح  فمطلب 

لية التي يعيشها العالم من تطور ملحا في ظل الظروف الحا

في  عليها  املنصوص  الجديدة  املبادئ  ظل  وفي  ملحوظ، 

، الناظم لتدبير الشأن  2011دستور اململكة املغربية لسنة  

بحيث  الجيدة،  الحكامة  مبدأ  أهمها  من  والتي  اإلداري، 

إدارة  الجديدة،  املقاربة  هذه  ظل  في  اإلدارة  تصبح 

وإدارة مشاركة وفاعلة في رسم  استراتيجية ومبادرة وفعالة،  

السياسات وتصميم البرامج، وإدارة مرنة ومتعاونة بين كل  

 من القطاع العام والخاص.

األخير    التقرير  بها  جاء  التي  اإلصالحية  فالرؤية 

على  التوفر  ضرورة  على  شدد  الجديد  التنموي  للنموذج 

إدارة عصرية حديثة توفر خدمات تتماش ى مع احتياجات 

ت املواطنين في كل ربوع اململكة، وأكد أيضا التقرير وانتظارا

عملية   في  أساسيتان  رافعتان  والرقمنة  اإلدارة  أن  على 

 التحول نحو التنمية املنشودة.  

  ، املقال  معالجة  هذا  فإن  ما سبق،  على  وبناء 

 يتطلب منا طرح التساؤل التالي:

في    اإلداري  اإلصالح   مداخل   أهم  ماهي 
 تنموي الجديد؟. ضوء النموذج ال

مسألة      مقاربة  إطار  وفي  املنطلق،  هذا  ومن 

اإلصالح اإلداري ببالدنا، فإنني سأتناول هذا املوضوع من 

الجهاز   تحديث وعصرنة  مداخل  أهم   على  التركيز  خالل 

الجديد،    التنموي  النموذج  تقرير  في  جاءت  التي  اإلداري 

ويتعلق األمر بداية باملدخل التشريعي والتنظيمي )أوال( ثم 

مدخل تحسين األداء اإلداري ) ثانيا(، وأيضا مدخل إصالح 

املؤسسات العمومية ملا لها من أدوار اساسية في التنمية 

أهمية كبرى في الشاملة، وأخيرا املدخل الرقمي  ملا له من  

 الرفع من فعالية ونجاعة الجهاز اإلداري ) رابعا(.   

بأهمية   االستقالل  مند  اإلداري  اإلصالح  حظي 

بالغة من طرف الدولة والحكومة  ،  وذلك بالنظر الرتباط   

الجهاز اإلداري  باملواطنين وبانشغاالتهم،  وبالنظر  أيضا ملا 

تالالت أصبحت اتسم به التدبير االداري من نواقص واخ

املواطنين   انتظارات  على  فقط  ليس  بظاللها  تلقي 

واملواطنات بل على التنمية االقتصادية و االجتماعية التي  

جهود  بذل  يتطلب  أصبح  الذي  الش يء  هؤالء،  ينشدها 

وذلك  منها  الحد  االقل  أو على  تجاوزها  أجل  من  سريعة 

لنظر بالعمل على إصالح الجهاز اإلداري انطالقا من إعادة ا

وسائل  وتطوير  واختصاصاته  مهامه  وتحديد  تنظيمه  في 

عمله املادية والبشرية، واألهم من ذلك تحسين عالقاته 

مع املرتفقين ليصبح  رافعة مهمة للتنمية الشاملة وأداة 

 فعالة ملواجهة التحديات املستقبلية . 

وعلى هذا  األساس فقد اعتبر النموذج التنموي 

ري رافعة حقيقية للشروع في التغيير  الجديد، الجهاز اإلدا 

ومحركا  حامال  يكون  أن  الجهاز  هذا  شأن  ومن  وقيادته، 

مع   بتعاون  التنمية  أوراش  من  وجزءا  للتنفيذ  أساسيا 

الفاعلين اآلخرين، والذي تعتبر قدرته على االضطالع بهذه 

شرطا   الترابي،  أو  املركزي  املستوى  على  سواء  األوراش، 

 موذج. أساسيا لنجاح هذا الن

رهان     إنجاح  عملية  أن  النموذج،  هذا  ويرى 

تحديث الجهاز اإلداري، يتطلب إدارة قوية ذات كفاءات 

واألداء  التدبير  حسن  عملها  ويراعي  املسؤولية  تتحمل 

وتحقيق النتائج، إدارة شفافة ومسؤولة عن قرارتها وعن  

 قدرتها على اتخاد املبادرات ومواكبة التغيير.   
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م مداخل إصالح الجهاز اإلداري وعليه ، فإن أه 

 وفق توجهات النموذج التنموي تتمحور أساسا في التالي؛ 
 

  أوال:  المدخل التشريعي والتنظيمي؛
من خالل الرهان على إصالح الوظائف واملناصب 

الوظيفة  نظام  إصالح  تسييسها،   من  الحد  عبر  العليا 

فع   العمومية والترابية ، من خالل أيضا اعتماد آليات للر 

من جاذبية هذه الوظيفة ، واستقطاب  أجود الكفاءات 

قدراتها   وتثمين  بها،  املنوطة  املسوؤليات  تحمل  ألجل 

القيادية قصد تميكنها من اتخاد املبادرات التي يتطلبها حل  

 املشاكل املعقدة، 
 

   ثانيا: مدخل تحسين األداء اإلداري؛
التدبير،  ووسائل  مناهج  تحديث  خالل  من 

تركيز  الداخليةقصد  التدبير  إجراءات  وتبسيط  وتخفيف 

، وكذا من  النتائج  املهام األفقية وعلى  مهام اإلدارة على 

مسوؤلياتهم   يتحملون  بالصرف  اآلمرين  مهام  جعل  أجل 

للفعل  كملتقى  الترابية  املجاالت  بروز  على  والتشجيع 

 العمومي. 

النموذ   النجاعة  وأكد  أن  على  التنموي  ج 

والفعالية اإلدارية وتحسين قدرات اإلدارة، تنطلق بشكل 

كبير من جودة الخدمة املقدمة للمواطنين واملقاوالت من 

بشكل   ورقمنتها  اإلدارية  املساطر  تبيسط  تسريع  خالل 

كامل، وتمكين املواطنين من الولوج للمعطيات العمومية، 

لجودة الخدمات بإمكانية   قصد السماح بالتقييم املنتظم

 اللجوء إلى التظلم في حال نزاع أو تجاوز. 

المؤسسات     إصالح    مدخل   : ثالثا 
 والمقاوالت العمومية؛ 

أهمية    على  والتأكيد  عملية إصالحها  من خالل 

مساهمتها بشكل قوي في إنجاح هذا النموذج، بالنظر إلى   

قدراتها أهمية مهامها كرافعات عملية في قطاعات مهيكلة،و 

بمشاريع   باالضطالع  لها  تسمح  والتي  الجيدة   التقنية 

 ضخمة ومعقدة تساهم في تنمية البالد. 

رابعا: المدخل الرقمي كرافعة لتنمية الجهاز  
   اإلداري؛

رافعة  التنموي  النموذج  حسب  الرقميات  تمثل 

حقيقية للتنمية ، وقد برزت أهيتها بشكل ملفت بعد األزمة 

ا ضربت  التي  بفيروس الصحية  واملرتبطة  وبالدنا  لعالم 

 .19-كوفيد  

إن من شأن تفعيل اإلدارة االلكترونية والتحول   

للمغرب الرقمي، أن  يحل مجموعة من املشاكل والعراقيل 

التي تؤرق بال املواطنين، على رأسها الرشوة واملحسوبية  

واستغالل النفوذ،  موازاة أيضا مع محاربة البيروقراطية 

ال اختصار  والعقليات  أجل  من  وذلك  اإلدارة،   في  سارية 

الوقت وتالفي إهدار املال العام وقضاء حاجيات املواطنين  

هؤالء  بين  وفعال  سريع  تواصل  وتوفير  أكبر  بسرعة 

ناهيك عن جلب االستثمارات   ومختلف املصالح اإلدارية 

 والرساميل الدولية.  

النموذج  حسب  الرقميات  اعتماد  شأن  فمن 

د، أن ترفع من الثقة بين املواطن واملقاوالت التنموي الجدي 

والدولة من خالل مسامهمتها   في جعل العالقة بين هذه 

األطراف أكثر شفافية ، وذلك باعتماد مساطر وإجراءات  

مبسطة وواضحة وتقديم خدمات بجودة عالية. ويتطلب  

ذلك على الخصوص بنية تحتية ذات جودة على مستوى 

كما الوطني،  التراب  في   كل  تساهم  أن  للرقميات  يمكن 

تحول جذري فيما يخص جودة الخدمات العمومية وطرق  

الولوج إليها خصوصا في املناطق النائية، األمر الذي يجعل  

منها وسيلة لإلدماج االقتصادي واالجتماعي والترابي.  ص: 

135 . 
 

 خاتمة واستناج : 
 

إن عملية إصالح اإلدارة العمومية بما يتماش ى مع  

رؤية النموذج التنموي الجديد،   تستوجب نظاما متكامال  

بتبني الحكامة الجيدة ،  وهي حكامة تفرض وجود نظام 

تدبير  في  والشفافية  واملسؤولية  املحاسبة  من  متكامل 
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الجيدة  التدبير  أنماط  تغيير  تستدعي  كما  العام  الشأن 

أس العمليات باعتماد  وتحديد  املقاوالتي،  التدبير  لوب 

واآلليات السياسية واملؤسسية الالزمة لذلك، باالضافة إلى 

املواطنين   على  واالنفتاح  التشاركية  املقاربة  تبني  ضرورة 

 والتواصل الفعال بينهم. 

دستور   أولى  للحكامة   2011وقد  كبرى  أهمية 

لعمومية، اإلدارية وأكد على ضرروة تفعيل ميثاق للمرافق ا

ويبقى الجانب التنزيلي املرتبط بالدستور ، وأيضا بتفعيل  

توصيات النموذج التنموي هو الذي يعطي البعد الحقيقي 

 على انبثاق الدولة الديمقراطية.

إن أي إصالح ال يتوفر على حظوظ النجاح إال إذا 

كان مدعما من طرف إرادة سياسية قوية قادرة على وضع 

لفرص مقاومة  لكل  السياسية   حد  واإلرادة  التغيير، 

ضرورية ألي إصالح ، ألن هذا األخير ليس هو الصعب في 

حد ذاته،  بل تواجد حكومة قوية، صارمة ، متماسكة، 

مشروع  كل  وتقود  املحفز،  دور  لعب  على  قادرة  كفؤة، 

 إصالحي . 

ولهذا فإصالح وتحديث اإلدارة العمومية وتقربيها 

يفرض ملحة  كضرورة  املواطن  الرسمي من  الخطاب  ها 

تظافرت  إذا  إال  يتحقق  لن  املعيش،  والواقع  والدستور 

باملوظف،   مرورا  املواطن،  من  بدءا  الفاعلين  كل  جهود 

باملنتخب، بجمعيات املجتمع املدني، فاألحزاب السياسية  

والجهات الحكومية، مع توفر إرادة سياسية حقيقية كما  

 أسلفنا الذكر. 
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 مقدمة 

موضوع إصالح اإلدارة العمومية حيزا لقد احتل   

هاما في التقرير املقدم إلى جاللة امللك محمد السادس من 

السيد  التنموي  بالنموذج  الخاصة  اللجنة  رئيس  طرف 

بتاريخ   بنموس ى  امللكي    2021ماي    25شكيب  بالقصر 

بفاس، حيث أن اللجنة أثناء استماعها ملختلف املواطنات  

اإلنص  جلسات  في  التي واملواطنين  امليدانية  والزيارات  ات 

إلى   تطمح  املجتمعية  الشرائح  هذه  أن  وجدت  نظمتها 

تحسين جودة الخدمات العمومية لضمان تكافؤ الفرص 

القدرات الشخصية وتغذية روح املواطنة واملنفعة   وتعزيز 

 . 1املشتركة 

فيه   يتوق  سياق  ظل  في  جاءت  التوصيات  هذه 

اإلدارات  أداء  مستوى  من  الرفع  إلى  وشعبا  ملكا  املغاربة 

اإلقالع  في  رئيسيا  فاعال  يجعلها  بشكل  العمومية 

االقتصادي واالجتماعي والسياس ي للبالد خصوصا في ظل 

االنفتاح   أساسه  وديمقراطي  حداثي  سياس ي  مناخ 

 

التنموي    1 الرفاه  النموذج  التقدم وتحقيق  لتسريع وتيرة  الثقة  الجديد، تحرير الطاقات واستعادة 

  . 35ص. ،2021، التقرير العام، المملكة المغربية، أبريل للجميع

سعيدة آيت عبد العالي، " الديمقراطية التشاركية المحلية من خالل آلية تقديم العرائض"، بحث    2

في شعبة   الماستر  دبلوم  الترابية،لنيل  الجماعات  وتنظيم  الداخلي  العام  القاضي    القانون  جامعة 

يع بوتيرة عملية اإلصالح مما يفرض معه التسر   2والتحرير 

 اإلداري. 

كما أن وتيرة اإلصالح اإلداري تستلزم توفير املوارد  

البشرية الكفيلة بتحقيق اإلقالع اإلداري املنشود الذي لن 

يتأتى دون تعزيز التكوين املستمر لها في ميدان املعلوميات  

والتكنولوجيات الحديثة خصوصا وأن املغرب مقبل على  

اإلدارة كمصدر   مشروع  لإلدارة  ينظر  الذي  الرقمية 

أو  كزبائن  واملقاوالت  واملواطنين  للمواطنات  للخدمات 

الخدمات  من هذه  االستفادة  في  يرغبون  لذلك 3عمالء   ،

فاإلدارة اإللكترونية أصبحت ضرورة ملحة قصد تكريس 

على  القائم  الحديث  اإلداري  للتدبير  الجديدة  املقاربة 

الرو  وتخفيف  املساطر  وجه  تبسيط  في  اإلداري  تين 

املرتفقات واملرتفقين الذين يشتكون في غالب األحيان من  

 ثقل اإلجراءات وطول املساطر اإلدارية.  

وانطالقا مما سبق، فإن السؤال املحوري الذي  

يفرض نفسه علينا هو كيف تناول تقرير اللجنة الخاصة 

تنزيل  بغية  العمومية  اإلدارة  إصالح  التنموي  بالنموذج 

 رؤية امللكية السامية في هذا املجال ؟ال

وانطالقا من هذا السؤال املحوري، تتفرع األسئلة  

 الفرعية التالية : 

بالنموذج  - الخاصة  اللجنة  تقرير  شخص  كيف 

 التنموي اإلدارة العمومية ؟

الخاصة  - اللجنة  توصيات  ستساهم  كيف 

بالنموذج التنموي في تنزيل الرؤية امللكية إلصالح 

 لعمومية ؟اإلدارة ا

واالجتماعية واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  :    -العياض،  الجامعية  السنة  -2016مراكش، 

  .51- 50ص. ،2017

أسامة شنفار ، " دور اإلدارة الرقمية في توطين وتوطيد الحكامة المالية بالجماعات الترابية "،     3
ث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية  بح 

  .31ص.،   2020/2021مراكش، السنة الجامعية :-واالجتماعية 

 كريم الشكاري 
 

 الرباط  جامعة محمد الخامس  -دكتور في القانون العام

السويسي -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  

 

إصالح اإلدارة العمومية في ضوء تقرير  

 اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي
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تنزيل  - حسن  بضمان  الكفيلة  اآلليات  هي  ما 

املقترحات املقدمة من اللجنة الخاصة بالنموذج 

 التنموي ؟ 

ومما سلف، سوف نتناول موضوع إصالح اإلدارة  

 العمومية في ضوء تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي 

 وفق التقسيم التالي : 

 أوال : تشخيص واقع اإلدارة العمومية.  

انيا : توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي املتعلقة ث

 بإصالح اإلدارة العمومية.

ثالثا : اآلليات الكفيلة بتنزيل الرؤية امللكية إلصالح اإلدارة 

 العمومية.  

 أوال : تشخيص واقع اإلدارة العمومية      

باشرها    التي  واالستماع  اإلنصات  خالل جلسات 

في إطار ترسيخ  التنموي  بالنموذج  اللجنة املكلفة  أعضاء 

املقاربة التشاركية القائمة على اإلصغاء ملختلف الفاعلين 

املالحظات  من  مجموعة  أبدوا  الذين  بالتنمية  املعنيين 

بخصوص عمل اإلدارة العمومية الذي يعاني من النقائص 

 التالية : 

غياب رؤية تنموية شاملة ومندمجة تشكل محددا  -

وتيسير  االختيارات  وانسجام  التقائية  لضمان 

قبل  من  التنمية  لرهانات  الجماعي  التملك 

. هذا الغياب يؤثر على 4مختلف األطراف املعنية

غياب  ظل  في  العمومية  السياسات  انسجام 

مقاربة شمولية في إعداد االستراتيجيات وتفعيل  

ألن غالبية القطاعات الوزارية تريد أن   اإلصالحات

تنفرد بممارسة صالحياتها في معزل عن األخرى، 

خصوصا إذا كانت هذه القطاعات الوزارية ذات 

مع   مباشر  احتكاك  ولها  وديناميكية  حيوية 

 املواطنات واملواطنين.

املستويين  - بين  املهام  توزيع  في  ضبابية  وجود 

والتنفيذي، حيث   العملي  االستراتيجي  الواقع  أن 

 
الرفاه    4 وتحقيق  التقدم  وتيرة  لتسريع  الثقة  واستعادة  الطاقات  تحرير  الجديد،  التنموي  النموذج 

    . 30، مرجع سابق، ص.للجميع

مما   االختصاصات  في  تداخال  هناك  أن  أظهر 

يضعف معه مصداقية املؤسسات، ال سيما إذا 

كانت هناك على سبيل املثال  صراعات سياسية  

داخل مجالس الجماعات الترابية حيث أن بعض  

املنتخبين يودون االستحواذ على نصيب األسد في 

تجديد   ضمان  بغية  االختصاصات  ثقة ممارسة 

تتأجج   الصراعات  هذه  ونجد  فيهم  الناخبين 

الرئيس  بين  القروي  العالم  في  بالخصوص 

 واملعارضة.

مما   - العمومية  التدخالت  تنسيق  آليات  ضعف 

يؤثر على االنسجام وااللتقائية، ماعدا في الحاالت 

التي تتوفر فيها قيادات قوية، حيث نجد أن اللجن 

في   التنمية  لتحقيق  املحدثة  ما الوزارية  قطاع 

تبقى ذات نتائج متباينة، إذا أخذنا بعين االعتبار  

أن كل قطاع يريد أن ينفرد بممارسة اختصاصاته 

 بمعزل عن اآلخر. 

رغم  - إذ  ببالدنا  االقتصادي  التحول  تعثر 

به قصد خلق  االرتقاء  بغية  املبذولة  املجهودات 

ميزة  لديهم  قيمة مضافة من قبل وافدين جدد 

املستوى   على  سواء  والتجديد  االبتكار  املبادرة، 

القطاعي أو الترابي، إذ أن االقتصاد الوطني مازال  

من  تحد  التي  العراقيل  مجموعة  من  يعاني 

ته ونجاعته في ظل وجود بعض املظاهر التي فعالي

تمس املنافسة الحرة من قبيل وجود حاالت الريع 

 أو مراكز النفوذ. 

على  - يؤثر  الذي  املهيكل   غير  القطاع  انتشار 

املنافسة النزيهة في ظل االختالالت التي يعرفها هذا 

املنافسة  القواعد  يخضع  ال  الذي  القطاع 

ض األحيان ’’’’’’ الشريفة من خالل اللجوء في بع

كالرشوة والتهرب الضريبي من التزاماتها القانونية 
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والجبائية واالجتماعية مما يسبب نقصا كبيرا في  

 املداخيل الضريبية بالنسبة للمالية العمومية.

يخص   - فيما  العمومي  القطاع  قدرات  محدودية 

جودة  ذات  عمومية  خدمات  وتنفيذ  تصور 

ة اليومية حيث ومتاحة للجميع تهم مجاالت الحيا

أن بلورة هذه الخدمات تفتقر في كثير من األحيان  

إلى وجود تصور عام وشامل لحاجيات املواطنات  

واملواطنين في مجال ما، كما تعاني هذه الخدمات 

العمومية   لسياسة  تجريبية  منهجية  غياب  من  

نذكر   املثال  سبيل  )على  تعميمها  إعالن  قبل 

ال املدنية  الحالة  له مشروع تحديث  ذي رصدت 

ميزانية ضخمة ولكن مازال يعتري تنفيذه بعض  

املشاكل خصوصا في العالم القروي الذي يفتقر 

إلمكانيات البشرية املؤهلة ملواكبة مشروع رقمنة 

 سجالت الحالة املدنية(. 

 

العمومية   - اإلدارة  داخل  االمتثال  عقلية  استمرار 

على   القائمة  الريادة  وحسن  األداء  ثقافة  بدل 

أتبث االبت الحال  واقع  أن  حيث  والبحث  كار 

املبادرة  على  القدرة  وعدم  اإلحباط  استمرار 

إلى  أدى  مما  التلقائي لألفكار واملشاريع،  واإلنتاج 

ظل   في  الخارجية  الخبرات  إلى  اإلدارات  لجوء 

التنمية.  وبرامج  اإلستراتيجات  إلعداد  افتقارها 

بعض   في  نجده  ما  ذلك  على  مثال  أبرز  ويبقى 

ت القروية التي تفتقر في كثير من األحيان  الجماعا

إلى القدرة على بلورة برنامج عملها مما يؤثر على  

عن  العزلة  فك  إلى  تهدف  التي  برامجها  تحقيق 

 العالم القروي. 

والسياسات   - االستراتيجيات  قيادة  اقتصار 

العمومية في مرحلة التنفيذ على منطق الوسائل  

اف، األمر  وليس على منطق تتبع النتائج بشكل ك

السياسات   بمفعول هذه  االنشغال  يجعل  الذي 

االقتصادي  املستوى  على  سواء  أدائها،  وبحسن 

يؤثر  مما  ثانوية،  مسألة  البيئي  أو  واالجتماعي 

البرامج   نتائج  وتقييم  تتبع  على  سلبي  بشكل 

 املوجهة إلى الساكنة على املستوى املحلي. 

وجود شعور بضعف الحماية وعدم القدرة على  -

وقع مما يحد من اتخاذ املبادرات بسبب وجود الت

مناطق   تتخللها  التي  القوانين  بعض  بين  الهوة 

القرار  اتخاذ  وقابلية  غموض  من  تزيد  رمادية 

اإلدارات  يطالب  أصبح  الذي  االجتماعي  والواقع 

وجود  رغم  مضاعفة  مجهودات  ببذل  العمومية 

 إكراهات قانونية وتنظيمية تحد من عمل اإلدارة. 

املبادرة الخاصة من التكلفة املالية الناتجة تعاني  -

التي  اإلدارية  املساطر  وتعقيدات  البيروقراطية 

مما  املطلوبة  التراخيص  على  الحصول  تستلزم 

وضرورات  االقتصادي  الواقع  بين  تفاوتا  يخلق 

التنمية، خصوصا في ظل هذا الروتين الذي يتسم 

تسريع  من  يحد  مما  وتعقدها  اإلجراءات  بطول 

 التنمية ببالدنا.   عملية

رغم  - العدالة  فعالية  بعدم  االعتقاد  استمرار 

استقاللية  ضمان  سبيل  في  املبذولة  املجهودات 

القضاء بما يعزز فعاليته ويعيد الثقة فيه، إذ أن 

بعض املواطنات واملواطنين يشتكون من التأخر في 

البت في امللفات، عدم القدرة على توقع األحكام، 

ضعف في الشفافية، وقصور نقص في الكفاءات،  

 على مستوى السلوك واألخالقيات.

محدودية مشاركة املواطنات واملواطنين في تدبير  -

من  بالرغم  أنه  يالحظ  إذ  العام،  الشأن 

املقتضيات القانونية املنصوص عليها في القوانين  

التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية )الجهات، 

الجماعا األقاليم،  أو  آليات العماالت  فإن  ت(، 

وغير   محدودة  تظل  التشاركية  املقاربة  تجسيد 

بعض   في  إجمالها  يمكن  عدة  ألسباب  مفعلة 



  
 

  

L'OBSERVATOIRE MAROCAIN DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE JANVIER 2022 / N° SPECIAL                                                                                                        9 

 

 

 

 قراءات متقاطعة حول مكانة اإلدارة ودورها في التقرير حول النموذج التنموي الجديد

 

 

 

 

لبعض   التواصلية  القدرات  ضعف  في  األحيان 

املنتخبين ولبعض اإلكراهات التنظيمية في بعض 

 الجمعيات في أحيان أخرى. 

ونصوصها  - القوانين  بسن  املتعلقة  اآلجال  طول 

موا وعدم  املقتضيات  التطبيقية  بعض  كبة 

للمستجدات  املتالحقة  تعديالتها  رغم  القانونية 

ببالدنا  الترابية  الالمركزية  عرفتها  التي   5الجديدة 

مما يطرح معه إشكاالت جوهرية عميقة تتمثل في 

على   الترابية  الجماعات  في  العاملين  قدرة  عدم 

البعض   أن  نجد  إذ  اإلصالحات  مختلف  مواكبة 

بعض املفاهيم الجوهرية مثال   مثال لديه التباس في

الجماعات    " مفهومي  بين  يفرق  ال  من  هناك 

 املحلية" و"الجماعات الترابية". 

السياسات  - تقييم  ثقافة  في  ضعف  تسجيل 

التتبع  عملية  في  يساهم  ال  مما  العمومية، 

واملواكبة قصد إجراء التعديالت الالزمة لتحسين 

 جودة هذه السياسات العمومية، رغم املجهودات 

الدستورية مثل  املؤسسات  بها بعض  تقوم  التي 

االقتصادي  واملجلس  للحسابات  األعلى  املجلس 

واالجتماعي والبيئي، إال أن الرقابة البرملانية تبقى 

واملوارد   العمل  وسائل  في  لنقص  نظرا  ناقصة 

السياسات   تقييم  مجال  في  املؤهلة  البشرية 

 العمومية.  

 

تعرفه  التي  املعيقات  هذه  اإلدارة لتجاوز  ا 

العمومية والتي تحد من مسلسل التنمية الشاملة ببالدنا، 

أصدرت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مجموعة من 

التوصيات التي من شأنها االرتقاء بعمل اإلدارة العمومية  

 وجعلها قاطرة للتنمية.

 
المتعلق بجبايات الجماعات المحلية    47.06هذا الصدد االستمرار بالعمل بالقانون رقم  في  ونذكر    5

شتنبر    27)  1397شوال    13بتاريخ    2.77.738رقم  مرسوم  الكما وقع تغييره وتتميمه وكذا  
على  ( بمثابة النظام األساسي لموظفي الجماعات اللذين أصبحا متجاوزين ووجب العمل  1977

 نسخهما بغية مواكبة مستجدات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية في هذا الشأن. 

 : بالنموذج   ثانيا  الخاصة  اللجنة  توصيات 

 التنموي املتعلقة بإصالح اإلدارة العمومية 

والركائز   الدعامات  أحد  العمومية  اإلدارة  تشكل 

لها  حيث  الشامل،  بمفهومها  التنمية  لتحقيق  األساسية 

على  والسياسية  االقتصادية  القرارات  بلورة  على  القدرة 

فعاليته؟؟؟،  ، وقصد الرفع من نجاعته ومن  6أرض الواقع 

يجب على اإلدارة العمومية أن تبقى بعيدة عن أي انتماء  

حزبي وأن يتم العمل على تحديد وتوضيح أدوار مختلف  

في   التداخل  من  الحد  قصد  اإلدارية  املستويات 

 االختصاصات الذي سيؤثر على التنمية الشاملة ببالدنا. 

ولتحقيق إصالح شامل وعميق لإلدارة العمومية،  

 مل على ما يلي : وجب الع

العمل على تجديد مسؤولي الوظيفة العمومية   -

املستويين   على  ومنتظم  دوري  بشكل  العليا 

للرفع  آليات  اعتماد  عبر  وذلك  واملحلي  الوطني 

من جاذبية الوظيفة وتحديد وانتقاء الكفاءات 

و  بها،  املرتبطة  املسؤوليات  لتحمل  املرشحة 

من  تمكينها  قصد  قدراتها  تثمين  على  العمل 

املبادر  مما  اتخاذ  وناجع،  فعال  بشكل  ات 

 سيسمح بتحقيق النجاعة والفعالية اإلداريتين. 

تبسيط   - عبر  العمومية  اإلدارة  أداء  تحسين 

وتخفيف إجراءات التدبير الداخلية قصد التركيز 

الترابي  املجال  جعل  خالل  من  النتائج  على 

امتداد  مجرد  وليس  البرامج  اللتقاء  فضاءا 

 صالحية. جغرافي ال يتوفر على أي سلطة و 

وجوب مساهمة املقاوالت واملؤسسات العمومية   -

مرحلة  في  اإلداري  الجهاز  مكونات  كإحدى 

إلى  بالنظر  وذلك  التنموي  النموذج  انطالق 

في   عملية  كرافعات  بها  املنوطة  املهام  أهمية 

إنجاز   على  لقدرتها  ونظرا  مهيكلة  قطاعات 

بحث لنيل دبلوم الماستر    عثمان حايبي، " اإلدارة العمومية بالمغرب في أفق اإلصالح اإلداري"،   6

واالقتصا القانونية  العلوم  كلية  السعدي،  المالك  جامعة عبد  العام،  القانون  واالجتماعيةفي   - دية 

  . 1ص. ،2018-2017طنجة، السنة الجامعية : 
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التي  املعقدة  التقنية  الطبيعة  ذات  املشاريع 

د موارد بشرية مكونة وتوفر موارد تتطلب وجو 

املقاوالت  من  يجعل  مما  ضخمة،  مالية 

عنه   محيد  ال  شريكا  العمومية  واملؤسسات 

املشاريع  تنفيذ  في  الترابية  والجماعات  للدولة 

 التنموية سواء على املستويين الوطني واملحلي. 

تسريع مسلسل رقمنة اإلدارة وتبسيط املساطر   -

تحقيق جودة الخدمة اإلدارية بشكل كامل بغية  

ظل  في  خصوصا  واملقاولة،  للمواطن  املقدمة 

التحوالت التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية 

جراء الجائحة التي تمر منها بالدنا كسائر بلدان 

 املعمور.

تعزيز مشاركة مغاربة العالم في مسلسل التنمية   -

باعتبارهم قوة ورصيدا هاما في مسلسل التنمية  

تفعيل املقتضيات الدستورية بغية   ببالدنا، عبر 

بالخارج   املغربية  للجالية  أفضل  تمثيل  ضمان 

ومالئمة  متجددة  سياسات  إرساء  خالل  من 

الشعب  من  الفئة  هذه  وانتظارات  الحتياجات 

املغربي التي تثبت دائما أنها بحق شريحة وطنية  

وغيورة على مصالح بالدها ومدافعة عن وحدته 

 الترابية. 

 

ت - على  الدولية العمل  الشراكة  خيارات  دعيم 

الواليات   : االستراتيجيين  حلفائه  مع  للمغرب 

ودول   األوروبي  االتحاد  األمريكية،  املتحدة 

الخليج العربي باعتبارها خيارا ال رجعة فيه عبر  

اإلقليمي  محيطه  على  املغرب  انفتاح  تعزيز 

القضايا  عن  بالدفاع  الدائم  والتزامه  والدولي 

في رفع التحديات العاملية.   املشتركة ومساهمته

نتائجه  من  كان  والبناء  الجاد  االنفتاح  هذا 

اعتراف العالم بأسره بوجاهة وواقعية مشروع 

عدد  وافتتاح  املغربية  للصحراء  الذاتي  الحكم 

مما   الجنوبية  بأقاليمنا  لقنصلياتها  الدول  من 

سيعزز من فرص جلب االستثمارات األجنبية إلى  

 ن تراب اململكة. هذه الربوع الغالية م

الدول   - مع  الشراكة  وعالقات  أواصر  تعزيز 

الصاعدة، خاصة الصين والهند وروسيا، نظرا 

ضمن  البلدان  هذه  تحتلها  التي  املكانة  إلى 

اقتصادية   -استراتيجية والجيو -التوازنات الجيو 

الحالية  الظرفية  ظل  في  واملستقبلية  الحالية، 

- ر وباء كوفيدالتي بدأ فيها العالم بالتعافي من آثا

19. 

-  " لعالمة  مندمجة  استراتيجية  اعتماد  وجوب 

إشعاع   تحقيق  أجل  من  املغرب"  في  صنع 

وجاذبية  تنافسية  دعم  عبر  املغربية  للمملكة 

املنتوجات املغربية من خالل الفاعلين املعنيين  

بالخارج  للبالد  والثقافي  االقتصادي  بالشأن 

والذين يظهرون حسا عاليا من الوطنية وحب 

 البالد في البلدان التي يقيمون فيها. 

الخاصة  اللجنة  توصيات  تفعيل  ولضمان 

بالنموذج التنموي املتعلقة بإصالح اإلدارة العمومية على  

أرض الواقع، وجب العمل على اتخاذ مجموعة من اآلليات  

 الكفيلة بتنزيل الرؤية امللكية إلصالح اإلدارة العمومية.

بت الكفيلة  اآلليات   : امللكية  ثالثا  الرؤية  نزيل 

 إلصالح اإلدارة العمومية 

العمومية إحدى  اإلدارة  أصبح موضوع إصالح 

املواضيع التي تثار بكثرة في وسائل اإلعالم بالنظر ملا له من  

والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  على  انعكاس 

امتدادا  تشكل  العمومية  اإلدارة  لكون  نظرا  بالبالد، 

السياس إشباع للسلطة  من  بها  منوط  هو  ملا  للبالد  ية 

الحاجيات اليومية واآلنية للمواطنات واملواطنين في أقرب 

واستفساراتهم  وأسئلتهم  تظلماتهم  عن  واإلجابة  اآلجال 

املوجهة إلى العاملين باإلدارة العمومية سواء على املستوى  

 الوطني أو املحلي. 
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أرض   على  العمومية  اإلدارة  إصالح  ولتكريس 

جاللة الوا الدولة  رئيس  تطلعات  مستوى  في  وجعله  قع 

والقانون  الدستور  حامي  بوصفه  السادس  محمد  امللك 

واملدافع األول عن حقوق وحريات املواطنات واملواطنين، 

 وجب العمل على تفعيل اآلليات التالية : 

تعزيز التكوين املستمر للعد الكافي من املوظفين     -

باإلدارات العمومية  قصد تكريس التحول الرقمي 

من  املستفيدين  عدد  رفع  عبر  الواقع  أرض  على 

بالنسبة  الرقميات  ميدان  في  التكوينية  الدورات 

التقنيين  مستوى  من  التكوين  درجات  لكل 

التقنيين   واملساعدين  واملتصرفين  واملهندسين 

جائحة وا ظل  في  خصوصا  اإلداريين  ملساعدين 

 . 19كوفيد  

لكل  - بالنسبة  رقمية  منصات  تطوير  على  العمل 

الخدمات املقدمة للمواطنات واملواطنين واملقاولة  

عبر إنشاء منصة رقمية موحدة تسمح للمواطن  

الضرورية  اإلدارية  الخدمات  كافة  إلى  بالولوج 

أغراض ه لحياته اليومية مما سيسمح له بقضاء 

الروتين  عبء  عنه  ويخفف  اآلجال  أقرب  في 

 اإلداري. 

تأهيل صبيب اإلنترنيت وتوسيع نطاقه في مجموع  -

من   املواطنين  كل  يتمكن  حتى  الوطني  التراب 

طرف   من  املقدمة  الخدمات  من  االستفادة 

املساطر   رقمنة  مجال  في  خصوصا  اإلدارات 

على  الصبيب  تعميم هذا  واإلدارية، حيث وجب 

نظرا للخصاص الذي تعانيه هذه القرى خصوصا  

عناء   واملواطنين  املواطنات  يكلف  مما  املناطق 

التنقل قصد قضاء أغراضهم، وعليه وجب العمل  

املخصصة  اإلنترنيت  صبيب  كمية  رفع  على 

 لإلدارات العمومية خصوصا في العالم القروي. 

 
رقم    7 الظهير    55.19القانون  تنفيذه  الصادر  اإلدارية  واإلجراءات  المساطر  بتبسيط  المتعلق 

  6866، ج.ر عدد  (2020مارس    6)  1441من رجب    11بتاريخ    1.20.06الشريف رقم  
   . 1626(، ص.2020مارس  19) 1441رجب  24بتاريخ 

اعتماد استراتيجية للتحول الرقمي قصد تفعيل  -

في   خصوصا  اإلدارة،  رقم رقمنة  القانون  ظل 

واإلجراءات   55.19 املساطر  بتبسيط  املتعلق 

للجنة   7اإلدارية  العاشر  بابه  خصص  الذي 

اإلدارية  واإلجراءات  املساطر  لتبسيط  الوطنية 

املحدثة تحت رئاسة رئيس الحكومة والتي سيحدد 

من  الذي  تنظيمي  بنص  تأليفها وكيفيات سيرها 

ن مختلف شأنه أن يحدد املسؤوليات و األدوار بي

اإلدارات العمومية كل في اختصاصه حتى يتسنى 

 لكل واحد منها خدمة املواطن في أحسن الظروف.  

بلورة استراتيجية فعالة في القيادة والتدبير تتركز  -

على تحمل املخاطر والتدبير الدائم ملظاهر التغيير 

عبر العمل على تعبئة وانخراط الفاعلين املعنيين  

أشخاصا ذاتيين أو معنويين خاضعين  سواء كانوا  

تجاوز  بغية  الخاص،  القانون  أو  العام  للقانون 

بلوغ  يضمن  مما  املحتملة،  والعراقيل  املعيقات 

 التنمية املنشودة.

العمل على صياغة وبلورة ميثاق وطني من أجل  -

الفاعلين،  ملختلف  مشتركة  كمرجعية  التنمية 

عمل   توجيه  على  امليثاق  هذا  سيعمل  حيث 

لف القوى الحية بالبالد من أحزاب سياسية مخت

ونقابات ومجتمع مدني وقطاع خاص، مرتكزا على 

التمكين،  املسؤولية،  تحمل  التالية:  املبادئ 

 التفريع، الشراكة، االستدامة واإلدماج.   

موضوع   أن  جليا  لنا  يتضح  القول،  وخالصة 

تقرير   في  هامة  مكانة  احتل  قد  العمومية  اإلدارة  إصالح 

جنة الخاصة بالنموذج التنموي الذي شخص مختلف الل

االختالالت والعراقيل التي تعرفها اإلدارة العمومية ببالدنا 

والتي تحد من نجاعة أدائها وفعاليتها من خالل استمرار 

ثقافة  وغياب  الفساد  ومظاهر  التسيير  في  البيروقراطية 
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القيا في  إستراتيجية  لرؤية  واالفتقار  والتجديد  دة االبتكار 

تقرير  أوص ى  النقائص  هذه  تجاوز  ولضمان  والتسيير، 

إحداث   بضرورة  التنموي  بالنموذج  الخاصة  اللجنة 

أو  الوطنية  سواء  العمومية  الوظيفة  في  جذرية  تغييرات 

املحلية عبر تجديد املسؤولين القائمين عليها أو عن طريق 

يجب  كما  الداخلية،  التدبير  إجراءات  وتخفيف  تبسيط 

املقاوال  مكونات على  كإحدى  العمومية  واملؤسسات  ت 

النموذج  انطالق  مرحلة  في  املساهمة  اإلداري  الجهاز 

التنموي. إضافة إلى ضرورة تسريع مسلسل رقمنة اإلدارة 

وتبسيط املساطر اإلدارية بشكل كامل بغية تحقيق جودة 

 الخدمة املقدمة للمواطن واملقاولة  . 

واقع، ولضمان تنفيذ هذه التوصيات على أرض ال 

املوظفين  من  الكافي  للعدد  املستمر  التكوين  تعزيز  وجب 

وكذا  الرقمي  التحول  تكريس  العمومية  قصد  باإلدارات 

تأهيل صبيب اإلنترنيت وتوسيع نطاقه في مجموع التراب 

من   االستفادة  من  املواطنين  كل  يتمكن  حتى  الوطني 

الخدمات املقدمة من طرف اإلدارات خصوصا في مجال 

ساطر اإلدارية، وأخيرا اعتماد استراتيجية للتحول رقمنة امل

الرقمي قصد تفعيل رقمنة اإلدارة خصوصا في ظل القانون 

املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية.   55.19رقم  
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 مقدمة 

التي  الكبرى  األوراش  من  اإلدارة  إصالح  يعتبر 

أخذت حيزا كبيرا في النقاش العمومي، حيث أن تشخيص  

وضعية الجهاز اإلداري أبرز مجموعة من االختالالت، وهو 

ما اقتض ى معه فتح مجموعة من التدخالت اإلصالحية، 

 .  2021-2018آخرها الخطة الوطنية إلصالح اإلدارة  

الن تقرير  تطرق  لوضعية ولقد  التنموي  موذج 

اإلدارة العمومية واعتبرها إحدى أهم املعيقات الرئيسية 

نظرا ملحدودية القطاع العمومي في تقديم -في وجه التنمية  

جودة ذات  يمثل -خدمات  اإلداري  الجهاز  أن  اعتبار  على 

ومحركا  وقيادته،  التغيير  عملية  في  للشروع  قوية  رافعة 

أورا من  مهم  جزء  لتنفيذ  وشرطا  أساسيا  التنمية  ش 

ضروريا لنجاح النموذج التنموي. ومن هذ املنطلق وبعد  

تقرير  أعطى  العمومية  اإلدارة  لوضعية  دقيق  تشخيص 

إصالح   ملداخل  شامال  تصورا  الجديد  التنموي  النموذج 

اإلدارة الواجب بلورتها وتنزيلها، ولقد حددها في مجموعة  

أي فإلى  والتدبيرية،  التنظيمية  اإلجراءات  حد   من 

 استجابت هذه اإلجراءات لرهانات التنمية اإلدارية. 

تجاذبات   .1 بين  الفصل  اإلدارة ورهان 

 السياس ي واالداري 

بين   تعد مسألة استقاللية اإلدارة العمومية من 

تقرير  باملغرب حسب  اإلداري  الجهاز  إصالح  مداخل  أهم 

النموذج التنموي، على اعتبار أن يظل الجهاز اإلداري بعيدا 

من التوجيهات  عن  عن  باألحرى  أو  الحزبي  االنتماء  طق 

السياسية وعدم إعمال منطق إخضاع اإلداري للسياس ي،  

يتطلب  أدائها  ونجاعة  اإلدارة  فعالية  ضمان  أن  كون 

املستوى  وهما:  القطاعي،  للتدبير  مستويين  بين  الفصل 

االستراتيجي املرتبط بوضع تصورات السياسات العمومية  

نط  في  يدخل  الذي  ومستوى  وهو  السياس ي،  املجال  اق 

التقنين الذي يدخل في نطاق واختصاص الجهاز اإلداري  

املكلف بالتنفيذ والتتبع. حيث أن تداخل املستويين يؤدي 

على  ارتجاجا  ويخلق  ؟؟؟،  نوعا  اإلدارة  دور  تقويض  إلى 

كون   عن  ناهيك  قبلها،  من  املقدمة  الخدمات  مستوى 

ت اإلدارية يختلف عن املنطق السياس ي في معالجة اإلشكاال 

املنطق اإلداري. وبالتالي ال بد من تحقيق تمفصالت ؟؟؟؟  

العمومية، وجعل  تدبير اإلدارة  في  السياس ي واإلداري  بين 

 مداخل إصالح اإلدارة العمومية

 من منظور تقرير النموذج التنموي الجديد 

 
 

  زهير الزنان
 

السياسية، جامعة دكتور في القانون العام والعلوم 

محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية  

أكدال  -واالقتصادية واالجتماعية  . 
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مستقلة   إدارة  وتحقيق  للتحول  رافعة  األخيرة  هذه 

وتنافسية ومندمجة في خدمة املواطن. لكن يبقى السؤال 

بين الفصل  يمكن  حد  أي  إلى  هو  تجاذبات   املطروح 

السياس ي واإلداري على مستوى اإلدارة العمومية؟ وما هي 

التدبير  تمفصالت  بتحقيق  الكفيلة  واملناهج  الوسائل 

املعتمد بين السياس ي واإلداري؟ وهل يمكن الحديث عن 

 تسييس لإلدارة؟ 

إن مستوى التداخل ما بين اإلدارة والسياسة يكاد 

والعال  االنصهار،  حد  إلى  متوازيا  اإلدارة  يكون  بين  قة 

والسياسة عالقة غير محددة، فالحياة السياسية أصبحت 

رهينة باملمارسة التي تقوم بها اإلدارة )البيروقراطية( من 

بين   أنتج تداخال ما  التقنية، فتحول دور الدولة  الناحية 

جدلية  تحليل  إن  القرار.  صناعة  في  واإلداري  السياس ي 

نظ للغاية  صعب  أمر  اإلداري  يتناول  السياس ي/  لكونه  را 

في  املختلفين  السياسة  رجال  من  مجموعة  بين  العالقة 

برملانيون...(   منتخبة،  مجالس  رؤساء  )وزراء،  املمارسة 

ونخبة من املوظفين غير متجانسين وظيفيا )مدراء، رؤساء  

ومن هذا املنطلق فإن الجهاز اإلداري   8أقسام ومصالح...(، 

ت العمومية، وهو برمته يشارك في عملية صناعة السياسا

ما يحيل على طرح تساؤل حول كيف تؤسس اإلدارة لفكرة 

سلطة  توازي  سلطة  باعتبارها  القرار  وتنفيذ  إعداد 

 السياس ي؟  

العليا،   .2 العمومية  الوظيفة  تأهيل 

 نحو تجديد النخب اإلدارية

إن تطوير أداء اإلدارة املغربية رهين كذلك بمدى 

والسيما فيها،  البشري  العنصر  الوظيفة    تأهيل  مسؤولي 

العمومية العليا والذين يتموقعون ؟؟؟ في مستويات اتخاذ 

بضرورة   التنموي  النموذج  تقرير  أوص ى  حيث  القرار، 

التجديد املنتظم ملسؤولي املناصب العليا، سواء وطنيا أو 

هذه   جاذبية  من  الرفع  آليات  باعتماد  وذلك  محليا، 

 
فريد )خالد(، الهاللي )عبد اللطيف(، القرار العام بين اإلدارة والسياسة: أي دور للتكنوقراط   - 8

يناير  6في عقلنة السياسات العمومية )دراسة مقارنة(، منشورات دفاتر السياسة والقانون، العدد 
2012  . 

الكفا وانتقاء  النخب  هذه  تجديد  عبر  ءات الوظائف 

قدراتها   وتثمين  املسؤوليات،  لتحمل  واملؤهلة  املرشحة 

القيادية قصد تمكينها من اتخاذ املبادرات التي تتطلب حل  

املشاكل املعقدة. فال يمكن ضمان أي تنمية إدارية في ظل  

فأة، هذا فضال عن ضرورة 
ُ
نخب مستهلكة وتقليدية وغير ك

ب العليا  تحيين وإعادة النظر في منطق التعيين في املناص

التي يتداول في شأنها باملجلس الحكومي ويؤول اختصاص  

التعيين فيها لرئيس الحكومة، على أن تراعى في ذلك شرط 

الحال   فواقع  والنزاهة.  والشفافية  واالستحقاق  الكفاءة 

يبرز أن التعيينات في بعض املناصب العليا يشوبها ش يء 

حزبية وفق من املحاباة، واالعتماد على منطق الوالءات ال

شروط توضع على املقاس، بدل العمل على تجديد نخب 

وجود  )لدرجة  فيها  القرارية  املناصب  وتأهيل  اإلدارة 

أشخاص صدرت في حقهم قرارات عزل من مناصب سابقة 

لدواعي مرتبطة بسوء التسيير أو اختالالت معينة(، وهو ما  

يوضح فقدان شرط النزاهة واالستقامة املنصوص عليهما 

وإعمال  دست التنظيمي،  القانون  مستوى  على  وكذا  وريا، 

 مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة.

تأهيل  يتطلب  العمومية  اإلدارة  دور  تعزيز  إن 

الوظيفة العمومية العليا وتجديد نخبها عبر حل إشكالية  

ملبادئ  السليم  والتنزيل  العليا،  املناصب  في  التعيينات 

 02.12لتنظيمي رقم  التعيين املنصوص عليها في القانون ا

الفصل   العليا طبقا ألحكام  املناصب  في  بالتعيين  املتعلق 

فيها   92و    49 يؤول  التي  تلك  والسيما  الدستور،  من 

بعض   ذهب  كما  الحكومة.  لرئيس  التعيين  اختصاص 

 بضرورةحل إشكالية التعيينات في املناصب العليا  الخبراء ل

وضع هيئة مستقلة أو مصلحة مركزية توحد املواصفات  

املرشحين  في  التي كي  املطلوبة  القطاعات  كانت  فما 

باعتبارهم  هؤالء،  تعيين  شروط  وتضبط  بها،  سيعملون 

 .وقيادتهانخبة االدارة العمومية  
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املسؤولية   .3 ربط  مبدأ  تفعيل 

 باملحاسبة 

عتبر مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة من مقومات  ي

إذ  الن دستور اململكة في مقتضياته   أكدظام الدستوري، 

أكثر من مرة على ضرورة ربط املسؤولية باملحاسبة باعتباره  

ولقد أكد تقرير   ركيزة أساسية لحكامة التدبير العمومي.  

النموذج التنموي الجديد على كون تحقيـق النفـع املشـترك  

الطاقـا تحريـر  معه  يتطلب  االندماجيـة،  ت والتنميـة 

واملبـادرات فــي إطــار يضمــن العمــل بثقــة ومســؤولية وفقــا  

لقواعـد واضحـة ومطبقـة علـى الجميـع، تكـرس مبـادئ دولـة 

اعتبار التوجـه  ، على أن  الحـق والقانـون والحكامـة الجيـدة

الجديـد لدور الدولة يسـعى إلى توسـيع مجاالت واستقاللية 

، وربط مسـاءلتهمالذي يتطلب معه  األمر  تدخـل الفاعلين،  

. إن استقاللية القـرار وتعزيـز الحريـات املسؤولية باملحاسبة

تـم باملـوازاة  يووضـوح مهام القيـادات وتتبـع اإلنجاز يجـب أن  

مـع الواجبـات واملسـؤوليات التـي يتحملهـا الجميـع وإخضاع 

ـق الرماديـة  وال يمكـن القضـاء علـى املناط ،  الجميـع للمسـاءلة

تحقيـق   تقـوض  التـي  الفئوية  واملصالـح  الفسـاد  وجيـوب 

العامـة استقاللية   ،املصلحـة  مـن  يحـد  الـذي  والغمـوض 

األفراد والفاعلين السياسـيين أو االقتصاديين دون إخضـاع 

للمسـؤولية   القـرار  إليهـماصانعـي  املوكولة  املهـام  . تجـاه 

الحديث عن أي إصالح سياس ي وإداري    وبالتالي ال يمكن 

وتنموي   واجتماعي  مبدأ    دون واقتصادي  وتنزيل  تكريس 

 . درء كل أشكال الفسادلربط املسؤولية باملحاسبة  

عبر  باملحاسبة  املسؤولية  ربط  مهمـات    إن  تعزيـز 

وفـي    ،لتحسـين نجاعــة كل فعــل عمومــي  التقييـم تعد رافعة

تقييـم  اإلطارهـذا   فـإن  والسياسـات    تاالستراتيجيا، 

والبرامـج العموميـة يتعيـن أن يكـون منتظمـا سـواء ضمـن  

مقاربـة ملسـاءلة صانعـي القـرار أو ضمـن مقاربـة تهـدف إلـى  

النتائـج   ضـوء  علـى  العمومـي  الفعـل  وتقويـم  تحسـين 

 .املسـجلة

اإلدارة    .4 وأداء  جودة  تحسين 

 العمومية 

رصدها تشخيص إن من بين أهم اإلكراهات التي  

تقرير النموذج التنموي بخصوص اإلدارة املغربية ترتبط  

بضعف نجاعة األداء، وهو الذي اعتبرته اللجنة الخاصة 

بالنموذج التنموي أمر يستوجب التدخل الفوري لتقويمه، 

الخدمات   جودة  على  أكبر  بشكل  تركز  أن  اإلدارة  فعلى 

ع وذلك  أدائها  نجاعة  وتحسين  للمرتفقين  بر  املقدمة 

 إجراءات أساسية هي: 

املساطر  - تبسيط  مسلسل  تسريع 

بالرغم من إصدار قوانين ذات   اإلدارية:

رقم   القانون   ( املتعلق    55.19الصلة 

بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية( إال 

أن واقع الحال يبرز مدى بطء اإلدارة في 

هذه  وتنزيل  القوانين  هذه  تنفيذ 

بعض  أن  نالحظ  حيث  املقتضيات، 

املناهج  ا على  تعتمد  زالت  ما  إلدارات 

التقليدية املحددة لعالقة املرتفقين بها، 

مبدأ  اعتماد  في  بعد  تنخرط  ولم 

مقروئية  وتحسين  توحيد  عبر  التبسيط 

املصنفات وحذف املساطر القانونية غير  

الوطنية  اللجنة  على  وعرضها  املبررة 

اإلدارية  واإلجراءات  املساطر  لتبسيط 

عل املصادقة  بين قصد  من  أن  بل  يها. 

إال  الوثائق  بعض  إلغائها  رغم  اإلدارات 

إصدار  أجل  من  تعتمدها  زالت  ما  أنها 

معه  يطرح  مما  اإلدارية،  اتها  قرار 

 التساؤل عن مكمن الخلل في ذلك؟

 رقمنة اإلدارة   -
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، مثـل الرقميـات رافعـة حقيقيـة للتغييـر والتنميـةت

إلى   بالدولة  حدا  الذي  األمر  كبيرا  وهو  اهتماما  إعطائها 

 إذ القـوي،    األثر املهيكلـة وذات    للتحوالتمحفـزا    باعتبارهـا

بيـن   الثقـة  منسـوب  مـن  ترفـع  أن  الرقميـات  شـأن  مـن 

مسـاهمتها في جعـل   لوالدولـة مـن خـال   واملقاوالتاملواطـن  

باعتماد  العال تلك   وذلك  وشـفافية،  انسـيابية  أكثـر  قـة 

وإجـراءا خدمـات  مسـاطر  وتقديـم  وواضحـة  مبسـطة  ت 

كمـا يمكـن للرقميـات أن تسـاهم فـي تحـول  ،  بجـودة عاليـة

وطرق   العموميـة  الخدمات  جـودة  يخص  فيمـا  جـذري 

إليها إطار  الولـوج  وفي  ال.  التـي    لإلمكاناتاملـة  شالتعبئـة 

يخـص   فيما  الرقميـة  التكنولوجيـات   األوراشتتيحهـا 

للب خمـسة ،  د ال التنمويـة  التنموي  النموذج  تقرير  اقترح 

 :رئيسـية  تتحديا

اعتمــاد اســتراتيجية للتحــول الرقمــي يعهــد بإدارتهــا  -

مكلـف  إحـداث فريـق  أعلــى مســتوى. ويمكـن  إلــى 

 .باملهمـة علـى شـكل مندوبيـة وزاريـة مشـتركة

للصبيــب العالــي  تأهيــل البنيــات التحتيــة الرقميــة  -

والعالــي جــدا الثابــت واملحمــول، وتوســيع نطاقهــا  

حتــى يتمكــن كل املواطنيــن مــن الولــوج إلــى هــذه  

 .الخدمــة

الخدمـات   - لـكل  بالنسـبة  رقميـة  منصـات  تطويـر 

واملقاوال  للمواطنيـن  منصـات  تاملقدمـة  وكـذا   ،

ــتوى الوطنــي والترابــي. تســمح باملشــاركة علــى املس

رقمنــة   تســريع  مســتعجلة   اإلدارة ويبقــى  ضــرورة 

خــ تســمح    اللمــن  موحــدة  رقميــة  منصــة  إنشــاء 

الخدمــات   كل  إلــى  بالولــوج   اإلدارية للمواطــن 

عمليـة   عرفـت  وقـد  اليوميـة.  لحياتـه  الضروريـة 

التقـدم فـي    بعـض  واإلدارةرقمنـة خدمـات الدولـة  

  األخيرة  اآلونة

الصدد  هذا  تحوال   وفي  املغربية  اإلدارة  شهدت 

خالل من  يبرز  الجائحة  لزمن  سابقا  إضفاء   رقميا  تبني 

 dématérialisation) الطابع الالمادي على املساطر اإلدارية 

des procédures اعتماد مقاربة نزع الصفة املادية على (، و

العمومية و الصفقات  اإللكترونيبالعمل  ،  ، وكذا التوقيع 

...إلخ، تنزيل وتفعيل البوابات اإللكترونية لتلقي الشكايات

ما عملت بعض القطاعات الوزارية على وضع خدمات ك

رقمنة اإلدارة . إن  عمومية إلكترونية رهن إشارة املواطنين

يعد و   تندرج ضمن استراتيجية حكومية لإلصالح اإلداري، 

مه ومواكبته من أجل االنتقال إل رهانا حقيقا يجب دع

 .لإلدارة العمومية املغربية  مرحلة التحول الرقمي 

 

ختاما، إن إصالح اإلدارة العمومية يجب أن يكون 

من   مجموعة  االعتبار  بعين  تأخذ  شمولية  رؤية  ضمن 

التي  العالقات  وملنظومة  اإلداري  للعمل  املكونة  العناصر 

نسق داخل  بينها  فيما  وتتفاعل  األبعاد،   تنتجها  متعدد 

التدخالت العمومية. فإصالح اإلدارة   ةتراعي مسألة إلتقائي

إصالح  التنموي هو  النموذج  تقرير  منظور  من  العمومية 

 تنظيمي وتدبيري ورقمي وتخليقي.  
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اإلدارة     عرفت  املغربية  العمومية  لئن 

اإلصالحات   من  تجارب  والتي  مجموعة  عدت  شملت 

تحديثية في مجاالت مختلفة عكستها الرؤية اإلصالحية  

السلطة   بها  التزمت  أ  ،العموميةالتي  زالت  إال  ال  نها 

اإل  من  مجموعة  تعتري  ختتراكم  التي  الجوهرية  الالت 

يكون  أن  جهازها اإلداري، هذا الجهاز الذي من شأنه  

تنفيذ  أساسيا محركا مخرجات  من مهم جزء في 

 وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.  

سبيل        في  املبذولة  املجهودات  من  فبالرغم 

اإلدارية  خدمات رقمنة املساطر  غالبية  فإن  اإلدارة، 

ما   إذا  غريبا  ذلك  ويظهر  الورق،  على  تعتمد  الزالت 

أن   اإلدارات الحظنا  معدات   جل  على  اآلن  تتوفر 

طائلة على   لها أموالمعلوماتية جد متطورة، رصدت  

على   إيجابا  يؤثر  لم  ذلك  أن  إال  عدة،  سنوات  مدى 

من طرف  املردودية وتحسين جودة الخدمات املقدمة  

 اإلدارة.

السامية        امللكية  للتوجهات  وتجسيدا 

املرفق   يكون  بأن  وأيده،  هللا  نصره  الجاللة  لصاحب 

يقتضيه   الذي  النحو  على  املواطن  خدمة  في  العام 

والقانون   الحق  دولة  في  الديمقراطي  االختيار 

تضييع   وتالفي  املواطن  حقوق  واحترام  واملؤسسات، 

أو   مصالحهم االهتمام  التأجيل،    بعدم  أو  بالتسويف 

اإلدارة   تنظيم  في  النظر  إعادة  الضروري  من  أصبح 

التنمية  في  وتحديث طرق اشتغالها من أجل إشراكها 

ملا لها من   آلياتها، من التي تعتبر اإلدارة اإللكترونية آلية

وما   اإلدارة  وفلسفة  مفاهيم  على  إيجابية  انعكاسات 

 في لسرعةا تحقيق يصاحب ذلك من نجاعة وفعالية في

العمل،  للمعلومات الدائم التوفير في واملساعدة  إنجاز 

األداء   مستوى  القرار، باإلضافة إلى رفع  متخذي يدي  بين

 والزمني الجغرافي البعدين مشكلة وتجاوز  العمومي

وتطوير البيروقراطية ومعالجة  العمل، آلية والرشوة، 

لبلوغ في املوظفين كفاءة ورفع األهداف   اإلدارة، 

 املنشودة . 

التقنيات         بأنها  اإللكترونية  اإلدارة  َعرف 
ُ
ت

 حصول  بهدف املعلومات ونقل باكتساب املتعلقة

 توجات نامل لتقديم الالزمة  القرارات على أفضل املنظمة

 مداخل إصالح اإلدارة العمومية

 من منظور تقرير النموذج التنموي الجديد 

 
 

 محمد الشرادي
 

 العام باحث في القانون 
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الجديدة، وتسعى إلى تحويل العمل اإلداري  والخدمات 

االلكتروني، وذلك  العادي من النمط اليدوي إلى النمط  

اتخاذ   في  تساعد  نظم معلوماتية قوية  على  باالعتماد 

 القرار اإلداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف.

 على الضوء تسليط إلى الدراسةهذه  تهدف       

تنزيل   وأهميتها االلكترونية اإلدارة مشروع تبني في 

من   الجديد  التنموي  النموذج  تقرير  خالل  مضامين 

 املواطن من وتقريبه اإلداري  الجهاز  بأداء االرتقاء

 اإلدارية البيروقراطية أشكال مختلف تجنب ومحاولة

)  والقضاء أن ذلك  Iعلى سلبياتها  غير  توفر  (،  يقتض ي 

مجموعة من املتطلبات التي يجب توفرها لقيام اإلدارة  

النمودج   تقرير  توصيات  تنزيل  في  بدورها  اإللكترونية 

 (. II)  التنموي الجديد

.I    مضامين تنزيل  في  اإللكترونية  اإلدارة  أهمية 

  النموذج التنموي الجديد

بين اإلدارة واملتعاملين     العالقة  تعتبر إشكالية 

أهم االنشغاالت الراهنة سواء على الصعيد  معها من  

الحكومي أو املجتمعي نظرا للمرحلة التاريخية الراهنة  

والقانون   الحق  دولة  بناء  استكمال  تعرف  التي 

اإلدارة أصبحت  لذلك  تمثل  اإللكترونية واملؤسسات، 

 تقديم نمط في نوعية ونقلة مفاهيمي، تحول  ثورة

كبيرة أضحت العمومية، حيث الخدمة أهمية   تشكل 

 خدماتها.  ترشيد إلى تسعى إدارة  ألية

ووعيا بهذه األهمية تم تضمين تقرير النموذج     

التنموي الجديد مجموعة من التوصيات التي تصب في  

النهو  طريق    ض جوهر  عن  وذلك  العمومي،  باألداء 

 املقدمة  الخدمات لكل بالنسبة رقمية منصات تطوير

باملشاركة في   منصات تسمح وكذا  واملقاولة، للمواطنين

  والترابي. الوطني املستوى  على التدبير العمومي

املعلومات         تقنيات  إدخال  بأن  الجزم  يمكن 

اإلداري   العمل  أسلوب  في  ثورة واالتصاالت    سيحدث 

حقيقية في اإلدارة وسيرخي بظالله على مناخ األعمال  

هذا   اإلدارة،  مع  التعامل  على  املستثمرين  وسيشجع 

البيروقراطية   إلى الحدإلضافة  با  املساطر وتعقيد من 

الرفع وكذلك   تبسيط عبر اإلدارة فعالية من اإلدارية 

الخدمة   إلى  املواطنين  ولوج  وتسهيل  اإلجراءات 

وتساؤالت   استفسارات  تلقي  طريق  عن  العمومية 

تظلمات   وتلقي  االلكتروني  البريد  عبر  املواطنين 

على   املرتفقين  بعض  وشكايات  عملت  وقد  االنترنيت. 

اإلدارات على تحرير املساطر اإلدارية املتبعة أمامها من  

املادي  معامالتها، الطابع  العقارية    في  كاملحافظة 

والجمارك، الش يء الذي سوف يخلق نوعا من الثقة في  

األخالقيات   ويدعم  اإلدارة،  اتجاه  املواطنين  صفوف 

الفرص   تكافؤ  مبدأ  ويكرس  العام  ويعزز  باملرفق 

وبالتالي   واملعطيات  البيانات  إلى  الولوج  في  الشفافية 

تنزيل   في  تقرير  الاملساهمة  تضمنها  التي  توصيات 

 النموذج التنموي الجديد.  

قطع     املغرب  أن  القول  يمكن  تقدم  ومما 

املساطر تبسيط  سبيل  في  كبيرة  واإلجراءات   أشواطا 

  عن طريق رقمنتها الش يء الذي سيساهم ال محالة في 

تنزيل مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد إال أن  

ذلك يستدعي توفر مجموعة من املتطلبات، لكي تقوم  

 اإلدارة اإللكترونية بدورها التنموي. 

.II    متطلبات اإلدارة اإللكترونية لتنزيل مضامين تقرير

 النموذج التنموي الجديد  

اإلدارة أجل من  تسهم  تنزيل   أن  في  اإللكترونية 

الجديد التنموي  النموذج  تقرير  وتوصيات   مضامين 

 لعل أبرزها:  املتطلبات، مجموعة من توفر من البد
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إطار   - في  اإللكترونية  اإلدارة  مشروع  إدماج 

 السياسة العامة للحكومة؛  

 أي  اإللكترونية، لإلدارة التحتية البنية توفير  -

 االتصاالت شبكات مختلف تطوير على العمل

 شبكة تستدعي التي بيئة التحول  مع يتوافق بما

املعامالت   من هائال كما تستوعب واسعة

 اإلدارية؛ 

 عملية لتسهيل والبشرية  ملاليةا  اإلمكانيات توفير -

  املؤهل  البشري  املورد واستقطاب التطبيق

 على والقادر االلكترونية البرامج في واملتخصص

 .املرجوة األهداف تحقيق في دورها تفعيل

إجراء دورات تكوينية لفائدة املسؤولين واألطر   -

مختلف   في  اإلداري  التسيير  على  الساهرة 

 واملهارات  الكفاءات تحصيل أجل الوزارات من

الستخدام اكتسابها بهدف  تقنيات الخبرة 

الالزمة   املالية  اإلعتمادات  رصد  مع  املعلومات 

 لذلك؛

 الالزمة والحديثة الضرورية التشريعات إصدار -

اإلطار اإللكترونية اإلدارة لتطبيق  بتحديد 

 وأثناء  اإللكتروني  بالتحويل يقر الذي  القانوني

 القانوني والفراغ للنقائص تكملة أي التطبيق،

 من مرحلة أي  في يظهر يمكن أن والذي  الالزم،

وذلك وبعد التحول  مراحل  بوضع التطبيق 

 املعامالت أمن تضمن  قانونية قواعد

 الخاصة  العقابية اإلجراءات اإللكترونية وتحدد

اإللكترونية   اإلدارة جرائم  في املتورطين بفئة

للمعطيات  القانونية  الحماية    وتضمن 

الشخصية والحياة الخاصة لألشخاص وامللكية  

 الفكرية؛ 

جودة   - بتتبع  مكلف  وطني  مرصد  إحداث 

اإلدارة   طرف  من  املقدمة  الخدمات 

 اإللكترونية؛ 

  الالمادية حث املواطنين على اللجوء إلى املساطر   -

 في التعامل مع اإلدارة؛  

الوثائق   - لجميع  اإللكتروني  الترقيم  على  العمل 

إطار   في  وذلك  نوعيتها  كانت  ما  كيف  اإلدارية 

املراد   الوثائق  أهمية  حسب  ومرتب  منظم 

 رقمنتها.  

 عملية في الحقة  والرغبة السياسية اإلرادة تعزيز -

 .الرقمي والتحول  التغير

ها بعين ذهذه بعض املتطابات التي يجب أخ     

تفعيل ورش اإلدارة اإللكترونية وجعلها    االعتبار بغية 

تقرير    اأساسي   اشريك  وتوصيات  مضامين  تنزيل  في 

 النموذج التنموي الجديد. 

فغني عن البيان أن األزمة االقتصادية التي       

املوارد   في  نقص  إلى  أدت  والتي  كورونا  جائحة  خلفتها 

السالفة   املتطلبات  توفير  أمر  سيجعل  للدولة  املالية 

على    الذكر  التغلب  أجل  ومن  بمكان،  الصعوبة  من 

ت  ذلك، املستوى  ظ وجب  على  الفاعلين  كل  جهود  افر 

السياس ي واإلداري وكذلك على مستوى املجتمع املدني،  

اإلسهام اإللكترونية    قصد  اإلدارة  ورش  تنزيل  في 

إلى   نفسها  على  ومنغلقة  منعزلة  إدارة  من  واالنتقال 

ري الذي يفرضه  إدارة منفتحة، مسايرة للركب الحضا

 مفهوم " العوملة اإلدارية ". 
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يشكل النموذج التنموي الجديد نقطة انطالق       

املجتمعي   باملشروع  قدما  للمض ي  جديدة  مرحلة  نحو 

محمد  امللك  جاللة  بقيادة  املغربية،  باململكة  التنموي 

أفق   في  باملغرب  والنهوض  هللا،  حفظه    2035السادس، 

  باتجاه بلوغ مرتبة الريادة والصدارة على الصعيد اإلقليمي. 

اإلطار،  هذا  بإعداد فقد    وفي  املكلفة  اللجنة  تقرير  فتح 

من   جديدة  وأفاق  طموحات  الجديد،  التنموي  النموذج 

شأنها إحداث تغييرات جذرية في البنية التنموية باملغرب، 

التنمية  التي صاحبة مسار  تجاوزا للمعيقات واإلكراهات 

 باململكة.

العام  اوانطالق    التقرير  التنموي   من   9للنموذج 

رطة طريق نحو بناء مغرب الغد، واملحدد الذي أضحى خا

اإلدارة  دواليب  داخل  اإلصالحات  لبوصلة  األساس ي 

والتي  التغيير،  رافعات  عن  الحديث  يمكن  العمومية، 

 
 الوعود وكذا تواجهها التي ياتوالتحد  مؤهالتها ورصد التنموية لوضعيتها شمولي بتشخيص بالدنا قامت  لقد- 9

 املتقدمة الدول   على بظاللها  ألقت  والتي العاملية  الصحية األزمة حدوث  قبل  وذلك تقديمها،  باإلمكان  التي

 بل عابرة، أزمة مجرد ليست   باعتبارها الحالية، لألزمة عميق فهم عن املغرب أبان لقد .سواء حد على والنامية

 الوطنية السيادة ومجاالت الترابية ملستويات  كافة على انعكاسات لها عميقة هيكلية تحوالت على تؤشر لكونها

 العريق اململكة تاريخ في  العادة جرت كما الوقت، حان لقد   .الرقمي أو الطاقي الغذائي، االقتصادي، املستوى  على

إلطالق   التحولية  األوراش  أهم  ضمن  الرقميات  وضعت 

الجديد.  التنموي  بأنه    النموذج  القول  يمكن  ليس  لذلك 

ها من استعمال لوسائل  بالغريب أن نجد الرقمنة وما يواكب

تتصدر   الحديثة  اإلصالحاتالتكنولوجيا  التي    ساللم 

العام  املرفق  لتحديث  كآلية  العام،  التقرير  تضمنها 

 وتحسين خدماته. 

أن     تحفظ،  دون  القول،  الوسائط   يمكن 

التكنولوجية أصبحت من اآلليات األساسية واملعول عليها  

عكاس على كيفية  في إحداث التنمية، األمر الذي كان له ان

تدبير وتسيير املرافق واإلدارات العمومية وشبه العمومية، 

الدول   في  التنمية  قاطرة  تحرك  التي  العجلة  تعتبر  التي 

أن إقحام التقنيات الجديدة كما تجب اإلشارة إلى    النامية.

اإلداري  املرفق  تسيير  مستوى  على  واالتصال  لإلعالم 

ن مجموعة  األخير، أل سيشكل تحديثا وتجديدا آلليات هذا  

قبيل  من  العمومي  املرفق  منها  يعاني  التي  املشاكل  من 

 االبتكار والتمكين، الحماية والحرية، اإلنصاف اآلن  نفس  في يضمن  ميثاق .الوطني امليثاق لتجديد واملتواصل،

 معنويا التزاما يشكل الذي  امليثاق،  هذا .جديد تنموي  لطموح خدمة  وذلك  والوحدة، التعددية  والتجذر،

 جاللة  أمام قويا ورمزيا وسياسيا

العام الخاص  لبالدنا. مقتطف من التقرير   جديدة تاريخية محطة يشكل أن بإمكانه برمتها،  األمة وأمام امللك

 بالنموذج التنموي الجديد. 

وتجويد للمرافق العامة اإلدارية وفقا   أي رقمنة

 لرؤية التقرير العام للنموذج التنموي الجديد؟
 

 الحسين الكتيف
 

 باحث في القانون العام 



  
 

  

L'OBSERVATOIRE MAROCAIN DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE JANVIER 2022 / N° SPECIAL                                                                                                        21 

 

 

 

 قراءات متقاطعة حول مكانة اإلدارة ودورها في التقرير حول النموذج التنموي الجديد

 

 

 

 

انعدام الشفافية وبطء اإلدارة في تدبير العديد من امللفات 

حالة   في  لها  حلوال  ستجد  املرتفقين  قضايا  عن  واإلجابة 

 االستعانة والتأقلم مع اإلدارة الرقمية. 

التقنيات الرقمية الجديدة، واملإن      تمثلة طبيعة 

إلى  الولوج  وإتاحة  بعد  عن  الخدمات  تقديم  في  أساسا 

املعلومة عن طريق البوابات االلكترونية، قد أحدثت تحوال 

اإلدارة  فإن  املنطلق  هذا  من  املجتمع.  بنيات  في  عميقا 

ملزمة بمسايرة هذه الحركية حتى يتم تقليص الهوة بينها 

قزمت قد  الرقمية  الثورة  أن  بحكم  املواطن،  من   وبين 

رقمية  افتراضية  جغرافيا  إلى  الفيزيائي  الجغرافيا  مفهوم 

فارضة نسبية املكان والزمان، مع ما ترتب عن هذا التحول 

التسيير   مستوى  على  ووظيفية  بنيوية  انعكاسات  من 

 اإلداري. 

مجموعة من الخدمات  ومع مرور الوقت لم تعد  

اإلدارية تستوجب التنقل أو مواجهة املوظفين مباشرة من  

أن االنخراط في   على اعتبار أجل قضاء األغراض اإلدارية  

ضياع  عن  املرتفق  يغني  قد  والتواصل  املعرفة  مجتمع 

 مسؤوليها منالوقت بين دواليب اإلدارة وتفادي ابتزازات  

األ  السياق سيعزز من أجل قضاء  أن هذا  يقينا  غراض، 

 شفافية املرفق العمومي.

لكترونية كآلية إن اعتماد املغرب على اإلدارة اال   

مع  تفاعال  جاء  خدماته  وتحسين  العام  املرفق  لتحديث 

وارتفاع  اإلدارية  املعامالت  خدمات  على  الطلب  ارتفاع 

القصور تو  تجاوز  في  املغربية  الدولة  من  ورغبة  يرتها، 

فاإلدارة  الكالسيكية،  اإلدارة  تنتجها  التي  واالختالالت 

تقديم الخدمات االلكترونية باعتبارها عملية االنتقال من  

الطريقة  إلى  اليدوية  التقليدية  بالطريقة  اإلدارية 

االلكترونية عن طريق ما تنتجه التكنولوجيا الحديثة من  

والجهد  للوقت  األمثل  لالستخدام  تهدف  وأدوات  وسائل 

 واملال.

الرقمية فرعا معرفيا حديثا يدخل     وتعد اإلدارة 

تشكل   اإلدارية، وهي ال  العلوم  مواضيع  بديال عن ضمن 

اإلدارة  في  جديد  نمط  هي  ما  بقدر  التقليدية،  اإلدارة 

وامتداد لتطور الفكر اإلداري نتيجة تحالف هذا األخير مع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال، أي أنها وسيلة لرفع أداء 

وكفاءة اإلدارة وال تهدف إلى إنهاء دورها، فقط هي إدارة بال 

اال األرشيف  وفق  تشتغل  ألنها  واألدلة ورق  لكتروني 

هم من ذلك أنها إدارة بال مكان والوثائق االلكترونية، واأل 

 وبال زمان، وأنها إدارة بدون التنظيمات والهياكل الجامدة. 

التقنيات     إقحام  فإن  سبق  ما  على  وتأسيسا 

املرفق  تسيير  مستوى  على  واالتصال  لإلعالم  الجديدة 

لتحديث األساسية  الوسائل  من  يعتبر  اإلدارة    اإلداري 

ورقمنتها، وذلك من أجل االنتقال من مجتمع الصناعة إلى  

مجتمع املعرفة واملعلومات والتي تحكمت في نشأة ما يعرف  

باملرفق اإلداري الرقمي، هذا األخير الذي يعد من الرهانات 

األساسية لتحديث اإلدارة، وهو ما عبر عنه الخطاب امللكي  

يتعين  2016أكتوبر    13ل   كما  اإلدارة   بقوله  تعميم 

بين   املشترك  الولوج  يتيح  مندمجة  بطريقة  االلكترونية 

 فق العمومية. امختلف القطاعات واملر 

الرقمي  إن      اإلداري  املرفق  أهمية ي تجويد  كتس ي 

آنية وذلك من منطلق كون أن أهمية املرفق العمومي لم  

تعد تقاس فقط بامليزانية املخصص له ولكن أساسا بما  

معالجة   في  ومساهمته  اجتماعية  خدمات  من  يحققه 

مدة  خالل  مجتمعية  تغيرات  وإحداث  املواطنين  قضايا 

معينة، كثقافة الرقم أو النتيجة التي تنبني على أساس ما 

 املتوخاةل وما بعد فعل إداري معين، حيث األهداف  قب
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تتمثل في تحسين وضعية قطاع معين مما ينعكس إيجابا  

على وضعية املرتفقين. كما أن استثمار التقنيات الجديدة  

لإلعالم والتواصل عن طريق الربط بين أزمة املرفق اإلداري 

وخطاب الحكامة الرقمية يشكل مدخال من املداخل املهمة  

لحلة أو التخفيف من أزمات املرفق العمومي، وذلك من  لح

أجل إخراج اإلدارة من مجموعة من املشاكل التي تتخبط  

بها سواء كانت ذات بعد أخالقي أو تدبيري، فمجموعة من  

الدول قد خطت خطوات جد مهمة في هذا املسار جاعلة  

من التقنيات الجديدة لإلعالم والتواصل وسيلة لتبسيط 

 ها التي تعاني أيضا مجموعة من التعقيدات.عمل إدارت

باإلضافة إلى راهنيته لكونه يالمس مجموعة من  و    

املجاالت التي انكبت عليها الحكومة املغربية حاليا في إطار  

، وكدا 2011تنزيلها ملسألة الحكامة والتي جاء بها دستور  

أن  يمكن  بما  اإلداري  التحديث  أوراش  بدراسة  القيام 

ا هذه  حديثة تتيحه  إدارة  إفراز  إمكانية  من  ألوراش 

ومتطورة، إدارة تستجيب لروح العصر ومواكبة للتطورات 

 التكنولوجية االقتصادية االجتماعية ببالدنا.

بالنموذج     الخاص  التقرير  رؤية  مع  وانسجاما 

التنموي الجديد لتجاوز كل االختالالت التي صاحبت تنزيل 

التي  لالستراتيجيات  وفقا  الورش،    الرقميات  سايرت هذا 

تستجيب  عالية  جودة  ذات  عمومية  توفير خدمة  بهدف 

ملطالب ورغبات جميع املواطنين، عن طريق توفير الوسائل 

الضرورية للتطور املعلوماتي داخل الجهاز اإلداري، وبشكل 

التابعة  املعلوماتية  األنظمة  بين  التناغم  تحقيق  خاص 

لتطو  اإلدارية  والهياكل  األجهزة  اإلداري ملختلف  العمل  ير 

من خالل الوعي بأهمية نظم املعلومات في تطوير العمل 

العمل   رقمنة  يصبح مشروع  العمومية، وحتى ال  باإلدارة 

املواطنين  لخدمة  وسيلة  وإنما  ذاته  بحد  غاية  اإلداري 

معهم.  العالقة  وتحسين  معامالتهم  وتيسير  واملقاولة 

لتنمية املالئمة  الشروط  توفير  إلى  اقتصادية   باإلضافة 

تكنولوجيا  استعمال  تنمية  طريق  عن  اجتماعية، 

 املعلوميات واالتصال داخل اإلدارة العمومية.

 رئيسية:  تخمسة تحدياوعليه يقترح التقرير رفع     

للتحول الرقمي يعهد بإدارتها إلى أعلى  استراتيجيةاعتماد -

 مستوى؛ 

البنيات التحتية الرقمية للصبيب العالي والعال  - ي  تأهيل 

 جدا الثابت واملحمول؛

املقدمة   - الخدمات  لكل  بالنسبة  رقمية  منصات  تطوير 

للمواطنين واملقاولة، وكذا منصات تسمح باملشاركة على  

اإلدارة  رقمنة  تسريع  ويبقى  والترابي،  الوطني  املستوى 

 ضرورة مستعجلة من خالل إنشاء منصة رقمية موحدة؛ 

قا- تكون  كافية  بأعداد  الكفاءات  إنجاز تكوين  على  درة 

 التحول الرقمي وتنفيذه على أرض الواقع؛ 

استكمال اإلطار القانوني الهادف إلى ضمان الثقة الرقمية -

 للمستعملين والسيادة الرقمية للمملكة؛ 

بصياغة         املكلفة  اللجنة  أن  القول  يمكن  ختامنا 

من  االستفادة  عليها  ينبغي  كان  التنموي،  النموذج 

الحديثة وك  التطورات  واالتصال  اإلعالم    ذا لتكنولوجيا 

مختلف التجارب الدولية في كيفية التعامل مع مثل هذه 

معلوماتي   مجتمع  بناء  سبل  في  والتطورات  التغيرات 

يتالءم  الرقمي  اإلداري  املرفق  مشروع  وتبني  متطور، 

والتغيرات التي تعرفها اإلدارة العمومية باملغرب، عن طريق 

املالي املتطلبات  التنظيمية توفير  القانونية،  التقنية،  ة، 

االلكترونية  اإلدارة  مشروع  نجاح  لضمان  واملؤسساتية، 

وتدعيم  تعزيز  مسار  في  أساسية  لبنة  وجعلها  باملغرب، 

 االستراتيجية الوطنية ملجتمع املعرفة.  
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يتضمن " تطوير العمل اإلداري" مفاهيم عديدة 

ومن   البشرية(،  املوارد  وتطوير  والقيادة،  )اإلدارة،  مثل 

تعليم القياديين التعريفات التي أعطيت له أنه عملية تروم  

واملدراء في أي مؤسسة على ضرورة فهم وإدراك واستغالل  

الفرص املتاحة، الى جانب تحسين القدرة اإلدارية العامة  

الشاملة  الجودة  إدارة  تقنيات  باستخدام  للمؤسسة 

 كالرقميات مثال. 

الضروريات  من  الرقمي  التحول  أصبح  وقد 

بالنسبة لكافة املؤسسات والقطاعات التي تسعى الى تطوير 

للمرتفقين.   وصولها  تسهيل  أجل  من  خدماتها  وتحسين 

فالتحول الرقمي ال يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل  

اإلدارة بل هو برنامج شمولي كامل يمس أيضا كيفية تقديم 

 علها تتم بشكل أسهل وأسرع. الخدمات للمرتفق لج

الرقمي  التحول  الصدد سنعالج موضوع  في هذا 

ورهان تطوير العمل االداري وفق رؤية النموذج التنموي 

النموذج  رؤية  على  الضوء  تسليط  خالل  من  الجديد. 

التنموي لتطوير العمل االداري عبر التحول الرقمي )اوال( 

 نيا(. الى جانب سبل تفعيلها على ارض الواقع )ثا
 

النموذج  سياق  في  الرقمي  التحول  اوال: 
 التنموي الجديد 

 

النموذج    تقرير  مخرجات  في  جاء  ما  أهم  من 

ورقمنة  الرقمي،  التحول  موضوع  بقوة  يحضر  التنموي 

الخدمات، و الرفع من جودة الولوجية لالنتيرنيت، حيث 

اهداف  لبلوغ  آلية  و  للتغيير،  رافعة  الرقميات  اعتبر 

أ مجال  استراتيجية  في  متصدرا  املغرب  جعل  همها 

 التكنولوجيات و تحويله الى قطب كفاءات و معرفة رقمية. 

الى أن الرقمنة  رافعة حقيقية ال يمكن  إضافة 

ومن  الراهنة،  العاملية  التحوالت  ظل  في  عنها  االستغناء 

أهداف هذا الرهان السعي إلى تطوير منهج إلكتروني يعنى 

ن أو املقاولة والدولة، وتقديم  بالعالقات بين كل من املواط 

مع  أقل،  بتكلفة  و  أقل  زمن  في  عالية،  بجودة  خدمات 

أو  املعلومة  وصول  وتسهيل  والشفافية  الرقابة  تحسين 

 الخدمة إلى طالبيها أو املرتفقين عبر كل التراب الوطني. 

األسس   من  مجموعة  املغرب  وضع  وقد 

بادرة  االستراتيجية لتحقيق التحول الرقمي منذ مدة، فال

االولى  كانت “الخطة الخماسية األولى” في مجال الرقمنة 

، ثم بعد ذلك “استراتيجية 2003إلى سنة     1999من سنة  

حدود   إلى  اإللكتروني”  عدة   2010املغرب  لتها 
َ
ت ثم   ،

سنة   إحداث،  تم  أن  إلى  “وكالة  2019استراتيجيات،   ،

قانون   بموجب  الرقمية”  وضعت    61-16التنمية  التي 

 طريق للخدمات في مختلف القطاعات العمومية. خارطة  
 

الحالية  االستراتيجيات  أسس  يخص  فيما  أما 

 فتتلخص في ما يلي : 
 

ترتكز في مجال    إحداث “مندوبية وزارية مشتركة ” -

وتكون  الرقمية”،  التنمية  “وكالة  على  التنفيذ 

مزودة باملوارد البشرية ذات الخبرة. كما أشير إلى 

ضعف  على  أبانت  السابقة  االستراتيجيات  أن 

في ضوء تقرير  اإلداري ورقمنته تطوير العمل 

الجديد  اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي  
 

 

 ابتسام خليل 
 

باحثة في القانون العام    
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عدم  إلى  أدى  مما  البشري  الرأسمال  تأهيل 

 نجاعتها.

تأهيل البنيات التحتية الرقمية “للصبيب العالي  -

شمل التراب الوطني، بما في الثابت واملحمول” لي

ذلك البوادي والقرى. وكذا توسيع شبكة “األلياف  

األساسية  الخدمة  صندوق  عبر  البصرية” 

بين  املنافسة  مستوى  من  الرفع  مع  للمواصالت 

 مقدمي الخدمات. 

للمواطن      - تسمح  رقمية موحدة”  “منصة  إنشاء 

الضرورية  اإلدارية  الخدمات  كل  إلى  بالولوج 

واإلجراءات  املساطر  تبسيط  مع  اليومية  لحياته 

اإلدارية. وتجدر اإلشارة إلى أن بعض اإلدارات قد 

قامت بتخفيف ورقمنة خدماتها )السجل العدلي، 

 عقود امللكية، الرخص اإلدارية، العمل عن بعد، 

 الدراسة عن بعد ...(. 

على  - قادرة  تكون  كافية  بأعداد  الكفاءات  تكوين 

جميع  على  وتفعيله  الرقمي  التحول  إنجاز 

والدكتوراه،  املهندس  إلى  التقني  املستويات، من 

فعليا   الرقمنة  رهان  بتحقيق  كفيلة  نقطة  وهي 

 وتنزيلها إلى أرض الواقع 

استكمال اإلطار القانوني من أجل ضمان الثقة    -

للوثائق ا القانونية  القيمة  إرساء  مع  لرقمية 

لتنظيم  الحالية  القوانين  ترسانة  تعزز  الرقمية، 

)القانون   الرقمي  املجال  املتعلق    53.05وتقنين 

القانونية،  للمعطيات  اإللكتروني  بالتبادل 

بشأن    43-20القانون   الثقة  لخدمات  املنظم 

 املعامالت اإللكترونية(، كما جاء في التقرير أيضا 

“التعريف الرقمي املوحد للمواطن” ، كل ذلك مع 

قانون   احترام  بحماية    09-08خلفية  املتعلق 

 املعطيات ذات الطابع الشخص ي.

ثانيا : رهان التحول الرقمي وسبل التحديث 
 اإلداري

 
إذا كان تحديث اإلدارة العمومية أمرا ضروريا في 

ب منوطا  أصبح  الذي  الدور  إلى  بالنظر  الراهن،  ها الوقت 

لقيادة قاطرة التنمية، فإن أغلب املهتمين يجمعون على 

فاعلية  وأقل  تضخما  أكثر  أصبحت  العمومية  اإلدارة  أن 

 وكفاءة.

تكنولوجيا  أحدثتها  التي  املتغيرات  مع  التعامل  أن  .كما 

في  جوهرية  تغييرات  إحداث  يتطلب ضرورة  املعلوميات، 

ال اإلدارة  داخل  العاملة  البشرية  املوارد  عمومية، طبيعة 

التكنولوجيا  مع  لتتكيف  الذاتية  إمكانياتهم  تطوير  وكذا 

 الحديثة في سياق تحسين جودة الخدمة العمومية.

يطرح  ما  أن  جليا  يتضح  سبق،  ما  خالل  من 

اإلشكال على العموم،  ليس هو غياب النصوص القانونية، 

ووضع  والتصورات  اإلرادات  عن  التعبير  غياب  حتى  وال 

وا لهذه االستراتيجيات  السليم  التنزيل  هو  بل  لبرامج، 

موازية  خطط  مع  وبرامج،  مشاريع  في  االستراتيجيات 

 بالنسبة لتلك التي تعاني صعوبات.

اإللكترونية ليست مجرد إجراء تقني أو  فاإلدارة 

إداري، بل توجه حاسم لتطوير وتحديث الهياكل اإلدارية 

رونية، والنهوض بالتنمية املندمجة في إطار الحكامة اإللكت

الش يء الذي يتطلب تغييرا في السلوكيات والعقليات، ألن 

باستعمال   املرتبطة  اإلدارية  التنمية  نجاح  أساس  ذلك 

تكنولوجيا املعلوميات، ألجل تسهيل ولوج شريحة واسعة  

من املرتفقين للخدمات اإلدارية بشكل فعال وفي كل وقت  

اربة وحين، ومساهمتها في ضمان الشفافية في اإلدارة ومح

 كل أنواع الفساد. 

إن الرقمنة تنصب وتنبثق من “اقتصاد املعرفة”،   

وال  منه  املتوخى  بالغرض  يفي  ال  حاليا  املوجود  والتكوين 

بالدور املنوط به، ومنه تبرز الحاجة إلى استقطاب كفاءات 

والنهوض  املعرفة  اقتصاد  لتفعيل  العالم  مغاربة  وأدمغة 

أسرع وقت، تتقن علوم بالبحث العلمي، لتشكيل نخبة، في  
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الرقمنة والذكاء االصطناعي وسلسلة الكتل والتكنولوجيا 

املالية، وذلك باملوازاة مع اتخاذ تدابير تحفيزية لكبح هجرة 

 األدمغة.

إذن، فالتحدي املطروح حاليا، هو كيف نكسب 

آثار  وأن  خاصة  اآلجال،  أقرب  في  الرقمي،  التحول  رهان 

كوفيد   ترخي    19جائحة  االقتصاد الزالت  على  بظاللها 

من   عريضة  لفئات  االجتماعية  الحياة  وعلى  املغربي 

املواطنين. كما أن الوضع ال يسمح بتعطيل املرافق اإلدارية  

 و االقتصادية. 
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تنموية    لرؤية  اململكة  امتالك  مسألة  شغلت 

حيزا  "النموذج"  توصيف  تحمل  املعالم  متكاملة  وطنية 

مهما في النقاش العمومي حول النموذج التنموي، وذلك  

وسؤال   النموذج،  جدلية  بين  متنوعة  مسميات  تحت 

واألوراش  القطاعية  السياسات  والتقائية  النموذج، 

املغرب أن  ذلك   ، الكبرى  مهمة    التنموية  بمؤهالت  يزخر 

وتسريع  بتنميته  النهوض  أجل  من  عليها  االعتماد  يمكن 

 . وتيرتها

بها     يوص ي  التي  الهيكلية  التحوالت  تتطلب 

هامة،  ومالية  تقنية،  إمكانات  الجديد  التنموي  النموذج 

وتعتبر اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أنه من الضروري 

التركيز على خمس رافعات أساسية إلطالق هذا النموذج  

ومواكبة تفعيله، وقد جعلت على رأسها الرقميات، ثم جهاز  

  55.19فعال ، وهو ما يجسده القانون رقم  إداري مؤهل و 

املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية باعتباره أحد  

 .األوراش التحولية إلطالق النموذج التنموي الجديد

في    الجديد  التنموي  النموذج  موضوع  يكتس ي 

عالقة بتبسيط املساطر اإلدارية  أهمية جد بالغة، وذلك 

عالقة   تطوير  منطلق  واملستثمرين  من  باملواطنين  اإلدارة 

واملقاوالت، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة في عمل املرافق  

 .العمومية

من خالل ما تقدم، يمكن طرح اإلشكال التالي: إلى   

بلوة   اإلدارية  املساطر  تبسيط  قانون  استطاع  حد  أي 

 األهداف واملرامي التي جاء بها النموذج التنموي الجديد؟ 

ا اإلشكال السابق أسئلة واستفسارات  تنبثق عن هذ

 : فرعية جمة من قبيل

التنزيل  في  اإلدارية  املساطر  رقمنة  ستساهم  كيف 

 السليم للنموذج التنموي؟ 

ما هي تجليات حكامة املرافق العمومية على مستوى 

 النموذج التنموي؟ 
 

 : فرضيات الدراسة
 

إسهام رقمنة املساطر اإلدارية في  الفرضية األولى :

 .ويد الخدمة العمومية وتكريس النموذج التنموي تج

الثانية : بلورة أهداف النموذج التنموي   الفرضية 

الحكامة   وترسيخ  اإلدارة  إلصالح  أساسية  لبنة  يشكل 

 .الجيدة

إن محاولة مقاربة اإلشكال السابق واإلجابة عن   

األسئلة املرتبطة به ستتحقق من خالل تقسيم املوضوع 

 :إلى مطلبين

 

المطلب األول : رقمنة المساطر اإلدارية دعامة 
 أساسية للنموذج التنموي 

 

للثورة    بارزا  مظهرا  الرقمي  التحول  كان  وإذا 

ورافعة  اإلدارة،  إصالح  مداخل  وأحد  الثالثة  الصناعية 

أساسية لتحسين الخدمات لفائدة املواطنين  فإنه اليوم 

را وأولوية  كورونا،  جائحة  مع  آنية  ضرورة  هنة أضحى 

باملغرب، ترسيخا للحكامة الرقمية  لتحقيق تنمية رقمية 

اإلصالح   مدخل  وتفعيل  الرقمي،  اإلداري  للتحول  ودعما 

ال  كسبيل  اإللكترونية   اإلدارة  دعم  على  القائم  اإلداري 

 غزالن بوعبدلي
  

القانونية  كلية العلوم -باحثة بسلك الدكتوراه 

سال-واالقتصادية واالجتماعية  

 جامعة محمد الخامس بالرباط 

 
 

 

تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي  

 ورهان تبسيط المساطر اإلدارية
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محيد عنه لرفع أداء املرفق العام واالرتقاء به إلى مستوى 

 .النجاعة والفعالية

املساطر واإلجراءات مما ال شك فيه أن تبسيط    

اإلدارية يضطلع بدور هام في إعادة هيكلة اإلدارة العمومية  

للنموذج   أساسية  دعامة  يشكل  ما  وهو  قدراتها،  وتعزيز 

التنموي الذي يطمح إليه املغرب، بحيث أكد على اعتماد 

اإلدارات  بين  املعلومات  وتبادل  لتقاسم  حقيقية  مقاربة 

التي يعاني منه  وذلك من أجل الحد من بطء اإلجرا ءات 

املواطنون، من خالل االستعمال املشترك لنظم البيانات، 

عبر التبادل اإللكتروني للوثائق  واملستندات باعتبارها آلية  

 . جديدة إلنجاح ورش اإلصالح اإلداري 

لإلدارة   الوطنية  البوابة  تشكل  ذلك  سياق   وفي 

"PNA"  منصة رقمية موحدة تسمح للمواطن بالولوج إلى 

كل الخدمات اإلدارية الضرورية لحياته اليومية، لذا يجب 

تسريع ورش رقمنة اإلدارة الذي انطلق على أسس جيدة 

املتعلقة  للقوانين  الفوري  والتنفيذ  االعتماد  عبر  وذلك 

 .باإلدارة الرقمية وتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية

ذلك أن النموذج التنموي الجديد يعتبر الرقميات   

لها القدرة على تسريع تنفيذ را والتي  للتغيير،  فعة أفقية 

النموذج، كما  إطار  في  املقترحة  التحول  أوراش  عدد من 

الدولة  عالقة  وتحسين  الثقة  إلعادة  كبرى  رافعة  يشكل 

اللجنة  تقرير  حسب  الهدف  ألن  وباملقاولة،  باملواطن 

إلى    2025الخاصة للنموذج التنموي هو الوصول في أفق  

رقم الخدمات منصة  كل  إلى  بالولوج  تسمح  فريدة  ية 

 . اإلدارية والضرورية للحياة اليومية
 

المطلب الثاني : دور النموذج التنموي في  
 إرساء حكامة المرافق العمومية

 

يمثل الجهاز اإلداري رافعة جوهرية أخرى للشروع   

في التغيير وقيادته، ومن شأن هذا الجهاز أن يكون حامال 

التنمية  أوراش  من  مهم  جزء  لتنفيذ  أساسيا  ومحركا 

على   قدرته  تعتبر  والذي  اآلخرين،  الفاعلين  مع  بتعاون 

أو  املركزي  املستوى  على  سواء  األوراش،  بهذه  االضطالع 

طا لنجاح النموذج التنموي الجديد، وقد شكل الترابي، شر 

نقطة تحول مهمة، إذ تطرق إلى اإلدارة في   2011دستور  

إطار مبادئ ومعايير شاملة وملزمة، كما أكد على املساواة  

املردودية  ربط  ورسخ  العمومية،  املرافق  إلى  الولوج  في 

كما  والنزاهة،  والشفافية  واملحاسبة  باملسؤولية  والجودة 

وذج التنموي الجديد يقوم على األسس التي حددها أن النم

  الدستور واالتفاقيات الدولية املوقع عليها من قبل اململكة

في    اإلدارية  املساطر  تبسيط  ورش  أهمية  تكمن 

بين  القائمة  للعالقة  جديدة  قواعد  إرساء  على  قدرته 

املرتفق واإلدارة، وتدبير الزمن اإلداري على نحو أفضل، كما 

ق وضع   55.19انون  تضمن  قبيل  من  هامة  مقتضيات 

شفافية  تكريس  على  والعمل  اإلدارية،  الحكامة  فلسفة 

الخدمات اإلدارية عبر إعداد مصنفات القرارات اإلدارية، 

وتحديد آجال معالجة الطلبات وتسليم القرارات اإلدارية، 

هذا  حدد  وقد  االنتصاف،  وطرق  الطعن  طرق  وتدقيق 

ال التحول  إطار  ناجعة  القانون  إدارة  نحو  لإلدارة  تدريجي 

وفعالة من خالل تفعيل عدة مبادئ أساسية من قبيل أن 

وفق  قبوال  يعتبر  معينة  زمنية  فترة  بعد  اإلدارة  رد  عدم 

شروط ، كما يجوز للمرتفق في حالة سكوت اإلدارة داخل 

يتعدى   انقضاء اآلجال   30أجل ال  تاريخ  ابتداء من  يوما 

ومن تاريخ تلقي الرد السلبي حسب املحددة لتسليم القرار أ

املادة   ملقتضيات  وفقا  الطعن  تقديم  من    21الحالة، 

 .55.19القانون  

وعلى غرار ما سبق نجد أن القانون بمثابة ميثاق   

على بلورة نموذج تنموي كفيل   املرافق العمومية  سيعمل

القانون الذي تضمن مبادئ  بتحقيق تنمية شاملة، هذا 

تهم تنظيم املرافق العمومية واملعايير التي يجب أن تخضع 

الحكامة  وأسس  مبادئ  إلى  استنادا  تسييرها،  في  لها 

الجديدة، التي ترتكز على التدبير املبني على النتائج، وعلى  

صون  ، والفعالية  وإشعاعا  الجودة  املرتفقين  لحقوق  ا 

لإلدارة العمومية مما سيمكن من خلق إطار جديد لتعزيز 

  .الثقة والشفافية بين اإلدارات واملرتفقين
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إن الرهان اليوم هو التنزيل األمثل ملقتضيات قانون  

تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، ألنه سياهم ال محالة 

وج اإلداري،  العمل  وتطوير  تجويد  حقيقة في  قاطرة  عله 

لتعزيز الدور التشاركي لجميع مكونات اإلدارة العمومية ، 

إعماال لقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الخدمة العمومية، 

باعتبارهما أوال خيارا استراتيجيا ال محيد عنه، وثانيا أحد  

ركائز النموذج التنموي الجديد، حيث أن التفعيل الرشيد 

بدون  يستثمر  الورش  يرسخ    لهذا  تنمويا  نموذجا  شك 

 .مبادئ دولة الحق والقانون 
 

 : خاتمة
أهداف    بلوة  على  العمل  إن  القول،  صفوة 

النموذج التنموي الجديد رهين بالتنزيل الفعلي للخيارات 

تبسيط  ورش  يشكل  والذي  تضمنها  التي   االستراتيجية 

لذلك  الرافعات،  هذه  أهم  اإلدارية  واإلجراءات  املساطر 

ينبغي على الهيآت املعنية أن تركز بشكل أكبر على جودة 

م العمومية  املساطر  الخدمة  مسلسل  تسريع  خالل  ن 

اإلدارية ورقمنتها بشكل كامل، وتمكين املواطن من الولوج 

املنتظم  بالتقييم  السماح  العمومية، قصد  املعطيات  إلى 

حال  في  التظلم  إلى  اللجوء  وبإمكانية  الخدمات  لجودة 

 .وجود نزاع أو تجاوز 
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 مقدمة: 
دستور   بموجب  املغرب  تبنى  خيار    2011لقد 

مثلى  وأداة  دستوريا،  مكسبا  وجعلها  املتقدمة،  الجهوية 

عرفها  التي  االختالالت  يصحح  عميق  هيكلي  إلصالح 

التنظيم الالمركزي ببالدنا، ويحقق تطلعات املستقبل، من  

مؤهال  وفضاءا  للدولة،  مميزا  شريكا  الجهة  جعل  خالل 

وير سبل التعاون والشراكة، لوضع للتشاور والتحوالت وتط 

 التصورات وتنفيذ املخططات واملشاريع التنموية. 

وصدور  الدستوري،  اإلصالح  هذا  ساعد  وقد 

املتعلق بالجهات، على ضخ   111ـ14القانون التنظيمي رقم  

املزيد من الدينامية للمجاالت الترابية الجهوية، غير أنه لم 

م املجالية  الفوارق  تقليص  من  الثروة يتمكن  دامت  ا 

الوطنية تظل محصورة في عدد قليل من الجهات. وتعكس 

الفوارق في الثروة بين الجهات وداخل الجهة الواحدة، في  

حيث  من  املتاحة  اإلمكانات  في  التباين  األكبر  جزئها 

الرأسمال البشري واملوارد الطبيعية، يزيد من حدة هذه 

األس للتجهيزات  العادل  غير  التوزيع  اسية  الفوارق 

 .10االقتصادية واالجتماعية

يتعلق    فيما  مجالية  تفاوتات  لوجود  ونظرا 

وخلق   األساسية  العمومية  الخدمات  من  باالستفادة 

 
، منشور على  26، ص:2021ـ التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الصادر في أبريل  10

 www.csmd.ma.الموقع اإللكتروني 

التحديات من  مواجهة هذه  الضروري  كان من  الثروات، 

خالل بلورة نموذج تنموي جديد يشكل فيه البعد الترابي 

تج على  القادرة  األساسية  الدعائم  إحدى  اوز  الجهوي 

 االختالالت املجالية وتحقيق العدالة املجالية. 

فالجهوية املتقدمة تشكل ركيزة أساسية لترسيخ  

املعضالت  من  العديد  لحل  الجديد  التنموي  النموذج 

االجتماعية واالقتصادية، وإرساء عدالة مجالية، وإحداث 

إنتاج   تمركز  ثقل  من  والتخفيف  للثروات،  عادل  توزيع 

 جهات معينة. الثروات في جهة أو 

التنموي      النموذج  أكد  املنطلق،  هذا  ومن 

مناعتها  وتقوية  الجهة  قدرات  تعزيز  على ضرورة  الجديد 

بشكل مستدام، باعتبارها شريكا للدولة في البناء املشترك 

لخلق   ومصدرا  بنجاح،  وتنفيذها  العمومية  للسياسات 

 ة.الثروات املادية والالمادية، والنبثاق ديمقراطية تشاركي

وانطالقا مما سبق فإن موضوع الجهوية باملغرب 

اإلشكالية  يطرح  الجديد  التنموي  بالنموذج  وعالقته 

التالية: ما هي أهم مداخل التنزيل الفعلي للجهوية املتقدمة 

 وفق تصورات النموذج التنموي الجديد؟ 

ومن أجل معالجة هذه اإلشكالية، فإننا سنتناول  

خل اإلصالح؛ األول يتعلق  في هذا املوضوع نوعين من مدا

للجهوية  اإلداري  الالتمركز  سياسة  مواكبة  بضرورة 

مندمجة  جهوية  تهيئة  باعتماد  يتعلق  والثاني  املتقدمة، 

 كمدخل  لتحقيق التنمية املجالية. 
 

أوال ـ مواكبة سياسة الالتمركز اإلداري        
 للجهوية المتقدمة. 

 

إن أهم اإلشكاليات التي ساهمت وال زالت تساهم 

إلى اليوم في بطء تقدم ورش الجهوية املتقدمة باملغرب، 

ما يرتبط أساسا بهيمنة اإلدارة املركزية على مراكز القرار، 

والتباين الواضح بين مسار الالمركزية والالتمركز اإلداري 

 باملغرب.

الجهوية المتقدمة رافعة إلنجاح النموذج  

 التنموي الجديد 
 

 بلكوزي مصطفى 
 

   دكتور في القانون العام والعلوم السياسية

 تخصص القانون اإلداري والعلوم اإلدارية 
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ديد إلى في هذا اإلطار، يدعو النموذج التنموي الج

تسريع عملية الجهوية املتقدمة موازاة مع ال تمركز إداري 

فعلي. ويجب أن يكون هذا الالتمركز مرادفا للتفريع، وأن 

يتماش ى مع الخصوصيات الترابية لكل جهة، وأن ينبني على 

العمل املشترك ما بين الوزارات والقرب، وتنشيط وتعبئة 

ية، لهذا الغرض يجب  الطاقات التي تزخر بها املجاالت التراب

أجرأة التصاميم املديرية لالتمركز اإلداري عن طريق نقل  

طريق  عن  فحسب  وليس  والوسائل،  للسلطات  حقيقي 

 . 11تفويض التوقيعات

وعليه، فاعتماد سياسة ناجعة لالتمركز اإلداري 

إلى  حتما  سيؤدي  املتقدمة،  الجهوية  بمتطلبات  وربطها 

ونق وتوزيعها،  السلطة  تركيز  اإلدارة عدم  اختصاصات  ل 

بمهام   للقيام  جغرافيا  منها  البعيدة  اإلدارات  إلى  املركزية 

الجهوية واإلقليمية  إليها، وتخويل املصالح  معينة عهدت 

صالحيات اتخاذ القرار وفق مجموعة من اآلليات، أهمها  

آلية تفويض السلطة أو اإلمضاء، وآلية نقل االختصاص،  

رات املركزية، وإتاحة  مما سينجم عنه تخفيف عبء اإلدا

سرعة اتخاذ القرارات على املستوى املحلي، باإلضافة إلى 

بما   الحكومية،  القطاعات  مختلف  بين  التنسيق  سهولة 

مؤداه االرتباط والتكامل التام بين ورش ي الجهوية املتقدمة 

 . 12والالتمركز اإلداري 

وهذا ما يقتض ي بالضرورة تعزيز دور الوالة فيما 

بالتنسيق بين مصالح الدولة الخارجية، والسهر على يتعلق  

في  الجهات  ملمثلي  حقيقيا  شريكا  لتغدو  سيرها،  حسن 

السليم  التنزيل  قصد  التنموية،  املشاريع  وتنفيذ  إعداد 

 . 13للنموذج التنموي الجديد 

النموذج  بها  جاء  التي  املقترحات  فإن  وعموما 

نجاحها   التنموي الجديد، تبقى في نظرنا رهينة من حيث 

بتوافر مجموعة من الشروط واملقومات األساسية، التي ال 

ورش  إنجاح  يتم  حتى  بها،  والتقيد  إعمالها  من  مناص 

 
 .118، ص:  2021ـ التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الصادر في أبريل  11
ن خالل تنزيل ورش الالتمركز اإلداري بالمغرب"،  ـ ياسين الهومات:" الجهوية المتقدمة م 12

منشور بكتاب: جماعة من المؤلفين:" التجربة الجهوية بالمغرب: السياق، الفاعلون ورهانات  
 .  553، ص:  2020التنمية"، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة األولى، 

الالتمركز اإلداري الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في 

التي يراهن عليها املغرب،  إرساء دعائم الجهوية املتقدمة 

 ر: ومن أهم هذه الشروط على سبيل املثال ال الحص

ممارسة   إليها  يسند  وكفأة  مؤهلة  نخب  إعداد  ـ 

الالممركزة   املصالح  مستوى  على  الجديدة  الصالحيات 

 والالمركزية؛

تفعيل ألجل   ـ   والجهة  الدولة  بين  التعاقد  آلية 

 االستخدام األمثل للوسائل واإلجراءات؛

حتى  الجهات  لفائدة  الوسائل   تحويل  تسريع  ـ 

 تتمكن من االضطالع باختصاصاتها؛    
 

ثانيا: إعتماد تهيئة جهوية مندمجة لتحقيق  
 تنمية مجالية

 

يشكل املستوى الترابي الجهوي قاعدة مهمة لكل 

تن تنمية نموذج  بين  الجدلية  العالقة  بحكم  ناجع  موي 

التراب وتحفيز االقتصاد، فالدينامية االقتصادية سترتقي 

ال محالة باملؤشرات األساسية للتنمية املجالية وفي مقدمتها 

التشغيل، كما أن جذب االستثمارات يتوقف على حسن  

وتسويقها   املجال،  عليها  يتوفر  التي  املؤهالت  استغالل 

امل أبعاده  بالشكل  في  املحلي  الرأسمال  تثمين  في  طلوب 

املادية والرمزية واالجتماعية، وفي االنطالق من اإلمكانات 

 الذاتية في بناء تنمية متوازنة ومتضامنة. 

إن الرهان على البعد الترابي الجهوي في تحقيق   

التنمية، ال يمكن أن يتحقق بالشكل املطلوب، إال بإعادة  

املجاالت  بتنظيم وتخصيص  املرتبطة  العمليات  في  النظر 

 الترابية، ومالءمتها مع متطلبات التنمية. 

الجديد  التنموي  النموذج  فإن  اإلطار،  هذا  وفي 

ي متجدد يضع املواطن في صلب يدعو إلى إعادة تنظيم تراب

للخدمات   أنجع  توزيع  من  ويمكن  العمومية،  السياسات 

 ".الدوارالعمومية لتصل إلى أصغر وحدة ترابية "  

 .118، ص:  2021أبريل ـ التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الصادر في  13
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الدوار  بمكانة  االعتراف  ضرورة  يتطلب  ما  وهذا 

لتفويض   األول  املكان  وجعله  أساسية،  ترابية  كوحدة 

ار دينامية  املرافق العمومية للساكنة، مع األخذ بعين االعتب

 التنمية الخاصة بهذه املناطق.

التشاركية   الديمقراطية  آليات  بلورة  يجب  كما 

إطار   يتيح خلق  أن  كهذا،  عمل  ومن شأن  الدوار،  حول 

طرف  من  صاعدة  ومشاريع  مبادرات  لتشجيع  مالئم 

 . 14املجتمع املدني املحلي تستجيب للتحديات الترابية 

ا الجديد،  التنموي  النموذج  اقترح  الرتقاء كما 

"، من مجرد وحدة إدارية، كما هو عليه   الدائرةبمكانة "  

الحال اآلن، إلى بنية للتنسيق، وحلقة وسيطة بين الجماعة 

التقاء  ونقطة  للقرب،  إدارية  وحدة  لتصبح  واإلقليم، 

 املجالين الحضري والقروي. 

العمومية     الخدمات  توزيع  إعادة  يجب  تم  ومن 

الدائرة كرأس لشبكة فعالة بالعالم القروي عبر استثمار  

 لتقديم الخدمات العمومية املوجهة للعالم القروي. 

كما يجب تشجيع التعاون بين الجماعات داخل 

املجال الترابي للدائرة من خالل إجراءات تحفيزية إلرساء  

 مشاريع وخدمات عمومية. 

للعالم القروي  ومن أجل تشجيع تطور منسجم 

مالءمة ضرورة  يرى  التقرير  التهيئة   فإن  أدوات 

على  السهر  خالل  من  القروية،  املجاالت  لخصوصيات 

والشروط  الخصبة،  الفالحية  األراض ي  على  املحافظة 

الصحية للمساكن، واألخذ بعين االعتبار لوظيفة البنايات  

 . 15في االستغالليات الفالحية وفي تربية املواش ي

التنموي  النموذج  فإن  الرهان،  هذا  ولخدمة 

إلى ضرورة القيام بمراجعة عميقة ملنظومة  الجديد يدعو  

التنمية  وتطلعات  يتالءم  بشكل  الوطني،  التراب  إعداد 

يجب  ولهذا  املواطنين.  رفاه  تحقيق  وأهداف  املستدامة 

مقاربات  حول  يتمحور  للتعمير،  جديد  تصور  اعتماد 

العيش   إطار  جودة  حول  تتمركز  الحضري،  للتخطيط 

 
 .120، ص:  2021ـ التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الصادر في أبريل  14
 .122ـ 121، ص:2021ـ التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الصادر في أبريل  15

ي هذا اإلطار فإن النموذج  والتمازج االجتماعي والوظيفي، وف

اعتماد   إلى  يدعو  الجديد  وطني التنموي  مرجعي  "إطار 

 : 16". يرتكز على املبادئ التالية للتنمية الحضرية

عيش     - إطار  جودة  يعزز  الترابي  للمجال  توزيع 

للمجاالت،  أفضل  وظيفي  امتزاج  عبر  املواطن 

وخصوصا بواسطة تأطير إلزام الجماعات الترابية 

تحتية  وبنيات  خضراء،  مناطق  ببرمجة 

املواطنين،  لحاجيات  تستجيب  سوسيوثقافية 

وضمان تدبير فعال للمرافق العمومية الحضرية ) 

 .(. النقل، النفايات،.

عبر   - خصوصا  العقاري،  للوعاء  مستدام  تدبير 

االستثنائية،  الرخص  لسياسة  صارمة  مراقبة 

املفتوح العقاري  الوعاء  استغالل  على    والتركيز 

للتعمير من أجل تقليص امتداده األفقي وضمان 

عند  جديدة،  مناطق  فتح  مع  موازاة  تمركزه، 

 االقتضاء. 

ا - في  االجتماعيين  والتمازج  اإلدماج  ملدن، دعم 

دعم  سياسة  توجيه  إعادة  خالل  من  خاصة 

 الولوج إلى السكن. 

على  يتوقف  الترابية  التنمية  نجاح  فإن  وبالتالي 

املجال  من  انطالقا  والتهيئة  اإلعداد  عمليات  فعالية 

بوظيفة   ترابي  مجال  كل  ربط  يفرض  ما  وهو  الجهوي، 

اقتصادية تناسب موقعه االستراتيجي وطبيعة املوارد التي  

نحو  يتوف التراب  إعداد  أدوات  توجه  بكيفية  عليها،  ر 

من   والسيوسيواقتصادية  الجغرافية  االختالالت  تصحيح 

املحلية  الهيئات  فيه  تسهم  تشاركي  مسار  وضمن  املنبع، 

 بنصيب وافر، لتستجيب ملتطلبات التنمية املتوازنة. 

  خاتمة: 

 .123ـ نفس المرجع أعاله، ص:   16
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ال يمكن للنموذج التنموي الجديد كسب الرهانات 

ودة، إال من خالل التنزيل الفعلي للجهوية  واألهداف املنش

والتكامل،   واالنسجام  التماسك  على  القائمة  املتقدمة 

في   العمومية  السياسات  وتناسق  اللتقائية  والضامنة 

الرفاه   تحقيق  تهم  التي  الحيوية،  املجاالت  مختلف 

وحماية  املواطن  عيش  مستوى  من  والرفع  االقتصادي 

لناجع واملنصف للعناصر حقوقه والنهوض بها، والتوزيع ا

باملوارد واألنشطة والسكان والتجهيزات  املجالية املرتبطة 

تنمية  والبنيات التحتية واملرافق، وذلك من أجل ضمان 

 مستدامة.

إال أن ذلك لن يتأتى، إال بوجود موارد مالية كافية 

الجيدة،  الحكامة  مبادئ  وفق  جيدة  بطريقة  ومدبرة 

مؤهل   بشري  يجعل  وعنصر  به،  املنوطة  باملهام  للقيام 

وداعمة   واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  قاطرة  الجهة 

 لالستثمار الجهوي. 
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في  املغربي  النموذج  امللك بفشل  إقرار  أن  املؤكد  من 

أكتوبر  لشهر  التشريعية  الدورة  افتتاح  بمناسبة  خطابه 

كان بمثابة انطالقة من أجل تأسيس نموذج    ،  2017سنة  

تنموي جديد قادر على مواجهة الفوارق املجالية وتحقيق 

 .العدالة االجتماعية

حيث جاء في الخطاب امللكي :" أصبح اليوم )النموذج  

امللحة  للمطالب  االستجابة  على  قادر  غير  التنموي( 

املتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد   من والحاجيات 

تحقيق  وعلى  املجالية  والتفاوتات  الفئات،  بين  الفوارق 

حجر  وضع  تم  املنطلق  هذا  من   ،" االجتماعية  العدالة 

إحداث  وهو  أال  جديد،  تنموي  نموذج  لبلورة  األساس 

امللك  التنموي من قبل جاللة  بالنموذج  الخاصة  اللجنة 

 .2019ديسمبر    12بتاريخ  

ت عاما  تقريرا  األخيرة  هذه  أعدت  عنوان ولقد  حت 

الثقة  وبناء  الطاقات  تحرير  الجديد،  التنموي  "النموذج 

الجميع"،  واالزدهار من أجل  التقدم  املسيرة نحو  لتسريع 

 .2021ماي    25والذي تم رفعه لجاللة امللك بتاريخ  

يتمحور التقرير حول ثالث أقسام: يتناول األول منها  

النموذج   الثاني  ويعرض  املستقبل،  وعالم  اليوم  مغرب 

القسم  يقترح  حين  في  اللجنة،  من طرف  املقترح  الجديد 

الثالث دعامات التغيير للوصول إلى النموذج املنشود، كما 

يحمل التقرير توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، 

التقرير  يتضمنها  التي  القوية  التوصيات  بين  ومن 

فعلي،  تمركز  ال  مع  املتقدمة  الجهوية  تنزيل  استعجالية 

ء التلكؤ الذي أخر تطبيقها، وهو األمر الذي لن يتأتى وإنها

إال بتعزيز دور الجماعات الترابية التي تعتبر فاعال أساسيا  

في تحقيق التنمية في مجالها الترابي والدفع بعجلة التنمية 

 .على الصعيد الوطني 

أسئلة  طرح  من  البد  الغاية  هذه  تحقيق  أجل  من 

بية في منظومة النموذج تتعلق بحقيقة دور الجماعات الترا

الساكنة  مطالب  بين  الهوة  من  للحد  الجديد  التنموي 

تحقيق  وكيفية  الترابية،  الجماعات  واختصاصات 

استقالليتها اإلدارية واملالية، في ظل ارتباطها الحالي وبشكل 

والقانون  اإلداري  القانون  خالل  من  باملركز  كبير 

 الجبائي.؟؟؟؟؟؟؟ 

خيل الجماعات الترابية هي كما أن نسبة كبيرة من مدا

مواردها  وضعية  إلى  باإلضافة  املركزية،  الضرائب  من 

البشرية، فالجماعات الترابية باعتبارها شخصية اعتبارية 

يمكنها تدبير أمورها بشكل ديمقراطي إن تمت مراجعة كل  

ما سبق ذكره لتطابق حاجيات ومتطلبات املواطن باعتبار  

نموي. فللمواطنين رهانات أن املحلي هو نواة أي نموذج ت

على  الترابية  للجماعات  الحالي  للدور  وتمثالت  ومتطلبات 

وجه الخصوص، كالتكوين والتعليم والتشغيل والصحة، 

لها  يتوجه  التي  القريبة  املؤسسة  هي  الترابية  واإلدارة 

من   وبالتالي  أعضاءها  ينتخب  من  هو  وكذلك  املواطن، 

 .الطبيعي مساءلتها عن قضاياه

ومن هذا املنطلق،  يجب أن تكون املجالس املنتخبة  

مؤهلة للقيام باألدوار املنوطة بها، وهذا لن يتأتى إال باختيار 

طريق   عن  الترابية  الجماعات  لتدبير  مؤهلين  أشخاص 

املسؤولية  وربط  والشفافية  الحكامة  تعتمد  تدبير  آليات 

 .باملحاسبة

، أنه بهدف   وفي هذا السياق ترى اللجنة املعدة للتقرير 

الشروع في دينامية حقيقية للجهوية، يجب تسريع تحويل 

 

في تقرير لجنة   مكانة للجماعات الترابيةأي 

 النموذج التنموي الجديد؟
 

كيلطو  شيماء  

جامعة محمد الخامس   -باحثة بسلك الدكتوراه 

 بالرباط 
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االضطالع   من  تتمكن  حتى  الجهات  لفائدة  الوسائل 

وتلك  الحصرية،  اختصاصاتها  أي  الذاتية  باختصاصاتها 

املشتركة مع الدولة، واملنقولة إليها من الدولة. ويتعلق األمر 

وفيما والبشرية.  املالية  الوسائل  بتحويل  يتعلق    هنا 

بتحقيق أهداف الجهوية املتقدمة، ترى اللجنة املعنية أن 

أي  الترابية  للجماعات  املالية  املوارد  تعزيز  يستلزم:  األمر 

وتنويعها،  وللجماعات.،  ولألقاليم  وللعماالت  للجهات 

 .ومشاركتها فيما بينها، وكذا تنمية مواردها البشرية

املالية من خالل املوارد  تعزيز هذه  من   ويتأتى  الرفع 

التحويالت املالية املنجزة من طرف الدولة لهذه الوحدات 

جزئيا  واملرتبطة  االختصاصات،  نقل  مع  موازاة  الترابية، 

باملوارد الضريبية املستخلصة على مستوى كل جهة، وكذا 

الرفع من املوارد الذاتية لهذه الجماعات الترابية من خالل  

وعب املحلية،  الجبايات  املمنهج  تبسيط وتحسين  اللجوء  ر 

وتوفير   للوسائل  األمثل  االستغالل  بهدف  بينها  للتشارك 

التقنية  القطاعات  من  بدعم  عالية  جودة  ذات  خدمات 

 .التابعة للدولة 

املتقدمة  الجهوية  أهداف  تحقيق  سبيل  في  ودائما 

في:  أيضا  التفكير  يمكن  الترابية،  الجماعات  أدوار  وتعزيز 

يات التحتية، و اللجوء إلى جهوية الخدمات املتعلقة بالبن

دعم  أجل  من  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات 

تنفيذ املشاريع التنموية الجهوية التي تتالءم مع هذا النوع 

صندوق   على  تعتمد  أن  للجهة  يمكن  كما  التمويل.  من 

التجهيز الجماعي، الذي يجب تعزيز قدراته، ملواكبتها بشكل 

شاريع الكبرى ولكن أيضا أفضل ليس فحسب في تمويل امل

التقني. وتدعو  املشاريع وإعدادها  في مرحلة تصميم هذه 

اللجنة كذلك، إلى إرساء منظومات مندمجة للدفع بعجلة 

  .االقتصاد على مستوى الجهات

على   الشغل  فرص  وخلق  املقاوالت  دعم  أجل  ومن 

املستوى الجهوي، تقترح على الجهات تخصيص صناديق 

األنش  الجهوية. وتستدعي لدعم وتشجيع  االقتصادية  طة 

التنمية االقتصادية للجهات، إرساء مشاريع تنموية واسعة  

النطاق من خالل استغالل منطقة أو مورد معين. وألجل 

الرفع من حظوظ نجاح هذا النوع من املشاريع التي تتطلب 

بإسناد   اللجنة  توص ي  العمليات،  ملختلف  كبيرة  التقائية 

إ املشاريع  التي إدارة هذه  للتنمية"  الجهوية  "السلطات  لى 

 .يمكن أن تتخذ شكل هيئات جهوية

وتقترح أيضا أن تقوم الجهات بتطوير مناطق لألنشطة 

للمجال   حقيقي  مشروع  في  إدماجها  يتم  االقتصادية 

إلى   املناطق  لهذه  األولي  التصميم  الترابي، وضرورة إسناد 

مع  تنسيق  في  املشروع  هيكلة  على  قادر  جهوي  فاعل 

مختلف الفاعلين املعنيين من سلطات عمومية ومقاوالت  

  .ومنعشين عقاريين ومستثمرين وجمعيات املجتمع املدني

بين  الشراكة  خالل  من  والتنفيذ  اإلنجاز  يكون  وأن 

املقدم  التركيبي  التقرير  ويبين  والخاص.  العام  القطاعين 

للعاهل املغربي كيف يمكن للدينامية االقتصادية الجهوية 

ستفيد من إمكانات االقتصاد االجتماعي حيث يمكنها أن ت

الثالث،  القطاع  معها  أشركت  هي  إذا  ذلك  تحقق  أن 

واملقاوالت املتكلفة بمهام للمصلحة الجماعية، واملؤسسات 

الحكومية   واملنظمات  واملؤسسات  والتعاونيات  العمومية 

اللجنة   وترى  محلية.  منظومة  إطار  في  وذلك  الكبرى، 

أنه   الوسائل املعنية،  من  الفاعلين  هؤالء  تمكين  يجب 

تشرك  الترابية  للتنمية  داعمة  دينامية  إلطالق  الالزمة 

جدا   الصغرى  واملقاوالت  والجهات  املحلية  الساكنة 

  .والجامعات

الجهوية  التنمية  شركات  حث  نفسه،  الوقت  وفي 

من  الرفع  مع  الجهات  مع  اتفاقيات  إبرام  على  واملحلية 

طريق تنفيذ مشاريع ذاتية أو مشاريع مساهمتها املالية عن  

في إطار الشراكة. ومن خالل وضع البعد التشاركي في قلب 

أولويات النموذج التنموي الجديد، تقترح اللجنة، في أفق 

معين: إحداث مجالس اقتصادية واجتماعية وبيئية جهوية 

إعداد  في  الجهويين  الفاعلين  مشاركة  دعم  على  تعمل 

ك العمومية.  الديمقراطية السياسات  بتعزيز  توص ي  ما 

وإعداد  الجهوية  التنمية  برنامج  إعداد  أثناء  التشاركية 
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برنامج عمل الجماعة. وتحدد شرطا لذلك وهو، ربط نقل 

بمدى  الترابية  الجماعات  إلى  الدولة  موارد  من  جزء 

بالذكر  وتخص  الجيدة  الحكامة  معايير  لبعض  احترامها 

وع واملقصود هنا ليس  املشاركة على جميع املستويات، والن

املشاريع  وتنفيذ  وإعداد  بلورة  في  النساء  إشراك  فقط 

وكبار  الخاصة  االحتياجات  ذوي  أيضا  ولكن  التنموية 

 .السن، واحترام البيئة، وإخبار املوظفين

خاصة،   املالي  الجانب  حول  تقدم  ما  مع  وتفاعال 

وعالقة بالتوصية املتعلقة بتحويل الوسائل املالية لفائدة 

الذاتية  ال باختصاصاتها  االضطالع  من  لتتمكن  جهات 

املالية  املوارد  تعزيز  وإلزامية  واملنقولة،  واملشتركة 

للجماعات الترابية وتنويعها ومشاركتها فيما بينها لتحقيق 

أهداف الجهوية املتقدمة ، والرفع من التحويالت املالية 

 املنجزة من طرف الدولة للجهات، وبكل ما يتعلق بالتمويل

 :على مستوى الجهات، فإن السؤال الجوهري هو التالي

ماهي املصادر التي سيتم اعتمادها إلنجاز عمليات  -

الجهات  إلى  الدولة  مالية  من  املالية،  التحويالت 

وإلى باقي الجماعات الترابية، والرفع منها وتعزيزها 

وتنويعها، كما هو وارد في التقرير، لتصبح الجهوية 

موسا لدى املواطنين واملواطنات  املتقدمة واقعا مل

 في تراب كل جهة؟ 

وما هي الضمانات التي تؤكد عدم تعميق تبعية    -

 الجهات وباقي الجماعات الترابية ملالية الدولة ؟ 

وإلى أي مدى يمكن أن تكون الجماعات الترابية  -

فاعال أساسيا في بلورة أهداف النموذج التنموي 

    الجديد؟

-  
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 مقدمة :  

تواجه  وهي  الجماعية  اإلدارة  إحداث  منذ 

تطورها  ضمان  أبرزها  لعل  التحديات،  من  مجموعة 

ما  وهو  الفعال.  التدبير  لقواعد  واإلستجابة  املستمر، 

واآلليات   املفاهيم  من  مجموعة  وتملك  تبني  يقتض ي 

التدبيرية الحديثة، تماشيا مع مضامين وأحكام النموذج 

ة التدخالت التنموية  التنموي الجديد، الذي يرسم خارط

لجميع القطاعات العامة والخاصة على املستوى املركزي 

والترابي. وظلت اإلدارة الجماعية تتطور منذ تبني النظام 

من  بنوع  اتسم  هذا  تطورها  أن  إال  باملغرب،  الالمركزي 

التنظيمية  القوانين  في  معامله  اتضحت  الالتوازن، 

 التنموي الجديد.   للجماعات الترابية، وفي تقرير النموذج

 أوال : التطور الالمتوازن لإلدارة الجماعية 

من    48تأسست اإلدارة الجماعية بموجب الفصل  

بمثابة   1977شتنبر    27، ومرسوم  1976شتنبر    30ظهير  

 16النظام األساس ي ملوظفي الجماعات، من خالل فصليه  

، ومنذ ذلك الحين واإلدارة الجماعية بموظفيها تخضع  17و

ال وتتحدد  لهذا  يتضح  لم   التأسيس  هذا  أن  إال  نظام. 

املعدل واملتمم بالقانون    78.00معامله، إال مع القانون رقم  

بشكل   17.08رقم   نص  الذي  الجماعي،  بامليثاق  املتعلق 

املادة   في  تتوفر على    54واضح  مكرر على أن كل جماعة 

اإلدارية،  ومصالحها  العامة  الكتابة  من  مؤلفة  إدارة، 

بقر  من  ومنظمة  عليه  مؤشر  الجماعي  املجلس  لرئيس  ار 

في  الجماعية  اإلدارة  واستمرت  العامل.  أو  الوالي  طرف 

النظام  إصالح  محطات  من  محطة  كل  عند  الخضوع 

الالمركزي، تستفيد من بعض التعديالت التي تأرجحت بين 

التطور والتراجع، في ظل أربع محطات إصالحية عرفها هذا 

 .  2011ثم    2009،  2002  ،1976النظام، انطلقت سنة   

النظام   عرفها  التي  اإلصالحية  املحطات  رغم 

الالمركزي باملغرب، إال أن اإلدارة الجماعية ظلت حبيسة 

، الذي ال يرقى إلى مستوى األدوار 1977شتنبر    27مرسوم  

مع  ينسجم  وال  الترابية،  للجماعات  املسندة  والوظائف 

الذ الجمود  وهذا  عليها.  املنعقدة  به الرهانات  قاَبل 
ُ
ت ي 

في   يصعب  التساؤالت  من  العديد  يثير  الجماعية  اإلدارة 

وظائفها   على  أثر  مما  لها،  واضح  جواب  إيجاد  الحقيقة 

الجماعات،  بهذه  البشرية  املوارد  مردودية  على  وانعكس 

لعدم إحساسهم بالحماية واألمان أثناء ممارسة مهامهم.  

تعاني منه اإلدارة ا الذي  لجماعية، ما يؤكد هذا الجمود 

رقم  القانون  مقتضيات  به  قوبلت  الذي  التقاعس  هو 

املتعلق    17.08كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم    78.00

بامليثاق الجماعي، حينما نصت على ضرورة تنظيم املصالح  

اإلدارية للجماعات الترابية. وظل هذا املقتض ى يراوح مكانه  

للجماع التنظيمية  القوانين  صدور  غاية  الترابية، إلى  ات 

رئيس   يتحمل  إلزاميا،  طابعا  املقتض ى  لهذا  أعطت  التي 

تنصيص  عن  فضال  تنفيذه.  مسؤولية  الترابية  الجماعة 

، على تدعيم 2015هذه القوانين التنظيمية الصادرة سنة  

خصوصيات  يراعي  أساس ي  بنظام  الجماعية  اإلدارة 

 الوظائف بهذه الجماعات. 

بالذكر، أن هذا املقتض  ى ظل هو اآلخر والجدير 

رغم  األساس ي  القانون  هذا  يصدر  ولم  ورق،  على  حبرا 

. فضال عن أن هذه  2015/2021انقضاء الوالية اإلنتدابية  

القوانين التنظيمية سجلت تراجعا في هذا الشأن، حيث 

عملت على تقليص وتقزيم اختصاصات مديرية املصالح 

 

أدوار اإلدارة الجماعية في ضوء منظومة  

؟النموذج التنموي الجديد  
 

 المصطفى بسي 
  

 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية 
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دقيقة، 128)املادة   مبهمة وغير  بمقتضيات   (، واحتفظت 

املعدل واملتمم بالقانون رقم   78.00مقارنة بالقانون رقم  

مكرر(. فبعد أن    54املتعلق بامليثاق الجماعي )املادة    17.08

بمقتض ى   ودقيقة  محددة  العام  الكاتب  صالحيات  كانت 

لإلدارة  اإلداري  التسيير  مجملها  في  شملت  القانون، 

جميع  ومسك  تحضير  ضبط  على  والسهر  الجماعية، 

املرتبطة بتنفيذ وتتبع قرارات رئيس املجلس. مما  امللفات،  

امللفات والقضايا  للرصد والتتبع ملختلف  آلية  منها  جعل 

تأمين   وضمان  الترابية،  الجماعات  أمام  املطروحة 

هذه  أن  إال  الترابية.  العمومية  للمرافق  اإلستمرارية 

فقد   وتقدمها،  تطورها  من  بالرغم  التنظيمية،  القوانين 

م تراجعا  املسندة سجلت  الصالحيات  حيث  من  لموسا 

ملديرية املصالح )الكتابة العامة سابقا(، وحصرها فقط في 

سيره   حسن  على  والسهر  اإلداري،  العمل  تنسيق  عملية 

السلطة  صاحب  ومراقبته،  الرئيس  مسؤولية  تحت 

التقديرية في تمكين مديرية املصالح من هذه الصالحيات، 

تنظيمية التي جعلت منه استنادا إلى مقتضيات القوانين ال

 املشرف واملسير األول للمصالح اإلدارية بالجماعة الترابية.         

هذه  ضوء  على  طرحة  يمكن  الذي  فالسؤال 

املعطيات، كيف يمكن لهذه الجماعات الترابية أن تصبح 

املؤهلة  األطر  استقطاب  على  قادرة  ترابية  مؤسسات 

نستحضر نوعا   والكفؤة؟ الجواب على هذا السؤال يجعلنا

من التمييز بين فئات الجماعات الترابية املتواجدة في كافة 

تمت  املؤهلة،  األطر  استقطاب  فمسألة  اململكة.  ربوع 

في   بلغت  التي  املادية،  التعويضات  خالل  من  معالجتها 

العامين   الكتاب  تعويضات  الجماعات  وبعض  الجهات 

تعويضات  املقاطعات  نظام  ذات  والجماعات    للوزارات، 

الفئات  أطر  تعويضات  ظلت  حين  في  املركزيين.  املدراء 

رؤساء  تعويضات  بين  تتأرجح  الجماعات  من  األخرى 

العاملة   لألطر  كلي  استثناء  بل هناك  واملصالح،  األقسام 

نسمة من    15000بالجماعات التي يقل عدد سكانها عن  

التعويضات، واقتصار اإلستفادة منها على مديرية املصالح 

تستفي هذه التي  أن  علما  مصلحة.  رئيس  تعويض  من  د 

بين  الكبرى  املائوية  النسبة  تشكل  الجماعات،  من  الفئة 

الجماعات الترابية بكافة مستوياتها، وتعاني من نقص كبير 

في البنيات التحتية، يبرر تدعيمها ليس فقط باإلمكانيات  

املالية، ولكن أيضا بتشجيع أطرها، وإدماجها في منظومة  

ا ملخصصة لإلدارة الجماعية، ألنهم يعتبرون التعويضات 

بها   تقوم  التي  التنموية  التدخالت  ملختلف  مضافة  قيمة 

 هذه الفئة من الجماعات. 

إدارة  منها  تعاني  التي  اإلكراهات  هذه  كل 

الذي  التوازن  عدم  بامللموس  تجسد  الترابية،  الجماعات 

التمييز  وهو  الالمركزي،  النظام  عرفه  الذي  التطور  يميز 

ذي ملسناه كذلك في منظومة النموذج التنموي الجديد، ال

الذي يضع الرؤية اإلستراتيجية في التعامل املستقبلي مع  

 معضلة التنمية.   

النموذج  في  الجماعية  اإلدارة  موقع   : ثانيا 

 التنموي الجديد 

معضلة  يشكل  التنمية  وهاجس  اإلستقالل  منذ 

ا مؤسساتها  بمختلف  الدولة  على  حلها  ملركزية  استعص ى 

الوصفات  من  العديد  تبني  في  واجتهدت  والالمركزية. 

يستجيب  الذي  املناسب  الحل  إيجاد  بهدف  اإلصالحية، 

هذه  وآخر  للساكنة.  املتنوعة  واملتطلبات  للحاجيات 

الوصفات، إقرار نموذج تنموي جديد يضع رؤية واضحة 

النموذج  هذا  وجاء  بالبالد.  التنموي  للمسلسل  ودقيقة 

عديد من التساؤالت، املتعلقة بمكامن الخلل ليجيب عن ال

وكيفية  السابقة،  التنموية  اإلستراتيجيات  اعترت  التي 

تجاوزها والقطع معها بشكل نهائي. والحديث عن النموذج 

الجماعات   وظائف  نستحضر  يجعلنا  الجديد،  التنموي 

الترابية، بحكم دورها اإلستراتيجي في املسار التنموي، وقناة  

ترسخ من   أساسية  تنطلق  مستمرة  تنموية  لدينامية 

األسفل. فالنموذج التنموي الجديد يراهن على الجماعات  

وواقعيا،  منطقيا  اإلتجاه  هذا  اعتبار  ويمكن  الترابية، 

النسق  ضمن  الترابية  الجماعات  مكانة  إلى  بالنظر 
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املؤسساتي للدولة، وإن كان الرهان األساس ي ينصب على 

بالنسبة للدولة والجماعات    الجهة، كمؤسسة ترابية بينية

 الترابية األخرى. 

التنموي  النموذج  تقرير  في  اإلنتباه  يثير  ما  لكن 

الجديد، هو اختيار الجهة والجماعات الترابية األخرى أولى 

عدم  مقابل  التنمية.  لتحقيق  اإلستراتيجية  الخيارات 

اإلشارة إلى اإلدارة الجماعية، وتشخيص وضعيتها الراهنة 

الك تواجهها،  والحلول  التي  اإلكراهات  بمعالجة  فيلة 

مقتصرا فقط على تناول اإلدارة العمومية دون الترابية. ال 

التدخالت  في  الترابية  الجماعات  مشاركة  تغييب  يمكن 

التنموية   وظائفها  وال  وقيمتها،  حجمها  كان  أيا  التنموية 

بكيفية  تنزيلها  يتعذر  الوظائف  هذه  أن  إال  املستقبلية، 

وناجع كفؤة  فعالة  جماعية  إدارة  على  توفرها  دون  ة، 

مهامها.   ممارسة  أثناء  واألمان  بالحماية  تحس  ومنظمة، 

فأبرز ما تجاوزه تقرير النموذج التنموي الجديد، هي عالقة  

السياس ي باإلداري وتأثيرها على جودة السياسات العمومية  

هذه  تقنين  دون  للسياس ي  اإلداري  وتبعية  بل  الترابية، 

يتناول  التبعية/العال  أن  التقرير  بهذا  قة. فقد كان جديرا 

هذه املعضلة بالتشخيص ويقترح حلوال لها، ألن من شأن  

التوازن  ويتدارك  يحدث  أن  العالقة  هذه  وتنظيم  تقنين 

األطر  واستقطاب  الجماعية،  اإلدارة  تطور  في  املفقود 

تتمكن  حتى  ومستوياتها،  أصنافها  بجميع  الكفؤة 

ال من  الترابية  سياستها  الجماعات  ملضامين  الفعال  تنزيل 

 العمومية الترابية.  

عرفته  الذي  التصاعدي  املسار  إنكار  يمكن  ال 

وصالحيات  اختصاصاتها  أن  لدرجة  الترابية،  الجماعات 

أبرزها   إصالحية،  محطة  كل  عند  تتسع  مجالسها 

اإلصالحات األخيرة التي منحت لرؤساء الجهات والعماالت  

بالص اآلمر  صفة  مقررات واألقاليم  تنفيذ  وسلطة  رف 

اإلطار   تطور  يواكبه  لم  التطور  هذا  أن  إال  مداوالتها. 

بمختلف  الجماعية  اإلدارة  عن  للمسؤولين  التنظيمي 

درجاتهم، بل نلمس نوعا من التمييز في التعامل مع املوارد 

فالجماعات   الترابية.  املستويات  هذه  في  العاملة  البشرية 

رة قوية وفعالة، ولن يتأتى  الترابية في حاجة ماسة إلى إدا

لها ذلك إال بوضع إطار قانوني واضح ودقيق، بشأن تنظيم 

الحماية  من  قدرا  مما سيوفر  بالسياس ي،  اإلداري  عالقة 

تقرير  على  لزاما  كان  ما  وهو  الجماعي.  اإلداري  للجهاز 

النموذج التنموي الجديد أن يثيره بشكل مفصل ودقيق، 

ممث استفادة  عدم  يؤكد  اإلدارية وتجاوزه  األجهزة  لي 

اإلستماع،   لقاءات  في  املشاركة  من  الترابية،  بالجماعات 

التنموي  بالنموذج  الخاصة  اللجنة  وأنشطة  املساهمات 

الالمتوازن  التطور  ويرسخ  يؤكد  املعطى  وهذا  الجديد، 

 لإلدارة الجماعية.  ؟؟؟؟؟؟
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Le Maroc considère l’administration 

publique marocaine comme  une priorité 

nationale grâce à la diversité des prestations de 

services qu’elle fournit aux citoyens. 

Ainsi la constitution de 2011 assigne à 

l’Administration publique une mission 

fondamentale : être au service des citoyens en 

leur assurant l’accès équitable aux services 

publics  et des prestations couvrant l’ensemble 

du territoire national grâce aux services de l’État 

décentralisés qui s’est concrétiser avec 

l’adoption des trois lois organiques en juillet 

2015.Pour accompagner la dynamique de la 

régionalisation avancée , la Constitution a 

également prévu la mise en place d’instances de 

bonne gouvernance pour veiller au respect des 

principes de transparence, de responsabilité et 

de reddition des comptes et se conformer aux 

normes de qualité reconnues dans les références 

adoptés au Maroc en matière de bonne 

gouvernance, de gestion des administrations 

publiques, des collectivités territoriales et des 

services publics. En plus de la création de 

l’Instance nationale de la probité, de la 

prévention et de la lutte contre la corruption 

suite aux hautes orientations de SM le roi 

Mohammed 6, aux recommandations des 

instances internationales et les propositions de 

la société civile afin d’instaurer une relation de 

confiance entre l’administration et ses usagers 

ainsi que la moralisation de la vie publique. 

 L’administration publique  a fait l’objet 

de plusieurs interventions publiques des plus 

hautes autorités du Royaume, notamment à 

l’occasion du Forum national de la haute 

fonction publique qui a ouvert ses travaux le 

mardi 27 février 2018, à Sekhirate, sous le 

thème de la restructuration du système de la 

haute fonction publique, SM le roi Mohammed 

6 n’a pas manqué de parler du rôle majeur  que 

joue l’administration marocaine qu’elle soit 

centrale ou locale dans le processus de 

développement économique et social en 

soulignant que: 

« …L’Administration marocaine, 

qu’elle soit centrale ou locale, aborde 

aujourd’hui un tournant majeur, qui exige 

que ses responsables s’impliquent avec 

vigueur dans la dynamique de changement 

économique et social à l’œuvre dans notre 

pays ; un tournant qui suppose également un 

accompagnement conséquent des politiques 

publiques menées et des chantiers de 

développement lancés…Nous avons appelé 

précédemment à l’élaboration d’un nouveau 

modèle de développement pour appréhender 

les défis à venir. Aujourd’hui, Nous lançons 

un appel pour que la notion de service public 

Lectures croisées sur l’état et le 

rôle de l’administration dans le 

rapport sur le nouveau modèle de 

développement au Maroc 
 

RAJAA BENOMAR 
 

Etudiante chercheur en finances 

Publiques et fiscalité 
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soit inscrite au cœur de ce modèle grâce à une 

réforme globale et profonde de 

l’administration marocaine… » 

A cet effet le rôle de l’administration 

publique ne se limite pas en un  seul rôle  

classique d’instrument de mise en œuvre des 

politiques gouvernementales mais aussi comme 

un pilier du changement économique et social.   

L’Administration publique est à la clé de 

la gouvernance démocratique et du 

développement économique du pays, alors 

comment peut-on imaginé la réalisation des 

axes stratégiques du  NMD alors que l’Etat ne 

dispose pas encore d’une administration 

publique moderne et capable de relever les 

nouveaux défis ? 

Depuis les années 80, le Maroc était à 

l’instar des pays que L’Administration 

marocaine a connu plusieurs réformes au cours 

de la dernière décennie, mais malgré cela, 

l’action de l’administration et son mode de 

fonctionnement font l’objet de plusieurs 

critiques. 

Le fonctionnement de l’administration 

marocaine est caractérisé par : 

i) Une dégradation de son image vis-à-vis des 

opérateurs et des citoyens, à cause du 

décalage ressenti entre d’une part l’esprit de 

la constitution  et d’autre part, la réalité 

d’exercice des pouvoirs. Une réalité qui 

reflète la détérioration de la qualité des 

services publics et le manque d’éthique et de 

probité des gestionnaires et alors la perte de 

confiance dans l’action publique. 

ii) Un faible rendement de l’action publique 

suite à la faible mobilisation du potentiel de 

développement, expliqué principalement par 

la capacité limitée du secteur public :  en 

matière de conception des politiques 

publiques dans la mesure où il n’a pas 

suffisamment d’expertise pour apprécier 

correctement les couts, bénéfices et 

externalités, de plus d’une absence d’une 

approche de conduite du changement 

nécessitant de faire des évaluations en cours 

d’exécution et à postériori afin de réajuster 

les choix  ;puis en matière de coordination et 

de cohérence qui est une tache difficile à 

cause de la multiplication d’institutions 

rendant illisible la répartition des missions et 

diluant les responsabilités qui implique par la 

suite une déresponsabilisation et alors laisser 

place à des pratiques de contournement qui 

affaiblissent la crédibilités des institutions ; 

et finalement une phase de contrôle marqué 

par un faible suivi, d’évaluation et 

d’accompagnement  de leurs réalisations 

selon des objectifs clairs afin de rendre 

compte de leurs résultats. 

iii) La faiblesse des ressources humaines et 

le faible développement de l’esprit 

d’initiative des responsables sur une culture 

de performance à la place d’une culture 

classique de conformité et régularité qui ne 

reconnait pas le droit à l’erreur. 

iv) Des disparités territoriales avec une 

richesse nationale issue d’un nombre réduit 

de régions aggravés par de la répartition 

inégales des infrastructures économiques et 

sociales ainsi que la mauvaise, l’absence 

d’autonomie et de moyens à cause de la 

centralisation excessive des compétences et 

des moyens ce  qui entravent l’action 

territoriale et empêche l’émergence d’une  

dynamique de développement. 

Evidemment ces insatisfactions ne 

permettent pas aux Maroc d’atteindre un niveau 

de développement plus élever et inclusif. 

Dans le cadre du NMD et lors des 

séances d’écoutes et des visites de terrain 

organisées par la CSMD, les attentes des 

opérateurs et citoyens étaient focalisé sur la 

qualité des services et l’ancrage des principes de 

bonne gouvernance. 

D’abord, il faut améliorer l’efficacité de 

l’administration à travers une simplification des 

procédures, la moralisation de la vie publique à 

travers une réforme de l’arsenal juridique en la 

matière, l’amélioration de la transparence et de 

l’accès généralisé à l’information exige la 

révision de la loi relative à l’accès à 

l’information et l’adoption des normes de 
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gouvernement ouvert auxquelles le Maroc a 

souscrit en 2018, ainsi que la digitalisation de 

l’administration qui est devenue une clé afin de 

restaurer la relation de confiance perdue. 

Ensuite, le CSMD met la lumière sur 

l’évaluation comme un outil de reddition des 

comptes et levier d’efficacité de la conception 

nécessitant un accès ouvert à l’information ; 

optimiser les dépenses budgétaires en exploitant 

les dispositions de la LOLF 2015 pour instaurer 

une gestion axé sur les résultats, renforcer la 

planification budgétaire pluriannuelle en 

cohérence avec les objectifs du NMD afin de 

mettre les finances publiques au service du 

développement ;  suivre une approche 

systémique partenariale permettant de confiée 

chaque tache à l’acteur adéquat à son exécution 

en matière de ses compétences et ses 

capacités tout en le responsabilisant de ses 

actions. La commission propose aussi 

d’accompagner les objectifs de développement 

d’une sélection d’indicateurs d’impact en 

termes de développement. 

Finalement, sur un niveau décentralisé, 

la commission suppose que  l’intervention de 

l’Etat doit se concentrer en trois fonctions 

essentielles : Etat stratège, Etat régulateur, Etat 

efficace et capable d’assurer la mise en œuvre 

des PP et de délivrer les résultats pour le 

citoyen. Faire émerger un Maroc des régions en 

accélérant le processus de régionalisation 

avancée avec une déconcentration effective en 

transférant non seulement le pouvoir mais les 

moyens aussi et le renforcement du rôle des 

Walis en matière de coordination des services 

extérieurs de l’Etat. De plus il faut renforcer les 

ressources financières des collectivités 

territoriales en renforçant leur potentiel fiscal 

afin de garantir leurs indépendances vis-à-vis 

des services centralisatrices de l’Etat. 

Bref, indépendamment des objectifs du 

NMD, la réussite de tout plan ou projet est 

tributaire de l’adoption et la veille du respect des 

principes de bonne gouvernance et de reddition 

des comptes. 
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A plusieurs occasions et de manière 

devenue périodique, le Chef de l’Etat invite les 

pouvoirs publics à réformer l’Administration en 

vue d’en améliorer les capacités humaines, 

techniques, organisationnelles et, de façon 

générale, le système des valeurs.  

Face à une population de plus en plus 

avertie, et à l’évolution ininterrompue des 

besoins sociaux, l’Administration est tenue de 

faire authentiquement sa moue et produire des 

prestations conformes aux exigences de qualité, 

d’efficacité, de durabilité et de justice. 

L’objectif existentiel étant de rechercher un 

développement territorialement équitable et 

financièrement moins coûteux.  

Compte tenu du rôle cardinal de 

l’Administration dans la fabrique, 

l’implémentation et le suivi des politiques 

publiques, la Commission spéciale sur le 

modèle de développement (CSMD) y a consacré 

une part considérable de sa réflexion aussi bien 

 
17 La version d’expression française de l’article 89 utilise une seule 

phase : « Sous l’autorité du Chef du Gouvernement, le Gouvernement 
(…), dispose de l’Administration » alors que dans la version 

d’expression arabe la relation entre le Gouvernement et l’Administration 

est insérée dans une phase à part entière, soustraite à la 

au niveau du diagnostic qu’à celui des scénarii 

curatifs.  

Dans son rapport général, la CSMD 

présente l’Administration comme un levier de 

développement et de conduite du changement. 

Elle en souligne, également, l’importance du 

caractère non-partisan en accréditant une 

séparation entre les missions d’élaboration des 

stratégies et des politiques publiques que devrait 

mener le Gouvernement d’une part et les 

missions de régulation et d’opérationnalisation 

qu’il faudrait impartir aux structures 

administratives permanentes, d’autre part.  

Il est loisible de noter que la solution 

proposée par la Commission peut trouver son 

soubassement, en sus, évidemment, de son 

utilité gestionnaire, dans l’article 89 de la 

Constitution énonçant qu’afin d’appliquer son 

programme, le Gouvernement « dispose de 

l’Administration ».  

Si l’on se réfère à la version en langue 

arabe de l’article 89 sus-évoqué17, l’expression 

« (…) dispose de l’Administration » suscite une 

importance particulière dans la mesure où elle 

diffère, tant en matière de portée que 

d’emplacement, de celle de « sous l’autorité » 

que le Constituant utilise, en guise d’exemple, 

pour qualifier le rapport juridique entre le Chef 

du Gouvernement et ses membres.  

Il en découle qu’à la différence de la 

relation à vocation hiérarchique qu’ourdissent le 

Chef et les membres du Gouvernement, ce 

dernier n’exerce pas une autorité directe, 

causale et machinale sur l’Administration.  

première phrase établissant un lien à vocation 

hiérarchique entre le Chef et les membres du 

Gouvernement :  

تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى "
 "ضمان تنفيذ القوانين. واإلدارة موضوعة رهن تصرفها. )...(

Hicham BERJAOUI  
 

Enseignant-chercheur à la FSJES 

Université Cadi Ayyad, Marrakech.  
 

 

L’Administration au miroir 

 de la CSMD 
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En termes succincts, le Gouvernement, 

limité par la durée de sa mandature, dispose, en 

vue de l’exécution du programme sur la base 

duquel il a obtenu la confiance des électeurs, de 

l’Administration qui, elle, se singularise par sa 

permanence et ce, en conformité avec les règles 

de forme et de substance définies par la loi.  

La Constitution promeut, donc, 

l’autonomie de l’Administration et permet de la 

protéger des utilisations tempéramentales, 

conjoncturelles ou poursuivant des intérêts 

privés. Les calculs différentiels entre le respect 

de la légalité et les dérapages de la conjoncture 

politique, avec leurs corollaires néfastes 

(prolifération des logiques de carrières, flambée 

du loyalisme au détriment de loyauté, 

politisation de la haute fonction publique etc.) 

devraient être combattus.  

L’entérinement du caractère non-

partisan de l’Administration par la CSMD ne 

constitue donc pas un rétrécissement des 

pouvoirs dévolus au Gouvernement, mais plutôt 

une mise en corps d’une règle constitutionnelle 

prescrivant l’autonomie de l’Administration et 

une reconnaissance opérationnelle de la 

séparation, d’origine jurisprudentielle et 

doctrinale, entre la fonction exécutive et la 

fonction administrative incombant aux 

détenteurs du pouvoir gouvernemental.  

A côté de la mise en exergue du principe 

d’autonomie, la CSMD préconise la lutte contre 

l’inflation institutionnelle et ses tares. En effet, 

une des sources de l’inertie de l’Administration 

s’incarne dans la portée hypertrophiée et 

pléthorique de ses structures, l’enchevêtrement 

des compétences, le décalage entre les rythmes 

de mise en œuvre de la décentralisation 

territoriale et la déconcentration. D’où une 

déperdition des efforts de développement et 

l’enracinement de procédures prolixes pour les 

usagers des services publics qu’ils soient 

personnes morales ou physiques.  

La rationalisation de l’ossature 

organisationnelle, la maîtrise de l’éclosion de la 

règle de droit, le caractère non-partisan, 

l’équilibrage davantage opérationnel entre 

l’autonomie de gestion et le contrôle, la 

concordance entre le temps de décentralisation 

et le temps de déconcentration, la 

territorialisation, tels sont, entre autres, les 

outils prônés par la CSMD en vue d’une 

Administration plus performante.  
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Dans un contexte où le Maroc est en quête 

d’un nouveau modèle de développement, 

l’administration Marocaine est appelée à se 

renouveler, à revoir son rôle et à réformer ses 

techniques de gestion. 

 

La refonte des administrations est 

aujourd’hui très importante et paraît l’une des 

objectifs cruciaux du Royaume, et des 

thématiques phares mises en évidence dans le 

nouveau modèle de développement. 

Cette article cherche à soulever plusieurs 

réflexions, qui dans leur globalité, tentent à 

contribuer et à synthétiser le rôle de 

l’administration dans le développement du pays. 

- Qu’en est-il des politiques publiques de 

développement de l’administration ?  

- Vont-elles réussi à contrecarrer les 

problèmes que rencontre l’administration 

marocaine ?  

Pour répondre à ces interrogations, nous 

allons essayer de dévoiler les principaux 

dysfonctionnements dont souffre l’administration 

marocaine. 

 

 

L'élaboration du nouveau modèle de 

développement est une mission fondamentale 

exigée par les changements au niveau national et 

international, dans un contexte caractérisé par la 

cadence accélérée de la novation numérique, la 

mondialisation, les positionnements 

géostratégiques, et les défis démographiques. 

A la lumière de cette évolution, la conviction 

est de plus en plus partagée que les réformes que 

connaissent les institutions politiques du pays ne 

peuvent réellement produire leur effet que dans la 

mesure où l'Etat dispose d’une administration 

publique moderne et capable de relever les 

nouveaux défis. 

 

I. L’administration publique : un 

facteur de régulation 

 

 

Nouveau Modèle de Développement : 

Pour une Administration Moderne et 

Capable de relever les nouveaux défis 

 

 

KIRAMI Widad 
 

Doctorante en 3éme Année Formation 

Doctorale «  GRDT»   à l’INAU / Rabat 

 

 

« L’impératif d’une gestion efficiente des ressources et la 

satisfaction nécessaire des exigences du développement 

global posent avec acuité la question fondamentale de 

l’efficacité de l’Administration publique et des 

établissements de l’Etat. Pour un traitement judicieux de 

cette question, deux démarches sont indispensables : une 

révision des méthodes de travail des structures 

administratives et une refonte des modalités de gestion 

des ressources publiques, en vue d’une utilisation 

optimale des moyens en place. » 

 

Extrait de la LETTRE ROYALE adressée aux 

participants au Forum National de la Haute 

Fonction Publique organisé le 27 février 2018 à 

Skhirat. 
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Les actions de réforme à mener à court, à 

moyen et à long termes, ne peuvent être 

considérées en l'absence d'une évocation évidente 

des nouveaux défis auxquels notre pays est 

confronté. 

 

Afin d'améliorer les conditions sociales du 

pays en général, l'administration doit également 

être un facteur de régulation en accordant plus 

d'intérêt aux aspirations sociales, emploi, santé, 

éducation, logement, culture et loisirs, etc... 

 

La réforme intégrale de l’administration est 

inscrite au cœur de la dynamique de l’élaboration 

du nouveau modèle de développement. 

L'administration doit être engagée dans le 

chantier national du nouveau modèle de 

développement et même dans la réforme 

transformationnelle adoptée par le gouvernement 

et axée sur la transformation organisationnelle, la 

transformation éthique, la transformation 

managériale et la transformation numérique. 

 

II. Repenser le rôle de l’administration 

publique 

En dépit de nombreuses réformes subies ces 

dernières années, l’action de l’administration et 

son mode de fonctionnement font encore l’objet 

de critiques tant de la part de ses usagers que de 

la part de la société civile. 

L'organisation, le rôle et les missions de 

nos administrations doivent en effet être repensés 

et adaptés à un contexte politique, économique et 

social en pleine mutation. 

Pour réussir la transformation et l’évolution 

de son administration, le Maroc a besoin de mettre 

en place une nouvelle génération de réformes plus 

profondes et plus complexes, inscrites sur le long 

terme et portées par un soutien politique fort. Une 

nouvelle dynamique économique systémique et 

qui mobilise l’ensemble des acteurs. 

III. Une vision positive pour une 

administration de demain  

 

L'Administration publique, étant un ensemble 

d'institutions et d'organismes au service des 

citoyens constituant sa raison d'être doit bien 

évidement être garante des droits et libertés des 

personnes physiques et morales et veiller à ce que 

tout un chacun puisse s'épanouir dans une société 

de bien-être et contribuer au développement de la 

Nation. 

 

Le gouvernement est convaincu de la 

nécessité de prendre des mesures rapides et 

efficaces pour réhabiliter le service publie. 

Ces mesures doivent permettre de traduire dans le 

vécu des citoyens et des fonctionnaires les valeurs 

et les principes fondamentaux sur lesquelles doit 

reposer le fonctionnement de nos services publics. 

 

Dans ce sillage, pour mettre à profit nos 

atouts et surmonter les faiblesses, nous devons 

changer d'approche et recentrer l'action des 

administrations sur les besoins de l'usager. Des 

actions d'envergure doivent être menées en vue 

d'introduire les changements profonds dans le 

fonctionnement des administrations : 

 

 

En guise de conclusion, la réforme est 

aujourd’hui une demande impérative pour la mise 

à niveau de l’administration et la fonction 

publique à travers sa restructuration et le 

renforcement de ses capacités managériales et 

techniques afin qu’elle soit qualifiée pour gagner 

les paris de la bonne gouvernance et qu’elle soit 

outillée pour veiller à l’intérêt général et s’adapter 

aux principes de proximité et de flexibilité en 

faveur du bien-être des citoyens. 

In fine, on peut dire que les réformes 

administratives au Maroc ont connu un 

développement important, toutefois, il reste 
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plusieurs améliorations à faire afin d’atténuer les 

diverses limitations que connaissant les entités 

publiques,  

Il s’agit pour l’Administration de veiller à 

l’application des principes édictés par la 

constitution en termes d’implication des citoyens 

et de lutte contre toutes les formes de mauvaise 

gouvernance à travers certaines actions 

importantes dont on peut citer : 

- Renforcer les mécanismes de coordination 

et de consultation et associer la société 

civile à la préparation et à l’évaluation des 

politiques publiques ; 

- Opérationnaliser la Loi 31-13 sur le Droit 

d’Accès à l’Information ; 

- Intégrer une approche participative et 

améliorer la transparence. 
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Le Maroc a besoin d’un renouveau 

modèle de développement, l’ancien modèle 

est révolu, ayant montré plusieurs faiblesses, 

un nouveau modèle est proposé par la 

Commission spéciale sur le modèle de 

développement (CSMD) 
 

Cette commission a mis l’accent sur 

plusieurs axes de transformations pour 

renforcer la confiance entre les citoyens et 

l’Etat, transformer l’accès aux services 

publics et réduire la corruption et les fractures 

entre les territoires, ce nouveau modèle a 

besoin d’un appareil administratif renouvelé 

moderne, dévoué à l’intérêt général et qui soit 

au service des citoyens. 
 

Les leviers de changements se basse 

sur un axe stratégique de transformations très 

primordial, c’est la modalité de l’appareil 

administratif. 
 

La Commission considère nécessaire 

de mettre l’accent sur cinq leviers importants 

pour l’amorçage du modèle et 

l’accompagnement de sa mise en œuvre, 

parmi ces leviers ;  le numérique comme 

levier de transformation rapide et  un appareil 

administratif compétent et efficace. 
 

1) Le Numérique  
 

L’administration 

électronique ou "administration en 

ligne" ou encore "dématérialisation des 

services publics" désigne l'utilisation 

des technologies de l'information et de la 

communication (TIC) par les administrations 

publiques visant à rendre les services 

publics plus accessibles à leurs usagers et à 

améliorer leur fonctionnement interne. 
 

En bref, le numérique est un outil 

véritable pour renforcer la relation entre l’état 

est l’usagers  a travers des procédures 

clarifiées et simplifiées, l’approche de 

plateformisation des services permet de 

faciliter l’accès à l’information, l’implication 

de cette stratégique a commencer par 

l’adoption de  la loi N°55.19 relative à la 

simplification des procédures et formalités 

administratives, promulguée le 06 mars 2020. 
 

 C’est une étape très importante dans la 

mise en place d'une bonne gouvernance, 

l'amélioration de la qualité des services 

publics, le renforcement de la transparence 

dans la relation entre l'administration et 

l'usager, ainsi que l'amélioration du climat des 

affaires dans notre pays. 
 

Le domaine des services 

administratifs, le numérique permet aussi 

La réforme administrative, un 

levier de développement selon la 

CSMD 
 

ZOUHAIR SRIFI 
 

Etudiant chercheur en master sciences 

administratives et financiers, UM5 

Participant à la préparation du nouveau 

modèle de développement 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Services_publics
https://fr.wikipedia.org/wiki/Services_publics
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l’innovation de produit. Au-delà de la 

dématérialisation, qui permet d’abaisser les 

coûts de l’administration, la numérisation fait 

évoluer l’administration vers une dimension 

de plateforme, sur laquelle les citoyens et les 

services publics interagissent. 
 

2) L’appareil administratif 
 

Des nombreuses stratégies n’ont pas 

produit les transformations structurelles 

attendues, malgré l’intérêt et les ressources 

importantes qui leur ont été consacrés. 
 

En effet, L’appareil administratif c’est 

le porteur de ce grand chantier est le levier 

essentiel pour l’amorçage et le conduite du 

changement, en collaboration avec les autres 

acteurs principaux (Collectivité Territoriales, 

Entreprises et Etablissements Publics). 
 

L’administration marocaine selon le 

NMD se basse sur des indicateurs qui 

contribue  à installer une culture de résultat et 

de performance et une plus grande 

transparence de l’action publique. 
 

Pour renforce la performance de 

l’appareil administrative le NMD à indiquer 

l’importance des principes suivants  : 
 

- Approche résultats et Impact 

Citoyen 

 L’obligation de résultats selon ce 

principe  doit devenir le critère premier de 

pertinence des stratégies, des politiques 

publiques et des projets de développement 

pour tous les acteurs (centralité du citoyen), et 

de responsabilisation de tous les acteurs 

principaux. 
 

- Approche Renforcement des 

capacités 

En élargissant l’espace de participation 

de tous les acteurs, il sera nécessaire de 

s’assurer que ces acteurs disposent des 

compétences humaines et des capacités 

techniques et financières pour renforcer leur 

participation, la construction des capacités 

humaines est très nécessaires. 
 

Aussi la construction et le 

renforcement organisationnelle constitue un 

levier essentiel de développement du 

Royaume et une condition au changement. 
 

- Approche Subsidiarité des 

territoires 

Dans le cadre de la coordination entre 

acteurs régionaux, il faut renforcer la 

subsidiarité, notamment dans les territoires à 

travers la mutualisation des efforts locaux 

pour la réduction des disparités spatiales, ainsi 

que le souci de durabilité et de résilience … . 

 

La vision du citoyen par 

l’administration devrait évoluer d’« 

administré» vers la vision du citoyen comme 

«usager-contribuable», à qui un service de 

qualité est dû.  
 

Cela passera notamment par une 

administration moderne, intégralement 

numérisée et aux procédures simplifiées, La 

numérisation serait également mobilisée pour 

le suivi, l’évaluation et la mesure de la qualité 

de services au citoyen, l’amélioration de la 

communication de l’administration et pour le 

renforcement de la transparence et l’accès aux 

données publiques. 
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1 – Contexte du NMD : 

Dans son discours prononcé à l’occasion de 

l’ouverture de la session parlementaire le 13 

octobre 2017, Sa Majesté le Roi que Dieu 

l’Assiste a déclaré «Si le Maroc a réalisé des 

progrès manifestes mondialement reconnus, le 

modèle de développement national, en revanche, 

s’avère aujourd’hui inapte à satisfaire les 

demandes pressantes et les besoins croissants des 

citoyens, à réduire les disparités catégorielles et 

les écarts territoriaux et à réaliser la justice 

sociale ». 

Sa Majesté le Roi que Dieu l’Assiste a 

également déclaré lors de l’ouverture de la session 

parlementaire le 12 octobre 2018 « …. J’ai appelé 

l’année dernière à une réévaluation du modèle de 

développement national et à l’élaboration d’une 

nouvelle approche centrée sur la satisfaction des 

besoins des citoyens, apte à réduire les disparités 

et les inégalités existantes, à instaurer la justice 

sociale et territoriale, à suivre en les intégrant, les 

évolutions de l’environnement national et 

international. A cet égard, nous avons décidé de 

confier à une commission ad-hoc la responsabilité 

de collecter, d’agencer et de structurer les 

contributions et d’en élaborer les conclusions et 

ce, dans le cadre d’une vision à portée stratégique, 

globale et intégrée. La Commission devra 

présenter à Notre Haute Appréciation le projet du 

Nouveau Modèle de Développement, en 

spécifiant les objectifs fixés, les leviers de 

changement proposés et les mécanismes de mise 

en œuvre retenus … ». 

Par ailleurs, Sa Majesté le Roi que Dieu 

l’Assiste a déclaré dans son Discours à l’occasion 

de la Fête du Trône, le 31 juillet 2019 « Nous 

attendons de cette commission qu’elle remplisse 

son mandat avec impartialité et objectivité en 

portant à Notre connaissance un constat exact de 

l’état des lieux, aussi douloureux et pénible 

puisse-t-il être. Elle devra aussi être dotée de 

l’audace et du génie nécessaires pour proposer des 

solutions adaptées. Plutôt que de s’inscrire dans 

une logique de rupture avec le passé, il s’agit de 

poser un nouveau jalon dans notre processus de 

développement. Il importe avant toute chose de 

faire preuve d’audace, d’esprit d’initiative, d’un 

sens élevé des responsabilités, lors de la mise en 

œuvre des conclusions judicieuses et des 

recommandations pertinentes qui seront adoptées, 

seraient-elles difficiles et coûteuses … ». 

C’est dans ce contexte que Sa Majesté le 

Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, a mis en 

place en novembre 2019 la Commission Spéciale 

sur le Modèle de Développement (CSMD). Près 

de deux ans et demi après son installation, la 

Commission présidée par M. Chakib 

BENMOUSSA a présenté à Sa Majesté le Roi le 

25 mai 2021 son rapport sur le nouveau modèle 

de développement que le Souverain lui avait 

ordonné d’élaborer. 

2 – Mandat et approche de la CSMD : 

Conformément aux Hautes Orientations de 

Sa Majesté le Roi, la CSMD structure à caractère 

consultatif, avait pour mandat de dresser un état 

des lieux de la situation de développement du 

Maroc, visant l’identification et la résolution de 

problèmes à l’origine de l’essoufflement du 

développement dans ses différents aspects, tout en 

gardant à l’esprit la cohérence de cet exercice 

avec les principes et valeurs portés par la 

Constitution. 

Pour s’acquitter de sa mission, la CSMD a 

adopté une démarche participative basée sur 

l’écoute, une consultation nationale de grande 

envergure et des visites de terrain pour être au 

plus près des citoyens et des acteurs de la vie 

économique, sociale, politique et territoriale dans 

l’appréciation de leurs attentes. En fin de compte, 

le Nouveau Modèle de Développement (NMD) a 

été conçu par « des marocains, avec des 

marocains, pour des marocains ». 

Le fruit de cet ambitieux travail de longue 

haleine, a donné lieu au présent rapport sur le 

Document : synthèse du Rapport général 

de la Commission Spéciale sur 

le Nouveau Modèle de Développement 

élaboré par l’Omap 
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Nouveau Modèle de Développement que se 

décline en trois principales parties : 

▪ Etat des lieux et diagnostic ; 

▪ Le Nouveau Modèle de Développement 

à l’horizon 2035 ; 

▪ Les leviers de changements pour un 

NMD et le Pacte national pour le 

développement. 

3 – Synthèse des trois parties du rapport 

NMD : 

3.1 – Partie I : Etat des lieux et 

diagnostic : 

Le rapport dresse un état des lieux mitigé du 

développement du Maroc à l’heure actuelle, 

mettant en avant d’une part les acquis indéniables 

dont jouit le Maroc actuellement et d’autre part, 

les entraves qui ralentissent le processus de 

développement du Royaume. 

Parmi ces acquis le NMD cite en premier 

lieu la stabilité et la sécurité dont jouit le 

Royaume. Il met en relief par ailleurs une série 

d’atouts à l’actif du Maroc au cours de la décennie 

2000. 

A ce titre, le NMD cite :  

- les avancées dans le domaine des droits 

de l’homme ; 

- L’apaisement et la crédibilité du climat 

politique ; 

- La modernisation économique ; 

- Dans le domaine social : mise en œuvre 

d’initiatives ambitieuses. INDH, AMO, 

généralisation de la scolarisation, 

désenclavement du monde rural 

promotion du dialogue social ; 

- Engagements en faveur de la 

biodiversité, la conservation des 

ressources naturelles ; 

- Développement des territoires à travers 

notamment la régionalisation avancée ; 

- Sur le plan sociétal : réforme de la 

moudawana, clarification du référentiel 

religieux et reconnaissance de la 

pluralité culturelle. 

Cependant, note le NMD, cet élan de 

réformes a connu un ralentissement sous 

l’effet de plusieurs contraintes dont 

notamment : 

- Un manque de cohérence et de 

convergence entre les politiques 

publiques et la capacité limitée du 

secteur public pour leur mise en œuvre ; 

- Une lenteur de la transformation 

structurelle de l’économie ; 

- Un sentiment d’insécurité qui limite les 

initiatives en raison notamment de lois 

peu claires, un manque de confiance 

dans le système judiciaire et une 

bureaucratie lourde. 

En relation avec ce constat, le rapport fait 

état des attentes et des aspirations pour 

un changement, exprimées par les 

marocains. 

- Des services publics de meilleure 

qualité ; 

- La réhabilitation de l’école publique ; 

- Une couverture médicale accessible à 

tous et de proximité ; 

- Une plus grande promotion et 

valorisation de la vie culturelle et des 

activités sportives et de loisirs ; 

- L’élargissement des voies de 

participation à la vie publique 

notamment pour les femmes et les 

jeunes ; 

- La moralisation de la vie publique ; 

- Une administration plus efficace, 

transparente et à l’écoute des citoyens. 

A partir de ce qui précède, le rapport 

souligne qu’il est impératif d’opérer les 

changements nécessaires et urgents, pour 

accélérer la transition vers un nouveau modèle de 

développement. 

C’est cette mutation espérée par le NMD 

qui est traitée dans la deuxième partie du rapport. 

3.2 – Partie II : Le Nouveau Modèle de 

Développement : Le Maroc de demain : 
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Le Nouveau Modèle de Développement 

proposé dans le rapport se décline en trois 

composants complémentaires : Une ambition, un 

référentiel de développement et des choix et des 

orientations stratégiques. 

3.2.1 – L’ambition du NMD pour le Maroc 

à l’horizon 2035 : 

Cette ambition est définie comme suit dans 

le rapport : « En 2035 le Maroc est un pays 

démocratique, où toutes et tous sont en pleine 

capacité de prendre en main leur devenir et de 

libérer leur potentiel, de vivre en dignité au sein 

d’une société ouverte, diverse, juste et équitable. 

3.2.2 – Un nouveau référentiel de 

développement : 

Le rapport préconise que le processus de 

réalisation des objectifs du NMD obéisse à un 

nouveau référentiel de développement qui 

s’articule autour d’une doctrine, des principes, 

l’engagement des acteurs du développement et un 

cadre de confiance et de responsabilité. 

3.2.2.1 – Nouvelle doctrine 

organisationnelle : 

Ainsi, le NMD prône une nouvelle doctrine 

organisationnelle, celle de la complémentarité 

entre un Etat fort et une société forte. Dans cette 

symbiose l’Etat serait le garant de la sécurité, de 

la dignité et des libertés des marocains. L’autre 

pendant de cette complémentarité serait une 

société qui prend son destin en main avec 

responsabilité et civisme. 

3.2.2.2 – Des principes d’action communs : 

Quant aux principes du référentiel, ce sont 

des règles d’action communes à toutes les parties 

prenantes dans le NMD. 

Ces principes prônent l’obligation de 

résultat et la responsabilisation des acteurs, 

l’approche systémique et partenariale dans la 

gouvernance de tous les aspects du 

développement, le renforcement des capacités de 

tous les partenaires dans le développement, y 

compris celles de l’Etat, la subsidiarité des 

territoires impliquant une accélération de la 

décentralisation entre autres et enfin la prise en 

compte de la soutenabilité environnementale et 

financière de toute initiative de développement. 

3.2.2.3 – Les engagements des acteurs : 

Dans ce cadre et pour ce qui est des acteurs 

publics, les instances constitutionnelles doivent 

jouer pleinement leur rôle qu’il s’agisse du 

Parlement, des institutions de bonne gouvernance  

ou de régulation ou de l’Administration. 

Concernant ce dernier acteur, le NMD souligne 

que l’Administration doit retrouver sa vocation 

première d’être au service et à l’écoute du citoyen. 

S’agissant du secteur privé, le NMD 

souligne la nécessité d’un engagement audacieux 

et partenarial de ce dernier, soucieux de sa 

responsabilité sociale et environnementale. 

L’engagement préconisé par le référentiel 

de développement doit s’appliquer également au 

tiers secteur constitué par les collectivités 

territoriales. Selon le référentiel de 

développement, la mobilisation des partis 

politiques, des syndicats et des associations 

professionnelles, est également nécessaire pour 

contribuer à la réalisation des ambitions du Maroc 

à l’horizon 2035. 

3.2.2.4 – Un cadre de confiance et de 

responsabilité : 

Ce cadre consacre l’encrage aux principes 

de l’Etat de droit, de la bonne gouvernance et des 

libertés et s’articule autour des éléments suivants 

notamment : 

- Une justice protectrice des libertés et 

source de sécurité ; 

- Une vie publique fondée sur la probité et 

l’exemplarité des responsables publics ; 

- Des institutions de gouvernance 

économique indépendantes et 

effectives ; 

- La reddition des comptes, l’évaluation et 

l’accès à l’information ; 
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- Une participation citoyenne renforcée et 

élargie. 

3.3 – Les axes stratégiques de 

transformation : 

Pour atteindre son ambition et ses objectifs 

fondamentaux, le NMD propose quatre 

principaux axes de transformation à conduire 

conformément au référentiel présenté plus haut : 

- L’économie doit évoluer d’une 

économie à faible valeur ajoutée à une 

économie diversifiée, compétitive et 

créatrice de plus d’emplois stables ; 

- Le capital humain doit être renforcé pour 

donner à tous les citoyens les capacités à 

prendre en main leur devenir et 

contribuer au développement du pays de 

manière plus marquée ; 

- La promotion du principe de l’inclusion 

visant à favoriser la participation de 

toutes et tous notamment celle des 

femmes et des jeunes, à la dynamique 

nationale de développement ; 

- Le renforcement des territoires pour 

garantir au plus près un accès équitable 

aux services publics. 

Plus concrètement, le NMD prévoit la 

matérialisation de ces axes stratégiques comme 

suit :  

3.3.1 – Axe économique : 

Sécuriser l’initiative entrepreneuriale, 

orienter les acteurs économiques vers les activités 

productives, réaliser un choc de compétitivité, 

faire émerger l’économie sociale comme secteur 

économique à part entière ; réorganiser la 

politique actionnariale de l’Etat concernant le rôle 

des établissements et entreprises publics. 

3.3.2 – Axe capital humain : 

Une éducation de qualité pour tous, un 

système universitaire, de formation 

professionnelle et de recherche basé sur la 

performance, des services de santé de qualité. 

3.3.3 – Axe inclusion et solidarité : 

Autonomiser les femmes et assurer la parité 

des genres ; favoriser l’intégration et la 

participation des jeunes à la chose publique ; 

mobiliser la diversité culturelle comme levier de 

cohésion sociale, assurer un filet de protection 

sociale qui matérialise la solidarité nationale 

incluant la couverture sanitaire, les allocations 

familiales et un revenu minimum de dignité. 

3.3.4 – Axe territoires et durabilité : 

Il s’agira de faire émerger un Maroc des 

régions prospère et dynamique ; assurer une 

réorganisation innovante des différents échelons 

territoriaux en y encourageant davantage la 

démocratie participative ; favoriser un 

aménagement intégré des territoires qui permette 

une interaction entre eux ; préserver les 

ressources naturelles des territoires et les 

accompagner pour relever les défis 

environnementaux et climatiques ; sauvegarder 

les ressources en eau. 

Afin de réaliser les changements envisagés 

par le NMD, le rapport présente les mécanismes à 

cet effet dans ce qui suit.  

3.4 - Partie II, Les leviers du 

changement : 

Le rapport fait état des cinq leviers suivants, 

proposés par la commission présidée par M. 

BENMOUSSA pour l’amorçage du NMD :le 

numérique ;l’appareil administratif ;le 

financement du NMD ;les marocains du 

monde ;les partenaires internationaux du Maroc. 

3.4.1 - Le numérique : 

Le numérique est un moyen efficace pour 

augmenter la confiance entre l’Etat, le citoyen et 

l’entreprise. La digitalisation de l’administration 

moyennant une infrastructure numérique de 

qualité sur l’ensemble du territoire, permettra un 

accès plus rapide à l’information et offrira de 

nouveaux canaux de services et de participation. 

3.4.2 - L’appareil administratif : 
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Pour sa mise en œuvre, le NMD s’appuiera 

en premier lieu sur un appareil administratif 

compétent, non partisan et transparent. 

L’efficacité de l’appareil administratif dans cette 

entreprise, nécessitera la simplification et 

l’allégement des procédures.  

3.4.3 - Le financement du nouveau modèle 

de développement. 

Selon les estimations prélimainres, les 

projets et réformes proposés dans le NMD, 

nécessiteront des financements publics 

additionnels de l’ordre de 4% du PIB 

annuellement en phase d’amorçage(2022-2025)et 

de l’ordre de 10% du PIB en rythme de croisière 

à l’horizon 2030.Dans ce contexte ,le rapport  

indique que la mise en œuvre des aspects du NMD 

liés en particulier aux domaines de l’éducation, de 

la santé, de la protection sociale et de la jeunesse, 

appelleront des dépenses importantes et 

récurrentes. 

Par ailleurs, le financement de la phase 

d’amorçage  du NMD sera assuré par l’Etat dans 

l’attente d’une prise de relais par le secteur privé 

par la suite. 

En outre, la politique budgétaire de l’Etat 

devra être en phase avec les objectifs du NMD. 

Dans ce contexte, le rapport souligne que le 

recours à l’endettement public sera nécessaire en 

mettant à profit notamment les opportunités de 

financements concessionnels. 

  3.4.4 – Les marocains du monde : 

Le NMD considéré les Marocains du monde 

(MDM) comme un atout précieux dans le 

processus de développement du pays. 

A ce titre le NMD recommande la mise à 

profit des compétences marocaines de par le 

monde en leur réservant un cadre incitatif et 

attractif à même de favoriser leur concours dans 

les projets de développement au Maroc, ou pour y 

investir leur savoir-faire et expertise. 

En outre, le NMD appelle à la mobilisation 

des marocains du monde à fort potentiel, pour 

promouvoir les échanges commerciaux du Maroc 

avec leurs pays de résidence, identifier et diriger 

des investisseurs vers le Maroc et œuvrer aux 

transferts de technologies au Maroc dans des 

domaines de pointe. 

Par ailleurs les transferts de devises au 

Maroc des MDM, constituent une contribution 

importante à l’équilibre de la balance des 

paiements. 

Dans un même ordre d’idées, le rapport du 

NMD n’a pas manqué d’encourager la 

participation de la communauté juive marocaine 

de l’étranger aux efforts de développement du 

Royaume. 

3.4.5 -  Les partenaires internationaux du 

Maroc : 

Le NMD consacre le choix irréversible de 

l’ouverture du Maroc sur son environnement 

régional et international, tel que préconisé par la 

constitution. 

Dans ce contexte, le NMD s’appuiera sur la 

mobilisation de ses partenaires régionaux et 

internationaux pour contribuer à la réalisation des 

objectifs de développement  du Royaume. 

Ainsi, dans le prolongement de la politique 

africaine du Maroc tracée par Sa Majesté le Roi, 

le NMD profitera des nombreux accords de 

coopération conclus avec nombre de pays 

africains pour saisir toutes les prometteuses 

opportunités économiques offertes par ces pays. 

Dans un cadre multitéral africain, le NMD 

devra placer le Maroc parmi les pays animateurs 

par excellence de la ZLECA. 

Le NMD devrait aussi bénéficier des 

apports multidimensionnels du partenariat 

privilégié entre le Royaume et l’Union 

Européenne pour un soutien aux chantiers de 

développement économique et social du 

Royaume. 

Sur un autre plan, le NMD parie pour sa 

réussite sur un approfondissement des 

potentialités qu’offre l’Accord de libre-échange 

avec les Etats Unis, notamment après la 
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reconnaissance par ce pays de la marocanité du 

Sahara marocain. 

Par ailleurs, le NMD note parmi ses atouts, 

les retombées d’une coopération économique plus 

active avec les pays du conseil de coopération du 

Golfe. 

Le NMD affiche les mêmes ambitions 

concernant l’intensification des relations avec des 

pays émergents notamment ceux avec qui il a 

conclu des partenariats stratégiques comme 

l’Inde, la Russie et la Chine.    

Le Pacte National pour le 

Développement 

La mise en œuvre effective du NMD 

requière le renforcement des fonctions de pilotage 

stratégique, de suivi et de conduite du changement 

impliquant tous les acteurs mobilisés pour la 

réalisation du NMD. 

A cette fin il est proposé de sceller cet 

engagement dans un « Pacte national pour le 

Développement « (PND) ». 

Le PND devra constituer le  référentiel pour 

tous dans la mise en œuvre du NMD souscrivant 

en cela aux principes suivants : 

responsabilisation, capacitation, subsidiarité, 

partenariat, durabilité et inclusion. 

Ce pacte pourrait être adopté de manière 

solennelle par les acteurs concernés dans la mise 

en œuvre du NMD, devant sa Majesté le Roi et la 

Nation toute entière. L’adoption de ce PND 

enverra également un signal fort à nos partenaires 

étrangers sur les choix fondamentaux du Maroc 

en matière de développement et sur l’adhésion 

consensuelle des acteurs concernés au cap fixe par 

le NMD. Par ailleurs, dans le prolongement de 

l’adoption du PND, il est recommandé la mise en 

place, sous l’autorité directe de sa Majesté le Roi, 

d’un mécanisme de suivi du NMD. Ce mécanisme 

pourrait remplir les missions suivantes entres 

autres : 

Faire connaitre le NMD et NMD par tous 

les moyens de communication ; conseiller les 

autorités concernées sur les moyens de mettre  en 

œuvre le NMD, veiller à la cohérence des 

stratégies et réformes proposées pour l’exécution 

du NMD, assurer le suivi et l’évaluation du 

rythme de mise en œuvre du NMD et rendre 

compte à sa Majesté le Roi à ce sujet. 

Le NMD en quelques chiffres 

La CSMD présidé par M. Chakib 

BENMOUSSA compte 35 membres. 

 9719 personnes ont communiqué avec 

la CSMD. 

 LA CSMD a organisé 70 auditions 

institutionnelles, 35 séances d’écoute 

citoyennes, 113 ateliers de travail, 30 

visites de terrains, 4 conférences. 

Les principaux objectifs chiffrés du NMD à 

l’horizon 2035 : doublement du PIB par habitant 

à l’horizon 2035, une maitrise des apprentissages 

de base par plus de 90% des élèves, 

l’augmentation du nombre de médecins par 

habitant pour atteindre les normes de l’OMS, la 

réduction à 20% de la part de l’emploi informel, 

l’élargissement du taux de participation des 

femmes à 45% contre 22% en 2019, un taux de 

satisfaction des citoyens envers l’administration 

et les services publics de plus de 80%. 
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تقرير تركيبي عن أشغال اللقاء العلمي مع 

 محمد الرهج   الدكتور 
 

 " قراءة في النموذج التنموي الجديد" 
 

  شهدت القاعة الكبرى برحاب وزارة االقتصاد و املالية 

فعاليات اللقاء العلمي مع الدكتور    – قطاع إصالح اإلدارة    –

محمد الرهج حول قراءة في النموذج التنموي الجديد، وذلك  

. و قد استهل اللقاء بكلمة لرئيس  2021يونيو    17يومه الخميس  

الذي   زياني  إبراهيم  السيد  العمومية  لإلدارة  املغربي  املرصد 

للقاء سواء بشكل حضوري  رحب باملشاركين  في فعاليات هذا ا

بذلك   ليعلن  االتصال،  تكنولوجيا  باستعمال  بعد  عن  أو 

مرحلة   بعد  حضوري  بشكل  ألنشطته  املرصد  استئناف 

البصري   السمعي  وبتقنية  بعد  عن  بتنظيمها  فقط  االكتفاء 

جائحة   بتداعيات  املرتبط  الشامل  الصحي  الحجر  فترة  طيلة 

غربي لإلدارة العمومية  كورونا. وتجدر اإلشارة إلى أن املرصد امل

اعتاد على تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية مساهمة منه  

في إغناء النقاش حول موضوعات تهم اإلدارة العمومية املغربية  

 .وآفاق تطويرها
 

املحاضر   األستاذ  اللقاء  هذا  تنشيط  شرف  وقد 

الدكتور محمد الرهج وهو خبير اقتصادي مختص في القانون  

العالي للتجارة وإدارة املقاوالت، سبق   الجبائي وأستاذ باملعهد 

له أن تقلد عدة مسؤوليات إدارية وتربوية منها رئاسته لجامعة  

العديد من املقاالت واملساهمات   الحسن األول بسطات، وله 

 حول املنظومة الضريبية باملغرب.
 

في البداية تناول املحاضر موضوع النموذج التنموي  

نموذج    الجديد على  يتوفر  املغرب  كان  إذا  ما  عن  بالتساؤل 

تنموي في األساس يستدعي معه البحث عن آخر نوعي و جديد،  

حيث ذكر في هذا الصدد باملحطات التي عرفها سؤال التنمية  

باملغرب منذ االستقالل و بداية سياسة املخططات التنموية في 

)   1960سنة   الخماس ي  واملخ1964ـ  1960)كاملخطط  طط ( 

( الذي  1968ـ    1965الثالثي  بالتحول  وانتهاء  وغيرها....الخ.   )

شهده االقتصاد الوطني وانفتاحه على اقتصاد السوق، وما تال  

ذلك من تداعيات فرضتها العوملة حيث تميزت املرحلة األخيرة  

باعتماد السياسات القطاعية )كاملغرب األخضر واملغرب الرقمي  

 واملغرب األزرق.....الخ( . 
 

إن التفكير في وضع النموذج التنموي الجديد في هذه  

فيه،   التفكير  تجديد  و  السؤال  إحياء  إلعادة  الظرفية فرصة 

املحاضر، تثمينا   يقول  إال  النموذج  لهذا  القراءة  تكون  ولن 

وإغناء واستشرافا للمستقبل فلتجويد أي عمل ذي طابع عام  

م في  املشاركة  و  البناء  بالنقد  مسايرته  من  ناقشة  البد 

اللجنة   فتقرير  الرهج،  األستاذ  وبحسب  وبالتالي،  مضامينه، 

املكلفة بإعداد هذا النموذج لم يتطرق بشكل مفصل إلى أصل  

الخلل وعوامل النكوص ولم يحلل بشكل مستفيض الحصيلة  

بحسب   تحتاج،  التي  السابقة  التنموية  للمبادرات  السلبية 

د الرهج إلى أن  قوله، إلى تقويم مرجعي وفني. كما أضاف السي

مضمون التقرير الذي يتحدث عن املغرب القوي رهين باملجتمع  

القوي هو محصلة طبيعية تحتم علينا جميعا الوقوف عليها،  

وعلى املجتمع بقواه الحية، وبشكل إرادي و تفاعلي، التعبئة إلى  

 جانب الدولة لتحقيق األهداف التي جاء بها التقرير.
 

حمد الرهج بعرض أهم  بعد ذلك، استطرد السيد م

مفصل   بشكل  التقرير  بها  جاء  التي  االستراتيجية  املحاور 

بالتحليل و االستنتاج. حيث قدم إلى الحضور وبشكل مركز أهم 

املوضوعات التي استرعت اهتمام واضعي النموذج الجديد وهي  

 : على الشكل التالي
 

األول  يخلق    : املحور  ومتنوع  منتج  اقتصاد 

 القيمة املضافة وفرص التشغيل. 
 

االقتصاد   إشكاليات  أن  على  املحاضر  األستاذ  أكد 

الوطني الزالت تطرح بحدة و يجب االنتهاء من وضع يغلب عليه  

والذي أضحى أداة توغلت لتشمل مجاالت أخرى    الطابع الريعي

وتحقيق   الفساد  على  فالقضاء  تدبيرية،  أو  كانت  سياسية 

الحكامة   مبادئ  واعتماد  باملحاسبة  املسؤولية  وربط  النزاهة 

النطالق   رئيسية  أوراش  كلها  العمومي،  التدبير  في  الجيدة 

 حقيقي للنموذج الذي نطمح إليه.
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تقوية وتعز  الثاني:  البشري  املحور  الرأسمال  يز 

 وإعداده للمستقبل
 

هذا   بين  الحاصل  الترابط  إلى  الرهج  األستاذ  أشار 

املحور وسابقه ، ففي غياب شروط خلق اقتصاد منتج وفعال  

البشري الذي   الرأسمال  أمامنا ظواهر قد تهدم  قد تستفحل 

نتوفر عليه وتجعل جميع املجهودات القائمة حاليا من تكوين  

وإعداد   وأعطى وتأطير  جدوى،  ذات  غير  والنخب  للكفاءات 

لذلك مثال بظاهرة هجرة الكفاءات واألدمغة إلى الخارج، ففي  

الوقت الذي يعاني فيه املغرب خصاصا في أطره الطبية والشبه 

الطبية، نالحظ نزوحا للخريجين الجدد من األطباء واملمرضين 

  .  إلى الخارج كلما أتيحت لهما الفرصة لذلك
 

وتوطيد املحور   الجميع  إلدماج  فرص  الثالث: 

 الرابط االجتماعي
 

لقد كشفت أزمة كورونا إلى أي حد أصابت الهشاشة  

في  ذلك  تبين  وقد   ، املواطنين  من  واسعة  والضعف شريحة 

والخاص  االستثنائي  الدعم  بطالبي  املتعلقة  اإلحصائيات 

للمغاربة   الحماية االجتماعية  بالجائحة، وبالتالي أضحى ورش 

ر استعجاال من ذي قبل، والذي يتطلب تنزيله بشكل واقعي  أكث 

يضمن   بشكل  واملالية  البشرية  للموارد  هامة  تعبئة  وجدي 

 . حمايتهم وضمان حقهم في الولوج إلى الشغل والتعليم والصحة
 

تحتضن  يقظة  ترابية  مجاالت  الرابع:  املحور 

 الدعامات التنموية 

بأهمية   التذكير  إلى  املحاضر  السيد  سياسة  عرج 

والعماالت   بالجهات  واالهتمام  والالتركيز  الالمركزية 

في   تلعبه  الذي يمكن أن  للدور األساس ي  اعتبارا  والجماعات، 

للسكان،   اآلنية  للحاجيات  واالستجابة  ترابية  ديناميات  خلق 

من   املزيد  إلى  الحاجة  أمس  في  الترابية  فاإلدارة  وبالتالي 

القرار  اتخاذ  تستطيع  حتى  واخذ  االستقاللية  املناسبة  ات 

  . املبادرات التنموية املطلوبة
 

بعد ذلك، استعرض األستاذ الدعامات التي يقترحها  

  :  التقرير لتحقيق هذا النموذج الجديد وهي
 

 االستفادة من االنتقال الرقمي؛ -

  إدارة قوية ومواكبة؛ -

  تمويل مخرجات النموذج التنموي الجديد؛ -

 االهتمام بمغاربة العالم؛  -

 مراجعة الشراكات الدولية للمغرب.  -

وفي معرض حديثه عن التدابير املقترحة لتمويل هذا  

يدمج  لم  اللجنة  قدمته  ما  أن  على  األستاذ  أكد  النموذج، 

مخرجات املناظرة الوطنية حول النظام الجبائي ولم يتطرق إلى  

مستعجال بات  والذي  الجبائية  املنظومة  فبحسب  إصالح   ،

املحاضر، أصبح من الالزم القطع مع االمتيازات الضريبية التي  

إيجابي   انعكاس  دون  املقاوالت  لبعض  الحالي  النظام  يتيحها 

بحدة   انتقد  كما  الوطني.  االقتصادي  النسيج  على  ملحوظ 

املقترحات التي جاء بها التقرير بشأن إمكانية اللجوء لالقتراض  

الحالي   الكارثي  للوضع  بلغت  نظرا  والتي  الخارجية  للمديونية 

  . مليار درهم1000
 

وفي هذا اإلطار يقترح املحاضر كإجراء توسيع الوعاء  

الضريبيين   والتهرب  التملص  أشكال  كافة  ومحاربة  الضريبي 

االمتيازات    4والبالغة   نظام  ومراجعة  وإلغاء  درهم  مليار 

عل الحفاظ  مسألة  اعتبر  حيث  آنفا،  إليها  املشار  ى  الضريبية 

من   املزيد  وتجنب  البرنامج  لهذا  التمويل  مجال  في  السيادة 

املوارد   تعبئة  على  القدرة  أن  إذ  استراتيجيا  مبدأ  االستدانة 

  املالية باإلصالحات الضريبية ممكنة وآمنة.
 

التقرير   أواله  ملا  املحاضر  السيد  تطرق  الختام،  وفي 

ملغاربة العالم من إشارة بالنظر للدور الهام الذي يقومون به  

 60لفائدة االقتصاد الوطني من توفير للعملة الصعبة بحوالي  

مليون يورو محتال بذلك الرتبة الثالثة في مصادر التمويل . وفي  

يتوفر عليها بالدنا من    هذا الصدد يمكن تعبئة الطاقات التي

   خبرات وأطر متواجدة في املهجر. 
 

كما أشار إلى ضرورة مراجعة االتفاقيات الدولية التي  

وقعها املغرب واتفاقيات التبادل الحر في أفق تقييم مردوديتها 

هذه   توسيع  ومن ضرورة  الوطني  االقتصاد  على  وانعكاساتها 

ب ونوه  العالم،  قارات  كل  لتشمل  إلى  الشراكات  التقرير  إشارة 

الفاعلين   يجمع  موحد  مرجعي  إطار  وضع  يقتض ي  مقترح 
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  “ شكل  على  مبادراتهم  ويوجه  املشروع  تنزيل  في  األساسيين 

 . “ امليثاق الوطني للتنمية

ابراهيم   السيد  أعطى  املحاضر،  األستاذ  بعد عرض 

وجهات   عن  للتعبير  للمشاركين  الكلمة  الجلسة  رئيس  زياني 

وحت ما بين تدخالت توضيحية وتفصيلية ملا نظرهم، والتي ترا 

إليه، وأخرى عبارة عن تساؤالت إلغناء مزيد من   التطرق  تم 

تدخل يمكن تلخيص   12النقاش ، وقد بلغت هذه املداخالت  

   :مضامينها على الشكل التالي

ـــــيــــات   - ـــ ـــل مقتضـــــ أدوار ومهــــام القطــــاع الخــــاص في تنزيـ

  النموذج الجديد؛

ـــــا - ـــ ـــ ـــــســـــ ـــ ـــــكــــاليــــة الثقــــة في املؤســـــ ـــ ـــــاؤالت عن إشـــــ ـــ ـــ ت وتســـــ

  املسؤولين عن مهمة تنزيل النموذج الجديد؛

الـتصـــــــــــــورات  - تـفـعـيـــــــل  فـي  ــطـــــــة  املـتـوســـــــــــ أدوار الـطـبـقـــــــة 

   الجديدة؛

جــــدوى النموذج التنموي في غيــــاب عــــدم تضـــــــــــــمينــــه   -

ـــالح   ــــوص اإلصـــــ ـــ لخالصــــــــات املناظرات الســــــــابقة بخصـ

  الضريبي؛

تســــــــــــــــــاؤالت حول االســـــــــــــتثنــــــاء املغربي، إن كــــــان هــــــذا   -

تجـــــــارب النموذج فريـــــــد وخـــــــاص   أم توجـــــــد  بـــــــاملغرب 

مماثلة له في دول أخرى، وهل من ضــــــــمانات لحســــــــن  

   التنفيذ؛

أسئلة حول مساهمات األحزاب السياسية في صياغة   -

   هذا املشروع؛

ــات   - ــاريع والســـــــــــــيـاســـــــــــ وضـــــــــــــعيـة التقييم للبرامج واملشـــــــــــ

  العمومية؛

الســـــــياســـــــات العمومية في تنزيل أي مشـــــــروع    التقائية -

  جديد؛

ـــــــبه   - ـــ ـــــــادي في إعداد التقرير وشـ ـــ هيمنة التوجه االقتصـ

 غياب للبعد الثقافي.

أسئلة   عن  الرهج  محمد  األستاذ  رد  معرض  وفي 

واسع   مجال  التنمية  بأن  املحاضر  ذكر  املتنوعة،  املتدخلين 

ألسئلة  غياب  وأي  متعددة،  بمقاربات  تناوله  يتم  أن  ويجب 

أن يعطي  ا التحليل والنقاش من شأنه  في  تناولها  أثناء  لعمق 

التقييم   ثقافة  تقعيد  ضرورة  بينها  من  ناقصة،  مخرجات 

القيام   من  نتمكن  حتى  مراحلها  كافة  في  واملشاريع  للبرامج 

واملساهمات   املذكرات  وبخصوص  جيد.  بشكل  بالتشخيص 

دمه  املرفوعة للجنة إعداد التقرير، فقد استرعى انتباهه ما ق

االتحاد العام ملقاوالت املغرب من تدابير إجرائية وأكثر واقعية  

  .باملقارنة مع ما قدمته األحزاب السياسية من مقترحات

كما استرسل في اإلجابة عن سؤال حول دور الدولة  

والذي يعاد طرحه من جديد بعد أفول التوجهات النيوليبرالية  

وتراجعها، حسب قوله، وبالتالي فاملغرب اليوم مطالب بتقوية  

املبادرات   على صياغة  القدرة  املجتمع  إعطاء  مع  الدولة  دور 

لية والديمقراطية  اإلصالحية والتعبير عنها. كما أن أسئلة التمثي

ليست مرتبطة بالضرورة بالقدرة على بلوغ التنمية والنموذج  

  .هو دولة جمهورية الصين الشعبية التي يحكمها نظام شمولي

وفي ختام رده ، أكد األستاذ كذلك على الوضع املقلق  

أن   بحيث  الحالي  الضريبي  فقط  73للنظام  الشركات  من   %

% الشركات  50تؤدي  على  الضريبة  و%  من  من    76، 

% فقط  يؤدون  ،    73املستخدمين  الدخل  على  الضريبة  من 

املالية   املوارد  بتعبئة  العمومية  املالية  إصالح  فإن  وبالتالي 

وتنويع مداخيل الدولة ضرورة قصوى من أجل تفعيل التدابير  

  .التي جاء بها تقرير النموذج التنموي الجديد
 

 تقرير تركيبي من إنجاز ياسين الضو،

 السلك العالي للمدرسة الوطنية لإلدارةخريج  

 ( 2021يونيو    30)  
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 محمد حركات   األستاذمع    دراس يلقاء  

النموذج   التقرير حول   "قراءة في  في موضوع

 التنموي الجديد" 

 تقرير تركيبي للقاء 
 

انعقد2021يوليوز   1بتاريخ     بالقاعة    ، 

صالح  إقطاع  -  اإلدارة  واملالية وإصالحالكبرى لوزارة االقتصاد  

العمومية األنشطة  -الوظيفة  ضمن  الثاني،  الدراس ي  اليوم   ،

لإلدارة  مالعل املغربي  املرصد  دأب  التي  على  العمومية  ية 

واكبته للدراسات والنقاشات التفاعلية التي تنظيمها، في إطار م

السياسية   الساحة  بخصوص  تشهدها  املغربية،  والثقافية 

تميز هذا اللقاء الثاني  النموذج التنموي الجديد. و حول  لتقرير  ا

حركات   محمد  لألستاذ  املرصد  وأصدقاء  أعضاء  باستقبال 

 املذكور.  لتقرير ل ته""قراء الذي قدم للحاضرين 

تا    بكلمة  اللقاء  لرئيس   مهيديةفتتح 

الذي أبرز فيها اعتزاز الجمعية  املرصد، األستاذ إبراهيم زياني،  

بعد مدة من    بتنظيمها لهذا اللقاء الحضوري الثاني من نوعه

االنقطاع بسبب األزمة الصحية التي تمر بها بالدنا على غرار باقي  

لألستاذ "محمد    الجزيلتوجه بالشكر  بعد أن  دول املعمور. و 

إصالح اإلدارة ، وكذا لقطاع  املرصدلدعوة    تهحركات" على تلبي 

العمومية و  العلمية،  الوظيفة  التظاهرة  لهذه  الحتضانه  نوه ، 

اللجنة الخاصة بالنموذج   األستاذ زياني بالعمل الذي أنجزته 

االقتصادية  للتنمية  جديدة  خريطة  رسم  أجل  من  التنموي 

  ي حد تبر، فهو ما يع  . و للبالد  واالجتماعية والثقافية والبيئية 

نبيال هدفا  مضامينه  ذاته  بإبراز  معه  التجاوب  منا  يقتض ي   ،

واملرتكزات التي يستند إليها وجوانب القصور أو الظل    األساسية 

بما   األستاذ حركات،  بأن  يقين  أنه على  تكتنفه، مضيفا  التي 

التحليل، سيتيح ال محالة   الرأي ودقة  عرف به من حصافة 

 ئيسية الواردة في التقرير. للحاضرين، النفاذ إلى األفكار الر 

سعادته     عن  حركات  األستاذ  عبر  وبدوره 

واعتزازه بالدعوة املوجهة إليه من طرف املرصد املغربي لإلدارة  

املتميزة  وتحليالته  إصداراته  كتب  عن  يتابع  الذي  العمومية 

واملتواصلة للنظام اإلداري املغربي، وأنه سعيد للحديث حول  

أهمالتقرير    نص له  لحاضر  الذي  بالنسبة  استراتيجية  ية 

ومستقبل البالد، السيما وأنه صادر عن لجنة مشكلة من خبراء  

أل  معدا  بامتياز،  مغربيا  عمال  منه  يجعل  مما  جل  مغاربة، 

   موجها لكل املغاربة.و  ،املغرب

الدراس ي   لليوم  التركيبي  التقرير  هذا  ويبرز  هذا، 

لتد الرئيسية  املحاور  األول،  قسمه  في  األستاذ  املذكور،  خل 

حركات، قبل أن يستعرض، في جزئه الثاني، لردود الفعل التي  

 تفاعل من خاللها املشاركون مع تدخله. 

I. : املحاور الرئيسية للعرض 

تطرق األستاذ حركات في تدخله لعدة جوانب وجاءت   

تحليالته غنية باألفكار واملالحظات العلمية واملهنية  الدقيقة،  

النقاط   في  عرضه  في  تناولها  التي  املحاور  حصر  ويمكننا 

األساسية التالية: ، عدم اإلشارة إلى سياق إنجاز التقرير وإلى 

، إغفال الجوانب  التجارب الدولية الناجحة في مجال التنمية

الخصوص،  على  منها  والسيكولوجية  االقتصادية  غير 

واالقتصار على مالمسة محدودة ومحتشمة ملوضوع املرتكزات  

ولدور   املعرفة  القتصاد  والبحثية    والتربوية   العلمية 

 التكنولوجيا الرقمية في التنمية. 

  :  السياقمسألة   .1

م   بمالحظة  مداخلته  املحاضر  األستاذ  فادها  استهل 

بأن التقرير سالف الذكر يفتقر لتفسير السياق العام الذي جاء  

التنموي   ،فيه النموذج  أن  اعتبار  أن    الجديد  على  يمكن  ال 

 يتمثل في، بل في سياق عام دولي  محضيوضع في سياق مغربي  

النقاش العالمي املطروح حول التنمية في ظل األزمة التي أبانت  

بالعديد  عن اختالالت في عدة دول. وهي التحديات التي دفعت  

ا  البلدان   من و من جهة  لبحث عن نموذج تنموي جديد.  إلى 

  األخيرة   تقارير الكشفت عنه    يتميز بماالسياق العام    أخرى، فإن

ال  منلبنك الدولي  ل االحتيال  في  عالمي وعبقرية  تحول اإلنتاج 

أن اللجنة قد  املحاضر في هذا الصدد أيضا    ذكر و على النزاهة..  

وضع التقرير في سياق األزمة الصحية املتعلقة بكوفيد    أغفلت

بقيمة  19 العالمي خسائر  االقتصاد  التي كبدت  ترليون    12، 

الدولي  ،دوالر النقد  صندوق  معطيات  وانعكست  حسب   ،

 .  د التنمية التي تشهدها بالدناتداعياتها على جهو 

قد عجزت عن    ، يضيف األستاذ حركات،الحكامة الدوليةإن  

هيمنت الثورة الرقمية على العالم في ظل    ، حيثمواجهة األزمة
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  ، مليون فرصة عمل رقمية  80  ، وأدى ذلك إلى استحداث األزمة

ضياع   مقابل  عمل    ماليين في  اللجنة، فرص  إن  يرى    قائمة. 

ل  ،املحاضر  االستاذ كبيرة  أهمية  تعط  هذه  لم  التحوالت  كل 

أهميتها  العاملية أن   رغم  املليارديرات   نفر  28  ،ذلك  في    من 

. وفضال عن ذلك،  الكونية  الثروة  ويحتكرون    يهيمنون  العالم  

إلى اإلشارة  )  تنبغي  البريكس  وظهور  الصيني  (  BRICSالتمدد 

وحد الغرب ملواجهة  كقوة اقتصادية كبرى متعددة األقطاب وت

التمدد هذا  من  والحد  السوق  الحظ  أزمة  الصدد  هذا  وفي   .

التجارب  والتطبيقات   إلى بعض  التقرير لم يشر  أن  املحاضر 

يستخلص   ولم  الشاملة   التنمية  مجال  في  الفضلى   الدولية 

العبرة منها على سبيل االستئناس ، كما هو الشأن مثال لتجارب 

او ،  ةسنغفور   كل من الدول    ماليزياو لجنوبية،  كوريا  او بعض 

التقرير،  االفريقية  كرواندا  وفي ذات السياق، أبرز املحاضر أن  

ولبنياته    القتصاد املغربيل  التوجهات الرئيسيةلم يكشف عن  

وطبيعته   الزمن  و    الهشة  وال  الدستوري  الزمن  يذكر  لم 

 لصياغة التقرير. السياس ياالنتخابي وال الزمن 

الشكلوفي    حيث  من  للتقرير  آخذقراءة   ، 

اللجنة  مركزة   لعناوين   ها استعمال عدم      على  األستاذ 

التسويق العلمي التعبئة  في التواصل و      تساعد على  

 والسياس ي للمجتمع . 

اقترحو    قبيل: من    بديلة  عناوينللتقرير      قد 

الكبير"،  "2035رؤية  " املغرب  تتضمن "حلم  أن  أو   ،

ما هو عليه األمر  التحفيزية كالعناوين بعض الكلمات  

املقارنة    أمريكا في   سبيل  مغربنا       )"نستطيع"،   على 

دائمااوال الشكل  وفي  املالحق    ،...(.  أن  األستاذ  الحظ 

عدد للتقرير  من    اكبير   اتتضمن  خالفا   ، الصفحات 

   العام. 

منها   والسيكولوجية  االقتصادية  غير  الجوانب  إغفال 

 على الخصوص : 

اعتبرها   مسألة  على  قراءته  في  حركات  األستاذ  ركز 

أساسية للغاية وهي غياب املقاربة السيكولوجية في التقرير، في  

مقابل هيمنة مبالغ فيها للمقاربة االقتصادية والكمية ملوضوع  

هو بذلك يرى بأن لجنة النموذج التنموي، لم تتوفر  التنمية. ف

على   أعضائها  /    ضمن  النفس  والصالبة  وجيسيكولعلماء  ا 

زمة أثرت نفسيا على العديد  أل ، طاملا أن ا Résilienceوالصمود   

املهتزة و املقهورة، كما أبرز     من األفراد و على سيكولوجيتهم 

ذلك التقرير نفسه من خالل ما ورد فيه على لسان بعض فئات  

رغباتها   عن  اللجنة  ألعضاء  عبرت  التي  املغربي  الشباب 

جل خالل  نظمتهاواحتياجاتها  التي  اإلنصات  وبالفعل،  .  سات 

احتياجات الشباب، استدل األستاذ بنماذج من أقوال و    فقد

"نحن ،  "املغرب في حالة حرب"  قبيل:من    من التقرير،  ةمستقا

مال  "،  "الضحيةنحن    ،الشباب من  "ال عالجو  ال  ليستنتج   ...

كانهاته   أنه  مقاربة    األقوال  تتناول  أن  باللجنة  أجدر 

والتقرير    سيكولوجية التشخيص  في  بمعالجة  شاملة   تهتم 

  املشاكل والصعوبات التي يواجهها الشباب املغربي خاصة الذي 

الرض ىيعاني من   التوتر    عدم  املنتشر      ،العنف  وتداعيات  و 

ه  وأن  ، سواء داخل االدارة أو داخل املجتمع أو عنف الجائحة

، بدل  استعجاليةخطة  لذلك تصورا لتضع    كان على اللجنة أن

أفق    االشتغال فقط على تصور تنموي  الذي يرى  2035في   ،

أفق   منظوره،  من  أنه  يجيب   بعيداألستاذ  ال  عن    للغاية، 

ا لفئة آل االحتياجات  النفس ي  إ  هاته. الشباب    نية  الجانب  ن 

التنمية في  بالغة  أهمية  يكتس ي  وجب    ،والسيكولوجي  لذلك 

بدل التركيز     BIBالية  االجم  استثمار مفهوم السعادة الداخلية

فحينما    ،   على عالته     PIB اساسا على الدخل الوطني االجمالي

ااملواطن    يستنكف بلده،  لهجرةعن  فهذا خير دليل على    من 

 . نجاح الدولة في تأمين احتياجاته األساسية

التي  أكما     العاملية  للصدمة  يتطرق  لم  التقرير  ن 

الح  4.4وضعت   في  العالم  سكان  من  الصحيمليار    وما   ،جر 

الحقا،  تخلفه وستخلفه  سيكولوجية    حاليا  تداعيات  من 

غفال  ، مبرزا في تحليله ملضمون التقرير إخطيرة على املواطنين

غير   منها  تلك  ك  أخرى   قتصاديةاجوانب  التخلف  باملتعلقة 

بالتبعية ذال واإلحساس  النقص  وعقدة  والسيكولوجي  هني 

انتشار  بعض الظواهر السلبية  في املجتمع واإلدارة   ثم  ،لآلخر

عدم االعتراف    و و النزاع والتنابذ      على السواء ، مثل  التفاهة 

اإلدارية  نازعاملب  مستدال ،  باآلخر   القطاعات  بين  القائمة  ات 

في مؤخرا  ورد  كما  حول  لمنشور    نفسها،  الحكومة  رئيس 
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والتداعيات  القانون العام لبعضها البعض،  شخاص أمقاضاة 

 .  املال العامحسن الحكامة وتدبير   على لذلك السلبية 

املالية   الفرضيات  املحاضر  األستاذ  وناقش 

أن  واالقتصادية التي أنبنى عليها التقرير، وأبرز بهذا الخصوص  

ممكن في نظر للغاية، وتتجاوز ما هو    طموحة  التقرير   أهداف

مضاعفة الناتج الفردي األستاذ. ففي حين أن التقرير يهدف الى  

الى   في،  %6الخام  أنه  األستاذ  العادية  يعتقد    قلما   الحاالت 

أن%2املغرب    تجاوز  أبرز  املقابل،  وفي  لبلوغ    .  التقرير يطمح 

االقتصادية   التنمية  في  املرأة  مشاركة  ،  %45في حدود  نسبة 

في   ولو تحققت  حتى   ،ل ضعيفةظت  ها يرى األستاذ أن   وهي نسبة

مستوى التمويل، اعتبر األستاذ حركات ان    وعلى  .2035سنة  

التنموي  النموذج  لتمويل  الخارجية  االستدانة  على  االعتماد 

  %6مديونية  نسبة    للمغرب. اذ أن تحقيق  للغاية  خيار مكلف

  %4سوف تكلف املغرب    2030  سنة  %7ونسبة    2025سنة  

الخام الناتج  في  ، من  االنطالق  وهو    يسعد سمما    ، مرحلة 

الدولي  المحالة قولهالبنك  حد  على  فإن   .،  املديونية    وبهذا، 

رأيه،  الخارجية   ا من املشكل وليست جزء  اجزء  تعد، حسب 

الحل لألجيال    ، من  بالنسبة  ستمثله  الذي  الثقل  اعتبار  على 

 املقبلة.

أشار     التقرير،  عنها  تغاض ى  التي  األمور  ومن  هذا 

مع العلم بأنه    غياب الحديث عن مخطط للتنميةاملحاضر إلى 

الى عدم  إضافة  بدون مخطط،  تنمية  الحديث عن  يمكن  ال 

على الرغم    واملراقبة الداخلية،التطرق ملوضوع الحكامة املالية  

،  من وجود تقارير تكشف ضعف املراقبة الداخلية للمال العام

كشف عن    2017تقرير النقل الذي صدر في  ف  بذلك:  مثال   ضاربا

 - مليار سنتيم من املحروقات  100  ــاستهالك سيارات الدولة ل

  وبطاقات الطرق القتناء السيارات    املستعملة ألموال  فضال عن ا

الزمة   السيارة.   التقرير  تطرق  عدم   املحاضر   أبرز   كما 

البحري األ  املغرب    سطول  الشاملة      في  التنمية  وكلفته  على 

املغاربة  نقل  لتأمين    ا ثمن  )ملياري درهم اديت للشركات االجنبية  

 (. املقيمين بالخارج

ملوضوع   .2 ومحتشمة  محدودة  مالمسة 

ولدور   املعرفة  اقتصاد  مرتكزات 

 التكنولوجيا الرقمية في التنمية : 

املحور، اعتبر األستاذ التقرير لم    حركات  في هذا  أن 

اقتصاد يتناول   أهمية  و  ملرتكزات  ورهانات  الكفاية  فيه  بما 

العلمي والتعليم   الجيد( والدور الكبير الذي  املعرفة  )البحث 

من شأن التكنولوجيا الرقمية أن تقوم به لتسريع وتيرة التنمية  

في بالدنا. واستغرب املتدخل لغياب اإلشارة في التقرير للثورة  

الرقمية ولآلفاق التي تتيحها للبلدان النامية من أجل االندماج  

ن في منظومة اقتصاد املعرفة وتضييق الفجوة التي تفصلها ع 

مل التطرق  تم  لقد  حقا،  املتقدمة.  النموذج  البلدان  وضوع 

  ، ولكن دون إبراز األولوية التي يتعين التنموي الرقمي في امللحق

واالحتياطات   للشروط  اإلشارة  ودون  العامل  لهذا  ايالؤها 

اقتصاد   رهان  لربح  ومراعاتها  توفيرها  ينبغي  التي  املنهجية 

 املعرفة. 

لم  التقرير  تم مداخلته أن وأشار األستاذ حركات في م

لم يشدد على    ربط املسؤولية باملحاسبة، و   يتطرق أيضا آلليات

،  مراجعة الدستور الى غير ذلكو ضرورة تفعيل هيئات الحكامة  

كما لم يشر التقرير لبعض التدابير املهمة للغاية وغير املكلفة  

مسلسل   على  ايجابية  انعكاسات  لها  والتي  الدولة  مليزانية 

ة، من قبيل مراعاة معيار  وقيم  الكفاءة واالستحقاق    التنمي

وعند   املهام   إسناد  واملسؤولينفي  املدراء  بدواليب    تعيين 

التطرق  لعدم  إضافة  العمومية،  لدبلوماسية  ل  اإلدارات 

ولنقص تواجد الكفاءات    االقتصادية والتهديدات السيبريانية

يضي واإلقليمية،   الدولية  املنظمات  في  األستاذ  املغربية  ف 

 املحاضر.  

II.  : ردود فعل ونقاش عام 

بطرح   حركات  األستاذ  عرض  تال  الذي  النقاش  تميز 

 جملة من األفكار واملالحظات والتساؤالت التي نوجزها فيما يلي: 

حول     - موقعتساؤل  التقرير/  الناحية    ههوية  من 

هو    :  الدستورية مجردتقرير  هل  أم  تقرير    إلزامي 

 ؟ ماهي تبعاتهو استشاري؟  دراس ي أي 

في    ،املركزية  القوية أي  لدولةلما معنى إشارة التقرير   -

 ؟ الترابية  حين أن الدستور يشير الى الالمركزية

  والنموذج   ما هو الخيط الناظم بين النموذج اإلداري  -

 ؟  التنموي الجديد 
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وعالقتها  - السيكولوجية  الرؤية  بلورة  يمكن  كيف 

 ؟   بالثقة في الفرد كمحدد للتنمية الشاملة

كيف نفسر    ،التشخيص في التقرير  رغم تعدد مداخل  -

التي يمكن   آليات لقياس املؤشرات والتحوالت  غياب 

 الحالية ؟   زمة الصحيةأل ن تقع بعد اأ

جهوية في التقرير كرافعة  لل غياب اإلشارة  كيف نفسر   -

فقي بين  غياب التنسيق العمودي واأل ؟ وكذا  للتنمية  

 والبرامج التنموية ؟  االستراتيجيات

لأل  - دور  النموذج  أي  تقرير  أجرأة  في  السياسية  حزاب 

 ؟  التنموي الجديد 

غ - ظاهرتي  من  للحد  السبيل  املبادرة  كيف  روح  ياب 

الخوف   ثقافة  وإشاعة  العمومية  الوظيفة  داخل 

التأثي  والخنوع  من  نموذج  ومنعهما  بناء  على  سلبيا  ر 

 إداري جديد يخدم أهداف النموذج التنموي الجديد؟ 

  التنمية   ودورها فيأهمية الطبقة الوسطى  التأكيد على   -

أسباب   عن  الجيوستراتيجية  والتساؤل  الرؤية  غياب 

وتغييب    التحول الرقمي وعدم إدراج    للمغرب في التقرير 

محضن    دور الجامعات في بناء العقل النقدي باعتباره 

 والبحث واالبداع ؟ للتفكير 

  ، عبر مختلف التساؤالتعلى    هأخيرا، وفي معرض رد  

مع عدد  األستاذ "محمد حركات" عن سعادته بتفاعل الحضور  

من أطروحاته، كما أنه بدوره استفاد كثيرا من وجهات النظر  

التقرير  األمر الذي يفيد بأن  هو    و املعبر عنها من قبل املشاركين.  

 . حظي باهتمام واسع

عموما    األحزاب السياسيةقال بأن    معرض جوابه،وفي           

  ونقدي    شامل    لم تقرأه بشكل ، وإن  التقريرتفاعلت إيجابيا مع  

املوافقة على مضمونه، مفسرا    في الغالب بإعالنها  اكتفتو   ،

 معظم   داخلوالبحث الجيواستراتيجي    غياب مراكز الفكر  ذلك ب

تفعيل هيآت  كما شدد على ضرورة  .  املغربية  األحزاب السياسية

الفساد   الحكامة في محاربة  أدائها   ،  وتقوية قدراتها ونجاعة 

كاملجلس األعلى للحسابات    ،ال العامالسيما الخاصة بمراقبة امل

معدالت    والتقليل من  ،النجاعة املالية و اإلدارية  للوصول إلى

العام.   املال  تدبير  وسوء  والفساد  ينبغي  الغش  املقابل،  وفي 

و  املراقبين  كافة   تأهيل  وتعزيز  تقوية  على    القضاة   االنكباب 

التأهيل    املختصين في مكافحة الجريمة املالية، ألن التكوين او 

للقضاة   كاالحالي  من  .  فغير  للمقصود  بالنسبة  تقوية  أما 

تقوية الدولة في    فاملراد به  ،كما ورد في التقرير  ،الدولة املركزية

املقاربة    التمجا بمعنى  وليس  واالقتصاد،  والتعليم  الصحة 

أهمية  األمنية. على  بالتأكيد  حديثه  الرؤية    واختتم 

ف ودورها  للمغرب  التنموي،  الجيوستراتيجة  نموذجه  إنجاح  ي 

على التوفر  للبيانات     ووجوب  شامل  الكفاءات    خزان  عن 

للكتباملغربية   القطاعات، وجرد  التي  أل وا  في جميع  طروحات 

أن    املغربية واألجنبية، مؤكدا  الجامعات ب  الفكر املغربي  نتجهاي

  ، مما يجعل منه عامال هني بامتيازوذسيكولوجي شأن  التخلف

 إعادة انتاج "تخلف اآلخر".  مساعدا على
 

 ذة. حياة بومعزة  تقرير تركيبي من إعداد

جامعة محمد   ، باحثة في القانون العام

 -الرباط  -الخامس

مراجعة ذ. زياني، رئيس املرصد املغربي لإلدارة 

 ( 2021-07-27) العمومية.
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La 3ème Conférence organisée par 

l’OMAP sur le rapport NMD a été  

animée par Monsieur Jean Pierre Elong 

Mbassi, Secrétaire Général de CGLU-

Afrique, le Jeudi 15 Juillet 2021, de 

17h30 à 20h00, sur le thème 

 

 « La place réservée au Territoire et 

aux Collectivités Territoriales dans le 

rapport NMD »  
 

Pour écouter l’intervention de 

Monsieur Mbassi, bien vouloir se reporter 

au site de l’omap: www.omap.ma 

 

- Vidéo de la conférence de l'OMAP, 

de la part de Dr Zarrouk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.omap.ma/userfiles/files/Rencontres/CV_MBASSI.pdf
http://www.omap.ma/userfiles/files/Rencontres/CV_MBASSI.pdf
http://www.omap.ma/
https://youtu.be/Dht6Ocz-rb0
https://youtu.be/Dht6Ocz-rb0
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يتعلق بمدونة أخالقيات مهنة الطب.   2.21.225مرسوم رقم    2021يوليو    8ليوم    7002الجريدة الرسمية عدد  صدر في  

 من املقتضيات  املتعلق بالهيئة ال  08.12من القانون    2يأتي هذا املرسوم تنزيال للمادة  
ً
وطنية للطبيبات واألطباء ويتضمن عددا

الجديدة التي تهدف بشكل عام إلى تحديد الواجبات العامة املفروضة على الطبيبات واألطباء، والعالقة بين األطباء فيما بينهم 

ا، إضافة إلى القواعد األخالقية وبين األطباء وباقي مهنيي الصحة، وعالقة الطبيب مع الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء وأجهزته

 واملهنية لبعض أشكال مزاولة املهنة، ال سيما طب الشغل وطب املراقبة وطب الخبرة. 
 

2020

19  
 

  2020عن حالة حقوق اإلنسان باملغرب لسنة  تقريرا    2021يوليو    12مكرر ليوم    7003الجريدة الرسمية عدد  تضمنت  

موزعة في   19-ا التقرير تقييما وتحليال موضوعيين لوضعية حقوق اإلنسان خالل فترة جائحة كوفيدأثناء فترة كوفيد. يقدم هذ

 املجلس  ، وقد أوص ى19-أوال: اإلطار القانوني املنظم لحالة الطوارئ الصحية املرتبطة بجائحة كوفيدستة محاور أساسية وهي:  

الصحية من أجل ضمان التوازن بين   سريان مفعول حالة الطوارئ ؤسسة التشريعية في حالة تمديد مدة  ملاضرورة الرجوع إلى  ب

  ؛ البرملانيةمدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية للرقابة    بتمديد  املتعلقة، وخاصة تلك  املتخذة  اإلجراءاتالسلط وإخضاع  

عالقات التعاون على املستوى   ؛ ثالثا: النهوض بحقوق اإلنسان؛ رابعا:19-ثانيا: وضعية حقوق اإلنسان وتأثرها بجائحة كوفيد

ويتضمن هذا   .الوطني؛ خامسا: عالقات التعاون والتضامن الدوليين؛ سادسا: تتبع تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة

توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة، وكذا توصيات عامة تروم تطوير واقع التقرير كذلك  

توصيات موجهة إلى باإلضافة إلى    .نسان على املستويين القانوني واملؤسساتي، وعلى مستوى السياسات واملمارساتحقوق اإل

االتفاقية  باملمارسة  في مجال حقوق اإلنسان، وتتعلق  للمملكة  الدولية  لاللتزامات  اعتبارا  إعدادها  تم  العمومية،  السلطات 

ق اإلنسان، وكذا باإلطار القانوني واملؤسساتي، وبالسياسات العمومية والبرامج للمملكة وتفاعلها مع املنظومة الدولية لحقو 

 .واملمارسات

 

فاتن الشواطي

مستشارة قانونية

باألمانة العامة للحكومة

 

 

وإدارية بالمغرب قانونيةمتابعات .1  
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222021 

 

 عدة قوانين مهمة نذكر منها:   2021يوليو    22من الجريدة الرسمية بتاريخ    7006تضمن العدد  
 

رقم   13.21رقم    القانون  .1 الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الهندي  للقنب  املشروعة  باالستعماالت  املتعلق 

(، والذي يهدف إلى تحسين دخل املزارعين وحمايتهم من 2021يوليوز  14)1442ذي الحجة  3بتاريخ  1.21.59

حد من االنعكاسات  وخلق فرص واعدة وقارة للشغل ومدرة للدخل، وال  ،شبكات التهريب الدولي للمخدرات

إل باإلضافة  العامة،  الصحة  على  املشروعة  غير  الزراعات  انتشار  يفرزها  التي  اآلثار   ىالسلبية  من  التقليل 

التخريبية على املحيط البيئي، خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات واستنزاف التربة واملوارد املائية وتلوث 

موزعة في تسعة أبواب تسن نظاما للترخيص كشرط الزم ملمارسة    كما يتضمن عدة مقتضيات  .املياه الجوفية

األنشطة املرتبطة بزراعة القنب الهندي واستغالله، باإلضافة إلى مقتضيات خاصة بإحداث الوكالة الوطنية 

لتقنين األنشطة املتعلقة بالقنب الهندي في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل 

 كجهاز للحكامة واملراقبة.املالي  
 

ذي الحجة  3بتاريخ    1.21.81املتعلق بالحالة املدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    36.21القانون رقم   .2

(، والذي تضمن عدة مستجدات تتمثل في إحداث منظومة رقمية وطنية مركزية، ووضع 2021يوليو    14) 1442

بيانات رسوم  سجل وطني لتسجيل وترسيم وقائع   الحالة املدنية، واعتماد حرف "تيفيناغ" في تحرير بعض 

الحالة املدنية، ومأسسة بوابة الحالة املدنية ووضع نظام معلومياتي لتدبير الحالة املدنية، وإسناد معرف رقمي 

القوة   اجتماعي عند تسجيل والدة كل شخص مغربي أو أجنبي مقيم باملغرب بالحالة املدنية، وإضفاء –مدني  

طبقا   املدنية  الحالة  لرسوم  اإللكتروني  التوقيع  إرساء  مع  املدنية  للحالة  اإللكترونية  الرسوم  على  الثبوتية 

للمقتضيات التشريعية ذات الصلة واعتماد التبادل اإللكتروني ملعطيات الحالة املدنية مع الشركاء، باإلضافة 

ة والعسكرية ومكاتب الصحة وغيرها من املؤسسات وكذا  إلى  إلزام متصرفي ومديري املؤسسات الصحية املدني

السلطات املحلية، القيام بالتصريح األولي بالوالدات والوفيات عن طريق بوابة الحالة املدنية أو جميع وسائل  

املغاربة، كما يجوز لألجانب  القانون، وجوبا، على جميع  الرقمية. ويسري هذا  باملنظومة  املرتبطة  االتصال 

 دة منه بالنسبة لوالداتهم ووفياتهم التي تقع فوق التراب الوطني. االستفا
 

ذي الحجة   3بتاريخ    1.21.81بمثابة املرافق العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    54.19القانون رقم   .3

مرجعيا ملبادئ منه، إطارا    157(، والذي يحدد، طبقا ألحكام الدستور وال سيما الفصل  2021يوليو    14) 1442

األخرى  الترابية  والجماعات  والجهات  واملحاكم  العمومية  اإلدارات  بتسيير  املتعلقة  الجيدة  الحكامة  وقواعد 

واملؤسسات واملقاوالت العمومية وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام. كما يحدد القواعد املنظمة 

يصه على إحداث مرصد وطني للمرافق العمومية لدى لعالقة املرافق العمومية باملرتفقين، باإلضافة إلى تنص

السلطة الحكومية املكلفة بإصالح اإلدارة، من أجل رصد نجاعة أداء هذه املرافق وجودة الخدمات املقدمة 

 من لدنها. 
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بتاريخ   الرسمية  الجريدة  بمراجعة جوهرية ملختلف ب  7007عدد    2021يوليو    26تميزت  القيام  تروم  صدور قوانين 

 املؤسسات واملقاوالت العمومية وفق ما تمليه مبادئ الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة. من بينها:
 

  15بتاريخ    1.21.86املتعلق باإلصالح الجبائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    69.19إلطار رقم  ا-القانون  .1

لى مخرجات املناظرة الوطنية  إاستند هذا القانون في إعداده    قد(، و 2021يوليو    26)  1442الحجة  من ذي  

الثالثة للجبايات وتوصيات النموذج التنموي الجديد. ويتضمن هذا القانون مقتضيات تروم تحديد مكونات 

واكبة لتنزيله، بصفة متدرجة، إصالح النظام الجبائي الوطني، ومبادئه وأهدافه وآليات تطبيقه، واإلجراءات امل

ووفق أولويات وطنية محددة وبرمجة زمنية متدرجة. ومن بين اهداف هذا اإلصالح، نذكر تكريس مبدأ حيادية 

الضريبة على القيمة املضافة لتقويم االختالالت الحالية املتعلقة بنطاق تطبيقها وتعدد أسعارها والحق في 

لبع بالنسبة  السلطة خصمها وإرجاعها، خصوصا  تأطير  للدولة،  التابعة  أو  الخاصة  الحيوية  القطاعات  ض 

التقديرية لإلدارة فيما يتعلق بتفسير النصوص الجبائية وتحديد أسس فرض الضريبة وعبء تقديم اإلثباتات 

للرسوم  التدريجي  التجميع  وكذا  العمومية،  السياسات  لتمويل  الضريبيــة  اإلمكانــات  كامــل  وتعبئة  الالزمة، 

ملحلية املطبقة على املمتلكات العقارية وتلك املتعلقة باألنشطة االقتصادية، وكذا مراجعة وتجميع الرسوم ا

أو  تشريعية  نصوص  في  عليها  املنصوص  الدولة  لفائدة  املستخلصة  والرسوم  والواجبات  الضريبية  شبه 

 تنظيمية، باإلضافة إلى تعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة.  
 

املتعلق بإصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   50.21اإلطار رقم  -القانون  .2

الحجة    15بتاريخ    1.21.89 ذي  االستراتيجي 2021يوليو    26)  1442من  الدور  تدعيم  إلى  يهدف  والذي   ،)

واالستراتيجيات   العمومية  السياسات  تنفيذ  في  العمومية  واملقاوالت  وإعادة للمؤسسات  للدولة،  القطاعية 

تحديد حجم القطاع العام وترشيد النفقات العمومية من خالل تنفيذ عمليات هيكلة املؤسسات واملقاوالت 

املؤسسات   هيكلة  إعادة  نذكر:  القانون،  هذا  بها  أتى  التي  املستجدات  بين  ومن  إحداثها.  العمومية وضبط 

إدما أو  تجميعها  خالل  من  العمومية،  املؤسسات واملقاوالت  إحداث  عملية  وتأطير  وتصفيتها،  حلها  أو  جها 

املالية  الرقابة  الخاصة، والرفع من نجاعة  املقاوالت  في رأسمال  الجديدة، ومساهماتها  العمومية  واملقاوالت 

العمومية،   واملقاوالت  املؤسسات  مختلف  بين  والتكامل  والتنسيق  االنسجام  لضمان  آليات  وإرساء  للدولة، 

مقار  أدائها، وتحسين حكامتها واعتماد  الرفع من  بهدف  املؤسسات واملقاوالت،  الدولة وهذه  بين  تعاقدية  بة 

وتعزيز ثقافة األداء والنتائج، باإلضافة إلى تحويل املؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات 

الوكالة الوطنية للتدبير مساهمة من أجل حكامة أفضل وتوجه ناجع نحو السوق املالي. كما تنص على دور  

االستراتيجي ملساهمات الدولة، والتي سيتم إحداثها على شكل مؤسسة عمومية، سيتم فيما بعد تحويلها إلى  

 سنوات، يسند إليها تدبير مساهمات الدولة في املقاوالت العمومية.  5شركة مساهمة داخل أجل ال يتعدى  
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لوطنية للتدبير االستراتيجي ملساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء القاض ي بإحداث الوكالة ا  82.20القانون رقم   .3

  1442من ذي الحجة    15بتاريخ    1.21.96املؤسسات واملقاوالت العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

الدولة 2021يوليو    26) دور  تأطير  على  باألساس   
ً
متركزا سيكون  الوكالة  هذه  دور  أن  على  ينص  والذي   ،)

يحدد الئحة املساه كما  الوكالة.  اشتغال  نطاق  في  تدخل  التي  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  وتحديد  مة، 

املؤسسات واملقاوالت العمومية واملساهمة العمومية التي تدخل في نطاق اختصاص الوكالة، وتضم املؤسسات  

ولة رأس مالها بصفة مباشرة  مؤسسة عمومية(، واملقاوالت التي تملك الد 15العمومية ذات الطابع التجاري )

مساهمات مملوكة من قبل الدولة   7مقاولة عمومية(، إضافة إلى مساهمات عمومية أخرى )  35أو باالشتراك )

 في الشركات(. 
 

 
 

املتعلق باملفتشية العامة للشؤون   38.21، القانون رقم  2021أغسطس    2بتاريخ    7009صدر بالجريدة الرسمية عدد  

املادة   تطبيقا ألحكام  القانون  ويأتي هذا  رقم    53القضائية.  التنظيمي  القانون  بامل  100.13من  للسلطة املتعلق  األعلى  جلس 

في مادته الثالثة على أن هذه املفتشية تعتبر من الهياكل اإلدارية للمجلس األعلى للسلطة القضائية وتتبع   إذ ينص  ؛القضائية

تأليف املفتشية العامة، حيث نصت املادة الرابعة منه على أنها تتألف من مفتش    له في أداء مهامها. كما يحدد في باقي مواده

وفي هذا اإلطار، فإن املفتشية تضطلع   نائبه، ومفتشين، ومفتشين مساعدين. واختصاصاتها وحقوق وواجبات أعضائها، عام، و 

بمهام التفتيش املركزي ملحاكم اململكة، رئاسة ونيابة، وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي الالمركزي واإلشراف عليه، ودراسة 

جلس األعلى للسلطة القضائية، والقيام في املادة التأديبية بالتحريات واألبحاث التي الشكايات والتظلمات التي يحيلها عليها امل

املنتدب،   الرئيس  بتكليف من  القضاة  ثروة  تتبع  املنتدب، وكذا  الرئيس  بها  القانون على   يأمر  إلى ذلك، نص هذا    باإلضافة 

فمما ال شك فيه، سيمكن التفتيش القضائي من    ية.الضمانات التشريعية املقررة لحسن سير املفتشية العامة للشؤون القضائ

تجويد األداء القضائي من خالل تتبعه وتقييمه استنادا إلى مؤشرات قياس النجاعة والفعالية والجودة، ورصد املعيقات التي 

 تعترض الرفع من النجاعة القضائية.
 

 
  

القاض ي بتغيير وتتميم القانون    70.21بصدور القانون رقم    2021سبتمبر    13بتاريخ    7021تميزت الجريدة الرسمية عدد  

 71.21ى السلطات العمومية والقانون رقم  بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إل  44.14التنظيمي رقم  

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم امللتمسات في مجال    64.14القاض ي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  

   70.21التشريع؛ فبموجب القانون رقم  
ً
املذكور، أصبح عدد التوقيعات املطلوبة لتقديم العريضة للسلطات العمومية محددا

.  أما فيما يخص تقديم امللتمسات في مجال التشريع، فقد نص القانون التنظيمي رقم   5000عوض    4000ي  ف
ً
املعمول به سابقا

 على األقل بتوقيع    71.21
ً
ألفا املعمول به في السابق، كما    25ألف شخص عوض    20على أن امللتمس يجب أن يكون مدعما

 مقتضيات تدعم التق  هذا القانون   يشمل
ً
 ديم عبر دعامة إلكترونية. أيضا
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، رأيا للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول  2021سبتمبر    13بتاريخ    7021تضمنت الجريدة الرسمية عدد  

تم خالله   ،السياحة تحت عنوان "السياحة، رافعة للتنمية املستدامة واإلدماج من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة" 

، استقبل املغرب  2019لتأكيد على دور قطاع السياحة كدعامة أساسية للنمو االقتصادي في املغرب، مشيرا إلى أنه في سنة  ا

الناتج الداخلي اإلجمالي و  7مليون سائح عبر املراكز الحدودية. وساهم هذا القطاع بحوالي    12.9 في  في   20في املائة  في املائة 

في املائة من الساكنة النشيطة )مرصد السياحة   5ألف، أي    550قدر مساهمته في التشغيل بـ  صادرات السلع والخدمات. كما ت

وكشف املجلس من خالل تحليل قطاع السياحة في املغرب خالل العشرين سنة املاضية أن هذا األخير يواجه عددا من    .(2020

أهدافها املرسومة، وقصور أساس ي على مستوى آلية   االختالالت الهيكلية، منها استراتيجيات تواجه صعوبات في سبيل تحقيق

ومن أجل إنجاح إقالع قطاع السياحة    .القيادة؛ وصعوبات على مستوى تمويل القطاع؛ وآلية ترويج وتسويق ال تواكب التحوالت

ستة محاور    وتموقعه االستراتيجي على الصعيدين الوطني والدولي، عمل املجلس على اقتراح جملة من التوصيات تتمحور حول 

رئيسية: ويتعلق املحور األول بالحكامة، حيث يوص ي املجلس بوضع قانون إطار للسياحة وبإرساء تخطيط استراتيجي مندمج، 

القيمة سلسلة  مجموع  وتقييم  تتبع  من  ويمكن  واملوارد،  الوسائل  التقائية  يتناول    .يضمن  الذي  الثاني،  املحور  وبخصوص 

يوص ي املجلس بتفعيل امليثاق املغربي للسياحة املستدامة، واملساهمة من خالل النظام الجبائي  السياحة املستدامة واملسؤولة،  

في النهوض باالستثمارات املستدامة واملنتجة واملحدثة لفرص الشغل واملحفزة لخلق القيمة في املجاالت الترابية التي تحتضن 

باقتراح ، أما ا"يوما  365سياحة  "هذه االستثمارات واعتماد مقاربة   بالرقمنة، فيوص ي املجلس بشأنه  املتعلق  الثالث،  ملحور 

منظومة مغربية للحجز واألداء لتجنب خروج العمالت الصعبة وتلقي العموالت من لدن فاعلين خارج املغرب وكذا تطوير آلية 

الزبون  انتظارات  على حفز  الضوء  بتسليط  الرسمية  الرقمي  الرا   .التواصل  باملحور  يتعلق  ما  السياحة وفي  يتناول  الذي  بع، 

اقتراح منتجات خاصة بالسياحة الوطنية بمختلف فروعها، على أن تتالءم   ، حسب املجلس،الداخلية، فمن األهمية بمكان

هذه املنتجات مع القدرة الشرائية للسائح املغربي. كما يتعين تشجيع السياحة االجتماعية والتضامنية وتطوير املآوي املوجهة 

تكار عرض مناسب للمغاربة املقيمين بالخارج، مع األخذ بعين االعتبار أسلوبهم في العيش وأنماط استهالكهم في مجال للشباب واب

الترفيهية والرياضية بإعادة    .األنشطة  بالرأسمال البشري، حيث أوص ى املجلس على الخصوص  أما املحور الخامس، فيتعلق 

الصلة، من خالل تحيين خريطة التشغيل في القطاع السياحي والعمل على إبرام    النظر في مسالك التكوين املنهي والجامعي ذات

فيما يتناول املحور السادس التوطين الترابي، حيث تشكل الجهوية   .اتفاقية قطاعية جماعية في مجال التكوين وتعزيز الكفاءات

جاالت الترابية والوجهات السياحية. وفي هذا اإلطار، املتقدمة وميثاق الالتمركز فرصة لتحقيق التوازن في تنمية السياحة بين امل

يوص ي املجلس بإرساء االلتقائية بين االستراتيجيات الوطنية املتعلقة بقطاعات السياحة والثقافة والصناعة التقليدية والشباب 

الستراتيجيات الجهوية للسياحة والرياضة والتنمية املستدامة وغيرها، والحرص على توطينها على املستوى الترابي، وبدعم تنفيذ ا

املستدامة، من خالل مواكبة املجالس الجهوية في إعداد ووضع مشاريع في هذا املجال ضمن برامج التنمية الجهوية، وتقديم 

 عرض متنوع يتمحور حول مسارات سياحية تعبر عدة مجاالت ترابية ذات توجه سياحي مشترك.
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 القوانين مشاريع ومقترحات  المراسيم القرارات

  

)    1443من محرم    16صادر في    2.21.643مرسوم رقم  

رقم    2021أغسطس    25 المرسوم  بتغيير   )2.21.507  

في   القعدة    27الصادر  ذي  (    2021يوليو    8)    1442من 

بسائر   الصحية  الطوارئ  حالة  مفعول  سريان  مدة  بتمديد 

كورونا   فيروس  تفشي  لمواجهة  الوطني  التراب    - أرجاء 

 19كوفيد  

 )2021يوليو  9بتاريخ   7002ج.ر عدد (

 

  

  1443من ربيع األول    21صادر في    2.21.853مرسوم رقم  

حالة    2021أكتوبر    28)   مفعول  سريان  مدة  بتمديد   )

لمواجهة   الوطني  التراب  أرجاء  بسائر  الصحية  الطوارئ 

 19كوفيد  -تفشي فيروس كورونا 

 )2021يوليو  9بتاريخ   7002ج.ر عدد (

 

  

  1443من ربيع اآلخر    20صادر في    2.21.955مرسوم رقم  

حالة    2021نوفمبر    26)   مفعول  سريان  مدة  بتمديد   )

لمواجهة   الوطني  التراب  أرجاء  بسائر  الصحية  الطوارئ 

 19كوفيد  -تفشي فيروس كورونا 

 )2021يوليو  9بتاريخ   7002ج.ر عدد (

 

  

  1442من ذي القعدة  27صادر في   2.21.507مرسوم رقم 

( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ    2021يوليو    8)  

تفشي   لمواجهة  الوطني  التراب  أرجاء  بسائر  الصحية 

 19كوفيد  -فيروس كورونا  

 )2021يوليو  9بتاريخ   7002ج.ر عدد (

 

رقم     شريف  صادر   1.21.88ظهير 

الحجة    15في   ذي   26)  1442من 

رقم 2021يوليو   القانون  بتنفيذ   )

متفرقة  48,21 أحكام  تتعلق  بسن 

إطار  في  المتخذة  التدابير  ببعض 

كورونا   فيروس  جائحة  مواجهة 

 2بتاريخ    7009. ج.ر عدد  19كوفيد  

 2021أغسطس  

 

 
 

 2021يوليو  9إلى حدود  فيروس كوروناالنصوص القانونية المتعلقة بتدبير جائحة جدول   -ب
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2021 
 

21133 
 

بأن    21/126عدد    في امللف  2021غشت    24الصادر بتاريخ    21/133صرحت املحكمة الدستورية في قرارها رقم  

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم   44.14القانون التنظيمي القاض ي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  

 ليس فيه ما يخالف أحكام الدستور. العرائض إلى السلطات العمومية،  
 

أحكام املواد   والتي تهم تغيير وتتميمألولى  املادة افي  الواردة    للتعديالت  بعد تفحصهاأنه   قرارها،وأوضحت املحكمة في  

أحكام القانون التنظيمي التي تتمم    أيضا املادة الثانيةاملذكور، و   44.14من القانون التنظيمي رقم    13و  9و  7و  6و  3و  2

قرة األخيرة من الفصل  أنها تكتس ي صبغة قانون تنظيمي، وفقا ألحكام الفاملكررتين، تبين لها    15و   12السالف ذكره، باملادتين  

 .من الدستور   15
 

املواد فيما  ف تهم  والتي  األولى،  باملادة  األخيرة(   يتعلق  )الفقرة  والسادسة  واألخير(  والخامس  األول  )البنود  الثانية 

واطنات  في جوهرها، تمكين امل   ، فقد عللت املحكمة الدستورية بشأنها على أنها تعديالت تروموالسابعة )الفقرة األخيرة املضافة

واملواطنين من ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتيسير الشروط والكيفيات املتعلقة به، إنفاذا 

ألحكام الدستور، ولم تضع قيدا غير متناسب يصيب الحق املذكور في جوهره، كما أن اشتراط توقيع الئحة دعم العريضة  

مع طبيعة العريضة وهدفها، باعتبارها تتضمن "مطالب أو مقترحات أو توصيات   من مدعميها يظل منسجما  4000من قبل  

 .مقدمة إلى السلطات العمومية"، وليس في هذا الشرط، ما يحد من ممارسة املواطنات واملواطنين للحق املشار إليه
 

ا للمادة الثالثة من القانون أتى متمم، فقد أوضحت املحكمة الدستورية أنه  يخص املادة الثالثة )البند األخير(  وفيما

وحيث  ،، إذ أضاف شرطا جديدا لقبول العريضة يتمثل في أن "ال تكون مقدمة ألكثر من سلطة عمومية"44.14التنظيمي رقم  

إن الغاية املتوخاة من كفالة الدستور للحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، تتمثل في ضمان تقديم ذوي املطالب 

حنان الصالحي

مستشارة قانونية

باألمانة العامة للحكومة

سميرة جيادي

مستشارة قانونية

باألمانة العامة للحكومة

 

 

 متابعات قضائية بالمغرب وفرنسا. 2
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 .من املواطنات واملواطنين طلباتهم أو مقترحاتهم أو توصياتهم إلى السلطات العمومية، بهدف املصلحة العامة  املشروعة
 

( من القانون التنظيمي السالف الذكر، فقد عللت )الفقرة الثانية  13التاسعة )الفقرة الثانية( ووبالنسبة للمادتين  

لتوجيه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة أو إلى   تحديد ستين يوما أجال أقص ى  املحكمة الدستورية أن  

وضعية إجرائية ينتظم بها البت في  من جهة، يعتبر،املذكور،     مكتب املجلس املعني حسب الحالة، وكذا مناط سريان األجل

املقدمة، أخرى،و  العرائض  ا من جهة  بمقتض ى  مهام،  من  العرائض  بلجان  مناط  ما هو  مع  من  منسجما  األوليين  لفقرتين 

 . من القانون التنظيمي  13املادتين التاسعة و
 

املكررة من القانون التنظيمي   15مكررة واملادة    12من التعديل والتي تهم املادتين      املادة الثانيةوأخيرا، فيما يخص  

ترمي في صيغتها املعروضة، إلى تيسير التحقق   مكررة، أنها    12، فقد أوضحت املحكمة الدستورية بشأن املادة   املعروض عليها،

ا، إذ أسندت لرئيس الحكومة إجراء التحقق املذكور من استيفاء أصحاب العريضة ومدعميها ألحد الشروط األساسية لقبوله 

في أجل معقول، مما يندرج في إطار التعاون بين السلط الذي يعتبر من مقومات النظام الدستوري للمملكة طبقا للفقرة  

مناط سريان    عليهاحددت في صيغتها املعروضة  املكررة أنها    15كما عللت بشأن املادة     الثانية من الفصل األول من الدستور، 

التنظيمي، مما يتيح ألصحاب العريضة ومدعميها، أن يتوقعوا، مآلها على أساس من القانون،  اآلجال الواردة في القانون 

 .من الدستور   15ويمثل ضمانة، تكفل بموجبها ممارسة الحق املنصوص عليه في الفصل  
 

بتبليغ يها ألحكام الدستور، وأمرت، في الختام،  وعليه، قضت املحكمة الدستورية بعدم مخالفة املواد املعروضة عل

 نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية. 
 

21134 
 

  بأن   21/127في امللف عدد    2021غشت    24الصادر بتاريخ    21/134رقم  قرارها  صرحت املحكمة الدستورية في  

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم   64.14ض ي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  القانون التنظيمي القا

 ليس فيه ما يخالف الدستور. امللتمسات في مجال التشريع،  
 

القانون التنظيمي في  فحص التعديالت الواردة    تبين لها، من خاللأنه    قرارها،  في  الدستورية  أوضحت املحكمةو  

من القانون    12و  11و  8و  7و  5و  2أحكام املواد  شملت تغيير وتتميم    ، املادة األولىن،  مادتين اثنتي  التي تهم و   عليها،املعروض  

رقم   الثانيةاملذكور   64.14التنظيمي  واملادة  تتميم،  تضمنت  التنظيمي  ،  القانون  ذكره  أحكام  باملادتين  السالف    12و  8، 

 .من الدستور   14ألحكام الفصل  تكتس ي صبغة قانون تنظيمي، وفقا  ،  املكررتين
 

املواد الثانية )البندان الرابع واألخير( والسابعة  ، التي تهم  املادة األولىوجاء تعليل قرار املحكمة الدستورية بشأن  

مه  أتاحت ملدعمي امللتمس، التوقيع على الئحة دع(، أنها تعديالت  الفقرة األخيرة املضافة))الفقرة األخيرة املضافة( والثامنة  

، خفضت النصاب كما أنها  ماديا أو إلكترونيا على سبيل التخيير، مع إمكانية تقديم امللتمس عبر بوابة إلكترونية خاصة،  

 .املتطلب لتكوين لجنة تقديم امللتمس، وكذا العدد األدنى ملوقعي الئحة دعم امللتمس
 

شرطا جديدا يقتصر على تضمين مدعمي    إلى أن هذه التعديالت، أحدثتأضافت املحكمة الدستورية في قرارها  و 

امللتمس ألرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صالحيتها، مستبدلة بذلك ما كان يشترط من إرفاق مدعمي امللتمس  
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 .لالئحة الدعم، بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف
 

ن املواطنات واملواطنين من ممارسة الحق وأوضحت املحكمة الدستورية، أن هذه األحكام، تروم، في جوهرها تمكي

في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وتيسير الكيفيات والشروط املتعلقة به، إنفاذا ألحكام الدستور السابق بيانها، ولم 

 .تضع قيدا غير متناسب يصيب الحق املذكور في جوهره
 

من مدعميه، ليس فيه، قياسا إلى الناخبين   20000واعتبرت املحكمة، أن اشتراط توقيع الئحة دعم امللتمس من قبل  

أنه ليس في أحكام    مضيفة املقيدين في اللوائح االنتخابية العامة، ما يحد من ممارسة املواطنات واملواطنين للحق املشار إليه؛،  

 .خير( والسابعة )الفقرة األخيرة املضافة( والثامنة )الفقرة األخيرة املضافة( ما يخالف الدستور املواد الثانية )البندان الرابع واأل 
 

الخامسة    أن التعديالت جاءت متممة للمادةاملادة الخامسة من البند األخير،    كما صرحت املحكمة الدستورية بشأن

ال يكون مقدما ملكتبي مجلس ي  "لتمس يتمثل في أن  شرطا جديدا لقبول امل  ت أضافحيث  ،  64.14من القانون التنظيمي رقم  

 غير مخالف للدستور.  ه"، وهو ما اعتبرتالبرملان معا
 

وسعتا    هما، أنبشأنهما  أكدت املحكمة الدستورية    ،من القانون التنظيمي املعروض عليها  12و  11وبخصوص املادتين  

من نطاق إمكانات تبني امللتمس واعتماده أساسا لتقديم مقترح قانون، إذ أصبح ذلك متاحا لكافة أعضاء املجلس املعني، 

 مخالفتين ألحكام الدستور.   على أعضاء اللجنة الدائمة املختصة، مما تكون معه املادتان ، غير   مقتصرا  بعد أن كان
 

املحكمة   فقد  أوضحت  ،املكررة  12و  الثامنة املكررةعديالت التي شملت املادتين  الثانية من الت  املادةيتعلق ب  وفيما

إلى تيسير التحقق من استيفاء أصحاب امللتمس ومدعميه ألحد الشروط   ترمي  أنها  ،بشأن املادة الثامنة املكررة  الدستورية 

ول، مما يندرج في إطار التعاون بين السلط األساسية لقبوله، إذ أسندت لرئيس الحكومة إجراء التحقق املذكور في أجل معق

الذي يعتبر من مقومات النظام الدستوري للمملكة طبقا للفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور، وتكون معه املادة 

 .املعروضة غير مخالفة ألحكامه
 

التنظيمي السالف   املكررة   12املادة    كما أوضحت املحكمة الدستورية بشأن القانون  في الذكر،    من  أنها حددت 

صيغتها املعروضة مناط سريان اآلجال الواردة في القانون التنظيمي، مما يتيح ألصحاب امللتمس ومدعميه، أن يتوقعوا، مآل  

من    14ملتمسهم املقدم، على أساس من القانون، ويمثل ضمانة، تكفل بموجبها ممارسة الحق املنصوص عليه في الفصل  

 .غير مخالفة ألحكامهعليها  ه املادة املعروضة  الدستور، مما تكون مع
 

قرارها،    و  ختام  منفي  نسخة  بتبليغ  الدستورية  املحكمة  الجريدة ه  أمرت  في  وبنشره  الحكومة،  رئيس  السيد  إلى 

 الرسمية.
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 Au regard du grand nombre de décisions  et d’arrêts rendus par les juridictions françaises, 

nous nous contentons, comme dans nos précédentes chroniques, de rendre compte des décisions 

et ordonnances les plus marquantes, redues respectivement par le Conseil Constitutionnel et le 

Conseil d’Etat. 

Le Conseil constitutionnel-I  
 

 81 arrêts ont été rendus par le conseil constitutionnel durant la période allant du 25 

juin jusqu’au 17 décembre 2021.  

Nous signalons en particulier les décisions suivantes : 

• Décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 (Obligation pour les transporteurs 

aériens de réacheminer les étrangers dont l’entrée en France est refusée) 

 Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution l’obligation pour les 

transporteurs aériens de réacheminer un ressortissant étranger dont l’entrée en France a 

été refusée,  tout en précisant que cette obligation n’a ni pour objet ni pour effet de leur 

confier une mission de surveillance ou de contrainte. Cette obligation ne méconnaît pas 

l’interdiction de déléguer l’exercice de la force publique à des personnes privées, 

qualifiée en des termes inédits par le Conseil constitutionnel de principe inhérent à 

l’identité constitutionnelle de la France. 

 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 2021 par le Conseil d’État d’une 

question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés 

que la Constitution garantit de l’article L. 213-4 et du 1° de l’article L. 625-7 du code de 

l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). En application de 

l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990, 

les États signataires se sont engagés à instaurer l’obligation pour les entreprises de 

transport de « reprendre en charge sans délai » les personnes étrangères dont l’entrée 

sur le territoire de ces États a été refusée et de les ramener vers un État tiers. Les 

dispositions contestées de l’article L. 213-4 du CESEDA visent à assurer la transposition 

de cette directive en prévoyant que l’entreprise de transport aérien ou maritime est tenue 

de ramener une personne étrangère non ressortissante d’un État membre de l’Union 

européenne en cas de refus d’entrée sur le territoire national. 

 La société requérante estime que lesdites dispositions auraient eu ainsi, pour effet 

de déléguer à une personne privée des compétences de police administrative générale 

inhérentes à l’exercice de la force publique, en violation de l’article 12 de la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il était également reproché à ces 
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dispositions de méconnaître le droit à la sûreté, le principe de responsabilité personnelle 

et l’égalité devant les charges publiques. 

 De manière inédite, le Conseil constitutionnel juge que cette exigence constitue un 

principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. Exerçant dès lors un contrôle 

des dispositions contestées au regard de cette exigence constitutionnelle, le Conseil 

constitutionnel observe que la décision de mettre en œuvre le réacheminement d’une 

personne non admise sur le territoire français relève de la compétence exclusive des 

autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière. En application des 

dispositions contestées, les entreprises de transport aérien ne sont tenues, à la requête de 

ces autorités, que de prendre en charge ces personnes et d’assurer leur transport. Le 

Conseil constitutionnel constate ainsi que les dispositions contestées n’ont ni pour objet 

ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une obligation de surveiller la 

personne devant être réacheminée ou d’exercer sur elle une contrainte, de telles mesures 

relevant des seules compétences des autorités de police. 

 Décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021 (Loi portant lutte contre le dérèglement 

climatique et renforcement de la résilience face à ses effets) 

 Le Conseil constitutionnel écarte comme excessivement généraux les griefs dont il a été 

saisi à l’encontre de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 

résilience face à ses effets 

 Par sa décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel s’est prononcé 

sur la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à 

ses effets, dont il avait été saisi par un recours émanant de plus de soixante députés. 

 * Le recours contestait la loi prise en son ensemble au motif que nombre de ses dispositions 

s’inscriraient « dans la spirale d’inaction ayant conduit au non-respect de la trajectoire de la 

France en matière de réduction des gaz à effets de serre ». Les députés requérants soutenaient 

que, en conséquence, le législateur aurait privé de garanties légales le droit de vivre dans un 

environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de 

l’environnement et demandaient au Conseil constitutionnel de lui enjoindre de « prendre des 

mesures adéquates pour y remédier ». 

 Le Conseil constitutionnel juge, toutefois, que le grief tiré de ce que le législateur aurait 

méconnu ces exigences constitutionnelles ne peut être utilement présenté devant lui, selon la 

procédure prévue par l’article 61 de la Constitution ou la procédure de la question prioritaire 

de constitutionnalité, qu’à l’encontre de dispositions déterminées et à la condition de contester 

le dispositif qu’elles instaurent. En tout état de cause, le Conseil constitutionnel ne dispose pas 

d’un pouvoir général d’injonction à l’égard du législateur. 

 Relevant que, en l’espèce, les requérants ne développent qu’une critique générale des 

ambitions du législateur et de l’insuffisance de la loi prise en son ensemble et ne critiquent donc, 
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pour en demander la censure, aucune disposition particulière de la loi déférée, le Conseil 

constitutionnel en déduit que leur grief ne peut qu’être écarté. 

 

• Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 (Loi relative à la gestion de la crise 

sanitaire)  

 Par sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, qui compte 125 paragraphes, le Conseil 

constitutionnel s’est prononcé sur plusieurs dispositions de la loi relative à la gestion de la crise 

sanitaire, dont il avait été saisi par le Premier ministre et par un recours émanant de plus de 

soixante députés, ainsi que par deux autres recours émanant, chacun, de plus de soixante 

sénateurs.  

 * Au nombre des dispositions critiquées figuraient, au sein de l’article 1er de la loi déférée, 

celles subordonnant l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la 

présentation d’un « passe sanitaire ». 

  Il était notamment reproché à ces dispositions de subordonner l’accès aux grands magasins 

et centres commerciaux et aux transports publics à la présentation d’un « passe sanitaire », ce 

qui n’aurait pas d’intérêt dans la lutte contre l’épidémie.  

 A cette aune, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées prévoient 

que le Premier ministre peut subordonner l’accès du public à certains lieux, établissements, 

services ou événements où se déroulent certaines activités, à la présentation soit du résultat d’un 

examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit 

d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à 

la suite d’une contamination par la covid-19. Elles prévoient également que, à compter du 30 

août 2021, une telle mesure peut être rendue applicable aux personnes qui interviennent dans 

ces lieux, établissements, services ou événements. 

 Le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions, qui sont susceptibles de limiter l’accès 

à certains lieux, portent atteinte à la liberté d’aller et de venir et, en ce qu’elles sont de nature à 

restreindre la liberté de se réunir, au droit d’expression collective des idées et des 

opinions.Toutefois, en premier lieu, le législateur a estimé que, en l’état des connaissances 

scientifiques dont il disposait, les risques de circulation du virus de la covid-19 sont fortement 

réduits entre des personnes vaccinées, rétablies ou venant de réaliser un test de dépistage dont 

le résultat est négatif. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre 

aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à limiter la propagation de l’épidémie de 

covid-19. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.  

 En deuxième lieu, ces mesures ne peuvent être prononcées que pour la période, allant de 

l’entrée en vigueur de la loi déférée au 15 novembre 2021, période durant laquelle le législateur 

a estimé qu’un risque important de propagation de l’épidémie existait en raison de l’apparition 

de nouveaux variants du virus plus contagieux.  
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En troisième lieu, le législateur a circonscrit leur application à des lieux dans lesquels l’activité 

exercée présente, par sa nature même, un risque particulier de diffusion du virus.  

En quatrième lieu, les dispositions contestées prévoient que les obligations imposées au 

public peuvent être satisfaites par la présentation aussi bien d’un justificatif de statut vaccinal, du 

résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination ou d’un 

certificat de rétablissement à la suite d’une contamination. Ainsi, ces dispositions n’instaurent, en 

tout état de cause, ni obligation de soin ni obligation de vaccination.  

De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que les dispositions 

contestées opèrent une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. 

• Décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021 (Loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2022) 

Par sa décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, le Conseil constitutionnel s’est 

prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont il avait été saisi par un 

recours émanant de plus de soixante sénateurs.  

*Plusieurs dispositions ont été contestées par les sénateurs ; prenons l’article 6 de la loi, 

qui modifie l’article 50 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 

2021 afin notamment de reporter jusqu’au 31 décembre 2028 la possibilité pour les établissements 

de santé assurant le service public hospitalier de conclure un contrat avec les agences régionales 

de santé pour obtenir le versement d’une dotation par les organismes de la branche maladie.  

Sur le fond, il était reproché à cet article de mettre ainsi en œuvre des dispositions qui 

placent à la charge de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) les dotations versées 

par les organismes de la branche maladie à ces établissements, en méconnaissance de l’exigence 

d’équilibre financier de la sécurité sociale. Les sénateurs requérants invitaient par conséquent le 

Conseil constitutionnel à examiner la conformité à la Constitution des dispositions déjà 

promulguées de l’article 50 de la loi du 14 décembre 2020 et du C du paragraphe II septies de 

l’article 4 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. 

  La décision du Conseil constitutionnel rappelle que la conformité à la Constitution d’une 

loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui 

la modifient, la complètent ou affectent son domaine.  

À cette aune, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées de l’article 6 

de la loi se bornent à modifier l’article 50 de la loi 14 décembre 2020 pour reporter la date limite 

de conclusion des contrats entre les agences régionales de santé et les établissements publics de 

santé. Elles ne modifient pas les dispositions déjà promulguées du C du paragraphe II septies de 

l’article 4 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 qui mettent à la charge de la CADES le montant des 

dotations versées par les organismes de la branche maladie aux établissements de santé. Elles ne 

les complètent pas davantage, ni n’en affectent le domaine d’application. 

  Les conditions dans lesquelles la conformité à la Constitution de ces dispositions peut 

être utilement contestée ne sont donc pas réunies. Par ces motifs, le Conseil constitutionnel 
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écarte le grief tiré de la méconnaissance de l’exigence d’équilibre financier de la sécurité 

sociale.  

En revanche,  le Conseil constitutionnel censure 27 dispositions de la loi déférée comme « 

cavaliers sociaux », c’est-à-dire comme ne relevant pas du champ des lois de financement de la 

sécurité sociale défini à l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. La censure de ces 

différentes dispositions ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences 

constitutionnelles. Il est loisible au législateur, s’il le juge utile, d’adopter à nouveau de telles 

mesures, dont certaines apparaissant au demeurant susceptibles d’être déployées sans attendre 

son éventuelle intervention. 

: II La Jurisprudence du Conseil d’Etat  
 

De 25 juin 2021, 71 décisions ont été rendues par le conseil d’Etat axés sur des domaines 

diversifiés, en voici quelques-unes :  

• L’avis rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi autorisant la prorogation de 

l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise 

sanitaire 

 
Le Conseil d’État a été saisi le 25 août 2021 d’un projet de loi autorisant la prorogation de 

l’état d’urgence sanitaire dans les outre-mer. 

En premier lieu, le Conseil d’Etat constate que si la quasi-totalité des mesures prises depuis 

cette déclaration, notamment par le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les 

mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 

d'urgence sanitaire et par les arrêtés du ministre de la santé du 16 octobre 2020, aurait pu être 

prise sur la base de la loi du 9 juillet 2020, ou des articles L. 3131-1 et suivants du code de la santé 

publique, il n’en est pas de même de la mesure d’interdiction des déplacements de personnes 

hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin (couvre-feu) prévue par 

l’article 51 de ce décret du 16 octobre. Cette mesure, estimée nécessaire par le Gouvernement pour 

faire face à l’aggravation de la crise sanitaire, prise sur le fondement du 2°de l’article L. 3131-15 

du même code, ne peut être mise en œuvre sur le fondement de la loi du 9 juillet 2020 comme 

cela résulte de la décision du Conseil constitutionnel mentionnée au point 5. 

En deuxième lieu, sur la base de l’avis en date du 19 octobre 2020 du comité de 

scientifiques prévu à l'article L. 3131-13 du même code, prenant en compte les données 

scientifiques disponibles sur la situation sanitaire, notamment les données épidémiologiques, et 

l’incertitude quant à l’évolution de la situation actuelle, le Conseil d’Etat constate une nette 

aggravation de la crise sanitaire. 

Dans ces conditions, en raison de cette nette aggravation de la crise sanitaire, et eu égard 
aux fortes incertitudes quant à son évolution, le Conseil d’Etat estime que la durée, fixée à trois 
mois, de la prorogation et l’application de l’état d’urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire 
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national, alors même que les mesures actuelles ne s’appliquent que sur certaines parties de celui-
ci, sont adaptées et proportionnées à la situation. 

Il rappelle que les autorités compétentes doivent veiller, sous le contrôle du juge, à ce 
que les mesures qu’elles prennent sont strictement nécessaires, adaptées et proportionnées en 
ce qui concerne tant leur contenu que leur champ géographique et leur durée.  

 

Le Conseil d’Etat rappelle enfin que si le régime de l’état d’urgence sanitaire, par la 
gamme des mesures qu’il autorise, est de nature à permettre de faire face, par des moyens 
adaptés, à une éventuelle extension ou aggravation de l’épidémie, il peut à l’inverse si la 
situation sanitaire le permet, être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des 
ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant, après avis du comité de 
scientifiques prévu à l'article L. 3131-19. 

• L’avis rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi en faveur de l’activité 

professionnelle indépendante. 

Dans son avis rendu le 28 septembre 2021, la plus haute juridiction administrative prend 
position sur le "projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante". 

Le nouveau statut unique doit être précisé 

Dans un premier temps, l’institution revient sur le nouveau statut d’entrepreneur 
individuel qui devrait notamment comporter une insaisissabilité des biens personnels du chef 
d’entreprise, et supplanter le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). 

Le Conseil d’État considère qu’il s’agit d’une innovation juridique d’ampleur et souligne 
que dans le projet, la séparation entre le patrimoine personnel et celui nécessaire à l’activité 
s’effectue de plein droit, sans démarche administrative ou information des créanciers. 

Le Conseil demande au Gouvernement d’apporter des précisions, notamment sur les 
contours exacts de la notion de "biens utiles à l’activité professionnelle". 

Il appelle également l’exécutif à traiter du sort des biens communs entre l’entrepreneur et 
son conjoint, ainsi que du sort du patrimoine détenu en numéraire, en l’absence d’obligation faite 
à l’entrepreneur individuel d’ouvrir un compte distinct pour les besoins de son activité 
professionnelle. 

Enfin, il attire l’attention du Gouvernement sur les conséquences du projet quant à 
l’exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789. 
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Le Conseil d’État émet des doutes quant à l’effectivité de la protection offerte à 
l’entrepreneur individuel en tant que débiteur, ainsi que sur la simplification réelle des 
procédures. 

L’allègement des formalités légales peut, selon le Conseil, faire augmenter les 
garanties demandées directement par les créanciers. 

Plutôt que de créer un nouveau statut, la juridiction suprême de l’ordre administratif 
déplore que le régime de l’EIRL n’ait pas été davantage valorisé et mis en avant. 

 

• Avis sur un projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire :Le Gouvernement a 

décidé de rendre public l’avis rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi relatif à 
l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire. 

  Le Conseil d’Etat a été saisi le 14 juillet 2021 d’un projet de loi relatif à l’adaptation de nos 
outils de gestion de la crise sanitaire. Ce projet de loi a été modifié par trois saisines rectificatives 
reçues respectivement les 16, 17 et 18 juillet 2021. 

Ce projet comporte six ensembles de mesures ; prenons Le cinquième qui crée une 
obligation de vaccination contre la covid-19 pour des professionnels en contact régulier avec 
des personnes vulnérables et pour des personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces 
professionnels. Il en définit le cadre juridique, notamment les effets de cette obligation sur les 
conditions d’activités des professionnels concernés ; 

le Conseil d’Etat rappelle qu’en application du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 
2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le Premier ministre peut, dans l'intérêt de 
la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, 
subordonner à la preuve d’un test négatif, de l’administration d’un vaccin ou du rétablissement 
de la personne à la suite d’une contamination (« passe sanitaire »), d’une part, les déplacements 
à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou d'une collectivité d’outre-
mer et, d’autre part, l'accès à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands 
rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou des salons 
professionnels. 

Le Conseil d’Etat constate que cette extension considérable du champ d’application du 
dispositif a pour objectif de permettre de limiter l’exercice des activités considérées aux personnes 
présentant une moindre probabilité de développer ou de transmettre la maladie. 

Le conseil d’Etat souligne ainsi que l’application du « passe sanitaire » à chacune des 
activités pour lesquelles il est envisagé de l’appliquer, doit être justifiée par l’intérêt 
spécifique de la mesure pour limiter la propagation de l’épidémie, au vu des critères 
mentionnés précédemment et non par un objectif qui consisterait à inciter les personnes 
concernées à se faire vacciner. 
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Le Conseil d’Etat considère, en conséquence, que les enjeux sanitaires doivent être mis en 
balance avec les conséquences de la mesure pour les personnes vaccinées et non vaccinées ainsi 
que pour les professionnels concernés. Dans cette appréciation, il prend notamment en compte 
le fait que l’application du dispositif : 

-  ne puisse avoir pour effet, sauf dans des situations exceptionnelles, de remettre en 
cause la possibilité pour l’ensemble de la population d’accéder à des biens et services 
de première nécessité ou de faire face à des situations d’urgence ; 

- ne porte pas une atteinte contraire aux normes constitutionnelles et conventionnelles 
au respect des libertés syndicales, politiques et religieuses non plus qu’au droit de 
manifester sur la voie publique ; 

- ne porte pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée, une atteinte 
disproportionnée en particulier en les contraignant à révéler une précédente 
contamination ou à dévoiler très fréquemment leur identité dans les activités de la vie 
quotidienne ; 

-  ne crée pas de différences de traitement dépourvues de justifications objectives entre 
les activités soumises au dispositif et celles qui n’y sont pas soumises. 

Le Conseil d’Etat souligne enfin que la différence de traitement, résultant de l’application 
de la mesure, entre les personnes vaccinées ou rétablies et celles contraintes de se soumettre à des 
tests de dépistage pour l’accès aux lieux, établissements, services et évènements concernés doit 
être justifiée par les risques de contamination différents auxquels les intéressés s’exposent eux-
mêmes ou exposent les tiers selon qu’ils remplissent ou non les conditions pour détenir le 
justificatif requis. 

• Le Conseil d’État ne suspend pas la passe sanitaire 6 juillet 2021 : 

L’association La Quadrature du Net a demandé au juge des référés du Conseil d’État de 
suspendre le « passe sanitaire », craignant un usage de données personnelles sensibles (état civil, 
justificatifs de statut vaccinal ou de résultat de test). Le juge des référés relève que ce dispositif – 
papier ou numérique – n’est pas requis pour les activités du quotidien ou l’exercice de certaines 
libertés fondamentales (manifestation, réunion, exercice du culte). Il observe en outre que sa 
version numérique est facultative et que les informations collectées sont conservées sur les 
téléphones mobiles des personnes, limitant ainsi leur traitement ou leur conservation sur des 
bases nationales.  

Conformément à la loi, la présentation de ce document doit permettre uniquement de 
vérifier que le porteur remplit l’une des trois conditions requises (test négatif à la covid-19, 
justificatif de vaccination ou de rétablissement à la suite d'une contamination), sans pouvoir 
identifier quelle est la condition remplie ni les données personnelles qui y sont associées. 

Le juge des référés relève que la passe sanitaire permet de réduire la circulation du virus 
en limitant les flux et croisements de personnes.  
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Il n’est pas nécessaire à l’exercice des libertés de culte, de réunion ou de manifestation, ni 
aux activités quotidiennes (travail, magasins, restaurants…). 

Le juge des référés relève que la passe sanitaire numérique est facultatif et repose sur la 
conservation et le contrôle par chacun, sur son propre téléphone mobile, de certaines de ses 
données de santé (module « Carnet » de l’application TousAntiCovid).  

Le juge estime que la passe sanitaire répond à un motif d'intérêt public pour la 
préservation de la santé de la population et que les données collectées le sont de façon limitée et 
appropriée par rapport aux objectifs poursuivis (principe de minimisation). 

 

Pour ces différentes raisons, le juge des référés estime que la passe sanitaire ne porte 
pas une atteinte grave et illégale au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection 
des données personnelles. 

• Egalité professionnelle femmes-hommes : la juridiction signe un accord inédit 

 
Mardi 6 juillet 2021, au terme d’une négociation unique dans l’histoire de la juridiction 

administrative, le vice-président du Conseil d’État, Bruno Lasserre, et 8 organisations syndicales 
ont signé un accord sur l’égalité professionnelle engageant concrètement la justice administrative 
dans un plan d’action ambitieux sur le long terme. Après l’obtention, en 2020, des labels « Égalité 
» et « Diversité » délivrés par l’Afnor, ce sont désormais 94 nouvelles actions qui seront mises en 
œuvre dans toute la juridiction administrative pour renforcer l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 
 

Le Mardi 6 juillet 2021, la juridiction administrative a franchi une nouvelle étape en faveur 
de l’égalité professionnelle. Après 8 mois d’une négociation 100 % dématérialisée, le vice-
président du Conseil d’État et les représentants des organisations syndicales de l’ensemble des 
personnels des juridictions administratives – Conseil d’État, cours administratives d’appel, 
tribunaux administratifs et Cour nationale du droit d’asile – ont signé un accord sur l’égalité 
professionnelle dans la justice administrative. 
 

Directive européenne sur le temps de travail : le Conseil d'Etat rejette la requête d’un 
gendarme qui contestait l’organisation du temps de travail  
 
  Un sous-officier de gendarmerie a demandé au Conseil d'Etat d’annuler le refus du 
ministre de l’Intérieur de transposer à la gendarmerie départementale l’article 6 de la directive 
2003/88/CE du 4 novembre 2003, qui fixe un plafond de temps de travail de 48 heures par 
semaine. Le Conseil d’État, statuant en Assemblée du contentieux – sa formation la plus 
solennelle –, a rejeté cette requête au terme d’un raisonnement en trois temps (décision n°437125 
du 17/12/21). 
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Le Conseil d'Etat a pris en compte la jurisprudence récente de la CJUE1819qui a reconnu que les 
règles de la directive du 4 novembre 2003 « ne sauraient être interprétées d’une manière telle 
qu’elles empêcheraient les forces armées d’accomplir leurs missions et qu’elles porteraient 
atteinte, par voie de conséquence, aux fonctions essentielles de l’État que sont la préservation de 
son intégrité territoriale et la sauvegarde de la sécurité nationale » et qui a admis en conséquence 
des exceptions sinificatives à l’application 
 
  de la directive concernant les militaires, en particulier : 
 

- Les activités des militaires intervenant dans le cadre d’une opération militaire, de leur 
formation initiale, d’un entraînement opérationnel  

- Les activités qui ne se prêtent pas à un système de rotation des effectifs eu égard aux 
hautes qualifications des militaires en question ou à leurs tâches extrêmement 
sensibles  

- Les activités qui sont exécutées dans le cadre d’événements exceptionnels  

- Les activités qui présentent un lien d’interdépendance avec des opérations militaires et 
pour lesquelles l’application de la directive se ferait au détriment du bon 
accomplissement de ces opérations. 

Dans ce cadre, le Conseil d'Etat a recherché si les activités de la gendarmerie 
départementale entraient dans le champ d’application de la directive du 4 novembre 2003. Il a 
relevé que les ministres de l’intérieur et de la défense, dans leurs arguments avancés lors de 
l’instruction, soulignaient que, dans le contexte actuel, seule une partie « très minoritaire » des 
activités de la gendarmerie départementale pouvait bénéficier des exceptions à la directive, 
admises par la CJUE. 

 

 
18 Cour de justice de l’Union européenne : Arrêt de Grande chambre du 15 juillet 2021, B.K. c/ Republika Slovenija (Ministrstvo za 

obrambo) (C-742/19), notamment points 43 et 88. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0742
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0742
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I- Actualité juridique de l’UE 
 

Dans ce numéro spécial dédié au nouveau modèle de développement, nous avons opté pour 

une chronique juridique européenne focalisée sur l’actualité portant sur l’état des droits 

fondamentaux en Europe  en temps de la pandémie COVID-19.  

C’est ainsi que deux événements ont attiré notre attention : 

1. Le premier événement se rapporte à l’entrée en vigueur le 1er août 2021 du Protocole n° 

15 (STCE n°213) portant amendement à la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales. Ce protocole fut signé et ratifié par l’ensemble 

des États parties, qui confirment ainsi leur volonté commune d’apporter des 

changements majeurs au sein de la Convention européenne et du mécanisme de plainte. 

C’est ainsi qu’une référence explicite au principe de subsidiarité et à la doctrine de la 

marge d’appréciation a été introduite. Mais pas seulement, vu que ce nouveau texte a 

prévu de réduire, de six à quatre mois, le délai dans lequel la Cour européenne des droits 

de l’homme peut être saisie après une décision nationale définitive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سارة النصري

متصرفة من الدرجة الثانية

باألمانة العامة للحكومة

 

 

 متابعات حول مستجدات القانون األوربي 3.

Encadré1 : la Convention européenne des droits de l'homme  

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, communément 

appelée Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), est un traité international signé 

par les États membres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 

1953. 

Sa vocation est de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en permettant un 

contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. La Convention se réfère à la Déclaration 

universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 

décembre 1948.  

Le respect des obligations par les États parties à la CEDH est contrôlé dans le cadre d’une procédure 

de plainte individuelle ou étatique. Pour permettre ce contrôle du respect effectif des droits de 

l'homme, la Convention a institué le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, et surtout la Cour 

européenne des droits de l'homme. Celle-ci, mise en place en 1959 et siégeant à Strasbourg, est 

chargée de veiller au respect de la Convention par les États signataires : toute personne s'estimant 

victime d'une violation de la Convention peut la saisir afin de recevoir une indemnisation, pourvu 

que son État de résidence le lui permette, conformément à l'article 56. La France, qui héberge la 

Cour sur son territoire, n'a ratifié la Convention que le 3 mai 1974 (sous la présidence par intérim 

d'Alain Poher), et n'a permis à ses résidents de saisir la Cour qu'en 1981. 

La Convention a évolué au fil du temps et comprend plusieurs protocoles.  
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Ce Protocole 15 amende donc le préambule de la Convention afin d’y inclure deux 

concepts fondamentaux développés par la Cour européenne des droits de l’homme dans 

sa jurisprudence. La doctrine de la marge nationale d’appréciation et le principe de 

subsidiarité viennent ainsi explicitement réaffirmer le rôle premier que joue l’État dans 

la garantie des droits de l’homme. Ce rôle se manifeste aussi dans la réduction du délai 

dans lequel la Cour européenne peut être saisie d’une allégation de violation des droits 

de l’homme, qui est sujet à certaines exceptions relatives aux garanties de l’État de droit. 

  

2. Quant au deuxième événement, il concerne la publication du Rapport de l’Agence 

européenne des droits fondamentaux, sur l’état des droits fondamentaux au sein de 

l’Union européenne pour l’année 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marqué par la crise sanitaire liée au COVID-19, la FRA s’est focalisée principalement, dans 

son rapport pour l’année 2020, sur les mesures prises par les pouvoirs publics des États 

membres contre la pandémie.  

Ce rapport montre que, malgré quelques avancées, on ne peut passer outre une tendance 

marquée par la régression de la protection des droits de l’Homme durant la période 

pandémique. 

Les améliorations constatées en 2020, concernent essentiellement le droit des minorités. À ce 

propos, le droit de l’Union dispose de toute une panoplie de textes constitutifs d’une 

véritable base juridique en matière de protection des minorités.  

L’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, considéré 

comme texte fondateur en la matière, interdit toute discrimination fondée sur l’origine 

Encadré 2 : l’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA) 

 

Créée par le règlement n°168/2007, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

(FRA) publie chaque année son rapport sur l’état des droits fondamentaux au sein de l’Union 

européenne. 

Cette Agence a pour objectif de fournir aux institutions, organes, organismes et agences compétents 

de la Communauté, ainsi qu'à ses États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, 

une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux, afin de les aider à respecter 

pleinement ces derniers, lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des 

mesures ou définissent des actions  
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ethnique ou raciale. Ce principe a été repris par la directive sur l’égalité raciale dans l’accès 

aux services, à l’éducation et à la protection sociale.  

Autre point marquant mentionné dans le rapport de la FRA, concerne l’initiative entreprise 

par la Commission européenne en créant le « coordinateur pour les droits des victimes » 

que les États membres peuvent saisir si nécessaire.  

Le rapport souligne également que certains pays membres de l’UE ont amélioré leurs 

systèmes de protection, notamment en Europe centrale et orientale. 

Ceci dit, même si des mesures ont été prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie pour 

protéger certains droits fondamentaux, l’Agence constate dans son rapport que d’autres 

droits, dont la garantie était déjà lacunaire, ont été fragilisés, surtout en matière de protection 

des données personnelles, ou encore la lutte contre le racisme. C’est ainsi que la situation 

actuelle des minorités, se trouvant au carrefour de plusieurs vulnérabilités, est également 

révélatrice de l’étendue des conséquences de la pandémie sur la situation des droits 

fondamentaux en Europe.  

II- Actualité jurisprudentielle de l’UE 
 

Devant l’abondance de production jurisprudentielle des juridictions de l’UE, nous avons 

opté, dans le cadre de ce numéro spécial, de nous attarder sur l’un des principes fondamentaux 

de la jurisprudence européenne, à savoir le renvoi préjudiciel, en l’illustrant à travers deux 

arrêts récents de la Cour de justice de l’Union.   

 

 

 

 

 

1- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 21 décembre 2021, dans l'affaire C-

251/20-Gtflix Tv : Diffusion de propos prétendument dénigrants sur Internet : 

l’indemnisation du préjudice qui en résulte sur le territoire d’un État membre peut être 

demandée auprès des juridictions de cet État membre20. 

Cette compétence n’est subordonnée qu’à la condition que le contenu attentatoire soit accessible 

ou l’ait été sur ce territoire 

 
20 Cour de justice de l’Union européenne-communique de presse n° 231/21 Luxembourg, le 21 décembre 2021 

Encadré 3 : Qu’est-ce que le renvoi préjudiciel 

 

Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles 

sont saisies, d'interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l'interprétation du droit de 

l’Union ou sur la validité d'un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il 

appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. 

Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un 

problème similaire. 
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Gtflix Tv (ci-après la « requérante ») est une société établie en République tchèque qui produit 

et diffuse des contenus audiovisuels pour adultes. DR, domicilié en Hongrie, est un autre 

professionnel de ce domaine. 

La requérante, qui reproche à DR de diffuser des propos dénigrants à son égard sur plusieurs  

sites Internet, l’a assigné devant les juridictions françaises, en demandant, d’une part, la 

suppression de ces propos et la rectification des données publiées et, d’autre part, la réparation du 

préjudice subi en raison desdits propos. Tant en première instance qu’en appel, ces juridictions se 

sont déclarées incompétentes pour connaître de ces demandes. 

Devant la Cour de cassation (France), la requérante a demandé l’annulation de l’arrêt prononcé 

par la cour d’appel (France), laquelle aurait méconnu la règle de compétence spéciale prévue par 

l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 1 en faveur des juridictions « du lieu où le fait 

dommageable s’est produit ou risque de se produire », en jugeant qu’il ne suffit pas, pour asseoir 

la compétence de la juridiction saisie, que les propos jugés dénigrants qui ont été publiés sur 

Internet soient accessibles dans le ressort de cette juridiction, mais qu’il faut également qu’ils soient 

susceptibles d’y causer un préjudice. 

La juridiction de renvoi, estimant notamment que le centre des intérêts de la requérante était 

établi en République tchèque et constatant que DR est domicilié en Hongrie, a jugé que les 

juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître de la demande visant la suppression 

des propos prétendument dénigrants et la rectification des données publiées. Elle a toutefois décidé 

d’interroger la Cour sur le point de savoir si les juridictions françaises sont compétentes pour 

connaître de la demande indemnitaire pour ce qui est du préjudice qui aurait été causé à la 

requérante dans le territoire dont ces juridictions relèvent, et ce quand bien même celles-ci ne sont 

pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression. 

Dans son arrêt, la Cour, réunie en grande chambre, apporte des précisions sur la détermination 

des juridictions compétentes pour connaître de l’action en réparation au titre de la matérialisation 

du dommage sur Internet. 

Appréciation de la Cour 

La Cour juge qu’une personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la 

diffusion de propos dénigrants à son égard sur Internet, agit simultanément aux fins, d’une part, 

de rectification des données et de suppression des contenus mis en ligne la concernant et, d’autre 

part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne, peut demander, devant les 

juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, 

la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l’État membre de la juridiction saisie, bien 

que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de 

suppression. 
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Pour parvenir à cette conclusion, la Cour rappelle que, aux termes de sa jurisprudence, la règle 

de compétence spéciale prévue par l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 en faveur des 

juridictions « du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » vise à la fois  

le lieu de l’événement causal et celui de la matérialisation du dommage,  chacun des deux lieux 

étant susceptible, selon les circonstances, de fournir une indication particulièrement utile en ce qui 

concerne la preuve et l’organisation du procès. 

Pour ce qui est des allégations d’atteinte aux droits de la personnalité au moyen de contenus 

mis en ligne sur un site Internet, la Cour rappelle aussi que la personne qui s’estime lésée a la faculté 

de saisir d’une action en responsabilité, en vue de la réparation de l’intégralité du préjudice causé, 

soit les juridictions du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus au titre du lieu de 

l’événement causal, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses 

intérêts au titre de la matérialisation du dommage. Cette personne peut également, en lieu et place 

d’une action en responsabilité visant à la réparation de l’intégralité du préjudice causé, introduire 

son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en 

ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont toutefois compétentes pour connaître du seul préjudice 

causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie. 

En conséquence, conformément à l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, tel 

qu’interprété par la jurisprudence antérieure, une personne s’estimant lésée par la mise en ligne de 

données sur un site Internet pourra saisir, aux fins de la rectification de ces données et de la 

suppression des contenus mis en ligne, les juridictions compétentes pour connaître de l’intégralité 

d’une demande de réparation du dommage, à savoir soit la juridiction du lieu d’établissement de 

l’émetteur de ces contenus au titre du lieu de l’événement causal, soit celle dans le ressort de 

laquelle se trouve le centre des intérêts de cette personne au titre du lieu de la matérialisation du 

dommage. 

À cet égard, la Cour précise qu’une demande de rectification des données et de suppression des 

contenus mis en ligne ne peut pas être introduite devant une juridiction autre que celle qui est 

compétente pour connaître de l’intégralité d’une demande de réparation du dommage, au motif 

qu’une telle demande de rectification et de suppression est une et indivisible. 

En revanche, une demande ayant trait à la réparation du dommage peut avoir pour objet soit 

une indemnisation intégrale, soit une indemnisation partielle. Ainsi, il ne serait pas justifié 

d’exclure, pour ce même motif, la faculté pour le demandeur de porter sa demande d’indemnisation 

partielle devant toute autre juridiction dans le ressort de laquelle il estime avoir subi un dommage. 

Par ailleurs, la bonne administration de la justice n’impose pas non plus d’exclure une telle 

faculté, dès lors qu’une juridiction uniquement compétente pour connaître du dommage subi dans 

l’État membre dont elle relève apparaît tout à fait à même d’apprécier, dans le cadre d’une 
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procédure menée dans cet État membre et au vu des preuves recueillies dans celui-ci, la survenance 

et l’étendue du dommage allégué. 

Enfin, l’attribution aux juridictions concernées, de la compétence pour connaître du seul 

dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elles relèvent n’est subordonnée qu’à la 

condition que le contenu attentatoire soit accessible ou l’ait été sur ce territoire, l’article 7, point 2, 

du règlement no 1215/2012 ne posant pas d’autre condition à cet égard. L’ajout de conditions 

supplémentaires pourrait en pratique conduire à exclure la faculté, pour la personne concernée, 

d’introduire une demande d’indemnisation partielle devant les juridictions dans le ressort 

desquelles cette personne estime avoir subi un dommage. 

2- Arrêt de Cour de justice de l’Union européenne, du 30 novembre 2021, dans l'affaire C-

3/20 LR Ģenerālprokuratūra : Lorsqu’une autorité pénale constate que les comportements 

d’un gouverneur d’une banque centrale d’un État membre sur lesquels elle enquête n’ont 

manifestement pas été accomplis par celui-ci en sa qualité officielle, la procédure à son 

égard peut être poursuivie dès lors que l’immunité de juridiction ne s’applique pas21 

 

Ne sont ainsi pas accomplis par un tel gouverneur en qualité officielle des actes de fraude, de 

corruption ou de blanchiment d’argent 

En juin 2018, le ministère public letton a inculpé le gouverneur de la banque centrale de Lettonie 

(ci-après « AB ») de différents délits de corruption devant la Rīgas rajona tiesa (tribunal de district 

de Riga, Lettonie). Concrètement, AB se voit reprocher d’avoir accepté deux pots-de-vin en lien 

avec une procédure en matière de surveillance prudentielle visant une banque lettone et d’avoir 

blanchi de l’argent provenant de l’un de ces pots-de-vin. 

En tant que gouverneur de la banque centrale de Lettonie, AB, dont le dernier mandat de 

gouverneur a pris fin en décembre 2019, était également membre du conseil général et du conseil 

des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). 

Eu égard à cette particularité, le tribunal de district de Riga se demande si, en vertu de sa qualité 

de membre du conseil général et du conseil des gouverneurs de la BCE, AB peut bénéficier d’une 

immunité au titre de l’article 11, sous a), du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de 

l’Union européenne 1, qui accorde aux fonctionnaires et autres agents de l’Union une immunité de 

juridiction pour tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle. 

Ainsi, le tribunal de district de Riga a décidé de saisir la Cour de justice de la question 

préjudicielle visant à savoir si et, le cas échéant, sous quelles conditions et selon quelles modalités 

le gouverneur d’une banque centrale d’un État membre peut bénéficier de l’immunité de juridiction 

 
21Cour de justice de l’Union européenne-communique de presse n° 214/21 Luxembourg, le 30 novembre 2021  
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au titre du protocole sur les privilèges et immunités dans le cadre d’une procédure pénale dont il 

fait l’objet. 

Appréciation de la Cour 

En rappelant que tous les gouverneurs des banques centrales des États membres sont membres 

du conseil général de la BCE et que les gouverneurs des banques centrales des États membres dont 

la monnaie est l’euro sont, en outre, membres du conseil des gouverneurs de la BCE, la Cour, réunie 

en grande chambre, observe, tout d’abord, que le protocole sur les privilèges et immunités, 

conformément à son article 22, s’applique à la BCE, aux membres de ses organes et à son personnel.  

Par conséquent, ce protocole est applicable aux gouverneurs des banques centrales des États 

membres, en tant que membres d’au moins un organe de la BCE. 

Dans ce cadre, les gouverneurs des banques centrales peuvent, plus particulièrement, bénéficier 

de l’immunité de juridiction prévue à l’article 11, sous a), du protocole sur les privilèges et 

immunités pour les actes accomplis en leur qualité officielle de membre d’un organe de la BCE. 

Conformément à cette disposition, lesdits gouverneurs continuent à jouir de cette immunité de 

juridiction après la cessation de leurs fonctions. 

En ce qui concerne l’objet et l’étendue de la protection prévue à l’article 11, sous a), du protocole 

sur les privilèges et immunités, la Cour souligne, ensuite, qu’en vertu de l’article 17, premier alinéa, 

dudit protocole, l’immunité de juridiction est accordée exclusivement dans l’intérêt de l’Union. 

L’article 17, second alinéa, du même protocole met en œuvre ce principe en prévoyant que chaque 

institution de l’Union est tenue de lever cette immunité dans tous les cas où elle estime que la levée 

de l’immunité n’est pas contraire aux intérêts de l’Union. 

Ainsi, il incombe à la seule BCE, lorsqu’elle est saisie d’une demande de levée d’immunité de 

juridiction d’un gouverneur d’une banque centrale au regard d’une procédure pénale nationale en 

cours, d’apprécier si la levée de l’immunité est contraire aux intérêts de l’Union. 

En revanche, la BCE et l’autorité responsable de la procédure pénale visant un gouverneur d’une 

banque centrale nationale partagent la compétence pour constater si les comportements 

susceptibles de faire l’objet d’une qualification pénale ont été accomplis par le gouverneur en sa 

qualité officielle de membre d’un organe de la BCE et relèvent, de ce fait, du champ d’application 

de l’immunité de juridiction prévue à l’article 11, sous a), du protocole sur les privilèges et 

immunités. 

S’agissant des modalités de ce partage des compétences, la Cour précise que, lorsque l’autorité 

responsable de la procédure pénale constate que les comportements visés n’ont manifestement pas 

été accomplis par le gouverneur de la banque centrale en sa qualité officielle de membre d’un 

organe de la BCE, la procédure à son égard peut être poursuivie dès lors que l’immunité de 

juridiction ne s’applique pas. Tel est le cas pour les actes de fraude, de corruption ou de blanchiment 
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d’argent commis par le gouverneur d’une banque centrale d’un État membre, qui, par hypothèse, 

sortent du périmètre des fonctions d’un fonctionnaire ou d’un autre agent de l’Union. 

En revanche, lorsque, à un stade quelconque de la procédure pénale, l’autorité nationale 

constate que les comportements visés ont été accomplis par le gouverneur concerné en qualité 

officielle de membre d’un organe de la BCE, elle doit demander la levée de l’immunité de 

juridiction. Lorsque l’autorité nationale s’interroge sur ce point, il lui incombe de consulter la BCE 

et, dans l’hypothèse où cette dernière estime que les actes ont été accomplis en qualité officielle, de 

solliciter de sa part la levée de l’immunité du gouverneur concerné. De telles demandes de levée de 

l’immunité doivent être accordées, sauf s’il est établi que les intérêts de l’Union s’y opposent. 

Le respect de ce partage des compétences est, par ailleurs, soumis à un contrôle par la Cour, qui 

peut être saisie d’un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE en cas de manquement 

des autorités nationales à leur obligation de consulter l’institution de l’Union concernée lorsque 

tout doute quant à l’applicabilité de l’immunité de juridiction ne peut être raisonnablement exclu. 

Inversement, lorsque la levée de l’immunité est refusée par l’institution de l’Union compétente, la 

validité de ce refus peut faire l’objet d’un renvoi préjudiciel devant la Cour ou même d’un recours 

direct de l’État membre concerné sur le fondement de l’article 263 TFUE. 

En ce qui concerne la portée de l’immunité de juridiction prévue à l’article 11, sous a), du 

protocole sur les privilèges et immunités, la Cour précise qu’une telle immunité ne s’oppose pas 

aux poursuites pénales dans leur ensemble, notamment aux mesures d’investigation, à la réunion 

de preuves et à la notification de l’acte d’inculpation. Néanmoins, si, dès le stade des investigations 

menées par les autorités nationales et avant la saisine d’une juridiction, il est constaté que le 

fonctionnaire ou l’agent de l’Union est susceptible de bénéficier de l’immunité de juridiction pour  

les actes faisant l’objet des poursuites pénales, il appartient à ces autorités de demander la levée de 

l’immunité à l’institution de l’Union concernée. Au demeurant, cette immunité, dès lors qu’elle 

bénéficie seulement au fonctionnaire ou à l’agent de l’Union concerné pour un acte déterminé, ne 

s’oppose pas à ce que des preuves recueillies pendant une enquête policière ou judiciaire visant un 

tel fonctionnaire ou agent puissent être utilisées dans d’autres procédures concernant d’autres actes 

non couverts par l’immunité ou dirigées contre des tiers. 

En dernier lieu, la Cour relève que, même si l’immunité de juridiction ne s’applique pas lorsque 

le bénéficiaire de cette immunité est mis en cause dans une procédure pénale pour des actes qui 

n’ont pas été accomplis dans le cadre des fonctions qu’il exerce pour le compte d’une institution de 

l’Union, des poursuites abusives nationales entamées pour des actes qui ne sont pas couverts par 

cette immunité afin d’exercer une pression sur l’agent de l’Union concerné seraient, en tout état de 

cause, contraires au principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, troisième 

alinéa, TUE. 
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N° hors serie 1 :L'administration publique marocaine face à       

........................Coronavirus 
 
 

 

Ce numéro est consultable sur le site web : 

http://www.omap.ma 

 

دارة العمومية   .1 ملوضوع    24 العدد  أ ن يعلن املرصد املغريب للإ ويف    ، "اإلدارة والماء"من نرشته س يخصص 

هذا الإطار يرىج من الباحثني وعامة املهمتني الراغبني يف  املسامهة يف هذا العدد تناول هذا املوضوع يف أ بعاده اخملتلفة: 

رية  أ مناط تدبري املاء من قبل الإدارات العمومية، تطور املقاربة التدبريية للامء يف املغرب، مدى فعالية الهيئات الاستشا

ىل جانب الإدارة يف تدبري املاء،   يف تدبري املاء، دور امجلاعات الرتابية يف تدبري املاء، أ وجه مسامهة القطاع اخلاص اإ

ىل غري ذكل من املواضيع اليت يراها املسامهون جديرة ابدلراسة والتحليل  مس تجدات قانون املاء ال خري... اإ

 

 2022ر فبراي 28هو الموضوع آخر أجل للتوصل بالمقاالت الخاصة بهذا 
 

 

دارة العمومية   .2 ويف   ،"واإلبداع"اإلدارة من نرشته س يخصص ملوضوع    25 العدد أ ن يعلن املرصد املغريب للإ

هذا الإطار يرىج من الباحثني وعامة املهمتني الراغبني يف  املسامهة يف هذا العدد تناول هذا املوضوع يف أ بعاده اخملتلفة: 

املغربية الإدارة  داخل  بداع  للإ ومنادج  عىل  حالت  التشجيع  يف  الإداريني  القادة  دور  الإبداع،  ومعيقات  حمفزات   ،

والإبداع  خصوص الإبداع،   الرتابية  الإدارات  ابدلراسة  يات  جديرة  املسامهون  يراها  اليت  املواضيع  من  ذكل  غري  ىل  اإ

 والتحليل

 2022مارس  30 أجل للتوصل بالمقاالت المتعلقة بهذا الموضوع هوآخر 
 

 

  / Appels à contributionدعوتان للمساهمة

http://www.omap.ma/
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