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 يرورة اإلصالح المؤسساتي بالمغربسالمؤسسات والتنمية و

 

 محمد بنهالل

 بالكلية المتعددة التخصصات بتازة أستاذ

 فاس -جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 

يشير النقاش حول إشكالية التنمية في الدول السائرة في طريق النمو إلى ارتباط التنمية، في السياق الحالي 

العوامل  حين تتعلق مؤسسات الدولة، القطاع الخاص والهياكل االقتصادية، في يهم لفة، بعضها للعولمة، بعوامل مخت

على بحث  اإلطارفاعلين دوليين وجهويين. وسينصب تحليلنا في هذا رى بالبيئة الدولية بما تتمضنه من اتفاقيات واألخ

في مجال اإلصالح المؤسساتي، والى التوصيات التي دور المؤسسات وفعاليتها في التنمية، قبل التطرق التجربة المغربية 

 تطرح نفسها في هذا الخصوص.

فكيف تؤثر المؤسسات وفعاليتها على التنمية؟ ما هي اإلصالحات المؤسساتية التي تم تطبيقها بالمغرب؟ وما هي تلك التي 

 يتعين اعتمادها من اجل ضمان بيئة مشجعة للتنمية؟

  

 :الدولة وأهمية فعاليتها دور مؤسسات -الفقرة األولى

 

تعرف المؤسسات على أنها قواعد اللعبة في مجتمع معين، أو من الناحية الشكلية بأنها مجموع القواعد التي     

يضعها اإلنسان والتي تهيكل التفاعل اإلنساني. ويشير تعريف آخر على أنها مجموع اإلكراهات  الشكلية وغير الشكلية  

اإلكراهات وتهم  .(BALIAMOUNE-LUTZ , 2005) ة االقتصادية والسياسية واالجتماعيةالتي تفرض على األنشط

القواعد الشكلية القوانين والدساتير والمؤسسات الخ. في حين تتكون القواعد غير الشكلية من انساق التفكير والقيم  أوالشكلية 

 . (Douglass, 2003) الثقافية وهي بالتالي قواعد خفية

تهميش المؤسسات في أدبيات التنمية والنمو خالل سنوات السبعينات وغالبية سنوات الثمانينات، فقد أصبحت وبعد أن تم 

القرن  التي طبقت خاللمجاال مهما والية لبحث مسار التنمية االقتصادية آو لتحليل نجاح أو فشل سياسات اإلصالح 

 التي في العديد من الدول ودية نتائج اإلصالحات االقتصاديةمحد إلىالماضي. ويمكن إرجاع زيادة االهتمام بالتنمية هذا 

 ,BALIAMOUNE-LUTZ) حاولت على إثرها تحرير اقتصادياتها وخصخصتها من اجل بلوغ األهداف المرجوة

 ,TABELLINI).ولهذا ينظر إلى المؤسسات على أنها عامل مهم يشجع الخواص على االستثمار والتجديد واإلبداع(2005

 يمكن اإلشارة إليها على الشكل التالي:ففاالعتبارات التي تقف وراء ذلك ا أم( 2006

 

تساعد على اتخاذ  correct mental modelsصحيحة  ذهنيةتمكن من اكتساب نماذج  الفعالةالمؤسسات إن  -

ئج وبالتالي نتائج ايجابية، الن الذي يستعملون نماذج ذهنية خاطئة غالبية يحصلون على نتا قرارات صحيحة

سلبية، مع العلم بان النموذج الذهني يعني الطريقة التي وفقها يقوم األفراد بتحليل المعطيات واتخاذ القرارات 

 المتعلقة بها.
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تقوم المؤسسات الفعالة بجمع المعلومات ونشرها، وهو أمر مهم بالنظر إلى أن عملية جمع المعلومات تتميز في  -

 نحوال ينزعون  ، ن الخواص،تالي فالذين يستطيعون الحصول عليهاالواقع بطابعها المعقد والمكلف، وبال

 اقتسامها مع اآلخرين. 

طرق الشخصانية في بين الفاعلين، إلى شح في المعلومات والى مكلفة تؤدي المؤسسات غير الفعالة إلى تعاقدات  -

 المزايا االقتصادية. تثمينت من شانها عدم ااتخاذ القرار لعدم اعتمادها على قواعد موضوعية، وهي قرار

إلى درجة ما تتميز به المؤسسات، بصفة عامة إن أسباب االختالفات االقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة ترجع  -

لقرارات المتخذة وللنتائج لالمملوكة من الدول المنتمية إلى المجموعتين، من فعالية، فعالية تعد جد محددة 

 .(, Wei Li)االقتصادية المترتبة عليها

 

وتجدر اإلشارة إلى انه في إطار السياسة االقتصادية المطبقة في غالبية الدول السائرة في طريق النمو، منذ 

معادلة ، لم تعد الدولة فاعل مباشر في التنمية، وال يعني هذا بأنها خرجت بصفة مطلقة من 1يكليةاعتماد برامج التقويم اله

مواكبة المبادرة الخاصة التي  بادوار خلق إطار مؤسساتي فعال وقادر علىالدولة التنمية بل على العكس منذ ذلك تضطلع 

للعولمة، ال تتولى الدولة بشكل مباشر مهام التنمية التي  صارت المحرك األساسي لالستثمار والتنمية. ففي السياق الحالي

ما كانت عليه سياسة التنمية  عكس  . وعلىBanque Mondiale, 199) 7 (لخواصتعود ل أصبحت بشكل اكبر مهمة

ات يتمثل أساسا في ضمان وجود قواعد ومؤسسهذه األخيرة  التدخلية، حيث كانت الدولة بمثابة الممول والمشغل، فان دور

تسمح بازدهار األسواق واألنشطة االقتصادية للخواص. فحسب خبراء البنك الدولي تتحمل الدولة، في إطار اإلستراتيجية 

األسس المؤسساتية لفعالية األسواق من خالل اإلجراءات   : تتمثل األولى في وضع الحالية للتنمية، مهمتين أساسيتين

  التالية:

 

 إقامة دولة القانون. -

 سياسات تهدف إلى تحقيق االستقرار الماكرواقتصادي.اعتماد  -

 اعتماد سياسات االستثمار في مجال الخدمات االجتماعية األساسية والبنيات التحتية. -

 Banque) اعتماد إجراءات تهدف إلى حماية األشخاص التي تعاني من الهشاشة والمحافظة على البيئة -

Mondiale, 1997). 

القيام  نأما المهمة الثانية، فترتبط بتقوية قدرات المؤسسات، من خالل تحفيز الموظفين على حس

طابعا تراكما بحيث يؤدي التغير في احد  بمهامهم والتقليص من التصرفات التحكمية. إن تلك التقوية يجب أن تكتسي

 يرفع في نهاية المطاف من فعالية جميع المؤسسات.المجاالت إلى تقدم في المجاالت األخرى، بشكل 

 

 إليها وفق ما يلي: أما العوامل التي من شانها تعزيز فعالية المؤسسات، حسب البنك الدولي، فيمكن اإلشارة

 ي يتم إقامتها.ضمان التكامل بين المؤسسات الت -

                                            
 
الذي يهدف إلى تخفيض التضخم وعجز ميزان التقويم الهيكلي عبارة عن سياسة اقتصادية يتكون من محورين أساسيين، يتكون األول من التثبيت  1 

أما  األداءات إلى مستويات متناسبة مع النمو االقتصادي، من خالل ضبط الطلب بواسطة إجراءات ضريبية ونقدية مصحوبة بتخفيض العملة.

هيكلية خالل فترة تمتد من ثالث إلى خمس سنوات، إلى تشجيع األنشطة االقتصادية  إجراءاتور الثاني من التقويم الهيكلي فيسعى، من خالل المح

   (NELSON, 1990) والى الرفع من الفعالية وتحفيز نمو مستمر.المبادالت الخارجية، و
 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=16208
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=16208
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=16208
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=16208


3 
 

 التجديد من اجل إقامة مؤسسات مالئمة والتخلي عن التجارب غير الناجحة. -

 ,Banque Mondiale) ومات وإقامة التبادل الحرلضمان تفاعل قوى السوق عبر ضمان االنتشار الحر للمع -

2002). 

 

 وبالتالي فالمؤسسات الفعالة تتولى الوظائف األساسية التالية:

د المقاوالت على والفاعلون، الن توافر المعلومات يساع واألموالتنتج معلومات حول حالة األسواق،  نهاا -1

 البحث على األنشطة المربحة.

 ية والعقود وضمان احترامها.تحديد طبيعة حقوق الملك -2

 ,Banque Mondiale) حسب الظروف االقتصادية نها تساهم في الرفع من المنافسة أو الحد منها -3

1997). 

 

األهمية في مجال التنمية  ويتعلق األمر بتحقق ذي درجة كبيرة من هدف  بلوغؤدي فعالية المؤسسات إلى ت وفي الواقع 

يتوقفان على يوجد اقتناع جد منتشر بان االستثمار والنمو  إذ، الشروط الضرورية لكل سياسة تنموية إحدى تعدالتي  الثقة

حالة نفسية بالسكينة المعنوية وبلتي تترجم اإلحساس باألمان، ا الثقةعلى  تبعثوجود بيئة اقتصادية وسوسيوسياسية  

العوامل التي تمتلك و.  (RHAFES, 2003) وعقلية تؤمن بان العمل الذي تم القيام به سيؤدي إلى تحقق الهدف المنشود

تشجع احترام ة ز بيئيتعزكما تساهم في  الفاعلين طبيعة سياسية، سوسيواقتصادية وإدارية  تساهم في حصول الثقة لدى

 .االنتخابات النزيهةو حرية التعبيرحقوق اإلنسان، 

 

إن دور المؤسسات ال يهم فقط شروط تحقيق التنمية في الدول السائرة في طريق النمو، بل يؤثر حتى على الدول المتقدمة 

مة المالية العالمية التي . إن األزفيها التي اشتهرت بفعالية مؤسساتها وعلى شروط استمرار تحقيق معدالت نمو مرتفعة

، والتي مازال العالم يعاني من آثارها، كانت في جزء كبير منها بسبب المؤسسات البنكية التي  2002حصلت خالل 

نها ضرورة التأكد من توفرهم على ضمانات ومن ضم ازبنائهتساهلت في تطبيق معايير األمان في منح القروض إلى 

 سداد تلك القروض.

 

 :التجربة المغربية في مجال اإلصالحات المؤسساتية -الفقرة الثانية

 

نيات المؤسساتية: مجاالت بوسياسات الدولة من اجل دعم ال تكرس مجهودات أنيجب المغربي تحفيز االقتصاد ل

األنشطة االقتصادية. في هذا  المنظمةشريعات العمل وتحديث الترسانة القانونية التعليم، القضاء واإلدارة باإلضافة إلى ت

التشريعي والتنظيمي: مدونة جديدة للتجارة  إطارهعلى تسريع وتيرة تحديث  1991الخصوص، عمل المغرب منذ سنة 

(، 1997س مار 1(، قانون الشركات األخرى )1991غشت  30(، قانون شركات المساهمة )1991فاتح أغسطس )

(، تعديل قانون الشغل 2002يناير  9، إحداث مراكز جهوية لالستثمار )(1997أكتوبر  22إحداث المحاكم التجارية )

 .(La Gazette du Maroc, 2003)...الخ

مختلف اإلصالحات المطبقة فتحقيق االنتقال االقتصادي يبقى رهينا بإصالح مؤسساتي، وسنحاول في هذا  أهميةورغم 

 نركز على  األسئلة المرتبطة بإصالح قطاعين بالغي الحساسية هما قطاع اإلدارة والقضاء. أنل التحلي

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=16208
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=16208
http://www.dafatir.com/vb/showthread.php?p=1131432
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 إصالح اإلدارة العمومية: -أ 

 

تحتل اإلدارة العمومية مركزا حيويا في أي استراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية، حيث تشكل 

شكل اإلصالح اإلداري احد المحاور المهمة في المخططات الوطنية للتنمية  لاالستقال ذالمحورية لتحقيقها. ومن األداة

لن ى أصحاب القرار والمتخصصين على أن المغرب ذ. فهناك إجماع ل(EL KTIRI, 1193) االقتصادية واالجتماعية

 Ministère de la fonction) ذا لم يتوفر على إدارة عصرية وفعالةا بفعالية التحديات المطروحة عليه يستطيع مواجهة

publique et de la réforme administrative.) 

قبل التطرق إلى اإلصالحات التي تم   (1) إلى معيقات العمل اإلداري الفعالاإلشارة ية اوسنحاول هنا بد 

مع محيطها  وتلك التي يتعين إدخالها من مواجهة المعوقات السالفة الذكر وتحقيق تناسق وتناغم اإلدارة (2)اعتمادها 

 . (3)االقتصادي واالجتماعي

 

 :الفعالة معوقات اإلدارة -1

 

الحكومة ومكاتب الدراسات ومجموعة من الخبراء، بدعم من التقرير الذي اعد بشراكة بين حسب تشخيصات 

جه اإلدارة الصندوق العربي للتنمية االقتصادية وبرنامج األمم المتحدة للتنمية، توجد عدة معوقات تواو البنك الدولي

 المغربية:

 مركزة مفرطة في االختصاصات والوسائل. -

 تدبير روتني مع وفرة في الموظفين. -

 غير متوازنة بين المدينة والبادية. إداريةثنائية الهياكل اإلدارية وتنمية  -

 مساطر مالية وميزانية معرقلة. -

 غير فعال. داخل اإلدارات العمومية الموظفيننظام توزيع  -

 جور غير شفاف وال ينبني على المساواة.نظام أداء األ -

 عدم تعبئة الموظفين بسبب غياب التفويض وانتشار المعلومات. -

 نظام الرقابة والتقييم غير فعال. -

 Ministère de la fonction publique et de la réforme) ةيفعالال يتسم بالو نظام تشريع بطيء

administrative.) 

 

 نين فتعاني من الصعوبات التالية:أما عالقة اإلدارة بالمواط

 .غياب القرب -

 تعقد المساطر. -

 صعوبة الولوج إلى المعلومات. -

 استقبال غير جيد. -
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 Ministère de la fonction publique et de la réforme) تصرفات مخالفة لألخالق

administrative.) 

 

 اإلصالح اإلداري: -2

 

تمييز في إطارها بين مرحلتين: مرحلة ما قبل سنوات اليمكن   قالل المغرب عدة إصالحاتعرفت اإلدارة المغربية منذ است           

 .التي ابتدأت مع هذه السنواتمرحلة الالتسعينات من القرن الماضي و

 

 :اإلصالح اإلداري لما قبل سنوات التسعينات 

 

اقتراح جميع التدابير حات اإلدارية وعلى تكلف وزير الشؤون اإلدارية بمهمة إعداد اإلصال 1911غشت  21نص مرسوم  

 . (1911)مرسوم ملكي، التي تهدف إلى  إعادة تنظيم المصالح اإلدارية وتبسيط التسلسل اإلداري وأنظمة رواتب الموظفين

 بدوره محاور اإلصالح المؤسسات في ما يلي: 1977-1973التصميم الخماسي وقد حدد 

جميع الوزارات والوحدات اإلدارية على تنظيم رسمي يحدد عقلنة التنظيم اإلداري وضرورة أن تتوفر  -

 جميع مكوناتها واختصاصاتها بمرسوم.

تنظيم المصالح الخارجية لإلدارات المركزية بطريقة تأخذ بعين االعتبار سياسة عدم التركيز اإلداري  -

 وسياسة إعداد التراب.

بين ن مصالح وزارة معينة أو عدد مبين عندما تقتضي الضرورة ذلك يتعين خلق هياكل مشتركة  -

 .(CHAFFI, 2001) مديريات تابعة لوزارات مختلفة

 

لجنة دائمة لإلصالح وبعد القيام بمجموعة من الدراسات تم اقتراح مجموعة من  1921في نفس السياق أحدثت سنة 

 التوصيات تتمحور حول ما يلي:

 إصالح الهياكل اإلدارية. -

 في أفق تبسيطها. إعادة صياغة في المساطر اإلدارية -

 تحسين وشروط العمل. -

 متابعة تطبيق إصالح اإلطارات من اجل تخفيف األنظمة الخاصة للموظفين، إحداث تناسق بين قواعدها وتوسيع -

 . (EL KTIRI, 1193) تطبيق قانون الوظيفة العمومية نطاق

 

ستنصب إذ شاكل المالية، بسبب الم الثمانيناتستعرف مجهودات تطبيق هذه اإلصالحات بطئا خالل سنوات 

على إعادة التوازن الماكرواقتصادي وتطبيق مختلف محاور برنامج التقويم الهيكلي. مجهودات الدولة خالل هذه الفترة 

ويمكن القول بان اإلدارات ستتجه تدريجيا إلى التوسع التنظيمي في تناقض مع أهداف اإلصالح اإلداري وعوض عقلنة 

 ,EL KTIRI) يرا في عدد المصالح بطريقة تشكل عبئا كبيرا وإضافيا على الميزانية العموميةالهياكل سنعرف تضخما كب

1193). 
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والبد من اإلشارة إلى أنه خالل سنوات التسعينات سيعرف اإلصالح اإلداري نفسا جديدا مع ظهور أفكار جديدة تنبني 

 تحديث المرافق العمومية بأوروبا. على تجارب اإلصالح السابقة وأيضا على التجربة المجددة في مجال

 

  سنوات التسعينات: منذاإلصالح اإلداري 

 

منشورا بموجبه يتم تطبيق برنامج  1993فبراير  21من اجل تقريب اإلدارة من المواطنين، اصدر الوزير األول في 

 (.CHAFFI, 2001) الخارجية )تفويض بعض الصالحيات من اإلدارات المركزية إلى مصالحهاعدم التركيز اإلداري  لتدريجي 

ويعكس هذا البرنامج إرادة المشرع في تحديد السلطة المسؤولة، على مستوى العماالت واألقاليم، على تنسيق المصالح الخارجية 

 . (ZAHIR, 2002)وذلك باحترام الختيارات اإلدارات المعنية

 BEN) وعهد إليها المهام التالية داريتم استحداث اللجنة اإلستراتيجية لإلصالح اإل 1992 أكتوبر 11وفي 

OSMANE, 2004):   

تحديد التوجهات اإلستراتيجية لإلصالح اإلداري، على مستوى عدم التركيز، إعادة تحديد المساطر، مالئمة  -

 الموظفين.الهياكل، واعتماد مقترب جديد في مجال توظيف وتدبير  لتراتبيةالقواعد المنظمة 

 المعتمدة من قبل مختلف اإلدارات العمومية. لإلصالحالقطاعية رامج بتتبع ال -

 العموم. إخبارتم تحقيقه ونشره من اجل  ومتابعة ماالقيام بتقييم منتظم للبرامج الوزارية  -

 

وتجدر اإلشارة إلى عاملين مهمين كانا وراء ظهور أهداف جديدة لإلصالح تختلف عن تلك التي سادت 

بتقرير البنك الدولي حول اإلدارة  األول. يتعلق العامل (ZYANI, 2002) خطاب اإلصالح خالل مدة طويلة

اإلصالح بتعابير جديدة: عدم فعالية مساطر القرار التي من  إشكاليةوالذي وضع  1991المغربية سنة 

المشكل الشائك لكتلة األجور، محدودية تدخالت اإلدارة في عالقتها بالقطاع خصائصها مركزيتها المفرطة، 

أما العامل الثاني فيعود إلى اعتماد البرنامج الوطني لتحديث وتنمية قدرات التدبير اإلداري، بشراكة مع . الخاص

برنامج األمم المتحدة  للتنمية، والذي شجع  وزارة الوظيفة العمومية على التوجه نحو استكشاف أساليب جديدة 

والطرق العصرية لتدبير الموارد البشرية التي لإلصالح والى أهمية التوفر على دراسات ميدانية حول الوظيفة 

 يتعين إدخالها إلى اإلدارة.

  

سيأخذ اإلصالح اإلداري انطالقة جديدة وستظهر أهداف جديدة لدى  1992مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي سنة 

موظفي الدولة باحترام  التي طالبت احد جبهات الحكومة أصبحتتخليق الحياة اإلدارية التي  أهمهاالسلطات الحكومية من 

 قواعد حسن التدبير، من خالل التصرف بطريقة شفافة  وباحترام األخالقيات التي تقف وراء تأسيس المرفق العمومي.

 

 نختالليلإل ول المناسبةلالح كأحدالحكامة الجيدة، تم اعتبار عدم التركيز والتبسيط منطق  إطارباإلضافة إلى ذلك، في 

وتعقد  تفان في وجه مسار اإلصالح برمته، وهما مركزة القرارات لدى اإلدارات المركزية للوزاراالرئيسيين اللذين يق

 (.ZYANI, 2002) المساطر
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على محورية  1999أكتوبر   2مكانة هامة في الخطابات الملكية وشدد الخطاب الملكي لـ لقد احتلت اإلدارة 

الشديد كثيرا من العوائق سواء على مستوى ير أننا نالحظ مع األسف ...غ  « :اإلصالح اإلداري من خالل نصه على ما يلي

 .اإلداراتالقوانين أو المساطر اإلدارية أو السلوكات أو الخلل في التنسيق بين 

ما لم نتجاوز بعض السلبيات التي تعوق ازدهار االستثمار، والتي تقتضي إزالتها تسريع السير اإلداري  تطلعاتناتحقق تولن 

ة بطئه ورتابته، وتخفيف مساطره، والتنسيق بين مراكز القرار، وإعادة الثقة في جودة النصوص القانونية وسالمة ومحارب

 (.1999)الخطاب الملكي، »   تطبيقها

تم اتخاذ  ، في نقل بعض صالحياتها إلى سلطات عدم التركيز التابعة لها،في نفس السياق، وبالنظر لتردد الهياكل المركزية

وتنصب تلك القرارات على نقل  2002يناير  9مهمة بواسطة الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير األول لـ قرارات 

)الرسالة الملكية  المراكز الجهوية لالستثمار التي يشرف عليها والة الجهاة الصالحيات الوزارية المتعلقة باالستثمار إلى 

ك تم إحداث جهاز وسيط بين اإلدارة والمواطن، ديوان المظالم، من اجل عالوة على ذل (.2002الموجهة إلى الوزير األول، 

 مساعدة المواطنين الذين يواجهون عدم تفهم اإلدارة.

 

 وتجدر اإلشارة إلى انه في طار مشروع الحكومة االلكترونية، يمكن القول بأنه تم إدخال تقنيات التواصل والمعرفة الجديدة 

NTICالعديد من الخدمات تقدم عن طريق  وأصبحتمصلحة ذات طبيعة اقتصادية  10لغت حوالي ب في العديد من القطاعات

 الجمارك والضرائب غير المباشرة، الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وكالة المحافظة العقارية إدارةشبكة االنترنيت: 

إذا ما قورنت باستعمال مرة  100حوالي تكاليف تقديم الخدمات ب تخفيف. واستعمال مساطر االنترنيت يساعد في ...الخ

 (.Fikri, 2005المساطر الكالسيكية )

 ويواجه تعميم تقنيات التواصل والمعرفة في كافة اإلدارات العمومية الصعوبات التالية:

 

بالمائة من ميزانية  0.9ضعف االعتمادات المرصودة لهذه التقنيات في الميزانية العمومية التي تمثل حوالي  -

 مليون درهم سنويا، وهي أرقام ضعيفة. 110ة، الدول

موظف  1200 إلىالذين يصل عددهم  النقص في أعداد المتخصصين في تقنيات التواصل والمعرفة الجديدة -

 بالمائة من أعداد الموظفين. 1.3متخصص بحوالي 

 (.Fikri, 2005في هذه التقنيات) المستمر شبه انعدام التكوين -

 .2صل والمعرفة الجديدة في المجتمعضعف انتشار تقنيات التوا -

 

 :عناصر من اجل الرفع من فعالية اإلدارة 

، يتعين أن 3اإلدارةرغم التراكم الذي حصل على مستوى اإلصالح اإلداري منذ االستقالل، والذي أدى إلى ارتفاع فعالية 

رضها سياق العولمة واضطالعها مالئمتها مع التحوالت التي يف اجلتخضع اإلدارة العمومية بالمغرب إلى تأهيل من 

                                            
التواصل والمعرفة في المغرب وفي العالم العربي وهي تتعلق بضعف البنيات التحتية في هذا هناك العديد من المعوقات تحول دون انتشار تقنيات  2 

مجال  استعماال في األكثراللغة  تعدالمجال وعدم كفاية الموارد البشرية  باإلضافة إلى عائق اللغات األجنبية، خاصة اللغة االنجليزية التي 

التالية تؤشر على حجم انتشار هذه التقنيات  فاألرقامالستفادة مما تقدمه هذه التقنيات من معارف. ولذلك التي تعتبر أدوات اوواالنترنيت،  المعلوميات

 العربية: تالمجتمعافي 

 .7002بالمائة من ساكنة شمال إفريقيا والشرق األوسط تتوفر على اشتراك في الهاتف النقال سنة  15 -
 .7006بالمائة من هذه الساكنة تتوفر على حاسوب سنة  6 -

 ( Benhlal, 2008).7002بالمائة منها تتوفر على الربط بشبكة االنترنيت سنة  52 -
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واالستجابة بفعالية لحاجات المواطنين. ومن اإلصالحات  واألجنبيبمهامها الجديدة المتمثلة في تشجيع االستثمار الوطني 

 التي تفرض نفسها في هذا المجال يمكن اإلشارة إلى ما يلي:

 

 تقوية الشفافية: -أ

 

وهي تقتضي جعل المعلومات في  ات القرارات العموميةتعد الشفافية مفهوم جد أساسي من اجل فهم مرتكز

 ,JAYCOUX) ت المتخذة معروفة من قبل المستفيديناالقرار تكون تكاليفمتناول العموم بطريقة كافية وشفافة حتى 

، . ذلك أن المهمة الجديدة لإلدارة في مجال تشجيع التنمية االقتصادية تفرض عليها أن تكون سريعة في قراراتها(1994

بشفافية أكثر تمكنهم، كمستثمرين وطنيين  يطالبونوأكثر استجابة للمطالب المعبر عنها من قبل الفاعلين االقتصاديين الذين 

 وأجانب، من اتخاذ اإلجراءات المناسبة من اجل توجيه أعمالهم وتسهيل توسعها. 

عرفة، الحق في المراقبة، حق المواطن في أن ، حسب احد الباحثين، على العوامل التالية: الحق في الموترتكز الشفافية

ن تحقيق الشفافية يتحقق من إاإلدارة، والحق في المشاركة في اآلليات اإلدارية. ا فيما تتخذه يكون فاعال وليس فقط متفرج

 :(ZAHIR, 2002)واالستقبال اإلشهارخالل اتخاذ مجموعة من القرارات التي يجب أن تنبني على التواصل، 

 تواصل المرور من عالقة تكون فيها اإلدارة تقرر بانفراد إلى أخرى تتميز بالحوار والتشاور.يقتضي ال 

  .يفرض اإلشهار تعريض اإلدارة إلى النقاش العام وإخضاعها لتقييم الرأي العام 

  ضمان استقبال جيد وتبيان المساطر التي يجب عليهم من خالل زبنائهايتعين على اإلدارة أن تمد يدها إلى 

 إتباعها.

 

 

 

 اعتماد ثقافة التواصل: -ب

 

يعتمد هذا النوع من اإلصالح على خلق حوار مباشر، مفتوح ودائم بين اإلدارة ومختلف مخاطبيها  

القضاء على مصادر سوء التفاهم والنزاع، إذ أن الحوار يسهل حل المشاكل في بداية نشأتها وليس بعد أن  بهدف

وتتطلب ثقافة التواصل إقامة هياكل الحوار  (.RHAFES, 2003)تتحول إلى مشاكل مستعصية على الحل

: مراكز االستقبال وطرق التواصل والتبادل بين اإلدارة والمستفيدين من نمن ممثلي المواطنيتتكون والتواصل 

خدماتها، وهو ما من شانه المساهمة في وجود شروط شراكة ايجابية ينخرط فيها جميع فاعلي الحياة االقتصادية 

 .(EL KTIRI, 1994) واالجتماعية

 

                                                                                                                                        
 إن حسن أداء اإلدارة المغربية، حسب تقرير مناخ االستثمار الصادر عن البنك الدولي، يمكن التأشير عليها من خالل مجموعة من المؤشرات، 3 

أيام، باإلضافة إلى ذلك يمكن للمقاوالت المغربية أن ترتبط مع  1قبل المقاوالت ال تتعدى  فمثال الوقت الضروري للتسجيل في السجل التجاري من

، في شبكات الكهرباء والهاتف والماء تتم في آجال منافسة لدول أوروبا الشرقية والصين، فضال عن ذلك يصرح المقاولون المغاربة أنهم يحتاجون

 كمتوسط 0.1والتهم، مع أن عدد الرخص التي تحتاج إلى تجديد سنوي هو قليل جدا رخص مختلفة من اجل خلق مقا 50المتوسط، إلى 
(Banque Mondiale, 2005)  . 
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 تحديث وتحيين النصوص والترسانة القانونية: -ت

 

تنظم اإلدارة المغربية بواسطة مراسيم ومناشير صارت متقادمة ولهذا يبدو من الضروري أن تتولى 

ع الحكومة والبرلمان القيام بالئمتها في أفق مساعدة القطاع الخاص على االضطالع بمهام التنمية، والسما

من اجل حصول التناسق فيما  نتبسيط المساطر اإلدارية ومراجعة أنظمة الموظفيلمطالب المواطنين من خالل 

 بينها.

 

 شروط العمل: -ث

 

تتوقف فعالية اإلدارة المغربية على الرفع من وسائل وشروط العمل وتطبيق نظام التحفيز المادي 

من قبل  إليه والمعالجة المالئمة للطلبات الموجهة والمعنوي، الن ذلك يمكن أن يثمن عمل المرفق العمومي

 ن نظام التحفيز يجب أن يهم تطبيق اإلجراءات التالية:إالمواطنين. 

 تحسين نظام أجور الموظفين. -

 االعتماد على الترقية الداخلية وإعادة انتشار الموظفين وجعلهما رافعة للفعالية اإلدارية. -

التشاور داخل  ترسيخالعمومية كإطار إلعداد مقترحات بشان وسائل  إعادة تنشيط المجلس األعلى للوظيفة -

 اإلدارة.

 

 التحسيس والتكوين المستمر: -ج

يجب أن يبدأ اإلصالح اإلداري بعمل تمهيدي ينصب على التحسيس، فالسلطات العمومية يجب أن 

صص التحسيس معاملة يختناقش، بدعم من جميع الفاعلين، أهمية اإلجراءات التي يتعين اتخاذها. ويجب أن 

مناسبة للموظفين، كشريحة محافظة ومترددة اتجاه التغيير، من اجل ضمان انخراطها في اإلصالح، ويمكن أن 

 يتم ذلك عبر تقديم الشروح لهم من أن:

 

 اإلصالح ال يهدف المس بمصالحهم ولكن اإلصالحات تقرر من اجلهم بواسطتهم ولمصلحتهم. -

 ى ضرورة إقامة إدارة القرب ومواجهة التحديات التي تطرحها العولمة.أن الحاجة لإلصالح تنبني عل -

 .(RHAFES, 2003) أن مستقبل البالد رهين بتحقيق التنمية التي تتوقف بدورها على تحديث اإلدارة العمومية -

          

 :الجديدة تقنيات التواصل والمعرفة تعميم -ح

 

داخل اإلدارات والمرافق العمومية فة الجديدة تعميم تقنيات التواصل والمعرال يوجد شك في أن 

يكتسي أهمية بالغة ضمن سيرورة اإلصالح اإلداري، سواء على المستوى النظري أو الواقعي. فعلى مستوى النظري 

ظهرت اتجاهات نظرية تؤكد على الدور المحوري لهذه التقنيات في التنمية. فنظرية التحديث ركزت، خالل سنوات 

ستينات، على ما تمتلكه وسائل االتصال من تأثير كبير في إدخال األفكار الجديدة وطرق االستغالل الخمسينات وال

العصرية إلى الدول السائرة في طريق النمو، وهو األمر الذي يسرع من وتيرة التغيرات االجتماعية ويساعد في حصول 
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إلى أهمية وسائل االتصال في نجاح  ل التنميةمن اجالتحديث االقتصادي واالجتماعي. وحاليا يشير مقترب التواصل 

برامج التنمية وإن كان يشترط انخراط المستفيدين في انجاز وتنفيذ وتقييم تلك البرامج، متجاوزا بذلك احد االنتقادات التي 

الت . أما على مستوى الواقعي، صارت هذه التقنيات عامال أساسيا للرفع من فعالية التدخوجهت إلى نظرية التحديث

الحكومية، لجلب االستثمارات الخارجية وإعادة تأهيل اإلدارة العمومية، وإضافة إلى ذلك تعد تقنيات التواصل والمعرفة 

 حاليا شرطا البد منه لتحقيق االنتقال إلى مجتمع المعرفة.   

 

 إصالح القضاء: –الفقرة الثالثة 

 

 إصالحالمواطنين والفاعلين االقتصاديين، يعد  إذا كان إصالح اإلدارة يشكل الشرط األساسي لتقوية ثقة

العنصر األساسي لضمان االنتقال االقتصادي والديمقراطي، فالعدالة ليست فقط قضية القضاة واألطراف  القضاء

وتحفيز النشاط  والمحامين، فقد صارت منذ عهد قريب احد العوامل لجلب رؤوس األموال واالستثمارات األجنبية

 إذا، وأصبح القضاء يندرج أكثر فأكثر ضمن الحسابات االقتصادية للفاعلين االقتصاديين الدوليين. فحسب ما االقتصادي

كان القضاء جيدا من عدمه، يستقر االستثمار األجنبي أو يفر، رغم أن هذه الحقيقة التي تفرض نفسها ليست بالفعل جديدة 

 .(CHATER, 2002) بصفة مطلقة

  

جهاز تمكن يالمشرع الدستوري الذي خصه بضمانة االستقالل في الدستور من اجل أن  على ء هذهأهمية القضاتغب لم 

إذ نص  للقضاء مكانة خاصة الثاني الراحل الملك الحسن أعطى نفس السياقفي  من االضطالع بوظائفه الحيوية.القضاء 

من  «القضاء  أنعلى  1997دجنبر  19 إلى 17في خطابه إلى المشاركين في الندوة التي نظمت بالمجلس األعلى من 

 . مقومات التماسك االجتماعي، وأنه عامل حاسم لتعميق الديموقراطية في المجتمع، ودعامة أساسية لترسيخ دولة القانون

وعالوة على ذلك، فإن التحوالت التي يعرفها عالمنا المعاصر، ومن ضمنه المغرب، تدعونا إلى توسيع منظورنا للعدالة، 

 الناحية الخلقية والسياسية واالجتماعية  ال من

 11)الخطاب الملكي،  »وحسب، ولكن كذلك من حيث تنامي دورها االقتصادي ومن حيث الوعي بإسهامها في التنمية

 (1999دجنبر 

 

 11ومن جهته وضع الملك محمد السادس تدعيم دولة القانون احد انشغاالته الرئيسية ، كما يؤكد على ذلك في خطاب 

إن العدالة كما ال يخفى هي الضامن األكبر لألمن واالستقرار  «:المتعلق بافتتاح دورة المجلس األعلى للقضاء 1999جنبر د

والتالحم الذي به تكون المواطنة الحقة. وهي في نفس الوقت مؤثر فاعل في تخليق المجتمع وإشاعة الطمأنينة بين أفراده، 

االجتماعي وفتح الباب لحياة ديمقراطية صحيحة تمكن من تحقيق ما نصبو إليه من  وإتاحة فرص التطور االقتصادي والنمو

 .»آمال

كما ظهر القضاء ضمن األولويات الرئيسية لحكومة التناوب والحكومات المتعاقبة التي عبرت عن رغبتها في المساهمة      

 في تحديثه

كالمحاكم اإلدارية والمحاكمة   (إحداث محاكم متخصصةتقوية دولة القانون انصبت إصالحات القضاء على  إطارفي    

،  كما تم اعتماد سياسة لتحديث اإلدارة المركزية لوزارة العدل.  وسنحاول اإلشارة في هذا )التجارية والمحاكم المالية
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لى بعض الخصوص اإلشارة إلى تجربة المحاكم اإلدارية والتجارية، والى اإلجراءات األخرى المعتمدة قبل التطرق إ

 التوصيات التي تفرض نفسها في إطار سيرورة اإلصالح.

 تجربة المحاكم اإلدارية والتجارية وإجراءات اإلصالح األخرى: -أ

 :خلق المحاكم اإلدارية 

وخلق  91-11محاكم منظمة بواسطة قانون رقم  7وهي  1991مارس  1تم إحداث هذه المحاكم في 

لة معرضة للخطأ في القرارات التي تصدرها ولذلك فان القرارات هذه المحاكم يعكس اقتناعا مفاده أن الدو

 . (LAHLOU, 2001) التحكمية الصادرة عن اإلدارة يمكن أن تكون محل متابعة قضائية

تعسف اإلدارة،  ضدمصالح وحقوق األفراد والمقاوالت  لىويتمثل دور هذه المحاكم في الدفاع ع

قراراتها التي يمكن أن تكون محل طعن أمام المحاكم اإلدارية. هذه فاإلدارة أصبحت حاليا مجبرة على تسبيب 

 La) إلغاء القرارات اإلدارية بما فيها القرارات الصادرة عن وزير العدل فياألخيرة التي أظهرت شجاعة كبيرة 

Gazette du Maroc,.) 

اربة الشطط في استعمال السلطة ولهذا ينظر إليها على إنها احد دعائم بناء وتقوية دولة الحقوق وتساهم في مح

 الذي يمكن أن يأخذ األشكال التالية:

 خرق صريح للقانون. -

 ت اتخذتها اإلدارة خارج نطاق صالحياتها.اقرار -

 

 :(5991  شتنبر 50رظهي)وبصفة عامة تختص المحاكم اإلدارية بالبث في النزاعات التالية

             

 دارية بسبب تجاوز السلطة. النزاعات المتعلقة بإلغاء القرارات اإل 

  .النزاعات المتعلقة بالتعويض عن األضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام 

  .النزاعات المتعلقة بالعقود اإلدارية 

  النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين

وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين   والمؤسسات العمومية  مرافق الدولة والجماعات المحليةفي 

 . 

  . النزاعات المتعلقة باالنتخابات 

  .النزاعات المتعلقة بالضرائب 

 المستحقة للخزينة العامة.  النزاعات الناشئة المتعلقة بتحصيل الديون 

 نزع الملكية واالحتالل المؤقت .  النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون 

  .فحص شرعية القرارات اإلدارية 

 في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات   والعاملين  النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين

 العمومية ومجلسي النواب والمستشارين. 

 خاص.   بنص  إال ما استثني  اإلداريةفي جميع المنازعات   للمحاكم اإلدارية الوالية العامة للبت 
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 بالمجانية لذا هذه المحاكم. فباالستئناوتتميز دعاوي اإللغاء والطعن 

 

 :خلق المحاكم التجارية 

 

منطق مواكبة تحوالت االقتصاد المغربي، منذ بداية تطبيق برنامج  يأتي خلق المحاكم التجارية في إطار

الحاجة إلى جلب استثمارات تحفيز األنشطة االقتصادية، و ة العولمة،، فارتفاع حد1923التقويم الهيكلي سنة 

 أجنبية يتطلب هيئات متخصصة قادرة على حل المنازعات في المجال االقتصادي والتجاري بفعالية وكفاءة.

على إن  هذه إحداث المحاكم التجارية المتعلق ب 91-93الخاص بتنفيذ قانون رقم  1997فبراير  2وقد نص ظهير 

 تختص بالبث في المسائل التالية:المحاكم 

 الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية. -

 الدعاوي التي تكون بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية. -

 الدعاوي المتعلقة باألوراق المالية. -

 النزعات التي تقوم بين الشركاء هي شركة تجارية. -

 .(1997، 13.91القانون رقم) النزاعات المتعلقة باألصل التجاري -

 

 .تجارية محاكم استئناف 3محاكم تجارية و 2ويبلغ عدد المحاكم التجارية 

محكمة ابتدائية  11ويمكن القول بان عدد هذه المحاكم ال يمكن أن يمتص أعداد القضايا التي كانت تختص بها 

راكش وهو األمر الذي من شانه أن يرفع من المواطن القاطن بابني مالل أن يتوجه إلى محكمة معلى سابقا، ولهذا 

التكاليف المالية التي تحملها المتقاضي عالوة على انه يتعين على المحامي الذي يؤازره أن يحدد إقامته لدى محام 

 (. ,BOUCHACHIA 1999) آخر بمراكش

 

موقع االلكتروني لوزارة غم ذلك تظهر األرقام إقباال متزايدا عليها حسب ما تظهره األرقام المنشورة في الرو

قضية، كما عرفت القضايا المسجلة لدى المحاكم  100000بلغ عدد القضايا المسجلة لديها  2001العدل. ففي سنة 

بالمائية خالل نفس  11.19وارتفاعا في عدد القضايا المحكومة بنسبة  12.17ارتفاعا بنسبة  2001التجارية سنة 

 .(زارة العدل)و السنة

 

 المتخذة: األخرى صالحاإل إجراءات 

 

من  تأهيل إنوزير العدل السابق،  حسب محمد بوزبع، بالرفع  القضاء رهين بالتكوين الجيد للقضاة و

نا  ندعو حكومت لىالوضعية المادية المتعلقة بهم وبمساعدي القضاء ولذلك  هذه الوضعية  إ سائل مراجعة  سة و عداددرا  وإ

تهيكون محفزا ويحميه نظام خاص بكتاب الضبط ضاء ونزاه شرف الق مس ب تي ت فات ال  La Gazette du) م من االنحرا

Maroc) ندما صة ع حة، خا لى الرا عث ع حظ ال تب سوء ال . ويضيف الوزير بان الوضعية المادية واالجتماعية للقاضي ول

ساوي  يبدأنعلم بان القاضي  مات االستجابة ل 1100حياته المهنية باجر ي من التزا يه  قع عل ما ي مع  سرتهحاجيات درهم   أ

مات األجرةالذي يجعل التي  األمروللباس المناسب..الخ، وهو  لك االلتزا ضمان مواجهة ت  La Gazette du)غير كافية ل
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Maroc) إجراءاتاتخاذ  -وهو األمر الذي حصل بالفعل في فترة الحقة  -األجور. ولهذا فهو ينادي في  انتظار الرفع من 

جل  من ا لدعم  موظا ضاة و كين الق لى تم ضغط ع يف ال شرائية وتخف قدرتهم ال لى  فاظ ع من الح عدل  جورفي وزارة ال  األ

هذا  في  ية.  طارالحال جل  اإل من ا ضاة  ية للق سة المحمد لق المؤس قي جاء خ ضاعالر ضاة بأو  La Gazette du) الق

Maroc) . 

 

الدولي شرعت وزارة العدل بتحديث  للتعاون األمريكيةوالوكالة  األوروبيبموازاة ذلك وبشراكة مع البنك الدولي واالتحاد 

مليون  1.3مليون دوالر ممولة من قبل البنك الدولي في حدود  1.73 إلى األولجهاز القضاء وارتفعت تكاليف البرنامج 

المعلوماتية الضرورية،  باألنظمة اتحديث المحاكم التجارية وتجهيزه إلى. يهدف هذا البرنامج (SAÏDI, 2003)دوالر

بدو بان هذا البرنامج موجه يو .4مصالح السجل التجاري وربط هذه المحاكم مع المراكز الجهوية لالستثمارتنظيم  إعادة

مساعدتهم على الحصول على المعلومات التي تمكنهم من التعرف على واقع ويهدف إلى والمستثمرين  األعمالرجال  إلى

إلى فيما يتعلق بتوجيه الشركات  ابأدوارهع من خالل مساعدة مصالح السجل التجاري على االضطال ،المقاوالت

 (.,La Gazette du Maroc)وضعياتهم بتأهيلاالستجابة لمقتضيات القانون واحترام التزامهم 

 

والمغرب  األوروبيالدعم المالي، التي تضمنتها اتفاقية الشراكة بين االتحاد  آليةبرنامج ميدا ) إطارفي  أخرىة ومن جه

المقاوالت المغربي لمواجهة االنفتاح  وتأهيل، من اجل تسهيل االنتقال االقتصادي للمغرب 1991ر فبراي 21الموقعة في 

 إلى باإلضافةمليون اورو،  31اكم االبتدائية ومحاكم االستئناف( بتكلفة تساوي حمحكمة )الم 11تم تحديث ( ياالقتصاد

  سجنية.محاكم جديدة، توسيع المحاكم القائمة والمؤسسات ال إحداث مشروع

النجاح والتفكير  هاهذه التجربة لم يعانق أنرغم  المفوضين القضائيين إحداثتم  األحكامحل لمشاكل تنفيذ  إيجادومن اجل 

 بكافة المحاكم المغربية. األحكامهيئة قضاة تنفيذ  إحداث حاليا ينصب على

 

حكومية صلبة من  وإرادةجيدة،  يتطلب وسائل مالية مهمة، موارد بشرية القضاء إصالحومما سبق يظهر بان 

، ومن اجل المساهمة في هذا  (2009غشت  20)الخطاب الملكي ل لإلصالحاجل تنفيذ البرامج في المجاالت الواسعة 

مكانة اللمؤسسة القضاء  تتحقق حتىالتي سبق وان طبقت  اإلصالحاتدعم تبعض المقترحات  إلىنتطرق  أن نرىالنقاش 

 في مسار التحديث االقتصادي واالجتماعي.ون لها التي يجب أن تكمحورية ال

 

 إجراءات من اجل دعم إصالح القضاء: –ب 

 

يولها  أن يشير تقرير البنك الدولي حول تقييم القطاع القانوني والقضائي إلى األهمية التي ينبغي على المغرب  

المجال، فرغم ما تم تحقيقه من تقدم عبر النقاش العام بالمغرب في هذا   ؤكد عليهيالذي  األمرلقطاع القضاء، وهو 

                                            
في إطار تنفيذ هذه المشاريع أصبحت وزارة العدل تقدم بعض خدماتها من خالل شبكة االنترنيت ومن ضمنها  االطالع على السجل التجاري  4 

عبر الشبكة  المعنيين بهابالمائة من الملفات لدى المحاكم التجارية في متناول  88أصبحت  7001نهاية يونيو  وعلى الملفات القضائية، فمنذ

من اجل االطالع على  (El Mechrafi)بالمائة من األشخاص المعنوية.  20 أمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة ب العنكبوتية باإلضافة إلى

 http://www.justice.gov.ma/ejustice/home/home.aspxجه إلى هذا الموقع االلكتروني: مجمل هذه الخدمات يمكن التو
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. (Banque Mondiale)اإلصالحات المتعاقبة توجد إجراءات تفرض نفسها من اجل الوصول إلى نظام قضائي فعال

   هذه اإلجراءات تكوين القضاة، تعميم المعلوميات وإجراءات ذات طبيعة عامة. ومن

 

 :تكوين القضاة 

 

يوظفون بمباراة يشارك فيه خريجو الجامعة  الذينبمهمة تكوين القضاة لقضائية المعهد العالي للدراسات ايضطلع 

الحاصلون على اإلجازة في الحقوق أو ما يعادلها، ويتلقى الناجحون في المباراة تكوينا نظريا وتطبيقيا خالل فترة تمتد 

يف السنوي لعدد مهم من القضاة الجدد وقد ساهم النظام الحالي في الحد من النقص في األطر من خالل التوظ على سنتين.

هذا النظام من عدد من جوانب النقص من بينها عدم وجود تكوين خاص  ذلك يعاني. ورغم في مختلف المحاكم المغربية

ولهذا فالتكوين المهني العالي الذي  .(BOUJEMAA, 1998) بالقضاة المتخصصين في النزاعات اإلدارية والتجارية

ن وزارة العدل يجب أن تنظم لصالح قضاة المستقبل إاإلطار يجب أن يقترن بمزيد من التخصص. يفرض نفسه في هذا 

تكوينا مناسبا، حيث يقترح البعض تغيير مدة التدريب لتصل إلى ثالث سنوات عوض مدة السنتين الحالية، باإلضافة إلى 

كما  ون التجاري المقارن والمعلوميات بتطبيقاتها.تغيير برنامج التكوين لكي يتضمن مواد من قبيل القانون البحري، القان

يجب أن تحتل اللغات األجنبية مكانة متميزة من اجل مالئمة تكوين القضاة مع االنفتاح االقتصادي للمغرب.  ولهذا يتعين 

 قسمين بالمعهد الوطني للدراسات القضائية:خلق 

 س لشراكة في المجال القضائي لهذه الدول.قسم دولي خاص بقضاة الدول الصديقة الن من شان ذلك أن يؤس -

 .( BOUJEMAA, 1998)قسم وطني خاص بالتكوين المستمر للقضاة -

بتوجيه عادة ما يقومون  ألنهمعالوة على ما سبق يتعين تمكين القضاة من تكوين في مجال التواصل والعالقات اإلنسانية 

 .( RHAFES, 2003)فرق عمل تعالج مشاكل تتميز بالكثافة والتعقد

 

 لمعلوميات:تعميم ا 

 

في برنامج طموح إلدخال المعلوميات إلى المحاكم، وإذا كان ما  1922انخرطت وزارة العدل منذ سنة 

تم تحقيقه مشجعا فالرهانات المطروحة تتعلق بتعميم هذه العملية على كافة المحاكم. فالمعالجة اليدوية للملفات 

خير يضران بصورة وأداء العدالة. ولذلك فتعميم المعلوميات يجب أن بطء وتأيؤديان إلى والنقص في الوسائل 

التكلفة المالية للعملية هي تكلفة جد  تاحد األوراش التي يجب أن تنخرط فيها مجهودات مهمة، وإذا كانيشكل 

مرتفعة فتسريع تعميم المعلوميات في هيئات القضاء واإلدارة المركزية سوف يؤدي إلى أرباح كبيرة على 

بيئة لالستثمار وتنمية ا لمستوى السرعة واإلنتاجية، مما يشكل رافعة قوية للنمو االقتصادي وتحفيز

 .( RHAFES, 2003)األعمال

 

 :إجراءات ذات طابع عام 

 

 :أخرىن نجاح اوراش تحديث القضاء يتطلب اتخاذ إجراءات ا
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 القضاء وموظفي المحاكم. تدبير معقلن لإلدارة المركزية وللمحاكم المختلفة وتحسين ظروف عمل -

 تحسين الولوج إلى القضاء. -

 القيام بحمالت تخليقية في القطاع. -

 اإلدماج الناجح للمحاكم المتخصصة، المحاكم التجارية والتجارية، في النظام القضائي المغربي. -

 الرفع من شروط الحياة في المؤسسات العقابية وإعادة اإلدماج. -

 .(DRISSI M’hamed, 2002) ونية والتنظيميةالعديد من النصوص القان إصالح -

 

 

 خاتمة:

وختاما يمكن القول بان معادلة المؤسسات/التنمية احتلت مكانة بارزة في النقاش حول االنتقال االقتصادي وحتى 

ية مهمة في المنطق الحالي للسياسة االقتصاد أبعاد يأخذالديموقراطي في الدول السائرة في طريق النمو، هذا التشخيص 

الدولة بادوار إيجاد البيئة االقتصادية المشجعة لإلعمال: استقرار سياسي واجتماعي، شفافية تدبير  إطارهاالتي تضطلع في 

وهي الشروط التي تشكل الرهانات  ى بثقة المواطنين والمستثمرين ...الخ.ظفعالة وقضاء يح إدارةالشؤون العامة، 

 ومن ضمنها الدول العربية. النمو القديمة/الجديدة للدول السائرة في طريق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع

 باللغة العربية:

 المحاكم التجارية. بإحداثالمتعلق  1997، 13.91القانون رقم -

 المنشئ للمحاكم اإلدارية. 1993، 11.90القانون رقم  -

 غشت بمناسبة ثورة الملك والشعب 20الخطاب الملكي ل -

http://www.maec.gov.ma/arabe/f-com-ar.asp?num=4941&typ=dr 

 .بمناسبة افتتاح دورة المجلس األعلى للقضاء 1999دجنبر  11الخطاب الملكي،  -

الوكالة االمريكية  زارة العدل تنظم لقاء بمناسبة انتهاء المرحلة األولى من برنامج التعاون مع« ،زارة العدلو -
 ،»للتنمية الدولية

http://www.justice.gov.ma/ar/Actualites/Actualite.aspx?actualite=52&_=0 

 

 :األجنبيةباللغات 

 

- BALIAMOUNE-LUTZ  Mina, 2005, «  Institutions, Social capital, and economic 

development in Africa: an empirical study », International centre for economic research, 

Working Paper No. 18. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1443083 

- Banque Mondiale, 1997, Rapport sur le développement dans le monde: L’Etat dans un 

monde en mutation, Washington, Banque mondiale. 

- Banque Mondiale, 2002, Rapport sur le développement dans le monde: des institutions  pour 

les marchés, Paris, Éditions ESKA, Washington, Éditions Banque mondiale. 



17 
 

- Banque Mondiale, 2005, Royaume du Maroc :Évaluation du Climat de l’Investissement, 

http://siteresources.worldbank.org/INTMOROCCOINFRENCH/Resources/ICA.pdf 

- Banque Mondiale, communiqué de presse, http://Inweb18.worldbank.org/mma/mena.nsf 

- BENHLAL Mohamed, 2008,  «Communication et développement : entre théorie et réalité», 

communication présenté à la première rencontre internationale sur la communication, 

organisée à la Faculté polydisciplianire de Taza, les 14-15 mai 2008. 

BEN OSMANE   Khalid, 2004 , «Etude sur les secteurs prioritaires de rérorme de 

l’administration publique au Maroc», http://doc.abhatoo.net.ma/doc/IMG/pdf/admin.pdf 

- BOUCHACHIA Hassan, 1998,  « Tribunaux de commerce: Risque d'embouteillage », 

L’Economiste, n° 387, CD-ROM, L’Economiste, version 3.0, janvier 1999. 

- BOUJEMAA Rédouane, 1998, « Naissance d’un juge administratif spécialisé », Revue 

Franco-Maghrébine de Droit , n° 6. 

- CHAFFI Radouan, 2001, Les problèmes administratifs soulevés au Maroc par le rapport de 

la Banque Mondiale de 1995, DEA, Droit Institutions, Société-Méditerranée, Islam et Afrique 

Francophone, Université de Perpignan.  

- CHATER Ahmed, 2002, « Conseil supérieur de la magistrature :La réforme frappe aux 

portes de la justice », Le Matin 23 juin. 

- Douglass C. North,  2003, « The role of institutions in economic development, United 

Nations Economic Commission For Europe», Discussion paper series, No. 2. 

- DRISSI M’hamed, 2002, « La modernisation de l’administration judiciaire et le 

développement économique et social » http://doc.abhatoo.net.ma/DOC/IMG/pdf/freport.pdf 

- EL KTIRI Mustapha, 1993, «La réforme de l’administration marocaine entre les exigences 

du développement et les contraintes de l’ajustement », Annales marocaine d’économie, 

automne. 

- El Mechrafi Younes,  «La réforme de la justice au Maroc : Projet e-Justice au service du 

citoyen et de l’entreprise», http://www.justice.gov.ma/ejustice/home/MarseilleImprimable.ppt 

- Fikri Mosstapha, 2005, La bonne gouvernance administratif au Maroc :mission possible, 

éditions Espace art et culture.  

- JAYCOUX Edward V.K., 1994, « Discours de bienvenue », Culture et développement en 

Afrique, Actes de la conférence internationale, organisés au siège de la Banque mondiale à 

Whashington 2-3 avril, Série Débats-environnement et développement durable, n°1, 

Washington.  

- La Gazette du Maroc, 2003, « L’attractivité pour le Royaume dépend des réformes à 

mener », La Gazette du Maroc, n°343, p. 14 (Entretien avec Mailka Lahnait).   



18 
 

- IKRAM Rafik, 1998, « Tribunaux de commerce: 7.823 affaires jugées en deux mois », 

L’Economiste, n° 341, CD-ROM, L’Economiste, version 3.0, janvier 1999. 

- La Gazette du Maroc,  « Réforme de la justice, clé du développement » (Entretien avec le 

Ministre actuel de la justice M.Mohamed Bouzoubaâ), 

http://www.lagazetteduMaroc.com/articles.p hp?idart1=1970qn=303wr=2sr=437  

- LAHLOU Hasnae, 2001, Les Investissements privés et la sécurité juridique dans le droit des 

affaires au Maroc, DEA Droit, Institutions, Islam et Afrique francophone, Université de 

Perpignan. 

- Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, « La réforme 

administrative au Maroc », http://unpau1.um.org/introdoc/groups/public/documents/cofred/un 

pan002395.pdf 

- Ministère de la justice, « Grands axes de la réforme, http//www.justice.gov.ma/frjreforme 

/lecadrede reforme.csp 

- NELSON Joan, 1990, « Introduction: The politics of economic adjustment in developing 

nations », in : Economic crisis and policy choice: the politics of adjustment in the third world, 

Oxford, Princeton university press. 

- RHAFES Tayeb, 2003, Quelle place pour l’économie marocaine à l’aube du troisième 

millénaire ?, Casablanca, Afrique Orient.  

- SAÏDI Ahmed, 2003, « Mise à niveau de l’appareil judiciaire :Les  grands chantiers de la 

réforme », Le Matin, 31/ décembre, http://www.lematin.ma/evene ment/annee2003/justice.asp 

- TABELLINI Guido, 2006, « Culture and Institutions :Economic development in the regions 

of Europe ». http://www.dklevine.com/archive/refs4321307000000000241.pdf 

- Wei Li , Victor Abiad , « Institutions, Institutional Change, and Economic Performance », 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1416542  

- ZAHIR Jamal, 2002, La démocratie administrative: Rapport administration administré, 

DEA : Droit Public, Université de Perpignan.  

- ZYANI Brahim,2002, « Décentralisation et réforme administrative au Maroc », 

Communication présentée au 4 ème forum méditerranéen du développement MDF4-Amman, 

8-10 avril 2002,(document internet). 

 

http://www.lagazettedumaroc.com/articles.p%20hp?idart1=1970qn=303wr=2#sr=437 
http://unpau1.um.org/introdoc/groups/public/documents/cofred/un
http://www.lematin.ma/evene
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=16208
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1287672

