
 قريب اإلدارة من المواطنت

إن التطورات التي عرفتها الدولة مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية بفضل وظيفتها في جميع الميادين، 
وتخليها عن دورها التقاعدي، الذي كان ينحصر في الحفاظ على األمن والنظام العام، نتج عنه احتكاك 

من خدماتها. فلقد باتت اإلدارة تلعب طابعا هاما في حياة كبير بين اإلدارة و األفراد خصوصا المنتفعين 

األشخاص، إذ األفراد في حاجة إلى خدمات ذات جودة عالية وقريــبة منهم وبالمقابل، فاإلدارة في حاجة 
إلى األفراد، باعتبارهم سبب قيامها ومصدر عملها. ويعتبر تقريب اإلدارة من المواطنين من المبادئ 

هيم التي عرفت تداوال كبيرا، ورافقت معظم الخطابات اإلصالحية المتعلقة باإلدارة األساسية والمفا

المغربية. فنجاح اإلدارة وتميزها مرتبط، ليس فقط بتحقيق أهدافها الخاصة، وإنما بمدى اندماجها في 
قدرتها على تحقيق تواصل فعال مع المواطن. ويستمد التواصل  ، و بمدى)]1[(محيطها وتفاعلها معه

بين اإلدارة والمواطن أهميته من كونه يعتبر عنصرا ومؤشرا مهما على مدى دمقرطة المرفق العمومي 

 .وخدمته للمرتفق بكفاءة وفعالية، باعتباره أساس وغاية إنشاء المرفق

ملين معها من أهم االنشغاالت الراهنة سواء على الصعيد حيث تعتبر إشكالية العالقة بين اإلدارة والمتعا
تمعي نظرا للمرحلة التاريخية الراهنة التي تعرف استكمال بناء دولة الحق والقانون ، لمجالحكومي أو ا

 .وللتطور السريع للمحيط الدولي الذي يؤكد على تكريس ثقافة حقوق اإلنسان

إلدارة يجعل المرتفق في حيرة من أمره ، مما يستلزم في الحقيقة ، إن تشعب وتنوع مجاالت تدخل ا

التنبه إلى تنوع الحاالت والرغبات ، وبالتالي يفرض مالءمة المقاربة المصلحية لتتجاوب مع التنوع 

 . الهائل من الرغبات والحاجيات

ئمة فمقابل كل فئة أو شريحة من المرتفقين يجب أن تتوفر مهن وتخصصات معينة وأن تسود أنماط مال

 . من العالقات تتطلب تكوينا مناسبا

فإذا كان المرتفق يخضع بحكم القواعد القانونية إلى التنظيمات الجاري بها العمل فإنه ال ينبغي أن 

 . يخضع لإلدارة التي يجب أن تكون في خدمته

جب اإلدارة فإنه من وا  وإلحداث هذا النوع المرغوب فيه من التوازن في العالقة بين اإلدارة والمرتفق
أن تكون في المقابل قريبة من المواطن وفي خدمته ومنصتة إليه منفتحة على رغباته وتستجيب 

لمتطلباته . وهي المبادئ نفسها التي تعتمد كقواعد أساسية للمرفق العمومي : من مساواة واستمرارية 

  ) .]2[(ومالءمة

ال يعذر أحد “وعلى العموم فإن تحسين عالقة اإلدارة بالمرتفق يساهم كذلك في تحقيق المقولة السائدة 
والتي يقصد بها من جهة أن القوانين ينبغي أن تنفذ دائما ، وأن جهلها ال يكفي لتبرير ” بجهله للقانون

أن على اإلدارة واجب  العكس ، وهو ما يمثل واجبا على عاتق المرتفق كمواطن ، ومن جهة أخرى

التأقلم المناسب مع الحاالت المتنوعة والرغبات المختلفة لفئات المرتفقين المتعاملين معها وهو ما يضع 
 ” Obligation de rÈsultat ”على عاتق اإلدارة االلتزام بتحقيق النتائج

ارة على محيطها الداخلي ورغم المجهودات التي قامت بها الدولة المغربية في تدعيم سياسة انفتاح اإلد

والخارجي، وذلك من خالل التوجيهات الملكية واالختيارات الحكومية لتجاوز أزمة التواصل التي تتخبط 
فيها اإلدارة، يبقى تأثير هذه اإلجراءات محدودا نظرا للطبيعة البنيوية لمظاهر الفساد واآلليات التدبيرية 

ة. ذلك أن الممارسة الواقعية أفرزت لنا إدارة منسلخة ذات الطابع البيروقراطي والمركزية المفرط

متناقضة مع محيطها نتيجة ترسبات وتطورات تاريخية عرفها المغرب مما نتج عنه ترسخ ثقافة مسيئة 
لذاكرة اإلدارة المغربية. و شكلت أزمة التواصل داخل اإلدارة العمومية وخارجها أحد األسباب الرئيسية 

ظهر واستفحل نتيجة عدة عوامل، كالتذرع بالسر المهني واتخاذ القرارات على النتشار الفساد الذي 
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المستوى المركزي، وانعدام الشفافية، والعالقات األحادية الجانب، والبطء وتعقيد اإلجراءات اإلدارية، 

بلها. وسيادة سياسة االنغالق في مواجهة المحيط. كل هذا كان له األثر البليغ على سمعة اإلدارة و مستق

 :قبل التطرق لتحليل هذا الموضوع البد من طرح مجموعة من اإلشكاالت من قبيل

  :تحديد اإلشكالية

ما مدى حضور مفهوم تقريب اإلدارة من المواطنين في ممارسات اإلدارة المعربية و أين تتجلى 

 العالقة؟  مجهودات الدولة لتوطيد هذه

 :التالية  التساؤالت  تتفرع  و من هنا

 ف تتحدد عالقة اإلدارة بمحيطها؟وكي 

 إلى أي حد تؤثر األساليب التدبيرية في هذا القرب؟ 

 ما مدى انعكاس ذلك على العالقة التواصلية؟ 

اإلطار النظري  :لإلجابة على مجموع هذه التساؤالت سوف يتم تقسيم هذا الموضوع إلى شطرين
الدولة   تبدلها  المواطنين و الجهود التي اإلدارة من المواطنين، و واقع تقريب اإلدارة من  لتقريب

 لتحقيق ذلك

 :التالي  ومن خالل ما سبق يمكن معالجة هدا الموضوع وفق التصميم 

  

 من المواطنين   اإلدارة  اإلطار النظري لتقريب  المبحث األول :

 المرتفقين  اتجاه  المطلب األول : تحسين سلوك اإلدارة 

   ات اإلدارةخدم  المطلب الثاني: تحسين 

  

 لتحسينه  االدارة من المواطنين و التدابير المتخذة  المبحث الثاني : واقع تقريب

 المطلب األول : تشخيص الوضعية الراهنة 

 من المرتفقين   لتقريب اإلدارة  الجديد  المطلب الثاني : آليات تعزيز التصور 

 نين المبحث األول : اإلطار النظري لتقريب اإلدارة من المواط  

تكتسي نظرية تقريب اإلدارة من المواطن أو المرتفق صبغة هامة ، سيما وأن العالقة الرابطة بينهما 
 (المطلب األول)يلزم إحاطتها بعدد من الضمانات والقواعد الضابطة لسلوك كل من اإلدارة والمواطن ، 

هيكل اإلداري ، في بغرض عقلنة وتحسين سلوك الطرفين في أفق الحصول على احترام المواطن لل

لتستقر بالتالي هذه العالقة على التزامات متبادلة ،  (المطلب الثاني)مقابل تجويد خدمات هذا األخير ، 
في نهاية المطاف في مسار الحكامة الجيدة وتطبيق دولة الحق والفانون وما يتبعه من إحالل   التي

 . لمبادئ الديمقراطية

 دارة اتجاه المواطن: تحسين سلوك اإل  المطلب األول



إن مفهوم المرتفق يختزل نوعا من االزدواجية في الرؤيا ، ازدواجية بين النظرة السلطوية التي تحتكرها 

اإلدارة ، ونظرة الحداثة التي يفرضها سياق الحداثة ، وتغذيها متطلبات الفعالية والتنافسية ، فالخدمة 

ية استخدامها واستعمالها لألنظمة التي تطبقها ، والذين التي تؤديها اإلدارة بمفهومها الحديث تعني كيف
  يخضعون لهذه التنظيمات هم المواطنين أنفسهم ، بمفهوم واسع كل األشخاص المتواجدين داخل المحيط

الترابي الوطني ، في الحقيقة ، إن تشعب وتنوع مجاالت تدخل اإلدارة يجعل المرتفق في حيرة من أمره 

إلى تنوع الحاالت والرغبات ، وبالتالي يفرض مالءمة المقاربة المصلحية لتتجاوب  ، مما يستلزم التنبه

 . مع التنوع الهائل من الرغبات والحاجات

إن تحسن سلوك اإلدارة اتجاه المواطن ينطلق باألساس من ضبط اإلطار القانوني الناظم لكيفية قيامها 

متعامل معها ، وتبسيط مساطر الولوج بتصريف شؤونها ، حتى ال يتشكل غموض لدى المواطن ال

وطلب الخدمة من اإلدارة وتحديد شروط وكيفيات االستفادة من هذه الخدمات ، وأوجه حق اإلدارة في 
رفض أداء الخدمة في مقابل حق المواطن في الحصول عليها ، لذا التنظيم القانوني يكتسي طابعا 

والهياكل واألجهزة الموكل لديها اداء الخدمة ، محوريا ، من خالل تحديد االختصاصات والمساطر ، 

وتحديد المهام وتبسيط المساطر ، ومحاربة تداخل االختصاصات ، باإلضافة إلى ذلك ينبغي اإلشارة إلى 

 مبدأ أساسي في الدستور وهو حق الحصول على المعلومة

ستمرار المرفق في إضافة إلى ذلك ينضوي تحت الجهاز اإلداري موظفون موكول إليهم السهر على ا

الزمان ، واسترسال الخدمات اإلدارية ، ولذلك ولضمان تحقيق الفعالية المطلوبة يتعين على اإلدارة 

توظيف أو تعيين كفاءات مهنية ذات إمكانيات ومؤهالت معينة ، حتى يتسنى تحقيق السرعة في توفير 
ين اإلدارة والعالم الخارجي ، فالمعلوم أن الخدمات اإلدارية للمرتفقين ، من هنا تتسع إشكالية التواصل ب

اإلدارة المغربية بثقلها البيروقراطي وتعدد المصالح واألقسام ، وبالتالي تنوع وتداخل االختصاصات ، 

كل ذلك يساهم في انغالق اإلدارة على نفسها ، ما يجعل المواطن في ضيق وحيرة إزاء الخدمات التي 
دو شبه منعدم حتى وأن مجمل اإلدارات تتوفر على مصالح لالستقبال يطلبها ، فالغالب إن التواصل يب

واإلرشاد ، إال أن المشكل يكمن في نوعية الخدمات المقدمة ، وكذا طريقة االستقبال ، والتواصل الذي 

يجابه به المواطن ، هذا األخير يثير سخطه ونقمته من تردي أسليب االستقبال والتواصل التي تنهجها 

 . اإلدارة

عالوة على هذه اإلشكاليات العويصة ، ينضاف إليها ثقل المساطر وكثرة الوثائق المطلوبة ألداء الخدمة 

عجلة وسرعة الخدمة ، وتعرقل بالتالي   وإلشباع الرغبات ، واقع ينم عن كثافة تنظيمية عويصة تعيق

 . خدمات اإلدارة المغربية ، على نحو يشهد تردي األوضاع  تطور وتحسن

اإلدارة يبقى مطلوبا ومرغوبا فيه ، على أساس القيام بإصالحات   ك فإن مفهوم تقريب أو تحسينولذل
من قبيل تحسين وتطوير الترسانة القانونية ، وإعمال قاعدة الشباك الوحيد ، وتجويد أساليب التواصل مع 

تفق وتحقق له إشباع المواطنين ، في أفق الوصول إلى إدارة في خدمة المواطن ، تعنى بانشغاالت المر

رغباته ، من أجل دمقرطة اإلدارة وإحالل التصالح ، على اعتبار أن العالقة الحالية تشهد على توتر 

 . واضح وسخط من األساليب التي تنهجها اإلدارة

 تجويد خدمات اإلدارة  المطلب الثاني:

طن من الضروري مالءمة طرق من أجل تجويد الخدمات وتوخي الفعالية في العالقة بين اإلدارة والموا

التواصل والمساطر والتنظيمات اإلدارية ، مع الوضعيات واللغات والمطالب المعبر عنها من طرف 

المواطن ، وإلحداث نوع من التوازن في العالقة يقع من واجب اإلدارة أن تكون قريبة من المواطن وفي 
باته ، وهي بالتالي مجمل المبادئ المعتمدة خدمته ومنصتة إليه متفتحة على رغباته ، وتستجيب لمتطل

كقاعد أساسية للمرفق العمومي ، من مساواة واستمرارية ومالءمة ، إن الجودة الشاملة فلسفة ونظرية 



، وترتكز أيضا على اعتبار   ونمط عمل يرتكز على التحسن المستمر بشكل متالزم في كل شيء  جديدة

داري ، وتقوم نظرية الجودة الشاملة على فلسفة خالصتها تنفيذ اإلنسان هو القيمة الكبرى لكل عمل إ

 . العمل على الوجه الصحيح

صاحب نظرية الجودة الشاملة أن هناك أربعة عشر مبدأ أساسيا لتحقيق المثل الذي   deming  ويرى
وح يروم التخطيط المناسب ويمنع األداء الضعيف داخل اإلدارة ، أوال وضوح فلسفة المؤسسات ، وض

الرؤيا المستقبلية ،اإلنسان يأتي أوال ، ومبدأ االتفاق واإلحسان ، وروح الفريق ، معايير عالية لألداء ، 

 . مبدأ التبسيط ، قيمة المعلومات ، التدريب المستمر

لذلك فنجاح اإلدارة أو فشلها يقاس بمدى انفتاحها أو انغالقها على المحيط ، وكدا بطبيعة ونوع التواصل 

 سود بين المواطن المرتفق واإلدارة ،الذي ي

إن غياب األخالقيات المهنية يساهم في تكريس االختالالت ومهما كانت األسباب فإن تجويد الخدمات 

المقدمة من طرف اإلدارة يرتبط بشكل أساسي بتبني استراتيجية شمولية إلصالح ذات البين بين اإلدارة 

بات المرتفق وإشباع حاجاته على نحو من الفعالية والسرعة والمواطن ، تقوم على أساس النزول عند رغ
، وكذا جودة الخدمات ، ما يجعل العملية تساهم بدورها في تحسين األوضاع النفسية واالجتماعية ، وكذا 

تحسين وصلح العالقة بين الطرفين من خالل تحقيق استقبال جيد ، وجعل انسيا المعلومة للمرتفق ، دون 

السر المهني ، الذي أصبح مبدأ تدفع به مجمل اإلدارات بغرض الحفاض على األسرار االحتجاج بعذر 

 . الداخلية لإلدارات في المغرب

 لتحسينه  اإلدارة من المواطنين و التدابير المتخذة  واقع تقريب  المبحث الثاني :

ن األساليب تعمل الدولة على تحقيق حاجات المواطن وإشباع رغباته، و تتبع في ذلك مجموعة م

التدبيرية التي غالبا ما يكون لها تأثير كبير على العملية التواصلية الخارجية، وذلك نتيجة مجموعة من 
المظاهر، من قبيل التضخم البيروقراطي والمركزية المفرطة. هذه المعيقات التنموية جعلت المغرب 

 .دبير اإلدارييغير نظرته لإلدارة في إطار ما يصطلح عليه بالتصور الجديد للت

 الراهنة  المطلب األول: تشخيص الوضعية

اختلفت التعاريف التي أعطيت للبيروقراطية حسب الزاوية التي يراها منها كل مهتم بالشأن اإلداري. إذ 
هناك من ينظر إليها على أنها خاصية من خاصيات اإلدارة المثالية، أمثال ماكس فيير الذي يعرفها أنها 

خم المتواجد في المجتمع السياسي المعقد والمتحضر لتحقيق األهداف القومية، و ذلك التنظيم الض
إلخراج السياسة العامة إلى حيز الواقع ووضعها موضع التنفيذ. فهي إذا في نظره تنظيم يرمي إلى 

 تحقيق األهداف بفاعلية ودقة، وهناك من يربطها بمفهوم الروتين والبطء، وبأنها تفقد الخلق وتؤدي إلى

تردي الروح المعنوية، حيث يعامل الرؤساء مرؤوسيهم بعجرفة وغطرسة يقابلها المرؤوس بالذل 
 .([3])والخضوع

ويرى ميرتون أن التنظيم البيروقراطي يمارس ضغطا على المرء ويجعله أكثر انضباطا ومتبعا لمنهج 

فإذا ما أريد للجهاز أن يمارس نشاطه بنجاح، فينبغي أن يحقق درجة عالية من السلوك  معين، وبالتالي
الثابت ودرجة غير عادية من االلتزام تحت نظام من الرقابة الهادفة يتألف من مجموعة من القواعد التي 

د النشاطات نحو تحدد مهام كل فرد في التنظيم. إال أن هذه القواعد قليال ما تنجح في ضبط التنظيم وتوحي

أهدافها المحددة، ألن لإلفراد أهدافا ذاتية ال تتفق بالضرورة مع أهداف التنظيم، بل يمكن القول إن 
أهداف التنظيم تعتبر وسيلة من خاللها يسعى األفراد لتحقيق أغراضهم الشخصية. وبهذا فان 

تشكل معانات يومية للمواطن،  -دكمظهر تمتاز به األجهزة المكلفة بتسيير شؤون األفرا –البيروقراطية 

الذي يصعب عليه اختراق البيانات في ظل تعقد المساطر وتعدد الوجوه والوظائف. وعليه فان النظام 
البيروقراطي مناقض للنظام العقالني، عكس ما أصر عليه ماكس فيير، الذي اعتبره النظام الفعال. وقد 
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شكلة التي يواجهها النظام البيروقراطي هي أزمة أصبح علماء االجتماع اليوم مجمعين على أن الم

التواصل والتنظيم اللذان يجعالن اإلدارة منغلقة حول نفسها. الشيء الذي يجعلها خارج السياق 

 .االجتماعي وينفر المواطن منها ويتسبب في عرقلة عملية التواصل بينهما، ويحبط عزيمة المستثمرين
بق ضرورة أساسية وحصانة لوحدة الدولة واستمراريتها، فإنه لم فإذا كانت المركزية تشكل في وقت سا

يبق لها مبرر اليوم، ولم تعد تستجيب لحاجيات المواطنين. ذلك أن انتشار المركزية المفرطة في المرافق 

العامة يؤدي إلى فقدانها لمصداقيتها، مما قد يؤدي إلى تفاوت يدفع إلى طالق بين اإلدارة واألفراد، وذلك 
بعيدة عن  جة نقص معلومات متخذي القرار على المستوى المركزي. هذه المعلومات غالبا ما تكوننتي

الحقيقة وال تعطي نظرة كاملة عن واقع األفراد. وقد تبرز المركزية في شكل تجميع لسلطة اتخاذ القرار 

 .الجماعات المحليةبين وزارات معينة أو على المستوى الداخلي لكل وزارة، أو بين السلطة المركزية و
يالحظ أن النظام اإلداري المغربي الحالي يتميز باحتكاره مركزيا ألهم االختصاصات، إلى جانب 

فالتركيز لم يرقى إلى الدور المنوط به، إذ أن  .السلطة التقريرية و كذا الوسائل والموارد البشرية

ستوى يجعلها تستجيب لتطلعات المصالح الجهوية واإلقليمية وكذا المصالح الخارجية ليست في م
الجماعات المحلية بهدف تحقيق شراكة حقيقية في مجال التنمية المحلية، كما أن دور هذه المصالح لم 

يرقى بعد إلى تلبية مختلف حاجيات المواطنين فيما يخص الخدمات المقدمة لهم. كما يالحظ أيضا أن 

مقر الرئيسي للعمالة أو اإلقليم، وال تتوفر في المصالح الخارجية تتواجد على العموم على مستوى ال
أغلب الحاالت على ملحقات تابعة لها على صعيد باقي اإلقليم أو العمالة، الشيء الذي يترتب عنه بعد 

 .([4]) اإلدارة عن السكان، سيما في الحالة التي يشمل فيها نطاق المصالح الخارجية أكثر من عمالتين

وحتى في الحالة التي تكون فيها هذه المصالح الخارجية قريبة من المرتفق فإن دورها يبقى ضعيفا، إذ 
غالبا ما يقتصر على تنفيذ القرارات التي تتخذ مركزيا؛ هذه القرارات بدورها قد ال تكون لها صلة بواقع 

 .([5])جلةالمواطنين وحاجياتهم الحقيقية والمستع

ذلك الواقع العملي داخل المرافق العمومية ال يوازي االهتمام المتزايد بعملية االستقبال من   يضاف إلى

خالل الخطابات الرسمية. حيث يسجل غياب رؤية شمولية لالستقبال واإلرشاد، مع وجود اإلجراءات 
بصيغة انفرادية من طرف بعض القطاعات اإلدارية، إلى جانب سيادة نظرة تقليدية لالستقبال، المتخذة 

 ([6]) .إذ يتم تخصيص مقر لكن دون توفير الوسائل الضرورية واألطر الكفأة

ل األولي، إذ ال يجب أن ينتقل المستعمل وينتظر كما يطرح االستقبال في المكاتب مشكل تنظيم االستقبا
طويال من أجل معلومة بسيطة، أو من أجل استمارة، إلى جانب عدم توفر معظم اإلدارات على مالحق 

وأشكال أو رسوم بيانية لتسهيل عملية االهتداء إلى المرافق والمكاتب داخل البناية اإلدارية، أضف إلى 

رد على االستفسارات الكتابية والهاتفية للمواطنين، بخصوص تنظيم ذلك عدم االهتمام الكافي بال
 .اختصاصات المصالح وطبيعة الخدمات التي تقدمها

عموما، يالحظ عدم اعتناء المسؤولين في أغلب اإلدارات بوظيفة االستقبال، وقلة وعيهم بأهميتها 

ين في ترسيخ سلوكات االستعالء، اإلستراتيجية في مسلسل العالقات العامة، إلى جانب مساهمة الموظف
واعتقادهم بامتالك مفاتيح جهاز معقد متشعب المسالك، واالنتشاء بإذالل المرتفق المغلوب على أمره. 

 كل هذا يؤدي بالتبعية إلى خلق أزمة في التواصل بين الجانبين

ق في اإلعالم كما أن متطلبات تأسيس عالقات إنسانية سليمة بالوظيفة العمومية تقتضي إقرار الح

اإلداري واإلطالع على وثائق والملفات الديمقراطية اإلدارية. فحق اإلعالم يعكس جليا شفافية األجهزة 
اإلدارية. إذ أن إخبار الجمهور يهدف باألساس إلى إقامة نوع من التواصل بين اإلدارة ومختلف الفئات 

هم والتعاون المتبادل للمصالح على حد التي تتعامل معها. هذا التواصل يساهم في تطوير روح التفا

سواء، إضافة إلى كونه يساهم في تأسيس وخلق جو مالئم بين الطرفين، ويقلل في الوقت نفسه من حدة 
التوتر. إال أن القاعدة السائدة في اإلدارة هي االنغالق والسرية التي تطغى على أنشطتها، هذه السرية 

رفات. ولعل العنصر الذي يثير االهتمام أكثر هو مبدأ عدم تترجم عمليا من خالل مجموعة من التص
توصل المرتفق بالوثائق اإلدارية، مادام أنه ال يتوفر على حق عام مطلق في الحصول على المستندات 
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التي تهمه. فغالبا ما تتمسك اإلدارة بالسرية تحت غطاء الفعالية وحسن التدبير وأمن الدولة، وترفض 

ى الوثائق. وللسرية أهمية كبرى في أعمال السلطة التنفيذية، فاألمور التي ال ألي كان اإلطالع عل

 .تستطيع اتخاذها عالنية، تتخذها سرا، كما أنها تعد وسيلة أساسية للحكام لتحقيق مصالحهم الخاصة
هكذا يُْخِضُع القانون عملية التواصل مع المرتفق إلى ضرورة الحصول على رخصة من طرف 

تسلسليين، وال يملك الموظف حق التواصل مع العموم، تحت غطاء السر المهني وواجب المسؤولين ال

التحفظ الذي يمس كل ما يتعلق باألحداث والوثائق والمعلومات التي اطلع عليها الموظف بمناسبة 
 .ممارسته لمهنته. وكل تحويل أو تبليغ لهذه المستندات يعرض صاحبه للمتابعة الجنائية

مارس السرية من خالل السلطة التقديرية المقررة لإلدارة، حيث تتجلى مرة في إخبار أو كما يمكن أن ت

عدم إخبار المرتفقين، وكذا إمدادهم أو ال بالوثائق التي في حوزتها، باإلضافة إلى تقريرها متى وكيف 
عند طلبه، وهذا يعني عدم وجود خط فاصل بين ما يجب أن ينشر ويطلع عليه  .سيتم تقديم تلك الوثائق

وبين ما يشكل سرا يحق لإلدارة الحفاظ عليه وعدم إفشائه. إن السؤال الذي يطرح بشكل بديهي على هذا 

 المستوى هو: هل يساهم السر المهني في تأزيم العالقة بين اإلدارة والمواطن؟
فإن لم “ومات. إن المنطلق األساس في عالقة اإلدارة بالمحيط هو اعتماد مبدأ الشفافية في إيصال المعل

تصل المعلومات إلى أصحابها، فهذا يعني أنها ناقصة أو أنها من النوع الرديء، أو أن التواصل غير 

هذه الحالة األخيرة هي إحدى المظاهر الموغلة في السلبية. لكن كيف يساهم السر المهني في ”. قائم
 عرقلة عملية إيصال المعلومات؟

لسر المهني محبذة، لكن المبالغة فيها يدفع إلى رسم صورة سلبية عن إن تقدير الموظف مبدئيا لمسألة ا

ا يدور داخلها، وبالتالي يتردد المواطن في دخولها أو يتلكأ في التعامل معها. وإن التحصن  اإلدارة وعمَّ
يتجلى في مستويين: المبالغة في تقديس  ([7]) من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 18بالفصل 

السر المهني في عالقة الرؤساء بمرؤوسيهم، وفي عالقة المرؤوسيين أنفسهم بالمرتفقين. إن هذه 

الوضعية تجعل من اإلدارة بنية مبهمة وغامضة سواء عل المستوى الداخلي أو الخارجي، ومن المعلوم 
 .على النفور من الشيء في حالة جهلهأن الطبيعة اإلنسانية تحيل 

يُجهل “نشير أيضا إلى مسألة أخرى أساسية فيما يتعلق بالسر المهني، وهي االلتباس الشديد للمفهوم إذ 

من أين يبدأ وأين ينتهي. ولعل هذا هو السبب الذي يجعل اإلدارة تتحفظ في إعطاء المعلومات الكافية 
إن عدم تحديد المشرع لمفهوم السر المهني أو لما ينبغي كتمانه، يخلق  ([8]).”حول سيرها ونشاطها

حالة من التدبدب لدى العامل باإلدارة، والذي حتى وإن أراد أن يكون شفافا في تواصله مع المواطنين، 

صاله من معلومات، فيقطع شكه باليقين فإنه، وأمام عدم وضوح حدود هذا السر، يشك فيما يريد إي
من القانون األساسي للوظيفة العمومية، على اعتبار أن هذا اإلجراء يعد  18الموجود بين سطور الفصل 

كفيل بأن يقيم عالقة مبهمة بل وغير مجسدة بين … فهذا الموقف المتحفظ“أحسن من سلوك المخاطرة. 

لمرتفق إلى اإلدارة إال بعد استنفاذ جميع الحلول األخرى، مع ، بحيث لن يلتجئ هذا ا”اإلدارة والمستفيد
حفاظه على مساحة واسعة بينه وبين اإلدارة؛ جل هذه المساحة حذر وتشكك إن لم نقل مشاحنات 

 .ومالسنات كما هو نشاهده في إداراتنا العمومية بشكل يومي

حيث تطبع عالقتها بالمتعاملين  ومما سبق ذكره يتولد ضعف انفتاح اإلدارة على محيطها اإلجتماعي

معها عدم التوازن والتذبذب ،. وتتمثل أهم األسباب سواء التنظيمية أو المؤسسية أو القانونية منها في 

 : النقاط التالية

غياب رؤية شمولية لإلستقبال واإلرشاد ، مع وجود بعض اإلجراءات المتخذة بصفة انفرادية من  1-

، مع وجود نظرة تقليدية لإلستقبال حيث يتم تخصيص مقر دون توفير  طرف بعض القطاعات اإلدارية

 للوسائل واألطر الكفأة ؛

 غياب معلومات صحيحة وكاملة ودقيقة عن الخدمات التي تسديها المصالح اإلدارية 2-
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عدم اإلهتمام الكافي بالرد على اإلستفسارات الكتابية والهاتفية وغيرها للمواطنين بخصوص تنظيم  3-

اختصاصات المصالح وطبيعة الخدمات التي تقدمها أو بخصوص المشاكل التي يطرحونها بشأن هذه و

 الخدمات

عدم توفر معظم اإلدارات على ملصقات وأشكال أو رسوم بيانية لتسهل داخل بناية اإلدارة اإلهتداء  4-

 إلى المرافق والمكاتب التي تهم الوافدين عليها ؛

 .لبات وفي معالجة القضايا والملفات التي تهم المتعاملين مع اإلدارة ؛البطء في الرد على الط 5-

 تهيب المواطن من اإلدارة ، بفعل الممارسات السلبية المكرسة في عالقة اإلدارة بالمرتفقين ؛ 6-

غياب الوعي بأهمية الشكايات والتظلمات كرافد هام من روافد إصالح اإلدارة وتحسين أساليب  7-

 يرها ؛تنظيمها وتسي

عزوف المواطن عن اإللتجاء إلى التظلم والشكوى نظرا للبطء في الرد عليها وإهمال معالجتها  8-

 بالعناية والسرعة الالزمة ؛

 إهتمام اإلدارة في غالب األحيان بالتدبير اليومي وتجاهل البعد العالئقي لإلدارة ؛ 9-

 وكثرة الوثائق المطلوبة من المواطنين ؛تعدد وتشعب المساطر واإلجراءات والمسالك اإلدارية  10-

 تغييب المرتفق في إعداد السياسات والبرامج المعدة أصال لتلبية رغباته واإلستجابة لحاجياته ؛ 11-

عدم توفر المتعامل مع اإلدارة على الوسائل التي تمكنه من مطالبتها من اإلستفادة من خدماتها  12-

 انون ؛بشفافية ووضوح وفي إطار احترام الق

عدم التزام اإلدارة بذكر األسباب القانونية أو الواقعية التي تستند عليها عند اتخاذ بعض القرارات  13-

 في حق المتعاملين معها ، مما يترتب عنه كثير من الشكوك والريبة والطعن في مصداقية اإلدارة ؛

ائية الصادرة في مواجهتها ، مما يولد عدم التقيد الفوري لإلدارة بتنفيذ بعض األحكام القضائية النه 14-

لدى المرتفق شعورا باإلستهانة بحرمة القضاء وهيبته ، وغياب اآلليات المؤسسية والقانونية والمالية 

 المساعدة على تسريع وثيرة تنفيذ هذه األحكام من لدن اإلدارة ؛

 . عدم احترام أوقات العمل من طرف بعض الموظفين 15-

 يد للمفهوم كتمان السر المهنيااللتباس الشد -16

 المنتفعين من خدماتها  الذي يزيد من حدة بعد اإلدارة عن  الترابية  لتقطيع الجغرافي للجماعات -ا17

  

ال والتي ركزت لمجوقد أكدت هذه المظاهر ، جل الدراسات واإلحصاءات التي تم إنجازها في هذا ا

لشفافية وسوء االستقبال والتنظيم اإلداري على مستوى على التأثير السلبي لتعقيد المساطر وانعدام ا

وجودة العالقة بين اإلدارة والمرتفقين . كما أظهرت هذه الدراسات أن نسبة كبيرة من المتعاملين مع 
اإلدارة يعانون من عدم انفتاح اإلدارة عليهم واالهتمام برغباتهم وحاجياتهم وترتفع هذه النسبة بشكل 

 . لما ارتفع المستوى الثقافي لهذه الفئات من المتعاملين مع اإلدارةيبعث على الغرابة ك



و بذلك فإن نظام الالمركزية والالتمركز الذي تنهجه الدولة المغربية مازال يشوبه العديد من 

االختالالت، سواء من ناحية االختصاصات أو من جانب اآلليات األساسية، مما يؤدي إلى بطء اتخاذ 

مصالح المواطنين، وهجرة المستثمرين، وابتعاد اإلدارة عن المواطنين وقطع حبال القرار، وإضاعة 
االتصال والتواصل معهم. إن هذه الوضعية السلبية جعلت القائمين على أمور الدولة يبادرون إلى 

إصالح هذه األعطاب التي تعاني منها اإلدارة، ضمن منظورجديد للتدبير اإلداري، يقوم على مفهوم 

 .للسلطةجديد 

 من المرتفقين  لتقريب االدارة  الجديد  تعزيز التصور  المطلب الثاني : آليات

يمزج التصور الجديد للتدبير اإلداري بين تصورين، أحدهما وليد اجتهاد سياسي داخلي )المفهوم الجديد 
 .(للسلطة( وآخر وليد تيار ليبرالي جديد )التدبير اإلداري الجديد

 12د السادس عن الخطوط العريضة للمفهوم الجديد للسلطة في خطابه الذي ألقاه يوم لقد أعلن الملك محم

مسؤولية “أمام ممثلي الجهات والواليات والعماالت واألقاليم بالمملكة، حيث جاء فيه:  1999أكتوبر 
السلطة في مختلف مجاالتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء الواجبات وإتاحة 

الظروف الالزمة لذلك، على النحو الذي تقتضيه دولة الحق والقانون، في ضوء االختيارات التي نسير 

على هديها من ملكية دستورية وتعددية حزبية وليبرالية اقتصادية وواجبات اجتماعية، بما كرسه 
قة للمواطن لذلك، ومن خالل هذا الخطاب عملت الدولة على إعادة الث”. الدستور وبلورته الممارسة

بإدارته التي ظلت لعقود من الزمن بعيدة عن انشغاالت وهموم الناس، إذ يعزى هذا إلى نموذج التنظيم 

نفسه، ذلك أن االتجاهات التقليدية الموروثة، وأشكال التواصل اإلداري القديم فرضت نوعا من العالقات 
لطة اإلدارة التي تفرض عليهم بالتبعية بين اإلدارة والمواطنين مطبوعة بالتشدد واإلكراه والخضوع لس

منطقها واختياراتها، وتحدد بطريقة أحادية الجانب أشكال الحوار والتواصل. وبالتالي يمكن القول أن 

المفهوم الجديد للسلطة وما يرتبط بها مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية والحريات 
األمن واالستقرار وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم  الفردية والجماعية، وعلى السهر على

االجتماعي. وهي مسؤولية ال يمكن النهوض بها داخل المكاتب اإلدارية، التي يجب أن تكون مفتوحة في 

وجه المواطنين، ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم ومالمسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان، وإشراكهم 
 .لول المناسبة والمالئمةفي إيجاد الح

وعلى إثر هذا المفهوم الجديد للتدبير العمومي، الذي يركز على فكرة أساسية مفادها تسيير اإلدارة 

العمومية بأدوات ووسائل القطاع الخاص، مع ما يعنيه هذا من تحول لإلدارة العمومية نحو البحث عن 
 ن الذي سينقل من مهنة مرتفق إلى صفة زبونالمردودية وإرساء عالقات تجارية وتعاقدية مع المواط

ومستهلك للخدمات العمومية. ففي الحالتين معا، تتميز العالقة بين اإلدارة والمواطنين، بنوع من ([9])

قتراب من المرتفقين ومالمسة الصراع وانعدام الثقة، لذا فاإلدارة العمومية بصفة عامة مدعوة إلى اال
 .مشاكلهم وإشراكهم في إيجاد الحلول والقرارات المالئمة لوضعيتهم المختلفة

وتعد المقاربة التشاركية أحد أهم عوامل التحوالت االجتماعية، ألنها أساس التنمية البشرية التي تضع 

مرية والطبقية. إن إدماج المقاربة المواطنين في مركز االهتمام، بغض النظر عن تمايزاتهم الجنسية والع
التشاركية في السياسة التنموية تعتبر منهجية عمل تساعد على التنمية العادلة، وذلك من خالل إشراك 

الجميع في تسيير مؤسسات الدولة، وفي جميع مراحل تدبير مشاريع وبرامج التنمية واإلصالح، من 

بع والتقويم. هذه المقاربة هي وسيلة تسمح باإلنصات إلى التشخيص والتحليل والتخطيط والتنفيذ إلى التت
أصوات الجماعات الضعيفة، والمهمشة )النساء، الفقراء، المعوقين، األطفال، القرويين والشباب 

 .العاطل(، وتمنحهم الفرصة للتعبير بحرية وصراحة

يحمل داللة عالئقية إيجابية، وإذا ما أردنا التعمق أكثر فإن مصطلح التشاركية يحيلنا في مستواه اللغوي 
بحيث إن الفعل فيه متبادل بين أطراف معادلة المشاركة، وبالتالي فإن أطراف الفعل التشاركي من 

الناحية النظرية على األقل تحكمهم نوع من النِِِّدِّيَِة في الرأي وفي اتخاذ القرار. أما على المستوى 
بيعة القانون الداخلي لكل طرف من أطراف المعادلة. الداخلي فإن معادلة التشاركية تبقى محكومة بط
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وهي في النتيجة محكومة بمدى فعالية وقوة كل طرف في التفاعل وتحقيق التوازن داخل المعادلة 

إلى  2005ماي  18التشاركية. وقد أشار الخطاب الملكي المرجعي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 

إنها تجارب تؤكد نجاعة األساليب التي تستهدف التحديد الدقيق “ما قال: مفهوم المقاربة التشاركية حين
إن المقاربة التشاركية ”. للمناطق والفئات األكثر خصاصة، وأهمية السكان ونجاعة المقاربات التعاقدية

هي طريقة تتوخى تدعيم الجماعات في أفق امتالك سلطة على مستقبلهم. ونتيجة لذلك فإن استخدام 

ة التشاركية يلعب دور التنشيط االجتماعي والتشخيص والتنسيق والتكوين والتحسيس والتعبئة المقارب
والمسؤولية والتوعية. ذلك أن األساليب تتمحور حول مشاركة الساكنة، ليس فقط من أجل اتخاذ القرار 

طريقة تضمن ولكن كذلك في مسلسل اإلعداد التخاذ القرار، فهي تفيد عملية تواصل أفقية مع السكان ب

مشاركتهم في مسلسل اتخاذ القرار عبر آليات اإلنصات المستمر بهدف تحسين وضعيتهم المجتمعية. 
 .لذلك فإن مصطلح المشاركة هو مفتاح نجاح كل المسيرات التنموية التشاركية

عات من هنا يمكن اعتبار المقاربة التشاركية في مفهومها العام أنها تشمل المناهج التي تجعل الجما

فعالة، مثيرة بذلك مكتسبات التصور والفهم واإلحساس لحيازة المشاريع التنموية المؤدية إلى التغيرات 
الدائمة. وإن هذه المناهج متوجهة نحو األشخاص لتحقيق المزيد من احترام الكرامة اإلنسانية وتحسين 

رة اإللكترونية، عملت وزارة شروط الحياة الالئقة، في إطار تبسيط المساطر اإلدارية وتطوير اإلدا

تحديث القطاعات العامة على تبني مناهج، تعتمد تكنولوجيا المعلومات واالتصال، بغاية تسهيل ولوج 
المرتفقين إلى الخدمات العمومية، كما انكبت أيضا، وفي نفس الحين، على جرد وتبسيط مجموعة كبيرة 

مقدمتها المساطر التي تهم الشرائح الواسعة من من المساطر اإلدارية التي ال تخلو من تعقيد، وفي 

 .المواطنين
، الذي وضعته الوزارة كآلية لالستقبال اإللكتروني، تتكون من «إدارتي»وفي هذا اإلطار، يأتي برنامج 

، التي تشتمل على المعلومات المتعلقة بالمساطر (service – public.ma) بوابة الخدمات العمومية

(، الذي يعنى باستقبال 080 200 37 37ة، ومركز االتصال والتوجيه اإلداري )واإلجراءات اإلداري
 .ومعالجة تساؤالت المواطنين عبر الهاتف والبريد اإللكتروني

العمل على تطوير هذه اآللية إلى برنامج حديث ومتقدم، من خالل تنفيذ مخطط متكامل هم  حيث تم 

لعمومية، ونظام إلكتروني تعاوني لتدبير وتحيين محتواها، باألساس إنجاز صيغة جديدة لبوابة الخدمات ا
سيتم استخدامه من طرف كل اإلدارات المعنية بالمساطر واإلجراءات اإلدارية المدرجة بالبوابة، كما 

عملت الوزارة أيضا على تحسين قدرات مركز االتصال والتوجيه اإلداري، من خالل تثمين كفاءات 

 .بوسائل تكنولوجية متطورة لتحسين مردوديتهموارده البشرية، وتزويده 
وتتيح هذه البوابة إمكانية الولوج، باللغتين العربية والفرنسية، إلى فضاءات إخبارية غنية تغطي أزيد من 

مسطرة إدارية، باالضافة إلى مجموعة مهمة من الدالئل التي تخص اإلدارات العمومية،  700

قع اإللكترونية العمومية واالستمارات والنماذج اإلدارية. وتكميال والخدمات العمومية على الخط، والموا
لما توفره البوابة من معلومات، عبر اإلنترنيت يسهر مركز االتصال والتوجيه اإلداري، من خالل 

الهاتف والبريد اإللكتروني، على استقبال ومعالجة تساؤالت المرتفقين وعموم المواطنين المرتبطة 

 .اءات اإلداريةبالمساطر واإلجر
، مشروعا مفتوحا وقابال باستمرار للتحديث والتجديد، «إدارتي»وتبقى هذه اآللية، التي أطلق عليها اسم 

حيث يعد بمثابة خطوة جديدة نحو تكريس مبادئ القرب والشفافية والحكامة الجيدة التي يعول عليها 

رتفقين، وفي تحسين عالقات اإلدارة للمساهمة، بنجاعة في جودة الخدمات العمومية التي تقدم للم

 بالمواطنين

كما أن اإلدارة المغربية تسعى سعيا متواصال للحاق بركب التقدم التكنولوجي في جميع نواحيه، وذلك 

من أجل النهوض بالمجتمع المغربي في جميع المجاالت. وال شك أن ما حققته حتى اآلن في مجال 
ل يعد إنجازا ال بأس به بفضل خبرائها في جميع المجاالت، استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصا

ونخص هنا بالذكر إدارة الجمارك المغربية على سبيل المثال. وفي هذا اإلطار تم وضع لجنة اإلدارة 

اإللكترونية التي ُكلفت بوضع مخطط للعمل على تنمية اإلدارة اإللكترونية، والسهر على متابعة 



ها في اإلطار الشامل للجنة االستراتيجية لتنمية تكنولوجيا اإلعالم، والتي اإلنجازات التي تم تحقيق

 2006أبريل  17يترأسها الوزير المكلف بالشؤون االقتصادية والعامة. كما تم تنفيذ عدة إنجازات، ففي 

انطلقت البوابة الوطنية، وتتكون من جزئين: جزء مؤسساتي يقدم معلومات مختلفة عن المغرب، وجزء 
مسطرة إدارية. وبموازاة مع الموقع اإللكتروني، ثم  700اري يضع رهن إشارة المواطنين ما يناهز إد

إحداث جهاز لالتصال خاص بتقديم المساعدة للمتعاملين مع اإلدارة، بهدف تقريب اإلدارة من المواطن 

المالية ووزارة  وتمكينه من اإلخبار والمعلومات. وعلى المستوى القطاعي، فإن وزارة العدل ووزارة
الصحة ووزارة النقل والتجهيز أصبحت جاهزة لمنح خدمات على الخط، ونفس الشيء بالنسبة 

لمؤسسات عمومية مثل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية 

لجائزة الوطنية والخرائطية والمد العقاري،كما أن وزارة تحديث القطاعات العمومية أصبحت تنظم ا
لإلدارة اإللكترونية، الهدف منها تشجيع تنمية استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وكذا تحديث 

المرافق العامة، كما أن ألية الشباك الوحيد الوطني تأثرعلى تنافسية المقاوالت واالقتصاد بصورة 

ر عمليات االستيراد، والتصدير، ، و تؤكد مدى أهمية استعمال التكنولوجيات الحديثة في تدبي”عامة
والتجارة الخارجية بصفة عامة، و هذا ما يبرز أن الحكومة تعمل على استثمار اإلمكانيات الواسعة التي 

تتيحها هذه التكنولوجيات من أجل ترسيخ أسس حكامة جيدة تشمل حتى القطاعات األكثر تعقيدا، وفي 

 . .مقدمتها القطاع االقتصادي

ية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما واعتبارا لألهم
ومبادئ وممارسة، يأتي مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة 

 .([10])لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية

في هذا الصدد نشيد بالموقف الجريء واإليجابي الذي اتخذه القضاء اإلداري المغربي من خالل األحكام 

الصادرة في النوازل المعروضة عليه. في هذا اإلطار نورد حكما للمحكمة اإلدارية بالرباط أكدت فيه 
من الدستور، وال  27رس في الفصل طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في المعلومة المك“بأن 

يتوقف على حكم قضائي ألنه من الحقوق العامة باعتباره آلية للرقابة الشعبية على العمل القضائي 

 ([11])ومصدر للثقة في عمل القضاة وتقويمه لضمان األمن القانوني والقضائي
رجعية الداخلية للحق في الحصول على المعلومة تجد سندها في بعض النصوص المتفرقة في كما أن الم

 :القانون المغربي. نورد أمثلة على ذلك

أقر المغرب تعديال لقانون الصحافة والنشر تضمن بندا عاما عن الحصول على  :قانون الصحافة
م الحق في الوصول إلى مصادر الخبر لمختلف وسائل اإلعال“المعلومات. ونصت المادة األولى على أن 

غير أن القانون لم “والحصول على المعلومات ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون. 

يتضمن إنشاء آلية يمكن من خاللها لوسائل اإلعالم الوصول إلى مصادر األخبار. ولم يحدد واجبات 
قر أيضا إلى آلية للطعن والتظلم من رفض المؤسسات الدولة وعواقب االمتناع عن تقديم المعلومات. ويفت

العامة تقديم المعلومات. وينطوي القانون على عدد من المآخذ من حيث غموضه ونظام جزاءاته 

 .([12])وعقوباته
الضغوط التي مارستها النقابة الوطنية ، أدت  1995في فبراير :النظام األساسي للصحفيين المهنيين

حق “منه على  4وينص البند  .للصحافة المغربية إلى إقرار الحكومة النظام األساسي للصحفيين المهنيين

الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر في إطار ممارسة مهنته وفي حدود احترام القوانين الجاري 

 ”.العمل بها

أما بخصوص هذا القانون فإنه يقر بأنه يمكن لكل شخص راغب في االطالع، :([13])قانون األرشيف 

دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور أو على الوثائق التي 
للجمهور الوصول بحرية إلى المحفوظات بأنه يحق  16وتقضي مادته ”. يرخص القانون باالطالع عليها

  .عاما على إنتاجها، إال في بعض الحاالت المنصوص عليها في القانون 31العامة بعد مرور 
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يراعي  31-13كما بادرت الحكومة المغربية إلى إعداد مشروع قانون الحصول على المعلومة رقم 

 .من تجارب الدول الرائدة في هذا المجالالمعايير والمبادئ الدولية وينهل من الممارسات الجيدة و

وجاء المشروع في إطار تنزيل أحكام الدستور الجديد والذي ينص على الحق في الحصول على 

دولية ، وكذلك في إطار تنفيذ االلتزامات ال([14])المعلومات كحق من الحقوق والحريات األساسية
 .([15])للمغرب

حيث أن الدستور عندما كرس هذا الحق، نص على أنه ال يمكن تقييده إال بمقتضى القانون بهدف حماية 

لوقاية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة لألفراد، وا
من المس بالحريات والحقوق األساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات 

 .والمجاالت التي يحددها القانون بدقة

يعد تجسيدا قانونيا للحق في الحصول على المعلومة، حيث ينص على  31-13فمشروع القانون رقم 
االستثناءات وطرق الطعن والتشكي وعلى إحداث طبيعة هذه المعلومات وكذا مسطرة الحصول عليها و

اللجنة الوطنية لضمان الحق في الحصول على المعلومات من حيث تأليفها وتعيينها والمهام الموكولة 

إليها كما ينص المشروع على التدابير االستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات بغية تعزيز الحق في 

 .الحصول على المعلومات

 خاتمة  

الهدف العام لتحسين عالقة اإلدارة بالمرتفقين يعتبر غاية في حد ذاته يتأكد بلوغه بتحقيق كل  إن
األهداف المندمجة المكملة لهذه الغاية والمتمثلة في تخليق المرفق العام وإعادة النظر في أدوار الدولة 

 زها وتبسيطوهيكلة المصالح اإلدارية والتمركزها وترشيد تدبير الموارد البشرية وتحفي

 المساطر والتخفيف من اإلجراءات اإلدارية واعتماد التكنولوجيات الحديثة للتواصل واإلعالم

 . باإلدارات العمومية

 : إن تحقيق هذه الغاية المنشودة سيمكن من اإلجابة الشافية على سؤالين أساسيين

تيازات قانونية لم تزدها الممارسات من يحمي المرتفق أثناء تعامله مع السلطة اإلدارية التي تتمتع بام –

 واألنظمة وتشعب المساطر وطولها إال ترسيخا وتمكينا ؟ وتعدد مجاالت تدخل اإلدارة وتكاثر القوانين 

من يراقب اإلدارة ويقيم مردوديتها ويحاسبها ويجبرها على مراعاة متطلبات وحاجيات المرتفقين  –

 ل المبادئ التي يقوم عليها المرفق العمومي ؟ويلزمها بالتقيد بالمشروعية والشفافية وك
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