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  مقدمة عامة
  

ظهور العوملة اليت ارتكزت على تكنولوجيا املعلومات وحترير كان ل
األثر الكبري على تسريع وثرية  النمو التجارة وانتشار التكثالت االقتصادية 

االقتصادي والزيادة يف حدة التنافسية يف خمتلف اجملاالت ، حيث زادت سرعة 
صاديا وسياسيا ، كل هذه العوامل تطور احمليط اخلارجي لإلدارة اجتماعيا واقت

ساعدت يف تسريع وثرية حتديث اجملتمع حيث تولد اإلحساس لدى املواطنني بارتفاع 
قيمة عامل الزمن وبأحقيتهم يف احلصول على خدمة تتميز جبودة أكرب ، مما جعل 

حيث اتضح يف اإلدارة املغربية اليوم تقف أمام حتد حقيقي ملواكبة هذه التغريات ، 
سنوات األخرية أن اإلدارة املغربية شأهنا شأن باقي إدارات الدول النامية إذا مل ال

 من خمتلف أوجه النقص والتأخري امللحوظ يف ستزيدتواكب نسق التطور السريع 
شتى اجملاالت وستتخلف عن القيام بدورها يف دعم اجملهودات اهلادفة إىل تطوير 

ن لعدم قدرة اعتماد املرافق العمومية ذات  ، وكااالقتصاد الوطين ودعم االستثمار
الطابع اخلدماتي نفس التكنولوجيا وإعادة النظر يف أشكال التسيري اإلداري التقليدي 
وتنظيم اهلياكل وحتسني اجراءاهتا ومساطرها وفق املتطلبات اجلديدة لتطور حميطها 

  .االقتصادي واالجتماعي انعكاس سليب على واقع اإلدارة وتطورها 
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الرغم من اجملهودات املبذولة يف جمال إصالح اإلدارة املغربية من بو
تأطري وتفعيل خمتلف أوجه األنشطة االقتصادية حتقيق أهداف التنمية وأجل 

 واالجتماعية وبالرغم من التحوالت اإلجيابية اليت مت حتقيقها يف هذا اجلانب فإن
تحوالت االقتصادية  سرعان ما أصبحت متجاوزة بسبب سرعة تتابع الإدارتنا

  .واالجتماعية اليت يعرفها املغرب ويعرفها العامل من حوله بوثرية أقوى 
وعلى الرغم من اإلرادة املعرب عنها من أجل املضي قدما يف حتديث 
اإلدارة وتطوير طاقاهتا التدبريية ، فإن هذه اإلرادة مل تتبلور بعد يف شكل مشروع 

ل الفاعلني السياسيني واالقتصاديني إصالحي وطين مشويل حيظى بإمجاع ك
واالجتماعيني حيث متيزت احملاوالت يف هذا امليدان باالنشطار وطغيان النظرة 

  .القطاعية مما جعلها ال تبلغ األهداف املسطرة هلا 
لذا ، أصبحت االنتقادات اليت يوجهها العموم واإلداريون أنفسهم 

لتدبري اإلداريني ووثرية العمل باجلهاز أكثر من أي وقت مضى جتمع على أن التسيري وا
اإلداري تتميز بالبطء وضعف املردودية الشيء الذي زاد من تصعيد التوثر واالنتقاد 

  .الذي يطبع عالقة هذه األجهزة باملتعاملني معها، خاصة املواطنني البسطاء
وقد أكـد جاللـة امللـك حممـد السـادس نصـره اهلل وأيـده يف الرسـالة          

 املنظمة حتـت رعايتـه   الوطنية لتخليق املرفق العام جهة إىل أشغال الندوة     السامية املو 
 أكتـوبر  30 –29السامية ومببادرة وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري بتـاريخ          
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إن هدف اإلجراءات " :  على أمهية تبسيط املساطر اإلدارية ، يقول جاللته 1999
د والتعســري ، وهــو منــهاج لرتســيخ روح  العموميــة التســهيل والتيســري ولــيس التعقيــ 

لـذلك أمرنـا    ... ساالستقامة والوضوح والشـفافية والتعجيـل يف إيصـال النفـع للنـا            
بتبسيط اإلجراءات وحتيني النصوص اإلدارية وحتديث وسائل التدبري والعمـل علـى            
التوفيق املستمر بني املقتضيات اإلدارية وروح العصر اليت طبعت اليوم كل العالقات             

   ".البشرية
  

كما أوىل جاللته اهتماما خاصا مبجال االستثمار حيث أكد يف 
الرسالة السامية املوجهة للوزير األول حول التدبري الالمتمركز لالستثمار على أمهية 

وإذا كانت هذه املساطر : "تبسيط املساطر املتعلقة هبذا اجلانب ، يقول جاللته 
غالبا ما تكون ضرورية ألن حرية املبادرة واالجراءات التشريعية أو التنظيمية 

فإن من الواجب ... اخلاصة اليت كرسها الدستور تقتضي إجياد إطار قانوني ملزم
تبسيط هذه اإلجراءات واملساطر وتقليصها واحلرص على أن يتم العمل هبا بأكثر ما 

  " .ميكن من القرب من املستثمرين
دعما قويا وقد شكلت هذه التوجيهات ، مرجعية ثابتة و

حماربة والرامية إىل للمبادرات اإلصالحية العميقة اليت أعلنت عنها احلكومة ، 
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حتفيز االستثمار و  ،التعقيد والبطء وإقامة عالقات جديدة بني اإلدارة واملواطن
  .  الوطين واألجنيب

كما شكلت املبادرة امللكية إلنشاء املراكز اجلهوية لالستثمار لبنة 
  .نقلة نوعية ملشروع التبسيط اإلداري أساسية إلحداث 

ونظرا لكون املساطر اإلدارية تعترب أدوات لتنفيذ القوانني 
والتنظيمات اجلاري هبا العمل وممارسة الصالحيات والسلطات املخولة للجهاز 
اإلداري وباعتبارها القناة الرئيسية اليت من خالهلا يتم تقديم اخلدمات للمواطنني 

فقد أصبح من .  الوسيلة األساسية للتدخل يف عملية التنمية واملستثمرين وكذا
الالزم إعادة النظر يف منظومة هذه املساطر جلعلها تستجيب ملتطلبات سرعة النمو 

  .ومقاييس جودة اخلدمة باملرفق العام 
  :وتتضمن هذه الورقة احملاور التالية 

I-تشخيص الوضعية الراهنية ؛   
II-إلداري ؛ حصيلة برامج التبسيط ا 

III- شروط إجناح الشطر الثاني من برنامج تبسيط املساطر 
  .واالجراءت اإلدارية  
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I- تشخيص الوضعية الراهنية:   
لقد أدى اتساع جمال اختصاص اإلدارة خالل احلقب األخرية 

مضاعفة عدد  و تنظيمات أكثر صرامةباعتبارها متثل السلطة العامة إىل وضع
 دعم مراقبة الدولة وتنظيم  هبدفم التعقيدات واملسالكاآلليات اإلدارية وتراك

النشاط االقتصادي ومحاية املواطن والبيئة وضمان استمرار أداء اخلدمات 
   . على وثرية أداء اإلدارة انعكس سلباالعمومية، الشيء الذي

 اعتماد أساليب وبتغيري دور الدولة اليوم ، فإنه أصبح من الالزم
   . تتميز بالنجاعة وسرعة األداءري اإلداريجديدة يف ميدان التدب

  

   :ومظاهر اختالالته وانعكاساته السلبيةإشكالية التعقيد اإلداري  -
  :ة التعقيد اإلداري شكاليإ -أ

 تضخم اهلياكل والقواعد القانونية وتكاثر املسالك لقد أدى
دارة يف اختاذ  سري اإلء بطإىل الوثائق وكثرةوالتسيري االنفرادي  واملساطر اإلدارية

  .بالرتابة والروتني وضعف اخلدمات  تتسمالقرارات ، مما جعل اإلدارة 
كما أن عدم وضوح قواعد ومعايري العمل اإلداري أدى بدوره إىل 

 يف الشكليات واملراقبة القبلية وما يرتتب عنها من نفور املواطنني بسبب اإلفراط
  .املستثمروتأخر يف اإلجناز ومن عبئ على كاهل املواطن 
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إضافة إىل اإلفراط يف اللجوء إىل استعمال السلطة التقديرية 
للمسؤولني على املصاحل اإلدارية واليت كثريا ما تكون سببا يف تعقيد املساطر وتفشي 
املمارسات السلبية من رشوة واستغالل النفوذ والتسويف واإلرجاء مما أفقد اإلدارة 

 .مصداقيتها لدى املتعاملني معها 
ومن جهة أخرى ، فإنه من املؤكد أن املساطر املعقدة ، واملسالك 
الطويلة واملتشعبة واآلجال املمتدة وثقل امللفات واالستمارات هي من عوامل ضعف 

 مبساطرها وهياكلها وإجراءاهتا تشكل عائقا أمام التنمية مما جيعلهاإنتاجية اإلدارة 
  .االقتصادية 

  

  : مظاهر ومكامن االختالالت -ب
إن ارتباط املساطر اإلدارية بطبيعة اهلياكل اإلدارية واملوارد 

عل من التعقيد جيالبشرية والنصوص القانونية وتنظيم العمل والسلوكات داخل اإلدارة 
  :اإلداري إشكالية متعددة املظاهر تتجلى يف 

   ؛وتشعبهاتعدد املساطر اإلدارية  -
ضحة لدى وجود مسارات ومساطر غري متماسكة وغري وا -

  ؛ املتعاملني معها وحتى لدى املتدخلني فيها يف غياب تصميم هيكلي للمساطر 
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  ؛تكاثر وتعقد االستمارات واملطبوعات  -
   ؛ مساطر متجزئة ومنشطرة بني عدة وحدات إدارية-
  ؛ مساطر بدون سند قانوني -
   . مساطر متكررة بني عدة وحدات إدارية-
  

   :د اإلداريلتعقيل  السلبيةنعكاساتاال -ج
فعلى الرغم من املساعي املتعددة اليت بذلتها السلطات العمومية يف 
السنني األخرية حلث اإلدارة العمومية على التخفيف من ثقل املساطر واإلجراءات 
اإلدارية ما تزال إشكالية تعقيد املساطر تعترب من السمات البارزة اليت تطبع على 

ا أفضى إىل تقويض اجلهود اإلصالحية والتقليل من العموم عالقة اإلدارة مبحيطها مم
  :   إىلىدأمفعوهلا الشيء الذي 

  

  ضعف مردودية اجلهاز اإلداري ؛ -
 ارتفاع كلفة سري اإلدارة ؛ -

 ضعف القدرة على مسايرة وثرية النمو االقتصادي ؛ -

 فقدان مصداقية اإلدارة لدى املرتفقني وخاصة املستثمرين ؛ -

 س األموال األجنبية ؛ضعف القدرة على جلب رؤو -

 انعدام الشفافية يف التدبري اإلداري ؛ -
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  .تفشي ممارسات سلبية كالرشوة واستغالل النفوذ  -
  
  
  
  
  

   :  التبسيط اإلداريفعدوا -
إن احلدة اليت تطرح هبا قضية التعقيد اإلداري تضع على عاتق 

 وجعله اإلدارة حتديات كربى ينبغي رفعها وذلك بالرتكيز على أمهية التبسيط
  . صالحاإل ورش التحدي األول يف
  

   :تنامي الوعي حبتمية التبسيط -أ
إن اخنراط املغرب يف مسرية استكمال دولة احلق والقانون والنهوض 

  واملقاولةباإلزدهار االقتصادي للبالد يدعو إىل أن تكون اإلدارة يف خدمة املواطن
يتمتع بكل احلقوق ويستفيد  كعنصر فاعل وعامل منتج  هذه األخريةوأن تنظر إىل

  .من اخلدمات الضرورية اليت توفرها خمتلف املصاحل اإلدارية 
 يشكل ة اإلداري املساطرولقد أصبح من البديهي اليوم أن تبسيط

 إذ بدونه تبقى اإلجراءات الرامية اإلدارةاخلطوة األوىل للوصول إىل حتديث وإصالح 
 حمكوم عليه فعالية سيما وأن املغرب إىل حتسني عالقة اإلدارة باملرتفقني بال

االخنراط يف مسلسل الرهانات الوطنية والدولية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، ب
لذا أضحى التبسيط اإلداري ورشا قائما بذاته يتعني إجنازه بكامل الفعالية من 
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طرف اإلدارة اليت جيب أن تربهن عن مقدرهتا وجدواها ، سيما بعد أن أصبح 
 ها إلنتاج اخلدمات يف عدة جماالت موضع انتقاد الذع ، ومن متة فإناحتكار

لسلطة اليت با النهوض مبهامها وليس كفاءهتا أصبحت تقاس مبدى قدرهتا على
  .تتمتع هبا

  

   :ة اإلداري املساطر تبسيطأهداف -ب
يعرف التبسيط اإلداري بكونه يرمي إىل اإلنقاص والتخفيف من 

اإلجراءات اإلدارية وكل ما يرتتب عنها من تأخري يف عبء املسارات واملساطر و
 يرمي إىل تيسري يف تنفيذ اخلدمات اإلدارية ، وبالتايل فالتبسيط طيطاآلجال ومت

احلياة اليومية للمرتفق وتيسري نشاط املقاولة وبتعريف آخر ، هو صريورة تغيري 
 وجد وال يهتم فهو يطارد ويالحق التعقيد أينما. وحتسني مستمر للعمل اإلداري

  .بالرتكيب ، علما أن الرتكيب أمر طبيعي بينما التعقيد فهو من صنع اإلنسان
 اإلشارة أنه ليس كل شيء يصيب احلياة اإلدارية يعاجل بوسيلة مع

 فأحيانا تدعو أسباب الصعوبات اليت تشوب البنية اإلدارية ، إىل حلول ،التبسيط 
  .ثر فعالية واليت قد تكون أك، تنظيمية أو تكوينية
 عن البيان أن التعقيد اإلداري أصبح عائقا للنشاط االقتصادي وغين

يف حني أن املنافسة الدولية باتت . يكبح النمو االقتصادي ويعرقل دينامية املقاولة 
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 أن متطلبات كما،  تقاس اليوم مبدى سرعة العمل وقابلية تنبؤ التحوالت االقتصادية
 ذا حق على زبونإىل أن أصبح املرتفق يف وضـــــع املرتفق بلغت حدهتا وتطورت 

اإلدارة مينحها شرعية اخلدمة العمومية ، ويريد منها يف املقابل أن تيسر عليه 
  :هدف التبسيط هو ف وبالتايل .متاعب اإلجراءات

   الرفع من مردودية اجلهاز اإلداري والتقليل من كلفته ؛-
مقاوالت وذلك قصد دفعها  تسهيل النشاط واالزدهار االقتصادي لل-

  ؛للمشاركة حبيوية وفعالية يف مسلسل النمو 
   تسهيل االستثمار ؛-
   إرساء الشفافية يف التعامل اإلداري ؛-
تيسري احلياة اليومية للمواطنني وذلك بتبسيط العالقة والتواصل بني  -

  ؛اإلدارة واملرتفقني 
   رفع جودة اخلدمات اإلدارية ؛-
  مام خمتلف اخلدمات اإلدارية ؛ ضمان املساواة أ-
 القضاء على السلوكات السلبية داخل اإلدارة من رشوة واستغالل -

  .النفوذ 
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ولبلوغ هذا املرمى، تقوم اإلدارة أحيانا ببعض املبادرات حنو تبسيط 
اإلجراءات إال أهنا غالبا ما تكون بشكل استعجايل أو ظريف دون تبين مقاربة 

  .لتعقيدشاملة وعلمية الستئصال ا
  

II- تبسيط املساطر اإلدارية حصيلة برنامج:   
  

تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية وطبقا لاللتزامات املعرب عنها يف 
لوزير األول حتت االتصريح احلكومي املقدم أمام الربملان بغرفتيه وانطالقا من دوية 

 مت إحداث خاليا قطاعية لتبسيط 1999 نونرب23 بتاريخ 31/99عدد 
ملساطر اإلدارية وأخرى مركزية ترأسها وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ا

  :عهد إليها بالقيام مبا يلي 
  

جــرد خمتلــف التعقيــدات الــيت تســاهم فيهــا عــدة قطاعــات ، والــيت   -
تقتضــي هنــج مقاربــة موحــدة ، وبلــورة حلــول مالئمــة ، تأخــذ بعــني االعتبــار تعــدد     

  يت يتعني تطبيقها ،األجهزة املختصة والنصوص ال
إعداد تقرير تركييب يتضمن حصيلة اإلصالحات التبسيطية املعتمدة  -

وكذا االقرتاحـات التصـحيحية وعرضـه علـى أنظـار اللجنـة االسـرتاتيجية إلصـالح                 
  .اإلدارة 
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ونظرا لطبيعة االختصاصات األفقية لوزارة الوظيفـة العموميـة واإلصـالح           
ملنهجي هلذا الربنامج علـى أن تبقـى للقطاعـات           التنسيق والدعم ا   فقد تولت اإلداري  

  .املعنية الصالحية الكاملة لتنفيذه والسهر اليومي على تتبع مراحله 
كما عكفت هذه الوزارة على إعداد برنامج مشـويل ومتكامـل للتخفيـف             

 ينــاير 14 و 13مــن االجــراءات اإلداريــة ، وهكــذا مت تنظــيم يــومني دراســيني بتــاريخ  
طاعات احلكومية باألمهية اليت حيظى هبا جمال تبسيط املسـاطر           لتحسيس الق  2000

اإلدارية ، كما مت توجيه رسالة دورية إىل خمتلف الوزارات تضمنت املنهجية الواجب  
  :اتباعها لتوصيف املساطر اليت يشوهبا التعقيد ومت دعوهتا إىل 

  

ــة يف   جلــرد وتنظــيم أوراش  - توصــيف وتبســيط املســاطر اإلداري
ــل      إطــار جمموعــ  ــذ ك ــدخلني يف تنفي ــع املت ــك بإشــراك مجي ــة وذل ات عمــل قطاعي

مسطرة على حـدة واستشـارة الفرقـاء االقتصـاديني واملهنـيني بتنسـيق مـع اللجنـة          
  املركزية لتبسـيط املساطر اإلدارية ،

 الســهر علــى أعمــال اللجــان القطاعيــة املختصــة لضــمان تتبــع     -
  ،تنفيذ هذا الربنامج بالفعالية والسرعة الالزمة 
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 اخلروج باقرتاحات عملية يف شكل مشاريع قــوانني أومراسـيم أو      -
دوريات أو إجراءات تنظيمية وهيكلية تسهم بشكل ملموس يف تبسيط املساطر           

  اإلدارية وعرضها على مسطرة املصادقة اجلاري هبا العمل ،
 رفع تقرير حول نتـائج أوراش العمـل إىل اللجنـة املركزيـة لتبسـيط         -
االهتمام و  العناية وقد مت حث مجيع الوزارات على إيالء كامل       .ية  املساطر اإلدار 

ملســاطر الــيت هتــم شــرائح واســعة مــن املــواطنني يف تعاملــهم اليــومي مــع اإلدارة    با
خاصــة تلــك الــيت تشــكل عبئــا ثقــيال علــى كاهلــهم نظــرا لكثــرة الوثــائق املطلوبــة  

  .لقضاء حاجياهتم ومآرهبم 
الوظيفة العمومية واإلصـالح اإلداري يف      وباملوازاة مع ذلك نظمت وزارة      

إطار برنامج تطوير وحتديث قدرات التدبري باإلدارة العموميـة دورات تكوينيـة حـول              
تقنيات تدوين وتبسيط املساطر اإلدارية مهت ثلة من األطر العليـا تنتمـي إىل عـدة                

  .قطاعات 
اجلهات كما مت تنظيم دورة تكوينية أخرى لفائدة أطر عليا متثل مجيع        

 أبريــل 21 و 17باململكــة مبعــدل إطــار عــن كــل جهــة خــالل املــدة املمتــدة مــا بــني     
2000.  
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وقد ساعد هذا التكوين علـى إحـداث شـبكة مـن امليسـرين اإلداريـني                
  .ستعمل على إشاعة تقنيات التبسيط اإلداري باإلدارات العمومية 

 يف نفـس    وملالمسة بعض أوجه التعقيد اإلداري ميـدانيا نظمـت الـوزارة          
اإلطــار أربعــة دراســات مهــت وحــدات منوذجيــة متثلــت يف قباضــة مــابيال بالربــاط 
واملستشـــفى املركـــزي باخلميســـات ومندوبيـــة وزارة اإلســـكان جبهـــة تانســـيفت       

  .ومندوبية الصيد البحري بأكادير 
وللتأكيد على األمهية اليت حيظى هبا موضوع تبسيط املسـاطر اإلداريـة            

ا الربنـامج قـدم السـيد وزيـر الوظيفـة العموميـة واإلصـالح              وإلعطاء نفس جديد هلذ   
ــاريخ    ــام اجمللــس احلكــومي بت ــونرب 16اإلداري عرضــا أم ــه علــى  2000 ن  أكــد في

  :األمهية اليت ينبغي أن حيظى هبا هذا الربنامج وحدد خطة عمل ترمي إىل 
  

   إعطاء االولوية للمساطر اليت هتم شرحية واسعة من املواطنني ،-1
الن بكيفية دورية عـن اإلجـراءات املتخـذة يف جمـال التبسـيط          اإلع -2

  عن طريق وسائل اإلعالم املتداولة ، 
 توســيع متثيليــة اللجنــة املركزيــة لتبســيط املســاطر احملدثــة مبقتضــى  -3

ــذكر لتشــمل قطاعــات الداخليــة والشــؤون      ــوزير األول الســالف ال منشــور الســيد ال
  اخلارجية والتعاون والعدل ،
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ــتمر    اختـــاذ -4 إجـــراءات مصـــاحبة كـــدعم التواصـــل والتكـــوين املسـ
  وإشاعة ثقافة التبسيط اإلداري ،

   تعبئة مجيع القطاعات للمسامهة الفعالة يف تنفيذ هذا الربنامج ،-5
 إجراء استقراء سنوي لرأي املرتفقني ملعرفة مسـتوى الرضـى علـى     -6

  .اخلدمات اإلدارية املقدمة هلم من طرف املرافق العمومية 
  

ويف إطار الدفع بتنفيذ هذا الربنامج وإضفاء الفعالية الالزمة عليه ، مت 
تشكيل جلنة بوزارة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري عهد إليها بتفحص وتدقيق 

  .جمموعة املساطر املعروضة للدراسة يف إطار هذا الربنامج 
طر وعلى هذا املستوى من التحليل والدراسة ، كلف كل قطاع باملسا

اليت تدخل يف جمال اختصاصاته وبالسهر على أعمال اللجنة القطاعية التابعة له 
  .حتى يتم تتبع تنفيذ هذا الربنامج بالفعالية والسرعة الالزمتني 

وباملوازاة مع ذلك ، أعدت وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري 
ط املساطر ، وبتعاون أساتذة وأطر خمتصني يف جمال تبسييف إطار جلنة مكونة من 

مع برنامج األمم املتحدة لإلمناء دليال منهجيا لتبسيط املساطر وزع على خمتلف 
  .اإلدارات العمومية واجلماعات احمللية 
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يهدف هذا الدليل إىل االستجابة للحاجيات امللحة اليت عربت عنها 
ا اجملال خمتلف الوزارات واإلدارات العمومية وخلق قواعد مشرتكة للعمل يف هذ

  .وتوحيد الرؤى وضمان فعالية وجناعة برامج التبسيط اإلداري 
 إىل توفري الدعم املنهجي جلهود خمتلف الوزارات الدليلكما يرمي هذا 

لتسهيل تنفيذ براجمها يف جمال تبسيط املساطر والتعريف باملبادئ العامة والنماذج 
موعة من األدوات والتقنيات املعتمدة دوليا يف هذا اإلطار باإلضافة إىل عرض جم

اهلندسية ذات الصلة باملوضوع بغية تعميم الثقافة العلمية للتبسيط اإلداري 
  .باإلدارات العمومية 

وقد توجه االهتمام بشكل فوري إىل املساطر موضوع هذه العالقة 
حيث مت انتقاء جمموعة من املساطر األكثر تداوال من طرف املواطنني ألجل 

حث عن السبل الكفيلة بتبسيطها بتنسيق وتشاور مع القطاعات دراستها والب
املعنية مباشرة هبذه املساطر قصد اختاذ الرتتيبات واإلجراءات الالزمة العتمادها 
يف التدبري اليومي باملصاحل اإلدارية اليت هلا عالقة مباشرة باملواطنني للحد من 

وجتسيد املفهوم اجلديد للسلطة البريوقراطية اليت يعاني منها املواطنون البسطاء 
  املبين على تسخري اإلدارة خلدمة املواطن وتسهيل مأموريته

حاليا وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح  تعكفوهبذا اخلصوص 
بتعاون مع وزارة الداخلية وبعض اجلماعات احمللية بوالية الرباط وسال على اإلداري 
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واطنني على صعيد هذه اجلماعات كعينة دراسة املساطر األكثر تداوال من طرف امل
حيث مت انتقاء جمموعة من املساطر يف دراسية أوىل ، وفق خطة عمل حمددة 

  .)1أنظر امللحق رقم (املرحلة األوىل كعينة للدراسة 
قد انطلقت اجلوالت الدراسية املتعلقة هبذا املوضوع يف بداية شهر و 

 مديرية اإلصالح اإلداري أطر من ، حيث مت تشكيل جلنة تتكون من 2001شتنرب 
تسهيل عملية التواصل مع السلطات احمللية واجلماعية و بإجناز هذه الدراسات كلفت

بتقنيات املعنية، وإعطاء هذه األخرية فكرة عن أهداف هذه الدراسات وتعريفهم 
يف إطار برنامج التخفيف من تدوين وتبسيط املساطر وكذا باجملهودات املبذولة 

وجتسيدها على أرض ات اإلدارية اليت هتم شرائح واسعة من املواطنني اإلجراء
  .الواقع 

  

   :الربامج الوزارية -1
  لتبسيط املساطر اإلداريةأوراشقامت القطاعات الوزارية بفتح عدة 

 اختذ على إثرها جمموعة من اإلجراءات ختتلف حسب )2انظر امللحق رقم (
ت اليت تعاني منها املساطر املعاجلة خصوصية كل قطاع وحسب طبيعة التعقيدا

   : أربع أنواعوميكن تصنيف هذه اإلجراءات إىل
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وتتمثل يف تفويض اإلمضاء على  :  إجراءات ذات طبيعة تدبريية-أ
مستوى املصاحل واألقسام بالنسبة للمصاحل املركزية من جهة وعلى الصعيد احمللي من 

  .جهة ثانية فيما خيص تدبري بعض امللفات
  لغاء التأشرية على تصدير واسترياد بعض البضائع ؛إ -
حذف تأشرية وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري فيما  -

 خيص التعيني وإهناء املهام بعض املناصب السامية ؛

تفويض البحث يف املنازعات املتعلقة بالضرائب إىل املديريات  -
  اجلهوية ؛

دة اآلمرين بالصرف التفويض التلقائي لالعتمادات لفائ -
  .املساعدين

  

د جمموعة من وتتمثل يف إعدا: إجراءات ذات طبيعة قانونية  -ب
  :مشاريع القوانني نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر

  .مشروع قانون يتعلق بإنعاش املقاوالت الصغرى -
إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث مراكز اإلجراءات للمقاوالت  -
  هنية ؛داخل الغرف امل
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إعداد مشروع مرسوم إلحداث جلنة لتبسيط اإلجراءات  -
  اإلدارية ؛

إعداد مشروع نص يقضي حبذف بطاقة الفاعلني يف التجارة  -
   ؛2000اخلارجية ابتداء من شهر يوليوز 

مشروع قانون مينح للقطاع اخلاص اختصاص رقابة أدوات  إعداد -
  .ختصة القياس هبدف التقليل من تدخالت املصاحل امل

  
 نذكر من ضمنها إصالح النظام  : إجراءات ذات طبيعة تنظيمية-ج

اهليكلي للتعاونيات بتبسيط املساطر وجعل هذا النوع من املقاوالت يقوم بدور 
  .أكثر فعالية يف امليدان االقتصادي واالجتماعي 

وضع دليل رمسي للمساطر املتعلقة باملقاوالت وذلك لتفادي  -
  ارات أو اجلهات  ؛تأويلها حسب اإلد
وضع دليل مبسط للمساطر املتعلقة بالصفقات العمومية لتمكني  -

  األشخاص املعنيني من االطالع على املقتضيات املنظمة هلذه الصفقات ؛
التخفيف من عدد الوثائق املطلوبة لتكوين بعض امللفات وحتديد  -

  آجال البث فيها وتوحيد بعض املساطر ؛
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علومات اليت كانت تثقل عملية تعبئة حذف جمموعة من امل -
  املطبوعات ؛

تقليص آجال تسليم رخص االستثمار عن طريق إحداث  -
مسطرة البحث املسبق بالنسبة ملشاريع االستثمار الكربى من طرف اجملموعات 

  احلضرية ، قبل اإليداع الرمسي مبقرات اجلماعات ؛
ة يف حالة إحداث جلنة خمتصة مكلفة بدراسة امللفات املوجود -

  االنتظار؛
إعداد دليل باملساطر ومناذج القرارات اليت هتم صريورة احلياة  -

  ؛ للموظفني اإلدارية
اعتماد خدمات جديدة هتدف إىل تبسيط اإلجراءات اإلدارية  -

  املرتبطة باجلمارك بالنسبة للمستثمرين ؛
 كتحويل تبسيط املساطر املرتبطة بتدبري املناصب املالية -

  .ب املناص
  

  
  : إجراءات ذات طبيعة دراسية  -د

باملوازاة مع اإلجراءات السالفة الذكر مت القيام مبجموعة من 
  :الدراسات نذكر من بينها 
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الدراسة املعدة من طرف وزارة الشؤون العامة للحكومة  -
  واملتعلقة مبسار املستثمر ؛

وثائق الدراسة اليت قام هبا قطاع الصناعة التقليدية فيما خيص ال -
املتعلقة بالتصدير واالسترياد ألجل توحيدها حسب الشكل املعتمد دوليا مع 

  .مراعات خصوصية املتعاملني املغاربة 
كما مت إجناز دراسات ميدانية يف جمال تبسيط املساطر اإلدارية 

 كما سبق مكنت من رصد جمموعة من التعقيدات وقد مهت هذه الدراسات
قباضة مابيال ، ندوبية اجلهوية للصيد البحري بأكادير كل من املاإلشارة إىل ذلك

  .املندوبية اجلهوية لإلسكان مبراكش و املستشفى اإلقليمي باخلميسات، بالرباط
  

2 ñ تقييم وحتليل حصيلة الربامج  :   
  

بإلقاء نظرة على منجزات خمتلف القطاعات اإلدارية يتضح أنه 
 اإلدارات فإن هذا العمل يبقى غري على الرغم من اجملهودات اليت قامت هبا بعض

  : مكتمل وذلك راجع لألسباب التالية
  

 املتعاملني هبذه املساطر ملعرفة نوعية التعقيدات استشارةعدم  -
 .آرائهم حول احللول املقرتحة من جهة ثانيةواليت يعانون منها من جهة 
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غالبية احللول املقرتحة من طرف الوزارات تتسم بطابع العمومية  -
م الرتكيز على بعض اجلزئيات املسطرية اليت غالبا ما تكون السبب احلقيقي وعد

 وراء التعقيد اإلداري وبطء املسطرة ؛
  

طغيان املفهوم القانوني لتبسيط املساطر على جل البدائل املقدمة  -
ويتضح ذلك من خالل االقرتاحات اهلادفة إىل تعديل القوانني واملراسيم أو املناشري 

إلدارية مما يتطلب دعوة الوزارات إىل الرتكيز على املفاهيم احلديثة والدوريات ا
للتبسيط واليت تراهن على تأهيل العنصر البشري بالدرجة األوىل الستيعاب التعقيد 

ستجابة لرغبات املواطنني اال بديل أكثر مرونة وقوجتاوزه واملسامهة يف خل
 .واملقاوالت 

  

 لإلدارة املتعلقة بتدبري شؤون طغيان االنشغال باملساطر الداخلية -
املوظفني والتدبري املايل واحملاسيب وطرق املراقبة اإلدارية واملالية والتنظيم الداخلي 

  للمصاحل اإلدارية على حساب املساطر املتعلقة باملواطنني ؛
اعتبار تبسيط املساطر اإلدارية حكرا على اخلاليا املكلفة هبذا  -

إليه كهاجس يومي ملختلف مكونات اإلدارة املركزية املوضوع بينما جيب أن ينظر 
  واحمللية ، واعتبار دور هذه اخلاليا كمؤطر ومنشط ملشروع التبسيط ؛
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 ، أي  ومبنظور منهجينذرة معاجلة التعقيدات بصفة جذرية -
فحصها فحصا شامال ومفصال وذلك باستخراج حلول مستدمية ودراستها يف العمق 

  .ن ملموس بالنسبة لإلدارة واملرتفق على حد سواء وأكثر جناعة تؤدي إىل حتس
ويالحظ من خالل هذه احلصيلة أن خمتلف القطاعات قد بذلت 
جهودا جد مرضية ال بد من تثمينها ، إال أنه جيب تدعيم هذه اجلهود مبنظور 
مشويل يعتمد على مقاربة اسرتاتيجية تتبلور من خالل خمطط عمل يشكل هنضة 

  .قعية وملموسة فاعلة ذات نتائج وا
 

III- اآلفاق املستقبلية لربنامج تبسيط املساطر اإلدارية:   
  

   :خمطط العمل لتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية -1
متابعة إجناز الربنامج  إىل متجهةهذا اإلطار ، فإن جهود الوزارة يف 

املعلن عنه من طرف احلكومة باإلضافة إىل حتقيق بعض األهداف األساسية 
 والرامي إىلأبرزه منشور السيد الوزير األول  الذي ألخرى ومن ضمنها اهلدفا

 الوثائق املطلوبة يف املعامالت اإلدارية وحذف املساطر اليت تفتقر كثرةالتقليص من 
 تنتج و  شرائح واسعة من املواطننيتثقل كاهل، واليت غالبا ما إىل مرجعية قانونية

  . من استغالل النفوذ ورشوة وحمسوبيةمشينة عن املطالبة هبا ممارسات سلبية 
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ولقد مت جتسيد خمطط العمل على أرض الواقع بالعرض الذي ألقاه 
السيد وزير الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري أمام اجمللس احلكومي املنعقد بتاريخ 

 كما سبقت اإلشارة إىل ذلك واليت حدد من خالهلا الشروط  2000 نونرب 16
انظر (لضرورية اليت يعتمد عليها مشروع التبسيط وتفعيل مقتضياته األولية وا
  ) .14الصفحة 

  :وقد مت إجناز الشطر األول من هذا املشروع عرب ثالثة مراحل 
  

هتييئ اإلطار العام ملشروع تبسيط املساطر  : املرحلة األوىل -أ
اإلداري استهدفت هذه املرحلة تعبئة مجيع القطاعات حول التبسيط : اإلدارية 

  :هبدف هتييئ املناخ العام هلذا املشروع وذلك من خالل 
  ،1999 نونرب 23 بتاريخ 31/99 إعداد منشور للوزير األول عدد -
 إعداد رسالة دورية لوزير الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري أعلنت -

  عن انطالق مشروع التبسيط وحددت ترتيبات خمطط العمل ،
ركت فيه خمتلف القطاعات حول التبسيط  تنظيم يوم دراسي شا-

  .اإلداري مبساعدة خرباء يف هذا امليدان
 إعداد اإلطار املؤسساتي للمشروع بإحداث اللجنة املركزية واخلاليا -

القطاعية لإلشراف على تنفيذ برنامج التبسيط إذ مت حتديد أعضاء 
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لعمل خلية التبسيط لذى كل وزارة واليت ستقوم بصلة وصل بني أوراش ا
يف كل وزارة واللجنة املركزية لدى وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح 

  ) .3أنظر امللحق رقم (اإلداري 
  

  :عملية التكوين  : املرحلة الثانية –ب 
اجته العمل اساسا حنو تعميم ثقافة التبسيط وذلك من خالل برجمة 

تعريف بتقنيات حلقات تكوينية ملختلف القطاعات اإلدارية، كان اهلدف منها ال
تدوين املساطر وتبسيطها، وإعداد كراس املساطر، لتمكني اإلدارات من كفاءات 
ذاتية قادرة على إعداد برامج التبسيط وجعل هذا األخري ضمن االختصاصات 
املمارسة يوميا من طرفهاحيث متخض عن هذ الربامج التكوينية إحداث شبكة من 

  .د رهن إشارة خمتلف القطاعات امليسرين داخل اإلدارة املغربية توج
  

  :انطالق أوراش التبسيط اإلداري  : املرحلة الثالثة -ج
قامت اخلاليا القطاعية للتبسيط اإلداري بدراسة املساطر املتعلقة 

  :بالقطاع احلكومي الذي تنتمي إليه من خالل عدة اجراءات متثلت يف 
  حتديد وجرد املساطر املتعلقة بالقطاع  ؛ -
  للمساطر وذلك من خالل عمل ميداني مبسامهة تدوين أويل -

                 الفاعلني يف املساطر؛
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  دراسة وإجياد احللول املالئمة للمساطر القطاعية، -
إحالة املساطر األفقية اليت يتدخل فيها أكثر من قطاع على اخللية  -

 .املركزية لتبسيط املساطر
لى وضع مصنف وقد أسفر تنفيذ الشطر األول من هذا الربنامج ع

 مسطرة وزع على مجيع الوزارات املعنية ألجل تنظيم جمموعات عمل 520يتضمن 
يشارك فيها مجيع املعنيني هبذه املساطر ألجل إجياد احللول التبسيطية البديلة 

 قطاع باملساطر اليت ف كلوبتنسيق مع اللجنة املركزية لتبسيط املساطر اإلدارية وكل
وبالسهر على أعمال اللجنة القطاعية التابعة له حتى تدخل يف جمال اختصاصاته 

  .يتم تتبع تنفيذ هذا الربنامج بالفعالية والسرعة الالزمتني 
واإلدارات إىل حدود تاريخ عقد هذه املناظرة منكبة من أجل اخلروج 
باقرتاحات عملية يف شكل مشاريع قوانني ومراسيم أو دوريات أو اجراءات تنظيمية 

  .بشكل ملموس يف تبسيط املساطر اليت مت انتقاؤها هلذا الغرض وهيكلية تسهم 
واجلدير بالذكر أن إعادة النظر يف هذه املساطر سيكون له تأثري إجيابي 
ــادية        ــة االقتصـ ــرتبط بالتنميـ ــة تـ ــاالت حيويـ ــدة جمـ ــو يف عـ ــرية النمـ ــريع وثـ ــى تسـ علـ

لعمرانيــة واالجتماعيــة للــبالد وســتؤدي بشــكل مباشــر إىل إنعــاش جمــاالت التهيئــة ا  
واإلسكان والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية واحلد مـن املعوقـات الـيت تشـوب             
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منظومة املراقبة املالية واإلدارية واحملاسباتية ، وإحداث نـوع مـن التنسـيق يف الرؤيـا               
  .والعمل بني خمتلف القطاعات احلكومية املتدخلة يف هذه اجملاالت 

مشروع تبسيط املساطر شروط إجناح الشطر الثاني من  -2
   :واإلجراءات اإلدارية

إن جناح الشطر الثاني من الربنامج احلكومي لتبسـيط املسـاطر اإلداريـة           
ال يتوقف على جناعـة احللـول املقدمـة بقـدر مـا يتوقـف علـى مـدى انـدماج خمتلـف                    

  .اإلدارات العمومية واجلماعات احمللية واملؤسسات العامة يف مشروع التبسيط 
باط تبسيط املساطر اإلدارية بطبيعة اهلياكل اإلدارية واملـوارد         لعل ارت و

ــن        ــه م ــة وتنظــيم العمــل والســلوكات داخــل اإلدارة جيعل البشــرية والنصــوص القانوني
 ممـا يقتضـي تـبين مقاربـة مشوليـة      ،املواضيع الصعبة القيادة يف جمال اإلصالح اإلداري     
  .تأخذ بعني االعتبار خمتلف أوجه احلياة اإلدارية 

  

حبيث أنه يف غالب احلاالت خيتلط التعقيد مـع مشـاكل تنظيميـة أخـرى      
ويصبح من الصعب التمييز    ) السلوكات ، الدوافع    (أو إنسانية   ) اهلياكل ، السلطة    (

 فبقــدر مــا تكــون التعقيــدات ،بــني هــذه املشــاكل أو البحــث عــن حلــول ناجعــة هلــا 
ذه املشـاكل أو البحـث   يصبح من الصعب التميز بـني هـ   ،متداخلة مع مشاكل أخرى  

وبقدر ما تكون التعقيدات متداخلة مع مشاكل أخرى، بقدر . عن حلول ناجعة هلا
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مــا تتطلــب مقاربــة مشوليــة حتــدد اخلطــوط الرئيســية الــالزم اختاذهــا حلصــر ظــاهرة  
  .التعقيد بشكل جذري وإرساء قواعد التبسيط يف العمل اإلداري

أن توجـه اجلهـود لتجسـيدها    لذلك يقرتح التوصيات التاليـة والـيت جيـب          
  :على أرض الواقع 

 2010 دعوة اإلدارة جبميع مكوناهتا مركزيا وحمليا لالسـتعداد ألفـق         -أ
وذلك بإعادة التفكري يف بنياهتـا التنظيميـة والتدبرييـة وفـق املنظـور اجلديـد للخدمـة          

كــار العامــة واالنتقــال مــن ثقافــة الشــكليات والرقابــة إىل البحــث عــن الفعاليــة واالبت 
وتنمية مقاربة جديدة للتدبري العمومي جيعـل مـن املتعامـل مـع اإلدارة حمـور اهتمامـه                  
بدل القوانني والشكليات البريوقراطيـة ألن مصـداقية اإلدارة مرتبطـة بشـكل موثـوق                

  .جبودة خدماهتا ال بنصوصها املكتوبة
 اخنراط مجيع الوزارات يف هذا املشروع واعتماد رؤية مشولية -ب

لتنفيذ برنامج تبسيط املساطر اإلدارية جتمع ما بني مبادئ وأدوات وموحدة 
التبسيط املتعارف عليها من جهة وآليات التنسيق والتشاور مع خمتلف القطاعات 
احلكومية والفاعلني يف هذا اجملال من جهة أخرى وإجياد املناخ املالئم واملساعد 

دعم الكايف عن طريق قنوات على استمرارية وجناعة هذه اجملهودات وإعطائها ال
  .دائمة للتنسيق بينها وخلق إرادة مشرتكة لدى خمتلف الفاعلني يف هذا امليدان 
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 مأسسة تبسيط املساطر، إذ أصبح من الضروري إعداد مشروع -ج
نص يضع إطارا مؤسساتيا دائما لربنامج تبسيط املساطر اإلدارية ألجل تتبع هذا 

ضرورية وينص على ضرورة إعداد برامج قطاعية الربنامج وإعطائه الدينامية ال
سنوية للتخفيف من اإلجراءات اإلدارية والسهر على تنفيذهاوتقييمها باتصال مع 
اللجنة املركزية لتبسيط املساطر اإلدارية احملدثة لدى وزارة الوظيفة العمومية 

  .واإلصالح اإلداري
ه أضحى اليوم  دعم التكوين يف جمال تبسيط املساطر اإلدارية ألن-د

 علمية بدوهنا يصعب احلصول على نتائح تقنياتهندسة قائمة بذاهتا تعتمد على 
مرضية وتأهيل املوارد البشرية املشرفة على تنفيذ برامج التبسيط القطاعية ألجل 

تطوير خربة ومهارات متكينها من اخلربة الكفيلة لتدبري مشاريع التبسيط اإلداري و
  :ت واقرتاح احللول ملعاجلتها من خالل املعامل التالية ميدانية لرصد التعقيدا

  

  بالتقليص من آجال تنفيذ املساطر اإلدارية ،:  الزمن 
  اإلدارية، بتخفيض التكلفة الناجتة عن تعقيد املساطر:  التكلفة 
باحلد من عدد املتدخلني يف املسطرة ومن املراحل اليت :  الفاعلني 
  متر هبا ،
  .لتقليص من عدد الوثائق املطلوبة من املواطننيبا:  الوثائق 
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 إشراك الفرقاء االقتصاديني واالجتماعيني لإلدالء بآرائهم -هـ

  .واقرتاحاهتم لوضع تصورات وحتديد املبادرات التصحيحية 
 تقييم مستمر وفعال للمشاريع اإلصالحية واإلعالن بكيفية دورية -و

رات يف هذا اجملال ألجل التمكن من  عن حصيلة األنشطة اليت قامت هبا الوزا
  .معرفة نقاط القوى والضعف فيها ألجل تقويم االختالالت ومعاجلتها مستقبال

 اعتماد التكنولوجيا احلديثة يف التدبري اإلداري واالنتقال من التدبري -ز
الورقي إىل التدبري التكنولوجي وذلك من خالل تطوير نظم املعلوميات يف جمال 

داري باإلضافة إىل إحداث بنوك للمعطيات ومواقع ويب للتعريف  التسيري اإل
باخلدمات والوثائق اإلدارية ذات الطابع العمومي باإلضافة إىل التخطيط من أجل 

   . 2010االنتقال من اخلدمات املباشرة إىل اخلدمات عرب األنرتنيت يف أفق 
 وبصفة  االهتمام باملساطر اليت هتم شرائح واسعة من املواطنني-ح

خاصة ما يتعلق مبوضوع الوثائق املطلوبة لالستفادة من اخلدمات اإلدارية اليت كثريا 
ما خيتلف عددها من مدينة إىل أخرى ومن مصلحة خارجية أو من مجاعة حملية 
إىل أخرى ، وذلك بدعوة خمتلف القطاعات اإلدارية إىل حتديد وحصر الشهادات 

بعة هلا للمتعاملني معها وكذا الوثائق املطلوبة لتسليم والرخص اليت تسلمها املصاحل التا
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هذه الرخص والشهادات وحتديد جدواها وسندها القانوني هبدف االكتفاء باحلد 
  .األدنى والضروري من الوثائق واإلجراءات 

ومبا أن تبسيط املساطر اإلدارية يعترب األداة املناسبة لتجسيد املفهوم 
اقع ، حيث يقتضي االنتقال من ثقافة إدارة االمتيازات اجلديد للسلطة على أرض الو

إىل ثقافة اإلدارة اخلدومة ويتطلب عمال دؤوبا ألجل تغيري العقليات حنو دعم دولة 
واحلد من السلطة التقديرية للمسؤولني على املصاحل اإلدارية اليت . احلق والقانون 

ن رشوة واستغالل النفوذ كثريا ما تكون سببا يف تفشي بعض املمارسات السلبية م
وتسويف وإرجاء غالبا ما يعاني منها املواطنون البسطاء على اخلصوص ، فإن 

  .االهتمام موجه إىل املساطر اليت هتم شرائح واسعة من املواطنني
اإلطار املرجعي للشطر الثاني ملشروع تبسيط املساطر واالجراءات  -3

   : اإلدارية
د باإلدارة املغربيـة فـإن األمـر بقـدر مـا      ألجل التغلب على مواطن التعقي    

يتطلب تبسيط املساطر املعقدة احلالية بقدر ما يتطلب تفادي انتـاج هـذه املسـاطر               
  .مستقبال 
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لــذا ، فــإن جــل اإلدارات مــدعوة إىل اعتمــاد قواعــد توطــد األهــداف   
  .املرجوة من الشطر الثاني من برنامج تبسيط املساطر اإلدارية 

لتاليـة إطـارا مرجعيـا لكـل اإلدارات لتفـادي إنتـاج             وتشكل التوصـيات ا   
  :املساطر املعقدة مستقبال 

  

  : إلغاء املقتضيات والوثائق اإلدارية  اليت فقدت مربر إحداثها -أ
ــداخلي       ــا ال ــى حميطه ــيت طــرأت عل ــتغريات ال ــة وال ــام الدول إن تطــور مه

دققنـا النظـر   واخلارجي قد أدت إىل تقادم النصوص واملسـالك اإلداريـة، حبيـث إذا            
فيهـــا، نالحـــظ أن عـــددا مـــن البنـــود، والتعليمـــات واإلجـــراءات واالســـتمارات        

  .واملعلومات سرعان ما تصبح متجاوزة ومتقادمة وغري قابلة للتطبيق
  

  : مقاومة ظاهرة تكدس النصوص -ب
إن هناك ميال واضحا إىل إنتـاج النصـوص، حيـث غالبـا مـا يـتم وضـع                   

راجها ضمن نـص سـابق، كمـا أن التعـديالت           نص جديد يتضمن مقتضيات سبق إد     
ــنص األصــلي،       ــؤدي يف األخــري إىل صــعوبة الرجــوع إىل ال الكــثرية هلــذه النصــوص ت
ــة         ــة مشولي ــص، إعــادة صــياغته بكيفي ــديل أي ن ــد تع ــه مــن األحــرى عن ــذلك، فإن ل

  .وحديثة
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 احلد من اآلثار النامجة عن الرغبة املفرطة يف الوصول إىل الكمال  -ج

  :اإلداري              
ــد وضــع بعــض القواعــد        ــاالة يف التمحــيص عن ــك عــدم املغ يقتضــي ذل
ومراعاة قابليتها للتطبيق على أرض الواقع ، فكم مـن نصـوص أريـدهبا تنظـيم مجيـع                  

  .احلاالت، ال تعدو أن تصبح جمموعة ترانيم ال تقبل التطبيق 
  

ــة للتكيــف        ــن األجــدر وضــع النصــوص أو االســتمارات القابل ــذلك م ل
غيري بطريقة مرنة، كوضع تاريخ لنهاية االستعمال على النص أو االستمارة لضمان والت

  .مراجعتها أو متديدها قبل أن تصبح متجاوزة، على سبيل املثال
  

  : احلد من تراكم وتضخم املساطر -د
على مر السنني ، وعلى إثر اختاذ إجراءات متتاليـة وإصـدار تعليمـات              

 املسـاطر وصـعوبة يف تطبيقهـا وبـطء يف إجنـاز      متجددة، غالبا ما حيدث تضـخم يف  
املعامالت، وغالبا مـا تكـون هـذه احلـاالت ناجتـة عـن ميـل اإلدارة إىل التحصـن مـن                   
بعض الوقـائع العـابرة أو االسـتثنائية كالتحـايالت علـى القـانون أو علـى املسـطرة مـن                     

رأ يف طــرف بعــض املتعــاملني مــع اإلدارة أو غريهــم، وكــذا بعــض النزاعــات الــيت تطــ 
عالقة اإلدارة اليومية مع املتعاملني معهـا، الشـيء الـذي يـؤدي إىل إضـافة إجـراءات              
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مسطرية تكون غالبا مستوحاة من طبيعة الواقعة الـيت نتجـت عنـها، حبيـث الغـرض                
  .منها تسوية حاالت نادرة الوقوع

  

  : حتديد مسؤول عن املسطرة -هـ
ــد مســؤول عــن املســ    ــدوين املســاطر، وحتدي ــه مــن يف غيــاب ت طرة، فإن

السهل على كل متدخل أو فاعل يف املسطرة إحـداث التغـيريات أو اإلضـافات الـيت                 
تسهل عليه إجنـاز عملـه، إال أن هـذه التسـهيالت، ال متثـل دائمـا تسـهيالت بالنسـبة                     

  .للمتعاملني مع اإلدارة مما يقتضي حتديد جهة مسؤولة عن املسطرة 
  

امج سيجد صداه يف العمل اجلدي إن الدفع باجلزء الثاني من هذا الربن
والدؤوب واملسؤول الذي تقوم به خمتلف القطاعات الوزارية لتجسيد التوجيهات 
امللكية السامية لصاحب اجلاللة نصره اهلل وأيده بأن يكون املرفق العام يف خدمة 
املواطنني باإلخالص اجلدير بالشأن العام واملصلحة العليا على النحو الذي يقتضيه 

ختيار الدميقراطي يف دولة احلق والقانون واحرتام حقوق املواطن وتاليف تضييع اال
  .املصلحة بعدم االهتمام أو بالتسويف والتأجيل واإلرجاء

يقول جاللته يف الرسالة امللكية السامية املوجهة ألشغال الندوة الوطنية 
بري الوقت أي للعامل فإننا هنيب بكم أن تولوا أمهية كربى لتد: "لتخليق املرفق العام 

الزمين الذي أصبح يكتسي يف عصرنا أمهية عظمى ويستلزم املبادرة الفورية حلل 



  36

قضايا الناس بال إبطاء وال تفريط بعيدا عن التعقيد البريوقراطي قريبا من النهج 
  " .اهلادف مباشرة إىل النفع ومديد املعونة 
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  ــقفهرس الــــمـــالحـــ
  

  رقم الصفحة  
  36   املساطر اليت مت توصيفها لبعض اجلماعات احمللية-
   االجراءات اليت مت التوصل هبا من طرف اللجن القطاعية-

  43     لتبسيط املساطر اإلدارية
 61   اإلطار املؤسساتي لربنامج تبسيط املساطر اإلدارية-
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  1امللحق رقم 
 وصيفهاالئحة املساطر اليت مت ت

  لبعض اجلماعات احمللية
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  ) سال–والية الرباط (اجلماعة احلضرية ليعقوب املنصور 
  2001 شتنرب 11: تايخ التوصيف 

  
 مسطرة عقد االزدياد مسطرة احلصول على كناش احلالة املدنية

  مسطرة التصريح بالوفاة  مسطرة التصريح بالوالدة
طرة إصالح األمساء العائلية والشخصية باألحرفمس  مسطرة استبدال أو توحيد اإلسم العائلي

  الالتينية
مسطرة إصالح األمساء العائلية أو الشخصية باألحرف

  العربية
  مسطرة شهادة إثباب الشخصية

  مسطرة شهادة إدارية تتعلق باملخطوبة  مسطرة شهادة األرملة
  مسطرة شهادة العزوبة  مسطرة شهادة إدارية تتعلق باخلاطب

  مسطرة شهادة عدم الزواج  ادة العزوبةمسطرة شه
  -ألغراض إدارية-مسطرة شهادة احلياة الفردية  مسطرة شهادة عدم الطالق

مسطرة شهادة احلياة الفردية أو الشهادة الطبية، قصد
  استصدار حكم تصرحي

  مسطرة شهادة احلياة اجلماعية

  ة الزواج بواحدةمسطرة شهاد  مسطرة ملفات التعليم االبتدائي والثانوي والعايل
  مسطرة شهادة الزواج باثنتني  مسطرة شهادة تعدد الزوجات

مسطرة شهادة التحمل العائلي بالنسبة للخاطبة بأرض
  الوطن

  مسطرة رخصة البناء

  مسطرة دراسة الشكايات أو احملالت غري املرخصة  مسطرة رخصة االستغالل
  مسطرة رخصة الدفن  مسطرة زيارة احملالت العمومية

  مسطرة شهادة صالحية أو مطابقة احملل  مسطرة شهادة الضرر
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  ) سال–والية الرباط ( بطانة –اجلماعة  احلضرية لسال 
  2001 شتنرب 19: تايخ التوصيف 

  
 مسطرة التصريح بالوالدة مسطرة تسليم كناش احلالة املدنية

  مسطرة األحكام التصرحيية للوالدة  مسطرة التصريح بالوفاة
  مسطرة شهادة احلياة  حكام التنقيحية لرسم الوالدةمسطرة األ

  مسطرة شهادة إدارية تتعلق باملخطوبة  مسطرة شهادة إدارية تتعلق باخلاطب 
  مسطرة شهادة احلياة وعدم الزواج  مسطرة شهادة عدم الزواج
مسطرة البث يف شكايات املواطنني املتضررين من بعض  مسطرة اإلذن باستغالل حمل

  ملهنيةاألنشطة ا
  مسطرة احلصول على منحة  مسطرة إذن باستغالل قاعة اجلماعة

  مسطرة رخصة السكن  مسطرة رخصة البناء
  مسطرة شهادة مطابقة حمل  مسطرة املتابعة يف حالة خمالفة أحكام قانون التعمري

  مسطرة شهادة السكنى  مسطرة جواز السفر
  مسطرة شهادة عدم الشغل  مسطرة شهادة االحتياج

  مسطرة شهادة ثبوت مزاولة مهنة  طرة شهادة عدم الطالقمس
  مسطرة شهادة استمرار الزوجية  مسطرة شهادة الكفالة
  مسطرة شهادة القرابة   مسطرة شهادة األبوة

  مسطرة إدارية ألجل فتح حمل  مسطرة شهادة إثبات ملك حمل 
    مسطرة شهادة إدارية للوالدة
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  ) سال–والية الرباط (اجلماعة احلضرية حلسان الرباط 
  2001 شتنرب 19: تايخ التوصيف 

  
  سنة16مسطرة جواز السفر لألشخاص األقل من  مسطرة احلصول على جواز السفر أو متديده أو جتديده

  مسطرة احلصول على شهادة السكنى  مسطرة تسجيل احلجاج
  هادة عدم الشغلمسطرة احلصول على ش  مسطرة احلصول على شهادة السكنى للبطاقة الرمادية

  مسطرة تبييض الواجهات  مسطرة احلصول على شهادة االحتياج
  مسطرة مراقبة احرتام قانون البناء والتعمري  مسطرة تبليغ األمر باهلدم

  مسطرة اإلبالغ على رخصة الدفن يف حالة الوفاة باملنزل  مسطرة معاينة البنايات العتيقة واملؤسسات املرتبة
رخصة الدفن يف حالة الوفاةمسطرة احلصول على 

  باملستشفى 
  أو املصحة

  مسطرة نقل اجلثة من مدينة إىل أخرى

مسطرة تسليم رخصة احرتام املعايري الصحية لفائدة
  أصحاب املقاهي واملطاعم 

  )الرطوبة ، الثقب(مسطرة شهادة طبية تثبت الضرر 

  مسطرة إغالق احملالت التجارية  مسطرة منح الشواهد اإلدارية
  مسطرة أداء الغرامات الناجتة عن أحكام جنائية  مسطرة أداء الغرامات الناجتة عن أحكام جنائية

مسطرة طلب املعلومات من أجل جتديد رخصة النقل
  العمومي

  مسطرة احلصول على شهادة احلياة الفردية واجلماعية

  مسطرة احلصول على شهادة العزوبة  مسطرة احلصول على شهادة اخلطوبة
  مسطرة احلصول على شهادة إدارية ألجل النفقة  طرة احلصول على شهادة األرملةمس

مسطرة احلصول على شهادة احلياة املطابقة للمغاربة  مسطرة احلصول على شهادة إثبات الشخصية
  املزدادين باجلزائر

  يةمسطرة احلصول على كناش احلالة املدن  مسطرة التصريح بالوالدات داخل أجل ثالثني يوما
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مسطرة التصريح بالوفاة بالنسبة للمغابة غري املسجلني يف  مسطرة احلصول على البطاقة الشخصية للحالة املدنية
  القنصليات

  مسطرة تصحيح اإلمضاء  مسطرة األحكام التنقيصية يف السن
  مسطرة إدخال اإلصالح باألحرف الالتينية   مسطرة مطابقة األصل

مسطرة منح شهادة عدم التسجيل بالنسبة للمكتسبني   من عقد االزديادمسطرة احلصول على نسخة كاملة
  اجلنسية املغربية

مسطرة منح نسخ كاملة أو عقد االزدياد بناء على مراسلة
  واردة من ضابط احلالة املدنية

مسطرة احلصول على شهادة عدم التسجيل بالنسبة لغري
غاربةاملصرح هبم داخل أجل الثالثني يوما وبالنسبة للم

  املهاجرين 
مسطرة احلصول على شهادة املطابقة بناء على مراسلة

  واردة من القنصلية
  مسطرة اإلغالق بناء على شكاية

مسطرة احلصول على إذن باستغالل حمل باألسواق البلدية
  )تفويت حمل جتاري(

  مسطرة احلصول على رخص االستغالل التجاري

تأخر أو الفتحمسطرة احلصول على رخصة اإلغالق امل
  املبكر
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  ) سال–والية الرباط (اجلماعة احلضرية ألكدال الرباط 
  2001 شتنرب 24: تايخ التوصيف 

  
 مسطرة التصريح بالوالدة  مسطرة طلب كناش احلالة املدنية

األحكام القضائية يف حالة عدم التصريح بالوالدة أو الوفاة  مسطرة التصريح بالوفاة
  يف األجل القانوني

مسطرة األحكام القضائية يف حالة وقوع خطأ عند التقييد
  يف كناش السجالت 

  مسطرة طلب كناش احلالة املدنية لألطفال جمهويل النسب

  مسطرة طلب عقد الوفاة  مسطرة طلب عقد االزدياد
شهادة احلياة(مسطرة احلصول على الشواهد اإلدارية 

  )اخلطوبةالفردية ، شهادة احلياة اجلماعية ، شهادة 
  مسطرة احلصول على شهادة عدم الطالق 

  مسطرة تصحيح اإلمضاءات   مسطرة إثبات اهلوية أو شهادة مطابقة اإلسم
  مسطرة احلصول على رخصة استغالل احملالت التجارية  مسطرة مطابقة النسخ على أصوهلا 

ات اإلشهاريةمسطرة استغالل امللك العام إلقامة اللوح  مسطرة إغالق احملالت التجارية
  العادية أو عن بعد

مسطرة استغالل امللك البلدي العام من أجل اإلشهار
  التجاري

  مسطرة احلصول على الشواهد اإلدارية

    مسطرة احلصول على شهادة احلياة الفردية أو اجلماعية
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  ) سال–والية الرباط (اجلماعة احلضرية للمشور الرباط 
  2001 سبتمرب 21: تايخ التوصيف 

  
 مسطرة التصريح بالوالدة مسطرة طلب كناش احلالة املدنية 

  مسطرة رسم عقد االزدياد  مسطرة تسجيل الوفيات
  مسطرة شهادة اخلطوبة  مسطرة شهادة السكنى
  مسطرة عدم الزواج  مسطرة شهادة العزوبة
  مسطرة شهادة عدم العمل  مسطرة شهادة الضعف
  ضاء مسطرة تصحيح اإلم  مسطرة مطابقة األصل

  مسطرة جواز السفر  مسطرة شهادة مطابقة اإلسم
  مسطرة رخصة إصالح وترميم البناء   مسطرة بطاقة املرور للحاج
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   :2امللحق رقم 
   االجراءات اليت مت التوصل هبا

  واملتخذة من طرف اللجان القطاعية لتبسيط املساطر اإلدارية
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   :كانكتابة الدولة يف اإلس -1
تنفيــذا للتوجــه احلكــومي فيمــا يتعلــق بعــدم الرتكيــز ويف إطــار تفعيــل ميـــثاق     
حسن التدبري مت تفويض اإلمضاء بالنسـبة لرؤسـاء األقسـام واملصـاحل املركزيـة وكـذا ممثلـي                   

  :هذا القطاع على الصعيد احمللي فيما خيص االجراءات الـتالية 
  تدبري ملفات حوادث الشغل ، -
  وبات التأديبية من الدرجة األوىل والثانية ،تدبري ملفات العق -
  منح شواهد العمل ، -
  منح شواهد الدورات التكوينية ، -
  املصادقة على الصفقات ، -
  إعداد خطط التكوين املستمر على الصعيد احمللي، -
تفويض حق التصرف يف االعتمادات املرصودة للتكوين املســتمر علـى الصـعيد               -

  .احمللي 
  
   :مة للحكومةوزارة الشؤون العا -2

اختــذت هــذه الــوزارة عــدة مبــادرة هتــدف إىل تبســيط االجــراءات واملســاطر   
املتعلقــة بتحــديث وحتســني اإلطــار القــانوني والتنظيمــي لالقتصــاد الــوطين ويتعلــق األمــر          

  :باملشاريع التالية 
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 مشروع قانون يتعلق حبرية االسعار واملنافسة املعروض حاليا على الربملـان            -
ع إطار يضمن شفافية املعامالت التجارية والصناعية واخلدماتية ، وسـيحل     يهدف إىل وض  

  .هذا القانون حمل النصوص املقننة لألسعار 
لرصـد املسـاطر واإلجـراءات الـيت        " مبسار املستثمر " القيام بدارسة تتعلق     -

تعوق عملية االسـتثمار هبـدف تبسـيطها والتقلـيص مـن االجـراءات والرتخيصـات االداريـة            
  الضرورية ،غري 

 وضع إطـار قـانوني لـدعم وإنعـاش املقـاوالت الصـغرى وذلـك بسـن آليـات                    -
  ومساطر مبسطة وموحدة هبدف تشجيع وإنعاش هذا الصنف املقـاوالت ،

 إصالح النظام اهليكلي والقانوني للتعاونيات لتبسيط املساطر وجعـل هـذا            -
  االقتصادي واالجتماعي ،النوع من املقاوالت يقوم بدور اكثر فعالية يف امليدانني 

 وضع دليل رمسي للمساطر املتعلقة  باملقاوالت قصـد تدوينـها وتوحيـدها          -
  لها حسب اإلدارات أو اجلهات املكلفة بتطبيقـها ،يوذلك لتفادي تأو
 وضــــع دليــــل مبســــط للمســــاطر املتعلقــــة بالصــــفقات العموميــــة لــــتمكني -

اريــة أو املقــاوالت خصوصــا الصــغرى  األشــخاص املعنــيني ســواء تعلــق األمــر بــاملرافق االد 
واملتوسطة منها من االطالع والتحكم يف املقتضيات القانونية املنظمة هلذه الصفقات هبـدف       

  .ضمان الشفافية واملساواة يف الفرص 
  .وتتم كل هذه املبادرات بتنسيق وتشاور مع املرافق الوزارية املعنية

  
   :ةكتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدي -3
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يف إطــار اجلهــود املبذولــة مــن طــرف كتابــة الدولــة املكلفــة بالصــناعة التقليديــة  
الرامية إىل تبسيط املساطر اإلدارية املعمول هبا يف القطـاع مت التوقيـع علـى اتفاقيـة إطـار يف                
جمــال مــنح قــروض الصــناعة التقليديــة بــني كتابــة الدولــة والبنــك الشـــعيب املركــزي وجامعــة  

تقليدية تتسم باملرونة والفعالية كما تتضمن آليات وامتيازات تساير التطور          غرف الصناعة ال  
الذي عرفته خمتلف جماالت الصناعة التقليدية ، وقد مهت التعديالت املسطرية الـواردة يف              

  :هذه االتفاقية 
   التخفيف من عدد الوثائق املطلوبة لتكوين ملف القرض ،-

  القرض ، يوما للبث يف طلبات 15جل أ حتديد -
 توحيد املسطرة املعمول هبا يف جمال مـنح القـروض بالنسـبة جلميـع وكـاالت           -
  البنك الشعيب،
   إعفاء الطلبات جبميع أنواعها من مصاريف امللف ،-
إعطاء احلرية للصانع التقليدي يف وضع طلب القـرض لـدى اجلهــة الـيت يرهـا               -

  ،ة الصناعة التقليدية أنسب أو أقرب حملل عمله سواء البنك الشعيب أو مندوبي
   يتم حاليا دراسة مسطرة تأسيس التعاونيات هبدف تبسيطها -
 هتيــئ مـــشروع قــانون إطــار يتعلــق مبراقبــة منتوجــات وخــدمات الصــناعة     -

  التقليدية الذي سيأخذ بعني االعتبار أمهية تبسيط املساطر اإلدارية ، 
ــائق املتعلقــة بعملـــية التصـــدير لتبســـيطه  - ا وتوحـــيدها حســـب  دراســة الوث

الشكل  اإلطار املقرتح من طرف األمم املتحدة ووضـع مناذج كما هو معمـول هبـا دوليـا مـع                    
  األخذ بعني االعتبار خصوصية املتعاملني املغاربة كإدخال اللغة العـربية ،
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 حذف جمموعة من املعلومات اليت كانت تثقـل عمليـة تعبئـة مطبـوع شـهادة             -
له  اد مشروع قانون إطار سيعتمد جمموعة من النصوص التطبيقية        التفتيش والتصفية، وإعد  

الــيت ســتحدد شــروط وكيفيــات املراقبــة علــى كــل فــرع عــن فــروع منتوجــات وخــدمات       
  .الصناعة التقليدية 

  
  وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية  -4
   :- قطاع التجارة والصناعة  -

 

ــانون يتعلـــق    ــروع قـ ــوزارة مشـ ــذه الـ ــراءات  أعـــدت هـ ــز االجـ بإحـــداث مراكـ
للمقاوالت داخل الغرف املهنيـة الغايـة منـه هـو متكـني املسـتثمر مـن إجنـاز يف مكـان واحـد                      
وباســتعمال وثيقــة واحــدة ، جــل التصــرحيات الــيت جيــب علــى مؤسســي املقــاوالت حبكــم  

إلحصـائية  اإلجتماعيـة وا  القانون االدالء هبا يف كل امليادين القانونية، الضــريبية ، اإلداريـة ،         
يقـوم هـذا املركـز بتوجيـه منشـئي املقـاوالت ومـنح              . املوازية النشائها أو تغيـريها أو زواهلـا      

املعلومــات اخلاصــة والتكميليــة وميــنح املطبوعــات والوثــائق الضــرورية اخلاصــة بــاالجراءات  
ــة باملشــروع ، واقــرتاح تقــديم املســاعدة ملنشــئي املقــاوالت إىل جانــب االســتقبال         املتعلق

راقبـة وتوزيـع امللفــات املطابقـة لــدى اإلدارات املعنيـة هبـذا املشــروع كاملصـاحل الضــريبية       وامل
والسجل التجاري باحملـاكم التجاريـة ومصـاحل التشـغيل ومصـاحل الصـندوق الـوطين للضـمان                  

  . باالضافة إىل مشروع املرسوم التطبيقي . االجتماعي ومديرية االحصاء 
نة لتبسيط اإلجـراءات اإلداريـة تكلـف ب          إعداد مشروع مرسوم إلحداث جل     -

:  
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 إعطاء اقرتاحـات حـول تبسـيط اإلجـراءات املوجـودة قصـد احلصـول علـى                 -
  الرخص اإلدارية ،

ــني نشــاطها،       -  ــاوالت والتنســيق ب ــز االجــراءات للمق ــة إحــداث مراك  معاين
  توضيح طرق عملها وفحص املشاكل اليت تواجه تسيريها،

يع النصــوص الــيت هلــا ارتبــاط بعالقــة    إعطــاء وجهــة نظرهــا حــول مشــار  - 
  اإلدارة باملقاوالت ،

 معاينة وتتبع النظام الـوطين لضـبط املقـاوالت والسـجل الـوطين للمقـاوالت             -
  .ومؤسساهتا

وهذه اللجنة يرتأسها الوزير األول كما ستتكون ثالثة جلـن خمتصـة إىل جانـب               
  :لة إليها وهي هذه اللجنة وستتدخل كل منها حسب ميدان االختصاصات املوكو

  

 جلنــة الســجل الــوطين للمقــاوالت ومؤسســاهتا وســتتوىل رئاســتها وكتابتــها    -
  الوزارة املكلفة بالتوقعات االقتصادية والتخطيط ،

 جلنة مراكز االجراءات للمقاوالت ستتوىل رئاستها وكتابتها الوزارة املكلفة          - 
  بالتجارة والصناعة ،

ل على الرخص ملزاولة نشاط جتاري       جلنة ختفيف االجراءات ألجل احلصو     -
  أو صناعي أو خدماتي وستتوىل رئاستها وكتابتها وزارة الداخلية ،

  
  . وتوجد مشاريع هذه النصوص قيد مسطرة املصادقة عليها
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ـــ التج اقة الفــاعلني يفــــــي حبــذف بطــــــروع نــص يقضـــــــشـــ إعــداد م-   ارةــ
  . 2000ة ابتداء من شهر يوليوزــاخلارجي

 اعتمــاد مبــدأ الالمركزيــة بالنســبة لوضــع امللــف املتعلــق مبــنح صــندوق         -
املقاصة ألجل إنتاج واسترياد وبيع زيوت املائـدة واحلبـوب والسـكر حيـث أصـبحت هـذه                   

  امللفات تودع لدى املندوبيات بدل اإلدارة املركزية،
 إعــداد جمموعــة مــن النصــوص معروضــة اآلن علــى األمــني العــام للحكومــة    -

  :ىل هتدف إ
 منح هيئات القطاع اخلاص اختصاص رقابة أدوات القياس هبـدف التقليـل              -

  من تدخالت املصاحل املختصة والتابعة هلذه الوزارة ،
 اعتماد صانعي ومصلحي أدوات القياس بناء على دفرت للـتحمالت حيـدد         -

  املواصفات التقنية ،
  ،  إدماج عمليات املطابقة والتصديق على الكرونوطاكيكراف-
 إحداث وحدات مستقلة هبدف تأسـيس تـدبري مـرن يف إعـداد املقـاييس                -

  الوطنية ،
 تســــهيل املراقبــــة عنــــد اســــترياد املنتوجــــات الصــــناعية ذات املقــــاييس -

  .اإلجبارية
  
  :وزارة االتصال  -5
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مديريـة اجلمـارك    (قامت وزارة االتصـال وباتفـاق مـع وزارة االقتصـاد واملاليـة              
  : بإلغاء التأشرية عـلى )والضرائب غري املباشرة 

   تصدير واسترياد الكتب ،-
   تصدير واسترياد اإلسطوانات واألقراص املدجمة،-
  .   استرياد اجلرائد واجملالت الوطنية املطبوعة باخلارج -
  
  )التعمـري قطاع(  :وزارة إعداد الرتاب الوطين والبيئة والتعمري واإلسكان -6

ــة النعــ    ــودات املبدول ــة    يف إطــار اجمله ــوزارة املكلف اش االســتثمارات أجنــزت ال
بإعــداد الــرتاب الــوطين عــددا مــن اإلجــراءات لتشــجيع املشــاريع االســتثمارية مببــادرة مــن   

  :الفاعلني االقتصاديني العموميني أو اخلواص وتتمثل يف 
 متكني اجملموعات احلضرية عندما يتعلـق األمـر مبشـاريع اسـتثمار مهمـة مـن             -

تتضمن تذكريا باملقتضيات التنظيمية املطبقة على املنطقة اليت يوجد تسليم مذكرة توجيهية   
  .هبا املشروع ، بالنسبة للمناطق اليت مل تتم تغطيتها بوثيقة التعمري

 توجه هذه الوثيقة اليت تعد مبثابة رد على طلب املسـتثمر يف أجــل ال يتعـدى          
  .، وحتدد مدة صالحيتها يف سنة واحدة  ساعة48

ة الصــالحية لتعــادل مــدة خمطــط إعــداد الــرتاب عنــدما تــتم   ويــتم متديــد مــد
  .املصادقة عليه

بالنسبة ملشاريع االستثمار الكـربى مـن       " مسطرة البحث املسبق  " إحداث   -
طرف اجملموعات احلضرية، قبل اإليـداع الرمسـي مبقـرات اجلماعـات، وذلـك لتقلـيص آجـال                  
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خري بســبب دوران املعاملـة بـني    تسليم رخص االستثمار، اليت غالبا مـا كانـت تتعـرض للتـأ          
  اجلماعات واجملموعات احلضرية وطاليب الرخص،

مع التحفظ حول ضرورة االستجابة للمالحظات      " الرأي باملوافقة " تسليم   -
اليت هلا عالقـة بالقطاعـات األخـرى املصـادقة علـى املشـروع، بشـرط أال يـؤدي ذلـك إىل                      

جـراء املؤقـت إىل تـاليف السـلبيات الناجتـة        إعادة النطر يف املشروع برمته ،ويهدف هذا اال       
تكتسـي طابعـا    عن بعض التعرضات القطاعية األخرى علـى مشـروع االسـتثمار والـيت ال       

  .جوهريا
، "حالـة االنتظـار  " إحداث جلنة خمتصة مكلفة بدراسة امللفات املوجودة يف     -

مللفـات املتنـازع يف   لدى وزير إعداد الرتاب والبيئة والـتعمري واالســكان ،ينـاط هبـا معاجلـة ا           
شأهنا، حبيث متثل هيئة تظلمية للمستثمرين الذين يعتربون أن مصاحل التعمري مل هتتم مبلفـاهتم     

  .مبا فيه الكفاية 
  
  : وزارة الوظيفة العمومية واالصالح اإلداري -7

ميكن جرد أهم املنجزات التبسيطية ذات الطابع األفقي الـيت متـت مببـادرة أو        
  :لوظيفة العمومية واالصالح اإلداري حسب اجملاالت التالية مبشاركة وزارة ا
 إعداد دليل منهجي لتبسيط املساطر اإلدارية يعتمد على مقومات علمية -

، جتريبية وعلى نتائج بعض التداريب امليدانية على مستوى وحدات إدارية منوذجية تتميز 
صة يف جمال تقنيات التبسيط بعالقتها الوطيدة باملواطنني ، وكذا دورات تكوينية متخص
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وإعداد كراسات املساطر اإلدارية، شارك يف تأطريها خبري فرنسي وبعض اخلرباء 
  .املغاربة املتخصصني يف هذا امليدان 

 إصدار الطبعة األوىل للدليل املنهجي املذكور ، ووضع موجز عنه على -
  .ح اإلداريموقع الويب لألنرتنيت اخلاص بوزارة الوظيفة العمومية واإلصال

  
 يضع هذا الدليل تعريفا علميا إلشكالية التعقيد كما حيدد املفهوم احلقيقي *

للتبسيط الذي يعد نقيضا للتعقيد اإلداري ، ويضع املبادئ واألسس النظرية للمقاربة 
  :املنهجية للتبسيط واليت ترتكز على قواعد عامة أساسـية تتمثل يف 

  

  تجاوزة ، أو غري ذات جدوى ، إلغاء املقتضيات اليت أصبحت م 
  مقاومة ظاهرة تراكمية النصوص وتداخلها ، 

 احلد من اآلثـار السـلبية النامجـة علـى وضـع قواعـد قانونيـة غـري قابلـة                     
للتطبيــق ، وذلــك بإنتــاج قواعــد مرنــة مالئمــة للعديــد مــن احلــاالت ،         

 وحتديد مدة صالحيتها ،

البـا مـا تلجـأ اإلدارة إىل         احلد من امليـل إىل اإلنتـاج القـانوني ، حيـث غ             
التحصن من بعض الوقائع االستثنائية ، بإحداث قواعد قانونية إضــافية   

. 
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 أما القواعد األساسية للتبسيط ، اليت ميكن هنجها ملعاجلة ظاهرة التعقيد -
فرتتكز على مبادئ أساسية حتدد مفهوم التبسيط والطريقة املثلى لبلوغ األهداف املرجوة، 

  :ورية املواطنني يف تعاملهم مع اإلدارة العـمومية ، وهي لتسهيل مأم
ة  ـــ رة كـوثيق ــــــ ـرورية يف املسـط  ــــ دة ، أو غـري الض     ـ حذف العناصـر الزائـ     1-

وهــو حــذف األنشــطة الــيت ال تنــتج عنــها قيمــة مضــافة ، وتفــادي :   أو مســعى عمليــة أو
 غالبا ما تكـون سـببا يف عـدة    ضياع الوقت ، وبعض املتاعب أو النفقات غري اجملدية واليت  

  . متاعـب للمواطنني 
 جتميــع بعــض عناصــر املســطرة ، الــيت تتشــابه واملتكــررة ضــمن إعــادة   2-

  .تركيبة العناصر املتوالية للمسطرة 
 إعادة ترتيب أو تغيري بعض عناصر املسطرة املختلـة يف كـل مـرة يكـون                 3-

لتـايل إجنـاز مصـاحل املـواطنني وإدخـال      فيها ذلك ممكنا ، هبدف رفع وثرية سري املسـطرة وبا        
  .املرونة الكافية على العمل اإلداري 

 توحيد طرق تقديم اخلدمات املشاهبة وتنميط وسائل إنتاجها والتنسيق -
  .بني خمتلف أنشطة اجلهاز اإلداري والتواصل مع احمليط اخلارجي لإلدارة 

  
ط امليسرة اليت  يضع الدليل املنهجي لتبسيط املساطر جمموعة من الشرو-

تساعد على إجناح الربنامج على مستوىكل وزارة ، ويقدم منوذجا تبسيطيا مرفقا بذكر 
  . أدوات متنوعة إلجناز عملية التبـسيط 
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 حيدد الدليل جمموعة من االدوات املمكن استعماهلا على سبيل -
غرافية االستئناس هبا ، حسب اختيار الفاعل يف جمال التبسيط ، وكذا عناصر ببليو

  .للرجوع اليها عند االقتضاء 
  

  : تدبري املوارد البشرية -
وقد حضي هـذا اجملـال باألولويـة يف بـرامج اإلصـالح املعـدة مـن طـرف هـذه                     

  :الوزارة ، كما أنه عرف عدة إجنازات متثلت يف 
  

  : إعداد دليل لتدبري املوارد البشرية -
ــرارا    - ــاذج الق ــع وتصــنيف املســاطر ومن ــيت هتــم خمتلــف    يهــدف إىل جتمي ت ال

  .مراحل سريورة احلياة اإلدارية 
  . مت وضع هذا الدليل على موقع الويب اخلاص بالوزارة -
  
  : دليل انتخاب ممثلي املوظفني يف حظرية اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء -

ويهــدف إىل توضــيح املقتضــيات التشــريعية والتنظيميــة املتعلقــة هبــذا اجملــال     
  .اول املستعملني مبختلف الوزارات وجعلها يف متن

  
ــا خيــص      - ــة واالصــالح اإلداري فيم ــة العمومي  حــذف تأشــرية وزارة الوظيف

ــم       ـــوم رقـ ــا يف املرسـ ــوص عليهـ ــامية املنصـ ــام يف بعـــض املناصـــب السـ ــاء املهـ ــيني وإهنـ التعـ



  57

 بشـــأن املناصـــب العليـــا اخلاصـــة  1975 دجنـــرب  30      يف  الصـــادر 2.75.832
 بتــاريخ 2.80.645ومكلــف بالدراســات احملــددة يف املرســوم رقــم مبختلــف الــوزارات ، 

   ) .1981 يناير 5 (1401 صـفر 28
ويكتسي هـذا االصـالح أمهيـة خاصـة نظـرا ملـا ميثلـه مـن تفـادي ازدواجيـة                     
املراقبــة الــيت تعــرتي املســطرة املتبعــة يف جمــال التعــيني يف املناصــب العليــا اخلاصــة مبختلــف  

  .الوزارات 
  
تقنيـــات توصـــيف وتصـــنيف "قـــة تكوينيـــة متخصصـــة حـــول  تنظـــيم حل- 

لفائدة جمموعة من األطر التابعة ملختلف اإلدارات العمومية خالل الفـرتة املمتـدة    " الوظائف  
   .1999 أبريل 22 و19 ، و1999 نونرب 26 إىل 22من 

تقنيـــات تبســـيط املســـاطر واالجـــراءات  " تنظـــيم حلقـــة تكوينيـــة حـــول  -
 ركــزت باألســاس علــى 1998 يونيــو 26 إىل 22املرتاوحــة مــن خــالل الفــرتة " اإلداريــة

منهجيــة املقاربــة وتتبــع مشــاريع التبســيط ، حيــث مت وضــع خطــة موضــوعية هتــدف إىل   
ــع اإلدارة        ــاملني م ــى املتع ــة املفروضــة عل ــاء الشــكليات غــري اجملدي تبســيط املســاطر وإلغ

وزارات منوذجيـة  ) 4(ع واملقاوالت ، وقد استفاد من هذه املدارسـة أطـر تنتمـي إىل أربـ        
االقتصاد واملالية، اإلسـكان، الصـيد والصـحة ، والـيت اعتمـدت كميـدان الختيـار                 : هي  

التجارب التطبيقية يف عمليـة التبسـيط الـيت سـتنجزها األطـر املسـتفيدة مـن هـذه الـدورة             
  .التكوينية 
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بتـاريخ  " إعداد كراسـات املسـاطر االداريــة      " تنظيم حلقة تكوينية يف جمال       -
ــل 22 و19 ــن االطــر       1999 أبري ــها جمموعــة م ــالدارة، اســتفاد من ــة ل  باملدرســة الوطني

  .املكلفة مبجال املساطر اإلدارية
ــة اعتمــدت        -  إجنــاز دراســات ميدانيــة يف جمــال تبســيط املســاطر اإلداري

أساسا على مقاربة منهجية مكنت من رصد تعقيدات يف األعمال واملمارسات واملساطر       
  :ت اإلدارية وقد مه
 1998 نونــرب   27 إىل   16 املندوبية اجلهوية للصيد البحري بأكادير ، من         -

،  
   ،1998 دجنرب 18 إىل 7 قباضة مابيال ، خالل الفرتة املمتدة من -
   ،1998 دجنرب 25 إىل 14 املستشفى اإلقليمي باخلميسات من -
   .1999 فـرباير 5 يناير إىل 25 املندوبية اجلهوية لإلسكان مبراكش، من -

تضــم  " شـبكة مـن امليسـرين   "وقد سامهت هذه الدورات التكوينية يف خلـق   
عددا من االطر تنتمـي اىل الـوزارات املشـاركة يف هـذه الـدورات، وإصـدار نشـرة خاصـة          

تتناول اجلوانب العلمية لتقنيات التبسيط اإلداري والتعريف     " يسروا"حول تبسيط املساطر    
باالضــافة إىل الكشــف عــن بعــض مكــامن اخللــل يف      بــبعض املنجــزات يف هــذا اجملــال ،    

  .املساطر اإلدارية 
  

 إحداث موقـع ويـب خـاص بـوزارة الوظيفـة العموميـة واالصـالح اإلداري                 -
  :يتضمن 
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   النصوص احملددة الختصاصات وتنظيم الوزارات ،*
   املعطيات املتعلقة باملعادالت اإلدارية للشهادات ،*
   ، دليل تدبري املوارد البشرية*
   اإلطار املنهجي لتبسيط املساطر اإلدارية،*
  . خالصة حول دراسة يف موضوع تدبري املوارد البشرية*

  

 إعداد ورقة حـول اسـتطالع رأي املـواطنني بشـأن التعقيـدات والصـعوبات                -
  .اليت تعرتضهم يف تعاملهم مع اإلدارات العمومية

  

  : وزارة التجهيز -8
ال تبسيط املساطر اإلدارية حيث عملت بذلت هذه الوزارة جمهودات يف جم

على معاجلة املساطر اإلدارية املعتمدة يف جمال تدبري املوارد البشرية والصفقات واحملاسبة 
  .وتدبري املمتلكات العمومية وذلك بتبسيطها وتنميطها وتدوينها يف كراسات للمساطر 
ض عدة كما عملت الوزارة يف إطار تدعيم الالتركيز اإلداري على تفوي

  .اختصاصات ملصاحلها اخلارجية يف اجملاالت احملددة آنفا املعنية بالتبسيط 
  

  : وزارة القطاع العام واخلوصصة -9
قامت هذه الوزارة بإحداث شعبة قانونية تكلف بدراسة اإلشكاليات القانونية 

اسالت واألحكام القضائية اليت تكون الوزارة طرفا فيها ، وخلية لدراسة الشكايات واملر
  .وتوسيع قاعدة استعمال اللغة العربية 
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كما اهتمت بعقلنة التدبري اإلداري وذلك عن طريق إعداد دليل للخدمات 
اليت تقوم هبا الوزارة وتبسيط املطبوعات واعتماد العمل بنظام اإلعالميات مبكتب الضبط 

  .املركزي وعلى صعيد كل املصاحل 
  
  

  : وزارة الرتبية الوطنية -10
 هذه الوزارة بإحداث خلية تعنى بتبسيط املساطر اإلدارية وتنسق بني قامت

  .مجيع مكونات الوزارة 
 مت وضع بطاقة توصيفية تشخص مجيع املراحل اليت متر هبا املسطرة مع -

تبيان طبيعة العمليات والقائمني عليها واملدة املستغرقة ألدائها وإجناز بطاقة إرشادية 
طرة مع اإلشارة إىل املرجعية القانونية والتنظيمية وحتديد وتوصيفية للتعريف باملس

  .املستفيدين منها وإبراز نوع التعقيدات واالقرتاحات لتبسيط املسطرة 
  

  : وزارة االقتصاد واملالية -11
  : إدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة *
  : التشريعات واملراسيم التنظيمية  -

 املعـــدل واملـــتمم ملدونـــة اجلمـــارك 99.02 املصـــادقة علـــى القـــانون رقـــم -
  والضرائب غري املباشرة ،
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   إعداد النصوص التطبيقية للمدونة املعدلة ،- 
ــاء علـــى    - ــرة بنـ ــرائب غـــري املباشـ ــارك والضـ ــريع املتعلـــق باجلمـ  حتـــيني التشـ

  املقتضيات اجلديدة،
 تكــوين وإخبــار مجيــع أطــر إدارة اجلمــارك والضــرائب غــري املباشــرة حــول    -

  .ت اجلديدة للمدونة املعدلة املقتضيا
  

  : املـســاطر -
   ساعات ،3 تقليص اآلجال احلايل للتعشري إىل أقل من -
  :  يف إطار األنظمة االقتصادية اخلاصة باجلـمارك مت إجنـاز مــا يلي -
 1999 و 1998  تصفية حسابات القبول املـؤقت املكـتتبة برسـم سـنيت            -

،  
   يف إطار تبسيط مسطرة التعشري لفائدة   إنشاء تدبري مشخص للمقاوالت-

  املنعشني اإلقتصاديني ،    
   إحداث خمازن وساحات االستخالص اجلمركي ،- 
   إحداث املستودعات الصناعية احلرة ،- 
   تبسيط التصريح املوحد للبضائع ، - 

 إعتمــاد خــدمات جديــدة لفائــدة املنعشــني االقتصــاديني تســتهدف تبســيط  -
  ية املرتبطة باجلمارك ، االجراءات اإلدار

  . تعريب املساطر وتعرفة الرسوم اجلمركية -
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 : الالتركــيز -
  عتماد مبدأ التركيز إيداع التصاريح املفصلة خارج اآلجال التنظيمية ، ا-
   منح الرخص ألجل االسترياد املؤقت بدون أداء الرسوم اجلمركية ،-

 متديـــد آجـــال ســـريان مفعـــول االتفاقيـــات -
  االستثمار ،وبرامج 

  : برجمة إجراءات أخرى والسيما -
ــيات الفصـــل    * ــتفادة مـــن مقتضـ ــة اجلمـــارك    163 االسـ ــرر مـــن مدونـ  مكـ

والضــرائب غــري املباشــرة الــذي أصــبح يف إطــار التعــديل اجلديــد نظامــا اقتصــاديا خاصــا     
  باجلمارك مستقال بذاته ،

  دير ، التصدير املوقت وإعادة االسترياد من مكتب آخر غري مكتب التص*
   منح نسخ من شواهد تعشري السيارات ،*

   . اسرتداد حقوق وواجبات اجلمارك عند إلغاء التصريح املوحد بالبضائع*
  
  : تدبري املوارد البشرية واملالية -
   حتويل اختصـاصات تدبري املوارد البشرية إىل املديريات اجلهـوية ،-
  األعضاء ، اعتماد مبدأ جهوية اللجان اإلدارية املتساوية -
   التفويض للمديرين اجلهويني بتدبري املساكن اإلدارية ،-
   تعيني املديرين اجلهويني كآمرين بصرف االعتمادات ، -
   وكالة الشساعة ،25 إحداث -
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   حتويل االختصاصات املرتبطة بالشؤون االجتماعية لفائدة مجعية موظفي  -
  .اجلمارك والتعاضدية                      

  

  :زينة العامة للمملكة  اخل-
  : تشريعات وتنظيمات -
 مبثابـــة مدونـــة اســـتخالص الـــديون 15.97 املصـــادقة علـــى القـــانون رقـــم -

  العمومية،
   إعداد املراسيم التنظيمية املرتبطة هبذه املدونة ، -

  

  : املســـاطر -
 التوجــه حنــو إحــداث آجــال تنظيمــي ألداء النفقــات املرتبطــة بالصــفقات        -

  قتضى احلال إحداث آجال تعاقدي ، اإن العمومية و
  حتساب الفوائد النامجة عن التأخري يف اآلداء ،اعتماد تلقائية ا -
  :  تدبري موظفي الدولة -
   التوجه حنو تعميم التدبري املندمج ملوظفي الدولة ،-
   تبسيط صرف التعويضات العائلية ،-
  ت التمويل،  مراجعة العالقة بني اخلزينة العامة للمملكة وشركا-
   إجناز القوانني واملراسيم املرتبطة مبديونية موظفي الدولة ،-
   إحداث خلية لالستقبال مبديرية أداء األجور واملعاشات ،-
  إعداد مسمية وثـائق اإلثبـات املتعلـقة بأداء النفقات   -
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  واستخالص اإليرادات ،                     
  .بري املتعلق باملوارد البشرية واملـالية  اعتماد مبدأ عدم الرتكيز يف التد-

 

  :  إدارة الضــرائب -
 

 تدعيم عدم الرتكيز وذلك بإسناد اختصاصـات البـث يف القضـايا املرتبطـة           -
  .باملنازعات الضريبية للمديريات اجلهوية 

  

  : مديرية امليزانية - 
  :  تشريعات وتنظيمات -
  نظيمي للمالية ، املصادقة على القانون املعدل للقانون الت-
   هتيئ املراسم التطبيقية املتعلقة هبذا القانون ،-
   إعداد دراسة حول تصور نظام مندمج لنفقات الدولة وتوجد هذه  -
  الدراسة يف طور املصادقة ،                     
   تبسيط املساطر املرتبطة بتدبري املناصب املالية ، -
  .اآلمرين بالصرف املـساعدين التفويض التلقائي لالعتمادات لفائدة  -

  
  
   

  : وزارة الصيد البحري -12
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إحداث دليل خاص باملهنيني واملصـاحل اخلارجيـة للـوزارات يهـدف إىل توحيـد                -
  وتبسيط اإلجراءات واملساطر اإلدارية ،

 إعتماد اإلجـراءات املصـاحبة هلـذا الـدليل مـع معاجلـة تـداخل إختصاصـات                -
 ة ،الوزارة مع باقي املرافق العمومي

ــوزارة املكلفــة بالصــيد البحــري     -  دراســة مشــاكل تنــازع اإلختصاصــات بــني ال
 .وباقي القطاعات األخرى 
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امللحق رقم 
3:   

اإلطار املؤسساتي لربنامج تبسيط املساطر اإلدارية
  

                                                                     
  

الوزارة األوىل 
.

.................................
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
وزارة الوظيفة العمومية 

..............................
  

 
 

 
 

 
 

  
واإلصالح اإلداري

  
  

صالح اإلداري
اللجنة االستراتيجية لإل

 

اللجنة املركزية لتبسيط املساطر واإلجراءات
  

)
خلية تتبع املشروع

( 
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خاليا مرتبطة بالكتابة العامة 

 ...............
  

أو مبديريات لكل وزارة أو مؤسسة
   

    
أوراش داخل الوزارة املعنية 

....
.......

 
 

  
 

 
 

 
 

 
                                                               

    

خلية ا
لتبسيط

خلية التبسيط
 

خلية التبسيط

ورش عمل
 

ورش عمل
ورش عمل

ورش عمل
 

ورش عمل
ورش عمل


