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املغرب-القنيطرة/طفيل



باجملتمع املدين ابملغر 
مننةملنتيجةول مواطنين،إلىرعايامنصدفةالناسيتحول لم

تدريجيواحتاللطويلةمعركةطريقعنوإنماالحاكمين،
.املدنياملجتمعتأسيسإلىانتهى،"املواطنةاملبادراتفضاء"ل

.حديثال إتتملمانتصاراتهامأسسةلكن،وطويلةقديمةاملعركة
زر،وجمدمراحلتزالوماشهدتنفسهااملأسسةعمليةحتىبل

..اآلنعليههيالذيشكلهافينسبياتستقر أنقبل



حديثةظاهرةباملغربالجمعوي العملظاهرةإن:

مةوأنظاجتماعيةممارساتتاريخه،عبر عرفاملغربياملجتمعأنصحيح+
إنبل.وي الجمعبالعملاليومعليهنصطلحبماشبيهةعفويةوتعاون تضامن

.اآلنحدإلىمستمرايزالماواألنظمةاملمارساتهذهبعض

ألشكالمباشراامتدادااليومالجمعويةالظاهرةاعتبار يمكنل لكن+
طويلة،قرونلالقبلياملغربيمجتمعناميزتالتيالتقليديةوالتعاون التضامن

بينختالفاهو ،الجمعويةوالتنظيماتالتقليديةالتنظيماتبينفالختالف
علىقاتالعالفيهتقومتقليدينسقجوهريا،متمايزيناجتماعييننسقين

وراءدالفر ذاتيةفيهوتتوارى ،للمجالالنتماءووحدةوالقرابةالدمرابطة
واتذبينالتعاقدعلىالعالقاتفيهتقومحديثونسق،"النحن"سلطة

.اإلرادةبحريةوتتمتعمستقلة



وتنوعاياتالتسعينبدايةمنذكبيراتزايداببالدناالجمعويةالديموغرافياعرفت
لىعتغيراالديموغرافياهذهشهدتكمااهتمامها،مجالتو أدوارهامستوى على

يزالماكانوانالكبرى،املدنفيمتمركزةتعدلمحيثالجغرافي،توزيعهامستوى 

.الغالبو هوالقريةاملدينةوبينوالقرى،الكبرى املدنبينالتوزيعفيالالتكافؤ 

بالعالقاتةاملكلفالوزارةتتحدث،(املدنياملجتمعديموغرافيا)الكمياملستوى على▪

.باملغربجمعيةألف130وجودعناملدنيواملجتمعالبرملانمع
145:انالسكعددإلىبالقياس(الجمعياتخاصة)املدنياملجتمعمنظماتعدديبلغ▪

سنةكندافي508و2005سنةفرنسافي1749مقابل)نسمةألف100لكلمنظمة

2003)





مسألةليستالجمعويةالديموغرافياطالتالتيفالتغيراتالعموموعلى
لحيويةفاوهكذا.املجتمعفييحدثماعلىمهمةمؤشراتهيبلاعتباطية،

العقدينفيببالدنا،(ياتجمعال)املدنيجتمعاملحقلميزتالتيالكبيرة،
:نعتعبيرهماالجمعيات،لعددتناميواملالكبيروالتزايداألخيرين،

تعقدعنيعبر الجمعياتإنشاءأصبحإذ،الجتماعيةاملشاركةمجالتوسع
وهذاعقدالتهذايطرحهاالتيالختاللتتجاوز يستهدفو وتغيره،املجتمع

الخصاص/الختاللتمعالعالقةفي،واملواطناتللمواطنينبالنسبةالتغير 
ظاهرةاستشراء:منهاعدةمستوياتعلىوالدولة،تدخالتيطبعالذي

.هناتهمناالتيالفساد



أدوار اجملتمع املدين
oتنظيميةوالوالقانونيةالدستوريةاملقتضياتعليهتنصملاتبعا

لدولياالقانون ملقتضياتالعتبار بعينوأخذاالعمل،بهاالجاري 
عددتتالفضلى،واملمارساتاملقارنةوللتجارباإلنسانلحقوق 
علىتشملبحيثباملغرباملدنياملجتمعمنظماتأدوار وتتنوع

:العموم

من)بعهاوتتتقييمهاوفيالعموميةالسياساتصناعةفياملشاركة+
(التدبيرواختاللتللفسادمناهضتهافرصهنا

املحليةالشؤونتدبير فياملشاركة+



دور ولعبواملواطنين،املواطناتوتمثيلوتكوينتأطير فياملساهمة+✓

واملجتمعالدولةبينالوساطة

الترابيةالجماعاتملجالسالعرائضتقديم+✓

فيخليداختصاصممارسةتتولىالتيالجهاتمختلفأمامالترافع+✓

اهتمامهامجال

:القيمعلى)الجتماعيةوالتنشئةوالتربيةبلوالتوعية،التحسيس+✓

(..والنزاهةالشفافية



:املدين وحماربة الفساداجملتمع
دالفسامحاربةجبهاتمختلففيعملهالمدنيالمجتمعيواصل:

+فيهالمتورطينفضحوالفسادجرائمرصد

+شهودوللللضحاياالقانونيالدعموالفسادضحايامعالتضامن
...تطالهمالتيالتعسفيةاإلجراءاتضدوالمبلغين

اطنينالموقدراتوتعزيز..والتكوينواإلعالموالتوعيةالتحسيس+
الفسادمحاربةمجالفيوتمكينهم

والرشوةالفسادظاهرةوتحليلالتتبع+

دبالفساالمتعلقةوالمعطياتالتقاريرنشروالعلميالبحث+



فيادالفسمحاربةمجالفيالمدنيللمجتمعاألساسيالعمليبقى

يات،والعقلالسياسات،علىالتأثيريشملالذيالترافعي،الشق

:القوانينوخاصة

اطيديموقرتنزيلأجلمنتعبئتهالمدني،المجتمعبهاهتمماآخر

لرشوة،امنللوقايةالوطنيةالهيئةقانون:الدستوريةللمقتضيات
.الخ..المعلوماتإلىالولوجفيالحققانون

المتعلقين14.64و14-44رقمالتنظيميينالقانونينومؤخرا

نواللذيالملتمسات،والعرائضتقديمفيبالحقالتواليعلى

وحرمعمقارنةتراجعاالمدنيالمجتمعفعالياتنظرفييكرسان

لىعيضيقاناللذينالنصينكالفي4الفصلينسيماوالالدستور،

القوةمنبالتاليويحدانوالملتمسات،العرائضقبولحاالت

لسلطاتلواسعةتقديريةسلطةويمنحانالمدنيللمجتمعاالقتراحية
...العمومية



اليومالمدنيالمجتمعلمنظماتيحسب:

+المفوضالتدبير:جديدةمجاالتليشملعملهامجالتوسع

الشأنالتعاضدية،المنظماتعموما،المحليالشأنوتدبير
.الخ..االنتخاباتفيوالنزاهةالسياسيالفسادالرياضي،

+ادامتد:المركزعنواالبتعادالمجالي،للبعدنسبياستحضار

اءالبيضالدارمحورخارجوأقاليممدنلتشملوالبرامجاألنشطة

األحيانبعضفييكونالمحليالمدنيالمجتمععمل...والرباط

كانحيث،الخ..وطنجةوالحسيمةمراكشفيالحالهوكمامهما،
..ةومهمكثيرةفسادقضايافضحفيفعاالالمدنيالمجتمعهذا

تجاهالمجتمعيةالتعبئةرهانربحهوالمدنيالمجتمعطموح+

يالمدنالمجتمعمنواسعةفئاتتمكينوالفساد،محاربةقضية
.الفسادمحاربةعمليةفياالنخراطمنعموماوالمجتمع



دور اجملتمع املدين وواقع حال التشبيك
ل يالتوالتنظيمات)الجمعياتحول الوطنيالبحث"أشارمحينة،معطياتغيابفي

:ISBL)"(2011)الربحتستهدف

(21,9%)شبكاتإلىتنتميفقطالجمعياتمنقليلةنسبةأن.

تنتميأندون أنشطتهامارستعددها،إجماليمن%78,1حواليأيالجمعيات،غالبية
.جمعياتشبكةإلى

 رياتوالحالحق"مجالفيتوجد،شبكةإلىاملنتميةالجمعياتمننسبةأكبر نجدو

.%40,6بحوالي،"والسياسةواملستهلكيناملواطنينعنوالدفاعالفساد،ومحاربة
والجمعيات%36,7ب"الدوليةاألنشطة"مجالفيالعاملةبالجمعياتمتبوعة

%33,8ب"والترفيهوالرياضةالثقافة"مجالفياملشتغلة

 ومجالتهالتشبيكواقععنمفصلةصورةيقدماملواليالجدول





املدنيمعاملجتمؤشر "مشروعإطار فيأنجر املدنياملجتمعمنظماتحول بحثوفي

وجودإلى(البحثعينة)املبحوثون أشار،2010سنةCIVICUSملنظمة"
تنسيقيات،،شبكات:تشملالتشبيك،مجالفيمختلفةتنظيميةبنيةمئةحوالي

تأتيثمالشبكات،هو يبقىالغالبالشكلوأن.الخ...روابطاتحادات،فيدراليات،

...والروابطالتحادات،ثمالفيدراليات،بعدها

او الحقول مستوى علىالشبكيةالتنظيميةالبنياتهذهيميز وما
قياتالتنسياو الشبكاتهياكثر املتداولةاملجالتأنهو املوضوعات،

إشكالياتعلىثممحددة،ترابيةمجالتاو مناطقحول املتحورة
حمايةة،املحليالتنميةوالرشوة،الفسادمحاربةالعام،املالحماية)بعينها

.(الخ...التخييمالصحة،فيالحقملستهلكين،



تحديات أمام عمل المجتمع المدني 
إكراهاتتزالالأنهإالالمدني،المجتمعمكتسباتمنالرغمعلى

ىعلسلباوتؤثرالمدني،المجتمعطموحاتمنتحدضعفونقط

:يعيةطبذاتعراقيل/صعوباتبسببالمجتمعيةوأدوارهمردوديته

اجيالمزالتعامل)وإدارية(..السلطةاستعمالفيالشطط)قانونية

الحقعلىوتضييقهمالجمعياتمعالسلطةرجاللبعضاالنتقائي

وىمستعلىالتمييز)ومالية(..تجديدأوالجمعياتتأسيسفي
(..الريعمنطقوإعمالالعمومي،التمويلإلىالولوج

عجزووالبشريةالماليةوالمواردالتجهيزاتفينقصعلىعالوة+
المؤسساتيةالقدراتفي

وآلياتالماليةوالشفافيةالداخليةوالديموقراطيةالتكوينضعف+

..الجيدةالحكامة



+المدنيالمجتمععملعلىالتضييقاستمرار

+لهماكلفيخاصةالمدني،المجتمععملعلىالتضييقاستمرار

يفالعامة،والحرياتاالنسانحقوقعنوالدفاعالفسادبمحاربةعالقة

الفساد،محاربةوجمعياتالحقوقيةالجمعياتأنشطةمنعاالطار،هذا

وصلمتسليورفضالمحلية،أواإلقليميةهياكلهاتجديدعلىالتضييق

ات،الجمعيتمويلعلىالتضييقوخاصة...منهابعضلتأسيساإليداع

تفادةاالسوفيالعمومي،التمويلإلىالولوجفيالجمعياتتجاهوالتمييز
...العامةالمنفعةصفةمن

عناعالدفوجمعيات)الفسادمحاربةجمعياتاتهامالتضييقأساليبومن+

تتمويالعلىحصولهاوللوطنمعاديةبأعمال(االنسانوحقوقالحريات
..فيهامشكوك



المدنيالمجتمعمنظماتتواجهالتيأيضاالتحدياتمن:

+ابالشبمقاربةواعتمادالمسؤولة،وهيئاتهاالبشريةمواردهاتشبيب.

والجهويالمحليعلىأكبربشكلاالنفتاح+

+الحكوميةغيرللمنظماتشبكاتإطارفيالعملتعزيز

+االجتماعيالنوعمتغيراستحضار

+اإلعالم/السياسيةاألحزاب/البرلمانتجاهالجماعيالعملتعزيز/

تأسيس)يةالتشريعللمؤسسةنسبياختراقمثالفهناك...وفعالياتهالمجتمع

(الفسادضدبرلمانيونجمعية

فيلةالممثاألحزابأنيكفي:المدنيالمجتمعينتظركبيرعملهناكلكن+

بالهيئةالمتعلقالقانونمع(واغلبيةمعارضة)كلهااصطفتالبرلمان

ينمتورطمترشحينتقدمواألحزابومحاربتها،الرشوةمنللوقايةالوطنية
!!..حقهمفيأحكاموصدرتالعام،المالنهبجرائمفي



المغربالحكومية لمكافحة الفساد في جهود 

،هناك جهود حكومية تبدل على مستوى محاربة الفساد، ال يمكن تجاهلها

:نذكر منها

 + 2015االستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي تم تبنيها سنة

ر من ساهم المجتمع المدني في أشغال إعداد هذه االستراتيجية التي دامت أكث
...سنتين، وإن كان لم يحصل على كل ما كان يطمح إليه بخصوصها

العموم، التي اتبعت في بلورة االستراتيجية إيجابية ومقبولة علىالمقاربة 
. بشهادة منظمات من المجتمع المدني

ومحددة اآلجال وذات مهيكلةمهمة أيضا، فهي تتضمن خطة ومخرجاتها 
.آليات للتتبع، وأساسا تبقى مفتوحة إلضافات ومقترحات أخرى



+2017لمكافحة الفساد إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية

 +اخراج الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى حيز الوجود، الذي
2015صدر قانونها في الجريدة الرسمية في يوليوز 

 +حمالت تواصلية من أجل محاربة الرشوةإطالق .

 +2015أخضر للتبليغ عن الرشوة إطالق وزارة العدل لرقم

 +ق في في بلورة القانون المتعلق بالح-ولو بشكل فيه تلكؤ-انخراط الحكومة
، 2014الحصول على المعلومات، بل وتبني المجلس الحكومي في يوليوز

.لمشروع قانون

 +فتح ورش إصالح القضاء.

 +ت مجهودات المجلس االعلى للحسابات في التحري وتدقيق تدبير المؤسسا
..العمومية والجماعات المحلية

 +اء مسؤولين قضائيين، رؤس)متابعة عدد من المتورطين في قضايا الفساد
(الخ..محليةجماعات 

...الخ  .



بهتقومالذيالدقيقالتتبعلكنتجاهلها،يمكنالالحكوميةالجهودهذه

غيابيؤكدالفسادمحاربةمجالفيالحكومةلعملالمجتمعمنظمات

كوميةحإرادةوغيابالثقيلة،كلفتهرغمالفسادلمحاربةالحقيقيةاإلرادة

إجراءاتإلىتستندالفساءمحاربةمجالفيعموميةسياسةإلقرار

...ومنسجمةواضحةملموسة،

تراجعات على مستوى جهود مكافحة الفساد

الفسادمكافحةلسياسةوالمؤسساتيالقانونياإلطاركمثالأخذناإذا،

بنيةالفيأساسيةركائزيشكالناللذيناألساسيينالقانونينوخاصة

الرشوةمنللوقايةالوطنيةالهيئةقانون)الفسادضدالمؤسساتية
مستوىدونجاءافقد،(المعلومةإلىالولوجوقانون–ومحاربتها

:الدستوريةوالمقتضياتالمدنيالمجتمعانتظارات



فيدرصالذي،ومحاربتهاالرشوةمنللوقايةالوطنيةبالهيئةالمتعلقالقانون
المقتضياتمعمقارنةتراجعامثل،2015يوليوزفيالرسميةالجريدة

دتكاالتيالجديدةالهيئةمهاممستوىعلىالرسميةوااللتزاماتالدستورية
عاليتهاوفاستقالليتهامستوىوعلىوالتوعية،والدراسةاالستشارةفيتحصر

.التقصيفيوسلطاتها

+لمجلساتبناهالتيالمعلوماتعلىالحصولفيبالحقالمتعلقالقانونمشروع
المقتضياتمعأيضايتناقضوالذي،2014يوليوزفيالحكومي

األمماتفاقيةمن13المادةمضمون)الدوليةوالمعايير(27الفصل)الدستورية
نينتقبدلأنهالمدنيالمجتمعفعالياتترىوالذي،(الفسادلمكافحةالمتحدة

..الحقهذاعلىااللتفافيقننالمعلومات،علىالحصولفيالحق

+2017الفسادلمكافحةالوطنيةاللجنةبإحداثالمتعلقالمرسومصدورشكل
لمحاربةالوطنيةاالستراتيجيةتنفيذلتتبعلجنةإحداثمطلبمعمقارنةتراجعا
.المدنيالمجتمعمنظماتممثليعضويتهافيتضمالفساد،

مثيالتهاغرارعلىللتنسيقحكوميةلجنةإحداثإلىالحكومةعمدتحيث
نويستقريرنشرفيالعام،والرأيالمدنيبالمجتمععالقتهاتختزلالمتعددة،

.الفسادمحاربةمجالفيالعموميةالبرامجتنفيذبياناتحول



فيهم،ومتابعاتعليهموالتضييقبلالفساد،قضايافاضحيحمايةعدم
(خال...الجملة،سوقفساد/الكرموطيمزوار،-بنسودة/ألويز)كثيرةحاالت

+الرشوةمحاربةأجلمنالحكومة،تطلقهاالتيالتواصليةالحمالت.

مناإلفالتمنطقاستمرارمعالمدنيالمجتمعمنظماتنظرفيتتناقض
..وكفعلكقول«سلفعماهللاعفى"والعقاب

+يرتدبوتدقيقالتحريفيمجهوداتهرغمللحساباتاالعلىالمجلس

قضائيةمتابعاتعنهتتمخضال،عملهانإالالعمومية،المؤسسات

يةاالستراتيجخاصة،الحكوميةالقطاعاتكلليشمليمتدلمكمادائما،

الدفاعإدارةاألوقاف،وزارةالعماالت،ومجالسالداخلية،وزارة:منها

ير،والتدبالغدارصندوقمثلالعموميةالمؤسساتكليشملوالالوطني،
الخ...للفوسفاطالوطنيوالمكتب

استراتيجيةخطةإلقرارحكوميةإرادةغيابعلىيدلالذيالشيء
..ومنسجمةواضحة،ملموسةإجراءاتعلىتستندالرشوةلمحاربة



ةفعليترجمةاليومية،حياتهفييلمس،الالمواطنيزالماجهةفمن

...بمحاربتهويعدالفساديدينالذيالرسميللخطاب

يشكلالفسادبأنتقرنفسهاالعموميةالسلطاتإناخرى،جهةومن

مواجهةعنبالعجزالخطابهذايعترفماكثيرا.التنميةأمامعائقا
...الظاهرة

شهامعلىبالمغرب،المنتهجالتنمويالنموذجبفشلمؤخراالملكاقرار

عقارالمجالفيوالفسادالتدبيراختالالتعنمفصولغيرالريف،حراك

مشروعالوفي...والتعليمالصحةوفي/البحريالصيدوفي/بادسمشروع
.الخالمتوسطمنارة:الهيكلي





 والخالصة انه  :

اتهاشعارورغماالستقالل،منذالمتعاقبةالحكوماتمختلفخطاباترغم
األمماتفاقيةعلىالمغربومصادقةالرشوةوالفسادمحاربةوبرامج
الداخليةالقوانينمالءمةومحاولة،(2007)الفسادلمكافحةالمتحدة

ةالهيئواحداثاألموالتبييضمكافحةكقانون)االتفاقيةمعللبالد
(خال...القضاءوإصالحالمنافسة،ومجلسالرشوةمنللوقايةالمركزية

تفيدودراساته،وتقاريرهالميدانيوعملهالمدنيالمجتمعتحقيقاتأنإال
:بأن

منسجمة،غيرووناقصة،ضعيفةتزالما،واالصالحاتالجهودتلك
.فعالةوغير

نمالمستفيدةوالقوىالبنياتتزالما:حالهعلىزالماالحالواقعوأن
...اصالحأيوتقاومالقرارمراكزفيبقوةحاضرةالفساد

ونسقيمزمنطابعلهالمغربفيالفساديزالومابل..


