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 مقذمت

ِٕز أْ ظٙشس ثألعشر وّؤعغز ٚٔٛثر صشىٍش ِٕٙج ثٌمذ١ٍز ٚثٌّدضّغ وجٔش فٟ زجخز إٌٝ 

 ِٓ ٠ضٌٛٝ سةجعضٙج، ٚفٟ زجخز إٌٝ صمغ١ُ ثألدٚثس ٚثٌّغؤ١ٌٚجس ٚثٌغٍطجس د١ٓ أفشثد٘ج.

٠ّىٓ  ِٚغ ِشٚس ثٌٛلش صطٛسس ثٌّدضّؼجس ٚظٙشس ثٌذٌٚز وّؤعغز وذ١شر ال

ع١شٚسر جٌز لجدسر ػٍٝ ثٌغ١طشر ػٍٝ ثٌّضطٍذجس ثٌؼذ٠ذر ثٌضٟ صسضّٙج إدثسر فؼ دْٚ   صغ١١ش٘ج

 .1ثٌّدضّغ

 خط١شرإال أْ ٘زٖ ثإلدثسر لذ صشٛدٙج ِدّٛػز ِٓ ثالخضالالس، صؤدٞ إٌٝ ٚالدر ظج٘شر 

 صغّٝ دجٌفغجد ثإلدثسٞ.

فٟ ثٌس١جر ثٌؼجِز ٚثٌخجطز دجألِظ أٚ ث١ٌَٛ  ثٌضّشدثٌزٞ ٠ؼضذش ٚثزذث ِٓ أوثش خظجةض 

 .2   الع٠ًٛ ٟ أٞ ِىجْ فٟ ثٌّدضّؼجس ثإلٔغج١ٔز وّج لجيأٚ ف

ثٌغٍطز ثٌشفجف١ز ثٌذ١ٌٚز ٌىٛٔٗ ٠ىّٓ فٟ ثعضؼّجي  طذد٠ٚؼشف ثٌفغجد ثإلدثسٞ أٔٗ 

دشىً عٍذٟ ٚرٌه ِٓ أخً صسم١ك ِظجٌر شخظ١ز ٚصشن ثٌّظٍسز ثٌؼجِز إر ٠شًّ ِدّٛػز 

 .3ّذِٟٔٓ ثٌّدجالس ٟ٘ ثٌمطجع ثٌؼجَ ٚثٌمطجع ثٌخجص ٚثٌّدضّغ ثٌ

فٟ ثٌضجس٠خ ثإلٔغجٟٔ، ز١ث وجٔش ِٓ ثألِٛس ثٌضٟ خش١ش  ِضدذسر٠ٚؼضذش ثٌفغجد ظج٘شر 

ِٕٙج ثٌّالةىز ػٕذِج خؼً هللا صؼجٌٝ آدَ ػ١ٍٗ ثٌغالَ خ١ٍفز ٌٗ فٟ ثألسع، لجي صؼجٌٝ: )ٚإر 

لجي سده ٌٍّالةىز إٟٔ خجػً فٟ ثألسع خ١ٍفز لجٌٛث أصدؼً ف١ٙج ِٓ ٠فغذ ف١ٙج ٠ٚغفه ثٌذِجء 

 سٓ ٔغذر دسّذن ٚٔمذط ٌه، لجي إٟٔ أػٍُ ِج ال صؼٍّْٛ(.ٚٔ

ٚخٛد٘ج دٛخٛد ثٌضجس٠خ  ثسصذؾِّج ٠ؼٕٟ دؤْ ٘زٖ ثٌظج٘شر ١ٌغش ١ٌٚذر ثٌؼظش دً 

ثٌذششٞ، ِٚجصثٌش لجةّز إٌٝ زذ ثٌغجػز. ٚلذ أفشصس ػٍٝ ِذٜ ٘زٖ ثٌؼظٛس ثٌّضؼجلذز أّٔجؽ 

                                                           
1
 .7سؤال اإلصالح فقرة أولى، ص أحمد منٌرة، اإلدارة العمومٌة المغربٌة و - 

2
 .95، ص 0222/0222خالد الغازي، الفكر اإلداري المدنً، أطروحة الدكتوراه فً القانون العام  - 

3
- focus « la boussole morale des entreprises : l’ethique des affaires et la gouvernonce  d’entreprise comme 

outils de lutte contre la comptions      sullivan p 6. 
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وً ِشر أْ ٠شطذ٘ج ٠ٚس١طٙج عٍٛوجس ِش١ٕز ٚصد١ٍجس أفؼجي ِٕسشفز زجٚي ثٌضشش٠غ فٟ 

 دغ١جج صخشٞ ِٕجعخ ٌخطٛسصٙج.

١ف ِٓ فؼج١ٌجس ضٚصذشص أ١ّ٘ز ٘زث ثٌّٛػٛع ثٌٕظش٠ز فٟ ِسجسدز ٘زٖ ثٌظج٘شر ٚثٌضى

ثإلطالذ ثإلدثسٞ زضٝ ٠ّىٓ إوغجح ثإلدثسر لذ سث٘ٓ ثٌّشٚٔز ٚثٌضطٛس دّج ٠ٛثوخ ثٌضغ١شثس 

ضٟ صغ١ش أخٙضصٙج ثإلدثس٠ز ثٌؼجِز ثٌسذ٠ثز ٚثٌّدضّؼجس ثٌذشش٠ز ثٌّضطٛسر ٚثٌّضمذِز ثٌ

 ٚثٌخجطز دشىً عش٠غ ِٚشدر ٚأوثش د٠ٕج١ِى١ز.

د١ّٕج صضدٍٝ ثأل١ّ٘ز ثٌؼ١ٍّز فٟ ِٛثوذز ثٌٕظٛص ثٌمج١ٔٛٔز ٌٙزٖ ثٌظج٘شر أال ٟٚ٘ ثٌفغجد 

ثإلدثسٞ ٔدذ دؤٔٗ زظٟ دٕظٛص ٚثفشر فٟ ثٌمجْٔٛ ز١ث صُ ثٌٕض ػ١ٍٗ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌدٕجةٟ 

ٚ  248ِٓ ثٌفظٛي ٔزوش ِٕٙج ػٍٝ عذ١ً ثٌّثجي ال ثٌسظش ثٌفظً ٚرٌه ِٓ خالي ِدّٛػز 

 ٚوثشر ثٌٕظٛص ٘ٛ ِج ٠ذي ػٍٝ ث٘ضّجَ ثٌّششع دٙزث ثٌضٕظ١ُ ثٌمجٟٔٛٔ. 242ٚ  244

ٚوّج ٘ٛ ِؼٍَٛ دؤْ ثٌفغجد ٠غ١طش ػٍٝ خ١ّغ ثٌّدجالس ٚثٌمطجػجس، ٌىٕٕج عٛف 

 ثش ش١ٛػج.ٔمضظش فٟ صس١ًٍ ِٛػٛػٕج ػٍٝ ثٌفغجد ثإلدثسٞ دجػضذجسٖ ثألو

 فؤ٠ٓ صضدٍٝ ِظج٘ش ثٌفغجد ثإلدثسٞ؟ ِٚجٟ٘ ثٌغذً ثٌّضخزر ٌّسجسدضٗ؟

 ٚ٘ٛ ِج عٛف ٠ؼًّ ػٍٝ ثإلخجدز ػ١ٍٗ ِٓ خالي ثٌضظ١ُّ ثٌضجٌٟ:

 ثٌّذسث ثألٚي: ِظج٘ش ثٌفغجد ثإلدثسٞ ٚآثجسٖ

 ثٌّطٍخ ثألٚي: ِظج٘ش ٚأشىجي ثٌفغجد ثإلدثسٞ

 ثٌٕفٛر ٚثعضغاليفمشر أٌٚٝ: ثٌششٛر 

 ١ز: ثٌغشلز ٚثخضالط ثٌّجي ثٌؼجَفمشر ثجٔ

 ثٌّطٍخ ثٌثجٟٔ: آثجس ثٌفغجد ثإلدثسٞ

 فمشر أٌٚٝ: ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثاللضظجدٞ ٚثٌغ١جعٟ

 فمشر ثٌثج١ٔز: ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثالخضّجػٟ ٚثٌثمجفٟ
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 ثٌّذسث ثٌثجٟٔ: و١ف١ز ِسجسدز ثٌفغجد ثإلدثسٞ ٚإطالزٗ 

 ثٌّطٍخ ثألٚي: و١ف١ز ِسجسدز ثٌفغجد ثإلدثسٞ

 ثٌسىجِز ثٌد١ذر فمشر أٚي:

 فمشر ثج١ٔز: سدؾ ثٌّغؤ١ٌٚز ٌّسجعذز

 ثٌّطٍخ ثٌثجٟٔ: دؼغ ثٌغذً ثٌّفضٛزز إلطالذ ثٌدٙجص ثإلدثسٞ ٌذٌٚز

 فمشر أٌٚٝ: ثٌشلجدز ثٌمؼجة١ز وٛع١ٍز ٚ إلطالذ ثإلدثسر

 فمشر ثج١ٔز: أٚخٗ إطالذ ثإلدثسر ثٌّغشد١ز

 ج ٌٙزث ثٌّٛػٛع. ٔشٚلذ لّٕج دجخض١جس ٘زث ثٌضمغ١ُ ألٔٗ ثٌّٕجعخ فٟ ٚخٙز ٔظ
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 المبحث األول: مظاهر الفساد اإلداري وآثاره
مذَ فٟ ٘زث ثٌّذسث ٌضطشق فٟ ثٌسذ٠ث ػٍٝ ِظج٘ش ٚأشىجي ثٌفغجد ثإلدثسٞ ضعٛف ٔ

 )ثٌّطٍخ ثألٚي( ػٍٝ أْ ٔضٕجٚي آثجسٖ فٟ )ثٌّطٍخ ثٌثجٟٔ(.

  المطلب األول: مظاهر وأشكال الفساد اإلداري
ػّٕٙج ثٌفغجد ثٌغ١جعٟ ثٌّضؼٍك دفغجد ثٌٕخخ  فٕدذثإلدثسٞ  صضؼذد ٚصضٕٛع أشىجي ثٌفغجد

ثٌغ١جع١ز ٚثٌؼ١ٍّجس ثٌضٟ صٛخذ فٟ ِؼّٛٔٙج، دجإلػجفز إٌٝ ثٌفغجد ثٌّجٌٟ ثٌزٞ ٠ٕطٛٞ صسضٗ 

خ١ّغ ثإلٔسشثفجس ثٌّج١ٌز دٛثعطز ِخجٌفز ثٌمٛثػذ ثألزىجَ ثٌغجٌذز. ٚوزث ثٌفغجد ثألخاللٟ 

ل١ز ٌٍّٛظف ٚصظشفجصٗ، دجإلػجفز إٌٝ ثٌفغجد ثاللضظجدٞ دجٌٕغذز إلٔسشثفجس ثٌغٍٛو١ز ٚثألخال

 ٚثالخضّجػٟ ٚثٌثمجفٟ.

ٌىٕٕج عٛف ٔمضظش فٟ ٘زٖ ثٌفمشر ٌضطشق إلدشثص ِظج٘ش ثٌفغجد ثإلدثسٞ ثٌّضّثً )أٚال( 

 فٟ ثٌششٛر ٚثعضغالي ثٌٕفٛر )ثج١ٔج( فٟ ثٌغشلز ٚثخضالط ثٌّجي ثٌؼجَ.

 فقرة أولى: الرشوة واستغالل النفوذ
دّظٙش ثٌفغجد ثإلدثسٞ دشىً غ١ش ِذجشش، فمذ ٠ؼطش ثٌّضؼجٍِْٛ  4ؾ عٍٛن ثٌششٛر٠شصذ

ِغ ثٌدٙجص ثإلدثسٞ إٌٝ صمذ٠ُ سشجٚٞ ثٌّٛظف١ٓ ِٓ أخً صغ١ًٙ خذِجس ٚصؼجِالس ِؼ١ٕز، 

صغّغ ثٌمٛث١ٔٓ دضمذ٠ّٙج ٌُٙ ٌٚىُٕٙ ٠ٍدؤْٚ  وّج لذ صىْٛ ثٌششٛر أ٠ؼج ِّٓ ٠طٍذْٛ خذِجس ال

 .5٘زٖ ثٌّؼجِالس غ١ش ثٌمج١ٔٛٔزٌٍششٛر وٛع١ٍز إلٔدجص 

ٌٚمذ ثعضؤثشس ٘زٖ ثٌدش٠ّز دج٘ضّجَ ثٌّششع ثٌدٕجةٟ ثٌّغشدٟ ٠ٚشٙذ دزٌه ِغجزز 

ٌٙج دجٌضدش٠ُ عذ طذٚس أٚي لجْٔٛ خٕجةٟ عٕز ٘ج ٌٙج، ٚ٘ىزث فمذ صظذٜ ثٌٕظٛص ثٌضٟ ٠فشد

ِج ٚ 248ثٌّٛثد  1962ٔٛٔذش  26( صُ ٔض ػ١ٍٙج لجْٔٛ 188إٌٝ  180ثٌّٛثد ِٓ ) 1953
                                                           

4
 رتشً.الرشوة هً تقدٌم شًء له قٌمة )مادٌة أو معنوٌة( أو االتفاق على منح فائدة مقابل القٌام بعمل أو االمتناع عن عمل ٌدخل فً وظٌفة الم - 

 .64ص  ،0225/0222نور الدٌن العمرانً، شرح القمم الخاص من القانون الجنائً المغربً دار النشر الطبعة     
5
 .090مٌمون بخدي، آلٌات مكافحة تأثٌر الفساد اإلداري على التنمٌة، مجلة الشؤون القانونٌة والقضائٌة العدد الثانً، ص  - 
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دؼذ٘ج ثٌضٟ ِجصثٌش صطذك إٌٝ ث١ٌَٛ، ٌٚىٓ ِغ صظجػذ ٚص١شر ٘زٖ ثٌدش٠ّز فٟ ثٌٛثلغ ثٌؼٍّٟ 

 .6دثخً ثٌدٙجص ثإلدثسٞ ٠ذػٛ إٌٝ ثٌمٍك ٚصغش٠ذٙج ثٌٝ 

ِشصىذج ثٌدش٠ّز ثٌششٛر ٠ٚؼجلخ دجٌسذظ ِٓ عٕض١ٓ  ٠ؼذػٍٝ أٔٗ  248فمذ ٔض ثٌفظً 

 7ٌف دسُ٘..."إٌٝ خّظ عٕٛثس ٚغشثِز ِٓ أٌفٟ دسُ٘ إٌٝ خّغ١ٓ أ

ثٌظجٌّز د١ٓ ثٌّٛثؽ١ٕٓ فّٓ ٠ذفغ ِمجدً )ِىجفؤر( صؤدٞ  ثٌضفشلزفجٌششٛر صمَٛ ػٍٝ 

مٛلٗ فٙزث ذس ِظجٌسٗ ٚز٠ٙغضط١غ أٚال ٠ش٠ذ رٌه صؼففج ص ٌّظٍسز ثٌخذِجس ثٌٛظ١ف١ز ِٚٓ ال

ٓ دمذس ِج ٠خٍك ِذذأ ثٌّغجٚثر د١ٓ ثألفشثد ثٌّضغجْٚٚ فٟ ثٌّشوض ثٌمجٟٔٛٔ ٠ٙذس ثمز ثٌّٛثؽ١ٕ

فٟ خٙجص ثإلدثسٞ ٌذٌٚز صُ إٔٗ ٠سًّ دؼغ ػذ٠ّٟ ثٌظ١ٙش إٌٝ ثالػضمجد دمذسصُٙ ػٍٝ ششثء 

رِز ثٌذٌٚز ِٓ خالي ِٛظف١ٙج ٚ٘زث ِٓ أخطش ِج لذ ٠ظ١خ ثٌدٙجص ثإلدثسٞ فٟ دٌٚز ِٓ 

 .8ثٌذٚي

 ثٌّٛظف ثٌؼِّٟٛفٍمذ طذق ثٌفم١ٗ فج١ٌٓ ز١ٓ لجي إْ ثإلدثسر ال صغجٚٞ إٌٝ ِج ٠غج٠ٚٗ 

ٌىً ِٓ  ٟٙج ٠ٚضظشف دجعّٙج ٌىٓ ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ صدش٠ُ ِٚؼجلذز ثٌّششع ثٌّغشدثٌزٞ ٠ّثٍ

صٍمٝ أٚ أػطٝ ثٌششٛر ٌٍؼج١ٍِٓ فٟ ثٌّؤعغجس ثٌسى١ِٛز أٚ ثٌمطجػجس ثٌؼ١ِّٛز 

 ٚثٌخظٛط١ز إال أْ ٘زٖ ثٌظج٘شر ِج صٌش ِٕضششر دثخً ثألخٙضر ثإلدثس٠ز.

ش وزٌه شىال ِٓ أشىجي ثٌفغجد دجإلػجفز إٌٝ ثٌششٛر ٕ٘جن ثعضغالي ثٌٕفٛر ثٌضٟ ٠ؼضذ

ِٓ ثٌمجْٔٛ  250ثإلدثسٞ ألٔٗ ِٓ ثٌدشثةُ ثٌّخٍز دجٌثمز ثٌؼجِز. ٚلذ ٔض ػ١ٍٙج ثٌفظً 

٠ؼذ ِشصىذج ٌدش٠ّز ثعضغالي ثٌٕفٛر، ٠ٚؼجلخ دجٌسذظ ِٓ "ثٌدٕجةٟ ز١ث خجء ف١ٗ ػٍٝ أٔٗ 

أٚ لذً عٕض١ٓ إٌٝ خّظ عٕٛثس ٚدغشثِز ِٓ خّغز آالف إٌٝ ِجةز آالف دسُ٘، ِٓ ؽٍخ 

ػشع أٚ ٚػذث، أٚ ؽٍخ أٚ صغٍُ ٘ذز أٚ ٘ذ٠ز أٚ أ٠ز فجةذر أخشٜ، ِٓ أخً صّى١ٓ شخض أٚ 

ِسجٌٚز صّى١ٕٗ، ِٓ ثٌسظٛي ػٍٝ ٚعجَ أٚ سصذز أٚ ِىجفؤر أٚ ِشوض أٚ ٚظ١فز أٚ 

ٚصذذٚ ثٌغج٠ز ِٓ صدش٠ُ ثعضغالي ثٌٕفٛر ٚثػسز عٛثء صؼٍك ثألِش دجعضغالي ٔفٛر "خذِز...

                                                           
6
 .27، ص 0229األستاذ نور الدٌن العمرانً الوجٌز فً شرح القانون الجنائً الخاص، طبعة  - 

7
 من القانون الجنائً المغربً. 062الفصل  - 

8
 .26، ص 0229ستاذ نور الدٌن العمرانً الوجٌز فً شرح القانون الجنائً الخاص، طبعة األ - 
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ّغضغً ثٌٕفٛر ٠ٛزٟ إٌٝ طجزخ ثٌسجخز أْ ثٌغٍطجس ثٌؼجِز ال صضظشف زم١مٟ أٚ ِضػَٛ، ف

 ٚفمج ٌٍمجْٔٛ دّٛػٛػ١ز ٚإّٔج ٔضظشف ػٍٝ زغجح ثٌّجي ٚثٌٕفٛر.

ثلف شإرث وجْ ٘زث ثالعضغالي ٠غجُ٘ فٟ صسؼ١ش ِذذأ ثٌّغجٚثر د١ٓ ثٌّٛثؽ١ٕٓ أِجَ ثٌّ

 ٠ؼجدٙج أ ٠ضدش عٍؼزٔفٛر ٚثٌؼجِز ٌٍذٌٚز ٠ٚؤدٞ إٌٝ ط١شٚسر ثٌٛظ١فز ثٌؼجِز ِٚج صخٌٛٗ ِٓ 

٘ٛ ػذجسر ػٓ ثزض١جي ٚصذ١ٌظ ٚٔظخ فجٌّضُٙ ٠غضغً ثمز ثألفشثد دجٌٛظ١فز ثٌؼجِز وٟ ٠غضٌٟٛ 

 ِج لجَ دٗ. ِمجدًػٍٝ أِٛثٌُٙ ٠ٚسظً ػٍٝ ِىجفؤر 

 فقرة ثانٌة: السرقة اختالس المال العام
دثسٞ، إر أْ ثٌغشلز ٚثالخضالط ّ٘ج ػذجسر ػٓ ظج٘شص١ٓ صغجّ٘جْ فٟ صسم١ك ثٌفغجد ثإل

عٍٛوج ػجد٠ج ال ٠خؼغ ٌٍشدع وجفٟ ِٚغؤٌز إدثس٠ز ٚلج١ٔٛٔز  ػٙذٔجعشلز ثٌّجي ثٌؼجَ أطذر فٟ 

غشلز ٚثخضالط أِٛثي ش٠ُ ثٌّششع فٟ إؽجس ثٌمجْٔٛ ثٌّغشدٟ ٌدزم١م١ز ٚرٌه ػٍٝ سغُ ِٓ ص

 ٚأِالن ثٌغ١ش.

ِٓ  241إر ٔض ثٌفظً  242ٚ  241ٔض فظٛي ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌدٕجةٟ فظً  ثز١

٠ؼجلخ دجٌغدٓ ِٓ خّظ إٌٝ ػشش٠ٓ عٕز ٚدغشثِز ِٓ خّغز "ثٌمجْٔٛ ثٌدٕجةٟ ػٍٝ أٔٗ 

أٚ ثخضٍظ أٚ ثزضدض دذْٚ زك  دوً لجػٟ أٚ ِٛظف ػِّٟٛ دذ دسُ٘،  الفأ ِتزإٌٝ  الفث

مٛالس ٕػمٛد أٚ ِ ٚفٝ أِٛثال ػجِز أٚ خجطز أٚ عٕذثس صمَٛ ِمجِٙج أٚ زدح أخأٚ أ

 .أٚ دغذذٙج..."دّمضؼٝ ٚظ١فضٗ  ذ٠ِٛػٛػز صسش 

شصىذٙج ثٌّٛظف ثٌؼجَ ٚثٌضٟ ٠ال ٠دجدي أزذ فٟ خطٛسر خش٠ّز ثالخضالط ثٌضٟ  

ِٛػٛػٙج ثألِٛثي ثٌّٛخٛدر فٟ ز١جصصٗ دّمضؼٝ ٚظ١فضٗ أٚ دغذذٙج ٠غضٛفٟ رٌه أْ صىْٛ 

 .9صٍه ثألِٛثي ػجِز أٚ خجطز أٚ ٍِّٛوز ألزذ ثألفشثد

                                                           
9
 .49، ص 0229نور الدٌن العمرانً، "الوجٌز فً شرح القانون الجنائً الخاص، طبعة  - 
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٠ظٕف ػّٓ  ٟصىذٗ ثٌّٛظف ثٌؼِّٛأْ ثٌفؼً ثٌزٞ ثسثال ٠ٚشخغ ٘زث ثٌضدش٠ُ أ٠ؼج 

ج أٚوٍش إ١ٌٗ خشثةُ خ١جٔز ثألِجٔز ثٌضٟ صسٍّٙج ثٌذٌٚز ٌٍّٛظف ٚثٌثمز ثٌضٟ ٚػؼضٙج ف١ٗ ز١ّٕ

 .ٌسغجدٗز١جصر ثٌّجي 

غالي ثٌٛظ١فز ٚعشلز ثٌّجي إرث ٘زٖ ثٌدش٠ّز ٟ٘ ػذجسر ػٓ خ١جٔز ثألِجٔز ِشٛدز دجعض 

ألذثَ ثٌّٛظف١ٓ ػٍٝ ثالخضالط ٚثٌغشلز ثٌؼجَ. ػٍٝ ِدّٛػز ِٓ ثألعذجح ثٌضٟ صؼًّ ػٍٝ 

ِٚٓ د١ٓ ػذر ثألعذجح ٘ضثٌز ِشصخ ثٌّٛظف ثٌؼِّٟٛ، ٚوزثصٗ فٟ ثٌدٙجص ثٌشلجدٟ ٚإٔؼذثَ 

 ثٌّسجعذز دجإلػجفز إٌٝ ثٔؼذثَ ثٌضى٠ٛٓ ثٌضخظ١ض ٌٍّٛظف١ٓ.

٘زث ٠ؤدٞ إٌٝ ػذر ِؼ١مجس صّظ ثألخالق ث١ٌّٕٙز ٚثٌم١ُ ثالخضّجػ١ز، ف١ظذر ثٌفغجد 

ل١ّز ثٌمجْٔٛ ثٌزٞ ٠ظذر ِىضف  خ١جي ثألفشثد ٚثٌدّجػجس ٠ؤدٞ إٌٝ فمذثِْغشٚط فٟ 

 ٠ذٞ.ثأل

ٚصدذس ثإلشجسر فٟ خضجَ زذثضٕج ٚصذ١جْ ٌّظج٘ش ثٌفغجد ثإلدثسٞ إٌٝ أٔٗ ٠ٕؼجف ٌألٔٛثع 

 ثٌّشجس إ١ٌٗ أػالٖ خجٔخ ِٓ ثألشىجي ثألخشٜ ٔزوش ِٕٙج ِج ٠ٍٟ:

 ٌّغؤ١ٌٚز.ثالِضٕجع ػٓ ثدثء ثٌؼًّ ٚثٌضشثخٟ ٚػذَ صسًّ ث -

 إفشجء أعشثس ثٌٛظ١فز ٚخشٚج ػٓ ثٌؼًّ ثٌدّجػٟ -

 ثٌضؼغف فٟ ثعضؼّجي ثٌغٍطز -
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 المطلب الثانً: آثار الفساد اإلداري
صضّشوض آثجس ثٌفغجد ثإلدثسٞ ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثإللضظجدٞ ٚثٌغ١جعٟ ٚ٘ٛ ِج عٛف ٔمَٛ 

ٌألثجس ػٍٝ ثٌّغضٜٛ دجٌضطشق إ١ٌٙج فٟ )ثٌفمشر ثألٌٚٝ( ػٍٝ أْ ٔضطشق فٟ )ثٌفمشر ثٌثج١ٔز( 

 ثالخضّجػٟ ٚثٌثمجفٟ.

الفقرة األولى: على المستوى االقتصادي 
 والسٌاسً

 ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثاللضظجدٞثإلدثسٞ ٠ّىٓ صسذ٠ذ دؼغ آثجس ثٌفغجد 

فٟ ثٌذ١ٕز ثٌضسض١ز ٚ فٟ صشثخغ دٚس ثالعضثّجس ثٌؼجَ، ٚإػؼجف فٟ ِغضٜٛ ثٌخذِجس 

ّٛثسد ثٌّخظظز ٌإلعضثّجس فٟ ٘زٖ ثٌّدجالس خضالط ثٌضٟ صمَٛ دش٘ٓ ثٌالدغذخ ثٌششجٜٚ ٚث

 ٠ذ ِٓ صىٍفضٙج ثٌسم١م١ز.ضٚصؤثش فٟ صٛخ١ٙٙج دجٌشىً ثٌغ١ٍُ ثٚ ص

وّج ثْ ٌٍفغجد ثإلدثسٞ دٚس عٍذٟ وذ١ش فٟ صسذ٠ذ زدُ ٚخٛدر ِٛثسد ثالعضثّجس ثألخٕذٟ 

ضظجد فٟ دٕجء ٚصؼض٠ض ثالل خٛدصٙجِٓ  ؼؼفرٌه أْ ٘زث ثألخ١ش ٠مًٍ ِٓ ٘زٖ ثالعضثّجسثس ٠ٚ

 .ٌٚزٌه ٠ضخٛف ثٌّغضثّش ثألخٕذٟ ِٓ أػشثس ثٌفغجد دجعضّشثس ,ثٌٛؽٕٟ

ثاللضظجدٞ ز١ث صض١ّض دىٛٔٙج صؤثش دظج٘شر ثٌفغجد  ثٌشخجءفضشر ثالٔضؼجػ ٚ ذٌه ٕ٘جنو

إٌٝ ثٌضخٍض ِٓ  د١ٞٓ ٠ضدْٙٛ إٌٝ ثالعضمالي فٟ ػٍُّٙ ٚرٌه ٠ؤدثإلدثسٞ فؤغٍخ ثٌّٕض

آثجس ثلضظجد٠ز صٍسك دفتز ثٌؼج١ٍِٓ، ٚدجٌٕغذز ٌّٛظفٟ ثٌذٌٚز ثٌضذؼ١ز ثاللضظجد٠ز ِٚج ٠ؼمذٙج ِٓ 

فئْ إصد٘جس ثٌؼًّ ٚثصغجع ٔطجلٗ ٠ؤدٞ إٌٝ صٕٛع ثٌؼاللجس ثٌضٟ صشدؾ أطسجح ثٌّظجٌر 

سخجي ثألػّجي ٚصضشؼخ ٘زٖ ٚٚأطسجح ثٌّٙٓ  ّٕضد١ٓػاللجس د١ٓ ثٌ,دجٌّٛظف ثٌؼجَ 

مج ٌّظجٌر شخظ١ز ِّج ٠ىْٛ ثٌغذخ ثٌؼاللجس ٌضشًّ ٘ؤالء ثٌز٠ٓ صمَٛ ػاللضُٙ ِؼُٙ صسم١

 دجِْذجشش إٌٝ ثٌفغجد ثإلدثسٞ دجسصىجح خشثةُ إ٘ذثس ثٌّجي ثٌؼجَ وّج أثذش ثألٌّجٟٔ ٚثثشٌٛٔذْ 
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جء ثاللضظجدٞ ػٕٙج فٟ فضشر خصىثش فٟ زجٌز ثٌش ِؼذي ثٌدش٠ّز دجٌٕغذز إٌٝ خشثةُ ِؼ١ٕز

 .10ثٌىغجد

ثس ثٌغ١جعٟ ثٌزٞ ال ٠ؼضذش عّز ثٌغ١جعٟ ٠ؤثش ثٌفغجد ػٍٝ ثالعضمش ثٌّغضٜٛ أَ ػٍٝ 

ِٕؼضٌز ٠ّىٓ أْ صؼُ ٚزذ٘ج ٔظجِج ع١جع١ج ِؼ١ٕج دْٚ أْ صمضشح دغّجس أخشٜ ِٓ ثٌضؼ١١ك 

ػٍٝ ثٌسش٠جس ٚثٌسمٛق ثٌغ١جع١ز ٚثٌّذ١ٔز ٌٍّٛثؽ١ٕٓ ٚصشو١ض ثٌغٍطز ٚصدجٚص٘ج ٌسىُ ثٌمجْٔٛ 

دٛػغ ثٌسذٚد د١ٓ أ٠ؼج ثٌّؤعغجس ثٌغ١جع١ز ثٌضٟ صمَٛ  ٠ؼؼفٚغ١جح ثٌشفجف١ز ٚثٌّغجةٍز ٚ

ثٌذٌٚز ٚثٌّدضّغ ٚد١ٓ ثٌّظٍسز ثٌؼجِز ٚثٌّظٍسز ثٌخجطز ٚد١ٓ ثٌغ١جعز ٚثاللضظجد ٚالع١ّج 

ٛي إٌٝ ِؤعغجس غ١ش لجدسر ػٍٝ جف ثألزضثح ثٌغ١جع١ز ٚثٌٕظجَ ثٌدّؼٛٞ دؼذ أْ صضسػؼإ

 .11ًٌشأٞ ثٌؼجَ دغذخ فغجد٘ج ِٓ ثٌذثخ١ز ؽٍذجس ثصٍذ

ّشجسوز ثٌغ١جع١ز دجالٔضخجدجس ػٕذ ثٌّٛثؽ١ٕٓ دغذخ أ٠ؼج ثٌفغجد ٠ؤدٞ إٌٝ ػذَ صذٕٟ ثٌ

٠ٚخً دششػ١ز ٔظجَ ثٌسىُ ٠ٚؤثش ػٍٝ ِىجٔز ثٌذٚي ,دٕضث٘ز ثٌّغؤ١ٌٚٓ ٚثإلدثسر  صمضُٙػذَ 

 د١ٓ ثٌذٚي ثألخشٜ.

 ثانٌة: على المستوى االجتماعً والثقافًفقرة 
ٖ ِٕج ف١ج ٌألخالق ٠ؤثش ثٌفغجد ثإلدثسٞ ػٍٝ ثٌّدضّغ ٌىٛٔٗ ٠ّظ دجٌم١ُ ثألخالل١ز دجػضذجس

ثٌس١ّذر ِٚشفٛػج ثخضّجػ١ج ألٔٗ ٠غبء ٌّظٍسز ثألفشثد دجػضذجسٖ ٠ّظ ثٌم١ُ ثٌسؼجس٠ز 

 ثالخضّجػ١ز ٚثألخالل١ز.

ِغضٜٛ ثٌم١ُ   صذٟٔوّج أْ ثٔضشجس ظج٘شر ثٌفغجد ٠ضذغ ػٕٗ ػذر ٔضجةح ِذجششر صضّثً فٟ 

دً ٠ؼضذشٖ ِٓ  م١ذْٚ صؼٚسثدػز ثٌّدضّغ، ٌذسخز أْ دؼغ ثألفشثد ٠ّجسعٛٔٗ دشىً ػجدٞ د

 ثٌّغٍّجس ٌٍضؼجًِ ع ثٌّؤعغجس أوجٔش زى١ِٛز أٚ لطجػج خجطج أٚ ػجِج.

ٌىٓ ٠ظً أخطش ٔضجةح ثٌفغجد ثإلدثسٞ ٘ٛ ٚطٛي غ١ش ثٌّؤ١ٍ٘ٓ ٌّشثوض ثصخجر ثٌمشثس، 

غذخ ٠ٚ ,ثٌفجعذ٠ٓ ٌٍؼمٛدجس ثخضّجػ١ز ػٍٝ ػجةٍضُٙ ٠ؼشع ف١ٙجظشٚف  صفشصٖثػجفز إٌٝ ِج 
                                                           

10
 . بدون سنة.739بالل أمٌن وزٌن الدٌن، االصالح اإلداري فً مصر والدول النامٌة، ص  - 
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٠غجُ٘ أ٠ؼج فٟ ثٔضشجس ثٌغٍٛوجس  وّجمشثس ثالخضّجػٟ، ٠ٚشفغ ٔغذز ثٌفمش أ٠ؼج ػذَ ثالعض

 ضسىُ ثٌٕمدٚ,ثٌّٕسشفز ٠ٚؤدٞ إٌٝ ثٔضشجس ثٌالِذجالر ٚثٌغٍذ١ز د١ٓ أفشثد ثٌّدضّغ 

، وّج ٠ؤدٞ إٌٝ ثٔؼذثَ ثٌٙذز صثٌدش٠ّز وشد فؼً ال١ٙٔجس ثٌغ١ش ٚػذَ صىجفب ثٌفششجسٚثٔض

 .ش٠ؾ فٟ ِؼج١٠ش صسذد ثٌٛثخخ ثٌٛظ١فٟ ٚثٌشلجدٌٟفىشر ثٌضفٚٔشش  ثمز فٟ ثٌؼًّٚثٌ

ثٌضؤث١ش ثٌزٞ ٠ّجسعٗ ثٌّٛثؽْٕٛ فٟ صغ١١ش ثإلدثسر ثٌؼجِز، إِج أْ ٠ىْٛ ِضؼجٚٔج  وذٌه

ِؼٙج أٞ ٠ضدٗ ٔشجؽ ثٌّٛثؽ١ٕٓ إٌٝ دػُ ػًّ ثألخٙضر ثإلدثس٠ز أٚ ٠ضخز ٘زث ثٌٕشجؽ ثصدج٘ج 

٠ز ػٕذ فغجدٖ، ٚإرث ثٔضشش ثٌفغجد ِؼجدث دّؼجسػز ثٌمشثسثس ثٌضٟ صضخز٘ج ثألخٙضر ثإلدثس

ثإلدثسٞ ٚػدضس ثٌذٌٚز ػٓ ِالزمضٗ فئٔٗ ٠غشٞ إٌٝ خغذ ثٌدٙجص ثإلدثسٞ، ٚصؼُ أِشثػٗ 

 ٌضظً إٌٝ ثٌم١جدثس غ١ش ثٌفجعذر ٌضٕذِح ٟ٘ ثألخشٜ فٟ ٘زث ثٌّدجي.

ػِّٛج، ٠ّىٓ ثٌمٛي دؤْ ثٌفغجد ثإلدثسٞ عٍٛن ِٕسشف صضشصخ ػ١ٍٗ خغجةش ِجد٠ز 

 .12ز ٌٍّٛثؽ١ٕٓ ٌٍّٚؤعغجس ثٌؼجِز ٚثٌخجطزِٚج١ٌز ِٚؼ٠ٕٛ
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المبحث الثانً: كٌفٌة محاربة الفساد اإلداري 
 وإصالحه

ثٌفغجد ثإلدثسٞ  صذٕٟ ِدّٛػز ِٓ ثٌم١ُ ٌّسجٌٚز ِسجسدزػًّ ثٌّششع ثٌّغشدٟ ػٍٝ 

ٗ عٛف ١ٌ١ٙج. ٚػٍثفمذ لجَ طجزخ ثٌدالٌز دجٌضطشق  ١ّضٌٗخطٛسر ثٌّٛػٛع ٚث٘ ثٚٔظش

شف فٟ ثٌّطٍخ ثٌثجٟٔ طػٍٝ ثْ ٔض,ثألٚي و١ف١ز ِسجسدز ثٌفغجد ثإلدثسٞ ضٕجٚي فٟ ثٌّطٍخ ٔ

 ثٌغذً ثٌّّٕٛزز إلطالذ ثٌدٙجص ثإلدثسٞ ٌذٌٚز. ٌذؼغ

 اربة الفساد اإلداريحالمطلب األول: كٌفٌة م
عٛف ٔمَٛ فٟ ٘زث ثٌّطٍخ دجٌضطشق فٟ ثٌفمشر ثألٌٚٝ ٌٍسىجِز ثٌد١ذر ػٍٝ أْ ٔضطشق 

 ٌّغؤ١ٌٚز دجٌّسجعذز.فٟ ثٌفمشر ثٌثج١ٔز ٌشدؾ ث

 

 فقرة أولى: الحكامة الجٌدة
ثألخز دّفَٙٛ ثٌسىجِز ثإلدثس٠ز خجطز فٟ  صذشسٕ٘جن أوثش ِٓ زجخز رثص١ز ِٚٛػٛػ١ز 

ِٕٚٙج ثٌّٕٛرج ثٌّغشدٟ، ِٓ رٌه أْ ثٌضدشدز أثذضش أْ ثٌض١ّٕز صذمٝ  خٍفزّٔجرج ثٌذٚي ثٌّض

جػ١ز دؼجًِ ثإلدثسر ٚدجألدٚثس ِش٘ٛٔز إٌٝ خجٔخ ِدّٛػز ِٓ ثٌؼٛثًِ ثٌغ١جع١ز ثالخضّ

فجإلِىج١ٔز ثٌّج١ٌز ثٌضٟ صٛفشس ٌذٚي ٌُ صغؼف ِغ رٌه فٟ صسم١ك ثٌض١ّٕز  ,ثٌّٕضظشر ِٕٙج

 ثٌشجٍِز دٙزٖ ثألخ١شر دغذخ ػؼف ثٌىفجءر ٚثٌىفج٠ز ثٌزثص١ز إلدثسر ثٌض١ّٕز دٙزٖ ثٌذٚي.

ّؼٍِٛز ٌُ ٠غجػذ ثٌز خضّجػ١الغ١جع١ز ٚثثٌوّج أْ ٚثلغ ثإلدثسر دجٌؼجٌُ ثٌثجٌث ٚثألعذجح 

إٔٙج ِظج٘ش عٍذ١ز ِٓ لذ١ً ثٌفغجد  ددثسر فجػٍز ٌض١ّٕز إالدٚي ٘زٖ ثألخ١شر ػٍٝ دٕجء ّٔجرج 
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ثٌّفؼٟ إٌٝ ثٔؼذثَ ثٌّغؤ١ٌٚز صغّر دضٛط١ف ٘زٖ ١خ ثإلدثسٞ ِٚج ٠ضشثفك ِؼٗ ِٓ ثٌضغ

 .13ثألٔظّز ثإلدثس٠ز دجألٔظّز ثٌّؼٍمز

ػٛع ثٌسىجِز ثٌد١ذر دجدج وجِال ٚ٘ٛ ٌّٛ 2011خظض ثٌذعضٛس ثٌّغشدٟ ٌغٕز فمذ 

ز١ث ِٓ خالٌٙج صظٙش ثأل١ّ٘ز  171إٌٝ  154فظً ِٓ ثٌفظً  17ثٌّىْٛ ِٓ  12ثٌذجح 

ثٌسم١م١ز  ثٌضٟ وشعٙج ثٌّششع ثٌّغشدٟ دٙزث ثٌّٛػٛع دجػضذجسٖ ٠فضر ثٌذجح ٔسٛ ثٌذ٠ّمشثؽ١ز

د١ٓ ثٌّٛثؽ١ٕٓ  ز١ث ٠ٙذف ٘زث ثٌّذذث ثٌٝ صٕظ١ُ ثٌّشثفك ثٌؼ١ِّٛز ػٍٝ ثعجط ثٌّغجٚثس

٠ىشط ل١ُ ثٌذ٠ّٛلشثؽ١ز ِٓ خالي خؼٛع ثٌّشثفك ثٌؼ١ِّٛز ٚ ٚثٌّٛثؽٕجس لٟ ثٌٌٛٛج ث١ٌٙج

ٌٍّؼج١٠ش ثٌّضفك ػ١ٍٙج فٟ صمذ٠ُ ثٌخذِجس ٚثٌٕضث٘ز ٚثٌشفجف١ز ٚصغ١ٍخ ثٌّظٍسز ثٌؼجِز ػٍٝ 

 ثٌّظٍسز ثٌخجطز ,

ؼ١جس ثٌٙجِز ٘زث ِج عجس ػ١ٍٗ ثٌّششع ثٌّغشدٟ ٚرٌه دٕظٗ ػٍٝ ِدّٛػز ِٓ ثٌّمض

 ٚصم١ٕٕٗ ٌّدّٛػز ِٓ ثٌّؤعغجس ٚث١ٌٙتجس فٟ فظٛي ثٌذعضٛس.

ثٌّمضؼ١جس ثٌذعضٛس٠ز ثٌٙجدفز إٌٝ صسم١ك ثٌسىجِز ثٌد١ذر صضّثً فٟ صٕظ١ُ ثٌّشثفك ٚ

ثٌزٞ ٠ظٙش ٌىٕٗ أٔٗ ٠ؤوذ أٚال ػٍٝ أْ صٕظ١ُ ثٌّشثفك  154زٌه دٕض ثٌفظً وثٌؼ١ِّٛز، ٚ

 ثٌضج١ٌز:ثٌؼ١ِّٛز ٠دخ أْ ٠ضُ ٚفك ثٌّؼج١٠ش 

 ثٌّغجٚثر د١ٓ ثٌّٛثؽٕجس ٚثٌّٛثؽ١ٕٓ فٟ ثٌٌٛٛج إ١ٌٙج -

 ثإلٔظجف فٟ صغط١ز ثٌضشثح ثٌٛؽٕٟ -

 ثالعضّشثس٠ز فٟ أدثء ثٌخذِجس -

 فقرة ثانٌة: ربط المسؤولٌة بالمحاسبة
ٌمذ أطذر سدؾ ثٌّغؤ١ٌٚز دجٌّسجعذز أزذ أُ٘ ثٌّذجدا ثٌذعضٛس٠ز ثٌؼجِز دذالدٔج، إر 

( فٟ ثٌفمشر ثٌثج١ٔز ِٓ ثٌفظً 2011ذعضٛس ثٌّغشدٟ )١ٌٛ٠ٛص ٔظش ثٌٕغخز ثٌدذ٠ذر ِٓ ثٌ

٘ٛ ٘زث ثٌضشص١خ ثٌضشش٠ؼٟ  ِج ٠ؼٕٟ ٘زثثألٚي ِٕٗ ػٍٝ ِذذأ سدؾ ثٌّغؤ١ٌٚز دجٌّسجعذز. 
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ثٌّمظٛد فٟ ثٌٛث١مز ثٌذعضٛس٠ز، ٚػغ زذث لجؽؼج ِغ عٍٛن ثٌشدر ثٌغ١جعٟ ٚثاللضظجدٞ ثٌضٟ 

٠ذ، ٚلط١ؼز ِغ وً أشىجي ثٌششٛر ٚثٌفغجد ثإلدثسٞ ثٌذالد لذً إلشثس ثٌذعضٛس ثٌدذ ػ١ٍٗوجٔش 

 ثٌغجدمز.ثٌضٟ وجٔش صطذغ دشىً أٚ دآخش ثٌّشزٍز 

غ١ش أْ ٘زث ثٌّٕطٛق فٟ ثٌذعضٛس ثٌّغشدٟ فٟ ٘زٖ ثٌمؼ١ز ٚػٍٝ غشثس لؼج٠ج أخشٜ 

وث١شر، ٠ذمٝ دؼ١ذث ػٓ ثٌٛثلغ فجٌشخظ١ز ثإلدثس٠ز ثٌّغشد١ز صؼجٟٔ ِٓ ثإلصدٚثخ١ز فٟٙ صمٛي ِج 

 ً ِج ال صمٛي إِج دٛػٟ ِمظٛد أٚ دؼذَ ٚػٟ.ؼؼً أٚ صفال صف

ٚلذ شذد ثٌؼجً٘ ثٌٍّىٟ ػٍٝ ٘زث ثٌّذذأ فٟ ثٌخطجح ثٌٍّىٟ ٌزوشٜ ػ١ذ ثٌؼشػ ثألخ١ش 

أٔجٖ أفُٙ و١ف ٠غضط١غ أٞ ِغؤٚي ال ٠مَٛ دٛثخذٗ أْ ٠خشج ِٓ د١ضٗ ٠ٚغضمً ع١جسصٗ دمٌٛٗ "

 ِٓ ز١جء فٙٛ ٠ؼٍُ دؤُٔٙ ٠ؼشفْٛ ٠ٚمف فٟ ثٌؼٛء ثألزّش ٠ٕٚظش إٌٝ ثٌٕجط دْٚ خدً أٚ

١ٌظ ٌٗ ػ١ّش أال ٠خدً ٘ؤالء ِٓ أٔفغُٙ سغُ أُٔٙ ٠ؤدْٚ ثٌمغُ أِجَ هللا ٚثٌٛؽٓ ٚثٌٍّه 

 ٚال ٠مِٛٛث دٛثخذُٙ؟

أال ٠دذس أْ ٠ضُ ِسجعذز ٚإلجٌز أٞ ِغؤٚي إرث صذث فٟ زمٗ صمظ١ش أٚ إزالي فٟ 

 .14ثٌٕٙٛع فٟ ِٙجِٗ

ٌظجسَ ٌّمضؼ١جس ثٌفمشر ثٌثج١ٔز ِٓ ثٌفظً ثألٚي فمذ شذد ثٌٍّه ػٍٝ ػشٚسر ثٌضطذ١ك ث

 ِٓ ثٌذعضٛس ثٌضٟ صٕض ػٍٝ سدؾ ثٌّغؤ١ٌٚز دجٌّسجعذز.

ٚلذ زجْ ثٌٛلش ٌضفؼ١ً ثٌىجًِ ٌٙزث ثٌّذذأ فىّج ٠طذك ػٍٝ خ١ّغ ثٌّغجسدز ٠سخ أْ ٠طذك 

٠ذر أٚ ص١ّض ٚدىجفز ِٕجؽك ثٌٍّّىز،  إٕٔج فٟ ِشزٍز خذ ثعثغٕجءأٚال ػٍٝ وً ثٌّغؤ١ٌٚٓ دذْٚ 

جي ف١ٙج ٌٍضٙشح ِٓ دال فشق د١ٓ ِغؤٚي ِٚٛثؽٓ فٟ ثٌسمٛق ٚثٌٛثخذجس ثٌّٛثؽٕز ٚال ِ

ٚ٘زث ِج ٠ذي ػٍٝ ػشٚسر ثٌضطذ١ك ثٌظجسَ ٚثٌسجصَ ٌّمضؼ١جس ٘زث  15ثٌّغؤ١ٌٚز أٚ ثٌؼمجح

ثٌفظً أٞ ثٌفظً ثألٚي دجٌخظٛص ثٌفمشر ثٌثج١ٔز ٌٍمؼجء ػٍٝ خ١ّغ أٚخٗ ثٌفغجد ٚدجألخض 

 ثٌفغجد ثإلدثسٞ.
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المطلب الثانً: بعض السبل المقترحة إلصالح 
 الجهاز اإلداري لدولة

 ِٓ ٕ٘جن ِدّٛػز ِٓ ثٌغذً ثٌّمضشزز ٌّسجٌٚز ثٌمؼجء ػٍٝ ظج٘شر ثٌفغجد ثإلدثسٞ

 د١ٕٙج ثٌشلجدز ثٌمؼجة١ز )ثٌفمشر ثألٌٚٝ( ٚوزٌه إطالذ ثإلدثسر ثٌّغشد١ز )ثٌفمشر ثٌثج١ٔز(.

إلصالح فقرة أولى: الرقابة القضائٌة كوسٌلة 
 اإلدارة

إْ ثٌمؼجء ثإلدثسٞ ٚفٟ ِدجي سلجدضٗ ٌغٍطز ثٌضمذ٠ش٠ز ٌإلدثسر ٠غؼٝ ٌضٛف١ك د١ٓ 

ِظٍسض١ٓ ّ٘ج فٟ ثٌغجٌخ ِٓ ثألز١جْ ِضمجدٍض١ٓ ثألٌٚٝ ٌّظٍسز ثإلدثسر فٟ ثٌم١جَ دجٌٛثخخ 

ثٌٍّمٝ ػ١ٍٙج ِٓ ٔجز١ز صسم١ك أ٘ذثف ثٌٕظجَ ثٌؼجَ ِٚظٍسز ثإلدثسر فٟ ػذَ ثٌضؼغف دسمٛلُٙ 

ٚػذَ إػضذثةٙج ػٍٝ زش٠ضُٙ ثٌؼجِز أٚ ثٌخجطز فجٌمجػٟ ثإلدثسٞ ٠دذ ٔفغٗ ٍِضضِج دٙزث 

ثإلؽجس عٛثء ف١ّج ٠ضؼٍك دمؼجء ثإلٌغجء أٚ دمؼجء ثٌضؼ٠ٛغ، فجٌمجػٟ ثإلدثسٞ ال ٠شثلخ 

ٕجْ ٚإّٔج ٠ٕظش فٟ شؤْ ؼثإلدثسر فٟ ٘زث ثٌخظٛص ِٓ ٔجز١ز ثٌّالةّز ثٌضٟ ٠طٍك ػ١ٍٙج ثٌ

 .16ٟ ظً ظشٚف ثألزٛثي ثٌّس١طز دٗإطذثس لشثسثصٙج ف

فجٌمؼجء ثٌّغشدٟ ٠ز٘خ دؼ١ذث فٟ ِدجي سلجدضٗ ػٍٝ ثٌغٍطز ثٌضمذ٠ش٠ز ٚخجطز ِدجي 

ٝ ثٌمؼجء ثٌّغشدٟ خطٛر إ٠دجد١ز ٔسٛ فشع سلجدضٗ ػٍٝ عٍطز خطإر ,صؤد٠خ ثٌّٛظف١ٓ 

 ثإلدثسر ثٌضمذ٠ش٠ز ِٓ خالي ثعضؼّجٌٗ ِدّٛػز ِٓ ثألزىجَ ٚثٌمشثسثس ثإلدثس٠ز.

 صخجدٌإلدثسر عٍطز صمذ٠ش٠ز فٟ إ "إْخجء فٟ زىُ فٟ ثٌّسىّز ثإلدثس٠ز دجٌشدجؽ   فمذ

 كفش٘ج دثخً ثٌّثألفؼجي ثٌّٕغٛدز إ١ٌٗ ِٚذٜ صؤث١ش خزغثٌؼمٛدز ثٌّٕجعذز فٟ زك ثٌّٛظف  

صىْٛ ٍِضِج دظشٚف ثٌضخف١ف ثٌضٟ صىْٛ ثٌّسىّز ثٌدٕجة١ز أٚ ثٌدٕس١ز لذ ِٕسضٙج  ثٌؼجَ ٚال
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٠شذٙج سلجدز ٌٍمؼجء ػ١ٍٙج ِج ٌُ  ثالخضّجػ١ز  ٚأْ ٘زٖ ثٌغٍطز ثٌضمذ٠ش٠ز ال ٗفٌطشٚ ثٌُٙ ثػضذجس

 .17غٍٛ فٟ ثٌضمذ٠ش

ٚأْ ٘زث ثٌضطٛس ثٌزٞ ػذشس ػٕٗ ثٌّسىّز ثإلدثس٠ز دجٌشدجؽ فٟ ِدجي ِشثلذز ثٌغٍطز 

ثٌغشفز ثإلدثس٠ز ٌّسىّز س ثٌضمذ٠ش٠ز أطذر ِسً ث٘ضّجَ ِٓ لذً ثٌّدٍظ ثألػٍٝ فمذ دذأ

ز ثٌضٟ ّعغ ِٓ ثٌسذ ثألدٔٝ ٌٍشلجدز ٚأطذسش صفشع سلجدضٙج ػٍٝ ػٕجطش ثٌّالةثٌٕمغ صٛ

د١ٓ ِفِٟٙٛ ثٌّششٚػ١ز  ٕغصٕفشد ثإلدثسر دغٍطز صمذ٠ش٘ج ِضدجٚصر فٟ رٌه ثٌفجطً ثٌّظط

 .18ز فٟ ثٌشلجدز ػٍٝ ثٌمشثسثس ثإلدثس٠زّٚثٌّالة

 فقرة ثانٌة: أوجه إصالح اإلدارة المغربٌة
د ثإلدثسٞ ظٙشس ِدّٛػز ِٓ ثٌفؼج١ٌجس ٌٍضسم١ك ِغٍغً ٌٍمؼجء ػٍٝ ظج٘شر ثٌفغج

ِطجٌذز  دثسرإطالذ ثإلدثسر ثٌّغشد١ز ٔزوش ِٕٙج س٘جْ ثإلدثسر ثٌخذِٚز، أٞ ِج ٠دؼً ثال

دئلشثس ِفج١ُ٘ خذ٠ذر ٌضٍذ١ز زجخ١جس ثٌّٛثؽ١ٕٓ دجٌفؼج١ٌز ٚثٌشفجف١ز ٚثٌٕضث٘ز ِٚذػٛر ٌخٍك 

س ٚصؤً٘ ثٌّمجٌٚز ٍِٚضِز دجٌذسث ػٓ آ١ٌجس ثٌمؼجء ثٌضشد١ؼٟ ٚثٌضسف١ضٞ إلٔؼجػ ثالعضثّج

ِٛػٛػ١ز ٌٍسفجظ ػٍٝ صّجعه ثٌٕغ١ح ثالخضّجػٟ ِٚسجسدز ثٌثٛسثس ثالخضّجػ١ز ٚصؤ١ً٘ 

ثٌفتجس ثٌّّٙشز ٚثٌؼؼ١فز ٚثٌّطجٌذز دضٛخ١ٗ ثٌدٙٛد ٔسٛ دٕجء ِدضّغ ثٌّؼشفز إلٔضجج ثٌغ١ش، 

سىِٛز دّٕطك ثٌضفجػً ٚثٌضٕجعً ٚثٌضىٌٕٛٛخ١ج ٚثٌضسىُ ف١ٙج ٚغ١ش رٌه ِٓ ثٌّٙجَ ثٌضٟ صظً ِ

ثٔغدجِج ِغ صسٛالس ثٌّس١ؾ ثٌٛؽٕٟ ٚثٌذٌٟٚ ٚثٌضٟ ٠ضؼ١ٓ صؤؽ١ش٘ج ٚصط٠ٛمٙج دجعضّشثس  ِٚٓ 

 .19ؽشف ثإلدثسر ١ٌٚظ دؼ١ذث ػٕٙج

ثٌضٟ صغجُ٘ مذ٠ُ أوذش ِج ٠ّىٓ ِٓ ثٌخذِجس ٠٘زث ثٌّؼ١جس :ثإلٔضجخ١ز ٚثإلدثسر ثٌّٕضدز  -

ص١شر صظجػذ٠ز دؼذجسر أٚػر ٚأدق ثالٔضجخ١ز ي ثالٔضجج ٚثٌؼطجء دٛذثسصفجع ِؼفٟ 

صؼٕٟ ثعضخذثَ ِج صضٛفش ػ١ٍٗ ثإلدثسر ِٓ إِىج١ٔجس ِجد٠ز ٚدشش٠ز ِٚج١ٌز 

ٌٚٛخ١غض١ى١ز إٌٝ ألظٝ ؽجلجصٙج ٚدزٌه صمذَ ثالٔضجخ١ز طٛسر الِؼز ِٚششلز ػٓ 
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 .2557فبراٌر  23قرار صادر عن محكمة النقض بتارٌخ  - 
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 بدون سنة. 295بالل أمٌن زٌن الدٌن، االصالح اإلداري فً مصر والدول النامٌة، ص  - 
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فجػ١ٍز ثإلدثسر ِٚظذثل١جصٙج ٚصخٍك خٛث ِٓ ثٌثمز ٚثٌضٛثفك د١ٓ ثٌدٙجص ثإلدثسٞ 

 ٗ ٚثٌّضؼج١ٍِٓ ِؼٙج.دشِض

ضٛفش د٘زث ثٌّؼ١جس  ٠شصذؾ: ثٌشفجف١ز دذغجؽز ٚٚػٛذ ٚػال١ٔز شفجفزثٌشفجف١ز ٚثإلدثسر ثٌ

فٟ ٚلضٙج ِغ فغر ثٌّدجي أِجَ ثٌد١ّغ ٌإلؽالع ػ١ٍٙج ِّج  ثٌذل١مزشٚس٠ز ؼثٌّؼٍِٛجس ثٌ

ر فٟ ثصخجر ثٌمشثسثس ثٌظجةذز ٚثٌّف١ذر ٚوزٌه ِٓ أخً صٛع١غ دثةش ٠ٓغجػذ ثٌّغؤ١ٌٚ

 .20ذس ِٚسجسدز ثٌفغجدٙثٌّشجسوز ٚثٌشلجدز ٚثٌّسجعذز ألخً ثٌضخف١ف ِٓ ثٌ

 دػُ ثألخالل١جس دجٌّشفك ثٌؼجَ -

ٚػغ ١ِثجق أخاللٟ فٟ ثٌٛظ١فز ثٌؼ١ِّٛز ٚإػذثد ِٛثث١ك زغٓ ثٌغٍٛن خجطز دىً  -

لطجع صسذد ثٌم١ُ ثألخالل١ز ٚثٌمٛثػذ ثٌغٍٛو١ز ثٌضٟ صٛػر ِغؤ١ٌٚضٗ ٚٚثخذجس 

ٔؤخز دؼ١ٓ ثالػضذجس ثٌخظٛط١جس ثٌضم١ٕز ٚث١ٌّٕٙز ,ثٌؼَّٛ  ءإصثثإلدثسر ٚثٌّٛظف 

 دىً لطجع.

 ٟ ِؼٗ.ٍٛ ٌضؼجؽغَ ثٌغش ثٌّٕٟٙ صفجد٠ج ٌٍػذؾ ِفٙٛ -

١ِٓ ػٓ أخطجةُٙ ػٍٝ ِدجٌظ ثٌضؤد٠خ شؤُٔٙ فٟ رٌه جػشٚسر إزجٌز ثٌّٛظف١ٓ ثٌغ -

 شؤْ دجلٟ ثٌّٛظف١ٓ.

دجي دػُ ثألخالل١جس فٟ إٌضثَ ثإلدثسر دضمذ٠ُ صمش٠ش عٛٞ ػٓ زظ١ٍز ػٍّٙج فٟ ِ -

 .21لطجػٙج
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 .292مرجع سابق، ص  - 
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 .30و  32، ص 0227الصالح اإلداري بالمغرب سنة البٌان الحكامً للمناظرة الوطنٌة األولى حول ا0222اإلدارة المغربٌة وتحدٌات  - 
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 خاتمة:
ظج٘شر ػج١ٌّز  ٙجٚأشىجٌ ٘جٚفٟ ثألخ١ش ٔدذ دؤْ ظج٘شر ثٌفغجد ثإلدثسٞ دّخضٍف ِظج٘ش

ال صخٍٛ ِٕٙج دٌٚز ِٓ دٚي ثٌّدضّغ ثٌذٌٟٚ ٌىٓ ٠ذمٝ ثٌفشق فٟ أٔٙج صضفجٚس ف١ّج د١ٕٙج فٟ 

 .ِذٜ ثٔضشجس ٚصفشٟ ٘زٖ ثٌظج٘شر د١ٓ ثٌٕغ١ح ثٌٛؽٕٟ ٌٙزٖ ثٌذٚي

ففٟ ز١ٓ ٔالزع ظٙٛسث دشىً أوثش ٚػٛزج فٟ ِدضّؼجس ثٌذٚي ثٌٕج١ِز د١ٓ عٍطجصٙج 

ٚػٛزج ٚال صؼذٚث ٚأخٙضصٙج ٌذسخز أطذسش صىجد صىْٛ عّز    ٌٙزٖ ثٌّدضّؼجس، ٔدذ٘ج ألً 

 أْ صىْٛ زجالس فشد٠ز د١ٓ ثٌس١ٓ ٚث٢خش فٟ ظً ِدضّؼجس ثٌذٚي ثٌّضمذِز.

ٙضصٙج ٚٚزذصٙج ثإلدثس٠ز دؼذِج ثٔضششس فٟ فجٌفغجد ثإلدثسٞ ٠الصَ ثٌسذ٠ث ػٓ أخ

خال٠ج٘ج خشثِٛز ثٌفغجد ػذش لشْٚ ِٓ ثٌضِٓ إٌٝ زذ ٠ّىٓ ٚطفٙج أٔٙج ظج٘شر صؼُ وجفز 

 ثألخٙضر ثإلدثس٠ز ٌٙزٖ ثٌذٚي.

ٚدظٛس٘ج ثٌّضؼذدر ِٓ ثٌششٛر ٚثخضالعجس ٚٚثعطز ِٚسغٛد١ز ٚثعضغالي ثٌٕفٛر 

ٓ طٛس ثٌفغجد ثإلدثسٞ ثٌضٟ ال ٠ّىٓ زظش٘ج ٚإعجءر ثعضؼّجي ثٌغٍطجس ثٌّخضٍفز، ٚغ١ش٘ج ِ

زضٝ طجسس ظج٘شر ثٌفغجد ثإلدثسٞ دجٌٕغذز إٌٝ ثٌدٙجص ثإلدثسٞ فٟ ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ٚثٌذٚي 

 ثٌٕج١ِز وجٌٕجس ثٌضٟ صذسث دشىً ِغضّش ػٓ ثٌسطخ ٌىٟ صمؼٟ ػ١ٍٗ ٚصذسٖٚ ثٌش٠جذ.

ضجٌٟ صشصخ آثجس ٚدضؼذد ِظج٘ش ٚأشىجي ثٌفغجد ثإلدثسٞ فٟٙ ١ٌغش ػٍٝ شىً سثطذ ٚدجٌ

ِضؼذدر ٌزٌه وجْ ٚثخذج أْ ٔمِٛج دّسجسدضٙج ٌّسجٌٚز ثٌمؼجء ػ١ٍٙج ٚرٌه دٛثعطز ِدّٛػز ِٓ 

ثٌغذً ثٌّفضٛزز إلطالزٙج وجٌشلجدز ثٌمؼجة١ز ػٍٝ عذ١ً ثٌّثجي دجإلػجفز إٌٝ ِدّٛػز ِٓ 

 ثٌّمضشزجس ثٌضٟ ٔؤًِ ِٓ ثٌّششع دؤْ ٠طذمٙج ػٍٝ أسع ثٌٛثلغ.
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 الئحة المراجع:

 ص قانونٌة:نصو
 .2011دعضٛس ثٌٍّّىز ثٌّغشد١ز ٌغٕز  -

 ثٌمجْٔٛ ثٌدٕجةٟ ثٌّغشدٟ. -

 .١ٌٛ٠2017ٛص  29خطجح ثٌٍّه ٌزوشٜ ػ١ذ ثٌؼشػ دضجس٠خ  -

 :الكتب
 .أزّذ ١ِٕشر، ثإلدثسر ثٌؼ١ِّٛز ثٌّغشد١ز ٚعؤثي ثإلطالذ دذْٚ عٕز 

  ،ٟدثس ٔٛس ثٌذ٠ٓ ثٌؼّشثٟٔ، ششذ ثٌمغُ ثٌخجص ثٌمجْٔٛ ثٌدٕجةٟ ثٌخجص ثٌّغشد

 .2009/2010ثٌٕشش ؽذؼز 

 .دالي أ١ِٓ ٚص٠ٓ ثٌذ٠ٓ، ثإلطالذ ثإلدثسٞ فٟ ِظش ٚثٌذٚي ثٌٕج١ِز دذْٚ عٕز 

  ثٌذ١جْ ثٌدٕجةٟ ٌٍّٕجظشر ثٌٛؽ١ٕز ثألٌٚٝ زٛي  2010ثإلدثسر ثٌّغشد١ز ٚصسذ٠جس

 .2002ثإلطالذ ثإلدثسٞ دجٌّغشح عٕز 

 األطروحات:
  ثٌذوضٛسثٖ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؼجَ عٕز خجٌذ ثٌغجصٞ، ثٌفىش ثإلدثسٞ ثٌسغٕٟ، أؽشٚزز

2000/2001. 

 :مجاالت
  ْٚ١ِّْٛ دٕدذٞ، آ١ٌجس ِىجفسز صؤث١ش ثٌفغجد ثإلدثسٞ ػٍٝ ثٌض١ّٕز ِدٍز ثٌشؤ

 ثٌمج١ٔٛٔز ٚثٌمؼجة١ز ثٌؼذد ثٌثجٟٔ، دذْٚ عٕز.
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