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 مقدمة 

تعتبر حماية املال العام من أهم أولويات سياسة الدول ، وذلك الرتباط هذا املعطى بمجموعة من 

عالقته التفاعلية مع مجموعة من املجاالت سواء االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية، امليادين و 

وذلك بإرساء منظومة  هذا وال يمكن حماية املال العام إال بوسائل وآليات تضمن تحقيق هذا الهدف

 .متكاملة تضمن تحقيق مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير املال العام

عة من الدول على إحداث هذه اآلليات ، واملغرب بدوره لم يخرج عن هذه وقد عملت مجمو 

القاعدة حيث سعى إلى تطوير هذه الوسائل واآلليات من خالل إنشاء املجلس األعلى للحسابات ثم 

دسترته وبعد ذلك إنشاء املجالس الجهوية للحسابات مع ما رافق ذلك من التنصيص على مدونة املحاكم 

  .1املالية

د أن الدستور لم يكتف فحسب بتخويل املحاكم املالية مكانة مركزية وعليا في منظومة مراقبة بي

املالية العمومية وبتوسيع صالحيتها ، بل إنه ، من أجل منح مبدأ الشفافية معناه الكامل ، ألزم املجلس 

الذي يتضمن بيانا عن األعلى للحسابات ، باإلضافة إلى التقرير السنوي الذي يرفعه إلى جاللة امللك و 

 .2جميع أعماله ، بضرورة نشر أعماله بما فيها التقارير الخاصة واملقررات القضائية

ويعتبر املجلس األعلى للحسابات و املجالس الجهوية للحسابات قطب املحاكم املالية باملغرب، تم        

القانون رقم بتنفيذ  2002و يوني 13الصادر بتاريخ  1.02.124تنظيمها بموجب الظهير الشريف رقم 

املتعلق بمدونة املحاكم املالية ، الذي نص على مجموعة من املقتضيات املنظمة لهذه املحاكم  62.99

 وخاصة ما يتعلق بمسطرة البث في الحسابات ومسطرة التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية.

ير سنوية و موضوعاتية حول مجموعة من وتتجلى أهمية هذه املؤسسة الدستورية في إصدار تقار 

املجاالت والقضايا الوطنية وكذا حول بعض اإلدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية ،هذا باإلضافة 

التي  واملؤسسات واملقاوالت العمومية إلى التقارير التي تصدرها املجالس الجهوية حول الجماعات الترابية

د من خاللها املشاكل واالختالالت التي تعاني منها هذه األخيرة، وتهدف تقع في نفوذها الترابي والتي ترص

هذه التقارير التي تصدرها املحاكم املالية إلى تشخيص الوضعية التي تعاني منها املؤسسات واإلدارات 

واقتراح مجموعة من الحلول بغية االرتقاء بالوضعية التدبيرية لهذه الهيئات  موضوع الدراسة

                                                 

 .36، ص  2014يناير  – 21م املالية وإشكالية حماية املال العام " مقال منشور بمجلة املالية  العدد الصديق حيدة " املحاك  -  1 

س ، إبراهيم بن به " نظام مسؤولية املدبرين العموميين أمام القاض ي املالي" منشورات املجلة املغربية للسياسات العمومية ، مطبعة طوب بري - 2 

 .17. ص 2017 الرباط ، الطبعة األولى ،ماي
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فانطالقا من هذه التقارير يقوم املجلس األعلى للحسابات بتوجيه السلطات العمومية إلى  .واملؤسسات

مختلف االختالالت التي يعرفها النظام املعمول به وتقديم توصيات و مقترحات باعتبارها من مدخالت 

لوضعيات فشفافية املالية العمومية تقتض ي تقديم ااإلصالح لتجاوز هذه املشاكل التي تعاني منها . 

املالية واملحاسبية لجميع األشخاص املعنوية العامة وذلك بغية التمكن من مقارنة الزمان واملكان للحالة 

الصحية للمالية العامة وفق شبكة تقويمية بمعايير عاملية كما أن هذه الشفافية تتطلب وجود ضمانات 

ة في التدبير اليومي لهذه اإلدارات للمصداقية واالنسجام  والعمل على إرساء منظومة للحكامة الجيد

 .العمومية واملؤسسات

في التعرف على دور تقارير املجلس األعلى للحسابات من خالل آلية التقارير  وتكمن أهمية املوضوع

في إرساء مبادئ الحكامة والشفافية داخل اإلدارات العمومية واملؤسسات واملقاوالت العمومية وكذا 

 الجماعات الترابية.

 ظل هذا التقديم تستوقفنا اإلشكالية املحورية التالية : في

 

 إلى أي حد تساهم تقارير املحاكم املالية في إرساء مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة؟ 

 

 

 عن هذه اإلشكالية الرئيسية تنبثق مجموعة من األسئلة الفرعية:

 

 ما هي األسس النظرية للشفافية ؟

 دة وأهدافها؟وما هي مرتكزات الحكامة الجي

 وأين تتجلى مساهمة تقارير املحاكم املالية في إرساء مبادئ الشفافية والحكامة؟
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 ولإلجابة عن هذه اإلشكالية واألسئلة املتفرعة عنها نقترح التصميم املنهجي اآلتي:

 

 دور تقارير املحاكم املالية في تكريس الشفافية .املبحث األول: 

 النظرية للشفافية.املطلب األول : األسس 

 عزيز الشفافية.في ت مة تقارير املحاكم املاليةاملطلب الثاني : مساه

 املبحث الثاني : الحكامة الجيدة ودور املحاكم املالية في تدعيمها.

 املطلب األول : مرتكزات وأهداف الحكامة الجيدة.

 الجيدة.املطلب الثاني:  تقارير املحاكم املالية ودورها في تدعيم الحكامة 
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 املبحث األول: دور تقارير املحاكم املالية في تكريس الشفافية .

في الدول الحديثة مثار اهتمام لدى  واالفتحاصلقد أضحت بنيات وهياكل املراقبة الخارجية 

العديد من الباحثين وذلك انطالقا من األدوار التي تلعبها في تقويم أعمال املؤسسات واإلدارات العمومية 

من املبادئ الدستورية والتي نجد من ضمنها مبدأ الشفافية حيث أن تجسيد هذا  ملجموعةكذا إرسائها و 

املبدأ يلعب دورا أساسيا في حماية املال العام )مطلب أول( كما أن هذه الهيئات العليا للمحافظة على 

من خالل آلية التقارير التي املال العام تلعب دورا أساسيا في املساهمة على إرساء هذا املبدأ وتدعيمه 

 )مطلب ثان(.تصدرها بشكل سنوي أو دوري أو كلما طلب منها ذلك  

 

 املطلب األول : األسس النظرية للشفافية.

لقد أصبح تعبير الشفافية عنوانا عريضا واسع االنتشار، مشهورا ومستعمال بكثرة، ويعني التزام 

 :اختالف مستوياتهم ومراتبهم بالحاكمين واملديرين العامين واملسؤولين على 

 _ احترام املنافسة الصريحة والحرة، ومساواة جميع املواطنين أمام القانون.       1

 .3_ احترام قواعد التدبير الجيد وخضوع النفقات العمومية للمراقبة واالفتحاص2

وأسلوب وعليه فإن مفهوم الشفافية حسب محمود الجواهري يعني : " الشفافية طريق للسلوك 

لإلعالم واإلتصال بهدف إقامة عالقات مفعمة بالثقة واملحافظة عليها بين املنظمات والفئات املختلفة 

 4من الجماهير داخل املؤسسة وخارجها التي تتأثر بنشاط تلك املنظمة."

لى كما تعني الشفافية أيضا توفر املعلومات الدقيقة في وقتها وإفساح املجال أمام الجميع لالطالع ع

املعلومات الكافية والضرورية، الش يء الذي يساعد على اتخاذ القرارات الصالحة، وكذلك من أجل 

ويعد  5توسيع دائرة املشاركة والرقابة واملحاسبة، ومن أجل التخفيف من الهدر ومحاصرة الفساد.

تأسيس  مفهوم الشفافية من املفاهيم التي دخلت حديثا جدا في القاموس اإلصطالحي العربي، مع

" مع بيتر إيجينمنظمة الشفافية الدولية عند بداية تسعينيات القرن املاض ي، عندما أسس األملاني " 

                                                 

  3- عبد العزيز أشرقي " الحكامة الجيدة الدولية الوطنية الجماعية ومتطلبات اإلدارة املواطنة  " ص: 66 

، السنة  إدريس عزيز " إشكالية الشفافية داخل اإلدارة العمومية " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ، كلية الحقوق بالرباط -  4 

 .4، ص  1997-1996معية الجا

وسم  الجامعي جامعة عبد املالك السعدي ، طنجة. املمحاضرات الدكتور العمراني بوخبزة، السنة األولى ماستر القانون والعلوم اإلدارية للتنمية ،  -

.2010 – 20095  
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تسعة اخرين من خمس دول مختلفة هذه املنظمة الشهيرة التي تهدف إلى محاربة الفساد اإلداري واملالي 

 .   6في البنك الدوليوالذي كان السيد "إيجين" ملما بالكثير من تفاصيله بحكم طبيعة عمله 

وتعني الشفافية ببساطة، تقاسم املعلومات واملكاشفة، فهي تضمن التدفق الحر والشامل 

واملوصول للمعلومات بحيث تصبح متاحة للجميع، وتوفر قنوت وإجراءات واضحة لذلك فيما بين 

نظمة أصحاب املصلحة واملسؤولين، ومن مقتضيات الشفافية الكشف عن مختلف القواعد واأل 

والتعليمات واللوائح املعتمدة في وضع وتنفيذ السياسات واتخاذ القرارات، بحيث تسمح فيما بعد 

باملحاسبة واملساءلة والتقويم، فالشفافية تقي من األخطاء الحكومية، ومن ارتكاب خطأ في تقدير املوارد 

الحكومات توفير ومن الفساد، بحيث يتطلب النقاش النشط حول قضايا السياسات العامة من 

البيانات املتعلقة بالحسابات القومية وميزان املدفوعات والعمالة، وتكلفة املعيشة. وترتبط نوعية عملية 

 .   7صنع القرار واملخاطر والتكاليف املترتبة علها بطبيعة املعلومات التي يتم تزويدها لصانع القرار

ص وبعد ذلك ظهر في اإلدارة العمومية و قد ظهر مصطلح الشفافية ألول مرة في القطاع الخا

،وذلك بعد تنامي تدخل الدولة في مختلف امليادين االقتصادية واالجتماعية. من أجل التأثير في الرأي 

العام بغية تحقيق أكبر اندماج ممكن بين اإلدارة ومحيطها االجتماعي ، والعمل على تفادي املواقف 

ل عالقات الثقة املتبادلة محلها، في اتجاه تحقيق إدارة شفافة ، السلبية للجمهوراتجاه أعمالها ، وإحال

 .                  8ديمقراطية ، ترتكز على تعميم واسع للنشاط اإلداري 

أما إذا أردنا التأصيل ملفهوم الشفافية و بالرجوع إلى التجربة األمريكية فنجد أن الواليات املتحدة 

م. كما أن أزمة  1900ي نيويورك أول مكتب للعالقات العامة سنة ليقام ف 20انتظرت حتى مطلع القرن 

م كان لها تأثير كبير في هذا الصدد في تطوير العالقات العامة بالواليات املتحدة األمريكية . وفي  1929

هذا الصدد يقول إبراهام لينكولن : " مع الرأي العام ال ش يء يمكن أن يفشل ومن دونه ال يمكن ألي ش يء 

 نجح ". أن ي

                                                 

 19ص:  - ة الرشيدةالشفافية واملساءلة والرقابة العليا على املال العام في سياق الحكام –محمد براو  - 6 

 الحكم الرشيد: الشفافية واملساءلة، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية. املوقع اإللكتروني ملنظمة ترانسبرانس ي  - 7 

       http : www-undp-pogar.org  19:44. على الساعة 2018-01-09تاريخ الزيارة. 

لعمومية املغربية " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون العام ، جامعة محمد الصديق حيدة ' واقع الشفافية داخل اإلدارة ا - 8 

 .8، ص 1998-1997الرباط ، السنة الجامعية  –الخامس ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، أكدال 
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وباإلضافة إلى الواليات املتحدة األمريكية ، تبنت مجموعة من الدول املتقدمة هذا املفهوم ، حيث نجد 

 .9م1973م ، النمسا  1970م ، النرويج  1951أن فنلندا مثال تبنت هذا املبدأ سنة 

م  1978يناير  6وفي أما فرنسا فقد ظهرت اإلرهاصات األولى لهذا املفهوم منذ عهد الجمهورية الثالثة ، 

م صدر قانون يتعلق بتعليل  1979من نوفمبر لسنة  11صدر قانون اإلطالع على الوثائق اإلدارية وفي 

 القرارات اإلدارية .

وبخصوص املغرب فقد أخذ بهذا املفهوم بعدما تم توجيه العديد من االنتقادات للمنظومة اإلدارية التي 

حول اإلدارة املغربية أن هذه اإلدارة تجاوزها الزمن ،  1995ولي سنة يعمل بها فقد أكد تقرير للبنك الد

ويمكن تعداد مواصفات هذا التقادم في طرق التسيير داخل اإلدارة ، وفي عالقة هذه األخيرة مع املواطنين 

فالشفافية تعتبر من أحد أهم مبادئ الحكامة وترجع هذه  .10وفي مساطر مالية جامدة وغير شفافية

لكونها السالح األول ملحاربة الفساد و االختالسات والرشاوى التي لطاملا وسمت العمل اإلداري ،  األهمية

فغياب الشفافية هو الذي يفتح الباب على مصراعيه لعقد صفقات الفساد خلف األبواب املغلقة أما 

ء وهذا من مع وجود الشفافية فإنه يصعب حينها إساءة استخدام السلطة لصالح فئة تعمل في الخفا

 شأنه إعطاء صورة سيئة على املرفق العمومي . 

وتظهر بوضوح  األهمية التي تكتسيها شفافية املرافق العمومية في كون هذه األخيرة تعمل باإلضافة إلى 

تقديم الخدمات ذات جودة وفعالية للمرتفقين ، على تحقيق املشروعية في عملها عبر خلق ارتياح 

. وقد تأكدت 11ن تقديم الخدمات وتلبية الحاجيات التي يطلبها املرتفق بشفافيةوتوافق حول أدائها وحس

من الدستور الذين ألزما جميع املرافق العمومية من دون استثناء  155و 154هذه النقطة في الفصلين  

ومن ضمنها املؤسسات العمومية واملصالح الخارجية للوزارات بالخضوع ملعايير الشفافية وألزما كذلك 

 األعوان املمارسين ملهامهم بهذه املرافق على احترام هذا املبدأ الدستوري األساس ي .

وترسيخا ملبدأ الشفافية فإن حق اإلطالع على املعلومات وفي الحدود التي يكفلها القانون يجب أن يكون 

تحدة الخاصة مكفوال لكافة أفراد املجتمع تأكيدا ملا نصت عليه املادة العاشرة من اتفاقية األمم امل

بمكافحة الفساد على أهمية االطالع على املعلومات ليستطيع املواطن الوصول إلى مصادر املعرفة 

 بسهولة ويسر في إطار قانوني يكفل حماية تداول املعلومات بين األطراف.
                                                 

 .9الصديق حيدة ، املرجع نفسه ، ص  - 9 

لبات شفافية تدبير األموال العمومية باملغرب " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون العام ، جامعة محمد فاطنة البخاري "متط - 10 

 .7، ص 2001-2000الرباط ، السنة الجامعية  –الخامس ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، أكدال 

على  2018-01-09تاريخ الزيارة   oujdacity.net   wwwرفق العمومي" مقال منشور على املوقع اإللكتروني أحمد العمراني " الشفافية في امل - 11 

 .20:00الساعة 
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وترسيخا منه ملبدأ الشفافية فإن املشرع الدستوري قد كفل لألفراد و املرتفقين بشكل أساس ي حق 

" للمواطنات واملواطنين حق  12من الدستور   27اإلطالع على املعلومات وذلك ما أكد عليه الفصل 

الحصول على املعلومات املوجودة في حوزة اإلدارة العمومية، واملؤسسات املنتخبةـ، والهيئات املكلفة 

تخليق الحياة تماشيا  بمهام املرفق العام". وال شك أن اهتمام املغرب بموضوع الشفافية يندرج في إطار

 مع متطلبات تطوير وتحديث تدبير الشأن العام.

ويرى ميشيل بوفيي رئيس املؤسسة الدولية للمالية العمومية أن الشفافية تشكل ضمانة للترابط  

االجتماعي الن انعدام الثقة يفرز الفوض ى والظلم وانهيار املجتمعات ، ومع تعقد املجتمعات الحديثة، 

 .13الضروري وضع نموذج جديد لتنظيم الدول فقد غدى من 
 

 املطلب الثاني: مساهمة تقارير املجلس األعلى للحسابات في تعزيز الشفافية
 

إن األوضاع التي تعيشها اإلدارة اليوم من سوء التدبير اإلداري واملالي، وتطورها في العديد من األحيان إلى 

لتأثير على مصداقية املرفق العام وبالتالي فقدان الثقة في انحرافات إدارية وفضائح مالية كبيرة أدت إلى ا

اإلدارة نتيجة انحراف املمارسات، ورغم  تعدد الترسانة القانونية الزجرية، إال أن ذلك لم يحد من هذه 

املمارسات السلبية، األمر الذي يبرز أن صرامة القوانين ال تكفي وحدها لحماية املال العام وااللتزام 

ط املطلوب في التدبير، لدى فإن حماية املال العام واالرتقاء بتدبيره إلى مستوى النجاعة باالنضبا

 واملردودية رهين بسيادة قيم الشفافية والجودة في التدبير العام.

وهكذا أضحى االلتزام بتدعيم الشفافية في تدبير املال العام بالنسبة للمحاكم املالية إجراء بيداغوجي 

تض ي تحسيس كل الفاعلين والفرقاء االقتصاديين واالجتماعيين ومختلف املسؤولين وسلوك متقدم يق

واملوظفين واألعوان بأهمية االنخراط فيه ودعم كل أركانه وكل مبادرته لخلق نوع من األعراف 

ال سيما أن اإلدارة بحكم موقعها أصبحت تواجه  14واملقتضيات الجديدة في تدبير الشأن الوطني واملحلي

ضافة إلى التزاماتها التقليدية تحديات جديدة تفرضها العوملة والتنافسية والتطور التكنولوجي وتنامي باإل 

سرعة وشفافية تقديم خدماتها وأكثر تشبتا باألخالق التي ينبغي أن تسود عالقاتها ومعامالتها، باإلضافة 

                                                 

 5964( ، الجريدة الرسمية عدد 2011يوليو 29)  1432شعبان  27، صادر في  1.11.91الصادر بنتفيذه الظهير الشريف رقم  2011دستور  - 12 

 .3600( ، ص: 2011يوليو 30)  1432 شعبان 28مكرر، بتاريخ 

والتجمع أشغال امللتقى الدولي للمالية العمومية املنظم من طرف وزارة االقتصاد واملالية والجمعية من أجل املؤسسة الدولية للمالية العمومية   - 13 

  بالرباط. 2012شتنبر  08و 07األوربي للبحوث في مجال املالية العمومية  املنعقد يومي 

 .14، ص 2000يونيو  11محمد حركات، " مظاهر الفساد وتداعياته، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، عدد  -14 
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وفتح باب الحوار والتواصل مع مختلف إلى وجوب توخيها الترشيد والعقلنة في تدبير املوارد املتاحة لديها 

 .15مكونات محيطها

وال شك أن تقارير املجلس األعلى للحسابات ساهمت في تعزيز الشفافية من خالل رصد االختالالت التي 

تعاني منها مختلف اإلدارات واملؤسسات العامة، وتحليل األسباب الكامنة وراء االختالالت، وإقتراح بدائل 

األوضاع، كما أن نشر التقارير  الصادرة عن املجلس األعلى للحسابات ساهم بدون وتوصيات ملعالجة 

 شك في توطيد الشفافية والوضوح لكشف ما يقع داخل اإلدارة للرأي العام.

وعلى هذا األساس تبدو أهمية الشفافية بالنسبة للمجلس األعلى للحسابات أساس ومرتكز لتخليق 

ري واملالي واألنشطة والخدمات العمومية، والرفع من القدرة التنافسية لهذه الحياة العامة في جانبها اإلدا

األجهزة وتشجيع االستثمارات، وانفتاح اإلدارات، بجانب دعم تكافئ الفرص بين مختلف الفئات 

االجتماعية في ظل مناخ يجسد روح املسؤولية والشفافية ومنهج املراقبة واملحاسبة والتقييم ويكرس 

انون وسلطة القضاء ويدعم الجوانب القانونية والسياسية واألسس التربوية لتعميم املواطنة سيادة الق

لخلق مناخ يستوعب اإلصالحات الهيكلية لإلدارة ويدفع  16الحقة باعتبارها  واجب وطني والتزام أخالقي 

السلبية  باملصالح العمومية إلنجاز مهامها بفاعلية ونجاعة وأقل تكلفة في ظل تغيير السلوكات

 .17السائدة

ومن الواضح اليوم أكثر من أي وقت مض ى أن تقارير املجلس األعلى للحسابات، باتت تلعب دورا حيويا    

واملشاكل التي تواجه التدبير العمومي، وهذا بطبيعة الحال سيساهم في  االنحرافاتفي مراقبة ورصد كل 

لتدبير اإلداري واملالي ملختلف اإلدارات واملؤسسات تعزيز الشفافية والنزاهة والرفع من نجاعة وفعالية ا

 العمومية.

 

 

 

 

 

                                                 

 .203، ص 2001، 1مصدق محمد رشيد، " تفعيل ميثاق حسن التدبير"، مجلة طنجيس للقانون واالقتصاد، عدد  -15 

 .2007فبراير  20، بتاريخ 6978ة القانونية واإلدارة السياسية"، جريدة األحداث املغربية، عدد ميلود بلقاض ي، " تخليق الحياة العامة بين املرجعي -16 

العلوم القانونية واالقتصادية املاستر في القانون العام، كلية دبلوم نبيل الزويدة، " إصالح امليزانية ورهان تحديث التدبير العمومي"، رسالة لنيل  -17 

 .206، ص 2010-2009    السنة الجامعيةاط،  أكدال الرب واالجتماعية ،



 10 

 

 املجلس األعلى للحسابات في تدعيمها املبحث الثاني : الحكامة الجيدة ودور تقارير   

يمكن تناول هذا املبحث من خالل التطرق ملرتكزات وأهداف الحكامة الجيدة ) املطلب األول(، ثم        

 املجلس األعلى للحسابات في تدعيم الحكامة الجيدة )املطلب الثاني(.  تقارير تناول دور 
 

 املطلب األول: مرتكزات وأهداف الحكامة الجيدة             
 

الشديد بمفهوم  الرتباطهملفهوم الحكامة الجيدة أهمية بالغة على مختلف املستويات وذلك         

 ،  فالحكامة بمثابة الوسيلة التي تؤدي إلى تحقيق التنمية .التنمية، خاصة منها االقتصادية واالجتماعية

إن ترسيخ الحكامة الجيدة من أجل تحقيق تنمية شاملة،  البد له من ترسيخ سياسة جديدة تؤطر 

 السلوك السياس ي واالجتماعي للهيئات املنتخبة واإلدارة واملواطن.

 الفقرة األولى : مرتكزات الحكامة الجيدة      

 تنبني الحكامة الجيدة على مجموعة من األسس واملرتكزات يمكن تلخيصها في :        

 الديمقراطية التشاركية - 

 النزاهة والشفافية -

 سيادة القانون  -

 املراقبة واملساءلة. -

 أوال: الديمقراطية التشاركية 

ءات التي تسمح بإشراك الديمقراطية التشاركية على أنها  مجموعة من  اآلليات واإلجرايمكن فهم      

املجتمع املدني وعموم املواطنين في صنع السياسات العمومية وتقوية دورهم في اتخاذ القرارات املتعلقة 

 بتدبير الشأن العام.

وتعد الديمقراطية التشاركية كأسلوب و ثقافة حديثة للتدبير العمومي، أحد أهم املبادئ التي تقوم عليها 

رها إحدى منهجيات العمل املرتبطة بتدبير املجال و مسلسل تواصلي يمكن الحكامة الجيدة، باعتبا

األفراد و األطراف املعنية من تحديد احتياجاتهم و أهدافهم، و يؤدي إلى قرارات مركزة تأخذ بعين 

 .18االعتبار أراء و تطلعات كل األطراف املعنية

                                                 

 .19، ص 2015، 30/29نجيب جيري، "الديمقراطية املحلية و سؤال الحكامة الجيدة" ، مجلة مسالك في الفكر و السياسة و االقتصاد، العدد  -18
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ف الفاعلين على أساس التشارك والتعاون الحكامة الجيدة تفرض إذن إعادة تنظيم العالقات بين مختل  

للوصول لنتائج مثمرة ومشتركة، وعلى هذا األساس فالديمقراطية التشاركية تعد املدخل الحقيقي 

 واملرتكز األساس لتحقيق الحكامة الجيدة.

فالديمقراطية التشاركية هي ديمقراطية فاعلة، لحل املشاكل عن قرب، وضمان انخراط الجميع في 

 لشأن العام، عن طريق التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية. تدبير ا

 ثانيا: النزاهة والشفافية

يشير مفهوم الشفافية إلى الوضوح في التعامل داخل أي مؤسسة أو إدارة وتعتبر الشفافية عكس       

رارات واألعمال متاحة وواضحة الغموض والسرية بحيث تتضمن إيجاد بيئة تكون فيها املعلومات والق

ومفهومة، وجعل القرارات املتصلة بالسياسات املتعلقة باملجتمع معلومة من خالل النشر في الوقت 

 املناسب واالنفتاح على جميع األطراف ذوي الصلة. 

 هذا وقد عرفت هيئة األمم املتحدة الشفافية على أنها حرية تدفق املعلومات واملعرفة والعمل بطريقة

منفتحة تسمح ألصحاب العالقة بالحصول على املعلومات الضرورية للحفاظ على مصالحهم واتخاذ 

 القرارات املناسبة واكتشاف األخطاء. 

أما النزاهة فترتبط بمنظومة القيم املتعلقة بالصدق واألمانة واإلخالص في العمل دون أن يشوبه 

ت والقيم واألساليب والتدابير  والتوقعات والنتائج. ومن الفساد، وتنبني النزاهة على االتساق في اإلجراءا

الناحية األخالقية فإن النزاهة ترتبط باألمانة والصدق ودقة اإلجراءات. ويمكن التمييز بين مستويان 

للنزاهة بحيث أن املستوى األول يتعلق بنزاهة الفرد وذلك إذا أدى عمله بكفاءة وصدق، أما املستوى 

 زاهة العمل وذلك إذا تم تنفيذ العمل على النحو املطلوب .الثاني فيتعلق بن

 :  ثالثا: سيادة القانون 

يشكل مبدأ دولة الحق و القانون مطلبا عاما و عامليا في الوقت أو ما يعرف بدولة الحق والقانون، و 

وضع الراهن، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. و هو مبدأ يقتض ي القيام بمجموعة خطوات أهمها 

دستور يضمن الحرية و املساواة و العدالة لكل مواطن، خصوصا الحريات األساسية من حرية الرأي و 

التعبير و اإلنتماء السياس ي و تأسيس الجمعيات و االنخراط في األحزاب، و أيضا ممارسة تلك الحقوق و 

اء الواجبات و ضمان التمتع باألهلية، و يقتض ي أيضا قوانين تحدد إطار ممارسة تلك الحقوق و أد
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فصل تام للسلط و تحديد مجال عمل كل سلطة على حدة مع إستقالل حقيقي للسلطة القضائية 

 .19باعتبارها الضامن لدولة الحق و القانون 

فدولة الحق والقانون تقتض ي سيادة القانون وجعله الحكم والفيصل في كل األمور والنزاعات، وحتى      

قانون فعلى كل املؤسسات أن تقوم بدورها وفقا ملا هو منصوص عليه في نكون فعال أمام سيادة ال

 القانون، فدولة الحق والقانون تفرض امتثال الجميع للقانون أفرادا وجمعات، الكل تحت القانون.

 رابعا: املراقبة واملساءلة

سية واملهمة ربط املسؤولية باملحاسبة وهو مرتكز من بين املرتكزات األساأو ما يعرف كذلك ب    

، وذلك بالنظر ألهمية هذا املقتض ى ودوره في تخليق 2011املنصوص عليها في الفصل األول من دستور 

فطبقا لهذا املرتكز فكل مسؤول عن أي مرفق أو مؤسسة معرض للمراقبة واملساءلة  الحياة العامة.

ملرافق الدولة ومحاربة لكل  وفقا   الختصاصاته وطبيعة عمله، وذلك بهدف ضمان السير العادي واألمثل

 أشكال الغش والفساد.

وحتى نكون أمام حكامة جيدة تستجيب ملتطلبات التنمية املندمجة والشاملة، البد من إعمال مرتكز 

مسؤول عن تدبير الشأن العام الوطني و  املراقبة واملساءلة في كل جوانب الحياة اإلدارية، حتى يقوم كل

و بذلك لم نعد نتحدث عن املسائلة التقليدية للحكومة ،  دون غش أو تدليسبدوره املنوط به   املحلي

أمام البرملان، بل أبعد من ذلك أصبحنا نتحدث عن اإلسراع في تقديم الحساب من طرف أي مسؤول عن 

تدبير الشأن العام الوطني و املحلي بحيث يتحمل النتائج األخالقية لتصرفاته سواء منها السياسية أو 

 20ونية وحتى القضائية عند االقتضاءالقان

 الفقرة الثانية : أهداف الحكامة الجيدة

 إن الغاية من تكريس الحكامة الجيدة  هو باألساس تحقيق مجموعة من األهداف  أبرزها:

 تأهيل اإلدارة وتيهئ املناخ املناسب التخاذ املبادرات وإنجاز املشاريع التنموية  -

 شاور مع املواطن وتكريس دولة الحق والقانون تفعيل مسلسل التشارك والت -
                                                 

 .101،  ص:2014سعيد جفري، "ما الحكامة؟ " ، مطبعة األمنية ، الرباط ، سنة -  -19

اء زيز اشرقي، " الحكامة الترابية و تدبير املرافق العمومية املحلية على ضوء الجهوية املتقدمة"،  مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضعبد الع-20

 .103، الطبعة االولى، ص2014
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 التحديد الواضح للمهام واملسؤوليات وتعزيز املصداقية والشفافية   -

 أوال: تأهيل اإلدارة وتيهئ املناخ املناسب التخاذ املبادرات وإنجاز املشاريع التنموية 

وذلك بتحقيق متطلباته تأسست اإلدارة العمومية الحديثة على أساس خدمة املواطن كفرد        

لم، وكذا 
َ
لم ومعاقبته إذا ظ

ُ
وتطلعاته، وضمان حقوقه ومساعدته على القيام بواجباته، وإنصافه إذا ظ

خدمة املجتمع وذلك بضمان التوازن والتالحم االجتماعي وتحقيق التوزيع العادل للموارد بين 

 املجموعات األكثر فقرا من أجل مجتمع عادل ومندمج بشكل جيد.

لذلك فتأهيل اإلدارة وتهيئها حتى تقوم بهذا الدور أمر أساس ي وغاية في األهمية وذلك من أجل توفير  

مناخ مناسب التخاذ القرارات وإنجاز املشاريع التنموية الكفيلة بالنهوض بأوضاع املواطن، ولن يتأتى لها 

 ذلك في غياب حكامة جيدة رشيدة مبنية على أسس ومرتكزات صلبة.

 تفعيل مسلسل التشارك والتشاور مع املواطن وتكريس دولة الحق والقانون  ثانيا:

التعاون والتشاور بين مختلف املؤسسات واملصالح العمومية من جهة، والجمعيات واملنظمات غير         

حكومية واألفراد والجماعات من جهة ثانية. وذلك لتحسين ظروف عيش املواطنات واملواطنين، والدفاع 

رياتهم، وتمكينهم من الحقوق األساسية، ومن التنمية املستوفية لشروط التقدم والرفاه، في إطار عن ح

دولة حديثة يسودها الحق والقانون، وتؤمن فيها املشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وترس ى فيها 

ؤ الفرص والعدالة دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع باألمن والحرية والكرامة واملساواة وتكاف

 . 21االجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التالزم بين حقوق وواجبات املواطنة

 التحديد الواضح للمهام واملسؤوليات وتعزيز املصداقية والشفافية

إن التحديد الواضح للمهام واملسؤوليات يبعدنا عن مجموعة من السلبيات لعل أبرزها تداخل          

صات ، فالتحديد الواضح للمسؤوليات يوطد مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة ويعزز من االختصا

 املصداقية والشفافية في العمل.

ولعل التحديد الواضح للمهام واملسؤوليات وتعزيز املصداقية والشفافية من األهداف الجوهرية التي 

 تسعى الحكامة الجيدة لترسيخها وتعزيزها في تدبير الشأن العام.

 

 
 

                                                 

 .9أدواره الدستورية الجديدة، ص مقتطف من امليثاق الوطني للديمقراطية التشاركية، اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول املجتمع املدني و   -21
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 .الجيدة  دور تقارير املجلس في إرساء الحكامةاملطلب الثاني:    
 

إن الحكامة الجيدة ليست وسيلة في حد ذاتها، بل هدفا يلزم العمل من أجل بلوغه، واملجلس األعلى       

عل للحسابات يعد من أهم الهيئات التي تسهم في هذا الدور، من خالل اآلليات الرقابية التي يمتلكها، ول

 املوضوعاتية والتقارير السنوي )الفقرة األولى( التقارير في واملتمثلة من أبرزها، التقارير التي يصدرها،

 .الخاصة )الفقرة الثانية( والتقارير

 تكريس الحكامة الجيدةالتقارير السنوية للمجلس في الفقرة األولى: دور 

بموجب القانون ينشر التقرير السنوي قبل نهاية السنة املوالية للسنة التي تم إنجازه فيها؛ هذا       

من دستور اململكة املغربية لسنة  148النشر الذي له مرجعية دستورية و ذلك من خالل الفصل 

ور طريقة حداثية املحاكم املالية وإشاعتها على الجمه ومسائالت، ويعتبر تعميم خالصات وأعمال 2011

وحتى تغدو لحظة نشر التقارير السنوية ،  22تتناغم مع املعايير العاملية للرقابة واملحاسبة والتدقيق

لحظة تاريخية حيوية من شأنها منح فرصة دورية للتدريب على ثقافة الحكامة الرشيدة، من إشراك 

ى الحذر واليقظة في تدبير الشأن وشفافية ومحاسبة ومساءلة، مما قد يدفع املسؤولين العموميين إل

العام و اتقاء العواقب املساءلة الشعبية االنتخابية، فال مناص من عرض التقرير أمام البرملان وإتباعه 

 .201123بمناقشة علنية ثم استخالص الدروس والعواقب كما كرسه دستور 

 و يتضمن التقرير السنوي املحاور التالية:     

 ؛قيق في الحساباتمحور خاص بنتائج التد 

 ؛محور خاص بمساءلة املخالفين لقواعد التأديب املالي 

 ؛محور خاص بنتائج الرقابة على التسيير بالنسبة للمنظمات العمومية التي شملتها هذه العملية 

                                                 
 .414، ص 2011محمد براو: "الوسيط في شرح قانون املحاكم املالية الكتب الثالث"، منشورات مكتبة دار السالم الرباط، سنة  -22
لحقوق السويس ي، السنة رشيد قاعدة، املحاكم املالية والتدبير العمومي الجديد، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية ا -23

 .339، ص 2016/2017الجامعية 
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  محور خاص بمتابعة تنفيذ املالحظات والتوصيات الخاصة بمراقبة التسيير والواردة في

 ؛التقارير السابقة

 ؛اص باالجتهاد القضائي املاليمحور خ 

  محور خاص ببيان األنشطة من خالل عقد مقارنة علمية إحصائية بين املوارد واملصروفات

 من جهة، واملنجزات الفعلية امللموسة وآثارها من جهة أخرى. 

كما أن مضمون التقرير يكون بالضرورة واضح و يسهل مقروئيته لغير املختصين، و أن يكون     

بلغة بسيطة سواء بالعربية أو بالفرنسية. و يتضمن التقرير الجوانب اإليجابية والسلبية حتى ال محررا 

ويتضمن التقرير املالحظات ذات األهمية التي كان لها انعكاس على  يعتبر تقرير تفتيش ي وليس تحقيقي.

 التدبير اإلداري و املالي الوطني أو الترابي.

 2016ة إلى غاية سن 2004ابتداء من سنة  اسنوي ا( تقرير 13عشر ) ثالثةوقد قام املجلس بنشر     

العمومي حول حصيلة التدبير  انقاش 2016الصادر في مايو  2015التقرير السنوي لسنة وقد عرف 

العمومي، للقطاعات التي أشير لها بكونها عرفت سوء التدبير. وإذا كان التدبير الترابي قد حظي بجزء 

سنوي، إال أن ذلك ال ينفي أهمية املالحظات التي توقف عندها القضاة املاليون في كبير في التقرير ال

مجال التدبير العمومي للقطاعات العمومية، وكذا الجمعيات املستفيدة من الدعم العمومي، إضافة إلى 

 الدعم املخصص لألحزاب السياسية.

سابقة قد قامت بدور هام في إخبار و على نفس املستوى، نسجل أن جميع التقارير السنوية ال      

الرأي العام الوطني بحصيلة التدبير العمومي، وشكلت لحظة للنقاش العمومي، وبين جميع مكونات 

املجتمع، املجتمع السياس ي واملجتمع املدني واملواطن واإلعالم. فرهان التقرير الضمني هو تحقيق حكامة 

 املحاسبة داخل النسيج املجتمعي. التدبير العمومي عبر تكريس فكرة املساءلة و 

 ( لم تشر لحصيلة مراقبة التسيير،2004/2005فإذا كانت التقرير السنوية  للمجلس لسنتي )      

بقدر ما تضمنا مجرد مالحظات مقتضبة، تم استخالصها من مختلف التقارير، دون اإلشارة لألجهزة 

عامة مخصصة أساسا لتقديم املستجدات  املعنية بها، مما جعل من هذين التقريرين مجرد وثائق

 2007و  2006بمثابة مدونة للمحاكم املالية. فإنه باملقابل، شكل تقريرا  99.62الواردة في القانون رقم 

تطور ملحوظ من خالل دفع إلى نوعا من التطور امللموس على مستوى الشكل واملضمون، األمر الذي سي

 . 2016إلى  2009بعد أي من  والتقارير التي تلته فيما 2008تقرير 
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 ، و ما قاد2016إلى  2009وهو نفس النهج الذي سارت عليه التقارير السنوية للسنوات ما بين      

وقد تمثل ذلك في الكشف  إليه من نقاش كبير في الفضاء العمومي حول إشكالية التدبير الشأن العام،

ؤسسات العمومية الخاضعة لرقابة املحاكم املالية عن خروقات إدارية ومالية بالعديد من اإلدارات وامل

والتي بناء على رقابة التسيير التي باشرتها املحاكم املالية في هذا اإلطار، تمت متابعة أسماء وازنة مكلفة 

(، إضافة إلى CIHبتدبير مؤسسات عمومية وطنية كاملكتب الوطني للمطارات، البنك العقاري والسياحي)

ين بعدة جماعات ترابية منهم من يمارس أيضا مهام برملانية وحكوميون سابقون، عدة رؤساء و مسؤول

وذلك بعد إحالة ملفاتهم على وزير العدل بالنظر لخطورة األفعال املتركبة من طرفهم في تدبير املال 

ب املتعلق العام تستوجب عقوبات جنائية، باإلضافة إلى املتابعة أمام أنظار املحاكم املالية في إطار التأدي

 .24بامليزانية والشؤون املالية

وتقوم وسائل اإلعالم بدور هام في تفعيل ودعم أنظمة املساءلة واملحاسبة في ظل التطور     

من  التكنولوجي املعاصر، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة تأثير هذه الوسائل على مجريات الحياة السياسية،

. فاإلعالم بطبيعته 25لكشف عن االختالالت في التسيير العموميخالل شرح مضامين التقارير املالية، وا

قائم على فكرتي اإلخبار والتوجيه، وهما عنصران فاعالن في إرساء ثقافة الشفافية في تدبير األموال 

 ، تحقيقا لحكامة جيدة في التدبير العمومي.العمومية

.  26ملغربي "غير الحزبي" و الحزبيوتأسيسا على ذلك، شكلت التقارير السنوية مادة لإلعالم ا    

، فقد لوحظ أن االستخدام 2015إلى غاية  2009-2008-2007فبالنسبة للتقارير السنوية لسنوات 

األول لبعض الجرائد ارتبط بمحاولة التعريف باملحاكم املالية ومسيريها؛ وخاصة رئيسها األول، وكذا 

غالها. أما بالنسبة لبعض الجرائد األخرى فقد وظفت اختصاصاتها ومهامها مواردها البشرية، وآليات اشت

التقرير توظيفا سياسيا في إطار التسويق السياس ي نظرا لتزامن صدور التقرير السنوي قرب موعد 

 27االنتخابات، التي تشكل لحظة سياسية بامتياز.

ي، عن تبعا لذلك، فقد تم توظيف التقرير السنوي كوثيقة رسمية، ودليل محايد وموضوع      

سوء التسيير الذي تعرفه العديد من الجماعات الترابية، خاصة املدن الكبرى وإلضفاء الشرعية على 

                                                 
 .342رشيد قاعدة، مرجع سابق، ص  -24
تشريعاتها أحمد أبو دية: "دور وسائل اإلعالم في دعم أنظمة املساءلة والرقابة واملحاسبة في األقطار العربية"، ضمن ندوة "املساءلة واملحاسبة،  -25

 .545، ص 2007العربية ملكافحة الفساد. توزيع الدار العربية لعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، الطبعة األولى  وآلياتها في األقطار العربية"، املنظمة
 .255أحمد حاسون: "املجلس األعلى للحسابات باملغرب"، دراسة سوسيوقانونية، مرجع سابق، ص  -26
 .344رشيد قاعدة، مرجع سابق، ص -27
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مختلف انتقادات بعض األحزاب السياسية املعارضة للتدبير العمومي الوطني والترابي. في حين حاولت 

 .28املجلسجرائد األحزاب املشاركة في الحكومة إعادة نشر أجوبة الوزراء عن مالحظات 

وفي نفس اإلطار، وجدت الجرائد "غير الحزبية" في التقرير وثيقة رسمية محايدة من أعلى هيئة      

للرقابة العليا على األموال العمومية يضفي الشرعية على انتقاداتها لسوء تدبير الشأن العمومي الوطني 

لية التي تكشف عن سوء التسيير الترابي، و الترابي، مما جعلها تتوقف عند العديد من تقارير املحاكم املا

 . 29 والكشف عن اختالالت تدبير الشأن العام املحلي، في شقه اإلداري واملالي

وعلى هذا املستوى، يمكن اإلقرار ببداية تبلور نقاش عمومي حقيقي حول تقارير املجلس،      

ذلك، عرف الفضاء العمومي نقاشا  ومدى إمكانية مساهمتها بقوة في إصالح التدبير العمومي. وعلى ضوء

، مما قاد إلى تشكل إجماع لدى فعاليات املجتمع املدني املعنية بحماية املال 2008كبيرا بعد صدور تقرير 

العام ومحاربة الفساد على ضرورة االنتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة تحريك املتابعة، وتحمل 

 . 30القضاء ملسؤولياته

عالت الرأي العام مع تقارير املجلس تكشف عن وجود مفارقة في عالقة الرأي من هنا، فتفا     

العام باملجلس بدأت تتبلور من خالل التأكيد عن أهمية دور املجلس في مجال الحكامة والشفافية 

كأهم مداخل اإلصالح اإلداري، ولكن باملقابل هناك توجس حول مآل  31واملساءلة واملحاسبة من جهة

، خاصة تلك املتضمنة ملخالفات ذات طبيعة 32لس في عالقة بصفته القضائية الزجريةتقارير املج

جنائية واملحالة على وزير العدل. في ظل ما يسميه البعض بالطابع االنتقائي الذي تكتسيه املتابعات 

 القضائية بخصوص أعمال املرتبطة بسوء التدبير اإلداري وتبذير املال العام من جهة ثانية.

كما تجدر اإلشارة إلى أن نشر التقارير السنوية للمجلس قادت إلى تشكل موقف رافض من      

.وعلى العموم، فقد اتخذ هذا املوقف طابعا 33طرف بعض املدبرين الترابيين لنتائج عمل املجلس

ها، سياسيا، ولم يرق ملستوى النقاش القانوني والفقهي الذي من شأنه إثراء تجربة القضاء املالي وتدعيم

                                                 

 .345رشيد قاعدة، مرجع سابق، ص -28
 .345، صاملرجع نفسهيد قاعدة، رش -29
 .345املرجع نقسه  ، ص رشيد قاعدة،  -30
، ص 2005، مرصد االنتقال الديمقراطي باملغرب، منشورات منتدى املواطنة الدار البيضاء، 2004لتحول الديمقراطي باملغرب، التقرير السنوي ا -31

54. 
 .345رشيد قاعدة، مرجع سابق، ص -32
 .346، صفسهاملرجع نرشيد قاعدة،  -33



 18 

على غرار النقاش الذي عرفته التجربة الفرنسية بين الغرف الجهوية واملنتخبين الجماعيين، الذي طرح 

 حدود صالحية القاض ي املالي في عالقته باملنتخب املحلي )الترابي(.

إن ما يمكن قوله، هو أن التقارير السنوية للمجلس األعلى للحسابات شكلت والزالت تشكل       

ية أكثر مما هي مادية للمدبرين اإلداريين و املاليين بالنظر لفضح خروقاتهم و سوء تدبيرهم، عقوبة نفس

مما يجعلها مادة دسمة لإلعالم الوطني أو حتى األجنبي للوقوف على مدى  تطبيق الحكامة اإلدارية و 

رب، وفي املقابل يجب لتدبيري اإلداري واملالي باإلدارات واملؤسسات العمومية باملغااملالية في نظامنا 

االعتراف بالدور الذي تلعبه هذه التقارير في إصالح التدبير العمومي خاصة من خالل االقتراحات و 

التي الهدف منها تحسين طرق التدبير اإلداري و صرف املال العام، وفق مناهج  التوصيات التي تتضمنها،

لتي تشكل إحدى أهم ركائز التدبير العمومي و ضوابط تتناسب و أهداف الحكامة اإلدارية و املالية ا

 . 34الحديث

جب اإلشارة إلى أن العديد من اإلدارات العمومية لم تشملها عملية مراقبة التسيير منذ تكما 

وذلك بالنظر لإلكراهات الواقعية و العملية التي تواجهها املحاكم املالية في هذا  تأسيس املحاكم املالية،

وذلك في ظل تواضع عدد القضاة  ا بالكم الهائل لألجهزة الخاضعة لرقابته،اإلطار املرتبطة أساس

 املشكلين للجسم القضائي للمجلس األعلى للحسابات و كذا مختلف املحاكم املالية في هذا اإلطار.

، و بتنصيصه على نشر 2011و على الرغم من كل هذه الصعوبات فإنه يجب اإلقرار أن دستور     

للمجلس األعلى للحسابات، و يكون متبوعا بعرض للرئيس األول للمجلس و مناقشة  التقرير السنوي 

وهذا هو الجديد و املهم  أمام البرملان، فإنه قد أقام جسرا متواصال و منهجيا طوال السنة مع البرملان،

عي من ألنه سيمكن املؤسسة التشريعية من األخذ بمعلومات و تقارير املجلس من أجل رفع عملها التشري

للمسؤولين عن  إضافة إلى عرض حلقات استماع برملانية جهة و عملها الرقابي والتقييمي من جهة أخرى.

تدبير الشأن العام بحضور قضاة املحاكم املالية كمالحظين، من شأنه أن يدعم املحاسبة و املساءلة، 

قدام على أية سياسة مرتجلة، لين الحكوميين و الترابيين إلى التفكير بعمق قبل اإلو مما سيدفع املسؤ 

 .الحكامة الجيدة في التدبير العمومي ادئمب يرسخوهو ما س

 

 

 
                                                 

 .346رشيد قاعدة، مرجع سابق، ص  -34
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 الفقرة الثانية: التقارير املوضوعاتية والخاصة وسؤال الحكامة الجيدة

إلى جانب التقارير السنوية، يصدر املجلس األعلى بعض التقارير املوضوعية، كالتقرير املتعلق 

، وكذا التقرير املتعلق 36وآخر متعلق بالتدبير املفوض للمرافق العامة املحلية ،35بالجبايات املحلية

بالوظيفة العمومية. وتتضمن التقارير املوضوعاتية، إبراز االختالالت التي يعرفها القطاع موضوع 

 التقرير، باإلضافة إلى الخروج بالعديد من التوصيات.

وقد قام املجلس . 37ملقاوالت العمومية باملغرباع املؤسسات واكما أن هناك تقرير صدر حول قط

السمات البارزة وكذا  االختالالت إلى األعلى للحسابات من خالل هذه املهمة املوضوعاتية بالتطرق 

للقطاع وتقييم نظام القيادة االستراتيجية للمؤسسات واملقاوالت العمومية وحكامتها، وكذا اقتراح 

 .38توصيات في املوضوع

ه املهمة فإن املجلس األعلى للحسابات، يساهم بدور كبير في إرساء الحكامة الجيدة وبناء على هذ

 للقطاعات التي تكون موضوعا للتقرير الذي يعده.

باإلضافة إلى التقارير املوضوعاتية، يصدر املجلس تقارير خاصة، بمناسبة ممارسة اختصاصه 

لثاني من االختصاص الرقابي للمجلس األعلى املتعلق بمراقبة التسيير، وتشكل رقابة التسيير الشق ا

للحسابات والذي يوصف بكونه ذا طابع إداري يتجاوز جانب املشروعية الذي ترتكز عليه اختصاصاته 

، من حيث تحقيق األهداف املسطرة وتكاليف 39القضائية، ليهتم بتقييم تسيير األجهزة الخاضعة لرقابته

ملة، مع التقدم باقتراحات من شأنها دعم فعالية ومردودية وشروط اقتناء واستخدام الوسائل املستع

 مناهج التسيير.

وتنتهي مسطرة رقابة التسيير بتوجيه الرئيس للتقارير الخاصة إلى الوزير األول ووزير املالية 

والوزير الوص ي، بحيث يمكن لهؤالء اإلدالء بمالحظاتهم والتعبير عن أراءهم داخل أجل ال يقل عن 

 .40شهر
                                                 

 .2015صدر في ماي  -35
 .2014صدر في أكتوبر  -36
 .2016صدر في يونيو  -37
38- http://www.courdescomptes.ma 
 من مدونة املحاكم املالية.  51أنظر املادة - 39
 .289-284، ص: 2003مقارنة، الطبعة األولى  د. أحميدوش مدني : "املحاكم املالية في املغرب"، دراسة نظرية وتطبيقية- 40
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ختام هذا املطلب تنبغي اإلشارة إلى أنه رغم الدور املهم للتقارير التي يصدرها املجلس في وفي 

تكريس الحكامة الجيدة، إال أن هذه التجربة في املغرب تبقى متواضعة، نظرا للمدة القصيرة لهذه 

 لزمن.، مقارنة مع التجربة الفرنسية التي عمرت قرنين من ا2006التجربة والتي بدأت عمليا سنة 

هذا، باإلضافة إلى بعض النقائص التي تعتري التقارير السنوية للمجلس األعلى للحسابات والتي قد 

 تحول دون تحقيق الحكامة الجيدة املنشودة منها:

 

 العمومية، في السياسات مرجعا اعتماده يتم حتى املحددة، سنته في السنوي  التقرير نشر عدم 

 .املالية والسياسات

 باألحرى يجب اعتماد   السنوية، التقارير تتضمنه ما لتفعيل التوصيات تتبع بآلية معدم االهتما

 والتفاعل معها بالتوصيات األخذ بضرورة املجلس لرقابة الخاضعين إللزام قانوني، مقاربة

 .إيجابيا

 السنوية البرامج في والتركيز فيه النمطية السنوي وتجنب التقرير بنية في النظر كما يجب إعادة 

 . واستثماره العام باملال كبير ارتباط لها التي العامة األشخاص على للمجلس
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 خاتمة
 

حاكم فادها كون املصفوة القول، يمكن أن نخلص إلى نتيجة أساسية لهذا املوضوع، م

الفاعل  ت، أصبحسواء املجلس األعلى للحسابات أو املجالس الجهوية للحسابات اليوم ةاملالي

يما عبر آلية التقارير التي في إرساء معالم الشفافية والحكامة الجيدة، ال س يالرئيس األول و 

 الخاصة، هذا من جهة أولى. وأصدرها سواء السنوية أو املوضوعاتية ت

أما من جهة ثانية، فإن هذه التقارير املهمة تبقى رهينة بالتجاوب والتعاطي معها من طرف 

ا لهاملخاطبين بها، لكون هذه التقارير وما تتضمنه من توصيات ال توجد آليات قانونية لتفعي

حرفيا، مما قد يفقدها غايتها وبالتالي عدم املساهمة في إرساء املبادئ السالفة الذكر واملنصوص 

 عليها في صلب الوثيقة الدستورية.
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