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ِكنَّ أَْكثَرَ "  ِ َولََٰ ِ كَ  ِللْ ُكمْ لَقَْد ِجئَْناُكم بِاْلَحق   " اِرُهونَ َحق 

 صدق هللا العظيم 

  78الزخرف_ اآلية: سورة  

 

 

 

ْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلَنْفِسِه ۖ َوَمْن أََساَء "    فَعَلَْيَها ۗ َوَما َربَُّك مَّ

ْلَعبِيدِ  ٍم ل ِ  " بَِظَّلَّ

 هللا العظيمصدق  

 46سورة فصلت_ اآلية:  
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 يالعلــ فهو اعلين بها َمــــنَّ  تيال   نعمـــهِ  على وجــل   عز   هللا نحمد 

 .القديـــر
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 والتقدير الشكر عبارات بأسمــى نخص أن إال   يسعنا ال كما

 ذاه في نابحث على اإلشراف لقبولها توفيق فضمة ةالفاضل ناتستاذأل

 ةطيل وتوجيهٍ  نصحٍ  من لنا هتمقد   بما اله مدينون فنحن ،الموضوع

 .نجازهإ

 امالع القانون تذةاأس بعضل عامة بصفة  الجزيل بالشكر منتقد   كما

 خاصة وبصفة ، دراستنا مسار طيلة تكويننا على أشرفوا ذينال  

 .الترابية الجماعات وتدبير قانون ماستر تذةأسا بعض

 

 

 

 

 

 مقــــدمـــة

 اإلطار العام للموضوع

لها في الميدان ولة، وشكالً من أشكال تدخ  عتبر المرفق العمومي مظهراً لنشاط الد  ي         

من أجل إشباع حاجات المواطنين باسم المصلحة  ، وذلكاإلقتصادي واإلجتماعي

 .1ةالعام  

ً لحسن سيرها واإلستمرار في أداء خدمات      ها، فإن  ولتدبير هذه المرافق، وضمانا

ت نص   تضمن الحقوق األساسية للمرتفقين،و تحكمها تيهناك مجموعة من المبادئ ال  

ً رتبطتي صادق عليها المغرب والمولية، ال  عليها بعض المواثيق واإلعالنات الد    ة أساسا

 بحكامة المرافق العمومية. 

                                                             
محمد الفقراوي، "المرفق العمومي وإشكالية التنمية بالمغرب"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة  - 1

 .1 ، ص2002 -2001الرباط، السنة الجامعية  -أكدال -محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية



 4 

من  موعةنوات األخيرة مجفي الس   المغرب قد نهج   فيه، أن   ك  ا ال ش  م  وم       

ى أخر صالحة مع المواطن، أو بعبارة  وهرها تحقيق الم  ت في جاإلصالحات، هم  

 صطلح عليه بأزمة المرفق العمومي.تجاوز إشكالية ما ي  

ه كأن   2011في دستور ع المغربي نظر إلى المرفق العموميالمشر    أن   نعتقد   لذلك

عيق أداء وت   ،قينرجة األولى حقوق المرتفبالد   تي تمس  ختالالت ال  عاني العديد من اإلي  

تي ل  ادئ من المبا لذلك جاء بمجموعة   للجمهور، هاالمرافق العمومية في تقديم خدمات

 .تجاوز بعض اإلشكاالت قصد  تحكم سير المرفق العمومي 

 

 

 :للموضوعالتطور التاريخي 

 ختلف مر في ا هو مسط  م  حسبف ،ة للمرفق العمومياريخي  سبة لألصول الت  بالن  

ت في عام ظهرال أة المرفقنش ، فإن  قة بالمرفق العامة المتعل   العربي  ة والبحوث الفرنسي  

ب فإن مغرسبة للأواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في فرنسا، أما بالن  

 حيث عملت فرنسا على نقل نموذجها اإلداري، حمايةالنشأته كانت خالل فترة 

  للمغرب.

 :للموضوع اإلطار الخاص     

بمثابة  ثمرة  لمجهودات  اإلصالح ال تي  20112يوليوز  29وي ع د  صدور دستور      

عرفتها بالدنا، وكنتيجة  لمجموعة  من الت راكمات والمتغي  رات ال تي عرفها المجتمع 

المغربي، وجاء بمجموعة  من األساسيات، منها ما تمث ل في الت  قنيات الجديدة للت دبير 

رات التي طرأت على األدوار والمهام المنوطة باإلدارة،  اإلداري الحديث، بفعل الت طو 

ياسية واإلقتصادية واإلجتماعية،  باعتبارها الد عامة األساسية للتغي  ير بكل   أشكاله الس  

نات  وذلك في إطار التحديث العميق للدولة، ووضع استراتجيات  تشمل مجموع المكو  

ع يف اإلدارة موالفعاليات والمؤه  الت، قصد اإلعتماد على بعض الوسائل الكفيلة لتكي   

 .الت حوالت التي يعرفها العالم

                                                             
 5964( بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 2011يوليوز 29) 1432شعبان   27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم  - 2

 .3600(، ص2011يوليوز30) 1432شعبان 28مكرر بتاريخ 
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" الباب الثاني عشر" وهو باباً كامالً  2011الدستور المغربي لسنة  ص  ص  خ  وقد 

حيث تمت دسترة مجموعة من المبادئ،  "مبادئ عامة-"بالحكامة الجيدةالمعنون 

ً تتعل   )المساواة، اإلنصاف، في ى هذه المبادئ مة المرافق العمومية، وتتجل  ابحك ق أساسا

ن  ستمرارية والولوجية...(.د، الشفافية، اإلزاهة، الحياالن   كر الف الذ  الباب الس  وقد  تضم 

ق يتعل   ،ينذي ينقسم إلى شق  ، وال  171إلى الفصل  154من الفصل  فصَّلً  عشرَ  سبعةَ 

اني منه ق الث  الش  ، بينما تي تحكم سير المرفق العمومية ال  ل منه بالمبادئ العام  ق األو  الش  

المبادئ وترسيخها في  الهيئات التي تسهر على تفعيل تلك عمل المؤسسات وب يتعل ق

 .3اإلدارات العمومية

ها من لية،تتاالم وأفرد لها بعض الفصول المبادئ المومأ إليها أعاله، الدستور قد أقر  و

 . 156و الفصل  155الفصل  و 154 الفصل

طن في منها حق الموا ،ستورمنصوص عليها في الد  متفرقة  أخرى وهناك مبادئ      

 27لفصل اوص عليه في المنصووالحق في الولوج إلى المعلومة  ،الة  فع   ة  مرافق عام  

 من الدستور.

ل المشرع  إضافة إلى ذلك، دستوري على إحداث مجموعة من المؤس سات العم 

ين من ب المومأ إليه أعاله، وجعلوالهيئات الد ستورية، في نفس الباب الثاني عشر 

تعلق ، ويها الحرص على تفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بالمرافق العموميةمهام  
نية ، والهيئة الوط162األمر بمؤسسة الوسيط التي تم التنصيص عليها في الفصل 

 .167 للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والتي تم التنصيص عليها في الفصل

التي  التختال عليها الدستور أن تتجاوز اإلهذه المبادئ التي نص   تستطيع   فهل  
 لمبادئاذه هة ببلورة سات الدستورية المعني  عاني منها المرفق العمومي؟ وهل المؤس  ي  

يان ها يبقى في غالب األحرغم أن دور ها؟على تفعيل   على مستوى الواقع قادرةً 

ً تبقى مجر  لمنصوص عليها دستومبادئ الأم أن هذه ا استشاري، ؟ رق  ولى ع حبر   د  ريا
ها ادق عليصتفاقيات الدولية التي أطراف المعاهدات واإلفقط إرضاء يكون المراد منها 

 .المغرب في مطلع القرن العشرين

المبادئ  تفعيل  مجموعة من تلك ا على طرح هذه التساؤالت، هو أن  ن  ل  م  وما ح          
ً  ، ستوريةالد   المنصوص عليه في الفصل  المرافق العمومية ميثاقصدار إب يبقى رهينا

 شكل   ىعل نتقال بهذه المبادئ إلى تنزيلهافي اإل الذي يتجلى دورهمن الدستور، و 157

                                                             
 .16، لندن، ص 2015الدستوري المغربي، الطبعة األولى، نوفمبر عبد العزيز غودو، الحكامة الجيدة في النظام  - 3
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نجد أن هذا الفصل  ، إذ  دقيقة   رات  عتماد على مؤش   ، وتقييمها باإلملموسة   أهداف  

ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة د يحد   )ه على أن   الدستوري، ينص  
 .بتسيير اإلدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية األخرى واألجهزة العمومية(

هذا الميثاق الزال حبيس الرفوف، ولم يتم إصداره رغم مرور ما يقارب سبع  أن   إال  

 ر.من التنصيص عليه في الدستو ونصف نواتس

أخذ ونشكاالت، لمغرب تعتريها العديد من اإليجعل المرافق العمومية با ذا األمره       

 هيث أن  حن، رتفقينازعية بين اإلدارة والم  العالقة الت   ،على سبيل المثال وليس الحصر

ها ة كأن  ه الخدملم قد   إلى اإلدارة التي ت   نظر  المواطن المغربي ي   في غالب األحيان نجد أن  
 .هلر الدستو له  خو   ومشروع  عادل   ه حق  دري على أن  ، وال ي  اً امتياز تمنحه  

 ة داخل المرفق العاملكتروني  ق بإرساء الخدمات اإلتتعل   وكذلك هناك صعوبات         

ه من شأن تحديث اإلدارة المساهمة في تجاوز أزمة المرفق العمومي ألن  ، المغربي
ً ول التي حق  بعض الد   خالف  ، وهذا ب4وسوء تدبيره ً مهم   قت نجاحا  يها إدارة  ى في تبن   تجل   ا

األداء  ة  د  جي   ، استطاعت من خاللها توفير خدمات  ة  الكتروني  أو حكومة  ة  لكتروني  إ

غلب على مجموعة من مظاهر الفساد و الت  وعملت بواسطتها على القضاء  للمرتفقين.
 بونية..." مثل " الرشوة، البيروقراطية، المحسوبية، الز  

ب من ، يتطل  مي   وأكادي موضوعي    هذا الموضوع ودراسته بشكل   ار  و  غ  أ   ر  ب  س  ل  و         

بيان ومي، المرفق العمو تي تخص  األمر بحث مختلف المبادئ المشار إليها أعاله وال  
ن أجل مذلك وعات المرتفقين، مدى تأثيرها على مستوى الواقع العملي واستجابتها لتطل  

ن تحضريعاني منها اإلدارة المغربية، مسعف التي ت  الض  ووقوف على مواطن الخلل ال

سات تي قامت بها بعض المؤس  راسات الميدانية ال  في غالب األحيان بعض الد  
ي لها الت راسات تشخيص وإبراز بعض المظاهرستورية، محاولين بناًء على هذه الد  الد  

 .المغربي سلبي على المرفق العمومي تأثير  

فق العمومي، هذه المظاهر التي لها تأثير سلبي على المر في إبرازروع وبعد الش        
 حد  من ال اهم  ى أن تسإيجاد بعض الحلول المناسبة والمالئمة التي نتمن   ما أمكن   سنحاول

 .هذه اإلختالالت من

دئ ختلف المبامالبحث في نا سنقتصر في هذه الدراسة على اإلشارة إلى أن   ر  د  ج  وت        
 قر  طعليها الدستور المغربي دون الت   التي تحكم سير المرفق العمومي التي حث  

ون لقاندار بواسطة أشخاص األساليب وطرق إدارة المرافق العامة سواء تلك التي ت  

م لور تدار عن طريق أشخاص القانون الخاص على أساس أن الدسالعام أو تلك التي ت  
ا إليه قتطر   واألساليبدراسة هذه الطرق  موضع   أن   وعلى أساس ،ن جهة  يهتم بها م

 .من جهة أخرى صبحت مستهلكة  العديد من الباحثين و أ

                                                             
، المجلة 0120أكتوبر  19و18عبد هللا الحارسي،"التقرير التركيبي لندوة المرفق العام في مواجهة التحديات الحديثة" ، يومي  - 4

 . 172، ص2002، 35المغربية لإلدارة المحلية و التنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد
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 :أهمية الموضوع     

 ميالعمو للمرفق"المقاربة الدستورية بالت الـــي يظهــــر أن  لهذا الموضوع و

 ة عملية.ة نظرية وأهمي  أهمي   "بالمغرب

لدستور ااء بها جلتي ى في تلك المبادئ األساسية ا، تتجل  ظريةة الن  سبة لألهمي  فبالن         

حاكي ها ت  ن  ، ألكمة المرافق العموميةوعلى مستوى ح ةً نوعي   أو طفرةً  قفزةً  عد  والتي ت  

مية عمو مة في هذا المجال من أجل تحقيق حكامة مرافقول المتقد   ساير بعض الد  وت  

عمل بة الى اإلشراف و مراقسات التي تتول  إلى دسترة بعض المؤس   باإلضافة  ، الةفع  

تي ة المدى التزام هذه المرافق بالمبادئ الدستوريالصادر عن المرافق العمومية و

 تحكمها.

ي ال زالت بات التعوكراهات والص  ل في تلك اإلفتتمث   ،ةة العملي  سبة لألهمي  أما بالن         

ون جعل البا يم  مة ، كتعقيد المساطر اإلداري  اآلن  إلى حد   المرافق العموميةط فيها تتخب  

 هاأقر   تيل  ا، بين الواقع الحالي للمرافق العمومية والمبادئ الحديثة "الفرق" شاسعاً 

 الدستور في هذا الصدد.

     إشكالية الموضوع:

ِ إلى  ها، "طح، إشكالية محورية مفاد  وعليه تطفو إلى الس        ه تساهم هذس حد ٍ  أي 

  ".؟ المبادئ الدستورية من تجاوز أزمة المرفق العام بالمغرب

 اإلعَّلن عن التصميم:

ل و  األ يهم   ،ينا تقسيم هذا الموضوع إلى فصلينارتأ يةولإلجابة على هذا اإلشكال      

 بسط  ى ه علق العملي، الشق النظري نعمل فيق الثاني بالش  ظري، ويتعل  ق الن  منه الش  

عملي ال قمختلف المبادئ والمؤسسات التي من شأنها النهوض بالمرفق العام، أما الش  

ية ستورتي رصدتها بعض المؤسسات الدفسنحاول فيه إبراز مجموعة من اإلختالالت ال  

ي فين معتمد كالوسيط، عند قيامها ببعض الدراسات الميدانية حول المرفق العمومي،

 إلى موضوعلى تقسيم هذا الإا ملن  وهذا ما ح   ي والوظيفي.ذلك على المنهجين التحليل

 فصلين.

 

 .بالمغرب للمرفق العمومي والمؤسساتي : اإلطار التشريعيالفصل األول

  .اإلدارة المغربية على واقع لمبادئ الدستورية: انعكاسات االفصل الثاني  
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 الفصل األول

العمومي للمرفق و المؤسساتي اإلطار التشريعي 

 بالمغـــــــرب
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ع الد   جاء   لمرافق ا سير منظ   من المبادئ التي تحكم وت   ستوري بمجموعة  المشر 

ألمر اق يتعل  ، وة  عام   دستورية   ها في إطار أحكام  ل على سن   العمومية المغربية، وقد عم  

 ساواة والم  مبدأ بينها ت على هذه المبادئ منتي نص  ، ال  156و 155و 154بالفصول  

اسبة والجودة والمح والش فافية  اإلستمرارية واإلنصاف والحياد والنزاهةمبدأ 

المرتبط  27مثل الفصل  ،ستورمن الد   قة  أخرى متفر   إلى فصول   والمساءلة... إضافةً 

العمومية،  ثاق المرافقق بميالمتعل   157بمبدأ الحق في الولوج إلى المعلومة، والفصل 

عي شريت  ستوري قد عمل على تحديد اإلطار الع الد  المشر   القول إن   يمكن وبالجملة

 .)المبحث األول(للمبادئ التي تحكم تسيير المرافق العمومية بالمغرب 

ل المشر    من المؤس سات ستوري أيضاً، على إحداث مجموعة  ع الد  كما عم 

 المشار لمبادئالمرافق العمومية بتلك ا التزامهر على غية الس  ب  ستورية، والهيئات الد  

ورية ستالد   ساتلهذه المؤس   إليها أعاله، وتحسين تدبير هذه المرافق العمومية، بمعنى أن  

ة قالمتعل   ستوريةالد   لتفعيل وترسيخ المبادئ مهم   دة دور  ى بهيئات الحكامة الجي  سم  ما ي   أو

 نة.سكل  صدرها برسمتي ت  تقارير ال  من خالل ال ) المبحث الثاني(.بالمرفق العمومي 
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           سير  نظمالمبحث األول: المبادئ الدستورية التي ت         

 لمرفق العموميا

قة لمتعل  لمبادئ الدستورية استوري المغربي، على مجموعة من اع الد  لمشر  ا نص  

ـ نون ببداية الباب الثاني عشر المع في االمنصوص عليهالمرافق العمومية  مةابحك

 "  .مبادئ عامة –الحكامة الجيدة "

ق عل  ويت ستورفي الد   عليها بوضوح   منصوص   فصول   ع ثالثة  المشر    ص  ص  وقد خ  

 ، وقد جاءت هذه الفصول لمجموعة  156الفصل و 155الفصل و 154األمر بالفصل 

ً أسا قوتتعل   المرافق العموميةتي تقوم عليها نجاعة ستورية ال  من المبادئ الد   دأ بمب سا

 ءلة...المساوالجودة والمحاسبة وزاهة ستمرارية واإلنصاف والحياد والن  المساواة واإل

مة ئ عاين: مبادالمذكورة أعاله، إلى شق   هذه المبادئ الدستورية ويمكن تصنيف

 انونالقوالتي كانت معروفة ومعلومة بين قضاة وفقهاء  (المطلب األولتقليدية )و

 ديثةحمبادئ و  ..استمرارية المرفق العمومي. مبدأو المساواةها مبدأ أهم   اإلداري، ومن

 قتناف في مجال المرفق العمومي في ووظ  ( التي أصبحت ت  المطلب الثاني) عصرية

 ..ومبدأ الحق في الولوج إلى المعلومة. فافيةالش   ا مبدأم  ي  س  الحاضر، ال  
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 مبادئ التقليدية للمرافق العمومية المطلب األول: ال

ي تة ال  دئ العاممن المباعتبر ت  لمرفق العمومي، اسير  تي تحكم  لمبادئ التقليدية ال  ا

الفصل وجب بم ة  ل مر  ت دسترتها ألو  ، وتم  2011ستور المغربي لسنة عليها الد   استقر  

 ساسأعلى  تنظيم المرافق العمومية يتم  ه "على أن   فقرته األولىفي  ذي نص  ال   154

راب الت   بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، واإلنصاف في تغطية المساواة

 ستمرارية في أداء الخدمات".واإل الوطني

 تخضع في المرافق العمومية لنشاطاتها، يجب أن في سبيل ضمان حسن أداءف

ى حرص علتها ألن   ة  أساسي  المبادئ  وهذه، المبادئ المشتركةمن  يرها لمجموعة  تسي   

لفرع ا) يوهذا ما سنتطرق له ف في أداء الخدمات استمرار المرفق العام دون انقطاع  

ض مبدأ ( الثاني في ة لعموميامساواة الجميع في الولوج الحر إلى المرافق بعد أن ن عر 

 (.األولالفرع )

 المرافق العمومية : تكريس مبدأ المساواة في تدبير الفرع األول

تأتي فلسفة المساواة من كون الجميع يخضع للقانون كما جاء في الفصل السادس 

الجميع من الخدمة  ة أن يستفيد  راد بالمساواة في المرافق العمومي  ، وي  5ستورمن الد  

 ...6ون أو غيرها من األسبابوالل  أغة بسبب األصل أو الل   ، سواء  مة بدون تمييز  المقد  

ط شالن  ال يستطيع ا جماعية   حدثت من أجل إشباع حاجات  فالمرافق العمومية أ  

ة. لعام  اهدف باألساس إلى تحقيق المصلحة الفردي إشباعه على الوجه األكمل، فهو ي  

روط ى الش  عل رمن يتوف   بيعي أن يتساوى في اإلنتفاع من خدماته كل  ولهذا فإنه من الط  

  .المرفق العامدها ة التي يحد   القانوني  

                                                             
واعتباريين بما فيهم أ، على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة األمة، والجميع أشخاصا ذاتيين 2011من الدستور  6ـ ينص الفصل   5

 السلطات العمومية مساوون أمامه أو ملزمون باالمتثال به.
 – 4351روع الجهوية المتقدمة، الطبعة األولى الحكامة المالية الترابية وتدبير المرافق العمومية على ضوء مش ،ـ عبد العزيز أشرقي  6

 .119، ص 2014
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، ومن طبيعة للقانون العامة من الدستور والمبادئ هذا المبدأ أساسه ويستمد   

ظر عن طبيعة الن   بغض    ة المرافق العامةه يسري على كاف  كما أن   ،7وجود المرفق العام

دار بواسطة وسواء أكانت هذه المرافق ت  ، نشاطها اقتصادي اجتماعي أو سياسي

دار ( أو ت  ...مؤسسات عمومية –الجماعات الترابية  –الدولة ام )أشخاص القانون الع

أو  ركاترها الش  دب   سي رها وت  تي ت  عن طريق أشخاص القانون الخاص، وهي المرافق ال  

 عقد االمتياز...( . –عن طريق ) عقد التدبير المفوض  األفراد

ى ر مرفق عام، حت  سي   من ي   لكل    م  ز  ل  عتبر مبدأ المساواة مبدأ قانوني عام م  الي ي  وبالت  

 .8صريحة   ة  أو تنظيمي   ة  تشريعي   في حالة عدم وجود نصوص  

ا ينبغي اإلشارة إليه، نطاق  ة ليست مطلقة، ألن  لمرافق العام  افي المساواة  أن   ومم 

ذين بين األفراد ال   ة فيمامكرس   ومضمون مبدأ المساواة، يقتضي أن تكون هذه المساواة

من خدماته، ستفادة دها المرفق العام إلمكانية اإلتي حد  روط القانونية ال  الش  ر فيهم تتوف  

 ط كل   شروو اتأي حسب خصوصي   ،ة  عتبر نسبي  لمساواة ت  ا نبيه إلى أن  الت  ومن ثم ينبغي 

دة عمومي مرفق    العمومية المغربية ذلك أن بعض الجامعات وخير مثال على 9،على ح 

، مثل كلية العلوم القانونية واالقتصادية تسجل الطلبة الحاملين لشهادة البكالوريا القديمة

 األخرى ة... في حين أن بعض كليات الحقوقمحمد األول بوجد واالجتماعية بجامعة

سيدي محمد بن عبدهللا  ملة البكالوريا الجديدة مثل كلية الحقوق بجامعةتسجل فقط ح

أن يطلب وبناًء عليه ال يجوز ألحد األشخاص من حاملي الباكلوريا القديمة بفاس... 

 .مبدأ المساواة احترامية الحقوق بفاس على أساس تسجيله في كل  

                                                             
، 94القانون اإلداري المغربي، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد  ،محمد األعرجـ   7

 .463، ص 2015الطبعة الرابعة 
8 - Abdellah MOUTAOUAKIL," Les grandes services publics", REMALD, Collection " Manuels et travaux 
Universitaires" N° 13, 1° édition, 1999, p 75. 

 .463القانون اإلداري المغربي، مرجع سابق، ص ، محمد األعرجـ   9
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من الناحية القانونية تسجيل  يتوجب على جميع الجامعات العمومية أنه ،نعتقد لكن

س على أساس احترام مبدأ لي الطلبة سواء من حملة البكالوريا الجديدة أو القديمة،

من الحقوق األساسية لكل مواطن، وقد أكد  أن التعليم حقالمساواة، وإنما على أساس 

تضمن  أن ولذلك وجب على الدولة كما المواثيق واإلعالنات الدولية، 10دستورال عليه

وعلى هذه المؤسسات أن تحترم مقتضيات  المرتفقين.الحقوق والحريات للمواطنين و

 الدستور.

افق المر مبدأ المساواة بين المواطنين في الولوج إلى فإن   ومهما يكن من أمر  

عاش يعرف قع الم  لواا أن   فيها، إال   ستورية التي ال جدال  ة، يعتبر من المبادئ الد  العمومي  

لى ضبط ع زاً الدستور يبقى عاج ذلك إلى أن   جاه هذا المبدأ، ومرد  بعض الخروقات ات   

 نيةيالد    لقيمامن روح  بنفحة   إال   ال يمكن تفعيل هذه المبادئ ككل    المجتمع، إذ  مسار 

 ومغزى. صبح لهذا المفهوم داللةً داخل المجتمع حتى ي   واألخالقية،

وال  الً باط برعتي   يالعمل اإلدار فإن   اإلخالل بمبدأ المساواة، إذا تم  ف وبناًء عليه

عمل و لك الذالطعن بإلغاء  رينالمتضر    تيح لألفرادي  ذلك  كما أن   ، تقوم له قائمة  

ة ظر عن طبيعالن   و بغض    ،اء ذلكالتعويض عن األضرار التي لحقت بهم من جر  

   .العام فة بتسيير ذلك المرفقة المكل  ة أو الخاص  الهيئة العام  

 العمومي بصورة منتظمة  مبدأ استمرارية المرفقالفرع الثاني: 

ت م  تقد ، ولدولةاستمرارية ا تي تضمن  المبادئ ال   من أهم    ستمراريةاإل مبدأ د  ع  ي  

على  ص  ذي ينال   2011يوليوز  29من دستور  154بموجب الفصل   ة  ل مر  ألو   هدسترت  

 ."في أداء الخدمات ستمراريةواإل ...تنظيم المرافق العمومية  ه "يتم  أن  

                                                             
 للطفل وواجب على األسرة والدولة...".من الدستور في فقرته الثالثة على أن "التعليم األساسي حق  32ينص الفصل  - 10
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ن ملمبدأ ذا اعتبر هه في الدستور، وي  يجد مبدأ استمرارية المرفق العام أساس   إذن  

لمبدأ أن ي هذا اقتضسيره، وي م  ظ   ن  تي تحكم المرفق العمومي وت  المبادئ التقليدية ال   أهم   

تمرار، سإلوام واتقديم خدماته على سبيل الد  ه ونشاطه ويقوم المرفق العمومي بمهام   

 حاجيات  اع الو إشبمن هذا المبدأ )االستمرارية( هو تلبية  الغاية   ألن  ، ودون انقطاع  

 ة.العام  

تحقيق  ا وأن  يم  س  ال   ،في تسيير المرافق العمومية كبيرة   ة  أهمي   المبدأهذا الي فلوبالت  

ة أو المرافق العمومي   فتوق   ، لهذا فإن  11وامستمرارية والد  المصلحة العامة تقترن باإل

هذه المرافق ترتبط  على المرتفقين، ألن   ئة  وسي    وخيمة   عن العمل، له نتائج   لهاتعط  

 ً ً  ارتباطا  حة....ومثال عن ذلك مرافق التعليم و مرافق الص   ة.بمصالحهم اليومي   وثيقا

يتها ن فعالم د  تي تحعيقها بعض اإلشكاالت ال  ستمرارية هاته، ت  ية اإلخاص    أن   إال  

 .نية(قرة الثا) الف أو في الحاالت االستثنائية ) الفقرة األولى(ة العادي  في الحاالت  سواء  

 لى: معيقات مبدأ االستمرارية في الظروف العاديةالفقرة األو

ن تعي  يه إن  جد من أجلها، فالمرفق العمومي على تحقيق األهداف التي و   لكي يعمل  

جيات ء بالحالوفاة واالخدمات العام  نه من أداء مك   ت   ر المرفق العام على أموال  أن يتوف  

ز جحال لذلك فإن   ،دائمة   هم بصفة  فين مهام   الموظ   زاول كل  وأن ي   جد من أجلها،تي و  ال  

ب ترت  ي تهمين أو استقالفين العمومي  أو إضراب بعض الموظ  على أموال المرفق العمومي 

 ي.المرفق العموملباً على مبدأ استمرارية ر س  تؤث    كبيرة   عليه اختالالت  

دون استمراره في تقديم  ول  ح  ه ي  فإن   ،ا الحجز على أموال المرفق العموميأم   

ع المغربي على قاعدة عدم قابلية أموال الدولة للحجز بموجب المشر   خدماته، لذلك نص  

 ،2018ة لسنة د عليه في قانون المالي، كما أك  1954و يوني 18من ظهير  8الفصل 

                                                             
11 - Jean de Soto :" Grands services publics et entreprises nationales" Editions montchrestien, 

Paris1993, p 34. 
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ة سير المرفق ة يتناقض مع ضروربول بالحجز على األموال العام  الق   على أساس أن  

 12راد  ط   العمومي بانتظام  وا

زمة ة للدولة الال  ز بين األموال العام  مي   القضاء اإلداري ي   أن   نجد   ،غم من ذلكوبالر  

زمة ولة غير الال  ة للد  قبل الحجز، وبين األموال الخاص  لسير مرافقها وهي التي ال ت  

ة، أموال اإلدارة هذه األموال الخاص   قبل الحجز، ومثل  تي ت  وهي ال   لتسيير مرافقها

تي تكون نفيذ والموجودة بين يدي الغير ) الخزينة العامة للمملكة( وال  متنعة عن الت  الم  

ن   ات  لتسديد ديون أصحاب األراضي المنزوعة ملكيتهم، أو ألداء مستحق   مرصودةً  م 

ة للمحجوز عليه، اد األموال الخاص  الي تدخل هذه األموال في عد  مع اإلدارة، وبالت   تعاقد  

 .13نفيذ الجبريوتجري عليها أحكام الت  

لسير  تي تمتلكها اإلدارة وتكون غير الزمة  سبة للمنقوالت ال  بالن   ونفس الشيء  

بمبدأ االستمرارية،  س  م  انتفاع جمهور المرتفقين، ولن ي   ل  عط   حجزها لن ي   المرفق، ألن  

فين خصية للموظ  الش   الت  نق  لت  لصة ارات المخص  ي  ومثل ذلك إيقاع الحجز على الس  

 .14عليها ابعين لإلدارة المحكوم  ين الت  العمومي  

ظي على حف  إيقاع الحجز الت   القضاء اإلداري أقر   بل واألكثر من ذلك أن  

قدية األموال الن   ، ألن  دون العقاراتالمنقوالت المملوكة ألشخاص القانون العام، 

بة بيع هذه العقارات يون، باإلضافة إلى صعوالد  الستخالص  تكون كافيةً  والمنقوالت

 .15نفيذطالب الت   اسمخص المعنوي إلى الش   اسموخروجها من 

                                                             
 .62 – 61، ص 2001، منشورات عكاظ، الرباط، أكتوبر ""المرافق العمومية الكبرى ،ـ عبد هللا حداد  12
نفطاطة، تنفيذ األحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، المجلة حلمي  - 13

  .62، ص 2015غشت -، ماي123-122المغربية لإلدارة المحلية للتنمية، عدد 
 .62حلمي نفطاطة، المرجع السابق، ص  - 14
 العمومية كوسيلة لتنفيذ أحكام القضاء اإلداري، مجلة القضاء اإلداري، العدد الثالث، محمد قصري، الحجز على أموال اإلدارة - 15

 .24، ص 2013
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داخل  ائفهمبه امتناعهم عن القيام بأعمالهم أو وظ قصد  فين في  الموظ   أما إضراب

ون ترك ، دتة  ؤق  م وبصفة   نة  معي   ة  ة ، وإحجامهم عن تأدية الخدمات لمد  المرافق العمومي  

من  ق  ره حية والمعنوية، باعتبافاع عن مصالحهم الماد   وذلك من أجل الد    ،وظائفهم

"حق  ى أن  منه، عل 29جاء في الفصل  عليها الدستور، إذ   نص   الحقوق المشروعة التي

 د قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته"اإلضراب مضمون، ويحد  

ه لم يكن هناك أن   الدساتير السابقة، إال   ل   نصيص على اإلضراب في ج  غم الت  فر  

ص عليه في ن  ال ذي تم  ال   2011، ومع صدور دستور ممارسته   م كيفية  نظ   قانون تنظيمي ي  

 خ المغرب أصبح هناك مشروع قانونفي تارية  ل مر  المشار إليه أعاله، وألو  الفصل 

ة ماد   49المشروع التنظيمي  ن هذاق بكيفية ممارسة هذا الحق، ويتضم  ، متعل  16تنظيمي

ت ة   على ة  ع  ز  و  م    ص  ص   ة، والباب الثاني خ  ق باألحكام العام  ل يتعل  الباب األو    ،أبواب   س 

ق الث يتعل  ، والباب الث  اإلضراب في القطاع الخاص    لحق    مارسة  م   ات  وكيفي   لشروط  

ابع ا الباب الر  مارسة حق اإلضراب في القطاع العام، أم  كذلك بشروط وكيفيات م  

ق ة، أما الباب الخامس يتعل  ة باإلضراب في المرافق الحيوي  ن األحكام الخاص  فيتضم  

 .ة  وختامي   مختلفة   ق بأحكام  يتعل   هادس واألخير فإن  بالعقوبات والباب الس  

أ من أخطر اإلجراءات التي تتعارض مع مبد عتبري   اإلضراب حق   إال  أن  

ر   عرقل سيره، كما أنهعام، وت  استمرارية المرفق ال ي قوقهم فن حن مم  المرتفقيقد ي ح 

 في لحق  اثل ، مةً وضروري   ةً أساسي   عد  تي ت  ستفادة من خدمات المرفق العمومي وال  اإل

ة مي  عموالت ساس  مؤالذي تضمنه عليم ال  قل، والحق في الت  مرافق الن   ه  نقل التي تضمن  الت  

 .ة  يرقص عنها ولو لفترة   ستغناء  مكن اإلال ي   ... وهي خدمات   وجامعات   من مدارس  

                                                             
 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق اإلضراب.  97.15مشروع قانون تنظيمي، رقم  - 16
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ستور ضمن وعليه تظهر مشروعية منع ممارسة حق اإلضراب المضمون في الد  

ً لضمان سير المرفق العموميتي يكون الحدود ال   حق  لذلك فإن   ،17فيها ضروريا

مارس في حدود القانون ضماناً لمبدأ استمرارية وديمومة المرفق اإلضراب يجب أن ي  

 العمومي.

، 18ة  نهائي   بصفة  و إرادته  ف لوظيفته بمحضترك الموظ   قصد بهافي   ستقالةأما اإل

ً عتبر حق  ستقالة ت  ، وإذا كانت اإل19كما هو الحال في اإلضراب تة  مؤق   بصفة  وليس   ا

ً واختياري   اً شخصي   ستقالة، ف في اإللموظ  وفيق بين حق اها تقتضي الت  ف، فإن  للموظ   ا

ا المرفق العام ه  م  قد   تي ي  ستفادة والحصول على الخدمات ال  اإل وحق المرتفقين في

 باستمرار.

أ س بمبدالمساو ة،شأنها اإلخالل بالمصلحة العام  ستقالة من ذا كانت هذه اإلوإ

ن تقبل أو ألها  حق  تي ي  عيين، فهي ال  ة بالت  لطة المختص  تبقى بيد الس   هاة، فإن  ستمرارياإل

قالته بول استق م  تإذا  تي يشتغلها، إال  ف وظيفته ال  ترك الموظ  يث ال ي  ستقالة، بحترفض اإل

ً  تام  قبواًل   .لدولةاة، كمبدأ عام يسري على جميع موظفي القانوني  ة احيمن الن   ا

عتبر حق شخصي ستقالة ت  اإل ثار في هذا الصدد، هو أن  اإلشكال الذي ي   أن   إال  

ا م  راد، م  سير المرفق العمومي بانتظام واط   يتعارض مع ضرورات   ما ف، وهذاللموظ  

رتفقين المستفيدين من يدفعنا إلى البحث في كيفية التوفيق بين ذلك الحق وحق الم

ع المغربي لتنظيم استقالة الموظف شر  الم   ل  خ  د  خدمات المرفق العام باستمرار. ولذلك ت  

 .20العمومي بشكل قانوني

                                                             
 .450، ص ابقس رجعمحمد األعرج، م - 17
 .354، ص 1992ـ مليكة الصروخ: نظرية المرافق العمة الكبرى، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة،   18
 .452ـ محمد األعرج، مرجع سابق، ص   19
بمثابة النظام األساسي  1958فبراير  24بتاريخ  1-58-008من الظهير الشريف  رقم  79إلى  75يتعلق األمر بالفصول من  - 20

 ية.للوظيفة العموم
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 في الحاالت االستثنائية المرفق العمومي استمراريةمبدأ الفقرة الثانية: 

ض لجأ لبعقد ت ةالعام  لطة الس    فإن   راد  واط   سير المرفق العمومي بانتظام   لضمان  

ي أو ف الفعللموظ  ارئة ونظرية اروف الط  بنظرية الظ  ق األمر ستثنائية ويتعل  دابير اإلالت  

 الواقعي.

ذي ، ال  21ولة الفرنسيفي أحكام مجلس الد   فقد ظهرت نظرية الظروف الطارئةا أم  

ً قر  أ  شريعة   العقد تي تقوم على قاعدةعن المبدأ في عقود القانون الخاص ال   ها خروجا

 ً ف المتعاقد مع الستمرار سير المرافق العمومية وللحيلولة دون توق   المتعاقدين ضمانا

 اإلدارة عن تنفيذ التزاماته وتعطيل المرافق العمومية.

ى في القانون سم  ما ي  هذا اء فيها، واألصل في العقود، هو تنفيذ مقتضى ما ج ألن  

ل في الحسبان ال تجع ث حوادث لم تكن  قد تحد العقد شريعة المتعاقدين، لكن الخاص

ً ما تجعله م  وإن   العقد مستحيالً  روف ى بنظرية الظ  سم  ألحد المتعاقدين، وهذا ما ي   رهقا

 الي:وهي كالت  وط  ر  ش   ة  ت  شروطها في س   د  التي تتحد   .22ارئةالط  

   دا ً للمتعاقد بخسائر فادحة.أن يصبح تنفيذ العقد اإلداري مهد 

  رام تنتج صعوبات التنفيذ عن حوادث غير عادية وغير متوقعة عند إبأن

 العقد.

   ي إلى قلب التوازن المالي للعقدأن تؤد. 

   يكون ألحد المتعاقدين دور في حدوث الظرف الطارئ. أال 

   المتعاقد في تنفيذ العقد. أن يستمر 

   23تة  مؤق   ارئة لفترة  روف الط  أن تكون الظ. 

                                                             
.فقد جاء في حيثيات 07/08/1909الصادر  بتاريخ  Winkellلقد كان مجلس الدولة الفرنسي سباقا إلى تحريم اإلضراب في قضية   21

ن طاق القوانينخارج  الحكم"إن الموظفين  بمشاركتهم في اإلضراب لم يرتكبوا فقط خطأ فرديا وإنما وضعوا أنفسهم بهذا العمل الجماعي

 ."إلدارةرة بقصد ضمان ممارستهم للحقوق التي تتولد بالنسبة لهم عن عقد القانون العام الذي يربطهم باالمراسيم الصادو
 .459محمد األعرج: مرجع سابق، ص  - 22
بحث لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية  ،2011المرافق العامة على ضوء دستور ، إبراهيم الشافعي - 23

 .92 – 91ص   ،2012-2011و اإلقتصادية و اإلجتماعية طنجة، السنة الجامعية 



 19 

 غير ة  استثنائي أو ظروف   في معناها العام على حوادث  ظرية حيل هذه الن  وت  

 أطراف عن إرادة خارجةً تكون هذه الظروف و) كالفيضانات و الزالزل ...(  عة  متوق  

عة لمتوق  االغير  اليةبالتوازن المالي للعقد نتيجة األعباء الم ب في اإلخالليتسب   العقد، مما

ً  تعاقديةماته الجعل تنفيذ التزايذي ال   األمر  مع اإلدارة،  دقالها المتعالتي بات يتحم    مرهقا

ل تلك حم  عه في تم ةتعاقداإلدارة الم ب  طال  ر أن ي  المتعاقد المتضر   ه من حق  ، فإن  ومتعذراً 

ً ا من خالل تعويضه جزئي، إم  عةو الغير المتوق   ارئةاألعباء الجديدة الط   ئر ن الخساع ا

ى ا استعصإذ ل القضاء اإلداري إال  ارئة، وال يتدخ  روف الط  اء الظ  تي لحقته من جر  ال  

ً تراضي الط   ة اإلدار فاقمن المال تدفعه اإلدارة أو ات   رفين، وقد يكون التعويض مبلغا

ريق ن طا عمها المرفق العمومي، وإم  قد  مع المتعاقد على رفع سعر الخدمات التي ي  

ً نفيذ التزاماتها ضستمرار في تمن اإل ن المتعاقدتعديل شروط العقد ليتمك   سير  لدوام مانا

 .رادي يرتبط به العقد بانتظام واط  الذالمرفق العام 

 ن مبدأعنبثق تي تظريات ال  من الن   عتبرفت   ف الفعلي أو الواقعينظرية الموظ  ا أم  

 ناً تعيي ن  ي   ذي ع  خص ال  سمي هو الش  ف الر  دوام وسير المرفق العمومي، فإذا كان الموظ  

 ً شخص ال ذلك هو ف الفعلي أو الواقعيالموظ   لألوضاع القانونية، فإن   وفقاً  صحيحا

وهو  الصادرة عنهصرفات والت  ة ومشروعية بعض األعمال القضاء بصح   ر  ق  الذي ي  

ً ا ونً عي   للوظيفة المرتبطة بسير المرفق العمومي، دون أن يكون م   زاول  م   ل لألصو فقا

 القانونية.

ف ظ  ادرة عن المواألصل العام يفرض بطالن األعمال الص   أن  غم من وبالر  

 تصب  مغ أو من غير مختص    صادرة   وأعمال   فات  الفعلي أو الواقعي، باعتبارها تصر  

ً د سالمة وصح  القضاء أك   الوظيفة، فإن   أو منتحل    رار سيرستم الة تلك األعمال ضمانا

 المرافق العامة.
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، عة  تنو   وم   مختلفة   عتبارات  لي أو الواقعي باظرية الموظف الفعويرتبط تطبيق ن 

االت كما هو الحال بالنسبة لح ،استثنائيةً  اً ظروف عتبروذلك بحسب الظروف التي قد ت  

 24.الحرب، الكوارث الطبيعية..

 المطلب الثاني: المبادئ الحديثة للمرافق العمومية

 المبادئالمعايير وعلى دسترة مجموعة من  ستوري المغربيع الد  المشر    ل  م  ع  

زاهة الن  فافية ولش  ابمبدأ  ق األمرويتعل   قة بسير المرفق العام،المتعل    الحديثة وريةستالد  

رة هذه دست ... والهدف منوالمحاسبة والحق في الولوج إلى المعلومة جاعةنوالجودة وال

ً الحديثة المبادئ   .ال  وفع   زيه  نو اف  شف   إلى إرساء وبناء دعائم مرفق عام    يرجع أساسا

لعمومي، المرفق ة باقهذه المبادئ الحديثة المتعل    عب اإللمام بكل  ا كان من الص  م  ل  و  

ي لحق فامبدأ و (،الفرع األول) فافيةنا سنقتصر في هذا المطلب على مبدأ الش  فإن  

مها تي نظ  ل  ثة االمبادئ الحدي باعتبارهما من أهم   (.الفرع الثاني) الحصول على المعلومة

راطية يروقط فيها المرفق العمومي من بستور، لتجاوز بعض اإلختالالت التي يتخب  الد  

ا، من فيتهمواطنين على المعلومات وشفاالع التسهيل إط    أن   إذ   بونية ومحسوبية،زو

 العمومية. داراتقة بين المرتفقين واإلشأنه ترسيخ العلنية والث  

 المرافق العموميةفي الشفافية  الفرع األول: مبدأ

 عةً ناج ةً ر وسيلعتبي   المرفق العام في تدبير وتسيير الشفافية على مبدأ عتماداإلإن  

حت د أصبالمستويات، فقلترسيخ ثقافة األخالقيات في اإلدارات العمومية على مختلف 

للقيم  كبرى ةً مي  ي أهول   دبير العمومي في معظم دول العالم ت  الرؤية الجديدة في مجال الت  

 .ثلى وعلى رأسها مبدأ الشفافيةفيعة والمبادئ الم  الر  

                                                             
24  Hubert charles : la contiuité du service public en période de crise ; la continuité des services publis ; 
centre d’etudes administratives de la faculté de droit et des sciences de l’université de nice . 1973 ; P65. 
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ا، وإفساح  المجال أمام الجميع قيقة في وقتهفافية توفير المعلومات الد  قصد بالش  ي  و

المالئمة  القراراتخاذ ساعد على ات  ا ي  رورية، مم  الع على المعلومات الكافية والض  ط   لإل

 .25شاركة والرقابة والمحاسبةتوسيع دائرة الم  ساهم في ال تي ت  والمناسبة، 

ر للمرتفقين إمكانية سن سير المرفق العمومي، ويوف   مبدأ الشفافية يضمن ح   كما أن  

ة بنشاط الحصول على المعلومات الخاص   مرتفق   لكل    ه يحق  طالبة بحقوقهم، ألن  الم  

والدالئل( وسائل العبر واصل )مل على الت  ة، ومن واجب اإلدارة العالمرافق العمومي  

الحصول على شريع الجاري به العمل، من خاللها يستطيع المرتفق، في حدود الت  

خبره بالقرار الذي ه، كما يجب على اإلدارة أن ت  تي تخص  سمية ال  ة والر  الوثائق اإلداري

 .26له كايات وطرق الطعن المتاحةه على إمكانيات تقديم الش  خاذه، وأن تدل  ات    تم  

 ال ذي ستورد  من ال 154الفقرة الثانية من الفصل  دسترة مبدأ الشفافية في تتم  قد و

بة والمحاس الشفافيةلمعايير الجودة وه "تخضع المرافق العمومية على أن   ينص  

 ور، كمالدستها اقر  أوالمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي 

ستور ن الد  م 155أخرى على هذا المبدأ )الشفافية( في الفصل  ة  نصيص مر  أنه تم الت  

ً على أن   الذي ينص   حترام ادئ لمبا ه "يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقا

  ة".والنزاهة والمصلحة العام   ةالشفافي  القانون والحياد و

واصل، يلة الت  فافية، هي وسالش   مبدأ ساهم في تفعيلتي ت  لوسائل ال  وكذلك من بين ا

ق المفاهيم د الفطر وتتف   يتوح  تي على أساسها ساعد على نقل وتبادل المعلومات ال  تي ت  ال  

                                                             
بحث لنيل شهادة الماستر في القانون حق الحصول على المعلومة ودورة في تنمية التواصل بين اإلدارة والمواطن،  ،ـ يونس بنهدي  25

 .104و103 ص  ،2012-2011، السنة الجامعية، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية و اإلجتماعية طنجةجامعة عبد المالك السعدي،  العام،
ص  مطبعة سيباما، ،13/2013حكامة المرافق العمومية، ، إحالة ذاتية رقم ، حول ـ تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي و البيئي  26

 2018/03/23تم التصفح بتاريخ  www.cese.ma المنشور بالموقع اإللكتروني      .77

http://www.cese.ma/
http://www.cese.ma/
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فافية في لتصريف شؤون الحكم واإلدارة وتحقيق الش   ها عمليةً خذ القرارات، كما أن  ت  وت  

 .27عالقة اإلدارة بالمجتمع

ذي يعتبر ال   ستقبالفي تحقيق الشفافية، هناك حسن اإل واصلإلى جانب دور الت  

طمئنان عن  باإلحس  ه يجعل المرتفق يشعر وي  فافية، حيث أن  لتفعيل مبدأ الش   ليةً آكذلك 

ً تقريب طريق  ً  اإلدارة العمومية منه وتوجيهه توجيها دون استعمال أساليب  سليما

 28.بتزازحاباة واإل  الم  

مكن تي ي  العناصر ال  ي، من المعلومات من طرف اإلعالم المحل  عتبر كذلك نشر وي  

ة التي تقوم بها هذه من بين الوظائف الهام  ومن خاللها تدعيم شفافية المرافق العمومية، 

رات اداخل اإلد والتعديالت والتغييرات قة بإلمام التشريعاتالوسيلة تلك المتعل   

ر ث   مات أصبح يؤطور الحديث للمنظ  ن الت  لم أالعمومية، وفي عالقتها بالمواطنين، مع الع

 .29ة هذه الوسيلةعلى أهمي  

 رافقتسيير الم و فافية في تدبيروباعتماد المرافق العمومية على مبدأ الش  

ي ساعد في  ا م  هذه األخيرة ستساهم في تفعيل المبادئ األخرى للحكامة، م العمومية، فإن  

 التخفيفواسبة توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحالحة، وكذلك خاذ القرارات الص  ات   

 من الهدر ومحاصرة الفساد.

ستوري المنصوص عليه أعاله، ينبغي العمل على ولتجسيد وترسيخ هذا المبدأ الد  

فافية في ذي ي عب  د  نحو تكريس الش  ترسيخ مبدأ الحق في المعلومة ألن ه الط ريق الوحيد ال  

ة والهيئات المنتخبة، وهو بذلك يكون أحد س سات العمومياإلدارات العمومية والمؤ

مات الش  ة لتحقيق الش  روط األساسيالش   ة، لذلك يجب فافيفافية، وغيابه يعني غياب مقو  

                                                             
جامعة سيدي "اإلدارة اإللكترونية المحلية رهان اإلصالح والتحديث"، بحث لنيل شهادة المساتر في القانون العام،  ،ـ نورة بودواح  27

 .24، ص 2017 – 2016، السنة الجامعية  -فاس  - هر المهرازمحمد بن عبد هللا، كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية واإلجتماعية ظ
 .22ـ نورك بودواح: مرجع سابق، ص   28
سايمون "المنظمات"، )ترجمة عبد الرحمن بن أحمد هيجان(، اإلدارة العامة للطباعة والنشر،  - ايرت بمارش وهير، ـ جيمس جي  29

 .277، ص 2001معهد اإلدارة العامة 
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ً اإلسراع في تفعيل هذا الحق بالمغرب دعماً للش   ةً وللحكامة الجي  دة عموما   .30فافية خاص 

 وهذا ما سنعمل على التفصيل فيه في الفرع الموالي.

 الفرع الثاني: مبدأ الحق في الحصول على المعلومة 

تي ل  ثة، اواصلية الحدياآلليات الت   من أهم    اتعتبر حق الحصول على المعلومي  

راقبة المبقة ، من أجل تمكينهم من ممارسة حقوقهم المتعل  ستور للمواطنينلها الد  و  خ

 .ساب لبة المنتخبين بتقديم الحطاعن م   قتراح، فضالً والمحاسبة والمشاركة واإل

س تكريل حديثةً  آليةً  ذي يعد  فقد أصبح مبدأ الحق الحصول على المعلومة، ال  

ً واصل... مكر  لتحقيق الت   فافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة ووسيلةً الش   ً د سا ، ستوريا

طنين على أن ''للمواطنات والموا الذي ينص   يدمن الدستور الجد 27بموجب الفصل 

 ساتالموجودة في حوزة اإلدارة العمومية، والمؤس  حق الحصول على المعلومات 

ستوري د  ص اللن  اذا الي قد جاء هالمرفق العام'' وبالت   فة بمهام   المنتخبة، والهيئات المكل  

لحق عطاء ا، وإلفي هذا الشأن ابقستور الس  ذي كان يعتري الد  شريعي ال  الفراغ الت   لسد   

 .         ة  دستوري   في الحصول على المعلومة حصانة  

 ل أحد أهم   نصيص على الحق في الحصول على المعلومات يشك   الت   ن  كما أ

 عميق   تفتح الباب إلصالح   أساسية   ة لحماية ممارسته، وقاعدة  مانات األساسيالض  

 .31هذا الحق بالمغرب ةبممارسشريعي الوطني الخاص لإلطار الت  

ع المشر   ومن أجل ضمان فعالية مبدأ الحق في الحصول على المعلومة، أكد  

ه ستوري المومأ إليه أعاله، على أن  ص الد  ستوري المغربي في الفقرة الثانية من الن  الد  

ق بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعل   "ال يمكن تقييد الحق في المعلومة إال  

ة لألفراد، وكذا فاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاص  بالد  

                                                             
 .105مرجع سابق، ص هدي، بنـ يونس   30
 38مرجع سابق، صـ يونس بنهدي:   31
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يات والحقوق األساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، بالحر   الوقاية من المس   

 ".ة  دها القانون بدق  مصادر المعلومات والمجاالت التي يحد    وحماية  

ً  27الفصل  على أن   يدل   ما، إن  على شيء   إن دل   وهذا  من الدستور ال زال محتاجا

ن كيفية م حدود الحق في الحصول على المعلومة ويبي  ينظ    خاص    عم من قانون  للد  

ق بالحق في الحصول المتعل   13/31صدور القانون رقم مع  وهو ما تحققممارسته، 

 .32على المعلومة

 عة  موز   ةماد   30المعلومة لحق في الحصول على با القانون المتعلقن هذا ويتضم  

ص ص  ني خ  ة، والباب الثال منها باألحكام العام  ق الباب األو  ، يتعل  أبواب   7على 

ر شر الن  ابيق بتدستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات، والباب الثالث يتعل  لإل

 علومات،الم قة بالحصول علىن اإلجراءات المتعل  ا الباب الرابع فيتضم  ستباقي، أم  اإل

 مرتبط   سادسجنة إعمال هذا الحق، والباب الة لل  م الباب الخامس األحكام الخاص  وينظ  

ا، فريدةً  ةً بالعقوبات لتبقى ماد    ختامية.م الم األحكاالباب السابع واألخير ينظ   أم 

ت علومامجال تطبيق الحق في الحصول على الم قانوند هذا الالي فقد حد  وبالت  

مرفق ال هام  بم فةسات المنتخبة والهيئات المكل  الموجودة بحوزة اإلدارة العمومية والمؤس  

ن م 2العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته، والمقصود بالمعلومات بحسب المادة 

و أ حرف  أو أ قام  أررة عنها في  عب  أعاله، هي المعطيات واإلحصائيات الم   قانونال

 ثائق  ي ونة فا، والضمآخر   شكل   أو أي    بصري    سمعي    أو تسجيل   ر  و  أو ص   رسوم  

غيرها ونات وقواعد البيا رات  ر ومذك  ومناشي   ودوريات   ودراسات   وتقارير   ومستندات  

ي إطار فنية ابع العام، التي تنتجها أو تتواصل بها الهيئات المعمن الوثائق ذات الط  

 غيرها. أو ة  ي  رونأو إلكت ة  عامة الموجودة فيها ورقي  المرفق العام، كيفما كانت الد   مهام  

                                                             
األمانة العامة للحكومة )المطبعة الرسمية، الرباط في المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، منشور  ،31/ 13رقم  قانونالـ   32

 .( 2015هـ الموافق لـ 1436
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ً س  ح  و    فات أوديده لمفهوم المعلومات وذلك لتجاوز الخالحتبع المشر   فعل نا

 أن.العمومية في هذا الش اتواإلدار زاعات المفترض حدوثها بين المرتفقينالن  

 أن ه باإلدارة المغربية، اتالحصول على المعلوم الحق فيدور  الي يبقىوبالت  

ذاته  ل في حد   هذا الحق يشك   واصل بينها وبين المواطنين، ألن  سيساعد على تنمية الت  

ى في تحسين العالقة بين من األهداف، تتجل   يق مجموعة  تسعى إلى تحق تواصليةً  وسيلةً 

ساهم في ا ي  وواجباتهم، مم  اإلدارة والمواطن وتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم 

 .33رعية على أعمال اإلدارةتقديم ورش إصالح الدولة، وإضفاء صفة الش  

 دمات  خسديد إلى ت جاهداً عتبر مرفق عمومي، وتسعى ، ت  شيء   اإلدارة قبل كل    ألن  

ةال ةن عليها أن تعمل للمصلحللمواطنين، وإشباع حاجياتهم، لذلك يتعي   عمومية   ون د عام 

 .ةللمصالح الخاص   صبح أداةً أن ت  

 بكون في إقناع المواطنين والمواطنات ونجاعة   ة  ومن أكثر الوسائل فاعلي   

فة صها مالها لع، يجب أن تكون أاألعمال التي تقوم بها اإلدارة العمومية مشروعة  

ح ضاه تسممقتباإلدارة  ة، لكون أن  من المبادئ األساسي   هذا المبدأ يعد   العلنية، ألن  

 عمالاألك تل أن   د ح أو تؤك  تي توض  الع على الوثائق ال  ط   في اإلمواطنين بالحق  لل

ز ، ويعز  فقيهابين اإلدارة ومرت ومتينة   ة  أن يجعل العالقة قوي   شأنه، وهذا من مشروعة

 واصل بينهما.الت  

مة، لمعلوول قد اعتمدت على هذا الحق في الحصول على الذلك نجد العديد من الد  

 اا. مم  نهمواصل فيما بيمواطنيها، وتحسين عالقتها بهم، وتقوية الت   كسب ثقة   من أجل

 ً  ة.ياسيجتماعية والس  ة واإل على الحياة اإلقتصاديينعكس إيجابا

                                                             
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعقمة في "الحديثة في اإلصالح اإلداريدور التكنولوجيا ، "جاليزدـ يوسف بن أحمد بن صالح ال  33

 . 62، ص 2007 – 2006السنة الجامعية  كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية بطنجة،القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، 



 26 

، يعيق ية والكتمانر  الس   تدبير الشأن العام عن طريق من ذلك، فإن   وعلى العكس  

المرتفقين في مدى  ريبي   بين اإلدارة والمواطنين، إذ   ةواصليالت  العملية  ة  بشد  

 ل كسب ثقة المواطنين يجب أن تكون كل  جأ منو قة فيها.مشروعيتها، ويفقدهم الث  

ها الوسيلة الناجعة واألكثر فعالية، لذلك نجد األعمال اإلدارية لها صفة العلنية، ألن  

من أجل  العالم قد اعتمدت الحق في الحصول على المعلومة منذ زمن   العديد من دول  

 .34واصل فيما بينهماوتقوية الت   اكسب ثقة مواطنيها، وتحسين عالقتهم به

هذا المبدأ )الحق في  التنصيص علىستوري ع الد  قيام المشر   من ذلك، فإن   واألهم  

ما  ساؤل عن كل   الت   نات حق  سيتيح للمواطنين والمواط أن ه (الحصول إلى المعلومة 

في  أساسيةً  ل خطوةً ا سيشك  ي اإلجابة عن ذلك، مم  يحدث داخل اإلدارات العمومية، وتلق  

نفتاح واإل نغالق، وعقد القران مع قاعدة العلنيةية واإلر  نفصال عن قاعدة الس  جاه اإلات   

تيحها اإلدارة أثناء ت  تي المعلومات والمعطيات ال   العهم على كل   على المواطنين، واط   

هذا  ، و35استرجاع ثقة المواطن باإلدارة قصدة للمواطنين، ؤون العام  قيامها بتدبير الش  

 .الجيدة الحكامة ئبادفي تكريس م كذلك سيساهمالمبدأ 

 

في تفعيل   هيئات الحكامة الجيدة الثاني: دورالمبحث 

 المبادئ الدستورية المتعلقة بالمرفق العمومي

سات والهيئات على إحداث مجموعة من المؤس   2011يوليوز  29دستور للقد عم  

 تم  ، حيث "الحكامة الجيدة مبادئ عامة"ستورية، في الباب الثاني عشر المعنون بـالد  

على ثالثة  عة  دة، وموز  بالحكامة الجي    قة  متعل    هيئات   سترة على عشر  إضفاء طابع الد  

نف هيئات حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها، بينما الص   نف األول يضم  ، الص   أصناف  

                                                             
 .91ـ يونس بنهدي: ، مرجع سابق، ص   34
رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير اإلداري، المدرسة  "رة المغربية في ضوء المفهوم الجديد للسلطة،اإلدا" ،ـ عبد السالم بنعيسى  35

 .68، ص 2004 – 2003 الجامعية الوطنية لإلدارة، الرباط، السنة
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هيئات  يهم  نف الثالث واألخير دة والتقنين،  والص  هيئات الحكامة الجي   الثاني يخص  

 .36شاركيةنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية الت  النهوض بالت  

رط ي انختهذه الهيئات، في إطار اإلصالحات ال  لستورية وتأتي هذه المأسسة الد  

ً المغرب فيها، وال   ، القانونق وها الحيسود   ديمقراطية   على بناء دولة   تي تقوم أساسا

 رية.ية البشنمشاركية والت  يمقراطية الت  على مبادئ الحكامة الجيدة، والد   قوامها يرتكزو

في  قتعل  تورية، تلك التي تسات والهيئات الدس  نا نحن من هذه المؤس  وما يهم  

ية دستوروالتي تسهر على تفعيل المبادئ ال ،بحسن تدبير المرافق العموميةرها جوه  

ط لوسياق األمر بمؤسسة ويتعل   قة بالمرفق العمومي والمشار إليها أعاله،المتعل  

لب المط)( والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المطلب األول)

 (.الثاني

 المطلب األول: مؤسسة الوسيط

لفصل اديوان المظالم، بمقتضى  ت محل  تي حل  سة الوسيط ال  دسترة مؤس   تتم  

ة وطنية مستقل   سة: "الوسيط مؤس  على أن   الذي نص   2011من دستور  162

." تفقين..المرفاع عن الحقوق في نطاق العالقات بين اإلدارة وتها الد   صة، مهم  ومتخص   

وء ساقبة ها مرة مجال  مستقل   سةوسيط مؤس  ال سةمؤس   جعل ستوريع الد  المشر   أن  حيث 

 لطاتف أو شطط الس  تسيير المرافق العمومية وحماية حقوق المواطنين من تعس  

ات إلدارشكي من قرارات ام والت  لظتمكين جميع المرتفقين من الت  العمومية، وكذلك 

 سات العمومية والجماعات الترابية.والمؤس  

 منصفة   ى حول إيجاد حلول  الوسيط، يتجل  سة وراء إحداث مؤس   من والهدف

كي تذي أصاب المشرر ال  ، ورفع الض  المشتكيموضوع الخالف القائم بين اإلدارة أو ل

                                                             
دارة المحلية و التنمية، منشورات المجلة المغربية لإل" البنيات و الوظائف(وهيئات الحكامة في الدستور )السياق " ،حسن طارق - 36

 .16، ص 2016)سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية( سنة 
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ادة القانون ومبادئ العدل ستناد إلى ضوابط سيفات اإلدارة، وذلك باإلاء تصر  ن جر  م

 اف.واإلنص

 حيات  ها صالوسيط خول  سة الم لمؤس  هير المنظ   الظ   فإن   ،باإلضافة إلى ذلك

 ماتظر في جميع التظل  الن  تسعى بموجبها  (رع األولالف) واسعة   اختصاصات  و

ر صدت   ة  سن ، وفي كلسةه بها المواطنين و المرتفقين إلى المؤس  كايات التي يتوج  الش  و

 عوباتوكذا الص   اتهاحصيلة نشاط ( عنالثانيرع الف) سة الوسيط  تقاريرمؤس  

هذا ن تضم  و ي ة،العمومي   مع اإلدارات تعترض المرتفقين في عالقتهم تيالعراقيل ال  و

ر قريبمقتضى هذا الت   تي تهدفال   ،ؤسسةمالصادرة عن ال وصياتير أهم الت  قرالت  

 ة.ترسيخ المبادئ الدستورية و القيم األخالقية في المرافق العمومي نويالس  

الظهير المنظم : اختصاصات مؤسسة الوسيط على ضوء الفرع األول

 1.11.25لها رقم 

ى في تتجل   من األدوار، ساتي المغربي، بمجموعة  ظام المؤس  الوسيط في الن   يقوم  

ة م  على سير عمل اإلدارة العا تهرقابحماية قواعد العدالة واإلنصاف من خالل 

ء أدا والمرافق العمومية، باإلضافة إلى ترسيخ مبادئ الحكامة اإلدارية، وتحسين

، ا عالمياً عن طريق الت قيد بقيم حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليه   اإلدارة، وذلك

  هوض بها في عالقة اإلدارة بالمرتفقين.واإللتزام بمراعاتها والن  

التي خولها الظهير   ختصاصاتمن اإل بمجموعة   وعلى هذا األساس يقوم الوسيط

 :لى أساس الحصرنذكر منها على سبيل المثال وليس ع 37المنظم لها

نافية لمبادئ العدل واإلنصاف، فات اإلدارة المخالفة للقانون أو الم  ظر في تصر  الن  

ظر في جميع الحاالت ، الن  مات  أو تظل   على شكايات   ى بمبادرة منه، أو بناء  حيث يتول  

                                                             
( بإحداث مؤسسة الوسيط، الجريدة الرسمية 2011مارس 17) 1432من ربيع اآلخر  12صادر في  1.11.25ظهير شريف رقم  - 37

 .802، ص5926عدد 
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كانوا أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، أو مغاربة أو  ر فيها المرتفقين، سواء  تي يتضر  ال  

ً  صادر   ف  تصر   اء أي   أجانب، من جر   ً  عن اإلدارة، يكون منافيا  لمبادئ الحكامة ومخالفا

ً ة إذا كان مت  للقانون، خاص   لمبادئ  لطة أو منافياً طط في استعمال الس  جاوز أو الش  بالت   سما

 .38العدل واإلنصاف

يات حر  لت  راء امات ومعالجتها وإجظل  كايات والت  ي الش   الوسيط في تلق    كما يختص  

وسطاء ى المات إلى الوسيط أو إلظل  ه هذه الشكايات والت  وج  ها ت  في شأنها، حيث أن  

 ك.نه من أجل ذلع بوينكي أو بواسطة من تمن طرف المشمباشرة   الجهويين بصفة  

 مات:ظل  كايات والت  شترط لقبول الش  وي  

مها قد  يم أن لمتظل  االمشتكي أو  ، فإن  ر تقديمها كتابةً تعذ   ، وإذاـ أن تكون مكتوبةً  1

 ً ة سلمؤس   ةتص  بل المصالح المخن تدوينها وتسجيلها من ق  ، وفي هذه الحالة، يتعي  شفويا

 منها للمعنيين. م نسخة  الوسيط وتسل  

لدى  رةً كانت متوف   ة لها، إن ربالحجج والوثائق المبر   أن تكون مدعومةً  .2

 م.المشتكي أو المتظل   

لدى اإلدارة  اع  مسم من ح ما يكون قد قام به المشتكي أو المتظل  أن توض    .3

 .39قتضاءستجابة لمطالبه عند اإلة قصد اإلني  عالم

وفيق بين اإلدارة والمرتفقين، قصد مساعي الوساطة والت   كما يقوم الوسيط بكل   

رفع  ل  ف  ك  لموضوع الخالف القائم بين األطراف، ت   ومتوازنة   منصفة   البحث عن حلول  

ستناد إلى ضوابط فات اإلدارة وذلك باإلاء تصر  رر الذي أصاب المشتكي من جر  الض  

ستماع إلى األطراف، ودراسة ، كما يقوم باإل40سيادة القانون ومبادئ العدل واإلنصاف

                                                             
 .4ص .2011مارس  17بتاريخ  1.11.25من الظهير الشريف المحدث لمؤسسة الوسيط رقم  5ـ المادة   38
 .5ص .2011مارس  17بتاريخ  1.11.25من الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط رقم  9ـ المادة   39
 .8ص.2011مارس  17بتاريخ  1.11.25من الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط رقم  17ـ المادة   40
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كاية ا لديه، بخصوص موضوع الش  ون بهل  د  جميع الحجج والوثائق والمعطيات التي ي  

 قبل اإلدارة أو المشتكي.من إليه المقد م إلى الطلب  المعروضة عليه، أو استناداً 

تي ل  قتراحات اإلاألطراف جميع مكن للوسيط أن يعرض على اعلى ذلك ي   وبناءً 

ف لموضوع الخال ومتوازنة   منصفة   ل إلى حلول  وص  من أجل الت   يراها مناسبةً 

 المعروض عليه.

ساعي م تيجة  نيها ل إلوص  الت   تي تم  داول الحلول المتوافق بشأنها، وال  ن أن ت  ويتعي  

 تي قام بها الوسيط.الوساطة والتوفيق ال  

ل إليها، من قبل توص  حتجاج بالحلول الم  األحوال اإل ال يمكن للوسيط في كل   و

 .41الغير أو في مواجهته

 هيرلظ  نه اسة دستورية، مع ما تضم  سة الوسيط إلى مؤس  ستور بمؤس  الد   ارتقاء إن  

 رهاقر   لتية اإلى المكتسبات الهام   ، إضافةً واسعة   ريف المحدث لها من صالحيات  الش  

فق ر المرادبيخليق في تفافية والت  ها، كترسيخ مبادئ الحكامة وقيم الش  الدستور وتضمن  

عدل يق الساتي، وكذلك تحقثقة المواطن في العمل المؤس  العمومية، من شأنه استعادة 

ي في ذلك بمقتضيات القانون الذ واإلنصاف وجبر الضرر ورفع المظالم مهتديةً 

  ذي خلقه الدستور.سي ال  مها، وبالوضع القانوني والمؤس  ينظ   

قد يتم تعديله بمشروع قانون  1.11.25والجدير بالتنبيه أن الظهير الشريف رقم 

 . 14.1642رقم 

                                                             
 .8ص.2011مارس  17بتاريخ  1.11.25من الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط رقم  18ـ المادة   41
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 سة الوسيط نوية الصادرة عن مؤس  قارير الس  : الت  الفرع الثاني

قة بحكامة المرافق ستورية المتعل  في إطار العمل على ترسيخ المبادئ الد  

يقوم  مها اإلدارة إلى المرتفقين،قد  تي ت  ة ال  العمومية، والرفع من جودة الخدمات العمومي  

ن هذا التقرير على وجه الخصوص جرداً ، تقرير سنوي إلى الملكالوسيط برفع  يتضم 

سوية ، وبياناً لم تم  البث فيه، وما قامت به لعدد ونوع الش كايات و الت ظل مات و طلبات الت  

، و الن تائج المترت بة  سة من بحث  المؤس   لمات، الت ظعنهما لمعالجة الش كايات وأو تحر  

فاع عو بول أو فيه بعدم اإلختصاص أو عدم الق ن حقوق المشتكين ، ولم تم  البث  الد  

 .43الحفظ

ى يكون على ته، حت  بين الملك ورعي   وصل   عتبر حلقة  تسة الوسيط  مؤس   لذلك فإن  

ختالالت ين والمرتفقين، وكذلك المشاكل واإلاطنطال الموتي ت  بجميع الخروقات ال   علم  

من مشاكل  أكثر قترابيساهم في اإلا ، مم  العام عاني منها تسيير وتدبير المرفقتي ي  ال  

 .44لها إيجاد الحلول المالئمة والمناسبةمحاولة  و اسالن  

ً قرير الس  ن هذا الت  كما يتضم   الالت ختإل ألوجه انوي المرفوع إلى الملك، بيانا

ته حول ترحاضات الوسيط ومقرات التي تشوب عالقة اإلدارة بالمواطنين، وتعر  يغيوالت  

ة، يارر اإلد، وتبسيط المساطالمرفق العامخاذها لتحسين بنية يجب ات   دابير التي الت  

 فقارليق المفافية والحكامة وتخوتحسين سير أجهزة اإلدارة، و ترسيخ قيم الش  

صوص تي تعاني منها، وإصالح ومراجعة الن  تالالت ال  خالعمومية، وتصحيح اإل

لمدى اسة على مؤس  اإلدارة ومحاور برنامج عمل ال قة بمهام  نظيمية المتعل  شريعية والت  الت  

 عن وضعية تدبيرها المالي واإلداري. ط، وموجزاً القصير والمتوس  

                                                             
 من الظهير المنظم لمؤسسة الوسيط. 37الفقرة األولى من المادة  - 43
القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، كلية  الوسيط، دراسة مقارنة"، بحث لنيل شهادة الماستر فيعبد الكريم الطايع: "مؤسسة - 44

 .45، ص 2012 – 2011فاس،السنة الجامعية،  ظهر المهراز العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
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نشره في الجريدة  ذي يرفعه الوسيط إليه، يتم  قرير ال  الع الملك عن هذا الت  وعند اط   

واسع   سمية وتعميمه على نطاق  الر  
لرقابة سة الوسيط تخضع لذلك نالحظ أن مؤس   ،45

طال العالقة تي ت  جاوزات ال  نه يساهم في إعطاء تقييم لمجموع الخروقات والت  ألالملك، 

 بين اإلدارة والمرتفق.

ئيس لع ريط   هإلى الملك فإن   الوسيط ذي يرفعهنوي ال  قرير الس  إلى جانب الت  

عانة ستإلاتي تمتنع فيها اإلدارة عن ت ال  عن جميع الحاال منتظمة   الحكومة بكيفية  

قترح ي  تي ال   ابيردواإلجراءات والت  في شأن موقفها  بمالحظات   ةً ق  ف  ر  توصياته، وتكون م  ب

 .خاذها والعمل بهاات   

ً ترسيخو   وفيمبادئ الحكامة اإلدارية وتحسين أداء اإلدارة، يرفع الوسيط كذلك ل ا

ن تتضم   .الحكومةة إلى رئيس ير خاص  تقار، اقتراحية   ة  بصفته قو  ، هإطار اختصاصات

توصياته ومقترحاته الهادفة على الخصوص إلى ترسيخ قيم الشفافية والتخليق 

شريعية صوص الت  والحكامة في تدبير المرافق العمومية، وإصالح ومراجعة الن  

اإلدارة وسائر المرافق العمومية، وتبسيط المساطر  قة بمهام  نظيمية المتعل  والت  

مها اإلدارة في أحسن تي تقد  واإلجراءات لتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات ال  

 .46الظروف

في نطاق  أخرى تقوم الحكومة ومختلف األجهزة اإلدارية المعنية، كل   ومن جهة  

بلها لتنفيذ خذة من ق  بير المت  داسة الوسيط، عن الت  ة لمؤس  اختصاصه برفع تقارير خاص  

 .47سةهة إليها من لدن المؤس  قتراحات الموج  وصيات واإلالت  

                                                             
 من الظهير المنظم لمؤسسة الوسيط. 37ـ الفقرة األخيرة من المادة   45
 .15 – 14، ص 3201، الطبعة األولى، 20ـ كريم لحرش: الحكامة الجيدة بالمغرب، سلسلة الالمركزية واإلدارة الترابية، عدد   46
بالنزاهة  ار من بين الشخصيات المشهود لهاختـ يساعد الوسيط الذي يعين بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وي  47

 تابعون ويونبون جهيعملون تحت سلطته، ومندو الكفاءة والتجرد والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل واإلنصاف، مندوبون خاصون و

 له يدعون الوسطاء الجهويون باإلضافة إلى مندوبين جدليين عند االقتضاء.

بسيط تع تتببص وب الخادوالمن ،اإلدارية اتالمعلوم تسيير الولوج إلىبيتكون المندوبون الخاصون لدى الوسيط من المندوب الخاص 

                 ة.اإلدار تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجهة بتتبعالمساطر اإلدارية وولوج الخدمات العمومية، والمندوب الخاص 
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ً ن ملخ  يتضم   بتقديم عرض   ملومة  سة الوسيط مؤس   إلى ذلك، فإن   إضافةً   صا

ً تركيبي   م على أساس قد  قرير ي  ، وهذا الت  48نوي أمام البرلمانقرير الس  لمضامين الت  ، ا

تي تعترضها أو تعرفها في عوبات والعراقيل ال  سة، وكذلك الص  لنشاط المؤس   توضيح  

 عالقتها مع اإلدارات.

الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة  المطلب الثاني:

 ومحاربتها

شوة في تخليق الحياة ها الهيئة المركزية للوقاية من الر  تي تحتل  ة ال  لألهمي   نظراً 

تغيير  بعض المستجدات في هذا الخصوص، حيث تم  بستور المغربي ة، جاء الد  العام  

شوة" إلى تسميتها بـ "الهيئة الوطنية سم الهيئة من " الهيئة المركزية للوقاية من الر  إ

ً للن   نتقال بالهيئة من  من وراء ذلك لإلزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" هادفا

 36الفصل  ، حيث نص  49شوةالر  بع ومحاربة صالحيات الوقاية إلى وظيفة الوقاية والتت  

زاهة والوقاية من الرشوة ستور في فقرته األخيرة على إحداث هيئة وطنية للن  من الد  

القانون رقم  اختصاصاتهار الهيئة ويسيتم قواعد ر وينظ  ومحاربتها، وأصبح يؤط  

 رع)الفشوة ومحاربتها هة والوقاية من الر  زاق بالهيئة الوطنية للن  المتعل   113.12

من شوة ومحاربتها بمجموعة هة والوقاية من الر  زاالوطنية للن  وتقوم الهيئة ( األول

وتخليق المرفق من مظاهر الفساد  تسعى من خاللها الحد   الثاني( رعالف) المبادرات

 العمومي.

 

                                                                                                                                                                                   
ية التي التسو كليات والتظلمات وطلباتالوسطاء الجهويون في حدود دائرة اختصاصهم الترابي، على الخصوص بمهام تلقي الش يضطلع

حث و، وتوجيههم واطنينن أو االعتباريون، والقيام بأعمال البحث والتحري في الشكايات والتظلمات، وإرشاد المويرفعها األشخاص الذاتي

إلى ث أشهر ارير كل ثالفع تقروكذا  ،اإلدارة على التواصل الفعال معهم، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين نية االستقبال واالتصال اإلدارية

 هم.نشاطالوسيط حول حصيلة 
 من الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط. 39ـ الفقرة األول من المادة   48
 .214، ص 2012ليل، مكتبة دار الباحث، حـ كريم لحرش: الدستور الجديد للمملكة المغربية، شرح وت  49
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األول: االختصاصات الموكولة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية  عالفر

 113.12من الرشوة ومحاربتها في ضوء القانون رقم 

  ً ام خصوص مهى الهيئة على الستور تتول  من الد   167لمقتضيات الفصل  طبقا

ونشر ي تلق  وع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، راف وضمان تتب  نسيق واإلشالمبادرة والت  

لحكامة ادئ ة وترسيخ مباالمعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العام  

  الجيدة وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولية.

 لرباط.ا باهستقالل المالي ويوجد مقر  خصية اإلعتبارية واإلع الهيئة بالش  وتتمت  

ختصاصات الموكولة اإلالية مع مراعاة الت   50ختصاصاتو تمارس الهيئة اإل

 أخرى بمقتضى القانون: أو هيئات   لسلطات  

   قة بحاالت الفساد ودراستها، كايات والمعلومات المتعل  بليغات والش  ي الت  تلق

نها وفق المسطرة المنصوص عليها في تي تتضم  فعال والوقائع ال  أكد من حقيقة األوالت  

 ة.قتضاء إلى الجهات المختص  اإل، وإحالتها عند 51الباب الرابع من هذا القانون

   يئة، م الهعل إلىتي تصل حري عن حاالت الفساد ال  القيام بعمليات البحث والت

ختصاصات مراعاة اإل في هذا القانون، شريطة  وفق اإلجراءات المنصوص عليها 

 خرى:أ وهيئات   ت  شريعية الجاري بها العمل إلى سلطاصوص الت  لة بمقتضى الن  والموك

 هر على الس  وليق الحياة، ة من جرائم الفساد واإلسهام في تخإعداد برامج للوقاي

 لطات والهيئات المعنية:تنفيذها بتنسيق مع جميع الس  

   دة والت  العمل على نشر قواعد الحكامة الجي ً لميثاق المرافق  عريف بها طبقا

 . 52من الدستور 157العمومية المنصوص عليها في الفصل 

                                                             
المتعلق بالهيئة الوطنية  113.12( بتنفيذ قانون رقم 2015يونيو  9)  1436بان من شع 21صادر في  1.15.65ظهير شريف رقم  - 50

 .6075 ص(، 2015يوليو  2)  1436رمضان  15بتاريخ  6374للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الجريدة الرسمية، عدد 
 .الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهاالمتعلق بالهيئة  113.12من القانون  33إلى المادة  19المادة  من ـ انظر  51
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ى ر علهزاهة والس  حسيس ونشر قيم الن  وعية والت  واصل والت  مج للت  وضع برا

 .تنفيذها

   و أشروع أو تدبير أو م برنامج   من الحكومة، بخصوص كل   إبداء الرأي بطلب

 مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد أو مكافحته.

   البرلمان في مشاريع ي  من الحكومة أو أحد مجلس إبداء الرأي بطلب 

لفساد امن  نظيمية ذات الصلة بمجال الوقايةصوص الت  ومقترحات القوانين ومشاريع الن  

 ه:فيما يخص   ومكافحته، كل  

   وتهدف إلى  البرلمان، يإلى الحكومة أو إلى مجلس أو توصية   اقتراح   تقديم كل

 ق العاملمرفالجيدة وثقافة نشر وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة ا

 وقيم المواطنة المسؤولة.

   راءاتمقترح أو توصية إلى الحكومة بشأن تبسيط المساطر واإلج تقديم كل 

 .ومكافحته اإلدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد

   قة لمتعل   اطنية ولية واإلقليمية والومات الد  قارير الصادرة عن المنظ  دراسة الت

 عها.المغرب في مجال الفساد، واقتراح اإلجراءات المناسبة وتتب  بوضع 

  نه مإنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية حول مظاهر الفساد وسبل الوقاية

 ومكافحته ونشرها.

   م إلى البرلمان للمناقشة، قد  إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطة الهيئة ي

 .53من الدستور 160طبقا ألحكام الفصل 

                                                                                                                                                                                   
على أنه يحدد ميثاق المرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير اإلدارات العمومية والجهات  157ـ ينص الفصل   52

 والجماعات الترابية األخرى واألجهزة العمومية.
تقرير عن  على أنها تقدممن هذا الدستور  170إلى  161ليها في الفصول إمشار "على أن المؤسسات والهيئات ال 160ـ ينص الفصل   53

 مناقشة من قبل البرلمان .أمام  أعمالها مرة واحدة في السنة على األقل، الذي يكون 
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   ومية مات غير الحكعاون مع الهيئات العمومية والمنظ  إقامة عالقات الت

لوقاية ال اولية ذات األهداف المماثلة في مجمعات ومراكز البحوث الوطنية والد  اوالج

 هذا المجال. فيمن الفساد ومحاربته وتبادل الخبرات 

فيما  واحد   مجلسي البرلمان كل   األخير يقوم رئيس الحكومة ورئيسي وفي

لت بها في إطار الحاالت وصيات التي أد  خبار الهيئة بمآل اآلراء والت  إه، بيخص  

 .54المنصوص عليها في هذه المادة

ة للنزاهة والوقاية من الرشوة : دور الهيئة الوطنيالفرع الثاني

 في تخليق المرفق العمومي

تهدف إلى  ة  حقيقي   ة  إرادة سياسي   يجب أن تكون هناك، لتخليق المرفق العمومي

تطويق الفساد وردع المفسدين، وتعزيز المساءلة وإعطاء الحساب، ومكافحة اإلفالت 

متيازات، وتخليق ربة الريع السياسي، ومنع تحقيق اإلمن العقاب، ومحا و من المتابعة

بليغ عن القضاء وترسيخ دوره في مكافحة الفساد، وضمان حق وأمن المواطنين في الت  

ة من الرشوة، المركزية للوقاي الهيئة هوض بقدرات المكافحة لدىوالن   الفساد ومعاقبته،

لة لها المخو   الع بالمهام  ط  لسياسة مكافحة الفساد في إطار اإلستراتيجي وترسيخ البعد اإل

 .55بمرسوم اإلحداث

منذ تأسيسها  شوة،زاهة والوقاية من الر  وعلى هذا األساس قامت الهيئة الوطنية للن  

ى عل شوة بالمغرب، استناداً لت في تشخيص ظاهرة الر  المبادرات تمث   من بمجموعة  

تلف ها لمخساح  اهرة واكتل الظ  غلغد لها تولية فتأك  قارير الوطنية والد  من الت   مجموعة  

 تربوية.ال  حتى ياسية وقتصادية والس  ساتية واإلالبنيات المؤس  

                                                             
 .113.12رقم  نفس الظهير الشريف ـ المادة الثالثة من  54
 .23الحكامة الجيدة بالمغرب، مرجع سابق، ص  ،ـ كريم لحرش  55
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  لرشوةة من اوقايزاهة والهذه المبادرات التي قامت بها الهيئة الوطنية للن   ومن أهم   

ة بتكانت  ليـغ عن بت  لل رالق الخـط المباشــت في إطـتجل  والتي نسيق مع الن يابة العام 

 الجنائية ةياسيذي يعتبر من بين األولويات الس  ال   (88 88 71 37 05)الفسـاد والرشـوة 

شوة شأن الر  بين المواطن بليغات من قبل  كايات والت  ي الش  لتلق   آلية   امية إلى إحداثالر  

 ور الفساد.ومختلف ص  

ة حاربة لمكافحة ومويأتي إحداث آلية الخط المباشر في اإلستراتيجية الوطني  

عات لقطااالت فافية وضمان التقائية ونجاعة تدخ  زاهة والش  تعزيز قيم الن  الرشوة، 

 دة التيالجي سق مع مبادئ الحكامةبميدان محاربة الفساد، كما يت  ة ذات الصلة الحكومي  

 ندها في دستور المملكة وقوانينها. تجد س  

ها على اعتبار أن   ،شوةبليغ عن الفساد والر  لباقي آليات الت   لةً هذه اآللية مكم    عد  وت  

ة لي  رعة والفعابليغ عن الفساد بالس  رهن إشارة المواطنين من أجل الت   موضوعة  

 بتزاز أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد إضافةً شوة أو اإللضبط حاالت الر  ين تالالزم

ة بالمحاكم والشرطة يابة العام  إلى المعمول به في الحاالت المماثلة كتبليغ الن  

 .56القضائية

تلك  سواء   األخرى من تدعيم اآلليات القانونية يل هذه اآللية، البد  عومن أجل تف

وصالت إشهارية في التلفاز...(  –عيد الوقائي )حمالت تحسيسية الص  ق على تتعل  تي ال  

عيد الزجري )عقوبات صارمة في حق المرتشين على الص   قتي تتعل  تلك ال  أو

ي وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين دنوتعبئة مختلف األطراف من مجتمع م(، الفاسدينو

 .57ات المشينةالسلوكلبية بمختلف الحتواء اإلمدادات الس  

                                                             
 ".رئاسة النيابة العامة بالرباط"بمقر  ،2018ماي 14يوم اإلثنين، ـ  تم إطالق هذا الخط المباشر للتبليغ عن الفساد و الرشوة   56
رسالة لنيل دبلوم الماستر،  جامعة محمد األول، كلية العلوم القانونية  "نظام األخالقيات في اإلدارة العمومية،" ،ـ سهام ملحة  57

 .54، ص 2012/2013واإلقتصادية و اإلجتماعية وجدة، السنة الجامعية، 
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م صالحيات هذه عمن د ومن أجل تحسين أداء المرافق العمومية وفعاليتها، فال بد  

، وجعل التقارير الصادرة 58بسلطة مساءلة المرافق العموميةالهيئات من خالل تمتيعها 

ى يمكن الوصول إلى الهدف المراد بلوغه نفيذية واإللزامية، حت  بغة الت  سم بالص  عنها تت  

 .حكامة المرافق العموميةأال وهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .81تقرير المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي و البيئي، مرجع سابق، ص - 58
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 الفصل الثاني

دارة على واقع اإلمبادئ الدستورية انعكاسات ال

 المغربية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا كة، مأن  اختالالت المرفق العمومي بالمغرب، تفاقم  عبر ربوع الممل اضح  و م 

ة  م وهشاشناتهأد ى إلى انعدام المساواة وألحق ضرراً كبيراً بالمرتفقين ، وزاد من معا

 ذي كان من الال زم على هذه المرافق مساعدتهم.وضعيتهم في الوقت ال  

دة   ة عديدةً مظاهر الفساد داخل المرافق العمومي   لذلك فإن   ده ؤك  ا ت  مهذا و، ومتعد  
ت سالمؤس  عض ابتي قامت بها ة ال  راسات العملي  قارير والد  الت   الخطابات الملكية و بعض

ي لحالاتي قامت بالكشف وتشخيص للواقع ة بهذا الموضوع، وال  ، المهتم  ستوريةالد  

 .حث األول()المبللمرفق العمومي بالمغرب
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قع واالى ية علقة بالمرافق العمومستورية المتعل  المبادئ الد   هذه ولبيان انعكاسات

لك وز تتي من شأنها تجاروري الوقوف على مختلف اآلليات ال  ،  كان من الض  العملي

 اي تعرفهال ت والخروج بها من األزمة رجة األولى،اإلختالالت الماس ة بالمرتفقين بالد  

 لى حد    إم  تي يمكن أن تساهمجموعة  من اآلليات ال   وضع من خالل عبر ات خاذ أو وذلك

بحث الم)  ستوريةفي ضوء المقتضيات الد   ختالالت المرفق العموميافي تجاوز  ما

 (.الثاني

 

 

 

 

 

 

 

  فق العموميالمبحث األول: الواقع الحالي للمر

ي ظاهرة الفساد يعد  من تجإن  ت ل ى تغلغلى مدبار عالحكامة، وال غ  يات سوء ل  فش  

خاذ د في ات   نفراالفساد اإلداري في دواليب اإلدارة العمومية المغربية، ومن تجل ياته اإل

 القرار والشطط في استعمال السلطة وانغالق التدبير العمومي والرشوة.

، وال ة  دومتعد    ة كثيرة  تي يمكن توجيهها للمرافق العمومي  نتقادات ال  اإل فإن  لذلك 

بشأنها، فمظاهر الفساد داخل المرافق العمومية  كاملة   ها أو وضع قائمة  يمكن حصر  
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ً  عرف انتشاراً  في ممارسة  ف  وتعس   وبيروقراطية   ومحسوبية   وزبونية   من رشوة   واسعا

 (.المطلب األوللطة... )الس  

حترم ت ال  أ ه إلى اإلدارة مخافةً وج  عليه، أصبح المرتفقون يخشون الت   واستناداً 

ً حقوقهم وكرامتهم، وتجن   جعل  اا، مم  له رلهم لتكاليف ال مبر   لضياع وقتهم، أو تحم   با

 (.لثانيب االمطلرجة األولى )حقوق المرتفقين بالد   اختالالت المرافق العمومية تمس  

المطلب األول: مظاهر الفساد داخل المرفق العمومي )الرشوة 

 والبيروقراطية نموذجا(

طط في الش  و ومحسوبية   د مظاهر الفساد داخل اإلدارة العمومية، من زبونية  تتعد  

ذه ا كان من الصعب حصر هزاهة... ولم  ة والن  وضعف الشفافي   لطةالس   استعمال

( وللفرع األا) شوةفي هذا المقام على الر   الظاهرة واإللمام بها، فقد ارتأينا أن نقتصر  

 الجسم ر  خ  ن  قات التي ت  ر المعو   ث(، باعتبارهما من أكيالفرع الثانوالبيروقراطية )

 اإلداري المغربي.

 العمومي  رة  الرشوة  بالمرفقالفرع األول: ظاه

ً وفق ،نوات األخيرةتصنيف المغرب في الس   تم  بدايةً نؤكد على أنه   رمؤش   ل ا

رة ضمن البلدان التسعة عشر  المنتمية إلى منطقة متأخ    في مراتب   ،شوةة الر  مسمال

 .59والشرق األوسط شمال إفريقيا 

ًة، انحرافاً أخالقياً، قبل أن تكون جريمةً قانوني   أوال وقبل كل شيء شوةوتعتبر الر  

ها تنحرف بسلوك الموظ ف أو المكل ف بخدمة  ذات ، ألن  60عاقب عليها القانون الجنائيي  

                                                             
 .7و 6ص  -0112، يونيو2011لوضع الراهن ومقتضيات الدستور الجديد الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، الحكامة الجيدة بين ا - 59
أنه " يعد  248من مجموعة القانون الجنائي المغربي، وقد ورد في الفقرة األولى من الفصل  256إلى  248وذلك في الفصول من  - 60

 ..".درهم درهم إلى مئة ألف ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آالفمرتكبا لجريمة الرشوة 
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ة   ل  بمبادئه األخالقية وبواجباته القانونية ال  مصلحة  عام  يها إال  وتجعله ي خ   تي ال يؤد  

 .61بمقابل  في الغالب

شوة كسلوك  منحرف  في اإلدارة العمومي   سي ة، يكتولعل  تحليل ظاهرة الر 

ه ا حسب القانون الجنائي ر  و  جاء  بين ما من إذ   ،صعوبة ًكبيرةً، وذلك نظراً لتشع ب ص 

ً أو وعداً  248ل في الفص  أو من القانون المذكور أنه ) كل من طلب أو قبل عرضا

من  مارسيهاد مة فائدة أخرى...( هذا من جهة ، ولتعد  ة أو أي  م هبة أو هدي  طلب أو تسل  

 أخرى. جهة  

شوة عد ة  مظاه ر، كشكل المتاجرة بالغش التي يتم  ف د بين عاقلت  يها اوقد تأخذ الر 

يتها بعيدةً عن وضع رفين في آن  الط   و ألحقيقي ها اواحد  من عملي ة الفساد، بينما سر  

 عاقد.ذا الت  ي لهة عن الواقع الحقيقحي  ب الض  د المفسدين تغي  الظاهر، ومن خالل ذلك يتعم  

شوة شكل االبتزاز، ففي هذا النوع تنتفي صيغة الت عاقد، وذلك كما تأخذ الر  

سمي يقف حاجزاً بين صاحب حق   معي ن  وحق ه صاحب مفتاح القرار الر   باعتبار أن  

ً ما يفرض صاحب  ال ذي يفترض أن يأخذه بالمجان )التمدرس أو التطبيب...( إذ  غالبا

مت، بفعل مفتاح القرار الرسمي على الض حية دفع المقابل وغالباً ما يلوذ  الضحية بالص  

. فالخوف من اإلنتقام و موميةفي اإلدارات الع الخوف الن اتج عن تاريخ  طويل  من القمع

في كاف ة  62إفالت المجرمين من العقاب عنصران أساسيان لتفسير ظاهرة اإلبتزاز

أنواع اإلدارات ، إذ  اليزال موظ فوا و أعوان اإلدارات ال يقدمون الوثائق اإلدارية إال  

ي ونها هد ي ة أو قهوة أو مقابل مكافأة ليست لها أي   عالقة  بالتنبر الجبائي المؤدى يسم  

 .63حالوة  حسب الشائع في الواقع العملي

                                                             
 18 – 17، ص 198ـ أحمد الخمليشي: "الرشوة من جرائم اإلخالل بالثقة والعبث بأجهزة اإلدارة العمومية"، مجلة األمن الوطني العدد   61

– 19. 
سيون اسيدون،" الفساد وحقوق اإلنسان"،)الدور الرائد للجمعيات غير الحكومية في محاربة الفساد(، الجمعية المغربية لمحاربة  - 62

 .2018/08/09تم التصفح بتاريخ     www.ahiwar.comترانسبرنسي المغرب. المنشور بالموقع اإللكتروني       -الرشوة
 .21و 20سهام ملحة، مرجع سابق، ص  - 63
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ا من أ مة  دديم خجل تقوسواء  أخذت الرشوة هذا الش كل أو ذاك الش كل، فهي تت  م إم 

ة  من المفروض أن ت قد   ً أو أقل  من الت كلفة، كمقابل الحصعام   لى خدمة  ول عم مجانا

نهاء إالحكومية... أو قد تت م من أجل روس الخصوصية في المدارس الص حة أو الد  

م ته تت  عامالمتي ال بد  للمواطن من الخضوع  لها خصوصاً وأن  اإلجراءات اإلداري ة ال  

بعض  على مع الجهة المحتكرة ألداء تلك المهام، أي الجهة الوحيدة ال تي يحصل منها

ة و صيلش خلبطاقة ااكالت راخيص بأنواعها  ، مثلحاجياته اليومي ة و أمثلة ذلك كثيرة

 ياقة....رخصة الس  

ً  إن   شوة، فإذا كانت ة إلى الر  ظرة العام  ر الن  بتغي   خطورة هذا الواقع تزداد تفاقما

ذي ينال احتقار المجتمع، فلقد خفاءه وال  إذي يحاول صاحبه لوك ال  شوة بصورة الس  الر  

جتماعية م اإلالقي   يعني أن  ا مم   ،من المواطنين متزايدة   فئات  من  أصبحت اليوم مقبولةً 

امة الكبرى األخالقي، وهنا تحدث الط   نحرافإلمن ا كلعادية لهذا الش  تغدو غير م  

شينة أخرى مع سلوكات ، يتضافر64ل الرشوة إلى سلوك اجتماعي مقبولعندما تتحو    م 

 بيل إهدار األموال العمومية.من ق  

ة سلطوالسبب الكامن وراء انتشار ظاهرة الرشوة، يعود باألساس إلى غياب 

ة م وصعوبلعام القطاع اة وتضخ  د المساطر اإلداري  جتماعي ، وتعق  الضمير والسياق اإل

 .إثبات الرشوة

، 65في مدى تقدم الدول، أصبح معيارا ضروريا اليومفتخليق المرافق العمومية 

ا مواكبتها ب من  تي عرفتها دول العالم في هذا المجال، تتطل  طورات ال  الت   خصوصا وأن  

تي لمحاربة كل مظاهر الفساد ال   التدرج في وضع استراتيجياتو  على الوجه األحسن

 . غزت اإلدارات العمومية

                                                             
 .51 – 9، ص 1976"الفساد اإلداري الوجه القبيح للبيروقراطية المصرية"، مؤسسة دار النشر، طبعة  ،ـ أحمد رشيد  64
محمد التغزوتي، الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد  - 65

 .17، ص2013/2014م القانونية واإلقتصادية و اإلجتماعية، السنة الجامعية، هللا، فاس، كلية العلو
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 الفرع الثاني: سلبيات البيروقراطية على المرافق العمومية

استقامت  ى وإن  تنضبط، حت   ن والاإلدارة العمومية ال تتحس   أن   من الواضح  

دماتهارد قها وتجاوزت عرقلتها مع مرتفقيها وأخال رة ما ، والحالة هذه أن اإلدا66اءة خ 

ً  ونها جهازاً كله من تمث   ً  خدماتيا  ناتجة   أزمة   ، وذلك متى كانت فيباألساس ومعامالتيا

وهذا حال اإلدارة  نظيم اإلداري البيروقراطي،في الت   عن وجود ثغرات   منها ق   في ش  

ً نمط تنهج العمومية المغربية التي ً بيروقراطي ا  ل  ل  أبان عن ع   ذينظيم، وال  للت   كأسلوب   ا

ً ونقائص   وأمراض    خل  ذي ما فتئ ي  ف ال  على سلوك الموظ   ، انعكست سلبا

 .67ي أخالقيات الموظفينبأخالقيات المرافق العمومية، وكانت السبب الرئيسي في تدن    

للمواطن  ةً يومي   ل معاناةً فالبيروقراطية داخل الجهاز الحكومي واإلداري تشك  

د الوحدات والوظائف، د المساطر وتعد  تعق   ختراق البنيات في ظل  ذي يصعب عليه اال  

عبة اإلجتماعية، تضع اإلدارة نفسها فوق األشخاص والمجموعات وخارج وفوق الل  

،وضعف اإلنتاجية و انتشار 68ز وشخصانية السلطمركلي يطغى على اإلدارة الت  وبالتا  

ى حساب الكيف أي الجودة، بسبب غياب تنظيم عل باع سياسة الكم  مباالة، و ات  الال  

وظيف القائم على المحسوبية و الزبونية و الوالء عوض الكفاءة في إسناد عقالني في الت  

وانعدام  المكان المالئم،تي ال تراعي وضع الشخص المناسب في المهام و الوظائف وال  

ذين ن الفعليين ال  وانتشار جيش من الموظ في عامل األخالقي داخل اإلدارة،احترام الت  

د أعوان إداريين مستنزفين للمال العام أصبحوا مجر   أن يكونوا عوامل إنتاج   وض  ع  

 69دون مقابل.

ً ث  م اإلداري المغربي، يتأينظفالت   ام اإلداري لدولة ظفي عمقه وجوهره بالن   ر أحيانا

نة لهذا ل العناصر المكو  تي تشك  الحماية، ومن ثم فإن المبادئ واآلليات والفعاليات ال  

                                                             
جامعة محمد "اإلدارة المغربية في عالقتها بالمرتفقين"، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام،  حياة بنغالم، - 66

 .18، ص 1998 –  1997، السنة الجامعيةالرباط الخامس، كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و اإلجتماعية  أكدال 
 .36 – 35ص  ،ـ سهام ملحة، مرجع سابق  67
 .40، ص 1994جي، الدولة واإلدارة بين التقليد والتحديث، دار المناهل للطباعة والنشر، را علي السد - 68
 .42ي، مرجع سابق، صعلي السدراج - 69
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تي أعقبت استقالل ة والظروف الجديدة ال  ظام اإلداري ال تستجيب للوضعي  الن  

 .70المغرب

 اة  د  غ   المغرب ستعمار، حيث ورث  فات اإلإلى مخل   باألساس والسبب راجع  

ً  جهازاً  استقالله جة، الهيكلية المتدر   طة بالتنظيمات نة والمنم  المقن   بالمواد    ثقالً م   إداريا

ها مظاهر ة المسالك، وكل  د  عقموبالمركزية المفرطة وباللوائح واإلجراءات اإلدارية ال  

د لتحقيق األهداف خاذ القرار الصائب واألداء الجي   صعب معها ات   إدارية ي   لوضعية  

 .71المنشودة

قديس الت   ها موضع  بهذه اللوائح واإلجراءات اإلدارية ووضع   ك الحرفي   مس  الت   فإن  

 ألداء العمل، كما أن   من أن تكون وسيلةً  ذاتها، بدالً  في حد    جعلها لدى الموظفين غايةً 

ف تستخدم ة الموظ  من مصادر قو   وائح واإلجراءات جعلها مصدراً الل   الميل إلى كثرة

 .72المواطن عوض تكريسها لخدمتهة على يطربهدف الس  

ف موظ  ه الطلب منما ي   لتزام بهذه اإلجراءات عادةً طالب باإلالمواطن الم   اأم   

ً ر مقابال ًأو آخ   بشكل   ع في موض نفسه إنهاء تلك اإلجراءات، ليجد المواطن نظير   ماليا

 . بلع المقادفن يأ إال  أمامه إذا أراد إنهاء معامالته  ذي ال مفر  ال  و ،المغلوب على أمره

فيجد نفسه في  أو آلخر   فع أو الممتنع عنه لسبب  ا المواطن العاجز عن الد  أم  

، 73السوء بالغة  ل معاملة ًذي يستجدي البيروقراطية، وعليه في الغالب أن يتحم  موضع ال  

 ً تلك المساطر ال  الحظ المواطن أن  عندما ي   أكثر استياء    وخراً آ  وقد يأخذ الوضع وجها

 ة  أخرى تنعم بمرونتها، وذلك لعد   فئة   أن   في حين  ، اس من الن   ة  ي نمع على فئة   تنطبق إال  

                                                             
الفكر اإلداري الحسني، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و ، خالد الغازي - 70

 .22، ص 1997/1998أكدال، السنة الجامعية -اإلقتصادية و اإلجتماعية ، الرباط
 19خالد الغازي، مرجع سابق، ص  - 71
سعد الوالي، الموظف العمومي وجريمة اإلختالس، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد األول،كلية العلوم ـ   72

 .131، ص1988/1989القانونية واإلقتصادية و اإلجتماعية وجدة، السنة الجامعية 
 .14، ص 1976ية المصرية"، مؤسسة دار النشر، طبعة "الفساد اإلداري الوجه القبيح البيروقراط ،ـ أحمد رشيد  73
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تدخل فيها على وجه الخصوص ظاهرة المحسوبية واستغالل النفوذ  اعتبارات  

 .74لرشوةوا

ح صبوي   لتعط  ما ت نا نجد مصالح المواطنين كثيراً القائم، فإن  هذا الوضع  ل   في ظ  

 ريب  و قأ ة من قبل صديق  من المستقبل في غياب المتابعة الشخصي   إنجاز العمل ضرباً 

ً  أمراً  المتابعة الشخصية تصبح الهدايا والرشاوى تتوافرى إنجازه، وإذا لم يتول    الزما

 األعمال.  هذه إلنجاز

ة قي  خالاأل نحرافات اإلعلى أن   إن هذه األسباب تتضافر مع األسباب السابقة لتدل  

من  ها البد  تالعه القجاهات، وأن  ت  منتشرة في جميع اإل جذوراً  لها داخل اإلدارة المغربية

 كتفاء بمعالجة األعراض فقط. ومعالجة هذه األسباب وعدم اإلتحليل  

 

حقوق بالتي تمس  المطلب الثاني: اختَّلالت المرفق العمومي

 المرتفقين 

ام، نسجمن عدم اإليعيش المواطن المغربي في عالقته بالمرفق العمومي حالة ً

 ات  ها خدما، أن  ما يمكن القول عنه تي أقل  الولوج إلى خدماتها ال   يعاني من صعوبة  إذ  

ة ن وضعي  ألى ع ما يدل  إن   على شيء   من، وهذا إن دل  في الز   ة  وغير مستمر   متدهورة  

 ننكر الا كن   وإن   (الفرع األولدة، )ة الجي   عالقاتهم باإلدارة ليست بالوضعي  المرتفقين في 

سلوك بكون يذلك  أن   ن المرتفقين من مبتغاهم في نهاية المطاف، إال  اإلدارة تمك   أن 

د بين أح زعة  السيما في حالة وجود منا تعترضه حواجز، شاق    إداري    المرتفقين لطريق  

 (.الثانيالفرع المرتفقين واإلدارة )

                                                             
 .131سعد الوالي، مرجع سابق، ص  - 74
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 الفرع األول: وضعية المرتفقين في عَّلقاتهم باإلدارة العمومية

ن لمرتفقيان  ة، ألوضعية المرتفقين في عالقاتهم باإلدارة العمومية غير طبيعي   إن  

، ة  ي  يالاحت ووسائل   ة يلجأون إلى طرق  الوصول للخدمات العام   عند شعورهم بصعوبة  

د ر لم يعألخيهذا ا واجباتهم والتزاماتهم نحو القانون، وأن  حرر من وذلك لشعورهم بالت  

 .رشوةمثل الة وغير مشروعة  مؤقت   ستعانة بحلول  إلى اإل يحميهم وهذا ما يدفعهم

 ً ً تي تصبح أحياة، ال  ما يشتكي المرتفقين من اإلدارات العمومي   وغالبا  عبة  ص نا

ا يؤدي ( ية... بيروقراطية...، )تغطية جغرافية غير كافة  الولوج، بل وحتى تمييزي   مم 

 من.تدهور الخدمات وعم استمراريتها في الز   إلى

، بل كبير   يان إلى بطء  صوص يؤد  م الن  د المساطر وتضخ  تعق   فإن   ،إلى ذلك إضافةً 

 واسعة   تأويالت   ة  ا يفتح الباب لعد  ة، مم  بين المقتضيات القانوني   وإلى تناقضات  

 .75يةفين اإلداريين من منعدمي الجد   صوص من طرف بعض الموظ  للن  

 ها بعضمن نيتي تعاختالالت ال  على مجموعة من اإلت الخطابات الملكية ر  عكما 

ي مات التلخداجودة  ق بالضعف واألداء وفيما يتعل   ةً ة خاص  العمومي   رافقاإلدارات والم

نقط في ال االختالالتإدراج مجموعة من هذه اإلطار سيت م مها للمواطن، وفي هذا تقد   

 التالية:

 ة الكفاءة م ومن قل  ضخ  من الت  ني اإلدارات المغربية والمرافق العمومية تعا

 .76وغياب روح المسؤولية

  77تعاني من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربةاإلدارة المغربية . 

                                                             
 .41ـ تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص   75
 14ـ الخطاب السامي الذي ألقاه جاللة الملك في افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية العاشرة بتاريخ   76

 .2016أكتوبر 
ية العاشرة بتاريخ الخطاب السامي الذي ألقاه جاللة الملك في افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية التشريع ـ نفس  77

 .2016أكتوبر  14
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 وعدم 78غياب المحاسبة على مردودية الموظفين في أداء واجبهم المهني ،

ب العقوبات بالشكل اء دوري لحاالت الغياب المشروع عن العمل، كما ال تترت  إحص

 .79المطلوب على المتغيبين

  منح بعض الوثائق  آجالطول وتعقيد المساطر اإلدارية والقضائية، وطول

 .80اإلدارية

   81طط في استعمال السلطة والنفوذ على مختلف اإلداراتالش. 

  82تباين في توزيع الموظفين على مختلف الجهات. 

  اآلن ه لحد  ، فإن  الملك ختالالت والنقائص التي وقف عليهاإلى جانب هذه اإل

ستقبال )صفوف االنتظار ة لإلالمواطن المغربي ينتقد الجودة الغير الكافي   مازال

ر نحو إدارة طو  الت  تي تجد صعوبة في العالقة بين المواطن واإلدارة ال   –الغير المنظمة 

ي إلى تشجيع ا يؤد  مم   83(عدم الكفاءة والرشوة ... –في خدمة المواطنين والمرتفقين 

 مارسات الغير المشروعة في الوسط المرفقي.الم  

د ة  طول ميبدو أن  كل  شيء  واضح، لجعل إنجاز اإلجراءات أكثر تعقيداً وفي أ

، قليلة  جد ا تلك المرافق  ن بناًء ن المكالى عيال تي تقترح إمكانية الذهاب إزمني ة  ممكنة 

.  على موعد  محد د 

                                                             
 . 8، ص 2017ـ تقرير المجلس األعلى للحسابات المتعلق بنظام الوظيفة العمومية، أكتوبر   78
الخطاب السامي الذي ألقاه جاللة الملك في افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية العاشرة بتاريخ نفس ـ   79

 .2016توبر أك 14
الخطاب السامي الذي ألقاه جاللة الملك في افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية العاشرة  ـ نفس.  80

 .2016أكتوبر  14بتاريخ 
من الوالية التشريعية العاشرة  الخطاب السامي الذي ألقاه جاللة الملك في افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية األولىنفس ـ    81

 .2016أكتوبر  14بتاريخ 
ـ ـنفس الخطاب السامي الذي ألقاه جاللة الملك في افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية العاشرة   82

 .2016أكتوبر  14بتاريخ 
 .43 بق، صتقرير المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي و البيئي،مرجع سا - 83
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ل ي ة  الم لملف، اعناصر بعرفة إن  المواطن والمرتفق ال يملكون إال  نادراً وبصفة  ق ب 

 معلوماتى الوال ت وف ر المرافق سوى استجابةً ضعيفةً عندما يتعل ق األمر بالحصول عل

نقالت ب الت  تجن  ور المرفق من أجل الت مكن من تحضير المل ف هاتفياً قبل الت وجه إلى مق   

رة.  المتكر  

كايات من طرف المواطنين سنة سة الوسيط  مجموعة من الش  ت مؤس  وقد تلق  

ً ، وقد عرفت هذه الش  2017 ً  كايات ارتفاعا ن مجموع م18.784%بنسبة  ملحوظا

غالبيتها ذات طابع إداري، عقاري، مالي، وأخرى لها عالقة بتنفيذ  و أن   ،كاياتالش  

ها الجماعات الترابية ، ووزارة الداخلية ، و أهم  ...األحكام وكذلك بمجال حقوق اإلنسان

 .85ووزارة اإلقتصاد والمالية

ً  ، ومظهراً ذاته يعتبر إشكااًل  وهذا في حد    اب دة أصحإرا طابق بينلعدم الت   واضحا

 نهجيةلتوحيد وانسجام وم واضح   لميدان، هناك غياب  االقرار وبين الممارسات في 

 .ةضعي  اآلجال...( وهو ما يزيد من تعقيد هذه الو  -المساطر )الوثائق المطلوبة 

تي كايات ال  عدد الش   ة  ل مر  مكناس وألو   -ت جهة فاس هذا الصدد، تصدر  وفي 

ً  حيث بلغت ،الوسيط من طرف المواطنينسة تها مؤس  تلق   ، 43.2%نسبة ب ارتفاعا

ار ق األمر بجهة الد  ويتعل   لت ثلثي من عدد الشكايات  التي وردت من خمس جهات  وشك  

 .86الجهة الشرقية القنيطرة، و –سال  -سطات، الرباط  -البيضاء

ة الوثائق ته وصح  ة على سالمة وضعي  كما يشتكي المواطن من إلزامية إقامة الحج  

العالقة، و ت فسد تي تنشأ قة المتبادلة ال  لثعلى غياب ا ة  عام   د بصفة  ويؤك   ،دلي بهاتي ي  ال  

ً  ف ويعتبره بصفة  المرتفق في الموظ   شك  يو وغير كفء ومتكاسل ...  ممنهجة مرتشيا

                                                             
 .4، ص2017موجز التقرير السنوي المرفوع إلى جاللة الملك محمد السادس من لدن وسيط المملكة برسم سنة  - 84
 3، ص2017موجز التقرير السنوي المرفوع إلى جاللة الملك محمد السادس من لدن وسيط المملكة برسم سنة  - 85
 4، ص2017محمد السادس من لدن وسيط المملكة برسم سنة موجز التقرير السنوي المرفوع إلى جاللة الملك  - 86
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ويبقى المسلسل  87محتمل للقانون ه مخالف  يعتبر أن  وف في المرتفق شك كذلك الموظ  يو

 ً  .إلى طريق مجهول الهوية قائما

 ختَّلالت المتعلقة بتنازع المرتفقين مع اإلدارة العموميةالفرع الثاني:اإل

ة جد أي  ال تو ةلي  احية العملن  ه من ابين المرتفق واإلدارة، فإن   في حالة وجود منازعة  

هناك إذ   و المسطرية،المقتضيات القانونية أ عن، سيما من أجل فرض احترام لط  ل طرق  

 شكل،الية )المكان، الق بمسلسل معالجة إشكغياب رؤية واضحة وشاملة فيما يتعل  

ن دون رتفقيماية حقوق المواطنين والمقادرة على ح غير تبقىوحدها  العدالةاآلجال(، ف

إلدارة من أجل حل ا إشراك ، كما يجبتداخل فعاليات أخرى من مجتمع مدني

 ود ي.الن زاعات بشكل 

، وكل ما نتقاص والتخفيف من عبء المساطر واإلجراءات اإلداريةلذلك يجب اإل

من أجل  وذلك ة،ر في اآلجال، وتمطيط في تنفيذ الخدمات اإلداري  تأخي   يترت ب عنه

تي مواجهة اإلدارة بحقوقهم ال  ة للمرتفقين في حالة إذا ما أرادوا تسهيل الحياة اليومي  

ة ة الخاص  المساطر اإلداري   ل في أن  ة تتمث  اعدة العام  الق أن   معلوم  و ،هم القانونيتيحها ل

لتحسين العالقات بين  ل وسيلةً ا أن تشك  بمنازعة المرتفقين باإلدارة العمومية، إم  

 .88للتقهقر المصالح العمومية والمرتفقين، أو مصدراً 

 تمس   ،وفي واقع األمر، أن تعقيد المساطر اإلدارية الخاصة بالمنازعات

المنافسة  قتصادي والمقاولة بشكل غير مباشر، ألن  شاط اإلوالن   ، مباشر المرتفقين بشكل  

قتصادية، كما الت اإلحو  ولية باتت تقاس اليوم بمدى سرعة العمل وقابلية التنبؤ بالت  الد  

و رت إلى أن أصبح المرتفق في وضع زبون ذتها وتطو  بات المرتفق بلغت حد  متطل   أن  

ر يس  ة، ويريد منها في المقابل أن ت  ة الخدمة العمومي  يمنحها شرعي   ،اإلدارة على حق  

الي فهدف التبسيط هو الرفع من مردودية عليه متاعب اإلجراءات والمساطر، وبالت  
                                                             

 .44تقرير المجلس االقتصادي والبيئي واالجتماعي، مرجع سابق، ص  - 87
88  -www.mmsp.gov.ma 
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للمواطنين وذلك لتبسيط ة الجهاز اإلداري والتقليل من كلفته، وتيسير الحياة اليومي  

 والمرتفقين.العالقة والتواصل بين اإلدارة 

لى عتي تضعها السلطات العمومية ال تتيح الحصول الوسائل ال   كما نجد أن  

الذي  قرارررات الرتفق بمب  الم تعيرتي باشرتها، وال م المسطرة ال  معلومات حول تقد  

ة ستفادإلاانه إمكبتي عن ال  كايات وطرق الط  تقديم الش   يةخذته، وال ترشده إلى إمكانات  

 وبات  عق ، وال توجدبوضوح   دحد  كما أن آجال الجواب على هذه الشكايات غير م   ،منها

 ة.شطط في استعمال السلطال ةفي حال عدم احترام هذا الحق، أو في حال واضحة  

صين فين متخص  موظ   عن يضم  ختالالت أعاله، عدم وجود مكتب للط  ويلحق باإل

ذ خاوات   ،لين لمعالجة الشكاياتمؤه   ونفي مجال منازعة المرتفق لإلدارة، ويكون

 تقديم الخدمات فيها. تي يتم  زمة في األماكن ذاتها ال  القرارات الال  

 يداعإلابة إلكترونية وورق وصندوق جالت بمختلف أنواعها، من بو  كما أن الس  

جتها  معالن  أيب تي ال رقتراحات ال  تي تتعل ق بالش كايات واإلمة، وال  عم  كايات غير مالش  

 .ينمرتفقسيساهمان في تحسين المرفق ومن الخدمات المقدمة للعتبار وأخذها بعين اإل
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 المبحث الثاني: آليات تجاوز اختَّلالت المرافق العمومية 

 جملها،في م ها أعاله، ترتبطاختالالت المرافق العمومية، التي سبق بيان   بما أن  

ً مباش   منها بشكل  رين  بالمساس بحقوق المرتفقين المتضر   ي هذا قوف فالو ر، كان لزاما

فقين، مرتة بالختالالت الماس  ليات التي من شأنها تجاوز تلك اإلالمبحث على بعض اآل

ت، الالختي يمكن أن تساهم في تجاوز هذه اإلمن اآلليات الت وذلك من خالل مجموعة  

ات واإلجراء المساطرنذكر منها على سبيل المثال وليس على أساس الحصر، تبسيط 

ذي ل  الشيء المرافق باإلدارات العمومية، ا إصالحنفتاح على ورش اإلدارية، وكذلك اإل

ومة يجعل هذه اآللية السالف ذكرها، تساهم في ضمان ولوج المرتفقين إلى المعل

ين ب( وتكسب ثقة المواطنين، من خالل تعزيز وتقوية جسور الثقة المطلب األول)

 طنين.اإلدارة والموا

ات يد خدمشأنها تحسين وتجو بهذه اآلليات، آليات أخرى من كما يمكن أن نستتبع  

ي يثة التالحد المرافق العمومية وفق المبادئفي تدبير هذه  المرافق العمومية، وتتلخص  

 لعموميةفق ا(، السيما ما يتعلق منها بميثاق المراالمطلب الثانينص عليها الدستور، )

 مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. العمومية وفق  وتدبير المرافق 
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 المطلب األول: ضمان ولوج المرتفقين إلى المرافق العمومية

ين تتم  عبر إجراءات ومساطر في كون عالقة تواصل اإلدارة بالمرتفق ما من شك   

بمجموعة من  التقييد مما يفرض على اإلدارة، ، ونشر  وتبادل  للمعلوماتإدارية

و يلزمها  ،89مشروعةغير أو  رعةتسخاذ قرارات ممن ات   التي تمنعهاكليات الش  

 مبدأ الحق في الحصول على المعلومة. باحترام

لك ة، وذى تبسيط المساطر اإلدارية، فمن الواجب العمل عللهذه األهمي   ونظراً 

 نيث إحها المغرب في مجال اإلصالح اإلداري، عرفرات التي يطو  واكبة الت  م   بغية

دي يؤما م، ينفي وجه المرتفق د عرقلة وعقبةيعتبر مجر   اإلدارية المساطرهذه تعقيد 

ساطر الم بسيطت  عملية  ضح بأن  وهكذا يت  ، تقديم الخدمات إليهم أمر  إلى صعوبة 

 ةإلدارا بين عالقةالتحسين  من شأنه أن يساهم فيفي المجال اإلداري،  واإلجراءات

 (الفرع األول) ينالمرتفقالعمومية و

 ةشفافي ولوج المرتفقين إلى المعلومة، والعمل فيضمان  كما يجب على اإلدارة 

 أو سمهمبا خذةالمت   اإلدارية ف على األعمال والقراراتعر  الت   نى للمرتفقينحتى يتس  

ً  ديول  و يهم،التي ت ع ن    بة عنلمراقاالعمومية، هاجس  لدى المسؤولين باإلدارات أيضا

 (.الفرع الثانييقومون بها )دبير التي عمليات الت  

 تبسيط المساطر اإلدارية  ضرورة: الفرع األول

تي يجب على عتبر الخطوة األولى ال  ة، ي  تبسيط المساطر واإلجراءات اإلداري   إن  

 ا وأن  م  ي  وذلك من أجل تحسين عالقتها بالمرتفقين، س  ها في عملها، عتماد علياإلدارة اإل

ولية هانات الوطنية والد  راط في مسلسل الر  خنعليه باإل المغرب أصبح اليوم محكوم  

                                                             
كلية العلوم  –آمنة حطان، أسس اإلصالح اإلداري بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون العام، جامعة محمد الخامس  - 89

 .274، ص 2009-2008الرباط، السنة الجامعية  -أكدال-نية و اإلقتصادية و اإلجتماعية القانو
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 ً ً  اقتصاديا ً  واجتماعيا ً بسيط اإلداري ، لذلك أضحى الت  وسياسيا ً  ورشا ن بذاته، يتعي   قائما

 .90من طرف اإلدارة العمومية وشفافية   إنجازه بفعالية  

مجال  في ية  ستراتيجا ة  أهمي   يشك ل واإلجراءات اإلدارية،تبسيط المساطر  أن   كما

ن وتحسي ،فقينودعم شفافية العالقة بين اإلدارة والمرت ،ةتطوير جودة الخدمات العمومي  

 مناخ األعمال ببالدنا.

لتحسين عالقة  ا وسيلة  ، تعتبر إم  ة  عام   المساطر اإلدارية كقاعدة  فقد قيل  أن 

  المساطر إنما سيطبت  ، ألن 91دهادها وتعق  ل تعد  إلفسادها بفع اإلدارة بمرتفقيها، أو مصدر  

العوامل  اإلجراءات اإلدارية، كما يسعى إلى تجاوز كل  يرمي إلى التخفيف من عبء 

 المساطر .تلك  دالتي من شأنها تعقي

قصوى في مجال اإلصالح وإذا كان التبسيط يعتبر حاجة ملحة وذو أهمية 

 لى ذلكدة عمن بين الوسائل المساع فإن ،اإلداري وتحسين عالقة اإلدارة مع المرتفقين

 الجي، من خالل اإلعتماد على التطور التكنولو اإلدارات العموميةتحديث  تكمن في

ية إلدارمحالة في تبسيط المساطر ا الساعد ، التي ستالمعلوميات إدخال تقنية سيما

 .قة والفعاليةة والد  السرعمن وإنجازها على وجه 

خاذ ت  مة المغربية في السنوات األخيرة على اعملت الحكو في هذا اإلطار،و

اإلدارة ورش  من بينها في سبيل اإلصالح اإلداري، مجموعة من المبادرات

، وذلك 92أن تساهم في تبسيط المساطر اإلدارية كما قلنا، التي من شأنهااإللكترونية 

                                                             
 .القانونية "دور تبسيط المسالم اإلدارية في تحديث اإلدارة العمومية" موقع العلوم  ،ـ مريم فضال  90

 2018/05/03تم التصفح بتاريخ     Maroc.droit.comالمنشور بالموقع اإللكتروني 

 
91  - www.mmsp.GOV.ma  

، 56"دور تبسيط اإلجراءات والمساطر في عقلنة العمل اإلداري"، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد  ،ـ عبد القادر البوقي  92

 .2004يونيو  –ماي 

http://www.mmsp.gov.ma/
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داخل  المعلوماتمواكبة التطور النوعي والكمي الهائل في مجال تطبيق تقنيات ونظم ل

 .المرافق العمومية

ة ة في اإلدارات العمومية، سيعمل على تحسين جودكما أن استعمال هذه الرقمن

ذلك، ما اعتمدته الوكالة الوطنية للمحافظة  وخير مثال على الخدمات العمومية،

بخصوص إعداد بيانات رقمية على درجة  ية والمسح الطبوغرافي والخرائطيةالعقار

إلكترونية وجه نحو إطالق خدمات نت من دعم الت  قة، والجودة، التي مك  الد   كبيرة من

الة تستجيب لتطلعات المرتفقين والمهنيين على حد سواء، وفي هذا السياق قامت الوك

أزيد من رسم عقاري في قاعدة البيانات العقارية، و 5.500.000بإدراج أزيد من 

وثيرة معالجة العدد المتبقى من الوثائق  في أفق تسريع ،رةوثيقة مصو   159.000.000

 .93إلى غاية إنهاء االعتماد على األرشيف الورقي في أقرب اآلجال

 لذكرلفة االوكالة الساقامت بها  تيلكترونية ال  اإل الخدمة هذه الي فإن  وبالت  

ً  باعتبارها فظة ت المحاإلى وكاالالمرتفقين تنقل عناء  توفير من شأنها، مرفقا عموميا

ية الة نصابة اإللكترونية للتوصل برسالتسجيل عبر البو   هميكفيأصبح العقارية، إذ 

قييد ي تحول أ ماإللكتروني تخبره مالمحمول، أو رسالة عبر بريده مقصيرة عبر هاتفه

 العقارية. مطال رسومه

                                                             
إضافة إلى هذه الخدمة، هناك خدمة ثانية . https://assabah.ma/302194.html ،04/09/2018 منشور بالموقع اإللكتروني،  -93

 تتعلق أو تهم اإلشهار العقاري الرقمي، حيث تمكن المرتفقين من االطالع المجاني على اإلعالنات المنشورة بالجريدة الرسمية، سواء تعلق

مر بمطالب التحفيظ أو بالرسوم العقارية، ما دام أن اآلجال المتعلقة بها ما زالت سارية المفعول مما يتيح لكل مرتفق معرفة مطالب األ

التحفيظ المدرجة والمزمع تحديدها، واإلعالنات عن انتهاء التحديد وطلبات الحصول على نظائر جديدة للرسوم العقارية إلى غير ذلك من 

 التي تستوجب اإلشهار بالجريدة الرسمية.اإلجراءات 

ثل رقم مته الخاصة، بيانا وتتجلى مزايا هذه الخدمات، في كون أن المرتفق يستفيد بالمجان، إضافة إلى أنها تتيح للمرتفق التعرف على طلب

وابة يقة عبر البالوث مراحل إعداد بطاقة التعريف الوطنية ورقم الهاتف الشخصي، قبل تزويده بقن سري الذي سيسمح للمرتفق بتتبع مختلف

 ة.لعقاريااإللكترونية، وإمكانية الحصول عليها بعد االنتهاء من تحضيرها، دون الحاجة إلى اللجوء إلى  وكالة المحافظة 

 

https://assabah.ma/302194.html
https://assabah.ma/302194.html


 56 

 الفرع الثاني: ضمان ولوج  المرتفقين إلى المعلومة

، نظريه القنا بالجملة أعاله لمبدأ الحصول على المعلومة في شق  بعد أن تطر  

ي الشق فله  وباعتباره مبدأ من المبادئ الحديثة التي تحكم سير المرفق العمومي، نرجع

 سر ولوجي تيالثاني لنفصل فيه ولنرصد تجلياته العملية، باعتباره من بين الوسائل الت

 المرتفقين للمرافق العمومية.

ية و إن  قيام اح اإلفص تجن باإلدارات العمومية بنهج أسلوب اإلنغالق وثقافة الس ر 

يةً في قيقحشك ل أزمةً ارية كيفما كان شكلها ومضمونها، يعن المعلومات والوثائق اإلد

 اد.العالقة بين اإلدارة والمواطنين، وإن لم نقل يساهم في تفش ي مظاهر الفس

مواطن من اإلط الع على ما يجري بداخلها، رية، ومنع الوباعتمادها لسياسة الس  

يضرب مبدأ الت واصل عرض الحائط، ويفسح المجال النتشار مظاهر سوء التسي ير 

والفساد اإلداري، من هدر األموال واختالسات وصفقات شكلية، ومناورات على 

 .94األموال العمومية في ظل غياب مراقبة فعالة

ع الد ستوري وللحد  من هذه المظاهر المسيئة لإلد ارة المغربية، فقد أقبل المشر 

ة  في تاريخ الدساتير المغربية المتعاقبة، على دسترة مبدأ الحق ل مر  الولوج  في وألو 

، وال ذي 2011يوليوز  29من دستور  27إلى المعلومة المنصوص عليه في الفصل 

ة التي جاء بها الدستور، قصد كسب ثقة  المواطنين، يعتبر من أهم  المبادئ المهم 

 .95تي بحوزة اإلدارة العموميةوتسهيل ولوج المرتفقين إلى المعلومة ال  

عن قاعدة  أعاله لإلنفصالإليه هذه الدسترة لهذا الفصل المومأ  خلفية وتأتي

ية واإلنغالق وعقد القران مع قاعدة العلنية واإلنفتاح على المواطنين، واط العهم  ،الس ر 

                                                             
 .23ـ تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص   94
 .2يونس بنهدي، مرجع سابق، ص - 95
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يات التي تتيحها اإلدارة أثناء قيامها بتدبير الشؤون العامة على كل  المعلومات والمعط

 للمواطنين، بهدف استرجاع ثقة المواطن باإلدارة.

 ً  ة، البد  ، وترسيخه في اإلدارات العمومي  وبغية تفعيل هذا الحق المكرس دستوريا

ع والحصول على كل  المعطيات  الفرصة من إتاحة للمرتفقين والمواطنين اإلطال 

، باستثناء تلك المحمية بحوزة اإلدارات العموميةئق والمعلومات التي توجد والوثا

ً 96بالقانون ضى عن األعمال اإلدارية، ألن هم سيكونون  ، وهو ما سيترك انطباعا بالر 

وما الهدف  ؟ولماذا ؟وكيف  تت خذ ،اإلدارةخذ من طرف على علم  بكل  القرارات التي تت  

 .97؟منها

الحق باإلدارات العمومية، سيساهم في تعزيز مشاركة إعمال هذا إذن فإن 

المواطنين في تدبير الشؤون العامة، وسيعزز من قدرات تأثيرهم على ممث ليهم ال ذين 

. كما أنه يساهم في تكريس الشفافية 98ينوبون عنهم في الت دبير المباشر لتلك الشؤون

يعتبر  لى المعلوماتحصول عوالوضوح باإلدارة العمومية، ألن تسهيل وإتاحة ال

 .99لشفافيةمن مظاهر ا مظهراً 

كما تجدر اإلشارة إلى أنه ينبغي تكييف هذه المعلومات التي على اإلدارة توفيرها 

خدمة عامة كباقي الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية ضمن المبادئ التي تحكم هذه 

 .100المرافق

                                                             
المتعلق بحق الحصول على المعلومة، قد وسع من  13.31مما يالحظ في هذا الصدد أن المشرع بموجب المادة السابعة من القانون  - 96

 ة بالحياة قوتلك المتعل خارجي،دائرة اإلسثتناءات و ترك تأويالها مبهما، فاإلسثتناءات المتعلقة بالدفاع الوطني و أمن الدولة الداخلي و ال
ساسية قوق األألفراد  أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات و الحالخاصة ل

 المنصوص عليها في الدستور، لم يتم تحديد أبعادها، لذا يجب إعادة صياغتها.
 .101لمواطن، مرجع سابق، ص حق الحصول على المعلومات ودورة في تنمية التواصل بين اإلدارة وا ،ـ يونس بنهدي  97
حق الوصول إلى المعلومات بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد  ،ـ سعيد المكيني  98

 .50ص ، 2011 – 2010الرباط، السنة الجامعية  -السويسيالسويسي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  -الخامس
 .104ـ يونس بنهدي، مرجع سابق، ص   99

الحكامة في تدبير المفهوم الجديد للسلطة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق، جامعة عبد المالك  ،ـ خالد الجبري  100

 .115 ، ص2009 – 2008السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 
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حصول على المعلومة، وعموما، فإن تسهيل وضمان ولوج المرتفقين إلى ال

ركة سيساهم ال محالة في ترسيخ وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، من شفافية ومشا

بة، محاسوانفتاح اإلدارة على المواطنين والمرتفقين وحتى مبدأ ربط المسؤولية بال

 مهامها داءفي أ الشيء الذي يجعل اإلدارة العمومية منفتحة على جميع المكونات وفعالة

 رتفقيناتجاه الم

 

المطلب الثاني: آفاق تدبير المرفق العام على ضوء دستور 

2011 

لكي ي ت  م  تمكين المرتفق من خدمة  متالئمة  مع حاجياته ، وضماناً الحترام حقوقه 

على ميثاق للمرافق  157ته، فقد تم  الت نصيص في الفصل ايوكرامته وخصوص  

والقيم  101مع اإلدارة طبقا للمبادئالعمومية ي نظ م عالقة المواطنين والمرتفقين 

ها الدستور، كما تم  يمقراطية ال  الد   نصيص على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الت   تي أقر 

ستوري مسؤولية تدبير المرافق العمومية ع الد  ، حيث ربط المشر  154في الفصل 

 بالمحاسبة.

ئ سيخ مبادة ، وترضمان ولوج المرتفقين إلى المرافق العمومي   في سبيل  و

ي إصدار فسريع ت  ال ةلطات العمومي  ن على الس  ه يتعي  قة بالمرفق العام ، فإن  الحكامة المتعل  

 جمعتلتي اح العالقة ذي من شأنه أن يوض  ( ال  الفرع األولميثاق للمرافق العمومية ) 

قوقه بح م  ى يكون المرتفق على علة عليها، حت  األسس المبني  و المرتفقو اإلدارة بين

 وواجباته.

و تخليقها من جميع  تدبير المرافق العمومية على أحسن وجه   ى يتم  و حت  

ستوري قد ربط مسؤولية تدبير المرافق ع الد  المشر   الممارسات  الغير المشروعة ، فإن  

                                                             
 .69و 68ص .2011يوليوز  29من دستور  156و 155و 154ـ الفصل   101
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ت الزم بين المسؤوليات في الوظائف  ( ووضع قاعدة  الفرع الثانيالعمومية بالمحاسبة )

 لمحاسبة.العمومية و ا

 الفرع األول: التسريع في إصدار ميثاق للمرافق العمومية

رابية األخرى عتبر إصدار ميثاق المرافق العمومية و الجهات و الجماعات الت  ي  

العمومي.  دة في تسيير و تدبير الشأنإلرساء مبادئ الحكامة الجي   جديدةً  إضافيةً  قيمةً 

فيها،وقواعد تنظيمها وسيرها، وكذلك موظ   و اإلدارة تزاماتوذلك من خالل تحديده الل

ميثاق المرافق العمومية  إلى ذلك أن   من خالل تنظيم عالقة اإلدارة بالمرتفق، إضافةً 

لزم وسي    قة بالمرفق العام،ستورية المتعل  أكثر في المبادئ الد   لح و يفص  سيوض  

نشرها لعموم المواطنين و خذتها و اإلدارات العمومية بتعليل القرارات اإلدارية التي ات  

 .102مها للعموم وتحسين أدائها، من أجل الرفع من جودة الخدمات التي تقد  المرتفقين

عتبر بمثابة اإلطار المرجعي الذي إصدار ميثاق المرافق العمومية، سي   حيث إن  

قة بالمرافق المتعل   و األنشطة  د ويضع القواعد و المبادئ الدستورية األساسيةيحد  

قة بتجويد الحكامة رسانة القانونية المتعل  ذي من شأنه تعزيز الت  األمر ال   ، ميةالعمو

ا سيساهم في تحقيق األمن ، مم  103العمومية وحماية حقوق المواطنين و المرتفقين

 شريعية المرتبطة بالمرافق العمومية.القانوني للمنظومة الت  

 منذ  157وري  على ميثاق المرافق العمومية في فصله ستنصيص الد  الت   فرغم  

نصيص بع السنوات  منذ الت  الس   هاءز  ى اآلن، ،  لم يصدر هذا الميثاق حت   2011سنة 

فة بإصدار ميثاق و المكل   الجهات المسؤولة في هذا الصدد كعليه، وقد طالب المل

نتدى الوطني للوظيفة إلى المشاركين في الم هة  موج   في رسالة   المرافق العمومية

                                                             
عبد العلي الفياللي، الجماعات الترابية بالمغرب بين الحكامة المالية و تجويد آليات الرقابة ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون  - 102

-2014جامعية سنة الال-فاس-اإلقتصادية و اإلجتماعية  ظهر المهرازالعام، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، كلية العلوم القانونية و 

 .70، ص2015
 0182يوليوز  4كلمة ألقاها الوزير المندب المكلف بإصالح اإلدارة و الوظيفة العمومية السيد محمد بنعبد القادر، يوم األربعاء  -103

  . 2018/08/29، ثم التصفح بتاريخ   www.maroc.maبالرباط. لقاء دار بالرباط حول المرفق العام وحقوق المرتفقين.
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ظام األساسي للوظيفة العمومية، وقد جاء ين لصدور الن  العمومية بمناسبة الذكرى الست  

ثاق المرافق العمومية الذي ينص ندعو إلى التسريع  بإخراج مي ...سالة الملكية "في الر  

ً  إلزامية   عليه الدستور، وإعطائه صفة   ً  تجعل منه مرجعا للحكامة في تسيير و  رئيسيا

رابية و األجهزة العمومية ، كما نريده أن تدبير اإلدارات العمومية و الجماعات الت  

لطة الذي يشمل مختلف فئات و ، مفهومنا الجديد للس   ة  و قوي   صريحة   د بكيفية  يجس  

، وعلى رأسها منظومة الوظيفة  اإلدارات و المرافق العمومية دون اسثتناء  درجات 

 "104...ومية العلياالعم

 لمرافقبضرورة تسريع إصدار ميثاق االملك كان قد طالب  غم من أن  وعلى الر  

م ز ، ولم يت  هذا الميثاق الزال في طور اإلنجا أن   ، إال  2016العمومية، وذلك مذ سنة 

 طالبة الملك على ذلك قبل سنتين.إصداره بعد، رغم م  

سريع في بالت   بإصدار هذا الميثاق فةلطات المكل  قابل يجب على الس  وفي الم  

دة ، كما هي قة بمبادئ الحكامة الجي  ئ الكونية المتعل  المباد فيه تراعيإصداره ، و أن 

من  ، وذلك105ستورمن الد   156و  155و  154في الفصول  دة  و مجس   عليها منصوص  

ية حتى ستورية وتفعيلها في اإلدارات و المرافق العمومأجل ترسيخ هذه المبادئ الد  

 المرتفقين. المواطنين عاتتستجيب لتطل  

تي من شأنها تحسين عالقة وابط و األسس ال  الر  ن هذا الميثاق كما يجب أن يتضم  

أجل تعزيز روابط ، وذلك من في صلب انشغاالت اإلدارة  ااإلدارة بالمرتفق ، وجعله

من خالل تحسين اإلستقبال و  المرتفق عبر تطوير جودة الخدمات قة بين اإلدارة والث  

                                                             
الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا الذي تنظمه وزارة إصالح اإلدارة و الوظيفة  - 104

 العمومية، تزامن مع الذكرى الستين لصدور النظام األساسي العام للوظيفة العمومية.
 .80المجلس اإلجتماعي واإلقتصادي  و البيئي، مرجع سابق, ص  تقرير - 105
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مة من قبل المرتفقين المقد   106ماتظل  كايات و الت  ومعالجة الش   ،تبسيط المساطر ورقمنتها

 في مواجهة اإلدارة و مخاصمتها.

 107ة لنظام أخالقياتكر ضرورة تضمين ميثاق المرافق العمومي  بالذ   ونخص  

اهر الفساد اإلداري، المرفق العمومي ، وذلك من أجل الوقوف في وجه مجمل مظ

ظاهرة  ة، أو سواء  شوة و إهدار األموال العمومي  في ظاهرة الفساد المالي مثل الر    سواء  

ه ذلك كل   مرد   سمية مثل استغالل النفوذ وعالقة القرابة ، ألن  الءات الغير الر  سيطرة الو  

 ة.ي األخالقيات و انحرافها في اإلدارات العمومي  هو تدن  

تي يتصادم فيها الواجب ه ينبغي األخذ بعين اإلعتبار الحالة ال  نبيه إلى أن  ويجدر الت  

، 108تنظيميةة أو ال  عليمات القانوني  وابط و الت  ف العمومي مع بعض الض  األخالقي للموظ  

مه الواجبين سيقد   من أمره، أي   ف العمومي في حيرة  مثل هذا الموقف يجعل الموظ   ألن  

ذي يرضي ضميره أم و اجبه القانوني المفروض عليه، قي ال  عن اآلخر ، واجبه األخال

ا قد يؤدي به في بعض األحيان إلى استقالته من منصبه بسبب تغليب  التزامه مم  

 هة إليه.ة الموج  عليمات القانوني  القانوني على تلك الت  

  الفرع الثاني: ربط مسؤولية تدبير المرافق العمومية بالمحاسبة

 أ منز  يتج ال اً عتبر جزء، ي  مرافق العمومية بالمحاسبةربط مسؤولية تدبير ال إن  

تور ها الدسقر  أتي يمقراطية ال  منظومة الحكامة الجيدة المبنية على المبادئ و القيم الد  

 ن.، وذلك من أجل بناء و إرساء دعائم دولة الحق و القانو2011المغربي لسنة 

المسؤولية  وهذا يفيد بأن  ، ربطها بالمحاسبة ن تم  في الوقت الراهالمسؤولية  إن  

 ة خروقات وتجاوزاتنتج عنه عد   ذي، األمر ال  والمحاسبة لم يكونا مرتبطين فيما بينهما

                                                             
 .47، ص  2017ماي  8، اإلثنين 2017مشروع ميزانية وزارة إصالح اإلدارة و الوظيفة العمومية، برسم سنة  - 106

 .2018/07/20تم التصفح بتاريخ    http//www.mmsp.gov.maالمنشور في الموقع اإللكتروني :
المرفق العمومي )المنظومة التي تتشكل وفق ضوابط ومبادئ تضبط تسيير وتدبير الشأن العام وتوجيه الحياة العامة و يقصد بتخليق  - 107

 .2الممارسة المهنية للموظف العمومي.( راجع في هذا الصدد سهام ملحة ، مرجع سابق، ص
 .15سهام ملحة ، مرجع سابق، ص - 108
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بما  ت مختلف المجاالت اإلقتصادية و اإلجتماعية والسياسية،هم   من طرف المسؤولين،

طط في استعمال السلطة واإلنفراد ب في الش  ا تسب  مم   في ذلك حظيرة المرافق العمومية،

وهو ما دفع المشرع الدستوري إلى  ،109في ات خاذ القرارات وانغالق التدبير العمومي

ترك األمر للقواعد األخالفية  نصيص على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ألن  الت  

طابه د عليه الملك محمد السادس في خبالغرض، وهذا ما أك   وضمائر المسؤولين لم يف  

أنا ال أفهم كيف يستطيع أي "... ذي جاء فيه وال    2017يوليوز  29الصادر في 

ي الضوء األحمر مسؤول، ال يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته ويستقل سيارته، ويقف ف

ضمير، أال  دون خجل و ال حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس لهوينظر إلى الناس 

أنهم يؤدون القسم أمام هللا والوطن، و الملك، وال  ، رغميخجل هؤالء من أنفسهم

إذا ثبت في حقه تقصير يقومون بواجبهم؟ أال يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول 

أو إخالل في النهوض بمهامه، و هنا أشدد على التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة 

ولية بالمحاسبة، لقد الثانية من الفصل األول من الدستور التي تنص على ربط المسؤ

حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ، فكما يطبق القانون على جميع المغاربة يجب أن 

 ."110يطبق أوال على المسؤولين بدون اسثتناء أو تمييز وبكافة مناطق المملكة

ل نة ، يجب عليه أن يتحم  معي   يمارس مهام    شخص   يعني أن كل  ية مبدأ المسؤولو

 .111فاتهبة عن تصر  المترت  اآلثار 

ً يمكن تعريف الكما   ،واحد   لها في آن   الً لمراقبة و مكم  ل محاسبة بوصفها مرادفا

تي يضعها من يملكون القدرة على تقويمها و الحكم يمات ال  مجموعة من التقي  عن  عبارةً 

 .112تهاتها و دق  على مدى صح  

                                                             
 .6، ص2011، يونيو2011الحكامة الجيدة بين الوضع الراهن ومقتضيات الدستور الجديد الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة،  - 109
 .1720يوليوز 29مقتطف من الخطاب الملكي الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتربعه على العرش، بتاريخ  - 110
المحلية بالمغرب"، الطبعة األولى، مطبعة الفنون، محمد اليعكوبي،"المبادئ الكبرى للحكامة المحلية، تأمالت حول الديمقراطية  - 111

 .189-188،ص 2005فاس
محمد براو، الشفافية و المساءلة و الرقابة العليا على المال العام في سياق الحكامة الرشيدة ، سلسلة الرقابة على المال العام و  - 112

  .19، ص 2010الرباط  –المنازعات المالية ، دار القلم 
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لى طوي عتن المسؤولية فإن  نمية، إلقتصادي و الت  عاون اوحسب تعريف منظمة الت  

 ةمترتبالمسؤوليات تقديم الحساب و تحمل اآلثار الالمساءلة ، أي من واجب أصحاب 

 .محاسبتهم، وذلك بعن تنفيذ تلك المسؤوليات الموكولة إليهم

صل ي د  جدي وقد جاء ربط مسؤولية تدبير المرافق العمومية بالمحاسبة، كمفهوم  

ً غية إلى الدستور المغربي ، ب   ت اآلليا من من مجموعة   تخليق المرافق العمومية انطالقا

 وليات لمسؤة باستجواب المسؤولين عن تلك ااألخالقية و القانونية و السياسية الخاص  

 .ومساءلتهموتقديم الحساب 

و ، و هاسبةبالمح مرافق العمومية مقترنة  ع  مسؤولية تدبير الجعل المشر   ولذلك      

لعمومية المرافق ا بصريح العبارة في فقرته الثانية على أن   156عليه الفصل  مانص  

خضع و ت ،ملالع للقوانين الجاري بها ، طبقاً ساب عن تدبيرها لألموال العموميةم الحقد  ت  

فق لمراون بتلك االمسؤولون والموظف   بمعنى أن  بة والتقييم، في هذا الشأن للمراق

 .هم قيامهم بمهام   ل تبعة  العمومية عليهم تحم  

كان هذا الشخص  ، سواءً ةمومي  مارس مسؤولية عي   شخص   كل   أن   آخر   بمعنى

 ً ً ه يجب أن يقد  فإن   ،ناً أو معي   منتخبا ً للكيفيات المحد   م طبقا  كتابياً  دة في القانون تصريحا

مه د تسل  بمجر   أو غير مباشرة   مباشرة   ، بصفة  تي في حيازتهممتلكات و األصول ال  بال

 .113وخالل ممارسة تلك المهام و عند اإلنتهاء منها ،هلمهام  

ر مظاه ومن أجل تحقيق اإلصالح اإلداري وتخليق المرافق العمومية من كل  

لمبادئ ا ن أهم  ر مذي يعتبمن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ال   ه ال بد  الفساد، فإن  

 دة. تي ترتكز عليها الحكامة الجي  ال  

                                                             
 كوري، المسؤلية والمحاسبة التالزم المطلق من أجل اإلدراك المنشود.محمد الب - 113

 2018/07/25تم التصفح بتاريخ   www.m.ahewar.org المنشور بالموقع اإللكتروني 

http://www.m.ahewar.org/
http://www.m.ahewar.org/
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الممارسات الغير  مع كل   ل قطيعة  تفعيل هذا المبدأ في الحياة العامة، سيشك   كما أن  

 ة المغربية.في المرافق العمومي  114التي تشوب  العمل اإلداري المشروعة

 

  

 

 ةـــــمــاتـــــخ

ا ال شك  فيه  القيم  قد جاء بمجموعة من 2011لسنة  ستور المغربيالد   أن  مم 

ً المتعل   الحديثةبادئ الميمقراطية والد    هذه أن  ة، والعمومي بحوكمة المرافق قة أساسا

تور سد  ال ة ومن شأنها تحسين أداء المرافق العمومية المغربية، وأن  المبادئ مهم  

 مة.ساتير الحديثة لدول  متقد  المغربي يحاكي في ذلك مختلف الد  

 في يهاص علكما هي منصو قةو مطب   ةالقيم تبقى غير مجسد  هذه المبادئ و أن   إال   

فق المر ستوري من أجل تجاوز أزمةع الد  عليها المشر   فهذه المبادئ نص  ، ستورالد  

 انأن   ال  تفاق، إإلرن فيها افيها األخالق ويتحس   و عقد القران مع إدارة مغربية تعم   ،العام

لكثير اتعاني  اإلدارة المغربية مازالت ن  أرى نا نفإن   ،ينباحثككون نقبل أن  ينكمواطن

 ، وأن  لمغربيةاات ة مع اإلدارنا اليومي  عايشها في عالقاتالمسها ون  تي ن  قيدات ال  عمن الت  

ارة رها في دواليب اإلدلتجد   صالهاستئيستعصي ا أصبحت عادةً  عقيداتهذه الت  

 .المغربية

ؤسسات الدستورية قة بالمرافق ئ المتعل  هو تفعيل المباد ،وإذا كان دور الم 

ابع الط   تفتقد ،مثالً  سة الوسيط مؤس  ك سنة، كل   تي تصدرهاقارير ال  الت   فإن   ة،العمومي  

                                                             
 .133سجلماسة، ص ، مطبعة الوراقة 2015أحمد أجعون، "الوجيز في التنظيم اإلداري المغربي"، طبعة - 114
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تي نوية ال  قارير الس  لهذه الت   وتفحيصنا ه عند تمحصيناأن   ة  بعل   ،اإللزامي والتنفيذي

ر كل نفس اإلختالالت و اإلكراهات تتكر    هناكن لنا أن  تبي   ،سة الوسيطتصدرها  مؤس  

، كطول وتعقيد المساطر و اإلجراءات اإلدارية ، تنفيذ األحكام في  في تقاريرهاسنة  

تبقى  سة الوسيطمؤس   على أن   ما يدل  إن   على شيء   مواجهة اإلدارة.... وهذا إن دل  

 . حبر على ورقد مجر   تقاريرها

 عموميالمرفق ال يةهناك إرادة سياسية حقيقية لتحسين وضع أن   ما نعتقدلذلك 

مه،  عاً لهرناف مشاكلنا، لم يعد ذي نستعين به لحل  الموروث الفرنسي ال   مغرب، أو أن  بال

 ن.وانياإلنطالق منه عند وضع الق ضترذي من المف، ال  ب الواقع المغربييبسبب تغي

من  للمرفق العمومي، والخروج بهعب تجاوز الوضع الراهن إذا كان من الص  ف

لك ذليل من قلت  ال على األق  ه يمكن نتشاله من مستنقع البيروقراطية، فإن  ابراثن الفساد، و

 قيق،د رة بشكل  ة على أهداف مسط  جيات واضحة المعالم مبني  يستراتاعن طريق وضع 

 ليةؤوتأخذ بعين اإلعتبار المبادئ التي جاء بها الدستور المغربي من ربط المس

ً وتقري ً إلزاميا ً بالمحاسبة وشفافية... وإعطاء المؤسسات الدستورية طابعا ي لتبث ف ريا

واقع لي اتي تقف عندها، وإصدار ميثاق للمرافق العمومية يراعجاوزات ال  مختلف الت  

يل ورش وتنز وتحديد اإلطار القانوني الذي من شأنه تفعيل، والمحيط والعقلية المغربية

 كترونية.اإلدارة اإلل

 

 

 

"َوأَنَا من بعِدها موقٌِن بالقصوِر، بيَن أهِل العصوِر، معترٌف بالعجِز عِن 

ضاِء، راغٌب مْن أهِل اليِد البيضاِء، والمعارِف المضاِء، في مثِل هذا القَ 
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ِد ِلَما  المتسعِة الفضاِء، في النّظِر بعيِن االنتقاِد الَ بعيِن االرتضاِء، والتّغمُّ

 "باإلصالحِ واإِلْغَضاِء...يعثروَن عليِه 

وهللا اْسأَُل أْن يجعَل أعمالنَا خالصةً لوجهِه الكريِم وهو حسبِي ونِْعَم 

 115الوكيُل"

 قـــائمـــــــــة المـــــراجــــــع

 مراجع باللغة العـــــربية 

 

 كتب ال 

  ،اسة، مطبعة الوراقة سجلموجيز في التنظيم اإلداري المغربيالأحمد أجعون ،

 .2015 طبعة

  ،دار ، مؤسسةوجه القبيح للبيروقراطية المصريةالفساد اإلداري الأحمد رشيد 

 .1976 األولى النشر، طبعة

  يمون، المنظمات، ترجمة عبد الرحمن بن ساجيمس جي ومارش وهيريرت أي

 .0120اإلدارة العامة للطباعة والنشر، معهد اإلدارة العامة  أحمد هيجان،

 رات منشو مة في الدستور )السياق البنيات و الوظائف(، هيئات الحكاحسن طارق

ة( سنة امعيجالمجلة المغربية لإلدارة المحلية و التنمية، )سلسلة مؤلفات و أعمال 

2016. 

  ،ضوء  ة علىالحكامة المالية الترابية وتدبير المرافق العموميعبد العزيز أشرقي

    . 2014 – 1435مشروع الجهوية المتقدمة، الطبعة األولى 

 ولىة األعبد العزيز غودو، الحكامة الجيدة في النظام الدستوري المغربي، الطبع 

 .2015نوفمبر  ،لندن

                                                             
 .8العالمة عبد الرحمان بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الجيل بيروت، ص  - 115



 67 

  ،وبر المرافق العمومية الكبرى، منشورات عكاظ، الرباط، أكتعبد هللا حداد

2001.. 

 عة لطباعلي السدجاوي، الدولة واإلدارة بين التقليد والتحديث، دار المناهل ل

 .1994والنشر، 

 دد عبية، التراالحكامة الجيدة بالمغرب، سلسلة الالمركزية واإلدارة ، كريم لحرش

 .2013 ، الطبعة األولى20

  ،ث، الباح ليل، مكتبة دارالجديد للمملكة المغربية، شرح وتحالدستور كريم لحرش

2012. 

  ،دارة القانون اإلداري المغربي، منشورات المجلة المغربية لإلمحمد األعرج

 .5201، الطبعة الرابعة 94المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 

  ،طية حول الديمقراالمبادئ الكبرى للحكامة المحلية، تأمالت محمد اليعكوبي

 .2005 ، الطبعة األولى، مطبعة الفنون، فاسالمحلية بالمغرب

 ق سيا العام فيل محمد براو، الشفافية و المساءلة و الرقابة العليا على الما

 ر القلم، داةالمال العام و المنازعات المالي، سلسلة الرقابة على الحكامة الرشيدة

 .2010الرباط  –

  ،جاح نظرية المرافق العمة الكبرى، دراسة مقارنة، مطبعة النمليكة الصروخ

 .1992الجديدة، 

 األطروحات و الرسائل 

  آمنة حطان، أسس اإلصالح اإلداري بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراة في

 دية وكلية العلوم القانونية و اإلقتصا–القانون العام، جامعة محمد الخامس 

 .2009-2008، السنة الجامعية بالرباط-أكدال-اإلجتماعية
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 لدراسات اوم اإلدارة المغربية في عالقتها بالمرتفقين، بحث لنيل دبل ،حياة بنغالم

نية لقانوجامعة محمد الخامس، كلية العلوم ا العليا المعمقة في القانون العام،

 .8199 – 1997 ، السنة الجامعيةالرباطب -أكدال -واإلقتصادية واإلجتماعية

 ر الماست بلومالحكامة في تدبير المفهوم الجديد للسلطة، رسالة لنيل د ،خالد الجبري

ية انونفي القانون العام المعمق، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم الق

 2009 – 2008واالقتصادية واالجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 

 لعام، ون االفكر اإلداري الحسني، أطروحة لنيل الدكتوراه في القان ،خالد الغازي

-رباطال ةونية و اإلقتصادية و اإلجتماعيجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القان

 .1997/1998أكدال، السنة الجامعية، 

 ات سعد الوالي، الموظف العمومي وجريمة اإلختالس، بحث لنيل دبلوم اللراس

اإلقتصادية و وكلية العلوم القانونية  العام، جامعة محمد األول، العليا في القانون

 .1988/1989اإلجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 

 حق الوصول إلى المعلومات بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم  ،سعيد المكيني

لوم الع ، كليةالدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس 

 – 1020ية الرباط، السنة الجامعبجتماعية السويسي ، دية واإلقتصاإلالقانونية وا

2011. 

 تر،  لماسانظام األخالقيات في اإلدارة العمومية، رسالة لنيل دبلوم  ،سهام ملحة

 وجدة، السنة جامعة محمد األول، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية و اإلجتماعية،

 .2012/2013الجامعية، 

 لنيل  سالةراإلدارة المغربية في ضوء المفهوم الجديد للسلطة، ،عيسىعبد السالم بن

 ةط، السنلرباابدبلوم السلك العالي في التدبير اإلداري، المدرسة الوطنية لإلدارة، 

 .2004 – 2003 الجامعية
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 جويد و ت عبد العلي الفياللي، الجماعات الترابية بالمغرب بين الحكامة المالية

د بن ي محمأطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة سيدآليات الرقابة ، 

-فاس-زمهراعبد هللا، كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية و اإلجتماعية  ظهر ال

 .2015-2014السنة الجامعية 

 يفستر دراسة مقارنة، بحث لنيل شهادة الما ، مؤسسة الوسيطعبد الكريم الطايع 

ة قتصاديواال ي محمد بن عبد هللا، كلية العلوم القانونيةالقانون العام، جامعة سيد

 .2012 – 2011فاس، سنة ب  ،ظهر المهراز واالجتماعية

 دة شها محمد التغزوتي، الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، بحث لنيل

 قانونيةم الالماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، كلية العلو

 .2013/1420، السنة الجامعية، ظهر المهراز فاس واإلقتصادية و اإلجتماعية

 لوم ل دبمحمد الفقراوي، المرفق العمومي وإشكالية التنمية بالمغرب، رسالة لني

لوم الع الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية

-2001 الرباط، السنة الجامعيةب -أكدال -القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية

2002. 

 نيل حث لاإلدارة اإللكترونية المحلية رهان اإلصالح والتحديث، ب ،بودواح ةنور

وم العل جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، كليةستر في القانون العام، اشهادة الم

 – 6201ة فاس، السنة الجامعي ظهر المهرازالقانونية و اإلقتصادية واإلجتماعية 

2017. 

 دور التكنولوجيا الحديثة في اإلصالح ،يوسف بن أحمد بن صالح الزيجالي 

د امعة عبم، جاإلداري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعقمة في القانون العا

السنة  ة،بطنج كلية العلوم القانونية و اإلقتصادية واإلجتماعية المالك السعدي،

 .2007 – 2006الجامعية 
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  دارة حق الحصول على المعلومة ودورة في تنمية التواصل بين اإل ،بنهدييونس

لك السعدي، جامعة عبد الما بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام،والمواطن، 

-0112ية، ، السنة الجامعكلية العلوم القانونية واإلقتصادية و اإلجتماعية طنجة

2012. 

 مقـــــــاالتال 

 رة الرشوة من جرائم اإلخالل بالثقة والعبث بأجهزة اإلدا، أحمد الخمليشي

 .18 – 17، ص 198العمومية، مجلة األمن الوطني العدد 

 على حلمي نفطاطة، تنفيذ األحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام 

ية لمحلضوء مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، المجلة المغربية لإلدارة ا

 .2015غشت -، ماي123-122للتنمية، عدد 

 ،ي، داردور تبسيط اإلجراءات والمساطر في عقلنة العمل اإل عبد القادر البوقي

 .2004يونيو –، ماي 56المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد  المجلة

 دمنشومحمد البكوري، المسؤلية والمحاسبة التالزم المطلق من أجل اإلدراك ال، 

 ء لقضامحمد قصري، الحجز على أموال اإلدارة العمومية كوسيلة لتنفيذ أحكام ا

 .2013اإلداري، مجلة القضاء اإلداري، العدد الثالث، 

 وقعم دارية في تحديث اإلدارة العمومية،اإل طردور تبسيط المسا ،مريم فضال 

 .mMaroc.droit.co   القانونية العلوم 

 www.m.ahewar.orgالمنشور بالموقع اإللكتروني مقال 

 الملكية خطابات ال 

  لسنة افتتاح الدورة األولى من االخطاب السامي الذي ألقاه جاللة الملك في

 .1620أكتوبر  14التشريعية األولى من الوالية التشريعية العاشرة بتاريخ 

http://www.m.ahewar.org/
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 لى عه عمقتطف من الخطاب الملكي الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لترب

 .2017يوليوز 29العرش، بتاريخ 

  التقارير 

  مملكةالسادس من لدن وسيط الالتقرير السنوي المرفوع إلى جاللة الملك محمد 

 .2017برسم سنة 

 0172بر تقرير المجلس األعلى للحسابات المتعلق بنظام الوظيفة العمومية، أكتو. 

  ن لراهاتقريرالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، الحكامة الجيدة بين الوضع

 .2011، يونيو2011ومقتضيات الدستور الجديد 

 حالة ي، إير المجلس االقتصادي واالجتماعي و البيئحكامة المرافق العمومية، تقر

 ـ 13/2013ذاتية رقم 

  سيون اسيدون، الفساد وحقوق اإلنسان،)الدور الرائد للجمعيات غير الحكومية في

ترانسبرنسي المغرب، الموقع -محاربة الفساد(، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

  hiwar.com.alwww   .اإللكتروني

 ،لتحديات التقرير التركيبي لندوة المرفق العام في مواجهة ا عبد هللا الحارسي

 و، المجلة المغربية لإلدارة المحلية 2001أكتوبر  19و18يومي ، الحديثة

  .2002، 35التنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد

 نصوص قانونيةال 

  ( 2011يوليوز29) 1432شعبان   27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم

 28مكرر بتاريخ  5964بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 

 .3600(، ص2011يوليوز30) 1432شعبان

  المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق  97.15مشروع قانون رقم

 اإلضراب

http://www.al/
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  بمثابة النظام  1958فبراير  24بتاريخ  1-58-008الظهير الشريف  رقم

 سي للوظيفة العمومية.األسا

  المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، منشور على  31/13قانون رقم

 ( 2015 هـ الموافق لـ1436األمانة العامة للحكومة )المطبعة الرسمية، الرباط 

  17) 1432من ربيع اآلخر  12صادر في  1.11.25ظهير شريف رقم 

 .802 ، ص5926رسمية عدد ( بإحداث مؤسسة الوسيط، الجريدة ال2011مارس

  ( 2015يونيو  9)  1436من شعبان  21صادر في  1.15.65ظهير شريف رقم

ن الرشوة مالمتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية  113.12بتنفيذ قانون رقم 

يو يول 2)  1436رمضان  15بتاريخ  6374ومحاربتها، الجريدة الرسمية، عدد 

 .6075(، ص 2015

  باللغة الفرنسيةالمراجع 

 Abdellah MOUTAOUAKIL, Les grandes services publics, 

REMALD, Collection " Manuels et travaux Universitaires" N° 

13, 1° édition, 1999. 

  Hubert charles : la contiuité du service public en période 

de crise ; la continuité des services publis ; centre d’etudes 

administratives de la faculté de droit et des sciences de 

l’université de nice ; 1973.  

 Jean de Soto : Grands services publics et entreprises 

nationales Editions montchrestien, Paris ;1993.   
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