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 ةــابــوالمه ةـــالجالل صاحب واليـم

 

  الشريف رــالظهي من 13 ادةــالم اتـــضيلمقت اــطبق

ــرق ــ ــ ــ ــالص   22. 00. 0 مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــربي 02   في ادرـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاآلخ عــ ــ ــ   رـ

  ةـــلمؤسس  المحدث   2100   مارس 03 ل   الموافق  0312

ــالوسي ــ  ،طـ

 ، ورــبنزاك  زـالعزي عبد ، خديمكم يتشرف

ــالوسي ــ ــبمملكتك طــ ــ ــ ــ ــالسعي مـ ــ ــ  ،دةـ
 ،باهلل العالي جنابكم إلى يرفع أن

 . 2100 سنة برسم الوسيط مؤسسة أنشطة عن السنوي التقرير
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 ـقدمـةم
 هامن واستشعارا،  الوسيط مؤسسة إحداث من السامية لمقاصدل تجسيدا

 أبعاد لبلوغ والتغيير االنتقال يقتضيه بماو،  إليها الموكولة ةرسالال بجسامة

 المؤسسة هذه انطلقت فقد،  المملكة عليها تأقدم التي العميقة اإلصالحات

 الحقوق جميع في المظالم ديوان محل ةلّاح،  الموسعة مهامها مباشرة في

،  للمظالم رفعا ، تقدم من تحقق ما توطيد على حرص في،  االلتزاماتو

 . واإلنصاف العدل لمبادئ وتفعيال،  القانون لسيادة تكريساو

 ، األهمية بالغ تاريخيا منعطفا يشكل طالوسي مؤسسة إحداث أن ريب الو

 المؤسساتي البناء لتعزيز الكبرى اإلصالحات بأوراش حافل وطني سياق في

 مع انسجام في ، مالمظال لوالية األصيل التاريخي للدور وإثراءا وامتدادا ، وتحديثه

 لك ، المشترك اإلنساني للتراث المثلى القيم على انفتاح فيو ، الدولية المعايير

 أدوار من ، الدولي المنتظم داخل ، المغربية المملكة به تضطلع لما تفعيال ذلك

 . واألمبدسمانات الوسطاء مؤسسات لتقوية

 واضعا ، لها الجديد الدستور تكريس ، المؤسسة إحداث أهمية في زاد ومما

 أضفى مما ، الجيدة الحكامة بترسيخ المكلفة المؤسسات مصاف ضمن إياها

 أحكام تنزيل اتجاه في ، فعالية بأكثر مهامها ألداء متجددة ميةدينا عليها
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 السلطة ممارسة ويربط ، العامة الحياة تخليق آليات يدعم بما الجديد الدستور

 . والمحاسبة بالمسؤولية

 يفرضه لما ورعيا ، المؤسسي التغيير من المنشودة األهداف ولتحقيق

 فإن ، الصلة ذات الوطنية الهيئات باقي مع وتنسيق تكامل من الواجب

 ،لها المحدث الشريف الظهير أحكام ضمن ورد لما وفقا ، الوسيط مؤسسة

 ، العمومية المرافق تدبير في والشفافية التخليق قيم نشر على العمل في تساهم

 ، مفهومها بأوسع واإلدارة المرتفقين بين فعال تواصل تنمية على وتسهر

 بالقواعد تقيده خالل من ، إلداريا العمل عيةوشرم يضمن بما وذلك

 . واإلنصاف العدل لمبادئ ومراعاته القانونية

 طرفي أثرها يتجاوز هامة أبعادا ثناياها في تحمل رسالتها بأن منها وإيمانا

 على إليها المتوصل النتائج وقع ينعكس أن أجل من المؤسسة عملت فقد ، النزاع

 كانت أيا ، المواطنين كرامة صون تجلياته أهم من يكون ، أكبر مستويات

 بين المالئم التوازن على الحفاظ مع،  للمواطنة حقيقي مفهوم وإعطاء ، وضعيتهم

 في الشاسعة الهوة وتقليص ، والجماعية الفردية والحريات والحقوق العامة المصلحة

 للحقوق الفعلي االحترام ليشكل ، والتطبيق التنصيص بين اإلنسان حقوق مجال

  . المملكة ربوع سائر في يوميا مراسا والحريات
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 على الوقوف ، الوسيط مؤسسة إحداث عقب ، الطبيعي من كان لقد

  إلنجازاتل  تثمينا ، المظالم لديوان السابقة التجربة من والسلبي اإليجابي

 مزيد إلى بادرت االتجاه هذا وفي . المتراكمة لتجاربل اوتطوير ، المحققة

 . مرونة أكثر إليها التشكي إجراءات لجعل سسةالمؤ إلى اللجوء تيسير

 عن مدافع ، كوسيط المؤسسة رسالة استمرارية تأمين نطاق وفي

 األفراد لتشكيات واستقبالها هاءإصغا واصلت فقد ، اإلدارة لدى المرتفق

 أراده مال طبقا ، العميقةو الرصينة اإلصالحات تبلور منهجية وفق ، والجماعات

 . الوسيط لمؤسسة ، وأيده اهلل هحفظ ، الملك جاللة

 الوجه على إليها المسندة بالمهام االضطالع للمؤسسة يتأتى حتىو

 ،وآليات إمكانيات من لها المحدث الشريف الظهير لها أتاحه بما ، األكمل

 ، والتنبيه الحث سبل نهج في أخذت فقد ، والوقائي الرقابي لدورها دعماو

  العدل يحقق بما اإلدارية التصرفات وطبع ، الشرعية احترام فرض قصد

 . قانونية آثار من ترتيبه يمكن لما تجنبا وذلك ، واإلنصاف

 بحكمف ، السلط جميع عن تامال باستقاللها تتميز الوسيط مؤسسة أن ومع

 مع ومسؤول بناء تعاون عالقات نسجت ، والحقوقية الوطنية المنظومة في موقعها

  المخاطبين وكافة ، الحكومة أعضاء السادةو ، سابقا األول الوزير السيد

 الرقابة بين يزاوج إطار في ، المعنية اإلدارات مختلف ورؤساء ، الدائمين
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 ، االختالالت  تداركو ، الصعاب لتجاوز ، التوفيقية  والوساطة  التقويمية

 . اتاإلدار أداء وتحسين

 في واسترساال ، ةالمملك اختارته الذي الجهوية الالمركزية لمسار ودعما

 ، والحقوقي الترابي بعده في المواطن من القرب يحقق بما ، الخيار هذا تعزيز

 المؤسسة واصلت فقد ، النزاعات فض في وسرعة وتيسير تبسيط من يوفره وبما

 هذه تعزيز خالل من ، جهوية مندوبيات من حاليا لديها يتوفر بما اهتماماتها

 العاملين وتأهيل ، هياكلها وتقوية ، لماديةوا البشرية باإلمكانات المندوبيات

 ، الترابية لدوائرها اإلداري المحيط مع تواصلها وتوسيع ، مبادراتها ودعم ، بها

 إلى إضافة ،المركزية المصالح مع مواقفها وتنسيق ، عملها مناهج وتوحيد

 الوطني للمجلس التابعة الجهوية نااللج من ممكن عدد أكثر مع تعاونها

 . اإلنسان لحقوق

 من مسارها به يحظى وما ، تجارب من المؤسسة تراكمه لما واعتبارا

 للقاءات احتضانها واصلت فقد ، الخارج في نظيراتها لدن من وتقدير اعتبار

،  الصلة ذات األجنبية المؤسسات أطر تكوين دعم في منها إسهاما ، دولية

 التجارب استعراض خالل نم وذلك ، الوطنية األطر تجربة إلثراء الفرصة منتهزة

 عليها المتوافق المبادئ بخصوص النقاش وتعميق ، الرؤى وتبادل الدولية والخبرات

 . عالميا
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 ونسج ، الدولية المنتديات في المشاركة بضرورة المؤسسة من واقتناعا

 فقد ، والصديقة الشقيقة الدول من المماثلة المؤسسات مع تعاون عالقات

 التحوالت يعكس بما دولية آليات طيوتنش ، وافقاتت في االنخراط واصلت

 وما ، حقوقية لبنات من راكمته لما إبرازا،  المملكة عرفتها التي الجوهرية

 . الديمقراطي البناء تعزيز اتجاه في ، دستورية مكاسب من إليها انضاف

 ، للمؤسسة المحدث الشريف الظهير أحكام تنزيل أجل ومن،  هذا

 مشروع إعداد إلى،  2100 مارس 00 بتاريخ تعيينه ذمن،  هارئيس بادر

 الذي المشروع وهو،  تشاركية طريقة بنهج وذلك،  الداخلي نظامها

 . 2100 نونبر 03 بتاريخ السامية الملكية بالموافقة حظي

 ينطوي ، الوسيط لمؤسسة مجمله في المخصص ، هذا األول التقرير إن

 الشريف الظهير من 13 المادة في عليها المنصوص العناصر على

 التي ، 2100 سنة من األولى أشهر الثالثة فترة اعتبار مع ، لها المحدث

 . خاللها قائما زال ما المظالم ديوان كان

 ، الداخلي النظام مضامين أهم بعض استعراض بعد ، سيتم وهكذا

 : ةالتالي المواضيع  تناول
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 ةمعالج مجال في المؤسسة عمل حصيلة : األول الجزء

 ؛ التسوية وطلبات الشكايات

 . العامة اإلحصائية المؤشرات أوال:

 ؛المؤسسة اختصاصات ضمن تدخل ال التي الشكايات - 2

 ؛ةــــــالمؤسس اصــــــــاختص في درجــــــتن التي اتــالشكاي – 1

  الدراسة بعد المتخذ اإلجراء حسب الشكايات توزيع 2-0

  ؛األولية

 ؛ المشتكين صفة حسب الشكايات توزيع  2-2

 ؛ المملكة جهات حسب الشكايات توزيع  2-1

 ؛ القضايا نوع حسب الشكايات توزيع 2-3

 القطاع حسب،  المسجلة االختصاص شكايات توزيع 2-2

 ؛المعني اإلداري

 حسب لإلدارة  الموجهة االختصاص شكايات توزيع 2-1

 . المعني القطاع
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 تندرج التي الشكايات معالجة عن ةالمترتب النتائج ثانيا:

 . المؤسسة اختصاصات ضمن

 طرف من لشكاياتل األولية الدراسة عن المترتبة النتائج - 2

 ؛المؤسسة

 طرف من الشكايات تلقي عن المترتبة النتائج - 1

 . المعنية اإلدارات

 المحالة الشكايات بخصوص الدائمين المخاطبين تقارير  ثالثا:

 ؛عليهم

 . الجهوية ياتالمندوب أنشطة رابعا:

 ؛ الحمراء الساقية - بوجدور - العيون جهة مندوبية عمل -2

 ؛ تـــــــتافيالل - اســــــــمكن ةـــــــــجه ةـــــــــمندوبي لـــــعم – 1

 . وانــــــــــــــــتط – ةــــــــــــــطنج ةـــــــــجه ةـــــــــمندوبي لــــعم – 3

 على المؤسسة طرف من المسجلة االختالالت أوجه خامسا:

 . الشكايات من اإلدارات مواقف



11  

 

 التواصل مجال في المؤسسة أنشطة حصيلة :الثاني الجزء

 نـــــــــــــــوالتكوي اونـــــــــــــــوالتع

 الصعيد على والتعاون التواصل شبكات توسيع : أوال

 ؛الوطني

 ساتمؤس مع،  والشراكة التعاون عالقات تنمية : ثانيا

 المشتركة األهداف ذات المماثلة والمؤسسات الوساطة

 ؛ الدولية والهيئات والمنظمات

 ؛ البشرية الموارد وتأهيل تكوين مواصلة : ثالثا

 . واألجانب والفاعلين الوفود استقبال رابعا:

 ؛ ةــــــــــــــــــــــــــــــالمؤسس رــــــــــــــألط رـــــــــــــــالمستم نـــــــــالتكوي .2

 المعاهد لبعض التابعة العليا األطر تأهيل في المساهمة .1

 ؛ ةالوطني والمدارس

 اءالوسط مساعدي وتأهيل التكوين مواصلة .3

 .اتواألمبودسمان

 ، طــــــــالوسي ةــــــمؤسس لـــلعم ةــــالمستقبلي اقـــــــــاآلف : ثـــالثال الجزء

 .ومقترحاتها
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 للمؤسسة الداخلي امالنظ مضامين همأ بعض

،  لها المحدث الظهير حمله لما إعماال،  التنظيمية اإلجراءات ضبطل

،  يهإل اإلشارة سلفت كما المؤسسة أعدت ، منه 21 المادة إلى واستنادًا

 إلى رفعته والذي ، هذا مشروعها حظي وقد . الداخلي نظامها مشروع

  . الملك لجاللة السامية موافقهالب،  الشريف الجناب

 التنظيمية هيكلتها ورسم ، المؤسسة أجهزة النظام هذا استحضر قدو

،  الجهوية آلياتها نظم كما ، الخاصين المندوبين ذلك في بما ، المركزية

 ، والتظلمات الشكايات تقديم وشروط وإجراءات مسطرة توضيح إلى وانتقل

 بحث من ، ءاالقتضا عند األمر يتطلبه حسبما ، أولية دراسة من يتبعها وما

،  الوسيط يحدده معقول أجل داخل الموضوع تسوية إلى هتداءاال أجل من ، وتحر

 أنها يفيد بما أو ، موقفها صواب يؤكد بما بموافاته اإلدارة تعمل أن على

 ماب أو،  قانونية أسس على قائمة كانت كلما المشتكي لمطالب استجابت

 . متضررال مع توافقية تسوية إلجراء استعدادها يفيد

 أو ، بالمتعين اإلدارة قيام عدم تحاال الداخلي النظام تناول كما

 الحكومة لرئيس ةخاص ريراتق برفع اإثره على الوسيط يقوم،  اختالالت وجود

 قيام دون حالت التي اتالسلوك بخصوص الالزمة التدابير اتخاذ قصد

 عند أو،  لمؤسسةا تحريات أو،  أبحاث،  إجراءات عرقلت أو ، بمهامها المؤسسة
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 عدم عن ينم موقف أو ، اإلدارة جانب من إهمال أو تهاون أي وجود

 . الوسيط توصيات أو بمقترحات االعتداد

 المخولة المقتضيات إعمال طرق لبيان أيضا الداخلي النظام تصدى وقد

 حق في تأديبية متابعة بتحريك اإلدارة رئيس إلى توصية توجيه بشأن للوسيط

 تعرض ما في إهماله أو تصرفه بسوء تسبب أنه اتضح مستخدم أو موظف كل

 العامة النيابة على إحالته بطلب حتى بل،  أضرار من المرتفقين أحد له

 اإلدارة قيام وجوب مع،  ذلك كل ، حقه في القانونية اإلجراءات التخاذ

 .  الموضوع في قررته بما الوسيط ةبموافا

 فقد ، المؤسسة خدمات إلى واأالتج لمن السبيل تيسير إطار وفي ، هذا

 االستفادة من المتظلمين تمكين طرق كذلك الداخلي النظام تناول

 . التقاضي في الدستوري حقهم ممارسةل القضائية المساعدة من

 المعلومات إلى الولوج من تمكينال شروط إلى ظامـــالن تطرق كما

 المرافق تدبير في شفافيةوال التخليق قيم نشر وإلى ، اإلدارة بحوزة الموجودة

 الموظفين بين نشرها على والعمل ، الجيدة الحكامة أسس وترسيخ ، العمومية

 . للوسيط التلقائية المبادرة تفعيل لكيفية معالجته إلى إضافة ، والمرتفقين
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 وتحقيق القانون سيادة ترسيخ في اإلدارة مع التعاون وراء وسعيًا

 تحديد تم ، والمرفق المرتفق بين الهوة تجسير طريق عن ، اإلنصاف

 للتشاور كآليات ، والتتبع للتنسيق الدائمة اللجان اشتغال ومسطرة اختصاصات

 علق ما تسوية تعيق التي الصعوبات تذليل بهدف ، واإلدارات المؤسسة بين

 سير تحسين على يساعد أن يمكن ما كل في بينهما والتنسيق،  الملفات من

 . هونجاعت العمومي المرفق

 التقرير من بدءًا ، التقارير إعداد معالجة إلى الداخلي النظام انتهى وقد

 وبرنامج المؤسسة عمل حصيلة بخصوص الملك جاللة إلى يرفع الذي السنوي

 اقتضى كلما،  الحكومة رئيس إلى ترفع التي الخاصة بالتقارير وانتهاء ، عملها

 جاللة إلى المرفوع السنوي يرالتقر أن علمًا،  النوازل بعض في،  ذلك الحال

 اورصد ، المرتفقين مع اإلدارة لتعامل تقييم بمثابة أيضا يعتبر،  الملك

 أنه عن فضال ، اإلدارية الساحة من تنمحي أن يجب التي السلبية للممارسات

ــــالع  قـــبالمرف  اءـــــرتقلال  وةـــــدع  لـــــيشك  اتـــــــحاجيال يلبي ما إلى  امـــ

 .مرتفقينلل ةـــــالمشروع
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  األول  زءـــجـلا

 ةـــــالمؤسس لـــعم ةـــــلــــحصي

  اياتــــالشك ةـــــــمعالج الــــــمج في



16  

 

 تعد التي ، 2100 سنة خالل المملكة شهدت ما جملة من

 تعرفه الذي ، والمؤسساتي الحقوقي المسلسل إطار في تاريخيا طفاعمن

 : ينهام حدثين ، بالدنا

 22. 00. 0 رقم الشريف الظهير صدور :األول الحدث 

 الذيو ، 2100 مارس 03    ل   الموافق 0312 اآلخر ربيع 02  في المؤرخ

 محّل تحّل ، ومتخصصة مستقلة وطنية كمؤسسة الوسيط مؤسسة أقّر

 وتأهيال ، مكتسبات من حققته لما توطيدا ، المظالم ديوان مؤسسة

 من سواء ، مكتملة هيكلة خالل من ، ةموسع بمهام للنهوض لها

 جديدة عمل وبوسائل ، المواقع حيث من أو ، المواضيع حيث

 ، المؤسساتي اإلصالح تواكب قانونية وآليات ، فعاليتها من ترفع

 ؛ الدولية المعايير مع انسجاما وذلك

 012 الفصل بموجب المؤسسة دور تعزيز :الثاني الحدث 

 الذيو ، 2100 يوليوز فاتح بتاريخ بشأنه المستفتى الدستور من

 ترسيخ على بالسهر إليها المعهود الهيئات مصاف إلى بها ارتقى

 خاصة ، وحمايتها اإلنسان بحقوق والنهوض ، الجيدة الحكامة أسس

 وكافة اإلدارات مختلف بين القائمة العالقات إطار في

 . معها المتعاملين
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 داخل االنتقالو للتغيير نطلقام ، المعطى هذا كان ولقد

 الصالحيات لممارسة انتقالو ، العمل مناهج في تغيير . االستمرارية

 ترسيخ في اإلسهام يروم ، متجدد ورظمن من الجديدة واالختصاصات

 التخليق قيم ونشر ، واإلنصاف العدل مبادئ وإشاعة ، القانون سيادة

 مواصلة إطار في ذلك كل . العمومي المرفق تدبير في والشفافية

 مختلف تشكيات في بالنظر،  هايلإ الموكولة الرسالة أداء المؤسسة

 . إجراءات من الموقف يتطلبه بما والقيام ، والجماعات األفراد

 ، االنتقالو التغيير مرامي تحقيق على يساعد لما التأسيس سياق وفي

 تنظيم خالل من ، اإلدارة مع تعاملها ضبط على المؤسسة حرصت

 وطبع ، تهاتقوي ىتوخ الذي ، لها المحدث الظهير أحكام إلى يستند

 قد ما مع ، اإللزامية المعنوية بالقوة وتوصياتها ومقرراتها تدخلها

 ، بالمشروعية التقيد فرض يستلزمها ، تبعات من المواقف تستدعيه

 . بالمساءلة المسؤولية وربط

 يرةتو بتسريع يفي الذي البعد اإلدارة مع التواصل إعطاء وراء وسعيا

 يتطلبه بما الدائمين المخاطبين تحديد تم ، تاقبالع وتجاوز ، الخالفات تسوية

 فض ليتأتى القرار سلطة على التوفر مقدمتها في ، مواصفات من األمر

  . معقولة جالآ داخل ، المنازعات
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 منهجية مةءومال ، المؤسسة هيكلة بإعادة اإلنشغال مع وبالموازاة

 ، الظهير مستجدات ضمن كانت يالت االختيارات مع العمل

 والنظر ، إليها الموكولة الرسالة استمرارية تأمين على المؤسسة حرصت

 يجسد ، متجدد بمفهوم وتصريفها ، الجماعاتو األفراد تشكيات في

 . لها المحدث الظهير به أتى الذي التطور روح

 إللتزامات تحملها من أقره وما ، الظهير هذا يقتضيه لما ورعيا

 أعدت ، له المنشئ الظهير عليه ينص كان لما ووفقا ، المظالم واندي

 إلى ورفعته ، 2101 سنة برسم اتقرير المذكور الديوان عن المؤسسة

 في ، تهأنشط حصيلة ضمنته ، 2100 دجنبر شهر في الملك جاللة

 فاقاآلو ، المواكبة واألنشطة ، والتظلمات الشكايات معالجة

 .  لعمله المستقبلية

 العامة اإلحصائية المؤشرات : الأو
 

 المتعلقة األعمال،  إحداثها منذ طبعا،  المؤسسة واصلت لقد

 تظلمات من الماضية السنوات عن رائجا بقي قد كان ما بمعالجة

 أن حين في،  قضية 022 تصفية من وتمكنت . أوشكايات

 .  الدراسة أو التسوية قيد تزال ال قضية 08 بكون أخبرتها اإلدارة
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 الثالثة فيها بما ،  2100 سنة خالل المؤسسة توصلت قدو،  هذا

 بعدد ، أثناءها قائما يزال ما المظالم ديوان كان التي ، األولى أشهر

 . األشخاص من العديد استقبال تمو ،  تمراسالال مخلتف من كبير

 على ورد ما مضامين اختلفت ، الماضية السنوات غرار وعلى

 الصالحيات ضمن يندرج ال أغلبها ، لتمساتوم تشكيات من المؤسسة

 . بها المنوطة واالختصاصات

 مبدأ احترام ضرورة أساسا تمليه االختصاص عدم كان فإذا

 المعروضة القضايا في النظر للمؤسسة يجوز ال أنه دام ما ، القضاء استقالل

 إذ ، القبول وعدم الحفظ مسطرة ضبط تم فقد ، مقرراته مراجعة أو عليه

 إلى أدى مما ، وشفافة واضحة محددة سومقايي لمعايير  تخضعان تاأصبح

 . امنسبته في فعلي انخفاض

 المؤسسة اختصاصات ضمن تدخل ال التي الشكايات .2

 

 شفويا تلقته وما ، ومطالب شكايات من المؤسسة به توصلت ما عدد بلغ

 مبحك ، تدخل ال منها 1813 أن تبين وقد . شكاية 0113 إليها واألج ممن

 إلى مسند هو ما ضمن ، عليها المطروحة الجهة أو ، منها الهدف أو ، مواضيعها

 . فيه بالنظر الوسيط مؤسسة



20  

 

 أصحاب مساعدة في المؤسسة من رغبةو ، ذلك معو

 قامت فقد ، اختصاصها نطاق عن تخرج التي والطلبات الشكايات

 رإشعا مع ، المختصة الجهة على الطلبات من بعضال بإحالة نفسها

 إرشاد على عملت كما . شأنها في اتخاذه تم بما أصحابها

 . اآلخر للبعض بالنسبة فعله يتعين ما إلى المشتكين

 والتي،  المؤسسة على وردت التي ، الطلبات هذه ترومه ما بين ومن

 بين بنزاعات يتعلق ما إلى باإلضافة نجد،  اختصاصها نطاق عن تخرج

 من االستفادة : فيها طرفا اإلدارة ونتك أن دون،  البعض بعضهم الخواص

 أو ، الملكي بالعفو التمتع أو ، مساعدة أو ، وظيف طلب أو ، مأذونيات

 على عروضةم أنها اتضح نزاعات إلى باإلضافة ، سكن من االستفادة

 .  لدنه من فيها البت تم أو القضاء أنظار

  بها توصلت التي المراسالت من هامة نسبة أن لوحظ ولقد

 . فيها النظر المظالم لديوان سبق وتظلمات شكايات تخص ، مؤسسةال

 المؤسسة صالحيات توسيع بأن اعتقدوا أصحابها  أن إلى ذلك مرد ولعل

 والحال ، مطالبهم إلى ستجابةلإل طرحها بإعادة لهم يسمح قد الجديدة

 يأت ولم ، نفسه هو ظل السابقة المقررات في اعتمد الذي األساس أن

 . هاعن التراجع يخول بما التجديد
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 المؤسسة اختصاص في تندرج التي الشكايات .1
 

 ، موضوعاتها حسب تندرج ما أن يتبين ، الشكايات تحليل خالل من

 من 20% نسبة مثلي ما أي ، شكاية 0311 ، المؤسسة اختصاصات ضمن

 . به توصلت ما مجموع

 في حوظامل تزايدا هناك أن اتضح ، السابقة اإلحصائيات مع مقارنةو

 ، المؤسسة اختصاصات توسيع في االرتفاع هذا سبب يكمن وقد ؛عددها

 التي بالشكايات تعلق ما السيما ، لها المحدث الظهير لمستجدات طبقا

  . واإلنصاف العدل مبادئ إعمال إلى تحتاج

 نيالمواطن لدى تولد ما إلى ، االرتفاع هذا مرد يكون قد كما

 مزيد عن فضال ، المؤسسة في ثقة نم لديهم ترسخت وما ، أمل من

 أنها ذلك . لألمور تصريفها في نهجته الذي واالهتمام التدقيق من

 من يمكن ما بأكثر حاطةاإل أجل من استقصائيا أسلوبا اعتمدت

 واستيضاح ، حروت بحث من األمر يتطلبه ما وإجراء ، النزاع جوانب

 . أوسع تواصلو ، للتشكيات متأنية ودراسة ، لمعطياتل واستكمال

 األولية الدراسة بعد المتخذ جراءاإل حسب الشكايات توزيع -2-0

 0203 بشأن اتاإلدار بمراسلة ، السنة هذه خالل المؤسسة قامت

 المجهودات عن ينم مما ، المسجلة الشكايات من 31% أي ، شكاية
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 استقبال خالل من خاصة والتوجيه اإلرشاد لعملية توليها التي

 . للشكايات األولية الدراسة تعميق عن فضال ، المواطنين

  حسب تتوزع المؤسسة بها توصلت التي الشكايات فإن ، وهكذا

 : بعده  المبياني الرسم ضمن الواردة المعلومات

 

 يمكن ، أعاله المبياني الرسم في ةبارزال األرقام إلى النظرب

 تّمت التي الشكايات نسبة يخص فيما  استقرار شبه هناك أن  القول

 كان وإن ، الفارطة السنة مع مقارنة وذلك ، بشأنها اإلدارات مراسلة

 . 44,4 % تقارب بنسبة ارتفع قد السنة هذه في عددها
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 : هناك  أن،  األولية راسةدال بعدو،  ذلك جانب إلى لوحظ وقد

 ضمن حقيقة تدخل التي الشكايات عدد ارتفاع 

 0021 من دهاعد انتقل إذ ؛ 20% بنسبة المؤسسة اختصاص

 إذا ، السنة هذه برسم شكاية 0123 إلى ، 2101 سنة برسم شكاية

 على أحيلت التي شكاية 18 بها المتوصل 1730 من استثنينا

 خارج اعتبرت التي شكاية 13و ، اإلنسان لحقوق الوطني المجلس

  ؛ المؤسسة اختصاص

 اتاإلدار مراسلة تمت التي الشكايات عدد ارتفاعو 

 السنة هذه في عددها بلغ حيث ، %44,4 ب هابشأن المعنية

 . قبلها التي السنة في شكاية 030 مقابل شكاية 0203
 

  المشتكين صفة حسب الشكايات توزيع -2-2
 

 برسم الوسيط مؤسسة على الواردة الشكايات عدد يتوزع

 أشخاص بين إليها واألج الذين المشتكين صفة حسب ، 2100 سنة

 . أشخاص اتمجموع أو ، اعتباريين أو ، ذاتيين

 نيالذاتي األشخاص أن بعده اآلتي المبياني الرسم من ويتضح

 ، 00% بنسبة أي ، مشتكيا 1397 مجموعه بما الترتيب صدارة يحتلون

   هـــمجموع  اــبم  ، اصــأشخ   اتــمجموع  ةــالثاني ةـــالمرتب   في   أتيتل
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 حقوقالب الفئة ذهه بتطال ما غالباو ، 02% بنسبة أي ، مشتكين 259

 إعادةو السكن من االستفادة كطلب ، واالقتصادية االجتماعية

 بلغ نياالعتباري األشخاص أن نجد حين في .الصفيح دور إسكان

 . 3% نسبة سوى يمثلون فال وبالتالي ، مشتكيا 74 عددهم

 

  المملكة جهات حسب الشكايات توزيع -2-1

  الواردة الجهات ىإل بالنظر الشكايات تصنيف خالل من

 وهذا ، زعير-زمور-سال-الرباط لجهة تعود الصدارة أن نجد ، منها

 ةرقعال اتساع إلى باإلضافة ، اإلداري التمركز بحكم طبيعيا يعتبر

 األنشطة من العديد تمركز وكذا ، الجهة لهذه الجغرافية

  . تشهدها أصبحت التي االقتصادية
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 أن وهو وحيد لسبب ، الشرق جهة ، سيطب وبفارق ، الثانية المرتبة تحتلو

 من االستفادة قصد التدخل يلتمسون جرادة مفاحم عمال من هاما عددا

 ادثوح نتيجة ، حقوقهم لذوي أو لهم الممنوح العمري اإليراد في الزيادة

  . ةالمهني ضامراأل أو الشغل

 ةالمرتب في تليها ، الكبرى الدرالبيضاء جهة ، الثالثة المرتبة تحتلو

 اطبيعي اأمر هذا يعدو . تطوان-طنجة جهة أيضا بسيط وبفارق ، الرابعة

 اقتصاديين قطبين شكالنت الجهتين هاتين أن باعتبار ، كذلك

 . سكانية ثافةك من تعرفانه عما فضال ، بامتياز وماليين

 في تدفع إذ ، االعتبار بعين ياتالمعط ههذ أخذ تم قدو

  ةبجه أخرىو ، تطوان-طنجة جهةب مندوبية إحداث إلى السابق

  المؤسسة أنب علما ؛ الخامسة المرتبة احتلت يالت تافياللت-مكناس

  . بالدارالبيضاء جهوية مندوبية فتح على ، قريب عما ، مقبلة

 السنوي المعدل نفس تقريبا الجهات باقي عرفت وقد ، هذا

 . السابقة السنوات مع مقارنة ، للشكايات

 مجموع فيتوزع،  المملكة جهات فةكا إلى يرجع فيما أما

 المبياني الرسم من ىلتجي ما وفق المؤسسة على الواردة الشكايات

 : التالي
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 القضايا نوع حسب الشكايات توزيع 3- 2

 : هناك أن يتبين،  للشكايات الموضوعاتي التحليل خالل من

 800 مجموعه ما هاعدد لغب : إدارية صبغة ذات شكايات

 ، الماضية السنة خالل المسجلة 20 % مقابل ، 23 % نسبة مثلتو ، شكاية

 : التالية المواضيع وتشمل

 ؛ ةـــــــــــإداري شهادات على ولــــــــــــــالحص دمــــع من مــــالتظل -

 ؛ ةــــــــــمالي أو إدارية وضعيات ةـــــــــــــــتسوي دمــــع من مــــالتظل -

 ؛ (ةوعسكريأ ة)مدني ةــــــعاشيم وضعية تسوية عدم من التظلم -

 ؛ ةـــــــــــــــــــطــلــالس   الــــــــــــــمـعـتـاس يــــــــــف طــطـــــالش من مــــالتظل -
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 من تعتبر ال فإنها ، القضايا من النوع هذا نسبة أهمية ورغم

 . التسوية إلى طريقها تجد ما غالبا إذ ، ةيصمستعال الوضعيات

 ، حلال إلى المؤسسة تصل،  المعنية الجهات واستيضاح البحث فبعد

 االخيرة هذه قناعإب وإما ، اإلدارة موقف صوابية من بتأكدها إما

 . وضعيته تسوية على والعمل المشتكي مطالب بجدية

 ما وهو ، شكاية 181 هاعدد بلغ :عقارية صبغة ذات شكايات

 :ب القةالع ذات القضايا نطاقها في دخلتو ، 21% نسبة يمثل

 ؛ةـــــــــــالملكي نزع  -

 المادي؛ االعتداء  -

 ؛ةـــــــــتهيئال تصاميم -

 ؛اءــــــــــــــــــــالبن رخص -

 . الصفيح دور قاطني إسكان إعادة برامج من االستفادة -

 توصلت ما ربع يتجاوز ال التشكيات من الصنف هذا مجموع كان إذا

 . تسويته لتتم طويال زمنيا حيزا يأخذ نهأل ، بانشغالها يستأثر فإنه ، المؤسسة به

 األمر يتوقف ما غالبا ، المادي واالعتداء الملكية نزع لقضايا النسبةفب

 قدو ، به االلتزام أو الحكم تم بما للوفاء الضرورية اإلعتمادات توفير على

 وجود عدم حظيال وأحيانا ، تيةاالمحاسب التعقيدات تجاوز ذلك يقتضي
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 أو بإغفالهم وذلك ، المتضررين إنصاف في بعضال دىل الحقة اإلرادة

 زانياتالمي ضمن األحكام بتنفيذ الخاصة األبواب تمويل في تراخيهم

 تلك  صدور  قبل كاحتياطي سواء ، كافية باعتمادات القطاعية

 . صدورها بعد كالتزام أو ، األحكام

 إسكان إعادة برامج من االستفادة بقضايا يتعلق فيما أما

 الجهود من المزيد يستدعي الموضوع هذا فإن ، الصفيح دور يقاطن

 السكن هذا من االستفادة مساطر شمولو اإلحصاء عمليات لتدقيق

 . الفرص تكافؤو المساواة مبدأ واحترام والشفافية الوضوح من يلزم بما

 يمثل ما وهو ، شكاية 023 عددها بلغ :مالية صبغة ذات قضايا

 ، العمومية بالصفقات ترتبط  القضايا هذه غالبيةو . 3% نسبة

 وما ، المستحقات تسديد في تأخير من اعنه ينجم وما ، والتوريدات

 عدم أو ، المساطر في اختالالت تهم ، مختلفة منازعات من تفرزه

  . اإلعتمادات توفر

 ، اتالمسؤولي في تداول كل بعد الحاالت هذه عدد ويتزايد

 . منتخبة هيئات طرف من رةالمسي لإلدارات بالنسبة السيما

 ، شكاية 003 عددها بلغ :األحكام تنفيذ بعدم مرتبطة قضايا

 القضايا من النوع هذا نسبة نتكا إذاو . 1 % نسبة يمثل ما أي
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 التي القضايا بين من فإنها ، المؤسسة به تتوصل ما مع بالمقارنة ضئيلة

 لإلدارة بررم أي وجود عدمل ، صارما موقفا الوسيط مؤسسة منها تتخذ

  في المفروضف . نهائي حكم تنفيذ عن االمتناع في التمادي في

 التنفيذية القوة بلورة إلى بادري أن يجب من أول أنها ، اإلدارة

 أن على الدستور من 021 الفصل نص بعدما سيما ، القضائية للمقررات

 . للجميع ملزمة القضاء عن الصادرة النهائية األحكام

 ما أي ، شكاية 18 عددها بلغ : اإلنسان حقوق مجال تهم قضايا

 اإلنسان لحقوق الوطني المجلس على أحيلت وقد . %4 نسبة يمثل

  . لالختصاص

 ، شكاية 18 عددها بلغ : والرسوم بالضرائب الصلة ذات قضايا

 من التظلمات حول مواضيعها تتمحورو . 2 % نسبة يعادل ما أي

 كانوا سواء ، األشخاص على لمفروضةا الضريبة لقيمة المفاجئ االرتفاع

 وأ الضريبة قيمة من التخفيض طلبات وكذا ، اعتباريين أو ذاتيين

  . الضريبي الوعاء أساس في المنازعة

 نوع خلق إلى ، القضايا من الصنف لهذا بالنسبة،  المؤسسة سعىتو

 هاوشرح مواقفها تعليل أجل من ، والملزمين اإلدارة بين التواصل من

 والدوريات القانونية المقتضيات على وإطالعهم ، للملزمين هاروتفسي
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 اللجان إلى اللجوء حق من لهم تتيحه ما وكذا ، المجال هذا تنظم التي

  . عليها الجبائية المنازعات لعرض للضرائب والوطنية المحلية

 المندرجة الشكايات مجموع من بقىتمال العدد أما : القضايا باقي

 .  مختلفة بقضايا فيتعلق ، شكايات 1 والبالغ ، سسةالمؤ اختصاص ضمن

 للشكايات اإلجمالي للعدد المبرز المبياني الرسم،  يلي ما وفي

 : القضايا نوع حسب
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 ، المؤسسة به توصلت ما مجموع تحليل ، تقدم ما خالل من تم لقد

  ضمن  مبدئيا رجيند أنه ، األولي الفرز عملية منذ واعتبرته

 بخصوص للمشتكين تمراسال بتوجيه قامت أنها علما ، اختصاصاتها

 وإعطائهم ، والمستندات الوثائق استكمال قصد ، قضية 102 مجموعه ما

 قبل أجال لهم محددة ، بالمطلوب واإلدالء ، همئادعا لتعزيز فرصة

 . وحفظه الملف ترتيب

 اإلداري القطاع حسب المسجلة االختصاص شكايات توزيع -2-2

 المعني

 اإلدارية القطاعات حسب الشكايات تصنيف خالل من

 الداخلية وزارة إلى تسويتها عودت التي تلك تهامقدم في نجد ، المعنية

 االقتصاد قطاع بعدها يأتي ثم ؛ شكاية 122 مجموعه بما وذلك

 والتكوين التشغيل وزارة ثم ؛ شكاية 211 مجموعه بما والمالية

 مجموعه ماب والتعليم التربية قطاعو ؛ شكاية 081 عدده ماب المهني

،  الموالي المبياني الرسم من يتجلى كما وذلك شكاية 022

 كل حسب للشكايات اإلجمالي العدد لتوزيع والمتضمن

 . المعنية القطاعات
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 القطاع حسب لإلدارة الموجهة االختصاص شكايات توزيع -1-1

 المعني

 بلغ قد المؤسسة بها توصلت التي الشكايات عدد كان إذا

 مبدئيا تندرج أنها الفرز عملية عند اعتبرت والتي ، شكاية 0311

 مراسلة تمت والتي ، الجاهزة الملفات فإن ، اختصاصاتها ضمن

 سبق كما ، شكاية 0203 حدود في كانت ، هاشأنب المعنية اإلدارة

 بيانيمال الرسم وفق ، ةالمعني اتالقطاع حسب توزعت قدو ، بيانه

 : اآلتي
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 الوسيط مؤسسة كون إلى ، الترتيب مقدمة الداخلية وزارة تصدر ويرجع

 بصفتها ، الترابية الجماعات ضد قدمةالم الشكايات ، عموما ، لها تبعث

 من  المتظلمون إليها هينسب لما حل إيجاد أجل من ، عليها وصية

 ، الملكية بنزع يرتبط ما والسيما ، همبمصالح أضرت تصرفات

 . التهيئة ميماوتص ، المادي واالعتداء

 بوزارة الدائم المخاطب على المحالة الشكايات وبتحليل

 تعير أن غير من مشاريع على تقدم الجماعات بعض أن يتضح ، الداخلية

 كان إذا وما ، عليه تتوفر الذي المالي الرصيد لمحدودية االهتمام

 يستصغر بعضها أن يالحظ كما ، العقار اقتناء متطلبات لتغطية كافيا
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 من تعويض معه يتعذر مما ، بخسا ثمنا بالمقابل ويعرض العقار قيمة

 . ملكيته انتزعت

 جراء ، إدارات عدة تتقاسمها اإلشكالية هذه لكون ونظرا

 من تمكينهم دون للخواص مملوكة عقارات على اليد هاوضع

 مع بتعاون الموضوع على االنكباب من فالبد ، المستحق التعويض

 للبعد احتراما ، العناية كل الملكية نزع إليالء الحكومية السلطات

 . الملكية لحق الدستوري

 عند ، الجماعات بعض أن هو ، عنده التوقف أيضا يتعين اموم

 تستعجل ، عقاري رصيد إلى وافتقارها ، ما مشروع إنجاز في رغبتها

 وتحتله ، العقار على يدها وتضع ، بها المسموح المساطر وزوتتجا ، األمور

 يحملها مما ، بحيازته اإلذن لطلب القانونية ساطرالم إلى تلجأ أن دون

 عن بالتعويض عليها والحكم ، المادي اعتدائها تبعات قانونيا

 محدودية ، الوضع هذا حدة من ويزيد . مشروعال غير تصرفها

 تتحمل أن يمكن ال ميزانيتها نإ يثح ، الجماعة هذه إمكانيات

 . بها المحكوم التعويضات

 قطاع تخص شكايات من المؤسسة على يرد ما غالبية أما

  :حول فتتمحور ، والمالية االقتصاد
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 بحكم ، للموظفين والمالية اإلدارية الوضعيات تسوية طلبات 

 ما ، عليهم اإلداري وإشرافه ، الوزاريين الخزنة على وصايته

 على التأشير صالحية يملكون الذين هم هؤالء أن دام

 ؛ الموظفين لوضعية المجسدة الجديدة القرارات

 ؛ العسكرية أو المدنية سواء ، المعاشية الوضعيات تسوية طلبات 

 من الملكية نزع عن المالية المستحقات من تمكينال طلبات 

 . العامة المنفعة أجل

 بطلبات الصلة ذات ئيةالجبا المنازعات ، تقدم ما إلى نضافوي

 . الضريبي الوعاء في المنازعة أو ، المفروضة الضريبة مبلغ من التخفيض

 شكايات إليه فتوجه ، المهني والتكوين التشغيل قطاع أما

 في والزيادة المراجعة من االستفادة بطلبات الصلة ذات المواطنين

 . ةالمهني ضامرألاو الشغل حوادث عن العمري اإليراد

 بصناديق الصلة ذات الشكايات القطاع نفس إلى وجهت كما

 من االستفادة بطلبات منها يتعلق ما خاصة ، ةاالجتماعي التغطية

 . المرض ملفات عن التعويضات وكذا ، والزمانة  المعاش راتب
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  الشكايات معالجة عن المترتبة النتائج ثانيا:

 المؤسسة اختصاصات ضمن تندرج التي
 

  المؤسسة طرف من لشكاياتل األولية الدراسة عن ةالمترتب النتائج .2

 

 كما ، األولي الفرز حسب ، 2100 سنة خالل المؤسسة توصلت

 ظاهر حسب ، اعتبرت شكاية 0311 مجموعه بما ، إليه اإلشارة تقدمت

 خضاعهاإ بعد أنه غير . فيها بالنظر مختصة المؤسسة أن ، وهلة أول في األمور

 . أدناه المبينة المسطرية راءاتاإلج اتخاذ تم ، سةاللدر

 ما اتخاذ بقصد ، شكاية 0203 بشأن اإلدارات مختلف مراسلة -

 ؛لها تخصيصه تم بما المؤسسة وموافاة إجراءات من يناسب

 موافاة أجل من حالة 102 بخصوص المشتكين مراسلة -

 به قاموا ما ولمعرفة ، مطالبهم وتعزيز لدعم المعطيات ببعض المؤسسة

 تتطلبه ما معرفة ذلك ضوء على ليتأتى ، يجب من لدى عمسا من

 ؛ مشروعيته استبانت متى التشكي ضوعمو تسوية

 اإلنسان لحقوق الوطني المجلس على طلبا 18 مجموعه ما إحالة -

 ؛ هصالحيات ضمن تدخل أنها اتضح مابعد
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 بعد تبين ، شكاية 13 ل بالنسبة المؤسسة اختصاص بعدم التصريح -

 موضوعها أن ، المعطيات بعض على والوقوف ، مشتكينال استيضاح

 ؛ المؤسسة اختصاص عن يخرج

 من المطلوبة الوثائق استكمال لعدم شكاية 22 حفظ -

 إجراء تبرر التي الكافية العناصر على توفرها عدم أو ، نالمشتكي

  . بشأنها بحث
 

 .المعنية اإلدارات طرف من الشكايات تلقي عن المترتبة النتائج. 1

 وجهت التي الشكايات كافة على بالرد المؤسسة تتوصل لم

 مما البعض فإن ، الشكايات لبعض حلول إيجاد تم نلئو . اإلدارات لمختلف

 فيها اكتفت أو ، مقنعة غير كانت أجوبة من المؤسسة به توصلت

 إلتمام أجل التماس أو ، لها التابعة المصالح إحدى بمراسلة باإلخبار اإلدارة

 . عنها اآلثار وترتيب ةالدراس

 أسفرت قد واإلدارة المؤسسة طرف من المبذولة الجهودف

 تقديمها تم التي للشكايات بالنسبة وذلك التالية النتائج عن

 : 2100 سنة خالل

 ؛ 03 % نسبة يمثل ما وهو،  فقط اتشكاي 211 مجموعه ما تسوية -

 مما شكاية 82 صحابأل ادهابإرش للمؤسسة اإلدارة إخبار -

 ؛ 0 %   يعادل ما أي ، به صلتتو



38  

 

 بعدما ، 2% نسبة يمثل ما أي ، شكاية 23  في النظر إمكانية عدم -

 ؛ القضاء أنظار ةعلىمعروض اأنه تبين

    يمثل ما وهو ، اإلدارة ىلد التسوية طور في شكاية 010 تزال ما -
  ؛ 8 % نسبة

 لم انهإ حيث ، عالقة لإلدارة الموجهة الشكايات من مهمة نسبة بقاء -

 ، شكاية 311 مجموعه ما نجد أننا ذلك ؛الحل إلى بعد طريقها تعرف

 ؛ المعنية اإلدارات لدى لدراسةا قيد ظل 11%  نسبة يمثل ما أي

 ، تسويتها تعذرت 29  %نسبة يمثل ما أي ، شكاية 120 مجموعه ما  -

  . آلخر  أو لسبب
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 إلداراتا مع التفاعل أن رىت المؤسسة أن إلى هنا اإلشارة تجدر

 بعد صلي لم ، المشتكين انتظارات عن اإلجابة يرةتو لتسريع المعنية

 طرف من الجهود مضاعفة من البد إذ ، المنشود المستوى إلى

 . الشكايات لىع للرد المعنية اإلدارات

 الحقيقي البعد تدرك لم مازالت اإلدارية المصالح بعض أن كما

   العامة  المنظومة داخل طسيالو مؤسسة تلعبه الذي األساسي والدور

 مدافع هي بل ، المشتكي عن مدافع مجرد ليست أنها ذلك ، للدولة

 . اإلداري المقرر مشروعية وعن،  الحق عن

 إيجاد عن البحث في تجتهد أن لإلدارة يمكن ال،  وبالتالي

 الوسيط تدخل بأن القناعة إلى الوصول يجب بل ، السابق لموقفها مبرر

 كان أنه اتضح إداري تصرف كل في النظر دةإلعا فرصة يشكل

 . محله غير في

 كما ، اإلدارة رد يرةتو من سيسرع ، القناعة هذه فبلوغ

 . القضايا معالجة مدة معدل تقليص على يساعدس

 ، الداخلي نظامال نشر بعد والسيما ، المؤسسة ستحرص ، الغاية ولهذه

 على:
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 من يناسب ما وإعمال ، المحددة باآلجال ، باستمرار ، التقيد -

 . االقتضاء عند قانونية إجراءات

 الالزمة السلط كل ، فعال الدائمين المخاطبين تخويل فرض -

 والحسم التوافقية التسوية مجال وفتح ، الحلول واقتراح ، القرار التخاذ

 . النهائي

 ، إدارة لكل المركزية السلطة بين التواصل جسور مد -

 ، التغيير إرادة في الفعلي االنخراط أجل من ، الجهوية وتمثيلياتها

 تصالح أجواء خلقو تشكياتهم عن واإلجابة ، بالمرتفقين والعناية

 . الجهوية إدارته مع المرتفق

 ، لمؤسسةا إحداث من مراميال لبلوغ،  جدا كبير فالرهان ، لذلك

 وتحقيق بالمشروعية االلتزام على اإلدارة تعمل أن هي الغاية ألن

 . فاإلنصا

 ، الجهود تكثيف بضرورة ، جهتها من ، لواعية المؤسسة وإن

 معاينة عند ، بدورها اإلدارة إلنصاف أو ، صاحبه إلى الحق إليصال

 . مواقفها قانونية

 على إذن اإلدارة تعمل أن هي ، المؤسسة تواجه التي التحديات إن

 ما يتفاد قصد ، عليها المحالة بالشكايات العناية من المزيد إيالء

 الظهير من 12و 01 المادتين لمقتضيات تطبيقا إعماله يمكن
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 إثر ضعف موقف ووقوفها ، تهامقاضا تجنب وكذا ، للمؤسسة المحدث

 . معيب تصرف نتيجة قضائية إدانة

 والدفع ، الجيدة الحكامة آليات اكتمال إلى يسعى أن ينبغي الكلف

 ةومساعد ، واإلدارة ينمرتفقال بين الثقة أجواء وخلق ، المواطنة اإلدارة إلى

 .فيه الخطأ وقع ما تدارك أو اإلداري القرار شرعية عن الدفاع على لمؤسسةا

 

  الدائمين المخاطبين تقارير ثالثا:

 عليهم المحالة الشكايات بخصوص
 

 إلزام ، الوسيط مؤسسة إحداث بها أتى التي المستجدات من

    رـــظهي  نـم 21 ادةـــــالم اتـــــيضـتـمق قــوف ، نــيـمـالدائ هاـــبيـمخاط

  في  عملها  حصيلة  حول سنوي بتقرير اهبموافات ، 2100 مارس 03

  عليها  المحالة  التسوية  وطلبات  والتظلمات  اتــالشكاي  مجال

 . المؤسسة طرف من

 لكونها ، هامة أبعادا التقارير هذه لدورية  أن ، فيه شك ال ومما

 المجهودات وتوضح ، الجهتين بين التعامل حقيقة تعكس مرآة تشكل

 من المؤسسة تقدمه قد ما تنفيذ أجل من اإلدارة انبج من المبذولة

 . توصياتو مقترحات
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 ، 2100 سنة برسم الدائمين مخاطبيها من المؤسسة توصلت وقد

   األوقاف وزارة  ، الداخلية وزارة تهم ، فقط تقارير (3) بأربعة

 ومحاربة والغابات  للمياه  السامية  والمندوبية  ، ةاالسالمي والشؤون

  ثالث  تقريرها  شمل   التي   والنقل  التجهيز  وزارةو ، التصحر

 ؛وصايتها تحت ىأخر تقطاعا

 المنصوص بالتقارير اإلدارات باقي موافاة عدم تسجل وهي المؤسسة إنو

 يستدعيه سوف ما إلى االنتباه تثير ، أعاله إليها المشار 21 المادة في عليها

 إرفاقها مع ، منتظمة بكيفية اإعداده ضرورة احترام آملة ، راثآ من الموقف

 من أحيلت حدة على شكاية لكل بالنسبة اتخاذه تم ما حول مفصل ببيان

 . المعني القطاع على المؤسسة

 ورد ما هميةأو،  بتقاريرها تبعث التي القطاعات جهود المؤسسة تثمن وإذ

 : المالحظات بعض تستدعي بها المتوصل التقارير فإن ، بها
 

 : الداخلية وزارة تقرير

 الموجهة الشكايات عدد ارتفاع ، الداخلية وزارة تقرير من لوحظ لقد

 هذه وتشمل ، الفارطة السنة مع مقارنة ، 2100 سنة برسم المؤسسة لدن من إليها

 تم التي ، للمؤسسة يةالجهو التمثيليات من عليها الواردة تلك أيضا الشكايات

 .  الجهوي الصعيد على حل إلى فيها توصلال
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  في جاء وكما ، الداخلية بوزارة المركزية السلطات كانت وإذا

 من بها توصلت التي الشكايات كل بشأن اإلجراءات باشرت قد ، تقريرها

 ، لها ملفات فتح إلى بادرت وأنها ، 2100 سنة برسم الوسيط مؤسسة طرف

 فإن ، الجهتين بين القائم التعاون روح يؤكد ما وهذا . بشأنها بحاثبأ قامتو

 بعد يعرف لم ، جهود من المذكورة المصالح به تقوم ما رغم ، منها البعض

 التذكيرات رغم ، هاعن الجواب انتظار في المؤسسة تزال ال إذ ، الحل إلى طريقه

 . بخصوصها الموجهة

 وزارة به وعدت ماك ، ضاعفتو ستمرت وأن البد فالجهود

 فيما سيما وال ، المصاعب على للتغلب وذلك ، تقريرها في الداخلية

 على تسييرها بشأن التداول يؤثر الذي ، ترابيةال بالجماعات عالقة له

 تفرزه كما ، السياسية االنتماءات اختالف ألن ، بااللتزامات الوفاء

 به تعهد بما لوفاءا من يتحلل البعض يجعل ، المحلية االنتخابات نتائج

 استمرارية تأمين يفرض الواجب أن والحال ، السابقة الوالية في السلف

 . وااللتزامات الحقوق في التام الحلول بمفهوم ، العام المرفق

 عامة بصفة قدم ، المذكور السنوي التقرير أن يالحظ كما

 المحالة التسوية وطلبات والتظلمات لشكاياتل القطاع معالجة حصيلة

 السنوي التقرير" ضمن جاء وأنه ، الوسيط مؤسسة طرف من يهعل
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 حصيلة تضمن الذيو ، الوزارة لدى "الشكايات بقطب الخاص

 بها ليقي كان حين في ، بها المتوصل لشكاياتا لمختلف تهامعالج

 ما وفق ، المؤسسة مع التعامل أوجه سائر فيه بينت خاصا اتقرير فردت أن

 . هال المحدث لظهيرا من 21 المادة به تقضي

 ، الداخلية وزارة مع المحدثة المشتركة اللجنة أن ، باإلشارة والجدير

 ما لتجاوز ، العالقة الملفات دراسة على فيها تنكب دورية اجتماعات تعقد

 ، الترابية الجماعات ضد الموجهة تلك وخاصة ، الشكايات من تصريفه تعثر

 المراسالت آلجال تقليصا مباشرة بصفة معها التواصل في المؤسسة تفكر والتي

 . الوصية السلطة عبر
 

 االسالمية: والشؤون األوقاف وزارة تقرير 

 التي الشكايات مآل عن نياوب رصد بمثابة القطاع هذا تقرير كان

 ، اتخاذه تم بما لإلشعار أوالها التي العناية مدى المؤسسة تسجل وإذ . بها توصل

 عملي أن،  خمسة في إليه المحالة القضايا عدد ديةمحدو رغم ، عليه المعول نإف

 من المطروح تسوية إلى الوصول من المشتركة اللجنة تمكين على

 .  مشروعة مطالب من لهم فيما المشتكين إلرضاء اإلشكاليات
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 لـــــــــــــــالنق و   زــــــــــــــــالتجهي  وزارة  رــــــــــــــــــتقري: 

 بالمؤسسات وكذا ، به يتعلق ما على القطاع هذا رتقري اشتمل لقد

 ، الحديدة للسكك الوطني المكتب  وهي: ، وصايته تحت الموجودة

 . الموانئ استغالل وشركة ، وجستيكيةالل والوسائل للنقل الوطنية والشركة

 تداوله تم ما بشأن اتخذ عما والجواب رصدالب التقرير هذا تميز قدو

 . المتظلمين بشكايات الصلة ذات مراسالت من

 اإلحصائية المعطيات بعض تباين هو ، التقرير هذا على والمالحظ

 تلك مع مواجهتها في المسجلة والتظلمات بالشكايات المتعلقة

 تواصل خالل من تداركه ينبغي ما وهو،  المؤسسة لدى المضبوطة

 .مفتوح

 التصحر ومحاربة والغابات للمياه السامية المندوبية تقرير : 

 من لإلخبار بنسخة سوى المؤسسة تتوصل لم الذي)   التقرير هذا تطرق

 الصلة ذات مراسالت من تداوله تم مال ( الحكومة رئيس السيد لىإ الموجه أصله

 .  إجراءات من بشأنها اتخذ وما ، القطاع مواجهة في المواطنين بشكايات

 كرهاذ سالفال المالحظة نفس ، رالتقري هذا على المؤسسة تسجلو

 بالشكايات الخاصة اإلحصائية المعطيات بعض تباينب المتعلقة ، أعاله

 .  المؤسسة لدى المضبوطة تلك مع تهامواجه في المسجلة ، والتظلمات
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 : ةــــــــــــــــــــــعام اتــــــــــــــالحظــــــم

 القطاعات معظم راسةد مدة طول ، عامة بصفة ، المؤسسة الحظت

 في اإلشارة عدم كذاو ، إليها الموجهة لتظلماتوا لشكاياتل

 القطاعات ىعل أحيلت التي الشكايات بعض مآل إلى اريرالتق

 . عتباراتا عدةل التعثر من نوعا تعرف والتي ، السابق في المذكورة

 المعنية اإلدارات عمل تتبع ستواصل الوسيط مؤسسة فإن ، اذل

 . التسويةب التعجيل على وحثها

 ، ذكره سبق كما ، أحيانا المؤسسة تقف ، لكذ عن وفضال

 نتائج بنقل نوالدائم مخاطبوها فيها يكتفي عديدة حاالت على

 والبحث النظر تعميق دون ، المعنية المصالح من عليهم الواردة التحريات

 . بها المعنيين إلنصاف تسويتها سبل عن

 إذ ، اتالشكاي  لمآل  رصد بمثابة التقارير تكون أال يتعين،  لذا

 ما  إلى  اإلشارةو  ، العالقة  القضايا على تركيزال إلى بها االرتقاء يجب

 تظلمات تفاديل وإجراءات ، وتدابير ، حلول من بشأنها اإلدارات هتاتخذ

   المرافق  سير تعتري  التي  االختالالت  تصحيحلو ، هامع المتعاملين

  في  والمساهمة ، واالنصاف  لالعد يحقق بما والعمل ، أدائها وتطوير العمومية

 . الجيدة  الحكامة بلورة
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 الجهوية المندوبيات أنشطة رابعا:
 

 بمفهومها القرب سياسة اعتماد بوجوب راسخةال القناعة منطلق من

 ، االتصال مسافة قربوي ، النتقاال مشقة فعري ماب ، والمسطري الترابي

 المؤسسة ارتأت ، ةمكلف غير مبسطة بإجراءات  التشكي سبل وييسر

 ، تفكيرال تعميقو تريث من بهجستوي ماب الموضوع هذا مع التعامل

 ظهرت أن بعد ، المتقدمة  الجهوية ورش إليه سينتهي ما مع نسجاملال

 . الدستورية الختياراتا  خالل من معالمها

 الخريطة  إلى بالنظر ، المؤسسة لدى المتوفرة اإلحصائياتف

 جدا محدود التظلمات و كاياتشال عدد أن ؤكدت ، الحالية اإلدارية

 كل في مسجل هو مام كبيرة نسبة وأن ، الجهات من الكثير في

 اإلحالة إطار في للمؤسسة المركزية المصالح من عليها يرد ، مندوبية

 . للمندوبية الترابي ختصاصاال إلى بالنظر ، لةالمتباد

 المندوبية بوجود معل لديهم ليس إما ، المواطنين بعض أن على يدل وهذا

 في ونجاعة فعالية أكثر  المركز مراسلة بأن ااعتقاد هناك أن وإما ، الجهوية

 .  الحلول إيجاد

 مادامت،  الجهوي االختيار مسايرة دون يحول لن ذلك أن غير

 مؤسسةال تواجد تقتضي المتقدمة الجهوية بها تأتي سوف التي التحديات

 . جهة كل داخل الحكامة آليات ضمن
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 للتوجه المالئمة المقاربة بخصوص الدراسة تعميق مع بالموازاةو

 الثالث الجهوية المندوبيات واصلت ، األولويات وتحديد الالمركزي

 ظل في أحدثت قد كانت والتي ، حاليا المؤسسة عليها تتوفر التي

 المؤسسة عليه تسير الذي المنهجي الخط نفس وفق عملها ، المظالم ديوان

 بما ، لها المحدث الظهير مقتضيات مراعية ، المركزي ىالمستو على

 ، المشرع ابتغاه الذي متطورال المفهوم وفق ، مستجدات من حمله

 . والديموقراطي الحقوقي البناء اقتضاه الذيو

 ، الحمراء الساقية- بوجدور- العيون الجهوية مندوبيةال فهناك

 ةــــالجهوي ةـــــدوبيـمنالو ، اللتيـــتاف-مكناسب ةـــويجهال ةــــمندوبيالو

  جهةب مؤقتا ةـــمكلف ةــلمندوبي واةـن اكــــهن أن ماــعل ، تطوان-ةـبطنج

 انتظار في للمؤسسة المركزية المصالح مع بارتباط تعمل بولمان-فاس

 . رسميا إحداثها في الحسم

 يواءإ بقصد مقر اقتناء السابق في تم بعدما ، المؤسسة وإن ، هذا

 لتستجيب وتوسعيها ترميمها على تعمل ، بالدارالبيضاء جهوية يةمندوب

 معالجة في تنطلق أن ملأوت ، الجهوية الوحدة هذه استيعاب لمتطلبات

 . 2101 سنة في القضايا وتصريف

 ، األطر بعض من المندوبية هذه تحتاجه ما فإن ، لذلك واستعدادا

 أفق في تكوينهم على والعمل ، المركزية بالمصالح توظيفهم تم قد
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 مطالب من مباشرة لها تقديمه سيقع ما لمواجهة أشغالها انطالق تهييئ

 ، السكانية وكثافتها،  الجهة رقعة االعتبار بعين أخذا ، وتشكيات

 داخل تندرج منازعات من طبعا تفرزه وما ، االقتصادي ونشاطها

 . المؤسسة صالحيات

 لحمراءا الساقية-بوجدور-العيون جهة مندوبية نشاط .2
 

،  الدولة طرف من المبذولة الجهود الوسيط مؤسسة واكبت

 الوطنية الهيئات بكل المناطق هذه ةغطيلت ، الجنوبية بالمناطق عناية

 . وحمايتها اإلنسان بحقوق والنهوض بالحكامة الصلة ذات

 . 2110 يناير 10 بتاريخ المندوبية هذه أحدثت السياق هذا وفي

 جهات ثالث ، العملية الناحية من ، حاليا الترابي اختصاصها يشملو

 ةــجهو ، الحمراء الساقية -دورـــبوج-ونـــــالعي جهة : وهي ، إدارية

 . لكويرة-الذهب يدوا وجهة ، السمارة-كلميم

 لمؤسسة النوعي باإلختصاص تعريفلل كبير مجهود لذب وقد

 عنه نتج مما ، اإلدارة مع المرتفقين بتواصل عالقة له مافي ، الوسيط

 ، ذلك ومع . المندوبية بها توصلت التي الشكايات عدد في انخفاض

 شكاياتال أغلبية ألن ، المؤسسة بدور التعريف ةصلموا من البد

 . الختصاصا ذلك نطاق عن خرجت حاليا عليها الواردة
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 حول أساسا تتمحور أنها يتبين ، المطالب تلك تصنيف خالل منف

  التالية: المواضيع

 :ب وتتعلق،  إدارية صبغة ذات شكايات

 ؛الوطني اإلنعاش بطاقة على الحصول -

 . ةــــــــالمادي ةـــــــــــــــــــــــالوضعي ةـــــــــــــــــــتسوي -

 : ب وتتعلق،  عقارية صبغة ذات قضايا

 ؛نــــــــــــــــــــــسك ىــــــــــعل ولـــــــــــــــــــالحص -

 . الصفيح دور قاطني نإسكا إعادة -
 

  لدن من مساع هناك أن ، المذكورة الطلبات حليلت من يستنتجو

 لبعض كمساعدة اإلدارة تمنحه الذي الدعم على لحصولا إلى ترمي الساكنة

 مصالحال على ، التوجيه إطار في ، إحالتها إلى المندوبية يدفع ما وهو ، الفئات

 .  المختصة

 طقابالمن اإلدارية الخريطة رقعة ساعات أن ، بالمالحظة والجدير

 واإلدارة الجهوية اإلدارية المصالح بين التنسيق يفرضه وما ، الجنوبية

 طلباتلل بالنسبة الحلول إيجاد يرةتو على تجلياته له اقعو ، المركزية

 . الجماعات و ألفرادل المشروعة

 من سيظهر فيما الح اله جدتس شكالياتاإل هذه كانت وإذا

 ، اإلدارات تلفمخ عملت أن ، حاليا األسلم من فإنه ، المتقدمة للجهوية تنزيل
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 لحسما بقصد المعنية األقاليم في الجهوية هاتمثيليات صالحيات توسيع على

 دأم طول وألن ، وملحة يرةبك االنتظارات نأل ، المواقف تفرضه ما واتخاذ

  . مصداقيةال في يشكك اإلجابة

 دعم من المزيد على لوسيطا مؤسسة تحرص ، ذلك وألجل

 مساعدة أجل من البشرية و المادية باإلمكانيات المذكورة المندوبية

 ، مطالب من به يتقدم ما حل على خدماتها إلى جألي من كل

 مع تنسيقو بتعاون وذلك ، مشروعة شكايات من يرفعه ما والسيما

 فيما خصوصا ، وحزم سرعة من الموقف يتطلبه بماو ، المعنية اإلدارة

 األحكام تنفيذو ، الفردية الوضعياتو ، بالمعاشات عالقة له ما

 نزع عن يتفرع ما كل تسويةو ، ةاإلدار مواجهة في الصادرة

 نصاتلإل العناية كل إيالء مع ، المادي االعتداء و الملكية

 . فعله يتعين ما إلى وإرشادهم توجيههم عن فضال ، للمواطنين

 للمؤسسة بالنسبة والتوجيه شاداإلر مدلول نأ القول ويمكن

 في عادة اتخاذها يتم التي اإلجراءات توضيح إلى ينصرف

 على وإحالتها ، المؤسسة اختصاص ضمن تدخل ال التي الشكايات

 . بها المعنية المصالح
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 يمكن ، كيامشت 132 استقبال تم ، 2100 سنة فخالل ، وهكذا

 المندوبية على شفاهيا هعرض تم ما بين وتوزيعها مطالبهم تقسيم

 تقديمها سبق التي الشكايات مآل بتتبع تعلق ما و ، مرة ألول الجهوية

   . للمؤسسة المركزية المصالح إلى أو المندوبية إلى

 تدخل والتي ، وبيةدالمن على الواردة شكاياتال عدد بلغ وقد

 من إحالتها تمت شكاية 11 منها ، شكاية 83 ااختصاصه ضمن

 االختصاص ضمن ندراجهاال للمؤسسة زيةالمرك المصالح طرف

 المخاطبين مع المراسالت بشأنها تبودلتو ، للمندوبية الترابي

 . الدائمين

 تهم المندوبية على الواردة الشكايات من 32 % أن كما

 ساكنة عن صادرة منها 01 %  نأ حين في،  العيون مدينة ساكنة

   ساكنة من 3 % و،  الداخلة ساكنة لدن من 2 % و ، كلميم

 من تبقى وما ، 1 %   بنسبة انطانط ساكنة بعدها تيألت ، ةالسمار

 من المندوبية على وارد ، 1% األخرى هي تمثل التي ، اتالشكاي

  . الترابي اختصاصها حدود عن خارجة مناطق

 التالي: المبياني الرسم يبرزه ما وذاك
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 العيون عمالة تصدرت فقد ، الشفاهية الشكايات غرار وعلى

 عمالة هاتلي ، شكاية 21 ب الشكايات بهذه المعنية اإلدارت قائمة

 المغربي للصندوق الجهوية المندوبية ثم ، شكايات 01 ب كلميم

 2 ب للمقاومة الجهوية المندوبية تليها ، اتشكاي 0 ب للتقاعد

 3 ب للفوسفاط الشريف للمجمع الجهوية المديرية ثم ، شكايات

 العدد ليتوزع ، شكايات 1 ب للفالحة الجهوية يةوالمدير ، شكايات

 خالل من يتضح ما وهو ؛آخر قطاعا 21 على الشكايات من الباقي

 التالي: المبياني الرسم
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 تافياللت-مكناس جهة مندوبية نشاط  .1

 

 نفوذها ويضم ، 2118 يناير 8 تاريخب مندوبيةال هذه أحدثت

 ، ديةيالرش وهي: ، أقاليم مسةخ ،  مكناس عمالة إلى باإلضافة ، الترابي

 اليومي استقبالها باشرت قدو . وخنيفرة الحاجب ، ميدلت ، فرانإ

 . عليها الوافدين للمشتكين

  لتنوعها و ، المندوبية لهذه الترابية الدائرة لشساعة واعتبارا

 هذه أن،  الشكايات ومضامين،  اإلحصائيات أكدت فقد ، الثقافي
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 ، الساكنة إلرشاد متميز مجهود إلى ، ىاألخر هي ، تحتاج الجهة

 ذات الوطنية الهيئات اختصاصات على التعرف من اوتمكينه

 من المزيد مع ، األقاليم صعيد على المطروحة بالمشاكل الصلة

 . الثقافي واقعال ومراعاة القرب سياسة انتهاج

 كما،   المندوبية على الواردة للشكايات العام التوزيع ويتميز

 المجموع نصف من أكثر  كونب،   بعده المبياني الرسم من يظهر

 أن حين في،   20 % بنسبة مكناس الترابي مصدره عليها الوارد العام

،   0 % ب  إفران عقبهات،  الرشيدية عن صادرة منها 02 %

،   2 % ب  ميدلت ثم،   1 % ب وخنيفرة،   3 % ب فالحاجب

  .  مختلفة مناطق من دةوار بها المتوصل الشكايات من 1 % لتبقى
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 المقيمة المغربية الجالية طرف من المقدمة الشكايات نسبة أما

 . 2 % نسبة إال تشكل فال،  للمندوبية بالخارج

 ، المنجزة االستقبال بطاقات تتضمنها التي المعطيات تحليل يفيدو

 ضمن تندرج ال التي ، الشفاهية والتظلمات الشكايات من العديد أن

 قد ، بشأنها واإلرشاد التوجيه آلية تفعيل تم والتي ، المؤسسة اختصاص

 : اآلتية الطلبات همت

ــــــواالمتي مقاوم ةـــصف على الحصول - ــ ــ ــــالمرتبط ازاتـ ــ ــ ــ ــ ــــــبه ةــ  ا؛ـ

،  ()مأذونيات النقل ورخص ، األجرة سيارة سائق ةرخص على الحصول -

  ؛المزدوج النقل رخصو

  ؛الخاصة االحتياجات  ذوي  أشخاص لفائدة مادية داتــمساع ىعل ولـــالحص -

 ؛ المجاني العالج من االستفادة -

 ؛ الملكي العفو من االستفادة -

 . القضاء على عروضةم وضعيات تهم تظلمات -

 هذه بها تتوصل التي والتظلمات كاياتشال عدد انحصر قد و

 11 منها،  شكاية 022 في ، ااختصاصه ضمن تدخل التيو،  المندوبية

 اإلحالة إطار في المركزية اإلدارة طرف من بها توصلت شكاية

 الجهوية اإلدارات مراسلة على المندوبية عملت حيث،  المتبادلة

 . القانون ضوابطب التام التقيد إطار في لها حلول يجادإل بشأنها المعنية
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 يلي: ما على التظلماتو الشكايات هذه مواضيع انصبت قدو

 :ب وتتعلق ، إدارية صبغة تذا شكايات

 ؛اتــــــــــــــــــــــاشـــــعـــم ةــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــســـــت -

 ن؛ــــــــــــــمؤقتي وأعوان موظفين تظلمات -

 . لــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــالش وادثــــــــــــــــــــــــــــــــح -

 ب: وتتعلق ، ليةما صبغة ذات شكايات

 . جبائية منازعات -

 : ب وتتعلق ، عقارية صبغة ذات شكايات

 قاطني إيواء عملية إطار في سكن على الحصول طلبات -

 ؛ حــــــــــــــــــــــــــــــــــفيـــــالص دور

 ؛المسترجعة األراضي استغالل -

 . ساللية أراضي باستغالل مرتبطة منازعات -
 

 : الشكايات هذه راءو الكامنة األسباب ومن

 ؛ اإلدارية المساطر بعض تعقيدات و بطء -

 الهيئات اتخذتها التي بالمقررات مااللتزا احترام عدم -

  ؛السابقة المنتخبة

 لتسديد األسبقية إيالء وعدم ، المخصصة االعتمادات ضعف  -

 . واليات من سبق لما الجماعي التسيير بمناسبة المترتبة الديون
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 المواطنين وتظلمات بشكايات المعنية إلداراتبا يتعلق فيما أما

 الترتيب صدارة احتلت فقد ، الجهوية المندوبية هذه على الواردة

  للتربية الجهوية المندوبية ليهات ، شكاية 11 ب مكناس عمالة

 والمندوبية ، والخرائطية العقاري والمسح العقارية والمحافظة ، والتكوين

 الماء لتوزيع المستقلة والوكالة ، الوطني دفاعال وإدارة ، للفالحة الجهوية

 ليهات ، اإلدارات هذه من واحدة لكل شكايات 3 ب والكهرباء

 للكهرباء الوطني المكتب ثم ، شكايات 1 ب الضرائب مديرية

 ، منهما قطاع لكل بشكايتين اإلجتماعي للضمان الوطني والصندوق

 والكل،   آخر اقطاع 01 على الشكايات من الباقي العدد ليتوزع

 الموالي: المبياني الرسم موضوع التدقيقات حسب
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 هنتظرت ما إلى بعد تصل لم المذكورة المندوبية أن المالحظ و

 هناك أن إذ ، جهويا المطروحة اإلشكاليات حل سبيل في نجاعة من

 ،  السابقة  بالمواقف  هابعض  وتمسك  اإلدارات ردود في بطء

  بالضوابط  دهاتقي   لعدم   انتقادات   من   تخلو  ال  والتي

 اــــوالسيم ، المرفق  ةـــستمراريا إدــمبل هامراعاتـــ لعدم أو  القانونيـــــة

 .المنتخبة  اتـــللهيئ ةــــبالنسب

 ، الالتمركز ترسيخو ، القرب إرادة تجسيد في المضي إطار وفي

 جهوية وبيةمند - اإلشارة سبقت كما -رسمية غير بصفة ، فتح سبق

 الحسم انتظار في وذلك ، المركزية باإلدارة عملها ربط تم ، بفاس

 . المتقدمة الجهوية بخصوص المملكة عليه ستستقر الذي التوجه في

 إدارية هيكلة وعلى ، هامة تحتية بنية على المؤقتة المندوبية هذه وتتوفر

 اإلدارية جهةلل ةالترابي بالدائرة الصلة ذات القضايا بتصريف وتقوم ، كافية

 ، 2100 مارس 03 ظهير أحكام إلى بالطبع استنادا ،  بولمان - فاس الحالية

 وبتعاون ، للمؤسسة المركزية المصالح مع والمتواصل المباشر اإلشراف وتحت

 اللجنتين بخصوص ، تافياللت – لمكناس الجهوية المندوبية مع وتكامل

 . اإلنسان لحقوق الوطني لسللمج التابعتين ، وفاس بمكناس الجهويتين
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 تطوان-طنجة جهة مندوبية نشاط .3

 

 ةالترابي هاحدود شملتو ، 2101 أبريل 2 بتاريخ المندوبية هذه أحدثت

 ، الفنيدق-ـالمضيق ، تطوان ، أنجرة الفحص ، أصيلة طنجةـ وهي: عماالت سبع

 . ووزان ، العرائش ، الشاون

 حسب دوبيةالمن هذه بها توصلت التي الشكايات وزعتتو

 القاطنين المغاربة من بها توصلت التي تلك وكذا ، قاليماألو عماالتال

 يلي: ما إلى بالخارج

 حين في ، 13% طنجة من عليها الواردة الشكايات نسبة بلغت

 ومن،  02 % شفشاون منو،  08% تطوان من الواردة الشكايات نسبة بلغت

  بنسبة   الفنيدق-المضيق ثم  ، 2 % ةبنسب  الكبير  القصر  يتلوها،  00 % العرائش

 ومدن ، أصيلة ، وزان من كل على بالتساوي الشكايات باقي تتوزعل ، 3 %

 .  2 % بنسبة ، الجهة تراب من أخرى

  القاطنين  المغاربة من المندوبية على الواردة لشكاياتا أما

 .  به توصلت ما مجموع من 8 % نسبتها تتجاوز فال ، بالخارج

 الترابي: مصدرها حسب الشكايات لتوزيع  المبياني الرسم يلي وفيما
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 تظلماتهم وتلقي ، المشتكين استقبال المذكورة المندوبية واصلت وقد

 12 منها . شكاية 011 ، 2100 سنة خالل هامجموع بلغ إذ الكتابية

 اإلحالة إطار في للمؤسسة المركزية المصالح من بها توصلت شكاية

 . المتبادلة

 لجماعاتا و الداخلية قطاع ، الشكايات هذه غالبية همت قدو

 التالية: القضايا حول بها المتوصل الشكايات مواضيع وتمحورت . المحلية

 ب وتتعلق ، داريةإ صبغة ذات قضايا : 

  ؛ إدارية ووثائق شهادات منح عن االمتناع -

 ؛ ةــــــــــــإداري اتــــــــــــــــــــوضعي ويةـــــــتس دمــــــع -

 وحرف؛ مهن مزاولة صـــرخ حــــــــــمن دمــــــع -

 . اتـــــــــــاشــــــــــمع من ادةــــــــــــــستفاال دمــــــع -
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 ب وتتعلق ، عقارية صبغة ذات قضايا : 

 ؛ةــــــــــــــالملكي زعــن نــع ضـــــــــالتعوي -

 ؛اديـــــــــــــــــــــــــمـــــال داءــــــــــــــــــــتــــــــاالع -

 ؛ويــــــــــــالغاب كـــــــلـــــالم دودـــــــــــــــــــح -

 . الصفيح دور قاطني إسكان إعادة -

 أخرى قضاياو ، ومالية ، جبائية صبغة ذات قضايا: 

 لهذه المرفوعة الشكايات من 01 % أن بالمالحظة والجدير

 أغلبها ، بالخارج المقيمة مغربيةال لجاليةا من مواطنين تهم المندوبية

 . عقارية بقضايا عالقة ذات

 شكاياتو تظلماتب المعنية،  اإلدارات قائمة تصدرت وقد

 التربية مندوبية ليهات ، شكاية 00 ب للجهة التابعة العماالت،  والمواطنين

 والمندوبية ، والنقل  للتجهيز الجهوية المندوبية ثم ، شكاية 01 ب الوطنية

 مديرية ثم ، منهما واحدة لكل شكايات 8 ب ، والغابات للمياه يةالجهو

  شكايات 2 ب    اإلجتماعي   للضمان   الوطني  والصندوق  الضرائب

 وذلك،   آخرا قطاعا 08 على الشكايات باقي لتتوزع ، منهما واحدة لكل

 : اآلتي المبياني الرسم حسب
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   لمندوبيةا هذه  بين اوتجاوب التفاع هناك أن الحظيو

 ، الشكايات من 02 % عن يزيد عما الجواب تم إذ ، واإلدارات

 من المراسالت بشأنها تبودلت أخرى بينو ومعللة مبررة أجوبة بين

 .  التحري من المزيد و االستيضاح أجل

 كثيرا وتستقبل ، المطالب من العديدب المندوبية تتوصلو،  هذا

 المخولة الصالحيات اقنط عن تخرج تشكيات يحملون فراداأل من

 ، الزائرين من 81%  تطوان-طنجة لجهة بالنسبة النوع هذا مثلي و ، هال

،  بدورها التعريف أجل من المؤسسة نتظرت جهودا أن يعني ما وهو

 .  ختصةالم الهيئات مختلف صالحيات  تبيانو

 عن ، نوعها حيث من ، خرجت الشكايات تلك تكان اإذو

 ما  استحضار من يمنع ال هذا فإن ، للمؤسسة الموكول االختصاص نطاق
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 ، واإلنصات توجيهالو رشاداإل في اتدمجهو من المندوبية به تقوم

  . المختصة الجهة على اإلحالة،  األمر اقتضى وإن

 بطء من المعوقات نفس ، خرىاأل هي ، المندوبية هذه وتعرف

 ، وياجه المسؤولة اإلدارات سلطات محدودية ومن ، المعالجة في

 الحلول عن بحثا المركزية سلطاتال  ئذانتاس إلى تلجأ ما غالبا والتي

 . الممكنة
 

  على المؤسسة طرف من المسجلة االختالالت أوجه خامسا:

 .  الشكايات من اإلدارات مواقف
 

 مراسالت مع ، عامة بصفة ، الدائمين المخاطبين تعامل خالل من

 : بينها ومن ، التاالختال بعض على الوقوف تم ، المؤسسة

 العمومية المؤسسات ورؤساء الدائمين المخاطبين بعض تأخر 

 المراسالت عن ، المحدد جلاأل داخل ، بالجواب المؤسسة موافاة في

 إليهم؛ الموجهة

 والمؤسسة المرتفقين تجاه تهمالمسؤولي همبعض تحمل عدم ، 

 لما بالنسبة المناسب القرار تخاذال هماتقطاع قبل من مفوضين باعتبارهم

 الموقف نفس همباعتماد وذلك ، الطلبات من المشروع من به توصلوا
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 التوصل إلى أجل من اجتهاد وأ ، الموضوع في دقيقت دون ، دارةلإل السابق

 إلى المؤسسة معه تضطر مما ، القانون به يسمح ما إطار في ةمناسب تسوية

 موحثه  ، الخلل  اطنمو  إلى  همانتباه  وإثارة  ، تهمجوبأ  على التعقيب

  من  ًامزيد  يستغرق  ما  ذاوه  . معليه  المحال  للتظلم  حل إيجاد على

 ، )المتظلم  الثالثة  لألطراف  بالنسبة تالفيه الممكن من كان ،  الوقت

  ؛ المعنية( واإلدارة ، والمؤسسة

 الجهة لكون،  معظمها في مقنعة غير بأجوبة التوصل  

 ، الدراسة تعميق إلى أحيانا تعمد وال األمور لتستعج قد ، المخاطبة

 على تصر ما غالبا والتي ؛ لها التابعة المصلحة به وافتها بما مكتفية

 ؛ منه المتظلم موقفها

 القطاعات بعض بين أحيانا والتواصل التنسيق ضعف 

 التي القضايا في السيما ، بينها فيما اإلدارية واألجهزة الحكومية

 . الحكومية المنظومة داخل المعنية الجهات هافي وتتعدد تتداخل

 المتعلقة المواطنين شكايات في ، واضحة بصورة ، ذلك ويتجلى

 المعنية وزارةال بين االختصاص فيها يتداخل  التيو الملكية بنزع

 الجماعات على كذلك هذا يسري قدو ، الدولة أمالك مديرية بينو

 ؛ الوصية اإلدارة مع عالقاتها في الترابية
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  لنفس التابعة المديريات على أيضا المالحظة نفس سريان 

 والمالية االقتصاد وزارة،  منها األخص وعلى،  الوزاري القطاع

 المواطنين   عالقة   على  سلبا   ينعكس  مما ؛ لها  التابعة  والمديريات

 جهة من العمومية باإلدارات المؤسسة مخاطبيو،  جهة من باإلدارة

 ؛ أخرى

 بين الجهوي الصعيد على والتجاوب التواصل ضعف 

 األخيرة هذه معه تضطر مما ، المؤسسة ومندوبيات الجهوية اإلدارات

 أجل من المركزية هامصالح على بها المتوصل الشكايات إحالة إلى

 يخفف ال ما وهو ، بخصوصها دائمال الوزاري المخاطب مكاتبة

 مركزيالال االختيار غويفر ، للمؤسسة المركزية المصالح على ءالعب

 . وأبعاده مدلوله من
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 يـــــــــــالثان زءـــــالج

 الوسيط مؤسسة أنشطة حصيلة

  والتكوين والتعاون التواصل مجال في
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 ، المؤسسة بها قامت التي التواصل مبادرات ، شكلت دلق

 المستجداتب ، الوسيط لمؤسسة الدستوري ليصالتأ قبل للتعريف ناسبةم

 لذياو ، لها المحدث الظهير خالل من ، التشريعي إطارها عرفها تيال

 عن ، فضال ، الموضوع في دوليا عليها المتعارف المبادئ استحضر

 القانوني بعده في العمومي المرفق ثقافة لنشر إطارا كانت أنها

 هتدبير أخالقيات حول والتحام وتعاون تعبئة من يحتاجه بما ، والحقوقي

 . خدماته من واالستفادة

 قامت ، بها المتعهد الدولية االلتزاماتب المؤسسة وفاء في واسترساال

 على المنظمة لتظاهراتبا العناية على الحرص مع ، أنشطتها بتكثيف

 المؤسسات مع التعاون وشائج وتقوية توسيع إلى ساعية ، الوطني الصعيد

 بعد ، األجنبية لالدو في نظيراتها مع كذاو ، الصلة ذات الوطنية والهيئات

 إسهام بحكم ،  الدولي المنتظم في متميزة مكانة للمؤسسة تأصبح ما

 . الموضوع في أممية توصيات وصياغة تقديم في المغربية المملكة

 إلى باإلضافة ، لها المحدث الظهير وقبله ، الدستور لهال خو ما وبحكم

 القانون قوةب كعضوة المؤسسة ساهمت ، الحكامة لهيآت المحدثة النصوص

 من لوقايةل المركزية الهيئة و  ، اإلنسان حقوقل يالوطن المجلس من كل في

 االقتصادي المجلس أنشطة بعض في مشاركتها عن فضال ، الرشوة

 .  المنافسة ومجلس ، واالجتماعي
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 الوطني الصعيد على والتعاون التواصل شبكات توسيع : أوال

 على نص إذ ، متميزة مكانةب لوسيطا مؤسسة الجديد الدستور خص لقد

 والحريات الحقوق حماية وهيئات مؤسسات من عدد في رئيسها عضوية

 ينتظر ما وبحكم ، الغاية ولهذه . الديمقراطي البناء وتعزيز ، الجيدة والحكامة

 عدة في وشاركت ، لقاءات األخيرة هذه عقدت ، الوسيط مؤسسة من

  المؤسسات  من وغيرها الهيئات تلك نظمتها تظاهراتو اجتماعات

 .  حكومية غير وأخرى ، حكومية قطاعاتو ، الوطنية

 هاتعرفل مناسبةو ، المؤسسةب فيللتعر فرصة اللقاءات هذه شكلت قدو

 كانت كما ، الحقوقية الفعاليات وتطلعات المعنية الجهات تصورات على

 . والتشاور للتنسيق فرصة أيضا

 الموكولة المهام إطار يف ، مؤسسةال ساهمت ، أخرى جهة منو

 ، طرفها من المنظمة اللقاءات في ، اإلنسان بحقوق المكلفة الوزارية للمندوبية

 لحقوق األممية للمنظمات المملكة تقدمها التي الدورية ريراالتق إلعداد تمهيدا

 أمام الشامل الدوري باالستعراض المتعلق الوطني التقرير بينها ومن اإلنسان

 في بالدنا ستقدمه والذي،  المتحدة األمم لهيئة التابع ساناإلن حقوق مجلس

 . 2102 سنة غضون
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  مع والشراكة التعاون عالقات تنمية : ثانيا

  ذات المماثلة والمؤسسات الوساطة مؤسسات

 الدولية والهيئات والمنظمات المشتركة األهداف
 

 من شبكة إقامة إلى والرامية ، سابقا المبذولة للجهود تعزيزا

 مع وكذا ، األجنبية والهيآت ، المماثلة الوساطة مؤسسات مع العالقات

 ، المشتركة األهداف ذات الدوليةو اإلقليمية والجمعيات المنظمات

 وتنسيق ، العالقات هذه توثيق ، إحداثها منذ ، الوسيط مؤسسة واصلت

 خاصة ، المنظمة اللقاءات مختلف في حضورها تسجيلو ، المجهودات

 وجمعية الفرانكفونيين والوسطاء األمبدسمان جمعية إطار في

 . المتوسطيين االمبدسمان

 بحكم ، وأشرفت الوسيط مؤسسة أعدت ، ذاته السياق وفي

 لهذه الخامس ىملتقال على ، المتوسطيين األمبودسمان لجمعية رئاستها

 . 2100 ماي شهر نهاية في بمالطا انعقد الذي ، الجمعية

 الحكامة تعزيز في األمبودسمان لدور هرةالتظا هذه خصصت وقد

 ومن ، االفتتاحية كلمته في الوسيط مؤسسة رئيس فيها وتناول . والديموقراطية

 التي المختلفة التحوالت همت محاور عدة ، الجلسات باقي في إسهامه خالل

 مؤسسات مهام على وانعكاساتها ، المتوسط األبيض البحر حوض بلدان عرفتها
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 تأسيسها منذ الجمعية حققتها التي اإلنجازات استعرض كما ، األمبودسمان

 . يةالمغرب المملكة طرف من ورئاستها

 بالمملكة الوسيط مؤسسة مميزات لبسط فرصة اللقاء هذا كان وقد

 حقوق اتمنظم مع وتكاملها المكتسبات تعزيز في ودورها ، المغربية

 . الوطنية  االنسان

 األمبدسمان لجمعية السابع رالمؤتم في المؤسسة شاركت كما

 منتصف في باللكسمبورغ انعقد الذي ، الفرانكفونيين والوسطاء

 ، للوسيط واإلصالحي الوقائي لدورل خصص والذي ، 2100 نونبر شهر

 االستقاللية من الوساطة مؤسسات بتمكين الكفيلة األساسية والشروط

 . فاإلنصا مبادئ بتطبيق الصلة ذات الجوانب مختلف وكذا ،

 التي المراحل على الحاضرين إلطالع مناسبة ، اللقاء هذا كان وقد

 هاب تكفل مبادرة ثمرة يعتبر الذيو ، "الوساطة فقه" مشروع إعداد إليها وصل

 . كندا مع المغرب

 جرت التي والمشاورات للحوارات دعمها في المؤسسة استرسلت كما

 التي االستقباالت خالل من ، أوروبا ومجلس األوربي واالتحاد المغرب بين

 الجوار عالقات ودعم ، التعاون تطوير أجل من وذلك لوفودها تخصيصها تم

 . األطراف بين

 أمناء بدور الخاص األممي القرار وتفعيل لدعم ، المبذولة للجهود وتتويجا
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 تعزيز في اإلنسان بحقوق المعنية الوطنية المؤسسات من موغيره والوسطاء المظالم

 هامش على ، 2100 شتنبر شهر أواخر في المؤسسة قامت،  وحمايتها قالحقو هذه

،  والتعاون للتواصل خطة وتوظيف بوضع،  االنسان حقوق لمجلس 00 الدورة

،  بجنيف المتحدة األمم بقصر مستديرة مائدة اإلطار هذا في نظمت حيث

 وضيةوالمف،  والسويد المغرب من لكل الدائمتين البعثتين بين مشترك بتعاون

 من الوساطة مؤسسات طرف من المتخذة التدابير لتدارس،  اإلنسان لحقوق السامية

 أهمية على المؤكد 12/213 رقم المتحدة األمم العامة الجمعية قرار تطبيق أجل

 .  الوساطة مؤسسات دور

 

 البشرية الموارد وتأهيل تكوين مواصلة : ثالثا
 

 المؤسسة ألطر  المستمر التكوين .2
 

 استراتيجية صلب في التكوين جعل على المؤسسة صتحر لقد

 مرتكزاو،  العمومي المرفق جودة ثقافة لنشر أساسيا ومدخال،  عملها

 التي المستجدات لتفعيل آلية أنه على عالوة،  خدماته بمستوى لالرتقاء

 . المؤسسة عرفتها

 إطار في المستمر للتكوين اهتمامها وجهت ، الصدد هذا وفي

 من سلسلة تنظيم خالل من ، بالمؤسسة ةالعامل األطر ةخبر ستكمالا

 . بمهامها تتعلق مختلفة مجاالت في التكوينية اللقاءات
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  الوطنية المعاهد لبعض التابعة العليا األطر تأهيل في المساهمة .1
 

 لبعض التابعة العليا ألطرا تكوين في مساهمتها المؤسسة واصلت

 بهدف ، المؤسسة صالحيات مجال في وذلك ، الوطنية والمدارس المعاهد

 يعرفها أن ينبغي  التي التحوالت مسايرةل طلبتها تأهيل على العمل

 والتوجيه والتدبير التأطير مهام لتولي موإعداده ، العمومي المرفق

 على تعتمد جديدة ثقافة على بناء ، العمومية والمؤسسات باإلدارات

 وجعل ، الفساد ومحاربة ، يالعموم المرفق وتخليق ، الحقوقية المقاربة

 . اإلدارة عمل في األساسي المحور رتفقينالم قضايا

 ألقاها التي المحاضرات من السنة هذه خالل المستفيدين مجموع بلغ وقد

  العالي المعهد من ، مستفيدا 232 يناهز ما المعاهد هذبه المؤسسة من مسؤولون

 يةملكال والمدرسة ، للشرطة ملكيال والمعهد ، لإلدارة العالي المعهدو ، للقضاء

 من الثاني الفوج لفائدة دراسية زيارة تنظيم إلى باإلضافة ، الدرك لضباط

 .  الداخلية وزارةل التابع الالمركزي والتعاون الالمركزية مجال في المكونين
 

 واألمبودسمانات الوسطاء مساعدي وتأهيل التكوين مواصلة .3
 

 الذي ، الوساطة مجال في والتبادل التكوين مركز حظي

 المؤسسات مختلف لدن من كبير باهتمام ، الوسيط مؤسسة تحتضنه

 . المماثلة األهداف ذات األجنبية
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 ، نظمها التي التكوينية الدورات خالل من ، المركز ساهم وقد

 والتأصيل ، المؤسساتية بالوساطة العالقة ذات المهام تطوير في

 المواطنين قضايا معالجةل لمعتمدةا المنهجية واألدوات ، للمرجعيات

 . اإلدارات مختلفب عالقتهم في

 ، المركز لهذا غربالم احتضان ذنم أنه ، هب ريذكالت يجدر ومما

 جمعية  مساعدي  لفائدة  تكوينية  دورات  ثمان  تنظيم تم

  زهاء   منها   ادــــاستف  ، الفرانكفونيين   اءــــــوالوسط   انـــــــاألمبدسم

 ذهه تأطير تم وقد ، بالجمعية عضوة مؤسسة 21 من  مشاركا  001

 . خبيرا 10 طرف من الدورات

 جمعية مساعدي لفائدة تكوينيتين دورتين تنظيم تم كما

 ، مؤسسة 02 من إطارا 10 منها استفاد المتوسطيين اتاألمبدسمان

 . خبيرا 03 طرف من عليها اإلشراف وقعو

،  2100 وأكتوبر ماي شهري لخال ، المؤسسة تنظم وقد ، هذا

 حول األولى ، نكفونيةاالفر الجمعية إطار في ، نيتكوينيت نيدورت

 إلى الولوج" موضوع حول والثانية ، "والتحري البحث طرق" موضوع

  . "؟ للوسيط دور أي واإلقتصادية: اإلجتماعية الحقوق وحماية الخدمات

 إطار في ، 2100 دجنبر شهر في ، تكوينية دورة نظمت كما
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 مجال في واألمبودسمان الوسيط صالحيات" موضوع: حول المتوسطية الجمعية

 . "االنسان حقوق عن الدفاع

 من ، مشاركا 18 الثالث ةالتكويني اتالدور هذه من استفاد وقد

 ، يرابخ 21 أشغالها أطر قدو . دولة 23   ل ينتمون والباقي ، يامغرب 11 بينهم

 .  مغاربة 7 بينهم من

 األجانب والفاعلين الوفود تقبالاس  .4
 

 ، وسفراء ، وسطاء من عديدة وشخصيات اوفود المؤسسة استقبلت

 قضاة وكذا ، العربية بالدول العليا المحاكم ورؤساء ، وخبراء

 حقوقيين إلى باإلضافة ، المتحدة بالواليات الفيدرالية بالمحكمة

 حول ةهام بيانات لهم قدمت الذينو ، مهتمة أجنبية ومؤسسات

 يتعلق ما فيها بما ، المغربية لكةبالمم المنجزة الجذرية اإلصالحات

 . الوسيط مؤسسة بإحداث

 قيةيوأفر وأمريكية أوروبية دول إلى نوالمنتم الزوار هؤالء أبدى وقد

 ، المؤسسة عرفته الذي وبالتحول ، اإلصالحات بتلك بالغا اهتماما ، آسيويةو

 ، لربط استعدادهم عن وأعربوا ، ختارتهاا التي التوجهات استحسنوا كما

 . معها التعاون عالقات ينتوتم
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 ثــــالثال زءــــالج
 

 لـــــمـعـل ةـــليــبــالمستق  اقـــــــــــــاآلف

 .هاــــومقترحات ، طــالوسي ةــــمؤسس
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 حققت ما رغم ، الوسيط مؤسسة من ينتظر الكثير الشيء أن ، البديهي نم

 مع للمتعاملين المقدمة الخدمات بمستوى النهوض مجال في بمكاس من

 ، رسمه تم ما بلوغ نحو ، خطوة بعد خطوة ، السير مواصلة يستدعي مام ، اإلدارة

 ، القرب حيث من ملموسة حقيقة ، المرتفق خدمة في اإلدارة جعل أجل من

 الفرص  وتكافؤ  ةالمساوا مبادئ مراعاةو ، التعامل في الشفافيةو ، الولوج سهولةو

 .  العامة  الحياة  وتخليق ، المرتفقين  كرامة  حفظ على  صالحرو ،

 يرد ما تحليلو ، دراسةب عنايتها المؤسسة ستواصل ، األهداف هذه ولبلوغ

 بالتاليو ، مشتكين من عليها يتوافد بما باالهتمامو ، تشكيات من عليها

 ذلك يستلزمه ما مع ، المعنية اإلدارات لدى تدخل من األمر تطلبهي ماب القيام

 . واإلنصاف العدل مبادئ تقتضيه وما ، القانون يفرضه ما وفق ، وتتبع ، تحر من

 األفراد انتظارات على جوابا ، للمؤسسة المسندة الرسالة تقتضيه لما واعتبارا

 هذا بكسب كفيلة ، وآليات ، بنياتو ، هيكلة على توفر من ، والجماعات

 : على ،  اإلمكان قدر المؤسسة ستعمل ، الرهان

 : خالل من والجهوي المركزي الصعيدين على هياكلها استكمال 

 يتأتى مابعد ، الثالثة الخاصين للمناديب العملي واإلطار البنية وضع -

 ؛ نهميتعي

 إحداث إمكانيات تتوفر بعدما ، للمؤسسة الجهوية التمثيليات خريطة توسيع -

 ؛منها الضرورية
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 لتيسير المساعدات كل بذل مع،  المشتكين استقبال اتبني ينتحس مواصلة 

 تشكياتهم مآل ومعرفة،  تتبع من يتمكنوا حتى المؤسسة مع تواصلهم

 ؛ وتظلماتهم

 ؛ التسوية وطلبات،  والتظلمات الشكايات لمعالجة مرجعي دليل إعداد 

 نبالموظفي الخاص األساسي النظام ووضع،  البشرية الموارد تأهيل مواصلة 

 ؛ بالمؤسسة والمستخدمين

   المؤسسة   بين  ةـــالمحدث   والتتبع  قـــللتنسي  الدائمة  اللجان  دعم 

 ؛العمومية واإلدارات

،  ديمقراطيا  المتقدمة  الدول في الناجحة التجارب على االنفتاح من مزيد 

 ؛ للمؤسسة اليومية مارسةالم في واعتمادها

 تنفيذ  يرةتو  تسريع  بخصوص  المفتوح  رشالو  في للتقدم  الجهود  مواصلة 

 ؛ اإلدارة مواجهة في الصادرة القضائية األحكام

  قضائي مقرر ألي اإلدارة تنفيذ دون الحيلولة تالفي وجوب إلى التنبيه 

  لها  ليس  أنه والحال ، قضائية  مساطر سلوك على اإلقدام بعلة ، للتنفيذ  قابل

 ؛ واقف  أثر

،  للمؤسسة نوالدائم نووالمخاطب،  الحكومة تحضره تواصلي لقاء تنظيم 

 صيانة بمجاالت المعنية الوطنية الفعاليات ومختلف،  الحكامة وهيئات
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 لقاءات تتلوه،  واإلدارة المرتفق بين التواصل وتنمية ، والحريات الحقوق

  ؛ الموضوع ذات في جهوية

 وبالمهام،  بها قةالمتعل القوانين ومقترحات مشاريع في المؤسسة رأي إبداء 

 ؛ إليها الموكولة

 اعتداء أي بتفادي العام الشأن تدبير عن لمسؤولينل الحكومة إشعار 

،  الحاجيات كانت مهما،  والجماعات األفراد ملكية على مادي

،  اليد  وضع  في الرغبة عند القانونية المقتضيات بكافة التقيد بوجوبو

 من التأكد من ذلك ستلزمي ما مع ، عقار أي على األشكال من بأي

 إيداعها وتأمين،  المالكين بتعويض الكفيلة المالية االعتمادات توفر

 تحديده يتم سوف ما لتسديد كاحتياطي بها االحتفاظ أو ،  المسبق

 ؛ تعويض أو كمستحقات

 كافة استيالم وجوب إلى المرتفقين حقوق احترام نطاق في التنبيه 

 مع،  مضمونها كان كيفما،  مطالب من إليها يقدم ما كل اتاإلدار

 ؛ مناسبا تراه قد ما ذلك بعد تقرر أن على،  بها بتوصلها فورا اإلشهاد

 ،العمومية والخدمات المعلومات إلى والولوج المساطر تبسيط نطاق في التنبيه 

 في المرتفقين الستقبال مالئمة لبنيات اإلدارات كافة عدادإ وجوب إلى

 والبيانات المعلومات بسائر إفادتهم و ، وفالظر من يمكن ما أحسن

 . الالزمة
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