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ملحوظة :اآلراء املعرب عنها يف كتيبات اجلامعة التعكس بالضرورة موقف «الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان» ،واهليئة الداعمة،
وال تلزم إال املؤلفني.

تقدمي:
يشــمل هــذا الكتيــب مســامهتني متكاملتــن يف إطــار وحــدة تقييــم السياســات
العموميــة ،األوىل مــن إعــداد األســتاذ حســن طــارق حــول حمــور مبــادئ ومقاربــات
يف تقييــم السياســات العموميــة ومتوقعهــا مــن خــال دســتور  ،2011والثانيــة مــن
إعــداد األســتاذ عثمــان كايــر حــول حمــور تقييــم السياســات العموميــة مــن خــال
قانــون املاليــة.
وقد ارتأينا يف «الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان» جتميع هاتني
املســامهتني يف إطــار كتيــب واحــد ،نظـرا لتكامــل ومتفصــل جمــال تقييــم السياســات
العموميــة والقانــون املــايل.
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السياسات العمومية:
مفاهيم وتطبيقات
ذ .حسن طارق
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تقدمي عام
حقل السياسات العمومية :النشأة واملصادر

1

ظهــرت الب ـوادر األوىل لتحليــل السياســات العموميــة ،خــال عقــد الثالثينــات مــن القــرن
املاضــي ،يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،عــر بعــض األعمــال املؤسســة الــي حاولــت إخضــاع
العمــل العمومــي للشــرط العلمــي واملوضوعــي يف الق ـراءة والتحليــل والرتكيــب.
مــن الناحيــة املعرفيــة،كان التحــدي الــذي رفعتــه هــذه الدراســات املبكــرة ،هــو بالضبــط جتــاوز
ُ
العجــز املوضوعــي للعلــوم االجتماعيــة أمــام حتــدي حتليــل السياســات ،حيــث بالرغــم مــن أن
اهتمامــات علــم االجتمــاع والعلــوم السياســية واالقتصاديــة واإلداريــة ال جتعلهــا بعيــدة عــن مضمــون
الفعــل العمومــي والسياســات ،فإهنــا ألســباب منهجيــة مل تفلــح يف جتــاوز حمدوديــة املقاربــات الــي
اقرتحتهــا لفهــم دقيــق لســياقات إنتــاج الق ـرار العمومــي ،ومل تســتطع بالتــايل أن تنجــح يف تطويــر
األدوات املالئمــة للتأطــر والتحكــم العلمــي يف مسلســل صناعــة السياســات العموميــة.
بعــد ذلــك ويف الســتينات ،سيتجســد االنتقــال الناضــج مــن اإلرهاصــات التأسيســية إىل حالــة
احلقــل العلمــي الــذي يــدرس السياســات العموميــة يف إطــار مناهــج ومقاربــات العلــوم السياســية،
وس ـرتبط ذلــك بطبيعــة التغ ـرات األساســية الــي حدثــت يف وظيفــة الدولــة واحلكومــات خــال
فــرة مــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة.
مــن حيــث األصــول املعرفيــة حلقــل حتليــل السياســات العموميــة ،فإنــه مــن الضــروري العــودة
علــى األقــل إىل ثالثــة تيــارات فكريــة كــرى ســامهت كل واحــدة منهــا بطريقتهــا يف بنــاء اخللفيــة
األساســية هلــذا احلقــل املعــريف احلديــث:
أوال :األحبــاث املتعلقــة بالبريوقراطيــة كشــكل مــن أشــكال التطــور اجملتمعــي املبــي علــى التنظيــم
 .1أنظر :أمحد مصطفى احلسني "مدخل إىل حتليل السياسات العامة" املركز العلمي للدراسات السياسية ،عمان2002 ،
-Pierre Muller "Les Politiques Publiques" Que sais-je/puf-1990.
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العقــاين للوســائل حســب طبيعــة الغايــات واألهــداف؛

ثاني ـاً :نظريــة التنظيمــات مــن خــال بنائهــا املعتمــد علــى مفاهيــم مركزيــة مثــل الفاعــل،
اإلس ـراتيجية ،الســلطة ،النســق؛
ثالثــا :مقرتبــات التدبــر العمومــي املنشــغلة مبجمــوع آليــات ووســائل التنظيــم والتنشــيط ومراقبــة
املنظمــات العموميــة يف اجتــاه تطويــر قدراهتــا انطالقـاً مــن معايــر الدقــة واجلــودة.
ضمــن هــذا الســياق سنشــهد توات ـراً للمســامهات العلميــة وتراكم ـاً للبيبليوغرافيــا املتخصصــة،
وتزايــداً للمجــات واإلصــدارات املهتمــة ،وانتشــارا ملراكــز البحــث وللمؤش ـرات العلميــة ذات
العالقة بالسياســات العمومية،كل ذلك ســيتم يف إطار تفاعل منتج بني الباحثني واخلرباء ،وبني
اجلامعــات واملدبريــن العموميــن ،غايتــه بنــاء تراكــم «عــامل» حــول التفكــر يف املشــاكل التدبرييــة
وحتديــات الق ـرارات العموميــة الــي تواجههــا احلكومــات ،واختصــارا حماولــة اجل ـواب علــى س ـؤال
أحــد آبــاء حقــل السياســات العموميــة ،األمريكــي هارولــد الســويل« :مــن حيصــل علــى مــاذا؟
2
مــى وكيــف؟».
احلضــور املتأخــر حلقــل حتليــل السياســات العموميــة يف اجلامعــات املغربيــة ،مرتبــط باألســاس
بكــون نشــأته يف فرنســا انتظــرت حــى أواســط الثمانينــات لتظهــر املؤلفــات املركزيــة واألساســية يف
هــذا اإلطــار العلمــي ،الــذي سيســتند يف الســياق الفرنســي علــى مســامهات مراكــز حبثيــة مرموقــة
اهتمت بسوســيولوجيا التنظيمات أو بعالقات السياســي واإلدارة والرتاب ،واليت أفضت إىل بناء
تراكــم علمــي عميــق حــول الفعــل العمومــي.

السياسات العمومية :حماولة يف التعريف

3

تشــر السياســات العموميــة إىل حصيلــة مــا ينتجــه النظــام داخــل مؤسســة الدولــة ،إهنــا إحــدى
خمــارج هــذا النظــام ،لذلــك فهــي يف العمــق تســتبطن جوابـاً ممأسسـاً عــن مشــكلة عامــة.
»2. LASSWEL Harold, 1935, Politics: «Who Gets What, When, How
 .3أنظــر :دليــل حتليــل السياســات العامــة ،دليــل منجــز يف إطــار مشــروع دعــم أعمــال الربملــان املغــريب ،بدعــم مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة
الدوليــة.
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ال تتعلق السياسة العمومية بالدولة يف حد ذاهتا ،بل مبا تفعله وتنتجه وتقوم به عرب مؤسساهتا
الدستورية يف اجملاالت التشريعية والتنفيذية والقضائية ،لذلك عادة ما يقال أن السياسات العمومية
هــي حماولــة النظــر إىل الدولــة يف حالــة فعــل ( .)L’état en actionهبــذا املعــى فــان السياســات
العموميــة هي:
 حصيلــة عمــل الدولــة ،أي الفعــل أو العمــل املؤسســايت الــذي يتــم يف إطــار قانــوين ومؤسســايت.إهنــا حصيلــة عمــل جمموعــة مــن الفاعلــن ،الــي ترتبــط مبجموعــة مــن احملــددات مثــل طبيعــة
دور الــدور ،الثقافــة السياســية الســائدة ،توزيــع األدوار بــن املؤسســات واهليئــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة.
 سلسلة طويلة من النشاطات املرتابطة .إهنا أكرب من جمرد قرار واحد ،فعملية صنع السياساتجيــب أن تفهــم بصــورة تشــمل اإلعــداد والتنفيــذ والتقييــم والتغذيــة العكســية ،وهنا بالرغــم مــن
احليــاد الظاهــر للكلمــات والــذي يعطــي صــورة ثابتــة هلــذه العمليــة ،فــإن السياســات العموميــة
ليســت مسلسـاً بعيــداً عــن رهانــات الســلطة واملصــاحل والقيــم والصراعــات.
 متريــن مؤسســي يــروم التنبــؤ باملســتقبل ،عــن طريــق جمموعــة مــن االختيــارات ،الــي تعكــسســلوكيات وقناعــات وإكراهــات وقيــم الفاعلــن املتعدديــن الرمسيــن منهــم أو غــر الرمسيــن.
إن السياســات العموميــة هــي كذلــك بالتعبــر الشــهري ملنظــر املدرســة النســقية ديفيــد إيســتون:
«دراســة التوزيــع الســلطوي للقيــم».
 جمموعــة مــن اإلج ـراءات والق ـرارات ذات املنشــأ اإلداري والصــادرة عــن الســلطات العامــة،واحملــددة ضمــن إطــار منســجم يســمح بإعطــاء كل إجـراء أو قـرار مضمونـاً وبعــداً ،وهــو مــا جيعــل
هلــا فاعلوهــا ومرجعياهتــا وآثارهــا املفرتضــة ومجهورهــا اخلــاص.
تقدم دراسات السياسات العمومية العديد من اقرتاحات التصنيف:
 تلــك املعتمــدة علــى طبيعــة مواضيعهــا :سياســات اقتصاديــة ،سياســات اجتماعيــة ،سياســاتثقافيــة..؛
 أو تلــك املعتمــدة علــى طبيعــة تراتبيتهــا يف هــرم الســلطة :سياســات تأسيســية (السياســاتالدســتورية مث ـاً) ،سياســات إصالحيــة ،سياســات ضبطيــة وتنظيميــة ...
 تصنيفــات أخــرى كثـراً مــا نصادفهــا ،مثــل السياســات اإلجرائيــة والفعليــة ،السياســات التوزيعيــةوالضبطيــة ،السياســات املاديــة والرمزيــة ...؛
يتضمن حتليل السياسات العمومية العديد من احملاور املتنوعة:
13
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 دراسات هتم فحوى ومضمون السياسات؛ دراسات هتم مسلسل صنع السياسات؛ دراسات هتم تقييم السياسات؛ -دراسات هتم مسلسل الرتافع حول السياسات.

السياسات العمومية :املقرتبات النظرية واملنهجية

4

تتعدد اإلطارات النظرية واملنهجية لتحليل السياسات العمومية ،وتتوزع بني مقرتبات مرتبطة
بعلــم االجتمــاع (سوســيولوجيا التنظيمــات ،سوســيولوجيا الق ـرار ،سوســيولوجيا الفاعلــن ،)..أو
باالقتصــاد السياســي ،أمــا مــن زاويــة علــم السياســية ،فيمكــن الوقــوف س ـريعاً علــى املقرتبــات
التاليــة:
 النظريــة النســقية؛ الــي تتعامــل مــع السياســات كإحــدى خمرجــات النظــام السياســي ،حماولــةاســتثمار إمكانيــات وأدوات هــذا اإلطــار النظــري ،لتفســر طريقــة اشــتغال النظــام السياســي يف
معاجلتــه للمطالــب العامــة وحتويلهــا إىل ق ـرارات ،وتأثــر املدخــات علــى طبيعــة النظــام ،وأمهيــة
البيئ��ة العام�ةـ للقرــار ،وتأث�ير النظــام نفس��ه علــى طبيعــة السياســات.
 نظرية اجلماعات؛ اليت تنطلق من جذورها الليربالية ،لتطوير فرضيتها األساسية املتعلقة بكونالتفاعــل بــن اجلماعــات كجوهــر للحيــاة السياســية ،وبالتــايل كمحــدد للسياســات العموميــة ،فــكل
ش ـرائح اجملتمــع قــادرة علــى التأثــر يف مسلســل السياســات كلمــا نظمــت نفســها أكثــر ،لذلــك
تقــوم احلكومــات عــادة بتوجيــه سياســاهتا وفقـاً ملنطــق التســوية والتحكيــم بــن اجلماعــات املتنافســة.
 نظريــة النخبــة؛ حيــث تبــدو السياســات العموميــة مــن خــال اســتثمار شــبكة الق ـراءة الــيمتنحهــا هــذه النظريــة املعروفــة يف علــم السياســة ،كمنتــوج خالــص للقيــم الســائدة داخــل النخبــة،
إذ يظــل تأثــر غالبيــة املواطنــن علــى مســار السياســات العموميــة جــد حمــدود.
 النظرية املؤسســية؛ اليت تعطي دوراً كبرياً يف التحليل لدور املؤسســات يف صياغة السياســات،هبياكلهــا ومعايريهــا القيميــة ،لذلــك فالسياســات العموميــة تتبــى وتنفــذ وتفــرض مــن طــرف
املؤسســات الــي متنحهــا طابــع الشــرعية والعموميــة واإللزاميــة.
 نظريــة االختيــار العقــاين؛ الــي متاثــل بــن الق ـرار االقتصــادي الفــردي للمواطنــن وبــن الق ـرار .4أماين مسعود «السياسات العامة:تطور املفهوم واقرتابات الدراسة» جملة سياسات ،ص  ،138-148عدد  ،3سنة .2007

14

مبادئ ومقاربات يف تقييم السياسات العمومية
السياســي للحكومــات ،مــن حيــث طبيعتــه العقالنيــة يف حســاب األثــر والكلفــة وبالتــايل فمجــال
السياســات يصبــح مرتبطـاً مبنطــق الســوق ،حيــث ختتــار احلكومــات يف النهايــة السياســة العموميــة
الرشــيدة؛ أي الــي حتقــق أكــر املكاســب االجتماعيــة مقارنــة مبــا تكلفــه مــن أعبــاء.
فضالً عن هذه النظريات املســتمدة من العلوم السياســية ،مت تطوير العديد املقرتبات اجلديدة
يف جمــال السياســات العموميــة ،مثــل مقــرب حتليــل اخلطــاب ،مقــرب القيــم املتنافســة،...،
وأصبحــت دراســة السياســات العموميــة جتمــع بــن التحليــل الكمــي والنوعــي ،وتنفتــح علــى
الق ـراءات املقارنــة.
بعــد هــذا التقــدمي الوجيــز لســياقات ظهــور حقــل حتليــل السياســات العموميــة ،ســنخصص
القســم األول للمفاهيــم والتجــارب األساســية يف جمــال التقييــم ،علــى أن نعــود يف القســم الثــاين
ملســاءلة حضــور السياســات العموميــة داخــل الوثيقــة الدســتورية املغربيــة ،مث نتطــرق يف القســم
الثالــث واألخــر ملتغــر بعــد الدميقراطيــة التشــاركية داخــل الدســتور يف عالقتــه بالسياســات العموميــة.

القسم األول :تقييم السياسات العمومية :مفاهيم،
مقاربات ،جتارب ورهانات
نطــرح يف هــذا القســم مدخــا أوليــا لتقــدمي بعــض املفاهيــم األساســية حــول تقييــم السياســات
العموميــة ،مــع إشــارة سـريعة للمالمــح الكــرى للتجــارب املقارنــة املرجعيــة.

أوال :تقييم السياسات :مفاهيم ومقاربات أولية
داخل النصوص القانونية والتنظيمية للدول اليت تتوفر على بنية مؤسســاتية لتقييم السياســات
العموميــة ،غالبــا مــا جنــد بعــض التعريفــات املبســطة والــي تعتــر التقييــم مبثابــة حماولــة لتحديــد فعاليــة
إحــدى هــذه السياســات ،عــر مقارنــة نتائجهــا باألهــداف املســطرة هلــا وبالوســائل املوضوعــة رهــن
إشارهتا.
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ورغــم بســاطة هــذه النــوع مــن التعاريــف فإنه جيعلنــا مــع ذلــك نتصــور حجــم الصعوبــات
املتوقعــة حلظــة املمارســة :مــن حيــث غمــوض وتداخــل أهــداف الفعــل العمومــي ،مث مــن حيــث
تعقــد معايــر حتديــد نتائــج السياســات ،أو مــن خــال «مقاومــة» الســلطات العموميــة ملــا مــن
شــأنه أن يصبــح شــكال مــن أشــكال احلكــم علــى أدائهــا5.وإذا كانــت هــذه البســاطة ختتفــي،
عندمــا يتعلــق األمــر مبحاولــة الباحثــن حتديــد تعريــف شــامل لتقييــم السياســات العموميــة ،حيــث
تتعــدد التعاريــف واملقاربــات املنهجيــة واملفاهيــم املعتمــد ،فــإن التقييــم ،يظــل مرتبطــا مبوقعــه داخــل
دورة السياســات العموميــة ،الــي حتكمهــا متواليــة املراحــل األربــع:
 حتديد املشكل ووضعه على «األجندة»؛ صياغة احلل واختاذ القرار؛ تنفيذ السياسة وتطبيق احلل؛ تقييم السياسة.يتــم احلديــث عــادة عــن مقاربتــن منهجيتــن لتحليــل السياســات ،األوىل تتعلــق بالنظريــة
الكالســيكية الشــهرية ،والــي ترتكــز علــى خطاطــة دورة السياســة العموميــة (،)Policy cycle
والثانيــة ترتبــط بنظريــة الشــبكات السياســية ( ،)Policy networksالــي تعتمــد علــى حتليــل
ديناميــة شــبكات العالقــات املؤثــرة يف صناعــة السياســات ،والــي تتخــذ أشــكاال خمتلفــة :شــبكات
6
حمرتفــة ،شــبكات حمليــة ،جمتمعــات السياســة ،شــبكات اقتصاديــة ،شــبكات املوضــوع الواحــد..
وفقا لنظرية دورة السياسات ،يرتبط التقييم خبطوتني أساسيتني:
 خمرجــات السياســات ( :)Policy outputsحيــث يهــم التقييــم اجلوانــب املاديــة امللموســةواملنجــزة ،النتائــج القابلــة للقيــاس ،اإلجـراءات املتخــذة مــن طــرف الســلطات العموميــة.
 آثار السياســات ( ،)Policy outcomesحيث يذهب التقييم حنو دراســة آثار السياســاتالعامــة علــى اجملتمــع ككل ،مــن خــال حبــث مــدى حتقيقهــا ألهدافهــا املعلنــة وكذلــك مــدى
مالءمتهــا للقيــم واإلنتظــارات اجملتمعيــة.
وهنــا فــإن قيــاس اآلثــار ال يرتبــط فقــط جبمهــور املســتفيدين مــن السياســة ،بــل بــكل اجملتمــع لذلــك
5. Perret.2008.p:3.

 .6دليل حتليل السياسات.2013.ص .23
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فالرصــد والبحــث والتحليــل يهــم هنــا النتائــج املقصــودة وغــر املقصــودة للسياســة موضــوع التقييــم.

7

إن التقييــم ،ال يعــي فقــط تقديــر نتائــج سياســة معينــة ،بــل أيضــا التســاؤل بشــأن شــروط
تنفيذهــا يف خمتلــف األوقــات .وهلــذا ميكــن عمومــا ،التمييــز بــن ثالثــة أزمنــة ،إذ يتــم احلديــث علــى
التوايل علــى مــا يلــي:
 تقييــم مســبق يف اإلشــارة إىل دراســة اجلــدوى وأثــر السياســة املتوقــع إجنــازه يف إطــار منطــقتوقعــي؛
 تقييــم يف منتصــف الطريــق ميكــن عنــد االقتضــاء مــن تغيــر مســار سياســة يف طــور اإلجنــازوتصحيحهــا؛
 تقييم الحق لتقدير نتائج وانعكاسات سياسة ما.وإذا مت تطبيــق كافــة هــذه األن ـواع فإننــا أمــام تقييــم متواصــل ،8غــر أن هــذا ال يعــي أن
زمــن التقييــم هــو احملــدد الوحيــد ألن ـواع عمليــات التقييــم ،فهــذه األخــرة ختتلــف كذلــك تبعــا
ملوقــع الفاعــل املكلــف بتقييــم السياســة ،هــل املدبــر العمومــي املســؤول نفســه عــن السياســة،
هــو الــذي يقــود مسلســل التقييــم ،أم أن هــذا املسلســل يتــم بإش ـراف املســتفيدين ومجهــور
السياســة؟ أم بواســطة جلنــة قيــادة تتبــع عمليــة التقييــم عــر حتديــد عناصــره املرجعيــة وأهدافــه
وخطتــه ،بواســطة تعاقــد جيعلهــا مشــرفة علــى جهــة التقييــم؟ وهــل جهــة التقييــم توجــد داخــل أو
خــارج البنيــات العموميــة الــي هلــا عالقــة بالسياســة موضــوع التقييــم؟ [ ،]Fleury.2011وهنــا
يتــم عــادة التمييــز بــن صيــغ التقييــم «التدبــري» أو «التشــاركي».
وهنــاك حمــدد آخــر لتصنيفــات ( )typologieالتقييــم ،يتعلــق بطبيعــة املقاربــات املنهجيــة
املعتمدة ،املوزعة بني املناهج الكمية واإلحصائية /االقتصادية املشتغلة على املعطيات واملعلومات
الــي هلــا عالقــة بالربامــج والسياســات ،أو املناهــج الكيفيــة املعتمــدة علــى مقاربــات العلــوم السياســية
واالجتماعيــة ،أو منهجيــة التجريــب االجتماعــي الــي تقــرب مــن أشــكال البحــث املرتبــط بالفعــل
اجملتمعــي ،والــي تســعى لرصــد أثــار سياســة معينــة داخــل عينــة خمتــارة مــن مجهورهــا املســتهدف.
 .7دليل حتليل السياسات.2013 ،ص .24
8. L'évaluation de l'action publique:8
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احملــدد الرابــع لتصنيــف التقييمات-بعــد حمــددات :زمــن التقييــم ،فاعلــوه ،ومقرتباتــه -يرتبــط
بالتمييــز بــن تقييــم اآلثــار ،والــذي يعتمــد رصــد متغــر هــدف معــن للسياســة لبحــث أثــره علــى
اجلمهــور املســتهدف ،أو تقييــم مسلســل السياســة العموميــة ،عــر حبــث عميــق للفعــل العمومــي،
9
ولديناميــة املتدخلــن فيــه.
لذلــك يتعلــق التقييــم ،جبهــد تركيــي يســعى إىل قيــاس فعاليــة وجناعــة السياســات مــن
خــال مقارنــة النتائــج علــى الت ـوايل مــع األهــداف املربجمــة ومــع الوســائل املتوفــرة ،وذلــك عــر
حتد يــد:
 مدى وضوح وتناسق السياسة من خالل العالقة بني املشكل املطروح واهلدف املسطر؛ انسجام السياسة من خالل التالحم بني األهداف والوسائل؛ كفايــة السياســة « »l’efficienceمــن خــال التكافــؤ بــن الكلفــة والوســائل املســخرة وبــنالنتائــج احملصلــة؛
 فعالية السياسة من خالل اآلثار والنتائج النوعية املتحققة.إن األمــر يتعلــق مــن جهــة مبسلســل ذي طبيعــة معياريــة ،حيــث البــد أن ينطلــق التقييــم مــن
مرجعيــة قيميــة  ،10ومــن جهــة أخــرى بوســيلة أساســية إلنتــاج املعلومــة واملعرفــة حــول السياســات
وأكثــر مــن ذلــك حــول الفعــل العمومــي بــكل أبعــاده ،مــن أهــداف وأنشــطة وسياســات وبنيــات
ووســائل ...
إن التقييــم ليــس جمــرد عمــل تقــي لتقــدمي «خــرة» حمايــدة ،إنــه مسلســل بطابــع سياســي
خالــص ،11فالسياســات موضــوع التقييــم هــي يف األصــل نتيجــة لق ـرارات سياســية ،وهــذا
التقييــم حمكــوم بديناميــة الفضــاء السياســي ،وهــو يف النهايــة حماولــة ملســاءلة شــرعية األهــداف
واالس ـراتيجيات ،وملــدى النفــع الــذي ميكــن أن تعــود بــه هــذه السياســات علــى اجملتمــع.
كل هــذه العناصــر جتعــل التقييــم ،خيتلــف جوهريـاً عــن وظائــف الرقابــة والتحقيــق ،الــي ميكــن
أن يكــون العمــل العمومــي موضوعــا هلــا ،سـواء مــن طــرف جهــات سياســية ،أو إداريــة أو قضائيــة.
وميكن أن نلخص أهداف ورهانات عمليات تقييم السياسات العمومية يف العناصر التالية:
9. Fleury.2101

 .10لوميو  2004ص 167
 .11ف.لوميو .2004ص 175
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 دعم الشفافية واحلوار العمومي حول شرعية ومنجزات السلطات العمومية؛ تكريس قيم الدميقراطية واملشاركة وتعزيز ثقافة ربط املسؤولية باحملاسبة؛ توجيه الفعل العمومي وإعادة حتديد أولوياته وسبل تدخله؛ إرشاد صناع السياسات واملواطنني إىل كيفية تنفيذ الربامج احلكومية وجتاوز أخطاء التدبري؛ ربط املعرفة بالقرار السياسي وبالنقاش العمومي؛ تشجيع التقارب بني خمتلف املتدخلني يف السياسات العمومية؛ تعبئة الفاعلني واملوارد البشرية املعنية ،حول أهداف السياسات العمومية؛ -تأمني إحدى غايات التدبري وهي عقلنة املوارد املادية والبشرية الالزمة للسياسات العمومية؛

ثانيا :التقييم يف التجارب املقارنة
بشــكل غــر قابــل للتجــاوز ،تبقــى احلالــة األمريكيــة ،يف جمــال التقييــم ،متقدمة بقــوة علــى باقــي
التجــارب ،إذ أن املمارســة تعكــس تراكمــا مــن اإلجنــاز والســبق ،فقــد ظهــر التقييــم يف مطلــع القــرن
املنصــرم ،كمحاولــة إلخضــاع القـرار العمومــي لنــوع مــن العقالنيــة العلميــة.
ويف هذا الســياق ينبغي اســتحضار املكانة املركزية للمكتب العام للحســابات ( ،)GAOمن
الناحيــة املؤسســاتية والــذي يعــد وكالــة تابعــة للكونغريــس ،واملتمتــع تبعــا لذلــك باســتقاللية تامــة
عــن اجلهــاز التنفيــذي ،وبقــوة هائلــة علــى مســتوى املـوارد البشـرية واملاليــة الــي يســتطيع تعبئتهــا.12
وتــأيت التجربــة الربيطانيــة يف مســتوى ثــان ،وإن كانــت ليســت بالعمــق التارخيــي الســابق ،فهــي
تنــدرج يف حميــط مؤسســايت مغايــر ،إذ يتموقــع التقييــم داخــل الســلطة التنفيذيــة ،وتنشــطه وزارة
رائــدة هــي وزارة املاليــة ،ورغــم ذلــك فأوجــه التشــابه موجــودة بــن التجربتــن علــى صعيــد املرجعيــة
املنهجيــة واملذهبيــة.
لقــد تأثــر حقــل التقييــم يف هــذه احلالــة ،بعــودة االهتمــام بــأدوات القيــاس داخــل العلــوم
االجتماعيــة منــذ مطلــع الثمانينــات ،وباجلــدل الكبــر حــول مــا عرفــه ختفيــض النفقــات العموميــة،
مث بظهــور عــدد مــن املقاربــات واألفــكار حــول التســيري العمومــي ،وحــول التدبــر العمومــي اجلديــد
12. L’évaluation de l’action publique. p:10
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« .»New publiqmanagementضمــن هــذا الســياق ســتهيكل التجربــة الربيطانيــة يف
موضــوع التقييــم حــول مفهومــن مركزيــن:
األول هو املساءلة « ،»L’Accountabilityمبعىن ربط املسؤولية باحملاسبة،
والثــاين هــو القيمــة مقابــل املــال « ،»Value for moneyمبعــى فحــص السياســات مــن
زاويــة الكفايــة « ،»l’efficienceعــر قيــاس العالقــة بــن الكلفــة والنتائــج.13
أمــا احلالــة الفرنســية فــإن كانــت تتميــز بتأخــر زمــي كبــر (عقــد الثمانينــات) قياســا مــع التجربــة
األنگلوساكســونية ،فإهنــا مل ختــف طموحهــا اجملســد يف تعــدد األهــداف واملواضيــع واملمارســات.
وبعــد أن انطلقــت مــن فشــل جتربــة «عقلنــة اخليــارات املرتبطــة بامليزانيــة» ،ومببــادرات شــهرية
حلكومــة ميشــيل روكار ،مث مــن خــال املكتــب الربملــاين لتقييــم االختيــارات ( ،)1982والــذي
متيــز بضعــف اهتمــام الربملانيــن بــه ،ليتــم بعــد ذلــك عــام  1996التصويــت علــى قانونــن يضعــان
بنيتــن -مل يكتــب هلمــا النجــاح -داخــل كال مــن جملســي الربملــان :مكتــب برملــاين لتقييــم التشـريع،
ومكتــب برملــاين لتقييــم السياســات العموميــة ،مت بعــد ذلــك ســتخلق اجلمعيــة الوطنيــة مــا ســيعرف
مبهمة التقييم والرقابة ( ،)MECفيما ســتلتحق هبا الغرفة الثانية عام  ،2000عرب إنشــاء جلنتها
اخلاصــة بتقييــم السياســات العموميــة.
وبعيــدا عــن التجربــة الربملانيــة ،تتميــز فرنســا مبمارســات تقييميــة كذلــك علــى مســتوى اجلهــات،
14
هتتــم بتتبــع السياســات املطبقــة يف إطــار التعاقــد مــع الدولــة والتمويــات األوربيــة .

القسم الثاين :السياسات العمومية داخل دستور

2011

تبــدو التجربــة الدســتورية املغربيــة منخرطــة يف إطــار سياســي مميــز ،فبقــدر تفاعلهــا مــع الربيــع
العــريب ،فإهنــا هنضــت علــى مقاربــة تنتصــر ملبــدأ اإلصــاح يف ظــل االســتمرارية ،غــر أن هــذا مل
يعفــي الدســتور املغــريب مــن آثــار موجــة دســتورانية الربيــع العــريب ،فدســتور  2011يشــكل حالــة
مدرســية لنــا ميكــن املغامــرة بتســميته «دســتورا للسياســات العموميــة» ،حيــث جتــاوب النــص
13. L'évaluation de l'action publique. p:10
14. Perret.2008.p78.
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القانــوين األمســى مــع ســياقه االحتجاجــي ،ومــع فــورة الطلــب االجتماعــي الــذي تســارع مــع ديناميــة
«حركــة  20فربايــر» ،وهــو مــا جعــل صياغة الدســتور تعــود بقــوة إىل تبــي نفــس برناجمــي ،طبــع
أجيــال قدميــة مــن الدســاتري الغربيــة.
يف هذا القســم نقرتح فتح مســالك أولية لقراءة وثيقة  2011كدســتور للسياســات العمومية،
منطلقــن مــن كــون السياســات العامــة هــي باألســاس إحــدى خمرجــات النظــام الدســتوري وجــزء
مــن األجوبــة اليوميــة للنظــام السياســي ودليــل علــى مشــروعيته.
إن التفكــر يف مقاربــة «قانــون دســتوري للسياســات العموميــة» جيعلنــا نتســاءل عــن قابليــة
الوثيقــة الدســتورية للتوصيــف كوثيقــة مرجعيــة مــن الناحيــة القيميــة والتوجيهيــة واملعياريــة للسياســات
العموميــة؟ فضــا عــن دراســتها كنــص حمــدد ملســاطر وآليــات إنتــاج وتنفيــذ وتقييــم السياســات
العموميــة ودور املؤسســات الدســتورية واملواطنــن يف ذلــك ،يف ظــل التحــول مــن خطــاب «تغيــر
الدســتور» إىل خطــاب «التغيــر بالدســتور».
و قبــل أن خنصــص اجلــزء األهــم مــن هــذا القســم ملناقشــة موضــوع السياســات العموميــة علــى
ضــوء مقتضيــات الدســتور ،نقــرح اســتعراضا س ـريعا لإلرهاصــات املغربيــة يف جمــال التقييــم ،مث
تذكـرا بطبيعــة حضــور موضوعــة السياســات يف احلـوار العمومــي الــذي ســبق اإلعــان عــن دســتور
.2011

أوال :إرهاصات مغربية يف ممارسة التقييم
شــكلت حلظــة التعميــم الواســع للتقريــر الشــهري الصــادر عــن البنــك الــدويل ســنة ،1995
بتوجيــه مباشــرة مــن طــرف امللــك الراحــل احلســن الثــاين ،حمطــة تأسيســية يف عالقــة مــع حضــور
تقييــم السياســات داخــل فضــاء احل ـوار العمومــي.
عشــر ســنوات ،تقريبــا ،بعــد ذلــك ســينخرط املغــرب يف متريــن مجاعــي كبــر ،حــول تقييــم
سياســات البــاد منــذ اســتقالهلا ،وذلــك مبناســبة االحتفــاء «العلمــي» ،خبمســن ســنة مــن حيــاة
املغــرب املســتقل ،عــر تقريــر اخلمســينية املعــروف.
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وهــو التقريــر نفســه الــذي أكــد يف وثيقتــه الرتكيبيــة احلاجــة املاســة خللــق بنيــات مؤسســية هتتــم
بتقييــم السياســات العموميــة ،خاصــة مــع اخلصــاص البــن للربملــان اجتــاه القيــام هبــذه الوظيفــة
األساســية ،ألســباب قانونيــة ومعياريــة ،وسوســيولوجية وبشـرية ،مبـوازاة عــدم ترســخ تقاليــد التقييــم
كممارســة طبيعيــة داخــل األجهــزة احلكوميــة.
يف نفــس الســياق ركــز خطــاب العــرش لعــام  ،2009علــى ضرورة «انتهــاج أجنــع الســبل،
الكفيلــة بضمــان التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وإحــكام التنســيق ،واألخــذ بالتقييــم
املســتمر للسياســات العموميــة ،وذلــك يف تفاعــل مــع التحــوالت الدوليــة ،وانفتــاح إجيــايب علــى
العوملــة» ،وعلــى الدعــوة «إلعطــاء األســبقية للفئــات واجلهــات األشــد خصاصــة ،يف االســتفادة
مــن السياســات االجتماعيــة للدولــة ،وهــذا مــا يقتضــي تقــومي السياســات املتبعــة بــكل آلياهتــا
وجماالهتــا».
إن التقــدم النســي الذي تعرفــه ثقافــة التقييــم باملغــرب ،خاصــة مــع اهتمــام اجملتمــع املــدين
مبوضــوع تقييــم ومراقبــة السياســات العموميــة ،وكــذا االهتمــام اجلامعــي املتزايــد ،حيتــاج إىل جهــد
عملــي وقانــوين ،خللــق بيئــة مؤسســاتية جتعــل مــن التقييــم جــزءا أساســيا مــن التدبــر العمومــي.
وإذا كانــت التش ـريعات تعطــي للقضــاء املــايل ،اإلمكانيــة القانونيــة للقيــام هبــذه الوظيفــة فــإن
التجربــة أثبتــت االنســياق وراء املهــام الرقابيــة والزجريــة أكثــر مــن االهتمــام بتقييــم العمــل العمومــي،
وهــي املالحظــة نفســها الــي تنســحب كذلــك علــى أداء األجهــزة التفتيشــية بــاإلدارة املغربيــة:
املفتشــيات العامــة القطاعيــة ،املفتشــية العامــة لــإدارة الرتابيــة ،املفتشــية العامــة للماليــة.
إن غيــاب بنيــة مركزيــة لــدى رئيــس احلكومــة ،مكلفــة بالتقييــم والتتبــع ،وكــذا عــدم توفــر آليــات
بينوزاريــة للغــرض نفســه ،يعمــق حالــة مــن تفــاوت اإلدراك العــام بــن القطاعــات والسياســات
األفقيــة للحاجــة إىل ممارســة تقييميــة متكاملــة ومســتمرة ،حيــث أن توفــر املبــادرة الوطنيــة للتنميــة
البش ـرية ،أو قطــاع التعليــم ،أو بعــض القطاعــات االجتماعيــة ،أو جــزء مــن اهليــاكل اجلديــدة
للــوزارات ،علــى بنيــات مؤسســية للتقييــم ،ال خيفــي ضــرورة تعميــم هــذه املمارســات وترســيخها
عــر التكويــن والتكويــن املســتمر.

22

مبادئ ومقاربات يف تقييم السياسات العمومية
املؤكــد أن ســياق الشـراكات القطاعيــة مــع اخلــارج ،وخاصــة اإلحتــاد األوريب أو منظومــة األمــم
املتحــدة ،قــد عــزز مــن انفتــاح التجربــة املغربيــة علــى مســألة التقييــم الفعــال للسياســات والربامــج.
إن مســتقبل تقييــم السياســات العموميــة يف املغــرب ميــر كذلــك عــر إصــاح القانــون التنظيمــي
للماليــة ،يف أفــق االنتقــال إىل تدبــر مــايل مبــي علــى النتائــج واألهــداف ،يســمح بتقييــم النفقــة
العموميــة بنــاء علــى أهدافهــا ويســهل «مقروئيــة» القانــون املــايل كمشــاريع وبرامــج وسياســات
عموميــة ،بعيــدا عــن املنطــق امليزانيــايت والقطاعــي الضيــق.
يف اجملمــل ،فــإن حلظــة دســتور  ،2011تظــل حامســة يف مســار التقييــم يف املغــرب ،عــر إقرارهــا
لفكــرة مهيكلــة لــكل البنيــة املؤسســاتية هــي ربــط املســؤولية باحملاســبة ،وعــر دســرة وظيفــة التقييــم
كصالحيــة برملانيــة أصليــة ،وكــذا عــر تعزيــز املســؤولية احلكوميــة يف وضع وصناعــة السياســات،
وإقـرار دور هيئــات احلكامــة يف إنضــاج حـوار عمومــي واســع حوهلــا ،وكــذا فتــح دورة السياســات
العموميــة علــى املشــاركة املدنيــة واملواطنــة.

ثانيا:السياسات العمومية يف حلظة احلوار السابق عن دستور 2011
شــكلت موضوعــة «السياســات العموميــة» جــزءا مــن اهتمامــات احل ـوار العمومــي الواســع
الــذي شــهده املغــرب بعــد اخلطــاب امللكــي للتاســع مــن مــارس  2011وذلــك مــن خــال انشــغال
عــدد مهــم مــن األحـزاب السياســية والنقابــات واجلمعيــات املدنيــة بتضمــن املذكـرات إىل اللجنــة
االستشــارية ملراجعــة الدســتور ملقتضيــات هتــم عالقــة السياســات العامــة (والعموميــة يف االســتعمال
اللغــوي يف املغــرب) بالوظيفــة التنفيذيــة أو بوظيفــة التشـريع ،إذ جنــد مثــا يف مذكــرة حــزب التقــدم
واالش ـراكية ،أن جملــس احلكومــة جيــب أن يكــون مــن صالحياتــه «تنفيــذ وتتبــع السياســات
العموميــة» ،وهــو نفــس االق ـراح الــذي جنــده تقريبــا يف مذكــرة حــزب األصالــة واملعاصــرة الــي
اعتــرت أن «احلكومــة مســؤولة عــن وضــع وتنفيــذ السياســات العموميــة».
أمــا فيمــا يتعلــق بعالقــة السياســات العموميــة بالوظيفــة التشـريعية ،فقــد بــدا واضحــا أن االجتــاه
العــام القرتاحــات األح ـزاب واجلمعيــات املوجهــة إىل اللجنــة االستشــارية ،قــد جتلــى يف اق ـراح
وظيفــة جديــدة علــى الربملــان هــي مهمــة تقييــم السياســات العامــة ،هكــذا نقـرأ يف مذكــرة االحتــاد
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االش ـراكي للق ـوات الشــعبية عــن تصــور هــذا احلــزب لوظيفــة الربملــان بــأن هــذا األخــر يقــوم
«بالتشـريع ومراقبــة األداء العمومــي للحكومــة والصناديــق والــوكاالت واملؤسســات العموميــة وكل
املرافــق الــي تديــر املــال العــام ،كمــا يقــوم بتقييــم السياســات العموميــة».
يف نفــس الســياق دعــت مذكــرة حــزب العدالــة والتنميــة إىل إمكانيــة توجيــه الربملــان عــر جلانــه
لطلبــات افتحــاص لسياســات عموميــة حمــددة .إن وظيفــة التقييــم حتضــر ،داخــل هــذه املذكـرات،
بعالقــة مــع اجمللــس األعلــى للحســابات ،فمذكــرة األصالــة واملعاصــرة ربطــت بــن هــذا اجمللــس وبــن
الربملــان ،عندمــا اعتــرت أن تقييــم السياســات العمومية-يتم-بنــاء علــى تقاريــر اجمللــس األعلــى
للحســابات ،يف حــن دعــت مذكــرة حــزب العدالــة والتنميــة إىل التنصيــص علــى إمكانيــة الربملــان
طلــب رأي هــذا اجمللــس يف قضيــة هتــم املاليــة العموميــة.
تصــورات اجملتمــع املــدين مل ختتلــف كث ـرا عمــا طرحتــه األح ـزاب فيمــا يتعلــق بالسياســات
العامــة ،إذ دعــت مجعيــة «الوســيط مــن أجــل الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان» ،مثــا إىل تعزيــز
صالحيــات احلكومــة وشــرعيتها مــن خــال انبثاقهــا عــن نتائــج صناديــق االقـراع ،ومتكــن رئيســها
مــن صالحيــات تنفيذيــة واســعة وجعلهــا مســؤولة عــن وضــع وتنفيــذ السياســات العموميــة ،وذهــب
«منتــدى احلقيقــة واإلنصــاف» ،يف نفــس االجتــاه وإن بعالقــة هــذه املــرة مــع الوظيفــة التش ـريعية،
عندمــا اعتــر أن الربملــان عليــه أن يقــوم مبراقبــة السياســات واألداء العمومــي للحكومــة يف اجملــاالت
الداخليــة واخلارجيــة والدفــاع واألمــن كمــا يقــوم مبراقبــة الصناديــق والــوكاالت واملؤسســات العموميــة
وكل املرافــق الــي تدبــر املــال العــام كمــا يقــوم بتقييــم السياســات العموميــة ،أمــا إحــدى املنظمــات
النقابيــة 15فقــد أكــدت يف مذكرهتــا علــى ضــرورة التنصيــص الدســتوري علــى إحــداث جلنــة لتقييــم
السياســات العموميــة داخــل الربملــان .فيمــا دعــا «منتــدى بدائــل املغــرب» إىل «دســرة ومأسســة
مبــدأ تقييــم السياســات العموميــة للدولــة وللجماعــات الرتابيــة وخلــق آليــة مســتقلة للتقييــم علــى
مســتوى الربملــان ،يعهــد إليهــا تقييــم السياســات بطريقــة دوريــة».
ال ميكــن احلديــث عــن االقرتاحــات املتعلقــة باملراجعــة الدســتورية يف عالقتهــا مبوضــوع
«السياســات العموميــة» دون اإلشــارة إىل املذكــرة املهمــة الــي قدمتهــا «اجلمعيــة املغربيــة للتقييــم»،
للجنــة االستشــارية املكلفــة باملراجعــة الدســتورية ،حــول دســرة تقييــم السياســات العموميــة باملغــرب.
 .15الفيدرالية الدميقراطية للشغل
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حيــث انطلقــت املذكــرة مــن كــون املغــرب مهيئــا الحتضــان ممارســة مســتقلة لعمليــة تقييــم
السياســات العموميــة ،وإذا كانــت هــذه املمارســة تتوفــر علــى العديــد مــن العوامــل املســاعدة يف
البنيــة املؤسســاتية للمغــرب ،فإهنــا حتتــاج يف املقابــل باإلضافــة إىل اإلرادة السياســية ،إىل عديــد مــن
الرتاكمات واملوارد وأساسا إىل دسرتة وظيفة التقييم ،مبا يعين بإلزامية تقييم أي سياسة عمومية،
علــى مســتوى النتائــج واحلــدود والنجاحــات ،وعرضهــا علــى احلـوار العمومــي .وهــو مــا مــن شــأنه
أن يؤثــر علــى التدبــر اجليــد للفعــل العمومــي وللمـوارد امليزانياتيــة ولكــن األثــر األهــم ســيكون هــو
شــرعنة السياســات العموميــة نفســها ،حيــث ســيصبح احلاكمــون مســؤولون سياســيا علــى أدائهــم.
وإذا كان مسلســل مأسســة تقييــم السياســات العموميــة الــذي ال ي ـزال يف بداياتــه
حيتــاج لرتمجــة التوجــه السياســي املعلــن إىل إصالحــات وقوانــن ومعايــر مضبوطــة ،لكنــه
يتوقــف باألســاس علــى توفــر االنســجام بــن خمتلــف املبــادرات املنبثقــة عــن بعــض
اإلدارات واملؤسســات ،وحتديــد املهــام والصالحيــات املخولــة ملختلــف املتدخلــن ،فإنــه
مــن املهــم خلــق هيئتــن للتقييــم واحــدة لــدى الربملــان وأخــرى لــدى رئاســة احلكومــة،
باإلضافــة إىل جعــل التقييــم ممارســة عاديــة ومنتظمــة لــدى اجمللــس األعلــى للحســابات.
وهكذا قدمت اجلمعية املغربية للتقييم توصياهتا على الشكل التايل:
 دسرتة مبدأ تقييم فعالية وكفاية وانسجام الفعل العمومي للدولة وللجماعات الرتابية؛خلــق هيئــة للتقييــم لــدى الربملــان لتوفــر قاعــدة لتقييمــات مســتقلة للسياســات العموميــة
وانســجامها؛
 توضيــح خمتلــف أدوار ومهــام املتدخلــن يف جمــال املراقبــة والتقييــم (اجمللــس األعلــى للحســابات،املفتشــية العامــة للماليــة ،املرصــد الوطــي للتنميــة البشـرية)...؛
 تنظيــم وظيفــة التقييــم عــن طريــق متكــن رئاســة احلكومــة مــن بنيــة دائمــة بينوزاريــة لتحليــل وتقييــمالسياســات العموميــة ( )SGAPPودعــم اجمللــس للحســابات يف مســاعدته للربملــان يف جمــال
التقييــم ومتكــن هــذا اجمللــس مــن اآلليــات القانونيــة والتنظيميــة والبش ـرية الكفيلــة بتقويــة دوره يف
املتابعــة والتقييــم والتســيري املبــي علــى النتائــج...
على العموم نتناول يف هذا القسم ،حضور السياسات العمومية كموضوع ملشاركة املواطنني،
للح ـوار داخــل هيئــات احلكامــة ،مث كصالحيــات للســلطة التنفيذيــة والســلطة التش ـريعية ،وأخ ـرا
كمجموعــة مــن املرجعيــات احملــددة للفعــل العمومــي.
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ثالثــا :السياســات العموميــة موضوعــا للمشــاركة املواطنــة يف دســتور

2011

جعلــت الوثيقــة الدســتورية مــن الدميقراطيــة املواطنــة والتشــاركية إحــدى األســس الــي ينهــض
عليهــا النظــام الدســتوري للمملكــة املغربيــة إذ تســاهم اجلمعيــات املهتمــة بقضايــا الشــأن العــام،
واملنظمــات غــر احلكوميــة يف إطــار الدميقراطيــة التشــاركية يف إعــداد ق ـرارات ومشــاريع لــدى
املؤسســات املنتخبــة والســلطات العموميــة ،وكــذا يف قـرارات تفعيلهــا وتقييمهــا (الفصــل  12مــن
الدســتور) كمــا تعمــل الســلطات العموميــة علــى إحــداث هيئــات للتشــاور ،قصــد إشـراك خمتلــف
الفاعلــن االجتماعيــن يف إعــداد السياســات العموميــة وتفعيلهــا وتنفيذهــا وتقييمهــا (الفصــل 13
مــن الدســتور) هــذه الدميقراطيــة املواطنــة أصبحــت تســمح كذلــك للمواطنــن واملواطنــات باحلــق
يف تقــدمي ملتمســات يف جمــال التشـريع (الفصــل  )14وكــذا احلــق يف تقــدمي عرائــض إىل الســلطات
العموميــة (الفصــل  )15علــى أن مثــة إضافــة إىل البعــد الوطــي هلــذه الدميقراطيــة التشــاركية،
انطالقــا مــن الدســتور ،بعــدا حمليــا وجهويــا واضحــا إذ مت اعتبــار التنظيــم اجلهــوي وال ـرايب قائمــا
علــى مبــادئ التدبــر احلــر وعلــى التعــاون والتضامــن وعلــى أنــه يؤمــن مشــاركة الســكان املعنيــن
يف تدبــر شــؤوهنم ،والرفــع مــن مســامهتهم يف التنميــة املندجمــة واملســتدامة (الفصــل  ،)136وذلــك
مــن خــال آليــات تشــاركية للحـوار ،هادفــة إىل تيســر مســامهة املواطنــات واملواطنــن واجلمعيــات
يف إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا ،وكذلــك عــر إمكانيــة املواطنــات واملواطنــن واجلمعيــات تقــدمي
عرائــض اهلــدف منهــا مطالبــة اجمللــس اجلهــوي أو اجلماعــي بــإدراج نقطــة تدخــل يف اختصاصــه
ضمــن جــدول أعمالــه (الفصــل .)139
املالحــظ أن تفعيــل املقتضيــات املتعلقــة بإســهام قن ـوات الدميقراطيــة التشــاركية يف صياغــة
وتقييــم السياســات العامــة الوطنيــة واحملليــة ،يبقــى مرتبطــا بإنتــاج جمموعــة مــن القوانــن س ـواء
ذات الطبيعــة التنظيميــة (حالــة العرائــض املوجهــة للســلطات العموميــة والعرائــض املوجهــة جملالــس
اجلهــات واجلماعــات الرتابيــة وملتمســات التش ـريع ،)...أو ذات الطبيعــة العاديــة (حالــة تنظيــم
مســامهة اجلمعيــات عــر الدميقراطيــة التشــاركية يف إعــداد ق ـرارات ومشــاريع لــدى املؤسســات
املنتخبــة أو الســلطات العموميــة) علــى أن هــذا األمــر ال يلغــي بتاتــا األمهيــة الكــرى الــي أصبــح
حيظــى هبــا البعــد التشــاركي داخــل اهلندســة الدســتورية املغربيــة ،خاصــة عندمــا نعــود قليــا إىل الــوراء
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حيــث يبــدو مــن الواضــح أنــه إىل حــدود احلـوار العمومــي الواســع حــول اإلصالحــات الدســتورية
الــذي انطلــق بعــد  9مــارس  ،2011مل يكــن النقــاش الدســتوري مــن خــال مطالــب ومقرتحــات
ومذك ـرات األح ـزاب السياســية ،منفتحــا علــى جوانــب التقعيــد القانــوين ألشــكال الدميقراطيــة
التشــاركية ،علــى عكــس مــا جنــده لــدى اجملتمــع املــدين الــذي كان ســباقا إىل طــرح قضايــا املشــاركة
املواطنــة واملدنيــة يف الشــأن العــام الوطــي واحمللــي.
وبالتأكيــد فــإن التأصيــل لفكــرة املشــاركة املواطنــة يف إعــداد وتقييــم السياســات العموميــة مغربيــا
يتطلــب اإلشــارة باإلضافــة إىل جلــوء اجملتمــع املــدين إىل آليــات الرتافــع لــدى املؤسســات املعنيــة ممــا
مكنــه مــن التأســيس الفعلــي لبدايــات هــذه املشــاركة ،إىل اعتمــاد الكثــر مــن السياســات العامــة
األفقيــة أو القطاعيــة علــى مقاربــة تشــاركية ممــا منــح الفاعــل املــدين الفرصــة املباشــرة لالحتــكاك
مبسلســل صياغــة وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة.

رابعــا :السياســات العموميــة موضوعــا للحــوار داخــل املؤسســات الوطنية
واالستشــارية وهيئات الدميقراطية التشــاركية
نــص الدســتور علــى جمموعــة اهليئــات س ـواء يف صيغــة مؤسســات وطنيــة أو استشــارية (حالــة
اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي ،جملــس اجلاليــة املغربيــة باخلــارج ،اهليــأة املكلفــة باملناصفــة،
اجمللــس االستشــاري لألســرة والطفولــة ،اجمللــس االستشــاري للشــباب والعمــل اجلمعــوي،)...
والــي هتــدف إىل خلــق فضــاءات مؤسســية مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة ،منفتحــة وتعدديــة مــن
حيــث تكوينهــا ،ممــا يســمح بإمكانيــات التــداول واحلـوار بــن الفاعلــن اجملتمعيــن واخلـراء وممثلــي
احلكومــة ،لتقــدمي ال ـرأي واملشــورة للســلطة التنفيذيــة أو الســلطة التش ـريعية ،وتشــمل اهتمامــات
هــذه املؤسســات السياســات العموميــة املرتبطــة بالقضايــا التاليــة:
• القضايا ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والبيئي (اجمللس االقتصادي واالجتماعي)؛
• التوجهات العامة لالقتصاد الوطين والتنمية املستدامة (اجمللس االقتصادي واالجتماعي)؛
• قضايا حقوق اإلنسان واحلريات ومحايتها (اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان)؛
• السياســات العامــة الــي متكــن املغاربــة املقيمــن باخلــارج مــن تأمــن احلفــاظ علــى عالقــات متينــة
مــع هويتهــم املغربيــة ،وضمــان حقوقهــم ومصاحلهــم ،وكــذا املســامهة يف التنميــة البشـرية واملســتدامة
يف وطنهــم (جملــس اجلاليــة املغربيــة باخلــارج)؛
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• احـرام املســاواة بــن الرجــل واملـرأة والســعي إىل حتقيــق املناصفــة (هيــأة للمناصفــة ومكافحــة كل
أشــكال التمييــز)؛
• السياســات العامــة والقضايــا الــي هتــم الرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي (اجمللــس األعلــى للرتبيــة
والتكويــن والبحــث العلمي)؛
• قضايا األسرة والطفولة (اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة)؛
• قضايــا الشــباب والنهــوض بتطويــر احليــاة اجلمعويــة (اجمللــس االستشــاري للشــباب والعمــل
اجلمعــوي).
إن الرهــان علــى دور املؤسســات الوطنيــة واالستشــارية يف دعــم انفتــاح السياســات العموميــة
علــى فضــاءات جديــدة لدميقراطيــة املشــاركة واحل ـوار العمومــي ،يرتبــط مبــدى قــدرة القوانــن الــي
ســتنظم تأليــف وصالحيــات هــذه املؤسســات املســتقلة ،علــى جتســيد انفتــاح أكــر علــى اجملتمــع
املــدين وضمــان مســامهة مباشــرة للمواطنــن عــر تقنيــات العرائــض مثــا ،والذهــاب باملقاربــة
اإلدماجيــة ،إىل مداهــا األقصــى حــى ال ترهتــن هــذه املؤسســات فقــط باألص ـوات احلاضــرة يف
فضــاءات تقريريــة أخــرى وهنــا فمــن الواضــح أن جعــل تنظيــم هــذه املؤسســات مــن صالحيــات
الربملــان وأن التنصيــص الدســتوري علــى ضــرورة عــرض هــذه املؤسســات املســتقلة واالستشــارية
لتقاريــر عــن أعماهلــا مــرة واحــدة يف الســنة ،باإلضافــة إىل أن اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي
والبيئــي يقــدم استشــارته للحكومــة وجمللــس النـواب وجمللــس املستشــارين ،كلهــا عناصــر تؤشــر عــن
نزعــة تغليــب التأويــل الربملــاين للوظيفــة االستشــارية وإىل إمكانيــة االنتقــال مــن ثقافــة «املشــورة»
إىل ثقافــة «االستشــارة».

خامسا :السياسات العمومية وصالحيات السلطة التنفيذية
يعتــر الدســتور املغــريب يف فصلــه  89أن احلكومــة هــي مــن ميــارس الســلطة التنفيذيــة ،لذلــك
فالبــاب اخلامــس منــه واملعنــون ب «الســلطة التنفيذيــة» يتضمــن كل مــا لــه عالقــة بتأليــف احلكومــة
وتعيينهــا وصالحياهتــا وســلطة رئيســها وجملســها.
وتتجــه الوثيقــة الدســتورية حنــو تبــي صيغــة نظــام برملــاين ثنائي،ففكــرة املليكــة التنفيذيــة مل تعــد
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مهيكلــة للهندســة الدســتورية كمــا يف الســابق ،لكــن دورهــا مــا يـزال قائمــا علــى مســتوى التوجيــه
والتدبــر السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي ،ممــا جيعــل واقعيــا الســلطة التنفيذيــة مقســمة بــن
مؤسســي امللكيــة واحلكومــة-دون أن يعــي هــذا انتفــاء البعــد الرتاتــي يف العالقــة -وهــذا مــا يتجلــى
يف العالقــة مــع هندســة وصياغــة وتنفيــذ السياســات العموميــة.

 .1امللك وسلطة التوجيه واإلشراف االسرتاتيجي على السياسات العمومية:

إضافــة إىل االختصاصــات احلصريــة للملــك عــر تدبــر الصالحيــات الدينيــة املتعلقــة بإمــارة
املؤمنــن ،وعــن االختصاصــات الســيادية والتحكيميــة ،فإنــه ميــارس باعتبــاره رئيســا للدولــة ســلطة
التوجيــه واإلش ـراف االس ـراتيجي علــى السياســات العامــة عــر عديــد مــن اآلليــات الدســتورية
أمههــا:
• سلطة تعيني رئيس احلكومة ،وإمكانية إعفاءه ألي عضو أو أكثر من أعضاء احلكومة؛
• ســلطة رئاســة اجمللــس الــوزاري ،خاصــة أن الدســتور قــد أوكل هلــذا اجمللــس صالحيــة التــداول يف:
«التوجهــات اإلسـراتيجية لسياســة الدولــة»« ،التوجهــات العامــة ملشــروع قانــون املاليــة» ،مشــاريع
لقوانــن اإلطــار الــي تضــع إطــارا لألهــداف األساســية لنشــاط الدولــة ،يف املياديــن االقتصاديــة
واالجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة ،ويف أمــر التعيينــات س ـواء تلــك الــي تــأيت باق ـراح مــن رئيــس
احلكومــة أو تلــك املتعلقــة باملؤسســات واملقــاوالت العموميــة اإلس ـراتيجية؛
• سلطة خماطبة األمة والربملان؛
• سلطة اإلطالع على مداوالت اجمللس احلكومي؛
• ســلطة ممارســة الصالحيــات الدبلوماســية املقــدرة مبقتضــى الفصــل  ،55حيــث امللــك هــو مــن
يعتمــد الســفراء لــدى الــدول واملنظمــات ،ولديــه يعتمــد الســفراء وممثلـوا املنظمــات الدوليــة ،وهــو
مــن يوقــع علــى املعاهــدات ويصــادق عليهــا مباشــرة أو بعــد املوافقــة عليهــا بقانــون؛
• سلطة ترأس اجمللس األعلى للسلطة القضائية.

 .2احلكومة وصالحيات التدبري املباشر السياسات العمومية والقطاعية:

منــح دســتور  2011وضعــا جــد متقــدم للحكومــة قياســا مــع الصالحيــات الــي ســبق
أن منحــت هلــا ط ـوال التجربــة الدســتورية املغربيــة ،حيــث أصبحنــا أمــام حكومــة «سياســية»
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و«منتخبــة» جـراء انبثاقهــا عــن األغلبيــة النيابيــة ممــا جعلهــا ال تكتمــل كوجــود قانــوين وسياســي إال
بعــد تظافــر حلظتــن :حلظــة التعيــن امللكــي مث حلظــة التنصيــب الربملــاين.
هــذا الوضــع جعــل مــن احلكومــة اجلهــة املشــرفة علــى التدبــر املباشــر للسياســات العموميــة
وذلــك انطالقــا مــن اآلليــات الدســتورية التاليــة:
• إق ـرار الربنامــج احلكومــي املتضمــن للخطــوط الرئيســية للعمــل الــذي تنــوي احلكومــة القيــام بــه
يف مياديــن السياســة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة واخلارجيــة ،كقاعــدة للتعاقــد
السياســي حلظــة احلصــول علــى ثقــة جملــس الن ـواب عنــد تنصيــب احلكومــة؛
• ســلطة تنفيــذ الربنامــج احلكومــي وتنفيــذ القوانــن واإلش ـراف والوصايــة علــى املؤسســات
واملقــاوالت العموميــة؛
• ممارسة السلطة التنظيمية؛
• ســلطة التعيــن كصالحيــة حصريــة عندمــا يتعلــق بالوظائــف املدنيــة يف اإلدارات العموميــة ،أو
ســلطة االقـراح يف التعيــن يف الوظائــف الســامية الــي يتــم البــث فيهــا داخــل اجمللــس الــوزاري؛
• الصالحيات املمنوحة للمجلس احلكومي واملتعلقة أساسا ب:
 السياسات العمومية؛ السياسات القطاعية؛• التداول يف قضايا السياسة العامة للدولة قبل عرضها على اجمللس الوزاري؛
• التعيــن يف مناصــب الكتــاب العامــن ،ومديــري اإلدارات املركزيــة بــاإلدارات العموميــة ،ورؤســاء
اجلامعــات ،والعمــداء ،ومديــري املــدارس واملؤسســات العليــا ،ويف الوظائــف الســامية لبعــض
املؤسســات واملقــاوالت العموميــة.

سادسا :الربملان والسياسات العامة :من التشريع واملراقبة إىل التقييم
وســعت الوثيقــة الدســتورية لســنة  2011مــن جمــال القانــون ،حيــث أصبــح الربملــان مكلفــا
بالتش ـريع يف جمــاالت أكــر مــن الســابق وهــو مــا يعــي تعزيــز إمكانيــة تأثــره القانــوين علــى دائــرة
أكــر مــن السياســات العموميــة ،كمــا عملــت علــى تقويــة مهمتــه الرقابيــة عــر تثمــن وظيفــة
املعارضــة وتيســر إمكانيــات اللجــوء إىل اآلليــات الرقابيــة األكثــر قــوة (اللجــان النيابيــة لتقصــي
احلقائــق.)...
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وإذا كانــت حلظــة مناقشــة التصويــت علــى مشــروع قانــون املاليــة تظــل اللحظــة الدســتورية
األهــم الــي جتعــل الربملــان يف قلــب النقــاش حــول السياســات العموميــة ،فــإن دســتور  ،2011قــد
جــاء مبســتجدات أساســية علــى مســتوى العالقــة بــن املؤسســة التشـريعية والسياســات العموميــة،
فاملواطنــون واملواطنــات أصبــح مــن حقهــم وفــق شــروط حيددهــا قانــون تنظيمــي ،التقــدم مبلتمســات
يف جمــال التشـريع .ومــن جهــة أخــرى فالربملــان فضــا عــن مهمــي التشـريع واملراقبــة أصبــح مكلفــا
مبهمــة تقييــم السياســات العموميــة (الفصــل  ،)70حيــث ختصــص جلســة ســنوية ملناقشــة
السياســات العموميــة وتقييمهــا (الفصــل  ،)101وجلســة واحــدة كل شــهر لتقــدمي األجوبــة علــى
األســئلة املتعلقــة بالسياســة العامــة مــن قبــل رئيــس احلكومــة (الفصــل  ،)100كمــا أصبــح الربملــان
بإمكانــه اللجــوء إىل مســاعدة اجمللــس األعلــى للحســابات يف جمــاالت مراقبــة املاليــة العامــة ولتقــدمي
األجوبــة واالستشــارات املرتبطــة بوظائــف التش ـريع واملراقبــة والتقييــم املتعلقــة باملاليــة العامــة.
وإذا كان الدســتور قــد دعــا الربملــان لتخصيــص جلســة ســنوية لتقييــم السياســات العامــة ،فــإن
القانــون الداخلــي جمللــس النـواب كمــا مت إقـراره يــوم  12ينايــر  ،2012قــد وســع مــن تأويــل هــذا
االختصــاص املتعلــق بالتقييــم ،حيــث جعــل مــن صالحيــة اللجــان الدائمــة جمللــس الن ـواب أن
ختصــص اجتماعــات لتقييــم السياســات العموميــة للقطاعــات الــي تدخــل ضمــن اختصاصاهتــا
(الفصــل  ،)48لكــن اجمللــس الدســتوري يف ق ـراره رقــم  ،12/829اعتــر أن هــذه الصالحيــة
املمنوحــة للجــان خمالفــة للدســتور ،علــى اعتبــار أن قـراءة الفصــل ( )101يســتفاد منــه أن مناقشــة
وتقييــم السياســات يتــم مــن قبــل جملســي الربملــان يف جلســات عموميــة تعقــد يف نفــس الفــرة وليــس
يف نطــاق اللجــان الربملانيــة الدائمــة.
والشــك أن مثــل هــذه القـراءة توضــح بشــكل جلــي حــدود االنتقــال مــن منظومــة برملانيــة رقابيــة
تقليديــة إىل منظومــة برملانيــة تقييميــة وحديثــة ،وهــذا مــا جعــل الصيغــة األخــرة الــي مت إقرارهــا
يف النظــام الداخلــي جمللــس الن ـواب ،كمــا صــودق عليهــا يف جلســي فاتــح غشــت و 29أكتوبــر
 ،2013وكمــا قضــى بدســتوريتها اجمللــس الدســتوري ،تنظــم صالحيــة تقييــم السياســات العموميــة
وفــق الشــكل التــايل:
 خيصص جملس النواب جلســة ســنوية خالل النصف األول من دورة أبريل ملناقشــة السياســاتالعمومية وتقييمها؛
 حيــدد مكتــب اجمللــس السياســات املـراد تقييمهــا يف مســتهل الســنة التشـريعية ،بنــاء علــى اقـراحمــن رؤســاء الفــرق واجملموعــات ،وتتــم إحاطــة رئيــس احلكومــة علمــا بذلــك؛
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 ميكــن جمللــس الن ـواب أن يوجــه طلبــا إلحــدى هيئــات احلكامــة أو اجمللــس االقتصــاديواالجتماعــي ،إلبــداء ال ـرأي أو إلعــداد دراســة أو حبــث حــول السياســات موضــوع التقييــم؛
 تســاهم اللجــان الدائمــة يف اإلعــداد للجلســة العامــة الســنوية املخصصــة ملناقشــة وتقييــمالسياســات ،عــر عــرض تقاريرهــا الــي تتبــع بكلمــات الفــرق واجملموعــات.
عمومــا ويف هــذا املوضــوع بالــذات ،فــإن التاريــخ لــه ثقلــه كذلــك ،إذ أن الربملــان املغــريب ظــل بعيــدا
جــدا عــن أي اهتمــام مبجــال التقييــم ،إذ أمــام غيــاب قــدرات مســتقلة يف اخلــرة والتحليــل ،فــإن
هيمنــة اجلهــاز التنفيــذي تصبــح مضاعفــة بفعــل التبعيــة املطلقــة للربملــان اجتــاه احلكومــة ،يف ميــدان
الوصــول إىل املعلومــة الضروريــة قصــد ممارســة اختصاصاتــه ،فضــا عــن حمدوديــة اآلليــات الرقابيــة
لربملــان مغــريب عــاىن بشــكل مــزدوج مــن إطــاره الربملــاين املعقلــن املســتوحى مــن هندســة اجلمهوريــة
الفرنســية اخلامســة مــن جهــة ،ومــن وضــع متثيلــي أدىن يف ســياق منــط ســلطوي مــن جهــة أخــرى.
وبالرغــم مــن التقــدم املســجل مــن الناحيــة املعياريــة علــى مســتوى وضــع الربملــان وطبيعتــه الثنائيــة
وأمهية االختصاصات ،من خالل دستور  ،2011يرتبط الرهان على جتاوز اإلرث السليب ،بطبيعة
النخــب الربملانيــة وباالجتهــاد علــى مستوى املمارســة ،ويف هــذا اإلطار فإن تطويــر القانــون
التنظيمــي للماليــة يشــكل أحــد املداخــل األساســية لتجــاوز وضعيــة التأثــر احملــدود للمؤسســة
التشـريعية علــى السياســات العموميــة صياغــة ،رقابــة وتقييمــا.

سابعا :السياسات العمومية والدستور :سؤال املرجعيات
هــل ميكــن للوثيقــة الدســتورية ،خــارج اهلندســة الشــكلية للصالحيــات واالختصاصــات وحتديــد
أدوار ووظائف الســلط واملؤسســات فيما يتعلق بالسياســات العمومية ،أن تقدم لنا إجابات عن
مرجعيــات ومضامــن هــذه السياســات؟
األكيــد أن هــذه املضامــن مرتوكــة ملســتوى املمارســة السياســية ولطبيعــة االختيــارات املعــر عنهــا
من طرف اإلرادة العامة جملموع الناخبني لكن من الواضح كذلك أن الدســتور حيدد جمموعة من
املبــادئ املرجعيــة الــي حتكــم السياســات ومتنحهــا اختيــارات قيميــة هلــا قــوة الســمو الدســتوري ،مــن
هــذه املبــادئ ميكــن أن نذكــر مثــا ،مســألة اهلويــة ،االختيــار الدميقراطــي ،املرجعيــة احلقوقيــة ،قضيــة
املســاواة ،االلتـزام بالبعــد االجتماعــي ،وتأكيــد التوجــه الليـرايل للسياســات العامــة وحكامتهــا.
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 .1احملدد اهلويايت كمرجعية للسياسات العمومية

تتجلــى أمهيــة ومركزيــة هــذا احملــدد مــن الناحيــة النظريــة يف كــون السياســات العموميــة :ثقافيــة
ودينيــة وتعليميــة ولغويــة وإعالميــة ...تنطلــق يف بنــاء مرجعياهتــا ومنطلقاهتــا القيميــة ،مــن مــا
يقــرره الدســتور علــى مســتوى متثلــه للهويــة الوطنيــة ،املبنيــة علــى تالحــم وتنــوع مقوماهتــا ،املوحــدة
بانصهــار كل مكوناهتــا العربيــة ،اإلســامية ،واألمازيغيــة ،والصحراويــة احلســانية ،والفنيــة بروافدهــا
اإلفريقيــة واألندلســية ،والعربيــة واملتوســطية ،واملميــزة بتبــوء الديــن اإلســامي مكانــة الصــدارة فيهــا،
يف ظــل تشــبث الشــعب املغــريب بقيــم االنفتــاح واالعتــدال والتســامح واحل ـوار ،والتفاهــم املتبــادل
بــن الثقافــات واحلضــارات اإلنســانية مجعــاء.

 .2االختيار الدميقراطي واملرجعية احلقوقية كمنطلقات للسياسات العمومية

شــكلت الوثيقــة الدســتورية لعــام  2011إعالنــا متجــددا لتبــي املغــرب االختيــار الدميقراطــي
وللمرجعيــة احلقوقيــة.
مثــا إذ انطالقــا مــن الكلمــات األوىل للتصديــر يتــم اعتبــار بنــاء دولــة دميقراطيــة يســودها احلــق
والقانــون اختيــارا ال رجعــة فيــه ،يف إطــار توطيــد مؤسســات دولــة حديثــة ترتكــز علــى املشــاركة
والتعدديــة ،ولعــل هــذا مــا يســمح بق ـراءة إضافــة مســة «الربملانيــة» علــى توصيــف نظــام احلكــم
باملغــرب ،خــال الفصــل األول مــن الدســتور الــذي أصبــح كالتــايل «نظــام ملكية دســتورية
دميقراطيــة برملانيــة واجتماعيــة».
يف نفس الفصل يتم من جهة تقدمي أسس النظام الدستوري املغريب من خالل:
• فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا؛
• الدميقراطية املواطنة والتشاركية؛
• مبادئ احلكامة اجليدة؛
• ربط املسؤولية باحملاسبة.
ومــن جهــة أخــرى ســيضاف االختيــار الدميقراطــي إىل مــا يعــرف بالثوابــت اجلامعــة لألمــة :الديــن
اإلســامي الســمح ،والوحــدة الوطنيــة متعــددة الروافــد ،امللكيــة الدســتورية .وهــذا مــا ســيكون مــن
آثــاره املباشــرة التحصــن الدســتوري لألحــكام املتعلقــة باالختيــار الدميقراطــي وباملكتســبات يف جمــال
احلريــات واحلقــوق األساســية ،باعتبارهــا أحكامــا غــر قابلــة للمراجعــة الدســتورية.
أما ما يتعلق باملرجعية احلقوقية ،فالوثيقة الدستورية اليت أصبحت من خالل هيكلتها وهندستها
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تتضمن وثيقة كاملة للحقوق ،تنطلق من التعهد بااللتزام مبا تقتضيه مواثيق املنظمات الدولية من
مبــادئ وحقــوق وواجبــات ،ومــن التأكيــد علــى تشــبث املغــرب حبقــوق اإلنســان كمــا هــي متعــارف
عليهــا عامليــا ،ومــن االلتـزام حبمايــة منظومــي حقــوق اإلنســان والقانون الــدويل اإلنســاين والنهــوض
هبمــا ،واإلســهام بتطويرمهــا ،مــع مراعــاة الطابــع الكــوين لتلــك احلقــوق.
يف نفس السياق خصص الباب الثاين بكامله للحريات واحلقوق األساسية (من الفصل  19إىل
الفصل  )40فيما يشبه دستورا للمواطنة املغربية ،حيدد من جهة احلقوق واحلريات (املساواة ،احلق يف
احلياة ،السالمة الشخصية ،السالمة اجلسدية واملعنوية ،قرينة الرباءة ،احلق يف احملاكمة العادلة ،احلياة
اخلاصــة ،حريــة الفكــر والـرأي والتعبــر ،احلــق يف املعلومــة ،حريــة الصحافــة ،احلريــات العامــة ،احلقــوق
املدنيــة والسياســية ،احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئــة والتنميــة )....ومــن جهــة أخــرى واجبــات
املواطنة (احرتام الدســتور ،التقيد بالقانون ،الدفاع عن الوطن وأداء التكاليف العمومية.)...

 .3مبدأ املساواة ومقاربة النوع االجتماعي كقاعدة للسياسات العمومية

انطلــق الدســتور مــن اعتبــار املســاواة إحــدى دعائــم اجملتمــع املتضامــن الــذي يســعى املغــرب إىل
إرســاءه ،كما أكد تصديره على االلتزام حبظر ومكافحة كل أشــكال التمييز ،بســبب اجلنس أو
اللــون أو املعتقــد أو الثقافــة أو االنتمــاء االجتماعــي أو اللغــة أو اإلعاقــة أو أي وضــع شــخصي،
مهمــا كان.
أمــا الفصــل  19فنــص علــى متتــع الرجــل وامل ـرأة« ،علــى قــدم املســاواة ،باحلقــوق واحلريــات
املدنية والسياســية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،الواردة يف هذا الباب من الدســتور
(املقصــود البــاب الثــاين) ،ويف مقتضياتــه األخــرى ،وكــذا يف االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة ،كمــا
صــادق عليهــا املغــرب ،وكل ذلــك يف نطــاق أحــكام الدســتور وثوابــت اململكــة وقوانينهــا» ،مؤكــدا
ســعي الدولــة إىل «حتقيــق مبــدأ املناصفــة بــن الرجــال والنســاء» ،وإحــداث «هيئــة للمناصفــة
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز».
أمــا الفصــل  154فينــص علــى أنــه يتــم تنظيــم املرافــق العموميــة علــى أســاس املســاواة بــن
املواطنــات واملواطنــن يف الولــوج إليهــا .ويشــمل االهتمــام إىل جانــب النــوع االجتماعــي فئــي
الشــباب وذوو االحتياجــات اخلاصــة ،إذ نصــت مقتضيــات الفصــل  33علــى أن الســلطات
العموميــة مطالبــة باختــاذ التدابــر املالئمــة لتحقيــق مــا يلــي:
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• توســيع وتعميــم مشــاركة الشــباب يف التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية
للبــاد؛
• مســاعدة الشــباب علــى االندمــاج يف احليــاة النشــيطة واجلمعويــة ،وتقــدمي املســاعدة ألولئــك
الذيــن تعرتضهــم صعوبــة يف التكيــف املدرســي أو االجتماعــي أو املهــي؛
• تيســر ولــوج الشــباب للثقافــة والعلــم والتكنولوجيــا ،والفــن والرياضــة واألنشــطة الرتفيهيــة ،مــع
توفــر الظــروف املواتيــة لتفتــق طاقاتــه اخلالقــة واإلبداعيــة يف كل هــذه اجملــاالت .يف حــن نــص
الفصــل  34علــى أن تقــوم الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل سياســات موجهــة إىل األشــخاص
والفئــات مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة ،وهلــذا الغــرض تســهر خصوصــا علــى مــا يلــي:
• معاجلــة األوضــاع اهلشــة لفئــات مــن النســاء واألمهــات ،واألطفــال واألشــخاص املســنني والوقايــة
منها.
• إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية ،أو عقلية ،وإدماجهم
يف احلياة االجتماعية واملدنية ،وتيسري متتيعهم باحلقوق واحلريات املعرتف هبا للجميع.

 .4االلتزام بالبعد االجتماعي للسياسات العمومية

يطــرح تصديــر الدســتور مســألة إرســاء دعائــم جمتمــع متضامــن كإحــدى الغايــات الكــرى
للدولــة املغربيــة ،جمتمــع يتمتــع فيــه اجلميــع باألمــن واحلريــة والكرامــة واملســاواة ،وتكافــؤ الفــرص،
والعدالة االجتماعيــة ومقومــات العيــش الكــرمي.
البعــد االجتماعــي يتأكــد كذلــك يف التشــبث بالســمة االجتماعيــة ،كنظــام للحكــم باملغــرب
(الفصــل  ،)1ويف تنصيــص الفصــل  31علــى أن تعمــل الدولــة واملؤسســات العموميــة واجلماعــات
الرتابيــة علــى تعبئــة كل الوســائل املتاحــة ،لتيســر أســباب اســتفادة املواطنــات واملواطنــن ،علــى قــدم
املســاواة مــن احلــق يف:
• العالج والعناية الصحية؛
• احلماية االجتماعية والتغطية الصحية ،والتضامن التعاضدي أو املنظم من لدن الدولة؛
• احلصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
• التنشئة على التشبث باهلوية املغربية ،والثوابت الوطنية الراسخة؛
• التكوين املهين واالستفادة من الرتبية البدنية والفنية؛
• السكن الالئق؛
• الشــغل والدعــم مــن طــرف الســلطات العموميــة يف البحــث عــن منصــب شــغل ،أو يف التشــغيل
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الذايت؛
• ولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق؛
• احلصول على املاء والعيش يف بيئة سليمة؛
• التنمية املستدامة.
ويف نفــس الســياق ،ينــص الفصــل  35علــى أن الدولــة تعمــل علــى حتقيــق تنميــة بش ـرية
مســتدامة ،مــن شــأهنا تعزيــز العدالــة االجتماعيــة .وأهنــا تســهر علــى ضمــن تكافــؤ الفــرص للجميــع
والرعايــة اخلاصــة للفئــات االجتماعيــة األقــل حظــا.

 .5تأكيد التوجه الليربايل للسياسات العمومية:

نص الفصل  35على أن القانون يضمن حق امللكية ،وإنه ميكن احلد من نطاقها وممارســتها
مبوجب القانون.
ويف نفس الفصل مت التأكيد على أن الدولة تضمن حرية املقاولة ،والتنافس احلر.
تأكيــدا علــى هــذا التوجــه الليـرايل ،عملــت الوثيقــة الدســتورية علــى دســرة مبدأ التـوازن املــايل
للدولــة ،مــن خــال تنصيــص الفصــل  77علــى أن الربملــان واحلكومــة يســهران علــى احلفــاظ
على ت ـوازن ماليــة الدولــة.
أمــا الفصــل  36فينــص علــى أن القانــون يعاقــب علــى الشــطط يف اســتغالل مواقــع النفــوذ
واالمتيــاز ،ووضعيــات االحتــكار واهليمنــة ،وباقــي املمارســات املخالفــة ملبــادئ املنافســة احلــرة
واملشــروعة يف العالقــات االقتصاديــة.

 .6حكامة السياسات العمومية:

أفــرد الدســتور بابــا خاصــا للحكامــة اجليــدة (البــاب  ،)12ضمنــه العديــد مــن املبــادئ املوجهــة
حلكامــة السياســات العامــة:
• مبدأ املساواة يف الولوج إىل املرافق العمومية؛
• اإلنصاف اجملايل لتغطية املرافق العمومية كل الرتاب الوطين؛
• استمرارية املرافق يف أداء اخلدمات؛
• خضــوع املرافــق العموميــة ملعايــر اجلــودة والشــفافية واحملاســبة واملســؤولية واملبــادئ والقيــم
الدميقراطيــة؛
• ممارســة أعـوان املرافــق العموميــة لوظائفهــم وفــق مبــادئ احـرام القانــون واحليــاد والنزاهــة واملصلحــة
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العامــة مــع تأمــن تلقيهــم ملالحظــات تظلمــات املرتفقــن وتتبعها؛
• تقدمي املرافق العمومية للحساب بشأن تدبريها لألموال العمومية؛
• إصدار ميثاق للمرافق العمومية حيدد قواعد احلكامة اجليدة املتعلقة بتسيري اإلدارات العمومية
واجلهات واجلماعات الرتابية األخرى؛
• الت ـزام كل شــخص منتخــب أو معــن ميــارس مســؤولية عموميــة ،أن يقــدم تصرحيــا كتابيــا
باملمتلــكات واألصــول الــي يف حيازتــه مبجــرد تســلمه ملهامــه وخــال ممارســتها وعنــد انتهائهــا.

القسم الثالث:السياسات العمومية على ضوء دستور «الدميقراطية
التشاركية»
إذا كانــت اخلطاطــة األصليــة لألنظمــة التمثيليــة ال تفــرض أي دور ممكــن ملــا نســميه اآلن
«اجملتمــع املــدين» حيــث حيتكــر الربملــان التمثيــل السياســي الوطــي وحيــث املشــاركة االنتخابيــة
هــي التكثيــف األهــم للمشــاركة املواطنــة ،فــإن املسلســل املعقــد لالنتقــال من»الليرباليــة» إىل
«الدميقراطيــة» ،مسلســل دمقرطــة «الفكــرة الليرباليــة» قــد ســاعد علــى خلــق مســاحات جديــدة
للمشــاركة وصيــغ متجــددة لدميقراطيــة تشــاركية بــرزت س ـواء كج ـواب علــى مــا عــرف بأزمــة
النظــام التمثيلــي وعلــى القطائــع الــي مــا فتئــت تتســع بــن العــامل السياســي وفضــاءات املواطنــة،
أو كصــرورة للخــروج مــن أنظمــة عســكرية وســلطوية ســيتميز االنتقــال إىل الدميقراطيــة داخلهــا
بتنامــي دور احلــركات االجتماعيــة واملدنيــة.
ويف املغــرب ختتلــف الســياقات ،إذ أن النظــام التمثيلــي ظــل يعــاين قصــورا مؤسســيا وهشاشــة
ثقافيــة نتيجــة عــدم ترســخ تقاليــد االق ـراع العــام ،وهــذا مــا جيعــل مــن التفكــر يف الدميقراطيــة
التشــاركية يف هــذه احلالــة مطالبــا موضوعيــا بــأن يتأطــر يف خانــة التكامــل الوظيفــي الــذي تعــزز فيــه
«املشــاركة» منطــق «التمثيــل» وليــس يف خانــة تنــازع مشــروعية التمثيــل املــدين والتمثيــل السياســي.
إن الســياق املغــريب ال جيعــل مــن الدميقراطيــة التشــاركية بديــا عــن الدميقراطيــة التمثيليــة غــر
املكتملــة الــي مــا تـزال جتــر الكثــر مــن األعطــاب ،بقــدر مــا تشــكل هاتــن الصيغتــن معــا بديــا
مفرتضــا لواقــع عنيــد هــو واقــع الالمشــاركة والعــزوف والالتســييس.
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لقــد خلــق التطــور السياســي املغــريب العديــد مــن االلتباســات حــول حــدود العالقــة بــن وظائــف
اجملتمــع املــدين ووظائــف األح ـزاب السياســية ،كمــا أن تدبــر بعــض السياســات األفقيــة علــى
املســتوى احمللــي قــد رســخ فكــرة اعتبــار املقاربــة التشــاركية جمــرد امتــداد للتدبــر الســلطوي القائــم
علــى االســتخفاف بشــرعية املنتخبــن احملليــن .وهــي اإلشــكاليات الــي ينبغــي اســتحضارها خــال
معاجلــة هــذا املوضــوع ،الــذي الشــك أنــه دخــل تارخيــا جديــدا مــع دســتور  ،2011الدســتور الــذي
أقــر بالدميقراطيــة التشــاركية واملواطنــة كإحــدى مقومــات النظــام الدســتوري املغــريب الــذي أصبــح
يســمح بانبثــاق «املواطــن» ومل يعــد ينظــر للدســتور كوثيقــة للســلط واملؤسســات فقــط.
فمــاذا عــن واقــع الدميقراطيــة التشــاركية يف القانــون واملمارســة ،وكيــف حتضــر داخــل الدســتور؟
وأي مســالك لتفعيلهــا علــى مســتويات الربملــان واملؤسســات الوطنيــة؟

أوال :الدميقراطيــة التشــاركية يف التجربــة املغربيــة :إرهاصــات التش ـريع
واملمارســة
يرتبــط واقــع الدميقراطيــة التشــاركية كممارســة جــد متواضعــة داخــل التجربــة املغربيــة بتقاطــع
ديناميتــن ،األوىل تتعلــق بتزايــد الطلــب اجملتمعــي واملــدين علــى املشــاركة خاصــة يف املســتويات
احملليــة ،والثانيــة تتعلــق بإرهاصــات النــزوع التشــاوري والتشــاركي لبعــض السياســات العموميــة ،إذ
انطالقــا مــن احلـوار الوطــي إلعــداد الـراب ووصــوال إىل املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشـرية ،كثـرا مــا
جلــأت الســلطات العموميــة إىل إطــاق مسلســات للتشــاور حــول سياســات ذات بعــد أفقــي أو
قطاعــي ،كمــا أن هندســة بعــض السياســات العموميــة نفســها قــد تتضمــن بعــدا تشــاركيا يســمح
ملمثلــي اجملتمــع املــدين أو للســاكنة احملليــة مــن اإلســهام يف حتديــد أولويــات وخيــارات التنميــة،
خاصــة يف اجملــاالت االجتماعيــة.
وإذا كانــت هــذه اإلرهاصــات تعــود حملاولــة اســتلهام فاعلــي السياســات العامــة لبعــض منــاذج
التدبــر املــدين املبــي علــى خطاطــة «احلكامــة اجليــدة» خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بربامــج حكوميــة
حتظــى بدعــم مــايل ملنظمــات دوليــة أو ملؤسســات تابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة ،فإنــه مــن املؤكــد
أن اجملتمــع املــدين مــن جهتــه ســاهم يف هــذه اخلطـوات األوىل لرتســيخ ثقافــة «دميقراطيــة املشــاركة»
عــن طريــق تعزيــز القــدرات الرتافعيــة للعديــد مــن مكوناتــه سـواء النســائية (الرتافــع مــن أجــل قضيــة
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حقــوق النســاء ومدونــة األســرة) أو اجلمعويــة( :الرتافــع مــن أجــل تعديــل قانــون اجلمعيــات) أو
احلقوقيــة( :الرتافــع مــن أجــل تدبــر ملــف ماضــي االنتهــاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان).
علــى املســتوى احمللــي ،مــن املهــم اإلشــارة إىل أن امليثــاق اجلماعــي يؤكــد يف الكثــر مــن نصوصــه
علــى مــا ميكــن اعتبــاره إق ـرارا حمتشــما باملنهجيــة التشــاركية .رغــم أنــه يف املقابــل مل يذهــب بعيــدا
علــى مســتوى األشــكال املؤسســية القــادرة علــى جتســيد هــذا التوجــه.
وهكــذا تنــص املــادة  36مــن القانــون رقــم  17.08مثــا ،علــى أن املخطــط اجلماعــي للتنميــة
حيدد «األعمال التنموية املقرر إجنازها برتاب اجلماعة ملدة ســت ســنوات يف أفق تنمية مســتدامة
وفــق منهــج تشــاركي يأخــذ بعــن االعتبــار علــى اخلصــوص مقاربــة النــوع».
يف نفس املادة جند بأن من «صالحيات اجمللس اجلماعي إبرام اتفاقيات للتعاون أو للشراكة
مــن أجــل إنعــاش التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة سـواء مــع اإلدارات العموميــة واجلماعــات احملليــة
واهليآت العمومية أو اخلاصة والفاعلني االجتماعيني».
وضمــن صالحيــات اجمللــس املتعلقــة بالتعمــر وإعــداد الـراب ،تنــص الفقــرة اخلامســة مــن املــادة
 38مــن امليثــاق اجلماعــي «علــى تشــجيع إحــداث التعاونيــات الســكنية ومجعيــات األحيــاء».
أمــا يف املــادة  41واملخصصــة للصالحيــات ذات الطبيعــة االجتماعيــة والثقافيــة ،فــإن امليثــاق
ينــص علــى إمكانيــة اجمللــس اجلماعــي للقيــام «بــكل عمــل حملــي مــن شــأنه تعبئــة املواطــن قصــد
تنميــة الوعــي اجلمعــوي مــن أجــل املصلحــة احملليــة العامــة ،وتنظيــم مشــاركته يف حتســن ظــروف
العيــش ،واحلفــاظ علــى البيئــة وإنعــاش التضامــن وتنميــة احلركــة اجلمعويــة ،ويف هــذا اإلطــار يتكفــل
باختــاذ كل األعمــال مــن أجــل التحســيس والتواصــل واإلعــام وتنميــة املشــاركة والش ـراكة مــع
اجلمعيات القروية وكل املنظمات واألشخاص املعنوية والطبيعية اليت تعمل يف احلقل االقتصادي
واالجتماعــي والثقــايف».
وضمــن نفــس املــادة فــإن اجمللــس اجلماعــي ،مســامهة منــه يف إنعــاش األنشــطة االجتماعيــة
والثقافيــة والرياضيــة ،يشــجع ويســاند املنظمــات واجلمعيــات املهتمــة هبــذه األنشــطة .كمــا أنــه يف
إطــار أعمــال املســاعدة والدعــم والتضامــن «يــرم شـراكة مــع املؤسســات واملنظمــات غــر احلكوميــة
واجلمعيــات ذات الطابــع االجتماعــي واإلنســاين».
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أمــا املــادة  42والــي تتعلــق باالختصاصــات املرتبطــة بالتعــاون والش ـراكة فإهنــا تنــص علــى
قيــام اجمللــس ب ـ «مجيــع أعمــال التعــاون والش ـراكة الــي مــن شــأهنا أن تنعــش التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة للجماعــة ،وذلــك مــع اإلدارة واألشــخاص املعنويــة األخــرى اخلاضعــة
للقانــون العــام والشــركاء االقتصاديــن واالجتماعيــن اخل ـواص ،أو مــع كل مجاعــة أو منظمــة
أجنبيــة».
وملزيــد مــن التدقيــق يف صيــغ هــذا التعــاون تنــص املــادة  78علــى أنــه ميكــن للجماعــات أن
«تــرم يف مــا بينهــا أو مــع مجاعــات حمليــة أخــرى أو مــع اإلدارات العموميــة أو املؤسســات العامــة
أو اهليئــات غــر احلكوميــة ذات املنفعــة العامــة ،اتفاقــات للتعــاون أو للش ـراكة»...
وتبقــى الصيغــة الوحيــدة «إلشـراك» اجلمعيــات يف القـرار اجلماعــي ،خــارج إمكانيــات الشـراكة
أو الدعــم أو املســاندة ،هــي «جلنــة املســاواة وتكافــؤ الفــرص» الــي ينــص عليهــا امليثــاق اجلماعــي
يف مادتــه  ،14وهــي جلنــة حتــدث لــدى اجمللــس اجلماعــي «تتكــون مــن شــخصيات تنتمــي
إىل مجعيات حملية وفعاليات من اجملتمع املدين يقرتحها رئيس اجمللس اجلماعي».
غــر أن هــذه اللجنــة تبقــى حســب القانــون ذات طبيعــة استشــارية ،لتبــدي رأيهــا كلمــا دعــت
الضــرورة ،بطلــب مــن اجمللــس أو رئيســه يف القضايــا املتعلقــة باملســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة
النــوع االجتماعــي .كمــا ميكــن ألعضــاء اللجنــة تقــدمي اقرتاحــات تدخــل يف جمــال اختصاصاهتــا.
ويـرأس هــذه اللجنــة رئيــس اجمللــس اجلماعــي أو مــن ينــوب عنــه ،ويتــوىل إعــداد جــدول أعمــال
اجتماعاهتا.
علــى املســتوى اجلهــوي ،مــن املهــم التذكــر خبالصــات تقريــر اللجنــة االستشــارية للجهويــة الــي
أوصــت فيمــا يتعلــق بالدميقراطيــة التشــاركية بعــدد مــن االقرتاحــات منهــا:
• وضــع اجملالــس اجلهويــة آلليــات استشــارية لتســيري املشــاركة املنظمــة واملســؤولة للمواطنــن يف
إعــداد املخططــات اجلهويــة للتنميــة ،واملشــاريع الكبــرة ،وذلــك مــن خــال لقــاءات واســتطالعات
وغريهــا؛
• التنظيــم القانــوين لطــرق تعبــر املواطنــن عــن حاجياهتــم وتطلعاهتــم فيمــا ميــس حياهتــم اليوميــة
ويغــي جهتهــم ،ويدخــل يف ذلــك حــق رفــع العرائــض املقننــة؛
• وضــع آليــة للح ـوار والتشــاور مــع اجلمعيــات املؤهلــة وفــق معايــر موضوعيــة ،بقصــد تطويــر
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مشــاركتها يف عمليــات التصــور والتتبــع والتقييــم ملخططــات التنميــة اجلهويــة؛
• صياغــة إطــار مرجعــي حيــدد املبــادئ والشــروط واألســاليب الــي تقــوم عليهــا الش ـراكة مــع
اجلمعيــات املؤهلــة ،مــع مراعــاة مواقــع وأدوار كافــة األطـراف املعنيــة ،وتنظيــم شــروط منــح وتقييــم
الدعــم املــايل للجمعيــات احلاملــة للمشــاريع ضمــن تلــك الش ـراكة؛
• حــرص اجمللــس اجلهــوي علــى اإلصغــاء للقطــاع اخلــاص والســهر علــى إشـراك الفاعلــن فيــه يف
وضــع التصــورات وتنفيــذ املخططــات والربامــج واملشــاريع التنمويــة وتوفــر املنــاخ األمثــل لالســتثمار
وخلــق مناصــب للشــغل ورواج األعمــال.

ثانيــا :الدميقراطيــة التشــاركية داخــل الدســتور :متثالت الفاعلــن
ومقتضيــات الوثيقــة
 .1الدميقراطية التشاركية بني مطالب األحزاب ومطالب اجملتمع املدين:

ظلــت املقتضيــات املرتبطــة بالدميقراطيــة التشــاركية جــزءا مــن الالمفكــر فيــه لــدى األح ـزاب
السياســية املغربيــة ،كمــا يتضــح ذلــك مــن خــال األدبيــات الــي أنتجتهــا هــذه األح ـزاب يف
عالقــة مــع مســألة اإلصالحــات الدســتورية ،حيــث ظلــت مذكراهتــا تركــز علــى هندســة العالقــات
بــن املؤسســات والســلط وعلــى حتديــد اختصاصــات وصالحيــات املؤسســة امللكيــة واحلكومــة
والربملــان.
ورغــم أن ،هــذا املعطــى لــه مــرره علــى املســتوى التارخيــي بالنظــر لطبيعــة اإلشــكالية الدســتورية
الــي ارتبطــت أساســا منــذ بداياهتــا األوىل بإشــكالية الســلطة ،فإنــه يف املقابــل ومــع حتــول املطالــب
الدســتورية من شــكل حماوره ثنائية (األحزاب/املؤسســة امللكية) إىل معادلة مفتوحة على أصوات
ومطالــب اجملتمــع املــدين (فعاليــات نســائية ،أمازيغيــة ،حقوقيــة ،مدنيــة  )...وهــو التحــول الــذي
بــدأ باهتــا خــال التســعينات ،ليــرز بشــكل ناضــج خــال احل ـوار العمومــي الواســع الــذي عرفــه
املغــرب بعــد تارخيــي  20فربايــر  2011و 9مــارس  .2011حيــث أصبحــت اهتمامــات وآفــاق
النقــاش الدســتوري أكثــر اتســاعا ،وهــو مــا مســح بظهــور مطالــب بدســرة الدميقراطيــة التشــاركية
مبــا يضمــن إشـراك واســع للمواطنــن واملواطنــات يف تدبــر قضايــا الشــأن العــام  ..وتكريــس آلياهتــا
بالشــكل الــذي يســمح مبشــاركة فعالــة للمجتمــع املــدين يف تدبــر الشــأن العــام احمللــي ،وتعزيــز
اآلليــات والوســائل الــي تكــرس حــق املواطنــن يف مراقبــة الشــأن العــام احمللــي.
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علــى أن هــذه املالحظــة ال تعــي بالضــرورة أنــه يف الوقــت الــذي ظلــت هتتــم األحـزاب السياســية
بقضايــا الدميقراطيــة التمثيليــة واملؤسســاتية ،اهتمــت اجلمعيــات حصريــا بقضايــا الدميقراطيــة
التشــاركة ،فاإلطــاع علــى مذك ـرات وأدبيــات مجعيــات اجملتمــع املــدين الــي صــدرت خــال عــام
 ،2011يوضــح أن بــؤرة االهتمــام املركــزي لــدى الفاعلــن املدنيــن أنفســهم ظلــت متمحــورة
حــول العالقــات بــن الســلط واملؤسســات ،وهــو مــا يطــرح أكثــر مــن إشــكالية علــى مســتوى
حتليــل التقاطعــات املدنيــة السياســية ببالدنــا ،ولعــل هــذا كذلــك مــا جعــل املطالــب الســابقة الذكــر
واملتعلقــة مبقتضيــات دميقراطيــة املشــاركة تظــل علــى العمــوم متواضعــة قياســا مــع املطالــب الدســتورية
«التقليديــة» والعامــة حــى وإن كانــت صــادرة عــن إطــارات مجعويــة ومدنيــة.
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جعــل تصديــر الدســتور املغــريب مــن «املشــاركة» املرتكــز األول «للدولــة احلديثــة» املتواصلــة
مســرة توطيــد وتقويــة مؤسســاهتا.
أمــا الفصــل األول مــن نفــس الوثيقــة فقــد جعــل بشــكل مباشــر مــن «الدميقراطيــة املواطنــة
والتشــاركية» إحــدى مقومــات النظــام الدســتوري للمملكــة باإلضافــة إىل فصــل الســلط وتوازهنــا
وتعاوهنــا ،مبــادئ احلكامــة اجليــدة ،وربــط املســؤولية باحملاســبة.
ليتكلــف فيمــا بعــد الفصــل  12بوضــع اإلطــار العــام هلــذا املقــوم ،إذ بعــد اإلقـرار مببــدأ احلريــة
كقاعدة للتأســيس وللممارســة بالنســبة للجمعيات وللمنظمات غري احلكومية مت بضمانة «احلل
القضائي» كوســيلة وحيدة حللها أو توقيفها من طرف الســلطات العمومية ،يتم التنصيص على
مســامهة اجلمعيــات املهتمــة بالشــأن العــام واملنظمــات غــر احلكوميــة ضمــن ســياق الدميقراطيــة
للمشــاركة يف:
• إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية؛
• تفعيل وتقييم هذه القرارات.
وذلك طبق شروط وكيفيات حيددها القانون.
هــذا الفصــل الــذي يدســر ألول مــرة مفهــوم اجملتمــع املــدين ويعطــي مضمونــا الختيــار الوثيقــة
الدســتورية الدميقراطيــة التشــاركية كإحــدى مقومــات النظــام املغــريب ،جيعــل مــن اجلمعيــات
واملنظمــات غــر احلكوميــة ش ـريكا خــال كل مراحــل دورة السياســات العامــة ،مــن الصياغــة
واإلعــداد إىل التقييــم مــرورا بلحظــة التنفيــذ ،ومــن جهــة أخــرى يوســع جمــال هــذه الدميقراطيــة
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التشــاركية لكــي ال تقتصــر فقــط علــى املؤسســات املنتخبــة (احملليــة والوطنيــة) ،بــل لتشــمل كذلــك
كل الســلطات العموميــة.
باقي املقتضيات الدســتورية املنظمة ألشــكال وصيغ الدميقراطية التشــاركية ،ميكن التمييز فيها
بني املســتوى الوطين واملســتوى احمللي واجلهوي.

أ  -على املستوى الوطين

يتعلــق األمــر بالتنصيــص علــى هيئــات للتشــاور لــدى الســلطات العموميــة ،واحلــق يف تقــدمي
ملتمســات يف جمــال التش ـريع مت حــق تقــدمي العرائــض.
هكــذا يدعــو الدســتور (ف  )13الســلطات العموميــة إىل إحــداث للتشــاور ،قصــد إش ـراك
خمتلــف الفاعلــن االجتماعيــن ،يف إعــداد السياســات العموميــة وتفعيلهــا وتنفيذهــا وتقييمهــا.
إن األمــر يتعلــق بدعــوة صرحيــة ملأسســة مسلســات التشــاور حــول السياســات العامــة ،مت
بتوســيع األطـراف املعنيــة هبــذا التشــاور مــع الســلطات العموميــة مــن جمــرد مجعيــات أو منظمــات
غــر حكوميــة إىل مفهــوم أوســع هــو الفاعلــن االجتماعيــن ممــا جيعــل إطــارات أخــرى كالنقابــات
أو التنظيمــات املهنيــة مدجمــة يف هــذه املقاربــة.
مــن جهــة أخــرى فالفصــل املذكــور جيمــع بــن مســأليت التشــاور واإلشـراك وهــو مــا يعــزز مــن دور
هــؤالء الفاعلــن االجتماعيــن يف التأثــر علــى السياســات العموميــة يف كل مراحلهــا :اإلعــداد،
التفعيــل والتنفيــذ مث التقييــم.
وإذا كان هــذا الفصــل ال حييــل علــى أي قانــون أو قانــون تنظيمــي لتحديــد كيفيــات وشــروط
إحــداث وتنظيــم هــذه اهليئــات التشــاورية ،فــإن اعتبــار هــذه األخــرة جــزءا مــن املســامهة املدنيــة
يف إطــار الدميقراطيــة التشــاركية كمــا ينــص عليهــا الفصــل  ،12جيعــل بالتــايل مــن هــذا التحديــد
موكــوال إىل القانــون الــذي أســند إليــه الفصــل املذكــور أمــر تنظيــم املشــاركة املدنيــة يف إعــداد قـرارات
ومشــاريع لدى الســلطات العموميــة.
أمــا الفصــل  14فيعطــي احلــق للمواطنــات واملواطنــن احلــق يف تقــدمي ملتمســات يف جمــال
التشـريع ،وذلــك ضمــن القواعــد الــي حيددهــا قانــون تنظيمــي ،هــذا مــا قــد جيعــل مــن هــذا الفصــل
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أقــوى مقتضــى يهــم الدميقراطيــة التشــاركية إذ يســمح مباشــرة للمواطنــن بتقــدمي اقرتاحــات يف جمــال
التشـريع.
ال يبني الدســتور الوجهة اليت تقدم إليها هذه امللتمســات  ،les motionsلكن من الواضح
أن األمــر ســيتعلق بالربملــان ،ليبقــى مــن اختصــاص القانــون التنظيمــي حتديــد شــروط وكيفيــات
ممارســة هــذا احلــق.
فيما يتعلق بالشروط يتعني على القانون التنظيمي حتديد:
• العتبة األدىن لعدد املواطنني الواجب توقيعهم على امللتمس؛
• التوزيع اجلغرايف للموقعني على اجلهات من عدمه؛
• اشرتاط التسجيل يف اللوائح االنتخابية من عدمه؛
• املقصود بالتفصيل مبجال التشريع وعموما الشروط املوضوعية للملتمس؛
• الشروط الشكلية لصياغة امللتمس :طرح الفكرة وبيان األسباب أم حترير مشروع القانون؟
وفيما يتعلق بالكيفيات فيتعني على القانون التنظيمي حتديد:
• مسطرة تقدمي امللتمس؛
• تدبــر إيــداع واســتقبال امللتمــس يف عالقــة مبؤسســات الســلطة التش ـريعية (رئيــس ،جلــن،
فــرق…؛
• مسطرة تبين ومعاجلة امللتمس.
احلــق اآلخــر الــذي تضمنــه الدميقراطيــة التشــاركية علــى املســتوى الوطــي كمــا مت التنصيــص
عليــه يف الوثيقــة الدســتورية يتعلــق حبــق تقــدمي عرائــض إىل الســلطات العموميــة ،وكمــا يف املقتضــى
الســابق أحــال الدســتور علــى قانــون تنظيمــي حيــدد شــروط وكيفيــات ممارســة هــذا احلــق.

ب  -على املستوى اجلهوي والرتايب

يقــدم الفصــل  136مــن الدســتور اإلطــار العــام للدميقراطيــة التشــاركية علــى املســتوى اجلهــوي
وال ـرايب ،إذ اعتــر أن التنظيــم اجلهــوي ال ـرايب مــن شــأنه أن يؤمــن مشــاركة الســكان املعنيــن يف
تدبــر شــؤوهنم ،والرفــع مــن مســامهتهم يف التنميــة البش ـرية املندجمــة واملســتدامة .ليتكلــف الفصــل
 139بتجديــد صيــغ هــذا التشــارك عــن طريــق:
أوال ،وضــع جمالــس اجلهــات واجلماعــات الرتابيــة األخــرى ،آليــات تشــاركية للحـوار والتشــاور،
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لتيســر مســامهة املواطنــات واملواطنــن ،واجلمعيــات يف إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا؛
ثانيــا ،عــن طريــق إمكانيــة تقــدمي املواطنــات واملواطنــن واجلمعيــات لعرائــض اهلــدف منهــا
مطالبــة اجمللــس بــإدراج نقطــة تدخــل يف اختصاصاتــه ضمــن جــدول أعمالــه.
فيمــا يتعلــق باآلليــات التشــاركية ،فــأول مالحظــة تبــدو مــن حيــث الشــكل هــي أن املشــرع
الدســتوري عندمــا حتــدث عــن إش ـراك الفاعلــن االجتماعيــن يف إعــداد السياســات العموميــة
(ف  )13طــرح صيغــة «هيئــات للتشــاور» ،لكــن عندمــا حتــدث مســامهة املواطنــن واجلمعيــات
يف إعــداد برنامــج التنميــة علــى املســتوى اجلهــوي وال ـرايب طــرح صيغــة «اآلليــات التشــاركية
.»les mécanismes participatifs
ويبقــى مــن صالحيــات الربملــان إدخــال التعديــات الالزمــة علــى القوانــن املنظمــة للجماعــات
الرتابيــة وللجهــات بإدخــال املقاربــة التشــاركية عــر التنصيــص علــى الصيــغ القــادرة علــى تفعيــل
مقتضيــات الفصــل  139اهلادفــة إىل تيســر مســامهة املواطنــن واجلمعيــات يف إعــداد برامــج التنميــة
وتتبعهــا.
الصيغــة الثانيــة الــي يقدمهــا الفصــل  139تتعلــق بتقنيــة العريضــة املقدمــة مــن طــرف املواطنــن
واجلمعيــات والــي هتــدف ملطالبــة اجمللــس بــإدراج نقطــة تدخــل يف اختصاصاتــه ضمــن جــدول
أعمالــه.
ويوضــح الفصــل  146مــن الدســتور أن شــروط تقــدمي هــذه العرائــض جيــب أن حيددهــا قانــون
تنظيمــي .والشــك أن هــذه الشــروط س ـرتبط بعتبــة املوقعــن والــي جيــب أن تكــون متناســبة مــع
حجــم اجلماعــة أو اجلهــة ،مث بصيغــة هــؤالء املوقعــن (مواطنــن أم ناخبــن ،العالقــة باجلماعــة أو
اجلهــة ،ونوعيــة اجلمعيــات) بشــكل العريضــة ومســطرة وآليــات إيداعهــا وطريقــة معاجلتهــا وآجــال
ذلــك.
وإذا كانــت العرائــض تبقــى إحــدى الصيــغ الرائجــة اليــوم يف كثــر مــن املمارســات داخــل جتــارب
مقارنــة تســتوحي روح الدميقراطيــة التشــاركية ،فإهنــا يف نفــس الوقــت تعــد تقليــدا سياســيا غارقــا يف
القــدم .إذ يف احلالــة الفرنســية مثــا ،ارتبــط قانــون العرائــض بالثــورة ،رغــم أنــه اختفــى مــن األدبيــات
الدســتورية بعــد  ،1852ومل يعــد إال مــع التعديــات الدســتورية لعــام  ،2008فهــو أشــبه بقانــون
طبيعــي يوجــد وميــارس طاملــا هــو ليــس ممنوعــا بنــص واضــح.
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ثالثــا :الدميقرطيــة التشــاركة بــن الربملــان واملؤسســات الوطنيــة :مســالك
للتفعيــل
فضــا عــن تنزيــل املقتضيــات املتعلقــة باآلليــات التشــاورية (ف  )13وملتمســات التشـريع (ف
 )14والعرائض (ف  15وف  )139ميكن اإلشــارة إىل إمكانيات تشـريعية أخرى من شــأهنا أن
تســمح بتعميــق البعــد التشــاركي للبنيــة املؤسســاتية املغربيــة ،منهــا دعــم انفتــاح الربملــان علــى اجملتمــع
املــدين وضمــان مشــاركة مدنيــة مواطنــة أكــر علــى مســتوى املؤسســات الوطنيــة واالستشــارية.

 .1دعم انفتاح الربملان على اجملتمع املدين

أصبحــت دالئــل العمــل الربملــاين اجليــد تقــدم بشــكل معيــاري ،مؤشــر تواصــل اجملتمــع املــدين
والربملــان ،وإمكانيــة مســامهة هيئــات وممثلــي اجملتمــع املذكــور ،يف العمــل الربملــاين (التشـريع ،املراقبــة،
تقييــم السياســات العامــة) ،كأحــد املؤشـرات احلامســة واألساســية يف تقييــم أمهيــة الوظيفــة الربملانيــة.
يف هــذا الســياق مثــا يتحــدث دليــل املمارســة اجليــدة ،املعــد مــن طــرف االحتــاد الربملــاين الــدويل،
علــى الصيــغ واألشــكال الــي بإمكاهنــا أن جتعــل الربملانــات متاحــة لقــدر أكــر مــن املواطنــن ،أفـراد
ومجاعــات ،عــن طريــق أوال أســاليب االتصــال املباشــر بــن املواطنــن ونواهبــم ،مث وســائل متكــن
املواطنــن مــن حــل مشــكالهتم ورفــع الظلــم عنهــم يف حالــة تعرضهــم لــه ،وأخ ـرا الفــرص املهيــأة
ملشــاركتهم يف مراحــل ســن التشـريعات وغــر ذلــك مــن أعمــال جلــان الربملــان.
أمــا املركــز العــريب لتطويــر حكــم القانــون والنزاهــة ،ففــي إحــدى وثائقــه املرجعيــة حــول مبــادئ
الربملــان الصــاحل ،فيمكــن أن نطلــع علــى أربعــة مبــادئ أساســية هــي:
• التمثيل واملشاركة؛
• االستقاللية؛
• األداء؛
• النزاهة.
ويف حتليلــه ملعــى املشــاركة جنــد أن األمــر يتعلــق بثالثــة مســتويات ،األول يرتبــط مبــدى تواصــل
النائــب بشــكل دوري مــع الناخبــن وحــدود اســتمرارية هــذا التواصــل ،الثــاين يهــم تواصــل النائــب
واستشــارته هليئــات اجملتمــع املــدين واخل ـراء ،فيمــا يتعلــق املســتوى الثالــث ،يبحــث مــدى عقــد
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جلســات اســتماع دوريــة ،للمعنيــن يف اجملتمــع املــدين ،يف اللجــان واجللســات العموميــة يف الربملــان
تبقــى اإلشــارة إىل أن العالقــة بــن اجملتمــع املــدين والربملــان ،ال ختلــو مــن إشــكاليات ويتعلــق
األمــر أساســا مبــدى متثيليــة منظمــات اجملتمــع املــدين للشــرحية االجتماعيــة املفــرض الدفــاع عــن
مصاحلهــا مثــا ،أو مبــدى اســتقاللية هــذه املنظمــات ،عــن احلكومــة أو عــن باقــي القــوى السياســية
أو بالقلــق مــن الضغــط الــذي قــد متارســه بعــض املنظمــات ذات النفــوذ والتمويــل اجليــد علــى اجتــاه
العمــل التشـريعي.
ويوصــي للحيلولــة ضــد حتــول التواصــل املــدين الربملــاين ،إىل ضغــط معلــن ألصحــاب النفــوذ
والقــوة املاليــة علــى املشــرعني ،بضــرورة إصــدار تش ـريعات برملانيــة حتــدد بوضــوح وشــفافية قن ـوات
تدخــل اجملتمــع املــدين ،هــذه التشـريعات الــي بإمكاهنــا العمــل علــى تشــجيع هيئــات اجملتمــع املــدين
الــي ال أهــداف رحبيــة هلــا ،واش ـراط إنشــاء ســجل عــام يضــم مجيــع اهليئــات املدنيــة الســاعية
للمشــاركة يف التأثــر علــى العمــل الربملــاين ،علــى أن يتضمــن هــذا الســجل كافــة التفاصيــل عــن
األعضــاء ومصــادر الدخــل.
ويبقــى أهــم حاجــز أمــام إمكانيــة بســط مجاعــات املصــاحل القويــة علــى آليــة العمــل التشـريعي،
هــو متكــن أف ـراد اجلمهــور العاديــن مــن إرســال مالحظاهتــم إىل الربملــان ،عــر مســاعدهتم عــن
طريــق اإلعــان املســبق والفعــال عــن مواعيــد جلســات االجتمــاع واجتماعــات اللجــان.
وعمومــا ميكــن إمجــال اإلجـراءات والصيــغ املفــرض إعماهلــا ضمانــا لتواصــل أفضــل بــن اجملتمــع
املــدين والربملــان ،يف قائمــة مــن البنــود ســبق «لدليــل املمارســة اجليــدة» املعــد مــن طــرف االحتــاد
الربملــاين الــدويل أن حددهــا فيمــا يلــي:
• وجــود ســجل عــام متــاح للجمهــور ويضــم املنظمــات الغــر حكوميــة منظــم حســب موضــوع
اهتمــام هــذه املنظمــات ومرتــب أجبديــا؛
• وجود سجل خاص باخلرباء؛
• إجراء دعاية فعالة باســتخدام وســائل اإلعالم إلبالغ اجلمهور مبشــروعات القانون ،وجلســات
االستماع الربملانية؛
• توجيــه دع ـوات إىل املنظمــات واخل ـراء املعنيــن ،مبــن فيهــم املمثلــون عــن اجملموعــات املهمشــة
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مــى كان ذلــك مالئمــا ليقدم ـوا مالحظاهتــم أو يعرض ـوا أدلتهــم؛
• وضع إجراءات لطرح مالحظات املواطنني من األفراد للمناقشة؛
• وجود سجل عام على شبكة اإلنرتنيت يضم مجيع املالحظات املقدمة؛
• تنظيــم جلســات اســتماع يف املراكــز احملليــة وإعــداد ملخصــات مكتوبــة لألســئلة الشــفهية
املقدمــة.
إذا كان النظــام الدســتوري املغــريب ملــا قبــل  ،2011ال يفــرض انطالقــا مــن النــص الدســتوري
أو مــن القوانــن الداخليــة للربملــان أيــة عالقــة بــن اجملتمــع املــدين والعمــل الربملــاين ،فإنــه اليــوم مــع
التنصيــص الواضــح داخــل الدســتور علــى مبــدأ الدميقراطيــة املواطنــة والتشــاركية ،الشــيء مينــع
مــن االجتهــاد علــى مســتوى القوانــن الداخليــة للربملــان إلجيــاد صيــغ لضمــان مشــاركة فعالــة يف
العمــل الربملــاين ،مشــاركة الشــك أهنــا ســتنطلق مــن تعزيــز مــا هــو موجــود ،علــى مســتوى تراكــم
جتــارب مجعويــة يف الرتافــع لــدى الربملــان أو تقاليــد تنظيــم الفــرق الربملانيــة أليــام دراســية بشـراكة مــع
اجملتمــع املــدين ،أو الكثــر مــن احلــاالت الــي لعــب فيهــا اجملتمــع املــدين الــدور احلاســم يف «اإلحيــاء
التش ـريعي».

 .2دعم املشاركة املدنية واملواطنة داخل املؤسسات الوطنية

تعد املؤسسات الوطنية ،جماال لتعزيز دميقراطية املشاركة والتداول العمومي ،إذ أن استقالليتها
عــن الســلطة التنفيذيــة وانفتاحهــا علــى اجملتمــع املــدين ومســامهتها يف الشــأن العــام عــن طريــق
االقـراح واالستشــارة جيعــل منهــا فضــاء للحـوار واملبــادرة.
مــع دســتور  2011فــإن اجلديــد ليــس فقــط هــو أن عــددا كبـرا مــن هــذه املؤسســات أصبحــت
مؤسســات دســتورية ،ولكــن كذلــك أصبــح تنظيمهــا وتأليــف هياكلهــا وصالحياهتــا مــن جمــال
القانــون .وهــذا مــا جيعــل مــن الدفــاع عــن دعــم املشــاركة املدنيــة واملواطنــة داخــل هــذه املؤسســات
وعــن بنــاء عالقــات مؤسســية بينهــا وبــن الربملــان ،إمكانيــة حقيقيــة لتعزيــز مســاحات الدميقراطيــة
التشــاركية.
إذ أن املؤسســات الوطنيــة مطالبــة بــأال تكــون جمــرد إعــادة إنتاج-علــى مســتوى هيكلتهــا-
خلريطــة احلساســيات املوجــودة داخــل الفضــاء التمثيلــي ،بقــدر مــا تفــرض هويتهــا حضــور التعبـرات
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املدنيــة املعــرة سـواء علــى الشـرائح االجتماعيــة واملهنيــة والفكريــة الــي متلــك فرصــا أقــل وإمكانيــات
أضعــف للولــوج إىل الفضــاء العمومــي أو علــى الــي ال متلــك تلــك اإلمكانيــات...
كما أهنا مطالبة كذلك بالتأسيس لصيغ املسامهة املواطنة عرب تقنية العرائض أو غريها.
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REPÉRES. la Découverte. Parus. 2008.
- Ali bouabid Larbi, jaidi Med Harakat «L’évaluation de l’action
publique» Fondation Abderahim bouabid. 2004
- Association marocaine de l’évaluation, Mémorandum pour la
constitutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques au
Maroc, présenté à la Commission consultative chargée de la révision
de la constitution, 12 Avril 2011
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مقدمة

يســتمد النقــاش حــول القانــون املــايل أمهيتــه البالغــة مــن الــدور احليــوي للميزانيــة العامــة للدولــة يف
تصريف السياســة احلكومية يف كل اجملاالت االقتصادية واالجتماعية...فامليزانية بشــكل عام ،تعد
أﻫﻢ أداة ﺑﻴﺪ احلكومــة ﻟﺒﻠﻮغ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،وهــي بذلــك تشــكل ﺗﺮﻤﺟﺔ وﻓﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎﻬﺗﺎ ،ﺤﺑﻴﺚ
ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ االقتصاديــة واالجتماعيــة املنتهجــة ،األولويــات املقــررة ﻣﻦ ﺧﻼل االعتمــادات
املرصــودة ،باإلضافــة للمجهــود املــايل ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻲﻓ ﺗﺪﺑﺮﻴ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت القطاعيــة.
ومليزانيــة الدولــة ثالثــة أبعــاد أساســية ،تتــوزع بــن املــايل واالقتصــادي واالجتماعــي .فمــن جهــة
أوىل ،يتعلق األمر بضمان التدبري األمثل للموارد املالية احملدودة بطبيعتها ،من أجل حتقيق أهداف
السياســة احلكوميــة عــر توزيــع ناجــع لالعتمــادات املاليــة ،وفــق ســلم أولويــات حمــددة مســبقا.
تتوخى امليزانية ثانيا ،حتقيق أهداف ماكرو اقتصادية تتعلق بتحسني املؤشرات العامة لالقتصاد
الوطــي ،عــر تشــجيع خلــق الثــروات وبالتــايل الرفــع مــن نســب النمــو احملققــة ،وضمــان اســتدامتها يف
الزمــان ،يف تــازم وترابــط بــن االختيــارات اآلنيــة وتلــك املهيكلــة البعيــدة املــدى.
ويف األخــر ،تتكفــل امليزانيــة بتوزيــع الثــروات الوطنيــة وفــق نســق يضمــن اإلنصــاف ،والســعي
للتقليــص مــن حجــم الف ـوارق االجتماعيــة واجملاليــة ،وحــى تلــك املرتبطــة بالنــوع االجتماعــي.
األهــداف الثالثــة تبقــى إذن مرتابطــة فيمــا بينهــا بالنظــر لكــون حتقيــق بعــد مــن األبعــاد الثالثــة،
يســتوجب يف اآلن ذاتــه األخــذ بعــن االعتبــار إمكانيــات وحــدود حتقيــق األبعــاد األخــرى ،ممــا يطــرح
ضــرورة التحكيــم والقيــام باختيــارات تبقــى أوال وأخـرا ذات طبيعــة سياســية.
وبالنظــر لــكل تلــك الوظائــف ســنقوم مــن خــال هــذه الورقــة بتقــدمي آليــات تقييــم السياســات
العموميــة مــن خــال القانــون املــايل ،علــى ضــوء حمــاور تســتهدف تقــدمي اإلطــار املفاهيمــي والقانــوين
املتعلــق بالقانــون املــايل ،مســار إعــداده والتصويــت عليــه ،وصـوال آلليــات املســاءلة املاليــة ،مــن خــال
مراقبــة وتقييــم تنفيــذ احلكومــة ملقتضيــات القانــون املــايل والتزامهــا بأهــداف السياســات العموميــة
املعلنة.
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أوال :اإلطار املفاهيمي
تعريف قانون املالية

تنــص املــادة األوىل مــن القانــون التنظيمــي للقانــون املــايل علــى أن قانــون املاليــة يتوقــع لــكل ســنة
ماليــة جممــوع مـوارد وتكاليــف الدولــة ،ويقيمهــا ،وينــص عليهــا ،ويــأذن هبــا ضمــن تـوازن اقتصــادي
ومــايل حيــدده القانــون املذكــور.
يقوم القانون املايل إذن على ثالثة مقومات أساسية:
 التوقع؛ التقييم؛ الرتخيص.بالنسبة جملموع املوارد والنفقات اليت هتم السنة املالية ،موضوع القانون.
يف هــذا الصــدد تعتــر امليزانيــة مكونــا أساســيا للقانــون املــايل حيــث تشــمل باألســاس اجلانــب
الرقمــي املتمثــل يف امليزانيــة العامــة ،احلســابات اخلصوصيــة للخزينــة ،ومصــاحل الدولــة ذات التســيري
املســتقل ،علمــا أن تعبــر القانــون املــايل يبقــى األعــم لكونــه يشــمل باإلضافــة للميزانيــة ،خمتلــف
املقتضيــات القانونيــة املتعلقــة مبـوارد ونفقــات الدولــة وطــرق تدبريهــا ومراقبتهــا.

املبادئ العامة للميزانية

تعتمد امليزانية على أربعة مبادئ أساسية:
•مبدأ السنوية:
تعــد تقدي ـرات امليزانيــة العامــة للدولــة لفــرة زمنيــة حمــددة يف ســنة واحــدة ،حيــث ينــص القانــون
التنظيمــي علــى تزامــن الســنة املاليــة مــع الســنة املدنيــة ،وهــو مــا حيصــر الرتخيــص الربملــاين بتنفيــذ
النفقــات وحتصيــل املداخيــل بــن الفاتــح مــن ينايــر و 31دجنــر مــن كل ســنة.
مبدأ السنوية يكتسي أمهيته من خالل ثالث اعتبارات:
 جتــاوز اإلشــكاليات املرتبطــة بتدبــر الزمــن التشـريعي (إعــداد مشــروع القانــون املــايل ،مناقشــتهواعتمــاده) بــكل مــا يفرتضــه ذلــك مــن جهــد ووقــت؛
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 تقليــص تأثــر العوامــل الظرفيــة علــى حجــم اإلنفــاق العــام واملـوارد العامــة ،مبــا يضمــن اســتقرارالالعتمــادات واملداخيــل.
 صعوبــة إجنــاز تقديـرات دقيقــة لبعــض النفقــات واملـوارد إذا زادت املــدة عــن ســنة وذلــك لبعــدالفــرة وضعــف الرقابــة.
•مبدأ الشمول  /العمومية:
يقضــي هــذا املبــدأ أن تكــون امليزانيــة العامــة للدولــة شــاملة جلميــع النفقــات واملداخيــل ،حبيــث
تظهــر املـوارد إمجاليــا بــدون خصــم أي نــوع مــن النفقــات املتعلقــة جببايتهــا ،ويتــم صــرف النفقــات
يف حــدود اإلعتمــادات املخصصــة بامليزانيــة فقــط ،وهــو مــا يعــرف مببدأ عــدم التخصيــص .وهــو مــا
يعــي أن ختلــط مجيــع املداخيــل الــي حتصلهــا اخلزينــة حلســاب الدولــة يف بــاب واحــد ،حبيــث متــول
كافــة النفقــات العامــة للدولــة دون التمييــز بــن مــورد وآخــر حســب مصــدره.
•مبدأ الوحدة:
تعين هذه القاعدة أن كل نفقات وموارد الدولة ،على اختالف قطاعاهتا ،جيب أن تدرج يف
وثيقــة واحــدة (القانــون املــايل) ،وذلــك لتســهيل مناقشــة ومراقبــة ومقارنــة حســابات الدولــة بشــكل
شــامل ،مبا يعزز املســاءلة املالية وجيعلها تكتســي طابع الشــمولية.
•مبدأ التخصص:
حييــل هــذا املبــدأ علــى إلزاميــة تضمــن القانــون املــايل حلجــم وطبيعــة العمليــات املتوقعــة ،عــر
حتديــد تفصيلــي لالعتمــادات املرصــودة مقابــل شــرح لنوعيــة وأهــداف اإلنفــاق الــي ترتتــب عنهــا،
وهــو مــا ال مينــح احلكومــة إمكانيــة تعديــل تلــك املقتضيــات خــارج إطــار الرتخيــص الربملــاين.
ويهــدف مبــدأ التخصــص إىل متكــن الســلطة التشـريعية مــن مراقبــة مــدى التـزام احلكومــة بتنفيــذ
مقتضيــات القانــون املــايل ،مبــا يكفــل تقييــم وتقــومي للسياســات العموميــة.

بنية القانون املايل

يتشكل القانون املايل من جزأين أساسيني:

املعطيات العامة للتوازن املايل:

يتعلــق األمــر باملقتضيــات القانونيــة املتعلقــة بتحديــد اإلطــار العــام للم ـوارد والنفقــات،
خصائصهــا وحجمهــا اإلمجــايل ،واالختيــارات املرتبطــة بنســبة عجــز امليزانيــة وآليــات حتقيــق شــرط
الت ـوازن مــن خــال التنصيــص علــى:
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 مقتضيات تتعلق بإحداث وتعديل وحذف موارد عمومية واستخالصها؛ تقييــم إمجــايل ملداخيــل امليزانيــة العامــة للدولــة ،وميزانيــات مرافــق الدولــة املســرة بصــورة مســتقلة،وأصنــاف احلســابات اخلصوصيــة للخزينــة؛
 احلــدود القصــوى لتكاليــف امليزانيــة العامــة عــن كل بــاب ،وجملمــوع ميزانيــات مرافــق الدولــةاملســرة بصــورة مســتقلة ،وللحســابات اخلصوصيــة للخزينــة عــن كل صنــف.

املعطيات املرقمة:

يتعلق األمر

امليزانية العامة
مناذج

 القصر امللكي
 الربملان

ميزانيات مرافق الدولة مسرية
بشكل مستقل
 املراكز اجلهوية لالستثمار

احلسابات اخلصوصية للخزينة
 صندوق التنمية الفالحية

 الوزارات
 موارد ضريبية( :الضريبة

 إﻋانة الدولة

القيمة املضافة والضريبة ﻋلﻰ

 مداﺧيل اﻻستثمار

ﻋلﻰ الدﺧل ،الضريبة ﻋلﻰ
الشركات).

 مداﺧيل اﻻستﻐالل

 إتاوات

 رسوم ﺷبﻪ ضريبية

 موارد غري ضريبية:

املوارد

(ﻋاﺋدات اخلوصصة

واﻻحتكارات واﻻستﻐالﻻت

ومنﺢ اﻻمتياز والتوﻇيفات

املالية ،دﺧول أمالك الدولة).

 مداﺧيل القروض( :داﺧلية

وﺧارﺟية ،ذات وثرية متوسﻄة
وﻃويلة اﻷمد).

التحمالت

 نفقات التسيير واﻻستثمار
 ﺧدمة الدين

 نفقات اﻻستﻐالل
 نفقات اﻻستثمار

 ﻗروض

 تسبيقات نفقات نهاﺋية

الفصل :وزارة/مؤسسة

املادة :تشري إىل مديرية/مصلحة كربى مهيكلة/التوزيع اجلهوي للنفقات.

التبويب

الفقرة :تشري إىل وﺟﻪ استعمال النفقة يف ﺷكل مهمة أو مشروع.

السﻄر :يعترب أبسط ﻋنصر يف تقدمي النفقات (يربز الﻄبيعة اﻻﻗتصادية للنفقات املدرﺟة يف اﻃار املهمة أو

املشروع اليت تشكل موضوع الفقرات).

56

مبادئ ومقاربات يف تقييم السياسات العمومية
 وتشمل امليزانية مكونني مرتابطني مها: املداخيل :ما سيتم حتصيله من موارد النفقات :ما سيتم إنفاقهاﻟﻨﻔﻘﺎت

اﳌﺪاﺧﻴﻞ

يتــم تقديــر املداخيــل انطالقــا مــن الوضــع االقتصــادي واملــايل وآفــاق تطــوره ،وبصفــة أدق،
انطالقــا مــن نســبة النمــو املتوقعــة .وتشــكل الضرائــب املباشــرة (ضرائــب علــى دخــل الشــركات
واألف ـراد) ،وغــر املباشــرة (الضرائــب علــى االســتهالك) ،وعائــدات الدولــة مــن االحتــكارات
والقــروض واخلوصصــة ،أهــم املداخيــل.
وتنقسم نفقات امليزانية العامة إىل ثالثة أصناف:

نفقات االستثمار

نفقات التسيري
تتميز بطابعها النهائي وتشمل:

 خمصصات السلطات العمومية؛
 نفقات

املوظفني

يتعلق األمر بالنفقات املرصودة تشتمل على النفقات من فوائد

للتجهيزات والبنيات التحتية ،وتشتمل وعموالت والنفقات املتعلقة باستهالك

واألعوان على:

واملعدات املرتبطة بتسيري املرافق  املخصصات املرصودة للنفقات
العمومية؛

الناجتة عن تنفيذ خمططات التنمية

 النفقات املتعلقة بتدخل الدولة املوافق عليها من قبل الربملان؛

وباخلصوص يف اجملاالت اإلدارية  النفقات غري املقررة يف خمطط

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

التنمية واملربجمة يف قانون املالية

املشرتكة؛

تكويها أو تنميتها.

 النفقات املتعلقة بالتكاليف للحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة
 النفقات الطارئة واملخصصات

نفقات الدين العمومي

االحتياطية.
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يشــكل تـوازن النفقــات مــع املداخيــل مــن االنشــغاالت األساســية إلعــداد القانــون املــايل نظـرا
حملدوديــة املـوارد املاليــة عــادة ،مقارنــة باحلاجيــات التمويليــة للسياســات العموميــة ،وهــو مــا يدفــع
احلكومــة للقيــام بعمليــات حتكيــم صعبــة عــر حتديــد ســلم أولويــات متويليــة ملختلــف الربامــج
واملخططــات املربجمــة ،تأخــذ بعــن االعتبــار اإلكراهــات اآلنيــة واملســتقبلية للماليــة العموميــة.
وبالتــايل فــإن التقليــص مــن عجــز امليزانيــة يشــكل هدفــا أساســيا ،مبــا يقلــص ارهتــان امليزانيــة
لتمويــات غــر ذاتيــة ،ترفــع نســبة االســتدانة وتقلــل مــن فــرص وإمكانيــات احلكومــات واألجيــال
املقبلــة.

ثانيا :اإلطار القانوين للقانون املايل
يؤطــر القانــون املــايل نصــان أساســيان ،مهــا دســتور اململكــة والقانــون التنظيمــي لقانــون املاليــة،
باإلضافــة للنظامــن الداخليــن جمللــس النـواب وجملــس املستشــارين املنظمــان ملســطرة املصادقــة الربملانيــة.

الدستور

ينــص الفصــل  75مــن دســتور فاتــح يوليــوز  2011علــى أن «يصــدر قانــون املاليــة ،الــذي يــودع
باألســبقية لــدى جملــس الن ـواب ،بالتصويــت مــن قبــل الربملــان ،وذلــك طبــق الشــروط املنصــوص
عليهــا يف قانــون تنظيمــي».
مــن جهــة أخــرى ،يؤكــد الدســتور اجلديــد يف الفصــل  77وبشــكل صريــح هــذه املــرة ،علــى
املســؤولية املشــركة للربملــان واحلكومــة يف الســهر علــى « ...احلفــاظ علــى ت ـوازن ماليــة الدولــة.
وللحكومــة أن ترفــض ،بعــد بيــان األســباب ،املقرتحــات والتعديــات الــي يتقــدم هبــا أعضــاء
الربملــان ،إذا كان قبوهلــا يــؤدي بالنســبة لقانــون املاليــة إىل ختفيــض املـوارد العموميــة ،أو إىل إحــداث
تكليــف عمومــي ،أو الزيــادة يف تكليــف موجــود».

القانون التنظيمي للمالية

ينــص الفصــل  75مــن الدســتور علــى أن حيــدد القانــون التنظيمــي للماليــة « ...طبيعــة
املعلومــات والوثائــق واملعطيــات الضروريــة لتعزيــز املناقشــة الربملانيــة حــول مشــروع قانــون املاليــة».
القانــون التنظيمــي للماليــة يعــد إذن ،الوثيقــة األساســية احملــددة ملختلــف جوانــب القانــون املــايل
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عــر حتديــد ﻣﻮﺿﻮع وﺤﻣﺘﻮى ﻗﺎﻧﻮن املاليــة ،ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪميــه ،إﺟﺮاءات دراﺳﺘﻪ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ،
وﻗﻮاﻋﺪ تنفيــذه وﺗﺼﻔﻴﺘﻪ.

النظام الداخلي للربملان

وفقــا للمقتضيــات القانونيــة الــي نــص عليهــا دســتور اململكــة والقانــون التنظيمــي للقانــون املــايل،
يتكفــل النظــام الداخلــي جمللــس النـواب يف جــزءه الثالــث اخلــاص بالتشـريع وبالتحديــد البــاب الرابــع
منــه (املـواد  ،)163‑154بتنظيــم مســطرة اإلحالــة واإليــداع ،واملناقشــة باللجــان القطاعيــة الدائمــة
واجللســة العامة.
على نفس املنوال ،حيدد النظام الداخلي جمللس املستشــارين من املادة  253إىل املادة ،266
مــن البــاب الســابع مــن اجلــزء الثالــث ،مقتضيــات اإلحالــة واإليــداع واملناقشــة باللجــان القطاعيــة
الدائمــة واجللســة العامــة.

ثالثا :أهداف القانون املايل
يكتسي القانون املايل أمهية بالغة يف حتقيق ثالثة أهداف أساسية:

منو اقتصادي قوي ومستدام

توازن املداخيل والنفقات

تقليص الفوارق االجتماعية
واجملالية

يسعى القانون املايل من خالل باحلرص على توازن املداخيل والنفقات يتحقق هدف العدالة االجتماعية من

املقتضيات الضريبية وتلك املتعلقة يسعى القانون املايل إىل ضمان استدامة خالل التوزيع العادل للمداخيل
باإلنفاق العمومي املوجه لدعم متويل السياسات العمومية ،عرب والثروات مبا يكرس مبدأ التضامن،
املقاوالت وتشجيع االستهالك ،إىل

حتفيز النمو االقتصادي ،وضمان

استدامته يف الزمن.

التحكم يف حجم النفقات على ضوء وخيفف من الفوارق االجتماعية واجملالية
اإلمكانيات املالية املتوفرة أو املتوقعة ،بني الفئات واملناطق.
مبا يقلص من اللجوء إىل االستدانة
بشكل مفرط.
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يرتجــم القانــون املــايل إذن اختيــارات سياســية وأولويــات اقتصاديــة واجتماعيــة للحكومــة ،مــن
خــال طبيعــة االعتمــادات املرصــودة وحجمهــا وطــرق متويلهــا ،وهــو بالتــايل يشــكل األداة الرئيســية
لتفعيــل تلــك االختيــارات مــن خــال السياســات العموميــة املعتمــدة.
وتتــوزع تلــك االختيــارات بــن التصريــح احلكومــي احملــدد للسياســة العامــة للحكومــة ،وهــو مــا
يتــم تنزيلــه عــر برامــج واسـراتيجيات قطاعيــة ،وبرامــج تنمويــة جهويــة.

رابعا :إعداد القانون املايل (احلكومة)
يتــم إعــداد القانــون املــايل بنــاء علــى جمموعــة مــن املعطيــات املاليــة واملاكــرو ‑ اقتصاديــة املرتبطــة
بالســنة املاليــة املعنيــة مبشــروع القانــون ،وهــي املؤطــرة بشــكل شــامل جملمــوع اخليــارات املتاحــة
للحكومــة أثنــاء مرحلــة اإلعــداد اإلداري ملســودة القانــون ،قبــل اعتمــاد الصيغــة النهايــة للمشــروع
مــن طــرف احلكومــة.

التأطري‑ املاكرو اقتصادي للقانون املايل

ينــدرج القانــون املــايل يف ســياق إطــار ماكــرو ‑ اقتصــادي آين وتوقعــي ،يؤثــر ســلبا أو إجيابــا
علــى إمكانيــات حتقيــق أهــداف السياســات العموميــة املســطرة ومتويلهــا .ويتشــكل اإلطــار املاكــرو
اقتصــادي مــن أربعــة أبعــاد رئيســية:
الوضع الراهن
ظرفية االقتصاد الوطين

احمليط الدويل

اآلفاق
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يتضمــن هــذا اإلطــار العــام االكراهــات الــي يتعــن مراعاهتــا يف وضــع قانــون املــايل ،مــن خــال
األخــذ بعــن االعتبــار التوقعــات االقتصاديــة عــر اعتمــاد فرضيــات مؤطــرة لتوجهــات القانــون املــايل
هتــم باألســاس:
 معدالت النمو االقتصادي دوليا وإقليميا؛ وضعية السوق الدولية مبا يف ذلك أسعار املواد األساسية (البرتول ،الغاز ،الفوسفاط)؛التغ ـرات اهليكليــة املرتقبــة علــى االقتصــاد الوطــي ،ذات التأثــر علــى مســتوى مداخيــل ونفقــات
الدولــة؛
 تطــور نســب االدخــار مبــا لذلــك مــن تأثــر علــى حجــم الســيولة البنكيــة وإمكانيــات متويــلالفاعلــن االقتصاديــن والعموميــن؛
 حجــم االســتثمار املرتقــب ،العمومــي واخلــاص ،مــع تقييــم نتائجــه علــى التشــغيل واملداخيــلالضريبيــة؛
 تطور نسبة التضخم مبا هلا من تأثري على القدرة الشرائية للمواطنني وتطور حجم االستهالك؛املوســم الفالحــي مبــا لــه مــن تأثــر علــى الناتــج الداخلــي اخلــام ،التشــغيل واالســتهالك يف العــامل
القــروي؛
 ميزان األداءات ،خاصة امليزان التجاري اليت يرصد تطور الصادرات والواردات؛ العجــز املــايل والديــي العمومــي وتطــور نســبتهما مبــا حيقــق متويــل ميزانيــة الدولــة مــع احلــرص علــىالتدبــر النشــيط للدين؛

اإلعداد اإلداري والتحكيم

تعــد احلكومــة مشــروع القانــون املــايل علــى أســاس املعطيــات املاكــرو ‑ اقتصاديــة املتوفــرة
بشــكل ينســجم مــع اختياراهتــا السياســية والتنمويــة ذات األولويــة .يف هــذا الســياق ،تبلــور الرســالة
التوجيهيــة لرئيــس احلكومــة التوجهــات العامــة الــي مت التوافــق بشــأهنا بــن خمتلــف مكونــات
احلكومــة.
بعــد توصلهــا بالرســالة التوجيهيــة ،تبلــور القطاعــات الوزاريــة اقرتاحاهتــا خبصــوص ميزانياهتــا
الفرعيــة للســنة املاليــة ،وتوجههــا إىل وزارة املاليــة الــي تلعــب دورا حموريــا يف تنســيق مسلســل وضــع
مشــروع امليزانيــة ،وتوجيهــه ،وتتبعــه.
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وتنقسم مرحلة التحضري اإلداري والتحكيم إىل أربع حمطات أساسية:
 حتضري املقرتحات من طرف الوزارات وجتميعها لدى وزارة املالية؛ النــدوات املوازيــة ،ويتــم خالهلــا دراســة تلــك املقرتحــات مــن طــرف مديريــة امليزانيــة قصــد التأكــدمــن مطابقتهــا للتوجهــات احلكوميــة ولرســالة التأطــر ،مــع عقــد اجتماعــات مــع الــوزارات للتوصــل
إىل قـرارات توافقيــة فيمــا خيــص حجــم االعتمــادات املمكــن رصدهــا؛
 التحكيــم ،إذ حتــال نقــط االختــاف عنــد االقتضــاء إىل حتكيــم وزيــر املاليــة والوزيــر المعنــي،وإذا تطلــب األمــر ذلــك إلــى رئيــس الحكومــة؛
 -صياغة مشروع القانون المالي ،وإحالته على األمانة العامة للحكومة؛

تداول احلكومة

يتم اعتماد الصيغة النهائية ملشروع القانون املايل على مرحلتني:

 -المجلس الحكومي:

يتــداول ويعتمــد اجمللــس احلكومــي مشــروع القانــون املــايل بعــد االنتهــاء مــن مراحــل اإلعــداد
اإلداري مــن طــرف خمتلــف مصــاحل وزارة املاليــة والــوزارات األخــرى ،ويتــم ذلــك مــن خــال عــرض
اخلطــوط العريضــة للمشــروع مــن طــرف الوزيــر املكلــف باملاليــة أمــام اجمللــس ،وهــي مرحلــة يســتتبعها
التــداول مــن طــرف جملــس الــوزراء.
 -المجلس الوزاري:

طبقــا ملقتضيــات الفصــل  49مــن الدســتور فــإن اجمللــس الــوزاري الــذي ينعقــد حتــت رئاســة
امللــك ،ويتألــف مــن رئيــس احلكومــة والــوزراء ،يتــداول يف التوجهــات العامــة ملشــروع قانــون املاليــة
لــكل ســنة ،قبــل إحالتــه علــى جملــس الن ـواب للدراســة واملناقشــة.
جتــب اإلشــارة يف هــذا الصــدد إىل أن دســتور  ،2011قــد وضــع مســتويني متمايزيــن لتدبــر
السياســات العموميــة:
املســتوى األول :يتعلــق باجملــال املخصــص للحكومــة الــذي يهــم تدبــر السياســات العموميــة
علــى مــدى فــرة انتداهبــا ،وهــو مــا جيعــل اجمللــس احلكومــي خمتصــا مبناقشــة املقتضيــات التفصيليــة
ملشــروع القانــون املــايل ،خصوصــا تلــك املتعلقــة بتوزيــع االعتمــادات بــن الــوزارات وحتديــد أولويــات
العمــل احلكومــي خــال الســنة املاليــة املعنيــة باملشــروع.
املســتوى الثــاين :يهــم الطابــع االس ـراتيجي ملؤسســة اجمللــس الــوزاري ،والــذي خيتــص حســب
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مقتضيــات الدســتور بالتــداول يف السياســات العموميــة ذات الطابــع االسـراتيجي الــذي يتجــاوز
أفــق الواليــة احلكوميــة ،وهــو مــا حيصــر دوره يف اعتمــاد مشــروع القانــون املــايل يف دراســة ومناقشــة
املقتضيــات واملعطيــات ذات الطابــع االسـراتيجي البعيــد املــدى دون تلــك الــي تكتســي الصبغــة
التنفيذيــة الصرفــة.

خامسا :املناقشة والتصويت الربملاين
 - 1املناقشة والتصويت
بعد مصادقة اجمللس الوزاري على مشــروع قانون املالية ،يودع املشــروع وجوبا باألســبقية لدى
مكتب جملس النواب قصد املناقشــة والتصويت.
طبقــا للمــادة  68مــن الدســتور ،يعقــد جملســي الربملــان جلســة مشــركة تتقــدم فيهــا احلكومــة
ممثلــة يف الوزيــر املكلــف باملاليــة بعــرض مشــروع القانــون املــايل ،قبــل إحالتــه علــى جلنــة املاليــة
والتنميــة االقتصاديــة واللجــان القطاعيــة الدائمــة األخــرى مبجلــس الن ـواب قصــد دراســة واعتمــاد
امليزانيــات القطاعيــة ،وهــو مــا تليــه املناقشــة والتصويــت العلــي خــال اجللســة العامــة ،قبــل إحالتــه
علــى جملــس املستشــارين.
ويعــود جمللــس النـواب ،طبقــا للفصــل  84مــن الدســتور ،ســلطة التصويــت النهائــي علــى النــص
الــذي مت البــث فيــه وتعديلــه مــن قبــل جملــس املستشــارين ،وهــو مــا يســتلزم ق ـراءة ثانيــة للنظــر يف
تلــك التعديــات.
مــن جهــة أخــرى ،نــص الفصــل  77مــن الدســتور وبشــكل صريــح ،علــى املســؤولية املشــركة
للربملــان واحلكومــة يف الســهر علــى احلفــاظ علــى تـوازن ماليــة الدولــة .حيــث بإمــكان احلكومــة أن
ترفــض ،بعــد بيــان األســباب واملقرتحــات والتعديــات الــي يتقــدم هبــا أعضــاء الربملــان ،إذا كان
قبوهلــا ســيؤدي بالنســبة لقانــون املاليــة إىل:
 ختفيض املوارد العمومية؛63
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 إحداث تكليف عمومي جديد؛ الزيادة يف تكليف موجود.وهــو مــا يعــي أن للربملــان خــال مرحلــة املناقشــة ،صالحيــة تقــدمي تعديــات هتــم خمتلــف
مقتضيــات مشــروع القانــون املــايل ،شــرط موافقتهــا لقاعــدة الت ـوازن املــايل وفــق الشــروط املذكــورة
أعــاه.
وخــال مرحلــة املناقشــة والتصويــت حيــق للربملانيــن طلــب كل الوثائــق واملعطيــات الــي مــن
شــأهنا أن متكنهــم مــن فهــم مقتضيــات القانــون املــايل ،ممــا ميكنهــم مــن اســتيعاب مضمــون
وأهــداف نفقــات ومداخيــل الدولــة ،وتبعاهتــا علــى السياســات العموميــة املعلنــة.
كمــا حيــق للربملــان يف نفــس اإلطــار ،أن يفــوض للحكومــة جــزءا مــن ســلطته التش ـريعية عــر
متكينهــا ،يف حــدود معلومــة ،مــن اســتصدار مراســيم تعديليــة لبعــض م ـواد القانــون املــايل خــال
الســنة املاليــة اجلاريــة ،مــع اطــاع ن ـواب األمــة علــى مضمــون تلــك التعديــات وتبيــان أثارهــا
وانعكاســاهتا علــى املاليــة العموميــة وتنفيــذ الربنامــج احلكومــي..

 - 2الوثائق املصاحبة:
يســتعني الربملــان يف دراســته لقانــون املاليــة بوثائــق تضعهــا احلكومــة رهــن إشــارته مبناســبة تقــدمي
مشــروع القانــون املــايل الســنوي ،وتنقســم تلــك الوثائــق إىل قســمني أساســيني:

وثائق ذات طابع إلزامي:

•بالنسبة مليزانية التسيري:
 عــدد املناصــب املوفــرة موزعــة حســب الفئــات والدرجــات ،واهليــاكل اإلداريــة الــي تعمــل هبــامبينــة يف جــدول أعــداد املوظفــن.
 نفقــات املوظفــن موزعــة حســب نوعيتهــا مــن أجــور وتعويضــات دائمــة وعرضيــة ،وحســباملســتفيدين مــن موظفــن رمسيــن وأع ـوان دائمــن ومؤقتــن وعرضيــن ومياومــن.
 نفقــات املعــدات والنفقــات املختلفــة ،موزعــة حســب نوعيتهــا ،منهــا مــا يهــم كل الــوزارات64
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(ك ـراء املق ـرات ،نفقــات املــاء والكهربــاء ،الوقــود ،)...ومنهــا مــا هــو خــاص كاألدويــة بالنســبة
لــوزارة الصحــة.
•بالنسبة مليزانية االستثمار:
 توزيــع اعتمــادات األداء واعتمــادات االلت ـزام حســب الــوزارات ،وداخــل كل وزارة حســبالربامــج واملشــاريع املدرجــة.
 تقرير حول املنجزات واآلفاق املستقبلية لكل قطاع وزاري. تقريــر حــول املؤشـرات املرقمــة إعمــاال للمقاربــة اجلديــدة للميزانيــة القائمــة علــى منطــق النتائــج،ومشوليــة االعتمــادات ،مبــا يف ذلــك مؤشـرات مرقمــة ختــص النــوع االجتماعــي.

وثائق ذات طابع إخباري:
الوثائق
مذكرة التقدمي

املضمون
 -الوضع االقتصادي واملايل للبالد وآفاق تطوره

 السياسة احلكومية واإلصالحات اهليكلية وإطارها االقتصادي واملايل-

الوطين والدويل

احملاور ذات األولوية لقانون املالية

معطيات مرقمة حول مشروع قانون املالية

 برامج عمل الوزاراتالتقرير املايل واالقتصادي

 -احمليط الدويل والوطين

 السياسة االقتصادية واالجتماعية -املالية العمومية

 -اجنازات املؤسسات واملقاوالت العمومية

تقرير حول املؤسسات واملقاوالت العمومية -

مسامهة املؤسسات واملقاوالت العمومية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية

 -عمليات اإلصالح وإعادة اهليكلة

تقرير حول مرافق الدولة املسرية بصورة

مستقلة

تقرير حول احلسابات اخلصوصية للخزينة

 تقدمي معطيات حول ميزانيات هذه املرافق -معطيات حول هذه احلسابات

إذا مل يتــم يف هنايــة الســنة املاليــة التصويــت علــى قانــون املاليــة أو مل يصــدر األمــر بتنفيــذه،
بســبب إحالتــه إىل احملكمــة الدســتورية ،تطبيقــا للفصــل  132مــن الدســتور ،فــإن احلكومــة تفتــح
مبرســوم االعتمــادات الالزمــة لســر املرافــق العموميــة ،والقيــام باملهــام املنوطــة هبــا ،علــى أســاس مــا
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هــو مقــرح يف امليزانيــة املعروضــة علــى املوافقــة.
ويسرتسل العمل ،يف هذه احلالة ،باستخالص املداخيل طبقا ملقتضيات التشريعية والتنظيمية
اجلاريــة عليهــا ،باســتثناء املداخيــل املقــرح إلغاؤهــا يف ﻣشــروع قانــون املاليــة ،أمــا املداخيــل الــي
ينــص املشــروع املذكــور علــى ختفيــض مقدارهــا ،فتســتخلص علــى أســاس املقــدار اجلديــد املقــرح.

سادسا :تنفيذ القانون املايل
تبــدأ مرحلــة تنفيــذ امليزانيــة مــع بدايــة اليــوم األول مــن الســنة املاليــة املوافــق للفاتــح مــن ينايــر،
وذلــك بعــد صــدوق القانــون املــايل يف اجلريــدة الرمسيــة.
وخيضــع تنفيــذ امليزانيــة لتأطــر قانــوين وتنظيمــي هبــدف تأمــن التدبــر الســليم للمداخيــل
والنفقــات املتوقعــة علــى حــد س ـواء.
يتــم تنفيــذ القانــون املــايل علــى أســاس قواعــد احملاســبة العموميــة الــي تســتند إىل مبدأيــن
رئيســيني:
 وضع العمليات املالية حتت مسؤولية اآلمرين بالصرف واحملاسبني العموميني؛ الفصل بني مهام اآلمرين بالصرف واحملاسبيني؛وإذا كانــت املقتضيــات املتعلقــة بتحصيــل املداخيــل قــد ال تطــرح يف غالــب األحيــان إشــكاالت
قانونيــة أو تدبرييــة ،فــإن تنفيــذ الشــق املتعلــق بالنفقــات يطــرح صعوبــات مرتبطــة بوثــرة تنفيــذ
االعتمــادات ،وااللت ـزام باملســاطر القانونيــة املنصــوص عليهــا يف هــذا الصــدد.
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مير تنفيذ النفقات املتضمنة يف القانون املايل عرب مرحلتني أساسيتني:
وضع االعتمادات حتت تصرف اإلدارات

 -وضع االعتمادات لفائدة اإلدارات املركزية وتفويض االعتمادات

 االستعداد لالستعمال الفعلي لالعتمادات (وضع الربامج ،حتضريالصفقات)..

 االلتزام بالنفقة -التصفية

االستعمال الفعلي لالعتمادات

 األمر بالصرف -األداء

سابعا :تقييم ومراقبة تنفيذ القانون املايل
خيضــع تنفيــذ القانــون املــايل لسلســلة مــن آليــات املراقبــة املتكاملــة الــي تقــوم هبــا هيئــات خمتلفــة،
وتكتســي هــذه املراقبــة بعديــن أساســيني املراقبــة القبليــة واملراقبــة البعديــة.

 - 1املراقبة القبلية
املراقبة الذاتية لإلدارات
مراقبة اخلزينة العامة للمملكة

هي مراقبة داخلية متارسها اإلدارات بواسطة أجهزهتا الذاتية ،وترتكز على حتقيقات
منظمة ودائمة مدجمة يف نظام تنفيذ النفقة العمومية.

يتعلق األمر برقابة يقوم هبا احملاسبون العموميون التابعون للخزينة العامة للمملكة ،قبل

األداء بناء على األوامر بالصرف اليت حتال عليهم.
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 - 2املراقبة البعدية
تتميز باخلصائص التالية:

 -مراقبة بعدية :تتم بعد اجناز العمليات املالية واحملاسباتية.

 مراقبة انتقائية :ال جتري على مجيع املسؤولني واألعوان واألجهزة اليت جتري عليهماملراقبة.

املفتشية العامة للمالية

 -مراقبة وقائية :تقدم من خالل تقاريرها توصيات لتحسني أساليب التدبري وإشاعة

للقطاعات الوزارية

 -مراقبة زجرية :ترسل التقارير املتضمنة للمخالفات إىل اجلهات املعنية الختاذ

واملفتشيات التابعة

ثقافة ترشيد إنفاق املال العام.

التدابري الالزمة.

 مراقبة مفتوحة :ترسل التقارير إىل األعوان الذين خضعوا للتفتيش يف صيغتهااألولية ،قصد إعطائهم فرصة اإلدالء مبالحظاهتم مع إدراج هذه املالحظات يف

الصيغة النهائية للتقرير والتعليق عليها عند االقتضاء.

ميارس اجمللس األعلى للحسابات مهمة قضائية يف جمال التأديب املتعلق بامليزانية

والشؤون املالية ،بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد األجهزة التالية:

 -املؤسسات العمومية

 الشركات أو املقاوالت اليت متلك فيها الدولة أو املؤسسات العمومية ،على انفرادأو بصفة مشرتكة بشكل مباشر أو غري مباشر ،أغلبية األسهم يف رأمسال أو سلطة

مرجحة يف اختاذ القرار.

 الشركات أو املقاوالت اليت متلك فيها الدولة أو املؤسسات العمومية بصفةمشرتكة مع اجلماعات احمللية أغلبية األسهم يف الرأمسال ،أو سلطة مرجحة يف اختاذ

اجمللس األعلى للحسابات

القرار.

ويف جمال مراقبة التسيري ومراقبة استعمال األموال ،يراقب اجمللس ،باإلضافة إىل

األجهزة السالفة الذكر ،األجهزة التالية:

 املقاوالت املخولة االمتياز يف مرفق عام أو املعهود إليها بتسيريه باستثناء تلك اليتختضع لرقابة اجملالس اجلهوية للحسابات.

 أجهزة الضمان االجتماعي كيفما كان شكلها اليت تتلقى من أحد األجهزة السالفةالذكر مساعدات مالية يف شكل مسامهات من أرباب العمل أو يف شكل إعانات.

ويراقب اجمللس كذلك استخدام األموال العمومية اليت تتلقاها املقاوالت ،باستثناء

املقاوالت املشار إليها أعاله ،أو اجلمعيات أو كل األجهزة األخرى اليت تستفيد من
مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية ،أو من أحد األجهزة

األخرى اخلاضعة لرقابة اجمللس.

68

مبادئ ومقاربات يف تقييم السياسات العمومية
تتوىل اجملالس اجلهوية للحسابات مراقبة حسابات اجلماعات احمللية وهيئاهتا وكيفية

قيامها بتدبري شؤوهنا.

ويف حدود دائرة اختصاصه ،يقوم اجمللس اجلهوي مبا يلي:

اجملالس اجلهوية للحسابات

 البث يف حسابات اجلماعات احمللية وهيئاهتا واملؤسسات العمومية اخلاضعةلوصايتها ومراقبة تسيريها؛

 ممارسة وظيفة قضائية يف جمال التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية جتاه كلمسؤول أو موظف أو عون:

 اجلماعات احمللية وهيئاهتا؛

 املؤسسات العمومية اخلاضعة لوصايتها؛
بناء على الرتخيص الربملاين املمنوح للسلطة احلكومية لتنفيذ القانون املايل حني
التصويت عليه من قبل الربملان ،يقوم هذا األخري مبراقبة وتقييم اجناز القانون املايل،

ومدى التزام السلطة التنفيذية مبقتضياته املعتمدة ومدى تقدم اجنازه.

وتتوزع آليات املراقبة والتقييم الربملانيني بني األسئلة الشفوية والكتابية ،جلسات

الربملان

اللجان القطاعية ،وجلان تقصي احلقائق إذا اقتضى األمر ذلك.

ويشكل قانون التصفية اآللية األكثر مشوال يف هذا اجملال ،حيث يثبت املبلغ النهائي

للمداخيل املقبوضة والنفقات املأمور بصرفها واملتعلقة بنفس السنة املالية ،وحيصر فيه

حساب نتيجة السنة.

ويرفق مشروع القانون املذكور بتقرير يعده اجمللس األعلى للحسابات حول تنفيذ

قانون املالية وبالتصريح العام مبطابقة حسابات احملاسبني الفردية للحساب العام

للمملكة.
األحزاب ،اجملتمع املدين
والرأي العام

يتعلق األمر مبجموع وسائل املراقبة والتقييم ،الشعبية واملدنية والسياسية هبدف التأثري

على صانعي السياسات العمومية ،واملراقبني واملقيمني املؤسساتيني من أجل جتويد
األداء املايل ،وحتقيق جناعة أفضل لإلنفاق العمومي مبا ينعكس على خمرجات

السياسات العمومية.
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ثامنا :تعديل وتصفية القانون املايل
ينــص القانــون التنظيمــي لقانــون املاليــة علــى إمكانيــة تقــدمي مشــروع قانــون مــايل تعديلــي خــال
الســنة املاليــة اجلاريــة ،يهــدف تعديــل مقتضيــات القانــون املــايل املصــادق عليــه ســابقا ،سـواء تعلــق
األمــر بالفرضيــات املؤطــرة ،أو بطبيعــة ونوعيــة توزيــع االعتمــادات وأولوياهتــا.
ويشــكل القانــون املــايل التعديلــي آليــة الكتســاب ترخيــص برملــاين جديــد ميكــن احلكومــة
مــن تعديــل توجهاهتــا املاليــة بنــاء علــى تغــر املعطيــات املاكــرو اقتصاديــة أو حتــول يف أولويــات
السياســات العموميــة املنتهجــة خــال نفــس الســنة املاليــة ،مــع إمكانيــة إعــادة حتديــد أهــداف
تلــك السياســات.
من جهة أخرى ،يثبت يف قانون يسمى «قانون التصفية» املبلغ النهائي للمداخيل املقبوضة
والنفقات املأمور بصرفها واملتعلقة بنفس الســنة املالية وحيصر فيه حســاب نتيجة الســنة .
وجيــب أن يــودع مشــروع القانــون املذكــور لــدى الربملــان يف هنايــة الســنة الثانيــة املواليــة لســنة
تنفيــذ قانــون املاليــة علــى أبعــد تقديــر .ويرفــق مشــروع القانــون املذكــور بتقريــر يعــده اجمللــس األعلــى
للحســابات حــول تنفيــذ قانــون املاليــة وبالتصريــح العــام مبطابقــة حســابات احملاســبني الفرديــة
للحســاب العــام للمملكــة.
ويشــكل قانــون التصفيــة اآلليــة الربملانيــة األساســية لتقييــم السياســات العموميــة مــن خــال
القانــون املــايل ،لكونــه يقــدم جــردا مفصــا مبــا مت اجنــازه علــى ضــوء األهــداف والسياســات
املســطرة ،والــي نــال علــى أساســها مشــروع القانــون املــايل ترخيــص الربملــان.
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تاســعا :إصــاح القانــون التنظيمــي للمــايل وإق ـرار مبــدأ
املســاءلة املاليــة
يهــدف إصــاح القانــون التنظيمــي للماليــة ،وبشــكل مدقــق إىل حتقيــق أهــداف حمــددة،
تتمحــور حــول بعديــن أساســيني:

 - 1تكريــس قيــم الشــفافية واملراقبــة ،والولــوج للمعلومــة مــن طــرف
املؤسســة التش ـريعية:
يفــرض الواقــع وضــع أســس عالقــة أكثــر توازنــا بــن الســلطتني التنفيذيــة والتش ـريعية ،يف أفــق
متكــن الربملــان مــن ســلطة حقيقيــة يف مراقبــة املــال العــام ،وتدبــر امليزانيــة وعربمهــا تقييــم السياســات
العموميــة .ســلطة ال ميكــن أن تســتمد إال مــن خــال توســيع جمــاالت تدخــل وتأثــر املؤسســة
التش ـريعية ،يف مناقشــة ومراقبــة تنفيــذ امليزانيــة .حتقيــق اهلــدف املذكــور ،يتــم حتمــا عــر إغنــاء
املعطيــات املقدمــة للربملــان ،تبســيطها وتســهيل الولــوج إليهــا مــن طــرف النـواب ،عــر متكينهــم مــن
تقاريــر تفصيليــة حــول جوانــب الزال يلفهــا الغمــوض يف القوانــن املاليــة ،واملتعلقــة بتفاصيــل تنفيــذ
تلــك القوانــن والنتائــج املتوقعــة ،حــى يتســى مقارنــة األهــداف بالوســائل املرصــودة .مــن جهــة
أخــرى ،ويف أفــق حتســن تدخــل الربملــان يف مراقبــة املاليــة العموميــة ،ومســائلة الســلطة التنفيذيــة
خبصوصهــا ،يتعــن تطويــر شــكل تقــدمي امليزانيــات القطاعيــة وحتويلهــا مــن ميزانيــات وزاريــة حمضــة،
إىل ميزانيــات برناجميــة تتوخــى حتقيــق أهــداف مرتبطــة بربنامــج أو خمطــط معــن ،هــذا دون إغفــال
ضــرورة األخــذ بعــن االعتبــار املــدى املتوســط والبعيــد يف تدبــر ميزانيــة الدولــة ،وبالتــايل متكــن
املشــرعني مــن كل املعطيــات الــي متكنهــم مــن متابعــة تقــدم املشــاريع واملخططــات القطاعيــة
املمتــدة علــى أكثــر مــن ســنة ماليــة.
وإذا كان الدســتور اجلديــد قــد نــص علــى املســؤولية املشــركة للربملــان واحلكومــة يف الســهر علــى
احلفــاظ علــى تـوازن ماليــة الدولــة ،رغــم كونــه خــص احلكومــة حبــق رفــض املقرتحــات والتعديــات
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الــي يتقــدم هبــا أعضــاء الربملــان ،بعــد بيــان األســباب ،إذا كان قبوهلــا يــؤدي بالنســبة لقانــون املاليــة
إىل ختفيــض امل ـوارد العموميــة ،أو إىل إحــداث تكليــف عمومــي ،أو الزيــادة يف تكليــف موجــود،
فــإن ذلــك ال مينــع الســلطة التنفيذيــة مــن قبــول طلبــات إعــادة توزيــع االعتمــادات املرصــودة مســبقا،
يف حــدود األغلفــة املاليــة املتوقعــة برســم ميزانيــة الســنة املعنيــة.
واعتبــارا ملنطــق احملاســبة واملراقبــة ،ويف جانــب مســطري لإلصــاح ،جيــب التأكيــد علــى ضــرورة
إعــادة النظــر يف اجلدولــة الزمنيــة وشــكل تقــدمي قانــون التصفيــة أمــام الربملــان ،وفقــا ملــا جــاء بــه
الفصــل  76الــذي يلــزم احلكومــة بعــرض قانــون التصفيــة املتعلــق بتنفيــذ قانــون املاليــة ،خــال الســنة
الثانيــة الــي تلــي ســنة تنفيــذ هــذا القانــون ،وذلــك بشــكل ســنوي.

 - 2ترشــيد النفقــات العموميــة عــر حتســن أداء األجهــزة اإلداريــة،
ونظــم توزيــع االعتمــادات وتصريفهــا قطاعيــا:
يف هــذا اإلطــار ،جيــب التأكيــد علــى ضــرورة التنصيــص ،وبشــكل واضــح يف القانــون التنظيمــي
للقانــون املــايل ،علــى اعتمــاد «منطــق النتائــج» ،علــى اعتبــار أنــه الوحيــد الكفيــل خبلــق ثــورة
حقيقيــة يف منــط تدبــر املاليــة العموميــة واالنتقــال هبــا مــن منطــق تدبــري بريوقراطــي ،مبــي علــى
تدبــر اعتمــادت عــر صرفهــا وفــق جــداول زمنيــة واســتهالكية ،إىل منطــق أكثــر عقالنيــة يضــع
يف صلــب اهتمامــه حتقيــق نتائــج وأهــداف ،وليــس اســتنفاذ نفقــات واعتمــادات ،كمــا هــو عليــه
احلــال مبنطــق الوســائل .منطــق النتائــج ال ميكــن باملقابــل أن يســتقيم يف ظــل املقاربــة احملاســباتية
الضيقــة الــي تطبــع قوانــن املاليــة ،والــي تظــل حبيســة أرقــام ومبالــغ واعتمــادات ،دون أي أفــق أو
بعــد تنمــوي ،برناجمــي ،مشــويل ومتكامــل .وضــع يفــرض حتســن البنيــة احملاســباتية لقانــون املاليــة،
لتمكينــه مــن جتــاوز املقاربــة القطاعيــة الــي خيضــع هلــا ،واعتمــاده لتصــور حكومــي مشــويل يســهل
ســن سياســات عموميــة أفقيــة مندجمــة يتــم تنســيقها علــى مســتوى احلكومــة كجهــاز .يف هــذا
االجتاه ،وتكريســا للمقاربة الشــمولية يف تدبري الربامج احلكومية ،فإن إدراج ميزانيات املؤسســات
العموميــة يف جمــال القانــون التنظيمــي للقانــون املــايل أصبــح شــيئا بديهيــا مــن أجــل حتقيــق االلتقائيــة
املنشــودة يف التدبــر العموميــة للربامــج وماليتهــا.
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إصــاح القانــون التنظيمــي للماليــة جيــب أن يأخــذ بعــن االعتبــار ضــرورة مالئمــة مقاضياتــه
مــع فصــول الدســتور اجلديــد ،والــذي ينــص صراحــة يف الفصــل  77علــى احلفــاظ علــى تـوازن ماليــة
الدولــة ،وذلــك عــر ترمجــة روح الفصــل املذكــور يف مقتضيــات القانــون التنظيمــي ،عــر التأكيــد
علــى اعتمــاد قواعــد ماليــة جديــدة مــن أجــل تعزيــز التـوازن املــايل ،مــن خــال القطــع مــع ممارســات
ســابقة كتحويــل اعتمــادات االســتثمار مــن ســنة إىل أخــرى ،أو إدراج نفقــات تدبرييــة يف ميزانيــة
االســتثمار.
اإلجـراءات اإلصالحيــة الــي مت التطــرق هلــا وأخــرى مل يتســع اجملــال لذكرهــا ،ستشــكل ال حمالــة
مدخــا أساســيا إلصــاح عميــق لإلطــار املنظــم للماليــة العموميــة الــي يشــكل القانــون املــايل
أداهتــا األساســية ،والــذي يتمحــور حــول اعتمــاد مقاربــة مشوليــة ،متدرجــة وتشــاركية ،متكــن الدولــة
مــن التوفــر علــى الرؤيــة اإلسـراتيجية الكافيــة لتحســن فعاليــة السياســات العموميــة ،تأخــذ بعــن
االعتبــار التطــور التدرجيــي لــإدارة العموميــة وكفاءاهتــا ،وتشــرك كل الفعاليــات املهتمــة واملعنيــة
بالقانــون املــايل مــن ســلطة تشـريعية وجمتمــع مــدين.

73

مبادئ ومقاربات يف تقييم السياسات العمومية

قائمة املراجع
 الظهري الشريف رقم  91.11.1الصادر يف  29يوليوز  2011املتعلق بنص الدستور املراجع. الظهــر الش ـريف  1.138.98الصــادر بتاريــخ  26نونــر  ،1998املتعلــق بتنفيــذ القانــونالتنظيمــي لقانــون املاليــة رقــم .98.7
 النظام الداخلي جمللس النواب ،املعتمد يف  12يناير .2012 -النظام الداخلي جمللس املستشارين املوافق عليه يف  4أبريل .1998

74

مبادئ ومقاربات يف تقييم السياسات العمومية

75

مبادئ ومقاربات يف تقييم السياسات العمومية

ذ .حسن طارق

أســتاذ القانــون العــام والعلــوم السياســية ،بكليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة
بســطات ،نائــب برملــاين ،عضــو جلنــة العــدل والتش ـريع مبجلــس الن ـواب وعضــو املكتــب التنفيــذي
للجمعيــة املغربيــة للعلــوم السياســية ومديــر اجمللــة املغربيــة للسياســات العموميــة.
صــدرت لــه العديــد مــن املؤلفــات ،منهــا« :اليســار وأســئلة التحــول» ،و«الشــباب ،السياســة
واالنتقــال الدميقراطــي»« ،اجملتمــع املغــريب وس ـؤال املواطنــة والدميقراطيــة والسياســة» و«الدســتور
املغــريب بــن الســلطوية والدميقراطيــة».
أشــرف علــى إصــدار العديــد مــن التقاريــر مــن ضمنهــا سلســلة «املغــرب االجتماعي»،كمــا نســق
جمموعــة مــن املؤلفــات اجلماعيــة.
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ذ .عثمان كاير

أستاذ العلوم االقتصادية باملدرسة الوطنية للتجارة والتسيري  -الدار البيضاء ،جبامعة احلسن الثاين
احملمديــة  -الــدار البيضــاء ،وأســتاذ بكليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة واملدرســة العليــا
ألســاتذة التعليــم التقــي باحملمديــة ،ســابقا.
رئيس شعبة االقتصاد والتسيري باملدرسة العليا ألساتذة التعليم التقين باحملمدية سابقا ،ورئيس مركز
الدراسات واألحباث يف احلكامة والسياسات العمومية.
صــدرت لــه العديــد مــن املســامهات والدراســات العلميــة يف جمــاالت السياســات العموميــة ،االقتصــاد
السياســي ،واقتصــاد التحــول الدميقراطي.
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يصــدر هــذا الكتيــب ضمــن املنشــورات ذات الصلــة مبشــروع «شــباب مــن أجــل
الدميقراطيــة» الــذي أطلقتــه مجعيــة «الوســيط مــن أجــل الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان»،
بش ـراكة مــع «صنــدوق األمــم املتحــدة للدميقراطيــة».
ويهــدف مشــروع «شــباب مــن أجــل الدميقراطيــة» لتنميــة املواطنــة الفاعلــة لــدى
مــا يقــارب  200مــن الشــباب وحتفيــز ودعــم مشــاركتهم السياســية مــن خــال تنظيــم
ملتقــى شــبايب يتخــذ شــكل برملــان م ـوازي ،يتيــح هلــؤالء الشــباب أرضيــة للتبــادل
والتعبــر عــن أفكارهــم وآرائهــم يف تعددهــا وتنوعهــا ،مب ـوازاة تعزيــز قدراهتــم يف جمــال
الدميقراطيــة ومؤسســاهتا وحقــوق اإلنســان وآلياهتــا ،إضافــة إىل التمكــن مــن مناهــج
وأدوات تقييــم ومراقبــة السياســات العموميــة عــر إحــداث جامعتــن موضوعاتيتــن
تنتظــم دوراهتــا التكوينيــة وحتصيلهــا املعــريف يف عالقــة بتلــك املواضيــع والقضايــا.
كمــا يهــدف املشــروع إىل متكــن «شــباب مــن أجــل الدميقراطيــة» مــن ممارســة مواطنــة
فاعلــة ومســؤولة عــر إطــاق ح ـوار بنــاء مــع املؤسســات السياســية ،وخلــق االنشــغال
لــدى الشــباب مبتابعــة املســار املؤسســايت وتتبــع وتقييــم السياســات العموميــة.
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