












خطاب السيد الوزير في ورشة عمل
"األبحاث في جرائم الفساد وارتباطھا بعمليات غسل األموال"

الرباط  10و 11شتنبر 2015

السيدة املستشارة ٕالاقليمية ملكتب ٔالامم املتحدة املع بالجريمة واملخدرات
حضرات السيدات والسادة
إنه ملن دوا/ي الاع*+از أن أتشرف اليوم بافتتاح أشغال هذﻩ الورشة العلمية الA
اخF+نا تنظيمها بتعاون مع مكتب ٔالامم املتحدة املع بالجريمة واملخدرات.
كما أرحب بالحضور الكريم وأع FPلكم عن اع*+ازي الكب FMملشاركة هذﻩ الصفوة
من الخFPاء الوطنيMن والدوليMن واملسؤولMن واملهتمMن Rي هذﻩ التظاهرة املتم*Mة.
و]\ذﻩ املناسبة يطيب Yي أن أع FPلكم عن شكرنا وتقديرنا ملكتب ٔالامم املتحدة
املع بالجريمة واملخدرات ملساهمته القيمة Rي تنظيم مثل هذﻩ اللقاءات العلمية.
والحقيقة أن هذﻩ الورشة تندرج ضمن برنامج العمل املشF+ك بMن الوزارة
ومكتب ٔالامم املتحدة املع بالجريمة واملخدراتR ،ي إطار العالقات ٕالاسF+اتيجية الA
تجمعنا Rي سياق دعم كل الFPامج واملبادرات الكفيلة بمحاربة الفساد واقF+اح الحلول
املناسبة للحد من خطورته.
حضرات السيدات والسادة،
ال شك أن الطابع "ع FPالوط" لجرائم الفساد يفرض أال تقتصر محاربته عrى
الصعيد الوط فقط ،بل ينبuي أن يتم ذلك أيضا وعrى وجه الخصوص Rي إطار
تعاون دوYي ،حيث أصبحت الحاجة إYى تحسMن آليات مكافحة آثار الفساد املدمرة
مسألة ذات أولوية.

2

ً
وإدراكا م\ا لهذﻩ الرهانات فقد بذلت بالدنا مجهوذات ملحوظة لبناء ٕالاطار
القانوني واملؤس الخاص بجرائم الفساد وبعمليات تتبع املعامالت املالية غFM
املشروعة نذكر م\ا :
 العمل عrى مالءمة الF+سانة القانونية مع أحكام اتفاقية ٔالامم املتحدةملكافحة الفساد،
 وضع دعائم منظومة وطنية ملكافحة غسل ٔالاموال تتضمن ٕالاطار التشرييوالتنظيم.
 وضع إطار مؤسساتي من خالل إحداث وحدة معالجة املعلومات املالية ،كمركز رئي لتلقي ومعالجة ٕالابالغات باالشتباﻩ.
 الانخراط الايجابي Rي كافة املبادرات ؤالانشطة ال Aتنظمها املنظماتواملؤسسات الدولية ذات الصلة وال Aتربط اململكة املغربية ]\ا عالقات
التعاون.
إن استناد التشريع املغربي املتعلق بمكافحة غسل ٔالاموال -عrى سبيل املثال-
عrى املعاي FMالدولية Rي هذا املجال والاستنارة بأفضل املمارسات السيما تلك الA
تنشرها املنظمات الدولية املعنية ،قد كان من نتائجه إخراج بالدنا من اللوائح
السلبية ملجموعة العمل املاYي . GAFI
وإيمانا منا بأن محاربة الفساد تقت مقاربة شاملة فقد سعينا ،إYى تب
إسF+اتيجية وطنية مندمجة تكرس الالتقائية بMن الFPامج ٔالافقية والقطاعية ،وتجمع
بMن القانوني وٕالاجرائي ،وبMن الوقائي والزجري ،وتعتمد عrى الشراكة ٕالاسF+اتيجية مع
كافة الفاعلMن لF+سيخ املنظومة الوطنية لل*اهة.
وRي إطار هذﻩ العملية سعينا إYى تأمMن مقاربة تشاركية وتشاورية ،بإحداث لجنة
املتابعة تضم ممثلMن عن عدة قطاعات وزارية إضافة إYى املجتمع املدني من خالل
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جمعية برملانيMن مغاربة ضد الفساد ،وجمعية ترانسFPان املغرب وكذا القطاع
الخاص ممثال Rي الكونفدرالية العامة ملقاوالت املغرب إضافة للهيأة املركزية للوقاية
من الرشوة.
ونحن ٓالان بصدد وضع اللمسات ٔالاخFMة لبناء هذﻩ ٕالاسF+اتيجية الوطنية وفق
رؤية مندمجة ومتكاملة تعمل عrى حل املشاكل البنيوية املرتبطة بالحكامة ومحاربة
الفساد.
وستتضمن هذﻩ ٕالاسF+اتيجية خطة واضحة املعالم برؤية وأهداف محددة ترتكز
عrى برامج مرقمة ومعروضة Rي مشاريع يمكن تنفيذها عrى املدى القص FMمع الوصول
إYى نتائج ملموسة مع تحديد كافة املوارد البشرية واملالية الضرورية لتنفيذها.
وكإجراء مصاحب لت*يل ٕالاسF+اتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحارب\¥ا
فقد تم إعطاء الانطالقة لتأهيل املوارد البشرية ال AستتوYى تتبع تنفيذها بتنظيم
دورات تدريبية Rي موضوع آليات وضع وت*يل وتقييم إسF+اتيجية محاربة الفساد
لفائدة أطر وخFPاء مغاربة وذلك Rي سياق تدعيم التعاون الدوYي وبشراكة مع بعض
املؤسسات الدولية املهتمة ]\ذا املجال ،وال Aتندرج Rي إطارها هذﻩ الورشة.
حضرات السيدات والسادة،
نسى من خالل هذﻩ الورشة إYى ٕالاطالع عrى املعاي FMواملبادئ الدولية Rي
التحقيق ومالحقة الفاسدين والجرائم املالية والنظم الفعالة ملكافحة غسل ٔالاموال
وكشف الاحتيال.
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إن التجارب ال Aسيتم استعراضها Rي هذا اللقاء ،واملناقشات املستفيضة الA
ستثار خالله ستكون بدون شك مصدرا إلثراء مهارات املشاركMن وتمكي\م من
امتالك الادوات املنهجية الالزمة.
كما أن التوصيات العملية ال Aنأمل أن تصدر عنه ،ستساعدنا ،بدون ريب،
عrى تحقيق ما نسى إليه جميعا من تطوير قدرات مواردنا البشرية املعنية بموضوع
"ٔالابحاث Rي جرائم الفساد وبغسل ٔالاموال" بما يؤهلها للتجاوب مع التحوالت
املتسارعة ال Aيعرفها املحيط الداخrي والخار¬ي ملحاربة الفساد.
لذلك نعتقد جازمMن أن الرهان اليوم عrى مثل هذﻩ التظاهرة أسا ومهم.
Rي الختام ال يسع ،إال أن أجدد الشكر ملكتب الامم املتحدة املع بالجريمة
واملخدرات ،متمنيا ألشغالكم كامل التوفيق والنجاح.
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.
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