الجمهورية اللبنانية

المؤتمر الرابع
للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

"التوفيق بين الواقع والمأمول في مجال مكافحة الفساد :نحو
المزيد من االبتكار والتجديد"
فندق إنتركونتننتال فينيسيا
بيروت ،الجمهورية اللبنانية
 41-41أبريل/نيسان
كلمة رئيس مؤتمر الدول األطراف في إتفاقية األمم المتّحدة لمكافحة الفساد،
والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

السيد عبد العظيم كروج

بسم اهلل الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين،

سعادة رئيس الجلسة،

معالي السادة الوزراء،
أيها الحضور الكريم،
يسعدني أن أتواجد معكم ألساهم في أشغال هذه الجلسة التي اختير لها موضوع ذو راهنية وأهمية
خاصة .وأنتهز هذه المناسبة ألشكر دولة لبنان العزيز عل
والتوفيق ألشغال هذا الملتب الدولي.

حفاو االستببال وأتمن

صادقا النجا

لبد أثبتت التجربة في كثير من البلدان ،أنه عندما يصبح الفساد منتش ار ومتجد ار في المجتمع،
يجب باإلضافة إل سن قوانين صارمة وعبوبات شديد  ،العمل عل الوقاية من هذه الظاهر عبر إزاحة
فرص الفساد من األنظمة والمساطر واإلجراءات من خالل إحداث تغيير نظر كل فرد من المجتمع تجاه
الفساد ،أخذا بعين االعتبار بأن كسب المعركة يتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين .لكن كل هذا يتوقف
عل وجود إراد سياسة قوية تتم ترجمتها إل مبادرات وآليات فعالة تنصهر فيها جميع الجهود المؤسساتية
والتشريعية والعملياتية بغية احتواء هذه الظاهر واستئصالها ومن باب أول الوقاية منها.
ولذلك ،فبد اعتبرت المملكة المغربية محاربة الفساد خيا ار حاسما ورهانا استراتيجيا لتكريس

مبادئ التدبير الجيد للشأن العام وترسيخ الحكامة الجيد  ،حيث سبق وأن ُبذلت مجهودات كبير في
السنوات البليلة الماضية لمواجهة هذه اآلفة سواء عل المستوى المؤسساتي ،كإحداث الهيأ المركزية
للوقاية من الرشو  ،ووحد معالجة المعلومات المالية المرتبطة بمكافحة غسل األموال ،وعدد من هيئات

الحكامة الجيد كمجلس المنافسة ،مؤسسة الوسيط ،المجلس الوطني لحبوق اإلنسان ،المجلس األعل

والمجالس الجهوية للحسابات ،أو عل المستوى البانوني كمحاربة االغتناء الالمشروع من خالل مراجعة

واصدار البوانين المتعلبة بالتصريح بالممتلكات ،وضمان الحماية البانونية للضحايا والشهود والخبراء
والمبلغين عن أفعال االرتشاء ،وقانون تعليل الب اررات اإلدارية السلبية.
الحصر:

أما فيما يخص المكتسبات العملياتية ،فيمكن ذكر بعض المبادرات المهمة عل سبيل المثال ال
 تعيين قضا مكلفين بالجرائم المالية، -إعاد النظر في اإلطار البانوني المتعلق بالصفبات العمومية،

تعزيز دور المجتمع المدني .وفي هذا اإلطار تم منح صفة المنفعة العامة للجمعية

-

المغربية لمحاربة الرشو (ترانسبرانسي المغرب)،
برنامج اإلدار اإللكترونية الذي قطع أشواطا مهمة في تبديم خدمات إلكترونية للمواطن

-

والمباولة ،وكذا رقمنة بعض المساطر واإلجراءات...

معالي السادة الوزراء،
حضرات السيدات والسادة،
استم ار ار لهذه اإلصالحات الهيكلية التي ترجمت بوضو اإلراد السياسية البوية لصاحب
الجاللة الملك محمد السادس ،والتي توجت بالمراجعة الدستورية اإلرادية لسنة  ،1144وتضمنت عد

إصالحات هامة لدعم الحكامة الجيد بما فيها المنظومة الوطنية للنزاهة نذكر منها بالخصوص وضع
إطار مؤسساتي جديد للهيئة المركزية للوقاية من الرشو التي تمت دسترتها بموجب دستور فاتح يوليوز

 1144الذي خصص الباب  41للحكامة الجيد  .كما تم إعطاء االنطالقة لعد مشاريع إصالحية مهمة
منها إصال

البضاء واعداد مشروع قانون متعلق بالحق في الحصول عل

للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول عل

المعلومات الذي يخول

المعلومات التي بحوز اإلدارات العمومية والمؤسسات

المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام .باإلضافة إل

وضع منظومة قانونية تنظم التعيين في

المناصب العليا...
إن المرحلة الراهنة تبتضي منا التجديد واالبتكار في معالجة إشكالية الفساد ،تمر عبر تبني
استراتيجية وطنية مندمجة لمواجهة هذه الظاهر  ،ترتكز عل

التطبيق الصارم للبوانين ،والوقاية من

الفساد ،والتحسيس والتربية .كما أنها ستمكن من التركيز عل أهداف محدد من أجل الوصول إل نتائج

دقيبة وملموسة بالنسبة للمواطن.

وفي هذا اإلطار ،اسمحوا لي أن أتباسم معكم التجربة المغربية فيما يتعلق بمشروع تحديث

اإلدار واصالحها لما في ذلك من أثر عل المواطنين وعل ثبتهم بمؤسساتهم.
إن هذا المشروع ينبني عل

والنجاعة وانفتا

أكثر لإلدار عل

أساليب حديثة للتدبير العمومي البائم عل

النتائج والفعالية

محيطها بشكل يتالءم وانتظارات المواطنين في تيسير الولوج إل

الخدمات األساسية وتطوير الجود وحسن االستببال ،ويعمل عل

توفير مناخ مناسب لألعمال ودعم

تنافسية البطاع الخاص وجلب االستثمار وتنشيط االقتصاد.
وقد تم مؤخ ار إعطاء االنطالقة لهذا الورش اإلصالحي الذي يتضمن ثالثة مراحل تبتدأ
بإعداد استراتيجية وطنية للتحديث واضحة المعالم ومحدد األهداف وفق مباربة تشاركية بإشراك مختلف

الفعاليات :أجهز الدولة واإلدارات والمؤسسات العمومية ،الهيئات السياسية ،الفاعلون االجتماعيون،

منظمات المجتمع المدني والبطاع الخاص والخبراء واألساتذ الباحثون .كما تركز هذه االستراتيجية عل

تنفيذ مجموعة من المشاريع المبرمجة المتميز بتوصيف دقيق لألهداف والمؤشرات واآلجال والمتدخلين،

وكذا المشاريع ذات األولوية التي لها وقع مباشر عل المواطن من أجل تحسين الخدمات واحداث تغيير
داخل اإلدار المغربية.

معالي السادة الوزراء،
حضرات السيدات والسادة،
إن هذه المشاريع المهيكلة والتي نعتبرها رافعة للتحديث والتطوير سيتم تحديدها باالستناد
إل ثالث مصادر متكاملة فيما بينها ،فهناك من جهة انتظارات المواطنين والمباوالت وتوصيات المهنيين

والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ،ومن جهة ثانية اإلصالحات التي هي في طور اإلنجاز،

ومشاريع التحديث التي تحظ

باألولوية لدى البطاعات الو ازرية مع األخذ بعين االعتبار صعوبات

وعوائق التغيير واستثمار نتائج المشاريع المنجز  .أما من جهة ثالثة وهذا من األهمية بمكان وهو التجارب
المستوى الدولي واإلقليمي حيث سيتم استغالل وتوظيف النتائج

المبارنة والممارسات الجيد عل

المستخلصة من المشاريع التحديثية المنجز وآليات الحكامة الناجعة.
ويبب

نجا هذا الورش التحديثي لإلدار الذي نعلق عليه آماال كثير  ،رهينا باالستراتيجية

العملية واإلجرائية التي سنعمل عل

المواطن والمباولة وتستند إل

تنفيذها والتي تروم تحبيق نتائج ملموسة وذات آثار إيجابية عل

خطة طريق تعاقدية وعلنية وانجاز مشاريع نموذجية .كما أن هذه

االستراتيجية ستكون موضوع تبييم منتظم التخاذ مايلزم من إجراءات التبويم والتحسين.

وال يسعني أخي ار إال أن أشكر الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عل هذا المؤتمر الذي

سيسهم عبر تباسم التجارب وأحسن الممارسات في تعزيز المجهودات الوطنية في مجال محاربة الفساد
وفتح آفاق جديد للمضي قدما نحو المزيد من النماء واالزدهار.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
***

