

 

 



      

كلمة السيد الوزير
بمناسبة الزيارة القطرية لخبراء فلندا والسنغال
حول تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

الرباط 21 ،مارس 2017

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
والصالة والسالم ع%ى موالنا رسول ﷲ وآله وصحبه
السادة الضيوف الكرام خاء فنلندا والسنغال،
السادة ممث0ي مكتب ٔالامم املتحدة املع'& بالجريمة واملخدرات،
السادة أعضاء اللجنة الوطنية لتتبع استعراض اململكة املغربية
<ي مجال مكافحة الفساد
حضرات السيدات والسادة.


إنه ملن دوا2ي الاع./از أن أتشرف اليوم برئاسة الجلسة الافتتاحية
لجلسات العمل ال QRستنعقد Kي رحاب هذﻩ الوزارة وذلك ع%ى طول الثالث
أيام املقبلة للتداول Kي تقرير اململكة املغربية بخصوص تنفيذ الفصل]ن
الثاني والخامس من اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الفساد املتعلق]ن ع%ى
التواhي بالتداب] gالوقائية وباسg/داد املوجودات.
أرحب بالحضور الكريم وأع giلكم عن سروري ملشاركة هذﻩ الصفوة من
الخgiاء واملسؤول]ن من مختلف ٕالادارات وهيئات الحكامة والقطاع الخاص.
وuvذﻩ املناسبة يطيب hي أن أع giملكتب ٔالامم املتحدة املع Qwبالجريمة
واملخدرات عن شكرنا وتقديرنا الكب] gع%ى املجهودات القيمة ال QRقام uvا من
أجل تيس] gمسلسل الاستعراض باعتبارﻩ الرا2ي ٔالام]ن آللية الاستعراض.
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حضرات السيدات والسادة،
ال شك أن للفساد تداعيات وخيمة ع%ى التنمية الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية للدول كما يشكل uديدا حقيقيا الستقرار
املجتمعات وأمuا.
ووعيا uvذﻩ املخاطر عgiت اململكة املغربية عن إرادuا السياسية القوية
ملحاربة هذﻩ الظاهرة ،حيث جعلت من محاربة الفساد أولوية وخيارا حاسما
لg/سيخ الحكامة الجيدة ،مسg/شدة Kي ذلك باإلرادة السياسية الصريحة
املتمثلة خصوصا Kي التوجuات امللكية السامية ،ال QRأكدت Kي عدة
مناسبات ع%ى مواصلة مسلسل تخليق الحياة العامة.
ً
وإدراكا منه لهذﻩ الرهانات فإن املغرب منخرط وبفعالية Kي الاهتمام
الدوhي بآفة الفساد من خالل:
 املصادقة ع%ى اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الفساد ونشرها
منذ سنة ،2007
 تنظيم بالدنا تحت الرعاية السامية لجاللة امللك محمد السادس
للدورة الرابعة ملؤتمر الدول ٔالاطراف Kي هذﻩ الاتفاقية ٔالاممية بمراكش سنة
 2011حيث تشرفت بالدنا بg/أس هذﻩ الدورة ملدة سنت]ن.
ولقد تم].ت هذﻩ الدورة بالرسالة املوجهة إhى املشارك]ن Kي هذﻩ
الدورة ،وكذا باعتماد إعالن مراكش حول الوقاية من الفساد والذي أصبح
مرجعا دوليا Kي مجال وقاية الفساد ،وهو ما تمت تزكيته Kي إطار الدورة
الخامسة والسادسة ملؤتمر الدول ٔالاطراف من ذات الاتفاقية وال QRعقدت
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Kي كل من باناما سنة  2013وسانبg/سبورغ )  ( SainT- Petersbourgسنة
 2015من خالل اعتماد قرار "متابعة إعالن مراكش" .
 املشاركة الفاعلة والوازنة Kي الاجتماعات السنوية لفرق العمل
املعنية بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الفساد
وباسg/داد املوجودات وكذا بالتعاون الدوhي والتداب] gالوقائية.
 الانخراط ٕالارادي Kي آلية استعراض تنفيذ اتفاقية ٔالامم املتحدة
ملكافحة الفساد ال QRتم اعتمادها خالل الدورة الثالثة ملؤتمر الدول
ٔالاطراف Kي هذﻩ الاتفاقية حيث عمل ع%ى نشر التقرير الوط Qwاملتعلق بنتائج
التقييم الذاتي تماشيا مع ٕالاطار املرج¬ي لهذﻩ ٓالالية.
حضرات السيدات والسادة
فكما تعلمون يعت giاملغرب من ب]ن الدول ٔالاوhى ال QRخضعت لالستعراض
خالل الدورت]ن ٔالاوhى والثانية من هذا املسلسل ،كما كان من ب]ن الدول
ٔالاوhى ال QRأحالت تقريرها إhى مكتب املتحدة املع Qwبالجريمة واملخدرات Kي
ٓالاجال املحددة Kي ٕالاطار املرج¬ي آللية الاستعراض.
وال شك أن استعراض بالدنا Kي إطار الدورة الثانية من آلية
الاستعراض من طرف خgiاء فنلندا والسنغال ستمكن من معرفة مستوى
مالءمة املنظومة الوطنية القانونية واملؤسساتية مع أحكام الفصل]ن الثاني
والخامس من اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الفساد واملتعلق]ن ع%ى التواhي
بالتداب] gالوقائية وباسg/داد املوجودات.
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وKي هذا ٕالاطار ،تم إحداث لجنة تولت مهمة إنجاز تقرير التقييم الذاتي
بشأن تنفيذ اتفاقية ٔالامم املتحدة ملكافحة الفساد ،وضمت هذﻩ اللجنة،
باإلضافة إhى رابط الاتصال الذي تولت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث
ٕالادارة مسؤولية القيام به ،ممثل]ن عن مختلف الوزارات ذات الصلة
بفصول الاستعراض وممثل]ن عن هيئات الحكامة والقطاع الخاص واملجتمع
املدني.
وقد اعتمدت هذﻩ اللجنة مقاربة تشاركية Kي إنجاز تقرير التقييم الذاتي
من خالل تنظيم سلسلة من الاجتماعات التداولية ال QRتمت خاللها عملية
تعبئة الاستبيان من طرف الجهات املعنية ،كل حسب اختصاصاuا وأطرها
وواك´uا الخgiاء الحكوميون املغاربة املعتمدون لدى مكتب الامم املتحدة
املع Qwبالجريمة واملخدرات .
واستكماال لهذا املسار فقد رحبنا uvذا الحوار التفاع%ي واملباشر من خالل
املستعرضت]ن ،وذلك Kي نطاق
تنظيم هذﻩ الزيارة القطرية لخgiاء الدولت]ن
ِ
ما يتضمنه ٕالاطار املرج¬ي آللية استعراض تنفيذ اتفاقية ٔالامم املتحدة
ملكافحة الفساد ،معتقدين جازما أن مختلف التوضيحات ال QRسيتم
تقديمها Kي إطار جلسات العمل املزمع عقدها سg/فع كل لبس وتظهر بالفعل
مستوى مالءمة منظومتنا القانونية واملؤسساتية مع أحكام الاتفاقية
الاممية.
حضرات السيدات والسادة
لقد أرست بالدنا إطارا مؤسساتيا وقانونيا ملحاربة الفساد ،تعززت
بمختلف ٕالاصالحات الديمقراطية والحقوقية باعتماد اسg/اتيجية وطنية
ملكافحة الفساد.
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ولقد حددت هذﻩ الاسg/اتيجية كرؤية لها "تعزيز ال·.اهة والحد من
الفساد بشكل ملموس Kي املغرب Kي أفق  "2025وذلك من خالل هدف]ن
اسg/اتيجي]ن :
ٔالاول  :يتمثل Kي تحس]ن ثقة املواطن Kي الدولة ،من خالل تخفيض
معدل الفساد ،وتحس]ن مؤشر إدراك الفساد وكذا مستوى الرضا بعمل
الحكومة Kي مكافحة الفساد.
الثاني  :يتمثل Kي تحس]ن ثقة املجتمع الدوhي.
ولتحقيق ٔالاهداف املذكورة تم الشروع Kي ت·.يل هذﻩ الاسg/اتيجية وفق
خطة واضحة املعالم برؤية وأهداف محددة ترتكز ع%ى برامج مرقمة
ومعروضة Kي مشاريع يمكن تنفيذها ع%ى املدى القص] gمع الوصول إhى نتائج
ملموسة وتع¾½ لها كافة املوارد البشرية واملالية الضرورية.

حضرات السيدات والسادة،
قبل أن أختم البد أن أوكد ع%ى أن مسلسل استعراض املغرب سيعزز
التفاعل ٕالايجابي للمملكة مع مختلف املواثيق والاتفاقيات الدولية املتعلقة
بمكافحة الفساد سيما اتفاقية الامم املتحدة ملكافحة الفساد.
كما أن خالصات هذا الاستعراض ستمكن من الوقوف ع%ى مواضع
القوة ال QRتم] .منظومتنا التشريعية واملؤسساتية ،و ستمكن من اكتشاف
مكامن النقص ،وال QRيتع]ن العمل ع%ى تقويمها بما يقتضيه ٔالامر من
مراجعة نصوص قانونية موجودة واقg/اح إصدار أخرى وهو ما سيمكن من
تدعيم الاسg/اتيجية الوطنية Kي مجال مكافحة الفساد.
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وفقنا ﷲ ملا فيه خ] gإدارتنا وبلدنا ،تحت القيادة الرشيدة والسياسة
ٕالاصالحية الحكيمة ملوالنا املنصور باهلل صاحب الجاللة امللك محمد
السادس نصرﻩ ﷲ وأيدﻩ.

والسالم عليكم ورحمة ﷲ تعالى وبركاته.
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