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 السيدة سيمونا ﻏراناتا-مينغيني ،الكاتبة المساعدة للجنة فينسيا
 السيدة كارولين مارتن عن لجنة فينسيا،

 اﻻستاد ﺧالد الناصرﻱ ممﺜﻞ المملكة المغربية في لجنة فينسيا،
 ﺣﻀرات السيدات والسادة،

إنﻪ لمن دواعي اﻻعتزاز ﺃن ﺃتﺸرﻑ اليوم بافتتاح ﺃشغاﻝ هﺬا

اللﻘاء الﺬﻱ اﺧترنا تنﻈيمﻪ بتعاون مﻊ اللجنة اﻷوربية للديموقراطية
والﻘانون )لجنة البندقية( ﻹﺿافة لبنة ﺃﺧرﻯ لبرنامج التعاون معها في

إطار برنامج تﻘوية قدرات اﻷطر العليا باﻹدارة العمومية بدوﻝ منﻄﻘة

الﺸرﻕ اﻷوسﻂ وشماﻝ افريﻘيا ).(UNIDEM

وبهﺬﻩ المناسبة يﻄيﺐ لي ﺃن ﺃعبر لكﻢ عن شكرنا وتﻘديرنا

للسيدة سيمونا ﻏراناتا-مينغيني الكاتبة المساعدة للجنة فينسيا و

السيدة كارولين مارتن وﺃطر لجنة فنيسيا علﻰ الجهود التي ما

فتﺆوا يبﺬلونها لدعﻢ وإنجاح هﺬا البرنامج.

إن هﺬا اللﻘاء يندرﺝ في برنامج العمﻞ المﺸترﻙ والعﻼقات

اﻻستراتيجية التي تجمﻊ بين الوزارة واللجنة اﻷوربية للديموقراطية

والﻘانون )لجنة البندقية( في سياﻕ دعﻢ كﻞ المبادرات الكفيلة

بتعزيز دولة الحق والﻘانون والحكامة الجيدة والنزاهة والديموقراطية
وﺣﻘوﻕ اﻻنسان .
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كما ﺃرﺣﺐ بالحﻀور الكريﻢ وﺃعبر لكﻢ عن اعتزازﻱ

الكبير لمﺸاركة هﺬﻩ الصفوة من الخبراء والمسﺆولين والمهتمين
في هﺬا اللﻘاء العلمي والﺬﻱ سيخصﺺ لموﺿوﻉ علﻰ قدر كبير

من اﻻهمية " الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة بالمرفق العام  :معايير
وسياسات".

ﺣﻀرات السيدات والسادة؛

لﻘد اعتبرت الحكومة المغربية محاربة الفساد والوقاية منﻪ ﺧيارا

ﺣاسما لترسيﺦ الحكامة الجيدة.

وهي بهﺬا الخيار تسعﻰ إلﻰ إصﻼح وتحديﺚ اﻹدارة العمومية

كوسيلة ﻻ ﻏنﻰ عنها لتﺄهيﻞ بﻼدنا علﻰ كﻞ المستويات

اﻻقتصادية واﻻﺟتماعية والﺜﻘافية ،من ﺧﻼﻝ إرساء ﺃسس إدارة ﺣديﺜة
وفعالة ومسﺆولة ومواطنة وقريبة من انﺸغاﻻت المواطنين.

كما ﻻ يخفﻰ عليكﻢ ،فﺈن مﺸروﻉ تخليق الحياة العامة

ومكافحة الفساد ببﻼدنا يستمد ﺃبعادﻩ ومﻘاصدﻩ وقوتﻪ من اﻹرادة

السياسية لصاﺣﺐ الجﻼلة الملﻚ محمد السادﺱ نصرﻩ اﷲ.

كما ﺃن المملكة المغربية تعد من بين الدوﻝ التي استبﻘت

إلﻰ تﺜبيت دعائﻢ النزاهة والﺸفافية والمساءلة والحكامة،
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ﺣيﺚ عملت علﻰ اعتماد إصﻼﺣات دستورية وسياسية ومﺆسساتية
وتﺸريعية عميﻘة.

وقد مكنت المجهودات المتواصلة

في هﺬا الباﺏ من

مراكمة مكاسﺐ هامة تمت بلورتها في إطار المراﺟعة الﺸمولية

للدستور التي ﺃعادت النﻈر في بنية النسق السياسي والمﺆسساتي
واﻹدارﻱ لبﻼدنا ،من ﺧﻼﻝ تكريس إصﻼﺣات هامة في مجاﻝ

التخليق والﺸفافية والنزاهة والمساءلة ،من شﺄنها توطيد دعائﻢ المنﻈومة
الوطنية للنزاهة ،كما بُﺬلت مجهودات كبيرة ﺧﻼﻝ السنوات

اﻷﺧيرة الماﺿية لمواﺟهة هﺬﻩ اﻵفة نﺬكر منها:
ﺃوﻻ :تدعيﻢ اﻻطار المﺆسساتي :

وهكﺬا علﻰ المستوﻯ المﺆسساتي وفي سياﻕ اﻻنخراﻁ الفعلي

في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد ،و التجاوﺏ الموﺿوعي مﻊ

ﺃﺣكام اتفاقية اﻷمﻢ المتحدة لمكافحة الفساد تﻢ إﺣداﺙ ومراﺟعة
اﻹطار المﺆسس للهيﺄة المركزية للوقاية من الرشوة ،وإﺣداﺙ وﺣدة
لمعالجة المعلومات المالية المرتبﻄة بغسﻞ اﻷمواﻝ ،وﺃربعة ﺃقسام ﺧاصة
بالجرائﻢ المالية ببعﺾ محاكﻢ اﻻستﺌناﻑ.

ﺛانيا :تعزيز المنﻈومة الﻘانونية لمحاربة الفساد:
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بموازاة مﻊ تدعيﻢ اﻹطار المﺆسساتي تﻢ تحيين وتﺄهيﻞ التﺸريﻊ

المرتبﻂ بحماية الماﻝ العام وتدعيﻢ اﻹطار الﻘانوني لمحاربة الفساد
من ﺧﻼﻝ إقرار قاعدة تﻼزم ممارسة المسﺆوليات والوظائﻒ العمومية

بالمحاسبة ومنﻊ تﻀارﺏ المصالﺢ وكﻞ الممارسات المتنافية مﻊ

مبادﺉ التنافس الحر والﺸريﻒ في العﻼقات اﻻقتصادية.

وفي هﺬا اﻹطار تمت مراﺟعة المنﻈومة الﻘانونية الجنائية وإصدار

الﻘوانين المتعلﻘ ــة ب ــالتصـ ـ ـ ــريﺢ ب ــالممتلك ــات ،وتعميﻢ المب ــاراة في
التوظيﻒ ،وترســيﺦ مبادﺉ اﻻســتحﻘاﻕ في ولوﺝ وظائﻒ المســﺆولية،

وﺣماية الﻀ ـ ــحايا والﺸ ـ ــهود والخبراء والمبلغين عن ﺃفعاﻝ اﻻرتﺸ ـ ــاء
وﺿـ ـ ـ ــمان الحماية الﻘانونية لهﻢ ،وتدعمت هﺬﻩ المجهودات باعتماد

ا ستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد ،تﺸمﻞ عدة برامج ﺟزرية وتحسيسية
وتواصلية وتربوية

كما عملت الحكومة على إحداث إطار مؤسساتي لﻺشراف على
سياسة مكافحة الفساد حيث أنشأت بمقتضى مرسوم لجنة وطنية لمحاربة
الفساد ،تضطلع بثﻼث مهام أساسية هي:
 -1تتبع تنفيذ اﻻستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خﻼل تقديم كل
مقترح بشأن مجاﻻت مكافحة الفساد ذات اﻷولوية ودراسة وتتبع
وتقييم البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة
الفساد وضمان التقائية البرامج القطاعية.
 -2اتخاذ التدابير لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات
الوطنية لمكافحة الفساد،
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 -3المصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى
تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد.
وتتميز هذه اللجنة التي يرأس ها رئيس الحكومة ويتولى أمانتها الدائمة
وزير اص ﻼح اﻹدارة والوظيفة العمومية ،باﻻنفتاح على القطاع الخاص
والمجتمع المدني كأعضاء فاعلين وشركاء أساسيين في مكافحة الفساد.
ﺣﻀرات السيدات والسادة؛

إن إدراﻙ رهانات محاربة الفساد علﻰ المستوﻯ الدولي ﺟعلت

المغرﺏ ينخرﻁ وبفعالية في اﻻهتمام الدولي بﺂفة الفساد ،ﺣيﺚ

نﻈمت وترﺃست بﻼدنا تحت الرعاية السامية لجﻼلة الملﻚ محمد

السادﺱ ،الدورة الرابعة لمﺆتمر الدوﻝ اﻷطراﻑ في اتفاقية اﻷمﻢ

المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة مراكﺶ ،كما انخرﻁ بﺸكﻞ

إرادﻱ في ﺁلية استعراﺽ تنفيﺬ اتفاقية اﻷمﻢ المتحدة لمكافحة الفساد

باعتبارها ﺁلية لمﻼءمة المنﻈومة اﻻممية لمكافحة الفساد.
ﺣﻀرات السيدات والسادة،

تتميز ﺣصيلة عﻼقات التعاون الﺜنائية بين المملكة المغربية

ومجلس ﺃوروبا باﻹيجابية ،ﺣيﺚ تندرﺝ الدينامية التي تعرفها هﺬﻩ

الﺸراكة في إطار سعي المغرﺏ المستمر لﻼنﻀمام إلﻰ مختلﻒ

اﻻتفاقيات المنبﺜﻘة عن مجلس ﺃوروبا.

وفي هﺬا اﻹطار ،يﺸارﻙ المغرﺏ بﺸكﻞ فعاﻝ ومنتﻈﻢ في

مختلﻒ اﻷنﺸﻄة التي تنﻈمها الهيﺌات التابعة لمجلس ﺃوروبا ،ﻻسيما
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لجنة فينيسيا ،ومركز شماﻝ-ﺟنوﺏ ،ومجموعة بومبيدو ،ومجموعة
ﺃوروبا.

وقد شكلت هﺬﻩ الندوات والورشات ،التي شارﻙ فيها

مسﺆولون بالوظيفة العمومية ينتمون لمنﻄﻘة الﺸرﻕ اﻷوسﻂ وشماﻝ إفريﻘيا

)الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا ومصر واﻷردن ولبنان وفلسﻄين(،

مناسبة للمﺸاركين لتﻘديﻢ تجارﺏ ملموسة ستساهﻢ في تﻘييﻢ الﻘيﻢ

المﺸتركة في مجاﻻت بناء دولة الحق والﻘانون ،وﺣماية ﺣﻘوﻕ اﻹنسان
وتعزيز الحكامة الجيدة التي يمكن تﻄبيﻘها ببلدانهﻢ علﻰ التوالي.
وﺃﻏتنﻢ هﺬﻩ المناسبة ﻷعرﺏ عن ﺧالﺺ شكرﻱ وامتناني

للمجلس ﻻﺧتيار المملكة المغربية كﺄرﺿية لتنفيﺬ مﺸروﻉ تﻘوية
قدرات اﻷطر العليا لﻺدارة العمومية بمنﻄﻘة الﺸرﻕ اﻷوسﻂ وشماﻝ

إفريﻘيا ) ،(Unidem- Marocالﺬﻱ تﻢ إعدادﻩ بﺸراكة بين لجنة

فينيسيا و وزارة إصﻼح اﻹدارة الوظيفة العمومية.

وﺃملي كبير في استمرار نجاح هﺬا المﺸروﻉ الواعد الﺬﻱ

يهدﻑ إلﻰ تكوين اﻷطر العليا بالوظيفة العمومية في مجاﻝ بناء

دولة الحق والﻘانون ،والحكامة الجيدة ،والديمﻘراطية وﺣﻘوﻕ اﻹنسان؛
وكﺬا إلﻰ تبادﻝ الخبرات وتعزيز الروابﻂ بين إدارات بلدان هﺬﻩ

المنﻄﻘة.
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وفي هﺬا السياﻕ ،و تعزيزا للتعاون الﻘائﻢ علﻰ سياسة ﺣسن

الجوار بين مجلس ﺃوروبا والمملكة المغربية ،سيتﻢ التوقيﻊ علﻰ
مﺬكرة تفاهﻢ ﺧﻼﻝ الدورة  112للجمعية العامة للجنة البندقية ﺣوﻝ

الديمﻘراطية والﻘانون المزمﻊ عﻘدها بفينيسيا يومي  6و 7اكتوبر
.2017

وﻻ يسعني في الختام ،إﻻ ﺃن ﺃﺟدد شكرﻱ وامتناني للجنة

فينيسيا علﻰ الجهود المبﺬولة والﺜﻘة التي منحتها للمملكة المغربية
من ﺃﺟﻞ تنفيﺬ هﺬا المﺸروﻉ.

شكرا لكﻢ علﻰ ﺣسن انتباهكﻢ.
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