
انغٛبعخ انزُبئٛخ فٙ يكبفضخ انفغــبد  

المملكة المغربيـة
رئــيس الحكومــة

عـلـي الـــرام. د

مدير قطب الشؤون القانونية

الهيئة المركزية للوقايـــة من الرشــوة

انضٕاس انٕؽُٙ 

صٕل اإلطالس انشبيم ٔانؼًٛك نًُظٕيخ انؼذانخ

تضذٚج انغٛبعخ انزُبئٛخ ٔتطٕٚش انؼذانخ انزُبئٛخ

ٔتؼضٚض ػًبَبد انًضبكًخ انؼبدنخ 
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انفغبد؟ رشائى يكبفضخ فٙ انزُبئٛخ ثبنغٛبعخ انًمظٕد -1     
ٔئرشائٛخ يٕػٕػٛخ رُبئٛخ لٕاٍَٛ          عهطٕٚخ تُظًٛٛخ ؽجٛؼخ راد ػًٕيٛخ عٛبعخ 

انزُبئٙ انؼجؾ يإعغبد                                   يإعغٛخ ػًٕيٛخ عٛبعخ    

.ٔصرشٚب ٔلبئٛب انفغبد رشائى يؼبنزخ                               

:انًغشثٛخ انزُبئٛخ انغٛبعخ خظبئض -2
   تمهٛذٚخ؛ عٛبعخ                    

   ؛تزشًٚٛخ عٛبعخ

   ػمبثٛخ عٛبعخ.                      

انغٛبعخ انزُبئٛخ رضء يٍ يُظٕيخ عٛبعبد يكبفضخ انفغبد

مدخـــــل عـــــام -أوال
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انذٔنٛخ؛ ٔانًؼبٚٛش االتفبلٛبد يغ انًالءيخ

َٕٔػٛب؛ كًٛب انفغبد رشائى يؼذل تخفٛغ

انذٔنٛخ؛ انًإششاد فٙ انًغشة تظُٛف تضغٍٛ

انؼبدنخ؛ انًضبكًخ تظشٚف

اإلديبد؛ ئػبدح ٔػًبٌ انشدع فٙ انُزبػخ

.انزُبئٛخ انضكبيخ يجبدب تشعٛخ

مؤشرات السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الفساد–ثانيا                
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؛ نهفغبد انًٕػٕػٛخ انًؼشفخ1.

؛ انتزشٚى2.

؛ انفغبد ػٍ انتجهٛغ 3.

؛ انزُبئٛخ ٔاإلرشاءاد انًغطشح4.

؛ انؼمبثٙ انُظبو5.

.انفغبد رشائى نًؼبنزخ انًبنٛخ انكهفخ6.

تحديات السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الفساد–ثالثا 
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:انتغًٛخ 1.1     

انفغبد؟ أو انششٕح  

:انفغبد تؼشٚف 2.1

انفغبد؟ تؼشٚف طؼٕثخ  

:انفغبد سطذ 3.1

األعٕد؟ انشلى   

:انفغبد ػٕايم 4.1
  .ٔانتمٛٛى انتشخٛض تؼًٛك   

المعرفة الموضوعية للفساد . 1
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:يٕاؽٍ انمظٕس يٍ صٛج انتزشٚى

انًششٔع؛ غٛش اإلحشاء 

انؼًٕيٛخ؛ انٕظٛفخ اعتغالل ئعبءح 

؛ انؼًٕيٛخ انذٔنٛخ انًإعغبد ٔيٕظفٙ األربَت انؼًٕيٍٛٛ انًٕظفٍٛ سشٕح 

انًؼُٕ٘؛ نهشخض انزُبئٛخ انًغإٔنٛخ 

د؛ يٍ انًتضظهخ األشٛبء ٔئخفبء انؼًٕيٛخ األيٕال اختالط تزشٚى دائشح تؼٛٛك 

األيٕال؛ غغم تزشٚى دائشح تؼٛٛك 

.انفغبد نزشائى انؼًذٚخ انطجٛؼخ 

تجريم أفعال الفساد . 2
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؛ انؼًٕيٛخ نإلداسح انًُغهك ٔانتذثٛش انتجهٛغ لُٕاد 

؛ اإلحجبد طؼٕثخ 

؛ انًُٓٙ انغش يفٕٓو غًٕع 

؛ انمبٌَٕ ئَفبر عهطبد يغ انتؼبٌٔ ْبيش تؼٛٛك 

؛ (نهًإعغبد انفشد٘ انطبثغ )انًإعغٙ انتجهٛغ غٛبة /ػؼف 

 :انتجهٛغ ػذو ػٕايم
ٔاالَتٓبصٚخ؛ انجشاغًبتٛخ -                                   

(اإلرشاءاد /انتشكٙ لُٕاد /انًزشو انفؼم )ثبنمبٌَٕ انزٓم -                                   

انتغبيش؛ -                                   

االَتمبو؛ يٍ انخٕف -                                   

يبنٛخ؛ ثًظبسٚف انتضًم -                                   

انزُبئٛخ؛ انًتبثؼخ يٍ انخٕف -                                   

   .انزُبئٛخ انؼذانخ أرٓضح فٙ انخمخ اَؼذاو -                                   

التبليغ عن الفساد. 3
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يتخظض؛ لؼبء ٔغٛبة انؼبيخ انمٕاػذ ئػًبل 

انمؼبئٙ؛ االيتٛبص لٕاػذ 

انؼذل؛ ٔصٚش نغهطخ انزُبئٛخ انًتبثؼبد خؼٕع 

االصتٛبؽٙ؛ االػتمبل فٙ اإلفشاؽ 

انتمبدو؛ يذد لظش 

.(انًُٕٓثخ األيٕال اعتشداد)انمؼبئٛخ األصكبو تُفٛز 

المسطرة الجنائية. 4

الحصيلة العملية في عدد قضايا الفساد هزيلة 

مقارنة مع االنطباع والتصور المرصود حول تفاعل الظاهرة

قضية 7043:  2011سنة  



9

انفغبد؛ نزشائى انًمشسح انؼمٕثبد فٙ ٔانتٕاصٌ االَغزبو غٛبة 

؛(دسْى 100,000 )انًبنٛخ انؼتجخ ػهٗ ثُبء انؼمٕثبد تمشٚش  

انؼمٕثبد؛ ٔشذح ؽٕل 

نهضشٚخ؛ انغبنجخ نهؼمٕثبد انجذٚهخ انٕعبئم تغٛٛت 

؛(انزبَٙ دٌٔ ثبنزشًٚخ االْتًبو )انمبػٙ ػهٗ انزُبئٛخ انُظٕص تؼغف 

نهزبَٙ؛ انًمشسح ٔانؼمٕثخ انًختهغخ نأليٕال انًبنٛخ انمًٛخ ثٍٛ انتٕاصٌ ػذو 

األؽشاف؛ يؼبلجخ دائشح تؼٛٛك 

.نهؼمٕثبد انشدػٙ األحش يضذٔدٚخ  

النظام العقابي . 5
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انزُبئٛخ؛ انؼذانخ نًٛضاَٛخ اإلرًبنٙ انتمذٚش

انزُبئٛخ؛ نهؼذانخ صظٛهخ يغ يمبسَخ انًبنٛخ انكهفخ تمٛٛى آنٛبد غٛبة 

 انتذسد يغتٕٖ ػهٗ )انفغبد ٔعزٍٛ رشًٚخ يؼبنزخ كهفخ ػجؾ طؼٕثخ 

؛(د انؼذانخ أرٓضح فٙ

انفغبد؛ نزشائى انًبنٛخ ٔانكهفخ انزُبئٛخ انًؼبنزخ ثٍٛ انتٕاصٌ اَؼذاو 

انزُبئٛخ؛ انؼذانخ يٛضاَٛخ فٙ انُٕع يمبسثخ تغٛٛت 

انغزٌٕ؛ ٔالتظبد انزُبئٙ االلتظبد 

انزُبئٛخ؛ انؼذانخ أرٓضح يٛضاَٛبد فٙ االَغزبو ػذو 

 انزُبئٛخ انًؼبنزخ فٙ االرتًبػٙ ٔانٕلغ االلتظبدٚخ انًُفؼخ تغٛٛت 

انفغبد؛ نزشائى

انزُبئٛخ؛ انؼذانخ نتذثٛش انًخظظخ ٔانجششٚخ انًبدٚخ انًٕاسد َمض 

انزُبئٛخ؛ نهؼذانخ االلتظبد٘ انتذثٛش فٙ اعتشاتٛزٛخ سؤٚخ غٛبة 

.انفغبد رشائى يٍ انًتضظهخ األيٕال اعتشداد آنٛبد ػؼف 

الكلفة المالية لمعالجة جرائم الفساد. 6
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:انفغبد يكبفضخ نغٛبعبد انًٕػٕػٙ ٔانتمٛٛى انًؼشفخ1.
 انكًٙ انًغتٕٖ ػهٗ ٔانتشخٛض ٔانمٛبط ٔانتضمٛك انتضش٘ تمُٛبد تًُٛخ  

ٔانُٕػٙ؛

؛ انًؼطٛبد تزًٛغ يظبدس ٔتُٕٚغ تٕعٛغ 

؛ انششٕح ٔثإس يٕاؽٍ نتضذٚذ خشٚطخ ئػذاد 

انالصيخ؛ انٕؽُٛخ ٔانكفبءاد انمذساد تكٍٕٚ  فٙ االعتخًبس 

؛ انمٕاٍَٛ تطجٛك ٔلغ نمٛبط آنٛبد ٔػغ 

انفغبد؛ نًًبسعبد ٔانُٕػٛخ انكًٛخ انذساعخ 

ٔانٕعبئم؛ ٔاألْذاف انُتبئذ ثٍٛ تشثؾ لطبػٛخ تمبسٚش ئػذاد 

انفغبد؛ يكبفضخ عٛبعبد نتمٛٛى يٕػٕػٛخ يإششاد اػتًبد 

.نإلرشاو انٕؽُٙ انًشطذ ثاصذاث انتغشٚغ 

التوصيات -رابعا 



12

:انفغبد أفؼبل تزشٚـــــى .2
األفؼبل؛ صٛج يٍ انؼًٕيٛخ األيٕال اختالط تزشٚى دائشح تٕعٛغ  

انؼًٕيٛخ؛ انٕظٛفخ يضأنخ فٙ انغذس تزشٚى َطبق تٕعٛغ  

 انتزشٚى دائشح تٕعٛغ اتزبِ فٙ ٔيشغهّ انفبػم ثٍٛ تجؼٛخ ػاللخ ٔرٕد ششؽ ئنغبء  

 انمطبع فٙ نهششٕح انتزشٚى دائشح تٕعٛغ يغ انخبص، انمطبع فٙ انشغهٛخ انؼاللبد نكم

انخبص؛

 أٔ يشارؼخ ألٚخ تفبدٚب األيٕال، غغم يظذس انزشائى تضذٚذ فٙ اإلؽالق َظبو تجُٙ  

؛574-2 انفظم فٙ انًضذدح نهزشائى يغتمجهٙ تضٍٛٛ

انزشًٚخ؛ يٍ انًتضظهخ األشٛبء ئخفبء فٙ انتزشٚى دائشح تٕعٛغ 

؛ انًششٔع غٛش اإلحشاء تزشٚى 

انؼًٕيٛخ؛ انذٔنٛخ انًإعغبد ٔيٕظفٙ األربَت انؼًٕيٍٛٛ انًٕظفٍٛ سشٕح تزشٚى 

 ػٍ نتًٛٛضْب صذٔد ٔػغ يغ انًؼُٕ٘، نهشخض انزُبئٛخ انًغإٔنٛخ ػهٗ انتُظٛض 

انمبٍََٕٛٛ؛ ٔيًخهّٛ نًغٛشّٚ انزُبئٛخ انًغإٔنٛخ

.انفغبد رشائى نًختهف انؼًذٚخ انطجٛؼخ تكشٚظ 

التوصيات -رابعا 
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:انفغبد ػٍ انتجهٛغ .3
ٔانًجهغٍٛ؛ ٔانخجشاء ٔانؼضبٚب نهشٕٓد ٔااللتظبدٚخ انمبََٕٛخ انضًبٚخ تذاثٛش تؼضٚض 

انفغبد؛ ػٍ انتجهٛغ ٔآنٛبد انتظهى ثطشق نهتؼشٚف ٔانتٕاطم ثبإلػالو انُٕٓع 

انًٕاؽٍُٛ؛ شكبٚبد يغ انًإعغٙ انتفبػم ػًبَبد تٕفٛش 

انًؼهٕيبد؛ َٔشش تهمٙ فٙ انزٛذح انضكبيخ ْٛئبد دػى يٕاطهخ 

انتجهٛغ؛ ػًهٛبد فٙ انًإعغٙ انتُغٛك آنٛبد خهك 

انًختظخ؛ انمؼبئٛخ انغهطبد يغ انًإعغٙ انتجهٛغ تزغٛش 

انًُٓٙ؛ انغش يفٕٓو تضذٚذ 

انفغبد؛ رشائى فٙ انزُبئٛخ انًتبثؼبد تضشٚك ثشأٌ انتذخم تزشٚى 

انؼبو؛ انًبل صًبٚخ فٙ انؼبيخ انُٛبثخ دٔس تؼضٚض 

انخبص؛ ٔانمطبع انمبٌَٕ ئَفبر عهطبد ثٍٛ نهتؼبٌٔ لبََٕٛخ آنٛبد كشٚظت 

  .انمبٌَٕ ئَفبر عهطبد يغ انتؼبٌٔ تشزٛغ 

التوصيات -رابعا 
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:انزُبئٛخ انًغطشح .4
انذعتٕس؛ أصكبو سٔس ػٕء فٙ االعتخُبئٛخ االختظبص لٕاػذ يشارؼخ 

نٓب؛ انًمشسح ٔانؼمٕثبد انفغبد رشائى الستكبة أؽٕل تمبدو يذد تكشٚظ 

انشبيم؛ انتخهٛك نًتطهجبد ٚغتزٛت يتخظض نمؼبء األيخم انتفؼٛم 

  انٕلبئٙ أحشْب انؼمٕثخ ٔيُش انًٕاؽٍُٛ حمخ نتؼضٚض انًتخزح انؼمٕثبد ئشٓبس 

ٔانشدػٙ؛

االصتٛبؽٙ؛ نالػتمبل انجذٚهخ انٕعبئم تكشٚظ 

األصكبو؛ تُفٛز يغطشح فؼبنٛخ تمٕٚخ 

 ٔانًإعغبد انجشنًبَٛخ انهزٍ تمبسٚش ػهٗ ثُبء انًتبثؼخ فٙ انؼبيخ انُٛبثخ صك تكشٚظ 

انٕؽُٛخ؛

.انفغبد رشائى يٍ انًتضظهخ نأليٕال ٔانًظبدسح ٔانتزًٛذ انضزض آنٛبد تطٕٚش 

التوصيات -رابعا 
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:انؼمبثٙ انُظبو .3

انفغبد؛ نزشائى انًمشسح انؼمٕثبد فٙ انتٕاصٌ كشٚظت 

انؼمٕثخ؛ تخفٛف أٔ نًؼبػفخ انًضذدح انًبنٛخ انمًٛخ شارؼخي 

نهضشٚخ؛ انغبنجخ نهؼمٕثبد انجذٚهخ انٕعبئم تفؼٛم 

انفغبد؛ ثزشائى انًذاٍَٛ ئديبد ئػبدح آنٛبد تكشٚظ 

انتؼغفٙ؛ االصتٛبؽٙ االػتمبل ػٍ انتؼٕٚغ 

انؼمبة؛ فٙ ٔانتُبعت انؼشٔسح يجذأ تشعٛخ 

 أفؼبل يٍ ٔانًغتفٛذٍٚ انٕعطبء نألغٛبس ػمٕثبد تخظٛض 

.انششٕح

التوصيات -رابعا 
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:انفغبد رشائى نًؼبنزخ انًبنٛخ انكهفخ .6
انزُبئٛخ؛ انؼذانخ يٛضاَٛخ نتمذٚشاد آنٛبد تكشٚظ  

انزُبئٛخ؛ نهؼذانخ انًبنٛخ انكهفخ نتمٛٛى يضبعجٛخ آنٛبد اػتًبد 

انفغبد؛ رشائى يؼبنزخ كهفخ صٕعجخ 

انفغبد؛ نزشائى انًبنٛخ ٔانكهفخ انزُبئٛخ انًؼبنزخ ثٍٛ فٙ انتٕاصٌ 

انزُبئٛخ؛ انؼذانخ يٛضاَٛخ فٙ انُٕع يمبسثخ تشعٛخ 

انزُبئٛخ؛ انؼذانخ أرٓضح يٛضاَٛبد فٙ االَغزبو 

انفغبد؛ نزشائى انزُبئٛخ انًؼبنزخ فٙ االلتظبدٚخ انًُفؼخ 

انزُبئٛخ؛ انؼذانخ نتذثٛش انًخظظخ ٔانجششٚخ انًبدٚخ انمذساد يٍ انشفغ 

؛(تًٕٚم يظذس )انفغبد رشائى يٍ انًتضظهخ األيٕال اعتشداد آنٛبد تؼضٚض 

.انزُبئٛخ نهؼذانخ انًبنٙ انتذثٛش فٙ االعتشاتٛزٙ انجؼذ 

التوصيات -رابعا 
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شكرا على حسن إصغائكم

rame@icpc.ma


