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متهيد

تعترب املبادرة الوطنية للتنمية البرشية التي أعلن عنها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله يف 

خطابه السامي، بتاريخ 18 مايو 2005، ورشا مفتوحا ومتواصال، يضع العنرص البرشي يف جوهر اهتامماته، 

مقاربة  خالل  من  االجتامعي  املجال  يف  تجسيدها  عىل  الحكومة  تعمل  التي  لألولويات  كتعزيز  ويأيت 

مندمجة ومستدامة.

وقد قطعت الحكومة أشواطا هامة يف تجسيد هذه املبادرة. حيث تم وضع اإلطار املالئم لتفعيل مضامينها، 

وضبط الجانب التموييل، عرب اعتامد آليات تضمن استمرارية املوارد ودميومتها، ومساطر مبسطة ومرنة 

توفر الشفافية وإمكانيات املراقبة والتتبع ملراحل إنجاز مشاريع املبادرة.

ونظرا ألهمية الدور الذي تلعبه وزارة املالية والخوصصة يف تفعيل هذا املرشوع، خصص هذا امللحق العريب 

ملجلة » املالية « ملفا » للمبادرة الوطنية للتنمية البرشية «.

كام أنه يف إطار تغطيته ملختلف األنشطة التي تعرفها الوزارة، تتطرق فقرة » مستجدات « هذا العدد إىل 

االجتامعات السنوية املشرتكة للهيئات املالية العربية التي عقدت بالرباط يومي 18 و 19 أبريل 2006، 

ومقاالت حول مجهودات » الصندوق املغريب للتقاعد « املواكبة لعملية املغادرة الطوعية، وكذا برنامج 

الورشات التكوينية التي نظمتها » الوكالة القضائية للمملكة « برشاكة مع معهد البنك الدويل، من أجل 

دعم الكفاءات القانونية بالوزارة.

ويف جديد الخدمات املمنوحة للمواطنني وملوظفي وزارة املالية والخوصصة، يقدم العدد تعريفا مبوقع 

الوزارة لإلنرتنيت يف » نسخته العربية «.

وألول مرة ينرش امللحق معطيات عن نتائج مبادالت املغرب الخارجية، برسم سنة 2005، أعدها مكتب 

الرصف.

وكعادة املجلة بنسختها العربية، فتح هذا العدد املجال لعرض وجهة نظر أحد أطر الوزارة، الذي قدم قراءة يف 

القانون 03-07 من مجموعة القانون الجنايئ املتعلق بجرائم املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات.



ملف �

وزارة املالية واخلوصصة فاعل أساسي في جتسيد
)INDH( املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

أعلن الخطاب املليك ليوم 18 مايو 2005 عن إطالق املبادرة الوطنية للتنمية البرشية. ويهدف هذا املرشوع باألساس إىل تقليص نسبة الفقر 

ومحاربة الهشاشة والتهميش واإلقصاء االجتامعي، و ذلك عرب:

دعم األنشطة املدرة للدخل؛  •

دعم الولوج إىل التجهيزات والخدمات االجتامعية األساسية؛  •

تعزيز الحكامة والقدرات املحلية؛  •

دعم عمليات التنشيط اإلجتامعي والثقايف والريايض.  •

املبادرة الوطنية للتنمية البرشية تعتمد مقاربة غري متمركزة تحرتم مبادئ املشاركة، التخطيط االسرتاتيجي، الرشاكة والحكامة الجديدة. و قد 

وضعت من أجل تدعيم عمل الدولة والجامعات املحلية، فهي ال تحل محل الربامج القطاعية أو مخططات التنمية االقتصادية واالجتامعية 

للجامعات املحلية. 

املؤسسات  بعض  باهتامم  يحظى  كام  واالجتامعيني،  االقتصاديني  الفرقاء  وكذا  الدولة  مؤسسات  عرب  تفعيله  يتم  املجتمعي  املرشوع  هذا 

االقتصادية الدولية.

 منذ االعالن عن اطالقه، اندمجت وزارة املالية والخوصصة يف هذا الورش باعتبار دورها املايل واالقتصادي، إذ تقوم بدور مهم يف تفعيله، 

باإلضافة إىل التمويل وتسهيل النفقات، واملراقبة والتتبع.    

“]...[ إن املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ليست 

مرشوعا مرحليا، وال برنامجا ظرفيا عابرا، وإمنا هي 

ورش مفتوح باستمرار.]...[

أن   ]...[ ينبغي  اليوم،  نطلقها  التي  املبادرة  إن 

تعتمد سياسة خالقة، تجمع بني الطموح والواقعية 

مضبوطة  عملية  برامج  يف  مجسدة  والفعالية، 

ومندمجة]...[”

مقتطف من الخطاب السامي لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

بتاريخ 18 ماي 2005
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)INDH( املبادرة الوطنية للتنمية البرشية

بالواقعية  تتميز  ومندمجة،  شمولية  عمل  خطة  عىل  البرشية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  تنفيذ  يرتكز 

واملرونة، وبالدقة يف تحديد املناطق والفئات املستهدفة، وتراعي رضورة املالمئة والتكامل بني التدخالت 

القطاعية ومبادرات مختلف الفاعلني، وتعتمد آليات املراقبة والتتبع.

منهجية عمل تشاركية وتصاعدية، ومقاربة جديدة ترتكز على 
احلكامة، التتبع، والتقييم

يراعي  حكامة  أسلوب  الحكومة  اعتمدت  املقاربة،  هذه  لبلورة 

املبادئ التالية :

• إقرارا مقاربة ترابية لتحديد املناطق املستهدفة عىل أساس منهجية 

دقيقة؛ 

• اعتامد املقاربة الالمركزية من خالل النهج التصاعدي من القاعدة 

إىل القمة يف تحديد الحاجيات مع إرشاك كل الفاعلني املعنيني؛

القطاعية  والتدخالت  املبادرة  برامج  بني  والتكامل  املالمئة  تأمني   •

ومبادرات مختلف الفاعلني؛

• تعزيز الرشاكة والتعبئة القوية املتعددة الجبهات لحشد املوارد املالية 

والبرشية الالزمة لتأمني إنجاز املشاريع املدرجة يف أحسن الظروف؛

• إقرار إلزامية النتائج بالنسبة للقيمني عىل الربامج املدرجة، وفقا 

للسياسة الجديدة املعتمدة فيام يخص امليزانية العامة للدولة، مع 

رضورة تقييم املنجزات دوريا ومقارنتها باألهداف املسطرة.

أجهزة حكامة تشهد مشاركة فعالة ملمثيل 
وزارة املالية والخوصصة

تم خلق أجهزة للحكامة عىل جميع املستويات، يشارك يف اعاملها 

ممثلوا وزارة املالية والخوصصة.

عىل املستوى املركزي، تم إحداث لجنتني: 

• » اللجنة اإلسرتاتيجية « برئاسة الوزير األول مكونة من أعضاء 

الحكومة واملؤسسات والهيئات العمومية؛

• » اللجنة املديرية « برئاسة الوزير األول مكونة من وزارات 

الداخلية واملالية والتنمية االجتامعية والتنمية القروية.  

يتجىل دور اللجنتني يف تحديد اإلطار املايل للربامج املعتمدة بتطابق مع 

التوجهات العامة للمبادرة، تحقيق التواصل املؤسسايت، إنعاش التعاون 

الدويل و التتبع العام ملؤرشات التنمية البرشية والتقييم العام للمبادرة.

عىل املستوى الجهوي تم خلق » اللجنة الجهوية للتنمية البرشية «  

يرأسها وايل الجهة، وتضم : عامل األقاليم والعامالت، رئيس املجلس 

الالممركزة  املصالح  واألقاليم،  العامالت  مجالس  رؤساء  الجهوي، 

اللجنة  تعمل  الخاص.  والقطاع  الجمعوي  النسيج  وممثلو  املعنية 

من  اإلقليمية  املبادرات  بني  شامل  انسجام  خلق  عىل  اإلقليمية 

جهة، وبني برامج الدولة واملؤسسات العمومية والجامعات املحلية 

وعمليات املبادرة الوطنية للتنمية البرشية من جهة أخرى. 

تقوم هذه اللجنة أيضا بإنجاز الخريطة الجهوية للهشاشة والتهميش، 

وتتضمن إحصاءا للفئات املستهدفة ومراكز اإليواء املوجودة، فضال 

عن تحديد الحاجيات امللحة للبنيات واملرافق، وذلك بإرشاك الفاعلني 

الجمعويني.

عىل املستوى اإلقليمي، وضعت »اللجنة اإلقليمية للتنمية البرشية«، 

التي يرأسها عامل اإلقليم وتضم ممثيل الجامعات املحلية، واملصالح 

وهي  الخاص.  والقطاع  الجمعوي  والنسيج  املعنية  الالممركزة 

للتنمية  املحلية  املبادرة  إلنجاز  إطار  برنامج  تهيئ  عن  مسؤولة 

البرشية وتدبري ومتابعة املشاريع من أجل تقييم نتائجها.



ملف �

ما هو مؤشر التنمية البشرية ؟
معدل  لقياس   )PNUD( اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  وضعها  التي  املؤرشات  أحد  هو  البرشية  التنمية  مؤرش 

التنمية البرشية التي تحققها مختلف البلدان.

ويتم قياسه عرب ثالث أبعاد أساسية للتنمية البرشية :

• أمد حياة طويلة صحية، تقاس بتوقعات فرتة العمر عند امليالد؛ 

التحاق إجاميل  الثلثني( ونسبة  الكتابة والقراءة )بوزن معدل  البالغ عىل  املعرفة، وتقاس بقدرة الشخص   •
بالدراسة االبتدائية والثانوية والعليا )بوزن معدل الثلث(؛ 

• مستوى حياة محرتم، يقاس بالناتج اإلجاميل املحيل للفرد.

قيمة مؤرش التنمية البرشية يتأرجح بني 0 و 1.

بالنسبة للمغرب، قياس مؤرش التنمية البرشية يظل محدودا، بالرغم من تحقيق تحسن ملحوظ ، حيث انتقل من 
0,43 سنة 1975 إىل 0,64 يف سنة 2004.

التنمية البرشية املغرب يف املرتبة 123 من بني177 بلدا، مرتبني حسب معايري  العاملي حول  التقرير  وقد وضع 
التنمية البرشية.

وتجدر اإلشارة اىل ان مؤرش التنمية البرشية يختلف من منطقة ألخرى وكذا بني املجالني الحرضي والقروي.
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يتجىل دور اللجنة اإلقليمية للتنمية البرشية أيضا يف املصادقة عىل 

املبادرات املحلية للتنمية البرشية، التعاقد مع املستوى املركزي ومع 

اللجنة املحلية عن طريق اتفاقيات إطار حول املوارد الالزمة لتمويل 

الربامج املعتمدة، اإلرشاف عىل تنفيذ الربامج و إعداد تقرير للجهاز املركزي 

حول مؤرشات تتبع اإلنجازات و تطور مؤرشات التنمية البرشية. 

عىل املستوى املحيل تم خلق » اللجنة املحلية للتنمية البرشية « التي 

تضم ممثيل الجامعات أو املقاطعات الحرضية، النسيج الجمعوي، 

عن  مسؤولة  وهي  املحلية.  والسلطة  الالممركزة  التقنية  املصالح 

وتدبري  البرشية  للتنمية  املحلية  املبادرة  إلنجاز  إطار  برنامج  تهيئ 

ومتابعة املشاريع من أجل تقييم نتائجها.

تقوم هذه اللجنة أيضا بإعداد تقرير مرتني كل شهر عن حالة تسيري 

إنجازه  تم  ما  بشأن  سنوي  جرد  وإعداد  وتنفيذه،  العمل  مخطط 

عمليا ومحاسباتيا، يتم عرضهام عىل اللجنة اإلقليمية.

ولتحديد الجامعات القروية املؤهلة لالستفادة من برامج محاربة 

نسبة  معيار  البرشية  للتنمية  اإلقليمية  اللجان  اعتمدت  الفقر، 

روعي  فقد  الحرضي  للوسط  بالنسبة  أما  القروي.  بالوسط  الفقر 

الحجم الدميوغرايف والكثافة السكانية يف تحديد املدن املستهدفة، 

ضبط  يف  الالئق  غري  السكن  وحجم  والبطالة  اإلقصاء  ومؤرشات 

األحياء الحرضية املستفيدة من تدخالت الربنامج املتعلق مبحاربة 

اإلقصاء. 

الجهوية  اللجان  فستتوىل  التهميش،  محاربة  برنامج  بخصوص  أما 

للتنمية البرشية إعداد خريطة جهوية عىل ضوء بحث ميداين، متكن 

من ضبط الفئات املستهدفة، والوقوف عىل الوضعية الحالية ملراكز 

االستقبال والحاجيات املستقبلية. 

كام تم اعتامد أسلوب تقديم »طلبات املشاريع«، يف إطار الربنامج 

األفقي، لتغطية املناطق غري املستهدفة بالربامج السالفة الذكر.



ملف �

الربنامج اإلستعجايل لسنة 2005، كلفته 250 
مليون درهم

 تضمن هذا الربنامج اعتامد ثالثة برامج تفصيلية أولوية استعجالية :

• برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي؛
• برنامج محاربة اإلقصاء االجتامعي بالوسط الحرضي؛

• برنامج محاربة الهشاشة والتهميش.

يف هذا اإلطار، تم فتح 1104 مرشوعا شمل مختلف عامالت وأقاليم 

اململكة. وقد تم إنجاز 960 مرشوعا، فيام ال يزال 144 مرشوعا يف طور 

اإلنجاز. 

الربنامج املعتمد لفرتة 2010-2006 كلفته 10 
ماليري درهم

 يف إطار التوجهات العامة النجاز برامج املبادرة الوطنية للتنمية البرشية 

للفرتة املمتدة من 2006 إىل 2010 تم اعتامد أربعة برامج تفصيلية : 

• الربنامج األفقي، الذي يهدف من جهة اىل دعم العمليات ذات 
الوقع الكبري عىل التنمية البرشية عىل صعيد كافة الجامعات القروية 

عىل  مشاريع  اقرتاح  خالل  من  وذلك  املستهدفة،  غري  والحرضية 

عرب  املشاريع  هذه  انتقاء  عملية  وتتم  واألقاليم.  العامالت  مستوى 

مسطرة طلب اقرتاح املشاريع.

يهدف الربنامج األفقي أيضا إىل تعزيز الهندسة االجتامعية -من خالل 

لتعميم  الخرباء  من  شبكة  تكوين  البرشية،  للتنمية  مرصد  إحداث 

التجربة والخربة و وضع نظام للمعلومات واالتصال- واىل دعم القروض 

الصغرى واألنشطة املدرة للدخل واملنتجة لفرص الشغل.

كام يهدف هذا الربنامج اىل مواكبة إعداد املبادرة، عرب برنامج للتكوين 

واألحياء  الجامعات  يف  املحلية  اللجان  لفائدة  التقنية  واملساعدة 

ومستخدمي  أطر  االجتامعيني،  الفاعلني  فئات  مختلف  املستهدفة، 

الجامعات املحلية والجمعيات التي تعمل من أجل التنمية البرشية.

وقد تم يف هذا اإلطار تنظيم أوراش تكوينية، لفائدة أعضاء الخاليا 

التقنية التي تؤطر برامج التنمية البرشية عىل صعيد العامالت واألقاليم، 

املبادرة الوطنية للتنمية البرشية

لترسيع تنفيذ املبادرة الوطنية للتنمية البرشية وضع برنامج استعجايل غطى النصف االخري من سنة 

الربنامج  إعداد  الحكومة عىل توظيفها يف  الخروج بخالصات هامة حرصت  تنفيذه من  2005. سمح 

املتعلق باملرحلة املمتدة من 2006 إىل 2010.

برامج ومشاريع تستلزم توفير التمويل اخلاص باجنازها 
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طلب اقرتاح املشاريع
تعترب اللجنة اإلقليمية مسؤولة عن تطبيق املساطر، وذلك من أجل:

• اإلعالن عن طلب اقرتاح املشاريع؛

• تلقي اقرتاحات املشاريع؛

• انتقاء املشاريع ومتويلها؛  

• متابعة اإلنجاز وتقييم النتائج.

الهيآت املؤهلة القرتاح املشاريع هي الجامعات 

التعاونيات  النقابات،   املهنية،  الغرف  املحلية، 

والجمعيات.

الوطنية  املبادرة  بأهم محاور  املشاريع  تتعلق 

للتنمية البرشية:

• األنشطة املدرة للدخل؛

الخدمات  اىل  الولوج  وضعية  تحسني   •

األساسية؛

• التنشيط السوسيوثقايف والديني والريايض؛

• تعزيز القدرات املحلية والحكامة الجيدة.

املرشوع  وكذا جدوى  البرشية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  مبادئ  مع  انسجامه  ومدى  املرشوع  املشاريع حسب هدف  انتقاء  معايري  تتحدد 

ومردوديته، فضال عن وقعه ومدى تعبئة الرشكاء. و مينح التمويل حسب تقييم الحاجيات، وحسب فاعلية املرشوع املقرتح. وميكن للتمويل 

أن يشمل كليا، أو جزئيا، الحاجات املعلن عنها.

ومن أجل استهداف أكرب عدد من املستفيدين، ميكن اقرتاح تحديد حجم املشاريع وتشجيع مساهامت أصحابها سواء عينيا أو ماليا. وميكن 

لحاميل املشاريع اإلستعانة بخربة املصالح الخارجية للدولة وكذا مصالح الجامعات املحلية أو خرباء مستقلون لتحسني جودة املشاريع املقرتحة 

دون إقصاء املناطق والفئات ذات األولوية خصوصا يف املجال القروي. 

كل املشاريع املنتقاة تصبح موضوع عقد أو اتفاق رشاكة وذلك حسب منوذج موحد؛ كام تخضع املشاريع التي استفادت من متويل املبادرة 

الوطنية للتنمية البرشية لعمليات التقييم واملراقبة.

الخربة  من  ومتكينهم  التدبريية  املشاركني  قدرات  تدعيم  إىل  تهدف 

التقنية الالزمة. كام تم إعداد وثائق مرجعية مبساعدة خرباء دوليني 

ومبساهمة فاعلني جمعويني وإحداث شبكات جهوية للخربة، تضم 

كفاءات مهنية عالية، توفر املساعدة التقنية يف مختلف مراحل وضع 

وإنجاز العمليات املدرجة يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية. 

وقد إستفاد من األوراش التكوينية املنظمة أعضاء مختلف اللجان املتدخلة 

وأطر أقسام العمل االجتامعي مبختلف عامالت وأقاليم اململكة. 

عىل املستوى الجهوي، تم تكوين 900 فاعل من النسيج الجمعوي 

الذين  الخارجية  املصالح  وممثيل  واألقاليم،  العامالت  وأطر 

سيشكلون دعام أساسيا للجان اإلقليمية للتنمية البرشية وألقسام 

القيام  تم  فقد  اإلقليمي،  املستوى  عىل  أما  االجتامعي.  العمل 

بدورات تكوينية لفائدة 4000 مستفيد ميثلون أطر فرق التنشيط 

بالنسبة للجان املحلية يف الجامعات واألحياء. ويتم حاليا اإلعداد 

املبادرة  تنفيذ  ملواكبة  وذلك  املستمر  بالتكوين  خاص  ملخطط 

البرشية. للتنمية  الوطنية 

2006

مسطرة طلب اقرتاح املشاريع

صرفت
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مسطرة إنجاز برنامج محاربة الهشاشة والتهميش

• برنامج محاربة الهشاشة والتهميش، الذي يستهدف 50.000 شخصا يعيشون يف الهشاشة القصوى، وذلك من خالل تأهيل وتوسيع البنيات 
العمومية و الجمعوية.

الذي  الحرضي،  الوسط  االجتامعي يف  اإلقصاء  برنامج محاربة   •
والتالحم  اإلدماج  تحقيق  ويهدف  حرضيا،  حيا   264 يستهدف 

االجتامعي وتحسني ظروف وجودة عيش السكان.

استهداف االحياء الحرضية

اللجان اإلقليمية داخل  املبادرة 264 حيا تم اختيارها من طرف  تستهدف 

30 مدينة من املدن الكربى للمملكة، والتي تستفحل فيها مختلف أشكال 

اإلقصاء االجتامعي، كالبطالة، االنحراف، قلة الولوج إىل الخدمات العمومية 

األساسية والخصاص يف البنيات والتجهيزات العمومية.

موسعة  مشاورات  إطار  يف  املستهدفة  الحرضية  األحياء  أسامء  تحديد  تم 

بني كافة الفاعلني من منتخبني، نسيج جمعوي وسلطات محلية، عىل أساس 

املعطيات املوضوعية املتوفرة وفقا ملضامني املذكرة التوجيهية. 

وترتكز معايري االنتقاء عىل :

• بروز مظاهر الفقر؛

• نقص البنيات التحتية االجتامعية األساسية؛

• ارتفاع نسبة االنقطاع عن الدراسة؛

• ارتفاع معدل البطالة؛

• انتشار السكن غري الالئق؛

• ضعف مدا خيل الساكنة؛

• ارتفاع نسبة إقصاء النساء و الشباب وقلة فرص اإلندماج والتكوين.

2006 وقد مت
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األنشطة املدرة للدخل

تحظى األنشطة املدرة للدخل بأهمية خاصة يف برامج املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، فهي تعترب عنرصا أساسيا ملحاربة الفقر 

والتهميش واإلقصاء، وذلك من خالل تثمني األنشطة املحلية للساكنة من أجل ضامن الدخل وإتاحة فرص الشغل للنهوض بالتنمية 

املستدامة املعتمدة عىل اإلمكانيات املحلية.

األنشطة املدرة للدخل ليست عمال خرييا، بل هي نشاط اقتصادي ذو مردودية، قابل لإلدماج يف النسيج االقتصادي وتهدف إىل :

• منح الوسائل للساكنة التي تعاين من الهشاشة من أجل استغالل الفرص االقتصادية واالندماج يف األنشطة االقتصادية العملية 

واملشاريع التنموية؛

• تحسني الظروف السوسيو اقتصادية للساكنة التي تعاين من الهشاشة؛

• تنمية النسيج االقتصادي وإتاحة فرص الشغل عىل املستوى املحيل؛

• إحداث فئة املقاولني الصغار؛

• تشجيع الرشاكات التعاقدية.

ونظرا لألهمية التي تكتسيها األنشطة املدرة للدخل يف التصدي املبارش واملستديم 

آلفة الفقر واإلقصاء، واعتبارا للمهنية العالية التي يتطلبها تدبري هذا النوع من 

التدخالت، تعمل اللجنة املديرية عىل بلورة اآلليات الرضورية لضامن تدبري 

سليم وعقالين لهذه العملية وإحاطتها بكافة رشوط النجاح :

1. تطوير الرؤية اإلسرتاتيجية إلنعاش األنشطة املدرة للدخل عن طريق : 

• تحديد األنشطة و املهن الواعدة مع األخذ بعني االعتبار املؤهالت والفرص املتاحة عىل الصعيد الجهوي يف إطار تشخيص ترايب 

يعتمد عىل الرشاكة مع الفاعلني االقتصاديني؛ 

• وضع آليات ملواكبة حاميل املشاريع عن قرب طيلة مراحل إنشاء املقاولة الصغرية جدا؛ 

• تسهيل ولوج حاميل املشاريع ملصادر متويل أخرى )البنوك والقروض الصغرى(. 

2. إعداد دليل املساطر لألنشطة املدرة للدخل يهدف إىل تحديد :

• كيفية إعداد مشاريع األنشطة املدرة للدخل؛

• معايري االختيار؛

• مساطر اإلنتقاء؛

• مسؤوليات مختلف األطراف املعنية : حاميل املشاريع والجامعات واملجالس املحلية واإلقليمية للتنمية البرشية...؛

• طرق إعداد التقارير واإلفتحاص التقني واملايل.

• إنعاش القروض الصغرى عرب دعم وتنمية أنشطة الجمعيات العاملة يف هذا املجال بتوفري دعم مايل لجمعيات القروض الصغرى 

مببلغ 200 مليون درهم، وذلك من خالل توقيع الحكومة عىل اتفاقية مع الجامعة الوطنية لجمعيات القروض الصغرى من أجل 

تحسني قدراتها التمويلية ومتكينها من توسيع أنشطتها، خصوصا باملناطق املستهدفة من طرف املبادرة الوطنية للتنمية البرشية.
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 • برنامج محاربة الفقر يف الوسط القروي، يستهدف 403 جامعة قروية، ويهدف 

إىل تحسني مؤرش التنمية البرشية، خاصة تقليص نسبة الفقر داخل الجامعات األكرث 

فقرا.

استهداف الجامعات القروية

تستهدف املبادرة الجامعات املحلية التي تتعدى نسبة الفقر بها 30% و ذلك عىل امتداد الفرتة الزمنية للربنامج.

حددت اللجان اإلقليمية للتنمية البرشية عدد الجامعات التي تفوق نسبة الفقر بها %30 يف 348 جامعة قروية، حسب خارطة الفقر لسنة 2004. وقد تم 

تعويض 5 جامعات قروية بأخرى يقارب معدل الفقر فيها 30% لها أولوية االستفادة بشكل استعجايل.

وقد قامت اللجان اإلقليمية بحرص 55 جامعة أخرى يتجاوز معدل الفقر فيها املتوسط الوطني الذي يبلغ %22 كمعيار مرجعي لتستفيد من الربنامج القروي 

للفرتة 2006-2010، إستنادا إىل السلطة التقديرية املخولة لهذه اللجان. وبهذا ارتفع عدد الجامعات التي ستستفيد من برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي 

من 348 إىل 403 جامعة قروية.

ترتكز اقرتاحات اللجان اإلقليمية عىل التشاور املوسع مع السلطات املحلية واملنتخبني والسكان، واعتبارا للمعطيات املوضوعية للواقع. ويتم اعتامد معايري االنتقاء اآلتية :

• نسبة الفقر؛ 

• الساكنة املستفيدة؛

• مستوى الولوج إىل البنيات التحتية والخدمات األساسية )املؤرش الجامعي للتنمية االجتامعية، املؤرش الجامعي للتنمية البرشية(؛

• الربامج العمومية قيد اإلنجاز أو املتوقع إنجازها )تأثريها كرافعة للتنمية(.

مساطر إنجاز الربامج عىل مستوى األحياء والجامعات القروية املستهدفة

2006
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شبكة الخرباء

السياق العام وأهداف تكوين الشبكة

 تشكل سنة 2006 االنطالقة الفعلية للمبادرة الوطنية للتنمية البرشية حيث تم قطع عدة أشواط منذ اإلعالن عن هذه املبادرة : تكوين 

اللجان املحلية للتنمية البرشية، تعيني املناطق املستهدفة، انجاز دورات تكوينية، رصد االعتامدات املالية،...

أضحى إذن من الرضوري استكامل ما تم تحقيقه عن طريق توفري الخربة و املعونة الفنية لدعم الهياكل و الفاعلني املعنيني بإنجاز أوراش املبادرة 

الوطنية، و تأسيس شبكة للكفاءات العاملة يف ميدان الخربات الفنية و االجتامعية، لها خاصيات مطابقة لفكر و فلسفة املبادرة الوطنية.

املهام املوكلة للشبكة وكيفية االستفادة منها

تتجىل املهام املوكلة لشبكة الخرباء يف :

1. تكوين وتنمية كفاءات الفاعلني املحليني عن طريق تنظيم وتنشيط دورات للتكوين ولدعم القدرات؛ وكذا أيام تشاورية وتحسيسية 

وإخبارية، وذلك حسب الحاجيات املعرب عنها.

2. الدراسات، االستشارة و املعونة الفنية.

3. دعم اللجان املحلية فيام يخص التشخيص التشاريك والتخطيط اإلسرتاتيجي عرب تقديم الدعم الالزم لحاميل املشاريع و دعم إنشاء و 

تسيري األنشطة املدرة للدخل.

4. تقييم و افتحاص املشاريع املنجزة يف إطار املبادرة.

و ستتم االستعانة بخدمات الشبكة وفقا للحاجيات املعرب عنها يف إطار املساطر الخاصة باملبادرة.

املرشحون املؤهلون : مكاتب الدراسات و االستشارة و االفتحاص؛ الجامعات و مؤسسات التعليم العايل، الجمعيات، األشخاص الذاتيون 

ذوي الخربة، املجموعات.

املنهجية املتبعة النتقاء الخرباء

تم اإلعالن عرب وسائل اإلعالم الوطنية املكتوبة عن فتح الرتشيحات بتاريخ 20 فرباير 2006.

• تشكيل لجنة لالنتقاء

تتكون لجنة االنتقاء من مسؤولني سامني يف الوزارة األوىل و اإلدارات العمومية املمثلة يف اللجنة االسرتاتيجية للمبادرة، إضافة إىل ممثلني 

عن الحقلني الجامعي و الجمعوي. 

• منهجية العمـل

* إعداد شبكة معايري لتقييم و تنقيط العروض املقدمة ؛

* تشكيل لجنة تقنية ؛

* تشكيل أربع لجن ملحاورة املرشحني املقبولني.

• كيفية اإلنتقاء

املرحلة األوىل:  تقييم اللجنة التقنية للعروض املقدمة وذلك استنادا إىل الشبكة السالفة الذكر. ال يقبل إال املرشحون الحائزون عىل نقطة 

تفوق 35.

املرحلة الثانية:  محاورة املرشحني املقبولني عند نهاية املرحلة الثانية من طرف اللجان األربعة. ال يحتفظ إال باملرشحني الحاصلني عىل 

نقطة نهائية تساوي أو تفوق 60.
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: تنظيم إعالن جديد لفتح الرتشيحات عىل املستوى الالمركزي؛ مناولة متييزية مللفات  بخصوص طريقة االنتقاء فهي تتم عرب مراحل 

الرتشيح تأخذ بعني اإلعتبار نوعية املرشح و ميدان تدخله؛ منح امتياز بالنسبة للرتشيحات التي تقرتح طاقام متعدد االختصاصات؛ إعادة 

صياغة املقتضيات املرجعية )كناش التحمالت( تتوخى التحديد الدقيق لنوعية الخدمات املطلوبة و ملكونات ملف الرتشيح؛ اعتامد نظام 

استشارة يرتكز عىل شبكة منقحة لتقييم العروض؛ إلحاق املؤسسات العمومية و خاصة مؤسسات التكوين، إىل شبكة الخرباء بصفة 

تلقائية؛ تكوين الئحة تضم كفاءات متميزة و دقيقة.

بخصوص إجراءات تنشيط و إثبات ذات الشبكة فهي تتضمن :

• تشكيل بنك للمعرفة، خاص باملبادرة الوطنية للتنمية البرشية، يتم إغناؤه بتقارير أعضاء شبكة الخرباء يوضع رهن إشارة جميع 

الفعاليات العاملة يف ميدان التنمية البرشية و يساهم يف إغناء الدراسات املتعلقة بالتنمية البرشية.

• تنشيط الشبكة عرب: 

* تنظيم ندوات و منتديات لفائدة أعضاء الشبكة و جميع الفاعلني يف ميدان التنمية البرشية ؛

* خلق موقع عىل اإلنرتنيت يوفر الفضاء املناسب لتبادل التجارب و القرتاح املشاريع ؛

* إنشاء جائزة االمتياز قصد تشجيع املشاريع األكرث نجاحا.

توزيع املرشح� املقبول� حسب نوعيتهم

املجموعات
1

مكاتب الدراسات
14

الجمعيات
4

األشخاص الذاتيون
2

األشخاص الذاتيون
املتطوعون

9

الجامعات و مؤسسات
التعليم العايل

2

مديرية امليزانية / هيئة التحرير
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إلنجاز الربامج الثالثة التي تضمنتها املرحلة اإلستعجالية لسنة 2005 تم رصد غالف مايل قدره 250 

الثاين  الحسن  املحلية وصندوق  الدولة ب 50 مليون درهم والجامعات  مليون درهم، ساهمت فيه 

للتنمية االقتصادية واالجتامعية ب 100 مليون درهم لكل منهام.

متويل برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

تم توزيع االعتامدات املالية املرصودة للربامج الثالث بالشكل التايل:

• 39% لربنامج محاربة اإلقصاء االجتامعي بالوسط الحرضي، من أجل إنجاز 

364 مرشوعا؛

 570 إنجاز  أجل  من  القروي  بالوسط  الفقر  محاربة  لربنامج   %30  •

مرشوعا؛

• 31% لربنامج محاربة الهشاشة والتهميش إلنجاز 170 مرشوعا.

بلغت الكلفة اإلجاملية لهذه املشاريع ما يناهز 666,7 مليون درهم، تم توفري 

العمومية، %13  باقي الرشكاء )80% املصالح  426,5 مليون درهم من طرف 

الحكومية  الغري  املنظامت  و%2  املحلية  الجامعات   %5 الوطنية،  الجمعيات 

الدولية( وبذلك يكون املغرب قد متكن من جعل التمويل العمومي رافعة لتعبئة 

موارد إضافية هامة.

فيام يتعلق بالتدبري املايل لهذه املرحلة من هذا الورش االجتامعي الهام، والذي 

رصد له غالف مايل إجاميل يبلغ 10 مليار درهم، فقد تم اعتامد توزيع سنوي 

تصاعدي للموارد املالية :

محاربة الهشاشة
و التهميش

توزيع اإلعت�دات املالية حسب كل برنامج

31%

محاربة اإلقصاء اإلجت�عي
بالوسط الحرضي

39%

محاربة الفقر
بالوسط القروي

30%

مشاركة الرشكاء
60%

مشاركة املبادرة
40%

دور الرافعة

النسبةاملجموع20062007200820092010مصادر التمويل

%1.0001.1001.2001.3001.4006.00060الدولة

%3003504004505002.00020الجامعات املحلية

%2003004005006002.00020التعاون الدويل

%1.5001.7502.0002.2502.50010.000100املجموع

املبالغ املعرب عنها مبليون درهم
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األغلفة املربمجة 2006-2010الربامج

2015 مليون درهامالربنامج القروي: 403 جامعة قروية مستهدفة

2112 مليون درهامالربنامج الحرضي: 264 حيا مستهدفا

2310 مليون درهامالربنامج األفقي

1800 مليون درهامبرنامج محاربة الهشاشة

*8237 مليون درهاماملجموع

*املبلغ الباقي والذي يقدر ب 1.763 مليار درهم مازال يف طور الربمجة.

تم اعتامد توزيع هذه املوارد املالية بحصص متساوية عىل املكونات األربعة لربنامج العمل أي 2,5 مليار درهم لكل واحد.

يتكون الغالف املايل اإلجاميل للربنامج األفقي للخمس سنوات املمتدة من 2006 اىل2010 من جزء قار مبلغه 10 مليون درهم، يرصد لكل عاملة، 

مقاطعة أو إقليم، ومن جزء مصنف حسب الساكنة اإلقليمية التي تعيش تحت عتبة الفقر.

يتكون الغالف املايل اإلجاميل املخصص لربنامج محاربة الهشاشة والتهميش لهذه الفرتة من جزء قار مبلغه 20 مليون درهم لكل جهة، ومن جزء 

مصنف حسب الساكنة الحرضية عىل الصعيد الجهوي.

لتمويل برنامج محاربة اإلقصاء االجتامعي يف الوسط الحرضي تم تخصيص 8 مليون درهم، يف املعدل، لكل حي مستهدف طيلة مدة الربنامج، مع 

تخويل اللجنة اإلقليمية إمكانية إجراء تعديالت عىل هذا الغالف وفقا للحاجيات.

بخصوص متويل برنامج محاربة الفقر يف الوسط القروي، فقد تم تخصيص 5 مليون درهم، يف املعدل، لكل جامعة قروية مستهدفة طيلة مدة 

الربنامج مع تخويل اللجنة اإلقليمية إمكانية إجراء تعديالت وفقا للحاجيات املعرب عنها محليا.

توزيع األغلفة املالية املربمجة للفرتة 2006-2010 عىل الربامج و الجهات

الجهات
الربنامج القروي

403 جامعة
الربنامج الحرضي

264 حي
برنامج محاربة الهشاشةالربنامج األفقي

املجموع )بالدرهم(للفرتة 
2010-2006

0272110190572الرباط سال زمور زعري

0432165315912الدار البيضاء الكربى

007 4701122901351سوس ماسة درعة

706413055319تازة تاونات الحسيمة

953210065292تادلة ازيالل

80160125125490فاس بوملان

40968050266كلميم السامرة

1056416090419الغرب الرشاردة

العيون بوجدور الساقية 
الحمراء

5483045128

055 4951602701301مراكش تانسيفت

28580205125695مكناس تافياللت

0483030108واد الذهب الكويرة

195112190125622الرشق

659614080381دكالة عبدة

306411585294الشاوية ورديغة

80272170155677طنجة تطوان

237 8008 3101 1122 0152 2املجموع
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يبلغ مجموع االعتامدات املالية املتوفرة لسنة 2006 ما قدره 2,5 مليار درهم، مبا فيها الغالف املايل لسنة 2007 املمكن استغالله لتغطية النفقات 

امللتزم بها بصفة مسبقة، والذي يقدر مبليار درهم. وستوزع هذه املوارد التي ينتظر منها أن تشكل رافعة لتعبئة موارد إضافية جديدة حسب 

الوحدات الرتابية املعنية استنادا إىل غالف مايل مرجعي. 

وتجدر اإلشارة إىل أنه يف إطار تعبئة اإلمكانيات املالية الالزمة للمبادرة، تم تحسيس عدد من الحكومات واملؤسسات املالية العربية والدولية 

باألهداف االقتصادية واالجتامعية للمبادرة الوطنية للتنمية البرشية، قصد املساهمة يف تغطية تكاليف إنجاز الربامج املعتمدة.

تتلخص املجهودات املبذولة من أجل الحصول عىل متويالت خارجية للمبادرة الوطنية للتنمية البرشية يف عدة اجراءات نذكر منها، إرسال طلبات 

اىل جل الدول الشقيقة والصديقة وإىل املنظامت الدولية والجهوية للمساهمة يف متويل املبادرة. وبتاريخ 17 اكتوبر 2005، تم تنظيم يوم اخباري 

من اجل التعريف والتحسيس باملبادرة لفائدة ممثيل الدول واملؤسسات رشكاء بالدنا يف التعاون من اجل التنمية.  كام عقد اجتامع يوم 27 ابريل 

2006 بوزارة املالية والخوصصة مع ممثيل الدول واملؤسسات املانحة، من اجل اطالعهم عىل ما تم انجازه يف اطار املبادرة منذ انطالقها  وكذا 

تقديم رؤية مستقبلية لها. 

وقد بدأت هذه الجهودات تؤيت مثارها. فهكذا تم اإلتفاق املبديئ مع اإلتحاد األرويب لتخصيص مبلغ 80 مليون أورو كهبة لهذه املبادرة يف إطار 

سياسة الجوار، كام وافقت الحكومة اإلسبانية عىل منح 7,5  مليون أورو يف إطارتحويل الدين العمومي لنفس الغرض، أما حكومة الصني الشعبية 

فقد خصصت لهذه املبادرة مبلغ 30مليون درهم. وينتظر أن تساهم الواليات املتحدة األمريكية مببلغ مهم يف إطار »صندوق تحدي األلفية  

.»Millenium Challenge Account

ومن جهة أخرى  فإن املباحثات جارية مع البنك الدويل الذي سيساهم مببلغ 100مليون دوالر عىل شكل قروض توجه لتغطية جزءمن مساهامت 

امليزانية العامة.

موظفو وزارة املالية والخوصصة، تودون تتبع وضعيتكم اإلدارية،
موقع الوزارة عىل األنرتنيت مينحكم هذه الخدمة،

عىل العنوان التايل :

www.finances.gov.ma/grh

مديرية امليزانية / هيئة التحرير
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لتنفيذ العمليات املربمجة يف أقرب اآلجال مع الحرص عىل احرتام القوانني الجاري بها العمل، تم وضع 

مساطر واآليات خاصة بالتمويل واملراقبة، تتسم بالرسعة وباملرونة الالزمتني.

مساطر وآليات مرنة خاصة بتمويل ومراقبة املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية

يتم تنفيذ النفقات املتعلقة بربامج املبادرة الوطنية يف إطار حساب 

مرصد ألمور خصوصية يسمى »صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية 

البرشية«1. وسيكون الوزير األول آمرا برصف نفقاته وقبض موارده. 

يتضمن هذا الحساب املرصد ألمور خصوصية يف الجانب الدائن عىل 

الخصوص مساهامت ميزانية الدولة ومساهامت الجامعات املحلية 

ومساهامت يف شكل هبات يف إطار التعاون الدويل.

وتطبيقا للتعليامت امللكية السامية، تم وضع مساطر خاصة تتسم 

احرتام  مع  املربمجة  العمليات  لتنفيذ  الالزمتني  وباملرونة  بالرسعة 

القوانني الجاري بها العمل2، ومقابل هذه املرونة، سيتم تعزيز املراقبة 

البعدية وتفعيل مسلسل تتبع وتقييم آثار العمليات املنجزة.

من  عليها  مؤرش  مقررات  بواسطة  يعني،  أن  األول  للوزير  ميكن 

طرف الوزير املكلف باملالية، الوزراء املكلفني عىل التوايل بالداخلية 

مساعدين،  بالرصف  آمرين  وعامل  والة  وكذا  االجتامعية  والتنمية 

للقوانني  وفقا  وذلك  املذكور،  الحساب  يف  املدرجة  النفقات  برسم 

رقم  املليك  املرسوم  من   64 املادة  منها  خاصة  العمل  بها  الجاري 

330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 )21 أبريل 1967( بسن نظام عام 

للمحاسبة العمومية.

 يقتيض مبدأ دميومة واستمرارية املوارد فتح اعتامدات إضافية لهذا 

الصندوق عىل شكل مساهامت تكميلية، كلام دعت الرضورة لذلك، 

تيل  التي  األوىل  السنوات  املتاحة خالل  التمويل  وسائل  تحسني  أو 

تفعيل املبادرة الوطنية، وذلك وفقا ملقتضيات اتفاقية متويل املبادرة 

املوقعة بتاريخ 27 يونيو 2005.

ويف هذا الصدد، تجدر اإلشارة إىل أنه من أجل ضامن دميومة املوارد 

الرضورية لتمويل املشاريع املدرجة يف إطار املبادرة الوطنية، يتحتم 

الدولة  مليزانية  السنوية  املساهامت  تصفية  املعنية  املصالح  عىل 

والتحمالت املشرتكة للجامعات املحلية ودفع مساهامتهم للصندوق 

املرصد ألمور خصوصية، يف أجل أقصاه متم شهر يوليو من كل سنة.

فتح االعتامدات

• تحديد أجل أقصاه 3 أيام مفتوحة، لوضع تأشرية مديرية امليزانية 
عىل برنامج عمل هذا الحساب املعد من طرف اآلمر بالرصف؛

• تحديد أجل أقصاه يومني مفتوحني، لوضع تأشرية مصالح مراقبة 
اآلمر  االعتامدات من طرف  تفويض  الدولة عىل  بنفقات  االلتزام 

برصف نفقات الحساب؛

• تحديد أجل أقصاه يومني مفتوحني، لوضع تأشرية تبليغ املداخيل 
من طرف الخازن الرئييس ابتداءا من تاريخ التوصل بها؛

• كل تغيري لبيان توزيع االعتامدات من طرف اآلمر املساعد بالرصف، 
الدولة  بنفقات  االلتزام  أن يشهد مراقب  إال بعد  إمتامه  ال ميكن 

بتوفر االعتامدات يف أجل أقصاه يومني مفتوحني؛

• إرسال الخازن الرئييس لآلمر بالرصف بيانا شهريا ملداخيل ونفقات 
الحساب، يف أجل أقصاه 30 يوما بعد نهاية الشهر املعني.

أجل األمر برصف النفقات

املرتبطة  النفقات  أداء  عىل  املساعدين  بالرصف  اآلمرين  حث 

باملبادرة الوطنية للتنمية البرشية، يف أجل ال يتعدى 30 يوما، ابتداء 

من تاريخ القيام بالخدمة.

املبادرة الوطنية للتنمية البرشية

1 رقم 3.2.0.0.1.04.006 الذي تم إحداثه بواسطة املرسوم رقم 2.05.1016 بتاريخ 19 يوليوز 2005.

2 من خالل املرسوم رقم 1017.05.2 بتاريخ 12 جامدى الثانية 1426 )19 يوليوز 2005(.
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وضع مساطر خاصة بتنفيذ املشاريع 
التي تندرج يف إطار املبادرة الوطنية 
للتنمية البرشية (وضع خاتم يحمل 
الوطنية  املبادرة  «مستعجل:  إشارة 

للتنمية البرشية»)

• املرسوم رقم 02.05.1017 بتاريخ 19 يوليوز 2005 املتعلق بإحداث 
الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "صندوق دعم املبادرة الوطنية 

للتنمية البرشية"؛
املتعلق �ساطر  بتاريخ 19 يوليوز 2005  املرسوم رقم 02.05.1016   •
البرشية:  للتنمية  الوطنية  املبادرة  إطار  املربمجةيف  النفقات  تنفيذ 

الشفافية واملرونة والرسعة يف التنفيذ؛
• تعليمية وزير املالية والخوصصة رقم DCPC / 69 بتاريخ 17 غشت 
2005 املتعلقة �ساطر تنفيذ ومراقبة النفقات املربمجة يف إطار املبادرة 

الوطنية للتنمية البرشية.

خالل  من  البعيدة  املراقبة  تعزيز 
من  لكل  مشرتك  افتحاص  تنظيم 
واملفتشية  لل�لية  العامة  املفتشية 

العامة لإلدارة الرتابية.

تطبيق القوان� الجاري بها العمل يف 
مع  العمومية  النفقة  تنفيذ  مجال 
املتعلقة  املساطر  مرونة  ض�ن 

بامليزانية واملحاسبة

مساطر التنفيذ واملراقبة

مراقبة العمليات

• تحديد أجل 3 أيام مفتوحة، لوضع تأشرية مراقب االلتزام بالنفقات 
عىل مقرتحات االلتزام بالنفقات؛

العمومي  املحاسب  ألداء  مفتوحة،  أيام  أقصاه 10  أجل  تحديد   •
لألوامر بالدفع معززة باملستندات املثبتة.

تنفيذ النفقات عن طريق الشساعة

• تحديد سقف لصندوق الشساعة يف مليون درهم؛
• السامح لشسيعي النفقات بأداء النفقات املرتبطة بالعمليات التي 

يفوق مبلغها 2.000 درهم وال يتجاوز 100.000 درهم؛

• تحديد أجل ثالثة أيام مفتوحة، إلمداد شسيعي النفقات باألموال 
من طرف املحاسبني العموميني للنفقات املرتبطة باملبادرة الوطنية 

للتنمية البرشية.

تنفيذ النفقات عن طريق سندات الطلب

مراعاة سقف سندات الطلب املتعلقة باقتناء توريدات وإنجاز   •
أشغال أو خدمات، باعتبار كل عملية تتعلق بالنفقات املنجزة يف 

إطار الحساب وليس باعتبار الخدمة من نفس الطبيعة.

تنفيذ النفقات عن طريق الصفقات العمومية

• إمكانية تنفيذ العمليات املنجزة يف إطار الحساب والتي يقل أو 
يساوي مبلغها مليون درهم، وفق املسطرة املتعلقة بطلب العروض 

املحدود؛

يقرر صاحب  الذين  املتنافسني  إىل  الدورية  إرسال  أجل  تحديد   •
املرشوع استشارتهم يف 10 أيام كاملة عىل األقل، قبل التاريخ املقرر 

لجلسة فتح األظرفة.

مديرية امليزانية / هيئة التحرير
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يف إطار مهام مواكبة ومساندة املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، تم إحداث املرصد الوطني للتنمية 

البرشية الذي يشكل ضامنة لروح املبادرة وحسن تسيري هيئات حكامتها و إنسجام مجموع عملياتها.

املرصد الوطني للتنمية البشرية

يعترب هذا املرصد هيأة مستقلة موضوعة لدى الوزير األول، تساهم يف إعداد تصور عام للتنمية البرشية من شأنه أن يضع اإلنسان يف صميم 

األولويات الوطنية، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة.

الجمعويني  العمومية والفاعلني  السامني يف اإلدارات  الجاللة من بني املسؤولني  يتكون املرصد من 18 عضوا، تم تعيينهم من طرف صاحب 

والجامعيني. يف اطار مهامه، يرتقب ان يعقد املرصد أربع دورات يف السنة وستوضع رهن إشارته خلية يعهد لها بدور الكتابة. 

وتتلخص تدخالت املرصد فيام ييل:

• رصد وتحليل املعطيات األساسية املتعلقة بالتنمية البرشية، وكذا املساهمة يف تحديد وتتبع مؤرشاتها؛

• إنجاز الدراسات العامة واملقارنة واألبحاث والخربات، بخصوص التنمية البرشية عموما ومحاربة الفقر والتهميش واإلقصاء خصوصا؛

• تتبع وتقييم إنجاز املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ووقعها عىل مؤرشات التنمية البرشية؛

• وضع رهن إشارة الحكومة االقرتاحات التي من شأنها تحسني فعالية السياسات العمومية املتعلقة بالتنمية البرشية، تكريسا ملبدأ االلتقائية؛

• إعداد مؤرشات خاصة بالتنمية البرشية و تقييم أثرها عىل املجاالت الرتابية؛

• إنجاز تقرير سنوي يتعلق باملبادرة الوطنية للتنمية البرشية، يقدم يوم 18 ماي من كل سنة، يتضمن:

* حصيلة اإلنجاز املادي واملايل للمبادرة؛

* تحليل الفارق بني حصيلة انجاز املبادرة واألهداف املسطرة لها.

ترغبون يف اإلطالع عىل مختلف املراجع التي تحتويها مراكز التوثيق التابعة 
لوزارة املالية والخوصصة؛ موقع الوزارة عىل األنرتنيت مينحكم

خدمة وثائقية جديدة، عىل العنوان التايل :

www.finances.gov.ma/ccv

مديرية امليزانية / هيئة التحرير



21امللحق العريب ملجلة »املالية« -العدد الخامس- شتنرب 2006  

االجتامعات السنوية املشرتكة للهيئات املالية العربية

احتضنت الرباط يومي 18 و 19 أبريل 2006، تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة ، االجتامعات 

السنوية املشرتكة للهيئات املالية العربية.

تعقد هذه املؤسسات اجتامعات سنوية يف بلد من البلدان العربية، وذلك يف إطار مجالس إدارية تقوم 

مبتابعة منجزات السنة الفارطة واالتفاق حول برامج العمل املستقبلية.

ضرورة املساهمة الفعالة في التنمية ودعم املشاريع 
املشتركة بني الدول العربية

تضم هذه املؤسسات املالية كال من الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي 

واالجتامعي ، الذي يعنى بتمويل املشاريع االقتصادية واالجتامعية 

التي   ، الزراعي  العربية لالستثامر واإلمناء  التحتية، والهيئة  والبنيات 

متول املشاريع الزراعية والصناعات الغذائية، وصندوق النقد العريب 

لضامن  العربية  واملؤسسات  الهيكيل،  التصحيح  برامج  ميول  الذي 

إضافة  العربية،  والصادرات  لالستثامر  الضامن  تقدم  التي  االستثامر 

إىل املرصف العريب للتنمية االقتصادية يف إفريقيا الذي ميول املشاريع 

االقتصادية واالجتامعية يف البلدان اإلفريقية.

حرض أشغال هذه االجتامعات، وزراء املالية واالقتصاد للدول العربية 

بصفتهم محافظني عن بلدانهم يف املؤسسات املذكورة أعاله والوفود 

املرافقة لهم وعدد من ممثيل املنظامت اإلقليمية والدولية، باإلضافة 

إىل رؤساء مجالس هذه املؤسسات ومديريها العامني.

من  العديد  العربية  املالية  الهيئات  تدارست  الرباط،  دورة  وخالل 

النقاط التي تهم نشاطها، ومن أبرزها : املصادقة عىل التقارير السنوية 

املنرصمة،  املالية  السنة  من  الختامية  وحساباتها  التموييل  لنشاطها 

وتعيني املدير العام للمرصف العريب للتنمية االقتصادية يف إفريقيا، 

االقتصادي،  لإلمناء  العريب  الصندوق  إدارة  مجلس  أعضاء  وانتخاب 

املقبلة  املالية  للسنة  اإلدارية  امليزانيات  املصادقة عىل  إىل  باإلضافة 

لهذه املؤسسات وتعيني مراقبي حساباتها لسنة 2006.

وقد أكد جاللة امللك يف الرسالة التي وجهها للمشاركني يف أشغال هذه 

االجتامعات، و التي تالها الوزير االول السيد ادريس جطو، عىل أن 

توفري املناخ االقتصادي واالجتامعي املالئم يعد من بني أهم التحديات 

التي تفرضها التنافسية ، داعيا يف هذا اإلطار املؤسسات املالية العربية 

الحكامة  أنظمة  للجانب االجتامعي، وتحسني  أكرب  ايالء اهتامم  إىل 

كرشط أسايس لتحقيق السياسات التنموية.

كام أضاف جاللته أن توفري البنيات التحتية، واالهتامم بالولوج الواسع 

ومحاربة  والصحة،  والتكوين  والتعليم  والرتبية  األساسية  للخدمات 

مدخال  تعد  االجتامعي  واإلقصاء  التهميش  أشكال  ومختلف  الفقر، 

أساسيا لتحسني تنافسية االقتصاديات العربية، وضامن مشاركة الجميع 

يف معركة التنمية البرشية وخلق الرثوات.

وشدد جاللة امللك عىل أهمية التبادل التجاري البيني يف توفري قاعدة 

إنشاء  أن  مضيفا  العربية،  اإلنتاجية  للقطاعات  عريضة  استهالكية 

منطقة التجارة الحرة العربية الكربى التي ينخرط فيها املغرب تندرج  

يف هذا اإلطار.

مستجدات
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العربية يف وضع كل  املالية  الهيئات  أهمية مساهمة  وأبرز جاللته 

الوسائل التقنية واملالية الالزمة رهن إشارة الفاعلني االقتصاديني لتعزيز 

هذه املشاريع ، والسيام من خالل توفري املوارد الالزمة لتمويل التجارة 

بهذه  معربا   ، البينية  العربية  االستثامرات  تدفق  وتشجيع  العربية 

املناسبة عن ارتياح وامتنان املغرب لالهتامم الفعال لهذه املؤسسات 

مواصلة  عىل  األخري  يف  امللك  جاللة  وأكد  التنموية،  جهوده  بدعم 

املغرب تقديم كامل الدعم واملساندة ملختلف مؤسسات العمل العريب 

املشرتك  لتتمكن من النهوض مبهامها عىل الوجه األمثل.

املالية والخوصصة يف هذه  الله ولعلو وزير  فتح  السيد  وقد شارك 

االجتامعات بصفته محافظا للمملكة املغربية لدى هذه املؤسسات، 

كل  مساهمي  ومجلس  محافظي  مجلس  اجتامعات  فيها  وترأس 

من الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي والهيئة العربية 

لالستثامر واإلمناء الزراعي، حيث نوه خالل هذه االجتامعات بالنتائج 

االيجابية التي حققتها خالل سنة 2005، وأشاد أيضا بدورها الفعال 

التبادل  وتشجيع  واالستثامرات  التنموية  املشاريع  وإنجاز  يف متويل 

التجاري يف الوطن العريب. 

كام أعترب السيد الوزير أن التحديات التي تواجه الدول العربية تفرض 

عىل املؤسسات املالية العربية، بذل املزيد من الجهد ملضاعفة وتوسيع 

االجتامعي،  البعد  ذات  للمشاريع  الدعم  وتكثيف  تدخالتها  نطاق 

بهدف مكافحة الفقر والرفع من املستوى الصحي، التعليمي واملعييش 

لهذه البلدان.

العربية أصبحت  املالية  املؤسسات  أن  السيد ولعلو عىل  أكد  وقد 

مدعوة أكرث من أي وقت مىض، لتوظيف كل طاقاتها وإمكانياتها 

وكسب  االقتصادية  بأوضاعها  للنهوض  األعضاء  الدول  ملصاحبة 

النجاعة  تحقيق  الخصوص إىل رضورة  بهذا  التنمية، ودعا  رهانات 

الالزمة فيام يخص املساعدات اإلمنائية واملشاريع املمولة من قبل 

املؤسسات، ال سيام فيام يتعلق بتوجيه املساعدات وفقا ألولويات 

التنمية للدول ، مع الرتكيز عىل القطاعات املؤهلة لتحقيق األهداف 

املتوخات.

وركز السيد الوزير عىل رضورة إيالء هذه املؤسسات األهمية القصوى 

دعم  إىل  باإلضافة  طرفها،  من  املمولة  الربامج  يف  التشغيل  لجانب 

القطاع الخاص بصفة عامة ، وقطاعي االستثامر والتجارة الخارجية 

بصفة خاصة، وكذا االهتامم بتنمية وتأهيل املوارد البرشية يف الدول 

العربية.

ومن جهة أخرى، فقد وقع السيد الوزير عىل هامش هذه االجتامعات 

مع الدكتور احمد محمد عيل رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، 

عىل اتفاقيتي ضامن اإلستصناع والقرض الحسن مببلغ 56.35 مليون 

القروية يف 13  الكهربة  للمساهمة يف متويل مرشوع  أمرييك  دوالر 

إقليام، كام ارشف عىل توقيع اتفاقية للتمويل مببلغ 100 مليون دوالر 

بني البنك اإلسالمي للتنمية ورشكة السامري.

وقد قام السيد الوزير كذلك بإجراء مباحثات ثنائية مع رؤساء ومديري 

املؤسسات العربية للتمويل اإلمنايئ، خاصة مع السيد عبد اللطيف 

العريب  الصندوق  إدارة  مجلس  رئيس  العام  املدير  الحمد،  يوسف 

لإلمناء االقتصادي واالجتامعي ، تم التطرق خاللها عىل وجه الخصوص 

للربامج التمويلية واالقراضية لبالدنا مع هذه املؤسسات، وسبل تطوير 

عالقات التعاون القامئة بني املغرب وهذه املؤسسات. 

كام أجرى السيد الوزيرعىل هامش هذه االجتامعات لقاءات ثنائية 

مع عدد من وزراء االقتصاد واملالية للدول العربية، تم التباحث خاللها 

حول مختلف سبل تفعيل عالقات التعاون الثنائية. 

طرف  من  مهمة  إعالمية  بتغطية  اإلجتامعات  هذه  حضيت  وقد 

مختلف وسائل اإلعالم.

» Al Maliya « يرس هيئة تحرير ملحق

تلقي إقرتاحاتكم، مالحظاتكم وكذا مشاركاتكم عىل العنوان التايل :

maliya@daag.finances.gov.ma

هيئة التحرير
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الطوعية 38768 موظفا، منهم 2000 موظفا ميكنهم اسرتجاع  املغادرة  بلغ مجموع املستفيدين من 

معاش  االستفادة من  تخول  والتي  الخدمة  القانونية يف  املدة  توفرهم عىل  لعدم  التقاعد  اقتطاعات 

التقاعد وهي املدة املحددة يف 21 سنة بالنسبة للموظفني و15 سنة بالنسبة للموظفات.

الصندوق املغربي للتقاعد يواكب عملية املغادرة الطوعية

ميثل املوظفون الرجال ثلثي املستفيدين من املغادرة الطوعية، فيام 

بلغ عدد املوظفني املرتبني يف السلم 10 فام فوق 52,94%. ويصل 

متوسط سن املستفيدين من املغادرة الطوعية  إىل 52,4 سنة، أما 

متوسط سنوات خدمتهم فهو 29,27 سنة. تحتل وزارة الرتبية الوطنية 

مبفردها ما مجموعه 13.047 مستفيد بنسبة بلغت 33,81%، تليها 

اإلدارة العامة لألمن الوطني ب3477 ، ويف املرتبة الثالثة وزارة الفالحة 

والتنمية القروية مبجموع 3428. كام بلغت نسبة األطر واألطر العليا 

املستفيدة من هذه العملية 48%. وسجلت أعىل نسبة بوزارة الرتبية 

االقتصادية والتخطيط %67  التوقعات  الوطنية ب 82%، ثم وزارة 

ووزارة الطاقة واملعادن ب %61.

وقد شكلت هذه العملية ستة أضعاف النشاط االعتيادي للصندوق 

مختلف  من  سنويا  عليه  املحالة  بامللفات  مقارنة  للتقاعد،  املغريب 

اإلدارات العمومية برسم حد السن القانوين لإلحالة إىل التقاعد. فإىل 

حدود منتصف شهر شتنرب 2005، بلغ عدد امللفات التي توصل بها 

الصندوق حوايل 13630 ملفا، متت معالجة 7500 منها. 

و تحسبا ألهميـة ملفات املعاشات الواجب معالجتها واملقدرة ب 38768 

ملفا، قـامت مصالح الصندوق املغريب للتقاعد، باتخاذ التدابري التالية:

• تجهيز مكتب خـاص الستقبال املستفيدين من املغادرة الطوعية 

هذا  عىل  توافد  وقد  املطلوبة،  واملعلومات  باإلرشادات  ومدهم 

املكتب ما يناهز 65.000 زائر إىل متم أبريل 2006؛

إيالئها  بعد  العملية  ملبارشة  للصندوق  البرشية  الطاقات  تجنيد   •

األولوية القصوى ضمن أنشطة املؤسسة؛

• االستعانة بطاقم من األعوان املياومني للتعجيل بتصفية املعاشات.

إال أنـه، بالرغم من ذلك، فقد عرفت بالفعل وثرية تصفية امللفات 

راجع  وذلك  املعاشات،  لرصف  املحددة  اآلجـال  يف  التأخري  بعض 

باألساس إىل البطء الذي طال توصل الصندوق بامللفات من اإلدارات 

املعنية، باإلضافة إىل عدم استيفاء جزء كبري منها للوثائق الرضورية .

ومن أجل تدارك التأخري املسجل، قام الصندوق باتخاذ مبادرة نالت 

موافقة اللجنة الوزارية لتتبع العملية التي ترشف عليها وزارة تحديث 

القطاعات العامة، وتتمثل يف اعتامد التصفية اآللية للمعاشات بناء 

عىل الجذاذات اإلعالميائية املتوصل بها من بعض اإلدارات ومقارنتها 

مع املعطيات املتوفرة لدى الصندوق، وقد مكنت هذه الوسيلة من 

رصف 11192 معاشا قبل التوصل بامللفات الخاصة بها .

مايو  تاريخ 12  إىل  تصفيتها  التي متت  املعاشات  بلغ عدد  وهكذا، 

2006، 36755 معاشا. كام رصفت واجبات 35637 معاشا إىل حدود 

منتصف مايو 2006. 

عىل  الطوعية  املغادرة  لعملية  املتوقعة  االنعكاسات  فإن  ولإلشارة 

التوازنات املالية للصندوق، واملرتبطة بالرصف املبكر ملعاشات املحالني 

أجور  املنجزة عىل  االقتطاعات  الصندوق من  التقاعد وحرمان  عىل 

املغادرين، حددت يف 7.5 مليار درهم، والتزمت الحكومة بتعويض 

الصندوق. والهدف من هذا التعويض هو أن تكون عملية املغادرة 

الطوعية محايدة بالنسبة للتوازنات املالية الصندوق.

وجدير بالذكر أن معاش املستفيدين من التقاعد املبكر يتم احتسابه 

األساسية  األجرة  عنارص  من   2% يساوي  سنوي  قسط  أساس  عىل 

والتعويضات القارة املطابقة للدرجة والرتبة املتوفر عليها عند الحذف 

من األسالك، وذلك ابتداء من تاريخ التمتع باملعاش. وعند بلوغ حد 

السن القانوين لإلحالة إىل التقاعد يتم إعادة تصفية املعاش عىل أساس 

قسط سنوي يساوي 2.5%.
الصندوق املغربي للتقاعد
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يف إطار تحديث الوكالة القضائية للمملكة وانفتاحها عىل تجارب الدول األخرى يف ميدان الدفاع عن 

مصالح أشخاص القانون العام أمام القضاء، نظمت املؤسسة بتعاون مع  معهد البنك الدويل ورشات 

تكوينية متحورت حول موضوع » تقوية قدرات املؤسسات القضائية والقانونية باملغرب«.

تنظيم ورشات تكوينية حول دعم املؤسسات القانونية
و القضائية بشراكة مع معهد البنك الدولي

قام بتنشيط هذه الدورات التكوينية التي أجريت بجامعة الحسن 

من  والخامس  مارس  من  الفاتح  بني  ما  املحمدية،  مبدينة  الثاين 

مايو 2006، مجموعة من الخرباء الدوليني و أخصائيني ينتمون إىل 

)إيطاليا،  العامل  عرب  للمملكة  القضائية  للوكالة  مامثلة  مؤسسات 

ومنظامت  وجامعات  ومعاهد   )... النمسا،  فرنسا،  مرص،  إسبانيا، 

مختصة.

و إلرشاك أكرب عدد من الخرباء، متت املزاوجة بني تقنيات التنشيط املبارش 

والتكوين عن بعد، حيث متكن عدد من الخرباء املتدخلني من اإلدالء 

.)Visioconférence( بوجهات نظرهم بواسطة التناظر عن بعد

واستفاد من هذه  الورشات ما يقارب 50 مشاركا من الوكالة القضائية، 

باإلضافة إىل أطر ومسؤولني يف عدد من مديريات الوزارة.

أهداف الدورات التكوينية

تبادل  من  املشاركني  متكني  يف  الربنامج  من  الرئييس  الهدف  يتمثل 

اآلراء حول تجارب مختلف البلدان املمثلة  يف الورشات، خاصة فرنسا 

تحسني  يخص  فيام  املغرب،  إىل  باإلضافة  ومرص،  وإسبانيا  وإيطاليا 

فاعلية و نجاعة تدبري منازعات أشخاص القانون العام والدفاع عن 

مصالحها أمام القضاء.

كام يهدف إىل توفري الوسائل و األدوات العملية الكفيلة بالرفع إىل 

أقىص حد من فعالية دور املشاركني داخل مؤسساتهم، و املساهمة يف 

إعادة النظر يف دورها من أجل تحقيق فاعلية و استجابة أكرب و أداء 

جيد. و قد تم الرتكيز بشكل خاص عىل كيفية استخدام مؤرشات قياس 

األداء و غريها من الوسائل اإلصالحية املناسبة التي يتم العمل بها يف 

املؤسسات املامثلة، مع أخذ خصوصيات و حاجيات الوكالة القضائية 

للمملكة بعني االعتبار. 

موضوع الدورات التكوينية 

تجارب  عرض  تم  حيث  دورات،  شكل  يف  الربنامج  مواد  تقديم  تم 

املؤسسات املامثلة للوكالة القضائية للمملكة.  ويف هذا الصدد تم 

 Avvocatura( االستامع إىل تجربة مؤسسة محامي الدولة بإيطاليا

Dello Stato( وهيئة قضايا الدولة مبرص، ومديرية الشؤون القانونية  

والوكالة القضائية للخزينة بفرنسا، و كذا مؤسسة املحامي العام للدولة 

.)Abogacia General Del Estatdo of Spain( بإسبانيا

كام ناقش خرباء آخرون قضايا العرصنة والفاعلية واستخدام مؤرشات 

تدبري  بتحديث  املتعلقة  اإلشكاليات  من  وغريها  األداء،  قياس 

املنازعات.

و يف نهاية عروض الدورة التكوينية األوىل، حدد املشاركون مجموعة 

النقاش حولها خالل  التي ينبغي تعميق  من املواضيع واإلشكاليات 

الدورتني املتبقيتني، و يتعلق األمر باملحاور التالية:

• تعزيز مهمة الوقاية من املنازعات ؛

عن  الدفاع  ميدان  يف  األداء  لقياس  اعتامدها  املمكن  املؤرشات   •

أشخاص القانون العام ؛

• أهمية وكيفية إنجاز منظومة إعالمية خاصة بالتدبري ؛

• تكوين واستكامل خربة املوارد البرشية كآلية للتحديث ؛

• الالمتركز يف مجال تدبري املنازعات.

من  مجموعة  بتحديد  األخرية  الدورة  نهاية  يف  املشاركون  قام  كام 

التوصيات التي من شأنها التمكني من تحديث الوكالة القضائية والرفع 

من أدائها، وهمت هذه التوصيات:
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• تقوية املوارد البرشية كام وكيفا ؛

• إعادة تنظيم املؤسسة لتعزيز بعض األنشطة وخلق مصالح جهوية ؛

• تقوية منظومة اإلعالم و تعزيز آليات ضبط التدبري.

وعىل صعيد آخر، استغلت الوكالة القضائية حضور الخرباء املشاركني 

لتنظيم محارضتني عموميتني مبدرج الوزارة. وقد  متحورت األوىل حول 

موضوع »تدبري ومعالجة منازعات الدولة: التجربة املرصية منوذجا«، 

قام بإلقائها املستشار حسام عبد العظيم، رئيس هيئة قضايا الدولة 

الثانية  أما  والخوصصة.  املالية  وزير  السيد  بحضور  وذلك  يف مرص، 

فتمحورت حول موضوع » التجربة اإليطالية يف مجال تدبري ومعالجة 

الدولة  محامية  ميليلو،  سينسيا  األستاذة  ألقتها   ،» الدولة  منازعات 

لوزارة  العام  الكاتب  السيد  بإيطاليا، بحضور  الدولة  بهيئة محاميي 

املالية والخوصصة.
الوكالة القضائية للمملكة
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يف إطار سياسة التواصل التي تنهجها وزارة املالية والخوصصة، املبنية عىل توفري خدمات ذات جودة 

ولقد   ،1997 سنة  منذ  االنرتنيت  بوابة  إطالق  تم  وموظفيها،  والرشكاء  الزبناء  ملتطلبات  تستجيب 

عرفت هذه البوابة منذ ذلك الحني عدة تعديالت وتحسينات من بينها إطالق بوابة باللغة العربية، 

تم إنجازه سنة 2005.

بوابة انترنيت وزارة املالية واخلوصصة : تفعيل لسياسة القرب

عىل  الحصول  مستعمليها  عىل  لتسهل  البوابة  هذه  تصميم  تم 

معلومات متكاملة ومتنوعة عرب عدة أركان تعرف تحيينا مستمرا. 

ومتطلبات  تتناسب  معلومات  عىل  بالحصول  البوابة  تسمح  كام 

املستعمل يف شكل بسيط ومدروس يسهل التنقل بني األركان والبحث 

عن املعلومات.

ومواضيع  معلومات  عدة  الوزارة  بوابة  تتضمن   ، الصدد  هذا  ويف 

تخص املهام الرئيسية للوزارة ومجاالت تخصصها، ولقد تم تنظيم 

هذه املواضيع وفقا لطبيعتها يف قامئتني مختلفتني : أفقية وعمودية.

تتكون القامئة األفقية من أركان تتمحور حول املهام الرئيسية للوزارة،  

للوزارة واألنشطة  التنظيمي  الهيكل  التعرف عىل  حيث متكن من 

الوزارية و أنشطة السيد الوزير وسريته الذاتية.

كام تتضمن هذه القامئة أركانا خاصة بالجبايات واالستثامر والتمويل 

والظرفية واملنشآت العامة . وتهدف هذه األركان إىل تقريب وتبسيط 

النظام الجبايئ للعموم، وتقديم معلومات تهم االستثامر، كاإلعفاء 

الرضيبي والجمريك وكذا معلومات حول املراكز الجهوية لالستثامر.

الدولة  مشاريع  متويل  حول  معلومات  األركان  هذه  تضم  كام 

الصغرى واملتوسطة،  املقاوالت  املتعلقة بدعم  واملقاوالت والتدابري 

واملؤرشات املالية واالقتصادية واالجتامعية الرئيسية، وكذا معلومات 

حول املنشآت العامة والخوصصة.

من جهة أخرى، تقدم القامئة العمودية معلومات عملية، حيث يتضمن 

الركن األول »حياة عامة« معلومات حول قانون املالية والجامرك والتأمينات 

واالحتياط االجتامعي . أما ركن » الخزانة « فيشمل تقارير ودرسات 

وكتيبات ودالئل ونصوص ترشيعية ، بينام يختص ركن طلب العروض يف 

نرش طلبات عروض الوزارة ونتائجها وكذا برنامج مقتنيات الوزارة.

تضم البوابة كذلك ركنا متعلقا بأسئلة املستعملني : » الوزارة رهن 

إشارتكم « يهدف إىل تسهيل االستفادة من خدمات البوابة. أما ركن  

» جديد املوقع « فيسمح مبتابعة مستجداتها.

التي تربمها  الصفقات  تتبع  إمكانية  البوابة  أخرى، متنح  من جهة 

االلكرتونية  الخدمة  عرب  الجمركية  االجراءات  إمتام  ومن  الوزارة، 

من  العامة  للخزينة  االلكرتونية  الخدمة  متكن  فيام   ، للجامرك 

االطالع عىل الوضعيات الجبائية والحساب الصوري لغرامات التأخري 

الحسابات  أرصدة  عىل  االطالع  وكذا  الخزينة  سندات  وإيرادات 

البنكية يف الخزينة.

وأخري ميكن موقع املوارد البرشية موظفي الوزارة من اإلطالع مبارشة 

والوثائق  اإلدارية،  واملذكرات  )البطاقة  اإلدارية  وضعياتهم  عىل 

الجارية، االستعالم حول الرتقيات وامتحانات األهلية املهنية...(.

www.finances.gov.ma/arabe

مديرية الشؤون اإلدارية والعامة
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حسب املعطيات األولية املتوفرة لدى مكتب الرصف، حقق ميزان األداءات برسم سنة 2005 فائضا  

مهام للسنة الخامسة عىل التوايل بلغ 20.932 مليون درهم مرتفعا بنسبة24,7% أو +4.142 مليون 

درهم عن الفائض املسجل سنة 2004 أي +16.760 مليون درهم. يعد هذا الرقم ثاين أحسن نتيجة 

يحققها ميزان األداءات بعد الرقم القيايس املسجل سنة 2001 أي 43.491,3 مليون درهم. 

نتائج املبادالت اخلارجية برسم سنة 2005

أرصدة  معدل  يفوق   2005 سنة  املحقق  الفائض  أن  اإلشارة  تجدر 

السنوات املمتدة من 2000 إىل 2004 ب 33,1%، كام يالحظ بصفة 

عامة منحى ارتفاعي قوي لرصيد ميزان األداءات، إذ أن معدل األرصدة 

انتقل من 578,9 مليون درهم خالل عقد الثامنينات إىل 5.425,05 

مليون درهم خالل التسعينات ثم إىل + 16.594,6 خالل الفرتة ما بني 

.2005-2000

املعامالت  لحساب  اإليجايب  التطور  إىل  املهم  التحسن  هذا  ويرجع 

الجارية وحساب الرأسامل والعمليات املالية.

1 - حساب املعامالت الجارية
حقق حساب املعامالت الجارية فائضا بلغ 11.139,3 مليون درهم 

مقابل 8.551,3+ مليون درهم سنة 2004 أي بزيادة بنسبة %30,3 

أو + 2.588  مليون درهم. ميثل هذا الفائض 2,4% من الناتج الداخيل 

الخام مقابل 1,9% سنة 2004.

لبندي  املوجب  الرصيد  تحسن  إىل  اإليجايب  التطور  هذا  ويرجع 

الدخل، يف  بند  انخفاض عجز  وإىل  الجارية  والتحويالت  الخدمات 

حني سجلت مبادالت السلع تفاقام يف عجزها البنيوي للسنة الثالثة 

عىل التوايل.

1.1 مبادالت السلع

تفاقم عجز مبادالت السلع )FOB-FOB( خالل سنة 2005 بنسبة 

24,7%  أو + 14.179,4  مليون درهم حيث وصل إىل 71.685 مليون 

درهم مقابل - 57.505,6 مليون درهم.

بنسبة   )FOB( الواردات  ارتفاع  إىل  العجز  يف  التفاقم  هذا  يرجع 

14,2% أو + 20.636,9 مليون درهم بوترية أكرب من التحسن الحاصل 

يف الصادرات أي  + 7,3% أو + 6 .457,5 مليون درهم.

البرتول  الواردات من  قيمة  ازدياد  إىل  أساسا  الواردات  ارتفاع  يعزى 

الخام، حيث وصلت إىل 23.946.9 مليون درهم مقابل 14.539 مليون 

درهم )+64,7% أو+ 9.407.9  مليون درهم(.

بنسبة   الرشاء  أمثنة  ارتفاع  إىل  النفط  واردات  قيمة  ارتفاع  ويرجع 

42,5% و إىل ارتفاع حجم الواردات من هذه الطاقة بنسبة %15,7.

أما بالنسبة للصادرات، فيالحظ التطور امللموس يف مبيعات الفوسفاط 

)+ 22,1%  أو + 824  مليون درهم( و الحامض الفسفوري )+ %21  

أو +1.299.8 مليون درهم(.

2.1  الخدمات

سجل فائض بند الخدمات تحسنا مهام بلغ + 31,1% أو + 8.996,5، 

ليصل إىل 37.916,7 مليون درهم، مقابل 28.920,2 مليون درهم. 

التغريات
*2005 2004

 

% ملیون درهم

+30,3 +2 588,0 +11 139,3 +8 551,3 حساب املعامالت الجاریة

+20,7 +2 221,9 +12 953,6 +10 731,7 حساب الرأسامل و العملیات املالیة

+24,7 +4 142,0 +20 932,0 +16 790,0 رصید میزان األداءات

أرصدة ميزان األداءات )مباليني الدرهم(

* أرقام مؤقتة

التغريات
*2005 2004

 

% ملیون درهم

+30,3 +2 588,0 +11 139,3 +8 551,3 حساب املعامالت الجاریة

-24,7 -14 179,4 -71 685,0 -57 505,6 السلع

+31,1 +8 996,5 +37 916,7 +28 920,2 الخدمات

+52,5 +3 148,4 -2 849,7 -5 998,1 الدخل

+10,7 +4 622,5 +47 757,3 +43 134,8 التحويالت الجارية

تطور بنود الحساب الجاري )مباليني الدرهم(

* أرقام مؤقتة

معطيات
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يرجع هذا اإلنجاز إىل الزيادة يف املداخيل : +21%   أو +12 .454 ,4  مليون 

درهم، بوثرية تفوق املصاريف أي +11,3% أو +3.457,9 مليون درهم.

ويرجع تحسن املداخيل برسم الخدمات خاصة إىل ارتفاع مداخيل 

األسفار التي متثل حوايل 40%  من مجموع هذه املداخيل   سنة  2005، 

اليشء الذي ميكنها من التأثري بشكل فعال عىل رصيد بند الخدمات. 

فقد انتقلت مداخيل األسفار إىل 40.927 مليون درهم سنة 2005 

مقابل 34.793,8 مليون درهم سنة 2004، أي  زيادة بنسبة +%17,6 

أو+6.133,2 مليون درهم. كام شمل هذا اإلرتفاع مداخيل الخدمات 

األخرى لفائدة املقاوالت التي بلغت 10.147,6 مليون درهم، مقابل 

8.006,4 مليون درهم سنة 2004 و التي تضم بالخصوص عائدات 

مراكز االتصال، خدمات املعالجة اآللية للمعلومات و تكاليف تصوير 

األفالم األجنبية باملغرب. 

3.1 الدخل

يتميز هذا البند الذي يسجل عائدات االستثامرات بصفة عامة )مداخيل 

و مصاريف( برصيد سلبي هيكيل يف تقلص مستمر مند عدة سنوات.

منذ  سنة 1996، دخل  الرصيد  السالب  لبند  الدخل  يف  منحى  

انخفايض،  إذ  انتقل   من -11.406,1 سنة 1996 إىل -2.849,7 مليون 

درهم سنة 2005. و يرجع هذا االنخفاض الذي أضحى هيكليا إىل 

انخفاض التسديدات برسم فوائد الدين الخارجي، و إىل تزايد مداخيل 

لدى  الرصف  احتياطي  مخزون  لتزايد  نظرا  العمومية،  االستثامرات 

البنك املركزي الذي يوظف موجوداته بالخارج و الذي يغطي االرتفاع 

امللحوظ للتحويالت برسم مداخيل االستثامرات الخاصة.

سجل عجز بند الدخل سنة 2005 تراجعا مهام ليصل إىل -2.849,7   

مليون درهم مقابل -5.998,1 مليون درهم سنة 2004 أي بتحسن 

بلغ  3.148,4 مليون درهم.

أو+1.676,6   %37,3+( املداخيل  تحسن  إىل  الرتاجع  هذا  ويعزى 

مليون درهم : 6.165,1 مليون درهم مقابل 4.488,5  مليون درهم( 

وإىل انخفاض املصاريف )-14% أو  -1.471,8 مليون درهم : 9.014,8    

مليون درهم مقابل 10.486,6 مليون درهم(.

االستثامرات  مداخيل  بفضل  تحسنت  فقد  املداخيل،  يخص  وفيام 

العمومية، التي انتقلت اىل 5.171,5 مليون درهم، مقابل3.953,3 مليون 

تتكون هذه  درهم.  مليون  أو +1.218، 2  بزيادة %30,8  أي  درهم، 

املداخيل أساسا من تلك الناتجة عن توظيفات احتياطي بنك املغرب من 

املوجودات بالعملة القابلة للتحويل.

أما انخفاض املصاريف، فقد نتج باألساس عن تراجع مبلغ التحويالت 

  1.148,2- أو   %18,8- بنسبة  الخاصة  االستثامرات  بدخل  املتعلقة 

مليون درهم : 4.943,2 مليون درهم مقابل 6.091,4 مليون درهم.

4.1  التحويالت الجارية

تتميز التحويالت الجارية بتحقيقها لفائض بنيوي يشكل أول مصدر 

لتمويل ميزان األداءات.

الثالثة عىل التوايل ليصل إىل  وقد سجل هذا الفائض تحسنا للسنة 

محققا  درهم،  مليون   43.134,8+ مقابل  درهم  مليون   47.757,3

بذلك تطورا بنسبة 10,7% او  +4.622,5 مليون درهم، بفضل ارتفاع 

مداخيل التحويالت الجارية الخاصة : 46.744,4 مليون درهم مقابل 

42.811,8 مليون درهم أي +9,2% أو +3.932,6 مليون درهم.

 2 - حساب الرأسامل والعمليات املالية

سجل حساب الرأسامل والعمليات املالية فائضا مهام بلغ +12.953,6 

مليون درهم، مقابل +10.731,7 مليون درهم، محققا بذلك تحسنا 

بنسبة 20,7% او 2.221,9 مليون درهم.

العمليات  لعجز  الهام  الرتاجع  باألساس عن  التحسن  نتج هذا  وقد 

املالية للقطاع العام إىل -1.542,3 مليون درهم مقابل 10.135 ,-5 

مليون درهم، بوترية فاقت انخفاض فائض العمليات املالية للقطاع 

الخاص -30,6% أو -6.399,8 مليون درهم : 14 .538,1 مليون درهم 

مقابل20.937,9  مليون درهم.

أما بالنسبة لعمليات الرأسامل التي تظل جد ضئيلة،  فقد سجلت رصيدا سلبيا 

وصل إىل -42,2 مليون درهم مقابل -70,7مليون درهم سنة 12004.

التغريات
*2005 2004

 

% ملیون درهم

+20,7 +2 221,9 +12 953,6 +10 731,7 حساب املعامالت والعمليات املالية

+40,3 +28,5 -42,2 -70,7 حساب الرأسامل

العمليات املالية

-30,6 - 6 399,8 +14 538,1 -20 937,9        القطاع الخاص

+84,8 +8 593,2 -1 542,3 -10 135,5        القطاع العام

تطور بنود حساب الرأسامل والعمليات املالية )مباليني الدرهم(

* أرقام مؤقتة

1 مل يعد يسجل بهذا البند منذ  عدة سنوات إال النفقات املتعلقة باملغادرة النهائية لألجانب الذين كانوا يقيمون باملغرب. 
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األرصدة النفقات املداخيل البنود األساسية
+11 139,3 210 473,1 221 612,4 أ - حساب املعامالت الجارية

-71 685,0 166 043,0 94 358,0 السلع

-82 806,3 146 485,3 63 679,0      البضائع العامة

+10 424,3 19 465,2 29 889,5      السلع املستوردة بدون أداء و املعاد تصدیرها بعد التحویل

+697,0 92,5 789,5      مشرتیات و بیع السلع باملوانئ

+37 916,7 34 017,4 71 934,1 الخدمات

-2 487,1 14 002,3 11 515,2      النقل

+35 479,8 5 447,2 40 927,0      األسفار

+3 545,7 396,3 3 942,0      خدمات اإلتصاالت

-74,7 709,8 635,1      خدمات التأمني

-289,3 402,8 113,5      رسوم االمتیاز و الرتاخیص

+3 637,3 510,3 10 147,6      خدمات أخرى مقدمة للمقاوالت

-1 895,0 6 548,7 4 653,7      خدمات مقدمة من طرف اإلدارات العمومیة أو إلیها )غیر مدرجة يف مكان آخر(

-2 849,7 9 014,8 6 165,1 الدخل

-3 949,6 4 943,2 993,6      دخل االستثامرات الخاصة

-1 099,6 4 071,6 5 171,5      دخل االستثامرات و الدیون العمومیة

+47 757,3 1 397,9 49 155,2 التحويالت الجارية

+2 080,8 330,0 2 410,8      العمومیة

+45 676,5 1 067,9 46 744,4      الخاصة

+12 953,6 38 511,5 51 465,1 ب - حساب الرأسامل والعملیات املالیة
-42,2 42,7 0,5 حساب الرأسامل

-42,2 42,7 0,5      تحویالت رأس املال

+12 995,8 38 468,8 51 464,6 العملیات املالیة

+14 538,1 22 218,1 36 756,2      القطاع الخاص

+1 467,4 4 666,3 6 133,7                إئتامنات تجاریة

+13 686,7 14 327,6 28 014,3                قروض واستثامرات خارجیة باملغرب

-2 319,5 3 224,2 904,7                قروض واستثامرات مغربیة بالخارج

+1 703,5 - 1 703,5                العملة و الودائع

-1 542,3 16 250,7 14 708,4      القطاع العام

-1 542,3 16 250,7 14 708,4                قروض

-3 160,9 3 160,9 - ج - الفارق اإلحصايئ

+20 932,0 252 145,5 273 077,5 املجموع

األداءات سنة 2005 )مباليني الدرهم(

مكتب الصرف
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رقم -197 الرشيف  الظهري  بتنفيذه  الصادر  القانون 07-03  يتكون 

1-03 بتاريخ 16 رمضان 1424/11 املوافق 11 نونرب 2003 )الجريدة 

الرسمية عدد 5171 بتاريخ 22 دجنرب 2003 صفحة 4284( من تسعة 

نصوص مكررة للفصل 607 خصها املرشع بالباب العارش من الجزء 

الكتاب  التأديبية والضبطية داخل  بالجنايات والجنح  املتعلق  األول 

الثالث املحدد للجرائم املختلفة وعقوباتها.

يف تناولنا لهذا القانون، سوف نحاول يف مقام أول التعرض ملختلف 

الجرائم التي يحددها وكذا العقوبات البدنية واملادية املرتتبة عنها. ويف 

مقام ثاين سوف نعمد إىل بحث وتحليل بعض األفكار واملضامني التي 

يحملها هذا النص الجديد.

اآللية  املعالجة  بنظم  املس  جرائم   : األول  الفصل 
للمعطيات وعقوباتها

 من خالل قراءة نصوص القانون 03-07، يتضح أن املرشع املغريب 

عمل عىل تجريم مجموعة من األفعال التي متس بنظم املعالجة اآللية 

نتيجتها  ظروفها،  مقرتفيها،  باختالف  عقوباتها  تختلف  للمعطيات، 

والغاية من ارتكابها.

الفرع األول : جرائم املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات

 حدد املرشع الجنايئ املغريب سبعة جرائم متس بنظم املعالجة اآللية 

للمعطيات تتمثل يف األفعال التالية :

أوال : الدخول عن طريق االحتيال إىل نظام للمعالجة اآللية للمعطيات، 

ويتمثل هذا الجرم يف مختلف عمليات النفاذ أو االقتحام سواء عرب ربط 

مقرصن أو ولوج لربامج دون أهلية أو معاينة لجذاذات دون ترخيص.

ثانيا : البقاء يف نظام املعالجة اآللية للمعطيات ثم الدخول إليه عن 

طريق الخطأ، واملقصود هنا هو مجموع حاالت االرتباط أو اإلطالع، 

وما شابهها من الحاالت غري العادية عندما يدرك القائم بها أن بقاءه 

فيها يعترب أمرا غري عادي.

ثالثا : عرقلة سري نظام للمعالجة اآللية للمعطيات أو إحداث خلل 

فيه : 

عن  اقرتافه  إىل  الفاعل  عمد  إذا  إال  العرقلة  فعل  تجريم  ميكن  ال   

لهذا  املادي  الركن  كان  وإذا  الغري.  لحق  احرتام  واختيار ودون  بينة 

الجرم يتمثل يف واقعة العرقلة، فإنه ليس من الرضوري بالنسبة لركنه 

جاء هذا القانون ليتمم مجموعة القانون الجنايئ املغريب وليسد ثغرة يف املنظومة الترشيعية املغربية 

فيام يتعلق بالجرائم املرتبطة بنظم املعالجة اآللية للمعطيات.

قراءة في القانون 03-07 من مجموعة القانون اجلنائي املغربي 
املتعلق بجرائم املس بنظم املعاجلة اآللية للمعطيات  

)Systèmes informatiques de traitement des données(

❊

❊ هذا املجال هو تعبري عن وجهة نظر شخصية لكاتب املقال، وال يعرب بأي حال من األحوال عن رأي أو موقف مجلة » املالية «.
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املعنوي إيجاد الدليل إلثبات نية اإلساءة، إذ إن مجرد ارتكاب الفعل 

من لدن شخص معني يكفي لذلك.

بالنسبة إلحداث خلل بالنظام، فهو فعل مالزم لجرم العرقلة، ذلك 

لتشابههام يف ركنهام املعنوي وإن كانا يختلفان يف نظريه املادي.

فإن  عمله،  وشل  النظام  تعطيل  إىل  يهدف  العرقلة  جرم  كان  فإذا 

إحداث خلل فيه هو فعل يؤدي إىل الحصول عىل نتيجة مخالفة ملا 

كان منتظرا من النظام.

رابعا : املس باملعطيات أو بطريقة معالجتها أو إرسالها.

ونظرا للطبيعة الجنحية التي متيز هذه الجرمية فإن عنرصها املعنوي 

ميكن أن يتأسس دون اإلفصاح عنه رصاحة عرب اإلتيان غري العادي 

لألفعال التالية دون مراعاة لحقوق الغري :

  • إدخال معطيات يف نظام للمعالجة اآللية للمعطيات )ن م أ م( ؛

• إتالف أو حذف معطيات مدرجة يف ن م أ م ؛

• تغيري املعطيات املدرجة ؛

• تغيري طريقة إرسالها.

و تجدر اإلشارة هنا إىل أن هذه الجنحة ال تقوم إال إذا ارتكبت هذه 

األفعال بقصد اإلرضار و خارج نطاق العمل املرخص به من أجل تغيري 

حالة النظام، وهذا بغض النظر عن نتيجة وتأثري ذلك عليه.

هذه  شكل  كان  مهام  املعلوميات  وثائق  وتزييف  تزوير   : خامسا 

الوثائق، و ذلك بقصد إلحاق الرضر بالغري.

و يف هذا الصدد مل يفت املرشع الجنايئ املغريب من اإلشارة إىل إمكانية 

تطبيق مقتضيات جنائية أخرى أشد.

سادسا : استعامل وثائق معلوماتية مزورة و ذلك عن بينة واختيار، بحيث 

يكون مقرتف الجرم عىل علم بأن الوثائق التي يستعملها مزورة أو مزيفة.

سابعا : صنع أو متثل أو حيازة أو إعداد أو توفري تجهيزات أو برامج 

معلوماتية أو معطيات، وتسخريها الرتكاب الجرائم السالفة أو التخيل 

عنها للغري أو وضعها رهن إشارته.

الفرع الثاين : العقوبات املحددة

خصص املرشع الجنايئ املغريب مجموعة من العقوبات البدنية واملادية 

للجرائم الوارد بيانها يف الفرع األول من هذا الفعل، ينطلق حدها 

األدىن من شهر واحد إىل خمس سنوات سجنا و غرامتها من 2000 

وانتامء  نتيجتها  الجرمية،  لطبيعة  تبعا  إىل 2000000 درهم و ذلك 

األشخاص القامئني بها.

نصوص   تطبيق  وضامنات  حدود   : الثاين  الفصل 
القانون 07-03

ال يقترص تطبيق العقوبات السالفة عىل األشخاص الذين يقدمون عىل 

ارتكاب هذه الجرائم، بل ميتد ليشمل أفعال أخرى و أناس آخرين 

يقعون تحت طائلته، وهو األمر الذي يقتيض وجود ضامنات تحمي 

باألساس الغري حسن النية.

الفرع األول : املحاولة، املساهمة واملشاركة يف املس بنظم 
املعالجة اآللية للمعطيات )ن.م.أ.م(

انسجاما مع نصوص القانون الجنايئ، والقاضية بأن محاولة الجنحة ال 

ميكن أن تعاقب إال مبقتىض نص خاص – ف 115 من القانون الجنايئ 

املغريب–، جاء الفصل 607 يف نصه الثامن لريفع من مرتـبة مـحاولة 

الـجرائم السالف تعدادها إىل مرتـبة الجرمية التامة، و بالتايل ترسي 

عليها نفس عقوبتها.

يف نفس االتجاه أكد الفصل 607 يف نصه التاسع عىل أن كل من اشرتك 

عليها يف هذا  املنصوص  الجرائم  إحدى  اتفاق إلعداد  أو  يف عصابة 

الباب، يعاقب بنفس عقوبة الجرمية املرتكبة.

الجرمية املرتبكة
العقوبة املاديةالعقوبة املدنية

القصوىالدنياالقصوىالدنيا

000 00010 32 أشهرشهراالحتيال لدخول نظام للمعالجة اآللية للمعطيات

البقاء يف نظام للمعالجة اآللية ثم الدخول إليه عن 

طريق الخطأ
000 00010 32 أشهرشهر

000 000200 310 سنواتسنةالعرقلة العمدية لسري ن م أ م أو إحداث خلل فيه

000 000200 310 سنواتسنةاملس باملعطيات -إدخال، إتالف  تغيري..

000 000 0001 510 سنواتسنةاستعامل وثائق معلوماتية مزورة

000 000 0001 510 سنواتسنةتزوير و تزييف وثائق املعلوميات

صنع أو متلك أو حيازة أو إعداد أو توفري تجهيزات 

أو برامج معلوماتية أو معطيات الرتكاب الجرائم 

السالفة أو وضعها رهن إشارة الغري
000 000 0002 550 سنواتسنة

الجدول املوايل يحدد مختلف العقوبات 
الواردة يف هذا القانون 

* لإلشارة، فإن ارتكاب الجرائم املنصوص عليها يف الفصل607-3 يف حق نظام يتضمن معلومات تخص األمن 

الداخيل للدولة أو أرسارا تهم االقتصاد الوطني، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إىل سنتني وبالغرامة من 10000 

درهم إىل 100000درهم.

وترفع هذه العقوبة من سنتني إىل 5 سنوات و الغرامة من 100000 إىل 200000 درهم، إذا ترتب عن ذلك 

تغيري يف املعطيات أو اضطراب يف عمل النظام أو ارتكبت األفعال من طرف موظف أثناء مزاولة مهامه أو 

بسببها.
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وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن املرشع الجنايئ يقصد من خالل هذا 

الجرمية و ليس املشاركة فيها، وهذا بخالف ما  النص املساهمة يف 

توحي يه العبارة األوىل من هذا النص، إذ نجده يف الجزء األخري منه 

يؤكد عىل أنه : » تطبق عقوبة نفس الجرمية املرتكبة عىل كل من 

اشرتك يف... إذا متثل اإلعداد يف فعل أو أكرث من األفعال املادية «.

و معلوم أن املرشع الجنايئ املغريب يعرف املساهمة يف فصله 128 

من الباب األول كام ييل : » يعترب مساهام يف الجرمية كل من ارتكب 

شخصيا عمال من أعامل التنفيذ املادي لها «.

أما املشاركة يف جرمية املس بنظم املعالجة اآللية للمعطيات، ففي 

اعتقادنا هي ما نص عليه الفصل 607 يف نصه العارش، وذلك ألن 

مضمونه يتامىش وتعريف املرشع الجنايئ املغريب لواقعة املشاركة 

يعترب   : ماييل  عىل  نص  حيث  األول،  الباب  من   129 فصله  يف 

تنفيذها  يف  مبارشة  يساهم  مل  من  الجنحة  أو  الجناية  يف  مشاركا 

ولكنه أىت أحد األفعال اآلتية : 

1-  أمر بارتكاب الفعل أو حرض عىل ارتكابه؛

يف  استعملت  أخرى  وسيلة  أية  أو  أدوات  أو  أسلحة  قدم   -2

ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك؛

3- ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلني يف األعامل التحضريية أو 

األعامل املسهلة الرتكابها مع علمه بذلك؛

4-  تعود عىل تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان لالجتامع.

الفرع الثاين : ضامنات تطبيق نصوص القانون 07-03

خطورة  من  القانون  هذا  يف  الواردة  العقوبات  تكتسيه  ملا  نظرا 

لنا  يحق  والبدين،  املادي  اإلكراهني  بني  تجمع  قد  أنها  اعتبار  عىل 

أن نتساءل عن الضامنات التي يكفلها هذا القانون حامية لحقوق 

الفرد والجامعة.

يف معرض حديثنا عن هذه الضامنات، نشري إىل أن صياغة نصوص 

هذا القانون كانت حذرة بل رصيحة يف حرصها عىل حامية حقوق 

الغري حسن النية.

هكذا، ال تطبق العقوبات الواردة يف النصوص 3 و 6 من الفصل 607 إال 

إذا اقرتنت أفعالها بواقعة االحتيال. كام ربـط الفصل 607 يف نصه السابع 

عملية تزيـيف وتزوير الوثائق املعلومياتية بإمكانية حدوث الرضر.

غري أن أهم هذه الضامنات يف نظرنا هي تلك التي جاء بها الفصل 

607 يف نصه الحادي عرش، حيث حرص عىل مراعاة وحامية حقوق 

الغري حسن النية. ومل يقض مبصادرة أدواته التي تكون قد استعملت 

الرتكاب إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون.

وهنا ال يفوتنا التذكري بأن املرشع الجنايئ املغريب قد استفاد من الجدل 

الذي  أثارته مدونة الجامرك يف األوساط االقتصادية والتجارية فيام 

يخص مصادرة وسيلة النقل التي ارتكبت بها املخالفة الجمركية، وهو 

الجدل الذي تجاوزته هذه املدونة يف نسختها األخرية .

لحقوق  القانون حامية  هذا  بها  جاء  التي  األساسية  الضامنات  من 

نظام  حق  يف  الجرمية  ارتكبت  ما  إذا  للعقوبة  تشديده  الجامعة، 

يتضمن معلومات تهم األمن الداخيل أو الخارجي للدولة أو أرسارا 

تهم االقتصاد الوطني.

إن هذا التمييز يكتيس أهمية بالغة، ذلك أن املرشع املغريب كان محقا 

وأنظمة  الدولة  أنظمة  بني  للتمييز  العضوي  املعيار  يأخذ  مل  عندما 

الخواص، بل نجده يعتد فقط باملعلومة.

هكذا، فأينام وجدت املعلومة التي متس النظام العام إال وتم تشديد 

العقوبة، مع االحتفاظ بإمكانية توقيع عقوبات جنائية أشد.

أيضا، مل يفت املرشع املغريب التأكيد عىل مسؤولية املوظف، فعمل 

عىل تشديد العقوبة لتصل يف حدها األقىص إىل خمس سنوات سجنا 

وغرامة 200000 درهم.

محمد البقالي، إطار بقسم املمتلكات واخلدمات املساندة
مديرية الشؤون اإلدارية والعامة 




