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  ؛السيد الوزير* 

 ومدراء ،رؤساء المدراء العامونال السادةو السيدات* 

 ؛المؤسسات والمنشآت العامة
  ؛حضرات السيدات والسادة* 

  

هذا اللقاء المخصص لتقديم   فياليوم  بينكم أن أكونيشرفني •

 ،لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة الجيدة لممارساتاميثاق 

 المغربي الميثاق" يندرج في إطار استكمال منظومة  الذي

 التي انطلقت منذ سنة" المقاوالت لحكامة لجيدةا للممارسات

  ؛2008

 اللجنة"ويسعدني بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتنويه إلى  •

على العمل الجاد والهام الذي  ما " المقاوالت لحكامة الوطنية

 من أجل ترسيخ وتعميم ثقافة االتجاهفتئت تقوم به في هذا 

 المقاوالت وتعامالت ومبادئ الشفافية والمحاسبة في تدبير

، البنكية والمؤسسات المقاوالت العائلية،و ،المتوسطةالصغيرة و

إطالق المدونة  نحن بصددي مؤسسات العمومية التثم  لدى ال

   الخاصة بها اليوم؛
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لحكامة المنشآت والمؤسسات  الجيدة لممارساتاميثاق  كتسييو •

 بالدناه ما تعرففي خضم  خاصة ةً أهمي، كما تعلمون،العامة

 واقتصادية  وتحوالت مؤسساتية وسياسيةصالحات كبرىإمن 

 الذي  بعد إقرار دستور فاتح يوليوزوالسيما واجتماعية،

يؤسس لتعاقدات مجتمعية جديدة تقوم على الديمقراطية 

الشفافية والنزاهة تعزيز و ،تخليق الحياة العامةالتشاركية و

قديم تلة وءالمساو آليات المراقبة تقوية و،والحكامة الجيدة

  الحساب؛
  

وفي هذا السياق، يجدر التذكير بما جاء في الخطاب الملكي  •

نصره و  أيده اهللاجاللة الملك محمد السادس الذي وجهه السامي

حيث ، 2011 أكتوبر 14يوم بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 

طة الدولة والمجتمع وتحسين مناخ رقْمد« على أن  جاللتهأكد

ال يتطلب انتهاج الحكامة الجيدة بتفعيل المبادئ واآلليات األعم

التي ينص عليها الدستور وعلى رأسها ربط تحمل المسؤولية 

بالمساءلة والمحاسبة، وتخليق الحياة العامة بالتصدي لكل 

أشكال الفساد والرشوة والريع االقتصادي والسياسي 

  ؛»واالحتكار

  اإلراديالحكوميالبرنامج   أن ينبغي التشديد علىكما •
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 في مقدمة يضع ،حظي بثقة نواب األمة الذي الطموحو

تنزيُل المقتضيات الدستورية، وتنفيذُ التوجيهات الملكية أولوياته 

الحكامة  والتخليق والشفافيةب  فيما يتعلق خاصةًالسامية

 بالنسبة دعم الثقة في باعتبارها مداخل أساسيةوذلك  ،الرشيدة

 جاذبية الرفع من و،ين واالجتماعيينلفاعلين االقتصاديل

من أجل  ،وتحسين مناخ األعمال تصاد الوطنياالق وتنافسية

لفائدة الولوج إليها الخدمات وتيسير طوير ت الشغل وفرصخلق 

اإلنصاف في إطار تكافؤ الفرص و المواطنات والمواطنين

 ؛التضامنو
   

  ؛السيد الوزير

  ؛حضرات السيدات والسادة

  

 المنشآتالدور الهام الذي تضطلع به ال يخفى عنكم  •

 الكبير والمتزايد  المجهود االستثماريفي العامة المؤسساتو

 االقتصادية واالجتماعية  التنميةتحقيقفي لدولة الذي تبذله ا

 من خالل وال سيما ، على مدى العشرية األخيرةببالدنا

 األوراش وإنجاز ، تنفيذ السياسات العموميةمساهمتها في

بتوفير  االستراتيجيات القطاعيةمختلف ، ومواكبة الكبرى
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الالزمة األساسية والخدمات التجهيزات و البنيات التحتية

 وبالتالي تحسين ، وخلق فرص الشغللتشجيع االستثمار

لمواطنات والمواطنين، خاصة في العالم القروي ظروف عيش ا

  والمناطق المهمشة؛

ل السنوات  خالالعامةوالمؤسسات  نشآتالمسجلت ولقد  •

 األزمة المترتبة عن بالرغم من الظرفية الصعبة ،األخيرة

لمواد ل  الدوليةسعاراأل وتقلباتاالقتصادية والمالية العالمية 

 ومعامالتها على مستوى أنشطتها مطردااألولية، تطورا 

في الميزانية العامة بحيث من المتوقع أن يبلغ  المضافة تهاوقيم

سنة ل برسم مشروع قانون المالية ات هذه المؤسساستثمارحجم 

 من %65 مليار درهم أي ما يعادل 123 ما يقارب 2012

 ؛ المجهود االستثماري العمومي

  الذي حققه هذا القطاع،التطور اإليجابي  هذاومن المؤكد أن •

والمتواصلة على  اإلصالحات الهيكليةمسلسل من  هو ثمرة

 وطرق التدبير ، اإلطار القانوني ، تهم أساسا مستوياتعدة

 اعتماد و،القطاعين العام والخاصوالتمويل والشراكة بين 

تقوم على ربط  لهذه المؤسساتهذه بين الدولة وسياسة التعاقد 

 واالستثمار األنجع للموارد وتقييم النتائج؛ البرامج باألهداف
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  ؛حضرات السيدات والسادة

ة  ميثاق الممارسات الجيدوضع، تم سيرا على هذا النهج •

 وفق مقاربة تشاركية ،لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة

باالعتماد على  ،مشاورات موسعة مع األطراف المعنيةو

لدولية في مجال الحكامة الوطنية واالمعايير مجموعة من 

  .الجيدة

 الممارسات الجيدةتكريس نشر وويهدف هذا الميثاق إلى  •

وتشجيع قيم  المبنية على أفضل المعاييرحكامة المنشآت العامة ل

تقوية دور ومهنية و  والتشاور،وممارسات الشفافية والتواصل

 وتجسيد مبدأ الربط بين ،المجالس التداولية لهذه الهيآت

كما سيساعد المنشآت  ،مسؤولية المسيرين والمحاسبة

وتحسين  وتنافسيتها أدائها والمؤسسات العامة على تطوير

  اقتصادي؛-ومحيطها السوسيو ئهاركاشصورتها لدى 

  :التالية ة الثالثمحاور العلىهذا الميثاق رتكز يو •

 المزيد من الفعاليةبهدف  المحاسبةوالمسؤولية عزيز ت: أوال •

تعميم  من خالل، والسياسات العموميةستراتيجيات الفي تنفيذ ا

من لعالقات التعاقدية بين الدولة والمؤسسات والمنشآت العامة ا

 ومالءمتها مع األولويات الحكومية تحديد األهدافأجل 
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 وتدابير واقعية وتقديم مخططاتوتوضيح مسؤولية المسيرين 

  . وتقييم اإلنجازاتمرقمة وتدبير أمثل للموارد الموفرة و

مسيري المؤسسات  ى سيتم توجيه رسائل مهام إل،وهكذا •

 شكل على العامة التوجهات من أجل تنزيلوالمنشآت 
 استراتيجي وأهداف محددة ذات عددة السنواتمخططات مت

 زمني يسمح بالتتبع والتقييم مدىتدبير الموارد في ستمكن من 

 على أساس معايير النجاعة، في الموضوعي للنتائج المحصلة

 ؛ األهداف المرسومةضوء

  المنشآت العامة مدعوون إلى مسيريفإنباإلضافة إلى هذا،   •

راقبة الداخلية وأدوات وضع وتطوير آليات الحكامة والم

استشراف المخاطر والتتبع والتقييم على نحو يمكن المنشأة من 

ق فتَر ومن وضع المواطن والم،أداء مهامها على الوجه األمثل

المرفق العمومي والخدمات في صلب اهتمامات تحسين 

  ؛المقدمة

مة الحكامة والتدبير والرقابة على المنشآت ءمالمن أجل و •

سيتم العمل على إصالح ، مقتضيات الدستور الجديدالعامة مع 

القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة وذلك تماشيا مع 

   ؛ الشفافيةمتطلبات الربط بين المسؤولية والمحاسبة وتعزيز
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من خالل الفعالية دعم  المحور الثاني في هذا الميثاق يهم •

لمنشآت التداولية لالمجالس  تطوير كفاءاتتقوية أدوار و

القيادة   في، بصفة منتظمة،وظيفتهاب للقياموالمؤسسات العامة 

على  والسهر، ومراقبة التدبير وتتبع المخاطر االستراتيجية

السياسات أهداف مع توجهات والمؤسسات  مالءمة برامج عمل

   العمومية؛

هنا تجدر اإلشارة إلى الدور الهام  الذي يمكن أن يضطلع به و •

 توفير في ،2009  سنة المحدث ،"للمدراء المغربي المعهد"

 مهامهم لممارسة المجالس التداولية الدعم والتكوين ألعضاء

 الهيآت  وفعاليةحكامة تحسين في النشيطة المهنية ومساهمتهم

 ؛المعنية
 

النشر المنتظـم من خالل  التخليقوالشفافيـة  تعزيز :ثالثا •

سياسة تواصلية مع وتبني  ،لمنشآت العامة المتعلقة باللمعلومات

 عبر ونزع الطابع المادي عن اإلجراءات ،جميع الشركاء

 ،خدمة ذات جودةتوفير  ألجل استعمال مكثف للمعلوميات

 في إطار شفاف والتطبيق الصارم لمبادئ تفويت الصفقات

  ومحاربة،يضمن المنافسة الشريفة ونجاعة النفقات العمومية
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  . أشكال الرشوةكافة

  السادة،حضرات السيدات و

يات التي تفرضها الحكامة الجيدة لتحدواعون با اليوم إننا •

 لنجاعة رافعة أساسية باعتبارها للمنشآت والمؤسسات العامة

وفعالية مختلف السياسات العمومية والقطاعية وضمان 

المواطنات ها والتوزيع العادل لثمارها على عموم تاستدام

  والمواطنين؛

  

  مجرد مناسبة لتقديم هذا الميثاق ليسهذا اللقاء، فإن وبالتالي •

 الستشراف التفعيل األمثل سانحة فرصة هو، وإنما فحسب

المنشآت والمؤسسات العامة لحكامة للممارسات الجيدة 

التنموي لبالدنا  التطورفي أفق ،نة في هذا الميثاقالمتضم 

الظرفية الدولية وحدة التقلبات المناخية تحديات   ظلخاصة في

وارتفاع سقف االنتظارات االقتصادية واالجتماعية من جهة، 

  من جهة ثانية؛

 األستاذ  السيـد رئيـس الحكـومةسيوجه وفي هذا الصدد، •

 اليوم إلى السيدات والسادة أعضاء ا منشـورعبد اإلله بنكيران

الحكومة والرؤساء المدراء العامين والمدراء العامين ومدراء 



 
10 

تفعيل أمثل لمحتوى ل من أجالمؤسسات والمنشآت العامة 

لحكامة المنشآت دة  للممارسات الجي المغربيالميثاق

 وترجمته على أرض الواقع من خالل ،والمؤسسات العامة

لعامة  مخطط عمل على صعيد هذه الهيآت والشركات اوضع

مجالس التداولية بهدف المصادقة إلى الالتابعة لها، يتم تقديمه 

  .قتضياتهعليه وتتبع التنفيذ المالئم لم

  

  

 ستساهم في الدفع قدما اللقاء الي اليقين أن أشغال هذ ،ختاما •

ها إلى ممارساتبورش تحسين حكامة المنشآت العامة واالنتقال ب

 على الشفافية قائم رشيدة في نظام الحكامة الطور جديد

طبقا لمقتضيات  وربط المسؤولية بالمحاسبة والنجاعة والفعالية

  .الدستور

  .م ورحمة اهللا تعالى وبركاتهوالسالم عليك


