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ملخــص:
ر ــ
سياستاا

اململكــة املغربيـــة علــ ت ـــوير
لال حماربة الفسـاد ،إصتـارط

ص ل العقة األص  ،إ تاا سياساط تزريعية
ه ا السياه ،يـث
الفســـاد اإلدار

ا تمــر الــة لي
الـــ ـ

مقـــةمتاا جنـــة

الر ــــــوط حماربتاــــــا،

الةســـــتور املغربـــــي قلـــــة وعيـــــة ،ذلـــــم
* -ا ُملؤَلِف املُراسل.

اتتي:

احملور األ ل :مفاوم اهلينة الوطنية للنزاهة
الواايــة مــن الر ــوط حماربتاــا

التزــرير

املغربي
احمل ـور الثــا ي :ال بيعــة القا و يــة للاينــة
الوطنيـــــة للنزاهـــــة الواايــــــة مـــــن الر ــــــوط
حماربتاا د رها

ااة من اهرط الفساد

املغرب

ا اص به ،حيةد د ر  ،تزكيلته عمله.
اهلينــــة ،الــــق كوجباــــا أ ــــةث املؤســــس

ةيــــــة مفاوماــــــا،

مو و الةراسة إىل حمورين

بالزخصـــية املعنويـــة ،لـــه ظامـــه القـــا و ي
إ

معرفـــة األســـس

طبيعتاا ،بيا د رها ،ذلم من ص ل تقسيم

كاـــــان يتمتـــــر

اا من املكا ة اهلامة املتميزط هلـ

فتـــــم بـــــاألجازط اإلداريـــــة ،تتكلـــــ

القا و ية للاينـة الوطنيـة للنزاهـة الواايـة مـن

اهلينــة الوطنيــة للنزاهــة الواايــة مــن الر ــوط
حماربتاـــــا ،الـــــق تعـــــة

لــال مواجاــة هـ ا الــةاء

إ ـــكالية هـ ـ الةراســـة

دسـ ط عـةط أجاـزط

تاــةحن إىل ختليــق اإلدارط منــر تفزــي ــاهرط
املـــالي،

حما لته موا بة اجلاود املب لـة مـن طـرحن

تو ــــلنا إىل أ هــــ اهلينــــة ،مؤسســـــة
دستورية ،تتنااض تسميتاا مر د رهـا ،ظـرا
للخ أ

تريـة إمساـا للغـة العربيـة،

مـا

أ د رهــــا يتــــةاصل مــــر د ر القضــــاء ،ذاط
طبيعة متأرجحة بني املستقلة غ املستقلة.
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.استق لية؛ اهلينة؛ مكافحة الر وط
Abstract:
Over the past decade, the
Kingdom of Morocco has been keen
to develop its anti- corruption
policy, by choosing a legislative
policy in this regard. Several
institutions have been set up in the
Kingdom's constitution to prevent
administrative
and
financial
corruption; the National Instance of
Probity, Prevention and the Fight
against Corruption, is at the
forefront, and considered as an
institution endowed with the
moral personality, its own legal
system, it determines its role, its
composition and his field of work.
From the exceptional status of this
institution, under which the
Moroccan constitutional founder

 النزاهـــة؛ الفســـاد؛:الكلمـــاط املفتا يـــة
made a remarkable transition from a
central instiution to a national one,
while trying to follow the efforts of
the international community to deal
with this phenomenon dangerous.
we have demonstrated its concept
and role, into two axes, and we
concluded
that
it
was
a
constitutional institution whose
name contradicts its role due to the
error in translating its name from
french into Arabic, and its role
interferes with the role of the
judiciary, and its nature is
oscillating between an independent
institution and non- independent.
Keywords: Probity; corruption;
Autonomy; Instance; Fight against
bribery.

:مقةمــة
 هـ ا األصـ، إىل موجـاط مـن الفسـاد،ا تمعـاط مـن الـة ل املتقةمـة
هـ الـة ل كنـأى عـن

 مـا مـن لتمـر، ـة

لقة تعر

 ما من بلة مت ـور حمصـن،مستزر

. مما جعل التصة له معقةا ليس باألمر اهلني، يث جنة بةرجاط متفا تة،تأد اته

، صا ــة من قــة املغــرب العربــي،مــو الــة ل العربيــة
بنيتاــــا

املــــالي املستزــــر

مــا هــو ااــال بالنســبة

تعــــا ي اململكــــة املغربيــــة مــــن معضــــلة الفســــاد اإلدار

 ت أدل عل ـ تغلغــل الظــاهرط إســتحكاماا مــن الرتبــة الــق،اإلاتصــادية اإلجتماعيــة
 مثل سلم مؤ ر مةر اط الفسـاد الصـادر عـن،عةط مؤ راط د لية

تلاا اململكة

 سـنة766/21  كعـةل،27  يث إ تل املرتبـة،0671 منظمة الزفافية الة لية لسنة
. هي من أسوء النقاف،)1(0677

ــير

ــر إط ـار تــوجياي

هــو مــا دعــا باملنظمــاط الة ليــة إىل التحــر مــن أجــل

 تتضــمن لموعــة مــن البنــود الــق تبناهــا املغــرب بعــة املصــاداة،ــكل إتفاايــة د ليــة
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رســاا دســتور  0677مــن ص ـ ل دسـ ته

علياــا،

موعــة مــن اهلينــاط ،الــق عل ـ

رأساا اهلينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا.

اجلةير بال

ر أ القـا و الـة لي ألـزم الـة ل األعضـاء

اإلتفاايـاط الة ليـة

ه ا ا ال ،أ يكو مبةأ إستق لية هيناط مكافحة الفساد م لبـا أساسـيا لضـما
إ ـ

عاا كااماــا ،فــق ــر ف التكــرد اايــاد الكفــيلني بإع ــاء مفعــول إعــابي

لص

ياط مكافحة الفساد املنوطة باا.

ل لم يكتسي مو و النظـام القـا و ي للاينـة الوطنيـة للنزاهـة الواايـة مـن الر ـوط
حماربتاا

التزرير املغربـي أهميـة

ـب ط ،صا ـة أ هـ اهلينـة مؤسسـة دسـتورية

ل حمل اهلينة املر زيـة ،إصتصا ـاتاا تتـةاصل إصتصا ـاط القضـاء

اململكـة

املغربية.
بناء عل ما سبق ،تتكل إ كالية ه الةراسة  :فيمـا تتمثـل األسـس القا و يـة
للاينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا؟
ينبثق عن ه اإل كالية الرئيسة ،التساهتط الفرعية التالية:
 ما مفاوماا؟ ما طبيعتاا؟ فيما يكمن د رها؟تاــةحن هــ الةارســة إىل الكزــف عــن املكا ــة ااقيقيــة هلينــة الوطنيــة للنزاهــة
الوااية من الر وط مكافحتاا ،معرفة طبيعتاـا ،د رهـا

لـال املكافحـة ،مـةى

فاعليتاا.
ت يتسن لنا اإلجابة عل اإل كالية التساهتط الفرعية ،إتبعنا املناا الو ـفي
التحليلي ،بغية

ب

ليل خمتلف املفاهيم األ كام القا و ية املتعلقة با اهلينة،

ذلــم مــن ص ـ ل اإلعتمــاد عل ـ الةســتور املغربــي لســنة  ،0677القــا و املتعلــق باهلينــة
بالةرجة األ ىل ،القوا ني األصرى الق ت را ملسألة مكافحـة الفسـاد،

ـ ا املـادط

العلمية املتخصصة.
لتكسية مو و الةراسة ،إرتنينا تقسيمه إىل حمورين أساسيني

اتتي:
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احملور األ ل :مفاوم اهلينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا

التزـرير

املغربي.
احملور الثا ي :ال بيعة القا و ية للاينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا
ااة من اهرط الفساد

د رها

املغرب.
التزرير

احملور األ ل :مفاوم اهلينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا
املغربي

تعت اهلينة الوطنيـة للنزاهـة الواايـة مـن الر ـوط حماربتاـا ،مـن أهـم األجاـزط الـق
ــمن إسـ اتيكية مكافحــة ــاهرط الفســاد لســنة  ،0677إذ

جــاء باــا املزــر املغربــي

تزـــكل ـــةث اا و يـــا إداريـــا علــ مســـتوى
الــةتتط ،أهماــا أ اــيم س ـيادط القــا و

ـــب مـــن األهميـــة مـــن يـــث الوجـــود

الةميقراطيــة

اململكــة املغربيــة ،ستس ـ

باإلجتا الصحيز.
ألجل التعرحن علـ هـ اهلينـة ،سـنقوم مـن صـ ل هـ ا احملـور ،بتحةيـة تعريـف هلـا
ــ ا زــأتاا ت ورهــا التــارخيي (دا يــا)،

(أ ت)
العمومية

كــل هينــة

ــةداا الســل اط

الة لة ،تبة من جود أسس اا و ية تنبر علياا (دالثا).

أ ت :تعريف اهلينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا

التزرير املغربي

تعت ـ اهلينــة الوطنيــة للنزاهــة الواايــة مــن الر ــوط حماربتاــا ،اجلاــان املاــم ال ـ
به إدارط ا ةط من أهم املاام أ ثرها ص ورط ،إت هي مامة مكافحة ـاهرط

أي

الفساد محاية املال العمومي.
لغرض تعريف ه اهلينة ،سـنقوم بتكزئـة إمساـا إىل ـقني ،تنـا ل
مص لز النزاهة ،عق عل الثا ي ،املتمثل

الزـق األ ل

الوااية من الر وط حماربتاا.

 -1تعريف النزاهة:
رد

تسمية هينة اململكة املغربية ملكافحة الفساد ،مصـ لز النزاهـة ،سـنحا ل

تعريفه لغة ،دم إ

ا.

أ -تعريف النزاهة لغة :املعنـ اللغـو للنَزاهـة هـو ـ خلز ق ا لـق زاهـة الـنفس ،عفيـف
متكرم ،حيل

ة ت خيال البيوط بنفسه ت ماله ،اجلمـر :زهـاء زههـو  ،ـز
()2

فسه من القبيز قاها ،النَزاهة البعة عن السوء .
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الزَا

أ ل التنزُ هو البقعة" ،النُو

اهلَاء"،

لمة تـةل علـ بقعـة

غ  ،يقال لنا متنـزههني إذا تباعـة ا عـن املـاء الريـف ،فـ

مكـا آصـر

يتنـزَ ق عـن الزـيء؛ أ

يتباعة عنه ،رجل زيه ا لق؛ أ بعية عن امل ـامر الة يويـة األاـ ار عـن

ـل ـيء

ابيز".
تعة النزاهـة ـرطا مـن الزـر ف املقـررط للو يفـة العموميـة

الزـريعة اإلسـ مية،

كمــا مـن أ كـام التزــرير الو ـعي ،إذ جـاء

اولــه تعـاىل﴿ :اَالَـ خل

ابـل أ تكـو

إه خلةَاهقمَا يَا أَبَ ِ اسخلتَأْجِرخل ق هإ َ صَيخلرَ َمنه اسخلتَأْجَ خلرطَ ا ْل َقوه ُ الْـ َأ ِمنيق﴾(،)3

ـفة األمـني هنـا،

تعر النزاهة عةم اإل يان عنة تنفي مامة من املاام الو يفية.
ب -تعريف النزاهة إ
ات أ بني معناها إ
األما ة اإلص ص

ا :بعة إستعرا نا للمةلول اللغو لكلمـة النزاهـة ،لنـا
ا؛ هي

الواار تةل عل منظومة القـيم املتعلقـة بالصـةه

العمل ،إذ ميكن تعريفاا عل أ اا" :اافـا علـ الـ اط سـليمة

غــ ـ حمرفــــة مراعــــاط ــــة د القــــيم األص ايــــة ملحو ــــا فيــــه التكامــــل الــ ـ اتي
اإلجتمـاعي ،)4(".أ هـي " :ظافـة ذاط اليـة ،أ القـةرط علـ
األموال العمومية ،القةرط عل احملافظة علياا"

صـني الـنفس مـن ســراة

()5

من ص ل ما تقةم ،سـتخلص بـأ النزاهـة مـا هـي إت لموعـة مـن القـيم األص ايـة
املبــادو املتعلقــة بالصــةه ،األما ــة ،اإلصــ ص ،التفــا ي
تعزيز السـلو األص اـي ل ـاام الو يفـة العموميـة،
ا ا عني للقا و ا اص ،لتسام

تأديــة املاــام الو يفيــة،

ـ ا عمـال املؤسسـاط الرقيـة

توجيه مسار العمل باإلجتا الصحيز.

ســنا فعــل املزــر املغربــي ،ــني أطلــق علــ هــ اهلينــة

ــقاا األ ل تســمية

النزاهة ،ليع عن مبتغا مناا.
 -2التعقي عل الزق الثا ي من تسمية اهلينة" الوااية من الر وط حماربتاا":
إ مــن بــني األمــور الــق ــةط إ تبــا البــا ثني ،هــو الزــق الثــا ي مــن تســمية اهلينــة
الوطنية للمملكة املغربية الق أ زأط من أجل مكافحة الفساد ،يث
الةستور مص لز الر وط ،د

ـف املؤسـس

الفساد ،ير بني الوااية احملاربة.

أ -تو يف مص لز" الر ـوط" :مـن صـ ل التسـمية الـق أطلقاـا املؤسـس الةسـتور ،
عل اهلينة املكلفة ككافحة الفساد ،هي ذاط الصيغة الق إتبعاا املزـر املغربـي
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القوا ني املتعلقة با ا ا ال ،اهيم

ـة ذاتـه،

اـا و اهلينـة

مـا أ هـ ا الزـق

يع يه و من الغموض التنـااض ،إذ ت يعـ عـن مكافحـة ييـر جـرائم الفسـاد ،بـل
يقتصــر عل ـ جرميــة ا ــةط فق ـ

املتمثلــة

"جرميــة الر ــوط" ،لعــل أهــم م ـ ر هل ـ ا

التعقيـ ـ  ،يرجـــر إىل أ كـــام املـــادط  62مـــن القـــا و راـــم  ،772 .70املتعلـــق باهلينـــة
الوطنية للنزاهـة الواايـة مـن الر ـوط حماربتاـا ،يـث عـرحن املزـر املغربـي كوجباـا
الفســاد عل ـ النحــو التــالي " :يقصــة بالفســاد

مفاــوم ه ـ ا القــا و  ،إ ــةى جــرائم

الر وط أ إستغ ل النفوذ أ اإلصت م أ الغةر املنصوص علياـا
العمـــل،

القـا و اجلـار بـه

ـــل جرميـــة مـــن جـــرائم الفســـاد األصـــرى املنصـــوص علياـــا

تزـــريعاط

صا ة.)6(".
عليه ،فإ الزق الثا ي من تسمية ه اهلينة ،يتنااض مر أ كام ص ه املـادط،
ـا مـن األجـةر األ ـرى علـ املزـر املغربـي تو يـف مصـ لز" الفسـاد" بـةت مـن

إذ

"الر وط" ،ليوسر لال عمل ه اهلينة ،يع ياا ن ا.
بالرجو إىل ذاط القا و باللغة الفر سية،

ظ بأ املزر املغربي ،اة إسـتخةم

مصـــــ لز " ،"Corruptionللةتلـــــة علـــــ الفســـــاد بصـــــفة عامـــــة ،ذاط املصـــــ لز
" "Corruptionللةتلة عل الر وط( ،)7يث جاء النص عل النحو التالي:
«Au sens de la présente loi on entend par corruption tout crime de
»… corruption,

هـ ا ت عــون مــن النا يــة اللغويــة ،فعلـ الــرغم مــن أ الزــائر تو يفــه

مصـ لز

للر ــوط باللغــة الفر ســية هــو فــس املص ـ لز الــةال عل ـ الفســاد " ،"Corruptionإت أ
الواار يقابلاا باللغة الفر سية مص لز"."Subornation

الر وط

عليه ،ستنتا بأ املؤسس الةستور
قصر لال اهلينة

املزر املغـربيني ،اعـا

جرمية الر وط ،لـ لم ـرى

ص ـأ لغـو  ،أدى

ـر رط تـةار هـ ا ا

ـأ ،لتصـبز

تسمية اهلينة م ابقا لة رها للتسمية باللغة الفر سية ليكو عل النحو التالي" :اهلينـة
الوطنية للنزاهة الوااية من الفساد حماربته" ،هـ ا مـن جاـة ،مـن جاـة أصـرى تعـةيل
ص املادط  62من القـا و السـالف الـ

ر ،ذلـم بتغـي مصـ لز " "Corruptionبــ "

 ."Subornationذلم ما تبنا املزر اجلزائر من ص ل إستعمال لفظ الفساد للةتلة
عل

ل

ور احملاباط(.)8
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ب -اجلمر بني
يــر بــني

يفق الوااية احملاربة :ت ظنا أ املؤسس الةستور املغربي ،اة
تســمية ه ـ اهلينــة ،أ املمارســة الســائةط

ــيفق الواايــة احملاربــة

الفضــاء األ ربــي تعتمــة أساسـاً مؤسســاط طنيــة للواايــة مــن الفســاد ،عل ـ أ تتكفــل
السل اط القضائية األجازط األمنية كحاربته ،فإذا
يعة تقةما

ا اجلمر بني الوااية احملاربـة،

التو يف الو يفي ملؤسساط النزاهـة ،فإ ـه

عميقــة عل ـ مســتوى

املقابـل ي ـرح إ ـكالياط

ةيــة التفصــي ط الةايقــة بــني أد ار ه ـ املؤسســة بــني ماــام

القضاء.

ل لم ،رى

ر رط إع ادط النظـر

مسـألة تسـمية اهلينـة املغربيـة ملكافحـة الفسـاد،

ياغتاا ب ريقة ت تتعارض من يث املعن بني مص لحاتاا،

ا مر إصتصا ـاط

املو لة للقضاء.
دا يا :زأط اهلينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا ت ورها
ممـــا ت ـــم فيـــه ،أ زـــأط ت ـــور اهلينـــة الوطنيـــة للنزاهـــة الواايـــة مـــن الر ـــوط
حماربتاا ،هلما ج ر مرا ل سكلاا تاريخ الفساد ال
ر ــ هــ األصــ ط علــ ت ــوير سياســتاا

عرفته اململكة املغربية ،لـ ا

لــال مكافحــة الفســاد ،منــ ســنة

 ،7900ذلــم باإل تقــال مــن مقاربــة نجريــة إىل مقاربــة أصلقيــة ،لــتخلص إىل مقاربــة
مشوليـة منةلــة منـ ســنة  ،)9(0662مــر موا ـلة تعزيــز املنظومـة القا و يــة املؤسســية
ذاط الصلة ،إىل أ

ل إىل مر لـة التأسـيس للنقلـة الةسـتورية سـنة ،0677وجزهـا

فيما يلي:
 -1املر لة األ ىل ( 1928إىل :)8118

عرف ه املر لة ،بعةط مرا ل جزئية(:)10
أ -مر لــة املقاربــة الزجري ـة :ه ـ املر لــة ســادط مــن  ،7992 -7900الــق فياــا
إعتمــةط اململكــة املغربيــة عل ـ سياســة جترمييــة اســعة

()11

منظومــة عقابيــة متزــةدط

صـــ علياـــا لموعـــة القـــا و اجلنـــائي الصـــادرط ســـنة  ،7900مســـاطر اضـــائية
صا ة()12؛ تضمنتاا النصوص القا و ية احملةدة حملكمة صا ة للعـةل( ،)13يعاـة إلياـا
بـــالزجر عـــن جنايـــاط الغـــةر الر ـــوط إســـتغ ل النفـــوذ املق فـــة مـــن طـــرحن املـــو فني
العموميني ،اوا ني الزر اط مة ة اإل تخاباط.
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لقـة

ـل مـن إتسـا دائـرط التكــريم،

ـا هلـ املقاربـة الواـر البليـر علـ مسـتوى

األدــر الردعــي للعقوبــاط املســاطر القضــائية اإلســتثنائية للمتابعــة احملا مــة ،ع ـ ط
عل إط ه "مح ط ت ا ية" تام املمارساط اإلاتصادية غـ املزـر عة .د
ه اإل ـ

اط

لركــا الســب

الوااـر مـن

أ متكـن

قيـق الفعاليـة امل ءمـة مـر إلتزامـاط املغـرب الة ليـة؛

ذلــم يعــود إل عــةام هينــة خمتصــة

مكافحــة ــاهرط الفســاد ،إذ ت

يكفي اجلزر بوسائل تقليةية.
ب -مر لــة املقاربــة التخليقيــة :عرف ـ ه ـ املر لــة بن اااــا الــزمر الضــيق ،يــث
بــةأط ســنة  ،7999لتكــو اايتاــا عــام  ،0666الــق إعتمــةتاا كومــة التنــا ب،
مسح بتأط لموعة من اإل

اط القا و ية املؤسسـية ذاط الصـلة بتخليـق اايـاط

العامة ،تريتاا إىل إجراءاط تةاب اا و ية مؤسسية مسح تةرعيا بـ:
 طرح مسألة ختليق ااياط العامة عل مستوى النقاش العمومي، -العمل عل تعميم اإللتزام كيثاه سن التةب

مرجعيـة لنزـر دقافـة املرفـق العـام
تـةعيم التوا ـل بـني اإلدارط

سني جـودط ا ـةماط اإلداريـة تر ـية عقلنـة التـةب
احملي ،

 إ ةاث اللكنة الوطنية لتخليق ااياط العامة ()14الـق صلـص عملـاا إىل إعـةاد زـردليــل مبســ
بعملياط

ــول الصــفقاط العموميــة ،إجــراء دراســة ــول مســار املــواطن القيــام
سيسية داصل املؤسساط التعليمية د ر الزباب،

 -الزـــر

تـــةعيم بعـــض اتليـــاط الواائيـــة لتعزيـــز النزاهـــة الزـــفافية بـــاملرفق

العمـــومي ،إ ســـتكمال اواعـــة املراابـــة املســـاءلة الزـــر

تقـــنني ـــفافية اايـــاط

السياسية.
امل

ــظ مــن ص ـ ل ه ـ املر لــة ،أ بــوادر مكافحــة الفســاد بــةأط

اململكة املغربيـة ،إ

ا ـ حمتزـمة بتلـم اللكنـة الـ

التحسيسية ،لكناا تعـة

خ ـوط إعابيـة

كامة الوااية من ه الظاهرط ا

ـو التغـي

ينحصـر د رهـا

الظاــور
العمليـاط

إعتمـاد جاـان صـاص يكلـف

ط حماربتاا.

 -2املر لــة الثا يــة ( :)8115-8117تســم ه ـ املر لــة؛ كر لــة املقاربــة الزــمولية
املنةلة ،الق بة رها تنقسم إىل مر لتني:
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أ -املر لــة اإلخنــراف
كر لة اإلخنراف

املنظومــة الة ليــة ( 8117إىل  :)8111عرف ـ ه ـ املر لــة

الةينامية الة لية حملاربة الفساد ،الق اةط إختاذ لموعة من

اإلجراءاط ،ذلم من أجل ت وير م ءمة املنظومة القا و ية املؤسسية،
عـن إخنـرف اململكـة املغربيـة
اإلتفااية األممية

ل ه ا جنـم

هـ املقاربـة اجلةيـةط ،ذلـم مـن صـ ل توايعاـا علـ

 69ديسم  0662حملاربة الفساد ختليق ااياط العامة

كوجباا إستحةاث هينة مر زية ملكافحة الفساد ،تةع

()15

 ،يـث

ـل القـا و " اهلينـة

املر زية للوااية مـن الر ـوط( ،")16لكناـا بقيـ حمـة دط األدـر بـالنظر لضـعف برلـة
العمـــل ااكـــومي ،القصـــور النســـيب لاليـــاط الزجريـــة الواائيـــة،
ذلــم يرجــر إىل التماطــل

املنظومــة املؤسســية ،لعــل الســب

ـــعف جناعـــة

إ ــةاداا ،يــث جــاء

تصـــةيق اململكـــة املغربيـــة علـ ـ إتفاايـــة مكافحـــة الفســـاد بتـــاريخ  69مـــا ،0661
إستغره األمر مثا ية عزر ارا بعة ذلم لتنصي اهلينة

 60ديسم .)17(0662

ب -مر لة التأسـيس ( :)8115 -8111مسيـ هـ املر لـة كر لـة التأسـيس للنقلـة
الةستورية ،الق إ لق من التأ يل الةسـتور لقواعـة التخليـق ااكامـة اجليـةط،
أســام لبنــاء د لــة دميقراطيــة يســودها ااــق القــا و  ،هــو مــا تبلــور مــن ص ـ ل
إ تقالية اهلينة املر زية للوااية من الر وط ع الةستور اجلةية للمملكة املغربية لسـنة
 ،0677إىل "اهلينــة الوطنيــة للنزاهــة الواايــة مــن الر ــوط حماربتاــا" ذلــم مــن ص ـ ل
النص الصريز علياا
ا

اينة من هيناط ااكامة اجليةط ،لت سـخ أ ثـر لموعـة مـن

واط اإلجراءاط املتخ ط

ه ا الزأ من ابيل متابعة العةيـة مـن املسـؤ لني بـتام

الفساد اإلدار (.)18
رع اململكـة املغربيـة

التنزيـل التزـريعي للمسـتكةاط الةسـتورية ذاط الصـلة؛

ا أهماا :مسودط القا و رام  ،772 .70ال

بادرط اهلينة املر زيـة بإعـةاد (،)19

فــق مقاربــة تزــار ية منفتحــة عل ـ يي ـر الفــاعلني املعنــيني ،ليصــةر ســنة ،0675
كوج الظا الزريف السالف ال
للكنة املر زية للوااية من الفساد عل

ر ،ليضمن

أ كامه ا تامية اإللغاء الفعلي

رف ااـف ،املتمثـل

تنصـي رئيسـا للكنـة

اجلةيةط.

455

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

النظام القانوني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها ___ عتيقة معاوي ـ حسينة شرون

هك ا
معينــة

إ ةاث اهلينة الوطنية للنزاهة الوااية مـن الر ـوط حماربتاـا ،كقومـاط

حلقــة جوهريــة جةيــةط

العقــة املؤسســي الــوطر

ســياه طــر تــوافقي،

إ لق من تقييم جتربة اهلينة املر زيـة للواايـة مـن الر ـوط ليتعـزن بالتوجياـاط امللكيـة
السامية.
دالثا :األسـس القا و يـة للاينـة الوطنيـة للنزاهـة الواايـة مـن الر ـوط حماربتاـا
التزرير املغربي
جتــة اهلينــة الوطنيــة للنزاهــة الواايــة مــن الر ــوط حماربتاــا
القـا و ي

اإلتفاايــاط الة ليــة؛ كعنـ القــا و الـة لي،

املغــرب ،أساســاا

مــا جتــة أيضــا

القــا و

الةاصلي بةرجاتـه املختلفـة ،يـث سـنقوم بـإدرا أهـم هـ األسـس الـق ت راـ فقـ
إللزامية إ ةاث ه اهلينة فيما سيأتي:
 -1األسام الة لي للاينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا (املغربية):
ــادا اململكــة املغربيــة علـ العةيــة مــن املواديــق اإلتفاايــاط الة ليــة ذاط الصــلة
كحاربـة الفســاد ،لعــل أهماـا علـ اإلطـ ه ،إتفاايــة األمـم املتحــةط ملكافحــة الفسـاد
لســنة  ،0662إذ تعتـ اإلطــار القــا و ي املرجعــي األساســي للمملكــة

هـ ا ا ــال،

يــث ألزم ـ الــة ل األطــراحن كوج ـ املــادط السادســة مناــا ،بضــر رط إ ــةاث هينــة أ
لموعة من اهلينـاط متنـر تفزـي ـاهرط الفسـاد
التالي" :تكفل

ـة مناـا ،يـث جـاءط علـ النحـو

ل د لة طرحن ،فقا للمبادو األساسية لنظاماا القا و ي ،جود هينـة

أ هيناط ،س اإلاتضاء ،تتوىل منر الفساد ،بوسائل"...
اجلةير بال

ر أ اململكة املغربية ،من مصاداتاا عل ه اإلتفاايـة بتـاريخ 69

مـا  ،0661زــرها
التزرير الوطر

األ لي-

اجلريــةط الرمسيــة ،إجتاـ

ــو تفعيــل مقتضــياتاا ،م ئمــة

أ كاماا ،سواء فيما يتعلق بالتةاب الواائية ،أ فيما يت ل ذلـم

من تفعيل تلياط التعا
أجازط مستقلة

()20

الة لي،

ه ا اإلطار ،عمل اململكة املغربية علـ إ ـةاث

اهلينة املر زية للواايـة مـن الر ـوط( ،)21الـق تعـة القالـ األساسـي

ما أ ر ا سالفا -للاينة حمل الةراسة.
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 -8القا و الةاصلي املغربي

أسام للاينـة الوطنيـة للنزاهـة الواايـة مـن الر ـوط

حماربتاا:
تزــريعاا

إطــار تــبر اململكــة املغربيــة فكــرط إ ــةاث هينــة ملكافحــة الفســاد

الةاصلي ،سنقوم بـإدرا الةسـتور علـ إعتبـار القـا و األساسـي للمملكـة ،بالتحةيـة
دستور  ،)22(0677دم قوم بإستعراض القا و املنظم هل اهلينة.
أ -الةستور املغربي

أسام اا و ي للاينة للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاـا:

بالرجو إىل أ كام دستور اململكة املغربية ،جنة بـأ املؤسـس الةسـتور املغربـي اـة
ت ره للاينة الوطنية للنزاهـة الواايـة مـن الر ـوط حماربتاـا
الثا ي

ـ عنـوا " ااريـاط ااقـوه األساسـية"،

أما الباب اتصـر ،فيتمثـل

بـابني منفصـلني؛ البـاب

فصـله السـادم د دـو (،)20

البـاب الثـا ي عزـر املعنـو بــ"ااكامة اجليـةط"

 759مـن العنـوا الفرعـي "مبــادو عامـة"،

ـ ا الفصــل  ،701مـن ذاط البـاب

عنــوا " هينــاط محايــة ااكامــة اجليــةط التقــنني" ،ال ـ

بــة ر جــاء

فصـله
ـ

ـ العنــوا

الفرعــي " مؤسســاط هينــاط محايــة ااقــوه ااريــاط ااكامــة اجليــةط التنميــة
البزرية املستةامة الةميقراطية التزار ية"(.)23
يث ص أ كام الفصل  20منه عل إ ةاث ه اهلينة

اتتي ..." :ـةث هينـة

طنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا" ،تضيف أ كام الفصل  759علـ أ ـه:
" تكو اهليناط املكلفة بااكامة اجليةط مسـتقلة؛ تسـتفية مـن دعـم أجاـزط الة لـة؛
ميكــن للقــا و أ يقحــةث عنــة الضــر رط ،عـ ط علـ املؤسســاط اهلينــاط املـ
بعة  ،هيناط أصرى للضب

ااكامة اجليةط "،

ورط

ما بين أ كام الفصل  701مـن

ذاط الةستور املاام األساسية الق أ زن من أجلـاا ،يـث جـاءط علـ النحـو التـالي" :
تتوىل اهليأط( )24الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا ،احملةدة كوجـ الفصـل
 ،20عل ا صـوص ،ماـام املبـادرط التنسـيق اإل ـراحن
حماربــة الفســاد ،تلقــي زــر املعلومــاط

ـما تتبـر تنفيـ سياسـاط

ه ـ ا ا ــال ،املســاهمة

ختليــق اايــاط

العامة ،ترسيخ مبادو ااكامة اجليةط ،دقافة املرفق العام ،ايم املواطنة املسؤ لة".
ممـا سـبق ،يتضـز لنـا جليـا بـأ دسـتور اململكـة املغربيـة ،يعـة األسـام األ ل للاينــة
الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا ،يث

عاا مو ـر اهلينـة الةسـتورية،
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لكن ه ا ت مينعنا من تسكيل بعض امل
الق وردها

ظاط ول الةستور املغربي

هـ ا ا ـال،

اتتي:

 عةم التكا س الو يفي للاينة :إ ا ا ة الق أاحم فياا ه اهلينة،هينــاط ااكامــة اجليــةط التقــنني؛ فــإذا

ــا مــن املفاــوم أ يــتم إدرا اهلينــة العليــا

لإلتصــال الســمعي البصــر  ،للــس املنافســة
األ ىل هينة

ب ية تقنينية ،قكم

املؤسســة الثا يــة هينــة

كزء من

ــمن ه ـ ا اإلطــار ،بإعتبــار املؤسســة

يفتاا داصل ا ال السمعي البصر  ،بإعتبـار

ــب ية تقنينيــة بإمتيــان داصــل لــال الســوه ،فإ ــه

تتوفر"اهلينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا"؛أ

املقابــل ت

ر ف تسـمز بتو ـيفاا

مؤسسة للتقنني ،ه ا ما ععل املؤسساط املنةرجة داصل ه ا ا ـة غـ متكا سـة
يفيا.
 غياب اإل سكام القا و ي املن قي بـني الفصـلني  123 72مـن الةسـتور :إذ جنـةبــأ املؤســس الةســتور  ،ت حيــرص عل ـ الــرب بــني بعــض فصــوله ،يــث جنــة بــأ
الفصـــل  ،20الـ ـ

يـــنص علـ ـ إ ـــةاث هينـــة طنيـــة للنزاهـــة الواايـــة مـــن الر ـــوط

حماربتاــا ،ت يبــة منســكما
ستحةد

امــل فقراتــه مــر

ـ

ياط ه ـ املؤسســة،

مــا

الفصل  ،701إذ يتضمن الفصـل  ،20فقـرط أ ىل ـول معاابـة القـا و علـ

املخالفـاط املتعلقــة قــاتط تنـان املصــاح ،علـ إسـتغ ل التســريباط املخلــة بالتنــافس
النزيه،

ل خمالفة ذاط طابر مالي ،فقـرط دا يـة ـول معاابـة القـا و علـ الزـ

إستغ ل مواار النفـوذ اإلمتيـان،

ـعياط اإل تكـار اهليمنـة ،بـااي املمارسـاط

املخالفة ملبادو املنافسة اارط املزر عة

الع اـاط اإلاتصـادية ،مـن الوا ـز إذ أ

الفقرط الثا ية ت ع اة هلا بزكل مبا ر مر
هلا من ع اة ككلس املنافسة ال
ب

ياط اهلينة الوطنية للنزاهة ،بقةر ما

ينص الفصل  700من الةسـتور علـ

عية املنافسة مراابة املمارساط التكاريـة غـ املزـر عة(،)25

األ ىل من جاتاا ،تبـة أاـرب إىل

ـ

عل املخالفاط ذاط ال ابر املـالي ،أ إىل

ـ

ياته

مـا أ الفقـرط

ياط القضـاء أ ا لـس األعلـ  ،عنـةما تـنص
ـ

ياط القضـاء أ للـس املنافسـة عنـةما

تتحةث عن إستغ ل التسريباط املخلة بالتنافس النزيه.
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 -اللبس ال

خيلفه الفصل  :72إذ يرب ه ا األص بني إ ةاث ه اهلينة

اتط

تنــان املصــاح ،إســتغ ل التســريباط املخلــة بالتنــافس النزيــه ،إ ــكال اإل ــراحن
املرتب ة بنزاف اإلداراط اهليناط العمومية،
اإلمتيــان،

إسـتغ ل موااـر النفـوذ

ا الزـ

ــعياط اإل تكــار اهليمنــة ،بــااي املمارســاط املخالفــة ملبــادو املنافســة

اارط(.)26
أســام للاينــة الوطنيــة للنزاهــة الواايــة مــن الر ــوط

ب -القــا و راــم 117 .18

حماربتاا :إ إ زاء اهلينـة الوطنيـة للنزاهـة الواايـة مـن الر ـوط حماربتاـا ،ت يكـن
لية اإلتفااية الة لية هلينة األمم املتحةط فحس  ،بل دع الضر رط ،بعة تبر املؤسس
الةســتور املغربــي ملامــة مكافحــة الفســاد عــن طريــق إ ــةاث ه ـ اهلينــة ،إىل صلــق
القواعة القا و ية املتعلقة باا ،هو ما ص عليه
جـــاء علـ ـ النحـــو التـــالي" :حيـــةد بقـــوا ني تـــأليف
املؤسســـاط اهلينـــاط املنصـــوص علياـــا

را ة الةستور
ــ

فصله  ،717يث

ياط تنظـــيم اواعـــة سـ ـ

الفصـــول  707إىل  716مـــن هــ ا الةســـتور،

ـ ا ــاتط التنــا عنــة اإلاتضــاء ،)27( ".إذ ردط اهلينــة حمــل الةراســة
املؤسساط اهليناط
بالفعــل،

املرتبة السابعة.

ــةر القــا و راــم  772 .70املتعلــق باهلينــة الوطنيــة للنزاهــة الواايــة مــن

الر وط حماربتاا ،كوج
الـ ـ

يعـــة

ــمن ه ـ

ا

ريف رام  ،7 .75 .05املـؤر

إطـــار اـــا و ي مرجعـــي هلـــا

 69جـوا ،0675

املنظومـــة القا و يـــة الةاصليـــة إىل جا ـ ـ

الةستور.
إ توى ه ا القا و  ،عل مثا ية أبـواب لزئـة إىل  22مـادط ،تـبني ال بيعـة القا و يـة
للاينة ،مااماا ،أجازتاا ،تنظيماا اإلدار

املالي ،بيناا

اجلة ل رام( )67أد ا :
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اجلة ل رام ( :)11تبوي القا و رام 117 .18
الباب
الباب ألاول
الباب الثاني

العنوان
أحكام تمهيدية
مهام الهيئة

الباب الثالث

أجهزة الهيئة

الباب الرابع

تلقي التبليغات والشكايات والقيام بإجراءات البحث والتحري

الباب الخامس

التنظيم إلاداري واملالي

الباب السادس

أحكام مختلفة

الباب السابع

أحكام إنتقالية

الباب الثامن

أحكام ختامية

املصةر :من إعةاد البا ثني بناء عل حمتوى القا و رام 117.18

من ص ل اراءط سريعة هل ا القا و سكل ما يلي:
 -التكرار:

ظ من ص ل العنا ين الق

الةارسـة ،حمتواهــا أ اــا متكــررط؛

ملاا أبواب القا و املتعلق باهلينـة حمـل

عنــوا البــاب الثــا ي "ماــام اهلينــة" البــاب الرابــر

"تلقي التبليغاط الزكاياط القيام بإجراءاط البحث التحر " ،يث جنة بأ عنـوا
البــاب الرابــر يعــة مــن بــني املاــام املنصــوص علياــا

البــاب الثــا ي كوج ـ البنــة األ ل

الثا ي من املادط الثالثة منه.
مــا ســكل أيضــا ،التكــرار البــاب الثــا ي " ماــام اهلينــة " البــاب الثالــث " أجاــزط
اهلينة " البـاب ا ـامس" التنظـيم اإلدار
يــث

ــرر املزــر املغربــي ماــام اهلينــة

ما أ التنظيم اإلدار

املالي يةصل

املـالي" ،البـاب السـادم "أ كـام خمتلفـة"،
البــاب الثالــث ،ــني ت ــره ألجاــزط اهلينــة،
من أجازط اهلينة ،باإل افة إىل األ كام الق

جــاء باــا البــاب الســادم؛ املتعلقــة باإللتزامــاط الــق تقــر علــ عــاتق أعضــاء اهلينــة:
يفيــاط التصــريز باملمتلكــاط ألعضــاء اهلينــة (املــادط  ،)22أداء الــيمني (املــادط ،)25
تمـــا الســـر(املادط  ،)20التعويضـــاط الـــق تقا ـــاها األعضـــاء(املادط  ،)22تقـــةيم
التقرير من طرحن اهلينة حمتوا

زر (املادط من )29

ا اتراء(املادط .)26
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 عــةم التكــا س بــني أبوابــه حمتواهـــا :بــالرجو أل كــام البــاب األ ل" أ كـــاممتايةية" الباب الثا ي "ماام اهلينة" ال
رد

لمس فياما وعـا مـن عـةم التكـا س ،يـث

األ كـام التمايةيــة تســمية طبيعــة اهلينــة حمـل الةراســة ،أمــا تعريــف الفســاد،
البــاب الثــا ي مــن ذاط القــا و ؛ إذ

فأدرجــه
ال بيعة

ــا مــن املفــر ض تضــمني التعــاريف

األ كام التمايةية ،لينفرد الباب الثا ي ببيا ماام اهلينة.

عليه ،تفاديا هل ا التكرار عـةم التكـا س ،ـرى

ـر رط إعـادط النظـر

حمتـوى

ه ا القا و  ،تقسيمه تقسيما من قيا ت عزوائيا(.)28
احملور الثا ي :ال بيعة القا و ية للاينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر ـوط حماربتاـا
د رها

املغرب

ااة من اهرط الفساد

سنقوم من ص ل ه ا احملور ،بتو يز مسألة

غاية من األهمية ،تتمثل

ال بيعـة

القا و ية للاينـة الوطنيـة للنزاهـة الواايـة مـن الر ـوط حماربتاـا (أ ت) ،دـم عـر لنـبني
د رها

ااة من اهرط الفساد

اململكة املغربية (دا يا).

أ ت :ال بيعــة القا و يــة للاينــة الوطنيــة للنزاهــة الواايــة مــن الر ــوط حماربتاــا
املغرب
ر ،أ

اجلةير بالـ

ـ مـن القـا و الـة لي القـا و الـةاصلي ،املـتعلقني باهلينـة

الوطنية للنزاهة الوااية من الر ـوط حماربتاـا ،ت راـوا ملسـألة ال بيعـة القا و يـة هلـا،
من صـ ل إاـرار مبـةأ اإلسـتق لية ،إذ يزـكل هلـ ا النـو مـن اهلينـاط ،م لبـا أساسـيا
لضــما إ ـ
إعابي لص

عاا كااماــا ،فــق ــر ف التكــرد اايــاد الكفــيلني بإع ــاء مفعــول
ياط مكافحة الفساد املنوطة باا ،يعت

ه ا اإلطار ،أ ةط املادتا 60

الفساد ،عل
من اإل

()29

محةد أساسي ل بيعتاا.

)30(20مـن إتفاايـة األمـم املتحـةط ملكافحـة

ر رط منز هيناط مكافحة الفساد ما يلزم مـن اإلسـتق لية ،لتمكيناـا
بو ائفاا بصورط فعالة كنأى عن أ تأد ت مسوغ لـه،

ما أاـر املبـةأ

أيضـــا دســـتور  ،0677كوجــ أ كـــام الفصـــل  759منـــه" :تكـــو اهلينـــاط املكلفـــة
بااكامة اجليةط مسـتقلة ،"...لقـة

تصـريف مفاـوم اإلسـتق لية

باهلينـة الوطنيــة للنزاهـة الواايــة مــن الر ـوط حماربتاــا

القـا و املتعلـق

أ كامـه التمايةيــة،

مــا

سنو حاا ت قا.
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ملعرفة مةى تقية املزر املغربـي باـ ا املبـةأ ،مـنز اهلينـة الوطنيـة للنزاهـة الواايـة
مــن الر ــوط حماربتاــا إســتق لية تامــة ،ت بـــة لنــا اإل تكــام بالنصــوص الــق تـــبني
اإلستق ل العضو من جاة ،من جاة أصرى اإلستق ل الو يفي.
 -1اإل ستق لية العضوية للاينة الوطنيـة للنزاهـة الواايـة مـن الر ـوط حماربتاـا
املغرب:
قصة باإلستق لية العضوية للاينة الوطنية للنزاهة الواايـة مـن الر ـوط حماربتاـا،
مـةى متتــر هـ األصـ ط بالزخصــية املعنويــة ،لـ لم ســنقوم بتو ــيز هـ النقــاف ،مــن
ص ل أ كام القا و رام  ،772 .70املتعلق باهلينة حمل الةراسة.
فبالرجو أل كام املادط  60من القـا و راـم  772 .70السـالف الـ

ر ،جنـة بـأ

املزر املغربي اة مـنز الزخصـية املعنويـة للاينـة اإلسـتق ل املـالي ،يـث جـاءط علـ
النحو التالي" :تتمتر اهلينة بالزخصية اإلعتبارية اإلستق ل املالي".
الزــيء امل

ــظ أ ــه بــالرغم مــن أ اإلســتق ل املــالي ،هــو أ ــة اتدــار امل تبــة علـ

الزخصــية املعنويــة باإل ــافة إىل أهليــة التقا ــي جــود ائــ ينوباــا ،إت أ املزــر
املغربي ص عل اإلستق ل املالي إىل جا

الزخصية املعنوية ،ه ا التأ يـة ت يعـر

بالضر رط ،أ ه اهلينة مستقلة عضويا بصفة م لقة ،ليس أدل علـ ذلـم مـا إ تـوا
القا و رام  ،772 .70من اـرائن تـةل علـ إ عـةام اإلسـتق ل املـالي ،اإلسـتق ل مـن
يث ال

يبة البزرية ،إت أ عنصر األهلية ااالة متوفرا  ،سـنقوم بتو ـيز هـ

املسألة عل النحو التالي:
 إ عةام اإلستق ل املالي :يقصـة بـه عـةم تـوافر ميزا يـة مسـتقلة صا ـة باهلينـة،يستةل عل ذلم من ص ل اتتي:
 تســـكيل إعتماداتاـــا

امليزا يـــة العامـــة للة لـــة ()31؛ غـ ـ أ نـــا لحـــظ وعـــا مـــن

التنــااض ،ــني ــص املزــر املغربــي ،بــأ رئــيس للــس اهلينــة هــو مــن يق ـ ح مزــر
امليزا يــة الســنوية للاينــة يعر ــه عل ـ للــس اهلينــة للمصــاداة عليــه؛ ذلــم كوج ـ
أ كام املادط  75من ذاط القا و .
 صضوعاا لنظام احملاسبة العمومية،

راابة احملاسـ العمـومي الـ

السل ة ااكومية املكلفة باملالية ()32؛
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 صضو تنفي ميزا يتاا ملراابة ا لس األعل للحساباط ()33؛
 قـــل اإلعتمـــاداط املاليـــة املفتو ـــة بإســـم اهلينـــة املر زيـــة للواايـــة مـــن الر ـ ـوط-
بإعتبارها جاانا مر زيا غـ مسـتقل عـن الـونير األ ل ( -)34األر ـةط املاليـة املوجـودط
ساباتاا البنكية

ل ممتلكاتاا

الوااية من الر وط حماربتاا

()35

؛

 إ عةام اإل ستق لية من يث الص عل

قوااا إلتزاماتاا إىل اهلينة الوطنيـة للنزاهـة
يبة البزرية :عل الرغم من أ املزر املغربي،

اتط التنا فيمـا يتعلـق بالعضـوية

أ كام املادط التاسعة من ذاط القـا و  ،املتمثلـة
النـــواب ،للـــس املستزـــارين أ
املنصــوص علياــا

للـس اهلينـة ،الـق ـةدها كوجـ
العضـوية

ااكومـة ،أ للـس

احملكمـــة الةســـتورية أ

املؤسســـاط اهلينـــاط

الفصــول  707إىل  716مــن الةســتور ،مــر أ إ تــةاب إ تخــابي أ

ممارسة أ مانة منظمة( ،)36إت أ ه

املقابل ،جنة بأ ه أار قل املوارد البزرية للاينـة

املر زيــة للواايــة مــن الر ــوط إىل اهلينــة حمــل الةراســة ،أاــر التســا
القا و ية بني موارد اهلينتني(،)37

الو ــعياط

ما سبق أ أ ر ا أ اهلينـة املر زيـة جاـان

ـ

مظلة الونير األ ل ،ه ا من جاة.
من جاة أصرى ،جنة بأ املزر املغربي ،اة صره ااعةط التنـا  ،ذلـم مـن صـ ل
ــم رئــيس اهلينــة الوطنيــة للنزاهــة الواايــة مــن الر ــوط حماربتاــا

ــمن طــاام رئاســة

اللكنة الوطنية ملكافحة الفساد ،احملةدة كوج املرسوم رام  ،0 .71 .002إذ جنـة
يتصةر اائمة الفنة الثا ية ،ذلم فقا أل كام الفقرط (ب) من املادط الثالثة منـه ،يـث
جاءط عل النحو التالي" :يرأم اللكنة رئيس ااكومة ،تتألف من... :ب) الفنة الثا يـة
تتكــو مــن رهســاء اهلينــاط املنظمــاط اجلمعيــاط التاليــة - :اهلينــة الوطنيــة للنزاهــة
الوااية من الر وط حماربتاا".

()38

 جــود مــوطن ممثــل اــا و ي :ــةد املزــر املغربــي موطنــا للاينــة الوطنيــة للنزاهــةالوااية من الر وط حماربتاا ،ذلم كوج أ كام الفقرط األص ط مـن املـادط الثا يـة،
مـــن القـــا و راـــم  ،772 .70يـــث أاـــر بـ ـأ تكـــو
الرباف"(،)39

ما أار

عا ـــمة اململكـــة املغربيـــة "

را ة بأ رئيس اهلينـة يعـة املمثـل القـا و ي للاينـة أمـام ييـر
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األجازط اإلدارية ،القضائية،

ـ ا التابعـة

ا يير اهلينـاط املؤسسـاط العموميـة

للق ا ا اص(.)40
 أهلية إبرام العقود اإلتفااياط :فقـا أل كـام املـادتني  75 62مـن القـا و راـم ،772 .70فإ للاينة أهلية أداء ،ختوهلـا بإاامـة ع اـاط التعـا

مـر اهلينـاط العموميـة

املنظماط غ ااكومية اجلامعاط مرا ز البحوث الوطنية الة لية ذاط األهـةاحن
املمادلة
ه

لال الوااية مـن الفسـاد مكافحتـه بتوايـر رئيسـاا علـ إتفاايـاط التعـا

املصاداة علياا من ابله.
 -2اإل ستق لية الو يفية هلينـة الوطنيـة للنزاهـة الواايـة مـن الر ـوط حماربتاـا

املغرب:
ميكـــن اإلعتمــــاد علـــ إمكا يــــة اهلينــــة الوطنيـــة للنزاهــــة الواايـــة مــــن الر ــــوط
حماربتاا ،لتقةير مةى إستق ليتاا الو يفيـة،

أ كـام ـص املـادط  77مـن القـا و

رام  772 .70املتمثلة :
 دراسة بر اما عملاا السـنو الـ
جاة أ سل ة أصرى


ريتاا

يق

ـه رئيسـاا املصـاداة عليـه ،د

تـةصل

ائية للمصاداة؛

ــر ظاماــا الــةاصلي ،يــث تتكل ـ ه ـ اإلســتق لية س ـ ه ـ ا املظاــر
إصتيار لمو القواعة الق من ص هلا تقـرر

يفيـة تنظيماـا سـ ها ،د

مزــار تاا أل جاــة أصــرى ،عل ـ ا صــوص الســل ة التنفي يــة،

مــا تظاــر ه ـ

اإل ستق لية أيضا من صـ ل عـةم صضـو ظاماـا الـةاصلي للمصـاداة عليـه مـن السـل ة
التنفي ية،

ما ينزـر

اجلريـةط الرمسيـة ،ذلـم فقـا ملقتضـياط أ كـام املـادط 22

من القا و أع (.)41
من ص ل ما تقةم ،يتضز لنا جليا ،بـأ اهلينـة الوطنيـة للنزاهـة الواايـة مـن الر ـوط
حماربتاا ،هينة دستورية ،ت تتمتر بالزخصية املعنوية كفاوماا الصحيز ،عل إعتبـار
أ مــا ينبثــق عــن الزخصــية اإلعتباريــة مــن تــائا ،ت تتــوافر ييعاــا

ه ـ اهلينــة،

اإلســتق ل املـــالي ،ال ـــاام البزـــر  ،إذ ت يكفـــي أ يكـــو هلـــا ممـــث اا و يـــا
مقرا( الة) ،لنكيفاا عل أ اا خص معنو مستقل.
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دا يا :د ر اهلينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا
الفساد

ااة من ـاهرط

املغرب

تض لر اهلينة الوطنية للنزاهـة الواايـة مـن الر ـوط حماربتاـا ،ككوعـة مـن املاـام،
أارها الةستور املغربي لسنة ،0677
معرفة د ر ه اهلينة

ا القا و ال

حيكماا ،لكي يتسن لنا

ااة من اهرط الفسـاد ،جـ علينـا بيـا أجازتاـا ،دـم بيـا

يفية تةصلاا.
 -1أجازط اهلينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا
ت تقوم اهلينة كااماا،

إعتماد هيكلة منفتحة لضما

املغرب:

كامة التـةب  ،ذلـم

كوج أ كام املـادط السادسـة مـن القـا و املتعلـق باهلينـة حمـل الةراسـة ،إذ تتزـكل
من د دة أجازط

ما يلي:

 للس اهلينة؛ رئيس اهلينة؛ مر ة اهلينة.أ -للــس اهلينــة :يتــألف للــس اهلينــة ،فقــا أل كــام املــادط  61مــن القــا و راــم
 772 .70من:
رئـــيس للاينـــة؛  70عضـــوا ،خيتـــار
الكفـــاءط

مـــن بـــني الزخصـــياط ذاط التكربـــة ا ـ ـ ط

لـــال إصتصـــاص اهلينـــة ،املزـــاود هلـــا بـــالتكرد اايـــاد اإلســـتقامة

النزاهة ،يعينو ملةط  5سنواط اابلة للتكةية مرط ا ةط ،عل النحو التالي:
 -أربعة أعضاء يعينو بظا

ريف؛

 عضوا يعينا بقرار لرئيس للس النـواب ،عضـوا آصـرا يعينـا بقـرار لـرئيسللس املستزارين؛
 -أربعة أعضاء يعينو كرسوم.

تعيني أعضاء للس اهلينة ،السعي إىل

قيـق مبـةأ املنا ـفة بـني الرجـال

يراع

النساء ،طبقـا أل كـام الفصـل  79مـن الةسـتور،

مـا يتمتـر أعضـاء اهلينـة أميناـا

العام مقرر ها ،بااماية ال نمة من أجل القيام باملاام املو لة إليام

ة أ تةصل أ
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ــغوطاط اــة يتعر ــو هلــا،
اهلينة ينزر

مــا أ ملخــص اــائر اــراراط تعــيني أعضــاء للــس

اجلريةط الرمسية ،ه ا فقا أل كام املادط  ،62من ذاط القا و .

ب -رئــيس اهلينــة :طبقــا أل كــام املــادط  75مــن القــا و أع ـ  ،فــإ رئــيس اهلينــة
الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا ،هو الناطق الرمسي بإسم اهلينة ممثلـاا
القــا و ي إناء اإلدارط،

ــل هينــة عموميــة أ صا ــة أمــام القضــاء إناء الغ ـ ،

ميكنه تعيني من ينوب عنه
يتمتر

مــا

الة غيابه.
ياط الضـر رية لتسـي

مير السل اط الصـ

ـؤ

اهلينـة

سـن

ـما

س ها ،هل ا الغرض ،ميارم اإلصتصا اط التالية:
 يضر جة ل أعمال للس اهلينة يرأم إجتماعاته يسار عل تنفي اراراته؛ يعـةمزر بر اما عمل اهلينـة السـنو

يعر ـه علـ للـس اهلينـة للمصـاداة عليـه؛

مـا

يق ح مزر امليزا ية السنوية للاينة يعر ه عل للس اهلينة للمصاداة عليه؛
 يعــة مزــر النظــام األساســي ا ــاص بــاملوارد البزــرية العاملــة باهلينــة بتنســيق مــرالسل ة ااكومية املكلفة باملالية يعر ه عل للس اهلينة للمصاداة عليه؛ يو ـف
يعني املوارد البزرية ال نمة لقيام اهلينة كااماا فق أ كام النظام األساسي ا اص
باملوارد البزرية للاينة؛
 -يواــر إتفاايــاط التعــا ،

مــا يســار عل ـ تنفي ـ ها بعــة املصــاداة علياــا مــن ابــل

للس اهلينة؛
 يسـار علـ إجنــان الةراسـاط التقــارير املو ــوعاتية ،أمــا كبـادرط منــه أ بنــاء علـتوجياــاط مــن للــس اهلينــة؛

مــا يعــة مزــر التقريــر الســنو

اهلينــة آفــاه عملــاا تقةميــه للمصــاداة؛ يقــوم

ــول صــيلة أ ز ـ ة

ميــر األعمــال التحفظيــة بإســم اهلينــة

املتعلقة كمتلكاتاا.
مـــا يســـاعة رئـــيس اهلينـــة يضـ ـ لر كاامـــه ،أمـــني عـــام يعـــني بظاـ ـ مـــن بـــني
الزخصــياط الــق تتــوفر عل ـ جتربــة مانيــة مزــاود باــا
اإلدار

املالي؛ كعن أ ه يسار

سـل ة الـرئيس ،علـ

لــاتط القــا و

التــةب

سـن سـ إدارط املؤسسـة،

تنسيق أ ز ة مصاااا ،يعمل علـ مسـلم دـائق املؤسسـة مسـتنةاتاا يسـار علـ
فظاا،

ما يض لر كاام سكرتارية للس اهلينة (.)42
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 مر ــة اهلينــة :فقــا أل كــام املــادط  71مــن القــا و أع ـ  ،فــإ للاينــة مر ــةصاص يكلف باملاام التالية:
 -تتبر دراسة خمتلف أ كال مظاهر الفسـاد

الق ـاعني العـام ا ـاص تقيـيم

إ عكاساتاا؛ إعةاد اواعـة مع يـاط طنيـة ـول مظـاهر الفسـاد
ا اص ،العمل عل

ليلاا

ييناا بكيفية مستمرط؛

 تتبر تقييم السياساط العموميةموا بة التةاب املتخ ط
-2

الق ـاعيني العـام

لال النزاهة الوااية من الفسـاد مكافحتـه،

ه ا ا ال.

يفية تةصل اهلينة الوطنيـة للنزاهـة الواايـة مـن الر ـوط حماربتاـا للحـة مـن

اهرط الفساد

املغرب:

تتةصل اهلينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاـا عـن طريـق لموعـة مـن
املاام املو لة هلا ،ه األص ط تزكل إ ةى املقوماط األساسية للاينـة ،الـق أ
باا املرجعياط الة لية ،أ ةتاا مقتضياط الةستور اجلةية للمملكة،
ال

حيكم اهلينـة ،هـو ا ألمـر الـ

ـ

ا القـا و

يقتضـي مـن جاـة تو ـيز هـ املاـام ،مـن جاـة

أصرى تقييماا.
أ -ماام اهلينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا
اهلينة عموما

تنفي اإلسـ اتيكية الوطنيـة

املغرب :تتمثل ماام

لـال مكافحـة الفسـاد ،الـق أارهـا

الةستور املغربي ااالي ،كوج أ كام الفصل  ،701تتميز هـ الصـ
جه ا صوص

ياط علـ

املاام اإلستزارية ،الراابية الع جية ،أص ا املاام الواائية.

 املاام اإل ستزارية للاينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتااتتمثل ه اإلصتصا اط

إبةاء الرأ ب ل مـن ااكومـة،

صـوص

أ تـةب أ مزــر أ مبــادرط ترمـي إىل الواايــة مــن الفسـاد أ مكافحتــه؛
بــالرأ أيضــا ب لــ مـــن ااكومــة أ أ ــة للســـي ال ملــا

املغرب:
ـل بر ـاما
مــا تبــة

مزــارير مق

ـــاط

القــــوا ني مزــــارير النصــــوص التنظيميــــة ذاط الصــــلة ككــــال الواايــــة مــــن الفســــاد
مكافحته،

ل فيما خيصه (.)43

 ا ملاام الراابية الع جية للاينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاااملغرب :تقوم اهلينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا ،كاام راابية أصرى
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ع جيــة ،تتمثــل أساســا

تلقــي التبليغــاط الزــكاياط املعلومــاط املتعلقــة قــاتط

الفساد دراسـتاا ،التأ ـة مـن قيقـة األفعـال الواـائر الـق تتضـمناا إ التاـا عنـة
اإلاتضــاء ،إىل اجلاــاط املختصــة،

مــا تقــوم بعمليــاط البحــث التحــر عــن ــاتط

الفســاد الــق تصــل إىل علــم اهلينــة ،فــق اإلجــراءاط املنصــوص علياــا

ه ـ ا القــا و ،

ري ة مراعاط اإلصتصا اط املو لة كقتض النصوص التزـريعية اجلـار باـا العمـل
إىل السل اط هيناط أصرى()44؛ إذ ميكن لكل خص طبيعي أ معنو ،

ـ ا أل

رئيس من رهساء اإلداراط ،توافرط لةيه مع ياط أ معلوماط مودواة أ اـرائن أ
او

تثب

كـا

الة من اتط الفساد ،تبلغياـا علـ علـم لـرئيس اهلينـة( ،)45هلـ ا الغـرض

يتــةصل رئــيس اهلينــة فــورا ملعاينــة الــة الفســاد املنصــوص علياــا

املــادط  2مــن القــا و

املتعلــق باهلينــة ،يعــني مقــررا ليقــوم بتحريــر حمضــر ب ـ لم حييــل القضــية مبا ــرط إىل
النيابة العامة املختصة ،ينبغي عل ه األص ط ،إ اطة رئيس اهلينـة علمـا كـا إخت تـه
مــن تــةاب أ اــراراط بزــأ القضــية احملالــة إلياــا( ،)46فــإذا تــبني لــرئيس بــأ األمــر ت
يت ل التةصل الفور

اإل الـة املبا ـرط علـ النيابـة العامـة ،يعـني مقـررا مـن بـني أطـر

اهلينة ،لةراسة املو و التحر بزأ

قيقة األفعال الواائر الـواردط فياـا ،التـةايق

حة املعلوماط املتعلقة باا ( ،)47ميكن لرئيس اهلينة البـ

القضـية

ـوء مـا

توفر لةيه من مع ياط(.)48
 املاام الواائية للاينة الوطنية للنزاهـة الواايـة مـن الر ـوط حماربتاـايتمثل ه ا النو من املاام املنوف باهلينة،

تقةيم

املغـرب:

ل إا اح أ تو ية إىل ااكومـة

أ إىل للسي ال ملا  ،تاةحن إىل زر تعزيـز اـيم النزاهـة الزـفافية ترسـيخ مبـادو
ااكامة اجليةط دقافة املرفق العام ايم املواطنة املسؤ لة؛

ل مق ح أ تو ـية إىل

ااكومــة بزــأ تبســي املســاطر اإلجــراءاط اإلداريــة الراميــة إىل الواايــة مــن الفســاد
مكافحتـــه،

مـــا تقـــوم أيضـــا بةراســـة التقـــارير الصـــادرط عـــن املنظمـــاط الة ليـــة

اإلاليمية الوطنية املتعلقة بو ر املغرب

لال الفساد ،إاـ اح اإلجـراءاط املناسـبة

تتبعاــا ،تنكــز دراســاط تقــارير مو ــوعية ــول مظــاهر الفســاد ســبل الواايــة منــه
مكافحتــه تقــوم بنزــرها ،مــن أجــل تعزيــز د رهــا الواــائي ،فاــي تعمــل عل ـ إاامــة
ع ااط التعا

مر اهلينـاط العموميـة املنظمـاط غـ ااكوميـة اجلامعـاط مرا ـز
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البحوث الوطنية الة لية ذاط األهةاحن املمادلة
اط

تبادل ا

لال الوااية من الفسـاد مكافحتـه

ه ا ا ال(.)49

ب -تقييم ماام اهلينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا

املغرب :بغض
تقاطر بـني

النظر عن اإلطار الةستور املزار إليه أع  ،فإ ه اهلينة جتة فساا
مااماا الراابية الع جية غ الوا حة املعـات ،مـر الـة ر املخـتص للقضـاء
ـظ أ اـا

الفساد ،إذ

لفـ بعـةط ماـام تـةصل

حماربـة

إصتصا ـاط النيابـة العامـة ،د

متكيناا من الوسـائل املاديـة لـ لم ،الغريـ أ ـه مـنز هلـا تـ إمكا يـة التأ ـة مـن
قيقــة األفعــال الواــائر

لــال الفســاد

ـ ا القيــام بعمليــاط البحــث التحــر

اتط الفساد ،علما أ ه اإلصتصا اط هي من ميم املمارسة القضائية.
صلخل اهلينة يكمن فق فيما ص عليه الفصل األص من املادط الثالثـة ،أ
بالتالي تَةَ ٌ
إعــةاد بــراما الواايــة زــر اواعــة ااكامــة بــراما التوعيــة إبــةاء الــرأ  ،هــو مــا
جــاءط املــادط ا امســة مــن إتفاايــة األمــم املتحــةط ملكافحــة الفســاد ،يــث صـ عل ـ
ــة د لــال ه ـ اهلينــاط

ــر تنفي ـ أ ترســيخ سياســة فعالــة منســقة ملكافحــة

الفساد تعزيز مزار ة ا تمر ،جتسية مبـادو سـيادط القـا و

سـن إدارط الزـؤ

املمتلكاط العمومية النزاهة الزفافية املساءلة.

إ أنمــة ه ـ اهلينــة إذًا ،تكمــن

أ املزــر املغربــي ت يســت ر إعــاد د را هلــا،

ا باأل رى أ يبحث هلا عن د ر عام
السياساط

ق

سيسي ،يكمن

لال حماربة الر وط بزكلاا العام ،أما تصةياا للكرائم ل فعال فاـي

تفا يل تةصل
بقوط مث

دراسـة توعيـة تنسـيق

ا ال القضـائي ،ت جتـة ـ م لقـا علـ مسـتواها ،يتكلـ ذلـم

املادط  07من ه ا القا و الق أع ـ للاينـة

رير حمضر ب لم ،هو أمر خمالف

الـة تبليغاـا بوجـود ر ـوط

را ة للقا و  ،إذ ما هـي القيمـة القا و يـة

هلــ ا احملضــر هلــ املعاينــة؟ لكــو

الــة التلــبس املســتنةط علــ املعاينــاط تــةصل

اإل صتصــاص الصــارم احملــة د ملــن لــه

ــفة الضــاب القضــائي؟ بــل إ فــس املــادط 07

جعل جاان النيابة العامة خيضر ملراابة ه املؤسسة ينما صـ علـ
ه األص ط من طرحن النيابة العامة عما اام به من إجراءاط،

ـر رط إ اطـة

ني يعلم اجلمير أ

عمل النيابة العامـة هـو عمـل سـر إىل ـني إ تاـاء إجـراءاط البحـث ،أ التـةاب علـ
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ص ـ حن القــراراط هلــا الســرية القةســية ،بينمــا القــراراط فإ اــا تبلــر إىل األطــراحن د
غ هم إ

اما ملبةأ ارينة ال اءط.

صامتــة:
صتــام هــ الةراســة ،خنلــص بــأ اهلينــة الوطنيــة للنزاهــة الواايــة مــن الر ــوط
حماربتاـــا
ا صوص

اململكـــة املغربيـــة؛ تقـــوم علـ ـ أســـس اا و يـــة د ليـــة ،تتمثـــل علـ ـ
إتفااية األمم املتحةط ملكافحة الفساد لسنة  ،0662الـق

بعض فصول دستور اململكة املغربية لسنة ،0677
تعة ه اهلينة
الواار

جـــه

تكريسـاا

ا القا و رام .772 .70

مؤسسة دستورية ،تعمل عل مكافحـة ـاهرط الفسـاد ،غـ أ ـه

ل من املؤسس الةستور

املزر املغربيني ،اعا

تســميتاا إىل اللغــة العربيــة ،مم ـا أدى إىل صــر مامتاــا
جاــة ،مــن جاــة أصــرى لمــس جــود تعــارض

ص ـأ لغـو

تريـة

حماربــة الر ــوط ،ه ـ ا مــن

تســميتاا ،صا ــة الزــق األص ـ مناــا

"الوااية احملاربة" ،عل إعتبار أ احملاربة مامة القضاء.
مــا أ طبيعتاــا القا و يــة ،تتــأرجز بــني مســتقلة عل ـ إعتبارهــا خصــا معنويــا لــه
ممثـل اـا و ي مــوطن ،إت أ اـا غـ مسـتقلة ماليــا إداريـا ،إذ ــاة ا إصـت تط فاد ــة
ميزا يــة الة لــة ،مــن جاــة مــن جاــة أصــرى ،إعــةاد

فيمــا يتعلــق بر ــة إعتماداتاــا

ميزا يتاا املصاداة علياا من طرحن رئـيس اهلينـة،
التنا ،

مـا سـكلنا صراـا

ـارصا اـاتط

ا عةم إستق لية اهلينة من يث تر يبتاا البزرية.
د دـة إصتصا ـاط ،اإلستزـار  ،الراـابي الع جـي ،أصـ ا

أما مااماا ،تتمثل

الواائي ،إذ رى بأ ه األصـ ط -املاـام الواائيـة -هـي املاـام األ ـيلة الـق أ

ـ باـا

هينة األمم املتحةط ،أما املاام الراابية الع جية فاي كر عل السل ة القضائية.
ل ـ لم ،ــرى

ــر رط إعــادط النظــر

األســام القــا و ي الــةاصلي للاينــة ،ذلــم مــن

ص ل:
 -بإعادط

ياغة تسمية اهلينة،

 تصحيز األص اء اللغوية -صر ماام اهلينة

الةستور املغربي،

اإلصتصا اط الواائية،
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 -جعلـاا هينـة مســاعةط للقضـاء ،كعنـ

تـ

لــو ا لـ الراابــة العـ

 ،فمامتاــا

تقف عنة إب غ النيابة العامة عن طريق تقرير يسلم هلا.
اهلـوامــش املراجـــر:
- https: //www.transparency.org/news/feature/corruption- perceptions- index- 2017
( -)2إبن منظور ،لسا العرب ،اجلزء  ،72دار إ ياء ال اث العربي ،لبنا  ،ال بعة الثالثة ،بـة

)(1

سـنة

زر ،ص .772
( -)3سورط القصص ،اتية .00
( -)4عة جواد علي ااكان ،األسس املناكية لو يفـة اإلعـ م ال بـو
اتلك

زـر دقافـة النزاهـة ،املواـر

ي:
http: //www.nazaha.iq/images/nazaha- mag/r03/pdf/p02.pdf

( -)5سفيا
( -)6ا

ائ املعا ية  ،بناء مفاوم النزاهة

املناها ال بوية العرااية ،املوار اتلك

ي:

http: //www.transparency.org.kw.au- ti.org/upload/books/279.pdf
ريف رام  ،7 .75 .05الصادر  69جوا  ،0675بتنفيـ القـا و راـم  ،772 .70املتعلـق

باهلينــة الوطنيــة للنزاهــة الواايــة مــن الر ــوط حماربتاــا ،اجلريــةط الرمسيــة للمملكــة املغربيــة ،راــم
 ،0212الصادرط

 60جويلية  ،0675ص  ،0615املوار اإللك

ي:

http: //www.sgg.gov.ma/BO/AR/2015/BO- 6374- Ar.pdf
)(7
- Dahir N° 1.15.65,du 09 Juin 2015, Portant promulgation de la loi N° 113.12,
relative à l’Instance nationale de la probité de la prévention et de la lutte contre la
corruption, Bulletin officiel du Royaume Marocain, Paru le 20 Aout 2015, N° 6388,
P 3357. En ligne sur: http: //www.sgg.gov.ma
( -)8القـــا و راـــم  67-60املتضـــمن الواايـــة مـــن الفســـاد مكافحتـــه الصـــادر  06ف ايـــر ،0660

اجلريــةط الرمسيــة عــةد  ،72املؤرصــة  62 :مــارم 0660؛ املرســوم الرئاســي راــم  272-60املتضــمن
تزكيل اهلينة الوطنيـة للواايـة مـن الفسـاد مكافحتـه تنظيماـا

يفيـة سـ ها ،اجلريـةط الرمسيـة

عةد  ،12املؤرصة  00 :وفم .0660
( -)9هينة األمم املتحةط ،رئيس كومة اململكة املغربية،

و آلية لر ـة تقيـيم إسـ اتيكية حماربـة

الفساد" ،د رط تةريبية" ،الرباف 70 ،وفم  ،0672ص  .62املوار اإللك

ي:

http: //www.undp- aciac.org

( -)10عبة الس م أبودرار ،من اهلينة املر زية للواايـة مـن الر ـوط إىل اهلينـة الوطنيـة للنزاهـة الواايـة
من الر وط حماربتاا  ،0672-0670ص  ،20املوار اإللك

يhttp: //www.icpc.ma :

( -)11سياســة التكــريم الواســعة؛ مسح ـ للمزــر املغربــي بالتنصــيص عل ـ نجــر بعــض أفعــال الفســاد،
بالق ا العمومي

إطار لموعـة القـا و اجلنـائي ،مـر

ةيـة أطـراحن الفسـاد صـريا

األ ليني ختصيص أ كام املقتضياط العامة للمحر ـني املسـاهمني املزـار ني كـا

الفـاعلني
ـا يـت ءم

توجااط التزريعاط اجلنائية املقار ـة ا صو ـياط ا تمعيـة املغربيـة؛ بالق ـا ا ـاص صصو ـا
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إ ستعمال ممتلكاط الزـر اط التكاريـة ،باايـاط السياسـية ،مـن صـ ل جتـريم

الر وط التعسف

أفعال الر وط اإل تخابية اصة التأد عل التصـوي  ،أ محـل النـاصبني علـ اإلمسـا عـن التصـوي ،
املرجر فسه ،ص .20
( -)12يكو ذلم من ص ل حمكمة العةل ا ا ة ،الق ت توفر ر ف احملا مـة العادلـة ،تتميـز
عل ا صوص بتحةية عتبة مالية إل عقاد إصتصا اا ،بتحكم السل ة التنفي ية من صـ ل إسـتفراد
تــابي ،بإمكا يــة إســتغناء النيابــة العامــة عــن التحقيــق ،بإ الــة

نيــر العــةل بتحريــم املتابعــة بــأمر

املتامني مبا رط عل ه احملكمة ،بالتضييق عل ممارسة ق الةفا  ،بإعتماد أجل اا و ي إلجنان
التحقيـق ( 20يومــا) ،ت ميكـن إ
احملكمة
(-)13

امــه عمليـا

أغلـ القضـايا ،بتحةيــة آجـال ال عــن

 5أيام فق من تاريخ الن ق بااكم ،املرجر فسه.20 ،

إلغــاء القضــاء اإلســتثنائي

العادلــة

أ كــام

لــال حماربــة الفســاد ،ألجــل تقويــة

ــما

ــر ف احملا مــة

اضــايا اإلصــت م الر ــوط تبةيــة األمــوال العموميــة ،ذلــم بإ ــةاث احملــا م التكاريــة

احملا م اإلداريـة ،أ ظـر :نارط
املغربيــة ،منزــوراط نارط

ـةيث الق اعـاط العامـة ،الواايـة مـن الر ـوط حماربتاـا باململكـة

ــةيث الق اعــاط العامــة ،م بعــة الرســالة ،الربــاف ،اململكــة املغربيــة،

 ،0677ص  ،11املوار اإللك

ي:

https: //www.mmsp.gov.ma/uploads/file/lutte- corruption- au- royaume.pdf

( -)14لإل ارط ،فإ ه اللكنة
تسميتاا ،لاهلا

ا ـ تسـم

البةايـة اللكنـة الوطنيـة حملاربـة الر ـوط ابـل أ تـتغ

ا جة حمة د ،أ ظر :عبة الس م أبودرار ،مرجر سابق ،ص .22

( -)15املرجر فسه ،ص .22
( -)16ا ظر :املرسوم رام  ،60 .65 .7002الصادر

 72مام  ،0661بإ ةاث اهلينة املر زية للواايـة

مــن الر ــوط ،اجلريــةط الرمسيــة للمملكــة املغربيــة ،راــم ،5572الصــادرط بتــاريخ  60أفريــل ،0661
ص.7706
( -)17اإل ــاد األ ر بــي ،ترا س ا ســي املغــرب ،دراســة ــول النظــام الــوطر للنزاهــة املغــرب ،0672
اململكة املغربية ،0672 ،ص  ،90املوار اإللك

يwww.transparencymaroc.ma :

( -)18حممة البكور  ،ختليـق املرفـق العمـومي رها ـاط ااكامـة اإلداريـة بـاملغرب علـ
 ،0677للة الفقه القا و  ،العةد  ،22أ ط  ،0675ص  ،99املوار اإللك

ـوء دسـتور

ي:

http: //isamveri.org/pdfdrg/G00065/2015- 34/2015- 34- BEKURIM.pdf
( -)19من املفر ض إعةاد مزر اا و يكو فقا للفصـل  12مـن دسـتور اململكـة املغربيـة ،مـن ابـل

ال ملا أ ااكومة ،ت من طرحن هينة خمتصة
( -)20اــ ـ

ــــريف راــــم ،7-61-52

ملكافحة الفساد املواعـة بنيويـور

ــــادر

مكافحة الفساد.
 26ــــوفم  ،0661بنزــــر إتفاايــــة األمــــم املتحــــةط

 27أ تـوبر  ،0662اجلريـةط الرمسيـة للمملكـة املغربيـة ،راـم

 ،5590الصادرط بتاريخ  71جا في  ،0662ص .722
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( -)21نارط

ةيث الق اعاط العامة ،الوااية من الر وط حماربتاا باململكـة املغربيـة ،مرجـر سـابق،

ص .07
( -)22اـ

ــريف راــم ،7 .77 .97

ــادر

 09جويليـة  ،0677بتنفيـ الةســتور ،اجلريــةط الرمسيــة

للمملكة املغربية ،العةد  5902مكرر ،الصادرط بتاريخ  26جويلية  ،0677ص .2066
(-)23

تو يـف متواـر املصـ لحاط ،إذ

ظ بأ املؤسس الةستور للمملكة املغربية ،غ دابـ

جنة يقةم اارياط عل ااقوه تارط ،تارط أصرى العكس؛ أ ااقوه عل اارياط.
( -)24أص ــأ املؤســس الةســتور

تابــة مص ـ لز" اهلينــة" ،فاــو ميــز بــني

ــث مــن األ يــا

تابتاا عل اهلمزط عل النـ ط "هينـة" علـ األلـف ذلـم علـ النحـو التـالي "هيـأط" ،لكـن األ ـز
اللغة العربية هو األلف عل الن ط ،أل ما يسبقاا سقكو خل.
(" -)25للس املنافسة هينة مستقلة ،مكلفة
اإل صــاحن

إطار تنظيم منافسـة ـرط مزـر عة بضـما الزـفافية

الع اــاط اإلاتصــادية ،صا ــة مــن ص ـ ل

ليــل

ــب

ــعية املنافســة

مراابــة املمارســاط املنافيــة هلــا املمارســاط التكاريــة غ ـ املزــر عة عمليــاط ال

األســواه،

يــز اإلاتصــاد

اإل تكار".
(" -)26يعاا القا و عل املخالفاط املتعلقة قـاتط تنـان املصـاح ،علـ إسـتغ ل التسـريباط املخلـة
بالتنافس النزيه،

ل خمافـة ذاط طـابر مـالي .علـ السـل اط العموميـة الواايـة ،طبقـا للقـا و  ،مـن

أ ــكال اإل ــراحن املرتب ــة بنزــاف اإلداراط اهلينــاط العموميــة ،بإســتعمال األمــوال املوجــودط

ـ

تصــرفاا ،بــإبرام الصــفقاط العموميــة تــةب ها ،الزجــر عــن ه ـ اإل رافــاط .يعاا ـ القــا و عل ـ
إستغ ل موار النفوذ اإلمتيان،

الز

ملبــادو املنافســة ااــرط املزــر عية

عياط اإل تكار اهليمنـة ،بـااي املمارسـاط املخالفـة

الع اــاط اإلاتصــادية.

ــةث هينــة طنيــة للنزاهــة الواايــة مــن

الر وط حماربتاا".
( -)27تتمثــل املؤسســاط اهلينــاط املنصــوص علياــا

الفصــل  717فيمــا يلــي عل ـ ال تي ـ  " :ا لــس

الوطر اقوه اإل سا  ،الوسي  ،للس اجلالية املغربية با ار  ،اهلينة املكلفـة باملنا ـفة حماربـة
ييــر أ ــكال التمييــز ،اهلينــة العليــا لإلتصــال الســمعي البصــر  ،للــس املنافســة ،اهلينــة الوطنيــة
للنزاهــة الواايــة مــن الر ــوط حماربتاــا ،ا لــس أعل ـ لل بيــة التكــوين البحــث العلمــي ،ا لــس
اإلستزار ل سرط ال فولة ،ا لس اإلستزار للزباب العمل اجلمعو ".
( -)28لعــل الســب

هـ ا التكــرار عــةم التكــا س ،يعــود إىل ا عــةام املــؤه ط لــةى اهلينــة املر زيــة

للوااية من الر وط

لال إعةاد مزارير القوا ني.

( -)29جاء

الفقرط الثا ية من املادط السادسة من إتفااية األمم املتحةط ملكافحة الفساد ما يلي " :تقـوم

ل د لة طرحن فقا للمبادو األساسية لنظاماا القا و ي ،كنز اهلينة أ اهليناط املزار إلياا
 7من ه املادط ما يلزم من اإلستق لية لتمكني تلم اهلينة أ اهليناط مـن اإل ـ
فعالة كنأى عن أ تأد ت مسوغ له ،".لإل ارط فق  ،فإ اهليناط املةرجة

الفقرط

بو ائفاـا بصـورط
الفقرط األ ىل مـن ذاط
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املادط ت ترد بصفة صرية ،إمنا بصورط عامة

ـ تسـمية "هينـاط مكافحـة الفسـاد" .اـ

رام  ،7-61-52بنزر إتفااية األمم املتحةط ملكافحة الفساد املواعة بنيويور

ـريف

 27أ توبر .0662

( -)30ت يكن ص الفقرط الثا ية من املادط  20من ذاط اإلتفااية بعيةا عن ـص املـادط السادسـة ،يـث
جاء عل النحو التالي " :متنز تلم اهلينـة أ اهلينـاط أ هـؤتء األ ـخاص مـا يلـزم مـن اإلسـتق لية فقـا
للمبادو األساسية للنظام القا و ي للة لة ال رحن لكي يسـت يعوا أداء

ـائفام بفعاليـة د

أ تـأد

ت مسوغ له "...هو ما يؤ ة ر رط تبر مبةأ اإلستق لية.
( -)31أ كــام املــادط  27مــن القــا و راــم " :772 .70تســكل اإلعتمــاداط املر ــودط مليزا يــة اهلينــة،
امليزا ية العامة للة لة

فصل حيمل عنوا "اهلينة الوطنية للنزاهة الوااية من الر وط حماربتاا".

( -)32أ كام الفقرط الثا ية من املادط  20من القا و رام " :772 .70يتـوىل حماسـ عمـومي يعـني لـةى
اهلينـة بقــرار مــن الســل ة ااكوميــة املكلفـة باملاليـة ،القيــام لــةى رئــيس اهلينــة،

ميــر الصـ

ياط

املسنةط إىل احملاسبني العموميني كقتض القوا ني األ ظمة املعمول باا".
( -)33أ كــام الفقــرط األص ـ ط مــن املــادط  20مــن القــا و راــم " :772 .70خيضــر تنفي ـ ميزا يــة اهلينــة
ملراابة ا لس األعل للحساباط".
( -)34أ كام املادط األ ىل من املرسوم " :0 .65 .7002

ةث لةى الونير األ ل "هينـة مر زيـة للواايـة

من الر وط " تسم بعة "اهلينة املر زية".
( -)35أ كام املادط  20من القا و رام .772 .70
( -)36أ كام املادط  69من القا و رام .772 .70
( -)37أ كام املادط  27من القا و رام .772 .70
( -)38املرســوم راــم  ،70 .71 .002الصــادر

 02جــوا  ،0671بإ ــةاث اللكنــة الوطنيــة ملكافحــة

الفســاد ،اجلريــةط الرمسيــة للمملكــة املغربيــة ،راــم  ،0520الصــادرط
 .2225ا ظر أيضا :املرسوم راـم  ،0 .71 .520الصـادر

تــاريخ  09جــوا  ،0671ص

 70أ تـوبر  ،0671بزـأ اللكنـة الوطنيـة

ملكافحة الفساد ،اجلريةط الرمسية للمملكة املغربية ،رام  ،0079الصادرط بتاريخ  60وفم ،0671
ص .0297
(" -)39يكو مقر اهلينة بالرباف".
( -)40أ كام الفقرط األ ىل من املادط 75من القا و رام " :772 .70يعت الرئيس الناطق الرمسي بإسـم
اهلينة ممثلاا القا و ي إناء اإلدارط

ل هينة عامة أ صا ة أمام القضاء إناء الغ ."...

(" -)41حيةد النظام الةاصلي للاينـة املزـار إليـه
يفياط س أجازتاا ،ينزر

املـادط  77مـن هـ ا القـا و  ،التنظـيم الـةاصلي للاينـة

اجلريةط الرمسية".

( -)42أ كام املادط  09من القا و رام .772 .70
( -)43أ كام املادط  62من القا و رام .772 .70
( -)44أ كام املادط  62من القا و رام .772 .70
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( -)45أ كام املادط  79من القا و رام .772 .70
( -)46أ كام املادط  07من القا و رام .772 .70
( -)47أ كام املادط  00من القا و رام .772 .70
( -)48أ كام املادط  02من القا و رام .772 .70
( -)49أ كام املادط  62من القا و رام .772 .70
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