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 مؤشر ادراك الرشوة لسنة 2021
 نقط البلدان ذات الرتب العالیة تتراوح بین 85 و88 نقطة. البلدان في أسفل الترتیب

.حصلت على 16 بالنسبة للیمن و 11 على مائة بالنسبة للسودان الجنوبي

المؤشر لم یتغیر اال قلیال بالمقارنة مع السنوات السالفة؛•
توجد على رأس القائمة ثالثة دول ھي الدنمارك وفنلندا ونیوزیالندا في الرتبة •

األولى تلیھا النرویج وسنغفورة والسوید في الرتبة الرابعة؛
تحتل تونس الرتبة 70 والمغرب الرتبة 87. في مؤخرة الترتیب توجد الیمن •

(174)، فنیزویال (177)، الصومال وسوریا (178) والسودان الجنوبي في الرتبة 
األخیرة (180). 



وضعیة المغرب لم تتغیر لمدة طویلة

المغرب حصل على نقطة 39 من مائة.•

ضیع نقطة في المعدل وفقد نقطة في الترتیب بالمقارنة مع 2020 وفقد 7 •
نقط في الترتیب بالمقارنة مع 2019 .

ھذه النتیجة تأكد الوضعیة النسقیة للفساد في المغرب وخاصة ركوده في •
ھذه الوضعیة لمدة طویلة



معدل 39 على مائة لمدة تسع سنوات

سنة 2012 و 2013 حصل على النقطة 37، 39 سنة 2014 ، رجوع للنقطة 37 سنة 2015 •
و 37 سنة 2016. تحسن طفیف سنة 2017 و 2018 (43) للرجوع ل 39 سنة 2021. وھو 

 معدل التسع سنوات األخیرة (39،1). 



ترتیب متأرجح جدا



النقطة 39 مجرد معدل لست مؤشرات
 من بین الوكاالت الستة التي قومت المغرب سنة 2021 ثالثة لم تتجاوز النقطة 37

  . وكالتان أعطتھ تباعا 47 و 50 والسادسة لم تتعدى 29



نقط دول الشرق األوسط وشمال افریقیا



ترتیب الدول العربیة ما بین 24 
بالنسبة لإلمارات و 178 بالنسبة 

لسوریا

یحتل المغرب الرتبة 87 مسبوقا 
باألردن (58) وتونس (70)

الجزائر ومصر تحتالن الرتبة 
 117 



مخاطر الفساد في الدفاع

وضعیة مؤشر النزاھة في الدفاع الحكومي



مؤشر النزاھة في الدفاع الحكومي

ھذا المؤشر یقیس مقاومة مخاطر الرشوة في قطاع الدفاع. یقیم اإلطار القانوني وتفعیلھ •
والموارد والنتائج.

یغطي المؤشر مخاطر الرشوة في السیاسات العمومیة في قطاع الدفاع، وفي األنشطة •
التجاریة، والمالیة، وتدبیر الموارد البشریة، والعملیات العسكریة والتمویل.

یقیس المخاطر في سلم من صفر إلى مائة : الرتبة العلیا تعبر عن أحسن الممارسات في •
القطاع,



القضیة مھمة جدا نظرا ألن النفقات العمومیة في الدفاع تقدر ب 2000 ملیار دوالر في العالم

النتائج ھذه السنة تشیرأن أغلبیة الدول تعرف مستویات مرتفعة من مخاطر الرشوة؛•
النفقات العسكریة ھي األكثر تعرضا لمخاطر الرشوة؛•

49 % من مستوردات األسلحة موجھة لبلدان تعرف مخاطر حرجة من الفساد(مستوى أحمر األعلى)•
؛

 

حجم مبیعات السالح تقدر ب 100 ملیار دوالر امریكي سنویا. المملكة السعودیة تستورد 11%  تلیھا •
الھند ب 9،5 % .

المغرب من بین 40 دولة التي تنفق أكثر في شراء األسلحة بمیزانیة 4،8 ملیار دوالر.•



تدبیر الدفاع : غالبا ما یترك خارج قوانین الحكامة

ینتظر المواطنون من ھذا القطاع النجاعة والمساءلة خاصة من طرف اللجان •
البرلمانیة؛

نتائج مؤشر الدفاع الحكومي 2021 تشیر أن النفقات قلیال ما تتناغم مع استراتیجیة •
القطاع أو تبررھا ؛

ارتباط استراتیجیة الدفاع الوطني والمشتریات ضعیفة في 64 %  من الدول؛•

41 % من الدول سجلت نقطة صفر مما یدل في ھذه الحالة أن المساطر الرسمیة •
لتبریر المشتریات طبقا لالستراتیجیة منعدمة.



تنفیذ سیاسة ضد الفساد في قطاع الدفاع غالبا ضعیفة

84 % من الدول التي تتوفر على سیاسة ضد الفساد في القطاع، 54 % منھا ال تقدم مؤشر یدل •
على التنفیذ؛

اإلشارة الى الفساد غائبة من العقائد العسكریة رغم كونھا تشكل جزءا ھاما من االستراتیجیة •
العسكریة. 70 % حصلت على النقطة 0 (ال تشمل االستراتیجیة الرسمیة وغیاب توجیھات لتدبیر 

مخاطر الرشوة)؛

ألمشتریات الدفاعیة تضل جد سریة. 40 %  من الدول ال تتوفر على مساطر البرمجة والشراء؛•

30 %  من الدول التقدم المعلومات المتعلقة بنسبة المشتریات المنجزة في اطار مناقصة مفتوحة.•



إشارات لوضعیة المغرب

معدل نقطة المغرب 10 على مائة. فھو في المجموعة الحرجة لمخاطر الرشوة (0 الى 16) •
الى جانب السودان (5)، مصر (6)، الجزائر (8)، ایران (8)، السعودیة (11)، األردن 

وانجوال (14). 



المغرب في المنطقة الحمراء، منطقة المخاطر العلیا لمختلف ابعاد الدفاع المدروسة. أحسن نقطة 
سجلت في مالیة الدفاع ھي 22 على مائة.

11 نقطة في إعداد سیاسة الدفاع واألعمال. صفر في العملیات العسكریة و3 في االفتحاص 
والمراقبة المالیة.

الشفافیة في الدفاع سجلت نقطة 8.
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ضعف الشفافیة والفساد في تدبیر الشأن العام غالبا مرتبط
 باختالل النظام الوطني للنزاھة

المغرب من ضمن الدول التي ال یناقش البرلمان فیھا سیاسة الدفاع؛•

المغرب والجزائر والعربیة السعودیة واألردن من ضمن الدول التي تحقق أقل •
من 30 %  من الصفقات عبر المنافسة المفتوحة؛

المغرب یصنف من ضمن 22 %  من الدول ذات الشقافیة المحدودة أو الغائبة.•



مؤشر المیزانیة المفتوحة 2019

 الوصول لمعلومة المیزانیة 



 مؤشر المیزانیة المفتوحة لسنة 2019 والحصول على معلومة المیزانیة

مؤشر المیزانیة المفتوحة یقیس شفافیة الوصول لمعلومة المیزانیة ذات الصلة للمواطنین في •
الوقت المناسب؛

ھذه االستمارة تقیم وجود معلومة المیزانیة الشمولیة عن بعد ووجود ثمانیة وثائق أساسیة •
باستعمال 109 مؤشرات مرجحة بالتساوي؛

كل دولة تصنف في سلم من صفر الى مائة؛•
حصل المغرب في آخر تصنیف سنة 2019 على 43 نقطة على مائة، مما یعني وجود الحد •

األدنى للمعلومة ذات الصلة؛
حصول األردن على 61 نقطة یعني إمكانیة نقاش عمومي في الموضوع؛•
مصر (43)، تونس (35)، السعودیة (18)، العراق (9)، لبنان (6)، الجزائر (2)، السودان •

(3)، قطر (1)، الیمن (0). المعدل العالمي 45 . 



الوثائق األساسیة ھدف ومحتوى الوثیقة النقطة المحصل علیھا

التقریر القبلي للمیزانیة یقدم التوقعات االقتصادیة والموارد والنفقات والدین المتوقع للحكومة نشر متأخر

مشروع میزانیة الحكومة یقدم من طرف الحكومة للبرلمان من أجل المصادقة 49

المیزانیة المصادق علیھا 95 المیزانیة المصادق علیھا من طرف البرلمان

المیزانیة المواطنة  نسخة مبسطة لمشروع المیزانیة وللمیزانیة المصادق علیھا مصممة إلیصال المعلومات األساسیة
84 للمواطن

تقاریر خالل السنة النفقات المسددة والدین المحصل دوریا تنشر شھریا أو كل ثالثة اشھر. 74

تقریر وسط السنة تحیین كامل لتنفیذ المیزانیة خالل نصف السنة غیر موجود

تقریر نھایة السنة .یكشف وضعیة الحسابات في نھایة السنة ویقیم اھداف االنجازات السیاسة للمیزانیة استعمال داخلي

تقریر االفتحاص ینشر من طرف الھیئة العلیا للمراقبة المالیة العمومیة ویستعرض سالمة وشمولیة حسابات نھایة السنة 67



النتائج

في المغرب، تقریر المیزانیة القبلیة ینشر متأخرا، وتقریر وسط السنة ال یھیأ، اما •
تقریر نھایة السنة فمقصور لالستعمال الداخلي؛

نشر مؤشر المیزانیة المفتوحة یصاحبھ مؤشران خاصان:•

األول یتعلق بالمشاركة المواطنة إذ حصلت المیزانیة المغربیة على 6 على مائة •
أي دون مشاركة مواطنة؛

والثاني یتعلق بالمراقبة المالیة الذي حصلت على 44 على مائة أي مراقبة ضعیفة •
من طرف البرلمان والمجلس األعلى للحسابات.



إبداء توصیات متكررة

الھیئة المستقلة التي تنتج مؤشر المیزانیة المفتوحة تبعث بالتوصیات المتكررة التالیة :

نشر التقریر القبلي وتقریر نھایة السنة عن بعد في األوقات المحددة؛1.

تھییئ ونشر تقریر نصف السنة عن بعد في الوقت المناسب؛2.

إدماج المعلومات اإلضافیة المتعلقة بالسیاسات العمومیة والمیزانیة في مشروع میزانیة الحكومة؛3.

وضع آلیات إلشراك المواطنین خالل تھییئ المیزانیة.4.
 



توصیات أخرى

المجلس األعلى للحسابات مطالب بوضع آلیات للعموم لمساعدتھ لتطویر برنامج االفتحاص •
والمساھمة في تنفیذه؛ 

 البرلمان مطالب لتمكین العموم ومنظمات المجتمع المدني من االشھاد خالل مناقشة مشاریع المیزانیة •
قبل المصادقة علیھا؛

اللجان البرلمانیة مدعوة للنظر في مشروع المیزانیة والمیزانیة المنفذة والنشرعن بعد للتقاریر •
والتحالیل والخالصات ذات الصلة؛

المطلوب تزكیة برلمانیة أو قضائیة من أجل تعیین أو عزل رئیس الھیئة العلیا لمراقبة المالیة •
العمومیة.



 مؤشر حریة الصحافة مرتبط بتعزیز الشفافیة وتوسیع الحریات العامة
 

مؤشر حریة الصحافة العالمي یقیم سنویا وضعیة حریة الصحافة في 180 دولة؛•

سنة 2021 ، یبین المؤشر أن الصحافة مھددة في 73 دولة من بین 180 ؛•

للسنة الخامسة تباعا، تحتل النرویج الصف األول في حریة الصحافة، متبوعة بفنالندا التي •
حافظت على مركزھا الثاني وبعدھا السوید في الصف الثالث. وفي المقابل تحتل الصین الرتبة 

. 177



وضعیة حریة الصحافة مقلقة في المغرب منذ سنین

لم یحصل تغییر ھام في منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا؛•

الجزائر تحتل الصف 146 والمغرب 136 حیث فقد ثالثة نقط مقارنة مع السنة •
الفارطة؛

تونس تحتل المرتبة 73 بعیدة عن المغرب والجزائر.•



تراجع للحریات الخاصة والعامة

حسب مراسلون بال حدود، یعاني المغرب من عدالة مسخرة إلسكات الصحفیین المنتقدین؛•

وھي وضعیة عمر الراضي وسلیمان الریسوني وتوفیق بوعشرین والالئحة طویلة للذین لم •
یتمتعوا بالمحاكمة العادلة حسب المالحظین الوطنیین والدولیین؛

لقد عانت حریة الصحافة وحقوق اإلنسان المزید خالل جائحة كوفید 19 .•



شكرا لتتبعكم


