تقرير اللقاء
نونبر 2020

موضوع اللقاء
النزاهة ومحاربة الفساد
املنظم
جمعية برملانيون مغاربة ضد الفساد
التاريخ
 26أكتوبر  2020على الساعة الخامسة بعد الزوال
املتدخلون
▪ السيد أحمد السباعي عضو مجلس إدارة املنظمة العاملية للبرملانيين ضد الفساد ونائب رئيس جمعية
برملانيون مغاربة ضد الفساد ونائب رئيس جمعية برملانيون مغاربة ضد الفساد
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

السيدة سارة العمراني ممثلة قطاع إصالح اإلدارة
السيدة وئام املستمد ممثلة قطاع إصالح اإلدارة
السيد ناصر الصانع رئيس منظمة برملانيون عرب ضد الفساد
السيد عز الدين أقصبي خبير اقتصادي وأستاذ جامعي
السيد أحمد شيبا عضو الشبكة املغربية لحماية املال العام
السيد عبد العزيز الهواري مسؤول وحدة اليقظة القانونية بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
ومحاربتها
السيد املصطفى باحدة رئيس مصلحة دعم األخالقيات بقطاع إصالح اإلدارة

املشاركون
▪ عدد املسجلين عبر البوابة الوطنية للحكومة املنفتحة441 :
▪ عدد املشاركين عبر الفايسبوك :أكثر من  400مشاهدة يوم اللقاء وإلى حدود يوم  9نونبر  2020وصل
إجمالي املشاهدات إلى  935مشاهدة.
▪ عدد املشاركين عبر تطبيق 49 :Zoom
التحديات  /اإلشكاليات املطروحة
▪ مشكل اإلفالت من العقاب وعدم تفعيل ربط املسؤولية باملحاسبة ،مجسدا في عدم اتخاذ إجراءات
ملموسة بصدد تقارير بعض مؤسسات الرقابة كاملجلس األعلى للحسابات.

▪
▪
▪
▪
▪

مشكل ضعف إجراءات حماية الشهود واملبلغين عن الفساد.
قصور اإلطار القانوني بعدم شموله للعديد من املجاالت كاإلثراء غير املشروع وتضارب املصالح
واستغالل النفوذ.
زرع ثقافة النزاهة يصطدم بانتشار قيم جديدة تشجع على الفساد وتتنافى مع قيم الصدق واإلخالص
واالستقامة.
استفحال الفساد السياس ي وتأثيره على باقي مظاهر الفساد.
القضاء كمؤسسة ذات دور هام في محاربة الفساد وردعه يعرف اختالالت تقلص من دوره في هذا
املجال.

استطالع الرأي
ما هي في تصورك األسباب األكثر بروزا في انتشار ظاهرة الفساد؟
تراجع منظومة القيم وسيادة التطبيع مع الفساد

52%

عدم توفر اإلرادة السياسية للتصدي للفساد

64%

عدم كفاية اإلجراءات المتخذة لمحاربة الفساد

52%

عدم االلتزام بمبدأ سيادة القانون
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ما هي في تقييمك القطاعات األكثر فسادا في المغرب
هيئات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية والسياسية

23%

القطاع الخاص

29%

المؤسسات العمومية

64%

الهيئات المحلية المنتخبة

70%

القطاعات الحكومية

41%
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ما هي في رأيك المؤسسات والقطاعات الحكومية األكثر تعرضا للفساد؟
قطاع األوقاف

0%

اإلدارات الترابية

70%

التجهيز والنقل

23%

العدل

94%

األمن

76%

التعليم
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ما هي في رأيك المجاالت التي يجب أن تحظى باألولوية في خطة الحكومة
المفتوحة من أجل تعزيز محاربة الفساد؟
إعادة النظر في اآلليات المكلفة بمحاربة الفساد

82%

التوعية والتحسيس من أجل إعادة االعتبار لقيم النزاهة والشفافية

35%

القيام إصالح شامل للقطاعات الحكومية

58%

اتخاذ إجراءات قانونية جديدة أكثر نجاعة
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ما هي المقترحات والحلول التي ترونها مناسبة أكثر للحد من استفحال ظاهرة
الفساد؟
تعزيز صالحيات مؤسسات الرقابة ودعم استقالليتها

58%
29%

إصالح اإلدارة في اتجاه تعزيز الشفافية والنزاهة
تعزيز فصل السلط وتدعيم استقاللية السلطة القضائية كجهاز له
دور بارز في محاربة الفساد
الحد من اإلفالت من العقاب وتفعيل مبدأ خضوع المسؤولين
للمساءلة والمحاسبة

58%
88%
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أي دور تقترحونه للمجتمع المدني في موضوع محاربة الفساد؟
المساهمة المنتظمة إلى جانب المؤسسات المعنية في إطار مقاربة
تشاركية

88%

تقديم مقترحات وتوصيات للمؤسسات والقطاعات المختصة في
مجال النزاهة ومحاربة الفساد

58%
47%

دور تربوي وتحسيسي تجاه المواطنين
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الحلول املقترحة
▪ إصالح املنظومة الجنائية والعمل على معالجة النقص في املجال القانوني بإقرار قوانين جديدة.
▪ العمل على وضع حد لإلفالت من العقاب وتجسيد مبدأ املحاسبة.
▪ معالجة اختالالت املرافق العمومية من أجل تحقيق إشباع في حاجيات املواطنين وضمان جودة
الخدمات العمومية املقدمة لهم.
▪ إعادة النظر في املناهج التعليمية لتصبح مناهج تربوية وتعليمية قادرة على زرع ثقافة النزاهة.
▪ إصالح منظومة االقتصاد بالعمل على الحد من اقتصاد الريع لعالقته باستفحال الفساد.
▪ اعتماد مقاربة تشاركية في مجال محاربة الفساد بإشراك فعلي للمجتمع املدني.

▪ تعزيز الشفافية وتدعيم حريات اإلعالم ملا لذلك من دور هام في محاربة الفساد ،وضمان حق املواطن في
الوصول للمعلومات.
▪ إعادة النظر في اآلليات املعتمدة ملحاربة الفساد عبر تمكين هيئات الرقابة والحكامة من صالحيات فعلية
ومراجعة آلية التصريح باملمتلكات.
▪ إجراء إصالح حقيقي لإلدارة العمومية بما يعزز من الشفافية والنزاهة وتجويد الخدمات التي تقدمها
للمواطن.
▪ إحداث منصة رقمية مخصصة لسندات الطلب واملشتريات العمومية ذات طابع استعجالي للحد من
املحسوبية والزبونية.
▪ وضع آليات السترجاع املوجودات أو العائدات الناتجة عن الفساد.
األولويات املقترحة
عنوان االقتراح

التحديات  /اإلشكاليات املطروحة

الحل املقترح

النتائج املنتظرة

إقرار قوانين جديدة وجود مجموعة من املجاالت تغذي وضع قانون في اتجاه
الفساد وتساهم في انتشاره ،غير اعتبار اإلثراء غير
للحد من الفساد
مؤطرة قانونيا ،مما يساهم في املشروع جريمة تقتض ي
ترتيب جزاءات ضد
استفحاله وتزايده.
مرتكبيه

تعزيز اإلطار قانوني
بما يمكن من حماية
املال العام ،ومن تفادي
تضارب املصالح الذي
يساهم في انتشار
الزبونية واملحسوبية.

التصريح
آلية أحداث آلية التصريح باملمتلكات إلزامية
مراجعة
التصريح باملمتلكات لم يكن لها وقع يذكر على محاربة بالنسبة للمسؤولين
الفساد بسبب كثرة التصريحات ،الذين لهم مناصب
حساسة ،ومراقبة مآل
وعدم تتبعها.
ثرواتهم وممتلكاتهم.

مراقبة فعلية ملمتلكات
املسؤولين
هؤالء
دون
والحيلولة
نفوذهم
استغالل
لإلثراء غير املشروع.

ـ وضع قانون لتضارب
املصالح

استمرار اإلفالت من العقاب
اعتماد الزجر للحد
يساهم في استفحال الفساد
من الفساد

جعل الزجر رافعة للردع تعزيز ربط املسؤولية
الفساد باملحاسبة وحماية املال
ومحاربة
واإلفالت من العقاب

إلبراز الجدية وإعطاء العام
مصداقية واستعادة والتبذير.
الثقة
ميثاق يتضمن مشروع ميثاق املرافق
تطبيق
العمومية مقتضيات هامة في
املرافق العمومية
ضمان حكامة املرفق العمومي
لكن واقع املرافق العمومية يعرف
اختالالت قد تعيق التنفيذ.

من

النهب

الشفافية
العمل على إصالح اإلدارة تعزيز
وسيادة
وتأهيلها لكي تكون قادرة والنزاهة
القانون في املرافق
على تجسيد امليثاق.
وضمان
العمومية
الخدمات
جودة
املقدمة للمرتفقين.

التربية والتحسيس

شيوع قيم وثقافة تعزز الفساد

حماية املبلغين

اإلجراءات القانونية والعملية ال مراجعة النص القانوني التشجيع على التبليغ
تساهم في حماية املبلغين مما في اتجاه حماية فعلية عن الفساد.
للمبلغين.
يقلص من التبليغ عن الفساد.

ضرورة اعتماد مناهج تشكيل رأي عام
للفساد
تعمل على تعزيز قيم مناهض
واإلنصاف ويساهم بوعي في
النزاهة
محاربته.
واالستقامة.

