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الهيئة املركزية للوقاية من الر�شوة

مقدمـــة

التي و�شلت مرحلتها  المتدرجة  الالمركزية  المغرب �شيا�شة  بالمغرب تطورا ملحوظا، حيث اختار  المحلية  الديمقراطية  عرفت 

النا�شجة �شنة 1976 لتتدعم بعد ذلك مع الميثاق الجماعي ل�شنة 2002 وب�شفة اأكبر مع اإ�شدار القانون الجديد رقم 17.08 بتاريخ 18 

فبراير 2009 الذي جاء مت�شمنا لقواعد جديدة ت�شتهدف تكري�س الحكامة الجيدة المحلية.

موازاة لذلك، بقي م�شار الالتمركز بطيئا وغير متجان�س نظرا لتحفظ الم�شالح المركزية على تفوي�س ال�شلطات الالزمة، لي�شكل 

بذلك اإحدى الحلقات المفقودة في تدبير ال�شاأن المحلي.

ولم تعرف من جهتها الجهوية تطورا ملحوظا منذ 1997 لتتعطل بذلك مجهودات التنمية الجهوية المندمجة خالل فترة طويلة ن�شبيا 

قبل اأن يطرح الآن م�شروع الجهوية المو�شعة كطموح جديد يتوخى تعزيز البناء الديموقراطي واإر�شاء قواعد حكامة ترابية جديدة 

مبنية على الترابط واللتقائية.

ذلك اأن مختلف المجهودات المبذولة لم تكن كافية لإر�شاء قواعد ديمقراطية وحكامة محلية فعالة، بالنظر اإلى العديد من الهفوات 

والنواق�س التي ل زالت تكتنف الحكامة الترابية وتدفع اإلى الت�شاوؤل الم�شروع حول مدى مالءمة الإ�شالحات ال�شابقة مع الم�شتلزمات 

الجديدة للحكامة الجيدة.

وبالعتماد على ا�شتنتاجات مختلف الدرا�شات التي اأنجزت في المو�شوع، فاإن �شعف الحكامة الترابية يتجلى ب�شكل بين من خالل 

الو�شاية  اأجهزة  نجاعة  وعدم  بالمواطنين  المنتخبة  الهيئات  وه�شا�شة عالقة  المحلي  التدبير  �شفافية  ب�شعف  تتعلق  مظاهر  عدة 

والمراقبة واإق�شاء الحكامة المجالية من مقاربة اإعداد التراب الوطني.

لقد تاأكد الآن اأن هذه الو�شعية تعزى اإلى عدة اأ�شباب، نذكر من بينها انغالق التدبير المحلي و�شعف الموارد الب�شرية ومحدودية 

ال�شتقاللية المالية والنفراد باتخاذ القرارات وتدني وازع المواطنة، ال�شيء الذي انعك�س �شلبا على التدبير المحلي الذي اأفرز عدة 

تجاوزات وممار�شات للف�شاد تم ر�شد بع�شها في ال�شنين الأخيرة من طرف �شلطات الو�شاية والرقابة والمجال�س الجهوية للح�شابات. 

اإن الت�شدي لهذه الممار�شات يقت�شي تبني مقاربة �شمولية للوقاية من الف�شاد ت�شب في خانة تح�شين الحكامة الترابية، من خالل 

وتدعم  المو�شعة  الجهوية  م�شروع  تواكب  الح�شاب  واإعطاء  والم�شاءلة  وال�شفافية  للنزاهة  جهوية  منظومة  تاأ�شي�س  نحو  التوجه 

الديمقراطية المحلية.

وتدخل هذه المقاربة في �شميم اهتمامات الهيئة المركزية للوقاية من الر�شوة التي تتقدم كقوة اقتراحية بتوجهات ا�شتراتيجية 

م�شفوعة بمقترحات وتو�شيات عملية من �شاأنها اأن تواكب وتعزز دينامية الجهوية المو�شعة.

اللجنة  اأع�شاء  اأنظار  اأ�شا�شية نطرحها على  ثمانية توجهات  بالتف�شيل حول  الورقة  تت�شمنها هذه  التي  التو�شيات  وتتمحور هذه 

ال�شت�شارية للجهوية.

 وتهم هذه التوجهات مالءمة تدبير الموارد الب�شرية، و�شفافية ونزاهة تدبير المالية وال�شفقات المحلية، وتعزيز �شفافية الإدارة 

الترابية، وتر�شيخ قيم النزاهة وال�شفافية وال�شتقاللية بقطاع العدل، وتطوير اأنظمة المراقبة والم�شاءلة، وتعزيز الإطار الموؤ�ش�شاتي 

لمكافحة الف�شاد على ال�شعيدين المحلي والجهوي، والنهو�س بالتوا�شل والتعاون وال�شراكة وتعزيز �شفافية الحياة ال�شيا�شية وتخليق 

ال�شاأن المحلي.

وهكذا تم تناول هذا المو�شوع على مرحلتين وفق التبويب التالي:

- الباب الأول: الديمقراطية المحلية والحكامة الترابية

- الباب الثاني: الوقاية من الر�شوة رافعة اأ�شا�شية لتدعيم الجهوية المو�شعة
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الباب الأول : الديمقراطية المحلية والحكامة الترابية

بالمغرب المحلية  الديمقراطية  م�سار  محطات   -I

الالمركزية والالتمركز يعتبران في الواقع ظاهرتين متكاملتين تتطلعان اإلى نف�س الهدف المتمثل في ت�شييد �شرح الديمقراطية 

المحلية التي تجعل من الجماعة الخلية الأ�شا�شية لنظام يتمتع با�شتقاللية وديمقراطية في تدبير التنمية المحلية .

1 - التو�سع المتدرج لدينامية الالمركزية

لقد انطلق المغرب منذ 1960 في تجربة الالمركزية الترابية، فبعد اأن اأعطى الأولوية »لت�شييد دولة موحدة تتوفر على اإدارة ترابية 

، اختار المغرب الم�شتقل �شيا�شة الالمركزية المتدرجة. 
(1(

مهيكلة تحت �شلطته ومراقبته ال�شيا�شية«

ومن المعلوم اأن الالمركزية تتحدد كنظام تنقل بموجبه �شالحيات معينة من قبل الم�شرع اإلى الجماعات المحلية كي تنه�س، في 

اإطار من ال�شتقاللية والم�شوؤولية، بدور فاعل في تنمية القت�شاد المحلي، وتهيئة المجال، وتاأهيل القطاعات الجتماعية، وتقلي�س 

الختاللت الجغرافية والفوارق القت�شادية والجتماعية.

ا�شتطاعت الالمركزية اأن ت�شل مرحلتها النا�شجة ب�شدور الن�شو�س القانونية ل�شنة 1976 التي جددت الموؤ�ش�شة الجماعية ووفرت 

الأر�شية القانونية لنظام محلي يتمتع بال�شتقاللية والديمقراطية.

ولقد ا�شتهدف هذا الإ�شالح توزيعا ناجعا لل�شلطات، كما توخى اإذكاء ديناميات للتنمية المحلية من خالل تدبير ت�شاركي. 

وهكذا، تم اإخ�شاع هذا النظام منذ تلك الفترة لإ�شالحات جذرية مكنت من اإعادة النظر في التق�شيم الجماعي، ومراجعة مدونة 

النتخابات، واإعادة هيكلة المالية والجبايات والقرو�س المحلية.

بعد ذلك، ومن اأجل تعميق م�شار الالمركزية، تم اإ�شدار الميثاق الجماعي ل�شنة 2002 الذي تتطلع مقت�شياته اإلى: 

• تعزيز ال�شتقاللية والحكامة المحلية الجيدة،

•  تو�شيح وتو�شيع دائرة الخت�شا�شات الجماعية لت�شمل ميادين جديدة من الخت�شا�شات الخا�شة بحكم القانون واأخرى منقولة اأو ا�شت�شارية،

• تقوية �شفافية التدبير العمومي المحلي،

•  تج�شيد مفهوم ال�شتقالل المحلي من خالل التخفيف من حدة الو�شاية، عبر التقلي�س من قائمة المواد الخا�شعة للرقابة القبلية، 
واإحالل الرقابة المقربة محل الو�شاية المركزية، وتخفي�س اآجال الم�شادقة، وتعميم قاعدة تعليل قرارات الو�شاية،

•  تح�شين نظام المنتخب بالتن�شي�س على مقت�شيات جديدة في مجال الأهلية النتخابية وحالت التنافي، وح�شر المهام التنفيذية 
الجماعية على المر�شحين الذين يح�شنون القراءة والكتابة، ومنع الم�شت�شارين المحليين القاطنين بالخارج من مزاولة مهام الرئي�س 

اأو الم�شاعد،

•  تعزيز اآليات المراقبة وحماية ال�شالح العام من خالل مقت�شيات تن�س على منع المنتخبين الجماعيين من اإجراء معامالت خا�شة اأو 
، وكذا من خالل تقوية و�شائل الرقابة 

(2(
ربط عالقات م�شلحية مع الجماعة التي ينتمون اإليها �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر

الخارجية عبر اللجوء اإلى تدقيق الح�شابات وق�شاء المجال�س الجهوية للح�شابات.

1 - تقرير الخم�شينية حول التنمية الب�شرية: 2005 

2 - المادتان 22 و 23 من الميثاق الجماعي
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الهيئة املركزية للوقاية من الر�شوة

تاأ�شي�شا على هذه المكت�شبات، تم اإ�شدار القانون الجديد 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 الذي جاء مت�شمنا لقواعد جديدة ت�شتهدف 

تكري�س الحكامة الجيدة المحلية عبر اإر�شاء قواعد:

•  اإدارة محلية اأكثر نجاعة وفعالية، تعتمد نظام الو�شع رهن الإ�شارة بالن�شبة للموظفين المنتخبين الروؤ�شاء، وتتوخى تح�شين فعالية 
الهياكل الإدارية الجماعية وتعزيز نظام وحدة المدينة،

•  اإدارة محلية لخدمة المواطنين تعطي الأولوية للحق في الولوج للمعلومات حول التدبير المحلي، وللم�شاركة في اتخاذ القرارات، 
مع التطلع اإلى تح�شين م�شتوى تدبير المرافق العمومية المحلية. 

2 - الم�سار البطيء لالتمركز الإداري:

الخارجية، في  المركزية وم�شالحها  ال�شالحيات بين الإدارة  اإدارية لإعادة توزيع  الالتمركز يتحدد كتقنية  اأن مفهوم  المعلوم  من 

اأفق تعزيز ال�شلطات المخولة لهذه الم�شالح، بهدف اتخاذ القرارات  قريبا من اأولئك الذين تعنيهم مبا�شرة على الم�شتوى الترابي.

فهو بهذا المفهوم، ينت�شب كاأحد اأهم الدعامات التي توفر لالمركزية �ضروط اإنجاز اأف�ضل لبرامجها التنموية المحلية.

لكن يتبين في الواقع اأنه رغم الجهود المبذولة منذ بداية ال�شتقالل التي ترجمت اإلى التو�شيع التدريجي ل�شبكة الم�شالح الخارجية 

الجهوية والإقليمية التابعة لمختلف الإدارات، فاإن م�شار الالتمركز بقي بطيئا وغير متجان�س نظرا لتحفظ الم�شالح المركزية فيما 

يتعلق بتفوي�س ال�شلطات الالزمة.

 وهكذا، لم ي�شتطع م�شار الالتمركز اأن يواكب التقدم الن�شبي الذي عرفته الالمركزية، وظلت بالتالي اإحدى حلقات تدبير ال�شاأن 

المحلي مفقودة بفعل هذا النف�شام.

ولقد تبين من ا�شتقراء الو�شعية الحالية لالتمركز الإداري وجود عراقيل متعددة تطال عدة م�شتويات منها:

•  غياب التغطية الترابية المالئمة للم�شالح الخارجية،

•  اختالف المجال الجغرافي لتدخل الم�شالح الخارجية للوزارات، مما حال دون تح�شين اإنجاز البرامج المندمجة للتنمية، وحد من 
تنا�شق الأعمال بين مختلف القطاعات المعنية،

•  اختالل توزيع الموظفين والكفاءات بين الم�شالح المركزية والخارجية،

للبرامج  المندمج وال�شمولي  التدبير  الكثير من فر�س  الوزارات، مما فوت  الخارجية لمختلف  الم�شالح  بين  التعاون  •  محدودية 
التنموية المحلية،

•  تداخل الخت�شا�شات بين بع�س الإدارات الموؤدي اإلى الزدواجية والتنازع في المهام.

في ظل هذه الو�شعية، اأ�شبح من ال�شعب التنزيل الترابي لل�شيا�شات العمومية ال�شيء الذي ينعك�س بحدة على فعالية هذه ال�شيا�شات، 

.
(((

خ�شو�شا في مجالت التنمية الب�شرية ومكافحة الفقر والتهمي�س

لذلك، تم اتخاذ عدة مبادرات في ال�شنين الأخيرة تتوخى تعزيز م�شار الالتمركز الإداري نذكر من بينها:

- الر�شالة الملكية حول التدبير الالمتمركز لال�شتثمار بتاريخ 9 يناير 2002،

-  تبني مقاربة الالتمركز في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية التي اعتمدت كمبادئ اأ�شا�شية الت�شميم الت�شاركي والتقائية 

البرامج،

) - تقرير الخم�شينية حول التنمية الب�شرية: 2005
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•  اإ�شدار مر�شوم 2 دجنبر 2005 المتعلق بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية والالتمركز الإداري الذي و�شع اإطارا يلزم الإدارات 
باعتماد الالتمركز كقاعدة اأ�شا�شية للتنظيم،

•  والخطاب الملكي بتاريخ 6 نونبر 2008 الذي دعا الحكومة من جهة اإلى مراجعة التقطيع الإداري لدعم �شيا�شة القرب، ومن جهة 
ثانية اإلى اإعداد ميثاق لالتمركز يعك�س المفهوم ال�شتراتيجي ال�شمولي لنظام فعال لإدارة لمتمركزة تعتمد المقاربة الترابية.

 

اإلى الجهوية المتقدمة: 3 - من الجهوية النا�سئة 

اأ- الجهوية النا�شئة:

ومن جهتها، عرفت الجهوية تطورا ملحوظا على مر ال�شنين. فبعد اأن تمت تجربتها في اإطار ظهير 16 يونيو 1971 المحدث للجهات 

القت�شادية، تم تخويلها �شفة جماعة محلية بموجب الد�شتور المراجع �شنة 1992، ولم ي�شرع في تفعيلها اإل بعد المراجعة الد�شتورية 

ل�شنة 1996 والم�شادقة على القانون رقم 47-96 المتعلق بتنظيم الجهة بموجب ظهير 2 اأبريل 1997.

يحدد هذا القانون الإطار القانوني الجديد للجهة ب�شفتها جماعة محلية تتوفر على مجل�س يتمتع ب�شلطة تقريرية و�شلطة مراقبة 

على ال�شلطة التنفيذية من خالل نظام يعتمد الت�شاور والتوا�شل والتعاون.

وتمار�س الو�شاية على الجهة بوا�شطة ال�شلطة المخت�شة تحت مراقبة المحكمة الإدارية، في حين ت�شطلع المجال�س الجهوية للح�شابات 

بمراقبة التدبير المالي.

اأن ير�شخ الديمقراطية على ال�شعيد المحلي واأن يوظف  اأن الجهة ت�شكل وحدة مندمجة وف�شاء للت�شاور من �شاأنه  وهكذا، يتبين 

المهام الموكولة له لتحديد الحاجيات وبرمجة الأولويات من اأجل النهو�س بدينامية التنمية الجهوية المندمجة.

ب- نحو جهوية متقدمة:

المعنوية  ال�شخ�شية  بتخويلها  اأ�شا�شية  دفعة  للجهة  اأعطى  قد  كان  واإن   ،1997 اإ�شالح  اأن  يتبين  الواقع  ا�شتقراء  اإلى  بالرجوع  لكن، 

الالزمة  الخت�شا�شات  تحويل  من  ال�شتفادة  من  يمكنها  لم  فاإنه  التنمية،  تخطيط  في  مهما  دورا  وبمنحها  المالي،  وال�شتقالل 

المن�شو�س عليها، حيث اكتفت في الواقع بال�شطالع بالخت�شا�شات الأفقية.

في هذا ال�شياق، ي�شكل م�شروع الجهوية المو�شعة طموحا جديدا نحو اإعداد نموذج وطني للجهوية ياأتي ليعزز البناء الديموقراطي 

:
(4(

بالعتماد على اأربع دعامات

•  الت�شبث بوحدة البالد،

•  تكري�س مبداإ التكامل الجتماعي والت�شامن الترابي،

•  توخي ان�شجام وتوازن الخت�شا�شات والو�شائل،

•  اعتماد نظام لالتمركز المو�شع في اإطار حكامة ناجعة مبنية على الترابط واللتقائية.

وتتجلى الغاية المثلى لهذا الم�شروع في دعم بروز جهات م�شتقرة بمجال�س ديمقراطية تتوفر على الخت�شا�شات والموارد الالزمة 

لال�شطالع بمهمة التنمية الجهوية المندمجة.
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الهيئة املركزية للوقاية من الر�شوة

الترابية الحكامة  II- �سعف 

اإجمال، بقيت م�شارات الالمركزية والالتمركز والجهوية بطيئة نظرا لتعار�شها مع ثقافة التاأطير ال�شائدة التي ل تعطي لتفوي�س 

(5(
�شلطات اتخاذ القرار والو�شائل الالزمة �شوى مكانة محدودة.

وهكذا، لم تكن مختلف الإ�شالحات المنجزة منذ 1976 اإلى غاية 2002 كافية لإر�شاء قواعد ديمقراطية وحكامة محلية فعالة وذات 

.
(6(

م�شداقية

مالءمة  مدى  الت�شاوؤل حول  على  يحث  مما  الترابية،  الحكامة  تهم  ونواق�س  اإلى وجود عدة هفوات  بالأ�شا�س  الو�شع  هذا  ويعزى 

م�شارات الالمركزية والالتمركز والجهوية مع م�شتلزمات الحكامة الجيدة.

1 - المظاهر:

وتتجلى اأبرز مظاهر �شعف الحكامة الترابية ح�شب ا�شتنتاجات عدة درا�شات ميدانية وا�شتطالعية في:  

الم�شاطر  التدبير وتعقيد  البيروقراطية وانغالق  اأبرزها  اأ-  �شعف �شفافية التدبير المحلي الناتج عن عدة عوامل من 

الإدارية والمالية وانعدام م�شاطر القتناءات و�شعف المتابعة اأو اللتزام بالأحكام الق�شائية.

ب- ه�شا�شة العالقة بين الهيئات المنتخبة والمواطنين التي تتجلى ب�شكل بين في:

•  غياب ثقة المواطنين في الأجهزة التمثيلية المتميزة غالبا بعدم الم�شداقية، 

التفاعل بين المجال�س المنتخبة والمجتمع المدني وعدم  الإدارية والمواطنين ب�شبب �شعف  الهياكل  التوا�شل بين  اآليات  •  وعجز 
اعتبار غالبية المنتخبين لآراء الجمعيات في اتخاذ القرارات،

التدبير المحلي التي تنتج غالبا عن غياب الإطار الت�شريعي وعدم وجود ف�شاءات  للمواطنين في  المبا�شرة  الم�شاركة  •  و�شعف 
مالئمة للم�شاهمة المواطنة.

ج- عدم مالءمة اأجهزة الو�شاية والمراقبة:

اأن الو�شاية الإدارية والمالية للدولة على الجماعات المحلية تتم عبر نظام ثقيل وبيروقراطي  وفي هذا ال�شدد، بات من الموؤكد 

ي�شكل عامل جمود على م�شتوى الت�شيير، حيث ين�شب ب�شفة قبلية على الأ�شخا�س والأعمال الفردية والجماعية ول ي�شاعد على 

توخي الفعالية وتقييم النتائج.

ويظهر كذلك اأن هذه المراقبة ذات ثقل اأكبر على الجهات والأقاليم والعمالت ب�شفة خا�شة، حيث حولتها في الواقع اإلى مجرد 

قنوات مكملة للن�ضاط الإداري المركزي وو�ضائل للر�ضد والمراقبة الترابية.

وعموما، يتبين اأن اخت�شا�شات الجماعات المحلية تبقى محدودة بالخ�شو�س نظرا لنعدام ا�شتقالليتها المالية بفعل ثقل الو�شاية 

الأحوال  كل  في  ويخ�شعها  بميزانياتها  الإجبارية  النفقات  بتقييد  الجماعات  يلزم  مالي  تاأطير  اإلى  المجال  هذا  في  تترجم  التي 
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للموافقة القبلية ل�شلطات الو�شاية.

د- الفعالية المحدودة لأجهزة الم�شاءلة واإعطاء الح�شاب:

خارج اإطار �شلطات الو�شاية المركزية اأو المحلية يالحظ اأن هناك غيابا لهيئات متخ�ش�شة وم�شتقلة ت�شطلع بمهمة ر�شد ممار�شات 

تدبير الجماعات المحلية اأو بمدها عند الحاجة بم�شاعدات تقنية.

ومع ذلك، يمكن القول اأن اإحداث المجال�س الجهوية للح�شابات ي�شكل اإحدى الم�شتجدات الموؤ�ش�شاتية المهمة التي اأتى بها الد�شتور 

المراجع ل�شنة 1996 وكر�شها القانون رقم 99-62 ال�شادر في )1 يونيو 2002 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كاآلية للمراقبة الق�شائية 

ت�شطلع بمهام الم�شاءلة واإعطاء الح�شاب بالن�شبة للجماعات المحلية والهيئات التابعة لها.

وفي هذا الإطار، تقوم هذه المجال�س باخت�شا�شات وا�شعة ت�شمل  البت في الح�شابات والتاأديب المتعلق بالميزانية وال�شوؤون المالية، 

الهيئات، عالوة على مراقبة  المتلقاة من مختلف  العمومية  الأموال  وا�شتخدام  المتياز  المخولة  المقاولت  ت�شيير  وكذا مراقبة 

الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعات المحلية وهيئاتها.

وبالفعل، اأ�شفرت هذه المراقبة، �شواء في اإطار التدقيق والبت في الح�شابات اأو من خالل مراقبة التدبير، عن اكت�شاف مجموعة 

من الأفعال التي من �شاأنها اأن ت�شكل مخالفات في ميدان التاأديب المتعلق بالميزانية وال�شوؤون المالية. كما همت الموا�شيع التي 

ا�شت�شيرت ب�شاأنها المجال�س الجهوية مجمل اأوجه التدبير المالي والمحا�شبي و�شوء تدبير الموارد الب�شرية وال�شفقات العمومية وعدم 

احترام قواعد تنفيذ النفقات.

وفي هذه المجالت، تم اكت�شاف اأفعال من �شاأنها اأن تثير الم�شوؤولية في مادة التاأديب المتعلق بالميزانية وال�شوؤون المالية اأو في 

المادة الجنائية، حيث طبقت ب�شاأن هذه الحالت الم�شاطر القانونية المتعلقة بها.

لكن يظهر اأن هذه المهام الق�شائية وغير الق�شائية، على الرغم من اأهميتها، ل تف�شي اإلى متابعات اإل عند اكت�شاف اأفعال ت�شتوجب 

التاأديبية  اإخبار ال�شلطات الإدارية المخت�شة لتخاذ العقوبات  الحالة يقت�شر دور المجال�س الجهوية على  عقوبات. وحتى في هذه 

 .
(7(

الالزمة، واإخبار وزير العدل لتخاذ ما يراه مالئما اإذا تعلق الأمر بالعقوبات الجنائية

وجدير بالتذكير كذلك اإلى اأن الآراء التي تطالب المجال�س الجهوية باإبدائها بخ�شو�س الح�شابات الإدارية غير الم�شادق عليها ل تلزم 

  .
(8(

�شلطات الو�شاية التي يمكنها في هذا المجال اأن تتخذ قرارا غير مطابق لراأي هذه المجال�س �شريطة تعليله

النظرة  تنق�شه  للمجال  تدبير  اإلى  اأدى  الذي  الوطني  التراب  اإعداد  مقاربة  �شمن  المجالية  الحكامة  اإدراج  هـ-  تاأخر 

ال�شت�شرافية. 

وقد جاء هذا التاأخر نتيجة �شعف الأدوات الموؤ�ش�شاتية المعول عليها في هذا المجال.

 فمن جهة، لم ت�شتطع الجهة، لعدم توفرها على الو�شائل المالية والب�شرية الالزمة، اأن ترقى اإلى م�شاف ال�شريك الحقيقي للدولة في 

مجال الحكامة والتنمية الترابية.

.
(9(

 ومن جهة ثانية، بقيت التق�شيمات المتتالية للتراب الوطني غير متالئمة مع واقع ت�شيير مختلف الجهات

وهكذا ظل التدبير المجالي يتاأرجح لمدة طويلة بين المنظورين الأمني والتنموي، نتيجة ا�شتمرارية هيمنة ثقافة الت�شيير الممركز 

التنمية  في  المحلية  للجماعات  الكافي  غير  النخراط  اإلى  وبالتالي  لالمركزية،  الإداري  الالتمركز  مواكبة  �شعف  اإلى  اأدت  التي 

الم�شتدامة.

7 - المادة 162 من القانون رقم 99-62 بتاريخ 13 يونيو 2002 المتعلق بالمحاكم المالية

8 - المادتان 143-144 من القانون رقم 99-62 بتاريخ 13 يونيو 2002 المتعلق بالمحاكم المالية

9 - تقرير الخم�شينية حول التنمية الب�شرية: 2005



الهيئة املركزية للوقاية من الر�شوة

2 - الأ�سباب

ومن المعلوم اأن مظاهر �شعف الحكامة تت�شابه على ال�شعيدين الوطني والمحلي، اإذ اأنها تعزى اإلى نف�س الأ�شباب التي يمكن اختزالها 

في العوامل التالية:

•  النفراد باتخاذ القرارات وات�شاع دائرة ال�شطط في ا�شتعمال ال�شلطة،

•  انغالق التدبير المحلي المتميز بثقل البيروقراطية وتعقيد الم�شاطر الإدارية و�شعف التوا�شل وغياب الم�شاهمة والت�شمينية في 
اإعداد وتنفيذ مخططات التنمية المحلية والجهوية،

•  عدم اللتزام ب�شيادة القانون والت�شاهل في المتابعات و�شيوع حالت الالعقاب،

•  تدني وازع المواطنة وتراجع اآثار القيم الأخالقية على الممار�شات والمعامالت المجتمعية،

•  �شعف الموارد الب�شرية، حيث يالحظ اأن غالبية الموظفين المحليين تتكون من اأعوان للتنفيذ واأن هناك ندرة للكفاءات التقنية، 
اإ�شافة اإلى غياب مخططات للتكوين تتوخى تقوية القدرات �شواء بالن�شبة لالإداريين اأو المنتخبين، 

•  محدودية ال�شتقاللية المالية للجماعات المحلية التي تتجلى في انعدام �شلطة جبائية حقيقية وبالتالي في �شعف الموارد المالية 
المتوفرة مقارنة مع حاجيات الت�شيير وخ�شو�شا حاجيات ال�شتثمار المرتبط بالتجهيزات والخدمات الأ�شا�شية.

3 - النعكا�سات

وطبيعي اأن تنعك�س هذه التجليات والأ�شباب �شلبا على م�شتوى التدبير المحلي الذي تراجعت فعاليته ب�شكل جلي.

وهكذا، اختزلت الالمركزية في الواقع في اأجهزة اإدارية تقليدية توؤدي خدمات ذات جودة متدنية با�شتمرار ول تتوفر على طاقة 

اإبداعية اأو تنظيمية مالئمة، مما يف�شر غياب ت�شور م�شتقبلي للتنمية المحلية وعدم اللجوء اإلى اآليات التقييم والتدبير المرتكز 

على النتائج.

�شمن هذا ال�شياق، تم الوقوف على عدة ممار�شات تنم عن �شوء ا�شتخدام الجماعات المحلية لمواردها المالية، حيث تر�شد الموارد 

لنتظارات  غالبيتها  في  ت�شتجيب  ل  م�شاريع  لفائدة  لال�شتثمار  المخ�ش�شة  الح�شة  وت�شرف  الت�شيير،  نفقات  لتغطية  بالأ�شا�س 

.
(10(

المواطنين، وت�شجل تراكمات لفوائ�س الخزينة نتيجة عدم �شرف العديد من نفقات ال�شتثمار المبرمجة

ومن جهتها، ر�شدت المجال�س الجهوية للح�شابات بع�س انعكا�شات �شوء الحكامة المحلية التي تهم تدبير كل من الموارد الب�شرية، 

التنمية،  ومخططات  الكبرى  الم�شاريع  المتياز،  عقود  الجماعية،  والأمالك  التعمير  العمومية،  وال�شراءات  والنفقات  المداخيل 

.
(11(

المرافق العمومية المحلية، والمراقبة الداخلية

تتجلى في  �شرعية قد  بروز ممار�شات غير  اإلى  الترابية  الحكامة  �شوء  يترجم  اأن  الم�شتغرب  لي�س من  البيانات  على �شوء هذه 

لدى  الف�شاد  لمكافحة  خا�شة  برامج  غياب  في ظل  خ�شو�شا  والزبونية،  والمح�شوبية  والر�شوة  العمومية  الأموال  وتبديد  اختال�س 

الجماعات المحلية.

 -  Union Européenne : Promotion de la bonne gouvernance au Nord du Maroc  (PROGOL ( 2004-2010  -10
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الباب الثاني : الوقاية من الر�سوة رافعة اأ�سا�سية لتدعيم الجهوية المو�سعة

طبقا لالإطار المرجعي الذي حددته التفاقية الأممية لمكافحة الف�شاد وا�شتنادا اإلى م�شتلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة، تقترح 

الهيئة المركزية تبني مقاربة �شمولية للوقاية من الر�شوة ت�شب في خانة تح�شين الحكامة الترابية من خالل تاأ�شي�س منظومة جهوية 

للنزاهة وال�شفافية والم�شاءلة واإعطاء الح�شاب تواكب م�شروع الجهوية المو�شعة وتدعم الديمقراطية المحلية.

وتجلياتها  اأ�شبابها  على  للتعرف  الر�شوة  بظاهرة  ال�شمولية  الإحاطة  جهة،  من  تتطلب  الر�شوة  من  الوقاية  مهمة  اأن  المعلوم  ومن 

واآثارها، ومن جهة اأخرى، القيام بتقييم الإجراءات المتخذة لمكافحتها.

من اأجل ذلك، اأناط مر�ضوم )1 فبراير 2007 بالهيئة المركزية مهمتين اأ�شا�شيتين تجعالن منها في اآن واحد مر�شدا لمالم�شة ق�شايا 

الر�شوة واآلية لتتبع وتقييم المنجزات للوقاية منها.

المقاربة  للظاهرة، بنهج مقاربة جهوية تتكامل مع  المو�شوعي والمتكامل  الت�شخي�س  اإغناء  العمل على  ال�شدد، يتحتم  وفي هذا 

لمواطن  مدققة  خريطة  واإعداد  محينة،  معطيات  قاعدة  لو�شع  والتقييم  للتحري  التقنية  الآليات  تنمية  على  وتعتمد  القطاعية 

الر�شوة ونواق�س الحكامة الترابية.

وفي انتظار اأن يتاأتى للهيئة اأن تنطلق من هذه المقاربة، واعتمادا على ما تراكم لديها من درا�شات ت�شخي�شية اأولية، تقترح الهيئة، 

في اإطار ال�شطالع بمهامها الأ�شا�شية، توجهات ا�شتراتيجية عامة يمكن ترجمتها اإلى اأهداف محددة واإجراءات عملية تندرج �شمن 

الخطة الوطنية لمكافحة الف�شاد.

الب�سرية: الموارد  لتدبير  اإر�ساء منظومة حديثة ومالئمة   -I

لقد اأبان الت�شخي�س عن وجود عدة ثغرات تهم تدبير الموارد الب�شرية على الم�شتوى الترابي، وتتجلى في غياب نظام اأ�شا�شي خا�س 

وا�شتراتيجية �شمولية ت�شمن ال�شتثمار الأمثل للموارد الب�شرية.

لذلك، ينبغي العمل، بالموازاة مع دينامية الجهوية المو�شعة، على �شد مختلف هذه الثغرات باعتماد منظومة حديثة لتدبير الموارد 

الب�شرية تتوخى ال�شفافية وال�شتحقاق والإن�شاف والأهلية وتحفيز واإعادة انت�شار الكفاءات. 

بهذه الموا�شفات، يمكن لهذه المنظومة اأن ت�شاهم في الوقاية من مختلف مظاهر الف�شاد على م�شتوى التدبير المحلي والجهوي، 

من خالل و�شع معايير مو�شوعية و�شفافة لختيار المر�شحين للمنا�شب العمومية، واإر�شاء منظومة اأجور من�شفة، وتخ�شي�س مكانة 

متميزة للتكوين.

ويتحتم اأي�شا اأن تولي هذه المنظومة اأهمية خا�شة للوقاية من ت�شارب الم�شالح، �شيما واأن الميثاق الجماعي ين�س على مقت�شيات 

في هذا المجال خ�شو�شا بمادتين:

معها  يبرموا  اأن  اأو  اإليها،  ينتمون  التي  الجماعات  مع  خا�شة  م�شالح  يربطوا  اأن  من  المحليين  المنتخبين  تمنع  التي   22 •  المادة 
�شفقات، �شواء ب�شفة �شخ�شية اأو ب�شفة م�شاهم اأو وكيل اأو لفائدة الزوج اأو الأ�شول اأو الفروع المبا�شرين،

•  والمادة 75 التي تعتبر باطال المقرر الذي ي�شارك في اتخاذه الم�شت�شار الجماعي والذي يهمه ب�شكل �شخ�شي اأو يهم زوجته اأو فروعه.

واإدماج  بتوطين  ت�شمح  اأخالقية  مدونات  باعتماد  ومواكبتها  تعزيزها  العمل على  ينبغي  المقت�شيات،  لهذه  اأمثل  تفعيل  اأجل  من 

مختلف الم�شالح الذاتية التي يتعين تجنبها، وتت�شمن اآليات اإلزامية تجبر الم�شوؤولين على الت�شريح بهذه الم�شالح الذاتية، كما ت�شمح 

باإطالع مختلف المعنيين عليها.



الهيئة املركزية للوقاية من الر�شوة

ولالإ�شارة، فاإن مبداأ اإر�شاء مدونات اأخالقية بالقطاع العام �شواء على الم�شتوى المركزي اأو المحلي يندرج في اإطار تاأ�شي�س تقليد 

من  المنبثق  المطلوب  ال�ضلوك  بقواعد  لالن�ضباط  المعنيين،  والأعوان  والموظفين  المنتخبين  بين  والتوافق  اللتزام  على  يقوم 

خ�شو�شيات ممار�شة مختلف المهام والمن�شجم مع المقت�شيات القانونية الجاري بها العمل.وي�شتند هذا التوجه على اتفاقية الأمم 

والم�شّرف  ال�شحيح  الأداء  اأجل  من  �شلوكية  معايير  اأو  مدونات  الثامنة على و�شع  مادتها  تن�س في  التي  الف�شاد  لمكافحة  المتحدة 

وال�شليم للوظائف العمومية.

وتكمن اأهمية هذا المعطى في �شرورة ابتكار اآلية تدبيرية ت�شمح بزرع حركية التطبيق في القوانين الموؤطرة للم�شارات المهنية 

للمنتخبين والموظفين، وبالإجابة عن الإ�شكالية المرتبطة ب�شعوبة تحديد ال�شلوكيات التي قد تتجاوز الن�شو�س القانونية.

المجل�س  من  كل ع�شو  اأو عزل  توقيف  على  تن�س  التي  الجماعي  للميثاق   21 المادة  بمقت�شيات  التذكير  يمكن  ال�شدد،  هذا  وفي 

اأهميتها ل يمكن  اأفعال مخالفة للقانون ولأخالقيات المرفق العام، والتي رغم  اأو  اأعمال  الجماعي تثبت م�شوؤوليته في ارتكاب 

تطبيقها بكيفية عملية وفعالة اإل عن طريق تو�شيح و�شبط هذه الأخالقيات في اإطار مدونات �شلوكية تعزز اآليات المراقبة الذاتية 

وت�شاهم في تر�شيخ قيم وقائية تنه�س بالمبادئ والمثل الأخالقية �شواء داخل الإدارة اأو على م�شتوى التمثيلية ال�شيا�شية.

المعنية  الأطراف  مع جميع  المدونات  اإعداد هذه  في  التن�ضيق  اعتماد  المالئم  من  فاإنه  الأمثل،  التفعيل  �ضروط  لها  ت�شمن  وحتى 

والإ�شراف على تحيين م�شامينها و�شمان حماية المكلفين بتتبعها والقيام بحمالت توا�شلية للتح�شي�س والتعريف بها.

المحلية: وال�سفقات  المالية  تدبير  في  وال�سفافية  بالنزاهة  النهو�ض   -II

1 - النهو�ض بالنزاهة وال�سفافية في تدبير المالية المحلية:

تت�شمن القوانين المتعلقة بالجماعات المحلية بالمفهوم الوا�شع مقت�شيات تتناول التنظيم المالي من خالل و�شع قواعد لتح�شير 

الميزانية وم�شامينها والم�شادقة عليها وتنفيذها.

وقد جاء القانون رقم 08-45 بتاريخ 18 فبراير 2009 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها بمقت�شيات تكميلية 

من �شاأنها اأن ت�شد بع�س الثغرات المالحظة في الممار�شة ال�شابقة.

لكن الجانب المتعلق بال�شفافية في تدبير المالية المحلية ل زال يحتاج اإلى تو�شيحه وتدعيمه لترقى هذه الأخيرة اإلى م�شتوى ما 

ي�شطلح عليه بالميزانية المفتوحة.

 ويعتبر موؤ�شر الميزانية المفتوحة اآلية وقائية مهمة من النزلقات وج�شرا اأ�شا�شيا من �شاأنه اأن يمكن اأجهزة المراقبة والم�شاءلة 

والتدقيق من مزاولة مهامها بفعالية، واأن يمكن جمهور المواطنين من ر�شد وتتبع م�شادر التمويل ومجالت الإنفاق �شواء على 

م�شتوى التح�شير اأو على م�شتوى التنفيذ.

وفي هذا الإطار، يتبين اأنه من المنا�شب موا�شلة العمل على تو�شيح اإجراءات اعتماد الميزانية، والإبالغ عن الإيرادات والنفقات في 

 Open budget حينها، وو�شع اإجراءات �شارمة لمنع التحايل على م�شاطر تنفيذ الميزانية، واعتماد اآليات الميزانية المفتوحة

فيما يتعلق باإنتاج معلومات مالئمة تخ�س الميزانية وال�شرائب وتمكن المواطنين من الح�شول عليها.

2 - تر�سيخ قواعد ال�سفافية والمناف�سة في تدبير ال�سفقات المحلية:
من خالل درا�شة م�شروع المر�شوم المتعلق ب�شفقات الجماعات المحلية الذي يوؤكد على نف�س المبادئ المتعلقة بال�شفقات العمومية 

للدولة الواردة في مر�شوم 5 فبراير 2007، اأمكن للهيئة ر�شد بع�س الم�شتجدات التي اأتى بها هذا الم�شروع خا�شة من خالل و�شع لجنة 

المحلية واإلزام كل جماعة محلية بن�شر  العمومية  العمومية، واإحداث مر�شد وطني للطلبيات  الم�شتريات  ا�شت�شارية لتتبع تدبير 

اأثمان ال�شفقات والأذينات.
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ولإغناء هذا الم�شروع الهام، ومن زاوية تدعيم الجانب الوقائي للف�شاد كرديف اأ�شا�شي لتو�شيع اخت�شا�شات المجال�س المنتخبة مع 

تخفيف حدة الو�شاية في اإطار الجهوية المو�شعة، فاإن الهيئة تولي اهتماما خا�شا للتو�شيات التالية:

•  توحيد توحيد المبادئ المتعلقة بال�شفقات العمومية للدولة والموؤ�ش�شات العمومية والجماعات المحلية،

•  �شرورة تاأطير ال�شلطة التقديرية الوا�شعة المخولة ل�شاحب الم�شروع ب�شوابط تحول دون تحريفها لتحقيق اأغرا�س �شخ�شية،

•  اأهمية التن�شي�س على التركيبة الكاملة للجنة التتبع التي ينبغي �شمان ا�شتقالليتها كهيئة للطعن بالن�شبة للهياكل الإدارية التابعة 
ل�شاحب الم�شروع، وانفتاحها على فعاليات من خارج الإدارة، مع التاأكيد على اأهمية ع�شوية الهيئة المركزية في هذه اللجنة،

•  اأهمية تح�شير العنا�شر المرجعية المتعلقة بالتدقيق والمراقبة وتحديد �شفة الجهاز المكلف والعمل على ن�شر التقرير المنجز 
على نطاق وا�شع،

•  �شرورة تب�شيط م�شاطر اإبرام ال�شفقات لت�شهيل ا�شتفادة الجماعات المحلية من الإمكانيات التي يت�شمنها الم�شروع.

الترابية: الإدارة  III- تعزيز �سفافية 

لقد تبين اأن تعقيد الم�شاطر وانغالق التدبير و�شعف م�شاركة المواطنين ت�شكل اأهم مظاهر �شعف الحكامة الترابية.

لذلك بات من الموؤكد اأن تح�شين هذه الحكامة يمر بالأولوية عبر تدعيم �شفافية التدبير المحلي التي تعتبر اأي�شا اإحدى مكونات 

�شيا�شة الوقاية من الف�شاد.

في هذا الإطار، تتقدم الهيئة باقتراحات عملية ت�شب في هذا المنحى يمكن اختزالها فيما يلي:

اإعالمية منتظمة من طرف الجماعات المحلية والمرافق الالممركزة تخبر المواطنين باأن�شطتها واأ�شاليب تنظيمها  •  نهج �شيا�شة 
وت�شييرها واتخاذ قراراتها،

تحدد  التي  والإجراءات  الم�شاطر  واإعالن  وبن�شر   
(12(

المعلومات اإلى  الولوج  المواطنين في  باحترام حق  الترابية  الإدارات  •  التزام 
الوثائق المطلوبة لإنجاز الخدمات واآجال الح�شول عليها،

والتراخي�س  ال�شواهد  الخ�شو�س  على  تهم  والتي  الترابية  الإدارة  م�شتوى  على  المعتمدة  الإدارية  الم�شاطر  وتب�شيط  •  مراجعة 
وال�شتثمار وال�شفقات العمومية، من خالل تحيينها واإعادة توزيعها ون�شرها.

وفي هذا الإطار، فاإن الإدارات وال�شلطات والجماعات المحلية مطالبة باإيالء اأولوية خا�شة لتفعيل القانون رقم 06-5) بتاريخ 0) 

نونبر 2007 المحدث للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الذي ين�س على ال�شتغناء عن �شهادات عقد الزدياد وال�شكنى والحياة 

،
(1((

والجن�شية

•  تقوية وهيكلة م�شالح ال�شتقبال والتوجيه لدى مختلف الإدارات الترابية مع الأخذ بعين العتبار لالأ�شخا�س ذوي الحتياجات 
الخا�شة،

•  توجيه الجماعات المحلية نحو تاأ�شي�س وتفعيل الجماعة الإلكترونية  بهدف ت�شريع تحديث الحكامة وتح�شين فعالية ونجاعة الإدارة 
الترابية.

12 - القانون الذي ي�شمن هذا الحق على ال�شعيد الوطني ل زال في طور التح�شير

)1 - يرتبط تفعيل هذا المقت�شى  بالعمل على  تغيير ومالءمة  وتحيين بع�س المقت�شيات القانونية والتنظيمية التي ل زالت تطبق في الواقع
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ولتدعيم هذا الم�شروع، تو�شي الهيئة المركزية بتوجيهه نحو تزويد المواطنين بمعلومات �شفافة ومفيدة وتعزيز المراقبة الداخلية 

واإعطاء الأولوية للم�شالح على الخط واإلغاء تمركز الم�شوؤولية بالن�شبة لعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين واإدراج مقاربة الوقاية 

من الر�شوة.

العدل: بقطاع  وال�ستقاللية  وال�سفافية  النزاهة  تدعيم   -IV

ت�شكل العدالة الفاعل الأ�شا�شي لكل اإ�شتراتيجية تتوخى مكافحة الف�شاد �شواء على الم�شتوى الوطني اأو المحلي.

من  الم�شتمدة  بالتوجهات  وا�شتئنا�شا  المو�شعة،  والجهوية  الق�شاء  اإ�شالح  ور�شي  اأهداف  بين  والتقاطع  الن�شجام  تحقيق  ول�شمان 

الموا�شفات الدولية، تولي الهيئة المركزية، في توافق تام مع م�شتلزمات الوقاية من الف�شاد، اأهمية خا�شة لإ�شالح قطاع العدل وفق 

التوجهات الأ�شا�شية التالية: 

•  اعتماد �شيا�شة جنائية جديدة لمكافحة الف�شاد من �شاأنها اأن  تدعم ال�شتقالل الوظيفي للق�شاة وتح�شن م�شاطر البت في ق�شايا 
الف�شاد وتحد من مختلف المتيازات والح�شانات التي تعيق العدالة الحقيقية، 

•  تح�شين الجهاز الق�شائي من الف�شاد عبر تعزيز نزاهته بتفعيل نظام الت�شريح بالممتلكات وتخليق محيط العدالة وتجنب ت�شارب 
الم�شالح، مع العمل على تدعيم ال�شفافية من خالل الن�شر المنتظم لتقارير تقييم الأداء ولالأحكام النهائية وتمكين المتقا�شين 

من الح�شول على المعلومات القانونية والق�شائية،

•  الرفع من م�شتوى كفاءة الجهاز الق�شائي باإعطاء مكانة خا�شة لتاأهيل الكفاءات الب�شرية وتحديث الت�شيير عن طريق ال�شتغالل 
الأمثل لتكنولوجيات الإعالم والتوا�شل،

•  تح�شين فعالية الجهاز الق�شائي بو�شع معايير لتقييم جودة الأحكام واعتماد �شقف زمني معقول للبت في الق�شايا المعرو�شة 
واإزالة العقبات الحائلة دون تنفيذ الأحكام،

•  التوجه نحو اإر�شاء قواعد ق�شاء متخ�ش�س في مجال مكافحة الف�شاد ي�شتجيب لمتطلبات التخليق ال�شامل والحكامة الجيدة.

والم�ساءلة: المراقبة  اأنظمة  تطوير   -V

1 - تحديث نظام الو�ساية والمراقبة:

الأ�شخا�س  على  الداخلية  ووزير  الإقليم  في  الحكومة  ممثل  يمار�شها  الإدارية  للو�شاية  محكم  لنظام  المحلية  الجماعات  تخ�شع 

والقرارات. وهكذا ل ت�شبح القرارات المتخذة من طرف الهيئات المنتخبة وروؤ�شائها التنفيذيين نافذة اإل اإذا �شادق عليها ممثل 

الدولة الذي يمار�س مراقبة ال�شرعية ب�شفة قبلية.

ومعلوم اأن هذا النظام مر�شح للمراجعة ق�شد التخفيف من حدة الو�شاية اأو اإلغائها وا�شتبدال المراقبة القبلية بمراقبة بعدية في اإطار 

اأكبر لالمركزية وتو�شيع الجهوية. وهكذا �شت�شبح، بمقت�شى الإ�شالح المرتقب، الإجراءات المتخذة من طرف الجماعات  تدعيم 

المحلية نافذة بقوة القانون بمجرد اإ�شهارها وتبليغها.

في هذا ال�شياق، �شت�شتفيد الجماعات المحلية من تحويل اخت�شا�شات مهمة في مجالت متعددة �شتوؤدي حتما اإلى منح المنفذين 

المحليين �شلطات كبيرة �شتتمركز ل محالة لفائدة عدد محدود من الأ�شخا�س.
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ومما يتخوف منه هو اأن يف�شي هذا التوجه الم�شروع اإلى تمركز ل�شلطات القرار على جميع م�شتويات الإدارة الترابية قد يت�شبب 

.
(14(

في تف�شي بع�س الممار�شات التي تولي اأهمية خا�شة للعالقات ال�شخ�شية والمهنية والمح�شوبية وللزبونية ال�شيا�شية اأو غيرها

ول ي�شتبعد كذلك اأن يزداد عدد ال�شفقات المحلية المتفاو�س ب�شاأنها دون مناف�شة والتي تمنح للجماعات المحلية اإمكانية اختيار 

مقاولت تربطها بها عالقات متميزة اأو تف�شيلية، مما قد يزيد من اأخطار النحراف نحو اأفعال الر�شوة وا�شتغالل النفوذ والمح�شوبية 

.
(15(

والمحاباة بفعل تمركز العديد من ال�شلطات بيد نف�س الأ�شخا�س في خ�شم الالمركزية المو�شعة

لذلك، ومن باب الوقاية من الف�شاد، ل يجب اأن تتخلى الدولة في كل الأحوال عن جميع اخت�شا�شاتها في مجال مراقبة ال�شرعية التي 

 .
(16(

واإن كانت �شتوؤول اإلى مراقبة بعدية، فاإنها يجب اأن تبقى ذات فعالية واأن ت�شتخدم ب�شكل جيد و�شامل

احترام  ي�شتلزم  الذي  العام  ال�شالح  على  ال�شهر  من  للتمكن  اإنجازها  ظروف  وتح�شين  المراقبة  هذه  تقوية  يتحتم  ذلك،  اأجل  من 

الم�شاواة بين المواطنين والقوانين وحماية الممتلكات. وبذلك �شنتمكن من تفادي �شعف الم�شداقية التي اأ�شبحت ت�شوب الآن بع�س 

.
(17(

المنتخبين، وقد تعمم لتف�شي اإلى تعزيز ظاهرة الرف�س اأو العزوف عن الحياة ال�شيا�شية المحلية

2 - تفعيل الم�ساءلة واإعطاء الح�ساب:

اأ- تتبع الذمة المالية للمنتخبين: 

جاء القانون رقم 54.06 بتاريخ 20 اكتوبر 2008 لي�شد ثغرة في نظام الم�شاءلة، من خالل تجاوز مظاهر الق�شور التي طالت الت�شريع 

الثروة  عنا�شر  وتحديد  والتتبع،  المراقبة  واآليات  بالت�شريح،  الملزمين  الأ�شخا�س  م�شتوى  على  وذلك  المجال،  هذا  في  المغربي 

الخا�شعة للت�شريح، ور�شد العقوبات والغرامات المنا�شبة.

وهكذا، األزم هذا القانون بع�س منتخبي المجال�س المحلية والغرف المهنية وبع�س فئات الموظفين والأعوان العموميين بالت�شريح 

الإجباري بممتلكاتهم اأثناء التعيين اأو النتخاب وكذا اأثناء انتهاء المهام مع تجديده كل �شنة.

وتودع هذه الت�شريحات لدى كتابة ال�شبط بالمجال�س الجهوية للح�شابات التي تقوم بدرا�شتها وتحيلها على ال�شلطة الق�شائية المخت�شة 

في حالة تبين وجود اأفعال مخالفة للقانون الجنائي.

 وفي حالة رف�س الإدلء بالت�شريح اأو عدم مطابقة م�شمونه لأحكام هذا القانون اأو في حالة تقديم ت�شريح كاذب، تطبق العقوبات 

المتعلقة بالر�شوة المن�شو�س عليها في القانون الجنائي على الأ�شخا�س الملزمين؛ كما يمكن اأن تحكم المحكمة بتجريد المدان من 

�شفة منتخب، مع اإمكانية اإرفاق هذا التجريد بعدم الأهلية لالنتخاب لمدة اأق�شاها خم�س �شنوات، ف�شال عن اإمكانية الحكم بعزل 

الموظف اأو ف�شخ عقد العون العمومي.

ويبقى مع ذلك اللتزام ب�شرورة ال�شهر على تفعيل مقت�شيات هذا القانون الذي يندرج في اإطار تفعيل نظام الت�شريح بالممتلكات 

للحفاظ على نظافة الذمم المالية للم�شوؤولين عن تدبير ال�شاأن المحلي، وكوقاية قانونية تجنب الم�شوؤولين والمنتخبين من الوقوع 

في انزلقات �شلوكية توؤدي اإلى الغتناء والإثراء الالم�شروع.
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ب- تدعيم المجال�س الجهوية للح�شابات:

لمواكبة م�شروع الجهوية المو�شعة، �شيكون من المالئم العمل على تعزيز فعالية المجال�س الجهوية للح�شابات لت�شاهم ب�شكل ناجع 

في تر�شيخ الم�شاءلة واإعطاء الح�شاب كاإحدى الركائز الأ�شا�شية للحكامة الترابية وللوقاية من الف�شاد.

في هذا ال�شياق، �شتكون المجال�س الجهوية مطالبة بموا�شلة المجهودات المبذولة حاليا من اأجل:

•  ت�شوية الم�شاكل المرتبطة بالإدلء بالح�شابات و�شبل تح�شين المعلومات المالية الم�شمنة بها،

•  تقوية عدد الم�شت�شارين وو�شع مخططات للتكوين تهم تخ�ش�شات عديدة ومتنوعة للتمكن من ممار�شة جميع الخت�شا�شات على 
اأكبر عدد ممكن من الأجهزة الخا�شعة للرقابة،

•  تعزيز م�شاهمتها في تحديد وتو�شيح نطاق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية وفي تطوير تح�شين التدبير المالي المحلي،

•  تطوير اآليات ا�شتغالها باعتماد المراقبة المندمجة التي ت�شمل المراقبة ال�شرعية وفعالية اأ�شاليب التدبير ومدى تحقيق الأهداف، 
الأمر الذي من �شاأنه اأن يمكنها من تقييم اأداء مختلف المتدخلين في م�شل�شل التدبير المالي المحلي.

الف�ساد: لمكافحة  الموؤ�س�ساتي  الإطار  تعزيز   -VI

1 - تعزيز الدور الجهوي للهيئة المركزية للوقاية من الر�سوة:

تتوفر الهيئة المركزية بمقت�شى المادة 12 من المر�شوم المحدث لها على اإمكانية اإحداث لجن جهوية اأو محلية يعهد اإليها بتقديم 

العون والم�شاعدة للهيئة في القيام بمهامها. 

ولإحداث هذه اللجن، يمكن للهيئة المركزية اأن تعتمد الجهة كمجال جغرافي واإطار موؤ�ش�شاتي متكامل بمجال�شه المنتخبة وهيئاته 

التمثيلية والم�شالح الخارجية لمختلف الإدارات المركزية، ال�شيء الذي يوفر للهيئة الآليات الموؤ�ش�شاتية الالزمة لنهج �شيا�شة القرب 

ومواكبة دينامية الجهوية والالمركزية.

ومن جهة اخرى، يمكن للهيئة اأن تعتمد كذلك المجال المحلي لإحداث لجن محلية بالنظر، اإلى ما يتوفر عليه من موؤهالت ت�شمح 

بتكثيف الجهود وتنويع المبادرات لبناء التحالفات المو�شوعية لمكافحة الف�شاد مع مختلف فعاليات الجماعات المحلية من مجال�س 

منتخبة وهيئات المجتمع المدني.

وفي هذا ال�شدد، اعتمدت الهيئة برنامج عمل تدريجي يحدد الأولويات والمراحل المتعلقة باإحداث هذه اللجن الجهوية اأو المحلية، 

و�شرعت في برمجة فتح لجنتين جهويتين نموذجيتين في اإطار ميزانيتها بر�شم �شنة 2010.

من المعلوم اأن مهام الهيئة المركزية متنوعة وتجعل منها في اآن واحد مر�شدا للتتبع والتقييم، وقوة اقتراحية، واإطارا للتن�شيق 

والتعاون، واأداة لمعالجة ال�شكايات، واآلية للتوا�شل والتح�شي�س.

وعليه، فاإن الهيئة المركزية التي تتوخى من هذه اللجن تقديم الم�شاعدة في �شائر مجالت تدخلها من اأجل النهو�س بالحكامة الجيدة 

المحلية والوقاية من الف�شاد، عمدت اإلى تحديد اخت�شا�شاتها في المجالت التالية:

• انجاز درا�شات وتحقيقات ميدانية لتعميق المعرفة المو�شوعية بظاهرة الر�شوة على الم�شتوى المحلي،

• تقييم المنجزات في مجال �شيا�شات مكافحة الف�شاد،

• عقد �شراكات مع مختلف الهيئات والفعاليات الجهوية اأو المحلية،

• تلقي ال�شكايات والقيام بالتبليغات عن اأفعال الف�شاد، 

• اإنجاز الحمالت الإعالمية والتح�شي�شية.

youssef
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وحتى ل تتخلف الهيئة المركزية عن دينامية واأبعاد م�شروع الجهوية المو�شعة، فاإنه من الالزم العمل على اإعطاء دفعة قوية للهيئة 

الموؤ�ش�شاتي  الإطار  تعزيز  الفعلية في  الم�شاهمة  بتمكينها من  والقمينة  الكافية  والب�شرية  المالية  بالو�شائل  المركزية وتزويدها 

المحلي لمكافحة الف�شاد وال�شتجابة لم�شتلزمات تح�شين الحكامة الترابية.

2 - تعزيز الدور الجهوي لديوان المظالم:

ب�شفتها موؤ�ش�شة عمومية ت�شتهدف رفع المظالم وت�شاهم في اإحقاق الحقوق وتب�شيط الم�شاطر الإدارية وتخليق القطاع العام، اتجهت 

التوا�شل بين  امتدادات جهوية ت�شطلع بتنمية  القرب نحو فتح عدة  ب�شيا�شة  الأخيرة عمال  ال�شنوات  المظالم في  موؤ�ش�شة ديوان 

الإدارة والمواطنين، وتلقي التظلمات والبت فيها، ورفع القتراحات التي من �شاأنها تح�شين �شير الجهاز الإداري وتذليل ال�شعاب 

التي تعتر�س المواطنين.

وحيث تاأكدت نجاعة هذا التوجه فاإنه ينبغي موا�شلة تدعيم هذه الموؤ�ش�شة ماليا وب�شريا لتعزيز دورها الجهوي حتى يتاأتى لها 

مواكبة الدينامية الجديدة التي �شتنبثق عن الجهوية المو�شعة المنتظرة. 

3 - تقوية التن�سيق والتعاون بين مختلف الهيئات:

ولتعزيز فعالية مختلف هيئات المراقبة والو�شاطة والتتبع، فاإنه من ال�شروري التوجه نحو تقوية التن�شيق والتعاون بين جميع هذه 

الهيئات على ال�شعيدين المحلي والجهوي.

وفي هذا ال�شدد، تتقدم الهيئة المركزية بالتو�شيات التالية:

•  اإحداث اأقطاب جهوية للكفاءة مكونة من ممثلين عن مختلف الهيئات المذكورة يعهد اإليها بمهمة درا�شة وتبادل المعلومات من 
اأجل �شبط بع�س المخالفات لدى الجماعات المحلية والوقاية منها،

بالق�شايا  المتعلقة  ال�شادرة  والأحكام  والمقترحات  الآراء  لتبادل  والمالية  الإدارية  المحاكم  بين  منتظمة وطيدة  •  ربط عالقات 
والمنازعات المرتبطة بتدبير ال�شاأن المحلي،

•  تمكين المحاكم الإدارية والمحاكم المالية من اللجوء اإلى وكالء الملك لدى المحاكم المخت�شة عند الوقوف على اأفعال قد تجرم 
بمقت�شى القانون الجنائي.

الف�ساد: اأجل مكافحة  والتعاون من  التوا�سل  دائرة  VII- تو�سيع 

اآليات التوا�سل والتبليغ:  1 - تنمية وتفعيل 

توفر التفاقية الأممية لمكافحة الف�شاد اإطارا متكامال للتوا�شل بين المواطنين والإدارات وموؤ�ش�شات مكافحة الف�شاد من �شاأنه اأن 

يدعم �شيا�شات الوقاية من الر�شوة والتبليغ عن اأفعال الف�شاد تحكمه المواد )1 و2) و)) و61.

من هذا المنطلق، توجد بالفعل عدة اآليات للتوا�شل تخول للمواطن ولأي �شلطة منت�شبة حق تقديم �شكايات اأو تظلمات لدى كل من 

النيابات العامة والإدارات العمومية.

وفي هذا الإطار، خ�ش�شت بع�س الوزارات م�شالح خا�شة للنظر في �شكايات المواطنين.

 وتتولى موؤ�ش�شة ديوان المظالم ال�شطالع بتنمية التوا�شل مع المواطنيـن للنظر في مو�شوع ال�شكايات والت�شدي لأي قرار اأو عمل 

اإداري يتنافى مع مبادئ �شيادة القانون.



الهيئة املركزية للوقاية من الر�شوة

المعلومات  ون�شر  جمع  خالل  من  المحيط،  مع  التوا�شل  مجال  في  محددة  اخت�شا�شات  على  جهتها  من  المركزية  الهيئة  وتتوفر 

المرتبطة بظاهرة الر�شوة اأو عبر تلقي �شكايات من المواطنين لتبليغها لل�شلطات الق�شائية المخت�شة.

وللهيئة كذلك �شالحية القيام بحمالت توا�شلية وتح�شي�شية لإخبار وتح�شي�س عموم المواطنين باأ�شباب ومظاهر وتداعيات الر�شوة 

على الحقوق الأ�شا�شية وعلى التنمية الب�شرية.

وعلى م�شتوى المجتمع المدني، هناك عدة جمعيات توفر في اآن واحد للمواطنين عدة اآليات توا�شلية لتمكينهم من التبليغ عن 

جميع اأفعال الف�شاد ومنا�شرتهم ل�شترجاع حقوقهم.

من بين هذه الآليات، تجدر الإ�شارة اإلى مر�شد الر�شوة، ومراكز المنا�شرة وال�شت�شارة القانونية التابعة للجمعية المغربية لمحاربة 

والم�شاعدة  الم�شورة  توفير  خالل  من  بالف�شاد  عالقة  ذات  �شكاوي  ومتابعة  تقديم  من  المواطنين  تمكين  اإلى  والهادفة  الر�شوة 

القانونية.

رغم وجود هذه الآليات، فاإن نظام التوا�شل والتبليغ في مجال مكافحة الف�شاد يبقى محدودا ومقت�شرا على بع�س الإدارات المركزية.

اإ�شافية ت�شتهدف تعزيز انخراط المواطنين في  اآليات  لذلك، وبهدف مواكبة دينامية الجهوية المو�شعة، ينبغي العمل على توفير 

التبليغ عن اأفعال الف�شاد واإلزام الإدارات والجماعات المحلية باعتماد ال�شفافية في تدبير ال�شاأن العام.

وفي هذا ال�شاأن، تتقدم الهيئة المركزية بالمقترحات التالية:

اأ-  �ضمان انخراط مختلف ال�ضرائح الجتماعية في برنامج مكافحة الف�شاد عبر اإنجاز حمالت توا�شلية وتح�شي�شية ت�شمل مختلف 

الجهات ب�شراكة مع جميع الفاعلين، وتت�شمن اأن�شطة ثقافية متنوعة على الم�شتوى المرئي وال�شمعي،

ب- اإدماج مفاهيم النزاهة والقيم المهنية في مخططات التربية والتكوين على مختلف الم�شتويات،

اإعداد دلئل خا�شة واإنجاز  الف�شاد من خالل  القانونية في مجال مكافحة  ال�شهل مع المقت�شيات  التاأقلم  ج-  تمكين المواطنين من 

تطبيقات تكنولوجية مالئمة وتعميمها على المواقع الإلكترونية المتاحة،

وال�شحايا  ال�شهود  لحماية  قانون  ا�شت�شدار  عبر  الف�شاد  اأفعال  عن  المعنية  ال�شلطات  باإبالغ  المحليين  الموظفين  قيام  د-  تي�شير 

والمبلغين ومراجعة الف�شل 18 من النظام الأ�شا�شي العام للوظيفة العمومية الذي يقيد الموظف بمبداإ ال�شر المهني واإيالء العناية 

الالزمة لإطالع الموظفين، مركزيا وجهويا، على ال�شمانات التي �شتخول لهم في مجال التبليغ، لتي�شير انخراطهم في التحالف 

المو�شوعي لمكافحة الف�شاد على جميع الأ�شعدة.

2 - النهو�ض بالتعاون وال�سراكة:

اإذا كان من الم�شلم به اأن مكافحة الف�شاد ت�شتدعي مقاربة جماعية وت�شاركية ت�شتنه�س كافة الفعاليات من اإدارة واأحزاب ومجتمع 

مدني وهيئات مهنية، فاإن اإدراج البعد المحلي اأو الجهوي في المكافحة من �شاأنه اأن يغني هذه المقاربة وي�شمح با�شتنها�س وتعبئة 

مختلف الفعاليات من اأجل بناء تحالفات لمناه�شة الف�شاد بجميع اأ�شكاله وعلى جميع م�شتوياته.

من هذا المنطلق، توؤكد الهيئة من جهة، على اأهمية ت�شجيع الم�شاركة الن�شطة للمجتمع المدني في محاربة الف�شاد، ومن جهة اأخرى، 

على �ضرورة النخراط في عقد �ضراكات بين الهيئة المركزية والجماعات اأو الجهات تمكن ب�شكل خا�س من القيام بزيارات ميدانية 

كاآلية لإجراء نوع من التحريات، والتعريف بالبرامج المعتمدة في مجال مكافحة الر�شوة، وتحديد الحتياجات في مجال الم�شاعدة 

التقنية المتعلقة بمحاربة الر�شوة.

18
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المحلي: ال�ساأن  وتخليق  ال�سيا�سية  الحياة  �سفافية  تعزيز   -VIII

.
(18(

تتوفر المنظومة القانونية الحالية على مقت�شيات رادعة للف�شاد �شواء على م�شتوى القانون النتخابي اأو قانون الأحزاب ال�شيا�شية

اأ�شكال التمويل ال�شري للحمالت النتخابية، وعلى اأحكام ردعية متكاملة  وهكذا، ين�س القانون النتخابي على منع كل �شكل من 

لجميع اأ�شكال الغ�س والتدلي�س، كما ي�شمن احترام المر�شحين لل�شقف المحدد للم�شاريف النتخابية.

تمويل  وتمنع  مو�شوعية،  ومعايير  اأ�ش�س  على  الإعانات  بتوزيع  ت�شمح  مقت�شيات  ال�شيا�شية  الأحزاب  قانون  جهته  من  ويت�شمن 

الأحزاب من طرف الجماعات المحلية والموؤ�ش�شات والمقاولت العمومية، كما تلزم الأحزاب بم�شك محا�شبة م�شهود عليها من طرف 

خبير محلف، واإثبات ا�شتعمال الأموال الممنوحة لالأغرا�س التي منحت من اأجلها، مع �شرورة اإخ�شاع النفقات والح�شابات ال�شنوية 

لمراقبة المجل�س الأعلى للح�شابات.

ومع ذلك، فاإن هذه المقت�شيات رغم اأهميتها غير كافية، حيث لم تمنع من ظهور بع�س الممار�شات، اأثناء الحمالت النتخابية وخالل 

عمليات القتراع المبا�شر وغير المبا�شر، التي تتعار�س في مجملها مع قيم النزاهة وال�شفافية واحترام اختيارات المواطنين، الأمر 

الذي يف�شي اإلى تف�شي ظاهرة العزوف ال�شيا�شي وبالتالي اإلى تدني م�شداقية الهيئات المنتخبة. 

وحيث اأن المغرب يطمح اإلى تدعيم ديمقراطية الت�شارك والقرب كم�شروع ا�شتراتيجي في اإطار الجهوية المو�شعة، فاإنه من الالزم 

القيام بمراجعة هذه المنظومة القانونية لت�شتجيب لم�شتلزمات الحكامة الترابية الجيدة وتخليق الحياة ال�شيا�شية.

الحزبية  المنظومة  تت�شمنها  التي  للف�شاد  الرادعة  المقت�شيات  لتعزيز  خا�شة  اأهمية  باإيالء  المركزية  الهيئة  تو�شي  الغاية،  لهذه 

والنتخابية الحالية وللقيام باإ�شالحات جوهرية تتناول على الخ�شو�س اآليات واأ�شاليب القتراع.

في هذا ال�شدد، تجدر الإ�شارة اإلى اأن اأ�شلوب القتراع غير المبا�شر المعتمد حاليا لختيار الم�شوؤولين الجهويين تعتريه �شلبيات 

.
(19(

كثيرة تتمثل في اإبعاد المواطنين وتجنب ال�شفافية وظهور مناورات �شخ�شية ل ت�شتجيب لنتظارات الناخبين

ومن جهة اأخرى، يالحظ ظهور ت�شابك للم�شوؤوليات النتخابية تتجلى في الجمع بين المهام التمثيلية الذي ل ي�ضمح غالبا بان�ضباط 

.
(20(

وتفرغ الم�شت�شارين المحليين اأو الجهويين �شيما واأن جل هوؤلء يزاولون كذلك اأن�شطة مهنية

لت�شحيح هذه الو�شعية، ينبغي القيام بالإ�شالحات الأ�شا�شية التالية:

1-  اعتماد القتراع المبا�شر لنتخاب اأع�شاء المجال�س الجهوية كاأ�شلوب ي�شمن التمثيلية ال�شيا�شية الحقيقية للمنتخبين ويعك�س 

الت�شور الحقيقي لواقع الجهوية من طرف الناخبين والمنتخبين على حد �شواء.

ومن �شاأن هذا الإ�شالح اأن ي�شاعد ل محالة على بروز ال�شمير الجهوي وال�شعور بالنتماء للجهة التي نتوخى اأن ت�شبح ذلك الف�شاء 

.
(21(

المخ�ش�س للتنمية ال�شيا�شية والت�شامن القت�شادي والجتماعي حتى يتطابق محتوى ال�شتقاللية مع الديمقراطية الجهوية

18 - قانون 9.97 بتاريخ 2 اأبريل 1997 المتعلق بمدونة النتخابات وقانون 14 فبراير المتعلق بالأحزاب ال�شيا�شية
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الهيئة املركزية للوقاية من الر�شوة

الت�شريعية لما يترتب عن هذا الجمع في  اآليات قانونية لتفادي الجمع بين مهام التمثيلية المحلية والجهوية والتمثيلية  2-  و�شع 

الواقع من تمركز لل�شلط اأدى من خالل تجارب بع�س الدول اإلى اإفراغ بع�س القوانين المتعلقة بالوقاية من الف�شاد من م�شمونها 

عبر ا�شت�شدار قوانين من طرف روؤ�شاء مجال�س جهوية اأو محلية يزاولون اأي�شا مهام تمثيلية ت�شريعية، تهدف اإلى اإ�شفاء ال�شرعية 

.
(22(

على بع�س التجاوزات التي قد تكون ر�شدتها الو�شاية اأو اأ�شدرت ب�شاأنها المحاكم عقوبات

وجدير بالتذكير اأن هذا الإ�شالح يتجاوب في جوهره مع روح القوانين التنظيمية التي و�شعت موانع لأع�شاء مجل�س النواب 

ومجل�س الم�شت�شارين والمجل�س الد�شتوري، ل�شمان ا�شتقاللية الممار�شة الت�شريعية عن اأي م�شلحة للت�شريع على مقا�شات معينة، 

اأو لتاأثير ال�شفة.

وال�شفافية  النزاهة  قيم  لي�شمل  القانونية  المقت�شيات  يكمل  لالأخالقيات  وطني  ميثاق  تبني  نحو  ال�شيا�شية  الهيئات  )-  توجيه 

الم�شرة  والنحرافات  الأخالقية  غير  الممار�شات  جميع  من  والتمثيلي  ال�شيا�شي  العمل  تح�شن  اأن  �شاأنها  من  التي  والم�شاءلة 

بم�شداقية الموؤ�ش�شات.

وغني عن التذكير اأن هذا الميثاق �شي�شاعد على �شبط وتخليق العالقات بين القوات ال�شيا�شية فيما بينها ومع المواطنين ب�شفة 

عامة، �شواء كان ذلك اأثناء النتخابات اأو بعدها اأو داخل الهيئات التمثيلية اأو خارجها. 

وعلى �شبيل المثال، يمكن لهذا الميثاق الذي يتعين ن�شره والإعالن عن م�شامينه، اأن ين�س على مقت�شيات تمنع المتاجرة في 

التزكيات، وت�ضترط النزاهة في المر�ضحين، وتوؤدب المخالفين المتالعبين بمقت�شيات الميثاق.

الجهوية  م�شروع  ومواكبة  لتدعيم  كم�شاهمة  المركزية  الهيئة  طرف  من  المقترحة  والتو�شيات  التوجهات  اأهم  كانت  تلكم 

يتحتم  الذي  الف�شاد  التخليق ومكافحة  بعــد  يت�شدرها  وتنموية  و�شيا�شية  تاريخية  اأبعاد  اأهميته في عدة  تكمن  الذي  المو�شعة 

لالخت�شا�شات  تو�ضيع  من  يتطلبه  وما  المحلية  الديمقراطية  تعميق  مع  بالرتباط  المحتملة  النزلقات  لجميع  تجنبا  اعتباره 

ومراجعة لآليات الو�شاية والمراقبة.

فهناك ارتباط وطيد بين الجهوية المو�شعة والوقاية من الف�شاد، لأنهما معا يتطلبان تبني مقاربة �شمولية وجماعية وت�شاركية 

ت�ضتنه�ض جميع الفعاليات لالنخراط في مكافحة الف�ضاد وتح�ضين الحكامة ك�ضرط اأ�ضا�ضي للتنمية الم�ضتدامة.
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ملحق حول التو�سيات الواردة بالتقرير

1 - تعميق المعرفة المو�سوعية بظاهرة الر�سوة على الم�ستوى الجهوي:

• نهج مقاربة جهوية تتكامل مع المقاربة القطاعية وتعتمد على تنمية اآليات التحري والتقييم،

• و�شع قاعدة معطيات محينة،

• اإعداد خريطة مدققة لمواطن الر�شوة ونواق�س الحكامة الترابية.

2 - اعتماد منظومة حديثة ومالئمة لتدبير الموارد الب�سرية:

• و�شع معايير مو�شوعية و�شفافة لختيار المر�شحين للمنا�شب  العمومية، 

• اإر�شاء منظومة اأجور من�شفة ت�شتند على ال�شتحقاق والأهلية والتحفيز،

• اإعادة انت�شار الكفاءات، 

• تخ�شي�س مكانة متميزة للتكوين،

• اعتماد اإجراءات للوقاية من ت�شارب الم�شالح، 

• اعتماد مدونات اأخالقية على الم�شتوى المحلي تنطلق من خ�شو�شيات مختلف المهام في ان�شجام مع المقت�شيات القانونية.  

3 - النهو�ض بالنزاهة وال�سفافية في تدبير المالية المحلية:

• تو�شيح اإجراءات اعتماد الميزانية،

،Open budget اعتماد اآليات الميزانية المفتوحة •

• و�شع اإجراءات لمنع التحايل على م�شاطر تنفيذ الميزانية.

 

4 - النهو�ض بالنزاهة وال�سفافية في تدبير ال�سفقات المحلية:

• توحيد المبادئ والقواعد المتعلقة بال�شفقات العمومية للدولة والموؤ�ش�شات العمومية والجماعات المحلية،

• تاأطير ال�شلطة التقديرية المخولة ل�شاحب الم�شروع ب�شوابط تحول دون التحريف،  

•  مراجعة تركيبة لجنة التتبع والطعن، ل�شمان ال�شتقاللية والنفتاح على فعاليات من خارج الإدارة، مع التاأكيد على ع�شوية الهيئة 
المركزية، 

• تب�شيط م�شاطر اإبرام ال�شفقات. 

5 - تعزيز �سفافية الإدارة الترابية:

• نهج �شيا�شة اإعالمية منتظمة لإخبار المواطنين باأن�شطة وتنظيم عمل الجماعات المحلية والمرافق الالممركزة،

• �شمان احترام حق المواطنين في الولوج اإلى المعلومات، 



الهيئة املركزية للوقاية من الر�شوة

• مراجعة وتب�شيط الم�شاطر الإدارية المعتمدة على م�شتوى الإدارة الترابية، 

•  تفعيل القانون رقم 06-5) بتاريخ 0) نونبر 2007 المحدث للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية القا�شي بال�شتغناء عن �شهادات 
عقد الزدياد وال�شكنى والحياة والجن�شية،

• تقوية وهيكلة م�شالح ال�شتقبال والتوجيه لدى مختلف الإدارات الترابية، 

• تفعيل الجماعة الإلكترونية.

6 - تدعيم النزاهة وال�سفافية وال�ستقاللية بقطاع العدل:

اعتماد �شيا�شة جنائية جديدة لمكافحة الف�شاد:

• ال�شتقالل الوظيفي للق�شاة،

• تح�شين م�شاطر البت في ق�شايا الف�شاد،

• الحد من مختلف المتيازات والح�شانات. 

تح�شين الجهاز الق�شائي من الف�شاد:

• تفعيل نظام الت�شريح بالممتلكات،

• تخليق محيط العدالة،

• تجنب ت�شارب الم�شالح،

•  الن�شر المنتظم لتقارير تقييم الأداء والأحكام النهائية،

• تمكين المتقا�شين من الح�شول على المعلومات القانونية والق�شائية،

الرفع من كفاءة وفعالية الجهاز الق�شائي:

• اإعطاء مكانة خا�شة لتاأهيل الكفاءات الب�شرية،

•  تحديث الت�شيير بال�شتغالل الأمثل لتكنولوجيات الإعالم والتوا�شل،

• و�شع معايير لتقييم جودة الأحكام،

•  اعتماد �شقف زمني معقول للبت في الق�شايا المعرو�شة،

• اإزالة العقبات الحائلة دون تنفيذ الأحكام.

تبني ق�شاء متخ�ش�س في مجال مكافحة الف�شاد.

7 - تطوير اأنظمة المراقبة والم�ساءلة:

مراجعة نظام الو�شاية والمراقبة:

• التخفيف من حدة الو�شاية،

• ا�شتبدال المراقبة القبلية بمراقبة بعدية،

• الحتفاظ بالمراقبة ال�شرعية وتدعيم فعاليتها.
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تفعيل مقت�شيات القانون 54.06 بتاريخ 20 اكتوبر 2008 المتعلق 

• بالت�شريح بالممتلكات من طرف الم�شوؤولين عن تدبير ال�شاأن المحلي،

تعزيز فعالية المجال�س الجهوية للح�شابات:

• ت�شوية الم�شاكل المرتبطة بالإدلء بالح�شابات،

• تقوية عدد الم�شت�شارين وو�شع مخططات مالئمة للتكوين،

• تقديم الم�شاعدة التقنية لتطوير تح�شين التدبير المالي المحلي،

• اعتماد المراقبة المندمجة لتقييم اأداء مختلف المتدخلين في م�شل�شل التدبير المالي المحلي.

8 - تعزيز الإطار الموؤ�س�ساتي لمكافحة الف�ساد:

تعزيز الدور الجهوي للهيئة المركزية للوقاية من الر�شوة:

• و�شع برنامج عمل تدريجي يحدد الأولويات والمراحل المتعلقة باإحداث هذه اللجن،

•  اإحداث لجن جهوية اأو محلية يعهد اإليها بتقديم العون والم�شاعدة للهيئة في القيام بمهامها،

• تزويد الهيئة المركزية بالو�شائل المالية والب�شرية الالزمة للم�شاهمة في تعزيز الإطار الموؤ�ش�شاتي المحلي لمكافحة الف�شاد. 

موا�شلة تدعيم ديوان المظالم ماليا وب�شريا لتعزيز دوره في مواكبة دينامية الجهوية المو�شعة. 

تقوية التن�شيق والتعاون بين هيئات المراقبة والو�شاطة والتتبع:

•  اإحداث اأقطاب جهوية للكفاءة لدرا�شة وتبادل المعلومات و�شبط المخالفات لدى الجماعات المحلية والوقاية منها،

•  ربط عالقات منتظمة بين المحاكم الإدارية والمالية لتبادل الآراء والمقترحات والأحكام ال�شادرة،

المالية من اللجوء اإلى وكالء الملك لدى المحاكم المخت�شة عند الوقوف على اأفعال مجرمة  •  تمكين المحاكم الإدارية والمحاكم 
بمقت�شى القانون الجنائي.

9 - تو�سيع دائرة التوا�سل والتعاون من اأجل مكافحة الف�ساد:

• تنمية وتفعيل اآليات التوا�شل والتبليغ: 

•  اإنجاز حمالت توا�ضلية وتح�ضي�ضية ل�ضمان انخراط مختلف ال�ضرائح الجتماعية في برنامج مكافحة الف�شاد،

•  اإدماج مفاهيم النزاهة والقيم المهنية في مخططات التربية والتكوين على مختلف الم�شتويات،

•  اإعداد دلئل قانونية خا�شة واإنجاز تطبيقات تكنولوجية مالئمة وتعميمها على المواقع الإلكترونية المتاحة، 

النظام الأ�شا�شي العام للوظيفة العمومية لتي�شير  18 من  الف�شل  والمبلغين ومراجعة  وال�شحايا  ال�شهود  لحماية  •  ا�شت�شدار قانون 
انخراط الموظفين المحليين في التحالف المو�شوعي لمكافحة الف�شاد.

النهو�س بالتعاون وال�شراكة لدعم بناء التحالفات لمناه�شة الف�شاد:

•  ت�شجيع الم�شاركة الن�شطة للمجتمع المدني في محاربة الف�شاد،

•  النخراط في عقد �ضراكات بين الهيئة المركزية والجماعات اأو الجهات. 
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10 - تعزيز �سفافية الحياة ال�سيا�سية وتخليق ال�ساأن المحلي:

مراجعة المقت�شيات الرادعة للف�شاد المت�شمنة بالمنظومة الحزبية والنتخابية الحالية:

•  اعتماد القتراع المبا�شر لنتخاب اأع�شاء المجال�س الجهوية،

•  منع الجمع بين مهام التمثيلية المحلية والجهوية والتمثيلية الت�شريعية.

•  تبني ميثاق وطني لالأخالقيات من طرف الهيئات ال�شيا�شية والعمل على ن�شر م�شامينه.

24





www.icpc.ma

,π«îædG ´QÉ°T - ¢VÉjôdG »M
Üô¨ŸG ,•ÉHôdG ådÉãdG ≥HÉ£dG B ìÉæL High Tech IQÉªY

05 37 57 86 60 : ∞JÉ¡dG
 05 37 71 16 73 : ¢ùcÉØdG

youssef
Draft


