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  ثالثة والس/بعنيال حمرض اجللسة 

�كتو�ر  14( 1438 حمرم 12امجلعة  :التارخئ2016(   
   .صاحب اجلال= امل> محمد السادس نرصه هللا :الرئاسة

واPقDقة ابتداء من الساMة اخلامسة  ،واJد وعرشون دقDقة: التوقDت
   .مساءا العرش�ن

نرصه هللا YZورة اSٔوىل افVتاح Tال= امل> محمد السادس  :Tدول اSٔعامل
  .2021-2016 عارشةمن الوالية ال�رشيعية ال Sٔوىلمن الس/نة ال�رشيعية ا

-----------------------------------------------------------------  

، eرٔ�س صاحب طبقا ملقVضيات الفصل اخلامس والس/تني من اPس/تور
حمفوفا بويل العهد صاحب السمو  ، محمد السادس نرصه هللاجلال= امل>

املليك اSٔمري موالي  املليك اSٔمري موالي احلسن ومرفوقا بصاحب السمو
من  Sٔ 2016 -2017وىلافVتاح اPورة اSٔوىل من الس/نة ال�رشيعية ا، رش/يد

ه املوافق ل  1438 حمرم 12مجلعة ، وذo يوم اعارشةالوالية ال�رشيعية ال
  .م2016ٔ�كتو�ر  14

حرض ٔ�شغال هذه اجللسة vفVتاحDة املشرتكة بني جمليس الربملان، 
  .ايم الشخصيات املدنية والعسكريةمس�شارو صاحب اجلال= وMدد من س

  :الش/يخ املقرئ
�عوذ �� من الش/يطان الرجمئ.  

  .بسم اهللا الرحمن الرحيم
﴿وا الْأَمدأَن تُؤ كُمرأْمي اللَّـه إِن نيتُم بكَمإِذَا حا وهلإِلَٰى أَه انَات

إِن اللَّـه نِعما يعظُكُم بِه إِن اللَّـه كَان سميعا  دلِموا بِالْعكُنَّاسِ أَن تَحال
أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّـه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي  يا ﴾٥٨﴿ بصيرا

م في شَيٍء فَردوه إِلَى اللَّـه والرسولِ إِن كُنتُم تُمنكُم فَإِن تَنَازَع مرِالْأَ
 .﴾تُؤمنُون بِاللَّـه والْيومِ الْآخرِ ذَٰلك خَير وأَحسن تَأْوِيلًا

  . صدق هللا موال� العظمي ،ت ����ٓم 
مل> محمد السادس يف ما ييل نص اخلطاب ا�ي ٔ�لقاه صاحب اجلال= ا

نرصه هللا، اليوم امجلعة يف افVتاح اPورة اSٔوىل من الس/نة ال�رشيعية 
  :الربملان مبقر ،2016-2017

  :صاحب اجلال= امل> محمد السادس نرصه هللا
 امحلد �، والصالة والسالم Mىل موال� رسول هللا و�ٓ� وحصبه”

  الس/يدات والسادة الربملانيني احملرتمني،
Vتاح الس/نة ال�رشيعية ل�س جمرد م�اس/بة دس/تورية، ZلتوTه ٕان اف 

Sٔعضاء الربملان، وٕامنا هو م�رب ٔ�توTه من �ال�، يف نفس الوقت Zلحكومة 
  .ولٔ£حزاب، و¡تلف الهي�ٓت واملؤسسات واملواطنني

كام ٔ�نه ٔ�يضا ال ¨شلك فقط، فرصة لتقدمي التوجهيات، والنقد ٔ�حDا�، 
رشيعي، بل هو م�رب ٔ�س/متع من �ال� لصوت خبصوص العمل النيايب وال� 

  .املواطن، ا�ي متثلونه
سعد� يف البداية، ٔ�ن نتقدم �²هتاين Sٔعضاء جملس النواب Mىل الثقة  ̈و

  .اليت وضعها فهيم املواطنون، ²متثيلهم �ملؤسسة ال�رشيعية
كام نعرب عن تقد�ر� ملا ٔ��نت عنه السلطات العمومDة، من الزتام �روح 

  .ولية الوطنية، يف لك مراJل vنت·ا�تاملسؤ 
وبصفVنا الساهر Mىل صيانة vخVيار اPميقراطي، فٕاننا نؤكد ºش/ب�¹ا 

Tال= امل> محمد  ،�لتعددية احلزبية اليت وضع ٔ�سسها Tد� املقدس
اخلامس، ورخسها وا�P املنعم Tال= امل> احلسن الثاين، طيب هللا 

  .جDال السابقةاSٔ  و�ضلت من ٔ�T¿ ،م¾واهام
، واليت 2011لقد اÀهتت الوالية ال�رشيعية اSٔوىل، بعد ٕاقرار دس/تور 

اكنت والية ت�ٔس�س/ية، ملا مزيها من مصادقة Mىل القوانني املتعلقة ٕ�قامة 
  .املؤسسات

فاملرÊJ اليت حنن مقÈلون Mلهيا ٔ�كرث ٔ�مهية من سابقاهتا، فهÄي تقVيض 
االت احلقDقDة Zلمواطنني، واPفع قدما ÀvكÈاب اجلاد Mىل القضاÌ وËvشغ

  .بعمل املرافق إالدارية، وحتسني اخلدمات اليت تقدÍا
  الس/يدات والسادة الربملانيني احملرتمني،

ٕان الهدف ا�ي جيب ٔ�ن ºسعى ٕاليه لك املؤسسات، هو �دمة 
وبدون قDاÍا هبذه املهمة، فٕاهنا تبقى Mدمية اجلدوى، بل ال مربر . املواطن
  .ا ٔ�صاللوجوده

وقد ارت�ٔيت ٔ�ن ٔ�توTه ٕاليمك اليوم، ومن �اللمك للك الهي�ٓت املعنية، 
، غ اSٔمهية، هو جوهر معل املؤسساتوٕاىل معوم املواطنني، يف موضوع �ل

احل املركزية، ؤ�قصد هنا Mالقة املواطن �ٕالدارة، سواء تعلق اSٔمر �ملص
  .اجلهوية ZلقطاMات الوزاريةاÚالس املنتخبة، واملصاحل ، ٔ�و وإالدارة الرتابية

، نية �الس�Þر وºشجيع املقاوالتكام ٔ�قصد ٔ�يضا، خمتلف املرافق املع 
  .، áيفام اكن نوعها قضاء احلاجDات الàس/يطة Zلمواطنوحىت

، يه متكني املواطن من قضاء مصاحله، يف ٔ�حسن فالغاية مهنا واJدة
خلدمات الظروف واTٓSال، وتàس/يط املساطر، وتقريب املرافق وا

  .اSٔساس/ية م�ه
مس/توى إالدارة  ٔ�ما ٕاذا اكن من الرضوري معاجلة لك امللفات، Mىل

والالمتركز إالداري، ا�ي  املركزية �لر�ط، مفا Tدوى الالمركزية واجلهوية
  ؟نعمل Mىل eرس/ي·ه م�ذ مثانيDçات القرن املايض

نة ٕان تدبري شؤون املواطنني، و�دمة مصاحلهم، مسؤولية وطنية، ؤ�ما
  .جس/مية، ال تقÈل ا²هتاون وال الت�ٔ�ري

، يالحظ ٔ�ن البعض ¨س/تغلون التفويض ا�ي مع اكمل اSٔسف ،ولكن
يف ٕاعطاء اSٔس/بقDة لقضاء املصاحل  ،مينîه هلم املواطن لتدبري الش�ٔن العام

، الشخصية واحلزبية، بدل �دمة املصلîة العامة، وذo حلسا�ت انت·ابية
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واطن هو اSٔمه يف vنت·ا�ت، ول�س املرحش ٔ�و ومه بذo يتïاهلون ب�ٔن امل
  .احلزب، وي��كرون لقمي العمل الس/يايس النDàل

فٕاذا اكنوا ال �ريدون القDام بعملهم وال هيمتون بقضاء مصاحل املواطنني، 
سواء Mىل الصعيد احمليل ٔ�و اجلهوي، وحىت الوطين، فلامذا يتوôون ٕاذن 

  Zلعمل الس/يايس؟
والس/يايس احلقDقي، جيب ٔ�ن يضع املواطن فوق ٔ�ي  ٕان vلزتام احلزيب

اعتبار، ويقVيض الوفاء �لوعود اليت تقدم �، والتفاين يف �دمVه، وجعلها 
  .فوق املصاحل احلزبية والشخصية

وSٔن النïاMة إالدارية معيار لتقدم اSٔمم، وما دامت Mالقة إالدارة 
دان س�Èقى مضن دول �ملواطن مل تتحسن، فٕان تصنيف املغرب يف هذا املي

  .العامل الثالث، ٕان مل ٔ�قل الرابع ٔ�و اخلامس
  حرضات ٔ�عضاء الربملان احملرتمني،

يقال ûم كثري خبصوص لقاء املواطنني مب> البالد، والúس مساMدته 
وٕاذا اكن البعض ال يفهم توTه ، يف Jل العديد من املشالك والصعو�ت
J لT�ل مشالك وقضاü Ìس/يطة، فهذا Mدد من املواطنني ٕاىل ملكهم من ٔ

  .يعين ٔ�ن هناك �لال يف ماكن ما
��، وبقضاء شعيبٔ�Mزت �لتعامل املبارش مع ٔ�بناء  ،بطبيعة احلال ،ٔ

  .وس�ٔظل دامئا ٔ�قوم بذo يف �دمهتمJاTاهتم الàس/يطة، 
  ؟اهل س/يطلب مين املواطنون التد�ل لو قامت إالدارة بواجهب ،ولكن

�و لتقصري  üسàب انغالق اSٔبواب ٔ�ماÍمذo اáٔSيد ٔ�هنم يلجؤون ٕاىلٔ ،
  .إالدارة يف �دمهتم، ٔ�و Zل�شيك من ظمل ٔ�صاهبم

  حرضات الس/يدات والسادة الربملانيني،
قائص، تتعلق �لضعف ٕان املرافق وإالدارات العمومDة تعاين من Mدة ن

  .يف جودة اخلدمات اليت تقدÍا Zلمواطننييف اSٔداء، و
م ومن قÊ الكفاءة، وغياب روح املسؤولية كام ٔ�هنا تعاين من التضخ

  .Pى العديد من املوظفني
فهÄي ، ٕان إالدارة تعاين، �Sٔساس، من ثقافة قدمية Pى ٔ��لبية املغاربة

ºشلك �لçس/بة Zلعديد مهنم خمب�ٔ يضمن هلم راتبا شهرÌ، دون حماس/بة Mىل 
  .املردود ا�ي يقدمونه

ي ميارس Íمة ٔ�و سلطة �ري ٔ�ن املسؤولية تتطلب من املوظف، ا�
معومDة، تضع ٔ�مور الناس بني يديه، ٔ�ن يقوم Mىل اSٔقل بواجÈه يف �دمهتم 

  .واحلرص Mىل مساMدهتم
كام ٔ�ن . والواقع ٔ�ن الوظيفة العمومDة ال ميكن ٔ�ن ºس/توعب لك املغاربة

vساس الكفاءة و�ق وeاكفؤ س/تحقاالولوج ٕا²هيا جيب ٔ�ن �كون Mىل ٔ
  .الفرص

  دة الربملانيني احملرتمني،الس/يدات والسا
ٕان الصعو�ت اليت تواTه املواطن يف MالقVه �ٕالدارة كثرية ومVعددة، 
تVàدئ من vس/تقÈال، مرورا �لتواصل ٕاىل معاجلة امللفات والو�ئق حبيث 

  .eرتبط يف ذهنه مبسار احملارب ٔ�صبحت
مفن �ري املعقول ٔ�ن يتحمل املواطن، تعب وeاكليف التنقل ٕاىل ٔ�ي 
ٕادارة، سواء اكنت ق�صلية ٔ�و عام=، ٔ�و جامMة eرابية، ٔ�و م�دوبية ôوية 

 ¿Èو من يقيض و�اصة ٕاذا اكن ¨سكن بعيدا عهنا، وال جيد من ¨س/تق�ٔ
  .غرضه

ومن �ري املقÈول ٔ�ن ال جتيب إالدارة Mىل شاكÌت وºساؤالت الناس 
ؤ�ن املواطن ال ¨ساوي ش��ا، ٔ�و ٔ�نه جمرد جزء üس/يط من املنظر العام 

  .لفضاء إالدارة
ومن حقه ٔ�ن يتلقى جوا� عن  ،لن eكون هناك ٕادارة فÈدون املواطن

ويه ملزمة ب�ٔن تفرس اSٔش/ياء  ،رسائ¿، وJلوال ملشالكه املعروضة Mلهيا
  .القانونZلناس ؤ�ن تربر قراراهتا اليت جيب ٔ�ن تت·ذ بناء Mىل 

وMىل سDàل املثال، فالعديد من املواطنني ¨ش/تكون من قضاÀ Ìزع 
امللكDة، Sٔن اPو= مل تقم بتعويضهم عن ٔ�مال�هم، ٔ�و لت�ٔ�ري معلية التعويض 
لس/نوات طويÊ ترض مبصاحلهم، ٔ�و Sٔن مÈلغ التعويض ٔ�قل من مثن البيع 

  .املعمول به، و�ريها من اSٔس/باب
ورة املصلîة العامة القصوى، ؤ�ن يمت لرض يمت  ٕان Àزع امللكDة جيب ٔ�ن

التعويض طبقا لٔ£سعار املعمول هبا، يف نفس �رخي القDام هبذه العملية مع 
  .تàس/يط مساطر احلصول Mليه

وال يÈçغي ٔ�ن يمت تغيري وضعية اSٔرض اليت مت Àزعها وحتويلها Sٔغراض 
  .جتارية، ٔ�و تفو�هتا من ٔ�Tل املضار�ت العقارية

تعقDد املسا طر القضائية، املواطن ¨ش/تيك �كرثة، من طول و كام ٔ�ن 
  .ومن Mدم تنفDذ اSٔحاكم، و�اصة يف مواôة إالدارة

إالدارة Zلمواطن حقوقه، ويه اليت جيب ٔ�ن  ºسلبمفن �ري املفهوم ٔ�ن 
وáيف ملسؤول ٔ�ن يعرقل حصو� Mلهيا وقد صدر  ،تصوهنا وتدافع عهنا

  üش�ٔهنا حمك قضايئ هنايئ؟
ه من �ري املعقول ٔ�ن ال تقوم إالدارة حىت ب�سديد ما بذمهتا من كام ٔ�ن

ديون Zلمقاوالت الصغرى واملتوسطة، بدل دمعها وºشجيعها، اعتبارا 
  .Pورها الهام يف التمنية وال�شغيل

كام ٔ�ن املواطنني ¨ش/تكون ٔ�يضا من الشطط يف اس/تعامل السلطة 
ساطر وطول �Tٓال والنفوذ Mىل مس/توى خمتلف إالدارات ومن تعقDد امل 

  .م�ح بعض الو�ئق إالدارية
لو�ئق ٕاذ ال يعقل ٔ�ن ¨سافر املواطن لطلب وثيقة، ويقدم لك ا

�حDا� ٔ�سابيع Zلحصول Mلهياالرضورية، ويVçظر ٔ�Ìما و ٔ.  
ففي العديد من الق�صليات م¾ال، ال يمت ٕاخÈار املواطنني �Sٔخطاء اليت 

امللفات، ٕاضافة ٕاىل التعقDدات üسàب غياب �ٓلية ملتابعة  تقع يف الو�ئق
وهو ما �لكف املواطن عناء ، دارية اليت يتطلهبا تصحيح ٔ�ي خطإ االٕ 

وeاكليف التنقل ٕاىل املغرب ٕالحضار و�ئق إالثبات الالزمة لتصحيح هذا 
اخلطٕا، ٕاضافة ٕاىل غياب التçس/يق بني إالدارات املعنية مما يعطل معلية 
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  .ºسلمي الو�ئق
، ت> اليت تتعلق بتطبيق اSٔكرث ان�شارا داريةومن بني القضاÌ االٕ 

فÈعد مرور ، مدونة اSٔرسة، وما يVçج عن ذo من مشالك Mائلية واجúعية
س/نة، Mىل ٕاطالق هذا إالصالح اÚمتعي، هناك من ال يعرف  12ٔ�كرث من 

حلد اSٓن مضمون هذا القانون، وما � من حقوق وما Mليه من واجÈات، 
  .غاربة �خلارجو�اصة يف ٔ�وساط امل

�ا، ندعو احلكومة واكفة املؤسسات املعنية، إالدارية والقضائية، حلسن 
التحيني، لتïاوز ية مبضامDنه ومواáبته �ٕالصالح و تفعي¿ ومواصÊ التوع 

  .املشالك اليت ٔ��نت عهنا التجربة واملامرسة
  ء الربملان،حرضات الس/يدات والسادة ٔ�عضا
اطن يف إالدارة تتجسد üشلك واحض يف ٕان املشالك اليت تواTه املو 

العراقDل اليت تعيق vس�Þر، رمغ ٕاJداث املراكز اجلهوية واس/تعامل 
  .الش/باك الوحDد لتàس/يط املساطر وºرسيع معلية اختاذ القرار

حصيح ٔ�ن بعض املس�مثر�ن، يف بعض احلاالت، يقدمون ملفات �ري 
وعرض قامئة من احللول اكمÊ، ٕاال ٔ�نه بدل ٔ�ن يقوم الش/باك مبساMدهتم 

ل�شجيعهم، يالحظ ٔ�نه يمت تعقDد اSٔمور Mلهيم وeكÈيلهم üسلسÊ من القDود 
وهبذه العقلية والúدي يف م¾ل هذه الترصفات، فٕان الش/باك ، والعراقDل

  .الوحDد س�Èقى دون Tدوى
ومعاجلة امللفات يف  وقد ٔ�كدت ٔ�كرث من مرة Mىل رضورة Jل املشالك

�عطيت تعل%يت Zلحكومة، ووôهتا الختاذ إالجراءات كام . Mني املاكنٔ
  .إالدارية هبذا اخلصوص

وما فائدة  ؟2002مفا Tدوى الرسا= اليت وôهتا ٕاىل الوز�ر اSٔول م�ذ 
القدمي واس/مترت املشالك  اجلهوية والالمركزية والالمتركز ٕاذا اس/متر الوضع

  ؟السابقة
فاملس�مثر عندما ال  ،رٕان هذا الوضع �ري مقÈول وال يÈçغي ٔ�ن ¨س/مت

يتلقى جوا� وٕاذا مل يمت Jل املشلك ا�ي يواôه، فٕانه �رجع ٔ�موا� ٕاىل 
�ما ٕاذا اكن من ٔ�بناء اجلالية وفضل ، البنك، ٕاذا اكن مق% يف املغربٔ

وبذv ، oس�Þر يف وطنه، فٕانه �كون جمربا Mىل العودة ب�ٔموا� ٕاىل اخلارج
Þر والتمنية وحرمان املواطنني من فرص يمت حرمان الوطن من فرص vس�

  .الشغل
ملعاجلة العراقDل اليت  الوحDد ل�س ٕاال واJدا من اSٔوراشٕان الش/باك 
وٕاذا مل يمت ٕاجياد احللول الناجعة لها بعد لك هذه ، تواTه vس�Þر

الس/نوات، فكDف س�مت تطبيق �يق النقط املهمة الواردة يف رسالتنا ٕاىل 
وºشجيع يت ختص Mالقة املواطن �ٕالدارة وتàس/يط املساطر الوز�ر اSٔول وال

  vس�Þر؟
  الس/يدات والسادة الربملانيني احملرتمني،

رمغ السلبيات والنقائص اليت تعاين مهنا بعض املرافق العمومDة، فهذا ال 
يعين ٔ�ن الوضع ٔ�سود ؤ�ن إالدارة ال تقوم بواجهبا، بل ٕاهنا تتوفر Mىل 

  .تعرف حتس/نا ملحوظاMالية، و �ية مؤهالت Íنية وتق 
و�ري دليل Mىل ذo، اSٔوراش الكربى اليت يمت ٕاجنازها والس/ياسات 
القطاعية والوطنية الناحجة اليت �ريت وTه املغرب واكن لها دور áبري يف 

ولكن طموح�ا ٔ�كرب، وتطلعات ، حتقDق تقدم ملموس يف خمتلف اÚاالت
، يقVيض التطور ا�ي يعرفه املغربكام ٔ�ن  ،املواطن تفوق ما تقدمه إالدارة

  .الرفع من مردود�هتا
ٕاننا نؤمن ب�ٔن النïاMة إالدارية ºسامه يف ا²هنوض �لتمنية ويف Tلب 

، ندعو �ا، vس�Þر الوطين واSٔج�يب وتعز�ز الثقة اليت حيظى هبا املغرب
�حزا� ونقا�ت، مجعيات وموظفني، Zلتîيل �روح امجليع، حكومة و�رملا�ٔ ،

لوطنية واملسؤولية، من ٔ�Tل بلورة Jلول حقDقDة لالرتقاء بعمل املرافق ا
  .إالدارية والرفع من جودة اخلدمات اليت تقدÍا Zلمواطنني

جودة و ٕان ٕاصالح إالدارة يتطلب تغيري السلواكت والعقليات 
  .ال�رشيعات من ٔ�Tل مرفق ٕاداري معويم فعال يف �دمة املواطن

عناية �اصة لتكو�ن وت�ٔهيل املوظفني،  فالوضع احلايل يتطلب ٕاعطاء
احللقة اSٔساس/ية يف Mالقة املواطن �ٕالدارة، ومتكDهنم من فضاء مالمئ 

  .Zلعمل، مع اس/تعامل �ٓليات التحفزي واحملاس/بة والعقاب
كام يتعني تعممي إالدارة إاللكرتونية بطريقة م�دجمة، ت�Dح الولوج املشرتك 

  .رافقZلمعلومات بني خمتلف القطاMات وامل
فVوظيف التك�ولوجDات احلديثة ¨سامه يف ºسهيل حصول املواطن Mىل 
اخلدمات، يف ٔ�قرب اTٓSال، دون احلاTة ٕاىل كرثة التنقل وvحVاكك 
�ٕالدارة، ا�ي يعد السàب الرئ�يس الن�شار ظاهرة الرشوة واس/تغالل 

  .وهو ما س/بق ٔ�ن ٔ�كد� Mىل رضورة حماربته يف مفهوم�ا Zلسلطة، النفوذ
وتعترب اجلهوية املتقدمة اليت ٔ�صبحت واقعا ملموسا، جحر الزاوية ا�ي 
جيب ٔ�ن eرeكز Mليه إالدارة يف تقريب املواطن من اخلدمات واملرافق ومن 

  .مركز القرار
يف نفس الس/ياق، Mىل رضورة بلورة وٕاخراج مDثاق مVقدم  ،كام Ëشدد

يع مواáبة التطور فعىل امجل ، ¨س/تجيب ملتطلبات املرÊJ لالمتركز إالداري
واللك ، وvخنراط يف اPينامDة املؤسس/ية والتمنوية، اليت نقودها ببالد�

�عتبارها عامد ٔ�ي  ،مسؤول Mىل جناMة إالدارة العمومDة والرفع من جودهتا
  .ٕاصالح وجوهر حتقDق التمنية والتقدم ا�ي Àريده Sٔبناء شعبنا الويف

﴿م إِالّ اِإلصْالَح أُرِيد إِن هلَيع إِالّ بِاللّه ييقفا تَومتُ وتَطَعا اس
أُنِيب هإِلَيكّلْتُ وصدق هللا العظمي ﴾تَو.  

  .“والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


