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محضأ الجلسة الأابعة والثم ني9 بعد امل ئتي9

الت ر خ: الثالثاء 9 شعبان 1442ه )23 مارس 2021م(.

الأئ سة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

التوقيت: سبع دقائق ابتداء من الساعة الثانية زواال والدقيقة 
الثالثة واألربعين.

جدول األعم ل: الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 46.19 
يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في قراءة 

ثانية له.

السيد الحشيب امل لكي رئيس مجلس النواب ، رئيس الجلسة:

ربأف  على  والسالم  الصالة  الأحيم  الأحمن  هللا  بسم 

املأسلي9 وعلى آله وصحشه رجمعي9

السيد الوز أ،

السيدات والس دة النواب،

بالدراسة  مرتبطة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 

الوطنية  بالهيئة  يتعلق   46.19 رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت 

للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في قراءة ثانية له.

الوزير  للسيد  الكلمة  النواب  والسادة  السيدات  سمحتم  فإذا 

لتقديم بكيفية مركزة الجانب املتعلق بالتعدي2 األخير، -فطلب مني 

ذلك-

وإصالح  وامل لية  اإلقتص د  وز أ  بنشعشو9  محمد  السيد 

اإلدارة:

بكأا السيد الأئيس،

السيدات والس دة النواب املحترمي9،

يطيب لي رن رعرض على مجلسكم املوقر في إطار قراءة ثانية مشروع 

القانون رقم 46.19 املتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 

ومحاربتها، كما صادقت عليه باإلجماع لجنة العدل والتشريع وحقوق 

اإلنسان في اجتماعها املنعقد صبيحة هذا اليوم 23 مارس 2021.

واسمحوا لي بداية رن رجدد شكري الخالص وتقديري للسيدات 

وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  رعضاء  املحترمين  النواب  والسادة 

من  القانون  هذا  ومواكبة ملشروع  تفان  من  ربدوه  ما  على  اإلنسان 

خالل انخراطهم والتزامهم على مستوى دراستة ومناقشة مقتضياته 

والتي مكنت في تجويد صياغته. وهي مناسبة لكي رهنئ السيد رئيس 

مكونات هذه  بين مختلف  للنقاش  وإدارته  اللجنة على سعة صدره 

اللجنة، نقاش جاد ومسؤول ساهم فيه ك2 السيدات والسادة النواب 

مشكورين، مما ساهم في إخراج هذا املشروع الهام.

وكما تعلمون يندرج هذا املشروع في إطار التنزي2 القانوني األمث2 

للصالحيات التي خولها الدستور لهذه الهيئة، وإستجابة للتوجيهات 

امللكية السامية التي ركدت على رن ضرورة تخليق الحياة العامة وتعزيز 

النزاهة ومحاربة ك2 مظاهر الفساد، وكذا تجاوبا مع انتظارات املواطنين 

وتطلعاتهم إلى مزيد من الشفافية والنزاهة والجودة.

وتجدر اإلشارة إلى رن املشروع املعروض على رنظار حضراتكم لم 

يطرر عليه ري تغيير من حيث املضمون، مقارنة مع الصيغة املصادق 

العمومية  الجلسة  خالل  رنه  إال  املوقر،  مجلسكم  قب2  من  عليها 

املخصصة للمصادقة على مشروع هذا القانون بمجلس املستشارين، 

تم تدقيق صياغة البند 16 من املادة الرابعة املتعلقة باختصاصات 

الهيئة، حيث كان ينص هذا البند على السهر على مالءمة التشريعات 

وباقي  الفساد  ملكافحة  الدولية  اإلتفاقيات  مقتضيات  مع  الوطنية 

اإلتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب، فتمت إعادة صياغته على 

الشك2 التالي: » تقديم توصيات من رج2 مالءمة التشريعات الوطنية 

مع مقتضيات اإلتفاقيات الدولية ملكافحة الفساد وباقي االتفاقيات 

ذات الصلة التي صادق عليها املغرب« هذا التدقيق جاء لتوضيح دور 

الهيئة واختصاصاتها باملقارنة مع صالحيات ك2 من البرملان والحكومة 

في هذا املجال.

تلكم السيد الرئيس السيدات والسادة النواب املحترمون التغيير 

الذي طرر على مشروع القانون املعروض على رنظاركم قصد املصادقة، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الأئيس:

شكرا السيد الوزير، وكذلك مرة رخرى رشكر مقررة لجنة العدل 

والتشريع وحقوق اإلنسان السيدة النائبة رمينة ماء العينين.

كما  للتصويت  الرابعة  املادة  ورعرض  التصويت  عملية  إلى  نمر 

صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال رحد

املمتنعون: ال رحد
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كما  له  ثانية  قراءة  في  برمته  القانون  للتصويت مشروع  رعرض 

صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال رحد

املمتنعون: ال رحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة 

الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في قراءة ثانية له.

رفعت  النواب،  والسادة  للسيدات  شكرا  الوزير،  للسيد  شكرا 

الجلسة.
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