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 االستراتيجية الشراكة إطار إعداد

 الرأي قادة و المدني المجتمع منظمات مع يةتشاوردورة 

 الخدمةتقديم  و ةماالحك

 3131 أكتوبر 13 ، الرباط

 

 المحضر

 ، بالرباط الدولي البنك مكتب في 3131 أكتوبر، 13 الخميس دورة تشاورية يوم  عقدت

 عن العمليات الرئيسي المسؤول ، حمايد مايكل:  الدولي البنك مجموعة عن ممثلين بحضور

 يبوولنج فرانسواو ، العام القطاع في تنمية الرئيسي خصائياأل ، صايدرر فابيان و ، بالمغرب

 ابتسام و المشتريات ةأخصائي ، فريدي خديجةو  الحضري القطاعفي  االقتصاديين كبير ،

 . الخارجية العالقات ةمسؤول ، علوي

 .الملحق على يرجى اإلطالع االجتماع، حضروا الذين والمنظمات األفراد قائمة على للحصول

 وفق المداخالت هذه تم تجميع وقد. المشاورات هذه خالل للمداخالت موجزا ونقدم هنا

 و تعكس اآلراء كما. المشاركين لجميع اآلراء في توافقا بالضرورة تعكس وال الموضوعات،

 في االعتبار بعين أخذها سيتم و ، المشاورات هذه في المشاركين الواردة هنا آراء التوصيات

 . وأولويتها ألهميتها وفقا اإلستراتيجية الشراكة استراتيجية صياغة

 :عامة مالحظات

 في وخاصة المعلومات، و األساسية، العامة الخدمات على الحصول في المساواة انعدام  -

 المناطق القروية

 تعسفي بشكل األحيان بعض في تطبيقها يتم التي ،تنظيماتوال القوانين تنفيذفي  الفشل  -

 المدني المجتمعو ضعف قدرة  القرار صنع دائرة في المدني المجتمع تمثيل ضعف  -

 .على المناصرة و حشد التأييد
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 و جودتها العامة الخدمات إلى الوصول - 3 جزءال

 األساسية الخدمات إلى العادل الوصول:  3 الدورة

 والعدل، والصحة، التعليم، مثل األساسية، العامة الخدمات على الحصول في اإلنصاف عدم

 ... القروية والطرق للشرب، الصالحة والمياه واألمن،

 في خصوصا لآلمال، مخيب األساسيو التكوين  التعليمإلى   معدل الوصول يظل •

 . النائية المناطق

 دائرةالتي تبقى حبيسة  المعوزةة و رئات الفقيالفهي  تضررا األكثر المجموعات •

 .هشاشةال

على  أيضا ولكن ، اإلنصافعلى مستوى  فقط ليس مشكلة هناك ،قطاع التعليم وفي •

 .والفقيرة المهمشة المناطق في وخاصة للغاية متدنيةتزال  التي ال التعليممستوى جودة 

 حيث أن البالد أنحاء جميع فييتم توزيعها بشكل ضعيف  الصحية الخدمة نإ •

 .صيانة أو معدات أو موارد بشرية دون الجدران في تختزل أحيانا المستشفيات

 من ونعاني ، المعاقين أو السن كبار مثل ، الخاصة االحتياجات وذو األشخاصاليزال  •

 .حتياجاتهمال المناسبة الخدمات نقص

 حد وضع و البالد أنحاء جميع في المختلفة األساسية الخدمات لتنسيق الوقت حان لقد •

 .محسوبيةلل

 توصياتال

 أن وينبغي. التحتية والبنية االجتماعية الخدمات توزيع من حيث الفجوات ملءينبغي  •

 . اتولويمن األ هذه تكون

 المستويين على القوانين تنفيذ و لتطبيق الضغط من المزيد وضع البنك على يتعينكما  •

 . سواء حد على واإلقليمي المركزي

 والعامة اإلدارية الخدمات ةفعالي و جودة:  3 الدورة



3 

 

الفعالية و الجودة ، تبقىوالعامة اإلدارية الخدمات في التحسينات من الرغم على •

 .محدودة

 بين اإلدارية الخدماتو نماذج  جودةال و اإلجراءات على مستوى بايناتت تالحظ •

 .المناطق

/  الشفافية وجود وعدم بطءالو البيروقراطيةتبقى مطبوعة ب اإلدارية الخدمات إن •

 .المواءمة

 . االدارة مع التعامل عند ينلمواطنأمرا دارجا في صفوف ا أصبح إن الفساد •

 : التوصيات

 . البالد أنحاء جميع في جراءاتاإل و العامةو اإلدارية الخدماتو مواءمة  تنسيق ينبغي •

 .الجمهور متناول في تكون أن يجب:  مبهمة اإلدارية المعلومات تكون أن يجب ال •

 .المواطنين حياة تسهيل و البيروقراطية من للحد اإلدارية البيانات حوسبة يجب •

 . المغربية اإلدارة في والمحسوبية الفساد محاربة يجب •

 .اإلدارية الخدمات وتنسيق اإلصالحات لتنفيذ إقليمية وكالة يجب إحداث •

 الخدمات العامة ةماحك - 3 جزءال

 والمساءلة ةالمعلوم لىنفاذ إوال الشفافية.  3 الدورة

 على والمحلي الوطني المستوى على قراراتفي منأى عن ال المدني المجتمع يزال ال •

 الحكومة بيندائما قائما  يكون أن يجب المتكافئ  و مسؤولال إن الحوار. سواء حد

 .المدني والمجتمع

 يتمل ،فقط نتخاباتاال في أصواته تطلب: السياسة في ثالث طرف هو المواطن أن يبدو •

 إشراكو المساءلة آليات هناك ليس. ينالسياسي مع الحوار ما بعد التخلي عن في

 .هممستقبلو ائهمحيأ على تؤثر التي القرارات اتخاذ في ينالمواطن
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جماعة القروية  من ال تقارير نشر ينبغيو. واضح هيكلعلى  يةال تتوفر أي جماعة قرو •

 .المنتدى تقارير إلى الوصول يستطيعون ال أنفسهم نوالبرلمانيف. شفافيةالمن أجل مزيد 

 المواطنةالمشاركة و العرائض:  3 الدورة

 في والمواطنين المحلية جمعياتال دعم و مساعدة في هاما دورا المدني المجتمع يلعب •

 .والبرلمان المحليين المسؤولين إلى العرائض إعداد

 إلى الوصول مر ذلك من خاللي و المواطنين لمشاركة مواتية بيئة إنشاء الضروري من •

 .للمشاركة وفعالة ةاندماجي آليات إنشاء أيضا ولكن ،ةالمعلوم

 ما لمعرفة المواطنين ومشاركة بالعرائض المتعلقة الدستور مبادئ تنفيذ ينبغي انتظار •

 .ورق على حبرا سيبقى المبدأأن هذا  أو فعالة مشاركةهناك  يكون سوف كان ذاإ

 توصياتال

 و إلشراك حقيقية آليات وضع يجب وهناك، هنا المبادرات بعض من الرغم على •

  المدني المجتمع استشارة

 السياسية اإلرادة على القرار صنع دائرة في المدني المجتمع و المواطنين إشراكيتوقف  •

 . واندماجيا للحكامة وشفافا عدال أكثر  جديد نظام لتأسيس

 العامة اتصفقال - 1 جزءال

 الجماعات في وخاصة العامة الصفقات في والشفافية مةاالحك مشاكل هناك تزال ال •

 .تعهدينالم نفس إلى الصفقات نفس فويتت يتم ما وغالبا ، المحلية

يؤشر على اختالالت في " األعمال أنشطة« Doing Business »  " إن تقرير •

 بل ، قوانين وجود عدمب أخرى مرةو األمر هنا اليتعلق .  المغربفي  الشفافية إجراءات

 . تنفيذهاب
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 الملحق

 : المشاركين قائمة

 الخامس محمد جامعة ، الزواوي مكي -

 مونديابوليس  جامعة ، مهندس ، نشناش طارق -

 اإلنسان لحقوق المغربي المنتدى رئيس ، النوحي محمد -

 اإلنسان لحقوق المغربية المنظمة رئيس ، نشناش محمد -

 اإلنسان لحقوق المغربية الجمعية ، الدولية للعالقات الرئيس نائب ، الحق بنزكريعبد  -

 والعدالة القانون لجمعية ةالعام ةالمدير ، يساالر صوفيا -

 الجمعوي الفضاء رئيس ، مصطفى بوهادو -

 الجمعوي الملتقى رئيس ، موذن محمد -

 المغرب ترانسبارنسيل  العام األمين ، د الصمد صدوقبع -

 الديمقراطية مركز عضو ، عابد العزيز عبد -

 المغربية االجتماعية األوراش الرئيس، ، الرازق عبدالرزاق -

 CIDEAL مؤسسة مندوب ، أورتيز مورينو جزوس -

 المغرب CARE مشروع، ةمدير ، بوحامدي نسرين -

 يتمكنوا من الحضور اآلتية اسماؤهم: لم ولكن ، المشاورات هذه إلى كما دعي

 جمعية ، تنمية جمعية ، للمواطنة الحر الفضاء شبكة ، الرباطب االقتصاد مدرسة الحكامة و 

 الجمعية و ، بيتي وجمعية ، ويالنسالعمل  واالتحاد عبد الرحيم بوعبيد ومؤسسة ، عدالة

اتحاد  ، والديمقراطية اإلنسان حقوقفي  البحوث مركز و ، الدستوري للقانون المغربية

 للتقييم، و المغربية الجمعية و العامة، ممتلكاتال لحماية الوطنية الهيئةو ، الحداثة و الديمقراطية

 . AMSED و ، المغرب مواطني جمعية و ، CESEM و ، المواطنة منتدى


