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الحكامة بالمغرب بین الخطاب والسیاسات والواقع

1محمد بنھالل

                                        
كما انھ عضو المكتب التنفیذي لمركز الدراسات . ورئیس شعبة القانون واالقتصاد بالكلیة متعددة التخصصات بتازةبفاس باحث بجامعة سیدي محمد بن عبد اهللا 1

.واالبحاث في العلوم االجتماعیة بالرباط

 بعدھا في الحكامة تكریس الى الھادفة والسیاسات الخطاب صار شك بدون
 في السائرة للدول السیاسي الخطاب من رئیسیا جزءا اإلیجابي المؤسساتي

 اختیارا یكن لم االمر. الزمن من عقدین على یزید ما منذ النمو طریق
 المشروطیة بسیاسة باألساس وارتبط االمر، بدایة في محضا داخلیا سیاسیا

 تلك تجاه الغربیة المانحة والدول الدولیة المالیة المؤسسات اعتمدتھا التي
".جیدة حكامة بدون مساعدات ال قروض، ال" مقولة تعكسھا والتي الدول

 باإلصالح داخلیة مطالب وجود بعدم القول الى یدفعنا ان یجب ال االمر
 السیاسي االصالح شعار ترفع دوما كانت المعارضة قوى الن المؤسساتي،

 ولكن. الحاكمة النخب مع الطویل صراعھا في السیاسي النظام ودمقرطة
 من كجوھر المؤسسات لحكامة التقني البعد یتجاوز كان ذلك ان الفرق

.المانحة والدول الدولیة المالیة المؤسسات مشروطیة

 واالصالح الحكامة حول العامة السیرورة ھذه من جزءا كان المغرب
 االجتماعي الحراك احداث منذ جوھریا تغیرا ستعرف والتي المؤسساتي

 المؤسساتي لإلصالح الداخلیة المطالب صارت حیث 2011 لسنة العربي
 الى الرامیة لإلجراءات جوھریا ومحركا الشارع بحركة مدعومة فیھ،

 9 لـ المغربي العاھل خطاب یعكسھ االمر ھذا. جیدة حكامة نظام تكریس
 والذي 2011) تموز( یولیوز 1 لـ الدستوري والتعدیل 2011) آذار( مارس

 الجیدة، الحكامة أللیات الدستوري للتكریس بأكملھ دستوریا بابا خصص
 من تكریسھا الى تنحو التي األخرى الدستوریة الفصول اغفال دون وذلك
.التشریعیة والملتمسات العرائض نظام المعلومة، في الحق قبیل

 الحكامة، حول السائد الخطاب خلفیات تفكیك الى سنسعى البحث ھذا في
 الحكامة نظام تكریس الى الرامیة العام بالمعنى التشریعیة االصالحات

 من وافاقھا بالمغرب الحكامة واقع على الوقوف قبل وذلك بالمغرب الجیدة
 الحكامة مؤشرات: الجیدة الحكامة قیاس مؤشرات على االعتماد خالل

 مكونات بعض ، (worldwide governance indicators)العالمیة
العربي االصالح مبادرة تصدره الذي العربي الدیموقراطیة مؤشر
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السائد حول الحكامةنظام المشروطیة وانتشار الخطاب  -أوال 

مع بدایة التسعینات انتشر استعمال مفھوم الحكامة من قبل المؤسسات المالیة الدولیة التي اعتمدتھ كأحد 
النمو، العوامل الرئیسیة لتفسیر تعثرات سیاسات التنمیة واالقالع االقتصادي في الدول السائرة في طریق 

ولقد خلصت تلك المؤسسات إلى أن . وذلك على الرغم من مرور عقد على تطبیق برامج التقویم الھیكلي
.2محدودیة نتائج ھذه األخیرة ترجع باألساس الى ضعف العوامل المؤسساتیة

 ،التنمیةبشكل عام، فالفاعلون الدولیون بعد ان اھتموا أكثر فأكثر ولسنوات بالجوانب التقنیة لالقتصاد وو 
قام عدد من  ،في ھذا الصدد. لجوانب السیاسیة في تشخیصھم لمازق التنمیةیولون أھمیة متزایدة لبدأوا 

الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانیا وفرنسا وكندا وھولندا والدول االسكندنافیة (المانحین الدولیین 
نة المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة بي ولجوكذلك المنظمات المتعددة األطراف مثل االتحاد األورو

وھي مفاھیم تتراوح بین تلك . لك المأزقمفاھیم سیاسیة في تشخیصھم لذ بإضافة) التعاون والتنمیة
ة على المدى الطویل إلى احداث نوع من التغییر السیاسي، من قبیل إرساء الدیمقراطیة جالمرتبطة بالحا

، والتركیز على "الحكم الرشید"وبین مفاھیم أكثر محدودیة تشمل حة، المرتكزة على االنتخابات المفتو
" الكفاءة اإلداریة والشفافیة والكفاءة في القطاع العام أو سلسلة من اإلصالحات الفنیة واإلداریة تھدف الى 

.3للتنمیة واالقالع االقتصادي"  تعزیز البیئة المواتیة

لم ینشأ في إطار تحلیل مقومات " الحكامة الجیدة"و" لحكامةا"ان ما سبق یعني ان االھتمام بمفاھیم  
تحقیق الدیموقراطیة او االنتقال الیھا او مناھضة االستبداد، وانما فقط في سیاق تحلیل محدودیة نتائج 
سیاسات التصحیح الھیكلي التي طبقت منذ بدایة الثمانینات من القرن الماضي والتي تندرج ضمن قائمة 

.لمانحة من اجل إعادة جدولة الدیون وتقدیم المساعداتشروط الجھات ا

ان االخذ بعین االعتبار السیاق السالف الذكر یعد مدخال أساسیا لفھم المعنى الذي یعطي للحكامة الجیدة 
.وكذا لتكریسھا على ارض الواقع وموقف الفاعلین الداعمین لتكریسھا من ذلك

طلب من متعلقة بالحكامة في سیاسة قروضھ اإلنمائیة، وسی في ھذا اإلطار سیدمج البنك الدولي شروطا
الذي یستند األساس اما  .العمیقة إظھار األداء الفعال وتعزیز مزید من اإلصالحاتالحكومات التي تتسلمھا 

البیروقراطیة وسوء و  مكافحة الفساد والمحسوبیةالذي یھدف إلى  -" الحكم الرشید"مع  ھأنالیھ فیتمثل في 
وتحت اختصاصھ التقلیدي، سیعتمد . الفقر المساعدات بفعالیة لتحقیق ھدف الحد منستستخدم  - اإلدارة

في النظر في قضایا المؤسستان شارك البنك مثلھ مثل صندوق النقد الدولي مقاربة غیر سیاسیة ودون ان ت
ة غیر المرتبطة مالحكانظام ال تشمل إصالح  اتفاقیة إنشائھ حسبلبنك الدولي لالوالیة األساسیة ف: الحكم

 4.أجندة النمو االقتصاديب

                                        
 األداء لضعف الجذریة األسباب تتمثل ،"المستدام النمو إلى األزمة من" فریقیاإ بشأن اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج الدولي البنك تحلیل وفق 2

 برامج سعت ما وھو – التنمیة لتحقیق مھمة السوق وآلیات الخاص القطاع مبادرة كانت إذا وھكذا. قصور من المؤسسات تعانیھ فیما االقتصاد
 قرارات من تتخذه عما مسؤولة وإدارة بھ موثوق قضائي نظام فعالة، إدارة توافر مع جنب إلى جنبا تسیر أن یجب فھي - تكریسھ الى الھیكلي التقویم

 جمیع على الفساد محاربة من التجدید ذلك یعنیھ ما مع سیاسي تجدید تحقیق تتطلب فعالة حكومة ان الى التحلیل یصل النھایة في. واعمال
.ةالصحاف حریة ودعم العام النقاش تشجیع المساءلة، تعزیز تتولى نموذجیة المؤسسات تكون أن الضروري فمن ولذا. المستویات

Jean-Claude WILLIAME, « L’exportation de la démocratie: enjeux et illusions », Démocratie et 
développement : mirage ou espoir raisonnable,  acte du colloque international sur pouvoirs et États dans 
l’histoire de Madagascar et du Sud-est de l’océan indien, Antananarivo 16-12 mai 1992, Paris, Antananarivo, 

Karthala, Ornaly sy Anio, 1995, p. 45.
3 Mohamed BENHLAL, Réformes économiques et Transition démocratique : Cas du Maroc, Thèse de Doctorat, 

2004, p. 36
4 Ved P. Nanda, « The ''Good Governance'' Concept Revisited », The Annals of the American Academy of 

Political and Social Science, 603, January 2006, p. 272.
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المؤسسات العامة ان ھذا یعني بان المؤسسات المالیة الدولیة تتحدث على الحكامة بمفھوم طریقة تدبیر 
وھي بذلك ال . 5تھا االقتصادیة، على تحقیق اإلقالع االقتصادي ومحاربة الفقراوقدرتھا على تنفیذ سیاس
 :المتمثلة فيیة اال ببعدین من االبعاد الثالثة الرئیسیة للحكامة تحتفي في نظام المشروط

؛ )البعد السیاسي( مواستبدالھ ممراقبتھكدا في السلطة ویوجدون تحدید من عبرھا التي یتم  السیرورة• 

) البعد االقتصادي(قدرة الحكومة على إدارة مواردھا بشكل فعال وتنفیذ سیاسات سلیمة • 

.6)بعد احترام المؤسسات(ات من قبل المواطنین والدولة احترام المؤسس• 

بالمغرب الحكامة اجراءات النھوض بنظام –ثانیا 

في مختلف التجارب، یمارس النظام السیاسي اثارا مھمة على أنظمة الحكامة ألن القواعد والمبادئ 
بطبیعة المؤسسات السیاسیة تتأطر ) الخ...الشفافیة، المسؤولیة، المشاركة، (المكرسة للحكامة الجیدة 

البعد السیاسي للحكامة (وللعالقات بینھا وبمدى احترامھا لتلك المبادئ في القرارات العامة التي تتخذھا 
ولذلك فمن األھمیة بما كان تحلیل طبیعة النظام السیاسي المغرب كما یكرسھ ). كما أشرنا الیھ سابقا

ل ان نتطرق الى األسس الدستوریة للحكامة وإلى مصادقة الدستور المغرب وكما یتجلى في الممارسة قب
ان ھذه المقاربة تجنبنا السقوط في المقاربة التقنیة للحكامة . المغرب على االتفاقیة األممیة لمكافحة الفساد

التي تركز على القدرة على اتخاذ القرار وتنفیذه دون ان تنظر الى اختیار المسؤولین من قبل المواطنین 
.الھمواستبد

النظام السیاسي المغربي والحكامة الجیدة

تعدیالت دستوریة فرضتھا تغیرات واكراھات الحیاة  1962عرف المغرب منذ اصدار اول دستور سنة 
 1992اخر صیغة لھذه التعدیالت وذلك بعد ان ھیأت مراجعة دستوري  2011ویعد دستور . السیاسیة

التي افضت الى تقلد المعارضة حكومة  1997) ثانيتشرین ال(نوفمبر  14شروط انتخابات  1996و
.التناوب التوافقي بقیادة عبد الرحمان الیوسفي

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكیة دستوریة، "الى ان  2011) تموز(یولیوز  1من دستور  1الفصل یشیر 
.دیمقراطیة برلمانیة واجتماعیة

السلط، وتوازنھا وتعاونھا، والدیمقراطیة المواطنة یقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل 
ولكن من األھمیة االنتباه الى ان  .والتشاركیة، وعلى مبادئ الحكامة الجیدة، وربط المسؤولیة بالمحاسبة

طبیعة الملكیة الدستوریة بالمغرب تختلف عن الملكیة البرلمانیة كما تجسدھا التجربة البریطانیة او 
احكام الدستور، وأیضا الواقع السیاسي المغربي، یمتلك الملك سلطات حقیقیة ولیست فبموجب . االسبانیة

. كما ھي مجسدتین في التجربتین المذكورتین 7رمزیة

وفي العالقة مع نظام الحكامة یقوم النظام السیاسي المغربي وفق تطوره الدستوري على المرتكزات 
:التالیة

تعیین رئیس الحكومة من قبل الحزب الذي تصدر یمارس الملك عدد من السلط من بینھا -
االنتخابات ویعین أعضاء الحكومة باقتراح من رئیس الحكومة، كما یملك سلطة اعفاء عضو 

                                        
5 Ved P. Nanda, « The ''Good Governance'' Concept Revisited », article cité, p. 273.
6 DANIEL KAUFMANN, « Myths and Realities of Governance and Corruption », disponible en ligne :

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8089/1/Myths_Realities_Gov_Corruption.pdf
.18. ص. 2012، استوكھولم، ، المؤسسة الدولیة للدیموقراطیة واالنتخابات2011دراسة نقدیة للدستور المغربي للعام محمد مدني واخرون،  7
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وعالوة على ذلك یرأس الملك المجلس الوزاري . 8أو أكثر من أعضائھا بعد استشارة رئیسھا
.ولھ سلطة حل البرلمان

الحق في  2011أصبح سلطة تنفیذیة كما خّولھ دستور  تم تقویة مركز رئیس الحكومة الذي-
التعیین في الوظائف العامة وبعض المناصب السامیة التي ال ترجع سلطة التعیین فیھا إلى 
الملك، ویملك رئیس الحكومة أیضا سلطة حل البرلمان بعد استشارة الملك ورئیس المجلس 

).104الفصل (ورئیس المحكمة الدستوریة 
ات البرلمان في التشریع ومراقبة الحكومة وفق الدستور المراجع الذي احتفظ تعّززت سلط-

وھكذا إضافة إلى التنصیب البرلماني الذي یجعل من . 1996بنفس سلطاتھ في دستور 
الحكومة غیر مكتملة التعیین اال بعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي باألغلبیة 

كما وسع المجاالت التي . البرلمان الحق في اقالة الحكومة المطلقة ألعضائھ، تملك مؤسسة
وفي مجال مراقبة الحكومة ینص الدستور على جلسة . الخ...یمكنھا اصدار القوانین فیھا

التي تخصص إلجابة رئیس الحكومة على أسئلة أعضاء ) 100الفصل (المسائلة الشھریة 
السنویة لمناقشة وتقییم السیاسات العامة  البرلمان المتعلقة بالسیاسات العامة، وعلى الجلسة

، وعلى سلطة لجان المجلسین وبحضور الوزراء المعنیین وتحت )101الفصل (للحكومة 
الفصل (مسؤولیتھم في االستماع الى مسؤولي اإلدارات والمؤسسات والمقاوالت العمومیة 

102.(
قضائیة عوض تسمیة وعلى مستوى القضاء، أصبح الدستور الحالي یتحدث عن السلطة ال-

القضاء في الدستور السابق، وھو ما یسمح بالقول بانھا صارت مؤسسة دستوریة على قدم 
كما تضمن الدستور مقتضیات تھدف الى تحقیق . المساواة مع باقي السلطة الدستوریة األخرى

یمكن ، "9التشریعیة والتنفیذیةالسلطة القضائیة مستقلة عن السلطتین"ما أشار الیھ من أن 
:التطرق الى أھمھا على الشكل التالي

oال یلزم القضاة اال بتطبیق القانون.
o اعتبار اخالل القاضي بواجب التجرد واالستقاللیة خطا مھنیا یمكن المجلس األعلى

.للسطلة القضائیة البت فیھ، دون سقوط المحاكمات األخرى
oمعاقبة التأثیر غیر المشروع على القاضي.
oالمجلس األعلى للسلطة القضائیة تحت رئاسة الملك وزیادة عدد  احداث النص على

أعضائھ المنتخبین، باإلضافة الى جعل رئیس محكمة النقض ھو الرئیس المنتدب 
وھو مقتضى ابعد وزیر العدل الذي كان ھو الرئیس المنتدب وفق احكام دستور 

1996 .

                                        
.2011من دستور  47الفصل  8
.2011من دستور  107الفصل  9
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ألسس الدستوریة الخاصة بالحكامة الجیدةا

 12یظھر استكشاف الوثیقة الدستوریة بأن ھذه األخیرة خصصت بابا كامال للحكامة الجیدة یتكون من 
المجلس بفصال باإلضافة إلى فصول أخرى موجودة في مواضع مختلفة منھا والباب العاشر المتعلق 

في  والبتعلى أساس انھ یختص بالتدقیق األعلى للحسابات الذي یعتبر أحد مؤسسات الحكامة الجیدة 
في المجموع، سوف نكون .حسابات مرافق الدولة والمؤسسات العمومیة ومراقبة أموالھا وطرق تدبیرھا

فصل ینصب مباشرة على قضایا الحكامة الجیدة، وھو رقم لھ داللة على توجھ دستور  21أمام أكثر من 
.في ھذا المجال 2011

:10على اآللیات التالیة 2011ر وبالنسبة آللیات تحقیق الحكامة الجیدة، تضمن دستو

المساواة بین : مجموعة من المبادئ التي ینبغي أن تحكم اشتغال المرافق والمؤسسات العامة-
المواطنین في الولوج إلى الخدمات العمومیة، والتدبیر الدیموقراطي لتلك الخدمات، 

.والمسؤولیة وتقدیم الحساب من قبل المسؤولین
مجلس : المؤسسات التي تحمل صالحیات ووظائف مختلفةالنص على مجموعة من -

المنافسة، والھیئة الوطنیة للنزاھة ومحاربة الفساد، والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 
.الخ) ... أي المحاكم المالیة(والمجلس األعلى للحسابات 

تعین ان اإلشارة إلى میثاق الحكامة الجیدة الذي سوف یتضمن قواعد الحكامة الجیدة التي ی-
.تتقید بھا الھیئات العمومیة

منح الدستور للمواطنین حقوقا تدعم الحكامة الجیدة والتي لم یتم النص علیھا في الوثائق -
:الدستوریة السابقة، من بینھا

oوالھیئات المنتخبة والمؤسسات العامة، السلطات بھا تحتفظ التي المعلومات إلى الوصول في الحق 
.)27 المادة( عامة بخدمة المكلفة

oالمادة( تنظیمي قانون سیحددھا التي واإلجراءات للشروط وفقا تشریعیة ملتمسات تقدیم في الحق 
14.(

o14 المادة( تنظیمي قانون سیحددھا التي واإلجراءات للشروط وفقا العرائض تقدیم في الحق.(

مصادقة المغرب على اتفاقیة األمم المتحدة لمحاربة الفساد

التي اعتمدتھا الجمعیة العامة في قرارھا الصادر  على اتفاقیة األمم المتحدة لمحاربة الفسادالمغرب صادق 
، وتطبیقا لھذه المصادقة قام بأحداث الھیئة المركزیة لمحاربة الرشوة 2003) تشرین األول(في أكتوبر 

ت الرامیة الى الوقایة من السیاسا اما المھمة الرئیسیة للھیئة فتتمثل في تنسیق. 2007) نیسان(ابریل  2في 
ولھذا یخولھا المرسوم صالحیات  .المعلومات في ھذا المجال الرشوة ومالحقتھا باإلضافة الى جمع ونشر

11.مرتبطة بھذه المھمة

                                        
10 Mohamed Benhlal, « Projet de constitution au Maroc et Bonne gouvernance », article disponible en ligne :

http://ibn-khaldoun.com/172.pdf
11

:الخاص بإحداث الھیئة المركزیة لمحاربة الرشوة صالحیات الھیئة فیما یلي 2007من مرسوم  2 دةلماا تحدد
ص لخاا علقطام والعاع القطاابین ون السیما فیما یتعلق بالتعاة ولرشوالوقایة من السیاسة ى لكبرت التوجھاالحكومة اعلى  حتقتر-" 

ة؛ لرشوالمكافحة 
ض؛ لغرا اعالمیة لھذت إتنظم حمالم ولعاأي الرالى تحسیس إمیة الرابیر التدح اتقتر  -
ة؛ لرشوالوقایة من ل الي في مجاولدون التعاامیة في تن، لمعنیةت المنظمادارات واإلامع ون بتعا تساھم -
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واقع الحكامة بالمغرب – ثالثا

على تغیر  یھدف الى مقاربة أثر اإلجراءات التشریعیة والتدابیر المتخذة ان مالمسة واقع الحكامة بالمغرب
وعلیھ . لتقییم النتائج المحققة من قبل االجراءات المتخذة في ھذا المجال مدخلواقع الحكامة، وھو بالتالي

سنعتمد على التقاریر المنتجة من قبل عدد من المؤسسات للتعرف على نتائج قیاسھا لمؤشرات الحكامة 
االمر یتعلق بالمؤشرات . الخصوصبالمغرب بغرض الوصول الى رصد قوي التجاھات المغرب في ھذا 

.العالمیة للحكامة ومؤشر النزاھة العالمي وبعض مكونات مؤشر الدیموقراطیة العربي

المؤشرات العالمیة للحكامة

 .ستة ابعاد للحكامة World Bank Groupھذا المؤشر، الذي یصدر عن مجموعة البنك الدولي یقیس 
ار السیاسي وغیاب العنف واإلرھاب، فعالیة الحكومة، طبیعة الصوت والمسائلة، االستقراألمر بیتعلق 

.12اإلطار التشریعي، سیادة القانون ومراقبة الرشوة

:النتائج التالیة 1رقم الحكامة في المغرب یظھر الجدول  لواقعوبالنسبة 

الفساد ان المستویات المتعلقة بفعالیة الحكومة، جودة اإلطار التنظیمي، وسیادة القانون ورقابة -
اذ تتراوح . ھي األكثر ارتفاعا مقارنة بالصوت والمسائلة وباالستقرار السیاسي وغیاب العنف

بالمائة من المؤشر اإلجمالي الذي یصل الى  50المؤشرات األولى حول نصف المؤشر حول 
.بالمائة فقط 30مستوى  الذي یستقر حول، وذلك مقابل المؤشرین األخیرین فقط100/100

 2012و 2007و 2002مستویات الحكامة بالمغرب بین سنوات ثالثة متباعدة نسبیا  ان تطور-
لم تظھر تغیرا جوھریا او طفرة في تغیر النتائج التي تزید او تنقص فقط بوتیرة نقطتین الى 

بمعنى ان اإلجراءات التشریعیة والمؤسساتیة المتخذة ال یترتب علیھا تحسن كبیر . أربع نقط
.امة الستة موضوع القیاسفي مستویات الحك

                                                                                                                              
لعمومیة ت الھیئادارات واإلالى ت إتوجیھ توصیال ولمجاا ھذالحكومة في التنفیذ سیاسة ة لمتخذابیر التداتقییم وتتولى تتبع -

ة؛ لرشوالوقایة من امتدخل في سیاسة  أيلى وإلخاصة ت االولمقاا
"ة؛ لرشوامن  >ا للوقایةذهتخاالممكن ابیر التدل احو راءآلابعض ، یةدارإلات لسلطاالى ي إتبد -
؛ لمتعلقة بھات المعطیاة اتدبیر قاعدة ولرشوة ارهلمرتبطة بظات المعلومااتتولى جمع  -

تشكل أن  فعاال من شأنھاأا هلتي تعتبروالة مھامھا اولى علمھا بمناسبة مزإلتي تبلغ ل األفعاالمختصة بجمیع القضائیة السلطة اتخبر  -
".نلقانوایعاقب علیھا ة شور

: یعرف التقریر المستویات الستة المكونة للمؤشرات العالمیة للحكامة على الشكل التالي 12
یرصد التصورات بشأن مدى قدرة مواطني بلد ما على المشاركة في انتخاب حكومتھم، باإلضافة إلى حریة التعبیر، وحریة  :الصوت والمساءلة -

.ریة اإلعالمتكوین الجمعیات، وح
ویقیس التصورات بشأن احتمال زعزعة استقرار الحكومة أو اإلطاحة بھا بوسائل غیر دستوریة أو  اإلرھاب،/ االستقرار السیاسي وغیاب العنف  -

.عنیفة بما في ذلك العنف بدوافع سیاسیة واإلرھاب
مة، ونوعیة جھاز الخدمة المدنیة ودرجة استقاللھ عن الضغوط یرصد ھذا المستوى التصورات بشأن نوعیة الخدمات العا فعالیة الحكومة، -

.السیاسیة، وطبیعة وضع السیاسات وتنفیذھا، ومصداقیة التزام الحكومة بتلك السیاسات
.ویرصد التصورات حول قدرة الحكومة على صیاغة وتنفیذ سیاسات وقوانین ودعم تنمیة القطاع الخاص جودة اإلطار التنظیمي، -
ویلتقط التصورات بشأن مدى ثقة المتعاملین والتزامھم بقواعد المجتمع، وعلى وجھ الخصوص طبیعة إنفاذ العقود وحقوق الملكیة،  القانون،سیادة  -

.والشرطة، والمحاكم، فضال عن احتمال الجریمة والعنف
صة، بما في ذلك االشغال الصغیرة والكبیرة ویرصد التصورات بشأن مدى السلطة العامة تمارس من اجل تحقیق مكاسب خا رقابة الرشوة، -

.ھیمنة النخب والمصالح الخاصة على الدولةمدى للفساد، فضال عن مالحظة 
:المصدر

Daniel Kaufmann et autres, The Worldwide Governance Indicators methodology and Analytical Issues, Policy 
Research Working Paper, 5430 (World Bank Group), 2010, p. 4.,
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:على الرابط التالي في موقعھا االلكتروني لمؤشرات العالمیة للحكامةلالموقع االلكتروني  :المصدر

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

Worldwide Governance Indicators: Morocco

Standard
Error

Percentile 
Rank

 )to 100(

Governance 
Score

(-2.5 to +2.5)

Number of
Sources

YearIndicator

0.16
0.12
0.11

34.62
28.37
29.38

-0.52
-0.73
-0.61

9
15
17

2002
2007
2012

Voice and 
Accountability

0.30
0.24
0.22

33.65
27.40
32.23

-0.35
0.51-
0.46-

5
7
8

2002
2007
2012

Political Stability 
and Absence of 
Violence/Terrorism

0.17
0.19
0.18

51.22
50.97
53.11

-0.14
-0.16
-0.04

7
10
10

2002
2007
2012

Government 
Effectiveness

0.20
0.17
0.16

47.55
49.51
50.24

-0.16
-0.20
0.09

8
10
12

2002
2007
2012

Regulatory Quality

0.17
0.15
0.13

52.15
46.89
49.29

-0.01
-0.26
-0.19

10
14
16

2002
2007
2012

Rule of Law

0.18
0.16
0.15

53.17
47.57
42.11

-0.18
-0.32
-0.41

6
12
14

2002
2007
2012

Control of 
Corruption

المؤشرات العالمیة للحكامة: 1الجدول رقم 
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بارومتر الفساد العالمي 

منظمة الشفافیة بالمغرب على موقعھ االلكتروني، یظھر تقریر بارومتر الفساد في حسب ما نشره فرع 
 :13النتائج التالیة بشأن تطور الفساد بالمغرب2013العالم لسنة 

٪ بأنھم قدموا رشوة في واحد على األقل من  49من المستجوبین، أشار  1004من بین -
.للمسح شھرا السابقة 12القطاعات التي شملھا المسح خالل 

٪ من المشاركین یقدر أن الفساد قد عرف ركودا أو زیادة،  89یكشف البارومتر أیضا أن  -
. ٪ فقط قالوا إنھ قد انخفض11مقابل 

٪ أن إجراءات الحكومة في مكافحة الفساد ھي اجراءات غیر  72یعتبر غالبیة المستطلعین -
. فعالة
oاما القطاعات التي . النتائج التي حصل علیھا المغرب مثیرة للقلق لجمیع القطاعات تقریبا

فتھم قطاعات الصحة والشرطة برصید " فاسدة جدا"تصنف من قبل المستجوبین بانھا 
، واألحزاب السیاسیة )5/ 4(، والسلطة القضائیة )5/  4.1(، اإلدارة العامة 5على  4.2

). 5/  3.7(والتعلیم ) 5/  3.9(

امة في مؤشر الدیموقراطیة العربيبعض مستویات الحك

یھدف مؤشر الدیموقراطیة العربي إلى قیاس سیرورة التحول الدیموقراطي في عدد من الدول العربیة من 
مؤشر فرعي ینصب بعضھا على قیاس موقف المواطنین من بعض  40وھو یتكون من . بینھا المغرب

ومن خصوصیة المؤشر انھ یحمل أیضا مقارنة بین االلیات التشریعیة . جوانب الحكامة بالمغرب
.والمؤسساتیة لتكریسھا وبین تطور الممارسات المرتبطة بھا

بان المغرب یحقق استقرارا على  14فمن حیث المقارنة بین الوسائل والممارسة تظھر نتائج اخر تقریر
ة التي تھدف الى دعم التحول الدیموقراطي مستوى ارتفاع مؤشرات اإلجراءات التشریعیة والمؤسساتی

والتي یدخل فیھا ) خالل السنوات المشمولة بالقیاس 1000نقطة من أصل  915حیث یحصل على (
.اإلجراءات الرامیة الى محاربة الفساد، سیادة القانون، وجود مؤسسات قویة

ت في الواقع المغربي حول نصف ومقابل ارتفاع تلك المؤشرات الفرعیة تتراوح نسبة تفعیل تلك اإلجراءا
ومن . المؤشر، مما یعني وجود فجوة كبیرة بین اعتماد القوانین والمؤسسات واعمالھا على ارض الواقع

من اصل (نقطة  600جھة أخرى یالحظ ان المؤشر الفرعي لسیادة القانون في نفس التقریر یتراوح حول 
 2009فاع النسبي الذي عرفھ خالل سنتي وذلك رغم االرت 2012و 2008بین سنتي ) نقطة  1000

 2010و 2009و 2008، اما المؤشر الخاص بوجود مؤسسات قویة فقد استقر خالل سنوات 2010و
.2012نقطة خالل سنة  689نقطة قبل ان یشھد ارتفاعا الى  600حول 

                                        
13 Transparency Maroc, « Communiqué de presse, Baromètre mondial de la corruption 2013 :

Nouvelle confirmation de la situation alarmante au Maroc », Disponible en ligne :
http://transparencymaroc.ma/TM/fr/content/communiqu%C3%A9-de-presse-barom%C3%A8tre-mondial-de-la-

corruption-2013

قید النشر وھو تقریر 2012تقریر مؤشر الدیموقراطیة العربي لسنة  14 



9

خاتمة

حاولنا استعراض ، مازال على النقاش حول الحكامةبعد ان قمنا بتحلیل الخطاب الذي ھیمن طویال و
ومن خالل التحلیل السابق من المناسب اإلشارة إلى . إجراءات دعم الحكامة الجیدة بالمغرب وواقعھا

 جانب من جوانب سیاسة تكریس الحكامة الجیدة بالمغرب تمیل الى دعم :ة التالیةرئیسیال المالحظة
اصالح قوانین ( ؤسسات والدول المانحةالمقاربة الضیقة لمفھوم الحكامة كما رأیناه في نظام مشروطیة الم

، وذلك من خالل النزوع إلى تخصیص باب دستوري للحكامة الجیدة والى مؤسسات )الحكامة ومؤسساتھا
وھي مقاربة تقصد الرفع من قدرة المؤسسات التدبیریة وبما یخدم االستجابة   .الخ....لمحاربة الفساد

الرأسمال األجنبي المؤسسات المانحة، و الصادرة عن ومسؤولةؤسسات شفافة المتعلقة بتحقیق م لمطالبل
محدودة بحیث شملت فقط  اما اإلصالحات الرامیة وحركة الشارع، رجال االعمال المغاربة  وبعض

توسیع بعض صالحیات رئیس الحكومة، وزیادة سلطات البرلمان في مجال التشریع، والمبادرة التشریعیة 
المفھوم الضیق للحكامة الجیدة فالسیاسات تركز على الیات القوانین وحتى على المستوى . الخ...

.والمؤسسات والتي ال تترجم بتغیر جدري في واقع الحكامة وفي الطبیعة العامة للنظام السیاسي المغربي

:وانطالقا مما سبق فاالستجابة للتوصیات التالیة تساھم في تعزیز واقع وممارسة الحكامة بكافة ابعادھا

.میق دمقرطة النظام السیاسي المغربي وسیادة القانونتع-

العمل على تغییر ثقافة التدبیر لدى المسؤولین بنشر ثقافة خدمة الصالح العام وربط المسؤولیة -
.بالمحاسبة

وضع جائزة وطنیة سنویة تعطى للمسؤولین الذین یجسدون اثناء ممارستھم لمھامھم لمبادئ -
.الحكامة الجیدة

ساھم في زیادة رقابة المواطنین على المسؤولین مع إمكانیة عزل المتورطین وضع الیات ت-
.منھم في قضایا الفساد واستغالل النفوذ

التعجیل بإخراج القوانین التي تضمن الحصول على المعلومة وتقدیم العرائض والمبادرة -
.التشریعیة
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الكاتب عن

 واالقتصاد القانون شعبة رئیسو بفاس اهللا عبد بن محمد سیدي بجامعة باحث  بنھالل محمد
 واالبحاث الدراسات لمركز التنفیذي المكتب عضو انھ كما. بتازة التخصصات متعددة بالكلیة

.بالرباط االجتماعیة العلوم في

 بالضرورة تمثل وال كاتبھا رأي عن تعبر العربي اإلصالح مبادرة عن الصادرة األوراق
.المبادرة رأي أو موقف

. العربي اإلصالح لمبادرة محفوظة النشر حقوق

.المبادرة موافقة على الحصول یتطلب منھا جزء استخدام أو للورقة نشر إعادة كل
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