
شارن مداوالت جملس ا ائيةورة ا –ملس   ست

1 

 )2021مارس  19( 1442 شعبان 05

 934 اجللسة رمقحمرض 

 ).م2021 مارس 19(هـ 1442 شعبان 05 عةامجل: التارخي
شار السيد : الرئاسة ل، القادر سالمةعبد املس ساخلليفة الرابع    .رئ
ت ة مثاين عرشة  :التوق قة ابتداء من السا قة  عرشة ةاحلاديدق ق الرابعة وا

اوالثالثني   .صبا
ٔعام راسة والتصويت  :لدول ا   :ىلا

لزناهة والوقاية من  46.19مرشوع قانون رمق  - لهيئة الوطنية  يتعلق 
  .)حمال من جملس النواب( الرشوة وحمارهتا

 ---------------------------------------------------------------------  

شار السيد عبد القادر سالمة س ، املس   :اجللسةرئ
ركة هللا   .ىل 

﷽  
ىل موال رسول هللا   .والصالة والسالم 

رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  
ر،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ٓخر  ىل  راسة والتصويت  خنصص، كام تعلمون، هذه اجللسة 

ائية ست ورة  ٔعامل هذه ا دول  ي ورد يف    .مرشوع قانون، ا
نتقال ٕاىل ا ل  شكرات وق ٔقدم ال مسمك مجيعا،  راسة والتصويت، 

صادية وكذ  ق س جلنة املالية والتخطيط والتمنية  اجلزي للك من رئ
هودات اجلبارة اليت بذلوها مجيعا  ىل ا ر  لسيد الوز ٔعضاهئا، وكذ 

  .ٕالغناء هاذ املرشوع
ر لتقدمي امل  لسيد الوز ادي نعطيو اللكمة  رشوع، ٕاذن ٕاذا بغيتو 

  .فليتفضل مشكورا

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر  شعبون وز   :السيد دمحم ب
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔنظار جملسمك املوقر  ىل  ٔعرض  ٔن  مرشوع القانون رمق "سعدين 

لزناهة والوقاية من الرشو  46.19 لهيئة الوطنية  ي "ة وحمارهتايتعلق  ، وا
الل  ٕالجامع  صادية  ق ليه جلنة املالية والتخطيط والتمنية  صادقت 

ٔربعاء املايض عها يوم ا   .اج
لسيدات والسادة  ؤوب  لعمل ا لتنويه  ٔغتمنها  اسبة  ويه م
ائية معوما،  ست ورة  ل ٕاجناح هذه ا ٔ هتم من  شارن وتعب املس

اقشة مرشوع هذا القانون خصوصاواخنراطهم اجلاد يف    .دراسة وم
س جلنة املالية  لسيد رئ لشكر العميق  ه  ٔتو ٔن  كام ال يفوتين 

ٔمهية  رمه ل ىل تفهمهم وتقد ٔعضاهئا  صادية واكفة  ق والتخطيط والتمنية 
ال ٓ ٔقرب ا ه يف  ىل ٕاخرا سهيا هذا املرشوع، وحرصهم  ك   .اليت 

ود امجليع وبفضل تضافر  ا اليوم من  ف النقاش الغين والبناء، لقد متك
ٔهنا تعزز رصح البناء املؤسسايت لهيئة  ٕاضافة لبنة قانونية قوية، من ش

  .الزناهة واحلاكمة اجليدة يف بالد
ٔكد صاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللا، يف العديد من  فقد 

ىل رضورة تعزز الزناهة و  ة  ختليق احلياة العامة اخلطب املولوية السام
ة وجعلها  حلكومة ٕاىل تفعيل هذه التوجهيات امللك وحماربة الفساد، مما دفع 
ل ٕارساء  ٔ رشيعية من  ت ال ٔولو دى ا ارا اسرتاتيجيا ال حميد عنه، وٕا خ

  .الزناهة وماكحفة لك مظاهر الفساد يف احلياة العامة
روس م الص ا ٔساس، اكن البد من است ىل هذا ا ن جتربة الهيئة و

ٔضعفت  ىل مستوى العوائق املوضوعية اليت  لوقاية من الرشوة  املركزية 
ليات اليت متكهنا من تفعيل  ت وا اكفة الضام الت دون متتيعها  موقعها، و

و لها ات ا   .الصالح
رتقاء بـ 2011وقد معل دستور  لزناهة والوقاية "ـىل  الهيئة الوطنية 

انب هيئات " رهتامن الرشوة وحما ستورية، ٕاىل  ٕاىل مصاف املؤسسات ا
ادئ احلاكمة اجليدة،  ٔخرى ختتص بتوطيد قمي وم ومؤسسات دستورية 

به الثاين عرش ستور يف  ددها ا ، لكن مضمون القانون رمق )12( كام 
ت  113.12 ىل مستو ت  رتضته صعو ا ا ا ٔولك ٕاليه ترصيف  ي  ا

ل ىل س رصد مهنا  ليات  دة،  قار هذا النص ل املثال ال احلرص، اف
ىل  ستورية  اهتا ا ىل ممارسة صالح اليت تضمن لهذه الهيئة القدرة 
ٔمورهيا من  و مل ت القانونية ا مستوى املبادرة وإالرشاف، وكذا الضام

ارشة البحث والتحري ل م ٔ.  
ٔمم  ة ا ىل اتفاق دة ملاكحفة ومن هذا املنطلق، وبعد مصادقة بالد  املت

ىل مراجعة املنظومة القانونية بغاية  شتغال  الفساد، اكن البد من 
ناع هبذه املراجعة بعد صدور  ق رخس  ة، و ٔحاكم هذه االتفاق مالءمهتا مع 

يوان املليك بتارخي  رب  14بالغ  ال وتعيني 2018دج ر استق ىل ٕا  ،
ىل نه مؤكدة  اءت مضام ث  س الهيئة، ح ل  رئ ٔم رضورة التفعيل ا

ستور لهذه الهيئة الوطنية ٔولكها ا   .لمهام اليت 
ة املطلوبة يف  ينام ل ٕاذاكء ا ٔ وجتسيدا لهذا املنظور اجلديد، ومن 

سهتدف مرشوع القانون رمق  ٓفة الفساد،  هود الوطين ملاكحفة  ، 46.19ا
ٔدوار الهيئة مكؤسسة هنوض ب مك، ا ٔنظار حرضا ىل  ىل  املعروض  قادرة 

ة التطور المكي  ة والتدبري الرشيد، ومؤه ملوا ة قمي الزناهة والشفاف ٕاشا
لهيا  ملعايري املتعارف  سني يف ذ  ٔ والنوعي ملظاهر الفساد، مست
الستقاللية وتوسيع  اصة ما يتعلق  خبصوص هيئات ماكحفة الفساد، 

ل وامجلع بني احلاكمة والوقاية واملاكحف ة، وذ وفق رؤية يؤطرها جمال التد
ٔ التعاون والتاكمل بني الهيئة وخمتلف املؤسسات وسلطات ٕانفاذ  د م
سيا يف رش قمي  ٔ الهيئة دورا رئ و ىض هذا القانون ست ث مبق القانون، ح
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ة والوقاية من الفساد، ودورا ممتزيا يف جمال املسامهة يف  الزناهة والشفاف
يق السلطات ٔخرى ماكحفة الفساد مع    .والهيئات ا

ديدة،  ضيات  ويف هذا السياق، تضمن مرشوع هذا القانون مق
ىل  ة  ام الهيئة  7مادة و 54موز سهتدف توسيع نطاق  ٔبواب، 

ق  د تنظمي معلها ونظام حاكمهتا، بغاية حتق ليات اشتغالها وقوا ومراجعة 
عت  ذا بعني  ٔ ة والفعالية املطلوبة يف معلها،  ا ة الن ٔدوار در بار ا

ل حمارصة  ٔ ال، من  املسندة لعدد من السلطات والهيئات املتد يف ا
ة لوسائل الوقائية والردعية املتا   .ظاهرة الفساد 

دات هذا املرشوع يف  ٔمه مست متثل  ٔساسية 4و   :حماور 
ٔفعال  :توسيع مفهوم الفساد ،ٔوال عا  ٔكرث اس ين مفهوم  الل ت من 

شم ٔيضا ما قد جيرمه الفساد،  الفات إالدارية واملالية، وشمل  ل ا
ىل  رص  د مفهوم ضيق، يق ٔفعال، بدل اع ال من  املرشع مستق

الس والغدر؛ خ   جرامئ الرشوة واستغالل النفوذ و

لها ،نيا ام الهيئة وجماالت تد يع نطاق  ث مت استحضار  :توس ٔبعاد  3ح
  : ويهٔساسية يف املهام املنوطة هبا 

ليقي - 1 داد  :البعد الت الل ٕا املمتثل يف رش قمي الزناهة من 
رشاكة مع  عية،  ج شئة الرتبوية و لت اكم  اسرتاتيجية وطنية م

عيني؛ ج لني الرتبويني و   لك الفا
املمتثل يف إالسهام يف وضع سياسة وقائية من الفساد،  :البعد الوقايئ - 2

قرتاح وإ  ليات  راسات رب  بداء الرٔي وتقدمي التوصيات وٕاجناز ا
ات إالسرتاتيجية  لتو اتية يف لك ما يتعلق  والتقارر املوضو
ليات والتدابري وإالجراءات  ال، وكذا ا و يف ا لسياسة ا

ل؛ ٔم ه ا ىل الو ذها  ف   الكف ب
يل - 3 ريا البعد التد ٔ الفساد،  املمتثل يف إالسهام يف ماكحفة ظاهرة :و

ت واملعلومات ودراسهتا والبت فهيا،  رب تلقي التبليغات والشاك
لمها  االت الفساد اليت تصل ٕاىل  ىل  ومتكني الهيئة من وضع يدها 
ب  ٔو تبليغ، وكذا التنص دة بوجود شاكية  كون مق ٔن  تلقائيا ودون 

ىل القضاء حلق املدين يف قضا الفساد املعروضة    .مطالبة 

ت ،لثا ٔحباث والتحر ٔمور الهيئة يف جمال ٕاجراء ا فسميكن  :تقوية معل م
ستجيب ملتطلبات املهام  لية اشتغال  هذا املرشوع الهيئة من 
ٔمورهيا  ىل اخلصوص تعزز الوضع القانوين مل املنوطة هبا، و
الل ختويلهم ٕاماكنية الولوج ٕاىل املقرات إالدارية  اهتم، من  وصالح

هتم ومجعها واملهنية وطلب  مللفات موضوع حتر املعطيات ذات الص 
رات واملعاينات  ودراسهتا وحتليلها وٕاجناز احملارض، انطالقا من الز
ري القوة  س س  اص املعنيني وٕاماكنية ال ٔش ع ٕاىل ا س و
ن  اص ا ٔش ىل لك ا ة واجلنائية  ٔدي ت الت ة وتطبيق العقو العموم

 ٔ ن دون مربر قانوينيعرقلون معل امل   .مور
ٔساسية  ت ا حلقوق واحلر ت املتعلقة  اة الضام لك ذ مع مرا

فراد وكذا خصوصية بعض املرافق احلساسة ٔ   .ل

ىل تعيني  ،رابعا زة الهيئة والتنصيص  ٔ صاصات  ادة النظر يف اخ  3ٕا
سها، ٔداهئا نواب لرئ   .وذ بغرض ضامن فعالية الهيئة يف 

ل مرشوع ا صاصات ٔد خ ىل  ة من التعديالت  لقانون مجمو
ى جملس الهيئة، تتكون  داث جلنة دامئة  رزها ٕا ٔ زة، من  ٔ املنوطة 

س وثالثة ل جملسها، تتلكف بدراسة  )3( من الرئ نواب  معينني من ق
لهيا واختاذ القرارات  ملفات القضا املتعلقة حباالت الفساد املعروضة 

مس  اهتا وتوصياهتا ٕاىل اجلهات املتعلقة هبا  ا ا است ٕ لس، وذ  ا
ٔو اجلنائية س الهيئة . املعنية بتحريك مسطرة املتابعة إالدارية  ويطلع رئ

ىل الهيئة  ىل املعطيات املتعلقة جبميع امللفات اليت عرضت  لس  ا
امئة لجنة ا لت ٕاىل ا ٔح  .و

داد لك ويف نفس السياق، خول مرشوع هذا القانون لرئ س الهيئة ٕا
داد  صاصاهتا، من ٕا متكني هذه الهيئة من ممارسة اخ ليات الالزمة  ا
داد مشاريع النظام  ىل جملس الهيئة وٕا مشاريع القرارات املزمع عرضها 
رشية  ملوارد ال ٔسايس اخلاص  لصفقات والنظام ا يل والنظام اخلاص  ا ا

ريه لهيئة وتقررها السنوي و ىل  ا من النصوصالعام  اليت تعرض 
ل التداول واملصادقة ٔ   .جملس الهيئة من 

س،   السيد الرئ
شارون،   السيدات والسادة املس

تلف جرامئ الفساد،  ة  ٔداة راد رشيع اجلنايئ  ٔمهية ال سلمي ب مع ال
ٔكرث مشولية، رؤية  ستلزم رؤية  ة ت فٕان مقاربة الظاهرة  ىل صيا ٔسس  ت

دجم سقة يف جمال تعزز الزناهة وماكحفة سياسات وطنية م ة وفعا وم
لني، مبا ميكن  ٔدوار لك الفا ات و الل تقوية صالح الفساد، وذ من 
ش املواطنني  ىل  ر ملموس  ٔ ق نتاجئ ذات  اخ الثقة وحتق من تعزز م

لني  ل مواص مسرية بناء مغرب قوي، وواكفة الفا ٔ صاديني، من  ق
ادة الرشيد   .ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس، حفظه هللاحتت الق

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

لمقرر ٕاذا اكن ا.... اللكمة    .ٕاذن التقرر وزع ٕالكرتونيا وورق
ب املناقشة   :ادي ندوزو ٕاىل 

ل؟ ٔن يتد د  ٔ مك  ريد م   هل 
د،  ٔ دٔعتقد ال  ٔ سملإ  ..ال  ادي ت الت     ..ذن املدا

ىل مواد املرشوع لتصويت  ارشة  ادي ندوزو م   .ٕاذن 

ٔوىل   :املادة ا
  .ٕالجامع: املوافقون
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  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ر قدم  :4املادة  ٔهنا تعديل من طرف احلكومة، السيد الوز ورد يف ش
  .التعديل

ر  صاد واملالية وٕاصالح إالدارةالسيد وز   :ق
س   .شكرا السيد الرئ

ىل الفقرة  ف  يل كتنص 16هنا يف املادة الرابعة هناك تعديل طف ، ا
ل هذه الهيئة،  ات د ٔنه السهر ف خيص الصالح ىل "ىل  السهر 

ولية ملاكحفة الفساد  ات ا ضيات االتفاق رشيعات الوطنية مع مق مالءمة ال
يق االتف لهيا املغربو ولية اليت صادق  ات ا ، والتعديل املقرتح هو "اق
دال  رشيعات الوطنية "بـ " السهر"اس ل مالءمة ال ٔ تقدمي توصيات من 

ضيات   .، دون تغيري البايق"ٕاخل... مع مق
ىل تقدمي توصيات  ة خيترص دور الهيئة  ق يف الصيا وهذا التدق

ال، لتفادي تدا صاصات مع ما يوليه ملالءمة يف هذا ا خ ل 
ات للك من الربملان واحلكومة ستور من صالح   .ا

س   .وشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

لتصويت ٓن التعديل    :ادي نعرض ا
ىل التعديل   . ٕالجامع: املوافقون 

  .شكرا

ادي ٓن  دلت 4نعرض املادة  ا   :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :5ملادة ا
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :13 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :14املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :17املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :20املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :21 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :22املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :23املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :25املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون
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  :26املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :27املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :28املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :29ة املاد
  .ٕالجامع: املوافقون

  :30املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :31املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :32املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :33املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  : 34املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :35املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  : 36املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :37ادة امل
  .ٕالجامع: املوافقون

  :38املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :39املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :40املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :41املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  

  :42املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :43املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :44املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  : 45ادة امل
  .ٕالجامع: املوافقون

  :46املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :47املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :48املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :49املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :50املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :51املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :52املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :53ملادة ا
  .ٕالجامع: املوافقون

  :54املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ه رم ادي نعرض املرشوع  ٓن    :ا
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع القانون رمق  شارن  لهيئة  46.19ٕاذن وافق جملس املس يتعلق 
لزناهة والوقاية من الرشوة وحمارهتا   .الوطنية 

ر   .شكرا السيد الوز
ٔخوايت شارونشكرا    . ٕاخواين املس

  .اجللسة ورفعت

 ----------------------------------------------------- 
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وبة املسلمة لرئاسة اجللسة :امللحق الت املك   :املدا

I - ٔصا واملعارصة فريق   :ا
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔصا والعارصة ملناقشة رشفين ٔ  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ن 

لزناهة والوقاية من  46.19مرشوع القانون رمق " لهيئة الوطنية  يتعلق 
ٔمهية، لكونه هيدف ٕاىل توفري إالطار "الرشوة وحمارهتا لغ ا ، وهو مرشوع 

انب  سامه، ٕاىل  ٔن  دى هيئات احلاكمة اليت يفرتض فهيا  القانوين ٕال
دى املعضالت اليت تنخر اجلسم إالداري احل ىل ٕا ابة  كومة، يف إال

ه اخلصوص ىل و   .املغريب، املمتث يف معض الفساد معوما والرشوة 
ىل  اقشة مضامني مرشوع القانون املعروض  ل الرشوع يف م وق
ٔن ٕاشاكلية الفساد  ٔشري ٕاىل  ٔن  ٔنظار جملسنا املوقر، امسحوا يل يف البداية 

انت مهنا بالد إالدار  د، بقدر ما يه ٕاشاكلية  ست مبوضوع مست ي، ل
ة من الربامج  رب مجمو اولت التصدي لها ومعاجلهتا،  لت، و ذ عقود  م
، حبمك الواقع، وحظيت كذ  ة اليت فشلت يف ذ والسياسات العموم
ٔن نبه ٕاىل خطورة ٕاشاكلية الفساد  ث سبق جلاللته  بري، ح م مليك  ه

ىل مردودية إالدا ٔثريها  ري وتفيش مظاهر الزبونية واحملسوبية والرشوة، وت
ة اليت  لرسا السام ر هنا  دماهتا، نذ امة، وجودة  ة  املؤسسات العموم
ٔمم  ة ا ٔطراف يف اتفاق ول ا ورة الرابعة ملؤمتر ا ها ٕاىل املشاركني يف ا و

دة ملاكحفة الفساد بتارخي  ٔن  ،2011ٔكتور  24املت اللته  ث اعترب  ح
ٔحضت يف  ٔ ماكحفة الفساد  لمواطنني"مس ة  شغاالت املل . مقدمة 

ٔو ت  لية لهذا الب  ٓفة الرشوة مل تعد اليوم جمرد مشلكة دا ٔن  ذ 
دة جرامئ  دا مع  ٔبعاد دولية، م ٔصبحت معض ذات  املنطقة، بل 

دود، سامهت العوملة والتقدم ا ل رة  ا ٔمناطها ٔخرى  ولو يف تعقد  لتك
ٔشاكلها ال امل. "و م  ی  هت   .ا

ال  2011مارس  9وكذا اخلطاب التارخيي لـ  ال  دى من  ي  ا
داد دستور  ركز  2011امل ٕاىل ٕا ديدا  عيا  شلك تعاقدا اج ي س ا

ث  ملغرب، ح ٔمعدت احلياة العامة  شلك  ٔساسية  ىل سبع مركزات 
سان وحامية خصص املر  كز السابع لهيئات احلاكمة اجليدة وحقوق إال

ت   .احلر
رى عيد  2016يوليو  30ٕاضافة ٕاىل اخلطاب املليك ليوم  مبناسبة ذ

ٔن  ه  ٔكد ف ي  و "العرش ا متع، ا و وا حماربة الفساد يه قضية ا
ليات القانونية حملاربة هذه الظاهرة ا الل تفعيل ا خلطرية، مبؤسساهتا، من 

ن ٔيدي املفسد ىل  لرضب بقوة  م  ."وجترمي لك مظاهرها  ی  هت ا
  .اللته

ىل  كون موضوع مزايدات، مشددا  ٔن  غي  ٔن حماربة الفساد ال ي ٔي 
ظمة  ٔو م  ، ٔو حز ستطيع ذ مبفرده، سواء اكن خشصا،  د  ٔ ٔن ال 

ٔو. مجعوية د تغيري الفساد  ٔ ٔي  س من حق  ، ل ٔكرث من ذ املنكر  بل 
ارج ٕاطار القانون   .بيده، 

لسلطة  ٔن املفهوم اجلديد  ال امل ٕاىل  ٔشار  ويف هذا الصدد، 
ة، وتطبيق  ليات الضبط واملراق رب  يعين املساء واحملاسبة، اليت تمت 
ىل حماربة  لسلطة يقوم  ٔن مفهوم صاحب اجلال نرصه هللا  القانون، كام 

نت ٔشاك يف  ت وإالدارة والقضاءالفساد لك  ىل  ا ريها، وقد شدد  و
ٔنواع الفساد لواجب هو نوع من  ام  دم الق   .ٔن 

س احملرتم،   السيد الرئ
ىل  بريا  ٔحرز تقدما  الل العرشن سنة املاضية  ٔن املغرب  حصيح 
ات دولية هتدف حلد  ىل اتفاق ة من القوانني واملصادقة  صعيد وضع مجمو

صادي والتمنية من خمتلف مظاهر ال  ق ظمة التعاون  ة م ل اتفاق فساد، م
د  ة العرشن املعنية مباكحفة الفساد، واع ملاكحفة الرشوة، وخطة معل مجمو

ٔموال ٔن غسل ا ش ٔكرث رصامة  د دولية  ريها... قوا   .و
ىل فشل ذريع يف  ٔن احلكومة بصمت  ىل املستوى العميل، جند  لكن 

شه جمال حماربة الفساد، وم ت ذ انطالقا مما يع ٔن نث دا  ن السهل 
ستطيع  ث لن  ة، ح ل إالدارات العموم املواطن املغريب من ويالت دا

ٔغراضه ونيل حقوقه ٕاال ٕاذا س طريق الفساد، رافعا شعار  دهن "قضاء 
ٔصبحت راجئة ... ، "اعطيه قهيوة"و" السري سري ريها من العبارات اليت  و

ل إالدا ادي دا ةشلك    .رات العموم
الل  لمغاربة من  رمجة الوعود اليت قدممت  ٕاضافة ٕاىل فشلمك يف 
اء يف حموره الثاين املتعلق بتعزز قمي الزناهة  ث  مج احلكويم، ح الرب
مك ستعمل  ٔن حكوم ىل ٕاصالح إالدارة ورسيخ احلاكمة اجليدة،  والعمل 

د و  ة مكنظومة من القوا رسيخ الزناهة والشفاف القمي اليت حتمك ىل 
ا،  دا ة است ة وضامن جنا ىل املوارد واملمتلاكت العموم مسؤولية احلفاظ 

ىل جعل املواطن ة /وكذا العمل  ظومة إالدارة العموم املرتفق يف صلب م
ىل حتسني تصنيف  ٔهدافا واحضة متثلت يف العمل  ماهتا، ووضعمت  واه

ل لالسرتاتيجية املغرب يف مؤرش مدراكت الفساد، وضامن التزن  ٔم يل ا
  .الوطنية حملاربة الرشوة

ساءل معنا املغاربة ساءل وي س احلكومة، ن ن  :اليوم، السيد رئ ٔ
ىل بعد شهور  ٔننا  اصة و ضيات؟  وصلت احلكومة يف تفعيل هذه املق
ىل  ٔو  ىل الفساد  هتا، وهل فعال استطعمت القضاء  قلي من هناية وال

سبة ه ب ٔقل احلد م ت  ا هودات املبذو وإالماك معقو توازي جحم ا
ي  ٔن الشعار املركزي ا لام  صصة لهذا الغرض؟  ة ا ك لوجس املادية وا
ن امحل  الف احلكويم، هو حماربة الفساد ٕا لت رفعه احلزب القائد 
ٔن حماربة الفساد  ابية، وهو ما جعل املواطنني املغاربة يعتقدون  نت

ٔو  مكستكون  ٔولو   .ل 
ٔصا واملعارصة  س رٔ لفريق ا فشل احلكومة يف حماربة الفساد، ل
ده، بل نتقامسه مع العديد من املؤسسات  عتباره فريق معارضا و
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ىل  لني  ل الفا ل  تلفة، فهناك شبه ٕاجامع من ق والهيئات والفعاليات ا
تظرا مهنا،  ٔن السياسة احلكومة يف حماربة الفساد والرشوة مل حتقق ما اكن م

لتايل فٕان احلكومة اليوم مدعوة ٕاىل وقفة رصحية مع ذاهتا، تنصت فهيا  و
ٓراء خبصوص واقع الفساد  ٕاىل نبض الشارع وستحرض فهيا مجيع التقارر وا
قة حملاربة  ة سياسة معلية واحضة ودق ادة صيا ىل ٕا ملغرب، وتعمل 

ىل سن سياسة توعوي عية الفساد، مع العمل  ج ات  سهتدف الف ة 
ى بعض العقول ولتحسني صورة املرفق العام  ذر  تلفة حملاربة الفكر املت ا

سه وٕاهام وجتاه   .ٔمام الرٔي العام، عوض تب

س احملرتم،   السيد الرئ
لزناهة  46.19مرشوع القانون رمق "خبصوص  لهيئة الوطنية  يتعلق 

ليه العديد من املالحظات ميكن ٕاجاملها "والوقاية من الرشوة وحمارهتا ، لنا 
ني   :يف نقطتني هام

صاصات  :ٔوال ٔن تطرح حول التعارض بني اخ هناك ٕاشاكلية ميكن 
صاصات النيابة  خ ات النيابة العامة، فعالقة الهيئة  الهيئة وبني صالح
ق والتوضيح  ري من التدق سة حتتاج ٕاىل الك القة ملت العامة تبقى 

لناس يف السجن بدون موجب حق، يف الشديد زج  ن، وذ حىت ال 
ٔساسية لالستقرار  ت ا ت من الضام ه حامية احلقوق واحلر وقت يعترب ف

ة؛ ٓم ة دولية  ر، وجعل املغرب و س   السيايس، وشجيع فرص 
عددة  :نيا ا م ٔو لفساد  ٔن  ىل الرشوة فقط، واحلال  ركزي النص 

شعبة يصعب ٔساليب الفساد تتطور  وم ٔو حتىص، لكون  ٔن تضبط 
ولية يف هذا  ارب ا ه الت لمتنا ٕا ٔدوات زجره وحماربته، وهو ما  بتطور 

  .الباب
ٔثناء تفعيل  هيا  اه ٕا ن برية، جيب  ٔمهية  وتبقى هذه املالحظات ذات 
لزناهة  متكن الهيئة الوطنية  ٔن  ٔمل  مضامني مرشوع القانون، ولكنا 

ه، واملسامهة يف ختليق والوق ٔحسن و ىل  ا  ٔن تضطلع مبها اية من الرشوة 
  .احلياة العامة

ٔمهية القصوى اليت حيظى هبا  ىل ما سبق، ونظرا ل سا  ٔس ا، وت
ٔصا واملعارصة  ، قرر يف فريق ا ٔنظار ىل  مرشوع القانون املعروض 

ىل  ٕالجياب  لزناهة املت 46.19مرشوع القانون رمق التصويت  لهيئة  علق 
  .والوقاية من الرشوة وحمارهتا

II -  دة والتعادليةالفريق لو   :ستقاليل 
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون، ر، السيدات والسادة املس   السيد الوز
لغة، يتعلق بتزنيل مؤسسة دستورية  ٔمهية  نناقش اليوم قانون ذو 

ٔن تلعب دورا  ستوري  ام يف ختليق احلياة العامة، ٔراد لها املرشع ا
قة واسرتاتيجية متر  ة، وذ يف ظل مر دق وتطور اخلدمات العموم
ٔوراش إالصالح املهمة، لعل  ة من  ، يطبعها النقاش حول مجمو مهنا بالد

رزها قانون  د  - ٔ ل ورش مليك هادف  عية،  ج محلاية  ٕاطار يتعلق 

اص والف  ٔش ستحقاقات من الهشاشة وتوسيع ا دة، وزاهة  ات املستف
ابية ستقاليل عن ... نت رب فهيا الفريق  ريها من املواضيع اليت  و

ىل الشلك والصيغة  كون هاته املشاريع  اخنراطه املسؤول واجلدي حىت 
  .اليت يتطلع لها املغاربة ملاك وشعبا

ملتعلق وبنفس املرجعية واملنطلقات، نناقش اليوم مرشوع القانون ا
ٔن تضطلع  ٔمل  لزناهة والوقاية من الرشوة وحمارهتا، ولكنا  لهيئة الوطنية 

ٓفة الفساد والوقاية من الرشوة   .هذه الهيئة بدورها يف احلد من 
ذ سنوات،  ٔمهية كربى لهذا املوضوع م ٔن بالد تويل  ه  ومما ال شك ف

ولية، ل لزتامات ا الل اخنراطها يف العديد من  رزها ما ورد من  ٔ عل 
مة يف دستور  دات  ىل ختليق احلياة  2011من مست من تنصيص 

ذ  حنرافات املالية، ٕاضافة ٕاىل الرشوع يف تنف العامة واحلد من 
ٔفق  لهيا  2025إالسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفساد يف  اليت متت املصادقة 

رب  28بتارخي  د القانون املتعل2015دج ٔيضا اع حلق يف احلصول ، و ق 
اكفؤ  ة واحلاكمة اجليدة و ه تعزز الشفاف راد م ي  ىل املعلومات، وا
الفرص وتعزز الثقة بني إالدارة واملتعاملني معها، وتفعيل البوابة الوطنية 
عها، ومعاجلهتا  ىل ت ت، واليت ختتص بتظلامت املرتفقني، وتعمل  لشاك

ٔي حى بناء ٕادارة مواطنة، و لجنة الوطنية يف م الل تفعيل ا ضا من 
ة   .لطلبيات العموم

ة  ٔن السياسة احلكوم لشك  كشف مبا ال يدع جماال  ٔن الواقع،  ري 
ٔثقلت اكهل  ٓفة اليت  ىل هذه ا نتصار  اجزة عن رفع حتدي  ظلت 
ث تؤكد  ، ح ىل التمنية يف بالد ٔعامل، و اخ ا ىل م رت  ٔ املواطنني، و

راسات املنج رتباط بني مؤرش الرشوة ا ٔن  ىل  زة يف هذا الصدد 
ٔكرث من  ىل بالد  منو، فاملغرب سنو يضيعه  نقط من  3ومعدالت ا

منو سنو   .معدل ا

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

ال  شلك مد ٔن هذا املرشوع  ىل يقني ب ستقاليل  ٕاننا يف الفريق 
و وٕاطارا لتعزز ال  لية ٔساسيا ٕالصالح ا بناء املؤسسايت الوطين، و

رىق هذه املؤسسة ٕاىل  ٔن  ة، ومتىن  الت الهيئات العموم لتجويد تد
ٔساس ما ورد يف الفصلني  ستوري، و تغى املرشع ا ٔن 167و 36م ، ب

  :سهم
ادئ احلاكمة اجليدة، وثقافة املرفق " يف ختليق احلياة العامة، ورسيخ م

ٔيضا يف مستوى التوجهيات "العام، وقمي املواطنة املسؤو كون  ٔن  ، و
ر مهنا  دة، نذ اسبات  ال امل يف م ربها عهنا  ة اليت  ة السام امللك
ورة الرابعة ملؤمتر  ة ٕاىل املشاركني يف ا ة املو طف من الرسا امللك مق

ش بتارخي  دة ملاكحفة الفساد يف مرا ٔمم املت ة ا ٔطراف يف اتفاق ول ا  24ا
ٔ ماكحفة الفساد يف "... ، ومما ورد فهيا 2011ور ٔكت ٔحضت مس فقد 

لمواطنني ة  شغاالت املل ٓفة الرشوة مل تعد اليوم جمرد . مقدمة  ٔن  ذ 
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ٔبعاد  ٔصبحت معض ذات  ٔو ت املنطقة، بل  لية لهذا الب  مشلكة دا
دود، سامهت العوملة ل رة  ا ٔخرى  دة جرامئ  دا مع  والتقدم  دولية م

ٔشاكلها ٔمناطها و ولو يف تعقد    ."التك

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

دة وردت  ىل جوانب  يد  ٔ استحضارا للك هذه املرجعيات، ومع ت
يف مضمون املرشوع، واستحضار لثقل انتظارات املواطنني ولك القوى 

ىل حماربة الفساد، ف ٔمهية وجود مؤسسة حريصة  متع ب ٕاننا يف احلية يف ا
ٔن تضطلع بدورها  غي  ٔن هذه املؤسسة ي ىل  ستقاليل نؤكد  الفريق 
ىل  االت تنازع املصاحل، و حنرافات املالية واسمترار  اكمال يف احلد من 
لتنافس الزنيه، واستغالل مواقع النفوذ  رسيبات ا  استغالل ال

ريها من مظ اكر والهمينة و ح ياز، ووضعيات  م اهر الفساد املتعددة و
لني  ود لك الفا ق ذ من تضافر  ل يف حتق ٔنه ال س واملربة واملعقدة، و
ٔدوات  ٔدوارها اكم ومبا يعطى لها من ٕاماكنية و حىت تقوم هذه املؤسسة ب
ٔن  يد من دون  ٔ ا، لكن لك ت ا معل ووضوح يف املساطر وتوسيع يف 

ستورية، صاصاهتا ا اوز دورها اخ كون هناك تعارض  يت ٔن  ومن دون 
رشيعية ذية وال ٔدوار السلطتني التنف ٔدوارها و ل بني    .ٔو تدا

ٔن تعاطي الفريق مع هذا املرشوع حيمكه  ٔن نؤكد لمك  وال غرو 
لزناهة والوقاية من الرشوة  ٔساس هاجس تفعيل دور الهيئة الوطنية 

ٔن كرس وجودها يف احلياة العامة، وب ٔساسية  وحمارهتا، و لية  تصبح 
اوز الضعف البني  ٔرش ٕاىل بعضها، ولت اوز متظهرات الفساد اليت  لت

ة يف احلد من الفساد وماكحفته ي اكن من تداعياته . لسياسات احلكوم وا
ولية ملاكحفة الفساد، ومهنا مؤرش  راجع تصنيف املغرب يف املؤرشات ا

ي تصدره مؤسسة " ٕادراك الفساد" سرب "ا يسرا ث ال " ا ولية، ح ا
  .امليا 80زالت بالد حتتل املرتبة 

ستقاليل نؤكد  ره، فٕاننا يف الفريق  وبغض النظر عن لك ما سبق ذ
الل دور  ٔيت فقط من  ٔن جناح احلكومة يف ماكحفة الفساد لن يت ىل 
ل ٔنه ال س لني، و ا، وٕامنا بتضافر لك املتد الل ممارسهتا ملها  الهيئة ومن 

ٔن  ارج رب التطور، و د نفسنا  ا ٕاىل السري يف إالصالح وٕاال سن ٔمام
ٔكرب من الثقة يف احلياة  ة  ل الغد ٕالعطاء املغاربة جر ة اليوم ق ة مل احلا

  .السياسية ويف املؤسسات
ىل املرشوع  ٕالجياب  ستقاليل سيصوت  ليه، فٕان الفريق  و

ٔنظار جملسنا املوقر ىل    .املعروض 

III - ريق العدا والتمنيةف:  

﷽  
ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 

س احملرتم،  السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
حتاد  مس فريق العدا والتمنية ومضنه  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

مل لشغل  ىل الوطين  مرشوع "غرب، يف ٕاطار املناقشة والتصويت 
لزناهة والوقاية من الرشوة  46.19القانون رمق  لهيئة الوطنية  املتعلق 

ا الفصل "وحمارهتا دا ىل ٕا ي نص  ٔنيط هبا  36، ا ستور، و من ا
ىض الفصل  سيق وإالرشاف 167مبق ام املبادرة والت ىل اخلصوص،   ،

ذ سي ع تنف اسات حماربة الفساد، وتلقي ورش املعلومات يف هذا وضامن ت
ادئ احلاكمة اجليدة،  ال، واملسامهة يف ختليق احلياة العامة، ورسيخ م ا

  .وثقافة املرفق العام، وقمي املواطنة املسؤو
هودات املبذو من طرف احلكومة  ٔن ننوه  ويف هذا الصدد، البد 

ل حماربة الفساد وتعزز ق ٔ مثن ٕاطالق من  مي الزناهة واحلاكمة اجليدة، كام 
ذ  لتبليغ عن الرشوة من طرف النيابة العامة م خلط املبارش   14العمل 

دود  2018ماي  ي تلقى ٕاىل  رب  31وا ماكملة  36138، 2019دج
ت من ضبط  س، كام بلغ مجموع قضا اجلرامئ  117مك ا تل ه يف  مش

ٔمام احمل رمس سنة  700امك املالية الراجئة  حكام  33، وصدور 2019قضية 
اء يف تقرر رئاسة النيابة  ٔموال، حسب ما  قضائيا يف قضا غسل ا

ال ظاهرة الفساد والرشوة 2019العامة لسنة  ىل استف ، وهو ما يؤرش 
  .يف جممتعنا

ولية اليت  ري املرضية اليت حيتلها املغرب يف التصنيفات ا ٕان املرتبة 
ل  ة والزناهة وحماربة الفساد تعىن  ظمة  40املرتبة (شفاف حسب تقرر م

رمس سنة  ة العاملية  ولية اليت )2020الشفاف شخيصات الوطنية وا ، وال
صاد  ق ث ٕاهدار فرص التمنية وبناء  تربز انعاكسات الفساد من ح

ر، ٔ  س ل حضالتنافيس وشجيع  ٔ ت تتطلب مضاعفة اجلهود من 
  .سادحماربة الف 

ٔن ٕاخراج الهيئة ٕاىل  شارن  لس املس ونعترب يف فريق العدا والتمنية مب
ظومة مؤسساتية حملاربة  قدمة يف اجتاه ٕارساء م زي الوجود هو خطوة م

امة   .الرشوة والفساد بصفة 
مثن مضامني مرشوع هذا القانون  ٔن  سعنا ٕاال  ويف هذا إالطار، ال 

لهيئة وجتاوز النقا ات اليت عرفها القانون السابقلالرتقاء  ومن . ئص والفرا
ستحق التنويه ضيات اليت    :ٔمه املق

 شمل رشيع يف لهيا املنصوص اجلرامئ توسيع مفهوم الفساد ل  ال
اصة، وكذا  رشيعات مبوجب لهيا املنصوص واجلرامئ اجلنايئ

هيا يف الفصل  الفات إالدارية واملالية املشار ٕا ستور؛ 36ا   من ا
  لهيا ملهام املنصوص  ام  لق صاصات الرضورية  خ ختويل الهيئة 

سيق  167يف الفصل  ملبادرة والت ستور واملتعلقة  من ا
ذ سياسات حماربة الفساد وتلقي ورش  ع تنف وإالرشاف وضامن ت

ال وإالسهام يف ختليق احلياة العامة من بني . املعلومات يف هذا ا
صاصات ما  خ رش قمي الزناهة والوقاية من الفساد هذه  رتبط ب
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يل   :من ق
  و يف جمال الوقاية ات إالسرتاتيجية لسياسة ا اقرتاح التو

ذها؛ ف ليات والتدابري الكف ب   من الفساد وماكحفته وكذا ا
  سرتاتيجيات الوطنية والسياسات ذ  ع تنف ىل ت العمل 

لوقاية من الف  ة املتعلقة  ساد وماكحفته يف ٕاطار التاكمل العموم
سيق مع مجيع السلطات والهيئات املعنية؛   والت

  شئة الرتبوية لت اكم  داد اسرتاتيجية وطنية م ىل ٕا السهر 
ىل قمي الزناهة، والس يف جمايل الرتبية  عية  ج و
والتكون، وذ يف ٕاطار الرشاكة الوطنية بني الهيئة 

ة واله  لقطاع والسلطات العموم لني  متثيلية واملهنية والفا يئات ا
صاصات  خ ريها من  متع املدين و اخلاص ومجعيات ا

ال؛  املرتبطة هبذا ا
  اتية حول مظاهر الفساد وسبل ٕاجناز دراسات وتقارر موضو

ه وماكحفته ورشه؛  الوقاية م
  ذ ىل املستوى الوطين لتنف ع  سيق والت ٔعامل الت ام ب الق

لهيا لزت  ولية املصادق  قة عن املعاهدات ا ولية املن امات ا
  .من طرف املغرب يف جمال الوقاية من الفساد وماكحفته

ال إالسهام يف ماكحفة  رتبط كذ مب صاصات ما  خ ومن بني 
يل   :الفساد من ق

  ٔكد من حصة لفساد والت ت املتعلقة  تلقي التبليغات والشاك
ٔفعال والوقائع ا ضاء ٕاىل اجلهات ا ق هتا عند  ا ليت تتضمهنا وٕا

تصة؛   ا
  الفات إالدارية ت واملعلومات حول ا تلقي التبليغات والشاك

ٔهنا؛ ىل دراسهتا واختاذ إالجراءات الالزمة يف ش   واملالية والعمل 
  االت الفساد اليت تصل ٕاىل ام بعمليات التحري والبحث عن  الق

  حمددة؛ مل الهيئة وفق ٕاجراءات
  ق ٕاداري يف ٔي حتق جراء  ٕ ة  ام بطلب من السلطات العموم الق

اصة تتضمن مؤرشات حول وجود شهبة فساد وٕاجناز  وقائع 
ٔهنا ش   .تقارر 

ملسامهة  ٔهنا سمتكن الهيئة  صاصات اليت نعتقد  خ ريها من  و
لها ٔ دثت  ٔ ٔهداف اليت  ق ا   .شلك فعيل يف حتق

ون مظاه لنظر ٕاىل  لنظر ٕاىل و لتعقد، و سم  ر الفساد والرشوة ت
صادية  ق ىل خمتلف اجلوانب القميية و ر السلبية اليت ختلفها  ٓ ا
عية والسياسية، فٕاننا ندعو يف فريق العدا والتمنية، ٕاىل اختاذ  ج و

ٔمهها ة من إالجراءات    :مجمو
  ل لٕالسرتاتيجية الوطنية حملاربة ال ٔم فساد ضامن التزنيل ا

ميها؛ عها وتق  بتخصيص املوارد الالزمة لها و ٕارساء نظام فعال لت
  ظومة العدا وفق ما هو مسطر يف استكامل ورش ٕاصالح م

ٔهنا وطنيا،  ش ارطة الطريق املتعاقد  ي ميثل  ثاق العدا ا م
ىل  غي العمل  ث ظلت العديد من توصيات امليثاق اليت ي ح

هنا من جتسيدها لبلوغ ٕاصالح معي ق وشامل ملنظومة العدا ومتك
كرس سيادة  ضطالع بدورها اكمال يف حماربة الفساد و
خراج القانون اجلنايئ ملا يتضمنه  ٕ القانون، من مضن ذ إالرساع 

ري املرشوع؛ راء  اربة الرشوة وإال دات تتعلق مب  من مست
 لزناهة وا ل إالجيايب مع تقارر الهيئة الوطنية  لوقاية من الرشوة التفا

لس  ل مع تقارر ا وحمارهتا من طرف النيابة العامة وكذا التفا
ت؛ لحسا ىل  ٔ  ا

  ادئ احلاكمة اجليدة يف تدبري املرفق العمويم وتوطيد د م اع
ة؛ ة املساطر واخلدمات العموم  شفاف

  ظومة القمي سية وتوعوية لرتسيخ م ربوية حتس ٕاطالق محالت 
ة والوطنية ى املغاربة ي ىل مرجعياهتم ا  .الراكز 

واعتبارا لكون مرشوع القانون هو مسامهة يف تعزز املنظومة 
ٕالجياب  ا  امة، سيصوت فريق املؤسساتية حملاربة الرشوة والفساد بصفة 

لزناهة والوقاية من  46.19ىل مرشوع القانون رمق  لهيئة الوطنية  يتعلق 
  .الرشوة وحمارهتا

ليمك ورمحة هللا وراكتهوا  .لسالم 

IV - الفريق احلريك:  
س احملرتم،  السيد الرئ

ر احملرتم   ،السيد الوز
شار   ،ن احملرتمونوالسيدات والسادة املس

مس الفريق احلريك  ٔتناول اللكمة  ٔن  سط رشفين  ة نظرل  و
لهيئة الوطنية  46.19مرشوع قانون رمق " خبصوص اية لزناهة والوقيتعلق 

ة "من الرشوة وحمارهتا ي يندرج يف ٕاطار اسرتاتيجية احلكومة ملوا ، ا
طلبات ختليق احلياة العامة رسيخ م لزناهة و هنوض   .ظاهرة الفساد وا

س-بداية يف ال نؤكد ٔن ظاهرة  -السيد الرئ الفساد ال ختص جممتعا بعينه ب
ول، ٔو دو بذاهتا شكو مهنا لك ا املية  ٔثريها نظرا  ،بل ظاهرة  لت

ٔداء املايل وإالداري صادي وا ق منو  عي وا ج ٔمن  ىل ا  ،وتداعياهتا 
ٔصبحت حمارهتا ث  شلك  ح شارها  متعات واحلد من ان م اكفة ا اه

ول لتمنية املستدامة يف بعدها الشمويلو ،وا   .رضورة حمتية 
وعي يف سياسات ومن هذا املنطلق، اخنرط املغرب يف هذا التطور الن

ىل  عه  الل توق ولية من  ة ا ينام ماكحفة الفساد، ومواص تفا مع ا
ح يف هذا السياق سلس من  ، ليف ولية ذات الص ة ا االتفاق
ولية حملاربة  ه مع الزتاماته ا ال م رشيعية واملؤسسية، تفا ات ال إالصال
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ا هذه الظاهرة اليت ذ سنوات هدفا ومطم لني  شلكت م للك الفا
مثرن صاد واملس ق ال  ني والسياسيني ور عتبار التصدي لها  ،احلقوق

ادئ حقوق  ٔسس دو احلق والقانون ورسيخ م ٔساسية لتدعمي  ضامنة 
ستقرار  عي و ج ق السمل  لهيا دوليا، وحتق عارف  سان كام يه م إال

لبالد   .السيايس 

س،  السيد الرئ
دة يف ٕاطار استكام داث  ىل ٕا ي انصب  ل البناء املؤسسايت ا

لرقابة والوساطة داث الهيئة املركزية مؤسسات  ، مت يف هذا السياق ٕا
ام الهيئة الوطنية  113.12رمق لوقاية من الرشوة، وبعدها القانون  لتزنيل 

ٔهداف  ٔن بلوغ ا نت التجربة  ٔ ث  لزناهة والوقاية من الرشوة وحمارهتا، ح
ليات املسط صاصات املقررة لها و لهيئة يتطلب مراجعة شام لالخ رة 

ة اليت  ة السام ات امللك تزنيلها املتضمنة يف القانون احلايل، متاشيا مع التو
ولية ملاكحفة الفساد  ال مع املواصفات ا اسبات، وتفا دة م اءت يف 

ارب الفضىل ذات  ولية والت ات ا لهيا يف االتفاق الص املنصوص 
ستور لهذه الهيئة الوطنية، وذ  ٔولكها ا لمهام اليت  ل  ٔم والتفعيل ا

ىل املاكحفة الناجعة لهذه الظاهرة  .جلعلها قادرة 

اقشة هذا مرشوع القانون  -  الفريق احلريك -ٕاننا يف  جيابية م ٕ ل  س
ي يندرج  ىل ا د من تنايم ظاهرة الفساد  ل ذة  مضن التدابري املت

ة ٕاىل االت احليات العامةخمتلف جم ة الرام ة السام ، جتسيدا لٕالرادة امللك
ختليق احلياة العامة وتعزز الزناهة وحماربة لك مظاهر الفساد، وجتاو مع 
عيني  ج صاديني و ق لني  تطلعات وانتظارات املواطنني والفا

طلبات الش ة وفق م ستفادة من اخلدمات العموم ة والسياسيني يف  فاف
 .والزناهة وإالنصاف

ه من املرجعيات  ي اسمتد قوته وراهن ٕان معامل قوة هذا املرشوع، ا
ٔطرت صياغته ٔسس اليت  ستورية والفلسفة وا ضيات ا ، والس املق

ة ذات الص ة السام داته العديدة اليت والتوجهيات امللك مكن يف مست  ،
ىل مستوى ٔقرها مقارنة مع القانون احلايل سواء  ٔو  ىل مستوى الشلك 

  .املضمون

س،   السيد الرئ
ٔيت  ي نناقشه اليوم، ي ىل ما تقدم، فهذا املرشوع ا ليدشن الوة 

ٔساسية يف مسار رش قمي الزناهة واحلاكمة اجليدة والوقاية من  مر 
ٔ الرشوة وحماربة الفساد د ديدة، تعزز م ضيات  ث يضع مق ، ح

الل خت ويلها لك املقومات الرضورية حىت تلعب دورها ستقاللية، من 
قرتاح وإالرشاف  ىل مستوى  ات واسعة سواء  ستوري بصالح ا
ٔو  ذ يف جمال التوعية والوقاية وحماربة الفساد،  ع التنف سيق وضامن ت والت
ت  ا يف جمال التحري وتلقي ومعاجلة الشاك ا ىل مستوى تعزز 

ٔكد من والتبليغات والتصدي التل ٔن ملفات الفساد وحتويلها بعد الت ش قايئ 

ذ طريقها حنو سلطات  ٔ ٔن ت ٔفعال املتعلقة هبا، ٕاىل قضا قادرة  حصة ا
ٔو الزجرية ة  ٔدي  .املتابعة الت

ىل هذا املرشوع  ي ٕان املصادقة  ، ا شلك الهام يف هذه املر
ه بالد يف ي اخنرطت ف لقات إالصالح ا مة من  جمال ختليق  لقة 

ت ، احلياة العامة ساؤالت والرها ة من ال مو ٔجوبة  حيمل يف طياته 
نتظارات  يس يف جماالت تعزز الزناهة و ل رئ روم تقوية دور الهيئة كفا

حملاسبة    .واحلاكمة اجليدة والوقاية من الرشوة وماكحفهتا وربط املسؤولية 
ضيات ختول كام  لهيئة خمتلف املهام اليت مثن تضمني املرشوع مق

سيق املؤسيس والوظيفي مع  تضطلع هبا، يف ٕاطار التعاون والتاكمل والت
ل مضن املنظومة  ٔخرى اليت تد السلطات واملؤسسات والهيئات ا

  .الوطنية املعنية مباكحفة الفساد
ة ٕاىل توسيع مفهوم الفساد  ضيات الرام جيابية املق ٕ ل كذ  س كام 

متيزي بني  ل الهيئة، فضال عن وا ال تد ٔفعال الفساد احملدد  ني من  نو
ٔحباث  ٔموري الهيئة يف جمال ا ضيات عززت دور ومعل م تضمني مق

هنم من  ٕالضافة ٕاىل متك هتم،  ت والوضع القانوين هلم وصالح حترر والتحر
ٔن  لهم، ذات قمية قانونية، يوثق هبا ٕاىل  لعمليات املنجزة من ق حمارض 

  .ت ما خيالفهايث

س،  السيد الرئ
الل سن  ة املبذو حملاربة هذه الظاهرة من  هودات احلكوم رمغ لك ا

ال رشيعية يف هذا ا ، ووضع إالسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة نصوص 
ٓفة هذه  متع حملاربة  ت ا ٔمهية اخنراط املواطن ومجيع مكو الفساد، فٕان 

ٔدق لكسب شلك احللقة ا ىل . الرهان الظاهرة  كام نؤكد يف هذا السياق 
ال هذه الظاهرةٔن  ىل مسلسل ، حماربة استف واليت لها انعاكسات سلبية 

ىل الثقة يف املؤسسات ىن اسرتاتيجية  ،التمنية و تتطلب مقاربة مشولية تت
اكم فاوتة م سب م ه، ب ، وٕارادة سياسية قوية والزتام جامعي، تتحمل ف

عددة،   .مجيع اجلهات املعنيةومن مواقع م
ٔسباب وراء تعرث سياسات ماكحفة  ساءل هبذه املناسبة عن ا ون
رشيعية واملؤسسية وحزمة إالجراءات  الفساد ببالد رمغ لك التدابري ال
ستورية اليت تضمنت مفاهمي  ضيات ا اليت اختذهتا بالد يف ظل املق

ليات ختليق احلياة العامة وربط امل  حملاسبة؟ديدة لتقوية   سؤولية 
ٕان تعزز ماكنة هذا املرشوع مرتبط خبلق جسور التعاون بني الهيئة 

ستورية املعنية هتا كقوة ومجيع املؤسسات والهيئات ا ، وذ لتعزز ماك
اء  ة هذا ا ملهام اجلسمية املنوط هبا، ملوا ام  ىل الق فعا قادرة 
ي يعيق لك اجلهود املبذو لبناء جممتع دميقراطي يقطع مع  رشي ا املس
ي يتطلع ٕاليه امجليع،  منوذج التمنوي اجلديد ا مظاهر الفساد، يف ظل ا

ٔمر لن يتحقق ٕاال ب  ادئ احلاكمة اجليدة والرفع من مستوى توهذا ا عزز م
ة، وذ انطالقا من إالشاكليات  ة والزناهة يف املرافق العموم الشفاف
ا سوء التدبري إالداري وتعقد املساطر إالدارية وصعوبة  الكربى اليت يطر
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ة   .الولوج ٕاىل اخلدمات العموم
ره ىل ما سبق ذ سا  ٔس معنا لهذا د -الفريق احلريك-نؤكد يف ، وت

ٕالجياب ليه  ىل تزنيل  ، كاماملرشوع والتصويت  حلرص  ندعو الهيئة 
ه،  ٔهداف املتو م ٔجرٔته شلك حيقق ا ضياته، تزنيال سل و مق
ي رافق هذا املرشوع يف جلنة  ض ا ادا ٕاىل النقاش الهام واملستف اس

صادية ق ب املتعلق ، والس يف اجلاناملالية والتخطيط والتمنية 
لهم، وكذا العالقة  ٔموري الهيئة وجحية احملارض املنجزة من ق صاصات م خ

لنيابة العامة املتخصصة ربط الهيئة    .اليت 
ق التوازن بني ضامن حقوق املشتكني  ونعترب هذا النقاش طبيعي لتحق
ٔو وشاية  ٔي تعسف  ىل شهبة الفساد، وحامية املشتىك به من  واملبلغني 

  .يدية

V -  مس فريق التجمع الوطين شار السيد دمحم البكوري،  مدا املس
ٔحرار   :ل

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔحرار ملناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشف اليوم  ٔ

لهيئة الوط  46.19مرشوع قانون رمق " لزناهة والوقاية من يتعلق  نية 
ل اجللسة العامة، " الرشوة وحمارهتا ليه جملس النواب، دا كام وافق 

تصة،  لجنة ا ل ا اقشته دا ي طبعت م روح إالجامع ا ن  مشد
ادة  ستوري واملؤسسايت وٕا اء الستكامل البناء ا ا ثور  معتربينه مرشو

عطاهئا إالماكنيات الرضورية و  ٕ ام الروح لها  لق ات موسعة  صالح
زاهة  كرس دو احلق واملؤسسات وما يعنيه ذ من  ٔفق  ٔدوارها، يف  ب

اءت يف دستور  ، 2011ومسؤولية واخلضوع ٕاىل احملاسبة، احملاسبة اليت 
ستورية مبؤسسات احلاكمة  16 ٔدى ٕاىل ارتقاء الوثيقة ا ي  مرة، اليشء ا

ت جعلت مهنا مؤسسات دستورية ،  ٕاىل مستو ٔدوارها اكم قوية تقوم ب
ٔ فصل  د ىل رٔسها م ستور، و لمبادئ العامة املؤطرة  م  رتام  يف ا
لزناهة والوقاية من  السلط، ومن مضن هذه املؤسسات جند الهيئة الوطنية 

  . الرشوة

س احملرتم،   السيد الرئ
ؤوب يف  ىل جمهوداته املقدرة ومع ا ر  ٔشكر السيد الوز ٔن  البد 

ل هاته ف رب إالرساع يف ٕاخراج م  ، و ح ورش ٕاصالح مؤسسات ا
النصوص اليت ستكون لها ما بعدها يف توفري اكفة الوسائل الزجرية حملاربة 
شلك  ت واملسامهة  لحقوق واحلر الفساد، مبا فهيا إالطار القانوين الضامن 

  .جع يف ختليق احلياة العامة
س ها لسيد رئ ٔيضا  ٔن الشكر موصول  ذ  ي حرص م ته الهيئة وا

ي سيكون بداية  ىل ٕاخراج هذا القانون ا ال امل  حظي بثقة 
  .مشجعة حملاربة الرشوة

شلك  ن سامهوا  ٔيضا لزمالئنا يف جملس النواب، ا الشكر موصول 
ال تعديالت اكنت  رب ٕاد بري يف جتويد هذا النص وحتسني صياغته، 

ٔ املناصفة  18رضورية ويف حملها قاربت  د تعديال، ذهبت يف اجتاه تعزز م
ٔهداف  ة بعض املواد والفقرات مبا خيدم  ادة صيا ليات الهيئة مع ٕا وضبط 
ٔدوار هيئات ومؤسسات  ٔن تصطدم ب ٔنه ال جيب  لام  ٔدوارها،  الهيئة و
، مكؤسسة  ستور حق املتابعة والضبط وحفظ القضا ٔعطاها ا ٔخرى 

ٔ فصل السلطالسلطة القضائية والنياب رتاما ملبد   .ة العامة، ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ل جملس  ا دا دادا لفريق ي يعد ام ٔحرار ا فريق التجمع الوطين ل
ٔن الوقاية من الرشوة تعد  ه ب ا م نا اليا هذا املرشوع، اق مثن  النواب، 
ىل بالد املشهود لها  ول  ري املق ٔصبح من  ل ٕاذ  لمستق رضورة حمتية 
ة  لك ثقة يف ٕارساء دو قوية مبؤسساهتا، فاحتة لك جشا متزي واملاضية 
ٔن تضل ظاهرة الرشوة تنخرها،  ت،  ىل اكفة املستو ٔوراش إالصالح 
لك  ٔهنا  ىل رضورة اخنراط امجليع لك طواعية يف حمارصهتا،  ن  مؤكد
ٔدوار، حبيث ينصهر فهي اكمل لك ا ستدعي  ام  ٔن  ا ساطة قضية ش

شارية، لك ذ من  اجلانب إالجرايئ والوقايئ والزجري والتواصيل وال
نا  ليات حاكم ميقراطي وسيقوي  ل ٕاجناح حمارهتا، مما سيعزز مسار ا ٔ
ا احلنيف ومن  هنل من قمي دي ٔص اليت  اجليدة وسريصد قمينا احلضارية املت

ي يعزز بدوره  ت"موروثنا الثقايف ا ل " لتامغرب نا املعروفة بتعدد د
سبة ٕالينا جمرد  ل قى  ري ذ س ، و سانية احملرتمة  ة وإال روافدها الثقاف
ي سيخضعنا  ٔكرث، وسنصطدم بواقع احلال ا ٔقل وال  طموح وٕارادة ال 

اجزن معه عن معاجلة الظاهرة   . مجيعا، 

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔحرار واع مبسؤولي اته يف هذا الباب وما ف ٕان فريق التجمع الوطين ل

صادي، ممثنني يف هذا  ق رتاز من لك مظاهر الفساد  ه لرضورة  ي
ٔموال  ة اجلرمية املنظمة، وغسل ا إالطار مقاربة بالد النوعية يف موا

ري الرشعية اص والهجرة  ٔش جتار  ر هذه  ،و ٔ ٔن  ىل اعتبار 
ام شلك  صاد  ق ىل البالد و ٓفات  دا ا مما جيعل استقرار  ،وخمية 

ات  لخطر، وهو ما تذهب ٕاليه لك االتفاق ىل احملك ويعرضها  ول  ا
ولية، بالد و امحلد تعاجل هذه الظواهر مبقاربة زجرية صارمة  والعهود ا
اكفة  ية  ٔم ا ا ر ملؤسس لشكر والتقد ه فهيا  اسبة نتو ة، ويه م من 

هتا  رتاف ىل ا زهتا  ة، ٔ هتا يف معاجلة الظاهرة إالجرام اق ىل اس العالية و
شلك ملحوظ يف  صادي واليت تتطور  ق مبا فهيا اجلرامئ ذات الطابع 
لحاكمة وتؤسس لقمي  ٔخرى تعاجلها مبؤسسات تعزز  ة  ٔرسه، ومن  العامل ب
اكمل راق  متع، يف  رشها وسط ا ىل  د  ة وسا الزناهة والشفاف

ٔدوار، طا ية مع ل ٔم يسء ملؤسساتنا ا لبني من امجليع التصدي للك من 
سباهتا رصيد مك ىل حتصيهنا من املزايدات و   .العمل 
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س احملرتم،   السيد الرئ
، وتعززا لقمي  ليه بالد سري  ي  ىل درب هذا النفس إالصال ا
سجم مع الزتامات املغرب  ي ي ٔيت هذا املرشوع ا ة، ي الزناهة والشفاف

دة ملاكحفة الفساد ا ٔمم املت ات ا ولية خصوصا املادة السادسة من اتفاق
لهيا بالد  دة واليت صادقت  ٔمم املت املعمتدة من طرف امجلعية العامة ل

ستوري يف املواد 2007سنة ، 167و 156و 155و 36، وجتد سندها ا
اءت هذه الهيئة حملاربة الشطط يف استغالل مواق ع النفوذ يف هذا إالطار 

اءت  الفة، كام  يق املامرسات ا اكر والهمينة و ح ياز ووضعيات  م و
رب مصادقهتا الطوعية  دة ومؤسساهتا  ٔمم املت لتعزز موقع بالد يف ا
ٔن مواد  اربة الفساد،  جند  ولية املرتبطة مب والتلقائية للك املواثيق ا

هنل من مرجعية حها  املرشوع وٕاطاره العام  ٓفاق اليت ف وطنية مرتبطة 
ضيات  2011دستور  ٔساسها مق د، ومرجعية دولية  ٔي و ة الفساد  ملوا

ولية حملاربة الفساد ة ا   .االتفاق
ىل اء هذا املرشوع ليؤكد   ، استقاللية هذه  وانطالقا من ذ

ىل الفعالية بتوفري اكفة وسائل العمل ه و ٔمر ال نقاش ف لها  الهيئة، وهذا 
ىل ربط املسؤولية  لحكومة والربملان معا و ٔمر رضوري وملزم  وهذا 
ٔهنا  ٔسايس من معل هذه املؤسسة، مركزات من ش حملاسبة، وهو جزء 
ل  ا ة ب يف ا نية مصداق ة  ة، ومن  ة الهيئة من  تعزز مصداق

فقني مع ذ مج وتفصيال   .واخلارج وهو ما جيعلنا م

  س احملرتم،السيد الرئ
ىل هذا إالطار  فقني  ٔحرار وٕان كنا م ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
ىل بعض  ل حتفظاتنا  س ٔننا  ستورية، ٕاال  ولية وا العام وسياقاته ا
ادة صياغهتا، لكن  اول زمالء يف جملس النواب ٕا ضيات وٕان  املواد واملق

القهت ة يف  ق ٔهنا ستطرح ٕاشاكليات حق ٔخرى، تبني لنا  ا مبؤسسات 
ام املواد وفقراهتا وبنا س دم ا ٔنه هئهيك عن  ي تبني لنا  ا يف النص ا

ب  ، ومن  اقض يف بعض فقراته،  سجم متاما، مما جع ي ري م
ٔن ، كام  ه  ٔعطاها  املسؤولية وجب التن ات الواسعة اليت  الصالح

ات مؤس  ٔعطاها املرشع لهاته الهيئة قد تصطدم مع صالح ٔخرى  سات 
مة حماربة  لتايل فٕان  ات وشلك حرصي، و ستور نفس الصالح ا
ربك معل  ٔن  ٔهنا ال جيب  ة ٕاال  الرشوة وٕان اكنت رضورية وواج
ٔي احنراف قد جيعل هذه  ٔو تصطدم هبا، وحنذر من  ٔخرى  مؤسسات 

ٔدوارها، وهو ما جس رٔي ال  ٔداء  ٔثناء  هنا  ازع يف ما ب سلطة املؤسسات ت
رتام  ا برضورة ا فقني معه ٕاميا م ي نبقى م ىل هذا املرشوع، ا القضائية 
ىل  ٔص اليت جيب  ستورية العامة املت د املبادئ ا ٔ ٔ فصل السلط  د م
ت  ام تباي ا مجيعا،  دة ذهبية تلزم ا، ٕاهنا قا رتا و ا لك مؤسسات ا

ة الفساد مب ظاهره املتعددة واليت ال جيب مواقعنا، وٕان اكنت تلتقي يف موا
سلل ال ٕالينا وال ٕاىل مؤسساتنا   .السامح  ال

س احملرتم،   السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

مثن فلسفة وروح هذا  ٔحرار  ري، فريق التجمع الوطين ل ٔ يف ا
ه، و  ٔهدافه ومرام فاع عن  ل حماربة لك املرشوع وملزتم  ٔ يناضل من 

ٔن  ىل بعض بنوده وفقراته، ٕاال  دت وٕان كنا نتحفظ  ٔي و مظاهر الفساد 
جيايب مع لك النصوص ذات  ا يف التعاطي  لبية ووضوح ٔ ل ا موقعنا دا
شىت  اربة الفساد  ٔمر مب دد، خصوصا ٕاذا تعلق ا النفس إالصال املت

ليه  لينا التصويت  كون هذا متظهراته، تفرض  ٔن  ٔمل  ىل  ٕالجياب، 
ىل الرشوة واحملسوبية   .املرشوع قاطرة انطالق احلرب 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

VI - شرتايك   :الفريق 
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارن،  السيدات و السادة املس
شارن مل  لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  ناقشة رشفين 

لزناهة والوقاية من  46.19مرشوع القانون رمق  لهيئة الوطنية  املتعلق 
به الثاين عرش  2011الرشوة وحمارهتا، هذه الهيئة اليت خصها دستور  يف 

ٔخرى، بتوطيد قمي  36ويف فص  انب هيئات ومؤسسات دستورية  ٕاىل 
الل ا ات هامة من  ٔقر ٕاصال ث  ادئ احلاكمة اجليدة، ح لتنصيص وم

ة والزناهة واملساء واحلاكمة  ليق والشفاف يل الت ادئ قوية من ق ىل م
ىض الفصل  لزناهة، مبق لهيئة الوطنية  ٔولك  ىل اخلصوص 167اجليدة، و  ،

ذ سياسات حماربة  ع تنف سيق وإالرشاف وضامن ت ام املبادرة والت
ال، واملسا مهة يف ختليق احلياة الفساد، وتلقي ورش املعلومات يف هذا ا

ادئ احلاكمة اجليدة وثقافة املرفق العام وقمي املواطنة  العامة، ورسيخ م
  . املسؤو

س،   السيد الرئ
نا  كف شخيص لظاهرة الفساد، ف كرار ال ادة  ة ٕاىل ٕا ا لسنا يف 
ل  مكن اخللل؟ ويف الس ن  ٔ رى  ٔسئ احلارقة،  اليوم طرح بعض ا

ىل ؟  ٕاىل وضع قطار  ا ومصري رهن تقدم ة يف جماالت  ه الصحي سك
ه ذات  ٔسئ ونوا زال نطرح نفس ا وملاذا تتواىل العقود وحنن ال 

  املشالك؟
ل هذه  نا م حلاح لكام استوقف ٕ ديدة تفرض نفسها  ٔسئ  يه 

ابة لها ال يرتدد امجليع يف التلوحي . املناسبات اولنا البحث عن ٕا ولكام 
ة من امل  ديد"ثبطات ختزتل يف مفهوم مبجمو وهو غياب إالرادة " قدمي 

  !!السياسية
متع، وهذه لكمة الرس، املعلومة من امجليع، يف  هكذا يبوح نبض ا

  .حماو اقرتاح احللول ملعاجلة هذه إالشاكليات
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س،   السيد الرئ
لس  كرر كفريق اشرتايك مب ئنا  ويف هذا إالطار، فٕاننا ما ف

شارن، رضورة  ٔدوارها وحتمل مسؤولياهتا يف املس ام لك املؤسسات ب ق
ب وسوء  س ىل مظاهر هنب املال العام وال ب اجلزاءات الرضورية  رت
كشف  ة اليت  ام من املؤسسات العموم ددا  ي ينخر  التدبري والفساد ا
الالهتا  ه اخ ٔو دد من  ىل  ت  لحسا ىل  ٔ لس ا لم التقارر السنوية 

هي رهياوفساد مسؤو   .ا ومد
سيطا  ست معال  ٔن حماربة الفساد ل نعون  شرتايك مق ٕاننا يف الفريق 
ٓفة اليت  ة هذه ا اكم ملوا وسهال، بل هو هدف يتطلب ٕاسرتاتيجية م
ا لها يف املؤسسات  ذورا وفرو لقت  عششت يف املؤسسات الوطنية و

صادية والسياسية ٔمام الرٔي العام... ق ا  ٔننا سنكون سند  وقد  الزتم ب
يد  ٔ ، وهو ما نعيد الت ٔشاك لك  يس يف حماربة الفساد والريع  احلكومة الرئ

  .ليه اليوم

س،   السيد الرئ
ستوجب ىل  ،ٕان حماربة الفساد هو مسار طويل ومعقد  الوة 

الل ٕارشاك اكفة  إالرادة السياسية القوية، جمهودا وتعبئة جامعيني من 
ل إالدارات والهيئات، واخن ٔ الم واملواطنني من  متع املدين وإال راط ا

ل وقف  ٔ ات الفساد ودمع اجلانب الرتبوي والتوعوي من  ىل مس القضاء 
زال القانون  ىل ٕا نتقال من التنديد ٕاىل التبليغ واحلرص  التطبيع معه و

  .لكام مت اراكب فعل الفساد
ة القصوى يف تطبيق إالسرتاتيج  نتقال ٕاىل الرس ية الوطنية ملاكحفة و

لجنة الوطنية ملاكحفة الفساد،  سيقي  ور الت الل تفعيل ا الفساد من 
ميها  عها وتق متع املدين، من ت ٔن، مبا فهيم ا ٔحصاب الش الل متكني  ومن 
شاريك يف درب  ل التقدم امجلاعي وال ٔ روس والعرب من  الص ا واست

ح  ملوازاة مع ذ يتعني. ماكحفة الفساد ابعة معلية املراجعة والتنق م
لٕالطار القانوين واملؤسسايت وتدعمي موارد وقدرات مؤسسات احلاكمة 

  .وماكحفة الفساد

س،  السيد الرئ
لزناهة والوقاية من الرشوة وحمارهتا وتقوية ٕان  تفعيل الهيئة الوطنية 

رش  ملوارد املالية وال ية ٕاطارها القانوين واملؤسسايت احلايل، ودمعها 
مي إالسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة  ع وتق متكن ال حما من ت والقدرات، س
ة،  لية واخلارج ا زة الرقابة ا ٔ هنا وبني لك من  الفساد؛ وجتسري العالقة ب
ٔمر  ٔخرى، ا ة  ة والقضاء من  ت من  لحسا ىل  ٔ لس ا الس ا

ب اجلزاءات  رت ي سيجعل من ٕانفاذ القانون و ٓفة ا ال مع تنايم  تفا
ابة  ىل خمتلف جماالت احلياة العامة، است داداهتا الوخمية  الفساد وام
اسبة، ٕاىل ختليق احلياة  ري ما م ة اليت دعت، يف  ة السام لتوجهيات امللك

 .العامة وتعزز الزناهة وحماربة لك مظاهر الفساد

VII - حتاد العام ملقاوالت املغرب   :فريق 
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة احملرتم، ق ر    السيد وز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه  مس فريق  ل  ٔتد ٔن  يطيب يل 
راسة والتصوي صصة  ىل اجللسة ا  46.19مرشوع قانون رمق "ت 

لزناهة والوقاية من الرشوة وحمارهتا لهيئة الوطنية  ٔنوه "يتعلق  ٔن  ، و
الت السيدات والسادة  لمك إالجيايب مع مدا لنقاش البناء وتفا

لجنة ٔشغال ا الل  شارن    .املس

ر احملرتم،  السيد الوز
مثن مضامني هذا املرشوع يف البداية، فٕاننا يف إالحتاد العام ملقاوالت  

اصة الفصل  ستور و ٔحاكم ا ٔيت يف ٕاطار تزنيل  ي ي ه،  167الهام ا م
لزناهة والوقاية من الرشوة  الل تعزز موقع الهيئة الوطنية  وذ من 
ا، يف ٕاطار  لحاكمة، واليت تضطلع مبها عتبارها مؤسسة وطنية  وحمارهتا، 

سيق امل ؤسيس والوظيفي مع السلطات من التعاون والتاكمل والت
ٔخرى املعتربة مضن املنظومة الوطنية املعنية مباكحفة  واملؤسسات والهيئات ا

  .الفساد
ٔهداف هذا املرشوع يف توسيع مفهوم الفساد،  كام ننوه يف الفريق ب

لها ام الهيئة وجماالت تد   .وتوسيع نطاق 

ر احملرتم،   السيد الوز
ود التمنية يعد الفساد مبفهومه الشامل ا يس ٕالخفاق  ملصدر الرئ

ق  ىل حتق ة  ي حيد من قدرة احلكومات املتعاق ٔمر ا كرس الفقر، ا و
، ٕاذ  ق العدا ٔمني املساواة وحتق رفاه املواطن وت ٔهدافها التمنوية ذات الص 
رامج  متويل  صصة  ٔعظم من املوارد ا تلهتم املامرسات الفاسدة القسم ا

  .التمنية
ود ماكحفة لق رتباط العضوي بني  ٔدرت اململكة املغربية هذا  د 

ىل  ود ماكحفة الفساد  ا وضعت  الفساد وبني جناح خطط التمنية، 
 ، ات الشام ت اليت تضمنهتا الربامج الوطنية لٕالصال ٔولو رٔس قامئة ا

لموارد ل  ٔم سية يف التوظيف ا نطالق الرئ ٔن نقطة  ة  ٕادرااكً مهنا ب املتا
، ومن بني املنجزات اليت حققها املغرب يف هذا  واحملدودة يف التمنية الشام

د إالسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفساد يف هناية سنة  ، 2015جتاه، اع
ٔوائل  هنا يف  لزناهة والوقاية من الرشوة حتي اليت اقرتحت الهيئة الوطنية 

لجنة الوطنية مل2019سنة  داث ا ، 2017اكحفة الفساد يف نونرب ؛ وٕا
ر؛  ذ إالسرتاتيجية السالفة ا ف ٔخرى، ب ٔمور  هيا من بني  واليت عهد ٕا

ي مت فـي هناية  ىل مستوى رئاسة الهيئة  2018ٕالضافة ٕاىل التغيري ا
ل مواص تعزز إالطار  ٔ لزناهة والوقاية من الرشوة وحمارهتا، من  الوطنية 
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عيةاملؤسسايت ملاكحفة  ج   .هذه الظاهرة 

ر احملرتم،   السيد الوز
صادي رصف،  ظور اق حتاد العام ملقاوالت املغرب ومن م ٕاننا يف 
ىل  صاد الوطين، ومدى قدرته الهائ  ق ىل  ٔثري الفساد  دا جحم ت نعي ج
صاد مفا   ول القوية اق صادية يف ا ق ورة  تعطيل جع التمنية وا

ٔهيل  ملغرب ارة لت ي الزال يتلمس طريق التمنية ويبذل جمهودات ج ا
ىل الطريق الصحيح صاده ووضعه    .اق

متع املغريب، ومهنا إالحتاد العام  ت ا ٔسايس مجليع مكو وهذا مطلب 
منو يف ظل تفيش الفساد ق ا ٔنه ال ميكن حتق   .ملقاوالت املغرب، 

هو  ىل الرمغ من لك التدابري وا ، مازلنا ولكن،  دات اليت تبذلها بالد
ٔكدته تقارر البنك  ٔخرة يف التصنيف العاملي، وهذا ما  حنتل مراتب م

ويل لسنة  ٔكرث من 2019ا لكف املغرب  ٔن الفساد  هبت ب ث   50، ح
ساوي  ، وهذا ما  صادي% 2مليار درمه سنو ق منو    .من ا

ر احملرتم،   السيد الوز
حتاد ا ٔمهية هذا ٕاننا يف فريق  لعام ملقاوالت املغرب، ونظرا لطبيعة و

لريق هبذه  ليه  ٔملنا معقود  ٕالجياب، و ليه  املرشوع، فٕاننا نصوت 
ٔكرب  شلك  ة لبالد واليت  املؤسسة الوطنية حملاربة هذه الظاهرة املس
ادة الرشيدة لصاحب  شودة حتت الق ق التقدم والتمنية امل ٔمام حتق ائق 

  .ه هللاجلال حفظ
  .والسالم

VIII - لشغل حتاد املغريب    :فريق 
س احملرتم،  السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ل  ٔ لشغل من  حتاد املغريب  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشف ب ٔ
لهي  46.19املناقشة العامة ملرشوع قانون رمق  لزناهة املتعلق  ئة الوطنية 

  .والوقاية من الرشوة وحمارهتا
ن معض  ش ٔن الرشوة والفساد ببالد  ىل  ٔوال  يد  ٔ والبد من الت
ساعها، ٕاذ مل تنفع السياسة اجلنائية املتبعة  ٔمدها وزاد جحم ا معقدة طال 
بح جامح اجلرامئ ا بزناهة املعامالت، كام مل تنفع لك الوصفات  من 

ة املال العام بواسطة العال ا ٓن يف احلد من اس ة اليت جربت حلد ا ج
ىل  اكر، واحلصول  ح صاد الريع و الرشوة واستغالل النفوذ، واق
ي توفره السلطة السياسية  ٔثري ا ة، واستغالل الت ري مرشو يازات  ام

لقانو الفة  ايلية ا ٔنواع املامرسات الت صادي، وشىت  ق ن ىل القرار 
ة الق ٔ   . ولقمي ا

ولية  ة ا ينام مانة، فقد خطا املغرب خطوة هامة يف درب ا ٔ ول
دة ملاكحفة الفساد بتارخي  ٔمم املت ة ا ىل اتفاق عه  ملاكحفة الفساد، بدءا بتوق

رب  9 لهيا بتارخي 2003دج ه  داثه . 2007ماي  9، ٕاىل مصادق ٕ مرورا 
لوقاية من الرشو " لامدة 2007مارس  13بتارخي " ةالهيئة املركزية  ذا   6، تنف

ٔو هيئات  داث هيئة  ٕ ٔطراف  ول ا ولية اليت تلزم ا ة ا من االتفاق
ىل القانون رمق  ملصادقة  املتعلق  113.12لوقاية من الرشوة، لكل 

لزناهة والوقاية من الرشوة وحمارهتا"بـ   .2015سنة " الهيئة الوطنية 
ٔن مظاهر الفساد  ٔمجعت خمتلف التقارر ري  والرشوة مل تتوقف، بل 

ٔصبحت يوما بعد  ذة يف التوسع، و ٓ ٔن رقعة الفساد  ىل  ولية  الوطنية وا
ب يف تعميق  س عية، وت ج صادية و ق ود التمنية  ٓخر تعرقل 
ات عريضة من املواطنني وحتد من  ٔساسية لف هتاك احلقوق ا الهشاشة وا

م ٕاىل اخلدمات ة ولو ىل ض . العموم لفساد  ٔثري السليب  فضال عن الت
يب واجلهات  ٔج ر ا س لق فرص الشغل، ونفور  ر و س ومضور 
قرة ٕاىل قدر معقول من سيادة  ول املف ولية من ختصيص موارد  املاحنة ا

ٔن دستور  ة، رمغ  ٔجوبة تتالءم والتحول  2011القانون والشفاف اء ب
صادي  ث تضمن العديد ق ي عرفه املغرب، ح عي واحلقويق ا ج و

زاهة  و احلق والقانون، مبا يعنيه ذ من  ضيات اليت تؤسس  من املق
لحق يف الولوج ٕاىل املعلومة اليت هتم  كرس  اسبة و لم ومسؤولية وخضوع 

ة وت  متع املدين ومعوم املواطنني يف صيا ٔن العام، وكذ ٕارشاك ا ع الش
ة ة السياسات العموم   .ومراق

ات  لصالح ٕان هذا املرشوع قانون يندرج يف ٕاطار التحيني القانوين 
لزناهة والوقاية من الرشوة وحمارهتا،  لهيئة الوطنية  ستور  اليت خولها ا
رسيخ قمي الزناهة وحماربة الفساد، وتلقي ورش  ىل  لعمل  ث خصها  ح

ال، و  ادئ املعلومات يف هذا ا املسامهة يف ختليق احلياة العامة، ورسيخ م
يف نظر  وشلك ،احلاكمة اجليدة وثقافة املرفق العام، وقمي املواطنة املسؤو

لنظر  ستورية، وذ  ٔساسيا ونق نوعية لهذه املؤسسة ا اسام و عطفا  م
ا  ا ديدة ستضطلع هبا، حبيث سيصبح مضن  ات  اء به من صالح ملا 

ا تصة، وكذا ٕاماكنية ٕا ىل النيابة العامة ا ارش  شلك م  ملفات الفساد 
داد تقارر  الفات إالدارية واملالية، وٕا ت يف ا ٔحباث وحتر جراء  ٕ ا  ا ق
ة  ٔدي تصة، فضال عن حتريك املتابعة الت ىل السلطات والهيئات ا هتا  ا وٕا

هتمة ا ثبوت ا    .ٔو اجلنائية حسب احلا يف 
ل الهيئة  ددت جماالت تد ضيات نص مرشوع القانون اجلديد  ٕان مق
ث مت توسيع مفهوم الفساد، وذ  لزناهة والوقاية من الرشوة، ح الوطنية 
ني  متيزي بني نو ديد مفهوم الفساد وا ضيات املتعلقة بت ة املق ادة صيا رب ٕا

 ٔ ل الهيئة، ويتعلق ا ال تد ٔفعال الفساد احملددة  ٔفعال اليت من  مر 
ة واحضةشلك  الثاين يتعلق  ف النوع؛ جرامئ بطبيعهتا، وعنارصها اجلرم

ٔن  اصا، دون  يس طابعا  ك شلك خمالفات ٕادارية ومالية  ٔفعال اليت 
ث مت متكني الهيئة من ٕاجراء  يفها جرامئ قامئة بذاهتا، ح ك ة  رىق ٕاىل در

داد تقارر حتيله ت وٕا تصةٔحباث وحتر ىل السلطات والهيئات ا  ا 
ٔو اجلنائية ة  ٔدي الل  ،بتحريك املتابعة الت حسب احلا اليت مت ضبطها من 
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الئل ووسائل إالثبات املعمتدة   .ا
ىل  لحاكمة، نص املرشوع  هيئة  ا  ضطالع مبها ومتكني الهيئة من 

ٔحاكم ا لها، لتنضبط  ام الهيئة وجماالت تد ستور، حبيث توسيع نطاق 
ٔمه اجلوانب   :مشل من 

ٔن تضطلع به الهيئة، حبيث مت  غي  ي ي ليقي والوقايئ ا اجلانب الت
ات إالسرتاتيجية لسياسة  ة اقرتاح التو ىل ختويل الهيئة صالح التنصيص 
ليات والتدابري وإالجراءات  و يف جمال الوقاية من الفساد وماكحفته وا ا

ىل ذها  ف ل الكف ب ٔم ه ا ىل ٕاجناز . الو هذا، فضال عن السهر 
ىل قمي الزناهة،  عية  ج شئة الرتبوية و لت اكم  اسرتاتيجية وطنية م

  .والس يف جمايل الرتبية والتكون
ام متكهنا من إالسهام يف ماكحفة  وىل الهيئة  ث س يل، ح اجلانب التد

ات الفساد، ٕاذ خول لها املرشوع، يف هذا الصد ة من الصالح د، مجمو
ة لتوسيع مفهوم الفساد   . اجلديدة، وذ كن

ٔموري  ضيات مهت معل م ٔفرد مرشوع القانون مق ٓخر،  انب  ومن 
ىل متكني  ث مت التنصيص  ت، ح ٔحباث والتحر الهيئة يف جمال ٕاجراء ا
ىل  ستجيب ملتطلبات املهام املنوطة هبا، و ليات اشتغال  الهيئة من 

ٔداهئم اخلصو  ىل  اهتم، والتنصيص  ٔمورهيا وصالح ص مهنا الوضع القانوين مل
لكيفهم بعمليات البحث  ط، مع  لر اف  ست ٔمام حممكة  ميني القانونية  ا
لعمليات  س الهيئة وحتت سلطته، وحترر حمارض  ل رئ والتحري من ق

لهم، ويه حمارض ذات قمية قانونية، يوثق هبا ٕاىل ت ما  املنجزة من ق ٔن يث
  . خيالفها

رتبط مبستوى  اصة ما  لعمل املنوط هبا،  ام  ومتكني الهيئة من الق
ائية يف حق  ة وج ٔدي ت ت ىل تطبيق عقو البحث والتحري، نص القانون 
ابة  ست ناعهم عن  م ن يقومون بعرق معل الهيئة،  اص ا ٔش ا

ٔو سند قانوين يربر هذا  ناعلطلباهتا دون مربر    . م
ادة النظر  ٕ ضيات تتعلق  زة الهيئة، تضمن املرشوع، مق ٔ سبة  ل و

ىل تعيني ثالثة  زة، كام مت التنصيص  ٔ صاصات هذه ا نواب ) 3(يف اخ
ى جملس  داث جلنة دامئة  مت مبوجب القانون اجلديد ٕا ث س سها، ح لرئ

س وثالثة  ل جم ) 3(الهيئة، تتكون من الرئ   .لسهانواب  معينني من ق
ليات  داد لك ا مة ٕا ث خو  س الهيئة، ح ام رئ دد املرشوع  و
ات  لصالح سبة  ل صاصاهتا، سواء  متكني الهيئة من ممارسة اخ الالزمة 
ٔو  ىل جملس الهيئة،  داد مجيع مشاريع القرارات املزمع عرضها  ٕ املتعلقة 

لهيئة، والنظام اخلاص  يل  ا داد مشاريع النظام ا لصفقات، والنظام ٕا
ريها من  لهيئة وتقررها السنوي، و رشية العام  ملواد ال ٔسايس اخلاص  ا
ىل مصادقة جملس الهيئة  ٔن تعرض هذه النصوص  النصوص، رشيطة 

ٔهنا   . لتداول يف ش
اله،  ٔ هيا  لس املشار ٕا ى ا امئة  لجنة ا ح املرشوع  ف م

لقضا املتعلقة حباالت الفساد املعروضة ضطالع مبهمة دراسة ملفات ا

ا  ٕ لس، وذ  مس ا ، واختاذ القرارات املتعلقة هبا  ذات الص
اهتا وتوصياهتا ٕاىل اجلهات املعنية بتحريك مسطرة املتابعات إالدارية  ا است

س الهيئة ىل املعطيات ،ٔو اجلنائية، مع اطالع رئ لس  املتعلقة جبميع  ا
امئةامللفات ال لجنة ا ىل ا   .يت عرضت 

ي ارتقى هبذه  شيد هبذا املرشوع ا لشغل ٕاذ  حتاد املغريب  ٕاننا يف 
لزناهة والوقاية من الرشوة وحمارهتا،  املؤسسة من هيئة ٕاىل مؤسسة وطنية 
ليات اليت  ستقالل املادي، ٕاضافة ٕاىل ا عتبارية و حها الشخصية  وم

ن،  ٔمور شتغل هبا من م صاصاهتا، فٕاننا نعترب س ومرصد، وكذا توسيع اخ
ة اليت تتطلب حمارهتا مقاربة مشولية  ٔفق الرشوة والفساد من الظواهر ا
ظومة ختليق احلياة العامة وحماربة  تضطلع فهيا لك املؤسسات املنخرطة يف م
ٔهداف املسطرة يف  لوصول ٕاىل ا ستورية والقانونية  ٔدوارها ا الفساد ب

لهيا دستور الب ولية اليت صادقت  ة، والقوانني واملعاهدات ا الد من 
لتزنيل السلمي ملضامني  ٔن، رشيطة توفر إالرادة السياسية  بالد يف هذا الش

  . هذا املرشوع
لشغل نصوت  حتاد املغريب  للك ما سبقت إالشارة ٕاليه، فٕاننا يف 

ىل نص املرشوع   .ٕالجياب 
ليمك ورمحة هللا    .تعاىل وراكتهوالسالم 

IX - لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   :  مجمو
لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

لزناهة والوقاية  46.19مرشوع قانون رمق "ملناقشة  لهيئة الوطنية  يتعلق 
سهنا " من الرشوة وحمارهتا ي يندرج يف ٕاطار القوانني اليت  بالد يف ا

ضيات املتعلقة هبيئات  ولية، وكذا يف ٕاطار تزنيل املق ٕاطار الزتاماهتا ا
لهيا دستور  اء بعد حراك 2011احلاكمة اليت نص  ي  ستور ا ، هذا ا

ل احلرية  20 ٔ ي قاده الشباب من  ر من نفس السنة، احلراك ا فربا
ل مغرب دميقراطي  ٔ عية من  ج وضد الفساد والكرامة والعدا 

ة مع مطالب هذه احلركة  ٔن جتاوبت املؤسسة امللك داد، فاكن  س و
ديد تضمن العديد 2011مارس  9خبطاب مليك يف  ، مث مت ٕاقرار دستور 

هنا  لزناهة والوقاية من "من هيئات احلاكمة، اكن من ب الهيئة الوطنية 
لهيا الفصل " الرشوة وحمارهتا ستور  36واليت نص  ريةمن ا ٔ   .يف فقرته ا

ٔن املغرب اكن قد صادق يف  ٔيضا  ة  2007ماي  9ومعلوم  ىل اتفاق
دث  ٔ دة ملاكحفة الفساد و ٔمم املت لوقاية من الرشوة"ا يف " الهيئة املركزية 

  .نفس السنة

لمزيد من ختليق احلياة العامة وحماربة  ٔيت اليوم مرشوع القانون هذا  وي
ابة النتظارات الشعب الفساد والرشوة اليت تنخر  متع املغريب، است ا

اك الفرص وسيادة دو احلق  ة و املغريب يف جمال الزناهة والشفاف
  .والقانون

لشغل مع ٕاصدار قانون ختليق  ميقراطية  ولنئ اكنت الكونفدرالية ا
احلياة العامة واحلد من الرشوة وحماربة الفساد اليت ظلت لسنوات من 
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نقابية املغربية، فٕان التخوف يبقى قامئا يف جمال التطبيق مطالب احلركة ال 
البا ما يطبق يف حق احللقة  ي  ٔمام القانون ا وجعل امجليع سواسية 
ن  ين املفسد ست سيط واملوظف الصغري،  الضعيفة املمتث يف املواطن ال
لقوانني يعاين  ىل التطبيق السلمي  ار خصوصا، فقطاع القضاء املؤمتن  الك

بري، وتنخره ا شلك  رش به الرشوة والفساد  الالت وتن خ لعديد من 
زهاء حياولون  ٔن ننفي وجود قضاة  ت دون  احملسوبية وتثقل اكه التعل

ق العدا ل حتق ٔ لقوانني  دمه التطبيق السلمي    .قدر 

ة حيتاج ٕاىل ٕارادة سياسية  ٕان حماربة الفساد وٕاقرار الزناهة والشفاف
ة ق مة  ،تفرض سيادة القانون والقطع مع املامرسات السائدة حق ويه 

ست مستحي دو وجممتعا وهيئات سياسية ونقابية : تعين امجليع ،ل
ىل تطبيق القانون والرضب بيد من . ومدنية ٔن حترص  و جيب  فا

ىل الهيئات السياسية  ن، و ني الفاسد ٔيدي املسؤولني العموم ىل  ديد 
ىل  س ٔن حترص  ة العامة ول زهية مهها املصل تقدمي خنب سياسية 

ة اخلاصة   .املصل

ٔن خيضع   ي جيب  حملاسبة ا ٔ ربط املسؤولية  د كام جيب تفعيل م
ن  ت، وتقدمي املفسد لحسا ىل  ٔ لس ا ىل تقارر ا امجليع ونفض الغبار 

  .ٕاىل القضاء ليقول لكمته فهيم

ٓخر، فعندما نتفحص بنود انب  ضح  من  مرشوع القانون هذا، س
ام  ٔنه قد يتقاطع مع  ت"لنا  لحسا ىل  ٔ لس ا ا "ا ، وكذا مع القضاء 

ليات كف جبعل هذه الهيئات  اه ٕاىل هذا التقاطع، ووضع  ن وجب 
ل يف  ٔو تدا صاصها دون تضارب يف املهام  تعمل لك يف جمال اخ

صاصات   .خ

شري ٕاىل الرت  البد ٔن  ٔعضاء إالثينٔيضا  ات ا ة يف تعي ) 12(عرش  ات
كون  ٔن  در  ٔ ٔنه اكن من ا رى  ث  ن تتكون مهنم الهيئة، ح ا
ات  قرتا ر عوض مراسمي وقرارات اليت ميكن تعويضها  ات لكها بظها التعي

  ).9املادة (

جب حامية  ت واملعلومات، ف ٔما يف جمال تلقي التبليغات والشاك
ملعلومات وكذا الشهوداملبلغني واملشت ن  وٕاقرار ٕاماكنية . كني واملزود

لمزيد  ٔو املشتيك، وذ  ت مع احلق يف ٕاخفاء هوية املبلغ  شاك التقدم 
ن يعلمون مبوضوع  شجع املواطنني ا ٔن  ٔهنا  ت اليت من ش من الضام

هتم والتبليغ عن الفساد شاك ىل التقدم    .فساد 

ٓخر، جيب التنصيص انب  ىل رضورة تعاون النيابة العامة  ومن 
ٕالدارات  والقضاء معوما مع الهيئة، وكذا ٕاماكنية الولوج ٕاىل احملامك ٕاسوة 
كون  ٔن  ٔنه من الواجب  رى  ات الرتابية، كام  ة وامجلا واملؤسسات العموم

لفساد بطريقة تلقائية ٕاذا ما رصدت بعض مظاهره ماكن الهيئة التصدي  ٕ.  

متىن ري،  ٔ ملهام املوو هلم، ويف ا ام  سها يف الق لهيئة ولرئ ق   التوف
كون لها  ٔن  ىل حماربة الفساد و ر  ٔ داث هذه الهيئة  كون ٕال ٔن  ٔمل  ون
لمواطنني إالحساس جبدوى  ة مبا يعطي  ىل الزناهة والشفاف ر  ٔ ٔيضا 

دها مضن هيئات احلاكمة ا وتوا دا   .ٕا

 .وشكرا

X - شارن ا دي جشريلس مدا املس ٔمعو و لطيف  حزب ( يد عبد ا
ية شرتا   :)التقدم و

لس، س ا   السيد رئ
ر،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
صصة مل  رشيعية ا ٔتناول اللكمة يف ٕاطار اجللسة ال ٔن  ناقشة رشفين 

لزناهة والوقاية من ي  19.46قانون رمق مرشوع " لهيئة الوطنية  تعلق 
 ."شوة وحمارهتاالر 

اعية ٕاىل  ة ا ة السام لتوجهيات امللك ابة  اء است ي  املرشوع ا
ٔيضا  .ختليق احلياة العامة وتعزز الزناهة وحماربة لك مظاهر الفساد اء  و

ستفادة من اخلدمات  جتاو مع انتظارات املواطنني وتطلعاهتم ٕاىل 
ة والزناهة واجل طلبات الشفاف ة وفق م ىل توفري العموم ودة، واحلرص 

منية مستدامة ومدجمة مجليع  ق  ل حتق ٔ رشوط إالنصاف والفعالية من 
ٔجواء  لية، يف  ال احلالية واملستق ٔج الطاقات، تضمن الكرامة والرفاهية ل
ىل خمتلف جماالت احلياة  داداهتا الوخمية  ٓفة الفساد وام ايم  متزي ب امة 

 .العامة
لقانون احلايل واعتبارا لكون املرشو ذرية ومعيقة  ع يعد مراجعة 

ات اشتغالها،  ف ك ٔو  ٔو بنظام حاكمهتا  ا  ٔمر مبها لهيئة، سواء تعلق ا
سخ القانون رمق  ٔكدت رضورة  ث ت داد ٕاطار 12.113ح ه حنو ٕا ، والتو

متثالن يف حتصني  ٔساسيني،  ن  عتبار بعد ذ بعني  ٔ ديد ي قانوين 
ستورية سبات ا ة من  املك ق مجمو ت وتدق لهيئة، وتث ذات الص 

و لها صاصات ا ادرهتا  خ وتوسيع وتقوية وتعزز استقالليهتا وم
اتية  .ا

ليوم الوطين ملاكحفة الرشوة،  ىل ختليد املغرب  ني  ٔزيد من سن عد  ف
ر  6يف  ال امل يف 2019ينا سمرب  13، بعد تعيني  س  2018د لرئ

لزناهة والوقاية من الرشوة وحمارهتاالهيئة ال" ضيات "وطنية  ، تفعيال ملق
سيق  167و 36الفصلني  ام املبادرة والت ث تتوىل  ستور، ح من ا

ذ سياسات حماربة الفساد، وتلقي ورش  ع تنف وإالرشاف وضامن ت
ادئ  ال، واملسامهة يف ختليق احلياة العامة، ورسيخ م املعلومات يف هذا ا

  .مة اجليدة، وثقافة املرفق العام، وقمي املواطنة املسؤواحلاك
وبعد فرتة من ٕاطالق احلكومة املغربية لٕالسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة 
دود النصف  حى تنازيل ٕاىل  ل الفساد فـي م الفساد، اليت هتدف ٕاىل جع

ٔفق سنة  ولية 2025يف  ب املغرب فــي التصنيفات ا رت ؛ وحتسني 
ويل املتعلقة  متع ا ة، وثقة ا ٔمال يف تعزز ثقة املواطنني من  ال،  هبذا ا

ٔخرى ة  سامح مع الفساد، من  ري م ا مستقرا   . يف املغرب بوصفه ب
ىل  متع السيايس واملدين  ٔوساط ا ا يف  نام ويعكس الواقع ٕاحساسا م
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نعاكساهتا السلبي الها، و رسوخ ظاهرة الفساد واستف ىل د سواء  ة 
سوب ثقة املواطنني يف املؤسسات وإالحساس بعدم  ىل تدين م التمنية و
ث حصل ٕاجامع  ال مع خطورة هذه الظاهرة، ح ستقرار، تفا ٔمن و ا
ميقراطية، ويقوض سيادة القانون، وحيد  د ا ٔثري سليب يف قوا لفساد ت ٔن  ب

كرس اله  لرثوات، كام  لموارد والتوزيع العادل  شاشة من الولوج 
الية عية وا   . ج

من الناجت % 7ٕاىل  5فالفساد والرشوة حيرمان املغرب من ما بني 
يل الصايف، وهو ما ميثل خسارة ما بني  ا  .مليارات دوالر 7و 5ا

لرمغ من الوقع إالجيايب ٕالطالق إالسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة  ولكن 
لرمغ من وجود خطاب ونوا سياسية سابقة ومعرب عهنا  الفساد، و

ذرية ومعيقة  سمترار، واعتبارا لكون مرشوع القانون هذا يعد مراجعة 
ث طالبنا بتوسيع  القة، ح ة تظل  الف لهيئة، فٕان زوا  لقانون احلايل 
ق يف شهبات الفساد يف  ق والبحث والتحق ن يف التحق ٔمور ات امل صالح

اء، مبا فهيا ال لتعاون مع النيابة مجيع املؤسسات بدون است ٔمن،  قضاء وا
  .العامة

خول ٕاىل احملالت املهنية التابعة  ن يف ا ٔمور ات امل ا عند صالح وتوقف
اص  ٔش عية ل ج عتباريني واملقرات  اتيني و اص ا ٔش ل
ٔو  لقانون اخلاص وفروعها، رشيطة مشاركة ضابط  عتباريني اخلاضعني 

ة القضائي لرشط ام هبا، دة ضباط  ت اليت يمت الق ٔحباث والتحر ة يف ا
ٔو تعارض  اه ملضامني املواد اليت قد ختالف  ن ىل رضورة  ن  مؤكد
لرس املهين  ٔو املرتبطة مهنا  ال القضايئ  القوانني املعمول هبا يف ا

 .لمواطنني، املصان حبمك القانون
صاصات الهيئة ورئاسة ا ل اخ ا كذ عند تدا لنيابة العامة، وتوقف

القة الهيئة مع النيابة العامة، مبا يضمن فعالية التعاون  فدعو ٕاىل توضيح 
ىل ضامن التوازن الس ف هيم ، والتاكمل بني املؤسستني، حرصا 

هنا من اكفة  ني البت فهيا ومتك ع الهيئة مللفات الفساد ٕاىل  ة ت صالح
دة ىل  ا    .املعطيات اخلاصة لك 

ب وس ٔساس املعمتد ملنح الهيئة حق التنص اءلنا عن مدى حصة ا
ٔموروها، جبانب  ل فهيا م ٔو تد طرف مدين يف القضا اليت حققت فهيا 

و وإالدارة ي ميثل مصاحل ا وبقي اجلواب معلقا حىت . الويل القضايئ ا
ٓن   .ا

شمل خم  ق تعريف وحتديد جرامئ الفساد ل توسيع وتدق تلف كام طالبنا ب
رشيعات  لمامرسات الفضىل يف ال ل يف نطاقه، طبقا  ٔفعال اليت تد ا

دة ملاكحفة الفساد ٔمم املت ة ا   . واتفاق
ا واملبلغني عن الفساد مضن  ىل تقوية حامية الض كام حرصنا 

د سواء ىل    .املرشوع ومضن قانون املسطرة اجلنائية 
شاء  ٔن ٕا لزناهة والوقاية من الرشوة الهيئة الوطنية "وجتدر إالشارة ٕاىل 

رشوط استقاللية الهيئة "وحمارهتا كون معززا ومدعام  ٔن  ، جيب 

ستقالل الوظيفي واملايل والشخصية  انب  مكؤسسة دستورية، ٕاىل 
ل  ىل غرار بعض املؤسسات م هيئة االتصال السمعي "عتبارية، 

ٔهن"هيئة املنافسة"و" البرصي ىل  هنا  ا مؤسسة ، واليت تنص قوان
، مع توفري عنارص ومقومات السلطة القانونية الالزمة  دستورية مستق
رشية واملادية الرضورية ٕالجناز  حملاربة لك جرامئ الفساد، وتوفري املوارد ال

ٔن الفصل  طلق  ا، من م ستقاللية الاكم  159ا ح  ستور م من ا
ستقالل امل ٔن  ٓت احلاكمة، و ايل يندرج مضنيا مضن والشام مجليع هي

لهيئة   .ستقاللية التامة 
ستقاللية الالزمة والرضورية ال جيب  ٔن صفة  ىل  يد  ٔ هذا، مع الت
ٔن الرقابة  ىل  يد  ٔ ان الربملانية، والت ل ٔمام ا ٔن متنع من مساء الهيئة 

ت، ف الرقابة القانوني لحسا ىل  ٔ لس ا لم ىل الهيئة موو  ة املالية 
الل الطعن يف قرارات الهيئة اليت  صاص القضاء إالداري من  تبقى من اخ
ٔمام احملمكة إالدارية، دون املساس جبوهر استقاللية الهيئة  لها طابع ٕاداري 

  .ٔساسا
داث املراكز اجلهوية  ٕ رسيع  يض ال ٔن تطور املنظومة اجلهوية يق كام 

رشية واملادي هنا من املوارد ال ا بفعالية لهيئة، ومتك ا ة الرضورية ٕالجناز 
  .واستقاللية

ملناسبة، ما تضمنه البند الرابع من املادة  من املرشوع  4ومثن 
داد  ىل ٕا صاص الهيئة املمتثل يف السهر  ىل اخ خبصوص التنصيص 

ىل قمي الزناهة" عية  ج شئة الرتبوية و لت اكم  " اسرتاتيجية وطنية م
ىل قمي املواطنة والس يف جمايل ا ٔمهية الرتبية  لرتبية والتكون، نظرا 

صاص  ٔظافرها، مع إالشارة ٕاىل اخ ذ نعومة  والزناهة وزرعها يف الناشئة م
رشيع  ات خبصوص مالءمة ال الهيئة يف ما خيص تقدمي توصيات واقرتا
رش قمي الزناهة والوقاية من الفساد،  ولية يف جمال  ات ا الوطين مع االتفاق
ام الهيئة، خصوصا  ظومة لرصد الفساد وماكحفته مضن  ام وضع م جبانب 

لهيئة ستور  حها ا ذ قد م سيق والتنف ع والت ام املبادرة والت ٔن    .و

ر،   السيد الوز
شارون،   السيدات والسادة املس
يدا ٔ ه رصحيا و ذ بعني  ٕاذا اكن التو ٔ ديد ي داد ٕاطار قانوين  حنو ٕا

ستورية ذات عتبار بعد سبات ا متثالن يف حتصني املك ٔساسيني،  ن 
و لها، فٕان  صاصات ا خ ة من  ق مجمو ت وتدق لهيئة، وتث الص 
ي حتتاج ٕاىل ٕارادة سياسية  ام اكنت دقهتا وتفاصيلها، فه الرتسانة القانونية، 

رام ىل حتويل التعهدات ٕاىل  ا القدرة القوية والفعا  جعة، قوية، قوا ج 
  .وتفعيل مؤسسات احلاكمة، وتوفري املوارد والقدرات الالزمة 

ديد، ال ميكن مقاربته دون  منوي  د منوذج  ر حول اع ا ٕان النقاش ا
ٔسس  ىل  ىل ماكحفة الفساد، والقضاء  اب جبدية ومبسؤولية  ك

صاد الريع وتضارب املصاحل، وخصوصا بتقوية دو املؤسسات، وا حلرص اق
  .ىل توازن السلط واستقاللها
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سامه يف معاجلة ماكمن  ي  منوذج التمنوي اجليد واحلكمي هو ا ٔن ا و
ذ القانون والضامن الفعيل الستقاللية  حلاكمة اجلدية وتنف اخللل املرتبطة 
سامه يف توطيد قمي  متع املدين اليت  القضاء، وتقوية ماكنة مؤسسات ا

ة رصف ة ومراق الم املستق  الشفاف املال العام، وحامية وسائل إال
ضطهاد واحملارصة   .واملواطنة من بطش 

ٔمر تفع يض ا ا لٕالسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفسكام يق ق   اد،ال حق

ٔطري جمال ، وضبط ت ملساء ة واحملاسبة وربط املسؤولية   مع تعزز الشفاف
دى مظاهر ة، اليت جتسد ٕا ظومة احلاكمة  الصفقات العموم اخللل يف م

لمرفق العام   .التدبريية 
عتبارات، واستحضارا لٕالجيابيات العديدة واملراجعات  وللك هذه 
شارن حلزب التقدم  ٔىت هبا مرشوع القانون هذا، فٕاننا مكس العميقة اليت 

ٕالجياب لصاحله شارن سنصوت  لس املس ية مب شرتا   .و


