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  لممارسات الجيدة لحكامةالمغربي لميثاق ال
  نشآت والمؤسسات العامةالم 

  
 - ملخص-

مجموعة من  إنجازوتيرة   تسريععلىاألخيرة،  خالل السنوات المغرب لعم   
االجتماعية ولدعم التنمية االقتصادية كبرى  بنيوية أوراش وتنفيذ  الهيكليةاإلصالحات

هذا  فيو. اإلنصافيز مبادئ الديمقراطية وتعز على الخصوص من خالل ،ةيوالسياس
الهادفة إلى  السلطات العموميةإرادة  يؤكد 2011زيوليو فاتح اعتماد دستورإن فالصدد، 

  . المسؤولية والمساءلةربط بينوالالحكامة الجيدة مبادئ و القانونالحق و دولة توطيد

االقتصاد تنمية ي ف  الذي يقوم بهالحيويلدور ل ونظرا ،تماشيا مع هذه الدينامية
  إلى تعزيز أسس ومبادئتهدف تدابير فعيلتالمنشآت والمؤسسات   قطاععرف ،الوطني

 إنجازاتها التقنية وتوطيد ة هذه المنشآت إضافة إلى تنمي،التي تؤدي الحكامة الجيدة
 مختلف الشركاء الوطنيين تجاها وبالتالي تعزيز مصداقيتها اصورته إلى تحسين ،والمالية
 ين االقتصادياعلينوالف المرافق العمومية مستعملي وواطنينليين بما في ذلك الموالدو

    . الدوليةالتنقيط وكاالتو والممولين

نشآت والمؤسسات العامة المممارسات الجيدة لحكامة الميثاق يعتبر   ،في هذا السياق
  تدبيرم لتخليق الالزصرحالهذا  في لبنة قاولةالمالمعتمد من طرف اللجنة الوطنية لحكامة 

  .الشؤون العامة

نشآت المممثلي بعض  جمعت تشاركية مقاربة وفق الميثاق هذا إعداد لقد تم
 العام لمقاوالت المغرب االتحادك وكذلك مجموعة من الفاعلين المعنيين لمؤسسات العامةاو

 حول التشاور سيعتوكما تم .  والمعهد المغربي للمدراءوالهيئة المركزية لمحاربة الرشوة
   . مجموعة من الشركاء الوطنيين والدوليينإلى هذا الميثاق

اللجنة من طرف دها ااعتمتم  هذا الميثاق يكمل سلسلة المواثيق التي فإن ،ريذكللتو
 ىالشركات الصغرب  الخاصالميثاقضم الميثاق العام وت والتي قاولةالمالوطنية لحكامة 

  .نكيةبمؤسسات الالب المتعلق الميثاقوالمتوسطة و

 المعايير أحسن على نشآت والمؤسسات العامةلمل الموجهالمذكور الميثاق ويستند 
الشفافية ترسيخ قيم ومبادئ  وتهاحكاملممارسات ال إرساء أفضل إلىهدف وي الدولية

  :  توصيات وقواعد تشمل ما يلي هذا الميثاقتضمنيو. التواصل والمساءلةو

والمهام  وظائفالواضح بين التمييز ال خالل منوالمؤسسات العامة الدولة  عالقة -1
 : العامة نشآت والمؤسساتالمتجاه ا أدوار أساسيةدولة ثالث للوهكذا فإن . إليهاالموكلة 

  متعددة السنواتالعقود  عبرالذي يقترح تدعيمه الدولة كموجه استراتيجيدور  §
 ؛ نشآت والمؤسسات العامةالمو المبرمة بين الدولة
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للرفع  المراقبة ومعايير تعزيز وتحسين آليات ىيرتكز علي ذ الالمراقبة  الدولةدور §
 ؛من مردوديتها 

         ينأفضل تثمالحصول على ة الذي يهدف إلى دور الدولة المساهم §
 مع المحافظة على التوازنات الكبرى رباحأل عبر سياسة توزيع المساهمات الدولة

 لبحث  عن أفضل تثمین لمس    ا.ة العامةأنشملل

 على الحصول من األخيرة هذه نعبر تمكي الحكامة ةئهيتعزيز دور ومسؤوليات   -2
 التوجيه االستراتيجي  من أجل القيام بدورةالالزم والموضوعية اتوالخبرالسلط 

هذا  توطيدتمكن من  وهكذا، فإن الجوانب الثالثة التي .مسيري المؤسسةمراقبة و
 في تعيين أعضاء النوع مع تفعيل مقاربة ؤوليةالمس والفعالية والمهنية  :الدور هي
   .التداوليةالمجالس 

ن إ ففي هذا اإلطار:  مسيري المؤسسات والمنشآت العامةومسؤوليات دور   -3
 مبدأجل تأكيد هذا الدور وهذه المسؤوليات مع احترام أمن  آلياتالميثاق يقترح 

 :ما يلي  باألمريتعلق  و.محاسبة هيئة الحكامة للمسير

يقوم رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة لهذا الغرض التي  هاممالسالة ر §
تحدد ما تنتظره هذه األطراف من اإلدارة وكذا التي  و المسيرين إلى كلهابتوجيه

 ؛ التوجهات العامة المرسومة لها
 ؛ مخطط مقاولة  على شكل التوجهات العامةنزيلت §
 ؛ بة الداخلية التدقيق والمراقآلياتتنفيذ وتقوية  §
 .ةسنويال تقاريرالوضع ونشر على اإلبالغ من خالل التشجيع  §

  :  احترام التوجهات التاليةعبر والشفافية ياتتعزيز األخالق -4

 المتعلقة ماليةالغير  وأمالية السواء  األهميةذات معلومات للمنتظم نشر  §
 ؛ المؤسسات والمنشآت العامةب
 ؛ جودة         وذلك من أجل تقديم خدمة ذات لكترونياإنشرها و المساطر بسيطت §
 بعين االعتبار خصوصيات األخذ الصفقات مع إبراملمبادئ التطبيق الصارم  §

 ؛ والمنشآت العامة المؤسسات
 .الرشوةالغش و ونشر مواثيق أخالقية تساهم في تقاسم قيم مشتركة ومكافحة إعداد §

 .الى حقوقه والحفاظ عألطراف المعنيةل العادلة ةمعاملال -5

 


