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نـشــرة مـرصد الـرشــوة

�أخبار  من  �لعدد  هذ�  نخ�ص�ص 

�الجتماعية  للم�ص�ؤولية  تر�ن�صبار�ن�صي 

�لذي  �لتدبيري  �لنهج  هذ�  للمقاولة. 

�الهتمامات  ُتدمج  �أن  �أجل  من  يعمل 

و�لثقافية  و�الإيك�ل�جية،  �الجتماعية، 

هذه  في  �لمقاولة  لمحيط  �لم�صّكلة 

�الأخيرة، وه� �الأمر �لذي يحدث قطيعة 

�لذي  �لني�لبر�لي  �لمتد�ول  �لت�ص�ر  مع 

لالقت�صادي  ق�لة  في  عنه  �لتعبير  نجد 

�الأمريكي ملت�ن فريدمان �لذي قال: »�إن 

�لم�ص�ؤولية �ل�حيدة للمقاولة هي تحقيق 

�لربح لمكافاأة مالكي �الأ�صهم...«. تنت�صر 

للمقاولة  �الجتماعية  �لم�ص�ؤولية  وتتط�ر 

�صغط  بفعل  �لمتقدمة  �لمجتمعات  في 

�لعام  و�لر�أي  �لحك�مية  غير  �لمنظمات 

�أ�صر�ر  بفعل  �الأوهام  من  تحرر  �لذي 

ر�أ�صمالية بال قي�د. هذ� �ل��صف ال يمكن 

�لمفه�م  الأن  �لمغرب،  على  ينطبق  �أن 

يتقدم ببطء في محيط �أعمال تجارية غير 

ولكنه  �لتجديد...  على  كثير�  منفتح  

في  ونرى  ذلك،  من  �لرغم   على  يتقدم 

ذلك فر�صة لمعركتنا �صد �لر�ص�ة. 

غير �أن هناك �أ�صئلة �صرعية تطرح نف�صها 

�الجتماعية  للم�ص�ؤولية  يمكن  علينا: هل 

غير  ق��عد  مجم�عة  هي  �لتي  للمقاولة 

�أن  �لإر�دي  �لنخر�ط  تفتر�ض  �إلز�مية 

بلدنا؟  في  �لر�ص�ة  تر�جع  في  ت�صاهم 

�صع�بة  �لقان�ن  �صتنجح حيث وجد  هل 

كل  قبل  �ألي�صت  نف�صه؟  يفر�ص  �أن  في 

كما  تم�يه  �أد�ة  بل  »دعاية«  �أد�ة  �صيء 

م�صدرها  تجد  �أال  �لم�صككين؟  يعتقد 

كثير�  ت�ؤثر  ال  �لتي  �لعامة«  »�لخطابة  في 

�الأ�صئلة  هذه  تعتبر  ما  بقدر  �ل��قع؟  على 

�أن علينا نحن،  نعتقد  ما  بقدر  م�صروعة، 

�أن  �أجل  من  نعمل  �أن  �لمدني،  �لمجتمع 

�لتقدم  تتجّذر خط��ت مثل هذه بهدف 

بين  ما  �لفارق  يتقل�ص  و�أن  محيطنا،  في 

�لخطاب �لمعلن و�ل��قع �لمعا�ص في هذ� 

�الأخرى.  �لمجاالت  في  كما  �لمجال 

�لنقا�ض  على  نحفز  �أن  نحن  علينا  يجب 

�أن  يعلمنا  و�لتاريخ  �لم��ص�ع،  هذ�  في 

تت�ج  بالتقدم  �ل��عدة  �الأفكار  حركات 

بترك �آثارها و�لتاأثير على �ل�صل�كيات.   

في �لمجال �لذي نعمل فيه، نحتاج �أن 

نرى فاعلينا �القت�صاديين يعتبرون �لر�ص�ة 

ك�صر مطلق ولي�ص ك�صر �صروري يمكنهم 

�للتز�م  نرى  �أن  نحتاج  معه.  �لتعاي�ض 

�لجماعي �لمعبر عنه من طرف منظمات 

�لكنفدر�لية  طرف  ومن  �لعمل،  �أرباب 

وجه  على  بالمغرب  للمقاوالت  �لعامة 

�لخ�صو�ض، يتمف�صل مع �للتز�م �لفردي 

�لمقاولة  �أن  �ل���صح  من  مقاولة...  لكل 

�لمغربية -�لتي تخ�صع في �أغلب �لأحيان 

عن  بعيدة  هي  �لبتز�ز-  لممار�صات 

�ل�صتفادة من �للتز�م �لفعلي في محاربة 

�لر�ص�ة. فهي لي�صت في �ل��جهة لخ��ص 

هذه �لمعركة. ولذلك، فاإن ت�صجيع تط�ر 

�لـم�ص�ؤولية �الجتماعية للمقاولة و�لبحث 

عن كيفية جعلها �أد�ة للنه��ص بالحكامة 

لمحاربة  ر�فعة  وجعلها  بل  �لجيدة 

نعتبر  �لذي  �الأمثل  �لطريق  ه�  �لر�ص�ة، 

�ل�صير فيه مفيد�. 
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�أن�صطة مركز �لدعم �لقانوني �صد  	•
�لر�ص�ة

�أ-  �لتقرير �ل�صنوي لمركز �لدعم   

�لقان�ني �صد �لر�ص�ة   

ب- �لقانون �لمتعلق بحماية �ل�صهود   
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خا�ص عن 

تران�سباران�سي

مركز الدعم القانوني 

�سد الر�سوة

أ. التقرير السنوي لمركز الدعم 
القانوني ضد الرشوة

 2009 يناير   02 بتاريخ  �فتتاحه  منذ 

تلقى   ،2012 دي�صمبر   31 و�إلى حدود 

مركز �لدعم �لقانوني �صد �لر�صوة 2294 

وتلقى  مفت�حا.  ملفا   875 منها  �صكاية 

مركز فا�ض من جهته منذ تاأ�صي�صه بتاريخ 

 31 حدود  و�إلى   2011 دي�صمبر   15
وثمان�ن  و�صبعة  مائة   2012 دي�صمبر 

مفت�حا.  ملفا   49 منها  �صكاية   )187(

منذ  جهته  من  �لناظور  مركز  وتلقى 

مائة   2012 فبر�ير  فاتح  بتاريخ  تاأ�صي�صه 

ملفا   12 منها  �صكاية   )130( وثالث�ن 

مفت�حا. 

معل�مات  �أ�صفله  �لجدول  ويقدم 

حدة  على  قطاع  كل  ح�صب  مف�صلة 

بها مر�كز  تو�صلت  �لتي  �ل�صكايات  عن 

�لدعم �لقان�ني �صد �لر�ص�ة. 

�لناظ�رفا�ص�لرباط�لقطاع

-104الجماعة القروية/ الحضرية

--11السكنى / التعمير/ العقار

2773الصحة

3341السلطات المحلية واإلقليمية

-61النقل

---5التربية والتعليم

1042الشرطة

1214العدالة

--6القوات المساعدة

1651الدرك

--1المؤسسات السجنية

1-8القطاع الخاص

--1المياه والغابات

-11الضرائب والمالية

 --3الجمارك

-233قطاعات أخرى

1733012المجموع

215مجموع الشكايات

�لمرج�ة  �لفعالية  �صمان  بهدف 

�صد  �لقانوني  �لدعم  مركز  لأن�صطة 

في  مر��صالت  ت�جيهه  تم  �لر�ص�ة، 

لمختلف   2012 �صنة  غ�صت  �صهر 

�لعمومية  �لهياآت  ولبع�ض  �لوز�ر�ت 

عر�ض  بخ�صو�ض  �لمركز  مع  للتعاون 

�لمركز  ينتجها  �لتي  �لتو��صل  دعامات 

�لم�صالح  في  من�ص�ر�ت(  )مل�صقات، 

�خت�صا�صاتها.  نطاق  �صمن  تدخل  �لتي 

عن  بالإيجاب  �أجابت  �لإد�ر�ت  بع�ض 

باإ�صهار مل�صقات  �لتعاون وقامت  طلب 

من  �إد�رة   14( م�صالحها.  في  دعامات 

بين 52 �إد�رة �لتي تم �الت�صال بها(. 

ب. القانون حول حماية 
الشهود والمبلغين عن الرشوة 

نظم مركز �لدعم �لقانوني �صد �لر�صوة 

طاولة   2012 �أكت�بر   30 �لثالثاء  ي�م 

م�صتديرة ح�ل حماية �ل�صه�د و�لمبلغين 

قامت  �لتي  �ل�ر�صة،  هذه  �لر�ص�ة.  عن 

بتن�صيطها مي�صال زير�ري، نائبة �لكاتب 

و�صادية  �لمغرب،  لتر�ن�صبار�ن�صي  �لعام 

�لعل�م  بكلية  �لقان�ن  �أ�صتاذة  �ص�مي، 

و�الجتماعية  و�القت�صادية  �لقان�نية 

بالرباط-�ل�صوي�صي، وقام باإد�رتها ر�صيد 

فياللي مكنا�صي، ع�صو �لمجل�ض �لوطني 

لتر�ن�صبار�ن�صي �لمغرب، �قترحت تقييم 

�لمنظم  �لقان�ن  تطبيق  على  �صنة  مرور 

و�لخبر�ء  و�ل�صهود  »�ل�صحايا  لحماية 

و�الختال�ص،  �لر�ص�ة،  عن  و�لمبلغين 

�الأخرى«  و�لجر�ئم  �لنف�ذ،  و��صتغالل 

كما ت�صير �إلى ذلك  �لمالحظة في �الإطار 

�أ�صفله. 

مالحظة تأطيرية
�إن حماية �ل�صه�د و�لمبلغين عن �لر�ص�ة 

لتر�ن�صبار�ن�صي  وثابت  قديم  �هتمام  هي 

في  �لمكت�صبة  و�لتجربة  �لمغرب. 

�لتابعة  �لر�صوة  �صحايا  م�صاعدة  مر�كز 

ب��ص�ح  تبين  �لمغرب  لتر�ن�صبار�ن�صي 

�أو �ل�صهود عن  �أن �لأ�صخا�ض، �ل�صحايا 

�أن  يريدون  �لر�ص�ة،  �رتكاب  و�صعيات 

يد�فع�� عن �أنف�صهم �صد هذه �ل��صعيات 

�أو و�صع حد لها، ولكنهم يرف�صون في 

�أ�صمائهم  عن  �لك�صف  �لأحيان  �أغلب 

الأنهم يخ�ص�ن بدون �صك �النتقام �لذي 

يمكن �أن ينتج عن �صكاويهم. 

ن�صبيا،  قريب  تاريخ  حدود  وعلى 

�لجر�ئم  من  جريمة  �صحايا  كان  �إذ� 

ي�صتفيدون من حماية ن�صبية محدودة من 

طرف �لقان�ن، فاإن هذه �لحماية �لن�صبية 

و�لمبلغين.  لل�صهود  م�صمونة  تكن  لم 

قان�ن  دخ�ل  �صكل   2011 �صنة  ففي 

و�ل�صهود،  »�ل�صحايا  حماية  ينظم 

�لر�ص�ة،  عن  و�لمبلغين  و�لخبر�ء، 

وجر�ئم  �لنف�ذ  و��صتغالل  و�الختال�ص، 

في  �إيجابية  خطوة  �لتنفيذ  حيز  �أخرى« 

هذ�  �صياغة  وبمنا�صبة  �لمجال.  هذ� 

�لمغرب  تر�ن�صبار�ن�صي  نظمت  �لن�ص، 

 2011 �أكت�بر  في  م�صتديرتين  طاولتين 

لتقديم ومناق�صة �لقان�ن.  

ذلك  دخ�ل  على  �صنة  مرت  لقد 

�لقانون حيز �لتنفيذ و�صيكون مهما �لقيام 

ت�فرت  هل  �لن�ص،  لهذ�  �أولية  بح�صيلة 

هدفه؟  حقق  وهل  للتطبيق؟  �لفر�صة  له 

�ل�صحايا  لحماية  يكفي  ما  ي�صمن  وهل 

و�ل�صه�د و�لمبلغين ب�صكل فعال؟    

�لم�صاألة،  هذه  ور�هنية  الأهمية  ونظر� 

ور�صة  �لمغرب  تر�ن�صبار�ن�صي  تنظم 

نقا�ص لتقييم �صنة من تطبيق هذ� �لقان�ن، 

في  �لمتخ�ص�ص�ن  ي�صارك  �أن  ونتمنى 

هذه  في  مهتم  �صخ�ص  وكل  �لقان�ن 

خال�صات  و�صتمكن  للنقا�ص،  �ل�ر�صة 

هذه �ل�ر�صة من �ال�صتمر�رية في �لتفكير 

�ل�صحايا  حماية  تح�صين  �أجل  من 

و�ل�صه�د و�لمبلغين عن �لر�ص�ة.  

ن�سر التقرير ال�سنوي 
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�لقانون للمهمة �لوقائية مهمة زجرية. 

�لمغرب  تر�ن�صبار�ن�صي  ت�ص�ر  يق�م 

وكذلك  ووطني،  دولي  مرجعين  على 

دوليا  بها  �لمعترف  �لمعايير  على 

و�لمتعلقة بتنظيم وعمل وكاالت محاربة 

�لر�ص�ة وعلى وجه �لخ�ص��ص. 

غير  هيئة  تقت�صي  �لتي  �ل�صتقاللية: 

�لم�صت�ى  على  �أخرى  �صلطة  الأية  تابعة 

و�لمالي  و�الإد�ري  و�ل�ظيفي  �لتنظيمي 

مع �حتفاظها بحيادها. 

مهام  تقت�صي  و�لتي  �لفعالية: 

توفير  مع  وقائية وزجرية  و�خت�صا�صات 

�صلطات  ذلك  في  بما  لتطبيقها  �ل��صائل 

�الت�صال و�لتحقيق �لمطل�بة. 

ربط �لممار�صة بالم�ص�ؤوليات �لعم�مية 

يقت�صي  ما  وهو  �لح�صابات  وتقديم 

�لجمع  طرف  من  للمحا�صبة  �لخ�صوع 

للمر�قبة  و�لخ�صوع  و�لجمهور  �لعام 

�لمالية وتقييم كفاءة �لإنجاز. 

و�أخير� �لم�صد�قية �لتي تقت�صي وجود 

و�أخذ  للقان�ن  �ل�صريع  �لتطبيق  �آليات 

على  �العتبار  بعين  �لمدني  �لمجتمع 

م�صتوى �لتنظيم �لمركزي و�لجهوي. 

2. مهام واختصاصات الهيئة 
الجديدة

مهمتين  على  �لقان�ن  م�صروع  ين�ص 

�ل�قاية  وهما:  �لجديدة  للهيئة  �أ�صا�صيتين 

�لوقائية،  بالمهمة  يتعلق  وفيما  و�لزجر 

�أن  �لمغرب  تر�ن�صبار�ن�صي  تالحظ 

جديدة،  وظيفة  �أدخل  �لقان�ن  م�صروع 

مع  تتطابق  ال  �ل�قت  نف�ص  في  وهي 

د�صت�ر 2011 وغير متالئمة مع وظائفها 

�الأمر  ويتعلق  �الأخرى،  �ال�صت�صارية 

وممار�صات  �صيا�صات  تقييم  ب�ظيفة 

تقترح  �أن  للهيئة  يمكن  فال  �لر�ص�ة. 

لمحاربة  وطنية  �إ�صتر�تيجية   ت�جهات 

في  للحك�مة  ��صت�صارة  وتقديم  �لر�ص�ة 

بعملية  ذلك  بعد  لتق�م  �لمجال  هذ� 

�لتقييم. 

�ل�قائية،  بالمهمة  د�ئما  يتعلق  وفيما 

�لحر  و�لولوج  للمركزة  �لهيئة  �صتحتاج 

ين�ص على  �لم�صروع ال  للمعل�مة، لكن 

تران�سباران�سي المغرب 

المتعلقة بم�سروع 

القانون المتعلق

باإن�ساء الهيئة الوطنية 

للنزاهة والوقاية من 

الر�سوة ومحاربتها

)خال�سة تركيبية(

تطبيقا للم�صطرة �لمن�ص��ص عليها في 

�لمر�ص�م رقم 2.08.229 بتاريخ 29 ماي 

2009، ن�صرت �الأمانة �لعامة للحك�مة 
قان�ن  م�صروع  �الإلكترونية  ب��بتها  في 

و�لوقاية  للنز�هة  �لوطنية  بالهيئة  يتعلق 

بهدف  وذلك  ومحاربتها،  �لر�ص�ة  من 

مختلف  و�قتر�حات  فعل  ردود  تجميع 

�لذي  �لن�ص  ويعتبر  �لمعنية.  �الأطر�ف 

�أعدته تر�ن�صبار�ن�صي �لمغرب للتعبير عن 

تم  نقا�ص  ثمرة  �ل�صدد  بهذ�  مالحظاتها 

تمت  و�لتي  �لغر�ص  لهذ�  لجنة  د�خل 

طرف  من  خال�صاتها  على  �لم�صادقة 

 30 بتاريخ   �لمنعقد  �ل�طني  �لمجل�ص 

�أكت�بر 2012. 

�لعامة  �لمبادئ  يلخ�ض  ويت�صمن جزء 

تر�ن�صبار�ن�صي  لت�ص�ر  �لم�ؤ�ص�صة  و�لقيم 

�آخر  وجزء�  �لخ�صو�ض  بهذ�  �لمغرب 

و�القتر�حات  �لتحفظات  يعر�ص 

�لم�صادة. 

1. أسس تصور ترانسبارانسي 
المغرب

�لدولية  �للتز�مات  مع  �ن�صجاما 

و�لمقت�صيات  جهة،  من  للمغرب 

�أخرى، يجب على  �لد�صتورية من جهة 

�لمغرب �أن ُيحدث هيئة جديدة للنز�هة 

تحل  ومحاربتها،  �لر�ص�ة  من  و�ل�قاية 

�لهيئة  هي  �لتي  �لحالية  �لهيئة  محل 

�لمركزية للوقاية من �لر�صوة و�لتي تعتبر 

ح�صيلتها جد محدودة ب�صفة عامة. بما 

�أنها لي�صت، كما يدل على ذلك ��صمها، 

�إال هيئة ��صت�صارية مكلفة بمهمة و�حدة 

م�صروع  وي�صيف  �لوقاية.  وهي  �أل 

لمر�سد الر�سوة

�إن مر�صد �لر�ص�ة و�لنه��ص بال�صفافية 

يعر�ص،  �لمغرب  لتر�ن�صبار�ن�صي  �لتابع 

�ل�طنية  لل�صحافة  ي�مية  قر�ءة  عبر 

�أهم  و�لفرن�صية،  بالعربية  �لمكت�بة 

باالأحد�ث  �لخا�صة  �لم��ص�عات 

�ل�صحافة  �نتباه  �أثارت  �لتي  و�لق�صايا 

و�لتي ميزت �ل�صاحة �لمغربية فيما يتعلق 

�ل�صلة.  ذ�ت  و�لم��ص�عات  بالر�ص�ة 

وتلخ�ص قر�ءة �ل�صحف �ل�صن�ية �ل�قائع 

�لمن�صورة  �لهامة  و�لأحد�ث  �لبارزة 

 2012 �صنة  �إبان  �ل�طنية  �ل�صحافة  في 

�لمن�ص�ر�ت  ��صتعملت من طرف  و�لتي 

�لدورية لمر�صد �لر�ص�ة. 

تبني  من  بالرغم  �أنه  �ل�قائع  تبرهن  و 

د�صتور جديد يمنح �لمزيد من �ل�صلطات 

و�الخت�صا�صات للحك�مة، وبالرغم من 

وج�د ظروف منا�صبة للقيام باإ�صالحات 

كبرى و�إقامة �إ�صتر�تيجية وطنية لمحاربة 

�لر�ص�ة. فاإن ح�صيلة حك�مة بنكير�ن �لتي 

�القتر�ع  �صرعيتها من �صناديق  �كت�صبت 

محاربة  من  تجعل  باأن  وعودها  ب�صبب 

�لر�ص�ة �أول�ية مطلقة، هي ح�صيلة مخيبة 

لالآمال. فقد �كتفت �ل�صلطات �لعم�مية 

بمجرد ت�صريحات تعبر عن �لن��يا. ولم 

�صنة  و��صحة  �إ�صتر�تيجية  �أية  �قتر�ح  يتم 

2012 من طرف �لحك�مة. وبعد مرور 
طرف  من  �لحكم  ممار�صة  على  �صنة 

حزب �لعد�لة و�لتنمية فاإن �لمعاينة تظل 

�لمملكة.  في  مزمنة  �لر�صوة  تظل  ثابتة: 

�لدولية  �لتقارير  نتائج  ت�ؤكده  ما  وهذ� 

نتائج  كذلك  وت�ؤكده  �لر�ص�ة.  ح�ل 

تقارير �لهياآت �ل�طنية �لخا�صة بالمر�قبة 

وبالخ�ص��ص مجل�ص �لح�صابات، وكذ� 

موؤ�صر�ت وقائع �لر�صوة �لتي لز�لت في 

�رتفاع، كما تم ن�صر ذلك في �ل�صحافة 

�ل�طنية ل�صنة 2012. �إن �لقر�ءة �ل�صن�ية 

عن  موجزة  نظرة  تقدم  لل�صحف،  هذه 

هذه �ل��صعية. 

�لكامل  �لن�ص  على  �الطالع  يمكن 

لهذه �لن�صرة في �لم�قع �لتالي: 

www.transparencymaroc.ma

مالحظات 
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�صلطة �لرئي�ض، يجب على هذ� �لأخير �أن 

ياأخذ بعين �لعتبار �لجمع �لعام ويجب 

بدون  ملفات  بحفظ  قر�ره  يعلل  �أن 

تحقيق �أمام �للجنة �لتنفيذية. 

قدمت  �لتنفيذية،  �للجنة  يخ�ص  وفيما 

�قتر�حات  عدة  �لمغرب  تر�ن�صبار�ن�صي 

دورها  وتدعيم  تحديد  �إلى  تهدف 

�لمتمثل في �ل��صاطة و�لمتابعة و�لتنفيذ. 

�أما في يتعلق باللجن �لجه�ية، �قترحت 

تر�ن�صبار�ن�صي �لمغرب تعديالت تهدف 

نحو  �لهيئة  مركزية  ل  توجيه  �إعادة  �إلى 

�صلطتها  تدعيم  مع  مجتمعية،  روح 

�ل�صروري لكل  �ل�صرط  �لتي هي  �لمالية 

لتمركز تدبيري في �إطار منظور متقدم 

لالمركزية.  

التنظيم االإداري والمالي 

على  �لمغرب  تر�ن�صبار�ن�صي  �ألحت 

ت�صكيل  �صرورة  على  �لخ�ص��ص  وجه 

لجنة للتقييم و�لكفاءة في �لإنجاز و�لتي 

عليها �أن تن�صر تقاريرها عن �لتقييم كاأد�ة 

�صرورية لتطبيق �لمبد�أ �لد�صت�ري �لمتعلق 

�لم�ص�ؤوليات  ممار�صة  بين  ما  بالعالقة 

من  للمحا�صبة  و�لخ�صوع  �لعمومية 

طرف �لهيئة �لتي عليها �أن تقدم �لنم�ذج 

�لذي يعتبر قدوة لالأطر�ف �لمعنية 

و�أخير�، �أكدت تر�ن�صبار�ن�صي �لمغرب 

مقت�صيات  في  �لتفكير  �صرورة  على 

�لتنظيمية  �لن�ص��ص  �إعد�د  بغية  �نتقالية 

�لمتعلقة بتدبير �لم��رد �لمادية و�لب�صرية 

يتم  وبذلك  معق�ل،  �أجل  في  و�لمالية 

للمهام  وفعال  �صريع  تطبيق  �صمان 

�لطم�حة للهيئة �لجديدة. 

�لكاملة  �ل�صيغة  على  �الإطالع  يمكن 

للمالحظات على �لم�قع �لتالي: 

www.sgg.gov.ma/com_cli.aspx?cle=45

لمن  �لهيئة  رئي�ص  طرف  من  مكت�ب 

يهمه �الأمر. 

فاإن  �لتحري،  ب�صلطة  يتعلق  فيما  �أما 

�أن  تالحظ  �لمغرب  تر�ن�صبار�ن�صي 

ب�صفة  يتمتع�ن  ال  �لهيئة  م�صتخدمي 

من  ما  وهو  �لق�صائية،  �ل�صرطة  �صباط  

�صاأنه �أن ي�صعف �صلطتهم في �لتحري. 

تر�ن�صبار�ن�صي  فاإن  ذلك،  عن  وف�صال 

�لمغرب قلقة من �الإحالة للمادة 292 من 

مدونة �لم�صطرة �لجنائية �لمتعلقة بالق�ة 

�لمحررة  و�لمحا�صر  للتقارير  �الإثباتية 

�أو  للهيئة  �لتابعين  �لمحققين  طرف  من 

-توؤكد  يهدد   فهذ�  لح�صابها،  �لعاملين 

تر�ن�صبر�ن�صي �لمغرب- قرينة �لبر�ءة. 

تركيبة الهيئة 

تعتبر تركيبة �لهيئة م�ؤ�صر� رئي�صيا على 

�ال�صتقاللية،  لمبادئ  مطابقتها  درجة 

�لجيدة  و�لفعالية، و�لتمثيلية، و�لحكامة 

تر�ن�صبار�ن�صي  �أ�صرت  �ل�صدد  هذ�  وفي 

�لمغرب على �أن تقدم مالحظات دقيقة 

تتعلق بالأجهزة �لأربعة للهيئة �لجديدة، 

و�للجنة  �لعام،  و�لجمع  �لرئا�صة،  �أي: 

�لتنفيذية و�للجن �لجه�ية. 

وفيما يتعلق بالرئي�ض وباأع�صاء �لجمع 

�لمغرب  تر�ن�صبار�ن�صي  تالحظ  �لعام، 

�أع�صاء  �نتد�ب  �لتعيين ومدة  �أن م�صطرة 

�لجمع �لعام �صتك�نان �أفيد ل� كانتا �أكثر 

�ن�صجاما ودقة، خ�ص��صا و�أن �لتعيينات 

�لأطر�ف  طرف  من  تقترح  �أن  يجب 

باعتبار  تعين  �أن  يجب  و�لتي  �لمعنية 

�ل�صخ�ص �لمتعامل معه. ومن �أجل عقلنة 

و�لمر�قبة  �ل�صبط  �أجهزة  مع  ج�صر  �أي 

 – �لأجهزة  وهذه  و�لمالية،  �لإد�رية 

�لمغرب-  تر�ن�صبار�ن�صي  تالحظ  كما 

بحوزتها منجم من �لمعلومات في عالقة 

مبا�صرة بمهام �لهيئة. 

هناك مالحظة �أخرى متعلقة بال��ص�ل 

للمعل�مة تتمثل في غياب �أي دور للهيئة 

في تطبيق �لمادة 27 من �لد�صت�ر �لمتعلقة 

ولتحافظ  للمعل�مة.  �ل�ل�ج  في  بالحق 

�لهيئة على حيادها، ترى تر�ن�صبار�ن�صي 

ت�صاهم  �أن  يجب  ل  �لهيئة  �أن  �لمغرب 

�آر�ء  و��صتطالعات  تقارير  �صياغة  في 

للهيئة  ويمكن  �لعم�مية،  �ل�صلطات 

لل�صلطات  دعمها  تقديم  �لقت�صاء  عند 

�لخا�صة  �آر�ئها  ببل�رة  ولكن  �لعم�مية 

من  �لر�أي  و��صتطالعات  وتقاريرها 

منظ�رها. 

�لجديدة  بالمهمة  يتعلق  وفيما 

تالحظ  �لزجرية،  �لمهمة  �أي  للهيئة، 

�لم�صروع ال  �أن  �لمغرب  تر�ن�صبار�ن�صي 

ي�صمن �لت�صتر على �لم�صتكين و�لمبلغين 

مع  �ن�صجام  في  ذلك  في  يرغب�ن  �لذين 

�ل�صه�د  حماية  ح�ل  �لجديد  �لقان�ن 

و�ل�صحايا و�لمبلغين. 

و�صيلة  هي  �لتي  �لت���صل  �صلطة  �إن 

لمهمة  �لجيدة  للممار�صة  �صرورية 

�لهيئة م�صروطة �أحيانا، ح�صب م�صروع 

ترخي�صات  على  بالح�ص�ل  �لن�ص، 

ول�ج  وخ�ص��صا  �لمخت�صة،  �ل�صلطات 

بالت�صريح  �لخا�صة   للمعل�مات  �لهيئة 

�لتي  �لترخي�صات  تلك  بالممتلكات، 

�إ�صعار  بمجرد  وتعوي�صها  �إبطالها  يجب 
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االحتفال باليوم 

الوطني لمحاربة 

الر�سوة

ي�م  �لمغرب  تر�ن�صبر�ن�صي  �حتفلت 

�ل�صبت 05 يناير بالي�م �ل�طني لمحاربة 

�لذي  �لحدث  هذ�  كان  ولقد  �لر�ص�ة. 

ينظم كل �صنة من طرف �لجمعية، منا�صبة 

�لكالم«  »��صتعجال  م�صروع  الختتام 

مختلف  في  للفائزين  �لجو�ئز  بتقديم 

�لم�صابقات وتقديم جائزة �لنز�هة بر�صم 

بلغ��ت  معاذ  �لر�ب  لمغني   2012 �صنة 

�لملقب بالحاقد لـ»نز�هة ولعد�لة ن�صاله 

من �أجل مجتمع نزيه و�صفاف«. 

تم ت�صليم جائزة خا�صة ��صتثنائيا ورمزيا 

»ن�صالها  �أجل  من  فبر�ير   20 لحركة 

في  �لر�ص�ة  محاربة  و�صعت  والأنها 

�صلب مطالبها �لجتماعية«. 

»��صتعجال  م�صابقة  جو�ئز  �أن  كما 

وتوجد  للفائزين  تقديمها  تم  �لكالم« 

الئحة باأ�صمائهم في �لن�ص د�خل �الإطار. 

في  �لجمع�ي�ن  �لفاعل�ن  و�حتفل 

في  �أنف�صهم  نظم��  �لذين  �لريف  منطقة 

�ل�صرق- »مجموعة  ��صم  يحمل  �إطار 

�لمعل�مة«  في  �لحق  �أجل  من  �لريف 

�لر�ص�ة  لمحاربة  �ل�طني  بالي�م 

م�صتديرة  طاولة  تنظيم  عبر  بالناظ�ر 

قطاع  في  »�لر�ص�ة  م��ص�ع:  ح�ل 

�لذي  �لحدث  هذ�  و�صكل  �لعقار«، 

�لمغرب  تر�ن�صبار�ن�صي  من  بدعم  ُنظم 

هذ�  ل��صعية  بت�صخي�ص  للقيام  منا�صبة 

»�الختالالت«  على  و�ل�ق�ف  �لقطاع 

 بيان المجل�س الوطني 

لتران�سباران�سي المغرب

�جتمع  –�لذي  �لمغرب  لتر�ن�صبار�ن�صي  �ل�طني  �لمجل�ص  قام 

�أهم  ��صتعر�ص  بعدما   2013 يناير   19 بتاريخ  �لبي�صاء  بالد�ر 

�لأحد�ث �لبارزة لالأ�صابيع �لأخيرة- بتحليل �لمعلومات �لتي 

تم تعميمها ح�ل عملية �صياغة قان�ن �لحق في �ل��ص�ل �إلى 

�ل�صفقات  تف�يت  مر�ص�م  على  �لم�صادقة  وح�ل  �لمعل�مة 

�لعم�مية وبهذ� �ل�صدد فاإن �لمجل�ص �ل�طني: 

�لمتعلق  �أنه غام�ض،  فيه  يقال  ما  �أقل  �لذي  �لطابع،  ي�صجل   -

بقر�ر�ت �لم�صادقة �لمتخذة في مجل�ص �لحك�مة، �إذ� �عتمدنا 

�لعبار�ت �ل��ردة في محا�صر �جتماعات 27 و28 دي�صمبر 2012 كما وردت في 

�لم�قع �الإلكتروني لالأمانة �لعامة للحك�مة، ويتعلق �الأمر بالم�صادقة على م�صروع 

�لمالحظات  لبع�ض  �لعتبار  بعين  �لأخذ  »مع  �لعمومية  بال�صفقات  يتعلق  مر�صوم 

�لمتعلق  �لقانون  م�صروع  على  �أي�صا  و�لم�صادقة  �لوزر�ء«.  �ل�صادة  �أبد�ها  �لتي 

�العتبار  بعين  �الأخذ  »مع  �لخا�ص  و�لقطاع  �لعام  �لقطاع  بين  ما  �ل�صر�كة  بعق�د 

لدر��صتها  لجنة وز�رية  ت�صكيل  �لمجل�ض  قرر  و�لتي  �صاأنه  في  �لمثارة  �لمالحظات 

و�لبث فيها«. 

�ل�صفقات  بتف�يت  �لمتعلق  �لجديد  �لن�ص  –في  �لتن�صي�ض  باهتمام  ي�صجل   -

�لعمومية- على �صرورة ن�صر تقدير كلفة �لم�صاريع �إبان �إطالق طلبات �لعرو�ض، 

�صبق  وقد  �لح�صابات.  تدقيق  تقارير  من  مقتطفات  ن�صر  �صرورة  وكذلك 

لتر�ن�صبار�ن�صي �لمغرب بالفعل، منذ �صنو�ت �لمطالبة بتبني هذه �لمقت�صيات.  

�لعمومية  بال�صفقات  �لمتعلق  للمر�صوم  �لجديد  �لم�صروع  �أن  باأ�صف  ويالحظ   -

�لقت�صاديين  و�لفاعلين  �لمدني  للمجتمع  �لرئي�صي  �لمطلب  عن  جو�با  يقدم  ل 

�آلية م�صتقلة للتظلم تتمتع ب�صلطة  �لمدع�م بالعديد من �لم�ؤ�ص�صات �لدولية، »قر�ر 

�لقر�ر«. عالوة على ذلك، فاإن هذ� �لم�صروع يبقي –ل�صالح �إد�رة �لدفاع �لوطني- 

على �لخروقات �لتي تتجاوز ما يمكن تبريره بال�صر �لع�صكري. 

�إن �لمجل�ص �ل�طني لتر�ن�صبار�ن�صي �لمغرب يعتبر �أن �لم�صروع �لجديد الإ�صالح 

�لجيدة  �لحكامة  متطلبات  تقت�صيه  ما  دون  يظل  �لعمومية  �ل�صفقات  تفويت  ن�ض 

�إلى مر�جعة كل �صيا�صاتها في هذ� �لمجال.  للمقتنيات �لعم�مية ويدع� �لحك�مة 

�بتد�ء من  �لعمل  �صامل ومن�صجم يغطي جميع مر�حل  باالعتماد على نهج  وذلك 

تحديد �لحاجيات حتى تدقيق �لح�صابات و�لتقييم مرور� بالتنفيذ من جهة، ومن 

جهة �أخرى بالهتمام �أكثر بالتطبيق �ل�صليم للن�صو�ض و�إلز�مية ن�صر كل �لمعلومات 

�لمتعلقة بتنفيذ �لم�صاريع.

�أما فيما يخ�ص �لحق في �ل�ل�ج للمعل�مة، يعبر �لمجل�ص �ل�طني لتر�ن�صبار�ن�صي 

�لمدني في  �لمجتمع  �إ�صر�ك  �لحك�مة في تجاهل  نية  ��صتغر�به تجاه  �لمغرب عن 

بالتز�م  �لحدث،  هذ�  بمنا�صبة  ويذكر،  للمعلومة،  �لولوج  حول  �لقانون  �إعد�د 

في  للحق  �لمغربية  لل�صبكة  �لمك�نة  �لجمعيات  وكل  �لمغرب  تر�ن�صبار�ن�صي 

�لح�ص�ل على �لمعل�مات في �لعمل من �أجل �لنه��ص بالحق في �ل�ل�ج و�لذي 

يحظى بر�هنيته �أكثر من �أي وقت م�صى. 

�لمجل�ص �ل�طني لتر�ن�صبر�ن�صي �لمغرب

�لد�ر �لبي�صاء 19 يناير 2013
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الجمع العام ال�سنوي 

لتران�سباران�سي 

المغرب

�لمغرب  تر�ن�صبار�ن�صي  عقدت 

بح�صور  ع�صر  �ل�صابع  �لعام  جمعها 

عقد  وخالل  وم�صجعا.  ع�صو�   140
هذ� �لجمع، تمكن �لح�صور من �لتعرف 

و�لنتائج  �لجمعية  �أن�صطة  مختلف  على 

طرف  من  عليها  �لم�صادق  �لمالية 

�لم�صادقة  وتمت  �لح�صابات.  مف��ص 

باالإجماع على �لتقريرين �الأدبي و�لمالي 

بعد �لت�ص�يت عليهما من طرف �لجمع 

�لعام. 

وي�جد هذ�ن �لتقرير�ن رهن �إ�صارة من 

يرغب في �لطالع عليهما على �لموقع 

�لتالي: 

www.transparencymaroc.ma

م�سابقة �سالم: 

�لجائزة �لأولى     نبيل خبر�تور 

�لجائزة �لثانية      حميد تدريني 

ميزة خا�صة        �صعد خالد 

الهيب ه�ب: 

�لجائزة �لولى      ميدو بن  �صتيل بوبين 

�لجائزة �لثانية   يا�صين ل��صت   ني� �صتيل 

فن وم��سيقى: 

�لجائزة �لأولى   حمزة �لمالكي 

�لجائزة �لثانية     عبد �لرحيم عبات 

اأ�سرطة م��سيقية: 

�لجائزة �لأولى  مجموعة مايد �إن بلد 

�لجائزة �لثانية  مجموعة لمو�ج 

م�سرح الم�سطهد: 

ح�صن مخل�ص

و�الإكر�هات �لتي يعاني منها. ولقد د�فع 

�لم�صارك�ن في هذه �لطاولة �لم�صتديرة 

مبد�أ  ل�صمان  للقطاع  �أف�صل  تنظيم  عن 

بين  ما  �لنزيهة  �لفر�ض و�لمناف�صة  تكافوؤ 

�لفاعلين �لعقاريين وكذ� من �أجل تدخل 

وخا�صة  �لمعنية  �الأطر�ف  مجم�ع 

�لمهند�صين �لمعماريين. 

الفائزون بمسابقات »كالم 
مستعجل«

م�سابقة الفيدي�:

�لجائزة �لأولى      �أمين �صكر�وي 

لجائزة �لثانية      نادية بن �صالم 

ميزة خا�صة         �صعيد �لر�ي�ض 

م�سابقة المل�سقات:

 �لجائزة �لأولى    عبد �لرحيم عبات 

�لجائزة �لثانية        �أ�صامة �لو�لي 
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�حتجاجات  من  �لعديد  �إثر  وعلى 

وجمعيات  �لحك�مية  غير  �لمنظمات 

�لم�صتهلكين، بد�أت �ل�صركات �لمتعددة 

�صل�كية تعك�ص  تتبنى مدونات  �لجن�صية 

�لتز�مها �لإر�دي لتدبير �لأعمال بطريقة 

�الجتماعي،  �لتقدم  �العتبار  بعين  تاأخذ 

�لمناف�صة  ومبادئ  �لبيئة  وحماية 

�القت�صادية �ل�صليمة.  وعلى غر�ر �صركة 

نايك �لتي - وللدفاع عن �صورتها �لتي 

تدنت كثير� )مثل تدني رقم معامالتها( 

نتجت  �لتي  �لعالمية  �ل�صدمة  �إثر  على 

باك�صتانيين  �أطفاال  تظهر  ن�صر �ص�ر  عن 

�صنة  نايك  �صركة  كر�ت  ي�صنع�ن  وهم 

�لمعنية-   لالأطر�ف  و�إر�صاء   ،)1997(

بعد  و�نخرطت  �صل�كية،  مدونة  تبنت 

�صنة من ذلك في »جمعية �لعمل �لعادلة« 

�صنة 1998. 

هذه �لخط��ت �الإر�دية، و�لتي هي غير 

بالتو�زي مع ت�صرفات  �إلز�مية، تطورت 

�إقامة  ه�  كان  هدفها  �أن  علما  �لدول، 

�إطار مالئم للتنمية �لم�صتد�مة. وهكذ�، 

في  �لمحامي  �صير«،  »فر�ن�صو�  ح�صب 

ولدى  بباري�ص  �ال�صتئناف  محكمة 

»�غتنت  �لدولية  �لجنايات  محكمة 

بمزجها  �لمقاولت  م�صوؤولية  مرجعية 

�لمتعلقة  �لكال�صيكية  م�صادرها  بين  ما 

1. الم�سوؤولية 
االجتماعية 

للمقاوالت بالمغرب: 

مفهوم اآٍت من 

المجتمع المدني 

للمقاوالت  �الجتماعية  �لم�ص�ؤولية 

باالخت�صار  و�لم�صه�رة  بالمغرب، 

�نطالقا  ت�صكل  مفه�م  )م.�إ.م(،  �لتالي: 

من مطالب �لمجتمع �لمدني و�لمنظمات 

�الآثار  من  و�نطالقا  �لحك�مية.  غير 

�لكبرى  �لدولية  �لف�صائح  خلفتها  �لتي 

�لمثال  �صبيل  على  نذكر  �أن  )يمكن 

ت�صيرن�بيل  كارثة  مثل  �لبيئية  �لك��رث 

�أو   ،1999 �صنة  و�إريكا   ،1985 �صنة 

�إنرون �صنة  �لف�صائح �لمالية مثل ف�صيحة 

�الإعالمي  �نت�صارها  �أقنع  و�لتي   )2002
�لمتنامي با�صتمر�ر –في �آخر �لمطاف- 

�لر�أي �لعام باأن �لنم� �القت�صادي و�لتقدم 

بال�صرورة.  معا  يتحققان  ل  �لجتماعي 

�لم�ص�ؤولية  فر�صت  �ل�قت،  نف�ص  في 

على  نف�صها  للمقاوالت  �الجتماعية 

�لتنمية  مفاهيم  خالل   من  �ل�صنين  مر 

هي:  ركائز  ثالثة  تدمج  �لتي  �لم�صتد�مة 

ركيزة بيئية و�جتماعية و�قت�صادية.     

ما هو معيار اإيزو 26000؟

�لم�ص�ؤولية  �لمعيار  هذ�  يحدد 

معينة  منظمة  م�ص�ؤولية  مثل  �الجتماعية 

على  و�أن�صطتها  قر�ر�تها  تاأثير�ت  تجاه 

�لتي  �لم�ص�ؤولية  هذه  و�لبيئة،  �لمجتمع 

و�أخالقي  �صفاف  �صل�ك  �إلى  تترجم 

و�لذي: 

في  بما  �لم�صتد�مة  �لتنمية  في  ي�صاهم   -

ذلك �صحة ورفاهية �لمجتمع. 

- ياأخذ بعين �لعتبار �نتظار�ت �لأطر�ف 

�لمعنية 

�لعمل  بها  �لجاري  �لقو�نين  يحترم   -

ويك�ن متالئما مع �لمعايير �لدولية 

- يكون مندمجا د�خل �لمنظمة باأكملها 

ومطبقا في عالقاتها. 

 2010 �صنة   26000 �إيزو  معيار  ُن�صر 

بعد 10 �صن��ت من �لمفاو�صات ما بين 

�لعديد من �الأطر�ف �لمعنية، ويمثل هذ� 

�لمعيار �إجماعا �أوليا. ويت�صمن خطوطا 

فهو  ولذلك  �إلز�مات.  ولي�ض  موِجهة 

�أخرى  لمعايير  �صهاد�ت خالفا  يمنح  ال 

�لكبير يكمن في  فامتيازه  معروفة جد�. 

ك�نه ي�صمح بت��صيح مفه�م �لم�ص�ؤولية 

مقاوالت  وم�صاعدة  �الجتماعية، 

�إلى  �لمبادئ  ترجمة  على  ومنظمات 

باأف�صل  و�لتعريف  ملمو�صة  �أفعال 

بالم�ص�ؤولية  �لمتعلقة  �لممار�صات 

�الجتماعية في �لعالم باأ�صره. وي�صتهدف 

كان  كيفما  �لمنظمات  �أن��ع  جميع 

حجمها ومكانتها.

الملف الرئي�سي

الم�س�ؤولية االجتماعية 

للمقاوالت بالمغرب 

)م.اإ.م(
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حفز  �لر�صوة  �أفعال  دو�م  �أن  كما  منفر، 

�لمنظمات غير �لحكومية على م�صاعفة 

�لم�ص�ؤولية  �أن  كما  محاربتها،  �أدو�ت 

�لجتماعية للمقاولت هي جزء ل يتجز�أ 

من تلك �الأدو�ت. 

و�إ�صافة �إلى �لحو�فز �لمالية �لمخ�ص�صة 

�صفافية  تظهر  �لتي  و�لمقاوالت  للبلد�ن 

بدعم  �لدولية  �الأدو�ت  �صمحت  مالية، 

محاربة �لر�ص�ة �نطالقا من تجريم �أفعال 

�لر�ص�ة و�إدماج مبد�أ �لم�ص�ؤولية �لجنائية 

على  وكذلك  �العتباريين.  لالأ�صخا�ص 

ن�ص��ص  ت�ؤكد  حيث  �لعملي  �ل�صعيد 

لمنظمة  �المتثال«  »برنامج  مثل  �أخرى 

و�تفاقية  �القت�صادية،  و�لتنمية  �لتعاون 

�القت�صادية  و�لتنمية  �لتعاون  منظمة 

لمحاربة �لر�ص�ة وت��صية �صنة 32009 3 

و�لهادفة �إلى تدعيم محاربة �لر�ص�ة، �أنه 

على �لدول و�لمقاوالت �أن تق�م بال�قاية 

وهكذ�  �لر�ص�ة.  خطر  عن  و�لك�صف 

– تخبر  �أن  �لمقاولت  على  يجب 

خ�ص��صا عن طريق مدونات �أخالقيات 

�لمهنة �أو �الأخالق_ �لمتعاونين و�الأجر�ء 

بممار�صات و�أ�صر�ر �لر�ص�ة، وعليها �أن 

تنظم مر�قبة د�خلية للك�صف عن �ل�قائع 

عن  وف�صال  حولها.  �لمتنازع  و�لأفعال 

على  و�لت��صية  �التفاقية  تن�ص  ذلك، 

وكتقييم  كتتبع  تتم  مر�قبة  بعملية  �لقيام 

نتائج  ن�صر  بينها من خالل  فيما   متبادل 

كل بلد على حدة. ولقد �أن�صاأت منظمة 

مجم�عة  �القت�صادية  و�لتنمية  �لتعاون 

3 يمكن �الطالع على �تفاقية وت��صية منظمة 
�لتعاون و�لتنمية �القت�صادية على �لم�قع �لتالي: 

www.oecd.org/fr/daf/corruption-danslesle
smarchesinternationaux/

�لمعنية، و�أن تاأخذ بعين �العتبار كل تلك 

�الأم�ر في �إطار منظ�ر ي�صمح بالتحكم 

�لم�صتمر  و�لتح�صين  �لمخاطر  في 

للقدر�ت على �لنجاز«2.   

2. اأداة في خدمة 
محاربة الر�سوة

�لر�ص�ة  محاربة  ت�صكل  وهكذ� 

هذ�  في  �لفاعلين  من  لمجم�عة  بالن�صبة 

للم�ص�ؤولية  بذ�ته  قائما  �لمجال »عن�صر� 

فالر�ص�ة  للمقاوالت«.  �الجتماعية 

متن�عة  ت�صكيلة  ت�صمل  �ل���صع  بالمعنى 

و�لمالية.  �القت�صادية  لالختال�صات 

و�لجه�ية،  �ل�طنية،  �لت�صريعات  وتجرم 

�لر�ص�ة  لمحاربة  �لم�ؤطرة  و�لدولية 

��صتغالل  �أي  بها  �لمرتبطة  �لجر�ئم  �أي�صا 

و�لمخالفات  �لأمو�ل،  وتبيي�ض  �لنفوذ، 

تحويل  �أن  �ت�صح  وقد  �لمحا�صباتية. 

عمل  ه�  د�خلي  قان�ن  �إلى  �التفاقيات 

لت�قف  �لمقاوالت  تفعله  �لذي  »ما  �صمن   2
وقاية  ال�صتر�تيجيات  مقارن  تحليل  �لر�ص�ة«، 

�أمريكا  في  �لب�ر�صة  في  �لم�صجلة  �لمقاوالت 

�ل�صمالية و�أوروبا مابين 2007 و2009. 

�أحكام  ق��نين،  )�تفاقيات،  بالحق 

)كتب  �لأ�صلية  وبالمعايير  ق�صائية( 

�لت�جيهات، مدونات خا�صة، م��ثيق(. 

�لمف��صية  عرفت   ،2001 �صنة  ومنذ 

�الجتماعية  �لم�ص�ؤولية  �الأوروبية 

»�إدماج  باعتبارها:  للمقاوالت 

وبيئية،  �جتماعية،  الهتمامات  �لمقاولة 

و�قت�صادية �صمن �أن�صطتها وفي عالقاتها 

�لتفاعلية مع �الأطر�ف �لمعنية �نطالقا من 

�إر�دتها«1. 

�لر�ئدة  فيج�،  مجم�عة   وتعتبر 

�لمقاوالت  تقييم  مجال  في  �الأوروبية 

)�لتقييم �لذي ين�صب على ما ور�ء �لبعد 

�الجتماعية  �لم�ص�ؤولية  �أن  �لمالي(، 

تدبيري  »�لتز�م  بمثابة  هي  للمقاولت 

�العتبار  بعين  تاأخذ  �أن  عليها  يفر�ص 

�أطر�فها  و�نتظار�ت  وم�صالح  حق�ق 

1 �لم�ص�ؤولية �الجتماعية للمقاوالت: �لمقاولة 
�أو  �لتنمية  في  �لم�صتد�مة و�لحق  �لتنمية  بين  ما 

كيف �لخروج من »�لأخالق �لمزيفة«. 

يمكن �الطالع عليه على �لم�قع �لتالي:

www.droits-l ibertes-org/article.

php3?id-article=159
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تظل  فاإنها  �الإيجابي،  �لتط�ر  هذ�  من 

كما  مزدوجة«  »لغة  �إطار  د�خل  �أي�صا 

نجد ذلك عند عدد كبير من �لمقاوالت 

�لتي تنخرط في �لمو�ثيق وتتبنى مدونات 

ترتكب  ولكنها  جهة،  من  �ل�صلوك 

�أو  و�ل�صغل  �الإن�صان  لحق�ق  خروقات 

�أنه  �إذن  ويبدو  �أخرى.  جهة  من  �لبيئة 

من �ل�صروري �لكف عن �لرتكاز فقط 

�لم�صتوى  على  �لدول  �لتز�مات  على 

�لدولي، ولكن يجب تحميل �لم�صوؤولية 

للمقاوالت مبا�صرة. 

3. الر�سوة في 
المغرب: عائق اأمام 

االأعمال التجارية 

�لمجال  هذ�  في  �لمغرب  يختلف  ال 

وقع  فالمغرب  �لدول،  من  غيره  عن 

�لمتحدة  �الأمم  �تفاقية  على   2003 منذ 

�صنة  عليها  و�صادق  �لف�صاد،  لمكافحة 

حك�مية  مبادر�ت  �أن  كما   ،2007
�لفل�صفة  هذه  في  معناها  تجد  �أخرى 

ل�صنة  �لحك�مية  �لعمل  فخطة  نف�صها: 

للوقاية  �لمركزية  �لهيئة  و�إن�صاء   ،2005
من �لر�ص�ة �صنة 2008 و �أي�صا ��صتقبال، 

�صنة 2011، �لدول �الأطر�ف في �تفاقية 

�لف�صاد.  لمكافجة  �لمتحدة  �الأمم 

ولالأ�صف تبقى �ل�قائع عنيدة. فالمغرب 

88 من بين 176 بلد� في  يحتل �لمرتبة 

�آخر م�ؤ�صر لتر�ن�صبار�ن�صي �لدولية لقيا�ص 

)م.�إ.م(4،   2012 ل�صنة  بالن�صبة  �لر�ص�ة 

هناك  كانت  �إن  �أخرى،  مرة  ملحين 

�لمزمن  �لطابع  على  لالإلحاح،  �صرورة 

www.transparency.org/cpi2012 4

عمل ح�ل �لر�ص�ة في مجال �لمعامالت 

�لتجارية �لدولية. 

يتطلب  �لمقاولت،  م�صتوى  على 

�متثال  )برنامج  �المتثال  برنامج  �إدماج 

من  معينة  مقاولة  تمكين  �ل�صركات( 

تتخذ  محتملة  عق�بات  من  �لتخفيف 

�صد  �ل�طنية  للق��نين  تطبيقا  �صدها، 

�صنة  �صيمن�ص  �صركة  �إد�نة  فبعد  �لر�ص�ة. 

2007، �أن�صاأت برنامج �متثال لمحاربة 
ثالثة  على  يرتكز  و�لذي  �لر�صوة 

و»�لك�صف«،  »�لتوقع«،  وهي  ركائز 

و»�لج��ب«. �إن �لم�ص�ؤولية �الجتماعية 

نح�  يتجه  مفه�م  �إذن  هي  للمقاوالت 

ذلك،  �صاهدنا  وكما  نف�صه.  �إثبات 

قاعدة  على  �لبدء  في  يرتكز  كان  لو 

ف�صيئا  �صيئا  يرتكز  �أخذ  فاإنه  �لإر�دة، 

تمت  م�جهة،  ومبادئ  م��ثيق  على 

خارج  من  فاعلين  طرف  من  بل�رتها 

تعاقدية،  �أدو�ت  يعتمدون  �لمقاوالت، 

على  و�أخير�  �لق�صائية  �لأحكام  على  ثم 

�تفاقيات  على  وكذ�  �لقو�نين،  بع�ض 

عرفته  �لذي  �لتط�ر  هذ�  �إن  دولية. 

�لم�ص�ؤولية �الجتماعية للمقاوالت يع�د 

�إلى عدة ع��مل: فالم�ص�ؤولية �الجتماعية 

فاأكثر  �أكثر  تكري�صها  تم  للمقاوالت 

�لقانون  مجال  تتجاوز  مجالت  في 

بمقاوالت  �أ�صا�صا  تتعلق  �أوال،  �ل�طني: 

متعددة �لجن�صية تعمل في عدة دول في 

ب�صكل  �إذن،  تملك  فهي  �ل�قت،  نف�ص 

ج�هري، طبيعة دولية، �إ�صافة �إلى ذلك 

وه�  �لر�ص�ة،  مجال  في  نف�صها  تثبت 

�لم�ص�ؤولية  �نتقال  بت�صريع  ي�صمح  ما 

»�لقان�ن  من  للمقاوالت  �الجتماعية 

�له�ض« �إلى »�لقانون �ل�صلب«. وبالرغم 

تقييم تعر�س المقاولة 

للمخاطر في 10 اأ�سئلة

للح�ص�ل  �لمقاولة  تتناف�ص  هل   .1
على �ل�صفقات �لعم�مية؟ 

ت�صديرية  �أن�صطة  للمقاولة  هل   .2
)منفذ  ُمناِول  عبر  �أو  مبا�صرة  �صو�ء 

للمجم�عات  تابع  لالأعمال( 

�لكبرى؟ 

وكالء  عبر  �لمقاولة  تعمل  هل   .3
تجاريين �أو عبر »مقاولة م�صتركة« 

لها �صركاء محلي�ن؟ 

لل�كالء  �لم�ؤد�ة  �لعم�الت  هل   .4
�أعمال  عن  جد�  متغيرة  مبالغ  هي 

مت�صابهة؟ 

و�صلها  �أن  لالإد�رة  �صبق  هل   .5
في  دي�نط�ل�جية  م�صاكل  �صدى 

)في  �لتر�تبية  عبر  �ص��ء  �لمقاولة 

�لم�ص�ؤوليات( �أو من خارجها؟  

بتقديم  �لمقاولة  تق�م  هل   .6
تعتبر  ال  لكيانات  مالية  �أد�ء�ت 

في  لها  مبا�صرين  تجاريين  �صركاء 

وم�ؤ�ص�صات،  جمعيات،  �لعادة: 

وم�ؤ�ص�صات ترب�ية، وفنادق...  

�أو  �صلعا  �لمقاولة  ت�صتري  هل   .7
مع  تتالءم  ال  طبيعتها  خدمات 

تدبيرها �لمعتاد الأعمالها �لتجارية: 

وخدمات  ورحالت،  هد�يا، 

مختلفة؟ 

�لمقاولة  م�صتخدم�  يتلقى  هل   .8
بانتظام هد�يا من �صركائها؟ 

هل ت�جد م�صاطر تعالج تر�خي�ص   .9
على  بالح�ص�ل  تتعلق  د�خلية 

عقود،  �لأد�ء�ت،  �أنو�ع  بع�ض 

م�صتريات؟ 

د�خل  تفكير  وجد  �أن  �صبق  هل   .10
�لموؤ�ص�صة في هذه �لق�صايا؟ 
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�أنهما »فعالين جد�« و°19/° من  يرون 

�لذين يرون �أنها »فعالين«(. 

4. القطاع الخا�ص 
المغربي: محاربة 

الر�سوة والم�سوؤولية 

االجتماعية 

للمقاوالت 

�لقطاع  هذ�  يعرف  لمن  يمكن  ال 

قدمها  �لتي  �لنتائج  تلك  تفاجئه  �أن  �إال 

وج�د  ح�ل  �لم�صتج�ب�ن  �لم�ص�ؤول�ن 

م�صادة  �صيا�صيات  مقاولتهم-  –د�خل 
للر�ص�ة )°50/°(، وتنظيم تكوين م�صاد 

�أخالقية  ومدونات   ،)°/33°( للر�ص�ة 

عن  �لمبلغين  لحماية  وتد�بير   )°/58°(

�أفعال �لر�ص�ة )°40/°(. كما �أن 33°/° 

�أن  ي�ؤكدون  �لمقاوالت  مديري  من 

في  �لر�ص�ة  من  �ل�قاية  ُتدمج  مقاوالتهم 

�الأخطار،  بتدبير  �لمتعلقة  �إ�صتر�تيجيتها 

منع��  باأنهم  منهم   °/50° و�صرح 

)�لر�ص�ة(.  �الأد�ء  في  »�لت�صهيالت« 

�ل�صاهرين  -ح�صب  يجب  �أرقام   �إنها 

تدقق  �أن  �لر�صوة-  د�فعي  »موؤ�صر  على 

هوؤلء  يو�جهها  �لتي  �ل�صعوبات  ب�صبب 

�أو  �صيا�صة  لهم  �أن  لتاأكيد  �لم�ص�ؤولين 

�أو  �الأد�ء  في  لـ»�لت�صهيالت«  ممار�صة 

�لر�ص�ة.  عن  �لمبلغين  ي�ؤيدون  ال  �أنهم 

�ل�قائع  هذه  فاإن  �الأمر،  كان  وكيفما 

تحتاج  �الأرقام  خالل  من  عنها  �لمعبر 

�لتي  �لجماعية  �الأعمال  مع  تقارن  الأن 

يق�م بها �لقطاع �لخا�ص نف�صه لمحاربة 

21 هذ�، ت��جه  �لر�ص�ة. الأنه في �لقرن 

�لمقاولة رهانات ال تتعلق فقط بكفاء�تها 

�لمقاوالت  °55/° من  �أن  وهكذ� نجد 

جد�«  �لمتد�ول  »من  �أنه  ترى  �لمغربية 

�الأمر  وه�  �لر�صاوى.  �لم�ص�ؤولين  قب�ل 

بتنمية  يتعلق  فيما  مبا�صرة  نتائج  له  �لذي 

�الأعمال �لتجارية بما �أنها »لم تح�صل على 

�أي عقد �إبان �الإثنى ع�صر �صهر� �الأخيرة 

ر�صاوى.  يقدمون  مناف�صين  ب�صبب 

)للمقارنة: ي�صعر بهذ� �الإح�صا�ص ح��لي 

�ليابان و9°/°  �لمقاوالت في  °2/° من 
تعّر�ض  ماليزيا(.  في  �لمقاولت  من 

فعاليته  في  للت�صكيك  �لحك�مة  عمل 

»غير  باأنه  وُو�صف  جد�،  و��صع  ب�صكل 

فعال« من طرف °17/° من �لمقاوالت 

 53 طرف  من  جد�«  فعال  »غير  وباأنه 

عام،  وب�صكل  �لمقاوالت.  من   °/°
فروؤ�صاء �لمقاوالت �لمغربية يبدون �أكثر 

ت�صكيكا في مدى فعالية �لق��نين �ل�طنية 

 °/40°( �لر�ص�ة  لمحاربة  �لمخ�ص�صة 

يرون �أنها غير فعالة جد�، و°11/° باأنها 

لي�ص�� بمت�صاهلين  �أنهم  غير فعالة(. كما 

�أبد� مع �التفاقيات �لدولية، �لتي يعتبرها 

�لمغاربة  �لم�صتج�بين  من   °/37°
فعالة«(.  »غير  يعتبرونها  منهم   °/12°(

ن�صجل  �أن  جد�  �لمهم  من  وبالمقابل، 

على  يف�صلون  �لم�صوؤولين  نف�ض  باأن 

تبنيها  �أن  يمكن  �لتي  �لتد�بير  يبدو  ما 

�ختيار  تم  وهكذ�،  مقاوالتهم.  د�خل 

»تدقيق �لح�صابات« من طرف �أكثر من 

ثلثي �لمقاوالت �لمغربية )°52/° يرون 

�أنها  يرون   °/15° و  فعالة«  »جد  �أنها 

�لم�ص�ؤولية  بـ»معايير  متب�عة  »فعالة«(، 

على  �لممار�ص  و»�لحذر  �الجتماعية«، 

معا  )وهما  �لتم�ين«  و�صل�صلة  �ل�صركاء 

�لذين  من   °/33° بن�صبة  �ختيارهما  تم 

�لعا�صر  �لعدد  للر�ص�ة. ونجد كذلك في 

�لتجارية«  �الأعمال  »ممار�صة  ن�صرة  من 

و�لتي  �لدولي،  �لبنك  ي�صدرها  �لتي 

 185 �لتجارية في  تقارن مناخ �الأعمال 

هي  باهتة  مرتبة  يحتل  �لمغرب  �أن  بلد�، 

�لمرتبة 597 5. و�أمام هذ� �ل��صع، كيف 

يمكن �أن ننده�ص، كما تك�صف عن ذلك 

تر�ن�صبار�ن�صي  �لحك�مية  غير  �لمنظمة 

�أن  �لر�ص�ة«6  �لدولية في »م�ؤ�صر د�فعي 

�صخ�صا من بين �أربعة �أ�صخا�ص في �لعالم 

ب�صبب  تجارية  �أعمال  خ�صر  �أنه  يعتقد 

بين  من  �أ�صخا�ص  ثالثة  و�أن  �لر�ص�ة، 

�أن من و�جب مقاولتهم  يعتقدون  �أربعة 

�لميد�ني  �لتحقيق  هذ�  �لر�ص�ة،  محاربة 

�لبلد�ن  في  �لر�ص�ة  م�ؤ�صر  يخ�ص  �لذي 

�لرئي�صية  �لم�صدرة  و�لع�صرين  �لثمانية 

من  لـ80°/°  و�لممثلة   – �لعالم  في 

و�لخدمات  �ل�صلع  �صادر�ت  مجم�ع 

و�ل�صتثمار�ت- �صمل 3016 مقاولة في 

بالمغرب.  مقاولة   100 بينها  من  �لعالم 

وكانت �لنتائج و��صحة بل ومليئة بالعبر. 

�لذي  �لرئي�صي  �لعائق  يكمن  فبينما 

في  �لر�ص�ة  من  �لتخل�ص  دون  يح�ل 

بالن�صبة  و��صع  مقب�لة على �صعيد  ك�نها 

�لم�صتج�بة،  �لمقاوالت  من  لـ29°/° 

�لدول  مجم�عة  في  �لمغرب  يقع 

لدى  �الأخالقية  غير  �ل�صل�كيات  حيث 

»و��صعة  باأنها  و�لم��ص�فة  �لم�ظفين 

�الأ�صا�صي  �لعائق  تعتبر  �لتي  �النت�صار« 

�لر�ص�ة.  �لتخل�ص من  �لذي يح�ل دون 

www.français.doingbusiness.org/./  5
media/GIAWB/Doing°/°20Business/

documents/Annual-Reports/English/

DB13-full-report.pdf

http://bpi.transparency.org/bpi2011/ 6
/results
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�حتر�م  �لإنجاز:  على  �لقت�صادية 

�لم��رد  تدبير  ون�عية  �الإن�صان،  حق�ق 

�لب�صرية، و�حتر�م م�صالح �لزبناء، ونز�هة 

و�لتز�م  �لبيئة،  وحماية  �لممار�صات، 

�إنها  �لتر�بية...  مجاالتها  تجاه  �لمقاولة 

�لتحكم  يتم  لم  �إن  و�لتي،  كثيرة  ع��مل 

�ل�صرر ب�صمعتها،  �إلحاق  باإمكانها  فيها، 

ونم�ها، وجاذبيتها في �الأ�ص��ق. 

�لقت�صاد  باأن  ووعيا  �ل�صبب  لهذ� 

)بينما  �النفتاح  عن  يكف  ال  �لمغربي 

بـ43°/°  تقدر  كانت  �نفتاحه  ن�صبة 

بـ61°/°  تقديرها  تم   ،1998 �صنة 

�أية  و�أن  ذلك(  من  �صن��ت  ع�صر  بعد 

خطر  �إهمال  �أبد�  يمكنها  ال  مقاولة 

�لمتعلقة  �لدولية  للق��عد  �المتثال  عدم 

�لجنائي،  )�لخطر  و�ل�صفافية  بالنز�هة 

بال�صمعة،  �ل�صرر  و�إلحاق  مالية  مخاطر 

�لكنفدر�لية  قامت  تجارية(،  مخاطر 

بت�صكيل  بالمغرب  للمقاوالت  �لعامة 

–ومنذ نهاية �لت�صعينيات- لجنة �أخالق 
ميثاق  ذلك،  من  �صن��ت  بعد  و�أعدت، 

للم�ص�ؤولية �الجتماعية �لذي يتك�ن من 

محدد�،  هدفا   35 تت�صمن  محاور   9
وتمتثل  للقيا�ص  قابلة  �أهد�ف  وهي 

للت�صريع �لمغربي، و�التفاقيات �لرئي�صية، 

)�الأمم  �لدولية  �لعم�مية  و�لمعايير 

�لمتحدة، منظمة �لعمل �لدولية، منظمة 

وتتعلق  �القت�صادية...(  و�لتنمية  �لتعاون 

�لخ�ص��ص  وجه  على  �لمحاور  هذه 

�لتمييز  عدم  �لإن�صان،  حقوق  باحتر�م 

�الإجباري  �لعمل  محاربة  �لعمل،  في 

�لعمل،  ظروف  تح�صين  لالأطفال، 

�لنزيهة،  �لمناف�صة  �لر�صوة،  محاربة 

�الجتماعية  بالم�ص�ؤولية  و�لنه��ص 

بع�س التعريفات

الر�س�ة الن�سيطة: 
)بالمعنى �لذي يقدمه لها �لقان�ن �لجنائي( 

هي تقديم هبات �أو ممار�صة �لعنف الإجبار 

�لقيام(  من  لمنعه  )�أو  �لقيام  على  �صخ�ص 

بفعل يدخل �صمن مهام �ل�ظيفة. 

الر�س�ة ال�سلبية: 
)بالمعنى �لذي يقدمه لها �لقان�ن �لجنائي( 

هي طلب �أو قبول هبات �أو �أي �متياز �آخر 

للقيام )�أو �المتناع عن �لقيام( بفعل يدخل 

�صمن مهام �ل�ظيفة. 

ا�ستغالل النف�ذ: 
وعده  مقابل  لتعوي�ض  �صخ�ض  ت�صلم  هو 

�لح�ص�ل  من  �آخر  �صخ�ص  بتمكين 

�إلخ(  �صفقة  وظيفة،  )و�صام،  �متياز  على 

با�صتغالل نف�ذه �لفعلي �أو �لمفتر�ص. 

اختال�ص المال العام:   
�لمادية  للقيم  م�ظف  ��صتعمال  ه� 

تلك  غير  �أخرى  الأغر��ص  �إليه  �لم�ك�لة 

�لتي هي مخ�ص�صة لها. 

االبتزاز: 
عم�مي  م�ظف  �أو  قا�ص  يح�صل  �أن  ه� 

�لح�ص�ل  له  يحق  ال  �أنه  يعرف  مبلغ  على 

عليه �أو يعرف �أنه ال يحق له �لح�ص�ل على 

جزء منه، كيفما كان ��صتعماله لهذ� �لمبلغ. 

ت�سارب الم�سالح: 
هي و�صعية تك�ن فيها للم�ظف �لعم�مي  

بمهامه  قيامه  على  ت�ؤثر  خا�صة  م�صلحة 

�لم�صلحة  وت�صمل  نزيه.  ب�صكل  �لر�صمية 

�متياز  كل  �لعمومي  للموظف  �لخا�صة 

�أو  محيطه  ول�صالح  �صخ�صيا  ل�صالحه 

�أو  معها  له  ومنظمات  �أ�صخا�ص  ل�صالح 

كانت له معها عالقات تجارية �أو �صيا�صية. 

�لح�ص�ل غير �لم�صروع على �لربح: 

من  �أرباح  على  م�ظف  يح�صل  �أن  وه� 

�أو  �إد�رتها  م�ص�ؤولية  يتحمل  باأن�صطة  قيامه 

حر��صتها. 

المح�س�بية: 
)منتخب،  م�صوؤول  بها  يقوم  ممار�صة  هي 

تقت�صي  مقاولة...(  مدير  �صام،  موظف 

�أع�صاء  على  و�متياز�ت  وظائف  توزيع 

تقديمها  ع��ص  �أقاربه  على  �أو  عائلته  من 

)�ل�صكن  ي�صتحق�نها  �لذين  لالأ�صخا�ص 

كفاءة  لالأكثر  �أو  �لمثال(  �صبيل  على 

)�لترقية، �لتعيين في منا�صب...(

الزب�نية: 
�ل�صيا�صي  �لحزب  �أو  للفرد  بالن�صبة  تعني 

�لنف�ذ من خالل  �لبحث عن ت��صيع د�ئرة 

�لح�صول  مقابل  مبررة  غير  �متياز�ت  منح 

�النتخابات  �أثناء  �لم�صتقبل  في  دعم  على 

على وجه �لخ�ص��ص. 

ا�ستغالل الممتلكات االجتماعية: 
�لمادية  �لخير�ت  با�صتعمال  �الأمر  يتعلق 

تتناق�ض  ب�صفة  تجارية  �صركة  قرو�ض  و 

�الأخيرة،  لهذه  �القت�صادية  �لم�صالح  مع 

�متياز  لمنح  �أو  �صخ�صية  لأغر��ض  �أي 

�لمديرين  باهتمام  تحظى  �أخرى  مقاولة 

�لم�صيرين. 

تبيي�ص االأم�ال: 
�لم�صدر  �إخفاء  �إلى  تهدف  عملية  هي 

�الإجر�مي لالأم��ل )�التجار بالمخدر�ت، 

و�لهدف  �لر�ص�ة...(  باالأ�صلحة،  �التجار 

و�لقيم  �لر�صاميل  هذه  باأن  �الإيهام  ه� 

غير  بطريقة  عليها  �لمح�صل  �لمادية 

م�صروعة لها م�صدر م�صروع ويتم دمجها 

في �لدورة �القت�صادية. 

�صر�  ُتمنح  هدية  �أو  مالي  مبلغ  ر�ص�ة: 

للح�صول على �متياز ب�صفة غير م�صروعة. 

مبّلغ عن الر�س�ة: 
�صخ�ص  �أو  م�ص�ؤول  )�أجير،  �صخ�ص  ه� 

بالتبليغ(  �لمعنية  �لمجم�عة  خارج  ي�جد 

يقدم �إنذ�ر� بخ�ص��ص �لن��ق�ص �لتي تعاني 

�لذي  �لتع�صف  �أو  مقاولة  �أو  �إد�رة  منها 

ترتكبه تجاه �لم�صلحة �لعامة. 

مدونة الدي�نط�ل�جية: 
�لقو�عد ترتكز على قيم  هي مجموعة من 

و�أعمال  قر�ر�ت  لقيادة  م�جهة  رئي�صية 

�أو  مقاولة،  )�إد�رة،  �لمجموعة  �أع�صاء 

منظمة(

ال�سفافية: 
�أو  و�لمقاولة  لالإد�رة  بالن�صبة  �ل�صفافية 

�لمعل�مات  تقديم  هي  �لطبيعي  �ل�صخ�ص 

�أو  للتطبيق  �لقابلة  بالق��عد  �لمتعلقة 

بكيفية  �لتنفيذ  قيد  �الأعمال  �أو  �لخطط 

علنية وو��صحة. 

�لم�صوؤولين  على  يجب  �لمبدئية  �لناحية  ومن 

�لعم�ميين و�لم�ظفين و�لم�صيرين للمقاوالت 

بطريقة  يت�صرف��  �أن  و�لمنظمات  �لخا�صة 

�لم�صاركة  لت�صجيع  ومفه�مة  مت�قعة  �صفافة 

و�لم�ص�ؤولية. 
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تعمل  مقاولة  فاإن  �لمثال،  �صبيل  وعلى 

�ل�صناعية  و�لنظافة  �لحر��صة  مجال  في 

ال  �أجير   4000 من  الأكثر  و�لم�صغلة 

و�لمر�قبة  فقط.  بالن�صف  �إال  ت�صرح 

لل�صمان  �لوطني  �ل�صندوق  بها  قام  �لتي 

�لجتماعي ُتِوجت، كما جاء في جريدة 

ليك�ن�م�صت9 بالرفع من �لنق�ص في كتلة 

�الأج�ر �لم�صرح بها ح��لي 111 ملي�ن 

تم  �لمبلغ،  هذ�  »وبخ�ص��ص  درهم. 

ت�صجيل 66 ملي�ن في خانة �لم�صتريات 

غير  باالنخر�طات  �الأمر  يتعلق  بينما 

�لم�ؤد�ة لل�صندوق. كما �أن �لمقاولة �لتي 

�لدين  ��صتخال�ص  �إ�صعار  على  �حتجت 

�ل�طني  �ل�صندوق  طرف  من  �لعم�مي 

لل�صمان �لجتماعي، لم تتردد في تقديم 

 9,2 مزيفة:  �أنها  بعد  فيما  تبين  فو�تير 

مليون درهم ح�صلت عليها من مجزرة 

من  عليها  ح�صلت  درهم  ملي�ن   9,5 و 

�ل�صندوق  وح�صب  �إنترنيت«.  مقهى 

�صمحت  �لجتماعي،  لل�صمان  �لوطني 

مليار   1,13 بت�صوية  �لمر�قبة  م�صاعفات 

وت�صحيح  �الأج�ر،  كتلة  من  درهم 

و�صعية  وت�ص�ية  �أجير   19920 و�صعية 

20685 �أجير. بالن�صبة للكثيرين، وترجع 
�صعف  �إلى  �الختالالت  هذه  فد�حة 

�لعقوبات �لزجرية �لمقررة. ويقول �أحد 

م�ص�ؤولي �ل�صندوق »وحدها �لحالة �لتي 

من  �النخر�طات  �لمقاولة  فيها  تقتطع 

�ل�طني  لل�صندوق  تدفعها  وال  �الأج�ر 

�لعقوبة  ت�صتحق  �لجتماعي  لل�صمان 

��صتمر�رية  م��جهة  وفي  �لجنائية«. 

ق��نين  �نتظار  وفي  �لممار�صات،  هذه 

9 نف�ص �لمرجع.

وعالقاتها �الجتماعية، وب�صكل عام في 

م�صاهمتها في خلق �لقيمة«7. بع�ض كبار 

ح�صلت  �لبي�صاوية  �ل�صاحة  في  �لأ�صماء 

�ل�صهيرة  �لتجارية  �لعالمة  على  �صابقا 

مثل: ل�ميجاغ، مغرب �صتيل، فيد ف�د، 

�إير�ماديك...  �ص�نتروليك،  تر�جم، 

ومقاوالت �أخرى ��صتفادت من �لم��كبة 

بالم�ص�ؤولية  �لخا�صة  خط��تها  في 

في�ليا،  مثل:  للمقاوالت  �الجتماعية 

�لحليب،  مركز  ج،  د  �ض  مجموعة 

لل�صكك  �لوطني  �لمكتب  ماناجيم، 

�لحديدية، �أو �أي�صا �أ�صيما وكوزيمار... 

�لمقاوالت  عدد  يظل  ذلك  ورغم 

م.�إ.م  �لتجارية  �لعالمة  من  �لم�صتفيدة 

�ال�صتفادة )24(  �لتي في ط�ر  �أو   )37(

ت�جد  تجارية  لعالمة  بالن�صبة  �صعيفا 

�لممار�صات  �أن  كما   .2006 �صنة  منذ 

و��صعة  لز�لت  �لمدلِّ�صة  �لممنوعة 

غير  –بطريقة  م�ص�هة  �النت�صار، 

�لتناف�صية  �ل�صوق  قو�عد  م�صروعة- 

للدولة.  بالن�صبة  كبيرة  خ�صارة  وت�صبب 

�إن هذه �لممار�صات، بالن�صبة لل�صندوق 

قد  �لجتماعي  لل�صمان  �لوطني 

من  درهم  ملي�ن   270 من  �أكثر  تمثل 

فقط  وهذ�  �لم�صتحقة...   �النخر�طات 

بالن�صبة لالأ�صد�ص �الأول من �صنة 82012، 

www.cgem.ma/ 7
�لجتماعي:  �ل�صمان  �صندوق  �نخر�طات   8
بتاريخ  ليكونومي�صت  �أطنابه«  ي�صرب  �لغ�ض 

2012/08/27

و�لمناولين  �لمم�نين  لدى  للمقاوالت 

)فينان�ض نيوز، 2012/10/25(. 

�إن �لميثاق �لذي تبناه �أرباب �الأعمال 

�لدولية  للمقايي�ص  و�لممثل  �لمغاربة، 

ل�صالح  �أنجزتها  در��صة  )ح�صب 

�لكنفدر�لية �لعامة للمقاوالت بالمغرب 

ن�صرت  و�لتي  فيج�  �لتقييم  وكالة 

�أ�صاف   )2012 نهاية  في  نتائجها 

�لخطوط �لموِجهة لمعيار �إيزو 26000 

لم�ص�ؤوليات   )3 �الإطار  د�خل  )�أنظر 

�لمغربي  �ل�صياق  في  �لعاملة  �لمقاوالت 

�لمتعاملة  �لمعنية  �الأطر�ف  تجاه 

كان  كيفما  و�لدولية،  �لمحلية  معها، 

قيمتها.  و�صل�صلة  ون�صاطها(  حجمها 

للمقاوالت  �لعامة  �لكنفدر�لية  �إن 

من  ��صتفادتها  من  و�نطالقا  بالمغرب، 

في  �الأوروبي  �لر�ئد  لها،  فيج�  م��كبة 

يتجاوز  تقييما  �لمقاولت  تقييم  مجال 

�لمجال �لمالي، �ص�ف ت�ؤ�ص�ص »�لعالمة 

»�عتر�ف  هي  و�لتي  م.�إ.م«  �لتجارية 

طرف  من  باالحتر�م  ور�صمي  �حتر�في 

مقاولت �لمغرب على �لتز�مها بالمر�قبة 

�لك�نية،  بالمبادئ  و�لنه��ص  و�لدفاع 

و�لتنمية  �الجتماعية  و�لم�ص�ؤولية 

�القت�صادية،  �أن�صطتها  في  �لم�صتد�مة 
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�لرئي�ض  �ل�صقاط،  �صعيد  يعتزم  زجرية، 

�الجتماعية  �لم�ص�ؤولية  للجنة  �لجديد 

�لتجارية،  و�لعالمات  للمقاوالت 

�لمغرب.  لمقاوالت  �لعام  لالتحاد  و 

تقديم دينامية جديدة فيما يتعلق بالعالمة 

م�ؤخر�  �الأمر  هذ�  �صرح  ولقد  �لتجارية. 

مديرية  مع  �صر�كة  »ت�قيع  يريد  �أنه  قائال 

بين  ما  معادلة  �إقامة  �أجل  من  �ل�صر�ئب 

�الجتماعية  للم�ص�ؤولية  �لتجارية  �لعالمة 

�ل�صر�ئب  د�فع  وو�صع  للمقاولت 

�لمر�ص�م  ب�صدده  ن�صر  و�لذي  �لم�صنف 

�إنه و�صع  �لر�صمية«.  بالجريدة  �لتنفيذي 

و�لتي  �متيازية   معاملة  للمقاولة  يمنح 

م�صت�ى  على  �الأ�صا�صية  نتائجها  �صتظهر 

��صترد�د �ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة في 

حين �أن مر�قبة �ل�ثائق �صتتم بعديا. وهنا 

بت�صنيف  �لمكلفة  �للجنة  تك�ين  ننتظر 

د�فع �ل�صر�ئب لإثارة �لنقا�صات«10.   

نّذكر  �لتحفيزية،  �لتد�بير  �إطار  وفي 

�أي�صا �أنه منذ نونبر 2011 وقعت �تفاقية 

للمقاوالت  �لعامة  �لكنفدر�لية  مع 

»م�صاندة«،  برنامج  �إطار  في  بالمغرب، 

و�لمت��صطة  �ل�صغيرة  للمقاوالت  ت�صمح 

�لمنخرطة في »�ل�كالة �ل�طنية للنه��ص 

و�لمت��صطة«  �ل�صغيرة  بالمقاوالت 

تدقيق  م�صاريف  من  جزء  بتمويل 

�لعالمة  على  للح�ص�ل  �لح�صابات 

ذلك،  عن  وف�صال  �ل�صهيرة.  �لتجارية 

كما جاء في يومية »ليز يكو« في عددها 

10 نف�ص �لمرجع.

ف�سل ونجاح

لمنظمات  ال�طني  ال�سندوق 

االحتياط االجتماعي )كنوب�س(:

ت�صرح  ال  محلية  جماعة   764
بم�صتخدميها

لمنظمات  �ل�طني  �ل�صندوق  قدم 

�لحتياط �لجتماعي، �لذي عقد �لدورة 

ي�ني�   27 في  �الإد�ري  لمجل�صه  �لعا�صرة 

بالن�صبة  �أن�صطته  عن  تقرير�   ،2012
للتاأمين  تركيبية  وح�صيلة   2011 ل�صنة 

�لقطاع  في  �لمر�ص  عن  �الإجباري 

قرر  �لدورة،  هذه  و�إبان  �لعم�مي. 

لفح�ص  لجنة  تاأ�صي�ص  �الإد�ري  �لمجل�ص 

و�صعية 7 جماعات محلية و30 م�ؤ�ص�صة 

�النخر�طات  و�جبات  ت�ؤدي  ال  عم�مية 

على  �أي�صا  �لك�صف  وتم  لل�صندوق. 

 67 و  محلية  جماعة   764 هناك  �أن 

م�ؤ�ص�صة عم�مية ال ت�صرح بم�صتخدميها 

�آثار  له  �لذي  �الأمر  وه�  لل�صندوق. 

�صلبية مبا�صرة على ��صتفادة �لم�صتخدمين 

)ليك�ن�مي�صت،  �لخدمات  من 

 .)2012/07/03

ات�ساالت المغرب

الم�س�ؤولية  في  اأداء  اأف�سل 

ل�سنة  بالن�سبة  للمقاولة  االجتماعية 

2011

منحت �ل�كالة �الأوروبية للتقييم »فيج�« 

�أد�ء  »�أف�صل  كاأ�ض   2011 يناير   30 في 

الت�صاالت   2011 ل�صنة  بالن�صبة  م.�إ.م« 

�أف�صل  بتحقيق  تميزت  �لتي  �لمغرب 

�الأعمال  �أخالق  مجال  في  �لنتائج 

�لجتماعي،  و�للتز�م  �لتجارية 

محاربة  في  �صيا�صتها  عن  وخ�ص��صا 

�ل�ل�ج  في  و�لالم�صاو�ة  �لر�ص�ة 

�لحفل  وخالل  �لرقمية،  للتكن�ل�جيات 

�لبي�صاء  بالد�ر  �لمنا�صبة  بهذه  �لمنظم 

مقاولت  �صبعة  مكافاأة  �أي�صا  تمت 

�لتي  �الأولى  مقاولة  �الأربعين  بين  من 

�لد�ر  بب�ر�صة  �أ�صهمها  قيمة  تثمين  تم 

�لقطاعين:  على  )و�لموزعة  �لبي�صاء 

�لخدمات(،  وقطاع  �ل�صناعي  �لقطاع 

تغطي  م�ؤ�صر�   250 على  و�عتماد� 

�لمقاولة.  م�ص�ؤولية  ميادين  جميع 

هي  �لمغرب«  فـ»فيج�  وللتذكير، 

للمقاوالت  �لعامة  للكنفدر�لية  �صريك 

�لتجارية  �لعالمة  �إطار  في  بالمغرب 

للقيام  معتمد�  مكتبا  باعتبارها  م.�إ.م 

للمقاوالت  �لح�صابات  تدقيق  بمهمات 

�لر�غبة في تقييم �صيا�صاتها �لتدبيرية ح�ل 

�لمتبع  �لمنهج  �أن  كما  �لم.�إ.م  �أهد�ف 

فيج�  طرف  من  �لح�صابات  تدقيق  في 

�لمغربية  �لمقاوالت  مع  يتالءم  �لمغرب 

�أو فروع �لمجم�عات �لدولية )ل�ماتان، 

 .)2012/02/05-04
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�لمبد�أ �لعا�صر من �لعهد �لدولي12  )على 

فيج�  من  �لح�ص�ل  وبعد  �لمثال،  �صبيل 

على كاأ�ض جائزة »�لأد�ء �لأف�صل لـم.�إ.م 

في  وخ�ص��صا   ،2011 ل�صنة  بالن�صبة 

مجاالت محاربة �لالم�صاو�ة في �ل�ل�ج 

و�لجه�د  �لرقمية«  للتكن�ل�جيات 

و�ل�قاية  �الأخالق  مجال  في  �لمبذولة 

من �لر�ص�ة، �أ�صبحت �ت�صاالت �لمغرب 

13 دجنبر  �لعهد �لدولي منذ  ع�صو� في 

في   .)5 �الإطار  د�خل  /�أنظر   2012
�ل�قاية  ال�صتر�تيجيات  مقارن  »تحليل 

�لم�صجلة  �لمقاوالت  د�خل  �لر�ص�ة  من 

وفي  �ل�صمالية  باأمريكا  �لب�ر�صة  في 

و2009«13،   2007 بين  ما  �أوروبا 

و�لمنجز من طرف فيجو، و�لذي �صمل 

ب��ص�ح  يظهر  مقاولة،   772 در��صة 

مت��صطة  عليها  �لمح�صل  »�لنتائج  �أن 

�لر�ص�ة  �أن  كما  �لبلد�ن.  جميع  في 

بمو��صيع  باللتز�مات  قورنت  ما  �إذ� 

�الجتماعية  بالم�ص�ؤولية  متعلقة  �أخرى 

ح�صا�ص  كم��ص�ع  تظهر  للمقاوالت 

عنه  �لحديث  �لمقاولت  تف�صل 

�إبان   2000 �صنة  �إطالقه  �لدولي تم  �لعهد    12
�لعالمي من طرف  �لمنتدى �القت�صادي  �نعقاد 

كوفي عنان ويتعلق �لأمر بمدونة �صلوك يجب 

ومنذ  و�حتر�مها  بها  �للتز�م  �لمقاولت  على 

�لعهد  قمة  �نعقاد  تاريخ  وه�   2004 ي�ني� 

عا�صر�  مبد�أ  �لدولي  �لعهد  ت�صمن  �لدولي، 

�تفاقية  �إلى  �لمبد�أ  هذ�  ويحيل  �لر�ص�ة.  �صد 

وتهدف  �لف�صاد.  لمكافحة  �لمتحدة  �الأمم 

�لنتظار�ت  على  �ل�صوء  �إلقاء  �إلى  �لوثيقة  هذه 

�أي�صا  ويحيل  �لعا�صر.  �لمبد�أ  بتطبيق  �لمتعلقة 

يمكن  �لتي  �لمعل�مات و�الأدو�ت  �إلى م�صادر 

�أن تك�ن مفيدة لهذه �لغاية. وت�جد معل�مات 

�أكثر على �لم�قع �لتالي: 
www.unglobalcompact.org/anti-corruption

لت�قف  �لمقاوالت  تفعله  �لذي  “ما  13 �صمن 
وقاية  ال�صتر�تيجيات  مقارن  تحليل  �لر�ص�ة”، 

�أمريكا  في  �لب�ر�صة  في  �لم�صجلة  �لمقاوالت 

�ل�صمالية و�أوروبا مابين 2007 و2009.

وتجارية،  �قت�صادية،  مخاطر  �نت�صار�: 

�لمقاولة،  ب�ص�رة  متعلقة  ومخاطر 

ذلك  على  ت�صهد  وكما  وب�صمعتها. 

�لعديد من �الأعمال »هذ� �لخطر باإمكانه 

على  ويمكنه  �لمقاولة  وج�د  يهدد  �أن 

�لأقل �إلحاق �ل�صرر ب�صكل خطير ود�ئم 

ي�صرح  كما  ممار�صاتها«  مجم�ع  على 

�لمجل�ص  رئي�ص  ل�بينغ،  د�نيال  ذلك 

فرن�صا.11  لتر�ن�صبار�ن�صي  �الإد�ري 

�أي�صا  فالمقاولة �لمد�نة يمكن �أن تو�صع 

يق�صيها  �لذي  �ل�صيء  �ص�د�ء،  الئحة  في 

من بع�ض �ل�صفقات. لكن لوبيغ ي�صيف 

�أنه »بالمقابل، �للتز�م �ل�صادق و�لفعلي 

في  ي�صاهم  �لتجارية  �لأعمال   بنز�هة 

ل�صالح  �الأ�ص��ق  وتطهير  �لثقة  تدعيم 

و�لي�م،  تناف�صية«.  �الأكثر  �لمقاوالت 

معظم �لمقاولت �لكبيرة تطالب جميع 

مدونتهم  باحتر�م  �لخدمات  مقدمي 

�الأعمال  مجال  في  بال�صل�ك  �لمتعلقة 

�لتجارية. 

6. اأمثلة عن 
الممار�سات الجيدة 

على الطريقة الدولية 

م�ج�دة،  �لم�ؤ�ص�صات  �أن  نالحظ 

ولكن  تح�صي�صهم،  تم  و�لفاعلين 

نادرة  لز�لت  �لجيدة  �لممار�صات 

�لممار�صات  تلك  �لي�م،  حدود  �إلى 

على  �لم�قعين  طرف  من  �لمن�ص�رة 

لت�قف  �لمقاوالت  تفعله  �لذي  11 �صمن »ما 
وقاية  ال�صتر�تيجيات  مقارن  تحليل  �لر�ص�ة«، 

�أمريكا  في  �لب�ر�صة  في  �لم�صجلة  �لمقاوالت 

�ل�صمالية و�أوروبا مابين 2007 و2009.

�ل�صادر في 10 �صتنبر 2012 »تم تقديم 

بالد�ر �لبي�صاء، بتاريخ 25 �صتنبر 2012 

�لمبرمج  بيروت،  في  �لمقبل  �لم�ؤتمر   ،

بتاريخ 25 و26 مار�ص 2013 في قلب 

�لعا�صمة �للبنانية. و�صيجمع هذ� �لحدث 

مختلف  من  م�ص�ؤول   500 يناهز  ما 

�أنحاء �لعالم. ولقد برمج م�ؤتمر بيروت 

�لندوة  عرفته  �لذي  �لنجاح  �إثر  على 

روؤ�صاء  من  مجم�عة  فيها  �صارك  �لتي 

�لمقاوالت م�صلمين وم�صيحيين من 17 

�تخاذ  تم  �لمنا�صبة  هذه  وخالل  بلد�. 

بعين  �أخذ�  �لقيم،  بع�ض  باقت�صام  �لقر�ر 

عدد  طرف  من  �إن�صاني  ه�  ما  �العتبار 

كبير من قادة �لعالم«. 

5. محاربة الر�سوة 
داخل المقاولة

فهناك  �الأ�صكال.  متغير  �صر  �لر�ص�ة 

و�أي�صا  للموظفين  تمنح  �لتي  �لر�صاوى 

وكذ�  �لم�صتريات،  عن  للم�ص�ؤولين 

و�لنف�ذ  �لح�صابات  و��صتغالل  �لغ�ص، 

�لم�صبقة«،  »�لمعرفة  جريمة  �أي�صا  و 

�لمناف�صين  مع  �لت��طئية  و�التفاقات 

ح�صاب  على  �لكارتيالت،  مع  �أو 

�إبان  ولكن  و�لم�صتهلكين.  �الأ�ص��ق 

تدفق �ال�صتثمار�ت �لمبا�صرة �لخارجية، 

و�ل��صع  �لدولية  �لتم�ين  و�صال�صل 

�ل�صريبي �لذي �أ�صبح متعدد �لجن�صيات، 

تتعر�ص  �لتي  �لمخاطر  �أ�صبحت 

�أكثر  بالر�ص�ة  يتعلق  فيما  �لمقاولة  لها 
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�لم�ص�ؤولية  �إ�صكاليات  في مجم�ع  كما 

�الأ�صا�صي  »�لمتغير  يعتبُر  �الجتماعية 

�لخا�ص بعملية �لتدبير ومبادئ �لحكامة 

�لتي يرتكز عليها هي �لعو�مل �لم�صوؤولة 

عن �لنجاح«. 

وفيما يخ�ص �لمقاوالت �لمغربية، فاإنه 

يجب عليها، �إ�صافة �إلى ن�صر ممار�صاتها 

�لطريقة  �صفافة ح�ل  تك�ن  �أن  �لجيدة، 

�لتي تعتمدها في �حتر�مها.      

 

�لتعاون  منظمة  لتفاقية  �أي�صا  تحيل 

�لر�ص�ة.  لمحاربة  �القت�صادية   و�لتنمية 

يمكن  �لنقل،  بم�صد�قية  يتعلق  وفيما 

�لمادية  �لخير�ت  مقاولة  مثال  نذكر  �أن 

و�لتي،  »�أ.ب.ب«  و�لهند�صة  و�لتجهيز 

مبادرة  على  م�قعة  ك�نها  �إلى  �إ�صافة 

ق�صما  �أن�صاأت  �لر�ص�ة«،  �صد  »�ل�صر�كة 

�لمقاولة  عمليات  �متثال  ي�صمن  قانونيا 

للمبادئ �الأخالقية. و�ل�صخ�ص �لمكلف 

�لمجم�عة  م�صت�ى  على  �لق�صم  بهذ� 

يمكنه �العتماد على م�ص�ؤولين جه�يين 

�المتثال  في  متخ�ص�صين  ومحليين 

يتعلق   وفيما  بلد�.   50 من  �أكثر  في 

بالتح�صي�ص، فاإن °60/° من �لمقاوالت 

�لدفاع  �الأوروبي في مجال  �لقطاع  في 

مجرد  من  �أبعد  �إلى  تذهب  و�لطير�ن 

من  بال�قاية  �لم�صتخدمين  تح�صي�ص 

خا�صا  تك�ينا  ط�رت  بل  �لر�ص�ة، 

بالم�صتخدمين �الأكثر عر�صة لها.  ت�صكل 

�إنجاز  �أف�صل  فيجو  ح�صب  �لن�صبة  هذه 

وفيما  �الأوروبي.  �ل�صعيد  على  قطاعي 

و�إجر�ء�ت  �لمخاطر،  تحليل  يخ�ص 

�الإنذ�ر، و�لم�صاطر �لد�خلية و�لخارجية 

�لنفطية  �لمجم�عة  تحظى  للمر�قبة، 

بتميز.   �إنرجي«  كور  »�صان  �لأمريكية 

فلقد ف��صت تدبير �أنظمة �الإنذ�ر �لمهني 

خارجها.  من  بالخدمات  لمزودين 

�صركة  مثل  �أخرى  مقاوالت  �أن  كما 

لل�قاية  م�صاطر  بل�رت   RSA �لتاأمين 

دليال  �أنجزت  كما  �لر�صوة  حالت  من 

مف�صال ح�ل كيفية �صياغة عق�د وقب�ل 

هد�يا. �إن ذكر هذه �لتفا�صيل، �لتي هي 

قناعة  –ح�صب  يبين  فقط،  كل  من  جزء 

فيجو- �أنه في مجال �لوقاية من �لر�صوة، 

بعمومية«. لكن بع�ض �لمقاولت �صّنت 

در��صتها  خلفت  جديدة  ممار�صات 

�صدى و��صحا، �ص��ء تعلق �الأمر باإ�صهار 

�الأهد�ف  وتكملة  تدقيق  �أو  �لمبادئ 

و�ن�صجام  �لنقل،  وم�صد�قية  �لمعلنة، 

ومالئمة  و�لتك�ين  �لتح�صي�ص  بر�مج 

�أي�صا فعالية موؤ�صر�ت  �أو  �لمقاربة  تد�بير 

قيا�ض �لكفاءة في �لإنجاز. وهكذ�، نجد 

ي�جد  �لتي  �أل�كا  �الألمني�م  �صركة  �أن 

مقرها بالوليات �لمتحدة �لتزمت بحل 

°90/° من �لحاالت �لتي �صجلها نظامها 
�لخا�ص باالإنذ�ر �لمهني على �متد�د 12 

تمت  �ل�صل�كية  مدونتها  �أن  كما  ي�ما. 

جميع  �أن  كما  لغة،   21 �إلى  ترجمتها 

�لمتعاقدين  وكل  �لجدد  �لم�صتخدمين 

وي�صتفيدون  منها  ن�صخة  على  يح�صل�ن 

 2009 �صنة  وفي  بالمجان.  تك�ين  من 

�لأمريكية  �لمجموعة  بدورها  �لتزمت 

ل�صناعة �الأدوية »�إلّي ليللي« بن�صر �أد�ء�تها 

�لمح�لة لالأطباء في �ل�اليات �لمتحدة. 

�لمقاوالت  من   °/85° �أوروبا  وفي 

)�لإنتاج  و�لغاز«  »�لكهرباء  قطاع  في 

�لتز�مها  بتقنين  قامت  و�لتوزيع(  و�لنقل 

وبع�ض  �لر�صوة  من  بالوقاية  يتعلق  فيما 

ذلك.  من  �أبعد  �إلى  ذهبت  �لمقاوالت 

وعلى غر�ر مجموعة �لتاأمين »�أليانز« �لتي 

لم تكتف بتقنين �لتز�ماتها من �أجل �لوقاية 

قامت  بل  �لأمو�ل  وتبيي�ض  �لر�صوة  �صد 

�لن�صيطة،  �لر�صوة  مفهوم  بتحديد  �أي�صا 

و�لر�ص�ة �ل�صلبية، و�لهد�يا، و�لدع��ت، 

و�لتمويل  �لم�صالح،  وت�صارب  و�لغ�ض، 

�ل�صيا�صية،  لالأحز�ب  �لم�صروع  غير 

و�لتهرب �ل�صريبي و�لأمو�ل �لمخ�ص�صة 

�لمقاولة  �أن  كما  �لم�صب�هة.  لالأن�صطة 
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