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 الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

 

  تطبيقا للفصل السادس من اتفاقية األمم المتحدة  2008أحدثت سنة ،
وصادق عليها سنة  2003لمكافحة الفساد التي وقعها المغرب سنة 

2007 

 عضوا ينتمون إلى هيئات مختلفة 44تضم في عضويتها 

 تتكون من: 

جمع عام 

 لجنة تنفيذية 

 

2009بدأت أشغالها مع بداية  

 



 مهام الهيئة المركزية

 
 
 تقترح على الحكومة التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة 

تقترح التدابير الرامية إلى تحسين الرأي العام وتنظم حمالت إعالمية لهذا الغرض؛ 

 تساهم بتعاون مع اإلدارات والمنظمات المعنية، في تنمية التعاون الدولي في هذا المجال 

 تتولى تتبع وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال وتوجيه توصيات
إلى اإلدارات والهيئات العمومية والمقاوالت الخاصة وإلى كل متدخل في سياسة الوقاية 

 من الرشوة؛

 تبدي إلى السلطات اإلدارية، بعض اآلراء حول التدابير الممكن اتخاذها للوقاية من
 الرشوة؛

تتولى جمع كل المعلومات المرتبطة بظاهرة الرشوة وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بها. 

 تخبر السلطة القضائية المختصة بجميع األفعال التي تبلغ إلى علمها بمناسبة مزاولة
 .مهامها والتي تعتبرها أفعاال من شأنها أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون



 هيئة استشارية وقوة اقتراحية

 ،هذا للتذكير بأن الهيئة المركزية هي هيئة استشارية أوال 

 متابعتها لمختلف القضايا المتعلقة بالفساد، هي لتجسيد دورها االقتراحي

واالستشاري الذي يظل مهما، خاصة ما يتعلق منه بالتدابير واإلجراءات التي 

 .تتخذها الحكومة في مجال محاربة الرشوة والفساد

 مارست الهيئة هذا الدور خالل مجموعة من المحطات، وهمت

االقتراحات والتوجيهات المقدمة عددا من القطاعات التي تبقى حسب 

 مختلف المؤشرات أكثر عرضة لمثل هذه الممارسات، 

  في هذا السياق، وانسجاما مع مواد االتفاقية الدولية ومع قرارات المؤتمر

الثالث للدول األطراف، تجد الهيئة نفسها منخرطة في مختلف األوراش 

المتعلقة باسترداد الموجودات، كإحدى جبهات محاربة الفساد العابر 

 للحدود



 

عوامل مساعدة على انتشار الفساد العابر للحدود،  

 خاصة تحويل األموال

 
تكنولوجيا المعلومات، وسرعة تبادل المعلومات 

ترابط االقتصاد العالمي 

الشركات متعددة الجنسيات 

تعقد مساطر االستثمار في العديد من الدول 

غياب الممارسة الديموقراطية خاصة في الدول ضعيفة النمو 

 تواطؤ بعض الدول وبعض األنظمة البنكية مع المفسدين وتوفير 

 مالذات آمنة لألموال المتحصلة بطرق غير مشروعة

 انتشار الشبكات اإلرهابية وبحثها إما عن طرق التمويل أو عن تسهيل
 القيام بأعمالها 

وجود مسؤولين فاسدين مستعدين لتلقي رشاوى 



 

 العائدات اإلجرامية 

 في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

 

  اتفاقية األمم المتحدة تتحدث بشكل شمولي عن العائدات

 اإلجرامية
ليس فقط عن األموال المختلسة 

ليس فقط عن األموال المتحصلة من الرشوة 

ليس فقط عن اإلثراء غير المشروع لموظفين عموميين 

 

من االتفاقية المتعلقة بغسل العائدات  23ما ورد في المادة : بل أيضا

 االجرامية 



 

 

االتفاقية األممية ملزمة للدول األعضاء    

 
الدول األعضاء ملزمة بتطبيق اتفاقية األمم المتحدة في إطار جهد جماعي الهدف منه 

 

محاصرة الفساد والمفسدين 

تقليص اآلثار الوخيمة لممارسات الفساد على مختلف الدول، خاصة ما يرتبط ب: 

ارتفاع حدة الفقر وعدد الفقراء في العالم خاصة في الدول الفقيرة أصال 

تنامي أنشطة الشبكات االرهابية 

تنامي األنشطة اإلجرامية المتنوعة خاصة االتجار في المخدرات والبشر 

تقلص فرص النمو االقتصادي واالجتماعي أمام عدد كبير من دول العالم الثالث 

 استمرار النزيف الذي تعرفه موارد هذه الدول، واستمرار عدم استفادتها من مساعدات
 المجتمع الدولي

 
 

o ( مليار دوالر  40و 20تقديرات نغوزي أوكونغو أيوياال المسؤولة بالبنك الدولي تفيد بأن ما بين
تخرج سنويا كأموال مسروقة من الدول النامية باتجاه المالذات اآلمنة في الدول المتقدمة، أو باتجاه 

 (المراكز المالية الناشئة



 صعوبات التعاون الدولي 

 في مجال محاربة تهريب األموال
o-  خاصة في مجال )التعاون اإلجرامي الدولي بين الفاسدين والمتواطئين معهم

 :يقتضي( تهريب أموال مسروقة أو غسل أموال متحصلة من أفعال مجرمة

 تعاونا دوليا مضادا في اتجاه الحد من نشاط هؤالء، لكن هذا قد يواجه بعض
 من بينها. الصعوبات
نظرة براغماتية للدول المستقبلة إلى الرساميل التي يتم ضخها في أنظمتها البنكية 

حماية السر البنك 

وجود فراغات قانونية في ما يتعلق بتتبع هذه األنشطة والتحري عنها ومعاقبتها 

عدم مالءمة قوانين بعض هذه الدول مع ما تنص عليها االتفاقية األممية 

عدم مصادقة بعض الدول المستقبلة أصال على االتفاقية وبالتالي هي ليست ملزمة بتطبيقها 

 تطلب اتفاقية األمم )عدم توفر الدول المعنية بالنهب في العالم الثالث على اآلليات القانونية الكافية
المتحدة من الدول األعضاء اتخاذ ما يلزم من إجراءا تشريعية حتى تتمكن سلطاتها المختصة من 

 (استرداد الموجودات المصادرة

عدم توفر الدول المعنية بالنهب في العالم الثالث على الوسائل المادية الكافية 

عدم توفر الدول المعنية بالنهب في العالم الثالث على الوسائل البشرية المؤهلة الكافية 

 



 لتفادي صعوبات التعاون الدولي

اعتماد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد مرجعا أساسيا وأول 

 االنخراط والتجاوب مع مجموعة من المبادرات الدولية األخرى في
 :هذا الشأن
 اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي( (OCDE  

تتخذ كل دولة طرف اإلجراءات الضرورية لضمان أن تكون أداة ومنتوجات : 3.3المادة )
رشوة موظف عمومي أجنبي، أو العائدات ذات القيمة المطابقة لقيمة هذه المنتوجات 

 .موضوعا للحجز والمصادرة، أو أن يتم التنصيص على عقوبات نقدية لكل فعل مماثل

 إن نظاما فعاال لمكافحة الفساد ال بد أن يتم فيه التنصيص على مصادرة عائدات الفساد)...

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
1988 

 بشأن غسل االموال  1991اتفاقية المجلس األوربي التي دخلت حيز التنفيذ في
 وإجراءات ضبط ومصادرة متحصالت الجريمة

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود 



......لتفادي الصعوبات  

االنخراط في مجموعة من المبادرات األخرى متعددة األطراف 

 
  مبادرة ستار للبنك الدولي ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات

 والجريمة المنظمة

 ببيتسبورغ 2009شتنبر  25-24في  20اعالن قمة مجموعة 
o الوقاية من خروج رؤوس األموال من الدول النامية بطرق غير مشروعة 

oتأمين عودة الموجودات المسروقة إلى الدول النامية 

o دعم العمل من أجل منع األداء غير القانوني بين الدول 

o دعوة مجموعة المالية الدولية إلى التقصي حول األموال المتحصل عليها من
 الفساد

oمنع استخدام تلك األموال 

o تقوية معايير اليقظة فيما يتعلق بزبناء البنوك 

 

 

 

 



....لتفادي الصعوبات  
 29عقد بالدوحة خالل الفترة من  الذيمؤتمر المتابعة الدولى لتمويل التنمية تنفيذ بعض خالصات 

 :الذي خلص إلى 2008ديسمير 2نوفمبر وحتى 

 
اعتبار هروب رؤوس األموال عقبة رئيسية امام تعبئة الموارد المحلية من اجل التنمية 

  الدعوة الى تكثيف الجهود الوطنية والمتعددة االطراف من اجل التصدي لمختلف العوامل التي تسهم في هذا
 الهروب

 ....وينبغي تنفيذ تدابير  . امر حيوي, وبخاصة غسل االموال, معالجة مشكلة التدفقات المالية غير المشروعة
وبخاصة الى بلدانها , اضافية لمنع تحويل االصول المسروقة الى الخارج والمساعدة على استردادها واعادتها

 االصلية

  العمل على منع تدفقات رأس المال لالغراض االجرامية من خالل االنضمام الى االتفاقية الدولية لقمع تمويل
  االرهاب

  اتخاذ خطوات عاجلة وحازمة لمواصلة مكافحة الفساد بجميع مظاهره من اجل تذليل العقبات التي تحول دون
 ,تعبئة الموارد وتخصيصها بفعالية

 تالفي تحويل الموارد، بما في ذلك تلك المستعادة، بعيدا عن االنشطة الحيوية بالنسبة للتنمية. 

 تقوية المؤسسات والنظم القانونية والقضائية وزيادة الشفافية في مختلف المجاالت  . 

جميع الدول  , زيادة التزام الدول االعضاء التي صدقت بالفعل على اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحث
 .  االعضاء التي لم تصدق بعد على االتفاقية او تنضم اليها على ان تنظر في القيام بذلك

  دعوة جميع الدول االطراف لتنفيذ االتفاقية بالكامل دون ابطاء وان تتعاون في وضع آلية لمتابعة تنفيذ االتفاقية
 (.بالدوحة ايضا 2009وقد تم االتفاق على هذه اآللية في المؤتمر الثالث للدول األطراف المنعقد في نونبر )



 مجاالت التعاون الدولي

التعاون الدولي ينصب على 
منع المجرمين والفاسدين من تنفيذ أعمالهم من خالل تشريعات وطنية رادعة 

حرمان المجرمين والفاسدين من االستفادة من عائدات جرائمهم 

 تضييق الخناق على المالذات اآلمنة لألموال المسروقة أو المتحصل عليها بطرق غير
 مشروعة

تكثيف الجهود الدولية في مجال تبادل المعلومات 

 تنفيذ مقتضيات اتفاقيات التعاون القضائي وتسليم المجرمين ومصادرة ممتلكاتهم
 المتحصل عليها من الجرائم المرتكبة

 تشجيع إبرام المزيد من االتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف في هذا المجال مع
 الحرص على تنفيذها

 تشجيع مختلف الدول على المصادقة على االتفاقيات الدولية المتخصصة في مجال
 الجرائم العابرة للحدود 

تشجيع استرداد الموجودات المسروقة 



 المغرب واالتفاقيات الدولية

 1988اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية   (
 (26/01/1993دخلت حيز التنفيذ في  09/10/1992صادق عليها المغرب في 

 صادق عليها المغرب في )  2000اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود
 (2003دجنبر 

- بنشر ( 2001نوفمبر  22) 1422رمضان  6صادر في  1.99.240ظهير شريف رقم
 :1998أبريل  22االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب الموقعة بالقاهرة في 

(إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم أي من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم األشياء  -أ
والعائدات المتحصلة من الجريمة اإلرهابية، أو المستعملة فيها، أو المتعلقة بها، للدولة الطالبة 

  .سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه، أو لدى الغير

تسلم األشياء المشار إليها في الفقرة السابقة، ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه، بسبب  -ب
هربه أو وفاته أو ألي سبب آخر، وذلك بعد التحقق من أن تلك األشياء متعلقة بالجريمة 

المادة العشرون للدولة المطلوب إليها تسليم األشياء والعائدات، اتخاذ جميع التدابير .اإلرهابية
واإلجراءات التحفظية الالزمة لتنفيذ التزامها بتسليمها، ولها أيضا أن تحتفظ مؤقتا بهذه األشياء أو 

العائدات إذا كانت الزمة إلجراءات جزائية تتخذ عندها، أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط 
 .(استردادها منها لذات السبب

 (2007والمصادقة سنة  2003التوقيع سنة )اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 



 المغرب واالتفاقيات الثنائية

االتفاقيات الثنائية حول التعاون القضائي وتسليم المجرمين 
 وقع المغرب عدة اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتعاون القضائي وتسليم المجرمين مع العديد من الدول

 .....(إيطاليا، إسبانيا، اإلمارات العربية المتحدة المجر)

 

كل هذه االتفاقيات تتضمن  فقرات وبنودا تتعلق بمصادرة ممتلكات الشخص المطلوب تسليمه: 

 

متى وقعت الموافقة على التسليم فإن جميع ما يعثر عليه في حوزة الشخص المطلوب حين إيقافه أو )
فيما بعد من أشياء ناتجة عن ارتكاب الجريمة أو من شأنها أن تساعد على التحقيق تحجز وتسلم 

 .إلى الدولة الطالبة في حالة طلبها إياها

 .ويمكن أن تسلم هذه األشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته

غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للغير على تلك األشياء التي يجب أن ترد في حالة وجود تلك الحقوق 
في أقرب وقت ممكن وعلى نفقة الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها وذلك بعد انتهاء المتابعة 

 .الجارية في الدولة المذكورة أوال

ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحتفظ موقتا باألشياء المحجوزة إذا اعتبرت ذلك ضروريا 
لمصلحة إجراءات جزائية، كما أنه يمكنها أيضا أن تحتفظ عند تسليمها إياها بالحق في استرجاعها 

 (لنفس السبب



 اإلجراءات المغربية السترجاع األموال المنهوبة

14-   خالل العشر سنوات األخيرة دخل المغرب مسلسال متسارعا، إلقرار
 العديد من اإلصالحات الرامية إلى الحد من استشراء الفساد، بأشكاله المختلفة

  هذه اإلصالحات جاءت استجابة لمطالب دولية وألخرى محلية لمحاصر
 مظاهر الفساد

  قبل ذلك كانت هناك عدة محطات متفرقة لم تكن ذات بعد استراتيجي منبثق
 من رؤية إستراتيجية لمكافحة الفساد

 للنظر في الجرائم المرتبطة بالمال العام 1965إنشاء المحكمة الخاصة للعدل سنة 

محاكمة عدد من الوزراء والمسؤولين في السنوات األولى من سبعينيات القرن الماضي 

 التي شملت عددا من األنشطة المحظورة قانونيا خاصة تهريب السلع من   1996حملة التطهير سنة
 سبتة ومليلية، واالتجار في المخدرات، واالختالس وغير ذلك من مظاهر الفساد

 (هذه اإلجراءات تميزت بطابع ظرفي لذلك لم يكن لها تأثير كبير على تطور الفساد بشكل عام) 



....اإلجراءات  

 ظهور عدد من الملفات الكبرى التي تهم االختالس وتبديد

أموال عمومية في عدد من المؤسسات، مع حكومة التناوب، 

 مثل
القرض العقاري والسياحي 

القرض الفالحي 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

البنك الوطني لإلنماء االقتصادي 

مطاحن المغرب 

البنك الشعبي 

 عدد من هذه الملفات بت فيها القضاء، والبعض اآلخر ال يزال ينتظر



  اإلجراءات التي اتخذها المغرب

  2003قانون مكافحة اإلرهاب 
o-  توفير آليات قانونية لرفع السر البنكي بهدف الحصول على معلومات حول األشخاص

 المشتبه في ارتباطهم باإلرهاب،  

o-  القيام بتجميد أرصدة المشتبه فيهم ومباشرة متابعات قضائية في حق المتورطين في
 .قضايا تمويل اإلرهاب

o-  حجز ومصادرة ممتلكات اإلرهابيين 

o-  تكثيف التعاون الدولي في حالة التوصل بطلبات من بلدان أجنبية لتجميد أموال أية جهة
 إرهابية مشتبه فيها

 2007قانون مكافحة غسل األموال وإنشاء وحدة معالجة المعلومات المالية 

 المسؤولة عن حركة األموالالهيئات هذا القانون يطلب من جميع: 
إنجاز تقرير حول كافة المعامالت المالية المشبوهة والتي قد تكون مرتبطة إما: 

oباالتجار بالمخدرات  

o أو بالبشر 

o أو بالسالح 

o أو بالرشوة 

o  ،أو باإلرهاب 

oأو بالتهرب الضريبي 

oأو بالتزوير 

 2007مرسوم إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة 

  2009إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية 

 2010قانون التصريح بالممتلكات دخل حيز التنفيذ في 

 



 انتباهكمشكرا على 
moussaoui@icpc.ma 


