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 ـقدمـةم

 محمد الملك جاللة وطوقه شرفه بما وبرا متواصل، انتظام وفي متزايد، باعتزاز

 الشريفة؛ بمملكته الوساطة بأمانة وأيده اهلل حفظه السادس

 جاللته أبى التي الفضلى لألبعاد لُمَكرَِّسِةا الدستورية، المقتضيات تمليه بما ووفاء

 الحفاظ بين تزاوج التي ،المؤسسة لهذه المحدث الشريف الظهير في يبلورها أنإال 

 مصادر من نهلت التي المغربية الحضارة عمق في المتجذر التراكم من األصيل على

 المنتظم هاعلي توافق التي الكونية والقيم بالمبادئ األخذ وبين متعددة، وروافد

 فيها؛ المغرب وانخرط الدولي

 ما لبسط تقريرا باهلل العالي جنابكم إلى يرفع بأن مملكتكم وسيط يتشرف

 لها رسمتموه ما درب على وهي ،7102 سنة امتداد على إنجازه المؤسسة لهذه تسنى

 اإلدارة ُتَؤمَِّن أن على حرص في اختصاصات من لها حددتموه وما صالحيات، من

 فيها يرتاح بالنجاحات، مطبوعة أجواء في الخدمات، من الجيد لرعاياكم يةالمغرب

 ويسود الكرامة، فيها وتراعى التخليق، فيها يشع اهتمامات، من يالقيه لما المواطن

 .القانون فيها ويسمو

 يؤسس عهد بداية عن اإلعالن منذ السامية، الخطابات به حفلت ما وباستحضار

 إدارة تقتضي تحديات، من الثالثة األلفية تفرضه ما جهةلموا جديد تنموي لنموذج

 في بسيطة منهم، قريبة مصالحهم، خدمة في منغمسة مرتاديها، بانشغاالت لصيقة مواطنة،

 يليق ما لهم ومخصصة اعتبار، كل فوق المواطنين واضعة لشكواهم، مصغية إجراءاتها،

 االهتمام؛ وبالغ االستقبال حسن من بهم
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 وتزداد والتغيير، التحول أجل من نداءات من الساحة به تعج ما بارباالعت وأخذا

 التوجيهات هدي على السير إال لها مناص ال التي اإلدارة من االنتظارات فيه

 الرصينة؛ المولوية

 لم اإلداري بالشأن االرتقاء يرةتو أن مكاسب، من تحقق ما ورغم فالمالحظ،

 إلى بممارساتها االنتقال إرادة من إلدارةا عنه أعربت ما رغم المأمول، بعد تبلغ

 في قضاياهم على انكبابها حقهم من الذين المرتفقين، تطلعات من المشروع

 تقصير أو تعثر من يالحظ ما أمام ملحة أضحت التي حاجياتهم، تلبية على وسهر حرص

 اإلدارات؛ من عدد في العاملين بعض أخطاء أو

 المعيش أن يسجل العام، بمفهومها المغربية، رةاإلدا في يجري لما المنتظم فالرصد

 ليس منبوذة، ممارسات عن اإلداريين بعض إقالع عن بالملموس يبرهن لم اليومي

 السلطة بسطوة توحي ألنها ولكن موصوفة، التفهم بعدم أو مشوبة باألخطاء ألنها

 لم يروقراطيةب وفق متجاوزة، بمزاجية واشتغالهم عليها، القيمين بعض استعالء واستمرار

 .مبرر لكل مفتقرة ونمطية مقبولة، تعد

 توصيات بشأنها وصدرت إليها التطرق وتم ومعروفة، متعددة اإلشكاليات

 إذ إحداها، على كلية القضاء من اإلدارة تتمكن لم ذلك ومع ودوريات، ومناشير

 .أخرى إلى منطقة ومن آلخر حين من الساحة على تطفو الزالت

 واإلحصاء، المعاينة من فكفانا والمطالبة، الرصد قدرنا يكون أن يمكن وال

 على مرتكزة وحوار، شراكة في واالستباق واالجتهاد التفاعل من بد ال إذ

 المبادرة خالل من التأسيس ثم والتأصيل، فالبناء والتحليل، والنقاش والمصارحة المطارحة

 كل توظيف يتم أن على متجاوز، منظور من المنطلق واالسترسال ،للتقليد المصححة
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 النظام ثوابت إطار في ومبدع خالق، منفتح، متطور، بفكر والوسائل اإلمكانيات

   .المغربي القانوني

 إلى إيصاله ينبغي ما فيها تحمل لحظة التقرير هذا إعداد أن بداية، تعتبر فالمؤسسة

 من هردت وما تسويات، من فيه توفقت وما تظلمات، من تلقته ما بخصوص يجب، من

 .ومقترحات توصيات من إليه خلصت وما طلبات،

 بقراءة للقيام فيها تنفتح فرصة التقرير من تجعل أن المؤسسة تريد الوقت، نفس وفي

 .العمومية المرافق سير ولوضعية والجماعات، األفراد خدمة مسؤولية لمسار متأنية

 نفس فيها تتكرر حلقات من مسلسال التقرير إعداد يكون أن يمكن فال

 رصيدنا إلى انضاف وما كمعيقات، تجاوزناه لما سجال تكون أن غير من المعاينات

 .هفوات من عنه أقلعنا وما مكتسبات، من

 رتابة األمر يصبح أن نرضى وال باالختالالت، تعج الزلت إدارتنا ردهات

 .لتطويقها للمسؤولين حول ال وكأن اإلدارة معها تتعايش

 الواجب، يحتمه ما أحيانا يتناسى لمن الالمبالي الضمير إيقاظ على نعمل أن بد ال

 .اإلداري الشأن تصريف أمانة تقتضيه وما

 من موقعه من كل شاملة، لتعبئة مدعاة التقرير يكون أن المأمول فإن ولذلك،

 باالنتماء واالعتزاز لعطاءاتها، باالرتياح فيها نشعر إلدارة الجيد والبناء الترميم، أجل

 .إنجازاتها في واإلسهام

 ونقد وقراءة، مكاشفة لحظة الواقع في يشكل فإنه حصيلة، كان وإن فالتقرير،

 إبقاء عهد على والتقاء صراحة، من األمر يحتاجه بما الذات مراجعة إلى ودعوة ذاتي،

 .تعثرات من بها التصق ما بسبب مرتاديها اطمئنان محل تعد لم إدارة تغيير في األمل
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 إلى يتوق معقلن وبطموح االستنتاج في بصدق المعطيات علتجمي فرصة التقرير

 التطبيقات، أبهى في القانون على واعتماد اقتداء في الممارسات، من األحسن

 العدل مبادئ مراعاة مع اجتهاد، من عليه استقر وما المتواتر، القضائي بالعمل واستئناس

 تروم والتي ،اتاإلدار لمختلف الرشيدة الحكامة مكنون هي التي واإلنصاف،

 .واألساسية الطبيعية حقوقهم من المجتمع أفراد تمكين

 تدارك أجل من وتصالح، إصالح نداء هو بل ذاته، حد في غاية ليس والتقرير

 لرفع ودعوة فيه، محقون هم ما إلى ليتوصلوا المرتفقين إرضاء إلى والسعي االختالالت،

 .اإلداري والفاعل المرتفق بين الثقة صبيب

 وهادف، مفتوح متواصل، حوار المؤسساتية الوساطة بأن التذكير من بدفال

 يعمل مسار وهي اإلدارية، بالخدمات االرتقاء عن وبحث وتجاوب، تفاعل ومنطلق

 تحقيق نحو ويسارع لالنتظارات يستجيب اإلدارات عطاء تأمين على فيه الكل

 .التطلعات

 إال هي ما التظلمات خالل نم اإلدارة لواقع القراءة أن يجب، من كل وليعلم

 الوساطة وأن عليه، الركوب ال عليه، االنكباب ينبغي ورصد موضوعي، تحليل

 تتدخل دستورية جهة هي بل أحد، عن مدافعا وال ألحد، خصما ليست المؤسساتية

 مؤتمن ومسؤول حقا يراه بما يتمسك ُمطالب بين الصعبة المعادلة يفك توازن لتحقيق

 جانب كل يفسره أو به يتذرع ما وبين القانون، عليه ينص ما وبين خدمته، على

 .الحق إلى الوصول إلى يؤدي ما وبين

 نراكم أن علينا إذ التاريخ، مع موعد وِلُكلٍّ شاهد، والواقع تتواصل األزمة

 في إننا. مواجهة في لسنا فنحن. االختيارات من الصائب في نتوحد وأن النجاحات،
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 والجماعات األفراد ومصلحة قيدنا، والواجب رائدنا، الحق د،ي في يدا وتعاون تفاعل

 .توجهنا

 تعمل أن بد وال المشرع، أتاحه فيما وإرضاءات إنجازات تكون أن يجب اإلدارة

 إنها كان، ألي خصما تكون أن يمكن فال كريم، عيش أجل من الساكنة لفائدة

 .المشروعية درب في للمرتفق ومساعد مرافق

 ليست فهي متشائم، بمنظور ومؤاخذة انتقاد محط إدارته تبقى نأ أحد يرضى فال

 المواطنة من كذلك يحملون أنهم المفروض مواطنين، مجموعة هي بل غريبا، جسما

 من بيد واألخذ التضامن في واالنصهار المبادئ، عن والدفاع الحق على الغيرة

 .هش وضع في يوجد

 الموضوع في أسهب لجاللةا صاحبف اإلدارة، أداء في خالف هناك يعد لم

 .نهجه ينبغي ما إلى ووجه

 العمومية الوظيفة كلفة أن رصده ما جملة من رصد للحسابات األعلى المجلسو

 .شريك إلى المواطن تحويل في تنجح لم ذلك ومع الدولة، ميزانية في وازنة

 .انتقادات من تقاريره تخلو ال األنسان لحقوق الوطني المجلسكما أن 

  :التصرفات نفس على اإلدارة في البعض يبقى ذلك، ومع

 ال أنه رغم عديدة، بوثائق والمطالبة المساطر بنفس والتمسك اإلجراءات فرض 

 من هناك وتكون ضرورية ليست أحيانا بل لها، تنظيمية أو قانونية مرجعية

 عنها؛ يغني ما الوثائق

 أهواء وحسب ،قطاعاتها مختلف بين موحدة وشروط معايير بدون تعمل اإلدارة 

 .معقولة بآجال الضوابط تقيدهم أن غير من عليها القائمين
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 المفروض من حتمية، هي بل اختيار، مجرد تبقى أن يمكن ال المواطنين خدمة 

 .اإلدارة وجود سبب ألنها األولويات صلب في تكون أن

 دبجةم وتعاليم النمطية مجرد في ينحصر ال متميزا نموذجا اإلدارة لتبني األوان آن 

 من تجعل التي القيم على النموذج لبناء تؤسس أن عليها. ومناشير دوريات في

 بالتراكمات يتعزز متواصال، مسارا اإلصالح ومن رئيسيا، هدفا المواطنين خدمة

 الشأن تصريف النسياب االرتياح نسبة من وترفع المعيقات تزيح التي اإليجابية

 .اإلداري

 ال ذلك أن إال التحول، بوجوب مطوقة نهاأ وتدرك الخلل، رصدت فاإلدارة 

 من بل قواعد، سن أو التغيير مشاريع عن اإلفصاح عند يتوقف أن يجب

 والتطبيقات اليومية الممارسة خالل من الواقع، أرض على ذلك تبلور أن واجبها

 .والسليمة المتواصلة

 احترافية،و باقتدار تتصرف ومعرفيا، أخالقيا الذمة مليئة تكون أن يجب اإلدارة 

 التعبئة المواطن فيها يلمس اختياراتها، وسديد منهجها صوابية على ُمْجَمٌع

 .العامة المصلحة حول وااللتفاف

 اليومي، معيشه في إداري أمن من به يحظى أن يجب ما يلمس أن المواطن حق فمن

 دستوريال البعد يبلور الذي بالشكل العمومي، المرفق من استفادته موصول على يطمئن وأن

 .والتكافل والمساواة والتوقعية الشفافية نطاق في إليه الولوج له ويضمن حقه، يكفل الذي

 إلى تدعو وتوجيه، وافتحاص رقابة كهيئة المسار المملكة وسيط مؤسسة وستواصل

 فيها خابرت الزمن من عقد من أزيد امتداد على راكمته ما وتعتمد األمور، تدارك

 وشجب التعميم، إلى دعوة رافقته استحسان بين إليه نظورهام واختلف اإلدارة، عمل

 .اليومي المراس من اقتالعه بوجوب مقرون
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 إلدارة مسؤولة شريكة إدارية، لثقافة مرجعا تظل أن على المؤسسة وستعمل

 خيار الوساطة بأن ُتْقِنُع الثقة، جسور تقوية أجل من تستثمر مرتاديها، إرضاء عن تبحث

 البت قبل الودية التوافقات إلى التوصل بداية يؤثر المنازعات، لحل ليديةالتق للطرق بديل

 .الخالف صلب في

 ومرتاديها، اإلدارة بين التواصل لتأمين إحداثها، خط على ستحافظ أنها كما

 .المعيبة الممارسات عن اإلدارة ثني أجل من استباقية بمبادرات مع القيام

 عن وانصرافها اإلدارة باستعالء رتصو للمواطن يتكون أن هو األصعب إن

 .القانون بسمو والمباالتها همومه،

 من للمشروع اإلصغاء فيه ويتم بالقانون، فيه يحتمي المواطن وملجأ بيت اإلدارة

 واإلجراءات موحدة، فالمساطر. مكانة لألهواء فيها ليس أمل، بوابة استقباله من يجعل مطالبه،

 انشغال المواطنين وارتياح معقولة، واآلجال منطلق، عيةوالتوق عنوان، والشفافية مبسطة،

 .القانون يجيزه بما التصرف في حكمة بل تحكما السلطة تكون أال على حقيقي،

 تحجر كل عن تقلع وأن المواطنين، لفائدة متواصال إبداعا تكون أن بد ال اإلدارة

 .انزالق كل وتتفادي واصل،وتت تنفتح، أن فعليها. للقانون الضيق والتطبيق بالروتين يتجمد

 .المعقلن والطموح المشروع التفاؤل يحمل فيما الوسائل توظيف الواجب ومن

 وأال النفس، نجاهد وأن نريد، أن ويكفي ممكن الصالح بأن جميعا نؤمن أن بد ال

 .لليأس نستسلم

 مساءلتها المواطنين حق من بأن وتسلم مسؤوليتها، حجم تعي المؤسسة فإن وأخيرا،

 مؤتمنا ملجأ باعتبارها إحداثها، من والمقصد الدستوري موقعها بحكم التغيير، عن

  .والجماعات األفراد عن المظالم رفع على
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 على حريصة وتقاريرها، ومقترحاتها توصياتها خالل من ستظل، فإنها ولذلك،

 .األحسن نحو الدفع عن تتوانى لن وسوف تنزيلها

 يتمحور، لظهير الشريف المحدث للمؤسسةمن ا 72واستنادا إلى المادة هذا، 

 التالية : الثالثةاألجزاء  حولالتقرير  ذات

: الحصيلة اإلجمالية للشكايات والتظلمات المسجلة بمؤسسة األول الجزء

 1022برسم سنة وسيط المملكة 

 العامة المؤشرات اإلحصائيــة: أوال

 الشكايات التي ال تندرج في نطاق اختصاص المؤسسة (1

 تندرج في نطاق اختصاص المؤسسة تييات الالشكا  (2

 تصنيف الشاكايت والتظلامت حسب صفة أ و طبيعة املش تكني .1-2

 . الشاكايت والتظلامت حسب مقاربة النوع2-2

 الرئيس ية املثارة . تصنيف الشاكايت والتظلامت حسب القضااي3-2

 . تصنيف الشاكايت والتظلامت حسب الإدارات املعنية4-2

 الشاكايت والتظلامت حسب اجلهات الرتابية للمملكة. تصنيف 5-2

 . تصنيف الشاكايت والتظلامت حسب عاملت وأ قالمي اململكة6-2

 ابملغرب وكذا ال جانب . تصنيف شاكايت وتظلامت املغاربة املقميني ابخلارج7-2

 هامأ ل  حسب شأ هنا يف املعنية الإدارات مراسةل متت اليت الشاكايت والتظلامت تصنيف. 8-2

اإلحالة المتبادلة للشكايات بين المجلس الوطني لحقوق االنسان ومؤسسة  (3

 وسيط المملكة

 تصنيف الشاكايت احملاةل عىل اجمللس الوطين حلقوق الانسان من دلن مؤسسة وس يط اململكة. 1-3

تصنيف الشاكايت احملاةل عىل مؤسسة وس يط اململكة من طرف اجمللس الوطين حلقوق . 2-3

 الانسان
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 عمل المندوبيات الجهوية والمحلية للمؤسسة نيا:ثا

 الساقية امحلراء  –معل مندوبية هجة العيون  (1

 احلس مية  -تطوان  –معل مندوبية هجة طنجة  (2

 مكناس  –معل مندوبية هجة فاس  (3

 سطات -معل مندوبية هجة ادلار البيضاء  (4

 مبكناسمعل املندوبية احمللية  (5

 بلك من وجدة ومراكش وأ اكدير ( معل نقط التصال 6

 النتائج المترتبة عن معالجة الشكايات والتظلمات المندرجة ضمن االختصاص ثـالـثا:

 : التقارير السنوية للمخاطبين الدائمينرابعا

I-  صل هباالتقارير املتو 
II- مضامني التقارير املتوصل هبا 

 مع المؤسسة: االختالالت المسجلة بشأن تعامل مختلف اإلدارات خامسا

 المقررات الصادرة عن المؤسسةأهم التوصيات و :سادسا

 مناذج من أ مه التوصيات (1

 مأ ل التوصيات (2

 املقررات مناذج من أ هـــم (3

 مقترحات المؤسسة سابعا:

حصيلة أنشطة مؤسسة وسيط المملكة في مجال التواصل : الثاني الجزء

 والتعاون والتكوين
 

 والتحسيسية التواصلية األنشطة: أوال

 التواصل مع الرأ ي العام الوطين عرب وسائل الاعالم (1

 والوطين ادلويل الصعيدين عىل والاجامتعات التظاهرات خمتلف يف املشاركة (2

 الاش تغال مع مكوانت اجملمتع املدين كصةل وصل مع املواطنني للتعريف ابملؤسسة (3
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 املرفق العمويم جعل احمليط اجلامعي والرتبوي فضاء لنرش قمي الوساطة وختليق (4

 تطوير التواصل والتعاون مع الإدارة (5

 الكفاءات من والرفع القدرات بتقوية الخاصة األنشطة: ثانيا

 التكوين ادلاخيل املس متر (1

طار التعاون الثنايئ وادلويل (2  التكوين يف اإ

 دمع مساعدي مؤسسات الوساطة ببعض ادلول الافريقية (3

طار مركز التكوين (4  التعاون يف اإ

 ج بعض معاهد التكوين العايلتأ طري أ فوا (5

  المواطنين ومع المؤسسة داخل الجودة وتقييم التواصل لدعم منظومة إرساء :ثالثا
 التعرف عىل نس بة ارتياح املواطنني لعطاءات املؤسسة   (1

 تطوير تدبري الشاكايت وحتسني قاعدة التطبيقات اخلاصة هبا  (2

عداد أ لية التدقيق الإداري ادلاخيل  (3  اإ

 الدولي الصعيد على الفاعلين مع التعاون وتعزيز والشراكة التعاون عالقات يرتطو: رابعا 
 تطوير وتعزيز ماكنة املؤسسة عىل صعيد امجلعيات اجلهوية للوساطة  (1

 تفعيل اتفاقيات الرشاكة وتعزيز عالقات التعاون مع مؤسسات ذات ال هداف املامثةل  (2

 نديالتعاون مع مؤسسة ال مبودسامن الربملاين الهول   (3

 تطوير عالقة التعاون مع مؤسسات الوساطة ابلبدلان الافريقية  (4

 اس تقبال وفود اجنبية معنية ابلوساطة وحقوق الإنسان  (5
 

: اآلفـاق المستقبليةالثالثالجزء 
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 الحصيلة اإلجمالية للشكايات والتظلمات: األول الجزء

 1022برسم سنة بمؤسسة وسيط المملكة  المسجلة                 
 

 

 العامة المؤشرات اإلحصائيــة أوال:
 

 أنها ذلك والتظلمات، الشكايات عدد في ملحوظ بتزايد السنة هذه تميزت لقد

 .شكاية 8739 قدره ما تسجيل تم إذ ،% 01 تقارب بنسبة ارتفاعا عرفت

 فقد المؤسسة، هذه صالحيات بحدود للتعريف مجهودات من بذله تم ما ورغم

 ما ألن المؤسسة، اختصاص نطاق خارج تعتبر الشكايات هذه من الكبرى النسبة ظلت

 .شكاية 9307 مجموعه ما أي ،% 9988 سوى يشكل لم اختصاصها صميم في يدخل كان

 اختصاص عليها ينطبق التي الشكايات عدد فإن الماضية، السنة مع ومقارنة

 حين في. يةشكا 9307 إلى 9992 من انتقل إذ ،% 09,3 نسبته ارتفاعا عرف المؤسسة

 ما بلغت المؤسسة هذه صالحيات ضمن هاموضوع يدخل ال التي الشكايات أن

 مع مقارنة %11,2 .نسبته ارتفاعا عرفت األخرى هي أنها إذ شكاية، 2226 مجموعه

 .الخانة هذه ضمن الماضية السنة خالل تصنيفه تم ما
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 كايات والتظلمات المسجلة بمؤسسة وسيط المملكةالعدد اإلجمالي للش

 6112  و  6112   برسم سنتي

      

نسبة 

 الزيادة

2017 2016 

 أصناف الشكايات والتظلمات 
 العدد النسبة العدد النسبة

11,2 71,1 6665 72,4 5995 

الشكايات والتظلمات التي تم توجيه وإرشاد   

   )*(أصحابها    

18,7 28,9 2713 27,6 2286 

الشكايات والتظلمات التي تدخل ضمن   

 االختصاص           

 إجمالي الشكايات والتظلمات المسجلة بالمؤسسة 8281 100,0 9378 100,0 13,2

   2117، وطلب واحد عن س نة  2116: طلب واحد عن س نة  يف ذكل طلبات التسوية مبا (*)  
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 أمر وهذا تقاريرها، سابق في مؤسسةال إليه أشارت ما ترديد باب من وسيكون

 األكثر الدول بعض في حتى المماثلة المؤسسات من للعديد بالنسبة كذلك ملحوظ

 تساعدهم أن يمكنها التي الحقيقية الوجهة يدركون ال المواطنين من العديد أن تقدما،

 المؤسسة كاهل إثقال ظاهرة ستستمر ولذلك،. مشاكل من يعترضهم ما حل على

 .إليها الموكولة المهام ضمن تندرج ال ونزاعات بقضايا

 أجل من االنفتاح يرةتو رفع عن المؤسسة هذه تتوقف لن سوف الغاية، ولهذه

 كفى إذ بذلك، للقيام والمكونات الوسائل بكل واالستعانة التواصل إمكانيات توسيع

 صالحيات لحدود جهل في وتركهم والجماعات األفراد وجهود وقت إهدار من

 .الدستورية مؤسساتهم من واحدة كل

 وما تدقيقات،ال في معطيات من التقرير هذا في المؤسسة ستسوقه ما فإن لذا،

 كمؤشرات سواء بعده، في استغالله من بد ال التطبيقات، في معلومات من به ستأتي

 االستباقية منها األخص وعلى مبادرات من اتخاذه يلزم ما التخاذ وذلك معاينات، أو

 للنهوض وكذا التطبيقات، من المعيب من اإلداري العمل إلى اندس ما كلتدار

 .االرتفاقات مجال وتجويد واتساع ،الخدمات بجودة

 هو اعتباره يمكن ما وأهم قراءات، لها الكم، حيث من الشكايات، إن نعم،

 .والغايات األهداف ببلوغ واإليمان بالحق والتشبث المؤسسات في الثقة تزايد ربما

 االختالالت، تغلغل إلى يؤدي أن يمكن لما التصدي عن المؤسسة تحيد ولن

 لسوء مقاومة غير من تستسلم أن مخافة التعثرات، مواجهة في اإلدارة مناعة تنخفض لئال

 .الممارسات

 التشريعي الفاعل من كل وكذا مكوناتها، بكل اإلدارة فإن ولذلك،

 .اإلحصائيات هذه عن اآلثار ترتيب أجل من التعبئة إلى نمدعو والحقوقي والسياسي
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 ألنها اختصاصها، نطاق عن الخارجة الشكايات من المؤسسة تتأفف لن

 القانونية المساعدة من وتمكينهم المواطنين وإرشاد توجيه في لإلسهام فرصة تعتبرها

 حل على تساعدهم قد التي الوجهة مباشرة بصفة ويقصدون حقوق، من لهم مما ليتمكنوا

 .مشاكلهم

 في والثقة األمل مادام مستحيلة، ليست المهمة ولكن طويل، المسار أن ربما

 به يتحلون بما لإلشادة مناسبة أغتنمها التي المؤسسة، بهذه العاملين يبارحان ال اآلتي

 .المسؤولية روح من

 المؤسسة اختصاص في تندرج ال التي الشكايات -(1

 وسائل، عدة وعبر تالجها مختلف من المؤسسة، على تتوارد الزالت

 من يعتبر ما ضمن بها المواجهين وال موضوعاتها تندرج ال ومطالب شكايات

 .المؤسسة هذه اختصاص صميم

 ألصحابها اعتبار من الموقف يقتضيه كان بما معها تعاملت عادتها، وعلى

 قضاياهم تحويل لهم ليتأتى القانونية، المساعدة ومن المعلومة من تمكينهم في وإرادة

 .مطالب من لهم ما معالجة صالحية لها التي الحقيقية الوجهة حون

 اختصاص نطاق في تدخل ال التي والمطالب الشكايات عدد كان وإذا

 سنة في شكاية 6996 مقابل،  % 2010 بمعدل أي 6666 السنة هذه بلغ قد المؤسسة

 مسجل هو ما توازي النسبة هذه فإن ،% 2717 تشكل آنذاك نسبتها كانت التي ،7106

 .تقدما األكثر بعض ومنها األخرى، الدول لدى

 االستثمار حجم كان وكيفما تبذل، التي المجهودات كانت ومهما ولذلك،

 بها والتعريف المؤسسة هذه صالحيات بشأن المعلومة إيصال بغية والبشري، المادي

 العمل هب جاري هو كما طبعا، معها بتعاون الدستورية المؤسسات وبباقي خاصة، بصفة
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 خطها مواصلة بضرورة واعية المؤسسة فإن ،ICPC الرشوة لمحاربة المركزية الهيئة مع

 مكونات ذلك في بما األطياف كل من شركائها بمعية واالنفتاح، التواصل في

 .المدني المجتمع

 6666 تقدم كما الصنف، هذا من بها المتوصل الشكايات مجموع كان لقد

 على االقتصار فيه تم 7760 وهو المتبقى أن علما ملفا، 7707 إال منها تفتح لم شكاية،

 بالمؤسسة استقبالهم تم الشكايات هذه مقدمي ألن والتوجيه، واإلرشاد اإلفادة

 .قضاياهم تأخذه أن يمكن الذي المسار ليتبعوا شروحات من وتمكينهم

 وكان من نتائج الملفات المفتوحة:

 01 بالمؤسسة، سابقا مفتوحة بملفات صلة ذات أنها اتضح كاياتش 

 :الملفات لهذه فأضيفت

 7277 بها؛ المعنية الوجهة إلى أصحابها إرشاد تم شكاية 

 700 العمومية المؤسسات أو الحكومية القطاعات إحاطة تمت شكاية 

 بشأنها؛ اتخاذه يجب ما اتخاذ أجل من وذلك بها، اإلدارات وباقي

 072 أن بعد قبولها، شروط تكمالاس لعدم الحالة على حفظها تم شكاية 

 معالجتها؛ تتأتى حتى األمر لتدارك بأصحابها االتصال تعذر

 77 فيها النظر أن اتضح بعدما االختصاص، ملفات إلى تحويلها تم شكاية 

 .المؤسسة صالحيات ضمن يدخل

 من االستمرارية ضمن ظل الشكايات هذه وتصنيف تحليل بأن القول ويمكن

 .بها المعنية لقطاعاتا وكذا مواضيعها حيث
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 بلغ إذ الشكايات، بمواضيع المعنية اإلدارات الئحة العدل قطاع تصدر وقد

 :يلي ما على والشكايات المطالب انصبت وقد. شكاية 0977 عددها

  الخاص؛ القانون أشخاص بيننزاعات 

 عليه؛ معروضة زالت ال أو القضاء، على عرضها سبق نزاعات  

 بالخواص؛ صلة ذات امأحك تنفيذ عدم من التظلم 

 العامة؛ والنيابة القضائية الضابطة بعمل ارتباط لها شكايات 

 القضاء؛ مساعدي مواجهة في شكايات 

 المجلس على أحيلت) السجون نزالء بأوضاع عالقة لها شكايات 
 ؛(اإلنسان لحقوق الوطني

 (العدل وزارة على أحيلت) العفو طلبات. 

 729 مجموعه بما الداخلية وزارة مواجهة في بعضه فكان المتبقي، الجزء أما

 :همت وقد شكاية،

 الساللية؛ باألراضي صلة ذات نزاعات 

 سكن؛ مزايا من االستفادة طلبات 

  مأذونية؛ على الحصولطلبات 

 السلطة أعوان تصرفات شكايات بشأن. 

 .مفيدة غاية لكل بشأنها، الداخلية وزارة إخبار تم التظلمات هذه وكل

 : أساسا تهم وتظلمات بطلبات ويتعلق أخرى، إدارات فيخص الباقي أما

 مقاوم؛ بطاقة من االستفادة 

 مساعدات؛ على الحصول 

 توظيف طلبات. 
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 المؤسسة اختصاص في تندرج التي الشكايات -2

 التي الشكايات عدد عرفه الذي النسبي االرتفاع هو تسجيله يمكن ما إن

 كان إذ ،% 0012 نسبته ما لسنةا هذه بلغ والذي المؤسسة، اختصاص ضمن تندرج

 لمسته ما بين يتأرجح ذلك ومبعث. شكاية 7207 إلى السنة هذه ليصل 7706 عددها

 من التظلمات رفع على واإلقبال الثقة أو المؤسسة، صالحيات على نسبي تعرف من

 .بحقوقهم المس تم من كل لدن

 انضافت تيال الشكايات، هذه مع تعاملت المؤسسة فإن أمر، من يكن ومهما

 المساطر فيها أجريت والتي السابقة السنوات عن والمتخلف بها رائجا كان ما إلى

 .وديا تسويتها استحالت بعدما فيها، النظر عناصر الستجماع إجراءات بشأنها واتخذت

 إيصال يتطلبه ما االعتبار بعين آخذة البت، معدل تقليص في جادة والمؤسسة

 .عليها متوافق حلول إيجاد إلى وسعي وتحر، بحث من الحق

 :اآلتي في ُتجِملها إجراءات عدة بها المتوصل الشكايات في المؤسسة اتخذت وقد

 2049  للبحث بشأنها المعنية اإلدارات مختلف مراسلة تمت كاية،ش 
 عن بزيادة أي ،% 2616 نسبة العدد هذا ويمثل الحقيقة، وتقصي واالستيضاح

 ؛% 0617 قدرها الماضية السنة

 458  وثائق أو بمعلومات المؤسسة لموافاة أصحابها مراسلة تمت كاية،ش 
 الشكايات مجموع من % 0619 نسبة العدد هذا شكل وقد ومستندات،

 الماضية؛ السنة مع مقارنة % 0012 قدرها وبزيادة

 129  االختصاص، ضمن تندرج ال أنها لها، ملفات فتح بعد تبين كاية،ش 
 البعض أحيل حين في االختصاص، بعدم مقررات بعضها بشأن وصدرت

 المختصة؛ الجهة على اآلخر

 77  من تمكن التي للعناصر أصحابها استكمال لعدم حفظها تم كاية،ش 
 المتوصل الشكايات مجموع من % 710 بين ما العدد هذا ويمثل فيها، البت

 .الماضية السنة مع مقارنة % 6210 قدرها زيادة عرف نفسه وهو بها،
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 توزيع عدد شكايات االختصاص حسب اإلجراء المتخذ بالمؤسسة بعد الدراسة 

 6102و   6102برسم سنتي  

      

نسبة 

الزيادة أو 

 االنخفاض

2017 2016 

 اإلجراء المتخذ بعد الدراسة
 العدد النسبة العدد النسبة

15,4 75,5 2049 77,6 1775 

راسلة اإلدارات المعنية بشأنها لمعرفة شكايات تمت م

 موقفها

18,7 16,9 458 16,9 386 

شكايات تمت مراسلة أصحابها بشأنها من أجل تتميم 

 ملفاتهم لقبولها

 شكايات ال تندرج ضمن اختصاص المؤسسة 76 3,3 129 4,8 69,7

57,1 2,8 77 2,1 49 

 شكايات تم حفظها لعدم استكمال العناصر الموجبة للنظر

 فيها

 المجموع العام         2286 100,0 2713 100,0 18,7
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 المشتكين طبيعة أو صفة حسب والتظلمات الشكايات تصنيف 2-1

 يثير معطى أي الصفة، حسب الشكايات تصنيف خالل من يالحظ، لم

 مقدمي صدارة في الذاتيين األشخاص نسبة واستمرت ،متقاربة النسبة ظلت إذ االنتباه،

 مجموعات تلتها شكاية، 7067 مجموعه بما أي ،% 2912 بنسبة وذلك الشكايات،

 في ظلوا االعتباريين األشخاص أن حين في شكاية، 776 أي % 0712 بنسبة أشخاص

 .شكاية 716 مجموعه بما % 216 حدود

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 النوع مقاربة حسب والتظلمات الشكايات 2-2

 النسوة لدن من التشكي نسبة أن رصد، من المؤسسة راكمته ما حسب الظاهر،

 يرجع النسبة في الفارق ولعل. السنوات حسب نقص أو بزيادة الربع، حدود في تبقى

 بعض إلى حاجتهن ولمحدودية األنشطة، من العديد في النساء مشاركة ضعف إلى

  .فيها مشاركتهن أو اإلدارة إلى لجوؤهن ولقلة المرافق،
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 في التصرف في النساء بحق الصلة وذات المعدودة، الشكايات بعض ءفباستثنا

 على مبني بتمييز صلة ت ذا نازلة على يدها تضع قلما المؤسسة فإن الساللية، األراضي

 .النوع

 0667 مجموعه ما الذكور طرف من المقدمة القضايا نسبة مثلت وهكذا،

 أن حين في ،% 7717 بلغت فارطةال السنة مع مقارنة وبزيادة،  % 2619 بنسبة شكاية،

 أي شكاية، 611 مجموعه ما السنة هذه بلغت ،النساء طرف من المقدمة الشكايات

 .% 0617 تقدر بـــ بزيادةو ،% 7710 نسبةب
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 الرئيسية القضايا حسب والتظلمات الشكايات تصنيف 2-3

 إلى 7102 سنة خالل بها المتوصل الشكايات طبيعة تقسيم إلى المؤسسة عمدت

 الشكايات هذه تصنيف يمكن السياق، هذا وفي. موضوعاتها مع بارتباط أقسام أربعة

 :يلي ما حسب

 بعدد القضايا قائمة كعادتها تصدرت والتي ،اإلدارية الطبيعة ذات القضايا

 مقارنة % 7719 بزيادة أي ،% 67 نسبة مثلت قد تكون وبذلك. شكاية 0607 بـــ يقدر

 .% 69 وبنسبة شكاية 0769 في محدودة كانت التي الماضية السنة مع

 :القضايا من الزمرة هذه ضمن ويدخل

 627 وبلغت ،بها بالمعنيين أضرت إدارية قرارات من تظلمات 

 ؛% 70100 بنسبة أي شكاية،

 شكاية، 762 مجموعه بما ،والعسكرية المدنية الوضعيات تسوية طلبات 

 ؛% 0717 ةبنسب أي

 717 مجموعه بما ،للموظفين والمالية اإلدارية الوضعية تسوية طلبات 

 ؛% 217 بنسبة أي شكاية،

 090 مجموعه بما ،إدارية شهادات على الحصول عدم من تظلمات 

 ؛% 217 بنسبة أي شكاية،

 ؛% 2 بنسبة أي شكاية، 090 مجموعه بما ،،اجتماعية خدمات من االستفادة طلبات 

 21 مجموعه بما ،اإلدارة من مسلمة إدارية رخص سحب من تظلمات 

 ؛% 716 بنسبة أي شكاية،
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 61 مجموعه بما ،اجتماعي مرفق بإنشاء الترخيص عن امتناع من تظلمات 

 ؛% 717 بنسبة أي شكاية،

 017 بنسبة أي شكاية 77 مجموعه بما ،السلطة استعمال في شطط من تظلمات %. 

 انتقل إذ ،% 02 بنسبة السنة هذه عددها ارتفع تيال ،العقارية الصبغة ذات القضايا

 ما يمثل العدد وهذا السنة، هذه شكاية 726 إلى الماضية السنة في شكايات 712 من

 .الشكايات من % 02 نسبته

 :القضايا من النوع هذا عليه اشتمل ما أهم ومن

 ؛% 616 نسبة مثلت وقد العقارات، ملكية نزع عن التعويض طلبات 

 ؛% 717 نسبة مثلت وقد المادي، االعتداء عن عويضالت طلبات 

 ؛% 710 نسبة مثلت وقد اإلسكان، برامج من االستفادة طلبات 

 0 نسبة مثلت وقد اإلدارية، العقود تنفيذ عدم من تظلمات %. 

 أخرىو الدولة أمالك تهم نزاعات بين الصنف هذا من الباقي توزع وقد

 الكيش، وأراضي األراضي، وضم بوي،الغا والملك الجموع، بأراضي الصلة ذات

 وقد. الملكية لنزع المخصصة التعويضات نزاعات بشأن ثم األجانب، وعقارات

 .% 119 و % 110 بين القضايا هذه نسبة تراوحت

 المالية الطبيعة ذات القضايا

 ،اتشكاي 719 مجموعه ما النوع هذا بخصوص المؤسسة به توصلت ما بلغ لقد

 الماضية السنة في عددها بلغ بعدما ،% 0917 في قدرت بزيادة أي ،% 0017 بنسبة أي

 .شكاية 769

 : بــــ القضايا من الصنف هذا ويتعلق
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 بصفقات الصلة ذات المستحقات تسديد في التماطل من تظلمات 

 ؛% 01 بنسبة عمومية،

 017 نسبته ما مثلت جبائية، ومنازعات% . 

 األحكام تنفيذ بعدم المرتبطة القضايا

 المؤسسة، هذه على تطرح الزالت الجديدة القديمة اإلشكالية هذه نفإ ،فلألس

 أن علما مبرر، غير امتناع حد إلى ويصل كثيرا، التنفيذ فيها يتعثر حاالت هناك إذ

 مجموع من) 097 من تقلص إذ المؤسسة، إلى المرفوعة القضايا عدد انخفاض هو الملموس

 السنة في تمثل كانت بعدما % 2 تمثل فأضحت ،(7207 مجموع من) 009 إلى( 7706

 .% 017 الفارطة

 نزع عن بتعويضات الصلة ذات قضائية مقررات ،األحكام بين من أن المثير

 بتسوية أو السلطة في بتجاوز الصلة ذات قضائية مقررات تنفيذ عن فضال الملكية،

 .إدارية وضعيات

 أي ،% 0616 بنسبة دهاعد انخفض والتي ،اإلنسان حقوق بمجال المرتبطة القضايا

 . % 0 يمثل ما وهو السنة، هذه في شكاية 72 إلى الماضية السنة في شكاية 77 من

 عن بالتعويض الصلة ذات مطالب على القضايا من النوع هذا اشتمل وقد

 عن صادرة انتهاكات أو السجون نزالء وضعيات أو التعسفي االعتقال أو االختفاء

 .عمومية هيئات
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 حسب القضايا الرئيسية المثارة توزيع شكايات االختصاص 

  6102   و  6102  برسم سنتي 

نسبة الزيادة أو 

 االنخفاض

2017 2016 

 نوعية القضايا
 العدد النسبة العدد النسبة

 قضايا ذات طبيعة إدارية 1369 59,9 1683 62,0 22,9

 قضايا ذات طبيعة عقارية 407 17,8 476 17,5 17,0

 قضايا ذات طبيعة مالية 259 11,3 309 11,4 19,3

 قضايا مرتبطة بعدم تنفيذ األحكام في مواجهة اإلدارة 192 8,4 189 7,0 1,6-

 قضايا مرتبطة بمجال حقوق اإلنسان 32 1,4 27 1,0 15,6-

 باقي القضايا 27 1,2 29 1,1 7,4

 المجموع 2286 100,0 2713 100,0 18,7

 

 المعنية اإلدارات حسب والتظلمات الشكايات تصنيف 2-4

 الوالية استحقاقات عن انبثقت جديدة حكومة تشكيل السنة هذه شهدت لقد

 انتقلت إذ الحكومية، القطاعات تركيبة في تغيير ذلك رافق وقد الحالية، التشريعية

 تصنيف في األثر هل كان مما ألخرى، وزارة من التبعية حيث من قطاعات

 االختصاصات بعض فوضت التي الوزارات، بعض إلى نسبتها حيث من الشكايات

 .لديها الدولة كتابات إلى
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 بالرئيسية عليها يصطلح أن يمكن التي القطاعات، أن إلى باإلشارة والجدير

 من % 91 همتها وقد الترتيب، سلم في بمواقعها تحتفظ ظلت االختصاص حيث من

 (.% 6617) الشكايات بثلثي استأثرت األولى ةالثالث وأن ايات،الشك مجموع

 :يلي ما لنجد االستمرارية من نوعا نعاين الشكايات، لهذه تحليل وفي وهكذا،

 ترابيةال والجماعات الداخلية قطاع/ 0

 يرجع ما بين المسؤولية في الفصل التداخل، من نوع لوجود الصعب، من كان

 لقطاع الحاالت حسب الوصاية أو الرقابة من نوع ودلوج نظرا ذاك، أو هذا إلى

 .الترابية الجماعات يه األكثر اتالمعني أن رغم الترابية، الجماعات على الداخلية

 السنة في % 7612 مقابل % 7019 هو القطاعين لهذين بالنسبة سجل ما مجموع إن

 السنة في شكاية 079 مقابل شكاية، 0166 السنة هذه الشكايات عدد بلغ إذ الفارطة،

 .الفارطة

 الداخلية لوزارة المركزية المصالح الخصوص، على الشكايات، هذه همت وقد

 واإلدارة وأقاليم، عماالت من المحلية والسلطات وقروية، حضرية الترابية، والجماعات

 لتوزيع المستقلة والوكاالت المساعدة، للقوات العامة والمفتشية الوطني، لألمن العامة

 .ذلك غير إلى المدنية، والوقاية والكهرباء، الماء

 :يلي ما على الشكايات انصبت وقد

 إدارية؛ قرارات من تظلمات 

 إدارية؛ ووثائق شهادات تسليم عن االمتناع 

 اإلسكان؛ إعادة برامج من االستفادة طلبات 

 اجتماعية؛ خدمات من االستفادة عدم 
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 الملكية؛ نزع عن التعويض طلبات 

 المادي؛ االعتداء عن التعويض طلبات 

 قضائية؛ أحكام تنفيذ عدم من تظلمات 

 السلطة استعمال في شططال من تظلمات. 

 والمالية االقتصاد قطاع/ 9

 مجموع من % 0617 نسبته ما أي شكاية، 779 القطاع هذا هم ما مجموع شكل

 .% 0119 نسبتها بلغت زيادة بذلك مسجال الماضية، السنة شكاية 796 مقابل الشكايات

 صندوق للتقاعد، المغربي الصندوق من كال الشكايات هذه خصت وقد

 لضرائب،ل العامة مديريةال الدولة، أمالك مديرية ،(االحتياط صناديق) والتدبير اإليداع

 التعاضدية ،للمملكة العامة الخزينة االجتماعي، االحتياط لمنظمات الوطني الصندوق

 الجماعي النظام والتأمين، للتقاعد الوطني ندوقالص العمومية، اإلدارات لموظفي العامة

 .األخرى اإلدارات وبعض الجمارك، إدارة التقاعد، رواتب لمنح

 بـــ : القطاع هذا مواجهة في المقدمة الشكايات تعلقت وقد

 المعاشية؛ الوضعية تسوية عدم 

 إدارية؛ قرارات بخصوص نزاعات 

 أحكام؛ تنفيذ عن االمتناع 

 للدولة؛ تابعة أمالك بخصوص نزاعات 

 وضريبية؛ جبائية منازعات 

 القطاع لموظفي مالية أوضاع تسوية بخصوص منازعات. 



 
29 

 العلمي والبحث العالي والتعليم المهني والتكوين الوطنية التربية قطاع/ 7

 قطاعات عدة افيه تجمعت التي القطاعات بين من بقطاع األمر يتعلق

 عدد في ملحوظا ارتفاعا دةالجدي حلته في سجل وقد ألخرى، تابعة كانت

 خالل هذه السنة به المرتبطة الشكايات عدد انتقل إذ ،% 7716 نسبته بلغت الشكايات

 .شكاية 711 إلى شكاية 777 من

 التربية لموظفي العامة التعاضدية إلى الشكايات من األوفر القسط ويعود

 .المهني التكوين في الدولة كتابة ثم الوطنية،

 :همته يالت القضايا ومن

 به، العاملين الموظفين لمعاشات والمالية اإلدارية الوضعيات تسوية عدم

 استخالص عدم قضايا ثم اإلدارية، القرارات بعض عن الناتجة األضرار من والتظلمات

 األحكام، تنفيذ عن واالمتناع الملكية، نزع صفقات إنجاز عن المستحقات بعض

 .ةاالجتماعي الخدمات من االستفادة وعدم

 والغابات والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة قطاع/ 4

 بعدما المستوى، نفس في القطاع هذا مواجهة في قدمت التي الشكايات عدد ظل

 .الماضية السنة برسم (7207 أصل من) شكاية 070 مقابل ،(7706 أصل من) شكاية 060 بلغ

 العقاري والمسح العقارية لمحافظةلالوكالة الوطنية  تهم بشكايات األمر ويتعلق

 للمياه السامية المندوبية ثم للوزارة، المركزية اإلدارة بمصالح متبوعة والخرائطية،

 الصيد قطاع وأخيرا الفالحي، والقرض الفالحي، لالستثمار الجهوية والمكاتب والغابات،

 .البحري

 في مواجهة هذا القطاع: منه التشكي تم ما أبرز ومن
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 إدارية؛ قرارات من التظلم 

 األحكام؛ تنفيذ في تعثرال 

 إدارية؛ ووثائق شهادات تسلم عدم من التظلم 

 إدارية؛ وضعيات تسوية عدم 

 التحفيظ إشكاليات بعض. 

 المهني واإلدماج الشغل قطاع/ 6

 عدد فإن الوزارة، هذه إشراف ضمن يعد لم المهني التكوين أن من بالرغم

 .شكاية 076 إلى 007 من ارتفع إذ تزايدا، عرفت إليه بالنسبة المسجلة الشكايات

 الشكايات، من نسبة بأكبر االجتماعي للضمان الوطني الصندوق استأثر وقد

 .المركزية المصالح ثم التعاضدية، بالهيئات متبوعا

 :على المسجلة في مواجهة هذا القطاع الشكايات انصبت وقد

 الزمانة؛ ورواتب المعاشاتتظلمات مرتبطة ب 

 مالية؛ بمستحقات التوصل عدم من ماتتظل 

 العمري؛ اإليراد مراجعة طلبات 

 الصحية التغطية بصناديق صلة ذات منازعات. 

 المستدامة والتنمية والمعادن الطاقة قطاع/ 2

 مواجهته، في المرفوعة الشكايات عدد في محسوسا تزايدا القطاع هذا يسجل

 .شكاية 009 إلى 00 من العدد ارتفع إذ ،% 7619 نسبته بلغت
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 للكهرباء الوطني بالمكتب األولى، بالدرجة الشكايات هذه تعلقت وقد

 .للفوسفاط الشريف المكتب مجموعة ثم للشرب، الصالح والماء

 :إلى ترمي المعني بها هذا القطاع الشكايات وكانت

 االجتماعية؛ الخدمات من االستفادة 

 الملكية؛ نزع عن التعويض 

 معاشات؛ تسوية 

 األحكام؛ تنفيذ ىإل الدفع 

 إدارية وضعيات تسوية. 

 واللوجستيك والنقل التجهيز قطاع/ 3

 وذلك مواجهته، في الشكايات عدد في ارتفاع القطاع لهذا بالنسبة لوحظ

 للسكك الوطني المكتب إلى معظمها اتجهت وقد ،اتشكاي 019 إلى 62 من

 .الجهوية المصالحكذا و المركزية، اإلدارةإلى و الحديدية،

 عن التعويض وعدم األحكام، تنفيذ بعدم تتعلق الشكايات أغلبية أن الملحوظو

 ذات نزاعات إلى باإلضافة صفقات، عن ناتجة بمستحقات الوفاء وعدم الملكية، نزع

 .بالمعاشات الصلة

 الوطني الدفاع إدارة/ 9

 بعدما ،% 919 تهنسب بلغت الشكايات حجم في تراجعا اإلدارة هذه سجلت

 .شكاية 27 إلى 00 من هاعدد انخفض
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 الثاني الحسن مؤسسة ومنها والمصالح، اإلدارات من بالعديد األمر ويتعلق

 الدرك مصالح وكذا المحاربين، وقدماء العسكريين لقدماء االجتماعية لألعمال

 .أخرى ومصالح الملكي،

 :اإلدارة هذه مواجهة في بشأنها شكايات رفع تم التي القضايا ومن

  ومعاشية؛ إدارية وضعيات تسويةطلبيات 

 اجتماعية؛ خدمات من االستفادة طلبات 

 إدارية قرارات من تظلمات. 

 المدينة وسياسة واإلسكان والتعمير الوطني التراب إعداد قطاع/ 8

 حجم على أثر والتعمير باإلسكان المعنيتين الوزارتين لضم كان لقد

 غالبيتها في انصرفت دوق شكاية، 60 إلى 60 من العدد ارتفع بحيث الشكايات،

 .العمران مجموعة إلى

 :الشكايات هذه بها تعلقت التي المواضيع أهم ومن

 الملكية؛ نزع عن التعويض 

 المادي؛ االعتداء عن التعويض 

 إدارية عقود تنفيذ. 

 للمملكة الترابية الجهات حسب والتظلمات الشكايات تصنيف 2-5

 بعدما المعنية الجهات ترتيب سمكنا - فاس جهة تصدر هو ،السنة هذه المالحظ

 الشكايات عدد انتقل إذ ،% 7717 بنسبة ملموس ارتفاع وهو الثالثة، المرتبة تحتل كانت

 - البيضاء الدار جهة من كل تلتها وقد شكاية، 777 إلى 701 من بخصوصها المسجلة
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 جهة وبعدها الحسيمة، -تطوان - طنجة فجهة القنيطرة، - سال - الرباط جهة ثم سطات،

 .الترتيب بنفس الجهات باقي احتفاظ مع الشرق،

 في الشكايات، ثلثي مصدر بكونها متميزة األولى جهات الخمس استمرت وقد

 لجهة بالنسبة سجل ما أن إلى اإلشارة مع األخرى، جهات السبع يخص الباقي أن حين

 .شكاية 07 مجموعه فيما محدود جد يظل الذهب وادي - الداخلة
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 حسب الجهات الترابية للمملكة   توزيع شكايات االختصاص
   6102   و 6102   برسم سنتي

 
 

نسبة الزيادة أو 

 االنخفاض

2017 2016 
 الجهات الترابية للمملكة

 العدد النسبة العدد النسبة

 ، مكناس فاس 310 13,6 444 16,4 43,2

 
 

 ، سطات الدار البيضاء 334 14,6 375 13,8 12,3

 ، القنيطرة ، سال الرباط 330 14,4 352 13,0 6,7

 ، الحسيمة ، تطوان طنجة 284 12,4 320 11,8 12,7

 الشرق 260 11,4 253 9,3 2,7-

 ، آسفي مراكش 177 7,7 229 8,4 29,4

 ، الساقية الحمراء العيون 132 5,8 172 6,3 30,3

 ، خنيفرة ني ماللب 105 4,6 155 5,7 47,6

 ، ماسة سوس 89 3,9 149 5,5 67,4

 ، تافياللت درعة 84 3,7 91 3,4 8,3

 ، واد نون كلميم 56 2,4 74 2,7 32,1

 ، وادي الذهب الداخلة 17 0,7 13 0,5 23,5-

 المغاربة بالخارج 101 4,4 80 2,9 20,8-

 األجانب بالمغرب 7 0,3 6 0,2 14,3-

 المجموع 2286 100,0 2713 100,0 18,7
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 المملكة وأقاليم عماالت حسب والتظلمات الشكايات تصنيف 2-6

 الدار عمالة الشكايات همتها التي العماالت مقدمة في ظلت قد كانت إذا

 في تسجيله تم ما مع بالمقارنة ملحوظا اختالفا عرف السنة هذه ترتيب فإن البيضاء،

 شكاية، 026 مجموعه بما الثانية المرتبة لىإ مكناس عمالة انتقلت إذ الفارطة، السنة

 عمالة واحتلت شكاية، 067 مجموعه بما الثالثة المرتبة إلى العيون عمالة انتقلت كما

 077 بــــ الخامسة المرتبة في فاس عمالة وأتت شكاية، 060 بـــ الرابعة الرتبة أصيلة - طنجة

 وعمالة الرباط، مالةوع أنكاد، - وجدة عماالت التوالي على وجاءت شكاية،

 .شكاية 0770 بـــ العماالت باقي ثم ،تمارة - الصخيرات وعمالة مراكش،
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 وكذا بالخارج، المقيمين المغاربة وتظلمات شكايات تصنيف 2-7

 بالمغرب األجانب

 اربةمغ شكايات على اهتمامها بتركيز الختياراتها وفية المؤسسة ظلت

 إليه سعت ما مع انسجام في وذلك األجانب، شكايات الوقت ذات وفي الخارج،

 التزمت بموجبه الذي ،"تيرانا تصريح"ـــ ب والمسمى وراءه، كانت الذي االقتراح عبر

 في نظيراتها لدى وبالتدخل ،األجانب الرعايا بقضايا االهتمامب يهعل الموقعة الدول

 .الدول تلك إدارات لدى مساعدتهم أجل من اإلقامة دول

 إذ الخارج، بمغاربة المتعلقة الشكايات عدد انخفاض هو معاينته تمت ما وإن

 .السنة هذه في شكاية 01 إلى الماضية السنة في المسجلة 016 من تقلص

. بها المتوصل الشكايات عدد من % 06 نسبة الذاتيون األشخاص شكل وقد

 .% 06 نسبة المشتكين من النسوة ومثلت

 ،% 76 نسبته بما الترتيب يتصدرون بفرنسا المقيمين المغاربة أن كذلك، والمالحظ

 ،% 010 نسبته بما بإسبانيا المقيمين ثم ،% 00 نسبته بما ببلجيكا نيالمقيم المغاربة يليهم

 هوالندا، من بكل المقيمين المغاربة من ورد فقد الباقي أما. % 216 نسبته بما فألمانيا

 تركيا، المتحدة، العربية اإلمارات األمريكية، المتحدة الواليات كندا، طانيا،بري النرويج،

 .والنمسا

 :التوالي على يفه الشكايات، بهذه المعنية القطاعات وأما

 واالقتصاد البحري، والصيد والفالحة الداخلية، ووزارات الترابية، الجماعات

 الوطني، التراب وإعداد والنقل، جهيزوالت الدولي، والتعاون الخارجية والشؤون والمالية،

 .والعدل والسكنى، والتعمير
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 إدارية، مقررات من التظلم الخارج مغاربة شكايات إليه اتجهت ما أهم ومن

 ونزع الملكية، على المادي واالعتداء إدارية، شهادات تسليم عن واالمتناع

 .يةاإلدار الرخص بعض وسحب األحكام، تنفيذ عن واالمتناع الملكية،

 2 مقابل شكايات 6 عددها بلغ فقد األجانب وتظلمات لشكايات بالنسبة أما

 .ذكورا منهم أربعة ذاتيين، أشخاصا خصت خمسة الماضية، السنة في شكايات

 معاش، بتسوية شكاياتهم وتعلقت فرنسية جنسية من هؤالء كل أن والمالحظ

 عمومية، صفقة وبمستحقات ،إداري قرار من وبتظلم إدارية، وثيقة تسليم عن وبامتناع

 .إدارية رخصة سحب من تظلمب ثم عقار، ملكية نزع عن وبتعويض

 الجماعات مجالس فهي الشكايات، بهذه معنية كانت التي القطاعات أما

 وقطاع الدولي، والتعاون الخارجية الشؤون قطاع التشغيل، قطاع الداخلية، وزارة الترابية،

 .هنيالم والتكوين الوطنية التربية

 المعنية اإلدارات مراسلة تمت التي والتظلمات الشكايات تصنيف 2-8

 مآلها حسب شأنها في

 شكاية، 7179 بخصوص اإلدارات مختلف راسلت المؤسسة أن إلى اإلشارة سبقت

 .المؤسسة مبادرات مع اإلدارات تلك تتفاعل أن على شديد حرص في الحال، وبطبيعة

 مع االستيضاح، وطلبات العمل، ساتوجل التذكيرات، خالل من وهكذا،

 تراه ما كل تبرير مع الشكايات، من المشروع بخصوص توافق أرضية إيجاد ىإل الدفع

 تصنيفها يمكن التي اإلدارة بردود المؤسسة توصلت سليم، أساس على مبني غير

 :اآلتي حسب

817  يزال ال المذكورة الشكايات من % 7919 يعادل ما أن أي كاية،ش 

 بأن يوحي الواقع أن إال مرتفعا يبدو وقد اإلدارة، لدى الدراسة رطو في
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 في إطار والبت، الجواب عناصر تجمع انتظار أهمها المبررات، بعض لذلك

 والردود؛ األجوبة تبادل

 ما الماضية السنة في تمثل كانت أن بعد ،انخفضت النسبة تلك فإن وللتذكير،

 ؛% 7019 قدره

647  لها، االستجابة تمت الشكايات من % 7016 يوازي ما أي كاية،ش 

 يدعو مؤشر وهذا ،% 7016 إلى % 7717 من االستجابة نسبة ارتفعت وبذلك

 .التفاؤل إلى

 : التالي النحو على( شكاية 672) الذكر سالف العدد تفصيل ويمكن

 320  ؛(% 0616) نهائية بصفة تسويتها تمت ،كايةش 

 169  اإلدارة وعدت بعدما ويةالتس طور في ،% 017 أي كاية،ش 

 بتصفيتها؛

 158  طرف من بها المعنيين توجيه تم ،% 212 أي كاية،ش 

 اعترضت التي اإلشكاليات لحل الصحيحة الوجهة إلى اإلدارة

 قضاياهم؛ تسوية

 530  كانت وقد تسويتها، تعذرت % 7619 يمثل ما أي كاية،ش 

 جديتها؛ عدم اتضح بعدما الطلب، رد موضوع

 55  المؤسسة، تدخل إيقاف بشأنها تقرر % 712 يعادل ما أي كاية،ش 

 القضاء أن تبين أو القضاء إلى لجؤوا بها المعنيين أن اتضح بعدما

 .فيها الفصل له سبق
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 عن الحديث عند تفصيله سيتأتى ما مراعاة مع المعطيات، هذه من ُيستنتج

 الجهود من المزيد اإلدارة بذل في تأمل الزالت المؤسسة بأن ،الملحوظة اإلخالالت

 عن أبانت 7102 سنة نهاية في وأنها خاصة ،المتظلمين شكايات مع للتعاطي

 الرصد على تقتصر أال المفروض من بوابة لها وأحدثت المواطنين، بشكايات اهتمام

 الشرعية إلى المستند اإليجابي، والجواب التفاعل إلى بعيدا تذهب أن بد ال بل والتحليل،

 .الرتفاقا في الحق وإلى

 وبالمقابل بالتجاوب، القطاعات من للعديد االعتراف يفرض الواجب أن غير

 .الترابية للجماعات بالنسبة والسيما أخرى، لقطاعات بالنسبة كذلك ليس األمر فإن

  .المواقع اختالف رغم منا، كل يحمله والعبء جماعية، المسؤولية إن

 لها العناية، نولي أن علينا يتحتم ولكن المطالب، لكل باالستجابة ملزمين لسنا

 .رد لكل ونؤصل نؤسس وأن

 اإلنسان لحقوق الوطني المجلس بين للشكايات المتبادلة اإلحالة - 3

 المملكة وسيط ومؤسسة

 اإلنسان لحقوق الوطني والمجلس المملكة وسيط مؤسسة من لكل المشرع سمح لقد

 في تدخل ال كانت كلما ه،علي الواردة الشكايات اآلخر على منهما كل يحيل أن

 .اآلخر اختصاص صميم من وتعتبر اختصاصه

 شكاية 70 مقابل شكاية، 70 حدود في اإلحالة تبادل تم اإلطار، هذا وفي

 .7106 لسنة بالنسبة

 حين في شكاية، 07 مجموعه بما المجلس من المؤسسة توصلت وهكذا،

 .اختصاصه ضمن اعتبرتها شكاية 72 عليه أحالت
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 طرف من اإلنسان لحقوق الوطني المجلس على المحالة ياتالشكا 3-1

 المملكة وسيط مؤسسة

 أشخاصا همت منها 77 فإن شكاية، 72 هو الشكايات هذه مجموع كان إذا

 من 70 بـــ األمر تعلق حين في اعتباريين، وشخصين أشخاص، مجموعات 7و ،ذاتيين

 .اإلناثمن  وواحدة الذكور

 0 بـــ مكناس - فاس جهة المقدمة في فتوجد بها، يةالمعن الترابية الجهات أما

 .شكايات 6 بـــ الشرق جهة تليها شكايات،

 االعتقال أو االختفاء عن التعويض طلبات على الشكايات هذه انصبت وقد

 هيئة أو والمصالحة، اإلنصاف هيئة قرارات بمراجعة الصلة ذات وطلبات التعسفي،

 .السجون نزالء بعض توضعيا همت كما المستقلة، التحكيم

 المجلس لدن من المملكة وسيط مؤسسة على المحالة الشكايات 3-2

 اإلنسان لحقوق الوطني

 تسعة ذاتيين، أشخاصا منها 01 تخصو ،07 في الشكايات هذه عدد انحصر

 كان وقد. أشخاص مجموعات من وردت الباقين األربعة أن حين في ذكورا، منهم

 - طنجة جهة تلتها سطات، - البيضاء الدار جهة: المعنية الترابية الجهات مقدمة في

 .مكناس -فاس جهة ثم الحسيمة، - تطوان

 وتظلمات أحكام، تنفيذ عن امتناع من تظلمات الشكايات هذه وهمت

 ونزع المادي، واالعتداء إدارية، وضعيات تسوية عدم ومن إدارية، قرارات من

 .الغابوي الملك تحديد ومن الملكية،
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 الترابية، الجماعات مواجهة في العموم، على الشكايات، هذه كانت ولقد

 إعدادو ،واللوجستيك والنقل التجهيز والمالية، االقتصاد الوطنية، التربيةوقطاعات: 

 .اإلسالمية والشؤون األوقافو ،والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة الوطني التراب
 

 

 

 

 

 

 

                    *           *          * 
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 االتصال ونقط والمحلية الجهوية المندوبيات عمل ثانيا:

 

 يشكل المملكة جهات كل صعيد على المؤسسة تموقع واليزال كان لقد

 لخيار ومواكبة القرب، لسياسة تجسيدا بتأمينها، إال المؤسسة بال يهدأ لن قناعة

 .المتقدمة بالجهوية العمل في المملكة

 جهوية، مندوبيات بأربع العمل انطالقة إعطاء السابق في للمؤسسة تأتى لقد

 كان جهات، ثالث في اتصال نقط بفتح جديدة، بتجربة أخذت ثم محلية، وأخرى

 بالمؤسسة، التعريف مزيد في سيما وال الدينامية، من نوعا خلقت إذ ملموس، أثر لها

 .المحلية اإلدارات ومن المتظلمين من لقربها الملفات، بتداول التعجيل وفي

 أقرب في المؤسسة، ستعمل لمندوبيات نواة تعتبر هذه االتصال نقط أن والواقع

 إلى الولوج تيسير في المواطنين يسعف النتشار تعزيزا إحداثها على ممكن، وقت

 .خدماتها

 تسع صعيد على َتَجسََّد المؤسسة تواجد أن القول يمكن اإلطار، هذا وفي

 الترابي اختصاصها يشمل الحمراء الساقية - العيون جهة مندوبية أن اعتبار على جهات،

 .الذهب وادي - الداخلة وجهة نون، واد – كلميم جهة من كال حاليا

 من كبيرا عددا فإن الجهوية، دعائم إرساء إلى تسعى المؤسسة كانت وإذا

 الجهوية، وتمثيلياتها المركزية المؤسسة بين متبادلة إحاالت تعرف الزالت القضايا

 :سببين إلى يرجع ذلك مردو
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 إما المركزية، المؤسسة إلى مباشرة يلجؤون المرتفقين أن هو :األول السبب-

 فتتم نفسه، المركز إلى اللجوء في لرغبتهم أو جهوية، تمثيلية بوجود معرفتهم لعدم

 الجهوية اإلدارات مع قرب، عن لمعالجتها الجهوية المندوبيات إلى ملفاتهم إحالة

 .المختصة ةالمحلي أو

 بعض إحالة إلى تضطر للمؤسسة الجهوية المندوبيات أن هو: الثاني والسبب-

 المخاطبين مع معالجتها أن لها يتبين بعدما ،المركزية المؤسسة على الملفات

 القرار اتخاذ سلطة على يتوفرون ال هؤالء بعض لكون بنتيجة يأتي لن ،الجهويين

 .بشأنها

  الساقية الحمراء –ن عمل مندوبية جهة العيو-(1

 العدد هذا ويتوزع شكاية، 660 مجموعه بما 7102 سنة خالل المندوبية هذه توصلت

 منها 097 أن اتضح وقد. محاضر في تضمينها تم شفوية وأخرى مكتوبة، شكايات بين

 اإلدارة من عليها أحيلت شكاية 77 إليها تنضاف المؤسسة، اختصاص ضمن تندرج

 مقارنة % 0086 بنسبة ارتفاعا بذلك مسجلة ملفا، 776 هو عالجته ما وعمجم ليكون المركزية،

 .ملفا 007   االختصاص ملفات عدد كان حيث الماضية، السنة مع

 صالحيات ضمن تدخل ال أنها اتضح فقد ،777 وعددها الشكايات باقي أما

 نيتعي ما إلى وتوجيههم أصحابها بإرشاد المندوبية اكتفت وبذلك المؤسسة، هذه

 .فعله

  الشكايات طبيعة  -

 أن المندوبية، هذه تلقتها التي االختصاص ملفات بخصوص 7102 سنة خالل يالحظ

 تليها ملفا، 029 مجموعه بما الصدارة تحتل زالت ال اإلدارية الطبيعة ذات الشكايات

ــايا أما. ملفا 70 بمجموع العقارية الطبيعة ذات القضايا ــال الطبيعة ذات القضـ  بلغ فقد يةالمـ

 مواجهة في القضائية األحكام تنفيذعدم ب متعلقة قضايا 5 تسجيل تّم كما ملفا، 06 عددها



 
44 

 اللجنة على إحالتها تمت فقد اإلنسان حقوق بمجال والمتعلقة قضايا، 6 بخصوص أما. اإلدارة

 .اإلنسان لحقوق الوطني للمجلس الجهوية

  الجغرافي التوزيع -

 جهة والية كانت المكتوبة، الشكايات لمصدر الجغرافي التوزيع إلى يرجع فيما

 بما للمملكة، الجنوبية لألقاليم المكونة الثالث الجهات مقدمة في الحمراء الساقية - العيون

 والية أما شكاية، 67 بمجموع نون واد - كلميم جهة والية تليها شكاية، 066 مجموعه

 شكايات 6 تسجيل تّم كما. ايةشك 00 سوى تعرف فلم الذهب وادي - الداخلة جهة

 .الوطن خارج من واحدة وشكاية للمندوبية، الترابي النفوذ خارج من واردة

  المعنية القطاعات -

 بين ما إدارة، 66 على السنة هذه خالل بها المتوصل الشكايات توزعت

 مصالح المقدمة في جاءت وقد.  عمومية ومؤسسات ترابية وجماعات إدارية مندوبيات

ــ الحمراء الساقية - العيون يةوال  المندوبية ثّم الماضية، السنة في شكاية 07 مقابل شكاية 44 بـ

ــ بالعيون للتقاعد المغربي للصندوق الجهوية  .الماضية السنة في شكاية 71 مقابل شكاية، 77 بـ

 7 بمعدل شكايات، 9و 7 بين ما تتفاوت شكاية، 99 آخر، قطاعا 71 سجل كما 

 شكاية معدل بها سجلت فقد ،77 وعددها القطاعات باقي أما قطاع، لكل شكايات

  .قطاع لكل واحدة

 الدراسة نتائج -

 سنة خالل المندوبية لدى المسجلة بالشكايات الصلة ذات المقررات حصيلة بلغت

 بالتسوية؛ مقررا 76و الطلب؛ برد مقررا 43: يلي كما موزعا مقررا، 070 مجموعه ما 7102

 بعدم مقررات 7و االختصاص؛ بعدم مقررات 2و بالتوجيه؛ مقررات 9و لحفظ؛با مقررا 77و
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 سجلت التي القضايا من العديد في توصيات أصدر قد الوسيط بأن علما وذلك القبول،

 .المندوبية بهذه

 من سديدتوال النظر وجهات تقريب إلى والدفع ،الدراسة طور في فالزال الباقي أما

 .النهائية التسوية أجل

  الحسيمة - تطوان - طنجة جهة مندوبية عمل (6

 تلك بين موزعة شكاية، 791 مجموعه ما 7102 سنة برسم المندوبية هذه تلقت

 تم وقد. شكاية 099 عددها وبلغ لها، الموكولة االختصاصات ضمن تندرج ال التي

  .بها المعنية القضائية أو اإلدارية الجهات إلى أصحابها وإرشاد توجيه على العمل

 مقارنة طفيفا ارتفاعا عرف فقد المؤسسة، اختصاص في تدخل التي الشكايات أما

 من عليها أحيلت 66 بينها من وتظلم، شكاية 790 إلى ليصل( 720) الفارطة السنة مع

 .المركزية اإلدارة

 الشكايات طبيعة -

 شكاية، 027 مجموعه بما األولى المرتبة إداري طابع لها التي القضايا احتلت

 الثانية المرتبة العقاري الطابع ذات الشكايات احتلت فيما. الماضية السنة في 060 قابلم

 المالية الطبيعة ذات القضايا وجاءت. الماضية السنة في 66 مقابل. شكاية 06 مجموعه بما

ــ الثالثة المرتبة في  تنفيذ بعدم المرتبطة والقضايا الماضية؛ السنة في 70 مقابل شكاية، 71 بــ

ــ الرابعة المرتبة في القضائية ألحكاما  .شكاية 07 بــ

 الجغرافي التوزيع   -

 المرتبة أصيلة-طنجة عمالة احتلت فقد للشكايات، الجغرافي بالتوزيع يتعلق فيما

ــ تطوان إقليم يليها شكاية، 079 مجموعه بما األولى ــليم شكاية، 61 بـ ــ العرائش وإقـ  71 بــ



 
46 

 كما شكاية، 06 ب الحسيمة وإقليم شكاية، 06 ب أنجرة-الفحص إقليم ثم شكاية،

 باقي أما شكايات، 6و 2 الكبير والقصر شفشاون إقليمي من بكل التوالي، على سجلت،

 األخرى الجهات من أو الوطن خارج من المندوبية على فوردت الشكايات

 .للمملكة

  المعنية القطاعات -

 الداخلية وزارة احتلت قطاعات، عدة المندوبية تلقتها التي الشكايات همت

 يليها شكاية، 061 مجموعه بما الصدارة الماضية، السنة غرار على الترابية، الجماعات وكذا

. شكاية 71 بــ والماء الصالح للشرب الكهرباء قطاع ثم شكاية، 71 بـ الوطنية التربية قطاع

 .واحدة ايةوشك شكايات 6 بين تتراوح حصيلتها فكانت األخرى القطاعات أما

 الدراسة نتائج -

 سنة خالل المندوبية لدى المسجلة بالشكايات الصلة ذات المقررات حصيلة بلغت

 بالتسوية، مقررا 72و الطلب، برد مقررا 67: يلي كما موزعا مقررا، 097 مجموعه ما 7102

 القبول؛ بعدم مقررا 00و االختصاص، بعدم مقررا 77و بالتوجيه، مقررا 77و بالحفظ، مقررا 76و

 باإلدارة الوسيط طرف من اتخاذها تم توصيات هناك كانت أنه علما وذلك

 . المركزية

 مكناس - فاس جهة مندوبية عمل-(3

 0172 مجموعه ما المندوبية هذه طرف من تسجيلها تم التي الشكايات عدد بلغ

 التي الماضية السنة مع مقارنة % 7087 نسبته ملحوظا ارتفاعا مسجلة وشفوية، مكتوبة شكاية

  .شكاية 617 بها سجلت
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 وسيط مؤسسة صالحيات إطار في تندرج ال 019 الشكايات هذه بين من

 تقديم تم كما أصحابها، وإرشاد توجيه على المندوبية عملت حيث المملكة،

 700و اتباعها، عليهم يجب التي والتدابير اإلجراءات بمعرفة الكفيلة الالزمة اإليضاحات

 .% 0719 بزيادة أي الماضية، السنة في شكاية 097 مقابل اختصاصاتها، في تدخل شكاية

 الشكايات طبيعة -

 القضايا نوعية حسب بها المتوصل والتظلمات الشكايات تصنيف بخصوص أما

 اإلدارة مواجهة في القضائية األحكام تنفيذ بعدم المرتبطة القضايا عدد فإن المعروضة،

 للقضايا والثانية األولى المرتبتين تاركا شكاية، 70 مجموعب الثالثة، المرتبة إلى تراجع

 الطبيعة ذات القضايا ثم شكاية، 077 إلى ارتفاعا سجلت التي اإلدارية، الطبيعة ذات

ــ العقارية ــ المالية الطبيعة ذات القضايا ذلك بعد وجاءت شكاية، 76 بــ  أما شكاية، 70 بــ

 .شكايات 7 بلغت فقد. اإلنسان حقوق بمجال المتعلقة القضايا

 الجغرافي التوزيع -

 العماالت حسب الشكايات، لهذه الجغرافي التصنيف خالل من يتضح

 ويأتي ،% 76.0 بنسبة أي شكاية 011 مجموعه بما فاس لعمالة تعود الصدارة أن واألقاليم،

 ياتالشكا أما شكاية، 70 بـــ صفرو إقليم ثم شكاية، 77 مجموعه بما تازة إقليم بعدها

 سجلت كما منهما، لكل شكاية 09 بلغت فقد وتاونات بولمان إقليمي من الواردة

 المقدمة للشكايات بالنسبة المسجل العدد أما شكايات؛ 4 يعقوب موالي إلقليم بالنسبة

 عدة تسجيل تم كما شكايات، 7 في حصره تم فقد الخارج مغاربة طرف من

 .شكاية 09 ددهاع بلغ أخرى، ترابية جهات من واردة شكايات
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 المعنية القطاعات -

 97 مجموعه بما الصدارة الترابية والجماعات الداخلية قطاع احتل ،7102 سنة خالل

 احتل الذي والمالية، االقتصاد قطاع مواجهة في المسجلة الشكايات وتراجعت شكاية،

 بخصوصه جلتس لم حيث الفارطة، السنة في األولى عوض السنة هذه خالل الثالثة المرتبة

 الثانية المرتبة المهني والتكوين الوطنية التربية قطاع احتّل حين في شكاية، 76 سوى

ــ ــ  أما شكايات، 2 ب واللوجستيك والنقل التجهيز قطاع الرابعة، المرتبة وفي شكاية، 77 بـ

 واحدة شكاية بين تتراوح بأعداد القطاعات باقي على فتتوزع األخرى الشكايات

 .شكايات وست

 الدراسة نتائج -

 سنة خالل المندوبية لدى المسجلة بالشكايات الصلة ذات المقررات حصيلة بلغت

 بالتسوية، مقررا 70و الطلب، برد مقررا 66: يلي كما موزعا مقررا، 026 مجموعه ما ،7102

 بعدم مقررا 09و االختصاص، بعدم مقررا 07و بالتوجيه، مقررا 70و بالحفظ، مقررات 9و

 التي القضايا بشأن المملكة وسيط عن الصادرة التوصيات إلى باإلضافة والكل القبول،

 .المندوبية هذه سجلتها

 سطات - البيضاء الدار جهة مندوبية عمل-(4

 تلقي في ،7102 سنة خالل سطات،- البيضاء الدار بجهة المؤسسة مندوبية استمرت

 260 تسجيل تم حيث ر،االستقرا من نوعا به توصلت ما مجموع عرف إذ الشكايات،

 .7106 سنة في شكاية 227 مقابل شكاية،

 ضمن تندرج ال التي الشكايات أصحاب وإرشاد توجيه على عملت وقد

 بلغ حين في بها، المعنية والقضائية اإلدارية الجهات إلى ،456 عددها والبالغ اختصاصها،
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 أي ،7106 سنة في 712 مقابل شكاية 707 اختصاصها في تدخل التي الشكايات عدد

 .% 016 قدره بانخفاض

 الشكايات طبيعة -

 اإلداري الطابع ذات منها احتلت فقد الشكايات، هذه بطبيعة يتعلق فيما

ــ العقاري الطابع ذات الشكايات تلتها شكاية؛ 060 مجموعه ماب األولى المرتبة  97 بــ

 الشكايات احتلت فيما شكاية، 79 بمجموع المالية الطبيعة ذات الشكايات ثم شكاية؛

ــ الرابعة، المرتبة القضائية، األحكام تنفيذ بعدم المرتبطة  .شكاية 71 بـ

 الجغرافي التوزيع -

 بلغت بنسبة أي شكاية 717 مجموعه بما الترتيب، البيضاء الدار عماالت تصدرت

  .الجهة وأقاليم عماالت باقي تلتها المندوبية، على الواردة الشكايات من % 0167

 المعنية قطاعاتال -

 احتلت فقد المندوبية، تلقتها التي بالشكايات المعنية القطاعات بخصوص أما

 في 067 مقابل شكاية، 091 مجموعه بما الصدارة المحلية، والسلطات الترابية الجماعات

 .الماضية السنة

 الدراسة نتائج -

 خالل ،المندوبية لدى المسجلة بالشكايات الصلة ذات المقررات حصيلة بلغت

 مقررا 61و الطلب، برد مقررات 017: يلي كما موزعا مقررا، 777 مجموعه ما ،7102 سنة

 مقررا 71و االختصاص، بعدم مقررا 76و بالتوجيه، مقررا 67و بالحفظ، مقررا 77و بالتسوية،

 المملكة وسيط عن الصادرة المتعددة التوصيات جانب إلى وذلك القبول، بعدم

 .المندوبية هذه بخصوص
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 : بمكناس المحلية المندوبية عمل -(5

 إقليمو مكناس، عمالة مستوى على مهامها بمكناس المحلية المندوبية واصلت

 .فاس إلى مكناس من الجهة مقر تحول بعدما إفران، وإقليم الحاجب،

 990 مقابل شكاية، 0176 مجموعه ما ،7102 سنة برسم المندوبية، هذه تلقت وقد

 العمل وتم. للمؤسسة الموكولة الصالحيات ضمن تندرج ال 071 ينهاب من ،7106 سنة خالل

 أن ويظهر. بها المعنية القضائية أو اإلدارية الجهات إلى أصحابها وإرشاد توجيه على

 التواصل من المزيد إلى تحتاج المندوبية لهذه الترابي النفوذ داخل توجد التي المناطق

 . المؤسسة باختصاص والتعريف

 022 منها ،اتشكاي 716 عددها بلغ فقد االختصاص، في تدخل التي ياتالشكا أما

 شكايات وأربع المركزية، اإلدارة من عليها أحيلت 77و مباشرة، المندوبية بها توصلت

 .الترابي لالختصاص العيون مندوبية من وشكايتين فاس مندوبية من عليها أحيلت

 الشكايات طبيعة -

 شكاية، 077 مجموعه بما األولى، المرتبة إداري عطاب لها التي الشكايات احتلت

 نفس شكاية، 70 مجموعه بما الثانية المرتبة العقاري الطابع ذات الشكايات احتلت فيما

 تنفيذ بعدم المرتبطة القضايا وجاءت المالية، الطبيعة ذات للقضايا بالنسبة تسجيله تم العدد

ــ الرابعة المرتبة في القضائية األحكام  .شكايات 9 بــ

  الجغرافي التوزيع -

ــ الترتيب صدارة السابقة، للسنة بالنسبة الشأن هو كما مكناس، عمالة احتلت لقد  بـ

ــ إفران إقليم ثم شكاية، 06 ب الحاجب إقليم يليها شكاية، 072  في شكايات، 01 بـ

 .ابيةالتر دائرتها خارج مناطق من واردة شكاية 77 بــ المحلية المندوبية توصلت حين
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 المعنية القطاعات -

 رهايتصد إداريا، قطاعا 76 السنة، هذه خالل المندوبية تلقتها التي الشكايات همت

ــية قطاع يليه شكاية، 06 مجموعه بما الترابية، والجماعات الداخلية قطاع ــية التربـ ــ الوطنـ  بـ

 للضمان الوطني صندوقال احتل فيما شكاية، 09 بــ للتقاعد المغربي الصندوق ثم شكاية، 77

 على 21 وعددها الشكايات، باقي وتوزعت شكايات، 0 ب الرابعة المرتبة االجتماعي

 .قطاع لكل شكايتين بمعدل مختلفا، قطاعا 77

 الدراسة نتائج -

 خالل المندوبية، لدى المسجلة بالشكايات الصلة ذات المقررات حصيلة بلغت

 مقررا 70و الطلب، برد مقررا 70: يلي ماك موزعا مقررا، 070 مجموعه ما ، 7102 سنة

 مقررات9و االختصاص، بعدم مقررا 06و بالتوجيه، مقررا 77و بالحفظ، مقررا 07و بالتسوية،

 .المملكة وسيط عن الصادرة التوصيات إلى إضافة وذلك القبول، بعدم

 وأكادير ومراكش، وجدة، من بكل االتصال نقط عمل -(2

 المجلس من وبمساعدة المرتفقين، من خدماتها تقريب في المؤسسة من رغبة

 الثالث بالجهات مقراته من جانبا مشكورا خصص الذي اإلنسان، لحقوق الوطني

 .7102 سنة طوال عملها األخيرة هذه باشرت لمؤسسة،ل اتصال نقط الحتضان

 المرتفقين من مهم عدد باستقبال نقطهذه ال قامت الصدد، هذا وفي

 القضائية أو اإلدارية للجهات الحال، اقتضى إن وتوجيههم، هم،تظلمات إلى واالستماع

 تمت والتي. لقبولها الواجبة الشروط جميع على المتوفرة لتلك ملفات وفتح المعنية،

 .لمعالجتها المركزية المؤسسة على المعطيات، قاعدة عبر إحالتها،
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 من سسةالمؤ تقريب هو االتصال بنقط العمل من الهدف فإن القول، سبق كما

 األولى كون في يكمن الجهوية المندوبيات وبين بينها الفرقعلما أن  المرتفقين،

 به تقوم لما خالفا اإلدارة، وبين بينهم التوسط دون المشتكين مع فقط تتعامل

 إليجاد محاولة في والمحلية، الجهوية باإلدارات اتصاالت من الجهوية المندوبيات

  .يرهابتدب المكلفة للشكايات الحلول

 من األولى السنة حصيلة خالل من الثالث، االتصال نقط تمثل ذلك، ومع

 .جهوية مندوبيات إلى تحويلها اتجاه في عملها تطوير أفق في هامة خطوة ممارستها،

 :الشرق بجهة المؤسسة اتصال نقطة -1

 مجموعها بلغ بتظلمات ،7102 سنة خالل الجهة، بهذه االتصال نقطة توصلت

 عبر 776و مباشرا، استقباال 070 بين موزعة االتصال، وسائل مختلف عبر تظلما 771

 .االلكتروني البريد عبر 72و المضمون، أو العادي البريد عبر 09و الهاتف،

 المعنية اإلدارات إلى عليها المرتادين من كبير عدد توجيه تّم وقد

 تم فيما. رغباتهم بتلبية الكفيلة والوسائل الطرق إلى بعضهم وإرشاد بتظلماتهم،

 قصد المركزية اإلدارة على وإحالتها قبولها لشروط المستوفية الشكايات تسجيل

 اللجنة من عليها محالة شكاية 13و مباشرة، شكاية 76 عددها وبلغ. معالجتها

 .اإلنسان لحقوق الجهوية

 آسفي -مراكش بجهة المؤسسة اتصال نقطة -2

 سنة برسم آسفي،-مراكش بجهة كةالممل وسيط لمؤسسة االتصال نقطة تلقت

 األخرى بالوسائل أو المباشر االستقبال طريق عن إما ملتمسا، 617 مجموعه ما ،7102

 :كالتالي المؤسسة باختصاصات المرتبطة االتصاالت توزيع ويمكن. لالتصال
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 التطبيقات بقاعدة تسجيلها تم قبولها، لشروط مستوفية شكاية 37  -

 المركزية؛ اإلدارة على وإحالتها

 قبولها؛ شروط باستكمال أصحابها مطالبة ووقعت شفوية، شكاية  103 -

 المؤسسة؛ لدى مسجلة شكايات مآل عن استفسارا  167 -

 اإلدارات بعض أجوبة على تعقيبات  6 -

 ماسة - سوس بجهة المؤسسة اتصال نقطة -3

 تلقي تم ،7102 فبراير شهر بداية الجهة، بهذه االتصال بنقطة العمل انطالق منذ

 :تسجيل تم حيث االتصال، وسائل مختلف عبر طلبا 676 مجموعه ما

 مباشرا؛ ستقباالا  264 -

 هاتفيا؛ تصاالا  212 -

 إلكترونيا؛ ريداب  47 -

 .مضمونا أو عاديا بريدا 12و -

 االختصاصات في تدخل ال شكايات بين الطلبات هذه توزعت وقد

 في أصحابها؛ وإرشاد توجيه تم شكاية، 096 عددها بلغ حيث بالمؤسسة، المنوطة

 لدى مفتوحة ملفات تفقد بين االختصاص بملفات المتعلقة الطلبات توزعت حين

 ملفات فتح تم كما شفوي، معلومات طلب 26و طلب، 710 عددها وبلغ المؤسسة،

 قاعدة عبر إلكترونيا، إحالتها تمت شكاية، 67 عددها بلغ جديدة، اختصاص

  .مركزيا معالجتها قصد المعطيات
 

                    *         *          * 
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 المندرجة والتظلمات الشكايات معالجة عن المترتبة النتائج: ثـالـثا

 االختصاص ضمن

 

 هذه تدخل لنتاج التصاعدي المسار تسجيل هو االرتياح، مصادر من يعد ما إن

 يعترض ما بإزاحة خدماتها، إلى يلجأ من انتظارات عن الجواب اتجاه في المؤسسة

 من الوساطة خط يتطلبه ما على تحافظ أن عليها أن علما إشكاليات، من القضايا

 خدمة في دورها بتفهم الملزمة اإلدارة في الثقة بعث عن والبحث التسوية، إيثار

 .المواطنين

 كل لكن وإرضاء، واجتهاد، وعطاء، ومعاناة، صبر، اإلداري الشأن فإدارة

 .الطلبات من المشروع إطار في ذلك

 الرامية توصياتها خالل من ذلك، أجواء توفير إلى المؤسسة تدفع هذا، وألجل

 بصوابية المرتفق القتناع الميسر المساعد، بمرونة مبسط، سلس، تصريف سبل انتهاج إلى

 مرتكزة مواقفها تكون عندما اإلدارة تنصف الوقت ذات وفي اإلدارة، جواب

 .سندها ولها نيةقانو أسس على

 يببتس على تحرص المشتكين مطالب عن تجيب وهي المؤسسة، أن كما

 واالستشهاد والتأكد والبحث، الدراسة تعميق تتطلب عملية وهي مقرراتها، وتعليل

 وبسط األوضاع تكييف أجل من القضائي، العمل من بالمتواتر وكذا بالقانون،

 .األحسن التطبيق

 ثقافة، الوساطة أن بل المؤسسة، من مواقف تخاذوا اإلجابة تكفي ال ولكن

 النوايا تكن لم إن منها فائدة فال. ومبادئها قيمها على أطرافها توافق تتطلب

 مضامين ألن والحقوقي، الدستوري بعدها وإعطائها فيها، االنخراط في صادقة

 هاغايت لهاوإنما  اإلحداث، أجل من مؤسسات تحدث الإذ  عبثا، توضع لم الدستور
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 هياكله كل في شمولياته، في إليه ينظر وأن بد ال الذي الديموقراطي، البناء في

 .المواطن إسعاد غايته منفتح مبشر تكامل في تعرف أن ينبغي التي

 مقررات عدة إصدار إلى علمها في المؤسسة انتهت االتجاه، هذا وفي

 :وتوصيات

  عدد املقررات والتوصيات الصادرة عن املؤسسة

 عدد بلغ إذ ونوعيا، عدديا إيجابي تصاعد في المؤسسةعمل  أن ظالمالح

 ،7762 مجموعه ما 7106 سنة سجلت بعدما 7002 المقررات والتوصيات الصادرة عنها

 .% 0216 نسبتها بزيادة أي

 ،مهتم لكل ويمكن والمقررات، التوصيات أهم عن الحديث يرد وسوف

 إصدارها، في المؤسسة انتظمت تيال المجلة أعداد إلى يرجع أن ،ذلك جانب إلى

 .منها العديد على تعرفيل

 :المؤسسة أصدرت وهكذا،

 510  ؛%  7663 بنسبة أي توصية، 35 بزيادة اتتوصي 

 524  ؛%  12,21 بنسبة أي مقررا، 57 بزيادة بالتسوية مقررا 

 707  ؛% 27,84 بنسبة أي مقررا، 154 بزيادة الطلب برد تمقررا 

 213  ؛%  5675 بنسبة أي مقررا، 13 بانخفاض بولالق بعدم مقررا 

  220  ؛% 27 نسبتها بزيادة أي مقررا، 61 بزيادة االختصاص بعدم مقررا 

 324  ؛% 1 بنسبة أي مقررات، 3 بزيادة بالحفظ مقررا 

 383 51678 بنسبة أي مقررا، 129 بزيادة بالتوجيه مقررا % . 
 

 

                     *         *          * 



 
56 

 

 : التقارير السنوية للمخاطبين الدائمينرابعا
 

I - التقارير المتوصل بها : 

 أجال اإلدارات لسائر حددت قد كانت بعدما المملكة، وسيط مؤسسة توصلت

 هذه به تتميز ما وأن. لها الدائمين المخاطبين من تقريرا 51 بــــ السنوي، تقريرها لتقديم

 التقرير إغناء في اإلسهام في المعنية اإلدارات ميعلج كلي الشبه االنخراط هو السنة،

هو و معها، بالتعامل مرتبطة معطيات من لديها بما تزويدها خالل من للمؤسسة، السنوي

 .لألحسن بناء مرحلة في بأننا القولما يدفع إلى 

 الشباب وزارة: من بكل ورودها، تواريخ حسب التقارير، هذه وتتعلق 

 األوقاف ووزارة التصحر، ومحاربة والغابات للمياه السامية والمندوبية والرياضة،

 بوزارة البحري الصيد وقطاع المهني، واإلدماج الشغل ووزارة اإلسالمية، والشؤون

 والمعادن الطاقة وقطاع والغابات، والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة

 الوطني بالمكتب الكهرباء عوقطا المستدامة، والتنمية والمعادن الطاقة بوزارة

 واالقتصاد والتجارة واالستثمار الصناعة وزارةو للشرب، الصالح والماء للكهرباء

 العامة والخزينة االجتماعية، والتنمية والمساواة والتضامن األسرة وزارةو الرقمي،

 للمحافظة الوطنية والوكالة ،- الجنوب منطقة - المساعدة القوات ومفتشية للمملكة،

 وبريد الملكية، المسلحة القوات وتعاضدية والخرائطية، العقاري والمسح العقارية

 والتعليم المهني والتكوين الوطنية التربية بوزارة الوطنية التربية وقطاع المغرب،

 والتدبير، اإليداع وصندوق للتقاعد، المغربي والصندوق العلمي، والبحث العالي

 المنطقة - المساعدة القوات ومفتشية العمومية، راتاإلدا لموظفي العامة والتعاضدية

 المباشرة، غير والضرائب الجمارك وإدارة للضرائب، العامة والمديرية ،- الشمالية

 الدولة وكتابة الصحة، ووزارة والمعادن، للهيدروكاربورات الوطني والمكتب

 الوطني، لألمن ةالعام والمديرية االجتماعي، واالقتصاد التقليدية بالصناعة المكلفة

 وسياسة واإلسكان والتعمير الوطني التراب إعداد وزارةو للتخطيط، السامية والمندوبية



 
57 

 الدفاع وإدارة الهجرة، وشؤون بالخارج المقيمين بالمغاربة المكلفة والوزارة المدينة،

 التعاضدية والهيآت العدل، ووزارة واالتصال، الثقافة بوزارة الثقافة وقطاع الوطني،

 للفوسفاط، الشريف والمكتب بالمغرب، العمومية والمصالح اإلدارات لموظفي

 االحتياط لمنظمات الوطني والصندوق االجتماعي، للضمان الوطني والصندوق

 التجهيز وزارة لدى بالماء المكلفة الدولة وكتابة الداخلية، ووزارة االجتماعي،

 الدولي، والتعاون الخارجية الشؤون ارةووز الوطني، والتعاون والماء، واللوجستيك والنقل

 وإعادة السجون إلدارة العامة والمندوبية الحديدية، للسكك الوطني والمكتب

- االجتماعي واالقتصاد التقليدية والصناعة الجوي والنقل السياحة ووزارة اإلدماج،

 حثوالب العالي بالتعليم المكلفة الدولة وكتابة الملكي، والدرك ،-السياحة قطاع

 الفالحة وقطاع العمران، ومجموعة واالتصال، الثقافة بوزارة االتصال وقطاع العلمي،

 الدولة وكتابة والغابات، والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة بوزارة

 ووزارة والماء، واللوجستيك والنقل التجهيز ووزارة المهني، بالتكوين المكلفة

 في ،(الدولة أمالك مديرية) لوصايتها الخاضعة المديريات وبعض والمالية، االقتصاد

 إصالح ووزارة مباشرة، بصفة السنوية بتقاريرهم بعثوا المديريات باقي أن حين

 .العمومية والوظيفة اإلدارة

 وتعاين االلتزام، بهذا المخاطبين السادة وفاء بارتياح تسجل وهي والمؤسسة،

 أن وتتمنى واهتمام، كتجاوب المعطى هذا تقرأ فإنها تقاريرهم، طبع الذي التغيير

 منظومة في فاعل كل تقود التي التوجهات مع ينسجم تصاعدي مسار في يندرج

 .اإلداري التدبير

 التي الوزارات، بعض تعمل أن تأمل المؤسسة فإن لألحسن، حد أال منطلق ومن

 التقارير، لك جمع على اختصاصاتها، لتنوع اعتبارا مخاطبين، عدة للمؤسسة عينت

 .القطاع لحصيلة شاملة صورة بذلك لتكون
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 وهو منه، مناص ال ولكن مضايق، موقف في أخرى، مرة نفسها، تجد والمؤسسة

  .السنوي بتقريرها توافها لم التي اإلدارات على األصبع وضع

 التقرير، هذا تحرير قبل إرسالها دون حالت أسبابا الواقع هذا وراء أن شك وال

 مساءلة دون الحوار، لنواصل التقارير بتلك للتوصل مستقبال مفتوحا سيبقى ابالب أن على

 والخطوط الوطنية، للتربية العامة التعاضدية: اإلدارات هذه جملة ومن. مؤاخذة أو

 والماء للكهرباء الوطني بالمكتب الماء وقطاع الحكومة، ورئاسة المغربية، الملكية

 والمكتب للمملكة، القضائية والوكالة رب،المغ اتصاالت وشركة للشرب، الصالح

 .والمواصالت للبريد العامة والتعاضدية للمطارات، الوطني

II -  بهامضامين التقارير المتوصل : 
 

 والرياضة الشباب وزارة تقرير -1

 وسيط موافاة إلى السنة، هذه السباقة، هي والرياضة الشباب وزارة كانت

 شكايات معالجة في نشاطها حصيلة منتض والذي السنوي، بتقريرها المملكة

 شكايات، 15 عددها والبالغ المؤسسة، من عليها المحالة المواطنين وتظلمات

 بعد، فيها الحسم يتم لم والتي السابقة، السنوات إلى تعود شكايات 16 إلى باإلضافة

 .لمآلها متتبعة المؤسسة وبقيت

 وجود يالحظ المؤسسة، عليها تتوفر التي المعطيات قاعدة إلى بالرجوع أنه، غير

 .2117 سنة برسم شكايات من تداوله تم ما عدد في بسيط اختالف

 اإلدارية الوضعيات تسوية طلبات حول المعنية الشكايات أغلب وتتمحور

 الصفقات ومستحقات الملكية، نزع عن والتعويض للقطاع، للمنتسبين والمالية

  .لفائدتها المنجزة واألشغال

 .معظمها عن بالجواب المؤسسة اةمواف تمت وقد
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 التصحر ومحاربة والغابات للمياه السامية المندوبية تقرير -2

 بتقريرها المؤسسة التصحر ومحاربة والغابات للمياه السامية المندوبية وافت 

 جديدة شكايات من معها تداوله تم ما إجمالي كون عن فيه أوضحت السنوي،

 الوضعية تسوية طلبات حول مواضيعها وتتمحور. معظمها عن اإلجابة تمت ،15 بلغ

 وعمليات الغابوي التحديد من التظلمات إلى باإلضافة األراضي، من لعدد العقارية

 المياومين واألعوان للموظفين والمالية اإلدارية الوضعيات تسوية وكذا التشجير،

 .التقاعد رواتب لمنح الجماعي النظام لدى

 إشكاليات من يثار لما المبذولة المجهودات سسةالمؤ تسجل اإلطار، هذا وفي 

 في أصحابها المحق الحاالت تسوية في واإلرادة التجاوب عن ينم الذي بالشكل

 .مواقفها وتبرير تعليل مع طلباتهم،

 اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة تقرير -3

 عليها إحالته تمت ما حول السنوي بتقريرها المؤسسة إلى الوزارة هذه بعثت

 الجواب بعناصر المؤسسة موافاة وتمت جديدة، شكاية 14 عددها بلغ شكايات نم

 .معظمها عن

 الدينيين، القيمين وضعيات تسوية طلبات حول الشكايات أغلب وتتمحور

  .المحبسة واألمالك الحج، مصاريف واسترجاع

 الشكايات مع تعاملها حسن على حافظت الوزارة هذه فإن ولإلشارة،

 .الحلول واقتراح والدراسة االهتمام حيث من المؤسسة، من بها المتوصل

 المهني واإلدماج الشغل وزارة تقرير -4

 برسم شكايات 18 حصيلة عن تقريرها المهني واإلدماج الشغل وزارة قدمت

 للقطاع، للمنتسبين والمالية اإلدارية الوضعيات تسوية طلبات حول تتمحور ،2117 سنة

 .معظمها عن اإلجابة وتمت ل،الشغ حوادث عن التعويض وكذا
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 تحسين أجل من بها قامت التي اإلجراءات تقريرها في الوزارة ضمنت كما

 موقعها وتطوير االستقبال خدمة بتحسين وذلك للمرتفقين، المقدمة الخدمات

 .المعلومة إلى الولوج لتيسير االلكتروني

 نميةوالت البحري والصيد الفالحة بوزارة البحري الصيد قطاع تقرير -5

 والغابات والمياه القروية

 القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة بوزارة البحري الصيد قطاع وافى

 بذلك مسجال شكايات، 17 هم والذي السنوي، بتقريره المؤسسة والغابات والمياه

 .2116 بسنة مقارنة طفيفا، ارتفاعا

 الوثائق تجديد تطلبا حول القطاع لهذا الموجهة الشكايات مواضيع وتتمحور

 .جديدة زوارق أو مراكب لبناء تراخيص على والحصول الصيد، لزوارق اإلدارية

 تتوفر وما بالتقرير وارد هو ما بين الشكايات عدد في بسيط اختالف ويالحظ

 .المعطيات بقاعدة المؤسسة عليه

 المستدامة والتنمية والمعادن الطاقة بوزارة والمعادن الطاقة قطاع تقرير -6

 به توصل ما حصيلة ضمنه ،2117 سنة برسم بتقريره المؤسسة القطاع هذا ادأف

 والتي السابقة، السنوات إلى تعود التي تلك إلى إضافة شكايات، 15 بلغ والذي

 .مآلها تتبع في المؤسسة استمرت

 رخص طلبات حول مواجهته في بها المتوصل الشكايات أغلب وتتمحور

 تسوية إلى باإلضافة العمومية، بالصفقات المتعلقة تلك وكذا منجمية، أنشطة بخصوص

 .للقطاع للمنتسبين والمعاشية والمالية اإلدارية الوضعيات

 للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني بالمكتب الكهرباء قطاع تقرير -7

 في للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني بالمكتب الكهرباء قطاع أكد

 . شكاية 33 بلغ السنة، هذه خالل شكايات من تداوله تم ما أن ،2117 سنة برسم تقريره
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 مرة ألول تداولها تم التي الملفات على يقتصر لم التقرير أن هو المالحظ لكن

 اتخذت والتي السابقة، السنوات إلى تعود التي للملفات كذلك تطرق بل القطاع، مع

 شكاية، 21 بلغ وهلة ألول ولهتدا تم ما فإن وبالتالي،. النهائي موقفها بشأنها المؤسسة

 والمالية اإلدارية الوضعيات تسوية وكذا الكهربائية، بالشبكة الربط طلبات همت

 الالحقة األضرار عن التعويض طلبات إلى باإلضافة للقطاع، للمنتسبين والمعاشية

 .كهربائية أعمدة نصب جراء الفالحية واألراضي الزراعية بالمحاصيل

 عدد عن باألجوبة التقرير ضمن موافاتها تسجل المؤسسة نفإ اإلطار، هذا وفي

 شكايات عن اآلجال داخل اإلجابة يرةتو تسريع وتأمل العالقة، الملفات من

 الحظت قد كانت ألنها الكهرباء، بقطاع الصلة ذات المواطنين وتظلمات

 .والمعلومات اإلجراءات تداول في تأخرا

 الرقمي واالقتصاد جارةوالت واالستثمار الصناعة وزارة تقرير -8

 من ألي إحالة أو توصية أي موضوع يكن لم القطاع هذا أن من بالرغم

. السنة هذه خالل ملف أي تسجيل عدم فيها أكد بمراسلة المؤسسة وافى فإنه الشكايات،

 إنجازات، من تحقق عما للحديث فرصة المقبلة للسنة بالنسبة التقرير يكون أن والمأمول

 .اإلداري العمل انسياب وكذا المعلومة، تداول وتسهيل المساطر تبسيط اتجاه في

 االجتماعية والتنمية والمساواة والتضامن األسرة وزارة تقرير -9

 ورد ما أن ،االجتماعية والتنمية والمساواة والتضامن األسرة وزارة تقرير في جاء

 .أغلبها معالجة تمت شكايات، 15 بلغ 2117 سنة خالل وتظلمات شكايات من عليها

 لها، للمنتسبين والمالية اإلدارية الوضعية تسوية حول الوزارة لهذه الموجهة القضايا وتتمحور

 .الخاصة االحتياجات ذوي لألشخاص بالنسبة معاق بطاقة على الحصول طلبات إلى باإلضافة

 للمملكة العامة الخزينة تقرير -11

 63 بلغ ،2117 سنة لخال المؤسسة من به توصلت ما أن ،العامة الخزينة أفادت

 ما أن يتبين المؤسسة، عليها تتوفر التي المعطيات قاعدة إلى بالرجوع أنه، إال شكاية،
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 إلى تعود التي تلك إلى باإلضافة شكاية، 37 بلغ ،القطاع مع مرة ألول تداوله تم

  .مآلها تتبع في المؤسسة واستمرت السابقة السنوات

 اإلدارية الوضعية تسوية طلبات حول العامة ةبالخزين المرتبطة القضايا وتتمحور

 مالية، مبالغ استرجاع وطلبات المتعاقدين، أو النظاميين للموظفين والمعاشية والمالية

 لفائدتهم المحكوم استصدر التي تلك خاصة القضائية، األحكام تنفيذ إلى باإلضافة

 .لديها للمدين ما بحجز أوامر

 عن اإلجابة أجل من الخزينة بها قومت التي المجهودات تثمن والمؤسسة

 الصلة ذات إشكاليات من القضايا يعترض ما لحل المالءمة الصيغ وإيجاد مراسالتها،

 .العمومية المحاسبة بضوابط المرتبطة تلك أو المحاسبية، اإلجراءات بإكراهات

 - الجنوب منطقة - المساعدة القوات مفتشية تقرير -11

 المملكة وسيط مؤسسة - الجنوب منطقة – المساعدة القوات مفتشية وافت

 عن الصادرة الشكايات من 2117 سنة برسم تداوله تم ما حصيلة ضمنته بتقريرها،

 آجال داخل عنها اإلجابة تمت شكايات، 16 عددها بلغ والتي المواطنين بعض

 والمعاشية والمالية اإلدارية الوضعيات تسوية طلبات حول مواضيعها وتتمحور. معقولة

 .المعنية للمفتشية منتسبينلل

 التي الخدمات تحسين أجل من المتخذة لإلجراءات تقريرها في تطرقت كما

 المركزية اإلدارة مستوى على خلية إحداث بينها ومن المرتفقين، لفائدة تقدمها

 مستوى على اجتماعي طابع ذات ملحقات إحداث وكذا المشتكين، الستقبال

 .القضايا بعض حل في ومساعدتهم المشتكين وجيهوت الستقبال واألقاليم الجهات

 والخرائطية العقاري والمسح العقارية للمحافظة الوطنية الوكالة تقرير -12

 أن والخرائطية، العقاري والمسح العقارية للمحافظة الوطنية الوكالة تقرير من تبين

 إلى تعود شكايات خمس إلى باإلضافة شكاية، 36 بلغ 2117 سنة برسم تبادله تم ما
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 اإلطار، هذا وفي. معقولة آجال وداخل معظمها، عن اإلجابة تمت حيث السابقة السنوات

 .عنها الصادرة للتوصيات واالستجابة تدخالتها، مع القطاع تجاوب المؤسسة تسجل

 اإلدارية الوضعيات تسوية حول القطاع هذا مواجهة في المسجلة القضايا وتتمحور

 سجالت في للخواص المملوكة العقارات تسجيل وكذا له، نللمنتسبي والمعاشية والمالية

 .القضائية األحكام تنفيذ إلى باإلضافة العقارية، المحافظة

 تبسيط أجل من اتخذتها التي اإلجراءات تقريرها في الوكالة ضمنت كما

 من عدد تقديم طريق عن وذلك المعلومات، إلى والولوج اإلدارية المساطر

  .االلكتروني موقعها عبر الخدمات،

 في إرادتها عن مناسبات عدة في أعربت الوكالة هذه أن باإلشارة والجدير

 .ذلك في ملحوظ بشكل وساهمت المطروحة، اإلشكاليات حل

 الملكية المسلحة القوات تعاضدية تقرير -13

 أنها ،المؤسسة بها توصلت مراسلة في الملكية المسلحة القوات تعاضدية أفادت

 تم التي لإلجراءات تطرقت كما. 2117 سنة برسم منها ةشكاي بأي تتوصل لم

 وتبسيط للمرتفقين، جديدة خدمات وتوفير االستقبال، بنية تحسين أجل من اتخاذها

 .اإلدارية المساطر

 المغرب بريد تقرير -14

 بلغ شكايات بخصوص نشاطه مجمل إلى المغرب لبريد السنوي التقرير تطرق

 تعود الشكايات وهذه. 2117 سنة برسم ليهإ وجهت واحدة بينها من ،15 عددها

 .مآلها تتبع في المؤسسة واستمرت السابقة، السنوات إلى عليه إحالتها

 اإلدارية الوضعية تسوية طلبات حول المذكورة الشكايات مواضيع وتتمحور

 باإلضافة العمومية، الصفقات مستحقات وكذا للقطاع، للمنتسبين والمعاشية والمالية

 .آخر لمستفيد خطأ تحويلها تم التي بالحواالت متعلقةال تلك إلى
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 .الملفات لتصفية مجهودات من به تقوم ما تسجل والمؤسسة

 والبحث العالي والتعليم المهني والتكوين الوطنية التربية وزارة تقرير -15

 - الوطنية التربية قطاع - العلمي

 والتعليم المهني ينوالتكو الوطنية التربية بوزارة الوطنية التربية قطاع وافى

 معالجته حصيلة ضمنه ،2117 سنة برسم بتقريره المؤسسة العلمي والبحث العالي

 مع مقارنة طفيفا، انخفاضا السنة هذه عرفت وقد ،115 عددها بلغ التي للشكايات

 .(123) الماضية السنة

 اإلدارية الوضعيات تسوية طلبات حول الشكايات هذه مواضيع وتنصب 

 الذي التكوين، فترة عن التعويض وأهمها للقطاع، للمنتسبين لمعاشيةوا والمالية

 فإن وبالتالي بمستحقاتها؛ بعد تتوصل لم له خضعوا الذين من مهمة شريحة الزالت

  .اإلشكالية هذه مع للقطيعة الجهود، من المزيد بذل إلى تدعو الوضعية

 التعويض على الحصول بعدم الصلة ذات بقضايا كذلك الشكايات وتتعلق

 رغم عقارات على اليد وضع واستمرار العامة، المنفعة أجل من الملكية نزع عن

 أن كما تعليمية، مؤسسات إلحداث العقار ُرِصَد الذي التهيئة، تصميم آجال انقضاء

  .القضائية المقررات تنفيذ في ملحوظا تعثرا هناك

 عليها التغلب ينبغي تيوال القطاع، يواجهها التي لإلكراهات أيضا التقرير وتطرق

 محدودية هي األساسية المعضلة أن علما المتدخلين، جميع جهود وتنسيق بتظافر

 .التكوين وتعويضات األحكام تنفيذ أبواب في لها المرصودة االعتمادات

 له كان مما الوزارة، هذه على ذلك جراء الواقع الضغط المؤسسة لمست ولقد

 باإلمكانيات مدها هو والمأمول. الجواب في هاوتأخر تفاعلها، وتيرة في انعكاس

 تسريع أجل من وذلك المالي، الخصاص إلى باألساس ترجع التي الصعاب لتجاوز

 من لعدد النهائي الطي ليتأتى المملكة، وسيط توصيات وتنزيل اإلجابة، وتيرة

 .الملفات



 
65 

 للتقاعد المغربي الصندوق تقرير -16

 نشاطه حصيلة عن بتقرير المؤسسة افاةمو على للتقاعد المغربي الصندوق عمل

 مواضيعها وتهم. شكاية 211 عددها بلغ حيث المواطنين، شكايات معالجة في

 حقوقه، ذوي أو المنخرط لفائدة العسكري أو المدني المعاش من االستفادة طلبات

 المنجزة الخدمات وتصحيح مقتطعة، مبالغ واسترجاع الزمانة، معاش على والحصول

 .القضائية المقررات تنفيذ إلى باإلضافة المعاش، راتب في تسابهااح ليتأتى

 بعناصر وموافاتها تدخالتها، مع للصندوق اإليجابي التجاوب المؤسسة وتسجل

 باإلصالح انشغاالتها، المؤسسة مشاطرة وكذا توصياتها، وتنزيل اآلجال، داخل الجواب

 .التقاعد منظومة تعرفه الذي

 اإلدارية المساطر تبسيط أجل من المتخذة راءاتلإلج التقرير تطرق كما

 فيه، المنخرطين حاجيات وتلبية عليه، المعروضة الملفات معالجة آجال من والتقليص

 شبكة وتوسيع للزبناء، المقدمة بالخدمات المرتبطة المساطر ورقمنة تبسيط ومنها

 .الجهوية المندوبيات

 والتدبير اإليداع صندوق تقرير -17

 وعلى فروع، عدة تتضمن مجموعته أن بحكم والتدبير، يداعاإل صندوق بعث

 تم ما حصيلة ضمنه ،2117 سنة برسم بتقريره المؤسسة إلى االحتياط، صناديق األخص

 األخص وعلى بمجموعته، الصلة ذات المواطنين، وتظلمات شكايات من تداوله

 امالنظ من كل من المتكون االحتياط قطب من كل مواجهة في المسجلة تلك

 والشركة والتأمين، للتقاعد الوطني والصندوق التقاعد رواتب لمنح الجماعي

 (.صوناداك) الجماعية للتهيئة الوطنية

 قطب مواجهة في أغلبها ،93 المجموعة لهذه الموجهة الشكايات عدد بلغ وقد

 اإليراد في الزيادة عملية يدبر ،2113 سنة منذ أصبح، أنه اعتبار على االحتياط،

 المعاشية الوضعية تسوية طلبات وكذا المهنية، واألمراض الشغل حوادث لضحايا بةبالنس
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 في اإلسكان إعادة عملية من االستفادة طلبات إلى باإلضافة فيه، للمنخرطين

 .الجماعية للتهيئة الوطنية الشركة عليها تشرف التي األحياء بعض

 اآلجال داخل باألجوبة وموافاتها تدخالتها، مع المجموعة تجاوب المؤسسة وتسجل

 تسويتها أجل من جهود بذل تتطلب التي القضايا بعض هناك أن علما المحددة،

 .النهائية

 العمومية اإلدارات لموظفي العامة التعاضدية تقرير -18

 سنة برسم العمومية اإلدارات لموظفي العامة التعاضدية بتقرير المؤسسة توصلت

. معظمها عن اإلجابة تمت شكاية 35 وهو به، توصلت بما الصلة ذي ،2117

 أو المرض ملفات عن التعويض على الحصولبشأن  المنخرطين طلبات حول وتتمحور

 التحويالت من التظلمات وكذا والوفاة، التقاعد منحة أو الممنوح، التعويض مراجعة

 .الغير لفائدة خطأ تتم التي

 تحسين غيةب التعاضدية طرف من المتخذة اإلجراءات التقرير تضمن كما

 ومن جودتها، وتحسين لهم الممنوحة الخدمات وتقريب المنخرطين مع التواصل

 بملفات األخص على الصلة ذات الشكايات مسببات من التقليص على العمل بينها

 كما وللنداء، للقرب ومكاتب باالستقبال خاصة شبابيك توفير وكذا المرض،

 .تقدمها التي الخدمات عن المنخرطين رضى لمدى قياسا أنجزت

 لدن من بها المتوصل الشكايات إلجمالي تطرق قد التقرير كان وإذا

 المملكة، وسيط كمؤسسة العمومية والمؤسسات اإلدارات بعض أو أنفسهم، المنخرطين

 تشريعي تدخلإجراء ب اإلسراع يتم لم إذ تزايد، في تبقى التظلمات أن الظاهر فإن

 في صحية تغطية تأمين اتجاه في يسير الذي التغيير أجل من تنظيمي، وكذا

 .التطلعات مستوى

 اإلفادة بخصوص السيما التعاضدية، لدن من اتجاوب فهناك ذلك، ومع

 .المحددة اآلجال داخل الشكايات موضوع عن بالمعلومات
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 الشمالية المنطقة - المساعدة القوات مفتشية تقرير -19

 توصلت أنها ،تقريرها في  ةالشمالي المنطقة - المساعدة القوات مفتشية أوضحت

 ضوعهمامو تمحوريو عنهما، اإلجابة تمت ،2117 سنة برسم بشكايتين المؤسسة من

 إلى تقريرها في أشارت كما والمعاشية، والمالية اإلدارية الوضعية تسوية طلب حول

 جودتها، وضمان للمرتفقين المقدمة الخدمات تحسين أجل من المتخذة اإلجراءات

 للمرتفقين، المقدمة الخدمات جودة بأهمية الجهاز بهذا العاملين سيستح بينها ومن

 .اإلدارية المساطر بتبسيط الصلة ذات اإلشكاليات تجاوز وكذا

 للضرائب العامة المديرية تقرير -21

 وتظلمات شكايات من به توصلت ما إلى للضرائب العامة المديرية تقرير أشار

 مواضيعها وتتمحور. عنها اإلجابة تمت ية،شكا 31 وعددها المؤسسة من عليها محالة

 .منها التخفيض أو الملزمين بعض على المفروضة الضرائب إلغاء أو اإلعفاء طلبات حول

 الخدمات جودة تحسين أجل من اتخذتها التي اإلجراءات تقريرها ضمنت كما

 نالمد بعض في األثمان مرجعية جدول تعميم بينها ومن المرتفقين، لفائدة المقدمة

 خالل الودية بالتسوية تتعلق مصلحة مذكرة وإصدار العقارية، المعامالت بعض بخصوص

 .مواجهتها في الصادرة القضائية األحكام تنفيذ في واإلسراع القضائية، المرحلة

 المباشرة غير والضرائب الجمارك إدارة تقرير -21

 سنة برسم بتقريرها المؤسسة المباشرة غير والضرائب الجمارك إدارة وافت

 منصبة كانت والتي بها، توصلت التي شكايات الخمس عن الجواب ضمنته ،2117

 وتنفيذ للقطاع، للمنتسبين ومعاشية ومالية إدارية وضعيات تسوية طلبات حول

 .الخدمة نهاية منحة من باالستفادة المتعلقة تلك إلى باإلضافة قضائية، مقررات

 اإلدارية المساطر تبسيط أجل من اتخذتها التي لإلجراءات التقرير تطرق كما

 باالعتماد اإلدارية المساطر تبسيط بينها ومن لمرتفقيها، تقدمها التي الخدمات وتجويد

 .الظروف أحسن في بالخارج المقيمين المغاربة واستقبال االلكترونية، اإلدارة على
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 غير والضرائب الجمارك إدارة لدن من المبذولة المجهودات تسجل والمؤسسة

 تم التي البحث جلسات خالل السيما إليها، الموجهة الشكايات مع للتفاعل لمباشرة،ا

 .القضايا لطي مالئمة صيغ إلى االهتداء فيها

 والمعادن للهيدروكاربورات الوطني المكتب تقرير -22

 ما أن تقريره في والمعادن للهيدروكاربورات الوطني المكتب أكد لقد

 تمت وقد شكايات، 15 بلغ 2117 سنة رسمب المؤسسة من شكايات من به توصل

. القضائية المقررات وتنفيذ اإليراد، في الزيادة طلبات حول وتتمحور. عنها اإلجابة

 حل عن بالبحث مطالب المذكور المكتب أن علما مجهودا، هناك أن ويالحظ

 .لمتقاعديه التكميلي المعاش قضيةل

 الصحة وزارة تقرير -23

 المواطنين شكايات معالجة في عملها لةحصي الصحة وزارة تقرير تضمن

 الوضعيات تسوية طلبات بخصوص شكاية، 65 عددها والبالغ المؤسسة من بها المتوصل

 الملكية، نزع عن والتعويض للقطاع، للمنتسبين والمعاشية والمالية اإلدارية

 .القضائية المقررات تنفيذ إلى إضافة العمومية، الصفقات ومستحقات

 بالتقرير ورد ما بين الشكايات عدد في اختالف وجود هو ظالمالح أن غير

 للوهلة تداوله تم ما بلغ حيث المؤسسة، هذه معطيات قاعدة عليه تتوفر ما وبين ،(65)

 السابقة، السنوات إلى تعود التي تلك إلى باإلضافة شكاية، 34 القطاع مع األولى

  .مآلها تتبع في المؤسسة واستمرت

 بعناصر وموافاتها تدخالتها مع الوزارة تفاعل المؤسسة سجلت السياق، هذا وفي

 .عنها الصادرة التوصيات وتنزيل اآلجال، داخل الجواب

 المقدمة الخدمات تحسين أجل من المتخذة لإلجراءات التقرير تطرق كما

 الهشة بالفئات والتكفل االستقبال، فضاءات وتأهيل المستشفيات، في خاصة للمرتفقين

 .طفالوأ نساء من
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 االجتماعي واالقتصاد التقليدية بالصناعة المكلفة الدولة كتابة تقرير -24

 وسيط االجتماعي واالقتصاد التقليدية بالصناعة المكلفة الدولة كتابة وافت

 وتظلمات شكايات من به توصلت ما حصيلة عن السنوي بتقريرها المملكة

 المؤسسة موافاة تمت ت،شكايا ثالث عددها بلغ والتي ،2117 سنة برسم المواطنين

 .واحدة توصية مآل تتبع جانب إلى وذلك عنها، الجواب بعناصر

 .التقليدية الصناعة ألنشطة مناطق إحداث طلبات الشكايات همت وقد

 أجل من المعنية الدولة كتابة بذلتها التي للجهود التقرير ذات تطرق كما

 .الخدمات إلى الولوج تيسير

 الوطني ألمنل العامة المديرية تقرير -25

 مع تداولها تم التي الشكايات مجموع إلى الوطني لألمن العامة المديرية تقرير تطرق

 وتخص. معظمها عن اإلجابة تمت شكاية، 34 مجموعها بلغ والتي ،2117 سنة برسم المؤسسة

 والطعن للقطاع، للمنتسبين والمعاشية والمالية اإلدارية الوضعيات تسوية طلبات مواضيعها

 .القضائية المقررات تنفيذ إلى باإلضافة إلغائها، طلب أو العمل من العزل راراتق في

 المؤسساتية الوساطة بعد في تنخرط وهي طرفها، من المبذول المجهود المؤسسة وتسجل

 لتبرير معطيات من لديها كان بما اإلفادة على تعمل كما الحلول، على للتوافق كمسار

 .المواقف

 األمنية الخدمات جودة لتحسين المديرية اتخذتها التي اإلجراءات التقرير استعرض كما

 .للمواطنين المقدمة

 للتخطيط السامية المندوبية تقرير -26

 المملكة، وسيط من تتوصل لم أنها ،تقريرها في للتخطيط السامية المندوبية أكدت

 أجل من اعتمدتها التي اإلجراءات إلى أشارت حين في. شكاية بأي ،2117 سنة برسم

 .المعلومات إلى والولوج االستقبال، وتحسين اإلدارية، المساطر تبسيط
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 المدينة وسياسة واإلسكان والتعمير الوطني التراب إعداد وزارة تقرير -27

 في المدينة، وسياسة واإلسكان والتعمير الوطني التراب إعداد وزارة أكدت

 هذه برسم المملكة، وسيط من بها توصلت التي الشكايات عدد أن السنوي تقريرها

 في واستمرت السابقة، السنوات إلى تعود التي تلك إلى باإلضافة شكايات، 14 بلغ السنة،

 .مآلها تتبع

 الوكاالت مواجهة في تكون ما غالبا والتي الشكايات، هذه مواضيع وتتمحور

 طالت التي التهيئة تصميم آجال انتهاء بعد اليد، رفع على الحصول حول الحضرية،

 .التخصيص في المنازعة أو عمومية، وتجهيزات مرافق إلحداث خواص راتعقا

 بنيات تحسين أجل من الوزارة اتخذتها التي لإلجراءات التقرير تطرق كما

 .اإلدارية المساطر وتبسيط وتوحيد االستقبال،

 وشؤون بالخارج المقيمين بالمغاربة المكلفة المنتدبة الوزارة تقرير -28

 الهجرة

 بالخارج المقيمين بالمغاربة المكلفة المنتدبة الوزارة بتقرير ةالمؤسس توصلت

 المالحظ أن غير. 2117 سنة خالل به توصلت لما معالجتها حصيلة ضمنته الهجرة، وشؤون

 المواطنين، شكايات من والمؤسسة القطاع بين تداوله تم لما يتطرق لم التقرير أن

 .شكايتين المؤسسة، عليها توفرت التي المعطيات قاعدة حسب عددها، بلغ والتي

 بالخدمات الصلة ذات المؤسسة أصدرتها التي الدوريات إلى التقرير تطرق كما

 .بالخارج المقيمة المغربية الجالية أفراد منهم وخاصة للمرتفقين، المقدمة

 الوطني الدفاع إدارة تقرير -29

 معالجة في نشاطها حصيلة تقريرها في الوطني الدفاع إدارة ضمنت

 شكاية، 25 عددها بلغ والتي ،2117 سنة برسم المؤسسة، من عليها المحالة شكاياتال

 كل إلنهاء استعدادها ومبدية اإلبان، في عليها الرد على حرصها مؤكدة

 حول مواضيعها أغلب وتتمحور. أصحابها فيها المحق القضايا بتسوية المتصلة اإلجراءات
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 القوات بصفوف العمل إلى لرجوعا وكذا المعاش، راتب من االستفادة طلبات

 إلى إضافة العمل، من العزل بعد المالية المستحقات على الحصول أو الملكية، المسلحة

 .العامة المنفعة أجل من الملكية نزع عن التعويض طلبات

 .محدوديتها رغم تدخالتها مع اإليجابي للتفاعل المؤسسة بارتياح القول ويمكن

  - الثقافة قطاع - تصالواال الثقافة وزارة تقرير -31

 المؤسسة، من توصل أنه تقريره، في واالتصال الثقافة بوزارة الثقافة قطاع أكد

 شواهد على الحصول إلى وتهدف. عنهما اإلجابة تمت بشكايتين ،2117 سنة خالل

  .أثرية معالم بمحاداة عقارات عن الجماعية الصبغة تنفي إدارية

 وتحسين اإلدارية، المساطر تبسيط أفق في اتخاذه تم لما التقرير تطرق كما

 .المعلومة إلى الوصول وتسهيل الثقافية، الخدمات إلى الولوج

  العدل وزارة تقرير -31

 لشكايات معالجتها حصيلة ضمنته العدل، وزارة بتقرير المؤسسة توصلت

 14 مجموعه بما ،2117 سنة برسم المملكة، وسيط مؤسسة من بها المتوصل المواطنين

 طلبات حول مواضيعها وتتمحور. معقولة آجال داخل عنها اإلجابة تمت ة،شكاي

 والمالية اإلدارية الوضعية وتسوية لها، المقدمة الخدمات مستحقات على الحصول

 ما التقرير تضمن كما. القضائية األحكام تنفيذ وكذا للقطاع، للمنتسبين والمعاشية

 والوصول المساطر، وتبسيط لخدمات،ا إلى الولوج تحسين أجل من الوزارة به قامت

 .المعلومة إلى

 بالمغرب العمومية والمصالح اإلدارات لموظفي التعاضدية الهيآت تقرير -32

 "أمفام"

" أمفام" بالمغرب العمومية والمصالح اإلدارات لموظفي التعاضدية الهيآت وافت

 لمؤسسة،ا من به توصلت ما أن فيه أفادت السنوي، بتقريرها المملكة وسيط مؤسسة

 .األجل داخل عنها واإلجابة معالجتها تمت شكايات 19 بلغ ،2117 سنة برسم
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 وكذا المرض، ملفات عن التعويض باألساس الشكايات هذه مواضيع وتهم 

 من كبيرا عددا هم والذي أخرى، تعاضدية لفائدة خطأ تم الذي االشتراك تحويل

 بالتوقيع توج المتدخلين، ميعج مع توافقي حل إلى بشأنه التوصل وتم المنخرطين،

 .الخمس بالتعاضديات المنخرطين جميع وضعية لتسوية اتفاقية على

 لفائدة المقدمة الخدمات تجويد أفق في اتخاذه تم ما إلى التقرير تطرق كما

 .إليها الوصول وتسهيل المنخرطين،

 للفوسفاط الشريف المكتب تقرير -33

 من بها توصل التي اياتالشك عدد أن للفوسفاط الشريف المكتب أكد

 حول وتتمحور. معظمها عن اإلجابة تمت شكاية، 37 بلغ ،2117 سنة برسم المؤسسة،

 على والحصول حقوقهم، ذوي أو أنفسهم للمعنيين المعاش من االستفادة طلبات

 عقارات استغالل عن التعويض إلى باإلضافة الصحية، والتغطية العائلية التعويضات

الشكايات  عن اإلجابة وتيرة تسريع المؤسسة وتأمل. العامة نفعةالم أجل من الخواص

 .المسجلة في مواجهة المكتب

 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق تقرير -34

 بتقريره المملكة وسيط مؤسسة االجتماعي للضمان الوطني الصندوق وافى

 75 وعددها المواطنين، شكايات من معه تبادله تم ما حصيلة ضمنه السنوي،

 حول مواضيعها وتتمحور. معقولة آجال داخل معظمها عن اإلجابة تمت اية،شك

 والتعويض العائلية، والتعويضات حقوقه، ذوي أو للمنخرط بالنسبة المعاش على الحصول

 الشغل، فقدان عن والتعويض األجرية، االشتراكات واسترجاع المرض، ملفات عن

 .الوفاة عن الممنوحة واإلعانة

 شكايات معالجة في الصندوق طرف من المبذولة المجهودات المؤسسة وتثمن

 .عليه المحالة المواطنين وتظلمات
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 التغطية تيسير سبيل في الصندوق بها قام التي لإلنجازات جانبا التقرير أفرد كما

 وتحسين اإلدارية، المساطر وتبسيط الخاص، القطاع ألجراء واالجتماعية الصحية

 وكذا الوطني، الصعيد على تمثيلياته بتوسيع وذلك ن،للمرتفقي المقدمة الخدمات

 .المواطنين من عدد أكبر لتشمل المستهدفة الفئات توسيع

 ذلك يستشف إذ الوساطة، بخيار الصندوق طرف من قناعة هناك أن والظاهر

 .المؤسسة على الواردة الردود من

 االجتماعي االحتياط لمنظمات الوطني الصندوق تقرير -35

 االحتياط لمنظمات الوطني للصندوق السنوي بالتقرير سةالمؤس توصلت

 شكاية، 32 المؤسسة مع تداوله تم ما مجموع بلغ حيث ،2117 سنة برسم االجتماعي

 تتابع المؤسسة والزالت السابقة، السنوات إلى تعود التي الشكايات إلى باإلضافة

 يذو أو نخرطللم المرض ملفات عن التعويض حول وتتمحور. الصندوق مع مسارها

 من واالستفادة المؤمن، عاتق على المتبقي الجزء من اإلعفاء على والحصول حقوقه،

 .العالج مصاريف تحمل وكذا التقاعد، منحة

 التي للتعويضات حل إيجاد أجل من المتخذة لإلجراءات التقرير تطرق كما

 نلتمكي خاصة مسطرة بإعداد وذلك الغير، لفائدة خطأ تحويلها تم قد كان

 المؤمن مع التواصل تيسير يخص فيما وكذلك تعويضاتهم، استرجاع من المؤمنين

 .الخدمات جودة وتحسين الملفات، معالجة وتيرة وتسريع لهم،

 والذي الجواب، بعناصر المؤسسة موافاة في الصندوق تأخر هو المالحظ أن إال

 وتيرة تسريع وه والمأمول الصندوق، منها المتألف التعاضديات إلى أحيانا يعود

 .المؤسسة هذه توصيات وتنزيل اإلجابة،

 الداخلية وزارة تقرير -36

 من توجيهها تم شكايات من تداوله تم ما حصيلة الداخلية وزارة تقرير تضمن

 ارتفاعا بذلك مسجلة شكاية، 142 مجموعه بلغ والذي ،2117 سنة برسم المؤسسة لدن
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 بيانات قاعدة في مسجل هو ما مع طابقيت الذي الرقم وهو الفارطة، السنة مع مقارنة

 في المؤسسة واستمرت السابقة، السنوات إلى تعود التي الملفات إلى باإلضافة المؤسسة،

 الترابية، واإلدارة الترابية، بالجماعات  تتعلق الملفات هذه أغلبية أن علما مآلها، تتبع

 بأراضي الصلة اتذ النزاعات من الهام العدد إلى التقرير في اإلشارة تمت كما

 .الجموع

 هي باعتبارها وهلة ألول الداخلية وزارة إلى الموجهة تلك الملفات هذه وتهم 

 الجماعات طرف من لها حل إيجاد تعذر بعد إليها توجيهها تم التي وتلك بها، المعنية

 .شكاية 44 عددها والبالغ الرقابية، سلطتها إطار في وذلك بها، المعنية الترابية

 وتسديد قضائية، أحكام تنفيذ طلبات على الشكايات هذه مواضيع وتنصب

 الملكية نزع عن والتعويض ومالية، إدارية وضعيات تسوية وكذا مالية، مستحقات

 المرتبطة الشكايات إلى باإلضافة والكهرباء، الماء بمادتي التزود وطلبات

 .الوصاية مجلس قرارات وتطبيق الساللية باألراضي

 اإلجابة، وتيرة تسريع هو المأمول أن إال القطاع، لهذا اإليجابي التعامل ورغم

 .الملفات من لعدد النهائي الطي ليتأتى المملكة، وسيط توصيات وتنزيل

 من بذله الداخلية لوزارة ينبغي بما الصدد، هذا في المؤسسة، ُتَذكُِّر كما

 الجماعات مإللزا إدارية، رقابة كسلطة صالحية من تملكه ما إطار في مجهود

 إجبارية، نفقات باعتبارها الموالية، ميزانياتها في بها المحكوم المبالغ بجدولة الترابية

 .الحلول قاعدة تطبيق االقتضاء وعند ذلك، حين إلى عليها المصادقة وتعليق

 بالماء المكلفة والماء واللوجستيك والنقل التجهيز وزير لدى الدولة كتابة تقرير -37

 بالماء المكلفة والماء واللوجستيك والنقل التجهيز وزير لدى لةالدو كتابة وافت

 شكايات من به توصلت ما حصيلة ضمنته ،2117 سنة برسم بتقريرها، المملكة وسيط

 السنوات برسم الرائجة الملفات مآل تتبع إلى باإلضافة شكايات، 14 مجموعها بلغ

 من الملكية نزع عن عويضالت على الحصول طلبات حول مواضيعها وتتمحور. السابقة
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 وطلبات للوزارة، للمنتسبين والمالية اإلدارية الوضعية وتسوية السدود، إحداث أجل

  .اإلداري السكن اقتناء

 المقدمة الخدمات تجويد أجل من المتخذة اإلجراءات إلى التقرير تطرق كما

 .كترونياالل البريد طريق عن أو المباشر، االستقبال خالل من سواء للمواطنين،

 الوطني التعاونإدارة  تقرير -38

 ما ضمنته السنوي، بتقريرها المملكة وسيط مؤسسة الوطني التعاون إدارة وافت

 اإلجابة تمت شكايات، 17 بلغ والذي ،2117 سنة خالل المؤسسة، من به توصلت

 .معقولة آجال داخل عنها

 للقطاع، سبينللمنت والمالية اإلدارية الوضعيات تسوية حول مواضيعها وتتعلق

 .لفائدته خدمات إنجاز عن والمستحقات

 والتعاون الخارجية الشؤون وزارة تقرير -39

 بخصوص بتقريرها المؤسسة هذه والتعاون الخارجية الشؤون وزارة وافت

 حول تتمحور شكاية، 14 مجموعها بلغ والتي السنة، هذه إليها الموجهة الشكايات

 الوطنية البطاقة على والحصول الوطني، ابالتر لدخول تأشيرات على الحصول طلبات

 التظلمات إلى باإلضافة بالخارج، المملكة قنصليات لدن من السفر جواز أو للتعريف

 بسفارات العاملين المحليين لألعوان اإلدارية الوضعيات وتسوية الطرد، قرارات من

 .المملكة وقنصليات

 زمني، حيز من أخذته ما رغم إليها، الموجهة الشكايات معظم عن اإلجابة تمت وقد

 .بالخارج المملكة سفارات من عليها الحصول الالزم من بمعطيات عنها الجواب الرتباط

 الحديدية للسكك الوطني المكتب تقرير -41

 بخصوص نشاطه حصيلة الحديدية للسكك الوطني المكتب تقرير تضمن

 .شكاية 31 عددها والبالغ ،2117 سنة برسم عليه المحالة الشكايات معالجة
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 ما أن تبين المؤسسة، عليها تتوفر التي المعطيات قاعدة إلى بالرجوع أنه، غير

 يعود الباقي والعدد شكاية، 12 بلغ السنة هذه خالل للمكتب وهلة ألول توجيهه تم

 .مآلها تتبع في المؤسسة استمرت حيث السابقة، للسنوات

 السابقين  للعمال المعاشية الوضعيات تسوية طلبات الشكايات هذه وتهم

 إتمام أو الملكية، نزع عن بالتعويض المتعلقة القضائية األحكام وتنفيذ بالمكتب،

 .يشغلها من لفائدة الوظيفية المساكن تفويت إجراءات

 المخلف على التغلب أجل من القطاع، بذلها التي المجهودات المؤسسة وتسجل

 . هاتوصيات وتنزيل العالقة، القضايا من

 اإلدماج وإعادة السجون إلدارة العامة لمندوبيةا تقرير -41

 هذه برسم المؤسسة، من شكايات من به توصلت ما أن المندوبية هذه أكدت

 والمعاشية والمالية اإلدارية الوضعية تسوية حول تتمحور شكايات، 17 بلغ السنة،

 .عائالتهم أو السجناء بعض شكايات إلى باإلضافة للقطاع، للمنتسبين

 ومعالجة الخدمات، تجويد أجل من المتخذة لإلجراءات كذلك تقريرال وتطرق

 .لها حلول وإيجاد السجناء شكايات

 االجتماعي واالقتصاد التقليدية والصناعة الجوي والنقل السياحة وزارة تقرير -42

 - السياحة قطاع -

 واالقتصاد التقليدية والصناعة الجوي والنقل السياحة بوزارة السياحة قطاع أفاد

 سنة برسم المملكة وسيط مؤسسة من واحدة بشكاية توصل أنه تقريره، في الجتماعيا

 تم ما فإن المؤسسة، عليها تتوفر التي المعطيات قاعدة إلى بالرجوع أنه، إال. 2117

 نزع عن التعويض حول تتمحور شكايات، 14 بلغ وهلة ألول القطاع مع تبادله

 التعديل إثر للوزارة، تابعة المدني يرانالط مديرية أصبحت أن بعد خاصة الملكية،

 .والماء واللوجستيك والنقل التجهيز لوزارة تابعة كانت أن بعدما األخير، الحكومي
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 وتجويد تحسين أجل من الوزارة اتخذتها التي لإلجراءات التقرير تطرق كما

 .اريةاإلد المساطر وتبسيط االلكترونية، اإلدارة على باالعتماد العمومية، الخدمات

 الملكي الدرك إدارة تقرير -43

 15 بـ المملكة وسيط من توصلت أنها ،الملكي الدرك إدارة أكدت

 حول الشكايات هذه وتتمحور. معقولة آجال داخل عنها اإلجابة تمت شكايات،

 الزيادة وكذا الملكي، الدرك بصفوف السابقة العناصر بعض إدماج إعادة طلبات

 .القضائية األحكام وتنفيذ تستأجرها، التي التالمح لبعض الكرائية السومة في

 العلمي والبحث العالي بالتعليم المكلفة الدولة كتابة تقرير -44

 حصيلة العلمي والبحث العالي بالتعليم المكلفة الدولة كتابة تقرير تضمن

 والبالغ ،2117 سنة برسم عليها، المحالة المواطنين شكايات معالجة في نشاطها

 وكذا السنة، ذات برسم وهلة ألول لها وجهت التي تلك منها شكاية، 33 عددها

 .مآلها تتبع في المؤسسة واستمرت السابقة السنوات إلى تعود التي تلك

 الدراسية، المنح من االستفادة طلبات حول القطاع لهذا الموجهة القضايا وتتمحور

 على الحصول وكذا للقطاع، للمنتمين والمعاشية والمالية اإلدارية الوضعيات وتسوية

 .عليها المحصل الجامعية الشواهد ومعادلة والتوريدات، العمومية الصفقات مستحقات

 .قضايا من عليه يعرض لما حلول وإيجاد تدخالتها، مع القطاع تجاوب المؤسسة وتسجل

 المساطر تبسيط أجل من القطاع اتخذها التي لإلجراءات التقرير تطرق كما

 .المعلومة إلى والولوج اإلدارية

  االتصال قطاع - واالتصال الثقافة وزارة تقرير -45

 وسيط مؤسسة من توصل أنه ،واالتصال الثقافة بوزارة االتصال قطاع أفاد

 إلى تعود شكايات ثالث إلى باإلضافة واحدة، بشكاية 2117 سنة برسم المملكة،

 .المؤسسة مع مآلها تتبع على وتعمل السابقة، السنوات
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 للمنتسبين والمالية اإلدارية الوضعية تسوية طلبات حول قضاياال هذه وتتمحور

 .لفائدتها خدمات أداء بعد مستحقات على والحصول للقطاع،

 الخدمات إلى الولوج تحسين أجل من المتخذة لإلجراءات التقرير تطرق كما

 تبني طريق عن وذلك المعلومة، إلى الولوج وتسيير وتجويدها، القطاع يقدمها التي

 من والرفع العاملين، كافة مع الداخلي التواصل في الحديثة التكنولوجية سائلالو

 .الجهوي الصعيد على التعامل مستوى

 العمران مجموعة تقرير -46

 أكدت ،2117 سنة برسم بتقريرها، المملكة وسيط مؤسسة العمران مجموعة وافت

 شكاية، 21 بلغ ولىاأل للوهلة الجهوية، ومندوبياتها المؤسسة من به توصلت ما أن فيه

 61 إلى باإلضافة الفرعية، للشركات وجهت شكاية 16و للمجموعة، وجهت منها 15

  .مآلها تتبع في المؤسسة استمرت وقد. السابقة السنوات إلى تعود شكاية

 إطار في سكن من االستفادة طلبات حول الشكايات هذه مواضيع وتتمحور

 مبالغ واسترجاع الخواص، لفائدة عقارات بيع إجراءات وإتمام الصفيح، دور محاربة

 .السكني المشروع إحداث تعثر بعد أرضية قطعة من االستفادة أجل من أديت

 لالستجابة المذكورة المجموعة طرف من المبذولة المجهودات المؤسسة وتسجل

 .عليها المعروضة القضايا في الرد وتيرة تسريع هو المأمول أن إال لتدخالتها،

 إلى والولوج اإلدارية، المساطر تبسيط أجل من اتخاذه تم لما لتقريرا تطرق كما

 انتظارات مع متفاعلة إلكترونية واجهة بإحداث وذلك تقدمها، التي الخدمات

 .البيع بعد الخدمات تفعيل وكذا االستقبال، ظروف وتحسين المواطنين،

 الغاباتو والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة قطاع تقرير -47

 والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة بوزارة الفالحة قطاع أكد

 شكاية، 27 بلغ ،2117 سنة برسم األولى للمرة المؤسسة، من به توصل ما أن ،والغابات
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 22 معه تداوله تم ما خاللها بلغ التي الماضية، بالسنة مقارنة ارتفاعا، بذلك مسجال

 تعود أخرى 16 إلى باإلضافة معقولة، آجال داخل معظمها نع اإلجابة تمت شكاية،

 اإلدارية الوضعية بتسوية وتتعلق. المؤسسة مع تتبعها في ويستمر السابقة، السنوات إلى

 صندوق إطار في الممنوحة اإلعانات من واالستفادة للقطاع، للمنتسبين والمالية

 القضايا إلى باإلضافة قارات،الع بعض عن الفالحية الصبغة ورفع الفالحية، التنمية

 .الزراعي واإلصالح الجموع بأراضي السقي بماء المرتبطة

 وتسهيل اإلدارية، المساطر تبسيط أجل من المتخذة لإلجراءات التقرير تطرق كما

 .والمعلومات الخدمات إلى الولوج

 المهني والتكوين الوطنية التربية بوزارة المهني التكوين قطاع تقرير -48

 العلمي والبحث العالي موالتعلي

 تمت ،2117 سنة برسم المؤسسة من شكايات بثالث توصل أنه القطاع هذا أكد

 بلغ معه تداوله تم ما فإن بالمؤسسة، المعطيات قاعدة إلى بالرجوع أنه، إال. معالجتها

 بمعاهد خاصة للعاملين ومالية إدارية وضعيات بتسوية تتعلق ،شكايات خمس

 تم ما إلى التقرير تطرق كما. الخواص عقارات عن اليد رفع وكذا التكوين،

 والتي المؤسسة، هذه عن الصادرة التوصيات تنزيل أجل من إجراءات، من اتخاذه

 تمكين حول تتمحور ،13 عددها والبالغ ،2115 - 2112 بين ما الفترة خالل بها توصل

 دماجإ أجل من الشهادات حاملي تدريب عن مستحقاتها من التكوين معاهد

 .والمعاشية والمالية اإلدارية الوضعيات وتسوية الشغل، سوق في منه المستفيدين

 والماء واللوجستيك والنقل التجهيز وزارة تقرير -49

 معالجة في نشاطها حصيلة والماء واللوجستيك والنقل التجهيز وزارة تقرير تضمن

 من بها توصلت امنه 37 شكاية، 48 عددها والبالغ بها المتوصل المواطنين شكايات

 نزع عن التعويض بطلبات وتتعلق. الجهوية مندوبياتها من 11و ،للمؤسسة المركزية اإلدارة

 .العمومية الصفقات مستحقات وتسوية قضائية، أحكام وتنفيذ العامة، المنفعة أجل من الملكية



 
80 

 الشكايات عن الجواب بعناصر المؤسسة موافاة في التأخر هو المالحظ أن إال

 .المؤسسة توصيات مع والتفاعل ذلك، وتيرة تسريع والمأمول لها، هةالموج

 الخدمات وجودة فعالية من للرفع المتخذة اإلجراءات إلى التقرير تطرق كما

 .للمرتفقين المقدمة

 لها التابعة والمديريات والمالية االقتصاد وزارة تقرير -51

 نشاطها، حصيلة نتهضم الذي والمالية، االقتصاد وزارة بتقرير المؤسسة توصلت

 العامة الخزينة من كل في والمتمثلة لها، التابعة المركزية المديريات وكذا

 الجمارك وإدارة الدولة، أمالك ومديرية للضرائب، العامة والمديرية للمملكة،

 .للتقاعد المغربي والصندوق المباشرة، غير والضرائب

 على الدولة، أمالك مديرية ريرلتق فقط سنتطرق المركزية بالمديريات يتعلق وفيما

 .أعاله تناولها سبق مباشرة، بصفة بتقاريرهم المؤسسة وافوا المديريات باقي أن اعتبار

 المركزية المديريات - والمالية االقتصاد وزارة تقرير-/1.51

 بــــ ، 2117 سنة برسم المؤسسة، من توصلت أنها والمالية االقتصاد وزارة أكدت

 للمملكة، القضائية الوكالة في المتمثلة المركزية مديرياتها جهةموا في شكاية 51

. والخوصصة العامة المنشآت ومديرية والعامة، اإلدارية الشؤون ومديرية الميزانية، ومديرية

 لها خضع التي التكوين فترات عن التعويض طلبات حول مواضيعها وتتمحور

 المنجزة، الخدمات عن اتمستحق وأداء جسدي، ضرر عن التعويض أو الموظفون،

 والمأمول. عنها الجواب بعناصر المؤسسة موافاة تمت وقد. قضائية أحكام تنفيذ وكذا

 .القضايا من للمطروح حلول إليجاد والوزارة المؤسسة بين أكثر تنسيق مستقبال

 الدولة أمالك مديرية قريرت -/2.51

 برسم المؤسسة، من ولىاأل للوهلة به توصلت ما أن ،الدولة أمالك مديرية أكدت

 العامة، المنفعة أجل من الملكية نزع عن بالتعويض تتعلق شكاية، 31 بلغ ،2117 سنة

 .التهيئة تصاميم انتهاء بعد عقارات عن اليد ورفع قضائية، أحكام وتنفيذ
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 في الدولة أمالك مديرية طرف من المبذولة المجهوداتب المؤسسة شيدوت

 .توصياتها لوتنزي تدخالتها، عن اإلجابة

 اإلدارة وتحديث العمومية الوظيفة وزارة تقرير -51

 من به توصلت ما أن ،اإلدارة وتحديث العمومية الوظيفة وزارة تقرير في جاء

 مواضيعها وتتمحور. بشأنها إفادات قدمت شكاية، 24 بلغ ،2117 سنة خالل المؤسسة،

 وطلبات الحكومي، للقطاع للمنتسبين ومعاشية ومالية إدارية وضعيات تسوية حول

 .التبغ صندوق إعانة من االستفادة وكذا عليها، المحصل الشواهد معادلة

 في اإلسهام، في جهدا تذخر ال التي الوزارة تبذلها التي الجهود المؤسسة وتثمن

 .بها مباشرة معنيا طرفا تعتبر ال أنها رغم القضايا، من عدد تسوية إلى الرامية الحلول إيجاد

 تحسين أجل من المتخذة لإلجراءات خصصه منه، مهما جانبا تقريرال أفرد كما

 وتبسيط العمومية، الخدمات إلى الولوج وتسهيل العمومية، بالمرافق االستقبال جودة

 المشاريع إلى إضافة نموذجية، وحدات وإحداث الفساد، ومكافحة اإلدارية، المساطر

 .أوراشها انطلقت التي

 

 

                          *         *          * 
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 : االختالالت المسجلة بشأن تعامل مختلف اإلدارات مع المؤسسةخامسا

 تم لما فيه يخصص ما هو ،السنوي التقرير يتضمنها التي األجزاء أهم من لعل

 نقائص، من تشكوه وما إدارتنا، واقع تعكس ةمرآ باعتباره اختالالت، من رصده

 حقوق من لهم بما اهتمام عدم أو إهمال، أو صعاب، من مرتاديها فيها يالقيه وما

 .الحيوية للمرافق محكم وتدبير اإلداري، الشأن تصريف في عليها، مشروعة

 التي التعثرات بعض تعرف العالم، بقاع مختلف في اإلدارات، أن صحيح

 تستشكل التي النمطية، الظواهر ضمن تندرج وال المرفقية، األخطاء حدود في تبقى

 في بما أنواعها، بكل والرقابة واالفتحاص والتدقيق التفتيش آليات دور وهذا. ولهاحل

 .الحقوق عن الدفاع أو الحكامة هيآت تمارسها التي تلك ذلك

 يختلف، تحركها ومجال وإطار منها، واحدة كل عمل وسائل كانت وإذا

 من دارةاإل وتجفيف المعيبة، الممارسات تطويق وهي واحدة، تبقى األهداف فإن

 .التطبيقات من األحسن نحو وتوجيهها الزلل، مظاهر

 صدر فيما وخاصة بذلك، الظروف لها سمحت وكلما المؤسسة، لهذه سبق لقد

 عن بعيدة تبقى االختالالت إلى اإلشارة بأن أكدت أن سنوية، تقارير من عنها

 لىع للركوب مطية تكون أن بنفسها تنأى أنها أكدت كما للتشهير، إرادة كل

 .سياسوية ألغراض كان، أي من ،خالصاتها

 ومستقلة، محايدة، موضوعية، كقراءة إطاره في يوضع أن يجب بها اإلتيان إن

 في ومسؤول، هادف لحوار ودعوة التغيير، يروم وكنداء متواصل، لعمل وكتقييم

 للمجهود وكإثراء اإلدارة، مع المتعاملون رزئه تحت يئن عما اإلقالع عن بحث

 .الغالبية طرف من لالمبذو

 مواطن أن هو ،اإلداري للشأن المتتبع يستوقف ما فإن ذلك، ومع لكن،

. تجاوزها على بالعمل والوعد التعبير وتم صدها، وجوب في ومحسوم معروفة، النقص
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 الهيئات عن الصادرة التقارير أن علما ذلك، من بعد ُيتـََمَكْن لم أنه غير

 .بذلك حفلت كلها الدستورية

 :التالية بالمواضيع يتعلق ما االختالالت، هذه بين ومن

  التعمير وثائق

 العقار، وضعية عن ناتجة اإلشكاليات من العديد أن اإلدارة أدركت لقد

 النظر إعادة بوجوب واقتنعت. تحكمه التي والضوابط وطبيعته، أشكاله وتعدد

 .عقارية عدالة أجواء لتأمين فيه

 وزارة مع بتعاون دراسيا، يوما 2114 سنة في المؤسسة أعدت الصدد، هذا وفي

 التذكير ورغم ولألسف توصيات، بعدة وخرجنا المدينة، وسياسة والتعمير السكنى

 .ذلك يتأت لم التنفيذ، حيز إلى بإخراجها والوعود التعجيل، بضرورة

 أشرف التي الوطنية المناظرة عن تمخض ما التراكم هذا إلى انضاف وقد

 نفس المشاركون وردد فأسهب ،2115 دجنبر شهر في الحكومة، سرئي السيد عليها

 الكل وخرج وتنظيميا، تشريعيا األمور، تدارك إلى الدعوة وتمت اإلشكاليات،

 المواطنون يلمس لم ولألسف محالة، ال قريب التغيير أن في األمل يحدوهم بتوصيات،

 .عليه معقودا األمل كان ما الواقع أرض على

 في األمر أن بتصريحات وتخرج بها، تذكر المعنية اتالقطاع أن صحيح

 .يتزايد واليأس والتخوف طال قد االنتظار لكن الحل، طريق

 اإلدارة أخالقيات

 المكلفة الوزارة لدى المنتدبة الوزارة راسلت أن المؤسسة لهذه سبق لقد

 عتباراا لألخالقيات، ميثاق وضع إلى بها تهيب سنوات، عدة منذ العمومية، بالوظيفة

 على لتوافق ومرجعا اإلداريين، لتحركات وضابطا سلوك مدونة ليشكل ألهميته،

 يؤدي وهو الموظف به يتحلى أن يجب ما تبيان بهدف وااللتزامات، الحقوق
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 حفظ فيها يتم أجواء في للمواطنين، الخدمات ويقدم العمومية، المرافق ويدبر الواجب

 .المعادلة طرفي من كل وإنسانية كرامة

 في حماسا ولمست ذلك، بإنجاز وعودا تلقت المؤسسة هذه أن صحيح

 إلى يحتاج ال الذي الميثاق هذا إلخراج العائق ما لكن المكلف، القطاع

 عدم إعداد كلفة أن علما المصالح، تضارب يعرقله قد حوار إلى أو اعتمادات،

 في الكبار نادي ىإل االنضمام يريد لبلد بالنسبة لها حدود ال اآللية هذهل اإلدارة

 ضمانات إلى يحتاج الذي االستثمار استقطاب على ويعمل المنفتحة، الحكومة

 .اإلداري األمن

 إعاقة بطاقة حمل اعتبار معايير

 الوصي، القطاع من مسلمة إعاقة بطاقة يحمل الذي الشخص أن لوحظ لقد

 صلة ذي اإلدارة هذه تدبره حق من ليستفيد أخرى، إدارة إلى يتوجه عندما

  .الصفة بهذه له معترف غير اإلدارة، هذه عند نفسه، يجد اإلعاقة بموضوع

 تعويضات من يستفيدون بإعاقة المصابون األبناء: األمثلة بعض نسوق أن ويمكن

 الحصول أن إال االجتماعي، االحتياط صناديق طرف من والدهم وفاة بعد لهم تؤدى

 من به يستدل ما رغم الصندوق، يف لجنة ستقدره بما رهين التعويضات تلك على

  .الصحة لوزارة تابع صحي جهوي مجلس عن صادرة طبية ووثائق اإلعاقة بطاقة

 أو التضامن وزارة بطاقة ذلك في بما الوثائق، كل تستبعد الصناديق فهذه

 ال لجنة أمام بالمثول باألمر المعني وتلزم العمومية، الصحة مصلحة من طبية شهادة

 يكون أن دون التقدير سلطة لها وتبقى القانون، بقوة عضوا طبيبال فيها يعتبر

 .إليه ستنتهي فيما المنازعة إمكانية له تعطي وال باجتماعها، علم باإلعاقة للمعني

 المفاهيم، توحيد من فالبد الحال، هذا على األمور نترك أن المقبول من ليس

 .وقصوى عادية بين اإلعاقة، درجات على االستقرار يتم أن على

 .الموضوع على االنكباب من إذن فالبد كبيرة، جد اإلشكالية
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 اإلدارات بين التنسيق

 في الشروع ويتم اإلدارات، إحدى مع صعوبات المواطنين تعترض ما كثيرا

 أو تدخل إلى تحتاج تسويته أن ويتبين تظلمه، في محق المعني أن ويتأكد حل، إيجاد

 اإلدارة تتكفل أن بدل أنه وغير. آخرين عينقطا أو قطاع لدن من إذن أو إجازة

 الموضوع تدبير على المشتكي إجبار إلى اللجوء يتم مكوناتها، بين حل بإيجاد

  .الصعاب لتذليل وزارية بين ما اجتماعات عقد باإلمكان أنه والحال بنفسه،

 كل ُأحاديا، قطاعيا دفاعا وليس للمواطنين، وتيسير تضامن، اإلدارة إن

 .اإلدارات بين رابط ال وكأنه قائم والمشكل جاله،بم يتكفل

  الملكية نزع

 حق ضمانات أهم ويعالج يتطرق المجال، هذا في المغربي، القانون كان إذا

 واإلنصاف، العدل تكفل التي المقتضيات من مزيد إلى يحتاج فإنه الملكية،

 ناكه ليكون اإلمكانية، هذه إعمال حسن على تحافظ ضوابط إلى باإلضافة

 .المستحقات استخالص وسرعة االحتياجات، وجدية االختيارات، صوابية من تأكد

 أن يمكن ال اإلدارة، يد في مطواعة تكون أن يمكن ال الخواص أراضي

 تنزع اإلدارة، بجبروت للمالك الشعور يتسرب أن يمكن وال أشياءها، الناس تبخس

 .شاءت ما ووقت شاءت، ما وتؤدي

 يتم قد بما للوفاء مسؤوليتها، وتحملها ذمتها مالءة عن ارةاإلد تعبر أن ينبغي

 .القضاء حكم بشأنه يصدر قد ما أو كمقابل، عليه التوافق

 التهيئة تصاميم

 أن على أكدت أن والتوصيات التقارير من العديد في المؤسسة لهذه سبق

 منظور لها يكون أن العمراني، للتوسع التهييئ بصدد وهي اإلدارة، حق من
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 أن ولها وبشرية، وعمرانية، واقتصادية، اجتماعية، تنمية ظروف ويوفر يؤمن تكاملم

 .التهيئة تصميم إلى وتنتهي تخطط

 من بد ال بل إطالقها، على تبقى أن يمكن ال اإلمكانية، هذه لكن

 إعطاء ينبغي ولذلك،. المنجزات تقييم محطات رسم مع ومؤشرات بمعايير ضبطها

 كمجرد إليه النظر يمكن ال التهيئة تصميم ألن أهمية، من يستحقه ما الموضوع

 الناس ألموال عقل هو وغله ثروة، مصدر العقار ألن أرزاق كمصير ولكن مخطط،

 .تصرفهم وحرية

 أجل من التهيئة، لتصاميم القانونية المنظومة في النظر يعاد أن يجب ولهذا،

 .والحرمان لخطأا مجاالت تقليص أجل من وكذا أكثر، لمرونة المجال ترك

 األحكام تنفيذ

 رؤساء كل بأن التذكير يكفي إذ الكل، يؤرق الذي الموضوع هإن

 ظل ذلك، ومع. التنفيذ على اإلدارات لحث ومناشير دوريات صاغوا الحكومات

 .عليه هو ما على األمر

 القطاع لدى آلية أو قسم أو وحدة بإحداث إال حل من هناك يعد ولم

 بتنفيذ التعجيل في مسؤوليتها تتحمل أن أجل من العامة الخزينة أو بالمالية المكلف

 .للتنفيذ القانون بقوة القابلة األحكام

 يمكن التي االعتمادات تحديد في تتحكم ال عليها المحكوم اإلدارات

 بين تضامنية والمسؤولية الميزانية، كتلة توزع التي هي المالية، ووزارة لها، ترصد أن

 لدى العمومية اإلدارات على التنفيذ توطين يجب ولذلك،. الحكومة مكونات

 على أو أداؤها، والواجب من والتي اإلجبارية، النفقات من باعتباره الوزارة، هذه

 .الموالية الميزانية في برمجتها األقل
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 صعوبة يشكل اإلدارات على التنفيذ كون من مواطن كل يخجل قد

 معيار هو األحكام تنفيذ فيه يعتبر وقت في تطويقه، عن العجز يقع متواصلة،

 .القانون وسمو الشرعية احترام مقياس وهو القضائي، التنظيم نجاعة

 رئيسي، سؤال عبر يمر ديموقراطي بناء وكل قضائي إصالح كل فإن وبالفعل،

 اإلدارة؟ على التنفيذ السهل ومن باإلمكان هل

 الجهوية لالمركزية اإلدارة مواكبة عدم

 رؤى لتجسيد تمهيدا إدارية، المركزية في المضي لمتعينا من أصبح لقد

 الصعيد على حلها تجد ال اإلشكاليات من العديد أن فالمالحظ. المتقدمة الجهوية

 أن يظهر إذ جهوية، تمثيليات لها أغلبها في الحكومية القطاعات أن رغم الجهوي

 من أو وطني طابع لها ليس التي القضايا لبعض بالنسبة حتى محدودة سلطاتها

 .المبدئية القضايا

 تسويتها أن إال الوسيط، لمؤسسة الجهوية المندوبيات على تطرح قضايا فهناك

 .الجهوي الصعيد على يتم قلما

 أمام سنكون وإال محدود، تفويض أو قانونيا مسطرة صالحيات أمام نكون فإما

 المركزية، رةاإلدا استئذان على الجهوي المسؤول يعمد إذ الالمسؤولية، من نوع

 .اختصاصه صميم في يدخل بما القيام عن هكذا متخليا

 .االتجاه هذا في أكثر االستثمار يجب لذلك،

 التنظيمية النصوص إخراج في اإلدارةتأخر 

 إذ مطروحا، الزال ،2116 سنة تقرير في إليه التطرق سبق الذي الموضوع، هذا إن

 .تنظيمية صوصن على متوقفا الزال المطالب من العديد حل أن

 مشترك، قرار على متوقفتان ومراجعته اإليراد في الزيادة المثال، سبيل وعلى

 .ذلك إلى التنبيه رغم الساعة، لحد يصدر لم والزال
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 المستحقات أصحاب منها الوضعيات، بعض من المستفيدين لوائح تحديد

 .بدوره بعد يصدر لم المعاش، في المحدودة

 في الحكومية للسلطة أباح قد للقوانين وضعه دعن المشرع كان إذا وعليه،

 تعجل أن األخيرة هذه على فإن تنظيمية، نصوص إعداد الدستورية الصالحيات نطاق

 .المشرع بقصد الوفاء على تحرص وأن بذلك

  الدائمين المخاطبين سلطة

 صالحية يملك ال للمؤسسة الدائم المخاطب ألن مطروحا اإلشكال الزال

 .القرار اتخاذ

 إيجاد سبل عن للبحث كآلية الدائم المخاطب إلى تطرق عندما المشرع،

 يكون أن إلى ذهبت نيته فإن قطاعه، تهم إدارية إشكاليات من يطرح لما حل

 إلخبار معطيات،ال تجميع ةداأ أن يكون ال قرار،ال اتخاذ سلطة المخاطب ذلك

 .بها الوسيط مؤسسة

 جهة هي بل اإلدارة، موقف عن الدفاع جهة هي ليست القرار اتخاذ فسلطة

 واإلسراع به، واألمر الحل وإيجاد القانون إلى واالحتكام فيه، والتقصي التظلم دراسة

 .إدارته موقف وجاهة مدى لبيان سلبي، موقف كل بتعليل المسؤولية، وتحمل بتجسيده،

 أن عليه الذي العام، المفتش وهو المخاطب عبر يمر وانتقال إصالح فكل لذلك،

 .القانون تطبيق حسن عن مدافع فهو الصواب، إلى إلرجاعها إدارته عل رقابته بسطي

 الوزارية الدوريات على القانون سمو

 بعض تنظيم فيها تروم دوريات تعميم إلى اإلدارات بعض تسعى قد

 جاءت لما ووفقا نطاقها، في التصرف بغية توضيحات خاللها من وتقدم المجاالت،

 .التطبيق في للخالف حد لوضع يهاتوتوج تفسيرات من به
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 بعض فإن الضبط، هو والهدف حسنة النية كانت وإن بعد، فيما يتضح أنه إال

 أو القانوني للنظام الجوهرية األسس أو القانون روح مع خالف في تكون الدوريات

 رغم حاالت، في عليها االعتماد يقع الدوريات، تلك صدور وعند القضائي،

 .القضائية األحكام ومع القانون أحكام مع تعارضها

 التنظيمي، إطارها في والتوجيهية التوضيحية المذكرات توضع أن يتعين لذا،

 .القضائية األحكام على أو القانون على سمو لها يكون وأال

 الوثائق حفظ عدم

 تقوم إذ العمومية، باإلدارات والملفات الوثائق حفظ في إشكالية هناك

 وتطالبهم الملفات بضياع الخدمات وطالبي مرتفقيها هةبمواج أحيانا اإلدارة

 .واألرشفة الحفظ مسؤوليتها من أن والحال جديد، من بالوثائق

 التكنولوجيا لكن الترتيب، في الخطأ وقوع المقبول من سيكون نعم،

 الحفظ اإلدارة على المتعين من أصبح وبذلك المجال، هذا في تقدمت

 للمرتفق يكون قد مما بصور المطالبة االقتضاء عند لهاو المعلوماتي، أو اإللكتروني

 .الخدمة تقديم تيسير في العتمادها للوثائق، صور أو نسخ من

 للسكنى االجتماعية المشاريع

 المشاريع تصفية أن إذ أكثر، عناية إيالء إلى حاجة في الموضوع هذا الزال

 نوعية صبخصو تشكيات هناك أن عن فضال الوقت، من طويال حيزا تأخذ

 .عدمها أو االستفادة

 ترجع اختالالت يعرف تستفيد أن يمكن التي للساكنة األولي فاإلحصاء

 من التي بالمعايير التقيد وعدم التسجيالت توسيع خالل من اإلحصاء، ضبط عدم إلى

 .مشين تعامل كل لتطويق ومدققة مدروسة تكون أن المفروض
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 استغالله المراد العقاري للوعاء ةالجيد الدراسة ذلك، إلى تنضاف أن وينبغي

 الهائل العدد الستيعاب قابليته ومدى القانونية، وضعيته خالل من المشروع إلنجاز

 .به المعنيين من

 في يأتي الذي أو الالئق، غير السكن سيعوض الذي السكني فالمشروع

 هيكلة ضمن يندرج الذي أو للسقوط، اآليلة الدور أو الصفيح دور محاربة إطار

 بإنسانية يليق عمراني لنسيج متكامل منظور عن ينبثق أن ينبغي للحي، جديدة

 وطبية، إدارية ومرافق تمدرس، من العادية الحياة حاجيات لكل ويستجيب اإلنسان،

 .المغربي المعمار هوية على وحفاظ وجمالية، ترفيهية، وفضاءات

 المماثلة الحاالت على القانونية القاعدة تعميم عدم

 المظاهر وتطويق حل عن وبحث وحوار دراسة هي الوساطة كانت إذا

 غير في أو قانوني غير تصرف على اليد وضع يتم عندما أنه المفروض فإن المعيبة،

 عدم على اإلدارة تعمل أن هو إليه اإلسراع يجب ما فإن اإلدارة، عن صادر محله

 ندفع وأن الموضوع يف مذكرة تعمم أن فالمفروض لذلك،. الخطأ هذا مثل في الوقوع

 .المواقف تلك عن اإلقالع إلى اإلدارات بباقي

 في وأحيانا المناطق مختلف في التصرفات نفس تكرار هو ،المؤسف أن إال

 لثقافة مرجعية توصيات، من إصداره يتم ما نجعل أن يجب وعليه،. اإلدارة نفس

 .ممارسات من يكون أن يمكن ما أحسن فيها نراكم إدارية

 حسن إلى وتدعو القانون، تفسير توحد قضائية اجتهادات هناك ونتك فكما

 قواعد اعتبارها يليق إدارية" سابقات" لنا تكون أن فينبغي المشرع، مقصد وفق تطبيقه

 .اتباعها المفروض من

 الفردية الوضعيات

 عدم من يشتكون موظفين طرف من تظلمات المؤسسة على ترد الزالت

 اإلدماج في والحق معاش، في والحق الترقية، في كالحق :اإلدارية وضعياتهم تسوية



 
91 

 لالستفادة الشهادات ومعادلة المادية، األوضاع تسوية وطلب المناسب، اإلطار في

 .مزايا من

 له العمومية الوظيفة قطاع أن والحال التطبيقات، في واختالف تعثر فهناك

 .ثلةالمما الحاالت دابر يوضع وأن ويعمم، يعتمد أن ويجب رأي،

 الصحية التغطية

 هذه اكتمال وأن مواطنيها، صحة هو الدولة به تضطلع ما أهم بين من إن

 صحي وتأمين متماسك، وتعاضد صحية تغطية بنظام إال تصوره يمكن ال الخدمة

 .المستوى وفي متكامل

 مستوى على االستفادة، بتوسيع حد أبعد إلى تذهب أن يجب األمور أن إال

 .اإلدارية الخدمات توىمس وعلى المعنيين،

 القابلة األدوية: أهمها من مشاكل عدة هناك أن التطبيق في والمالحظ

 تعرفةو لألدوية، المحدد السقفو للتعويض، قابليته ومدى الطبي التدخلو للتعويض،

 في اإلفراط وادعاء ،التعويض وآجال األدوية، اقتناء عن التعويضات إرجاع

 .التداوي

 القابلة األدوية الئحة ضمن إدراجه في والتأخر دواء، بيعب الترخيص يعقل فال

 .للتعويض

 القابلة األدوية وصف على باالختصار طبيبه إلزام المريض يملك وال

 بمهمته القيام مسؤولية الطبيب تالحق وقت في بديل هناك يكون ال وقد للتعويض،

 .بقسمه والبر رسالته، قواعد مراعاة مع وجه أحسن على

 أو لتحليالت الخضوع أو األدوية، أخذ بعد رقابة هناك تكون أن يمكن ال

 ضروريا، يكن لم ذلك أن بعد، فيما التعاضدية، لتقول عليها، واإلنفاق كشوفات،
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 عن ومتابعته لمساءلته وطبيبه المنخرط بين لخالف المجال نفتح الحالة هذه في إذ

 .إلزامية تكن لم أمور وصف في الخطأ

 لمنظمات الوطني والصندوق التعاضديات بين النزاع استمرار هناك ثم

-Mega) أدوية تناول في اإلفراط إشكالية أيضا وهناك االجتماعي، االحتياط

consommation)، معنية غير جهة إلى االعتمادات وتحويل. 

 للتعويض، القابلة األدوية عدد أو لكميات سقفا التعاضدية تحدد لماذا ونتساءل

 لألدوية؟ مفرط استهالك أمام بأنها القول إلى أحيانا وتذهب

 من بد ال لكن االختيار، هذا إلى االرتكان مبررات هناك تكون قد

 مثل ألن والتعاضديات، للصحة الوطنية والوكالة لألطباء الوطنية الهيئة بين توافق

 فصحة. عليها مجمع علمية معطيات على مبنية تكون أن يجب القرارات هذه

 اهلل من ابتالء المرض ألن مساومة، أو خالف أو نقاش محط تكون أن يمكن ال اإلنسان

 .الخلق اختيار من وليس

 المعاش، الواقع من انطالقا التعويض، وسقف تعرفة في النظر يعاد أن يجب

 دائما تواكب ال الناظمة السلطة ألن نظرا تجاوزات، من القطاع به يحفل وبما

 .المتسارعة داتالمستج مع لمالءمتها وتتدخل األحداث

 آجال في صرفه بعدم أو السقوط بآجال إما أحيانا يصطدم التعويض في الحق

 .معقولة

 أن أو استثناء يعرف أن يجب األجل، داخل بالتعويض المطالبة لعدم الحق، سقوط

 ال والتي ماديا، والمنهكة المزمنة لألمراض بالنسبة وذلك مدته، في الزيادة تتم

 .الدخل والمتوسطة المعوزة الفئات بعض تستهدف التي نيةالوط البرامج تشملها

 على مسبقا، ومعروفة معقولة آجال في يتم أن يتعين المبالغ استرجاع أن كما

 المعلومة، ألخذ العموم إشارة رهن الموضوعة المعلوماتية التطبيقات تتضمن أن

 .بالملف معنيال لحساب التعويضات فيه ستحول مبدئيا، الذي، التاريخ إلى اإلشارة
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 التغطية قبول على الحصول مسطرة تجويد اتجاه في االجتهاد يتعين كما

 .الوطن خارج تتم التي العالجات نفقات لتحمل الصحية

 مجهود بدل هو المطلوب ولكن مضبوطة، سحرية حلول كان ألي ليس

 دعم إلى فعال تحتاج التي الحاالت من ممكن عدد أكبر الحتواء أكثر،

 .ومساعدة

 غير أو العسير من كان وإذا. أجنبية بلدان في الملحوظ التقدم ينكر أحد ال

 المعني مرافقة من بأس ال فإنه وطنيا، التطبيب في مخاطر عدة هناك أو ممكن،

 لهم مشهود أخصائيين عند الوطن أرض خارج ناجعة حلول اللتماس معاناته في

 للكلفة ثمن فال. عاضدوالت والتضامن التكافل روح لبلورة وذلك بنجاحاتهم،

 .البشرية الكلفة أمام المالية

 رغم معها، متعايش مألوفة ممارسة الخاصة المصحات تشهد أن المقبول غير من

 ليكون الضمان، وجه على شيك قبول أو تسلم يعاقب الذي القانون مع تعارضها

 .معين بمبلغ شيك بإيداع مشروطا طبي تدخل كل مفتاح

 التكفل رفض يتم الشيك، تسليم يتأت لم وإن الحاالت، هذه مثل وفي

 .خطر في شخص مساعدة بعدم تتعلق جنحية مسطرة إعمال أمام نكون وقد بالمريض،

 بين وقديم حاد خالف تطويق من المختصة اإلدارية السلطات تمكن عدم

 الذي األمر التعاضديات، وبعض االجتماعي االحتياط لمنظمات الوطني الصندوق

 حاجيات لتلبية تعاون بينهما يكون أن المفروض من التي خدماتال على ينعكس

 .المنخرطين

 بأن علما الخالف، واقع تشجب وإنما موقفا، تؤيد وال جهة، تناصر ال فالمؤسسة

 لها الموكولة االختصاصات به تسمح ما إطار في فيه، للحسم مدعوة الصحة وزارة

 .قانونا
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 بها، المعنيين حسابات غير تحسابا إلى المستحقات تحويل حاالت هناك

 يوافوا أن المنخرطين وعلى المعلوماتية، تطبيقاتها ضبط إلى مدعوة فالتعاضديات

 التي البنكية الحسابات في تغيير من يطرأ قد ما بكل اإلبان في التعاضديات

 .إليها مستحقاتهم تحويل يرغبون

 التنفيذ موقوفة إدارية قرارات

 النشاط أو التعمير في مخالفات إدارية، رطةكش اإلدارة، تعاين ما كثيرا

 منها الغاية قرارات القانون، يخولها لما تطبيقا وتتخذ،. ذلك وغير والصناعي، المهني

 ومن. والتنظيمية القانونية الضوابط عن خروج كل ورد األضرار نزيف إيقاف

 محل، إغالق أو بالغير، ويضر قانونية، غير بصفة تشييده تم ما هدم أو بناء، إيقاف ذلك

 .بأمنها أو الساكنة بصحة عالقة له نشاط إيقاف أو

 تواصل وال القرار، اتخاذ عند تتوقف اإلدارة مبادرة أن هو اإلشكال أن غير

 المجال، في القانون يفرضه بما التقيد على المخالف إجبار أو تنزيله، على العمل

 الشكليات نطاق في تصرفت وكأنها التنفيذ، موقوف اإلدارة قرار يبقى وبالتالي

 يتجلى أن يجب بل عقابيا ليس فيه فدورها. العام النظام على الحفاظ نطاق في وليس

 .المحظور ومحاربة األضرار رفع في تكمن التي اإليجابية في

 مصداقية في الشكوك زرع المواقف هذه مثل شأن من أن والمالحظ

 .معللة بمقررات عنها بالعدول أو راتها،مقر بتنفيذ إما لها مناص فال وبالتالي،. اإلدارة

 

                      *           *          * 
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 : أهم التوصيات و المقررات الصادرة عن المؤسسةسادسا

 :نماذج من أهم التوصيات-(1

 ما هو السنوي، تقريرها في به الخروج إلى المؤسسة تسعى ما بين من إن

 تقل لم إن موقفا منها تجعل أن تبتغي والتي ت،وتوصيا مقررات من إليه اهتدت

 .مماثلة حاالت من يكون قد فيما وإتباعها بها، االستئناس يمكن قاعدة،

 أو بالرد قضايا في المؤسسة، طرف من الحسم، يتم أن صعب هو ولكم

 إنسان كل كعمل عملها أن تدرك وهي بها، التقيد المفروض من بتوصية الخروج

 من السداد ملتمسة فيه، تتحرى وما احتياطات، من تتخذه ام رغم معصوما، ليس

 أنت إنك علمتنا ما إال لنا علم ال سبحانك قالوا" تعالى بقولهإيمانا  وجل عز اهلل

 ."الحكيم العليم

 تصدر التي مجلتها في نشره على وتحرص عنها، صدر ما أهم تورد ولذلك،

 يكون قد بما لإلدالء والدارسون المهتمون يتناولها أن عسى سنوية، أعداد ثالث في

 ما تقويم إلى وتدعو اهلل، من إليه التوفيق تم ما وتثري تغني مالحظات، من لديهم

 .الصواب فيه جانبت تكون

 مقال واقعة لكل وأن تتماثل، ال فإنها تتشابه، الحاالت كانت وإذا

 المؤطر نالقانو وجوهر مدلول لتوضيح وموجه، مؤشر، المؤسسة خالصات فإن وجواب،

 رؤية أو توجهات، أو كسابقات، معه التعامل يمكن وبالتالي،. نازلة لكل

 يحمي وهو المشرع ومقاصد القوانين روح بين توفق التي المؤسساتية لوساطةل

 .األمور تصريف في اإلنصاف وإعمال العدل تحقيق وبين جهة، من الحقوق

 المواقف لبعض ظورهامن التقرير، من الجزء هذا في المؤسسة، تورد وهكذا،

 :التالية المواضيع في إليه خلصت ما ذلك بين ومن اإلدارة، عن الصادرة والممارسات
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 التعويض على الصحي للتأمين الوطنية الوكالة موافقة أثر

 أن إذ األدوية، بعض شراء نفقات استرداد إشكالية إلى اإلشارة تمت لقد

 الجدية، من جانب على أنها مؤسسةال تعتبرها لم بأسباب أحيانا تتذرع اإلدارة

 لها يكون أن يجب التعاضد نظام في الصحية التغطية من االستفادة مادامت

 هو التعاضد أساس لكون المنخرط، لفائدة إشكالية كل ُتَفسَِّر وأن واسع، مفهوم

 في المريض ومساعدة إسعاف هي الغاية أن باعتبار والتساهل، والتسامح، التكافل،

  .طاقته فوق تكون التي العالجات فةتكل مواجهة

 : إلى الدعوة للمؤسسة تأتى االتجاه، هذا وفي

 تعويض على الموافقة أعطت الصحي، للتأمين الوطنية الوكالة مادامت"

 الوطنية للتربية العامة التعاضدية رفض فإن الوصفة، تاريخ من انطالقا الدواء

 محله في يكن لم داعها،إي بتاريخ متمسكة التعويض، من المشتكية تمكين

 ".الوصفة تاريخ من انطالقا رجعي بأثر الدواء، تعويض تضمنت الموافقة لكون

 بالتطبيب الصلة ذات والتطبيقات التشريعية، المنظومة كانت إذا "

 عن للتعويض آجال تحديد اختيار تبنت قد اقتنائها، مبالغ واسترداد والعالج،

 الفترة االعتبار بعين األخذ المتعين من هفإن الطبية، التدخالت وعن األدوية

 اإلدالء سبق بعد الملفات، تكوين وإعادة الموافقة، على الحصول تطلبها التي

 لألهداف تحقيقا والتضامن التكافل روح على اإلبقاء أجل من ذلك كل بها،

 ".العالج في الحق تأمين إلى ترمي التي

 المنبع من االقتطاع في اإلدارة مسؤولية

 الموظف أجرة من المبالغ بعض باقتطاع قانونا ملزمة اإلدارة كانت لما

 الضرائب مصلحة من لها المستحقة القطاعات إلى توجيهها قصد لها التابع

 الوجهة إلى ببعثها كذلك ملزمة فإنها االجتماعي، واالحتياط التقاعد، وصناديق
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 عليها وبالتالي المسؤولية، يحملها غيرها إلى صرفها في خطأ وكل الحقيقية،

 .األمر تدارك

  :يلي بما المؤسسة أوصت االتجاه، هذا وفي

 مساهمته مبلغ باألمر المعني راتب من تقتطع كانت المشغلة اإلدارة إن"

 بالكل؛ تبعث ولم بعضها ووجهت االجتماعية، التغطية في

 من تقتطع أن المشتكي، أجرة أداء مصدر وهي اإلدارة، في المفروض"

 هيئات وإلى الضرائب إدارة إلى دفعها على والعمل الواجبة ستحقاتالم المنبع

 فيها الحق له لمن إيصالها تأمين على تعمل وأن واالجتماعية، الصحية االحتياط

  "منتظمة؛ بصفة

 وذلك األمر، تتدارك أن عليها ويتعين االلتزام، بهذا أخلت اإلدارة"

 لمنح الجماعي النظام إلى المشتكي أجر من المقتطعة المستحقات كل بتحويل

 ".التقاعد رواتب

 ممكن حد أبعد إلى يذهب أن يستحسن األوضاع لبعض اإلدارة مفهوم

 االجتماعية الوضعيات بعض أخذ على مشكورة عملت اإلدارة إن

 في أنها أساس على الدورية المستحقات ناحية من معالجتها وقررت باالعتبار،

 الخدمات األخص وعلى الفئة، تلك مزايا بكل تمتعها لم أنها إال أعلى، مرتبة

 إلى باإلدارة المؤسسة أهابت لذلك،. أهميتها رغم والعالج بالصحة الصلة ذات

 وبذلك،. منه االستفادة الوضعية تلك لصاحب يمكن ما أقصى إلى المضي

 :التالي الشكل على توصيتها جاءت

 ماعيةاالجت الوضعيات بعض االعتبار بعين أخذت وقد اإلدارة،"

 التعاضد لنظام الفضلى األبعاد عكست وبروح بتفهم وعالجتها واإلنسانية،

 من أبت فإنها المستفيدين، بعض مستحقات من ورفعت االجتماعي، واالحتياط
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 متطلبات مواجهة على يساعدهم مستوى إلى بهم االرتقاء هذه، مبادرتها خالل

 "الحياة؛

 لمواجهة للمعنية المادية القدرة من ما، حد إلى ولو الرفع، هي اإلدارة نية"

 إيجابية، أكثر بشكل ُيؤوَّل أن ينبغي به تفضلت ما فإن وبذلك،. الحياة متطلبات

 مصافهم، في وضعها تم لمن النظام يخولها التي المزايا كل من المعنية لتستفيد

 له، الخضوع من مناص ال التي العالج تكاليف بمواجهة يتعلق األمر وأن السيما

 "والتطبيب؛ الصحة في الحق ضمن لها الدستور كفله بما تنعم ىحت

 لن التكافل، صرح إلى لبنات آلخر حين من تضيف وهي اإلدارة،"

 لهم يشفع من ضمن النازلة هذه واعتبار اإلنساني، الجانب مراعاة في تتوانى

 ".الصحية التغطية من استثنائيا االستفادة في واالجتماعي الصحي وضعهم

  العمل نوعية تغيير مسطرة

 التي العالقة إطار في إليها المسند العمل نوع بتغيير طالبت أن لموظفة سبق

 سبق التي اإلدارة أن غير الليلية، المداومة من إعفاءها والتمست باإلدارة، تربطها

 صوابيته، مدى في تتحرى أن غير من رفضته الطلب هذا على وافقت أن لها

 ويرجع حتمي، األمر أن والحالة الصحي، المجلس على ةالموظف أمر تعرض أن ودون

 .مؤهالت من عليه يتوفر لما الذكر سالف المجلس إلى فيه الحسم

 :يلي ما للمؤسسة توصية في جاء وهكذا،

 في بها، الملتزم األعمال صميم في بطبيعتها تدخل التي المهام من اإلعفاء"

 عناصر على يؤسس أن يجب ة،باإلدار المشتكية تربط التي الشغل عالقة إطار

 "العمومية؛ للوظيفة المنظم التشريع بها يسمح ومعطيات

 المداومة بمهام القيام دون يحول والذي الطالبة، منه تعاني الذي المرض"

 المجلس إلى جديته مدى في الحسم يرجع ملتمسها لتبرير اعتمدته والذي الليلية،

  "الصحي؛
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 المرحلة في عليه وافقت وأن سبق يالذ بالطلب توصلت وقد اإلدارة،"

 هذا، التمديد ملتمس على جديد من يدها بوضع وانتهت محددة، لمدة األولى

 عليها، كان كما. فيه للحسم المذكور المجلس على تعرضه أن عليها لزاما كان

 اآلجال في تحيطها، وأن المشتكية، مع تتواصل أن اجتماعه، عقد تأخر عند

 ".فيه اتخاذه تم وما الطلب، اتبمجري علما المعقولة،

 المطلوبة هي ليست بها المدلى الباكالوريا أن بعلة التخرج شهادة منح رفض

 على التوفر القبول شروط من وكان معهد، في هتسجيل تم أن لشخص سبق

 فلم آخر، تخصص في بباكالوريا أدلى أنه غير معين، تخصص في باكالوريا

 واجتاز دراسته، باألمر المعني تابع أن وحصل. األمر لهذا اإلدارة تنتبه

 التخرج، شهادة لتسلم تقدم عندما لكن نجاحه، عن وُأْعِلَن االمتحانات،

 بها أدلى التي الباكالوريا أن بدعوى إياها، تمكينه في المعهد إدارة عارضت

 كان المؤسسة فإن المعهد، جانب من كان التقصير ألن ونظرا. مطابقة تكن لم

 :فيه دتأك توجه لها

 بذلك، شهادة على الحصول نجاحه، عن ُأْعِلَن طالب، كل حق من"

 أن إلى راجع المشتكي، تصريح في جاء حسبما كان وإن إياها، منحها رفض وأن

 يحول أن يمكن ال أمر العلوم، في كانت عليها المحصل الباكالوريا شهادة

 ".الدروس ةبمتابع له وسمحت بها قبلت قد الجامعة أن دام ما ذلك، دون

 من تطهيره تم بالكلية للقبول األولي الملف تكوين في خطأ وكل"

 على للحصول أهلته التي الدراسة سنوات طيلة نتائج من عليه حصل ما خالل

 " .العامة الجامعية الدروس شهادة

 القانون له يخوله ما المعني تمكين دون تحول ال الزجرية اإلدانة

 القانون طائلة تحت تقع أفعال ارتكاب إليه نسب معينا شخصا أن حصل

 اإلدارة إلى توجه الحبسية العقوبة قضى ولما أجلها، من وأدين وتوبع الجنائي،
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 تسو ولم ذلك، في مانعت هاأن إال القانون، له يخولها التي الحقوق ببعض للمطالبة

 ترتيب إلى اللجوء يتم أن غير من الزجرية، اإلدانة بدعوى اإلدارية، وضعيته

  .بها المعمول المساطر إطار في إليه نسب عما القانونية اآلثار

 :توصياتها إحدى في بقولها اإلدارة تصرف على المؤسسة ردت لذلك،

 في سببا كانت والتي المشتكي، ارتكبها التي األخطاء كانت مهما"

 اإلدارة فإن كعقوبة، المشرع حدده ما وتنفيذ تطبيق تم بعدما العمل عن فصله

 مع كآثار، يرتبه وما القانون يقتضيه بما اإلدارية وضعيته تسوي أن ليهاع كان

 للقانون االقتضاء، عند واالحتكام، المنازعة له ليتأتى حقه، في تقرر بما إبالغه

 "المختص؛ القضاء أمام

 وتأديبية زجرية بإجراءات مواجها نفسه المشتكي يجد أن المقبول غير من"

 أنه يعتقد مطالب على ردا األخرى الجهة من يجد وال إلخالل، ارتكابه إثر

 ".فيها محق

 اإلدارية التعقيدات عن اإلقالع

 حل بأن مواجهته تمت معاشية، وضعية بتسوية موظف مطالبة عند

 كان التي الترابية الجماعة لدن من تدخل إلى يحتاج اعترضته التي اإلشكالية

 والصندوق والتدبير، اإليداع صندوق إلى باإلضافة االحتياط، وصندوق بها يعمل

 هذه من واحد كل أن اتضح الوضع، هذا معالجة وخالل. للتقاعد المغربي

 بها يعمل كان التي األصلية اإلدارة ألن اآلخر، على بالمسؤولية ُيلقي القطاعات

 .الحقيقية الجهة إلى االقتطاعات توجيه في أخطأت قد كانت

 اإلدارية القطاعات هذه على امالز كان أنه المؤسسة ارتأت ذلك، وأمام

 احتياج، حالة في يوجد الذي بالمعاش للمعني تيسيرا بينها، فيما حال تجد أن

  .الحياة تكاليف لمواجهة مساعدته الحال ويقتضي

 :يلي بما المؤسسة صرحت فقد لذا،
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 المشتكي، وضعية تسوية عن عاجزة اإلدارة تقف أن المستساغ، غير من"

 يدعو للمغرب، الراهنة االختيارات سياق في اإلدارة ترومه الذي التوجه أن والحال

 األمور تصريف على والعمل اإلدارية، التعقيدات عن اإلقالع وجوب إلى

 ".المطلوبة بالنجاعة

  والتعليل بالرد اإلدارة التزام

 الطلبات على الرد بضرورة اإلدارة التزام على تلح المؤسسة الزالت

 كل وتعليل منها، للمشروع واالستجابة العناية، كل وإيالئها هادراست إليها الموجهة

 .تظلماته في المطالب يساير ال موقف

 المعلومة، في بالحق الصلة ذي الدستوري المبدأ من منبثق المؤسسة وموقف

  .ومرتاديها مرتفقيها بخدمة اإلدارة واجب ومن

 :يلي ما على توصياتها إحدى ضمن المؤسسة أكدت فقد وعليه،

 ضمني، رفض بمثابة يعتبر الطلب عن اإلدارة رد عدم كان إذا"

 ارتضاه الذي الديمقراطي االختيار فإن منه، المتظلم الموقف على وإصرارا

 مع إجابته للمتظلم، واألساسي الطبيعي للحق ورعيا الواجب، من يجعل المغرب

 "اإلدارة؛ لموقف المقنع التعليل

 :أخرى توصية في وقالت

 تراه ما التخاذ دراسته على تعمل بأن يلزمها للسلطة قدم طلب كل"

  "محددة؛ آجال داخل وذلك بالمآل، الطالب موافاة عليها يفرض كما مناسبا،

 مرتفقيها، لحاجيات اإلدارة تستجيب أن الرشيدة الحكامة مبادئ من"

 " ا؛قرارته بتعليل ملزمة اإلدارة أن كما لمشاكلها، حلول إليجاد معها تتفاعل وأن

 السياق خارج ويجعلها اإلدارة، بمصداقية يمس المشتكين إجابة في التأخر"

 "مرتاديها؛ بانتظارات المنشغلة الخدومة بالمواطنة يطبعها الذي
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 واقف أثر له ليس التنفيذ في صعوبة وجود دعوى تقديم

 بكونها ،حكم تنفيذ عن تأخرها لتبرير اإلدارات، بعض تتذرع أحيانا

 المشرع بأن تعي أنها ،فيها المفروض أن والحال ،هتنفيذ في لصعوبةا بطلب تقدمت

 ما غرار على وذلك واقف، أثر أي الصعوبة طلب تقديم لمجرد يعط لم المغربي

 عليه، محجوز شيء ملكية أو استحقاق كادعاء أخرى، لدعاوى بالنسبة فعله

  .االستحقاق دعوى وتقديم

 :أنه على المؤسسة أكدت ولذلك،

 واقف أثر أي الصعوبة دعوى لتقديم يعطي ال المغربي المشرع انك إذا"

 االدعاء لمجرد طبعا، يعطي، أال واألحرى األولى باب من فإنه إجراءاته، لسريان

  "واقفا؛ أثرا صعوبة، بوجود

 في وجود له يكون أن يمكن ال وضع التنفيذ عن اإلدارة امتناع إن"

 ".والمؤسسات الحق كدولة التموقع فيه، رجعة ال بشكل اختار، الذي بلدنا

 القانون اختصاص من يعتبر حق من الحرمان

 الحصولب طالب أن معينة، جنحة ارتكابه أجل من مدانا كان لشخص، سبق

 في عارضت لمنحها قانونا المؤهلة السلطة أن إال والعوز، االحتياج شهادة على

 تسليم من المنع إلى تشير الوزارة عن صادرة دورية هناك بأن متمسكة ذلك،

 .المخدرات في االتجار جريمة ارتكابه أجل من مدان شخص لكل الشهادات هذه

 منح رفض في اعتمدت التي الدورية أن للمؤسسة اتضح الملف، دراسة وبعد

 مقام تقوم أن يمكن ال التي الدورية، حدود في تبقى المذكورة، الشهادة

 هذا من الحرمان وأن يستحقها، من لكل حق الشهادة على الحصول ألن القانون،

 في تتحرى أن اإلدارة على كان وبالتالي القانون، في سنده يجد أن يجب الحق

 طرفها من الموضوعة والشروط المعايير كل أن لها تبين وإذا الطالب، وضعية



 
103 

 التي األسباب عن منآى في تتصرف وأن عوز، وضعية في ليعتبر متوفرة

  .إلدانته موجبا كانت

 :يلي ما على المؤسسة أكدت ،ولذلك

 يطلبها، لمن اإلدارة تسلمها التي الشهادات بين من االحتياج شهادة"

 "موضوعية؛ معايير على بناء االحتياج، واقع من األخيرة هذه تأكد بعد وذلك

 الشهادة طالب إلى توجيهه تم بما ربطه الصعب من االحتياج واقع"

 مستحقا كان إن الشهادة، من لحرمانه باموج به للمعني المنسوب ليكون تهم، من

 "لها؛

 الحصول حق من معيبة، أفعال اقتراف حقه في ثبت شخص، كل حرمان"

 التنظيم مجال من يعتبر ال معين، وضع من االستفادة أو إدارية وثيقة على

 سند هي دورية تكون حتى الحكومية السلطة اختصاص نطاق في يدخل الذي

 أو بإقراره وحده المشرع يختص الذي القانون مجال من يعد ذلك إلن بل الحرمان،

 "منعه؛

 قضائية مسطرة إطار في يتم أن يجب منه التظلم أو حكم مناقشة

 بدفوع حكم، بتنفيذ مواجهتها عند اإلدارات، بعض تتمسك أن يحدث

 حيثياتها، في ومناقشته المحاكم إليه انتهت ما على الرد خاللها من تحاول

 نطاق في إال يكون أن يمكن ال األحكام عن الرد أن لمتع أنها والحال

  .قضائية مسطرة

 :المؤسسة قالت ولذلك،

 ذي غير يعتبر مقررها، في المحكمة إليه انتهت ما بخصوص نقاش كل"

 ما تلغي أو تعدل قضائية مسطرة أي خارج إليه االلتفات يمكن وال جدوى،

 "للجميع؛ ملزمة وهي حقيقة،ال عنوان هي القضائية األحكام ألن إليه، خلصت
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 المحاكم استبعدتها التي التخصيصات نفس التهيئة تصميم تحميل

 عمدت التهيئة، تصميم مفعول انتهاء عاين الصادر الحكم أن اتضح بعدما

 في العقار على التخصيص نفس جدولة على للقانون خالف وفي الحضرية، الوكالة

 حضاري، غير موقف وهو وابيته،ص عدم القضاء أكد بعدما الجديد، التصميم

 مخصصا ليبقى سنوات عشر لمدة المالك عقار بعقل جديد من قامت ألنها

 أكدت ولذلك،. سنوات العشر تفوق لمدة عقلته أنها والحال البناء، محرمة لمنطقة

 يمكن ال بالمالك واإلضرار الموقف بنفس والتشبث اإلمعان هذا أن المؤسسة

 كان الملك، هذا إلى حاجة في كانت إذا اإلدارة، نأل اليوم، مغرب في قبوله

 التوافق طريق عن أو الملكية نزع طريق عن إما استمالكه، سبل نهج عليها

 .الرضائي

 الالحق التصميم وفي جديد، من عمدت القضائي، المقرر رغم اإلدارة،"

 وهو المحكمة، به أمرت ما مع وتناقض تماس في التخصيص، نفس اعتماد إلى للتهيئة،

 تجاوز من هذا تصرفها على يضفي لما فيه، تتموقع أن لإلدارة يمكن ال موقف

  "المشروعية؛ خرق في وإمعان وتعسف

 الذي مشروعها على اإلبقاء أن وتعتبر إكراهات، لإلدارة كانت إذا"

 كان فقد التنموي، لمخططها بالنسبة حيوي أمر صوابيته، عدم المحكمة أكدت

 "القانون؛ بها يسمح أخرى لولح إلى تلجأ أن عليها

 الوزارية الدوريات على القضائية المقررات سمو

 العمومي النقل مأذونيات على الحاصلين بين الخالفات بعض تطرأ

 الحلول بعض إلى اإلدارة لجأت المأذونيات، لهذه المستأجرين واألشخاص

 أنها غير لتوجه،ا هذا صوابية المؤسسة عاينت وقد الطرفين، بين للتسديد التوفيقية

 بين التوفيق أجل من اللجنة أحدثت التي بالدورية اإلعمال ترجيح أن رأت

 االلتزام واستبعاد أحكام، من الخالف بشأن صادرا يكون قد ما على الطرفين
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 الخرق من نوع فيه اللجنة برأي األخذ على المأذونية صاحب وإجبار بها،

 وأن دورية، كل على بحجيتها تسمو ئيةالقضا المقررات ألن والدستوري، القانوني

 قضائي مقرر بمقتضى إال يكون أن يمكن ال األحكام مفعول إبطال أو إيقاف

 .آخر

 :يلي بما المؤسسة صرحت وعليه،

 كان وإن المحدثة، المحلية اللجنة صعيد على الخالفات حل سبل بحث"

 وهو اختصاصها مجال يتعدى أن ينبغي ال فإنه الخالفات، لطي كاختيار محمودًا

  "أحدهما؛ بقبول تحظ لم حلول فرض إلى األمر يصل وأال البين، ذات إصالح

 تمتلكها التي والصالحيات الوزارية، للدورية تعطى أن يمكن التي القوة"

 القانون يخوله ما أو األحكام، أقرته ما على سمو لها يكون أن يمكن ال اللجنة،

 الجميع، تلزم التي لألحكام التنفيذية القوة تعطل أن لها يحق ال وبذلك لألفراد،

 "المملكة؛ دستور عليه أكد ما إلى استنادًا

 سكن هدم عن اإلدارة مسؤولية

 تعرف التي أو الهامشية األحياء بعض هيكلة إعادة أحيانا اإلدارة تقرر

 الساكنة، إيواء إعادة إلى اإلمكان قدر وتسعى الالئق، وغير العشوائي للبناء إنزاال

 على يتوفر أنه والحال مقابل، أي من محروما نفسه يجد هؤالء من البعض أن الإ

 .الهدم شهادة

 تتحقق مضبوطة معايير وضع اإلدارة واجب من أن المؤسسة رأت ولذلك،

 الترحيل أو بالهدم المعنيين كل تمكين ليتأتى الفرص، وتكافؤ المساواة فيها

 .الصدد هذا في وعالموض االجتماعي البرامج من االستفادة من

 :يلي ما على توصياتها إحدى في المؤسسة أكدت ذلك، وألجل
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 مسؤولية تتحمل فإنها المشتكية، مسكن هدم على أقدمت وقد اإلدارة،"

 أسوة الئق سكن من االستفادة بالهدم المعنية استحقاق بجدولة وملزمة ذلك

 "وضعيتها؛ مثل في هم بمن

 من االستفادة حق االجتماعي لبرنامجبا للمعنيين تؤمن حينما اإلدارة"

 من والتي تضعها، التي للمعايير طبقا االستفادة، هذه نوع تحدد المشروع،

 وتكافؤ المساواة بها تتحقق مضبوطة، معطيات على مؤسسة تكون أن المفروض

 كان الذي السكن ونوعية العائلية، التحمالت االعتبار بعين وتأخذ الفرص،

 "المستفيد؛ به يقطن

 الرسمية بالوثائق باالحتفاظ العقارية المحافظة التزام

 المالكة، لألطراف العينية الحقوق على مؤتمنة كجهة العقارية، المحافظة إن

 العقار تطهر وباعتبارها وبالتالي عقاري، مطلب أو رسم بكل خاصة ملفات لها

 الوثائق بكل باالحتفاظ ملزمة فإنها بسجالتها، مضمن غير ادعاء كل من

 أو حق تضمين أو تأسيس على الحصول يروم طرف كل بها يدلي التي والسندات

 تتذرع أن لها يمكن فال وهكذا،. العقارية المحافظة سجالت من عليه التشطيب

 .األطراف أحد بحق األمر يتعلق عندما سيما ال وثيقة، ضياع أو بفقدان

 :يلي ما على المؤسسة أكدت الصدد، هذا وفي

 مهمتها من انطالقا العقارية، األمالك على لمحافظةا في المفروض"

 تلك سيما وال والمستندات، الوثائق بكل تحتفظ أن العينية، الحقوق على كمؤتمنة

  ".تشطيب أو تقييد خالل من حقوق وتفويت األوضاع، تغيير عنها يترتب التي

 وثيقتين ترتيب حسن عدم أو ضياع، عن مسؤولة العقارية المحافظة"

 مقيدين كانوا به لمعنيين عيني حق على بالتشطيب عالقة لهما تينأساسي

 وأن وسائل، من لديها ما بكل عنهما تبحث أن عليها ولذلك المحافظة، بسجالت
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 في عنها للبحث الوثائق لتلك المصدرة بالمحكمة االتصال إلى هي تسعى

 ".المحفوظة األصول

 اعتبار مع لكن ة،السياد أعمال من المغرب إلى الدخول تأشيرة منح

 واإلنسانية االجتماعية الجوانب

 إلى الدخول تأشيرة من األجانب أزواجهن حرمان من النساء بعض تتظلم

 في به توصلت ما بشأن الدولي والتعاون الخارجية وزارة المؤسسة راسلت ولقد. المغرب

 هو لتأشيرةا منح بأن طبعا تؤمن والمؤسسة والردود، الدفوع تبادل خالل ومن. الموضوع

 المذكورة الوزارة على واقترحت أوصت الوقت ذات في فإنها السيادة، إعمال من

 مختلط بزواج خاصة يتعلق األمر ألن واالجتماعية، اإلنسانية الجوانب الحسبان في تضع بأن

 إن واألوالد، الزوجة حق من وألن المختصة، المصالح أجرته بحث بعد المغرب في ُأبرم

 .ل األسريالتواص على فظوايحا أن كانوا،

 :لها توصية في المؤسسة أكدت ولهذا،

 بالجهة يليق فإنه السيادة، منطلق من التأشيرة طلب مع التعامل كان إذا"

 تم ما وفق واإلنساني، واالجتماعي الحقوقي الجانب من أيضا تعالجه أن المختصة

 اراتاالنتظ عن يجيب الذي بالشكل وبمرونة ،2111 دستور في تكريسه

 ".الزواج بعقد الطرفين ارتباط توثيق سبق نتيجة المشروعة

 الشامل العفو مفهوم

 أن إال الشامل، العفو على جريمة أجل من مدان شخص حصل أن حدث

 للمتابعة حدا يجعل الذي الحقيقي، بمدلوله األمر هذا مع تتعامل لم اإلدارة

 كأن باألمر المعني إلى نسب ما ويعتبر الجرم، على األثر كل ويمحو واإلدانة،

. اآلثار باقي دون فقط العقوبة يمحو الذي الخاص العفو بخالف وذلك يكن، لم

 ذات القانونية المقتضيات في ورد كما الوضوح من األمر كان وإن ولذلك،

 :التالي على توصياتها إحدى في أكدت المؤسسة فإن الصلة،
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 العفو عن يميزه أثر له الملك، جاللة طرف من متخذ قرار الشامل، العفو"

 برمتها، العقوبة إسقاط أو للمتابعة، حد جعل على يقتصر ال مفعوله أن ذلك الخاص،

  "تكن؛ لم كأن واعتبارها للجريمة، أثر كل محو إلى يتعداه بل منها، جزء أو

 الطاعن به تمتع بما االعتداد دون الجرمي، بالفعل التأديبية العقوبة ربط"

 قائمة تظل الجريمة أن باعتبار الخاص، العفو نظرية بيقاتتط من هو عفو، من

 الشامل، العفو أن بيد. التأديبي المجلس على الظنين إحالة لإلدارة ويحق الذات،

 إلى ذلك ويتجاوز العمومية، للدعوى حدا يضع الحال، نازلة على ينطبق ما وهو

  "الفعل؛ ذلك على الالمشروعية صفة إضفاء عدم

 قضائيا، متابعته بعد شامل، ملكي عفو من استفاد باألمر عنيالم أن مادام"

 ."والمالية اإلدارية لوضعيته شاملة تسوية إلى الرامي طلبه في محق فإنه

 6(-مآل التوصيات :

 بمثابة يعتبر إذ للمؤسسة، سنوية محطة الدوري، التقرير في المحور هذا يعتبر

 الوساطة جدوى حول تساؤل من والمهتمين للمتتبعين يكون عما جواب

 ذلك مع فبموازاة له، نفاذ ال حكم من فائدة أال القول كان إذا ألنه المؤسساتية،

 .جدوى كل من المؤسسة دسترة يفقد التوصية تنزيل عدم بأن االعتقاد يترسخ

 بها والتقيد االلتزام ولكن للتنفيذ، جبرية وسائل هناك ليست أنه صحيح

 كانت التي باألبعاد متشبعة إال تكون أن نيمك ال التي اإلدارة في مفروض

 أنها اعتبار على بالدستور، تضمينها تاله المؤسسة، بإحداث شريف ظهير صدور وراء

 .الحقوق عن الدفاع مؤسسات من

 2118 سنة صدرت أممية توصية أول وراء كانتا سويسرا رفقة المغربية فالمملكة

 .ألمبودسمانوا الوساطة مؤسسات وتقوية وتعزيز دعم أجل من

 بمثابة هو الصادرة التوصيات أهم إلى التقرير في اإلشارة فإن ولذلك،

 .اتباعها يتعين إدارية ثقافة ومن حقوق من المؤسسة كرسته عما اإلفصاح
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 تعامل في والقيم المبادئ نفس انتهاج إلى دعوة الوقت، ذات في وهي

 وهي باالرتياح تشعر سسةوالمؤ ولذلك،. مماثلة حاالت من يكون قد ما مع اإلدارة

 معها التجاوب إلى تسعى الوقت ذات في فإنها وتؤكده، الحق عن وتفصح تعلن

 .إليه تدعو بما باألخذ اإلدارة تفاعل خالل من

 ويتعين مادية، أو قانونية ألسباب ترجع تعثرات هناك تكون قد صحيح

 متسع أخذ في التساهل ويمكن الصيغ، من والمشروع بالممكن لتجاوزها التهيئ

 .الجانبين ترضي بديلة بحلول ولو اإلشكال إلنهاء الوقت من معقول

 المواقف، بنفس متشبثين المواقع نفس في نبقى أن المقبول غير من ولكن،

 .الخالف لطي جهد بذل غير ومن مبالين غير

 المفروض. تشكيك أو مؤاخذة موضع وليست مواجهة، في ليست اإلدارة

 خلل وقع متى نصابها إلى األمور إرجاع على والسهر رعية،الش تجسيد اإلدارة في

 .تصريفها في

 ونحن ولذلك،. صاحبه إلى وإيصاله الحق عن بحث وفي تعاون في نحن

 .حد أبعد إلى نذهب أن البد الحق، عن الدفاع مسار في

 كل بين عليه متوافق تقليد في المؤسسة عليه دأبت ما هدي على وهكذا،

 تنوه وجداول بيانات التقرير في تورد تقدما، األكثر الدول في النظيرة المؤسسات

 لتنزيل الجهود من المزيد بذل إلى الوقت ذات في وتدعو تنزيله، تم بما فيها

 طابع تأخذ بدأت التي الممارسات من يكون قد ما إلى االنتباه وتثير المتبقى،

 .النمطية أو االعتياد أو التداول

 في اإلشارة إلى تضطر حينما صعب، موقف في نفسها تجد المؤسسة إن

 الترابية، الجماعات وكذا العمومية، والمؤسسات الحكومية، القطاعات إلى تقريرها

 السادسة المادة في ورد كما اإلدارة، مفهوم دائرة تحت تقع التي الهيئات وباقي

. التوصيات إعمال في تأخرت والتي للمؤسسة، المحدث الشريف الظهير من
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 الثقة تعزيز إلى وكذا إنجازاتها، سجل إلى نجاحات إضافة إلى حاجة في رةفاإلدا

 .المواطنين لدن من فيها

 مع مقارنة الصادرة التوصيات عدد في ملموس بارتفاع السنة هذه تميزت لقد

 .% 967 نسبتها بزيادة أي توصية، 474 مقابل توصية 511 بلغت إذ ،2116 سنة

 :لتاليا الشكل على نتائجها كانت وقد

 ارتفاعا عرف الخالف تسوية أن والملحوظ. تنفيذها تم توصية  169  -

 التي التوصيات عدد بلغ إذ ،% 94 تقارب بنسبة وذلك ،2116 سنة مع مقارنة

 توصية؛ 87 آنذاك تنزيلها تم

 إليها؛ االستجابة تتم لم توصية  61 -

 الدراسة؛ طور في وصية  42 -

 بشأنها؛ جواب بأي ةالمؤسس تتوصل لم توصية  225 -

 .عنها يدها المؤسسة رفعت ولذلك القضاء، على مواضيعها عرض تم منها 13 أن اتضحو -

 :بسطــــه تقدم بما جداول يلي وفيما

 يلي جدول بها: توصية، وفي ما 169تمت االستجابة لــ 

 

 عدد التوصيات القطاعات احلكومية

 51 احلكومة رئاسة

 25 ادلاخلية وزارة

 2 الاقتصاد واملالية وزارة



 
111 

دارة امجلارك والرضائب الغري مبارشة  1 اإ

 1 مديرية الرضائب

 6 اخلزينة العامة للمملكة

 1 وزارة ال وقاف والشؤون الاسالمية

عداد الرتاب الوطين والتعمري والإساكن  وزارة اإ

 وس ياسة املدينة
1 

 3 وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك

 4 رتبية الوطنيةالتعاضدية العامة لل

دارة امللكفة احلكومة رئاسة دلى املنتدبة الوزارة  ابإ

 الوطين ادلفاع
3 

 العايل والتعلمي املهين والتكوين الوطنية الرتبية وزارة

 العلمي والبحث
14 

 2 وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

 2 وزارة الصحة

 1 وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

عة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي وزارة الصنا

 والتضامين
1 

 1 صندوق الإيداع والتدبري

 1 الصندوق املغريب للتقاعد

 2 الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي

 1 اجملمع الرشيف للفوسفاط
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 2 مديرية أ مالك ادلوةل 

 4 املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب

 5 يةاملكتب الوطين للسكك احلديد

الواكةل الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري 

 واخلرائطية
3 

 2 التعاضدية العامة ملوظفي الإدارات العمومية

 3 مجموعة هتيئة العمران

 امجلاعات الرتابية

 2 خنيفرة -ولية هجة بين مالل 

 1 الساقية امحلراء –ولية هجة العيون بوجدور 

 1 احلس مية -تطوان  –ولية هجة طنجة 

 3 عامةل مكناس

 1 أ نفا -عامةل مقاطعات ادلار البيضاء

قلمي امخليسات  1 عامةل اإ

 1 أ صيةل  –عامةل طنجة 

 2 عامةل احملمدية

قلمي وزان   1 عامةل اإ

قلمي طاطا  1 عامةل اإ

 1 عامةل مقاطعات عني الس بع احلي احملمدي

قلميي اجمللس  1 للرش يدية الإ
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 1 شةجامعة أ محر الالكل 

 1 جامعة ادلار البيضاء

 1 اترودانت -امجلاعة القروية لولد اتمية 

 3 جامعة مكناس 

 1 جامعة سال

 1 جامعة مراكش

 1 جامعة أ فورار

 1 جامعة ولييل

 1 جامعة ميضار

 1 جامعة س يدي سلامين

 169 المجموع

 

 توصية، وفي ما يلي قائمة بها: 61وتعذرت االستجابة لـــ 

 

 عدد التوصيات اعات احلكوميةالقط

 1 رئاسة احلكومة

 8 وزارة ادلاخلية

 1 جملس املستشارين

 2 اخلزينة العامة للمملكة
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 2 املكتب الوطين للسكك احلديدية

املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتوجات 

 الغذائية

1 

 1 املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب

 1 يرمكتب التسويق والتصد

 1 وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء

 1 التعاضدية العامة للرتبية الوطنية

 3 الصندوق املغريب للتقاعد

 2 الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي 

 2 الواكةل الوطنية للناضور

 1 مجموعة هتيئة العمران

 4 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين 

دارة ادلفاع الو   2 طيناإ

 امجلاعات الرتابية

 1 سطات -ولية هجة ادلار البيضاء

 2 ماسة -ولية هجة سوس 

 1 عامةل أ سفي

 1 عامةل مقاطعات بن مس يك

قلميي لبوملان  1 اجمللس الإ

 1 عامةل مقاطعات مولي رش يد
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 1 عامةل مقاطعات احلي احلس ين

 8 عامةل مكناس

قلمي العرائش  1 عامةل اإ

قلمي   1 اجلديدةعامةل اإ

قلمي احلاجب   1 عامةل اإ

قلمي اتوريرت  1 عامةل اإ

قلمي س يدي قامس  1 عامةل اإ

قلمي تزنيت  1 عامةل اإ

 1 جامعة فاس

 1 جامعة ادلار البيضاء

 1 جامعة أ يب اجلعد

قلمي أ سفي  1 جامعة لناك اإ

 1 جامعة ميدلت

 1 جامعة مكناس

 61 المجموع

 

توصية في طور الدراسة أو  42رة، بأن  وتم إخبار المؤسسة من طرف اإلدا

 التسوية، وذلك وفق الجدول التالي:
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 عدد التوصيات القطاعات احلكومية

 5 رئاسة احلكومة

 3 وزارة ادلاخلية

 2 وزارة الاقتصاد واملالية

 3 وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين

 1 وزارة الش باب والرايضة

 1 وزارة الصحة

حة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه وزارة الفال

 والغاابت

1 

 4 وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك

دارة  الوزارة املنتدبة دلى رئاسة احلكومة امللكفة ابإ

 ادلفاع الوطين

1 

 1 التعاضدية العامة للرتبية الوطنية

 1 صندوق الإيداع والتدبري

 2 عيالصندوق الوطين ملنظامت الاحتياط الاجامت

 1 املكتب الوطين للسكك احلديدية 

الواكةل الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري 

 واخلرائطية

1 

 1 الواكةل الوطنية للتأ مني الصحي

 2 واكةل التمنية ورد الاعتبار ملدينة فاس

 1 مجموعة هتيئة العمران
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املؤسسة احملمدية لل عامل الاجامتعية لقضاة وموظفي 

 العدل

1 

 امجلاعات الرتابية

 1 عامةل الرابط

 1 متارة -عامةل الصخريات

قلمي سطات  1 عامةل اإ

 1 عامةل مقاطعات عني الشق

 1 جامعة لكممي

قلمي الراش يدية  1 جامعة فرلكة العليا اإ

 1 جامعة ادلار البيضاء

 1 جامعة كنفودة 

 1 جامعة مكناس

 1 جامعة وجدة

 42 المجموع
 

صيات التي فضل المشتكون المعنيون بها اللجوء إلى القضاء، فبلغ أما عدد التو

 ، وتم حفظ الملفات المتعلقة بها ، وهي:توصية 13
 

 عدد التوصيات القطاعات احلكومية

 2 واكةل التمنية ورد الاعتبار ملدينة فاس

 2 وزارة ادلاخلية
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 1 القرض الفاليح للمغرب

 1 وزارة الاقتصاد واملالية

 الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري الواكةل

 واخلرائطية 

1 

 امجلاعات الرتابية

 1 جامعة اتوريرت

 1 جامعة عني عودة

 1 جامعة وجدة

 1 جامعة مكناس

 1 عامةل مكناس

 1 متارة -عامةل الصخريات 

 13 المجموع

 

ة، وفق توصي 125في حين لم تقم اإلدارات المعنية بإخبار المؤسسة عن مآل 

 ما هو مفصل في الجدول التالي:

 عدد التوصيات القطاعات احلكومية

 21 رئاسة احلكومة 

 21 وزارة ادلاخلية 

 2 مديرية أ مالك ادلوةل

 3 اخلزينة العامة للمملكة
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دارة امجلارك والرضائب الغري مبارشة  1 اإ

 2 وزارة الاقتصاد واملالية

 6 وزارة الصحة

 1 سفاطاجملمع الرشيف للفو 

 1 اجمللس الإداري لرشكة هتيئة يح الرايض

 2 التعاضدية العامة للرتبية الوطنية

 1 التعاضدية العامة ملوظفي الإدارات العمومية

 11 املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب

 1 املكتب الوطين للهيدرو اكربورات واملعادن

 7 عيالصندوق الوطين ملنظامت الاحتياط الاجامت

 1 الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي

الواكةل الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري 

 واخلرائطية

7 

 1 الواكةل الوطنية للتأ مني الصحي

 1 الواكةل القضائية للمملكة

 2 املكتب الوطين للسكك احلديدية

 1 املكتب الوطين للمطارات

عداد الرتاب الوطين والتع مري والإساكن وزارة اإ

 وس ياسة املدينة

1 

نعاش الشغل  2 املكتب الوطين للتكوين املهين واإ
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 2 صندوق ضامن حوادث السري 

 1 لكية العلوم ابجلديدة

 1 لكية ال داب والعلوم الإنسانية جبامعة محمد اخلامس

 1 غرفة التجارة والصناعة واخلدمات

 1 واكةل التمنية ورد الاعتبار ملدينة فاس

 3 ارة العدل وز

 1 غريس ابلرش يدية –زيز  –واكةل احلوض املايئ لكري 

 3 وزارة الفالحة والصيد البحري

 2 وزارة الثقافة والتصال

 11 وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل 

 والبحث العلمي

27 

 امجلاعات الرتابية

 1 مكناس عامةل فاس –ة فاس ولية هج

قلمي الرش يدية  13 ولية هجة درعة اتفياللت عامةل اإ

 4 سطات -ولية هجة ادلار البيضاء

 1 القنيطرة -سال  –ولية هجة الرابط 

 1 احلس مية-تطوان  –ولية هجة طنجة 

قلمي برش يد  2 عامةل اإ

قلمي الناضور  1 عامةل اإ
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قلمي ميدلت  1 عامةل اإ

قلمي  1  أ سفيعامةل اإ

قلمي العرائش  2 عامةل اإ

قلمي س يدي قامس  1 عامةل اإ

قلمي الراش يدية   1 عامةل اإ

 1 عامةل احملمدية

 1 عامةل مكناس

قلمي النوارص  2 عامةل اإ

 2 متارة -عامةل الصخريات 

 2 عامةل سال

 2 عامةل مقاطعات مولي رش يد

 2 عامةل مقاطعات احلي احلس ين

 2 س بع احلي احملمديعامةل مقاطعات عني ال 

 4 أ نفا -عامةل مقاطعات ادلار البيضاء

 1 جامعة امخليسات

 1 جامعة بوملاس

 1 جامعة كوزات 

 2 جامعة أ سفي

قلمي خريبكة  1 جامعة أ كنادير دائرة واد زم اإ

 1 جامعة التامري 
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 2 جامعة الناضور

 7 جامعة ادلار البيضاء

قلمي  1 قلعة الرساغنة جامعة اجلديدة جامعة الهيادنة اإ

 1 جامعة الغربية

 1 جامعة الصباح

 1 جامعة أ ولد عيىس قيادة السامعةل

قلمي جرس يف  1 جامعة بركني اإ

 1 جامعة تولل

 1 جامعة سوق السبت ولد المنة

 1 جامعة س يدي اخملفي

 1 جامعة عني عودة

قلمي جرادة  1 جامعة املرحية اإ

 1 جامعة ويسالن

 1 جامعة اتزة

 3 جامعة مكناس

 225 المجموع
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 : نماذج من أهـــم المقررات-(3

 

 في يكمن دورها أن المؤسسة فيها أكدت مناسبات هناك كانت

 اعتباطيا مدافعا وال لإلدارة، خصما ليست وأنها والمشروعية، الحق عن الدفاع

 ةوالتسوي التسديد تعذر بعد لتخلص موازنها في األمور تضع إنها المشتكين، عن

 .الحق هو يكون ما إلى

 إليه اهتدت عما لإلفصاح فرصة السنوي التقرير في تجد فإنها ولذلك،

 .اإلدارة مواقف من بالصائب القارئ يعلم حتى وذلك كمقررات،

 : نجد المؤسسة فإن من بين مواضيع نماذج المقررات الصادرة عن وهكذا،

 حكاماأل تنفيذ في العقارية األمالك على المحافظ مسؤولية

 العقارية األمالك على المحافظ مواجهة في أحكام َتْصُدُر ما كثيرا

 المحافظة، سجالت في بتضمينها وتلزمه ،ةتحفظي إجراءات أو عينية حقوق بخصوص

 عن المحافظ فيمتنع األغيار بحقوق األحكام تلك تمس أن الحال ويصادف

 .تنفيذها

 كان ولذلك ل،إشكا ذاته حد في األحكام تنفيذ عن االمتناع إن

 الرجوع إلى توجيهه هو المحافظ، دور على التأكيد بعد المؤسسة، موقف

  .التنفيذ في الصعوبة دعوى إطار في للحكم المصدرة للمحكمة

 : المؤسسة قالت مة،ت ومن

 من األفراد مصالح على ائتمان من إليه موكول هو ما بحكم المحافظ،"

 موقفا اتخذ التحفيظ، مطالب لىع المتعرضين وكذا التحفيظ وطالبي مالك

 من حالته، على الحكم، لتنفيذ يكون قد ما إلى بالنسبة مسؤوليته ضمن يندرج

 ".بالغير أضرار
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 للنظر للحكم، المصدرة المحكمة إلى الرجوع ذلك، مع عليه، يتعين"

 ".طرفه من المثارة اإلشكالية في

 التصرف في المالك وحرية التعمير ضوابط

 منعهم بخصوص اإلدارة مواجهة في بتظلمات المواطنون ميتقد ما كثيرا

 المعني أن مادام ذلك، في محقة تكون اإلدارة أن غير أراضيهم، فوق البناء من

  .البناء فيها محرم منطقة في بذلك يقوم أنه أو التعمير، لضوابط يمتثل ال باألمر

 :يلي ما على لها مقررين في المؤسسة أكدت ولذلك،

 واستغاللها العقارية، ملكيته استعمال في الحرية للمالك أن صلاأل كان إذا"

 مصلحته تحقق يراها التي العمرانية األنشطة جميع ممارسة وكذا فيها، والتصرف

 تفرضه ما مع تتعارض أال ويجب مقيدة، المقابل في الحرية هذه فإن الخاصة،

 ".التعمير بضوابط التزام من واألنظمة القوانين

 من يراه ما ينجز وأن عقاره، يجهز أن مالك كل حق نم كان إذا"

 تفرضه بما التقيد بوجوب مشروطة ممارسته أن إذ مطلقا، ليس الحق هذا فإن بناءات،

 يتم التي وثائقه إكراهات واحترام التعمير، بضوابط التزام من واألنظمة القوانين

 ".الساكنة مصلحة يراعي عمراني مجال تهيئ أجل من إعدادها

 منها االستفادة وطرق الجماعية األراضي تفويت ئداتعا

 يطالبون الساللية الجماعات أفراد بعض من بشكايات المؤسسة توصلت

 أنه، إال الجماعية، األراضي تفويت ثمن من ينوبهم ما على بالحصول فيها

 العائدات وضع ينبغي أنه على المؤسسة أكدت القانون، عليه ينص ما إلى واستنادا

 لمشاريع أو أخرى، أراضي القتناء إما تخصص ألنها والتدبير، اإليداع بصندوق

 األمر هذا تدبير فإن ولذلك،. المتبقى الصافي لتوزيع أو الجماعة، لفائدة تنموية

 .الوصاية ومجلس الجماعات مجالس اختصاص من يعتبر
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 : يلي ما المؤسسة مقررات إحدى في جاء وهكذا،

 فإن الساللية، للجماعة ملكيتها ترجع النزاع موضوع األرض مادامت"

 المفتوح المالكة، الساللية الجماعة بصندوق إيداعها يتم منها، جزء تفويت عائدات

 "الجماعة؛ لفائدة تنموية مشاريع لتمويل العائدات تلك وتخصص الوصاية، بمجلس

 وأوجه طرق وحدد الساللية، األراضي عائدات لتدبير معايير وضع المشرع"

 تم كما ،1919 أبريل 27 ظهير مقتضيات عليه تنص ما حسب منها، ادةاالستف

 " .1963 فبراير 16 وظهير ،1937 أكتوبر 19 بظهير وتعديله تتميمه

 الدكتوراه سلك في الدراسة شروط تحديد

 اإلطالق، بمفهوم به األخذ يمكن ال فإنه دستوري، حق التعليم كان إذا

 تظلم وبعدما ولذلك،. إكراهات من به يحيط وما تنظيمه، يقتضيه قد لما اعتبارا

 من أن على المؤسسة أكدت الدكتوراه، بسلك تسجيله رفض من األشخاص أحد

 مع يتطابق بما التعليم، ذلك من لالستفادة ومعايير شروط وضع الجامعة حق

 .بالتسجيل المعنيين مواصفات من الموضوع يناسب وما االستيعابية، الطاقة

 : إلى مؤسسةال اتجهت ولهذا،

 خاصة للجنة موكول بالجامعة الدكتوراه سلك في الدراسة شروط تحديد"

 مع المؤهالت، ضبط أجل من مسبقا، محددة معايير وفق باالنتقاء، إليها يعهد

 الطاقة محدودية باالعتبار أخذا العلمي، التحصيل متطلبات استيفاء من التأكد

 المستوى على واإلبقاء الجودة ضمان أجل من ذلك كل للتدريس، االستيعابية

 ".العليا األسالك في والسيما للخريجين، الالئق

 المؤقتة الشغل لعالقة حد وضع في اإلدارة حق

 للمؤسسة اتضح ولما بإدارة، يعمل كان بعدما العمل عن عزله من مواطن اشتكى

 بعدم موقفها عللت اإلدارة أن كذلك واتضح مؤقت، كعون بها يعمل كان أنه
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 لإلدارة تخول العالقة طبيعة أن وأكدت طلبه، ردت فقد المشتكي، لعطاءات ياحهاارت

 .بالواجب إخالال هناك أن لها استبان إذا سيما ال لها، حد وضع حق

 : يلي ما المؤسسة قررت لذا،

 مؤقت، كعون اإلدارة في المشتكي بها يشتغل كان التي الصفة طبيعة"

 وال ذلك، موجبات لها تبينت كلما قةالعال لهذه حد وضع حق لإلدارة تعطي

 لإلدارة منتم كل على تفرض التي بااللتزامات، إخالال هناك أن اتضح إذا سيما

 الذي المستوى في اإلدارية الخدمات تكون أن أجل من الجهود قصارى ببذل

 ".المواطنين حاجيات يلبي

 االلحاق عند الدرجات في التطابق تعذر

 به العمل في شرع وحينما آخر، بقطاع ظفمو إلحاق قبول تم أن حدث

 وضعيته في بها يحظى كان التي المزايا نفس على يحصل لم أنه الموظف الحظ

 أجابت وقد. فيها مصنفا كان التي والدرجة السلم نفس في يرتب لم إذ األصلية،

 بالموظفين الخاص النظام أن الموضوع، في مراسلتها إثر بها، الُمْلَحِق اإلدارة

 ولكن تطابق، يوجد ال إذ األصلية، إدارته نظام عن يختلف بها ملينالعا

 إدارته من يتقاضاه كان ما تفوق كمستحقات يستخلصه ما أن هو الحاصل

 .األصلية

 :يلي بما المشتكي طلب على ردها المؤسسة عللت ولهذا،

 اإلدارة في موجود غير والسالليم الدرجات في التطابق كان إذا"

 على الُمْلَحِق الموظف احتفاظ وجوب اعتبار فإن بهاِ الُمْلَحق ارةواإلد األصلية

 مدارج في االرتقاء وبإمكانية المالية بالمستحقات فيه العبرة تكون المزايا، نفس

 كان الذي األجر يفوق أو يماثل العام بمفهومه األجر أن مادام اإلدارية، األسالك

  " .الملحق الموظف بتضرر للقول لمجا ال ولذلك،. األصلية إدارته في يتقاضاه

 الطوعية المغادرة طبيعة
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 لم بكونه ومتمسكا منازعا الطوعية المغادرة من استفاد موظف تقدم

 هي المذكورة المغادرة أن ومادام عليها، حصوله عند الكاملة بحقوقه يحظ

 للمعني اإلدارية الوضعية عليها، التوقيع بعد تطهر، جانبين، بين وتراض توافق

 :يلي ما المؤسسة رد في جاء فقد. بها

 إلى يرتكن المشتكي جعلت التي والدوافع األسباب كانت مهما"

 نطاقها في تبقى المغادرة، لهذه القانونية الطبيعة فإن الطوعية، المغادرة خيار

 "الجماعية؛ أو األحادية سواء والتوافقات القانونية المقتضيات به تسمح الذي

 مطالبة، كل وإنهاء حساب، كل تصفية الطوعية المغادرة نتائج من"

 لها، مادي كمقابل له تحديده تم ما وارتضى عليها، وقع بها، المعني وأن السيما

 "الحساب؛ إنهاء وصل على تحفظ أي يبد ولم

 التطوع إطار في للعمل القانوني الوضع

 لدى التدخل بمقتضاها التمس مواطن من بشكاية المؤسسة هذه توصلت

 بعدما باإلدارة يعمل طويلة، مدة قضى أنه على معتمدا توظيفه، أجل من رةاإلدا

 كان المشتكي بكون ردت اإلدارة أن إال بالتوظيف، المسؤولين أحده وعده

 وأن سيما ال لتوظيفه، إمكانية أي على تتوفر ال وأنها التطوع، إطار في بها يعمل

 صرحت ولذلك، اراة،المب طريق عن إال بالتوظيف يسمح ال أصبح القانون

 :نأب المؤسسة

 بالوضعية له عالقة ال تطوعي عمل نطاق في كان المشتكين عمل"

 بالتبعية التزامات عنه تترتب وال العمومية، الوظيفة قانون يغطيها التي اإلدارية

 الوظائف ولوج أن عن فضال توظيفهم، على اإلدارة إلجبار منطلقا لتكون

 يفرض الفرص وتكافؤ المساواة مبدأ أن إذ مباشرة، صفةب باإلمكان يعد لم العمومية

 " .المباريات اجتياز

 المغرب في الطب بممارسة لألجانب الترخيص
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 من لدى التدخل يلتمس المؤسسة هذه لدى بتظلم األجانب أحد تقدم

 جواب كان وقد. المغرب داخل الطب بممارسة له الترخيص أجل من يجب

  .الطالب في تتوفر ال لضوابط يخضع المهنة هذهل األجانب ممارسة أن اإلدارة

 :اآلتي هو المؤسسة تعليل كان وهكذا،

 تقتضيها ضوابط لعدة يخضع الطب، مهنة بمزاولة لألجانب الترخيص"

 انطالقا فيها، التقرير حق بلد لكل أنه اعتبار على المهنيين، إلى الموكولة الرسالة

 ".لمواطنينا وسالمة أمن على الحفاظ في مسؤوليته من

 منها نسخة على الحصول في والحق المداوالت محاضر

 الحصول أجل من إدارة لدى التدخل المؤسسة من المتظلمين أحد طالب

 مسؤولية تحمل طلب في الرأي إبداء إليها موكول استشارية لجنة محضر على

 المج في عليه المتوافق وكذا المؤسسة، لهذه الداخلي النظام منطلق ومن. إدارية

 وسريتها، طابعها لها بالمداوالت الخاصة المحاضر كون من المعلومة، في الحق

 يحق ما فإن وبالتالي،. التحضيرية األعمال قبيل من الحاالت جميع في تبقى وأنها

 .المذكورة اللجنة اجتماع عن الناتج القرار هو عليه الحصول لألشخاص

 :يلي بما الطلب، ترد وهي المؤسسة، صرحت لذا،

 ".بالسرية لها ُيحتفظ أن يجب مداوالت يتضمن المحضر"

 المشتكي حق من هو ما وأن تحضيريا، عمال يعتبر اللجنة إليه انتهت ما إن "

 " .الترقية في والبات اللجنة اجتماع عن الناتج القرار من بنسخة المطالبة هو

 الوسيط رقابة خارج تصرفه يجعل كتاجر البنك تعامل

 ودائع مثيل من" بنك بريد" عند له بمستحقات ينالمواطن أحد طالب

 المنازعة هذه أن المؤسسة اعتبرت وقد. بها يتوصل لم أنه يدعي لديه كانت

حسب القانون  الخالف هذا وطبيعة بنك بتعامل تتعلق بنك مواجهة في المقدمة
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 المادة في الوارد اإلدارة مفهوم البنك على ينطبق الطبيعة تجارية، وبذلك 

  .المملكة وسيط لمؤسسة المحدث الشريف الظهير من ىاألول

 :قائلة الطلب المؤسسة ردت ولذلك،

 إطار في البنك، به يقوم ما ضمن تندرج بنكية معاملة في المنازعة"

 ال الصفة بهذه وهو التجارة، مدونة من 6 المادة إلى استنادا كتاجر نشاطه

 الظهير من األولى ادةالم في الوارد اإلدارة، مفهوم ضمن يصنف أن يمكن

 يمارس يكن لم هذا عمله في ألنه المملكة، وسيط لمؤسسة المحدث الشريف

 المعامالت إطار في كتاجر، يتصرف بل اإلدارية، السلطة امتيازات من امتيازا

 " .الصرفة البنكية

 المعدني االستغالل رخص

 المعادنو الطاقة وزارة لدى التدخل أجل من المؤسسة لهذه بطلب شخص تقدم

 له ليست باألمر المعني أن اإلدارة جواب كان وقد معدني، منجم باستغالل له للترخيص

 :يلي ما هو المؤسسة هذه موقف فكان. كخياط يعمل ألنه مؤهالت،

 على طالبه بتوفر رهين المعدني، باالستغالل والجماعات لألفراد السماح"

 على تساعد إمكانيات نم عليه يتوفر ما وكذا مؤهالته، تثبت معينة شروط

  ".البيئة وسالمة األشخاص أمن وضمان االستغالل حسن

 الصيد أجل من السالح بحمل الترخيص

 اإلدارة، تعسف يشكو شخص طرف من بتظلم المؤسسة هذه توصلت

 ولقد. إياها تمكينه سبق أنه مدعيا السالح، حمل رخصة من تمكينه رفضت التي

 سلوك بخصوص بحثها إليه انتهى لما اعتبارا ذلك، على بتحفظها اإلدارة ردت

 أن إال المؤسسة من كان فما آخرين، أشخاص وبين بينه خالفات ووجود الطالب

 :يلي بما مصرحة الطلب، ردت
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 المختصة السلطة إلى موكول الصيد، ورخصة الظاهر السالح بحمل الترخيص"

 يقتضيه لما لكوذ عليه، الحصول طالبيها استحقاق مدى تقدير لها يرجع التي

 ".الحيواني الرصيد وكذا األشخاص، وسالمة العام، األمن على الحفاظ

 

 

 

 
 

                        *         *          * 
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 مقترحات المؤسسة سابعا:
 

 ليس أنه بإيمان فيه، نرتقي أن وقدرنا ومدارج، مسار اإلداري العمل تجويدل كان إذا

 معني لكل مفتوحا فيها المجال يكون تشاركية، بتعبئة وطمشر ذلك فإن المنال، صعب

 .التغيير لصرح إضافتها يمكن لبنات من لديه بما لإلسهام ومهتم،

 قوة بجعلها لها المحدث القانون يخولها ما إلى وباالستناد المنطلق، هذا ومن

 وأ يعثر أن يمكن ما كل إزاحة إلى وساعية واألصلح، األقوم نحو دافعة اقتراحية

 في خطها مواصلة في تتوانى ال المؤسسة فإن اإلداري، الشأن تدبير إلى يسيء

 مقترحات، من مناسبا تراه بما الوزارية القطاعات أو الحكومة رئيس السيد موافاة

 األمور بعض لتدارك المواقف تستدعيه ما أو اختالالت، من يظهر قد ما لمعالجة

 .مستجدات من طرأ لما اعتبارا

 واالطالع االنفتاح أن كما متسارعة، متغيرات يعرف ملعا في سننغم إننا

 في الركب مواكبة على العمل منا يستدعي الجيدة التجارب بعض على

 .التطبيقات أحسن من المغربي الواقع يالئم بما النجاحات،

 سنة امتداد على االقتراحات بعض تسوق أن المؤسسة لهذه كان ولذلك،

 : بينها ومن ،2117

 اإلدارية المساطر تبسيط

 للسيد اقتراحها المؤسسة بخصوصه جددت ما أول الموضوع هذا كان لقد

 تعقيدات تطويق بوجوب التذكير إلى السنة بداية عند بادرت إذ الحكومة، رئيس

 .اإلداري العمل تصريف حسن تعرقل التي البيروقراطية،

 كل صلب في ويدخل عليه، مجمع ومطلب مسعى اإلجراءات تبسيط

 .تنزيله يرةتو تسريع من مناص فال ولذلك،. الحزبية أو الحكومية سواء لبرامج،ا
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 .تعقيداتال استمرار تؤكد مواقع فإن المجال، هذا في قطعت التي األشواط كانت فمهما

. اإلدارية القطاعات لتحديث وزارة تشكيلتها في الحكومة ضمت لقد

 أن البد بل والوسائل، تجهيزال في ينحصر أن يمكن ال التحديث أن البديهي ومن

 .والمناهج المفاهيم إلى يمتد

 رسمت، واألهداف اتضحت، ىوالرؤ. الرصد من يكفي ما فللمغرب

 .للتأخير مبرر لنا يعد لم ولذلك،. سطرت واالستراتيجية

 العمومية، الخدمات إلى ولوجه تيسير هو للمرتفق تقديمه يمكن ما فأحسن

 .التسهيالت من يمكن ما بأكثر

 في تعثرا هناك أن إال وعودا، قدمت بالموضوع المعنية الجهات كل

 .الواقع أرض على العمل نتاج بلورة إال يتبق ولم اإلنجاز،

 المعلومة في الحق

 أن يجب التي اآللية فإن خالف، موضوع يعد لم الحق هذا بأن القناعة كانت إذا

 .المتوقع فاق نهأ نقول أن يمكن تعثرا عرفت وبلوغه تصريفه حسن على تسهر

 كعضو المغرب فإن الحق، ذلك أقر قد الدستوري المكسب كان وإذا

 ولم دوليا، عليه المتوافق عن للتخلف مبرر له يعد لم الدولي المنتظم في نشيط

 .الكبار نادي في الرسمي مقعده أخذ عن يتأخر أن المقبول من يعد

 القانون نشر إلى سوى يحتاج ال المنفتحة الحكومة في االنخراط

 .المعلومة في للحق المنظم

 ومحك للشفافية، عنوان هو إن الممارسة االعتيادية للحق في المعلومة

 مصلحة له من لكل ألن وتعليلها، السليمة المواقف اتخاذ على وحافز للمشروعية،

 .مضمونها كان كيفما المعلومة إلى يلج أن مشروعة
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 مؤتمنة المؤسسة ادامتم الجانب، هذا في فراغ يوجد ال أنه صحيح،

 جديدة، آلية باختيار الجهر تم دام ما لكن الحق، هذا إلى الوصول على كذلك

 فقد المكونات، من العديد إغناءها في ساهم مقاربة ووفق معينة، تركيبة في

 .التنفيذ حيز الجديد القانون مشروع بدخول التعجيل الضروري من بات

 التبغ صندوق إعانة مراجعة

 هناك أن عليها، الواردة الشكايات معالجة خالل من للمؤسسة، تبين لقد

 وذوي واألعوان الموظفين لقدماء تصرف مساعدة وهي التبغ، صندوقل إعانة

 ما مجموع أن إال كافية، تغطية االحتياط أنظمة لهم توفر ال الذين حقوقهم

 .سنويا درهم 3841 مجموعه ما يتجاوز أن يمكن ال منهم لكل يصرف

 السيد على اقترحت المؤسسة فإن كافيا، يعد لم المبلغ هذا ألن اراواعتب

 لها لتكون اإلعانة هذه سقف برفع الموضوع، في النظر إعادة الحكومة رئيس

 اإلعالن تم وأنه السيما العيش، تكاليف مواجهة على إسعافهم في فعلية داللة

 .التقاعد أنظمة إصالح على

 خطأ عن االجتماعي االحتياط مةأنظ في االشتراك اقتطاعات تحويل

 الموظفين، رواتب من اإلدارات تقتطعه ما تحويل في أخطاء تقع قد

 توجه أن وبدل االحتياط، صناديق في واالشتراك االنخراط قبيل من وذلك

 األمر ويظل. آخر صندوق إلى خطأ توجه به المعني الصندوق إلى االقتطاعات

 بمستحقاته طبعا، يتوصل، فال التقاعد، على هب المعني يحال أن إلى الحال هذا على

 .خطأ التحويل بواقع ويفاجأ كمعاش

 يتم شمولي حل إيجاد اتجاه في الموضوع في توصيات المؤسسة أصدرت ولقد

 .بينها فيما األمر الصناديق تسوي أن على لصاحبه المعاش مستحقات دفع بمقتضاه
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 توجيهية دوريات إصدار إلى تنظيميا االهتداء يتأت ولم تعثر، األمر أن إال

 الموضوع هذا في يطرأ لما حد لوضع جماعية، اتفاقيات على التوقيع أو

 .الحكومة رئيس السيد إلى بمقترح المؤسسة بعثت ذلك ألجل. كإشكاليات

 وأهاب الموضوع، مع تفاعل الحكومة رئيس السيد أن ،بالمالحظة والجدير

 بالمتعين القيام إلى االجتماعي حتياطواال التأمينات مراقبة هيئة رئيس بالسيد

 .نهائي حل إلى للخالص

 األدوية بعض عن التعويض عدم

 شراء في أنفقوه ما استرجاع في صعوبات أحيانا المواطنون يالقي قد

 األدوية الئحة في مدرج غير له وصفه تم الذي الدواء أن بدعوى األدوية،

 في بيعه مرخص دواء 3111 يقارب ما هناك أن على الوقوف تم ولقد. عنها المعوض

 .المذكورة الالئحة في بعد يدرج لم أنه إال المغرب،

 جد عنه التعويض إجازة مسطرة أن المؤسسة أجرته الذي البحث من تبين وقد

 .سنوات خمس إلى يصل قد الوقت، من طويال حيزا بذلك الترخيص يأخذ وقد ،ةمعقد

 الترخيص يتم كيف إذ الوضع، ذاه على اإلبقاء المقبول من يكن لم ولذلك،

 اقتنائه، ثمن من جزء استرجاع في الصحية التغطية صناديق إسهام دون دواء بتداول

 ال وأحيانا رفضها، في خيار للمريض يكون ال والتي المزمنة لألمراض بالنسبة سيما وال

 .ممكن غير عنها التعويض طلب بأن يفاجأ أن إلى بذلك يخبر

 التعاضد مدلول ولبلورة بعده، والعالج الصحة في قالح وإلعطاء ولذلك،

 .التدخل من بد ال كان الصحية والتغطية

 وقد الموضوع، في مقترحا الصحة وزير للسيد المؤسسة بعثت ذلك، ألجل

 هذا على بناء تريد الصحي للتأمين الوطنية الوكالة أن وأوضح معه، تجاوب

 تستغرقها التي الضرورية الزمنية ةالفتر تقليص طرق حول التفكير تعميق المقترح

 .عنها المعوض األدوية الئحة في األدوية إدراج مسطرة
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 الوثائق على الخارج مغاربة حصول

 الدول بعض في سيما وال الخارج، في المقيمين المغاربة بعض أن لوحظ لقد

 على الحصول في صعوبات يجدون فيها السفر معه يتعذر خاصا وضعا تعرف التي

 .المملكة داخل تنجز والتي ،بأبنائهم أو بهم الخاصة ثائقالو بعض

 .وفاة أو ازدياد بتسجيل أو الهوية بإثبات يتعلق حينما األمر يتعقد وقد

 فقد بالخارج، المقيمين للمغاربة المنتدبة الوزارة توليه ما وأمام ذلك، ألجل

 إلى ةالوزار تلك فيها تدعو مراسلة 2117 سبتمبر بداية في المؤسسة بعثت

 أو القنصليات لدن من سواء مشاكلهم حل سبل وبحث الموضوع، على االنكباب

 على العمل أو ذلك القانون يتيح عندما منهم بطلب العامة، النيابة طرف من

 .يجب من أمام عنهم للنيابة محام تكليف

 بالخارج المغربية بالبعثات بالعاملين الخاصة المرض ملفات إيداع

 لورودها بالخارج والدبلوماسية القنصلية البعثات في العاملين وقحق تضيع ما كثيرا

 .أشهر ثالثة في والمحدد القانوني األجل خارج والتعاضد االحتياط صناديق على

 التغطية وتفرغ بها، المعنيين إرادة عن خارجا يكون ذلك أن وأكيد

 في التفكير الالزم من أصبح لذلك،. شكلية ألسباب جدواها من الصحية

 والتعاون الخارجية الشؤون وزير السيد المؤسسة هذه راسلت السياق، هذا وفي. حلول

 بعين يأخذ آخر تنظيمي إجراء أي أو تشريعي حل إليجاد التدخل أجل من الدولي

 تغطية من االستفادة في الدستوري المعنيين حق ويؤمن المعطى، هذا االعتبار

 .والعالج التطبيب في قوهأنف مما فيه محقون هم ما باسترداد صحية،

 اإلدارات على األغيار ومستحقات ديون لتسوية الميزانية في خاص بند إحداث

 أو خدمات قدموا الذين األشخاص مستحقات تسديد يتعثر أن يقع ما كثيرا

 عليها يتعذر أوضاع في نفسها األخيرة هذه وتجد اإلدارات، لفائدة توريدات
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 على القضاء، إلى اللجوء هو الرد ويكون يون،د ذلك عن ترتب مما ذمتها تبرئة

 .األحكام بتنفيذ خاصا بندا الميزانية في أن اعتبار

  .القضاء إلى اللجوء إلى اإلدارة طرف من توجيههم يتفهمون ال الدائنين أن وأكيد

 في بند إحداث ضرورة في التفكير المؤسسة اقترحت ذلك، ألجل

 .االتجاه هذا في حكومي قطاع لكل السنوية الميزانيات

 بند إحداث إلى دعت قد،  2115 سنة كانت المؤسسة أن بالذكر والجدير

 .توصياتها تنفيذ أجل من

 اإلدارة مواجهة في الصادرة األحكام تنفيذ

 محاولة إلى 2117 ميزانية مشروع مناقشة عند والتعديالت النقاش عاد لقد

 لذلك كان وقد الدولة، لأموا على التنفيذي الحجر إجراء من يمنع بند إدخال

 .صعوبات عدة اإلدارات على التنفيذ يعرف وقت في السلبية الردود بعض

 بكون األفراد إلى يتسرب بدأ االعتقاد أن هو ذلك رافق ما أصعب فمن

 هو الذي المساواة بمبدأ إخالال سيشكل ذلك وأن نفسها، تحصن أن تريد اإلدارة

 .والمؤسسات الحق ةلدول بناء وكل قضائي، تنظيم كل عماد

 التعديل، لهذا الوخيمة بالعواقب المؤسسة هذه طرف من التذكير تم وقد

 التقيد إلى يبادر أن يجب من أول وهي الذمة، مالءة فيها مفروض الدولة ألن

 .الحجر بمنع مقتضى ألي حاجة وال بالقانون،

 2117 مايو 24 بتاريخ الحكومة رئيس السيد إلى المؤسسة بعثت ولذلك،

 تم وردود، تعاليق من ذلك واكب ما ومع وبالفعل،. الموضوع في بمراسلة

 .المذكور التعديل عن التراجع

                 *          *           *           * 
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حصيلة أنشطة مؤسسة وسيط المملكة في مجال التواصل : الثاني الجزء
 والتعاون والتكوين

 

 

 واالقتراب، االنفتاح، أداة هو إذ مية،أه من للتواصل فيما خالف ال

 آخر منظور التقاط مجال وهو األحسن، عن والبحث والتعريف، والتعرف،

 .للحوار وآلية الصعاب لتجاوز وسيلة وهو للمسار،

 ومده تعزيزه على التركيز في المضي الالزم من كان ولذلك،

 الغير، على فيها يطل بوابة ألنه عناية، من إليه يحتاج ما وإعطائه باإلمكانيات،

 السبل من الصائب إلى عبرها ويوجه ويدعو إليه، يلجأ من خاللها من ويستقبل

 تفاعل، فضاء ألنه كذلك وهو. العام المرفق من فضلأ ستفادةا بتأمين الكفيلة

 من رصيد إضافة إلى الهادفة التشاركية نطاق في ورد، ومساءلة وقبول، وإيجاب

 .الحقوق مجال في التقدم موسبالمل يبلور الذي التراكم

 التي باألعباء للنهوض مزايا من يجلبه وما التعاون بجدوى منها وإيمانا

 مسؤولية الحقوق تصريف ضمان أن اعتبار على غيرها، مع المؤسسة فيها تشترك

 التعاون آفاق وتوسيع وتطوير نسج هاجس فإن ومهتمين، فاعلين عدة مع تتقاسمها

 لدن من بااللتزامات الوفاء تواضع ومن وجزر، مد من حظهتال ما رغم يفارقها لم

 بها للوفاء يعطي أن غير من التعهدات على التوقيع إلى يرتكن الذي البعض

 .المتطلب االهتمام

 من وأطرافه، شركائه وتنوع مستوياته، مختلف على التعاون ظل ولذلك،

 يتيح ما على اطالع نم يتيحه لما اغتناء، مصدر يبقى ألنه المؤسسة، هذه أولويات

 اإلمكانيات من الكفيل واستعمال استعارة أيضا وألنه المستجدات، مواكبة

 .الغايات من الصعب إلى المؤسسة إليصال
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 لما فيه، االستثمار من مناص ال ملحة، ضرورة كذلك التكوين ويبقى

 واالرتقاء وتقويم وصقل والمدارك المعارف وتعميق القدرات، رفع فرص من يخوله

 التقنيات، من الجديد من والتمكين المناهج، وتحديث وتطوير بالتطبيقات،

 البشري الرصيد طاقات لتعزيز ذلك كل تغيرات، من طرأ ما على والتعرف

 اهتمامها المؤسسة واصلت ولهذا،. المؤسسة هذه داخل المسؤولية عبء يتحمل الذي

 .المجال بهذا

 والتحسيسية التواصلية األنشطة : أوال

 والمعنيين المهتمين طالعإل أساسيا رهانا التواصل من المؤسسة لتجع

 تهم التي القضايا كل إلى والتطرق برسالتها، التعريف ومواصلة أنشطتها، على

 على والعمل المسؤول االلتزام إطار وفي والحقوقي، القانوني بعدها في المواطنين

 التي الصور أحسن في القانون، سيادة على والحرص والجماعات، األفراد خدمة

 .واإلنصاف العدل تحقق

 مع وجهويا، وطنيا المتاحة الوسائل مختلف الى اللجوء تم الغرض، ولهذا

 انشغاالت، من للناس ما إلى لإلنصات والمناسبات، الفرص مختلف استغالل

 إيراد مع والمعقدة، المتكررة النوازل في سيما ال به، القيام ينبغي بما وللتذكير

 ترى والتي والتوصيات، المقررات خالل من المؤسسة إليها اهتدت التي دالقواع

 .العام الشأن تدبير في باالعتبار أخذها الالئق من

 الوساطة ثقافة لنشر تواصلية، أنشطة تنظيم المؤسسة واصلت وهكذا، 

 قيم وتكريس العمومي، المرفق وأخالقيات بمبادئ التقيد على والحث المؤسساتية،

 طريق عن أو اإلدارة، مع تواصلها خالل من ذلك كل والنزاهة، الشفافية

 صلب في المبادئ هذه ادماج إلى الدعوة عبر أو تواصلية، خرجات أو لقاءات

 تساهم التي القنوات مختلف وعبر والجمعويين، الجامعيين الفاعلين اهتمامات

 .واختصاصاتها المؤسسة بمهام التعريف في بدورها
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 االعالم وسائل عبر الوطني العام رأيال مع التواصل-(2

 وسائل مع المؤسسة تعاملت العام، الرأي مع أوسع تواصل تحقيق إلى سعيا

 أجل من والجهوي، الوطني الصعيدين على والمكتوبة والبصرية السمعية اإلعالم

 شاركت حيث والمعنيين، المواطنين جميع إلى خدماتها تقريب من المزيد

 .متتابعة حلقات عدة عبر استرسلت اإلذاعية البرامج من العديد في

 خالل من الجمهور على إطاللة المملكة لوسيط كانت اإلطار، هذا وفي

 اإلذاعة عبر حوارات في مشاركته في تمثلت إعالمية، وتصريحات لقاءات

 الدورات بمناسبة وحلول، إيضاحات تقديم وفي الحرة، اإلذاعات وبعض الوطنية،

 .المؤسسة تهانظم التي واللقاءات

 حضرها ،2116 لسنة السنوي التقرير صدور بمناسبة صحفية ندوة ترأس كما

 خاللها قدم وااللكترونية، الوطنية الصحف وبعض المرئية اإلعالم وسائل ممثلو

 الشكايات، معالجة مجال في المؤسسة أنشطة على مركزا التقرير، ذلك مضمون

 .اختالالت من رصده تم ما على وكذا

 الجهوية تمثيلياتها ذلك في بما المؤسسة، بمشاركة أيضا 2117 سنة توتميز

 خصصت إذاعيا، برنامجا وعشرين خمس يناهز فيما اتصال، ونقط مندوبيات من

 تم إذ المتتبعين، وتساؤالت مداخالت إلى واالستماع ، المؤسساتب للتعريف

 برامج في اوكذ فعله، يتعين ما إلى توجيهات أو وإرشادات بإجابات إفادتهم

  .المدن بنفس الحرة لإلذاعات

 من المعتل تقويم في أدوارها بيان على البرامج هذه عبر المؤسسة وحرصت

 تدبير في الحكامة تكريس أجل من به تقوم عما وكشفت اإلدارة، عمل بعض

 ووجدة، مراكش، من بكل إحداثها تم التي االتصال بنقط والتعريف شؤونها،

 كان وقد. الشكايات تقديم وبشروط معها، التواصل سبلو وبمهامها وأكادير،

 .عليها المواطنين تعرف مستوى على إيجابي انعكاس البرامج لهذه
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 توضيحات طلب عبر معها المواطنين تفاعل البرامج هذه طبع كما

 خاصة اإلدارة، مع نزاع موضوع تشكل التي القضايا بعض حول قانونية وإرشادات

 والتحفيظ اإلداري، المجال في األحكام وتنفيذ الملكية، نزع مجال في

 .العقاري

 المجلة إصدار في دوري وبشكل انتظامها مواصلة ذلك إلى وينضاف

 تضمنها المهتمين، من العديد على تعميمها على العملو أشهر أربعة كل رأس على

 توصيات من عنها صدر ما أهم من نماذج إلى باإلضافة ومداخالت مقاالت

 .تعاليق أو مقاالت من الفقهاء السادة بعض به يساهم بما وكذا ومقررات،

 الصعيدين على واالجتماعات التظاهرات مختلف في المشاركة -(1

 والوطني الدولي

 الفئوية وبالحقوق اإلنسان بحقوق العالقة ذات القضايا مع التفاعل -أ

 االجتماعية والعدالة والموضوعاتية

 التي الملتقيات مختلف في احضوره تكثيف على المؤسسة حرصت

 حول الوطنية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية القطاعات من كل نظمتها

 كحقوق الفئوية الحقوق وتعزيز االجتماعية، العدالة ودعم اإلنسان حقوق قضايا

  .إعاقة وضعية في واألشخاص المسنين، واألشخاص والمهاجرين، النساء

 لدن من المنعقدة االجتماعات في حضور لها كان اإلطار، هذا وفي

 وحقوق للديمقراطية الوطنية للخطة األخيرة اللمسات إعداد على اإلشراف لجنة

  .االقتراحات من مجموعة خاللها وقدمت اللجنة، هذه في عضوا بصفتها اإلنسان،

 حول دراسي يوم في المؤسسة شاركت الفئوية، الحقوق دعم وبخصوص

 الحركات لتدارس خصص "وحركيات مهاجرين،و هجرات، تتحرك، افريقيا"

 طرف من المنظم التواصلي اللقاء في شاركت كما. إفريقيا في الهجروية
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 االفريقية الجالية لتحسيس خصص والذي المهاجرين، لحقوق الحمراء الساقية مرصد

  .المملكة وسيط مؤسسة بأدوار الجنوبية باألقاليم المقيمة

 في الحمراء، والساقية - السمارة -لعيونا بجهة مندوبيتها عبر وشاركت،

 بالحقوق النهوض وسبل آليات"  حول الجهة هذه في المنظم الدراسي اليوم

 الدولي القانون ودور الصحراوية، باألقاليم والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 الخاصة الورشة في وكذا ،"الحقوق هذه ترسيخ في االتفاقية والممارسات

 .الجنوبية باألقاليم التنمية وبرامج والترابية عموميةال بالسياسات

 شاركت المساواة، مبادئ وتعزيز النساء ضد العنف محاربة مجال وفي

 بتقديم الندوة هذه أشغال تابعت وقد. السالليات للنساء الوطنية الندوة في المؤسسة

 تحقيقو الفئة، هذه ضد الممارس التمييز مناهضة أجل من الحكومة لرئيس مقترح

 اللقاء في مشاركتها على عالوة الساللية، األراضي من استفادتها في المساواة

 وفي النساء، ضد العنف لمناهضة عشرة الخامسة الوطنية الحملة الختتام الوطني

 .للمساواة الحكومية الخطة بتقييم الخاص اللقاء

 بالمغرب العدالة حول نظمت التي اللقاءات بعض المؤسسة حضرت كما 

 وتحقيق والحريات الحقوق حماية بين اإلداري القاضي" حول ندوة بينها ومن

 البرلماني المنتدى من الثانية النسخة في شاركت وكما ،"العامة المصلحة

 .االجتماعية للعدالة الدولي

 وألقت التواصلية، اللقاءات من مجموعة نظمت الهدف، نفس ولتحقيق

 العالقة ذات التظاهرات لفمخت في والمحاضرات العروض من مجموعة

 إلى إضافة ومراكش، وفاس، والعيون، بأكادير، سيما المؤسسة، ومهام باختصاصات

 دور حول عروض تنظيم تخلله والكتاب، للنشر الدولي المعرض في مشاركتها

 .ومهامها المؤسسة



 
142 

 بالمؤسسة التعريف من للمزيد فرصة واللقاءات الندوات هذه شكلت وقد

 تستنتجه مما انطالقا المطروحة، المواضيع في نظرها وجهات موتقدي جهة، من

 وتدابير اقتراحات تقديم مع عليها، المعروضة للشكايات معالجتها خالل من

 .العمومي المرفق بتخليق كفيلة

 الحكامة حول والدولية الوطنية االستراتيجيات مع التجاوب -ب 

  النزاهة وتعزيز اإلدارة وإصالح

 مختلف إغناء في منها ومساهمة أجلها، من وجدت التي هامالم مع انسجاما

 بعض في المؤسسة ساهمت اإلداري، التدبير حكامة حول المنظمة األنشطة

 التنفيذي البرنامج على اإلشراف لجنة عقدتها التي التشاورية، االجتماعات

 النضمام تمهيدا وذلك اللجنة، هذه في عضوا باعتبارها المنفتحة، للحكومة

   .االقتصادية والتنمية التعاون منظمة أطلقتها التي المبادرة لهذه غربالم

 التنفيذي البرنامج في دمجها تم باقتراحات اإلطار هذا في تقدمت وقد

 استقبال لتحسين وطني برنامج مشروع بإعداد األمر ويتعلق المنفتحة، للحكومة

 إلكترونيا منبرا شكلست والتي للنزاهة، وطنية بوابة إعداد ومشروع المواطنين،

 .والنزاهة الشفافية ثقافة ونشر والتحسيس للتوعية

 المنفتحة الحكومة" حول اإلطار نفس في نظم الذي اللقاء في وشاركت

 ة".العمومي الحكامة في والمرأة واالعالم الشباب ودور

 على االشراف لجنة طرف من المنعقدة االجتماعات في شاركت كما

 الذي االجتماع في أوربا مجلس -األوربي واالتحاد المغرب بين التعاون برنامج

 في معززة ديمقراطية حكامة نحو" حول الدولي والتعاون  الخارجية  وزارة نظمته

 الحكومية القطاعات مختلف مع القائم التعاون بتقييم تميزت ،"المتوسط جنوب

 تطوره، مراحل استحضار مع الوسيط، مؤسسة  رأسها وعلى الوطنية والمؤسسات
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-2118  التعاون مخطط إطار في أوربا مجلس مع للتعاون المستقبلية الخطوط وعرض
2121.  

 يمكن التي األساسية بالمحاور المؤسسة تقدمت االجتماع هذا وخالل

 .له التابعة والهيآت أوربا مجلس مع المقبل التعاون برنامج في إدماجها

 اإلشراف للجنة الثالث االجتماع في المؤسسة شاركت اإلطار نفس وفي

 البحر جنوب دول في معززة ديموقراطية حكامة نحو": موضوع حول الجهوية

 المؤسساتية الوساطة أهمية سجل والذي ،" (II الجنوب برنامج) المتوسط األبيض

 وتيسير وبالحكامة الحقوقي بالفضاء رتقاء اال في اإلدارية النزاعات لحل كبديلة

  .الديموقراطية

 مع وصل كصلة المدني المجتمع مكونات مع تغالاالش -(3

 بالمؤسسة للتعريف المواطنين

 ويشكل بالحقوق، والنهوض الدفع في شريكا يعتبر المدني المجتمع بأن إيمانا

 وتنظيم عمل، ورشات تأطير إلى تمثيلياتها عبر المؤسسة بادرت اقتراحية، قوة

 وطنجة، البيضاء، الدار من كلب المدني المجتمع فعاليات بعض مع تواصلية لقاءات

 واختصاصاتها، بمهامها التعريف من للمزيد خصصت والعيون، وأكادير، وفاس،

 حاجيات مع خدماتها تكييف وراء سعيا عليها، المعروضة القضايا أهم واستعراض

 التي الفئات لدى الخدمات بهذه للتعريف قناة الجمعيات وجعل المواطنين،

  اهتماماتهاو اشتغالها حقل في تدخل

 وسيط مؤسسة" حول مفتوحا حوارا المملكة وسيط قدم السياق، نفس وفي

 مشروع إطار في وذلك الجمعيات، بعض لدعوة تلبية" المدني والمجتمع المملكة

 على فيه أكد المواطنة، على والتربية المحلية والتنمية التشاركية الديمقراطية

 والشفافية النزاهة بقيم لتحسيسا برامج في المدني المجتمع انخراط ضرورة

 .العمومي المرفق تخليق قيم نشر في بها، يقوم التي الترافعية باألدوار والمساهمة
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 التي األنشطة في الجهوية تمثيلياتها وعبر مركزيا المؤسسة شاركت كما

 تقوية برنامج إطالق" حول التواصلي اللقاء بينها ومن الجمعيات، بعض نظمتها

 وفي ،"اإلنسان لحقوق األممية المنظومة مع التفاعل مجال في تالجمعيا قدرات

 واألمن للديمقراطية المغربي المركز طرف من المنظمة المستديرة المائدة

 الندوة وفي ،"المجتمع أمن أجل من األمنية والسياسات الجهوية"  حول بأكادير

 من سنوات 5 عدب العينية الحقوق ومدونة العقاري التحفيظ قانون": حول الوطنية

 بقلعة الجامعي المركز طرف من منظمة اإلنسان حقوق حول ندوة وفي "التطبيق

 .السراغنة

 وتخليق الوساطة قيم لنشر فضاء والتربوي الجامعي المحيط جعل -(4

 العمومي المرفق

 مع والشراكة التعاون تفعيل إطار في التواصلية أنشطتها المؤسسة واصلت

 هذه بمهام لتعريفيهم الطلبة فئة استهداف أجل من وذلك الجامعي، المحيط

 .عليها المعروضة بالقضايا لالهتمام العلمي البحث وتوجيه المؤسسة،

 القانونية العلوم كلية مع بتعاون علمية لقاءات تنظيم تم اإلطار، نفس وفي

 مبادئ ترسيخ في المؤسسة دور تناولت بالرباط، واالجتماعية واالقتصادية

 نظر بوجهات االستئناس بهدف وذلك اإلدارة، أداء وتحسين داريةاإل الحكامة

 .المؤسسة هذه عمل تطوير أجل من واقتراحاتهم الجامعيين

 بعض نظمتها التي التظاهرات مختلف في الجهوي الصعيد على شاركت كما

 العالقة ذات المواضيع حول وفاس، والعيون، وأكادير، مراكش، من بكل الكليات

 .بها تعريفية مداخالت تقديم خاللها تأتى لمؤسسةا باختصاصات

 مع بتنسيق تواصلية، لقاءات تنظيم السنة هذه مستجدات أهم ومن

 األطفال فئة مع االشتغال بهدف وذلك الوطنية، التربية وزارة أكاديميات

 تلميذات مع تواصلية ولقاءات عمل زيارات المؤسسة نظمت حيث والشباب
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 أجل من وذلك ماسة، سوس بجهة خاصة الثانوية، لتعليميةا المؤسسات بعض وتالميذ

 أوساط في والنزاهة العمومي المرفق ثقافة ونشر المؤسسة هذه مهام على التعرف

 .الصاعد الجيل

 في بالحسيمة جماعيات ومستشارات منتخبات مع المؤسسة تواصلت كما 

 .ومهامها هاصالحيات على االطالع أجل من للمؤسسة بها قامت عمل زيارة إطار

 اإلدارة مع والتعاون التواصل تطوير -(5

 تفعيل ومتابعة 2116 سنة برسم المؤسسة تقرير مضامين مع التفاعل إطار في 

 الوزير مع اجتماعا المملكة، وسيط عقد الصدد، هذا في قدمتها التي المقترحات

 وقد. العمومية وبالوظيفة اإلدارة بإصالح المكلف الحكومة رئيس لدى المنتدب

 إصالح أجل من الحكومة بها تقوم التي التدابير وتتبع لتدارس فرصة اللقاء كان

 صلب في ووضعه المواطن خدمة على يقوم جديد لمنظور والتأسيس اإلدارة،

 .الصدد هذا في السامية الملكية التوجيهات على اعتمادا وذلك اإلصالح،

 وتؤسس اإلصالح تروم مبادرة لكل دعمه عن المملكة وسيط أبان وقد

 منها يعاني التي المشاكل معالجة على وتساعد العام، للصالح خدمة فعال، لتعاون

 .المواطنون

 عقدت العمومية، والمؤسسات اإلدارات مع التعاون بضرورة منها وإيمانا

 مآل في النظر أجل من والتتبع للتنسيق الدائمة اللجن اجتماعات المؤسسة

 من مجموعة بين التنسيق تستدعي التي تلك أو حلها، تعثر التي الشكايات

  .بالتسوية والتسريع المالئمة، الحلول إيجاد قصد القطاعات

 التربية ووزارة الداخلية، وزارة من كال االجتماعات هذه همت وقد

 التجهيز ووزارة ،والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الوطنية

 .ء والماء الصالح للشربللكهربا الوطني لمكتبوا ،والماء والنقل واللوجستيك
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 فاس، من بكل الجهوية التمثيليات ت عقد الجهوي، الصعيد وعلى

 والمؤسسات اإلدارات لبعض الخارجية المصالح مع اجتماعات وطنجة وأكادير،

  .حلها أجل من الجهود تكثيفو المستعصية الشكايات بعض لتدارس العمومية،

 الكفاءات من والرفع القدرات بتقوية صةالخا األنشطة: ثانيـا

 كدعامة البشري العنصر في االستثمار على إحداثها منذ المؤسسة راهنت

 .عملها مناهج وتحديث وتطوير خدماتها، جودة لتحسين

 في والتبادل التكوين مركز إطار في التزاماتها تنفيذ في استمرت كما

 بالمؤسسات العاملة األطر بين اربالتج وتقاسم الخبرات تقديم عبر الوساطة، مجال

 يين،المتوسط األمبودسمان جمعية لواء تحت جهة من والمنضوية المماثلة األجنبية

   .أخرى جهة من والفرانكفونيين

 المستمر الداخلي التكوين -(2

 تم إذ الداخلية، التكوينية الدورات من مجموعة السنة هذه المؤسسة نظمت

 المعرفة تعميق تم كما. والمقررات التوصيات اريعمش صياغة على فيها التركيز

 .والمالية اإلدارية والمنازعات بالعقار الصلة ذات تلك والسيما بالتشريعات،

 أيضا المؤسسة نظمت والبشري، المالي التدبير حسن على منها وحرصا

 وقواعد األجور، ونظام للنفقات، المندمج التدبير مجال في تأطيرية حصصا

 االطالع قصد العمومية، المؤسسات لبعض ميدانية زيارات نظمت كما المحاسبة،

 .بمصالحها اإلدارية المساطر تعرفها التي المستجدات على

 والدولي الثنائي التعاون إطار في التكوين -(1

 للتكوين دولية برامج إطار في نظمت تداريب من المؤسسة أطر استفاد

 الحكم حول بألمانيا، للتكوين الدولي والبرنامج بهولندا،"  شراكة"  كبرنامج

 تمكنوا المواطنين، مع والتواصل الحكومي، والتواصل الجيدة، والحكامة المحلي،
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 مختلف من واالستفادة المعطيات من مجموعة على االطالع من خاللها

 .التجارب

 االفريقية الدول ببعض الوساطة مؤسسات مساعدي دعم -(3

 لالستفادة اإلفريقية الدول ألطر الفرصة بفتح ابالدن التزام تجسيد إطار وفي

 بالتطبيقات والتعريف الخبرة تقديم في المؤسسة استمرت المغرب، تجربة من

 الدول في بنظيراتها العاملين قدرات من وللرفع المؤسساتية، الوساطة في الناجحة

 .اإلفريقية

 وسيط من كل عن مساعدا 12 يناهز ما السنة هذه استقبلت وهكذا،

 االستفادة بهدف وذلك النيجر، ووسيط ديفوار، الكوت ووسيط مالي، جمهورية

 .وتتبعها وتحليلها الشكايات معالجة مجال في المغربية المؤسسة تجربة من

 التكوين مركز إطار في التعاون -(4

 التكوين مركز إطار في التدريبية الدورات تنظيم المؤسسة واصلت

 .تحتضنه ذيال الوساطة مجال في والتبادل

 األمبودسمان جمعية مع بتعاون تكوينية دورة تنظيم تم اإلطار، هذا وفي

 األمن قوات أخالقيات" موضوع تناولت المهاجرين، قضايا حول المتوسطيين

 سلط وقد".  الوسطاء مؤسسات ودور رحلتهم مسار خالل المهاجرين وحقوق

 إجراءات خالل الهشة اتالفئ حقوق حماية على الدورة هذه في الضوء المشاركون

 المصدرة البلدان بين والتعاون المواقف تنسيق بخصوص نقاش فتح تم كما العودة،

  .المهاجرين لحماية عمل أرضية وضع أجل من العبور، ودول لها، والمستقبلة للهجرة

 المؤسسات يمثلون مشاركا وعشرون ستة الدورة هذه من استفاد قدو

 وتركيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وألبانيا، جورجيا، دول، من بالجمعيتين العضوة

 إلى إضافة وإيطاليا، واسبانيا، وفرنسا، واليونان، ومالطا، والجزائر، وتونس، وسلوفينيا،
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 وبعض لالجئين، السامية والمفوضية البندقية ولجنة األوربي، االتحاد عن ممثلين

 .المدني المجتمع جمعيات

 جمعية مع بتعاون السنة هذه خالل تكوينية دورة تنظيم تم وقد

 المواطنين مع العالقات" حول ببلجيكا، الفرانكفونيين والوسطاء األمبودسمان

 معالجة إلى فيها التطرق تم ،"الوساطة مرحلة خالل الوساطة ومؤسسات المشتكين

 نسبة على والتعرف الحديثة، التكنولوجيا الوسائل عبر تتبعها وكذا الشكايات،

 .الوساطة لخدمات ينالمواطن ارتياح

 العالي التكوين معاهد بعض أفواج تأطير -(5

 في تنظم التي التأطيرية الحصص في المشاركة على المؤسسة حرصت

 للمشروع تأمينا واإلنصاف، العدل بمبادئ التشبع أجل من التكوين معاهد بعض

. هةوالنزا التخليق يؤمن بما اإلداري العمل طبع مع اإلدارة، مرتادي حقوق من

 العليا الوطنية المدرسة برحاب وافيا عرضا المملكة وسيط ألقى الصدد، هذا وفي

 المتخصصة المغربية المؤسسة حول وخاصة المؤسساتية الوساطة ماهية حول لإلدارة

 الدرك ضباط لفائدة محاضرات المؤسسة هذه أطر قدم كما المجال هذا في

 تكوينية ورشة بتأطير قاموا كما حرودة، بعين مسؤوليها بعضو الملكي

 .العمومية للصحة الوطنية بالمدرسة

 ومع المؤسسة داخل الجودة وتقييم التواصل لدعم منظومة إرساء: ثالثا

  المواطنين

 الحكامة، مبادئ وتكريس اإلدارة، توجيه المؤسسة مهام من كان إذا

 جأيل من مع عالقتها وجودة الفعالية في به المثال هي تعطي أن األحرى فمن

 البت، معدل تقليص على والعمل الشكايات تدبير تطوير لزاما كان ولذلك،. إليها

 هذا وفي. الملفات لتتبع الفرصة إتاحة أجل من اإللكتروني التواصل وتطوير

 :على المؤسسة عملت الصدد،
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  المؤسسة لعطاءات المواطنين ارتياح نسبة على التعرف -(2

 على االشتغال السنة، هذه مؤسسةال عليها أقدمت التي المستجدات من

 لتقييم وسائل بوضع وذلك خدماتها، وتطوير فعاليتها من بالرفع الكفيلة السبل

 .المجال هذا في بها المعمول المعايير حسب لخدماتها، المواطن ارتياح جودة

 على للوقوف المواطنين رضى لتقييم استمارة أعدت السياق، هذا وفي

 كل معهم، التواصل وسائل نجاعة وعلى قبالهم،است ظروف بخصوص انطباعهم

 مدى على للوقوف وكذا الستقبالهم، المالئمة الظروف توفير أجل من ذلك

 .منهم تقريبها من المزيد على للعمل المؤسسة، هذه على المواطنين تعرف

 بها الخاصة التطبيقات قاعدة وتحسين الشكايات تدبير تطوير -(1

 للتكنولوجيا الحديثة الوسائل استعمال من ةالمؤسس جعلت إحداثها، منذ

 الحاجيات عن واإلجابة الشكايات، لتدبير أساسية أداة المستجدات، ومسايرة

 حول مشروعا األوربي، االتحاد مع بتعاون أعدت، فإنها وعليه،. والمتزايدة الملحة

 سنة ايةبد في الواقع أرض على تنفيذه سينطلق ،"للمؤسسة التواصلية المنظومة تطوير"
2118.  

 معالجة في الحديثة التكنولوجية بالوسائل التعامل إلى المشروع هذا ويهدف

 أوضاع طبعا، باالعتبار، واألخذ والمشتكين، اإلدارات مع وتداولها الشكايات

 .المعلوماتي التواصل عليهم يصعب الذين المواطنين

 الداخلي اإلداري التدقيق آلية إعداد -(3

 به جاء ما على بناء ،"الداخلي اإلداري التدقيق ليةآ" المؤسسة أعدت

 كافة افتحاص التدقيق عملية همت وقد. 2118-2115 االستراتيجي التخطيط

 في عليه منصوص وه لما وفقا ،الشكايات بمعالجة الخاصة واآلليات اإلجراءات

 ."التسوية وطلبات والتظلمات الشكايات لمعالجة العملي الدليل"
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 وذلك عملها، منهجية تقييم إلى التدقيق، هذا وراء من ،المؤسسة وتهدف

 .المواطنين لفائدة تدخالتها جودة من الرفع أجل من

 مع التعاون وتعزيز والشراكة التعاون عالقات تطوير: رابعا

 الدولي الصعيد على الفاعلين

 قصد الدولي، تعاونها وتطوير الخارجية عالقاتها توسيع المؤسسة واصلت

 واالستفادة، لإلفادة نظيراتها مع تواصل في المغربية التجربة تقديم على العمل

 والتعريف الدولي، الصعيد على الوساطة مؤسسات مكانة تعزيز في والمساهمة

 .المجاالت مختلف في بالدنا تحققها التي بالمكتسبات

 المؤسساتية القنوات عبر التعاون، عالقات دعم على المؤسسة حرصت وقد

 :لتاليةا والدولية

 الجهوية الجمعيات صعيد على المؤسسة مكانة وتعزيز تطوير -(2

 للوساطة

 الفرانكونيين والوسطاء األمبودسمان جمعية مستوى على -أ

 الجمعية هذه مكتب عقده الذي األول االجتماع في المؤسسة شاركت

 لجمعية األول النائب بصفته المملكة وسيط استضاف كما كندا، في

 لمكتب الثاني االجتماع السنة، هده خالل الفرانكونيين، والوسطاء األمبودسمان

 .اإلداري ومجلسها الجمعية هذه

 وسيط طرف من المقترحة المبادرة حول الرأي لتبادل فرصة شكل وقد 

 هيئة صعيد على واألمبودسمان للوسطاء تنسيقية آلية بإحداث والمتعلقة ،المملكة

 على الصادر مراكش، إلعالن تنفيذا وذلك يف،بجن اإلنسان لحقوق المتحدة األمم

 .2114 سنة بالمغرب المنعقد اإلنسان لحقوق الدولي الملتقى هامش



 
151 

 بلجيكا/ والونيا وسيط بمعية المملكة وسيط ترأس الدورة، هذه هامش وعلى

 ،"الفرانكفوني بالفضاء األمبودسمان مؤسسات أخالقيات" حول المنعقدة الندوة

 ومساعديهم، الجمعية أعضاء الوسطاء من خمسين يناهز ما بحضور تميزت والتي

 كندا، بوروندي، بنين، فاسو، بوركينا بلجيكا، ألبانيا،: التالية البلدان يمثلون

 النيجر، مولدافيا، المغرب، مالي، مدغشقر، فرنسا، مصر، جيبوتي، ديفوار، الكوت

 .سموري جزر غينيا، توغو، السينغال، رومانيا، موناكو، تونس،

 دليل مشروع في تضمينها يمكن التي المبادئ مختلف الحاضرون وتدارس

 الفضاء في ومساعديهم واألمبودسمان الوسطاء أخالقيات حول الجمعية تعده

 .الفرانكفوني

 المغربية، المؤسسة في بها المعمول بالمبادئ المملكة وسيط َعرََّف وقد

 واألخالقيات بالضوابط التقيد لأج من وضعها تم التي السلوك مدونة إلى استنادا

  .الوساطة رسالة تمليها التي

 في بتونس الجمعية هذه نظمتها التي الندوة في المؤسسة شاركت كما 

 تم ،"جيدة حكامة أجل من فاعلون والوسطاء البرلمانيين" حول ،2117نونبر

 ارياإلد الشأن مراقبة بسط أجل من الطرفين بين التعاون سبل حول فيها التداول

 .األفضل نحو به واالرتقاء

 المتوسطيين األمبودسمان جمعية مستوى على -ب 

 األمبودسمان جمعية في شرفيا رئيسا بصفته المملكة، وسيط شارك

 انعقدا اللذين اإلداري ومجلسها الجمعية هذه مكتب اجتماع في المتوسطين،

 .2117 شتنبر في( تركيا) إسطنبول في

 أعضاء متابعة االجتماع، هذا في إليها تطرقال تم التي النقط أهم ومن

 المملكة وسيط استعرض اإلطار هذا وفي المهاجرين، حول تيرانا إلعالن الجمعية

 هذا بمقتضيات التقيد على المعنية اإلدارات حث أجل من بها قام التي التدابير
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 وتسوية المهاجرين، بإدماج الخاصة الوطنية بالمجهودات وَعرََّف اإلعالن،

 .والتربوية الصحية الخدمات من واستفادتهم ضعيتهم،و

 لألمبودسمان اإلسالمية المنظمة مستوى على -ت

 شتنبر في بإسطنبول لألمبودسمان العالمي المؤتمر في المملكة وسيط شارك

 .تركيا جمهورية رئيس برئاسة ،2117

 اإلسالمية للمنظمة العام الجمع في المؤتمر، هذا هامش على شارك، كما

 وسيط يعتبر إذ المنظمة، لهذه األساسي القانون موضوع لمناقشة لألمبودسمان،

 .القانوني هاطارإ بوضع المكلفة اللجنة في عضوا المملكة

 لألمبودسمان الدولي المعهد في االنخراط -ث

 لألمبودسمان، الدولية الجمعيات ضمن مكانتها تعزيز من المزيد أجل ومن

 تدخالتها وطبيعة االستقاللية ومنها لذاك، األساسية رالمعايي على لتوفرها ونظرا

 لألمبودسمان الدولي المعهد في بالعضوية حظيت فقد لها، المخولة والصالحيات

  .2117 أبريل في

 ذات مؤسساتال مع التعاون عالقات وتعزيز الشراكة اتفاقياتتفعيل  -( 2

   المماثلة األهداف

 عن والمدافع كيبيك،بال المواطن حامي من كل مع التعاون -أ

   بالبرتغال العدالة وحامي بفرنسا، الحقوق

 معها أبرمت التي الوساطة مؤسسات بعض مع القائمة التعاون لبرامج تنفيذا

 المنظمة العمل زيارة من أطرها بعض استفاد وشراكة، تعاون اتفاقيات المؤسسة

 عالوة نسا،بفر الحقوق عن المدافع وبمؤسسة بيكبالك المواطن حامي بمؤسسة

 .بالبرتغال العدالة لحامي أيضا عمل زيارة من االستفادة على
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 في المؤسسات هذه تجربة من االستفادة من الزيارات هذه مكنت وقد

 طرق وكذا الوسطاء، لعمل اليومي والتسيير ومسارها، الشكايات تلقي مجال

 قاسمت من أيضا وتمكنت المواطنين، ومع اإلدارة مع االلكتروني التواصل

 .المؤسسات هذه مع تجربتها

 الهولندي البرلماني األمبودسمان مؤسسة مع التعاون -(3

 بين ،2116 فبراير 24 في الموقعة، التفاهم مذكرة به جاءت ما إطار في

 بهولندا، عمل ورشتي تنظيم تم الهولندي، واألمبودسمان المملكة وسيط من كل

 معالجة مجال األولى تناولت ستين،بالمؤس العاملة واألطر المسؤولين بمشاركة

 التواصل أشكال مختلف إلى الثانية الورشة وتطرقت وتتبعها، الشكايات

 المؤسستين محيط ومع اإلدارة مع التواصل وكذا المواطنين، ومع الداخلي

 .والدولي الوطني

 االفريقية بالبلدان الوساطة مؤسسات مع التعاون عالقة تطوير -(4

 وتعزيزا األفريقية، الدول مع التعاون مجال في الوطنية اتالتوجه مع انسجاما

 حامي السنة هذه المملكة وسيط استقبل اإلفريقي، االتحاد في المغرب لمكانة

 على االطالع قصد للمغرب زيارة في كان الذي الموزمبيق، بجمهورية العدالة

  .المؤسساتية طةوالوسا االنسان حقوق حماية مجال في بالدنا حققتها التي االنجازات

 بها قام رسمية زيارة إطار في النيجر، جمهورية وسيط أيضا استقبل كما

 .المملكة وسيط من بدعوة المغربية للمؤسسة

 ووسيط بالموزمبيق العدالة حامي من كل مع العمل جلسات سمحت وقد

 من وحكومة، ملكا المغرب، بها يقوم التي المجهودات على باطالعهما النيجر

 من أجواء في االفريقية، بالدول واالجتماعية والبشرية االقتصادية تنميةال أجل

 .والتكافل والتعاون التسامح
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 المتاحة واالمكانات الكفيلة السبل بشأن المناسبة بهذه التباحث وتم

 الجهوية الشبكات صعيد وعلى الدولية المحافل في المواقف وتنسيق للتشاور

 .للوساطة والدولية

 المملكة وسيط بين تفاهم مذكرتي بتوقيع لزياراتا هذه وتوجت

 أجل من النيجر، ووسيط المملكة وسيط بين وكذا بالموزمبيق، العدالة وحامي

 في ينتالموقع الدولتين لمواطني المساعدات وتقديم والخبرات التجارب تبادل

 .اآلخر البلد في اإلدارة مع لمشاكل مواطنيهما نعرض حالة

 اإلنسان وحقوق بالوساطة معنية نبيةاج وفود استقبال-(5

 الدوليين والخبراء الوفود من مجموعة السنة هذه المملكة وسيط استقبل   

 الوطنية اللجنة عن وفود بينهم ومن المغرب، خارج من الجامعيين والطلبة

 بوركينافاسو، لجمهورية العام والمراقب وموريتانيا، ببورندي، اإلنسان لحقوق

 طلبة من ومجموعة أوربا، مجلس عن وممثل األوربي، االتحاد مفوضية عن وممثل

 .بالقاهرة األمريكية والجامعة لفلوريدا، الدولية الجامعة

 

 

 

 
 

*          *           *           * 
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 : اآلفـاق المستقبليةالثالثالجزء 

 صدور ترتقب وأنها خاصة أفضل، الغد أن في والثقة األمل كل تحمل والمؤسسة

 ضبط إلى تسعى فإنها التشريع، مسار في هامة خطوات خطا الذي الجديد، انونهاق

 من وتتخذ معوقات، من يصادفها قد ما تطويق على والحرص وتحدياتها، رهاناتها

 والدفع إليها، يلجأ من انشغاالت عن واإلجابة عملها، تطوير في يسعفها ما العدة

 .شركائها منظور نفس ذلك يكون أن إلى

 فيما لها ومصاحبة رفيقة بالمؤسسة تومن وأن بد ال ألنها اإلدارة، على كزوستر

 واحد هدف نحو والتضامن، بالمسؤولية، اإليمان عليها يخيم أجواء في تغيير، من ترومه

 .منها االستفادة وتوسيع المرافق، وتعميم الخدمات، وتجويد الحقوق، عن الدفاع هو

 حبيسة تبقى أن يمكن ال واضحة، يقطر خريطة لها تكون أن اإلدارة قدر

 .جديد عن وبحث وتحول إبداع دون اليومي العمل في واالنغماس الروتين

 تفسير عليناف ، متكئ مجرد اإلدارة من تجعل التي العقلية تغيير هو التحدي

 على مجمع واقع مع القطيعة بإرادة مزودين المستقبل، نحو والتوجه الحاضر، وفهم

 .اختالالته

 عن وتجيب وجودها تبرر أن يجب والمؤسسة أحسن، يكون أن يجب الغد

 والدعوة الممارسات، من الفاسد لتصحيح التوجيهية، رقابتها ببسط منها، االنتظارات

 مجرد في ليست اإلشكالية أن على والتركيز التطبيقات، من األحسن إلى

 صاف،اإلن إرادة في واالنخراط الحق، بمبادئ التشبع في ولكن التكوين،

 .اإلنسان كرامة احترام يفرضه ما كل وفعل واإلسعاف، المساعدة على والعمل

 :نحو المؤسسة عمل يتجه سوف ولهذا،

 هذه يصدر أن المنتظر من الذي الجديد، للقانون الحقيقي التنزيل على الحرص 

 التدبير ونظام داخلي، نظام من المكملة النصوص خالل من وذلك السنة،
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 التطلعات مستوى في تكون أن على بالمؤسسة، العاملين امنظ وكذا المالي،

 ؛المؤسساتية الوساطة برسالة الوفاء تؤمن التي

 توسيع خالل من بشرية طاقات من المؤسسة تكتنزه فيما االستثمار مواصلة 

 قدراتها، من والرفع التخصصي التكوين وكذا التكوين، استكمال فرص

 فتح مع المؤسسة، على يرد ما اجهةمو من يمكنها معرفي برصيد وتزويدها

 مؤسسات في نظرائها مع الخبرات وتبادل الدولية، التجارب على االنفتاح فرص

 ؛أخرى

 في مسؤولين شركاء مع ارتبطت وقد السيما الرقمية، سياسة في المضي 

 طبعا، يأخذ، شامل معلوماتي تدبير إلى الوصول أجل من األوروبي، االتحاد

 التواصل قدرات يملكون ال لمن الخاصة األوضاع بعض االعتبار بعين

 ؛الرقمي

 واألمبودسمان الوسطاء لشبكة التابع التجارب وتبادل التكوين مركز تعزيز 

 محطةليشكل  له مقرا المغربية المملكة اختيار تم والذي الفرانكفونيين،

 تم ما تعميم أجل من معارف، من لديهم ما الخبراء فيه يتقاسم ومركزا للتأهيل،

 ؛وإخفاقات انكسارات من البعض يشهده ما وتفادي نجاحات، اعتباره

 مندوبيتين مستوى إلى اتصال بنقطتي االرتقاءمسايرة سياسة الالمركزية و 

 .المملكة جهات من جهتين في أخريتين اتصال نقطتي فتح مع جهويتين،

 دق ما خالل من إدارية لثقافة فضاء لتبقى ؛اإلمكانيات بكل المؤسسة مد 

 قصارى ستبدل ولذلك،. ومقررات ومقترحات توصيات من عنها يصدر

 العمل وعلى قانونية، مرتكزات على واعتمادها وتأسيسها، تأصيلها في جهدها

 ؛المقارنة الدولية والممارسات والمواثيق بالفقه استئناس في المتواتر القضائي

 نعتبرها التي لةالمج خالل من القانوني الفضاء على االنفتاح في االستمرار 

 بالرأي إيمانها من ذلك كل المؤسسة، عن يصدر لما متأنية ثانية لقراءة منبرا
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 وتبادل المسؤول، الحوار وبأن أحد، يمتلكها ال الحقيقة وبأن المغاير، والرأي

 ؛بالتعقل تعصف جامحة أنانية كل وكبح النجاح، مسلك هو الرؤى

 الحقوق، عن الدفاع مجال في لعاملةا الدستورية المؤسسات مع التعاون مواصلة 

 في والمالءمة والتوفيق التكامل تروم خطى في الجيدة الحكامة على والحرص

 ؛اآلخر البعض إشارة رهن البعض وطاقات إمكانيات وضع مع المشاريع،

 مع التعامل وتوسيع الدولي، المنتظم في أدوار من به القيام يجب بما القيام 

 توافقات عن والبحث األفريقي، الفضاء في سيما وال األجنبية، نظيراتها

 ؛الخارج مغاربة منها يستفيد أن يمكن

 للقضايا أوراش فتح على العمل بل الشكايات، معالجة مجرد في االنحصار عدم 

 وكذا األساسية، الحقوق بعض تأمين في اإلدارة بدور الصلة ذات الهامة

 وكذا المعنية، القطاعات بين بشراكة دراسية، أيام تنظيم خالل من الفئوية،

 بحقوق الصلة ذات المدني المجتمع مكونات وبعض الحكومية غير المنظمات

 .اإلنسان
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