مداوالت مجلس النواب – دورة أبريل -2013

السيد رئيس احلكومة ،ويتضمن جدول األعمال سؤال يتعلق
باإلدارة املغربية وحتديات خدمة املواطن واملقاولة ،تقدمت به
فرق وجمموعة األغلبية .فقبل الشروع يف جدول أعمال هذه
اجللسة أعطي الكلمة ألمينة اجمللس لإلخبار باملراسلة الواردة
على رئاسة اجمللس.

محضر الجلسة السابعة بعد المائة
التاريخ  :األربعاء  62شعبان  62( 4141يونيو .)6144

السيدة جميلة مصلي أمينة المجلس:

الرئاسة  :السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب.

شكرا السيد الرئيس،

التوقيت  :ساعة واحدة ابتداء من الساعة الرابعة زواال والدقيقة

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

السادسة عشر.

توصلت رئاسة اجمللس برسالة من السادة رؤساء فرق
املعارضة تتعلق جبلسة يومه األربعاء  62يونيو  6144وتفيد
الرسالة املوقعة من فريق التجمع الوطين لألحرار وفريق األصالة

جدول األعمال  :اجللسة املخصصة لألسئلة املتعلقة باألسئلة
العامة املوجهة إىل السيد رئيس احلكومة.

واملعاصرة والفريق االشرتاكي وفريق االحتاد الدستوري واجملموعة
النيابية للحزب العمايل ،بقرار عدم املشاركة يف أشغال جلسة
األربعاء  62يونيو  6144مع التذكري باملوقف الذي عربت
عنه هذه الفرق خالل جلسة  44ماي  6144شكرا السيد

السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب رئيس الجلسة:

على بركة اهلل.

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيدات والسادة النواب،

الرئيس.

السادة الوزراء،

السيد الرئيس:

تفضلوا سننطلق اآلن إن شاء اهلل ،تفضلوا السيدات والسادة

شكرا ،إذن السيد الرئيس ،نقطة نظام.

النواب ،السادة الوزراء،

النائب السيد عبد اهلل بووانو ،رئيس فريق العدالة والتنمية

بسم اهلل الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف

(نقطة نظام):

المرسلين.

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

السيد رئيس الحكومة المحترم،

السيد الرئيس،

السيد وزير الدولة،

السيد رئيس الحكومة،

السادة الوزراء المحترمون،

السادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

السيدات والسادة النواب،

طبقا ملقتضيات الفصل  411من الدستور واملواد
 451و  421من النظام الداخلي ،يعقد جملس النواب هذه

أوال السيد الرئيس ،يف إطار نقطة نظام ،معك 6

ديال األمناء من األغلبية ،وبلغنا بأن أمني اجمللس الذي صوت
عليه اجمللس فهو ميثل اجمللس وال ميثل طرفا معينا مل حيضر ،كنا

اجللسة املخصصة لألسئلة املتعلقة باألسئلة العامة املوجهة إىل
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نتمىن أن هو الذي يتلو هاته الرسالة من حيث الشكل .السيد

إذن الكلمة اآلن ألحد مقدمي السؤال السيدة النائبة

الرئيس ،طبقا للنظام الداخلي ،املراسلة ترد على الرئاسة ومتر
للمكتب ويقرر املكتب بشأهنا مث تقرأ ،هاد املسطرة مل حترتم
نظرا لالستعجال دياهلا رمبا ،ولكن السيد الرئيس نؤكد أنه
الفصل  41من الدستور واضح كيقول أن تقوم املعارضة

احملرتمة نعيمة بنيحىي باسم فرق جمموعيت األغلبية ،األخت
فتيحة مقنع ،فلتتفضل مشكورة باسم فرق األغلبية وجمموعيت
األغلبية.
النائبة السيدة فتيحة مقنع:

بواجباهتا هاد عدم احلضور وال املقاطعة أو هاد النوع من
االحتجاج نعتقد بأنه إخالل بالواجبات ،والفصل  41من
الدستور حني تكلم على هذا اجلانب مل حيدد بأن املعارضة

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس المحترم،
السيد رئيس الحكومة المحترم،

خاصها حتدد طريقة باش غامتارسها هي بوحدها ،اجمللس هو
الذي حيددها وفق النظام الداخلي ديالوا ،ثالثا السيد الرئيس،
واحنا كنأكدوا عليكم كرئيس ديال اجمللس أنكم تقوموا بالدور
ديالكم بعقد ندوة الرؤساء ومبناقشة هاد األمر إلجياد حل له،

السادة الوزراء المحترمون،
السادة والسيدات النواب والنائبات المحترمين،
السيد رئيس احلكومة احملرتم ،رغم اجملهودات املبذولة
ما تزاال اإلدارة املغربية تعاين من عدة اختالالت تنعكس سلبا
على جودة اخلدمات املقدمة للمواطن واملقاولة على حد
السواء ،من بينها البريوقراطية والرشوة والغياب الغري مربر عن

ما ميكنش نستمروا واحنا نؤمن بأنه الكل عنده موقعه يف هاد
الدستور خاصو يقوم به وانتما السيد الرئيس من  44إىل اليوم
رمبا ما مسحاتش لكم الظروف ولكن بغينا من اليوم أن تكون

العمل ،السيد رئيس احلكومة إنكم أكدمت أن الربنامج احلكومي
يهدف يف شأن إصالح اإلدارة إىل االرتقاء باملرفق العام إىل
مستوى النجاعة والفعالية واملردودية للقيام بواجباته اليت

لقاءات مع رؤساء الفرق من أجل أن حنلوا هاد املشكل هذا
وشكرا وخاصة النظام الداخلي قطعنا فيه أشواط وهو يف
اللحظات األخرية ديالو فكنتمىن أنكم تقوموا بالدور ديالكم،
شكرا السيد الرئيس.

حددمتوها خلدمة املواطنني من خالل إعادة الثقة بني اإلدارة
واملواطن واحلكامة اجليدة يف التدبري العمومي .نسائلكم السيد
رئيس احلكومة اليوم باسم األغلبية أين وصلت حكومتكم يف
حتقيق هذه األهداف وخمتلف اإلجراءات املصاحبة واملواكبة

السيد الرئيس:

شكرا ،إذن أوضح فقط على أنه هذه رسالة توصلنا
هبا هذا الصباح ،فلم يكن من املمكن إحالتها على املكتب

هلا؟ وشكرا لكم.

ولكن نظرا ألمهيتها كان من الضروري إطالع الرأي العام
واجمللس على هاد املوقف ،كما أذكر بأنه نعقد كما تعلمون
ندوة الرؤساء لتحضري اجللسات التشريعية .ففيما يتعلق
جبلسات األسئلة املوجهة لرئيس احلكومة ،نعقد جلسات

السيد الرئيس:
شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،الكلمة للسيد رئيس
احلكومة لإلجابة على السؤال.
السيد عبد االله بنكيران ،رئيس الحكومة:

استشارية مع السادة رؤساء الفرق للتحضري هلذه اجللسات.

بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل والصالة والسالم على
رسول اهلل وآله وصحبه.
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لقد توالت التشخيصات ،ماشي هادي أول مرة

السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

كيتطرح مشكل ديال اإلدارة واملخططات اإلصالحية اليت هتم
اإلدارة مع تعاقد احلكومات ،غري أن هذه اإلصالحات مل
تؤدي إىل النتيجة املرجوة ،بالرغم من أهنا حققت بعض
اإلجيابيات ،والواقع أن إصالح اإلدارة وإن كان يتطلب بعض

السيدات والسادة النواب المحترمون،

بداية أشكركم لطرحكم هذا السؤال الذي خيص
موضوعا مهما وذا راهنية بالنظر لطابعه األفقي وتأثريه على

عموم املواطنني واملقاوالت ،ولست حباجة لتذكريكم بدور
اإلدارة العمومية وأمهيتها ،إذ هبا يتجسد أساسا مفهوم دولة
احلق واملؤسسات ،كما أن تنافسية الدول وجاذبيتها أصبحت
تقاس مبستوى جناعة واحرتافية إدارهتا العمومية ،كما أهنا األداة

الوقت فإنه يستدعي اعتماد إجراءات عملية ذات أثر مباشر
على املواطن واملقاولة ،تستهدف القطاعات األكثر احتكاكا
باملرتفقني كالعدل والصحة واإلدارة الرتابية ،باملوازاة مع التأهيل
املؤسسايت الذي ال تلمس آثاره آنيا ،لذلك فإن مقاربتنا هلذا
امللف ترتكز على أربعة دعائم أساسية :وهي ختليق اإلدارة،
ومالءمة إطارها القانوين مع مبادئ احلكامة اجليدة ،وتبسيط
املساطر ،وتفعيل اإلدارة اإللكرتونية وتأهيل املوارد البشرية،

الرئيسية لتنفيذ الربنامج احلكومي والسياسات العمومية،
وتكريسا هلذا الدور أفرض الدستور احلايل جمموعة من
املقتضيا ت لتنظيم قواعد سري املرفق العام واحلكامة والولوج إىل
الوظائف واحلصول على املعلومات وغريها .لذلك ،فإن
احلكومة تويل أمهية خاصة لإلصالح اإلداري هبدف تكريس
إدارة حديثة تنصت للمواطن وتتعبأ من أجل خدمته وتواكب
تطور حاجياته وتتفاعل مع حميطها ،إدارة جتمع بني بساطة

وسأستعرض يف ما يلي من جلسة احلكومة على كل صعيد من
هذه األصعدة واإلجراءات واملشاريع اليت هي قيد اإلجناز.
السيد الرئيس،
تعمل احلكومة على جمموعة من التدابري اليت تروم
إرساء مبادئ احلكامة اجليدة يف اإلدارة وخاصة ما يلي :
أعدت احلكومة مشروع قانون للحصول على املعلومة ،مت
عرضه على العموم إلبداء الرأي نظم حوله حوار وطين موسع،

املساطري واالحرتافية والنجاعة وتتحرى الشفافية واحلكامة
والتفاين يف خدمة الصاحل العام ،واحلقيقة أن اإلدارة العمومية
ببالدنا ال تزال بعيدة عن هذه الصورة ،فاإلحساس العام لدى
املواطن هو أن اإلدارة ال تكرتث هبمومه وال حباجياته ،فقد
تسربت إىل اإلدارة على امتداد عقود جمموعة من الظواهر الغري
الصحية كالرشوة ،واستغالل النفوذ ،والزبونية ،والغياب الغري
القانوين ،وتوايل اإلضرابات وتناقص الكفاءات ،مما أدى إىل

أسفر عن اقرتاحات مهمة ،نعمل على أخذها بعني االعتبار
قبل عرض الصيغة النهائية على مشروع مسطرة املصادقة ،مت
إعداد اسرتاتيجية وطنية مندجمة يف جمال الوقاية من الرشوة
وحماربتها ،وسيتم طرح هذه االسرتاتيجية للحوار العمومي
كذلك من أجل اعتمادها ،باملوازاة مع ذلك مت إطالق الربنامج
الوطين التحسيسي للوقاية من الرشوة وحماربتها ،من أجل
التعريف مبخاطر الرشوة ورفع مستوى الوعي هبذه اآلفة وتعزيز

تدين مردوديتها ونقص فعاليتها يف الوقت الذي تزداد تكلفتها
وعبئها على ميزانية الدولة ،وبطبيعة احلال فإن هذه الوضعية
هي نتاج تراكم جمموعة من االختالالت على امتداد عقود من
الزمن ،منها التوظيف السياسي لإلدارة وتراجع جودة املنظومة
التعليمية وغريها.

ثقافة الوقاية منها يف صفوف املواطنني وضمان مشاركتهم
اإلجيابية يف هذا الورش ،كما أن احلكومة بصدد إعداد األرضية

السيد الرئيس،
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ملشروع ميثاق وطين لالمتركز ،يعتمد املقاربة الرتابية ويستجيب

تنقيطنا ،بالنسبة للمؤسسات ديال التنقيط العاملية ،وستتلوها

لألهداف املرتبطة بدعم احلكامة احمللية وتطوير اخلدمات
اإلدارية ومواكبة اجلهوية املتقدمة املرتقبة ،كما تنكب احلكومة
على إعداد مشروع ميثاق املرفق العام الذي سيحدد قواعد
احلكامة املتعلقة بتسيري اإلدارات العمومية واجلماعات الرتابية

إجراءات أخرى كاملصادقة على اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق
ألصوهلا والرتخيص مبزاولة نشاط جتاري لدى املصاحل اجلماعية
والتصريح بفتح واستغالل املقالع وحفر اآلبار ،ويف جمال التعمري
مت تبسيط املساطر املتعلقة باحلصول على تراخيص البناء

واألجهزة العمومية إنسجاما مع مقتضيات الفصل  451من
الدستور.

وإحداث التجزيئات العقارية واجملموعات السكنية وشواهد
السكن واملطابقة ومذكرات املعلومات وغريها ،حيث مت إصدار
املرسوم املتعلق بضابط البناء والذي ينص على إحداث الشباك

إن تبسيط املساطر اإلدارية والتخفيف من أعبائها
على املتعاملني مع اإلدارة ال يعترب اليوم مطلبا ملحا للمواطنني
فقط ،بل كذلك مدخال رئيسيا لتحفيز االقتصاد الوطين
وتسريع منوه من خالل خلق بيئة مالئمة للمقاولة واالستثمار،

الوحيد للتعمري يف اجلماعات اليت يتعدى عدد سكاهنا مخسني
ألف وهاد املرسوم عشرين سنة وهو مؤخر يف اإلدارة ،أما على
مستوى اجلماعات احمللية فقد مت إعداد دليل للمساطر اإلدارية
األكثر تداوال على مستواه يشكل إطارا مرجعيا لتوحيد املساطر

السيد الرئيس،

وطنيا ،وقد مت تعميم هذا الدليل يف صيغته التجريبية خالل
سنيت  6144-6146على مصاحل اإلدارة الرتابية واجلماعات
إلبداء الرأي قبل إصدار طبعته النهائية يف األشهر املقبلة إن

وتقوية جاذبية االقتصاد الوطين ،لذلك فإننا نعتمد اليوم مقاربة
جديدة يف هذا الصدد ،تقوم على تدوين املساطر وتبسيطها
وتوحيدها يف إطار برنامج ينصب على تبسيط مئات مسطرة

شاء اهلل ،كما مت إعداد برنامج لتحديث القيادات وامللحقات
اإلدارية يرمي إىل تأهيل املوارد البشرية ،ودعم وسائل العمل
هلذه الوحدات الرتابية عرب تعزيز شبكة الربط املعلومايت وحتسني
ظروف استقبال املواطنني ويستهدف يف املرحلة األوىل 463

إدارية األكثر تداوال منها  11مسطرة هتم املواطنني و41
مسطرة ختص املقاوالت ،وعمليا فقد شرعنا يف تبسيط املساطر
ذات العالقة ببعض اخلدمات امللحة بالنسبة للمواطنني واملقاولة
كمسطريت رخصة السياقة والبطاقة الرمادية اإللكرتونيتني ،ويف

قيادة وملحقة إدارية على أساس أربع وحدات لكل عمالة
وإقليم ،فضال عن  62وحدة منوذجية تابعة لعمالة الصخريات
متارة وتعمل احلكومة كذلك على تعميم أنظمة االستقبال

ما يتعلق باملقاولة مت االشتغال على عينة أوىل مكونة من أربع
مساطر كربى تظم سبعني إجراء ،وهي إحداث الشركة ذات
املسؤولية احملدودة ،وأداء الضرائب والرسوم ،ونقل امللكية،

ومعاجلة الشكايات مبختلف اإلدارات العمومية.

والربط بشبكة الكهرباء ،وهتدف التعديالت اليت أدخلت أو
ستدخل على هذه املساطر إىل تقليص آجال إلجنازها وختفيض
التكلفة وتقليص الوثائق املطلوبة وعدد املتدخلني ،وقد دخل
 14إجراء حيز التطبيق إىل حدود اليوم ،يف ما سيصل هذا

تعترب اإلدارة اإللكرتونية حمورا من احملاور األربعة ذات
األولوية يف اسرتاتيجية املغرب الرقمي  6144وهتدف تدابري

العدد مع هناية شهر يونيو إىل  51والباقي سينجز متم سنة
 ،6144إن شاء اهلل كل هذا سوف تكون له نتائج على

هذا احملور إىل تقدمي جمموعة من اخلدمات اإللكرتونية هبدف
تبسيط املساطر وتسريع اإلجناز ورفع مستوى األداء والشفافية

السيد الرئيس،
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ومتثيل مبدأ تكافؤ الفرص وإلغاء التمييز والتفضيل عند تقدمي

-وضع وتتبع الشكايات املتعلقة باخلدمات العمومية

اخلدمات ،عدد من اخلدمات اليوم بدأ املواطن ميكن أن حيصل
عليها بطريقة إلكرتونية دون أن خيرج من مكان سكناه أو من
جواره القريب ،ويف هذا اإلطار مت إجناز أكثر من  45مشروع
منها:

احمللية عرب اخلط حالة الطرق احلضرية ،اإلنارة ،مجع النفايات
إخل.
 إحداث املقاوالت عرب اخلط.كما تشتغل احلكومة على استكمال مشاريع جديدة ذات
أولوية منها على اخلصوص:
 استكمال جمموع اخلدمات اليت متكن املواطنني من طلبوثائق إدارية عرب األنرتنت ،وتسليمها هلم عرب الربيد ،وثائق

 التصرحيات االجتماعية. بوابة املستهلك. اخلدمات القنصلية. جواز السفر البيومرتي. أداء الضرائب. التصريح وأداء الضريبة على القيمة املضافة وعلىالشركات وغريها من اخلدمات خالل املرحلة األوىل.

احلالة املدنية ،شهادة السكىن ،الضريبة على السيارة إخل.
 تعميم املواعيد عرب اخلط على كل الشبابيك اإلداريةكالدواوير األمنية بالنسبة للبطاقة الوطنية واملقاطعات واحملاكم.
 -إحداث قاعدة الربط البيئي لإلدارات حيث سيمكن إجناز

بطبيعة احلال ما كيستافدوش املواطنني كلهم من هاد
اخلدمة ألهنم ماشي كلهم عندهم اإلمكانيات باش يستافدوا
من اخلدمة اإللكرتونية ولكن هذا إشكال اللي غاحناولوا

هذا املشروع من التنسيق بني اإلدارات يف إطار تقدمي اخلدمات
العمومية للمرتفق وتفادي إدالء هذا األخري بوثائق وإثباتات
تسلم له من لدن إدارات أخرى ،تيكون واحد اإلدارة عندها

نتجاوزوه إن شاء اهلل الرمحن الرحيم بأساليب أخرى ،كما أن
هناك أكثر من  41مشاريع يف طور اإلجناز  2منها وصلت
إىل املرحلة التجريبية ومنها :
 -خدمة أداء الضريبة على الدخل.

واحد الوثيقة ملي كتمشي أنت إلدارة أخرى كيطلبوا منك
نفس الوثيقة اآلن إن شاء اهلل الرمحن الرحيم ملي تعمم هاد
اخلدمة غايويل اإلنسان كيحيل على اإلدارة اللي عنده وغادي
يعطيوها له ،غايقولوا له راه كاينة.

 أخذ مواعيد املستشفيات يف طور التجربة بآسفيقبل تعميمها.
 -شباك طلب الوثائق اإلدارية.

السيد الرئيس،

 مشروع وثيقة حيث سيتم تعميمه على  461بلديةحبلول هناية شهر يوليوز .6144
 خدمة طلب موجز السجل العديل عرب اخلط معإمكانية احلصول عليه يف أقرب حمكمة.

باشرت جمموعة من اإلصالحات املهمة منها :
 وضع منظومة متكاملة للولوج إىل املناصب العليا ترتكز علىفتح باب الرتشيحات إن على مستوى املناصب العليا أو على
مستوى مناصب املسؤولية األخرى كمنصب رئيس قسم

إن حتديث اإلدارة وحتسن جودة خدماهتا يستدعي
أوال تثمني الرأمسال البشري ،من هذا املنطلق فإن احلكومة

ومنصب رئيس مصلحة.
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 -إطالق مشروع املراجعة الشاملة للنظام األساسي العام

وموظفني جيب أن تنصرف إىل تكريس إدارة حديثة وناجعة،

للوظيفة العمومية وسيشكل هذا اإلصالح عمال تأسيسيا
لوظيفة عمومية تقوم على التالؤم واالنسجام مع املستجدات
الدستورية ،وهتدف إىل إرساء إدارة مواطنة ومبادرة وفعالة
وناجعة وحمايدة تعمل على احرتام سلطة الدولة وتسهر على

وإصالح اإلدارة يستوجب تالزم ثالثة عناصر وهي :أوال تغيري
عقليات املوظفني الذين جيب أن يتشبعوا بروح خدمة املرفق
العام ،وهاد الشي احلمد هلل راه كان فبالدنا وباقي ناس كثار
عندهم ،ولكن مع األسف جات بعض العادات واملفاهيم

فرض احرتامها وفقا للقوانني املعمول هبا ومتارس وظائفها بدون
حتيز.
 -إرساء املباركة وسيلة وحيدة لولوج الوظيفة العمومية

السيئة تتسرب إلينا ،ثانيا االخنراط اإلجيايب للمواطن الذي جيب
أن ال يتواىن عن املطالبة حبقوقه مبعروف وتقدمي الشكوى عند
االقتضاء ،وثالثا وضع اآلليات الضرورية لزجر التجاوزات وباهلل

العمومي
التشغيل
بوابة
إحداث
 www.emploipublic.maلتمكني املواطنني من
االطالع بسهولة على كل إعالنات التوظيف باإلدارة
والرتشيحات املفتوحة لتويل املناصب العليا ومناصب املسؤولية.

التوفيق والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس:

شكرا للسيد رئيس احلكومة ،أفتح باب التعقيبات
الكلمة للسيد النائب احملرتم سليمان العمراين عن فريق العدالة

وقد بلغ عدد املناصب املعلن عنها على البوابة إىل غاية يونيو
 6144أكثر من  61ألف و  611منصبا ،كما بلغ عدد
مباريات التوظيف املنشورة على املوقع  451ومت نشر 614

والتنمية فليتفضل مشكورا.
النائب السيد سليمان العمراني:
بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين والصالة

إعالن لشغل املناصب العليا ،و 611إعالن لشغل املناصب
النسوية األخرى ،حماربة التغيب الغري املشروع عن العمل حيث
مت إصدار منشور يف هذا املوضوع ،ويف هذا الصدد قد مت
تطبيق مسطرة ترك الوظيفة يف حق  564موظفا ،إعادة تأهيل

والسالم على خاتم المرسلين.
السيد الرئيس ،
السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،

التكوين املوجه لألطر العليا للوظيفة العمومية عن طريق دمج
املعهد العايل لإلدارة واملدرسة الوطنية لإلدارة يف مؤسسة واحدة
تستجيب للمعايري الدولية ،وقد مت إعداد مشروع قانون هبذا

السادة والسيدات النواب المحترمون،
الشك أننا اليوم يف حلظة رقابية متجددة ومتميزة يف
مرحلة سياسية مير منها بلدنا بعد استحقاق صنعه املغاربة يف
فاتح يوليوز ويف  65نوفمرب ،اليوم املتأمل ملسار األحداث يف
بلدنا يتأكد بأن هناك تدافع ملشروعني مشروع يريد اإلصالح

خلصوص سيعرض يف األيام املقبلة على جملس احلكومة.
السيد الرئيس،
إن الوضعية اليت آل إليها االقتصاد العاملي والتسابق
احملموم بني الدول لتحسني تنافسيتها وجاذبيتها واملطالب

ويستقطب من حوله كفاءات وجهات تريد هذا اإلصالح،
وهناك جهات تقصف هذا التوجه اإلصالحي من كل
االجتاهات وهناك تشويش مستمر ،لكن أكيد لن يوقف

امللحة للمواطن كلها عوامل تدعو اإلدارة للتكيف مع الواقع
اجلديد ،لذلك فإن جهودنا مجيعا كمسؤولني سياسيني وإداريني

اإلصالح هنائيا.
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وساهم هذا القرار اجلريء يف توقيف اإلضرابات العبثية اليت

السيد رئيس الحكومة،

كانت تعصف باملرفق العام وخدمة املرفق العام للمواطنني،
أرست نظام احلكامة وذهبتم يف هذا اإلجتاه بعيدا عرب حماربة
اقتصاد الريع واحلمالت الوطنية حملاربة الرشوة وأصدرمت نصوص
الصفقات العمومية ،اليوم تؤهلون اإلدارة العمومية من خالل

بعد سنة ونصف يتأكد بامللموس أن احلكومة رغم
الصعوبات والتحديات الذاتية واملوضوعية متضي بكل ثقة
وبكل ثبات يف إجناز برناجمها التعاقدي الذي أمضته مع
الربملان ،طبعا ال ميكن احلديث عن التفاصيل يف هذا اإلجناز

التوظيف املباشر انتصارا ملقتضيات الدستور والقانون .يف
النهاية هذا إعالء ملنطق اإلستحقاق واآلن هناك مسار مهم
ومتميز للتعيني يف املناصب العليا بالشفافية والكفاءة والنزاهة

احلكومي لسنة ونصف ملا مضى من عمرها ،لكن جيب أن
نؤكد أن العناوين البارزة هلذه املرحلة أن هناك إصالحات كربى
جتري يف البلد ،أوال اليوم ال شيء يعلو فوق سلطة القانون

واإلستحقاق ونؤكد السيد احلكومة أن تعمل احلكومة على
تطوير اإلطار املؤسسات للجن ديال اإلنتقاء لكي تكون
خادمة أكثر ما ميكن للمقتضى الدستوري ديال الشفافية
والنزاهة.

واملؤسسات ،اليوم هناك توجه لكي تصبح الدولة يف خدمة
اجملتمع ،طبعا وهذا يعين إعادة بناء أسس الدولة من جديد،
اليوم اإلدارة املغربية متفائلة وتتوجه لكي تكون خادمة حمليطها
املؤسسايت والشعيب مبا يعزز الثقة يف النهاية بني هذه اإلدارة

السيد رئيس الحكومة،

وبني حميطها.

متضونا يف تصفية املساطر مما ذكرمتوهم فهو مهم
جدا وغريه ،األداء اإللكرتوين فيما يتعلق بتقليص اآلجال ديال

السيد رئيس الحكومة،

املغاربة ينتظرون إصالحات كبرية ونوعية ،إصالح

معاجلة الوثائق ،إخراج احلكومة لظابطة البناء وهو مهم جدا
وينتصر خبصوص لتبسيط املساطر واإلعتبار والوسط القروي
كوسط يعاين بشدة يف هذا اجملال ،طبعا الشبابيك املوحدة
وتقليص اآلجال وكذا عدد املتدخلني ،اليوم هناك رضا املواطن

املقاصة والتقاعد واإلصالح اجلبائي وغريه ،وإصالح اإلدارة
العمومية من أهم اإلصالحات اليت أنتم متضون فيها وهي حمط
إنتظارات وآمال املغاربة مجيعا ،والشك تعلمون أن الفصل 34
من الدستور الذي ينص على أن اإلدارة املغربية موضوع رهن
تصرف احلكومة هذا يعين أن اليوم هبذا املقتضى الدستوري
اإلدارة تابعة للحكومة ليس هناك أجندة هلذه اإلدارة إال أجندة
احلكومة ،انتهى الزمن ديال التحكم يف اإلدارة وإنتاج قرارات

على اخلدمة العمومية نلمس هذا كربملانيني يف امليدان وتؤكده
البحوث والدراسات البحث الذي أجراه اجمللس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي قبل سنة تقريبا أكد أن املواطنني راضيني
عن اجلماعات الرتابية بنسبة  14يف املائة ،وهذا مهم جدا
يعين يؤكد أن قرار توقف اإلضرابات فعال يعين أثار وجال
املواطنني ،اليوم املقاوالت واملواطنون يعين راضون عن اخلدمات
الربيدية ،الضمان اإلجتماعي بنسب عالية مما ذكرته هذه

غري مشروعة وخارج القانون وسلطة الدستور .اليوم السيد
الرئيس نناقش موضوعا حموريا وأساسيا جدا الشك أن اإلرادة
احلكومية السياسية تتبلور من خالل برجمها ومن خالل ما
أجنزته من إصالحات إىل اليوم مما ذكرمتوه السيد الرئيس
احلكومة يف كلمتكم على سبيل املثال من باب التأكيد ذهبتم
بكل جرأة وشجاعة إىل تطبيق قاعدة األجر مقابل العمل

الدراسة ،مما يؤكد بأن احلكومة جيب أن متضي ،طبعا من ينكر
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شكرا الكلمة اآلن للسيد النائب احملرتم عبد الواحد

هذه اإلجنازات نقول له :قد تنكر العني ضوء الشمس من رمد
وينكر الفم طعم املاء من سقم..

األنصاري عن الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية تفضلوا
السيد احملرتم .تفضلوا إىل املنصة.

شكرا السيد النائب احملرتم.

النائب السيد عبد الواحد األنصاري:

النائب السيد سليمان العمراني:

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد

باقي عندي السيد الرئيس جوج دقايق ،دقيقة ونصف.

المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

السيد الرئيس المحترم،

تفضل.

السيد رئيس الحكومة المحترم،

النائب السيد سليمان العمراني:

السادة الوزراء المحترمون،

على مستوى اخلصاص السيد لرئيس ،البد من التطوير
املستمر ،جيب على احلكومة والوزراء أن يرتكوا مكاتبهم يف

السيدات والسادة النواب المحترمون،
املوضوع الذي حنن بصدد مناقشته أكيد أن الوقت ال
يكفي إلبداء وجهة نظر مبا فيه الكفاية سواء للحكومة أو
لألغلبية أو حىت للمعارضة الغائبة ،لكن هذا ال مينعنا من تقدمي

الرباط قليال ،ويديروا زيارة تفقدية لإلدارات ،يوقع اجتماع
العمال والوالة ألنه خاصهم ينخرطوا يف مسار اإلصالح ديال
البلد ديالنا ،التصدي للموظفني األشباح الذهاب بعيد يف

بعض املالحظات أوهلا هو ما ذهبتم إليه السيد رئيس احلكومة
احملرتم من أن املواطنني يسجلون عدم الرضا على األداء اإلداري
بصفة عامة ،خاصة إذا ما قارنا ما تنفقه الدولة من ميزانيتها
ومن الناتج الداخلي اخلام الذي يصل إىل  %44ال يتوازى

حماربة اقتصاد الريع وغريها من األمور األساسية الذي نص عليه
برناجمكم احلكومي.
السيد الرئيس،

يف النهاية أريد أن أؤكد أن احلكومة جيب أن متضي

مع املردودية أو املردودية ال تتوازى مع هاد املبلغ املرصود الذي
يفوق  411مليار درهم ،وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع بعض
الدول اللي هي يف الوضعية ديالنا االقتصادية وللمقارنة فقط
نشري إىل أن هاته النسبة ال تتعدى  % 1.4بالنسبة لتونس ،و

بكل جرأة وشجاعة ،قطار اإلصالح آخذ وجهته ،الشعب
يلتف على هذه التجربة السياسية اجلديدة ،جيب إرساء ثقافة
جديدة حلب العمل يف اإلدارة املغربية ،الذهاب بعيدا يف
اإلصالح وعدم االلتفات ملن يقوم بالتشويش مبعىن اإلرباك
واإلشغال يف أفق اإلهناك ،السيد الرئيس اإلدارة أداة أساسية
لإلصالح وأيضا موضوع هلذا اإلصالح فيجب أن متضوا بعيدا.
شكرا لكم والسالم عليكم ورمحة اهلل.

 %3بالنسبة ملصر مع العلم بأن عندهم  1ديال املليون ديال
املوظفني.
اآلن نالحظ بعد هاته املقدمة بأن االختالالت اليت
تعرفها اإلدارة ميكن اإلشارة إىل بعضها فيما يلي:

السيد الرئيس:

أوال :سوء توزيع املوارد البشرية ،علما بأن هاد سوء

التوزيع إال بغينا نرقموه نعطيوه  %61يف الرباط و %41من
املوظفني ديال الدولة يف احملور الرباط الدار البيضاء القنيطرة؛
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هناك أيضا مركزية القرار أي أن املشاكل الالمتمركزة

ومرجعا يف اختاذ أي قرار ،هذا جزء من بعض االختالالت.

ولكن القرار ممركز يف الرباط ،وهذا أمر يدعو أيضا إىل التساؤل
ونالحظ بأنه بالفعل اختالل يف التدبري ديال اإلدارة؛
كذلك أيضا تعقيد املساطر وقد أشرمت إىل ذلك
وعدم توحيدها ،خاصة بالنسبة للمقاوالت واملستثمرين يف

وحىت نكون إجيابيني ال بد أن نساهم يف بعض االقرتاحات،
نرى بدورنا منذ اآلن ،ندعو إىل التعاطي اإلجيايب مع املناظرة
الوطنية إلصالح منظومة الوظيفة العمومية أو قانون الوظيفة
العمومية وتوسيع املشاورات بشأنه مستقبال ،اخلالصات اليت

قطاعات خمتلفة ورمبا داخل القطاع الواحد ويف منطقة واحدة؛
كثرة الوثائق املطلوبة من طرف اإلدارة املرهقة ،سواء
بالنسبة للمواطن أو بالنسبة للمستثمر ،وأعطيكم مثاال

قد تصل إىل هاته املناظرة ندعوكم إىل توسيع املشاورات بشأهنا
وعدم اعتمادها لوحدها.
ثانيا ندعو إىل حتسني تفعيل قانون التعيني يف املناصب العليا

اسرتجاع الضريبة على الدخل تتطلب من كل مواطن أو جهة
معنية ما يفوق  61وثيقة وتكراراها سنويا ،حبيث امللف ال
يتعاطى معه بشكل مستمر خالل السنوات املوالية؛
عدم احرتام وتفعيل النصوص التنظيمية يف عدد من

وفق ما يلي  :أي حتديد املعايري املوحدة اجلدعية مع مراعاة
اخلصوصيات القطاعية ،أي تكون معايري موحدة تشمل
اجلميع ،أفقية ،وهناك طبعا معايري قد تستدعي وضعها بعض
القطاعات احلكومية؛ تفعيل قانون تعليل القرارات اإلدارية فهو

احلاالت وأسوق منوذج البطاقة البيومرتية اليت ال تعفي املواطنني
يف كثري من اإلدارات من عقد االزدياد شهادة السكىن وما إىل
ذلك من الوثائق املنصوص عليها مبقتضى هاد القانون .لن

قانون غري مفعل لغاية اليوم حتت طائلة املساءلة اإلدارية ،فكثريا
من القرارات نرى أهنا غري مفعلة واإلدارة ال تقوم بأي شيء يف
حق صاحب القرار الغري معلل بل ترتكه وشأنه ويف أقصى

أحتدث يف موضوع الرشوة ألهنا بالفعل معوق أساسي اليوم يف
القطاع ،ورغم اجملهودات املبذولة يف هذا املوضوع الزالت
مستشرية يف شرايني اإلدارة ويتعني اجللوس لوجود مقاربات
أخرى قد تكون زجرية وقد تكون غري ذلك .أيضا نالحظ أنه

احلاالت تدعوه إىل اللجوء إىل القضاء ،هذا أمر غري ال
يستجيب لشروط النجاعة واحلكامة...
السيد الرئيس:
شكرا السيد النائب احملرتم .دقيقة واحدة.

كثريا من القرارات تطبعها يف بعض األحيان احملسوبية والزبونية
والقراءات السياسوية يف كثري من األحيان الزال هذا املوضوع
موجود يف كثري من القطاعات.

النائب السيد عبد الواحد األنصاري:

موضوع آخر ال بد أن أشري إليه وهو املتعلق بالسلطة
التقديرية املمنوحة للمسؤولني يف كثري من القطاعات ،سواء
اجلهويني أو اإلقليميني ،يتعني أن يكون القانون هو احلد
الفيصل يف اختاذ القرارات وال شيء آخر .والسلطة التقديرية

 وضع آليات ملوظفي اجلماعات يف أفق وضع نظامأساسي خاص هبم؛
 -ربط الرتقية مبعايري مضبوطة وحمددة قوامها املردودية

 دعم الالمركزية وحتفيز املوظفني للعمل باملناطق النائية؛ -وضع آليات إلعادة انتشار موظفي اجلماعات احمللية؛

والكفاءة والقطع مع ممارسات احملسوبية والزبونية اليت الزالت
مستشرية لغاية اليوم يف موضوع الرتقيات؛

موكولة فقط للقضاء فما دون القضاة ال سلطة تقديرية،
النصوص والقوانني التنظيمية هي اليت يتعني أن تكون حكما

9

مداوالت مجلس النواب – دورة أبريل -2013

 -تسريع وترية رقمنة اإلدارة وقد أشرمت إىل ذلك بدأت

حتقيقا هلذه الغاية ،فقد مت اعتماد ألول مرة اسرتاتيجية

الوترية ولكنها بطيئة جدا ،ندعوكم إىل تسريع هاته الوترية فمن
شأهنا أن حتفز على جناعة اإلدارة ،شكرا لكم.

للتحديث مندجمة ومشولية تستوعب املكونات الثالث الرئيسية
لإلدارة واملتمثلة يف :تثمني العنصر البشري؛ هندسة املساطر
واإلجراءات؛ ومكافحة الرشوة والريع والفساد؛ ألول مرة
نالحظ أن هناك دينامية عميقة وجادة إلصالح اإلدارة عرب

احملرتم السيد حممد مبدع عن الفريق احلركي ،فليتفضل مشكورا.

فتح األوراش املهيكلة الكربى وعرب اإلجنازات اليت متت يف وقت
وجيز.

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب احملرتم ،الكلمة اآلن للسيد النائب

النائب السيد محمد مبديع :

السيد رئيس الحكومة المحترم،

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

أكيد أن اإلدارة املغربية تعرف جمموعة من االختالالت
والنواقص والسبب يف ذلك يعود إىل تراكمات عديدة
ومتعددة ،جعلت من اإلدارة الشبح املعرقل لالستثمارات
ولقضاء املآرب وللخدمات ،املواطن يتربأ اليوم من اإلدارة،

السيد رئيس الحكومة المحترم،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته،

املواطن اليوم ليس صديقا لإلدارة .أكيد السيد الرئيس ،أن
اإلجراءات واملقاربات واجلرأة اليت متت هبا معاجلة بعض القضايا
اليوم ستمكن ال حمالة من حتسني صورة اإلدارة ومصاحلة

حضرات السادة،
غري خاف عليكم أن اإلدارة تواجه اليوم حتديات عديدة
وتتفاعل داخل سياق مطبوع مبحيط داخلي وخارجي خيضع
لتحوالت عميقة على مستوى املتغريات االقتصادية
واالجتماعية ،األمر املؤكد حضرات السيدات والسادة ،هو أن

املواطن مع اإلدارة.
السيد الرئيس،

إن ما جيري اليوم بني الرأس مال البشري يف اإلدارة

هذه التحوالت اجلديدة أصبحت ظاهرة تستلزم بلورة منظور
حديث وإرساء أساليب عمل جديدة يتعني على اإلدارة أن
تعتمدها وتتجاوب معها موضوعيا للتأسيس ملرفق عمومي قادر

العمومية ال ميكن بتاتا من التحسن السريع ،ألن ما جيري
اليوم ،سواء على مستوى الفرق يف الولوج إىل املناصب ،احلمد
اهلل اليوم أصبحت تطبع بشفافية وبوضوح وبتكافؤ للفرص،
نثمن هذا الوضع ونتمىن أن ينطبق ذلك األمر على تكافؤ

على رفع التحديات املختلفة واالستجابة لالنتظارات امللحة
للمواطنني وللمستثمرين.
ولكسب هذا الرهان ،عمدت هذه احلكومة وحنن
معها ،إىل جعل من حتديث اإلدارة ورشا مهيكال ومشروعا

الفرص ،ليس فقط يف ولوج املناصب السامية ولكن يف كل
املناصب حىت يف التشغيل .نثمن أننا اليوم نعيش جوا يف
تكافؤ الفرص بني املتبارين ،ال ولوج للمناصب إال عرب

جمتمعيا وطنيا تنخرط فيه مجيع فعاليات اجملتمع ،مقتنعة متام
االقتناع أن التحديث ببالدنا هو عمل اجلميع وال جيب أن
يفرض على املواطن بل جيب على املواطن أن ينخرط فيه.

املباريات وتكافؤ الفرص.
نثمن كذلك اجلرأة اليت كانت عند احلكومة حينما
أقرت ال ميكن أن نؤدي األجور إىل من يقوم باإلضراب خارج

11

مداوالت مجلس النواب – دورة أبريل -2013

القوانني املعمول هبا ،هذا شيء حد من اإلضرابات وكنا معكم

أتدخل باسم الفريق الدميقراطي يف هذه اجللسة اليت

فيها ،كانوا الناس كيديروا اإلضرابات وكيتخلصوا وكان معمول
نه ،وجبرأة وبقوة سياسية وبإرادة حقيقية مت احلد من ذلك .كان
الولوج إىل املناصب كذلك عرب الولوج املباشر والتعيينات
املباشرة ،اليوم املباريات ساوت املواطنني فيما بينهم ،هذا شيء

خنصص حمورها لإلدارة املغربية وحتديات خدمة املواطن
واملقاولة ،وهو موضوع يكتسي أمهية كربى وجيب تناوله بكثري
من العناية وجعله من األولويات اليت تتطلب اختاذ إجراءات
وتدابري ناجعة.

نثمنه ،هذا هو اإلصالح ،هذه هي املباريات احلقيقية اليت
تكافئ الفرص بني كل مكونات الشعب.

إننا يف فريق التقدم الدميقراطي ،نعترب بأن واقع اإلدارة
املغربية جدير بأن نناقشه اليوم نظرا ملا تشكله اإلدارة من
عصب للتنمية وحمور احلياة االقتصادية ،فالبلدان املتقدمة مل

اختالالت أخرى تعاين منها اإلدارة املغربية فيما خيص
االستثمار ،املواطن اليوم واملقاولة اليوم تعاين من عدم تكافؤ
الفرص ،من ثقل إمكانيات اإلجراءات اإلدارية واملساطر
والتعقيدات وقوة الوثائق ،والتدبري االجتهادي يف بعض املناطق

تتقدم إال ألهنا تتوفر على إدارة قوية وفعالة ،نزيهة وشفافة ذات
مصداقية .على هذا األساس إذن سنتحاور معكم السيد رئيس
احلكومة ،وحنن متأكدون بأن حوارنا معكم اليوم سيكون غنيا
ومثمرا وستليه إجراءات نأمل أن تكون يف مستوى تطلعات

السيد الرئيس،

املواطنات واملواطنني واملقاوالت املغربية لتجاوز االختالالت
والبحث عن احللول واملشاكل بشكل مجاعي ،وبكل ما يتطلبه
ذلك من روح وطنية واستحضار املسؤولية .والواقع أن

ويف بعض العماالت وبعض اإلدارات ،جيعل املواطن واملقاول
واملستثمر ينفر ويبتعد ورمبا يلجأ إىل بلدان أخرى.
السيد رئيس الحكومة المحترم،

التشخيص املوضوعي واجملرد لواقع اإلدارة املغربية اليوم واملالمسة
الدقيقة ملواطن قوهتا ومظاهر اختالالهتا ،ترسخ لدينا القناعة
بضرورة بذل اجلهود الضرورية إلصالحها وتطويرها ،بالنظر
لكوهنا شرطا أساسيا لتحقيق اإلقالع االقتصادي واالجتماعي

إن مقاربتكم يف القضاء على الرشوة أمر إرادي نثمنه
يف مكافحة الفساد ،أمر نثمنه نتمىن لكم التوفيق والسداد
وسنكون دائما مساندين لكل اإلجراءات اليت حتسن بني
العالقة بني املواطنني وشكرا لكم.

املنشود وجلب االستثمار .فاإلدارة البطيئة اليت تفتقر للموارد
البشرية ذات الكفاءة العالية واملتخلقة ،ستنكسر عندها كل
جهود التنمية واإلصالح ،وهي قناعة ال خنتلف فيها .جتسيدا

السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب احملرتم ،نواصل الكلمة اآلن للسيد

هلذا اهلدف ،أعترب أن هناك خيارات كربى ذات أولوية يف جمال
اإلصالح اإلداري يكون من شأن اعتمادها وتنفيذها على
أرض الواقع تأييدا لإلدارة املغربية جلعلها قادرة على مواجهة
التحديات اليت تواجه بالدنا.

النائب احملرتم كرمي الزيادي عن فريق التقدم الدميقراطي فليتفضل
مشكورا.
النائب السيد كريم الزيادي:
شكرا السيد الرئيس المحترم،

وأول سؤال نطرحه يف هذا السياق ،هو مدى تقدم
ما التزمتم به السيد رئيس احلكومة ،يف برناجمكم ،يف الشق

السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات النائبات والسادة النواب المحترمون،
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املتعلق باإلدارة واملخططات اليت تسهرون يف تنفيذها هبذا

الضمانات للمواطنني اجتاه اإلدارة وضبط ممارسة السلطة

اخلصوص.
ويف هذا السياق ،ال بد أن حنيي تعاطيكم اإلجيايب
مع جمموعة من القضايا املرتبطة بإصالح اإلدارة وختليقها
وحماربة الفساد داخلها ،لست يف حاجة هنا إىل أن أسرد كل

التقديرية ،وإقرار املساءلة وتقييم األداء يف التدبري العمومي،
وتطوير قدرات املوارد البشرية عرب التكوين والتكوين املستمر.
وقبل أن أختم هذه املداخلة ،البد أن أذكر ما
تتعرض له بعض املقاوالت بتعاملها مع اإلدارة ،وأسوق مثال

ما قمتم به ،ألنكم فعلتم ذلك قبل قليل ويف املقابل ال بأس أن
أقف عند مسألة اإلجراءات اليت ال تزال حتتاج ملزيد من
التبسيط ،ونطمح أن تتحول إدارتنا على هذا املستوى من إدارة

جمموعة من املقاوالت بورزازات وزاكورة وتنغري اليت تطالب
بتحسني مستحقاهتا املالية اجتاه اإلدارة بعد إجنازها قبل سنوات
لعدة مشاريع يف املنطقة .هذا جمرد ما نطلبه يف فريق التقدم

ورقية إىل إدارة إلكرتونية أو على األقل إىل إدارة تعتمد تبسيط
املساطر واإلجراءات كما هو احلال يف كربيات الدول الرائدة
يف هذا اجملال .نطمح أيضا أن يتم حتديد أسقف زمنية
لالنتظار واحلد من عبارة "سري حىت لغذا" املتفشية ولتعودوا يف

الدميقراطي ،ضرورة معاجلة وهبدف تقوية النسيج املقاواليت
الذي حيتاج إىل الدعم واملرافقة .نستحضر معكم أيضا مستوى
اخلدمات اإلدارية اليت تقدمها خمتلف املصاحل القنصلية للجالية
املغربية املقيمة باخلارج ،وما يتطلبه من بذل املزيد من اجلهد

هذا الصدد إىل واقع حلال .يف ما يتعلق مثال مبساطر الصفقات
العمومية وإنشاء املقاوالت وفتح احملالت التجارية وطلبات
جوازات السفر ورخص السياقة والبطائق الرمادية ،املطلوب

قصد تطوير بنيات اإلستقبال وحتديثها وعصرنة آليات املعاجلة
اإلدارية ،وتنمية القدرات التواصلية للمواطنني هبا.
إننا يف فريق التقدم الدميقراطي ،نثق يف جهودكم

أيضا هو تنمية قدرات التواصل وتوفري بنيات اإلستقبال داخلها
والتعامل مع املواطن بقدر كبري من اإلحرتام والكرامة ،واحلد من
مظاهر التزوير واحملسوبية والزبونية اليت الزالت تنخر جسم
إداري بكل أسف ،وهي أعطاب لن يتم إصالحها إال باإلرادة

السيد رئيس احلكومة ،وعربكم يف جهود كل الوزراء ودعمنا
لكم سيظل متواصال وشكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس:

شكرا السيد النائب احملرتم ،مل يتسجل أحد باسم فرق

السياسية القوية وبالنفس الطويل .كما أن اإلصالح يتطلب
كذلك تطبيق املقتضيات الزجرية الضرورية ،خصوصا ما يتعلق
بقضايا وحاالت الرشوة والفساد .ومن جهة أخرى ،ينبغي

أو جمموعة الوسط النيايب أو جمموعة املستقبل .إذا أهنينا
املناقشة العامة ،أعطي لكم الكلمة السيد رئيس احلكومة
لإلجابة على التعقيبات.

اعتماد معايري صارمة يف التوظيف العمومي مبنية على مبدأ
اإلستحقاق وتكافؤ الفرص واملساواة والنزاهة والشفافية.
الواقع كذلك يفرض أجرأة مبدأ الرتكيز اإلداري الذي
يعد وسيلة فعالة للتوزيع اجلديد من املهام اإلدارية بني املصاحل

السيد عبد االله بنكيران ،رئيس الحكومة :
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السادة النواب المحترمون ،السيدات النائبات المحترمات،

املركزية واملصاحل الالممركزة ،وترسيخ املعايري الوقائية عرب توطيد
قيم الشفافية والنزاهة بتدبري الشأن العام ،وتوفري املزيد من

امسحوا يل هباد التعقيب الذي بعد أن استمعنا إىل
السؤال األول واجلواب الذي تقدمت به كرئيس احلكومة حول

12

مداوالت مجلس النواب – دورة أبريل -2013

اجملهودات اليت بذلتها احلكومة وتبذهلا إلصالح مرفق اإلدارة

جيد إدارة تتعامل معه بنوع من احملنة اليت تفرضها األخوة ،ألن

العمومية وتقريبه من املواطنني وجعله يف خدمة املقاولة،
والتعقيب أنا أؤكد على التشخيص األول الذي قلت وهو أنه
أداء إدارتنا غري مرض ،وأنه اليوم كنشكركم ألن من خاللكم
أريد أن يأخذ املغاربة عموما واملوظفون خصوصا احملرتمون

احنا يف هاد البالد املغاربة كل مغريب تيقول للمغريب أخويا ،ما
تقدرش تقول أخويا يف دولة أخرى يبقاوا يشوفوا فيك الناس
يستغربوا ،ألنه احنا كنشعروا بأن احنا عائلة وحدة .ما
كنفهموش أن املواطن املغريب ميشي لإلدارة ويلقاها عدوانية

والذين منهم الكثري من الناس يشتغلون جبدية وباستمرار ،أن
اليوم مل يعد عندنا إمكانية لنرتاجع إىل الوراء .اليوم املواطن
العادي ال يقبل أن يأيت إىل إدارة بلده ويشعر بأنه يف مرفق

حنوه ،ما تنفهموش هاد الشي وما تنتقبلوهش وما خاصوش
يكون.
املغريب يريد أنه حينما يذهب إىل املستشفى ،كم من

يعين ال يكن له االحرتام والتقدير ،ال ييسر له قضاء حاجاته،
حل مشاكله .اليوم املواطن عنده وعي بأنه هو صاحب
السيادة يف الدولة ،وهذا منصوص عليه يف دستورنا ،وأنه من
حقه على هذه اإلدارة أن تقدم له خدماته بالدارجة نقولوها

إجراء اختذنا يف حق املستشفيات .وقلنا للناس ما ميكنش امرأة
جتي تولد وتقولوا هلا ما عندكش الوراق ما تدخلش ،امرأة
جات تولد خاصها تولد ،واملشاكل اإلدارية حنلوهم من بعد.
ومع ذلك مع األسف الشديد ،هاد الشي باقي تيوقع ،ولكن

"بال مجيل" ،وأنه يريد ،طبعا احنايا تنعملوا جمهود ،بسطنا
واحد العدد ديال املساطر ،اختذنا واحد العدد ديال
اإلجراءات ،عملنا واحد العدد ديال اخلدمات عرب اإللكرتوين،

كاين اليوم حتسن ،كاين اليوم تغري ،وهو أنه مع األسف
الشديد  6ديال األطباء تسببوا يف الوفاة ديال واحد السيدة
راكم تتعرفوا القضية دياهلا ألنه ظهرات يف الصحافة .السيد

املرسوم ديال التنظيم ديال العقار اللي تكلمنا عليه عشرين سنة
هذه والناس كينتاظروه خرجناه اليوم ،املستثمرين يف العقار
عملوا بيان كيشكروا احلكومة وكيثمنوا هاد القرار ،ولكن
كولشي هاد الشي باقي املواطن ما كيشعرش حبال اللي قالوا

الوزير حترك ومشى واختذ اإلجراءات القانونية يف املوضوع وقرر
هو املتابعة ديال األطباء ،ألنه الشعور اللي كان عندنا من قبل
أنه  ،les corpsاهليئات تقوم لتدافع عن نفسها ،ال ماشي
معقول ،ماشي معقول احملامي يدافعوا على احملامني واألطباء

بعض اإلخوان بالصداقة بينه وبني اإلدارة .وهلذا ملي جيت
كان عندي واحد البدع فيه  6داألمور ،األول مبين على إعادة
الثقة هذا هو املهم ،واخا يكونوا العدد ديال الوثائق عشرين

يدافعوا على األطباء مهما كان ،ال ،يدافعوا على احملامي
احملامني إال كانوا احملامني على صواب ،أو على األقل حيتمل
تصرفهم الصواب ،ونفس الشيء بالنسبة لألطباء .وحنن مجيعا

السي األنصاري ،واخا يكون ،بإمكان املواطن جيمع عشرين
وثيقة ،ولكن املواطن حيب أنه حيثما ذهب يشعر بأن اإلدارة
متعاونة معه ،كيلقى اللي يسمع له ،املواطن العادي ،املواطن
الضعيف ،األقوياء يعين دائما كيعرفوا يأخذوا حقهم ،حق

ندافع عنهم ،لكن إذا كانوا على خطأ وتسببوا يف خطأ وال بد
أن يتحملوا مسؤوليتهم ،وال بد أن جيدوا أن اجملتمع كله سد
واحد يقابلهم.
أنا غنقول لكم واحد املسألة آملتين ،منذ بداية جميء

املواطن العادي كيضيع واملوظف ال يبايل به يف كثري من
األحيان .يريد أن جيد إدارة تنصت إليه ،تصغي إليه ،يريد أن

هذه احلكومة ،استطعنا ضبط شخص متلبس جبرمية الرشوة
ومعه الفلوس وتوضع الشخص يف السجن ،وبعد ذلك القضاء
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حكم عليه ،أعطاه السراح املؤقت .ما عندنا ما نقولو يف الرأي

املسألة الثانية ،اللي بغيت نقول واإلخوان املوظفني

ديال القضاء ،ولكن هاد الشخص استقبل استقبال األبطال
من طرف رفاقه يف املهنة ،هاد املسألة باقية كتحفر فيا إىل
اليوم ،كيف يعقل؟ خاص اجملتمع املغريب ما يقبلش حبال هاد
التصرفات .أنه اليوم أنت مسؤول ،نائب برملاين أو وزير أو

من خاللكم ،وهي أنه اليوم ما بقيناش كنعيشوا بوحدنا ،ما
بقاش حبال هذه  61عام كان عندنا سياسة محائية ،كنا
كنحميوا الصناعة ديالنا ،كنا كنحميوا االستثمار ديالنا ،كانت
واحد العدد ديال األمور متيسرة ،اليوم ما بقاش من املمكن،

قاضي أو قائد أو عامل أو وايل ،غدا غتكون مواطن عادي
وولدك غيكون مواطن عادي ،إال قدميت لنفسك خدمة أو
لألقارب ديالك اليوم ،شكون اللي غيقدمها هلم غدا ملي

احنا داخلني يف اتفاقيات ،دخلنا لعامل أصبح مفتوح ووىل
العامل تيتنافس مع بعضياته ،وإال ما كناش قادرين باش نفرضوا
نفوسنا كدولة يأيت إليها املقاول ألن مع ولد البالد يف النهاية

متشي عليك السلطة وملي متشي عليك املسؤولية وملي متشي
عليك املكانة ،إال كنت بغييت ختدم أسرتك حقيقة واملقربني
ديالك واألصدقاء ديالك واحلزب ديالك ،عمل املبادئ ديال
العدل ،باش ولدك غدا وبعد غدا يقول مع راسه احلمد هلل،

غايصرب عليك غايصرب عليك ،ولكن ولد البالد خاصك تزيينه
البالد باش يبغي بالده راه اجلهود اللي كنبدلوا يف األمن واللي
كنبدلوا يف العدالة واللي كنبدلوا يف واحد العدد ديال اجملاالت،
لو حنسنوا املعيشة ديالنا سوف تنقص لن حنتاج إليها كلها،

عندي كفاءة جبت ،ما عنديش كفاءة ما جبتش ،هذا هو .أما
من بعد غادي يبقى اليوم كيتقطع ،اليوم كيستافد ولكن غدا
غايبقى يتقطع وغادي يشوف باللي األمور ماشي هي هديك،

ألنه ملي غايكون املواطن مرتاح ويكون كياخذ احلق دياله
وغايكون االستثمار وغاتكون احلركية وما غاحيتاجش يوقع يف
اجلرمية وما غاحيتاجش يوقع .ولكن هداك األجنيب ال مشى

هاد الروح هذه هي اللي مهمة اليوم ،كيفاش غانعملوا هلا؟
واش يكفي فيها اإلجراءات ويكفي فيها القرارات؟ راه احنا
غاديني ،هاد احلكومة راه تتخدم جات باش ختدم ،ما
عندهاش األهداف فلسفية أخرى ،جات باش ختدم املواطنني

حىت جا هلنا ،ولقى يف الدول األخرى ملي تيمشي لإلدارة
تيلقى استقبال أحسن وملي كيبغي واحد الوثيقة تيلقى
البساطة يف احلصول عليها ،واحلق دياله مضمون يف احملكمة
وكل املسائل دياله ما كاين اللي كيطلب له رشوة ،بطبيعة احلال

يف املشاكل دياهلم .طبعا هنالك تشويش ،طبعا هنالك
مقاطعة ،مقاطعات ماشي مقاطعة واحدة ،من خمتلف
األشكال واألنواع ديال خملوقات اهلل ،ولكن احنا خاصنا

إال ما لقاش هداكشي هنا غادي ميشي وغادي خيلينا.
وهنا غانرجع للقضية اللي ذكريت السي األنصاري،
ديال  411مليار ديال الدرهم ،فعال احنا تنخلصوا بزاف

نتفامهوا أنه احنا ما غانرتاجعوش ،غامنشيوا ألن اليوم هو
مسؤولية الوطن ،ماحدنا يف هاد املسؤولية غادي نعملوها
والوطن ما غاديش يتسامح معنا إال ما قمناش بالواجب ديالنا،
فاحنا غاديني ،وهذه أول مرة تيقول يل السيد وزير الوظيفة

للموظفني ديالنا ألن األجور ديالنا مرتفعة ،ما كاينش مقارنة
بينا وبني مصر وبني تونس ،ما كاينش وحىت اجلزائر اللي عندها
النفط ،خاص اإلخوان يعرفوها .دابا اللي عطى اهلل عطاه،
احنا ما غاديش نقولوا للموظفني اليوم غادي نقصوا لكم

العمومية عندنا برنامج لتبسيط املساطر غاديني فيه وغاديني
منشيوا فيه.

األجور ديالكم ،ولكن إذا اشتغلتم يا معشر املوظفني ،وهذه
راه روح مجاعية ،حىت املواطنني خاصهم يشاركوا فيها ،خاصهم
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يشاركوا فيها باعتبارهم ما يطلبوا إال احلقوق دياهلم ،ألن حىت

الروح هذه هي اللي مهمة اليوم .ولكن حنن كحكومة ليس بني

املواطن ماللي تيكون عنده شي رغبة ما تيبقاش يفكر يف
القانون دائما ماشي كلشي .فاحنايا تيخص يفهموا هاد
اإلخوان املوظفني ،أنه ال ما قدرناش نتغلبوا على األجور ديالنا
بشي طريقة ،نتغلبوا عليها باإلنتاج ،نتغلبوا عليها بالتقدم،

أيدينا ،بعد حماولة التوعية اليت هي ضرورية ،ألن التخليق ما
ميكنلوش يكون إداري وقانوين فقط ،بعد حماولة التوعية واحملاولة
ديال التخليق ليس عندنا إال املساطر وإال القوانني ،وإال ربط
املسؤولية باحملاسبة والزجر حني سيكون ذلك ضروريا .ولكن

نتغلبوا عليها من خالل إعطاء فرص للمقاول ،ملي جيي
املقاول األجنيب يلقى البالد يعين الظروف اللي كيلقى فيها باش
ميارس األعمال دياله وباش يعمل االستثمارات دياله يلقى فيها

إذا كان هنالك من يدافع عن املرتشني ومن يدافع على
املفسدين ومن يقول هلم إذا وقعتم يف مصيبة أو وقعتم يف
خمالفة تأتون عندي أنا أمحيكم وساعتها ال تصل إليكم يد

السهولة ،ألنه كان مع األسف الشديد شحال هذه ،كان
النفسية اللي ختلقات عند املوظفني أن هداك اللي كيجي يعمل
االستثمار كريبح حىت أنا خاصين نربح معه ،وإال كان براين وال
كان ولد البالد حبال حبال ،كان اتساع كان املقاول كريبح واخا

القضاء وال يصل إليكم أحد ،ساعتها ترتبك األمور ،ولكن يف
األخري احلق دائما غادي ينتصر ودائما غادي يغلب وغادي
يبقى كيشتاغل ،واحنا غاحناولوا ما أمكن باش منشيوا يف هاد
االجتاه والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

كيعطي للموظف الرشوة تيبقى عنده الربح اليوم ما بقاش،
األمر ضاق اليوم أصبحت املنافسة قوية واملنافسة يف األمثان
ويف  le prix de reviensويف كل صغرية وكبرية ،وهذا

السيد الرئيس:

يتطلب أنه هاد املسائل نضرب عنها صفحا .واللي كان باغي
الفلوس بزاف ويعيش مزيان ،يتوكل على اهلل وخيرج ألرض اهلل
الواسعة ،ميشي للتجارة ،ميشي للصناعة ،ميشي للفالحة ،ميشي
للسياحة ،ميشي للمجاالت اللي فيها الثروة ،أما هذا جمال

هذه اجللسة .ورفعت الجلسة.

شكرا ،شكرا السيد رئيس احلكومة ،شكرا السادة
الوزراء ،شكرا السيدات والسادة النواب على مشاركتهم يف

ديال الشأن العام ،اللي تيدخل الشأن العام تيدخل باش خيدم
الوطن وباش يأخذ مبقدار ،يعطي بدون حساب ويأخذ
باملعروف ،هذه هي القاعدة اللي خاصنا نبنيوا عليها .ما
ميكنش حلد اآلن كانت اإلدارة تعترب وسيلة للوصول إىل الثروة،
وهلذا اللي قدر ياخذ الرشاوى الكبرية وال الصفقات الكبرية
وال كيمشي هلا ،واللي ما قدرش كيحكر على هداك اللي
صغري حتت وكيحيد له واخا  61درهم واخا  11درهم،
وترياكم داكشي وتيخليه يعيش ،واللي ما قدرش والو كيتدمر
وما كيعطيش وما تيقدرش اخلدمات اللي مطلوبة منه ،هاد
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