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مؤشــر الحد األدنى من 
البيانات الخــاص بالجماعات

المعلومات  من  المضمون  األدنى  الحد  »مؤشر  إعداد  وراء  من  الهدف  إن 
البيانات  من  األدنى  الحد  »مؤشر  اختصارًا  عليه  نطلق  ما  أو  المؤسساتية« 
المغرب  والتزامات  التنظيمية  لألحكام  االمتثال  تعزيز  هو   »)SMIIG Data(
قبل  من  للمعلومات  االستباقي  النشر  في  الجيدة  الممارسات  وكذلك 

اإلدارات.

إعداد جمعية  البيانات« وسيلة قياسية من  الحد األدنى من  وُيعتبر »مؤشر 
تابعة  إدارة  أو  مؤسسة  أي  امتثال  مدى  على  الوقوف  من  ُتمكن  »طفرة« 
المرتبطة  الجيدة  والممارسات  القانونية  للمتطلبات  العمومي  للقطاع 

العمومية. للمعلومات  االستباقي  بالنشر 

بعين  يأخذ  بالجماعات  الخاص  البيانات«  من  األدنى  الحد  »مؤشر  أن  ُيذكر 
إضافًة  والتنظيمية  القانونية  االلتزامات  بموجب  المقررة  المعايير  االعتبار 
إلى التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية )البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية واألمم المتحدة(. كذلك فإن 
البلدان  في  بها  المعمول  الجيدة  الممارسات  الحسبان  في  يأخذ  المؤشر 

المفتوحة والنشر االستباقي. الحكومة  التي تطبق مبادئ 

لقــد عملــت جمعيــة »طفــرة« أواًل علــى حصــر كافــة الجماعــات التــي تزيــد 
ســاكنتها عــن 000 50 نســمة )أي 81 جماعــة حســب اإلحصــاء العــام للســكان 
والســكنى لســنة 2014، بمــا ُيمثــل مــا مجموعــه 453 790 17 نســمة( ثــم 
التحقــق ممــا إذا كان لــكل مــن هــذه الجماعــات موقــع إلكترونــي. وإن وجــد 
لهــا موقــع إلكترونــي فعندهــا يتــم تمحيصــه وتدقيــق المعلومــات المنشــورة 
فيــه بهــدف تحديــد مســتوى امتثــال الجماعــة المعنيــة للمرجعيــة المعياريــة 
التــي وضعتهــا »طفــرة« اســتنادًا إلــى المنهجيــة المعروضــة ضمــن هــذه 

الوثيقــة.
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في  بالحق  المتعلق  الوطني  القانوني  اإلطار   .  1
العمومية المعلومات  على  الحصول 

لقــد ورد تعريــف الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات فــي مجموعــة مــن النصــوص 
التشــريعية والتنظيميــة، وقدتــم تضميــن هــذا الحــق فــي اإلصــالح الدســتوري لســنة 
فــي  كذلــك  إليــه  العموميــة مشــار  المعلومــات  مبــدأ شــفافية  بــأن  علمــًا   ،2011
نصــوص أخــرى. إن الهــدف مــن هــذا الجــزء هــو اإلشــارة إلــى مختلــف النصــوص 
والمؤسســات  اإلدارات  فــي  بالشــفافية  االلتــزام  علــى  تنطــوي  التــي  القانونيــة 
العموميــة، ال ســيما الجماعــات الترابيــة. وتحصــر هــذه المرجعيــة القانونيــة االلتزامــات 
المرتبطــة بنشــر المعلومــات ويؤَخــذ بهــا كخــط أســاس فــي تحديــد »مؤشــر الحــد 

ــات«. ــى مــن البيان األدن

1.1.1  الدستور

تنــص الوثيقــة الدســتورية فــي الفصل 27 علــى المقتضى التالي:

حوزة  في  الموجودة  المعلومات،  على  الحصول  حق  والمواطنين  »للمواطنات 
العام.  المرفق  المكلفة بمهام  المنتخبة، والهيئات  العمومية، والمؤسسات  اإلدارة 
ال يمكن تقييد الحق في المعلومة إال بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق 
لألفراد،  الخاصة  والحياة  والخارجي،  الداخلي  الدولة  أمن  وحماية  الوطني،  بالدفاع 
هذا  في  عليها  المنصوص  األساسية  والحقوق  بالحريات  المس  من  الوقاية  وكذا 

الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجاالت التي يحددها القانون بدقة«.
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علــى  الحصــول  فــي  بالحــق  المتعلــق   31.13 رقــم  القانــون    2.1.1

العموميــة المعلومــات 

لتقعيــد  المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  بالحــق  المتعلــق   31.13 القانــون  جــاء 
الفصــل 27 مــن الدســتور، ذلــك أن هــذا القانــون الصــادر فــي 22 فبرايــر 2018 
ــق الحــق فــي الحصــول علــى  والمنشــور فــي 12 مــارس 2018 يحــدد نطــاق تطبي
المعلومــات، كمــا يذكــر المؤسســات العموميــة المعنيــة وكيفيــات الحصــول علــى 
المعلومــات العموميــة، إضافــًة إلــى المعطيــات التــي يمكــن للمواطنيــن الحصــول 
ــزة  ــذ فــي 12 مــارس 2020 وهــو ركي ــز التنفي ــون 31.13 حي عليهــا. لقــد دخــل القان
أساســية مــن ركائــز »مؤشــر الحــد األدنــى مــن البيانــات« نظــرًا لتنصيصــه علــى 

المعلومــات الواجــب تعميمهــا علــى نحــو اســتباقي )المــادة 10(.

3.1.1  القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعات الترابية

نشر  بوجوب  متعلقة  مقتضيات  تتضمن  أخرى  قوانين  هناك  فإن  أخرى  جهة  من 
التالية: أبرزها النصوص  البيانات العمومية، ونذكر من 

ــذي  ــات، وال ــق بالجماع ــم 113.14 المتعل ــي رق ــون التنظيم 1.3.1.1  القان

ينــص علــى مــا يلــي:

خالل  الجماعة  بمقر  الميزانية  إيداع  الرئيس  على  يجب   ...«  :194 المادة  في 
إشارة  رهن  الميزانية  وتوضع  عليها.  للتأشير  الموالية  يوما   )15( عشر  الخمسة 

العموم بأي وسيلة من وسائل اإلشهار.«

واالفتحاص  التقييم  تقارير  دراسة  ببرمجة  الجماعة  تقوم   ...«  :272 والمادة 
التقارير  هذه  وتنشر  مجلسها،  أعمال  جدول  في  الحصيلة  وتقديم  والمراقبة 

العموم.« عليها  ليطلع  المالئمة  الوسائل  بجميع 

275: »... يتعين على رئيس مجلس الجماعة وكذا األشخاص االعتباريين  والمادة 
عمومي  مرفق  بتسيير  يقومون  والذين  الخاص  أو  العام  للقانون  الخاضعين 
بتسييرها  تتعلق  ومالية  محاسبية  قوائم  إعداد  على  يعملوا  أن  للجماعة،  تابع 
بطريقة  القوائم  هذه  نشر  يمكن  عليها.  العموم  وإطالع  المالية  ووضعياتها 

إلكترونية...«

ــم،  ــاالت واألقالي ــق بالعم ــم 112.14 المتعل ــي رق ــون التنظيم 2.3.1.1  القان

والــذي ينــص علــى مــا يلــي:

التقييم  تقارير  دراسة  ببرمجة  اإلقليم  أو  العمالة  »تقوم   :216 المادة  في 
وتنشر هذه  أعمال مجلسها.  الحصيلة في جدول  وتقديم  والمراقبة  واالفتحاص 
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المواطنات  لكل  ويحق  الجهة،  بمقر  أيام   )10( عشرة  ظرف  في  المقررات  تعليق 
والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا االطالع على المقررات، طبقًا 

الجاري به العمل.« للتشريع 

4.1.1  الميثــاق المشــترك للبوابات اإللكترونية المؤسســاتية

فــي أعقــاب إطــالق مخطــط المغــرب الرقمــي 2013، اســتثمر المغــرب إمكانيــات 
ماليــة وتقنيــة حديثــة بهــدف تســهيل حصــول المواطــن علــى عــدد كبيــر مــن الخدمــات 
والمعطيــات باســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. وفــي هــذا الســياق، 
الميثــاق  بوضــع   )e-Gov( الرقميــة  الحكومــة  لبرنامــج  التوجيهيــة  اللجنــة  قامــت 
المشــترك للبوابــات اإللكترونيــة المؤسســاتية، وهــو ميثــاق ليــس ذي صبغــة إلزاميــة 
إال أن تطبيقــه يســمح بشــكل ملحــوظ بتحســين مســتوى الولــوج إلــى المعلومــات 

الموضوعــة رهــن إشــارة المواطنيــن عبــر المواقــع اإللكترونيــة المؤسســاتية.

1.2  التزامــات المغرب دوليًا

يتعيــن علــى المغــرب الوفــاء بالتزاماتــه الدوليــة مــن أجــل االرتقــاء بمســتواه فــي 
الشــفافية والحكامــة، وهــذا ينطبــق علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، 
2007، كمــا ينطبــق علــى  2003 وصــادق عليهــا فــي  التــي وقعهــا المغــرب فــي 
الشــراكة مــن أجــل الحكومــة المنفتحــة التــي انضــم إليهــا المغــرب ســنة 2018 بحكــم 

الكثيــر مــن االلتزامــات المرتبطــة بالنهــوض بالشــفافية.

1.2.1  الشــراكة من أجل الحكومــة المنفتحة

نشــأت الشــراكة مــن أجــل الحكومــة المنفتحــة ســنة 2011 بمبــادرة مــن ثمانيــة بلــدان 
والنرويــج  والمكســيك  وإندونيســيا  والبرازيــل  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  هــي 
والفلبيــن والمملكــة المتحــدة وجنــوب إفريقيــا، وقــد انضــم المغــرب رســميًا إلــى 

ــل 2018. هــذه الشــراكة فــي أبري

الحكومات في جهود تعزيز الشفافية بما يساعد  المبادرة إلى إشراك  وترمي هذه 
تدبير  عملية  قلب  في  المواطن  بوضع  التشاركية  بالديمقراطية  النهوض  على 
ا بالنسبة للممارسات التي تشجع عليها المبادرة فإنها تروم تمكين  الشأن العام. أمَّ
الجيدة. للحكامة  تحقيقا  الحديثة  التكنولوجيات  واعتماد  الفساد،  المواطن، ومكافحة 

لقــد اتخــذ المغــرب 18 التزامــًا، مــن بينهــا ســتة متعلقــة بالحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات:

 االلتــزام 1: تحســيس الــرأي العــام بالحــق في الحصول علــى المعلومات.
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اإلدارات  مســتوى  علــى  بالمعلومــات  المكلفيــن  وتكويــن  تعييــن   :2 االلتــزام   
العموميــة. والمؤسســات 

 االلتــزام 3: إحــداث وحــدات إداريــة مكلفــة باألرشــيف وتدريــب الموظفيــن فــي 
مجــال تدبيــره.

 االلتــزام 4: تعزيــز نشــر البيانــات المفتوحــة )open data( وإعادة اســتعمالها.

)المراصــد  بالبيئــة  الصلــة  ذات  البيانــات  لتبــادل  منظومــة  إحــداث   :5 االلتــزام   
المســتدامة(. والتنميــة  للبيئــة  الوطنيــة 

 االلتــزام 6: إحــداث بوابة خاصة بالشــفافية.

ــا االلتزامات الخمســة  وإلــى حــدود اليــوم فــإن االلتــزام 2 قــد قطــع أشــواطًا مهمــة، أمَّ
إداريــة  هيئــات  بإنشــاء  وتتعلــق خصوصــًا  التنفيــذ  قيــد  تــزال  مــا  فهــي  المتبقيــة 
مكلفــة باألرشــيف وبتكويــن المدربيــن فــي مجــال إدارة األرشــيفات مــع التعريــف 

بالمقتضيــات المتعلقــة بالنشــر وبإمكانيــات إعــادة اســتخدام البيانــات المفتوحــة.

2.2.1  اتفاقيــة األمــم المتحدة لمكافحة الفســاد

إن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد هــي عبــارة عــن اتفــاق متعــدد األطــراف 
تــم تبنيــه مــن طــرف الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 31 أكتوبــر 2003، وهــي 

تنــص فــي تصديرهــا علــى مــا يلــي: 

يمكن  التي  والقواعد  والتدابير  المعايير  من  االتفاقية مجموعة شاملة  وتقدم   ...«
أن تطبقها جميع الدول من أجل تعزيز نظمها القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد. 
وهي تطالب باتخاذ تدابير وقائية وتجريم أكثر أشكال الفساد شيوعا في القطاعين 
بإعادة  األعضاء  الدول  مطالبة  خالل  من  حاسمًا  منعطفًا  وتمثل  والخاص،  العام 
األصول التي يتم الحصول عليها عن طريق الفساد إلى البلد الذي سرقت منه...«

ــا المــادة 10 مــن هــذه االتفاقية فتنــص على ما يلي:  أمَّ

»تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة 
مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما 
عند  فيها،  القرارات  اتخاذ  وعمليات  واشتغالها  تنظيمها  بكيفية  يتعلق  ما  ذلك  في 

االقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:

على  االقتضاء،  عند  الحصول،  من  الناس  عامة  تمكن  لوائح  أو  إجراءات  اعتماد  )أ( 
القرارات  اتخاذ  وعمليات  واشتغالها  العمومية  إدارتها  تنظيم  كيفية  عن  معلومات 
المراعاة  إيالء  الناس، مع  عامة  تهم  التي  القانونية  القرارات والصكوك  فيها، وعن 
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الشخصية؛ وبياناتهم  حرمتهم  الواجبة لصون 

إلى  الناس  تيسير وصول  أجل  من  االقتضاء،  عند  اإلدارية،  اإلجراءات  تبسيط  )ب( 
القرارات؛ تتخذ  التي  المختصة  السلطات 

إدارتها  في  الفساد  مخاطر  عن  دورية  تقارير  تضم  أن  يمكن  معلومات  نشر  )ج( 
العمومية.«

1.3  توصيــات الهيئــات الدولية والممارســات الجيدة

ممارسات  اعتماد  على  تشجع  األطراف  متعددة  التعاون  منظمات  من  العديد  إن 
المبادئ  من  عمومًا  مستوحاة  تكون  الممارسات  وهذه  الشفافية،  مجال  في  جيدة 
المشار إليها أعاله، علمًا أن كل مؤسسة تكيفها حسب مجاالت اختصاصها. إن هذه 

التوجيهات ليس لديها قوة إلزامية ولكن اتباعها أمر موصى به بشدة.

ــر أساســية  ــام البنــك الدولــي بحصــر قائمــة مــن ســبعة معايي فــي هــذا الصــدد، ق
لضمــان نشــر متكامــل للمعلومــات العموميــة:

المعيــار 1: يجــب أن تكــون المعلومــات عمومية

تتم معالجة بيانات اإلدارات العمومية بنية تحقيق االنفتاح، في إطار الحدود التي 
باحترام  المرتبطة  تلك  سيما  )ال  التطبيق  واجبة  للقيود  وطبقًا  القانون  يخولها 

رية واألمن(. الحياة الخاصة والسِّ

ــرة المعيــار 2: يجــب أن تكــون المعلومات ُميسَّ

تتم إتاحة البيانات في صيغ وأنساق عملية وقابلة للتعديل ومفتوحة بما يسهل 
والبحث فيها. وتنزيلها وفهرستها  عليها  الحصول 

المعيــار 3: يجــب أن تكــون المعلومــات جلية

يكفي  ما  على  التعرف  لمستخدميها  يتيح  بشكل  موصوفة  البيانات  تكون 
فيها  الضعف  ونقاط  القوة  نقاط  استيعاب  من  تمكنهم  التي  المعلومات  من 
بكيفية  اإللمام  بها، مع  المتعلقة  األمن  التحليلية واشتراطات  وأوجه محدوديتها 

معالجتها.

المعيــار 4: يجــب أن تكــون المعلومــات قابلة إلعادة االســتخدام

تتم إتاحة البيانات المفتوحة بترخيص مفتوح ال يحد من استخدامها.

المعيــار 5: يجــب أن تكــون المعلومــات كاملة
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بأعلى  المصدر(  من  جمعها  تم  )كما  األساسي  شكلها  في  البيانات  نشر  يتم 
مستوى ممكن من التفصيل الذي يسمح به القانون والمتطلبات السارية األخرى.

نة المعيــار 6: يجــب أن تكــون المعلومــات ُمحيَّ

يتم نشر البيانات في إطار زمني يحفظ قيمتها.

المعيــار 7: يجــب إدارة المعلومــات بعد نشــرها

توجد جهة اتصال لتقديم المساعدة في استخدام البيانات والرد على الشكايات 
المتطلبات. لهذه  باالمتثال  المتعلقة 

للمشــتركين  مرشــد  البيانــات:  لنشــر  الخــاص  »المعيــار  بعنــوان  تقريــر  فــي 
مــن  مجموعــة   )FMI( الدولــي  النقــد  صنــدوق  وضــع   ،)2007( والمســتخدمين« 
النقــد الدولــي فــي  البيانــات العامــة. ويحــدد صنــدوق  التوصيــات الخاصــة بنشــر 
الفصــل الســابع مــن هــذا التقريــر، »إتاحــة االطــالع العــام علــى البيانــات، ومــدى 
ــان  ــل ضم ــا مــن أج ــب احترامه ــا« )ص 60-56(، الشــروط الواج ــا وجودته موضوعيته
توفــر  أن  الدولــة  علــى  يجــب  الغايــة،  لهــذه  وتحقيقــًا  للمواطنيــن.  مفيــدة  بيانــات 
معلومــات كاملــة ومحدثــة ومتاحــة وقابلــة إلعــادة االســتخدام: »... يقضــي المعيــار 
الخــاص لنشــر البيانــات، إلــى جانــب نشــر معلومــات شــاملة وحديثــة وموثــوق بهــا 
عــن القطاعــات االقتصاديــة الرئيســية، بإتاحــة االطــالع العــام علــى البيانــات بســهولة 
وعلــى قــدم المســاواة، واتســام ُمِعــدي البيانــات بالموضوعيــة وبالــروح المهنيــة 
يتســنى  حتــى  اإلعــداد  ومصــادر  أســاليب  ونشــر  البيانــات،  موضوعيــة  لضمــان 

البيانــات...«. جــودة  علــى  الحكــم  للمســتخدمين 

مــن جهتهــا، تشــدد منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة )OCDE( علــى الطابــع 
المفتــوح للمعلومــات، ال ســيما اإلحصائيــات، فــي تقريرهــا بعنــوان »توصيــة مجلــس 
الجيــدة«  اإلحصائيــة  الممارســات  بشــأن  االقتصاديــة  والتنميــة  التعــاون  منظمــة 

.)2015(

بشكل  اإلحصاءات  ُتعرض  بحيث  إليها،  والوصول  البيانات  نشر  بساطة  »ضمان 
واضح ومفهوم، وتنشر بطريقة عملية ومناسبة، بما يشمل ذلك في شكل يمكن 
الوصول  ويمكن  ومتاحة  عليها،  العثور  ويسهل  المفتوحة‹(،  )›البيانات  آليًا  قراءته 
هذا  وينطوي  وتفسيرات.  وصفية  بيانات  جانب  إلى  متحيزة  غير  بطريقة  إليها 
يقوم  قد  التي  المغلوطة  التفسيرات  بالتصدي ألهم  االلتزام  على  أيضًا  المطلب 

.)24 المستخدمون.«)ص  بها 
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ــة فــي  ــر »نحــو الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة العمومي اليونســكو: فــي تقري
المغــرب: مقارنــة مــع المعاييــر و والممارســات الفضلــى الدوليــة« تأكــد علــى المزايــا 
المتعــددة القتســام المعلومــة »إن للنشــر المنتظــم لفئــات معينــة مــن الوثائــق، 
بمجــرد إصدارهــا، مزايــا عديــدة: فهــو يخفــف مــن مهمــة اإلدارات المعنيــة، مــن خــالل 
تقليــل عــدد الطلبــات الــالزم معالجتهــا، ويجنبهــا االضطــرار إلــى الــرد علــى نفــس 
ــة للمعلومــات وبالتالــي كفــاءة  ــه يحســن اإلدارة الداخلي ــات مــرات عــدة. كمــا أن الطلب
هــذه اإلدارات. ولــم يعــد الوصــول إلــى المعلومــات يقتصــر علــى المســتخدمين 
الذيــن يعرفــون طرائقــه ولديهــم درايــة بأســاليب عمــل اإلدارة، إذ بــات بوســع كافــة 
المواطنيــن الحصــول عليهــا. وبالتالــي يتــم تشــجيع مشــاركتهم فــي الشــؤون العامــة 
إلــى تقديــم  الحاجــة  أكبــر دون  إلــى المعلومــات بســرعة  حيــث يمكنهــم الوصــول 

طلــب.«
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2 . وضــع مؤشــر الحــد األدنــى مــن البيانــات الخــاص 
بالجماعــات

يرتكــز هــذا المؤشــر علــى المعلومــات التــي يتعيــن علــى الجماعــات نشــرها بشــكل 
اســتباقي وكذلــك تلــك المتعلقــة بالتزامــات المغــرب والممارســات الجيــدة فــي هــذا 
الشــأن. والنتيجــة النهائيــة هــي تقييــم شــامل يســجل شــكل ومضمــون المعلومــات 

المتاحــة للمواطنيــن.

1.2  تعريــف المعلومــات التــي تشــكل مؤشــر الحد األدنى مــن البيانات

إن كل عنصــر يمثــل جــزءًا مــن »مؤشــر الحــد األدنــى مــن البيانــات« منصــوص عليــه 
فــي المراجــع القانونيــة أو التزامــات المغــرب أو توصيــات الهيئــات الدوليــة. ويتضمــن 

الجــدول التالــي كافــة هــذه المراجــع
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الجــدول 1: اإلطــار القانونــي لمؤشــر الحد األدنى مــن البيانات

نوع 
المعلومة

تعيين الشخص أو األشخاص 
المكلفين بالحق في الحصول 

على المعلومة مع تحديد 
بيانات االتصال بهم

جدول األعمال وتواريخ انعقاد 
الجلسات ومقررات مجلس 

الجماعة

الهيئات االستشــارية

وجــود منصــة الكترونية خاصة 
باالستشــارة المســبقة مع 

المواطنين

تشكيلة المجلس الجماعي

تشــكيلة لجــان المجلس

جهــة االتصال فــي الجماعة

ميزانيــة الســنة الجاريــة للجماعة

ميزانية الثالث ســنوات 
الماضية

التقريــر المالي للســنة 
لمنقضية ا

التقرير المالي
 للسنة المنقضية

المادة 12 من القانون 31.13 / 
المنشور رقم 2 لوزارة إصالح 
اإلدارة والوظيفة العمومية  

بتاريخ 25 ديسمبر 2018

المادة 48 والمادة 
273 من القانون

 التنظيمي 113.14

المادة 10
 من القانون 31.13 

الفصل 156 من الدســتور

المادة 10 من القانون 
31.13

المادة 
10 مــن القانون 31.13

المادة 10 من القانون 31.13 
/القاعدة 1.02 من الميثاق 
المشترك لبوابات اإلنترنت

المادة 272 من القانون 
التنظيمي 113.14

المــادة 272 من القانون 
التنظيمــي 113.14

المادة 10 من القانون 31.13 
/ المادة 272 من القانون 

التنظيمي 113.14

المادة 272 من القانون 
التنظيمي 113.14

اإلطار المعلومات
أمثلــة عــن تطبيق جيدالقانوني

مؤشــر الحد األدنى مــن البيانات

 https://bninsar.ma/
wp/2020/04/16/-مكتب

/التواصل-والعالقات-العامة2-

https://bninsar.ma         
https://fr.villedesale.ma/ 

https://fr.villedesale.ma/

https://bninsar.ma

https://www.villedesale.ma/

https://www.grenoble.fr/

 https://www.
communesettat.ma/index.

php/contact

https://www.villedesale.ma/

https://fr.villedesale.ma/

https://fr.villedesale.ma/ 
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الئحــة ممتلــكات الجماعة: 
العربــات واآلليــات المتنقلة 

واألراضي والعقارات

القوائــم المحاســبية والمالية 
لمســيري المرافــق العمومية 

فــي الســنة المنقضية 

البرامــج التوقعيــة للصفقات 
العمومية/طلبــات عروض 

نة الجماعــة فــي صيغتهــا الُمحيَّ

اإلعانات والمنــح المالية 
المقدمــة من طــرف الجماعة

الهيــكل التنظيمي

برنامج عمــل الجماعة

مباريات وإعالنــات التوظيف

دليل مســاطر الجماعات 
الترابية

النظــام الداخلي

المادة 10 من القانون 31.13

المادة 275 من القانون 
التنظيمي 113.14

المادة 31 من القانون 54.05 
المتعلق بالتدبير المفوض 

المادة 10 من القانون 
31.13، والمادة 14 والمادة 
15 من المرسوم  2.12.349 

المتعلق بالصفقات 
العمومية، والمادة 1 من قرار 

وزير الداخلية رقم 13-3573

القاعدة 4.04 من الميثاق 
المشترك لبوابات اإلنترنت

المنشور رقم 2 لوزارة إصالح 
اإلدارة والوظيفة العمومية  

بتاريخ 25 ديسمبر 2018

المادة 10 من القانون 
31.13/القاعدة 1.02 من 

الميثاق المشترك لبوابات 
اإلنترنت

المادة 5 و المادة 15 من 
المرسوم 2.16.30 

المادة 10 من القانون 31.13

المادة 10 من القانون   
31.13/القاعدة 1.02 من 

الميثاق المشترك لبوابات 
اإلنترنت

المــادة 10 من القانون 31.13

https://www.villedesale.ma/

http://agadir.ma/upload/
media/default/0001/03/

https://www.
casablancacity.ma

https://www.
casablancacity.ma

https://fr.villedesale.ma/

https://fr.villedesale.ma/

* تعتبــر هــذه المعاييــر جــزءا مــن التزامــات المغــرب الدوليــة المنصــوص عليهــا في المادة 10 مــن إتفاقية االمم المتحدة ضد الفســاد
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2.2  تنظيــم مؤشــر الحــد األدنى مــن البيانات

م المعلومات التي ينبغي نشرها في أربعة أقسام: ُتنظَّ

  المشاركة المواطنة: إن المعلومات المجمعة في هذا القسم هي المعلومات 
إدارتها  في  والمشاركة  جماعاتهم  شؤون  متابعة  من  المواطنين  تمكن  التي 
هذا  معلومات  جعل  إن  القرار.  صنع  عملية  في  دور  لهم  يكون  بأن  وتسمح 
القسم متاحة للعموم يسمح للمواطنين بالمشاركة بشكل أفضل وأن يصبحوا 

أكثر انخراطًا في إدارة الشؤون المحلية.

الجماعة  المالية وممتلكات  بإدارة الموارد  العامة: أي معلومات تتعلق  المالية    
ينص القانون المغربي على نشرها. يتم إيالء اهتمام خاص لنشر هذه البيانات 

المنتخبين. المواطنين والمسؤولين  بين  الثقة  نظرًا لكونها تعزز رصيد 

  الحكامة الترابية: يتعلق هذا القسم بالبيانات التي يتم إيصالها إلى المواطنين 
الجماعة.  تدير  التي  واإلدارية  المنتخبة  الهيئات  من  تقريبهم  من  تمكن  والتي 
جماعتهم  عمل  بفهم  للمواطنين  الترابية  بالحكامة  المتعلقة  البيانات  وتسمح 

إجراءاتهم اإلدارية. وبالتالي تسهيل 

وتحصل  بها.  موصى  أو  إلزامية  قسم  كل  في  الواردة  المعلومات  تكون  قد 
المعلومات على 10 نقاط إذا تم نشرها و0 نقطة إذا لم يتم نشرها. كما يتم منح 

نقاط إضافية بناًء على جودة المعلومات المنشورة، كما هو موضح أدناه.

3.2  معاييــر النشــر الموصــى بها

توفر  مدى  على  الترابية  الجماعات  تنشرها  التي  العامة  البيانات  تقييم  يقتصر  ال 
في  المغرب  والتزامات  الجيدة  الممارسات  أيضًا  يشمل  وإنما  فقط،  المعلومات 
الفصل األول. ويجب كذلك تقييم هذه المعلومات بناًء على صيغتها وأهميتها من 

التالية: الثالثة  المعايير  خالل تطبيق 

االكتمال: أن تكون المعلومات كاملة، حيث تجمع كافة العناصر الضرورية لجعل 
الهيكل  يتضمن  أن  يجب  المثال،  سبيل  على  مفيدة.  المنشورة  المعلومات 
تفاصيل  إلى  باإلضافة  محدد،  قسم  كل  مديري  ووظائف  أسماء  التنظيمي 

االتصال بالقسم المعني )الهاتف والبريد اإللكتروني وما إلى ذلك(.

وقابلة  مفتوحة  البيانات  تعتبر  االستخدام:  إلعادة  والقابلة  المفتوحة  الصيغة 
أغراض من  واستعمالها ألجل  تنزيلها  باإلمكان  يكون  عندما  االستخدام  إلعادة 
قبيل تقييم السياسات العمومية والبحث األكاديمي. وينبغي أن تتم مشاركة 
األمر  تعلق  إذا  التوضيح،  باستخدامها. وعلى سبيل  البيانات في صيغ تسمح 
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 )Excel( »إكسيل«  صيغة  في  األخيرة  هذه  نشر  يتم  أن  ينبغي  بالميزانية، 
وليس »بي دي إف« )PDF (. عالوة على تسهيل هذه الصيغة لقراءة البيانات 

البحث والتحليل. بإعادة استخدامها ألغراض  المنشورة، فهي تسمح 

الجماعات  تنشرها  التي  المعلومات  تحديث  ينبغي  )التحيين(:  التحديث 
المتعلقة  كتلك  المعلومات  من  مجموعة  على  تغيير  أي  يطرأ  ال  قد  بانتظام. 
معلومات  نشر  يتعين  فيما  التنظيمي،  الهيكل  أو  الجماعي  المجلس  بأعضاء 
يتم  إن  ما  الحسابات  تدقيق  تقارير  أو  الميزانيات  أو  المالية  كالسنوات  أخرى 
يعكس  تنقيط  على  الحصول  يخول  المعايير  لكافة هذه  االمتثال  إن  إصدارها. 
ورغبتها في ممارسة أسلوب حكامة  بها  الموصى  للمتطلبات  الجماعة  احترام 

تشاركي وشفاف.

البيانات«  من  األدنى  الحد  بـ«مؤشر  الخاصة  بها  الموصى  المعايير  تحليل  ويهدف 
إلى تعزيز احترام التزامات المغرب من جهة، وتشجيع الممارسات الجيدة في مجال 

النشر االستباقي من جهة أخرى. ويسمح نشر هذه البيانات للجماعة بما يلي:

  تحسين المشاركة المواطنة؛
  إضفاء المزيد من الشفافية على أسلوبها في الحكامة؛

الترابية؛   النهوض بإمكانات أقاليمها 
  تعزيز ثقة المواطنين في المنتخبين المحليين.

4.2  شــبكة تقييــم الحــد األدنى مــن البيانات

 17 منها  معلومات،  عنصر   24 من  البيانات«  من  األدنى  الحد  »مؤشر  يتكون 
عنصرًا إلزاميًا و7 عناصر موصى بها. وتعتبر المعلومة إلزامية عندما ينص القانون 

المغربي على نشرها.

1.4.2  المنشــورات اإللزامية

يقصد بها الوثائق الـ17 التي يتعين على الجماعات نشرها من أجل االمتثال لإلطار 
التنظيمي. ويحصل كل عنصر منشور على 10 نقاط )أي ما مجموعه 170 نقطة تم 
100( والتي يتم إضافة نقاط إليها على  70 نقطة من  تحديد عددها القياسي في 
3 نقاط إذا كانت البيانات المنشورة مفتوحة و3 نقاط  جودة المعلومات المنشورة: 

أخرى إذا كانت المعلومات كاملة.

َيعتبر »مؤشر الحد األدنى من البيانات« أن المعلومات غير متاحة إذا لم يتم تحديثها، 
حيث يزيل هذه الخانة تلقائيًا من شبكة التقييم.

المعايير  كافة  ويجمع  البيانات  من  األدنى  الحد  تقييم  التالي شبكة  الجدول  يعرض 
والمعلومات:
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الجــدول 2: شــبكة تقييــم مؤشــر الحد األدنى مــن البيانات
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 3 . نتائــج مؤشــر الحد األدنــى من البيانات

تم تطبيق »مؤشر الحد األدنى من البيانات« على الجماعات من أجل تقييم مستوى 
العينة  وتتألف  العامة.  للبيانات  االستباقي  النشر  اللتزام  المؤسسات  هذه  امتثال 
قامت  وقد  السكان.  عدد  على  اختيارها  معيار  وارتكز  جماعة،   81 من  درسناها  التي 
50 ألف نسمة، من أجل  »طفرة« بتحليل كافة الجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 
تركيز الدراسة على الجماعات ذات الكثافة السكانية العالية. ولم يتجاوز عدد الجماعات 
التي تملك موقعا إلكترونيًا حيث يمكن نشر المعلومات 37 جماعة )46%( من بين 

81 جماعة.

مــن بيــن 17،790،453 مــن مواطنــي البلديــات التــي يزيــد عــدد ســكانها عــن 50000 
التــي  البلديــات  فــي  المقيميــن  المئويــة لألشــخاص  النســبة  نســمة، هــذه هــي 

SMIIG-DATA نشــرت المعلومــات االســتباقية التــي تشــكل بيانــات.

الشــكل 1: نســبة الجماعــات التــي تملك موقعــا إلكترونيا

54% 46%
بدون موقع  

بموقع 

إلكترونيًا التي تملك موقعا  الجماعات  نسبة 
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ــا مــن خــالل  ــرة« مــن تقييمه ــت »طف ــي تمكن ــات الـــ 37الت ــل أي مــن الجماع ــم تمتث ل
مواقعهــا اإللكترونيــة اللتزاماتهــا القانونيــة المتعلقــة بالوصــول إلــى المعلومــات. 
ــة 170  ــل العناصــر اإللزامي ــه مســبقًا فــي هــذه الوثيقــة، تمث وكمــا تمــت اإلشــارة إلي
نقطــة مــن إجمالــي »مؤشــر الحــد األدنــى مــن البيانــات«، أي 60 نقطــة مــن أصــل 100.

ــن مــن  ــم تتمك ــات ل ــل هــو أن كافــة الجماع ــات هــذا التحلي ــز مخرج ولعــل أهــم مــا يمي
الحصــول علــى تنقيــط متوســط ضمــن »مؤشــر الحــد األدنــى مــن البيانــات«.

بنشــر  قامــت  جماعــات  فــي  المقيميــن  الســكان  نســب   :3 الجــدول 
المعلومــات االســتباقية الخاصــة بـ»مؤشــر الحــد األدنــى مــن البيانــات«
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الشــكل 2: التنقيــط الــذي حصلت عليــه الجماعات
)100 التنقيط الذي حصلت عليه الجماعات )النقطة على 
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بالمشــاركة  المتعلقــة  البيانــات  تنشــر  التــي  الجماعــات  عــدد   :3 الشــكل 
المواطنــة

الشكل 4: عدد الجماعات التي تنشر البيانات المرتبطة بالمالية العامة

المواطنة  المشاركة 

العامة المالية 

ــات ضمــن »مؤشــر الحــد  ــًا إلــى 3 فئ تنقســم المعلومــات التــي يكــون نشــرها إلزامي
األدنــى مــن البيانــات«، وتوضــح الرســوم البيانيــة التاليــة عــدد الجماعــات التــي نشــرت 

هــذه المعلومــات وفقــًا لــكل فئــة معنيــة:

يوضــح الشــكل 3 عــدم وجــود منشــورات هامــة تتعلــق بالمشــاركة المواطنــة فــي غالبية 
الجماعــات التــي تتوفــر علــى موقــع إلكترونــي خاضــع لهذا التشــخيص، وال ســيما:

 المسؤول المكلف بالمعلومات؛

 مقررات المجلس؛

 الهيئات االستشارية.
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يوضح رصد مستوى النشر االستباقي للبيانات المالية على وجه الخصوص ما يلي:

 فقط 13 جماعة تنشر ميزانياتها السنوية؛
  ال تنشر أي جماعة تقارير االفتحاص؛

  ال يتم نشر القوائم المحاسبية والمالية للمدراء المفوضين من قبل أي جماعة.
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الشكل 5: عدد الجماعات التي تنشر البيانات المرتبطة بالحكامة الترابية

الترابية  الحكامة 

4 . خالصة

عنــد االطــالع علــى نتائــج الحــد األدنــى مــن البيانــات، يبــدو واضحــًا أن غالبيــة الجماعــات 
التــي تمــت معاينتهــا ال تمتثــل لمتطلبــات النشــر اإللزامــي.

كما نالحظ أيضًا أنه نادرًا ما يتم نشر المعلومات عن الموارد المالية لهذه الجماعات.

ــون 446 651 11 نســمة )مــن  ــن يمثل ــن، الذي ــدو أن 65% مــن المواطني ــي، يب وبالتال
81 جماعــة شــملتها الدراســة( ال يمكنهــم الوصــول إلــى ميزانيــات جماعاتهــم، وأن 
98%، والذيــن يمثلــون 833 468 17 نســمة، ال يعرفــون القوائــم المحاســبية والماليــة 
ــدد ســكانها  ــغ ع ــة يبل ــر المفــوض(، وأن 74 جماع ــة )التدبي لمســيري المرافــق العمومي
ــات  ــات المتعلقــة بالمنــح واإلعان 732 806 16 نســمة ال تنشــر بشــكل اســتباقي البيان

التــي تقدمهــا جماعاتهــم.

وبالتالــي، بعــد مــرور ســنتين علــى إصــدار القانــون رقــم 31.13 الــذي ُيعتبــر ركيــزًة 
ــل مــن قبــل  أساســيًة لتعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد، فإنــه مــا يــزال غيــر ُمَفعَّ

الغالبيــة العظمــى مــن أصــل 81 جماعــة تمــت دراســتها
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5 . توصيات

تمكِّن قراءة هذا التشخيص من تقديم التوصيات التالية:

تزويد أكبر عدد ممكن من الجماعات بالمواقع اإللكترونية؛

اســتلزام نشــر عناصــر المعلومــات التــي تشــترطها القوانيــن التنظيميــة والقانــون رقــم 
31.13 مــع التطبيــق الصــارم للترســانة التنظيميــة المتعلقــة بنشــر المعلومــات وال 

ــة؛ ــة والمشــاركة المواطن ــة العمومي ســيما تلــك المتعلقــة بالمالي

توعيــة المســؤولين المنتَخبيــن بمزايــا النشــر االســتباقي ألي معلومــات عامــة تصدرهــا 
الجماعات؛

رة خصيصــًا( تكــون مســؤولة عــن االســتجابة لطلبــات  تعييــن جهــة مركزيــة )مصلحــة ُمســخَّ
المعلومات؛

تشــجيع فضــاءات االستشــارة العموميــة والتواصــل التــي ُتبقــي المواطنيــن علــى 
اطــالع بمشــاريع جماعاتهــم وماليتهــا وأداءاتهــا؛

تشجيع نشر جميع المعلومات التي من شأنها تعزيز التسويق الترابي؛

ــة فــي إدارة الوثائــق وخاصــة فــي المعالجــة الشــاملة  ــز قــدرات الســلطات المحلي تعزي
لألرشــيفات؛

تشجيع الجماعات على استخدام أدوات االتصال اإللكترونية؛

ــن الوصــول إليهــا  تشــجيع نشــر عناصــر المعلومــات فــي شــكل بيانــات مفتوحــة بمــا ُيمكِّ
وإعــادة اســتخدامها.
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6 . عرض »طفرة« 

1.6 أداة إلنشاء المواقع اإللكترونية

ــة »طفــرة« أداة  ــات«، تضــع جمعي فــي إطــار مشــروع »مؤشــر الحــد األدنــى مــن البيان
ــة فــي ذلــك. ــة رهــن إشــارة الجماعــات الراغب إلنشــاء المواقــع اإللكتروني

يتــم إنشــاء الموقــع اإللكترونــي بواســطة هــذه األداة وفقــًا للمتطلبــات التنظيميــة 
ويســمح بالنشــر االســتباقي لجميــع المعلومــات المتاحــة التــي تنتجهــا الجماعــات.

2.6 الدعــم والتكوين

تقــدم »طفــرة« للجماعــات الراغبــة تكوينــًا تقنيــًا لصالح المســؤولين الجماعييــن المكلفين 
بــإدارة الموقــع اإللكترونــي، إلــى جانــب الدعــم الكافــي فيمــا يخص اســتخدام الموقع.

أداة إنشاء المواقع اإللكترونية للجماعات: 

www.baladia.ma
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