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7مقدمة

مـقدمـة

ببالغ االعتزاز يت�شرف و�شيط المملكة اأن يرفع اإلى العلم ال�شريف لجاللة الملك اأعز 
على  وتوفيقه،  اهلل  من  بعون  تاأتى،  �شنوي  عمل  كنتاج  الموؤ�ش�شة  هذه  تقرير  اأمره،  اهلل 
درب الوفاء باالأمانة التي طوقه بها جاللته، لتاأمين ر�شالة الو�شاطة الموؤ�ش�شاتية، كموروث 

ح�شاري وكاإحدى مقومات البنيان الديموقراطي، الذي اأحكم وثاقه د�شتور المملكة.

والمعنيين  الفاعلين  على  الموؤ�ش�شة  فيها  تنفتح  �شانحة  فر�شة  يعتبر  التقرير  هذا  اإن 
والمهتمين، بما يقت�شيه االأمر من ر�شد، وتحليل، ودعوة لتدارك ما ظهر من تعثرات، 
كل ذلك من منطلق االإيمان بما يحمله الغد من اآمال، وما يعول عليه من ح�شن �شنيع 

االإدارة.

بمنا�شبة  االأخير،  ال�شامي  المولوي  الخطاب  التقرير في غمار ما ورد في  وياأتي هذا 
ي�شيء  هاما  ر�شيدا  �شكل  اإذ  ر�شيد،  وتوجيه  �شديد  تحليل  من  الت�شريعية،  ال�شنة  افتتاح 
اعتماده  يتعين  تراكم من مكت�شبات،  ما  اإلى  �شين�شاف  الحكيمة،  االإدارة  لنهج  الم�شار 
ف�شاءات  في  التعامل  واأدبيات  قيم  وا�شتلهام  االإداري،  ال�شاأن  ت�شريف  �شوابط  لفر�ض 

المرافق العمومية، التي ينبغي اأن تجعل خدمة المواطن فوق كل اعتبار.

ما  تعالج  وهي  الموؤ�ش�شة،  عليه  داأبت  ما  �شياق  وفي  الم�شلمات،  هذه  هدي  وعلى 
يطرح من اإ�شكاليات ذات �شلة بمنتوج مختلف االإدارات، �شواء من خالل ما ي�شلها من 
ت�شكيات، اأو ما ت�شع يدها عليه من اختالالت، وا�شلت الموؤ�ش�شة عملها في نطاق ما 
حدده الظهير ال�شريف المحدث لها من �شالحيات، حاولت اأن تغذيها وتطور مفهومها 
بما يتوافق مع المت�شارع من الم�شتجدات، في تطابق مع ما حفل به الد�شتور االأخير من 
مكا�شب اأجابت عن العديد من التطلعات، م�شايرة بذلك ما يقت�شيه العهد الجديد من 

متطلبات، يحظى فيه االإن�شان بما هو اأهل له من مكرمات.
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ولقد ورد فيما �شبق من تقارير �شنوية، اأن الموؤ�ش�شة تعتبر اأن ما ت�شدره، بمنا�شبة نظرها 
في الق�شايا، من تو�شيات، وما تتخذه كمقررات، وما تتقدم به كمقترحات، كان من 
المنتظر اأن تتعامل معها االإدارة كقواعد لتعميمها كتطبيقات، و�شياغة جوهرها واأبعادها 
على �شاكلة دوريات اأو قوانين اأو تنظيمات، لتجفيف االإدارة مما قد يكون من مثيالتها 
من حاالت، على اعتبار اأن ما يدعو اإليه و�شيط المملكة ال يمكن اخت�شاره في معالجة 
و�شعية فريدة، بل هو توجه ي�شب في فر�ض االرتكان اإلى حكامة ر�شيدة، وت�شريف جيد 

للم�شالح الم�شروعة لالأفراد والجماعات.

ولذلك، فاإن الموؤ�ش�شة الزالت ت�شطر اإلى التدخل من اأجل حل اإ�شكاليات خل�شت 
فيها من قبل اإلى ما يتعين فعله، بعدما عللت بما فيه الكفاية ما اهتدت ب�شاأنه اإلى ال�شائب 
من المواقف، ارتكازا على التطبيق ال�شليم للقانون المعزز بالمتواتر من العمل الق�شائي، 

وكذا بما يفر�شه االإعمال الحقيقي لمبادئ العدل واالإن�شاف. 

ومن غريب ما تزال الموؤ�ش�شة تعاينه، اأن رئي�ض االإدارة يرا�شل بع�ض القطاعات، ويهيب 
بها لتنزيل التو�شيات، ومع ذلك يتلكاأ بع�شها في اال�شتجابة في االآجال المعقولة. وهذا 
يدفع اإلى التاأكيد باأن وتيرة التغيير داخل االإدارة بمفهومها الوا�شع، لم تاأخذ بعد ال�شرعة 

المن�شودة.

اإن ما يحمله العموم من قلق وعدم ارتياح لمردودية وعطاء بع�ض القطاعات، هو ما 
يجعله يرف�ض كل تبرير لما قد يتوقع من تعثرات اأو تاأخرات. فالموروث من ال�شلبيات، 
للمواطن، يحول  قويا  ي�شكالن حاجزا  بع�ض االختالالت،  يفرز  الذي  الحالي  والواقع 

دون ت�شامحه مع االإدارة فيما يطراأ حتى في العفوي من االأخطاء.

فال نقبل كمواطنين اأو اإداريين اأن تظل االإدارة في قف�ض اتهام، اأو في موقع موؤاخذة 
واإدانة. نريد اأن نرتقي بها اإلى مدارج االعتزاز، الأن المفرو�ض اأن تحر�ض وت�شهر على 
االرتفاقات،  �شالح  من  وتكثف  وتر�شخ  الخدمات،  جودة  وت�شمن  االإداري،  االأمن 

وت�شتجيب لكل محق فيما يتقدم به من طلبات.

المرتفق لي�ض طالب اإح�شان، ولي�ض خ�شما لذودا، بل هو متعامل مع اإدارة موؤتمنة على 
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ت�شريف خدمات ل�شاكنة خول لها الم�شرع حقوقا، واألزم االإدارة بتمكين مرتاديها من 
كل ما تنطبق عليه ال�شروط والمعايير والموا�شفات التي لم تخترها هي، بل اعترفت له 
بها القوانين والمرا�شيم والقرارات الم�شتمدة من المبادئ الد�شتورية التي تجد م�شدرها 

في توافق االأمة.

اأمانة  من  به  ما طوقت  م�شوؤولية  بح�شا�شية  منها  واإدراكا  الهاج�ض،  هذا  منطلق  فمن 
الدفاع عن الحقوق، واإلزام االإدارة بنهج اأ�ش�ض الحكامة الر�شيدة، واإ�شاعة مبادئ العدل 
واالن�شاف، والعمل على الت�شبع بقناعات التخليق المج�شد في المرا�ض اليومي، داأبت 
الموؤ�ش�شة على معالجة التظلمات بالتزام حدود ما ر�شمه لها الظهير ال�شريف المحدث 
اهلل،  حفظه  الملك  جاللة  طرف  من  عليه  م�شادق  داخلي  كنظام  عنه  تفرع  وما  لها، 
وبت�شوف اإلى الممكن مما �شمنته في الم�شروع الجديد للقانون المنظم لها الذي اأعدته، 
والمرفوع اإلى ال�شيد رئي�ض الحكومة منذ �شهر غ�شت 2013، تنزيال لما اأتى به د�شتور 
المملكة، وبمحاكاة اأجود التطبيقات التي اأبانت عن �شوابيتها في دول اأخرى، تتقا�شم 

وبالدنا نف�ض القيم والقناعات، بعد مالءمتها مع ما يطبع بالدنا من خ�شو�شيات.

وهكذا، حر�شت الموؤ�ش�شة، وهي تنظر في الق�شايا على تقلي�ض معدل اآجال البت، 
وكثفت من فر�ض البحث عن توافقات، واأمعنت في االإ�شغاء واالإن�شات، وم�شت في 

عقد جل�شات البحث.

بكل  الذات  لمراجعة  ي�شبح دعوة  ن�شره  عند  ال�شنوي  التقرير  اأن  تعتبر  الموؤ�ش�شة  اإن 
به،  معنية  نف�شها  الموؤ�ش�شة  تعتبر  لالإدارة  موجه  هو  ما  بقدر  والخطاب  الكلمة،  معاني 
الأنها تقبل بالوجيه من المالحظات، في حوار م�شوؤول يوؤمن باالأخذ والرد، وذلك من 

منطلق اأن الراأي يخاطب الراأي، والحجة تقارع الحجة.

كما تعتبر الموؤ�ش�شة، في �شياق تنزيل م�شامين الد�شتور، اأن محتوى هذا التقرير جواب 
وتفعيل لما للمواطنين من حق في المعلومة، يقفون من خالله على تقييم مردودية اإدارتهم، 

وعلى ما تم اتخاذه من اإجراءات الإرجاع االأمور اإلى مواقعها الطبيعية.

فبع�ض االإدارات لم ت�شتوعب بعد اأن الموؤ�ش�شة �شريكة في بلورة اأح�شن التطبيقات، 
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ومدافعة فيما يقت�شيه الحياد عن المواقف الم�شروعة، وم�شاعدة على التزام جادة ال�شواب 
بما ت�شمح به االإمكانيات وما تجيزه التنظيمات.  

اإن ما تن�شده الموؤ�ش�شة، هو اأن ت�شل من خالل ما هو منوط بها من رقابة توجيهية اإلى 
اأن تكون م�شايرتها  المعنيين بتدخالتها، وهي تبحث جادة عن  التفاعل مع كل  يتم  اأن 
منطلقة من االقتناع ب�شوابية االختيار، ولي�ض فر�ض الراأي، واأن يتم من الجانب االآخر 

االأخذ بالطواعية وال�شال�شة والر�شى واالقتناع، ال الخ�شوع واالن�شياع.

اإن  ال�شلطوية.  عليها  تخيم  ت�شل�شل  عالقة  لي�شت  واالإدارة،  الموؤ�ش�شة  بين  العالقة 
الرابط هو االإيمان بموقع الموؤ�ش�شة كمدافع عن الحق وك�شابط حكمة ورزانة وتم�شك 
لقاعدة  جاف  اآلي  لتطبيق  �شمنية  ترجمة  يكون  قد  ما  على  ال�شائب  تغلب  بال�شرعية، 
ين�شد  اإليه كل من  يرتاح  اأي �شدى حقوقي  الحال  واقع  لتكييفها على  يعد  لم  قانونية، 

العدل واالإن�شاف. 

لقد بات ن�شج الثقة من اأولى االأولويات، فالثقة َمْبًنى ي�شيد وي�شمخ يوما بعد يوم بما 
عن  بعيدا  حاجيات،  من  االإدارة  تلبيه  لما  المرتفق  ي�شتح�شنها  لبنات  من  اإليه  تن�شاف 
بال�شكليات  واال�شتنجاد  اال�شتعالء  عن  مناأى  وفي  مجهود،  لكل  المن�شفة  البيروقراطية 

والتعقيدات.

ابتغاه  لما  تفعيل  كذلك  وهي  ي�شتحقها،  لمن  وخدمة  م�شروع،  لحق  عطاء  االإدارة 
بالليونة وال�شال�شة والب�شاطة، في  اأن يحاط  واإي�شال حقوق يجب  الم�شرع، وت�شريف 
توقعية واآجال م�شبوطة، بما تقت�شيه قواعد ح�شن اال�شتقبال من تقدير لالإدارة من جهة، 

ومراعاة لكرامة مرتاديها من جهة اأخرى.

كثيرا ما نن�شد التغيير ونجعله منهجا وهدفا، لكن ال يمكن اأن يبقى مجرد �شعار، ووعد 
وادعاء. فالواقع هو المحك، والتغيير يجب اأن يلم�ض، واأن يتملكنا ال�شعور به، ولذلك 
اأ�شباب تعثره، اإال اأن االأ�شعب اأن  فالتقرير ال�شنوي محطة لتقييم مقداره، والبحث عن 

نظل في نف�ض الموقع، والحال اأن االأمر ال يحتاج �شوى لالإرادة.
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االأ�شباب  عن  وجواب  نقدية،  الوقت  ذات  وفي  تحليلية  بقراءة  الح�شيلة  تقديم  اإن 
اإدارية، والدعوة  التاأ�شي�ض الأدبيات ولف�شيلة  بدافع  التعامل معه،  بد من  والمبررات، ال 
اإلى تكوين نخب داخل االإدارة تقود تعبئة �شاملة من اأجل الت�شالح، ون�شج عالقة تقدير 
وعرفان بين االإدارة ومرتاديها، في اجتهاد متوا�شل ق�شد تملك المقاربة التلقائية ال�شاعية 

نحو الخير واإر�شاء الغير، فيما هو م�شروع من الحقوق.

اإن م�شامين هذا التقرير الذي يرد على �شكل ر�شد من لدن جهة اأَْوَكَل اإليها الد�شتور 
مهمة الرقابة التوجيهية، وتثبيت دعائم الحكامة الجيدة، يجب اأن ي�شل اإلى اأبعاده، وهي 

معانقته �شائب وجميل ال�شلوكات.

اإن من حق المواطن اأن يفهم ما يجري، واأن يتقين باأن االإدارة لي�شت ت�شرفات ح�شب 
اأهواء، واإنما هي ان�شباط لحكم الم�شروعية.

ال�شرد  بطعم  واقع  عن  تحكي  لن  الحالي،  التقرير  وراء  من  الموؤ�ش�شة،  فاإن  ولذلك 
االإح�شائي، ولكن بدافع القراءة النقدية والت�شحيحية، لتكون االأخالق اأ�شا�شا ومدخال 
لكل تعامل، والف�شيلة اجتهادا وعمال دوؤوبا، ال بد اأن تتملك كل م�شوؤول اأو فاعل في 

االإدارة ليتحكم في ت�شرفاته بال�شكل الذي يجعله �شاعيا نحو الخير وال�شالح العام.

هذا، وا�شتنادا اإلى المادة 37 من الظهير ال�شريف المحدث للموؤ�ش�شة، �شتتم معالجة 
المحاور الواردة في هذا التقرير �شمن االأجزاء الثالثة التالية :

و�سيط  بموؤ�س�سة  الم�سجلة  والتظلمات  لل�سكايات  الإجمالية  الح�سيلة  الأول:  الجزء   •
المملكة بر�سم �سنة 2016

    اأول:  الموؤ�سرات الإح�سائيــة العامة
1( ال�شكايات التي ال تندرج في نطاق اخت�شا�ض الموؤ�ش�شة

2( ال�شكايات التي تندرج في نطاق اخت�شا�ض الموؤ�ش�شة

2-1. ت�شنيف ال�شكايات والتظلمات ح�شب �شفة اأو طبيعة الم�شتكين
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2-2. ال�شكايات والتظلمات ح�شب مقاربة النوع

2-3. ت�شنيف ال�شكايات والتظلمات ح�شب الق�شايا الرئي�شية المثارة

2-4. ت�شنيف ال�شكايات والتظلمات ح�شب االإدارات المعنية

2-5. ت�شنيف ال�شكايات والتظلمات ح�شب الجهات الترابية للمملكة

2-6. ت�شنيف ال�شكايات والتظلمات ح�شب عماالت واأقاليم المملكة

االأجانب  وكذا  بالخارج  المقيمين  المغاربة  وتظلمات  �شكايات  ت�شنيف   .7-2
بالمغرب

في  المعنية  االإدارات  مرا�شلة  تمت  التي  والتظلمات  ال�شكايات  ت�شنيف   .8-2
�شاأنها ح�شب ماآلها

وموؤ�ش�شة  االن�شان  لحقوق  الوطني  المجل�ض  بين  لل�شكايات  المتبادلة  االإحالة   )3
و�شيط المملكة

من  االن�شان  لحقوق  الوطني  المجل�ض  على  المحالة  ال�شكايات  ت�شنيف   .1-3
لدن موؤ�ش�شة و�شيط المملكة

طرف  من  المملكة  و�شيط  موؤ�ش�شة  على  المحالة  ال�شكايات  ت�شنيف   .2-3
المجل�ض الوطني لحقوق االن�شان

ثـانيا: عمل المندوبيات الجهوية والمحلية للموؤ�س�سة
1( عمل مندوبية جهة العيون – ال�شاقية الحمراء 

2( عمل مندوبية جهة طنجة – تطوان - الح�شيمة

3( عمل مندوبية جهة فا�ض – مكنا�ض 

4( عمل مندوبية جهة الدار البي�شاء - �شطات

5( عمل المندوبية المحلية بمكنا�ض



13مقدمـــــة

ثـالثا: النتائج المترتبة عن معالجة ال�سكايات والتظلمات المندرجة �سمن الخت�سا�ص
رابعـــا: التقارير ال�سنوية للمخاطبين الدائمين

I(  التقارير المتو�شل بها

II(  م�شامين التقارير المتو�شل بها
خام�سا:  الختاللت الم�سجلة ب�ساأن تعامل مختلف الإدارات مع الموؤ�س�سة

�ساد�سا:  اأهم التو�سيات والمقررات ال�سادرة عن الموؤ�س�سة
1(  نماذج من اأهم التو�شيات

2(  ماآل التو�شيات
3(  نماذج من اأهـــم المقررات

�سابعــا: مقترحات الموؤ�س�سة
• الجزء الثاني:ح�سيلة اأن�سطة موؤ�س�سة و�سيط المملكة في مجال التوا�سل والتعاون والتكوين

 اأول: دعم الالمركزية المو�سعة ونهج �سيا�سة القرب من المواطنين
 1  (  اإحداث نقط ات�شال والقرب من المواطنين

2( موا�شلة التوا�شل الموؤ�ش�شاتي على ال�شعيد الجهوي 

3( حمالت توا�شلية مع المواطنين عبر و�شائل االعالم

4( تعزيز ح�شور الموؤ�ش�شة في مختلف االأن�شطة على ال�شعيد الوطني

 ثانيا: النفتاح على الجالية المغربية بالخارج والمجتمع المدني والمحيط الجامعي
1( التوا�شل مع الجالية المغربية بالخارج

2( اال�شتغال مع المجتمع المدني

3( االنفتاح على المحيط الجامعي  

4( ن�شر ثقافة المرفق العمومي في الو�شط التربوي
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ولدى  الموؤ�س�سة  داخل  القدرات  وتقوية  الكفاءات  لتح�سين  رافعة  التكوين  جعل  ثالثا:   
المتعاملين معها

1( التكوين والرفع من القدرات 

2( التكوين وتبادل الممار�شات الجيدة

3( متابعة تنفيذ برنامج دعم م�شاعدي الموؤ�ش�شات المماثلة 

 رابعا : تو�سيع وتطوير التعاون مع الموؤ�س�سات الأجنبية والمنظمات الدولية
تمتين عالقات التعاون مع الموؤ�ش�شات ذات االأهداف المماثلة  )1

م�شاركة الموؤ�ش�شة في اجتماعات وملتقيات الجمعيات الجهوية لالأمبود�شمان   )2
  على م�شتوى جمعية االأمبود�شمان المتو�شطيين

  على م�شتوى جمعية االأمبود�شمان والو�شطاء الفرانكفونيين
  على م�شتوى الفيدرالية االإيبيرو اأمريكية 
  على م�شتوى التعاون المتعدد االأطراف

االجتماعات المنعقدة في اإطار التعاون الدولي  )3

• الجزء الثالث: الآفـاق الم�ستقبلية



15مقدمـــــة
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الجزء الأول
الح�سيلة الإجمالية لل�سكايات والتظلمات الم�سجلة 

بموؤ�س�سة و�سيط المملكة بر�سم �سنة 2016

يقدم هذا التقرير اإح�شاء �شامال لل�شكايات والتظلمات المتعلقة بالمواطنين والمواطنات 
و�شيط  بموؤ�ش�شة  الم�شجلة  االأجانب،  وكذا  الوطن،  وخارج  داخل  المقيمين  المغاربة 

المملكة خالل �شنة 2016، مقارنة مع ال�شنة التي قبلها.

اأول : املوؤ�رشات الإح�سائية العامة
مطالب  ومندوبياتها  الموؤ�ش�شة  هذه  على  تواردت  الما�شية،  ال�شنة  وتيرة  بنف�ض 
في  بلغت  منها،  العديد  ت�شجيل   2016 �شنة  خالل  عرفت  اإذ  وتظلمات،  وت�شكيات 

مجموعها 8281 �شكاية.

وعلى �شاكلة ما تمت معاينته فيما م�شى من ال�شنين، لم تمثل ال�شكايات والتظلمات 
كان  اإذ   ،%  27,6 بلغت  محدودة  ن�شبة  اإال  الموؤ�ش�شة  اخت�شا�ض  �شمن  تدخل  التي 
مجموعها 2286 �شكاية، وبزيادة في حدود 2,2 % مقارنة مع �شنة 2015 التي كانت 

قد بلغت خاللها 2236 �شكاية، اأي ما ن�شبته 26,5 %.

وبموازاة ذلك، كانت هناك �شكايات ومطالب ال تندرج، بحكم مو�شوعاتها وطبيعتها 
اأو الجهة المعنية بها، �شمن اخت�شا�ض الموؤ�ش�شة ونطاق عملها، وبلغ عددهــــا: 5995 

�شكاية، مقابل 6206، الم�شجلة في �شنة 2015، اأي بانخفا�ض بلغت ن�شبته 3,4 %. 
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االنفتاح  من  بالمزيد  مطالبة  الزالت  الموؤ�ش�شة  باأن  القول  اإلى  تدعو  النتائج  فهذه 
والتوا�شل واالقتراب من المواطنين، وتو�شيع فر�ض تمكينهم من معرفة ِوْجَهاِت ب�شط 

مطالبهم وعر�ض ت�شكياتهم.

فالموؤ�ش�شة تحمل ان�شغال الن�شبة العالية لل�شكايات التي ال تندرج �شمن اخت�شا�شها، 
من  تعك�شه  ولما  اأ�شحابها،  لوقت  م�شيعة  من  ت�شكله  لما  ولكن  تدبيرها،  لكلفة  لي�ض 
اأذهان االأفراد والجماعات للم�شارات الحقيقية لحل ما يعتر�شهم من  وجود خلط في 

م�شاكل.

ومع ذلك، تعاملت الموؤ�ش�شة مع هذا الكم من المطالب وال�شكايات، في اإطار الدور 
الذي ت�شطلع به، بتوجيه واإر�شاد اأ�شحابها اإلى االأبواب التي ينبغي طرقها. 

اإلى ما كان عندها  2016، ان�شاف  اأن ما تم التو�شل به بر�شم �شنة  ومن الم�شلم به، 
تفر�شها  اإجراءات  فيها  واتخذت  الما�شية،  ال�شنوات  في  فتحت  ملفات  من  كمخلف 

المعالجة المتاأنية للق�شايا المطروحة. ولذلك، ا�شتر�شلت الموؤ�ش�شة في اإيجاد حل لها. 

وهكذا، فالموؤ�شرات االإح�شائية ذات ال�شلة بالنتائج واالإجراءات �شت�شمل الم�شجل 
خالل هذه ال�شنة والمتخلف.

والتظلمات  لل�شكايات  االإجمالي  العدد  حول  وجدول  مبياني  ر�شم  يلي،  وفيما 
الم�شجلة بموؤ�ش�شة و�شيط المملكة بخ�شو�ض �شنتي 2015 و2016:



19الح�سيلة الإجمالية لل�سكايات والتظلمات الم�سجلة بموؤ�س�سة و�سيط المملكة بر�سم �سنة  2016

العدد الإجمالي لل�سكايات والتظلمات الم�سجلة بم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بر�سم 

�سنتي 2015 و2016

ن�سبة النم�

 اأو النخفا�ض

2016 2015
       اأ�سناف ال�سكايات والتظلمات                       

النسبة العدد النسبة العدد

-3,4 72,4 5995 73,5 6206
التي  والتظلمات  ال�سكايات    

لتندرج �سمن الخت�سا�ص  

2,2 27,6 2286 26,5 2236
التي  والتظلمات  ال�سكايات    
تدخل �سمن الخت�سا�ص  )*(          

-1,9 100,0 8281 100,0 8442
والتظلمات  ال�سكايات  اإجمالي   

الم�سجلة بالموؤ�س�سة
)*(: بما في ذلك طلبات الت�شوية: اأربعة عن �شنة 2015، وطلب واحد عن �شنة 2016  



تقرير موؤ�س�سة و�سيط المملكة بر�سم �سنة 2016 20

ال�سكايات التي ل تندرج يف نطاق اخت�سا�ص املوؤ�س�سة:  1  

تواردت على الموؤ�ش�شة كما تقدم القول عدة �شكايات ومطالب، ات�شح اأن معالجتها 
كانت  ما  ب�شاأنها  اتخذت  كمرا�ض،  عليه  داأبت  ما  وعلى  �شالحياتها،  �شمن  تدخل  ال 

تقت�شيه اللحظة، اإما باالإحاطة، اأو باالإحالة، اأو بالتوجيه واالإر�شاد.

 6206 5995 مقابل  كما �شلف ذكره، فقد بلغ مجموع هذه ال�شكايات والمطالب 
الم�شجلة في ال�شنة ال�شابقة.

ولم تعمل الموؤ�ش�شة اإال على فتح ملفات بالن�شبة لـــ 2764 �شكاية، على اعتبار اأن الباقي 
اإلى الوجهة الحقيقية الإيداع طلباتهم،  اأ�شحابها �شفويا  3231 �شكاية، تم تحويل  وهو 
اأ�شحابها  لكون  واإر�شاد،  وتوعية  �شروح  من  ذلك  ي�شاحب  ما  مع  �شكواهم  تقديم  اأو 

ح�شروا �شخ�شيا اإلى الموؤ�ش�شة الإيداع طلباتهم المكتوبة اأو الت�شريح بها �شفويا.

وقد توزعت االإجراءات المنجزة، عقب درا�شتها، كالتالي:

• 2219 �شكاية، تم توجيه واإر�شاد اأ�شحابها كتابة اإلى الجهة المعنية؛

• 210 �شكايات، ات�شح اأنها تكرار وامتداد ل�شكايات �شابقة، وقد �شمت اإليها 
لوحدة المو�شوع اأو الأنها لم تاأت بم�شتجد ي�شتدعي تحريكها من جديد؛

الداخلي  النظام  في  المحددة  لل�شروط  ا�شتكمالها  لعدم  حفظها  تم  �شكاية،   158  •
للموؤ�ش�شة، والتي تعتبر اأ�شا�شية النطالق المعالجة؛

• 145 �شكاية، ات�شح رغم كونها ال تندرج في االخت�شا�ض، اأنه من الواجب اإحاطة 
القطاع الو�شي بفحواها، التخاذ ما قد يفر�شه الموقف؛

• 32 �شكاية، تمت اإعادة اإدراجها مع ملفات االخت�شا�ض بعدما ثبتت موجبات ذلك.

العدل والحريات كانت في  فاإن وزارة  ال�شابقة،  ال�شنوات  وعلى غرار ما لوحظ في 
مقدمة المعنيين من القطاعات الرتباط النوازل المرفوعة اإلى الموؤ�ش�شة بحاالت مطروحة 
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على الق�شاء اأو �شكايات لم تتخذ فيها النيابات العامة االإجراءات بعد.

اأما وزارة الداخلية، بما في ذلك مجال�ض الجماعات الترابية، فكانت معنية بطلبات 
ذات �شلة بالولوج اإلى ال�شكن الالئق، وبنزاعات بين اأفراد الجماعات ال�شاللية، لكن ما 
تمت معاينته من خالل ت�شنيف ال�شكايات هو التقل�ض الملحوظ في طلبات اال�شتفادة 

من الماأذونيات، ومن �شفة مقاوم، باالإ�شافة اإلى ت�شوية اأو�شاع االإنعا�ض الوطني.

ال�سكايات التي تندرج يف نطاق اخت�سا�ص املوؤ�س�سة: 2  

عرف العدد االإجمالي لل�شكايات والتظلمات التي تندرج �شمن �شالحيات الموؤ�ش�شة، 
ارتفاعا طفيفا، مقارنة مع ال�شنة الفارطة، اإذ انتقل من 236 2 �شكاية، الم�شجلة بر�شم �شنة 

2015، اإلى 2286 �شكاية بر�شم هذه ال�شنة، م�شجاًل بذلك ن�شبة زيادة بلغت 2,2 %.

ويمكن القول باأن هذه ال�شكايات ان�شاف اإليها، طبعا، ما تبقى مخلفا من ال�شنوات 
الفارطة، والتي لم يتاأت للموؤ�ش�شة ت�شفيتها لعدة اعتبارات، منها انتظار ا�شتكمال االأجوبة 
واإعطاء  النظر،  وجهات  تقريب  فر�شة  وتكثيف  والتحري،  البحث  وتعميق  والردود، 

المهل لالإدالء بالوثائق.

وقد توزعت هذه ال�شكايات ح�شب االإجراء المتخذ اإثر الدرا�شة االأولية، كما يلي:
• 1775 �شكاية، اأي ما يمثل77,7  % من اإجمالي ال�شكايات، تمت مرا�شلة االإدارات 

المعنية ب�شاأنها، لمعرفة موقفها من مطالب الم�شتكين؛ 
• 386 �شكاية، اأي ما يعادل16,9  %، تم البت فيها اإما بعدم القبول، لعدم ا�شتكمال 
العنا�شر االأ�شا�شية التي تمكن من النظر في ال�شكايات، اأو وقعت مطالبة باإدالء المتظلمين 

بوثائق وم�شتندات ال�شتكمال ملفاتهم لقبولها؛
• 76 �شكاية، بن�شبة 3,3  %، تبين اأنها ال تدخل �شمن اخت�شا�ض الموؤ�ش�شة، منها:

■ 1,9  % من اخت�شا�ض موؤ�ش�شات وهيئات اأخرى؛  
■ و1,4  % اأحيلت على المجل�ض الوطني لحقوق االإن�شان، لالخت�شا�ض.
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• 49 �شكاية، اأي ما ن�شبته2,1  %، تقرر حفظها، لعدم الوقوف على ما يبرر التدخل 
لدى االإدارة. 

وفيما يلي ر�شم مبياني وجدول حول ت�شنيف ال�شكايات والتظلمات ح�شب االإجراء 
المتخذ اإثر الدرا�شة بر�شم �شنة 2016:
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ت�زيع العدد الإجمالي لل�سكايات ح�سب الإجراء المتخذ بعد الدرا�سة، 

بر�سم �سنتي 2015 و2016

ن�سبة النم�

 اأو النخفا�ض

2016 2015
    الإجراء المتخذ بعد الدرا�سة                       

النسبة العدد النسبة العدد

2,8 77,7 1775 77,2 1726
  �سكايات تمت مرا�سلة الإدارات 

المعنية ب�ساأنها لمعرفة موقفها منها

-0,5 16,9 386 17,4 388
اأ�سحابها  مرا�سلة  تمت  �سكايات    
ملفاتهم  تتميم  اأجل  من  ب�ساأنها 

لقبولها        

16,7 2,1 49 1,9 42
 �سكايات تم حفظها لعدم ا�ستكمال 

العنا�سر الموجبة للنظر فيها

12,8 1,9 44 1,7 39
اخت�سا�ص  من  اأنها  تبين  �سكايات 

موؤ�س�سات وهيئات اأخرى

-22,0 1,4 32 1,8 41
على  اأحيلت  �سكايات 
لحقوق  الوطني  المجل�ص 

الإن�سان، لالخت�سا�ص
2,2 100,0 2286 100,0 2236 المجم�ع

الموؤ�ش�شة،  هذه  لدن  من  المبذول  المجهود  على  للوقوف  الروؤيا  تكتمل  وحتى 
وا�شتخال�ض ما يمكن ا�شتخال�شه، �شيتناول هذا الجزء من التقرير فيما يلي قراءة لالأرقام، 
النزاعات،  وطبيعة  بها،  المعنيين  و�شفة  ب�شاأنها،  اتخذت  التي  االإجراءات  من  انطالقا 
الجالية  اإلى ما يهم  اإ�شارة  الجغرافي، مع  بها والتوزيع  ال�شلة  القطاعات ذات  وت�شنيف 

المغربية، وكذا االأجانب.
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2-1 . ت�سنيف ال�سكايات والتظلمات ح�سب �سفة اأو طبيعة الم�ستكين:

ال�شنة،  هذه  خالل  وتظلمات  �شكايات  من  الموؤ�ش�شة  به  تو�شلت  ما  اإجمالي  توزع 
ح�شب �شفة اأو طبيعة اأ�شحابها، بين اأ�شخا�ض ذاتيين، واأ�شخا�ض اعتباريين، ومجموعات 
اأ�شخا�ض. وقد تبين اأن الفئة االأكثر تمثيلية من مجموع الم�شتكين ما تزال تعود لالأ�شخا�ض 
الذاتيين، وذلك بالرغم من تراجع عددهم، هذه ال�شنة، بـ 2,9 % مقارنة مع ال�شنة الما�شية، 
اإذ انتقل من 1824 �شكاية، اإلى 1772، وهو ما مثل على التوالي 81,5 % و77,5 % من 
مجموع ال�شكايات. كما عرفت ال�شكايات المقدمة من قبل فئة مجموعات اأ�شخا�ض، 
انتقل من  اإذ  ال�شالفة،  ال�شنة  % مقارنة مع   11,3 ن�شبته  بلغت  العدد،  ارتفاعا من حيث 
مثل    ما  اأي   ،335 اإلى  ال�شكايات،  % من مجموع   13,5 يعادل  ما  اأي  �شكاية،   301
14,7 %. و�شجلت فئة االأ�شخا�ض االعتباريين تزايدا مهما، بلغت ن�شـــبته 61,3 %، اإذ 

بلغ عددهم في هذه ال�شنة، 179 �شكاية، مقابل 111 في ال�شنة الفارطة.
وفيما يلي ر�شم مبياني وجدول حول توزيع العدد االإجمالي لل�شكايات ح�شب �شفة 

الم�شتكين بر�شم �شنة 2016:
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ت�زيع العدد الإجمالي لل�سكايات ح�سب �سفة الم�ستكين

  بر�سم �سنتي 2015 و2016

ن�سبة النم�

 اأو النخفا�ض

2016 2015
�سفة الم�ستكين

النسبة العدد النسبة العدد

-2,9 77,5 1772 81,5 1824 اأ�سخا�ص ذاتيون
11,3 14,7 335 13,5 301 مجموعات اأ�سخا�ص
61,3 7,8 179 5,0 111 اأ�سخا�ص اعتباريون
2,2 100,0 2286 100,0 2236 المجم�ع

2-2 . ال�سكايات والتظلمات ح�سب مقاربة النوع:

بنف�ض االهتمام الذي يحظى به الم�شتكون من الذكور، من حيث ا�شتقبال �شكاياتهم 
وال�شهر على تتبعها والعمل على البت فيها واإيجاد الحلول المن�شفة لها، ت�شتقبل موؤ�ش�شة 
طلب  اأجل  من  تق�شدنها  الالتي  االإناث  و�شكايات  تظلمات  كذلك،  المملكة  و�شيط 
االإن�شاف من ت�شرف االإدارة، وتوليها ما ت�شتحقه من العناية، مع العلم اأن الجن�شين معا 
يواجهان نف�ض الم�شاكل. كما اأن الموؤ�ش�شة لم تقف على نمط معين من التظلمات انبنت 
عل تمييز يكون اأ�شا�شه النوع، اإذ لم يتوارد عليها نمط من الممار�شات التي ي�شت�شف منها 
تعر�شهن من طرف االإدارة اإلى تعامل يت�شم بالتمييز المرتبط بالنوع، با�شتثناء ق�شايا جد 

محدودة لها عالقة باالأرا�شي ال�شاللية.

لكن هذا ال يمنع من القول اأن الن�شاء قد يتحفظن، وال يجراآن على المطالبة بما يخولهن 
القانون من اإمكانيات االنت�شاف والتظلم مما قد يتعر�شن له من تجاوزات.

االأ�شخا�ض  ل�شكايات  االإجمالي  العدد  توزيع  مبياني وجدول حول  ر�شم  يلي  وفيما 
الذاتيين ح�شب مقاربة النوع، بر�شم �شنة 2016:
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ت�زيع العدد الإجمالي ل�سكايات الأ�سخا�ض الذاتيين ح�سب مقاربة الن�ع، 

  بر�سم �سنتي 2015 و2016

ن�سبة النم�

 اأو النخفا�ض

2016 2015
الن�ع

النسبة العدد النسبة العدد

-4,8 75,5 1338 77,1 1406 الذكـــور

3,8 24,5 434 22,9 418 الإنــــاث

-2,9 100,0 1772 100,0 1824 مجموع الأ�سخا�ص الذاتيين
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2-3 . ت�سنيف ال�سكايات والتظلمات ح�سب  الق�سايا الرئي�سية:

من المالحظ اأن الق�شايا الرئي�شية االأربع، االأكثر اأهمية من حيث عدد ال�شكايات هي:

الق�سايا ذات الطبيعة الإدارية، التي ما تزال تحتل الرتبة االأولى، وذلك رغم انخفا�ض 
عددها هذه ال�شنة بـن�شبة 4,7 %، لي�شل اإلــى 1369 �شكاية، اأي ما يمثل 59,9 % من 
والتي  الما�شية،  ال�شنة  بر�شم   1437 مقابل  ال�شنة،  هذه  الم�شجلة  ال�شكايات  مجموع 

كانت تمثل 64,3 %.
ويعود العدد االأكبر من هذه ال�شكايات، في هذه ال�شنة، اإلى الق�شايا المتعلقة باالأ�شرار 
المدنية  المعا�شات  ت�شوية  بعدم  المتعلقة  الق�شايا  ثم  االإدارية،  القرارات  بع�ض  الناتجة عن 
المتعلقة بحاالت االمتناع  المالية، والق�شايا  اأو  االإدارية  الو�شعيات  والع�شكرية، وبت�شوية 

عن ت�شليم وثائق اإدارية، وبعدم اال�شتفادة من الخدمات االجتماعية.
الق�سايا ذات الطبيعة العقارية، وكما هو الحال في ال�شنوات الما�شية، احتلت الرتبة الثانية 
من حيث عدد ال�شكايات، الذي ارتفع هذه ال�شنة، بن�شبة 10 %، مقارنة مع ال�شنة الما�شية، 
اإذ انتقل من 370 �شكاية، اأي ما يعادل 16,5 % من مجموع ال�شكايات التي �شجلت في 

�شنة 2015 اإلى 407، اأي ما يمثل حاليا ن�شبة 17,8 %. 
ومن اأبرز ق�شايا هذه الفئة، تاأتي تلك المتعلقة بعدم التعوي�ض عن نزع ملكية عقارات، ثم 
ق�شايا عدم اال�شتفادة من برامج اإعادة االإ�شكان. اأما الباقي، اأي 17,5 %، ف�شمل عدة ق�شايا، 
الجموع،  واأرا�شي  الدولة،  اأمالك  بخ�شو�ض  النزاعات  ثم  االإدارية؛  العقود  تنفيذ  كعدم 

واأرا�شي الكي�ض، والملك الغابوي، وعقارات االأحبا�ض، و�شم االأرا�شي. 
الق�سايا ذات الطبيعة المالية، والتي عرفت ارتفاعا كبيرا من حيث عدد ال�شكايات، مقارنة 
مع ال�شنة الما�شية، بلغت ن�شبته 86,8 %، اإذ انتقل من 121 �شكاية، وهو ما يمثل 5,4 % 

من مجموع ال�شكايات المح�شل عليها، اإلى 226 اأي ما يوازي9,9  %.
مع  الم�شتكين  نزاعات  الخ�شو�ض،  على  الق�شايا  من  ال�شنف  هذا  وي�شم 
المتعلقة  الأ�شحابها  الم�شتحقات  �شداد  في  التماطل  ب�شاأن  عمومية  موؤ�ش�شات 
االعتمادات. توفر  عدم  بعلة  وذلك  لفائدتها،  منجزة  عمومية  و�شفقات  بخدمات 
بع�ض  مواجهة  في  ال�شادرة  النهائية  الق�سائية  الأحكام  تنفيذ  بعدم  المرتبطة  الق�سايا 
االإدارات، التي عرفت انخفا�شا ملمو�شا، اإذ تقل�ض من 223 �شكاية اإلى 192 هذه ال�شنة اأي 
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ما يمثل 8,4  % . 
الق�سايا المتعلقة بال�سرائب والجبايات والت�سجيل اأي ما يوازي 1,4 %، التي تاأتي في 
هذه  وت�شم  ال�شنة.  هذه  بر�شم   33 اإلى  �شكاية،   42 من  عددها  انخف�ض  الخام�شة  الرتبة 
الفئة من الق�شايا، على الخ�شو�ض، التظلمات من التبليغ باأداء �شريبة غير م�شتحقة،وتمثل            
ال�شريبة،  قيمة  مراجعة  وطلبات  خطاأً،  اأديت  مالية  مبالغ  ا�شترجاع  طلبات  ثم   ،% 51,5

وطلبات االإعفاء من �شريبة اأو ذعيرة، وطلبات االإلغاء الجزئي اأو الكلي لل�شريبة.
انخف�ض  ال�شاد�شة، حيث  الرتبة  احتلت  التي  الإن�سان،  بمجال حقوق  المرتبطة  الق�سايا 
عددها من 41 �شكاية اإلى  32 اأي ما يوازي 1,4 %. وت�شمل هذه الفئة من الق�شايا، االأ�شرار 
الناتجة عن الم�شا�ض بحرية التنقل، تلتها ق�شايا االعتقال التع�شفي، واالختفاء، واالنتهاكات، 

وطلبات التعوي�ض المادي والمعنوي، واالمتناع عن ت�شليم بع�ض الوثائق االإدارية.
الق�سايا المختلفة، التي ارتفع عددها بر�شم هذه ال�شنة من �شكايتين اإلى 27  �شكاية بما 

يمثل ن�شبة  1,2 %.
الرئي�شية المثارة بر�شم �شنة  وهكذا، يتوزع العدد االإجمالي لل�شكايات ح�شب الق�شايا 

2016، كما يتبين من الر�شم المبياني والجدول االآتيين:
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ت�زيع العدد الإجمالي لل�سكايات ح�سب  الق�سايا الرئي�سية المثارة، 

  بر�سم �سنتي 2015 و2016

ن�سبة النم�

 اأو النخفا�ض

2016 2015
الق�سايا الرئي�سية المثارة

النسبة العدد النسبة العدد

-4,7 59,9 1369 64,3 1437 الق�سايا ذات الطبيعة الإدارية

10,0 17,8 407 16,5 370 الق�سايا ذات الطبيعة العقارية

86,8 9,9 226 5,4 121 الق�سايا ذات الطبيعة المالية

-13,9 8,4 192 10,0 223
الق�سايا المرتبطة بعدم تنفيذ 

الأحكام ال�سادرة في مواجهة 
الإدارات

-21,4 1,4 33 1,9 42
الق�سايا المتعلقة بال�سرائب 

والجبايات والت�سجيل

-22,0 1,4 32 1,8 41
الق�سايا المرتبطة بمجال حقوق 

الإن�سان

---- 1,2 27 0,1 2 ق�سايا مختلفة

2,2 100,0 2286 100,0 2236 المجموع

2-4 . ت�سنيف ال�سكايات والتظلمات ح�سب الإدارات المعنية:

مقارنة مع ما تم ت�شجيله في ال�شنوات الما�شية، ا�شتمرت نف�ض القطاعات االإدارية في 
احتالل نف�ض المراتب من حيث عدد ال�شكايات المعنية بها. 
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اإذ  بال�شكايات،  المعنيين  الترابية في مقدمة  قطاع الداخلية والجماعات  وهكذا، الزال 
بلغت ن�شبتها، بالنظر اإلى اإجمالي �شكايات االخت�شا�ض الم�شجلة بالموؤ�ش�شة في هذه ال�شنة، 
36,7 %، مقابل 35 % في ال�شنة الفارطة. وازداد عدد ال�شكايات المذكورة بن�شبة 7,3 %، 

اإذ انتقل عددها من 782 �شكاية اإلى 839. 

ولالإ�شارة، فاإن ال�شكايات التي تخ�ض القطاع، تهم االإدارة المركزية والجماعات الترابية 
واأقاليم؛  وعماالت،  واليات،  من  والمحلية،  واالإقليمية  الجهوية  وال�شلطات  للمملكة، 
والوكاالت  الم�شاعدة؛  للقوات  العامة  والمفت�شية  الوطني؛  لالأمن  العامة  االإدارة  تهم  كما 
الم�شتقلة لتوزيع الماء والكهرباء؛ والوقاية المدنية، وغيرها من الم�شالح التي توجد تحت 

رقابة اأو و�شاية وزارة الداخلية.

وقد همت هذه ال�شكايات، عموما التظلم من قرارات اإدارية، واالمتناع عن ت�شليم وثائق 
واالعتداء  اجتماعية،  من خدمات  اأو  االإ�شكان،  اإعادة  برامج  من  اال�شتفادة  اإدارية، وعدم 
المادي على االأمالك العقارية، وطلبات التعوي�ض عن نزع الملكية، وعدم تنفيذ االأحكام 

النهائية ال�شادرة �شدها.

 ثم ياأتي في الرتبة الثانية، قطاع القت�ساد والمالية، بـ 396 �شكاية، اأي ما يمثل 17,3 % 
من مجموع ال�شكايات، مقابل 416 �شكاية ون�شبة 18,6 %، م�شجاًل بذلك تراجعا بلغت 

ن�شبته 4,8 %. 

والتدبير،  االإيداع  و�شندوق  للتقاعد،  المغربي  ال�شندوق  ال�شكايات،  هذه  همت  وقد 
والخزينة العامة للمملكة، والمديرية العامة لل�شرائب، ومديرية اأمالك الدولة، وال�شندوق 
والنظام  االجتماعي،  االحتياط  لمنظمات  الوطني  وال�شندوق  والتاأمين،  للتقاعد  الوطني 
واإدارة  العمومية،  االإدارات  لموظفي  العامة  والتعا�شدية  التقاعد،  رواتب  لمنح  الجماعي 

الجمارك، والهيئات التعا�شدية لموظفي االإدارات والم�شالح العمومية، واإدارات اأخرى.

ومن اأبرز موا�شيع هذه ال�شكايات، عدم ت�شوية الو�شعية المعا�شية، واالإدارية، والمالية 
المذكور،  القطاع  ال�شادرة في مواجهة  النهائية  االأحكام  تنفيذ  للموظفين، واالمتناع عن 
وعدم اال�شتفادة من الخدمات االجتماعية، والنزاعات مع موؤ�ش�شات عمومية ذات �شبغة 
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االأمالك  بخ�شو�ض  المثارة  والنزاعات  وال�شريبية،  الجبائية  والمنازعات  واقت�شادية،  مالية 
المخزنية، واالأ�شرار الناتجة عن قرارات اإدارية، وطلبات التمكين من الم�شتحقات المالية 

عن نزع الملكية من اأجل المنفعة العامة؛  

وياأتي بعد ذلك، قطاعا التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 
وتكوين الأطر، اللذان عرفا انخفا�شا في عدد ال�شكايات التي تخ�شهما، بلغت ن�شبته     5,1 
%، اإذ انتقل عددها من 256 �شكاية في ال�شنة الما�شية اإلى 243 في هذه ال�شنة. كما تراجعت 
الن�شبة التمثيلية لهذين القطاعين، بالنظر اإلى المجموع العام لل�شكايات، من    11,4 % اإلى 

 .% 10,6

التعا�شدية  المهني،  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  جانب  اإلى  ال�شكايات،  هذه  وتهم 
للنهو�ض  ال�شاد�ض  محمد  وموؤ�ش�شة  المهني،  التكوين  ومكتب  الوزارة،  لموظفي  العامة 
باالأعمال االجتماعية للتربية والتكوين. في حين هم الباقي من هذه ال�شكايات وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي وتكوين االأطر. 

ومن الق�شايا التي تخ�ض هذا القطاع عدم ت�شوية الو�شعيات االإدارية والمالية والمعا�شية 
المتعلقة  الق�شايا  تلتها  اإدارية،  قرارات  عن  الناتجة  االأ�شرار  من  التظلمات  ثم  للموظفين، 
الق�شايا  اأحكام نهائية، ثم  تنفيذ  بعدم اال�شتفادة من الخدمات االجتماعية، واالمتناع عن 
عن  اأو  تكوين  فترات  ق�شاء  عن  لم�شتحقاتهم  الم�شتكين  بع�ض  ا�شتخال�ض  بعدم  المتعلقة 

اإنجاز �شفقات اأو عن نزع ملكية.

عدد  حيث  من  ملحوظا  ارتفاعا  �شجل  الذي  البحري،  وال�سيد  الفالحة  قطاع  وهناك 
ال�شكايات، مقارنة مع ال�شنة الفارطة، بلغت ن�شبته 30,3 %، اإذ انتقل من 89 �شكاية اإلى 
116 حاليا. وانعك�ض ذلك على الن�شبة التمثيلية لهذا القطاع بالنظر اإلى اإجمالي ال�شكايات، 

فانتقـــلت من 4 % اإلى 5,1 %.

وزارة  اإلى  الموجهة  ال�شكايات  مجموع  من  االأكبر  العدد  الفالحة  قطاع  �شجل  وقد 
الفالحة وال�شيد البحري في هذه ال�شنة، والذي �شمل المحافظة العقارية والم�شح العقاري 
الفالحي،  والقر�ض  للوزارة،  الخارجية  والم�شالح  المركزية،  واالإدارة  والخرائطية، 
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قطاع  اإلى  ال�شكايات  من  الباقي  عاد  حين  في  الفالحي.  لال�شتثمار  الجهوية  والمكاتب 
ال�شيد البحري.

الناتجة عن قرارات  الوزارة بقطاعيها، احتلت االأ�شرار  التي همت هذه  الق�شايا   ومن 
�شهادات ووثائق  ت�شليم  الق�شايا، كاالمتناع عن  تلتها مجموعة من  الترتيب،  قائمة  اإدارية 
اإدارية، خا�شة ما تعلق منها بالمحافظة العقارية والم�شح العقاري والخرائطية، واالمتناع عن 
تنفيذ اأحكام نهائية، وعدم ت�شوية المعا�شات، وعدم اال�شتفادة من الخدمات االجتماعية، 

والتظلم من �شحب الرخ�ض.

اأما قطاع الت�سغيل وال�سوؤون الجتماعية، فقد �شجل انخفا�شا في عدد ال�شكايات، بلغت 
ن�شبته 15,8 %، ال�شيء الذي جعله يتراجع اإلى الرتبة الخام�شة بـ 112 �شكاية، بعد ما كان 

يحتل الرتبة الرابعة بـ 133 �شكاية في ال�شنة الفارطة. 

وقد اآلت الح�شة الكبرى من حيث عدد ال�شكايات الموجهة لهذا القطاع، اإلى ال�شندوق 
الوطني لل�شمان االجتماعي. 

الزيادة في  اأو  المراجعة  القطاع، طلبات اال�شتفادة من  التي تهم هذا  الق�شايا  اأبرز  ومن 
االإيراد العمري عن حوادث ال�شغل واالأمرا�ض المهنية، ومن راتب المعا�ض والزمانة، ومن 
التعوي�شات عن المر�ض فيما يتعلق ب�شناديق التغطية االجتماعية، ومن الخدمات االجتماعية، 

ومن الت�شوية االإدارية اأو المالية للعاملين به؛ 

ال�شكايات بلغت  قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الذي �شجل تزايدا في عدد  ثم 
ن�شبته 9,5 %، اإذ ارتفع عددها من 74 �شكاية في ال�شنة الما�شية، اإلى 81 في هذه ال�شنة. 
اإلى     %  3,3 من  القطاعات،  بين مجموع  من  القطاع،  لهذا  التمثيلية  الن�شبة  ارتفعت  كما 

 .% 3,5

الوطني  المكتب  الخ�شو�ض  على  القطاع  هذا  اإلى  الموجهة  ال�شكايات  �شملت  وقد 
للكهرباء والماء ال�شالح لل�شرب بمختلف فروعه، ثم مجموعة المكتب ال�شريف للفو�شفاط، 

وبع�ض الم�شالح االأخرى.
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ومن الق�شايا التي تهم هذا القطاع ق�شايا التعوي�ض عن نزع الملكية، واالأ�شرار الناتجة 
معا�شات،  ت�شوية  وعدم  االجتماعية،  الخدمات  من  اال�شتفادة  وعدم  اإدارية،  قرارات  عن 
�شده،  �شادرة  نهائية  اأحكام  تنفيذ  عن  واالمتناع  به،  للعاملين  مالية  اأو  اإدارية  وو�شعيات 

واالعتداء المادي على الملكية من طرفه.

فاإدارة الدفاع الوطني، التي على الرغم من محدودية عدد ال�شكايات التي تخ�شها، فقد 
لوحظ ب�شاأنها ارتفاع بالمقارنة مع ال�شنة الما�شية، بلغت ن�شبته 44,6 %، اإذ انتقل عددها 

من 56 �شكاية اإلى 81.

وقد عاد العدد االأكبر من ال�شكايات المقدمة في مواجهتها، اإلى موؤ�ش�شة الح�شن الثاني 
وكالة  الباقي  هم  حين  في  المحاربين،  وقدماء  الع�شكريين  لقدماء  االجتماعية  لالأعمال 
الم�شاكن والتجهيزات الع�شكرية، والدرك الملكي، وبع�ض الم�شالح االأخرى التابعة لهذه 

االإدارة.

 ومن اأبرز الق�شايا التي همت هذه االأخيرة، ق�شايا عدم ت�شوية و�شعيات اإدارية اأو مالية، 
ومعا�شات، وتظلمات من اأ�شرار ناتجة عن قرارات اإدارية، واالمتناع عن تنفيذ االأحكام، 
اإدارية، وعدم  ووثائق  �شهادات  ت�شليم  وعدم  االجتماعية،  الخدمات  من  اال�شتفادة  وعدم 

تنفيذ عقود اإدارية مبرمة، وعدم التعوي�ض عن نزع الملكية. 

في  الم�شجلة  ال�شكايات  عدد  انخف�ض  الذي  واللوج�ستيك،  والنقل  التجهيز  قطاع  ثم 
67. كما  اإلى  �شكاية   72 انتقل من  اإذ  الما�شية،  ال�شنة  % مقارنة مع   6,9 بن�شبة  مواجهته 

تراجعت ن�شبته التمثيلية، بالنظر اإلى اإجمالي ال�شكايات، من 3,2 % اإلى 2,9 %. 

لها  التابعة  الجهوية  للوزارة، والم�شالح  المركزية  الم�شالح  ال�شكايات  وقد همت هذه 
من مندوبيات وموؤ�ش�شات اأخرى، كالمكتب الوطني لل�شكك الحديدية، ومكتب ا�شتغالل 

الموانئ، والخطوط الملكية المغربية، والمكتب الوطني للمطارات، وغيرها. 

ومن اأبرز الق�شايا التي همت هذا القطاع، االمتناع عن تنفيذ االأحكام، واالأ�شرار الناتجة 
المعا�شات،  من  اال�شتفادة  وعدم  الملكية،  نزع  عن  التعوي�ض  وعدم  اإدارية،  قرارات  عن 
بال�شفقات  تتعلق  ومن الخدمات االجتماعية، واالمتناع عن ت�شليم �شهادات، ومنازعات 

العمومية والخدمات المقدمة لفائدتها؛  
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فقطاع ال�سحة، الذي �شجل ارتفاعا ملمو�شا من حيث عدد ال�شكايات المعني بها والتي 
تو�شلت بها الموؤ�ش�شة في ال�شنة المن�شرمة، اإذ انتقل عددها من 34 �شكاية اإلى 55. 

االإدارية،  القرارات  بع�ض  عن  الناتجة  االأ�شرار  القطاع،  هذا  همت  التي  الق�شايا  ومن 
اإدارية  وو�شعيات  معا�شات  ت�شوية  وعدم  اإدارية،  ووثائق  �شهادات  ت�شليم  عن  واالمتناع 
�شلة  ذات  والمنازعات  االجتماعية،  الخدمات  من  اال�شتفادة  وعدم  للموظفين،  مالية  اأو 

بال�شفقات العمومية والخدمات، واالمتناع عن تنفيذ االأحكام؛ 

بما مجموعه   %  12,9 ن�شبتها  بلغت  قطاعات مختلفة، حيث  الق�شايا فهمت  باقي  اأما 
296 �شكاية.

ومما يمكن ا�شتخال�شه بناء على ما �شبق، كون 8 قطاعات من بين زهاء 50 قطاعا، تظل 
دوما تحتل �شدارة الترتيب، من حيث عدد ال�شكايات. وقد كان من ن�شيبها هذه ال�شنة، 
مجتمعة، 84,7 % من ال�شكايات الم�شجلة، واأن الثالثة االأوائل لوحدها، مثلت، ما يقرب 

من الثلثين، اأي 64,6 % من نف�ض المجموع. 

وفيما يلي ر�شم مبياني وجدول حول توزيع العدد االإجمالي لل�شكايات ح�شب القطاع 
على ال�شعيد الوطني بر�شم �شنة 2016:
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ت�زيع العدد الإجمالي لل�سكايات ح�سب القطاعات المعنية على ال�سعيد ال�طني 

بر�سم  �سنتي 2015 و2016

ن�سبة النم�

 اأو النخفا�ض

2016 2015
القطاعات المعنية

النسبة العدد النسبة العدد

7,3 36,7 839 35,0 782  الداخلية والجماعات الترابية

-4,8 17,3 396 18,6 416  القت�ساد والمالية 

-5,1 10,6 243 11,4 256
 التربية الوطنية والتكوين المهني 
والتعليم العالي والبحث العلمي 

وتكوين الأطر 

30,3 5,1 116 4,0 89  الفالحة وال�سيد البحري

-15,8 4,9 112 5,9 133  الت�سغيل وال�سوؤون الجتماعية

9,5 3,5 81 3,3 74  الطاقة والمعادن والماء والبيئة

44,6 3,5 81 2,5 56  اإدارة الدفاع الوطني

-6,9 2,9 67 3,2 72  التجهيز والنقل واللوج�ستيك

61,8 2,4 55 1,5 34  ال�سحة

-8,6 12,9 296 14,5 324  باقي القطاعات

2,2 100,0 2286 100,0 2236 المجموع
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2-5 . ت�سنيف ال�سكايات والتظلمات ح�سب الجهات الترابية للمملكة:

على غرار ما تم ت�شجيله في ال�شنة الما�شية، ي�شتنتج اأن ال�شكايات الم�شجلة بالموؤ�ش�شة 
بر�شم هذه ال�شنة، م�شدرها جميع الجهات الترابية للمملكة، واأن اأكثر من الثلثين من هذه 
ال�شكايات، همت خم�ض جهات رئي�شية. وهي: جهة الدار البي�شاء -�شطات، ومثلت 
14,6 % من اإجمالي ال�شكايات، مقابل 17,7 % في ال�شنة الفارطة؛ تلتها جهة الرباط-  
�شال- القنيطرة بـ 14,4 %، مقابل 11,7 %؛ ثم جهة فا�ض- مكنا�ض، بـ 13,6 %، مقابل 
12,3 %؛ فجهة طنجة - تطوان - الح�شيمة بـ 12,4 %، مقابل 11,7 %؛ واأخيرا جهة 
ال�شرق، بـ 11,4 %، مقابل 11 %. وتوزع العدد الباقي من ال�شكايات، اأي 33,6 %، 
على الجهات ال�شبع االأخرى بـ 28,9 %، اأما المتبقى من ال�شكايات والبالغ ن�شبته %4,7  

فكان م�شدره الجالية المغربية بالخارج، وكذا االأجانب المقيمين بالمغرب.
ح�شب  لل�شكايات  االإجمالي  العدد  توزيع  حول  وجدول  مبياني  ر�شم  يلي  وفيما 

الجهات الترابية للمملكة، بر�شم �شنة 2016: 
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ت�زيع العدد الإجمالي لل�سكايات ح�سب الجهات الترابية للمملكة،  بر�سم  �سنتي 

2015 و2016

ن�سبة النم�

 اأو النخفا�ض

2016 2015
الجهات الترابية للمملكة

النسبة العدد النسبة العدد

-15,4 14,6 334 17,7 395 الدار البي�ساء، �سطات
26,0 14,4 330 11,7 262 الرباط، �سال، القنيطرة
12,7 13,6 310 12,3 275 فا�ص، مكنا�ص
8,4 12,4 284 11,7 262 طنجة، تطوان، الح�سيمة
5,7 11,4 260 11,0 246 ال�سرق
40,5 7,7 177 5,6 126 مراك�ص، اآ�سفي
-30,2 5,8 132 8,5 189 العيون، ال�ساقية الحمراء
-25,5 4,6 105 6,3 141 بني مالل، خنيفرة
-5,3 3,9 89 4,2 94 �سو�ص، ما�سة
-6,7 3,7 84 4,0 90 درعة، تافياللت
-3,4 2,4 56 2,6 58 كلميم، واد نون
30,8 0,7 17 0,6 13 الداخلة، وادي الذهب
24,7 4,4 101 3,6 81 المغاربة بالخارج
75,0 0,3 7 0,2 4 الأجانب بالمغرب
2,2 100,0 2286 100,0 2236 المجموع
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2-6 . ت�سنيف ال�سكايات والتظلمات ح�سب عمالت واأقاليم المملكة:

لقد احتلت عمالة الدار البي�شاء �شـدارة الترتيب بـ 226 �شكــايــة، اأي بن�شـــبة 9,9 % 
من مجموع ال�شكايات الم�شجلة بالموؤ�ش�شة؛ تلتها عمالة طنجة - اأ�شيلة، بـ 149 �شكاية، 
%؛ فاإقليم العيون بـ   5,3 %؛ ثم عمالة فا�ض بـ 122 �شكاية، وبن�شبة   6,5 وهو ما يعــادل 
121 �شكاية، اأي ما ن�شبته 5,3 %؛ فعمالة وجدة - اأنكاد بـ 100 �شكاية، وبن�شبة 4,4 %، 
ثم عماالت الرباط، مراك�ض، مكنا�ض، و�شال، بـ 96 و95 و92 و73 �شكاية على التوالي. 
اأما الباقي، فتوزع على 64 عمالة واإقليم، باأعداد متفاوتة تراوحت ما بين �شكاية واحدة، 

و59 �شكاية.  

وفيما يلي ر�شم مبياني وجدول حول توزيع العدد االإجمالي لل�شكايات ح�شب عماالت 
واأقاليم المملكة، بر�شم �شنة 2016:
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ت�زيع العدد الإجمالي لل�سكايات ح�سب عمالت واأقاليم المملكة،  بر�سم  �سنتي 

2015 و2016

ن�سبة النم�

 اأو النخفا�ض

2016 2015
الجهات الترابية للمملكة

النسبة العدد النسبة العدد

-20,7 9,9 226 12,7 285 عمالة الدار البي�ساء
7,2 6,5 149 6,2 139 عمالة طنجة - اأ�سيلة
28,4 5,3 122 4,2 95 عمالة فا�ص
-24,4 5,3 121 7,2 160 اإقليم العيون
-11,5 4,4 100 5,1 113 عمالة وجدة اأنكاد
14,3 4,2 96 3,8 84 عمالة الرباط
86,3 4,2 95 2,3 51 عمالة مراك�ص
7,0 4,0 92 3,8 86 عمالة مكنا�ص
55,3 3,2 73 2,1 47 عمالة �سال
37,2 2,6 59 1,9 43 اإقليم القنيطرة
117,4 2,2 50 1,0 23 اإقليم فجيج
23,7 2,1 47 1,7 38 عمالة ال�سخيرات تمارة
0,0 1,8 41 1,8 41 عمالة اأكادير - اإداوتنان
-4,8 1,7 40 1,9 42 اإقليم جرادة
-1,4 42,7 975 44,2 989 باقي العمالت والأقاليم 
2,2 100,0 2286 100,0 2236 المجموع
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2-7 .ت�سنيف �سكايات وتظلمات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا الأجانب بالمغرب:

اأ- ت�سنيف �سكايات وتظلمات المغاربة المقيمين بالخارج:

المقيمين  والمواطنات  المواطنين  ب�شكايات  اهتمامها  بالغ  تولي  الموؤ�ش�شة  فتئت  ما 
بالخارج، وت�شهر على اإيجاد الحلول العادلة والمن�شفة لها. 

وقد عرف عدد هذه ال�شكايات في ذات ال�شنة ارتفاعا ملحوظا بلغت ن�شبته 24,7 % 
مقارنة بال�شنة الفارطة، اإذ انتقل من 81 �شكاية من اأ�شل 2236، اأي ما مثل 3,6 % من 
اأي ما  2286 �شكاية،  اأ�شل  101 من  اإلى   ،2015 اإجمالي ال�شكايات الم�شجلة في �شنة 

مثل 4,4 % من مجموع ال�شكايات في هذه ال�شنة. 

81 �شكاية،  بـ  الذاتيين  االأ�شخا�ض  فئة  اإلى  ال�شكايات  الكبرى من هذه  الح�شة  وتعود 
وهو ما يمثل 80,2 % من مجموع ال�شكايات. وتمثل االإناث من بين هذه الفئة 24,7 %، 

وهي اأعلى من تلك الم�شجلة في ال�شنة الما�شية والتي كانت في حدود 15,5 %.  

وت�شدرت جاليتنا بفرن�شا قائمة الترتيب من حيث عدد ال�شكايات، بـ 47 �شكاية اأي ما 
 18 بـــ  % من مجموع �شكايات المغاربة المقيمين بالخارج، تلتها بلجيكا   46,5 يمثل 
�شكايـــة )17,8%( ، ثـــم هولنــدا بـ 13 �شـــكاية )12,9 %(، فاإ�شبانيا بـ 10 �شكايات 
من  لكل  �شكايات  ثالث  يلي:  كما  تنازلي  ترتيب  فتوزع، ح�شب  الباقي  اأما   .)%  9,9(
األمانيا، وكندا، وبريطانيا، و�شكايتان للواليات المتحدة االأمريكية، و�شكاية واحدة لكل 

من اإيطاليا، واالإمارات العربية المتحدة.

وقد همت هذه ال�شكايات في اأغلبها، قطاع الداخلية، خ�شو�شًا منه الجماعات الترابية 
بـ 46 �شكاية، وهو ما مثل 45,5 % من مجموع �شكايات المغاربة المقيمين بالخارج، 
وال�شيد  الفالحة  قطاع  ثم  الما�شية،  ال�شنة  في  الم�شجلة   %  42 اأي  �شكاية،   34 مقابل 
البحري بـ 10 �شكايات )9,9%، فقطاع االقت�شاد والمالية بـ 8 �شكايات )7,9%(، تاله 
قطاع التجهيز والنقل واللوج�شتيك بـ 6 �شكايات )5,9%(، ثم قطاع ال�شوؤون الخارجية 
والتعاون بـ 4 �شكايات وبن�شبة 4 %. اأما العدد الباقي من ال�شكايات فتوزع على 16 قطاعا 

بح�ش�ض متفاوتة، تراوحت ما بين �شكاية واحدة و3 �شكايات. 
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و�شملت اأهم الق�شايا التي ي�شتكي منها المواطنون المغاربة المقيمون بالخارج، على 
المتعلقة  التظلمات  ثم  اإدارية،  قرارات  عن  الناتجة  االأ�شرار  من  التظلمات  الخ�شو�ض، 
باالعتداء المادي على الملكية، فالتظلمات المتعلقة بعدم التعوي�ض عن نزع الملكية، تلتها 
المتعلقة  التظلمات  ثم  اإدارية،  ووثائق  �شهادات  ت�شليم  عن  باالمتناع  المتعلقة  التظلمات 
عمومية،  موؤ�ش�شات  مع  بالنزاعات  المتعلقة  فالتظلمات  االأحكام،  تنفيذ  عن  باالمتناع 

واأخيرا التظلمات المتعلقة ب�شحب االإدارة لبع�ض الرخ�ض االإدارية. 

ب- ت�سنيف �سكايات وتظلمات الأجانب:

اإن عناية الموؤ�ش�شة بال�شكايات والتظلمات، ال تقت�شر على المواطنين المغاربة فح�شب، 
بل تمتد اأي�شا اإلى االأجانب.

4 في ال�شنة  7 �شكايات، مقابل  وقد بلغ عدد ال�شكايات التي تخ�شهم في هذه ال�شنة 
الما�شية، كلها الأ�شخا�ض ذاتيين، اأربعة منهم ذكورا وثالثة اإناثا.

ويحمل اأربعة من المعنيين بها جن�شية فرن�شية، والثالثة االآخرون من جن�شيات، اإ�شبانية، 
واإيطالية، وبلجيكية.

وقد همت تظلماتهم ت�شوية معا�ض، نزاع مع موؤ�ش�شات عمومية ذات �شبغة مالية، �شرر 
ناتج عن قرارات اإدارية، �شحب رخ�شة اإدارية. 

وال�شوؤون  الت�شغيل  قطاع  همت  فقد  ب�شكاياتهم،  المعنية  القطاعات  بخ�شو�ض  اأما 
والماء  والمعادن  والطاقة  والمالية،  االقت�شاد  وقطاعات  �شكايات،  بثالث  االجتماعية 

والبيئة، والداخلية، والعدل والحريات، ب�شكاية واحدة لكل واحد منها.

وقد تبين من خالل الدرا�شة االأولية، اأن 4 �شكايات من بينها تمت مرا�شلة اأ�شحابها من 
اأجل ا�شتكمال وثائق ملفاتهم واأن الثالث �شكايات االأخرى ثبت اأنها تندرج كلها �شمن 
بغية  ب�شاأنها،  المعنية  االإدارات  مرا�شلة  اإلى  االأخيرة  هذه  وبادرت  الموؤ�ش�شة،  اخت�شا�ض 
اإيجاد حلول من�شفة وعادلة لها. وهي االآن في طور الدرا�شة والتحري باالإدارات المعنية.
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�ساأنها  في  المعنية  الإدارات  مرا�سلة  تمت  التي  والتظلمات  ال�سكايات  ت�سنيف   .  8-2

ح�سب ماآلها:
اعتماداً على النتائج المح�شل عليها فيما يتعلق بمواقف االإدارات وتعاملها مع المرا�شالت 
الموجهة اإليها، بخ�شو�ض �شكايات المواطنين التي ترتكز على اأ�ش�ض قانونية �شليمة، ومعرفة 
مدى ا�شتجابتها لق�شاياهم ومتطلباتهم بر�شم �شنة 2016، يمكن توزيع اأجوبة االإدارات على 

هذه المرا�شالت كما يلي:
• 743 �شكاية، اأي ما يعادل 41,9 %، ما تزال في طور الدرا�شة اأو التحري باالإدارات 

المعنية بها؛
• 440 �شكاية، اأي ما يمثل 24,8 %، تعذرت ت�شويتها، اأو كانت مو�شوع رد للطلب، 

بعدما ات�شح عدم جدية ال�شكاية، اأو عدم وجود ما يبرر تدخل الموؤ�ش�شة في �شاأنها؛
الموؤ�ش�شة،  بناء على تدخل  لها  23,3 % ، تمت اال�شتجابة  بن�شبة  اأي  415 �شكاية،   •

منها:
■ 245 �شكاية، اأي ما يوازي 13,8 %، تمت ت�شويتها نهائيا؛

■ 170 �شكاية، اأي ما يمثل 9,5 %، في طور الت�شوية، لكون االإدارات المعنية بها، 
اأعطت موافقتها المبدئية ق�شد حلها.

• 135 �شكاية، اأي بن�شبة 7,6 %، تم توجيه اأ�شحابها واإر�شادهم من طرف االإدارات 
المعنية بها نحو الم�شار المنا�شب لحل النزاع؛

• 42 �شكاية، اأي ما يعادل 2,4 %، تم رفع اليد عنها بعدما ثبت لالإدارات المعنية اأن 
ملفاتها معرو�شة على الق�شاء، اأو �شبق البت فيها من طرفه، وبالتالي تم اإيقاف البحث في 

�شاأنها.
يت�شح من هذه النتائج، التي تم تح�شيلها من خالل اأجوبة االإدارات المعنية عن مرا�شالت 
اإليها بخ�شو�ض ال�شكايات، اأنها تبقى متوا�شعة. كما اأن موقفها، ومدى  �شبق اأن وجهت 
تجاوبها مع الم�شاعي الودية التي تبذلها الموؤ�ش�شة، يبقى غير كاف، وال يرقى اإلى ما ينتظر 

منها، علمًا باأن مطالب اأ�شحاب هذه ال�شكايات، في العديد من الحاالت تكون جدية.
تدخل  على  بناء  اأ�شحابها  لمطالب  اال�شتجابة  تمت  التي  ال�شكايات  ن�شبة  اأن  ذلك 
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الموؤ�ش�شة، لم تتـــجاوز 31 % من مجموع ال�شكايات الموجهة اإلى االإدارات المعنية بها، 
واأن ن�شبة ال�شكايات التي تقرر ردها بعدما تبينت عدم �شوابيتها، بلغت قرابة 25 % من 
اأنها  ات�شح  بعدما  عنها  الموؤ�ش�شة  يد  رفع  تم  التي  ال�شكايات  ن�شبة  واأن  المجموع،  نف�ض 
معرو�شة على الق�شاء، كانت في حدود 2 %. في حين اأن ما يقارب 42 % من ال�شكايات 
بعد  الموؤ�ش�شة  تتلق  لم  اأو  بها،  المعنية  باالإدارات  الدرا�شة  طور  في  اإما  تزال  ما  االأخرى، 

ب�شاأنها اأي جواب.
غير اأنه، اإذا كانت بع�ض االإدارات العمومية ت�شكل ا�شتثناءا لهذا ال�شلوك، حيث ات�شف 
موقفها باالإيجابية والفعالية في اال�شتجابة لعدد من المطالب التي تقدم بها الم�شتكون، فاإن 
�شلبًا على  ينعك�ض  بين م�شالحها، مما  التوا�شل والتن�شيق  تعاني من م�شكل  اإدارات  هناك 

و�شعية الم�شتكين المت�شررين وعلى ت�شفية الق�شايا المعرو�شة.
وبناء على ما �شبق، فاإن الموؤ�ش�شة اآلت على نف�شها اأال تدخر اأي جهد من اأجل بلوغ الغاية 
الحلول  اإيجاد  على  لمبادئها وحري�شة  وفية  و�شتبقى  اأحدثت،  اأجلها  من  التي  واالأهداف 

للمت�شررين من الم�شتكين الذين لهم الحق فيما يدعون. 
وفيما يلي ر�شم مبياني وجدول بتوزيع ال�شكايات الموجهة اإلى االإدارات المعنية ح�شب 

ماآلها، بخ�شو�ض �شنة 2016:
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    ماآل ال�سكايات التي تمت مرا�سلة الإدارات المعنية في �ساأنها 

 بر�سم  �سنتي 2015 و2016

ن�سبة النم�

 اأو النخفا�ض

2016 2015
اإلى  الم�جهة  ال�سكايات  ماآل 

النسبةالإدارات المعنية العدد النسبة العدد

-1,6 41,9 743 43,7 755
�سكايات في طور الدرا�سة اأو 

التحري بالإدارات المعنية

1,1 24,8 440 25,2 435
�سكايات تعذرت ت�سويتها اأو 

�سدر في �ساأنها مقرر برد الطلب

14,0 13,8 245 12,5 215
�سكايات تمت ت�سويتها من 

طرف الإدارات المعنية

-2,9 9,5 170 10,1 175
�سكايات في طور الت�سوية 

بالإدارات المعنية

20,5 7,6 135 6,5 112
�سكايات تم اإر�ساد اأ�سحابها من 

لدن الإدارات المعنية

23,5 2,4 42 2,0 34
�سكايات تم رفع اليد عنها بعدما 
ات�سح اأن ملفاتها معرو�سة على 

الق�ساء 

2,8 100,0 1775 100,0 1726
تمت  التي  ال�سكايات  مجموع 
في  المعنية  الإدارات  مرا�سلة 

�ساأنها 
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  3 
الإحالة املتبادلة لل�سكايات بني املجل�ص الوطني حلقوق الن�سان وموؤ�س�سة و�سيط 

اململكة

ال�شاد�شة  المادة  وكذا  للموؤ�ش�شة،  المحدث  ال�شريف  الظهير  من  ال�شاد�شة  للمادة  تطبيقا 
وال�شتين من نظامها الداخلي الم�شادق عليه من لدن الجناب ال�شريف، والذي تحيل بموجبها 
كل جهة على االأخرى ما تتلقاه من �شكايات وتظلمات كلما كانت هذه ال�شكايات تدخل 
في اخت�شا�ض الجهة االأخرى، فقد بلغ عدد ال�شكايات والتظلمات المتداولة بين المجل�ض 
لدن  من  اأحيلت  �شكاية   32 منها  �شكاية،   48 مجموعه  ما   2016 �شنة  بر�شم  والموؤ�ش�شة 
الموؤ�ش�شة على المجل�ض، و16 �شكاية اأحيلت من لدن المجل�ض على الموؤ�ش�شة، مقابل 123 
�شكاية تم تبادلها ما بين الموؤ�ش�شتين في ال�شنة الفارطة، منها 41 �شكاية اأحيلت من طرف 
الموؤ�ش�شة على المجل�ض، و82 �شكاية اأحيلت من طرف المجل�ض على الموؤ�ش�شة. بمعنى 
اأن عدد ال�شكايات المتبادلة ما بين الطرفين عرف تراجعا كبيرا بالمقارنة مع ال�شنة الفارطة، 

حيث بلغ ن�شبة 61 %.

3-1 . ت�سنيف ال�سكايات المحالة على المجل�ص الوطني لحقوق الن�سان من لدن موؤ�س�سة 

و�سيط المملكة:

�شبقت االإ�شارة اإلى اأن عدد ال�شكايات المحالة على المجل�ض من طرف الموؤ�ش�شة في هذه 
ال�شنة بلغ 32 �شكاية. تعلقت، كلها، بانتهاكات حقوق االإن�شان ح�شب ادعاءات اأ�شحابها.

وقد �شملت هذه ال�شكايات 9 جهات ترابية للمملكة من اأ�شل 12، وهي: جهة العيون-
البي�شاء-�شطات،  ال�شاقية الحمراء، وجهة ال�شرق، وجهة درعة - تافياللت، وجهة الدار 
وجهة الرباط-�شال- القنيطرة، وجهة بني مالل- خنيفرة، وجهة مراك�ض-اأ�شفي، وجهة 

كلميم - واد نون، وجهة فا�ض - مكنا�ض.

وبخ�شو�ض اأهم الق�شايا المثارة بالن�شبة لل�شكايات المحالة على المجل�ض في هذه ال�شنة، 
المادي والمعنوي عن االختفاء والتعذيب واالعتقال  التعوي�ض  بالدرجة االأولى  فاإنها تهم 
التع�شفي بـ 15 �شكاية، اأي ما يمثل 46,9 % من مجموع ال�شكايات، تليها ت�شفية الملفات 
التي كانت معرو�شة على هيئة االإن�شاف والم�شالحة بـ 9 �شكايات بن�شبة 28,1 %، ثم تظلم 
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ال�شجناء من و�شعياتهم داخل ال�شجون بـ 5 �شكايات وبن�شبة 15,6 %، فالتظلمات المتعلقة 
باإعادة النظر في مقررات هيئة التحكيم الم�شتقلة ب�شكايتين، وبن�شبة 6,3 %، واأخيرا �شكاية 

واحدة تتعلق بطلب وثيقة الإثبات االإقامة والهوية. 

المجل�ص  طرف  من  المملكة  و�سيط  موؤ�س�سة  على  المحالة  ال�سكايات  ت�سنيف   .  2-3

الوطني لحقوق الن�سان:

الوطني  المجل�ض  طرف  من  الموؤ�ش�شة  على  المحالة  ال�شكايات  عدد  باأن  القول  تقدم 
لحقوق االإن�شان بلغ 16 �شكاية، وهمت هذه ال�شكايات في المقام االأول التظلمات المتعلقة 
بعدم ت�شوية معا�شات مدنية اأو ع�شكرية، ثم التظلمات المتعلقة بعدم ت�شوية و�شعيات اإدارية 

اأو مالية. 

والجماعات  الداخلية  كالتالي:  المعني،  القطاع  ح�شب  ال�شكايات  هذه  توزعت  وقد 
والغابات  للمياه  ال�شامية  والمندوبية  والمعادن،  والطاقة  والمالية،  واالقت�شاد  الترابية، 
االجتماعية،  وال�شوؤون  والت�شغيل  المهني،  والتكوين  الوطنية  والتربية  الت�شحر،  ومكافحة 

والتجهيز والنقل واللوج�شتيك، وال�شحة، وال�شوؤون العامة والحكامة، والدفاع الوطني.

كما �شملت هذه ال�شكايات 8 جهات، هي: جهة ال�شرق، وجهة فا�ض- مكنا�ض، وجهة 
مراك�ض- اآ�شفي، وجهة الرباط- �شال- القنيطرة، وجهة بني مالل- خنيفرة، وجهة درعة- 

تافياللت، وجهة طنجة - تطوان- الح�شيمة، وجهة كلميم - واد نون . 

*          *           *
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ثانيا: عمل املندوبيات اجلهوية واملحلية للموؤ�س�سة
كان خيار تو�شيع رقعة تواجد الموؤ�ش�شة حكيما، لما يج�شده من قرب من المواطنين، 
وما يوؤدي اإليه من ت�شهيل الولوج اإلى خدماتها، وذلك في تنا�شق مع الروؤيا الثاقبة التي 
ثم  وبعدها،  اآفاقها  درا�شة  على  وانكبت  لها،  لت  واأ�شَّ المتقدمة  الجهوية  اإلى  اهتدت 
اأ�ش�شت ور�شخت لها، عبر اإيجاد موقع �شمن المقت�شيات التي جاء بها الد�شتور الجديد.

المملكة،  الفعلي في عدد من جهات  تمركزها  الموؤ�ش�شة  االإطار، دعمت  وفي هذا 
اأ�شا�شا من خالل مندوبيات جهوية واأخرى محلية، والءمتها مع التقطيع الجهوي الجديد.

اإحداث  اإلى خيار  اإ�شافة مندوبيات، لجاأت  انتظار  ال�شابق، وفي   وكما وعدت في 
نقط االت�شال، وتم ذلك بكل من الجهة ال�شرقية، وجهة �شو�ض – ما�شة، وجهة مراك�ض–

اآ�شفي.

  ولقد لقيت المبادرة ترحيبا خا�شا من لدن كل ال�شلطات الجهوية والمحلية والفاعلين 
الحقوقيين، وال �شيما المجل�ض الوطني لحقوق االإن�شان، الذي تف�شل م�شكورا باحت�شان 
المبادرة، من خالل اإيواء مقار نقط االت�شال هذه. وقد تميز اإعطاء انطالق العمل بالنقط 
بعقد لقاءات جهوية ح�شرها ال�شادة والة، وروؤ�شاء الجهات الثالث، وال�شادة العمال، 
والمنتخبون، وروؤ�شاء الم�شالح الخارجية لمختلف االإدارات الجهوية، وذلك اأيام 15 

و21 و23 دجنبر 2016 على التوالي بكل من وجدة واأكادير ومراك�ض.

فموؤ�ش�شة و�شيط المملكة اأ�شبحت اإذن تتوفر على تمثيليات في ت�شع جهات، موزعة 
بين مندوبيات ونقط ات�شال.

وقد وا�شلت المندوبيات الجهوية للموؤ�ش�شة خالل �شنة 2016، ممار�شة ال�شالحيات 
االإجمالي  العدد  بلغ  حيث  الجديدة،  الترابية  الدوائر  حدود  في  وذلك  بها،  المنوطة 
لل�شكايات التي تو�شلت بها المندوبيات ما مجموعه 3352، اأي بزيادة 6,5 % مقارنة 

بال�شنة الفارطة، موزعة بين �شكايات �شفوية واأخرى كتابية.

والجدير بالذكر، اأن المندوبية المحلية بمكنا�ض التي كانت في ال�شابق مندوبية جهوية 
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جهة  تكون  فا�ض-بولمان  جهة  مع  اأ�شبحت  والتي  �شابقا(،  مكنا�ض-تافياللت  )جهة 
واحدة )جهة فا�ض-مكنا�ض(، ما زالت تت�شدر الترتيب العددي لل�شكايات بما مجموعه 
998 �شكاية كتابية و�شفوية، اأي بن�شـــبة تنـــاهز 30 % من مجموع ال�شكايات الم�شجلة 
في  انتقالية،  مرحلة  خالل  ا�شتمرت،  كونها  اإلى  يبدو،  ما  على  راجع،  وذلك  جهويا، 

معالجة الملفات الرائجة لديها خا�شة باأقاليم اإفران، اأزرو، والحاجب.

عمل مندوبية جهة العيون – ال�ساقية احلمراء 1

ي�شمل االخت�شا�ض الترابي لهذه المندوبية، وب�شفة ا�شتثنائية، مجموع االأقاليم الجنوبية 
اإلى جهة العيون -ال�شاقية الحمراء، لي�شم جهتي كلميم - واد  للمملكة، ويمتد اإ�شافة 
 462 بما مجموعه   2016 �شنة  الذهب. وقد تو�شلت خالل  نون، والداخلة - وادي 
موزعة  وهي  للموؤ�ش�شة،  الموكولة  ال�شالحيات  �شمن  تندرج  فقط  منها   183 �شكاية، 
اإحالتها عليها من  �شكاية تمت  بالمندوبية، و20  مبا�شرة  ت�شجيلها  تم  �شكاية   163 بين 
الترابي  االخت�شا�ض  �شمن  توجد  باإدارات  لتعلقها  للموؤ�ش�شة،  المركزية  الم�شالح  لدن 
�شمن  يندرج  ال  فهو  �شكاية،   279 في  والمتمثل  المتبقى،  العدد  اأما  المندوبية.  لهذه 
المعنيين  واإر�شاد  توجيه  المندوبية على  للموؤ�ش�شة، ولذلك عملت  النوعي  االخت�شا�ض 

بها اإلى ما يجب القيام به.

• تعامل المندوبية مع �سكايات الخت�سا�ص

المندوبية  عملت  اإذ  ال�شكايات،  هذه  بخ�شو�ض  المنا�شبة  االإجراءات  اتخاذ  تم  لقد 
على: 

ل�شروط  م�شتوفية  كانت  التي  �شكاية   184 بخ�شو�ض  المعنية  االإدارات  مرا�شلة   ■
القبول؛

■ دعوة الم�شتكين اإلى ا�شتكمال وثائق ملفاتهم بخ�شو�ض 47 �شكاية؛

■ 17 �شكاية ما زالت قيد الدر�ض بالمندوبية؛



49الح�سيلة الإجمالية لل�سكايات والتظلمات الم�سجلة بموؤ�س�سة و�سيط المملكة بر�سم �سنة  2016

■ اإحالة 37 �شكاية على االإدارة المركزية اأو المندوبيات الجهوية االأخرى، لكون 
االإدارات المعنية ال توجد بدائرة االخت�شا�ض الترابي لهذه المندوبية؛

■ 22 �شكاية �شدرت ب�شاأنها مقررات.

• طبيعة ال�سكايات

يالحظ تنوع ال�شكايات المتعلقة بملفات االخت�شا�ض التي عالجتها المندوبية، حيث 
احتلت ال�شكايات ذات الطبيعة االإدارية ال�شدارة بن�شبة 72,40 % من مجموع الملفات 
الم�شجلة، تليها ال�شكايات ذات الطبيعة العقارية بن�شبة 11,04 %، متبـــوعة بالق�شـــايا 
بن�شبة  االإن�شان  حقوق  بمجال  المرتبطة  والق�شايا   ،)%  6,74( المـــالية  الطبيعة  ذات 
5,25 %، كما مثلت ق�شايا تنفيذ االأحكام الق�شائية في مواجهة االإدارة ن�شبة 4,30 %.

• القطاعات المعنية 

الجهوية  المندوبية  قائمتها  وت�شدرت  ال�شكايات،  بهذه  المعنية  القطاعات  تعددت 
 - العيون  م�شالح والية جهة  تلتها  �شكاية،   30 بــ  بالعيون  للتقاعد  المغربي  لل�شندوق 
ال�شاقية الحمراء بــ 12 �شكاية. كما عرف قطاع االإ�شكان، هذه ال�شنة ارتفاعا في عدد 
ال�شكايات، حيث تّم ت�شجيل 11 �شكاية في مواجهة المديرية الجهوية الأمالك الدولة، 
و9 �شكايات �شد �شركة تهيئة العمران الجنوب، وتوزعت باقي ال�شكايات على اإدارات 

وموؤ�ش�شات عمومية اأخرى. 

• التوزيع الجغرافي 

اأن والية جهة  المكتوبة، نجد  ال�شكايات  الجغرافي لم�شدر  التوزيع  اإلى  فيما يرجع 
لالأقاليم  المكونة  الثالث  الجهات  ترتيب  مقدمة  في  تزال  ال  الحمراء  -ال�شاقية  العيون 
الجنوبية للمملكة، بما مجموعه 114 �شكاية، اأي ما يعادل ن�شبة 69,94 % من مجموع 
ما تو�شلت به المندوبية.  اأما والية جهة كلميم - واد نون، فقد وردت منها 38 �شكاية، 
وكانت والية جهة الداخلة - وادي الذهب، م�شدرا لــ 10 �شكايات. هذا واإن ما تبقى 

من ال�شكايات فقد ورد من جهات مختلفة اأخرى.
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• نتائج الدرا�سة

بلغت ح�شيلة المقررات ذات ال�شلة بال�شكايات الم�شجلة لدى المندوبية خالل �شنة 
2016 ما مجموعه 296 مقررا، موزعة كما يلي:

■ 67 مقررا بالت�شوية؛ 

■ 91 مقررا برد الطلب؛ 

■ 49 مقررا بالتوجيه؛ 

■ 8 مقررات بعدم االخت�شا�ض؛

■ 72 مقررا بالحفظ؛ 

■ 9 مقررات بعدم القبول. 

عمل مندوبية جهة طنجة – تطوان - احل�سيمة  2  

تلقت هذه المندوبية بر�شم �شنة 2016 ما مجموعه 518 �شكاية، موزعة بين تلك التي 
ال تندرج �شمن االخت�شا�شات الموكولة لها وبلغ عددها 247 �شكاية. وقد تم العمل 

على توجيه واإر�شاد اأ�شحابها اإلى الجهات االإدارية اأو الق�شائية المعنية بها. 

واإذا كانت هذه ال�شكايات عرفت تراجعا هذه ال�شنة، مقارنة مع ال�شنة ال�شابقة، فقد 
�شجل عدد ال�شكايات التي تدخل في اخت�شا�شها ارتفاعا بن�شبة 7 % لي�شل اإلى 271. 

• تعامل المندوبية مع �سكايات الخت�سا�ص

المندوبية  عملت  اإذ  ال�شكايات،  هذه  بخ�شو�ض  المنا�شبة  االإجراءات  اتخاذ  تم  لقد 
على: 

ل�شروط  التي كانت م�شتوفية  �شكاية   194 المعنية بخ�شو�ض  االإدارات  ■  مرا�شلة 

القبول؛
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■  دعوة الم�شتكين اإلى ا�شتكمال وثائق ملفاتهم بخ�شو�ض 49 �شكاية؛

■  18 �شكاية تمت اإحاطة االإدارات المعنية بم�شمونها؛

■ اإحالة 10 �شكاية على االإدارة المركزية اأو المندوبيات الجهوية االأخرى، لكون 
االإدارة المعنية ال توجد بدائرة االخت�شا�ض الترابي لهذه المندوبية.

• طبيعة ال�سكايات

احتلت الق�شايا التي لها طابع اإداري المرتبة االأولى بما مجموعه 158 �شكاية، فيما 
احتلت ال�شكايات ذات الطابع العقاري المرتبة الثانية بما مجموعه 66 �شكاية. وجاءت 
الق�شايا ذات الطبيعة المالية في المرتبة الثالثة بـ 31 �شكاية، والق�شايا المرتبطة بعدم تنفيذ 
االأحكام الق�شائية في المرتبة الرابعة بـ 11 �شكاية، و5 �شكايات بالن�شبة لتلك المتعلقة 

بال�شرائب والجبايات.

• القطاعات المعنية 

همت ال�شكايات التي تلقتها المندوبية عدة قطاعات، احتلت وزارة الداخلية وكذا 
الجماعات الترابية، على غرار ال�شنة الما�شية، ال�شدارة بما مجموعه 129 �شكاية، يليها 
 11 بـ  االجتماعي  لل�شمان  الوطني  ال�شندوق  ثم  �شكاية،   21 بـ  الوطنية  التربية  قطاع 
في  الم�شجلة  ال�شكايات  عدد  وبلغ  �شكايات.   10 بــ  والكهرباء  الماء  فقطاع  �شكاية، 
باقي  اأما  8 �شكايات لكل منهما،  ال�شحة، وال�شكنى والتعمير  مواجهة كل من قطاعي 

ال�شكايات، فتوزعت على قطاعات مختلفة. 

• التوزيع الجغرافي 

فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لل�شكايات، فقد احتلت والية طنجة، ودون اختالف 
53 �شكاية،  بــ  تلتها والية تطوان  121 �شكاية،  بــ  الترتيب  ال�شابقة، �شدارة  ال�شنة  عن 
واإقـــليم �شف�شــــاون بــ 29 �شكاية، ثم اإقليم العرائ�ض بــ 22 �شكاية، و8 �شكايات واردة 
من اإقليم الح�شيمة. اأما باقي ال�شكايات فوردت على المندوبية من خارج الوطن اأو من 

الجهات االأخرى للمملكة.
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• نتائج الدرا�سة

بلغت ح�شيلة المقررات ذات ال�شلة بال�شكايات الم�شجلة لدى المندوبية خالل �شنة 
2016 ما مجموعه 179 مقررا، موزعة كما يلي:

■ 38 مقررا بالت�شوية؛ 

■ 56 مقررا برد الطلب؛ 

■ 25 مقررا بالتوجيه؛ 

■ 15 مقررا بعدم االخت�شا�ض؛

■ 27 مقررا بالحفظ؛ 

■ 18 مقررا بعدم القبول.

عمل مندوبية جهة فا�ص - مكنا�ص 3  

مجموعه  ما  المندوبية  هذه  طرف  من  معالجتها  تمت  التي  ال�شكايات  عدد  بلغ 
602، منها 409 �شكاية ال تندرج في اإطار �شالحيات موؤ�ش�شة و�شيط المملكة، حيث 
عملت على توجيه واإر�شاد اأ�شحابها، كما تم تقديم االإي�شاحات الالزمة الكفيلة بمعرفة 

االإجراءات والتدابير التي يجب عليهم اتباعها، و193 �شكاية تدخل في اخت�شا�شاتها.

• تعامل المندوبية مع �سكايات الخت�سا�ص

المندوبية  عملت  اإذ  ال�شكايات،  هذه  بخ�شو�ض  المنا�شبة  االإجراءات  اتخاذ  تم  لقد 
على: 

ل�شروط  م�شتوفية  كانت  التي  �شكاية   156 بخ�شو�ض  المعنية  االإدارات  مرا�شلة   ■
القبول؛

■ دعوة الم�شتكين اإلى ا�شتكمال وثائق ملفاتهم بخ�شو�ض 19 �شكاية؛
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■ اإحاطة االإدارات المعنية بم�شمون �شكايتين اثنتين؛

■ 16 �شكاية �شدرت ب�شاأنها مقررات.

• طبيعة ال�سكايات

الق�شايا  نوعية  ح�شب  بها  المتو�شل  والتظلمات  ال�شكايات  ت�شنيف  بخ�شو�ض  اأما 
المعرو�شة، فاإن عدد الق�شايا المرتبطة بعدم تنفيذ االأحكام الق�شائية في مواجهة االإدارة 
تراجع اإلى المرتبة الثانية، بمجموع 41 �شكاية، تاركا المرتبة االأولى للق�شايا ذات الطبيعة 
االإدارية التي �شجلت ارتفاعا اإلى 95 �شكاية، ثم تليها الق�شايا ذات الطبيعة العقارية بــ 36 
اأما الق�شايا المتعلقة بمجال  17 �شكاية،  �شكاية، وتليها الق�شايا ذات الطبيعة المالية بــ 

حقوق االإن�شان، فقد بلغت 4.

• القطاعات المعنية 

74 �شكاية،  ال�شدارة بما مجموعه  الداخلية احتل  فاإن قطاع  الما�شية،  لل�شنة  خالفا 
حيث تراجعت ال�شكايات الم�شجلة في مواجهة قطاع االقت�شاد والمالية، الذي احتل 
الوطنية والتكوين  التربية  يليه قطاع  �شكاية،   25 اإلى  الفارطة،  ال�شنة  االأولى في  المرتبة 
المهني بــ 17 �شكاية، ياأتي بعده قطاع التجهيز والنقل واللوج�شتيك بــ 14 �شكاية، اأما 
ال�شكايات االأخرى فتتوزع على باقي القطاعات باأعداد تتراوح بين �شكاية واحدة و�شت 

�شكايات.

• التوزيع الجغرافي 

اأو االأقاليم،  الت�شنيف الجغرافي لهذه ال�شكايات ح�شب العماالت  يت�شح من خالل 
اأن ال�شدارة تعود لعمالة فا�ض بما مجموعه 121 �شكاية اأي بن�شبة 62,7 % وياأتي بعدها 
اإقليم تازة بما مجموعه 30 �شكاية، ثم اإقليمي �شفرو وتاونات بـــ 12 �شكاية لكل منهما، 
بـــ  8 �شكايات، واإقليم موالي يعقوب  فبلغت  اإقليم بولمان  الواردة من  ال�شكايات  اأما 
5 �شكايات، وهو نف�ض العدد الم�شجل بالن�شبة لل�شكايات المقدمة من طرف المغاربة 

المقيمين بالخارج.
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• نتائج الدرا�سة

 64 2016 ما مجموعه  بالمندوبية خالل �شنة  ال�شلة  المقررات ذات  بلغت ح�شيلة 
مقررا، موزعة كما يلي:

■ 16 مقررا بالت�شوية؛ 

■ 15 مقررا برد الطلب؛ 

■ 8 مقررات بالتوجيه؛ 

■ 8 مقررات بعدم االخت�شا�ض؛

■ 7 مقررات بالحفظ؛ 

■ 10 مقررات بعدم القبول. 

عمل مندوبية جهة الدار البي�ساء - �سطات 4  

في   2016 �شنة  خالل  �شطات،   - البي�شاء  الدار  بجهة  الموؤ�ش�شة  مندوبية  ا�شتمرت 
ممار�شة عملها، حيث تو�شلت بما مجموعه 772 �شكاية، م�شجلة بذلك ارتفاعا عما 

تم ت�شجيله ال�شنة الما�شية، والذي كان في حدود 696 �شكاية.

 وقد عملت على توجيه واإر�شاد اأ�شحاب ال�شكايات التي ال تندرج �شمن اخت�شا�شها، 
عدد  بلغ  حين  في  بها،  المعنية  والق�شائية  االإدارية  الجهات  اإلى   ،465 عددها  والبالغ 

ال�شكايات التي تدخل في اخت�شا�شها 307 �شكايات.

• تعامل المندوبية مع �سكايات الخت�سا�ص

المندوبية  عملت  اإذ  ال�شكايات،  هذه  بخ�شو�ض  المنا�شبة  االإجراءات  اتخاذ  تم  لقد 
على:  
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ل�شروط  م�شتوفية  كانت  التي  �شكاية   184 بخ�شو�ض  المعنية  االإدارات  مرا�شلة   ■
القبول؛

■ دعوة الم�شتكين اإلى ا�شتكمال وثائق ملفاتهم بخ�شو�ض 47 �شكاية؛

■ 17 �شكاية ما زالت قيد الدر�ض بالمندوبية؛

■ اإحالة 37 �شكاية على االإدارة المركزية اأو المندوبيات الجهوية االأخرى، لكون 
االإدارة المعنية ال توجد بدائرة االخت�شا�ض الترابي لهذه المندوبية؛

■ 22 �شكاية �شدرت ب�شاأنها مقررات.

• طبيعة ال�سكايات

المرتبة  االإداري  الطابع  ذات  منها  احتلت  فقد  ال�شكايات،  هذه  بطبيعة  يتعلق  فيما 
االأولى بمجموع 171 �شكاية، تلتها ال�شكايات ذات الطابع العقاري 79، ثم ال�شكايات 
ذات  ال�شكايات  احتلت  فيما   ،30 بمجموع  الق�شائية  االأحكام  تنفيذ  بعدم  المرتبطة 

الطبيعة المالية المرتبة الرابعة بــ 27.

• القطاعات المعنية 

احتلت  فقد  المندوبية،  تلقتها  التي  بال�شكايات  المعنية  القطاعات  بخ�شو�ض  اأما 
الجماعات الترابية وال�شلطات المحلية، ال�شدارة بما مجموعه 164 �شكاية، اأي بن�شبة 

. % 53،4

• التوزيع الجغرافي 

ت�شدرت عماالت الدار البي�شاء الترتيب بن�شبة بلغت 61 % من مجموع ال�شكايات 
الواردة على المندوبية، تلتها باقي عماالت واأقاليم الجهة بن�شبة 27 %، كما تو�شلت 
ب�شكايات مختلفة �شادرة عن باقي جهات المملكة في حدود 9 %، في حين بلغ عدد 

ال�شكايات الواردة من المغاربة المقيمين بالخارج 11 �شكاية، اأي بن�شبة 3 % .
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• نتائج الدرا�سة

بلغت ح�شيلة المقررات ذات ال�شلة بال�شكايات الم�شجلة لدى المندوبية خالل �شنة 
2016 ما مجموعه 151 مقررا، موزعة كما يلي:

■ 27 مقررا بالت�شوية؛ 

■ 50 مقررا برد الطلب؛ 

■ 17 مقررا بالتوجيه؛ 

■ 15 مقررا بعدم االخت�شا�ض؛

■ 16 مقررا بالحفظ؛ 

■ 26 مقررا بعدم القبول. 

عمل املندوبية املحلية مبكنا�ص 5  

الجهوية  للمندوبية  موكولة  كانت  التي  المهام  بمكنا�ض  المحلية  المندوبية  وا�شلت 
)مكنا�ض-تافياللت �شابقا(، وذلك على م�شتوى عمالة مكنا�ض، اإقليم الحاجب، واإقليم 

اإفران، بعدما تحول مركز الجهة اإلى عمالة فا�ض.

منها   894 �شكاية،   998 مجموعه  ما   2016 �شنة  بر�شم  المندوبية  هذه  تلقت  وقد 
واإر�شاد  توجيه  على  العمل  تم  وقد  للموؤ�ش�شة.  الموكولة  ال�شالحيات  �شمن  تندرج  ال 
التي تدخل في  ال�شكايات  اأما  بها.  المعنية  الق�شائية  اأو  االإدارية  الجهات  اإلى  اأ�شحابها 
االخت�شا�ض، فقد بلغ عددها 104 �شكايات، منها 80 تو�شلت بها المندوبية مبا�شرة، 
و22 اأحيلت عليها من االإدارة المركزية، و�شكايتين اثنتين اأحيلتا عليها من مندوبيتي الدار 

البي�شاء والعيون لالخت�شا�ض الترابي.
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• تعامل المندوبية مع �سكايات الخت�سا�ص

المندوبية  عملت  اإذ  ال�شكايات،  هذه  بخ�شو�ض  المنا�شبة  االإجراءات  اتخاذ  تم  لقد 
على:   

ل�شروط  م�شتوفية  كانت  التي  �شكاية   66 بخ�شو�ض  المعنية  االإدارات  مرا�شلة   ■
القبول؛

■ دعوة الم�شتكين اإلى ا�شتكمال وثائق ملفاتهم بخ�شو�ض 3 �شكايات؛

■ اإحالة 21 �شكاية على االإدارة المركزية اأو المندوبيات الجهوية االأخرى، لكون 
االإدارة المعنية ال توجد بدائرة االخت�شا�ض الترابي لهذه المندوبية؛

3 م�شاريع مقررات في  11 �شكاية �شدرت ب�شاأنها مقررات، في حين مازالت   ■
طور االإنجاز والم�شادقة.

• طبيعة ال�سكايات

�شكاية،   68 مجموعه  بما  االأولى  المرتبة  اإداري  طابع  لها  التي  ال�شكايات  احتلت 
�شكاية،   23 بما مجموعه  الثانية  المرتبة  العقاري  الطابع  ذات  ال�شكايات  احتلت  فيما 
تلتها الق�شايا ذات الطبيعة المالية بــ 9 �شكايات، وجاءت الق�شايا المرتبطة بعدم تنفيذ 

االأحكام الق�شائية في المرتبة الرابعة بــ 4 �شكايات.

• القطاعات المعنية 

همت ال�شكايات التي تلقتها المندوبية بالدرجة االأولى، وعلى غرار ال�شنة الما�شية، 
التربـــية  قطاع  يليه  �شكاية،   53 مجموعه  بما  الترابية،  والجماعات  الداخلية  قطاع 
الوطنـــية بــ 11 �شكاية، ثم ال�شندوق المغربي للتقاعد بــ 5 �شكايات، وتوزعت باقي 

ال�شكايات وعددها 35 على 23 قطاعا مختلفا.
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• التوزيع الجغرافي 

الترتيب  �شدارة  ال�شابقة،  لل�شنة  بالن�شبة  ال�شاأن  هو  كما  مكنا�ض،  عمالة  احتلت  لقد 
6 �شكايات لكل منهما، ثم مدينة  بــ  اآزرو واإفران  تلتها كل من مدينتي  70 �شكاية،  بــ 
الحاجب بــ 3 �شكايات، في حين تو�شلت المندوبية المحلية بــ 19 �شكاية واردة من 

مناطق خارج دائرتها الترابية.

• نتائج الدرا�سة

بلغت ح�شيلة المقررات ذات ال�شلة بال�شكايات الم�شجلة لدى هذه المندوبية خالل 
�شنة 2016 ما مجموعه 48 مقررا، موزعين كما يلي:

■ 14 مقررا بالت�شوية؛ 

■ 11 مقررا برد الطلب؛ 

■ 5 مقررات بالتوجيه؛ 

■ 11 مقررا بعدم االخت�شا�ض؛

■ 3 مقررات بالحفظ؛ 

■ 4 مقررات بعدم القبول. 

والجدير بالتذكير اأن كل المندوبيات الجهوية للموؤ�ش�شة �شاهمت في اإعداد م�شاريع 
بع�ض التو�شيات ذات ال�شلة بنفوذها الترابي.

*          *           *
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�سمن  املندرجة  والتظلمات  ال�سكايات  معاجلة  عن  املرتتبة  النتائج  ثـالـثا: 
الخت�سا�ص

حلول  اإيجاد  محاوالت  تعثر  عند  تتوقف  اأال  الموؤ�ش�شاتية  الو�شاطة  �شمات  من  اإن 
توفيقية تحظى بر�شى الجانبين، بل عليها اإعمال ما يخولها الظهير ال�شريف المحدث لها 
من نظر في جوهر الخالف، اإما باإ�شدار تو�شية لدعوة االإدارة اإلى اال�شتجابة للمطالب 
كلما كانت وجيهة، اأو برد ال�شكاية اإذا ما تراءى اأن موقف االإدارة له من الجدية ما يجعل 

الموؤ�ش�شة ت�شتنكف عن التدخل لديها.

مع  والجماعات من �شعوبات  االأفراد  يعتر�ض  ما  بالهين، الأن حل  لي�ض  ذلك  ولعل 
في  االنخراط  اإرادة  اإلى  يحتاج  ح�شارية،  وممار�شة  ثقافة  الو�شاطة،  اإطار  في  االإدارة 
م�شل�شل مفتوح لبناء ت�شالح، واالإقالع عن ت�شنج في العالقات، باالإ�شافة اإلى اأنه يقت�شي 
عنه  نحيد  اأن  يمكن  ال  اأ�شبقية  الحق  نحو  التوجه  اإن  المواقف.  في  وتقدم  تنازالت، 
لما  اعتبارا  تجاوزه،  وقع  باأنه  القول  يمكن  لت�شريع  ال�شيقة  بالتاأويالت  اأو  بال�شكليات 
طراأ من م�شتجدات، بل هو اجتهاد، واإبداع وبحث عن مقاربة حقوقية اأكثر من مجرد 

مالم�شة قانونية.

ولذلك، فبلوغ هذا المرام يتطلب ما يتطلبه من اإجراءات، تعمل الموؤ�ش�شة جاهدة على 
ت�شريعها، مع بحث �شبل تجاوز االإكراهات.

وبموازاة مع ذلك، تعمل الموؤ�ش�شة على اإقناع االأطراف بموجبات تمديد المعالجة، 
متى اقت�شى ح�شن تدبيرها ذلك، ليتاأتى لهم االنخراط فيها، وبذل كل الجهود للو�شول 

اإلى نتائج مر�شية.

وهكذا، فاإن ما اأف�شى اإليه عمل الموؤ�ش�شة، بالن�شبة لما تو�شلت به من �شكايات اإ�شافة 
اإلى ما كان رائجا لديها، كان على ال�شكل التالي:

عدد المقررات والتو�سيات ال�سادرة عن الموؤ�س�سة

عن  ال�شادرة  والتو�شيات  المقررات  لعدد  ملمو�ض  بارتفاع  ال�شنة  هذه  تميزت  لقد 
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الموؤ�ش�شة، وهو مجهود خا�ض قام به العاملون بها في تعبئة من اأجل ت�شفية المخلف، 
وبذلك ارتفع العدد من 1910 اإلى 2457، اأي بن�شبة قدرها 28 %.

تبليغ  مع  عنها،  ما �شدر  تعليل كل  فقد عملت على  اتبعته،  الذي  النهج  و�شيرا على 
االأطراف ن�شخة منها. كما تمكنت من ن�شر البع�ض من اأهمها في المجلة الدورية التي 

ت�شدرها على راأ�ض كل اأربعة اأ�شهر.

وهكذا، اأ�شدرت:

•  475 تو�شية، اأي بزيادة ن�شبتها 67,8 % مقارنة بال�شنة الما�شية؛

•  467 مقررا بالت�شوية، اأي بانخفا�ض ن�شبته3,5  %

•  553 مقررا برد الطلب، اأي بانخفا�ض ن�شبته 26 %

•  226 مقررا بعدم القبول، اأي بزيادة ن�شبتها 6,63 %

•  321 مقررا بالحفظ، اأي بزيادة ن�شبتها 98,14 %

•  254 مقررا بالتوجيه، اأي بزيادة ن�شبتها 18,6 %

• 159 مقررا بعدم االخت�شا�ض، اأي بانخفا�ض ن�شبته 6 %

• مقررين باالإحاطة.

*          *           *
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رابعا: التقارير ال�سنوية للمخاطبني الدائمني
االإدارات  لدى  للموؤ�ش�شة  الدائمين  للمخاطبين  الم�شرع  اإلزام  وراء  الهامة  المقا�شد  من 
العمومية بتقديم تقرير �شنوي عما قاموا به من اأجل معالجة �شكايات وتظلمات المواطنين 
المتو�شل بها، اأن يكون بمثابة وقفة تاأمل يقع خاللها تقييم تعاملهم مع الموؤ�ش�شة، عبر ر�شد 
مركز لت�شريف معالجة ما تم الحوار ب�شاأنه، وما تم ا�شتخال�شه من نتائج وما وقع التجاوب 

معه من تو�شيات ومقترحات.

القطاع  تدبير  باأمانة  الوفاء  اأن تكون معبرة عن  المفرو�ض  التقارير من  ولذلك، فم�شامين 
في عالقته بخدمة المرتفقين، حافلة بما ا�شتجد من اإ�شالحات، م�شت�شهدة بما ت�شنى من 
عطاءات، يمكن اأن تن�شاف لجانب ما ا�شتجد من االإيجابيات، على اعتبار اأن التدبير اليومي 
د التغيير، وال تبحث عن االأح�شن،  ال يمكن اأن ين�شاق نحو رتابة رهينة لعقلية متجمدة ال َتن�شُ

وال تجتهد باالإبداع وال�شعي نحو تو�شيع رقعة االرتياح لدى المرتفقين.

رِّف لما  ولذلك، فالمعول عليه اأن تكون التقارير ح�شيلة اإنجازات، واإعالنا عن تراكم ُم�شَ
تحقق، وتجاوبا مع خال�شات الو�شاطة الموؤ�ش�شاتية التي اأخذت الدفاع عن الحقوق نهجا، 

واإر�شاء الحكامة الر�شيدة هدفا.

I: التقارير املتَو�سل بها

لها  الدائمين  المخاطبين  من  �شنويا  تقريرا   48 بــ  المملكة  و�شيط  موؤ�ش�شة  تو�شلت 
باالإدارات، علما اأنها حددت لهم اأجال نهايته فبراير 2017، وذلك ليتاأتى لها تحليلها 
والتفاعل معها. والموؤ�ش�شة وهي تتفهم االإكراهات التي تكون قد اأدت اإلى هذا التاأخر 
في  يحر�شون  �شوف  المخاطبين  ال�شادة  باأن  يقين  لعلى  فاإنها  الحكومية،  لالعتبارات 
بكل  ورودها  تواريخ  ح�شب  التقارير  هذه  وتتعلق  بالموعد.  التقيد  على  القادمة  ال�شنة 
من: وزارة االأوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية، ووزارة ال�شباب والريا�شة، والمندوبية ال�شامية 
والم�شالح  االإدارات  لموظفي  التعا�شدية  والهياآت  الت�شحر،  والغابات ومحاربة  للمياه 
ال�شيد  وقطاع  والمعادن،  للهيدروكاربورات  الوطني  والمكتب  بالمغرب،  العمومية 
والتعاون  المدينة،  و�شيا�شة  ال�شكنى  البحري، ووزارة  وال�شيد  الفالحة  بوزارة  البحري 
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االجتماعية،  وال�شوؤون  الت�شغيل  ووزارة  الوطني،  لالأمن  العامة  والمديرية  الوطني، 
العامة  والتعا�شدية  الوطني،  التراب  واإعداد  التعمير  ووزارة  والحريات،  العدل  ووزارة 
والبيئة،  والماء  والمعادن  الطاقة  بوزارة  والمعادن  الطاقة  والموا�شالت، وقطاع  للبريد 
بالخارج  المقيمين  بالمغاربة  المكلفة  والوزارة  الملكية،  الم�شلحة  القوات  وتعا�شدية 
و�شوؤون الهجرة، والخزينة العامة للمملكة، والمديرية العامة لل�شرائب، واإدارة الجمارك 
وال�شرائب غير المبا�شرة، ووزارة الت�شامن والمراأة واالأ�شرة والتنمية االجتماعية، ووزارة 
ال�شناعة التقليدية واالقت�شاد االجتماعي والت�شامني، ووزارة ال�شحة، ووزارة الداخلية، 
التهيئة  ومجموعة  العمومية،  االإدارات  لموظفي  العامة  والتعا�شدية  الملكي،  والدرك 
العمران، و�شندوق االإيداع والتدبير، واإدارة الدفاع الوطني، وال�شندوق الوطني لل�شمان 
وقطاع  ال�شياحة،  ووزارة  للتخطيط،  ال�شامية  والمندوبية  المغرب،  وبريد  االجتماعي، 
والتجارة  ال�شناعة  ووزارة  المهني،  والتكوين  الوطنية  التربية  بوزارة  المهني  التكوين 
واال�شتثمار واالقت�شاد الرقمي، والوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة 
التربية الوطنية والتكوين  المكلفة بالماء، ووزارة ال�شوؤون الخارجية والتعاون، ووزارة 
المهني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين االأطر، ووزارة الوظيفة العمومية 
العقاري والخرائطية،  العقارية والم�شح  للمحافظة  الوطنية  االإدارة، والوكالة  وتحديث 
ووزارة االقت�شاد والمالية والموؤ�ش�شات الخا�شعة لو�شايتها )ال�شندوق المغربي للتقاعد 
– اإدارة  لل�شرائب  العامة  المديرية  للمملكة-  العامة  – الخزينة  الدولة  اأمالك  – مديرية 
)وزارة  واللوج�شتيك  والنقل  التجهيز  ووزارة  المبا�شرة(،  غير  وال�شرائب  الجمارك 
التجهيز والنقل واللوج�شتيك – المكتب الوطني لل�شكك الحديدية – الوكالة الوطنية 
الوطني  وال�شندوق  االت�شال،  ووزارة  للفو�شفاط،  ال�شريف  والمكتب  للموانئ(، 
البحري،  وال�شيد  الفالحة  بوزارة  الفالحة  وقطاع  االجتماعي،  االحتياط  لمنظمات 
ال�شناعة  لدى وزارة  الدولة  لل�شرب وكتابة  ال�شالح  والماء  للكهرباء  الوطني  والمكتب 

واال�شتثمار والتجارة واالقت�شاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية.

والموؤ�ش�شة تجد نف�شها، مرة اأخرى، م�شطرة اإلى االإ�شارة اإلى االإدارات التي لم توافها 
بتقريرها ال�شنوي. ومن هذه االإدارات: رئا�شة الحكومة، وال�شركة الوطنية للنقل والو�شائل 
الم�شاعدة،  والقوات  الثقافة،  ووزارة  للمطارات،  الوطني  والمكتب  اللوج�شتيكية، 

وقطاع البيئة بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والتعا�شدية العامة للتربية الوطنية.
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II: م�سامني التقارير املتو�سل بها

1 . تقرير وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية:

موافاة  اإلى  ال�شنة،  هذه  ال�شباقة  هي  االإ�شالمية،  وال�شوؤون  االأوقاف  وزارة  كانت 
و�شيط المملكة بتقريرها ال�شنوي، والذي ت�شمن ح�شيلة ن�شاطها في معالجة �شكايات 
تمت  �شكاية،   14 عددها  والبالغ  الموؤ�ش�شة،  من  عليها  المحالة  المواطنين  وتظلمات 
االإجابة عن معظمها، كما تم التطرق اإلى االأربع االأخرى التي تعود لل�شنوات ال�شابقة، 

وبقيت الموؤ�ش�شة متتبعة لماآلها، بتن�شيق مع ذات القطاع.

وتتمحور اأغلب ال�شكايات حول طلبات القيمين الدينيين، وكذا طلبات كراء االأرا�شي 
الفالحية التابعة لنفوذ نظارات االأوقاف، والظاهر اأنها جادة في ت�شريع تنزيل تو�شيتين 

للموؤ�ش�شة. 

2 . تقرير وزارة ال�سباب والريا�سة:

كون  عن  فيه  اأعلنت  ال�شنوي،  بتقريرها  الموؤ�ش�شة  والريا�شة  ال�شباب  وزارة  وافت   
اإجمالي ما تم تداوله معها من �شكايات بلغ الخم�شة. وتتمحور موا�شيعها حول طلبات 
نزع  قرارات  والتظلمات من  المنجزة،  االأ�شغال  م�شتحقاتها عن  ال�شركات من  تمكين 

الملكية، وكذا ت�شوية الو�شعية االإدارية للمنت�شبين للقطاع.

3 . تقرير المندوبية ال�سامية للمياه والغابات ومحاربة الت�سحر:

بعثت هذه المندوبية اإلى الموؤ�ش�شة بتقريرها ال�شنوي حول ما تمت اإحالته عليها من 
�شكايات بلغ عددها 26 �شكاية.

ال�شدد،  االإجابة عنها، والموؤ�ش�شة ت�شجل في هذا  انتظمت ب�شكل ملحوظ في  وقد 
تجاوب هذا القطاع مع تدخالتها، واإمدادها بعنا�شر الجواب داخل اأجل معقول. 

المتعلقة  المعا�شية  الو�شعيات  ت�شوية  طلبات  حول  الق�شايا  هذه  اأغلب  وتتمحور 
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باالأعوان المياومين، باالإ�شافة اإلى التظلمات من التحديد الغابوي وعمليات الت�شجير، 
وكذا من عدم تنفيذ اأحكام ق�شائية.

4 .تقرير الهياآت التعا�سدية لموظفي الإدارات والم�سالح العمومية بالمغرب "اأمفام":

"اأمفام"  بالمغرب  العمومية  والم�شالح  االإدارات  لموظفي  التعا�شدية  الهياآت  قدمت 
االختالف  ورغم   .2016 �شنة  بر�شم  وتظلما  �شكاية   13 عن ح�شيلة  ال�شنوي  تقريرها 
الم�شجل في عدد ال�شكايات بين ما هو وارد بالتقرير وما تتوفر عليه الموؤ�ش�شة بقاعدة 
تطبيقاتها والبالغ مجموعه 19 �شكاية، فاإن اأغلب الق�شايا تتمحور حول التعوي�شات عن 
االقتطاع خطاأ  اإ�شكالية  التعا�شدية، وكذا  في هذه  للمنخرطين  بالن�شبة  المر�ض  ملفات 
ال�شتراكات منخرطي كل من التعا�شدية العامة لموظفي االإدارات العمومية، والتعا�شدية 
لموظفي االإدارات والم�شالح العمومية بالمغرب "اأمفام"، والتي ت�شتلزم بذل مجهود من 
اأجل اإيجاد حل ي�شعف على تمكين المنخرطين في كلتي التعا�شديتين من م�شتحقاتهم 

في حينها. 

5 .تقرير المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن:

ال�شنوي،  بتقريره  الموؤ�ش�شة  والمعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  المكتب  وافى 
والذي هم 4 �شكايات، م�شجال بذلك ارتفاعا طفيفا مقارنة ب�شنة 2015.

وتتمحور موا�شيع ال�شكايات الموجهة لهذا القطاع حول طلبات ت�شوية الو�شعيات 
االإدارية والمالية والمعا�شية للمنت�شبين له.

وقد ا�شتجاب المكتب للتو�شيات التي اأ�شدرتها الموؤ�ش�شة.

6 .تقرير قطاع ال�سيد البحري بوزارة الفالحة وال�سيد البحري:

اأفاد قطاع ال�شيد البحري بوزارة الفالحة وال�شيد البحري الموؤ�ش�شة بتقريره بر�شم �شنة 
2016، �شمنه ح�شيلة ونتائج ما قام به بخ�شو�ض �شكاية واحدة، والحال اأنه بالرجوع 
اإلى قاعدة المعطيات التي تتوفر عليها الموؤ�ش�شة، فاإن ما تم تداوله الأول مرة مع القطاع 

خالل �شنة 2016 بلغ 4 �شكايات، باالإ�شافة اإلى تلك التي تعود لل�شنوات ال�شابقة.
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وتتمحور اأغلب الق�شايا المتو�شل بها في مواجهته حول طلبات رخ�ض بناء مراكب 
ال�شيد اأو ا�شتبدالها من اأجل ت�شوية و�شعيتها القانونية، وكذا ت�شوية الو�شعيات االإدارية 

والمالية والمعا�شية للمنت�شبين له.

7 .تقرير وزارة ال�سكنى و�سيا�سة المدينة:

اكدت وزارة ال�شكنى و�شيا�شة المدينة في تقريرها بر�شم �شنة 2016، اأن ما تم تداوله 
من �شكايات خالل هذه ال�شنة، بلغ الخم�شة.

وتتمحور اأغلب الق�شايا الموجهة لها حول طلبات اإتمام م�شطرة تفويت بقع اأر�شية، 
ت�شديد  اإلى  باالإ�شافة  ال�شفيح،  دور  محاربة  اإطار  في  اأر�شية  قطع  من  اال�شتفادة  اأو 
م�شتحقات، نتيجة �شفقات. والمالحظ اأن هناك تاأخرا في اإفادة الموؤ�ش�شة باالإجراءات 

التي اتخذها القطاع من اأجل تنزيل تو�شياتها.

كما �شمنت الوزارة في تقريرها االإجراءات المتخذة من اأجل تح�شين بنية اال�شتقبال، 
والولوج اإلى الخدمات، وتب�شيط الم�شاطر.

8 .تقرير موؤ�س�سة التعاون الوطني:

في  كان   2016 �شنة  بر�شم  تبادله  تم  ما  اأن  الوطني،  التعاون  موؤ�ش�شة  تقرير  من  تبين 
حدود 4 �شكايات، حيث تمت االإجابة عنها.

وتتمحور الق�شايا الم�شجلة في مواجهة هذا القطاع حول ت�شوية الو�شعيات االإدارية 
مع  �شواء  المبرمة  ال�شفقات  عن  الم�شتحقات  وكذا  له،  للمنت�شبين  والمعا�شية  والمالية 

اأ�شخا�ض ذاتيين اأو معنويين.

9 .تقريرالمديرية العامة لالأمن الوطني:

وافت المديرية العامة لالأمن الوطني موؤ�ش�شة و�شيط المملكة بتقريرها �شمنته ح�شيلة ما 
تم تداوله بر�شم �شنة 2016 من �شكايات المواطنين والتي بلغ عددها 24، تمت االإجابة 
عنها داخل اآجال معقولة. وتتمحور موا�شيعها حول طلبات ت�شوية الو�شعيات االإدارية 
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والمالية والمعا�شية للمنت�شبين للقطاع، وكذا تنفيذ االأحكام الق�شائية.

كما تطرق التقرير لالإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة لالأمن الوطني فيما يخ�ض 
تح�شين الولوج اإلى الخدمات وتب�شيط الم�شاطر، وتح�شين عطاءات القطاع وكلها تروم 

تخليق المرفق االأمني، و�شمان جودة الخدمات التي يقدمها.

10 .تقرير وزارة الت�سغيل وال�سوؤون الجتماعية:

اأفادت وزارة الت�شغيل وال�شوؤون االجتماعية اأن ما تو�شلت به من الموؤ�ش�شة خالل �شنة 
2016 بلغ 8 �شكايات، 6 منها تحال عليها الأول مرة، واثنتين تعودان لل�شنوات ال�شابقة، 
وا�شتمرت في تتبع ماآلها مع القطاع. والموؤ�ش�شة تثمن المجهودات التي تقوم بها هذه 

الوزارة من اأجل االإجابة عن مرا�شالتها.

وتتمحور الق�شايا المتو�شل بها في مواجهتها حول االإ�شكاالت المرتبطة بالتعوي�ض 
عن ملفات المر�ض، وكذا بالزيادة في االإيراد العمري.

11 .تقرير وزارة العدل والحريات:

جاء في تقرير وزارة العدل والحريات اأن ما ورد عليها من �شكايات وتظلمات خالل 
�شنة 2016 بلغ 21 �شكاية، تمت معالجة اأغلبها، اإال اأنه بالرجوع اإلى قاعدة المعطيات 
 8 منها  �شكاية،   29 بلغ  القطاع  مع  تداوله  تم  ما  اأن  يتبين  الموؤ�ش�شة،  لدى  المم�شوكة 
تعود  �شكاية  و21  ال�شنة،  ذات  بر�شم  االأولى  للمرة  الوزارة  اإلى  تبليغها  تم  �شكايات 
لل�شنوات ال�شابقة، منها ما تمت مرا�شلة الوزارة النعقاد اخت�شا�شها بعد اأن كان لقطاع 

اآخر، اأو ما يتعلق بتتبع ماآلها.

وتتمحور الق�شايا الموجهة لهذا القطاع حول تمكين اأ�شخا�ض ذاتيين اأو معنويين من 
م�شتحقاتهم عن االأ�شغال المنجزة، وكذا تنفيذ اأحكام ق�شائية نهائية.

هذا باالإ�شافة اإلى 6 مرا�شالت اإحاطة، التخاذ ما تراه منا�شبا من اإجراءات بخ�شو�ض 
بع�ض الق�شايا.
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وتجويد  التحديث  اأجل  من  اتخذتها  التي  االإجراءات  تقريرها  الوزارة  �شمنت  كما 
االأنظمة المعلوماتية التي تتوفر عليها المحاكم، وما يخ�ض تب�شيط االإجراءات.

12 .تقرير وزارة التعمير واإعداد التراب الوطني:

و�شيط  موؤ�ش�شة  من  به  تو�شلت  ما  اأن  الوطني  التراب  واإعداد  التعمير  وزارة  اأكدت 
المملكة بر�شم �شنة 2016 بلغ ثالث �شكايات، تمت درا�شتها واالإجابة عنها.

من  الخوا�ض  عقارات  تحرير  طلبات  حول  للقطاع  الموجهة  الق�شايا  وتتمحور 
االرتفاقات العمومية التي كانت مخ�ش�شة بها بعد انتهاء اآجال ت�شميم التهيئة.

كما تطرق التقرير لالإجراءات التي قامت بها الوزارة فيما يخ�ض مراجعة وثائق التعمير 
من اأجل تقلي�ض اآجالها وتجاوز ال�شعوبات المرتبطة بها.

13 .تقرير التعا�سدية العامة للبريد والموا�سالت:

 ،2016 �شنة  بر�شم  بتقريرها  الموؤ�ش�شة  والموا�شالت  للبريد  العامة  التعا�شدية  وافت 
بخ�شو�ض �شكايتين تو�شلت بهما، تمت معالجتهما واالإجابة عنهما. كما �شمنته عدد 
ال�شكايات المتو�شل بها �شنويا من طرف منخرطيها، واالإجراءات المتخذة بغية تح�شين 

الخدمات التي تقدمها لفائدتهم.

14 .تقرير قطاع -الطاقة والمعادن-بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

بما  ال�شلة  2016، ذي  �شنة  بر�شم  الطاقة والمعادن  بتقرير قطاع  الموؤ�ش�شة  تو�شلت 
تو�شل به، وهو 15 �شكاية تمت االإجابة عنها. وتتمحور حول طلبات رخ�ض ا�شتغالل 
المناجم، وكذا م�شتحقات ال�شفقات العمومية، باالإ�شافة اإلى ت�شوية الو�شعيات االإدارية 

والمالية للمنت�شبين له.

كما ت�شمن التقرير االإجراءات المتخذة من طرفه بغية تح�شين التوا�شل مع المواطنين 
عن طريق خلق بوابة اإلكترونية للتو�شل ب�شكاياتهم واإمكانية تتبع المعنيين بها لماآلها.
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15 .تقرير تعا�سدية القوات الم�سلحة الملكية:

اأو�شحت تعا�شدية القوات الم�شلحة الملكية في تقريرها اأنها لم تتو�شل من الموؤ�ش�شة 
باأي �شكاية بر�شم �شنة 2016، وهو ما يتطابق واالإح�شائيات التي تتوفر عليها الموؤ�ش�شة 
اإلى االإجراءات المتخذة من اأجل  اأ�شارت في تقريرها  في قاعدة التطبيقات، ومع ذلك 
ت�شريع وتيرة معالجة ملفات المر�ض الخا�ض بمنخرطيها، وذلك عن طريق تعزيز الموارد 

الب�شرية، وو�شع نظام معلوماتي لمعالجة ال�شكايات.

16 .تقرير الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و�سوؤون الهجرة:

من  عليه  محالة  وتظلمات  �شكايات  من  به  تو�شل  ما  اإلى  القطاع  هذا  تقرير  اأ�شار 
الموؤ�ش�شة وعددها �شكايتان، االأولى تم تداولها معه الأول مرة �شنة 2016، والثانية تعود 

لل�شنة الما�شية، وا�شتمرت الموؤ�ش�شة في تتبع ماآلها.

وتتمحور هاتان ال�شكايتان حول طلبات ت�شوية الو�شعيات االإدارية والمالية للم�شاعدين 
االجتماعيين بقن�شليات المملكة.

17 .تقرير الخزينة العامة للمملكة:

وافت الخزينة العامة للمملكة الموؤ�ش�شة بتقريرها بر�شم �شنة 2016، �شمنته ما تو�شلت 
به من �شكايات بلغ عددها 41، تتمحور موا�شيعها حول طلبات ا�شترجاع مبالغ مالية 
ق�شائية  مقررات  وتنفيذ  والر�شوم،  ال�شرائب  تح�شيل  اإجراءات  وتقادم  خطاأ،  اقتطعت 
اإلى ت�شوية و�شعيات معا�شية والتعوي�ض  ب�شاأن الحجز على مبالغ مالية لديها، باالإ�شافة 

عن نزع الملكية.

المقدمة في  اأجل تجويد الخدمات  التي اتخذتها من  التقرير لالإجراءات  كما تطرق 
عالقتها بالموؤ�ش�شة، وتقلي�ض اآجال االإجابة.

والموؤ�ش�شة ت�شجل المجهودات المبذولة من طرف الخزينة العامة للمملكة، للتفاعل 
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اإيجاد حلول  عنها  نتج  التي  البحث  لها وكذا خالل جل�شات  الموجهة  ال�شكايات  مع 
لعدد من الق�شايا، ف�شال عن تنزيل عدد هام من تو�شيات هذه الموؤ�ش�شة.

18 .تقرير المديرية العامة لل�سرائب:

لقد اأكدت المديرية العامة لل�شرائب في تقريرها اأن ما تو�شلت به من �شكايات من 
وتتمحور  اأغلبها.  عن  االإجابة  تمت  وقد  �شكاية،   26 بلغ   2016 �شنة  بر�شم  الموؤ�ش�شة 

حول طلبات اإلغاء �شرائب غير م�شتحقة، وا�شتكثار قيمة ال�شريبة المفرو�شة.

كما تطرق التقرير لما تم اتخاذه من اإجراءات من اأجل تطوير العمل باالإدارة الجبائية، 
العقارية لكل جهة على  المعامالت  فيما يخ�ض  االأثمان  بتعميم جدول مرجعية  وذلك 
حدة ح�شب خ�شو�شيتها االقت�شادية واالجتماعية، وتب�شيط الم�شاطر االإدارية، وو�شع 

اللم�شات االأخيرة بخ�شو�ض االإدارة االلكترونية.

19 .تقرير اإدارة الجمارك وال�سرائب غير المبا�سرة:

معالجة  في  عملها  ح�شيلة  المبا�شرة  غير  وال�شرائب  الجمارك  اإدارة  تقرير  ت�شمن 
�شكايات المواطنين المتو�شل بها من الموؤ�ش�شة والبالغ عددها 9 �شكايات تمت االإجابة 
عنها، وتتمحور موا�شيعها حول طلبات اال�شتفادة من منحة نهاية الخدمة، واالإعفاء من 

اأداء بع�ض الر�شوم الجمركية عن ال�شيارات.

20 .تقرير وزارة الت�سامن والمراأة والأ�سرة والتنمية الجتماعية:

بتقريرها  اململكة  و�شيط  االجتماعية  والتنمية  واالأ�رسة  واملراأة  الت�شامن  وزارة  وافت 
ال�شنوي عن ح�شيلة ما تو�شلت به من �شكايات وتظلمات املواطنني بر�شم �شنة 2016، 
اإىل  وذلك  ب�شاأنهما،  اجلواب  بعنا�رس  املوؤ�ش�شة  موافاة  متت  �شكايتني،  عددها  بلغ  والتي 

جانب تتبع ماآل تو�شية تعود اإىل �شنة 2013.
وقد همت ال�شكايتان امل�شار اإليهما اأعاله، طلب دعم الن�شاء واالأرامل يف و�شعية ه�شة، 

وكذا و�شعية العاملني بالتعاون الوطني.



تقرير موؤ�س�سة و�سيط المملكة بر�سم �سنة 2016 70

اإىل  الولوج  حت�شني  اأجل  من  الوزارة  بذلتها  التي  للجهود  التقرير  ذات  تطرق  كما 
اخلدمات، وذلك باإن�شاء بوابة اإلكرتونية لتقريب اخلدمات االجتماعية للمواطنني.

21 .تقرير وزارة ال�سناعة التقليدية والقت�ساد الجتماعي والت�سامني:

تطرق التقرير ال�شنوي لهذه الوزارة اإىل ح�شيلة ن�شاطها بخ�شو�ض ال�شكايات املحالة 
عليها والبالغ عددها اأربعة، واحدة وجهت اإليها للمرة االأوىل بر�شم �شنة 2016، والباقي 

يعود لل�شنوات ال�شابقة.

وتتمحور موا�شيع ال�شكايات املذكورة حول التظلمات من عدم �رسف امل�شتحقات 
لفائدة املوؤطرين مبراكز التكوين يف حرف ال�شناعة التقليدية، وكذا طلبات ت�شوية الو�شعية 

املعا�شية.

وذلك  املواطنني،  من  االإدارة  تقريب  جمال  يف  الوزارة  اإجنازات  التقرير  ت�شمن  كما 
باإعداد جمموعة من الدالئل امل�شطرية لت�شهيل احل�شول على املعلومة من لدن املرتفقني، 

واالإجابة على �شكاياتهم.

22 .تقرير وزارة ال�سحة:

الموؤ�ش�شة  اإحالته عليها من لدن هذه  ال�شحة ما تمت  ال�شنوي لوزارة  التقرير  ت�شمن 
من �شكايات بلغ عددها خم�شة وثالثين، ن�شفها تقدم بها اأطباء اأخ�شائيون تتعلق بتنفيذ 
الو�شعيات  ت�شوية  طلبات  اإلى  باالإ�شافة  ا�شتقالتهم،  بقبول  لفائدتهم  ال�شادرة  االأحكام 
االإدارية والمالية والمعا�شية للمنت�شبين للقطاع، وكذا التظلمات من االق�شاء من مباريات 
التوظيف، وتلك المتعلقة بالتعوي�ض عن نزع الملكية. وقد تمت االإجابة عن مجملها 

داخل اآجال معقولة.

كل هذا باالإ�شافة اإلى 19 �شكاية تعود لل�شنوات ال�شابقة ا�شتمرت الموؤ�ش�شة في تتبع 
ماآلها بتن�شيق مع ذات القطاع.
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كما تطرق التقرير لل�شعوبات التي تواجهها االإدارة فيما يخ�ض تنفيذ تو�شيات و�شيط 
بالمتظلمين،  الالحقة  االأ�شرار  المادي لجبر  بالتعوي�ض  المتعلقة  تلك  المملكة، خا�شة 
وكذا االإجراءات التي اتخذتها من اأجل تح�شين الولوج اإلى الخدمات والمعلومات، اإال 
اأن هذا ال يمنع من معاينة المجهودات التي يبذلها القطاع من اأجل تنفيذ االأحكام القا�شية 
بقبول ا�شتقالة االأطباء االأخ�شائيين، والتي عززتها تو�شيات هذه الموؤ�ش�شة، وذلك بالرغم 

من الخ�شا�ض الذي تعاني منه فيما يتعلق باالأطر ال�شحية.

23 .تقرير وزارة الداخلية:

وافت وزارة الداخلية الموؤ�ش�شة بتقريرها بر�شم �شنة 2016، �شمنته ح�شيلة معالجتها 
لل�شكايات التي بلغ عددها 114، وقد عرفت هذه ال�شنة انخفا�شا مقارنة بال�شنة الما�شية 
)183(، ويعود انخفا�ض عدد ال�شكايات المتبادلة مع هذا القطاع اإلى مرا�شلة الموؤ�ش�شة 

للجماعات الترابية والواليات والعماالت المعنية مبا�شرة بها.

وت�شديد  ق�شائية،  اأحكام  تنفيذ  طلبات  على  ال�شكايات  هذه  موا�شيع  وتن�شب   
الماء  بمادتي  التزود  وطلبات  ومالية،  اإدارية  و�شعيات  ت�شوية  وكذا  مالية،  م�شتحقات 

والكهرباء.

ورغم التعامل االإيجابي لهذا القطاع، اإال اأن الماأمول هو ت�شريع وتيرة االإجابة، وتنزيل 
تو�شيات و�شيط المملكة ليتاأتى الطي النهائي لعدد من الملفات.

كما تذكر الموؤ�ش�شة في هذا ال�شدد، بما ينبغي لوزارة الداخلية بذله من مجهود في 
اإدارية الإلزام الجماعات الترابية على جدولة  اإطار ما تملكه من �شالحية ك�شلطة رقابة 
المبالغ المحكوم بها في ميزانياتها الموالية، باعتبارها نفقات اإجبارية، وتعليق الم�شادقة 

عليها اإلى حين ذلك، وعند االقت�شاء تطبيق قاعدة الحلول.

24 .تقرير اإدارة الدرك الملكي:

في  ن�شاطها  ح�شيلة  عن  بتقرير  الموؤ�ش�شة  موافاة  على  الملكي  الدرك  اإدارة  عملت 
طلبات  موا�شيعها  وتهم  �شكايات.   9 عددها  بلغ  حيث  المواطنين،  �شكايات  معالجة 
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اإعادة االإدماج ب�شفوف الدرك الملكي، وت�شوية م�شتحقات كرائية اأو الرفع من قيمتها. 
وقد تمت االإجابة عنها داخل اآجال معقولة.

25 .تقرير التعا�سدية العامة لموظفي الإدارات العمومية:

الموؤ�ش�شة  مع  تداولها  تم  التي  ال�شكايات  مجموع  اإلى  التعا�شدية  هذه  تقرير  تطرق 
بر�شم �شنة 2016، والتي بلغ مجموعها 36 �شكاية، تمت االإجابة عن معظمها. وتخ�ض 
الوفاة  منحة  من  واال�شتفادة  الطبية،  العمليات  م�شاريف  اإرجاع  طلبات  موا�شيعها 
والتقاعد، وكذا التظلمات من تحويل هذه المنح خطاأ لفائدة اأ�شخا�ض اآخرين غير معنيين 
بها، واالقتطاعات التي تمت خطاأ لفائدة تعا�شديات اأخرى، مما َحَرم المنخرطين من 

اال�شتفادة من منحة التقاعد اأو الوفاة. 

اأجل  المتدخلين من  التعا�شدية مع كافة  التي تبذلها  الموؤ�ش�شة المجهودات  وت�شجل 
اإيجاد حلول لهذه االإ�شكالية.

اإحداث خدمة  التعا�شدية من خالل  اتخذتها  التي  االإجراءات  التقرير  ا�شتعر�ض  كما 
مركز النداء، وتمديد �شاعات العمل بالن�شبة لمكاتب اال�شتقبال الهدف منها تقلي�ض مدة 
لفائدة  المقدمة  الخدمات  جودة  وتح�شين  الم�شاطر  وتب�شيط  المر�ض  ملفات  معالجة 

المنخرطين.

26 .تقرير مجموعة العمران:

وافت �شركة العمران و�شيط المملكة بتقريرها �شمنته ح�شيلة ن�شاطها، وكذا ن�شاط 
 ،2016 �شنة  الواردة عليها بر�شم  التظلمات  ب�شاأن معالجة  الفرعية،  العمران  موؤ�ش�شات 
والبالغ عددها 31 تظلما جديدا، كما �شمنته االإجراءات المتخذة بخ�شو�ض تلك التي 

تعود لل�شنوات الما�شية وا�شتمرت في تتبعها بتن�شيق مع الموؤ�ش�شة.

اأجل تح�شين الخدمات  المجموعة من  التي اتخذتها  التقرير لالإجراءات  كما تطرق 
التي تقدمها وذلك بتح�شين جودة اال�شتقبال، وو�شع مطبوعات للت�شكي لفائدة الوافدين 
عليها، واإلزامية ن�شر جميع البرامج المخ�ش�شة لل�شكن اأو االأن�شطة االقت�شادية، اإ�شافة اإلى 



73الح�سيلة الإجمالية لل�سكايات والتظلمات الم�سجلة بموؤ�س�سة و�سيط المملكة بر�سم �سنة  2016

التوجيهات التي ت�شمنتها مذكرة توجيه ال�شادرة بتاريخ 6 يناير 2016 اإلى كل المدراء 
العامين ل�شركة العمران ومديري االأقطاب بخ�شو�ض التعاون مع الموؤ�ش�شة.

وتتمحور موا�شيع ال�شكايات المتو�شل بها في مواجهة �شركة العمران حول طلبات 
القانونية  الو�شعيات  وت�شوية  الالئق،  غير  البناء  محاربة  اإطار  في  �شكن  من  اال�شتفادة 
لبع�ض العقارات والتمكن من تحفيظها، وكذا ا�شترجاع مبالغ الت�شبيق بعد عدم اإنجاز 

الم�شروع.

وعزت الموؤ�ش�شة التاأخير اأحيانا اإلى تعقد بع�ض الم�شاطر االإدارية المرتبطة بالتحفيظ، 
وكذا تدخل قطاعات اإدارية اأخرى لت�شفية الوعاء العقاري و�شبط لوائح الم�شتفيدين من 

برامج ال�شكن الالئق.

27 .تقرير �سندوق الإيداع والتدبير:

اأكد �شندوق االإيداع والتدبير في تقريره، اأنه تو�شل من الموؤ�ش�شة خالل �شنة 2016 
ب 89 �شكاية، موزعة بين الم�شالح المركزية وعددها �شكايتين، وقطب االحتياط بـــ 
و�شركة  العقارية،  العامة  ال�شركة  وهي:  التابعة،  بال�شركات  يتعلق  والباقي  �شكاية،   82
الوطنية  وال�شركة  وال�شياحي،  العقاري  والقر�ض  زناتة،  التهيئة  و�شركة  للتنمية،  المنار 
للتهيئة الجماعية "�شوناداك". وتهدف هذه الطلبات اإلى الح�شول على المبالغ المودعة 
من طرف االإدارات نازعة الملكية، واال�شتفادة من الزيادة في االإيراد، اأو توزيع االأرا�شي 

المجهزة على مالكي الوحدات ال�شناعية.

28 .تقرير اإدارة الدفاع الوطني:

�شمنت اإدارة الدفاع الوطني في تقريرها ح�شيلة ن�شاطها في معالجة ال�شكايات المحالة 
عليها من الموؤ�ش�شة بر�شم �شنة 2016، والتي بلغ عددها 42 �شكاية، تمت االإجابة عن 
معظمها. وتتمحور اأغلب موا�شيعها حول طلبات اال�شتفادة من راتب المعا�ض، وكذا 
الرجوع اإلى العمل ب�شفوف القوات الم�شلحة الملكية، اأو الح�شول على الم�شتحقات 
اأجل  التعوي�ض عن نزع الملكية من  اإلى طلبات  العزل من العمل، باالإ�شافة  المالية بعد 

المنفعة العامة.
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29 .تقرير ال�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي:

ورد في تقرير هذا ال�شندوق معالجة ما ورد عليه من و�شيط المملكة من �شكايات، بلغ 
عددها 71 �شكاية، تمت االإجابة عن اأغلبها. وتتمحور موا�شيع هذه ال�شكايات حول 
الح�شول على معا�ض الزمانة اأو ال�شيخوخة، وكذا التعوي�شات العائلية وملفات المر�ض 
التوفر على  الم�شاهمة االأجرية لعدم  ا�شترجاع  اإلى طلبات  باالإ�شافة  ال�شحية،  والتغطية 
ال�شكايات  المعا�ض. كما تتمحور هذه  المقرر قانونا لال�شتفادة من راتب  الحد االأدنى 

�شا عنه. حول التعوي�ض عن فقدان ال�شغل الذي اأ�شبح ٌمعوَّ

اإلى  تهدف  اإجراءات  من  ال�شندوق  اتخذه  ما  اإلى  االإ�شارة  التقرير  ت�شمن  وقد  هذا، 
جودة  وتح�شين  االإدارية،  الم�شاطر  وتب�شيط  جديدة،  لفئات  ال�شحية  التغطية  تو�شيع 

الخدمات الذي يقدمها لفائدة المنخرطين.

30 .تقرير بريد المغرب:

ب�شاأن  ن�شاطه  تقريره، ح�شيلة  في  بنك  البريد  لمجموعة  التابع  المغرب  بريد  اأو�شح 
معالجة ال�شكايات المحالة عليه بر�شم �شنة 2016، والتي بلغ عددها 14 �شكاية، تمت 
ز اأغلبها حول طلبات الح�شول على م�شتحقات مالية عن  درا�شتها واالإجابة عنها. وَتَركَّ
اإنجاز �شفقات، وكذا طلبات ت�شوية الو�شعيات االإدارية والمالية والمعا�شية للمنت�شبين 

لهذا القطاع.

هذا، وقد ت�شمن التقرير االإ�شارة اإلى ما قام به من اإ�شدار دوريات لت�شهيل الولوج اإلى 
الخدمات، وتب�شيط الم�شاطر االإدارية، وتحديث بنية اال�شتقبال.

31 .تقرير المندوبية ال�سامية للتخطيط:

�شنة  بر�شم  الموؤ�ش�شة  من  �شكاية  باأي  تتو�شل  لم  اأنها  تقريرها  في  المندوبية  اأكدت 
2016. كما اأ�شارت اإلى بع�ض ال�شكايات المتعلقة بال�شنوات ال�شابقة، واإلى ما اتخذته 
ب�شاأنها، باالإ�شافة اإلى مجموعة من االإجراءات التي قامت بها في اتجاه تب�شيط الم�شاطر 

والولوج اإلى المعلومة.
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32 .تقرير وزارة ال�سياحة:

وافت هذه الوزارة الموؤ�ش�شة بتقريرها، والذي جاء فيه اأن ما تو�شلت به من �شكايات 
من الموؤ�ش�شة بر�شم �شنة 2016 بلغ �شكايتين، تتمحور االأولى حول طلب ت�شوية الو�شعية 

االإدارية، والثانية حول اإقامة م�شروع �شياحي. وقد تمت درا�شتهما واالإجابة عنهما.

33 . تقرير  وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني - قطاع التكوين المهني :

ات�شح اأن هذا القطاع تو�شل ب�شكاية واحدة من الموؤ�ش�شة بر�شم �شنة 2016، تمت 
معالجتها. كما تطرق في تقريره اإلى م�شار ال�شكايات المحالة عليه في ال�شنوات ال�شابقة 

.2015– 2012

34 .تقرير وزارة ال�سناعة والتجارة وال�ستثمار والقت�ساد الرقمي :

جاء في تقرير هذه الوزارة اأنها عالجت 3 �شكايات اأحيلت عليها من الموؤ�ش�شة بر�شم 
والمعا�شية  والمالية  االإدارية  الو�شعيات  ت�شوية  طلبات  موا�شيعها  وتهم   .2016 �شنة 
تح�شين  اأجل  من  المتخذة  االإجراءات  اإلى  التقرير  اأ�شار  القطاع. كما  لذات  للمنت�شبين 

الولوج اإلى الخدمات عبر تب�شيط الم�شاطر وتي�شير الولوج اإلى المعلومات.

35 .تقرير الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة - المكلفة بالماء :

�شمنت هذه الوزارة في تقريرها ح�شيلة ما تمت معالجته من �شكايات محالة عليها 
من الموؤ�ش�شة بر�شم �شنة 2016، والتي بلغ عددها 11 �شكاية. همت طلبات التعوي�ض 
عن نزع الملكية، وكذا ت�شوية الو�شعية االإدارية والمالية للمنت�شبين للقطاع. وقد تمت 
معالجتها، رغم تداخل االخت�شا�ض اأحيانا بينها وبين وزارة التجهيز والنقل واللوج�شتيك 

خا�شة فيما يتعلق بالتعوي�ض عن اإن�شاء ال�شدود.

36 .تقرير وزارة ال�سوؤون الخارجية والتعاون :

وافت وزارة ال�شوؤون الخارجية والتعاون هذه الموؤ�ش�شة بتقريرها بخ�شو�ض ال�شكايات 
تتمحور حول  14 �شكاية،  ال�شنة، والبالغ مجموعها  الموؤ�ش�شة هذه  اإليها من  الموجهة 
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طلبات الح�شول على تاأ�شيرات لدخول التراب الوطني، والح�شول على البطاقة الوطنية 
للتعريف اأو جواز ال�شفر من لدن قن�شليات المملكة بالخارج، باالإ�شافة اإلى التظلمات 
من قرارات الطرد اأو ت�شوية الو�شعيات االإدارية لالأعوان الممار�شين ب�شفارات وقن�شليات 

المملكة.

وقد تمت االإجابة عن معظم ال�شكايات الموجهة لها، رغم ما اأخذته من حيز زمني، 
الرتباط الجواب بمعطيات كان من الالزم الح�شول عليها من ال�شفارات بالخارج.

37 .تقرير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني :

ت�شمن تقرير هذا القطاع ح�شيلة ن�شاطه بخ�شو�ض معالجة ال�شكايات المحالة عليه 
بر�شم �شنة 2016، والبالغ عددها 123 �شكاية وجهت له مبا�شرة من طرف الموؤ�ش�شة، 

َلت اإليه من لدن االأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.  باالإ�شافة اإلى 11 �شكاية ُحوِّ

وتهم هذه ال�شكايات طلبات ت�شوية الو�شعيات االإدارية والمالية والمعا�شية للمنت�شبين 
للقطاع، واأهمها التعوي�ض عن فترة التكوين الذي الزالت �شريحة مهمة من الذين خ�شعوا 
له لم يتو�شلوا بعد بم�شتحقاتهم، كما همت التعوي�ض عن نزع الملكية واالعتداء المادي، 

باالإ�شافة اإلى تنفيذ االأحكام الق�شائية وم�شتحقات ال�شفقات العمومية.

ورغم المجهودات التي يبذلها القطاع، اإال اأن الحاجة تدعو اإلى م�شاعفتها، باعتبار 
اأن االإ�شكاليات في تراكم.

38 .تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر :

اأكدت هذه الوزارة اأن ما تو�شلت به من �شكايات من الموؤ�ش�شة بر�شم هذه ال�شنة بلغ 
ت�شوية  طلبات  وتهم  ماآلها.  تتبع  اإطار  في  المتبقيات  الثالث  اإلى  باالإ�شافة  �شكاية،   23
على  والح�شول  الجامعي،  الحي  من  واال�شتفادة  لها،  للمنت�شبين  االإدارية  الو�شعيات 
اإال  االإجابة عنها،  العمومية. وقد تمت  ال�شفقات  ال�شهادات، وكذا م�شتحقات  معادلة 

اأن ت�شفيتها ال زالت تتعثر.

ولعل اأهم ال�شكايات، تلك المتعلقة باال�شتفادة من المنحة الجامعية، على اعتبار اأن 
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الغالف المالي المخ�ش�ض ال يفي با�شتفادة الكل. لهذا فالماأمول هو بذل مجهود خا�ض 
ليتاأتى تو�شيع اال�شتفادة من هذه المنحة.

39 .تقرير وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة :

بما  تو�شلت  اأنها  تقريرها،  في  االإدارة  وتحديث  العمومية  الوظيفة  وزارة  اأفادت 
مجموعه 15 �شكاية من موؤ�ش�شة و�شيط المملكة بر�شم �شنة 2016، تتمحور موا�شيعها 
القطاعات  من  لعدد  للمنت�شبين  والمعا�شية  والمالية  االإدارية  الو�شعيات  ت�شوية  حول 
بكيفية  اأجوبتها  في  الوزارة  اأفادت  حيث  معظمها  عن  االإجابة  تمت  وقد  الحكومية، 

معالجة هذه التظلمات في احترام لمقت�شيات قانون الوظيفة العمومية.

وتجويد  تح�شين  اأجل  من  الوزارة  اتخذتها  التي  لالإجراءات  التقرير  تطرق  كما 
االإدارية،  الم�شاطر  وتب�شيط  االلكترونية،  االإدارة  على  باالعتماد  العمومية،  الخدمات 

وتح�شين اال�شتقبال واالإر�شاد بالمرافق العمومية.

والجدير بالمالحظة اأن هذه الوزارة ال تدخر جهدا في االإ�شهام، اإلى جانب قطاعات 
اأخرى، في اإيجاد الحلول.

40 .تقرير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والم�سح العقاري والخرائطية :

اأكدت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والم�شح العقاري والخرائطية اأنها تو�شلت 
من و�شيط المملكة بـ 44 �شكاية، باالإ�شافة اإلى تلك التي تعود لل�شنوات ال�شابقة، وقد 
اإتمام  ال�شكايات حول طلبات  اآجال معقولة. وتتمحور هذه  تمت االإجابة عنها داخل 
ت�شوية  وكذا  الق�شائية،  المقررات  وتنفيذ  العينية  الحقوق  وتقييد  التحفيظ،  اإجراءات 
االإدارية  الو�شعية  اإلى  باالإ�شافة   ،1973 مار�ض   02 ظهير  تطبيق  عن  النا�شئة  النزاعات 

والمالية والمعا�شية للمنت�شبين للوكالة.

وتب�شيط  المقدمة،  الخدمات  تح�شين  بغية  المتخذة  االإجراءات  التقرير  ت�شمن  كما 
الم�شاطر االإدارية، عن طريق تقلي�ض اآجال التحديد اإلى �شهرين، وتخ�شي�ض �شباك لل�شركاء 
المهنيين، واآخر للمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا و�شع رقم اأخ�شر رهن اإ�شارة الزبناء. 
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41 .تقرير وزارة القت�ساد والمالية والموؤ�س�سات الخا�سعة لو�سايتها:

ت�شمن تقرير وزارة االقت�شاد والمالية ح�شيلة الن�شاط الخا�ض بها، وكذا الموؤ�ش�شات 
الخا�شعة لو�شايتها، والمتمثلة في كل من ال�شندوق المغربي للتقاعد، والمديرية العامة 
لل�شرائب، ومديرية اأمالك الدولة، واإدارة الجمارك وال�شرائب غير المبا�شرة، والخزينة 

العامة للمملكة في معالجة �شكايات المواطنين المحالة عليها بر�شم �شنة 2016.

و�شنكتفي بخ�شو�ض هذا التقرير بعر�ض ح�شيلة ن�شاط كل من مديرية ال�شوؤون االإدارية 
لكل  �شبق  اأنه  اعتبار  على  الدولة،  اأمالك  ومديرية  للتقاعد  المغربي  وال�شندوق  والعامة 
من الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة لل�شرائب واإدارة الجمارك وال�شرائب غير 

المبا�شرة اأن وافوا الموؤ�ش�شة بتقرير مف�شل عن اأن�شطتهم، وتمت االإ�شارة اإليها اآنفا.

1.41 - تقرير وزارة القت�ساد والمالية:

اأكدت وزارة المالية اأن ما تو�شلت به من و�شيط المملكة بر�شم �شنة 2016 بلغ 25 
طلبات  حول  وتتمحور   .2015 �شنة  مع  مقارنة  طفيفا  ارتفاعا  بذلك  م�شجلة  �شكاية، 
تنفيذ االأحكام، وت�شوية الو�شعيات االإدارية والمالية، والتمكين من الم�شتحقات الناتجة 
عن اأ�شغال. وقد تمت االإجابة عن بع�شها، في حين الزالت الموؤ�ش�شة تنتظر الجواب عما 

تبقى لديها، �شواء تلك المتعلقة بهذه ال�شنة اأو ال�شنوات الفارطة.

2.41 - تقرير ال�سندوق المغربي للتقاعد :

اأفاد ال�شندوق المغربي للتقاعد في تقريره، اأنه تو�شل بما مجموعه 157 �شكاية من 
 - العيون  بجهة  الموؤ�ش�شة  مندوبية  من  عليه  وردت  �شكاية   51 منها  المملكة،  و�شيط 
ال�شاقية الحمراء، و6 �شكايات من مندوبية الموؤ�ش�شة بجهة طنجة- تطوان- الح�شيمة، 
وثالث �شكايات من مندوبية الموؤ�ش�شة بجهة الدار البي�شاء – �شطات، والمندوبية المحلية 

للموؤ�ش�شة بمكنا�ض.

وبهذا يكون ال�شندوق المغربي للتقاعد قد �شجل ارتفاعا ملمو�شا في عدد ال�شكايات 
المتو�شل بها من الموؤ�ش�شة، مقارنة مع �شنة 2015، حيث كان قد بلغ عددها 148.
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وتتمحور الق�شايا حول اال�شتفادة من المعا�ض المدني اأو الع�شكري لفائدة المنخرطين 
مبالغ  وا�شترجاع  العائلية،  والتعوي�شات  الخدمات  وت�شحيح  حقوقهم،  ذوي  اأو  به 
بعنا�شر  ال�شندوق مع مرا�شالتها وموافاتها  ت�شجل تجاوب  اقتطعت خطاأ، والموؤ�ش�شة 

الجواب داخل االآجال القانونية.

3.41 - تقرير مديرية اأمالك الدولة :

تو�شلت مديرية اأمالك الدولة بما مجموعه 16 �شكاية من و�شيط المملكة بر�شم �شنة 
2016، ذات �شلة بطلبات التعوي�ض عن نزع الملكية من اأجل المنفعة العامة، وا�شتكمال 
اإجراءات تفويت عقارات، وتفويت الم�شاكن االإدارية لم�شتغليها. هذا، وقد تمت االإجابة 

عن معظمها داخل اآجال معقولة.

42 .تقرير وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك:

اأكدت وزارة التجهيز والنقل واللوج�شتيك اأن ما تو�شلت به من و�شيط المملكة بر�شم 
�شنة 2016 بلغ 27 �شكاية، م�شجلة بذلك ارتفاعا طفيفا مقارنة مع تلك الم�شجلة بر�شم 
ال�شنة الما�شية. وذلك بالرغم من االختالف الب�شيط في عدد ال�شكايات بين ما هو وارد 

بالتقرير وما بين ما تتوفر عليه الموؤ�ش�شة في قاعدة التطبيقات.

اإيجاد  والماأمول  الملكية  نزع  عن  التعوي�ض  طلبات  حول  الق�شايا  اأغلب  وتتمحور 
االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ االأحكام الق�شائية.

تقارير بع�ض  2015، عدم ت�شمينه  �شنة  الحال  التقرير، كما كان عليه  ويالحظ على 
والو�شائل  للنقل  الوطنية  ال�شركة  في  والمتمثلة  الوزارة،  لو�شاية  الخا�شعة  الموؤ�ش�شات 

اللوج�شتيكية، والمكتب الوطني للمطارات.
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1.42 - تقرير وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك:

بلغ عدد ما تم تداوله بين الموؤ�ش�شة ووزارة التجهيز والنقل واللوج�شتيك 27 �شكاية، 
وذلك  الما�شية،  ال�شنة  بر�شم  الم�شجلة  تلك  مع  مقارنة  طفيفا  ارتفاعا  بذلك  م�شجلة 
بالرغم من االختالف الب�شيط في عدد ال�شكايات بين ما هو وارد بالتقرير وبين ما تتوفر 

عليه الموؤ�ش�شة في قاعدة التطبيقات.

وتتمحور اأغلب الق�شايا حول طلبات التعوي�ض عن نزع الملكية، �شواء بالترا�شي اأو 
بناء على مقررات ق�شائية، ورفع ال�شرر الناتج عن اأ�شغال اإنجاز الطرق، اإ�شافة اإلى ت�شوية 

الو�شعيات االإدارية للمنت�شبين للقطاع.

المالية  اإيجاد االعتمادات  ال�شكايات، وكذا  اإجابتها عن  والماأمول هو ت�شريع وتيرة 
الالزمة لتنفيذ االأحكام الق�شائية.

2.42 -تقرير المكتب الوطني لل�سكك الحديدية:

و�شيط  موؤ�ش�شة  من   2016 �شنة  خالل  الحديدية  لل�شكك  الوطني  المكتب  تو�شل 
المملكة بثمان �شكايات تتمحور موا�شيعها حول طلبات تنفيذ اأحكام ق�شائية �شادرة 
الحظت  والتي  م�شتغليها،  لفائدة  م�شاكن  بتفويت  تق�شي  التي  تلك  خا�شة  بمواجهته 
الموؤ�ش�شة وجود تاأخر في تنفيذها، وكذا ت�شوية الو�شعيات االإدارية والمالية والمعا�شية 

للمنت�شبين للقطاع، باالإ�شافة اإلى التعوي�ض عن نزع الملكية من اأجل المنفعة العامة.

اإال اأنه بالرجوع اإلى قاعدة المعطيات التي تتوفر عليها الموؤ�ش�شة يتبين اأن هناك اختالفا 
ب�شيطا في عدد ال�شكايات التي تم تداولها للوهلة االأولى مع القطاع. والماأمول هو ت�شريع 

وتيرة االإجابة عنها، وتنزيل تو�شيات و�شيط المملكة.

3.42 -تقرير الوكالة الوطنية للموانئ:

تو�شلت الوكالة الوطنية للموانئ خالل �شنة 2016 ب�شكاية واحدة من موؤ�ش�شة و�شيط 
المملكة، تمت االإجابة عنها. 
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43 .تقرير المكتب ال�سريف للفو�سفاط:

اأفاد المكتب ال�شريف للفو�شفاط في تقريره ال�شنوي بح�شيلة ما تو�شل به من موؤ�ش�شة 
و�شيط المملكة بر�شم �شنة 2016 من �شكايات وتظلمات المواطنين، والتي بلغ عددها 
اإلى  باالإ�شافة  االأولى،  للوهلة  له  توجه  �شكاية   15 الموؤ�ش�شة  معطيات  قاعدة  ح�شب 
ماآلها. وقد عرف عدد  تتبع  الموؤ�ش�شة في  ال�شابقة وا�شتمرت  لل�شنوات  تعود  التي  تلك 

ال�شكايات الموجهة لهذا القطاع ارتفاعا طفيفا مقارنة مع ال�شنة الما�شية.

وتتمحور موا�شيع تلك ال�شكايات التي يتقدم بها في غالب االأحيان المنتمون لهذا 
والمعا�شية،  والمالية  االإدارية  و�شعياتهم  بت�شوية  للمطالبة  حقوقهم  ذوو  اأو  القطاع 
والتغطية  العائلية  التعوي�شات  على  الح�شول  اإلى  باالإ�شافة  االإدارية،  الم�شاكن  وتفويت 

ال�شحية وحوادث ال�شغل.

والموؤ�ش�شة تثمن مجهودات المكتب المبذولة من اأجل موافاتها باالأجوبة داخل اأجل 
معقول.

44 .تقرير وزارة الت�سال:

اأكدت وزارة االت�شال في تقريرها ال�شنوي اأن عدد ال�شكايات التي تو�شلت بها من 
لل�شنوات  التي تعود  اإلى تلك  ال�شنة بلغ �شكايتين، باالإ�شافة  المملكة بر�شم هذه  و�شيط 

ال�شابقة، وا�شتمرت في تتبع ماآلها.

وتتمحور موا�شيع هذه ال�شكايات حول الح�شول على الم�شتحقات المالية الناتجة 
عن االأ�شغال والخدمات المقدمة لفائدة الوزارة، وكذا ت�شوية الو�شعيات االإدارية والمالية 

والمعا�شية للمنت�شبين لذات القطاع، وقد تمت االإجابة عنها.

اإلى  الولوج  تح�شين  اأجل  من  الوزارة  اتخذتها  التي  لالإجراءات  التقرير  تطرق  كما 
خدماتها، وتوحيد وتب�شيط الم�شاطر االإدارية.
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45 .تقرير ال�سندوق الوطني لمنظمات الحتياط الجتماعي:

تو�شلت الموؤ�ش�شة بتقرير ال�شندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، �شمنه 
ح�شيلة معالجته ل�شكايات المواطنين خالل �شنة 2016، والتي بلغ عددها 69 �شكاية. 
اأو  �شعفها،  اأو  المر�ض  ملفات  عن  التعوي�ض  على  الح�شول  حول  موا�شيعها  تتمحور 

تحويل تلك التعوي�شات اإلى ح�شاب خاطئ، وكذا اإيقاف االقتطاعات

وت�شجل الموؤ�ش�شة المجهودات التي يقوم بها ال�شندوق، بتن�شيق مع التعا�شديات، من 
اأجل اإيجاد حلول للق�شايا المطروحة عليه.

46 .تقرير قطاع الفالحة بوزارة الفالحة وال�سيد البحري:

ت�شمن تقرير هذا القطاع ح�شيلة ما تم تداوله من �شكايات تم توجيهها له من الموؤ�ش�شة 
بر�شم �شنة 2016، والذي بلغ مجموعه 37 �شكاية، منها 22 ق�شية جديدة توجه له للوهلة 
االأولى، و15 �شكاية تعود لل�شنوات ال�شابقة وا�شتمرت في تتبع ماآلها، وقد تمت االإجابة 

عن مجملها داخل اآجال معقولة.

والمالية  االإدارية  الو�شعيات  ت�شوية  طلبات  حول  ال�شكايات  موا�شيع  وتتمحور 
والمعا�شية للمنت�شبين للقطاع، وت�شديد م�شتحقات ال�شفقات، باالإ�شافة اإلى االإ�شكاليات 

المطروحة بخ�شو�ض توزيع االأرا�شي الم�شترجعة في اإطار االإ�شالح الزراعي.

الخدمات  اإلى  الولوج  تح�شين  بخ�شو�ض  المتخذة  لالإجراءات  التقرير  تطرق  كما 
وتجويدها.

47 .تقرير المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�سالح لل�سرب:

 2016 �شنة  بر�شم  لل�شرب  ال�شالح  والماء  للكهرباء  الوطني  المكتب  تقرير  �شمن 
بلغ  الموؤ�ش�شة والتي  له من طرف  المواطنين موجهة  به من �شكايات  ح�شيلة ما تو�شل 
لقطاع  التي وجهت  ال�شكايات  ت�شمن  التقرير  هذا  اأن  والمالحظ  �شكاية.   16 عددها 
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الماء فقط، دون االإ�شارة اإلى تلك التي وجهت لقطاع الكهرباء، بالرغم من اأنه اأ�شار في 
ديباجته اإلى مجمل ال�شكايات التي وردت على المكتب ب�شفة عامة.

وبالرجوع اإلى قاعدة المعطيات التي تتوفر عليها الموؤ�ش�شة، نجد اأن هناك اختالفا في 
عدد ما تم تداوله مع هذا القطاع، والذي بلغ 32 �شكاية تم توجيهها له الأول وهلة بر�شم 

هذه ال�شنة، اإ�شافة اإلى تلك التي تعود لل�شنوات ال�شابقة.

عن  الجواب  بعنا�شر  موافاتها  في  ويعجل  القطاع  هذا  يبادر  اأن  الموؤ�ش�شة  وتاأمل 
اإعمال  في  اأو  الرد  في  �شواء  التاأخر  من  �شيء  عليه  لوحظ  اإذ  له،  الموجهة  ال�شكايات 

تو�شيات الموؤ�ش�شة.

الربط  وطلبات  الملكية،  نزع  عن  التعوي�ض  حول  به  ال�شلة  ذات  الق�شايا  وتتمحور 
اأو  المياه  الناتجة عن ت�شرب  لل�شرب والكهرباء، ورفع االأ�شرار  ال�شالح  الماء  ب�شبكتي 

وجود اأعمدة كهربائية فوق قطع اأر�شية مملوكة للخوا�ض.

الرقمي،  والقت�ساد  والتجارة  وال�ستثمار  ال�سناعة  وزارة  لدى  الدولة  كتابة  .تقرير   48

المكلفة بالتجارة الخارجية:

بتقريرها  المملكة  و�شيط  موؤ�ش�شة  الخارجية  بالتجارة  المكلفة  الدولة  كتابة  وافت 
والذي   ،2016 �شنة  بر�شم  �شكايات  من  معها  تبادله  تم  ما  ح�شيلة  �شمنته  ال�شنوي، 
الت�شويق  ومكتب  التجارية  العالقات  مديرية  مواجهة  في  م�شجلة  �شكايات،  ثالث  بلغ 

والت�شدير، وقد تمت االإجابة عنها داخل اآجال معقولة.

حول  خا�شة  القطاع  هذا  مواجهة  في  بها  المتو�شل  ال�شكايات  موا�شيع  وتتمحور 
ت�شوية الو�شعيات االإدارية والمالية والمعا�شية للمنت�شبين له.

*          *           *
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خام�سا: الختاللت امل�سجلة ب�ساأن تعامل خمتلف الإدارات مع املوؤ�س�سة
من ال�شعب اأن تقف الموؤ�ش�شة في اإحدى المحطات �شاهدة على ما يت�شرب اإلى االإدارة 
الحقوق،  بالحكامة والدفاع عن  النهو�ض  باأمانة  الوفاء  من اختالالت، وهي في موقع 
التي تقت�شي منها ب�شط رقابتها، ور�شد مواطن النق�ض، والدخول في حوار مع االإدارة من 
اأجل اإزاحة كل خلل قد يعثر �شيرها العادي التي ال يمكن اأن تكون اإال خدومة، تعمل على 
ت�شريف ال�شاأن االإداري تلبية للحاجيات، وتعميمها لال�شتفادة من مختلف االرتفاقات.

�شحيح قد تحدث اأق�شية، وقد تطفو على ال�شاحة بع�ض ال�شعوبات التي قد ت�شبب في 
التاأخر اأو التعثر، وقد يكون هناك اإهمال اأو اإغفال، وهي اأو�شاع قد نجد لها اأعذاراً اإذا 

ما �شارعت االإدارة اإلى معالجتها، وتدارك ما قد خلفته من اأ�شرار.
الظاهرة  طابع  االإخالل  ذلك  وياأخذ  االإدارة،  معها  تتعاي�ض  اأن  هو  الموؤ�شف  لكن 
والنمط، الذي لم يعد يحرك في الم�شوؤولين االإح�شا�ض بهول المو�شوع وفداحته، وال 
يدفعهم اإلى توظيف ما لديهم من و�شائل مادية وب�شرية لتطويق هذا الو�شع الذي بلغ حد 

االنزالق غير الم�شت�شاغ.
لقد ورد فيما تقدم من تقارير �شنوية للموؤ�ش�شة، اأنها تناأى بنف�شها عن اعتبار ما ت�شفح 
عليها  يحتمه  فيما  يندرج  اإليها  االإ�شارة  اأن  موؤكدة  الت�شهير،  خانة  في  كاختالالت  عنه 
الظهير ال�شريف المحدث لها، والذي يروم من ذلك التعبئة من اأجل االإقالع عن تلك 

الممار�شات.
وقت  في  االأمر،  ي�شبح  فقد  االختالالت،  نف�ض  �شرد  على  التقارير  تتواتر  واأن  لكن 
معين، غير ذي جدوى مادام اأن االإدارة في اأعلى هرمها لم تقم بكل ما يجب القيام به 

لمواجهة ذلك بما يجعل المتتبع يلم�ض التحول.
فالتغيير الذي نعتبره من النجاحات التي يجب اأن تن�شاف اإلى ما تقدم من مكت�شبات، 
في  بتقلي�ض حجمها،  االختالالت،  تلك  على  التغلب  يتم  اأنه  الموؤ�شرات  توؤكد  اأن  هو 

انتظار تجفيفها من مختلف االإدارات.
ال يمكن  اأن ننغلق في حلقة نف�ض االنتقادات والموؤاخذات، في ا�شت�شالم لما يداهم 
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هذه  لتطويق  الكافي  المجهود  ت�شرف  لم  اأنها  يوؤكد  فالواقع  اعتالالت،  من  االإدارة 
الممار�شات.

نريد اأن يكون لهذا المقطع من التقرير الجدوى المن�شودة الأن الو�شاطة الموؤ�ش�شاتية 
اأخذت  التي  االختالالت  تجاوز  يروم  الذي  التغيير  مخطط  في  تواكبها  لالإدارة،  رفيق 

�شكل ظاهرة.

توؤرق  التي  الظواهر  تلك  للق�شاء على  فيه  اال�شتثمار  تم  بما  ت�شيد  اأن  تريد  الموؤ�ش�شة 
اآثارا تثقل  وتزعج، ال �شيما واأن المحاكم االإدارية تدين هذه التجاوزات وترتب عليها 

كاهل الخزينة، وت�شيئ اإلى �شمعة االإدارة.

لم يعد من حق اإدارتنا التمادي في اأخطاء ال تليق بالمكانة التي يجب اأن تتبواأها بالدنا، 
وهي جادة في اعتالء المدارج والتقدم في المراكز.

االرتياح  �شور  نقل  بال�شرورة  يقت�شي  واال�شتثمار  اال�شتقرار  لف�شاء  الجيد  الت�شويق 
وكفاءات  وقدرات  التوجيه،  وجودة  اال�شتقبال  ح�شن  من  االإدارة،  بعطاءات  والر�شى 
الملفات،  تداول  الم�شاطير، وال�شفافية في  الولوج، وب�شاطة  الب�شري، وتي�شير  الر�شيد 
و�شدق التوقعية، واعتماد معايير وموا�شفات محددة معروفة م�شبقا، والوفاء بااللتزام، 
واحترام االآجال، واالبتعاد عن البيروقراطية واال�شتعالء، مع �شهولة الو�شول اإلى المعلومة، 
ودقة التعليل، باالرتكاز على القانون في تطبيقاته ال�شليمة، وبعده الحقوقي، واالنت�شار 

اإلى الحق واالإن�شاف، كل ذلك في اأجواء يخيم عليها التخليق والف�شيلة.

ولالأ�سف اأن من اأهم الختاللت:

• عدم تنفيذ الأحكام

االإ�شكاليات  مقدمة  في  الوا�شع  بمفهومها  االإدارة  لدن  من  االأحكام  تنفيذ  يظل عدم 
ما  اإبداء  اإلى  تقاريرها  �شابق  في  الموؤ�ش�شة  انتهت  ولقد  بها،  تو�شم  التي  واالختالالت 
يكفي من االأ�شف على هذا المو�شوع كنقطة �شعف، لي�ض في اإدارتنا فقط، ولكن في 
التقا�شي من محتواه، وفعاليته،  التنفيذ يفرغ  اأن تعطيل  منظومتنا الق�شائية، على اعتبار 

وجدواه.
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ال يمكن اأن نكرر كل �شنة مقولة ال فائدة من حكم ال نفاذ له.

المو�شوع،  في  دوريات  �شاغوا  الحكومة  ورئي�ض  االأولين  الوزراء  كل  اأن  �شحيح 
ولكن هل من تج�شيد واقعي؟ هل هناك اإح�شا�ض لدى المعنيين باأن عجلة التنفيذ تتحرك 

بالوتيرة المعقولة؟

�شحيح اأن هذا النوع من التنفيذ له م�شطرته واإجراءاته المحا�شباتية المعقدة، ولكن اأن 
نقف بالملمو�ض على التمل�ض من التنفيذ وا�شتعارة تبريرات يتجلى بالعين المجردة اأنها 

واهية، فهذا غير مقبول.

من الممكن تفهم التاأخير ب�شبب �شعف االعتمادات المر�شودة، ولكن اأن يطول ذلك 
اأو اأن يكون االإحجام عن تنفيذ لي�شت له كلفة مالية، فهذا �شيء ال يحتمل.

الم�شوؤولية، طبعا، ال ترجع اإلى ذات االإدارة المحكوم عليها فقط، بل تقع كذلك على 
وا�شع قانون المالية، ومن يتكفل بتوزيع الكتلة المالية، الأنه ملزم باأن ي�شع في الح�شبان 

اأن تنفيذ االأحكام من النفقات االإجبارية، التي يجب اأن تبرمج باالأولوية.

رقابة  الداخلية، كجهة  وزير  بمقت�شاه  تو�شي  توجها  تبنت  قد  الموؤ�ش�شة  كانت  فاإذا 
فتح  على  الميزانية،  على  الم�شادقة  تعليق  على  الترابية،  للجماعات  بالن�شبة  خا�شة 
اعتمادات لتغطية المبالغ المحكوم بها، فاإنه حري بمعد الميزانية ومتبنيها اأن يتاأكد من 

ر�شد اعتمادات كافية لتغطية المبالغ المحكوم بها.

لقد اآن االأوان للتفكير في اإحداث اآلية داخل المنظومة الحكومية تكون تحت والية 
اأو و�شاية، اإما رئي�ض الحكومة اأو قطاع المالية تتكفل بتنفيذ االأحكام، وتعمل بتن�شيق 
مع الوكالة الق�شائية للمملكة، الأن االأموال التي تخ�ش�ض لكل وزارة هي من المال العام، 
وبالتالي فاإن ما ير�شد من الميزانية العامة لتنفيذ االأحكام يجب اأن ي�شرف مبا�شرة من 

لدن تلك االآلية.

قانون  م�شروع  في  التي �شيغت  المقت�شيات  الم�شادقة على  بد من  اأخرى، ال  ومرة 
يوازن  خا�شا  بابا  العمومية  االإدارات  على  للتنفيذ  خ�ش�شت  والتي  المدنية،  الم�شطرة 
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به  ق�شت  ما  اإلى  االن�شياع  في  االإدارة  وبين واجب  العام  المال  بين خ�شو�شية �شرف 
المحاكم.

• ربط التنفيذ بالح�سول م�سبقا على الن�سخة التنفيذية

التنفيذ، على  قبل  بالح�شول،  االإدارة موقفا  فيها  تتخذ  التي  الملفات  تزايد عدد  لقد 
الن�شخة التنفيذية، والحال اأن طلبها ال يمكن النظر فيه اإال بعد التنفيذ الفعلي.

ولقد اأ�شدرت الموؤ�ش�شة عدة تو�شيات ردت فيها على هذا الدفع، ومع ذلك الزالت 
االإدارات تتم�شك بها. فالن�شخة التنفيذية ما لم يتم التنفيذ، هي من الوثائق االأ�شا�شية التي 
يجب واأن يت�شمنها ملف التنفيذ، الأنها و�شيلة الجهة المكلفة بالتنفيذ في اإعمال كل ما 
الدفع  اعتماد  ال�شعب  التنفيذ، ولذلك من  المحكوم عليه على  القانون الإجبار  يخولها 

المذكور كو�شيلة للتاأخير في التنفيذ.

• المطالبة بتطهير العقار بعد الحكم بنزع الملكية

كثيرا ما تفر�ض االإدارات المحكوم لفائدتها بنقل الملكية مقابل اأداء مبلغ معين، اأن 
يدلي لها المالك بما يفيد ملكيته، وكذا ُخلوَها من اأي تحمل عقاري.

�شحيح اأن هذا موقف �شليم يدخل �شمن هام�ض الحفاظ على المال العام، مخافة اأن 
تكون ملكية المحكوم له غير ثابتة اأو منازع فيها.

لكن هذا لي�ض �شببا في االمتناع، مادام اأن المحاكم، بعد تو�شلها بالمبالغ المحكوم 
بها، �شتعمل على ربط ت�شليمها للمحكوم له باالإدالء بذلك.

واإلى جانب ذلك، فاإن على االإدارة نازعة الملكية بذل مجهود وا�شت�شدار ن�شخة من 
�شهادة المحافظة حديثة العهد لمعرفة و�شعية العقار، كما لها اأن تجري تقييدا احتياطيا 
�شمانا لحقوقها، ال �شيما واأن المفرو�ض فيها اأن تعمل على ت�شجيل مر�شوم نزع الملكية 

في الر�شم العقاري لالأر�ض المعنية.

اأ�شباب التمل�ض من التنفيذ غير  لذلك، فاالحتياط م�شتحب ومطلوب، لكن التما�ض 
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مرغوب. 

• الحجز على اأموال الإدارات
العمومية، �شواء لدى  اأموال االإدارات  ُتْقِدُم على الحجز على  اآن االأوان، والمحاكم 
الخازن العام اأو لدى بنك المغرب، مع ما يرافق ذلك من اآراء مت�شاربة وانتقادات الذعة، 

اأن نجنب الدولة ال�شقوط في االعتقاد بتعنتها اأو عدم مالءة ذمتها اأو اإفال�شها.

الدولة في غنى عن كل ذلك. 

لذا، يتعين عليها اأن تقوم بالتنفيذ متى اأ�شبح م�شتحقا، واأن تعمل على توفير ما يقابله 
متى اأ�شبح متوقعا.

• الحكم على الإدارة بالغرامة التهديدية
الكل يعلم اأن الغرامة التهديدية هي و�شيلة الإجبار المحكوم عليه على التعجيل بالتنفيذ، 

وهي في ذات الوقت بمثابة جبر خاطر المحكوم له لتعوي�شه عن كل تاأخر مق�شود.

ُد للمتعنت، وال يجدر باالإدارة اأن تكون في هذا الموقع، ال  فالغرامة التهديدية ُتَحدَّ
ُل ميزانية الدولة  �شيما واأنها �شورة قدحية تجعلها في موقف المتجبر، ف�شال عن اأنها ُتَحمِّ
تكاليف مرهقة، والحال اأنه ما كانت لتكون كذلك لو اأنها اأخذت العدة واالحتياطات 

الكافية لتفي بالتزاماتها.

الخط الذي ر�شا عليه التوافق عند اإعادة النظر في المنظومة الق�شائية هو البحث عن 
و�شائل بديلة لحل المنازعات، والحال اأن االإدارة تدفع ب�شاحب الحق اإلى اإ�شافة م�شاطر 

اأخرى تبتدئ بطلب تحديد الغرامة التهديدية، وتليها م�شطرة ت�شفيتها.

اإيجابية  تكون  واأن  المبادرة،  موقع  اإلى  المعاندة  موقع  من  تنتقل  اأن  يجب  االإدارة 
وتفاعلية، واأن تعود اإلى �شابق االأعراف والتقاليد، الأن الرجوع اإلى الحق خير من التمادي 

في الخطاأ.

• اقتطاعات التغطية ال�سحية والجتماعية
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ذات  والم�شاهمات  االقتطاعات  تحويل  عند  في خطاأ  االإدارات  بع�ض  تقع  ما  كثيرا 
ال�شلة، اإما بالتقاعد اأو بالتغطية ال�شحية، وبدل اأن تبعث بها اإلى الموؤ�ش�شة المعنية تحولها 

اإلى اأخرى.

وقد ال يتم تدارك هذا االأمر في االإبان، وتتعطل اال�شتفادة من الخدمات، وعندما يتم 
الوقوف على الخطاأ يكون هناك تلكوؤ في ت�شوية االأمور بما تقت�شيه الو�شعية من �شرعة، 

وتتم�شك كل موؤ�ش�شة بوجوب تو�شلها بالتحويالت لت�شرف للمعني م�شتحقاته.

فالموؤ�ش�شات المعنية لها عالقات عديدة، وفيما بينها، اإن �شح التعبير ح�شابات مفتوحة 
تج�شد تبادل التحويالت بين دائن ومدين، ومع ذلك كثيرا ما يجد الم�شتفيدون اأنف�شهم 

في الباب الم�شدود.

الملفات.  ت�شفية  تعثر في  الو�شع، فالزال هناك  لهذا  االنتباه  اإثارة  ولالأ�شف، ورغم 
المتعين  الموؤ�ش�شة برئي�ض الحكومة بالتدخل، فقد بات من  اأهابت هذه  ولذلك، وكما 
اأن يقع حد لمثل هذه المواقف، واأن تبادر كل اإدارة بت�شوية و�شعيات التقاعد والتغطية 
ال�شحية، في انتظار اأن تحول لها الجهة التي تقا�شت االقتطاعات ما كان من المتعين اأن 

ت�شلمه للجهة الحقيقية.

• الـتاأخر في اإخراج الن�سو�ص التنظيمية

كثيرا ما تكون هناك مقت�شيات قانونية تقر ببع�ض الحقوق، وتترك ت�شريفها للمجال 
اأو  مرا�شيم  خالل  من  الحكومية،  ال�شلطة  اخت�شا�ض  �شميم  من  يعتبر  الذي  التنظيمي 
قرارات وزارية، وبذلك يحيل الن�ض القانوني على �شدور ن�ض تنظيمي اأو قرار وزاري، 
اإال اأن الملحوظ هو اأن �شدور تلك المرا�شيم اأو الن�شو�ض اأو القرارات يتاأخر، مما يوؤدي 

اإلى تعطيل اإعمال الن�ض القانوني، وبالتبعية �شياع حقوق. 

ولقد و�شعت الموؤ�ش�شة يدها على نوازل ذات �شلة باال�شتفادة من التقاعد اأو بمراجعة 
االإيراد وغير ذلك، وال يمكن باأي حال اإي�شال حق اإلى �شاحبه في غياب اإ�شدار تلك 

الن�شو�ض التنظيمية.

اإخراج  بوتيرة  االإ�شراع  الموؤ�ش�شة  واقتراحات  تو�شيات  بين  من  كان  ذلك،  والأجل 
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الن�شو�ض التنظيمية.

• الأدوية المعو�ص عنها

اإذا كانت هيئات االحتياط االجتماعي تعو�ض منخرطيها عن بع�ض الم�شاريف التي 
يتحملونها اأو تلتزم بتحمل نفقات ذات االرتباط بالعالج اأو التطبيب، فاإن هناك عائقا 
يتمثل في كون م�شطرة تحديد التدخل الطبي اأو الدواء الذي يمكن التعوي�ض عنه تعرف 
تعثرا، ويكفي القول باأن هناك اأزيد من األفي دواء مرخ�ض بترويجه وبيعه في المغرب، 

وال يتم التعوي�ض عنه من لدن هيئات االحتياط.

وقد ي�شادف الحال اأن االأمر يتعلق باأدوية لمعالجة اأمرا�ض خطيرة وفتاكة، والتي ال 
تحتمل التاأخير اأو البحث عن البديل، وقد تكون هذه االأدوية مرهقة من حيث ثمنها. 

ين�شاف اإلى ذلك، اأن المري�ض يقبل عليها بحكم اأنه منخرط في تعا�شدية، واأن هذا 
الدواء مرخ�ض به، وال يخطر بباله اأنه م�شتثنى من التعوي�ض.

التغطية  التطبيب وفي  الحق في  يم�ض بحق د�شتوري، وهو  اأن هذا االختالل  واأكيد 
االجتماعية.

لذلك، يجب اأن تحر�ض وزارة ال�شحة على اأن تعمل الجهة المكلفة بتحديد الئحة 
االأدوية  كل  ومواكبة  دوراتها،  عقد  في  االنتظام  على  عنها  التعوي�ض  الممكن  االأدوية 

المرخ�ض بها، لتحيين تلك الالئحة حتى ت�شمل كل االأدوية اأو على االأقل البديلة.

• ت�سفية الوعاء العقاري

وتو�شيع  ال�شفيح،  دور  محاربة  المغرب  اإليها  ارتكن  التي  االختيارات  محمود  من 
اأخطاء،  ت�شرب عدة  الم�شطرة الزالت مو�شوع  اأن هذه  اإال  اال�شتفادة من �شكن الئق، 
وذلك اإلى جانب عدم �شبط الم�شتفيدين وعدم دقة االإح�شاء، وعدم التوازن بين طالبي 

اال�شتفادة والر�شيد المحدد كبديل.
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ومن هذه المالحظات اأن االإدارة تقبل على و�شع يدها على العقار، وقد تبا�شر نزع 
تواجه  اأنها  اإال  االإنجاز  في  ت�شرع  وقد  المادي،  االعتداء  في  تقع  ما  وكثيرا  الملكية، 
�شعوبات كثيرة في ت�شفية الوعاء العقاري، وتطهيره من التحمالت اأو التعر�شات ليتاأتى 
لها تق�شيمه واإفراد �شكوك خا�شة بكل م�شتفيد، لتكتمل له بذلك ما يخوله حق الملكية.

فالحيازة الفعلية موجودة، ولكن الحيازة القانونية والتملك متعثران.

وقد ا�شتغرقت بع�ض االأو�شاع مدة فاقت العقدين، وتعاقبت االإدارات التي فو�شت 
لها الدولة تدبير هذا الملف، ومع ذلك لم يتم االإنجاز.

ولهذا، على االإدارة اأال تقدم على مبا�شرة واإطالق اأي م�شروع �شكني، اإال اإذا كانت 
تقدم على  اأال  المعقولة، وعليها  االآجال  في  العقاري  الوعاء  لت�شفية  ال�شمانات  لها كل 
�شفقات البناء والتجهيز، اإال اإذا كانت تتوفر على الوثائق التي تثبت ملكيتها، كما على 

المقاوالت المعنية باالأ�شغال اأال ت�شرع فيها اإال بعد موافاتها بما يثبت التملك.

• م�ساريف التكوين

من الم�شاكل التي يتزايد رفعها اإلى هذه الموؤ�ش�شة م�شتحقات التكوين االإداري، وعلى 
االأخ�ض تلك المتعلقة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، التي لم تتحلل بعد مما 

يثقلها من ديون ناتجة عن عدم �شرف م�شتحقات التكوين.

ال�شيد رئي�ض الحكومة  اإلى  الموؤ�ش�شة وجهت مرا�شلة خا�شة  وبالرغم من كون هذه 
من اأجل تخ�شي�ض اعتمادات اإ�شافية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، من اأجل 

ت�شديد الم�شتحقات، فاإن الو�شع الزال على ما عليه.

ال�شنوي  االأداء  ووتيرة  درهم،  مليون  اأربعمائة  تفوق  الدين  وكتلة  كثر،  الم�شتفيدون 
هذه  على  االأمر  ا�شتمر  ما  اإذا  اأنه  اأي  درهم،  ماليين  ع�شرة  حدود  في  الزالت  الحالي 

الوتيرة، فاإن ت�شفية ذلك لن تتم قبل عقدين من الزمن على اأقل تقدير.

• عدم ت�سوية الم�ستحقات في الإبان
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نفقات  �شميم  من  م�شتحقاتها  يعتبر �شرف  من خدمات  االإدارات  ت�شتفيد  ما  كثيرا 
والمالية  العامة  المحا�شبة  قوانين  واأن  المالية.  ال�شنة  داخل  ت�شويتها  يجب  التي  الت�شيير 
العمومية ال ت�شمح باأداء مقابل تلك الخدمات في الميزانيات الموالية، ونكون اأمام اإقرار 

بتقديم خدمة وا�شتفادة االإدارة منها، وا�شتحالة ت�شديد مقابلها.

للق�شاء  يتقدم  اأن  الدائن  على  اأن  هو  المدينة  االإدارة  تجده  الذي  الرد  اأن  والموؤ�شف 
وي�شت�شدر حكما، واآنذاك يمكن الوفاء بالدين من االعتماد المخ�ش�ض لتنفيذ االأحكام.

فهذا هو العبث، االإقرار بالدين موجود، والواجب يقت�شي اأال ن�شع الدولة في مو�شع 
من اأثرى على ح�شاب الغير، اأو المخل بالتزامه، اأو من يخون االأمانة.

م�شداقية الدولة فوق كل اعتبار، الأننا نريد اأن نحافظ على ثقة العموم فيها والثقة ال 
تتجزاأ.

تو�شيع مجال  الخا�شة، مع  االأذون  الحاالت عبر  اإيجاد حل لمثل هذه  لذلك يجب 
ذلك.

• الإنعا�ص الوطني

اإذا كان هذا النمط من العمل االجتماعي الذي اختارته الدولة لمواجهة اأو�شاع خا�شة 
يغلب عليها الطابع االإن�شاني، فاإن هذا االختيار يجب اأن تعاد فيه الدرا�شة لتدارك ما قد 

يقع ب�شببه من انعكا�شات �شلبية.

فهل يمكن العمل في اإطاره بدون �شقف يحدد اأمده؟

وهل يمكن اأن ي�شتفيد من بع�ض �شمانات ال�شغل كالتغطية االجتماعية وال�شحية؟

وهل يمكن التفكير في حق المعني به في تطوير م�شاره؟

ناهيك عن الم�شاكل االأخرى التي ال حاجة للتف�شيل فيها.

• ت�ساميم التهيئة
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تعميمها  من  بدءا  التعمير،  وثائق  اأو�شاع  لت�شحيح  المبذول  المجهود  يعلم  الكل 
لتغطية المجال، وانتهاء بتحديد معايير اختيار التخ�شي�شات واالرتفاقات والم�شاهمات 
ما  اإعمال  من  عقاراتهم  تغل  الذين  اأولئك  �شيما  ال  بها،  المعنيين  وتعوي�ض  االإجبارية 

يخولهم القانون من حق الت�شرف فيها.

تترك  اأن  يمكن  التي ال  العقارية،  العدالة  لتحقيق  و�شائل  البحث عن  المهم هو  لكن 
في  المحاباة  مبنيا على  التعامل كان  باأن  المالكين  بع�ض  اإلى  االعتقاد  ليت�شرب  الفر�شة 

مناأى عن الم�شاواة وتكافوؤ الفر�ض.

المعنية  الحكومية  القطاعات  با�شت�شارة  وذلك  الت�شاركية،  اإعمال  يتعين  كما 
بالتخ�شي�شات، اإذ اأن االإدارات كثيرا ما تدفع بكونها لي�شت في حاجة لذلك العقار، اأو 

على االأقل باأنها ال تتوفر على االإمكانيات المادية لمواجهة كلفة اقتنائه.

• التعامل مع الجمعيات

اإلى  ودفعت  والحقوق،  الحريات  ف�شاء  تو�شيع  نهج  المغربية  المملكة  اختارت  لقد 
التنمية  في  والم�شاهمة  والت�شاركية  للتاأطير  مجال  باأنه  منها  اإيمانا  الجمعوي،  العمل 
الت�شريح  بنظام  االأخذ  اإلى  الجمعيات  تاأ�شي�ض  في  انت�شر  وبذلك  واالقت�شادية،  الب�شرية 
اإلزام  من  المو�شوع  هذا  في  المحاكم  اإليه  انتهت  ما  رغم  ولالأ�شف  الترخي�ض،  بدل 
االإدارة بوجوب ت�شلم محا�شر تاأ�شي�ض الجمعيات مقابل و�شل، وعند االقت�شاء، اإعمال 
الموؤ�ش�شة الزالت  فاإن  االإبطال،  العامة وطلب  النيابة  اإحالة على  القانون من  ما يخولها 

تتو�شل من حين الآخر بتظلمات في المو�شوع.

ولذلك، من المتعين االإقالع عن هذه الممار�شة، واإذا كان هناك من راأي اآخر، فمن 
المتعين فتح قنوات تعميق التفكير والبحث عن حلول ت�شريعية، توؤمن الحق الكامل في 

تاأ�شي�ض الجمعيات، وُتَواِزُن بينه وبين ما يقت�شيه الحفاظ على االأمن والنظام العام.

*          *           *
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�ساد�سا: اأهم التو�سيات و املقررات ال�سادرة عن املوؤ�س�سة
مناذج من اأهم التو�سيات:1

• التنفيذ المرهق وال�ستعا�سة عنه بالتعوي�ص

بعدما �شدر حكم لفائدة مواطن يق�شي على المكتب الوطني للماء والكهرباء باإفراغ 
قطعة اأحدث فوقها خزانا لت�شفية المياه وتزويد �شاكنة دوار بها، وطالب بالتنفيذ فامتنع 
اأن في هدم  تبين  الدفوع والردود،  تبادل  الموؤ�ش�شة. وبعد  اإلى  المواطن  المكتب ولجاأ 
المن�شاآت واإفراغ االأر�ض �شررا على ال�شاكنة التي �شتحرم من خدمات �شرورية للحياة. 
فاإن  له،  للمحكوم  بالن�شبة  فيه �شرر  التنفيذ  اإذا كان عدم  اأنه  الموؤ�ش�شة  ارتاأت  ولذلك، 
ُيَزاُل بال�شرر  في التنفيذ �شررا اأكبر. وانطالقا من القاعدة االأ�شولية، فاإن ال�شرر االأ�شد 
االأخف، واأن التنفيذ المرهق يمكن اأن ينقلب اإلى تعوي�ض، ولذلك، اقترحت الموؤ�ش�شة 
على المكتب الوطني للماء والكهرباء، اأن يدخل في مفاو�شات مع المالك الإيجاد توافق 
الم�شلحة  اأن  اعتبار  وعلى  ذلك،  يتم  لم  واإن  االأر�ض،  من  الجزء  ذلك  ا�شتمالك  ب�شاأن 
المالك  اأن  الملكية، علما  اإلى نزع  يلجاأ  اأن  فعليه  العقار،  البقاء في ذلك  تقت�شي  العامة 
�شيبقى محقا في الح�شول على تعوي�ض كامل، من�شف جابر لكل االأ�شرار الناجمة عن 

حرمانه من عقاره، وتعطيل تنفيذ حكمه:

وهكذا كانت تو�شية الموؤ�ش�شة في هذا االتجاه: 

" قد تكون الظرفية غير مساعدة على التنفيذ، ألن الضرر األشد يزال بالضرر األخف، 
وألنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا باالكتفاء باألخف، ولذلك، فعلى 
الوكالة، إذا تعذر عليها إيجاد حل إلفراغ المحل لتعلقه بمصلحة ساكنة كاملة،  فعليها 
أن تبادر إلى عرض مقترحات للوصول إلى حلول توافقية ترضي مالك العقار، أو إلى بحث 
سبل استصدار مقرر نزع الملكية ليتم تعويض هذا األخير عن كل األضرار الالحقة به، 
علما أنه يبقى، مع ذلك، محقا في الحصول على تعويض عن كل ما طاله من أضرار 
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بسبب الترامي على عقاره وعن التأخير في تنفيذ الحكم الصادر لفائدته؛ "

• اإرجاع م�ساريف العالج داخل اأجل معقول

لما تبنى المغرب نظام التعا�شد والتغطية ال�شحية، اأخذ بها على اأن تتم اال�شتفادة في 
الوقت المنا�شب، واأن تتج�شد بالموافقة القبلية على التطبيب واال�شت�شفاء، وباإرجاع جزء 

من الم�شاريف التي تم اإنفاقها، وهي االأخرى داخل اأجل معقول.

ا�شت�شفاءا  تتطلب  التي  المزمنة  لالأمرا�ض  بالن�شبة  وخا�شة  مبرر،  غير  تاأخير  فكل 
المبداأ  يعطل  اأن  �شاأنه  من  المعني،  مقدور  في  تكون  ال  قد  باأثمان  وربما  م�شتر�شال، 

الد�شتوري المتعلق بالحق في العالج وفي التغطية ال�شحية.

ولذلك، كان ال بد من اإ�شدار تو�شية في هذا االتجاه من اأجل ت�شريع وتيرة �شرف 
الم�شتحقات عن تقديم ملفات المر�ض.

وهكذا، اأكدت التو�شية:

" التأخر في تمكين المعني باألمر من التعويض عن مصاريف العالج، أمر يجب 
تداركه، إذ من المفروض في التعاضدية والجهات ذات االرتباط أن تبادر إلى تمكين 
المنخرطين من التعويض داخل أجل معقول، ليتأتى لهم مواجهة المصاريف المستدامة التي 
يقتضيها العالج والتطبيب، إذ أن فعالية التغطية االجتماعية تكمن في تسريع وتيرة 

الملفات وتسديد المستحقات؛ "

• الحق في اإ�سالح المباني

اأنهم  اإال  وترميمها،  المباني  اإ�شالح  اإلى  ي�شعوا  اأن  والجماعات  االأفراد  حق  من  اإن 
ما  اإذا  وبالتالي  المجال،  تنظم  التي  القانونية  ال�شوابط  نطاق  في  بذلك  بالقيام  ملزمون 
اأن تعمل على الجواب واأن تراقب مدى مطابقة  المخت�شة  تقدموا بذلك فعلى االإدارة 
االأعمال المزمع اإنجازها للموا�شفات المتطلبة، وعليها اأن ترد على كل طلب واإال اعتبر 
تطلب  واأن  توجه،  واأن  تعلل  اأن  عليها  االإذن،  رف�شت  ما  واإذا  مدة.  م�شي  بعد  مقبوال 
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تدارك المالحظات، ال �شيما واأن االإ�شالحات عادة ما ترتبط بدرء ما يمكن اأن يحدق 
بمالكيها اأو معتمريها من اأ�شرار قد تودي بحياة هوؤالء. ولذلك، يجب اأن تكون االإدارة 

اإيجابية. لهذا، اأو�شت الموؤ�ش�شة بما يلي:

التنظيمات  يتم وفق  أن  الذي هو حق كل مالك، يجب  البنايات،  ترميم وإصالح   "
القانونية واإلدارية المؤطرة للموضوع، وذلك تحت رقابة مصالح التعمير التابعة للجماعات 
وكذا اإلدارات المختصة، التي من واجبها التأكد من مدى مطابقة األعمال المزمع 
إنجازها للمقتضيات التقنية، وكذا لما هو وارد في وثائق التعمير؛ على السلطة اإلدارية 
المعنية أن تجيب عن الطلبات المقدمة لها وفق ما يستدعيه األمر، وأن تعمل على توجيه 
أصحابها ومطالبتهم، عند االقتضاء، بتصحيح وتدارك ما وقعوا فيه من أخطاء، السيما 
بالنسبة لهذه النازلة، حيث كانت األضرار الالحقة بهم جسيمة، نتيجة ما عرفته المنطقة 

آنذاك من انهيار عمارات مجاورة؛ "

• فك العزلة

وقع بمنا�شبة فتح طريق �شيار اأن ت�شببت االأ�شغال في قطع منفذ اإلى عقار، فلجاأ المالك 
اإلى الموؤ�ش�شة، التي اعتبرت اأن من م�شوؤولية االإدارة وهي تخطط لكل اإنجاز، اأن تدر�ض 
االآثار ال�شلبية التي يمكن اأن تنتج عنه وتعمل على تفاديها، وبذلك قالت اأن عليها اأن تفك 

العزلة التي لحقت بالم�شتكي، والذي لم يعد يجد م�شلكا لعقاره. فاأو�شت بما يلي:

" على اإلدارة أن تبحث عن الحل المالئم، لفك العزلة التي يعيشها المشتكي، إذ 
الحسبان  في  تضع  أن  السيار،  الطريق  مشروع  وتجهز  تخطط  وهي  المتعين،  من  كان 
من  العقارات  وأصحاب  الساكنة  تمكن  أن  يجب  التي  الطرقية،  المسالك  موضوع 
تأمين مرورهم وتواصلهم، تحقيقا لكل األبعاد المرجوة من المواصالت الطرقية، التي 

ينبغي أن تبقى دوما رافدا وقاطرة للتنمية؛ "

• الإيداع في المحجز العمومي ل ي�سكل عقوبة في حد ذاتها

اإلى  اإثر ما عاينته ال�شلطة من مخالفة قانون البناء من لدن مالك مقهى، عمدت  على 
من  وامتنعت  العمومي  بالمحجز  باإيداعها  اأمرا  واأ�شدرت  وطاوالت،  كرا�شي  حجز 
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اإرجاعها، اإال اأن الموؤ�ش�شة، بمنا�شبة درا�شة ال�شكاية، تبين لها اأال عالقة بو�شع الكرا�شي 
بمخالفة البناء، واأن حجزها ربما كان في اإطار االإجراءات االحترازية. كما اأن مخالفة 
البناء ال تبرر االحتفاظ بها، الأن ما تملكه االإدارة هو تحرير مح�شر بذلك، واإحالته على 
النيابة العامة التخاذ ما يفر�شه القانون من اإجراءات. ولذلك، اأو�شت الموؤ�ش�شة بتمكين 

الم�شتكي من الكرا�شي والطاوالت التي �شبق حجزها، وقالت:

" االستجابة لطلب استغالل الملك العمومي، يرجع لتقدير اإلدارة التي عليها إعمال 
هذه السلطة في حدود ما تقتضيه المشروعية، مع مراعاة المصلحة العامة ووجوب تعليل 
كل ما قد تتخذه من قرار، ليتأتى للمعني به عند المنازعة فيه ممارسة ما يخوله القانون 

من حق اللجوء إلى القضاء؛

بها،  متى طالب  مالكها  إلى  واألجهزة  المعدات  برد  ملزمة  اإلدارية،  السلطات   
أجل  من  وليس  االحترازية،  التدابير  نطاق  في  إال  لم يكن  المحجز  في  ايداعها   ، ألن 
تبرر  ال  الوقائع  تلك  ألن  والتعمير،  البناء  بضوابط  الصلة  ذات  إليه  المنسوبة  المخالفات 
االحتفاظ بتجهيزات المحل، وألن كل ما تملكه اإلدارة هو إحالة المخالفة المنسوبة إلى 
المخالف على النيابة العامة لتتخذ بشأنها ما يفرضه الموقف، من إجراءات تندرج فيما هو 

مسموح به؛ "

• تح�سين القرارات الإدارية

مرور  بعد  عنه  االإفراج  ووقع  احتياطيا  اعتقاله  وتم  جنائيا،  موظف  توبع  واأن  �شبق 
�شهرين، وا�شتاأنف العمل، ثم تمت اإحالته على المجل�ض التاأديبي الذي ق�شى بتوقيفه عن 
العمل لمدة �شهرين. لكن عند ت�شوية و�شعيته المالية تم اقتطاع االأجر ابتداء من تاريخ 

االعتقال اإلى تاريخ �شدور المقرر التاأديبي.

قبل  العمل  اإلى  اإرجاعه  في خطاأ  وقعت  قد  كانت  واإن  االإدارة،  اأن  للموؤ�ش�شة  وتبين 
من  االإدارة  وا�شتفادت  تح�شنت  االإدارية  و�شعيته  فاإن  التاأديبي،  المجل�ض  على  االإحالة 
التو�شية  كانت  ولذلك،  عمله.  عن  اأجرا  يتقا�شى  اأن  اإال  يمكن  ال  وبالتالي،  خدماته. 

كالتالي:
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" لئن كانت اإلدارة )مصالح وزارة االتصال( قد وقعت في خطأ عند معالجتها 
للمسطرة اإلدارية، فإن الثابت أن المشتكي استأنف عمله عقب مرور الشهرين اللذين 
قضاهما رهن االعتقال، علما أن العقوبة التأديبية الصادرة في حقه كانت في حدود 

التوقيف عن العمل لمدة شهرين؛

الوقائع والقرارات قد تحصنت واستفاد منها المشتكي الحالي كموظف، وبذلك ال 
يمكن تحميله مسؤولية أي خطأ من جانب اإلدارة، ويتعين إذن التعامل مع وضعيته 
التأديبية اإلدارية لم تتجاوز شهرين، وأن  العقوبة  المسلمات، وهي أن  انطالقا من هذه 
بالتالي  ويتعين  قيمته،  وفي  الحدود  هذه  في  يبقى  وأن  البد  الراتب  من  االقتطاع 
تمكين المشتكي من كل مستحقاته، اعتبارا من تاريخ توقيفه باستثناء مدة الشهرين 

التي مثلت عقوبة اإليقاف؛ "

• الحق في الح�سول على وثائق الهوية

�شادف الحال اأن االإدارة تاأخرت في تمكين اأحد العائدين اإلى اأر�ض الوطن من وثائق 
اإثبات الهوية، فلجاأ اإلى الموؤ�ش�شة التي لم تتردد في الت�شريح باأحقيته في الح�شول عليها، 

موؤكدة اأن:

على  الحصول  المغاربة،  المواطنين  الوطن، ككل  أرض  إلى  العائدين  حق  من   "
وثائق تثبت هويتهم ليتأتى لهم ممارسة ما يخوله لهم القانون؛

 كان من الالزم أن يتم العمل على إرشاد المعنيين باألمر، وتوجيههم نحو السلطة أو 
الجهة المختصة قانونا وترابيا، لتسهيل حصولهم على هذه الوثائق؛ "

• واجب الإدارة في تمكين المحقين من م�ستحقاتهم ما دامت هي الم�سوؤولة عن الخطاأ

كثيرا ما يحدث اأن توجه اإدارة ما اقتطاعات اال�شتراك في نظام التعا�شد اأو التقاعد اإلى 
جهة غير الجهة المعنية، ويتبين هذا الخطاأ فيما بعد، وتتوقف اال�شتفادة من الخدمات 
اأن  هو  الموؤ�ش�شة  موقف  كان  ولذلك،  الحقيقية.  الجهة  اإلى  االقتطاعات  تحويل  على 
لت�شوية  ال�شيغة  وتجد  بتداركه،  تعجل  اأن  عليها  وبالتالي  الخطاأ،  عن  م�شوؤولة  االإدارة 
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الو�شع، فجاء في تو�شيتها ما يلي:

" راتب المشتكي قد خضع القتطاعات وجهت خطأ إلى هيئات تعاضدية أخرى 
غير تلك التي كان يتعين توجيهها إليها؛ على اإلدارات المعنية بدل مزيد من الجهد، 
التي من شأنها أن  بينها لرفع الصعوبات، عليها واتخاذ اإلجراءات  التنسيق فيما  وتقوية 
المالية في أقرب اآلجال، مادام أن مسؤوليتها  تعجل بتمكين المشتكي من مستحقاته 

ثابتة عن الخطأ المرفقي، والذي ال ينبغي تحميل المشتكي تبعاته؛ "

• التن�سيق فيما بين الإدارات

اإدارة  اإلى  يرجع  التعثر  وباأن  بالمتعين  قامت  االإدارات بكونها  بع�ض  تتذرع  ما  كثيرا 
غير  من  يكون  ولذلك،  المغربية.  االإدارة  لرئي�ض  تابع  مبدئيا  الكل  اأن  والحال  اأخرى، 
تبريرات.  عن  والبحث  الم�شوؤوليات  تقاذف  اأمام  نف�شه  حق  �شاحب  يجد  اأن  الالئق 
وعليه، فمن واجب االإدارات التن�شيق فيما بينها لحل كل اإ�شكالية اعتر�شت اال�شتفادة 

من حق اأ�شا�شي:

ملزمة  مختلفة،  لقطاعات  تابعة  أنها  ولو  مصالح،  من  مكوناتها  بمختلف  اإلدارة   "
بالتنسيق فيما بينها إليجاد حل تسوي بمقتضاه وضعيات إدارية يخولها القانون ألصحابها، 

السيما تلك المعززة بمقررات قضائية؛

على اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تمكين المعني باألمر من المبالغ 
المالية المستحقة له؛ "

• الم�ساواة في التعامل بالن�سبة لالأو�ساع المماثلة

اإدارة،  اإ�شارة  اأن عدة موظفين كانوا تابعين لالإنعا�ض الوطني مو�شوعين رهن  حدث 
االإدارة  في  اأقدمية  لهم  احت�شبت  البع�ض  اأن  اإال  بها  اإدماجهم  يتم  اأن  الظروف  و�شاءت 
انطالقا مما كان يقتطع لهم، ومن اإقرار �شابق، م�شمن في وثائق باأقدميتهم منذ و�شعهم 

رهن االإ�شارة، والبع�ض االآخر لم تحت�شب لهم.

ولذلك، واعتبارا الأن الم�شاواة وتكافوؤ الفر�ض هو من المبادئ االأ�شا�شية لدولة الحق 
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والقانون، اتجهت الموؤ�ش�شة اإلى تو�شية جاء فيها :

" عدم تلبية طلب المشتكية أسوة بباقي الموظفين الموجودين في مثل وضعيتها، 
وذلك باحتساب الخدمات التي قضتها بالخزينة العامة للمملكة قبل إدماجها، فيه نكران 
لمبادئ تكافؤ الفرص بين نفس األشخاص الموجودين في نفس الوضعية، ويشكل إخالال 

بقيم العدل والمساواة؛ "

• المقاربة الت�ساركية ل�سرف م�ستحقات

على  بتوزيعه  كلفت  دعم  من  لجمعيتهم  خ�ش�ض  فيما  المتقاعدين  بع�ض  نازع 
الم�شتحقين، وعند متابعة الق�شية اأمام الموؤ�ش�شة، تبين لها اأن هذا اختيار �شائب الأنه يروم 
الت�شاركية في تدبير �شاأن اجتماعي، ويدفع اإلى اإعمال روح الت�شامن. ولذلك، اأثنت على 
الحوار االجتماعي لبحث  لقاءات  اإلى موا�شلة  الوقت دعت  المبادرة، وفي ذات  هذه 
الزيادة في دعم الفئات االأكثر ا�شتحقاقا، على اأن يكون حجم التمويل ب�شكل ت�شاعدي.

ولذلك، اأو�شت بـــ :

اعتمادات على شكل  لرصد  الطرفين  بين  بشأنه  التوافق  وقع  ما  تثمن  المؤسسة،   "
والشفافية، وباألساس  التشاركية  تعتمد  مقاربة  المتقاعدين، ألنها  لجمعيات  تمويل سنوي 

الفكر التكافلي والتضامني؛

تحسين  معها  يتأتى  توافقات  إلى  الوصول  أجل  من  الجهود  مواصلة  االدارة  على   
دعم  من  والمزيد  والتكافل،  التآزر  إرادة  وتجسيد  المكتسب،  ومراعاة  األوضاع، 

الفئات األكثر استحقاقا؛

 يجب أن يكون التمويل من طرف الشركة في شكل تصاعدي، ليؤمن استمرارية 
المساعدات؛ "

• الإقرار ب�سفة م�ستفيد من برنامج ملزم لالإدارة

على اإثر �شكاية في مواجهة قطاع مكلف باالإ�شكان في مو�شوع حرمان من ا�شتفادة 
من برنامج اجتماعي، والحال اأن للمعنية و�شال، ويوجد ا�شمها �شمن لوائح االإح�شاء، 
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وتم اإق�شاوؤها بعلة اأن زوجها الهالك اقتنى قيد حياته و�شل ا�شتفادته من اأحد الم�شتفيدين. 
وقد راأت الموؤ�ش�شة اأن ذلك لم يكن في محله، الأن هذا االقتناء لم يكن من بين الموانع، 

ولذلك قالت:

" اإلدارة التي أشرفت على عملية الضبط والتدقيق في اللوائح اإلسمية قد أقرت بصفة 
السكن  برنامج  اسمها ضمن  واقترحت  الكويرة،  تجزئة  من  المشتكية كمستفيدة 

االجتماعي، الذي ستشرف على إنجازه شركة العمران؛ 

تجريد المشتكية من صفة المستفيدة بعلة أن زوجها اقتنى قيد حياته وصل الدفع من 
مستفيد آخر، ال يستقيم مع مبادئ العدل واالنصاف، ما دامت اإلدارة لم تدل بما يفيد 
وضعها لشرط عدم تفويت حق االستفادة، وكذلك لسبق استدعائها للمشتكية والتعامل 

معها كمحقة في طلبها؛ "

• التزام الإدارة بحفظ الوثائق

م لها من اأحد الموظفين الذي كان تابعا لها، اأنها ال  تذرعت االإدارة، بمنا�شبة طلب ُقدِّ
تتوفر على الوثائق المتعلقة به، علما اأنها ال تنكر واقعة �شبق انت�شابه لها كم�شتخدم. فلم 
يكن من حل اإال قول الموؤ�ش�شة باأنه، اإذا كان من المفرو�ض اأن كل اإدارة ملزمة باالحتفاظ 
من  للم�شروع  لال�شتجابة  والحل  ال�شيغة  تجد  اأن  فعليها  محفوظاتها،  �شمن  بالوثائق 

الطلبات التي يقدمها الم�شتخدمون ال�شابقون:

" المفروض في اإلدارة، وهي ال تنكر سبق انتماء المشتكي إليها، حفظ كل الوثائق 
اإلدارية، المتعلقة به، ولذلك عليها أن تجد الحل، بتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات 

الصلة بالموضوع، لتجاوز اإلشكالية واستفادة المشتكي مما هو محق فيه من معاش؛"

• واجب الدولة باأداء م�ستحقات كل خدمة قدمت لها

اإن االإدارة التي تقر با�شتفادتها من خدمات مقاولة ال يمكن لها اأن تتذرع باأن ال�شفقة 
اأو الطلب لم تكن م�شتوفية لل�شروط القانونية، حتى تتمل�ض من االأداء، والحال اأنها هي 
التي طالبت باإنجازها وا�شتفادت منها، وهي التي ق�شرت في مراعاة ال�شروط القانونية، 
ف�شال عن اأن الدولة في مناأى عن اأن تكون ممن يثرون على ح�شاب الغير، ولذلك اأو�شتها 
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الموؤ�ش�شة بت�شديد ما ترتب بذمتها:

المسطرية  المقتضيات  خارج  أنجزت  األشغال  بكون  تدفع  اإلدارة  كانت  "لئن 
المتطلبة في الموضوع، فإنها في ذات الوقت تقر بأنها أنجزت فعال وبأمر وبإجازة من 

لدن المسؤولين عن المندوبية آنذاك؛

وتتحمل  منها،  واستفادت  لإلدارة  المالية  الذمة  في  دخلت  قد  األشغال  دامت  ما   
طبعا المسؤولية في مباشرتها وإنجازها، رغم عدم احترام ما كان يتعين فعله، فإن عليها 
انطالقا من مبدأ أن الدولة ال تثرى على حساب الغير، أن تجد الصيغة القانونية المالئمة 

لتسوية المستحقات وصرفها لفائدة الشركة؛ "

• اإثارة ال�سعوبة في التنفيذ لي�ص لها اأثر واقف

ال�شعوبة،  دعوى  تقديم  على  عازمة  اأنها  التنفيذ  عدم  لتبرير  االإدارة  رد  بين  من  كان 
اأثر واقف،  اأي  ال�شعوبة  المغربي ال يعطي لدعوى  الم�شرع  اأن  الموؤ�ش�شة  فكان موقف 

فباالأحرى النية بتقديمها. ولذلك، اأو�شت بوجوب التعجيل بالتنفيذ:

" المشرع المغربي ال يعطي لتقديم دعوى الصعوبة أي أثر واقف لسريان إجراءات 
التنفيذ، ولذلك ومن باب األولى واألحرى أال يعطي طبعا، لمجرد االدعاء بوجود 

صعوبة، أثرا واقفا؛

 إن وضعا كهذا ال يمكن أن يكون له وجود في بلدنا الذي اختار، بشكل ال رجعة 
المبادئ  ما تكرسه  تجسيد  أجل  ومؤسسات، كل ذلك من  التموقع كدولة حق  فيه، 

الدستورية؛ "

• واجب الإدارة بالجواب عن كل مرا�سلة

مرة اأخرى، اأكدت الموؤ�ش�شة على ما يقع على �شائر االإدارات من واجب الرد على كل 
مرا�شلة تو�شلت بها، وما تم تخ�شي�شه لها، مع تعليل كل موقف �شلبي: 

"مهما كانت الملتمسات الواردة في الطلبات الموجهة لكل قطاع حكومي، فإن 
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اإلدارة المعنية ملزمة بموافاة الطالب بما تم أو يمكن تخصيصه لطلبه، مع تعليل كل 
موقف سلبي، والعمل على توجيهه إلى ما يتعين فعله ؛"

• الأدوية القابلة للتعوي�ص

هناك اإ�شكالية مطروحة، وتكمن في وجود تاأخير كبير في اإجازة والترخي�ض باإرجاع 
م�شاريف العالج باأدوية معينة، اإذ هناك م�شطرة الترخي�ض بتداول االأدوية في المغرب، 
اأثار عدة  التعوي�ض عنها من لدن �شناديق االحتياط والتعا�شديات، مما  وهناك م�شطرة 
الموؤ�ش�شة،  تدخلت  ولذلك،  وخطيرة.  مزمنة  باأمرا�ض  الم�شابين  للمر�شى  �شعوبات 

وقالت �شمن تو�شية:

صناديق  طرف  من  للتعويض  القابلة  العالجية  والتدخالت  األدوية،  تحديد  اختيار   "
االحتياط، ينطلق من منظور يعتمد بالدرجة األولى حالة الضرورة، وأنه يشكل السبيل 
االحتياط،  صناديق  أموال  وترشيد صرف  عقلنة  مخطط  ويندرج ضمن  للعالج،  الوحيد 

ولذلك، يتعين حصرها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛ 

يعتبر ذلك في بعض الحاالت مجحفا، بالنظر إلى أن المعني بالعالج يكون أمام األمر 
الواقع وتحت تأثير ما يتملكه من شعور باستهدافه لخطر المضاعفات والموت، وبالتالي 

ال يتريث في اإلقدام على العالج بأدوية وتقنيات مرخص بها في المغرب؛

 البد من المواكبة المنتظمة لما يستجد من تقنيات علمية وطبية، ومن أدوية مرخص 
سيما  وال  لها،  خضع  من  تعويض  على  الموافقة  القريبة،  اآلجال  وفي  بالتبعية،  لتتم  بها، 
بالنسبة لألمراض الخطيرة أو الفتاكة، ألن الزمن بالنسبة للتطبيب له انعكاساته السلبية؛ "

• القبول ال�سمني في التكوين

في  �شنوات  ثالث  مدة  وق�شت  التكوين،  معاهد  اأحد  في  طالبة  �شجلت  اأن  حدث 
التكوين كللت بالنجاح. ولما ح�شرت ال�شتالم الدبلوم اعتر�ض المعهد على ذلك بعلة 
اأن �شهادة الدخول االأ�شلية لم تكن هي المطلوبة، اإال اأن الموؤ�ش�شة ردت بما مفاده اأن 
بنجاح ال يمكن  المعنية كل االمتحانات  �شنوات واجتياز  المعهد لمدة ثالث  �شكوت 
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اأن يقابلها اإال ت�شليمها الدبلوم، الأن التق�شير كان من جانب المعهد الذي لم يتاأكد عند 
قبولها من توفرها على ال�شهادة المتطلبة، وبذلك اأو�شت الموؤ�ش�شة بما يلي:

" إن المشتكية عندما تقدمت بالطلب، وأدلت بما كان لديها من وثائق لم يواجهها 
المكتب بأي اعتراض أو رفض بل قبل تسجيلها على ضوء ملفها اإلداري، واستمرت في 

التكوين والتحصيل على امتداد ثالث سنوات إلى أن حصلت على الدبلوم النهائي؛ 

كان حريا بالمكتب، أن يتأكد من استيفاء المشتكية لكل الشروط التي تخولها 
االستفادة من التكوين، وأنه بتخليه عن هذه المراقبة وقد حملها عبء ثالث سنوات 
من الدراسة، يكون ضمنيا قد تنازل أو تساهل معها في استيفاء الشروط، وبالتالي يتعين 

التعامل معها على هذا األساس؛ "

• لي�ص من ال�سروري �سلوك م�سطرة ق�سائية للتو�سل اإلى حق م�سروع

على اإثر �شدور حكم في ملف اجتماعي يتعلق باإيراد عن حادثة �شغل تقدم المحكوم 
له اإلى الجهة االإدارية المحكوم عليها، فتم�شكت بوجوب �شلوك م�شطرة ق�شائية للتنفيذ. 
وقد بدا للموؤ�ش�شة اأن هذه الممار�شة ال تليق باإدارة، وال يمكن اأن ت�شجل في �شحيفتها الأن 
االأمر يتعلق بق�شية اجتماعية ذات �شلة بحادثة �شغل، لـكون هذا النوع من الحوادث اأو 
االأمرا�ض المهنية ي�شتلزم التعجيل بمعالجته، خا�شة وقد اأحاطه الم�شرع بالنفاذ المعجل. 
ولذلك، اأهابت الموؤ�ش�شة، من خالل تو�شية، باالإدارة، بالمفهوم الوا�شع، اإلى االكتفاء 
بالمطالبة بالن�شخة التنفيذية، دونما حاجة اإلى اإرهاق المعني بالتقيد بم�شاطر قد ال يكون 

له ِقَبٌل بها: 
" مادام األمر يتعلق بإيراد يندرج ضمن الحقوق االجتماعية التي تخول للشغيلة نتيجة 
تعرضها لحوادث الشغل أو أمراض مهنية، فقد كان من الالزم على اإلدارة أال تشترط 
بالضرورة سلوك المساطر القضائية للتنفيذ، وكان من الالئق االكتفاء بمطالبة المعني 

بموافاتها بالنسخة التنفيذية؛

 لم يكن من الالئق إرهاقه بمساطر ليست ضرورية وذلك وفاء بالتزام اجتماعي، 
المواثيق  بما في ذلك  والدولية،  منها  الوطنية  اآلليات،  إليه، كل  تدعو  ما  مع  وانسجاما 

األممية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية ؛ "
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ماآل التو�سيات :2

اإن اإيراد بع�ض من اأهم التو�شيات في التقرير ال�شنوي هو بمثابة اإ�شراك الغير فيما اهتدت 
اإليه الموؤ�ش�شة من مواقف، وهو من جهة اأخرى تو�شيح لما تعتبره �شائبا، يمكن انتهاجه 

فيما �شياأتي من اأو�شاع مماثلة.

ولكن، وا�شتر�شاال في نف�ض الت�شاوؤالت التي تظل ملحة واأحيانا تاأخذ باالن�شغال، يبقى 
مدى تجاوب االإدارة مع التو�شيات مطروحا.

اإن التو�شية هي اإعالن عن اأحقية في طلب يجد اأ�شا�شه في القانون، اأو في مبادئ العدل 
واالإن�شاف.

يرمي من وراء  بل  ا�شت�شارة،  اأو  راأي  يبحث عن مجرد  بها ال  المعني  المواطن  لكن 
لجوئه اإلى الموؤ�ش�شة الو�شول اإلى ذلك الحق، واإزاحة ما ي�شعر به من حيف اأو تع�شف اأو 

تجاوز من طرف االإدارة.

ولهذا، فاإن الموؤ�ش�شة تجد نف�شها في كل لقاء اأو خروج اإعالمي مواجهة ب�شوؤال، وفي 
الحقيقة هي م�شاءلة، هل االإدارة تنفذ تو�شيات الموؤ�ش�شة؟ وما هو موقف هذه االأخيرة 

من تعنت االإدارة في تنزيل التو�شيات؟

فالموؤ�ش�شة لي�شت في و�شع دفاع اأو بحث عن موقع اأو مركز اأو نجاحات.

اإرادة الم�شرع الد�شتوري، وهي كذلك ملزمة  اإن االإدارة، هي الملزمة باالإجابة عن 
باإعطاء اإ�شارة وا�شحة للطبيعة التي تريد اأن تخ�ش�شها لتو�شيات الموؤ�ش�شة.

كل االختيارات الديموقراطية، التي جعلت من الو�شاطة موؤ�ش�شة د�شتورية، تومن باأن 
لتو�شياتها اإلزامية. وقد يكون االختالف في نوعية هذا االإلزام، هل هو قانوني اأم معنوي؟ 

ومع ذلك، فاإن االإدارة تعمل بالتو�شية.
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اإن هذه التوطئة لالأرقام التي �شيتم �شردها هي بمثابة قراءة، واإف�شاح عن ان�شغال دائم، 
الد�شتور،  لها  الت�شريعية بما يخوله  ال�شلطة  اأو تتدخل  الق�شاء في بالدنا،  اأن يح�شم  اإلى 
وكذا الظهير ال�شريف المحدث للموؤ�ش�شة بعد تقديم و�شيط المملكة عر�ض تركيبي اأمام 

البرلمان الذي تتبعه مناق�شة، وذلك الإعمال �شلطتها الرقابية على الحكومة.

بن�شبة           الموؤ�ش�شة  عن  ال�شادرة  التو�شيات  عدد  في  تزايدا   2016 �شنة  عرفت  لقد 
67,8 %، حيث بلغت 474 تو�شية مقابل 283 عن �شنة 2015، كان ماآلها كالتالي:

تمت اال�شتجابة لــ 87 تو�شية ، وفيما يلي جدول بها:

عدد الت��سيات القطاعات الحك�مية

11 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
08 وزارة القت�ساد والمالية
06 وزارة التجهيز والنقل واللوجي�ستيك 
05 وزارة الداخلية
03 وزارة ال�سحة
02 الخزينة العامة للمملكة
02 رئا�سة الحكومة
02 المجمع ال�سريف للفو�سفاط
02 المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�سالح لل�سرب
02 المكتب الوطني لل�سكك الحديدية
01 وزارة الت�سال
01 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

01
العمومية  بالوظيفة  المكلفة  الحكومة  رئي�ص  لدى  المنتدبة  الوزارة 

وتحديث الإدارة
01 وزارة ال�سناعة التقليدية والقت�ساد الجتماعي والت�سامني
01 مديرية ال�سرائب
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01 ال�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي
01 التعا�سدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
01 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والم�سح العقاري والخرائطية
01 الوكالة الم�ستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمراك�ص 
01 المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة الت�سحر للجنوب العيون

الجماعات الترابية
09 ولية جهة الدار البي�ساء - �سطات
01 عمالة ال�سخيرات- تمارة
01 عمالة مكنا�ص
01 عمالة مقاطعات الدار البي�ساء - اأنفا
01 عمالة �سفرو
01 عمالة �سال
04 جماعة فا�ص
03 جماعة طنجة
02 جماعة مكنا�ص
01 جماعة �سوق الأربعاء الغرب
01 جماعة بوعرو�ص - تونات
01 جماعة دار الكداري
01 جماعة الرباط
01 جماعة �سال
01 جماعة الد�سيرة
01 جماعة اأنكا - اآ�سفي
01 جماعة الوليدية - الجديدة
01 جماعة تطوان
01 جماعة العرائ�ص
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01 جماعة تكوكة - تارودانت
87 املجموع

وتعذرت اال�شتجابة لــــ 47 تو�شية، تم�شكت فيها االإدارة بنف�ض االأ�شباب التي �شبقت 
والجماعات  الترابية  )االإدارات  الداخلية  وزارة  والزالت  التو�شية،  اإ�شدار  قبل  اإثارتها 

الترابية( تاأتي على راأ�ض هذه االإدارات، وفيما يلي قائمة بها:

عدد الت��سيات القطاعات الحك�مية

07 وزارة الداخلية
04 وزارة القت�ساد والمالية
02 الوزارة المنتدبة لدى رئي�ص الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني
01 وزارة العدل والحريات
01 وزارة الثقافة 
01 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
01 الخزينة العامة للمملكة
01 التعا�سدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
01 التعا�سدية العامة للتربية الوطنية
01 المندوبية ال�سامية للمياه والغابات ومحاربة الت�سحر
01 ال�سندوق المغربي للتقاعد
01 الوكالة الح�سرية للجديدة 
01 الوكالة الح�سرية لتمارة
01 مجموعة التهيئة العمران
01 وزارة الفالحة وال�سيد البحري

الجماعات الترابية
06 ولية جهة الدار البي�ساء - �سطات
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02 عمالة العرائ�ص
02 عمالة تطوان
01 عمالة مقاطعات عين ال�سبع
01 عمالة مقاطعة عين ال�سق
01 عمالة الناظور
01 عمالة مديونة
01 عمالة المحمدية
01 عمالة مكنا�ص
01 عمالة الم�سيق- الفنيدق
01 جماعة الجديدة
01 جماعة تطوان
01 جماعة �سفرو
01 جماعة بني مالل
01 جماعة �سيدي الطيبي
47 املجموع

اأو  الت�شوية  باأنها في طور  المعنية  االإدارات  الموؤ�ش�شة من قبل  اإخبار  تم  و87 تو�شية 
الدرا�شة، ويتعلق االأمر بــ:

عدد الت��سيات القطاعات الحك�مية

10 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
06 الخزينة العامة للمملكة
05 رئا�سة الحكومة
05 وزارة الداخلية
03 مجموعة التهيئة العمران
02 وزارة القت�ساد والمالية
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02 وزارة التجهيز والنقل واللوجي�ستيك 
02 التعا�سدية العامة للتربية الوطنية
02 التعا�سدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
02 �سندوق الإيداع والتدبير
02 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والم�سح العقاري والخرائطية
01 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية
01 وزارة ال�سوؤون الخارجية والتعاون
01 وزارة ال�سكنى و�سيا�سة المدينة
01 وزارة ال�سحة
01 ال�سندوق المغربي للتقاعد
01 وزارة الفالحة وال�سيد البحري
01 المفت�سية العامة للقوات الم�ساعدة
01 الدرك الملكي
01 المكتب الوطني لل�سكك الحديدية
01 الوكالة الم�ستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة

الجماعات الترابية
02 ولية جهة فا�ص - مكنا�ص
01 ولية جهة العيون - بوجدور- ال�ساقية الحمراء
01 عمالة تارودانت
01 عمالة فح�ص-اأنجرة
01 عمالة مقاطعات الدار البي�ساء - اأنفا
01 عمالة الفقيه بن �سالح
01 عمالة المحمدية
01 المجل�ص الإقليمي لخريبكة
06 جماعة طنجة
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04 جماعة تطوان
02 جماعة فا�ص
01 جماعة اآيت النجت
01 جماعة واد لو
01 جماعة اأغبالو
01 جماعة بوجدور
01 جماعة وي�سالن
01 جماعة مر�ص الخير- تمارة
01 جماعة الخلفية - بني مالل
01 جماعة لمك�ص - مولي يعقوب
01 جماعة مرتيل
01 جماعة ال�سخيرات
01 جماعة الق�سابي
01 جماعة عين ال�سق
01 جماعة الفنيدق
01 جماعة اآ�سفي
01 جماعة كلميم
87 املجموع

وبلغ عدد التو�شيات التي ف�شل اأ�شحابها اللجوء اإلى الق�شاء 11 تو�شية، وتم حفظ 
الملفات المتعلقة بها وهي:

عدد الت��سيات القطاعات الحك�مية

01 وزارة التجهيز والنقل واللوج�ستيك
01 وزارة ال�سحة 
01 الوزارة المنتدبة لدى رئي�ص الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني
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01 المديرية العامة لالأمن الوطني
01 المجمع ال�سريف للفو�سفاط
01 وزارة الداخلية

الجماعات الترابية
01 ولية جهة بني مالل - خنيفرة
01 جماعة مكنا�ص
01 جماعة اأولد ازباير
01 جماعة خنيفرة
01 جماعة الح�سيمة
11 املجموع

في حين لم يتم اإخبار الموؤ�ش�شة عن ماآل 242 تو�شية، وفيما يلي جدول باالإدارات 
المعنية:

عدد الت��سيات القطاعات الحك�مية

34 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
29 وزارة التجهيز والنقل واللوجي�ستيك
19 وزارة الداخلية
12 رئا�سة الحكومة
10 المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�سالح لل�سرب
04 الخزينة العامة للمملكة
04 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والم�سح العقاري والخرائطية
04 ال�سندوق الوطني لمنظمات الحتياط الجتماعي
03 المكتب الوطني للمطارات
03 التعا�سدية العامة للتربية الوطنية
03 الوزارة المنتدبة لدى رئي�ص الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني
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02 وزارة القت�ساد والمالية
02 وزارة ال�سحة
02 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
02 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية
02 وزارة العدل والحريات
02 وزارة الت�سغيل وال�سوؤون الجتماعية
02 المكتب الوطني لل�سكك الحديدية
02 بريد المغرب
01 وزارة ال�سباب والريا�سة
01 وزارة الفالحة وال�سيد البحري
01 وزارة الت�سال
01 مديرية اأمالك الدولة
01 اإدارة الجمارك وال�سرائب غير المبا�سرة
01 المفت�سية العامة للقوات الم�ساعدة
01 ال�سركة الوطنية للتهيئة الجماعية
01 المركز ال�ست�سفائي ابن ر�سد
01 المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن
01 مكتب التكوين المهني واإنعا�ص ال�سغل
01 �سندوق �سمان حوادث ال�سير

01
لمنظمات  الوطني  ال�سحي+ال�سندوق  للتاأمين  الوطني  الوكالة 

الحتياط الجتماعي
01 معهد الح�سن الثاني للزراعة والبيطرة
01 �سركة الخطوط الملكية المغربية
01 �سركة ري�سال
01 ال�سركة الوطنية للنقل والو�سائل اللوج�ستيكية
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الجماعات الترابية
05 ولية جهة العيون – بوجدور - ال�ساقية الحمراء
03 ولية جهة الرباط – �سال - القنيطرة
03 ولية جهة الدار البي�ساء - �سطات
02 ولية جهة طنجة - تطوان - الح�سيمة
02 ولية جهة فا�ص - مكنا�ص
01 ولية جهة بني مالل - خنيفرة
02 عمالة مقاطعات الدار البي�ساء - اأنفا
02 عمالة تطوان
02 عمالة اآ�سفي
01 عمالة ال�سخيرات
01 عمالة الناظور
01 عمالة فح�ص - اأنجرة
01 عمالة بر�سيد
01 عمالة مقاطعات مولي ر�سيد - الدار البي�ساء
01 عمالة مقاطعات عين ال�سبع
12 جماعة الدار البي�ساء
04 جماعة مريرت
04 جماعة الناظور
03 جماعة اآ�سفي
03  جماعة تطوان 
03 جماعة الم�سيق
03 جماعة تمارة
01 جماعة طنجة
01 جماعة دمنات
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01 جماعة دار الكبداني
01 جماعة بني مالل
01 جماعة بوعادل
01 جماعة انزكان
01 جماعة تيفلت
01 جماعة الفنيدق
01 جماعة كلميم
01 جماعة العرائ�ص
01 جماعة م�سرع بلق�سيري
01 جماعة راأ�ص تابودة
01 جماعة الحاجب
01 جماعة �سيدي علي بلقا�سم
01 جماعة وجدة
01 جماعة جمعة �سحيم
01 جماعة بركان
01 جماعة اأنكال عمالة الحوز
01 جماعة مكنا�ص
01 جماعة الكارة
01 جماعة ال�سباح
01 جماعة زايو
01 جماعة تونفيت  - ميدلت
01 جماعة �سلوان
01 جماعة ال�سخيرات
242 املجموع
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مناذج من اأهـــم املقررات :3

داأبت الموؤ�ش�شة على تخ�شي�ض جزء من تقريرها ال�شنوي الأهم ما اأ�شدرته من مقررات 
وتو�شيات، وهي ت�شتهدف من ذلك اإي�شال ما تخل�ض اإليه، لكل من يجب، الإعمال ما 
يقت�شيه االأمر بغية تح�شين االأمن بت�شريف الحقوق، و�شمان جودة الخدمات، وات�شاع 
االرتفاق من جهة، ومن جهة اأخرى لتثمين الممار�شات الجيدة، واإقناع المرتادين من 

خالل رد تظلماتهم، ب�شكل معلل ب�شوابية مواقف االإدارة.

من  بنماذج  قرائها  على  الآخر  وقت  من  تطل  مجلتها،  عبر  الموؤ�ش�شة،  كانت  واإذا 
القواعد  ببع�ض  االإتيان  ت�شتدعي  الم�شلحة  اأن  ترى  فاإنها  وتو�شياتها،  مقرراتها  بع�ض 
الم�شتخل�شة، حتى مما قد يكون �شبق ن�شره، وذلك للتذكير به، ولفتح الفر�شة الطالع 

من لم ت�شعفه الظروف على التعرف عليها.

وهكذا، فاإن من بين نماذج المقررات نجد:

• العدول عن نزع الملكية

اإلى  للفو�شفاط  ال�شريف  المكتب  دفع  اأجل  من  الموؤ�ش�شة  تدخل  طلب  على  فردا 
الم�شلحة  تقدير  في  المالءمة  اأن  هو  الموؤ�ش�شة  موقف  كان  الملكية،  نزع  عن  العدول 
الحاجة  تدعو  قد  ما  لتحديد  ال�شالحية  هذه  الم�شرع  خوله  الذي  المكتب  اإلى  ترجع 
المنطلق، وما دام قد قرر ذلك و�شلك  ا�شتمالكه. ومن هذا  ا�شتغالله والعمل على  اإلى 
الم�شاطر الم�شموح بها، فاإن ما �شيلزمه به القانون الم�شتمد من مبداأ د�شتوري، يحمي 
الملكية وي�شع لها ا�شتثناءات، هو اأن يتم ذلك تحت رقابة الق�شاء، ومقابل تعوي�ض كامل 

جابر لكل االأ�شرار.

ولذلك، لم تر الموؤ�ش�شة ما يبرر تدخلها، مما جعلها تقرر رد الطلب:

"لجوء المجمع الشريف للفوسفاط إلى القضاء، من أجل استكمال إجراءات نزع ملكية 
العامة، هو حق ما دام أنه يكون مقترنا بتعويض  المنفعة  المعنيين باألمر من أجل  عقار 
كامل، عادل، جابر لكل األضرار، وبالتالي ال يمكن، وليس من اختصاص المؤسسة إلزام 
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نازع الملكية بالتنازل عنها، إذا كان هذا األخير يرى أن المصلحة العامة تقتضي وضع 
اليد على ذلك العقار لرصده لما فيه خدمة الصالح العام؛ "

• اإرجاع الحالة اإلى ما كانت عليه

ولما التم�ض اأحد الم�شتكين من الموؤ�ش�شة التدخل من اأجل اإرجاع دكانه اإلى الحالة 
ال�شعب على  اإعادة هيكلة قي�شارية، كان من  االإدارة في  اأن ت�شرع  التي كان عليها قبل 
الموؤ�ش�شة النظر في هذا الطلب الرتباطه وتوقفه على التمكن من عدة معطيات تقنية، بدءا 
من ت�شور م�شبوط لما كان عليه الو�شع قبل عملية البناء وال�شكل الذي اأ�شبح عليه، وهل 
كانت هناك دواعي تقنية فر�شت على االإدارة تبني المقاربة التي اأ�شبح عليها الحال في 
نطاق الم�شروع؟ ثم ما قد يترتب عن ذلك، اإذا ما تبين اأن هناك اإخالال من لدن االإدارة 

يفر�ض عليها، طبعا، تعوي�ض المعني بعد تحديد قيمة االأ�شرار.

لذلك، وفي غياب هذه المعطيات، ارتكنت الموؤ�ش�شة اإلى توجيه الم�شتكي اإلى الق�شاء 
لما له من و�شائل ال تتوفر عليها في الوقت الراهن.

ولذلك، جاء المقرر في هذا االتجاه:

" إن الطلب الذي يتلخص في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يتطلب بالضرورة 
الوقوف على معطيات يستخلص منها وضع المحل قبل أشغال البناء واإلصالح، وما أصبح 
عليه الحال، والدواعي التقنية التي فرضت التغييرات ليتأتى بذلك النظر في الطلب، 

وهي أمور ذات طابع تقني ال تتوفر المؤسسة على وسائل التحقق منها؛ "

• منازعات التحفيظ العقاري
قد يحدث اأن يلجاأ مواطن اإلى الموؤ�ش�شة متظلما من م�شطرة تحفيظ اأو من اإجراءات 
من�شوبة للمحافظ، لكن لما اأفرد الم�شرع ن�شو�شا للمنازعات العقارية المرتبطة بعمليات 
اأن ي�شلك  الموؤ�ش�شة لزاما على كل متظلم  التحفيظ ور�شم لها م�شارا خا�شا، فقد راأت 
الم�شاطر القانونية المحددة اأمام المحكمة المخت�شة في اإجراءات تواجهية، تكون فيها 
االإمكانية لكل معني بمطلب التحفيظ من اأ�شخا�ض القانون الخا�ض من ب�شط اأوجه دفاعه 
على  موؤتمن  العقارية مجرد  االأمالك  على  المحافظ  الأن  المتظلم،  ادعاءات  على  والرد 
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حقوقه، والأن كل مقرر يمكن اأن تتخذه موؤ�ش�شة و�شيط المملكة من �شاأنه اأن يم�ض بما 
لالأغيار من حقوق. ولذلك، تم الت�شريح برد الطلب:

" إن المشرع رسم، فيما يخص عمليات التحفيظ وكذا التحديد اإلداري، مساطر لكل 
من يتضرر منها إلرجاع األمور إلى نصابها، وذلك من خالل بلورة كل منازعة في 

شكل تعرض يؤول النظر فيه إلى المحكمة المختصة؛ "

• تح�سين المقررات

قد تجد الموؤ�ش�شة نف�شها اأمام ت�شك من لدن موظف يدعي اأن و�شعيته االإدارية وما كان 
يجب اأن تعرفه من م�شار �شابتها عدة عيوب، اإذ تعثرت ترقيته في وقت يرجع اإلى تاريخ 
اأنها عرفت حركية، الواحدة بعد االأخرى،  بعيد، وعند ا�شتعرا�ض حياته االإدارية، تبين 
واأن المعني لم يتظلم في االإبان، وهو ما ي�شطلح عليه في الفقه والق�شاء االإداري بتح�شين 
المقررات، ولذلك لم تكن الموؤ�ش�شة لتقبل مثل هذه ال�شكايات، و�شرحت برد الطلب:

" إن منازعة المشتكي ومطالبته بتدارك ما شاب وضعيته اإلدارية من أخطاء بسبب 
سوء تطبيق القانون، أمر ال يمكن الجواب عنه، بعد مضي حقبة طويلة على تاريخ هذه 
الوقائع، التي عرفت خاللها وضعيته اإلدارية حركية، وبذلك تحصن مقرر اإلدارة 

بإدماجه آنذاك في السلم 8 بدل السلم 9؛ "

• طلبات النتقال

كثيرا ما يتوق الموظفون من االنتقال من مقر عمل اإلى اآخر، وهو طلب م�شروع، اإال 
اأنه لي�ض حقا يتعين على االإدارة اال�شتجابة له.

واإذا كان من الواجب عليها اإدراجه في الم�شالك التي تتخذ فيها القرار، فاإن اال�شتجابة 
له تخ�شع لعدة معايير تتخذ م�شبقا للتوفيق بين حاجة االإدارة، وبين عدد الطالبين، وبين 
االنت�شار  اإعادة  عبرها  لها  يتاأتى  اإدارية  خريطة  لها  اإدارة  كل  الأن  المفتوحة،  المنا�شب 
عملية  ت�شريف  على  تحر�ض  اأن  العملية  هذه  في  وعليها  والخ�شا�ض،  الفائ�ض  ل�شبط 

االنتقال في اإطار المقايي�ض، وفيما يوؤكد ال�شفافية والم�شاواة وتكافوؤ الفر�ض.
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ولذلك، فاإن لالإدارة �شلطة التقرير، التي تخ�شع لرقابة الم�شروعية، درءا لكل تجاوز 
اأو انحراف في اإعمال ال�شلطة، يتجلى فيهما خرق مبداأ الم�شاواة.

ال�شمت، في  اإلى  الطلب وبعدم االرتكان  بالرد على  اإلزام االإدارة  وبالتالي، تم فقط 
اتجاه اأن اال�شتجابة لطلب االنتقال يبقى تدبيرها في نطاق ما يوؤمن ا�شتمرارية المرفق:

عليها  المعروض  اإلدارة  لسلطة  تخضع  االداري  االنتقال  لطلب  االستجابة  إن   "
الطلب، والتي عليها أن تتعامل مع الطلبات من منطلق الموازنة بين حاجيات اإلدارة 
وبين مصالح المعنيين بها، بما يحافظ على استمرارية المرفق، وذلك طبعا بعد استشارة 
اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء واستنادا إلى معايير موضوعية محددة مسبقا ومعترف 

بها، مع احترام مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص؛ "

• الخالف بين جماعتين �سالليتين
بع�ض  على  اأخرى  �شاللية  جماعة  تطاول  في  الجماعات  اإحدى  تظلم  على  ردا 
ممتلكاتها، كان موقف الموؤ�ش�شة م�شتندا اإلى ما ن�ض عليه الم�شرع من جعل المنازعات 
ذات االرتباط باأرا�شي الجموع من اخت�شا�ض مجل�ض الو�شاية، وال تدخل بتاتا في نطاق 
النزاعات التي يمكن لموؤ�ش�شة و�شيط المملكة الف�شل فيها، مادام اأن الجماعة ال�شاللية 
لي�شت اإدارة بالن�شبة لجماعة اأخرى تنازعها في حق تدعي اأنه لها. وقد اأكدت الموؤ�ش�شة 

باأن:

" الخالف تجاوز نفس أعضاء الجماعة الواحدة لينتقل إلى خالف بين جماعتين، وبذلك 
حل هذه اإلشكالية أصبح من الالزم عرضه على مجلس الوصاية للبت فيه ؛ "

• التوقيف عن العمل والإحالة على المجل�ص التاأديبي

المجل�ض  على  واإحالته  توقيفه  من  موظف  فيه  ي�شتكي  نزاع  الموؤ�ش�شة  على  طرح 
التاأديبي، فراأت الموؤ�ش�شة اأن هذه االإجراءات تدخل في نطاق ما خوله الم�شرع لرئي�ض 
االإدارة الذي ياأمر به تحت م�شوؤوليته، ولم يعط للمعنيين به اإمكانية المنازعة فيه، وكل ما 
في االأمر اأنه فر�ض على االإدارة اأن توؤمن للمواطن حقوق الدفاع وكل ال�شمانات. لذلك، 
اأي موقف تجاه  اأن تتخذ  لها  لم يكن  الحقوق  الدفاع عن  اإلى  فالموؤ�ش�شة وهي ت�شعى 
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مو�شوع  للموظف  الم�شروعة  بالحقوق  التذكير  هو  اإليه  �شعت  ما  االإدارة، وكل  مقرر 
التاأديب، واالحتفاظ له بحق الطعن في القرار التاأديبي، وفي كل اختالل اآخر.

وهكذا، كان قرارها:

" قرار التوقف عن العمل، واإلحالة على المجلس التأديبي يندرجان ضمن الصالحيات 
المخولة لرئيس اإلدارة كلما اتضح له موجبات ذلك، من خالل ما يتم الوقوف عليه من 
تصرفات قد يعتبرها مخلة أو تتنافى وااللتزامات الموضوعة على عاتق الموظف؛ يتعين 
من  القانون  يخوله  وما  الدفاع،  حقوق  كل  المعني  للموظف  تؤمن  أن  اإلدارة،  على 
ضمانات، من احترام اآلجال، واطالعه على الملف، وتمكينه من المثول مرفوقا بمن 
قانونا، وضمن تشكيلتها  متساوية األعضاء مركبة  لجنة  أمام  لمؤازرته، وذلك  يختاره 
ممثلي الموظفين، كل ذلك تحت مسؤولية السلطة المخول لها حق التأديب، على أن 

يبقى للمعني إمكانية التظلم والطعن فيما يتخذ عقب ذلك من قرارات؛ "

• الحق في الخدمات يقابله واجب تحمل التكاليف في اإطار ت�سامني

اإذا كان من الم�شلم به اأن كل االأفراد والجماعات لهم حق اال�شتفادة، وعلى الت�شاوي من 
الخدمات واالرتفاقات التي على االإدارة اأن توؤمنها، وال�شيما الماء والكهرباء، وبالنظر اإلى اأن 
توفيرها يحتاج اإلى نفقات تر�شدها الجماعات الترابية، بمعية المكاتب والوكاالت المحدثة 
لهذه الغاية، فاإن المعمول به اأن ي�شاهم المرتفق في تغطية م�شتلزمات اال�شتفادة اأو التزود.

لكن الحكامة الر�شيدة تقت�شي اأن تكون هذه التكاليف معقولة وفي حدود الرمزية، 
واأال تكون ذات حمولة مرهقة.

وبديهي اأن توؤخذ بعين االعتبار الفئة االجتماعية التي ينتمي اإليها المعني باالرتفاق في 
ت�شنيف ينطلق من معدل الدخل المفتر�ض. ولذلك، فالم�شاواة، ببعد ت�شامني وتكافلي 
تقت�شي اأال تكون هناك وحدة من حيث الثمن واال�شتراك واال�شتهالك، واأن يتم االعتماد 
ت�شهيل  من  الوقت  ذات  في  تمكن  عنها،  معلن  مو�شوعية  معايير  على  التعامل  هذا  في 
لدن  من  واالعتزاز  بالمواطنة  ال�شعور  عبرها  ويتاأتى  والمرافق.  الخدمات  اإلى  الولوج 
المعني باأنه �شيتحمل ككل المواطنين التكاليف العامة. ولذلك، كان موقف الموؤ�ش�شة 
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في هذا االتجاه:

" إذا كان من واجب الدولة، توفير كل الخدمات التي من شأنها أن تمكن من 
األفراد  فإن  والكهرباء،  بالماء  التزويد  سيما  وال  الضرورية،  الحاجيات  من  االستفادة 
ملزمون بتحمل النفقات المناسبة، على أن يتم السعي إلى تحقيق ذلك بأقل كلفة ممكنة؛ "

• اخت�سا�ص الموؤ�س�سة ينح�سر في اإجبار الإدارة على التنفيذ ل المنازعة فيه

كان محور الطلب الذي عر�ض على الموؤ�ش�شة هو اأن ما تم توزيعه من منتوج تنفيذ لم 
يكن في محله ولم يراع اأن�شبة كل واحد من المحكوم لهم. وقد تاأكد لها من رجوعها 
اإلى وثائق الملف اأن االإدارة اأدت كل المبالغ المحكوم بها، اإال اأن ما ناب فعليا الم�شتكي 

بعد ذلك التنفيذ لم يكن لير�شيه.

وهكذا، وبعدما عاينت الموؤ�ش�شة عملية التنفيذ، �شرحت باأنها غير مخت�شة، ووجهت 
الم�شتكي اإلى المحكمة الم�شدرة، اأو المكلفة بتنفيذ الحكم، لعر�ض اال�شت�شكال المثار 
لتبت فيه، اإما في اإطار المنازعة الوقتية اأو المو�شوعية، وتقرر ما يجب فعله. والأجله، 
اعتبرت الموؤ�ش�شة اأنها غير معنية بالنظر في هذا الخالف ورفعت يدها عن الملف مكتفية 

بالتعليل والتوجيه، فاأكدت:

" التشكي ال ينصب على امتناع إدارة عن تنفيذ حكم قضائي بل يشكل منازعة 
في عملية تنفيذ تمت، حسب المشتكين، بصفة معيبة من حيث توزيع منتوج ما تم 

استخالصه، وبذلك يتجلى أن التظلم ينصرف إلى إجراء من إجراءات التنفيذ؛

 االختصاص الممنوح لمؤسسة وسيط المملكة للتدخل لدى اإلدارة فيما له عالقة بالتنفيذ 
ينحصر في حالة امتناع هذه األخيرة عن التنفيذ؛ 

صعوبات  اعترتها  أو  وقعت،  متى  القانون،  يفرضه  بما  والجواب  العملية  هذه  تدبير   
أثرت في إجراء من إجراءات التنفيذ، فإن النظر في ذلك يجب أن يخرج عن والية 
أو  التنفيذ  المشرفة على  المحكمة  إلى  الحاالت،  ليرجع، حسب  المملكة  مؤسسة وسيط 
التي أصدرت الحكم، على اعتبار أن المشرع أقر مسطرة خاصة لالستشكال في تنفيذ 

األحكام اعتمادا على صعوبة وقتية أو موضوعية أو للمنازعة في إجراءاته؛ "
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• ل يمكن ال�سروع في البناء قبل الترخي�ص به

ال�شلطات  اأ�شدرته  الذي  المقرر  من  �شاحبها  يتظلم  ب�شكاية  الموؤ�ش�شة  تو�شلت 
المخت�شة باإيقاف البناء. وبعد البحث والتحري، تبين لها اأن �شاحب البناء �شرع فيه من 

غير اأن يح�شل على ترخي�ض به.

وانطالقا مما تت�شمنه وثائق التعمير، والقانون المنظم للبناء، من اأن كل �شخ�ض ملزم 
قبل ال�شروع في عملية البناء اأو الترميم اأو االإ�شالحات الكبرى بالح�شول على ترخي�ض. 

ومن ثمة ردت الموؤ�ش�شة الطلب، وقالت:

" مهما كانت العلة التي بررت بها اإلدارة رفضها الترخيص بالبناء، والتي يمكن 
مناقشة مدى صوابيتها عند المنازعة فيها، فإن الشروع في البناء دون الحصول على الترخيص 
أمر غير مقبول، ويمكن ترتيب اآلثار القانونية عنه، وذلك بأمر السلطة المختصة بإيقاف 

األشغال؛ "

• الم�ساطر الموؤطرة لإعادة الإ�سكان

اإلى  وال�شعي  ال�شفيح،  دور  محاربة  اإلى  االإ�شكان  �شيا�شة  اإطار  في  االإدارة،  اتجهت 
ولوج المواطنين اإلى �شكن الئق.

ن  ُتوؤَمِّ ومعايير  ومقايي�ض،  و�شروط،  قواعد،  لال�شتفادة  هناك  تكون  اأن  الطبيعي  ومن 
الم�شاواة وتكافوؤ الفر�ض، على اأن تكون التزامات متقابلة في اإطار توافق يعك�ض النظرة 
االجتماعية والروح الت�شامنية. ولذلك، كان من بين ال�شروط اأن يتم اإح�شاء ال�شاكنة بعد 

معاينة التواجد الفعلي بما يليها من هدم لل�شكن الع�شوائي الذي كان معتمرا.

اإال اأنه، باختالل اأحد ال�شروط، لم تر الموؤ�ش�شة في موقف االإدارة اأي تق�شير اأو تجاوز 
يبرر تدخلها، مما دفعها اإلى رفع يدها عن النزاع، والقول بـــ :

يمكن  ال  موضوعية  ومعايير  قانونية  مساطر  تؤطرها  اإلسكان  إعادة  عمليات   "
تجاوزها، أمام عدم إدالء المتظلم بشهادة الهدم باسمه وبما يفيد إحصاءه وإدراجه ضمن 
الذي أعد كبديل  السكني  البرنامج  له االستفادة من  المستفيدين، حتى يحق  الئحة 



123الح�سيلة الإجمالية لل�سكايات والتظلمات الم�سجلة بموؤ�س�سة و�سيط المملكة بر�سم �سنة  2016

أنه  يثبت  لم  الذي  اإلدارة  موقف  تسجل  المؤسسة  يجعل  عنها،  المتحدث  الدور  عن 
يخالف المقتضيات الجاري بها العمل؛ "

• ق�سمة عقار يجب اأن تكون مطابقة لل�سوابط القانونية ولوثائق التعمير

ا�شت�شدرت اإحدى المتقا�شيات حكما باإجراء ق�شمة في عقار مملوك على ال�شياع، 
وذلك من اأجل فرز ن�شيبها فيه، ولما توجهت اإلى المحافظ على االأمالك العقارية لتنفيذه، 
رف�ض طلبها بدعوى اأن وثائق التعمير ال ت�شمح باإجراء تلك الق�شمة المحكوم بها، الأن 

المنطقة مخ�ش�شة لعقارات بحد اأدنى من الم�شاحة.

واأمام هذا الرف�ض، لجاأت المحكوم لها اإلى هذه الموؤ�ش�شة، فات�شح اأن وثائق التعمير 
لها نوع من االإلزامية، ويجب اأن يتم االأخذ بها، من طرف الكل كلما ارتاأى اأحد المالك 

اإجراء ت�شرف معين على العقار.

ولذلك، �شارت الموؤ�ش�شة في نف�ض موقف المحافظ على االأمالك العقارية، ووجهت 
عليها  ال�شعوبة  هذه  عر�ض  ق�شد  الق�شائي،  للمقرر  الم�شدرة  المحكمة  اإلى  الم�شتكية 

لتقول كلمتها، طبعا، ما لم يكن قد �شبق الدفع بها، وتمت االإجابة عنه.

وهكذا �شرحت الموؤ�ش�شة بما يلي:

الفرز يجب أن يتطابق  " بالرغم من استصدار الطالبة لحكم بفرز نصيبها، فإن هذا 
مع ما تقتضيه الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة بوثائق التعمير؛ أمام هذه الصعوبة 
القانونية التي لم تكن موضوع نقاش أمام المحكمة المصدرة للحكم المتمسك به، فإن 
من األجدى الرجوع إليها للنظر في هذه الصعوبة واألمر بما يجب اتخاذه على ضوء 
كل المعطيات التي استجدت، وذلك في مناقشة تواجهية بين كل األطراف المعنية؛ "

• �سلطة مجل�ص الجامعة في تحديد �سروط الدرا�سة

على اإثر رف�ض ت�شجيل طالب باإحدى اأ�شالك الجامعة بعلة عدم التوفر على ال�شروط، 
لجاأ هذا االأخير اإلى موؤ�ش�شة الو�شيط يلتم�ض منها التدخل. وقد ا�شتبان اأن مجل�ض الجامعة 
اتخذ مقررا حدد فيه عدد الم�شموح لهم بااللتحاق بهذا ال�شلك، مع �شروط الولوج اإليه.
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على  تحر�ض  اأن  اإليها،  الموكولة  المهام  اإطار  في  يقت�شي،  الجامعة  تنظيم  كان  ولما 
جودة التعليم، وعلى الم�شتوى الالئق لخريجيه ليكونوا في م�شتوى االنتظارات، فاإنه من 
الالزم اأن تعطى لها �شالحيات لتحديد ذلك، على اأ�شا�ض اأال تكون االنتقائية اأو التهمي�ض، 

حيث ال بد من و�شع معايير و�شوابط توؤمن الحق في الم�شاواة وتكافوؤ الفر�ض.

ولهذا، ردت الموؤ�ش�شة بما يلي:

" تحديد شروط الدراسة في الجامعة موكول لمجلسها من أجل التحقق من المؤهالت 
وضبط توجهات مع التأكد من استيفاء متطلبات التحصيل، كل ذلك من أجل ضمان 

الجودة واإلبقاء على المستوى الالئق للخريجين، والسيما في األسالك العليا؛

 حصر الشروط وتقييم المستويات موكول إلى مجلس الجامعة بما له من استقالل؛ "

• ال�ستفادة من مقت�سيات ت�سريعية تنطلق من تاريخ �سريانها

لما �شدرت مقت�شيات ت�شريعية عالجت و�شعا معينا، تم�شك اأحد المواطنين بتطبيقها 
على و�شعيته، وعند معالجة االأمر من طرف االإدارة تبين لها اأنه لم تعد له �شلة باالإدارة 

منذ تاريخ �شابق على تاريخ نفاذ تلك المقت�شيات، فكان طبيعيا اأن ترف�ض االإدارة طلبه.

ولما لجاأ اإلى الموؤ�ش�شة، وتبين اأن االإدارة كانت �شائبة فيما انتهت اإليه، رفعت يدها 
بعلة اأن مفعول كل قانون يبتدئ من تاريخ االأمر به اأو ن�شره بالجريدة الر�شمية، ما لم يكن 

قد ن�ض على اأثر �شابق لتاريخ ن�شره.

ولذلك، اأكدت الموؤ�ش�شة اأن:
" تطبيق كل تشريع يبتدئ من تاريخ األمر بتنفيذه، أو نشره بالجريدة الرسمية، ليحدث 
آثاره مباشرة على الوقائع واألشخاص المعنيين به، ما لم ينص بالنسبة لالمتيازات، على 
أثر سابق لتاريخ النشر؛ من شروط االستفادة من أي نظام تعاضدي، األداء الدوري 

لواجبات االنخراط؛ "

• تمويل الم�ساريع

تمويل  على  الح�شول  ق�شد  لطلبه  االإدارة  ا�شتجابة  عدم  من  المواطنين  اأحد  ا�شتكى 
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م�شروع تقدم به.
اعتبرت  باأولويته. وقد  تقتنع بجديته وال  لم  اأنها  مفاده  لها موقف  االإدارة كان  لكن 
الموؤ�ش�شة ذلك �شائبا، الأن تمويل الم�شاريع اال�شتثمارية ال يمكن باأي حال التعامل معه 
�شيا�شة دعم  نطاق  الدولة في  اإمكانية تخولها  بل هو  اأنه حق لكل مواطن،  اأ�شا�ض  على 
اال�شتثمار، اأو ت�شجيع فئات معينة على اأن تحتفظ طبعا بحق التاأكد من الجدوى، ومن 
موؤهالت المعني به واإ�شهاماته، ون�شبة �شمان النجاح، واأن ما تملكه  الو�شاطة الموؤ�ش�شاتية 
هو التاأكد من عدم االنحراف في اإعمال ال�شلطة اأو عدم مراعاة قواعد الم�شاواة، وعدم 

التقيد بمبادئ تكافوؤ الفر�ض. وهكذا، قالت الموؤ�ش�شة:

" التمويل يظل دوما إمكانية وليس حقا آليا من الضروري االستجابة له، إذ أن المصالح 
ومن  االختيار،  صوابية  من  التأكد  أجل  من  للدراسة  طلب  كل  تخضع  اإلدارية 
جدوى المشروع ومن ضمانات النجاح، وبذلك فلها كل الصالحية لتقدير مدى أهمية 

المشروع وحصر حدود التمويل؛

فيه  أن  اتضح  ما  إال في حدود  رقابة عليها  التقدير ال  في  المختصة  الجهة   صالحية 
خروجا عن المشروعية او عدم احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. "

*          *           *
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�سابعا: مقرتحات املوؤ�س�سة
اإمكانية  اأعطاها  اأن  الموؤ�ش�شة  لهذه  المحدث  ال�شريف  الظهير  تبناه  ما  جميل  من 
بق�شد  لتتدخل  اختالل،  فيها  لها  يبدو  التي  االأو�شاع  بع�ض  لمعالجة  التلقائية  المبادرة 
تدارك الموقف، واإزاحة كل ما ي�شوب الم�شهدين الحقوقي واالإداري من مواطن النق�ض.

وتلتقي هذه االإمكانية مع المتوافق عليه من اأن الموؤ�ش�شة قوة اقتراحية، تدفع باالرتقاء 
بالعطاء االإداري نحو االأف�شل، وت�شاهم في التغيير.

الموؤ�ش�شة م�شارها في رفع مقترحات بخ�شو�ض ما تراءى لها من  ولذلك، وا�شلت 
حاجة اإلى تدخل ت�شريعي اأو تنظيمي في عدة مجاالت لرد االأمور اإلى الوجهة ال�شحيحة.

واأكيد اأنها بعملها هذا تج�شد ما تومن به من اإعمال ما يحث عليه الد�شتور من ت�شاركية، 
تقود اإلى تو�شيع فر�ض الم�شاهمة في تحديد خيارات ت�شريف ال�شاأن العام.

وقد همت مقترحات الموؤ�ش�شة، بر�شم هذه ال�شنة، المجاالت التالية:

• النكباب على مو�سوع التغطية ال�سحية

لقد الحظت الموؤ�ش�شة، بالرغم مما تم بدله من جهود لتعزيز وتو�شيع نطاق اال�شتفادة 
من التغطية ال�شحية، اأن هناك اختالال في �شرف وتعوي�ض النفقات الناتجة عن التطبيب 
واال�شت�شفاء والعالج، وذلك بالن�شبة ل�شاآلة التعوي�شات، وكذا عدم االنتظام في تحيين 

الئحة االأدوية المرخ�ض بالتعوي�ض عنها.

وفي هذا االتجاه، وجهت الموؤ�ش�شة لل�شيد رئي�ض الحكومة مرا�شلة تهيب به �شمنها 
اإلى االنكباب على المو�شوع، والتدخل من اأجل تجاوز ما قد تطرحه من �شعوبات.

• الخطاأ في تحويل القتطاعات
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كثيرا ما تعر�ض على هذه الموؤ�ش�شة �شكايات بخ�شو�ض تعثر ت�شوية و�شعية متقاعدين 
اأو موظفين، ب�شبب ما قد تقع فيه االإدارة من اأخطاء ناجمة عن تحويل اإلى جهة اأخرى ما 
اقتطعته من المنبع كواجب ا�شتراك في تعا�شدية اأو �شندوق، وبتاأخر ا�شتفادة المعني من 
الم�شتحقات، اإذ يتوقف �شرفها على ت�شوية الو�شعية، وتو�شل ال�شندوق اأو التعا�شدية 

المعنيين بالم�شتحقات التي تم دفعها �شابقا اإلى غيرهما.

ولذلك، را�شلت الموؤ�ش�شة ال�شيد رئي�ض الحكومة من اأجل تب�شيط م�شطرة ت�شوية مثل 
تي�شير  من خالل  الم�شتحقات  على  الح�شول  وت�شريع  الوقوع،  الكثيرة  الحاالت  هذه 
اإعادة التحويالت، اأو العمل على ت�شديد الواجب الم�شتحق في انتظار ت�شوية االأو�شاع 

داخليا فيما بين االإدارات.

• ال�ستفادة من الدعم لالأرامل الحا�سنات لأطفال يتامى

لقد لوحظ اأنه على خالف االأم االأرملة الحا�شنة التي ت�شتفيد من الدعم، فاإن الجدة 
الحا�شنة لحفيد اأو حفيدة ال ت�شتفيد من ذلك الدعم، ومرد ذلك اإلى ال�شيغة التي جاء بها 
المر�شوم ذي ال�شلة بالمو�شوع، اإذ اأن ما ورد بهذا الن�ض يقت�شر على االأرامل الحا�شنات 
الأطفالهن اليتامى. ولذلك، تحرم الجدات، مع اأن الم�شرع ال يمكن باأي حال اأن يكون 
دعم  هي  الغاية  الأن  والجدة،  االأم  بين  الح�شانة  في  تمييزا  بذلك  وا�شعا  ق�شده،  هذا 

الحا�شنة لطفل، والتي توجد في و�شعية ه�شة.

في  لالأرامل  مخ�ش�شا  الدعم  ليكون  تعديل  اإجراء  ق�شد  الموؤ�ش�شة  تدخلت  لذلك، 
و�شعية ه�شة، في حالة ح�شانتهم الأطفال يتامى.

• ال�ستفادة من معا�ص المتوفى

المعا�ض  من  لال�شتفادة  المنظم  الظهير  من   32 المادة  مقت�شى  الموؤ�ش�شة على  وقفت 
ال�شادر بتاريخ 4 اأكتوبر 1977، والذي ي�شير اإلى اأنه يكت�شب الحق في المعا�ض المحول 
لفائدة الزوج المتوفى، وذلك من اأجل اأن ت�شتفيد منه زوجته، لكن على اأن يكون الزواج 
قد انعقد قبل انتهاء الخدمة باالإدارة بما ال يقل عن �شنتين، اأو اأن يكونا متزوجين بما ال 

يقل عن خم�ض �شنوات اإذا كان الهالك قد ح�شل على التقاعد.
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نظرا الأن هذا ال�شرط قد يكون مجحفا في بع�ض الحاالت، ال�شيما واأن بع�ض االأنظمة 
تكتفي با�شتمرار الزواج لمدة تفوق ال�شنتين، فقد تقدمت الموؤ�ش�شة بطلب تعديله لالكتفاء 

ب�شرط ا�شتمرار الزواج لمدة تفوق ال�شنتين.

*          *          *           *
الجزء الثاني

مجال  في  المملكة  و�سيط  موؤ�س�سة  اأن�سطة  ح�سيلة 
التوا�سل والتعاون والتكوين

خ�ش�شت الموؤ�ش�شة لجانب التوا�شل ما ي�شتحقه من اهتمام، وذلك ا�شتجابة لداعي 
التي  والتطورات  الم�شتجدات  كل  على  العموم  اإطالع  عليها  يحتم  الذي  الواجب، 
تعي�شها في تعاملها اليومي مع ما ت�شع يدها عليه من �شكايات اأو تالحظه من اختالالت، 
وما تقف عليه من نجاحات، وما و�شلت اإليه من ت�شويات، وكذا ما تن�شجه من تعاون 
على مختلف الواجهات، وما يتاأتي لها من توا�شل، وما تنهجه من �شبل االنفتاح على 
المحيطين الوطني والدولي، كل ذلك حر�شا منها على اال�شتجابة لالنتظارات المتزايدة.

اإلى تكري�ض  وهكذا، فقد كثفت الموؤ�ش�شة هذه ال�شنة من االأن�شطة والبرامج الهادفة 
اإلى الرفع من المردودية وتح�شين االأداء،  الحكامة في تدبير المرفق العمومي، و�شعت 
وكذا  الحقوق،  عن  والدفاع  الحماية  هياآت  مكونات  باقي  مع  العالقات  وتطوير 
من  واالقتراب  التوا�شل  في  ا�شتر�شلت  كما  الدولية،  والمنظمات  المماثلة  الموؤ�ش�شات 

المواطنين.

واالرتقاء  بها  العاملين  اأداء  من  الرفع  اأجل  من  ر�شمته  الذي  للخط  وفية  ظلت  وقد 
بمناهج عملها، اإلى م�شتوى الناجح من التجارب الدولية في الو�شاطة، وذلك من خالل 

التوجهات التالية:
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■ دعم الالمركزية ونهج �شيا�شة القرب من المواطن؛

■ االنفتاح على المجتمع المدني والمحيط الجامعي، والتوا�شل مع الجالية المغربية 
بالخارج؛

التكوين رافعة لتح�شين الكفاءات وتقوية القدرات داخل الموؤ�ش�شة، ولدى  جعل   ■

المتعاملين معها؛

■ تو�شيع وتطوير التفاعل مع الموؤ�ش�شات االأجنبية والمنظمات الدولية.

اأول: دعم الالمركزية املو�سعة ونهج �سيا�سة القرب من املواطنني
اإحداث نقط ات�سال والقرب من املواطنني : 1  

تختلف  قد  تمثيليات  عبر  المركزية  من  المو�شعة  الجهوية  تقت�شيه  ما  مع  تجاوبا 
والمحلي  الجهوي  ال�شعيدين  على  ال�شاكنة  حاجيات  من  تقترب  اأن  على  �شيغها،  في 
وتكون اآلية لتعزيز الحكامة المحلية، واإ�شاعة قواعد تدبير اداري ر�شيد، قامت الموؤ�ش�شة 
�شو�ض  وجهة  -اآ�شفي،  مراك�ض  وجهة  ال�شرقية،  الجهة  من  بكل  ات�شال  نقط  باإحداث 
-ما�شة، وذلك في انتظار اإحداث مندوبيات للموؤ�ش�شة بهذه الجهات على غرار جهات 

اأخرى من المملكة.

في  النور  ترى  اأن  الموؤ�ش�شة  تاأمل  جهوية  لمندوبيات  نواة  النقط  هذه  �شكلت  ولقد 
اأقرب االآجال لتن�شاف اإلى المندوبيات الجهوية االأربع.

وقد حر�شت الموؤ�ش�شة في ممار�شتها، وهي تحدد مهام نقط االت�شال، على اأن تكون 
هذه االأخيرة �شلة و�شل متعددة االتجاهات، للربط بين المواطن في دائرته الترابية وبين 

و�شيط المملكة، وكذا االإدارة �شواء الجهوية اأو المركزية.

باأنه  �شعاب،  من  االت�شال  بنقط  العمل  انطالق  حف  ما  رغم  تومن،  والموؤ�ش�شة، 
بمقدورها تجاوزها في هذه المرحلة االنتقالية، ال�شيما واأنها لقيت من المجل�ض الوطني 
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لحقوق االإن�شان كل الدعم من اأجل تاأمين الم�شاكنة في مقر لجانه الجهوية.

موا�سلة التوا�سل املوؤ�س�ساتي على ال�سعيد اجلهوي : 2  

الم�شوؤولين  مع  لقاءات  تنظيم  تم  هذه،  االت�شال  لنقط  االنطالقة  اإعطاء  وبمنا�شبة 
المحلية،  ال�شلطات  من  كل  ممثلي  بح�شور  المذكورة،  الثالثة  بالجهات  االإداريين 

والم�شالح الجهوية واالإقليمية، والمنتخبين.

لمختلف  فيها  التطرق  تم  والم�شارحة،  للمكا�شفة  منا�شبة  اللقاءات  هذه  وكانت 
االإ�شكاليات التي تعتر�ض المواطنين في عالقتهم باالإدارة، مع االإ�شارة لالختالالت التي 
تم ر �شدها. وقد وقع اال�شتماع اإلى الفاعلين الذين اأف�شحوا عن االإكراهات المطروحة، 

وتم تعميق التفكير في �شبل رفعها. 

االإدارات  لمرافقة  الموؤ�ش�شة  ا�شتعداد  عن  للتعبير  فر�شة  اأي�شا  اللقاءات  �شكلت  كما 
ال�شاكنة  تلبية حاجيات  للم�شي في  التي ت�شادفها،  ال�شعوبات  وم�شاعدتها على تجاوز 

في اإطار ما ي�شمح به القانون. 

وبمنا�شبة هذه اللقاءات، تم اإطالع الم�شاركين على الموؤ�شرات االإح�شائية ذات ال�شلة 
بتلك الجهات.

كما نظمت الموؤ�ش�شة، غداة تحويل مقر مندوبيتها الجهوية من مكنا�ض اإلى فا�ض، لقاء 
توا�شليا بالجهة الجديدة فا�ض-مكنا�ض، تحت �شعار: "تدبير �شوؤون المواطنين، وخدمة 
ا�شتعرا�ض  في  عملها  بح�شيلة  للتعريف  ج�شيمة"،  واأمانة  وطنية،  م�شوؤولية  م�شالحهم، 
القانونية  طبيعتها  على  تركيز  في  تو�شيات،  من  خا�شة  عنها  �شدر  ما  الأهم  مقت�شب 

والحقوقية.

التح�شي�شي والتوا�شلي  البعد  اللقاءات على مقاربة  الموؤ�ش�شة في هذه  اعتمدت  وقد 
بالتوجهات  عمال  المواطنة  االإدارة  ثقافة  واإذكاء  العمومي،  المرفق  حكامة  قيم  لن�شر 
الملكية، وما حملته من دالالت قوية تدعو االإدارة اإلى القيام بواجبها اتجاه المواطنين، 

مركزة على ما يتعين اأن تعي�شه من تحوالت من اأجل تغيير ال�شلوكات والعقليات.
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حمالت توا�سلية مع املواطنني عرب و�سائل العالم :3

والم�شموعة  المرئية  االعالم  و�شائل  مختلف  عبر  توا�شلها  في  الموؤ�ش�شة  ا�شتمرت 
والمكتوبة، كاختيار ا�شتراتيجي يترجم انفتاحها على الراأي العام الجهوي والوطني من 
اأجل المزيد من التعريف بالموؤ�ش�شة وبالق�شايا المعرو�شة عليها، واطالعه على ما تقوم 

به من اأن�شطة، وما ت�شجله كح�شيلة في مجال معالجة ال�شكايات.

ومن الم�شتجدات التي عرفها التوا�شل هذه ال�شنة تنويع و�شائله، اإذ عقد و�شيط المملكة 
لقاء �شحفيا، قدم من خالله م�شمون تقرير الموؤ�ش�شة بر�شم �شنة 2015، م�شتعر�شا تطور 
ن�شاطها، وم�شتوى اأدائها على امتداد الخم�ض �شنوات الما�شية، ومجيبا عن ت�شاوؤالت 
تعذرت  ما  وكذلك  ق�شايا،  من  معالجته  تمت  ما  ر�شد  خالل  من  وذلك  ال�شحفيين، 
ت�شويته، متطرقا اأي�شا اإلى االختالالت االإدارية الم�شجلة، واأهم المعيقات، والمقترحات.

كما قامت الموؤ�ش�شة بتقديم نتائج هذا التقرير للراأي العام الوطني، عبر برامج اإذاعية 
مركزيا وجهويا، لالإجابة عما يطرحه المواطنون من اإ�شكاليات مع توجيههم اإلى الم�شار 

ال�شحيح الذي يمكن من خالله حل ما يعتر�شهم من �شعوبات.

االإعالمية،  البالغات  عبر  توا�شلها  في  الموؤ�ش�شة  ا�شتر�شلت  ذلك،  جانب  اإلى 
كانت  اإذ  والتلفزية،  االإذاعية  المملكة،  و�شيط  وت�شريحات  ال�شحفية،  واال�شتجوابات 
فر�شة للمزيد من ت�شليط ال�شوء على تدخالت الموؤ�ش�شة لدى مختلف القطاعات االإدارية. 

تعزيز ح�سور املوؤ�س�سة يف خمتلف الأن�سطة على ال�سعيد الوطني :4

َمْت  كثفت الموؤ�ش�شة من م�شاركتها في التظاهرات ذات ال�شلة باخت�شا�شاتها، التي ُنظِّ
من لدن القطاعات الحكومية وغير الحكومية، مع التركيز على الموا�شيع المتعلقة بحماية 

الحقوق، بما في ذلك ماله عالقة بالحماية القانونية لالأطفال والن�شاء.

والتنمية  المحلية  والديمقراطية  القانوني  االإ�شالح  اأورا�ض  في  �شاركت  وهكذا، 
الرهانات  الفاعلون،  بالمغرب:  العدالة  "اإ�شالح  الدولية حول  الندوة  الم�شتدامة، وفي 
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والح�شيلة"، كما �شاهمت في النقا�ض الخا�ض بالدرا�شة التحليلية النقدية لم�شودة القانون 
الجنائي من منظور النوع االجتماعي، وفي النقا�شات التي فتحت حول ت�شغيل ال�شجناء، 
من  القدرات  لتعزيز  المخ�ش�ض  الترافع  وفي  عنهم،  االإفراج  بعد  الإدماجهم  والتح�شير 
اأجل احترام حقوق االإن�شان داخل ال�شجون، وكذا في لقاءات نظمتها بع�ض جمعيات 

المجتمع المدني حول عقوبة االإعدام.

كما واكبت النقا�ض حول م�شروع قانون مناه�شة العنف �شد الن�شاء، وم�شروع اإحداث 
هيئة المنا�شفة، و�شاركت في اأ�شغال الحملة 14 لوقف العنف �شد الن�شاء تحت مو�شوع 

"العنف في االأماكن العمومية".

وارتباطا بما له عالقة بال�شاأن االإداري المحلي، �شاهمت الموؤ�ش�شة في اأ�شغال المناظرة 
المنعقدة حول ال�شروط ال�شرورية المرتبطة بالتدبير االإداري الجيد للجماعات الترابية، 
على  المواطنة  للم�شاركة  الجيد  واالإعمال  المحلية،  ال�شيا�شات  في  المواطنين  واإ�شراك 

الم�شتوى المحلي. 

التن�شيقية  في االجتماعات  الموؤ�ش�شة  �شاركت  الدولية،  بااللتزامات  الوفاء  اإطار  وفي 
اآلية اال�شتعرا�ض الدوري ال�شامل،  لم�شار اإعداد التقرير الوطني بر�شم الجولة الثالثة من 

الذي ير�شد و�شعية حقوق االإن�شان لبالدنا في �شموليتها. 

كما �شاركت في موؤتمر االأطراف 22 المنعقد بمراك�ض، تقدم خالله و�شيط المملكة 
بمداخلة حول "دور الو�شاطة الموؤ�ش�شاتية في حماية البيئة"، واغتنم الفر�شة فيها الإثارة 
االنتباه اإلى �شرورة االهتمام بحق المواطن في بيئة �شليمة، وذلك في كل تخطيط عمراني 
لتفادي االنعكا�شات ال�شلبية على الحالة ال�شحية والنف�شية للمواطنين، مع التقيد في ذلك 

باحترام القانون والمواثيق الدولية ذات ال�شلة بالمو�شوع.

واإيمانا منها بوجوب التن�شيق بين مختلف هياآت الحكامة من اأجل تحقيق تكامل في 
للوقاية من  الوطنية  الهيئة  التي نظمتها  االأن�شطة  الموؤ�ش�شة في مختلف  �شاركت  العمل، 

الر�شوة، والتي خ�ش�شت لبحث تعزيز اآليات محاربة الف�شاد.

كما �شاركت في الدورة 22 للمعر�ض الدولي للكتاب والن�شر، الذي كان منا�شبة للمزيد 



133ح�سيلة اأن�سطة موؤ�س�سة و�سيط المملكة في مجال التوا�سل والتعاون والتكوين

من اإلقاء ال�شوء على الموؤ�ش�شة، واللقاء بالمواطنين وب�شط طرق اللجوء اإلى خدماتها.

ثانيا: النفتاح على اجلالية املغربية باخلارج  واملجتمع املدين واملحيط اجلامعي
التوا�سل مع اجلالية املغربية باخلارج :1

كانت للموؤ�ش�شة هذه ال�شنة فر�شة للم�شاركة في حملة تح�شي�شية لفائدة الجالية المغربية 
باألمانيا، عرفتهم فيها بمهام هذه الموؤ�ش�شة وبالدور الذي تقوم به كمدافع عن الحقوق 
وبما توليه من عناية لق�شاياهم، �شواء في مواجهة االإدارة المغربية اأو الدول االأجنبية، من 
خالل االتفاقيات الثنائية التي اأبرمتها مع موؤ�ش�شات مماثلة، اأو بوا�شطة التعهدات متعددة 

االأطراف. 

وفي هذ االإطار، ا�شتقبلت بمقرها وفدا من فعاليات المجتمع المدني لهذه الجالية، 
من اأجل التعرف عن قرب على اخت�شا�شاتها وطرق عملها.

ال�ستغال مع املجتمع املدين :2

وا�شلت الموؤ�ش�شة جهودها تنفيذا للتوجه الذي ر�شمته من اأجل المزيد من االنفتاح 
كتجربة  وطنجة-تطوان-الح�شيمة،  البي�شاء-�شطات،  الدار  بجهتي  الجمعيات  على 

نموذجية ت�شعى اإلى تعميمها في جهات اأخرى.

وقد تميزت هذه التجربة التي انطلقت �شنة 2015 بالتفاعل االإيجابي مع الجمعيات 
الهيئة  الدفاع عن حقوق االن�شان والحكامة، وذلك بتعاون مع  التي ت�شتغل في مجال 
خالل  من  وذلك  االقت�شادية،  والتنمية  التعاون  ومنظمة  الر�شوة،  من  للوقاية  المركزية 

تنظيم ندوات، وور�شات، وعرو�ض، ولقاءات في كل من اأ�شيال و�شف�شاون.
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النفتاح على املحيط اجلامعي :3

واالجتماعية  واالقت�شادية  القانونية  العلوم  وكلية  المملكة  و�شيط  موؤ�ش�شة  نظمت 
ندوات ولقاءات  بينهما،  المبرمة  وال�شراكة  التعاون  اتفاقية  تفعيل  اإطار  في  بال�شوي�شي، 

علمية، وا�شتقبلت اأ�شاتذة وطلبة عن منتدى الباحثين فـي العلوم االإدارية والمالية.

ن�رش ثقافة املرفق العمومي يف الو�سط الرتبوي :4

وفي اإطار حر�ض ها على النهو�ض بالتربية على المواطنة وحقوق االإن�شان، ا�شتقبلت 
الموؤ�ش�شة خالل هذه ال�شنة، العديد من التالميذ باالإدارة المركزية ومندوبيتها الجهوية 
الدور  الموؤ�ش�شة والوقوف على  االقتراب من  الزيارات من  بالعيون، وقد مكنتهم هذه 

الذي تقوم به للدفاع عن الحقوق.

ثالثا: جعل التكوين رافعة لتح�سني الكفاءات وتقوية القدرات داخل املوؤ�س�سة 
ولدى املتعاملني معها

التكوين والرفع من القدرات :1

اأهمية  واأولت  بها،  العاملة  الب�شرية  الموارد  في  اال�شتثمار  على  الموؤ�ش�شة  حر�شت 
ق�شوى للتوا�شل التفاعلي مع بع�ض االإدارات، حيث نظمت لفائدة اأطر ها زيارات عمل.

اأ�شباب  والوقوف على  في عدة مجاالت،  المعرفة  تعميق  تاأتي من خالل ذلك  وقد 
بع�ض االختالالت التي تر�شدها الموؤ�ش�شة.

وفي عالقتها بمعاهد التكوين، وا�شلت االإ�شهام في برامجها باإلقاء محا�شرات للطلبة 
بمدر�شة تكوين االأطر للقوات الم�شاعدة ببن�شليمان، وفوج من الطلبة بالمعهد الملكي 

لل�شرطة بالقنيطرة. 

التكوين وتبادل املمار�سات اجليدة :2
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في اإطار موا�شلة تفعيل اأن�شطة المركز الدولي للتكوين والتبادل في مجال الو�شاطة، 
م�شاعدي  لفائدة  تكوينيتين  دورتين  ال�شنة  هذه  خالل  المملكة  و�شيط  موؤ�ش�شة  نظمت 

اأع�شاء جمعية الو�شطاء واالأمبود�شمان الفرانكفونيين، وكذا المتو�شطيين.

وقد ا�شتفاد منهما ما يناهز 60 م�شاركًا، من الكوت ديفوار، وهايتي، وغينيا، والطوغو، 
وال�شينغال، وبوركينافا�شو، والت�شاد، والبينين، وتون�ض، وفرن�شا، والكيبيك، وبلجيكا، 

وجيبوتي، وتركيا، واألبانيا، وموريتانيا، وكندا، واإ�شبانيا، ومقدونيا، والمغرب.

متابعة تنفيذ برنامج دعم م�ساعدي املوؤ�س�سات املماثلة :3

دورة  الموؤ�ش�شة  نظمت  ديفوار،  الكوت  و�شيط  مع  الموقعة  التفاهم  لمذكرة  تفعيال 
من  تمكنوا  ال�شاأن،  هذا  في  لطلبه  تلبية  االأخير،  هذا  م�شاعدي  لفائدة  خا�شة  تكوينية 

خاللها من االطالع على التجربة المغربية.

رابعا : تو�سيع وتطوير التعاون مع املوؤ�س�سات الأجنبية واملنظمات الدولية
متتني عالقات التعاون مع املوؤ�س�سات ذات الأهداف املماثلة :1

قام و�شيط المملكة، في اإطار اهتمامه بتو�شيع عالقات التعاون والتوا�شل مع الموؤ�ش�شات 
المماثلة، بزيارة عمل لالأمبود�شمان البرلماني الهولندي، �شارك بمنا�شبتها في الندوة التي 

نظمت في الهاي، بح�شور الموفقة االإدارية بتون�ض.

المغربية  الموؤ�ش�شتين  بين  تفاهم  مذكرة  على  بالتوقيع  الزيارة  هذه  تـوجت  وقد 
ال�شكايات  اإحالة  عليه  تن�ض  ما  جملة  ومن  بينهما.  التعاون  معالم  حددت  والهولندية، 
المقدمة من لدن االأ�شخا�ض الذاتيين اأو المعنويين الذين يعتبرون اأنف�شهم �شحايا قرارات 

اأو ت�شرفات �شادرة عن اإدارة اأحد البلدين.

ورغبة في اال�شتفادة من تجارب وخبرات دول اأخرى، قام وفد من الموؤ�ش�شة بزيارة 
نظرائه  مع  فيها  تبادل  المجال،  في  م�شوؤولين  بعدة  التقى خاللها  بروك�شيل،  اإلى  عمل 

الروؤى والممار�شات الجيدة، والعالقات باالإدارات العمومية وبمختلف الفاعلين. 
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وفي نف�ض االإطار، ا�شتقبلت الموؤ�ش�شة كال من رئي�ض ديوان المظالم والح�شبة العامة 
بجمهورية ال�شودان، وو�شيط جمهورية الكوت ديفوار. 

مجال  في  المغربية  التجربة  على  الطالعهما  منا�شبة  الزيارتان  هاتان  �شكلت  وقد 
الو�شاطة، واال�شتئنا�ض بها، والتباحث حول التعاون الثنائي، وو�شع االأ�ش�ض للمزيد من 

توطيد العالقات في المجاالت ذات االهتمام الم�شترك. 

اأوجه  حددت  الموؤ�ش�شتين  هاتين  مع  تفاهم  مذكرتي  باإبرام  الزيارتان  توجت  وقد 
التعاون بينهما لتبادل التجارب والخبرات والتكوين.

عالوة على ذلك، ا�شتقبلت الموؤ�ش�شة اأي�شا �شفيرة هولندا، ووفودا عن كل من مجل�ض 
الديبلوما�شية العامة بكطالونيا، واللجنة الوطنية لحقوق االإن�شان بالجمهورية الموريتانية، 
واللجنة الوطنية لحقوق االإن�شان والمواطن بالجمهورية الديمقراطية للكونغو، ورئي�ض 

مجل�ض ال�شفافية بال�شيلي، والكاتب العام الأمني�شتي الدولية.

م�ساركة املوؤ�س�سة يف اجتماعات وملتقيات اجلمعيات اجلهوية لالأمبود�سمان :2

 على م�ستوى جمعية الأمبود�سمان المتو�سطيين

في  المملكة  و�شيط  �شارك  المتو�شطيين،  االأمبود�شمان  لجمعية  �شرفيا  رئي�شا  ب�شفته 
اجتماع مكتب هذه الجمعية وفي مجل�شها االإداري المنعقدين بمالطا خالل �شهر مار�ض 
2016، حيث قدم ح�شيلة الدورات التكوينية التي نظمها مركز التكوين الذي تحت�شنه 

الموؤ�ش�شة.

وفي هذا االإطار، �شارك اأي�شا في الملتقى التا�شع للجمعية حول مو�شوع "االأمبود�شمان 
فاعل اأ�شا�شي للحكامة الجيدة". و�شكل هذا اللقاء فر�شة لتقا�شم وجهات النظر حول �شبل 
موؤ�ش�شات  بتقوية  تتعلق  اقتراحات  االإدارية، وتقديم  الحكامة  الفعالية وتح�شين  تحقيق 

االأمبود�شمان.

 على م�ستوى جمعية الأمبود�سمان والو�سطاء الفرانكفونيين
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الجمعية، وقدم عر�شا  لهياكل هذه  ال�شنوية  المملكة في االجتماعات  �شارك و�شيط 
وافى  كما  المو�شوع،  في  بها  تو�شل  التي  الطلبات  عن  االنخراط  للجنة  رئي�شا  ب�شفته 
الجمع بتقرير حول الدورات التكوينية التي نظمتها الموؤ�ش�شة بالمغرب بتعاون مع هذه 

الجمعية.

بين  "العالقة  حول  الجمعية  هذه  طرف  من  نظمت  التي  الندوة  في  اأي�شا  و�شارك 
االأمبود�شمان والو�شطاء والموؤ�ش�شات الوطنية لحقوق االإن�شان، واالآليات االأممية"، وفي 
المغربية من  الموؤ�ش�شة  بها  قامت  التي  بالمجهودات  المملكة  و�شيط  ال�شاأن عرف  هذا 

اأجل اإر�شاء التعاون مع الهياآت التابعة لالأمم المتحدة.

 على م�ستوى الفيدرالية الإيبيرو اأمريكية 

بدعوة من المندوب العام والمدافع عن ال�شعب بجزر الكناري، �شارك و�شيط المملكة 
في اأ�شغال الموؤتمر 21 للفيدرالية االإبيرو اأمريكية لالأمبود�شمان، المنعقد ب�شنطا كروز، 

بتنيريفي باإ�شبانيا، تحت �شعار "الفقر والكرامة وحقوق االإن�شان".

 على م�ستوى التعاون المتعدد الأطراف

"تحديات  المنظمة حول  الم�شتوى  رفيعة  الدولية  الندوة  في  المملكة  و�شيط  �شارك 
الذي  االهتمام  على  فيها  ركز  الهجرة"،  بتحركات  المرتبطة  االأمبود�شمان  موؤ�ش�شات 
توليه المملكة المغربية للظاهرة، وتطرق اإلى المقاربات االإن�شانية التي نهجتها بالدنا في 

هذا المجال.

وعالقة بنف�ض المو�شوع، �شاركت الموؤ�ش�شة في الندوة الدولية المنظمة في فرن�شا من 
طرف المدافع عن الحقوق بفرن�شا بتعاون مع ال�شبكة االأوروبية للمدافعين عن االأطفال 

ومجل�ض اأوروبا، حول حماية االأطفال المهاجرين.

الجتماعات املنعقدة يف اإطار التعاون الدويل :3

وفي اإطار تفعيل الجزء الثاني من برنامج "اإنجاح الو�شع المتقدم" الم�شجل في خطة 
عمل المغرب - االتحاد االأوربي، بر�شم �شنوات 2013-2017، والمدعم من طرف 
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االتحاد االأوروبي، تو�شلت الموؤ�ش�شة عقب عدة اجتماعات اإلى التوافق مع هذا االأخير 
الكفيلة  ال�شبل  ودرا�شة  للموؤ�ش�شة،  المعلوماتية  المنظومة  لتح�شين  تعاون  م�شروع  على 

بتنفيذ م�شار العالقة االلكترونية مع االإدارات. 

*          *          *           *
الجزء الثالث

الآفـاق الم�ستقبلية

اإن التوجه اإلى الم�شتقبل ال يمكن اأن يتم اإال باأمل كبير وبطموح طبعا معقلن، منطلقا 
الفاعلين  بين كل  الم�شوؤولية  في  الت�شامن  بروح  تغييره  اأجل  من  نعمل جميعا  واقع  من 
والمعنيين في تعبئة للو�شائل، وتحديث للمناهج، وبعقلية تتفاعل مع ال�شاأن العام بتقدير 

لالأمانة.

هناك الفاعل الحكومي، وهناك المرتفق، وهناك الهيئات الوطنية، كل ذلك اإ�شافة اإلى 
المجتمع المدني الموؤهل ليكون �شريكا في �شنع النجاحات.

مر�شومة،  واأهداف  وا�شحة،  روؤيا  لها  ا�شتراتيجية  خالل  من  ي�شنع  االأف�شل  الغد   
زمنية،  جدولة  وفق  وبمحطات  باأخالقياته،  مقتنعة  ب�شرية،  وموارد  ناجحة،  وو�شائل 

ووقفات تدقيق ونقد ذاتي لتقييم التراكم، والبحث عن البديل عند االقت�شاء.

وت�شحيح  االإ�شكاليات  لحل  مالذا  بحق  لتكون  العمل  الموؤ�ش�شة  توا�شل  اأن  ينبغي 
االأو�شاع، وف�شاء نتبادل فيه الروؤى، ونالم�ض فيه ال�شعوبات، ونقف على منابع التعثر 

لتطويق ال�شائب الذي يتخلل المعا�ض االإداري اليومي.

الهدف هو تعزيز التوا�شل بين االإدارة ومرتاديها، الأن هناك �شرخا وا�شعا ت�شبب فيه 
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اال�شتعالء والت�شرف المعيب للبع�ض في تدبير االإدارة، لي�ض من منظور حق المواطنين 
وواجب االإدارة، ولكن من ت�شور خاطئ باأن االإدارة مركز قوة، والحال اأنها ملجاأ خدمة 

يوؤطر القانون ت�شريفها ليتمتع االأفراد والجماعات بما لهم من حقوق.

اإن في المنظومة الت�شريعية والتنظيمية ما يكفي من الن�شو�ض، ولكن الخلل في تنزيلها. 
وبالتالي فاإن اال�شتثمار يجب اأن يتجه نحو الر�شيد الب�شري الذي قد ال يحتاج اإلى التكوين 
واالإن�شاف،  والعدل  االإن�شان  بمبادئ حقوق  الت�شبع  اإلى  يحتاج  ما  بقدر  ا�شتكماله  اأو 

وبالقيم الف�شلى في تعامله االإن�شاني اليومي.

فهذا هو الرهان، والعمل �شوف يتجه اإلى ذلك من خالل النقط االآتية:

■ موا�شلة اإ�شعاع الموؤ�ش�شة عبر و�شائل االعالم مع االهتمام اأكثر بالتعريف بالق�شايا 
في  العمومي  والمرفق  الو�شاطة  ثقافة  ون�شر  باالإدارة،  في عالقتهم  المواطنين  تهم  التي 
الكليات مع ت�شجيع البحث الجامعي في هذا المجال، وكذا متابعة تنفيذ برنامج التعاون 
الم�شطر مع فعاليات المجتمع المدني، وتعميم التجربة على جهات اأخرى من المملكة؛

■ تطوير التكوين الداخلي اإلى م�شتوى تطويق االإ�شكاليات المعرو�شة على الموؤ�ش�شة، 
االإدارية،  االختالالت  لتجاوز  الكفيلة  ال�شبل  ودرا�شة  حولها،  �شاملة  ملفات  واإعداد 

والم�شطرة التي تحيط بهذه الق�شايا، من خالل تقديم اقتراحات للجهات المعنية؛

■ تطوير النظام المعلوماتي بالموؤ�ش�شة من اأجل ت�شهيل وت�شريع التوا�شل مع االإدارة 
والمواطنين، وتو�شيع �شبكات التوا�شل والتفاعل معهما؛

■ موا�شلة التكوين بمركز الو�شاطة وتبادل التجارب، واالهتمام اأكثر بالق�شايا ذات 
العالقة بالحقوق الفئوية في عالقتها باالإدارة؛

■ تو�شيع رقعة تواجد الموؤ�ش�شة على ال�شعيد الجهوي والمحلي متى ت�شنى ذلك؛

■ ال�شراكة مع االإدارة وتطوير التوا�شل معها لمعالجة ال�شكايات؛

■ الدفع اإلى اإعداد دوريات بمنا�شبة معالجة كل ق�شية، اإذ البد اأن ننتقل من الدرا�شة 
والتحليل اإلى التج�شيد والتفعيل؛
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■ اكت�شاب مزيد من المواقع في ال�شبكات االإقليمية والدولية؛

■ ال�شراكة والتكامل مع باقي هيئات الحكامة؛

■ االلتفاف حول الو�شاطة الموؤ�ش�شاتية، ال كهيئة رقابة ومحا�شبة، بل كخيار لمراجعة 
واالرتقاء  التطوير  تروم  بمقترحات  والخروج  مر�شية،  حلول  على  والتوافق  الذات، 

ي�شاهم فيها الكل؛
■ موا�شلة االنفتاح على التجارب المقارنة، عبر تبادل الزيارات والم�شاركة المتبادلة 

في اأورا�ض العمل الهادفة اإلى االرتقاء بمردودية الموؤ�ش�شة؛
■ تتبع الم�شاعي من اأجل اإحداث فيدرالية تن�شيقية لدى االأمم المتحدة، تتكون من 

الجمعيات الدولية والجهوية للو�شاطة الموؤ�ش�شاتية.

اإن التحول الذي يجب اأن نعي�شه، بعد االإ�شالحات الكبرى ل�شنة 2011، ال ي�شمح 
اأن  يجب  الذي  المواطن  حق  في  باالأخطاء  وال  المدانة،  االأنماط  على  باالإبقاء  لالإدارة 

ي�شعر باإن�شانيته وكرامته وهو ي�شعى اإلى خدمات ي�شمنها له القانون.

اإن الواجب يحتم علينا تكري�ض القناعة باأن الموؤ�ش�شة �شريكة ومرافقة لالإدارة، ليتاأتى 
لها رفع م�شتوى قدراتها ق�شد احتواء حاجيات ال�شاكنة، وتخطي ال�شعاب، والتفاعل مع 

مطالب اإحقاق الحق.

االإبقاء على الم�شداقية خط للموؤ�ش�شة لتظل ملجاأ يقود اإليه االأمل، والقناعة بالفعالية، 
والقوة المعنوية بكل ثقلها.

العمل على تجنب المخاطر وتفادي قطع حبل الثقة لي�ض من خالل اال�شتجابة لكل 
المطالب، ولكن عبر تملك �شبل االإقناع الوجيهة ب�شوابية االختيارات، ودقة التوجيه، 
من  يوؤرق  بما  واالن�شغال  باالقتراب،  والتح�شي�ض  االإ�شغاء،  وح�شن  االإر�شاد،  و�شبط 

اختار الو�شاطة بابا لرفع ما حل به من مظالم.

الموؤ�ش�شةِ ِوْجَهٌة اأخرى الإي�شال الحقوق، ال يمكن اأن تكون بديال للق�شاء وال مناف�شة 
اإلى ما ح�شم فيه الق�شاء وت�شتنير بما  له، بل هي و�شيلة اأخرى لحل المنازعات، ت�شتند 
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جزم فيه، كتف�شير وتاأويل للقانون.

نريد بناء نموذج متميز لالإدارة، يقوم على الت�شبع بالقيم والمبادئ، وي�شتقي �شلوكاته من 
توافق ح�شاري يكرم االإن�شان، ويجعل من خدمته الم�شروعة كنه وجود المرفق،يتعامل 

فيه بما يكفي من الواقعية والحكمة.
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I61(  التقارير المتو�شل بها

II63(  م�شامين التقارير المتو�شل بها

مع  الإدارات  مختلف  تعامل  ب�ساأن  الم�سجلة  الختاللت  خام�سا:  
84الموؤ�س�سة
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94�ساد�سا:  اأهم التو�سيات والمقررات ال�سادرة عن الموؤ�س�سة

194(  نماذج من اأهم التو�شيات

2105(  ماآل التو�شيات

3115(  نماذج من اأهـــم المقررات

126�سابعــا: مقترحات الموؤ�س�سة

• الجزء الثاني: ح�سيلة اأن�سطة موؤ�س�سة و�سيط المملكة في مجال 
128التوا�سل والتعاون والتكوين

129اأول:  دعم الالمركزية المو�سعة ونهج �سيا�سة القرب من المواطنين

1129( اإحداث نقط ات�شال والقرب من المواطنين

2129( موا�شلة التوا�شل الموؤ�ش�شاتي على ال�شعيد الجهوي

3130( حمالت توا�شلية مع المواطنين عبر و�شائل االعالم

4131( تعزيز ح�شور الموؤ�ش�شة في مختلف االأن�شطة على ال�شعيد الوطني

ثانيا: النفتاح  على  الجالية المغربية بالخارج والمجتمع المدني والمحيط 
133الجامعي

1133( التوا�شل مع الجالية المغربية بالخارج

2133( اال�شتغال مع المجتمع المدني

3133( االنفتاح على المحيط الجامعي



145الفهر�ص

4134( ن�شر ثقافة المرفق العمومي في الو�شط التربوي

داخل  القدرات  وتقوية  الكفاءات  لتح�سين  رافعة  التكوين  جعل  ثـالثا: 
134الموؤ�س�سة ولدى المتعاملين معها

1134( التكوين والرفع من القدرات

2134( التكوين وتبادل الممار�شات الجيدة

3135( متابعة تنفيذ برنامج دعم م�شاعدي الموؤ�ش�شات المماثلة

135رابعا: تو�سيع وتطوير التعاون مع الموؤ�س�سات الأجنبية والمنظمات الدولية

1135(  تمتين عالقات التعاون مع الموؤ�ش�شات ذات االأهداف المماثلة

الجهوية  الجمعيات  وملتقيات  اجتماعات  في  الموؤ�ش�شة  م�شاركة   )2
136لالأمبود�شمان

136 على م�شتوى جمعية االأمبود�شمان المتو�شطيين

136 على م�شتوى جمعية االأمبود�شمان والو�شطاء الفرانكفونيين

137 على م�شتوى الفيدرالية االإيبيرو اأمريكية

137 على م�شتوى التعاون المتعدد االأطراف

3137(  االجتماعات المنعقدة في اإطار التعاون الدولي

138• الجزء الثالث: الآفـاق الم�ستقبلية

*
*                     *


