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امللخ�ص التنفيذي

رغم أهمية االستنتاجات واملقرتحات التي تقدمت
بها الهيئة املركزية للسلطات العمومية يف إطار تقريرها
السنوي األول  ،2009مل تتحسن وضعية املغرب يف مجال
مكافحة الفساد ،حيث بقيت السياسة املتبعة يف هذا
الصدد مفتقرة للبعد االسرتاتيجي واالنخراط الحقيقي يف
املحاربة.
يف ظل هذا الوضع ،جاء الحراك االجتامعي ابتداء من
فرباير  2011ليؤكد الحاج َة امللحة إىل االنخراط الحقيقي
والجدي يف محاربة الفساد واملفسدين ،وتقدمت الهيئة
يف سياقه إىل السلطات العمومية بأرضية مقرتحات ذات
أولوية إلذكاء دينامية جديدة يف سياسة الوقاية من
الفساد ومكافحته.
بعد ذلك ،جاء الدستور الجديد ليؤكد وجاهة
التوصيات واملقرتحات التي تقدمت بها الهيئة خاصة من
خالل تأكيده عىل حتمية تقوية مجموعة من اآلليات
الرامية إىل تخليق الحياة العامة وربط مامرسة املسؤولية
باملراقبة واملحاسبة ودسرتة هيئات الحكامة الجيدة.
يف هذا السياق ،متيزت حصيلة عمل الهيئة خالل
سنتي  2011-2010مبواصلة االضطالع باملهام املخولة لها
مبقتىض مرسوم اإلحداث وبالتفاعل اإليجايب مع مختلف
املستجدات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته.
لتقريب هذه الحصيلة ووضعها يف إطارها العام،
اعتمد هذا التقرير مقاربة أفقية تكميلية وقطاعية
تفصيلية تتوخى مواصلة تعميق املعرفة املوضوعية
بظاهرة الفساد وتقييم آليات مكافحته ليؤسس عليها
مجموعة من التوصيات واملقرتحات الهادفة إىل استكامل
تشييد املنظومة الوطنية للنزاهة ببالدنا.
من هذا املنظور ،اعتمد التقرير لتشخيص ظاهرة
الفساد عىل ثالث مقاربات:
■ املقاربة الشمولية التي تتأسس عىل مؤرشات
مبارشة وغري مبارشة تسمح مبالمسة تفيش هذه الظاهرة
والقطاعات املستهدفة كام تربز انعكاسات الفساد عىل
الحكامة والتنافسية والتنمية البرشية.

■ املقاربة القطاعية التي سمحت بتشخيص اختالالت
الحكامة بالقطاعني العام والخاص وبالحياة السياسية،
حيث تم رصد مكامن الخلل عىل مستوى تدبري األموال
والصفقات العمومية واملوارد البرشية ومحيط األعامل
وتدبري املقاوالت الخاصة ،فضال عن أعطاب املامرسة
الحزبية واالنتخابية والنيابية.
■ املقاربة الجهوية التي سمحت برصد تجليات
الفساد عىل مستوى مامرسة الشأن املحيل ،حيث تم
رصد ثالثة أصناف من املخالفات ،تخص األوىل اإلخالل
بالضوابط األخالقية ،وتهم الثانية اإلخالل باملقتضيات
القانونية والتنظيمية ،يف حني تستهدف الثالثة اإلخالل
بقواعد حسن التدبري.
وفق هذه املقاربات الثالث ،انتهى التقرير إىل الربهنة
عىل أن رقعة الفساد تتجه نحو التوسع واالمتداد ملختلف
مجاالت تدبري الشأن العام مع الوقوف عىل تجلياته
املرتبطة بخصوصيات كل مامرسة.
وبخصوص تقييم سياسات مكافحة الفساد ،أبرز
التقرير أهمية املنجزات القانونية واملؤسساتية وتال ُؤ َمها
بشكل عام مع املعايري الدولية املعتمدة ،إال أنه وقف
باملقابل عىل بعض مواطن النقص التي يتعني تجاوزها
خاصة عىل مستوى:
■ غياب البعد االسرتاتيجي الكفيل بإرساء سياسة
ملكافحة الفساد فعالة ومنسقة ومندمجة وذات أهداف
مرسومة ومحددة وقابلة للتتبع والتقييم.
■ عدم مالءمة املنظومة الجنائية والقضائية ملتطلبات
مكافحة الفساد ،خاصة عىل مستوى قصور دائرة التجريم
واألطراف ،ومحدودية األثر الردعي للعقوبات ،وتعرث
اإلطار القضايئ عىل مستوى االستقاللية والنزاهة والفعالية،
وقصور فعالية املالحقة واملقاضاة وتنفيذ األحكام.
■ غياب تناسق جهود آليات املساءلة وإعطاء الحساب
نظرا لضعف عالقاتها املؤسسية وقصور تعاونها وتبادلها
للخربات واملعلومات ،إضافة إىل الثغرات املرصودة عىل
مستوى مقتضياتها القانونية التي تساهم يف تحجيم
فاعلية جهودها يف كبح جامح الفساد والسيطرة عليه.
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■ ضعف الحكامة العمومية الذي يعزى إىل الهفوات
امللحوظة عىل مستوى منع تضارب املصالح وتحجيم اإلثراء
غري املرشوع ،وتدبري املوارد البرشية واملالية والصفقات
العمومية ،والعالقات بني اإلدارة واملواطنني.
■ محدودية آليات الحكامة السياسية سواء عىل
مستوى املقتضيات القانونية املتعلقة باألهلية للرتشح
ومراقبة استخدام األموال العمومية املمنوحة لألحزاب
ولتمويل الحمالت االنتخابية ،أو عىل مستوى نواقص
املامرسة الربملانية التي حالت دون مزاولة الرقابة السياسية
بالفعالية املطلوبة.
■ هشاشة الحكامة الرتابية الناتجة عن ضعف
شفافية التدبري املحيل وتذبذب العالقة بني الهيئات
املنتخبة واملواطنني وعدم مالءمة أجهزة الوصاية واملراقبة
ومحدودية عمل أجهزة املساءلة وإعطاء الحساب وتأخر
إدراج الحكامة املجالية ضمن مقاربة إعداد الرتاب
الوطني.
■ صعوبة تلمس نتائج مجهودات تحسني مناخ
األعامل وحكامة املقاوالت الخاصة ،نتيجة إكراهات
تفعيل املنافسة وغياب النرش املنتظم للمعلومات حول
صفقات الخوصصة ومناقصات الرشاء والدعم املوجه وكذا
غياب نظام مستقل وشفاف ودوري لتقييم أي تدخل عام
انتقايئ إضافة إىل محدودية التوجه نحو تقليص اللجوء إىل
نظام الرتخيص.
ومن منظور اقتناع الهيئة بأهمية تحسني مستوى
الحكامة وترسيخ مقومات النزاهة والشفافية واملسؤولية
كجرس أسايس لتحقيق التنمية االقتصادية والبرشية
املستدامة ،استعرض التقرير املقتضيات الدستورية التي
أصلت لقواعد الحكامة الجيدة مؤكدا حتمية التفاعل
معها عىل مستوى الترصيف القانوين واملامرسة العملية.
يف هذا اإلطار ،رصد التقرير املقتضيات الدستورية
املكرسة لدولة القانون والقضاء املستقل ،خاصة ما يتعلق
منها بضامنات الحق يف الحصول عىل املعلومات ويف
املحاكمة العادلة والحامية القضائية.
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كام وقف عىل اآلليات الجديدة لتعزيز املساءلة وربط
مامرسة املسؤولية باملحاسبة ،خاصة املقتضيات املتعلقة
مبلتمس الرقابة واللجان النيابية لتقيص الحقائق وإخضاع
مسؤويل املؤسسات العمومية للمساءلة املبارشة للربملان
وضامن مكانة متميزة للمعارضة وحذف املحكمة العليا
ملحاكمة الوزراء وتدقيق الحصانة الربملانية وتعزيز دور
املجلس األعىل واملجالس الجهوية للحسابات.
ويف نفس السياق ،رصد التقرير اإلشارات الدستورية
الضامنة للدميقراطية والتشاركية ،مستهدفا بشكل خاص
املقتضيات املتعلقة بشفافية االنتخابات وبتأطري الدور
املركزي لألحزاب السياسية يف مامرسة الدميقراطية
وبالحسم يف مسألة الرتحال الربملاين وبتعزيز مشاركة
املجتمع املدين وإحداث هيئات للتشاور قصد تأصيل هذا
اإلرشاك.
ومل يفت التقرير أن يستخلص املقتضيات الدستورية
املتعلقة مبقومات الحكامة الجيدة ،خاصة تلك التي تهم
دسرتة مبادئ املساواة بني املواطنات واملواطنني يف الولوج
للمرافق العمومية وإخضاع تسيريها ملعايري الجودة
والشفافية واملحاسبة وإلزام هذه املرافق بتقديم الحساب
عن تدبريها لألموال العمومية واستصدار ميثاق يحدد
قواعد حكامتها مع دسرتة الهيئات املكلفة بالحكامة
الجيدة وضامن استقالليتها.
كام وقف التقرير عىل املقتضيات الدستورية الخاصة
بالحكامة الرتابية خاصة ما يتعلق منها مبكانة الجهة يف
عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية ،وتوضيح
دور الوالة والعامل الذين ميثلون السلطة املركزية يف
الجامعات الرتابية ويعملون باسم الحكومة.
ومن نفس املنظور ،رصد التقرير املقتضيات
الدستورية الخاصة مبامرسة األعامل ،مربزا بشكل خاص
املبادئ املتعلقة بضامن حرية املبادرة واملقاولة والتنافس
الحر ومحاربة االمتياز ووضعيات االحتكار والهيمنة وزجر
االنحرافات املتعلقة مبسطرة إبرام الصفقات العمومية
ومنع تضارب املصالح.

وبخصوص األنشطة الوظيفية والتدبريية للهيئة
املركزية ،عمل التقرير عىل مقاربتها انطالقا من استعراض
إيجابيات الحصيلة وإكراهات املامرسة.
من هذا املنطلق ،استظهر التقرير حصيلة منجزات
مهام التشخيص والتقييم واالقرتاح املخولة للهيئة ،مسلطا
الضوء عىل محدودية اآلليات التشخيصية والتقييمية
املعتمدة يف هذه املرحلة وعىل صعوبة تفعيل االقرتاحات
املقدمة نتيجة غياب آليات إلزامية تعزز موقع الهيئة
يف مسار تنفيذ املشاريع والتوصيات املتعلقة مبكافحة
الرشوة.
واستعرض التقرير حصيلة املنجزات يف مجال تلقي
ومعالجة الشكايات الواردة عرب الربيد اإللكرتوين وعرب
بوابة «أوقفوا الرشوة» ،مربزا مجموعة من الصعوبات
التي واجهت مامرسة هذه املهمة ،خاصة ما يتعلق منها
بعدم إرفاق وثائق إثبات األفعال ،واستحالة التواصل
مع املشتكني مجهويل الهوية من أجل طلب توضيحات
ومعلومات إضافية ،وصعوبة تتبع مآل الشكايات املحالة
عىل السلطات القضائية ،وعدم تعامل أغلب اإلدارات
بجدية مع الشكايات املحالة عليها ،سواء باإلجابة أو
بإخبار الهيئة باإلجراءات املتخذة بشأنها.
كام قدم التقرير حصيلة منجزات الهيئة يف مجال
التواصل والتحسيس وبناء الرشاكات ،راصدا العقبات التي
حالت دون إطالق حملة تواصلية تستجيب لألهداف
املحددة يف إسرتاتيجية تواصل الهيئة وساهمت يف تعرث
مسار إبرام وتفعيل الرشاكات ،واملتمثلة بشكل خاص يف
محدودية امليزانية العامة املرصودة للهيئة ويف صعوبة
إطالق حمالت تحسيسية دون تأسيسها عىل معرفة
معمقة بالظاهرة والفئات املستهدفة والرسائل التي
ينبغي متريرها ويف ضعف استعداد مختلف الفاعلني
لقبول ومتلك املقاربة التشاركية ويف املجهود الضخم
والكفاءات النوعية التي يتعني تعبئتها لتغطية جميع
القطاعات املرشحة للتعاون.
ويف نفس اإلطار ،استعرض التقرير حصيلة املنجزات
يف مجال التدبري اإلداري واملايل واملعلومايت مثريا االنتباه
إىل التداعيات املرتبطة بعدم توفر الهيئة عىل الشخصية

املعنوية واالستقالل املايل والتي انعكست عىل عدم
تغطيتها لجميع الوظائف املدرجة مبنظامها وسلوكها
ملساطر طويلة ومعقدة يف تدبري مواردها البرشية
واملالية دون إغفال اإلشارة إىل ضعف امليزانية املرصودة
للهيئة وانعكاساتها عىل تنفيذ املشاريع املدرجة يف إطار
اسرتاتيجيتها.
انطالقا من نتائج التشخيص والتقييم واستئناسا
مبقاصد املقتضيات الدستورية يف مجال الحكامة الجيدة
واعتامدا عىل تقييم حصيلة الهيئة يف مامرسة أنشطتها
الوظيفية وتأسيسا عىل املقرتحات والتوصيات التي سبق
للهيئة أن تقدمت بها يف إطار تقريرها السابق والتي
مل تعرف يف غالبيتها طريقها نحو التفعيل ،قدم التقرير
مجموعة محينة من املقرتحات والتوصيات تم توزيعها
عىل ستة أبواب:
 - 1ترسيخ البعد االسرتاتيجي لسياسة مكافحة الفساد
باالعتامد عىل:
■ تنمية تقنيات التحري والتحقيق والقياس والتشخيص
عىل املستويني الكمي والنوعي وتوسيع وتنويع مصادر
تجميع املعطيات،
■ إدراج مرشوع مكافحة الفساد يف إطار منظور
اسرتاتيجي للوقاية واملكافحة يعتمد مقومات التخطيط
والربمجة ويتأسس عىل رؤية شمولية منبثقة عن مقاربة
جامعية تشاركية،
■ العمل عىل ترجمة اسرتاتيجية مكافحة الفساد إىل
ميثاق وطني تلتزم مبقتضياته وتنخرط يف تفعيل أهدافه
جميع اإلدارات والهيئات والفعاليات ومكونات املجتمع.
 - 2تحيني ومالءمة السياسة الجنائية مع متطلبات
مكافحة الفساد بالعمل عىل:
■ توسيع دائرة التجريم ليشمل بشكل خاص
تجريم اإلثراء غري املرشوع ومحاوالت تهرب املقاوالت
من املخصصات االجتامعية ،وليتضمن التنصيص عىل
املسؤولية الجنائية لألشخاص املعنويني مع متييزها عن
املسؤولية الجنائية ملسرييها وممثليها القانونيني وكذا
التجريم الرصيح لرشوة املوظفني العموميني األجانب.
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■ تعزيز األثر الردعي للعقوبات املطبقة عىل أفعال
الفساد بالتنصيص خاصة عىل إمكانية تطبيق عقوبات
إضافية بالنسبة لجميع جرائم الفساد وتوحيد العقوبات
بالنسبة للرشوة واالرتشاء بالقطاعني العام والخاص
املنصوص عليها بالقانون الجنايئ وتشديد العقوبة
الحبسية بالنسبة لجرمية غسل األموال والرفع من عقوبة
التعسف يف استعامل ممتلكات الرشكات.
■ تحصني الجهاز القضايئ وتعزيز دوره يف املكافحة
خاصة من خالل:
✓ دعم استقالليته املالية واإلدارية والسهر عىل
حامية استقاللية القضاة الشخصية،
✓ تعزيز نزاهته وشفافيته بالتحيني املستمر ملقتضيات
مدونة األخالقيات وتخليق املهن املساعدة للقضاء وإرساء
رقابة قضائية فعالة عىل إجراءات املحاكمة وتيسري
الحصول عىل املعلومات واألحكام القضائية وإشهار
العقوبات التأديبية،
✓ الرفع من كفاءته بوضع معايري موضوعية الختيار
القضاة وتقييم مؤهالتهم وتنظيم ترقيتهم ونقلهم
وتأديبهم ومراجعة نظام تكوينهم،
✓ ضامن فعاليته بوضع آليات ومعايري ملراقبة األحكام
وتقييم جودتها واعتامد سقف زمني معقول للبت يف
القضايا املعروضة وتقوية فعالية مسطرة تنفيذ األحكام
والتفعيل األمثل لقضاء متخصص يف مجال مكافحة جرائم
األموال.
■ تعزيز فعالية قواعد التصدي لإلفالت من املتابعة
والحكم يف قضايا الفساد من خالل:
✓ مكافحة اإلفالت من املتابعة خاصة عرب تكريس
مدد تقادم أطول للدعوى العمومية والعقوبة يف جرائم
الفساد ومراجعة قواعد االختصاص االستثنائية وإشهار
العقوبات املتخذة والتنصيص عىل قواعد واضحة ودقيقة
يف نصوص اإلصالح الشامل املرتقب للقضاء من أجل عدم
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إخضاع تحريك الدعوى العمومية ضد املرتشني ألية إشارة
سياسية أو أوامر،
✓ تعزيز فعالية مساطر املقاضاة وتنفيذ األحكام
خاصة من خالل تقرير الحكم مبصادرة األموال والقيم
املنقولة واألدوات واملمتلكات املستعملة واملتحصلة
من جميع جرائم الفساد ووضع آليات قانونية لتحديد
إجراءات الكشف والتجميد والحجز الخاصة بها مع
إحداث هيئة متخصصة يف إدارتها وتدبريها ،واعتامد
حامية اقتصادية للشهود والضحايا والخرباء واملبلغني عن
جرائم الفساد ،وتعزيز التعاون بني سلطات إنفاذ القانون
والهيئات املستقلة ملكافحة هذه الجرائم ،وتقوية فعالية
مسطرة تنفيذ األحكام خاصة عرب مراجعة النظام القانوين
للتنفيذ الجربي لألحكام.
 - 3تدعيم فعالية ونجاعة مؤسسات املراقبة واملساءلة
من خالل:
■ مراجعة اإلطار القانوين للمفتشيات العامة يف
اتجاه التنصيص عىل إلزامية تحريك املسطرة التأديبية
أو الجنائية عىل ضوء التجاوزات املرصودة ،وعىل القيام
مبأموريات مباغتة بشكل تلقايئ أو بناء عىل أمر من
الوزير ،وعىل نرش تقاريرها واضطالعها مبهمة تتبع تنفيذ
وتفعيل التوصيات الواردة بتقارير املحاكم املالية والهيئة
املركزية للوقاية من الرشوة،
■ تعزيز دينامية مراقبة املحاكم املالية خاصة من خالل
توسيع اختصاصها يف ميدان التأديب املتعلق بامليزانية
والشؤون املالية ليشمل أعضاء الحكومة والربملان ،ومتكني
نياباتها العامة من رفع األفعال التي تستوجب عقوبات
جنائية مبارشة إىل وكالء امللك ،وتفعيل صالحياتها يف
مجال إصدار األحكام باسرتجاع املبالغ املطابقة للخسائر
املرتتبة عن املخالفات املرتكبة ،ومراجعة مدة التقادم
املنصوص عليها يف قانون املحاكم املالية ،وتعزيز اإلحالة
عىل املجلس األعىل واملجالس الجهوية من طرف الوزارات
املعنية.

 - 4النهوض بالحكامة وتعزيز الوقاية من الفساد من
خالل:
■ الرفع من حكامة القطاع العام عرب إقرار منظومة
جديدة املوارد البرشية عىل مستوى التوظيف والتعيني
والرتقية واألجور والتعويضات والحركية وإعادة االنتشار،
■ تحجيم حاالت تضارب املصالح ومظاهر اإلثراء غري
املرشوع خاصة من خالل التحديد الدقيق ملفهوم تضارب
املصالح مبا يوضح تكييفه القانوين ومتييزه عن كل الحاالت
املشابهة له ،وإجبار املسؤولني املزاولني ملهام حساسة عىل
الترصيح الشامل باملصالح الشخصية املرتبطة بهذه املهام
مع إحداث جهاز يعهد إليه مبهمة تلقي وتتبع هذه
الترصيحات ،وضامن التحكم العددي يف دائرة امللزمني
بالترصيح باملمتلكات ،والتنصيص عىل إرساء جسور
التعاون الوثيق بني اإلدارات القادرة بحكم صالحياتها عىل
اكتشاف تطور الرثوة واملجلس األعىل للحسابات ،وتحويل
الصالحية املخولة لوزير العدل يف تتبع وتقدير ثروة
القضاة وعائالتهم إىل املجلس األعىل للسلطة القضائية.
■ تعزيز شفافية وحكامة اإلدارة املالية خاصة من
خالل تطوير جودة وفعالية امليزانية واالرتقاء بآليات
تتبعها وتقييمها ،والرفع من فعالية تقييم وتتبع تنفيذ
امليزانية وتطوير اآلليات املؤسساتية يف هذا املجال،
وترسيخ قواعد الشفافية واملنافسة يف تدبري الصفقات
العمومية ،وتدعيم آليات التدبري املفوض.
■ إعادة بناء العالقة بني اإلدارة واملرتفقني عىل
أسس متوازنة خاصة من خالل تقنني الحق يف الولوج
للمعلومات ،ومراجعة وتبسيط املساطر اإلدارية التي تهم
عىل الخصوص الشواهد والرتاخيص واالستثامر والصفقات
العمومية ،وتدعيم تفعيل القانون املتعلق بتعليل
القرارات اإلدارية السلبية.
■ تطوير الحكامة الرتابية عرب تعزيز شفافيتها وتفعيل
آليات مراقبتها ومساءلتها وتعزيز اإلطار املؤسسايت
الجهوي للنزاهة ومكافحة الفساد مبا يقتضيه األمر من
تقوية التنسيق والتعاون بني مختلف الهيئات املعنية
ملواكبة دينامية الجهوية املوسعة واالستجابة ملستلزمات
تحسني الحكامة الرتابية.

■ النهوض بالحكامة السياسية من خالل تدعيم
الحكامة الحزبية عرب تدقيق مالية األحزاب وتقوية
آليات مراقبتها ،وتعزيز الحكامة االنتخابية والربملانية
عرب تضييق نطاق األهلية وتقوية آليات التحقيق يف
النفقات االنتخابية ومالءمة نظام العقوبات املرتبطة
بها والتنصيص عىل إلزامية نرش تقرير املجلس األعىل
للحسابات املتعلق مبعالجته لهذه النفقات ضمن التقارير
الخاصة ،إضافة إىل منع الجمع بني مهام التمثيلية املحلية
والجهوية والتمثيلية الترشيعية ،وتعزيز فعالية الربملان يف
مجال تقييم ومراقبة تنفيذ امليزانية واملصادقة عىل عقود
الربامج وتقييم تطبيق القوانني والسياسات العمومية ويف
التقيص والتحقيق.
■ تحسني مناخ األعامل وحكامة املقاوالت خاصة من
خالل التقليص األدىن لنظام الرتخيص واستبداله بنظام
الترصيح أو دفرت التحمالت أو عقود الربامج ،وإقرار
نظام مستقل وشفاف ودوري ألي تدخل عام انتقايئ،
ورفع مستوى املساءلة لدى اإلدارات واملؤسسات العامة
املتعاملة مع القطاع الخاص ،وتعزيز قدرات وتدخل
مجلس املنافسة ،إضافة إىل تكليف مجلس أخالقيات
القيم املنقولة بالسهر عىل تفعيل مدونة املامرسات
الجيدة لحكامة املقاولة وتتبع تنفيذها ،وتنظيم برامج
تكوينية وتحسيسية يف مجال الحكامة وإدارة املقاوالت،
وخلق نظام تحفيزي لتشجيع املقاولني عىل احرتام مبادئ
وقواعد الحكامة الجيدة.
 - 5النهوض بالتواصل والتحسيس والرشاكة من خالل:
■ الرتبية عىل قيم املواطنة والنزاهة يف مكافحة
الفساد عرب النهوض بالبعد الرتبوي والتحسييس لسياسة
الوقاية من الفساد واإلصالح التدريجي للعقليات السائدة
من خالل تجذير ثقافة النزاهة والحكامة الجيدة ،وتحديد
املستويات والفئات املستهدفة ،وإعداد تصميم بيداغوجي
وبرامج للرتبية والتكوين عىل قيم النزاهة ،وتعزيز الحس
األخالقي من خالل استثامر القيم الدينية واألخالقية
وتعريف الناشئة بامليضء من تاريخها.
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■ بناء الرشاكات والتحالفات ملكافحة الفساد من
خالل برمجة مكافحة الفساد ضمن مخططات العمل
القطاعية ،وتأطري اتفاقيات الرشاكة مع الهيئة بالتزامات
محددة مع تعزيز موقع الهيئة املركزية يف برامج الرشاكة
خاصة عرب ضامن ولوجها للمعلومات والتجاوب الفعال
مع الشكايات املحالة من طرفها عىل اإلدارات.
 - 6النهوض مبقومات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية
من الرشوة ومكافحتها من خالل:
■ التأهيل القانوين للهيئة الوطنية عرب متتيعها
باالستقاللية الالزمة عىل مستوى التموقع وقواعد الوصاية
ومساطر املراقبة ،وتخويلها الصالحيات الالزمة لالضطالع
مبهام الوقاية واملكافحة وطنيا وجهويا انسجاما مع
مقتضيات الدستور ،خاصة من خالل:
✓ ضبط وتدقيق صالحياتها يف التشخيص والتقييم
واالستشارة واالقرتاح والتواصل والتعاون والرشاكة،
✓ تعزيز دورها يف إشاعة وترسيخ ثقافة النزاهة
ومكافحة الفساد،
✓ تأهيلها لالضطالع بصالحيات جديدة يف مجال
التصدي املبارش لجميع أفعال الفساد ،مع متكينها من
أدوات الرصد والبحث والتحري بشكل ذايت أو يف إطار
التعاون أو التكليف،
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✓ منحها صالحية اقرتاح توجهات االسرتاتيجية الوطنية
للوقاية من الفساد ومكافحته،
✓ تثبيت حتمية إبداء رأيها بشأن مشاريع القوانني
واملراسيم ومقرتحات القوانني ذات الصلة،
✓ متكينها من مقومات الحكامة الداخلية الجيدة
التي تعتمد متثيلية متوازنة ومنفتحة عىل مختلف هيئات
وفعاليات املجتمع،
✓ تزويدها بآليات االمتداد الرتايب الذي يسمح لها
بالتجاوب عن قرب مع الخصوصيات والحاجيات الجهوية.
■ تطوير ومالءمة اآلليات األساسية لعملها خاصة من
خالل وضع منظام جديد يستجيب لألهداف االسرتاتيجية
املسطرة ولتغطية جميع الصالحيات التي ستوكل لها
مبقتىض القانون الجديد ،ونهج تدبري توقعي للوظائف
والكفاءات ونظام للتقييم واألجور والرتقي ومخطط
للتكوين ،واعتامد نظام داخيل جديد يضبط املقتضيات
التفصيلية ذات الطبيعة التنظيمية ،وكذا وضع قواعد
وآليات تنظيمية وتنسيقية توفر للهيئة قدرات إلزامية
إزاء مختلف فرقائها واملتعاملني معها.

مصفوفة االقرتاحات واإلجراءات الواردة بالتقرير
 -1ترسيخ البعد االسرتاتيجي لسياسة مكافحة الفساد
الإجراءات
 -1تطوير آليات
الرصد والتشخيص
لظاهرة الفساد
وجهود مكافحتها:

االقرتاحات
 -1تنمية تقنيات التحري والتحقيق والقياس والتشخيص عىل املستوى الكمي والنوعي ،بتوظيف مختلف
اآلليات املتوفرة للبحث العلمي واإلحصايئ باملغرب ،وتنمية تطبيق تكنولوجيا املعلوميات يف مجال فهم
وإدراك ظاهرة الرشوة،
 -2توسيع وتنويع مصادر تجميع املعطيات من خالل العمل عىل مد جسور التنسيق والتعاون بني مختلف قواعد
املعطيات املتوفرة لدى الهيئات القضائية والرقابية واملنظامت املختصة يف االستطالعات والتحقيقات امليدانية
واملراصد العاملة يف هذا املجال ،من أجل اإلحاطة الشاملة مبختلف مظاهر اإلجرام مبا فيها جرائم الرشوة،
 -3إعداد خريطة ملواطن وبؤر الرشوة باملغرب متكن من وضع مؤرشات ترتب القطاعات املستهدفة والتمظهرات
الغالبة عليها ونهج مقاربة جهوية تتكامل مع املقاربة القطاعية ومتكن من حرص الجهات واملناطق األكرث
تعرضا للرشوة مع تحديد الفئات والرشائح االجتامعية املتعاطية لها.

 -2دعم التخطيط  -اعتامد املواصفات األساسية للتخطيط من أجل ضامن التفعيل األمثل لألهداف والعمليات املربمجة:
والربمجة يف مجال
تحديد أجل زمني موحد إلنجاز املشاريع،
مكافحة الفساد
األخذ مبنهجية التجربة النموذجية،
باعتامد رؤية
التواصل املستمر حول املشاريع املربمجة،
شمولية منبثقة
عن مقاربة
إرساء آليات للتنسيق والتتبع والتقييم ومراقبة اإلنجاز،
جامعية تشاركية:
إعداد برامج عمل جهوية منبثقة من التوجهات العامة.
 ترجمة االسرتاتيجية املعتمدة إىل ميثاق وطني تلتزم مبقتضياته وتنخرط يف تفعيل أهدافه جميع اإلداراتوالهيئات والفعاليات ومكونات املجتمع.

 -2تحيني ومالءمة السياسة الجنائية مع متطلبات مكافحة الفساد
الإجراءات

توسيع دائرة
التجريم:

االقرتاحات
 تجريم اإلثراء غري املرشوع املحدد يف «كل زيادة كبرية ملوجودات املوظف العمومي التي ال يستطيع تعليلهابصورة معقولة قياسا إىل دخله املرشوع» وفق ما نصت عليه مقتضيات املادة  20من االتفاقية األممية،
 تعديل مقتضيات الفصل  249من مجموعة القانون الجنايئ بإلغاء رشط وجود عالقة تبعية بني الفاعل ومشغلهيف اتجاه توسيع دائرة التجريم لكل العالقات الشغلية يف القطاع الخاص،
 توسيع دائرة التجريم يف إخفاء األشياء املتحصلة من الجرمية مبا يشمل حيازة هذه األشياء واستعاملها واالنتفاعبها وقبول إيداعها والوساطة يف تداولها أو الترصف فيها ،رشط أن يكون الحائز عىل علم مبصدر هذه األموال
غري املرشوعة،
 تجريم محاوالت تهرب املقاوالت من املخصصات االجتامعية ومستحقات العامل واعتبارها شكال من أشكالاالغتناء غري املرشوع واستغالل النفوذ،
 التنصيص عىل املسؤولية الجنائية لألشخاص املعنويني مع متييزها عن املسؤولية الجنائية ملسرييها وممثليهاالقانونيني مبا يتفق مع مقتضيات املادة  26من االتفاقية األممية ملكافحة الفساد وينسجم مع ما جاء يف قانون
غسل األموال وقانون مكافحة اإلرهاب والظهري مبثابة قانون املتعلق مبجلس القيم املنقولة،
 التجريم الرصيح لرشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية ،طبقا ألحكام املادة 16من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ومتديد اختصاص املحاكم املغربية إىل هذه الجنحة املرتكبة
خارج أرايض اململكة املغربية.
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الإجراءات

االقرتاحات

 التنصيص عىل إمكانية تطبيق عقوبات إضافية تتعلق عىل سبيل املثال بنرش األحكام الصادرة باإلدانة بواسطةجميع الوسائل املالمئة أو باملنع املؤقت أو النهايئ من مزاولة املهن أو األنشطة التي ارتكبت إحدى جرائم
الفساد أثناء مزاولتها ،وذلك لتقوية الجانب الردعي والوقايئ بالنسبة لجميع جرائم الفساد عىل غرار ما تم
اعتامده يف قانون غسل األموال،
 توحيد عقوبات الحبس والغرامة املنصوص عليها بالقانون الجنايئ بالنسبة للرشوة واالرتشاء بالقطاعني العاموالخاص،
تعزيز األثر الردعي
للعقوبات املطبقة  -تشديد العقوبة الحبسية بالنسبة لجرمية غسل األموال مبا يفوق العقوبة الحبسية املطبقة عىل جنحة الرشوة
نظرا للفرق الكبري بينهام،
عىل أفعال الفساد:
 رسيان نفس العقوبة املطبقة عىل أفعال االختالس وتحصيل املنافع غري الرشعية واستغالل النفوذ يف القطاعالعام عىل جنحة التعسف يف استعامل ممتلكات الرشكات نظرا الستيعابها لهذه األفعال بجميع مواصفاتها،
 تضمني القوانني التنظيمية املتعلقة مبجليس النواب واملستشارين وانتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية مقتىضينص بالنسبة للمخالفات املتعلقة بتسخري املمتلكات العمومية يف الحمالت االنتخابية عىل تطبيق مضاعفة
العقوبة إذا كان مرتكب هذه املخالفات موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري اإلدارة أو جامعة محلية،
 التنصيص يف العقوبة املقررة لجرمية الرشوة يف القطاع الخاص عىل عتبة ملضاعفة العقاب كام هو الشأن بالنسبةلعقوبة جرمية الرشوة يف القطاع العام.
 مراجعة قوانني التنظيم القضايئ وإجراءات التقايض والسهر عىل انسجامها مع الضامنات الدستورية الستقالليةتحصني الجهاز
القضاء،
القضايئ من الفساد
 السهر عىل احرتام الضامنات الدستورية الستقاللية القضاء يف املامرسة والتطبيق،وتعزيز دوره يف
 النهوض باالستقاللية املؤسسية للقضاء( ،املالية واإلدارية)،املكافحة:
 السهر عىل حامية استقاللية القضاة الشخصية: -1دعم استقاللية حامية األمن الجسدي واالقتصادي،
القضاء:
منع التدخل والتأثري عىل القرارات القضائية،
منح حصانة نسبية بوجه املالحقة املدنية والجزائية،
السهر عىل احرتام حرية التعبري والتجمع وضامن االستقرار الوظيفي ونزاهة وشفافية النظام التأديبي.
 توفري قواعد إلزامية لتجنب تضارب املصالح بني القضاة واملتقاضني،تحصني الجهاز
القضايئ من الفساد  -التحيني املستمر ملقتضيات مدونة أخالقيات القضاة،
 وضع آليات خاصة بتخليق املهن املساعدة للقضاء،وتعزيز دوره يف
 وضع إجراءات شفافة ومحايدة للمحاكمة (حق الدفاع واملساواة وعدم التمييز)،املكافحة:
 إرساء رقابة قضائية فعالة عىل إجراءات املحاكمة، -2تعزيز النزاهة  -توفري طرق محددة للطعن يف جميع القرارات القضائية بدون استثناء،
والشفافية يف قطاع  -تيسري الحصول عىل املعلومات القانونية واألحكام القضائية.
العدل:
 النرش املنتظم لتقارير وزارة العدل واألحكام النهائية الصادرة، إشهار العقوبات التأديبية املقررة يف حق القضاة واملساعدين القضائيني. وضع معايري محددة وموضوعية ملؤهالت القضاة واملساعدين القضائيني،تحصني الجهاز
القضايئ من الفساد  -وضع معايري موضوعية الختيار القضاة وتقييم مؤهالتهم،
وتعزيز دوره يف  -وضع نظام موضوعي وواضح للرتقية والنقل،
 وضع نظام واضح وموضوعي للتأديب القضايئ،املكافحة:
 إعطاء مكانة خاصة لتأهيل الكفاءات البرشية يف هذا القطاع من خالل برامج تدريبية مستمرة ومتخصصة مع - 3الرفع من كفاءة
االنفتاح عىل اللغات األجنبية،
الجهاز القضايئ - :مراجعة نظام املعهد العايل للقضاء يف أفق ضامن استقالله وتفتحه عىل مواكبة التطورات،
 االستغالل األمثل إلمكانيات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال لتحديث التسيري وآليات العمل لدى القضاة.10
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الإجراءات

تحصني الجهاز
القضايئ من الفساد
وتعزيز دوره يف
املكافحة:
 -4ضامن فعالية
الجهاز القضايئ:

االقرتاحات
 وضع آليات ومعايري ملراقبة األحكام وتقييم جودتها، تحسني أداء الجهاز القضايئ عرب اعتامد سقف زمني معقول للبت يف القضايا املعروضة أمام املحاكم ،ونظاملتوزيع القضايا مبني عىل معايري موضوعية تراعي االختصاص،
 وضع آليات قانونية وعملية لتسهيل الولوج إىل القضاء، تقوية فعالية مسطرة التنفيذ من خالل وضع إجراءات محددة وفعالة ونظام محاسبايت وجهاز كاف ومالئمللتنفيذ،
 التفعيل األمثل لقضاء متخصص يستجيب ملتطلبات التخليق الشامل واملتغريات املتعلقة بتنوع جرائم الفساداملايل من خالل:
مالءمة مسطرة التحري والبحث والتحقيق مبا يراعي خصوصيات جرائم األموال عرب:
إدخال تعديالت عىل قانون املسطرة الجنائية تهم بشكل خاص مراجعة آجال التقادم واملسطرة الخاصة بأدلةاإلثبات املتعلقة بجرائم الفساد يف أفق إصدار قانون خاص بهذه الجرائم يتجاوب يف جزء منه مع التجارب
الدولية التي أسست ملقتضيات خاصة يف هذا الشأن،
 إحداث رشطة قضائية مختصة يف التحري والبحث يف قضايا الفساد املايل واالقتصادي، اعتامد نيابة عامة متخصصة تسهر عىل تسيري أشغال الرشطة القضائية املتخصصة يف دائرة نفوذها،توجيه قضاء التحقيق نحو اعتامد محارض ضباط الرشطة القضائية املتخصصة مع تبني تقارير الخربة أوالتفتيش التي قد يطلبها منهم ،لتعميق التحقيق وتأسيسه عىل معطيات مالمئة يف البحث والتحري تنسجم مع
خصوصيات جرائم الفساد،
 اعتامد قضاء حكم متخصص يف البت يف قضايا الفساد، التنصيص عىل مبدإ االستفادة من خدمات مساعدي القضاء املتخصصني واالستعانة بخربات الهيئات املختصة يفمعالجة امللفات ذات الصبغة التقنية،
النهوض بالتكوين وبناء القدرات واكتساب الخربات ملواكبة مختلف املستجدات عرب إحداث
شعبة باملعهد العايل للقضاء تختص يف جرائم الفساد ،ووضع برامج تكوينية لفائدة مساعدي
القضاء ،لضامن انخراطهم بفعالية يف مكافحة الفساد،
إرساء آليات للتنسيق بني املحاكم املتخصصة والجامعات واملحاكم املالية واإلدارية والتجارية
للنهوض بقدرات الكفاءات يف هذا امليدان واالستفادة من تبادل الخربات،
جمع األحكام وتدوين االجتهادات القضائية املتعلقة بجرائم الفساد،
اإلرساع بإحداث مرصد اإلجرام الذي سيساعد عىل تعميق املعرفة بظاهرة الفساد ،واإلحاطة
الشاملة مبختلف مظاهره ،وميكن من تطوير الرتسانة الترشيعية الجنائية وتحيني آليات اشتغال
القضاء املتخصص يف جرائم الفساد.

 تكريس مدد تقادم أطول للدعوى العمومية والعقوبة يف جرائم الفساد مبا يتالءم وأحكام االتفاقية األممية،مع التنصيص الرصيح عىل عدم تقادم الدعوى العمومية والعقوبة يف جرائم الفساد يف حالة تحويل العائدات
تعزيز فعالية قواعد
اإلجرامية املتحصلة من هذه الجرائم إىل الخارج ،أو بالنسبة لألموال التي ترجع ملكيتها مستقبال للمدانني
التصدي لإلفالت من
بهذه الجرائم مبوجب مسطرة غيابية.
املتابعة والحكم يف  -مراجعة قواعد االختصاص االستثنائية باعتامد منظور متطور لالمتيازات القضائية يستجيب ملتطلبات سيادة
قضايا الفساد:
القانون وتحقيق العدالة ومساواة الجميع أمام القضاء انسجاما مع روح املستجدات التي أىت بها الدستور يف
ما يتعلق بالحصانة الربملانية ومحاكمة الوزراء،
 -1مكافحة اإلفالت
 إشهار العقوبات املتخذة لتعزيز ثقة املواطنني ومنح العقوبة أثرها الوقايئ والردعي،من املتابعة:
 التنصيص عىل قواعد واضحة ودقيقة يف نصوص اإلصالح الشامل املرتقب للقضاء من أجل عدم إخضاع تحريكالدعوى العمومية ضد املرتشني ألية إشارة سياسية أو أوامر تجاوبا مع مقتضيات الفصلني  109و 110من
الدستور ،وتفعيال للفصل  238من القانون الجنايئ الذي يتوافق يف مضمونه مع املادة  25من االتفاقية األممية
بخصوص تجريم التدخل يف أعامل املوظفني القضائيني أو املوظفني املعنيني بإنفاذ القانون.
2011 - 2010
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الإجراءات

االقرتاحات

 تقرير الحكم مبصادرة األموال والقيم املنقولة واألدوات واملمتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل يف ارتكابالجرمية أو قيمتها املعادلة لها ومصادرة العائدات املتحصلة منها يف جميع جرائم الفساد بدون استثناء؛
 وضع آليات قانونية لتحديد إجراءات الكشف والتجميد والحجز لألشياء واألدوات واألموال املرتبطة بارتكابجرائم الفساد واملساطر القانونية الخاصة بالخربة الفنية إلجراء الكشف والتجميد والحجز يف هذه الجرائم؛
 تحديد التكييف القانوين للعائدات اإلجرامية املتحصلة من باقي جرائم الفساد واملحولة أو املبدلة إىل ممتلكاتمرشوعة ،مبا يرفع اللبس يف وصفها بجرمية غسل األموال؛
 تخصيص مصادرة املمتلكات املتحصلة من جرائم الفساد بأحكام خاصة ملصادرة املختلط منها باملمتلكاتاملرشوعة يف حدود القيمة املقدرة للعائدات املخلوطة؛
 تجميد ومصادرة اإليرادات واملنافع املتأتية من العائدات اإلجرامية أو من املمتلكات املحولة أو املبدلة أواملختلطة بها املحصلة يف جميع جرائم الفساد؛
 تكريس اختصاص سلطات إنفاذ القانون يف حجز السجالت املرصفية أو املالية أو التجارية لرضورة البحث أوالتحقيق أو املتابعة أواملحاكمة يف جرائم الفساد؛
 التكريس الترشيعي لنقل عبء اإلثبات عىل املتهم يف تربير املصدر املرشوع للعائدات اإلجرامية املزعومة أوللممتلكات املتحصلة من جرائم الفساد الخاضعة للمصادرة؛
 حفظ حقوق األغيار حسني النية يف حجز وتجميد العائدات واملمتلكات املتحصلة من الجرائم عموما وجرائمالفساد خصوصا؛
تعزيز فعالية قواعد
التصدي لإلفالت من  -إحداث هيئة متخصصة يف إدارة وتدبري املمتلكات املجمدة أو املحجوزة أو املصادرة يف جرائم الفساد؛
املتابعة والحكم يف  -متديد نطاق الحامية املقررة للشهود والضحايا والخرباء واملبلغني عن جرائم الفساد إىل الحامية االقتصادية
بتقديم الدعم املايل املناسب عن األرضار املادية التي قد يتعرضون لها عند تقديم شكاية أو شهادة أو خربة
قضايا الفساد:
يف جرمية من جرائم الفساد؛
 -2تعزيز فعالية  -تكريس تدابري قانونية من شأنها تشجيع املشاركني أو الذين سيشاركون يف ارتكاب جرمية الفساد عىل التعاون
مع سلطات إنفاذ القانون يف مختلف مراحل الدعوى الجنائية ،سواء قبل مبارشة اإلجراءات القضائية بالتبليغ
مساطر املقاضاة
عن الجرمية وتقديم املعلومات الكفيلة بالتعرف عىل مخططيها ومرتكبيها ،أو بعد مبارشة هذه اإلجراءات مبا
وتنفيذ األحكام:
يفيد إلقاء القبض عىل الجناة والحيلولة دون متكنهم من العائدات اإلجرامية املتحصلة من ارتكاب الجرمية
واسرتداد هذه العائدات؛
 متتيع الفاعلني واملساهمني واملشاركني الذي يبلغون السلطات املختصة قبل علمها عن األفعال املكونة ملحاولةارتكاب جرائم الفساد كمستفيدين من العذر املعفي من العقاب مع التنصيص عىل تخفيض العقوبة إىل
النصف إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجرمية ،دون إخضاع هذه االستفادة ألي رشط آخر ،عىل غرار ما هو
منصوص عليه بقانون غسل األموال،
 تضمني اإلجراءات العقابية املرتتبة عن عدم التبليغ املنصوص عليه مبقتىض املادة  42من مدونة املسطرةالجنائية،
 النهوض باإلعالم والتواصل للتعريف بطرق التظلم واآلليات التي تضمن التبليغ عن الفساد، متكني اآلليات املؤسساتية املعنية بتبليغ شكايات املواطنني من الضامنات الحقيقية لتتجاوب إيجابيا معالشكايات املتلقاة من خالل:
رفع نسبة تسوية وإحالة القضايا عىل اإلدارات املعنية والسلطات القضائية،
املعالجة املالمئة للقضايا املعروضة،
االلتزام مبعايري الجودة يف التعامل اإلداري،
االنفتاح عىل املواطنني بتجاوز انغالق التدبري.
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االقرتاحات

الإجراءات

 خلق آليات للتنسيق والتواصل والرشاكة بني مختلف اإلدارات والهيئات املعنية بتلقي ومعالجة الشكاياتوالوشايات حول أفعال الفساد.
تعزيز فعالية قواعد
التصدي لإلفالت من  -تكريس آليات قانونية للتعاون بني السلطات الوطنية إلنفاذ القانون والقطاع الخاص يف مختلف جرائم الفساد،
وخصوصا مع الهيئات املستقلة ملكافحة هذه الجرائم،
املتابعة والحكم يف
 تقوية فعالية مسطرة تنفيذ األحكام من خالل:قضايا الفساد:
مراجعة النظام القانوين للتنفيذ الجربي لألحكام،
 - 2تعزيز فعالية
الترسيع بإخراج مرشوع القانون املتعلق بإلزام إدارات الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات
مساطر املقاضاة وتنفيذ
العمومية بالتقيد بتنفيذ األحكام الصادرة ضدها،
األحكام:
إصدار قانون يحدد غرامات يومية عن التأخري يف التنفيذ ويتضمن آليات زجرية ضد املوظفني
املتواطئني لتعطيل التنفيذ أو عرقلة إجراءاته.

 -3تدعيم فعالية ونجاعة مؤسسات املراقبة واملساءلة

الإجراءات

االقرتاحات

 -تقييد السلطة التقديرية للوزير الذي تحال عليه تقارير املفتشيات العامة بإلزامية تحريك املسطرة التأديبية أواإلحالة عىل النيابة العامة عند االقتضاء عىل ضوء التجاوزات املرصودة،
 -التنصيص عىل صالحية قيام املفتشني العامني مبأموريات مباغتة بشكل تلقايئ أو بناء عىل أمر من الوزير، -نرش تقارير املفتشيات العامة مع تضمني مبدإ تتبع مآل التوصيات الصادرة بالتقارير السابقة ضمن التقريرالرتكيبي السنوي،
 -رفع الرس املهني عن املفتشني متاشيا مع مقتضيات الدستور الجديد الضامنة لحق الولوج للمعلومات ،وتجاوبا معمراجعة اإلطار
مقتضيات التعديل الجديد للمسطرة الجنائية خصوصا املتعلقة بحامية املبلغني ،واستجابة ملستلزمات النهوض
القانوين للمفتشيات
مبهام تعاون هذه املفتشيات مع كل من املحاكم املالية واملفتشية العامة للاملية والهيئة املركزية للوقاية من
العامة للوزارات:
الرشوة،
 -إرساء آليات التكوين ومجاالت التخصص املالئم لهيئة التفتيش العام، -التنصيص عىل مجاالت وآليات التعاون املطلوب مع كل من املجلس األعىل للحسابات واملفتشية العامة للامليةوالهيئة املركزية للوقاية من الرشوة،
 -اضطالع املفتشيات العامة مبهمة تتبع تنفيذ وتفعيل التوصيات املتعلقة بالقطاع الذي ترشف عليه والواردةبتقارير املحاكم املالية واملفتشية العامة للاملية والهيئة املركزية للوقاية من الرشوة،
 -تطوير دور املفتشية العامة للاملية لينتقل من مهمة املراقبة التقليدية إىل تدقيق املالية العمومية من أجل تقننيالتطور الحاصل عىل مستوى املامرسة.
 مراجعة املادة  51من مدونة املحاكم املالية بالتنصيص عىل إخضاع أعضاء الحكومة ومجليس النواب واملستشارينلالختصاص القضايئ للمجلس األعىل للحسابات يف ميدان التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية مع إلغاء
املادة  52من هذه املدونة،
 مراجعة املواد  162 ،114 ،111و 163من مدونة املحاكم املالية ومالءمة مقتضياتها مع مقتضيات املادة  42مناملسطرة الجنائية بتمكني النيابات العامة لدى املحاكم املالية من رفع األفعال التي تستوجب عقوبات جنائية
مبارشة إىل وكالء امللك،
تعزيز دينامية
مراقبة املحاكم  -التفعيل الكامل لصالحيات املجلس األعىل واملجالس الجهوية للحسابات يف ميدان التأديب املايل من خالل إصدار
األحكام باسرتجاع املبالغ املطابقة للخسائر املرتتبة عن املخالفات املرصودة،
املالية:
 إحالة القضايا املتعلقة بالتأديب املايل املوجودة باملحاكم العادية عىل القضاء املايل الذي يضطلع به املجلس األعىلللحسابات للبت فيه من زاوية هذا التخصص،
 التنسيق مع هيئات الحكامة ،خاصة الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة مع ما يقتضيه ذلك من إمكانيةاإلحالة املبارشة من طرف هذه األخرية للقضايا املتضمنة للمخالفات ذات الصلة بالتأديب املايل عىل القضاء املايل
لدى املجلس األعىل للحسابات،
2011 - 2010
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تعزيز دينامية
مراقبة املحاكم
املالية:

 التنصيص يف القانون التنظيمي للاملية عىل أجل يحدد من ستة أشهر إىل سنة بعد انرصام السنة املالية لتقديم قانونالتصفية ،متكينا للمجلس األعىل للحسابات من مامرسة مهامه يف ضبط صحة وصدق الحساب الختامي للدولة،
 قيام املجلس األعىل للحسابات بالنرش املنتظم لألحكام القضائية طبقا ملقتضيات الدستور، التنصيص يف مدونة املحاكم املالية عىل أجل محدد لنرش التقرير السنوي للمجلس والتقارير الخاصة عن بعضالقطاعات ،ضامنا لعدم تقادم مالحظاته وتوصياته،
 مراجعة املادة  107من مدونة املحاكم املالية بالتمييز يف ما يخص تحديد مدة التقادم بني املخالفات املتعلقةبامليزانية والشؤون املالية التي تشكل جنحا واألخرى التي قد ترقى إىل جنايات ،طبقا ملقتضيات املواد  648إىل
 653من قانون املسطرة الجنائية ،ومتاشيا مع روح مقتضيات املادة  26من االتفاقية األممية ملكافحة الفساد،
مطالبة الوزارة الوصية عىل الجامعات املحلية باالنرصاف نحو إحالة ملفات مرتكبي املخالفات املخلة بالضوابطاألخالقية والقانونية والتدبريية عىل املجالس الجهوية للحسابات للبت فيها يف إطار التأديب املتعلق بامليزانية،
 تفعيل إجراءات املتابعات الجنائية من قبل وزير العدل يف حق مرتكبي املخالفات التي رصدتها وأكدت عليهارصاحة املراسيم التأديبية الصادرة يف حق مرتكبيها ،وذلك طبقا ملقتضيات املادتني  42و 51من املسطرة الجنائية.

 -4النهوض بالحكامة الجيدة وتعزيز الوقاية من الفساد
الإجراءات

 -1نظام توظيف مالئم وشفاف يستجيب:

االقرتاحات

 ألولوية إدماج الشباب ذوي الشهادات العليا مع مراعاة الحاجيات الحقيقية لإلدارة، لرضورة ضبط نظام املباراة حتى يحقق غايته يف ضامن التنافس الرشيف بني املرشحني ومتكني اإلدارة من أجودالعنارص،
 لحتمية تطوير برامج التكوين لالرتقاء بالقدرات والكفاءات والتمكن من مسايرة املهن املطردة لإلدارة، لإلعامل القانوين لقيم التباري والتنافس واالنفتاح عىل الكفاءات يف التعيني يف مناصب املسؤولية ،مع مراعاةضوابط الشفافية وحياد اإلدارة يف هذا املجال ،وإقرار متييز إيجايب للعنارص النسوية.
 2نظام أجور عادل ومتامسك ومنسجم يستجيب ملتطلبات:حكامة القطاع العام - :إصالح نظام التعويضات بحذف االمتيازات العينية ومصاريف التنقل الصورية ،مع التوجه نحو تقنني التعويض
عن املردودية ،وتحيني التعويضات التي تدعم وتواكب سياسة الالمتركز اإلداري ،وضبط نظام التعويض عن
 - 1إقرار منظومة
املهام بالنسبة ملناصب املسؤولية برتابط مع إعادة عقلنة وترشيد الهياكل اإلدارية ،ومراجعة نظام التعويض
جديدة للموارد
عن استعامل السيارات يف اتجاه املزيد من الضبط واملراقبة،
البرشية:
 تجاوب الشبكة االستداللية مع حاجيات الرتقية، التوازن بني مستويات األجور بالقطاعني العام والخاص، تعزيز مكانة املرتب ضمن عنارص األجرة، مراجعة نظام املعاشات لضامن االستقرار واالنضباط الوظيفي، إعادة النظر يف منظومة األعامل االجتامعية يف اتجاه العدالة واملساواة يف االستفادة املشرتكة من موارد الدولة. - 3نظام ترقية يعيد االعتبار للكفاءات ويحقق البعد املهني للمسار الوظيفي من خالل اعتامد:
 املباريات واالمتحانات كقاعدة عامة للرتقي يف الدرجة مع ما يقتضيه األمر من شفافية وحياد لإلدارة، مبدإ ربط الرتقية بالتكوين وتقييم املهام املسندة للموظفني كآلية أساسية للرتقي باألقدمية،الع ُمري للموظفني.
 -درجات متجددة تواكب املستوى ُ
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امللخص التنفيذي لتقرير الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة

الإجراءات

االقرتاحات

 - 4نظام حركية يشجع عىل النزاهة وإعادة االنتشار وعقلنة توزيع األعداد من خالل:
حكامة القطاع العام - :وضع الئحة حرصية باملناصب والوظائف التي تخضع وجوبا للحركية مع إقرار الضوابط والضامنات املتعني
اتخاذها يف هذا املجال،
 - 1إقرار منظومة  -مالءمة تدبري املناصب مع متطلبات الحركية،
 مراجعة احتساب التعويض عن املنطقة،جديدة للموارد
 احتساب سنوات العمل املنجزة يف إطار الحركية كعنرص من عنارص الرتقية والتعيني يف مناصب املسؤولية،البرشية:
 وضع خريطة سنوية للوظائف واملهن. التنزيل الترشيعي ألحكام الدستور يف تنظيم تضارب املصالح واملعاقبة عليه تأديبيا أو جنائيا يف إطار قانونخاص موحد يشمل مختلف مظاهر تضارب املصالح يف جميع القطاعات العامة والقطاع الخاص واملهن
الحرة ،ويضمن تحيني وتتميم النصوص القانونية الجاري بها العمل املتعلقة بتضارب املصالح ،مبا يجعل
املنظومة القانونية يف هذا املجال متكاملة ومتالمئة مع املعايري الدولية كام هي متعارف عليها دوليا،
 التحديد الدقيق ملفهوم تضارب املصالح مبا يوضح تكييفه القانوين ومتييزه عن كل الحاالت املشابهة له، إجبار املسؤولني املزاولني ملهام حساسة عىل الترصيح الشامل باملصالح الشخصية املرتبطة بهذه املهام، التنصيص عىل لزوم االمتناع عن معالجة القضايا املطروحة من طرف املسؤولني الذين يوجدون يف وضعيةتضارب للمصالح بشكل ظريف أو طارئ،
 اعتامد مقتضيات تعزز منع الجمع بني الوظائف واألجور وتضبط حاالت التنايف اعتامد مقتضيات تؤطر عمليات االحتضان بالقطاع العام وتحث عىل استصدار ميثاق يتضمن املبادئ األساسيةلالحتضان حسب القطاعات املعنية،
 وضع معايري قانونية للتمييز بني حدود املعالجة التأديبية واملعالجة الجنائية للمعاقبة عىل تضارب املصالح، تتميم الفصل  245من القانون الجنايئ املتعلق بتحصيل املنافع غري القانونية املغري واملتمم بقانون رقم 03.79بتاريخ  15شتنرب  2004بالتنصيص خصوصا عىل:
حرص تحصيل املنافع غري القانونية يف الحاالت التي ترض بحياد واستقاللية وموضوعية
األشخاص املعنيني،
حكامة القطاع العام:
توسيع دائرة األشخاص املعنيني لتشمل املسؤولني عن تدبري املرافق العامة واملكلفني مبهام
 -2تحجيم حاالت
متثيلية عمومية،
تضارب املصالح:
تجريم االحتفاظ املبارش أو غري املبارش باملنافع املحصل عليها من طرف املسؤولني املعنيني
يف إطار العقود واملناقصات والرشكات أو الوكاالت التي سبق أن اضطلعوا مبهام إدارتها أو
مراقبتها كليا أو جزئيا،
إضافة مقتىض يتعلق بتحصيل منافع من طرف أي موظف أو عون بإدارة عمومية يقوم
بحراسة أو مراقبة مقاولة خاصة أو يربم معها عقودا كيفام كانت طبيعتها أو يبدي فيها رأيا.
 إحداث جهاز مؤسيس تعهد إليه مهمة تتبع وتلقي الترصيحات بتضارب املصالح، تفعيل آليات املراقبة القبلية والبعدية للوقاية من مامرسات التضارب واملعاقبة عليها تأديبيا أو جنائيا. العمل عىل توحيد األنظمة األساسية والخصوصية والخاصة املنظمة للوظيفة العمومية يف شكل نظام أسايسعام يشمل مختلف وظائف القطاع العام ،ويتضمن مقتضيات وقائية ملنع كل املامرسات املؤدية إىل تضارب
املصالح الناتجة عن الحيف املادي،
 اعتامد مقتضيات ملنع وتنظيم تضارب املصالح يف القوانني املنظمة للمعاهد والجامعات واملدارس واملراكزاالستشفائية ،ومباريات الولوج إىل الوظيفة العمومية أو مناصب القطاع الخاص ،أو الحصول عىل ترخيص أو
األهلية ملزاولة مهنة حرة ،أو البت يف وضعيات الرتقية ومراقبة أنشطة املهنيني من طرف السلطات املختصة
 تكريس آليات قانونية متنع تضارب املصالح يف تدبري الشؤون السياسية والنقابية والتعاونية والجمعوية ،ومنحالتزكيات للرتشح يف االنتخابات الترشيعية واملجالس الجامعية واإلقليمية والجهوية،
2011 - 2010
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االقرتاحات

الإجراءات

 تعميم مدونات قواعد السلوك واألخالقيات املهنية للوقاية من تضارب املصالح يف جميع القطاعات العامةوالخاصة واملهن الحرة ،وتضمينها للعقوبات املرتتبة عن أي خرق ملقتضياتها ،وتوطني وإدماج مختلف املصالح
الذاتية بها مع العمل عىل تحيني مضامينها باستمرار ومواكبتها بحمالت تواصلية وتحسيسية،
حكامة القطاع العام:
 إدراج تضارب املصالح يف الربامج الحكومية والسياسات العمومية ذات الصلة بالنزاهة ومكافحة الفساد ،مبا -2تحجيم حاالت يشمل الوقاية واملحاربة ،فضال عن التحسيس والتوعية مبخاطر التضارب يف املصالح ،وتبني برامج للتكوين
تضارب املصالح :املستمر لتفعيل وتدعيم أخالقيات مامرسة الوظيفة أو النشاط أو املهنة،
 نرش تقارير املفتشيات العامة للوزارات للكشف عن مواطن تضارب املصالح ،تسهيال لرصد ومعالجة الظاهرةمن خالل تجميع املعطيات اإلحصائية والقيام بالدراسات.
 ضامن التحكم العددي يف دائرة امللزمني بالترصيح باملمتلكات من خالل املراجعة التحجيمية لالئحتهم، التنصيص عىل إرساء جسور التعاون الوثيق بني اإلدارات القادرة بحكم صالحياتها عىل اكتشاف تطور الرثوة،كمصالح الرضائب ومكتب الرصف وأمالك الدولة والجامرك واملحافظة العقارية من جهة ،واملجلس األعىل
للحسابات من جهة ثانية ،لتمكني هذا األخري ،بناء عىل املعطيات املقدمة ،من تحريك مسطرة املساءلة عن
مصادر الرثوة املرصودة،
حكامة القطاع العام:
 متكني املجلس األعىل للحسابات من اإلمكانيات البرشية واملادية الالزمة للنهوض بهذه املهام مع ما يقتضيهذلك من إحداث غرفة باملجلس األعىل وفرع بكل مجلس جهوي تختص بتلقي وتتبع التصاريح اإلجبارية
 -3تعزيز آليات
مكافحة االغتناء غري باملمتلكات،
 تحويل الصالحية املنصوص عليها يف املادة  17من القانون مبثابة النظام األسايس لرجال القضاء واملخولة لوزيراملرشوع:
العدل يف تتبع وتقدير ثروة القضاة وعائالتهم والتحري والتحقق بشأنها بواسطة مفتشني معينني لهذا الغرض
والتي مل تفعل لحد اآلن بالشكل املطلوب إىل املجلس األعىل للسلطة القضائية مبا يتسق مع مقتضيات الدستور
الجديد ويساهم يف تعزيز آليات املساءلة لرصد اإلثراء غري املرشوع دون اإلخالل باستقاللية القضاء.

حكامة القطاع العام:
 - 4تعزيز شفافية
وحكامة اإلدارة
املالية:
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 - 1تطوير جودة وفعالية امليزانية واالرتقاء بآليات تتبعها وتقييمها من خالل:
 تحسني مقروءية مرشوع القانون املايل من خالل توزيع معلومات امليزانية بأشكال وأساليب تواصلية تكونمفهومة ومفيدة للربملانيني،
 تأسيس آليات االنخراط الواسع يف عملية امليزانية مبا يف ذلك عقد جلسات االستامع خالل صياغة ومناقشةمرشوعها ،وإطالع املواطنني عىل مختلف املعلومات املتعلقة باملوارد واملداخيل ومجاالت اإلنفاق،
 توفري فرص التغطية اإلعالمية املالمئة إلعداد ومناقشة امليزانية، توجيه الجهود نحو بناء أنظمة معلومات فعالة عن األموال العامة، مواكبة القانون املايل السنوي بالربمجة متعددة السنوات للميزانية التي تحدد األهداف عىل املدى املتوسطوتبعاتها املالية ،متكينا للربملان من بسط رقابته خاصة عىل عقود الربامج وعىل مختلف التعهدات املالية
للدولة والقروض الكربى.
 - 2الرفع من فعالية تقييم وتتبع تنفيذ امليزانية وتطوير اآلليات املؤسساتية يف هذا املجال من خالل:
 إحالة مرشوع قانون التصفية يف اآلجال املالمئة متكينا للمجلس األعىل للحسابات من مامرسة مهامه يف ضبطصحة وصدق الحساب الختامي للدولة،
 تطوير املامرسة الرقابية للمجلس األعىل للحسابات باالنرصاف نحو تقييم مدى فعالية النتائج وتشخيصالفجوات بني التوقعات واإلنجازات والتقدم بتوصيات لتطوير النتائج وتقدير اآلثار عىل التنمية،
 اضطالع املجلس األعىل للحسابات بتقييم السياسات املتبعة ومواكبة مسارات اإلنجاز والتقدم باقرتاحاتلتقويم مختلف االختالالت املحتملة،
 إحكام التنسيق الوظيفي بني املجلس األعىل للحسابات والسلطة الترشيعية ،خاصة يف مجاالت تتبع تنفيذقوانني املالية وتقييم السياسات العمومية.

امللخص التنفيذي لتقرير الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة

االقرتاحات

الإجراءات

 - 3ترسيخ قواعد الشفافية واملنافسة يف تدبري الصفقات العمومية بالعمل عىل اتخاذ اإلجراءات التالية:

حكامة القطاع العام:
 - 4تعزيز شفافية
وحكامة اإلدارة
املالية:

 مواصلة تخفيف حدة السلطة التقديرية الواسعة املخولة لصاحب املرشوع ،خصوصا عىل مستوى اختيارمسطرة إبرام الصفقة وتحرير دفرت التحمالت وإلزامه بنرش تقديراته وكذا باإلجابة عىل طلبات التوضيح أو
املعلومات الواردة عن املتنافسني،
 إحداث آلية مستقلة تتوفر عىل سلطة تقريرية للحسم يف الشكايات والتظلامت املتعلقة بالصفقات العمومية، ضبط مجاالت املراقبة والتدقيق الخاصة بالصفقات العمومية والعمل عىل نرش التقارير املتعلقة بها، ضامن فعالية تطبيق املقتضيات القانونية الخاصة بالصفقات من خالل وضع آليات خاصة لتتبع التفعيل،وتعزيز القدرات والكفاءات ،ونرش دالئل توضيحية للقوانني واملساطر املعتمدة.
 - 4تدعيم آليات التدبري املفوض بالتنصيص القانوين عىل:
 شمولية املقتضيات القانونية يف هذا املجال للدولة التي يجب أن تخضع ملقتضياته يف منح حق االمتياز لبعضمرافقها العامة للخواص،
 تدعيم ضوابط اللجوء إىل التفاوض املبارش الختيار املفوض إليه، إخضاع العقود السابقة ملقتضيات هذا القانون كلام تعلق األمر بالتمديد أو التغيري أو توسيع النطاق، وضع نص تنظيمي يحدد أشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إىل املنافسة، إرساء ضوابط موضوعية لتوضيح القطاعات اإلنتاجية القابلة للتفويت يف إطار التدبري املفوض، شمولية مراقبة املفوض لتسعريات الخدمات املقدمة، إدراج اإلصالحات الالزمة عىل القوانني املتعلقة بالعقود اإلدارية وأنظمة امللك العام واالحتالل املؤقت ملواكبةالترشيع الجديد الذي جاء به قانون التدبري املفوض.
 - 1تقنني الحق يف الولوج للمعلومات عرب:
 استصدار قانون يضمن الولوج غري املقــيد للمعلومات والقرارات املتخذة واملوارد املحصلة والنفقات املرصوفةمع مراعاة مستلزمات النظام العام التي تستدعي تحديد وتوضيح االستثناءات،
 مراجعة مقتضيات النظام األسايس العام للوظيفة العمومية الخاصة بالرس املهني عىل ضوء مبدإ عدم متابعةاملبلغني تأديبيا أو جنائيا عىل أساس إفشاء الرس املهني املنصوص عليه ضمن إجراءات الحامية الخاصة
باملبلغني عن أفعال الفساد مع تحديد آليات ترصيف هذا املقتىض.

 - 2مراجعة وتبسيط املساطر اإلدارية التي تهم عىل الخصوص الشواهد والرتاخيص واالستثامر والصفقات
حكامة القطاع العام:
العمومية ،من خالل:
 - 5إعادة بناء العالقة
بني اإلدارة واملرتفقني  -تحيني وإعادة توزيع ونرش املساطر املعتمدة،
عىل أسس متوازنة - :تفعيل القانون رقم  35-06بتاريخ  30نونرب  2007املحدث للبطاقة الوطنية للتعريف اإللكرتونية القايض باالستغناء عن
شهادات عقد االزدياد والسكنى والحياة والجنسية،
 تقوية وهيكلة مصالح االستقبال والتوجيه لدى مختلف اإلدارات والجامعات املحلية. - 3تدعيم تفعيل القانون املتعلق بتعليل القرارات اإلدارية السلبية من خالل:
 توضيح مسؤولية اإلدارة واملوظف وتحديد الجزاءات املرتتبة عن عدم تعليل القرارات، توحيد اآلجال املنصوص عليها يف القوانني املتفرقة والقانون املتعلق بالتعليل، توضيح حاالت الرضورة والظروف االستثنائية التي تحرر السلطات من االلتزام بتعليل قراراتها، اتخاذ إجراءات مصاحبة لتطبيق القانون تهم تدعيم التكوين وتحسيس املواطنني وإعداد دالئل منوذجيةللقرارات اإلدارية ووضع كراسات للمساطر ومدونات قانونية قطاعية والعمل عىل نرشها.
2011 - 2010
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 التزام اإلدارات الرتابية باحرتام حق املواطنني يف الولوج إىل املعلومات وبنرش وإعالن املساطر واإلجراءات التيتحدد الوثائق املطلوبة إلنجاز الخدمات وآجال الحصول عليها،
تطوير الحكامة الرتابية:
 مراجعة وتبسيط املساطر اإلدارية املعتمدة عىل مستوى اإلدارة الرتابية والتي تهم عىل الخصوص الشواهد -1تعزيز شفافية
والرتاخيص واالستثامر والصفقات العمومية ،من خالل تحيينها وإعادة توزيعها ونرشها،
اإلدارة الرتابية:
 تقوية وهيكلة مصالح االستقبال والتوجيه لدى مختلف اإلدارات الرتابية مع األخذ بعني االعتبار لألشخاص ذوياالحتياجات الخاصة،
 توجيه الجامعات املحلية نحو تأسيس وتفعيل الجامعة اإللكرتونية بهدف ترسيع تحديث الحكامة وتحسنيفعالية ونجاعة اإلدارة الرتابية.
 تفعيل مقتضيات القانون رقم  06.54بتاريخ  20اكتوبر  2008املتعلق بالترصيح اإلجباري مبمتلكات منتخبي املجالساملحلية والغرف املهنية وبعض فئات املوظفني واألعوان العموميني للحفاظ عىل نظافة الذمم املالية للمسؤولني عن
تدبري الشأن املحيل،
 تعزيز فعالية املجالس الجهوية للحسابات من خالل:تسوية املشاكل املرتبطة باإلدالء بالحسابات وسبل تحسني املعلومات املالية املضمنة بها،
تطوير الحكامة الرتابية:
تقوية عدد املستشارين ووضع مخططات للتكوين تهم تخصصات عديدة ومتنوعة للتمكن
-2تفعيل املساءلة
من مامرسة جميع االختصاصات عىل أكرب عدد ممكن من األجهزة الخاضعة للرقابة،
وإعطاء الحساب:
تعزيز مساهمتها يف تحديد وتوضيح نطاق اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ امليزانية ويف تطوير
تحسني التدبري املايل املحيل،
تطوير آليات اشتغالها باعتامد املراقبة املندمجة التي تشمل املراقبة الرشعية وفعالية أساليب
التدبري ومدى تحقيق األهداف.
 تعزيز الدور الجهوي لهيئات الحكامة الجيدة ملواكبة دينامية الجهوية املوسعة واالستجابة ملستلزمات تحسنيالحكامة الرتابية من خالل:
تزويدها بالوسائل املالية والبرشية الكافية،
تطوير الحكامة الرتابية:
توفري اآلليات املؤسساتية الالزمة لها،
 -3تعزيز اإلطار
منحها صالحيات من أجل بناء التحالفات املوضوعية ملكافحة الفساد مع مختلف فعاليات
املؤسسايت الجهوي
الجامعات املحلية من مجالس منتخبة وهيئات املجتمع املدين.
للنزاهة ومكافحة
 تقوية التنسيق والتعاون بني مختلف الهيئات املعنية من خالل إحداث أقطاب جهوية للكفاءة مكونة منالفساد:
مختلف هيئات الحكامة وهيئات التفتيش والرقابة واملحاكم املتخصصة يعهد إليها مبهمة تبادل املعلومات
واآلراء واملقرتحات واألحكام الصادرة املتعلقة بالقضايا واملنازعات املرتبطة بتدبري الشأن املحيل من أجل ضبط
بعض املخالفات لدى الجامعات املحلية والوقاية منها.
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النهوض بالحكامة
السياسية:
 -1تدعيم الحكامة
الحزبية:

االقرتاحات
 تضمني قانون األحزاب مقتضيات تنص عىل املسؤولية املدنية لألحزاب فيام يتعلق بجميع أفعال الفساداملرتكبة من طرف املرتشحني لالنتخابات املنتسبني إليها ،مبا يتفق مع مقتضيات املادة  26من االتفاقية األممية
ملكافحة الفساد،
 تتميم مقتضيات الفرع الرابع من القانون التنظيمي لألحزاب السياسية بإضافة مادة جديدة تلزم املجلساألعىل للحسابات بتضمني عمليات تدقيق مالية األحزاب السياسية يف تقرير خاص وبالعمل عىل نرشه،
وفق ما يسمح به الفصل  148من الدستور الذي يلزم املجلس بنرش جميع أعامله مبا فيها التقارير الخاصة
واملقررات القضائية،
 تدقيق مقتضيات املادة  44من القانون التنظيمي لألحزاب السياسية بتضمينها مقتىض يدرج األحزاب ضمناألشخاص املعنويني الخاضعني لالختصاص القضايئ للمجلس األعىل للحسابات يف ما يتعلق بالتأديب املتعلق
بامليزانية إذا أفضت عملية التدقيق إىل رصد مخالفات تندرج ضمن هذا االختصاص.
 التنصيص يف القانون التنظيمي النتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية عىل إدراج التحقيق يف نفقاتاملرتشحني لالنتخابات الجامعية من طرف املجلس األعىل للحسابات ضمن االختصاص املتعلق مبراقبة استخدام
األموال العمومية الذي يضطلع به هذا املجلس وفق الرشوط املحددة مبدونة املحاكم املالية،
 إدراج مقتضيات جديدة بالقانون التنظيمي النتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية متيز بني املخالفاتاملتعلقة بعدم إيداع جرد النفقات وتجاوز السقف املحدد وعدم توضيح مصادر التمويل ،والتي ميكن أن
تقترص فيها العقوبة عىل التجريد من عضوية مجلس النواب ،وبني املخالفات املتعلقة بعدم اإلدالء بوثائق
اإلثبات وعدم تربير املصاريف اللتني تستدعيان ،باإلضافة إىل التجريد من العضوية ،تحريك مسطرة املساءلة
ملعاقبة التجاوز املرصود مبا يتناسب مع توصيفه القانوين الذي سينتهي إليه التحقيق.

النهوض بالحكامة
السياسية:
 -2تعزيز الحكامة
االنتخابية:

 التنصيص يف القانون التنظيمي النتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية عىل نرش تقرير املجلس األعىلللحسابات املتعلق مبعالجته لجرد نفقات الحمالت االنتخابية املحالة عليه من طرف املرتشحني أو وكالء
اللوائح االنتخابية ضمن التقارير الخاصة،
 تتميم املادة  6من القانون التنظيمي النتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية مبقتضيات تنص عىل عدماألهلية للرتشح بالنسبة لـ:
األشخاص الذين أصدر يف حقهم املجلس األعىل للحسابات أحكاما بالغرامات ،أو باستعادة
األموال املطابقة للخسائر التي كبدوها للمرافق التي تحملوا مسؤولية تدبريها،
األشخاص املحكوم عليهم بحكم نهايئ الرتكابهم جرائم األموال املنصوص عليها يف القانون
الجنايئ،
األشخاص الذين أصدر املجلس الدستوري قرارات بإلغاء نجاحهم عىل خلفية ارتكابهم مناورات
تدليسية أو تقدميهم ألموال أو منافع قصد التأثري عىل الناخبني،
األشخاص الذين يف ذمتهم ديون غري مسددة للدولة،
 تضمني القانون املتعلق بتحديد رشوط املالحظة املستقلة واملحايدة لالنتخابات مقتىض ينص عىل إمكانيةالطعن يف قرارات اللجنة الخاصة العتامد مالحظي االنتخابات املحدثة مبقتىض املادة السادسة من القانون
املذكور.
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االقرتاحات

التنصيص يف القانونني التنظيميني ملجليس النواب واملستشارين عىل نفس املقتضيات املقرتحة بالنسبة للقانونالتنظيمي النتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية بخصوص توسيع نطاق املنع من الرتشح لعضوية الربملان،
وإدراج التحقيق يف نفقات املرتشحني لالنتخابات الترشيعية من طرف املجلس األعىل للحسابات ضمن
االختصاص املتعلق مبراقبة استخدام األموال العمومية ،والتمييز يف العقوبة املقررة من طرف املجلس األعىل
للحسابات بني املخالفات املتعلقة برصف النفقات االنتخابية من طرف املرتشحني ،والتنصيص عىل إلزامية نرش
تقرير املجلس األعىل للحسابات املتعلق مبعالجته لهذه النفقات ضمن التقارير الخاصة.
 مراجعة املادة  13من القانون التنظيمي ملجلس النواب بالتنصيص عىل منع الجمع بني مهام التمثيلية املحليةوالجهوية والتمثيلية الترشيعية ،لضامن استقاللية املامرسة الترشيعية عن أي اعتبارات مصلحية،
 تعزيز الحكامة الربملانية من خالل التنصيص يف النظام الداخيل ملجلس النواب عىل:متكني اللجان الدامئة من إحداث لجنة خاصة لتقييم ومراقبة تنفيذ امليزانية تفتح إمكانية االستعانة
بخربات من خارج املؤسسة الربملانية ،عىل غرار بعض التجارب الدولية،
ضبط آليات موافقة الربملان عىل االتفاقيات الدولية واألوفاق التجارية واالتفاقيات املتعلقة باملنظامت
النهوض بالحكامة
الدولية والتي تلزم مالية الدولة أو تغري من طبيعة الترشيع أو تهم مجال التجارة والحريات ورسم
السياسية:
الحدود والسلم أو االتحاد ،مبا يسمح باالضطالع الكامل بالصالحيات التي خولها الفصل  55من
 -3النهوض بالحكامة
الدستور للربملان يف هذا الشأن،
الربملانية:
صالحية مصادقة هذا األخري عىل عقود الربامج التي تحدد التزامات الدولة إزاء املؤسسات العمومية،
وعىل مراقبة التعهدات املالية للدولة والقروض الكربى،
تعزيز الدور االستطالعي للجان الدامئة بتمكينها من إحداث لجنة خاصة تتوىل مهمة تقييم تطبيق
القوانني والسياسات العمومية ،مع إمكانية االستعانة بخربات من خارج املؤسسة الترشيعية عىل غرار
بعض التجارب الدولية ،والتأكيد عىل رضورة إنجاز تقارير حول هذه التقييامت،
متكني اللجان الدامئة من حق االستفادة من الصالحيات املخولة للجان تقيص الحقائق بالنسبة ملهام
محددة ال تتجاوز مدتها أجال معينا ،عىل غرار بعض التجارب الدولية،
التفعيل األمثل ملقتضيات الفصل  69من الدستور التي نصت عىل تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتني
عىل األقل للمعارضة مع مراعاة مقتضيات الفصل العارش من الدستور التي ضمنت للمعارضة حق
رئاسة لجنة العدل والترشيع.
 التنصيص يف القانون التنظيمي املتعلق بلجان تقيص الحقائق عىل إسناد مهمة رئيس ومقرر هذه اللجانلربملانيني محسوبني عىل املعارضة ،عىل غرار بعض التجارب الدولية.
 التقليص إىل أدىن ح ّد ممكن لنظام الرتخيص واستبداله بنظام الترصيح أو دفرت التحمالت أو عقود الربامج ،معالتوضيح املعلل للقطاعات واألنشطة التي تستدعي بشكل استثنايئ الحصول عىل ترخيص والسلطات املكلفة
مبنحه ،إضافة إىل التعريف بطرق الطعن اإلداري أو القضايئ املتاحة يف حالة رفض هذا الرتخيص واألجل
املحدد يف هذا الشأن،
تحسني مناخ األعامل
 إقرار نظام مستقل وشفاف ودوري ألي تدخل عام انتقايئ «الدعم املوجه» خاصة من خالل إعالن معايريوحكامة املقاوالت:
االختيار وإخضاعها للتشاور مع األطراف املعنية ،والنرش املنتظم للمعلومات حول الرشكات املستفيدة
والدعم املقدم لها ،مع إرساء آلية تقييم عند بداية كل تدخل انتقايئ وضامن الولوج إىل بياناتها من أجل رصد
 -1تحسني مناخ
وتقويم هذه التدخالت،
األعامل:
 العمل بانتظام عىل نرش املعلومات حول صفقات الخوصصة واألرايض العامة ومناقصات الرشاء ،وال سياماملعلومات الخاصة باملستفيدين،
 اإلقرار الواضح لإلجراءات التحفيزية الخاصة باالستثامر سواء عىل املستوى الرضيبي أو غريه مع عدم إبقاءالحرية لإلدارة يك متارس سلطتها التقديرية يف هذا املجال ،والنهوض باملوازاة بتكثيف اإلعالم واإلخبار حول
هذه اإلجراءات والتواصل حولها مع اإلدارات املعنية واملستثمرين املحتملني
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الإجراءات

 إقرار آليات تنسيقية بني املؤسسات العامة املتعاملة مع القطاع الخاص الحتواء التالعبات املرتبطة بالتملصالرضيبي،
 رفع مستوى املساءلة لدى اإلدارات واملؤسسات العامة املتعاملة مع القطاع الخاص كإدارة الرضائب والجامركتحسني مناخ األعامل
واملحافظة العقارية واملصالح املكلفة بإصدار الرتاخيص وغريها مع وضع مقياس منتظم ومعلن ألداء هذه
وحكامة املقاوالت:
املصالح،
 اعتامد مبادئ العدالة واإلنصاف يف ما يتعلق مبتطلبات املس بامللكية مبا يقتضيه األمر من توضيح ملفهوم -1تحسني مناخ
املصلحة العامة وضامن التعويض املسبق والعادل،
األعامل:
 ضامن استقاللية مجلس املنافسة وتعزيز قدرات تدخله وتوسيع مجال اإلحالة عليه ،مع متكينه من املبادرةبشكل تلقايئ بالتحريات الالزمة يف املامرسات املنافية للمنافسة مبا يقتضيه األمر من سلطة تقريرية تسمح
له بإصدار العقوبات وإحالة القضايا عند االقتضاء عىل القضاء إذا تعلق األمر مبتابعات جنائية مع إمكانية
الطعن يف قراراته.
 تكليف مجلس أخالقيات القيم املنقولة بالسهر عىل توسيع مجال تنفيذ مدونة املامرسات الجيدة لحكامةاملقاولة وتتبع تنفيذها،
 مواصلة عملية اإلصالح القانوين والتنظيمي بشأن قانون املقاوالت وقانون األوراق املالية وقانون البنوكواألنظمة ذات الصلة باألسواق املالية ،وكذا الجهاز القضايئ يف اتجاه البت بوترية رسيعة وناجعة ومنصفة يف
الخالفات والنزاعات بني املستثمرين،
تحسني مناخ األعامل
وحكامة املقاوالت - :بلورة برامج للتكوين وتنظيم دورات تدريبية وتظاهرات تحسيسية خاصة يف مجال الحكامة وإدارة املقاوالت
من طرف القطاعني العام والخاص،
 -2تطوير اإلطار العام  -تطوير منظومة مراقبة تطبيق الحكامة الجيدة داخل املقاوالت وذلك عرب القيام ببحث سنوي حول التجارب
لحكامة املقاوالت:
واملامرسات الرائدة يف الحكامة الجيدة وتحليل املعلومات املعلنة املتضمنة يف التقارير السنوية للمقاوالت،
 إرساء آليات قانونية ُتلزم الرشكات بالكشف عن وضعيتها املالية وإخضاعها لالفتحاص وإحاطة املساهمني علامبنتائجها،
 خلق نظام تحفيزي لفائدة املقاوالت عن طريق تخصيص جائزة وطنية للحكامة بغية تشجيع املقاولني عىلاحرتام مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة.

 -5النهوض بالتواصل والتحسيس والرشاكة
الإجراءات

 - 1أهداف الربنامج:

االقرتاحات

 النهوض بحس املصلحة العامة وإدماجه مع حس املواطنة الصالحة يف إطار برمجة مواد دراسية متعددة ومتارينالرتبية عىل قيم
تعليمية متنوعة فعالة بأثرها غري املبارش عىل العقليات،
املواطنة والنزاهة يف
مكافحة الفساد - :الرتكيز عىل ازدياد إدراك آثار الفساد الضارة عىل املدى البعيد سواء عىل الصعيد الفردي أو الجامعي مام سيؤدي
تدريجيا إىل االمتناع عن مامرسة الفساد أو تشجيعه أو تقبله كأمر واقع،
إطالق برنامج وطني  -تعزيز الحس األخالقي من خالل استثامر القيم الدينية واألخالقية التي ال تزال مرتسخة وحية يف مجتمعنا وتلتقي
يف جوهرها مع القيم الكونية املتعارف عليها يف هذا املجال،
للرتبية عىل النزاهة
ومكافحة الفساد - :ترسيخ القناعة يف نفوس الناشئة بالرتابط املتالزم بني املسؤولية واملساءلة وبالعدالة واحرتام سلطة القانون،
 إرساء قيم النزاهة يف نفوس الناشئة عن طريق تعريفها بامليضء من تاريخها.2011 - 2010
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االقرتاحات

الإجراءات
 - 2املستويات والفئات املستهدفة:

 مستوى املدرسة الذي يعترب من أهم املستويات التعليمية وأكرثها فعالية ،ويتطلب بطبيعته نضاال طويال ال تؤىتمثاره إال عىل املدى البعيد ،لكن بإمكانه أن يساهم إذا ترافق مع مبادرات أخرى يف تحسني العقليات بشكل
الرتبية عىل قيم
تدريجي للتالميذ ولألرس،
املواطنة والنزاهة يف -مستوى الجامعة ،وهو من أهم املستويات التعليمية إلحداث تحول رسيع نسبيا يف العقليات ،حيث يتعني توجيه
مكافحة الفساد:
الجهد األكادميي باألولوية نحو التخصصات ذات الصلة بشؤون الدولة والقانون دون إغفال استهداف املجاالت
األكادميية األخرى،
إطالق برنامج وطني
 مؤسسات التكوين الوظيفي املستمر ،حيث ينبغي استهداف إصالح العقليات لدى مختلف املهنيني ذوي الخربةللرتبية عىل النزاهة
الذين سيكونون عىل احتكاك مبارش بدولة القانون من خالل إدخال البعد األخالقي يف التدريب املهني،
ومكافحة الفساد - :املساجد واملجالس العلمية التي ينبغي أن تضطلع برسالتها كاملة يف التنديد بالفساد والرتبية عىل قيم األمانة
واملسؤولية واملحاسبة مبا يسمح باستثامر مجموعة من املفاهيم الروحية الراسخة يف الوعي الجامعي باعتبارها
الرصيد الكبري واملرتكز األساس لتوطني مرتكزات املنظومة الوطنية للنزاهة،
 مؤسسات اإلعالم والتواصل التي يجب أن تنهض بدورها الوازن يف تعزيز منظومة النزاهة خصوصا من خاللتشجيع صحافة االستقصاء ودعم تأهيل وتكوين الصحافة املتخصصة يف كشف قضايا الفساد ،وتشجيع التبليغ
عنهاواملساهمة فيتمكني املواطنني من التأقلم السهل مع املقتضيات القانونية يف مجال مكافحة الفساد،
 هيئات املجتمع املدين التي يتعني دعم مجهوداتها الهادفة إىل إذكاء الوعي العام بظاهرة الفساد ومخاطرها. - 1اعتبار الرشاكة مع الهيئة محورا ذا أولوية يف الربامج القطاعية ملحاربة الفساد:
 برمجة مكافحة الفساد ضمن مخططات العمل القطاعية، الرشوع يف إرساء أرضيات أولية للتشخيص والتقييم القطاعي، متكني املفتشني العامني من صالحيات حقيقية كمخاطبني للهيئة. - 2تعزيز قدرات الهيئة:
الفصل الثاين :بناء  -متكينها من ضامنات الولوج لقواعد املعطيات ذات الصلة وعدم مواجهتها بالرس املهني،
الرشاكات والتحالفات  -ضامن التجاوب الفعال لإلدارات مع الشكايات املحالة عليها من طرف الهيئة،
ملكافحة الفساد - :متكينها من توظيف الكفاءات النوعية خاصة عرب تسهيل مسطرة اإللحاق.
 - 3تضمني اتفاقيات التعاون والرشاكة مع الهيئة اللتزامات محددة تستهدف عىل الخصوص:
 الدراسات امليدانية املشرتكة لرصد مظاهر الفساد، تقييم وقياس املنظومة القانونية واملؤسساتية واإلجراءاتية ذات الصلة، تصميم خارطة املخاطر وبؤر الفساد عىل املستوى القطاعي، إعداد خطط عمل قطاعية مع تحديد املسؤوليات، تبادل املعطيات واملعلومات، النهوض بربامج مشرتكة للتحسيس والتوعية، -تحديد ووضع آليات للتتبع والتقييم.
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