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  مقدمة عامة
   :أمهية التخليق يف ميدان اإلصالح اإلداري

  
  

يعد التخليق مدخال رئيسيا لإلصالح اإلداري ومـرتكزا أساسيا لكل املبادرات 
اإلصالحية، ذلك أن معظم مظاهر القصور واالختالالت اليت تشوب اإلدارة تعزى يف األصل إىل 

 .احنطاط األخالق أو غياهبا 
 الرسـالة امللكية السامية املوجهة إىل املشاركني يف الندوة الوطنية  فاألخالق وكما جاء يف

 و 29حول دعم األخالقيات باملرفق العام اليت نظمتها وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري يف 
  " .هي أساس من أسس الدولة تقوم بقيامها ، وتنهار باهنيارها" ، 1999 أكتوبر 30

 احلياة العامة هاجسا رئيسيا لدى مجيع دول املعمور وذلك منذ ويشكل االهتمام بتخليق
العشرية األخرية من القرن املاضي ، حيث عرفت عملية حماربة الفساد إبرام عدة اتفاقيات دولية كما 

  .أضحت هتيمن على مواضيع املؤمترات الدولية واإلقليمية 
د مفهوم األخالقيات املراد وقبل مقاربة واقع الفساد اإلداري يف املغرب ، جيدر حتدي

  .قصده يف هذه املداخلة 
وميكن القول بداية أنه ليس مثة تعريف دقيق وموحد ملصطلح األخالقيات ، غري أنه هناك 
شبه إمجاع على أن أخالقـيات املرفق العام يقــصد هبا املنظومة اليت تتشـــكل من الضوابط واملبادئ 
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م وتوجه احلياة واملمارسة املهنية للموظف العـــمومي ، أو بعبارة اليت تضبط تسيري وتدبري الشأن العا
  .أخرى هي جمموعة السلوكيات واملسلكيات اليت يقوم هبا املوظف يف إطار عريف أو قانوني

  :وملقاربة هذا الورش اإلصالحي ، سيرتكز الطرح املعتمد على قسمني أساسيني 
  .ملرفق العام  يتناول القسم األول واقع ظاهرة الفساد با-
  . العام  والقسم الثاني يتطرق إىل املقاربة اإلصالحية املقرتحة لتخليق املرفق-
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  القــســم األول
  واقع مظاهر الفساد اإلداري

  
  

الشك أن إرساء مقاربة إصالحية لتخليق املرفق  العام ، ال ميكن أن تكون فاعلة ونافذة 
ة وموضوعية حلجم ظاهرة الفساد وجتلياته املتشعبة واملتناسلة ، ومسبباته خارج مالمسة حقيقي

  .احلقيقية فضال عن تداعياته وامتداداته الوخيمة على خمتلف املستويات 
  

وميكن معاجلة مظاهر الفساد باملرفق العام من خالل رصد خمتلف االختالالت 
شغاال رئيسيا لدى املواطنني وأفقدهتم الثقة يف والسلوكات املنحرفة املتفشية به واليت طاملا شكلت ان

اإلدارة ، وكذا من خالل حتديد دواعي نشوء وشيوع هذه السلوكات واالختالالت وبالتايل رصد 
  .تداعياهتا وانعكاساهتا يف خمتلف امليادين 
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   :جتليات مظاهر الفساد باملرفق العام : املبحث األول
 ظاهرة متجذرة يف التاريخ اإلنساني بكليتـه، وقد أفرزت الواقع أن ظاهرة الفساد تعترب

على مدى العصور املتعاقبة أمناط سلوكات مشينة ، وجتليات أفعال منحرفة ، حاول التشريع يف كل 
  .مرة أن يرصدها وحييطها بسياج زجري مناسب خلطورهتا 

   :وتــــتلـــخــــص أهــــم مظــــاهر الفـــساد اإلداري فيما يلي 
   :سلوكات نص التشريع على جترميها وتتمثل يف -1

. م.  مـــن ق35ج والفـــصل .  مــن ق 249 و248الفصل (االرتشاء  •
  ، ) خ. ع

 من 32ج والفصل .  من ق 242 و241الفـــصـــــول  ( األموال اختالس •
 ، )خ.ع.م.ق

. م .  من ق 36ج والفــــصل .  من ق 250الفـــــصل  (استغالل النفوذ •
 ، )خ. ع

 )خ.ع.م. من  ق33ج والفصل .  من ق 244 و243الفصول (  الغدر  •
 ) ج. من ق246-245الفصول  (منافع غري قانونية حتصيل  •
 ) ج. من ق254الفصل  (احملسوبية •
 من 555 ، 547الفصلني (خــــيانة األمــــانة  ويف استعمال السلطة الشطط •

 ) ق ج
 ) .ج من ق 367 ، 334الفــصــلني  (التزوير •
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   :سلوكات مستحدثة مل يؤطرها النص التشريعي  -2
  ، السليب للسلطة التقديرية التوظيف •
   ،االستغالل الالمشروع للممــــتلـــكات العمومية •

  ،املعاملة التفضــــيلية إزاء املرتفــــقني  •
  ...التمــــاطل والتــــقاعس والالمــــباالة  •

  

  :ت املشينة تؤكد ما يلي إن قراءة متأنية يف هذه السلوكا
 

  : مالمسة مظاهر الفساد لعالقة املوظف مع خمتلف مكونات ممارسته املهنية -1
مع املهام باعتبارها أعماال مادية أو معنوية يساهم من خالهلا املوظف العمومي يف :  أوال

لتوظيف السليب تدبري املرفق العمومي حيث ميكن أن تطفو سلوكات التماطل والتقاعس والالمباالة وا
  . للسلطة التقديرية وغريها 

مع اإلدارة باعتبارها شخصا معنويا يوفر الوسائل املختلفة للقيام هبذه املهام ويؤثر : ثانيا 
بقراراته فيها حيث ميكن أن تظهر سلوكات االختالس واستغالل النفوذ وحتصيل املنافع غري 

  .ة وغريها املشروعة واالستخدام املتعسف للممتلكات العمومي
مع املرتفق باعتباره شخصا ذاتيا أو معنويا يلتجئ إىل خدمات اإلدارة ويساهم يف : ثالثا 

توجيه أنشطتها حيث ميكن أن تربز سلوكات االرتشاء و احملسوبية والشطط يف استعمال السلطة 
  .والنصب واملعاملة التفضيلية إزاء املرتفقني وضعف جودة اخلدمات وغريها 
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لبنيان التشريعي عن مــحاصرة اآلفات السلوكية املستحدثة بفعل تطور  ختلف ا-2
  .املمارسة اإلدارية للمهام

  :العام مسببات مظاهر الفساد باملرفق  : املبحث الثاني
إن دواعي التخليق متليها موضوعيا تفشي السلوكات املستهجنة ومظاهر الفساد 

جملتمع مسؤوليته ، حيث تتظافر عوامل إدارية وتداعياته السلبية اليت يأخذ فيها كل طرف يف ا
  . وسياسية واجتماعية وثقافية لتساهم بشكل مشويل يف تفاعل مظاهر الفساد باملرفق العام

   :مسببات ذات طابع إداري وتنظيمي -1
  :ميكن رصد أهم هذه املسببات يف العوامل التالية 

وني على استيعاب وتوطني  إشكالية حتديد اخلطأ اإلداري وعدم قدرة النص القان-
  خمتلف السلوكات املستحدثة ،

   غلو السلطة التقديرية لإلدارة يؤدي إىل فرز ردود أفعال غري مشروعة ،-
   مركزة القرار وعدم تفويض الصالحيات والوسائل الضرورية للمصاحل اخلارجية ،-
تثمر يف تعاملهما  اإلسراف يف املساطر واإلجراءات واملقتضيات اليت هتم املواطن واملس-

  مع اإلدارة ، األمر الذي جيعل منها بؤرا لتفاعل السلوكات املشينة ،
   عدم ترسيخ مبدأ املساءلة يف اإلدارة العمومية وحمدودية أجهزة املراقبة ،-
 عدم إبالغ الرأي العام عن نتائج عملية املراقبة وتدقيق احلسابات والتحريات اليت تقوم -

 زكي اليقني بال جدوى هذه العمليات مما يساهم يف إبقاء الوضع على ما هو عليه ،هبا أجهزة الدولة ي
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 حيلولة الوضع االستثنائي حملكمة العدل اخلاصة دون التجاوب  مع احلجم احلقيقي -
  ملظاهر الفساد ،

 املبالغة يف مفهوم السر املهين وعدم تعميم التعريف بالنصوص القانونية اليت تضمن حقوق -
  ات املواطن واملستثمر ،وواجب

 ضعف األجور وغياب نظام عادل يف توزيعها يؤثر على الوضعية املادية للموظف يف -
  مواجهة إكراهات العيش ،

   قصور النظام التأدييب و حمدودية دور اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء ،-
هر التقاعس  إشكالية عقلنة تدبري املوارد البشرية سيما فيما خيص حماصرة مظا-

 واإلمهال والغياب ،

   هشاشة تطبيق نظام احلركية باإلدارة املغربية ،-
 عدم احرتام مبدإ وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب ، نظرا لغياب منظومة -

شفافة إلسناد مناصب املسؤولية ملوظفي وأعوان الدولة وترقيتهم اعتمادا على الكفاءة واملهنية 
  .واالستحقاق 
   :سببات ذات طابع اجتماعي وثقايف واقتصاديم -2

  :وتتلخص أمهها فيما يلي 
 ضعف روح احلس الوطين واملواطنة لدى بعض الفئات من املوظفني جيعلهم عرضة -
  لكل اإلغراءات،
   استشراء آفة األمية وعدم القيام برتبية املواطن على حقوقه وواجباته ،-
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ية تضمن تربية األجيال على املبادئ  غياب مناهج دراسية تستوعب برامج كاف-
  واألخالق بصفة عامة واألخالقيات باملرفق العام بصفة خاصة ، 

 غياب دور فاعل لوسائل اإلعالم يف حتسيس وتوعية خمتلف الشرائح االجتماعية يف -
 هذا اجملال ،

  العبء الضرييب يدفع املكلفني إىل وسائل حمظورة للتملص من االلتزامات اليت تنص-
  عليها القوانني الضريبية ،

 غياب إطار قانوني يسمح بدور فعال ملؤسسات القطاع البنكي يف رصد التطور -
  .املشبوه لثروات املتعاملني 
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   :تداعيات مظاهر الفساد وانعكاساته : املبحث الثالث
مية ولكن أيضا على الشك أن مظاهر الفساد تلقي أعباء قامتة ليس فقط على أداء التن

  .النسيج االجتماعي للبالد 
   :على مستوى أداء التنمية -1

  :ميكن أن نرصد أهم االنعكاسات السلبية يف هذا املستوى فيما يلي 
خلخلة مصداقية الدولة واجلهاز احلكومي من خالل االحنراف باألهداف والسياسات  -

  دفة ،التنموية وإعادة توجيهها إىل جماالت وفئات غري مسته
إهدار جزء كبري من املوارد اليت كان باإلمكان حتقيقها من الضرائب واجلمارك  -

 واملصادر اإليرادية األخرى ،

 الرفع من تكلفة األنشطة واخلدمات اإلدارية ، -

 التقليص من القدرة التنافسية للمقاوالت ، -

 .عرقلة تدفق االستثمارات والرساميل  -
  .الد لدى املنظمات واهليئات املهتمة   منح صورة غري مرضية عن واقع الب-
  

وملعرفة حجم هذه االنعكاسات على االقتصاد الوطين ، تكفي اإلشارة إىل أن بعض 
من رقم  % 2.96ومن رقم معامالت املقاوالت الصغرى ،  % 4.46الدراسات أثبتث أن الرشوة تبتلع 

من املقاوالت من أجل  % 15 كما بينت أن الرشوة سلوك جلأت إليه مضطرة. املقاوالت الكربى 
 جيدون أنفسهم جمربين يف حلظة 166 مقاوال من بني 43تسريع اإلجراءات اجلمركية ، إضافة إىل أن 
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أو أخرى على دفع رشاوي ، كماأوضحت هذه الدراسة أن سلوك اإلدارة اليت يغلب عليها الفساد 
 ما جيعل القطاع اخلاص يف املغرب من املقاوالت ، وهذا % 29.5يتصدر قائمة املشاكل اليت تعرتض 

متفائلة أي أكثر من  % 65من املقاوالت الصغرى واملتوسطة متشائمة ، و % 35قطاعني ، إذ أن 
  .النصف بقليل فقط 

   :على مستوى النسيج االجتماعي -2
  :ميكن أن نرصد أهم االنعكاسات يف هذا املستوى فيما يلي 

  رص ، الشعور بالالمساواة وعدم تكافؤ الف-
  فقدان الثقة يف أمهية العمل وقيمه ، -

  . التسليم مبنطق التفريط يف معايري أداء الواجب الوظيفي واملهين -
  
  
  
  
  
  



  13

  القسم الثاني
  

  حنو مقاربة إصالحية لتخليق املرفق العام

  
  

بعد أن استعرضنا واقع مظاهر الفساد باملرفق العام ، يصبح حريا بنا أن نطرح ونقارب 
حللول املتاحة هلذا الواقع مستجيبني يف ذلك خلطنا املنهجي يف التماس إجراءات عملية وواقعية ا

  .ونافذة 
ولعله من اإلنصاف قبل ذلك أن نعرض للجهود املبذولة حلد اآلن لتطويق هذا الواقع 

  .وإعادة االعتبار لألخالقيات باملرفق العام ، وهي اجلهود اليت نستعرضها يف هذا املبحث 
  
  
  
  
  
  
  



  14

   :املبادرات احلكومية املبذولة لتخليق املرفق العام : املبحث األول
لقد كان اهتمام صاحب اجلاللة نصره اهلل وعنايته السامية هبذا املوضوع نقطة انطالق 

وهو اهتمام عرب عنه حفظه اهلل يف غري ما مرة وعرب أكثر من منرب ، . لفتح هذا الورش اإلصالحي 
رسالة السامية املوجهة إىل املشاركني يف الندوة الوطنية حول دعم األخالقيات باملرفق والسيما يف ال

العام ، حيث أكد حفظه اهلل على ضرورة تعبئة اآلليات القانونية والرتبوية والتواصلية املتاحة للحد من 
ل بالسلوك املرغوب البريوقراطية ومن غلو السلطة التقديرية لإلدارة لوقاية الصرح اإلداري من كل ما خي

  .فيه
وقد ترجم جاللته هذا االهتمام السامي مبوضوع األخالقيات بإحداثه ملؤسسة ديوان 
املظامل مؤكدا حفظه اهلل من خالهلا على أن إحقاق احلقوق ورفع املظامل يعدان من أقدس مهام أمري 

  .املؤمنني 
الورش من جوانبه وقد أذكت هذه التوجهات السامية إرادة احلكومة مبقاربة هذا 

التخليقية والرتشيدية والتواصلية من خالل إطار مرجعي هلذه اإلصالحات يتمثل يف : األساسية 
ميثاق حسن التدبري الذي جيسد اإلرادة الثابتة للحكومة يف ترمجة سياسة التغيري من خالل مبادرات 

.  احلكومي أمام الربملان حيث مت اإلفصاح عن هذا التوجه يف التصريح. قطاعية عملية ومتواصلة 
وقوام هذه اإلرادة التزام أعضاء احلكومة باختاذ تدابري ترمي إىل اعتماد قواعد سلوك جديد يف ميدان 
تدبري الشأن العام ، وذلك هبدف إرساء دعائم إدارة حديثة ، فعالة يف أدائها ، مرشدة يف استـعمال 

  .مواردها ، ومنصتة باستمرار حمليطها 
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، فقد متت بلورة أهداف هذا امليثاق يف عدة مبادرات بدأت بوادرها تتجسد وبالفعل 
على أرض الواقع خاصة يف حماولة أولية لتطويق بؤر الفساد وحتريك مسطرة املتابعة يف حق الكثري من 
املتورطني سواء داخل املنشآت العمومية أو اجلماعات احمللية أو جهاز القضاء نفسه ، باإلضافة إىل 

هود التحسيسي الذي تقوم به الوزارة املكلفة بالشؤون العامة للحكومة بشراكة مع وزارة الرتبية اجمل
الوطنية وبتنسيق مع الفعاليات اجملتمعية املهتمة للتحسيس باآلثار واالنعكاسات السلبية للرشوة داخل 

رف على املستوى املؤسسات التعليمية وعرب خمتلف الفضاءات الثقافية ، فضال عن اإلصالح الذي ع
التشريعي خبلق مدونة احملاكم املالية والنص على إحداث اجملالس اجلهوية للحسابات اليت من املنتظر 

  .أن تساهم يف ضبط جيوب االنزالقات على املستوى اجلهوي 
من جهة أخرى ، جتسدت اجلهود احلكومية  يف هذا اجملال يف عدة مبادرات وقائية ترمي 

  : القانونية الضرورية للحيلولة دون تفشي السلوكات املشينة يف مرافق الدولة أمهها إىل إرساء اآلليات
 إصدار قانون حول منع اجلمع بني األجرة واملــعاش أو أي إيراد آخر يدخــل يف -1

حكمه ، حبيث مل يعد من املمكن اجلمع بني أجرة العمل املؤداة من ميزانيات الدولة واجلماعات احمللية 
 سات العمومية واملؤسسات اخلاضعة للمراقبة املالية للدولة وبني املعاش،واملؤس

  اإلدارات العمومية بتعليل قراراهتا من خالل مشروع أعد يف هذا الشأن ،إلزام -2

 ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ونظافة الذمم املالية للموظفني من خالل مشروع -3
 ر باملمتلكات ،قانون مت إعداده لتفعيل قانون اإلقرا

 توفري املزيد من الضمانات للمواطنني جتاه اإلدارة من خالل محل هذه األخرية على -4
 .تنفيذ األحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها عرب وضع أربعة مشاريع قوانني يف هذا الشأن 
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 . إعداد مشروع قانون حول منع اجلمع بني الوظائف واألجور-5
الكفاءة واالستحقاق لشغل مناصب املسؤولية باإلدارة العمومية من  اعتماد معايري -6

 خالل إعداد مشروع مرسوم يف هذا الشأن ،

 إعداد مشروع مرسوم حول تفعيل املفتشيات العامة للوزارات وتوسيع اختصاصاهتا -7
  ومهامها لتشمل وظائف التدقيق واملــراقبة والتقويم ،

  .يري املتعارف عليها عامليا يف جمال التجارة الدولية  مالءمة التشريع اجلمركي للمعا-8
 الذي يهدف إىل 1998 إصالح نظام الصفقات العمومية من خالل إصـــدار مرسوم -9

دعم الشفافية يف اختيارات صاحب املشروع واملساواة يف الوصول إىل الطلبيات العمومية واللجوء 
 .ة العمومية إىل املنافسة قدر اإلمكان وضمان فعالية النفق

 املتعلق باملنافسة وحرية األسعار لبعث ثقافة 06- 99 إصدار القانون رقم -10
اقتصادية تسمح بضمان تساوي الفرص واحلظوظ يف حلبة املنافسة الشريفة ، ضدا على ثقافة 

  .االمتيازات املكتسبة و الوضعيات املوفرة لإليرادات بدون عمل 
ية اآلمرين بالصرف الذي يهدف باألساس إىل  إعداد مشروع قانون حول مسؤول-11

  .حتديد دقيق ملسؤولية خمتلف املتدخلني يف إجناز النفقات و املداخيل العمومية 
من جهة أخرى ، مت إصدار جمموعة من مناشري للسيد الوزير األول تنصب كلها يف دعم 

  :ثقافة األخالق باملرفق العام نذكر من أمهها 
رية وحد سن اإلحالة على التقاعد واليت كانت موضوع تعليمات  تطبيق احلركية اإلدا-

   ،1998 شتنرب 22 الصادر بتاريخ 40-98السيد الوزير األول الواردة باملنشور رقم 
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يرمي إىل  1999 فرباير 17 بتاريخ 4- 99 إصدار منشور السيد الوزير األول رقم -
 معاجلة إشكالية تنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة ،

، 1999 نونرب 17 بــتاريخ 29.99إصــــدار منــــشور الســــيد الــــوزيــر األول رقـــم  -
 يشدد على االهتمام مبا يرد يف الصحافة عن ممارسات اإلدارات واملؤسسات العمومية ،

 منع اجلمع بني الوظيفة واألنشـــطة احلرة مبقتضى منــــشور السيد الوزير األول رقم -
 .1999 نونرب 19يخ  بتار30- 99

 ترشيد وتدبري املأموريات باخلارج وذلك بإصدار منشور السيد الوزير األول رقم -
  .1998 يوليوز 23 بتاريخ 98/23

 1999 مارس 10 بتاريخ 99/12منشـــــور الســيد الــــوزير األول رقــــم   إصــــــدار-
عضويتهم يف اجملالس اإلدارية للمؤسسات القاضي بإلغاء التعويضات املمنوحة ملوظفي الدولة عن 

 العمومية التابعة للدولة ،

 إصدار منشور للسيد الوزير األول حول ضرورة اإلعالن املعلومياتي عن الصفقات -
 العمومية ،

 2000 أكتوبر 2 بتـــاريخ 2000/14 إصــــــدار منشور للســــــيد الـــوزير األول رقم -
جلهات وعمال عماالت وأقاليم اململكة والسادة رؤساء اجملالس اجلماعية الصادر إىل السادة والة ا

والسادة مديري الوكاالت احلضرية ، يتعلق بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء 
وإحداث التجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات املعمول هبا يف دائرة اختصاص 

  .الوكاالت احلضرية
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   :حنو تصور حداثي لتخليق املرفق العام : بحث الثانيامل
بعد أن أتينا على رصد وتشخيص مظاهر الفساد اإلداري وسلطنا الضوء على مسبباته 
وتداعياته املتشعبة واستعرضنا أهم املبادرات احلكومية املعتمدة حملاصرة هذه املظاهر ، يصبح 

طويق وحتجيم واحلد ثم القضاء على ظاهرة الفساد البحث عن إجياد وبلورة اقرتاحات عملية تروم ت
  .وإرساء األخالقيات باملرفق العام أمرا مشروعا

يقودنا هذا الطرح منهجيا إذن إىل بلورة اقرتاحات عملية تفيد أن التخليق هو أطروحة 
مشولية ومسامهاتية يتوخى إرساؤها تعزيز خمتلف اجلهود واستنهاض شتى اإلمكانيات إلقرار مبدإ 

  .سيادة األخالق كجسر أساسي إلجناز خمتلف املبادرات والربامج اإلصالحية 
من منطلق هذه القناعة ، ستتمحور مقاربتنا لتخليق املرفق العام حول ثالث مستويات 

  :أساسية 
   : املستوى التحسيسي: أوال 

إن للجانب التحسيسي دورا فعاال يف تقويض الكثري من مظاهر االحنراف والسلوكات 
املشينة ، ذلك أن من شأن إشاعة الثقافة األخالقية على أوسع نطاق أن تساهم يف تدعيم وترسيخ 

  .قيم ومبادئ السلوك األخالقي يف اجملتمع 
ويف هذا اإلطار ، أضحى من الضروري دعم وتثبيت األخالقيات يف احلياة العامة 

  :اعتمادا على اآلليات التالية 
ام للمجتمع لتعزيز شعور الناشئة باملسؤولية املدنية وحبقوق  توجيه النظام الرتبوي الع-1

 .املواطنة لتدعيم الوعي لديهم مبا هلم وما عليهم 
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 إدراج الرتبية على ختليق احلياة العامة ضمن املناهج التعليمية وتنظيم محالت -2
  .حتسيسية يف هذا اجملال على املستوى املركزي واجلهوي 

ات اجملتمعية الناشطة يف جمال ختليق احلياة العامة وإشراكهم يف  االنفتاح على الفعالي-3
بلورة الربامج اليت ميكن إجنازها يف هذا الشأن من خالل ختصيص جمال عمل حمدد هلا يساير 

  .األهداف املقرتحة ملكافحة خمتلف السلوكات املشينة
األخالقية والقواعد  إعداد مواثيق أخالقية قطاعية يف اإلدارات العمومية حتدد القيم -4

  .السلوكية اليت توضح مسؤوليات وواجبات اإلدارة واملوظف إزاء العموم
 إرساء ميثاق أخالقي بني املواطن وإدارة الدولة يــحدد باألســــاس طبيعة اخلدمات -5

  .و احلقوق اليت للمواطن احلق يف الولوج إليها 
  

فر إمكانيات اإلخبار والتنديد مبلفات  متكني املشهد اإلعالمي من ضمانات قانونية تو-6
الفساد املوثقة بإثباتات موضوعية ، لكسب اخنراط الفعاليات اإلعالمية يف الكشف عن بؤر الفساد، 

  .وتيسري مسطرة املتابعة 
   : املستوى الوقائي:ثـانيــا

 مظاهروحماصرة  استئصال هاما يف باحيتل املستوى الوقائي يف ختليق املرفق العام جان
  .الفساد اإلداري واحلد من السلوكات املشينة يف الوظيفــة العموميـة

 على بلورة رؤية قانونية تتوخى ترسيخ الشفافية يف هذا الصدد العمل وجيب أن يرتكز
  :ودمقرطة اإلدارة من خالل
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 إعادة بناء العالقات بني اإلدارة واملتعاملني معها على أسس متوازنة تضمن حقوق كل -1
جاوز مظاهر غلو السلطة التقديرية لإلدارة واملتجلية على اخلصوص يف تفشي مفهوم السر طرف وتت

  .املهين ، وغياب التعليل والتوظيف السليب ملفهوم السكوت الضمين لإلدارة وغريها 
ويف هذا اجملال ، يعترب مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح 

 خطوة مهمة يف ترسيخ هذه العالقات املتوازنة بني اإلدارة ل القرارات اإلداريةتعلياإلداري حول 
  .واملتعاملني معها 
 ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة يف تدبري املال العام  من خالل إرساء آليات فعالة -2

ارة للحفاظ على نظافة الذمم املالية للموظفني ، حيث يعترب مشروع القانون الذي تقدمت به وز
 حول اإلقرار باملمتلكات والنهوض به 1992الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ألجل تفعيل قانون  

  .لالضطالع هبذه املهام الوقائية ، مؤشرا إجيابيا يف هذا االجتاه 
  

ترسيخ مبدأ إقرار املساءلة وتقييم األداء على مجيع أعمال وأنشطة املرافق العمومية  -3
  .، وتوطني هذه املهام ضمن اختصاصات أجهزة الرقابة املوجودةني هبا واألشخاص العامل

  

 من خالل تأهيلها للقيام باملراقبة امليدانية الفعالة، لوزاراتل تفعيل دور املفتشيات العامة -4
  .التدقيق والتقييم واالستشارة والتنسيق والتأطري ، فضال عن املراقبة املعتادة واالضطالع مبهام 

فإن من شأن املشروع الذي هيأته وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح الصدد ، ويف هذا 
 اختصاصات املفتشيات العامة اإلداري يف هذا الشأن أن يشكل إطارا قانونيا مالئما لتحديد
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 كأداة وظيفية تتسم باملرونة يف عملها ، هبدف توسيع جماالت اختصاصاهتا وحتديد وسائل اراتللوز
  .عملها

جهاز لتنسيق التفتيش العام هبدف ضمان تقييم الربامج و السياسات ث  إحدا-5
القطاعية  ومتكني احلكومة من تتبع نتائج عمل الوزارات و اهليئات العمومية ، و التفكري يف ربح 

مفتشية عامة للدولة لدى الوزير األول ،  بالشروع يف خلق اآللية القانونية إلحداث 2010رهانات 
صاصات هامة تتمثل يف تقييم ومراقبة سري املصاحل العمومية والتنسيق بني خمتلف تسند إليها اخت

 بغية توحيد عمل اليةاملفتشيات العامة للوزارات واملفتشية العامة للرتاب الوطين واملفتشية العامة للم
للوزارات اليت ال اإلدارات العمومية يف هذا اجملال ، كما يعهد إليها بالقيام مبهام التفتيش العام بالنسبة 

ارير تركيبية دورية حول التفتيش العام قتتوفر على مفتشية عامة خاصة هبا باإلضافة إىل إعداد ت
  .لإلدارات العمومية 

  

   :املستوى الزجري: ثـــالثــا
يعترب الزجر آلية فعالة الحميد عنها إلدانة السلوك املشني وتقويم االحنرافات اليت يسببها ، 

ر بالضرورة عرب تثمني وصيانة القاعدة القانونية باعتبارها املرجع األساس لتطويق والنهوض به مي
  .جيوب الفساد 

  :من هذا املنطلق ، يبدو ضروريا التنصيص  قانونيا على مايلي 
 مراجعة الوضع االستثنائي حملكمة العدل اخلاصة ، بعدما أثبت التجربة أن هذا -1

سسة ، وبعد أن اعترب حضور القضاء االستثنائي حملاربة مظاهر الوضع قد حال دون جناعة هذه املؤ
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الفساد من طرف احلقوقيني واملهتمني بشؤون القضاء حالة جيب معها استبعاد القضاء االستثنائي 
  .وتقريب احملاكم من املواطنني 

 إرساء أسس قانونية للحث على نشر نتائج التحقيقات والتدقيقات اليت تقوم هبا -2
 املختصة وتوسيع دائرة اإلعالم هبا، ألجل تقوية احلواجز املانعة من جهة ، والتعريف اهليئات

مبمارسات التدبري اجليد من جهة ثانية ، ثم من أجل إفساح اجملال إلدانة السلوك املشني وتوفري 
  .إمكانيات عملية الشتغال النصوص وتفعيلها 

سطرة التحقيق القضائي واملتابعة  حبث إمكانية التنصيص القانوني على مبدإ فتح م-3
عندما يتعلق األمر بوقائع قد توصف بسلوكات مشينة يعاقب عليها ، كلما يتم اإلعالن عنها بإثبات 

  .موضوعي يف تصرحيات عمومية أو مقاالت يف الصحف 
 حبث إمكانية تثمني مبدأ العقوبة يف جانبها املتعلق بالغرامة من خالل التنصيص على -4

عف ، أي احلكم بالغرامة بضعف املنافع احملصلة بدل حتديد املبلغ الذي يظل هزيال جدا مبدإ الض
  .مقارنة مع األموال واملنافع احملصلة عن ممارسات الفساد

) بعد اإلدانة بطبيعة احلال( حبث إمكانية التنصيص القانوني على مبدإ التشهري -5
القنوات التواصلية ، خاصة بعد أن بات مؤكدا واستشراف إمكانيات ترمجته عمليا باستثمار خمتلف 

وهو املبدأ الذي جيد مرجعيته يف تعاليم . أن كل عقاب ال يراه الناس هو عقاب ضائع ال فائدة منه 
  .ديننا السمحة اليت حتث على ضرورة حضور مجاعة املسلمني بعض عقوبات القصاص 

نع وجود مصاحل للموظفني يف  ضرورة تفعيل وإعادة النظر يف املقتضيات املتعلقة مب-6
 من النظام األساسي العام للوظيفة 16املعامالت املالية إلداراهتم بوضع مقتضيات تطبيق الفصل 
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العمومية ، حيث يتعني التنصيص كتابيا يف املقتضيات التطبيقية هلذا الفصل على خمتلف السلوكات 
 على إثر شكاية أو تظلم بوجود مصاحل غري املقصودة مع إقرار مبدإ احلق يف إجراء التحقيق والتحري

مشروعة ، وكذا احلق يف حتريك مسطرة املتابعة سواء جنائيا أو مبقتضى العقوبات املنصوص عليها 
  .يف قانون املنافسة ، أو إداريا عرب حتريك مسطرة التأديب
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  خالصة عامة
  

الت اليت تطال املنظومة األخالقية باملرفق من خالل الوقوف على مكامن القصور واالختال
العام ، يستخلص أن القــــضاء على هذه االخـتالالت وحماربة مظاهر الفساد ليست أمرا مستحيال ، 
كما أن استئصاهلا بشكل فوري وحاسم أمر ليس باليسري ، إذا مل تتظافر جهود مجيع الفاعلني من 

صاديني وسياسيني واجتماعيني واجلهازين التشريعي قطاعات إدارية ومجعيات ناشطة وفرقاء اقت
والقضائي واملؤسسات اإلعالمية ، وما مل تعاجل هذه الظاهرة من خالل برنامج متكامل ومتعدد 
العناصر يراعي الشروط املوضوعية لتداول كل ظواهر الفساد يف اإلدارة واجملتمع جتســيدا ملقاصد 

  . وقيم األخالقيات باملرفق العام اإلرادة امللكية السامية برتسيخ أسس 


