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Abstract : 
The Moroccan legislator adopted an important criminal legal bloc 

to criminalize corruption by public services, in order to keep up with 
international developments in this context, through the adoption of a 
series of legislative and regulatory laws. The United States and Arab 
Conventions constitute a binding reference framework for States parties 
to take measures to combat and criminalize all acts of corruption, 
followed by the 2011 Constitution, which has been a positive step 
towards the establishment and establishment of public services. This is 
also a set of legislative and organizational texts establishing sophisticated 
public services with modern standards and principles. 

 امللخص:
ة مهمة لتجرمي الفساد باملرافق العمومية، سـعيا منـه   اعتمد املشرع املغريب كتلة قانونية جزائي 

ملواكبة املستجدات الدولية يف هذا اإلطار، وذلك عرب إقرار سلسلة من القـوانني التشـريعية   
وتشكل االتفاقيتني األممية والعربيـة   والتنظيمية غايتها تعزيز منظومة الرتاهة باملرافق العمومية.

 ،ختاذ التدابري الالزمة ملكافحة وجترمي كل أفعال الفسادالطراف اإلطار املرجعي امللزم للدول األ
. ومأسستها املرافق العمومية إرساء حكامةخطوة إجيابية حنو الذي شكل   ٢٠١١دستور يليها 

اليت تؤسس ملرافق عمومية متطـورة   النصوص التشريعية والتنظيمية هذا فضال على جمموعة من
 مبعايري ومبادئ حديثة.

  امة:مقدمة ع
يعترب الفساد ظاهرة عاملية عابرة للحدود منذ األزل، فهو سلوك إنساين غري أخالقي مـتفش يف  
كل اتمعات اإلنسانية، إنه حالة معقدة ومتعددة األشكال واألسباب، إال أن آثاره ختتلف من 

تعريـف   ، وال يوجـد ١بلد إىل آخر وتشتد حدته يف البلدان النامية أكثر من البلدان املتقدمة
موحد وجامع للفساد ألن العوامل اليت تتحكم فيه وتكون مرجعتيه السببية ليست على قـدر  

  واحد.  
هلذه االعتبارات ميكن تعريف الفساد على أنه أحد جوانب سوء اإلدارة وغالبا ما يعرف علـى  

من طرف  أنه "إساءة استخدام السلطة من أجل الفائدة الشخصية"، وهو نفس التعريف املعتمد
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، وكـذا اتفاقيـة   ٤، ومنظمة الشفافية الدولية٣، والبنك الدويل٢الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة
  .٥األمم املتحدة حملاربة الفساد

وتشكل املرافق العمومية أكرب مرتع للفساد بأمناطه املختلفة وأشدها خطـورة علـى حقـوق    
تسم بالشمولية، ميكن إمجاهلا يف سـعي  وحريات املرتفقني، ويتمظهر الفساد بتمظهرات عديدة ت

الساهرين على تنظيم وتدبري املرافق العمومية إىل حتقيق أهداف مغايرة لتلك اليت أناطهـا ـا   
القانون مستعملني وسائله القانونية واملادية والبشرية ومتجاوزين بذلك حدود اسـتعماهلا مـن   

  ة من حاالت التخلف االداري.  أجل حتقيق مصاحل شخصية غري املصلحة العامة، إنه حال
وأمام استفحال الفساد باملرافق العمومية فلم يتوانَ املشرع املغريب عن مواكبـة املسـتجدات   
القانونية الدولية يف هذا الشأن وجترمي خمتلف هذه املمارسات أسوة بالدول املقارنـة. غـري أن   

الفساد، بل بالعكس عرفـت   فعالية هذه التشريعات ظلت دون املستوى ومل تستطع أن حتد من
حصيلة الفساد اإلداري واملايل ارتفاعا مهوال حسب البارومتر العاملي يف السـنوات األخـرية،   

  نظرا لصعوبة إثبات هذه املمارسات اإلجرامية يف تدبري املرافق العمومية.
ليات وعلى هذا األساس فإن االشكالية املراد تفكيك عناصرها يف هذه الورقة تتمحور حول األ

القانونية املعتمدة ملكافحة الفساد باملرافق العمومية ومدى فعاليتها يف إشاعة  ثقافـة الشـفافية   
  والرتاهة باملرافق العمومية.

  وقد خصصنا لدراسة هذه اإلشكالية مطلبني أساسيني:
  املطلب األول: املكتسبات القانونية يف مكافحة الفساد باملرافق العمومية

  إقرار آليات احلكامة اجليدة يف تدبري املرافق العموميةاملطلب الثاين: 
  املطلب األول: املكتسبات القانونية يف مكافحة الفساد باملرافق العمومية

حققت الدولة طفرة نوعية على مستوى الكتلة القانونية واملؤسسـاتية يف مكافحـة الفسـاد    
أساسا علـى القـوانني مبختلـف     االداري واملايل باملرافق العمومية، غري أن دراستنا ستنصب

درجاا ابتداء باالتفاقيات الدولية مث الدستور مرورا بالنصوص التشريعية وصوال إىل املراسيم ( 
  الالئحة).
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  الفقرة األوىل: االلتزامات الدولية يف جمال مكافحة الفساد
املرجعيـة   ،٢٠٠٣أكتـوبر   ٣١تصنف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الصادرة بتاريخ 

الدولية يف مكافحة الفساد، فهي تتضمن العديد من التدابري الوقائية والزجرية حملاربـة وختليـق   
احلياة العامة سواء على الصعيد السياسي أو اإلداري أو فيما بني الدول. هذا فضال االتفاقيـة  

فعال املتصـلة  ، اليت تجرم من خالهلا كل األ٢٠١٢دجنرب  ١٠العربية ملكافحة الفساد بتاريخ 
  بالفساد وتدعو إىل تثمني عالقات التعاون بني الدول العربية من أجل القضاء على هذا األخري.

  ٢٠٠٨يناير  ١٧املصادقة على االتفاقية األممية ملكافحة الفساد بتاريخ  أوال: 
ق ، وصـاد ٢٠٠٣أكتوبر  ٣١وقَّع املغرب على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بتاريخ 

،وتشـكل هـذه   ٢٠٠٨٦يناير  ١٧، ونشرت يف اجلريدة الرمسية يف ٢٠٠٧ماي  ٩عليها يوم 
االتفاقية إطارا عاما ملكافحة الفساد والتحري عنه ومالحقة مرتكبيه، وجتميد وإرجاع العائدات 

  املتأتية من األفعال ارمة وفقا ألحكام هذه االتفاقية.
يها اعتماد جمموعة من التدابري الوقائية والزجرية ملكافحة وتلزم االتفاقية كل الدول املصادقة عل

  الفساد:
  التدابري الوقائية: -١

، وتوخيا للترتيل العملي التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد، قـام    على املستوى القانوين
ر املشرع بسن وحتيني املنظومة القانونية مبا خيدم قيم الرتاهة والشفافية، وذلك مبراجعـة دسـتو  

، الذي تضمن العديد من املقتضيات الصرحية واملؤسسة ملنظومة ٢٠١١وإقرار دستور  ١٩٩٦
الرتاهة والشفافية واحلكامة اجليدة وربط املسؤولية باحملاسبة. فقد عرفت املنظومـة التشـريعية   
تدفقا كبريا خالل السنوات األخرية حيث عمل املشرع على إرساء مجلة من القـوانني منـها   

املتعلق بتعليل القرارات اإلدارية السلبية والقانون املتعلق مبكافحـة غسـل األمـوال     القانون
والقانون املتعلق بالتبادل اإللكتروين للمعطيات القانونية وحتيني النظـام األساسـي للوظيفـة    

  العمومية وقوانني مراقبة املالية العمومية...اخل.
شد املوظف العمومي يف تأدية مهامه من أجل هذا فضال على وإرساء مدونات معايري سلوكية تر

األداء الصحيح والسليم للوظائف العمومية وإذكاء وعيهم مبخاطر الفساد، ويف هـذا اإلطـار   
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 ٢٠٠٧عرف نظام الصفقات العمومية تغيريا طفيفا مرتني بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ سنة 
رغم تضمينه مجلة من املعايري اليت تتماشـى  لكن مل يتسم بالفعالية املطلوبة ملنع الفساد  ٢٠١٣و

وبنود االتفاقية إال أن جمال الصفقات العمومية هو من أكثر ااالت تفشيا للفساد على أشكاله 
رغم إحداث بوابة خاصة للطلبيات العمومية تقوم على التنافسية وعلى معـايري املوضـوعية يف   

  اختاذ القرارات.
االتفاقية كل دولة طرف باعتماد سياسات فعالة ملكافحة الفساد تلزم على املستوى املؤسسايت، 

وتعزيز املشاركة وجتسيد سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون واملمتلكات العمومية والرتاهـة  
والشفافية واملساءلة، من خالل إرساء وحتيني املنظومة القانونية واملؤسساتية درًءا لكل أشـكال  

تضيات وارتباطا قام املغرب بإحداث هيئات أسندت هلا مهمة حماربـة  الفساد. وتفعيال هلذه املق
  الفساد كاهليئة الوطنية  للرتاهة وحماربة الرشوة وجملس املنافسة ووحدة معاجلة املعلومات.  

أما فيما خيص املؤسسات القائمة سلفا واليت تؤكد االتفاقية على وجوب تطويرها فإن املغـرب  
ات اجلزئية عليها خصوصا فيما يتعلق بتحيني تسمياا دون النفاذ عمد اىل إخال بعض اإلصالح

إىل صالحياا كاالرتقاء بديوان املظامل إىل مؤسسة الوسيط (نظريا باألمبودمسـان)، والـس   
االستشاري حلقوق اإلنسان إىل الس الوطين حلقوق اإلنسان وإحداث أقسام اجلرائم املاليـة  

 الس األعلى للحسابات وجمالسه اجلهوية.ببعض حماكم االستئناف مث 
  التدابري الزجرية: -٢

الزمت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الدول األطراف باعتماد تدابري تشريعية لتجـرمي  
  وزجر األفعال التالية؛

)، هذا الفعل جمرم سلفا طبقـا ألحكـام   ١٥رشوة املوظفني العموميني الوطنيني ( املادة  -
 ؛٧من القانون اجلنائي ٢٥١و ٢٢٤  الفصول 

 ٢٤٢و ٢٤١)، تنظمها الفصول ١٧اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها (املادة -
 من القانون اجلنائي؛ ٢٤٤و
 من القانون اجلنائي؛ ٢٥١)، جرمها الفصل ١٨املتاجرة بالنفوذ (املادة  -
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من  ٢٥٠جب الفصل )، جند هذا السلوك جمرما مبو١٩إساءة استغالل الوظائف (املادة  -
  القانون اجلنائي؛  

)، فيما يتعلق ذا السلوك فـإن التشـريع املغـريب مل    ٢٠اإلثراء غري املشروع (املادة  -
يتضمن أي إجراء قانوين لضبطه ماعدا بعض التدابري الوقائية املتجليـة يف قـانون التصـريح    

 اإلجباري باملمتلكات.
  ٢٠١٢دجنرب  ٢١كافحة الفساد  بتاريخ ثانيا: املصادقة على االتفاقية العربية مل

إىل تعزيز التدابري الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته  ٨تسعى االتفاقية العربية ملكافحة الفساد
وجترمي كل األفعال املتصلة به. وذلك بتثمني التعاون العريب مما يفيد درء كل أشـكال الفسـاد   

  القانون.  وإرساء الشفافية والرتاهة واملساءلة وسيادة 
جيب اإلشارة إىل كون هذه االتفاقية العربية مستنسخة من االتفاقية األممية ملكافحـة الفسـاد،   
مبعىن أا مل تتضمن أي جديد يذكر، سواء يف توصيف االفعال ارمة او يف التـدابري الوقائيـة   

  ملكافحة الفساد واشراك اتمع املدين. 
  رية الفقرة الثانية: املقتضيات الدستو

نقلة نوعية على مستوى نصوصه مقارنة بالدسـاتري السـابقة    ٢٠١١يوليوز  ٢٩شكل دستور
خاصة يف تأطريه الدستوري ملنظومة احلكامة اجليدة وختليق املرافق العموميـة. فقـد  تضـمن    

  مقتضيات مهمة من شأا النهوض برتاهة املرافق العمومية تتمثل يف:
ساس املساواة بني املواطنـات واملـواطنني يف الولـوج إليهـا     تنظيم املرافق العمومية على أ -

 واإلنصاف يف تغطية التراب الوطين واالستمرارية يف أداء اخلدمات؛  
إخضاع تسيري املرافق العمومية ملعايري اجلودة والشفافية واحملاسبة واملسؤولية واملبادئ والقيم  -

 الدميقراطية؛
مارسة وظائفهم وفقا ملبادئ احترام القانون واحلياد والشفافية إلزام أعوان املرافق العمومية مب -

 والرتاهة واملصلحة العامة وتأمني تتبع مالحظات واقتراحات وتظلمات املرتفقني؛
إلزام املرافق العمومية بتقدمي احلساب عن تدبريها لألموال العمومية مع خضوعها للمراقبـة   -

 مل؛والتقييم طبقا للقوانني اجلاري ا الع
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التنصيص على استصدار ميثاق للمرافق العمومية حيدد قواعد احلكامة اجليدة املتعلقة بتسيري  -
 اإلدارات العمومية واجلماعات الترابية واألجهزة العمومية؛

إلزام كل شخص منتخب أو معني ميارس مسؤولية عمومية بتقدمي تصريح كتايب باملمتلكـات   -
 تسلمه ملهامه وخالل ممارستها وعند انتهائه؛واألصول اليت يف حيازته مبجرد 

ضمان استقاللية اهليئات املكلفة باحلكامة اجليدة واالستفادة من دعم أجهزة الدولة وإلزامها  - 
  بتقدمي تقرير سنوي عن أعماهلا يكون موضوع مناقشة من قبل الربملان

والدميقراطية واملواطنـة  قيام النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازا،  - 
  ؛٩التشاركية، وعلى مبادئ احلكامة اجليدة، وربط املسؤولية باحملاسبة

أوكل الدستور للدولة واملؤسسات العمومية واجلماعات الترابية العمل علـى تعبئـة كـل     -
ة، الوسائل املتاحة لتيسري استفادة املوطنني على قدم املساواة من احلق يف العالج والعناية الصحي

واحلماية االجتماعية والتغطية الصحية، واحلصول على تعليم عصـري ميسـر الولـوج وذي    
جودة، والتكوين املهين، والسكن الالئق، والشغل والدعم من طرف السـلطات العموميـة يف   
البحث عن منصب شغل، وولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق، واحلصول على املـاء  

 .١٠التنمية املستدامةوالعيش يف بيئة سليمة، و
التأكيد على مسو القانون والتزام اجلميع باالمتثال له أشخاصا ذاتيني أو اعتبارين، مبن فـيهم   -

السلطات العمومية وبتوفري الظروف املالئمة لتفعيل حرية املواطنني واملساواة بينهم ومشاركتهم 
  .١١مبادئ ملزمة يف احلياة العامة واعتبار دستورية القوانني وترتيبها ونشرها

تكريس مبدأ املشاركة يف احلياة العامة ودعوة السلطات العمومية للعمل على إحداث هيئات  -
للتشاور قصد إشراك خمتلف الفاعلني االجتماعيني يف إعداد السياسـات العموميـة وتفعيلـها    

 ؛  ١٢وتقييمها
ـ  - ات املدنيـة والسياسـية   التأكيد على متتع الرجل واملرأة على قدم املساواة باحلقوق واحلري

  ؛١٣واالقتصادية واالجتماعية يف أفق حتقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء
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التنصيص على حق كل مواطن يف احلصول على املعلومات املوجـودة يف حـوزة اإلدارات    -
 ؛١٤ونالعمومية واهليئات املكلفة مبهام املرفق العمومي وال ميكن تقييد هذا احلق إال مبقتضى القان

معاقبة القانون على املخالفات املتعلقة بتنازع املصاحل وعلى اسـتغالل التسـريبات املخلـة     -
وعليه فعلى السلطات العموميـة الوقايـة طبقـا     ،بالتنافس الرتيه وكل خمالفة ذات طابع مايل

للقانون، من كل أشكال االحنراف املرتبطة بنشاط اإلدارات واهليئات العموميـة واسـتعمال   
موال املوجودة حتت تصرفه، وإبرام الصفقات العمومية وتدبريها. ويعاقب القانون كـذلك  األ

  .  ١٥على الشطط يف استغالل مواقع النفوذ واالمتياز ووضعيات االحتكار واهليمنة
أما على مستوى مؤسسات احلكامة اجليدة فقد عمد املشرع الدستوري إىل دسـترة هيئـات   

الس الوطين حلقوق اإلنسان، وأوكل له مهمـة الـدفاع عـن    احلقوق واحلريات ومن بينها 
حقوق اإلنسان واحلريات ومحايتها وضمان ممارستها كاملة والنهوض بصيانة كرامة اإلنسـان.  
مث مؤسسة الوسيط كهيئة للدفاع عن احلقوق يف نطاق عالقة املرتفقني باإلدارة، وجملس اجلالية 

املناصفة وحماربة أشكال التمييز، واهليئة العليا لالتصال السمعي املغربية باخلارج واهليئة املكلفة ب
  .١٦البصري، وجملس املنافسة، واهليئة الوطنية للرتاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها

  الفقرة الثالثة: املقتضيات التشريعية والتنظيمية
يت تؤطر نشاطها، غري خيضع تنظيم املرافق العمومية للعديد من النصوص التشريعية والتنظيمية ال

  أننا سنذكر بأهم النصوص اليت تتوخى إقرار الرتاهة ومكافحة الفساد باملرافق العمومية.
: يتضمن هذا القانون ١٧املتعلق بتبسيط املساطر واالجراءات االدارية ٥٥.١٩القانون رقم  -

عزيز الثقة بـني االدارة  القواعد واملبادئ العامة اليت تؤطر عالقة االدارة باملرتفقني، وتتجلى يف ت
واملرتفقني، وشفافية املساطر االدارية ومعاجلة وتسليم القـرارات االداريـة وتـدبري اآلجـال     
القصوى لدراسة طلبات املرتفقني والرد عليها يف أجل معقـول، مث حتسـني جـوة اخلـدمات     

لتقريب االدارة مـن  العمومية املقدمة للمرتفقني ورقمنة املساطر واستخدام التقنيات املعلوماتية 
  املواطنني.

املتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات: حيدد هذا القـانون "جمـال    ٣١.١٣القانون رقم  -
تطبيق احلق يف احلصول على املعلومات املوجودة يف حوزة اإلدارات العموميـة، واملؤسسـات   
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. ويقصـد  ١٨ممارسـته" املنتخبة واهليئات املكلفة مبهام املرفق العام، وكذا شروط وكيفيـات  
من هذا القانون "املعطيات واإلحصائيات املعرب عنـها يف   ٢باملعلومات حسب  مقتضيات املادة 

شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل مسعي بصري أو أي شكل آخر، واملضـمنة  
يف وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشـري ومـذكرات وقواعـد    

نات وغريها من الوثائق ذات الطابع العام، اليت تنتجها أو تتوصل ا املؤسسات أو اهليئات البيا
املعينة يف إطار مهام املرفق العام، كيفما كانت الدعامة املوجودة فيها، ورقية أو الكترونيـة أو  

  غريها".  
ـ  ؤولية واحملاسـبة،  ويسعى املشرع من هذا القانون إىل  املسامهة يف ترسيخ ثقافة الشفافية واملس

كما خيول للمواطنني مراقبة عمل املرافق العمومية بشكل ميكنهم من االضطالع على أعماهلـا  
وقراراا، وتقييم تدبري الشأن العمومي بصفة عامة، والرفع من جناعة املرافق العمومية وتعزيـز  

  روابط الثقة بني املرافق العمومية ومرتفقيها.
تعلق بتعليل القرارات اإلدارية: تعترب اإلدارات العمومية واجلماعات امل ٠٣.٠١القانون رقم  -

، والتعليـل هنـا   ١٩الترابية واملؤسسات العمومية ملزمة بتعليل قرارا اإلدارية الفردية السلبية
يراد به ذكر األسباب القانونية والواقعية اليت جيد فيها القرار أساسه القانوين وعلتـه السـببية   

. وقد أفرد هذا القانون مجلة من القرارات السلبية اليت تستوجب تعليلها حتت ٢٠اذهالداعية الخت
طائلة عدم الشرعية وحصرها يف املادة الثانية، واملرتبطة مبجال ممارسة احلريات العامـة والـيت   
تكتسي الطابع الضبطي والتأدييب، واستثىن القرارات اإلدارية الفردية الـيت تقتضـي األمـن    

  خلارجي للدولة من واجب التعليل.الداخلي وا
قانون محاية الضحايا والشهود واخلرباء واملبلغني: فيما خيص جـرائم الرشـوة واالخـتالس     -

، يشكل خطوة إجيابيـة  ٢٠١١٢١أكتوبر ١٧بتاريخ  ٣٧-١٠واستغالل النفوذ وغريها، رقم 
تتسـم   يف مسلسل مناهضة الرشوة رغم بعض الثغرات املسجلة على مستوى نصوصه، الـيت 

بالعمومية إذ أن القانون ال يفصل بني الشهود والضحايا ما يزيد من خطورة وضعية املبلغ إذا مل 
، كما أن القانون يصطدم وقاعدة السر املهين املنصوص عليـه  ٢٢يستطع إثبات حقيقة شهادته
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 مبوجب النظام األساسي العام للوظيفة العمومية،. كما أن الضمانات الـيت يوفرهـا القـانون   
للشهود ال ترقى إىل درجة تأمني حيام الشخصية والعائلية واملهنية ومصاحلهم االقتصادية مـن  

  األخطار واألضرار املعنوية واملادية اليت ميكن أن تلحق م جراء شهادم.
املتعلق بالتدبري املفوض للمرافق العمومية: قنن املشرع املغـريب هـذا    ٥٤.٠٥القانون رقم -

، الذي اعترب كإطار قانوين تفـوض  ٥٤.٠٥٢٣بري وألول مرة مبوجب قانون رقم النوع من التد
مبوجبه السلطة العمومية تدبري مرفق عمومي حملي ألحد األشخاص سواء كان من القطاع العام 
أو اخلاص، تتوخى منه حتت مسؤوليتها، توفري خدمات ذات جودة عالية وبأقل تكلفـة. فيمـا   

بح يتناسب وأمهية الرساميل املستثمرة واملؤهالت املتـوفرة لديـه   يطمح املتعاقد معها حتقيق ر
  وحجم املخاطر املالية املرتبطة باملشروع.  

ويسعى املشرع من قانون التدبري املفوض أيضا إىل ضمان احترام جمموعة من املبادئ اليت حتكم 
جهة، وبني املرشـحني   سري املرافق العمومية، منها ضرورة إرساء مبدأ املساواة بني املرتفقني من

لتدبري مرفق معني من جهة أخرى، حىت تتم عملية تفويـت التـدبري يف جـو مـن الشـفافية      
. غري أنه غالبا ما يتم املساس ذا املبدأ عندما متنح الدولة األولويـة للمسـتثمر   ٢٤واملوضوعية

للدولة بتفويت األجنيب على حساب املستثمر الوطين احمللي بسبب ربط تسوية الديون اخلارجية 
 .٢٥تدبري بعض القطاعات احليوية للشركات األجنبية وحتت إشراف املؤسسات املالية

 ٤٩املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا طبقا ألحكام الفصلني  ٠٢.١٢القانون التنظيمي رقم  -
ـ  ٩٢و ب من الدستور: يسعى املشرع من خالل هذا القانون التنظيمي املتعلق بالتعيني يف املناص

إىل حتديد املعايري واملبادئ اليت يرتكز عليها التعيني يف املناصب العليا طبقـا ألحكـام     ٢٦العليا
الدستور. وتتمثل هذه املبادئ يف املساواة وتكافؤ الفرص واالستحقاق والشفافية بـني مجيـع   

ي سبب املرشحني، مبا يفيد عدم التمييز على أي أساس ديين أو سياسي أو نقايب أو عرقي أو أل
يتعارض مع حقوق اإلنسان وأحكام الدستور، وجيب احترام مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء 

  وكذا التوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة وجتربة مهنية يف املنظمات العمومية.
 ويقصد باملناصب العليا يف هذا القانون" مناصب املسؤولني عن املؤسسات واملقاوالت العمومية
االستراتيجية، والوظائف املدنية يف اإلدارات العمومية والوظـائف السـامية يف املؤسسـات    
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العمومية". وقد عمل املشرع من خالل هذا القانون على حتديد قائمة بأمساء هذه املؤسسـات  
  .٢٧واملقاوالت العمومية اخلاضعة هلذا النظام

 ١٣٠.١٣٢٨القانون التنظيمـي رقـم   لقانون املالية: يعد  ١٣٠.١٣القانون التنظيمي رقم  -
اإلطار العام لقوانني املالية، وينص هذا القانون على جمموعة من اإلجراءات التدبريية اليت جتـد  

. ويقوم هذا القانون على ثالث مبادئ أساسية جديـدة  ٢٠١١يوليوز ٢٩مرجعيتها يف دستور 
  هداف والنتائج.وهي الربجمة امليزنياتية ومبدأ الصدقية والتدبري على أساس األ

وتعد الربجمة امليزانياتية من أهم مبادئه اليت دف إىل حتديد تطور جمموع موارد وتكاليف الدولة 
على مدى ثالث سنوات اعتمادا على فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومربرة. ويتجلى مبـدأ  

ح، ويتم تقيـيم مبـدأ   صدقية قوانني املالية يف تقدمي جمموع موارد وتكاليف الدولة بشكل واض
الصدقية بناء على املعطيات املتوفرة أثناء إعداده والتوقعات اليت ميكن أن تنتج عنها. املعطيات 

 املتعلقة بالسياسة االقتصادية واملالية؛
ولعل من إجيابيات هذا القانون هو تضمني مجلة اإلجراءات التدبريية اليت من شأا تكريس ثقافة 

  ية املرافق العمومية وتيسري مهمة التقييم واملراقبة على األجهزة الرقابية.  جديدة يف تدبري مال
 ٢٤الصـادر يف    ١.٥٨.٠٠٨املعدل واملتمم للظهري الشريف رقـم    ٥٠.٠٥قانون رقم   

خمتلـف   ٠٥.٥٠مبثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية:  حيث قـانون   ١٩٥٨فرباير 
واملؤسسات العمومية على ج آليات عمليـة لتقويـة شـفافية     اإلدارات واجلماعات الترابية

الولوج إىل الوظيفة العمومية وفق مساطر تضمن املساواة وتكافؤ الفرص بني مجيـع املرشـحني   
  لولوج نفس املنصب وحسب الكفاءة واالستحقاق ومسطرة املباراة.

ت العامة وهيئات أخرى: يتعلق املتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآ ٦٩.٠٠قانون رقم  -
هذا القانون بتحديد اهليئات العامة اخلاضعة للمراقبة املالية للدولة وكيفية ممارسة هذه الرقابـة  

. وهكـذا ختضـع   ٢٩سواء القبلية أو البعدية حسب الشكل القانوين للهيئة وطريقة تسـيريها 
الية ومراقـب الدولـة واخلـازن    املؤسسات العمومية للمراقبة اليت يقوم ا الوزير املكلف بامل

املكلف باألداء. يف حني ختضع شركات الدولة ذات املسامهة املباشرة ملراقبة مواكبة يقوم ـا  
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الوزير املكلف باملالية ومراقب الدولة. أما مراقبة شركات الدولة ذات املسامهة غـري املباشـرة   
مربمة مع الدولة ومعهود مبتابعتها إىل  والشركات التابعة العامة فتخضع للمراقبة مبقتضى اتفاقية

. وختضع املقاوالت ذات االمتياز ملراقبـة  ٣٠مندوب للحكومة يعني لدى الشركة التابعة للدولة
  مالية تتحدد يف عقد االمتياز ويقوم ا مندوب للحكومة يعني لدى املقاولة ذات االمتياز.

بسن النظام العام للمحاسـبة   املتعلق١٩٦٧أبريل ٢١بتاريخ  ٣٦٠.٦٦مرسوم ملكي رقم  -
من هذا املرسوم بأا "جممـوع مـن    ١العمومية: تعرف احملاسبة العمومية وفق منطوق الفصل

القواعد اليت جتري على العمليات املالية واحلسابية للدولة واجلماعات احمللية ومؤسساا وهيئاا 
لفـني ـا. ويطلـق علـى هـؤالء      واليت حتدد االلتزامات واملسؤوليات املنوطة باألعوان املك

  .٣١األشخاص املعنوية يف هذا املرسوم اسم املنظمات العمومية"
وحيدد هذا املرسوم كل من صالحيات ومسؤوليات اآلمرين بالصرف واحملاسبني العمـوميني يف  

 ٣٢تنفيذ العمليات املالية واحلسابية باملرافق العمومية. كما يتضمن املرسوم احملاسبني حبكم الواقع
الذين تسري عليهم االلتزامات نفسها واملراقبات اجلارية على احملاسب العمـومي ويتحملـون   

  املسؤولية نفسها.
ويشمل املرسوم القواعد اخلاصة بعمليات حتصيل املداخيل وصرف النفقات واملراحل اليت ميـر  

تكمن أمهية هذا املرسوم منها تنفيذ امليزانية طبقا ملا هو مقرر يف القوانني واألنظمة املعمول ا. و
يف إعطاء املرافق العمومية إطارا حماسبيا مميزا يسمح بتسجيل معطيات رقمية للهيئة لفترة حمددة 
ختص ذمتها املالية ووضعيتها اجتاه الغري، وذلك حلماية األموال العمومية وحسـن اسـتخدامها   

د النفقات، ما من شأنه تـوفري  وضمان احترام ترخيصات امليزانية والتقيد مببادئ القانون وترشي
املعلومات الالزمة عن الوضعية املالية للمرافق العمومية وتيسـري عمليـات املسـاءلة املاليـة     

  واإلدارية.
 ٣٣املتعلق مبراقبة نفقات الدولة: تشمل مقتضـيات هـذا املرسـوم    ٢٠٠٨نونرب ٤مرسوم  -

فقات الدولـة. فبموجـب هـذا    املصاحل التابعة لآلمر بالصرف واليت تتدخل يف مسار تنفيذ ن
  املرسوم ختضع نفقات الدولة ملرحلتني من املراقبة.
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خالهلا يقوم احملاسب العمومي مبراقبة املشروعية انطالقا من التأكد مـن   مرحلة االلتزام بالنفقة:
مقترحات االلتزام ومدى مشروعيتها، بالنظر لألحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع املايل. 

ز هذه املراقبة على فحص مدى توفر االعتمادات واملناصب املالية واإلدراج املايل للنفقة، وترتك
وعن صحة العمليات احلسابية ملبلغ االلتزام وجمموع النفقة اليت تلتزم ا اإلدارة املعنيـة طيلـة   
السنة اليت أدرجت خالهلا، وتنتهي هذه املرحلة إما بوضع التأشـرية علـى مقتـرح االلتـزام     
بالنفقات أو بإيقاف التأشرية على اقتراحات االلتزام بالنفقات وإعادة ملفـات االلتـزام غـري    

  املؤشر عليها إىل املصلحة اآلمرة بالصرف من أجل تسويتها.  
يقوم احملاسب العمومي يف هذه املرحلة من التأكد من صحة النفقـة قبـل    مرحلة أداء النفقة:

قبة صحة حساب التصفية وجودة التأشرية القبلية لاللتـزام  التأشري من أجل األداء. وذلك مبرا
حينما تكون هذه التأشرية مطلوبة، مث التأكد من الصفة اإلبرائية للتسديد ومن إمضـاء اآلمـر   
بالصرف املؤهل أو مفوضه. والتأكد من توفر اعتمادات األداء مع اإلدالء بكل الوثـائق الـيت   

زير املكلف باملالية، مبا فيها اإلشهاد بتنفيذ اخلدمـة مـن   تفيد صحة النفقة واملعدة من قبل الو
  طرف اآلمر بالصرف.

بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف يف املناصـب   ٢٠١١نونرب  ٢٥مرسوم  -
القواعد املشتركة بني اإلدارات العمومية واجلماعـات الترابيـة    ٣٤العمومية: حيدد هذا املرسوم

التوظيف يف املناصب العمومية املنظمة من قبلها، توخيا لضمان املساواة اليت تطبق على مباريات 
وتكافؤ الفرص واالستحقاق بني مجيع من تتوفر فيهم الشروط املنصـوص عليهـا يف النظـام    

  األساسي العام للوظيفة العمومية.
املتبـارى  وحسب هذا املرسوم تفتح املباريات بقرار للسلطة اليت هلا صالحية التعيني يف الدرجة 

بشأا مع احلرص على اختيار األجدر من املترشحني كفاءة، وأكثرهم قـدرة علـى ممارسـة    
الوظيفة. وينشر هذا القرار وجوبا قبل مخسة عشر يوما على األقل من التاريخ احملدد إليـداع  

، واملالحظ www.service-public.maالترشيحات على بوابة اخلدمات العمومية 
  هلذا املرسوم هو بساطة قواعده وشروطه ولكن الواقع ال يعكس مضمونه.   من خالل قراءتنا
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املتعلق بالصفقات العمومية: حيـدد هـذا املرسـوم الشـروط      ٢٠١٣مارس  ٢٠مرسوم  -
واألشكال اليت تربم وفقها صفقات األشـغال والتوريـدات واخلـدمات حلسـاب الدولـة      

  .٣٥واملؤسسات العمومية واجلماعات الترابية
هذا املرسوم  بإخضاع الصفقات العمومية لقواعد احلكامة اجليدة مبا يضـمن حريـة   ويقضي 

الولوج إىل الطلبية العمومية وتعزيز املساواة يف التعامل مع املتنافسني وضمان حقوقهم، وإلـزام  
صاحب املشروع بالتحلي بالشفافية يف اختياراته من أجل تأمني الفعالية وحسن تـدبري املـال   

  العمومي.
قد أكد املرسوم على وجوب  تعزيز شفافية مساطر تدبري الصفقات العمومية عـرب تبسـيط   و

امللف اإلداري للمتنافسني وحتديد تركيبة جلان تقييم العروض، ونشر املبلغ الدقيق للصـفقة يف  
إعالن طلب املنافسة، وحتديد حمتوى تقرير افتحاص الصفقة ونشر ملخصه يف بوابة الصـفقات  

ع إمكانية استعمال مسطرة اختيار بواسطة الصفقات اإللكترونية بالنسبة لصفقات العمومية، م
  التوريدات العادية.

ويف السياق نفسه يضمن املرسوم نزاهة الصفقات العمومية من خالل حماربة الرشوة وتضـارب  
 املصاحل، وذلك بالزام املتدخلني يف مساطر إبرام الصفقات بعدم قبول أي امتيـاز أو مكافـأة  
واالمتناع عن ربط أية عالقة مع املتنافسني من شأا أن متس برتاهتهم واستقالليتهم، وبـالتزام  
أعضاء اللجان املعنية بعدم التدخل يف مسطرة إبرام الصفقات عندما تكون لديهم مصلحة حتت 
 طائلة بطالن أعمال هذه اللجان. والحتواء الفساد وربط املسؤولية باحملاسبة يوجب املرسـوم 
إخضاع يئ وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية ملراقبات وتدقيقات تكون موضوع تقارير قابلة 
للنشر، تنبين على قواعد قانونية يف إعداد املساطر وتنفيذ الصفقة وتقييم األشغال املنجزة مـع  

  إجبارية إعداد الوثائق ونشرها.
ظات املـرتفقني واقتراحـام   املتعلق بتحديد كيفيات تلقي مالح ٢٠١٧يونيو  ٢٣مرسوم  -

من الدستور  ١٥٦بترتيل مقتضيات الفصل  ٣٦وشكايام وتتبعها ومعاجلتها: يتعلق هذا املرسوم
الذي ينص على أنه " تتلقى املرافق العمومية مالحظات مرتفقيها، واقتراحـام وتظلمـام،   

الحظات وشكايات املـرتفقني  وتؤمن تتبعها". فهذا املرسوم ينظم كيفية تلقي املرافق العمومية مل
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عمال بأحكام هذا الفصل، ويتضمن هذا املرسوم مخسة أبواب، خصـص البـاب األول منـه    
لتحديد مفهوم كل من املالحظة، واالقتراح، والشكاية، واإلدارات العمومية، واملرتفـق. ويف  

عموميـة، أمـا   الباب الثاين ينب مسطرة تلقي مالحظات املرتفقني واقتراحام بشأن اخلدمات ال
الباب الثالث فخصص ملسطرة تلقي الشكايات وتتبعها ومعاجلتها عرب بوابة وطنية الكترورنيـة  
لدى السلطة احلكومية املكلفة بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية تسـمى بالبوابـة الوطنيـة    

االقتضاء، عرب مركز االتصال اخلاص أو هاتفيا، عند  www.chikaya.maللشكايات 
  ذه البوابة، مقابل إشعار بالتوصل.

وتأسيسا على ما سبق يبدو أن التشريعات املعتمدة ال تتالءم مع واقع اتمع املغـريب، حيـث   
يتطور القانون ويتخلف اتمع فأغلب القوانني مستلهمة من النماذج األجنبية بل منقولة نقـال  

حيان، وهذا راجع باألساس لكون املشرع املغريب ال جيتهد يف إبداع قـوانني  حرفيا يف بعض األ
مغربية تتالءم وخصوصية هذا اتمع وإمنا يتم اعتماد مناذج جاهزة لدول تعرف قـدرا  –مغربية

من النضج السياسي والرفاه املعيشي وال متت للمغرب بأية صلة مما جيعل تطبيق هذه القـوانني  
  .ناقصاً وغري فعالٍ

  املطلب الثاين: إقرار آليات احلكامة اجليدة يف تدبري املرافق العمومية
ألول مرة بابا كامال للحكامة اجليدة ومتت دسترة املبادئ  ٢٠١١يوليوز  ٢٩ دستور  خصص

سواء منها املبدئ الكالسيكية أو املبادئ احلديثة، غـري أن دراسـتنا    العامة للمرافق العمومية
  ادئ واملعايري اليت تسعى إىل مكافحة الفساد باملرافق العمومية.ستقتصر على أهم املب

  الفقرة األوىل: ربط املسؤولية باحملاسبة يف تدبري املرافق العمومية
بدون احملاسـبة وال   سؤوليةعنصرا مهما يف منظومة احلكامة اجليدة وال تستقيم امل سؤوليةتعد امل

 تنظـيم املرافـق العموميـة،   فهما ركنان أساسيان يف بعيدا عن احملاسبة،  املسؤوليةقيمة لتفعيل 
املرافق  أعوان فهي وسيلة ميكن عربها حماسبة ،واجهة االحنرافات اإلدارية واملاليةملوضمانة نافذة 

العمومية عن القرارات اليت تتخذها وعن أدائها و مدى حتمل أجهزا للمسؤوليات امللقاة على 
  .٣٧عاتقها
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وبالتايل فإن احملاسبة تعبري عن مسؤولية كل موظف يشغل منصبا ما يف املرافق العموميـة عـن   
، سواء أكانت مطابقة لألهداف املسطرة يف تدبري املرافق العمومية أو ٣٨األفعال اليت تصدر منه

خارج إطارها، مبعىن التزام املرافق العمومية بتقدمي احلساب عن طبيعـة ممارسـتها للواجبـات    
الرفع من كفاءة وفعالية هـذه املرافـق    غيةملنوطة ا وتربير قراراا علنا إلثبات مصداقيتها با

احملاسبة ترشيد وعقلنة نفقات املرفـق  ربط املسؤولية ب. ويبقى الغرض األساسي من ٣٩العمومية
العمومي مبا خيدم الصاحل العام والتحقق من مدى مطابقة النتائج لألهـداف املقـررة ومـدى    

  .تقامة أعوان املرافق العمومية وتفانيهم وإخالصهم يف العملاس
وتعرف املسؤولية عامة على أا املوجب والضرورة املعنوية والعقلية للتعويض عـن خطـأ أو   
القيام بواجب أو مهمة أو تعهد، ومن الناحية القانونية تعين فكرة حتمل املرء نتائج أعماله فهـي  

ربـط املسـؤولية   . وعمليا ميكن النظر إىل ٤٠ة اليت يشغلها املرءبذلك التزام مشتق من الوظيف
على أا تلك السلطة اليت تفرض االلتزام مبجموعة من القيم واملبادئ كـاإلخالص يف   باحلاسبة

العمل واحلياد والشفافية والرتاهة، واالنقياد جلملة من الشروط يف أداء الواجب الوظيفي وبذل 
  .  ٤١املرفق العمومي اجلهد من أجل حتقيق أهداف
نحصر يف عالقة الرئيس باملرؤوس وإمنا يال  ربط املسؤولية باحملاسبةوالبد هنا من اإلشارة إىل أن 

التزام أخالقي جيب أن يلتزم به كل من يشتغل باملرافق العمومية ابتداء من أدىن درجـة إىل   وه
ملسؤولية مهما صغرت أو أعلى درجة يف أسالك اإلدارة، كل حسب عمله ومركزه وقدراته، فا

  كربت هي مسؤولية وأمانة جيب أن تؤدى على أحسن وجه.  
ومادامت املسؤولية األخالقية التزام تجاه املرفق العمومي وإقرار باألفعال وحتمل نتائجها فإـا  

  تتطلب من املوظف االنقياد جلملة من الشروط واملبادئ اليت تقومها:
سيا لقيام املسؤولية فال يعترب الفرد مسؤوال إال عما يصدر عنـه  احلرية: تعترب احلرية شرطا أسا -

من أفعال حبرية واختيار، واحلرية هي الشرط األول يف املسؤولية سواء تعلق األمر باملسـؤولية  
 القانونية أو األخالقية (الضمري).
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يني اإلحساس بالواجب: تقوم املسؤولية على ذلك الشعور واإلحساس لدى املوظفني كـإدار   -
ومسؤولني بثقل األمانة وقبل ذلك كمواطنني عليهم حقوق ومسؤوليات كـبرية حنـو املرفـق    

 .العمومي
االلتزام: يعترب االلتزام بقواعد السلوك اليت يضعها املرفق العمومي من الشـروط األساسـية     -

خلالقة يف العمل اليت تنبين عليها املسؤولية، أي الصدق واألمانة والدقة يف إجناز املهام واملبادرة ا
واملوضوعية يف صنع القرارات. وقد حددت اجلمعية األمريكية لإلدارة العامة قواعـد سـلوك   

 االلتزام يف:
 الصدق واألمانة؛ -
 خدمة املرتفقني باحترام واهتمام؛  -
 منع تسرب املعلومات الرمسية ذات الطابع السري؛ -
 رفض أي كسب شخصي يتأتى من العمل الرمسي؛ -
 ة الرمسية خلدمة املصلحة العامة؛ممارسة السلط  -
 أداء الواجبات بكفاءة وعدالة وجترد؛  -
 .٤٢إزالة كافة أشكال التمييز بني املرتفقني -
ملوظف مبدى تقيده جبملة من املبادئ والضوابط  من نزاهة وعفة امسؤولية  االستقامة: وتقاس -

ناء ممارسة مهامه تجاه كل من وموضوعية وجترد يف القيام باملهام املنوطة به، والتحلي باآلداب أث
زمالئه واملرتفقني من خدمات املرافق العمومية، مث اإلحجام عن الدخول يف بعض املمارسـات  
الالأخالقية من قبيل الرشوة واحملسوبية واختالس األموال العمومية وكل تصرف مـن شـأنه   

قني يف حقـوقهم اجتـاه   اإلساءة إىل الوظيفة اليت يشغلها وحيط من كرامته وميس كرامة املـرتف 
 املرافق لعمومية.

األمانة:  تستوجب املسؤولية قدرا كبريا من األمانة يف تصريف املهام من املوظفني بدون أي  -
استعالء أو كربياء، فتقلدهم للمسؤولية ينطوي على خدمة املرتفقني كضرورة لتأمني استمرارية 

 املرفق العمومي وضمان املصلحة العامة.
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م املسؤولية على الصدق والوفاء بالعهد والورع، واألمانة واإلخالص والعزمية الصدق: تقو  -
  واملثابرة واحلرص على األداء اجليد.

  الفقرة الثانية: إقرار الشفافية يف تدبري املرافق العمومية
يوليـوز   ٢٩يعد مبدأ الشفافية يف تدبري املرافق العمومية من أهم املعايري اليت أقرهـا دسـتور   

ويقوم هذا املبدأ على تدفق املعلومات وإتاحتها للعموم حول السياسـات واألنظمـة    ،٢٠١١
والقوانني والقرارات املتخذة، كما يركز هذا املبدأ على تطوير عالقة اإلدارة باملرتفقني والـيت  
جيب أن تسودها املسـاواة يف التعامـل وتكـافؤ الفـرص بـني املـرتفقني يف الولـوج إىل        

ات وتبسيط ودمقرطة املساطر اإلدارية، وكذا علنيـة األعمـال واألنشـطة    واخلدم املعلومات
  .٤٣اإلدارية والقطع مع السرية وإشراك املوطنني يف التدبري العمومي والتواصل معهم باستمرار

إىل دمقرطة العمل داخل وخارج املرافق العمومية، أي أن دورها يتجلـى يف  الشفافية  تسعى و 
بني املرافق العمومية وحميطها اخلارجي وتعزيز عنصر الثقة بينهما مـن   حتقيق أكرب اندماج ممكن

جهة، وحتسني القدرات التدبريية الداخلية للمرافق العمومية من جهة أخرى، وذلـك بغـرض   
حتقيق االستقرار الوطين والرفع من مردودية وجودة اخلدمات العمومية وإشـباع احلاجيـات   

  .٤٤مسى يف حتقيق املصلحة العامةالعامة للمرتفقني وفاء للهدف األ
دف الشفافية إىل عقلنة التدبري الداخلي للمرافق العمومية الرتباطها خبدمة املرتفق من جهة، و

عملية اجلمع بني االثنني ميكن أن تثـري مردوديـة   فوعلى مكافحة الفساد من جهة ثانية، لذا 
فالشفافية أصبحت اليوم ضـرورة مـن   املرافق العمومية وجتعلها أكثر كفاءة وعدالة وإنسانية. 

ضروريات العصر ومقوما مهما ملرتفق هذا العصر، هذا املرتفق الذي مل يعد جمـرد فـرد مـن    
"رعية" بل هو مواطن يتحدد كيانه جبملة من احلقوق ويف مقدمتها:( حق احلياة؛ حق التعلـيم؛  

تـدبري احليـاة    حق الشغل؛ حق العالج؛ حق املساواة وتكافؤ الفـرص؛ حـق املشـاركة يف   
الشفافية يف املرافق العمومية جيب أن ينظر إليها من إمكانية ممارستها  مبدأالعامة؛...)، مبعىن أن إ

وإرساء أسسها وإقرار آلياا والعمل ا باعتبارها اإلطار الضروري لتمكني أفراد اتمع مـن  
فية منظومة من احلقوق من شأا . إننا ال نبالغ إذا ما اعتربنا الشفا٤٥ممارسة حقوقهم كمواطنني

  ختليق املرفق العمومي وجتويد خدماته وترشيد إمكانياته وضمان كرامة اإلنسان/املرتفق منه.
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عقلنة التدبري الداخلي للمرفق العمـومي وترسـيخ قـيم الرتاهـة     أيضا  الشفافية كما تبتغي
ـ  ٤٦واملصداقية واملسؤولية ل املرافـق العموميـة   من خالل ج سياسة إعالمية منتظمة من قب

مبختلف أنواعها خترب من خالهلا املرتفقني بأنشطتها وخدماا وأساليب تنظيمها وتسيريها واختاذ 
قراراا. مث تكريس حق الولوج إىل املعلومات وضمان نشرها وإعالن املسـاطر واإلجـراءات   

جال احملددة للحصـول  اليت حتدد الوثائق املطلوبة لالستفادة من خدمات املرافق العمومية واآل
  ٤٧عليها، وكذلك إشراك اتمع املدين وعموم املرتفقني يف إعداد ومراقبة السياسات العمومية

تعمل الشفافية على حتسني استقبال املرتفقني وإرشـادهم وتـوجيههم يف قضـاء مصـاحلهم     و
وكذا تبسـيط  وااللتزام باملواعيد مع األخذ بعني االعتبار األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة 

  املساطر اإلدارية املعتمدة على مستوى خمتلف املرافق العمومية.  
وعليه فإن الشفافية تشمل سائر القيم األخالقية اليت توجه نشاط املرافق العمومية مـن قبيـل   
االستقامة واإلخالص والتفاين واالجتهاد يف العمل واحلياد والفعالية والرتاهة وغريها من القيم. 

ل على توجيه وترشيد نشاط املوظفني وحتدد مهـامهم وأدوارهـم وكيفيـة أدائهـم     إا تعم
  .٤٨للمسؤوليات املسندة إليهم طبقا للقانون بل إا دعامة الدميقراطيات احلديثة

وهكذا فإن الشفافية تسعى إىل تشييد مرافق عمومية حديثة وفعالة ومسؤولة وذات جودة عالية 
رارية خداماا يف إشباع حاجيات املرتفقني، يف حني يطمح املرتفـق  تتميز باستقرار بنياا واستم

  من الشفافية املرونة والبساطة والسرعة واإلنسانية يف صرف اخلدمات العمومية.
ملا توفره من إمكانيـات حسـن    ٤٩ويف اجتاه آخر، متثل الشفافية إطارا متكامال ملكافحة الفساد

وانني اليت تروم احلد من املمارسات الالأخالقية داخل التدبري الذي  يقتضي سن جمموعة من الق
املرافق العمومية، وكذا تعزيز االطار املؤسسايت الذي يسهر بدوره على إرساء وضمان حقـوق  

  .٥٠وحريات وكرامة املرتفقني
ؤسس لدولة القانون واملؤسسات ملا حتمله من آليات يالشفافية  وهلذه االعتبارات كلها فإن مبدأ

ياة العامة وربط املسؤولية باحملاسبة ودسترة هيئات احلكامة اجليدة وهو ما يؤشر علـى  ختليق احل
  للرتاهةإرساء منظومة وطنية 
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 الفقرة األوىل: تلقي مالحظات املرتفقني واقتراحام وشكايام ومعاجلتها
يم تعرب مسألة تلقي مالحظات املرتفقني واقتراحام وشكايتهم وتتبعها ومعاجلتـها مـن صـم   

وظائف الدميقراطية التشاركية اليت من شأا تأمني مشاركة املرتفقني إىل جانب اهليئات التقريرية 
  من الدستور. ١٥٦باملرافق العمومية طبقا ألحكام منطوق الفصل 

فإذا كانت املساطر املتعلقة بتقدمي امللتمسات والعرائض إىل السلطات العمومية تطبعها شـروط  
ا تفرضه من قيود شكلية على أصـحاب امللـتمس أو   ملاملمارسة العملية  تعجيزية على مستوى

ع نطـاق  يتوسدف اىل العريضة، فإن مسطرة تلقي مالحظات وشكايات واقتراحات املرتفقني 
مشاركة املرتفقني وإعطائهم الفرصة للمسامهة الفعلية للتأثري يف مسلسل اختاذ القرارات، كوا 

حظة أو االقتراح أو رفع شكاية بشكل فردي دومنا احلاجـة إىل إعـداد   توفر إمكانية إبداء املال
الئحة ألعداد كبرية من املرتفقني، وحىت على مستوى مسطرة إيداعها اليت تبقى ميسرة للجميع 
فإما أن تتخذ شكل تعبري شفوي أو تسجيال مسعيا أو بصريا أو كالمها يوجهه املرتفق لـإلدارة  

  ض منه حتسني اخلدمات العمومية.إلكترونيا أو هاتفيا الغر
كما أنه ويف إطار تقريب املرافق العمومية من املرتفقني حث املرسوم املـنظم لكيفيـات تلقـي    
مالحظات واقتراحات وشكايات املرتفقني املؤسسات واملقاوالت العمومية واإلدارات املركزية 

رار لرئيس اإلدارة تناط ا ومصاحلها اخلارجية على إحداث وحدة لتلقي الشكايات أو أكثر بق
مهمة اإلشراف عليها للمفتش العام للقطاع الوزاري املعين أو أي مسؤول يـتم تعيينـه هلـذا    

  .٥١الغرض
وهكذا فرغم أمهية هذا املرسوم يف إقرار حق املرتفقني يف املشاركة يف تدبري املرافـق العموميـة   

أنه ركز أكثر على الشكايات مـن   وأنسنة العالقات بينهما غري أنه يالحظ من خالل نصوصه
جهة، ومن جهة أخرى مل يفصل بني مسطرة رفع الشكاية وإبداء املالحظة واملقترح رغم التمييز 

من هذا املرسوم، األمر الذي يطرح غموضـا قانونيـا يف    ٢بينها من حيث املضمون يف املادة 
هل ميكن تتبع نفس املسـطرة  كيفية اللجوء إىل هذه املسطرة من لدن املرتفقني، ومبعىن أوضح 

املوضوعة للشكاية يف جمال املالحظات واالقتراحات وإرساهلا عرب البوابة الوطنية للشـكايات  
www.chikaya.ma   أم اللجوء إىل مسطرة أخرى غري معلن عنها؟  
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حتقيق املشاركة الفعليـة للمـرتفقني يف   وعلى هذا األساس ومبا أن  التمكني آلية للتدبري غايته 
، وتنمية روح املسؤولية اجلماعية، ومتتيع بنيات وشبكات األحياء والقـرى   ٥٢العملية التنموية

باإلرادة املؤسساتية القوية اليت تنم عن مسؤوليتها يف متثيل املرتفقني والدفاع عـن مشـروعية   
، هذا فضال على مقاربتـه النقديـة   ٥٣لعموميةحاجيام العامة أمام اهليئات التقريرية للمرفق ا

، كل هذا من شأنه أن يرقـى بـأداء املرافـق    ٥٤للعمل واملبادئ واألهداف والربامج والنتائج
  .ويرفع رضا املرتفقني من خدماته  العمومية
  النتائج:

اد رغم الترسانة القانونية املهمة يف جمال مكافحة الفساد باملرافق العمومية إال أن مؤشر الفس  -
 الزال مرتفعا، األمر الذي ال يعكس بالضرورة روح الكتلة القانونية يف هذا اال.

جتدر الفساد يف اتمع واستفحاله يف املرافق العمومية يقوض كل حماوالت التقنني حنو إرساء   -
 منظومة الرتاهة باملرافق العمومية.

الذي حيـول دون تفعيـل القـانون    تطور قوانني مكافحة الفساد يقابله ختلف اتمع األمر   -
 بالشكل املراد له.

  اهلوامش
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) بنشر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ٢٠٠٧نونرب  ٣٠( ١٤٢٨من ذوي القعدة  ١٩الصادر يف  ١.٠٧.٥٨ظهري شريف رقم   ٥
). ص ٢٠٠٨ينـاير   ١٧(١٤٢٩حمرم  ٨بتاريخ  ٥٥٩٦. اجلريدة الرمسية عدد ٢٠٠٣وبر أكت ٣١الفساد املوقعة بنيويورك يف 

١٣٣. 
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حمـرم   ٨بتـاريخ   ٥٥٩٦. اجلريدة الرمسية عدد ٢٠٠٣أكتوبر  ٣١اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املوقعة بنيويورك يف   ٦

  مرجع سابق.). ٢٠٠٨يناير  ١٧(١٤٢٩
  .١٢٥٣)، ص١٩٦٥يونيو  ٥(  ١٣٨٣حمرم  ١٢بتاريخ  مكرر ٢٦٤٠اجلريدة الرمسية عدد   ٧

. اجلريـدة  ٢٠١٠دجنـرب   ٢١االتفاقية العربية ملكافحة الفساد من طرف اجلامعة العربية واليت وقعت عليها بالدنا بالقاهرة يف   ٨
  مرجع سابق.).٢٠١٤فرباير  ٦(١٤٣٥ربيع الثاين  ٦بتاريخ  ٦٢٢٨الرمسية عدد 

) بتنفيذ نص الدسـتور.  ٢٠١١يوليوز ٢٩( ١٤٣٢شعبان  ٢٧الصادر يف  ١.١١.٩١لشريف رقم ) من الظهري ا١(الفصل   ٩
  .٣٦٠٠). ص٢٠١١يوليوز ٣٠( ١٤٣٢شعبان  ٢٨مكرر. بتاريخ  ٥٩٦٤اجلريدة الرمسية عدد 

  .املرجع نفسه) ٣١(الفصل   ١٠
  املرجع نفسه.) ٦(الفصل   ١١
  .املرجع نفسه) ١٣(الفصل   ١٢
  .. مرجع سابق٢٠١١دستور )١٩(الفصل   ١٣
  املرجع نفسه. )٢٧(الفصل   ١٤
  . مرجع سابق.٢٠١١دستور  )٣٦(الفصل   ١٥
  مرجع سابق. .٢٠١١ن دستور ) م١٦٧إىل  ١٦١(الفصل   ١٦
  .٢٠٢٠مارس  ١٩، ونشر باجلريدة الرمسية  بتاريخ  ٢٠٢٠مارس  ٦صدر القانون يف    ١٧
املتعلـق   ٣١.١٣) بتنفيذ القانون رقم ٢٠١٨فرباير  ٢٢( ١٤٣٩مجادى اآلخرة  ٥الصادر يف  ١.١٨.١٥ظهري شريف رقم   ١٨

  .١٤٣٨). ص ٢٠١٨مارس ١٢)  ١٤٣٩مجادى اآلخرة  ٢٣ – ٦٦٥٥باحلق يف احلصول على املعلومات. اجلريدة الرمسية عدد 
 ٠٣.٠١) بتنفيذ القانون رقـم  ٢٠٠٢يوليوز  ٢٣( ١٤٢٣من مجادى األوىل  ١٢الصادر يف  ١.٠٢.٢.٢ظهري شريف رقم   ١٩

 ٥٠٢٩بشأن إلزام اإلدارات العمومية واجلماعات الترابية واملؤسسات العمومية بتعليل قرارا اإلدارية. اجلريدة الرمسيـة، عـدد   
  .٢٢٨٢). ص ٢٠٠٢غشت  ١٢(١٤٢٣مجادى األخرية  ٣بتاريخ 

   ٢٠املتعلق بتعليل القرارات اإلدارية. مرجع سابق. ٠٣.٠١) من القانون رقم ١(املادة 
القاضي  ٣٧.١٠) بتنفيذ القانون رقم ٢٠١١أكتوبر ١٧( ١٤٣٢ذي القعدة  ١٩الصادر يف  ١.١١.١٦٤شريف رقم ظهري   ٢١

املتعلق باملسطرة اجلنائية يف شأن محاية الضحايا والشهود واخلرباء واملبلغني، فيما خيص جـرائم   ٢٢.٠١بتغيري وتتميم القانون رقم 
  .٥١٢٣). ص ٢٠١١أكتوبر  ٢٠( ١٤٣٢ذي القعدة  ٢٢.٥٩٨٨عدد الرشوة واالختالس واستغال النفوذ وغريها. 

  .٥٩. من إجناز ترانسربانسي املغرب. ص ٢٠١٤دراسة حول النظام الوطين للرتاهة   ٢٢
املتعلـق   ٥٤.٠٥) بتنفيذ القانون رقـم  ٢٠٠٦فرباير ١٤( ١٤٢٧من حمرم  ١٥الصادر يف  ١.٠٦.٠٥ظهري الشريف رقم   ٢٣

  .٧٤٤). ص ٢٠٠٦مارس  ١٦( ١٤٢٧صفر  ١٥بتاريخ  ٥٤٠٤لعامة. اجلريدة الرمسية، عدد بالتدبري املفوض للمرافق ا
عصام بنجلون: التدبري املفوض للمرفق العام بني إكراهات التحديث وواجب الدولة يف محايته. منشورات الة املغربية لإلدارة   ٢٤

  .٤٨.ص ٢٠٠٩يونيو  –ماي  – ٨٦احمللية والتنمية، عدد 
ري حييا: املرفق العمومي باملغرب بني الفعالية والتدبري اجلديد، منشورات الة املغربية لإلدارة احمللية والتنميـة، عـدد   عبد الكب  ٢٥

  .٣٣. ص ٢٠١٤دجنرب -، نونرب١١٩
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 ٠٢.١٢) بتنفيذ القانون التنظيمي رقـم  ٢٠١٢يوليوز  ١٧( ١٤٣٣شعبان  ٢٧الصادر يف  ١.١٢.٢٠ظهري شريف رقم   ٢٦

( ١٤٣٣بتـاريخ   ٦٠٦٦من الدستور. اجلريدة الرمسية  عدد  ٩٢و ٤٩لتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلني املتعلق  با
  .٤٢٣٥).ص ٢٠١٢يوايوز١٩
  من هذا القانون.   ٢و ١الئحة باملؤسسات واملقاوالت العمومية االستراتيجية، أنظر امللحق رقم  ٠٢.١٢حدد القانون التنظيمي   ٢٧

 ١٣٠.١٣) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ٢٠١٥يونيو  ٢(  ١٤٣٦من شعبان  ١٤الصادر يف  ١.١٥.٦٢يف رقم ظهري شر  ٢٨
  .٥٨١٠) ص ٢٠١٥يونيو  ١٨(١٤٣٦فاتح رمضان  – ٦٣٧٠لقانون املالية. اجلريدة الرمسية عدد 

املتعلـق   ٦٩.٠٠رقم ) بتنفيذ القانون ٢٠٠٣نونرب  ١١(١٤٢٤من رمضان  ١٦صادر يف  ١.٠٣.١٩٥ظهري شريف رقم   ٢٩
 ١٨(١٤٢٤شـوال   ٢٣بتـاريخ   ٥١٧٠باملراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة وهيئات أخرى. اجلريدة الرمسيـة، عـدد   

  .٤٢٤٠). ص ٢٠٠٣دجنرب
   ٣٠املتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة وهيئات أخرى. مرجع سابق. ٦٩.٠٠) من القانون رقم ١٥(املادة  

) بسن نظام عام للمحاسبة العموميـة. اجلريـدة   ١٩٦٧أبريل  ٢١(  ١٣٨٧حمرم  ١٠بتاريخ  ٣٣٠.٦٦مرسوم ملكي رقم   ٣١
  .٨١٠. ص ١٩٦٧أبريل  ٢٦بتاريخ  ٢٨٤٣الرمسية عدد 

موميـة  يعترب حماسبا حبكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوين بعمليات املداخيل والنفقات أو يتناول قيما م منظمة ع  ٣٢
  ).١٦بصرف النظر عن املقتضيات اجلنائية املعمول ا (الفصل

) املتعلق مبراقبة نفقات الدولة. اجلريدة الرمسية ٢٠٠٨نونرب  ٤( ١٤٢٩ذي القعدة  ٥الصادر يف  ٢.٠٧.١٢٣٥مرسوم رقم   ٣٣
  . ٤١٦٣).ص ٢٠٠٨نونرب ١٣( ١٤٢٩ذو القعدة  ١٤بتاريخ  ٥٦٨٢عدد 

) بتنفيذ شروط وكيفيات تنظيم مباريات ٢٠١١نونرب  ٢٥(  ١٤٣٢من ذي احلجة  ٢٨ادر يف الص ٢.١١.٦٢١مرسوم رقم   ٣٤
  التوظيف يف املناصب العمومية.

) يتعلق بالصفقات العمومية. اجلريدة الرمسية ٢٠١٣مارس ٢٠( ١٤٣٤مجادى األوىل  ٨الصادر يف  ٢.١٢.٣٤٩مرسوم رقم   ٣٥
  .٣٠٣٣). ص ٢٠١٣بريل أ ١٤( ١٤٣٤مجادى األوىل  ٢٣بتاريخ  ٦١٤٠عدد 
) بتحديد كيفيات تلقي مالحظـات املـرتفقني   ٢٠١٧يونيو ٢٣( ١٤٣٨رمضان  ٢٨الصادر يف  ٢.١٧.٢٦٥مرسوم رقم   ٣٦
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