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 حلقة نقاشّية

 جديدة لمحاربة الرشوة: هيئة 
 ؟لمتطّلبات إقتصاد سليم وتنافسيّ  تستجيبهل 

 لّدار البيضاءا – 4112سبتمبر/أيلول  11 الخميس في
 

 مقّدمة
بالتعاون مع المشروع اإلقليمي لـ"مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربّية" التابع ينّظم اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب  

 لمحاربة ةجديد هيئةتحت عنوان " 4112سبتمبر/أيلول  11حلقة نقاشّية في الّدار البيضاء بتاريخ  ،لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي
الهيئة مشروع قانون إلى تحليل مكامن القوة والضعف في  النشاط اهدف هذي". افسّي؟وتن سليم إقتصاد لمتطّلبات تستجيب هل :الرشوة

الممارسات الجّيدة والدروس و  الهيئة المركزّية للوقاية من الّرشوةتجربة ضوء في ، حاربتهاوم الرشوةللنزاهة والوقاية من الجديدة الوطنية 
اص باإلضافة خكومة والمجتمع المدني والقطاع الن الحعالنشاط ممثلون . يشارك في المستفادة من التجارب المقارنة في المنطقة والعالم

 إلى خبراء دوليين.

الهيئة المركزّية للوقاية من مكان تحّل لجديدة هيئة وطنية  إنشاءالهادفة إلى الجهود و  التطّلعات الحلقة النقاشية في إطارتأتي 
وتعزيز استقالليتها  4112في توسيع صالحيات الهيئة التي تّم إنشائها إلى هدف ي الذي 4111ور من دست 63 الفصلوذلك وفق  الّرشوة

النشاط أيًضا في إطار جهود العمل الجماعي ما بين . يأتي اومحاربته شوةالرّ الوقاية من يل مهامها وال سّيما في مجال علتفقدراتها و 
تور سد ّيةروح ترجموي ّيةاإلقتصادة التنافسيّ و  ّيةات المجتمععتطلليستجيب ل القطاع الخاص والمجتمع المدني للحّث على إعتماد قانون

  .وتوّجهاته 4111

في عملّية الّتشاور لوضع مشروع القانون كما تّم نشره على الموقع اإللكتروني  رطانخالذي اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب  يرى
 4112يونيو/حزيران  43الذي إعتمدته الحكومة في  للمشروعأن النّص الجديد ، 4114تشرين األول /لألمانة العاّمة للحكومة في أكتوبر

بين مختلف  ثالثة سنواتإمتّدت لفترة تبلور إثر سلسلة لقاءات ومشاورات  األولىفي نسخته  فالمشروع. عن سابقه ًعا واضًحايشّكل تراج
كاء ر مها شواستفاد من المشورة التي قدّ ، ودوليين اإلدارات الحكومّية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء وطنّيونبما فيها  طراف المعنّيةاأل

 .اإلنمائيبرنامج األمم المّتحدة لالمشروع اإلقليمي لـ"مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربّية" التابع دوليين من بينهم 
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 2 من 2 صفحةال  

   

 2112سبتمبر/أيلول  11الخميس 
 

  التسجيل 17.31 – 11.31
 

 اإلفتتاحّيةلجلسة ا 18.11 – 17.31

  رئيسة اإلتحاد العام لمقاوالت المغربنائب ، صالح الدين قدميري السيد 
 السيد أركان السبالني، مدير المشروع اإلقليمي لـمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربّية 

 برنامج األمم المّتحدة اإلنمائيل الّتابع
 

 الواقع قراءةالجلسة األولى:  19.11 – 18.11

   الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تقّدم عملتقديم 
 السيد موالي حسن علوي سليماني، المستشار األول لرئيس الهيئة المركزّية للوقاية من الّرشوة

 مقارنة لمشروع القانون 
 رانسي المغربالعام في جمعّية ترانسب ونائبة األمين ةحقوقيّ السيدة ميشيل زيراري، 

  المقارنة اربوالتجّ الدولية المعايير 
 خبير دولي  لويس دي سوسا،السيد 

 

 يينالمعن بين األطراف: نقاش الجلسة الثانية 21.31 – 18.11

  رئيس الجلسة 
 لجنة األخالقيات والحكامة الرشيدة، االتحاد العام لمقاوالت المغربالسيد زكريا فهيم، رئيس 

 مداخالت 
 مةاكالمكّلف بالشؤون العاّمة والح الحكومة سيالمنتدب لدى رئ وزيرالالوفى، السيد محمد 

االتحاد العام السيد بشير رشدي، نائب رئيس لجنة تحسين مناخ األعمال والتعاون العام والخاص في 
 لمقاوالت المغرب

 رانسي المغربد رشيد فياللي مكناسي، عضو المجلس الوطني لترانسبالسي
  عاّمة وخالصاتمناقشة 

 

  استقبالحفل   21.31
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