مدونــة االنتخابــات والتــي تهــدف إلــى اســتبعاد كل شــكل
مــن أشــكال التمويــل الســري للحمــات االنتخابيــة ،وضمــان
احتــرام المرشــحين للســقف المحــدد للمصاريــف االنتخابيــة،
وكــذا زجــر المخالفــات المرتكبــة بمناســبة االنتخابــات علــى
جميــع األصعــدة؛
القانون التنظيمي المتعلق باألحزاب السياسية،
القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية؛
القانــون التنظيمــي المتعلــق بتســيير اللجــان النيابيــة لتقصــي
الحقائــق؛
القانون التنظيمي للمالية؛
القانــون المتعلــق بتغييــر وتتميم النظام األساســي العــام للوظيفة
العموميــة والــذي يهــدف إلــى تعميــم المبــاراة فــي التوظيــف،
وتدقيــق المقتضيــات التشــريعية المتعلقــة بمنــع الجمــع بيــن
الوظائــف واألجــور ،وتدعيــم قاعــدة منــع تضــارب المصالــح
الشــخصية مــع المهــام المزاولــة بــاإلدارة العموميــة؛
القانــون المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة وذلــك للتشــجيع علــى
التبليــغ عــن أفعــال االرتشــاء وضمــان الحمايــة القانونيــة
للضحايــا والشــهود والخبــراء والمبلغيــن؛
القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا؛
القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
المرســوم المتعلــق بتحديــد شــروط وأشــكال إبــرام صفقــات
الدولــة وكــذا بعــض القواعــد المتعلقــة بتدبيرهــا ومراقبتهــا،
بإحــداث اللجنــة الوطنيــة للطلبيــات العموميــة؛
المرسوم المتعلق بمراقبة نفقات الدولة؛
المرســوم المتعلــق بإحــداث مســطرة لنشــر مشــاريع النصوص
التشــريعية والتنظيمية؛
المرســوم المتعلــق بالمفتشــيات العامــة وذلــك بغايــة تفعيــل
وتقويــة دورهــا فــي مجــال التفتيــش والتدقيــق والمراقبــة،
المرســوم المتعلــق بتحديــد كيفيــات تلقــي مالحظــات المرتفقيــن
واقتراحاتهــم وشــكايتهم وتتبعهــا ومعالجتهــا.

مكتسبات عملياتية
إحــداث موقــع إلكترونــي ()stopcorruption.ma
مخصــص للتبليــغ عــن حــاالت االرتشــاء بمشــاركة وتنســيق
بيــن الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة وكل مــن القطــاع
العــام والقطــاع الخــاص؛
إحداث مركز التبليغ عن جرائم الفساد.

آليات الشراكة:
االنفتــاح علــى الهيئــات غــر الحكوميــة علــى املســتويني الوطنــي
والدولــي

مــن منطلــق االعتــراف بوجاهــة مبــدأ الشــراكة وموقعــه
المركــزي فــي تدعيــم منظومة النزاهـــة والشفافيـــة ،عملــت المملكة
المغربيــة علــى إرســاء أسســه وإشــاعة مفاهيمــه ،عبــر توفيــر إطــار
مالئــم لضمــان انخــراط المواطــن والمجتمــع المدنــي فــي تدبيــر
السياســات العموميــة ،حيــث أفــرزت هــذه الجهــود ،آليــات متنوعــة
للشــراكة علــى المســتوى الوطنــي ،يمكــن حصرهــا كاآلتــي :
الشــراكة الخاصــة بالمجالــس االستشــارية ســواء تعلــق
األمــر بمجــاالت حقــوق اإلنســان(المجلس الوطنــي لحقــوق
اإلنســان ،هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة) ،أو مجــال اإلعــام
(المجلــس األعلــى للقطــاع الســمعي البصــري) أو مجــال
الوظيفــة العموميــة (المجلــس األعلــى للوظيفــة العموميــة)،
أو مجـــــاالت أخــرى ،كالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي؛
دعــم ومســاندة المنظمــات والجمعيــات ذات الطابــع
االجتماعــي والحقوقــي ،وكــذا تنميــة الشــراكة مــع مختلــف
الجمعيــات وكل المنظمــات واألشــخاص المعنويــة التــي
تعمــل فــي حقــل محاربــة الفســاد؛
دعــم الشــراكة الخاصــة بمحاربــة الفســاد والرشــوة ،مــن
خــال مشــاركة مختلــف الفعاليــات المجتمعيــة داخــل الهيئــة
المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة ،لمواجهــة ظاهــرة الفســاد
وفــق رؤيــة تشــاركية؛
االعتراف بصفة المنفعة العامة لترانسبارانسي المغرب.

التعاون الدولي:
الحضور املغربي يف املنظمات الدولية

تنظيــم الــدورة الرابعــة لمؤتمــر الــدول األطــراف فــي اتفاقية
األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد بمراكــش مــن  24إلــى 28
أكتوبــر 2011؛
المشــاركة الفاعلــة فــي دورات مؤتمــر الــدول األطــراف
فــي االتفاقيــة األمميــة والتفاعــل الموضوعــي مــع قراراتهــا
وتوصياتهــا ،كالقــرار  3/1المتعلــق بآليــة االســتعراض،
بحيــث أنــه تــم اختيــار المملكــة المغربيــة خــال الــدورة
االولــى لكــي تســتعرض مــن قبــل خبــراء جنــوب إفريقيــا

وســلوفاكيا بشــأن تنفيــذ اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة
الفســاد ،وخــال الــدورة الثانيــة لكــي تســتعرض مــن قبــل
خبــراء فلنــدا والســنيغال ؛
تــرؤس المملكــة المغربيــة لمبــادرة اإلدارة الرشــيدة
لخدمــة التنميــة بــدول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا،
وهــي المبــادرة التــي ترعاهــا منظمــة التعــاون والتنميــة
االقتصاديــة ()OCDE؛
انضمــام المغــرب إلــى الشــبكة العربيــة لتعزيــز النزاهــة
ومكافحــة الفســاد.

المملكة المغربية

taGLDItNLMVRIb

رئيس الحكومة
وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية

اآلفاق املستقبلية
تنزيــل االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ومختلــف
المقتضيــات الدســتورية الجديــدة المتعلقــة بالحكامــة الجيــدة؛
توســيع دائــرة اإلعــام والتواصــل والتحســيس بالوقايــة مــن
الرشــوة مــن خــال:
تعزيــز ثقافــة النزاهــة والشــفافية وتحمــل المســؤولية
بتكريــس مبــدأ المســاءلة وعبربرامــج تربويــة للتحســيس
والتوعيــة؛
 تعزيــز المشــاركة الفاعلــة للمجتمــع المدنــي لتمكينــه
مــن أداء دوره بفعاليــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد،
وإذكاء الوعــي العــام بهــذه الظاهــرة ومخاطرهــا؛
تمكيــن المواطنيــن مــن التأقلــم الســهل مــع المقتضيــات
القانونيــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد مــن خــال إعــداد
دالئــل مبســطة للنصــوص القانونيــة المتعلقــة بمحاربــة
الرشــوة وتعميمهــا علــى مختلــف المواقــع اإللكترونيــة.
توطيــد آليــة التعــاون الدولــي مــن خــال إرســاء عالقــات
تعــاون وثيــق مــع المتدخليــن الدولييــن فــي هــذا المجــال
ســواء كانــوا حكومييــن أو غيــر حكومييــن.

الرهانات

مواصلة بناء النظام الوطني للنزاهة؛
رفــع مســتوى الوعــي بمكافحــة الفســاد وضمــان انخــراط
فعاليــات المجتمــع فــي محاربــة هــذه اآلفــة؛
الوفاء بالتزامات المملكة المغربية اتجاه المنتظم الدولي.

دعـم النـزاهة
ومكافحة الفسـاد بالمملكة المغربية

تقديم

اختــارت المملكــة المغربيــة نهــج اســتراتيجية إراديــة لتســريع
وتيــرة التنميــة فــي جميــع المجــاالت ،حيــث حرصــت علــى إنجــاز
إصالحــات مهمــة تهــم الحكامــة والتخليــق ومحاربــة الفســاد فــي
مؤسســات الدولــة.

اإلرادة السياسية

 دســتور  :2011دســترة مؤسســات وهيــأة حمايــة الحقــوق
والحريــات والحكامــة الجيــدة :
الهيــاة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا
(الفصليــن  36و)167
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان( :الفصل ،)161
مؤسسة الوسيط ( :الفصل ،)162
مجلس المنافسة ( :الفصل .)166
 التوجيهات الملكية السامية:

«كنــا ومــا زلنــا نــرى يف قضيــة تخليــق الحيــاة العامــة ،ويف مقدمتهــا اإلدارة ،موضوعــا حيويــا يحضــى
باهتمامنــا ويســتأثر بتفكيرنــا».
من خطاب صاحب الجاللة محمد السادس  :بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية حول دعم
األخالقيات بالمرفق العام ،الرباط في  28أكتوبر 1999

« ......قررنــا ومــن هــذا المنطلــق المرجعــي الثابــت ،قررنــا إجــراء تعديــل دســتوري شــامل ،يســتند
علــى ســبعة مرتكــزات أساســية :
ترســيخ دولــة الحــق والقانــون والمؤسســات ،وتوســيع مجــال الحريــات الفرديــة والجماعيــة،
وضمــان ممارســتها ،وتعزيــز منظومــة حقــوق اإلنســان ،بــكل أبعادهــا السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والتنمويــة والثقافيــة والبيئيــة ،والســيما بدســترة التوصيــات الوجيهــة لهيــأة اإلنصــاف
والمصالحــة وااللتزامــات الدوليــة للمغــرب.
 ....سادســا  :تقويــة آليــات تخليــق الحيــاة العامــة ،وربــط ممارســة الســلطة والمســؤولية العموميــة
بالمراقبــة والمحاســبة.
سابعا  :دسترة هيآت الحكامة الجيدة وحقوق اإلنسان وحماية الحريات».
من خطاب صاحب الجاللة محمد السادس بتاريخ  9مارس 2011

«...كمــا أن مواجهــة االثــار الوخيمــة للفســاد ،كأخطــر معيقــات التنميــة ،وخاصــة يف الــدول الناميــة،
تســتديع تظافــر الجهــود علــى المســتوى الــدويل ،لرفــع التحديــات التــي تطرحهــا آفــة الرشــوة ،بــكل
تجلياتهــا المقيتــة ،وخصوصــا يف عرقلــة انجــاز االهــداف االنمائيــة للألفيــة ،وذلــك توخيــا لتحقيــق آمــال
الشــعوب يف التنميــة الشــاملة ،وللتجــاوب مــع مطامحهــا يف القضــاء علــى بــؤر الفقــر والهشاشــة ،مــن
أجــل تنميــة بش ـرية متوازنــة ومســتدامة» ...
الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول
االطراف في اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ  24أكتوبر 2011

التزامات حكومية:
اعتمــاد ميثــاق حســن التدبيــر كإطــار مرجعــي فــي مجــال
التدبيــر وجعــل أحــد مرتكزاتــه تخليــق الحيــاة العامــة؛
«مــن أجــل تعزيــز اإلطــار المؤسســاتي للوقايــة مــن الرشــوة
ودعــم المنظومــة الوطنيــة للنزاهــة واألخالقيــات ،ســتعمل
الحكومــة علــى التعجيــل بوضــع اآلليــات القانونيــة المتعلقــة
بالوقايــة مــن الرشــوة.
التصريح الحكومي لسنة 2007

« 1ـ تعزيــز منظومــة ومواصلــة محاربــة الرشــوة  ،وفــي
هــذا الصــدد  ،ســتتخذ الحكومــة تدابيــر مــن بينهــا :
العمــل علــى تحســين تصنيــف المغــرب فــي مؤشــرات
إدراك الفســاد؛
ضمــان التنزيــل األمثل لالســتراتيجية الوطنيــة لمكافحة
الفســاد بتخصيــص المــوارد لهــا وإرســاء نظــام فعــال
لتتبعهــا وتقييمهــا؛
ترســيخ منظومــة القيم...الســيما الحريــة والمســؤولية
والنزاهــة والمواطنــة وحســن تدبيــر المــال العــام
والمحافظــة عليــه؛
إرســاء أليــة لضمــان ســرعة التفاعــل مــع شــكاية
المواطنيــن المتعلقــة بالرشــوة وخــرق مقتضيــات
النزاهــة؛
 2ـ اســتكمال تأهيــل الترســانة القانونيــة ودعــم مؤسســات
الحكامــة وتفعيلهــا.
التصريح الحكومي لسنة 2017

برامج حكومية:
إعــداد برنامــج عمــل حكومــي للوقايــة مــن الرشــوة
ومحاربتهــا  2012 - 2010يتضمــن  43إجــراء همــت
المحــاور التاليــة:
إرساء عالقات شفافة بين اإلدارة والمرتفقين؛
تدعيم قيم النزاهة واالستحقاق باإلدارة؛
تقوية آليات الرقابة الداخلية باإلدارة العمومية؛
تعزيــز الشــفافية فــي مجــال التدبيــر المالــي والصفقــات
العموميــة؛
مواصلــة إصــاح المنظومــة القانونيــة المتعلقــة بالوقاية
مــن الرشــوة ومحاربة الفســاد؛
تشجيع الشراكة والتعاون على المستوى الوطني والدولي.

البرنامــج الحكومــي  :2012يرتكــز هــذا البرنامــج علــى
عــدة محــاور تتمثــل علــى الخصــوص فــي:
تحييــن وتأهيــل التشــريع المرتبــط بحمايــة المــال العــام
ومكافحــة اإلثــراء غيــر المشــروع؛
تقويــة مؤسســات الرقابــة والمحاســبة وإيــاء العنايــة الالزمة
لتفعيــل التوصيــات المتمخضــة عــن تقاريرها؛
تشــجيع مشــاركة عمــوم المواطنيــن ومختلــف الفاعليــن
االقتصادييــن واالجتماعييــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي مــن
خــال وضــع ميثــاق وطنــي لمكافحــة الفســاد.

االنخراط في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد:
التصديــق علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد ســنة
2007؛
نشــر اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد بالجريــدة
الرســمية للمملكــة بتاريــخ  17ينايــر .2008
اعتمــاد االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد تمتــد مــن
ســنة  2015إلــى ســنة 2025
رؤيــة تــروم «الحــد مــن الفســاد بشــكل ملمــوس فــي أفــق
2025؛
تحديــد هدفيــن لتعزيــز ثقــة المواطنيــن فــي المؤسســات مــن
خــال:
جعــل الفســاد فــي منحــى تنازلــي بشــكل ملمــوس وبشــكل
مستمر ؛
تعزيــز ثقــة المجتمــع الدولــي لتحســين تموقــع بالدنــا فــي
التصنيفــات الخاصــة بالمجــال.
ثالث قيم لضمان ائتالف وطني لمواجهة آفة الفساد؛
أربــع مرجعيــات التــي اســتندت عليهــا االســتراتيجية :
التوجيهــات الملكيــة والمبــادئ الدســتورية والبرنامــج
الحكومــي وااللتزامــات الدوليــة؛
خمس مبادئ كفيلة بإنجاح االستراتيجية :
االلتزامات الدولية فيما يتعلق بالمالءمة مع االتفاقية
األممية لمكافحة الفساد؛
اإلنخراط لضمان االلتزام والمشاركة المستمرة؛
االهتمام بالمشاكل البنيوية وتغيير سلوكيات األفراد؛
التنفيذ باعتماد برامج واضحة وقابلة للقياس؛
اإلستمرارية بتعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية؛

خمــس ركائــز  :الحكامــة  -الوقايــة -.الزجــر  -التواصــل
والتوعيــة  -التربيــة والتكويــن.
ستة عشر ( )16محورا .

املكتسبات املؤسساتية

تطويــر الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة ،بإصــدار
القانــون المتعلــق بالهيــأة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن
الرشــوة ومحاربتهــا تنزيــا ألحــكام الدســتور؛
إحــداث مجلــس المنافســة ،للســهر علــى المنافســة الحــرة
النزيهــة وتحســين محيــط األعمــال ومنــاخ االســتثمار؛
واالرتقــاء بــه إلــى مســتوى التنصيــص الدســتوري؛
إحــداث المجلــس األعلــى للحســابات والمجالــس الجهويــة
للحســابات؛
تطويــر ديــوان المظالــم بإحــداث مؤسســة الوســيط
(  )O m b u d s m a n؛
تطويــر المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان بإحــداث
المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان؛
إحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية؛
إحداث أقسام متخصصة في مكافحة الجرائم المالية؛
إحداث اللجنة الوطنية للطلبات العموميةّ؛
إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

املكتسبات القانونية

تتمثــل هــذه المكتســبات فــي المصادقــة وإصــدار مجموعــة
مــن القوانيــن والمراســيم التــي تهــدف إلــى تكريــس قيــم النزاهــة
والشــفافية مــن بينهــا :
القانــون المتعلــق بإلــزام اإلدارات العموميــة والجماعــات
المحليــة وهيأتهــا والمؤسســات العموميــة والمصالــح التــي
عهــد إليهــا بتســيير مرفــق عــام بتعليــل القــرارات اإلداريــة
الســلبية؛
القانــون المتعلــق بتحديــد مســؤولية اآلمريــن بالصــرف
والمراقبيــن والمحاســبين العمومييــن؛
القانون المتعلق بمكافحة غسل األموال؛
القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة؛
القانون المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية؛
القانــون الــذي تحــدث بموجبــه البطاقــة الوطنيــة للتعريــف
اإللكترونيــة ،وكــذا مرســومه التطبيقــي؛
القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات؛

