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نـشــرة مـرصد الـرشــوة

الر�شوة  قيا�س  م�شكل  ا�شرتعى 

كمدخل للتفكري يف املو�شوع، وملدة 

والباحثني.  املحللني  انتباه  طويلة، 

اختري  الذي  الر�شوة  اإدراك  فموؤ�رش 

مالئمة  اأداة  �شكل  كمي  اأ�شا�س  على 

يف  البلدان  وت�شنيف  ملتابعة  ومفيدة 

ولقد  الر�شوة.  وحماربة  ال�شفافية  جمال 

املغرب  تران�شباران�شي  انخرطت 

ومنذ البداية يف هذه اخلطوة لتح�شني 

اأجل  من  بالر�شوة  العلمية  املعرفة 

مالئمتني  ومرافعة  ا�شرتاتيجيه  اإقامة 

جدية  معركة  ل�رشورات  لال�شتجابة 

باملغرب. اإبان الت�شعينيات، ومنذ عقد 

ا�شتعمال  اأهمية  فر�شت  الزمن،  من 

اأداة قيا�س كيفي نف�شها كمكمل ملوؤ�رش 

النظام  اأن مفهوم  الر�شوة. كما  اإدراك 

حركة  بلورته  الذي  للنزاهة  الوطني 

بالقيام  �شمح  الدولية  تران�شباران�شي 

بعدة درا�شات كيفية. وهكذا، اأجنزت 

تران�شباران�شي الدولية درا�شتها الأوىل 

عن النظام الوطني للنزاهة �شنة 2001. 

ذلك،  على  �شنوات  ت�شع  مرور  وبعد 

ميكنها اأن تفتخر بدرا�شاتها التي بلغت 

ال�شبعني حول النظام الوطني للنزاهة.

النظام  مفهوم  مع  اليوم  التعامل  يتم 

الوطني للنزاهة بتقدير كبري لأن خمتلف 

تبنوه،  الذين  والفاعلني  املوؤ�ش�شات 

للت�شخي�س  بالن�شبة  فائدته  اكت�شفوا 

الر�شوة.  ملحاربة  ا�شرتاتيجيات  وبناء 

بدون  هو  حتقيقه  مت  جناح  اأكرب  ولكن 

وتنوع  عدد  يف  املتمثل  ذلك  �شك 

الدرا�شات التي اأجنزت تباعا. وبالفعل، 

تبني  التمويل،  م�شتوى  على  يالحظ، 

بالنظام  اخلا�شة  الدرا�شات  م�شاريع 

خمتلف  طرف  من  للنزاهة  الوطني 

املمولني: برنامج الأمم املتحدة من اأجل 

اأجل  من  املتحدة  الأمم  وكالة  التنمية، 

الدويل، وزارة  البنك  الدولية،  التنمية 

امل�شتوى  وعلى  الأيرلندية...  العدل 

البلدان  من  العديد  هناك  ال�شيا�شي، 

واليابان،  وا�شرتاليا  كندا  مثل  املتقدمة 

وبلدان اإفريقية خمتلفة وبلدان من اآ�شيا 

واأمريكا الالتينية التي اأجنزت درا�شات 

للنزاهة.  الوطنية  اأنظمتها  حول 

حاليا  الدولية  تران�شباران�شي  وتوجد 

ال�رشوري  التمويل  جتميع  مرحلة  يف 

لإجناز درا�شات خا�شة بالنظام الوطني 

للنزاهة يف 23 بلدا من بني الـ 27 بلدا 

ع�شوا يف الحتاد الأوروبي.

وفيما يتعلق باجلانب املنهجي، يجب 

بباحثني  ال�شتعانة  اإىل  الإ�شارة  اأول 

م�شتقلني،  وباخل�شو�س  موؤهلني، 

الأجوبة  من  انطالقا  التقرير  وي�شاغ 

�شخمة.  ا�شتمارة  يف  املت�شمنة 
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موقع اإلكتروني جديد لتران�شباران�شي  	•
المغرب

مركز الدعم القانوني لمحاربة الر�شوة  	•
التابع لتران�شباران�شي المغرب ي�شتقبل 

وفدا من فروع تران�شباران�شي الدولية 

في فل�شطين والأردن

تران�شباران�شي المغرب تقدم درا�شتها  	•
حول النظام الوطني للنزاهة

تران�شباران�شي المغرب تطلق  	•
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ملوؤها  يجب  التي  اخلانة  وتت�شمن 

معايري  من  ملجموعة  مطابقة  بيانات 

ال�شفافية واحلكامة اجليدة املعرتف بها 

فعاليتها.  على  برهنت  والتي  دوليا، 

باأبحاث  القيام  يتم  ذلك،  ورغم 

معايري  واإدماج  املنهجية  لتح�شني 

مالئمة. والأ�شا�شي يف كل ذلك هو اأن 

تكون هذه الأر�شية مفيدة اأول وقبل 

اجلوانب  بع�س  اإ�شاءة  يف  �شيء  كل 

الأ�شا�شية التي جتب معاجلتها، بالن�شبة 

للقارئ، واأن متكن من اإخ�شاع الكل 

يف  تي�رش  واأن  كيفي،  تركيبي  لتحليل 

الأخري القيام مبقارنات ما بني البلدان.

مبجرد  العربي،  العامل  م�شتوى  وعلى 

ما اأتيحت فر�شة للقيام ببحث علمي 

واجلهود  ال�شفافية  لقيا�س  جديد 

حتملت  الر�شوة،  ملحاربة  املبذولة 

اأخر  مرة  املغرب  تران�شباران�شي 

وظهرت  بذلك،  القيام  م�شوؤولية 

ال�رشق  بلدان  منطقة  يف  كرائدة 

همها  اأن  مبا  اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط 

من  للواقع  حتليلها  مالءمة  هو  الدائم 

وتقدمي  مالئم  خطاب  اإنتاج  اأجل 

قررت  وبالفعل،  مفيدة.  اقرتاحات 

تران�شباران�شي الدولية واأربع منظمات 

ال�رشق  لبلدان  تنتمي  حكومية  غري 

)فل�شطني،  اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط 

لبنان، م�رش واملغرب( القيام بدرا�شات 

للنزاهة. ولقد  الوطنية  اأنظمتها  ب�شاأن 

منظمات  التجربة  هذه  �شجعت 

ملنطقة  تنتمي  حكومية  غري  اأخرى 

بلدان ال�رشق الأو�شط و�شمال اإفريقيا 

الأردن...(  البحرين،  )الكويت، 

تعرب عن حما�س كبري لإجناز  والتي 

درا�شات من اأجل حتقيق معرفة اأف�شل 

بو�شع الر�شوة يف بلدانها، وبالتعرف 

وباإبراز جمهودات  القامتة  املناطق  على 

ي�شمح  ما  وهو  ال�شفافية،  وواحات 

التحليالت  بني  ما  من�شجمة  مبزاوجة 

الر�شوة(،  اإدراك  )موؤ�رش  الكمية 

الوطني  )النظام  الكيفية  والتحليالت 

للنزاهة(. وميكن القول اأن الدرا�شات 

يف  للنزاهة،  الوطني  بالنظام  اخلا�شة 

ب�شكل  تتم  هذه،   2010 �شنة  اأوا�شط 

جيد يف العامل العربي. 

لقد مت اإجناز الدرا�شات الأربع يف اإطار 

وتدعيم  بال�شفافية  النهو�س  م�رشوع 

ال�رشق  بلدان  منطقة  يف  النزاهة 

�رشع  الذي  اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط 

من  النتهاء  مت  ولقد   .2008 �شنة  فيه 

 .2009 �شنة  الدرا�شات  تلك  اإجناز 

من  انطالقا  جهوية  وثيقة  و�شيغت 

الأربع1.  للدرا�شات  تركيبية  عملية 

اأن خال�شات  التاأكيد على  ومن املهم 

هذه الدرا�شات التي متت يف اإطار نوع 

منهجية  وتعتمد  العمل،  من  جديد 

جديدة، توؤكد املعاينات التي و�شلت 

ال�شفافية  متنوعة حول  درا�شات  اإليها 

على  ي�شهد  ما  وهو  الر�شوة،  وحماربة 

عليه  والتعرف  مالم�شته  ميكن  واقع 

ويوؤكد  نظر خمتلفة،  زوايا  انطالقا من 

التقرير اجلهوي الرتكيبي على:

الح�شابات،  تقديم  معايير  �شعف   -

مع  يتعار�س  الذي  الأمر  وهو 

محاربة  في  المبذولة  الجهود 

الر�شوة

تم  التي  الت�شريعية  النقائ�س   -

الإرادة  انعدام  ب�شبب  ت�شخيمها 

الفعلي  التطبيق  ل�شمان  ال�شيا�شية 

للقوانين

وهو  الحكامة  اأنظمة  فعالية  عدم   -

المطلقة  بال�شلطة  اأ�شا�شا  يف�شر  ما 

الخا�شع  غير  التنفيذي  للجهاز 

للمراقبة.

ويو�شي التقرير:

هيئات  ا�شتقاللية  بتكري�س  الدول   -

عن  المبلغين  وحماية  المراقبة، 

ومتابعة  وتطبيق  الر�شوة،  اأفعال 

المتحدة  الأمم  اتفاقية  مقت�شيات 

لمكافحة الف�شاد

- المنظمات غير الحكومية بال�شهر، 

الداخلي،  تدبيرها  في  وبدقة، 

فيما  المعايير  اأف�شل  تبني  على 

تقديم  و�شرورة  ال�شفافية  يخ�س 

الح�شابات 

بال�شهر  المعنية  الأطراف  مختلف   -

على تدعيم الكفاءات والحوارعلى 

م�شتوى الجهة فيما يتعلق بمحاربة 

الر�شوة. 

واإ�شافة اإىل هذه التو�شيات واملعاينات 

امل�شرتكة، يتم الرتكيز يف املغرب، كما 

العدد،  اإل ذلك يف هذا  الإ�شارة  متت 

على م�شاألتني مركزيتني وهما ا�شتقاللية 

وكل  املعلومة.  اإىل  والو�شول  الق�شاء 

حالت  يوميا  �شيلتقط  يقظ  مالحظ 

توؤيد �شحة هاتني التو�شيتني.

م�رش،  اجليدة:  احلكامة  »حتد  عنوان  1حتت 
باللغتني  متوفر  فل�شطني«.  املغرب،  لبنان، 

الإلكرتونية  املواقع  على  والإجنليزية  العربية 

الثالثة  وفروعها  الدولية  لرتان�شربان�شي 

)فل�شطني، ولبنان، واملغرب(.

افتتاحية
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�أخبار

موقع �إلكتروني جديد 

لتر�ن�سبار�ن�سي 

�لمغرب

المغرب  تران�شباران�شي  اأطلقت 

الجديد  الإلكتروني  موقعها  موؤخرا 

من  انطالقا  اإليه  الولوج  يمكن  الذي 

 www .t ransparencymaroc .ma
العنوان الإلكتروني التالي: 

الموقع  هذا  عبر  الجمعية  وتقدم 

الجديد لم�شتعملي الأنترنيت معلومات 

وحول  وم�شاريعها  اأن�شطتها  حول  اأكثر 

مو�شوع الر�شوة على الم�شتوى الوطني 

والدولي. 

الدورية  المن�شورات  اأن  كما 

الإخبارية  الن�شرات  مثل  للجمعية، 

ال�شحافة  اأخبار  تران�شباران�شي،  )اأخبار 

الموقع  هذا  على  اأي�شا  متوفرة  اأ�شبوعيا( 

بطريقة  تحيينه  يتم  والذي  الإلكتروني، 

منتظمة. 

الجديد  الإلكتروني  الموقع  وي�شم 

اأنجزتها  التي  والدرا�شات  التقارير  كل 

مع  اأو  بمفردها  المغرب  تران�شباران�شي 

�شركاء اآخرين. 

يرغبون  الذين  للزوار  اأي�شا  وتقدم 

تفاعليا  ف�شاء  الجمعية  مع  التوا�شل  في 

في  االنخراط  عبره  يمكنهم  والذي 

واقت�شام  والتعليق  تران�شباران�شي 

النقا�س  وتطعيم  المفيدة  المعلومات 

حول الق�شايا المتعلقة بالر�شوة. 

المغرب  تران�شباران�شي  ت�شع  وهكذا 

به  موثوقا  م�شدرا  الجمهور  متناول  في 

وذا م�شداقية للمعلومة المتعلقة بالر�شوة 

عبر  وذلك  بها،  المرتبطة  وللق�شايا 

اأبواب عديدة مقترحة، كما ي�شهل مهمة 

الموقع  على  بو�شعه  وذلك  الباحثين 

لدى  المتوفرة  بالموؤلفات  قائمة  مبا�شرة 

الجمعية.

مركز �لدعم 

�لقانوني لمحاربة 

�لر�سوة �لتابع 

لتر�ن�سبار�ن�سي 

�لمغرب

ي�ستقبل وفد� من 

فروع تر�ن�سبار�ن�سي 

�لدولية في فل�سطين 

و�لأردن

ا�شتقبل مركز الدعم القانوني لمحاربة 

المغرب،  لتران�شباران�شي  التابع  الر�شوة 

وفدا   2010 فبراير  و24   23 بتاريخ 

ومركز  الدولية  تران�شباران�شي  لممثلي 

التابع  القانوني  والإر�شاد  المنا�شرة 

الفريق  وكذا  فل�شطين  لتران�شبران�شي 

باإطالق م�شروع مماثل  �شيتكلف  الذي 

بالأردن.

الوفد  لأع�شاء  الزيارة  هذه  و�شمحت 

الدعم  مركز  خبرة  من  بال�شتفادة 

بالمغرب  الر�شوة  لمحاربة  القانوني 

ي�شتعد  الذي  الأردني  الوفد  خا�شة 

في  النوع  هذا  من  مركز  اأول  لإطالق 

هذا البلد. 

الزيارة  من  الأول  اليوم  ولقد خ�ش�س 

المغرب  تران�شباران�شي  م�شاريع  لتقديم 

الثاني،  اليوم  واإبان  واأن�شطتها.  الرئي�شة 

تران�شباران�شي  يزور  الذي  الوفد  تمكن 

مركز  عمل  على  الوقوف  من  المغرب 

عن  الر�شوة  لمحاربة  القانوني  الدعم 

وذلك  ا�شتغاله  طريقة  ومالحظة  قرب، 

تلقاها  التي  ال�شكاوى  مختلف  بفح�س 

المركز وكذا منهجية معالجتها.

للم�شاركين  الأخير  في  اللقاء  و�شمح 

حول  نظرهم  وجهات  بتبادل  فيه 

العمل  واآفاق  الكبرى  التحديات 

والتي  التجربة  هذه  بتطوير  المرتبطة 

من  يقرب  ما  في  نجاعتها  على  برهنت 

خم�شين بلدا عبر العالم، وخ�شو�شا في 

اأمريكا الالتينية وفي اأوروبا ال�شرقية. 

تر�ن�سبار�ن�سي 

�لمغرب تقدم 

در��ستها حول

�لنظام �لوطني 

للنز�هة

على  القائمة  اإ�شتراتيجيتها  اإطار  في 

خا�ص عن 

تران�سباران�سي

D
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اأخبار
الملف الرئي�سي

�شراكات  اإقامة  اإلى  والهادفة  المرافعة 

تح�شي�س  اأجل  من  م�شتركة  واأعمال 

الخا�س  القطاع  المدني،  المجتمع 

تران�شباران�شي  قدمت  الإعالم،  وو�شائل 

بالنظام  المتعلقة  نتائج درا�شتها  المغرب 

لقاء  اإبان  وذلك  للنزاهة،  الوطني 

فبراير   12 الجمعة  يوم  بتطوان  منظم 

عدالة«.  »جمعية  مع  بتعاون   2010
لتقديم م�شروع  اللقاء منا�شبة  وكان هذا 

والتي  العدالة،  اإ�شالح  حول  المذكرة 

حكومية  غير  منظمات  ع�شر  اأعدتها 

ومن  الإن�شان  حقوق  مجال  في  تعمل 

وعرف  المغرب.  تران�شبران�شي  �شمنها 

عن  وممثلين  اأكاديميين  م�شاركة  اللقاء 

المجتمع المدني ومنتخبين.

التركيبية  المالحظة  م�شروع  ويقدم 

المتعلقة بالنظام الوطني للنزاهة، والذي 

تحليال  المغرب،  تران�شباران�شي  اأعدته 

التي  الأعمدة  لمختلف  بحجج  مدعما 

للنزاهة.  الوطني  النظام  اأ�شا�س  تكون 

التحليل  لهذا  يمكن  ل  ذلك،  ومع 

�شيا�شي  حقل  اإطار  في  اإل  يطبق  اأن 

م�شبق،  ب�شكل  مهيكل،  واجتماعي 

اإلى  الفاعلين،  من  مجموعة  طرف  من 

بدقة.  محددة  وترابطات  موارد  جانب 

اأن  الجمعية  تعتبر  ذلك،  عن  وف�شال 

تابعة  هي  بالمغرب  الق�شائية  ال�شلطة 

ب�شبب  ال�شيا�شية،  لل�شلطة  كبير  ب�شكل 

العديد من الإكراهات، وخ�شو�شا نق�س 

والمادية،  الب�شرية  الإمكانيات 

الق�شاة،  تكوين  مدة  وق�شر 

الم�شتمر،  التكوين  وغياب 

للموظفين  بالن�شبة  خ�شو�شا 

و�شعوبة  للمحاكم،  الإداريين 

الق�شائية  للمعلومة  الولوج 

الخ... 

المتعلقة  الوثيقة  وت�شكل 

التي  للنزاهة  الوطني  بالنظام 

ثمرة  المغرب  تران�شباران�شي  اأعدتها 

الدولية،  تران�شباران�شي  مولته  م�شروع 

ونفذته اأربعة بلدان عربية في تعاون فيما 

بينها. وتم تقديم التقرير يوم الثالثاء 20 

اأبريل بكلية العلوم القانونية والقت�شادية 

والجتماعية، بالرباط )اأكدال(، ب�شراكة 

مع �شعبة القانون العام والعلوم ال�شيا�شية، 

الأ�شاتذة  اهتمام  اللقاء  �شجل  حيث 

�شاركوا  والذين  بالمو�شوع  والطلبة 

باإ�شهامهم  واأغنوه  النقا�س  في  بحيوية 

لقاءات  تنظيم  على  اتفقوا  وقد  النوعي. 

النقا�س.  اأجل متابعة وتحيين  اأخرى من 

وندوات  لقاءات  تنظيم  يتم  و�شوف 

اأخرى في نف�س الإطار ب�شال ومراك�س. 

تر�ن�سبار�ن�سي 

�لمغرب تطلق 

م�سروعها حول 

�لولوج للمعلومة

المغرب  تران�شباران�شي  نظمت 

فبراير2010   25 الخمي�س  يوم 

لإطالق  مخ�ش�شة  ور�شة  بالرباط، 

قدمت  للمعلومة،  الولوج  م�شروع 

المغرب  تران�شباران�شي  خاللها 

الخال�شات الأ�شا�شية للتقرير التركيبي 

المو�شوعاتية  الور�شات  لأ�شغال 

 2009 �شنة  غ�شون  في  المنظمة 

الأ�شا�شية،  الوزارية  الم�شالح  بم�شاركة 

الجديدة  التكنولوجيات  ومهنيي 

هذا  اإطالق  وتميز  الإعالم.  وو�شائل 

المرافعة  اأر�شية  بتقديم  اأي�شا  الم�شروع 

اأعدها  والتي  المغرب  لتران�شباران�شي 

في  الخبير  الناجي،  الدين  جمال  ال�شيد 

التوا�شل.

بدعم  المنظمة  الور�شة  هذه  وكانت 

بالمغرب،  هولندة  �شفارة  من  مالي 

الدولية  بالمعايير  للتعريف  موجهة 

العمومية،  للمعلومة  بالولوج  المعلقة 

للتقدم  م�شترك  ت�شور  بلورة  وت�شهيل 

الفعلي  للتكري�س  اإنجازه  يجب  الذي 

لهذه  كان  كما  بالمغرب  الحق  لهذا 

ن�شر  في  يتمثل  اآخر  هدف  الور�شة 

وتدعيم  بها  المحتفظ  الخال�شات 

الأطراف  بين  ما  وال�شراكة  التبادل 

هذا  في  الإ�شالح  بعملية  المعنية 

المجال. 

و يو�شي التقرير على وجه الخ�شو�س 

اأكثر  وب�شكل  الد�شتوري،  بالإعالن 

المواطن  ولوج  في  الحق  عن  دقة، 

للمعلومة. كما يدعو م�شوؤولي الإدارات 

لت�شهيل  الإبداعية  قدرتهم  ا�شتعمال  اإلى 

الم�شاطر لطالبي المعلومة. 

خا�ص عن تران�سباران�سي
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الملف الرئي�سي

ما هو �لنظام �لوطني 

للنز�هة؟ 

والجماعات  المجتمعات  بحثت  لقد 

التي  ال�شبل  عن  زمان  كل  في  الب�شرية 

القذرة  والممار�شات  الر�شوة  من  تحميها 

باحترام قواعد اأخالقية م�شتلهمة من الدين 

اأنظمة متطورة  اأو باإقامة  اأو من الأخالق، 

ومحاربة  لإدانة  ذاك،  اأو  الحد  هذا  اإلى 

بالنزاهة.  والنهو�س  الممار�شات  هذه 

بوظيفة  تقوم  هذه  النزاهة  اأنظمة  وكانت 

حماية  في  مهمته  تتمثل  تح�شيني  نظام 

التنظيمات من الإ�شابة بالأمرا�س.

اأما اليوم، فاإن الديمقراطية رهينة بال�شير 

كل  قلب  هي  والتي  للموؤ�ش�شات،  الجيد 

الأنظمة  اأن هذه  بما  للنزاهة،  نظام وطني 

تحليليا  اإطارا  ت�شكل  للنزاهة  الوطنية 

الأدوات  تفح�س  والتي  الر�شوة  لظواهر 

والأنظمة التي تمكن من الحماية منها. 

من  للنزاهة  الوطني  النظام  يتكون 

)الأعمدة(  اأ�شا�شية  وموؤ�ش�شات  قطاعات 

وال�شفافية،  النزاهة  ن�شر  في  ت�شاهم 

كل  في  والمعاقبة  الح�شابات  وتقديم 

هي  اأ�شا�شية  قيم  على  ويرتكز  مجتمع، 

والتي  وال�شفافية،  والم�شوؤولية  النزاهة 

جيدة.  حكامة  لتحقيق  حا�شمة  تعتبر 

وت�شكل هذه القيم في كليتها ثالثية تتكامل 

عنا�شرها وتقوي بع�شها بع�شا. 

من  للنزاهة  الوطني  النظام  ا�شُتلهم  ولقد 

تران�شباران�شي  بها  قامت  التي  الأبحاث 

من  جزءا  ت�شكل  باعتبارها  الدولية، 

الر�شوة.  لمحاربة  ال�شمولية  المقاربة 

ال�شنوات  في  المفهوم  هذا  بلورة  وتمت 

الأخيرة اإبان النقا�شات التي اأجريت داخل 

تبني  اإلى  والهادفة  الدولية  تران�شباران�شي 

مقاربة �شمولية �شواء على م�شتوى التحليل 

المقاربة  ا�شتراتيجيات  م�شتوى  على  اأو 

والتن�شيق  الربط  وتم  الر�شوة.  لمحاربة 

نظام  داخل  بها  المو�شى  الحلول  بين  ما 

من�شجم. 

لأول  النزاهة  اأعمدة  تقديم  تم  لقد 

من  �شو�شي  اإبراهيم  طرف  من  مرة 

ومنذ  طانزانيا.  من  الدولية  تران�شباران�شي 

العبارة  هذه  ا�شتعمال  انت�شر  الحين،  ذلك 

تعالج  التي  الأدبيات  في  مو�شع  ب�شكل 

بذل  �شرورة  على  تدل  والتي  الر�شوة، 

جهود جبارة في جميع اأنحاء العالم لبلورة 

ا�شتراتيجيات وطنية للنزاهة.

ب�شفة  النظام،  هذا  نج�شد  اأن  ويمكن 

م�شتو  �شطح  يعلوه  يوناني  بمعبد  عامة 

من  �شل�شلة  وتدعمه  الأمة،  نزاهة  يمثل 

�لملف �لرئي�سي

في  الواحد«  البلد  »درا�شة  المغرب  تران�شباران�شي  اأنجزت   

بالمغرب،  للنزاهة  الوطني  النظام  نظرة موجزة عن  تقديم  اأفق 

و�شع  بتقييم  ت�شمح  مر�شدة  عالمات  على  التوفر  اأجل  ومن 

الر�شوة في بلدنا. وتقدم هذه الدرا�شة اإ�شاءة اأولى للمجاالت 

التي تتطلب تدخال م�شتعجال يحظى باالأولوية، وتوفر القاعدة 

انطالقا منها  العملية  المنخرطين في هذه  للفاعلين  التي يمكن 

ال�شائدة.  الر�شوة  بمحاربة  المتعلقة  المبادرات  يقيموا  اأن 

وكان هدف هذه الدرا�شة اأي�شا هو اإنجاز تحليل مدعم بحجج 

وم�شترك لالأعمدة التي يرتكز عليها النظام الوطني للنزاهة. 

النظام الوطني 

للنزاهة:

 اأداة لتقييم النزاهة 

والحكامة الجيدة
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الملف الرئي�سي

الأعمدة التي تمثل الموؤ�ش�شات العمومية 

والخا�شة.

ويت�شمن النظام الوطني للنزاهة عموما 

ال�شكل  على  وهي  اأ�شا�شيا  عمودا   16
التالي:

- ال�شلطة التنفيذية؛

- ال�شلطة الت�شريعية؛

- الأحزاب ال�شيا�شية؛

- لجنة ال�شهر على النتخابات؛ 

- الهيئة العليا لتدقيق الح�شابات؛ 

- ال�شلطة الق�شائية؛

العمومية/القطاع  الوظيفة  وكالت   -

العام؛

- موؤ�ش�شات تطبيق القانون؛

- نظام اإبرام ال�شفقات العمومية؛

- الو�شيط؛

- الهيئات العمومية للوقاية من الر�شوة؛ 

- و�شائل الإعالم؛

- المجتمع المدني؛

- القطاع الخا�س؛

- الإدارات الجهوية والمحلية؛ 

- الموؤ�ش�شات الدولية.

لأعمدة  لئحة  لمحتويات  ويمكن 

بلد  من  تتنوع  اأن  اأعاله  المذكورة 

اأن بع�س هذه الأعمدة يمكن  لآخر بما 

ب�شبب  اأخرى  باأعمدة  ت�شتبدل  اأن 

خ�شو�شية كل »درا�شة بلد« على حدة. 

فعلى �شبيل المثال توجد بلدان تقوم فيها 

الوحيد  الحزب  اأو  الجي�س  اأو  الملكية 

مجموع  على  وت�شيطر  مركزية،  باأدوار 

حالت  وفي  الأخرى.  الأعمدة 

الأعمدة،  بع�س  تغيب  اأن  يمكن  اأخرى 

ت�شمح  الحالت،  هذه  مثل  وفي 

النظام  لحقل  الدولية  تران�شباران�شي 

الظروف  مع  بالتالوؤم  للنزاهة  الوطني 

ارتكازا  بلد  المحلية وخ�شو�شيات كل 

المعني  البلد  خبراء  مقترحات  على 

اإيجابية  المالءمة  ولهذه  الحال.  بطبيعة 

التحليل  باإنتاج  ت�شمح  كونها  وهي 

الأكثر دقة، قدر الإمكان، لنظام النزاهة 

الخا�س بالبلد المعني.

كيف ي�ستغل �لنظام 

�لوطني للنز�هة ؟

الوطني  النظام  فهم  يتم  اأن  يجب 

تفاعلية، حيث  �شيرورة  باعتباره  للنزاهة 

على كل عمود مراقبة الأعمدة الأخرى 

يطور  نظام  اإنه  الم�شاواة.  قدم  على 

يقوم  حيث  الأفقية  الم�شوؤولية  مفهوم 

تفر�س  والتي  الم�شادة،  ال�شلطة  بمهمة 

الح�شابات.  تقديم  موؤ�ش�شة  كل  على 

وبهذا ال�شكل تخلق دائرة �شالحة تكون 

فيها جميع الأعمدة م�شوؤولة عن بع�شها 

اأن ي�شبح عمود  البع�س، وي�شتحيل فيها 

مجموع  على  ال�شيطرة  موقع  في  ما 

متداخلة  الأعمدة  هذه  اأن  كما  النظام. 

فيما بينها، اأي اأن �شعف اإحداها يمكن 

العنا�شر  على  اإ�شافيا  عبئا  ي�شكل  اأن 

الأعمدة  هذه  �شالبة  اإن  بل  الأخرى، 

احترام  في  ع�شو  كل  باإرادة  م�شروطة 

المكونات التالية ودفع الآخرين لتحقيق 

نف�س الهدف:

- احترام القواعد الأ�شا�شية؛

- ح�شن ت�شرف الأع�شاء؛ 

- دعم الجمهور.

الأعمدة  هذه  تتميز  ذلك،  اإلى  اإ�شافة 

م�شتقلة  بكونها  الوقت  نف�س  في 

تبقى  حين  في  بينها،  فيما  ومتداخلة 

ول  متكافئة  غير  الراهنة  �شالبتها 

متجان�شة. اإن من �شاأن اإ�شعاف عمود اأن 

الأعمدة  على  الأعباء  م�شاعفة  اإلى  يقود 

لالأعباء  �شيئا  توزيعا  اأن  كما  الأخرى، 

باأ�شره.  اإلى انهيار النظام  اأن يقود  يمكن 

احترام  النظام،  هذا  �شمود  يتطلب  لذا 

الأ�شا�شية  القواعد  لهذه  عمود  كل 

لل�شفافية  العامة  المبادئ  اإلى  اإ�شافة 

والم�شوؤولية. 

باإقامة  الأمر  يتعلق  اأخرى،  وبعبارة 
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الملف الرئي�سي

بهدف  والم�شوؤولية  لل�شفافية  نظام 

مزدوج: الوقاية من الغ�س يجعل الر�شوة 

وفوائد  كبرى  مخاطر  ذات  »عملية 

ردعها  يتم  تقترف،  ولما  �شغرى«، 

مبا�شرة لأن الإفالت من العقاب يتناق�س 

مع النزاهة. 

بلورت  المنظور،  هذا  من   

النظام  مفهوم  الدولية  تران�شباران�شي 

فعالية  تقييم  اأجل  من  للنزاهة  الوطني 

المعنية من طرف مجموع  الموؤ�ش�شات 

النظام الم�شاد للر�شوة والتحكم الأف�شل 

درا�شات  اإطار  في  الر�شوة  ظاهرة  في 

البلد الواحد. 

للنزاهة  الوطني  النظام  تدعيم  يتعلق 

جميع  في  الجيدة  بالحكامة  بالنهو�س 

النظام  هذا  ويتميز  المجتمع،  جوانب 

ن�شقية  لمقاربة  الإيجابي  بالطابع 

للر�شوة  الم�شادة  للتر�شانة  �شاملة 

النقا�س  وتمحور  المعني،  البلد  في 

ح�شب  والحلول  الت�شخي�س  حول 

من  والمرافعة  القطاعات،  مختلف 

والإدارية  القانونية  الإ�شالحات  اأجل 

بها.  القيام  يجب  التي  والموؤ�ش�شاتية 

بلورة  اأجل  من  قاعدة  اأي�شا  وي�شكل 

الر�شوة على  ا�شتراتيجية وطنية لمحاربة 

اإثر التعرف على نقائ�س النظام والفر�س 

واأخيرا،  باإ�شالحات.  القيام  اأجل  من 

ي�شمح اإنجاز الدرا�شات المتعلقة بالنظام 

ودورية  منتظمة  بطريقة  للنزاهة  الوطني 

بقيا�س التقدم اأو التاأخر الذي تم تحقيقه 

ح�شب البلد مو�شوع الدرا�شة. 

الوطني  النظام  اإقامة  يتطلب  كما 

ا�شتغال  فر�س  على  التعرف  للنزاهة 

وممار�شاته  قواعده  ح�شب  عمود  كل 

اأجل  من  وذلك  له،  المنا�شبة  الأ�شا�شية 

المدني  والمجتمع  الحكومة  تحفيز 

اإطار  داخل  العمل  على  والممولين 

وت�شجيع  الموؤ�ش�شات  لتدعيم  من�شجم 

الأعمدة  مختلف  بين  ما  التفاعل 

المكونة للنظام الوطني للنزاهة. 

�لمنهجية وقو�عد 

�لعمل 

و�شع  بتحليل  المتعلقة  العمليات  في 

الوطني  النظام  مقاربة  ترتكز  الر�شوة، 

اأولية  منهجية  معطيات  على  للنزاهة 

و�شرورية، وهي المتعلقة بتقديم الإطار 

تنظيمية(  ن�شو�س  )قوانين،  المعياري 

الدولة  الموؤ�ش�شاتي )موؤ�ش�شات  والإطار 

التي تتحمل م�شوؤولية محاربة الر�شوة(. 

مكانهما  المدني  والمجتمع  وللبرلمان 

الأولية،  المعطيات  هذه  �شمن  اأي�شا 

الموؤ�ش�شات  هذه  دور  تحليل  اأن  كما 

نتائج  اأية  يحقق  لن  الر�شوة  محاربة  في 

اإلى  اللجوء  بدون  بها  وموثوق  ملمو�شة 

ت�شمح  وممار�شات  بقواعد  التذكير 

م�شادر  وتت�شمن  الجيد.  با�شتغالها 

الوطنية  بالدرا�شات  الخا�شة  المعطيات 

العمل،  به  الجاري  الت�شريع  للنزاهة 

وغير  الحكومية  المنظمات  وتقارير 

للق�شايا  ال�شحفية  والتغطية  الحكومية 

الر�شوة  وت�شخي�س  بالر�شوة،  المتعلقة 

الجامعية  والمن�شورات  والتحليالت 

ونقا�شات  الخبراء  مع  وال�شتجوابات 

المجموعات. 

ولقد تم اإنجاز هذه الدرا�شات انطالقا 

طرف  من  التوجيهات  ا�شتمارة  من 

الدرا�شة،  مو�شوع  البلد  منظمات 

الفروع  طرف  من  عموما  وتنجز 

من  اأو  الدولية،  لتران�شباران�شي  الوطنية 

الم�شتقلين  الوطنيين  الخبراء  طرف 

المتعلقة  الق�شايا  في  والمتخ�ش�شين 

بالر�شوة والحكامة. فهناك �شبعة اأ�شناف 

من التقييم والق�شايا المتعلقة بكل �شنف 

المتبناة،  المقاربة  تهيكل  التي  هي 

مف�شلة  موجزة  نظرة  تقديم  وت�شتهدف 

لكل  والواقعية  ال�شورية  القدرات  عن 

عمود من اأعمدة النظام الوطني للنزاهة:

1. اأدوار الموؤ�ش�شة/القطاع 
باعتبارها عمودا للنظام الوطني 

للنزاهة

العام  القانوني/التنظيمي  الإطار  اأ( 

ال�شابط لهذه الموؤ�ش�شة/لهذا القطاع 

ب( ا�شتقاللية الموؤ�ش�شة/القطاع

اأو  المعلنة  الم�شوؤوليات والأهداف  ت( 

الم�شتنتجة بالن�شبة للنهو�س بالنزاهة/

الح�شابات،  تقديم  ال�شفافية/�شرورة 

البلد  في  الر�شوة  لمحاربة  بالن�شبة  اأو 

مو�شوع الدرا�شة

2. الموارد/البنية
ث( حجم تركيبة الموؤ�ش�شة/القطاع

ج( ميزانية الموؤ�ش�شة/القطاع 

للموؤ�ش�شة/ بالن�شبة  التمويل  م�شادر  ح( 

القطاع

3. �شرورة تقديم الح�شابات
خ( روابط التقرير

د( �شيغ اأخرى من المراقبة

بالتوافق/ يتعلق  فيما  الجمهور  دور  ذ( 

الإ�شراف المنتظم

4. اآليات النزاهة
فيما  الأخالقيات/اللتزام  مدونات  ر( 

محاربة  وممار�شات  ب�شيا�شة  يتعلق 

الر�شوة

بت�شارب  المتعلقة  ز(التنظيمات 

الم�شالح 

�س( قيود ما بعد الت�شغيل 

5. ال�شفافية
باإف�شاء  المتعلقة  التنظيمات  �س( 

�لملف �لرئي�سي
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الت�شريح  ذلك  في  بما  المعلومات، 

بالممتلكات 

�س( الإجراءات المتعلقة باإنجاز التقارير 

والمن�شورات

�س( الولوج اإلى الم�شاطر/ الوثائق

6. اآليات تقديم ال�شكايات/
التفعيل

ط( االإجراءات المتعلقة بالتبليغ 

اآليات اتخاذ الإجراءات العقابية في  ظ( 

حق من يخرق التنظيمات

بالن�شبة  المتوفرة  الطعن  اآليات  ع( 

للجمهور/للمجتمع المدني 

7. العالقات باالأعمدة االأخرى 
للنظام الوطني للنزاهة 

هذه  فيه  ت�شكل  الذي  النطاق  غ( 

اأ�شا�شيا  جزءا  القطاع  الموؤ�ش�شة/هذا 

البلد  في  للنزاهة  الوطني  النظام  من 

مو�شوع الدرا�شة

الوطني  للنظام  الأخرى  الأعمدة  ف( 

البنية/ للنزاهة التي تتفاعل معها تلك 

ذلك القطاع، وطبيعة هذا التفاعل. 

قواعده  عمود  كل  يمتلك  وهكذا 

له.  المالئمة  الأ�شا�شية  وممار�شته 

اأ�شا�شية  كمهمة  له  التنفيذي  فالجهاز 

الحفاظ على ممتلكات الجماعة وتطبيق 

تكمن  بينما  من�شجمة،  اإ�شتراتيجية 

في  الت�شريعي  للجهاز  الأ�شا�شية  المهمة 

الجهاز  ومراقبة  الجماعة  هذه  تمثيل 

الذي  الق�شائي،  الجهاز  اأما  التنفيذي. 

مكلف  فاإنه  ا�شتقالليته،  في  قوته  تكمن 

وحماية  القانون  احترام  على  بالعمل 

يتكلف  بينما  الجماعة،  اأع�شاء  حقوق 

اأخالقية  �شلطة  هو  –والذي  الو�شيط 

و�شكايات  تظلمات  بتتبع  بامتياز- 

من  الوقاية  هيئات  اأما  المواطنين. 

ال�شاهر  بدور  فتقوم  ومحاربتها  الر�شوة 

والإدارات  للموؤ�ش�شات  والمالحظ 

الح�شابات  مجال�س  تتولى  و  الأخرى. 

مراقبة المنتخبين والموظفين العموميين 

وتقوم  ال�شرورة.  عند  للق�شاء  واللجوء 

والتح�شي�س  بالإخبار  الإعالم  و�شائل 

المدني  المجتمع  ذلك  في  وي�شاعدها 

المواطنين  م�شالح  عن  يدافع  الذي 

الذين انتظموا في جمعيات. اأما القطاع 

الخا�س فعليه اأن يختار �شيا�شة المناف�شة 

في  بما  اأخالقية  مدونات  على  القائمة 

ذلك مجال ال�شفقات العمومية. واأخيرا 

الدول  على  الدوليون  الفاعلون  يقترح 

ال�شفافية،  على  تعاقديا  تحفز  �شيا�شة 

وتعاونا قانونيا وق�شائيا متبادل وفعال.

الوطني  النظام  اأعمدة  وظيفية  اإن 

بتفاعلها  ت�شمح  التي  هي  للنزاهة 

هذه  مختلف  فعلى  وا�شتقالليتها. 

اأفق  في  بينها  فيما  تتفاعل  اأن  الأعمدة 

والتكامل.  والمالحظة  المراقبة  تحقيق 

مثال  الإعالم،  لو�شائل  يمكن  وهكذا 

تم�س  موا�شيع  حول  بتحقيقات  القيام 

النزيهة  اأوال�شلوكات غير  م�شالح الأمة، 

ن�شر  �شيفيد  حيث  الم�شوؤولين،  لبع�س 

نتائج هذه التحقيقات في تغذية النقا�س. 

للمجتمع  يمكن  اأخرى،  جهة  ومن 

العمومية  ال�شلطات  عمل  تقييم  المدني 

والتنديد  الأخرى  الأعمدة  عمل  و 

والتوجه  نوع  كل  من  بالخروقات 

وتغيير  التوعية  اأجل  من  للجمهور 

بمراقبة  البرلمان  يقوم  كما  ال�شلوك. 

خ�شو�شا  يتعلق  فيما  التنفيذي  الجهاز 

وفيما  بها،  المتعهد  اللتزامات  بتنفيذ 

يتعلق بالميزانية... الخ. 

�أي دول للنظام 

�لوطني للنز�هة في 

محاربة �لر�سوة؟ 

للنزاهة  الوطني  النظام  ي�شتغل  عندما 

محاربة  في  ي�شاهم  فاإنه  �شليمة،  بطريقة 

من  يتجزاأ  ل  جزءا  باعتباره  الر�شوة 

في  التع�شف  �شد  ال�شامل  ال�شراع 

الختال�شات  و�شد  ال�شلطة،  ا�شتعمال 

تحمله  عن  الق�شاء  امتناع  و �شد 

لم�شوؤولياته بجميع �شيغها واأ�شكالها. 

للنزاهة  الوطني  النظام  تدعيم  يتطلب 

جميع  في  الجيدة  بالحكامة  النهو�س 

نواحي الحياة داخل المجتمع. ويج�شد 

لالإ�شالح،  عامة  مقاربة  النزاهة  نظام 

حجم  من  التقلي�س  ي�شتهدف  الذي 

بف�شل  العام  القطاع  في  الر�شوة 

المجتمع  وم�شاهمة  اإدارية  اإ�شالحات 

المدني )عملية الدمقرطة(، وفي القطاع 

وهكذا،  الإعالم.  و�شائل  وفي  الخا�س 

فالإ�شالح ل يبا�شره ويدعمه ال�شيا�شيون 

المجال  في  القرارات  لزمام  والمالكون 

ويدعمه  يبا�شره  ولكن  فقط،  العمومي 

اأع�شاء المجتمع المدني.

بعين  ياأخذ  لم  بالنزاهة  النهو�س  اإن 

لتدعيم  رافعة  باعتباره  فعليا  العتبار 

موؤخرا.  اإل  الجيدة  والحكامة  ال�شفافية 

يتم  لم  اإذا  اأنه  الأبحاث  كل  بينت  فقد 

وتطعم  �شتتطور  فاإنها  الر�شوة،  احتواء 

المحافظة  مواجهة تحدي  نف�شها. وفي 

ل  تح�شينه،  اأو  المعي�شة  م�شتوى  على 

يمكن لأي بلد اأن ي�شمح للر�شوة باإف�شاد 

التنمية.  في  جهوده  واإ�شاعة  اقت�شاده 

يختبئ الجبريون وراء الحجة القائلة باأن 

عجالت«  »لت�شحيم  ت�شتعمل  الر�شوة 

بالعمليات  القيام  وت�شهيل  بطيء  اقت�شاد 

�لملف �لرئي�سي
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تقديم م�شروع مبدا

)قياس   (MABDA(مبدا مشروع  نشأ 
والمطالبة  الرشوة  محاربة  مجهودات 
بإقامة نظام وطني للنزاهة فعال في العالم 
المعرفة  تعميق  ضرورة  العربي) من 
تقييم  تشخيص،  )قياس،  الرشوة  بظاهرة 
مفاهيم  على  التوفر  ضرورة  كيفي، 
دول  منطقة  في  للتحليل)  أدوات  وعلى 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي تتميز 
بانتشار رشوة مزمنة، وتحتل رتبا مقلقة 

حسب مؤشر إدراك الرشوة. 
الدولية  ترانسبارانسي  هدف  إن 
هذا  من  المغرب  وترانسبارانسي 
إستراتيجية  مرافعة  بناء  هو  المشروع 
وإشراك  عمل،  خطة  إلى  للتحول  قابلة 
وطنيا  بالخطة  المعنية  األطراف  جميع 
وجهويا. ولقد عرفت هذه الخطوة طريقها 
الوطني  النظام  مفهوم  عبر  الواقع  إلى 
البلد  دراسات  إطالق  وعبر  للنزاهة، 
وطنية  فروع  عدة  بمشاركة  الواحد 
لترانسبارانسي الدولية. وترتكزعلى تقييم 
نوعية المؤسسات المعنية بالنظام المضاد 

للرشوة. 
التقييم على المستوى النظري  ولقد أنجز 
الخ...)  التنظيمية،  النصوص  )القوانين، 
الذي  )النطاق  العملي  المستوى  وعلى 
للنزاهة)  الوطني  النظام  فيه  يشتغل 
وذلك في أفق تقديم خالصة عامة للنظام 
العربية،  البلدان  في  للنزاهة  الوطني 
وتقديم  المشتركة،  النقط  ومالحظة 
معينة  مجموعة  داخل  مقارنة  قاعدة 
في  للعمل  وعبر  دروس  الستخالص 
تسمح  مرشدة  عالمات  ووضع  المنطقة، 
وقياس  وخصوصياتها  الظاهرة  بفهم 
البلدان.  هذه  في  المستقبلية  التطورات 
الدراسات  تقدم خالصات هذه  أن  ويجب 
بناء خطة  يتم  حتى  توصيات  شكل  على 
تدعيم  تستهدف  للمرافعة  إستراتيجية 
وإقامة شراكات  للنزاهة،  الوطني  النظام 
المجتمع  لتحسيس  مشتركة  وأعمال 
المدني والقطاع الخاص ووسائل اإلعالم 
وتطبيق  للنزاهة  الوطني  النظام  لتطوير 
الفساد،  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية 
الوطنية  واإلجراءات  القوانين  ومالءمة 

مع االلتزامات الدولية.

تزيد  الحقيقة  في  بينما  القت�شادية، 

الر�شوة من كلفة المنتجات والخدمات، 

المنتجة  غير  ال�شتثمارات  وت�شجع 

البنيات  جودة  انخفا�س  اإلى  وتقود 

التحتية.

اإن تح�شين النزاهة الوطنية والتخفي�س 

تدعيم  يقت�شيان  الر�شوة  م�شتويات  من 

مختلف الأعمدة المكونة ل�شرح النظام 

الوطني للنزاهة، وكذا تو�شيح العالقات 

�شي�شمح  ما  وهو  بينها،  فيما  المتداخلة 

الهادفة  بالجهود  ال�شرر  اإلحاق  بتجنب 

اإلى النهو�س بتنمية م�شتدامة وعادلة. 

للنظام  تقييمية  بمقاربة  القيام  اإن 

الوطني للنزاهة، ولكل عمود على حدة، 

اأن كل الأعمدة  اأمر يفر�س ذاته. ويبدو 

التي تتهم في اأغلب الأحيان اأنها م�شدر 

التي  �شك  بدون  هي  ال�شرور،  جميع 

ب�شفة  الإدارة  مع  عالقة  في  توجد 

العمومية،  الوظيفة  وبالخ�شو�س  عامة، 

والقطاع العام، وهيئات تطبيق القانون، 

العمومية،  ال�شفقات  اإبرام  ونظام 

ويوجد  والمحلية.  الجهوية  والإدارات 

الق�شاء في موقع يجعله اإحدى الحلقات 

النظام  �شرح  اإن  النظام.  لهذا  الأ�شعف 

الوطني للنزاهة ل يمكنه اأن ي�شمد واقفا 

الف�شاد،  ينخره  عام  قطاع  وجود  مع 

ونظام ق�شائي غير قار. ويجب ت�شجيل 

بها  والت�شريح  الختاللت  هذه 

باأعمدة  تعوي�شها  عبر  واإ�شالحها  بل 

لتدقيق  العليا  الهيئة  مثل  اأخرى، 

الح�شابات والو�شيط والهيئات العمومية 

و�شائل  وخ�شو�شا  الر�شوة  لمحاربة 

الإعالم ومنظمات المجتمع المدني. 

�ختالل تو�زن 

�ل�سلطات و�سعف 

�لأعمدة �لأخرى

اإدراك  لموؤ�شر  الأخير  التقرير  ح�شب 

 2009 دجنبر  في  ن�شر  الذي  الر�شوة 

من طرف تران�شباران�شي الدولية، يحتل 

بلدا،   180 بين  من   89 الرتبة  المغرب 

 10 ظرف  في  مرتبة   44 بذلك  فاقدا 

�شنوات، وهو ما يوؤكد مرة اأخرى الطابع 

ال�شمولي للر�شوة بالمغرب. هذه الر�شوة 

ارتفاع  مع  التفاقم  نحو  تنحو  المزمنة 

العمومية،  للخدمات  العام  الم�شتوى 

له  يتعر�س  الذي  الخطر  كون  ومع 

بهذه  قيامهم  اإبان  المتناف�شين  مختلف 

المعامالت �شعيف، بل منعدم الوجود، 

العقاب.  الإفالت من  ا�شتمرارية  ب�شبب 

هذه الر�شوة تجد في القطاع العام مرتعا 

وغياب  ال�شيئة  الحكامة  ب�شبب  خ�شبا 

ب�شاطة  بكل  اأو  الفعالة،  المراقبة  اآلية 

�لملف �لرئي�سي
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�لملف �لرئي�سي

ال�شارية  القوانين  تطبيق  عدم  ب�شبب 

اأي  المنظور،  هذا  خالل  من  المفعول. 

اإقامة  بين  ما  يكون  اأن  يمكن  ارتباط 

الر�شوة  ومحاربة  للنزاهة  الوطني  النظام 

بالمغرب؟ 

ت�شيطر الملكية على ال�شرح ال�شيا�شي 

ال�شلط  جميع  على  وتتعالى  المغربي 

الأول،  الوزير  يعين  فالملك  الأخرى. 

ويعين اأع�شاء الحكومة الآخرين باقتراح 

من الوزير الأول، وينهي اأي�شا مهامهم، 

حالة  ويعلن  الوزراء،  مجل�س  ويتراأ�س 

ويوقع  الغرفتين،  ويحل  الطوارئ، 

وتمنحه  المعاهدات،  على  وي�شادق 

المادة 19 من الد�شتور و�شعا ا�شتثنائيا. 

مراقبة  لأية  تخ�شع  ل  اأفعاله  اأن  كما 

من  يمكنه  ما  وهو  غيرها،  اأو  ق�شائية 

في  �شيادي  ب�شكل  القرارات  اتخاذ 

اخت�شا�س  نطاق  في  تدخل  ميادين 

كل  اأن  كما  الحكومة.  اأو  البرلمان 

اأمام  م�شوؤولون  ال�شيا�شيين  الفاعلين 

اأعمدة  من  العديد  حالة  وتظل  الملك. 

للنزاهة رهينة به وب�شكل  الوطني  النظام 

قوي، بينما تتاأثراأعمدة اأخرى ب�شكل اأو 

باآخر بتاأثيره ونفوذه. 

ب�شكل  م�شوؤولة  فهي  الحكومة  اأما 

�شريح اأمام البرلمان واأمام الملك، لكن 

الغرفتان  بها  تتمتع  التي  الإمكانيات 

المراقبة  في  �شلطتيهما  لممار�شة 

فالمجال  محدودة.  تظل  والت�شريع 

د�شتوريا،  دقيق  ب�شكل  موؤطر  الت�شريعي 

المالي  المجال  في  البرلمان  وتدخل 

جد محدود �شواء فيما يخ�س الت�شويت 

قانون  على  الت�شويت  اأو  الميزانية  على 

بالم�شادقة  المتعلقة  و�شلطته  الت�شفية، 

تحمل  التي  الدولية  المعاهدات  على 

كما  رمزية.  تظل  مالية  اأعباء  الدولة 

من  تقييم  مو�شوع  لي�س  القانون  اأن 

رهين  تنفيذه  ويظل  البرلمان  طرف 

البرلمان  يتمتع  ول  الحكومة.  �شلطة 

الالزمة  والتقنية  الب�شرية  بالإمكانيات 

للتعاطي مع الإدارة على قدم الم�شاواة، 

الحكومة  عمل  مراقبة  يمكنه  ل  كما 

اأو  رقابة  ملتم�س  و�شع  عبر  ب�شهولة 

ب�شبب  الحقائق  تق�شي  لجنة  ت�شكيل 

تعقد الم�شاطر.

الد�شتور  ي�شفه  الذي  الق�شاء  اأما 

م�شتقلة«  ب»�شلطة  ولي�س  ب»هيئة« 

هذه  وتجد  ال�شيا�شية.  لل�شلطة  تابع  فهو 

تنظيمية  اعتبارات  في  م�شدرها  التبعية 

وبنيوية. اإن الملك هو الذي يعين الق�شاة 

المجل�س  عن  �شادر  اقتراح  من  انطالقا 

الموؤ�ش�شة  هذه  وت�شهر  للق�شاء.  الأعلى 

على  الملك،  رئا�شة  تحت  الد�شتورية، 

للق�شاة،  الممنوحة  ال�شمانات  تطبيق 

المتعلقة  والقواعد  ترقيتهم  يخ�س  فيما 

يعاني  ذلك،  عن  وف�شال  بتاأديبهم. 

الإمكانيات  في  فظيع  نق�س  من  الق�شاء 

المادية والب�شرية ) الموظفون الإداريون 

كاف،  غير  الق�شاة  عدد  اأكفاء،  غير 

�شعوبة  الم�شتمر،  التكوين  غياب 

الولوج للمعلومة بما في ذلك الجتهاد 

الق�شائي... اإلخ(.

للح�شابات  الأعلى  المجل�س  يكلف 

قوانين  لتنفيذ  العليا  المراقبة  ب�شمان 

عمليات  �شالمة  من  والتاأكد  المالية 

بالهيئات  الخا�شة  والنفقات  المداخيل 

وتقييم  للقانون  طبقا  للمراقبة  الخا�شعة 

ال�شرورة عقوبات  التدبير، وي�شدر عند 

المنظمة  القواعد  احترام  عدم  حالة  في 

رئي�س  ويعين  العمليات.  تلك  ل�شير 

من  ويعزل  للح�شابات  الأعلى  المجل�س 

طرف الملك. وتظل هذه الموؤ�ش�شة التي 

في  اإقراراها  منذ  اخت�شا�شاتها  دعمت 

ن�شر  المهام،  )م�شاعفة   1996 د�شتور 

التقارير في ال�شحافة...( مع ذلك بدون 

فعالية ب�شبب �شعف الإمكانيات الب�شرية 

عدم  وب�شبب  لها  المخ�ش�شة  والمالية 

فعالية المتابعات والعقوبات. 

تاأ�ش�س  الذي  المظالم،  ديوان  يختلف 

»محامي  موؤ�ش�شة  عن   ،2004 �شنة 

انتخابه  يتم  لم  الوالي  لكون  ال�شعب« 

فر�س  يمكنه  ول  البرلمان،  طرف  من 

الموظفين  اأو  ال�شلطات  على  غرامات 

الذين ل يجيبون على طلبات ال�شتف�شار 

اأو طلبات تقديم المعلومات. اإ�شافة اإلى 

الموؤ�ش�شة  لهذه  المن�شئ  فالظهير  ذلك، 

جواز  عدم  اأو  ح�شانة  على  ين�س  ل 

انتخاب الو�شيط. فهذه الموؤ�ش�شة كلفت 

اأ�شا�شيتين  بمهمتين  الملك  طرف  من 

و�شكايات  تظلمات  فح�س  وهما: 

طرق  جميع  ا�شتنفذوا  الذين  المواطنين 

المتعلقة  الطلبات  في  والتحقيق  الطعن، 

والأ�شخا�س  الإدارة  بين  ما  بالنزاعات 

الذاتيين والعتباريين الخا�شعين للقانون 
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تقرير عن النظام الوطني للنزاهة: خال�شة 

ال�شلطة التنفيذية، والبرلمان، والق�شاء ، والجهاز 

المكلف ب�شبط االنتخابات ، والوظيفة العمومية، 

وموؤ�ش�شات تطبيق القانون

حكومة  اأي  براأ�شين،  التنفيذية  ال�شلطة  كانت  اإذا 

فاإن حقيقة  دولة،  ورئي�س  اأول(  وزير  راأ�شها  )على 

رئي�س  فقط  يعد  ل  الذي  للملك  تعود  ال�شلطة 

للنظام.  الأعلى  الرئي�س  اأي�شا  هو  واإنما  الحكومة، 

الوقت،  نف�س  في  يوؤطر،  فهو  ال�شفة،  وبهذه 

كان  اإذا  وبالفعل،  الق�شائية.  وال�شلطة  البرلمان 

فاإن  الخت�شا�شات،  بع�س  يملك  البرلمان 

التنفيذية  ال�شلطة  عليها  تتوفر  التي  الإمكانيات 

تجاهه تجعل منه عاجزا عن القيام بمهامه الت�شريعية 

المكلفة  الهيئة  حتى  بل  ال�شيا�شية.  والمراقبة 

اأي  الت�شريعية،  النتخابات  �شرعية  من  بالتحقق 

يمكنها  نظام  على  تتوفر  ل  الد�شتوري،  المجل�س 

ا�شتقالليته  تاأمين  �شاأنها  من  ب�شمانات  التمتع  من 

ل  ذلك،  اإلى  وبالإ�شافة  الملكية.  ال�شلطة  تجاه 

يتدخل هذا المجل�س اإبان الحملة النتخابية، ولكن 

بالن�شبة  اأما  النتخابية،  النتائج  اإعالن  بعد  فقط 

للق�شاء، فاإن الد�شتور ل يعترف بها ك�شلطة، واإنما 

ما  وهو  للدولة،  اإدارية  م�شلحة  اأي  هيئة،  كمجرد 

للق�شاء،  الأعلى  المجل�س  رئا�شة  للملك  يخول 

ومع  الرئي�س.  نائب  من�شب  العدل  لوزير  ويخول 

على  بال�شهر  د�شتوريا  مكلفة  الهيئة  هذه  فاإن  ذلك 

يخ�س  فيما  للق�شاة  الممنوحة  ال�شمانات  تطبيق 

ال�شلطة  اخت�شا�شات  اأن  كما  تاأديبهم.  و  ترقيتهم 

تجعل  عقوبات...(  تنقيالت،  )تعيينات،  التنفيذية 

الق�شاة تابعين وتجردهم من الكثير من ال�شمانات 

المن�شو�س عليها قانونيا. 

كما ل تتوفر موؤ�ش�شات تطبيق القانون ، اأي رجال 

البا�شاوات،  الدوائر،  روؤ�شاء  )العمال،  ال�شلطة 

التي  العامة،  والنيابة  الق�شائية  وال�شرطة  القياد(، 

تكافوؤ  ي�شمن  نظام  على  التنفيذية  لل�شلطة  تخ�شع 

حماية  لتوفير  م�شطرة  وعلى  ترقيتها  في  الفر�س 

الفعالة للمواطنين. ول يتمتع الموظفون المكلفون 

بتطبيق ال�شيا�شة الإدارية للحكومة، بتكافوؤ الفر�س 

التعيين  يكون  والتي  ال�شامية  الوظائف  تبواأ  في 

ذلك،  عن  ف�شال  الملك.  طرف  من  مبا�شرا  فيها 

بين  ما  العالقات  في  كافية  �شفافية  غياب  فاإن 

من  يعانون  المواطنين  تجعل  والمروؤو�شين  الإدارة 

ظل  في  خدمات  على  الح�شول  في  �شعوبات 

والتعاطي  التجاوزات  وي�شجع  القانون،  احترام 

للر�شوة. 

ذ.عمر بندورو
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الإدارات  م�شوؤولي  اأن  كما  الخا�س. 

الأخرى  العمومية  والموؤ�ش�شات 

المظالم  لوالي  دعمهم  بمنح  مطالبون 

الموظفين  بمطالبة  وذلك  لمندوبيه،  اأو 

تقوم  التي  المراقبة  وهيئات  والأعوان 

ي�شهلوا  اأن  �شلطتهم  تحت  بمهامها 

ن�شرته  الذي  التقرير  وي�شير  مهمته. 

من  يقرب  ما  اأن   2007 �شنة  الموؤ�ش�شة 

43 في المائة من الإدارات التي وجهت 
ديوان  على  الواردة  ال�شكايات  لها 

التي  الطلبات  عن  تجب  لم  المظالم 

ويالحظ  الخ�شو�س.  بهذا  لها  وجهها 

التقرير المنجز عن النظام الوطني للنزاهة 

ت�شمح،  اأجريت  درا�شة  »اأن  بالمغرب 

في  تح�شن  وقوع  بمالحظة  ذلك،  مع 

 34 اإلى  لت�شل  الملباة  المطالب  ن�شبة 

في المائة بالن�شبة للفترة ما بين 2006-

المظالم  ديوان  عالج  ولقد   .»2007
16.000 �شكاية/تظلم بعد مرور �شنتين 
في   30 في  بت  ولقد  وجوده،  على 

المائة من الحالت التي تدخل في نطاق 

الموالي  التقرير  ويو�شح  اخت�شا�شاته. 

)ل�شنتي 2006 - 2007( من جهته اأن 

�شكاية   6.971 �شجل  المظالم  ديوان 

و2445   2006 �شنة  �شكاية   4526(

�شكاية �شنة 2007(اأكثر من ن�شفها ذات 

طبيعة اإدارية.

من  للوقاية  المركزية  الهيئة  اإن�شاء  تم 

اإثر  على   ،2008 غ�شت  في  الر�شوة 

الأمم  اتفاقية  على  المغرب  م�شادقة 

المتحدة لمكافحة الف�شاد، وهي تتكون 

وكتابة  تنفيذية  ولجنة  عام  جمع  من 

الوزير  طرف  من  رئي�شها  ويعين  عامة، 

الأول. 

موؤ�ش�شة  الهيئة  هذه  تعتبر  ذلك،  ومع 

�شلطة  باأية  تتمتع  ول  فقط،  ا�شت�شارية 

المتابعات  ول  التحقيقات  لإجراء 

الق�شائية. ولكي تنجح في اأداء مهمتها، 

تعاون  رهينة  بعيد،  حد  واإلى  تظل، 

والموؤ�ش�شات  الأول  الوزير  م�شالح 

الوزارية الأخرى. 

العمومية،  بال�شفقات  يتعلق  وفيما   

اإجراء  من  بالرغم  ن�شجل  اأن  يجب 

بهذا  المتعلقة  للن�شو�س  اإ�شالحيين 

تتح�شن،  لم  الو�شعية  فاإن  المو�شوع 

محدودا.  التعديالت  هذه  اأثر  وظل 

العمومية  المقتنيات  اأهمية  من  وبالرغم 

�شفافية  فاإن  عنها،  المترتبة  والرهانات 

وهو  م�شمونة،  غير  العمومية  الطلبات 

م�شداقية  على  �شلبي  اأثر  له  الذي  الأمر 

الجتماعي  التطور  وعلى  الموؤ�ش�شات 

والقت�شادي للبلد. 

 فنحن اإذن اأمام مجموعة من الأعمدة 

ال�شعيفة والتابعة لعمود ال�شلطة التنفيذية 

فاإن  ولذلك  الملكية.  تج�شدها  التي 

ل�شالح  به  ي�شحى  ال�شلطات  توازن 

الملكية وهو ما يوؤثر وبقوة على ان�شجام 

وتوازن النظام الوطني للنزاهة. 

�لق�ساء

اإحدى الأعمدة الأكثر  الق�شاء  ي�شكل 

ه�شا�شة للنظام الوطني للنزاهة بالمغرب، 

وهو ما تمت معاينته �شابقا قبل اأن تثيره 

المتعلقة  المغرب  تران�شباران�شي  درا�شة 

التي  اله�شا�شة،  فهذه  الواحد.  بالبلد 

من  الأحيان  اأغلب  في  اإدانتها  تمت 

طرف المراقبين وال�شحافة الوطنية تجد 

وتنظيمية.  قانونية  عوامل  في  اأ�شبابها 

كما تتفق العديد من الدرا�شات والتقارير 
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على اختاللت الق�شاء المغربي. في هذا 

الوطني  النظام  تقرير  في  نقراأ  الإطار، 

في  »النق�س  يلي:  ما  بالمغرب  للنزاهة 

الإمكانيات المادية، والنق�س في تكوين 

الموظفين الإداريين للمحاكم، والنق�س 

التكوين  في  والنق�س  الق�شاة،  عدد  في 

الم�شتمر للق�شاة، والم�شاكل الناتجة عن 

و�شعت  والتي  الق�شاة،  تعيين  م�شطرة 

والم�شاكل  العدل،  وزير  مراقبة  تحت 

لكون  المقاطعات  محاكم  تعرفها  التي 

بدون  يتم  البوادي  في  الحكام  انتخاب 

علمي،  تكوين  على  توفرهم  �شرورة 

ل  التي  المحاكمات  بع�س  واإجراء 

في  )خ�شو�شا  الإن�شاف  معايير  تحترم 

ال�شيا�شي،  الطابع  ذات  المحاكمات 

بحرية  المتعلقة  المحاكمات  اأو 

حوله  المتنازع  والو�شع  ال�شحافة(، 

للمجل�س االأعلى للق�شاء، و�شروط ترقية 

الق�شاة، والم�شاكل المرتبطة بالن�شو�س 

والقوانين  بالمغرب،  للق�شاء  المنظمة 

والم�شطرة  المدنية  بالم�شطرة  المتعلقة 

الجنائية...«.

ويظل العمل من اأجل ا�شتقالل حقيقي 

اأحد  ال�شيا�شية  ال�شلطة  عن  للق�شاة 

التحديات الكبرى التي ينبغي رفعها من 

اأجل تدعيم الديمقراطية ودولة القانون. 

القطاع  هذا  يظل  ذلك،  اإلى  اإ�شافة 

فيها  تعتبر  التي  القطاعات  بين  من 

المواطنين  ت�شور  في  مزمنة  الر�شوة 

اأنجزتها  التي  التحقيقات  وذلك ح�شب 

بين  ومن  المغرب.  تران�شباران�شي 

الخال�شات الأ�شا�شية لهذه التحقيقات: 

والج�شع،  العقاب،  من  الإفالت  يعتبر 

ظاهرة  وتمييع  الأجور،  و�شعف 

الر�شوة، والنق�س في ال�شفافية و تعار�س 

المتفاقمة  للر�شوة  م�شدرا  الأحكام 

الدولة  تبنت  لقد  القطاع.  هذا  في 

العدل،  قطاع  لإ�شالح  �شيا�شة  موؤخرا 

كبير  اإ�شالحي  لور�س  باإطالقها  وذلك 

هذا  اأهمية  وب�شبب  تاأهيله  اإلى  يهدف 

»اأخبار  �شتخ�ش�س  العمود،  القطاع/ 

حول  مقبال  عددا  تران�شباران�شي« 

مو�شوع اإ�شالح الق�شاء. 

�لمجتمع �لمدني 

وو�سائل �لإعالم

ي�شكل المجتمع المدني جزءا ل يتجزاأ 

وت�شمح  للنزاهة.  الوطني  النظام  من 

حول  معلومات  تقديم  من  ديناميكيته 

العملية  في  معين  بلد  مواطني  م�شاهمة 

اإ�شافية  معلومات  وتقديم  الديمقراطية 

العام. ويوجد �شمن  ال�شاأن  تدبير  حول 

ومتطوعون  خبراء  المدني  المجتمع 

�شرورية  وتكتالت  �شبكات  اإلى  اإ�شافة 

الحكومية  ال�شيا�شات  على  لل�شغط 

العامة،  الم�شلحة  لتحقيق  والتاأثير عليها 

بما في ذلك محاربة الر�شوة.

اإخبار  بدور  المدني  المجتمع  ويقوم 

ي�شارك  لم  فاإذا  الجمهور.  وتعليم 

لمحاربة  عملية  كل  في  الجمهور 

المبذولة  المجهودات  فاإن  الر�شوة، 

لذا  النجاح.  تالقي  لن  التجاه  هذا  في 

تح�شي�شي  بعمل  القيام  ال�شروري  فمن 

المجتمع  م�شتويات  جميع  على 

في  اأمل  هناك  يكون  اأن  يمكن  حتى 

والح�شول  الجمهور  موقف  تغيير 

منظمات  معرفة  وبف�شل  دعمه.  على 

المجتمع المدني للواقع والخ�شو�شيات 

على  القدرة  تملك  فاإنها  المحلية، 

المتابعة والكت�شاف واإدانة الممار�شات 

المواقف.  لتغيير  والتمهيد  المرت�شية، 

من  الم�شتمدة  الأمثلة  من  العديد  وهناك 

التجارب المعا�شة، في هذا ال�شياق، في 

بلدان لها نف�س م�شتوى نمو المغرب. 

الجمعيات  بع�س  تعتبر  المغرب،  في 

لحقوق  المغربية  )الجمعية  الحقوقية 

لحقوق  المغربية  المنظمة  الإن�شان، 

من  المغرب  وتران�شباران�شي  الإن�شان( 

هاما  دورا  وتلعب  الن�شيطة  الجمعيات 

�شل�شلة  اإطار  وفي  الر�شوة.  محاربة  في 

الوطني  »للنظام  التقييمية  الور�شات 

تران�شباران�شي  نظمتها  التي  للنزاهة« 

خ�ش�شت   ،2009 �شنة  المغرب 

دور  حول  لنقا�س  ور�شة  الأخيرة  هذه 

النظام  تدعيم  في  المدني  المجتمع 

بع�س  ح�شرها  والتي  للنزاهة  الوطني 

هذا  واإبان  المدني.  المجتمع  فاعلي 

اللقاء/النقا�س، اأ�شار اأحد المتدخلين اإلى 

اأن نجاح التجربة الجمعوية ل يتعلق فقط 

اأي�شا  يخ�س  ولكنه  المتقدمة،  بالبلدان 

النمو.  طريق  في  ال�شائرة  البلدان  بع�س 

وذكر بهذا الخ�شو�س مثال لبنان، حيث 

واأبحاث  بتحقيقات  الجمعيات  تقوم 

»الف�شاد«  التلفزيوني  البرنامج  تطعم 

الذي يبث كل جمعة على القناة اللبنانية 

عدة  فيه  تعالج  والذي  ف«،  ت  »نيو 

فاعلين  بح�شور  بالر�شوة  مرتبطة  ق�شايا 

اأخرى  جمعويين. وهناك تجربة ناجحة 

تمكنت  حيث  الكامرون  تجربة  وهي 

�شبكة ت�شمى »دينامية مواطنة« من القيام 

بمتابعة فعلية للنفقات العمومية في ثالث 

عمالت. 

تت�شكل  الحالي،  الت�شريع  في 

ي�شتوجب  ول  بحرية،  الجمعيات 
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لكن  ب�شيطا.  ت�شريحا  اإل  تاأ�شي�شها 

ي�شبح  اأن  يمكن  الو�شل  على  الح�شول 

التي  ال�شلطات  يد  في  رهيبا  �شالحا 

و�شل  ت�شليم  ترف�س  اأو  توؤجل  لزالت 

تحت  الجمعيات  لإن�شاء  الت�شريح 

مختلف التبريرات المرتبطة بالخ�شو�س 

بالأمن العام، واحترام الوحدة الترابية اأو 

ال�شيء  ونف�س  الإرهاب.  محاربة  اأي�شا 

المنفعة  ب�شفة  العتراف  على  ينطبق 

الجمعيات  تعتبر  فبينما  العمومية. 

حقا  العمومية  المنفعة  ب�شفة  العتراف 

يجب اأن ت�شتفيد منه منظمات المجتمع 

ويعود  بالجدية  لها  ي�شهد  التي  المدني 

ترى  الواقع،  اأر�س  على  بالفائدة  عملها 

ب�شفة  العتراف  هذا  اأن  ال�شلطات 

»امتياز  بمثابة  هو  العمومية  المنفعة 

تمنحه للجمعيات«. 

المدني  المجتمع  يتمكن  ولكي 

اأن  عليه  الر�شوة،  م�شاكل  مواجهة  من 

الباحثين  البداية على تجارب  في  يعتمد 

والقطاع  الحكومية  غير  والمنظمات 

بدعم  النهاية  في  يتمتع  واأن  الخا�س 

يجب  الغاية،  هذه  ولتحقيق  الجمهور. 

هيمنة  من  المدني  المجتمع  يتحرر  اأن 

عنها،  م�شتقال  يكون  واأن  ال�شلطة 

دعم  ومن  كافية  بموارد  يتمتع  واأن 

دعم  ومن  الخا�س  القطاع  اأو�شاط  في 

والتزام  م�شاهمة  تعتبر  كما  الجمهور. 

يم�س  اإ�شالح  في كل  المدني  المجتمع 

نقا�شات  فتح  الجمهورعبر  مبا�شرة 

�شروريا  الوطني اأمرا  الم�شتوى  على 

لالإ�شالح  الجمهور  تبني  تحقيق  بغية 

هذا  بها  ينادي  التي  القيم  وتدعيم 

الإ�شالح. وفي الأخير، يجب اأن ينجح 

باعتباره  التموقع  في  المدني  المجتمع 

للنزاهة  الوطني  للنظام  اأ�شا�شيا  مكونا 

الأعمدة  مع  والتفاعل  البلد،  هذا  في 

مع  وخ�شو�شا  فعالة  بطريقة  الأخرى 

الدوليين.  والفاعلين  الإعالم  و�شائل 

مع  الدوليين،  الفاعلين  دور  اأن  كما 

يخ�س  فيما  جدا  مهم  دور  هو  ذلك، 

اأن  حدود  في  المدني  المجتمع  تدعيم 

التاأطير والتمويل المقدمين ينميان فعالية 

وقدرتها  ا�شتقاللها  ويقويان  الجمعيات 

على المبادرة وال�شغط. 

من  الإعالم،  و�شائل  تلعب  كما 

لدور  وتكميليا  مهما  دورا  جهتها، 

المجتمع المدني فيما يخ�س التح�شي�س 

والك�شف  والبحث  الجمهور،  واإخبار 

لكن  واإدانتها.  الر�شوة  عمليات  عن 

اأن يقف م�شتقيما  هذه العمود ل يمكن 

الوطني  النظام  �شرح  مجموع  ويدعم 

بحرية  ال�شحافة  تتمتع  لم  اإذا  للنزاهة 

الحر  الولوج  لها  ي�شمن  لم  واإذا  التعبير 

للمعلومة. 

مثل  اأي�شا  مهمة  ال�شحافة  حرية  اإن 

محاربة  في  الق�شاء  وا�شتقاللية  اأهمية 

يجب  ال�شتقاللية  هذه  الر�شوة. 

ال�شيا�شية  االأو�شاط  تجاه  تتجلى  اأن 

درجة  اأن  كما  االقت�شادية.  واالأو�شاط 

تناظر  الإعالم  و�شائل  ا�شتقاللية 

الفاعل  دور  ممار�شة  على  قدرتها 

الموؤ�ش�شات  �شلوك  لمراقبة  الجتماعي 

وال�شخ�شيات العمومية. ومن المفتر�س 

اأن تراقب و�شائل الإعالم عمل ال�شلطتين 

من  تتاأكد  حتى  والتنفيذية،  الت�شريعية 

الأحكام  فعبر  الرت�شاء.  تقترف  ل  اأنها 

تتطور  وال�شحفيين  للنا�شرين  الم�شوؤولة 

حرية ال�شحافة. هذه الثقافة هي �شمانة 

باعتبارها  العمل  من  ال�شحافة  لتتمكن 

تقرير عن النظام الوطني للنزاهة: 
خال�شة االأعمدة )تابع(.

االأحزاب ال�شيا�شية، والقطاع الخا�ص، 

والمجتمع المدني، وو�شائل االإعالم، 

واالإدارات الجهوية والمحلية

نتيجة  هي  المغرب  في  الر�شوة  محاربة  اإن 

من  العديد  بها  قام  متنوعة  ومبادرات  التزامات 

الفاعلين المحليين والدوليين. 

الخا�س،  والقطاع  ال�شيا�شية،  الأحزاب  تلعب 

والمجتمع المدني، وو�شائل الإعالم، والإدارات 

من  الن�شال  في  مهم  بدور  والمحلية  الجهوية 

اأجل ال�شفافية. ومع ذلك، فاأعمدة النظام الوطني 

للنزاهة تعمل في محيط �شعب. 

من  يحد  الأعمدة  لهذه  المنظم  الت�شريع  اأن  كما 

النقائ�س،  بع�س  من  ويعاني  تحركها،  هام�س 

ويوجد  �شلطوية،  بطريقة  الن�شو�س  توؤول  حيث 

هذه  يوؤطر  الذي  القانون  بين  ما  كبير  فارق 

الأعمدة والممار�شة. 

الر�شوة  الحالي محاربة  التمويل  نظام  ولقد جعل 

�شعوبة.  اأكثر  اأمرا  الأعمدة  هذه  طرف  من 

ال�شيا�شية  لالأحزاب  الدولة  دعم  يكت�شب  ولم 

ال�شيا�شي  بالتمويل  المتعلقة  الإجراءات  ومختلف 

الفعالية المرجوة. اإن الهبات التي تمنحها الدولة 

لبع�س  تمنحها  التي  والإعانات  الإعالم  لو�شائل 

الجمعيات تعتريها العديد من النقائ�س. فالأموال 

عن  بعيد  وتوزيعها  وا�شح،  لتقنين  خا�شعة  غير 

بدوره  الخا�س  التمويل  يطرح  كما  ال�شفافية. 

العديد من الم�شاكل. 

وعلى الم�شتوى الخارجي، تخ�شع اأعمدة النظام 

)اإدارية،  متنوعة  رقابة  لآليات  للنزاهة  الوطني 

الداخلي،  الم�شتوى  وعلى  محا�شباتية(.  ق�شائية، 

عمود.  كل  طبيعة  ح�شب  للنزاهة  اآليات  توجد 

تلك،  الرقابة  اأنواع  من  وبالرغم  ذلك،  ومع 

للنزاهة  الوطني  النظام  اأعمدة  مختلف  تتعر�س 

ت�شارب  اأو  ال�شفافية  غياب  ب�شبب  اإدانات  لعدة 

الم�شالح اأواختال�س الأموال. 

اأن  للنزاهة  الوطني  النظام  لدرا�شة  يمكن  ل 

لأن  فقط،  الداخليين  الفاعلين  حدود  عند  تقف 

فبالن�شبة  عليهم.  قا�شرة  لي�شت  الر�شوة  محاربة 

الأبعاد،  وثنائية  الأبعاد  متعددة  التنمية  لوكالت 

غير  والمنظمات  المتحدة  والأمم  والممولين 

التنمية،  اأمام  عائق  هي  الر�شوة  فاإن  الحكومية، 

الموا�شيع  اأحد  الر�شوة  محاربة  اأ�شبحت  بل 

الأ�شا�شية لأجندات الحكامة الجيدة على م�شتوى 

ذلك،  ومع  وال�شيا�شية.  القت�شادية  الإ�شالحات 

فاإن غياب التن�شيق ما بين هوؤلء الفاعلين الدوليين 

فعاليتهم  على  �شلبا  توؤثر  التمويل  واإمكانيات 

ال�شغط.  على  قدرتهم  من  كبير  ب�شكل  وتقل�س 

تجذب  لأنها  تفعيلها  و  برامج  اإطالق  تم  ولقد 

اأولوية  ذات  لأنها  ولي�س  خارجية  مالية  مواردا 

بالن�شبة للبلد. 

اإ�شالح  اتجاه  في  المقدمة  التو�شيات  وتتجه 

الوطني  النظام  اأعمدة  من  عمود  لكل  عميق 

ذ. محمد مدني  للنزاهة.   
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هيئة مراقبة للفاعلين الجتماعيين. ومع 

تقوم  اأي�شا،  اليوم  حدود  واإلى  ذلك، 

الرقابة  بممار�شة  البلدان  من  العديد 

تر�شانتها  في  وتن�س  ال�شحافة  على 

للحرية  �شالبة  عقوبات  على  القانونية 

ممار�شتهم  ب�شبب  ال�شحافيين  �شد 

المغرب.  في  الحال  لمهامهم، كما هو 

لذا يجب اأن يكون عمود الق�شاء �شمانة 

لحرية ال�شحافة، هو ما يفتر�س، بطبيعة 

م�شتقل عن  قانوني  نظام  الحال، وجود 

كل تاأثير �شيا�شي اأو غيره. 

لدور  المخ�ش�شة  النقا�س  ور�شة  اإبان 

الوطني  النظام  في  الإعالم  و�شائل 

كانوا  الذين  الم�شاركون،  اأكد  للنزاهة، 

اأهمية  على  �شحفيين،  معظمهم  في 

ال�شرح.  تدعيم هذا  في  الإعالم  و�شائل 

و�شدد معظم المتدخلين على قوة تدخل 

ال�شحافة  عمل  في  ال�شيا�شية  االأو�شاط 

المقلقة  الم�شاعفة  وكذا  المغربية 

)غرامات  والعقوبات  للمحاكمات 

اإغالق  المهنة،  ممار�شة  من  منع  كبيرة، 

ال�شحافيين  �شد  اإلخ...(  المقرات 

والمنابر ال�شحافية. واأجمع المتدخلون 

الحالي  الت�شريع  اختاللت  اإدانة  على 

الولوج  في  الحق  غياب  في  تتمثل  التي 

الم�شادر  �شرية  في  والحق  للمعلومة، 

الذين  اأنف�شهم  ال�شحافيين  وحماية 

ال�شيئة  وللمعامالت  للعنف  يتعر�شون 

)تغطية  لعملهم  اليومية  ممار�شتهم  اإبان 

الح�شور  اأدان  كما  التظاهرات...(. 

هيئات  وخ�شو�شا  ال�شلطات،  تردد 

لإن�شاء  الرخ�س  منح  في  التقنين 

طرف  من  جديدة  تلفزية  قنوات 

موقف  يبين  حيث  الخوا�س،  الفاعلين 

ال�شيطرة  اأخرى  مرة  القبيل  هذا  من 

القطاع  هذا  على  العليا  للأو�شاط  التامة 

اأن  يفتر�س  هيئة  عمل  في  وتدخلها 

تكون م�شتقلة.

خر  اآ  متدخل  اأ�شار  اآخر،  �شياق  وفي 

ال�شلطة  المغربية رهينة  ال�شحافة  اأن  اإلى 

“�شحافة  اإلى  تحولت  واأنها  القت�شادية 

المناف�شة  ل�شرورات  تخ�شع  راأ�شمالية” 

نزاع  مو�شوع  اأ�شبحت  �شوق  في 

ما  �شراع  عنه  ينتج  ما  وهو  �شديد، 

وتاأ�شف  والمقاولة.  التحرير  هيئة  بين 

المتدخلون على ف�شل ال�شحافة المغربية 

بع�س  في  بنيوية  تغييرات  اإدخال  في 

بالرغم  الر�شوة،  الغارقة في  الموؤ�ش�شات 

�شاحب  الذي  الإعالمي  ال�شخب  من 

الوطني  )ال�شندوق  الف�شائح  هذه 

العامة،  التعا�شية  الجتماعي،  لل�شمان 

اإلخ...(، و  القر�س العقاري وال�شياحي 

قلل اأحد المتدخلين من حدة هذا الف�شل 

التجاه  مكن  اعتقاده  ففي  المعاين، 

المواطنين”  “ال�شحافيين  من  الجديد 

الجديدة  الإمكانيات  ي�شتعملون  الذين 

الر�شوة  لإدانة  الأنترنيت  يتيحها  التي 

مع  اإلخ(،  يوتوب...  )المدونات، 

اأغلب  في  الهوية  ب�شرية  الحتفاظ 

الر�شوة  ق�شايا  عولمة  من  الأحيان، 

بالمغرب. 

من غياب  وبالرغم  عامة،  وب�شفة 

قانون حول الحق في الولوج للمعلومة، 

من  المهنة  اأخالقيات  احترام  وانعدام 

و�شعف  ال�شحافيين،  بع�س  طرف 

الو�شائل المادية والمالية وانعدام �شحافة 

بع�س  مع  التحقيقات  في  متخ�ش�شة 

و�شائل  اأن  ات�شح  فلقد  ال�شتثناءات، 

ن�شاطا  اأكثر  بالمغرب  الخا�شة  الإعالم 

من و�شائل الإعالم العمومية وذلك فيما 

يخ�س نقل وقائع اأكيدة لممار�شة الر�شوة 

اإلى الجمهور. 

من �أجل نظام وطني 

فعال للنز�هة

عددا  للنزاهة  الوطني  النظام  يت�شمن 

من العنا�شر المعتبرة بمثابة اأعمدة يمكنه 

عمود  كل  اأخذ  واإذا  عليها.  الرتكاز 

على حدة، فلن يكون له اإل اأثر محدود 

اأن مدونات  كما  الر�شوة.  محاربة  على 

من  الجديدة  التنظيمات  اأو  الأخالقيات 

مثال،  العمومية،  ال�شفقات  منح  اأجل 

اأعدت  اإذا  اإل  تاأثير  اأي  لها  يكون  لن 

وطبقت من طرف هيئات اأو موؤ�ش�شات 

العليا  والموؤ�ش�شات  فالو�شيط  م�شتقلة. 

محاربة  وهيئات  الح�شابات  لتدقيق 

“المراقبة”  لهيئات  نماذج  هي  الر�شوة 

التي باإمكانها القيام بهذه المهام. كما اأن 

تتعلق  للر�شوة  الم�شادة  ال�شتراتيجيات 

المدني  المجتمع  الن�شيط ويقظة  بالدعم 

عليهم  يجب  الذين  الإعالم،  وو�شائل 

الوخيمة  النتائج  الجمهورعلى  اإطالع 

مطالبة  في  المواطنين  وحق  للر�شوة 

الموظفين ب�شلوك اأخالقي.

اأن  ال�شروري  لي�س من  اأنه  من  بالرغم 

في  وتقويتها  العنا�شر  هذه  تاأ�شي�س  يتم 

فاإن طريقة تكوين وتدبير  الوقت،  نف�س 

اأو  نجاح  تحدد  للنزاهة  الوطني  النظام 

المهم  الإ�شالح. فمن  ف�شل مجهودات 

العنا�شر  بتحديد  بلد  كل  يقوم  اأن  جدا 

الأكثر اإ�شتراتيجية بالن�شبة لالإ�شالح التي 

التغيير  حظوظ  ن�شبة  رفع  من  تمكن 

اإلى  للنزاهة  الوطني  للنظام  الإيجابي 

اأقل  تعتبر  التي  العنا�شر  تقوية  جانب 

مراقبة  بدون  ظلت  اإن  والتي،  اأهمية، 

اإلى  اإ�شافة  الإ�شالح،  اإف�شال  باإمكانها 

ذلك، يمكن لبع�س النجاحات الهامة اأن 

تظهر للجمهور اأن الم�شوؤولين والنواب 

يحاربون الر�شوة بجدية. 
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الأ�شبوعية الجديدة، القب�س، النهار المغربية، الراأي ، اأ�شداء، 

اأوفيت،  التجديد،  المغربية،  ال�شحراء  ال�شباحية،  ال�شباح، 

اأوجوردوي لوماروك، بيان اليوم، �شالنج اإيبدو، اإيكونومي 

دي  لغازيت  لبيرانت،  اإيبدو،  نيوز  فينان�س  اأنتروبريز،  اإي 

ليكونومي�شت  ليكونومي�شت،  اإيكونوميك،  لفي  ماروك، 

دي  لوماتان  اإيبدومادير،  لوجورنال  ليك�شبري�س،  ماغازين، 

لو�شوار  لوروبورتر،  لوموند،  �شاحارا،  دي  اإي  ماغريب 

اإيكو، لي زيكو ، ليبيرا�شيون، لوب�شيفاتور، لوبينيون، ماناجر 

ماغريب،  دي  بير�شبيكتيف  ني�شان،  اإيبدو،  ماروك  بوبليك، 

بروبليم اإيكونوميك، ر�شالة الأمة، تل كل.

2. وكاالت االأنباء 
وكالة  لالأنباء،  فرن�شا  وكالة  لالأنباء،  العربي  المغرب  وكالة   

رويتر، بانابري�س.

3. تقارير ودرا�شات 
 ،2009 المغرب  للنزاهة،  الوطني  النظام  حول  درا�شة   -  

تران�شباران�شي المغرب وتران�شباران�شي الدولية

معهد  الر�شوة،  محاربة  في  للنزاهة  الوطني  النظام  دور   -

ريك  لنغ�شيث،  بيتر  الدولي،  للبنك  القت�شادية  التنمية 

�شتابينهور�شت وجيريمي بوب

الكامرون  الواحد،  البلد  درا�شة  للنزاهة،  الوطني  النظام   -

2007، تران�شباران�شي الدولية
تران�شباران�شي  التقييم،  دليل  للنزاهة،  الوطني  النظام   -

الدولية، 2005

- النظام الوطني للنزاهة، درا�شة البلد الواحد، كندا 2001.

�س: هل تكت�سي �لدر��سة �لتي 

�أنجزتها تر�ن�سبار�ن�سي �لمغرب 

حول �لنظام �لوطني للنز�هة 

�أهمية ما بالن�سبة للهيئة؟ وما هي 

�لتو�سيات �لتي يمكنكم تقديمها 

ليتم �لتعاون ما بين تر�ن�سبار�ن�سي 

�لمغرب و�لهيئة �لمركزية للوقاية 

من �لر�سوة بهذ� �ل�سدد؟ 

اأجنزتها  التي  الدرا�شة  تكت�شي  ج: 

الوطني  النظام  حول  املغرب  تران�شباران�شي 

واأنها  خ�شو�شا  للهيئة  اأكيدة  اأهمية  للنزاهة 

الآن، مرجعا  منذ   ، يقدم  ترتكز على مفهوم 

حتليليا واإطارا للعمل.

وبالفعل، فالهيئة املركزية للوقاية من الر�شوة، 

اأنها خمول لها ح�شب الن�س املوؤ�ش�س لها  ومبا 

بخ�شو�س  تو�شياتها  و  اقرتاحاتها  باإر�شاء 

مو�شوعي  حتليل  على  الر�شوة،  من  الوقاية 

الر�شوة،  ظاهرة  ومتظهرات  ونتائج  لأ�شباب 

املتبعة يف حماربة  ال�شيا�شات  تقييم  على  وكذا 

الر�شوة، ل ميكنها اإل اأن ت�شتفيد من خال�شات 

تران�شباران�شي  طرف  من  املنجزة  الأبحاث 

ظاهرة  مبالم�شة  يتعلق  فيما  �شواء  الدولية، 

الر�شوة اأو تقييم النزاهة. 

وبا�شتثناء اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد 

من  للوقاية  املركزية  للهيئة  املوؤ�ش�س  والن�س 

للنزاهة  الوطني  النظام  اأن  نعتقد  الر�شوة، 

ي�شكل بالن�شبة لنا اإطارا حتليليا مرجعيا ي�شمح 

بتثمني التدابري املعيارية املتعلقة باأعمدة النزاهة 

تداخالتها  مالءمة  ومدى  فعاليتها  وتقييم 

والتعرف على احلاجيات التي يجب تلبيتها.

اإقامة  كون  حدود  ويف  ذلك،  عن  وف�شال 

يتطلب  للنزاهة،  الوطني  النظام  تدعيم  اأو 

الهيئة  فاإن  املجتمع،  فعاليات  خمتلف  حتالف 

مقدمة  يف  ت�شع  الر�شوة  من  للوقاية  املركزية 

تو�شياتها الإ�رشاك الفعلي للمجتمع املدين يف 

ولهذا  الر�شوة.  ملحاربة  املبذولة  املجهودات 

ال�شبب اقرتبنا من تران�شباران�شي املغرب والتي 

حددنا معها بع�س جمالت التعاون خا�شة: 

بالظاهرة  المو�شوعية  المعرفة  تعميق   -

والبحث،  التق�شي  تقنيات  تطوير  عبر 

المعطيات  تجميع  م�شادر  وتنويع 

وبلورة خريطة لمخاطر الر�شوة؛

ال�شيا�شات  تقييم  تقنيات  تطوير   -

الوطنية  الكفاءات  وتدعيم  العمومية 

بخ�شو�س تقييم المقت�شيات المعتمدة 

لمحاربة الر�شوة؛

معالجة  يخ�س  فيما  والتن�شيق  الت�شاور   -

باعتبارها  بها  المتو�شل  ال�شكايات 

تبليغا واإدانة لأفعال الر�شوة.

�س: تعتبر �لهيئة �لمركزية للوقاية 

من �لر�سوة في �لدر��سة �لتي 

�أنجزتها تر�ن�سبار�ن�سي �لمغرب 

بمثابة عمود م�ستقل بذ�ته من 

�أعمدة �لنظام �لوطني للنز�هة. هل 

تعتقدون �أنه بالرغم من وظيفتها 

�ل�ست�سارية، يمكن �عتبارها كعمود 

تدعم محاربة �لر�سوة بنف�س �أهمية 

ومكانة �إحدى �ل�سلطات �لثالث �أو 

�لمجل�س �لأعلى للح�سابات؟

ج: يف البداية، يجب اأن اأذكر اأنه يف الأدبيات 

التي تعالج ظاهرة الر�شوة، غالبا ما يرمز للنظام 

جمموعة  على  يرتكز  مبعبد  للنزاهة  الوطني 

التنفيذية،  ال�شلطة  املوؤ�ش�شاتية:  الأعمدة  من 

الق�شائية،  ال�شلطة  الت�رشيعية،  ال�شلطة 

حماربة  هيئات  الو�شيط،   ، الرقابة  موؤ�ش�شات 

املجتمع  فاعلو  الإعالم،  و�شائل  الر�شوة، 

املدين، القطاع اخلا�س... 

بينها،  فيما  متداخلة  الأعمدة  هذه   -

من  تختلف  عمود  كل  اأهمية  لكن 

يجب  ال�شبب،  ولهذا  لآخر،  مجتمع 

�شالبتها  مدى  على  ال�شهر  وبا�شتمرار 

النزاهة  معبد  مجموع  �شالبة  ل�شمان 

الوطنية.

من  للوقاية  المركزية  للهيئة  يمكن   -

�شليم،  وب�شكل  تعتبر،  اأن  الر�شوة 

ي�شم  الذي  للعمود  اأ�شا�شي  كمكون 

ديوان  اأي  والمراقبة،  ال�شهر  هيئات 

المظالم، المجل�س الأعلى للح�شابات، 

معالجة  وحدة  المناف�شة،  مجل�س 

المعلومات المالية،... 

والتي  بع�شا،  بع�شها  تكمل  تركيبة  اإنها 

تلك  تما�شك مختلف  تدعيم  باإمكانها 

العنا�شر.

��ستقاللية  م�ساألة  ت�سترعي  �س:   

�لهتمام  �لأحيان  �أغلب  في  �لهيئة 

�نطالقا من م�ستويين: �لخت�سا�سات 

در��سة  �عتبرت  ولقد  و�ل�ستقاللية. 

تر�ن�سبار�ن�سي �لمغرب حول �لنظام 

تتمتع  �لهيئة  �أن  للنز�هة  �لوطني 

تركيبة  ب�سبب  للعمل  بهام�س 

جمعها �لعام، م�سيفة �أن �لممار�سة 

�أي  �إلى  تبين  �أن  باإمكانها  �لتي  هي 

حد يمكنها �سمان ��ستقالليتها عن 

تعتقدون  هل  �لتنفيذية.  �ل�سلطة 

�لمركزية  للهيئة  �لقانوني  �لإطار  �أن 

للوقاية من �لر�سوة يتالءم مع طبيعة 

�أخبار تر�ن�سبار�ن�سي 

ن�شرة مر�شد الر�شوة وتنمية ال�شفافية بالمغرب

اأ�شيدون،  �شيون  اأق�شبي،  الدين  عز   : المتابعة  لجنة 

اأحمد برنو�شي، ر�شيد الفياللي المكنا�شي، عبد العزيز 

 - را�شدي  ب�شير  نكادي،  اللطيف  عبد  م�شعودي، 

مدير المر�شد :محمد علي لحلو، رئي�ص)ة( التحرير، 

فو�شيل  يون�ص  الفرن�شي:  التحرير   - زيراري  مي�شيل 

- التحرير العربي : محمد الهاللي - التوثيق : نجوى 

 : التوا�شل   - �شبور  اأ�شماء  العرودي،  ح�شنية  حرى، 

دنيا نجاعتي - ماكيط و ت�شفيف : �شكربتيرا اإيدي�شيون 

- ال�شحب : اأدام�س كرافيك - الرباط.

2009PE0117 :رقم االإيداع القانوني

ردمد الدورية: 0440-2028

اأخبار تران�شباران�شي هي ن�شرة داخلية، ت�شدرها 

مر�شد  ويعدها  المغرب  تران�شباران�شي  جمعية 

الر�شوة، بدعم من �شفارة هولندا بالمغرب

�أ�سئلة موجهة لل�سيد عبد �ل�سالم �أبو در�ر

رئي�س �لهيئة �لمركزية للوقاية من �لر�سوة
حوار



�أ�سئلة موجهة لل�سيد عبد �ل�سالم �أبو در�ر حوار

وتعقيد وظيفتها، خ�سو�سا في �سياق ت�سود فيه �لر�سوة 

هذ�  في  �ل�سعف  ونقط  �لقوة  نقط  هي  ما  �لمزمنة؟ 

�أجل  من  يتطور  �أن  يمكن  معنى  وباأي  �لقانوني،  �لو�سع 

�كت�ساب فعالية �كبر؟ 

ج: اإن الإطار القانوين للهيئة ميكنها من اأربع خ�شو�شيات موؤ�ش�شاتية 

يف تالوؤم تام مع املقاربة الت�شاركية املطلوبة يف جمال الوقاية من الر�شوة: 

في  تكمن  الأولى  الخ�شو�شية   -

بما  المجتمع  على  بنيتها  انفتاح 

وهيئة  عاما  جمعا  تت�شمن  اأنها 

متنوعة  بتمثيلية  تتمتع  تنفيذية 

القطاعات  لمختلف  ومتوازية 

والجمعيات  المعنية،  الوزارية 

والمجتمع  والنقابية،  المعنية 

المدني والو�شط الجامعي؛

- الخ�شو�شية الثانية تتعلق بات�شاع 

اأنيطت  التي  المهام  وتنوع 

للتن�شيق  موؤ�ش�شة  الوقت،  نف�س  في  منها  تجعل  والتي  بها، 

وتقييم  للتتبع  ومر�شدا  واقتراحية،  ا�شت�شارية  وقوة  والتوجيه، 

الر�شوة، وهيئة  المتبناة ل�شتئ�شال  الر�شوة وال�شيا�شات  ظاهرة 

المتعلقة  ال�شكايات  لتلقي  واإطارا  والتح�شي�س،  للتوا�شل 

بحالت الرت�شاء، وذلك لتبليغها لل�شلطات الق�شائية؛

ان�شجام  في  للهيئة  الوقائي  بالتجاه  تتعلق  الثالثة  الخ�شو�شية   -

المتحدة  الأمم  اتفاقية  من   6 المادة  اأحكام  مع روح وحرفية 

والحكم  والمتابعة،  البحث  ووظائف  الف�شاد،  لمكافحة 

طرف  من  ا�شتقاللية  بكل  تنجز  اأن  يجب  التي  والتنفيذ، 

ال�شلطات الق�شائية المخت�شة؛

والتي  الن�شبية  الوظيفية  بال�شتقاللية  تتعلق  الرابعة  الخ�شو�شية   -

الأع�شاء  اأ�شوات  اأغلبية  قاعدة  تبني  عبر  خ�شو�شا  تت�شح 

بكل  الهيئة  اأجهزة  مجموع  قرارات  لتخاذ  الحا�شرين 

ا�شتقاللية.

ومع ذلك، هذا الو�شع القانوني، وبالرغم من اإيجابياته المتعددة، 

العتبارية  ال�شخ�شية  اخت�شا�شات  مجموع  للهيئة  يخول  ل 

تجاه  �شعبة  و�شعية  في  ي�شعها  ما  وهو  المالية،  وال�شتقاللية 

بوجه  تعيق،  والتي  القبلية،  المراقبة  اإجراءات  وبطء  تعقيد 

خا�س، �شرعة ومرونة التدبير الإداري والمالي.

�س: هل تعتقدون �أن �لإمكانيات )�لمالية و�لب�سرية 

و�للوجي�ستكية( �لتي و�سعت رهن �إ�سارة �لهيئة 

�لمركزية للوقاية من �لر�سوة هي �إمكانيات كافية لكي 

تنجز مهامها؟ 

ج: من الأكيد اأن الإمكانيات التي و�شعت رهن اإ�شارة الهيئة املركزية 

للوقاية من الر�شوة، اإىل حدود الآن، لي�شت كافية ب�شبب ات�شاع وتنوع 

مهامها. 

وبالفعل، فامليزانية املخ�ش�شة للهيئة بلغت 15 مليون درهم �شنة 2009، 

ومت جتديد نف�س املبلغ بالن�شبة ل�شنة 2010.

املن�شو�س  باملنا�شب  اللتزام  من  الآن،  اإىل حدود  الهيئة،  تتمكن  ومل 

عليها يف اإطار هيكلها التنظيمي، فالعدد الإجمايل الذي مت توظيفه مل 

يتجاوز اإىل حدود اليوم ع�رشين م�شتخدما، ومن �شمنهم 15 عن طريق 

التعاقد. 

�س: هل هناك ت�سابهات �أو خ�سائ�س م�ستركة بين 

مختلف حالت �لر�سوة �لتي لجاأ ب�سددها �لمو�طنون 

للهيئة �لمركزية للوقاية من �لر�سوة؟ 

ج: لقد مكنت املعاجلة الأولية لل�شكايات الواردة على الهيئة من اإبراز 

اأربع مالحظات اأ�شا�شية: 

بالر�شوة  اأغلبيتها  في  تتعلق  عنها  التبليغ  تم  التي  الأعمال   .1
وت�شمل  النفوذ،  وا�شتغالل  العام،  المال  واختال�س  والبتزاز 

والجماعات  والدرك  العدل  خا�شة  القطاعات  من  العديد 

المحلية والمالية والنقل... ؛

كمو�شوع  بالر�شوة  يرتبط  ل  ال�شكايات  هذه  من  مهم  جزء   .2
ق�شايا  في  ثانوي  كعن�شر  بالر�شوة  يرتبط  واإنما  اأ�شا�شي،  تظلم 

مدنية اأو غيرها؛

3. جزء ل ي�شتهان به من ال�شكايات تم تقديمه ب�شكل جماعي؛
بها،  المتو�شل  ال�شكايات  مو�شع  الوقائع،  مكان  تحديد   .4
المدن  فقط  لي�س  ي�شمل  وا�شع  توزيع جغرافي  باإظهار  ي�شمح 

اأي�شا جهات مختلفة من �شمال وو�شط  الكبرى ولكن ي�شمل 

وجنوب المغرب.

�س: هل �أخبرت �لهيئة �لمركزية للوقاية من �لر�سوة 

�ل�سلطات �لق�سائية بالوقائع �لتي تو�سلت بها و�لتي 

تعتبرها قابلة لت�سكل �أفعال ر�سوة يعاقب عليها 

�لقانون؟ 

�شكاية،   60 من  يقرب  ما  تلقينا   ،2009 دجنرب  نهاية  حدود  اإىل  ج: 

ل يتعلق معظمها بالر�شوة كما يعاقب عليها القانون اجلنائي: فالأفعال 

التي تعترب اأفعال ارت�شاء تنق�شها �رشاحة احلجج الكافية. لهذا اكتفينا اإىل 

حدود الآن ببلورة دليل م�شاطر اتفقنا ب�شددها وتبنيناها نحن ووزارة 

العدل التي التزمت، ف�شال عن ذلك، مب�شاعدة الهيئة لكت�شاب اخلربة 

املطلوبة ملعاجلة ال�شكايات املتو�شل بها.

�س: ما هي �أهم �لنقط �لتي لحظتموها في ح�سيلتكم 

�لأخيرة ب�سفة عامة وفي عالقاتكم بالأعمدة �لأخرى 

للنظام �لوطني للنز�هة؟

ج: با�شتثناء الت�شخي�س الأويل وتقييم املكونات الأ�شا�شية للنظام الوطني 

ال�شيا�شات  وقوة  �شعف  نقط  على  بالتعرف  لنا  �شمحت  التي  للنزاهة 

للهيئة  الأخرية  احل�شيلة  لنا  �شمحت  الر�شوة،  حماربة  جمال  يف  املتبعة 

اأ�شا�شية  واأدوات  قواعد  باإقامة  ن�شاط مكثف مرتبط، من جهة،  بربوز 

للتعاون  قابلة  جمالت  على  بالتعرف  اأخرى،  جهة  ومن  للموؤ�ش�شة، 

الوطني والدويل بخ�شو�س الوقاية من الر�شوة.

الر�شوة  من  للوقاية  املركزية  الهيئة  متكنت  الأ�شا�س،  هذا  من  وانطالقا 

من النتهاء من اإعداد قائمة �شاملة من القرتاحات والتو�شيات موجهة 

التقرير  ملختلف الفاعلني يف هذا املجال، وهو ما ي�شكل بنية م�رشوع 

الأخري للهيئة اخلا�س ب�شنة 2009.

املوافقة على هذا  انتظار  قبل  باملزيد  اأخربكم  اأن  ل�شوء احلظ  ل ميكنني 

التقرير من طرف اأجهزة الهيئة، والذي �شين�رش بعد ذلك. 
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