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مقدمة

التقرير األديب
2020

مت َّيزت سنة  2020بجائحة كوڤيد ،-19وواكب إعالن حالة الطوارئ إسناد صالحيات واسعة للسلطات
التنفيذية ،وهي صالحيات مكَّنت من تحقيق انتشار صحي هائل ،واتخاذ إجراءات اجتامعية مل
يسبقها مثيل ،وفرض قيود عىل الحريات الفردية والجامعية يف شكل عزل صحي شامل ،وإرغام
السكان عىل احرتام حظر التجوال ليالً ،وإخضاع التنقالت لرتخيص مسبق .وقد خضع السكان ،عن
طيب خاطر ،لإلكراهات املرتتبة عن ذلك كامعربوا عن استيائهم ضد الحد من الحريات العمومية
وضد تضييق فضاءات املجتمع املدين.
ال يزال العاملون يف الصحة واإلدارة الرتابية واألمن العمومي ،عىل وجه الخصوص ،يتحملون بتفانٍ
مخاطر وإكراهات هذه التعبئة املتواصلة ،و ُهم يف الخطوط األمامية ،وهي تعبئة ال يُضاهيها سوى
االعرتاف الذي تحظى به يف أوساط املواطنني.
عب بها املجتمع املدين ويشتغل
ومع ذلك ،فأصوات املواطنني تكاد ال تُسمع ،نظرا ألن الوسائل التي يُ ِّ
بواسطتها أصبحت مشلولة .وعىل الرغم من أن اللجوء إىل الشبكة العنكبوتية يسمح بالحفاظ
عىل روابط طفيفة يف صفوف الفاعلني السياسيني والجمعويني والنقابيني ،فإن النقاشات العمومية
بقيت يتيم ًة لكونها فقدت منشطيها وأصبحت محرومة من فضاءاتها املفتوحة .ذلك أن الفضاءات
السياسية قد أُفرغت من خطبائها والفعل النقايب انحرص نسبيا ،والنشاط الجمعوي تقلص وفضاءات
التنشيط الثقايف واألكادميي والريايض غدت فارغة بشكل ُمقْرف .كام أن الشبكات االجتامعية التي
يُفرتض أن تكون يف منأى عن اإلصابة بهذا الشلل يف التواصل التعددي ،ما فتئت تتعرض للتشويش
من طرف مواقع تبث الدعاية واألخبار الكاذبة والوشاية .
من األكيد أن الجائحة لعبت دورا يف ركود النقاش العمومي والحياة السياسية ،غري أنها ليست
السبب يف ذلك .ينبغي البحث عن السبب الحقيقي يف التفكيك املنهجي للمكتسبات الدميقراطية
وس ّن قوانني تُشكل إنكارا ً رصيحاً للمبادئ التي كرسها ذلك
منذ املصادقة عىل دستور َ ،2011
الدستور يف مجال الحكامة والالمركزية والحصول عىل املعلومات ،أو أيضاً من خالل إرادة خنق كل
تعبري نشاز يف مامرسة حرية التظاهر وتأسيس الجمعيات والتواصل.
فنزعة اإلجامع تتجىل بوضوح يف التواصل املؤسسايت وتحدد الفضاء املريح للنقاش يف أوساط الطبقة
السياسية ،إذ يَ ُحل التصفيق محل النقاش .وبذلك تصبح األحداث السياسية األكرث إثارة ُمبعدة ،بل
و ُمبتَذلة ،والشجب الذي ميكنها أن تثريه يف صفوف املواطنني يحل محله تحفظ حذر .أما القضايا
التي أثارت اهتامم الرأي العام خالل السنوات األخرية ،مثل تقرير مجلس املنافسة املتعلق باالتفاق
التواطئي عىل أسعار املحروقات والنموذج التنموي الجديد ،فيبدو أن الالمباالة طالتها وغدت بالكاد
حارضة يف نقاشات رواد مواقع التواصل االجتامعي ويف البيانات التي يتعذر نرشها عىل نطاق واسع.
ونتيجة لذلك ،تأثرت جهود محاربة الرشوة بشكل عميق .فاالسرتاتيجية الوطنية ظلت ُمعطَّلة ،عىل
غرار الهيئة الدستورية املوكول إليها االضطالع بتلك الوظيفة .كام تم إبطال مفعول النتائج التي
تحقّقت يف مجال شفافية الصفقات العمومية واملالية العامة ،بسبب اإلجراءات االستثنائية التي
غدت غري شفافة حتى بالنسبة إىل الربملانيني .وتُعرب مؤرشات الشفافية والنزاهة عن هذا التوجه غري
كل العقبات يف سياق
املالئم .وإذا كانت «ترانسربانيس املغرب» قد استطاعت مواصلة مهامتها ،رغم ّ
غري مناسب ،فإن إشعاعها تأثر مع ذلك بشكل كبري بسبب حالة الحظر الصحي ومنع انشطتها لثالث
مرات متتالية خالل الثلث االول من سنة .2021
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 .1الوقائع البارزة
 .1.1جائحة تجثم عىل أنفاس الحياة العامة
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واكبت حالة الطوارئ الصحية ،امل ُعلَنة يف  20مارس  ،2020إجراءات حجر وفرض قيود عىل التنقل
يف مجموع الرتاب وإغالق الحدود .كام أن إجراءات الدعم املتخذة لفائدة األ َجراء املسجلني يف
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي ،واملعوزين املسجلني يف نظام التغطية الصحية (راميد)
كانت مبثابة بديل متواضع ومحدود يف الزمان لرشيحة هامة من الخمسة وعرشين مليون مواطن
الذين يعيشون يف وضعية هشاشة .وت ُّبي املعطيات املستقاة من أبحاث البنك الدويل واالتحاد
العام ملقاوالت املغرب واملندوبية السامية للتخطيط ،األثر الهائل للجائحة عىل النشاط االقتصادي
وعىل املداخيل .فأزيد من  83%من املقاوالت أوقفت نشاطها مؤقتاً بشكل كيل ( )29.6%أو
جزيئ ( .)52.4%وقد كان األثر أكرب عىل املقاوالت الصغرية جدا ً ( )86%وعىل املقاوالت الصغرى
واملتوسطة ( )79%وعىل املقاوالت الكربى ( .1)57%وتأثرت بشكل خاص املقاوالت املستهلكة لليد
العاملة :الفندقة (اإليواء) والطعامة ( )98%والنسيج ( )99%والبناء ( )93%والعدانة امليكانيكية
( .)91%وأعلنت  29%من املقاوالت تأجيل االستثامرات امل ُربمجة و 17%إلغاء استثامراتها و21%
تقليص استثامراتها.
مل تؤدي حالة الطوارئ واالعتبارات االجتامعية-اإلنسانية إىل تليني موقف السلطات ووضع حد
ملحنة املعتقلني السياسيني .وقد انضاف إىل معتقيل َحراك الريف ،الذين دخلوا يف السنة الرابعة
من اعتقالهم ،صحفيون ومثقفون توبِعوا ألسباب انتقامية ِصفة من لدن السلطات العمومية،
بتُهم املس بالنظام األخالقي أو األمن الوطني وذلك من خالل انتهاك الحياة الخاصة والتحرش
واالستفزاز .فبعد اعتقال وإطالق رساح هاجر الريسوين ،الصحفية يف يومية «أخبار اليوم» ورفيقها
بتهمة اإلجهاض ،قررت السلطات متابعة عمر الرايض وسليامن الريسوين واملعطي منجب يف حالة
اعتقال احتياطي بذرائع تشري إىل أن األمر يتعلق يف الحقيقة ِبتُهم ليست بالجديدة ،إذ سبق
تحريكها ضد صحفيني ومناضلني جمعويني .بعد سجن مؤسسها والقيود املفروضة عىل التمويل
العمومي واملستشهرين ،وجدت صحيفة أخبار اليوم ،وهي إحدى الصحف املستقلة القليلة ،
نفسها مضطرة لإلغالق .
جاء اعرتاف الواليات املتحدة األمريكية مبغربية الصحراء مقرونا بتوازن مع تطبيع العالقات
مع إرسائيل ،وتم منع تظاهرات املعارضني للتطبيع .وقد شكلت  26منظمة سياسية ونقابية
وحقوقية ،يف فرباير  ،2021الجبهة املغربية لدعم فلسطني ومناهضة التطبيع .وقد انضم النسيج
املغريب لهيئات حقوق اإلنسان لهذه الجبهة ،وهو يتألف من  22جمعية ،من بينها «ترانسربانيس
املغرب».
استفادت اللجنة الوطنية املكلفة بصياغة مرشوع النموذج التنموي الجديد ،كام تم اإلعالن عنها
يف خطاب مليك يف سنة  ،2017من متديد النتدابها ملدة ستة أشهر إضافية .ومنذ نهاية هذا األجل
يف شهر دجنرب ،مل تقدم اللجنة تقريرها إىل يومنا هذا .تم استبدال رئيس مجلس املنافسة دون
 1املندوبية السامية للتخطيط« :األثر االجتامعي واالقتصادي لجائحة كوفيد -19باملغرب»

نرش تقرير اللجنة امللكية  ،مام يرتك ملف املحروقات يف طريق مسدود ويؤثر عىل مصداقية
وصالحيات هذه الهيئة الدستورية.

 .2.1النشاط الترشيعي من أجل الحكامة
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تم تقليص النشاط الترشيعي واملعياري .فمرشوع القانون التنظيمي املتعلق بالدفع بعدم
دستورية القوانني ،وهو قانون جديد لفائدة املتقاضني اعرتف به دستور  ،2011مل يجد بعد طريقه
إىل التكريس الترشيعي ،وذلك منذ أن قضت املحكمة الدستورية ،يف مارس  ،2018بعدم دستورية
بعض مقتضيات ذلك القانون.
كان القانون املع ِّدل لقانون  2015املتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
موضوع إعادة صياغة بهدف نسخ وتعويض الترشيع الحايل والذي تم تعليق دخوله حيز التنفيذ
إىل حني اعتامد التدابري التطبيقية.
يف نهاية تقييمها ،سجلت «ترانسربانيس املغرب» باهتامم توسيع صالحيات هذه الهيئة لتشمل
التقيص اإلداري واإلحالة عىل النيابة العامة يف حالة وقوف أعوانها ،الذين يتمتعون بصفة
مساعدين قضائيني ،عىل مخالفة ذات طابع جنايئ .وقد رصحت «ترانسربانيس املغرب» يف بالغ لها
بأنها ظلت تعترب أن استقالل هذه السلطة وقدرتها عىل اإلحالة مبارشة عىل القضاء هام رشطان
رضوريان إلنجاح مهامها .ودعت املنظمة إىل توضيح عالقات الهيئة مع النيابة العامة وذلك عىل
الخصوص من خالل ضامن حق الهيئة يف تتبع ملفات الرشوة ،ومتكينها من الحصول عىل جميع
املعلومات الالزمة .وقد دعت املنظمة السلطات العمومية إىل السهر عىل ضامن مطابقة انتداب
هذه الهيئة ملقتضيات الدستور وتجويد اإلطار الترشيعي طبقا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد وللمامرسات املثىل الدولية ،مبا يف ذلك حامية الشهود وامل ُبلِّغني عن املخالفات .ورغم
املصادقة عىل املرشوع يف مارس  ،2021فستظل حدود هذا النص قامئة عىل مستوى تضارب
املصالح  ،عدم الكشف عن هوية الشهود ....وإىل جانب النص الجديد تلوح التجربة األخرية
ملجلس املنافسة التي تتجىل يف عرقلة هذه الهيئة.
ويظل تجريم اإلثراء غري املرشوع يف طور املخاض بالربملان ،شأنه يف ذلك شأن اإلجراءات الرامية
إىل تحيني القانون الجنايئ .وقد وجهت «ترانسربانيس املغرب» رسالة مفتوحة إىل الربملانيني
مبناسبة مناقشات اللجنة ،من أجل حثهم عىل اإلبقاء عىل العقوبة السالبة للحرية يف حالة إثراء
غري مرشوع تم إثباته إثر تتبع الترصيحات باملمتلكات ،عىل نحو يَصون قرينة الرباءة ويحافظ
للمخالفة عىل قوة الردع والزجر املناسب.
فضالً عن ذلك ،صادق املجلس الحكومي ،يوم  22مارس  ،2020عىل مرشوع القانون 20-22
املتعلق باستعامل شبكات التواصل االجتامعي وشبكات البث املفتوح ،مع تكليف لجنة تقنية
ولجنة فرعية وزراية مختلطة من أجل إدخال تعديالت عىل ذلك القانون .عىل الرغم من ذلك ،فال
املقتضيات اإللزامية لقانون الحصول عىل املعلومات ،وال املرشوع األول ،وال املعلومات املرتبطة
وعب املجتمع املدين عن انشغاالته بشأن مرشوع يُجرم
بتعديله مل يتم تبليغها إىل علم الجمهورَّ .
مامرسة حرية تتالقى مع الحق يف التعليم والتكوين والحصول عىل املعلومات.
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ويف ما يتعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومات ،تم تعليق تنفيذ القانون  13-31لسنة 2018
إىل حني تنصيب الهيئة الوطنية التي أحدثها القانون تحت رئاسة وبوسائل الهيئة املكلفة بحامية
املعطيات .ومنذ تعيني أعضائها ،تبقى حصيلتها شبه ُمنعدمة ،وهي حصيلة تؤكد انعدام الوسائل
التي كان ينبغي توفريها لها من أجل تأصيل ثقافة الرتاث اإلعالمي العمومي .ومع ذلك ،متت
املصادقة عىل دوريات من طرف رئيس الحكومة والقطاعات امل ُكلّفة بالداخلية واإلصالح اإلداري
وهي دوريات تدعو اإلدارات والهيئات املعنية بتعيني املكلفني بهذه الخدمة وبتشجيع النرش
االستباقي .وقد تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة املكونني ،بدعم من هيئات التعاون الدويل.
ولتقييم كل املجهودات التي يتعني بذلها ،يكفي تتبع موقع األمانة العامة للحكومة املكلفة منذ
عدة سنوات بنرش مشاريع القوانني املوجودة يف طور املصادقة عليها ،والحالة التي توجد عليها
مواقع الوزارات التي ال يتم الحديث عن رضورة تحيينها إال نادرا جدا لتقييم املجهود الذي يتعني
بذله خاصة فيام يتعلق بالنرش االستباقي املنصوص عليه يف املادة  10من القانون  .وقد يكون
انضامم املغرب إىل مبادرة «الحكومة املفتوحة» حافزا ً عىل ذلك.

 .3.1قضايا الرشوة املعروضة عىل القضاء
بالنظر إىل العدد الكبري من قضايا الفساد التي تتناولها الصحافة الوطنية بانتظام  ،نستعرض عينة
تتكون من ست قضايا عرضت عىل انظار القضاء و متثل القطاعات الرئيسية املتأثرة بالفساد :
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 .1.3.1قضية مدير الوكالة الحرضية مبراكش

التقرير األديب
2020

صدر الحكم عىل مدير الوكالة الحرضية ،املتهم الرئييس ،بعرش سنوات سجناً نافذا ً ،وعىل متهمني
آخرين معه بخمس سنوات .وحصلت «ترانسربانيس املغرب» عىل درهم رمزي بصفتها طرفاً
مدنياً .وكان طلب االستئناف الذي تم تقدميه موضوع تأجيالت متتالية لجلساته وآخرها تم
تحديده بتاريخ  18مارس . 2021
 .2.3.1قضية رئيس قسم الشؤون االقتصادية بوالية مراكش

صدر الحكم ،يف  22يناير  ،2020عىل رئيس القسم االقتصادي بوالية مراكش بست سنوات سجناً
نافذا ً واسرتجاع مبلغ الرشوة البالغ  120.000درهم ،وبدرهم رمزي لفائدة جمعية «ترانسربانيس
املغرب» .وكان االستئناف الذي تقدم به املتهم موضوعا لتأجيالت متتالية ،وآخرها يعود تاريخه
إىل  11مارس . 2021
 .3.3.1قضية كازينو السعدي

أكدت محكمة االستئناف مبراكش اإلدانة ابتدائياً بعقوبات ترتاوح بني  3و 5سنوات سجناً عىل
وقائع يبلغ مجموعها أزيد من  20مليون درهم .وبهذه املناسبة دعت «ترانسربانيس املغرب»
مجلس املدينة إىل تفسري وتربير إحجامه عن تنصيب نفسه طرفاً مدنياً يف القضية ،أمام الرأي
العام الوطني ،وساءلت الوكالة القضائية للمملكة من أجل املطالبة باسرتجاع األموال املختلَسة.

 .4.3.1قضية برملانيي جهة الحوز

متت إدانة عبد الرحيم الكامل ابتدائياً ،وهو برملاين ورئيس جامعة سيدي إبراهيم ،بست سنوات
سجناً نافذا ً وغرامة قدرها  60.000درهم .وقد تم ضبطه يف حالة تلبس عند استالمه ملبلغ
 110.000درهم فُرضت عىل مغريب مقيم يف السويد من أجل أن يُنجز امل ُدان عمال إداريا .وكان
االستئناف موضوع عدة تأجيالت.
 .5.3.1قضية القايض مبحكمة املحمدية

 .6.3.1قضية رئيس مجلس الجديدة

2020

اعتُ ِقل عبد الحكيم سجدة ،رئيس الجامعة الحرضية ملدينة الجديدة وعضو بالربملان (عن حزب
األصالة واملعارصة) ،خالل صيف  .2019وصدر يف حقه حكم بالسجن ملدة  9سنوات نافذة
ومسي مكتب الدراسات باإلضافة إىل
وغرامة قدرها  50.000درهم .كام تم الحكم عىل املقاول
ّ
مهندسة و ُمحاسب بعقوبات سجن نافذة مصحوبة بغرامات.

التقرير األديب

بدأت فصول القضية يف صيف  2020حني متت مساءلة نائب الوكيل العام وهو متاب ٌع يف حالة
اعتقال صحبة  12شخصاً ،منهم  4رشطيني ودريك و 7وسطاء .واملتهم الرئييس هو نائب الوكيل
العام لدى املحكمة الزجرية بعني السبع بالدار البيضاء حيث سبق تنقيله بعد أن كان يزاول
مهامه مبدينة املحمدية .وقد تم عرضُ ه عىل الوكيل العام لدى محكمة االستئناف الذي أحاله عىل
قايض التحقيق ،وأصدر هذا األخري أمرا ً بإيداعه رهن االعتقال بتهمة االرتشاء وتكوين عصابة
إجرامية.
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 .2نشاط هيئات املراقبة

بعد املصادقة عىل قانونها الجديد ويف انتظار تعيني أعضاء مجلسها ،يقترص نشاط الهيئة الوطنية
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عىل إنجاز الدراسات .أما مجلس املنافسة ،فتم تعزيز
صالحياته واستأنف أشغاله بإحالة تتعلق باالتفاق التواطئي عىل أسعار املحروقات .وحتى قبل
التواصل بشأن نتائجه كان املجلس موضوع انشقاق داخيل و ُوضع تحت وصاية لجنة ملكية
مخصصة لهذا الغرض .من جهته ،نرش املجلس األعىل للحسابات أربعة تقارير تخص مالية الدولة
والجهات.

 .1.2مجلس املنافسة
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ت ُّبي حملة التواصل التي واكبت هذا القرار أن رئيس هذه الهيئة قد بعث بتقريرين متناقضني
وأن أعضاء هذه الهيئة استنكروا عدم قانونية التقريرين .بالرغم من أن االتفاق التواطئي عىل
أسعار املحروقات تثبته التقارير الصادرة ،سواء عن الوزارة املعنية أو عن الربملان ،فإن االختالف
بني الرأيني الصادرين عن املجلس يتعلق مببلغ العقوبة املالية .وقد تم تعيني لجنة ملكية من
مستوى عا ٍل استفادت من مساهمة املسؤولني الكبار لهيئات دستورية ،من أجل التحقيق يف هذه
القضية وتقديم تقرير للجنة امللكية .لكن مل يُعلن لحد اآلن عن نطاق صالحيات اللجنة ،وال عن
مسألة مواصلة أنشطة مجلس املنافسة .لقد أصدرت اللجنة مؤخرا تقريرها الذي اقترص بحسب
بيان القرص املليك عىل الخلل عىل مستوى املساطر .إن تعيني رئيس جديد وإقالة سلفه ألسباب
تتعلق مبراجعة اإلجراءات واملساطر التي سيقوم بها رئيس الحكومة ينذر بتجميد هذه املؤسسة
إىل أجل غري مسمى ويقلل من جوهر مشكلة املنافسة واالستقاللية اىل مراجعة القانون املنظم
لها.
لقد عربت سابقا «ترانسربانيس املغرب» عن رأيها بخصوص هذه القضية عرب بالغ نرشته يف حينه.
وتعترب الجمعية أن الطعن غري امل ّربر يف قرار أول ،والذي يبدو أن اتخاذه تم بشكل قانوين من لدن
أعضاء املجلس ،أو التشكيك الذي عربوا عنه فيام بينهم إزاء الرئيس ،وال اللجوء إىل حلول خارجة
عن احرتام استقاللية املؤسسات والقانون كلها أمور ليس من شأنها توطيد دولة القانون وتشييد
الدميقراطية .فالقانون  12-104املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ينص بشكل رصيح عىل طرق
الطعن أمام الغرفة اإلدارية ملحكمة النقض ،أو أمام محكمة االستئناف بالرباط. .

 .2.2تقارير املجلس األعىل للحسابات
يُقدم تقييم تدبري ثالثة منتزهات وطنية ملحة عامة حول تدابري الدولة وعملها يف املناطق املحمية،
وحول الصعوبات التي تواجهها يف هذا املجال .كام يُظهر تقييم التدبري املفوض لجمع النفايات
املنزلية بجهة الرباط-سال-القنيطرة التقدم املحرز والعقبات التي يواجهها هذا التدبري ،بل أيضا
الدروس التي ميكن استخالصها عىل الصعيد الوطني من هذا النمط من التدبري .فعىل املستوى
الوطنيَ ،مكَّن التقرير بشأن تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة  ،2019وتدقيق حسابات األحزاب
السياسية ،من تسليط املزيد من الضوء عىل هذين املجالني اللذين سبق وأن كانا موضوعا لتقارير
أخرى.

 .1.2.2تقييم تدبري املنتزهات الوطنية

التقرير األديب
2020

تم إعداد تقرير التقييم حول تدبري املنتزهات الوطنية ومساهمتها يف حامية التنوع البيولوجي
ببالدنا عىل أساس الوثائق املتوفرة ،وإجراء مقابالت ،فضال عن القيام بزيارات ميدانية ملنتزهات
إفران وتلسمطان وتازكا .يتضمن التقرير تحليال نقديا للقانون الخاص باملناطق املحمية ،ويتطرق
ألوجه القصور يف حكامة تدبريها ،والتي يقوم بتقييمها عىل أساس نظام التدبري وآلياته .ويتناول
الجزء األخري من التقرير تقييم الحفاظ عىل املوروث الطبيعي الذي تزخر به تلك املنتزهات.
ميكن التخفيف من ِح َّدة خالصات التقرير ،بالنظر إىل التعليقات التي أثارها لدى اإلدارة املكلفة
باملناطق املحمية ،والتي عربت عنها وزارة الفالحة .وتُذكِّر التعليقات بأن القانون املتعلق باملناطق
املحمية ،والقانون  05-29املتعلق بحامية أنواع النباتات والحيوانات ،وأيضا تحديد  11منتزها
وطنيًا و  41منطقة محمية و  34موق ًعا جدي ًدا من مواقع رامسار ،كلها تشكل جزء من اسرتاتيجية
وطنية تم إعدادها يف أواخر القرن املايض وجرى تنفيذها بشكل تدريجي ،من خالل تحديد
أهداف الحامية وتوجيهات التهيئة والتدبري الخاصة بكل موقع عىل ِحدة.
وبالتايل ،ينبغي تقييم القانون املتعلق باملناطق املحمية ،وآليات التدبري ،والوضع الراهن ،وفقاً
لإلطار املعياري وإجراءات التدبري املستوحاة من املامرسات الجيدة الدولية يف هذا املجال .وتتعلق
املالحظة بتأويل الرشوط التي تؤطر فئات املناطق املحمية ومناطق التدبري ،وأيضاً التدابري املتعلقة
بوضع تصاميم التهيئة والتدبري ومراجعتها ،فضال عن خطط العمل السنوية .ال ميكن للتقييم أن
يفرض األهداف املحددة عىل الصعيد العاملي (القامئة الحمراء) ،وال الرتكيز عىل تحيني وسائط
التدبري والوسائل املخصصة لكل موقع .فتقييم حالة الحفاظ عىل املواقع ،خاصة عندما يتعلق
األمر باملنتزهات املأهولة ،يجب أن يتم مبراعاة األهداف املحددة لكل منطقة ،وليس انطالقا من
الحفاظ عىل املوارد املوجودة بهذه املواقع.
وال ت ُقلل هذه الحيطة املنهجية من أهمية املالحظة األساسية التي مفادها أن غياب مراسيم
تطبيقية للقانون املتعلق باملناطق املحمية يؤدي إىل شلل يف ِحجية وتحيني تصاميم التهيئة
والتدبري .يف نظر وزارة الفالحة ،يكمن سبب تأخر اعتامد املرسوم التطبيقي يف معارضة بعض
السلطات الحكومية التي تحرص عىل االحتفاظ بكافة صالحياتها ،ال سيام منها السلطات املكلفة
باملوارد البحرية .يف الواقع ،ال ميتثل القانون املتعلق باملناطق املحمية للمعايري واملامرسات الجيدة
الدولية التي تدعو إىل استقاللية املنتزهات وتدبريها التشاريك والالمركزي ،بل اكتفى باإلشارة إىل
دور اإلدارة يف إحداث املناطق املحمية وتدبريها ،بتعاون مع األطراف املعنية.
بالنظر للوضع القانوين الراهن ،تواجه مراجعة تصاميم التهيئة والتدبري بعض الغموض يف صالحيات
اتخاذ القرار باملواقع ،والذي يتفاقم بسبب عدم وجود آليات تخطيط ذات ِحجية فيام يتعلق
بإعداد الرتاب والتعمري .فالتدبري اليومي يتأثر سلبيا بسبب محدودية املوارد البرشية واملادية
املخصصة للمواقع ذات األهمية البيولوجية والبيئية ،عىل الصعيد الوطني والجهوي واملحيل.
يخضع تدبري املنتزهات لهيمنة النظام الغابوي ،من خالل آلياته القانونية ووسائله اإلدارية .لكن
يف هذا السياق ،يتخذ هذا الخلل املؤسسايت شكل استعراض ،بالنظر إىل تعطيل القانون املعمول
به وضآلة املوارد املخصصة ( 2٪من ميزانية االستثامر).
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يتجىل تدهور األماكن برصيًا يف انتشار املباين اإلسمنتية ،والسكن العشوايئ ،وخطوط نقل الطاقة
الكهربائية وغريها من مظاهر اإلرضار بجاملية املواقع .لكن التقييم ال ميكن إنجازه من خالل مثل
هذه املالحظات ،بل يجب أن يأخذ يف االعتبار أهداف الحامية الخاصة بكل منتزه ،واملستوطنات
البرشية املتواجدة بها ،ورضورة توفري الوسائل التقنية والعلمية لقياس تطور املوارد الطبيعية.
إن املعلومات التي يقدمها التقرير حول تدبري املنتزهات الثالث ال ميكن أن تعطي فكرة صحيحة
بشأن حكامة ذلك التدبري من دون نهج مقاربة شاملة للسياسة الوطنية املتبعة يف هذا املجال.
 .2.2.2تقييم التدبري املفوض ملرفق جمع النفايات املنزلية بجهة الرباط-سال-القنيطرة
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يتم تدبري مرافق جمع النفايات املنزلية وتنظيف الطرق إىل حد كبري من خالل تفويضه إىل فاعلني
مهنيني ،وفقًا لالسرتاتيجية الوطنية يف هذا املجال .وعىل مدى السنوات األربع املاضية ،دأب
املجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط-سال-القنيطرة عىل إنجاز مهام رقابية شملت  21عقدا
للتدبري املفوض .يقدم تقريراملجلس برسم سنة  2020تحليالً شامالً لهذا التدبري ،وميكن إسقاط
استنتاجاته عىل باقي أرجاء البالد ،وأيضا عىل تفويض تدبري خدمات أساسية أخرى .ومع ذلك ،مل
يتطرق التقرير لعمليات معالجة النفايات وتثمينها ،إذ يبدو واض ًحا أنها صعبة املنال.
وحسب االستنتاج العام ،فسياسة الدعم املايل املقدم للجامعات التي تختار اللجوء للتدبري املفوض
ملرفقي جمع النفايات والتنظيف ( 318مليون درهم) أدى إىل ارتفاع يف عدد العقود املربمة
بالجهة من ستة ( )6عقود قبل انطالق الربنامج الوطني للنفايات املنزلية ،إىل  26عقدا عند متم
سنة  .2019حققت هذه العقود رقم معامالت سنوي ناهز  593مليون درهم ،دون احتساب
الرسوم ،فيام بلغ مجموع الرواتب السنوية ما قدره  180مليون درهم.
وإىل غاية  31دجنرب  ،2019ضمت الجهة مركزا واحدا لطمر النفايات وتثمينها ،وثالثة مطارح
مراقَبة ،وأحد عرش مطرحا غري مراقب ،باإلضافة للعرشات من املكبات والنقط السوداء .يف الوسط
الحرضي ،بلغت نسبة الجمع املِهني للنفايات  ،97%أما عىل مستوى الجهة برمتها ،يتم إيداع
 12%فقط من النفايات املنزلية يف مطارح مراقبة ،و 45%مبركز طمر النفايات وتثمينها ،بينام يتم
التخلص من  43%يف مطارح غري مراقبة ومكبات من دون أية معالجة تُذكر.
إن أوجه القصور التي تم الوقوف عليها بخصوص تفويض تدبري هذا املرفق تؤثر عىل عملية
التخطيط البعيد املدى بأكملها ،وعىل إعداد وثائق طلبات العروض ،واملستندات التعاقدية،
والتتبع ،واملراقبة والتدابري الجزائية .يف املراحل التمهيديةِ ،
لوحظ غياب املخططات املديرية لتدبري
النفايات املنزلية الخاصة بالعامالت واألقاليم ،املنصوص عليها يف القانون ،وشبه انعدام مراعاة
هذه املسألة يف وثائق التعمري ،مام يؤثر سل ًبا عىل التعاون بني الجامعات ،وتحديد األهداف
طويلة األمد ،ومالءمة الوسائل .ويف املراحل الالحقة ،يتأثر التوازن املايل املتوخى عند إبرام العقود
باللجوء إىل تعديل املقتضيات التعاقدية أثناء إنجاز الخدمة ( 13عق ًدا من أصل  .)26وغال ًبا ما
يتم إبرامها عىل حساب مالية الجامعات ،ويف خرق للمقتضيات الصارمة الواردة يف القانون رقم
.05.54
من جهة أخرى ،يكشف فحص املامرسة التعاقدية عن وجود قصور يف ضبط مدى مالءمة دفاتر
التحمالت لحاجيات الجامعات ،فضال عن االستخدام غري املناسب لالتفاقية ،ال سيام فيام يتعلق

تتعلق املالحظة الرئيسية التي يُبديها تقرير املجلس األعىل للحسابات بالتأخري يف التنفيذ الفعال
للمبادئ واألحكام الواردة يف القانون التنظيمي لقانون املالية ،الصادر منذ  .2015ثالثة جوانب
تسرتعي االهتامم بشكل خاص :الحسابات الخصوصية للخزينة ،والدين العمومي ،واملداخيل
الرضيبية.
من حيث القيمة ،ال تزال الحسابات الخصوصية للخزينة تُرخي بثقلها عىل امليزانية ،مسجلة
انخفاضً ا طفيفًا ( 34٪مقابل  )38٪من حيث املداخيل خالل أربع سنوات ،وزيادة يف النفقات من
 23٪إىل  .27٪وقد انخفض عددها إىل  67حسابا بعد أن تم استبدال أربعة منها بصندوق التنمية
القروية واملناطق الجبلية.
يشري التقرير إىل تحميل نفقات املوظفني عىل بعض الحسابات املرصدة ألمور خصوصية ،يف
انتهاك للامدة  28من القانون التنظيمي لقانون املالية .كام يالحظ أن بعض النفقات تشكل
استعامال مزدوجا لنفقات أخرى مدرجة يف امليزانية العامة .كام أن احتساب نفقات أخرى ال مييز
بني نفقات التسيري واالستثامر.
فيام يتعلق بالدين العمومي ،تقرتب قيمته حال ًيا من  1000مليار درهم ،أو نحو  100٪من الناتج
الداخيل اإلجاميل ،مبا يف ذلك  75٪من َديْن الخزينة .ومن املتوقع أن يتجاوز الدين الخارجي 350
مليار درهم يف سنة  .2020ويُستخدم معظم هذا الدين يف متويل التسيري ،بل األسوأ من ذلك
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بالتمييز بني أموال االسرتداد وأموال الرجوع .فاالستثامر املخطط له قلَّام يتم إنجازه .كام يُعترب
االستعامل املزدوج لآلليات واملعدات من طرف بعض رشكات التدبري التي تشتغل يف جامعات
متجاورة انحرافًا يف التدبري ومراقبته ،بل إن بعض املف َّوض إليهم ميتنعون عن إنشاء رشكة خاصة
بالتدبري ،األمر الذي يساهم يف عتامة الحسابات والتسويات مع الرشكة األم .عالوة عىل ذلك،
تم الوقوف عىل اختالالت يف التتبع واملراقبة :ضعف قدرات لجان التتبع ومحدودية الوسائل
املخصصة لها ،وضعف تعبئة «صندوق املراقبة» ،فضال عن عملية إعداد التقارير التي تتميز بعدم
تناسق املعلومات وانعدام الشفافية.
باإلضافة إىل تصحيح هذه االختالالت ،ت ُحثُّ التوصيات عىل اعتامد مسطرة تسمح بتقييم
متكامل لعروض املتنافسني ،التقنية منها واملالية ،بهدف التأكد من تناسقها ،والعمل عىل إبرام
بروتوكوالت نهاية العقد بني الطرفني ،والتأكد من التنفيذ الكامل لالستثامرات املتعلقة ببداية
الخدمة وتجديدها وِفقا لألحكام التعاقدية (الخصائص التقنية ،الجدول الزمني ،الكمية) .ويف
ِ
الشق املايل ،يويص التقرير باعتامد نظام محاسبة التكاليف (التحلييل) ،واآلليات الرضورية لتفعيل
متويل املرفق عرب األتاوة املؤداة من طرف كبار منتجي النفايات .كام يحثُّ التقرير عىل التطوير
التدريجي ملنظومة الفرز والتثمني وإعادة التدوير .وتتطرق مجموعة أخرى من التوصيات لتدابري
متعلقة بتقييم تنفيذ العقود ،ونجاعة أداء لجان التتبع واملراقبة ،وتقوية هياكل املراقبة من خالل
تزويدها باملوارد البرشية واللوجستية والتكنولوجية ،واستخدام «صندوق املراقبة» ،وأيضا تحسني
قنوات التواصل والتشاور ،ووضع نظام إلعداد التقارير يضمن الحصول عىل املعلومات التي
تنتجها رشكات التدبري املفوض.

15

16
التقرير األديب
2020

أن الدولة تقرتض من أجل تسديد الديون ،مام قد يؤدي مرة أخرى إىل تدخل املؤسسات املالية
الدولية يف توجهات املغرب وخياراته االقتصادية واالسرتاتيجية.
من جهتها ،بلغت املداخيل الجبائية  211.9مليار درهم ،أو ما يعادل  84٪من مداخيل الدولة
العاديةُ ،مس ِّجلة بذلك انخفاضً ا بنسبة  5٪مقارنة بسنة  .2018وال تغطي هذه املداخيل سوى 60٪
فقط من نفقات امليزانية العامة للدولة .وقد أشار قضاة املجلس إىل «تباطؤ منحنى تطور» هذه
املداخيل املتأتية من الرضائب غري املبارشة ،منذ سنة  2017عىل األقل .وقد أدت بعض العنارص إىل
س ِّد الثغرات ،لكن من دون تصحيح أسبابها الهيكلية ،ويتعلق األمر مبساهمة التضامن االجتامعي
التي تخضع لها األرباح ،عالوة عىل املداخيل اإلضافية املتأتية من إجراءات املراقبة الجبائية.
وعىل سبيل املثال ،ميثل عدد األشخاص االعتباريني الذين قاموا بإيداع تصاريحهم برسم السنة
املالية  2019أقل من  49٪من الخاضعني للرضيبة ،ومن بني هذه التصاريح  32٪فقط ت ُق ُّر بأرباح.
ويُسجل ُعرشهم ( 20.082ترصيحا) نتيجة رضيبية تفوق  300000درهم .فيام يتعلق بالرضيبة
عىل القيمة املضافة ،يشري التقرير إىل أن من بني الخاضعني للرضيبة البالغ عددهم ،833.181
ال يقوم سوى  281.793من بينهم بإيداع تصاريحهم ،مبا يف ذلك  42٪مدينون .ويتضمن 6598
ترصيحا مبالغ تتجاوز  100.000درهم ،أي بالكاد  2.34٪من التصاريح املودعة.
وتجدر اإلشارة إىل أن  90٪من مداخيل الرضيبة عىل الرشكات يدفعها  3٪فقط من دافعي
يتأت من  7.4٪من دافعي الرضائب.
الرضائب ،وأن  90٪من مداخيل الرضيبة عىل القيمة املضافة ّ
وتجد مداخيل الرضيبة الداخلية عىل االستهالك مصدرها يف استهالك منتجات الطاقة ،بنسبة
 .55.5٪ومتثل هذه الرضيبة لوحدها  18.2٪من مداخيل الرضائب غري املبارشة ،و  7.8٪من إجاميل
املداخيل الرضيبية.
كام يكتيس تركيز املداخيل الرضيبية بُعدا ترابيا ،مام يُضعف مسار توطيد الجهوية .فجِهتا الدار
البيضاء-سطات والرباط-سال-القنيطرة توفران لوحدهام  60.6٪و  21.1٪عىل التوايل من مداخيل
الرضائب.
يويص املجلس بتوخي الحذر فيام يتعلق باملديونية ،وبتوسيع الوعاء الرضيبي ،وتطوير املداخيل
غري الرضيبية ،ال سيام تحويالت املؤسسات واملقاوالت العمومية وأتاوات استغالل املِلك العمومي،
باإلضافة إىل تقديم نفقات املوظفني عىل نحو شامل وصحيح.
كام عرب التقرير عن عدة توصيات تتوخى تعزيز الشفافية نذكر منها:
• رفض االعتامدات املخصصة لخط «التحويالت األخرى» من رسوم االستثامر املشرتكة الحرتام
تخصص االعتامدات وتحسني الشفافية؛
• تحسني مستوى تنفيذ نفقات االستثامر لتحكم يف االعتامدات املنقولة يف حدود سقف 30
يف املائة؛
• توفري املعلومات عن مستوى تنفيذ الربامج واملشاريع واالجراءات التي استفادت من تحويالت
امليزانية العامة لفائدة املؤسسات والرشكات العمومية والحسابات الخاصة للخزينة.

فيام يخص الحسابات الخاصة للخزينة:
• الرشوع يف دراسة لتخصيص اإليرادات «لحسابات التخصيص الخاصة» بهدف مراجعة
حصص الرضائب املخصصة لها من أجل تخصيص املوارد الالزمة فقط لتغطية نفقاتها؛
• مراجعة التقديم الحايل لربامج توظيف «حسابات التخصيص الخاصة» بالتمييز بني نفقات
التشغيل ونفقات االستثامر ملعرفة مجهود استثامر الدولة عرب مختلف مصادر التمويل ؛
• مواصلة مجهود ترشيد عدد «حسابات التخصيص الخاصة» للقضاء التدريجي عىل النفقات
التي ميكن متويلها من امليزانية العامة ،السيام نفقات املوظفني ،مع مراعاة أحكام القانون
التنظيمي للاملية.
 .4.2.2تدقيق حسابات األحزاب السياسية
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سجل املجلس أنه من أصل أربعة وثالثني ( )34حزبا ،أودع هذه السنة إثنان وثالثون حزبا
حساباتهم السنوية لدى املجلس األعىل للحسابات ،وتخلف عن القيام بذلك كل من الحزب
املغريب الحر وحزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية .كام لوحظ أن أربعة وعرشين ( )24حزبا
أودعت حساباتها داخل األجل القانوين.
ومن أصل غالف مايل بلغ  80مليون درهم كمساهمة للدولة يف تغطية مصاريف تدبري األحزاب
السياسية برسم سنة  ،2019رصفت األحزاب فعليا يف هذا اإلطار ما مجموعه  58.83مليون درهم،
مقابل  66.10مليون درهم سنة  2018و  73.73مليون درهم سنة .2017
بلغت موارد األحزاب  127.39مليون درهم ،مقابل  120.84مليون درهم سنة  2018و 128.04
مليون درهم يف  .2017ويف املقابل ،بلغت النفقات هذه السنة ما مجموعه  145.73مليون درهم،
مقابل  116.87مليون سنة  2018و  138.43مليون يف .2017
سجل املجلس تحسنا يف األداء املايل واملحاسبايت لعدد من األحزاب ،وأوىص السلطات الحكومية
مبواصلة املجهودات املبذولة من أجل إرجاع األحزاب السياسية إىل الخزينة املبالغ غري املستحقة
أوغري املستعملة ،والعمل عىل إعداد الئحة الوثائق الثبوتية بالنسبة لكل صنف من نفقات
األحزاب ،وتنظيم دورات تكوينية بغرض تيسري استعامل املخطط املحاسبي املوحد.
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كام جرت العادة يف السنوات املاضية ،يستند مؤرش إدراك الفساد برسم سنة  2020إىل مختلف
البحوث والدراسات االستقصائية التي أجرتها وكاالت دولية بهدف تحديد النقط التي حصلت
عليها البلدان ،وكذا ترتيبها ،عىل مقياس الفساد واالفتقار للشفافية .تُركِّز هذه الدراسات والبحوث
عىل وضعية الفساد يف القطاع العام ،ويتم إنجازها كل سنة حول مؤرش إدراك الفساد .خالل سنة
 ،2020اعتمد هذا املؤرش عىل  13دراسة استقصائية وتقييم أجراها خرباء بهدف قياس الفساد
يف  180بلدا ،من خالل منح كل بلد نقطة ترتاوح ما بني ( 0تفيش الفساد) و ( 100فساد شبه
منعدم) .يف ما يتعلق باملغرب ،تم إجراء  7دراسات استقصائية يف سنة  .2020ونظرا للتغيري الذي
طرأ عىل منهجية البحث يف سنة  ،2012من املمكن مقارنة التغيريات التي حدثت مع مرور الزمن
بالنسبة لكل بلد عىل ِحدة.
يف سنة  ،2020سجلت غالبية الدول الدميقراطية نتائج متقدمة .وعىل غرار ما حدث يف السنوات
دول دميقراطية يف قمة الرتتيب ،مثل الدمنارك ونيوزيلندا برصيد  88نقطة من
السابقة ،نجد ً
أصل  .100كام تتصدر الدول الدميقراطية املراكز األوىل يف مجال الشفافية :الرنويج يف املرتبة ،7
وأملانيا  ،9وفرنسا  ،23يف حني يحتل املغرب املرتبة  86يف التصنيف ،والسودان  ،174وسوريا ،178
والصومال وجنوب السودان  .179أما أدىن النقاط ،فقد كانت من نصيب بعض البلدان ،مثل
سوريا ( )14وجنوب السودان والصومال (.)12
يف حالة املغرب ،وكام يف السنوات السابقة ،شهِد تقييم وكاالت التصنيف تباينا ملحوظا :من
( 100/29مؤسسة برتلسامن) إىل ( 100 /52املنتدى االقتصادي العاملي) .ومتثل النقطة التي حصل
عليها املغرب ( )40نتيجة ملعدلالوكاالت السبع.

عند فحص النقاط التي حصل عليها املغرب منذ التغيريات املنهجية التي طرأت يف  ،2012يتبني
أن متوسط النقاط يبلغ  .38.9كام أن الحد األقىص البالغ  43نقطة تم تسجيله يف  ،2018بينام تم
تسجيل الحد األدىن ( 36نقطة) يف سنة  .2015وبرصف النظر عن هاتني النتيجتني ،تتأرجح نقاط
املغرب بني  37و  40من أصل .100

وينعكس هذا الوضع عىل تصنيف املغرب الذي يتأرجح بني املرتبتني  73و  90خالل هذه الفرتة.
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عىل صعيد منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،حصل املغرب يف سنة  2019عىل  41نقطة
(املركز  80يف الرتتيب) ،واحتلت اإلمارات العربية املتحدة مركز الصدارة ،برصيد  71نقطة وترتيب
املركز  21عامليا .كام كانت سوريا البلد األدىن مرتبة ( ،)178بعد حصولها عىل  13نقطة من أصل
 .100وقد شهد أداء املغرب مستوى أقل من تونس ( )43واألردن ( ،)48بل وحتى السعودية (أمر
مثري لالستغراب).
يف سنة  ،2020تراوحت نتائج بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا بني  71نقطة التي
أحرزتها اإلمارات العربية املتحدة و  14نقطة يف حالة سوريا ،كام فَ َق َد املغرب نقطة واحدة بعد
أن حصل عىل معدل  40نقطة.
أول دولة عربية يف الرتتيب عىل املستوى العاملي هي اإلمارات ( ،)21متبوعة بقَطر ( .)30ويُال َحظ
أن األردن (املرتبة  )60وتونس (املرتبة  )69حققتا ترتيبا أفضل من املغرب ( .)86وقد حلَّت
الجزائر ومرص يف املرتبتني  104و  117عىل التوايل .ويف ذيل التصنيف ،يوجد العراق يف املرتبة
 ،160وسوريا يف املرتبة  .178كام أبانت تونس عن أداء أفضل من املغرب الذي حصل بدوره عىل
مرتبة أفضل بقليل من الجزائر.
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نجد من جديد تصنيفا للمغرب يف مراتب مامثلة ال يُحسد عليها ،وغالبًا ما يسجل انتكاسات.
وهذا ما ينطبق بشكل خاص عىل مؤرشي الدميقراطية والسعادة .يف سنة  ،2019احتل املغرب
املرتبة  100من أصل  165دولة .وقد تدهورت مرتبته مقارنة بسنة  ،2018إذ حصل عىل نتيجة
 5.41من  10والتي تراجعت إىل  4.99يف  2019و  5.04يف  .2020وبهذه النقط ،تم تصنيفه يف فئة
«األنظمة الهجينة» ،أي مبارشة قبل فئة «األنظمة االستبدادية».
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2020

بالنسبة لعدد كبري من البلدان ،يتسم االنحراف املعياري للنقط بكونه ضئيل نسبيا :الدمنارك
( ،)1.78نيوزيلندا ( ،)1.48فنلندا ( ،)1.75وسنغافورة ( .)1.2املغرب والسنغال لديهام انحرافات
معيارية محدودة نسب ًيا 2.22 :و  1.6عىل التوايل .غري أن هذا األمر ال ينطبق عىل العديد من
بلدان املنطقة ،إذ سجلت سلطنة ُعامن انحرافًا معياريًا قدره  ،7.47واململكة العربية السعودية
 ،5.36والبحرين  ،5.91بل وحتى اإلمارات العربية املتحدة سجلت انحرافا بلغ  ،3.23مام يَ ُح ُّد من
ِدقَّة وموثوقية تقدير معدل النقاط بالنسبة لهذه البلدان.
يُبني تتبع حالة مؤرش إدراك الفساد عىل مدى فرتة طويلة نسب ًيا من الزمن بأن املغرب ال يزال
مستمرا يف احتالل منطقة فساد مزمن ،وهو ما تؤكده نتائج بحوث استقصائية أخرى (مثل مقياس
الفساد العاملي).
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ترتيب املغرب لسنتَ ْي  2019و  2020مقارنة ببعض البلدان:
املرتبة

البلد

1
2
3
100
96

الرنويج
إيسلندا
السويد
املغرب ()2019
املغرب ()2020

املشاركة
النتيجة العامة النظام عمل الحكومة السياسية
10
10
9,58
5,25
5.25

9,87
9,58
9,39
4,99
5.04

9,64
9,29
9,64
4,64
4.64

الثقافة
السياسية
10
10
10
5,63
5.63

10
8,89
8,33
5
5.56

الحريات
املدنية
9,71
9,71
9,41
4,41
4.12

طوال الفرتة املمتدة من  2012إىل  ،2017مل يتجاوز املغرب نتيجة  5عىل  ،10مام يضعه يف
فئة األنظمة الهجينة .يف  ،2018حقق نتيجة بلغت  5.41ثم تراجع إىل  5.04نقطة يف .2020
وبشكل عام ،موقع تونس أفضل من املغرب ،إذ حصلت عىل  6.59يف  ،2020مام يضعها يف فئة
«الدميقراطيات املعيبة».
املقياس :األنظمة االستبدادية =  4-0نقاط؛ األنظمة الهجينة =  4.1إىل 6؛ الدميقراطيات املعيبة
=  6.1إىل  8؛ الدميقراطيات الكاملة =  8.1إىل .10
ترتيب  2020البلد
22
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96
54

الفئة

نظام هجني
املغرب
تونس دميوقراطية معيبة

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
4.07
5.67

4.07
5.76

4.00
6.31

4.66
6.72

4.77
6.40

4.87
6.32

5.41
6.41

4.99
6.72

5.04
6.59

2020

فيام يتعلق مبؤرش السعادة ،احتل املغرب املرتبة  89من بني  156دولة سنة  .2019وقد تراجع
بأربعة مراتب ،مقارنة بسنة ( 2018املرتبة  ،)85فيام احتلت الجزائر املرتبة  .88وتحتل فنلندا
املرتبة األوىل ،وتَليها الدمنارك والرنويج ،يف حني تحتل الواليات املتحدة وفرنسا املركزين  19و 24
عىل التوايل.

 .3.3املنتدى االقتصادي العاملي :مؤرش جذب االستثامرات األجنبية املبارشة ()2019
حصل املغرب عىل نتيجة  7/4وعىل رتبة  75من أصل  141بلدا .ومن أصل  16من األسباب التي
تفس هذه النتيجة غري الباهرة ،يتم ترتيب الرشوة يف املرتبة األوىل قبل البريوقراطية والحصول
ّ
عىل التمويل والرضائب والتعليم.

 .4.3مؤرش سيادة القانون
يسعى هذا املؤرش إىل قياس درجة بناء دولة القانون .يف تقرير  2019تم ترتيب املغرب يف املرتبة
 67من أصل  113بلدا .وتتعلق النقطة األضعف بالرشوة والعدالة الجنائية.

 .5.3املؤرش العاملي لحرية الصحافة
يُ ّبي الرتتيب العاملي ملنظمة «مراسلون بال حدود» غري الحكومية أن املغرب ظل راكدا يف املرتبة
 135من أصل  180بلدا يف ما يخص املؤرش العاملي لحرية الصحافة يف سنة  ،2019وذلك بعد
تراجع برتبتني سنة  .2018وتجد هذه الوضعية تفسريها يف متابعة واعتقال الصحفيني واملدونني
ضدا عىل الحق يف حرية الرأي والتعبري.
وتبي هذه املؤرشات وجود رشوة منهجية ومنترشة تقتات عىل عدم احرتام سيادة القانون وخنق
ّ
حرية التعبري.

التقرير األديب
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 .4السياق الدويل
 .1.4فورة موجة االحتجاجات الجامهريية يف مواجهة الحروب وتراجع الدميقراطية
واتساع هوة الفوارق االجتامعية

24
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خالل سنة  2020تستمر الشعوب ،خاصة يف سوريا واليمن وليبيا والعراق ومنطقة الساحل ،يف
املعاناة من دمار الحروب التي توقدها قوات إقليمية أو خارجية ،وهو ما يؤدي إىل تفاقم الفقر
والتأثريات عىل التغريات املناخية التي ترتب عنها هجرات كبرية .ويواصل النظام الدميقراطي تفتُته
يف الدميقراطيات الكربى .ففي الواليات املتحدة األمريكية التي كادت االنتخابات الرئاسية لشهر
نوفمرب ان تفيض إىل مواجهة مسلحة بني قوات النظام ومساندي دونالد ترامب الذين هاجموا
مبنى الكابيتول بواشنطن .ويف الربازيل تؤدي حرائق الغابات واقتالع األشجار إىل إفقار السكان
األصليني والرتاث الطبيعي العاملي وذلك لفائدة اللوبيات العقارية والفالحية .ومنذ سنة ،2014
فإن الهند ،وهي أكرب دميوقراطية دهرية ومتعددة الثقافات ،تنحرف يف اتجاه فرض نزعة قومية
هندوسية وليربالية متط ّرفةُ ،مع ّرضة بذلك الفالحني الحتكارات األقلية ،واألقليات لالضطهاد.
أصبح تراجع الحريات الفردية والجامعية واضحاً يف عدة بلدان ،ويتعلق األمر خاصة بحرية
التعبري والرأي .فقد تعرض ناشطون وصحفيون للقمع يف العديد من البلدان ،وقُتل عدة صحفيني
بسبب التحقيقات التي أنجزوها حول قضايا الفساد ،أو أثناء تغطيتهم لفظائع الحروب.
عىل املستوى االقتصادي ،تشري أصابع االتهام إىل دور األنظمة الرضيبية يف مجال إعادة توزيع
املداخيل ،يف ظل استمرار التفاوتات وضخامة الهشاشة املتفاقمة نتيجة جائحة كوفيد.-19
والسؤال املرشوع الذي يطرح نفسه هو معرفة إىل أي مدى ت ُساهم هذه األنظمة يف محاربة
التفاوتات؟
ت ُشكل السياسات العمومية الوجه اآلخر لتأثري األنظمة الرضيبية عىل التفاوتات ،وذلك بسبب
تأثري تلك السياسات العمومية عىل حقوق الفئات والرشائح األكرث ُعرضة للهشاشة .ويؤدي هذا
الواقع إىل كون األنظمة الرضيبية تساهم بشكل مضاعف يف اإلشكاليات االجتامعية كام يُ ّبي
ذلك مؤرش العدالة الرضيبية ملنظمة أوكسفام .وتتفاقم هذه الوضعية نتيجة جائحة الكوڤيد 19
التي أدت بشكل صاروخي إىل إثراء الرشكات العمالقة لتكنولوجيا املعلومات مثل غوغل وأمازون
وفيسبوك وأبل (املعروفة باسم  ،)GAFAإىل جانب األنشطة االقتصادية املشابهة ،مام أسفر عن
ترسيح فئات واسعة من العامل.

 .2.4الجمع العام ملنظمة الشفافية الدولية
انعقد الجمع العام السنوي ملنظمة الشفافية الدولية بكيفية افرتاضية بني  5و 8نوفمرب ،2020
وتجلت أبرز قراراتها يف املصادقة عىل االسرتاتيجية الجديدة  2030-2021وتجديد عضوية 5
أعضاء مبجلس اإلدارة وأيضاً اعتامد ثالثة مقررات.
ُحاس ُب بشأن املمتلكات العمومية» التي متت
«سلطة ت َ
تتضمن االسرتاتيجية الجديدة من أجل ُ
املصادقة عليها ثالثة ركائز هي:

التقرير األديب
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• تقوية السلطات املضادة املؤسساتية ملواجهة متركزات السلطة؛
• ترسيع تطبيق املعايري املضادة للرشوة لفائدة املحاسبة؛ و
• تنشيط املراقبة االجتامعية من أجل حامية املمتلكات املشرتكة.
وقد حددت الحركة لنفسها تحقيق سبعة أهداف يف أفق سنة  2030وهي:
• حامية املوارد العمومية؛
• إيقاف تدفقات املال ِ
القذر؛
• ضامن النزاهة يف مجال السياسة؛
• الحث عىل النزاهة يف مجال األعامل؛
• ضامن تطبيق القوانني والعدالة؛
• توسيع الفضاء املدين من أجل املساءلة؛
• تقوية سلطة املسؤولني املحليني يف مواجهة الرشوة.
يتعي عىل هذه األهداف توجيه األعامل من أجل بلوغ الــ  15هدفاً الكربى عىل صعيد الحركة.
ّ
تنقسم االسرتاتيجية عىل مدى  10سنوات إىل ثالثة مراحل .وتُ كِّن األوىل  2022-2021من إدماج
واختبار املقاربات الجديدة ،خاصة يف سياق جائحة الكوڤيد .أما املرحلتني األ ْخريَني 2026-2023
ثم  2030-2027فتتعلقا بتحيني االسرتاتيجية.
تخص املقررات الرئيسية املعتمدة ما ييل:
ُّ
• تعديل القانون األسايس من خالل مراجعة القانون الداخيل للمجلس وتعيني املدير التنفيذي؛
• إعطاء األولوية لتطبيق املرحلة األوىل من اسرتاتيجية الشفافية واملحاسبة يف تدبري اللقاح
واألدوية وحامية حقوق اإلنسان؛
• العمل مع الشباب من أجل إعداد قادة الغد حتى يكونوا مسلحني بشكل أفضل ملحاربة
الرشوة.
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 .5مشاريع الجمعية وأنشطتها

كام تم التنصيص عىل ذلك يف خارطة الطريق برسم  ،2018واصلت الجمعية تنفيذ املشاريع
التي كانت قد رشعت يف إنجازها قبل الجمع العام لسنة  2019وخالل  ،2020مع الحفاظ
عىل هدف إدراجها يف إطار االسرتاتيجية .وتحقيقا لهذه الغاية ،ركزت املشاريع الثامنية املنجزة
أو املوجودة قيد اإلنجاز عىل املحاور ذات األولوية يف االسرتاتيجية .ومتحورت أنشطتها عىل
التكوين من أجل النهوض بتنفيذ قانون الحصول عىل املعلومات ،والتكوين من أجل متلُّك األدوات
واآلليات الكفيلة بتحقيق شفافية امليزانية ،وتعبئة الشباب من أجل املساءلة والشفافية والعدالة
الرضيبية ،وتعبئة املواطنني ضد الفساد ،وتنفيذ التزامات املغرب يف إطار مبادرة الرشاكة من أجل
الحكومة املفتوحة .وتتوزع مساهمة امليزانيات يف املجاالت ذات األولوية ضمن االسرتاتيجية كام
ييل :التواصل والتحسيس ( ،)39٪توطيد/إعادة هيكلة املشاريع وتقوية املنظمة ( ،)25٪الوقاية
( ،)17٪التكوين والرتبية ( ،)16٪الحكامة (.)3٪
وبشكل موجز ،تتجىل املشاريع يف ما ييل:

 .1.5تتبع تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد
26
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تؤكد مجريات سنة  2020عدم اهتامم السلطات العمومية باالسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.
فلم يتم عقد أي اجتامع للجنة الوطنية ملكافحة الفساد خالل هذه السنة .ومنذ اعتامد مرسوم
إلحداث هذه اللجنة يف نونرب  ،2017وهي مكلفة باإلرشاف عىل تنفيذ االسرتاتيجية ،مل تجتمع
سوى مرتني :املرة األوىل يف سنة  2018والثانية يف  ،2019علام بأن املرسوم يحدد ما ال يقل عن
اجتامعني يف السنة.
وجدير بالذكر أن الجمعية بعثت يف  2019رسالتني إىل رئيس الحكومة ،والذي يرتأس اللجنة
الوطنية ملكافحة الفساد ،بغرض تذكريه بالتزامات الحكومة تجاه هذا املرشوع ولفت انتباهه إىل
الحصيلة الهزيلة التي شهدها املرشوع .يف هاتني الرسالتني ،اعتربت الجمعية بأن هذه الحصيلة
تعكس غياب اإلرادة السياسية لدى السلطات العمومية يف كفاحها املزعوم ضد الفساد ،وارتكانها
لخطاب مل تعد له أية مصداقية .وللتذكري ،فالتقرير األول الذي قدمته أمانة اللجنة خالل االجتامع
األول للجنة الوطنية ملكافحة الفساد يف أبريل  ،2018أشار إىل األسباب التالية التي تفرس التقدم
الطفيف لالسرتاتيجية:
• ضعف انخراط الوزراء يف هذا الورش؛
• الصعوبات يف تعبئة األموال؛
الصفة يف التنفيذ ،من قبيل إصدار الدوريات؛
• املقاربة اإلدارية ِّ
• التأخري يف إطالق مشاريع اإلسرتاتيجية؛
• الصعوبات يف قيادة املشاريع ،واالسرتاتيجية برمتها.
وللتذكري ،سبق للجمعية أن شاركت يف عملية إعداد اإلسرتاتيجية خالل الفرتة املمتدة من يناير
 2013إىل دجنرب  .2015تم اعتامدها يف اجتامع ترأسه رئيس الحكومة .تضمنت اإلسرتاتيجية 239

مرشو ًعا تنقسم إىل  10برامج ،وكان من املقرر تنفيذها عىل مدى عرش سنوات (،)2025-2015
مع تعبئة ميزانية قدرها  1.80مليار درهم .واعتربت شفافية املغرب ،يف البالغ الذي أصدرته بهذه
املناسبة ،أن هذه املصادقة هي مبثابة خطوة للسري يف االتجاه الصحيح .كام اعتربت ،عىل الرغم
من تسجيلها لثغرات يف الصيغة املعتمدة ،أنه سيتم تقييم اإلرادة الحقيقية للدولة عىل ضوء
إعامل تلك االسرتاتيجية.

 .2.5مرشوع «التعبئة من أجل مناهضة الرشوة  -مركز الدعم القانوين ضد الرشوة»

يتعلق األمر مبرشوع تُ ِّوله منظمة أوكسفام وميتد عىل فرتتني :الفرتة األوىل من فاتح يناير 2016
إىل  31دجنرب  ،2018والفرتة الثانية من فاتح يناير  2019إىل  31دجنرب  .2020ويندرج املرشوع يف
إطار برنامج «العدالة الجبائية ومراقبة امليزانية ومشاركة املواطنني» الذي أطلقته املؤسسة املانحة
بتعاون مع خمس منظامت غري حكومية رشيكة باملغرب ،مبا يف ذلك «ترانسربانيس-املغرب».
يهدف املرشوع إىل تعزيز املساءلة يف مجال املالية العامة ،والشفافية يف تدبري الرضائب ،والحصول
عىل املعلومات املالية وتلك املتعلقة بامليزانية ،وتحسني املساواة يف تحصيل املداخيل العمومية
وتوزيعها ،ال سيام منها املداخيل الرضيبية .ويف إطار هذا املرشوع ،تضطلع «ترانسربانيس-املغرب»
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 .3.5مرشوع «العدالة الجبائية ومراقبة امليزانية ومشاركة املواطنني»
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أنشطة الدعم القانوين والتحسيس وتدبري الشكايات:
خالل هذه الفرتة ،تلقى مركز الدعم القانوين بالناضور  24شكاية موزعة عىل سبعة قطاعات:
العقار ،التوظيف ،كوفيد( -19االستفادة من الخدمات الصحية) ،السلطة املحلية ،العدل ،والدرك.
فيام يتعلق بجميع هذه الشكايات ،قام  4فقط من ضحايا الفساد يف قطاع العقار و  2من ضحايا
الفساد يف قطاع التشغيل مبتابعة شكاياتهم وتزويد املركز بكافة الوثائق الالزمة .ويرتدد باقي
املشتكني يف الترصيح باملتهمني يف قضاياهم ،مام يُعيق املركز يف مواكبة الضحايا وتوجيههم وتتبع
ملفاتهم.
تم إطالق حملة إعالمية تتعلق بالشفافية يف تدبري العقار ،نظرا ً للعدد الكبري من القضايا الذي
يشهدها هذا القطاع ،ومتت الحملة باللغتني العربية وتاريفيت بهدف الرتويج ألنشطة املركز
وتشجيع الضحايا واملبلغني عىل إسامع أصواتهم.
أنشطة تكوينية لفائدة املجتمع املدين:
استفادت مجموعة تتألف من  15فاعل جمعوي من دورة تدريبية عىل مدى ستة أيام حول أدوات
مكافحة الفساد .وتطرقت الدورة ملوضوعات «الحق يف الحصول عىل املعلومات» و»شفافية
امليزانية» و «اإلطار القانوين املتعلق بالجامعات الرتابية» (القانون التنظيمي  ،)14-113ودورة
تدريبية حول «الشفافية يف الصفقات العمومية».
أنشطة تحسيسية لفائدة املوظفني:
تنظيم دورات تدريبية بالفيديو عن بُعد حول «الحق يف الحصول عىل املعلومات» لفائدة موظفي
مندوبيتَي الصحة والتعليم ،وإدارة الرضائب ،وجامعات بأقاليم الحسيمة والناظور وبركان ووجدة.
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بإنجاز بحوث ،وبأنشطة التواصل ،والتوعية والرتافع.
تذكري بأهداف املرشوع:
يف إطار برنامج «العدالة الجبائية ومراقبة امليزانية ومشاركة املواطنني» ،يهدف املرشوع الذي
اقرتحته «ترانسربانيس-املغرب» إىل حث املؤسسات املعنية بعملية امليزانية عىل ما ييل:
• بلورة سياسات مالية وميزانياتية تستجيب ألولويات املواطنني ،من خالل إرشاكهم بطريقة
مبارشة وغري مبارشة يف عملية صياغة قوانني املالية ،ومبادئ الشفافية والحصول عىل
املعلومات ،مبا يتامىش مع مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة؛
• الوقاية من الفساد يف تدبري الرضائب والتهرب الرضيبي.
كام يهدف املرشوع إىل تزويد املجتمع املدين باألدوات الالزمة يف املجالني املايل والجبايئ ،من خالل
تعزيز قدرات املنظامت غري الحكومية ووسائل اإلعالم واملواطنني يف هذا املوضوع التقني ،الذي
يكتيس طابعاً سياسياً بامتياز.
أ) األنشطة التي تم إنجازها خالل فرتة 2020
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يف  9يوليو  ،2020نظمت «ترانسربانيس-املغرب» لقاء مع وزارة االقتصاد واملالية حول قضايا
الشفافية واملساءلة يف النظام الرضيبي .وكان الهدف من هذا االجتامع هو الرشوع يف تبادل
اآلراء مع املسؤولني يف هذه الوزارة ،وتقديم نتائج األعامل التي أنجزتها «ترانسربانيس-املغرب»
يف مجال الرضائب ،وتقديم مقرتحات/توصيات بشأن اإلصالح يف عدد معني من املجاالت ذات
األولوية ،والتي تستهدفها الجمعية .وبالفعل ،قررت اإلدارة العامة للرضائب تنظيم «اجتامع
مراقبة» داخيل مرة كل شهر ،يضطلع مبهمة تتبع وتقييم املخاطر املرتبطة بتدبري النظام الرضيبي.
القت هذه املامرسة الكثري من التقدير لدى موظفي اإلدارة العامة للرضائب ومراقبيها الذين
أصبحوا يكافحون من أجل أن يحظى هذا االجتامع بدعامة قوية ويتم تعميمه من أجل تحقيق
املزيد من الشفافية يف عملية اتخاذ القرار داخل إدارة الرضائب .من حيث املامرسة ،أحدثت
اإلدارة العامة للرضائب حيزا جديدا عىل الصفحة الرئيسية لبوابتها عىل األنرتنيت ،تحت عنوان «ال
للرشوة» ( ،)www.tax.gov.maوهو مخصص لتلقي الشكايات والتبليغات حول حاالت الفساد.
من بني اإلجراءات التي أطلقها قانون املالية لسنة  ،2020نذكر املحور املتعلق بإرساء مبدأ الشفافية
الجبائية يف مجال املراقبة الرضيبية .وبالفعل ،كرس قانون املالية لسنة  2020إجرا ًء إلحداث إطار
قانوين للنقاش التواجهي بني إدارة الرضائب ودافعي الرضائب الخاضعني للمراقبة الجبائية.
يف  9أكتوبر  ،2020نظمت «ترانسربانيس-املغرب» مائدة مستديرة تحت عنوان «قراءة نقدية
لقانون املالية التعدييل ،أية آفاق لقانون املالية املقبل برسم 2021؟» ،لفائدة املجتمع املدين
واألحزاب السياسية والنقابات ،بهدف املناقشة واستنتاج أفكار نقدية حول قانون املالية التعدييل
لسنة  ،2020وتقديم توصيات بشأن مرشوع قانون املالية لسنة .2021
ويتمثل الهدف أيضا من هذا اللقاء يف جعله مبثابة أسس لرتافع الجمعيات التي تتقاسم نفس
األهداف مع «ترانسربانيس-املغرب» ،يف مجال النهوض بالشفافية وتعزيز نزاهة مختلف األطراف
املعنية بتدبري الرضائب .وتهدف هذه املشاركة املدنية إىل متهيد الطريق إلصالح النظام الرضيبي،

تم اعتامد القانون التنظيمي للاملية وإصداره سنة  .2015وتنص املادة  69من هذا القانون
عىل التنفيذ التدريجي ملقتضياته ،عىل مدى أربع سنوات (من  2016إىل  .)2020وهكذا ،عىل
سبيل املثال ،منذ فاتح يناير  ،2018كان من املفروض أن يتم تطبيق مبادئ املحاسبة العامة
يف عرض حسابات الدولة ،باإلضافة إىل تقديم مرشوع قانون املالية (جزء النفقات) عىل شكل
برامج وحسب الجهات ،ومقسم إىل مشاريع وإجراءات .بعد إرساءه ،كان لهذا النمط التدبريي
أن يساهم يف التحضري للخطوة التالية ،أال وهي تقييم رشوط فعالية ميزانية الدولة ونجاعتها.
وباملثل ،كان من املفروض ،ابتداء من سنة  ،2018أن يكون مرشوع قانون املالية مرفوقا بتقرير
خاص حول نفقات االستثامر.
ج) «العدالة الرضيبية وتتبع امليزانية ومشاركة املواطنني»

أظهرت األنشطة واألعامل التي أقدمت عليها «ترانسربانيس-املغرب» يف إطار هذا املرشوع
مجال الرضائب واملالية العامة .وتعتزم
مدى جسامة انتظارات واحتياجات املجتمع املدين يف َ ْ
«ترانسربانيس-املغرب» مواصلة عملها عىل مستوى املحاور األولوية التالية:
• تشخيص النظام الرضيبي:إنجاز دراسة معمقة حول موضوع الجبايات املحلية ،والتي غال ًبا
ما يتم إهاملها بالرغم من تعرضها النتشار الفساد وانعدام الشفافية .كام أن مسألة التهرب
الرضيبي وتهريب رؤوس األموال هي أيضً ا بحاجة إىل إجراء بحث مع َّمق.
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ب) تنفيذ القانون التنظيمي للاملية
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الذي سيكون بالتأكيد من مثار التعاون البناء الحقيقي ،ال سيام بني املجتمع املدين والجهات
الفاعلة يف الدولة.
يف  27أكتوبر  ،2020نظمت «ترانسربانيس-املغرب» لقاء مع برملانيي الغرفتني من أجل الوقوف
عىل الوضع الراهن يف املجال الجبايئ ،الذي تشهده الظرفية االقتصادية ،واملشاكل الهيكلية التي
يعاين منها املغرب ،والتي زادت ِح ّدتها بفعل الجائحة .وبالتايل ،قدمت «ترانسربانيس-املغرب»
قراءة نقدية شاملة ملرشوع قانون املالية لسنة  ،2021باإلضافة إىل مجموعة من التوصيات حول
اإلصالحات الهيكلية ،ال سيام يف املجال الجبايئ ،مع التأكيد عىل أهمية القانون-اإلطار املتعلق
بالرضائب ،وهو مرشوع طاله النسيان .وهكذا ،جاء مرشوع قانون املالية لسنة  2021مبجموعة
من التدابري الجبائية ،التي يلبي بعضها انتظارات املجتمع املدين ،مبا يف ذلك «ترانسربانيس-
املغرب» .ومن األمثلة :إحداث مساهمة اجتامعية للتضامن عىل أساس األرباح واملداخيل ،فرض
مساهمة مهنية موحدة تضع حداً للنظام الجزايف يف الرضيبة عىل الدخل ،وعدم خصم الفواتري
الوهمية ،واألهم من ذلك تقوية تجريم التهرب الرضيبي ،وكذلك التبادل التلقايئ للمعلومات
عىل املستوى الدويل.
يهدف نشاط آخر ال يزال قيد التنفيذ إىل تحسيس األطراف املعنية باملرشوع ،من أجل إحداث
تأثري يف الرأي العام والتأثري عىل ُصناع القرار (الحكومة ،املنت َخبون ،الربملانيون ،)... ،من خالل
مقاطع فيديو تبعث برسائل حول الشفافية الجبائية وتتبع امليزانية.
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• تعزيز قدرات املواطنني :خالل األنشطة التي تم إنجازها ،طالب العديد من املشاركني
برضورة تنظيم أنشطة تكوينية وإرشادية لتعميم توصيل املعلومات يف مجال الجبایات.
وبالتايل ،تسعى «ترانسربانيس-املغرب» إىل تركيز عملها عىل مجموعات مسته َدفة أوسع
وأكرث تنو ًعا ،ال سيام الطلبة والصحفيني واملجتمع املدين عىل املستويات الوطنية والجهوية
والجامعية ،حول قضايا الجبایات ،واملالية العامة بشكل عام ،والحصول عىل املعلومات
الجبائية وامليزانياتية؛
• الرتافع لدى صناع القرار :تتبع تنفيذ القانون-اإلطار للجبایات ،وهو القانون الذي من املتوقع
أن يغري جذريًا أمناط تدبري الرضائب والنظام الجبايئ املغريب ،بفضل الرتكيز عىل الشفافية
واإلنصاف ونجاعة األداء واملساءلة .ومن املنتظر أن تفرز التدابري الجديدة عن مؤرشات
نجاعة األداء.
• بناء تحالفات ابتكارية :توسيع نطاق العمل من خالل إقامة تحالفات متينة وابتكارية ،ال
سيام مع وسائل اإلعالم ،واملنظامت املهنية التمثيلية ،ومختلف املؤسسات الوطنية واإلقليمية
والدولية.
• التحسيس وتعميم املعلومات عىل نطاق واسع :اقتحام مجاالت إعالمية جديدة (الراديو،
شبكات التواصل االجتامعي  )...من أجل مواصلة العمل التوعوي ،واالستفادة من املكتسبات،
والوصول إىل عدد أكرب من املواطنني ،وتحقيق تأثري أكرب عىل واقع النظام الرضيبي.
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 .4.5مبادرة الرشاكة من أجل الحكومة املفتوحة

2020

«ترانسربانيس-املغرب» عضو يف لجنة القيادة للرشاكة من أجل الحكومة املفتوحة ،والتي تضم 18
عض ًوا بالتساوي بني اإلدارة واملجتمع املدين خالل فرتة .2020-2018
كام تم متديد عضويتها يف لجنة القيادة ملدة سنتني بهدف املشاركة يف خطة العمل الوطنية
( )2023-2021وتتبعها .وبخصوص هذه الخطة ،ساهمت «ترانسربانيس-املغرب» يف تنشيط
موضوعني من بني املوضوعات العرشة التي اقرتحتها الجمعيات التسع امل َمثلة يف لجنة القيادة.
ويتعلق األمر مبوضو َع ْي «شفافية امليزانية» و» جودة الخدمات العمومية» .وتجري حاليا مناقشة
املقرتحات مع ممثيل القطاعات الوزارية ،وهي تتعلق بااللتزامات املنبثقة عن املحاور العرشة.
وتعمل الجمعيات التسع عىل اتخاذ التدابري الالزمة لتأسيس منتدى املجتمع املدين الذي سيتوىل
مواصلة العمل ويقوم بتعيني ممثلني عن املجتمع املدين يف اللجان التوجيهية املستقبلية.

 .5.5مرشوع رشاكة « 2متكني املجتمع املدين واملواطنني من أجل تعزيز املساءلة االجتامعية»
يطمح املرشوع يف سنته الثالثة إىل املساهمة يف محاربة الرشوة وتشجيع حكومة مفتوحة وشفافة،
وذلك من خالل:
• التشجيع عىل شفافية ميزانية الدولة من خالل متكني املجتمع املدين من املشاركة يف مسلسل
إعداد امليزانيات العمومية طبقاً لألولويات والحاجيات الوطنية ،وكذلك تتبع إنفاق املال
العام؛

تم إنهاء هذا املرشوع يف سنة  .2019والتوصية الرئيسية التي صدرت عن هذا املرشوع هي إدماج
النوع االجتامعي واملناصفة األفقية يف مشاريع «ترانسربانيس-املغرب» وتوسيع نطاق الترشيعات
املغربية ليشمل تجريم الرشوة الجنسية التي تعاين منها النساء.
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 .6.5مرشوع «تأثري الرشوة عىل املرأة»
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• إنجاز إصالحات ترشيعية وسياسية من أجل ضامن تطبيق مبدأ شفافية امليزانية؛
• النهوض باملسؤولية االجتامعية ومشاركة املواطنني يف محاربة الرشوة ،من خالل تشجيع
اللجوء إىل آليات املسؤولية/املحاسبة عن طريق تزويدهم بالوسائل الكفيلة بالتبليغ عن
حاالت الرشوة يف القطاعني العام والخاص ،ومتكينهم من الحصول عىل املعلومات العمومية.
برسم سنة  2020تتلخص منجزات املرشوع يف ما ييل:
عىل املستوى الوطني ،تقوية قدرات تسع جمعيات عرب تنظيم سلسلة من الورشات ،وهي:
• تقنيات الرتافع والتواصل؛
• شفافية امليزانية يف الصفقات العمومية؛
• إعداد خطة للرتافع تخص شفافية امليزانية يف الصفقات العمومية.
وبهدف تقوية العمل الوطني ،تم عىل املستوى الرتايب تقديم دعم لفائدة منظامت غري حكومية،
وذلك عىل صعيد بعض املناطق الرتابية خاصة يف القنيطرة وأڱادير ،وهو ما سمح من توسيع
قاعدة الجمعيات املشاركة يف املرشوع ،ومكَّن ،داخل بعض املدن مثل أڱادير والقنيطرة ،من
إنشاء مجموعات من الجمعيات هي ُمكلفة اليوم بتتبع امليزانية يف جامعاتها املحلية .كام تم
متكني هذه الجمعيات من تقديم توصيات بغية ضامن شفافية أفضل للميزانية ،وتشجيع إحداث
لجنة لتتبع امليزانية يف جامعة القنيطرة.
تم تنظيم ورشة تكوينية لفائدة مثانية صحافيني استقصائيني ،تتعلق بالتزامات خطة عمل املغرب
برسم  2020-2018يف إطار مبادرة الرشاكة من أجل الحكومة املفتوحة ،وقانون الحصول عىل
املعلومات ،وشفافية ميزانية الصفقات العمومية ،كل ذلك بهدف إنجاز ونرش تحقيق استقصايئ
حول األموال املرصودة لجائحة كوڤيد والصفقات العمومية التي متت خالل هذه املرحلة.
إعداد مذكرة موجزة حول شفافية امليزانية يف الصفقات العمومية ،مبشاركة مجموعة املنظامت
غري الحكومية املدعومة يف إطار املرشوع .وتعترب هذه املذكرة مبثابة أداة للمحاسبة وهي تستهدف
مساءلة األطراف املؤسساتية املعنية من أجل تحسني شفافية امليزانية يف مختلف مراحل إعداد
الصفقات العمومية وتفويتها وتنفيذها وتقييمها.
تم إطالق حملة إعالمية ،يف غشت  ،2020حول ميزانية املواطن ،وذلك عىل صعيد إذاعة أصوات.
والهدف من هذه الوصلة اإلذاعية هو تعميم هذه الوثيقة لفائدة املواطنني وتحفيز الوعي قصد
الوصول إىل معلومات امليزانية واستيعابها.
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 .7.5مرشوع «كالم الشباب من أجل املساءلة»
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يهدف مرشوع «كالم الشباب من أجل املساءلة» إىل تحسيس الشباب َمب َساوئ الرشوة وإلزامية
تقديم الحسابات ومحاربة اإلفالت من العقاب .ولهذا الغرض ،تم تنظيم عدة أنشطة تكوينية
وفنية لفائدة املجتمع املدين ومنت َخبي/منت َخبات الجامعات والطلبة/الطالبات الشباب يف مجال
الصحافة.
سمح االنشغال باألحداث الوطنية الجارية وكذلك التوصيات الصادرة عن املشاركني/املشاركات يف
أنشطة املرشوع املذكور خالل السنوات السابقة ،من اختيار مواضيع مثل الرشوة الجنسية وحق
الحصول عىل املعلومات وتتبع الصفقات العمومية.
يف هذا اإلطار تم تنفيذ املرشوع حسب املراحل التالية:
• ثالثة أيام تكوينية بالرباط حول املواضيع التي يستهدفها املرشوع وذلك لفائدة املجتمع
املدين (الرشكاء الجهويون) واملنتخبني/املنتخبات والطلبة/الطالبات يف الصحافة .ويتمثل
الهدف يف تقوية قدرات املشاركني/املشاركات يف مجال املساءلة والشفافية.
• ثالثة لقاءات مبارشة عىل األنرتنيت :نظرا ً لألزمة الصحية ،تم تعويض جوالت التحسيس
بأزرو وتيزنيت والراشدية بلقاءات تحسيسية مبارشة شبكة األنرتنيت ،وذلك لفائدة شباب
املجتمع املدين واملنتخبني/املنتخبات ،حول مواضيع الرشوة الجنسية وتتبع الصفقات
العمومية والحق يف الحصول عىل املعلومات.
• عروض فنية :مكّنت إقامة فنيةُ ،منظمة بتعاون مع فنانني محرتفني ،من إنتاج مرسحيتني
حول الرشوة الجنسية والحق يف الحصول عىل املعلومات ،وذلك من أجل تعميم املفاهيم
املتعلقة بهذه املواضيع وتحسيس عدد كبري من الشباب بشأن مساوئ الرشوة.
«صالم» يف الفضاءات العمومية عىل شكل
وبدالً من التمثيل عىل الخشبات املرسحية وأداء عروض ْ
مرسح تفاعيل ،أدى السياق الصحي للجائحة إىل إنجاز تصوير تم نرشه بواسطة مفاتيح USB
وعىل الشبكات االجتامعية.
كام أتيحت الفرصة أيضا لبعض الفنانني الشباب املحليني للحديث والتعبري عن مساوئ الفساد
بأشكاله املختلفة .وقد نُرشت عروضهم الفنية عىل شبكات التواصل االجتامعي.
كام تم إنجاز مقط َعي فيديو بالرسومات املتحركة حول تتبع الصفقات العمومية والحق يف
الحصول عىل املعلومات ،وقد نُرشا عىل الشبكات االجتامعية بهدف الوصول إىل أكرب عدد من
مرتادي األنرتنيت وتحسيسهم.
• ورشة األمثال وال ِحكَم ضد الرشوة ،تم تنظيمها بالعرائش لفائدة مجموعة من تالمذة
السلكني اإلعدادي والثانوي .وعىل إثر هذا اللقاء ،تم إنتاج حوايل عرشة أمثال ضد الرشوة
وكتابتها بخط فني بهدف عرضها يف رِواق بالعرائش إىل جانب لوحات فنية ل «ترانسربانيس-
املغرب».

• إخراج مقاطع فيديو إذاعية قصرية ونرشها ،وتخص املوضوعات الثالثة للمرشوع قصد
استهداف جمهور واسع ال ميكن الوصول إليه من خالل إنجاز لقاءات حضوري أو مبارشة
عىل األنرتنيت.
• لقاء مبارش عىل األنرتنيت لفائدة منتخبي/منتخبات الجامعات ،حول النرش االستباقي
للمعلومات بهدف تحسيس وتكوين املنتخبني/املنتخبات يف ما يخص النرش االستباقي
للمعلومات وفقاً للقانون  13.31املتعلق بحق الحصول عىل املعلومات ،ومناقشة تجارب
مختلف الجامعات املشاركة.
• لقاء االختتام مع مختلف الرشكاء من أجل تقديم نتائج األنشطة املنظمة خالل السنة
وتجميع توصيات ومقرتحات املشاركني/املشاركات.

 .8.5مرشوع «الشفافية يف تدبري العقار باملغرب»
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يهدف هذا املرشوع إىل تسليط الضوء عىل وضعية الشفافية يف تدبري العقار باملغرب .يف الواقع،
تظهر قضايا التعتيم ومخاطر الفساد بحدة يف املغرب كلام تعلق األمر بتدبري األرايض الفالحية
املسرتجعة ،أو األرايض الجامعية ،أكانت باملجال الخاص للدولة أو ما شابهه ،أو التسجيل العقاري،
أو تدبري العقار الحرضي وشبه الحرضي .يكاد الفساد يكون منهجيا يف تدبري العقار ويشكل أحد
املصادر الرئيسية التي يتغذى عليها اقتصاد الريع واملحسوبية.
يحتل التعمري مكانة بالغة األهمية يف تطور املراكز السكنية ويف قُ َّوتها االجتذابية من أجل االستثامر
املنتج ،وكذلك الشأن يف ما يخص تعقيد املساطر القانونية والتقنية امل ُنظمة للتعمري وتعدد
املتدخلني يف تطبيقها ،ومدى اتساع السلطات التقديرية التي يتمتعون بها قانوناً ،ويف الواقع.
لقد أُنجزت املرحلة األوىل من املرشوع املتعلق بالعقار الحرضي سنة  .2019ويف سنة َ 2020جرى
استغالل نتائجه أثناء تدخل يف املؤمتر العاملي ضد الرشوة ويف املؤمتر العريب الثاين حول العقار
املنعقد بالقاهرة يف فرباير  .2021وشاركت «ترانسربانيس املغرب» أيضاً ،بصفتها ُمك ّوناً يف مجال
التكوين امل ُكثف حول تتبع مسألتي الحكامة واألمن العقاري يف منطقة الرشق األوسط وشامل
إفريقيا وهو التكوين الذي تم بعامن يف مارس سنة .2021
أما املرحلة الثانية من املرشوع فستتناول ،عىل ضوء التطورات الترشيعية ،املواضيع الثالثة
املذكورة أسفله ،وهي:
• «الريع والزبونية يف تفويت األرايض العمومية أو املامثلة» .ستتطرق الورشة القتصاد الريع
يف مجال تفويت األرايض العمومية واملنافسة...
• «عدم املساواة يف استغالل األرايض الجامعية وتفويتها» .ستنكب هذه الورشة عىل مسألة
األرايض الجامعية ذات الطابع الحرضي والفالحي ،وتتطرق إىل القضايا القانونية ،والتدبري
عن طريق الوصاية والنقباء العقاريني ،باإلضافة إىل مسألة النوع االجتامعي.
• «نهب األرايض والفساد» .تتطرق هذه الورشة لعمليات االستيالء عىل األرايض من خالل
تزوير الوثائق ،وتواطؤ بعض الفاعلني والفساد.
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 .9.5الرشاكة مع مؤسسة املجتمع املفتوح
ترمي هذه الرشاكة إىل تقوية تنظيم الجمعية ومتتني هياكلها اإلدارية من خالل التكفل مبصاريف
هيكل الجمعية وهي مسألة تطرح عىل الدوام بشكل متواتر .وقد تم متديد هذه الرشاكة ملدة 12
شهرا ً (نوفمرب  2020-أكتوبر  .)2021وتقوم هذه الرشاكة أيضاً بتمويل املرشوعني  1.9.3و.2.9.3
 .1.9.5مرشوع بلورة اسرتاتيجية للتواصل وإحداث موقع جديد عىل شبكة األنرتنيت

سعيا منها إىل مواكبة تطورها وتحسني متوقعها يف الحقل العمومي باعتبارها فاعالً يف مجال محاربة
الرشوة ،أطلقت «ترانسربانيس املغرب» عملية إعادة تحيني اسرتاتيجيتها التواصلية بغرض تكييفها
مع اسرتاتيجيها الشاملة ،والرفع من تأثري مشاريعها وضامن تحسني رؤية أنشطتها وأعاملها من
طرف مختلف األطراف املعنية.
ولهذا الغرض ،أسندت الجمعية إىل وكالة مختصة يف التواصل مهمة القيام بهذه االستشارة بهدف
متكني الجمعية من اسرتاتيجية تواصلية تسمح بتبليغ رسائلها وإضفاء قيمة عىل مجهوداتها
بكيفية متامسكة مع مهامتها وصالحياتها وأهدافها ،لدى الجمهور املستهدف.
وهذا املرشوع مصحوب بتوظيف إطار متخصص يف تدبري التواصل الرقمي.
 .2.9.5مرشوع «الفساد والتنمية»
34
التقرير األديب
2020

أعطت الجمعية انطالقة هذه الدراسة يف سياق مت ّيز باملأزق االقتصادي واالجتامعي الذي يعيشه
املغرب ،وأيضاً البحث عن «منوذج تنموي جديد» .وترمي الدراسة إىل تحقيق ثالثة أهداف ،هي:
• وضع قضية الرشوة يف ُصلْب النقاش حول التنمية؛
• إنشاء ائتالف حول هذا املوضوع؛
• تطوير أدوات الرتافع املالمئة لهذه األهداف.
ينص هذا املرشوع ،املد ّعم من طرف «مؤسسة املجتمع املفتوح» ،عىل تنظيم خمسة ورشات يف
خمسة مدن ،ويعتمد عىل إنجاز بحث وثائقي وطني ودويل ،تحت إرشاف لجنة علمية .وقد أدت
أزمة كوڤيد إىل التقليص من طموحات املرشوع ،حيث أمكن فقط تنظيم ورشتني (حضورياً).
كان موضوع الورشة األوىل هو أثر الرشوة عىل دينامية االستثامر وعىل التدبري اليومي للمقاولة.
وقد نُظمت يف  7مارس  2020بالدار البيضاء وضمت حوايل عرشة من الفاعلني االقتصاديني
الخواص.
كان موضوع الورشة الثانية هو «السياسات العمومية والرشوة» ،وقد نُظمت بالرباط يف 28
يوليوز  ،2020وعرفت مشاركة عدة متدخلني (سياسيني وموظفني كبار وجامعيني.)...
يوجد التقرير املتعلق بالدراسة يف طور اإلنهاء ووضع اللمسات األخرية.

 .10.5مرشوع «دعم» :الحكامة وحالة الطوارئ الصحية

يبدو أن تنفيذ التوصيات الصادرة عن ال ُخلوة التي نظمتها الجمعية بضاية الرومي يف  27أبريل
 2019من أجل تجديد أعضاء الجمعية ،مل تُؤ ِّد إىل تحقيق تقدم مهم خالل سنة  .2020وقد جرت
أطوار جميع لقاءات وأنشطة «ترانسربانيس املغرب» تقريباً بطريقة افرتاضية .ويتجه التفكري يف
إعامل خارطة الطريق املتعلقة باالستقطابات الجديدة نحو الكليات واملدارس الكربى ،من خالل
إبرام رشاكات مع هذه املؤسسات يف إطار تنفيذ مشاريع «ترانسربانيس املغرب» .كام تتطلع
الجمعية إلطالق مرشوع «جامعة الشفافية» باملوارد الخاصة للجمعية والتمويل املحتمل للرشكاء.
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 .11.5مرشوع تجديد األعضاء

التقرير األديب

مرشوع الحكامة وحالة الطوارئ الصحية (دعم) هو مرشوع تُ ّوله سفارة اململكة املتحدة عىل
مدى  9أشهر ،وذلك قصد إنجاز بحث إجرايئ بهدف استخالص الدروس من إجراءات تدبري جائحة
كوڤيد -19والرشوع يف نقاش حول اآلليات املنصوص عليها من أجل حكامة جيدة لتدبري حالة
الطوارئ الصحية.
تتلخص املحاور الرئيسية لهذا البحث يف ما ييل:
• تحليل اإلجراءات املتخذة من لدن السلطات العمومية من أجل مواجهة جائحة كوڤيد-19
وآثارها االجتامعية-االقتصادية عىل البلد؛
• جرد وتحليل املخاطر امل ُت َع َّر ِض لها عىل إثر االستثناءات التي ت ِ
ُرخص بها الحكومة؛
• تجميع مواقف «ترانسربانيس املغرب» واملجتمع املدين بشأن تدبري األزمة الصحية؛
• صياغة توصيات من أجل إعداد أفضل ملواجهة أوضاع استثنائية ُمحتملة؛
• تنشيط ورشتني للتحضري لدراسة ،وندوة لتقديم التقرير.
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 .6اآلفاق
 .1.6تحيني اسرتاتيجية الجمعية
«ترانسربانيس املغرب» َمد ُعوة إىل مراجعة اسرتاتيجيتها  2021-2017خالل سنة  2021بكيفية
متناغمة مع اسرتاتيجية  2030التي صادق عليها الجمع العام للحركة الدولية خالل شهر نوفمرب
. 2020

 .2.6اعتامد الجمعية

36
التقرير األديب
2020

«ترانسربانيس املغرب» َمد ُعوة أيضا من لدن منظمة الشفافية الدولية إىل تطبيق ،خالل السنتني
القادمتني  ،2022-2021بعض التوصيات الصادرة خالل اعتامدها من طرف الحركة يف شهر مارس
من  ،2020ويتعلق األمر مبا ييل:
• اعتامد حدود بخصوص مدة انتداب جميع أعضاء املجلس الوطني واملكتب التنفيذي ،وذلك
من أجل السامح بتناوب األعضاء؛
• اتخاذ اإلجراءات من أجل ضبط حقوق األعضاء املنتخبني يف املكتب التنفيذي خالل مدة
انتدابهم وذلك قصد تقوية الفصل بني املراقبة والعمليات؛
• إعداد سياسة للوقاية من التحرش ومحاربته ،وذلك طبقاً لألولوية التي تحظى بها هذه
القضية لدى الحركة برمتها ،وضبط دور لجنة األخالقيات تبعاً لذلك؛
• مراعاة تنوع الفئات العمرية خالل االنتخابات املقبلة للمجلس الوطني واملكتب التنفيذي،
وكذلك عند استقطاب أعضاء ُجدد.

