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استعراض عام

منذ أكثر من عقد من الزمن ،يخوض المغرب مبادرات طموحة للتحديث االقتصادي واالجتماعي ،تقوم على تحسين مناخ األعمال
واالنفتاح على االستثمار الدولي .لكن وفقا ً لبعض استطالعات الرأي ،تعيق هذه الجهود الممارسات الفاسدة التي تؤثر سلبا ً على الجاذبية
االقتصادية ،1ال سيما في القطاعات االستراتيجية مثل الطاقة والنقل والصحة .وفي بيئة عالمية تقمع بشكل متزايد األطراف الفاعلة الفاسدة،
فإن وجود هذه الظاهرة في المغرب يهدد بتشويه صورة البالد وجعل أسواقه أقل جاذبية لشركائه.
في ضوء هذا التحدي ،اتخذت الحكومة المغربية ،المنضمة إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ عام  ،20072عددا ً من
اإلصالحات التشريعية والمؤسسية .وباعتماد الدستور الجديد في عام  ،2011الذي يحتوي على العديد من األحكام المتعلقة بالنزاهة والذي
ينص على إنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ،وإطالق االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في أيار/مايو  ،20163يتمتع المغرب
بالوسائل الالزمة للقيام بأعمال مختلفة لدعم التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية المستدامة .وتُمنح الهيئات العامة ،على غرار القطاع
الخاص ،فرصة العمل بنا ًء على هذه الوسائل المؤسسية وإطالق أنشطة التنفيذ.
تهدف الدراسة تحت عنوان "تعزيز النزاهة في قطاعات الطاقة والصحة والنقل" إلى تحديد إلى أي مدى قد تم تشخيص المخاطر
الرئيسية التي تهدد نزاهة األعمال في المغرب وتقديم عرض عام حول االستجابات والمبادرات التي قام بها القطاع الخاص ،بالتعاون مع
السلطات العامة عند االقتضاء .تركز الدراسة على ثالثة قطاعات تم اعتبارها استراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية :الطاقة والنقل
والصحة .إن هذه القطاعات الثالثة موضع اهتمام خاص بسبب أهميتها في االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية وحجم التدفقات المالية وقدرة
تعرضها لمخاطر الفساد.
استنادا ً إلى المعلومات التي تم جمعها ،ال يمكن اعتبار هذه الدراسة إال مقترح أولي حول مخاطر الفساد ،وذلك بهدف دعم المغرب
في تصميمه على تعزيز نزاهة األعمال التجارية ،ما يساهم في تطوير مناخ مالئم لالستثمار األجنبي والتجارة الدولية والتنمية.
وتستعرض الدراسة الحالة الراهنة ،استنادا ً إلى المعلومات المتاحة المتعلقة بالقطاعات الثالثة ،والتي تدل على الوعي المحدود بشأن
هذه المخاطر .إن أنواع مخاطر الفساد في المشتريات العامة للقطاعات الثالثة المعنية قليلة .لذا اعتمدت جهات فاعلة اقتصادية معينة في
القطاعات الثالثة ،بدرجات متفاوتة ،المدونات األخالقية .منذ عام  ،2016شرعت بعض الجهات الفاعلة من أعضاء االتحاد العام لمقاوالت
المغرب ( ،)CGEMبدعم من لجنة األخالقيات والحكامة الرشيدة ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،في النظر في تنفيذ إجراءات جماعية.
وأخيرا ً تقترح الدراسة مسارات للتفكير والتخاذ التدابير ،تبعا ً للتشخيص المحرز والتقدم المؤسسي المسجل والتبادل مع الجهات
الفاعلة العامة والخاصة في المغرب .لذا لتحديد السياسات المستنيرة وتمكين الجهات الفاعلة من اتخاذ اإلجراءات الوقائية المناسبة ،سيكون
من الضروري:
صل الهيكل االقتصادي للقطاعات الثالثة التي تمت دراستها .لتحقيق ذلك ،من المهم تحسين إدخال وإنتاج
◄ تحديد بشكل واضح ومف ّ
البيانات المتعلقة بالخصائص الرئيسية للقطاعات ،وينبغي أن تتضمن هذه البيانات ،على وجه الخصوص ،معلومات حول الجهات
الفاعلة وحجمها ومبيعاتها حسب النشاط وحصص السوق النسبية ومخاطر الفساد التي تتعرض لها الجهات الفاعلة .وينبغي أن تغطي
المراحل القادمة من هذه الدراسة أداء القطاعات وتعقيدها بشكل أفضل ،بهدف تحديد مخاطر الفساد وتحديثها ،وبالتالي مساعدة
الجهات الفاعلة في تنفيذ التدابير الوقائية مساعدة ً أكبر.
◄ أال تركز دراسات تصنيف مخاطر الفساد على االتجاهات االقتصادية السابقة للقطاعات التي تم فحصها فحسب ،بل يجب أن تعكس
أيضا ً االتجاهات االقتصادية المستقبلية ومخاطر الفساد المرتبطة بها ،لبدء إجراءات وقائية استباقية.
◄ تعيين هيئة حكومية مسؤولة عن إقامة حوار أوسع بين القطاعين العام والخاص ،يتعدى القطاعات الثالثة ،مع تركيز طويل األجل
على اإلطار التشريعي والتزامات االمتثال الناجمة عنه والمنطبقة على قطاع األعمال.

1
2
3

المنظمة الدولية للشفافية؛ البنك الدولي والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير  ،2017المنتدى االقتصادي العالمي 2017
توقيع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في نيويورك في  31تشرين األول/أكتوبر  ،2003ودخولها حيز التنفيذ في  14كانون
األول/ديسمبر ،2005وتم التصديق عليها من قبل المغرب في  9أيار/مايو .2007
في عام  ،2016اعتمد المغرب استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ( )SNLCCتغطي جوانب مختلفة من مكافحة الفساد ،بما في ذلك االرتقاء
بالجوانب المؤسسية والقانونية ،وتفعيل الوقاية والقمع وتعزيز التعليم والتوعية .سيتم تنفيذ االستراتيجية الوطنية على ثالث مراحل ()2016-2017
و( )2017-2020و(.)2020-2025
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◄ وينبغي أيضا ً على السلطات ،بالتشاور مع قطاع األعمال ،النظر في كيفية نشر الوعي حول فائدة وطرق تطبيق األساليب المختلفة
للوقاية من الفساد والكشف عنه في كافة المؤسسات .ومن المهم عدم ترك هذه المسألة للشركات المدركة للموضوع وحدها ،بل إشراك
كافة الشركات ،ال سيما العامة منها.
◄ يضمن تطوير االتصاالت العامة والخاصة الفعالة ،في إطار تطبيق أساليب الوقاية والكشف والتي تهدف إلى رؤية التقدم المحرز
بشكل أوضح ،التزام الشركات بممارسات تجارية نزيهة بشكل أكبر وأكثر استدامة.
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المنهجية

أجريت هذه الدراسة أثناء البرنامج القطري للمغرب ( 2015و )2018وتمت بلورتها كجزء من مشروع "تعزيز نزاهة األعمال في
المغرب" ،وهو ثمرة جهد جماعي ومستدام .تم جمع بيانات هذا التقرير بين عامي  2016و.2017
أطلق هذا التقرير من قبل برنامـج منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة للشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا للتنافسـية الذي يشكل جزءا ً
من قسم منطقة الشرق األوسط وإفريقيا التابع ألمانة العالقات الدولية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية .إن المنظمة ملتزمة بتشجيع قواعد
اللعبة الدولية المرتفعة لصالح اقتصاد عالمي أقوى وأكثر صحة وعدالة لضمان بقاء رفاه المواطنين في صميم االهتمامات.
إن مجموعة األدوات والتوصيات التي تدور حول مكافحة الفساد تجعل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مرجعا ً في هذا المجال.
منذ عام  ،1999يُلزم االنضمام إلى اتفاقية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن مكافحة رشوة الموظفين العموميين األجانب في المعامالت
التجارية الدولية ،الدول األطراف بتجريم الرشوة في التجارة الدولية والمعاقبة عليها بطريقة مدنية وإدارية .وهذا يعني تجريم الفساد في
التجارة الدولية ،وحماية المخبرين ،وتحميل المسؤولية االجتماعية للشركات ،أو حتى إضافة شرط النزاهة في منح العقود العامة .بالتالي،
تؤثر هذه التدابير على القرارات التجارية للشركات الدولية واستثماراتها في الخارج .وكجزء من برامجها اإلقليمية ،تشجع منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية ،مكافحة الفساد في بلدان شمال أفريقيا والشرق األوسط ،4بما في ذلك الفساد في التجارة الدولية (أو الرشوة عبر الوطنية،
كما يشار إليها فيما بعد).
تستند الدراسة إلى المعلومات المتاحة للجميع باإلضافة إلى مساهمات الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون العامة والحكامة ،والهيئة
المركزية للوقاية من الرشوة ،والوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات ،ولجنة األخالقيات في االتحاد العام لمقاوالت المغرب.
إلدراك اإلصالحات التي قام بها المغرب ،قدمت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مسودة التقرير إلى ممثلي الوزارات المسؤولة عن
القطاعات الثالثة التي تمت دراستها .وألخذ مساهمات الشركاء في المغرب بعين االعتبار ،تم تنقيح مسودة التقرير واستكمالها .بعدها قام
خبير استشاري محلي من ذوي الخبرة ،مختص في سياسات النزاهة ومكافحة الفساد بإجراء بحوث مكثفة من أجل إضافة كافة اإلصالحات
المتعلقة بمكافحة الفساد ولدعم جهود النزاهة المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص .أتاح التعميم المتكرر لمشروع الدراسة استكمال البحث
الوثائقي عن طريق جمع التعليقات الشفوية والمكتوبة من الممثلين للقطاعات الثالثة من القطاعين العام والخاص.
تقدم هذه الدراسة أوالً لمحة عامة عن األهمية االقتصادية لقطاعات الطاقة والنقل والصحة في االقتصاد المغربي .بعدها ،تحدد هيكليا ً
وبشك ٍل عام مخاطر الفساد في القطاعات الثالثة .تذكر الدراسة أيضا ً تقييمات المخاطر التي أجريت في المغرب واإلجراءات التي اتخذتها
الهيئات التنظيمية واإلشرافية وأصحاب المصلحة المتعددين من أجل توقع المخاطر ومنعها بشكل أفضل ،ال سيما من خالل إجراءات التوعية،
مثل التدريب أو تشجيع الهيئات الخاصة على إقامة األعمال الفردية والجماعية.
تعد هذه الدراسة جزءا ً من النهج العام الذي تتبعه السلطات المغربية وعالم األعمال المغربي ،والذي يهدف ،بنا ًء على خبرة منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية ،إلى تعزيز النزاهة في األعمال .وقد بلور المغرب استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ،تم تبنيها في كانون
األول/ديسمبر  2015وتم إطالقها رسميا ً في  3أيار/مايو  2016بحضور جميع أصحاب المصلحة .تم تقسيم االستراتيجية الوطنية لمكافحة
الفساد ،المتماشية مع ما ينص عليه الدستور ،إلى برامج مختلفة تحدد اإلجراءات واألهداف ذات األولوية ،كما تحدد الجهات الفاعلة األساسية
وتطور مؤشرات ووسائل التنفيذ.
يهدف البرنامج  )P8( 8تحت عنوان "نزاهة األعمال" إلى تقليل "بؤر الفساد التي يغذيها القطاع الخاص" على المدى الطويل ،من
خالل تحسين الشفافية بشكل عام عبر أدوات التأثير مثل تعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة ويهدف إلى "تعزيز الشفافية" من خالل تطبيق
التجارب الرائدة ونشرها ،على غرار مشروع االمتثال المخصص للشركات في  3قطاعات أعمال (بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية) ،وعبر تشجيع الشركات الخاصة على االلتزام بقواعد األخالقيات وتحميل المسؤولية االجتماعية للشركات.
لذا يشكل مشروع "تعزيز نزاهة األعمال في المغرب" نقطة مرجعية .بما أن المشتريات العامة تعتبر معرضة بشكل خاص للفساد
نتيجة للتفاعل الوثيق بين القطاعين العام والخاص ،من المهم أيضا ً االنتباه إلى أن البرنامج  P7تحت عنوان "العقود العامة" يهدف إلى تعزيز
4

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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إدارة النظام العام من خالل العديد من عوامل التأثير ،بما في ذلك تحسين الشفافية وتحديد مخاطر الفساد في المشتريات العامة وتضييق
نطاقها.
وبالتالي ،تعمل لجنة األخالقيات في االتحاد العام لمقاوالت المغرب ،المسؤولة بشك ٍل خاص عن تنفيذ البرنامج  ،P8على تطوير
التدابير الوقائية لمكافحة الفساد .وعملت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على دعم الحوار حول النزاهة بين أعضاء االتحاد من أجل تحديد
حوافز الشركات على التفاعل واعتماد آليات االمتثال .وأُطلق بالفعل حوارا ً مع مختلف ممثلي الشركات من القطاعات االقتصادية الثالثة
المختارة وتم تقسيمهم في مجموعات فرعية قطاعية عدة مرات وبحضور خبير دولي .هدفت هذه المناقشات إلى تطوير آليات جماعية ومناسبة
لمكافحة الفساد.
باإلضافة إلى ذلك ،قامت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بالتشاور والتبادل مع مختلف الهيئات الحكومية .وأبلغت بوضوح أهداف
المشروع إلى أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ،وهي اللجنة المسؤولة عن اإلشراف على االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ،وتواصلت
معها حول بعض المعايير الدولية لمكافحة الفساد .كما أبلغت المنظمة ،خالل االجتماعات المنعقدة مع مكتب رئيس الحكومة ووزير إصالح
اإلدارة والوظيفة العمومية ،عن سياسات األنشطة وناقشت موضوع التحسينات التي يمكن تطبيقها على اإلطار التشريعي والحوار بين
القطاعين العام والخاص .وأخيراً ،باإلضافة إلى المشاورات بشأن التدابير الداعمة للنزاهة مع الوزارات المختصة في قطاعات الطاقة والنقل
والصحة ،شرعت المنظمة في العمل على تعزيز النزاهة في المشتريات العامة .وفضالً عن تطوير تدابير وقائية لمكافحة الفساد كمك ّمل
لمعايير النزاهة الدولية ،يهدف المشروع إلى دعم تطوير الحوار بين المؤسسات وإضفاء الطابع المؤسسي على التبادل بين القطاعين العام
والخاص والتعلم المتبادل لمحاربة الفساد بشكل أفضل .ال يمكن لهذه الدراسة التي أجريت في إطار هذا المشروع ،تقديم كافة خصائص
القطاعات الثالثة بشكل شامل وال يمكن اعتبارها بأي حالة من الحاالت بمثابة تقييم لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
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كلمة شكر

لما كان هذا المشروع ممكنا ً في المغرب من دون الدعم القيّم وااللتزام من قبل العديد من األفراد الساعين إلى تحقيق بيئة أعمال أكثر
نزاهة ،وعلى وجه الخصوص ،السيد أحمد لعموري ،أمين عام وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية ،رئيس ونائب رئيس لجنة األخالقيات
والحكامة الرشيدة في االتحاد العام لمقاوالت المغرب :السيد بشير راشدي والسيدة فيجيجي والسيدة نايلة سوسي العالوي من أمانة االتحاد
العام لمقاوالت المغرب ،والسيد عبد هللا بن زكري ،محامي عضو في نقابة محامين الدار البيضاء والسيد عبد الصمد صدوق ،عضو لجنة
األخالقيات والحكامة الرشيدة (الرئيس السابق للجنة المذكورة).
لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،قادت السيدة نيكوال إيليرمان مشروع صياغة التقرير وحظيت بدعم من السيد كارلوس كوندي.
أما أعضاء فريق منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة للشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا الذين شاركوا في صياغة التقرير هم :السيد أكرم
زاوي والسيد صبري درايا والسيدة ديان باييز-قيالفيق .وحظي التقرير بمساهمة السيدة رابحة زيدقي القيّمة ،وهي مستشارة للمشروع وأستاذة
في جامعة " ."ENSAوتمت مراجعة التقرير من قبل السيدة كاثرين مارتي والسيد ويليام تومبسون.
وشرعت السيدة كنزة خاشاني في العمل على تعزيز النزاهة في المشتريات العامة مع الوزارات التنفيذية في قطاعات الطاقة والنقل
والصحة بدعم من السيد باولو ماجينا .كما استفاد المشروع من خبرة السيد فرانسوا فينك ،عضو في نقابة المحامين في بروكسل  -نائب رئيس
لجنة المسؤولية التجارية ومكافحة الفساد في غرفة التجارة الدولية.
استنادا ً إلى البرنامج القطري للمغرب وتأييدا ً للتعاون الوثيق بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،تم تطوير هذه الدراسة
في سياق تنفيذ مشروع "تعزيز نزاهة األعمال في المغرب" .لما كان من الممكن تنفيذ المشروع وتقديم التقرير من دون الدعم المالي من
مبادرة النزاهة لسيمنز.
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المقدمة

يتحلى المغرب بمكانة مرموقة كوجهة مفضلة لالستثمار األجنبي المباشر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وقد بلغت
هذه االستثمارات األجنبية  1.6مليار يورو 5في نهاية آب/أغسطس  ،2017بزيادة  ٪29.8مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .6وبالتالي
يضع مقياس الجاذبية لعام  2017الذي نشرته شركة إرنست آند يونج ،المغرب في صدارة البلدان األكثر جاذبية على القارة األفريقية ،بعد
كينيا وجنوب أفريقيا ،في المرتبة الثانية سوياً .لكن الطبعة الجديدة تحت عنوان " ( " Doing Business 2018ممارسة األعمال في عام
 ،)2018تصنف المغرب في المرتبة  69بين  190دولة معنية .لذا يخسر البلد تصنيفه مقارنة بالعام السابق .ومن بين المؤشرات التي
انخفضت ترد تلك المتعلقة بالحصول على التمويل والصعوبات التي تواجهها الشركات في نقل الملكية.
على الرغم من الجهود التي يبذلها المغرب لتحسين مناخ األعمال ،تواصل الشركات المحلية والدولية على حد سواء ذكر الفساد
باعتباره العقبة الثانية األكثر تأثيرا ً على األعمال اليومية ،بعد منافسة االقتصاد غير الرسمي ويرد نقص تدريب الموارد البشرية في المرتبة
الثالثة (البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير.)2015 ،

الرسم البياني  :1تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ،صافي التدفقات ( ٪من إجمالي الناتج المحلي)
(مليون دوالر أمريكي)

المصدر :األونكتاد 2015

5

قاعدة سعر الصرف المختارة:

 1يورو =  11.1درهم؛  1يورو =  0.858دوالر أمريكي (سعر الصرف The Economist ،بتاريخ  13تشرين الثاني/نوفمبر

)2017
6

مكتب الصرف.
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المغرب :عقد من اإلصالحات لتعزيز مناخ األعمال

تهدف السياسات االستباقية التي يتم تنفيذها في إطار مشاريع التحديث االقتصادي واالجتماعي ،التي أطلقها المغرب منذ أكثر من عقد
من الزمن ،إلى تحسين مناخ األعمال واالستثمار كما يتبيّن من انفتاح العديد من القطاعات على المنافسة الدولية ،وإلى بذل المزيد من الجهود
لتيسير البيئة التي تعمل فيها الجهات الفاعلة االقتصادية وإلى تنمية البنية التحتية وقطاعات األعمال االستراتيجية.
ومن بين عناصر هذه السياسة التي أدت إلى تحسين مناخ األعمال يمكن ذكر :وضع إطار مؤسسي وقانوني مالئم للمستثمرين من
القطاع الخاص ،وإنشاء مناطق حرة ،وسريان اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي (آذار/مارس  )2000واتفاقيات التجارة الحرة مع دول
الرابطة األوروبية للتجارة الحرة (آذار/مارس  )2000واإلمارات العربية المتحدة (كانون الثاني/يناير  )2006والواليات المتحدة (اتفاقية
التجارة الحرة ،كانون الثاني/يناير  )2006وتركيا (كانون الثاني/يناير  )2006ومصر واألردن وتونس (اتفاقية أغادير  ،)2007وتطوير
العالقات التجارية مع االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب افريقيا والجماعة االقتصادية والنقدية لوسط افريقيا ،وتنفيذ االستراتيجيات اإلقليمية
والقطاعية لتعزيز االستثمار األجنبي المباشر.
"المعرف المشترك للمؤسسات" منذ تموز/يوليو  ،2016ودمج الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات مع "المغرب
يعتبر تنفيذ نظام
ّ
7
تصدير" ومكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء جز ًءا من هذا النهج ،بهدف تبسيط اإلجراءات والجهود لزيادة جاذبية المغرب.
تعزى هذه التحسينات بشكل خاص إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمناخ األعمال التي تم إنشاؤها في عام  2009والتي تم إضفاء الطابع
المؤسسي عليها في عام  ،2010في أعقاب استراتيجية تنمية مناخ األعمال 8.إن اللجنة الوطنية لمناخ األعمال هيئة عامة وخاصة يترأسها
رئيس الحكومة ،وتتمتع بمهمة تنسيق استراتيجية الحكومة بشأن بيئة األعمال والتوجيه االستراتيجي لإلصالحات.
الفساد ،عائق أمام الحكم السليم لألعمال
يحتل الفساد المرتبة الثانية 9أو الثالثة ،10في مجال العقبات الرئيسية التي يواجهها أصحاب األعمال في الحكم السليم لألعمال .فعلى
وجه الخصوص ،كشفت دراسة استقصائية مشتركة بين البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير وبنك االستثمار األوروبي والبنك الدولي ،أجريت
بين عامي  2013و ،2015أن الفساد في المغرب ومنافسة القطاع غير الرسمي ونقص التدريب ،هي الصعوبات الثالثة الرئيسية التي تواجهها
الشركات المغربية قبل مشاكل الكهرباء والحصول على التمويل.11
فمن خالل تشويه المنافسة وخلق مناخ من عدم اليقين بشأن الظروف التي تتم بموجبها المعامالت التجارية ،يشكل الفساد رادعا ً قويا ً
ألي شركة محتملة تريد الدخول إلى سوق معينة .ويصح ذلك بصفة خاصة ألن البيئة القانونية الدولية ،التي تهدف إلى محاربة الفساد وانتشاره
عمليًا ،قد أصبحت أكثر شدة ً خالل العقد الماضي .فعلى سبيل المثال ،يلتزم مستثمرون من دولة طرف في اتفاقية منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية بشأن مكافحة رشوة الموظفين العموميين األجانب في المعامالت التجارية الدولية 12بمكافحة الرشوة عبر الوطنية وفرض عقوبات
7
8

اندمجت الوكالة المغربية لتنمية االستثمار مع المركز المغربي لترويج الصادرات (المغرب تصدير) ومكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء
(بموجب القانون رقم  16-60بتاريخ  30آب/أغسطس  )2017لتشكل وكالة واحدة اسمها "الوكالة المغربية لنمية االستثمارات والصادرات".
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( ،)2011التنافسية وتنمية القطاع الخاص :المغرب  :2010استراتيجية تنمية مناخ األعمال ،نشر منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية.

9
10
11

المنتدى االقتصادي العالمي.2013 ،
البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ( ،)2013الدراسة االستقصائية بشأن بيئة األعمال التجارية وأداء المؤسسات.
تم إجراء المسح في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط ،والتي تضم مصر واألردن والمغرب وتونس ،من قبل البنك األوروبي لإلعمار والتنمية والبنك األوروبي لالستثمار
والبنك الدولي ،استنادا إلى مقابالت مع أكثر من  6500صاحب مؤسسة تتألف كل منها من أكثر من  5موظفين تم اختيارهم بشكل عشوائي بين عامي  2013و.2015
يعتقد  ٪ 18.2من أصحاب المؤسسات أن الحصول على رخصة استيراد يتطلب دفع مبالغ أو إرسال هدايا بشكل غير رسمي (تفوق قيمتها المعدالت في البلدان األخرى في
منطقة جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط وهي أكبر بمقدار  2.6مرات من المعدل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا) .أبلغ ما يقارب  ٪15من أصحاب المؤسسات
عن استخدام هذا النوع من الدفع غير الرسمي للحصول على تصريح بناء أو اتصال كهربائي.

12

تضع اتفاقية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن مكافحة رشوة الموظفين العموميين األجانب في المعامالت التجارية الدولية ،التي تم اعتمادها في عام  1997والتي
دخلت حيز النفاذ في عام  ،1999معايير ملزمة قانونًا تجعل رشوة المسؤولين العموميين األجانب في المعامالت التجارية الدولية جريمة جنائية .تشكل هذه األداة الدولية األولى
والوحيدة لمكافحة الفساد وتستهدف "تقديم" الرشاوى للموظفين العموميين األجانب .ومن بين الدول األطراف الـ  43حتى تاريخه ،ترد جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية باإلضافة إلى جنوب أفريقيا واألرجنتين والبرازيل وبلغاريا وكولومبيا وكوستاريكا وليتوانيا واالتحاد الروسي.
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مدنية وجنائية و  /أو إدارية صارمة ،عند االقتضاء ،في بلدانهم األصلية .باإلضافة إلى ذلك ،اعتمدت بعض البلدان قوانين لمكافحة الفساد
تتجاوز الحدود اإلقليمية ،تسمح بمقاضاة ومعاقبة الشركات الدولية خارج أراضيها.13
وبالتالي ،بسبب تشديد اإلطار التشريعي العالمي لمكافحة الفساد والحرص على تطبيقه ،تواجه الشركات المتورطة في ممارسات
االحتيال أو الفساد بشكل متزايد عدة أنواع من المخاطر الرئيسية وهي:
.1
.2
.3
.4

المخاطر التشغيلية ،الناجمة عن فقدان القدرة التنافسية بسبب استخدام الفساد لكسب األسواق على حساب االستثمار في تطوير
عرض ذي قيمة عالية في السوق؛
مخاطر تح ّمل عقوبات مدنية وجنائية ودعاوى جماعية ،أو حتى تحميل المسؤولية الجنائية لمدراءها أو تحميلهم المسؤولية الفردية
كأشخاص اعتباريين؛
المخاطر التجارية للشركات المنخرطة في المعامالت الدولية الفاسدة (فقدان العقود وإدراج الشركة على "القوائم السوداء"
واستبعادها من المشتريات العامة)14؛
المخاطر المتعلقة بالسمعة ،إذ إن التوصل إلى سمعة جيدة يتطلب الكثير من الوقت ويكفي فضيحة واحدة لتدميرها.

في سياق دولي يشتد فيه االلتزام بالتضييق على مرتكبي أفعال الفساد واالحتيال ،أصبحت الشفافية والنزاهة عامال جاذبية .كما أن
إحدى األولويات لتعزيز القدرة التنافسية للمغرب هي تحسين مناخ األعمال من أجل تهيئة بيئة اقتصادية مواتية ،من خالل خلق بيئة تنافسية
أكثر تكافؤا ً لجميع الشركات وتنظيمات فعالة ،ما يتيح تنمية قطاع خاص أكثر تنافسية ويتمتع بطابع رسمي .إن التشديد في الهياكل المؤسسية
والقانونية المغربية لمحاربة الفساد وتطبيق تدابير تعزيز النزاهة ،من خالل جعل السوق أكثر جاذبية ،ألن ذلك يطمئن المستثمرين الدوليين،
سيدعم االستراتيجيات القطاعية التي أطلقها البلد.
في هذا السياق ،انضم المغرب في عام  ،2009في أعقاب "مراجعة سياسة االستثمار" ،إلى إعالن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
بشأن االستثمارات الدولية والشركات متعددة الجنسيات ،وذلك اعترافا ً بالتقدم المحرز في مجال اإلصالحات في سياسات االستثمار بهدف
تحسين مناخ األعمال.
الشركات في خضم مكافحة الفساد
ال يمكن ألي استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد أن تكون فعالة بشكل كامل من دون التزام الجهات الفاعلة في السوق وأصحاب
المصلحة المختلفين .وبما أن الفساد له طابع منهجي فهو متواجد في كل من القطاعين العام والخاص .بالتالي ،فإن أي كفاح ضد هذه اآلفة،
يتطلب عمالً مشتركا ً ليكون فعاالً .فقد أظهرت التجارب في هذا المجال في عدة بلدان ،بما فيهم المغرب ،أن اتباع النهج الشامل وحده يتيح
تفادي الفساد ومكافحة انتشاره بفعالية .فيتعلق األمر بشكل رئيسي بتشكيل تحالف لذلك.
وتلعب الشركات دورا ً حاسما ً في مكافحة الفساد ،ال سيما في معامالتها مع اإلدارة العامة .من خالل مبادئ حوكمة الشركات التي تم
تبنيها في عام  ،2004أقرت الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وممثلي القطاع الخاص بأن "حوكمة الشركات يجب أن
تساهم في الشفافية وكفاءة األسواق وأن تكون متوافقة مع سيادة القانون ( ." )...وبشكل خاص" ،ال ينبغي أن تقدم الشركات ،بشكل مباشر
أو غير مباشر ،رشاوى أو مزايا أخرى ال مبرر لها ،أو أن تطلبها أو تعد بها أو تمنحها ،من أجل الحصول على عقود أو ميزات شرعية أو
االحتفاظ بها .على الشركات أيضاً رفض أي طلب رشاوى وغيرها من أشكال االبتزاز( " .المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية الموجهة للشركات متعددة الجنسيات).
لذلك فإنه من الضروري حشد القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ اإلجراءات الرامية إلى تعزيز النزاهة في األعمال التجارية .من وجهة
نظر الشركة ،تعد النزاهة شرطا ً أساسيا ً في إدارة األعمال وتدعم ازدهارها االقتصادي واستقرارها واستدامتها على المدى الطويل .تتيح
مكافحة الفساد للشركة أوالً توجيه استراتيجيتها نحو تطوير قدراتها التنظيمية والمالية والتنافسية (من خالل االستثمار في البحث والتطوير
واالبتكار) ،وتجنب هدر مواردها بسبب دفع الرشاوى و  /أو غرامات باهظة ،وتح ّمل عقوبات جزائية وإدارية ،وأخيرا ً تتيح تحسين أدائها
االقتصادي.

13

يشار هنا على وجه الخصوص إلى القانون األمريكي بشأن الممارسات األجنبية الفاسدة الذي تمت على أساسه مقاضاة عدد من الشركات متعددة الجنسيات والحكم عليها بسبب
األفعال في الخارج باإلضافة إلى قانون مكافحة الرشاوى الذي تم اعتماده مؤخراً في بريطانيا (.)UK BriberyAct

14

في إطار إجراءات "االستبعاد" ،يقوم البنك الدولي بانتظام بتحديث القائمة السوداء للشركات التي يتم منعها ،لفترة تمتد بين سنتين إلى خمس
سنوات ،من الوصول إلى المشتريات العامة لألسواق التي يمولها ،كليا ً أو جزئياً ،باإلضافة إلى العقود التي تمولها بنوك التنمية متعددة
األطراف األخرى.
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لذا من المهم جدا ّ بالنسبة للشركات ،وخاصة المؤسسات االقتصادية الرائدة الناشطة دولياً ،تنفيذ برامج األخالقيات واالمتثال الفعالة
وذات الصلة ( .)OECD، 2010يُترجم ذلك من خالل:


التزام اإلدارة ،وإنشاء نظام تواصل ووضع مبادئ توجيهية واضحة (مدونة قواعد السلوك والتدريب اإللزامي والضوابط الداخلية
والعقوبات)؛



إحالة وظيفة االمتثال إلى شخص ذي مستوى تراتبي عا ٍل يتمتع باستقاللية في العمل؛



تدريب الموظفين ومراجعة المبادئ التوجيهية بشكل دوري؛ إشراك الشركات المحلية في برامج االمتثال للمجموعات الدولية (بما
في ذلك المتعاقدين والممثلين والموزعين وباعة الوسطاء والشركاء)؛



إنشاء نظام لإلبالغ عن طريق "المبلغين" المحتملين داخل الشركة ،وحماية هؤالء بشكل ف ّعال.

في هذا السياق ،يمكن تشجيع وتوجيه هذه النهج عبر مبادرات رابطات األعمال التجارية ،مثل اعتماد المجلس الوطني للمؤسسات
ميثاق المسؤولية االجتماعية ،وإنشاء لجنة األخالقيات ،وإعداد مدونات قواعد الممارسات الموجهة لفئات مختلفة من الشركات من قبل االتحاد
العام لمقاوالت المغرب .وتجدر اإلشارة إلى أن االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تجعل االتحاد العام لمقاوالت المغرب مسؤوالً عن
برنامجها رقم  8بعنوان "نزاهة األعمال" .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن لرابطات األعمال التشاور واالتفاق في إطار المبادرات مثل ،B2015
التي تضع مكافحة الفساد بين مواضيعها الرئيسية.

تعزيز نزاهة األعمال في المغرب
يهدف مشروع "تعزيز نزاهة األعمال في المغرب" إلى إنشاء تحالف بين السلطات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز
النزاهة في األعمال .يتكون المشروع من ثالثة أركان:


دعم مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في األعمال التجارية في ثالثة قطاعات محددة تُعتبر استراتيجية (الطاقة والنقل والصحة)؛



وتعزيز النزاهة والشفافية في المشتريات العامة ،بما في ذلك التدريب على تدابير مكافحة الفساد في منح العقود العامة؛



وتسهيل انتشار اإلجراءات الجماعية الريادية من قبل الشركات من القطاعات الثالثة المحددة ،التي قد تجنّب الفساد وتكشف عنه
وتعاقب عليه.

بنا ًء على البيانات المتوفرة ،تهدف الدراسة التالية إلى وضع تشخيص أولي لمخاطر النزاهة في القطاعات الثالثة التي تعتبر استراتيجية:
الطاقة والنقل والصحة ،وتقديم لمحة عامة عن كيفية معالجتها وأحدث المبادرات في هذا المجال.
وبالتالي ،فإن هذه الوثيقة تستعرض مختلف القطاعات من خالل عرض كل منها ،وتحدد استراتيجيات التنمية المتخذة والمجاالت
الرئيسية لمخاطر الفساد وتسرد ،عند االقتضاء ،اإلجراءات الفردية والجماعية التي وضعتها الجهات الفاعلة االقتصادية للقطاعات المعنية.
وتقترح الدراسة بعض األفكار حول اإلجراءات المحتملة التي يمكن تطبيقها في المغرب لفهم أعمال الفساد بشك ٍل أفضل والسيطرة عليها
وتجنب أعمال الفساد في القطاعات المحددة.

15

تتم مبادرة ( Le Business 20 )B20في سياق قمة مجموعة العشرين ويقوم خاللها مجتمع األعمال على المستوى الدولي بالتعبير عن رأيه
وتبادل وجهات النظر .تلتزم الشركات ومنظمات أرباب العمل بمعالجة القضايا الحالية من خالل اقتراح حلول ملموسة.
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لمحة عامة عن قطاعات الطاقة والنقل والصحة

شهدت قطاعات الطاقة والنقل والصحة في المغرب تغيرات عميقة ،خالل العقد الماضي ،مع انفتاح االقتصاد المغربي على االستثمار
الخارجي والمنافسة الدولية .وال تخلو هذه التطورات السريعة من المخاطر المتعلقة بالنزاهة.


يدعم تطور قطاع الطاقة الطموح المغرب في تخطي مرحلة االعتماد على الطاقة المكلفة وتحقيق التنوع الصناعي في البالد .فقد
دخل هذا القطاع في مرحلة جديدة من التحرر ،ال سيما مع إنتاج الطاقات المتجددة .وتم إنشاء "الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء"
وهي سلطة تنظيمية جديدة للقطاع ،تأخذ في عين االعتبار الدور الهام للجهات الفاعلة من القطاع الخاص؛



إن تطوير البنية التحتية للنقل يعكس طموح المغرب في تثبيت موقعه كواجهة للتبادل بين أوروبا وأفريقيا وتسريع إدماج اقتصاده
في سالسل القيمة العالمية.



يشهد قطاع الصحة ،الذي تعتبر أهميته حاسمة بالنسبة للتنمية البشرية ،تغييرات كبيرة إثر انفتاحه التدريجي على مستثمري
القطاع الخاص ،وتعميم الوصول إلى التغطية الصحية في إطار نقص الموارد والمعدات الطبية.

يقدم القسم التالي لمحة عامة عن التطورات األخيرة في هذه القطاعات الثالثة ويقيّم المظاهر والعواقب التي قد يخلفها الفساد في كل منها.
كما يذكر الوعي حول المخاطر واألعمال الوقائية المحتملة ،وفي النهاية ،يعرض بعض األفكار واإلجراءات التي يمكن النظر فيها.

تقوم قطاعات الطاقة والنقل والصحة ،التي تعتبر قطاعات استراتيجية ،بحشد االستثمارات الضخمة العامة والخاصة ،في إطار
االستراتيجيات التنموية التي وضعها المغرب.
يتم تنظيم هذه القطاعات بدرجات متفاوتة وتتميز بتدخل قوي من قبل السلطات العامة ،المسؤولة عن تخصيص التراخيص
والموافقات الضرورية للقيام باألعمال المتعلقة بها.
لذلك فإنه من الضروري توفير استجابات شاملة ومنهجية تأخذ بعين االعتبار خصوصيات هذه القطاعات المختلفة ،في إطار
استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد ،مع إشراك القطاعين العام والخاص مثل تلك التي انضم إليها المغرب.
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القسم  :1قطاع الطاقة

يشمل قطاع الطاقة أنشطة الشركات التي تنتج وتسوق وتوزع الطاقة ،ما يتضمن استغالل مصادر الطاقة (التقليدية أو "األحفورية"
والمتجددة) من ناحية ،وإنتاج وتوزيع الكهرباء من ناحية أخرى ،باإلضافة إلى إنتاج المنتجات البترولية والغاز الطبيعي .بما أن قطاع الطاقة
يعتبر قطاعا ً استراتيجيا ً جدا ً وترتفع فيه كثافة رأس المال ،فقد استفاد من أبرز االستثمارات العامة خالل العقد الماضي ،في سياق يسعى فيه
المغرب للخروج من حالة االعتماد الملحوظ على مورديه األجانب ،من خالل اعتماد سياسة تنويع اإلمدادات وإعطاء األولوية لتطوير الطاقة
المتجددة الوطنية .ومن المتوقع أن يكتسب القطاع أهمية أكبر في المستقبل ،نظرا ً لالستثمارات التي سيتم تنفيذها ،من أجل تلبية االحتياجات
والتغيرات المتزايدة في االقتصاد المغربي.
 1.1قطاع الطاقة :الوضع الراهن
في عام  ،2015مثّل قطاع الطاقة في المغرب حوالي  ٪3.1من الناتج المحلي اإلجمالي ويعمل فيه حوالي  ٪0.4من سكان
البالد .16يتميز هذا القطاع بالنمو السريع لمستويات االستهالك ( 7إلى  ٪8سنوياً) واعتماد قوي جدا ً على الوقود األحفوري المستورد :تأتي
 ٪96من الطاقة المستهلكة من مصدر أجنبي 17ويمثل ذلك  ٪13.3من إجمالي الواردات ،18ما يجعل من المغرب أكبر مستورد للطاقة في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وبسبب طبيعته المعتمدة على كثافة رأس المال ،تهيمن عليه الجهات الفاعلة "الكبيرة" ،خاصةً الشركات
األجنبية الكبيرة التي تستفيد من انفتاح األسواق المحلية.
الوقود األحفوري
يسيطر الوقود األحفوري على قطاع الطاقة في المغرب وهو مستورد بمعظمه ،إذ إن البلد ال ينتج أي نفط أو غاز .لذا بلغ معدل
االعتماد على الطاقة في المغرب  ٪93.3في عام  98٪( 2016في عام  .)2008وبالتالي فإن أحد األهداف الرئيسية الستراتيجية الطاقة
الوطنية ،19التي أطلقت في عام  ،2009هو تقليل هذا االعتماد إلى أقل من  ٪82في عام  ،2030عن طريق خفض استهالك الطاقة بنسبة
 ٪15وزيادة استخدام الطاقة المتجددة بشكل جذري بحلول عام .2030
على الرغم من أن البلد يركز جهوده على تطوير الطاقات المتجددة ،يشير برنامج التنقيب الهام الذي أطلقه المكتب الوطني
للهيدروكربونات والمعادن إلى تواجد حقول غاز كبيرة ،خاصة في شرق المغرب.
الطاقة الكهربائية
إن مصادر توليد الكهرباء في المغرب متعددة ،إذ يتمتع البلد بعدة محطات لتوليد الطاقة تعمل على الفحم والغاز والنفط والطاقة
الهيدروليكية ،فضالً عن مجمعات الطاقة الريحية ومحطات الطاقة الشمسية ،بعضها قيد التشغيل والبعض اآلخر قيد اإلنشاء .في نهاية عام
 ،2016بلغ إجمالي الطاقة القائمة  8261.7ميجاوات.

16
17
18
19

وزارة االقتصاد والمالية في المغرب  -إدارة الدراسات والتوقعات المالية  -لوحة النتائج القطاعية لعام .2015
التقرير السنوي لعام  ،2016وزارة الشؤون العامة والحكامة
الخزينة العامة للملكة :التجارة الخارجية في المغرب لعام .2016
استراتيجية الطاقة الوطنية.)SEN( .
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الرسم البياني  :2توزيع الطاقة المستخدمة حسب نوع الوقود

Gaz Naturel

16%

15%

Energies renouvelables
Fioul + Gasoil

14%

Charbon
Importations et tiers

8%

47%

الجدول  :1القدرة المركبة 2015
ميجاوات
1306
464
1770
205
241

٪
٪17
٪6
٪22
٪3
٪3

مصدر الطاقة

352

٪4

محطة الطاقة الحرارية الشمسية في عين بني مطهر
محطة الطاقة الشمسية نور  1في وارزازت
مجموع الطاقة الريحية والشمسية
مجموع الطاقة الحرارية

20
160
979
5411

٪0.2
٪2
٪12
٪66
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الرسم البياني  :3توزيع القدرة المركبة حسب مصدر الطاقة
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المصدر :لمحة عن الطاقة في المغرب ،الكتاب السنوي للطاقة في أفريقيا ،المغرب
اإلنتاج
بلغ اإلنتاج الوطني للطاقة الكهربائية (بما في ذلك المصانع المستقلة)  30,839.8جيجاوات /ساعة في نهاية كانون األول/ديسمبر
 ،2016ما أتاح تلبية  ٪85.4من الطلب 20.في نهاية أيلول/سبتمبر  ،2017ارتفع هذا اإلنتاج بنسبة  ٪ 2.3مقارنة بـ ٪ 2.9في العام السابق.
تعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة  ،٪4.5واألطراف الثالثة المحلية
بنسبة  ،٪282.2والطاقة المتجددة بنسبة  ،٪ 12.3مقابل االنخفاض الطفيف في إنتاج القطاع الخاص بنسبة .21٪ 0.5

الرسم البياني  :4تطور إنتاج الكهرباء

20
21

المصدر :تقرير أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 2016
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أنتجت محطات توليد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  10563جيجاوات/الساعة في عام  ،2016ما أتاح تلبية ٪ 29.2
من الطلب على الطاقة .أما اإلنتاج الخاص ،فقد بلغ 20153.1جيجاوات /ساعة ،ما يمثل زيادة بنسبة  ٪4.1مقارنة بعام  .2015تعد شركة
"طاقة المغرب" (سابقا ً ) ،JLECالتي يبلغ إنتاجها السنوي  14764.7جيجاوات/ساعة ،أي ما يقارب  ٪ 50من اإلنتاج الوطني ،أكبر منتج
خاص للكهرباء في المغرب ،على الرغم من االنخفاض الطفيف الذي سجلته في عام  2016بنسبة  ،٪1,1مخفضا ً إنتاجها من 14930.8
جيجاوات/ساعة في عام  2015إلى  14764.7جيجاوات ،بسبب ارتفاع األسعار الدولية للفحم .وتجدر اإلشارة إلى أن إجمالي حجم أعمال
22
الشركة في  30أيلول/سبتمبر  2017قد بلغ  549.5مليون يورو مقابل  537.8مليون يورو لنفس الفترة من عام .2016

الجدول  :2حديقة إنتاج الكهرباء الخاصة

الواردات
ارتفع حجم الواردات إلى  ٪18.1في نهاية شهر أيلول/سبتمبر  2017مقابل  ٪7.6في العام السابق ،ليرتفع بالتالي الطلب على الطاقة
الصافية من  ٪2.9في نهاية أيلول/سبتمبر  2016إلى  ٪5في نفس الفترة في عام .201723
االستهالك
ارتفع حجم استهالك الطاقة الكهربائية بنسبة  ٪4في نهاية شهر أيلول/سبتمبر  ،2017مقارنة بـ  ٪1.9في العام السابق .شهدت
مبيعات الطاقة ذات الفولطية العالية جدا ً والعالية والمتوسطة ارتفاعا ً بنسبة  ٪4.6في األشهر التسعة األولى من عام  2017مقارنة بـ ٪1
في عام  .2016يمكن تفسير هذا االرتفاع من خالل زيادة مبيعات الطاقة ذات الفولطية العالية جدا ً والعالية ،التي يبلغ استهالكها (أساسا من
قبل القطاع الصناعي)  ،٪ 12.7والفولطية المتوسطة التي تبلغ نسبة استهالكها  ٪ 3.8والفولطية الموجهة للموزعين التي تبلغ نسبتها 2.5
 .٪أما بالنسبة للفولطية المنخفضة الموجهة لألسر ،فقد ارتفعت بنسبة  ٪2.3مقارنة بنهاية أيلول/سبتمبر .2016

22

تقرير أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 2016

انظر أيضاً :مذكرة شهر تشرين الثاني/نوفمبر  2017من المندوبية السامية للتخطيط

و"بورص نيوز" ( )Bourse Newsبتاريخ  15تشرين الثاني/نوفمبر .2017
23

مذكرة صادرة عن مديرية الدراسات والتقديرات المالية في تشرين الثاني/نوفمبر .2017
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الرسم البياني  :5تطور استهالك الكهرباء

 1.2قطاع الطاقة :استراتيجية التنمية القطاعية
تسعى سياسة الطاقة في المغرب على العموم إلى تحقيق األهداف التقليدية لتوحيد المعدات وتوسيع شبكة الكهرباء وتوفير
الوصول إلى الطاقة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين .ومنذ الفترة  ،1996-1995أتاح توسيع شبكة الكهرباء ،بفضل برنامج الكهربة
القروية الشمولي ،زيادة إمكانية الحصول على الطاقة لتطال  ٪98من السكان بدالً من  ٪18في غضون عشرين عاماً ،وتوصيلها خاصة
خارج المناطق الحضرية.
إن المغرب بلد رائد في نشر الطاقات المتجددة التي يتمتع بها بكثرة (الطاقة الشمسية والريحية والمائية) .منذ عام  ،1967أطلق
المغرب سياسة لبناء السدود التي كانت توفر  ٪ 8من استهالك البالد للطاقة في عام  .2012في عام  ،1980تم إنشاء مركز تنمية الطاقات
المتجددة ،ولكن لم تلتزم الدولة بهذه المبادرة إال منذ عام  2000مع بدء تشغيل أول مزارع ريحية (طرفاية )24ومحطات إنتاج الطاقة الشمسية
(ورزازات )25في البالد.
باإلضافة إلى ذلك ،فتح المغرب تدريجيا ً القطاع ليشارك فيه القطاع الخاص .في عام  ،1994أدى أول اتفاق ينص على انفتاح
إمدادات الطاقة على رؤوس األموال األجنبية إلى تطوير مشروع محطة الجرف األصفر للطاقة الحرارية ،يصل إنتاجها إلى  330ميجاوات.
وتسير عملية الخصخصة المعتمدة في عام  ،1997وبعدها في عام  2010من خالل اعتماد القانون رقم  09-13المتعلق بالطاقات المتجددة،
في نفس االتجاه ،ما فتح مجاال لمنافسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب .في عام  ،1997تم تحويل  ٪67من رأس مال
الشركة المغربية المجهولة االسم للصناعة والتكرير (سامير) إلى شركة كورال بتروليوم السعودية مقابل مبلغ  315.7مليون يورو ،وفي
عام  2002تم فتح القطاع على المنافسة ،وتم استنهاء هذا التدبير في عام  2009عندما تم السماح لكافة الموزعين استيراد الوقود الذي
يختارونه.
وأدى انفتاح سوق الطاقة وتخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية إلى زيادة القدرة التنافسية في قطاع الطاقة المغربي
وتحفيز االستثمار األجنبي المباشر من أوروبا (خاصة مع شركة ريبسول اإلسبانية) والخليج .تشير التقديرات إلى أنه من المفترض أن
تخفض سياسة التحرير هذه حصة الدولة في توفير الطاقة إلى  ٪40بحلول عام .2020
تهدف "استراتيجية الطاقة الوطنية" المغربية ،التي تم اعتمادها في آذار/مارس  ،2009إلى:

24
25

بدأ تشغيل أكبر مزرعة للرياح في أفريقيا في طرفاية في كانون األول/ديسمبر  2014بسعة  300ميجاوات وبلغت كلفتها  450مليون
يورو .يغطي هذا المشروع  ٪15من الهدف الذي حددته السلطات من حيث الطاقة الريحية.
تم إطالق أول مشروع لتسويق الطاقة الشمسية في آذار/مارس  2010في ورزازات .أطلق عليه اسم "نور" وتألف من عدة مراحل ،ويبلغ مجموع
الطاقة المنتجة فيه  500ميجاوات ،وستكون محطة ورزازات الشمسية ،التي تم تشغيل المرحلة األولى منها في عام  ،2015واحدة من أكبر المحطات في العالم.
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)1

ضمان أمن إمدادات الطاقة ،وهو قلق دائم منذ استقالل البالد؛

)2

ضمان توافر الطاقة وإمكانية الوصول إليها بأفضل تكلفة؛

)3

الحد من اعتماد المملكة على الطاقة من خالل تنويع مصادر الطاقة وتطوير إمكانات الطاقة الوطنية وتعزيز كفاءة الطاقة.
على المدى القصير ،تحتفظ االستراتيجية الجديدة بالفحم كمصدر أساسي في مزيج الكهرباء بسبب قدرتها التنافسية ووفرتها،
مع االستفادة من موارد الغاز المتاحة بشكل أمثل ،ومساهمة من طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية ،واستخدام التوصيالت
بين أوروبا والبحر األبيض المتوسط (الوكالة الفرنسية للتنمية.)2014 ،على المدى المتوسط ،يلتزم المغرب بتعزيز
الطاقات المتجددة ،والتي ينبغي أن تمثل بحلول عام  ٪42 ،2020من الطاقة ( 8160ميجاوات في  )2015تنقسم بشك ٍل
متواز على الطاقة المائية والرياح والطاقة الشمسية و  ٪52في  ،2030موزعة على النحو التالي ٪ 20 :من الطاقة
ٍ
الشمسية و ٪ 20من الرياح و ٪ 12كهرمائية.

لتحقيق هذه الغاية ،تتمحور سياسة الحكومة المغربية الرامية إلى التغلب على هذا االعتماد وتنويع الطاقة في البالد حول خمسة
محاور رئيسية ،وهي كما يلي:


تحديد كفاءة الطاقة كأولوية وطنية.
ستكون هذه السياسة ،وفقًا الستراتيجية الطاقة الوطنية ،الطريقة األسرع واألرخص الستخدام الطاقة وحفظها بشكل أفضل وخفض
فاتورة الطاقة.



تحسين مزيج الطاقة في قطاع الكهرباء.
يستند هذا العنصر على استخدام الفحم النظيف كقاعدة لإلنتاج األساسي ،والذي سيتم استخدامه على وجه الخصوص في محطة
الطاقة الحرارية الجديدة في آسفي ،عندما يتم وضعها قيد التشغيل .باإلضافة إلى ذلك ،تم استكشاف خيارات تمديد خط أنابيب
المغرب العربي-أوروبا وإدخال الغاز الطبيعي المسال كخيارات بديلة.



تسريع تطوير الطاقة الناجمة عن المصادر المتجددة ،وخاصة الطاقة الريحية والشمسية والمائية.
في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2009أطلقت السلطات المغربية "خطة الطاقة الشمسية المغربية" ،وهو مشروع متكامل لتوليد الطاقة
الشمسية يهدف إلى تركيب ما ينتج  2جيجاوات بين عامي  2015و 2020بتكلفة تقدر بـ  6.2مليار يورو .يُعهد تنفيذ هذا المشروع
الضخم ،والذي يعتمد على إمكانات كبيرة للطاقة الشمسية التي تقدر بأكثر من  20,000جيجاوات ،إلى الوكالة المغربية للطاقة
المستدامة.
يمنح القانون رقم  16-37بتاريخ  25آب/أغسطس  2016المعدل والمك ّمل للقانون رقم  09-59الذي ينشئ الوكالة المغربية
للطاقة المستدامة ،وضعًا جديدًا لهذه الوكالة ،ما يجعلها الجهة الوحيدة المركزية والمتكاملة للطاقات الشمسية والريحية والهيدروليكية
وأي طاقة متجددة أخرى يمكن تطويرها في المغرب ،باستثناء محطات نقل الطاقة عن طريق الضخ () ،STEPوالتي سيستمر
تطويرها وإدارتها من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ( .)ONEEيجعل القانون رقم 16-37من الوكالة
المغربية للطاقة المستدامة الجهة الوحيدة والرئيسية المسؤولة عن تطوير وتمويل وإدارة جميع مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة.
وبذلك ،تسعى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة ،في إطار االتفاقات المبرمة مع الدولة ،إلى تنفيذ برنامج لتطوير مشاريع متكاملة
لتوليد الطاقة ،بحد إجمالي أدنى يبلغ  3000ميجاوات بحلول عام  2020و 6000ميجاوات بحلول عام .2030
باإلضافة إلى ذلك ،تم إطالق "مشروع متكامل لتوليد طاقة الرياح" ،باستثمارات يبلغ قدرها  2.8مليار يورو ،باإلضافة إلى 2
جيجاوات ،في حزيران/يونيو  ،2010تحت رعاية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب .أما فيما يتعلق ببناء محطات
الطاقة ،فينبغي إسنادها إلى متعهدين محليين ودوليين ،تختارهم الوكالة عبر المناقصات في إطار إبرام عقود الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ( .26)PPPمن المتوقع أن يؤدي بناء هذه المزارع الجديدة إلى زيادة طاقة الرياح لتصل إلى  2000ميجاوات في

26

بالتالي ،ستقوم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بشراء الكهرباء المولدة طوال فترة المشروع وفقًا التفاقية شراء الطاقة ( )PPAتعقدها مع
كل شركة .سيتم بعد ذلك بيع الكهرباء المولدة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ،لتلبية االحتياجات الوطنية في المقام األول ،وتصدير جزء منها ،خاصة
إلى أوروبا عن طريق خط الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا ("الكهرباء الخضراء").
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عام  ،2020مقابل  798ميجاوات في عام  ،2015لتغطي  ٪10من إجمالي الطاقة المتوفرة .إن التأثير المتوقع لهذه المشاريع
كبير جداً ،من حيث تطوير النسيج الصناعي الوطني والوظائف المتخصصة (نقل المعرفة والتكنولوجيا ،والبحث والتطوير،
والقطاعات المتخصصة).

اإلطار :1
مشروع محطة "نور" للطاقة الشمسية
إن مشروع ورزازات للطاقة الشمسية المركزة ،المعروف أيضا ً باسم "نور" ،هو أحد المشاريع التي تم تطويرها في إطار مبادرة
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لتعزيز الطاقة الشمسية المركزة ،وهو برنامج إقليمي يموله صندوق التكنولوجيا النظيفة ويقوده البنك
الدولي ومصرف التنمية األفريقي .وهو جزء من خطة الطاقة الشمسية المغربية ،التي تهدف إلى إنتاج ما ال يقل عن  2جيجاوات من الطاقة
الشمسية بحلول عام  ،2020أي ما يعادل  ٪ 14من الطاقة القائمة في المغرب.
ويتم تنفيذ المشروع من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،مع اختيار الشركاء بشكل تنافسي في إطار صندوق مشترك:
مجموعة من المتعهدين من القطاع الخاص والوكالة المغربية للطاقة المستدامة .ستجعل المرحلة األولى من المحطة التي تبلغ قدرتها اإلنتاجية
 500ميجاوات ،وهي عبارة عن محطة كهرباء تبلغ قدرتها  160ميجاوات ،من محطة الطاقة الشمسية في ورزازات أكبر مشروع مستقل
إلنتاج الطاقة الشمسية في العالم.
وقد بادرت الحكومة المغربية ،مع مجموعة من بنوك التنمية متعددة األطراف وأصحاب المشاريع من القطاع الخاص ،إلى تطوير
محطة ورزازات  .1تقع المحطة على بعد  200كيلومتر جنوب مراكش ومن المفترض أن تتيح هذه المحطة للمغرب توفير  240000طن
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً ،أي ما يعادل إخراج  80000سيارة من الطرقات سنوياً.
كان من الممكن تحقيق هذا المشروع بفضل منحة كبيرة من الحكومة المغربية ،على شكل اتفاقية لشراء الطاقة تغطي  25سنة من
المشروع :التزمت الحكومة بدعم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة لتغطية الفرق بين تكلفة الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية (السعر
المدفوع من قبل الوكالة المغربية للطاق ة المستدامة إلى المتعهد الخاص في إطار اتفاقية شراء الطاقة) والسعر الوطني للكهرباء (وهو السعر
الذي سيدفعه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة) ،باإلضافة إلى تقديم ضمانات الدولة
للمقرضين.
وقد تم إطالق المرحلة الثانية من المشروع ("نور  "2و "نور  )"3بقدرة إنتاجية تبلغ  350ميجاوات ،مع إنهاء التمويل الذي تبلغ
قيمته  2.2مليار يورو في آذار/مايو  ،2015من قبل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والشركة السعودية أكوا باور .وقد بدأ تنفيذ المشروع
"نور  "4الذي تبلغ قدرته اإلنتاجية حوالي  70ميجاوات في  1نيسان/أبريل  2017وسيبدأ تشغيل المصنع في الربع األول من عام .2018
المصدر :مكيّف عن :منظمة التعاون والتنمية االقتصاية ( ،)2014الشراكات بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .دليل لصانعي القرار.
برنامج دعم أمن االستثمارات في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط .ISMED
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تعزيز استثمار رأس المال األجنبي في النفط والغاز في المراحل األولى.
كثف المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن برامج التنقيب الخاصة به في السنوات األخيرة ،والتي تميزت بقدوم "الشركات
الكبرى" والمجموعات الرئيسية للتنقيب عن النفط مثل شيفرون وبي بي وريبسول وكوزموس مع االهتمام المتزايد للمواقع المغمورة
العميقة .بلغت قيمة استثمارات هذه الشركات في عام  ،2016تسعين مليون يورو .وكان من المتوقع تخصيص نفس المبلغ لعام .2017
بانتظار نتائج ملموسة ولتعزيز قدراته اإلنتاجية في المصادر التقليدية ،يعتمد المغرب على نتائج هذه "المشاريع الكبرى" .يقع
مشروع محطة الطاقة الحرارية في آسفي ،الذي بلغت كلفته  2.2مليار يورو ،في قلب النظام المغربي القائم على استغالل وتسويق
الفوسفات ،وهي صناعة تستخدم الطاقة بشكل كثيف .فضالً عن ذلك ،يهدف المغرب إلى زيادة نسبة الغاز الطبيعي المسال ()LNG
في مزيج الطاقة الوطني إلى  ٪31بحلول عام ( 2025أي  2700ميجاوات) مقارنة بـ  ٪16في عام  ،2017ما سيتيح تنويع مصادر
الغاز الطبيعي في سياق إلغاء دعم أسعار الوقود والديزل منذ األول من كانون األول/ديسمبر  .2015يتمتع الغاز الطبيعي المسال
بميزة تقليل االعتماد على الغاز المستورد من الجزائر عبر خط األنابيب ،في حين أن العقد المبرم بين المكتب الوطني للكهرباء والماء
الصالح للشرب والشركة العامة الجزائرية سوناطراك سيصل إلى نهايته في عام  .2021ومن بين مشاريع البنية التحتية الرئيسية
المخطط لها ،يبرز إنشاء محطة الغاز الطبيعي المسال في الجرف األصفر انطالقا ً من عام  2019باإلضافة إلى تنفيذ خطة تحويل
الغاز إلى الطاقة " "Gas to Powerوالتي تبلغ قيمتها ما يقدر بـ  3.9مليار يورو .بدأ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح
للشرب بتنفيذ أول مرحلة تقع تحت مسؤوليته .ومن المتوقع أيضًا أن يتم إنشاء شبكة توزيع إقليمية إثر هذا المشروع المقرر بدء تشغيله
في عام .2020



تعزيز المزيد من التكامل اإلقليمي.
يتمتع المغرب بموقع استراتيجي في قلب محور الطاقة ،ويهدف إلى دعم التوصيالت الكهربائية بين المغرب وإسبانيا (التوصيل
إلى شبكة الكهرباء اإلسبانية بخطي  400كيلوفولت  700 /ميجاوات) والشبكة المغربية ذات الفولطية العالية .يعمل المغرب ،مع
شركائه في االتحاد المغرب العربي ،على تعزيز التكامل اإلقليمي للشبكات (من خالل اللجنة المغاربية للكهرباء ،التي أنشئت في عام
 )1992ومع نظرائه في االتحاد األوروبي.
عالوة على ذلك ،توصل المغرب ،في إطار سياسته اإلفريقية ،إلى اتفاق مع نيجيريا في آذار/مايو  2017يدور حول
مشروع خط أنابيب الغاز التي تربط بين البلدين .وسيغذي بذلك خط األنابيب العابر ألفريقيا ،الذي يبلغ طوله  4000كم الدول التي
يعبرها وسيستفيد منها أكثر من  300مليون نسمة .وتقدر تكلفة هذا المشروع الضخم ،الذي تجري دراساته الفنية ،بنحو  900.9مليون
يورو.

1.3

قطاع الطاقة :مخاطر الفساد

المخاطر في قطاع الطاقة
أظهرت دراسة لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول الفساد المخاطر الرئيسية في قطاع الصناعات االستخراجية التي تتداخل
جزئيا ً مع قطاع الطاقة (منظمة التعاون والتنمية االقتصادية .27))2015 ،ومن المعروف على وجه الخصوص أن من المحتمل أن تتعرض
كافة مستويات التدخل الحكومي لمخاطر الفساد في قطاع الطاقة ،انطالقا ً من تصميم السياسات وصوالً إلى توزيع الدخل ومرورا ً بمنح
الموافقات والتنظيم واإلشراف القطاعيين والمشاركة التجارية وأخيرا ً المعاملة الضريبية.

27

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( ،) 2015عواقب الفساد على مستوى القطاع وانعكاساته على النمو االقتصادي والتنمية ،بمساهمة من
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ،لفريق عمل مجموعة العشرين لمكافحة الفساد ،من نشر منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية.
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إن هذه الممارسات ،التي قد تكون موجودة في الواقع ،يمكن تفاديها وإدانتها ،على الرغم من أنه يجب السعي إلى تحقيق المعامالت
المنتظمة والمتسقة .باإلضافة إلى ذلك ،ووفقا ً لتقرير آخر لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،28قد تعرضت الشركات العاملة في الصناعات
االستخراجية ( )19٪والبناء ( )15٪والنقل والتخزين ( )15٪والمعلومات والتواصل ( )10٪والتصنيع ( )8٪إلى الجزاءات في أغلب األحيان
للرشوة عبر الوطنية .يمكن وضع هذه البيانات في سياقها بفضل مؤشر الفساد في البلدان المصدرة لعام  2011الذي يصنف ،حسب تصورات
مدراء الشركات من  30دولة ،قطاعات األشغال العامة والبناء ( )5.3والخدمات للمجتمعات ( )6.1واألنشطة المتعلقة بالعقارات واألراضي
والخدمات القانونية والتجارية ( )6.1والنفط والغاز ( )6.2والصناعات االستخراجية ( ،)6.3كالقطاعات التي تميل فيها الشركات بشكل
مرتفع إلى دفع الرشاوى في الخارج.
اإلطار :2
المخاطر الرئيسية لقطاع الطاقة


الدور البارز للسلطات العامة .يتأثر القطاع بشكل خاص بمخاطر الفساد "السياسي" ،إذ إن الحصول على التراخيص واألذونات
(لالستكشاف والبناء والتوزيع ،إلخ) الخاضعة لإلدارة ،يلعب دورا ً مركزيا ً وأن هامش الحرية الممنوحة في هذا المجال لإلدارة،
يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات محتملة.



يشكل وزن الشركات العامة أو شبه العامة ،والفوائد الضريبية الممنوحة لشركات التنقيب واإلنتاج والتكرير ،وعدم شفافية أسلوب
اإلدارة مخاطر إضافية فيما يتعلق بالفساد.



كما يشكل انعدام الشفافية المالية للشركات المعنية ،ال سيما تعقيد حقوق الملكية أو عدم اإلفصاح عن أصحابها المستفيدين وعن
التدفقات المالية المختلفة ،عوامل قد تعيق سير العمل الجيد وتسهل التداول من الداخل.



تزيد المعلومات غير المتماثلة من مخاطر الفساد .ينطبق ذلك خاصةً عندما يتم إطالق مشاريع جديدة تعتمد على التكنولوجيات
الجديدة التي تتطلب مبالغ هائلة من المال العام .وإذا تواجدت بعض نقاط الضعف في النظام أو الهيكلة أصالً ،فمن المرجح أن يتم
استغالل عدم التناظر في هذه المعلومات بشكل أكبر لفائدة البعض.



الخلل في المشتريات العامة :في مجال منح العقود المتعلقة بـ"المشاريع الكبرى" ،يشكل الفساد تشويشا على المنافسة ما يؤدي إلى
انخفاض كفاءة المشتريات ،من خالل تفضيل الشركات الفاسدة على حساب الشركات التي تقدم العروض األكثر كفاءة.



"التعقيدات" البيروقراطية ينبغي اإلبالغ عن أشكال متوسطة محتملة للفساد التي تتعلق باإلجراءات الجمركية (استيراد المعدات
المتطورة) أو باإلجراءات القنصلية إلعطاء التأشيرات للموظفين المغتربين.

المخاطر في قطاع الكهرباء
إن تحديد مخاطر الفساد في قطاع الكهرباء له أهمية قصوى لسببين على األقل :األول هو أنه قطاع منظم مرتبط بالسلطات التقديرية
العائدة لإلدارة في منح التراخيص والموافقات خاصةً لالستغالل والتوزيع .ولكنه من المعروف جيدا ً أن الفساد غالبا ً ما يترافق مع هذه
السلطات التقديرية .والسبب الثاني هو أهمية المبالغ والطبيعة االستراتيجية للقطاع الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للتنمية في البالد.
ولذلك ،ينبغي إيالء الكثير من االهتمام لعملية منح وتنفيذ العقود العامة المتعلقة بهذا القطاع.
لم يغض االتحاد العام لمقاوالت المغرب النظر عن ذلك إذ أطلق في عام  2009دراسة ترسم خريطة المخاطر للمشتريات العامة في
مجال الكهرباء .تظهر هذه الدراسة أن خطر الفساد كامن في كافة مراحل المشتريات العامة ،منذ تحديد االحتياجات وخالل منح العقود وحتى

28

" تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول الفساد عبر الوطني :تحليل لمخالفة رشوة المسؤولين الحكوميين األجانب" ،كانون األول/ديسمبر  .2014يسعى هذا التقرير
إلى قياس ووصف الفساد عبر الوطني استناداً إلى المعلومات التي تم الكشف عنها في  427قضية رشوة عبر وطنية تم استكمالها بين دخول اتفاقية مكافحة الرشوة لمنظمة
التعاون والتنمية االقتصادية حيز التنفيذ في عام  1999وعام .2014
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التلقي النهائي .في هذا السياق ،تم التخطيط لعقد اتفاقيات النزاهة بين مختلف المتعهدين المشاركين في المناقصات في القطاع ،ولكن لم تتم
ترجمة هذه المبادرة على أرض الواقع.
المخاطر في قطاع الطاقة المتجددة
ال يخلو قطاع الطاقة المتجددة ،وهو قطاع تكثر فيه رؤوس األموال بامتياز ،من مخاطر الفساد ،ال سيما فيما يتعلق بالمشتريات
العامة .وقد توجد مخاطر محتملة أخرى للممارسات التمييزية التي قد تكون مصدرا ً للفساد ،سواء من حيث الوصول إلى شبكة
النقل الوطنية وشبكات التوزيع ،أو على مستوى إبرام اتفاقات االمتياز أو حتى على مستوى التسعير.
تجدر اإلشارة إلى أن الفدرالية الوطنية للكهرباء واإللكترونيات والطاقات المتجددة التي تشمل أكثر من  540شركة عضو
تمثل  ٪95من نشاطات ومنتجات وخدمات القطاع الكهربائي واإللكتروني قد وضعت ميثاق األخالقيات والتميز الذي ينص صراحة
على مكافحة جميع أشكال الفساد أو االحتيال من بين التزامات األعضاء .لكن لم يتم إبراز هذا الميثاق على مستوى الفدرالية أو
على مستوى االتحاد العام لمقاوالت المغرب .كما أن عن المعلومات المتعلقة باعتماد الميثاق من قبل الشركات األعضاء في
الفدرالية غير متوفرة .فيشير هذا الوضع إلى ضعف تأثير هذه الوثيقة والتزاماتها على أعمال الشركات في هذا القطاع .ويصح
ذلك بشكل خاص إذ أنه باستثناء الشركات التابعة للمجموعات الدولية الرئيسية والقليل من الشركات الوطنية المنظمة جيداً ،فإن
غالبية الشركات العاملة في هذا القطاع هي إما مؤسسات صغيرة أو متوسطة وليست دائ ًما مجهزة لالنخراط في النهج األخالقي
الذي يتطلب في المقام األول إدراكا ً للخطر الناجم عن الفساد وتأثيره على قدرة الشركة على المنافسة واالستدامة .فنظرا ً لحجمها،
تعاني غالبا ً هذه الشركات من أوجه قصور في حوكمتها الداخلية.
المخاطر في قطاع الهيدروكربونات
على الرغم من أن المخاطر في قطاع الهيدروكربونات تتقارب مع الممارسات التي تشوه المنافسة أكثر من ممارسات الفساد
بمعناها الضيق ،فإن آثارها من حيث استدامة الشركات وقدرتها التنافسية متطابقة.
فمنذ تحرير سوق المواد الهيدروكربونية في  1كانون األول/ديسمبر  ،2015يتم تحديد أسعار الضخ والهوامش من قبل
المتعهدين وفقًا للعرض والطلب .ويؤدي ترك السوق ليحدد األسعار مع غياب جهة تنظيمية إلى ظهور ممارسات احتيالية ،مثل االتفاق على
األسعار .ويتفاقم هذا الخطر بشكل بارز إذ إن مجلس المنافسة غير نشط منذ آب/أغسطس .2014
كما قد تؤثر مخاطر أخرى على جودة المنتجات البترولية المكررة المستوردة .فأدى إغالق الشركة المغربية المجهولة االسم
للصناعة والتكرير (سامير) ،29وهي المصفاة الوحيدة في المغرب ،في آب/أغسطس  ،2015إلى اعتماد البالد بشكل كامل على الواردات.
لذا يشكل تحديد محتوى المواصفات المطبقة على مؤسسات تكرير النفط والمستوردين والموزعين مثالُ مجاالً تكثر فيه المخاطر ومن المهم
بلورة تدابير إلدارته.
باإلضافة إلى ذلك ،مع تأكيد اكتشاف ودائع غاز كبيرة في شرق البالد ،30يجب إيالء اهتمام خاص للعقود الممنوحة في هذا
السياق .وتزيد أهمية هذه المسائل من ضعف األنشطة المتعلقة بهذا المشروع الهام أمام خطر الفساد.
في الوضع الراهن ونظرا ً للمعلومات المتاحة ،ال يبدو أن مجموعة شركات النفط في المغرب تتمتع بمدونة أخالقية أو قد اتخذت إجراءات
في هذا االتجاه.

الجدول  :3قطاع الكهرباء :مخاطر مظاهر الفساد في منح العقود العامة
مدخالت
بروز احتياج

العملية
تحليل المشروع

النتيجة
دراسة تقنية-اقتصادية

الجهة الفاعلة/المسؤولة
الجهة التي تتولى اإلشراف

برنامج التنفيذ

29
30

المخاطر


السرية



االستثمار أو الشراء غير المبرر

واجهت الشركة المغربية المجهولة االسم للصناعة والتكرير (سامير) صعوبات مالية جادة أدت إلى تصفية الشركة في حزيران/يونيو .2016
في  2تشرين الثاني/نوفمبر  ،2016أعلنت شركة التنقيب عن النفط والغاز البريطانية " ،"Sound Energyأنها اكتشفت ً
حقال ضخ ًما للغاز
في تندرارة شرق المغرب.
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اختيار الحل أو الخيارات التكنولوجية المفضلة



حالة شراء األشغال على الئحة :الئحة محددة
بشكل خاطئ



جدول غير واقعي (زمن االستجابة ،فترة
التنفيذ)...



معايير تأهيل غير مالئمة أو غير واضحة



اختيار أسلوب الشراء :عطاءات مفتوحة ،عطاءات
محدودة ،التفاوض



توزيع غير معمم للعطاءات والمواد المضافة



تحديد المواعيد النهائية لالستجابة القصيرة



توافر الملفات الضرورية خالل الفترة المحددة



سرية التقدير



االحتفاظ بالعطاءات المستلمة قبل فتح  /قبول
المناقصات بعد الموعد النهائي



فتح العروض خالل جلسات مغلقة
التحيّز في اختيار المتعهد

طلب التنفيذ

تحديد الحاجة

ملفات تقديم العطاءات

الجهة التي تتولى اإلشراف

ملفات تقديم العطاءات

إطالق العملية االستشارية

وثائق المناقصات المتاحة
للموردين

الجهة التي تتولى اإلشراف

وثائق المناقصات المتاحة
للموردين

تلقي وفتح العروض

العروض المفتوحة

الجهة التي تتولى اإلشراف
مقدم العطاء

العروض المفتوحة

دراسة ومقارنة واختيار
المتعهد

اختيار المتعهد

الجهة التي تتولى اإلشراف



اختيار المتعهد

التعاقد والتبليغ

اإلخطار بالعقد

الجهة التي تتولى اإلشراف



تأخير أو تسريع اإلخطار

اإلخطار بالعقد

أمر الخدمة

تنفيذ العقد

صاحب العمل المسؤول عن
اإلشراف (المتعهد)



وسائل وموارد غير كافية لرصد تنفيذ العقد



حاالت غير متوقعة ومتطلبات إضافية غير متوخاة
أصالً



التطورات غير المواتية في الظروف االقتصادية



امتثال المشروع مع المتطلبات التعاقدية

تنفيذ العقد

الخيارات والتسليم
التمهيدي  /الفواتير

الخيارات والتسليم
التمهيدي المقبول  /الفواتير

صاحب العمل المسؤول عن
اإلشراف (المتعهد)



اعتماد الخيارات والتسليم التمهيدي والموافقة عليها
(رفع قيمة الفواتير وصحة الخيارات)



حدوث مواقف موضع نزاع (غموض المتطلبات
وتفسير البنود ،إلخ)

الخيارات والتسليم التمهيدي
المقبول  /الفواتير

دفع المتعهد

الدفع للمتعهد واإلفراج عن
الكفالة إن وجدت

صاحب العمل المسؤول عن
اإلشراف (المتعهد)



تأخر الدفعات



تأخر اإلفراج عن الكفالة

قبول التسليم النهائي

فوترة قيمة الكفالة المتبقية

دفع قيمة الكفالة المتبقية
وتحرير الضمان

صاحب العمل المسؤول عن
اإلشراف (المتعهد)



تأخر دفع الكفالة المتبقية وتحرير الضمان
بدلها



عقد التسليم النهائي والموافقة عليه

المصدر :االتحاد العام لمقاوالت المغرب ( ،)2009مكافحة الفساد :مصفوفة مخاطر السوق :قطاع الكهرباء.

1.4

قطاع الطاقة :أفكار وإجراءات محتملة
يترتب عما سبق أن الفئات الثالثة لقطاع الطاقة عرضة للفساد .لكن ال يدرك متعهدو كل فئة المخاطر بنفس الطريقة.

ففي قطاع الكهرباء يبدو أن المخاطر قد تم فهمها والتعامل معها بفضل االتحاد العام لمقاوالت المغرب ،على الرغم من توقف
العملية التي أطلقت بالتوازي مع الدراسة لعام  ،2009لكن ال يظهر هذا اإلدراك للمخاطر في الشركات العاملة في قطاعي الطاقة المتجددة
والهيدروكربونات ،ويتضح ذلك من غياب تدابير وقائية معروفة.
وبما أن المغرب قد ر ّكز على قطاع الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة ،فمن المهم أن تدعم الشركات هذا الزخم من خالل مشاركتها
في النهج المتعلق بالنزاهة .يتطلب هذا التزاما ً قويا ً من جانبها واإلدراك التام بمساوئ الفساد .يلعب اتحاد الطاقة والفدرالية الوطنية للكهرباء
واإللكترونيات والطاقات المتجددة ،عضوين في االتحاد العام لمقاوالت المغرب ،دورا ً بارزا ً في مجال التوعية .ويمكن للفدرالية الوطنية
للكهرباء واإللكترونيات والطاقات المتجددة االستمرار في مبادرتها من خالل تنظيم حمالت للتواصل والتوعية حول مدونة األخالقيات
والتميز ،توجهها ألعضائها لكي يلتزموا بالمبادئ ويترجمونها إلى إجراءات ملموسة لتحسين حوكمة شركاتهم .قد تضم هذه اإلجراءات تعيين
شخص مسؤول عن مراقبة تنفيذ المدونة من قبل موظفي الشركة .وعلى غرار ذلك ،يمكن لتحديث دراسة االتحاد العام لمقاوالت المغرب
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لعام  ،2009المذكورة أعاله ،إلظهار كافة مخاطر الفساد المحتملة في مختلف فئات قطاع الطاقة .ومن المفيد إطالق دراسة موسعة تأخذ في
عين االعتبار المخاطر المرتبطة بالمشتريات العامة وتتجاوز ذلك لتوعية شركات القطاع بجدوى االنخراط في النهج المتعلق بالنزاهة واتخاذ
تدابير مالئمة للوقاية والكشف عن الفساد.
العمل الجماعي
يبدو من المناسب جدا ً أن يتم تقريب القطاع العام والقطاع الخاص وتهيئة عملهما معا ً على هذه القضايا .ويمكن أن يُترجم هذا
اإلجراء بزيادة اندماج ومشاركة الشركات في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العامة المتعلقة بالقطاع المعني ،وإنشاء شراكات عامة  /خاصة،
وتحديد الجهات الفاعلة بدقة وتوضيح أدوارها وتحسين الوصول إلى المعلومات من الجانبين.
في إطار مشروع "تعزيز نزاهة األعمال في المغرب" ،اجتمع بعض أعضاء لجنة أخالقيات االتحاد العام لمقاوالت المغرب
وممثلي شركات الطاقة عدة مرات لمناقشة أهمية وضع آليات مناسبة للوقاية من الفساد ،بما في ذلك آليات تخص العمل الجماعي .من المؤكد
أن التنسيق المحدود مناسب في البداية للحصول على الثقة وتحقيق نتيجة ملموسة .ومع الوقت ،قد يؤدي ذلك إلى شمل المزيد من الجهات
الفاعلة في القطاع.
باإلضافة إلى ذلك ،سيكون من المهم إقامة عالقات بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل تقييم مخاطر الفساد على نحو
أفضل وتطوير الحلول المناسبة .ومن المرجح أن تنجح جهود الوقاية عندما تتم في سياق تنظيمي واضح ورادع وفي إطار من الحوار
المؤسسي المنتظم والشفاف.
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القسم  :2قطاع النقل

شهدت عمليات نقل األشخاص والبضائع ،سواء برا ً (عبر الطرق أو السكك الحديدية) أو جوا ً أو بحراً ،تغيرات عميقة واستفادت
من استثمارات كبيرة في المغرب ،ال سيما في بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية .إن تطوير هذا القطاع ذات رأس المال الكثيف ،والذي يتميز
بمشاريع طويلة المدى وعوائد الحجم التي تولد حاالت من االحتكار "الطبيعي" ،عنصر قوي للنمو والتنمية من خالل خلق فرص العمل
وتخفيف اكتظاظ بعض المناطق وتحفيز تدفق الناس والسلع .ويواجه قطاع النقل ،الذي أثر عليه االرتفاع السريع لتكاليف الطاقة وندرة موارد
األراضي سلباً ،العديد من التحديات بدءا ً باألثر البيئي ودور النقل المستدام في النموذج االقتصادي القائم على التنقل .لذا ال يزال من الضروري
تأكيد دوره األساسي ورفع حصته من الناتج المحلي اإلجمالي المغربي إثر المشاريع قيد التطوير.

2.1

قطاع النقل :الوضع الراهن

يمثل قطاع النقل  ٪6من الناتج المحلي اإلجمالي ويعمل فيه  ٪5من سكان البالد في عام  ،201531أي حوالي  500000شخص
و ٪10من السكان النشطين في المناطق الحضرية .32يتميز هذا القطاع بمجموعة واسعة من األنشطة والجهات الفاعلة ،مع نسبة كبيرة من
الجهات الفاعلة غير الرسمية ال سيما في مجال النقل البري.
يمثل توسيع ودعم ا لبنية التحتية للنقل محور تنمية رئيسي للمغرب الذي استثمر بكثافة في هذا القطاع على مدى العقد الماضي.
من بين المشاريع الرئيسية التي تم تنفيذها في السنوات األخيرة يمكن ذكر بناء وتوسيع ميناء "طنجة المتوسط" وتطوير شبكة الطرق السريعة
وتحسين شبكة الطرق وإنشاء أول خط قطار عالي السرعة في افريقيا .ساعدت هذه السياسة ،القائمة على تنفيذ األعمال الضخمة ،المغرب
33
في تربعه مرتبة جيدة في التصنيف اإلقليمي والحصول على المرتبة الثانية من حيث البنية التحتية في افريقيا حسب تقرير التنافسية العالمي.

الرسم البياني  :6توزيع االستثمارات حسب القطاع

31
32
33

وزارة االقتصاد والمالية في المغرب  -إدارة الدراسات والتوقعات المالية  -لوحة النتائج القطاعية لعام .2015
تستند جميع األرقام المذكورة للفترة 2016-2012
المنتدى االقتصادي العالمي.2018-2017 ،

إلى" :حصيلة إنجازات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك للفترة "2016-2012
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النقل عبر الطرق
يتحلى النقل البري بأهمية استراتيجية على المستوى الوطني (وباهتمام أقل على المستوى عبر الوطني بسبب إغالق الحدود البرية مع
الجزائر منذ  .)1994فهو يمثل  ٪ 6من الناتج المحلي اإلجمالي ويغطي  ٪ 90من تنقل األفراد .كما يتم نقل حوالي  ٪ 75من البضائع
34
(باستثناء الفوسفات) برا ً عبر الطرق .يمثل النقل عبر الطرق  ٪ 34من االستهالك الوطني للطاقة ويوظف ما يقرب  200,000شخص.
ارتفع االستثمار العام في قطاع الطرق من  1.82مليار يورو خالل الفترة  2011-2008إلى  3مليارات يورو خالل الفترة ،2016-2012
مسجالً معدل نمو سنوي لالستثمار يفوق  .٪30لكن تظل الجهات الفاعلة غير الرسمية حاضرة بشكل بارز وتمثل في قطاع الطرق وحده
حوالي  ٪ 40من المتعهدين 35.إلى جانب الجهات الفاعلة "الكبيرة" ،التي يخولها حجمها الضخم من المشاركة في المناقصات ومشاريع البنية
التحتية الكبيرة ،تبقى  ٪95من شركات النقل البري صغيرة أو صغيرة جداً ،و ٪ 90منها هي شركات فردية.
النقل بالسكك الحديدية
بفضل شبكة السكك الحديدية التي تمتد على حوالي  2000كم ،يحتل المغرب المرتبة األولى في هذا المجال في أفريقيا .خالل
الفترة  ،2016-2012بلغ حجم البضائع المنقولة (باستثناء الفوسفات) ما يعادل  53.9مليون طن ،ما جعل من المكتب الوطني للسكك
الحديدية ( ) ONCFأكبر مؤسسة نقل البضائع في المملكة .وبالتالي فإن نقل البضائع والمعادن يوفر للمكتب الوطني للسكك الحديدية ٪ 60
من عائداته .أما ميزانية االستثمار المخصصة لقطاع السكك الحديدية ،فقد ارتفعت من  1.2مليار يورو للفترة  ،2011-2008لتبلغ 2.77
مليار يورو ،أي أكثر من الضعف بين عامي  2012و.2016

الرسم البياني  :7االستثمار بمليارات اليورو

النقل البحري
يتمتع المغرب بمنفذين بحريين ،يطل األول على البحر المتوسط والثاني على المحيط األطلسي ويبلغ طول ساحله  3500كيلومتر ،لذا
يعتمد المغرب أيضا ً على تطوير الشحن البحري لتسهيل التجارة الدولية .وفي عام  ،2017تمت أكثر من  ٪98من التبادالت من هذا النوع
عبر  34منفذ نشط .36يعد المغرب عدة مرافئ رائدة في تخصصاتها في أفريقيا (الشحن العابر للحاويات ومركز مرفئي في طنجة المتوسط
وميناء الجرف األصفر للفوسفات ومركز قوارب السردين في العيون) .ويبقى ميناء الدار البيضاء المتعدد األغراض أول ميناء في البالد:
حيث يعالج حركة مرور بين  24و 26مليون طن سنوياً ،أي حوالي  33إلى  ٪ 35من حركة الموانئ الوطنية التي بلغت حركة المرور
37
فيها  79.3مليون طن في عام .2017
34

المشاريع واإلصالحات الرئيسية  :2016-2012حصيلة نشاطات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

35

المصدر :وزارة االقتصاد والمالية .2013

36
37

المصدر  :الوكالة الوطنية للموانئ.
المصدر نفسه
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اإلطار :3
مشروع طنجة المتوسط
كيلومترا شرقي مدينة طنجة ،أبواب العبور في عام  ،2007بعد  3سنوات من العمل
افتتح ميناء طنجة المتوسط ،الواقعة على بعد 22
ً
واستثمار  5مليار يورو .وكان الهدف منه تحسين القدرة المغربية على استقبال الحاويات ،إذ إن حركة المرور مسألة تزداد أهميتها في النقل
العالمي للبضائع .وبسرعة تفوق الميناء على توقعات النمو على الرغم من األزمة االقتصادية والمالية التي اندلعت في  2009-2008وتراجع
النمو الذي خلفته في أوروبا حيث يتواجد الشركاء الرئيسيين للبالد.
في عام  ،2009بينما تجاوزت نشاطاته األهداف التي تم تحديدها بنسبة  ،٪30تم إطالق أعمال توسعة للموقع وبناء طنجة المتوسط
 ،2رافعا ً بذلك القدرة اإلجمالية إلى  8ماليين وحدة مكافئة لعشرين قدماً .يضم مجمع الميناء أيضًا منطقة صناعية ،بما في ذلك المنطقة الحرة
"شرافات" المختصة في تصنيع السيارات ،التي تضم مصنع رينو .يشكل الميناء ،باإلضافة إلى دوره األساسي في تنشيط شمال المغرب،
عنصرا ً إيجابيا ً من حيث القدرة التنافسية والربط للبلد ككل.
فوفقا لألونكتاد ،احتل المغرب المركز  16في عام  2014من حيث الربط البحري ،في حين احتل المركز  84فقط قبل افتتاح طنجة
المتوسط ،ونتيجة لذلك تتقارب نتائجه مع دول مثل اإلمارات العربية المتحدة (في المركز  )15وإيطاليا ( )14وإسبانيا ( )13وفرنسا (،)12
ما يؤكد على أهمية هذا الخيار وصحة المشاريع التي تم تنفيذها.
تطورت مؤخرا ً في طنجة المتوسط أنشطة متعهدي الموانئ الرئيسيين من القطاع الخاص في المغرب :تتولى موانئ  DP Worldأو
 CMA-CGMأو  Maerskأو  Hanjinمسؤولية إدارة المحطات من أجل تزويد مستخدمي الميناء بالخدمات التي تتوافق مع المعايير
الدولية.
المصدر :السلطة المينائية لطنجة المتوسط،
األونكتاد ()http://unctad.org/fr/Pages/Home.aspx
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الجوي
النقل
ّ
الجوي.38
يحافظ قطاع النقل الجوي على تقدّمه تما ًما كالشحن ّ

الرسم البياني  :8تطور الحركة الجوية

 2.2قطاع النقل :استراتيجية التنمية القطاعية
صصت ميزانية  10.2مليار
في سياق الخطة الوطنية لالستثمار من أجل تنمية البنية التحتية لقطاع النقل لفترة ُ ،2012-2008خ ّ
يورو لهذا القطاع ،منها  2.6مليار يورو لتنمية الطرقات السريعة و 1.7مليار يورو لقطاع السكك الحديدية والمحطات الطرقية و 1.7مليار
يورو للقطار فائق السرعة و 1.5مليار يورو لبناء وإدارة ميناء طنجة المتوسّط .2
واصلت استراتيجية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لفترة  2016-2012سياسة تنمية البنية التحتية لقطاع النقل بميزانية
بلغت  2.7مليار يورو وبلغت نسبة التنفيذ المنصوص عليها في البرنامج التعاقدي  ٪88في نهاية عام .2016


البري والنقل عبر الطريق السريع
التنمية في قطاع النقل ّ

البري لسياسة تحرير تهدف بشكل خاص إلى تشجيع
على غرار العديد من قطاعات االقتصاد المغربي ،يخضع قطاع النقل ّ
االستثمارات في الوقت الذي بات فيه المعدات أقل قدرة على المنافسة .وبهدف تكييف القطاع مع المعايير الدولية ودعم الجهات الفاعلة
البري في عام  ،2003وقد أدّت إلى إلغاء االحتكار المتعلّق باالستئجار والذي كان المكتب الوطني
الكبيرة ،أجريت عملية إصالح أولى للنقل ّ
ّ
المنظم .وفي
للنقل مسؤوالً عنه ،وتحرير أسعار نقل البضائع ووضع العقود النموذجية وإدخال جزء من المعدات غير الرسمية في القطاع
عام  ،2010وفي ظل غياب النتائج الملموسة ،أطلقت خطة جديدة للتشاور مع المتخصصين في القطاع.
يش ّكل تكثيف شبكة الطرقات وتحسينها واألولوية المعطاة للطرقات السريعة مراحل ضرورية في سبيل إدماج المناطق المغربية
وتيسير التجارة الداخلية .وفي عام  ،2015أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك عن برنامج واسع لبناء الطرقات السريعة ضمن استثمار
يقدَّر مبلغه الشامل بقيمة تتراوح بين  2.5و 3.4مليار يورو ،وبالتالي سترى النور طرقات سريعة تمتد على  1000كم وقد بدأ العمل عليها
في عام  .2016من بين األقسام ال ُم َّ
خطط لها ،نعد الطريق السريع بين أكادير وكلميم ( 200كم) ،والطريق السريع بين آسفي وبني مالل
عبر مراكش ،الذي يتميّز بفرع غربي ،باإلضافة إلى تحسين الخط بين الرباط والدار البيضاء بغية التخفيف من اكتظاظه.

38مذكرة حول الوضع االقتصادي ،نوفمبر  ،2017مديرية الدراسات والتوقعات المالية ،وزارة االقتصاد والمالية.
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التنمية في قطاع السكك الحديدية

شرع المكتب الوطني للسكك الحديدية بالعمل على برنامج تحديث يعتمد على تكثيف الشبكة التي ازداد حجمها بخمسة أضعاف
في عام  ،2004من  370كم إلى  1907كم ،وعلى تحديثها بين عا َمي  2005و .2009أما للفترة  ،2015-2010تم تخصيص مبلغ 2.8
مليار يورو لتطوير الشبكة ،وتخصيص أكثر من ثلثي هذا المبلغ إلنجاز الخط فائق السرعة الذي سيربط طنجة بالقنيطرة (بسرعة 320
كم/ساعة) بهدف الربط بين مدينة المضيق بالدار البيضاء (التي تقع على بعد  350كم) في رحلة تستغرق ساعتين و 10دقائق ً
بدال من 4
ساعات و 45دقيقة حاليًا.
في نهاية عام  ،2013كان المكتب الوطني للسكك الحديدية يتمتع بـ  3657كم من السكك الحديدة ،منها  2238كم من السكك
الحديدية المكهربة .وما زالت السكك الحديدة شغّالة بكاملها تحت إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية بصفته المسؤول الوحيد عن الصيانة،
ّ
وتتجزأ هذه الشبكة كما
التفرعات الخاصة نحو عمالئه من قطاعات التعدين واإلسمنت ومنتجي الفوالذ والصناعيين وغيرهم.
بما في ذلك
ّ
يلي:


 3657كم :إجمالي السكك الحديدية الشغّالة وذات عرض مطابق لمعايير االتحاد الدولي للسكك الحديدية؛



 2921كم من السكك الرئيسية لحركة المرور؛



التفرعات الخاصة والربط بالموانئ والمناطق اللوجستية؛
 736كم من
ّ



 2110كم من الشبكة الرئيسية المستخ َدمة لنقل الركاب والشحن؛



 1965كم من السكك الحديدية الملحومة المتصلة  ٪93( LRSمن الشبكة)؛



 1300كم من الخطوط المكهربة ( 60٪من الشبكة)؛



 640كم من الخطوط ذات مسار مزدوج ( 30٪من الشبكة).
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اإلطار 4
مشروع الخط فائق السرعة
كان من ال ُمفترض أن يرى ّأول قطار فائق السرعة في المغرب والقارة األفريقية النور بين عامي  2015و 2016ولكن بعد التأخير
الذي يعود سببه بشكل رئيسي إلى إجراءات مصادرة األراضي الواقعة على المسار ،من المتوقّع أن يتم إطالقه في عام .2018
في أفق عام  ،2035يطمح البلد إلى امتالك شبكة تمتد على  1500كم وتُقسم إلى خطين فائقي السرعة هما:


مرورا بالرباط والدار البيضاء ومراكش؛
خط على طول المحيط األطلسي يصل طنجة بأكادير
ً



مرورا بمدينة الجزائر وتونس العاصمة.
خط مغربي يمر بمكناس وفاس ووجدة ،وستتم إطالته حتى يصل إلى طرابلس
ً

من المنتظر أن يتيح القطار فائق السرعة للمغرب تعزيز إدماجها من الشمال إلى الجنوب وإدخالها في منطقة المغرب العربي ككل
بشكل مترابط أكثر وتسهيل وتكثيف نقل الركاب الذين من المتوقع أن يبلغ عددهم  133مليون في عام  2035بعد إنجاز الخطوط فائقة
السرعة مقابل  52مليون ،حسب تقديرات المكتب الوطني للسكك الحديدية .كما من المتوقع أن يساهم القطار فائق السرعة بشكل كبير في
تخفيض وقت الرحالت بين الدار البيضاء  -وهي المدينة الصناعية الرئيسية وأهم تج ّمع مدني في البلد  -وباقي المدن المغربية الرئيسية .وفي
وعام  ،2035من المفترض أن تتطلب الرحلة من أكبر مدينة في المملكة إلى وجدة  3ساعات ،بينما ستكون طنجة على بعد ساعة ونصف
ومراكش على بعد ساعة وأكادير على بعد ساعتين ونصف وفاس ساعة ونصف.
صصة لهذا المشروع  2مليار يورو .وفي نهاية شهر آذار/مارس  ،2016وصلت نسبة تقدّم العمل في الخطوط
تبلغ الميزانية المخ ّ
فائقة السرعة إلى ( ٪80المصدر :وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك  -باألرقام.)2016-2012 ،
المصدر :المكتب الوطني للسكك الحديدية ()www.oncf.ma


التنمية في قطاع الموانئ

امتد التحرير إلى قطاع الموانئ أيضًا بموجب اإلصالح المتعلق بالتقل البحري الذي بدأ في عام  ،2006ما أدّى إلى :أ) توضيح
تفرد المتعهد فيما يخص عمليات تعبئة وتفريغ السفن ،ج) إنشاء المنافسة بين المرافئ وداخل كل
أدوار ومهام الجهات المتد ّخلة ،ب) تكريس ّ
منها.
في كانون األول/ديسمبر  ،2012أطلقت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك االستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق  2030التي
تهدف إلى تعزيز قدرة اقتصاد البلد على المنافسة عالميًا .وتحدّد هذه االستراتيجية  6أقطاب مينائية كالتالي :قطب الجهة الشرقية ،قطب
الشمال الغربي ،قطب القنيطرة-الدار البيضاء ،قطب دكالة-عبدة ،قطب سوس-تانسيفت وقطب موانئ الجنوب .ويساعد مفهوم القطب المينائي
على ربط التنمية المينائية بمنطقة ما كما يندرج بشكل مثالي في إطار الهيكلة اإلقليمية المتقدّمة التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة
صص مبلغ  283.1مليون يورو تقريبًا لتوسيع ميناء الجرف األصفر و 164مليون
تحفّز ظهور أقطاب اقتصادية جديدة .في عام ُ ،2012خ ّ
صص مبلغ مليار يورو إلنشاء منطقة
يورو لتنمية ميناء الدار البيضاء (مرفأ جديد للحاويات ،إعادة هيكلة المداخل األرضية للميناء) ،كما سيُخ ّ
صص لقطاع الطاقة بقدرة  3مالين وحدة تعادل عشرين
صناعية حرة بحلول عام  2019وميناء "الناظور غرب المتوسط" للشحن العابر المخ ّ
قد ًما .من بين الموانئ الجديدة األخرى ،نذكر ميناء القنيطرة األطلسي وميناء آسفي لحاويات السوائب الكبيرة وميناء الداخلة األطلسي.


الجوي
التنمية في قطاع النقل ّ

ً
مركزا أساسيًا بين
نظرا للموقع الجيوستراتيجي للمغرب ،يش ّكل البلد همزة وصل بين أوروبا وأفريقيا ما يجعل من الدار البيضاء
ً
القارتين .وقد شهد القطاع تنمية سريعة بفضل تحرير القطاع منذ عام  2004والتوقيع على اتفاق "السماء المفتوحة" مع االتحاد األوروبي
في كانون األول/ديسمبر  ،2006باإلضافة إلى إبرام اتفاقات جديدة مع البالد العربية واآلسيوية واألفريقية ،وتُرجمت هذه التنمية في ارتفاع
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كبير للحركة الجوية وتكثيف شبكة الخطوط الجوية للطيران المغربي إذ تحتل الخدمات والعروض الجوية التي تقدّمها الدار البيضاء بين
أوروبا وأفريقيا الشرقية المرتبة الثانية بعد باريس.
الجوي ،بكلفة  8.2مليار يورو ،خريطة الطريق لتنمية القطاع الجوي حتى عام .2035
تش ّكل استراتيجية "أجواء" لتنمية النقل
ّ
المقرر
ومن
الحوكمة.
وتحسين
الموارد
تطوير
التحتية،
البنية
تحديث
المرور،
حركة
تعزير
وتتمحور هذه االستراتيجية حول أربعة نقاط:
ّ
في إطار هذه االستراتيجية رفع قدرة المطارات إلى  90مليون راكب بحلول عام  2035ودعم شركة طيران الخطوط الملكية المغربية عبر
شراء  103طائرات جديدة.
في عام  ،2016استقبلت المطارات المغربية أكثر من  18مليون راكب ،أي ما يوازي نمو بنسبة  ٪3.58مقارنة بعام .201539
وش ّكل ركاب الرحالت الدولية  ٪89.48من المسافرين ،مقابل  ٪10.52للرحالت الوطنية ،حيث بلغ عددهم  16319316راكبًا وسجّلت
حركة المرور الدولية ارتفاعًا بنسبة  ٪3مقارنة بعام .2015
الجوي ،فقد ارتفع من  52000طن في عام  2012إلى  64000طن في عام  ،2015بينما تطلّبت تنمية البينة
أ ّما بالنسبة للشحن ّ
الجوي في البلد عبر مطار
الجوي والمطارات
ً
استثمارا بقيمة  423.4مليون يورو لفترة  .2016-2012يمر  ٪90من الشحن ّ
التحتية للنقل ّ
الدار البيضاء.

 2.3قطاع النقل :مخاطر الفساد
كبيرا أمام الدخول إلى السوق.
تتميّز البنية التحتية للنقل بوجود احتكار "طبيعي" بسبب التكاليف الثابتة المرتفعة ،ما يش ّكل عائقًا ً
كبيرا لألموال من قبل الحكومات عادةً.
وبالفعل ،يستلزم بناء شبكات الطرقات أو شبكات السكك الحديدية أو شبكات الموانئ تدفقًا ً
كما أنّه قطاع ّ
دورا مركزيًا .فباإلضافة إلى االعتبارات المتعلقة باإلنصاف االجتماعي التي
منظم حيث يلعب تد ّخل القطاع العام ً
تقع على عاتق الدولة في توفير وصول أكبر عدد من المواطنين إلى البنية التحتية ،ال سيما في المناطق الريفية أو المحاصرة ،تتح ّمل السلطات
الرسمية مسؤولية التصدي لنقاط ضعف السوق (وخاصة حاالت الهيمنة).
بفعل هذا التد ّخل الكبير للسلطات الرسمية وبسبب حجم هذه المشاريع وصعوبتها ،يرتفع خطر اختالس األموال والفساد طوال
فترة تنفيذ المشاريع وذلك بغض النظر عن وسيلة النقل المعنيّة .ويزيد تأثير هذه المخاطر على اإلنتاجية بشكل خاص بفعل ارتفاع المبالغ
كبيرا من المساعدات الرسمية .وقد يؤدي ذلك إلى تشويه المنافسة التي تؤول إلى زيادة حواجز الدخول
صصة والتي تضم جز ًءا
المخ ّ
ً
وانخفاض اإلنتاجية القطاعية.
أتاحت دراسة من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول الفساد على مستوى القطاعات تحديد مخاطر الفساد بشكل نظري
لكافة مراحل دورة حياة المشروع ،كالتالي (منظمة التعاون والتنمية االقتصادية:)2015 ،


تمويل البنية التحتية :قد يؤدي الدعم الرسمي لالستثمار إلى ترتيبات غير شفافة؛



التخطيط والتنظيم والخصخصةّ :
معرضة بشكل خاص للتد ّخالت السياسية وهي عرضة بفعل ذلك أيضًا إلى
إن الخصخصة عملية ّ
تكون "أبطال وطنيين" مدعومين
مخاطر الفساد ال سيما وإن بيع األصول المعنية ال ينهي االحتكار بالضرورة .ويؤدي ذلك إلى ّ
بشكل كبير عن طريق هذه المبيعات؛



منح الصفقات العمومية :كما ذُكر سابقًا ،يجب إيالء أهمية خاصة للمشتريات العمومية وهذا ينطبق تما ًما على قطاع النقل ،بشكل
مسبق أي عند تحديد الحاجات وخالل مرحلة تقديم العروض وفيما بعد أيضًا عبر المتابعة الفعّالة لعمليات التنفيذ ألنه غالبًا ما تشيع
مخاطر االحتيال في هذه المرحلة .وبشكل عام ،هناك خطر "التضخيم" الزائف لألسعار وتشارك "القيمة المضافة" الناتجة عن
ذلك ،ال سيما في حال االتفاق أو التواطؤ بين الشركات المقدّمة للعروض.



39

بشكل خاصّ ،
إن مرحلتي تحديد المشروع وتقييمه مه ّمتان جدًّا من أجل الوقاية من خطر الفساد ،ومن الضروري إذًا وضع
إطار صارم لتحديد المشاريع العامة ومتابعتها وتقييمها وتحديد أولوياتها.

التقرير السنوي من المكتب الوطني للمطارات المغربية .2017
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نظرا ألن المبالغ الكبيرة المعنية يمكن أن تؤدي بالتالي إلى حاالت مهمة من
تتطلّب زيادة المشاريع الواسعة النطاق مراقبة شديدة ً
40
الرشوة .وتُظهر األمثلة المأخوذة من البلدان األخرى وجود هذه المخاطر ،


تقديم الخدماتّ :
إن تشتت القطاع ووجود العديد من الجهات المعنية الصغيرة الحجم ،منها من القطاع غير الرسمي ،يجعلها عرضة
ً
للرشوة "الصغيرة النطاق" (مثال تجاه ضبّاط المرور) .وبالتاليّ ،
البري ،ال سيما تلك "غير الرسمية" ،يؤدي
إن تقديم خدمات النقل ّ
إلى "الدفع التيسيري" أي دفع مبالغ صغيرة لموظفي الدولة مقابل خدمة يمكن لطالبها الحصول عليها بشكل قانوني (مثل الرشوات
الهادفة إلى "تيسير" الربط بشبكة الطرقات والطرقات السريعة).

تشمل المخاطر المذكورة سابقًا بشكل كبير تلك المشار إليها في الدراسة التي أجرتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في عام
البري .وبالفعل ،كما ذُكر سابقًا ،يؤدي هذا القطاع بفعل طابعه االستراتيجي إلى االستثمارات
 201141حول ظاهرة الرشوة في قطاع النقل ّ
الضخمة التي تتطلب مراقبة شديدة من ناحية المشتريات العمومية المتعلقة بها.
يبقى تقييم خطر الفساد من قبل شركات قطاع النقل صعب التقدير ،ويعود سبب ذلك بشكل خاص إلى تشتت هذا القطاع وغياب
البري الذي يتميّز بتعدد الجهات
البيانات (وخاصة الرقمية) التي تتيح رسم خرائط دقيقة .ويظهر ذلك بشكل واضح فيما يتعلق بفئة النقل ّ
أمرا صعبًا.
المعنية صغيرة الحجم والحضور القوي للطابع غير الرسمي الذي يعرقل التنظيم ،ما يجعل الحصول على رؤية واضحة للفئة ً
 2.4قطاع النقل :أفكار وإجراءات محتملة
ّ
إن جامعة النقل التابعة لالتحاد العام لمقاوالت المغرب تدرك إلى حد ما تأثيرات الرشوة الضارة على عمل الشركة بشكل سليم.
فعلى سبيل المثال ،نلحظ أنّها التزمت مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مشروع لوضع نظام إلكتروني لإلجراءات المتعلقة
صلة في المغرب حول مخاطر
بإصدار التصريحات المؤقتة الستيراد وتصدير المركبات التجارية .ولكن لم يتم إجراء أي دراسة موجزة أو مف ّ
الفساد في مختلف فئات قطاع النقل .ومع ذلكّ ،
تتعرض لها مختلف
فإن إجراء دراسة مف ّ
أمرا مناسبًا بغية الحد من المخاطر التي ّ
صلة قد يكون ً
الجهات المعنية من ناحية الرشوة والفساد .يمكن لمثل هذه الدراسة الشروع في التدقيق في مختلف مراحل الطلب العمومي ولكن يجب أن
تتطرق أيضًا إلى النواحي األخرى التي يمكن أن تؤدي إلى اختالس األموال .كما يمكن التطرق إلى مسائل التفاعالت مع الشبكات واألنظمة
الدولية .وبالتالي ،قد تستطيع شركات القطاع واإلدارة الرسمية اعتماد التدابير المناسبة التي تندرج في إطار مبادرة من أجل النزاهة.
العمل الجماعي
ّ
أمرا مناسبًا أيضًا فيما يخص إشكاليات مكافحة الرشوة ودعم النزاهة
إن عمل القطاع العام مع القطاع الخاص عن كثب يبدو ً
كمحفز للنمو وزيادة اإلنتاجية .ويمكن أن يتر َجم ذلك بشكل خاص عبر إخراط الشركات بشكل أكبر ومشاركتها في إعداد وتنفيذ وتقييم
السياسات العامة المتعلقة بالقطاع المعني ،وإنشاء الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحديد الجهات المعنية بشكل دقيق وتوضيح أدوارها
وتحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالجهتين .وفي إطار مشروع "تعزيز نزاهة األعمال في المغرب" ،اجتمع أعضاء من لجنة
األخالقيات التابعة لالتحاد العام لمقاوالت المغرب عدّة مرات بممثّلي شركات قطاع النقل بهدف التساؤل حول أهمية تطوير آليات مالئمة
للوقاية من الفساد بما في ذلك عبر العمل الجماعي.
من أجل تعزيز أثر هذه اإلجراءات على نزاهة األعمال في قطاع النقل ،قد يكون مناسبًا أن تقوم جامعة النقل بإجراءات للتواصل
والتوعية ال تكون موجّهة لألعضاء فحسب ،ولكن موجّهة أيضًا للمتعهدين اآلخرين في المجال من أجل الحصول على التزامهم وبالتالي
المحرض من أجل تشجيع الشركات
إدراج عملها في مبادرة شاملة مسبقة ضرورية لمكافحة الرشوة بشكل فعّال .ويمكن أن تلعب الجامعة دور
ّ
على أخذ البعد األخالقي بعين االعتبار في طريقة حوكمتها الداخلية وإنشاء صلة ثقة بينها لاللتزام بأعمال مشتركة لمكافحة الفساد.
ولكن ،لدعم مبادرة من هذا النوع ،يبدو ضروريًا خلق أوجه التآزر بين القطاع العام والقطاع الخاص .ويمكن أن يتر َجم ذلك
بشكل خاص عبر إشراك أكبر للشركات في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العامة المتعلقة بالقطاع المعني ،وإنشاء الشراكات بين القطاعين
العام والخاص وتحديد الجهات المعنية بشكل دقيق وتوضيح أدوارها وتحسين الوصول إلى المعلومات  -تما ًما كما يعد ذلك ضروريًا في
القطاعات الرئيسية األخرى في االقتصاد المغربي.

40
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في عام  ،2010فرضت المفوضية األوروبية غرامة على  11شركة طيران بمبلغ  800مليون يورو .وكانت التهمة هي االتفاق على أسعار الشحن
بين عام  1999وعام 2006؛ و ُحكم على شركة الخطوط الجوية البريطانية بعقوبة  104ماليين يورو ،وشركة الخطوط الجوية الفرنسية  -كيه إل إم  340مليون يورو وشركة
خطوط كارغولوكس  79.9مليون يورو.
دراسة حول ظاهرة الرشوة في قطاع النقل البرّ ي وعناصر أخرى :تقييم وتشخيص ،تقرير تجميعي ،الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.2011 ،

المغرب  -نظرة عامة حول المخاطر المتعلقة بالنزاهة في قطاعات الطاقة والنقل

والصحة OCDE 2018 @ -

36

القسم  :3قطاع الصحة
يشمل قطاع الصحة أنشطة المستشفيات والمراكز الصحية ودور الرعاية والمستوصفات ،باإلضافة إلى العيادات ومختبرات
التحاليل الطبية والعيادات الطبية التي تعمل في القطاع الحر فضالً عن المنتجات الصيدالنية وتجارة األدوية بالجملة وشركات األدوية أو
شركات التأمين العامة والخاصة والجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع .إن قطاع الصحة واحد من القطاعات التي لها أثر ملحوظ
على األداء االقتصادي للبالد على المدى البعيد .وإن التوسع السريع في التغطية الطبية في المغرب واالنفتاح التدريجي على القطاع الخاص
يجعالن من الصحة قطاعا ً حساسا ً بشكل خاص.

3.1

قطاع الصحة :الوضع الراهن

بلغت ميزانية وزارة الصحة لعام  2017نحو  1.3مليار يورو ،ما يمثل زيادة طفيفة للغاية نسبتها  ٪ 0.1مقارنة بعام .2016
كما تمثل  ٪ 5.69من الميزانية العامة للدولة .ويتم تخصيص أكثر من نصف هذه الميزانية ،أي ما يبلغ  ٪ 54لتكاليف الموظفين.
بلغ إجمالي اإلنفاق الصحي في المغرب  ٪6.01من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2013أي حوالي  5.5مليار يورو ،كما
بلغ إجمالي نفقات الصحة العامة  ٪2.04من الناتج المحلي اإلجمالي ،أي حوالي  1.9مليار يورو( .منظمة الصحة العالمية.)2013 ،
الرسم البياني  :9تطور إجمالي اإلنفاق الصحي العام ( ٪من الناتج المحلي اإلجمالي)
Dépenses de santé en pourcentage du PIB
Dépenses publiques de santé en pourcentage du PIB
6.14%

5.99%

5.86%

6.01%

5.67%

5.42%

5.48%

5.23%

1.89%

1.90%

1.71%

5.06%

2.18%

2.09%

2.07%

2.05%

2.04%

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

1.44%

2005

المصدر :البنك الدولي
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التسمية

الجدول  :4تطور حصة مجموع ميزانية الصحة في ميزانية الدولة
2014 2013
2012
2011

نسبة مساهمة الميزانية الصحية االجمالية في ميزانية الدولة

4.3

4.81

4.8

2015

2016

2017

5.3

5.69

5.69

5.2

المصدر :الصحة باألرقام ،متاحة على الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة (وزارة الصحة)

الرسم البياني  :10التطور السنوي لميزانية وزارة الصحة للفترة 2017-2007

Taux d'accroissement
100.00%
50.00%
0.00%
-50.00%
Budget global

Budget d'Investissement

Budget de Fonctionnement

المصدر :الصحة باألرقام ومديرية التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة المغربية
على الرغم من التقدم المحرز في الحد من الوفيات واالعتالل (انخفض معدل وفيات األمهات من  112لكل  100000والدة حية في عام
 2012إلى  72.6في عام  ،2016أي بنسبة  35في المائة) ،ال يزال القطاع الصحي في المغرب يتسم بضعف هيكلي ،ناهيك عن التغطية
الصحية غير الكافية ،واالفتقار الشديد للمعدات الطبية والنقص الحاد في الموارد البشرية .ومن بين المعوقات الرئيسية المحددة لهذا القطاع
ما يلي:


تزايد عدد السكان ليصل إلى  242 848 33مليون نسمة ،وفقا ً للتعداد السكاني لعام .2014



حالة وبائية تتميز بأمراض معدية فتاكة للغاية؛



تركيز تقديم الرعاية في المدن الكبرى كما أن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية غير متكافئة إلى حد كبير في جميع أنحاء
البالد :إذ توجد  ٪ 28من العيادات في البالد في الدار البيضاء الكبرى وربع األخصائيين الطبيين الحكوميين متواجدين في مناطق
الدار البيضاء والرباط ،التي تشمل أيضا نصف أطباء القطاع الخاص.

يعاني هذا القطاع من نقص الموظفين الطبيين والمساعدين الطبيين ،ونقص مزمن في التمويل وهياكل تنظيمية غير كافية لإلدارة .كما
تعاني الهياكل العامة بشكل خاص من نقص في المعدات والعاملين .فيؤدي ذلك إلى تعذر استفادة المرضى من الرعاية الصحية وعدم تكافؤها،
فضالً عن عدم تكافؤ نوعية الرعاية وفعالية الخدمات الطبية.
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اإلطار 5
الصحة في صلب التنمية االقتصادية والبشرية
تعود أهمية القطاع الصحي إلى ارتباطه القوي بمستوى التنمية االقتصادية:
ً
ً
 عند احتساب مؤشر التنمية البشرية () ،HDIيعتبر متوسط العمر المتوقع عند الوالدة مؤشرا رئيسيا على إمكانية الحصول على
الرعاية الصحية؛
 من بين األهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية التي تم تبنيها في عام  ،2000هناك ثالثة أهداف تتعلق بقطاع الصحة (تخفيض معدل
وفيات األطفال ،وتحسين صحة األم ،ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز ،والمالريا ،وأمراض أخرى معدية وفتاكة
لحد كبير).
على الرغم من أن المغرب يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية لمواطنيه وتعزيز أدائه في مجال التنمية البشرية ،إال أنه احتل في عام
 2014المرتبة  129فقط على العالم من حيث مؤشر التنمية البشرية (والمرتبة  123في عام  ،)2016ليسبق بلدين فقط في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا :اليمن (المرتبة  )154وموريتانيا (المرتبة  .)161كما أن التحسن الكبير في الخدمات المقدمة في مجال الصحة من
يحسن هذه المؤشرات ،وبالتالي تحسين مستوى التنمية في هذه البلدان ،باإلضافة إلى التأثير اإليجابي الذي سيتركه على النمو
شأنه أن
ّ
واألداء االقتصادي للمغرب.
المصدر :تقرير التنمية البشرية  ،2015برنامج األمم المتحدة اإلنمائي http://hdr.undp.org/fr/data

الدور المتزايد للقطاع الخاص
تتزايد أهمية القطاع الخاص ،خاصة من خالل صناعة األدوية والعيادات الخاصة ،والتي تنوي السلطات المغربية تشجيع وتنويع
مصادر االستثمار فيها.
تعتبر صناعة المستحضرات الصيدالنية المغربية من بين أكثر الصناعات تطورا ً في أفريقيا ،حيث تحتل المرتبة الثانية بعد
جنوب إفريقيا .وقد ارتفعت إيرادات سوق األدوية الخاص في عام  2016إلى  810.8مليون يورو ،بنسبة نمو بلغت  ٪26منذ عام .2007
ويمثل القطاع  ٪1من الناتج المحلي اإلجمالي المغربي ويعمل فيه حوالي  40.000شخص ( 7500وظيفة مباشرة و 32500غير مباشرة).
كما بلغ عدد المختبرات الصيدالنية  46مختبر مقابل  40في عام  42.2014معظم هذه الجهات العاملة تتكون من شركات تابعة ومختبرات
من المجموعات األجنبية الرئيسية الموجودة في المغرب :شركة فايزر (الواليات المتحدة) ،سانوفي أفنتيس (فرنسا) وروش (سويسرا) .تحتفظ
بعض المختبرات المحلية أيضًا بمكانة بين رواد السوق (كوبر فارما ،سوطيما ،البروفان ،إلخ) ،كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
باإلضافة إلى ذلك ،مع إنتاج وطني يبلغ  425مليون وحدة في عام  ،2016تلبي صناعة المستحضرات الصيدالنية المغربية نسبة  ٪65من
الطلب المحلي على األدوية ،ويتم استيراد  .٪35هذا ويؤمن  60تاجر بالجملة والتجزئة  ٪ 80من تموين الصيدليات القائمة وعددها 11000
صيدلية .تنبثق هذه النتائج عن عملية طويلة من سياسات التنمية ،والتي بدأت بإصدار ظهير في عام  1960لتشجيع اإلنتاج المحلي لألدوية
وتنظيم شروط اإلنتاج واالستيراد والتوزيع ،ثم من خالل تعميم وزارة الصحة سنة  1996الذي ينص على تصنيع أي دواء يتم تسويقه في
البالد .تجدر اإلشارة إلى أن تصنيع األدوية في المغرب يتوافق مع معايير الجودة الدولية.
يوضح الجدول أدناه الحصص السوقية للجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع األدوية في عام  2009كما ويوضح الوجود القوي
للجهات القاعلة األجنبية ،وأهمية بعض الشركات الوطنية ،المرتبطة أحيانًا بالمجموعات الدولية.

42

الجمعية المغربية لصناعة األدوية ،أرقام رئيسية 2016
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الرسم البياني  :11حصص السوق في صناعة األدوية
Galencia

4%

4%

4%

Pfizer
5%

32%

Pharma 5
11%
Bottu
Sanofi-Aventis
Maphar (groupe Sanofi)Aventis

9%

7%
9%
8%

7%

المصدر :دراسة القدرة التنافسية لقطاع الصناعات الدوائية ( )SIS Consultantsلعام 2009
الجدول  :5ارتفاع مبيعات سوق األدوية الخاص بالمغرب:
السنة
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016

اإليرادات
(مليون يورو)
441.4
477.4
549.5
630.6
702.7
711.7
747.7
702.7
801.8
702.7
810.8

المصدر :دراسة القدرة التنافسية لقطاع الصناعات الدوائية ( )SIS Consultantsلعام  /2009الجمعية المغربية لصناعة األدوية

يعود الدور المتزايد للقطاع الخاص أيضا ً إلى انفتاح رؤوس أموال العيادات الخاصة أمام مستثمري القطاع الطبي غير المهنيين،
بموجب القانون رقم  13-131الصادر في  19فبراير/شباط  2015الخاص بممارسة الطب .يهدف هذا اإلجراء إلى جذب المزيد من رؤوس
األموال للقطاع ،في حين تكافح الدولة من أجل تخصيص األموال الالزمة وتحديث المعدات والبنية التحتية الالزمة .ومع ذلك ،تحمل هذه
المبادرة الجديدة بعض المخاطر ،من حيث المساواة في الحصول على الرعاية بين المناطق ونوعية الرعاية المقدمة للمواطنين .تجدر االشارة
إلى أنه منذ دخول القانون رقم  13-131حيز التنفيذ ،تلقت وزارة الصحة  40طلبًا إلنشاء عيادات خاصة .وتأتي جميع هذه الطلبات تقريبًا
من أشخاص طبيعيين (أطباء) أو المجتمعات المدنية المهنية (كتجمعات األطباء).

3.2

قطاع الصحة :استراتيجية التنمية القطاعية
في عام  ،2011تم تخويل "الحق في الصحة" مرتبة دستورية .هذا وتنص المادة  31من الدستور المغربي الجديد على ما يلي:

"تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ،على تعبئة كل الوسائل المتاحة ،لتيسير أسباب استفادة المواطنات
والمواطنين ،على قدم المساواة ،من الحق في :العالج والعناية الصحية؛ الحماية االجتماعية والتغطية الصحية ،والتضامن التعاضدي أو
المنظم من لدن الدولة؛ الخ".
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لقد أدى ذلك إلى توسيع نطاق التغطية الطبية .لذا توجد عدة نظم للتغطية الطبية في المغرب:


التغطية الصحية االلزامية () ،AMOالتي دخلت حيز التنفيذ في عام  ،2005وهي مخصصة للمشتغلين بأعمال مدفوعة األجر؛



نظام المساعدة الطبية ( )RAMEDلألشخاص الذين يعانون من الفقر أو الضعف .تم تعميم نظام  RAMEDفي كانون الثاني/
يناير 201143؛



التأمين الصحي للعاملين لحسابهم الخاص ( :)AMIالقانون رقم  15-98الصادر في  13حزيران /يونيو  11( 2017مليون
مستفيد ،أي  ٪30من السكان ومعدل تغطية صحية أساسية بنسبة )٪95؛



يغطي التأمين الصحي للطالب ( 288000 )2015-2016طالب؛



التأمين الصحي لألقارب :القانون رقم  16-63الذي اعتمد في مجلس الحكومة في تموز /يوليو 2016؛



االتفاقية اإلطارية للشراكة والتعاون المبرمة في  26أكتوبر/تشرين أول  ،2015والتي تهدف إلى تزويد المهاجرين والالجئين
الشرعيين في المغرب بالتغطية الطبية األساسية والرعاية الصحية ،على غرار تلك المقدمة تحت نظام .RAMED

3.3

قطاع الصحة :مخاطر الفساد

وفقا ً لدراسة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول عواقب الفساد على المستوى القطاعي بشكل عام (منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية ،)2015 ،سيكون قطاع الصحة معرضًا بشكل خاص لخطر الفساد بسبب العوامل التالية:
 -1تباين المعلومات بين الموردين والمتعاقدين والمرضى؛
 -2الطلب غير المرن نسبيا ً على الرعاية الصحية والمنتجات؛
 -3تعقيد النظم الصحية مع إشراك العديد من الجهات الفاعلة العامة والخاصة.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن حجم التدفقات المالية يجعل سوق الدواء عرضة للفساد .44على سبيل المثال ،يمكن أن تمثل مشتريات
األدوية حوالي  50في المائة من اإلنفاق الصحي في البلدان النامية :لذا قد يؤدي االحتيال والفساد إلى اختفاء حوالي  25في المائة من األدوية
المشتراة (منظمة الصحة العالمية .)2009 ،فنظرا ً لقيمتها السوقية العالية ،تحفز هذه المنتجات على السرقة والفساد واللجوء إلى القنوات غير
الرسمية والتهريب والممارسات غير األخالقية :هذا هو الحال بالنسبة للمستحضرات االحتيالية وكذلك األدوية التي يسمح طرحها في األسواق
بطريقة استغاللية.
من بين مخاطر الفساد في قطاع الصحة ،تم تحديد الفئات التالية (المفوضية األوروبية:)2013 ،


الفساد في تقديم الخدمات الطبية (بما في ذلك المدفوعات غير الرسمية)؛



الفساد في شراء األدوية والمعدات الطبية (المشتريات العامة ،القنوات غير الرسمية ،حيث يتم استغالل اإلعفاء الضريبي الفعلي
في المقاطعات الجنوبية)؛



وجود اتفاقات استغاللية (بشكل عام بين الصناعيين واألخصائيين)؛



استغالل السلطة (مثل سوء استخدام المناصب الرفيعة المستوى)؛

 43القرار
44

المشترك رقم  https://www.ramed.ma/SInformer/DocTelecharger/BOArreteGeneralisation-AR.pdf 5911الصادر في  24يناير/كانون ثاني
 2011والخاص بتعميم نظام RAMED

المصدر  :منظمة الصحة العالمية ( ،)2009األدوية :الفساد في مجال الصيدلة ،مذكرة رقم  ،335كانون األول  /ديسمبر .2009
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صياغة مطالبات سداد ال مبرر لها (مثل االحتيال على شركات التأمين)؛



الغش واختالس األدوية واألجهزة الطبية.

تتداخل هذه الفئات مع المظاهر الرئيسية للفساد في المغرب التي سلط الضوء عليها االستقصاء القطاعي الذي أجرته الهيئة
المركزية للوقاية من الرشوة ( )ICPC، 2011على النحو التالي:
الجدول  :6مظاهر الفساد في القطاع الصحي -الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

التصنيف

التعريف

تعويضات ال مبرر لها والرشاوى

دفع مقابل عالج أو خدمة أو خدمة مجانية أو مستحقة (كاالستقبال والتوجيه ،والنظافة والطعام،
وتغيير المالءات ،)... ،والتي قد تنتج عن مبادرة المريض أو مرافقه ،أو بعد إبتزاز يمارسه الطاقم
الصحي.

المحاباة أو المحسوبية

أنواع مختلفة من الخدمات التي يُسديها األخصائيون الصحيون ،بشكل مباشر أو غير مباشر من
خالل وسيط أو شخص مؤثر (كاإلدارة المركزية ،والسلطات المحلية ،والمسؤولين المنتخبين ،وما
إلى ذلك) .تشمل الخدمات الممنوحة أيضا ً كل من الخدمات المقدمة كجزء من تقديم الرعاية
(االستقبال ،المعاملة التفضيلية ،القبول ،إلخ) والطرق االدارية المتعددة (تعيين موظفي الصحة
ونقل الموظفين والمشتريات العامة).
الدفع الذي يقوم به المريض بشكل طوعي دون أن يكون مطلوبا ً من قبل موظفي الصحة ،بهف أن
يشعر المريض بالتميز مقارنةً بالمرضى اآلخرين (سعيا ً للجودة في الحصول على الخدمة /أو
التفضيل في المعاملة أو لمجرد منح إكرامية بعد العالج).

المعاملة االحتيالية

عندما يخضع المريض للعالج  /أو يحصل على خدمات غير ضرورية .وغالبا ً ما يكون العالج
االحتيالي ذريعة لتبرير االفراط في تسعير الخدمات ،ال سيما في القطاع الخاص.

اإلفراط في تسعير الخدمات المقدمة

عندما يدفع المريض مقابل الخدمة أكثر مما ينبغي دفعه (أكياس الدم ،أو مستلزمات األمومة ،إلخ)
أو كجزء من العالج االحتيالي (الفواتير االحتيالية عن عالج مختلق أو تحميل تكاليف عن خدمات
رعاية صحية مختلقة مثل عمليات نقل الدم والحقن).

اإلكراميات أو الهدايا

الدفع مقابل خدمات غير قانونية  /غير عندما يدفع المريض مقابل خدمة أو منفعة ال يحق له الحصول عليها (كالشهادات المرضية ،أو
عملية اإلجهاض ،أو شهادة لياقة طبية ،إلخ) .واختالس األموال العامة أو الممتلكات الحكومية،
مشروعة
مثل استخدام األموال العامة ألغراض خاصة (اختالس المشتريات العامة للحصول على معدات
وأدوية ،وتراخيص لألدوية).
استغالل الوقت ،والمعدات والمرافق يمكن إعتبار استغالل الوقت والمعدات والمرافق الحكومية للمصلحة الخاصة على أنه نوع من
االساءة في استخدام األموال العامة ،وذلك من خالل:
للمصلحة الخاصة
المزاولة غير القانونية لألعمال من قبل األطباء واألخصائيين الحكوميين في العيادات والمختبرات
الخاصة دون الحصول على تراخيص وعلى حساب المرافق الحكومية حيث يؤدي ذلك إلى غيابهم
أو تأخيرهم عن عملهم.
استخدام المرافق الحكومية (كمركز األشعة ،والمختبرات ،وما إلى ذلك) والمعدات والمواد والمواد
االستهالكية لصالح المختبرات البيولوجية أو مراكز األشعة الخاصة.
بيع األدوية من قبل صيدليات المرافق الحكومية للصيدليات الخاصة.
المصدر :الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ( ،)2011دراسة ظاهرة الفساد في القطاع الصحي :التقييم والتشخيصMazars ،
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تجدر اإلشارة إلى أن بعض مظاهر الفساد تظهر بشكل واضح في المستشفيات الحكومية (المشتريات العامة غير المنتظمة ،45واإلفراط في
تسعير الخدمات والخدمات الطبية ،وتسريب األدوية) بسبب طول المدة التي تستغرقها عملية معالجة المرضى وتنوع الجهات الفاعلة المنخرطة في
االجراءات اإلدارية في المستشفيات (الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.)2011 ،

أما على صعيد العيادات الخاصة ،فيتجلى الفساد بشكل رئيسي في المبالغة في تسعير الخدمات ،والعالج االحتيالي أو غير
الضروري ،والفواتير الصادرة عن عالج وهمي  .ناهيك عن الممارسات األخرى الناتجة عن التفاعل مع القطاع الحكومي عبر "اتفاقات" بين
األخصائيين الصحيين من القطاعين الحكومي والخاص إلحالة المرضى إلى العيادات والمختبرات الخاصة ،ومزاولة األطباء الموظفين عملهم لحسابهم
الخاص أو استغالل الممتلكات الحكومية (كالمرافق والوقت والمعدات والكواشف) ألغراض خاصة.

بالنسبة لشركات األدوية ،فإن تعرضها لخطر الفساد واالحتيال غير واضح بسبب العالقة الوثيقة التي تربطها بالسلطات الصحية
والمسؤولين الحكوميين .وقد بدا هذا األمر جليا ً منذ فرض تقديم طلبات ترخيص لتسويق منتج أو جهاز ما ،وتغطيته من قبل نظام التأمين
الصحي ،وبيعه للمستشفيات في سياق المشتريات العامة ورصده في سياق رصد األدوية أو المعدات.46

3.4

قطاع الصحة :أفكار وإجراءات محتملة

ال يزال الوعي بالمخاطر واآلثار السلبية للفساد في قطاع الصحة ضعيف .وتجدر اإلشارة إلى أن استراتيجية تنمية قطاع الصحة
التي وضعت في الفترة  2016-2012تضمنت عنصر "األخالق" ،الذي شمل مجموعة من التدابير لمنع ومكافحة الفساد داخل المؤسسات
الصحية .وكان من بين هذه التدابير إدخال رقم مجاني لإلبالغ عن أفعال الفساد .باإلضافة إلى ذلك ،في سياق االستراتيجية الوطنية لمكافحة
الفساد ،تعد وزارة الصحة واحدة من الوزارات المشاركة في خطة العمل ذات األولوية حيث تستهدف مجموعة من التدابير ،لتسهيل الحصول
على الرعاية الصحية وتعزيز الشفافية في هذا القطاع على وجه الخصوص.
ال يزال تقييم مخاطر الفساد من قبل الجهات الصحية الخاصة متناقضاً .في حين أن الشركات التابعة للمجموعات الصيدالنية
الدولية الكبرى تملك عادة مواثيق أخالقية أو قواعد سلوك بسبب التزامات االمتثال التي تهدد شركاتها األم بشكل خاص ،إال أن هذه القاعدة
ال تنطبق على جميع الشركات العاملة في قطاع الصحة .اذ ال تلتزم العديد من الشركات بهذه المبادئ ،ففي الحاالت النادرة التي توجد فيها
هذه المواثيق ،فإنها تشير غالبا ً إلى األخالق والنزاهة والشفافية باعتبارها قي ًما مشتركة للشركة ،دون إدراج أحكام صريحة أو واضحة
لمحاربة الفساد.

ومع ذلك ،يجب االعتراف بالمبادرات الحالية وينبغي تشجيعها؛ ويمكن اعتبارها تمهيد ًا للمشاركة على نحو أكثر استدامة
وتركيزا .وللقيام بذلك ،يمكن توسيع الدراسة التي أجرتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في عام  ،2011في ضوء المخاطر المحددة في
القطاع على المستوى الدولي وواقع الجهات الفاعلة في المغرب في مختلف فئات القطاع الصحي ،حيث يمكن أن تركز هذه الدراسة على
األنواع المختلفة من التفاعالت السي ّما بين األطباء والمرضى ،االطباء والصيدليات ،ومرافق المستشفيات والمرضى ،واألطباء وشركات
األدوية ،وشركات األدوية ووزارة الصحة ،ومرافق المستشفيات ووزارة الصحة .كما يجب أن تأخذ أيضا في عين االعتبار تأثير التأمين
الصحي بأنواعه وكذلك التجارة الدولية .في ضوء العناصر المحددة ،يمكن للشركات في القطاع واإلدارة اعتماد التدابير المناسبة في إطار
نهج النزاهة.

انظرwww.marchespublics.ma/pmmp/IMG/pdf/note_52_tgr_relative_aux_modalites_et_conditions_de_dematerialisation.pdf//
45
اعتبارا من كانون الثاني/يناير  2017كالتقديم اإللكتروني.
وانظر أيضا ً جميع الوثائق الموجودة على بوابة المشتريات العامة ،www.marchepublics.ma// :كما سيتم إطالق ترتيب آخر
ً
وفقا ً لمنظمة الصحة العالمية ،يعد اإلنفاق على الخدمات الصحية "نقطة جذب قوية للفساد ،حيث يتم خسارة ما بين  10إلى  25في المائة من األموال
46
العامة التي تنفق على شراء األدوية حول العالم بسبب الفساد.
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الجهود الجماعية
يبدو دور الجمعية المغربية لصناعة األدوية ( )AMIPباعتبارها جمعية مهنية ،حاسما ً في ترسيخ ثقافة النزاهة في هذا القطاع
الهام .كما أن مشاركة الجمعية في المبادرة المشتركة بين االتحاد العام لمقاوالت المغرب ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتنفيذ اإلجراءات
الجماعية لمكافحة الفساد تشكل خطوة أولى .تمتاز هذه اإلجراءات بتعريف مقدمي الخدمات على بعضهم البعض وخلق الثقة فيما بينهم .وقد
اختارت الشركات المشاركة في هذه العملية بلورة مدونة أخالقية تنطبق على القطاع بأكمله .ومع ذلك ،ولتحقيق النتائج المرجوة ،ينبغي أن
يترافق مشروع المدونة ،بمجرد االنتهاء منه ،مع إجراءات توعية تستهدف جميع الجهات الفاعلة في القطاع حتى يتسنى لها االنضمام إليها.
كما ينبغي تشجيعها على إنشاء أطر االمتثال لرصد تنفيذ المدونة واعتمادها من قبل جميع الموظفين في كل شركة.
وكما هو الحال في قطاعي الطاقة والنقل ،قد تظل اإلجراءات الفردية والجماعية التي تتخذها شركات القطاع الصحي مجزأة ما
لم تشارك فيها السلطات العامة .في هذا الصدد ،يمكن أن تكون زيادة المشاركة في االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فرصة لخلق مساحات
لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص .في الواقع ،يبدو من المناسب جدا ً أن يتعاضد القطاعين العام الخاص أمام قضايا مكافحة الفساد
هذه .ويمكن أن يشمل ذلك حوار منظم ومعزز مع قطاع الشركات لتطوير وتنفيذ وتقييم السياسات العامة للقطاع المعني ،وخلق شراكات بين
القطاعين العام والخاص ،وتحديد الجهات الفاعلة بدقة ،باإلضافة إلى إيضاح أدوارهم بشكل أكبر وتحسين الحصول على المعلومات من كال
الجانبين .تفرض طبيعة ظاهرة الفساد التي تتجاوز الحدود بين القطاعين العام والخاص مثل هذا النهج الشامل.
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الخاتمة

يشكل الفساد وسوء الحوكمة عقبات رئيسية أمام التنمية االقتصادية المستدامة في المغرب .ومن أجل محاربة الفساد بفعالية ،تلعب
الوقاية دورا ً ضرورياً .ومع ذلك ،ولضمان الوقاية الفعالة والمتناسبة ،يقع على السلطات الحكومية ورابطات األعمال التجارية والمنظمات
دورا مه ًما ومختلفًا وعليها القيام به بشكل متضافر.
غير الحكومية والشركات ً
لقد طور المغرب أدوات مهمة لمكافحة الفساد ،من خالل اعتماد االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ،وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة
الفساد ( )CNACبرئاسة رئيس الحكومة ولجنة متابعة االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك توقيع اتفاقيات برنامجية بين مختلف
األطراف ،بما في ذلك االتحاد العام لمقاوالت المغرب والمجتمع المدني .في هذا السياق ،من المرجح أن يساهم إنشاء وتطوير واستدامة
ت لجاذبية المغرب لدعم االستثمارات وخلق الوظائف .كما أن الحوار بين
الحوار بين القطاعين العام والخاص في تطوير مناخ أعمال مؤا ٍ
القطاعين العام والخاص ضروري للدعم المستهدف والفعال لتدابير وأعمال النزاهة من قبل جميع القطاعات االقتصادية ،ال سيما قطاعات
الطاقة والنقل والصحة.
بالرغم من تطوير أدوات الوقاية بشكل رئيسي في الماضي وظهور بعض اإلجراءات في اآلونة األخيرة بقيادة االتحاد العام لمقاوالت
المغرب بما في ذلك بدعم من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في إطار مشروع "تعزيز نزاهة العمل في المغرب" في القطاعات
االستراتيجية مثل الطاقة والنقل والصحة إال أنها ال تزال غير كافية.
لكن لمكافحة الفساد بشكل فعّال ،ال سيما بهدف جعل االستثمارات العامة والخاصة أكثر فعالية ،من المهم تعميم اإلجراءات الوقائية.
وللقيام بذلك ،يجب توسيع نطاق االجراءات السرية المتفرقة والمقتصرة على قطاعات أو شركات معينة من خالل شراكة حقيقية بين القطاعين
العام والخاص.
بالتالي ،للمضي قدما ً في مكافحة الفساد واتخاذ إجراءات مستدامة ،من الضروري عدم ترك موضوع السالمة لجهة فاعلة واحدة أو
للشركات التي تعي األمر بل ينبغي على جميع أصحاب المصلحة المعنيين التصرف بشكل جماعي .وعلى هذا النحو ،فإن الدعم الذي تمنحه
السلطات العامة ال يزال حاسما ً تجاه القطاعات ذات الوعي القليل أو المعدوم بقضايا األخالق والنزاهة .ويتعين على السلطات وضع إطار
قانوني واضح ورادع بما يتفق مع المعايير الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها وضمان تنفيذه .ولذلك من الضروري أن تحدد السلطات
العامة المختصة المؤسسات المسؤولة عن إجراء االتصاالت والحوار مع القطاع الخاص حول موضوع مكافحة الفساد .وبخالف ذلك ،يمكن
االنتقاص من التنفيذ الفعال ألحكام النزاهة ومكافحة الفساد على الرغم من اإلرادة والجهود التي يبذلها القطاعان العام والخاص في المغرب.
ستتمكن الهيئات التي تم تحديدها من الدخول في حوار حول إجراءات االمتثال والوقاية كما يتم الترويج لها في المعايير الدولية.
باإلضافة إلى ذلك ،فيما يتعلق بالمشتريات العامة التي تشكل أكثر من  ٪ 16من الناتج المحلي اإلجمالي ،ال يمكن تحسين نظام
النزاهة دون تحسين اإلطار التنظيمي والمؤسسي للشفافية والمساءلة والضوابط ،ولكن أيضا عن طريق زيادة الوعي وتعزيز قدرة المسؤولين
عن المشتريات العامة .ونظرا ً ألهميته وقيمته بالنسبة لالقتصاد المحلي ،فإن ذلك مهم بشكل خاص لنظام المشتريات العامة للقطاعات الثالثة
قيد الدراسة .وفي سياق حوار وانفتاح منتظم وشفاف ،ينبغي تشجيع الشركات الوطنية الحكومية والخاصة  -بما في ذلك قطاعات الطاقة
والنقل والصحة  -على اعتماد تدابير الرقابة الداخلية ،واألخالقية واالمتثال لمعايير مكافحة الفساد .ومن أجل اعتماد تدابير وقائية مناسبة،
سيكون من المناسب توسيع وتعميق الدراسة الحالية من أجل تقديم تقارير أفضل عن أداء القطاعات وتعقيداتها والتطورات المتوخاة  -بما في
ذلك من خالل المشتريات العامة ،ولتحسين تحديد مخاطر الفساد ،بما في ذلك التطورات التقنية والتكنولوجية في المستقبل ،بهدف مساعدة
الجهات الفاعلة في تنفيذ التدابير الوقائية.
ولزيادة الوعي وإشراك جميع الشركات في المغرب في وسائل وأدوات مكافحة الفساد ،ينبغي إشراك جميع منظمات أصحاب العمل
في الحوار كي تكون قادرة على إطالع أعضائها .وأخيراً ،من خالل جهد منسق ،يمكن البدء في التفكير في دمج أفضل للقطاع غير الرسمي
في االقتصاد الرسمي ،وبالتالي دعم النزاهة بشكل عام في األعمال التجارية.
يتم تشجيع المغرب على متابعة التقدم التدريجي في تطبيق االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحديد اإلنجازات التي تحققت في
إطار البرامج المختلفة .وينبغي أيضا تحديد حاالت التأخير المحتملة في التنفيذ ،وينبغي الشروع في التفكير مع مختلف األطراف من أجل
تحسين التنفيذ .يمكن أن يوفر التواصل العام مع الجمهور مزيدًا من الوضوح حول التقدم المحرز وذلك لاللتزام األفضل باألهداف المجتمعية
بشكل عام.
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مرفقات :أدوات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

تتوفّر لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية مجموعة من األدوات القانونية والتوصيات من أجل مكافحة كافة أشكال الفساد ،منها:


االتفاقية المعنية بمكافحة رشوة الموظفين العموميين األجانب في المعامالت التجارية الدولية ()1999؛



توصيات متعلقة بالمشتريات الحكومية ()2015؛



إطار النزاهة لالستثمار العام ()2016؛



توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية المتعلقة بالنزاهة العامة ()2017؛



إعالن حول المساءلة والنزاهة والشفافية في إدارة األعمال والمالية الدولية ()2010؛



توصية بشأن المبادئ المتعلقة بالشفافية والنزاهة في ممارسات الضغط ()2010؛



توصية من أجل تعزيز مكافحة رشوة الموظفين العموميين األجانب في المعامالت التجارية الدولية ()2009؛



توصية متعلقة بالتدابير الضريبية من أجل تعزيز مكافحة رشوة الموظفين العموميين األجانب في المعامالت التجارية الدولية
()2009؛



توصية بشأن الفساد وائتمانات التصدير المستفيدة من الدعم الرسمي ()2006؛



المبادئ التوجيهية إلدارة تضارب المصالح في قطاع الخدمات العامة ()2003؛



توصية بشأن تحسين السلوك األخالقي في قطاع الخدمات العامة:مبادئ خاصة لتحفيز إدارة األخالقيات في قطاع الخدمات العامة
(.)1998
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المراجع

الكتاب السنوي للطاقة في أفريقيا ،لمحة عن الطاقة في المغرب ،المغرب
وكالة الطاقة الدولية (" ،)2014المغرب  ،"2014سياسات الطاقة خارج الدول األعضاء في وكالة الطاقة الدولية.
البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ( ،)2013الدراسة االستقصائية بشأن بيئة األعمال التجارية وأداء المؤسسات.
المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ( ،)2013حوكمة الخدمات العامة ،تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،التقييم الذاتي
رقم .2013/13
المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ( ،)2012المشتريات العامة ،عنصر استراتيجي للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،تقرير المجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،التقييم الذاتي رقم .2012/7
االتحاد العام لمقاوالت المغرب ( ،)2009مكافحة الفساد :مصفوفة مخاطر السوق :قطاع الكهرباء ،دليل االتحاد العام لمقاوالت المغرب،
أيار/مايو .2009
المندوبية السامية للتخطيط ،مذكرة تشرين الثاني 2017
البري وعناصر أخرى :تقييم وتشخيص ،تقرير
الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ( ،)2011دراسة حول ظاهرة الرشوة في قطاع النقل ّ
تجميعي ،شركة .Mazars
الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ( ،)2011دراسة حول ظاهرة الرشوة في قطاع الصحة :تقييم وتشخيص ،تقرير تجميعي ،شركة
.Mazars
وزارة الشؤون العامة والحكامة  -التقرير السنوي 2016
وزارة االقتصاد والمالية  -مذكرة تشرين الثاني/نوفمبر  ،2017مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
وزارة االقتصاد والمالية في المغرب  -إدارة الدراسات والتوقعات المالية  -لوحة النتائج القطاعية لعام 2015
إنجازات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك للفترة  2016-2012باألرقام

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك  -المشاريع الكبرى واإلصالحات  2016-2012حصيلة األنشطة
وزارة الصحة "الصحة باألرقام "2016
األمم المتحدة :توقيع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في نيويورك في  31تشرين األول/أكتوبر  ،2003ودخولها حيز التنفيذ في 14
كانون األول/ديسمبر  ،2005وتم التصديق عليها من قبل المغرب في  9أيار/مايو .2007
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( ،)2015عواقب الفساد على مستوى القطاع وانعكاساته على النمو االقتصادي والتنمية ،بمساهمة من
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ،لفريق عمل مجموعة العشرين لمكافحة الفساد ،من نشر منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية.
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( ،)2015مكافحة تواطئ الشركات في المناقصات في المشتريات العامة في المكسيك ،تقرير تحليلي
لألمانة بشأن االمتثال لمعايير تشريع المشتريات لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،نشر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( ،)2014تقرير حول الفساد عبر الوطني :تحليل لجريمة رشوة المسؤولين العموميين األجانب ،إصدارات
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
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منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( ،)2013مراجعة منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلطار النزاهة في القطاع العام في تونس ،مراجعات
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للحوكمة العامة ،إصدار منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،بيانات حول تنفيذ اتفاقية مكافحة الرشوة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
()www.oecd.org/fr/corruption/dataonenforcementoftheanti-briberyconvention.htm
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( ،)2011التنافسية وتنمية القطاع الخاص :المغرب  :2010استراتيجية تنمية مناخ األعمال ،نشر منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية.
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( ،)1997اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين األجانب في المعامالت التجارية الدولية
منظمة التجارة العالمية (" ،)2010نهج مبتكر لمنع الفساد في قطاع الصيدلة" ،الحوكمة الرشيدة لبرنامج األدوية ،ج .بغدادي  -سابيتي وف.
سرحان ،ورقة المعلومات األساسية رقم .25
منظمة الصحة العالمية ( ،)2009األدوية :الفساد في قطاع األدوية ،المذكرة رقم  ،"335كانون األول  /ديسمبر .2009
المكتب الوطني للمطارات  -التقرير السنوي 2017
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  -تقرير األنشطة لعام 2016
المملكة المغربية ( ،)2012استراتيجية قطاع الصحة  ،2016-2012وزارة الصحة ،آذار/مارس .2012
منظمة الشفافية المغرب (" ،)2009المشتريات العامة في المغرب ،بين الشفافية والحاجة إلى الكفاءة" في ،Transparency News
مرصد الفساد ،العدد  ،6حزيران/يونيو .2009
منظمة الشفافية المغرب ( ،)2002الفساد في المغرب :موجز عن نتائج التحقيقات حول النزاهة ،منشورات Université de la
.transparence
الخزينة العامة للملكة :التجارة الخارجية في المغرب لعام .2016
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منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
تشـكل منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصاديـة منتـدى فريـد مـن نوعـه ،حيـث تعمـل الحكومـات سـوياً علـى مواجهـة
التحديـات االقتصاديـة واالجتماعيـة والبيئيـة التـي فرضتهـا العولمـة .كمـا تتصـدر منظمة التعـاون والتنميـة االقتصادية
الجهـود المبذولـة لفهـم التطـورات العالميـة الحاليـة والمخـاوف التـي تثيرهـا .وتسـاعد الحكومـات علـى االسـتجابة
للتطـورات الجديـدة مـن خـالل دراسـة المواضيـع مثـل حوكمـة الشـركات واقتصـاد المعلومـات والتحديـات التـي تثيرها
شـيخوخة السـكان .وتوفـر المنظمـة للحكومـات إطـاراً يتيـح لهـا مقارنة خبراتهـا في مجال السياسـات والسـعي للحصول
علـى إجابـات للمشـاكل المشـتركة والتعرف على الممارسـات السـليمة والعمل على تنسـيق السياسـات الوطنيـة والدولية.
الـدول أ
االعضـاء فـي منظمـة التعـاون والتنمية االقتصاديـة هي :ألمانيا وأسـتراليا والنمسـا وبلجيكا وكندا وتشـيلي وكوري
والدنمارك وإسـبانيا وإسـتونيا والواليات المتحدة وفنلندا وفرنسـا واليونان والمجر وأيرلنديا وأيسـلندا وإسـرائيل وإيطاليا
واليابـان والتفيـا ولوكسـمبورغ والمكسـيك والنـروج ونيوزيلنـدا وهولنـدا وبولنـدا والبرتغـال والجمهوريـة السـلوفاكية
والجمهوريـة التشـيكية والمملكـة المتحـدة وسـلوفينيا والسـويد وسويسـرا وتركيا .تشـارك المفوضية أ
االوروبيـة في أعمال
منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية.
www.oecd.org/fr
برنامـج التنافسية في الشـرق أ
االوسـط وشـمال إفريقيـا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية
يدعـم البرنامـج االصالحـات الراميـة إلـى حشـد االسـتثمار وتنمية القطـاع الخـاص وريادة أ
االعمـال بوصفها قـوى دافعة
إ
أ
للنمـو وفـرص العمـل في منطقة الشـرق االوسـط وشـمال أفريقيا ،مع االعتراف بضرورة إشـراك الشـباب والنسـاء ،الذين
يزداد مسـتوى تدريبهم.
تـم إطـالق البرنامـج فـي عـام  ،2005بنـاء علـى طلـب حكومـات دول الشـرق أ
االوسـط وشـمال أفريقيـا ،ويعمـل علـى
االقليميـة والوطنيـة مـن خـالل نهجـه القائـم علـى الحـوار المبتكـر بشـأن السياسـات والتعلـم مـن
مواجهـة التحديـات إ
أ
المتغيـر فـي المنطقـة.
التكيـف مـع الوضـع
ّ
االقـران وبنـاء القـدرات .وقـد أصبـح مبـادرة ديناميكيـة قـادرة علـى ّ
واالمارات العربية
يغطـي البرنامـج الجزائر والمملكة العربية السـعودية والسـلطة الفلسـطينية والبحرين وجيبوتي ومصـر إ
المتحـدة والعـراق أ
واالردن والكويـت ولبنـان وموريتانيا والمغرب عمان وقطر وسـوريا وتونس واليمن.
www.oecd.org/fr/sites/mena/competitivite
جهة االتصالMENA.Competitiveness@oecd.org :
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