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 العامالسيد المفتش 

المشروع اإلقليمي "لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في  مديرأركان السبالني  السيد

 التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  البلدان العربية"

 والسادة،السيدات 

 

ة المخصص ه الدورة التكوينيةح هذافتتأشغال اأشارككم يسعدني أن 

 في قطاع الفساد مخاطر إدارة“وهو لموضوع على قدر من االهمية أال 

 ".المملكة المغربية في التنفيذية والخطوات المنهجية : الصحة

 

 االعتزازعن  وأعرب لكمأن أرحب بكم جميعا في البداية  أودو

 والخبراء لهذاالمسؤولين واألطر  هذه الصفوة من رلحضو رالكبي

مساهماتها لبلورة رؤية  في حاجة إلى التي نحن هذه النخبةالتدريب، 

على  كل المبادرات الرامية إلى محاربة الفساد والوقاية منهلموحدة 

 المستوى القطاعي.
 

المشروع اإلقليمي "لمكافحة الفساد وتعزيز كما أود أيضا أن اشكر 

 اإلنمائي فيم المتحدة التابع لبرنامج األم النزاهة في البلدان العربية"

المجهودات التي بذلوها من أجل تهييئ  على السبالنيأركان  السيدخص ش

، وعلى إصراره المستمر على تعزيز التعاون شروط إنجاح هذه التظاهرة

 مع المملكة المغربية.
 

برنامج العمل المشترك إطار يندرج في  ا النشاطوالحقيقة أن هذ

المشروع في سياق  التي تجمع الوزارة وهذا والمتميزة والعالقات المتينة

دعم كل المبادرات الكفيلة بمحاربة الفساد واقتراح الحلول المناسبة للحد 

الوثيق الذي نسعى إلى  نطبعا هذه مناسبة لتأكيد هذا التعاو ،خطورتهمن 

  سويا.تعميقه 

 

 ،والسادةحضرات السيدات 
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بهدف تصحيح صالحية العديد من االوراش اإلباشر المغرب  لقد

ية يسودها الحق والقانون وإرساء قواعد لبناء دولة قوت االختالال

 . والرخاء

 

قد  االهتمام بمكافحة الفساد بأن في البدايةاسمحوا لي أن أذكر لذلك 

أكثر من عقد من الزمن حيث أكدت السلطات العليا  بالدنا منذفي ترسخ 

لة من محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، جاعالتزامها السياسي الكامل ب

أولوية سياسية وتشريعية ومؤسساتية االلتزام خيارا استراتيجيا وهذا 

والتي جاء دستور  بهدف إرساء عالقات مسؤولة وشفافة مع المواطن

 لتكرسيها. 2011

 

سنة  لمحاربة الفساد وطنية اعتماد استراتيجية تم اإلطار،في هذا و

2015. 

بين البرامج األفقية  ةتقائيلاال سيتكرتسعى إلى االستراتيجية وهذه  

ع بين القانوني واإلجرائي وبين الوقائي والزجري، يتجمالوالقطاعية، و

والدوليين الوطنيين  كافة الفاعلين تعتمد على الشراكة االستراتيجية معكما 

 .المنظومة الوطنية للنزاهة لترسيخ

 

تعزيز النزاهة والحد من لها " االستراتيجية كرؤيةولقد حددت هذه 

من خالل هدفين  وذلك "2025ساد بشكل ملموس في المغرب في أفق الف

  : استراتيجيين

من خالل  ،تحسين ثقة المواطن في الدولةيتمثل في  األول : ▪

وكذا الفساد إدراك مؤشر وتحسين  ،معدل الفسادتخفيض 

 . مستوى الرضا بعمل الحكومة في مكافحة الفساد
 .الدوليتحسين ثقة المجتمع : يتمثل في  الثاني ▪

 

لمكافحة الفساد تم إحداث لجنة وطنية ولتحقيق األهداف المذكورة 

تتكون من مختلف المكونات المجتمعية إدارات عمومية هيئات الحكامة 

 االستراتيجية وفقهذه ، عهد إليها بتنفيذ القطاع الخاص والمجتمع المدني

ة رتكز على برامج مرقممحددة ت برؤية وأهدافخطة واضحة المعالم 
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مشاريع يمكن تنفيذها على المدى القصير مع الوصول إلى  ومعروضة في

 .والمالية الضرورية الموارد البشريةلها كافة  وتعبئ، ملموسةنتائج 
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 ،والسادةحضرات السيدات 

 
المشروع وبمعية شريكنا  اليوم اهظمنني ية التالتدريب إن الدورة

التابع  البلدان العربية" اإلقليمي "لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في

دعم االستراتيجية من حلقات  يعتبر حلقة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

في سياق االهتمام  االستراتيجيةهذه  لتنفيذ وهو إجراء مصاحب الوطنية

ن الرهان على مثل هذه وأ ،تتبع تنفيذهاتولى بالعنصر البشري الذي سي

نهم يتمكلو نالمشاركي تء مهاراإلثرامصدرا  اأساسي لكونهات التظاهر

 الالزمة.المنهجية  األدواتمن امتالك 
 

ت التي أساسية لتدارس الرهانا محطة الورشة تعتبرفإن هذه  ،لذلك

تنضاف إلى تلك التي نظمت سواء في الرباط أو في مراكش  تنتظرنا،

، العمومية خالل شهر يونيو الماضي على هامش الملتقى الوطني للخدمة

ن شأنها الدفع بتفعيل وتجسيد أهداف وأسس منظومة النزاهة م التيو

 .الحكامة لخدمة التنميةو
 

مع مختلف مقاربات جديدة تيح لنا تقاسم أيضا فرصة ت انعتبره كما

 .جميعاها ااألهداف التي نتوخ من أجل تحقيق الشركاء

 

تجد  ،والذي جاء في إبانه، التدريب يكتسيها هذاإن األهمية التي 

 : فيسعى إلى تحقيقها والمتمثلة يفي الغايات التي سندها 
 

تعريف المشاركين بالمفهوم الحديث للوقاية من الفساد والدور  -

المحوري الذي يلعبه علم إدارة المخاطر في هذا المجال 

والمنهجية المطورة من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتطبيق 

 كقطاع الصحة،أولوية  ع ذاإدارة مخاطر الفساد في قطا
المشاركين بأهمية الرصد والتقييم في لدى وعي درجة الرفع  -

 إنجاح الجهود المضادة للفساد،
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وكذا تنمية مهارات المشاركين وتعميق معرفتهم بالمفاهيم  -

والمنهجيات ذات الصلة بما في ذلك المؤشرات المستخدمة في 

 .قياس الفساد

 

يعا في أفق تشكيل إنها مجاالت ومهارات نسعى إلى تطوريها جم

 تقييم نحو العمل متابعة لتقييم مخاطر الفساد وتحديد إطار فريق وطني

، والتي يشكل الفريق الحاضر المغرب في الصحة قطاع في الفساد مخاطر

 معنا اليوم نواته االولى.
 

كان رالسيد أقبل أن أختم أستغل هذه المناسبة السانحة ألؤكد لكم، 

على مواصلة يفة العمومية وإصالح اإلدارة الوظ حرص وزارة السبالني

أهنئ المنظمين  نسعى إليها سويا كما العمل معكم لتحقيق األهداف التي

 كامــل األشغالهمتمنيا ، ه الدورة التكوينيةخرى على تنظيم هذمرة أ

 .والنجاح التوفيق

  هللا والسالم عليكم ورحمة       

 


