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مدونة السلوك للمنتخبني واملوظفني
بالجامعات املحلية
«يتم تنظيم املرافق العمومية عىل أساس املساواة بني املواطنات
واملواطنني يف الولوج إليها ،واإلنصاف يف تغطية الرتاب الوطني،
واالستمرارية يف أداء الخدمات.
تخضع املرافق العمومية ملعايري الجودة والشفافية واملحاسبة
واملسؤولية ،وتخضع يف تسيريها للمبادئ والقيم الدميقراطية التي
أقرها الدستور».

(الفصل  154من الدستور)

مدونة السلوك للمنتخبني املحليني

الفصل  - 1الشفافية

ميثل املنتخبون املحليون مواطني الجامعات املحلية .وهم بهذه
الصفة ضامنون للمصلحة العامة املنوطة بهم .كام يخضعون
للمسائلة واملحاسبة من طرف ناخبيهم.
الشفافية رشط أسايس لكسب ثقة املواطنني اتجاه املنتخبني واتجاه
املرفق العام الذي يرشفون عليه.
ينبغي عىل املنتخبني املحليني مزاولة مهامهم بكل شفافية ،وفقا
للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .ينبغي عىل
املنتخبني أساسا:
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• االمتناع عن قبول هدايا أو امتيازات كيفام كان نوعها لصالحهم
أو لصالح أقاربهم مقابل أداء خدمة أو االمتناع عن ذلك يف نطاق
اختصاصهم أو الستعامل نفوذهم يف التأثري عىل القرارات املتخذة.
• االمتناع عن كل سلوك الرشوة واالرتشاء واستغالل النفوذ ،كام
تنص عىل ذلك الفصل  248و الفصل  250من القانون الجنايئ:

الفصل  248من القانون الجنايئ (تم تغيري هذا الفصل
مبقتىض القانون رقم  .79 .03الجريدة الرسمية عدد
 5248بتاريخ  16سبتمرب .)2004
«يعد مرتكبا لجرمية الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتني إىل
خمس سنوات وبغرامة من ألفي درهم إىل خمسني ألف درهم
من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية
أو أية فائدة أخرى من أجل:
القيام بعمل من أعامل وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا
أو متوليا مركزا نيابيا أو االمتناع عن هذا العمل ،سواء كان عمال
مرشوعا أو غري مرشوع ،طاملا أنه غري مرشوط بأجر .وكذلك القيام
أو االمتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية
إال أن وظيفته سهلته أو كان من املمكن أن تسهله»...
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الفصل  250من القانون الجنايئ (تم تغيري هذا الفصل
مبقتىض القانون رقم  .79 .03الجريدة الرسمية عدد
 5248بتاريخ  16سبتمرب .)2004
«يعد مرتكبا لجرمية استغالل النفوذ ،ويعاقب بالحبس من سنتني
إىل خمس سنوات وبغرامة من خمسة آالف إىل مائة ألف درهم،
من طلب أو قبل عرضا أو وعدا ،أو طلب أو تسلم هبة أو هدية
أو أية فائدة أخرى ،من أجل متكني شخص أو محاولة متكينه ،من
الحصول عىل وسام أو نيشان أو رتبة رشفية أو مكافاة أو مركز
أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى متنحها السلطة العمومية
أو صفقة أو مرشوع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة
العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إرشافها ،وبصفة عامة
الحصول عىل قرار لصالحه من تلك السلطة أو اإلدارة ،مستغال
بذلك نفوذه الحقيقي أو املفرتض».
وإذا كان الجاين قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا ،فإن
العقوبة ترفع إىل الضعف.
• استغالل املوارد البرشية واألمالك العمومية استغالال شفافا وناجعا.
• الحرص عىل احرتام النصوص املتعلقة بالصفقات العمومية وعىل
استعامل املوارد املالية واملنح واملساعدات بأنجع السبل.
• االمتناع عن أي اغتناء غري مرشوع أو من شأنه أن يعترب كذلك.
لتفادي هذا الوضع يجب عىل املنتخبني املحليني الترصيح مبمتلكاتهم
وفقا ملا جاء به الفصل  1من القانون  06. 54املتعلق بالترصيح
باملمتلكات لبعض املنتخبني واملستشارين املحليني وبعض املوظفني
وفق ملا ينص عليه القانون.
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املادة األوىل من الباب األول لقانون 54.06
«يتعني عىل رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العاملة أو
اإلقليم أو رئيس املجلس الجامعي أو رئيس مجموعة الجامعات
الحرضية والقروية أو رئيس مجموعة الجامعات املحلية أو رئيس
مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية  ،أن يرصح  ،داخل أجل
ثالثة أشهر املوالية لإلعالن عن انتخابه  ،مبجموع أنشطته املهنية
واملهام االنتخابية التي ميارسها  ،عالوة عىل املهمة املذكورة أعاله،
واملمتلكات التي ميلكها أو ميلكها أوالده القارصون أو يدبرها وكذا
املداخيل التي استلمها  ،بأية صفة من الصفات  ،خالل السنة
السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها»...
يجب عىل املنتخبني املحليني أن يسهروا عىل السري الجيد للمصالح
املوضوعة تحت سلطتهم.
يجب عىل املنتخبني املحليني أن يضمنوا للمواطنني خدمات عمومية
بكل شفافية ،لذلك يجب:
• نرش الئحة موظفي املرفق العام.
• تحديد ونرش اختصاصات وصالحيات املوظفني الجامعيني.
• فرض ترصف الئق ومثايل عىل كل املوظفني.
• السهر عىل التعريف الواضح للوثائق الرضورية التي تسمح للمواطنني
بالقيام باإلجراءات اإلدارية.
• قبول إذا اقتىض الحال شكايات وملتمسات املواطنني وإعطائها
التتبع الرضوري.
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الفصل الثاين النزاهة واالستقامة يف تدبري املوارد واملمتلكات
العمومية
يجب عىل املنتخبني املحليني أن ميارسوا مهامهم بنزاهة واستقامة
وهم مسؤولون عن ترصفاتهم .وبهذا الخصوص يجب عىل املنتخبني:
• عدم قبول أي مبلغ مايل غري مرشوع.

الفصل ( :243تم تغيري وتتميم هذا الفصل مبقتىض املادة
الثانية من الباب األول من القانون رقم  79 .03املتعلق
بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ ،سالف الذكر)
«يعد مرتكبا للغدر ،ويعاقب بالحبس من سنتني إىل خمس
وبغرامة من خمسة آالف إىل مائة ألف درهم ،كل قاض أو
موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم
أنه غري مستحق أو أنه يتجاوز املستحق ،سواء لإلدارة العامة أو
األفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة.
تضاعف العقوبة إذا كان املبلغ يفوق مائة ألف درهم».
• استعامل املوارد املالية واملمتلكات العقارية املوضوعة تحت
مسؤوليتهم يف خدمة املواطنني واملصلحة العامة وعدم االستفادة
منها شخصيا طبقا للامدة  241من القانون الجنايئ.
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الفصل ( 241تم تغيري هذا الفصل مبقتىض املادة األوىل من
الباب االول من القانون رقم  .79 .03الجريدة الرسمية
عدد  5248بتاريخ  16سبتمرب .)2004
«يعاقب بالسجن من خمس إىل عرشين سنة وبغرامة من خمسة
آالف إىل مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو
اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أمواال عامة أو خاصة أو
سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقوالت موضوعة
تحت يده مبقتىض وظيفته أو بسببها.
فإذا كانت األشياء املبددة أو املختلسة أو املحتجزة أو املخفاة
تقل قيمتها عم مائة ألف درهم ،فإن الجاين يعاقب بالحبس من
سنتني إىل خمس سنوات ،وبغرامة من ألفني إىل خمسني ألف
درهم».
• استعامل التعويضات والوسائل املوضوعة رهن إشارتهم بشفافية،
طبقا للفصل  34و الفصل  92من امليثاق الجامعي.

املادة  34من امليثاق الجامعي
«و يتقاىض رؤساء مجالس املقاطعات ونوابهم تعويضات نقدية
عن املهام والتمثيل يف حدود ما تقتضيه املادة  92من هذا القانون.
ويتقاىض أعضاء املجالس الجامعية تعويضات عن التنقل عندما
يقومون مبهام لفائدة الجامعة داخل أو خارج اململكة طبقا
للرشوط واملقادير املطبقة عىل موظفي الدرجة العليا».
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• ميتنع املنتخبون الجامعيون التواجد يف وضعية من شأنها أن تكون تضارب
املصالح وتدفعهم إىل مخالفة النصوص والقوانني الجاري بها العمل.
لتفادي هذه الوضعية:
• ينبغي للمنتخبني اإلخبار بكل مصلحة خاصة من شانها أن تؤثر يف
قراراتهم.
• اإلمتناع عن املشاركة يف املناقشات واتخاذ القرارات التي لهم فيها
مصلحة خاصة مبارشة و عائلية أو مهنية طبقا للفصل  22والفصل
 75من امليثاق الجامعي.

املادة  22من امليثاق الجامعي
«مينع عىل كل عضو من املجلس الجامعي ،تحت طائلة العزل
الذي يتم وفق الشكليات املنصوص عليها باملادة السابقة  ،ودون
اإلخالل باملتابعة القضائية ،أن يربط مصالح خاصة مع الجامعة
التي هو عضو فيها أو أن يربم معها أعامال أو عقودا للكراء أو
االقتناأ و التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أمالك الجامعة ،أو أن
يربم معها صفقات لألشغال أو التوريدات أو خدمات أو عقود
االمتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبري املرافق
العمومية الجامعية ،سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهام أو
وكيال عن غريه أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه املبارشين».

املادة  75من امليثاق الجامعي
«يعترب قابال للبطالن املقرر الذي شارك يف اتخاذه مستشار جامعي
يهمه بصفة شخصية وبصفته وكيال عن غريه أو يهم زوجه أو
أصوله أو فروعه املبارشين أمر القضية الصادر املقرر بشأنها».
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الفصل الثالث املصلحة العامة
يجب عىل املنتخبني الجامعيني إعطاء األولوية للمصلحة العامة
املنوطة بهم ،أثناء مزاولة مهامهم وعند اتخاذ القرارات .وبهذا
الخصوص يجب عىل املنتخبني:
• استبعاد أي اعتبار للمصلحة الخاصة مبجموعة أو أي مصلحة
شخصية أو عائلية.
• إيالء أهمية خاصة التخاذ قرارات من أجل إعالء املصلحة العامة
ملواطني الجامعة التي هم مسؤولون عنها.

الفصل الرابع االستقاللية ،النزاهة واإلنصاف
ال يسمح للمنتخبني املحليني باستخدام اختصاصات واليتهم أو
مهمتهم من أجل تفضيل أو باألحرى حرمان املواطنني مام هو محدد
لهم قانونيا من أجل ضامن هذه النزاهة عىل املنتخبني
• إعطاء األولوية للسلطة التفاوضية والتقليل من سلطتهم الترشيعية.
• اعطاء نفس االهتامم لخدمات وشكايات املواطنني بدون متييز عىل
أساس الطبقة االجتامعية أو النوع.
• توزيع املوارد ،الخدمات واملرافق الجامعية بشكل عادل وبدون
متييز أو تفضيل.
• عدم الشطط يف استعامل السلطة املخولة لهم.
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الفصل الخامس تشجيع املشاركة املواطنة
يسهل املنتخبون املحليون املشاركة املواطنة والتشاور طبقا للمواد
139و 156من الدستور و 63من امليثاق الجامعي .ويف هذا الصدد
يجب عليهم :
• ضامن إرشاك املواطنني يف إعداد القرارات التي تهمهم.

الفصل  139من الدستور:

«تضع مجالس الجھات ،والجامعات الرتابية األخرى ،آليات
تشاركية للحوار والتشاور ،لتيسري مساھمة املواطنات واملواطنني
والجمعيات يف إعداد برامج التنمية وتتبعھا.
ميكن للمواطنات واملواطنني والجمعيات تقديم عرائض ،الھدف
منھا مطالبة املجلس بإدراج نقطة تدخل يف اختصاصه ضمن
جدول أعامله».
• إبالغ املواطنني بالقرارات املتخذة من طرف املجلس وكذا درجة
التقدم يف تنفيذها.

املادة  63من امليثاق الجامعي:

«تكون الجلسات العامة للمجلس الجامعي عمومية ،وتعلق
جداول أعاملها وتواريخها مبقر الجامعة...
• الحرص عىل السامح لتقييم اإلجراءات املتخذة من طرف الجامعة
وإجراء التعديالت الالزمة لنجاحها.
• تعزيز املقاربة التشاركية.
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الفصل  156من الدستور:
«تتلقى املرافق العمومية مالحظات مرتفقيھا ،و اقرتاحاتھم و
تظلامتھم ،وتؤمن تتبعها .تقدم املرافق العمومية الحساب عن
تدبريھا لألموال العمومية ،طبقا للقوانني الجاري بھا العمل،
وتخضع يف ھذا الشأن للمراقبة والتقييم».
• الحرص عىل تنمية الفعل والتعبئة املواطنة طبقا للامدة  41من
امليثاق الجامعي.
«...يقوم بكل عمل محيل من شأنه تعبئة املواطن قصد تنمية
الوعي الجمعي من أجل املصلحة املحلية العامة ،وتنظيم مشاركته
يف تحسني ظروف العيش ،والحفاظ عىل البيئة وإنعاش التضامن
وتنمية الحركة الجمعوية ..ويف هذا اإلطار يتكفل باتخاذ آل األعامل
من أجل التحسيس والتواصل واإلعالم وتنمية املشاركة والرشاكة
مع الجمعيات ا لقروية وكل املنظامت واألشخاص املعنوية أو
الطبيعية التي تعمل يف الحقل االقتصادي االجتامعي والثقايف»...

الفصل  6ولوج املواطنني إىل املعلومة العمومية
الولوج غىل املعلومة حق يضمنه الدستور وتؤطره النصوص
التنظيمية .الحق يف الولوج إىل املعلومة باإلضافة إىل كونه ركنا أساسيا
للشفافية والحكامة الجيدة فهو عامل أسايس إلرشاك املواطنني يف
تسيري الشؤون العمومية واملحلية خصوصا .يحرص املنتخبون عىل
تسهيل ولوج املواطنني لكل املعلومات العمومية التي يف حوزتها،
طبقا للامدة  27من الدستور ،يف هذا اإلطار يتوجب عليهم:
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• جعل مداوالت املجلس الجامعي عمومية ،طبقا للامدة  67من
امليثاق الجامعي.

املادة  67من امليثاق الجامعي:
«يعلق ملخص املقررات يف ظرف مثانية ( ) 8أيام مبقر الجامعة،
ويحق لكل ناخب بالجامعة أن يطلب االطالع عىل املقررات،
ويأخذ عىل نفقته نسخة كاملة أو جزئية منها .ويجوز له أن
ينرشها تحت مسؤوليته».
• جعل الولوج إىل جميع املعلومات العمومية التي يف حوزتهم متوافرا ،سهال وحرا.
• لتسهيل هذه االلتزامات من املستحسن أن يزود املنتخبون
املحليون جامعاتهم بجميع الوسائل الحديثة ،الفعالة والسهلة
الولوج من اجل ضامن هذه املبادرة.

الفصل  27من الدستور:

«للمواطنات واملواطنني حق الحصول عىل املعلومات ،املوجودة
يف حوزة اإلدارة العمومية ،واملؤسسات املنتخبة ،والھيئات املكلفة
مبھام املرفق العام.
الميكن تقييد الحق يف املعلومة إال مبقتىض القانون ،بھدف حامية
كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ،وحامية أمن الدولة الداخيل
والخارجي ،والحياة الخاصة لألفراد ،وكذا الوقاية من املس
بالحريات والحقوق األساسية املنصوص عليھا يف ھذا الدستور،
وحامية مصادر املعلومات واملجاالت التي يحددھا القانون بدقة».

يرصح املنتخبون املحليون باطالعهم عىل
هذه املدونة والتزامهم باحرتامها.
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مدونة السلوك للموظفني الجامعيني
يعترب املوظفون الجامعيون ممثلني للمنتخبني أمام املواطنني .فهم
يسخرون اختصاصاتهم لخدمة الجامعة .يف هذا الصدد ينفذون
مشاريع وقرارات املجلس الجامعي.
يلتزم املوظفون بأداء مهامهم عىل وجه الرسعة بكفاءة وبكل
شفافية.

الفصل  -1الشفافية
يجب عىل املوظفني العموميني أداء مهامهم بكل شفافية ،طبقا
للنصوص التنظيمية والقانونية وطبقا ألخالقيات املهنة املعمول بها.
خاصة:
• االمتناع عن أي اغتناء صادر عن مهامهم أو من شأنه أن يعترب
كذلك.
• االستعامل الفعال والشفاف للموارد البرشية املوجودة تحت
مسؤوليتهم.
• اإلمتناع عن القيام بكل فعل فساد أو استغالل للنفوذ كام هو
منصوص عليه يف املادتني  248و 250من القانون الجنايئ.
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الفصل  248من القانون الجنايئ (تم تغيري هذا الفصل
مبقتىض القانون رقم  .79 .03الجريدة الرسمية عدد
 5248بتاريخ  16سبتمرب .)2004
«يعد مرتكبا لجرمية الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتني إىل خمس سنوات
وبغرامة من خمسة آالف درهم إىل مائة ألف درهم من طلب أو قبل
عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل:
 -1القيام بأعامل من أعامل وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا
أو متوليا مركزا نيابيا أو االمتناع عن هذا العمل ،سواء كان عمال
مرشوعا أو غري مرشوع ،طاملا أنه غري مرشوط بأجر .وكذلك القيام أو
االمتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إال أن
وظيفته سهلته أو كان من املمكن أن تسهله»...

الفصل  250من القانون الجنايئ (تم تغيري هذا الفصل
مبقتىض القانون رقم  .79 .03الجريدة الرسمية عدد 5248
بتاريخ  16سبتمرب .)2004
يعد مرتكبا لجرمية استغالل النفوذ ،ويعاقب بالحبس من سنتني إىل
خمس سنوات وبغرامة من خمسة آالف إىل مائة ألف درهم ،من
طلب أو قبل عرضا أو وعدا ،أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية
فائدة أخرى ،من أجل متكني شخص أو محاولة متكينه ،من الحصول
عىل وسام أو نيشان أو رتبة رشفية أو مكافاة أو مركز أو وظيفة
أو خدمة أو اية مزية أخرى متنحها السلطة العمومية أو صفقة أو
مرشوع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع
إدارة موضوعة تحت إرشافها ،وبصفة عامة الحصول عىل قرار لصالحه
من تلك السلطة أو اإلدارة ،مستغال بذلك نفوذه الحقيقي أو املفرتض.
وإذا كان الجاين قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا ،فإن
العقوبة ترفع إىل الضعف.
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لتفادي هذه الوضعية يجب عىل املوظفني الجامعيني املعنيني:
الترصيح مبمتلكاتهم طبقا وعىل التوايل للامدة  2و املادة  4من
القانون  06 54-املتعلق بالترصيح باملمتلكات.

املادة  4من القانون ( 06 54الجريدة الرسمية عدد 5680
بتاريخ  6نونرب :)2008
«يتعني عىل األشخاص املشار إليهم يف املادة  2أعاله أن يرصحوا
داخل أجل أقصاه ثالثة أشهر املوالية ملبارشتهم ملهامهم  ،مبجموع
أنشطتهم املهنية واملمتلكات التي ميلكونها أو ميلكها أوالدهم
القارصون أو يدبرونها وكذا املداخيل التي استلموها  ،بأية صفة
من الصفات  ،خالل السنة السابقة للسنة التي بارشوا فيها مهامهم.
يجب عىل امللزم بالترصيح ،يف حالة انتهاء مهمته ألي سبب آخر
غري الوفاة ،أن يقوم بالترصيح املنصوص عليه أعاله ،داخل أجل
أقصاه شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء املهمة املذكورة.
تشمل املمتلكات الواجب الترصيح بها مجموع األموال املنقولة
والعقارات».

الفصل  -2النزاهة واالستقامة اثناء مزاولتهم ملهامهم
يجب عىل املوظفني الجامعيني التزام النزاهة واالستقامة أثناء
مزاولتهم ملهامهم يف هذا الصدد يجب عىل املنتخبني الحرص عىل:
• عدم تلقي أي مبلغ مايل ال يستحقونه.
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الفصل ( :243تم تغيري وتتميم هذا الفصل مبقتىض املادة
الثانية من الباب األول من القانون رقم  79 .03املتعلق
بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ ،سالف الذكر)
«يعد مرتكبا للغدر ،ويعاقب بالحبس من سنتني إىل خمس وبغرامة
من خمسة آالف إىل مائة ألف درهم  ،كل قاض أو موظف عمومي
طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غري مستحق أو
أنه يتجاوز املستحق ،سواء لإلدارة العامة أو األفراد الذين يحصل
لحسابهم أو لنفسه خاصة.
تضاعف العقوبة إذا كان املبلغ يفوق مائة ألف درهم».
• استعامل الوسائل املادية ،وكذا املباين ،املقرات واملمتلكات العقارية
املوضوعة تحت ترصفهم لالستخدام حرصيا للمهام املتعلقة مبامرسة
االختصاصات املرتبطة مبهامهم.

الفصل  241من القانون الجنايئ (تم تغيري هذا الفصل
مبقتىض املادة األوىل من الباب األول من القانون رقم .03
الجريدة الرسمية عدد  5248بتاريخ  16سبتمرب .)2004
«يعاقب بالسجن من خمس إىل عرشين سنة وبغرامة من خمسة
آالف إىل مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو
اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أمواال عامة أو خاصة أو
سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقوالت موضوعة
تحت يده مبقتىض وظيفته أو بسببها.
فإذا كانت األشياء املبددة أو املختلسة أو املحتجزة أو املخفاة تقل
قيمتها عم مائة ألف درهم ،فإن الجاين يعاقب بالحبس من سنتني
إىل خمس سنوات ،وبغرامة من ألفني إىل خمسني ألف درهم».
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يجب عىل املوظفني العموميني االمتناع عن:
• القيام أو محاولة القيام أو االمتناع عن القيام من أجل تفضيل،
أثناء مزاولتهم ملهامهم ،ملصالحهم الشخصية أو بطريقة ابتزازية،
لتحقيق مصلحة شخص آخر.
• استغالل منصبه من أجل التأثري أو محاولة التأثري يف قرار يسهل
مصالحه الشخصية أو بطريقة شططية لتحقيق مصالح شخص آخر.
• التامس أو قبول ،ألنفسهم أو ألي شخص آخر أي فائدة عىل
اإلطالق يف مقابل اتخاذ موقف.
يحرص املوظفون الجامعيون عىل تجنب كل وضعية لتضارب املصالح.
ويف هذا الصدد يجب عليهم احرتام املادة  245من القانون الجنايئ.

الفصل ( : 245تم تغيري وتتميم هذا الفصل مبقتىض
القانون رقم  .79 .03الجريدة الرسمية رقم  5248بتاريخ
 16سبتمرب )2004
«كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة يف عقد أو داللة أو
مؤسسة أو استغالل مبارش يتوىل إدارته أو اإلرشاف عليه ،كليا
أو جزئيا ،أثناء ارتكابه الفعل ،سواء قام بذلك رصاحة أو بعمل
صوري أو بواسطة غريه ،يعاقب بالسجن من خمس سنوات إىل
عرش سنوات وبغرامة من خمسة آالف إىل مائة ألف درهم.
وتطبق نفس العقوبة عىل كل موظف عام حصل عىل فائدة ما يف
عملية كلف بتسيري الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها».
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الفصل  -3االستقاللية ،النزاهة والحياد
ال يسمح للموظفني الجامعيني استخدام صالحيات مهامهم لتفضيل
أعضاء أو منحهم امتيازا أو باألحرى حرمان أي شخص مام يستحقه
قانونيا طبقا للامدة  155من الدستور.

املادة  155من الدستور:

«ميارس أعوان املرافق العمومية وظائفهم وفقا ملبادئ احرتام
القانون والحياد والشفافية والنزاهة واملصلحة العامة».
لضامن هذا الحياد ،يجب عىل املوظفني:
• مزاولة مهامهم باالمتثال الصارم للقواعد واإلجراءات املعمول بها.
• إيالء نفس األهمية لشكاوي املواطنني وللخدمات املقدمة لهم
بدون متييز مبني عىل حسب الطبقة االجتامعية أو الجنس.
• توزيع املوارد ،والخدمات والتجهيزات الجامعية التي تدخل يف
نطاق مسؤوليتهم بشكل عادل وبدون متييز.
• االمتناع عن الشطط يف السلطة املخولة لهم.

الفصل  -4ولوج املواطنني إىل املعلومة العمومية
الولوج إىل املعلومة حق يضمنه الدستور وتؤطره النصوص التنظيمية.
الحق يف الولوج إىل املعلومة باإلضافة إىل كونه ركيزة أساسيا للشفافية
والحكامة الجيدة و عامل أسايس إلرشاك املواطنني يف تسيري الشؤون
العمومية واملحلية خصوصا .ويف هذا اإلطار ،يحرص املوظفون عىل
تسهيل ولوج املواطنني لكل املعلومات العمومية التي يف حوزتهم،
طبقا للامدة  27من الدستور الذي يضمن الحق يف املعلومة ،وطبقا
للقانون الذي ينظمه.
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الفصل  27من الدستور:

« للمواطنات واملواطنني حق الحصول عىل املعلومات ،املوجودة
يف حوزة اإلدارة العمومية ،واملؤسسات املنتخبة ،والھيئات املكلفة
مبھام املرفق العام.
الميكن تقييد الحق يف املعلومة إال مبقتىض القانون ،بھدف حامية
كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ،وحامية أمن الدولة الداخيل
والخارجي ،والحياة الخاصة لألفراد ،وكذا الوقاية من املس
بالحريات والحقوق األساسية املنصوص عليھا يف ھذا الدستور،
وحامية مصادر املعلومات واملجاالت التي يحددھا القانون بدقة».

الفصل  -5الكفاءة و الفعالية
يسهر املوظفون الجامعيون عىل سري املرفق العام ،يف مقابل راتب
يحصلون عليه من املال العام .يف هذا الصدد ،يجب عليهم أن يؤدوا
مهامهم يف جو من الكفاءة وجودة الخدمات العامة وذلك من خالل:
• تبسيط املساطر اإلدارية بشكل يجعلها مفهومة وسهلة الولوج من
قبل الجميع .يجب نرش الوثائق واملبالغ املستخلصة املتعلقة بكل
اإلجراءات اإلدارية.
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• جعل املرافق اإلدارية سهلة الولوج املواطنني أثناء الفرتات واألوقات
املنظمة يف إداراتهم ويف احرتام صارم للقوانني املنظمة ملهامهم.
• االستجابة لطلبات املواطنني بالرسعة يف أحسن اآلجال.
• إيالء أهمية خاصة لسمعة الجامعة من خالل مزاولة فعالة ملهامهم
وذات جاذبية لجامعتهم.
• تجنب أي فعل أو سلوك من شانه أن ميس باملصالح املرشوعة
للمواطنني و بجودة عمل االدارة املحلية.

الفصل  75مكرر من النظام األسايس العام للوظيفة العمومية

«باستثناء حاالت التغيب املربرة قانونا ،فإن املوظف الذي يتعمد
االنقطاع عن عمله ،يعترب يف حالة ترك الوظيفة ويعد حينئذ كام لو
تخىل عن الضامنات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام األسايس».

يرصح موظفو الجامعة باطالعهم عىل
هذه املدونة والتزامهم باحرتامها.
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