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  احتسني عالقة اإلدارة باملتعاملني معه
  

   :مقدمة
تعترب إشكالية العالقة بني اإلدارة واملتعاملني معها من أهم اإلنشغاالت الراهنة سواء على 
الصعيد احلكومي أو اجملتمعي نظرا للمرحلة التارخيية الراهنة اليت تعرف استكمال بناء دولة احلق 

  .وق اإلنسان والقانون ، وللتطور السريع للمحيط الدويل الذي يؤكد على تكريس ثقافة حق
 )2( والتعرض إىل حصيلة أهم املنجزات )1(وقبل التطرق إىل تشخيص الوضعية احلالية 

 جيدر بنا التوقف قليال عند مفهوم املرتفق ،) 3(وكذا التصورات املستقبلية لتحسني هذه العالقة 
  .وطبيعة عالقته باإلدارة وحدود هذه العالقة 

اليت  " النظرة السلطوية" ازدواجية بني : ة يف الرؤيا فهو مفهوم خيتزل نوعا من االزدواجي
اليت يفرضها سياق احلداثة وتغذيها متطلبات الفعالية والتنافسية ، " الزبون"حتتكرها اإلدارة ، ونظرة 

فاخلدمة اليت تؤديها اإلدارة مبفهومها احلديث تعين كيفية استخدامها لألنظمة اليت تطبقها ، والذين 
تنظيمات هم املواطنون أنفسهم ومبفهوم أوسع ، كل األشخاص املتواجدين داخل خيضعون هلذه ال

  .احمليط الرتابي الوطين 
غري أن مفهوم املرتفق خيتزل بدوره وضعيات خمتلفة فهناك املرتفق غري املباشر واملرتفق 

ارة على أهنا املباشر ، كما أن اخلدمات املقدمة تتنوع بتنوع جماالت تدخل اإلدارة ، فينظر إليها ت
  .خدمات نافعة أو نفعية وتارة على أهنا غري نافعة يف نظر فئة املستهدفني هبا 
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يف احلقيقة ، إن تشعب وتنوع جماالت تدخل اإلدارة جيعل املرتفق يف حرية من أمره ، مما 
ب مع التنوع يستلزم التنبه إىل تنوع احلاالت والرغبات ، وبالتايل يفرض مالءمة املقاربة املصلحية لتتجاو

  .اهلائل من الرغبات واحلاجيات 
فمقابل كل فئة أو شرحية من املرتفقني جيب أن تتوفر مهن وختصصات معينة وأن تسود 

  .أمناط مالئمة من العالقات تتطلب تكوينا مناسبا 
وألجل توخي اجلودة والفعالية يف العالقة بني اإلدارة واملرتفق فمن الضروري مالءمة طرق 

، واملساطر والتنظيمات اإلدارية مع الوضعيات واللغات واملطالب املعرب عنها من طرف التواصل 
  .املرتفقني 

وإذا كان املرتفق خيضع حبكم القواعد القانونية  إىل التنظيمات اجلاري هبا العمل ، فإنه ال 
  .ينبغي أن خيضع لإلدارة اليت جيب أن تكون يف خدمته 

ه من التوازن يف العالقة بني اإلدارة واملرتفق ، فإنه من وإلحداث هذا النوع املرغوب في
واجب اإلدارة أن تكون يف املقابل قريبة من املواطن ويف خدمته ومنصتة إليه منفتحة على رغباته 

من مساواة : وهي املبادئ نفسها اليت تعتمد كقواعد أساسية للمرفق العمومي . وتستجيب ملتطلباته 
  .واستمرارية ومالءمة 

على العموم فإن حتسني عالقة اإلدارة باملرتفق يساهم كذلك يف حتقيق املقولة السائدة و
واليت يقصد هبا من جهة أن القوانني ينبغي أن تنفذ دائما ، وأن جهلها ال " ال يعذر أحد جبهله للقانون"

 على يكفي لتربير العكس ، وهو ما ميثل واجبا على عاتق املرتفق كمواطن ، ومن جهة أخرى أن
اإلدارة واجب التأقلم املناسب مع احلاالت املتنوعة والرغبات املختلفة لفئات املرتفقني املتعاملني   

  ".  Obligation de rÈsultat "معها ، وهو ما يضع على عاتق اإلدارة االلتزام بتحقيق النتائج 
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I- تشخيص الوضعية الراهنة:  
  

رة باملتعاملني معها بعدم التوازن والتذبذب ، تتمثل أهم املميزات اليت تطبع عالقة اإلدا
  .ويبدو ذلك جليا بسبب ضعف انفتاح اإلدارة على حميطها اإلجتماعي 

وميكن إجياز أهم األسباب سواء التنظيمية أو املؤسسية أو القانونية منها يف النقاط  
  : التالية 

اءات املتخذة بصفة غياب رؤية مشولية لإلستقبال واإلرشاد ، مع وجود بعض اإلجر  1-
انفرادية من طرف بعض القطاعات اإلدارية ، مع وجود نظرة تقليدية لإلستقبال ، حيث يتم ختصيص 

 مقر دون توفري للوسائل واألطر  الكفأة ؛

    غياب معلومات صحيحة وكاملة ودقيقة عن اخلدمات اليت تسديها املصاحل   2-
 اإلدارية ؛

لى اإلستفسارات الكتابية واهلاتفية وغريها للمواطنني عدم اإلهتمام الكايف بالرد ع3-
خبصوص تنظيم واختصاصات املصاحل وطبيعة اخلدمات اليت تقدمها أو خبصوص املشاكل اليت 

 يطرحوهنا بشأن هذه اخلدمات ؛

عدم توفر معظم اإلدارات على ملصقات وأشكال أو رسوم بيانية لتسهل داخل بناية 4-
 رافق واملكاتب اليت هتم الوافدين عليها ؛اإلدارة اإلهتداء إىل امل

البطء يف الرد على الطلبات ويف معاجلة القضايا وامللفات اليت هتم املتعاملني مع   5-
 اإلدارة ؛
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هتيب املواطن من اإلدارة ، بفعل املمارسات السلبية املكرسة يف عالقة اإلدارة  6-
 باملرتفقني ؛

لمات كرافد هام من روافد إصالح اإلدارة غياب الوعي بأمهية الشكايات والتظ7-
 وحتسني أساليب تنظيمها وتسيريها ؛

عزوف املواطن عن اإللتجاء إىل التظلم والشكوى نظرا للبطء يف الرد عليها وإمهال 8-
 معاجلتها بالعناية والسرعة الالزمة ؛

 لإلدارة ؛إهتمام اإلدارة يف غالب األحيان بالتدبري اليومي وجتاهل البعد العالئقي 9-

تعدد وتشعب املساطر واإلجراءات واملسالك اإلدارية وكثرة الوثائق املطلوبة من 10-
 املواطنني ؛

تغييب املرتفق يف إعداد السياسات والربامج املعدة أصال لتلبية رغباته واإلستجابة  11-
 حلاجياته ؛

ها من اإلستفادة من عدم توفر املتعامل مع اإلدارة على الوسائل اليت متكنه من مطالبت12-
 خدماهتا بشفافية ووضوح ويف إطار احرتام القانون ؛

عدم التزام اإلدارة بذكر األسباب القانونية أو الواقعية اليت تستند عليها عند اختاذ 13-
بعض القرارات يف حق املتعاملني معها ، مما يرتتب عنه كثري من الشكوك والريبة والطعن يف مصداقية 

 اإلدارة ؛

عدم التقيد الفوري لإلدارة بتنفيذ بعض األحكام القضائية النهائية الصادرة يف 14-
مواجهتها ، مما يولد لدى املرتفق شعورا باإلستهانة حبرمة القضاء وهيبته ، وغياب اآلليات املؤسسية 

 والقانونية واملالية املساعدة على تسريع وثرية تنفيذ هذه األحكام من لدن اإلدارة ؛
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 .حرتام أوقات العمل من طرف بعض املوظفني عدم ا15-
 

وقد أكدت هذه املظاهر ، جل الدراسات واإلحصاءات اليت مت إجنازها يف هذا اجملال 
واليت ركزت على التأثري السليب لتعقيد املساطر وانعدام الشفافية وسوء االستقبال والتنظيم اإلداري 

  . على مستوى وجودة العالقة بني اإلدارة واملرتفقني
كما أظهرت هذه الدراسات أن نسبة كبرية من املتعاملني مع اإلدارة يعانون من عدم انفتاح 
اإلدارة عليهم واالهتمام برغباهتم وحاجياهتم وترتفع هذه النسبة بشكل يبعث على الغرابة كلما ارتفع 

  .املستوى الثقايف هلذه الفئات من املتعاملني مع اإلدارة 
  

II- دراتحصيلة أهم املبا : 
  

ولقد تصدرت األهداف الرامية إىل إعادة االعتبار للمرفق العام وحتسني عالقته باملرتفق 
  .جل املبادرات والعمليات اليت أعلن عنها يف إطار برنامج اإلصالح اإلداري 

  :وميكن إجياز أهم املبادرات اليت متثل حصيلة العمل يف هذا اجملال كما يلي 
بتنمية التواصل بني كل املواطنني أفرادا ومجاعات وبني "مكلف  إحداث ديوان للمظامل - 1

اإلدارات أو أي هيئة متارس صالحيات السلطة العمومية ، والنظر يف الشكايات والتظلمات املقدمة 
إليه ضد قرار أو عمل يتنافى ومبادئ سيادة القانون واإلنصاف ، باستثناء بعض القضايا الراجعة إىل 

الربملان أو اجمللس اإلستشاري حلقوق اإلنسان أو القضايا اليت مل يقع التظلم يف اختصاص القضاء أو 
  شأهنا مسبقا بأي مساع رمسية ومل تستنفذ كافة الطعون اليت تتيحها القوانني اجلاري هبا العمل ؛
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 إهناء مسطرة املصادقة على مشروع قانون يرمي إىل إلزام اإلدارات العمومية بتعليل - 2
  إلدارية اليت تتخذها يف مواجهة املرتفقني ؛قراراهتا ا

  
  
 إحداث الشباك الوحيد على صعيد خمتلف جهات اململكة يرمي إىل تسهيل التواصل - 3

مع املستثمرين ومساعدهتم وتسريع وثرية البث يف مشاريع اإلستثمار ، ميكن أن يتوفر على ملحقات 
  اجة ؛على صعيد العماالت أو األقاليم أو اجلماعات حسب احل

 بلورة املفهوم اجلديد للسلطة يف التشريعات والدوريات والتعامل مع املواطنني هبدف - 4
حفظ احلريات واملصاحل العامة وأمن املواطنني واستقرارهم واحملافظة على السلم االجتماعي ، 

ضاياهم وتسخري إمكانات اإلدارة جلعلها يف خدمة املواطنني وتسهيل املأمورية عليهم واالهتمام بق
  واالستجابة ملطالبهم مبا ينبغي من السرعة والفعالية ؛

 إخراج مشروع مرسوم يرمي إىل إلزام اإلدارات العمومية واملؤسسات العامة -  5
واجلماعات احمللية باستعمال اللغة الرمسية للدولة يف التواصل مع املواطنني لتقديم اخلدمات هلم بصورة 

  أفضل ؛ 
 يلزم اإلدارة والعون املكلف بتنفيذ األحكام القضائية النهائية  إخراج مشروع قانون- 6

وحتديد اآلجال القانونية لتنفيذها ، وكذا اإلجراءات املسطرية واآلليات املؤسسية والوسائل املالية 
الالزمة لذلك ، وترتيب املسؤولية اإلدارية ألشخاص القانون العام يف حالة التأخري أو عدم التنفيذ 

ة التأديبية يف حق العون املكلف املتسبب يف ذلك ، باإلضافة إىل إعداد مشاريع قوانني واملساءل
بتعديل وتتميم بعض املقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل واملرتبطة مبجال تنفيذ األحكام القضائية 
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ام القضائية النهائية من طرف اإلدارة ، إلزالة العوائق والصعوبات اليت حتول دون تنفيذ فوري لألحك
من طرف اإلدارة العمومية ، خصوصا عندما يرتتب عليها أداء مبالغ مالية من ميزانية الدولة أو 

  .املؤسسات العمومية أو اجلماعات احمللية 
 1999 ماي 19 تنفيذ توجيهات السيد الوزير االول املعرب عنها يف املنشور املؤرخ يف - 7

ات واإلدارات واملؤسسات العمومية تكون مهمتها استالم بإحداث خلية للتواصل على صعيد الوزار
شكايات املواطنني ومراسالهتم ودراستها وتوجيهها بعد ذلك إىل املصلحة ذات اإلختصاص ، 
  والتعهد بالعناية املطلوبة ملشاكل املواطنني والسهر على دراستها واجلواب على املراسالت املتعلقة هبا؛

 بإحداث شعبة قانونية 1999 فرباير 17راألول الصادر يف  تنفيذ منشور السيد الوزي- 8
بالوزارات واإلدارات واملؤسسات العمومية ، هلا من اإلمكانيات البشرية ذات اإلختصاص القانوني 
والقضائي ما يؤهلها لدراسة النزاعات والسعي إىل حلها بتوافق مع األطراف األخرى ، صلحيا إن 

ذ قرار اللجوء إىل القضاء ، أو الدفع إليه وقيامها مبهمة التقاضي أمكن ، وعند الضرورة فقط اختا
بإسم القطاع الذي تنتمي إليه ، والتكفل مبواجهة إجراءات التنفيذ يف حالة إقراره ضد الوزارة أو 

  املؤسسة العمومية املعنية ؛
ما يربط اإلدارة مع اجلهات اخلارجية من خواص كما ختتص هذه الشعبة باإلهتمام بكل 

ومقاوالت وشركات وموظفني وعمال من إلتزامات وعقود والبث يف اإلشكاليات القانونية واحلقوقية 
  .والتعاقدية اليت تثريها هذه العالقات 

 إحداث خلية لدى الوزارة األوىل تعكف على دراسة التوضيحات املعدة من طرف - 9
 العمومية ، وترفع تقريرا إىل الوزير األول ت يرد يف الصحافة عن ممارسات اإلداراالوزارات حول ما

  .وحتدد املواقف اليت يتعني اختاذها يف املوضوع 
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 إصدار قانون يتضمن من بني مقتضياته حتديد احلقوق واالمتيازات اليت يستفيد منها -10
  :املعاقون واملتمثلة يف 

 اإلدارات العمومية ؛أولوية الدخول ملكاتب وشبابيك  

 إمكانية ختفيض معني يف مثن التذاكر بوسائل النقل العمومي لفائدة املعاق ؛ 

 األسبقية يف الدخول إىل األماكن املخصصة للعموم ؛ 

 إلزام اإلدارة باإلعالن عن هذه االمتيازات عن طريق كتابتها داخل وسائل النقل  

                العمومي واملرافق العامة ؛
 تيع الشخص املصاحب بصفة مستمرة ملعاق يف حاجة إىل مساعدة الغري بنفس مت 

  .    حقوق األولوية املخصصة للمعاق نفسه 
  

إن التأسيس خللق إدارة الغد إدارة القرن الواحد والعشرين وعلى األخص إدارة العشرية 
اركة وتوافق وحتت احلالية يتطلب هنج سياسة مسامهاتية وإعطاء اإلنطالقة ملبادرات تتخذ مبش

مسؤولية مجيع األطراف والفاعلني إن على املستوى التنظيمي والقانوني أو املؤسساتي والسلوكي ، 
  ) .ISO 9002(وحتسني جودة اإلستقبال واإلرشاد وفق معايري اجلودة املعتمدة 

   
III- املقرتحات واآلفاق املستقبلية   

 : تتمثل يف ترمي هذه املقرتحات باألساس إىل حتقيق أهداف

  باإلدارة العمومية ،   االعرتاف للمرتفق بدور أكثر فعالية يف عالقته-1
   االبتكار ألجل تطوير العالقات بني اإلدارة واملرتفقني ،-2
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 تنمية كفاءات وقدرات ذاتية كفيلة بإعادة النظر ومالءمة وتقوية أمناط إنتاج -3
  .اخلدمات العمومية املقدمة  للمرتفقني 

ق هذه األهداف تتمثل أهم املقرتحات يف هذا اجملال يف إجراءات ذات طابع ولتحقي
  .تنظيمي وقانوني وأخرى ذات طابع مؤسساتي 

  
  
  
   على املستوى التنظيمي والقانوني -1
يتطلع يف هذا املضمار إىل توطيد حقوق املواطنني يف عالقتهم باإلدارات العمومية * 
:  حيدد طبيعة هذه احلقوق ت املواطن مع اإلدارة العموميةعلى وضع ميثاق لعالقاوذلك بالعمل 

كاحلق يف التمتع خبدمات مبواصفات معينة والتزامات على مستوى اجلودة ، واحلق يف االستقبال مع 
األخذ بعني االعتبار لإلنشغاالت واملشاكل واملتطلبات اليت يعرب عنها املرتفق ، واحلق يف احلوار 

  .واملشاركة واملراقبة 
كما ينبغي أن يؤكد هذا امليثاق على حق املرتفق يف اإلعالم مبفهومه الواسع سواء حول 
النصوص املطبقة أوالسياسات املتبعة أوالربامج املعدة ، وأن حيدد هذا امليثاق الطرق الكفيلة بتفعيل 

بعض ويف هذا الباب ميكن اإلشارة إىل ضرورة اختاذ . هذه احلقوق وتكريسها على أرض الواقع 
اإلجراءات العملية املتمثلة يف تدوين النصوص وجتميعها وتبسيط طريقة حتريرها ، واإلعالن بواسطة 
خمتلف الوسائط عن اإلجراءات املتخذة لفائدة املواطن يف جمال حتسني اخلدمات وتبسيط اإلجراءات 

  .م اليومية اإلدارية والتخفيف من الوثائق املطلوبة من املتعاملني مع اإلدارة يف عالقته



  11

جتميع املصاحل اإلدارية يف وحدات متجانسة أو يف مركبات إدارية عند االقتضاء ، * 
تعتمد مواقيت عمل مرنة تتالءم وطبيعة اخلدمات املقدمة وكذا نوعية الشرائح املستهدفة هبذه 

  اخلدمات  ؛
قيت اإلداري اعتماد نظام للتوقيت املستمر باإلدارات العمومية هبدف مالءمة نظام التو* 

مع أنظمة التوقيت املعمول هبا بالقطاع اخلاص ، وكذا مع احلاجيات اخلاصة لبعض الفئات من  
  املرتفقني ، خصوصا بالعامل القروي واملناطق النائية ؛

مأسسة استطالع الرأي بصفة دورية لدى خمتلف فئات املتعاملني مع اإلدارة ملعرفة * 
   عن اخلدمات املقدمة هلم ؛حاجياهتم احلقيقية ومستوى رضاهم

مراجعة مجيع النصوص اليت تعطي سلطات تقديرية كبرية لإلدارة ، ما عدا يف احلاالت * 
  املربرة قانونا الالزمة للحفاظ على النظام العام ؛

حتديد اآلجال القانونية للرد على طلبات املواطنني والبث يف امللفات اليت هتمهم ، * 
وت اإلدارة بعد انصرام اآلجال احملددة مبثابة قبول ضمين للطلب يرتتب واعتماد مبدأ اعتبار سك

عليه االستجابة لطلب املرتفق ، ما عدا يف احلاالت اليت يتعذر فيها ذلك واليت يقع حتديدها على 
  سبيل احلصر مبوجب القانون ؛

النجاعة اعتماد التقنيات احلديثة للتواصل واإلعالم يف التعامل مع املرتفقني لضمان * 
والسرعة الالزمة يف أداء اخلدمة ، واالرتقاء بالتوصل بني اإلدارة واملرتفق إىل مستوى هذه   

  التكنولوجية ، وتعميم خطوط خضراء ختصص لتقديم بعض اخلدمات للمواطنني ؛
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التقيد بإلتزام اجلودة جتاه املرتفقني ، حبيث يقرتح أن تتقيد بشكل تدرجيي مجيع * 
مواثيق للجودة خاصة  يتم وضعها واإلخبار هبا لدى مية واملصاحل اإلدارية مبوجب القطاعات احلكو

   ؛العموم
وحتدد هذه املواثيق مواصفات ومستويات اجلودة اليت يقع االلتزام هبا وفق معايري اجلودة         

)ISO 9002 (ءات بالنسبة لكل خدمة ، وكذا طبيعة االلتزام فيما خيص كل خدمة ، وطبيعة اجلزا
  .املمكن تطبيقها يف حالة عدم الوفاء بااللتزام 

تعبئة املوظفني يف جمهود حتسني اجلودة والتطوير املستمر للخدمة ، ومتر هذه التعبئة عرب * 
  :العمليات املقرتحة التالية 

 الذين ميارسون نشاطهم املهين يف إدارة الشبابيك اإلستماع إىل املوظفني واملسؤولني •
رتفق وأخذ بعني االعتبار آرائهم والصعوبات اليت تعرتضهم يف تأدية مهامهم وكيف بالقرب من امل

  يعيشون العالقة مع املرتفقني ؛
حتسني املساطر واإلجراءات بإشراك املتدخلني فيها هبدف األخد بعني اإلعتبار  •

 القة مع املرتفق ؛الصعوبات اليت متثلها التعقيدات اإلدارية للتقليل من آثارها السلبية على طبيعة الع

حذف الوثائق واألوراق الزائدة والسيما األوراق املطلوبة لتقديم بعض الشهادات          •
 أو اخلدمات األساسية كبطاقة التعريف الوطنية ؛

العمل على تقريب ما أمكن سلطة اختاذ القرارات من األمكنة اليت تتخذ هذه  •
 القرارات على صعيدها ؛
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 الكمية والنوعية وذلك بالتتبع املستمر ملؤشرات اجلودة قياس مستويات الكفاءة •
امللموسة والقابلة للتمحيص وإجراء استطالعات لدى املرتفقني ، ومالحظة سلوكهم يف تعاملهم مع 

 املصلحة ؛

" ثقافة اجلودة"تطوير برامج للتكوين ضمن خمططات للتكوين املستمر هتدف إىل إشاعة  •
مع تبادل اخلربات يف املمارسات املهنية ، واليت تعترب حاليا أحد والرتويج للخدمات العمومية ، 

الرافعات األساسية لتنمية ثقافة اجلودة لدى خمتلف اجملموعات املهنية القطاعية أو املشرتكة بني 
 .الوزارات 

اعتبار جودة اخلدمة العمومية كعنصر أساسي من عناصر تقييم املوظفني،وفق معايري 
، وهذا األمر يتطلب حتديدا دقيقا ملستويات اخلدمة على شكل ممارسة )  ISO 9002 (اجلودة      

أو نشاط مهين حمدد وعلى أساس املقدرات الفردية لفريق العمل ، من جهة والتفاوض مع هذه الفرق 
 .على مستويات وأهداف معينة من اجلودة 

  

  على املستوى املؤسساتي  -2
كاسرتاتيجية للعمل وذلك باإلنصات والتفاعل مع " حتسني العالقة " املراهنة على * 

رغبات املرتفقني وذلك بالعمل على إشراك خماطبني يف اجملتمع املدني كاللجان املمثلة للمستهلكني 
واجلمعيات املمثلة لفئات متنوعة من املواطنني لتقوم بدور التواصل واحلوار املسؤول مع اإلدارات 

ر باهتمامهم ، إىل جانب الدور الذي يقوم به املنتخبون واهليئات  العمومية يف القضايا اليت تستأث
  املهنية  ؛
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إحداث مركز لالتصال واإلرشاد اإلداري يكون مبثابة قبلة للمرتفقني الراغبني يف * 
  االستفادة من اخلدمات اليت يضعها رهن إشارهتم أو بصفة غري مباشرة ؛

الوسائل البشرية واملادية الضرورية ، تعميم مفتشيات عامة بالوزارات ، ودعمها ب* 
وإعادة تنظيم اختصاصاهتا للقيام بأدوار املراقبة والتدقيق والتأطري ، وتعزيز دورها كأداة مراقبة 

  داخلية تسهم يف الرفع من جودة اخلدمات للمرتفقني ؛
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   : خامتة
 يتأكد بلوغه إن اهلدف العام لتحسني عالقة اإلدارة باملرتفقني يعترب غاية يف حد ذاته

بتحقيق كل األهداف املندجمة املكملة هلذه الغاية واملتمثلة يف ختليق املرفق العام وإعادة النظر يف 
أدوار الدولة وهيكلة املصاحل اإلدارية والمتركزها وترشيد تدبري املوارد البشرية وحتفيزها وتبسيط 

جيات احلديثة للتواصل واإلعالم املساطر والتخفيف من اإلجراءات اإلدارية واعتماد التكنولو
  .باإلدارات العمومية 

  :إن حتقيق هذه الغاية املنشودة سيمكن من اإلجابة الشافية على سؤالني أساسيني 
 من حيمي املرتفق أثناء تعامله مع السلطة اإلدارية اليت تتمتع بامتيازات قانونية مل تزدها -

 القوانني واألنظمة وتشعب املساطر وطوهلا إال املمارسات وتعدد جماالت تدخل اإلدارة وتكاثر
  ترسيخا ومتكينا ؟

 من يراقب اإلدارة ويقيم مردوديتها وحياسبها وجيربها على مراعاة متطلبات -
وحاجيات املرتفقني ويلزمها بالتقيد باملشروعية والشفافية وكل املبادئ اليت يقوم عليها املرفق  

  العمومي ؟
كبري منها متضمنة يف هذه الورقة وكل األوراق األخرى املقدمة لعل اإلجابة ولو يف جزء 

من طرف وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري و املقرتحات اليت ميكن أن تتمخض عنها أشغال 
الندوة الوطنية األوىل لإلصالح اإلداري املنظمة حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد 

أيده واملغرب يلج عتبة القرن الواحد والعشرين حتت قيادة نرية مللك رائد وجمدد السادس نصره اهلل و
  .2010يف أفق ربح رهانات  

    ********                 
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وميكن هلذا الشباك تقديم اقرتاحات احللول التوافقية ملا ميكن أن ينشأ من منازعات بني 
  .املستثمرين واإلدارات 

اجلهات بتسليم الرتاخيص أو توقيع القرارات اإلدارية التفويض للوالة على صعيد  -
 املتعلقة باإلستثمارات املقدرة مبا دون مائيت مليون درهم ،

-  
ويهدف هذا املشروع إىل احلد من غلو السلطات التقديرية لإلدارة وجعلها أكثر شفافية ، 

األساسية لربنامج اإلصالح    ودعم الضمانات القانونية املخولة للمرتفقني ، وبالتايل حتقيق األهداف 
  .اإلداري 

 2001وقد صادق اجمللس احلكومي على هذا املشروع يف جلسته املنعقدة يف فاتح نونرب 
  .على أن يتم عرضه قريبا على أنظار اجمللس الوزاري 

  
  

  
يتضح من خالل استعراض أهم اإلجراءات املتخذة يف هذا اجملال توفر اإلرادة ألجل أن 

ة مهتمة بقضايا املتعاملني معها خلدمتهم بالسرعة الالزمة واإلستجابة لرغباهتم  تصبح اإلدار
  .وطموحاهتم 

  


