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ال  « مالي :يقول المثل  ال           

   »يمكن حمل صخرة بإصبع واحد. 

«  On ne ramasse pas une pierre avec un 

seul doigt. »       

هذا العمل هو ثمرة جهد      

لفات و أعمال ؤثنائية ،اعتمدت على م

باحثين آخرين ، لهم كل الشكر و 

 اإلمتنان.

 

ا ،عماد فضل أستاذن ال ننسى شكر

اليعقوبي ، على حسن توجيهنا و 

، و تأطيرنا في وحدة اإلداري المعمق

كدا الشكر موصول لباقي الزمالء في 

ماستر العقار و التعمير، بالكلية 

 متعددة التخصصات بالناظور.

 كلمة شكر
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 المـقدمـــة

 

 األشخاص مجموعلام وتحقيق المنفعة العامة تعتبر الدولة نتاج للفكر اإلنساني ووسيلة إلحالل النظ

لى األساس عبظيمية إال من خالل تكريس عدة مفاهيم تن ىأتتلذا فإن تحقيق هذه الغايات ال ي ،المكونين لها

 . بمختلف أنواعها رافق العامةمالرأسها 

لى دولة إيطة يات بسالذي عرفته الدولة بحد ذاتها وإنتقالها من دولة مركزية ذات أولو إن التطور

ل بتدأ بشكألخير ا، و إن كان هذا امفهوم المرفق العام و تطور إلى ظهور ى، أدتوجيهية ية ورتدخلية تسيي

ة و لسياسياغير دقيق، ذلك أن التغيرات واضح في عالقته بالدولة و المجتمع فإنه انتهى إلى مفهوم 

ه على تقدر ثارث التساؤل حولجعلته في شبه أزمة و أ اإلقتصادية و اإلجتماعية و حتى اإليديولوجية

 يف و التطور لمواكبة تطلعات المرتفقين المتغيرة.التك

ة منها لتدبيريا اإلكراهات و خاصة المرافقهذه  تجاوز هذه اإلختالالت التي تعاني منها وفي سبيل 

ة لحكامظهر مفهوم ا ؛المستثمرين المرتفقين ؛خاصة منهم التي لطالما كانت محط انتقادات من طرف

 الحصإل ن الجديدليكون الرها -ة و اإلقتصادي ةالتنموي تالمجاال فيكرا تحم مفهوما الذي كان - الجيدة 

   .تسييرهوتدبيره  الحكامة الجيدة في و معايير ومبادئقيم  عتمادإعن طريق  ، به واإلرتقاء المرفق العام

ات التي حاإلصال بين مرتكزاته من جعل و تكريسه  2011حاول دستور المفهوم القديم الجديد،و هذا 

 بابا كامال. حيث خصص له  أقرها،

المغرب عام بالمرفق ال يكتسي الموضوع بين أيدينا أهمية تتجلى في نقطتين أساسيتين ،أولهما أن 

فراد من مي لأليمثل المصدر األول لتلبية حاجيات المواطنين أمام ضعف الدخل اليو فهوبإختالف انواعه 

يثه لبية رغبات المواطنين من جهة ثانية ، لذا فإن تحدجهة وضعف القطاع الخاص وقصوره عن ت

لتنمية ثلة في االمتمووتطويره نابع من الحاجة إلى الرقي بالمصلحة العامة لألفراد والمصلحة العامة للدولة 

،  مرفق العابير المتنامي اإلهتمام بموضوع الحكامة الجيدة كمقاربة حديثة لتد، و ثانيهما هو اإلقتصادية 

 .التقليدي للمرافق العامة والمشبع بمفهوم السلطة ضع حد للمفهومقصد و
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المرفق  ما مدى تطور مفهوم : مفادها مركزيةإشكالية سوف نعالج موضوعنا وفق  قيل،ما  خالل منو

 ؟ 2011تورت تنزيلها المكرسة في دسا، في ظل مبادئ الحكامة الجيدة و آليبالمغرب العام و تدبيره

  :ما يلي  بينها هذه اإلشكالية ، استلزم األمر طرح مجموعة من التساؤالت الفرعية منإلجابة عن بغية او

  ؟ التي يقوم عليها  مرتكزاتما هي  مفهوم المرفق العام وب ذا نقصدما 

  ؟  المرفق العام بالمغربوماهي أهم مراحل تطور 

  ؟ة الحكامة الجيدة في تدبير المرفق العام ما هو مفهوم الحكامة و خاص 

   ؟ 2011ماهي أبرز مبادئ الحكامة التي جاء بها دستور 

  

 ينمناهج البحث العلمي ،حيث سوف نعتمد على المنهجعلى  عتمادواألمر يقتضي منا ضرورة اإل

لتحليل  الثاني و، و كدا مفهوم الحكامة المرفق العام تطورمفهوممراحل لرصد والتحليلي، األول  التاريخي

 .ة بغية الوقوف على أسباب إعتمادهامختلف النصوص القانوني

 دعىاستليه ، وعالمتعارف عليهالضوابط األكاديمية ل ااحترام، لنا تقسيم الموضوع تقسيما ثنائيااوح

 إتباع التصميم التالي :  بحثناموضوع 

 

 ماهية المرفق العام و تطورهالمبحث األول : 

 2011ر حكامة المرفق العام وفق مستجدات دستو : المبحث الثاني
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 : ماهية المرفق العام وتطورهالمبحث األول 

عرف مفهوم المرفق العام تطورات عميقة وجذرية منذ أن أسس اإلجتهاد القضائي لنظريته في بداية 

لهذه ،وهي من أهم النظريات والمبادئ التي قام عليها القانون اإلداري ، وبالنظر 1القرن العشرين

رة المرفق العام ، فقد كان من البديهي أن يختلف فقهاء القانون في تعريفهم التطورات التي عرفتها فك

يره ، والبعض األخر يركز بللمرفق العام  ، إذ بعضهم ينظر إليه من زاوية الشكل أو الهيئة التي تد

شبه إجماع بين جميع الفقهاء على ضرورة  وجودإهتمامه على موضوع ونشاط هذا المرفق ، وهذا رغم 

 مجموعة من العناصر الالزمة لقيام المرفق العام .توفر 

 عتبارها مدى ا و، ق العامالمرفعند فكرة وفي إطار سعينا لتأطير مفهوم المرفق العام كان لزاما الوقوف 

 على أن نتناول ل ( )المطلب األواألساسية  امرتكزاتهالتطرق لو كدا  ق قواعد القانون اإلداريلتطبي اأساس

 )المطلب الثاني( . التي عرفها  المرفق  العام بالمغرب ياريختلالتطورا

 المطلب األول :    مفهوم المرفق العام ومرتكزاته

من  درجة عند ظهور فكرة المرفق العام خالل القرن التاسع وبداية القرن العشرين لم تكن على

، قيقةة ودة كانت واضحي تلك المرحل، خاصة وأن وظائف الدولة ف يوماإلبهام والغموض كالذي نراه ال

اء عل الفقهلذي جلعامة في بداية األمر كانت تتسم بارتباطها بمظهر سيادة الدولة األمر اا ألن المرافق

 لمرفقايجمعون على خضوعها للقانون العام وعلى ضرورة توفر مجموعة من العناصر الالزمة لقيام 

 .العام

مميزة للمرتكزات لاعلى أن نبين  ،)الفقرة األولى (العام مفهوم المرفق ب تعريفلبا سنقومطار هذا اإل وفي 

 .)الفقرة الثانية (المرفق العام 

 المرفق العامالفقرة األولى  : مفهوم 

ضبوطة ير مثابتة وغ نستنتج من خالل تحليل المواقف الفقهية أن فكرة المرفق العام في مفهومها غير

مفهوم وال( ) أوالدة جوانب ، فهناك المفهوم العضوي بحيث ال يمكن أن نلمسها من جانب واحد بل من ع

 )ثالثا( .واخيرا المفهوم القانوني )ثانيا ( المادي 

 المفهوم العضوي لفكرة المرفق العام أوال :

" أن المرفق العام ما هو في الحقيقة إال جهاز عام  هوريويقصد بهذا المفهوم الذي نادى به العميد "

، فهو بهذا المعنى تنظيم تقوم الدولة بإحداثه وتتولى شؤونه بغاية 2حة عامة مكلف بتسيير نشاط ذي مصل

إشباع الحاجات العامة ، وهكذا فإن الدولة بإعتبارها مسؤولة عن التعليم والصحة والدفاع عن حوزة 

                                                   
 . 26، ص  2001عبد هللا حداد : الوجيز في قانون المرافق العمومية الكبرى ، منشورات عكاظ ، أكتوبر   1
 . 81يشيل روسي، المنازعات اإلدارية بالمغرب ،مطبعة المعارف الجديدة الرباط ، ص م  2
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 التراب الوطن ، تنشئ مرافق عامة وتنظم سير نشاطها تحقيقا للصالح العام ، ويبدو من هذا المفهوم أن

 الوزارات والمؤسسات العمومية والجامعات على سبيل المثال تعتبر مرافق عامة .

إال أن هذا المفهوم أصبح متجاوزا نظرا ألنه في اإلمكان أن يقوم الخواص في الوقت الحاضر بمهمة 

اة مرفق ها تتولى إدارإداراة مرافق عامة ، فإذا أخذنا كنموذج نقابة المحامين التي تعتبر هيئة خاصة ، نجد

 .3عام لصالح أعضاء المهنة

 المفهوم المادي لفكرة المرفق العام :ثانيا 

الذي « activité»اطأن المرفق العام ما هو إال ذلك النش «ديكي» ويقصد بهذا المفهوم الذي أتى به العميد 

 تقوم به الدولة تحقيقا للمصلحة العامة .

جيات اع حااس النشاط الذي تمارسه هيئة عامة إلشبمن هنا يتضح أن فكرة المرفق العام تحدد على أس

 المواطنين هدفه تحقيق المصلحة العامة .

 ءه القضابلقد أخذ ، و« ديكي» وجدير بالذكر أن هذا المفهوم عملت به المدرسة الكالسيكية برئاسة العميد 

أن  «Terrier » في حكمه المتعلق بالسيد 1903ة مجلس الدولة قضى سن اإلداري الفرنسي بحيث أن

في  سكان يعدية الالنشاط الذي قامت به اإلدارة المحلية إلبادة الحيوانات المضرة ) كاألفاعي ( قصد حما

 حد ذاته مرفقا عاما .

 ،ويهوم العضع المفقديم من التداخل مالإال أن هذا المفهوم على الرغم من استقالليته فإنه لم يسلم ومنذ 

امة عهيئة  نذاك وفي غالب األحوال إال في إطارآة ال يمكن ممارسته وذلك نتيجة لكون نشاط اإلدارا

 نشاط ذو و إالإدارية يعني مرفق عام . واعتمادا على هذا التداخل يمكن القول بأن المرفق العام ما ه

 مصلحة عامة تباشره هيئة عامة .

ه ليتل قاطع إستقالأن تطور فكرة المرفق العام قضى على هذا التداخل وأصبح لكل مفهوم بشك بيد

ض سة بعخصوصا عندما تدخلت الدولة في الميادين اإلقتصادية ووجدت نفسها مضطرة إلى تحويل ممار

 األنشطة ذات المصلحة العامة إلى أفراد وهيئات خاصة .

ت ندما كان، فع كما نالحظ أن مفهوم المصلحة العامة قد تطور من جهته بموازاة تطور فكرة المرفق العام

ن يكون أبيعي ة في القرن التاسع عشر محدودة الوظائف أي ما يعرف بالدولة الدركية ،كان من الطالدول

ا كان ، أمة للسعنصر المصلحة العامة معيارا أساسيا إلحداث المرافق العامة بهدف سد الحاجيات األساسي

ي لشيء الذة ، احة العاماصة تقوم بهذه المهمة سعيا وراء تحقيق المصلخاليوم فإننا نرى أن هناك هيئات 

 رتفق .ة الميدل على أن الخواص بدورهم يشاركون الدولة في القيام بالمهام المناطة بها وذلك لفائد

                                                   
 . 10، ص 2000رضوان بوجمعة " قانون المرافق العامة "، مطبعة النجاح الجديدة ، طبعة   3
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فإننا نستنتج أن المفهوم المادي من جهته غير ثابت وغير قار وبالتالي قابال للتكيف مع  ،ترتيبا على ماسبق

 . 4تطور وظائف الدولة

 نوني لفكرة المرفق العامالمفهوم القا:  ثالثا

نظام  عه إلىلك النشاط الذي ترغب السلطة العامة إخضاذيراد بهذا المفهوم أن المرفق العام هو 

د لعام يحدامرفق قانوني متميز عن القانون الخاص الذي يحكم نشاط األفراد ، وبعبارة أوضح فإن مفهوم ال

لك ذا يتطلب مبكل  الذي يسمح لإلدارة مباشرة نشاطها بناء على تطبيق قواعد القانون العام ، هذا القانون

ة الخارجي ية أومن استمرارية واضطراد في تقديم الخدمات العامة للمواطنين دون اعتبار العوائق الداخل

 عن المرفق .

لك من يستدعي ذ ان تتخذ اإلدارة قراراتها بكل ما« قانون السلطة » كما يسمح هذا القانون الذي يعتبر 

 م وتنفيذ من طرف المخاطبين بها إما عن طيب خاطر أو عن طريق القوة .إلزا

وائل تطبيقه ، لكنه لم يسلم بدوره من االنتقادات التي وجهت إليه من أوهكذا اعتبر هذا المفهوم سليما في 

كن طرف بعض الفقهاء الذين يرون أن تحديد مفهوم المرفق العام على أساس النظام القانوني المطبق ال يم

طبيعة المرفق، ولهذا يشترط بداية أن تؤسس الدولة مرفقا عاما لتحكمه  ثأن يكون وسيلة بل غاية إلثبا

 .5فيما بعد قواعد القانون العام لمزاولة مهامه

 الفقرة الثانية : مرتكزات المرفق العام

 لمرفقانالحظ ان المرفق العام يقوم على مرتكزات هامة وأساسية وقد تطورت مع تطور مفهوم 

 العام التقليدي إلى مفهوم المرفق العام الحديث .

ليها عتي يقوم صر الوالعناأوال( ، وعليه سنتناول في هذه الفقرة العناصر المميزة للمرفق العام التقليدي )

 )ثانيا ( .المرفق العام الحديث في 

 مرتكزات المميزة للمرفق العام التقليديال: أوال 

جهاز كمرفق ليدي للمرفق العام كان بسيطا ، فالمرفق كنشاط هو نتيجة اليالحظ أن المفهوم التق

 فيشتمل التعريف التقليدي على أربعة عناصر رئيسية وهي :

 ويقصد به الجهاز أو النشاط الذي الذي تريد السلطة اإلدارية من خالله إشباع حاجة جماعية لم النشاط :

 .6ي يتطلب تدخل الدولة لتوفيرها عن طريق المرفق العمومي ، األمر الذتستطيع المبادرة الخاصة تأمينها

                                                   
 11ص  ، مرجع سابق ،رضوان بوجمعة   4
     12، ص سابق مرجع رضوان بوجمعة ،  5
 . 346، ص  2006انون اإلداري دراسة مقارنة ، الطبعة مليكة الصروخ : " الق  6
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ال إّذا إخير وهي سبب وجود المرفق العمومي وسبب إنشائه فال يمكن أن يقوم هذا األ المصلحة العامة :

قة كانت ضي قليديكانت هناك مصلحة عامة ينبغي تأمينها لألفراد ، وفكرة المصلحة العامة في المفهوم الت

 في نطاقها إال األهداف الضرورية لحياة المجتمع .، وال يدخل 

بمعنى أن السلطة العمومية هي التي تقدر ضرورة تأمين هذا النشاط وإداراته من قبلها  السلطة العامة :

وتحت إشرافها ، إذ بدونها ال يوجد مرفق ، فهي التي تقدر أن حاجات عامة بلغت من األهمية مبلغا 

 .7فراد عن طريف مرفق عمومي يقتضي تدخلها لتأمينها لأل

، فهو يخول  8وهذا النظام القانوني يتمثل في القانون والقضاء اإلداريين الخضوع لنظام قانوني متميز :

في القانون الخاص ، حتى تتمكن من للسلطة اإلدارية إمتيازات ويمنحها بعض الشروط غير المألوفة 

فال يتصور تسيير المرفق العام دون المصلحة العامة .تخطي جميع العقبات التي تواجهها أثناء تحقيق 

 9معرفة دقيقة بقواعد  و أصول القانون اإلداري.

 : مرتكزات المميزة للمرفق العام الحديث ثانيا

 وهو أيضا يتميز بأربعة عناصر أساسية التي يقوم عليها المرفق العام وهي كالتالي :

ي يهدف  والذ ين واألدوات واإلجراءات القانونية والفنيةوهو الجهاز المتكون من المستخدم المشروع :

 نشاطه إلى إشباع حاجات جماعية تدخل ضمن المصلحة العامة .

ويدخل  هي الركن األساسي و الجوهري الذي يهدف إليه نشاط المرفق العمومي ، المصلحة العامة :

 ع .ضمن المصلحة العامة كل الحاجيات التي تعتبر مفيدة ونافعة للمجتم

نصر موميا فعفقا عال بد أن تتجه نية السلطة التي أنشات المشروع إلى إعتباره مر نية السلطة اإلدارية :

ألنشطة اقي ابالنية ضروري إلضفاء صفة المرفق العمومي على النشاط الذي تتواله اإلدارة وتمييزه عن 

 األخرى التي ال تمت له بأية صلة .

ة ها مباشربنفس المشروع من إنشاء السلطة العمومية التي تتولى إدارته بمعنى أن يكون الخضوع للسلطة :

حة المصل ويبقى خاضعا لمراقبتها وتستطيع التدخل فيه كلما اقتضتأو عن طريق الغير تحت إشرافها 

 .يازي حالة اإلمتويمكنها ذلك ف ا تراه ضروريا من تعديل وتغيير،العامة ذلك ، ألجل إدخال م

ان لك طغيط وجوب خضوع لنظام قانوني متميز وكذاشتراا يميز هذا التعريف هو عدم ويالحظ أن أهم م

ي ص عمومالعضوي )الجهاز ( فعندما توكل إدارة المرفق لشخ ىالمعن لىع لمعنى المادي )النشاط (ا

 دي .يمكن األخذ بالمعنيين معا ، أما إذا أسند المبادرة الخاصة فال يبقى إال المعنى الما

                                                   
  322،  ص : 9200، الطبعة  61العدد  ،منشورات المجلة المغربية لإلدارة والتنمية محمد األعرج : " القانون اإلداري المغربي ، الجزء األول ،  7
لوم القانونية واإلقتصادية و اإلجتماعية سال، جامعة محمد الخامس السويسي، السنة عبد الهادي وشريح، تطور مفهوم المرفق العام في العمل القضائي، كلية الع  8

 12، ص  2014-2013الجامعية 
 . 6، ص 2016عبد الواحد القريشي ، التنظيم اإلداري المغربي، مكتبة الرشاد سطات، طبعة   9
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  بالمغرب مرفق العامال تطور ثاني:الالمطلب 

 يةدرك ولةد من فقادها أخرىجعل لها وظائف والدولة لمفهوم  ونظرته ديثالح يبالغر الفكر تطور
 تتعدى تكن لم أنها إال للدولة اإلداري يمالتنظ أشكال عن ىأمني ف بمغرال يكن لم و ،متدخلة أخرى إلى

 وهو لمغربا إلى نموذجها نقل على فرنسا عملتحماية ال فترة ومع عامة بصفة يةالمخزن اإلدارة مفهوم

 . التاريخية و اإلجتماعية ياتهخصوص حسب وطوره يه المغربعل حافظ الذي النموذج

لمرفق ا وضعية على ، كان لزاما الوقوف بالمغرب اممفهوم المرفق الع لرصد تطورفي إطار سعينا و

 .(  الثانية ) الفقرة في عهد اإلستقاللا كدو، )الفقرة األولى(العام ما قبل اإلستقالل 

 ما قبل اإلستقالل  مرحلة الفقرة األولى :

و مرحلة   ) أوال (مرحلة ما قبل الحماية في  ،10نميز في هذه الفترة بين مرحلتين مختلفتين 

 (. ثانيا )الحماية في 

 مرفق العام ما قبل الحمايةلكرة اأوال : ف

 نيزي مخزة نظام إداري تجسد في تنظيمات إقليمية و جهاز مركساد في المغرب ما قبل الحماي  

لسلطان اا هو فدار المخزن كان الساهر عليه ، وقامت الدولة بإنشاء مرافق عامة لسد متطلبات السكان،

 ، مةالعا هؤالء كانوا يسهرون على إدارة نشاط المرافق، بتعاون مع وزراء وقضاة وأمناء ومحتسبون

 مي .إسال ك في مجاالت العدل و التعليم و الدفاع والصحة وبيت المال وفق منهجوالتي انحصرت آنذا

راف حت إشأما على المستوى المحلي تم تأسيس عدة مرافق في عدة مجاالت تقوم بسد حاجيات السكان ت

ه بدا لتناسمحدو السلطة المحلية المتمثلة في باشوات و قواد .لكن رغم وجود هذه المرافق فإن عملها بقي

ت في اعتمد بل ،باإلضافة إلى كونها لم تكن تخضع لنظام قانوني معين،مع الوظائف التقليدية للدولة 

 تسيرها على العرف و التقاليد اإلسالمية .

لم تعطي لإلدارة المخزنية نصيبها  ،رغم تعاقب مجموعة من السالالت الحاكمة في المغرب منذ األدارسة

الدولة العلوية في أخر القرن التاسع عشر و وقيامها بمجموعة من األوفر من اإلصالحات .وبمجيء  

جلى تفإن إدارة المخزن لم تعرف إال نشاطا محددا في نطاق الوظائف التقليدية للدولة التي ت ، اإلصالحات

إضافة إلى بعض المهام التي أصبحت  ، في الدفاع و الداخلية والخارجية  و األمن و العدل و المالية

, وعلى الصعيد الداخلي 11(في المجال اإلقتصادي كمراقبة التجارة الخارجية )السياسة الجمركية تمارسها

 12.بواسطة مؤسسة المحتسب أو من خالل تنظيم الحرف

 يث .لحداكانت االنطالقة الحقيقية للمرفق العام بمفهومه ، 1906 وبمعاهدة الجزيرة الخضراء سنة

                                                   
 . 1983يناير  1عدد  ، مجلة الشؤون اإلداريةالنظام اإلداري بالمغرب عبر ثالثة قرون ،  ،عبد العزيز بن عبد هللا   10
 .86، ص  1998قانون الجمارك الفرنسية ، مطبعة المعارف ، الطبعة  ،موالي العربي العالوي   11
 . 23مرجع سابق ، ص ، رضوان بوجمعة   12
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 لحماية : فكرة المرفق العام في عهد اثانيا 

لتي ا,أتت مجموعة من اإلصالحات اإلدارية الهامة  1912بموجب معاهدة الحماية الفرنسية 

وبذلك  تجسدت على الخصوص في إحداث مرافق عامة إدارية قائمة على إطار هيكلي و قانوني معاصر,

ت على لتي راهنام ,اأصبحنا أمام إدارة تقليدية بجانب إدارة حديثة يسهر عليها الحاكم الحقيقي المقيم الع

كإدارة  صاديةتطبيق سياسة إدارية عصرية , يكون لها الدور الكبير في تحقيق اإلقالع بالتنمية االقت

 .األشغال العمومة   و إدارة المالية و إدارة الصناعة و الصناعة التقليدية  والتجارة 

إحداث  في فيالجتماعي   و الثقاواكبت هذه اإلصالحات اإلدارية و االقتصادية إصالحات همت الجانب ا

 إدارة للتعليم العمومي , والصحة العمومية و الشغل و الشبيبة والرياضة .

مة افق عاإنشاء مر،زالالمركزية  ومن بين اإلصالحات التي باشرتها سلطات الحماية كذلك في المجال

م هذه قة رغأنه في الحقي إال،... محلية تختص بميدان التطهير و النظافة و الطرق و النقل الجماعي

 ئيسي منفإن الهدف الر،  اإلصالحات الشمولية وإن كان المغرب قد استفاد منها بصورة غيرمباشرة

سيس ماية بتأبغية استغالل خيرات البالد.وبذلك قامت سلطات الح، تعزيز وجود المستعمر  إنشائها كان

 :منهامجموعة من المرافق 

   ؛1921  المكتب الشريف للفوسفاط سنة 

   ؛ 1923مكتب األبحاث و المساهمات المعدنية سنة 

   ؛ 1937المكتب الشريف للحبوب سنة 

  ؛ 1937سنة  سياحةالمكتب الشريف لل 

  ؛ 1937سنة  تصديرالمكتب الشريف لل 

  1937المكتب المركزي للنقل عبر الطرق سنة. 

ة ى األنشطها إلإلدارية و إنما تجاوزونتيجة لهذه التغيرات لم يعد نشاط الدولة مقتصرا على األنشطة ا

 االقتصادية يديرها الخواص .

 وخالصة القول هي أن الدولة المغربية في عهد الحماية كانت تمتاز بازدواجية اإلدارة :

 . إدارة تقليدية يشرف عليها السلطان وفق تعاليم اإلسالم 

 13إدارة عصرية يشرف عليها المقيم العام. 

 

 

 
                                                   

 . 26مرجع سابق ، ص  ،رضوان بوجمعة   13
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 اإلستقالل  رحلةم الفقرة الثانية :

تميز رحلة تفي واقعه ، فإن هذه الم احيتالذي  اذا كانت اإلدارة تعكس فعال المحيط اإلجتماعي

رورية ل الضبإعادة النظر في بنية مختلف المؤسسات اإلدارية والشبه اإلدارية والبحث عن أنجع السب

 لتطويرها وإيجاد الوسائل الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة .

هيكلة لخصصة ل المتميزة بطابعها التركيزي ماللمنطقي أن تكون العشر سنوات األخيرة من اإلستقومن ا

 دبمجرفل ، وتأطير اإلدارة المغربية حتى يكون الجهاز اإلداري مترافقا مع ظروف المغرب المستق

ت رالمتعلق بإنشاء أول حكومة مغربية وقع تحويل مختلف الوزارات فصد 8/12/1955ر يظه صدور

بل قة من عدة  ظهائر بإنشاء وتنظيم مختلف الوزارات ثم بدأ اإلهتمام بالقطاعات التي كانت مهمش

 ة األنباء .روزارة السكنى والتعمير ووزا المستعمر فأنشأت

ألطر بية باحيث عملت على تعويض األطر األجن،ثم أعقبتها حركة اإلهتمام بمشاكل الوظيفة العمومية 

ي سياسة ففكير مما أدى الى الت ،داة على المغاربة من أجل تقلد الوظائف الشاغرةالمغربية ورفع المنا

 . ميةالذي هو بمثابة النظام األساسي للوظيفة العمو 1958/2/24هير ظفصدر  ،التوظيف الجماعي

على زرع دعائم مبدأ تقريب اإلدارة من المواطنين وترسيخه على جميع بعدها انصب اإلهتمام 

  ،عد أن اتسمت المرحلة األولى من اإلستقالل بنوع من التركيز اإلدارة في المجال اإلدارياألصعدة . فب

بدأ التفكير في محاولة إقرار التوازن بين المحيط والمركز أي بين العالمين الحضري والقروي ، وقع 

ناعية أو المالية اقتناع على أنه البد من إنشاء مرافق خارج العاصمة سواء في القطاعات الفالحية أو الص

أو الصحية أو التعليمية عن طريق إصدار مجموعة من المراسيم المحددة لتنظيم اختصاصات مختلف 

الوزارات ، وتبعتها مجموعات أخرى من القرارات المتعلقة بإنشاء وتنظيم مجموعة من المصالح 

 .14الخارجية 

ة ووضع ة اإلدارعقلن في كيفيةإذا وقع التفكير  إال أن مبدأ تقريب اإلدارة من المواطنين ال يمكن بلوغه إال

 تصورات لتنفيذ مخططات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية .

فعلى مستوى اإلدارات المركزية ينبغي خلق تواصل دائم ومستمر بين مختلف الوزارات  من جهة ، 

أساس عملها ، وقد وعلى صعيد مختلف المصالح داخل كل وزارة من جهة أخرى وأن يكون التنسيق  هو 

يكون التعاون المشترك مع المؤسسات السياسة و القافية والمهنية دور بارز إليجاد حلول ناجعة للمشاكل 

القائمة سواء بعقد مناظرات أو بواسطة لجان وطنية منبثقة عنها تهتم بالمشاكل األساسية المرتبطة  

ة المرفقية تم خلق مجموعة من المؤسسات و على مستوى الالمركزي.15بالتعليم والفالحة و اإلقتصاد 

 .من التبعية العمومية و شركات اإلقتصاد المختلط بغية تحرير اإلقتصاد الوطني

                                                   
 . 45، ص 2002راقة الوطنية ، الطبعة األولى محمد نشطاوي ، المرافق العامة الكبرى ، المطبعة والو  14
 15ص ، 2006لمعمقة ،كلية الحقوق طنجة ،المرافق العامة والجودة ، رسالة لنيل دبلوم دراسات العليا ا عبد الخالق الوهابي ،  15
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 2011المبحث الثاني : حكامة المرفق العام وفق مستجدات دستور 

إن الحكامة الجيدة من حيث معناها و مبناها هي نقيض الحكم الفاسد، أي حسن تدبير الموارد   

تم ياة التي لألد مالية و البشرية بغاية تحقيق التنمية المجتمعية في شموليتها، و أصبحت أيضا مرادفاال

ة و صادياإلقت براتيجية الكبرى التي تطال الجوانستو تغيير التوجهات اإل بواسطتها ضبط و توجيه

حية حيث اته اإلصالمن أولوي 2011إالجتماعية  و الثقافية و الفكرية و غيرها. و قد جعلها دستور 

 خصص لها بابه الثاني عشر كامال،حيث تم دسترة مجموعة من مبادئ  الحكامة.

رتكز لتي تاسنتطرق الى محاولة لفهم مدلول مصطلح الحكامة و خاصة حكامة المرافق العامة والمبادئ 

جموعة ضا بمأي كما خصها، ) المطلب األول(عليها و التي ارتقى بها المشرع لدرجة المبادئ الدستورية

بع ات طاذسواءا كانت  ،من اآلليات لضمان التنزيل األمثل لورش الحكامة الجيدة في المرفق العام

  )المطلب الثاني(.تشريعي أو مؤسسي بغية تجاوز الصعوبات في تدبير المرفق العام 

                                                           مبادؤها وفقمفهوم الحكامة الجيدة في المرفق العام و  :المطلب األول

 2011دستور 

جه طرق التدبير الحديثة المستمدة من القطاع الخاص و هي وجه من أوتعد الحكامة إحدى 

ي كبرى التات الالديموقراطية القائمة على المشاركة و المسؤولية و المراقبة، و قد ظهرت نتيجة التحدي

ى ليدية علالتق مختلف أوجه الفساد و التشوهات أو العيوب نتيجة الممارسات تعيشها اإلدارة التي تعاني

)  يةدئها الدستورمباسنتطرق الى مفهوم الحكامة في تدبير المرفق العام و أبرز .مستوى التدبير و التسيير

 .ثانية()الفقرة التنزيل ورش الحكامة في المرفق العام آلياتعلى أن نبرز أهم ، الفقرة األولى(

 الفقرة األولى : مفهوم الحكامة في تدبير المرفق العام

و  ن غيرها،كثر مأ األكثر شيوعا في الميادين السياسية  التنمويةيعتبر مفهوم الحكامة من المفاهيم 

و داللية .ته الواإلقتصادية التي جعلت للمصطلح راهنيته و قو ذلك راجع لمجموعة من العوامل التاريخية

 و كدا وال() أم  في تدبير المرفق العام، سنحاول التعريف بالحكامة بشكل عاوم الحكامة لالقتراب من مفه

 )ثانيا(.مفهوم تقريبي للحكامة في تدبير المرفق العام إعطاء 
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 أوال: تعريف  الحكامة

ينبغي اإلشارة إلى أن إعطاء الحكامة تعريفا مضبوطا يشمل جميع عناصرها و مرتكزاتها هو من 

حيث يعتبر مصطلح ، 16الصعبة، كما يالحظ أيضا غياب مرادف عربي موحد لهذا المصطلحالمسائل 

"   Gubernance"التي انتقلت الى  اللغة الالتينية تحث لفظ " kubernanالحكامة ذا أصل يوناني "

و التي استعملت في فرنسا ابتداءا من  GOUVERNANCEوهي أيضا ترجمة حرفية للكلمة الفرنسية 

و انتقل إلى اللغة اإلنجليزية خالل  17كداللة على فن أو طريقة الحكم " كمرادف للحكومة " 12القرن 

يمكن القول أن الحكامة كمفهوم حديث وظف في اللغة  . و منه CENGOVERNA 18بتسمية  14القرن 

العربية، من خالل إشتقاقها من الفعل الماض حكم الذي يعني ضبط وقرر، في حين مضارعه هو يحكم، 

بمعنى يمارس فعل الضبط والتقرير والتدبير، أما مصدرها فهو حكمة، هاته األخيرة التي تجد مدلولها في 

 .التعقل والتبصر وحسن التدبير والتصرف برؤية وروية في الحكم وإنتاج القرار

يندرج، من جهة، ضمن شبكة مفاهيمية لكونه  حاليا  " la Gouvernance"أصبح مفهوم الحكامة 

)مفهوم التنمية، مفهوم المجتمع المدني، مفهوم  ا بمجموعة من المفاهيم من قبيل :ارتباطا عميقيرتبط 

و ) ( les mots-valisesوهي ما يطلق عليه بالفرنسية  المواطنة، مفهوم دولة الحق والقانون...(

عريف الحكامة وقد تعددت االجتهادات في مسألة ت، 19والتي تثير نقاشا واسعا )Buzzwords(باإلنجليزية 

الجيدة، و أغلب التعريفات تذهب ببعدها السياسي أكثر من  اإلتجاهات األخرى، علما بأن مسألة تفصيل 

 التعريف تدخل بكافة شؤون الحياة، و من هذه التعريفات نجد:

 تعريف البنك الدولي : -أ

طة رسة السلمما يتم يعرف البنك الدولي الحكامة الجيدة بأنها التقاليد و المؤسسات التي من خاللها

 في الدول من أجل الصالح العام ، و هذا التعريف يشمل:

 القائمين على السلطة و رصدهم و استبدالهم. رعملية اختيا 

 .قدرة الحكومات على إدارة الموارد و تنفيذ السياسات العامة بفعالية 

                                                   
  ، التدبير الجيد و القيادية...إلخ. تقابله مصطلحات عربية منها : الحكم الرشيد، الحكامة الرشيدة ، الحكمة ، الحكماتية، الحكم الصالح   16
 15، ص  2009رشيد السعيد و كريم لحرش ، الحكامة الجيدة بالمغرب و متطلبات التنمية البشرية المستدامة، مكتبة الرشاد سطات ، طبعة   17
 15/03/2020التصفح  تاريخ   www.siyassi.comمقال بعنوان " لمحة حول ظهور مفهوم الحكامة و تطوره" ، منشور بالموقع اإللكتروني  عصام خربوش   18

 11:00الساعة 

19  Séverine Belline ,Hervé Magro et Violaine de villemeur , La gouvernance démocratique: un nouveau paradigme pour le 

développement ?,Paris , KARTHALA ,2008, p 7 
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 ية واداحترام كل من المواطنين و الدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعالت اإلقتص 

 اإلجتماعية فيما بينها.

 تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:  -ب

دية و قتصامفهوم الحكامة الجيدة وفقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي هو ممارسة السلطة اال

ت المؤسسا وليات السياسية و اإلدارية إلدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، و يشمل اآلليات و العم

 يوفون ومن خاللها يعبر المواطنون و المجموعات عن مصالحهم و يمارسون حقوقهم القانونية التي 

 بالتزاماتهم و يقبلون الوساطة لحل خالفاتهم.

 تعريف مركز دراسات و بحوث الدول النامية:  -ت

و  ملياتيعرف هذا المركز الحكامة الجيدة بأنها إدارة شؤون الدولة، و تتكون من آليات و ع

فاء ت يستخدمها المواطنون فرادى أو جماعات لدعم مصالحهم و التعبيرعن مخاوفهم و الومؤسسا

ن من فعالة ن تكوبالتزاماتهم و تسوية خالفاتهم.و لكي نتمكن من هذه اآلليات و المؤسسات السلطوية من أ

 وجهة نظر المجتمع، ينبغي أن تتمتع بالخصائص التالية:

  ؛المشاركة 

 ؛ الشفافية 

 ؛ المساواة 

 ؛ سيادة القانون 

 ؛ االهتمام باالجماع 

 ؛ المساءلة 

 ؛ الرؤية اإلستراتيجية 

 . الكفاءة و الفعالية 
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على الرغم من التعدد في تعريفات الحكامة الجيدة ، يمكن القول بأن الحكم الرشيد يشمل جميع 

قطاع الخاص بحيث وال من أجهزة دولة) المرافق العامة( و هيئات المجتمع المدني المؤسسات في المجتمع

الراهنة يوحي بأن الحكامة عبارة عن  اإليديولوجيةالتمعن فيها و ربطها بالتحوالت االقتصادية و  إن

الدولية بغية تقزيم دور وظيفة  االقتصاديةتم ارساؤه من طرف المؤسسات المالية و مقياس ليبرالي ، 

 20الدولة و تقويضه لفائدة هذه التكتالت.

 ة المرفق العامثانيا: مفهوم حكام

لرامية اتدابير مجموع اإلجراءات و الها تعني فإن تدبيرالمرفق العام الحكامة وعند اقتران مفهوم 

 ةدبيل الجوقر من و المعاييلتخليق المرفق العام و الرفع من مردوديته و ذلك باعتماد مجموعة من المبادئ 

افقها ولة و مرمل الدعكل ذلك بهدف إعادة الثقة في  الشفافية والمرونة ،وو التقييم و المراقبة ،إضافة إلى 

صادية اإلقت إلمالءات المؤسسات المالية وو اإلستجابة لتطلعات المرتفقين من جهة، وكذا اإلستجابة 

ريق طالكبرى، و التي أضحت تتحكم اليوم أكثر من أي وقت مضى في مصير الشعوب و الحكومات عن 

شروط هذه التتمثل  .وض التنموية أو إعادة جدولة استخالصها وضع شروط مسبقة للحصول على القر

لى إية لتصل لسياساأحيانا في التسريع من برامج معينة كدعم مقاربة النوع في المرافق العمومية و الحياة 

سية و األسا طاقية، و غالبا ما تكون سياسة اجتماعية كرفع الدعم عن المواد ال التراجع عن سياسات معينة

    با ما يطغى عليها الفكر الرأسمالي الربحي. و غال

 2011الفقرة الثانية: مبادئ الحكامة في المرفق العام وفق دستور 

تضمن الدستور الجديد بابا خاصا و جديدا حول الحكامة و عدة فصول متناثرة في الباب األول     

يرية و التنموية و التشاركية، لتدبو أبواب أخرى تؤسس لمبادئ و مؤسسات الحكامة الرشيدة في أبعادها ا

على مبدأ خضوع اإلدارات العمومية  156و  155، 154و هكذا نص الدستور الجديد خاصة في فصوله 

 و منها : 21و مرافق الدولة و الجماعات الترابية في تدبيرها للمبادئ الديمقراطية و العقالنية و األخالقية

 

 

                                                   
 23، مرجع سابق ، ص رشيد السعيد و كريم لحرش   20
، مكتبة الرشاد 0142، العدد الثاني  MarocDroit.comمحمد براو،اإلطار الدستوري الجديد و الحكامة الديمقراطية الرشيدة،  منشور بمجلة العلوم القانونية   21

 . 17سطات ، ص 
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 مبدأ المساواةأوال :

تي ليدية الالتق ة اساس تنظيم المرافق العامة، حيث إن هذا المبدأ يعتبر من االسسيعد مبد المساوا

 ميته فقدا ألهيقوم عليها المرفق العام و كذا احد مرتكزات دولة الحق و القانون على نطاق واسع،ونظر

 2011تور من دس 154جعله المشرع مبدأ دستوري يحكم المرافق العامة المحلية،حيث اكد عليه الفصل 

 ليها.يتم تنظيم المرافق العامة على اساس المساواة بين المواطنات و المواطنين في الولوج ا

لوجه ا  اشباعها على فالمرفق العام احدث إلشباع حاجة جماعية ال يستطيع النشاط الفردي 

لدين او او غة ابسبب االصل او الل  فهو يهدف لتحقيق صالح المجموع بغير استثناء و دون تمييز االكمل،

  .االنتماء السياسي او الجنس

 نية التيلقانواولهذا فمن الطبيعي ان يتساوى الجميع في االنتفاع من خدماته كل من يتوفر على الشروط 

عالنات اعليه   تنص و نسانيللضمير اإل  مبدأ الذي اصبح قانونالهذا ال يحددها المرفق العام و تطبيقا 

رة لى االداضائي عبدأ من المبادئ القانونية العامة التي يفرض االجتهاد القو م حقوق االنسان العالمية،

 مراعاتها.

 

 مبدأ اإلنصافثانيا : 

 لمجالإن اإلنصاف في تغطية التراب الوطني بخصوص المرافق العمومية، وانتشارها على كل ا

 ساواة ماي الموالمتمثل فالترابي الوطني، يبرر أوال من خالل ترسيخ مبدأ أساسي تقوم عليه كل إدارة، 

 ن يستفيدأق له بين المرتفقين في االستفادة من خدمات المرفق العمومي. ذلك أم كل مرتفق أينما كان يح

ي ما ق التمن خدمات المرفق العمومي في نفس الشروط ونفس الظروف ككل المواطنين. لذلك فإن الفوار

 .قم، ال مبرر لها أن تدوم أو تتفاملكةتزال قائمة في مجال البنيات التحتية بين جهات الم

ألن المرافق العامة ال يمكنها  ،يتمثل مبدأ اإلنصاف في إدخال القيم واألشكال الجديدة التخاذ القرار

عن المستجدات التقنية التي ما فتئت وتيرتها تتسارع، وأن تتجاهل تنامي تكنولوجيا اإلعالم  تنفصلأن 

 22التي حولت شروط ممارسة السلطة.

 

 

                                                   
طنجة ، جامعة  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةاستر في القانون العام، ابراهيم الشافعي، المرافق العامة على ضوء الدستور الجديد، بحث لنيل دبلوم الم  22

 84، ص  2012-2011عبد المالك السعدي ، السنة الجامعية 
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 أ االستمرارية في تقديم الخدمات مبدثالثا : 

ئ التي لمبادايعد مبدأ استمرارية المرافق العمومية في أدائها لنشاطها بانتظام واضطراد، من أول 

لى سبيل اته عسيرها بمختلف أنواعها، يقتضي أن يقوم المرفق العمومي بمهامه ونشاطه وتقديم خدم تحكم

ه مت دسترتاذ ت الدوام واالستمرار دون انقطاع، أيا كانت الظروف التي يواجهها في مشواره، وتم تتويجه

العامة  لمصلحةن تحقيق امن الدستور الجديد مما يعرفه هذا المبدأ من اهمية ،ال سيما وأ 154في الفصل 

رضيا عكان  تقترن باالستمرارية وبالدوام ألن توقف سير المرافق العمومية أو تعطلها عن العمل ولو

اكب هذه شرع ويكون له نتائج سيئة على المرتفقين الرتباط تلك المرافق بمصالحهم اليومية و منه فالم

 الغاية بمجموعة من الخطوات أهمها:

 موظفين : تنظيم استقالة ال 

بالنظر الى ما يترتب عن استقالة الموظفين من المس باستمرارية المرفق العمومي ، و عرقلة و تعطيل 

السير العادي و المطرد له فإن المشرع نظمه بمقتضى النظام األساسي العام للوظيفة العمومية في الفصول 

 مومية.و كذا في جميع االنظمة االساسية للمؤسسات الع 23 79الى  77من 

 :منع الحجز على أموال المرافق العمومية 

إذ  -إن تطبيق مبدأ دوام استمرارية المرفق العمومي بانتظام واضطراد، يقتضي عدم الحجز على أمواله

، ال يمكن الحجز -خالفا للقاعدة العامة التي تبيح الحجز على ممتلكات المدين الذي يمتنع عن الوفاء بديونه

لعمومية التي تعتمد عليها في تلبية الحاجيات العامة ذات المنفعة العامة، ألنها تخضع على أموال المرافق ا

لنظام قانوني يحميها، يجعلها غير قابلة للتفويت والتملك بالتقادم وغر قابلة لفرض تأمين عيني عليها 

طيل لخدمات كالرهن مثال، كما يمنع الحجز عليها، ألن في الحجز على أموال أشخاص القانون العام تع

. 24المرافق العمومية وتهديد لها بالتوقف واالنقطاع وهذا ما يناقض مبدأ استمرارية المرافق العمومية 

لكن يذهب البعض الى اعتبار هذا المبدأ ضربا في مبدأ المساواة خاصة بين األشخاص الذاتيين والشركات 

من قانون  9الذي كرسته المادة  يءو الشثلة للدولة من جهة أخرى و همن جهة و بين المرافق العامة مم

 . 202025الميزانية السنوية 

                                                   
الساعة   15/03/2020تاريخ التصفح   https://universitylifestyle.netمقال " مبادئ سير المرافق العمومية" بدون ذكر الكاتب منشور بالموقع اإللكتروني   23

21:00. 
 نفس المرجع أعاله .  24
بالمغرب ..بين ضرورة إستمرار المرفق العام وضرب صريح في هامش  2020قراءة نقدية للمادة التاسعة من قانون المالية عمر الحداد مقال تحث عنوان "   25

 22:00الساعة  15/03/2020تاريخ التصفح  https://www.sasapost.com/وقع اإللكتروني شور بالم" من السلطة القضائية

https://universitylifestyle.net/
https://www.sasapost.com/
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 مبدأ الشفافية رابعا :  

تظهر بوضوح األهمية التي تكتسيها شفافية المرفق العام من حيث أن هذا األخير يقوم بمهامه بشكل منفتح 

تالزم مع ذلك، فإن على المرتفقين و بشكل يؤدي الى تحقيق مشروعيته عبر خلق التوافق حول نشاطه.وب

مسألة تواجد المعلومات والوثائق لدى المرفق العمومية، ال تكفي لوصف هذا األخير بصفة " الشفافية "، 

بل ينبغي كذلك أن يعمل هذه األخيرة ألجل توفير الوسائل الالزمة لحصول المرفق على الخدمات 

إلضافة إلى مسؤولية المرافق العمومية المرتبطة باإلعالم، خصوصا وأن الحق في اإلعالم أصبح يلزم با

في توفير الوسائل الالزمة لتكون أكثر وضوحا وشفافية، قيامها كذلك بتسهيل عملية الحصول عليها 

،ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي أن تتوفر إرادة حقيقية وصارمة، تكون مبنية على أسس تواصلية وضمانات 

 .26قانونية 

 راقبة و التقييمئ المحاسبة ، المدامبخامسا : 

احد، أي بوصفها مرادفا للمراقبة ومكمال لها في آن و  Rendre compteيمكن تعريف المحاسبة 

مدى  م علىانها عبارة عن مسلسل لوضع االنجازات رهن اشارة من يملكون القدرة على تقويمها  والحك

ديم د )تقلى ابعد من مجرصحتها ودقتها ويتم اقتران المحاسبة بالمساءلة عندما تنصرف المحاسبة ا

 . الحساب( اي عندما ينطوي على معنى المسؤولية على االعمال التي يقوم بها اصحاب القرار

رقابة مي للمن خالل خضوع المرفق العمو  ثقافة التقييم ترتكز أساسا على ربط المسؤولية بالمحاسبة

دف هده ة و تهغيرها من أنواع الرقابالداخلية و الخارجية، و هي أيضا نظام كلي للرقابة المالية أو 

صل فتأكد من و ال األخيرة إلى الحماية و الصيانة و كدا توفير الدقة و الجودة في البيانات و المعلومات

ا لتزام بمن االالسلط بين الوظائف اإلدارية و الوظائف المحاسبية و الوظائف الرقابية و كدا التحقق م

 مة وصوال إلى تحقيق أداء جيد.تقتضيه السياسة اإلدارية المرسو

 

 

 

 

 

                                                   
 100ابراهيم الشافعي، مرجع سابق ، ص   26
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 تنزيل ورش الحكامة في المرفق العام آلياتالمطلب الثاني: 

 

ن م لعموميةإعادة اإلعتبار للخدمة ابمجموعة من المبادئ و المعايير للرقي و  2011جاء دستور 

رع المش ها خالل منول االمقاربة التدبيرية الحديثة ح لعل هذهو خالل تحسين مستوى أداء المرافق العامة.

شريعية انت تكقد خصص لتنزيلها مجموعة  من اآلليات سواءا  تجديد عالقة المرفق العام المرتفقين حيث

 ى( أو مؤسساتية )الفقرة الثانية(.كالقوانين ) الفقرة األول

 الفقرة األولى : اآلليات التشريعية

 قصد الرقي بعمل المرفق سارع المشرع المغربي إلخراج مجموعة من النصوص القانونية،

 من أمثلتها : للمرتفقين و العمومي و دعم شفافيته و جودة الخدمات المقدمة

 أوال : الحق في الحصول على المعلومة 

 نهضة ءإعطا أجل من جاءحيث  ،2011 يوليوز لفاتح الدستورية الوثيقة في الحق هذا سترةتم د

 إحدى نم الوطني العام الرأي تمكين خالل من ذلكو المغرب، يعرفه الذي الديمقراطي للمسار قوية

 المواطن يبقى بدونها والتي المعلومات على الحصول وهي أال الديمقراطية، الممارسة في المهمة اآلليات

 . العامة الحياة في مشاركة أية عن خارج

 سنة بعد التنفيذ حيز ،2019 مارس 12 الثالثاء يوم المعلومات على الحصول في الحق قانون دخل

 حصول كيفية مينظ بالدنا عرفه قانون أول يعتبر بذلك وهو. 6655 رقم الرسمية بالجريدة نشره تاريخ من

 ؤسساتوالم العمومية، اإلدارات حوزة في الموجودة والوثائق المعطيات على المغاربة المواطنين

 أصبحت وبذلك ،2011 وردست من 27 للفصل طبقا. العام المرفق بمهام المكلفة والهيئات المنتخبة،

 .المواطنين إلى المعلومات بتقديم ملزمة والمنتخبة العمومية اإلدارات

قد عرف المعلومات وذلك في المادة الثانية منه واعتبرها  27 31.13 نجد أن المشرع قانون    

اي  رسوم أو صور أو تسجيل سمعي أو أوحيث حدد شكلها في ) أرقام أو حرف  واإلحصائياتالمعطيات 
شيء آخر. ( والمتضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودارسات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد 

معنية في إطار مهام تتوصل بها الهيئات ال أوالبيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام. التي تنتجها 

 .غيرها أوة كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو الكتروني و المرفق العام،

                                                   
 . 8201فبراير  22الموافق ل  1439جمادى اآلخرة  5الصادر في  1.18.15الموافق عليه بظهير شريف رقم   27
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وفي نفس المادة نجد المشرع حدد المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق ) اإلدارات العمومية، المحاكم، 
مجلس النواب، مجلس المستشارين، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من 

 28(.رفق العامخاصة مكلفة بمهام الم أوعامة  أخرىأشخاص القانون العام، كل هيئة 

 حماية وضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، فقد نص المشرع في الباب بغية
نة منه، على لجنة تحدث لدى رئيس الحكومة، وهي لج 22الخامس من القانون وبالخصوص المادة 

 و تركيبتها كالتالي: ر على تفعيلههفي الحصول على المعلومات، والسألعمال الحق 

 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

                                                   

المتصفح في   https://anfaspress.com/، مقال منشور بالموقع اإللكتروني  الخاص بالحق في الحصول على المعلومات 31-13قراءة في قانون  ، ايوب نشاط  28

 . 22:00الساعة  16-03-2020
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 تبسيط المساطر و الخدمات اإلدارية:  ثانيا 

، ليحدد المبادئ  و القواعد التي 29المتعلق بتبسيط المساطر و الخدمات اإلدارية  55.19جاء قانون رقم 

تنظم المساطر و اإلجراءات اإلدارية التي يطلبها المرتفقون من اإلدارات العمومية و الجماعات الترابية و 

للقانون العام و الهيئات  عهيئاتها و المؤسسات العمومية و كل شخص اعتباري آخر خاض مجموعاتها و

 المكلفة بالمرفق العام.

ية  و ت اإلدارقراراو تنص المادة الثالثة من القانون على عدم إمكانية مطالبة اإلدارة للمرتفقين إال بال

 الوثائق و المستندات التي :

 ، التنظيمية أو الجاري بها العمل ؛ تنص عليها النصوص التشريعية 

 ءات الجراتم جردها و تصنيفها و توثيقهاو تدوينها و نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر و ا

 .26االدارية المنصوص عليها في المادة 

 و يهدف القانون هذا إلى دعم حكامة المرفق العام ،من خالل تعزيز المبادئ التالية :

 ارة ؛الثقة بين المرتفق و اإلد 

 ة ؛شفافية المساطرو اإلجراءات المتعلقة بتلقي و معالجة و تسليم  القرارات اإلداري 

 ك غيرتبسيط المساطرو اإلجراءات المتعلقة بتسليم  القرارات اإلدارية  من خالل حذف تل 

 المبررة ؛

 تحديد االجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات اإلدارية ؛ 

 تعليل القرارات اإلدارية ثالثا :

بشأن إلزام اإلدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل  03.01جاء القانون 

 ، لتعزيز حكامة المرافق العامة خاصة منها اإلدارية و تنص المادة األولى منه على :"30اإلدارية قراراتها

ها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآت

دارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في إليير مرفق عام بتعليل قراراتها ابتس

سباب ألكتابة في صلب هذه القرارات عن ا فصاحإلتحت طائلة عدم الشرعية، وذلك باالمادة الثانية بعده 

 " . ية الداعية إلى اتخاذهاالقانونية والواقع

وحددت المادة الثانية مجال وجوب تعليل القرارات اإلدارية باإلضافة إلى الحاالت التي أوجبت 
المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة  النصوص التشريعية تعليلها. فأوجبت تعليل القرارات اإلدارية

منح رخصة  مقرار عد أوتمس بالحريات العامة،  أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي، مثل القرارات التي

تلك القاضية بإنزال عقوبة إدارية وتأديبية،مثل قرار إصدار عقوبة ضد  أوالتغيب لمزاولة نشاط نقابي. 
الحذف من الئحة الترقي أو القهقرة في الرتبة . و القرارات اإلدارية التي تقيد تسليم  أوموظف بالتوبيخ 

                                                   
 . 2020مارس  6الموافق ل  1441رجب  11ي الصادر ف 1.20.06الموافق عليه بظهير شريف رقم   29
 . 2002يوليو  23الموافق ل  1423جمادى األولى  12الصادر في  1.02.202الموافق علبها بظهير شريف رقم   30
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وثيقة إدارية أخرى بشروط، أو تفرض أعباء غير منصوص عليها في القوانين رخصة أو شهادة أو أي 
واألنظمة الجاري بها العمل، مثل القرارات التي تفرض أعباء غير منصوص عليها في القانون. و 

القرارات التي ترفض منح امتياز يعتبر حقا لألشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية، مثل القرارات 

 . ة برفض منح جواز السفرالقاضي

يد أنه لبالد. برجي لأما المادة الثالثة فقد أقرت عدم وجوب تعليل القرارات التي تخص األمن الداخلي والخا

ة دى صحيجوز للمعني باألمر الطعن في هذه القرارات وتبقى الصالحية للقضاء اإلداري لمراقبة م

ر لتقاط صواح بادولة. والمثال على ذلك قرار عدم السمارتباط عدم التعليل باألمن الداخلي والخارجي لل

 . لبعض المواقع بذريعة انها تكتسي صبغة أمنية أو عسكرية

 

 مؤسساتية: اآلليات ال ثانيةالفقرة ال

 جديدة إنجاح ورش حوكمة المرفق العام في المغرب ، عمل المشرع على خلق هيئات حكامةبغية 

ات و مؤسسسم هيئات موجودة سابقا .سنتطرق للتعريف ببعض هذه الو كذا الرقي دستوريا بأدوار و مها

 أدوارها كالتالي :

 أوال: مؤسسة الوسيط

من ربيع  12الصادر في  1.11.25أحدثت مؤسسة الوسيط بمقتضى الظهير الشريف رقم        
ل ( و هي مؤسسة جاءت محل ديوان المظالم الذي كان معموال به قب2011مارس  17)  1432اآلخر

م الدستور هذه المؤسسة بأنها " مؤسسة وطنية مستقلة و  162و عرف الفصل  2011صدور دستور 

متخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العالقات بين المرفق العام و المرتفقين، و اإلسهام في 
تدبير اإلدارات و  ترسيخ سيادة القانون، و إشاعة مبادئ العدل و اإلنصاف، و قيم التخليق و الشفافية في

 المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات التي تمارس صالحيات السلطة العمومية.

 و من إختصاصاتها ما يلي :

 العام ؛ تلقي الشكايات و التظلمات من طرف المواطن في إطار عالقته بالمرفق 

 ؛ حل المنازعات بين اإلدارة و المترفقين بأسلوب غير قضائي 

 ارس وظيفة تصحيحية تتجلى في الدور اإلصالحي الهادف لحماية المواطن من تعسف أو تم

 .31شطط السلطات العمومية

 ثانيا : الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها

تحت إسم الهيئة المركزية  2007مارس13حدثت هذه الهيئة في البداية بموجب المرسوم المؤرخ في أ

الرقي بها الى هيئة  على  2011دستور من 167  الفصلمن خالل  عملالمشرع  لكن ن الرشوةللوقاية م

دستورية و ذلك استجابة لإلتفاقيات الدولية خاصة تلك الهادفة لمحاربة الفساد وتم المصادقة على قانون 

                                                   
-03-12المتصفح في  http://cerca.ma/مقال تحث عنوان " مؤسسة الوسيط" بدون ذكر اسم الكاتب ،منشور بالموقع اإللكتروني مركز الدراسات و األبحاث   31

 . 21:00الساعة  2020

http://cerca.ma/
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اختصاصات من  و  أعطاها 32المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها 113.12

 أهمها :

 ؛ تقوم بمهام المبادرة و التنسيق و اإلشراف وضمان تتبع سياسات محاربة الفساد 

 ؛ تلقي و نشر المعلومات في هدا المجال و تسهم في تخليق الحياة العامة 

 ؛سؤوليةة الممبادئ الحكامة الجيدة و ثقافة المرفق العام و قيم المواطن و نشر تعمل على ترسيخ  

  33برامج للتواصل و التوعية و التحسيس و نشر قيم النزاهة و السهر على تنفيذها ؛وضع 

ا توصياته ة عبرولهذا نجدها تقوم بنشر عدة توصيات تهدف لحماية المال العام و تخليق الحياة العام

في  موجودالمتجلية في إصالح المؤسسات القضائية عن طريق ضمان استقاللية القضاء و سد الفراغ ال

ات ي العالقفافية القانون الجنائي و تفعيل قانون التصريح اإلجباري للممتلكات و تكريس محيط يتسم بالشف

 ما بين اإلدارة و المواطن.

 و البيئي ثالثا :المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي

و تخصيص الباب الحادي عشر  2011هي مؤسسة دستوري إستشارية تم إحداثها في دستور 

و يضطلع بدور مهم بخصوص تقييم السياسات العمومية و  34 128.12تم تنظيمها بالقانون   كامال لها ، و

مدى تنزيلها على مستوى مختلف المرافق العمومية للدولة و ذلك عبر مجموعة من األجهزة أهمها اللجنة 

دة مسؤولين الدائمة للشؤون اإلقتصادية و المشاريع اإلستراتيجية التي تجري دورات إنصات و إستماع لع

على رأس المرافق العامة للدولة ، و تهدف الوقوف على وضعية تدبير هذه المؤسسات و مدى وجود 

إدراك مشترك للمشاكل التي تعاني منها هذه المرافق في تأدية خدماتها للمرتفقين و كذا مختلف خطوات 

 التحسين المتخذة.

للدراسات حول المسائل التي كلف بإعطاء التقرير كما يقوم المجلس بدراسات ميدانية معتمدا على مكاتب 

ثالث أصناف حولها ، و لعل أهم تلك الدراسات تلك المرتبطة بحكامة المرافق العمومية و التي استهدفت 

منها المقاوالت و المواطنين) المقيمين و القاطنين بالخارج( و حاولت رصد تردد الفئات المستهدفة على 

 ت نتائجها كما يلي :، و جاء35المرافق العامة

 

 

                                                   
 2015يونيو  9الموافق ل  1436شعبان  21الصادر في  1.15.65الموافق عليه بظهير شريف رقم   32

 www.labodroit.comفي الموقع اإللكتروني ، مقال منشور2011تخليق المرفق العمومي ورهانات الحكامة اإلدارية بالمغرب على ضوء دستور  محمد البكوري،  33

 . 11:00الساعة  2020-03-16تاريخ التصفح 
 2014يوليو  31الموافق ل  1435شوال  3الصادر في  1.14.124الموافق عليه بظهير شريف رقم   34
، منشور بموقع المجلس 2013ماي 30كامة المرافق العامة "، المصادق عليه من طرف المجلس بتاريخ تقرير للمجلس االقتصادي و االجتماعي و البيئي حول "ح  35

 . 13:00الساعة  2020-03-16تم تصفحه في  http://www.ces.ma/االلكتروني 

http://www.labodroit.com/
http://www.ces.ma/


2011تطور مفهوم المرفق العام بالمغرب و حوكمته وفق دستور   

 

 
22 

 

 

 األعلى للحساباتالمجلس  :رابعا

إحداث المجلس األعلى للحسابات كجهاز قضائي مكلف بتأمين المراقبة  1979لقد عرفت سنة 

يعد المجلس األعلى للحسابات  و36 12-79العليا على تنفيذ قوانين المالية وذلك بمقتضى القانون رقم 

 حيث خصص لهتور سلطة الرقابة العليا على حماية المال العام،الهيئة العليا الذي أعطاها الدس

 37،وانيطت به مهام جديدة تتجلى في مراقبة التصريح اإلجباري للممتلكات الدستورالباب العاشر كامال، 

وباإلضافة إلى ذلك فإن التأكيد على وجوب نشر أعماله وتقديم مساعدته للسلطات القضائية يشكل أهم أداة 

 عله مؤسسة قادرة على ضمان تحقيق هذا الهدف.تمكن من ج

وف على للوق ية ، و ينجزحولها تقارير افتحاصو يقوم المجلس أيضا مهام الرقابة على المرافق العموم

لتدابير اافق رم، حيث يتخذ في شأن مسيري هذه ال التدبيرية المرتبطة أساسا بالمال العام اإلختالالت

يكتفي  دقعام ، و ال الالجسيم و اإلضرار بالم للمحاكم المالية في حالة اإلخالالمناسبة سواءا اإلحالة على ا

 .    في التدبير العادية نحرافاتفي حالة اإل للمرفق مةبمجموعة من التوصيات الملز

                                                   
 . 18:00الساعة  2020-03-18تم تصفحه في  http://www.courdescomptes.ma/مأخوذ من الموقع اإللكتروني للمجلس األعلى للحسابات   36
المتعلق بإحداث التصريح اإلجباري لبعض منتخبي  54.06( بتنفيذ القانون رقم 2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20صادر في  1.07.202ظهير شريف رقم   37

 .المهنية وبعض فئات الموظفين أو األعوان العموميين بممتلكاتهم المجالس المحلية والغرف

http://www.courdescomptes.ma/
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 خـــاتـمـــة:

لى إتطورا كبيرا في ما يخص التدابير الرامية إلى تقديم الخدمات  من جهة، عرف المغرب

التأثر  ،همها ،عن طريق المرافق العامة  و خاصة اإلدارية منها، و ذلك راجع لعدة عوامل أ المواطنين

 ي المادةف فرنسيال القضائياالجتهاد عتبر ،بحيث ي بالتجربة الفرنسية الرائدة في تدبير المرافق العامة

 . نظرية المرفق العاممصادراإلدارية من 

اد مقاربة ، تكريسا لهذا التطور من خالل إعتم2011ور من جهة أخرى شهد العهد الجديد بعد دست

 و ورلدستافي  خصص لها المشرع بابا كامال المرفق العام، بحيث في ميدان دمقرطة و ترشيد حكاماتية

ت التي أصبح ؛خاصة اإلقتصادية منها؛اإلنخراط في المنظومة العالمية  كان يهدف من ورائها

فع صد الرقمحددة التي تقتضي إعمال تدابيرو، المجاالت التنمويةمبادئ في ال مجموعة من تسيرنحوفرض

و  ةالمراقب ييم ومقدمة للمرتفقين مع إعمال معايير كالتقمن شفافية المرافق العامة و تجويد الخدمات ال

 تقديم الحساب.

 يدة وعمل المشرع كذلك إلى مأسسة مفهوم الحكامة في المرفق العام، حيث تم إحداث هيئات جد

دا تم م، و كلمواكبة هذا الورش الكبير عن طريق التنزيل والرقابة و التتبع و التقييرقي بأخرى، ال

 ة في هذهلمساواتتوخى ربط المسؤولية بالمحاسبة و دعم الشفافية و ااستصدار مجموعة من القوانين التي 

ق المرفن "ه نحو ما سمينا،سارع المغرب خطواته في درب اإلدارة اإللكترونية أ المرافق.و تبعا لما قيل

ر بالتدبي ا يسمىعن الورق و إعمال م" ،الذي يهدف باألساس تقديم الخدمات مع اإلستغناء لالماديالعام ا

 ريع فيو التس ضبط اآلجالالالمادي للمساطر و المعطيات، و ما لهذه اإلدارة من مميزات أهمها  

جي في شكل تدريه تم تفعيلها بن وجد، مع الذكر أنمكامن الخلل إل اآلني رصدالو اإلجراءات و  المساطر

 د.و الفسا راطيةمجالي االستثمار و رخص البناء، اللذين طالما اعتبرا من القطاعات المتضررة من البروق

ي كامة فمقتضيات الحو مما ال شك فيه أن المغرب خطى خطوات متسارعة بغية تنزيل و في الختام، 

 متعلقةة تلك الاصخ ،الموشرات الدوليةكل هذه المجهودات ال تعكس ، لكن المالحظ أن 2011دستور 

لمرافق لم أن امع الع،و كدا الترتيب في ما يتعلق بجودة التعليم في المرافق الجامعية ،لرشوة اإدراك 

قية عند الحقي عن السبب ،هل هو غياب اإلرادة نتساءلاإلقتصادية ليست بأحسن حال، الشيء الذي يجعلنا 

 عي جماعيكون وحين ت إلىلين للتنزيل الفعلي لهذا الورش ، أم أننا في مرحلة انتقالية قد تطول المسؤو

 .المرافق العامةببأهمية الحكامة في الرقي  )مسؤولين ومرتفقين( 
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 : الكتب

  2001عبد هللا حداد : الوجيز في قانون المرافق العمومية الكبرى ، منشورات عكاظ ، أكتوبر 

 سي، المنازعات اإلدارية بالمغرب ،مطبعة المعارف الجديدة الرباطميشيل رو 

  2000رضوان بوجمعة " قانون المرافق العامة "، مطبعة النجاح الجديدة ، طبعة 

  2006مليكة الصروخ : " القانون اإلداري دراسة مقارنة ، الطبعة 

 2009الطبعة  ، 61المجلة المغربية لإلدارة والتنمية، العدد  محمد األعرج : " القانون اإلداري المغربي ، الجزء األول ، منشورات 

  2016عبد الواحد القريشي ، التنظيم اإلداري المغربي، مكتبة الرشاد سطات، طبعة 

  1998قانون الجمارك الفرنسية ، مطبعة المعارف ، الطبعة  ،موالي العربي العالوي 

 2002الوراقة الوطنية ، الطبعة األولى محمد نشطاوي ، المرافق العامة الكبرى ، المطبعة و  

  2009عة و كريم لحرش ، الحكامة الجيدة بالمغرب و متطلبات التنمية البشرية المستدامة، مكتبة الرشاد سطات ، طبسعيد الرشيد  

 : األطروحات والرسائل

 مس عة محمد الخاال، جامة واإلقتصادية و اإلجتماعية سعبد الهادي وشريح، تطور مفهوم المرفق العام في العمل القضائي، كلية العلوم القانوني

 2014-2013السويسي، السنة الجامعية 

 ، 2006عبد الخالق الوهابي ، المرافق العامة والجودة ، رسالة لنيل دبلوم دراسات العليا المعمقة ،كلية الحقوق طنجة 

 ة ة واالقتصاديلقانونياكلية العلوم ل دبلوم الماستر في القانون العام، براهيم الشافعي، المرافق العامة على ضوء الدستور الجديد، بحث لنيا

 2012-2011طنجة ، جامعة عبد المالك السعدي ، السنة الجامعية  واالجتماعية

   : المجالت

  1983يناير  1عدد  ،النظام اإلداري بالمغرب عبر ثالثة قرون ، مجلة الشؤون اإلدارية ،عبد العزيز بن عبد هللا 

 مد براو،اإلطار الدستوري الجديد و الحكامة الديمقراطية الرشيدة،  منشور بمجلة العلوم القانونية محMarocDroit.com ، 2014ي العدد الثان ،

 مكتبة الرشاد سطات

 : المقاالت والمواقع االلكترونية

  اإللكتروني مقال بعنوان " لمحة حول ظهور مفهوم الحكامة و تطوره" ، منشور بالموقع عصام خربوشwww.siyassi.com          

  مقال " مبادئ سير المرافق العمومية" بدون ذكر الكاتب منشور بالموقع اإللكترونيhttps://universitylifestyle.net   
 " بالمغرب ..بين ضرورة إستمرار المرفق العام وضرب صريح  2020قراءة نقدية للمادة التاسعة من قانون المالية  عمر الحداد مقال تحث عنوان

 https://www.sasapost.com/وقع اإللكتروني في هامش السلطة القضائية " منشور بالم
  الحق في الحصول على المعلومات، مقال  بالموقع اإللكتروني  الخاص ب 31-13ايوب نشاط،قراءة في قانون www.anfaspress.com 

 األبحاث و الدراسات مركز اإللكتروني بالموقع ،منشور الكاتب اسم ذكر بدون" الوسيط مؤسسة"  عنوان تحث مقال /rca.mahttp://ce 

  مقال منشورفي الموقع اإللكتروني 2011محمد البكوري، تخليق المرفق العمومي ورهانات الحكامة اإلدارية بالمغرب على ضوء دستور ،

www.labodroit.com 

 " منشور 2013ماي 30، المصادق عليه من طرف المجلس بتاريخ تقرير للمجلس االقتصادي و االجتماعي و البيئي حول "حكامة المرافق العامة ،

 http://www.ces.ma/بموقع المجلس االلكتروني 

  الموقع اإللكتروني للمجلس األعلى للحسابات/http://www.courdescomptes.ma 

 : غة الفرنسيةالمراجع بال

 Séverine Belline ,Hervé Magro et Violaine de villemeur , La gouvernance démocratique: un nouveau paradigme 

pour le développement ?,Paris , KARTHALA ,2008 
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رســــالفه  


	أحدثت مؤسسة الوسيط بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الآخر1432 ( 17 مارس 2011) و هي مؤسسة جاءت محل ديوان المظالم الذي كان معمولا به قبل صدور دستور 2011 و عرف الفصل 162 م الدستور هذه المؤسسة بأنها " مؤسسة وطنية مستقلة و متخصص...

