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واالقتصادية السياسية حتقيق التنمية التشييد و مسيرة البناء و بالدنا ضمن تعرفها التي التحوالت سياق في
في احلريات، وإسهاما احلقوق و صيانة مجال في حققتها التي املكاسب ترسيخ من أجل و املنشودة، واالجتماعية
و القانون، وإقامتها احلق لدولة وتدعيما اإلنصاف، العدل و القانون و مببادئ والتشبث احلقة، املواطنة قيم إشاعة
لتكون املظالم" ديوان "مؤسسة بجانبه أمير املؤمنني امللك جاللة و راسخة، أحدث ثابتة ومقومات أسس على
الذهبية، القاعدة ليكون اهللا، حفظه الذي أبدعه للسلطة، اجلديد للمفهوم اسدة املعلمات من أخرى معلمة

أساسها. على احلديثة الدولة املغربية صرح بناء إعادة مسلسل املعتمدة في املرجعية والفلسفة

وسيلة اإلدارة، و و املواطن التواصل بني هذه املؤسسة "أداة فعالة لتطوير من أن يجعل جاللة امللك أراد لقد
أنفسهم للذين يعتبرون آمنا مالذا و تظلمات رعاياه األوفياء، و شكايات مبسطة، للنظر في و مرنة، وتوفيقية،
مبمارسة عهد إليها هيئة أو إدارة اإلنصاف، صادر عن أي بعدم مشوب أو للقانون مخالف أو عمل قرار أي ضحايا

العمومية". السلطة صالحيات

سيالحظون مصاحلها، املتعامل مع و ملقراتها، الزائر و املؤسسة، لهذه املرجعي القانوني اإلطار في و املتأمل
روح فيه متتزج متفردا، و أصيال مغربيا هذه املؤسسة إبداعا من جعل املؤمنني أمير جاللة امللك أن كيف جميعا
التاريخي النموذج استلهام بني اجلمع جليا في يبدو كامل، و انسجام تام تناسق في التاريخ، عبق مع العصر
ملؤسسة احلديث النموذج بني و املغربية، الدولة ملؤسسات الناظم العقد ضمن مكانتها استعادة و للمؤسسة،
أساليب تعمل وفق و للدولة، احلديث التنظيم ملبادئ تام احترام في محددة، و واضحة صالحيات متارس عصرية

مؤهلة. بشرية موارد و ناجعة، إدارة على تتوفر و متطورة، تقنية

للتفتيش ليست جهازا و  التظلمات، و الشكايات لتسجيل  غرفة ال و مكتبا ليست املؤسسة هذه  إن
جهازا و املواطن، و بني اإلدارة الدائم و الفعال للتواصل مستقلة طنية و مؤسسة إنها التحقيق. و الرقابة و
املالئمة احللول  إليجاد الدؤوب السعي أجل من اقتراحية قوة و التوفيقية، للوساطة هيئة و الودية، للمساعي
العدل مبادئ و القانون لضوابط سيادة التام االحترام ظل في باإلدارة، عالقاتهم املواطنني في واملنصفة ملشاكل

واإلنصاف.

املهتمني، املواطنني سائر و اإلداريني الفاعلني مع منتج و فعلي تواصل أجل من ارتأينا السياق، هذا ظل في
بنود من لبند تنفيذا األخرى، إصداراتها سلسلة إلى لينضاف  املؤسسة، من مجلة األول العدد  هذا أن نصدر
حلوار متينة أسس إقامة من إليه نصبو بعض ما آملني حتقيق املؤسسة، ضعتها إدارة و التواصل التي استراتيجية
ورش في اإلسهام حتى نستطيع شرائحهم، مبختلف و املواطنني مكوناتها، مبختلف اإلدارة بني مثمر و فاعل و جاد
القانون و احلق دولة دعائم توطيد و اإلنسان، حقوق قيم ترسيخ و الصادقة، املواطنة و تقوية روح اإلصالح الكبير،

املوصولة. امللكية رعايته حتت و جاللة امللك بقيادة مزدهر و مستقر و قوي من أجل مغرب اإلنصاف، و والعدل

 
املظـالم والـي
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: العدالـة ومفهوم الطبيعي احلق

مع الطبيعة من أزليا صراعا نشأته اإلنسان منذ عرف
تأكيد أجل أخرى، من جهة من اإلنسان أخيه ومع جهة،
ومسكنه. وأسرته نفسه عن والدفاع الوجود في حقه

وحشته من اإلنسان انتشال في الفضل كان  وإذا
الديانات إلى باألساس الطبيعة يرجع جبروت أمام وحيرته
جتاوز في بحظ وافر ساهم البشري فإن العقل السماوية،
فبدأ الطبيعة، حلواجز والعصور األزمان وعلى مر اإلنسان
ويدافع مواقعه يحصن وأخذ االجتماعية،  اخلاليا  ببناء

فيه. يعيش الذي العالم على ويتعرف مصيره عن
أول ونوع  مفهوم حتديد في العلماء اختالف ورغم
التاريخ، ما قبل عصر في عرفها اإلنسان اجتماعية خلية
األولى الفطرية اجلماعات إلى أن يذهب الراجح الرأي فإن
وكان القرابة، وحدة على األبوي النظام ظل قامت في
ما دمه. وإذا يستباح يعتبر عدوا العشيرة أجنبي عن كل
هبت "العشيرة"، أفراد أحد على غريب من اعتداء وقع
بكرة أبيها لتأخذ بالثأر، وتتضامن في األخيرة عن هذه
املنتمني األفراد أحد من واقعا إذا كان االعتداء املسؤولية

إليهـا.
الفوضى بطابع مطبوعة اجلماعات هذه حياة وكانت
والقـوة. العنف إلى واللجوء واملعاملة باملثل، والتعدي

"عهد بتجاوز ملحوظا تطورا اجلماعات عرفت ثم
مختلف في "العشيرة" واستقرار الراعي"، اإلنسان
عرف كيان هذا احتادها عن ونشأ وتوحدها، البقاع،
محل والتصالح التحكيم فيها حل التي "بالقبيلة"

القوة. إلى االحتكام
الدين، رجال طبقة ظهرت الدينية" "العقيدة وبتطور
الوقت ذات في الديني الرئيس وهو احلاكم كان حيث
الكهنة"- تلقيه-"مبساعدة بعد املنازعات في يفصل
بني الناشئة املنازعات في فصله لدى اإلالهي" "احلكم
تقاليد إلى اإلالهية" "األحكام حتولت هذه ثم األفـراد.
قانونية. قاعدة أصبحت أن بعد للقضاء ملزمة وأعراف
القواعد خلق في الدين رجال محل "الفقهاء" وحل
الشعـوب. لدى عناصرها باكتمال وتفسيرها القانونية

يتم حتقيقها كان الذي العدالة مفهوم تطور وقد 
هذه احلقوق طريق دفع االعتداء على عن غريزية، بطريقة
فأصبح مقتصرا باالنتقـام، الحقة مرحلة في والقيام
كان الذي املفهوم هذا أن إال الضرر. عن التعويض على
في النهاية في تبلور والشعوب، األمم باختالف يختلف
التي الطبيعي"، القانون "مبادئ سميت مبادئ مجموعة

القانـون. مصادر من مصدرا بعد فيما أصبحت
البشر عالقات «أن اليونانيون" "الفالسفة فقد الحظ
وأن الشعوب،  بني متحدة وقواعد  أنظمة على تسير
عليا لقوة الطبيعية كالظواهر تخضع القواعد هذه
"بالطبيعة"، وسموا القوة هذه وسموا وحتكمها، حتركها
وال زمانا مكانا ال تتغير ال الثابتة التي القواعد مجموعة
"وحي من القانون هذا واعتبروا الطبيعي"، "بالقانون
على يسمو ولذلك فهو البشر، صنع وليس من الطبيعة"
ومن عليا، مثل من عليه اشتمل الوضعي" مبا "القانون

التغييـر». يلحقها ال خالدة ثوابت
الطبيعي" "القانون بني الرومانيون" "الفالسفة وميز
الطبيعي" "القانون  وبني جهة، من املدني"  و"القانون
اقتباسهم رغم أخرى، وذلك من جهة الشعوب" و"قانون

اليونان. عن الطبيعي" "القانون لفكرة
أنواع مختلف ينظم الذي املدني" "القانون وكان
يستمد الرومـاني، اتمع أفراد بني الرابطة العالقات

القدمية. الرومانيـة والعادات التقاليد من جذوره
املسمى للقانون يخضعون فكانوا "األجانب" أما
إلى املكثفة الهجرة إثر نشأ الذي الشعوب"، "بقانون
بني وتشعبها العالقات لتعدد نتيجة الشرق من "روما"
يستمد الذي القانون هذا وجاء والرومانيني. األجانب
بني العالقة لينظم والتقاليد" العدالة "مبادئ من أصوله
أخرى، من جهة الرومان وبني وبينهم جهة، من األجانب
في الفصل ليتولى األجانب" بريتور "وظيفة وأنشئت

الرومانيني. وبني األجانب، وبينهم بني القائمة املنازعات
متانة أكثر واإلغريق الرومان بني الصلة وملا أصبحت
الرومان  وفالسفة فقهاء تأثر اجلمهوري، أواخر العصر في
أن يجب أعلى مثال واعتبروه الطبيعي"، "بفكرة القانون
مببادئه. وفي ويتقيد هديه على الوضعي" "القانون يسير

اإلنسان. حلقوق العاملي لإلعالن اخلمسني و السادسة تخليد الذكرى * مبناسبة

اإلنسان* حلقوق العاملي واإلعالن الطبيـعي احلـق
العلـوي سليمان ذ.
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طليعة في كان الذي "شيشرون" الفيلسوف يقول ذلك
الطبيعي: للقانون الدعاة

السليم، وهذا الفكر من مستوحى قانون "يوجد هناك
فهو األفئدة، في ومنقوش الطبيعة، من مستمد القانون
روما، وفي أثينا في بذاته فهو يتبدل، وال يتغير ثابت ال
ال كما عليه، اخلروج الشعب حتى وال البرملان وال يستطيع
العقاب". تعرض لسوء وإال يخالفه أن فرد أي يستطيع

السمو، وصيغت إلى درجة ارتقى الفقه هذا العهد في
الطبيعي مبادئ "القانون مع املتوافقة املبادئ القانونية
لدى املفعول ساري يزال ما املبادئ هذه والعدالة"، ومن
بدل القانون روح كاستلهام اليوم، حتى األمم من العديد

القانـون. أمام املساواة ومبدأ النص،
"القرون في سائدة الطبيعي" القانون "فكرة وظلت
وخصوصا الدين، بصبغة اصطبغت أنها إال الوسطى"،
دينا رسميا الدين املسيـحي، فحني أصبح هذا الديـن
في نهاية "تيودور" اإلمبراطور من بقرار الرومانية للدولة
"بسلطان األباطرة طرف  من االعتراف مت الرابع، القرن 
احملاكم و"باختصاص الكنسي"، و"بالقانون الكنيسة"
الدين)- من رجال  -(وهم قضاتها التي كان الكنسية" 
الفصل الدينية  املسائل في  الفصل  جانب إلى يتولون
بتراضي إليهم  املرفوعة املدنية املنازعات في أيضا 

األطراف.
هذه احلقيقة االكويني" "توماس الفيلسوف أكد وقد
وعليه للخالق، بوجودها مدينة الطبيعة إن : بقوله
هذا وقسم اهللا. صنع من يعتبر الطبيعي القانون فإن
األزلي، اإللهي : القانون أنواع ثالثة إلى القوانني الفيلسوف
من البشري يدركه العقل ما آخر الطبيعي وهو والقانون

والقانون الوضعي. اإللهي، القانون
كما الطبيعي عرف املسلمون بدورهم القانون هذا وقد
بها أوحي مبادئ "مجموعة واعتبروه  الكنيسة، عرفته
جعلوا لهذا أنهم إال واملرسلني". بواسطة األنبياء للبشر

"العقـل". وليس هو "الدين" وحيدا مصدرا القانون
تنظيم من عليه اشتمل مبا اإلسالمي  للدين وكان
البلدان كل قوانني في كبير أثر والدين الدنيا لشؤون
الناحية من وأحدث "صلعم"، "محمد" بدعوة آمنت التي
في األثر بالغ انقالبا والقانونية واالجتماعية اخللقية
أداء على حتث تعاليم من جاء به مبا اإلسالمي، اتمع
الفقه اإلسالمي ووضع لبعضهم. الناس احلقوق، وإنصاف
وقيودها، وحدودها للحرية وضابطا جامعا واحدا أصال
ميكن هذا األصل ومبقتضى القانون، كل فروع فيه تشترك
أو اخلير، احلق، أو تتصادم مع لم لإلنسان ما احلرية إطالق
يقع دام لم ما القانون لتدخل مجال وال العامة، املصلحة

التصادم. هذا

اإلقطاع زوال وإثر الوسطى" "العصور نهاية في
الدول نشأة إلى أدت التي الديني" اإلصالح ظهرت "حركة
ظهور ذلك عن  ونتج الكنيسة،  ضعف  بعد األوروبية 

وخارجيا". داخليا الدولة سيادة "مبدأ
تأثير حتت التي تفجرت "الثورة الفرنسية" جاءت ثم
اإلنسان "بحقوق سمته ما لتعلن الطبيعي"، "القانون

الوضعية". القوانني تقيد التي اخلالدة الطبيعية
فرنسا على الطبيعي" "القانون تأثير يقتصر ولم
حني األمريكية املتحدة الواليات إلى جتاوزه بل  وحدها،
إبان أمريكا املتحدة في مستعمرة عشرة خطت الثالث
إعالن وثيقة بإذاعة  الشهيرة  خطوتها  التحرير  حرب
"احلقيقة : فيها جاء والتي   ،1776 عام االستقالل
متساوين، يولدون الناس بأن القول تقتضي الساطعة
واحلرية، احلياة منها تستباح، ال حقوقا منحهم اخلالق وأن
أقيمت قد  البشرية احلكومات وأن السعادة، ونشدان

وضمانها". احلقوق هذه لصيانة
صورتها من الطبيعي" "القانون فكرة تطورت وقد
الفقهاء من عدد بتبني صورتها احلديثة إلى التقليدية
نظامها في بعض التضييق مع ألفكارها، ولكن احملدثني
املشتركة، العامة  املبادئ سوى يشمل ال أصبح الذي
و"جيني" الفقهاء "جوسران" الرئيسية، ويعتبر واألصول
آمنوا الذين احملدثني الفقهاء طليعة في و"بالنيول"

للقانون الطبيعي". "بالنظرية التقليدية
: "بالنيول" الفقيه يقول السياق هذا وفي

محصورة مبادئ مجموعة هو الطبيعي القانون "إن
الذوق، وسالمة العدالة  على مبنية العدد،  حيث  من
وبها يحكم بها، ويلتزم يراعيها أن املشرع على  يتعني
الطبيعي فالقانون نذمه، أو مندحه فإما أن أوامره، على
العليا القاعدة بل هو القانون، منوذج وال القانون هو ليس
قانونا ظاملا. يسن فإنه عليها وخرج حاد إن للمشرع التي
على إن قيل فإذا العدد، قليلة الطبيعي القانون ومبادئ
حرية يحمي وحريتهم، وأن الناس يضمن حياة أن املشرع
بالنظام املساس شأنه ما من مينع املال، وأن العمل وحرية
بحقوق واألقارب للزوجني يعترف وأن واألدبي، االجتماعي
ولكننا وضعي، نكون جد بعيدين عن قانون فإننا متبادلة،

الطبيعي". القانون مبادئ استنفذنا قد نكون
الطبيعي "القانون أن جهته من "جيني" الفقيه ويرى
االنتقادات رغم  صامدا ظل وقد  يقهر، ال عتيد قانون
الناس إميان عن تعبيرا جاء ألنه إليه، وجهت التي 
على تهيمن التي اخلالدة السامية باملبادئ وتعلقهم
واحلنني والتعلق اإلميان هذا يوجد ومادام الناس حياة 
األرض في يعيش اإلنسان ومادام البشر، حياة  في
الطبيعي". القانون من البد  فإنه السماء في  وعقله
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من الفردية احلرية ألفاظ امحت املاركسية وبظهور
إلى بعد فيما اتمع حتويل بهدف الشيوعي القاموس
الفرنسي اإلعالن في ماركس وطعن "بروليتاريا"، مجتمع
حلقوق الطنان  اجلدول "هذا : ودعاه اإلنسان حلقوق
حقوق يحقق لم أنه مادام جدواه عليه منكرا اإلنسان"،
يصون حقوق قانونا أن مؤكدا وأوضاعه، وأوقاته العمل 

العالم. في واملرتقبة الكبرى الشرعة وحده هو العمل

الطبيعي لإلنسان للحق العاملية الطبيعة
الدولي القانون في األفراد حماية حقوق ومؤيدات

              
: الدولي والقانـون الفـرد

الفلسفي اجلانب عناية الفقهاء على تركزت أن بعد
التركيز أصبح احلقوق الطبيعية لإلنسان، لبلورة والفقهي

الدولي. القانون على العشرين القرن في
"طاملا : القول إلى الدولي القانون فقهاء ذهب وهكذا
داخلية من احلقوق هدف أفراد، فإن من يتألف الشعب أن
إلى نرمي الداخلية احلقوق في واحد، فنحن دولية هو أو
إلى نرمي  الدولية احلقوق وفي مباشرة، الفرد خدمة
تتألف من شعب، التي الدولة خدمة خدمته عن طريق

األفراد". من مجموعة أي
املتعلق بالفرد املبدأ هذا األمم املتحدة ميثاق كرس وقد

: املقدمة بديباجة ورد حيث
حماية على العازمني املتحدة، األمم شعوب "نحن
اجتاحت التي احلرب  كارثة من  املقبلة األجيال شعوب 
جيل حياة مدى  على مرتني توصف ال بآالم  اإلنسانية

واحد.
اإلنسان حقوق في جديد من إمياننا تأكيد وعلى
وقيمتها، البشرية  الشخصية كرامة وفي األساسية، 
الكبيرة األمم وحقوق والنساء، الرجال حقوق مساواة وفي

والصغيرة. منها
وحرمة العدل لصيانة الالزمة الشروط إيجاد وعلى
مصادر سائر وعن املعاهدات، عن الناشئة االلتزامات 

القانون الدولي.
أحسن وتنظيم شروط الرقي االجتماعي، وعلى رعاية
هذه سبيل في والعازمني أوسع، حرية نطاق في للحياة،

: األهداف
أخيه مع الفرد يعيش وأن  التسامح،  ممارسة على
حلفظ السلم قوانا وعلى توحيد جوار، وحسن سلم في

الدوليني... واألمن
األهداف. توحيد جهودنا لتحقيق هذه قررنا

اتمعني ممثليها بواسطة حكوماتنا  فإن هذا وعلى
بالصالحيات واملزودين فرنسيسكو"، "سان مؤمتر في
القانوني، الشكل واستيفائها بصحتها، املعترف الكاملة
هذا مبوجب وأنشأت هذا، املتحدة األمم ميثاق  أقرت قد

املتحدة". األمم "اسم دولية حتمل منظمة الصك
من أخرى نصوص جاءت  بالديباجة، ورد  عما وفضال
و 55 13 و 1 (املـواد الفرد: إلى بوضوح هذا امليثاق تشير

.(76 و 62 و
بالفرد اهتم املتحدة األمم ميثاق أن مما سبق ويتضح
من أهدافه وجعل نصوصه، من كثير في اهتماما بالغا
جلانا الغاية لهذه وألف حقوقه تأمني األساسية

متخصصة.
األفراد املتحدة حقوق األمم ضمنت ذلك إلى باإلضافة
في الدولية األسرة قررته ما أعظم يعتبر عاملي بيان في

لألفراد. خدمة االجتماعي         احلقل
البيان في لألفراد األساسية الطبيعية احلقوق

اإلنسان حلقوق          العاملي
حلقوق العاملي البيان صدر 1948 دجنبر 10 بتاريخ

فصال. وثالثني ديباجة من ويتألف اإلنسان،
مبوضوعنا  الوثيق وارتباطها الديباجة ألهمية ونظرا

يلي: فيما ننشرها

املتأصلة بكرامة اإلنسان االعتراف وأن "أما الديباجـة:
وبحقوقهم جميعا، البشرية األسرة أعضاء كيان في
احلماية أساس هو إمنا عنهم، لها انتزاع ال التي املتساوية

العالم. في والسلم والعدل
إلى أفضيا قد واحتقارها اإلنسان حقوق جتاهل وإن n

انبثاق عالم وأن اإلنسانية، ضمير همجية استأثرت أعمال
من اخلوف واملعتقد، ويتحرر القول بحرية املرء فيه يتمتع

يصبو إليه الناس. والعوز غاية ما
اإلنسان، حقوق لصيانة منها القانون البد سيادة وإن n

دفع الظلم إلى أمره مضطرا في آخر املرء يلجأ ال حتى
والطغيان عنه بالثورة.

األمم. بني الودية منو العالقات تعزيز اجلوهري من وإن n

مرة امليثاق في جاهرت قد املتحدة األمم شعوب وإن n

شخص وبكرامة األساسية، بحقوق اإلنسان بإميانها أخرى،
وحقوق املرأة، الرجل بني حقوق وبالتساوي وقدره، اإلنسان
رفع وعلى االجتماعي، الرقي تعزيز على عزمها وأعلنت

مدى. أوسع احلرية من ظل حتت احلياة مستوى
على نفسها عهدا قطعت قد األعضاء الدول وإن n

العاملي االحترام املتحدة األمم  مع بالتعاون ن تؤمِّ بأن
األساسية. وللحريات اإلنسان الفعلي حلقوق
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أهمية ذو واحلريات احلقوق لهذه املشترك الفهم وإن n

تاما. إيفاء بهذا العهد عظمى لإليفاء
اإلنسان حلقوق اإلعالن تنادي بهذا العمومية فاجلمعية
املشترك، للتحقيق للشعوب واألمم قاطبة، مثال أنه على
وهذا اتمع، هيئات وجميع األفراد جميع يسعى كما
والتربية، بالتعليم يعززوا العيون، ألن نصب دائما اإلعالن
في تدريجية بتدابير ويؤّمنوا، واحلمايات، احلقوق هذه احترام
على وتطبيقها بها االعتراف والدولي، الوطني النطاقني
األعضاء الدول شعوب ذلك في سواء فعال، عاملي نحو

عهدتها". في الداخلة األقاليم وشعوب نفسها،
على عدد من  مشتملة الثالثون الفصول جاءت وقد  

يلي: فيما تصنيفها ميكن املتنوعة املواضيع
احلق ومنها لألفراد: األساسية  الطبيعية احلقوق -1
وتأمني متييز أي دون النفوس على في احلياة واحلرية واألمن
11 و و10 و9 و8 و7 و6 (الفصول 1 و 2 و3 العادلة احملاكمة

و12).
والدولة: باتمع  الفرد لعالقة املنظمة احلقوق -2
16 (الفصالن التملك وحق والزواج اجلنسية حق ومنها

و17).
احلرية ومنها العامة: باحلريات املتعلقة احلقوق -3
واالجتماعات والرأي والدين الضمير وحرية الفكرية،
في املشاركة وحق التوظيف، في واملساواة السلمية،
والشفافية بالنزاهة  تتسم  أن يجب  التي االنتخابات 

و21). 18 و19 و20 (الفصول
في احلق ومنها واالجتماعية: االقتصادية احلقوق -4
والتربية النقابي واالنتماء االجتماعية، والتأمينات العمل
و23 22 (الفصول الدورية العطل  من  واالستفادة اانية،

و26). و24
الوطنيـة اإلنسان في التشريعات حقوق إدماج
: الدساتـيـر في حقوق اإلنسـان إدمـاج

تكتسي احلديث العصر اإلنسان في  حقوق أصبحت
مفهومها أن تطور بعد الداخلي امليدان في قصوى أهمية
في جاهدة  تعمل الدول وأخذت الدولي. النطاق على 
الوطنية، بعد تشريعاتها في احلقوق هذه إدماج سبيل
استقاللها، إثر في أمريكا الشمالية إعالنات احلقوق ميالد
فرجينيا" والية "إعالن  هو  عليه اقترع  إعالن أول وكان
إلى احلقوق إعالن عملية وانتقلت ،1776 يونيه في 12
احلقوق، بإعالنات الثورية  الدساتير كل  وتوجت فرنسا، 

الدساتير. هذه أشهر 1789 دستور ويعتبر
األوربية الدساتير توجت األولى العاملية احلرب وعقب
،1919 سنة "وميار" كدستور احلقوق بإعالنات  اجلديدة 
إلى ظهرت التي الدساتير ألغلب بالنسبة الشأن وكذلك

الوجود بعد سنة 1945.

في الدستور األمريكي جند احلقوق إعالنات جانب إلى
1791-7-3 دستور الفرنسية، وخصوصا الدساتير وفي

ضمانات احلقوق.
إن هوريو":  "أندري األستاذ يقول السياق هذا وفي
تبدو كقواعد وضعية أن حتاول أو تبدو، احلقوق ضمانات
املشرع، على نفسها تفرض إكراهية قيمة ذات وملزمة
من الثالثة الفقرة العادي، وهكذا نصت املشرع وباألخص
ميكنها ال التشريعية السلطة أن » على دستور 1791
ممارسة احلقوق يعيق أن ميس أو قانون ميكن أي تسن أن
احلقوق) (ضمانات العنوان هذا حتت املذكورة الطبيعية

بالدستور». واملضمونة
في ظهورها  بعد  احلقوق ضمانات انتشرت وقد
الدستورية احلركة وفي والفرنسية األمريكية الدساتير 

.1918-1914 خصوصا عقب حرب األروبية،
من بذلت التي اجلهود أن النظر،  إمعان بعد ويبدو
واحلريات على احلقوق املطلقة الشرعية قيمة إضفاء أجل
عن تتأتى مما أكثر احلقوق ضمانات  عن  تتفرع الفردية 

ذاتها. اإلعالنات
مقدمة في جاء :1946 لعام فرنسا دستور مقدمة
1958(الفقرة دستور وبعده 1946 لعام الفرنسي الدستور

يلي: األولى) ما
متسكه بحقوق علنية بصورة الفرنسي الشعب يعلن »
سنة بإعالن كما عرفت الوطنية ومببادئ السيادة اإلنسان

.«1946 دستور مبقدمة وأكملت وأكدت ،1789
إلى ضمنية إشارة املستند هذا مقدمة في ووردت

لإلنسان: الطبيعية احلقوق نظرية
الدين أو في أو العرق متييز في كائن بشري، دون «كل

ومقدسة». ثابتة حقوقا ميلك املعتقد، في
جاء والتي نفسها املقدمة في التأكيد هذا  ونلمس

فيها:
حقوق على علنية بصورة الفرنسي الشعب يؤكد »
لسنة احلقوق بيان في املكرسة اإلنسان واملواطن وحريات
قوانني في بها املعترف األساسية املبادئ وعلى  ،1789

اجلمهورية».
يتعلق هوريو"  "األستاذ ذلك يؤكد وكما هنا فاألمر
االجتماعي الطابع ذات احلقوق أو التقليدية باحلريات 
اجلمهورية ظل في العادية بالقوانني املكرسة والنقابي
دوما تكن لم التي السابقة ظل األنظمة في أو الثالثة

واحلقوق: احلريات هذه بني ومن جمهورية،
-8-29 بقانون كبير حد إلى املكرسة الصحافة: حرية -

1881؛
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30-6-1881؛ قانون في املقررة التجمع: حرية -
21-5-1884؛ املكرسة بقانون النقابية: احلرية -
29-8-1881؛ بقانون املقررة اجلمعيات: حرية -

جديدة- أسس على املنظمة واألديان: املعتقدات حرية -
.1905 مبوجب قانون الدولة)- عن الكنائس (فصل

: أن نؤكد على ميكن عامة وبصفة
قرن من أكثر منذ ظهرت التي االجتاهات احلديثة أن -1
املنشورة بالدساتير املرفقة احلقوق إعالنات في واملوجودة
في الفردية  احلقوق كرست األولى، العاملية احلرب إثر
تتعهد التزامات صبغة احلقوق هذه وكست  دساتيرها،

لألفراد. الدولة بتقدميها
املذكورة الدساتير تضمنتها التي املبادئ أن -2
الوطنية التشريعات على  إيجابي  بشكل انعكست

املعنية. للبلدان الداخلية
؟ الوطنية تشريعاتنا عن فماذا

هذه في اإلنسان حقوق إدماج مظاهر وماهي
التشريعات؟

اإلنسان حلقوق العاملي واإلعالن الدستور املغربي
              

احلريات املغربي ملبادئ حماية الدستور
لألفراد والسياسية األساسية

التي اإلنسان بحقوق املتعلقة  املبادئ تقسيم  ميكن
قسمني: إلى عليها الدستور املغربي نص

األساسية. أو احلريات األولية -1
والسياسية. املدنية العامة: احلقوق احلياة حريات -2

الدستور نصوص مراجعة  من يتبني كما احلرية إن
بالنظام "التقيد اإلرادي هي: روحه املغربي والتعرف على
سلطة عن عبارة احلرية وهذه الفوضى، لتمييز احلرية عن
تكون أن قبل  الذات على سلطة أنها أي تقريرية، 
املفهوم بهذا اإلنسانية فاحلرية اآلخرين. على سلطة 
الواردة احلريات تلخيص وميكن توازي السيادة اإلنسانية"،
أو األولية احلريات  في: ذكرنا كما املغربي الدستور في

العامة. احلريات وفي األساسية،
على: وتشتمل األساسية، أو األولية احلريات

الشخصية: احلرية أ •
فعلية ممارسة  هي التي التنقل حرية في وتتمثل

الطبيعية. للحرية
مبوجب  هذا الصدد في املغربي الدستور نص  وقد

يلي: ما على منه الفصل التاسع من الفقرة األولى
التجول،  حرية املواطنني جلميع الدستور يضمن »

اململكة». أرجاء بجميع االستقرار وحرية
عليه  نص الداللة ما حيث من الفصل هذا  ويقابل
اإلعالن العاملي صك من 13 الفصل من األولى بالفقرة

باحلرف: فيه جاء الذي حلقوق اإلنسان
داخل  محل واختيار التنقل، حرية فرد لكل »  

دولة» كل حدود
األمان: احلق في ب •

محاكمة. بدون عدم التوقيف في احلق به ويقصد
ومبوجب اال  هذا في املغربي الدستور  نص وقد 

يلي: ما على العاشر الفصل من الفقرة األولى
يعاقب وال يعتقل  وال  أحد على القبض يلقى ال  »
في عليها  املنصوص اإلجراءات وحسب األحوال في  إال

القانون».
من التاسع الفصل بنص  النص هذا  مقارنة وميكن

فيه: جاء الذي اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن
نفيه أو حجزه  أو إنسان على القبض اليجوز  »

تعسفا».
     

اخلاصة: امللكية ج •
احلريات. جملة من وتعتبر

مبوجب الصدد هذا في املغربي الدستور  نص وقد
مايلي: على منه عشر الفصل اخلامس

للقانون مضمونان» اخلاصة وحق املبادرة امللكية «حق
ذلك ضرورة إلى دعت إذا وممارستهما من مداهما يحد أن

للبالد. واالجتماعي االقتصادي النمو
اإلجراءات وحسب األحوال امللكية إال في نزع ميكن وال

القانون. في عليها املنصوص
حلقوق اإلعالن العاملي في الوارد بنظيره النص هذا ومبقارنة
إذ النصني، في كال والهدف املفهوم وحدة اإلنسان، تتضح
ما يلي: العاملي على عشرة من اإلعالن السابعة املادة تؤكد
مع أو باالشتراك مبفرده التملك حق شخص « لكل

غيره».
تعسفا». ملكه من أحد جتريد اليجوز »

من "احلريات يعتبر السابقة احلريات مجموع كان وإذا
مجموعة هناك  فإن األسبقية"، ذات والضرورية األولية

يلي: فيما تلخيصها احلريات ميكن من ثانية
العبادة: و حرية املعتقد أ. •

دين هو اإلسالم أن على ينص املغربي الدستور أن رغم
مبوجب وذلك والعبادة، املعتقد ضمن حرية أنه إال الدولة،

جاء فيه: الذي الفصل السادس
حرية واحد لكل تضمن والدولة الدولة، دين «اإلسالم

الدينية». شؤونه ممارسة
من كونهم الرغم املغاربة على اليهود يتوفر وهكذا
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طقوسهم يؤدون فيها "بِـَيع" على أقلية دينية، يشكلون
وأعيادهم اخلاصة مقابرهم ولهم حرية، بكل الدينية

الدينية.
املسيحية الديانة ملمارسي بالنسبة الشأن وكذلك
صلواتهم يؤدون فيها كنائس على يتوفرون بدورهم الذين

تامة. حرية في
العاملي باإلعالن الوارد النص املغربي بنظيره  ومبقارنة

والغاية. املفهوم وحدة تتضح
أن: تنص على اإلعالن عشرة من الثامنة فاملادة

والضمير التفكير  حرية  في  احلق شخص «لكل
عقيدته، أو ديانته تغيير حرية هذا احلق والدين، ويشمل
الشعائر، وإقامة واملمارسة، بالتعليم عنها اإلعراب وحرية

اجلماعة». مع أو سرا ذلك أكان سواء ومراعاتها،

التعليم: حرية • ب.
على ما املغربي الدستور من عشر الثالث الفصل ينص

يلي:
على السواء». للمواطنني حق والشغل «التربية

اسم يطلق حيث والتعليم، بالتربية املغرب ويعنى
الثانوي بشقيه التعليم وزارة على الوطنية التربية وزارة

واجلامعي.
الوارد النص من  بنظيره أيضا  النص هذا  ومبقارنة
الهدف وحدة تتضح اإلنسان  حلقوق العاملي باإلعالن 
على والعشرون السادسة املادة تنص إذ  واملضمون،

مايلي:
يكون أن ويجب  التعليم،  في احلق  شخص «لكل 
األقل باان، على واألساسية األولى في مراحله التعليم
التامة املساواة قدم على العالي  التعليم يكون وأن

الكفاءة». أساس وعلى للجميع،
على فيه الوطنية التربية وزارة  تتوفر الذي فاملغرب
االبتدائي الرسمي التعليم حق ميارس ميزانية، أضخم
طلبة التعليم توفر إلى باان، باإلضافة فيه واألساسي
ملعايير تخضع تشجيعية دراسية منح على العالي

موضوعية.
على مراكز بعيد أمد يتوفر ومنذ أصبح املغرب أن كما
لتكوين تابعة واملهني والتقني  الفني  للتعليم ومعاهد 

األطر.

الرأي: حرية ج. •
الثانية الفقرة مبقتضى املغربي الدستور ضمنها وقد

فيه: الذي جاء الفصل التاسع من
وحرية الرأي حرية املواطنني جلميع الدستور «يضمن

.« ... بجميع أشكاله التعبير
العاملي اإلعالن عشرة من املادة الثامنة تضمنت وقد

عنه وعبرت احلق، نفس سابقا إليها املشار اإلنسان حلقوق
التفكير". "بحرية

جمعيات: االشتراك في حرية د. •
الثالثة الفقرة مبقتضى املغربي الدستور ضمنها وقد

فيه: الذي جاء الفصل التاسع من
املواطنني: جلميع الدستور يضمن

أية في االنخراط وحرية اجلمعيات،  تأسيس «حرية 
أن ميكن وال وسياسية حسب اختيارهم. نقابية منظمة

القانون». إال مبقتضى احلريات هذه ملمارسة حد يوضع
اإلعالن العاملي العشرون من املادة عليه نصت وهذا ما

جاء فيها: التي اإلنسان حلقوق
اجلمعيات في االشتراك حرية في احلق إنسان «لكل
االنضمام على أحد وال يجوز إرغام السلمية، واجلماعات

ما». جمعية إلى

واملسكن: املراسالت حرمة هـ.  •
على الدستور من عشر واحلادي العاشر نص الفصالن

يلي: على ما التأكيد حيث مت احلرمة هذه ضمان
إال حتقيق وال تفتيش وال حرمته تنتهك  ال  «املنزل
ال القانون، في عليها املنصوص واإلجراءات الشروط طبق

املراسالت». سرية تنتهك
املادة مبوجب العاملي أكده اإلعالن الذي نفس املبدأ وهو

فيها: جاء التي منه عشرة الثانية
اخلاصة أو حياته لتدخل تعسفي في أحد يعرض «ال
في احلق شخص ولكل مراسالته... أو مسكنه أو أسرته

احلمالت» تلك أو التدخل هذا مثل من القانون حماية

االجتماعية للحقوق املغربي الدستور حماية
الصرفة

والسياسية املدنية احلقوق : العامة احلياة حرية
بقوله: والسياسية املدنية احلقوق "هوريو" األستاذ :عرَّف
باملشاركة تسمح التي تلك املدنية احلقوق "تسمى
لتولي األهلية أي الواسع، باملعنى العامة الوظيفة في

املناصب العامة بالذات.
املشاركة تتيح التي تلك هي السياسية واحلقوق
في االقتراع كحق الوطنية، السيادة عن التعبير في 
واالشتراك التصويت وحق للترشيح، واألهلية االنتخابات،

الشعبي. االستفتاء في
فكرة من واحد آن في  تنطلق السياسية  واحلقوق
ميكن وهي ال الفردية، احلرية فكرة و من السياسية، احلرية
بل األفراد، كل إلى متنح أن هذه املشتركة صفتها بسبب

التصنيف بهذا واعتبارا ممارستها"، بلغوا سن للذين
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يلي: في ما احلقوق هذه تلخيص ميكننا

القانون: أمام املساواة . أ •
املغربي على  الدستور من اخلامس الفصل ينص حيث

يلي: ما
القانون». أمام سواء املغاربة جميع »

من املادة السابعة أكدته الذي هو بالذات املبدأ وهذا
العاملي: اإلعالن

.« القانون... أمام سواسية الناس «كل

املناصب: األهلية لتولي . ب •
الثاني الفصل مبقتضى املبدإ على هذا التأكيد مت وقد

املغربي: الدستور من عشر
واملناصب الوظائف أن يتقلدوا املواطنني «ميكن جلميع
املطلوبة للشروط يرجع فيما سواء وهم العمومية،

لنيلها».
الثانية من بالفقرة عليه املنصوص املبدأ نفس وهو
جاء التي العاملي اإلعالن من والعشرين احلادية  املادة

فيها:
تقلد في  لغيره الذي احلق نفس  شخص لكل »

في البالد». الوظائف العامة

واملرأة: الرجل بني ج. املساواة •
باحلرف: على ذلك الثامن الفصل من األولى الفقرة نصت
السياسية». باحلقوق التمتع في متساويان واملرأة «الرجل
حلقوق العاملي اإلعالن من الثانية املادة أكدت وقد

احلق: هذا اإلنسان
الواردة واحلريات احلقوق بكافة التمتع حق إنسان «لكل
أو العنصر، بسبب متييز، كالتمييز دون اإلعالن هذا في

.« اجلنس... أو اللون،

االنتخابات: في املشاركة حق . د •
من  الثامن  الفصل من الثانية الفقرة نصت   

يلي: الدستور على ما
يكون  أن  في احلق  أنثى أو  كان  ذكرا مواطن «لكل
املدنية بحقوقه سن الرشد، ومتمتعا بالغا كان إذا ناخبا

والسياسية».
حلقوق العاملي النص في بنظيره النص هذا مبقارنة و
نصت الفقرة حيث والغاية، املفهوم وحدة تتضح اإلنسان

يلي: ما على والعشرين احلادية من املادة األولى
العامة الشؤون إدارة في االشتراك احلق في فرد «لكل
اختيارا يختارون ممثلني بواسطة وإما مباشرة، إما لبالده 

حرا».

النقابي: احلق . هـ •
النقابات، إلى االنتساب حق املغربي الدستور  يضمن
التاسع منه ما الفصل من الثالثة الفقرة حيث جاء في

يلي:
املواطنني: جلميع الدستور يضمن »

أية في  االنخراط وحرية اجلمعيات، تأسيس حرية
وسياسية». نقابية منظمة

العمل: في و. احلق •
يلي: ما على عشر من الدستور الثالث الفصل نص

السواء». على للمواطنني حق والشغل التربية »
من الفصل جاء في الفقرة األولى النص ما هذا ويقابل

اإلنسان: حلقوق العاملي اإلعالن من والعشرين الثالث
اختياره حرية وله العمل،  في  احلق شخص لكل »

مرضية». عادلة بشروط

اإلضراب: حق ز. •
ما على املغربي من الدستور عشر الرابع نص الفصل

يلي:
تنظيمي قانون وسيبني مضمون».  اإلضراب «حق

احلق. هذا ممارسة معها ميكن التي واالجراءات الشروط
املغربيباإلضافةإلىذلك علىعدد ولقد نصالدستور هذا
املثال: سبيل على منها باألفراد، املتعلقة األخرى من احلقوق
16)؛ الفصل الوطن: ( الدفاع عن حق املساهمة في -
االستطاعة: قدر التكاليف العمومية على حتمل حق -

17)؛ (الفصل
السلطة عن مستقل بقضاء  التمتع  في احلق -

والتنفيذية؛ التشريعية
طريق عن العامة احلياة في  املشاركة في احلق  -

احمللية. اجلماعات
املبادئ إال عادة يتضمن ال أن الدستور البديهي ومن
أمر والتنفيدية التشريعية ويترك للسلطتني األساسية

التكميلية. واملراسيم القوانني سن

التشريع اإلنسان في حقوق إدماج مظاهر
املغربي

أن على من الدستور واألربعون السادس نص الفصل
في بالتشريع النواب يختص عن مجلس الصادر القانون
: وفي مقدمتها احلصر سبيل على حددها عدة ميادين
األول الباب عليها في املنصوص واجلماعية الفردية احلقوق

الدستور. من
كظهائر سابقا صدر ما هذه القوانني إلى يضاف
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والعقوبات واجلرائم املذكورة، احلقوق إطار تشريعية حددت
واجلنائية. املدنية واملسطرة احلقوق هذه على اجلارية

والظهائر واملراسيم  التشريعات هذه من يهمنا وما
الفردية احلقوق حماية : مبوضوعنا منها يتعلق ما هو
الداخلية. التشريعات في هذه احلقوق وإدماج واجلماعية،
هذه سيَّجت التي املذكورة التشريعات إيجاز وميكن

: يلي ما في احلقوق

اجلنائيـة : املسطرة في قانـون أ. •
الشكلية القواعد من جملة القانون هذا حدد
سلسلة ولضمان اجلنائية، الدعوى سير لضمان واجلوهرية
ولشخصه تهدر، أن من الفرد لكرامة صونا احلقوق من

تعسفي. بشكل أن ميس من
حتت الوضع موضوع يثيره زال وما أثاره ملا واعتبارا 
-مببادرة النواب مجلس أصدر وتخوفات، جدل من احلراسة
رقم حتت قانونا اإلنسان– حلقوق االستشاري من الس
من الثامن والستني الفصَل مبقتضاه يعدل 1991-67-90
بالتقليص ،(1959 سنة (الصادر اجلنائية املسطرة قانون
68 الفصول في احملددة احلراسة حتت الوضع مدة  من
أكد االحتياطي باالعتقال يتعلق وفيما و169. و82
االحتياطي االعتقال أن على اجلنائية املسطرة قانون
هي البراءة بأن القائل املبدإ على استثنائي يستند تدبير

األصل.
مجلس عن الصادر القانون املشرع مبقتضى وقد عمد
على جوهرية أعاله إلى إدخال تعديالت إليه املومإ النواب
االحتياطي، مسطرة االعتقال اللجوء إلى وكيفية شروط
املتهم حق في مقدمتها بعدة ضمانات، ذلك إحاطة مع

محام. مؤازرة في
الضمانات إلى أضاف املشرع أن  ذكر مما ويتبني
إضافية، أخرى  ضمانات  للمتهمني أصال املمنوحة
من و8 و9 و10 5 املواد في الواردة املقتضيات مع انسجاما
من و10 و14 و7 2 واملواد اإلنسان، حلقوق اإلعالن العاملي
والسياسية املدنية  باحلقوق اخلاصة الدولية االتفاقيات
املتحدة لألمم  العامة اجلمعية طرف من عليها املصادق

بتاريخ 1966-12-16. (2200 أ) قرارها رقم مبوجب
مبدأ ذلك عن فضال اجلنائية املسطرة قانون كرس وقد
الدفاع في واحلق امللكية، واحترام حق وصيانة حرمة املنزل

اجلنائية. الدعوى مراحل خالل

املغربي : اجلنائي القانون في ب. •
املبادئ مؤكدا على بدوره املغربي اجلنائي القانون جاء
الضمانات توفير إطار  في شرحها، سبق  التي العامة
باإلعالن إسوة  األفراد حقوق على للمحافظة الالزمة

حلقوق اإلنسان. العاملي
التحكمية يخص األعمال مت التنصيص فيما وهكذا
األفعال هذه مرتكبي معاقبة على الفردية، املاسة باحلرية

ج. ق 255 الفصل قررها مشددة بعقوبة
وانتزاع التعذيب يخص فيما التنصيص مت كما
الفاعل معاقبة على  واإلكراه الضغط حتت االعترافات
مبقتضى وذلك  صرامة سابقتها عن تقل ال بعقوبة

ج. الفصل 231 ق
الفصل املسكن نص انتهاك حرمة جرم وفيما يخص
بعقوبة اجلرمية  هذه مرتكب معاقبة على ج ق  230
إلى خمسني من وغرامة  سنة إلى شهر  من احلبس

درهم. خمسمائة

االجتماعية التشريعات في اإلنسان حقوق إدماج ج. •
على للمغرب بالنسبة اإلنسان حقوق إدماج :لم يقتصر
تهم ميادين عدة شمل بل الذكر، السالفي التشريعني

واالجتماعية. الفردية احلياة
املتعلق التشريع سن مت النطاق  هذه وفي هكذا،
على املغرب حصول إثر املهنية النقابات  تأسيس  بحق
بني من يعد االجتماعي الذي الضمان في واحلق استقالله.
القطاعات في األجراء بها يتمتع التي األساسية احلقوق
على املغرب سار وقد والتجارية. والفالحية الصناعية 
اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن اختطه الذي النهج
الصندوق فأسس منه،  22 املادة  إلى استنادا 
.1961 سنة  االجتماعي للضمان الوطني
عدد املسطرة املدنية على قانون نص ذلك جانب إلى
بحق يتعلق ما منها الشغل، ميدان في الضمانات من
االختصاصات نطاق  في االبتدائية،  احملاكم إلى اللجوء

االجتماعية. القضايا في للبت لها اولة
املتعلقة  املبادئ  مختلف أن  إلى  املالحظة وجتدر
في للمغرب بالنسبة إدماجها مت اإلنسان بحقوق

: التشريعات الوطنية التالية
 

الصحافة؛ قانون أ-
العمومية؛ التجمعات قانون ب-

قانون تأسيس اجلمعيات؛ ج-
اجلنسية. قانون د-

حقوق مجال في دور اجلمعيات املتخصصة
اإلنسان

جمعيات عدة باليسير ليس زمن منذ نشطت
قضايا مجال اهتماماتها في وطنية حصرت ومنظمات
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اإلنسان. حقوق
رسمية بصفة بها املعترف املدنية اجلمعيات هذه وتقوم
تعنى ومجالت نشرات عدة وتصدر أنشطة، بعدة وقانونية

بها. والنهوض املغرب في اإلنسان حقوق بقضايا
       

اإلدارية واحملاكم حلقوق اإلنسان االستشاري الس
وديوان املظالم

من مببادرة اإلنسان حلقوق االستشاري الس أنشئ
عليه.(1) رحمة اهللا احلسن الثاني امللك اجلاللة صاحب

مذكرات لعدة رفعه في الس أنشطة هذا متثلت وقد
نظر بوجهات علما جاللته إلحاطة اجلاللة، صاحب إلى

عليه. بعض القضايا املعروضة في الس
حقوق موضوع في امللك  جاللة من ثانية ومببادرة
طرف من  90.41 رقم قانون مشروع إقرار مت اإلنسان

إدارية. محاكم مبوجبه حتدث النواب مجلس

حتقق للمغرب ما توطيد امللكية في لإلرادة وجتسيدا
وحماية واإلنصاف،  والعدل احلق  كلمة إعالء مجال في
ديوان مؤسسة إحداث مت األفراد واجلماعات، وحريات حقوق
بتاريخ  1.01.298 الظهير الشريف رقم مبوجب املظالم

.2001 دجنبر 9
ميكن املذكور الظهير مقتضيات مضامني وباستقراء
املؤسسة هذه إلحداث املوجبة األسباب على التعرف

النقاط التالية: وتلخيصها في
وحماية املظالم  برفع املكلفة األجهزة تعزيز -

احلريات؛
جاللة أسالف عليه النهج الذي سار على التأكيد -
بجانبهم مؤسسات إحداث على دوما عملوا الذين امللك
مظالم من يلحق رعاياهم قد على ما تتولى إطالعهم
من اإلداريني املسؤولني بعض عن يصدر قد ما  وإصالح

وتعسفات؛ أخطاء
في وجعلها للسلطة ملموس آخر بعد إعطاء -
والتزامها منه، قربها وعلى والتنمية، املواطن خدمة

واإلنصاف؛ القانون سيادة بضوابط

فعالة أداة املؤسسة  هذه تكون أن على احلرص -
مرنة ووسيلة واإلدارة، املواطن بني التواصل لتطوير
وشكايات تظلمات  في  للنظر ومبسطة  وتوفيقية 
أي ضحايا أنفسهم يعتبرون للذين آمنا ومالذا املواطنني،
بعدم اإلنصاف أو مشوب مخالف للقانون، أو عمل قرار

مبمارسة صالحيات إليها هيئة عهد أو إدارة أي عن صادر
العمومية. السلطة

املؤسسة أمام  اال فسح على املشرع حرص وقد
استقالليتها وضمن كامال، دورها أداء من تتمكن لكي

امللك. بجانب جاللة وضعها خالل من وجتردها
التي التدابير سياق في املؤسسة إحداث هذه جاء وقد
"لتحقيق نصره اهللا، السادس محمد امللك جاللة اتخذها
بعدم لشعوره حد ووضع اإلدارة، مع املواطن  مصاحلة
املرفق وتخليق البيروقراطية، من واحلد معه،  تواصلها

املواطنة". ملفهوم قوية شحنة وإعطاء العام،
الشريعة مقاصد استلهام على القائم النهج وهذا
التي املغربية األصالة على املبنية والتقاليد  اإلسالمية
مغربية"، لقضايا مغربية حلول "إليجاد السعي تتوخى
للتراث اإلنساني املثلى القيم على االنفتاح من مينع "ال
النظم في مماثلة مؤسسات من يعرفه مما واإلفادة املشترك،
ألقي السامي الذي امللكي اخلطاب في جاء كما املعاصرة"،
اإلنسان بتاريخ حلقوق العاملي ذكرى اليوم تخليد مبناسبة

.2001 دجنبر 9

سعيا وذلك تنظيم الس االستشاري حلقوق اإلنسان، بإعادة يتعلق 1-00-350 عدد حتت شريف ظهير صدر 2001 أبريل 10 (1)بتاريخ
والسياسية... املدنية احلقوق لترسيخ على نحو أفضل وتأهيله وعقلنة طرق عمله، اختصاصاته وتوسيع هيكلته إلعادة
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مقـدمـة:

صاحب يد على  املظالم ديوان مؤسسة إحداث إن
الصرح في أخرى لبنة يعد السادس محمد امللك اجلاللة
التي اللبنات باقي إلى تنضاف املغربي املؤسساتي
الثاني احلسن امللك  جاللة له املغفور قواعدها أرسى
واستكماال والقانون، احلق لدولة تدعيما ثراه اهللا  طيب
حقوق حماية مجال في العامة املؤسسات لتشييد
العدل مبادئ وتكريس القانون سيادة عن والدفاع اإلنسان
رقابة لبسط أساسية ضمانة أيضا تعد كما واإلنصاف،
اإلدارة وتصرفات وأعمال قرارات على مباشرة غير إضافية
املمارسة والهيآت العمومية واملؤسسات احمللية واجلماعات
االستفسار خالل من العمومية السلطة لصالحيات 
واالقتراحات املالحظات وتوجيه والبحث، والتحري
املرفوع السنوي خالل التقرير من وأيضا إليها، والتوصيات
الوزير إلى املرفوعة والتقارير الدورية صاحب اجلاللة، إلى

املرفق العام. تخليق في املؤسسة تساهم كما األول،

عبر باملاضي احلاضر تصل املتجددة اللبنة هذه إن
اإلسالم؛ ذلك فجر لم تتصدع منذ ومتينة قوية جسور
تستمد حلتها العصرية في املظالم ديوان مؤسسة أن
اإلسالمية التقاليد من ومقوماتها أسسها احلقيقة في
والتحديث أسلوب عملها يتميز بالعصرنة لكن العريقة،
وفي لها احملدث الشريف الظهير ديباجة في مبني هو كما

الالحقة. املواد

يخصص اثنني: محورين إلى الدراسة هذه سأقسم لذا
للمقارنة والثاني املؤسسة، لهذه التاريخية للجذور األول
احلالية املؤسسة وبني (األصالة) تاريخية كمرجعية بينها
ما إلى ذلك في مستندا (املعاصرة)، طابعها اجلديد في
ذات والتوجيهات السامية،  امللكية اخلطابات تضمنته
الشريف احملدث الظهير تضمنه ما وكذا باملوضوع؛ الصلة

للمؤسسة.

األول: احملـور
لهذه املؤسسة اجلذور التاريخية

األمر أول نشأت املظالم أن والية املؤرخني بعض يؤكد
أن رد املظالم الفرس الذين كانوا يعتبرون مببادرة من ملوك
االستقرار باعتبار وعنوان العدل، وأسس احلكم قواعد من
والفوضى الفساد انتشار عنه  ينتج الظلم تفشي أن

إصالحه. يصعب الرعية في خلل إلى ويؤدي

ملوكها وكان املظالم، والية القدمية كما عرفت الصني
مدينة يحكمها كل أن إذ بأنفسهم؛ املظالم رد يباشرون
املظالم رفع ميارسها التي االختصاصات  ومن بني ملك، 

املظلومني. عن

منها خاصة ـ العرب جزيرة أن املؤرخون يذكر كما
املظالم لرد منوذجا األخرى  هي عرفت ـ قريش قبيلة 
سنة عشرة  خمس بنحو  اإلسالم وقبيل اجلاهلية أيام
وإغارة والتسلط الرئاسة وحب الزعماء فيهم كثر عندما
جعل مما منها أضعف قبائل على القبائل غالظ بعض
لرد الفضول بحلف سمي حلفا يعقدون حكماءهم

املظالم، وإنصاف املظلومني.

املظالم بنفسه رفع يتولى (ص) الرسول محمد وكان
لصالح منه احلق وأخذ الظالم بردع وذلك املظلومني عن
على املعتدي فيه يجرؤ  ال  مهيب مجلس في  املظلوم

ظاهر. حق إنكار أو جحود

في النظر  بعده من الراشدون اخللفاء تولى  كما
أقوال ومن الرسول، نهج نفس ذلك في متبعني املظالم
«لن املنحى: في هذا وجهه اهللا كرم طالب أبي بن علي

القوي.» من حقه فيها للضعيف يؤخذ ال أمة تقدس

وأسند املهمة، اخللفاء هذه تولى األموي العهد وفي

القيم على  االنفتاح و  األصالـة بني املظالم ديـوان 
املشتركة اإلنسانية

سيمو احلسن ذ.
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وعمال ووالة كبار،  قضاة إلى فيها النظر  بعضهم 
كالعراق واليمن الشام بالد خارج سامني، وذلك وموظفني
إلى العزيز عبد بن عمر امللك العربية؛ فقد كتب واجلزيرة
أن آمرك إليك أكتب فإني بعد «أما اليمن: على عامله
مسافة تعرف وال فتراجعني مظاملهم على املسلمني ترد
على ترد أن فانظر املوت أحداث تعرف وال وبينك، ما بيني

تراجعني.» وال مظاملهم املسلمني

العباسيون اخللفاء اهتم  العباسي  العصر  وفي
مجالسها يرأسون  كانوا فقد كبيرا؛ اهتماما باملظالم 
رئاستها، في وزراءهم أحيانا عنهم وينيبون بأنفسهم،
أزيل أن «علي الباب: املهدي في هذا اخلليفة ومن أقوال

« املال. بيت أجحف وأن حقا، وأقر ظلما

فتحهم بعد املهمة هذه الفاطميون باشر مصر وفي
املظالم نظر من وكان أول مدينة القاهرة، وبنائهم ملصر
وبعدهما جوهر، القائد وتاله طولون بن  أحمد امللك
البارزين، العلماء بعض إلى ثم القضاة قاضي إلى أسندت
الذين الوزراء إلى أسندت الفاطمية الدولة نهاية وفي
مجالس رئاسة  في امللوك عن مباشرة ينوبون أصبحوا

املظالم. رد
«دار سموها خاصة بناية في األيوبيون باشرها  كما
وعلماء أمراء  املظالم في للنظر  يجلس وكان  العدل»؛
ميدانية وجتربة وخبرة حنكة لهم ممن ووالة وقضاة 
في اآلجال أقصر وفي بسرعة البت على ساعدتهم

الرعية. من املقدمة الشكايات

العدل دار الظاهر بيبرس امللك أقام املماليك عهد وفي
األربعة، املذاهب قضاة ذلك في يساعده املظالم لنظر

الدولة. موظفي وكبار

خاصا مقرا أنشأوا فقد العثمانية الدولة ملوك أما
تعقد كانت حيث «الديـوان» سموه: املظالم لنظر 
متأخرة ساعة  في إال تنتهي وال صباحا  اجللسات
عنه ينيب أو  بنفسه السلطان ويرأسها الليل،  من
الشخصيات سامي من مؤلفة  هيئة  االقتضاء عند
يؤهلهم ما واخلبرة من الكفاءة لهم القضائية واإلدارية
هذه املهمة أسندت الحقة مرحلة باملهمة، وفي للقيام
«باميرذاذ» التركية باللغة يسمى للمظالم مندوب إلى
أهل من حاكم  ذلك في ويساعده العدل أمير  أي

العلم.

لقضاة املهمة  هذه أوكلت فقد األندلس في أما

ارتباطا املظالم بوالية آنذاك القضاء الرتباط نظرا كبار
واحد، مجلس يتم في فيهما الفصل درجة أن إلى وثيقا
كبير حد إلى  تشبه الدعاوى في الفاصلة واألحكام 
من أهمية عنها تقل وال املظالم، الصادرة في مثيالتها
معا تنفيذهما وكان اإلقناع؛ وقوة والرصانة املتانة حيث

الدولة. موظفي وكبار والوزراء امللوك حتى يطال

والية نظام بدورها عرفت فقد املغربية اململكة أما 
العربي الشرق  في اإلسالمي التراث طريق عن املظالم
يتقيد يكن  لم الذي النظام  هذا األندلس؛  في  ونظيره
باملعنى مستقال يكن أنه لم كما  السلط، فصل مببدأ
منذ وذلك املعاصرة األنظمة في حاليا عليه املتعارف
به القائم ذلك أن الغابرة؛ العصور مرة في أول ظهوره
املظالم) برد املكلف أو املظالم، أو والي (صاحب املظالم،
والقضائية السيادية النزاعات في الفصل بإمكانه كان
هذا عرفه تطور  أهم أن إال واحد؛ مجلس  في واإلدارية
ملوكها حرص التي العلوية؛ الدولة عهد في كان النظام
بواسطة املظالم النظر في احلرص على يكون ما أشد
إليها وعهد الشكايات» «وزارة تسمى هامة مؤسسة
ضد أو اإلدارة رجال ضد األفراد وتظلمات شكاوى بتفحص
أحكام مع واملتنافية القضاة بعض عن الصادرة األحكام
تواضع التي والتقاليد األعراف أو مع اإلسالمية الشريعة
تلك منها الواردة اجلغرافية حسب املناطق الناس عليها

والتظلمات. الشكاوى

في املظالم العلوية بالنظر عناية الدولة وإلظهار مدى
احلكومية التشكيلة  ضمن  يوجد الشكايات  وزير  كان
ووزير الوزراء)، (رئيس األعظم الصدر جانب إلى املغربية

األمناء. وأمني البحر

تاريخ من  املرحلة هذه في  الشكايات  وزير دور إن
من الشكايات تلقي على  فقط  يقتصر  كان اململكة
له تبقى الذي السلطان على  احلل  ويقترح املتظلمني
في املناسب واتخاذ القرار في التظلم، البت سلطة وحده
ذوي بعد استشارة املشتكى منها اإلدارية اجلهة مواجهة

العلماء. فتوى وأخذ الرأي،

املشتكني، أمام الدوام على مفتوحة ازن دار وكانت
مشتكي، يلجها كل للقضاة محكمة بها شبه وتنعقد
والكتاب والوزراء اخلصوم بها  يستقبل السلطان وكان

الظالم. من للمظلوم احلق ويأخذ فيأمر، ويزجر،

إسماعيل يعقد واملولى الرشيد، من املولى كل وكان
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الثالثاء يومي تلتئم ما غالبا األسبوع في جلستني
سيدي السلطان عن عرف وقد لنظر املظالم؛ واخلميس
من وعزل الوالة مراقبة في تشدده اهللا عبد بن محمد

منهم. استبداده ثبت

هذه خالل - هاته الشكايات وزارة على وتعاقبت
اليحميدي، الوزير من بينها: مرموقة شخصيات احلقبة-
اسماعيل)، عهد املولى اهللا الرويسي (في والفقيه عبد
عهد أكنسوس (في أحمد بن محمد اهللا القصار، عبد
الفقيه الصفار، محمد الرحمان)، عبد بن محمد سيدي
موسى أحمد بن األول)، احلسن موالي عهد (في املسفيوي
الفقيه كبور،  بن  محمد العزيز)، عبد موالي  عهد (في

احلفيظ). عبد املتوكي (في عهد موالي عبد اهللا

املشتكي إذ كان مبسطة؛ فكانت املتبعة املسطرة أما
لوزير مبظلمته يتقدم أو استبداد  ظلم، أو تعسف، من
املشتكى اجلهة إلى ويوجهها يسجلها، الذي الشكايات
احلقيقة، تقصي بقصد غيرهما أو قائد أو عامل من منها
يتطلب األمر كان إذا مساعديه أحد احلني في يكلف أو
والتعجيل الشكاية، في موضوع بالبحث االستعجال حالة
رقابة متارس كانت املؤسسة هذه أن يعني مما بتسويته،

احلماية. عهد قبل اإلدارة قضائية على أعمال شبه

والية نظام تطوير بصدد الشكايات وزارة كانت وقد
العصر تطورات ليواكب عليه إصالحات وإدخال املظالم

التنفيذ. حيز احلماية عقد دخول لوال

ما على  يرتكز  واإلصالح  التطوير مشروع كان وقد
يلي:

نطاق على السلطة  جتاوزات  بتصحيح القيام .1
النفوذ، واستغالل واالستبداد، الطغيان من واسع؛ كاحلد

األراضي. واالستيالء على واالمتيازات، واحملسوبية،

مؤسسة لتعزيز إداري قضاء بذور غرس في الشروع .2
املظالم). الشكايات (قضاء وزارة

على املركزية واملراقبة التنسيق بدور القيام  .3
تداخل (أي تعارضها وفك (السفلى)، الدنيا السلطات

وصالحياتها). اختصاصاتها وتنازع وتناقض وتشابك

الشكايات وزارة أن إلى احملور هذا ختم اإلشارة قبل وجتدر
مكونة بلجنة (1956-1912) احلماية عهد في عوضت

باإلقامة مقرها الفرنسيني،  األهلية الشؤون ضباط من
والبلديات. بالباشويات فروع ولها الفرنسية، العامة

الثاني: احملور
تاريخية كمرجعية املؤسسة هذه مقارنة بني

حلتها في احلالية املؤسسة وبني أصيلة
العصريـة

امللكية اخلطب في وجالء بوضوح املقارنة هذه تتجلى
احملدث الشريف الظهير وفي الصلة، ذات السامية

للمؤسسة احلالية.

أشارت تاريخية كمرجعية للمؤسسة فبالنسبة
امللقاة أيام التوجيهية والكلمات السامية امللكية اخلطب
،2003 و02 شتنبر  2002 دجنبر و10   2001 دجنبر 9

ما يلي. وكذا ديباجة الظهير الشريف إلى

دوما عملوا الذين األسالف امليامني نهج على السير .1
على ما إطالعهم تتولى بجانبهم مؤسسات إحداث على
عن يصدر قد ما وإصالح مظالم، من قد يلحق رعاياهم

وتعسفات. أخطاء من اإلداريني املسؤولني بعض

احلسن امللك جاللة املنعم الراحل حققه ما توطيد  .2
صيانة مجال  في مكاسب من  ثراه  اهللا طيب الثاني
قضائية حلماية بتوفيره وحقوقهم املواطنني حريات
سياسية وحماية اإلدارية، احملاكم خالل لها، من عصرية

اإلنسان. حلقوق االستشاري الس بواسطة

استلهام على القائم النهج هذا أن على التركيز .3
إيجاد في احلضارية والتقاليد السمحة مقاصد الشريعة
املغربية اململكة مينع لم مغربية لقضايا مغربية حلول
املشترك، اإلنساني للتراث املثلى على القيم االنفتاح من
النظم في مماثلة مؤسسات من يعرفه مما واإلفادة

املعاصرة.

العصرية حلتها  في احلالية للمؤسسة  وبالنسبة
التوجيهية، والكلمات  السامية امللكية اخلطب أشارت

يلي: إلى ما والظهير الشريف

رعاية حتت املظالم برفع املكلفة األجهزة  تعزيز n

جاللة امللك.
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صيانة مجال في مكاسب من حتقق ما  توطيد n

وحقوقهم. املواطنني، حريات
اجلديد للسلطة ملموس للمفهوم آخر بعد إعطاء n
وعلى والتنمية، املواطن خدمة في جعلها على القائم
واإلنصاف. القانون، سيادة بضوابط والتزامها منه، قربها
فعالة املظالم أداة ديوان مؤسسة جعل على احلرص n
مرنة ووسيلة املواطن واإلدارة، بني التواصل وتنمية لتطوير
وتظلمات الرعايا شكايات في للنظر وتوفيقية ومبسطة
أي ضحايا أنفسهم يعتبرون للذين آمنا ومالذا األوفياء 
اإلنصاف. مشوب بعدم أو للقانون عمل مخالف أو قرار،
اإلنساني للتراث املثلى القيم على  االنفتاح n

في مماثلة مؤسسات من يعرفه مما واإلفادة املشترك،
املعاصرة. النظم

السلطات. بني الفصل تكريس مبدأ n

واملالي. واإلداري املؤسسة املعنوي استقالل ضمان n

اإلصالح بخصوص  اقتراحية بقوة املؤسسة متتع n

واإلداري. والقضائي التشريعي،
وتواصلها اإلدارة مع املواطن  مصاحلة مبدأ تعزيز n

معه.
املرفق العام. وتخليق البيروقراطية، ثقل من احلد n

املواطنة. واإلدارة املواطنة، مفهوم ترسيخ n

االستشاري الس عن الشكايات عبء تخفيف  n

به. يقوم الدور الذي اإلنسان وتدعيم حلقوق
القضائي. بها اجلهاز يقوم املهام التي تكملة n

مؤسسة أن املقارنة هذه خالل من يتضح وهكذا
للرقابة آلية أخرى هي اجلديد قالبها في املظالم ديوان
متوازنة، الرقابة هذه لكن اإلدارة؛ على أعمال املباشرة غير
خالل من تتم  وهي وهادفة؛ ومبسطة، مرنة، ومتزنة، 

التالية. اآلليات

توجيـه (4 البحـث (3 التحري (2 االستفسار (1
التوصيات توجيه (6 االقتراحات  توجيه (5 املالحظـات
تقارير رفع (8 اجلاللة صاحب إلى تقرير سنوي رفع (7

الوزير األول. دورية إلى
كانت إذا واملهتمني عما  الباحثني بعض تساءل لقد
إحداثها املرجوة من الغايات لتحقيق كافية اآلليات هذه
بعيدا في ذهبت إسبانيا ومنها أخرى أن دوال اعتبار على
مجاالتها حيث من اإلدارة أعمال على الرقابة أسلوب
ومساءلة الردع، وطريقة التدخل وحجم ونطاقها
اخلرق مبناسبة احلاالت بعض في وقضائيا إداريا املسؤولني
وعدم والتنظيمية القانونية للنصوص واملتعمد السافر

إليهم. املوجهة والتوصيات لالقتراحات االمتثال

يتلخص املتواضع  برأيي  التساؤالت هذه على اجلواب
فيما يلي:

تسير أن لها البد جتربة وكل يتعلق بتجربة؛ األمر  .1
التسرع، وعدم كالتدرج بدايتها في ثابتة بخطوات
حدوث وتوقع والهفوات، الثغرات، واكتشاف والترقب،

منتظرة. غير مشاكل

أن في مراحلها األولى لها املؤسسة أريد هذه إن .2
فاعلة أداة تكون وأن العام، املرفق تخليق على تعمل

ومصاحلتهما. اإلدارة واملواطن بني التواصل لتنمية

اإلدارة مع املواطن ومصاحلة التواصل تنمية إن  .3
ومتزنة، متوازنة رقابة إلى يلجأ أن منطقيا يقتضي
مشددة؛ رقابة ال وتوفيقية، ومرنة مبسطة ووسيلتها
واالقتراحات للمالحظات استجابت ما إذا اإلدارة أن علما
هو وهذا ـ والي املظالم من املوجهة إليها والتوصيات
إلى حاجة مستقبال في حينئذ نكون فلن فيها ـ املؤمل

صارمة. أو مشددة رقابة

نهجا ميدان  كل في تنهج املغربية  اململكة  إن .4
مكرس ماهو وهذا واملعاصرة؛ بني األصالة يجمع وسطا
في ومكرس الدساتير، في مكرس عقود؛ منذ بلدنا في
مكرس كما هو القوانني، في ومكرس القائمة، املؤسسات
أن غرابة فال لذا معها؛ والتعاون الدول مع العالقات في
في حلة ويظهر املاء املعني هذا من املظالم ديوان يشرب
وقيمنا وحضارتنا تطورنا درجة مع تتالءم مغربية أصيلة

واختياراتنا. وأعرافنا وتقاليدنا اإلسالمية
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مؤسسة شروع تاريخ من  مضت  سنة قرابة بعد
حول مشروعا التساؤل يبدو عملها، في املظالم ديوان
ماذا حققت : املؤسسة هذه به تقوم الدور الذي حصيلة
هي ؟ وما باإلدارة املواطن عالقة في مضافة قيمة من
العدل قيم أجل ترسيخ من به الذي تقوم الدور طبيعة
سيادة ومبادئ اإلنسان حقوق ثقافة وإشاعة واإلنصاف
أن املؤسسة هذه استطاعت بالفعل وهل ؟ القانون
الفجوة جتسير أجل من والفعالة املالئمة الوسائل تضع
االستماع عدم من باستمرار يشكو مواطن القائمة بني
املناسب، الوقت في ملطالبه االستجابة وعدم لصوته، 
وصعوبات إكراهات من تشكو وإدارة املطلوبة، وبالفعالية
الكاسحة، العوملة وشروط حتديات اتمع احلديث، فرضتها

والتطوير؟. والتحديث التأهيل وضرورات

تفرض الكبيرة، األسئلة هذه عن التلقائية اإلجابة إن
خلفيات وعلى املؤسسة، هذه على التعرف األول املقام في
القانونية، ومقاربة طبيعتها حتديد تفرض كما تأسيسها،
باملؤسسات وعالقتها تدخلها ومجاالت اختصاصاتها

لها. املوازية

الدراسة األولية خالل هذه من اهللا- –بإذن وسنحاول
تعميق نواصل أن اجلوانب، آملني هذه بعضا من نقارب أن
وأبحاث دراسات خالل من أخرى، جوانب والتأمل في النظر

وتفصيال. عمقا أكثر

ديوان  مؤسسة إلحداث العام السياق : أوال 
: املظالم

إحداث إطاره في  يندرج الذي العام السياق  يتميز
محمد امللك  جاللة قبل من  املظالم  ديوان مؤسسة

التالية: باخلصائص اهللا، حفظه السادس

وانتقال، حتول السياق، سياق هذا : أن األولـى اخلاصيـة
مستويات والدولة في اتمع صعيد على مظاهره تبدو
املؤسساتي البناء يعرفها التي التحوالت أهمها مختلفة،
عدد إحداث في التوسع املالحظ خالل من للدولة املغربية،

عدد هيكلة وإعادة واالجتماعية، احلقوقية املؤسسات من
واإلدارية. االقتصادية املؤسسات من آخر

تطوير سياق السياق، هذا  أن  : الثانيـة اخلاصيـة
عملية في جتلياته أهم  نتلمس أن  وميكن وحتديث: 
العمومية، السلطات عمل طريقة تعرفها التي التحديث
العمومية السياسات  إعداد مبنهجية األمر تعلق سواء
الدولة وأجهزتها العالقة بني تدبير بكيفية أو القطاعية،

ثانية. جهة من ومنظماته واتمع اتلفة من جهة،

القرار صناع بني والتواصل والشراكة التشاور إن
اتمع، داخل واالجتماعية والسياسية االقتصادية والقوى
مشاريع جميع في عنها غنى ال ثقافية قيما أضحت
في تطبيقها العمومية السلطات تعتزم التي اإلصالح

احلياة العامة. مجاالت من مجال أي

للمراجعة سياق أن هذا السياق، : الثالثـة اخلاصيـة
عنها تعبر التي الرغبة من خالل ذلك ويبرز النظر، وإعادة
مراجعة أنظمة في العمومية السلطات خطابات وقرارات
التدبير، هذا في أساليب النظر العامة، وإعادة احلياة تدبير
املدني اتمع مكونات سائر االستجابة ملطالب يكفل مبا

اتلفة. اتمع وباقي قوى

الفاعلني لدى املتزايد النزوع هذا فإن أخرى، وبعبارة 
إصالح نحو العام الشأن تدبير مسلسل في واملتدخلني
رجة يعكس أسلوب التصحيح واملراجعة، وتبني األوضاع
مظهرا متثل العمومية، السلطات لدى نفسية عميقة
مع أخرى، أحيانا واملفروض  أحيانا التلقائي للتفاعل
عندما يوم، كل املواطن به يتقدم الذي التغيير مطلب
مكاتب أمام يقف أو العمومية، اإلدارات أبواب  يطرق

العمومية اتلفة. املصالح وشبابيك
سياق اإلصالحات السياق، هذا أن : اخلاصيـة الرابعـة
واحلالية، املاضية العشريتني خالل املالحظ إذ الكبرى،
العمومية، السلطات وضعتها التي البرامج خالل من

املظالم ديوان مؤسسة
القانونية وطبيعتها الختصاصاتها أولية مقاربة

اإلله فونتير عبد د.
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في السيما تنفيذها، على تشرف التي اإلصالح وأوراش
العمومية السياسات ومجال  واملالي، االقتصادي االني
هذه خالل فاملالحظ احلقوقية، التنمية ومجال االجتماعية،
اإلصالحات مستوى على وكمي نوعي تطور وجود الفترة
اجتاه، ثمة إن عدد من القطاعات. وتعرفها عرفتها التي
صياغة إعادة نحو مختلفة، عوامل بني نتيجة التفاعل
في تدخلها ووسائل أدوارها حتديد وإعادة الدولة، وظيفة
اجتاه وهو واالجتماعية، االقتصادية القطاعات من عدد 
االقتصادي عبء التدخل الدولة التخفيف عن إلى يسعى
عن والعزوف الليبرالي، سياسة االنفتاح وتكريس املباشر،
في املباشرة اإلدارة واستبدال أسلوب االحتكار، سياسة
على تقوم جديدة، بأساليب العمومية اخلدمات تقدمي
تقنيات إلى احليوية العامة املرافق وجلوء التدبير، تفويض
للمشاركة اال وإفساح اخلاص، القطاع في التدبير
نخب من الناهضة،  االجتماعية القوى تلف الفاعلة
ذلك وكل األخرى، املدني  اتمع ومؤسسات وجمعيات
واألمن، الدفاع التقليدية في وظائف الدولة تقوية مقابل
باإلضافة السيادية، العام وغيرها من املهام النظام وحفظ
التوازنات االقتصادية واالجتماعية، من على اإلشراف إلى
الضبط في تتمثل ونوعية جديدة مبهام القيام خالل

والتنسيق. والتقنني والتأطير والتقومي

هذه من  كثيرا أن واملالحظ املتتبع عن خاف وغير 
العمومية، املرافق  تهم التي منها والسيما اإلصالحات،
األموال استعمال  وطرق العام، الشأن تدبير وأساليب 

: ظاهرتني اثنتني من تعاني العامة،

تسلكه الذي املسار في  وتتجلى األولى،  الظاهرة  ■

وذات حيوية قطاعات في منها عددا أن إذ هذه اإلصالحات،
التنفيذ، موقوفة تبقى املواطنني، حياة في خاصة أهمية
كلفة ندفع يجعلنا مما التطبيق، نحو طريقها تعرف وال
والتخطيط مضمونها في التفكير  كلفة مضاعفة،

الواقع. أرض تطبيقها فوق وكلفة عدم لتنفيذها،

ثقافة في انعدام جلية فتبدو الظاهرة الثانية، أما ■

ومرافقها الدولة أجهزة  سلوك في والتقومي  التقييم
اإلصالحات هذه مردودية  معرفة أجل من  العمومية،
واستجابتها صالحيتها وجدواها، مدى ومعرفة املعتمدة،
التطور ومستلزمات اتمع، وحاجيات املواطنني  لواقع

البالد. تعرفه الذي واالجتماعي االقتصادي

فيه أحدثت الذي السياق أن  : اخلامسـة اخلاصيـة
واإلكراهات، التحديات  سياق  املظالم،  ديوان مؤسسة
وأبرز وداخلية، خارجية أنها كما ومختلفة، متنوعة وهي

اليوم، مجتمع اإلعالم يفرضها التي التحديات، تلك هذه
واجتماعية اقتصادية عوملة في ظل التنافسية ومنطق
الوطنية، الهويات حساب على تنتشر جامحة، وثقافية
ومساهم، ومؤهل متعلم  مواطن  وجود  ضرورة وهي
ومؤسسات ودميقراطي، ومستقر متماسك ومجتمع
وثقافية منتجة وإدارية واجتماعية سياسية واقتصادية
والتحوالت، املتغيرات مع ومتجاوبة ومحصنة، وفاعلة
والتأطير الضبط على قادرة دولة أجل من وذلك
النافعة، السياسات ورسم والتقومي واملراجعة، والتنسيق
الفئات مصالح ورعاية املواطن، وحماية وإقرار التوازنات،
على للبالد العام  النظام وحفظ املتضررة، االجتماعية

املستويات. مختلف

التدعيم سياق السياق، هذا أن : السادسة اخلاصية
انخراط املغرب خالل من ذلك ويبدو اإلنسان. حلقوق الفعلي
وهو اإلنسان، حقوق مببادئ التشبث مسيرة في العملي
خالل من املغربي الدستور أحكام بلورته الذي االنخراط
وتيرة املصادقة وتسريع ،1992 لسنة املراجعة الدستورية
املتعلقة الدولية واالتفاقيات الصكوك من عدد  على
والعمل املغرب، إليها انضم التي اإلنسان حقوق بحماية
القرارات من عدد خالل اتخاذ من وتفعيلها نشرها، على
التشريعية واالجراءات اجلريئة، واالستراتيجية السياسية
عكست والتي احليوي، الطابع ذات واإلدارية والتنظيمية
في العمومية السلطات والتزام السياسي، النظام انفتاح

اإلنسان. حقوق البالد مبنظومة

هذه دعم إلى املغرب اجته السياق، هذا نفس وفي
إقامة خالل من واالجراءات، التدابير من املنظومة
حماية على  ومساعدة متخصصة وطنية مؤسسات 
التي باريس ملبادئ وفقا قيمها وترسيخ اإلنسان، حقوق
ديسمبر 20 بتاريخ املتحدة لألمم أقرتها اجلمعية العامة
ومؤسسة اإلنسان، حلقوق االستشاري كالس  ،1993
اآلليات من عدد إعمال  إلى باإلضافة املظالم، ديوان 
من شأنها حلقوق اإلنسان، والتي الفعلية اخلاصة باحلماية
من التظلم املواطنني متكن أن املؤسسات هذه طريق عن

باإلنصاف. واملطالبة

املظالم ديوان مؤسسة أن القول نستطيع وبذلك
دعامة وتشكل املنظومة، هذه  في هامة حلقة متثل
املغربية، للدولة  احلقوقي  البناء  دعامات من أساسية
بقيم الراسخ التشبث  على تاريخية إشهاد  ووثيقة

اإلنسان. حقوق
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هذه ظل في املظالم ديوان مؤسسة أحدثت  لقد 
ازدان التي التاريخية املعالم من كواحدة السياقات،
أجل من احلديثة، املغربية للدولة املؤسسي الصرح بها
التي اإلصالح ومسيرة التغيير معركة في اإلسهام
احملدث الشريف الظهير أحكام في واملتأمل البالد. تعرفها
املغاربة طبع سلوك الذي التفرد يالحظ املؤسسة، لهذه
من واملعاصر، األصيل بني اجلمع والتوفيق في وإبداعهم
مستلزمات استلهام التاريخ وتكييف معطياته مع خالل

والتغيير. التحول ومنطق التحديث

ألحكام وفاحصة متأنية  قراءة خالل  من ويتضح 
املؤسسة هذه إحداث أن إليه،  املشار  الشريف الظهير 
حديثة، مغربية حقوقية  منظومة  بناء  ضمن يندرج

: أساسية مرجعيات ثالث تعتمد

إن حيث التاريخية، املرجعية : وهي األولى املرجعية
وجذور أصول له امللك جاللة  بجانب املؤسسة إحداث
الشكايات وزارة كانت  فقد املغربية، الدولة تاريخ  في
العالي القضاء مؤسسات ضمن تندرج قضائية مؤسسة
من مختلفة فترات خالل  مباشرة بالسلطان امللحقة
املظالم بالنسبة لوالية هو األمر كما متاما املغرب، تاريخ

املشرق. في اإلسالمية الدولة نظم تاريخ في

تنظيم فصل السلط في مببدإ األخذ ضرورة وإذا كانت
في املؤسسة موقع عن التخلي فرضت قد احلديثة الدولة
الصالحيات فإن الدولة، داخل للسلطات التراتبي الهرم
بباقي تربطها التي العالقة وطبيعة لها، خولت التي
مؤسسة منها يجعل األخرى، والسلطات املؤسسات
النسيج من جزءا تكون مستقلة،  وطنية حقوقية
بني التمييز مبنطق احملكوم احلديثة  للدولة املؤسسي 
إحدى باعتبارها وذلك والقضاء، والتنفيذ التشريع مهام
ملبادئ واملرسخة والقانون، احلق لدولة الداعمة املؤسسات
إلى تسعى كانت التي القيم  وهي  واإلنصاف، العدل
في املظالم والية مؤسسة أجلها من وتعمل حتقيقها،

السواء. على واملغرب باملشرق اإلسالمية الدولة تاريخ

التي احلقوقية املرجعية وهي : الثانـية املرجعية
من املظالم لبنة ديوان مؤسسة جعل خالل من تتكرس
اإلنسان، حقوق مجال في للدولة البناء املؤسساتي لبنات
التي رسخت احلقوقية املؤسسات منظومة إلى تنضاف
اإلنسان، حقوق بقيم  والفعلي العملي املغرب  التزام
لها املشترك، اإلنساني التراث في مثلى قيما باعتبارها
وجتسيد العريقة، اإلسالمية احلضارية قيمنا في أصول
واملعاهدات واالتفاقيات والصكوك املواثيق من عدد في

املغرب. التي صادق عليها الدولية

والتي التحديث، مرجعية وهي : الثالثـة املرجعية
اجلديد للسلطة، للمفهوم امليداني التفعيل في تتجسد
العالقة بناء إعادة تتشكل من خالل معامله بدأت الذي
ثقافة على تقوم جديدة، أسس على والدولة املواطن بني
الرصيد دعم  وعلى الفاعلة، والشراكة البناء التواصل 
ضمان من خالل احلقوقية، املمارسة مجال في الوطني
ثقافة ونشر دعم على العاملة املؤسسات استقاللية
بدأ الذي  املتواصل العمل  خالل ومن اإلنسان، حقوق
الوطنية مع التشريعات مالءمة مجال في سنوات منذ
التي الدولية والصكوك واملعاهدات واالتفاقيات  املواثيق

اإلنسان. حقوق املغرب في مجال عليها صادق

والوساطة التدخل آليات  من عدد  استلهام ولعل
عدد في املماثلة املؤسسات متتلكها التي التوفيقية
من املظالم ديوان مؤسسة ومتكني األجنبية، الدول من
أجل من اقتراحية قوة لتكون وتأهيلها إليها، اللجوء
وإصالح اإلدارة، أجهزة إصالح سياسة في املشاركة
ويحقق املواطن، كرامة صيانة يكفل مبا القانونية نظمها
الدائم التواصل عرى ويوثق  القرب، إلدارة  عمليا منوذجا 
لعل وأجهزتها، الدولة ومؤسسات املواطن بني والفعال
مؤسسة املظالم  ديوان مؤسسة من يجعل ذلك كل
جتعل منها الذي القدر بنفس بامتياز، ومعاصرة حديثة
عمق تعكس أصيلة  تاريخية معلمة األخرى املرجعيات

العريقـة. احلضاريـة اإلسالميـة وقيمه تاريخ املغرب

اخلصائص لهذه  عملي تطبيق استجالء أجل ومن
ملؤسسة القانونية الطبيعة عن نتساءل واملرجعيات،
التي واالختصاصات  الصالحيات وعن املظالم, ديوان
عن وأخيرا لها,  احملدث الشريف الظهير لها أسندها
في العاملة املؤسسات وباقي وبني بينها القائمة العالقة

اإلنسان؟ بحقوق النهوض مجال

ديوان ملؤسسة  القانونية الطبيعة : ثـانيا
: املظالم

الطبيعة عن القانوني الفقه في التساؤل يثار
مؤسسة تعتبر هل املظالم، ديوان ملؤسسة القانونية
فهل إدارية، سلطة إدارية؟ وإذا كانت سلطة أم قضائية
؟ قرارات إدارية تعتبر املظالم يتخذها والي التي القرارات

أوال التأمل والقراءة األسئلة، يفرض هذه عن اجلواب إن
هذه لها تخضع  التي القانوني النظام ألحكام املتأنية
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القرارات نوعية في التمييز ثانيا ويفرض املؤسسة،
والي بها ويقوم يتخذها التي واإلدارية واألعمال القانونية

وصالحياته. الختصاصاته ممارسته املظالم في
له تخضع  الذي القانوني للنظام بالنسبة أما 
: من األحكام نوعني بني فيه منيز املؤسسة، فيمكن أن

احملدث للمؤسسة(1)، الشريف الظهير أحكام أ- •
ومجاالت وصالحياتها، املؤسسة اختصاصات والتي تتناول
فيها، النظر املظالم لوالي يجوز ال التي والقضايا تدخلها،
والشكايات، ووسائل التظلمات لقبول والشروط العامة
التوصيات وطبيعة  فيها، للنظر املظالم والي تدخل
إلى املظالم والي  يرفعها التي والتقارير واالقتراحات 

ملهامه. أدائه مبناسبة الدستورية اتلفة السلطات

التي للمؤسسة،  الداخلي النظام أحكام ب-  •
واحملاسبي، املالي تنظيمها ومبادئ اإلدارية، هياكلها حتدد
صعيد القطاعات على املظالم والي مندوبي واختصاصات
تقدمي شروط وبيان اجلهات، صعيد وعلى اتلفة الوزارية
البت ومسطرة التسوية، وطلبات والشكايات التظلمات

فيها.(2)

أن يستنتج أن  يستطيع األحكام، هذه في والناظر
األحوال من حال بأي ميكن ال  املظالم ديوان  مؤسسة
ليست فهي إدارية، سلطة قضائية وال اعتبارها مؤسسة
من السادسة املادة إلى أحكام بالنظر قضائية مؤسسة
والي على صراحة متنع لها، والتي احملدث الظهير الشريف
املتعلقة الشكايات في النظر  مندوبيه  وعلى املظالم
ليست أنها كما البت فيها للقضاء، وكل التي بالقضايا
التواصل بتنمية باعتبارها مؤسسة مكلفة إدارية سلطة
للتدخل آليات محددة من انطالقا واإلدارة، بني املواطنني
ميكن التي والتجاوز والتعسف احليف حاالت رفع من أجل
وأعمال قرارات  جراء من ضحيتها، املواطنون يكون أن
الوساطة، مساعي طريق عن والسيما وتصرفات اإلدارة،
وتقدمي وحتريات، التوفيقية، والقيام بأبحاث وخاصة منها
كان إذا ولذلك  وتقارير. ومالحظات وتوصيات اقتراحات
على أنظارها املعروضة الشكايات في البت أثناء لها يجوز
القانون سيادة التقيد مببادئ ضرورة انتباه اإلدارة إلى إثارة

قرار كل عن التراجع على وتشجيعها واإلنصاف، والعدل
عن بالتراجع ومطالبتها باملواطن، احليف إحلاق شأنه من
إحلاق الضرر شأنه من مشروع، غير تصرف أو عمل كل
أوامر إعطاء صالحياتها من ليس فإنه املشتكي، باملواطن
متعددة وسائل متلك كانت وإن لإلدارة، مباشرة صريحة أو
والتقيد االنصياع على إجبارها أجل من عليها، للضغط
أصدرته فيما واإلنصاف، العدالة وقيم الشرعية مببادئ 

وتصرفات. أعمال من اتخذته وما قرارات، من

والي بها يقوم التي املهام هذه طبيعة فإن هنا ومن
وتسوية توفيقية، ووساطة ودية،  مساعي من املظالم،
السلط، بني املرن الفصل ملبدإ تام احترام ظل في منصفة،
كل اختصاصات في املباشر التدخل عدم  على القائم
والتعاون جهة، من محلها احللول إمكانية وعدم سلطة،
املهام هذه فإن أخرى، جهة من السلط بني والتنسيق
وطنية مؤسسة املظالم ديوان  مؤسسة من جتعل
من وهي انطالقا شبه قضائية، صالحيات لها مستقلة
صالحياتها في تتجاوز أخالقية سلطة التكييف تعتبر هذا
ملنطوق والنصي احلرفي بالتطبيق  اإلدارة  مطالبة  حدود 
التي واإلنصاف، العدل بقيم بااللتزام لتطالبها القوانني،
أن لها بدا املرجعية، كلما وفلسفته القانون روح تشكل
تبقى التي العدالة واإلنصاف حتقق ال قد القوانني هذه

واألخير. األول املقام في والهدف الغاية هي

والدعم للمساعدة مؤسسة  آخر،  بتعبير إنها
منها وباخلصوص العمومية، السلطات لعمل واملواكبة
حلقوق وعملي فعلي تطبيق أجل من اإلدارية، األجهزة
لتكريس وذلك  العمومية، اخلدمات مجال في اإلنسان
احترام مرجعية على أساس املواطن والدولة، بني التعاقد
مبادئ عليها تقوم التي واإلنصاف، والعدالة  القانون

اإلنسان. حقوق

يوجد املؤسسات، والذي من النوع هذا أن وغير خاف
يشكل مختلفة، ومبسميات الدول  من عدد  جتارب في
مؤسسات بطبيعتها هي مستقلة، مؤسسية منظومة
سلطات وليست  واملواكبة،  واملساعدة  للدعم حقوقية

للشأن العام. املباشر للتدبير

املظالم. ديوان مؤسسة بإحداث (2001 ديسمبر 9) 1422 رمضان من 23 في الصادر رقم 1.01.298 الشريف الظهير (1

ديوان ملؤسسة الداخلي النظام على 2003) باملصادقة (4 ديسمبر 1424 9 شوال في الصادر رقم 1.03.240 الشريف الظهير (2

.(2003 ديسمبر 22) 1424 بتاريخ 27 شوال 5171 عدد ج.ر املظالم.
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فيتعني املظالم، والي يتخذها التي القرارات وأما
: القرارات من نوعني بني فيها التمييز

قبول بشأن  يتخذها التي القرارات  : األول النوع
البت حفظها، أو إليه، أو املرفوعة والشكايات التظلمات
وهي بالضرورة القبول، أو بعدم  االختصاص بعدم فيها
باملفهومني إدارية سلطة تعتبر ال عن مؤسسة صادرة
يعتبر ال  القرارات من النوع فهذا والوظيفي، العضوي
متضرر الطعن لكل يحق قانونية آثارا تنتج قرارات إدارية
إجراءات هي ما بقدر اتص، القضاء اإلداري أمام فيها
الوساطة مهام نطاق في املظالم والي متهيدية يتخذها
وفق املمنوحة له، والتدخل والتحكيم والتسوية والتوفيق
عليها، خالفا للقضاء رقابة ال التي التقديرية سلطته
لإلدارة التقديرية السلطة على الرقابة في القضاء حلق
مقيدة، كما وغير مطلقة كل األحوال في ليست التي

القضائي املتواتر. واالجتهاد القانوني الفقه ذلك يؤكد

يقوم التي املهام طبيعة  هو ذلك،  في ومرتكزنا
السلطة مساعدة مهام هي التي  املظالم، والي بها
والي إلى اللجوء يحول ال حيث نفسها،  القضائية 
وال يقطع وال السلطة،  هذه إلى اللجوء دون  املظالم 
قرارات في الطعن أو  التقادم آجال إليه  اللجوء يوقف
من الثامنة املادة ألحكام طبقا القضاء، أمام اإلدارة

للمؤسسة. الظهير الشريف احملدث

يتخذها التي األمر بالقرارات ويتعلق : النـوع الثاني
للمؤسسة، الداخلي التدبير  يخص فيما  املظالم والي
ينطبق إدارية، سلطة بصفته  عنه  تصدر قرارات وهي

اإلدارية. القرارات على باقي ينطبق ما نفس عليها

مؤسسة مجملة، عبارة املظالم في ديوان مؤسسة إن
السلطات جميع عن  مستقلة متخصصة،  وطنية
واملطالبة التظلم حق للمواطنني تكفل  الدستورية،
واإلنصاف. العدل مببادئ للقانون، وااللتزام سليم بتطبيق
قضائية مكملة شبه مؤسسة نفسه، في الوقت وهي
تشكل اإلدارة، لعمل ومواكبة القضائية، لعمل السلطة
وإصالح اإلدارة إصالح في فعالة مساهمة اقتراحاتها
كل نتيجة فهي وأخيرا لها، املنظمة القانونية النصوص
الس به يقوم الذي للدور ومفعلة داعمة مؤسسة ذلك
متخصصة مؤسسة باعتباره اإلنسان، حلقوق االستشاري

احلقوق. لهذه السياسية احلماية في
  

: املؤسسة واختصاصات : صالحيات ثالثا
ديوان مؤسسة الختصاصات  العام اإلطار يتحدد
األبعاد، املتعددة  عملها  طبيعة من انطالقا  املظالم،

: فهي

واإلدارة جهة، من املواطن بني للتواصل : مؤسسة أوال
جهة أخرى. من املصالح العمومية  ومختلف

خالل من مؤسسة للوساطة التوفيقية : ثانيا وهي
شأنها من التي املمكنة، احللول  عن الدؤوب  بحثها
واملواطن اإلدارة بني حتدث أن ميكن التي اخلالفات تسوية

احترام القانون. دائرة وفي اإلنصاف أساس على

وظيفة تخليقية، لها للتحسيس مؤسسة ثالثا : وهي
اإلدارة عمل حتسني أجل من اقتراحية قوة تشكل حيث
القانوني اإلطار إصالح أجل ومن نشاطها،  ووسائل

تدخلها. ومجال مهامها يحدد الذي والتنظيمي

مقيدة لصالحياته املظالم والي ممارسة فإن ولذلك
: أساسا في احلدود هذه وتتمثل جتاوزها، ال ميكن بحدود

بها، املعمول واألنظمة القوانني باحترام تقيده  •1
إليه، املرفوعة والتظلمات الشكايات في نظره عند
يتعرض قد التي واحليف التجاوز حلاالت معاينته وعند
األجانب، األشخاص أو املغاربة املشتكون املواطنون  لها
اخلالفات تسوية شأنها من التي للحلول اقتراحه عند أو

عليه. املعروضة

إلى مستند واألنظمة بالقوانني املظالم والي التزام إن
إطار دولة القانون وليس خارجها، وبالتالي يعمل في كونه
املظالم والي عاين إذا ولذلك دعائمها، أحد يعتبر فهو
في اختالال ثمة أن التجاوز، أو أدى إلى اإلدارة سلوك أن
تنظيمية، تشريعية أو أحكاما مصدره اإلدارة، كان عمل
عمل سير وحسن اإلنصاف مبادئ تتنافى مع أصبحت
التدابير اقتراح في اال هذا في عمله ينحصر فإن اإلدارة،
عمل الذي هو القانونية، املنظومة إصالح إلى الهادفة
سلطة أو كانت تشريعية سلطة املشرع، صالحيات من
تطبيق القانون. أو إغفال جتاوز حقه وليس من تنظيمية،

السلط، فوق سلطة ليست املظالم ديوان مؤسسة إن
اإلدارية عمل السلطات مؤسسة لترشيد هي ما بقدر
تتدخل ال فهي العمومية. املصالح املشرفة على تدبير
فصل تطبيقا ملبدإ العمومية، اختصاص السلطات في
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السلط.

السلطة لعمل مكمل املظالم والي عمل إن •2
إليه اللجوء فإن ولذلك محلها، حاال وليس القضائية
كافة يحول دون استنفاذ القضاء، وال إلى اللجوء المينع
يعتبر ذلك  إن  بل القضائية، الطعون فيها مبا  الطعون
قضية املظالم بشأن التظلم إلى والي لرفع الزما شرطا
بخالف يتطلب يتعلق إذا كان األمر ما باستثناء معينة،
املتضرر يطلب تظلما وليس اإلدارة واملواطن، بني تسوية

عليه. املترتبة اآلثار وإزالة رفعه

احلدود، هذه في املظالم مبهامه والي قيام فإن ولذلك،
من كبير عدد القضاء في عن يخفف العبء أن شأنه من

واملواطن. بني اإلدارة النزاع حاالت

آثار  أية يرتب ال  املظالم والي  إلى اللجوء إن  • 3
املنصوص التقادم  آجال  وقف أو قطع  تخص قانونية 
أو قطع تخص أو القانون، في احملددة احلاالت في عليها
اإلدارة. قرارات  من  للمتضرر املتاحة الطعون آجال وقف
اخلالف- حال في وليس – التظلم حال في أنه مبعنى
هناك كانت كلما ملزم املتضرر فإن واإلدارة، املواطن بني
أو جبره، أو الضرر اإلدارة برفع ملطالبة إمكانية قانونية
كانت كلما أو  عنه، صادرة أعمال بشأن عفو  التماس
املتضرر فإن القضائي، أو اإلداري للطعن إمكانية هناك
اإلمكانيات باستنفاذ هذه ملزم احلاالت جميعها هذه في
واحلالة املظالم. إلى والي قبل اللجوء متاحة، كانت كلما
دون املظالم والي أن يلجأ فيها إلى ميكن التي الوحيدة
ميكن التي اخلالف، حالة هي اإلمكانيات هذه استنفاذ
أو قراراتها من اإلدارة واملتضرر بني تسوية عن فيها البحث
املتضرر يطلب تظلم أو شكوى في البت وليس أعمالها،

اإلنصاف. فيه

حتديد في تبنى قد املشرع جند احلدود، هذه في نطاق
قانونية مقاربة  املظالم ديوان مؤسسة  اختصاصات
ثالثة خالل  من وذلك السلبي، التحديد منطق تعتمد

أساسية: مسالك
لهذه العام اإلطار حتديد وهو : األول املسلك
الشكايات في النظر حق في وحصرها االختصاصات
حيف أو وقوع املبررة بوجود ضرر، نتيجة جتاوز والتظلمات
اإلدارية، السلطات قبل من شطط أو تعسف حصول أو

واجلماعات. باألفراد عالقاتها في

له يجوز ال القضايا التي حصر وهو : الثاني املسلك
أو أخرى، سلطات اختصاص من باعتبارها فيها النظر

اخلاصة. لطبيعتها بالنظر

وبني بينه املتبادلة اإلحالة آلية إقرار : الثالث املسلك
ذا عضوا يعتبر الذي اإلنسان، حلقوق االستشاري الس
تظلما أو شكوى إذ كلما كانت هناك فيه، تقريرية صفة
املندرجة اإلنسان قضايا خروقات حقوق من بقضية يتعلق
قام حلقوق اإلنسان، االستشاري الس اختصاصات ضمن
الس رئيس أن كما الس، هذا على بإحالتها املظالم والي
والي املظالم على يحيل أن ميكنه املتبادلة، اإلحالة إطار في
اختصاص في تدخل وتظلمات شكايات من عليه يرد ما

األخير. هذا

بطريقة النفي- - حددت التي املقاربة هذه ضوء وفي
فيها، مندوبيه النظر أو لوالي املظالم يحق التي القضايا

أنواع: ثالثة بني اختصاصاته في منيز أن ميكن

على بناء والتحري البحث بأعمال القيام : األول النوع
في تدخل التي القضايا بخصوص ملكية، تعليمات

املظالم. ديوان مؤسسة اختصاص

األبحاث إجراء في اإلطار، هذا في  مهمته  وتنحصر 
تقرير ورفع وحتليلها، الصلة ذات املعلومات وجمع الالزمة،
امللك، الذي جاللة إلى إليها توصل التي اخلالصات يتضمن

مناسبا من قرارات. يراه ما له حق اتخاذ يبقى

والتظلمات جميع الشكايات النظر في الثاني: النوع
والقيام اإلدارة، وأعمال قرارات من املتضررون يرفعها التي
التخاذ اإلدارة ودعوة األضرار، إلصالح الضرورية باملساعي
هذه من املتضررين أوضاع  تسوية إلى الهادفة  القرارات

القرارات واألعمال.

لإلجراءات اتخاذه بعد املهام، بهذه املظالم والي ويقوم
الالزمة، واملعطيات املعلومات على التوفر من متكنه التي
صحتها، ومدى املثارة، الوقائع من بينة على يكون حتى

األطراف. مواقف واستجالء
املشرع مينع االختصاصات من الصنف هذا إطار وفي
في النظر  أو معاجلة مندوبيه أو املظالم والي على

احلصر: سبيل على هي القضايا، من مجموعة

البت وكل التي بالقضايا املتعلقة الشكايات • 1
للقضاء: فيها

املرفوعة الشكاوى أنواع بجميع هنا األمر ويتعلق
القضايا جميع أن منه يستفاد أمر وهو القضاء، إلى
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النظر املظالم لوالي يجوز ال القضاء، على  املعروضة
املسطرة القضائية، حتريك األمر مبرحلة تعلق سواء فيها،
في االختصاص ذات القضائية اجلهة شروع  مبرحلة أو

الدعوى. في النظر

قضائي حكم مراجعة إلى الرامية التظلمات • 2
نهائي:

في شكل  األشخاص يقدمها التي التظلمات وهي
قضائية. مراجعة أحكام يلتمسون بواسطتها طلبات

في املراجعة مصطلح استعمل قد املشرع أن ونعتقد
يتعلق األمر مادام اعتقادنا- في والقصد سياقه العادي،
املظالم قيام والي جواز عدم النتيجة القانونية- بنفس
حكم في النظر إعادة إلى يرمي طلب أي في بالنظر
أحكام ضمن عليه منصوص هو كما نهائي، قضائي
من قانون الثامن ضمن القسم 410 إلى الفصول 402
يرمي طلب أي في النظر عدم وكذلك املدنية، املسطرة
املسطرة وهي األحكام، مراجعة مسطرة إعمال إلى
القسم من 565 إلى 574 املواد ضمن عليها املنصوص

اجلنائية. املسطرة قانون الرابع من الكتاب من الثالث

اختصاص من بقضايا املتعلقة امللتمسات • 3
البرملان:

تدابير اتخاذ تستلزم بالطلبات التي هنا ويتعلق األمر
املؤسسة إلى فيها االختصاص يرجع والتي تشريعية،
من مببادرة أو  أعضائها، من مبادرة على بناء البرملانية 

للدستور. طبقا األول الوزير

املادة أحكام  ضمن الوارد املقتضى هذا أن غير
يتعني للمؤسسة، احملدث الشريف الظهير من السادسة
والتي الظهير،  نفس من الثانية املادة ضوء  في قراءته
تقارير من يقدمه ما في املبادرة حق املظالم والي تخول
بإصالح كفيال يراه اقتراح ما  خالل من األول الوزير إلى 
كما العامة، املرافق بتنظيم املتعلقة القانونية النصوص
واجلماعات األفراد ملتمسات ضمن املندرجة الطلبات أن
والهادفة إلى إصالح بعض البرملان، أعضاء إلى ترفع التي
أو محلية، مناطق  أو مختلفة قطاعات في  األوضاع
البرملان، أعضاء يتبناها والتي محددة، ملفات بخصوص
وسيلة باعتبارها الشفاهية- أو الكتابية كمادة لألسئلة
لوالي يجوز ملتمسات ال تعتبر البرملاني-، الرقابي للعمل

فيها. النظر املظالم

والداخلة اإلنسان حقوق بخروقات املتعلقة القضايا • 4
اإلنسان: حلقوق االستشاري الس اختصاص في

االحتفاظ يروم استثناء  القضايا هو  من  النوع وهذا
والتظلمات الشكايات جميع في النظر بصالحية للمجلس
كلما املظالم والي طريق عن أو مباشرة إليه املرفوعة
اإلحالة مسطرة وفق وذلك بحقوق اإلنسان، األمر تعلق
هذه وإقرار الس. ورئيس املظالم والي بني املتبادلة
في املشرع تبناها التي التكامل صيغة يعكس املسطرة
املرموقة املكانة وإعطائها اإلنسان، حقوق معاجلة قضايا
وسنوضح األولوية. ذات الوطنية القضايا منظومة في
تفصيال أكثر بكيفية الدراسة هذه من األخير احملور في

املؤسستني. بني العالقة

شأنها في صاحب التظلم يقم التي لم القضايا • 5
كافة يستنفذ ولم للعفو، التماس أو رسمية مساع بأي

: العمل بها القوانني اجلاري له تتيحها الطعون التي
تبنى قد املقتضى لهذا بإدراجه املشرع أن ونعتقد 
كانت ثمة كلما املظالم والي تدخل مجال تضييق مبدأ
أو بشكاية يتعلق األمر مادام  أخرى،  قانونية  إمكانية

تظلم.

السادسة، األخيرة من املادة قبل ما الفقرة جاءت وقد
للتسوية صيغ عن البحث إمكانية لوالي املظالم لتتيح

منصف للخالف. إيجاد حل أجل احلاالت من هذه في

هذه املظالم لوالي منح قد املشرع أن هنا واملالحظ
القضية تكييف  إعادة أساس على القانونية، املكانة 
أو شكاية وليست خالف  أنها  على  أمامه، املطروحة 
ومنصفة. أجل البحث له عن تسوية عاجلة من تظلما،

القضايا من األخير النوع على املذكورة" "احلاالت عبارة
مساع بأي شأنها في التظلم صاحب يقم لم التي
املتاحة الطعون يستنفذ لم أو للعفو، التماس أو رسمية

بشأنها؟ نصوص قانونية صريحة مبوجب له

تبني القراءة إلى يدفعنا اإلشكال هذا جوانب حتليل إن
ال إذ وتوازنا، انسجاما األكثر القراءة باعتبارها األخيرة،
عاجلة تسوية في للبحث املظالم والي يتدخل أن يعقل
مراجعة إلى الرامية التظلمات بخصوص يثار خلالف
القضائية قد السلطة السيما وأن نهائي، قضائي حكم
نهائي، قضائي حكم عند صدور باألمر معنية أصبحت
سيجعل املظالم والي تدخل حالة في األمر خاصة وأن
محط به املقضي الشيء حلجية األحكام اكتساب مبدأ
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مؤسسة املظالم ديوان أن  نغفل  أن دون مساءلة،
السلطة فوق مؤسسة وليس للقضاء ومكملة مساعدة
لنص املوجبة األسباب من مستخلص هو كما القضائية،

إليه. أشرنا ما وفق الظهير

املذكورة التي كون احلاالت إلى تبني يدفعنا ما ثم إن
بخصوصها، عاجلة تسوية البحث عن املظالم لوالي ميكن
هي تظلمات، باعتبارها وليس خالفية، قضايا باعتبارها
وحصر جوانب اخلالف تكييفها، املمكن من قضايا كونها
القانونية اإلمكانات استنفاذ  فإن عدم وبالضرورة فيها،
ببحثها، املظالم والي وقيام املتظلم، قبل  من املتاحة
يعتبر األطراف،  مع ملعاجلتها والسعي فيها،  والنظر
من اختصاص أو قانوني مبدأ بأي ميس وال ممكنا،  أمرا

العمومية. السلطات من سلطة اختصاصات

باعتباره املظالم والي اختصاص وهو : الثالث النوع
إصالح مجال اقتراحاته في يقدم أن ميكنه اقتراحية، قوة
القانونية، نظمها وإصالح العمومية واملرافق  اإلدارة
السنوي التقرير خالل من ذلك  ويتم عملها، ومساطر 
يرفعها التي والتقارير امللك، جاللة علم يرفعه إلى الذي
االستشاري الس إلى يقدمها التي وتلك األول، الوزير إلى
يتقدم أن ميكن االقتراحات التي خالل ومن حلقوق اإلنسان،
إلى بها يبعث التي واملراسالت الس، هذا إلى بها
من يقدمها التي اتلفة، واالجتهادات اإلدارية السلطات
إلى بها يتقدم التي والتوصيات  اخلالفات،  تسوية أجل

األول. الوزير

باستعماله جعله قوة اقتراحية، شأن من أن والشك
مساهمة يضمن أن واإلمكانيات، الوسائل هذه جميع
اإلدارة، إصالح مسيرة في فعالة ملؤسسة ديوان املظالم
تطبيقية صبغة وله ميدانية، وقائع من ينطلق إصالحا

وعملية.
 

املظالم، ديوان مؤسسة  بني العالقة رابعا: 
النهوض مجال في العاملة املؤسسات وباقي

وحمايتها: اإلنسان بحقوق
مؤسسة اختصاصات جانب آخر من بيان أجل من و
األخرى الوطنية باملؤسسات عالقتها في املظالم ديوان
الس والسيما اإلنسان، حقوق  مجال في العاملة
حيوي دور لها  التي تلك أو اإلنسان، حلقوق االستشاري

بالنسبة الشأن كما هو احلقوق وترسيخها، هذه دعم في
أن إال البداية واجبة في اإلشارة فإن اإلدارية، للمحاكم
تكامل عالقة هي املؤسسات هذه بني القائمة العالقة
لكل واحدة االستقاللية احملفوظة من إطار وتناسق في
يحكم مجال الذي املرجعي القانوني اإلطار مبوجب منها،
العالقة واضحة،  بكيفية  ويحدد مؤسسة،  كل  تدخل

جميعا. بينها

نفسها، السلطات العمومية التساؤل لدى أثير وقد
هذه اختصاص مجاالت في الفاصلة احلدود  حول
السلطات بني ممثلي اجتماع إثره على عقد املؤسسات،
حلقوق االستشاري الس عن املعنية، وممثلني احلكومية
إعداد نتيجته كانت املظالم، ديوان ومؤسسة اإلنسان
حددت املوضوع(3)،  في وتوضيحية توجيهية مذكرة
املؤسسات من كل مؤسسة مجال تدخل دقيقة بكيفية

املذكورة.

عمل ينظم املرجعي الذي القانوني ضوء اإلطار وفي
الواردة والتوضيحات املعطيات وانطالقا من مؤسسة، كل
حتليلنا على وبناء إليها، املشار التوجيهية املذكرة  في
ميكن املؤسسات، من مؤسسة لكل القانونية للطبيعة
في مشتركة قواسم ثمة أن  القول إلى نخلص أن
اختصاصات متيز كل ثمة أن كما املؤسسات، هذه عمل
لها األخرى، حتفظ املؤسسات من غيرها  عن مؤسسة

تدخلها: وحتدد مجال استقالليتها،

الناظم في اخليط املشتركة التي تشكل القواسم أما
اإلنسان حلقوق والس االستشاري اإلدارية، احملاكم عمل
احلقوقية الطبيعة في فتتمثل املظالم، ديوان ومؤسسة
الذي الهدف وحدة وفي  جهة، من  املؤسسات لهذه 
املؤسسية احلماية في واملتمثل ثانية، جهة يجمعها من

واحلريات. للحقوق

السلطة من يتجزأ ال جزءا احملاكم اإلدارية كانت فإذا
متخصص إداري قضاء نطاق  في  تسعى القضائية،
الس فإن اإلنسان،  حلقوق قضائية  حماية توفير إلى 
وطنية مؤسسة ميثل اإلنسان حلقوق االستشاري
لهذه سياسية أجل توفير حماية من تعمل متخصصة
مؤسسة باعتبارها املظالم ديوان  مؤسسة أما احلقوق،
حماية توفر فهي قضائية، شبه متخصصة وطنية

ومؤسسة ديوان اإلنسان، حلقوق االستشاري من الس كل إلى األول الوزير السيد وأرسلها اجلهات املعنية، ممثلو املذكرة هذه أعد (3

بهذه املنشورة الوثائق املرجعية الكامل ضمن (انظر نصها األخير. احلكومي التعديل قبل اإلنسان حقوق ووزارة العدل ووزارة املظالم،
الة).
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احملاكم، مكملة لدور احلقوق، لهذه وقانونية إدارية حماية
العالقة توضيح ميكن ولذلك الس. لعمل وداعمة
حلقوق االستشاري والس اإلدارية احملاكم  بني القائمة
من جوانبها وتفصيل املظالم ديوان مبؤسسة اإلنسان

اآلتيني: خالل احملورين

املظالم: ديوان مبؤسسة وعالقتها اإلدارية احملاكم أوال:
هامة قضائية ضمانة تشكل احملاكم هذه أن الشك
العمومية. باإلدارات عالقاتهم  في للمواطنني وحيوية
بإحداث املتعلق 41.90 رقم القانون ألحكام واستنادا
في بالنظر تختص احملاكم هذه فإن اإلدارية(4)، احملاكم 
جتاوز بسبب  اإلدارية السلطات  قرارات  إلغاء طلبات
اإلدارية، ودعاوى بالعقود املتعلقة النزاعات وفي السلطة،
ونشاطات أعمال تسببها التي األضرار، عن التعويض 
تسببها التي األضرار باستثناء العام، القانون أشخاص
شخص ميلكها نوعها كان أي مركبات العام الطريق في
بحوادث املتعلقة أي العام، القانون القانون أشخاص من

السير.

أنواع في تنظر  احملاكم  هذه فإن ذلك، على عالوة
41.90 القانون  نص في الواردة النزاعات من متعددة 
اإلدارية، القرارات شرعية فحص ذلك في مبا إليه، املشار

خاصة. نصوص في عليها املنصوص تلك أو

دعاوى إلغاء آلية خالل من هذه احملاكم فإن ومن ثم
توفر األضرار، عن التعويض دعاوى آلية أو اإلدارية القرارات
اإلدارة قرارات مواجهة في املواطن حماية قضائية حلقوق
والتجاوز. والتعسف بالشطط  مشوبة  تكون قد التي
نفس هي احملاكم املظالم بهذه ديوان مؤسسة  وعالقة
بكل القضائية السلطة وبني  بينه القائمة العالقة
من قضية أية في النظر له  يجوز  ال حيث مكوناتها،
سبقت كما فيها للبت القضاء على املعروضة القضايا

اإلشارة(5).

وسائر احملاكم  هذه بني العالقة فإن ذلك، كل ومع
مؤسسة وبني  جهة، من القضائية السلطة مكونات
أجل من قائمة تبقى  أخرى، جهة من املظالم  ديوان
املؤسسة هذه إسناد خالل  من القضاء، عمل تكملة
األحكام تنفيذ على القضائية السلطة مساعدة وظيفة
دورها أن إذ اإلدارة، مواجهة في الصادرة القضائية النهائية

كان إذا ما معاينتها خالل من يعتبر مفيدا، اال هذا في
موضوعية، أسباب  بأية مبرر غير األحكام تنفيذ عدم
تنفيذ عن إدارة امتناع أن املظالم لوالي تبني فكلما
أو أفعال  إلى يرجع القضائية  األحكام  هذه من حكم
التي اإلدارة لهذه تابع عون أو موظف عن صادرة ممارسات
هذا املوظف أو كون أو يرجع إلى حقها، احلكم في صدر
على امللقى بالواجب قيامه في يتهاون أو يتماطل العون
مهامه، جاز لوالي طبيعة بحسب بذلك عاتقه، وهو ملزم
من األول، الوزير إلى احلالة هذه في يرفع تقريرا أن املظالم
املوظف إجراءات في حق من مناسبا اتخاذ ما يراه أجل
عن احلكومة في األول املسؤول باعتباره املعني العون أو
اإلدارة لهذه رئيسا وبصفته اإلدارة، تتخذها التي القرارات

للدولة. قانونيا وممثال

وقع أو قرار إداري من تضرر كل مواطن فإن ثم ومن
أو قرار جراء الشطط، من أو احليف حاالت من حالة في
والي إلى ميكنه اللجوء اإلدارة، عن صادر أو عمل تصرف
واإلجراءات الشروط وفق مظلمته في للنظر املظالم
ولكن املظالم، ديوان الداخلي ملؤسسة النظام في احملددة
كلما اإلداري القضاء طريق اختياره دون يحول ال ذلك 

القضاء. أمام للترافع املطلوبة الشروط توافرت فيه

وعالقته اإلنسان  حلقوق  االستشاري الس : ثانيا
املظالم: ديوان مبؤسسة

اإلنسان، حلقوق االستشاري للمجلس بالنسبة أما
فهو ومستقلة، متخصصة وطنية  مؤسسة باعتباره
جاللة بجانب استشارية وجهازا مساعدا هيئة يشكل
صالحية له الدستور أسند للدولة، رئيسا باعتباره امللك

واجلماعات. األفراد وحريات حقوق صيانة

مجال في اقتراحية قوة يشكل الصفة، بهذه والس
بها والنهوض عنها والدفاع اإلنسان، حقوق حماية
القانونية، املنظومة مستوى على سواء قيمها، وترسيخ

العمومية. السلطات ممارسة مستوى على أو
تنظيم بإعادة املتعلق الشريف الظهير حدد وقد
وحصرها عمله،  ومجاالت األخير هذا  صالحيات الس،
حقوق االهتمام بقضايا محاور من محورا عشر ثالثة في
تقوم استراتيجية رؤية ضمن  جميعها  تندرج اإلنسان،

مبدئني: على

1414 األول ربيع من 22 1.91.225 في الشريف رقم الظهير بتنفيذه والصادر محاكم إدارية، مبوجبه رقم 41.90 حتدث القانون (4

3 نوفمبر 1993). ) 1414 األولى جمادى 18-4227 عدد ج ر (1993 سبتمبر 10 )
إليه. اإلشارة سبقت والذي للمؤسسة احملدث الشريف الظهير ألحكام املادة السادسة من طبقا (5
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مجال في الوطنية املكتسبات حتصني االول:  املبدأ
رجعة فيه. ال بشكل قيمها وترسيخ اإلنسان، حقوق

مجال في املغربية املمارسة تطوير  : الثاني املبدأ 
اجلماعات أو األفراد مستوى  سواء على اإلنسان، حقوق
تربوية مقاربات خالل من السلطات، أو  املؤسسات أو
على التربية إلى تهدف  متكاملة، وقانونية  وسياسية
حلاالت والتصدي ثقافتها، ونشر اإلنسان، حقوق احترام
الوطنية التشريعات مالءمة بحث تشمل كما خرقها.
إليها التي انضم اإلنسان حقوق ومعاهدات اتفاقيات مع
الس قيام جانب إلى ونشرها،  عليها  وصادق املغرب،
تقوم التي للمبادرات ومشجع وداعم حتسيسي بدور 
حماية مجال في العاملة واملنظمات  اجلمعيات بها
من به يقوم ما على عالوة عنها، والدفاع حقوق اإلنسان
في املشاركة الوطنية للوفود والدعم للمساعدة تقدمي
وتشجيع اإلنسان، بحقوق املتعلقة الدولية االجتماعات
سلطات من اال هذا في الفاعلني كل  مع التعاون
أجل تعزيز ودولية، من ووطنية عمومية وهيئات جهوية

اإلنسان. حقوق قيم ترسيخ في املغرب دور

القانونية اآلليات من جملة الس ميتلك فإن ولهذا
والنهوض مبهامه، القيام من متكنه التي  والسياسية
في خاصة بصفة تتحدد هذه اآلليات حيث بصالحياته،
جاللة إلى  خاصة أو سنوية واقتراحات توصيات تقدمي 
تقارير من عليه  يعرض ما في رأيه إبداء وفي  امللك،

اهتمامه. مجال تهم وقضايا

أن القول نستطيع املعطيات، هذه  من وانطالقا 
العامة الوالية له اإلنسان، حلقوق االستشاري الس
القضايا لكل بالنسبة االستشارية، نطاق وظيفته في
حماية بآليات األمر اإلنسان، سواء تعلق بحقوق املتعلقة
خرقها، أو حاالت أو دراسة الدفاع عنها، أو احلقوق، هذه
ومن ومبادئها. قيمها نشر أو ترسيخها، أو بها النهوض
مستقلة هيئة القانونية الزاوية من يعتبر فالس ثم

والقضائية. التشريعية والتنفيذية السلط كل عن

الس بني القائمة  العالقة طبيعة ماهي لكن 
مؤسستني باعتبارهما املظالم، ديوان ومؤسسة 
هو واحد هدف  يجمعهما ومستقلتني متخصصتني

؟. ببالدنا واحلريات احلقوق صيانة

في والتأمل النظر إعمال يقتضي العالقة هذه حتديد إن
املؤسستني، من مؤسسة لكل املرجعي القانوني اإلطار
ومواد لفقرات تركيبية بقراءة  ذلك،  على بناء والقيام
االستشاري الس تنظيم بإعادة الظهير الشريف املتعلق
مؤسسة بإحداث املتعلق الشريف والظهير اإلنسان، حلقوق

املظـالم. ديوان

إحداث قبل صدر الذي األول، للنص بالنسبة أما
اقتصر فقد شهور(6)، ببضعة  املظالم  ديوان مؤسسة 
املظالم، والي اعتبار على فيه التنصيص على املشرع
اجلهاز املكلف عن «املسؤول باسم   إليه في النص املشار
والهيئات املواطنني من كل  بني  بالتواصل  بالنهوض

الس. في تقريرية صفة ذا عضوا واإلدارة»،

التقرير في  الرأي إبداء حق للمجلس أعطى  وقد
إلى تلك بصفته املظالم والي يقدمه الذي السنوي
والعناصر التقرير، النص طبيعة هذا يحدد ولم الس،

مضمونه.

ديوان مؤسسة بإحداث املتعلق الثاني النص وأما
بالس، املؤسسة هذه لعالقة خصص فقد املظالم،
مبوجبها طبيعة التي حدد املتفرقة، األحكام من مجموعة
أطرافها. بني التنسيق  وآليات  وحدودها  العالقة  هذه

بيان ضمن الدالة السياسية اإلشارات على فعالوة
من الغاية تؤكد والتي النص،  بهذا  املتعلقة األسباب
ضمان على  مساعدة مؤسسة باعتباره الس إحداث
الغاية وتؤكد جاللة امللك، بجانب اإلنسان حقوق احترام
تعزيز متخصصة، مت مؤسسة باعتباره إعادة تنظيمه من
وتتضمن اختصاصها. مجاالت وتوسيع استقالليتها،
املتوخاة والغاية املراد، الهدف أن إلى  واضحة إشارة
املهام تكملة في تكمن املظالم، ديوان  إحداث من
الذي الدور وتدعيم القضائية، السلطة بها تقوم التي
إليه. املوكلة االختصاصات نطاق  في الس به يقوم

الس بني النص العالقة هذا ذلك، حدد على فعالوة
اثنتني: وسيلتني خالل من املظالم ديوان ومؤسسة

بني املتبادلة اإلحالة في وتتمثل  األولى: الوسيلة
املتعلقة يخص التظلمات والشكايات فيما املؤسستني

منهما. كل اختصاص مبجال
غشت 2001، في 16 إال ينشر 2001، ولم أبريل 10 في اإلنسان اإلستشاري حلقوق بإعادة تنظيم الس املتعلق صدر الظهير الشريف (6

اليوم. نفس في ونشر ديسمبر 2001 9 بتاريخ املظالم ديوان املتعلق بإحداث مؤسسة الظهير الشريف صدر حني في
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يقدمه الذي التقرير في وتتمثل الثانية: والوسيلة
التي تهم القضايا حول سنويا الس إلى املظالم والي

اختصاصاته. نطاق في اإلنسان بحقوق النهوض

املادة أحكام فإن األولى، للوسيلة بالنسبة  أما
حلقوق االستشاري الس لرئيس اإلمكانية متنح اخلامسة
والي على إليه، املوجهة الشكايات إحالة في اإلنسان
في األخير، هذا اختصاصات ضمن تدخل والتي املظالم
والي قيام ضرورة املادة السادسة على أحكام تنص حني
املتعلقة والتظلمات الشكايات جميع بإحالة املظالم
الس على عليه، ترد قد التي اإلنسان حقوق بخروقات
التي القضايا ضمن واملندرجة حلقوق اإلنسان، االستشاري

األخير(7). اختصاص هذا في تدخل

قد املشرع أن  املادتني هاتني حتليل خالل من ويتبني
بني والشكايات  للتظلمات املتبادلة لإلحالة آلية أقر
في الالزم التمييز على تأكيد وهو املظالم، وديوان الس
مختص الس كون من انطالقا منهما، كل اختصاصات
حقوق بخروقات املتعلقة القضايا جميع في بالنظر
فيه، تندرج الذي واإلطار  مصدرها، كان مهما اإلنسان
ومؤسسة مجاله، في العامة الوالية صاحب  باعتباره
والشكايات في التظلمات مختصة بالنظر املظالم ديوان
إدارات الدولة عن الصادرة واألعمال القرارات ضد املوجهة
تتمتع هيئة وكل العامة واملؤسسات احمللية واجلماعات
صاحبة مؤسسة باعتبارها العامة، السلطة بصالحيات
سبيل على  لها املشرع  حدده مجال في خاصة والية

احلصر.

وفي االختصاص، في التمييز  هذا  من واملستفاد
التأكيد هو املؤسستني، بني املتبادلة  اإلحالة مسطرة
تقوم به األخرى فيما مؤسسة عن كل استقاللية على

بينهما. اجلامع الهدف وحدة من بالرغم مهام، من

الناحية من  إشكاال ال يثير االستقالل هذا وإذا كان
عن وماليا إداريا مؤسسة مستقلة كل باعتبار العضوية
ينبغي الناحية الوظيفية من االستقالل هذا فإن األخرى،
مؤسسة املوكلة لكل املهام تكامل نطاق في يفهم أن
ألخرى، مؤسسة نطاق تبعية وليس في املؤسستني، من

مهامها. ممارسة في بها إحلاقها أو

إحلاقه في وجلية  واضحة املشرع حكمة ولعل
مباشرة، امللك جاللة بجانب املظالم ديوان  مؤسسة 
السلط جميع عن فعليا استقالال مستقلة  لتكون
اإلشراف حتت وتكون والتنفيذية، والقضائية التشريعية
في حتى تبت في البالد، سلطة دستورية ألعلى املباشر
التام بالتجرد عليها املعروضة والشكايات التظلمات
كان مهما ميوالت سياسية، أي  عن الالزم واالستقالل

طبيعتها. كانت وكيفما مصدرها،

الذي بالتقرير السنوي الثانية واخلاصة وأما الوسيلة
تهم التي القضايا حول الس أمام املظالم والي يقدمه
فإن حتليله اختصاصه، نطاق في اإلنسان بحقوق النهوض
في تدخل التي طبيعة وماهية القضايا حتديد أوال يفرض
النهوض الوقت نفس املظالم، وتهم في اختصاص والي
التقرير هذا عناصر حتديد ثانيا ويفرض اإلنسان، بحقوق

ومضمونه:

النهوض تهم التي القضايا لطبيعة فبالنسبة
املظالم(8)، والي اختصاص في وتدخل اإلنسان بحقوق
من محدد بصنف يتعلق األمر على أن التأكيد نستطيع
تلك بالضرورة املظالم، هي والي على التي ترد القضايا
أو قرارات ضد موجهة شكايات  أو  بتظلمات املتعلقة
الوقت نفس في ولها اإلدارة، عن صادرة تصرفات أعمال أو

واحلريات. احلقوق مبجال ارتباط وثيق

املظالم والي يختص القضايا التي من العينة فهذه
على ال ميكنه إحالتها للمعيار األول، وفقا فيها، بالنظر
بخروقات املتعلقة غرار القضايا على الس لالختصاص
املادة في عليها منصوص هو كما اإلنسان، حقوق
املؤسسة، بإحداث املتعلق الشريف الظهير السادسة من
ومن واحلريات، احلقوق اتصالها مبجال رغم فيها يبت وهو
على الس يطلع  أن الالزم منطقا وعقال من كان ثم
منها متس في جانب مادامت القضايا، من العينة هذه
ميلكها التي الوالية العامة باعتبار مجال حقوق اإلنسان،

اال. في هذا الس

اإلنسان، حلقوق االستشاري الس قبل من املظالم ديوان مؤسسة على احملالة عدد الشكايات جتاوز فقد املعطيات املتوفرة، حسب (7

.2004 أكتوبر إلى غاية 2004 يناير بني ما املتراوحة الفترة شكاية خالل الس 800 على املؤسسة قبل من احملالة وتلك
عدم األولى عشر، وكان الثالثة املادة في اإلنسان النهوض بحقوق تهم القضايا التي استعمل عبارة املشرع أن إلى نود التنبيه (8

حمايتها أو اإلنسان حقوق عن بالدفاع املتعلقة منها سواء القضايا، أنواع جميع لتشمل عامة العبارة "النهوض" وترك عبارة استعمال
بها. او النهوض خرقها أو
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إلى اإلشارة نستطيع  القضايا، هذه تطبيقات  ومن 
مجال في السلطات اإلدارية التي تتخذها القرارات كل
املتعلقة القرارات في األمر  هو كما واحلريات،  احلقوق 
أو القرارات منه، حرمان األشخاص أو السفر جواز مبنح
بالطرد القرارات املتعلقة أو اجلمعيات، بتأسيس املتعلقة
من مغادرته، املنع أو عنه، الوطني أو اإلبعاد التراب من
بعض منح في بالتمييز  املتعلقة  اإلدارية القرارات أو 
األمر باحلقوق تعلق سواء ممارستها، أو املنع من احلقوق،
منصوص ماهو وفق االجتماعية، أو االقتصادية أو املدنية
التي الصلة، ذات الدولية واملعاهدات االتفاقيات في عليه
تشريعه جزءا من وأصبحت ونشرها املغرب عليها صادق

الوطني.
الضرر، احليف أو حاالت من بحالة يتعلق كل تظلم إن
من مجاال عن سلطة إدارية، تخص قرار صادر من جراء
يكون االختصاص واحلريات، باحلقوق املتصلة األخرى ااالت
ويكون البت فيه. أجل من املظالم لوالي منعقدا فيـه
من النوع هذا في الرأي وإبداء واإلخبار االطالع حق
على املظالم والي يعرضه سنوي تقرير بواسطة القضايا

األخير. حقا ثابتا لهذا الس،

أحكام حددته فقد وعناصره، التقرير هذا مضمون أما
أمام املظالم والي عرض أن على نصت (59) حني املادة
بحقوق النهوض  تهم التي القضـايا بشأن الس 
اإلطار يتضمن أن يجب اختصاصه، نطاق في اإلنسان،
القضايا، هذه فيه تندرج الذي واملؤسساتي القانوني 
والتجاوزات للخروقات ورصدا احلاصل، للتقدم وبيانا

للنتائج(9). واستخالصا املسجلة،

هذا التقرير تقدمي من احلكمة عن يتساءل سائل ورب
من الس في متكني رأينا يكمن واجلواب في الس؟ أمام

اإلنسان، الصلة بحقوق ذات اإلحاطة مبختلف القضايا

وأن السيما باإلدارة، املواطن بعالقات املتصلة فيها مبا
نطاقه في متارس الذي احملدد اإلطار تعتبر العالقات هذه
مؤسسة باعتبارها اختصاصها، املظالم مؤسسة ديوان

العامة. واإلدارات املواطنني بني التواصل لتنمية

األولى عدم  وكان الثالثة عشر، املادة اإلنسان في بحقوق النهوض تهم التي القضايا عبارة استعمل املشرع أن إلى التنبيه نود (8 

حمايتها أو اإلنسان حقوق عن بالدفاع املتعلقة منها سواء القضايا، أنواع جميع لتشمل عامة العبارة "النهوض" وترك عبارة استعمال
بها. او النهوض خرقها أو

ذكره للمؤسسة، سبق 59 من النظام الداخلي من املادة االولى الفقرة 9) انظر
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لبعض شروط ودالالت مفاهيم املظالم ديوان مؤسسة
والشكايات التظلمات تقدمي

التراب مصطفى ذ

: مقدمة

طفرة ببالدنا مؤسسة ديوان املظالم إحداث لقد شكل
حدث املعاصر، وهو املغرب تاريخ في نوعية وقفزة إيجابية،
نصره اهللا، محمد السادس امللك جاللة أبى ومتميز، بارز
يوم 2001/12/09 عشية األوفياء، به رعاياه يكرم أن إال
حلقوق العاملي لإلعالن 53 للذكرى بالدنا تخليد مبناسبة
التي هذه املؤسسة إحداث عن جاللته أعلن حيث اإلنسان،
والقانون، احلق تأسيس دولة من دعامات أخرى دعامة تعتبر
واإلدارة بني املواطن التواصل تنمية إلى باألساس الهادفة
احلقوق واحترام الشفافية، على مبنية عالقة إطار في
للسلطة، اجلديد للمفهوم األمثل والتفعيل واحلريات،
للمطالبة وميسرة، سهلة وسيلة من املواطنني ومتكني
جانب من تعسف أو  وظلم  حيف من  به  يشعرون مبا
القضائية، غير املؤسسة هذه خالل من وحثها ، اإلدارة
وبقواعد القانون، وسيادة الشرعية، مببادئ االلتزام على

واإلنصاف. العدل

الصادر 1-01-298 رقم الشريف للظهير وباستقرائنا
احملدث (2001 (9ديسمبر  1422 رمضان 23 بتاريخ
إجراءات على عدة نص جنده قد املظالم،  ملؤسسة ديوان
تقدمي ومسطرة شروط تنظم شكلية وقواعد مسطرية
املظالم والي اختصاصات والشكايات، وحتديد التظلمات
من عشرة املادة اخلامسة نصت ذلك ومع فيها، للنظر
والي سيعرضه داخليا نظاما أن على الظهير، هذا
يتضمن أن يجب الشريفة، اجلاللة املظالم على مصادقة

: اخلصوص على

؛ واحملاسبية واملالية الهيكلة اإلدارية ■

الوزاريني للمندوبني اول والتفويض االختصاصات ■

؛ املظالم لوالي واجلهويني
والبت والشكايات التظلمات تقدمي وشروط مسطرة ■

فيها.
هذه في الواردة اخلصوص" على "يتضمن عبارة وأن 
قواعد يتضمن أن ميكن الداخلي النظام أن تفيد املادة،
في عليها التنصيص ورد التي تلك غير أخرى تنظيمية

بخصوص األخير هذا بها أتى التي القواعد أن إال الظهير،
عبارة هي والشكايات، التظلمات تقدمي مسطرة وشروط
الداخلي للنظام ميكن ال وجوهرية، أساسية توجهات عن
املرونة باألساس، تروم لكونها عنها يحيد أو يخرج، أن
الغاية وجتسد املظالم، إلى ديوان اللجوء أراد ملن واليسر
اإلدارة بني التواصل وهي تنمية املؤسسة هذه إحداث من
في للنظر وتوفيقية  مرنة وسيلة وجعلها واملواطن، 

املواطنني. وتظلمات شكايات

األخذ على الداخلي، النظام معدو فعال حرص وقد
مع الظهير، في الواردة العامة  التوجهات  االعتبار بعني
أو أخرى، تنظيمية قاعدة سن عند واحلذر احليطة توخي
ومسطرة تقدمي بشروط يتعلق ومسطري إجراء شكلي
ال من كونها والتأكد اخلصوص، والشكايات على التظلمات
األنظمة ببعض مستعينني التوجهات، هذه تتعارض مع

األوربية والعربية املقارنة.
 

إلى املظالم ديوان ملؤسسة الداخلي النظام خرج وقد
امللك جاللة مصادقة على أهميته، هو يدل ومما الوجود،
في صادر 1-03-240 شريف رقم ظهير مبقتضى عليه
القوة له حتى تعطى (2003/12/04 ) 1424 شوال 09

يحتاجها. التي التنفيذية

الدالالت أهم إبراز على املقدمة، بعد هذه وسأعمل 
الداخلي النظام في اخلصوص على الواردة  واملفاهيم
االعتبار، بعني آخذا مرجعيتها، وبيان حتليلها، محاوال
محاضر في املدونة  والطويلة، املستفيضة املناقشات
وذلك النظام هذا إلعداد اصصة املتعددة االجتماعات

: التالية التساؤالت طرح خالل من
خالله يقدم أن يجب معني أجل هل هناك أوال :

املظالم؟ والي الشكاية إلى أو التظلم
الظهير أن التساؤل،  هذا  عن  جوابا املالحظ  من
على ينص لم املظالم، ديوان ملؤسسة احملدث الشريف
والي أمام  الشكاية أو التظلم لتقدمي أجل أي حتديد
إطار القواعد تدخل في النقطة املظالم، ومادامت هذه
النظام يشملها أن ميكن التي  والتنظيمية  اإلجرائية،
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النظام، هذا  وضع  عند نفسه  التساؤل  طرح  الداخلي، 
التظلمات لتقدمي آجال حتديد اجتاه في سار فريق فهناك
به معمول هو ما الرأي، هذا في وحجته والشكايات،
على األوربية الدول في املقارنة األنظمة بعض في
أمام التظلم لقبول اشترط  الذي كالدامنارك  اخلصوص،
تاريخ من شهرا 12 أجل داخل األمبدسمان(1) ، تقدميه
القانون اشترط كما  التظلم، موضوع بالوقائع  العلم
سنة أجل ، بإسبانيا الشعب» عن «املدافع ب  املتعلق 
للقانون بالنسبة سنتني وأجل التظلم، لتقدمي أيضا
مسألة آخر يؤيد فريق لم بينما األوربي، بالوسيط املتعلق
ذلك في وسنده الشكاية، التظلم أو لتقدمي حتديد األجل
نصت التي هي آنفا، عنها املتحدث القوانني املقارنة أن
احملدث الشريف الظهير بينما اآلجال، تلك حتديد على 
في شأنه ، لآلجال يتطرق لم املظالم، ملؤسسة ديوان
منها خصوصا املقارنة، األنظمة من عديد شأن ذلك 
التونسي، واملوفق اجلزائري، الفرنسي، والوسيط الوسيط
املواطن واإلدارة بني التواصل مبدأ حتقيق أن عن فضال هذا
يقتضي املظالم، ديوان مؤسسة إحداث مناط والذي هو
وميسرة، سهلة إلى هذه املؤسسة اللجوء مسطرة جعل
حتقيق دون احلؤول شأنها من شكلية بقيود وغير مثقلة

الهدف. هذا

لتقدمي األجل عدم حتديد على وفي األخير استقر الرأي،
املظالم. لوالي الشكاية أو التظلم

ديوان إلى اللجوء  لألجانب يحق هل : ثانيا 
؟ املظالم

ديوان  ملؤسسة احملدث الشريف الظهير إلى بالرجوع
منه، اخلامسة املادة من الثالثة الفقرة وخصوصا املظالم،
في والي املظالم النظر «يتولى : ما يلي على تنص جندها
«رعايانا عبارة فهل ،«... األوفياء وتظلمات رعايانا شكايات
لهم هم الذين يحق املغاربة فقط أن على تدل « األوفياء
شكاياتهم وتظلماتهم لتقدمي املؤسسة هذه إلى اللجوء
بالنفي، التساؤل هذا عن اجلواب كان لقد ؟ األجانب دون
األجنبي ألن ؛ الداخلي  النظام مراجعة من  يتبني كما
فيه مقيما أو  باملغرب،  مستثمرا يكون أن ميكن الذي؛
أو السياحة، إطار في إما محددة،  غير أو قصيرة، ملدة
من لعدد إقامته في يحتاج مهنية، أو إدارية مبهام القيام
للمواطنني، الدولة عادة مؤسسات تقدمها التي اخلدمات

واحملاكم، كاإلدارات، على حد سواء األجنبية للجالية أو
املظالم» ديوان » أن احمللية وغيرها... ومبا اجلماعات ومكاتب
من يستفيد أن فطبيعي الدولة، مؤسسات بني من يعتبر
أو مواطنا مغربيا كان سواء باململكة مقيم كل خدماتها
الدول منظومة يدخل في املغرب أن عن هذا فضال أجنبيا،
واملواثيق الدولية فالعهود اإلنسـان(2)، بحقوق املتشبثة
حلقوق العاملي اإلعالن ومنها املغرب، عليها صادق  التي
تخليدا املظالم  ديوان مؤسسة أحدثت «الذي اإلنسان
وجوب منها مبادئ، عدة على مجملها، في تنص لذكراه»
وبالتالي والدين... واللغة واللون اجلنس بني التمييز عدم
في الواردة األوفياء» «رعايانا عبارة أن على دليل فهذا
أو كانوا، مغاربة الوطن بأرض كل املقيمني تعني الظهير،

أجانب بدون متييز.

النظـام من  34 املادة جاءت األسـاس هذا وعلى
: التالي على الشكل املظالم ديـوان ملؤسسة الداخلي

خاضع للقانون  ذاتي أو اعتباري شخص ميكن لكل »
بصفة يتقدم أن مشروعة، مبصلحة يتمسك اخلاص،
الصياغة هذه وردت بحيث «... املظالم والي لدى مباشرة

متييز. دون شخص كل لتشمل املادة، هذه في عامة

القانون سيادة " مصطلح مفهوم هو ما : ثالثا
؟ الداخلي والنظام الظهير في الوارد " واإلنصاف
املظالم لوالي الظهير من العاشرة املادة أوكلت لقد
من التوفيقية» خاصة الوساطة مساعي بكل «القيام
حق في  اإلدارة جتاه حيف من لديه ثبت ما رفع أجل
القانون سيادة إلى باالستناد وذلك املتظلم، املواطن
في الداخلي من النظام 49 املادة سارت كما واإلنصاف،
نصت حيث العام، التوجه لهذا املنحى جتسيدا هذا نفس
والتحري البحث «بعد مندوبه، إذا تأكد أو الوالي أن على
فيها، الواردة الوقائع صحة عليه، املعروضة الشكاية في
الشكاية في بت باملشتكي، الالحق احليف  وحقيقة
استنادا واستقالل، جترد  بكل إليه املرفوع التظلم أو
.«... للحق خدمة اإلنصاف وقواعد القانون سيادة  إلى

حرصا الداخلي، النظام وكذا الظهير أن نالحظ لذا
طرف من والشكايات التظلمات في البت يتم أن على
كما - القانون فقط تطبيق إطار في املظالم، ليس والي

بالسلطة  غير إدارية متصلة سلطة قبل من للرقابة LEGRAND : ممارسته حسب األستاذ OMBUDSMAN الكلمة هذه وتعني (1

التفويض. طريق عن التشريعية
" متعارف عليها عامليا كما هي اإلنسان تشبثها بحقوق املغربية...تؤكد اململكة أن " على نص الذي 1992 دستور تصدير أنظر (2
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ديوان مؤسسة ألن للمحاكم-، بالنسبة الشأن هو
تكون حتى جهة من قضائية مؤسسة ليست املظالم
ألن أخرى، جهة ومن غيره، دون القانون بتطبيق ملزمة
األحيان، بعض في مجحفة تكون قد القانونية القواعد
ديوان املظالم، إلى اللجوء من الغاية تتحقق ال وبالتالي
اإلنصاف ألنها القانون وقواعد إلى سيادة باالستناد وإمنا
الظلم واحليف إزالة على واألجدر للعدل، حتقيقا األكثر
» اإلدارة. قرار أو تصرف  جراء من باملواطن  أحلق  الذي
يحقق ال القانون أن ذلك  العدل نفسه، هو فاإلنصاف»
وجوب من  انطالقا الشخصي رأيي وفي دائما، العدل
قصوره وجتاوز وتطويعه للقانون عادل تفسير إعطاء 
فقط تكمن ال العدالة أن واإلنصاف، العدل حتقيق في
هذا القانون مالءمة ولكن في مدى القانون، تطبيق في
تؤدي التي هي احلقة العدالة «أن ويقال العدالة، لتحقيق
احلق ضياع إلى وليس القانون، بواسطة احلق إلى انتصار

القانون». باسم

القانون من أسمى اإلنصاف قواعد كانت هنا  ومن
باحلقوق ترتبط ألنها العدل،  حتقيق  في منه وأجدر 
حالة ينظم قد القانون، أن حني في الطبيعية لإلنسان،
عقيما، يجعله قد مما أيضا، معينة معينة، ولفئة قد تكون
نواميسه وضوابطه. عليه طبقت من حق عادل في وغير
القوة املظالم لوالي أعطي اإلنصاف، لقواعد وإعماال
إذا والتنظيمية التشريعية النصوص إلصالح االقتراحية
أن والتظلمات، في الشكايات نظره خالل من الحظ ما
القانون، أو عدم عدالة هو املتظلمني، حلق احليف الذي مرد

. (3) اإلدارة الذي طبقته عليهم القرار التنظيمي

؟ املتظلم النيابة عن متى تصح : رابعا
شروط ضمن الداخلي النظام من 35 املادة تنص
الشكاية ضرورة تذييل على التظلمات والشكايات تقدمي
االقتضاء، عند نائبه أو للمشتكي، الشخصي بالتوقيع
طرف عليه من مصادق اإلنابة «بإشهاد اإلدالء وجوب مع
من الظهير السابعة املادة نصت السلطات اتصة»، كما

لتقدمي أساسي شرط النظام الداخلي، على من 34 واملادة
يفيد وهذا املتظلم»، من مباشرة يقدم أن » وهو التظلم،
الغايـة – أن عليه الرأي ما استقر رأينا وعلى حسب -
ووالي املتظلم  بني وساطة أي استبعاد هو ذلك، من
ينيبه من أو ...» عبارة نفس املادة أضافت أن إال املظالم(4).
إلى املتظلم إذا اضطر بحيث ،«... الشأن  هذا عنه في
أو التظلم تقدمي في عنه للنيابة آخر شخص  توكيل
الوكالة، هذه تكون أن فيتعني الشكاية إلى والي املظالم،

عليها(5) . مصادقا اإلنابة أو

األهلية، ناقص أو للقاصر، بالنسبة أنه نرى لكن
تقدمي في مصلحة له تكون أن ميكن الذي فاقدها، أو
من الرغم فإنه على املظالم، إلى والي أو تظلم شكاية
على ينص لم املظالم أن النظام الداخلي ملؤسسة ديوان
العامة هنا تطبيق القواعد األمر يقتضي فإن احلالة، هذه
مدونة في عليها املنصوص الشرعية بالنيابة املتعلقة 
يدلي أن يكفي بحيث يليها)،  وما  229 (املادة األسرة
أو «األب يكون وليا للقاصر - الذي قد الشرعي النائب
جلنون إما عن احملجور، أو مقدما أو وصيا، من بعده» األم
القاصر، لتكون الشرعية عن يثبت نيابته مبا – سفه أو
عنه نيابة الشكاية أو التظلم تقدمي في له الصالحية

املظالم. لوالي
والشكايات التظلمات تقبل ال ملاذا : خامسا

؟ املصدر اهولة
املنصوص الشكاية أو التظلم تقدمي بني شروط من
ديوان ملؤسسة الداخلي النظام من 35 املادة في عليها
بهوية املتعلقة البيانات الشكاية تتضمن أن املظالم،
كان وإن ، وعنوانه والعائلي الشخصي اسمه : املشتكي
بيان اسمها تتضمن أن يجب اعتبارية، املشتكي شخصية
املادة هذه وقد أضافت القانوني، وممثلها وطبيعتها، ومقرها
إلزامية اإلدالء على لتنصيصها كنتيجة املقتضى التالي
تقبل الشكايات والتظلمات ال » وهو : املذكورة بالبيانات
بهوية املتعلقة املذكورة البيانات فمادامت املصدر»، اهولة
فطبيعي الشكاية، لقبول أساسية املشتكي أو املتظلم

بشأن التدابير له اقتراحات يقدم كما عامة ... توصيات األول للوزير املظالم والي «يقدم ما يلي : الظهير من 12 املادة جاء في (3

لها التابعة املرافق سير تعتري قد التي والنقائص شكايات وتصحيح االختالالت بشأنها تصدر التي اإلدارات فعالية بتحسني الكفيلة
« لها املنظمة القانونية النصوص وإصالح

ميارس أن األمبدسمان بحيث كالدامنرك, الدول بعض في الوسيط مؤسسة عن املغرب في عندنا املظالم ديوان مييز مؤسسة ما وهذا (4

ووساطته. البرملان من بتفويض سلطته
في " اإلنابة " ترجمة به جاءت الذي الوضوح اعتبار " على خاصة مشفوعة "بوكالة املتظلم النيابة عن أن تكون اقترح من هناك (5

ويستثنى الوساطات. هو القضاء على اخلاصة الوكالة باشتراط ألن املقصود « Dûment mandaté» لعبارة : باستعماله الفرنسي النص
29 املادة إلى استنادا وذلك املظالم والي إلى الشكاية أو التظلم تقدمي في عن الغير نيابة بالوكالة اإلدالء من فقط احملامي نظرنا في
من … اململكة مبجموع تراب مهامه احملامي :«ميارس يلي ما تنص على ملهنة احملاماة التي املنظم 1993/09/10 في الصادر القانون من

بوكالة » اإلدالء غير
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في حلاجة صاحبها – األخيرة إذا تعمد هذه تقبل ال أن
الشكاية أن فضال عن ، وعنوانه اسمه عدم ذكر – نفسه
مسطرة فيها ليجري والي املظالم، إلى التظلم، يقدم أو
االختصاص وكان  ، مقبولة كانت  إذا والتحري  البحث
في البحث هذا يجري أن  يتصور ال  بحيث له، منعقدا
باإلدارة عالقته ومدى املتظلم، الشخص هوية معرفة غياب
أن عنها، كما الصادر التصرف أو القرار من املتظلم املعنية
الشكاية استيالم بوصل للمشتكي يبعث املظالم، والي
كما تسجيلها، - يتضمن تاريخ ورقم 39 املادة حسب –
االختصاص... عدم أو حفظا، رفضا أو أو قبوال مبآلها يوافيه
تتضمن الهوية ال الشكاية كانت إذا سيتم ذلك كيف لكن

.؟ للمشتكي الكاملة

املظالم يقطع اللجوء إلى والي هل : سادسا
الطعن؟ أجل ويوقف التقادم

غير مؤسسة هو املظالم ديوان بأن القول، لقد سبق
القواعد نفس عليها تطبق أن ميكن وبالتالي فال قضائية،
والي إلى اللجوء يجعل مما باحملاكم، اخلاصة املسطرية
في يؤثر إليه، ال شكاية أو تظلم طريق تقدمي عن املظالم
يوقفه. وال يقطعه ال فهو الطعن أو سريان أجل التقادم
الشريف الظهير نظمها فقد النقطة هذه ألهمية ونظرا
نصت التي الثامنة املادة في املظالم ديوان احملدث ملؤسسة
املظالم والي إلى اللجوء يوقف وال «ال يقطع يلي: ما على
القانون» في عليها  املنصوص الطعن أو التقادم آجال
أجل من املظالم والي إلى اللجوء اختار من أن ذلك، ومؤدى
أن ميكن الذي بأن الطعن يتأكد فيجب أن شكايته، تقدمي
وال ساريا يبقى بعد، فيما اتصة يقدمه أمام احملكمة
في تأديبية بعقوبة قضى إداري قرار صدر إذا فمثال يتوقف،
فيه للطعن يوما، 60 أجل فلهذا األخير موظف، مواجهة
به تبليغه تاريخ من ابتداء اتصة اإلدارية احملكمة أمام
للمحاكم احملدث 41/90 رقم القانون من 23 للمادة طبقا
املظالم والي إلى اللجوء باألمر املعني فإذا فضل اإلدارية،
يستغرقه أن ميكن الوقت الذي شكايته، فإن أجل تقدمي من
أجل يوما وهو 60 على يزيد قد الشكاية، في هذه النظر
من لسبب هو عدم القبول كان مآل الشكاية فإذا الطعن،
املمكنة باملساعي املشتكي مثال قيام كعدم  األسباب،
تفتح له أن ميكن ال فإنه املظالم، والي إلى اللجوء قبل
اإلدارية احملكمة أمام  اللجوء إمكانية احلالة  هذه في
هذا أجل ألن املذكور، القرار ضد طعنه تقدمي أجل من
السريان توقفه عن عدم بسبب انصرم يكون قد الطعن،
والي أمام مفتوحة الشكاية فيه كانت الذي الوقت في
هو األخير عن هذا الصادر القرار كان وحتى إذا املظالم،
أجال للمشتكي يفتح أن ميكن فإنه ال االختصاص، عدم

هذه في تطبق بحيث ال اإلدارية، احملكمة أمام آخر للطعن
املذكور 41/90 القانون من   25 املادة  مقتضيات احلالة 
إداري قرار إلغاء قبول طلب انقطاع أجل » على تنص التي
مختصة غير جهة  إلى رفع إذا السلطة جتاوز  بسبب
وما القضائية، اجلهة هي هنا، باجلهة املقصود ألن ،«...
قضائية، فإن ليست جهة املظالم ديوان مؤسسة دامت
وأعتقد عليها. ينطبق أن ميكن القانوني، ال املقتضى هذا
على أساسا لتؤكد من الظهير، جاءت بأن املادة الثامنة
ال حتى املظالم، ملؤسسة ديوان القضائية غير الطبيعة
أو الطعن، آجال أمامهم املفتوحة املتقاضني حقوق تضيع
ال هذه اآلجال أن من أمرهم من بينة على التقادم، ويكونوا

املظالم. والي إلى اللجوء فضلوا إذا تنقطع وال تتوقف،

املشتكي يراعيه  أن يجب تعامل أي  : سابعا
في شكايته ؟

النظام من 35 املادة من  األخيرة  الفقرة  جاءت
تبني جدا مهمة بنقطة املظالم ديوان ملؤسسة الداخلي
املشتكي يسلكه أن يتعني الذي األخالقي التعامل نوع
أن «ينبغي أنه نصت على تظلمه بحيث أو شكايته في
شكاية تفادي استعمال أو تظلم تقدمي كل في يراعى
أو شخص حق السب في أو القذف عن التي تنم التعابير
املقتضى على هذا أن التنصيص واملالحظ معينة»، جهة
تقدمي الشكاية، بشكليات 35 املذكورة املتعلقة املادة في
بشكل املظالم ديوان مع ضرورة تعامل املشتكني يوضح
إلى تهدف حد ذاتها في املؤسسة هذه ألن رفيع، حضاري
املرتفقون يكون أن يجب املقابل وفي العام املرفق تخليق
مع األخالقي بتعاملهم وذلك التخليق هذا مستوى في
األساس هذا وعلى واالعتبار، االحترام من بها يليق اإلدارة مبا
والقذف في السب تعابير فيها وردت التي فإن الشكاية
عدم نفسها يكون مآلها اإلدارة أو اإلدارة رئيس إما مواجهة
أعاله. إليها الضوابط املشار حتترم لم ما دامت القبول
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على الدميقراطية يرتكز دعائم توطيد أن من األكيد،
العدل واإلنصاف أسس حتقيق أن كما السلط، فصل مبدأ
حتدي مواجهة على قادرة وفاعلة، قوية مؤسسات يتطلب
وتطبيق اإلداري، األداء وحتسني أشكاله، بكل االختالالت

مجاالته. كل القانون في سيادة

ديوان إلحداث املوجبة األسباب خالل من والظاهر
نصره السادس محمد امللك جاللة  غاية أن املظالم،
جاللته بجانب العتيدة املؤسسة هذه إنشاء من اهللا
االستقالل توفير هو السامية رعايته وحتت الشريفة 
والقضائية، والتشريعية التنفيذية األجهزة لها عن الالزم
التظلمات في والبت االختالالت مواجهة ميكنها حتى

جترد. بكل عليها احملالة
 

القضائي للجهاز املوكولة املهام  كانت فإذا وهكذا، 
من يحكمه وما معقدة بطبيعتها مساطر من له «مبا
طموحات على حتقيق يقوى أحيانا قد ال عامة» قوانني
القضائية احلقيقة  أن  طاملا  جماعات أو أفرادا املواطنني
التطبيق وأن احلقيقة الواقعية، عنوان دائما تكون ال قد
اإلنصاف. يخل أحيانا مببادئ للقانون الوضعي قد الصارم
اجلوانب بعض تطبع قد التي التجاوزات أو االختالالت فإن
العمومية اإلدارات إلزام إلى باملشرع دفعت  قد اإلدارية
بتعليل القرارات العمومية واملؤسسات احمللية واجلماعات
حتت به املعني فائدة لغير الصادرة  السلبية اإلدارية
املواطن عن الدفاع وسائل وتقوية الشرعية(1)، عدم طائلة
لشروط املستوفي "التعليل أن ذلك اإلدارة، مواجهة في
وتسهيل اإلداري القرار بأسباب للتعريف وسيلة صحته

حوله"(2). القضائي الطعن حالة في اإلثبات مهمة
كانت إذا أنه األعلى الس أكد الصدد، هذا وفي

فإنها صدورها، عند قراراتها بتعليل ملزمة غير اإلدارة
القضاء أمام فيها الطعن بعد  ملزمة باملقابل تكون
القرار إلى اتخاذ بها حدت التي األسباب والدواعي ببيان

رقابته"(3). من بسط القضاء لتمكني

احلديثة الدميقراطية اتمعات  فإن وذاك، هذا ورغم 
احلقوق بني التوازن حلفظ فعالة «أداة تسعى إلى إحداث
التي والصالحيات االختصاصات  وبني العامة واحلريات
إحداث في امللكية اإلرادة جسدته ما وهو اإلدارة»، متارسها
املظالم والي وتنصيب وتعيني املظالم، ديوان مؤسسة 

: بقوله حفظه اهللا

ديوان بإحداث قمنا فقد للسلطة، ملفهومنا «وتفعيال
تواصلها تنمية  على  حرصنا بدوره ليجسد  املظالم، 
القانون سيادة بضوابط  تام  التزام  في  املواطن، مع

واإلنصاف»(4).

من حققه وما احلضاري،  املغرب رصيد أن واحلقيقة،
جتاوز على قادرة مؤسسات من شيده وما مكتسبات،
تظافر فقط يتطلب وتعقيده، اإلداري العمل سير بطء
جماعي عمل في  املكونات كل  وانصهار اجلهود، كل
املفهوم وتكريس اإلداري، العمل تناسق لتحقيق مخلص
الرقابة وتفعيل واحلريات، احلقوق وضمان اجلديد للسلطة،
والشكايات التظلمات ومعاجلة  والقضائية، اإلدارية

التسوية. وطلبات

واإلشراف قد الرقابة آليات تعدد أن القول ميكن فهل
جسور ربط أن أم االختصاصات ؟ تؤدي إلى تداخل في
نفس ذات احلكومية  األجهزة بني والتواصل التعاون

؟ عالقة أي العامة النيابة ومؤسسة املظالم ديوان
ذ.إدريس بلمحجوب

.0301 القانون رقم بتنفيذ 2002 يوليوز 23 في صادر 202 .108 رقم ظهير شريف في (1

عدد والقانون القضاء مجلة منشور قراراتها، بتعليل اإلدارة إلزام حول بفاس االدارية احملكمة رئيس قصري محمد لألستاذ بحث راجع (2

ص 132. 148
قراراتها. بتعليل بإلزام اإلدارة القاضي الظهير صدور أي قبل 2001/2/8 بتاريخ 233 األعلى رقم بالس االدارية الغرفة قرار (3

.2002 10 دجنبر يوم بالرباط املظالم والي وتنصيب تعيني مراسيم خالل اهللا نصره السادس محمد امللك اجلاللة خطاب صاحب (4
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للسلطة ملموسا وبعدا مهما نسقا يعطي االهتمام
ننصاع جميعا أن يحق املواطن ؟ أال خدمة في وجعلها
اإلجراءات حتدي إلى القانونية، وأن نسعى الضوابط إلى
القضايا ملا يطبع بالنظر تعقيدا تزداد أنها رغم اإلدارية،
عن فضال متطورة، وتقنية تكاثر من اإلدارة على املطروحة
متطلبات مع العمومية  املرافق تسيير تكييف صعوبة

. اخلصوصيـة ؟ احلاالت بعض

مهامها بحكم املظالم ديوان مؤسسة أن أعتقد، 
منوطا أصبح مبا العامة النيابة ومؤسسة واختصاصاتها،
اجلنائية املسطرة قانون إطار  في  جديدة أدوار من بها
الهيئات من وغيرها فعالياته، بكل اإلداري اجلديد، والقضاء
عن العمومية، مسؤولة السلطة صالحيات متارس التي
مبادئ وتطبيق املكتسبات، وصيانة واحلريات، احلقوق حماية
بتوفير الكفيلة الضمانات قوام هو الذي القانون سيادة
والتسلط، الظلم غلواء من والطمأنينة واالستقرار األمن

أساليبها. وتعقد اجلرمية ظاهرة تنامي من واحلد

السلطوية، لإلدارة تقومي كأداة  املظالم  ديوان إن
النيابة ومؤسسة احلقوق،  إلحقاق  حتفيزية وكوسيلة
التقليدي دوره حافظ على قضائي وإداري كجهاز العامة
اجلديد ودوره ومراقبتها، العمومية الدعوى ممارسة في
ميكن التصاحلية، والعدالة للوساطة آليات في املتمثل
هامة بأدوار يقوما وأن جليلة، بأعباء ينهضا أن لهما
اختلفت وإن ااالت، بعض في  أدوارهما تشابه بحكم 

أهدافهما. ومرامي عملهما طرق

واملندوبون الوزاريون املندوبون يضطلع جهة، فمن
مبوجب املادة الرابعة والي املظالم يعينهم الذين اجلهويون
جاللة موافقة بعد املظالم،  لديوان احملدث الظهير  من 
في اختصاصاته، ممارسة في الوالي مساعدة مبهمة امللك،
الوكيل محكمة االستئناف أمام النيابة العامة ميثل حني
أو العامة للنيابة رئيسا بوصفه شخصيا للملك العام
قضاة جميع على سلطته ميارس نوابه، بحيث بواسطة
ضباط على وكذا نفوذه،  لدائرة التابعني العامة النيابة
القائمني املوظفني وعلى القضائية، الشرطة وأعوان 

خاصة. نصوص مبقتضى القضائية الشرطة مبهمام

بجميع يختص املظالم والي  فإن  ثانية، جهة ومن
وطلبات والشكايات  بالتظلمات املتعلقة القضايا
مصدرها كان  وأيا طبيعتها، كانت كيفما التسوية 
قرار ضحايا أنفسهم يعتبرون ممن معنويا شخصا ذاتيا أو
اإلنصاف مشوب بعدم أو للقانون عمل مخالف أو إداري

مبمارسة صالحيات إليها عهد أوهيئة إدارة أي عن صادر
تلقي العامة النيابة تتولى في حني العمومية، السلطة

مناسبا. تراه ما بشأنهما وتتخذ والوشايات الشكايات

تقدمي شروط كان من إذا أنه هذا الصدد، في ويالحظ
البيانات تتضمن أن ديوان املظالم، إلى الشكاية املرفوعة
بالتوقيع وجوبا تذيل وأن املشتكي بهوية الكاملة املتعلقة
وجوب مع االقتضاء عند نائبه أو للمشتكي الشخصي
للنيابة املرفوعة الوشايات فإن اإلنابة، بإشهاد اإلدالء
خالل يظهر من قد إذ الشرط، ذلك تتطلب ال العامة 
ما يستوجب املصدر، اهولة الدراسة العميقة للوشاية
العامة النيابة ممثل فيأمر بشأنها، والتحري فيها البحث
الفعل مرتكبي عن للبحث الضرورية االجراءات مبباشرة
بضبطهم األمر  ويصدر القانونية،  وللمخالفات  اجلنائي

ذلك. على ضوء وتقدميهم ومتابعتهم

صميم في ال تدخل قد الشكاية أن يتبني قد نعم،
صبغة يكتسي موضوعها العامة، أو أن النيابة اختصاص
مقنعة إلجراء البحث غير املعتمدة الوسائل أن أو مدنية،
االختصاص، عدم أو باحلفظ قرارا بشأنها فيتخذ فيها،
عند مندوبه أو املظالم والي تقريبا ما يسلكه وهو نفس
الشكاية أن تبني له فإذا والشكايات، التظلمات دراسة
أنها أو لقبولها، املطلوبة الشروط الشكلية تستوفي ال
التي الكافية الشروط أن أو اختصاصه، في تدخل ال
معلال مقررا فإنه يصدر مستوفية البحث غير إجراء تبرر
القبول، بعدم االختصاص، أو بعدم حالة، إما كل حسب

باألمر. املعني إلى ويبلغ احلفظ، أو

التصاحلية الوساطة مسطرة تعتبر أخرى، جهة ومن
عليها نص التي املزايا أهم  من  التوفيقية واملساعي 
قانون ومقتضيات املظالم لديوان املؤسس  القانون

اجلنائية. املسطرة

أو البحث في قبل البدء مندوبه للوالي أو ميكن وهكذا،
الطرق جميع إلى أن يحث الطرفني على اللجوء التحري،
عليه املعروضة القضية ظروف كانت إذا اخلالف حلل الودية
لتحقيق هذا بينهما يتوسط أن أيضا وله تسمح بذلك،

املبتغى.

أو للوالي وتبني التوفيقية، املساعي فشلت فإذا
التي صحة املعلومات احلقيقة تقصي خالل من مندوبه
أو اإلدارة إلى استنتاجاته  يوجه فإنه علمه،  إلى بلغت
فيها، الواردة الوقائع ويستفسرها حول املعنية املؤسسة
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إليه املرفوعة الشكاية في يبت  التحريات انتهاء وبعد 
مالحظة اقتراح، أو شكل توصية، أو في جترد، إما بكل
تقريره في يضمنها  كما املعنية، اإلدارة إلى يرفعها

األول. الوزير وإلى اجلاللة صاحب إلى املرفوع

فإن الودية، التسوية لطلب اإلدارة استجابت إذا أما 
يتضمن ملخصا بشأنها محضرا يحرر مندوبه الوالي أو
ويوقعه عليها، االتفاق مت التي واحللول  اخلالف جلوهر
لهما مندوبه، وتسلم توقيع الوالي أو إلى جانب الطرفان

نسخة منه.

احلديث، أنه اجلنائي التشريع مستحسنات من ولعل
هو اجلنائية، العدالة إلى االطمئنان من أسباب أن اعتبر
تسوية عبر حقوقهم إلى الوصول من الضحايا متكني
واحلد الصدع قضائي، وأن رأب اللجوء إلى حكم دون حبية
أسباب بني من الضحايا لدى االنتقامية النزاعات  من
حال اجلنائي التشريع أحدث لذلك االستقرار االجتماعي،
العامة للنيابة وأذن واملتابعة،  احلفظ قراري بني وسطا 
طرفي بني التصالح إمكانية حصرا محدودة جنح في
هذا وقيد السدد، يحقق  رضاهم كان  متى اخلصومة،
ينتج حيث ال القضاء، مراقبة في تتجلى التدبير بضمانة
رئيس طرف من عليه التصديق بعد التصالح أثره إال هذا

بحضور األطراف. االبتدائية احملكمة
بني مؤسستي التشابه أوجه مالمح بعض هي تلكم
النيابة كانت إذا  لكن العامة، والنيابة املظالم  ديوان
جزء بني مهامها في جتمع معلوم هو  كما العامة 
يعتبر آخر وجانب القضائية السلطة صلب في يدخل
إلى احلالة إرجاع قرار مثل اإلدارية، السلطة من صميم
احملجوزة، األشياء ورد جرمية، ارتكاب دون عليه كانت ما
القوة تسخير وقرار احلدود، السفر، وإغالق وسحب جواز
وغيرها الصحافة، ذات الصلة بقانون والقرارات العمومية،
متى إداري تظلم موضوع تكون قد التي القرارات من

اإلداري. القرار مقومات لها توفرت

هذه في النظر مندوبه أو املظالم لوالي فهل يجوز
أن بنا يجدر التساؤل  هذا  عن اإلجابة  قبل القضايا؟
الصدد، هذا في القضائية االجتهادات بعض  نستعرض 
موضوع بشأن بالس األعلى اإلدارية الغرفة اعتبرت حيث

التصريح إيصال تسليم عن العامة النيابة استنكاف
املمارس املادي االعتداء حالة «لقيام بأنه جريدة  إلصدار
تصرف هناك يكون أن يجب التعبير،  حرية ميدان في
املشروعية بعدم متسما التصرف هذا يكون وأن إداري،
طرف من شأنه في  الصادر القرار ميس وأن اجلسيمة،
مجال يبق لم حرية أساسية. وأنه ملكية أو بحق اإلدارة
الطاعنة حصول ثبوت بعد االعتداء املادي حالة ملناقشة
إصدار يخولها الذي الوصل على العامة النيابة من

اجلريدتني(5)."

«اإلجراءات أن األعلى،  الس أكد آخر، قرار وفي
وكيل عن الصادرة  العمومية القوة بتسخير املتعلقة 
األحكام تنفيذ على  الضبط كاتب ملساعدة  امللك
مبيدان ترتبط إدارية، وإمنا قضائية، إجراءات ليست املدنية،
مشروعيتها احملكمة في بالنظر وتختص اإلدارية الشرطة

اإلدارية»(6).

باحلجز  العامة النيابة «قرار فإن ذلك، خالف وعلى 
إداريا، وليس قضائيا طابعا  يكتسي  املمتلكات، على
الشرطة إلى العامة النيابة من الصادر األمر أن  ذلك
بفرع احملتويات جميع ومصادرة احلجز، إلجراء القضائية
وعلى عليها املنصوص التقليد جنحة اقتضته الشركة،
وتكون اجلنائي، 575 من القانون الفصل في محتوياتها
احملكمة التي هي احلجز قرار إلغاء طلب اتصة في اجلهة

. (7) العمومية» الدعوى في تنظر

احملكمة اعتبرت املقارن، القضائي االجتهاد إطار وفي
العامة الذي تصدره النيابة القرار مبصر، أن العليا اإلدارية
اجلرمية، إلى حد يرقى األمر حيث ال احليازة، منازعات في
في بالفصل  اإلداري  القضاء  يختص إداريا  قرارها يعد
أثر من اال هذا في عليه قرارها ينطوي إلغائه، ملا طلب
متعلقة مراكز قانونية لهم من الشأن فيما لذوي ملزم

النزاع(8). محل للعني بحيازتهم

إمكانية بشأن عن التساؤل املطروح اإلجابة فإن لذلك،
في والبحث بالتحريات مندوبه  أو  املظالم والي  قيام
عن صادر إداري بقرار تعلقت إذا عليه الشكاية املعروضة
عن ناجت التظلم مصدر كان إذا خاصة العامة، النيابة

األعلى عدد 58-57. قضاء الس ص 293 مجلة منشور 2001/114 عدد 971 بتاريخ 2001/7/26 ملف إداري عدد قرار (5

.61 عدد األعلى الس قضاء مجلة ص 231 منشور 2003/624 إداري 2003/10/16 ملف بتاريخ 754 عدد قرار (6

.61 عدد الس األعلى قضاء 236 مجلة منشور ص 2003/3114 إداري ملف 827 بتاريخ 2002/11/13 عدد األعلى الس 7) قرار

ص 140. االدارية العليا باحملكمة القانونية املبادئ مجموعة 1977/12/24 في صادر 8) حكم
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أن يقتضي  أعضائها، ألحد شخصي سلوك أو خطأ
سريعة نتائج إلى تؤدي التظلم اإلداري مسطرة أن نوضح
ذلك القضائي، طريق التظلم إليها عن الوصول ميكن ال
مشروعية، احلاالت، رقابة جميع في هي القضاء رقابة أن
تلغيه أو قرارها عن العدول تستطيع فإنها اإلدارة أما
املشرع على تقدمي رتب الغاية ولهذه مالءمته، عدم رد
على األفراد يشجع حتى سريانه مدة قطع التظلم

القضاء. إلى اللجوء قبل املسطرة هذه سلوك

جميع املواطنون يستنفذ احلاالت من كثير في أنه إال
ذلك مع ويشعرون والقضائية، منها اإلدارية طرق التظلم
وغير الشطط. أو التقدير سوء بسبب بعدم اإلنصاف
يقتضي اإلنسان، حقوق حماية ضمانات توسيع أن خاف،
هيئة على لعرض قضاياهم املواطنني لهؤالء اال فسح

واحلياد. التجرد ضمانات بأوسع تتسم أخرى

له مندوبه  أو املظالم والي فإن الصدد، هذا وفي
اإلدارية بالقرارات املتعلقة التظلمات في البت صالحية
جميع أن له ثبت متى العامة، النيابة عن الصادرة
عنه املظلمة التظلم لرفع صاحب قام بها التي املساعي
املؤسسة هذه أن بحكم مراحلها، كافة استنفذت قد
عرض مواطن كل حق من وأن جناعة، حمائية أكثر وسيلة

أمامها. قضيته

شكاية مع مندوبه أو املظالم كيف يتعامل والي لكن،
أجل استنفد األول  الوزير عن صادر إداري بقرار تتعلق
منعها أو حجزها أو صحيفة إيقاف قرار مثل فيه، الطعن
الكتب ونشر حرية طبع هو األصل أن الصدور طاملا من
وأن القانونية، باإلجراءات القيام بعد والنشرات واجلرائد
مدعما يكون أن يجب استثناء وكل االستثناء، املنع هو

. بأسباب(9)

التظلم قبول شروط الرغم من أن بني على أعتقد، أنه
التي املساعي صاحبها فيها يوضح أن الشكاية أو
املتظلم بها قام التي املراحل وكذا القانون، يخولها له

من مينع شيء ال أنه إال اإلدارة، لدى السترجاع حقوقه
واقتراح الودية التسوية  مسطرة سلوك  إلى اللجوء

اخلالف. حلل احللول

منشور عدد 97/521 إداري ملف 2001/2/8 بتاريخ صادر 233 عدد األعلى بالس الغرفة االدارية قرار (9
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مؤسسة وظائف في أساسيا ركنا التواصل يعد
لذا للسلطة، اجلديد املفهوم قوام باعتباره املظالم ديوان
أو املواطنني مع إما التواصل تعزيز على املؤسسة عملت
من سواء املواطنني واإلدارة، وذلك بني فيما أو اإلدارة مع
الشريف الظهير في  الواردة القانونية املقتضيات  خالل
خالل من أو الداخلي، نظامها به جاء مما أو احملدث لها،
اإلعالمية االستراتيجية كذا و املتخذة العملية اإلجراءات

املظالم. لديوان والتحسيسية

التواصل: النسيابية كأداة القانون أوال:

للتواصل: كأداة والتظلم التشكي مسطرة أ-
على املظالم ديوان ملؤسسة الداخلي النظام  عمل
شكاية لتقدمي املؤسسة إلى مسطرة الوصول تسهيل
املواطنني من لتقريبها وذلك تسوية، طلب أو تظلم أو
وكذا فعالية إليها، الوصول وسهولة طريق تبسيط عن

به. تتوصل ما في والبت املعاجلة مسطرة

الباب فتح الداخلي النظام أن جند الباب هذا وفي
سواء الوسائل  بجميع والشكايات التظلمات لتلقي 
كما ميكن أوإلكترونية، مضمونة أو عادية كانت رسائل

الضبط. ومكتب االستقبال بوحدة مباشرة إيداعها

ميكنه شكايته مكتوبة املواطن تقدمي على تعذر ما وإذا
املندوب ويتولى  يتقنها  التي وباللغة شفاهيا  تقدميها 
محضر وفي مضمونها  حترير مساعديه أحد أو اتص
للمشتكي تقدم ذلك الضرورة استدعت ما وإذا خاص،
مختصني، طرف مسؤولني من املساعدات اللغوية جميع

وضع مريح. في مشاكله عرض من متكنه والتي

ميكنه َمن قاعدة من الداخلي النظام وسع كما
كل جعلت بحيث املظالم، ديوان مؤسسة إلى اللجوء
يشتكي أو يتظلم ميكنه أن مشروعة له مصلحة من
عمل ضحية أنه يعتقد من كل متكن حتى وذلك إليها،

كان سواء إليها، اللجوء من سليم غير إداري قرار أو
توفر ضرورة مع  جماعة  أو معنويا أو  طبيعيا  شخصا

شكلية. مسطرية شروط

القرار: مراكز الترابي والقرب من القرب ب-
فعال تواصل على املظالم ديوان مؤسسة لتساعد
صالحيات متارس التي والهيئات واإلدارات املواطنني بني 
قريبة تكون  أن عليها لزاما  كان  العمومية، السلطة 
النوعي االختصاص العملية. فمن ناحية ومتصلة بطرفي
الصعيد على القضايا ملعاجلة وزاريون مندوبون هناك
مندوبون فهناك  املكاني القرب  زاوية  من أما املركزي،
ومجموع احمللية اجلماعات صعيد على ميارسون جهويون
العمومية واملؤسسات الدولة إلدارات اخلارجية املصالح
العمومية، السلطة بصالحيات  املتمتعة والهيئات 
املعينني في مركزها. للجهة الترابية الدائرة في الواقعة

الداخلي للمؤسسة والنظام الشريف عزز الظهير هكذا
والنوعي الترابي بالتوزيع املواطنني قرب من عن التواجد
بسهولة إليها الوصول من حتى ميكنهم وذلك للمندوبني،
من املركز إلى التنقل املواطن ال يحتاج كلفة، وحتى وبأقل
معاجلتها في ومشاكل حلولها محلية، ويجب قضايا أجل

املكان. عني

الكبرى القضايا االستراتيجية معاجلة  ويتاح للمركز
والتدابير اإلجراءات واقتراح التفكير إلى تهدف  التي
باإلدارة، واالتصال االستقبال بنيات بتحسني الكفيلة
نتائجه ستكون الذي األمر اإلدارية... املساطر وتبسيط

ومحليا. وطنيا باإلدارة املرتفق على عالقة محمودة

إلى الوصول ل يسهِّ املذكور التوزيع أن إلى  إضافة
يساعد ممكنة، فإنه كلفة بأقل املظالم ديوان مؤسسة
في ويساهم  واحدة، جهة  على  التراكم  تفادي على 
وتظلمات شكايات من عليه يطرح ما معاجلة سرعة

وطلبات تسوية.

ديـوان املظـالم مؤسسة مفهـوم التواصـل في
بلماحي إدريس ذ.



42

أن امللك  جلاللة السديد النظر اقتضى إذا أنه كما
رعاياه من الفئات بعض تعترض خاصة صعوبات هناك
بتنمية مكلفني مندوبني يعني فإنه باإلدارة، في عالقاتهم
بذلك وستنضاف بها، املرتبطة بشأن القضايا التواصل
املواطنني بني التواصل عالقات لتوطيد أخرى لبنة

واإلدارة.

واإلدارة: املواطن بني التواصل ج-
مؤسسة أجلها من أحدثت التي املركزية املهمة إن
من كل بني التواصل تنمية في تتجلى املظالم ديوان
صالحيات متارس التي الهيئات أو اإلدارات وبني املواطنني
بضوابط سيادة االلتزام على وحثها العمومية، السلطة
انفتاح في  للمساهمة محاولة  في  واإلنصاف القانون
عن وعجزها فيه  تعيش الذي  االنكماش  من اإلدارة
املتعاملني النشغاالت واإلنصات  محيطها مع التواصل
الشكايات بأهمية الوعي لغياب احللول وإيجاد معها،
هذا ظهر وقد باملواطن.  اإلدارة عالقة في والتظلمات 
االجتماع افتتاح األول في الوزير السيد في كلمة جليا
أبريل  15 في املظالم ديوان  مؤسسة  لتقدمي اصص
من موعة احلكومة اتخاذ عن أعلن عندما املاضي،
املظالم، ديوان  مع العالقة تنظيم إلى الرامية  التدابير
للمؤسسة والدائمني الرئيسيني ااطبني تعيني مت حيث
املوظفني بعض و للوزارات العامني املفتشني شخص في
يتعني التي للمأموريات  الدقيق التحديد مع  السامني
املولوية تنفيذ التوجيهات بها بهدف االضطالع عليهم
والي السيد اهللا حفظه اجلاللة صاحب  بها  زود التي
السيد الوزير بها خص التي السامية املظالم والتعليمات

حكومته. وأعضاء األول

نظام إرساء في محالة ال املذكورة اإلجراءات ستساعد
أساسها ومرتفقيها العمومية بني املرافق للتواصل ناجع
وجعل الشكايات والتظلمات، ملعاجلة ناجعة استراتيجية
ذلك، إيالء خالل من على محيطها انفتاحا أكثر اإلدارة
التهربي للطابع  حدا وواضعة يستحقه، الذي االهتمام 
املواطنني. مطالب اجتاه اإلدارة تنهجه  ما  غالبا الذي
تدخل سيساهم املذكورة، السلبية السلوكات وبتغيير
بني الثقة روابط في إرساء وتوثيق املظالم ديوان مؤسسة

سليم. تعامل أي واملتعاملني معها، أساس اإلدارة

مع التواصل لتسهيل العملية اإلجراءات ثانيا:
واإلدارة: املواطن

سارعت املظالم، ملؤسسة ديوان املادي التكوين مبجرد
إجراءات في واملواطن املؤسسة بني التواصل  بلورة إلى
في الواردة القانونية املقتضيات بإجناح تسمح عملية
وإعطائها للمؤسسة، الداخلي والنظام الشريف الظهير

الواقع. أرض على ماديا مدلوال

التواصل تعزيز تهم عمليات املذكورة اإلجراءات وشملت
اإلدارة. مع الصلة متتني تهدف وأخرى املواطن، مع

املواطن: مع التواصل تعزيز أ-
االستقبال تطوير الباب بهذا اإلجراءات املتعلقة شملت
على واالنكباب لذلك، مؤهلني موظفني وتعيني املباشر
البريد، طريق عن وردت التي والتظلمات الشكايات معاجلة
اإلعالمية لالستراتيجية تنفيذي برنامج حتديد وكذا

املظالم. لديوان والتحسيسية

الضبط: ومكتب االستقبال وحدة - 1
الوحدة املظالم ديوان مؤسسة خصت انطالقتها منذ
في وحساسيتها ألهميتها نظرا متميزة مبكانة املذكورة
املراسالت ضبط إلى فإضافة لها، املرسومة األهداف حتقيق
على واإلشراف املركزية اإلدارة على الواردة أو  الصادرة
والتظلمات الشكايات وإحالة لها، املعلوماتية املعاجلة
اجلهويني، أو الوزاريني املندوبني على  التسوية وطلبات
ديوان اختصاص عن اخلارجة الطلبات توجيه إعادة أو
الذين للمواطنني عالية جودة ذات خدمة لضمان املظالم،
بنية تدعيم على عملت فإنها املؤسسة، إلى  يلجؤون
وظيفة ليس االستقبال بأن مؤمنة  املباشر االستقبال
املهمة فأنيطت كان، ألي توكل أن ميكن والهامشية عادية
إلى إضافة العمومية اإلدارات في خبرة ذوي مبسؤولني
االستقبال وظيفة أنسنة على فعملوا العالية، مروءتهم

خالل: من
باملسؤولية؛ العالي إحساسهم ■

الدائم؛ الذهني استعدادهم ■

أو املشتكي من بالقرب املستمرين والتواجد احلضور ■

املتظلم.
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أجوبة وتقدمي واملبادرة البديهة يتميزون بسرعة كما
من انطالقا وذلك عليهم، املطروحة  للمشاكل مقنعة
أو شخصية تأويالت وفق وليس بها املعمول املساطر 

املشاكل املطروحة. مع العاطفي االنسياق

املشتكني حتسيس بدور حيوي في االستقبال  ويقوم 
معاجلة جهود تضيع ال حتى  وتوجيههم،  وإرشادهم
اختصاص من ليست في قضايا والتظلمات الشكايات

املظالم. ديوان مؤسسة
حول: الدور التحسيسي ويتمحور

ديوان أمام به سواء القيام يلزم مبا السليم اإلخبار •
أخرى؛ مؤسسة أو املظالم

جدية خالل من املتظلم أو للمشتكي الثقة إرجاع •
قضاياه؛ مع التعامل وسرعة

un service de) عالية جودة  ذات خدمة تقدمي •
.(qualité
     

ومعاجلة للمواطن جيد  بإخبار أنه  نعتقد هكذا،
اإلدارة بني املفقودة الثقة أواصر تتوطد ملطالبه، فعالة
بني التواصل مهمة جناح أساس ذلك وفي ومرتفقيها، 

لديوان املظالم. املوكولة واملواطنني اإلدارة

فتح على املؤسسة عملت للمنحى املذكور، وتعزيزا
وتهدف االستقبال، خلية عليه تسهر مجاني هاتفي خط
عناء املواطن من وإعفاء االستشارة، سرعة إلى ورائه من
بسيطة استشارة طلب رد املركز إلى االنتقال وتكاليف
اخلط بواسطة إقامته مكان في عليه احلصول ميكنه

ااني.

اللجوء مت مع املواطنني، سبل التواصل تنويع سياق وفي
اإللكتروني البريد بتوظيف التكنولوجيا استغالل إلى
املباشر االستقبال من املرجوة الغايات نفس إلى للوصول

ااني. الهاتفي واخلط

اإلعالمية لالستراتيجة التنفيذي البرنامج 2-
والتحسيسية:

للعموم، املتاحة واملطبوعات املطويات إلى إضافة 
واسعا وحتسيسيا إعالميا برنامجا املؤسسة سطرت
عن املغزى إطالعه خالل من يستهدف اجلمهور الواسع
صالحياته وتوضيح املظالم، ديوان نشأة  من والهدف
واألجهزة العمومية باإلدارات وعالقاته واختصاصاته،
االستشاري والس اإلدارية  احملاكم  السيما القضائية
تقدمي للمواطنني  يجوز  التي والقضايا اإلنسان،  حلقوق

اختصاص في تدخل ال التي وتلك بشأنها، تظلماتهم
والتظلمات الشكايات تقدمي ومسطرة املظالم، ديوان
املندوبيات ودور معاجلتها، وكيفية التسوية  وطلبات
إلزام أجل من املظالم والي وصالحيات واجلهوية، الوزارية

واقتراحاته... بتوصياته األخذ بضرورة اإلدارة

املكتوبة الصحافة عبر املذكورة االستراتيجية وتنفذ
من برامجها حلقات التي خصصت عدة واإلذاعة الوطنية
للتعريف اخلير) صباح األسرة،  مع املستمعني، (ندوة
اإلذاعات به ماقامت نفس وهو املظالم، ديوان مبؤسسة
والداخلة وتطوان ووجدة مراكش من لكل اجلهوية
خاصة برامج أفردت حيث رمضان شهر خالل والعيون
على مستمعيها إلطالع دقيقة 45sو 30 ما بني تتراوح

املظالم. ديوان ودور وأهداف أهمية

احمللية باللهجات اخلاصة أن اإلذاعة اإلشارة إلى وجتدر
(نونبر الساعة حلد قدمت وتشلحيت) األمازيغية (الريفية،
حوالي واحدة منها كل مدة حلقة ثماني عشرة (2004

باملؤسسة. للتعريف دقيقة العشرين

برنامجني للتلفزة األولى القناة  أجنزت  جهتها ومن
احلدث" "مع استضاف البرنامج األسبوعي حيث حواريني
األحد" "مساء استضاف برنامج املظالم، كما السيد والي
اإلستئناف حملكمة األول الرئيس مصطفى التراب األستاذ

بديوان املظالم. واالستشاري بالرباط

على أشرف املذكورة البرامج  أن إلى  اإلشارة وجتدر
من وأطر ومختصون جامعيون أساتذة تنشيطها

املظالم. ديوان مؤسسة

استراتيجيتها اإلعالمية  تنفيذ املؤسسة وستواصل
تتيحها اإلذاعة التي اإلمكانيات كافة استغالل خالل من
التلفزيتان، والقناتان واخلاصة اجلهوية واإلذاعات الوطنية
عن واضحة صورة  أمام العام  الرأي  وضع منها  سعيا
وتقومي اإلنصاف حتقيق في بدورها وحتسيسه املؤسسة

واملواطن. اإلدارة بني التواصل عالقة في اخللل مكامن

والدالئل املنشورات إعداد على املؤسسة وستعمل 
ووضعها أنشطتها وبحصيلة بها التعريفية والوثائق
للموقع املستمر التحيني على وكذا العموم. إشارة رهن
عنها ال محيد يعد وسيلة للمؤسسة الذي اإللكتروني
اخلارجي. العالم مع أو سواء مع املواطنني التواصل في
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اإلدارة: التواصل مع ب-
أن على التأكيد من البد اإلدارة، مع التواصل باب في
املرافق مع التعاون جاءت لتعزز املظالم ديوان مؤسسة
رقابة متارس عليها، وإمنا ذاتية رقابة متارس ال فهي اإلدارية،
املرفق ومصلحة سير حسن فيه وتوجيهية ملا تقوميية
والمنافسا خصما يعتبر ال املظالم لذا فديوان املواطن.
قد التي العقبات لتدليل معها متعاونا وإمنا لإلدارة 

تعترضها.

بني التعاون ألواصر وتعميقا األرضية هاته من انطالقا
األولى بالوزارة اجتماعات عدة عقدت واإلدارات، املؤسسة
إلى إضافة  جمعت املاضني، ومارس  فبراير شهري خالل
اإلدارية- احملاكم خصوصا – العدل وزارة املظالم ديوان
للحكومة والس العامة واألمانة اإلنسان حقوق ووزارة
املؤسسات أن اعتبار على اإلنسان، حلقوق اإلستشاري 
الداعمة املؤسسات تعزيز على كلها تعمل املعنية 
دعم وبالتالي احلريات، وحماية اإلنسان بحقوق للنهوض
عضوي ترابط هناك يالحظ أن لذا الدميقراطي. املسلسل
ولكن املذكورة، املؤسسات بني الوظائف في وتكامل
قانونا احملددة اختصاصاتها منها مؤسسة لكل تبقى
األهداف. في الترابط تغني  خصوصية  تعطيها والتي
الوجهة يقع فيه املواطن بخصوص قد غموض أي ولرفع
أو تظلمه، وقع شكواه لعرض إليها أن يتوجه التي يجب
مجاالت تدخل املؤسسات لتوضيح تلك بني وثيق تنسيق
للجهود، تضييع  يقع  ال حتى وذلك منها، واحدة كل
املواطنني وعلى سلبا على املؤسسات ينعكس الذي األمر

معا.

مذكرة صياغة إلى املذكورة اإلجتماعات أفضت وقد
من مؤسسة كل اختصاص مجاالت حول بيان توجيهية
متارس منها واحدة كل جتعل بحيث املؤسسات املعنية،
املؤسسات عن تام باستقالل لها املوكولة الصالحيات 
واجلهد. للوقت هدر وبدون موحدة أهداف ضمن األخرى،

املؤسسة بني والتنسيق  التشاور مسلسل  وتوج
ترأسه الذي أبريل 2004 15 احلكومي، باجتماع واجلهاز
واإلعالن املظالم ديوان مؤسسة أجل تقدمي من األول الوزير
مضامني لتفعيل احلكومة اتخذتها التي التدابير عن
لها يتسنى حتى املؤسسة لهذه احملدث الشريف الظهير

الظروف. أحسن في بها املنوطة باملهام االضطالع

تنفيذا جاء املذكور االجتماع أن إلى  اإلشارة وجتدر
مأمورية رسالة إلى وأفضى السامية، امللكية للتوجيهات

ديوان ملؤسسة والدائمني الرئيسيني ااطبني إلى موجهة
الواجب اإلجراءات وطبيعة نوعية  لهم حددت املظالم،
على التي وضعها من أداء األمانة لتمكينها بها القيام

اهللا ونصره. أيده اجلاللة صاحب عاتقها
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على بالدنا عرفتها التي التحوالت ساهمت  لقد
واالجتماعية واالقتصادية السياسية املستويات كافة
الذي االجتماعي املشروع حتقيق إلى الهادفة والثقافية،
االنتقال إلجناح توفير الظروف املالئمة دعائمه ضمن سطر
يهم ما منها إصالحات، بعدة القيام في الدميقراطي، 
بدعم يتعلق ما ومنها التنموية والبرامج االستراتيجيات

املؤسساتي. اجلانب

املظالم مؤسسة ديوان إحداث السياق جاء هذا في
ليعززه و املؤسساتي البناء ليكمل امللك جاللة جانب إلى
صالحية وليتولى واإلدارة املواطن بني التواصل ويدعم
اختصاصات احترام  يقتضيه ما حدود في  البحث،
حاالت بتجاوز عن الوسائل الكفيلة العمومية، السلطات
متطلبات مع تتنافى أوضاع بفعل حتدث التي  احليف
العمومية. املرافق مع املتعاملني مبصالح وتضر اإلنصاف

عدة به والتعريف  املظالم ديوان تأسيس قطع وقد 
للديوان احملدث الشريف الظهير بصدور بدءا مراحل
الداخلي باجلريدة نظامه ونشر بصدور سنة2001، ومرورا
االجتماع إلى وبلوغا يناير2004،  فاحت  بتاريخ الرسمية 
،2004 أبريل 15 بتاريخ األول الوزير السيد ترأسه الذي
احلكومة أعضاء كافة ومبشاركة  املظالم والي بحضور 
والرئيس اجلاللة صاحب ومستشار النواب مجلس ورئيس
ورئيس الس لدى العام والوكيل األعلى للمجلس األول
العامني والكتاب امللكي  الدرك  وقائد  الدستوري الس 
املؤسسات العمومية واخلاصة واملفتشني ورؤساء للوزارات
الشخصيات من وعدد القطاعات مبختلف العامني
التي التدابير عن لإلعالن وذلك  والعلمية، احلقوقية
السامية التوجيهات امللكية على احلكومة بناء اتخذتها
احملدث الشريف الظهير مضامني تفعيل إلى  الرامية
من الكفيلة بتمكينها الضمانات املؤسسة وتوفير لهذه

مهامها. أداء

وبناءة مشتركة مبادرة الذي، يعد االجتماع ويعتبر هذا
إلرساء حاسمة محطة املظالم،  وديوان احلكومة  بني
بديوان للتعريف و جهة اإلدارة من مع  التواصل ثقافة
اإليجابي والتفاعل للتعاون صلبة أرضية وبناء املظالم

أخرى. من جهة احلكومة وبني بينه

والتعليمات للتوجيهات تنفيذا  تنظيمه جاء وقد
وضع إلى الرامية امللكية السامية الصادرة في املوضوع
واملضمنة جاللته لها يريده الذي املقام في املؤسسة
امللك جاللة تنصيب مبناسبة الصادر امللكي باخلطاب
من أكد والذي  2002 دجنبر 10 بتاريخ املظالم  لوالي
لدن من تقدمي يد العون للمؤسسة ضرورة على خالله
األول وأعضاء الوزير مقدمتها وفي العمومية السلطات
استقبال عقب  الصادر امللكي البالغ في و  احلكومة،
وتفضله شتنبر 2003 بتاريخ 2 املظالم  جاللته لوالي

الداخلي. النظام على باملصادقة

جطو إدريس األستاذ خص امللكية وامتثاال للتعليمات
18 شتنبر بتاريخ باستقبال  املظالم والي األول الوزير
بتقدمي كامل روح التعاون وااللتزام عن فيه عبر ،2003
أعضاء كافة طرف من املظالم لديوان والعون الدعم 
عبر وذلك املؤسسات، من وغيرها اإلدارات احلكومة ورؤساء
والضمانات الظروف بتوفير  الكفيلة التدابير  كل اتخاذ
ترسيخا مهامه وإجناح ملأموريته  املظالم ديوان ألداء
إدارة قيام في امللكية لإلرادة وتنفيذا والقانون احلق لدولة

للسلطة. اجلديد ظل املفهوم في مواطنة

كلمة عبر األول الوزير السيد ألقى االجتماع هذا خالل
ديوان مؤسسة تكتسيها التي القصوى األهمية عن فيها
والقانون احلق دولة لترسيخ قيمة بادرة باعتبارها املظالم
قضايا معاجلة  في والوساطة التوفيق كفة وترجيح
من املؤسسة أهداف بذلك إلى أهمية مشيرا املواطنني،

الوزير األول السيد املأمورية التي وجهها رسالة في قراءة
املظالم* لوالي ااطبني الرئيسيني إلى

كريش فاطمة

الشكايات بتلقي املكلفني سائر املسؤولني و العامني للوزارات املفتشني السادة إلى الرسالة جطو هذه ادريس األول الوزير السيد * وجه
لوزارة الكبرى بالقاعة احلكومة أعضاء و املظالم والي املنعقد بحضور اإلجتماع ديوان املظالم، خالل مؤسسة من الواردة والتظلمات

.2004 أبريل 15 بتاريخ والتعاون الشؤون اخلارجية
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مبدأ ودعم اإلنصاف مبدأ وإعالء واحليف رفع الظلم حيث
لإلدارة. الداخلية املراقبة

    
املهم والدور املؤسسة لهذه التاريخية باجلذور رَ وذَكَّ
امليامني املغرب ملوك عهد في به اضطلعت الذي
متس كانت التي املظالم على  إطالعهم  في واملتمثلة
يصدر قد ما إلصالح االقتضاء عند وتدخلهم املواطنني
شطط،مؤكدا أو تعسف من بعض املسؤولني اإلداريني عن
املظالم ديوان مؤسسة به تضطلع الذي الدور على
احليف حاالت البت في صالحية تولي في أساسا املتمثل
يتنافى ومبادئ إداري أو تصرف قرار بفعل حتدث قد الذي
ما يقتضيه حدود في املرتفقني اإلنصاف ويضر مبصالح
على حاثا العمومية، السلطات اختصاصات احترام
والسبل الوسائل كافة استنفاذ إلى اللجوء أهمية
استعمال طليعتها وفي احليف  حاالت بتجاوز  الكفيلة
وذلك وإداريا قضائيا اتصة اجلهات الطعن أمام وسائل

املظالم. إلى ديوان اللجوء قبل

طرق "أن على األول الوزير السيد أكد اإلطار، هذا وفي
اإلدارية السلطات أمام واالستعطاف التظلم ومساطر
جانب من قبل ذي من أكثر تفعيلها ويتعني تبقى قائمة
الشرعية ملبدأ توطيدا السواء  على  واملواطن اإلدارة
املراقبة وتدعيم ملهامها مزاولتها عند اإلدارة يلزم الذي

العام". الشأن تدبير أساس باعتبارها بها الداخلية

الطرق مختلف تفعيل األول على الوزير ويأتي حرص
واإلميان التام  الوعي من انطالقا احليف  لرفع املتاحة
املظالم ديوان بني  املسؤولية تقاسم بأهمية الراسخ
في كل القضائي واجلهاز  العمومية املؤسسات وباقي
احلقوق وإحقاق اإلنصاف ملبدأ حتقيقا اختصاصاته إطار
هذا سلوك بأن أخرى، جهة من منه ويقينا جهة، من
ومتكينه املظالم ديوان مأمورية تيسير شأنه من النهج

عرقلة. دون إليه اولة االختصاصات من ممارسة

الشاملة والتعبئة التجند إلى دعى هذا اإلطار، وفي
لتحسيس إعالمية بحملة القيام أجل من واملندمجة
أمامهم املتاحة الوسائل استعمال إلى باللجوء املواطنني

ونيل حقوقهم. حلماية

فيه تناول عرضا املظالم والي قدم جهته، من
وفلسفتها للمؤسسة القانونية الطبيعة حتليل
واالستراتيجية العملية  وأهدافها عملها  ومنهجية
اللقاء كون هذا على مؤكدا إليها، املوكولة املهام وكذا

إرادة لتفعيل أساسية ومرجعية تاريخيا حدثا يعتبر
بني واملثمر الفعال التعاون ألواصر والتأسيس  احلكومة
واجلماعات الدولة إدارات وسائر املظالم ديوان مؤسسة
إليها املعهود الهيئات وباقي العامة واملؤسسات احمللية
هذا دعائم محددا بذلك السلطة العمومية، بصالحيات
أجل واملبدعة من اخلالقة واألفكار اجلاد في احلوار التعاون
إصالح حتقيق  قصد واملواطن اإلدارة بني متميز  تواصل
العدل مبادئ ويرسخ بسيادة القانون االلتزام إداري يجسد

واإلنصاف.

مبختلف االجتماع هذا خالل الوالي السيد  ذكر كما
على باملؤسسة للتعريف بها القيام  مت التي اإلجراءات
الشاملة العمل وبخطة والدولي الوطني الصعيد
املواطنني وحتسيس التواصل أجل  من إعدادها مت  التي

املؤسسة. ومهام باختصاصات

املتخذة من التدابير عن باإلعراب االجتماع توج وقد
وديوان بني اإلدارة تنظيم العالقة أجل من طرف احلكومة
رئيسيني ودائمني مخاطبني خالل تعيني من وذلك املظالم
للوزارات ورؤساء املفتشني العامني شخص في للمؤسسة
الوزير السيد من طرف املأمورية رسالة وبتالوة اإلدارات،
لوالي الرئيسيني للمخاطبني تعليماته ضمنها األول

يلي: فيما إيجازها ميكن والتي املظالم

الظهير مبقتضيات التقيد وجوب على التأكيد •
الداخلي والنظام املظالم ديوان بإحداث الشريف
الدولة إدارات رؤساء على يتعني حيث املؤسسة،  لهذه
والهيئات العمومية  واملؤسسات احمللية  واجلماعات
تعرض الذين العمومية السلطة بصالحيات املتمتعة
مندوبيه، أو املظالم والي طرف من قضايا  عليهم
من متكينها قصد للمؤسسة الالزم الدعم تقدمي
املوظفني بأمر  وذلك النزاع، جوانب بكافة اإلحاطة 
بتيسير سلطتهم حتت املوجودة وأجهزة املراقبة واألعوان
من به يقومون فيما مندوبيه أو املظالم والي  مأمورية
بالتظلم املتعلقة الوثائق على حصولهم حتريات، وجواز
الدولة؛ عداد أسرار املعتبرة في إال تلك موضوع التحقيق

املظالم والي بني الوثيق التنسيق على اإلشراف •
التظلمات؛ مبوضوع املعنية اإلدارية املصالح ومختلف

الشكايات تخص للمعطيات قاعدة وضبط مسك •
وأجوبتها؛ والتظلمات
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والي طرف من احملددة باآلجال التقيد  على احلث   •
على والتظلمات احملالة الشكايات عن اإلجابة في املظالم

ااطبني الرئيسيني؛

التي تتخذها واإلجراءات القرارات على تتبع احلرص •
وضرورة والتظلمات  للشكايات االستجابة عند اإلدارة

إليها؛ املتوصل بالنتائج كتابة املظالم والي إحاطة

من الواردة واملالحظات واالقتراحات التوصيات تتبع •
التقيد بروح على املصالح مختلف وحث املظالم، ديوان
مع تعاملها في الكاملة والشفافية والفعالية املسؤولية

املؤسسة؛ هذه

بنية الكفيلة بتحسني التدابير على اقتراح العمل •
اإلدارية املساطر وتبسيط مع اإلدارة والتواصل االستقبال
اإلدارة؛ من خدمات ومتكينهم تظلمات املواطنني لتفادي

إشراف حتت األول الوزير إلى يرفع سنوي تقرير إجناز •
مجال في اإلدارة عمل متابعة  من ميكن  املعني،  الوزير

املظالم. احلقوق ورفع إحقاق

املسؤول لالنخراط واضحا مؤشرا التدابير هذه وتشكل
لنتاج تتويجا تعتبر التجربة التي هذه لدعم للحكومة
قاسمهما احلضارية والتجارب التاريخي اإلرث يجاوز بني
بفعل حتدث قد التي احليف حاالت  جتاوز هو املشترك
الوعي بكون وكذا اإلنصاف، مع متطلبات تتنافى أوضاع
شراكة إال في إطار لها النجاح يتأتى لن التجربة هذه
العمومية اإلدارة و املظالم ديوان بني  وفعالة حقيقية 

الوساطة. عملية في املعني الطرف تشكل التي
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بجعل ديوان القاضية السامية امللكية للرغبة تنفيذا
لالنفتاح وجسرا املواطن واإلدارة بني تواصل أداة املظالم
هذه املؤسسة متكني على البدء منذ احلرص بينهما، مت
شرح بهدف األنترنيت شبكة على إلكتروني موقع من
والدور ومهامها،  باختصاصاتها  والتعريف  فلسفتها 

متناسقة. إعالمية استراتيجية إطار في بها املنوط

جد معلوماتية تقنية مبواصفات املوقع هذا ويتميز
والتنقل االنسياب الباحث أو للمستكشف متطورة، تتيح
األربع اللغات بني يفضلها من محتوياته باللغة التي بني

واإلجنليزية). واإلسبانية والفرنسية (العربية املعتمدة

باملوقع املضمنة  املواضيع على االطالع شأن ومن 
األسس عن ضافية فكرة  بتكوين السماح  املذكور
احلقوق إحقاق إلى املؤسسة التي تهدف لهذه الفلسفية
والعدل احلق كلمة وإعالء املظالم احلريات ورفع وحماية
وتخليق ملفهوم املواطنة، قوية شحنة وإعطاء واإلنصاف،
وإدارية قانونية وميكانيزمات آليات بواسطة العام، املرفق
عملية في وفعاال مؤثرا عنصرا املظالم جعلت من والي
اجلديد مع املفهوم إيجابيا تتفاعل اإلدارة وجعلها حتديث
ملعاجلة ودفعها صمتها من إخراجها عبر وذلك للسلطة،
للرقابة وإخضاعها وتفان، بإخالص املواطنني قضايا 
أن عليه يتعني الذي لوالي املظالم، والتقوميية التوجيهية
عن احليف رفع على بها، طوق التي مبوجب األمانة يعمل،
النص روح مراعاة مع عادال القانون تفسيرا طريق تفسير
احلقة والعدالة لإلنصاف حتقيقا لدى تطبيقه التشريعي
ضياع القانون وليس بواسطة احلق انتصار إلى التي "تؤدي

باسم القانون". احلق

املتداولة املفاهيم املوقع  يعرِّف هذا، إلى باإلضافة
التي الفردية كاحلريات لبس، لكل ورفعا للفائدة تعميما
املؤسسة لدن هذه من املعتمد املفهوم أن بشأنها أوضح
اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن  عليه نص الذي ذلك هو
والسياسية املدنية باحلقوق املتعلق الدولي  وامليثاق
رعاية في املظالم والي دور أن وبنيَّ املغربي، والدستور

عالقته في  يتجلى احلريات عن والدود الفردية  احلقوق
عضوا يعتبر حيث اإلنسان، حلقوق  االستشاري بالس
القضايا عن الس لهذا تقريرا يقدم صفة تقريرية، ذا
كل يحيل عليه كما اإلنسان بحقوق النهوض تهم التي
آلية نطاق في اختصاصاته ضمن تدخل التي القضايا

املتبادلة بينهما. لإلحالة

يقيمها التي التعاون عالقات إلى  املوقع يشير كما
نفس لها التي املؤسسات  كافة  مع املظالم ديوان
األجنبية واملؤسسات  القضائية  كاملؤسسة  األهداف،
واملدافع بفرنسا،  اجلمهورية وسيط كمؤسسة  املماثلة
ومؤسسة بكندا الوطن وحامي بإسبانيا، الشعب عن
املنظمات إلى باإلضافة إلخ، بتونس... اإلداري املوفق 
عن الدفاع مجال في تنشط التي والدولية الوطنية

واحلريات. احلقوق

تنمية هو املظالم ديوان مؤسسة اهتمام محور أن ومبا
مع املواطن التواصل وقبلها واإلدارة املواطنني بني التواصل
يعرف مواضيع اإللكتروني  املوقع أفرد  فقد اإلدارة، ومع
العريقة، املؤسسة  لهذه التاريخية باجلذور خاللها من
من الزائر يتمكن حتى بها، والدور املنوط وباختصاصاتها
والشكايات وطلبات التظلمات شروط تقدمي على اإلطالع

للجهد. وتوفيرا للوقت ربحا التسوية

مهتم كل  باستطاعة املعتمدة، التقنيات وبفضل
أي أو املظالم لديوان املنظمة أو احملدثة النصوص "حتميل"

باملوقع. املضمنة املواضيع موضوع من

املظالم اإللكتروني لديـوان املوقع قراءة في

شهيـد اهللا عبـد
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عمل كل ركيزة  تعد التي الشفافية في وإمعانا 
املظالم، لديوان اإلدارية بالهيكلة املوقع يعرف تواصلي،
املندوبيات وهيكلة به العاملة البشرية املوارد وفئات
واحملاسبي املالي  والتنظيم اجلهوية واملندوبيات الوزارية
تقدمي شروط يبني رسم إلى باإلضافة للمؤسسة. 
املسار ويوضح التسوية وطلبات والشكايات التظلمات
إمتام وإلى غاية به التوصل منذ ملف يقطعه كل الذي

به. املتعلقة اإلجراءات

ألنشطة والي املظالم واملؤسسة حيزا املوقع أفرد وقد
املظالم. ودور ديوان باختصاصات عالقة لها والتي ككل

املستعمل مع  للتحاور  فضاء أن يخصص يفته  ولم

فورية، وقد أجوبة عنها ليتلقى أسئلة خالله من يطرح
املالئم اإلجراء بشأنها يتخذ التي مظلمته بواسطته يعرض
ينص الداخلي النظام دام ما والشكايات التظلمات كباقي
بواسطة بشكايته يتقدم أن  املواطن  بإمكان أن  على

املتاحة. الوسائل مختلف

املواطن  خدمة في املظالم ديوان فقد وضع إجماال
يكون حتى املتاحة، املعلوماتية التقنيات مبتكرات آخر 
تعاملها بأساليب النهوض يتوخى  التي لإلدارة قدوة
على واألجانب املواطنني وقضايا مشاكل مع وتعاطيها

سواء. حد

اكتشاف ديوان املظالم
اجلاللة صاحب خطاب

التنظيمية والنصوص الظهير
الظهير الشريف
الداخلي النظام

املظالم ديوان واختصاصات مهام
املظالم والي

املظالم ديوان إلحداث املوجبة األسباب
املظالم ديوان واختصاصات مهام
املظالم واختصاصات والي مهام

فيها النظر ومندوبيه لوالي املظالم يجوز ال التي القضايا
اتلفة البالغات

امللكي الديوان بالغ
بالغ الوزير األول

ديوان املظالم التعرف على
التاريخ عبر املظالم ديوان

للسلطة اجلديد واملفهوم املظالم ديوان
واإلنصاف القانون سيادة مبدأ

املظالم لديوان اإلداري التنظيم
الهيكلة اإلدارية

املظالم واختصاصاتهم والي مندوبي مهام

مقـاصد مؤسسة ديوان املظالم
اإلدارة املواطنة
اإلدارة املواطنة

باإلدارة املواطن عالقة
والتقنني الوساطة دور

اقتراحية املظالم قوة ديوان
الناجع التدخل عوامل
الفردية احلريات تقوية

الفردية احلريات مفهوم
اإلنسان حلقوق االستشاري الس مع التنسيق

نفس األهداف التي لها املؤسسات مع التعاون عالقات

دليل عملي
املظالم ديوان مع التعامل مسطرة

والشكايات التظلمات تقدمي وشروط مسطرة
والشكايات للتظلمات األولية الدراسة

والتحري البحث مسطرة
والشكايات التظلمات في البت

البت فيها طلبات التسوية ومسطرة تقدمي شروط

التحاور فضاء
وأجوبة أسئلة

واملعطيات امللفات حتميل
تقارير ديوان املظالم

تقارير مختلفة

ومعلومات اتصال
املعلوماتية لالتصال الصفحة

والهاتف العناوين

األنشطة
املستجدات

املذكرة
الصحفية البالغات

مسـرد

إلكتروني محتويات املوقع
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االستقباالت: : أوال
 : 2003 شتنبر 12 -

االحتاد األوروبي عن جلنة استقبال

: 2004 فبراير  25-
واألمني األمازيغية للثقافة امللكي املعهد عميد استقبال

للمؤسسة. العام

 : 2004 مارس فاحت -
في للتعاون السويدية للوكالة اجلهوية املمثلة استقبال

الدولية. التنمية مجال

: 2004 أبريل  27-
في اتصة ومساعدته باملغرب سويسرا سفير استقبال

املماثلة. املؤسسات شؤون

: 2004 شتنبر 14 -
الدولية للجنة اإلقليمية  املندوبية عن وفد استقبال

للصليب األحمر.

: 2004 أكتوبر فاحت -
املرأة التابع للمجلس شكاوى مكتب عن وفد استقبال

بالقاهرة. للمرأة القومي

: 2004 -4 اكتوبر
بفلسطني. اإلنسان حقوق شؤون ممثل استقبال

العديد إحداثها منذ املظالم ديوان مؤسسة عرفت
ومجاالت بأهدافها التعريف إلى الرامية األنشطة من
التعاون تنمية وكذا عملها، واستراتيجية اختصاصاتها
على مماثلة مؤسسات مع واخلبرات التجارب وتبادل

والدولي. واإلفريقي العربي الصعيد

عقدها االجتماعات التي في األنشطة هذه إيجاز وميكن
خص التي االستقباالت وفي مبقر املؤسسة، املظالم والي
على التجربة إلى االطالع الوفود والهادفة من عددا بها
ديوان مشاركة ،وكذا في مجال "الوساطة" في املغربية

والتظاهرات: االجتماعات في بعض املظالم

 : 2004 يونيو 24 غاية وإلى أبريل  من 27
بصفتهم مخاطبني للوزارات العامني املفتشني استقبال

رئيسيني لوالي املظالم.

االجتماعات املشاركة في : ثانيا
والتظاهرات:  

والطارئة  العادية الدورات في املظالم والي مشاركة 
اإلنسان. حلقوق االستشاري الس عقدها التي

: اكتوبر2003 -17- 14-
لالمبودسمانيني الثالث املؤمتر أشغال في  املشاركة

. بتونس الفرانكفونيني واملوفقني
 

أبريل 2004 : 1 -29 مارس -
في االمبودسمان "مؤسسة حول ندوة في املشاركة

باإلسكندرية". العربي العالم

: 2004 أكتوبر -7- 6-
باألردن. املظالم ديوان تأسيس مؤمتر في املشاركة

االتفاقيات: : ثالثا
: 2004 يونيو 14 -

املظالم  ديوان مؤسسة بني وشراكة تعاون إبرام اتفاقية
دعم بهدف وذلك االمازيغية  للثقافة امللكي واملعهد 
احمللية. اللهجات مبختلف املواطنني مع التواصل وتيسير

ومستجدات: أنشطة



األساتذة املتدخلون
 

العلوي سليمان ذ.
املظالم والي

 
التراب مصطفى ذ.
حملكمة األول الرئيس
االستناف بالرباط

املظالم بديوان استشاري
 

التراب مصطفى ذ.
فونتير: اإلاله عبد

باحث أستاذ
بلماحي إدريس ذ.

مستشار

العلوي سليمان ذ.
املظالم والي

التراب مصطفى ذ.
فونتير عبد اإلاله ذ.

سيمو احلسن ذ.
غرفة رئيس

األعلى بالس
استشاري بديوان املظالم

البث مدة

واحدة ساعة

ثالثون دقيقة

ساعتان
 

واحدة ساعة

 
عشر   خمسة

دقيقة

البث يوم

2004 أبريل 17

غشت 2004 15

2004 أبريل 20

2004 يونيو فاحت

يونيو 24 
يوليوز و8 1  و

2004

البرنامج صاحب

السيد محمد
املودن

اإلدريسي السيد
الزكاري

السيد محمد
السباعي

ليلي السيدة

فريدة السيدة
الرحماني

البرنامج اسم
 

احلدث مع

األحد مساء
 

املستمعني ندوة
 

األسرة مع

قانونية استشارة

االتصال وسيلة

األولى القناة

األولى القناة

 

 
 

اإلذاعة املركزية

اإلذاعة املركزية

 
اإلذاعة املركزية
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املظالم لديوان والتحسيسية اإلعالمية لالستراتيجية التنفيذي البرنامج

املركزية واالذاعة التلفزة صعيد على البرامج جدول أوال:

اإلذاعية و التلفزية البرامج تنوع خالل من مهمة أشواطا املظالم لديوان التحسيسية لإلسترايجية اإلعالمية و التنفيذي قطع البرنامج
املدى املتوسط على ستستمر االستراتيجية هاته أن إلى اإلشارة جتدر و احملطات اجلهوية. املركزية و اإلذاعة صعيد مت إجنازها على التي
أو اإلذاعات الوطنية اإلذاعة أو التلفزيتني بالقناتني سواء مستديرة موائد و حوارية، خالل برامج من مسيرة املؤسسة ملواكبة البعيد و

املتوسط. األبيض البحر إذاعة كذا اجلهوية و
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االذاعات اجلهوية البرامج على صعيد جدول ثالثا:

الداخلة

خاص برنامج

العزيز عبد السيد
الشديري

مدير احملطة

األربعاء
04 أكتوبر 27

دقيقة 40
التراب مصطفى ذ.

العيون

مجاالت

الطاهر السيد
النوفاللي

األربعاء
04 نونبر 17

دقيقة 30

سيمو حسن ذ.

وجدة

خاص برنامج

شفيقة السيدة
العبدالوي

اخلميس
04 أكتوبر 21

دقيقة 35

بلماحي إدريس ذ.

تطوان

خاص برنامج

النبي عبد السيد
أغبالو

األربعاء
04 نونبر 4

دقيقة 45

اإلاله فونتير عبد ذ.

مراكش

قضايا

امليلودي السيد
كريبسي

الثالثاء
04 أكتوبر 26

دقيقة 30
 

سيمو احلسن ذ.

اإلذاعة

البرنامج اسم

البرنامج معد

اليوم

البث مدة

األساتذة
املتدخلون

* احمللية باللهجات اإلذاعية البرامج ثانيا:

البث ساعة

 21-2030 
البث نهاية إلى 2305 

2230- 21

1530- 1430

1330- 1230

نهاية البث 1530 إلى

نهاية البث 1430 إلى

1805 -1705

1805 -1705

1930 -1630

18 -17

البث يوم

الثالثاء
اخلميس
اجلمعة

اإلثنني
الثالثاء
الثالثاء
األربعاء

اإلثنني
الثالثاء
اجلمعة
السبت

البرنامج  معد

الكايسي حسن السيد

مصطفى السيد
البوزياني

العسري حلبيب السيد

اللهجة

 
متازيغت

تريفيت

تشلحيت

البرنامج اسم

أضواء •
جلسة االسبوع •

جاليتنا مع •

النور مسيرة •
لقاء •

طريق املعرفة •
اخلط املفتوح •

حوار املوضوع •
النور مسيرة •

ملفات •
اجلالية مع •

2004 يونيو 3 و أبريل 22 ما بني املتراوحة الفترة خالل تشلحيت و و تريفيت بتمزيغت إذاعتها متت التي بلغ عدد احللقات (*
حلقة. عشرة ثمانية
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بها االتصـال التي مت املشتركة األهداف ذات املؤسسـات
طرف ديـوان املظـالم من

 البـلـد

 فرنسـا
(مدريد)  اسبانيا
(أركون)  اسبانيا

(الباسك)   اسبانيا
(األندلس)   اسبانيا
(كاطالونيا)   اسبانيا
اموعة األروبية   
فالونيا)  (جهة  بلجيكـا
(فالمان)   بلجيكـا
(جانت)   بلجيكـا
(بروكسيل)   بلجيكـا
(بروكسل)   بلجيكـا
موريس   جزر
 جيبوتي 

فاسـو  بوركينا
 ألبانيـا

 السويـد
(الهاي)  هولندا

(امستردام)  هولندا
(كرانيكني)  هولندا

 النمسا
 النرويج
 إرالندا
 فنالندا

 الدمنـارك

املؤسسـة اسـم

اجلمهورية وسيط
الشعب املدافع عن
الشعب املدافع عن
أمبودسمان  نائب
الشعب املدافع عن
دوتروج  سانديك
الوسيط األوروبي
اجلهة وسيط
الفالمانية املنطقة وسيط
جـانت  أمبودسمان
الفـرنكفوني الفدرالي  الوسيط
الفالماني الفدرالي الوسيط
 أمبودسمان
اجلمهورية وسيط
 وسيط فاسـو
 أمبودسمان
 أمبودسمانيون
وطني  أمبودسمان
الصعيدالبلدي على  أمبودسمان
الصعيدالبلدي على  أمبودسمان
 أمبودسمانيون
برملاني أمبودسمان
 أمبودسمان
برملاني أمبودسمان
 أمبودسمان
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 البـلـد

 تونـس
 السينغال
 السيشيل

 هنغاريا
الغال  بالد
 البرتغـال
 إيطاليـا

اململكة املتحدة
الشمالية  ارالندا

 رومانيـا
 بولونيـا

(مانيطوبا)  كنـدا
(اونطاريو)  كنـدا

 كنـدا
افريقيـا  جنوب

 انـدور
 السودان
 هـايتي

(باريس) ف . .و ا .  ج

 

. ا (كنـدا)  د .   م
أ . أ . و .  ج

املؤسسـة اسـم

التونسية للجمهورية املوفق اإلداري
اجلمهورية وسيط
 أمبودسمان
 أمبودسمان
برملاني أمبودسمان
العدالة  حامي
اإليطالية أوسط منطقة جهة وسيط
لإلدارة البرملاني املندوب
احمللية اإلدارة مندوب
الشعب عن احملامي
 أمبودسمان
 أمبودسمان
 أمبودسمان
الرسمية اللغات  مندوب
 حامي الشعب
 أمبودسمان
 أمبودسمان
حـامي املواطن
األمبودسمانيني جمعية

الفرنكفونيني  والوسطاء

لألمبودسمان الدولي املعهد
األفريقية األمبودسمانات و الوسطاء جمعية
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WOLOEMð Ë WOF¹dAð ’uB1⁄2

 298≠01≠1 r�— n¹dA�« dONE�«  

�2001���������� 9� 1422 ����� �� 23�������

r�UE*« Ê«u¹œ W�ÝR* Àb;«

t?K�« ‰u?Ý— vKŽ Âö��«Ë …öB�«Ë Áb?ŠË t?K� b?L(«

: UM?ه أ�d?أ� e?أ� و tKا� أ�ULه �cا n?�dAا� U�dON� s� rKF�
 

W?��u?*ا �U??Oن ا_��??Uب

Uإدرا�  ،5LFM*ا UM�öأ� إن YOو� ،5M�R*ا dO?أ� pK*ا �UNم أ�bس  s� �bFان r�UE*ا  l?ور� ا)uIق إ�UIق �Uن U*
s� r�U�Uر� f1 U� vK�  rN�ö�إ v�u�� ��R�Uت rN��U�� Uدو� أ�u�bا b� ،WO�U� b�UI� s� W�U�_ا �cNه  U* rNM�

أو �jD؛ n�F� s� اùدار�5 ا*�Rو�5 iF� s� �bBر b� U� حöوإ� r�UE�

�bIم s�  UM�JKL*  oI% U� bO�u� vK� �dص  s� �dاه tKا� VO� w�Uا�� s�(ا pK*ا W�ö� rFM*ا U�bا�u� �Uن  U* وا���Uرا
dو�� ا���Uوزات  `O�B� v�u�� Wإدار� r�U�� W�Uإ� vK� qL� bI� واUB�ùف، وا�bFل o(ا  WLK� إ�öء w� �u�uل
إ�bاث vK� �öوة �u�UIKن، UNIO�D� �uء أو اùدارات dO� w� اôö��ôت �dاء s� ا_و�UOء U�U�Uر� U�b�J�� wا�� ا_}dار
ا_�dاد و�U�dت �uIق w�U� ،5M�R*ا  dOأ� pK*ا ��b�Uة v�u�� WH�dAا� W�ö'ا V�U�� ا�ù�Uن )uIق  ا��UAري  fK��

ا��dا�UN؛ �UL{ vKن وا'U�ULت،

s�اu*ا  `�UB� W�Uر�  qF� vK� UM�d�� ��J��Uت s� ا*�Uل �cا  w�  Uد�ö�� oI% U� bO�u� w�  UMراد�ù و&�bOا
fK�ا* WO�öIا�� e�eF� vK� ،W�UGا� �cNه UIOI% ،5K�U� �K�WDK؛   b�b'ا UM�uNH� �uام tF� qا�uوا�� t�uI� و�uن

w� ا�ù�Uن و}uI� WOFق vK� �dL��Uار اô�öع UM��ö' حU�Oو� t�U�UBا�� �ôUت� lO�uو� )uIق ا�ù�Uن اUA��ôري

������ ����� ���������� ������������

�2001 �������24� 1422 ���� 8 ������ 4963 ��� ��������������� ���*
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ا��dا�?UN؛  �b� sا�ULC� dOن وا��Uذ �eK� Uم   UNO�UF� lأو� 

U* dEM�U� �bOIFا، �eداد  X��� U� wا�� Wدار�ùا �d�ûاءات rN�Nا�u� w� إ�UBف s� ا_و�UOء U�U�Uر� tOإ� u�B� U* W?�U�وا��
iF� ��U�KDت   l� WO�uLFا� oا�d*ا dOO�� nOOJ� W�uFBو� ��uDرة WOMIو� d�UJ� s� اùدارة vK� Wو�dD*ا  U�UCIا� l�D�

ا(WO�uB؛ ا)ôUت

qzU�uا� s� ،WO�uLFا� ا��UDKت ا��U�UBت ا��dام   tOC�I� U� w�  ،Y�ا��  WO�ö� v�u�� W��R� إ��Uد vK� UM� U�dو�
o?ا�d*ا l� 5K�UF�*ا  `�UB0  dCو� اUB�ùف  ��U�KDت l� v�UM�� أو}Uع qFH� %bث wا�� nO(ا �ôUت �Uوز�� WKOHJا�

ا�W?O�uLF؛

�bKور  ULO�bو� ،W�U� �uا�5 s� tLJ�� Uو� UN�FO�D� �bIFة d�U�� s� t� U0 wzUCIا� ا'UNز   UN� �uIم wا�� �UNLKم WKLJو�
إ�tO؛ W?�u�u*ا اU�UB��ôت �UD� wق ا�ù�U?ن )u?Iق اUA��ôري fK�ا* t� lKDC� ا�cي

اöI��ôل UN� d�u� أن  t�Q� s�  ،WO�U�ا� UM��Uر� X%و  W??H�dAا� UM��ö� V�U��  Uؤ�UAإ�  l�e*ا W��R*ا إ�bاث �Qن UM� UMOIو�
.UNOK� W�U;ا ا��ULKEت w� Xا�� w� ا��Uم ا���dد s� UNMJ1و WOzUCIوا� WOF�dAوا�� W�cOHMا�� ا_�eNة s� ا�öزم

`�UB� l� d�U�� ا�UBل vK� �uJن أن VKD�� ا_و�UOء، U�U�Uر� W�U� s� �dب s� UN�UN* W��R*ا �cه  Wر�U2 إن YOو�
eا�d0 �bMو�5  �öل s� اUC��ôء، bM� و�cا، rN�b� 5MOF� �bMو�5  �öل s� ،UM��uJ� وأ�UCء ا_ول U�dوز�
w� W�U� �U�uFت s� ا_و�UOء U�U�Uر� s�  WMOF*ا ا�U�Hت iF� �d�Fض b� U� W'UF� ��u�uن 5�U� �bMو�5 أو ا'UNت

�ùUدارات؛ UN�U�ö�

WLN� 5� �uFLا O� q��_ا t�uا� vK� ،rN�Oو�R�0 �uCNMOن W��R*ا �cه s� ا*�Rو�5 �Qن WH�dAا� UM��ö� s� U�UMوا��
اUN�ùم و�5 WOMF*ا اùدارات vإ� ا)uIق �UI�Sق WKOHJا� وا��UO�uت اd��ôا�Uت .bI� rNK�u�� �öل s� ،r�UE*ا lر�
q�U� �uMي d�dI� lر� o�d� s� pوذ� واUB�ùف،  ا�u�UIن �UOدة إ�Uر w� s�اu*ا W�b) اùداري ا'UNز dO� 5�% w�
أن t�Q�  s� U� ا��dاح sLC�� ا�ù�Uن )uIق  اUA��ôري fK�وا* ا_ول dز�uا� s� qJ�  dر�UI� .bIو� WH�dAا�  UM��ö'

ا*�?vK؛ W�UGا� �cه oI��
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ا_�??�Uب، �c??Nه
ا�u��bر، s�19 qBHا� vK� و�UMء

: wK�U0 n�dAا� U?�dأ� Uر�bأ�

v??�Ë_« …œU??*«
�U�ULت أو أ�dادا  5M�اu*ا s� q� 5� qا�uا�� WOLM��  WHKJ�  ،”r�UE*ا ��R�W“د�uان  WH�dAا� UM��ö� V�U�� %bث

واUB�ùف. ا�u�UIن �UOدة jا�uC� امe��ôا vK� UN��و� ،WO�uLFا� WDK�ا� �UO�öت  U9رس W�O� أي أو اùدارات و�5

W????O1⁄2U?¦�« …œU??*«
ا*�bMة اU�UB��ôت Wر�UL0 tOإ� bNF� r�UELK� U?Oوا� b�b��K� WK�U� �uMات X� *bة n�d� dONE� WH�dAا� UM��ö� 5F�

أد�Uه. WFا�dدة ا�U*ا vC�I0 rNMOOF� v�u�� t� �bMو�5 0�b�Uة ،r�UE*ا �u�bان
b�  U0 WKBا� ذات  U�UCIا� �QAن  qا�uا�� WOLM�� 5HKJ� �bMو�5 اUC��ôء، bM� r�UE*ا �u�bان WH�dAا� UM��ö� 5F� UL�

�ùU� rN�U�öدارة. w� W�U� �U�uFت s� ا_و�UOء U�U�Uر� s� تU�Hا� iF� �d�Fض

W¦�U??¦�« …œU??*«
fK�ا* rOEM� �U�Sدة oKF�*ا ،1-00-350  rر� n�d?Aا�  U�dO?N�  s� W?Fا�dا� ا*?Uدة  s�”د“ ا�d?IHة *UOC�Iت UI?��
�cNه ،r�UE*ا wوا� bF� )2001 q�d?أ� 10( 1422 �dم �  s� 15 aر�U�� وا�UBدر ا�ù�Uن )uIق اUA��ôري

ا�ù�Uن. اUA��ôري )u?Iق fK��w ا* W�d�dI� WH� ذا �uCا ،WHBا�

W??FÐ«d�« …œU??*«
وا�U�UDIت vا_و� ا�uزارة s� q� w� t� �bMو�5 �UNم  وإ�UNء 5OF�� ،WH�dAا�  UM��ö� WIا�u0 ،r�UE*ا wوا� �uIم 
q�UJ� rN�UN� �Rدوا أن vK� �UNت.و��dصK� WO�Ozdا� eا�d*ا w� 5�uN� �bMو�5 5?OF� UCأ� tMJ1و ا�uزار�W؛

وا���dد. WO�öI��ôا

W?��U?)« …œU??L?�«
ZzU�M� �d�dIا UM��ö' و�bIم t�U�UBا�� �Uل�  w�  q�b� wا�� U�UCIا�  w�  Y���U� ،UM��ö�  s� d�Q� ،r�UE*ا wوا� �uIم

.t�U�d%

l� v�UM�� qL� أو �dار أي  U�U�{ rN�Hأ� �d��Fون s�cا� ا_و�UOء  U�U�Uر� و�ULKEت �U�UJت w� dEMا� r�UE*ا wوا� v�uو��
bN� W�O� أي أو WO�uLFا� ا*�R�Uت أو WOK;ا ا'U�ULت أو Wو�bا� إدارات s� �Uدر واUB�ùف ا�u�UIن  �UOدة ��Uدئ

.WO�uLFا� WDK�ا� �UO�öBت UNOإ�
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sL{ q�b� wا�� tOإ� WN�u*ا ا�U�UJAت r�UE*ا  wوا� vK� qO�� أن ا�ù�Uن  )uIق اUA��ôري fK�ا* fOzd� sJ1و
أد�Uه. WF�U�وا� Wد�U�ا� ا*Uد�5 w� UNOK� �dAKوط ا*uBMص WO�u��*وا r�UE*ا wوا� ا��U�UBت

W?ÝœU��« …œU???*«
:WO�Uا�� U�U?CIا� w� dEMا� أو W'UF� tOو�bM� أو r�UE*ا wا�u� �uز� ô

�UCIKء؛ UNO� Xا�� qو� wا�� U�UCI�U� WIKF�*ا ا�U�UJAت -

�wzUN؛ wzUC� rJ� WFا�d� vإ� WOا�dا� ا��ULKEت -

ا��U*dن؛ ا��UBص s� U�UCI� WIKF�*ا ا*L�K�Uت -

W�U�S� ا�uHر،  vK� r�UE*ا wوا� ا�ù�Uن.و�uIم )uIق اUA��ôري fK�ا* ا��UBص w� q�b� wا��  U�UCIا� -
ا*�fK؛ vإ� ا�ù�Uن �uIق �dو�Uت� WIKF�*ا ا�U�UJAت وا��ULKEت

UN�O�� wا�� ا�uFDن W�U� cHM��� rو� ،uHFK� ا��ULس  أو WOLر� ��Uع �Qي  UN�Q� w� rKEا�� V�U� rI� r� wا�� U�UCIا� -
.W?�uCN*ا t�uI� ا��U�dع أو ،W�u�e*ا ا_}dار d�� أو r�UE*ا l�d� qLFا� UN� ا'Uري ا�uIا�5

ا)uKل s� UNM� VKD� WOMF*ا ا_�dاف  l� Y��� أن  أ�öه، ا*u�cرة ا)ôUت  w� ،tOو�bM� أو  r�UE*ا wا�u�  sJ1 tأ� bO�
�?öف.K� WHBMو� WK�U� W�u�� �Uد�S� WKOHJا�

l�U� �uن أو   n�u� s� �Uدرة أ�UFل  s�  r�U� wzUN� wzUC� rJ� cOHM� s� اUM��ôع w� WOMF*ا  WN'ا U9دي أن `Cا� وإذا
ا_ول. dز�uا� dE� vإ� �d�dIا �w ا*u{uع r�UE*ا wوا� l�d� ؛Vا�u�U� t�UO� �bم أو UNI� w� rJ(ر اb� wا�� WN�K�

W?F?ÐU??��« …œU????*«

أو ا*�dCر �dف s� ��d�Uة W?HB� ،5�uN'وا ا�uزار�5 tOو�bM� vإ� أو r�UE*ا wوا� vإ� وا�U�UJAت ا��ULKEت  t�u�
ا�QAن. �cا w� t�OM� s� WDا�u�

أن V�� UL�.UOB�� fL�K*ا V�U� s� WF�uو� و��dرة W�u�J� �uJن أن وا�U�UJAت ا��ULKEت �u�Iل �d�Aط
،W�u�J� W�UJ�  .bI� �cFر �UNM.وإذا rKE�� wا��  WDK�ا� �bى  t�uI� U�d��ôع ��Uع s� rKE�*ا t� �Uم  U� `{u�
wوا� �bMوب  q�� s� UNMو�bو� UNKO��� r�� ،UN� ا*�dرة ozU�uوا� Z�(U� W�u�b� W�uH�  W�UJ� �bIم أن rKE�LK� �Sن 

.r�UE*ا
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W???M�U?¦�« …œU?????*«
ا�u?�UIن. w� UN?OK� ا�sFD ا*uBMص أو ا��UIدم آ�Uل r�UE*ا wوا� vإ� �uءKا� n�u� ôو lDI� ô

W???FÝU?²�« …œU?????*«
nO(ا �uDرة �bى vK� وا�u�uف  tLK� vإ� XGK� wا�� ا_�UFل WIOI�  s� b�Q�K�  Wز�öا� �U�dت��U�  r�UE*ا wوا� �uIم
ا_�UFل �uل WOMF*ا ا��UDKت d�H��� UL�.tOC�I� ا�cي   nOOJا�� و�cا rKEا�� V�U� �uIق UN�  X{dF� ا�cي

.rKEا�� �u{uع

U�UC� rNOK� �dFض s�cا� أ�öه W��U)ا ا*Uدة uDM0ق WO�uLFا� ا*�R�Uت s� U�dOو� اùدارات  رؤ�Uء vK� 5F��
5H�u*ا d�Q� pوذ� ا�eMاع Vا�u� W�UJ� W�U�ùا  s� rNMOJL�� rN�  r�bا� .bI� ،tOو�bM� أو  r�UE*ا wوا� �dف s�
%U�dت. s� t� �u�uIن ULO�  tOو�bM� أو r�UE*ا wوا� Wر�u�Q� dO�O�� rN�DK� X% ا*u�uدة  ،Wا��d*ا وأ�eNة وا_�uان

.Wو�b?ار ا�dأ� �b� wاد ا*d��Fة pK?� ôإ oOI�ا�� �u{uع rKE��U� WIKF�*ا ozU�uا� vK� ا)uBل rN� زu�و�

…d??ýU???F�« …œU??*«
pوذ� nO�  s� t�b�  X��  U� l�d� أن UN�Q� s� أن �dى wا�� -WOIO�uا�� W�U�-W�U�uا� w�U��  qJ�  r�UE*ا wوا� �uIم 

ا�u�UIن واUB�ùف. �UOدة vد إ�UM��ôU�

ا(�U�W? أ�?öه. ا*?Uدة w� UNOإ� ا*UAر وا*�R�Uت اùدارات vت إ�UE�öو� t�UO�uو� t�Uا�dا�� t�u� UL�

…d??A?Ž W¹œU??(« …œU??*«
qأ� qدا� �uIم، أن tOو�bM� أو r�UE*ا wوا� و�UE�öت و�U�d�Iت ��UO�uت WOMF*ا W��R*ا أو  اùدارة  vK�
wا�� ZzU�M�U� ،W�U�� ULK� rNDO% وأن U�UC� s�  UNOK� qOأ� U�  W�u��� Wز�öا� واd�ùاءات �U�*Uدرات ،tدو�b��

.UNOإ� XK�u�

.tLKE� P0ل ،W�U�� rKE�*ا mOK�� tOو�bM� و�vK وا�w ا*r�UE أو

…d???AŽ W?O1⁄2U??¦�« …œU???*«
.tOK� W{وdF*ا ا��ULKEت �uBص� o(ا �UI�Sق WKOHJا� dOا�bا�� �QAن W�U� �UO�uت ا_ول dز�uK� r�UE*ا wوا� �bIم
اôö��ùت  `O�Bو� �U�UJت UN�QA� �bBر  wا�� اùدارات WO�UF� 5���� WKOHJا� dOا�bا�� �QAن ا��dا�Uت  t� �bIم UL�
vK� اUC��ôء،  bM� ا_ول  dز�uا� lKDو� ،UN� WLEM*ا WO�u�UIا� ا�uBMص وإ�öح  UN� WF�Uا�� oا�d*ا  dO� �d�Fي b�  wا�� hzUIMوا�

.t�UO�u�� W�U���ôا s� W?OMF*ا اùدارات ا��UMع
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…d???AŽ W??¦�U???¦�« …œU???*«
�UDق w� ا�ù�Uن �uIق� ا�uNMض rN� wا�� U�UCIا� s� �d�dIا  ا�ù�Uن  )uIق اUA��ôري fK�LK� r�UE*ا wوا� �bIم

.t�U�UBا��

…d???AŽ W??FÐ«d�« …œU???*«
.WOL�dة ا�b�d'U� ،UOze� أو UOK� ،UM��ö� s� d�Q� dAM� ،t�ULأ� WKOB� s� U�uM� �d�dIا WH�dAا� UM��ö' r�UE*ا wوا� l�d�

…d???AŽ W??��U)« …œU???*«
ا(u?Bص: v?K� �bد� UOKدا� U�UE� WH�dAا� UM��ö� Wد�UB� vK� r�UE*ا wوا� �dFض

.r�UE*ا �u�bان WO��U;وا WO�U*وا Wدار�ùا WKJONا� -
.r�UE?*ا wا�u� 5�uN'وا ا�uزار�5 �bMLKو�5 ا*�uل i�uHوا�� اU�UB��ôت -

.UNO?� Xت وا��U�UJAوا� ا��ULKEت .bI� و�dوط ��dDة -

…d??AŽ W??ÝœU??��« …œU???*«
.wJ?K*ا }eO� sLا�WO ا��?öط r�UE*ا د�uان eON&و dOO��� WBB�ا* اUL��ôدات q�b�

d�üا  WLN�  5H�u*ا b�_ �uHض أن  tو� ،r�UE*ا �u�bان WBB�ا* �UL��öدات  �dB�Uف d�üا WLN� r�UE*ا wوا� v�u��
.b�U�*ا �dB�Uف

5H�u� إ)Uق t� �uز � UL�.r�UE*ا �u�bان W�u�ا* ا�UO�öBت Wر�UL* ا�öز�5 s�b�U�*ا nO�u� t� و��uز
.r?�UE*ان اu?�b� WO�uLFا� وا*�R�Uت اùدارات s� وأ�uان

…d??AŽ W?FÐU??��« …œU??*«
��U�Uدس ر�r:279-56-1ا*Rرخ  n�dAا�  dONEا� s�  ö� a�M� ا�cي �cا، n�dAا� U�dON� WOL�dا� �b�d'Uة  dAM�
ر�UCن1376 s�  15 ?� :325-56-1ا*Rرخ rر� n�dAا� dONEوا� )1956d�L�u�10(  1376w�Uا�� lOر� s�

�W�ö ا��UDKن. �bى واùر�Uدات ا_��Uث V�J� rOEMو� �b�Sاث 5IKF�*ا )1957q�d16ا�(
ا��UCOء �b�Uار و�dر
)2001 d�???L�ن1422)9د�UCر� s� 23w� 
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وآله وصحبه. اهللا رسـول مـوالنا على والسـالم والصـالة وحـده هللا احلمـد

والسـادة، السيـدات حضـرات
بختم ظهيرنا مطبوعا اإلنسان حلقوق اليوم العاملي لذكرى السنة يكون تخليدنا هذه أن اعتزازنا دواعي إنه ملن
احلقوق وحماية احلريات وإحقاق املظالم حتت رعايتنا برفع املكلفة األجهزة معززين به املظالم لديوان احملدث الشريف،

املؤمنني. أمير امللك مهام من أقدس تعد التي
تتولى بجانبهم، مؤسسات إحداث على دوما عملوا الذين أسالفنا امليامني نهج ذلك، سائرون على في ونحن
أخطاء من اإلداريني املسؤولني  بعض عن يصدر قد ما وإصالح مظالم  من رعاياهم يلحق ما قد على إطالعهم
مجال مكاسب في من اهللا روحه، قدس الثاني امللك احلسن جاللة املنعم والدنا حققه ما بذلك وتعسفات، موطدين
سياسية، وحماية اإلدارية، احملاكم خالل لها، من عصرية قضائية حلماية بتوفيره وحقوقهم املواطنني حريات صيانة

اإلنسان. حلقوق االستشاري الس بواسطة
على القائم للسلطة، ملفهومنا ملموسا آخرا بعدا "ديوان املظالم" ملؤسسة إحداثنا خالل من نعطي أننا كما

القانون واإلنصاف. سيادة بضوابط والتزامها منه، قربها وعلى والتنمية، املواطن خدمة في جعلها
مرنة، ووسيلة واإلدارة،  املواطن بني التواصل لتطوير فعالة  أداة املؤسسة هذه من جنعل أن على حرصنا وقد
قرار ضحايا أي يعتبرون أنفسهم للذين آمنا ومالذا األوفياء، رعايانا وتظلمات شكايات في للنظر ومبسطة وتوفيقية
السلطة صالحيات مبمارسة إليها عهد هيئة أو إدارة أي عن صادر اإلنصاف، بعدم مشوب مخالف للقانون أو عمل أو
الهام، الدور مدعمني اإلنسان، حلقوق االستشاري اإلدارية عن الس عبء الشكايات تخفيف مستهدفني العمومية،

واحلقوق. حماية احلريات املقبلة، في مجال تركيبته خالل من به، النهوض منه الذي ننتظر
حلول مغربية إيجاد في احلضارية وتقاليدنا السمحة، شريعتنا مقاصد استلهام القائم على النهج هذا وإن
مؤسسات من يعرفه مما املشترك، واإلفادة اإلنساني للتراث املثلى القيم على االنفتاح من مينعنا لم مغربية، لقضايا

التجرد واالستقالل. كل بجانبنا خالل وضعه املظالم، من لديوان ضامنني النظم املعاصرة، في مماثلة

الوزارات، حريصني وسائر األول، وزيرنا لدى قررنا أن يكون له مندوبون املواطنني، من املظالم ديوان لتقريب وتوخيا
خاصني. ومندوبني مندوبني جهويني، على مستقبال يتوفر أن على

الذي والقضائي، واإلداري التشريعي لإلصالح بل قوة اقتراحية للشكايات مجرد مكتب املظالم يكون ديوان ال وكي
مالحظاته تقدمي عن فضال الشأن هذا في سنويا جلاللتنا تقريرا أن يرفع املظالم والي خولنا فقد ماضون، نحن فيه

اإلنسان. حلقوق االستشاري الس وإلى األول، وزيرنا الدورية إلى وتوصياته وتقاريره
ووضع اإلدارة، مع مصاحلة املواطن اتخذناها لتحقيق التدابير التي في سياق يأتي الذي املؤسسة، لهذه وبإحداثنا
قوية شحنة نعطي العام، املرفق وتخليق البيروقراطية، ثقل من واحلد تواصل السلطة معه، بعدم لشعوره حد
إليه نتطلع ما نحو متواصلة، خطوات العزيز بشعبنا نخطو أن إلى يوفقنا أن تعالى اهللا سائلني املواطنة، ملفهوم

مصدره. كان مهما احليف ورفع واإلنصاف العدل قيم وحتكيم والقانون، احلق دولة بناء استكمال من

اهللا تعالى وبركاته. ورحمة عليكم والسـالم

السادس محمد خطاب جاللة امللك
الثالثة واخلمسني الذكرى مبناسبة تخليد

الشريف الظهير وختم اإلنسان حلقوق العاملي لإلعالن
2001 دجنبر 9 املظالم بتاريخ ديوان ملؤسسة احملدث

WOFłd� ozUŁË
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موالي بتطوان السيد امللكي بالقصر 2003 شتنبر 2 يوم الثالثاء محمد السادس امللك اجلاللة استقبل صاحب
التالي: امللكي البالغ الديوان املقابلة أصدر هذه عقب و املظالم ديوان والي العلوي سليمان

بتطوان بالقصر امللكي 2003 شتنبر 2 الثالثاء السادس نصره اهللا محمد اجلاللة امللك صاحب استقبل "
الداخلي النظام مشروع بشأن مفصال تقريرا امللك جلاللة رفع الذي املظالم ديوان والي العلوي سليمان موالي السيد
والشكايات امللفات ومعاجلة من دراسة املؤسسة لتمكني وضعها يتعني املؤسسة واملساطر والوسائل التي لهذه

وفعالية. بسرعة تتلقاها التي

على بشكل خاص مؤكدا واملقترحات هذه التوصيات موافقته السامية على اهللا حفظه امللك وقد أعطى جاللة
املطلوب الوجه مبهامه على بجعله ينهض الكفيل الوظيفي واجلهاز البشرية املوارد من املظالم ديوان متكني ضرورة

اآلجال. أقرب في

امللك أكد جاللة املواطنة اإلدارة من مفهوم واملستلهمة املظالم ديوان عمل تطبع ينبغي أن التي إبراز الروح وبعد
امللكي املفهوم احترام وتفعيل على احلرص كل احلرص به مهيبا العلوي سليمان موالي للسيد دعمه اهللا نصره
امللكية والقانون طبقا للتوجيهات احلق بضوابط التام والتقيد اإلنصاف والتزام القرب توخي على القائم للسلطة

املراقبة الصارمة واحملاسبة احلازمة. أشكال كل تفعيل إلى والرامية األخير العرش خطاب في الواردة السامية

للعمل على أن العلوي سليمان موالي للسيد السامية تعليماته حفظه اهللا امللك جاللة أعطى السياق هذا وفي
األعمال وتنفيذ تبليغ على احلكومة مع بتنسيق سيعملون املظالم بديوان الوزارات ذات األولوية مندوبون ينصب لدى

املركزي". الصعيد على املقررة واإلجراءات

الديوان امللكي عن البالغ الصادر
  2003 بتاريخ 2 شتنبر

العامر،  امللكي بالقصر املظالم لوالي امللك جاللة استقبال إثر
الداخلي للمؤسسة النظام على جاللته ومصادقة



6263

توجيهيـة   مذكـرة
اختصاص مجاالت بيان حول

اإلنسان  االستشاري حلقوق والس املظالم ديوان مؤسسة
اإلنسان(*) حقوق ووزارة اإلدارية واحملاكم

قيم ترسيخ قائمـة على ودميقراطية عصرية حديثـة دولة بناء الرامية إلى السامية امللكية لإلرادة جتسيدا
املواطن بني التواصل لعرى وتوثيقا واملسؤولية، احلرية مبادئ تسوده متضامن تمع وحتقيقا واإلنصاف، والعدل املساواة
قيمنا منظومة فلسفتها ومرجعيتها من مستلهمة املظالم، ديوان مؤسسة إحداث سام مولوي بأمر مت والدولة،
الراسخ االلتزام نفسه، في الوقت ؛ وعاكسة واألخالقية والروحية ومكوناتنا الثقافية العريقة، اإلسالمية احلضارية

اإلنساني املشترك. للتراث املثلى القيم على املتواصل االنفتاح ومجسدة واحلريات، اإلنسان حقوق مببادئ لبالدنا

املغربية  احلقوقية مبوجبه املنظومة حكيما استكملت قرارا القاضي بإحداثها السامي امللكي القرار مثل وقد
وسائر بني املواطنني والدائم املستمر للتواصل وحتقيقا القرب، إلدارة وجتسيدا املواطن، لكرامة صونا املؤسسي، صرحها

وهيئاتها. الدولة مؤسسات

أساسية : أهداف ثالثة في هذه املؤسسة إحداث مت أجلها من التي األهداف أهم وتتجلى

جاللة امللك إلهـام من ملكيا إبداعا يعد الذي للسلطة اجلديد األمثل للمفهوم التفعيل يكمن في : األول الهدف
فحسب، التشريعات على مستوى ليس احلريات، فيه وتصان احلقـوق، فيه جديد حتفظ مغرب من أجل اهللا، حفظه

كذلك. العملي والسلوك الفعلية املمارسة مستوى ولكن على

اليوم، إلى استقاللـه منذ  املغـرب فيها انخرط التي احلقوقيـة  املسيرة تدعيم  في يتمثل : الثاني الهدف
العاملي بالبعد الدستوري اإلقرار خالل من متينة وراسخة، على أسس والقانون احلق دولة صرح إقامة إلى والهادفة
من عدد وإصدار إليها،  واالنضمام احلقـوق بهذه املتعلقة الدولية املواثيق  أهم على واملصادقة اإلنسان، حلقوق
اتخذ ما على عالوة الدولية،  احلقوقية  املنظومة مع مالءمتها على  والعمل لها احلاميـة الوطنية التشريعات
األمر باإلصالحات تعلق اإلنسان، سواء حلقوق من انتهاك أو صدر اختالل من بدا ما تقويـم استهدفت قرارات من

املعزولة. املمارسات الناجت عن بعض الضرر بجبر األمر تعلق أو اإلدارية، القضائية أو أو التشريعية

بهم يلحق ما قد للمطالبة برفع قضائية غير عملية وسيلة من وجماعات أفرادا املواطنني متكني : الهدف الثالث
واإلنصاف. العدل القانون ومبادئ سيادة بضوابط االلتزام على واحلث تعسف، ظلم أو من

مكلفة بتنمية هيئة املظالم، وجعلها ديوان مؤسسة اهللا امللك حفظه جاللة األهداف، أحدث ضوء هذه وفي
يشوب النصوص قد وما خلل، من اإلدارة يعتري قد ما أجل تصحيح من اقتراحية وقوة واإلدارة، التواصل بني املواطنني

نقائص. لها من املنظمة القانونية

االستشاري والس اإلنسان حقوق و بالعدل املكلفة احلكومية ممثلي السلطات لدن من األولى الوزارة حتت إشراف املذكرة أعدت هذه (*
. مارس2004 شهر املظالم خالل ديوان ومؤسسة اإلنسان حلقوق
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الس شأن هو كما ببالدنا، اإلنسان حلقوق الراعية املؤسسات صرح بناء في أساسية لبنة بذلك تشكل وهي
عن بالدفاع املهتمة اتمع املدني منظمات اإلنسان، وسائر حقوق ووزارة اإلدارية، واحملاكم اإلنسان، االستشاري حلقوق

ثقافتها. نشر على والعاملة اإلنسان حقوق قضايا

مبوجب حرياته املكفولة وحماية املواطن حتصني حقوق هي املؤسسات هذه من املنشودة الغاية أن كان جليا وإذا
واحدة كل فإن املهام، في تعكس تكامال عالقة عضوية بينها العالقة وأن العمل، بها اجلاري والتشريعات الدستور
املنظومة داخل اخلاص موقعها من املوكولة لها، انطالقا املهمة نطاق في اختصاصاتها متارس املؤسسات من هذه

لها. احملدثة القانونية والتنظيمية النصوص وفي ضوء لبالدنا، املؤسسية

معينة من إلى جهة اللجوء يخص فيما اتمع شرائـح لبعض يقع أو غموض قد التباس كل أجل إزالة ومن
تدخلها مجاالت وحتديد مؤسسة كل اختصاص ميكن بيان نزاع، في أو الفصل املطالبة بإنصاف أو حق أجل إحقاق

: يلي كما

: اإلنسـان حلقوق الس االستشاري : أوال
(2001 أبريل 10) 1422 محـرم من 15 في 1.00.350 الصـادر رقم الشريـف الظهيـر أحكـام على بناء
السلطـة عن مستقلة وطنية مؤسسة الس يعتبر اإلنسان، حلقوق االستشاري الس تنظيم بإعادة املتعلق
القضايا جميع في استشارية صالحيات لها واإلداري، املـالي باالستقالل تتمتع والتنفيذية والقضائية، التشريعية
وحريات املواطنني وحقوق كرامة وصيانة بها والنهوض ممارستها وضمان وحمايتها اإلنسان عن حقوق بالدفاع املتعلقة
باإلصالحـات األمر تعلق سواء امللك، جاللـة إلى الشأن هذا في اقتراحـات تقدمي حق ولها والهيئات، واجلماعات

اإلدارية. أو القضائية أو التشريعيـة

: التالية املهام في الس ميارسها التي الصالحيات أهم وتتمثل

عليه؛ التي يعرضها اإلنسان بحقوق املتعلقة القضايا جميع في امللك جلاللة واملشورة الرأي : إبداء أوال
واحترامها؛ عنها اإلنسان والدفاع بحقوق النهوض تهم : تقدمي اقتراحات ثانيـا

حقوق خرق حاالت ومعاجلة  الدولية،  للمواثيق الوطنية التشريعـات مالءمة بشأن توصيات تقدمي : ثالثـا
اإلنسـان؛

في إعداد واملساهمة وسبل حمايتها، حقوق اإلنسان حالة سنوية حول وأخرى خاصة تقاريـر إعداد : رابعـا
اإلنسان؛ األجهزة الدولية املعنية بحقوق إلى العمومية السلطات تقدمها التي التقارير

وطنية ومنظمات عمومية وهيئات سلطات من اإلنسان حقوق في مجال الفاعلني كل مع التعاون : خامسا
هذا املغربية في اململكة دور تعزيز والعمل على عنها، والدفاع اإلنسان قيم حقوق أجل ترسيخ من ودولية وجهوية

اال؛
بحقوق املتعلقة الدولـية  االجتماعـات  في املشاركة الوطنية للوفـود والدعم املساعدة تقديـم : سادسا

اإلنسـان؛
بكل الوسائل املالئمة. اإلنسان وترسيخها حقوق ثقافة في نشر اإلسهام : سابعا

سياسية حماية توفير في حيوي بدور يقوم اإلنسان حلقوق االستشاري الس أن املهام هذه طبيعة من ويتضح
من وكذا امللك، جاللة علم إلى يرفعها التي والتقارير والتوصيات واالستشارات من خالل االقتراحات اإلنسان حلقوق

الدوليـة. الهيئات يقيمها مع التي التعاون وعالقات والدعم املساعدة خالل
 

ديـوان املظـالم: : مؤسسة ثـانيا
تعتبر  دجنبر2001)، 9) 1422 رمضان 23 في الصـادر 1.01.298 رقم الشريـف أحكـام الظهير إلى استنادا  
تتكلف والقضائية، والتنفيذية السلط التشريعية جميع مستقلة عن وطنية مؤسسة املظالم ديـوان مؤسسة

واإلدارة. املواطنني بني التواصل بتنمية
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يعتبرون الذين جماعات، املواطنني، أفرادا أو وشكايات تظلمات في بالنظر قضائية تختص غير مؤسسة وهي
عهد إليها أو هيئة إدارة عن أي صادر بعدم اإلنصـاف مشوب للقـانون، أو مخالف أو عمل قرار أي ضحايا أنفسهم

العمومية. السلطة صالحيات مبمارسة

وتوصيات إلى واستشارات من اقتراحات يقدمه ما خالل من – اإلنسان يختص حلقوق االستشاري الس كان وإذا
عاملة تعتبر مؤسسة املظالم ديوان مؤسسة فإن حقوق اإلنسان، انتهاكات وحاالت قضايا في بالنظر امللك- جاللة
االختصاصات ممارسة خالل من اإلدارة واملواطنني بني التواصل تنمية في مبهامها تقوم خاصة، حيث لها طبيعة

: التالية

يتنافى اإلدارة عن صادر عمل أو قرار موجه ضد تظلم أو شكاية كل بالبحث في امللك جاللة بأمر من القيام • 1
بها. القيام مت التي والتحريات البحث بنتائج امللك جاللة إلى تقرير واإلنصاف، ورفع القانون سيادة مبادئ مع

اخلاص للقانون خاضع اعتباري أو ذاتي شخص كل إليها يرفعها التي والتظلمات الشكايات في النظر • 2
شططا، وذلك أو ضررا أو تعسفا به أحلق اإلدارة عمل صادر عن أو قرار أي مواجهة في مبصلحة مشروعة، يتمسك
5171 عدد الرسمية باجلريدة واملنشور للمؤسسة الداخلي النظام في عليها املنصوص لإلجراءات والشروط طبقا

.(2003 دجنبر 22) 1424 شوال 27 بتاريخ
حلول عن والبحث بينهم، أجل الوسـاطة من األطراف إليه يرفعها أن ميكن التي التسوية طلبات في • النظر 3

بينهم. القائم للخالف ومنصفة عاجلة كفيلة بايجاد تسوية
املؤسسـة من لدى ثبت ما رفع أجل من مساعي الوساطة بني األطراف–خاصة التوفيقية-، بكل القيام • 4

وتظلمات. من شكايات عليها يعرض ما مبناسبة وذلك واإلنصاف، سيـادة القـانون إلى استنادا حيف
وتبليغ املؤسسة، من قبل عليها احملالة القضايا لتسوية اإلدارة من قبل املتخذة واإلجراءات تتبع املبادرات • 5

مآل تظلماتهم. املتظلمني كتابة
اتخاذها من يتعني التي التدابير األول بشأن السيد الوزير إلى اإلدارة وإلى ومالحظات اقتراحات وتوصيات تقدمي • 6

النصوص وإصالح العمومية املرافق سير تعتري التي والنقائص وتصحيح االختالالت اإلدارة أداء حتسني أجل
العامة. القطاعات حتديث وزارة مع بتنسيق لها، املنظمة القانونية

املظالم. والي لتوصيات االستجابة عن املعنية حاالت امتناع اإلدارات االقتضاء، على عند األول، الوزير إطالع • 7
حصيلة أعمال املؤسسة. امللك عن علم جاللة إلى سنوي تقرير رفع • 8

على قضائية تقوم شبـه ومهمة إدارية وظيفة املظالم لها ديوان مؤسسة أن االختصاصات خالل هذه ويتبني من
االختصاصـات، هذه وفي حدود الصفة بهذه لها، يجوز واالقتراح. وال والتتبع والوساطة والتحري والبحث التدخل
كيفما كانت القضائية اجلهات من جهة املعروضـة على بالقضايا  املتعلقة والتظلمـات الشكايات  في  النظر
تقدمي إلى اللجوء  بأن علما النهائية. القضائية األحكام مبراجعة املتعلقة تلك أو اختصاصها، مجال أو درجتها 
وال على حقوق األطـراف القضائية املسطرة له على تأثير اختياري ال هو جلـوء املظـالم والي إلى أو تظلم شكاية

القانون. عليها في املنصوص الطعن آجال أو التقادم آجال اللجوء هذا اليوقف إذ التقاضي، في

في اختصاص تندرج التي طبيعتـها صيغتـها أو امللتمسات مهما كانت في النظر لها يجوز ال نفس اإلطار، وفي
أو املفعول سارية بقوانني تتعلق تعديالت تقدمي إلى الرامية للطلبات بالنسبة الشأن كما هو التشريعية، السلطة

البرملان. قبل من الدراسة طور في قوانني مشاريع

القانون  بحكم ملزم املظالم والي فإن اإلنسان، حقوق وخروقات انتهاكات بحاالت املتصلة القضـايا وبخصوص
أن رئيـس كما اإلنسان. حلقـوق الس االستشاري على املوضوع بها في يتوصل التي والشكايات التظلمات بإحالة
صادر عمل أو قرار موجهة ضد وشكايـات تظلمات من الس على قد يرد ما عليه يحيـل أن املذكور ميكنه الس

املظالم. ديوان مؤسسة اختصاصات ضمن ويدخل الشكايـة أو التظلم بصاحب ضـررا أحلق اإلدارة عن
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اإلنسان، االستشاري حلقوق الس في تقريرية صفة بوصفه عضوا ذا ملزم، املظالم والي أن إلى اإلشارة وجتدر
ديـوان اختصاصات ضمن واملندرجة اإلنسان بحقوق  النهوض تهم التي  القضايا حول للمجلس تقرير بتقدمي

املظالم.

املشتكي قد أو املتظلم يكون أن السادسة مادته في املظالم ديوان ملؤسسة احملدث الظهير الشريف اشترط وقد
العمل بها القوانني اجلاري له تتيحها التي اإلداريـة الطعون كافة استنفد أو العفو، التمس أو رسمية، مبساع قام
إلى شكايته أو تظلمه إلى تقدمي قبل اللجوء املهضومة حقوقه استرجاع أو األضرار جبر أو رفع املظالم أجل من

املظـالم. والي

التسوية ومسطرة والشكايات وطلبات التظلمات تقدمي شروط املظالم ديوان ملؤسسة الداخلي النظام حدد وقد
ومفصلة. واضحة بكيفية فيها البت

: : وزارة حقـوق اإلنسـان ثـالثـا
حقوق وزارة فإن (24 ماي 1994)، 1414 احلجة ذي من 13 في 2.94.33 الصادر رقم املرسوم ألحكام استنادا
احلكومة املتعلقة سياسة وتنفيذ بإعداد رسميا املكلف احلكومي اجلهاز متثل الدولة، إدارات إحدى باعتبارها اإلنسان،
مع القانون، وذلك بتنسيق دولة دعائم في إرساء واملساهمة بها، والنهوض اإلنسان واحترامها حقوق عن بالدفاع

املعنية. واإلدارات الوزارات

حقوق  عن والدفاع النهوض مجال في ومختلفة متنوعة مبهام تضطلع املذكورة الوزارة فإن ذلك، وفي ضوء
: من أهمها اإلنسان نذكر

والتنظيمية التشريعية النصوص مختلف على إدخالها الالزم والتعديالت اإلصالحات اقتراح على العمل : أوال
بالدنا. إليها انضمت التي املواثيق الدولية مع مالءمتها ضمان من أجل الوطنية

عن اجلواب وتقدمي اإلنسان التام حلقوق االحترام في ضوء اتخاذ قراراتها على املعنية حث السلطات اإلدارية : ثانيا
السلطات. هذه التي ترفعها إليها الفتاوى طلبات

بحقوق والدولية املعنية واجلهوية الوطنية واجلمعيات املؤسسات واملنظمات مع والتشاور احلوار مجال تعزيز : ثالثا
اإلنسان.

وتدعيمها. وتنميتها حقوق اإلنسان ثقافة نشر على املالئمة الوسائل بكل العمل : رابعا

التقنية واالستشارة املساعدة تقدمي في مجال حيوي بدور اإلنسان تضطلع حقوق وزارة أن ذلك ويستفاد من
به من مجهودات تقوم فضال عما السلطات احلكومية، مختلف قبل اإلنسان من حقوق املطلوبة في مجال احترام
قرارات. من تصدره بها فيما والتقيد اإلنسان حقوق مببادئ االلتزام العمومية بضرورة كافة السلطات حتسيس في

احلكومة تقدمها التي التقارير التنسيق من أجل إعداد بدور هام في مجال تضطلع الوزارة هذه أن خاف وغير
اإلنسان. بقضايا حقوق املعنية الدولية والهيئات األجهزة أمام

    
: اإلداريـة احملـاكم القضائية واختصاص : السلطات رابعـا

شكل وقد واحلريات. احلقوق حماية مجال في هام بدور تقوم وأصنافها، درجاتها مبختلف القضائية، السلطات إن
من 22 رقم 1.91.225 بتاريخ الشريف بتنفيذه الظهير الصادر رقم 41.90 القانون مبوجب اإلدارية احملاكم إحداث
احملاكم تعتبر هذه حيث ؛ والقانون احلق دولة مسيرة دعم نوعيا في تطورا ،(1993 1414 (10 دجنبر ربيع األول
قرار صادر أي بإلغاء املطالبة أجل من إليها ميكنهم اللجوء مع اإلدارة، بالنسبة للمتعاملني هامة قضائية ضمانة
املطالبة حقهم من كما أن السلطة، جتاوز عيوب بعيب من مشوبا ويكون في حقهم اتخذ إدارية سلطة  عن
أعمال لهم تسببها قد التي األضرار بسبب احملاكم أمام هذه رفعها قضائية ميكنهم طريق دعاوى عن بالتعويض

العام. القانون أشخاص ونشاطات
: أهمها من النزاعات متعددة أنواع في بالنظر تختص اإلدارية فإن احملاكم أخر جانب ومن
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املتعلقة ب : والتنظيمية التشريعية النصوص تطبيق عن الناشئة النزاعات • 1
املعاشات؛ •

العامة؛ واملؤسسات احمللية واجلماعات الدولة مرافق في للعاملني املستحقة الوفاة • منح
البرملان؛ موظفي •

االنتخابـات؛ •

الضرائب؛ •

العامة. املنفعة امللكية ألجل نزع •

العامة. للخزينة املستحقة الديـون بتحصيل املتعلقة الدعاوى • 2

واملؤسسات احمللية واجلماعات الدولة مرافق في والعاملني الفردية للموظفني بالوضعية املتعلقة • النزاعات 3
العامة.

اإلدارية. القرارات شرعية فحص • 4

التنظيمة املقرارت مواجهة يقدمها في أن للطاعن ميكن التي السلطة بسبب جتاوز باإللغاء للطعون بالنسبة أما
حملكمة احمللي االختصاص دائرة تنفيذها نطاق يتعدى التي اإلدارية السلطات وقرارات األول، الوزير الصادرة عن والفردية

األعلى. اختصاص الس فيها يبقى من فإن البت إدارية،

في تضطلع بدور أصيل خاص، بوجه اإلدارية واحملاكم عامة، بصفة القضائية السلطة أن ذلك خالل من ويبدو
اإلنسان حلقوق االستشاري الس يضطلع بها التي املهام مع يتكامل دور وهو وحرياتهم. املواطنني حقوق حماية
املوكولة الصالحيات كل مؤسسـة متارس جتعل متناسقة بكيفية اإلنسان، حقوق ووزارة ديـوان املظـالم ومؤسسة

واحلريـات. احلقوق صيانة في املتمثل وحدة الهدف إطار األخرى، في املؤسسات عن تام باستقـالل لها
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الصالح ملوالنا اإلمام. بالدعاء املشفوع التام السالم

حريات صيانة مجال في حتقيقها مت التي املكاسب توطيد نحو بالتوجه يتميز جديدا عهدا بالدنا دخلت فقد وبعد،
عنه الذي أعلن للسلطة اجلديد املفهوم من انطالقا لهم، والسياسية احلماية القضائية وتوفير وحقوقهم، املواطنني

له. واضحة ورموزا يعطي إشارات اهللا حفظه ومافتئ ونصره، اهللا أيده السادس محمد امللك اجلاللة صاحب
خدمة في جعل السلطة يقوم على ملموسا بعدا آخرا هذا املفهوم في إعطاء السامية امللكية لإلرادة وجتسيدا
صاحب حلرص واإلنصاف، وتأكيدا العدل ومبادئ القانون سيادة بضوابط والتزامها منه، قربها وعلى والتنمية، املواطن
إحقاق أن ذلك املفهوم، باعتبار قوام معه والتواصل حقوقه وصون مصالح املواطن رعاية جعل على اهللا أيده اجلاللة
على إحداث امللك جلاللة الرأي السديد قر للمؤمنني، كأمير بجاللته املنوطة املهام أقدس من املظالم ورفع احلقوق
وبني جماعات أو أفرادا املواطنني كل التواصل بني مكلفة بتنمية جاللته الشريفة، بجانب املظالم» ديوان » مؤسسة

القانون واإلنصاف. سيادة بضوابط االلتزام على وبحثها العمومية، السلطة صالحيات هيئة متارس أي أو اإلدارات
رمضان 1422 23 في الصادر 1.01.298 رقم الشريف الظهير تضمنها التي السامية امللكية للتعلميات وطبقا
الظهير مبوجب عليه املصادق املؤسسة لهذه الداخلي وللنظام ديوان املظالم»، » مؤسسة 2001) بإحداث دجنبر 9)
احمللية واجلماعات الدولة إدارات  رؤساء  على يتعني 4 دجنبر 2003)،  )  1424 شوال 9 في املؤرخ رقم 1.03.240
والي من طرف عليهم قضايا تعرض الذين العمومية السلطة بصالحيات والهيئات املتمتعة العمومية واملؤسسات
النزاع، جوانب بكافة اإلحاطة من متكينها قصد املظالم» «ديوان ملؤسسة الالزم الدعم تقدمي مندوبيه، أو املظالم
فيما مندوبيه أو املظالم والي مأمورية سلطتهم بتيسير حتت املوجودة املراقبة وأجهزة واألعوان بأمر املوظفني وذلك
عداد في املعتبرة إال تلك التحقيق املتعلقة بالتظلم موضوع الوثائق على حصولهم وجواز حتريات، من به يقومون

الدولة. أسرار

األول الوزير السيد وجهها التي املأمورية رسالة
العامني املفتشني السادة إلى
التنسيق عن املسؤولني وكافة

املظالم(*) ديوان مؤسسة مع

خالل جطو ذ. إدريس األول الوزير السيد تالها التي املظالم لوالي الرئسيني ااطبني إلى املوجهة الكامل لرسالة املأمورية النص (*
املظالم. ديوان مؤسسة لتقدمي اصص و 2004-4-25 بتاريخ املنعقد االجتماع
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ملؤسسة والدائم الرئيسي ااطب مسؤولية  تناط أن تقرر منها، وانطالقا السامية التعليمات لهذه فطبقا
املكلفون املسؤولون السيدات والسادة وأنتم الوزارات مبختلف العامون املفتشون السادة أنتم املظالم» بكم، «ديوان

الذكر. السالفة األخرى القطاعات معها في بالتنسيق
التالية: املهام هذه، مسؤوليتكم ضمن وتندرج

مختلف وبني جهة، من واجلهويني الوزاريني مندوبيه أو املظالم السيد والي بني الوثيق التنسيق اإلشراف على أوال:
أخرى. جهة من التظلمات مبوضوع املعنية اإلدارية املصالح

وحتديد والدائمني  الرسميني مخاطبيها بتعيني  القطاع لوصاية اخلاضعة العامة املؤسسات قيام تتبع  ثانيا:
املشار ديوان املظالم ملؤسسة والنظام الداخلي 1.01.298 رقم الظهير الشريف إطار مقتضيات في نطاق عملهم
العامة باملؤسسة املتعلقة التسوية طلبات أو الشكايات أو التظلمات كل دراسة في معهم والتنسيق آنفا، إليهما

املعنية.
على واحلرص املظالم ديوان من الواردة التسوية وطلبات والتظلمات الشكايات في والبت الدراسة تتبع ثالثا:

للمؤسسة. ألحكام النظام الداخلي طبقا لها احملددة اآلجال داخل عنها اإلجابة
مجال في احلكومة قبل من أو املعنية اإلدارة صعيد على اتخاذها يتم التي اإلدارية واإلجراءات تتبع القرارات رابعا:

إليها. املتوصل بالنتائج كتابة علما املظالم التسوية، وإحاطة ديوان وطلبات أو التظلمات للشكايات االستجابة
املظالم. ديوان من الواردة واملالحظات واالقتراحات التوصيات تتبع خامسا:

مبا اإلدارية املساطر باإلدارة وتبسيط واالتصال االستقبال بنية بتحسني كفيل إجراء أو تدبير كل سادسا: اقتراح
أحسن الظروف. في اإلدارة خدمات من االستفادة من ومتكينهم املواطنني تظلمات من تفادي ميكن

تعاملها مع مؤسسة في الكاملة والشفافية والفعالية املسؤولية بروح على التقيد مختلف املصالح حث سابعا:
مندوبيها. املظالم» وكافة «ديوان

وأجوبتها. والتظلمات الشكايات تخص للمعطيات قاعدة وضبط مسك ثامنا:
املظالم إحقاق احلقوق ورفع مجال في العامة املؤسسة أو اإلدارة عمل تتبع من ميكن سنوي تقرير إجناز تاسعا:

املعني. الوزير إشراف حتت األول الوزير يوجه إلى
حتت بكم املنوطة الدقيقة املأموريات املظالم»، ديوان » مع بالتنسيق واملكلفون العامون املفتشون السادة تلكم،
املظالم» ديوان » مؤسسة ميكن مبا جهدا للنهوض بها تدخروا لن ملتيقن بأنكم وإنني السادة أعضاء احلكومة؛ إشراف
دعمها وجوب اهللا على حفظه أكد والتي ونصره، اهللا أيده اجلاللة صاحب عاتقها على وضعها التي األمانة أداء من
وعليكم املؤسسة يبخلوا على لن الذين احلكومة، أعضاء وكافة األول الوزير مقدمتهم وفي السلطات، كل بتعاون
وجه، أكمل مأموريتها على املظالم» ديوان » مؤسسة والضمانات ألداء الظروف شأنه توفير من الذي بكل العون
مواطنة إدارة قيام في السامية امللكية وتنفيذا لإلرادة احلق والقانون، لدولة ترسيخا املواطنني وإنصافهم، لصالح

للسلطة. ظل املفهوم اجلديد في

للصواب. املوفق وهو العون، نلتمس اهللا ومن

1425 صفر اخلميس 24 يوم في وحرر بالرباط
2004 أبريل 15 لـ املوافق
األول الوزير
جطو إدريس
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اإللكتروني: املوقع

 awww.dam.ma  
 awww.diwanalmadhalim.ma 
awww.diwan-almadhalim.ma  
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األخيرة أشهر الستة لديوان املظالم خالل اإللكتروني املوقع زوار
- أكتوبر 2004 ماي

املائوية النسبة الشهري  املعدل الزوار عدد الدول
59.80 21 منظمات دولية 591 127 265
31.20 11 096 66 املغرب 575
4.13 1 467 8 السعودية803 اململكة العربية
فرنسا  158 3 526  1.48
0.73 259 1 551 هولندا
0.70 249 1 491 كندا
0.26 91 547 بلجيكا
0.22 78 466 أملانيا
0.16 56 335 املكسيك
0.13 النورويج 271 45
0.12 42 253 اململكة املتحدة
0.12 الدمنارك 252 42
0.10 35 211 إسبانيا
0.09 إيسالندا 202 34
0.07 25 150 البيرو

0.0637 23 136 السويد
0.0637 23 136 بولونيا
0.0623 نيوزيالندا 133 22
0.0548 20 117 كولومبيا
0.0534 19 اليابان 114
0.0492 18 105 املتحدة العربية اإلمارات
0.0445 16 95 اجلنوبية إفريقيا
0.0352 13 75 الشيلي
0.0347 12 74 األرجنتني
0.0333 12 71 النمسا
0.0202 7 إيطاليا 43
0.0197 7 42 التايوان
0.0192 7 41 عمان
0.0192 7 41 األردن
0.0169 6 36 العربية جمهورية مصر
0.0145 5 31 قطر
0.0145 5 31 كونغ هونغ
0.0136 5 29 لبنان
0.0098 4 12 سويسرا
0.0089 3 األمريكية19 املتحدة الواليات
0.0089 3 19 جمهورية التشيك
0.0084 3 رومانيا 18
0.0075 3 إسرائيل 16
0.0075 3 بوليفيا 16
0.0052 2 11 تركيا
0.0052 2 11 استراليا
0.0042 2 9 روسيا
0.0014 1 املوريس 3 جزر
0.0005 0 1 البرتغال
باكستان 1 0 0.0005
0.0005 0 اللوكسومبوغ 1
اليونان 1 0 0.0005

100 213 353 اموع
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: والشكايات التظلمات
يلتمسون والتي املظالم والي إلى اخلاص للقانون االعتباريون اخلاضعون أو األشخاص الذاتيون يرفعها التي الطلبات
اإلنصاف، ملبادئ أو للقانون أو جتاوز مخالف تعسف أو حيف أو لرفع مظلمة لدى اإلدارة بواسطتها التدخل منه

اإلدارة. عن صادر تصرف قرار أو ضحيته نتيجة كانوا أنهم يعتقدون
 

التسوية: طلبات
بني األشخاص من التسوية وطالب بني اإلدارة قائم خلالف عاجلة ومنصفة ودية طلب تسوية إلى الرامية الطلبات

اخلاص. للقانون اخلاضعني االعتباريني أو الذاتيني
 

املعنية: املؤسسة اإلدارة أو
العمومية. بصالحيات السلطة إليها املعهود الهيئات أو العمومية املؤسسات أو احمللية اجلماعات أو الدولة إدارات

 

: العمومية السلطة بصالحيات إليها املعهود الهيئات
اإلدارية. احملاكم أمام للطعن قابل قرار التخاذ مؤهل شخص معنوي كل

œd��
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: األخضر الرقم استعمال ميكن أجل تواصل أفضل من

مطوي أعد املظالم, ديوان مؤسسة و املواطنني بني للتواصل  تيسيرا
املعلومات كل يتضمن اإلجنليزية و واإلسبانية الفرنسية و بالعربية

بها. االتصال باملؤسسة و كيفية املتعلقة
Et pour faciliter la communciation entre les citoyens et
Diwan Al Madhalim, un dépliant contenant toutes les informations sur 
l'institution a été réalisé en langues arabe, française, anglaise et espagnole.

L'institution a mis à la diposition des citoyens
une ligne téléphonique verte portant le numéro:

0 8 0 0 0 0 6 0 0

األخضر اخلط

Le numéro vert


