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WOŠU²²�«
اإلنسانية، احلياة مناحي جميع همت متالحقة، نوعية تطورات يعيش و العالم خلت، عقود ثالثة منذ
يحصل ما بفعل تزداد فتئت مختلفة ما إكراهات و حتديات يوم تواجه كل و املجتمعات الدول حيث أصبحت

السكان. عيش منط و األفراد حياة على لها تأثير مباشر متسارعة، وأحداث وقائع و مستجدات من

املعضلة الدول، هي و استقرار املجتمعات كيان على تأثيرا أكثرها و التحديات هذه أبرز لعل و
و بلد كل تطور لدرجة احلقيقي واملؤشر التنمية، ملستويات العاكسة الصورة تعتبر التي االجتماعية

تقدمه.

روابط منتج، أو اقتصادي منو أو مستقرة، أوضاع سياسية عن األحوال من حال بأي احلديث ميكن و ال
بالقيم اإلميان الراسخ على قائمة صادقة مواطنة التضامن، أو و التآزر و التعاون على مبنية اجتماعية
وسائل بلده في مواطن كل لدى تتوافر أن املساواة، دون و اإلنصاف و مبادئ العدل و و الوطنية الدينية
عملية في اإلسهام من يتمكن أن و املعرفة، واكتساب التعلم و للتربية فرصة له و أن تتاح الكرمي، العيش
و مقدساته عن والدفاع البلد تنمية من أجل املتواصل العمل مسيرة في و االنخراط و التشييد، البناء

ووحدته. و كيانه صيانة

االنخراط و االستقرار، تثبيت و الطمأنينة السبيل الوحيد إلشاعة األهداف هو هذه حتقيق كان إذا و
تصور باعتماد إال إليه الوصول إدراكه و ميكن ال أمر ذلك فإن األمة، كيان على احلفاظ العوملة، و مجتمع في
تفرض و و طبيعة حتدياته، الواقع تستحضر إكراهات و مندمجة، شمولية مبقاربة األخذ واضح ومتكامل، و
اإلمكانات. و املوارد و الطاقات لكل التعبئة الشاملة و تتطلب التضحية، روح و العزم و باإلرادة التسلح

املاسة احلاجة ورؤيته البعيدة، الثاقب، بنظره اهللا، حفظه محمد السادس امللك جاللة أدرك و قد
خالل من مستحضرا ومستدامة، فعالة تنمية و متضامن، مجتمع أجل من األهداف، هذه لتحقيق 
للتنمية الوطنية "املبادرة اهللا اململكة، فأعلن حفظه جهات بسائر املواطنني أحوال امليدانية معاينته
و مجتمعات دول غرار على بالدنا تعيشها التي االجتماعية للمعضلة البشرية" كحل عملي متكامل

واحد منهم. تعني كل جميعا، و املغاربة، تهمهم كل مبادرة جعلها و أخرى،

الكبرى، اإلصالحية األوراش سلسلة إلى ينضاف كبير، وطني ورش انطالق عن إعالنا ذلك وقد كان
واقعا جعلها إلى جاهدة بالدنا تسعى التي التاريخية املكاسب مكسبا من ميثل وحيويا و طنيا ومشروعا

املواطنني. حياة في معيشا
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التأهيل و الهادف، التشخيص على  تقوم  أن يجب املبادرة هذه أن على امللك جاللة أكد  لقد
ميكن اقتصادي منصف منو و على ودائمة، مندمجة عمومية سياسات املستند إلى الناجع االجتماعي
و العمل العامة التعبئة على القائم املسؤول إلى االنفتاح باإلضافة البالد، خيرات االستفادة من من اجلميع

املواطنني. الوطن و كرامة تقدم أجل من مبادرة لتكون ذلك الفاعل، و كل اجلماعي

تاريخيا خطابا املبادرة، هذه بشأن السامي امللكي اخلطاب  لتعتبر املظالم ديوان إن مؤسسة  و
حتقيق حني إلى قائمة تظل املستقبل، أجل من الشاملة التعبئة إلى ودعوة مفتوحة من أجل اإلنصاف،

املنشودة. والغايات األهداف املرجوة

تفعيل أوراشها، و املبادرة، إجناح هذه في حاسم دور من ببالدنا اإلداريني والفاعلني لإلدارة ما خاف غير و
باإلرادة التسلح و احلقة، املواطنة بقيم التشبع األخير و األول في املقام يفرض أمر هو و برامجها، تنفيذ و
كانت إدارتنا إذا إال ذلك يتأتى ولن التقومي املستمر. و الدائم، و الفعلي واالنخراط الدؤوب، والسعي الصادقة،
عملها يقوم و عادلة، متخلقة و مشاركة و إدارة مساهمة التحدي، راية رفع قادرة على مواطنة إدارة
قيم و املسؤولية، بروح العاملني بها سلوك يتسم و املواطنني، مع الصادق التعاقد أساس على امليداني
إطار خدماتها في من االستفادة مواطن لكل يتسنى حتى العام، الصالح خدمة والتواصل، و الشفافية

احلق و القانون. سيادة ضوابط متوافقة مع و متوازنة و بكيفية اإلنصاف، و العدل املساواة و

بالقيم التعريف و املواطنة، اإلدارة التي يرتكز عليها مفهوم املقومات حتديد في اإلسهام أجل من و
الدور بيان و املواطنني، و بني اإلدارة العالقة تقوم عليها التي األسس و املفهوم، هذا إليها التي يستند
ديوان البشرية، تقترح إدارة مجلة للتنمية الوطنية املبادرة تفعيل أجل من به تضطلع أن يجب الذي
بهذه املتصلة املتميزة األبحاث و الدراسات من ثلة يتضمن الذي العدد اخلاص، قرائها هذا على املظالم
ألواصر التواصل متتينا و اخلصوص، على منه اإلداري العام الرأي و بصفة عامة، العام للرأي تنويرا اجلوانب،
راجية أن به و تقوم الذي بالعمل منوهني راسلوها، الذين كل شاكرة املواطنني، و إدارتنا العمومية بني
الوطن. سائر أبناء إلى اهللا حفظه جهه جاللة امللك الذي و لنداء اإلنصاف قد استجابت بذلك تكون

   
   والي املظالم 
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أخرى دول في يشابهه ما أو املظالم أنشطة والي إن
في إليها اإلشارة وقعت التي االختالفات بعض وجود مع
حماية بدور القيام تصب كلها في سابقة(1)، مناسبات
مواجهة أن ذلك للمواطن، األساسية واحلريات احلقوق
حقوق املواطن عن الدفاع نوع من احلقيقة في هو اإلدارة
املظالم والي وجود كان ولذلك برمتها، الدولة جتاه
تكون ثم  ومن الدميقراطية،  باملمارسة مرتبطا أساسا
لتثبيت الالزمة الوسائل إحدى املواطن مع التواصل آلية
الرئيسية األهداف يعتبر أحد وهذا ما الدميقراطية هذه

املظالم. لوالي

والي مركز حتديد من شيء كل قبل البد ذلك ولتوضيح
يتدخل لديها. ميكن أن التي اجلهات وتعداد القانوني املظالم
العديد من تالفى هذا الشأن املغربي في النظام أن ذلك
املشابهة تكتنف املؤسسات والسلبيات التي الغموض
ديوان تأسيس إذ أن العالم. في مائة دولة من أكثر في
محمد السادس امللك اجلاللة صاحب طرف من املظالم
للسياسة يأتي ترسيخا 2001 9 ديسمبر يوم اهللا نصره
اجلديد للمفهوم املتضمنة بها جاللته التي نادى اجلديدة
التواصل وترسيخ املواطن، من اإلدارة بتقريب  للسلطة 
للمواطن، والسهر ثبيت خدمة اإلدارة على واحلرص واحلوار

مهام كلها اإلنصاف، نحو والسعي سيادة القانون على
حتقيق وهو أشمل أال عموما في إطار لهذا الديوان تصب

والقانون. احلق دولة فعالية

املؤسسة إلشكالية الشخص تالفي أول بذلك فكان
يختار حيث األخرى للمؤسسات املشابهة، املقاربات في
تختلط التي املؤسسة يحدث الذي وهو أوال املسؤول
في حتديد من ارتباك ذلك إليه وما يؤدي بشخصه ثانيا
السلطات عن سلطة مستقلة إذ أنه القانوني، مركزه
الدستور في كذلك  عليه منصوص  غير لكنه  الثالث
نقاش محط  القانوني مركزه جعل مما رابعة كسلطة
وعني كمؤسسة املظالم ديوان أسس حني في طويل،
تفادي هذا وقع وبذلك وتسييرها، إلدارتها املظالم والي
بجانب أن وجوده كما الشخص واملؤسسة، بني االرتباك
العملي مفهومها الستقالليته أعطى امللك جاللة

والصحيح.

واضحة املظالم والي استقاللية ذلك أن يضاف إلى
بأية يتأثر ال  فهو مماثلة،  أخرى مؤسسة أية من أكثر
يخص تعيينه فيما سواء السلطات الثالث من سلطة
املؤسسات، تلك في احلال هو  كما  ميزاتيته حتديد  أو

املظالم والي دور
اإلنصاف الشرعية و السهر على في

* العمومية باإلدارة
الضحاك إدريس ذ.

أكاديـميــــة عـضـو
املغربيـة املمـلـكـة

ص 100.  الفرنسية باللغة النص هذا *	انظر ملخص
حامي أو الشعب عن املدافع أو الشعب أو محامي أوالوسيط (Ombudsman) البرملان عن الوكيل باملفوض أو األمر تعلق سواء (1

التسميات. من غيرها أو برملانية لإلدارة شكل جلن في أو الوسيط األروبي أو املواطن
راجع: ذكرهم السابق واملتدخلني والي املظالم واالختالف بني الشبه أوجه وحول

والتنمية احمللية لإلدارة واملجلة املغربية اإلدارية الوطنية بني املدرسة املنظمة املظالم ديوان ندوة في افتتاحية كلمة الضحاك: إدريس د.
25 يناير 2002. يوم
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من معينا  املظالم والي دام ما تالفيه وقع ما وهو
ضمن ميزانيته ومحددة أمامه ومسؤوال امللك جاللة طرف

امللكي(2). البالط ميزانية

إلى اللجوء كيفية في  أكثر استقالليته  وتتمثل
دول في البرملان فيه يكون الذي الوقت ففي املؤسسة،
يوجهه ملا واملختار لها واملصفي للشكاية املتلقي هو أخرى
والي يكون لعملها، املراقب واحملدد أي للمؤسسة؛ منها
مباشرة، الشكايات له إذ توجه بذلك، غير مقيد املظالم
الشكايات تصفية  إشكالية طبعا  االمتياز هذا يقابل
مباشرة ديوان املظالم على تهاطلها لم نقل إن وتكاثرها

أخرى. جهة تقوم بها تصفية سابقة أية دون

بهذه املظالم ووالي املظالم ديوان مؤسسة كانت فإذا
التصرف، احلرية في كل متنح له التي التامة االستقاللية
حدود بأية يرتبط الذي ال دوره يجب أن تتفهم فإن اإلدارة
تواجهه مبا أن لها ميكن ال ثم ومن بأية مسؤوليات، وال
تدخله شأن في اإلدارية األنظمة أو القانون عليه  ينص
إلى يسعى  أن حقه من دام ما عنها كشخص أجنبي
أية عن لكن النصوص، خارج هذه ولو واإلنصاف العدل

نتحدث؟ إدارة

املؤرخ في 1.01.298 رقم الشريف الظهير حسم لقد
احملدث ديسمبر2001م، 9 املوافق 1422هـ رمضان 23
اخلامسة مادته في بالتنصيص ذلك املظالم لديوان 
واجلماعات احمللية الدولة بإدارات يتعلق املوضوع أن على
بصالحيات إليها املعهود والهيئات العمومية واملؤسسات
املؤسسات عن احلديث وعند العمومية، السلطة
شبه املؤسسات مفهومها في يدخل فإنه العمومية
حتت املوضوعة املكاتب مختلف  وكذا  أيضا العمومية
املعهود الهيئات إلى يشار ما عند أنه كما الدولة، وصاية
بها يقصد فإنه العمومية  السلطة بصالحيات  إليها
أمثلتها ومن بذلك، إليها املعهود الشركات تلك  حتى
اختصاص من أصال هي خدمات تقدم شخصيات معنوية
اتساع الفضاء يظهر مدى السلطات العمومية. وهكذا

املظالم. والي فيه يعمل الذي
يقابله ال املظالم والي اختصاصات في االتساع هذا

العمومية اإلدارة لتحرك املعطى الفضاء نفس
مرتبطة أنها ذلك القرارات، اتخاذ حرية في وإمكانياتها
النصوص بتطبيق تلك املتعلقة ومنها مقتضيات بعدة
بنقص مشوبة أو إذا كانت واضحة ما حسب التشريعية
هذه بتخلف أو الدولة لتطور مسايرة غير أو إبهام أو
أو آنيا عدم تطبيقها أو التطور، مسايرة  عن النصوص

بتطبيقها. الصادرة األحكام تنفيذ

املربـوط اإلدارة اخـتـصـاص  أوال:
عن البحث  : الواضحة التشريعية  بالنـصـوص 

واإلنصاف. العدل

وهي التشريعية النصوص بتطبيق ملزمة اإلدارة إن
كل من يحميها الذي والسقف الرئيسية، ضمانتها
ووالي منصفة، دائما ليست  النصوص  لكن مسؤولية،
إلى الوقت ذات في لكن الشرعية إلى يسعى املظالم
يستهدف نًصا فإنه يضع عندما املشرع أن ذلك اإلنصاف،
والتي من املجتمع الفئة القليلة منه، فتلك العمومية
الذي العدل النص لها يحقق  ال  قد االستثناء تكون
لباقي أيضا كما لها الهدف هو يكون أن املفروض  من
معها يتضامن أن يجب املتضررة الفئة هذه  العموم؛
حل إليجاد النص التشريعي من عمومية املنتفع املجتمع
تطبيق نتيجة من ضرر لها ما حصل يعوض لها منصف
سمى عندما أرسطو قدميا عنه عبر ما وهو النصوص،
للقانون، العمومية  الصيغ تطبيق بضحايا املتضررين 
بعض العمومية صيغه في يتضمن األخير هذا أن إذ
املستحيل من يكون التي العملية االستثنائية احلاالت 
ال القانون أن حني في  العامة، للمقتضيات  خضوعها
يكون ثم ومن وقوعا، األكثر احلاالت إال االعتبار بعني يأخذ
الفئة هذه نحو إنصاف بسعيه وهو يقوم املظالم والي
لو املشرع كان يفعل اإلدارة بالتساؤل التالي، ماذا بإقناع
تؤدي الذي احليف وهذا التطبيق في النقص بهذا علم
نص إيجاد موقفه هو يكون أن ميكن أال النصوص؟ إليه
مكانه اإلدارة  فلتحل االستثناء؟ بهذا خاص تشريعي
باملوافقة إقناعها يحاول لذلك ألصحابه، العدل إليصال
وهي الضرر.  إصالح إلى يؤدي يقترحه عملي حل على

رضي اخلطاب بن عمر سيدنا اخلليفة الثاني أيام إلى عهدها يرجع إذ مشابهة مؤسسة أية من املظالم أقدم والية مؤسسة (2

لم اآلن مما عليه وباختصاص أقل Ombudsman البرملان مفوض مرة ألول بها التي أسس السويد دولة أن في حني عنه، اهللا
لإلدارة سنة البرملانية اللجنة بإحداث (بريطانيا شبيهة أخرى مؤسسات ذلك بعد تلتها م، 1809 سنة إال هذه املؤسسة تعرف
مفهوم يكن لم املظالم ديوان أحدث قرنا عندما 13 ما يقارب أنه ومنذ ذلك 1973... إلخ)، سنة الوسيط بإحداث وفرنسا 1967
يحدث أن الطبيعي فكان من حقوقه، وكافة أمنه على يسهر الذي يرتبط باخلليفة املسلم وكان احلالي، شكله أخذ قد اجلنسية
في احلديث باملفهوم وبرملانية بل قضائية باختصاصات أحيانا يقوم وكان الرعايا، من إليه توجه التي الشكايات يتلقى واليا بجانبه

واإلحسان. العدل للوصول إلى واالجتهاد والتحاور التشاور فلسفة إطار
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السامي امللكي  اخلطاب في وردت التي  األهداف
املظالم تخليدا والي مؤسسة إحداث عن اإلعالن مبناسبة
سنة دجنبر التاسع من في حلقوق اإلنسان العاملي لليوم
هذه جعل على جاللته حرص فيه ورد حيث ،2001
واإلدارة، املواطن بني التواصل لتطوير فعالة املؤسسة أداة
الشكايات في للنظر ومبسطة وتوفيقية مرنة ووسيلة
أو قرار أي ضحية نفسه اعتبر ملن آمنا ومالذا والتظلمات،

اإلنصاف.(3) بعدم مشوب أو للقانون مخالف عمل

للحلول كنموذج الشأن هذا  في اإلشارة وتكفي
العمومي املستشفى  في  الصبي ذلك  إلى املنصفة،
منه يخرج به فإذا  ليعالج، إليه دخل الذي  الفرنسي
يديه، إحدى إلى بتر أدت مبادة غلطا معاقا بسبب حقنه
الطفل تعويض نتيجتها كانت قضائية دعوى أهله فرفع
ألف فرنك) وذلك 20) آخر وأهله مببلغ فرنك مليون مببلغ
وعندما أنه غير إدارية ابتدائية، محكمة عن صادر بحكم
يزال ال آنذاك وكان الدولة مجلس أمام طعن في األمر
الضحية طرف من  اجلسيم اخلطأ إثبات بضرورة يأخذ
1992م- سنة عنه يتراجع أن -قبل اإلدارة تسأل حتى
مسؤولية بعدم املجلس صرح إثباته، الضحية تستطع ولم
املبالغ إرجاع الالزم من كان وبالتالي العمومي املستشفى
تطبيق كان احلالة هذه أمام ولذويها. سلمت لها التي
و سيما املسؤولية، موضوع في منصف النصوص غير
اخلطإ توافر تستلزم ال الفرنسية النقض محكمة أن
لو األمر أن اخلاصة، أي للمستشفيات بالنسبة اجلسيم
النصوص ألدت املستشفيات من النوع هذا  في حصل

الضحية. إنصاف املطبقة إلى التشريعية

بسعيه متمسكا اجلمهورية وسيط حترك وهكذا
اإلنسان، حقوق في مصدره يجد الذي اإلنصاف نحو احلثيث
املبلغ استرجاع عدم بضرورة معا اإلدارة واحلكومة وأقنع
مبدأ على بناء وذويها للضحية سلمته وأن سبق الذي

إلى اإلنصاف. املؤدي التضامن

وبهذه واإلنصاف املظالم لتحقيق العدل والي تدخل إن
القانون املؤدية وسيادة الشرعية متس الكبرى التي اخلطورة
يؤخذ أن يجب مخالفتها، إلى وليس النصوص تطبيق إلى
ومن التطبيق، مجال وبعدة شروط حتدد احلذر من بالكثير

: الشروط هذه بني
النص تطبيق صراحة قصد قد املشرع يكون - أال 1
درء بسبب العدل واإلنصاف، إلى ال يؤدي قد أنه يعلم وهو

قصد املشرع ككل، فيكون املجتمع تهم وأضرار مخاطر
األجرة سيارة صاحب ذلك مثال ضرورية، واعتبرها النتائج
مخدرة مواد حقيبته أحد ركابها في يحمل التي الصغيرة
مالك علم عدم السيارة وتصادر بالرغم من حتجز حيث
السائق أو  السيارة داخل أصال املتواجد  الغير السيارة
فإنه إنصاف كعدم ذلك برز وإذا احلقيبة، هذه مبحتويات
ضحى املشرع املجتمع على وأثرها احملمولة خلطورة املادة
تطبيقه وهو ما ميكن باجلرمية، العلم في هؤالء بحقوق
فيها يشترط ال التي املادية للجرائم حاالت أخرى على

اجلرمية. النية ثبوت
 

النص تطبيق نتيجة باملشتكي يلحق أن يجب -2
وخاص. فادح ضرر التشريعي

ولو شكل بأي لإلصالح قابال الضرر أن يكون يجب -3
آخر، بضرر ضرر ال يصلح إذ الغير، وال يضر مبصالح نقدا
احملتمل فالضرر  باهظا؛ ثمنا يكلفها  وال اإلدارة ويحترم
الغير مبصالح  املساس إلى إصالحه يؤدي الذي ذلك أو
والضرر اإلدارة، بقرارات مصاحله ارتبطت ومن كاجليران
أنشطتها يشل جزءا من اإلدارة وقد طاقة يتجاوز الذي
اإلدارة يضيع هيبة قد الذي والضرر الرتفاع الثمن، نظرا
االحترام بضياع اإلهانة نوع من في ويتسبب ويذعنها له
للتضامن، أساسا تصلح ال هذه األضرار كل لها، الواجب
حرفية مع تتماشى التي أيضا تلك احلاالت هذه تضاف إلى
عن السابق مجال للتساؤل ال أي روحه، وكذا مع النص

اخلاصة. احلاالت هذه عليه عرضت لو قصد املشرع

اإلدارة ضمير يقظة أي العدل حتقيق أن الواضح ومن
في الصعوبة غاية في يعتبر إنصافه قصد املتضرر لصالح
ضمير عن القانون فيها يعبر التي املكتوب، القانون دول
حيث يتسع مع دول القانون غير املكتوب بالقياس األمة
العامة املبادئ عادل ومنصف بتطبيق هو ما تفسير فضاء

للقانون.

بالنصوص املربوط اإلدارة قرار يكون  أن يجب  -4
لم اإلنصاف لتحقيق مراجعته  املطلوب  التشريعية 
كان لو إذ القضاء، أمام فيه الطعن اإلمكان في  يعد 
والي عوض القضاء الالزم اللجوء إلى من ألصبح كذلك

املظالم.

من للتاسع املوافق 1422 23 رمضان في رشيد موالي السمو امللكي األمير صاحب بإلقائه قام السامي الذي امللكي اخلطاب راجع (3

و 15. ص 14 2002/1 رقم اإلخبارية النشرة 2001 دجنبر
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حل هو املظالم والي طرف  املقترح من احلل إن -5
الوالي سابقة، وإن يشكل وال عليه يقاس ال استثنائي
يثبتها أن يجب التي املعنوية في ذلك، يتحمل املسؤولية
والي إلى اقتراح الالحق قرارها في اإلدارة وتشير كتابة،

انتقاد. مسؤولية أو ألية تتعرض ال حتى املظالم

أو ناقصة تشريعية بنصوص اإلدارة ارتباط ثانيا:
الذاتي. التفسير أو النقص استكمال غامضة:

وتسعى اإلدارة غير مكتملة، نصوص تكون هناك قد
التفسير، في التوسع طريق عن التشريعي الفراغ سد إلى
املفاهيم الذاتية في يسقطها ما وهو النقص الستكمال

للقانون.

غير أو مبهمة  نصوص هناك تكون قد أنه  كما
دوريات بواسطة إما أيضا اإلدارة وتلجأ واضحة
التشريعي النص تفسير  حدود فيها تتجاوز  ومناشير
الذاتية التفسيرات في أيضا وتسقطها إنشائه، إلى
مما أيضا، الشخصي برأيه املواطن فيها يشاركها التي
أو الوعي انعدام ويزيد ذلك تعقيدا املصداقية، يفقدها
األخير هذا مباشرة مبخاطبة تقوم قلته لدى املواطن. أو
ذلك مثال تطبيقه،  وبضرورة النص، تفسير في  برأيها
القيمة على  الضريبة من إعفاء من القانون قرره  ما
مبنى من لنفسه الباني يسلمه ما بخصوص املضافة
لعدم بالنظر إنه مساحته 240 م2، حيث تتجاوز لم إذا
اإلدارة قررت حاالته في بعض وغموض النص في تفصيل
ولو مترا 240 زاد على ما أن تفسير ذاتي على اعتمادا
للضريبة وليس خاضعا البناء كله يجعل بعشرة أمتار
شخصني اشتراك حالة في قررت كما لوحدها، الزيادة
أال الذي يجب مبجموع البناء العبرة أن بناء، في أو أكثر
في في البناء شريك كل بحصة وليس 240 مترا يتجاوز
الزائد اجلزء وليس يخضع البناء كله ثم ومن ذلك، حدود
ما له املالكون تعدد ولو الضريبية للحصص اعتبار ودون
فيه ال يشاطرها رأي وهو مربعا مترا 240 جتاوز قد دام

وقضاء. رجال قانون من االجتهادات وبعض املواطن

احملاكم تقرره مبا الطرفني حمى أن املشرع من وبالرغم
من العديد فإن األعلى، باملجلس اإلدارية والغرفة اإلدارية
نظرا أمامها التداعي على القدرة لهم ليست املواطنني
تتجاوز قد التي املالية والتكلفة  املساطر لتعقد 
يحرم قد إليها يصل بني من  من أن كما إمكانياتهم،
باملساطر التقيد عن  تخلفه نتيجة حقوقه  من أحيانا
على ينطبق وهو أمر رفضها، أو بقبول الدعوى املتعلقة
في عدم التناسب رغم اإلدارة على ينطبق كما املواطن

اإلمكانيات.
كوسيط احلاالت هذه مثل في يتدخل املظالم فوالي
نتيجة وتخلف حقه ظهر منصف ملن يحاول إيجاد حل
يحاول كما القانون،  في املقررة اإلجراءات اتباعه عدم
عن دائما يكشف احلرفي للنصوص ال التفسير أن تبيان
خصوصا روح النصوص يبرز للمشرع، أي ال احلقيقي الرأي
اإلدارة أو وجتاهلتها القضائي االجتهاد وقررها فسرها إذا

تكن مطلعة عليها. لم

التنظيمية بعض النصوص يتدخل القتراح تصويب كما
التشريعية النصوص تتجاوز روح واملناشير التي الدوريات أو
التي ال بعض املمارسات اإلدارية وكذا معها، تتعارض أو

النصوص. مختلف في لها شرعية أرضية جتد

عن التشريعية النصوص وتخلف  اإلدارة ثالثا:
الشرعية أجل من اقتراحات التطور: مواكبة

واإلنصاف.

مجاال تترك ال واضحة  نصوص هناك  تكون قد
التي الظروف تغيرت بعدما أصبحت لكنها للتفسير،
هو الذي اإلداري العمل غاية  مع  متالئمة غير أملتها 

سواء. حد العامة على واملصلحة املواطن خدمة

العالم يشهده الذي السريع التطور أن املعلوم، ومن
الطرق واستعمال والبيوتقني  الرقمي امليدان  في خاصة
ووثائق، صكوك من به ارتبط وما للمعلومات السيارة
بعض تظل ثم ومن السرعة، بنفس املشرع يسايره ال
فإن بذلك، القيام حني وإلى تشريعي. تنظيم دون امليادين
املوافقة أو بإجراءات بالقيام أحيانا مطالبة تكون اإلدارة
بذلك القيام عن تتوقف وقد رخص؛ منح أو تصرفات على
صدور انتظار في املظالم والي يتدخل وهنا النص، النعدام
تفعيل إطار  في ويقترح ويجتهد التشريعية، النصوص 
أن ميكن  حللول لتتسع للقانون  العامة  املبادئ بعض
وتتضرر والنمو التطور عربة تقف ال حتى منصفة تعتبر

واخلاصة. العامة املصلحتان

والتأخر للقانون اآلني التطبيق عدم رابعا:
حلقوق خرق اإلدارة: طرف من األحكام تنفيذ في

اإلنسان.

والقانون دولة احلق لترسيخ الدائم إطار سعيه  وفي
كل أن للقانون، إذ اآلني التنفيذ املظالم على يحرص والي
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حلقوق خرقا يعتبر املبررات كانت مهما في ذلك تأخير
عن أو عتيقة، بيروقراطية عن ناجتا ذلك كان ولو اإلنسان
والوعي القانوني التكوين في نقص أو إهمال أو تدبير سوء
مبختلف واألقسام القانونية املديريات قلة بسبب اإلداري
عند يتوقف ال املظالم وتدخل والي اإلدارات أو ضعفها،
باملراقبة للمطالبة ذلك  يتجاوز وإمنا  فحسب التنفيذ
أو بحكم ثابت دين هناك كان فإذا املسؤوليات، وحتديد
لتنفيذه سبيال جتد ما، ال جماعة محلية جتاه باعتراف
لم إذا تسأل أن يجب فإنها ميزانيتها، في مدرج غير ألنه
معلقا لتترك صاحبُه التالية امليزانية في ذلك تدرجه بعد

التنفيذ. على حصوله دون

لدى املظالم لوالي األسمى السعي خامسا:
اإلدارة وتخليق التنمية حتقيق في املساهمة اإلدارة:

املواطنة. قيم وترسيخ

فلقد اإلدارة، معه تتطور أن ويجب يتطور الفرد إن
قبل واستبدادي فردي  تقليد من املغربية اإلدارة انتقلت
القائد سلطة  تختلط كانت عندما وأثناءها احلماية 
تقوم فكانت القضائية بالسلطة وخليفته والباشا
تابعا املواطن وكان وتنفذها، القرارات وتتخذ باألبحاث
مصلحة باعتبارها  متليه ما ينفذ العمومية  للسلطة

اخلاصة. مصاحله إثارة حق منحه دون عامة

ومؤسساتي تشريعي تطور وحدث االستقالل وجاء
اإلدارية احملاكم واجلماعة، وأنشئت الفرد مصلحة بني يوازي
وتنصف اإلدارة هذه األعلى لتراقب باملجلس اإلدارية والغرفة
وبدأ مخطئا؛ املواطن كان إذا تنصفها أو معها املتعاملني
مع املغربية خصوصا الساكنة  جسم  إلى يدب الوعي
مع اإلدارة فيها تلتقي التي الفضاءات وزيادة احلياة تطور
قواعد حتكمها أن يجب معقدة جديدة فضاءات املواطنني،
واالقتصاد التجارة في ميادين،  عدة  في جديدة قانونية
املشروعة، املنافسة في احلقوق، أنواع مختلف في كما
سليمة، وهي فيها والعيش البيئة على احملافظة في كما
استعمال في كما العنكبوتية، الشبكات استعمال في
في رقمية، ووسائل وتلفزات إذاعات من اإلعالم وسائل
املباشرة والضرائب العمومية الديون في كما اجلمارك
اإلدارة يجب أن تتجاوب وذلك هذا املباشرة، في كل وغير
في والشراكة والتواصل املعرفة في املواطن رغبة مع
العامة للمصلحة  واملتوازن املتزامن العقالني التسيير

واملصلحة الفردية.

ميكن وهنا  خاصني، وتكوينا تربية يتطلب وهذا
حس ورفع أن يساهم في تكوين املواطن، املظالم لوالي
يؤدي وهو الوطني التضامن في دوره ليعي لديه املواطنة
أو التسيير في الغش يحارب  أو مثال،  الضريبي  واجبه
تثبيت في ومساهما القانون تطبيق على حارسا يكون
أن اإلدارة ليفهم في العامل بتكوين يقوم كما الشرعية، 
احلق بينها من حقوق، له الطرف اآلخر، شريك في املواطن
بها. يلتزم واجبات وعليه واحلوار والتواصل املعرفة  في
اإلدارة في  التصرف الشخصي بتغيير  إال  يتأتى ال وهذا
منها البعض زال ال التي العقليات تغيير أي العمومية،

أعاله. املشار إليه آثار املاضي يجر موجودا

التنمية وخاصة  ما تنمية  تتحقق  أن ميكن  فال
دون السامية امللكية  املبادرة تضمنتها التي البشرية
طرفني ال شريكني واعتبارهما اإلدارة مع املواطن مصاحلة
خاصة، فمساهمة ملصالح يسعى منهما كل متناقضني
املستدامة التنمية حتقيق في  أساسية املظالم والي
والتقاعس املرتكبة املخالفات على الوقوف إلى باإلضافة
تغيير نحو بسعيه املستمر واألحكام، القوانني تنفيذ عن
بني الصفة التي متزج لتتغير العقليات خاصة تلك املناخ
ثقافة تعميم في وتساهم والشخصية الوظيفية

القانون. وسيادة الشرعية على التحايل

اإلنسانية الروح إدخال املظالم في والي يساهم وبذلك
أقصر عن البحث في بدورها تقوم التي عمل اإلدارة على
تعاون دون تصوره ميكن ال نفسها، وهذا لتحديث السبل
والي ميده الذي املوضوعي اجلسر خالل من واملواطن اإلدارة
التي االقتراحات مختلف  خالل ومن  بينهما، املظالم
التي أو املفتوحة الوطنية الكبرى لألوراش يقدمها سواء
وقوفه عند أو تشريعية، دراسات مبناسبة يتقرر فتحها، أو
اطالعا األكثر أنه جماعية، ذلك فردية أو خاصة حاالت على
ومن فيها، اإلصالحات مبدع يكون وبالتالي حال اإلدارة على
الدول بعض في موجودا أصبح ما لذلك املساعدة اآلليات
يكون جمعيات بتأسيس والبرملان املدني املجتمع من قيام
شكل في لإلدارة اآلخر الطرف نظر وجهة هدفها تبليغ
أكثر لتكون مساطرها وتبسيط حتديثها حول اقتراحات
بني مستمرا احلاجز بدون ذلك سيبقى إذ وفعالية، جناعة
يتحسن ال بانعدامها التي الثقة وتنعدم اإلدارة واملواطن،
املواطن وأصبح ذلك حصل فإذا التنمية؛ تتحقق األداء وال
السلطة العمومية وأن أجله، من تعمل اإلدارة بأن مؤمنا
والبيئة الهادئ والعيش والطمأنينة األمن له  تضمن
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معها، يتضامن شريكا نفسه سيعتبر فإنه السليمَة،
على العمل في مساهما بل  الشرعية، على حارسا
بتنفيذ بتلقائية قائما للحدود، جتاوز دون احترام القانون
لروح وجتسيدا الوطني التضامن مبدأ عن الناجتة التزاماته

املواطنة احلقيقية.

من نابعة والي املظالم وجود أدت إلى التي فاحلاجة
تكفي ال قد والقضاء اإلدارة ومنها مؤسسات الدولة أن
كل في واإلنصاف العدل على املواطن باحلصول ليشعر
لها تعطى ثالثة جهة وجود من األحوال، ولذلك كان البد
والي أهمية تزداد وبذلك ذلك، لتحقيق اإلمكانيات كل

وتطورها. الدولة تقدم بزيادة املظالم
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التاريخية اجلذور

اإلسباني القانون  في  األبحاث واختالف تعدد رغم
فإنه الشعب، عن املدافع منبع ملؤسسة بحثا عن واملقارن
كمرجع اعتمادها  ميكن خلفيات على العثور يتم لم

لها. تاريخي
     

مرة ألول الشعب عن املدافع ملؤسسة مت التطرق لقد
.1978 لسنة الدستور اإلسباني تاريخنا القانوني في في
في مادته يعرف األساسي القانون هذا من األول فالفصل
البرملان يعينه كأسمى مفوض الشعب  عن املدافع 54
وحماية احلريات األساسية. احلقوق عن للدفاع اإلسباني

الدميقراطي املسار من استلهم الدستوري اإلقرار هذا
البرتغالية، الدستورية  للتجربة موازيا الذي كان لبالدنا
ال ديكتاتوري نظام  من سنة أربعني عن نتجت التي

باحلريات. وال باحلقوق يعترف

املراجع بعض اعتماد من بد ال اإلطار، هذا في
ألن اإلسباني، الدستور عنها متخض التي التاريخية
الروتينية وبفعل اخلارجية، العوامل بتأثير تتقلص احلريات
لبعض املتقاعسة والعادات الذاتية املصالح وضغط

والشكلية. البيروقراطية النظم

الدستور يحصل بفعل التغيير لم أن  الواضح ومن
أن املجتمع حاولت في متجذرة ضوابط نتيجة كان ولكنه

الدستوري. في النص مكانها تأخذ
     

التحول عن الناجمة النتائج بعض خالل ذلك من يتبني
مختلف بني وحد الذي كاإلجماع جهة، من السياسي
إلى أدت التي الواضحة والشجاعة السياسية، القوى
التدخل أخرى،  جهة ومن اإلسبان، بني الوطني التوافق
الوازنة خصوصا الشخصيات و الزعماء الواضح لبعض
حرة انتخابات أول وتنظيم امللك لعبه جاللة الذي الدور
التشريع جاء األسباب، ولهذه فرانكو. فترة عقب ونزيهة

حاسمة. بنتائج الدستوري
من كان  املهمة، التشريعية التعديالت جانب إلى
إلغاء املثالي الدستوري للمسلسل  األولى األهداف
املوروثة عن النظام والهيئات املؤسسات من مهم عدد
الوضع يناسب تشريع إعداد ثانية،  مرحلة وفي القدمي،
خالل من ذلك ويتضح اجلديد، واالجتماعي الدميقراطي
األول فصله في يؤكد الذي  الدستوري  النص تفحص
العامة. واحلريات والواجبات احلقوق تنظيم  ضرورة على
نتمتع نؤكد أننا أن اإلسبان ميكننا نحن ذلك خالل من
احترام سوى قيد دون واجلماعية الفردية حرياتنا وننمي

اآلخرين. املواطنني حقوق

اإلسباني الشعب عن املدافع
* دستورية مؤسسة

هـرزوك** موخـيكـا إنريـك ذ.
الشعب اإلسباني املدافع عن

األهدافاملشتركة، ذات و املؤسسات املظالم اخلبرات بنيديوان تبادل و التعاون دعم عالقات إطار في
مبقال العدد في هذا يشارك أن إال اإلسباني الشعب عن هرزوك املدافع إنريك موخيكا السيد أبى
املواطنني. مع التواصل و الدميقراطية قيم ترسيخ في قطعتها التي اخلطوات و مبؤسسته، فيه عرف

. 8 ص اإلسبانية باللغة األصلي النص * انظر

.1932/2/20 بتاريخ بإسبانيا سبستيان بسان ولد - **

سنة 1953. السياسية أنشطته في ممارسة بدأ -
النواب. مجلس عضو - 

.1991-1988 بني ما الفترة في العدل وزير -
.2005 يونيو شهر في انتخابه 2000/6/15، و أعيد منذ الشعب عن مدافع - 
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القانونية، البني و اجلرأة التدعيم و اخلاصة العناية إن
للحقوق واحلريات، تنظيمه عند الدستور أبان عنها التي
في اإلسبان ورغبة لتعطش  احلتمية النتيجة إال ماهي
كلمة إن مؤخرا. اكتسبوها التي  الدميوقراطية ممارسة
نفوسنا في كانت توحي القدمي العهد في الدميوقراطية
يشغل أعلى ومبثل إليه الوصول من لنا بد ال  بفردوس

وأذهاننا. قلوبنا
     

للحقوق والشامل احملكم الدستوري  التنظيم هذا
األثر له كان  اإلسبان بها يتمتع أصبح التي واحلريات
واحلريات احلقوق حماية إلى الهادفة املؤسسات على البني
واسعة تتمتع بصالحيات هيئات وذلك بخلق املكتسبة،
الالتينية والتي أمريكا دول اتخذتها التي لتلك مشابهة
الديكتاتورية من عانت أن بعد  دميوقراطية نظما تبنت

لسنوات عديدة.

عن الشعب املدافع مؤسسة

بها جاء  التي الشعب، عن املدافع مؤسسة تشكل
احلقوق حماية إلى الهادفة للهيئات تتويجا الدستور
وحتصينا الدميوقراطي، الصرح لبناء وخامتة واحلريات،
وتطويرا املجتمعية للحياة املنظم القانوني لإلطار 
واحلقوق الدميوقراطية ظل دولة في القانونية للضمانات

االجتماعية.
     

: طبيعتها
    

الشعب عن إلى أن املدافع اإلشارة من بد ال البداية في
أمام مسؤول بذلك وهو  البرملان طرف من تكليفه مت
أحسن على مبهامه يقوم وحتى التشريعية، السلطة
املواطنني حقوق عن الدفاع في اختصاصاته حتديد مت وجه

معاجلتها. ميكنه التي اخلروقات على وإطالعه

 : العامة واملبادئ احلقوق واحلريات
    

جد كان اإلسباني الدستور أن إلى اإلشارة سبقت
احلقوق تصنيف على جوهره في واعتمد ومثالي طموح
: أخرى ترتيبية لوائح رغم وجود في الئحتني، والواجبات

    
العامة واحلريات احلقوق كل تضم األولى الالئحة •
مرتبة اإلنسان، حلقوق العاملي في اإلعالن عليها املنصوص

والسالمة احلرية في  احلق  – احلياة في احلق : كالتالي
والدينية اإليديولوجية  احلرية في احلق – الشخصية
والتعبير الرأي حرية – واخلصوصية الكرامة في  –احلق
التنقل حرية و السكن  اختيار في احلق  والتفكير–
في احلق – التجمع  في احلق – املعلومة  في احلق –
حق التربية – في احلق واالنخراط فيها - جمعيات تكوين
احلق – تقدمي عريضة احلق في – التقاضي حق - اإلضراب

امللكية. في احلق – زواج عقد إبرام في

األساسية املبادئ من عددا تضم الثانية الالئحة •
الدستور أقرها التي واالقتصادية االجتماعية  للسياسة
توزيع إعادة والطفولة – العائلة منها: حماية اإلسباني
للضمان اجلماعي النظام – الفعلي العمل حسب الدخل
الثقافة في احلق  – الصحية احلماية – االجتماعي 
مبدأ كرمية ومالئمة – في حياة احلق – البيئة حماية –
ذوي باألشخاص االهتمام مبدأ – للشباب األولوية إعطاء
مبدأ – بالعجزة العناية مبدأ – اخلاصة االحتياجات

املستهلكني. حماية

: بها املنوطة واملهام املراقبة
 

التشريعية السلطة بها تضطلع التي املهام بني من
يقدم الذي الشعب  عن املدافع وأنشطة عمل مراقبة
أنشطته يتضمن اإلسباني البرملان أمام سنويا تقريرا
استعجالي بطابع تتسم  التي تلك و العادية  السنوية
تتم التي  والتواصلية  اإلعالمية األنشطة جميع وكذا
كال أعضاء من من املكونة املختلطة  اللجنة  بواسطة

والشيوخ). (النواب املجلسني

يكمن الشعب عن املدافع مبؤسسة املنوط الدور  إن 
حتليله أن نعتمد في يجب الذي اإلداري العمل مراقبة في
يكفله بالضمانات التي األول اجلانب يتعلق على جانبني،
اخلاصة باملميزات فيرتبط الثاني اجلانب أما القانون،

املراقبة. بعمليات

اإلنسان حقوق حماية أن العام اإلحساس يستخلص من
عندما خاصة دستوري نص كل يضمنها أن يجب -التي
مرجعية االجتماعية، احلقوق وإقرار  الدميوقراطية  يتخذ 

من الضمانات. شاملة بترسانة حتاط أن يجب له-
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من نوعني يتضمن دستورنا فإن الصدد، هذا في 
الضمانات:

احملاكم اختصاص في تدخل  قضائية،  ضمانات •
احملكمة إلى اللجوء من  املواطن متكن التي الوطنية
جاءت الضمانات هذه و العادي. القضاء أو الدستورية
األمم كهيئة الدولية الهيئات تضمنها التي لتلك تعزيزا

األوروبيني. أواالحتاد واملجلس املتحدة

املخولة تلك من بينها أو توفيقية، عرفية ضمانات •
الشعب. عن للمدافع

يتخذها التي واملقررات للمؤسسة املوكولة املهام إن
تذكير اإلدارات بواجباتها اإلقتراحات، – الشعب عن املدافع
ملموسا وتعبيرا فعلية قوة والتوصيات- متثل املواطن، جتاه
في كمنهجية اإلقناع على تعتمد توفيقية لسلطة
التي التحريات في مرنة  مساطر سريعة وعلى العمل،
ضمانا لإلدارة احملتملة االختالالت معاجلة في بها تقوم

الفردية واجلماعية. احلقوق عن للدفاع

العمومية اإلدارة عمل مبراقبة عن الشعب املدافع يقوم
اإلدارات للدولة، وكذا املركزية اإلدارة فيها مبا عامة بصفة
كل األنشطة لتشمل املراقبة هذه ومتتد واحمللية، اجلهوية
باإلدارات العاملون  املوظفون بها يقوم التي والتصرفات

العمومية.

الشعب عن مؤسسة املدافع استقاللية
ملؤسسة والتنظيمية الهيكلية اجلوانب كل تهدف
االستقاللية وصيانة  ضمان إلى الشعب عن  املدافع
تعيني يتم األساسية. تعد ميزته والتي بها التي يتمتع
البرملان في املمثلة األغلبية طرف من الشعب عن املدافع
أن كما للبرملان،  االنتدابية الفترة تفوق ملدة بغرفتيه
مندوبني تعيني  صالحية  األخير لهذا  يخول القانون

الشعب. عن للمدافع
خصوصا عن الشعب، للمدافع املخولة االمتيازات إن
بها يتمتع التي واحلصانة  مقترحات، بتقدمي املتعلقة 
استقاللية مستوى تبني يخضع له، الذي والنظام اخلاص
جتاه استقاللية املقررات. اتخاذ في املؤسسة هذه
بالتعاون اإلدارة تلزم والقضائية، التنفيذية السلطتني 
من اإللزام هذا  قوة وتظهر الشعب. عن املدافع  مع
الذي اإلسباني اجلنائي القانون  من  502.2 املادة خالل
على الدولة، حق في املرتكبة اجلنح مع  باملوازاة  ينص
لم ميتثل لتوصيات كل من التي يتعرض لها العقوبات

باعتراض قام أو موظف سلطة الشعب: "كل عن املدافع
الشعب عن املدافع بها  يقوم التي التحريات  أوعرقلة
الولوج في تسهيل تسليمه التقارير أو تهاون رفض أو
لعقوبات يتعرض بتلك التحريات"، املعلومات اخلاصة إلى
حبسا شهرا عشر اثني إلى  ستة  من مدتها تتراوح
أشهر 6 من تتراوح ملدة املسؤولية من جتريده أو نافذا،
العمومية باإلدارات العمل عن توقيفه أو سنتني، إلى

املدة. لنفس

امليدان إلى الشعب  عن املدافع اختصاص ميتد
له الدستور، خولها التي االستقاللية بفضل التشريعي،
نفس وهو القوانني، دستورية مراقبة بإمكانه حيث 
من وخلمسني عضوا لرئيس احلكومة املخول االختصاص
الشيوخ، مجلس عضوا من خمسني وكذا النواب مجلس
احلاجة وحسب املستقلة مجالس اجلهات إلى باإلضافة

املماثلة. بعض املجالس إلى

تهدف الشعب عن للمدافع املخولة السلطة  هذه
متكن مباشرة  وغير متكافئة آلية وضع إلى كذلك 
تسمح التي والظروف  املعايير بكل إخباره  من املواطن
االعتبار بعني يأخذ لم قرار ألي قانونيا بالتعرض له

احلاالت. بعض خصوصيات

واملهام املنهجية

إلجناح املتبع األسلوب فإن املسطرية، الناحية من 
الدستور، عليها نص  والتي الشعب عن  املدافع مهام
لبعض انتهاكات  وقوع  احتمال أو وقوع  عند خصوصا 
منح في يكمن القانون، يحميها التي احلريات احلقوق أو
من سلسلة في تتجسد سلطات الشعب عن املدافع
بفضل التطبيق حيز تدخل األخيرة الرئيسية؛ هذه املهام
الشعب عن للمدافع املؤسس القانون حددها مساطر 
هذه العمل)،  وطريقة (التنظيم  الداخلي  قانونه وكذا 

اآلتي: في حصرها ميكن املهام
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التظلمات من خالل املواطنني  من بطلب التدخل •
؛ الشخصية

حماية على فعال ودليل كنتيجة التلقائي التدخل •
؛ املكتسبة احلقوق

للسلطة األعلى  املجلس أو  الدولة  وكيل  إخبار •
احتمال عند الشكايات من املستقاة بالوقائع القضائية
كمرفق العدل إدارة بسير املساس عند أو  جرم وقوع

؛ عمومي

حتى العمومية لإلدارات وتوصيات اقتراحات صياغة •
التصرفات أو العامة املقتضيات تطبيق من  تتمكن

؛ مالئما تطبيقا اإلدارية

املقتضيات بعض دستورية  بعدم الطعن  شرعية •
؛ حقوق املتظلمني عن القانونية دفاعا

قضايا حول اخلاصة واألبحاث الدراسات بعض إجناز •
بني التعايش تيسير يخص فيما  أهمية وذات معينة

؛ واملواطن اإلدارة

قصد املختلفة والهيئات  املؤسسات  مع التعاون •
املنوطة واألنشطة بالدور التعريف وكذا التواجد تسهيل

عن الشعب. املدافع مبؤسسة

وميثل بالدينامية يتميز القوانني، كباقي الدستور، إن
تعايش إلى التوصل بغية أفضل هو ملا انطالق نقطة 
فإن الذكر، سبق وكما واملواطن. اإلدارة بني  مثالي
اعتباره ميكن بل تاريخيا حدثا  فقط الميثل الدستور

باستمرار. المتناهيا ميتحننا مسلسال
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يتم ما فغالبا بالفعالية، السينغالية اإلدارة تتميز
حيث والعاملي، اإلفريقي الصعيد على كمثال ذكرها
محور جتعله الذي  املواطن من القرب سياسة تنهج

: ذلك ويتجلى اهتماماتها.
؛ خالل الالمركزية من : جغرافيا

الالمتركز. بواسطة : ماديا

القرارات في الطعن إمكانية على املواطن يتوفر
الضمانات من بالرغم لكن املختصة. احملاكم أمام اإلدارية
وعدم احلاالت باحليف يشعر في بعض فإنه له، املخولة
يعتبر املتخذ اإلجراء في حني أن اإلدارة، موقف من الرضى

القانونية. الناحية من سليما

التي 1997 دجنبر  10 بتاريخ  R97. 274 والقضية
على الضوء تسلط الوسيط،  طرف من  فيها البت مت

اإلنصاف. بعدم تتسم وضعية

تفوق أرض  على  باالستيالء القضية هذه تتعلق
طرف من "بيكني"  بجماعة هكتارات 8 مساحتها
منذ ثالثة أو طبقتني من منازل شيدوا فوقها أشخاص
األرض صاحبة الصناعية للشركة كان وقد .1983 سنة
مرخصا معملها مشروع يتعلق بتوسيع عليها املستولى
في باالستثمار يقضي الذي قانون االستثمارات وفق به
من تتمكن لم أنها (فرنك إفريقي)، إال 2,5 مليار حدود
عن محكمة اإلفراغ الصادر قرار رغم األرض على احلصول

.1992 ماي 21 بتاريخ بدكار االستئناف

في دكار نفسه وجد عامل منطقة هذا الوضع، أمام
كان مبثابة وإن اإلفراغ، فقرار ؛ اجتماعي مشكل مواجهة

اجتماعية. فإنه سيخلق مشاكل للنزاع، حل

احملتلني، مكان  الدولة حلت املشكل هذا  ملواجهة
عليها. املتنازع األرض مقابل أرضا الشركة ومنحت

بشأنه الزالت الذي النزاع، هذا حل من بالرغم لكن
املدنية، املسؤولية إشكالية فإن جارية، التسوية مسطرة
وبيع بتجزئة قاموا للذين اجلنائية املسؤولية حتى بل
وكذلك مطروحة، تبقى ملكيتهم  في ليست أرض
دون األرض هذه واحتلوا  اشتروا للذين بالنسبة  الشأن

ملكيتها. من التأكد

تنفيذه، يتم لم في هذا الشأن الصادر احلكم ولكون
توافقي. حل إلى الدولة التجأت

للقاعدة الصارم التطبيق  فإن احلالة،  هذه  وفي
املنطق آثار تتنافى مع شك بدون القانونية ستترتب عنه

اإلنصاف. مببدأ العمل يستوجب الضمير، مما ومع

في أضرار يتسبب أن ميكن تدبير اإلدارة سوء أن كما
غير التطبيق ذلك على ومثال ضحيتها، املواطن يكون

* املواطن و بني اإلدارة احلوار
نـديــر دودو ذ.
اجلمهورية وسيط

السينغالي**

.12 الفرنسية ص باللغة األصلي النص انظر *

.2003/4/30 بتاريخ للجمهورية مبرسوم وسيطا عني - **

برئاسة اجلمهورية. مستشار تقني -
اجلمهورية. مساعد برئاسة عام -كاتب

اجلمهورية. برئاسة للدولة عام مفتش -
األعلى. باملجلس مستشار -
ملجلس الدولة. عام كاتب -

العدل. بوزارة العفو و اجلنائية الشؤون مدير -
وطنية. جلان لعدة رئيس -
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اإلجابة عدم أو به العمل، اجلاري للقانون وللقرار اجليد
اإلداري. التماطل أو املواطن، مراسالت على

بعدم املشوبة هاته  اخللل حاالت إصالح أجل من
اجلمهورية العمومية وسيط أحدثت السلطات اإلنصاف،
الذي يلغي 1999 يناير 29 بتاريخ 04-99 مبوجب القانون

.1991 11 فبراير 91-14 بتاريخ القانون رقم ويعوض

هذه تتلقى يلي: فيما الوسيط مهام تلخيص وميكن
إدارات تسيير  بخصوص املواطنني شكايات املؤسسة
هيئة وكل العمومية واملؤسسات احمللية واجلماعات الدولة

األولى). العمومية (املادة تتمتع بصالحيات السلطة

في تتجلى عامة مبهمة اجلمهورية وسيط ويضطلع
واالقتصادي املؤسساتي احمليط حتسني  في املساهمة
والهيآت العمومية اإلدارات مع عالقتها في للمقاوالت

(املادة 2). العمومية السلطة تتمتع بصالحية التي

العمومية املصالح حتث توصيات إصدار بإمكانه كما
مقتضياتها تطبيق  عند القوانني جوهر  اعتماد على
مبا يتالءم باملواطنني عالقتها في اإلنصاف مببدإ والعمل
بها اجلاري التنظيمية والقرارات التشريعات واحترام

.(4 (املادة العمل

طريق عن العمومية املصالح حتديث في ويساهم 
إلى الرامية أو املساطر تبسيط إلى الهادفة اقتراحاته

(املادة4). اإلدارة إصالح

إدخال املعنية اإلدارة على يقترح أن أيضا، وبإمكانه
تبينت ما إذا  مناسبة يراها التي الضرورية التعديالت 

ضرورة ذلك.

معنوية، أو ذاتية شخصية  كل  بإمكان أنه كما
األولى املادة في إليها املشار األجهزة من جهازا أن تعتبر
طبقا مبهامه يقم لم للمؤسسة احملدث القانون من 
وسيط إلى أن توجه العمومي، املرفق سير يقتضيه ملا

ذلك. على إلطالعه مكتوبة شكاية اجلمهورية

على يحيل أن أيضا  اجلمهورية رئيس وبإمكان
نطاق في تدخل والتي يتلقاها التي الشكايات الوسيط
يتدخل أن للوسيط  ميكن كما ،(8 (املادة اختصاصاته
مآل على يطلع وأن ،(9 (املادة النزاعات  حلل تلقائيا

.(12 (املادة يقدمها التي واالقتراحات التوصيات

من متلص  أو أخل مسؤوال أن للوسيط تبني ما إذا
إجراء اإلدارة على يقترح أن فبإمكانه مسؤولياته،
عرضه احلال  اقتضى وإن  حقه، في  تأديبية مسطرة
لطلب االستجابة عدم حالة وفي املختصة. احملكمة على
حيث بذلك، أن يخبر رئيس اجلمهورية فبإمكانه الوسيط،
لعرض املعنية لإلدارة تعليمات إصدار له الصالحية في

القضية على احملكمة.

بعض من يطلب أن اجلمهورية لوسيط  وميكن
إلدارة العام املفتش الدولة،  مجلس  (رئيس السلطات
املقاوالت ومراقبة احلسابات  مراجعة جلنة رئيس العدل، 
القضايا بدراسة القيام للدولة)، العامة املفتشية ورئيس

.(16 (املادة بشأنها والتحري والبحث التي يعرضها

قيامه في يتمتع، الوسيط أن إلى اإلشارة وجتدر 
ألي سلطة)، يخضع (ال تامـــة  باستقاللية  مبهامه،
ويتمتع سنوات ست ملدة (يعني وظيفي وباستقرار

قضائية). بحصانة

التدابير اتخاذ مت املؤسسة أجل ترشيد أنشطة ومن
: التالية

حيث مؤخرا تنصيبهم مت بالوزارات مخاطبني • تعيني
؛ احلدث لهذا شاملة بتغطية اإلعالم قامت وسائل

امللفات ؛ ملعاجلة معلوماتي نظام إعداد •
إلكتروني ؛ موقع إحداث •

جميع مساعدي الوسيط باألنترنيت. ربط •

للوسيط محليني مخاطبني تعيني الحقا  وسيتم
من والتقرب اإلداري الالمتركز بسياسة عمال اجلهات في

اإلدارة. مرتفقي
يوجهها الرسائل التي اإلجابة على عدم أو التأخر إن
رسائل من (بالرغم اإلدارات ملختلف اجلمهورية وسيط
القضائية، تنفيذ األحكام عن واالمتناع العديدة)، التذكير
الوسيط تعد الصادرة عن تطبيق التوصيات وكذا عدم

استياءه. تثير التي احلاالت أبرز من

على باإلجابة مطالبة  فاإلدارة  الوضع، هذا وملعاجلة
معقولة. آجال في مراسالته

في تتجلى ال  املطلب، هذا  من املتوخاة  الغاية  إن
على العمل به الوسيط بل ما يأمر اإلدارة لكل تطبيق
منه يعاني الذي اإلداري اخللل  وتصحيح احليف رفع
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الوسيط انشغاالت  محور  شكل ما  وهذا املواطن
بكل تظلماته ومعاجلة دراسة شئ كل قبل ويتطلب
أسس على األخيرة مبنية هذه كانت إن خصوصا عناية

سليمة.

للحوار األهمية إعطاء هو ذلك من والقصد 
واإلقناع. من أجل اإلثبات والبيداغوجية

وخلقية سلطة فكرية تبقى املعنى بهذا فالوساطة
فعلي. تأثير لها يكون أن ميكن

انتقاد من موضوع يشكل فالعمل اإلداري ذلك، ومع
: أنها على اإلدارة يؤاخذون الذين طرف املواطنني،

؛ بالبطء تتميز  • آلية
والشعور. للروح يفتقد • غول

من والرعب البطء استئصال على العمل يجب لذلك
من مكون شئ قبل كل ألنه روحا ومنحه اجلهاز اإلداري

خدمتها. وفي بشرية كائنات طرف
تسجيلها مت التي  الهامة املكتسبات من فبالرغم
من بها، االفتخار الواجب من والتي بها واالعتراف
لسان على جاء كما أخرى" بخطوة "القيام الضروري

الكبيكي. املواطن حامي

خلق في تكمن اجلمهورية السينغالية رئيس أمنية إن
يتميز سليم تدبير إلى الوصول من متكن جيدة  إدارة 

: التالية املبادئ على ويرتكز اإلداري العمل بجودة

: بالقانون االلتزام مبدأ .1

تكون أن يجب التي اإلدارة،  يلزم للقانون اخلضوع إن
األخير بذلك، وهذا املواطن مطالبة قبل به، مثاال يقتدى
اإلدارة بني االنسجام يتم لكي القانون باحترام ملزم

واملرتفقني.

"ال أنه دائما يستحضر أن يجب سلطة رجل كل إن
بالقوانني. عليه التقيد يجب القانون" وبذلك فوق أحد

القانون ؟ احترام دائما يتم هل ■

املدني. العصيان حول السؤال يطرح هنا ■

في استعمال الشطط ينحي القانون االلتزام باحترام
نزاعات إلى يؤدي ما غالبا الذي النفوذ، السلطة واستغالل

العمومية. اإلدارة يفقد الثقة في ذلك من أكثر بل

: املساواة مبدأ .2

دستورية بضمانات تتمتع املواطنني بني املساواة إن
املصالح مرتفقي مع التعامل في متييز فكل قاطعة، 

التام. يحاط باحلذر يجب أن اإلدارية

عواقب إلى يؤدي أن ميكنه املبدأ  هذا  عن فاالبتعاد
على يعتمد أن يجب ال املواطنني مع والتعامل وخيمة،
أو رجل كهل،  أو شاب غني،  أو (فقير  بينهم التمييز 

امرأة).

بامتياز من يتمتع أن غني حضري مواطن ألي ميكن وال
يسكن مواطنا عاطال أن حني في العمومي املرفق طرف
االجتماعي. وضعه أي اهتمام بسبب يلقى بالضواحي ال

: الشفافية مبدأ .3

تضمن القرارات في الطعن بإمكانية اإلخبار ضرورة إن
اإلدارة. التي تتخذها املرتفقني للقرارات تفهم

القرارات اإلدارية العادية والسرية بخصوص فالكتمان
إحدى جلعل املواطن يفقد استغاللها يجب ال واملتداولة

املنافع.
: العمومي املرفق من مبدأ االستفادة .4

املرفق خدمات من املواطن استفادة تسهيل يجب
الوسائل. بكل العام

باستقبال تهتم ال  اإلدارة كون نتقبل ما فعادة
تتوفر العمومية فقط املرافق بعض أن حيث املواطنني،
ومساعدة والتواصل لالستقبال مالئمة  مصالح على

املرتفقني.

: به املقضي الشئ احترام مبدأ .5

الدولة فإن العاديني للمتقاضني بالنسبة احلال هو كما
به. الشئ املقضي حجية باحترام األخرى مقيدة هي

في األخرى تلو سنة يتهاون لم اجلمهورية ووسيط
األحكام احترام في احلاسمة الضرورة على التأكيد 
املعنى الكامل مينح ذلك أن ويعتبر اإلدارة، ضد الصادرة

احلق. دولة ملبادئ
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أن على املواطن شعور يجنب املبدأ هذا  احترام إن
عندما العقاب  من منأى في وأنه القانون فوق الدولة 

بالتزاماته. يخل
به املقضي الشئ حجية فإن  للوسيط، بالنسبة
ودميوقراطية عصرية دولة نظام لكل األساس حجر تكٌون

ومنصفة. إدارة عادلة في إميانا ومينح املواطن

: التعجيل مبدأ .6

املساطر، وتعقيد بالبطء  تتميز اإلدارة  أن  يشاع
طرف من  استياء مصدر فقط ليست الوضعية وهذه 
التراكم، لالستبداد بفعل املجال، تفتح ولكنها املواطنني

والتعسف.
العمومية اإلدارة مساندة يعتزم الوسيط فإن  لذلك
تسييرها وطرق  مساطرها لتحديث الدائم سعيها  في
للمصالح خدمة والدميوقراطية احلق دولة تدعيم بهدف

للمواطنني. الشرعية

على تشجع إدارة إيجاد الالزم الصدد، من وفي هذا
هذا لبلوغ و املواطنني، لدى والطمأنينة الثقة استرجاع

: يجب الهدف

والتواصل املواطنة، املسؤولية ثقافة إرساء  •
خدمة االجتماعية والعدالة القانون  ودولة والشفافية،

؛ العام للصالح
واإلنصاف ؛ واملساهمة الشفافية، مفاهيم تدعيم •
للمرتفقني ؛ املمنوحة اخلدمات جودة على السهر •

لإلدارة ؛ واخلارجي الداخلي تنمية التواصل •
الالمركزية ؛ مع وتكييفه الالمتركز تقوية •

بني ناجعة شراكات وخلق الوطنية، الروح توطيد •

في االنخراط على السكان وتشجيع ومرتفقيها اإلدارة
العام. الشأن تدبير

هذه توفرت إذا  إال تتحقق لن التنموية اإلدارة إن 
الدولة. رئيس لتوجيهات وفقا الشروط



22

.50 الفرنسية ص باللغة انظر النص *

البشرية للتنمية الوطنية املبادرة
* املواطنة و مفهوم

سيمـو احلسـن ذ.
املظالم بديوان استشاري

األربعاء   يوم السادس مساء محمد امللك وجه جاللة
عن األمة أعلن فيه إلى ساميا خطابا 2005 18 مايو
حتقيق جاللته ربط وقد البشرية، للتنمية الوطنية املبادرة
إرادة، والصادقة؛ الفاعلة باملواطنة بالتحلي أهداف املبادرة
في نكران وبناء الوطن في خدمة وإخالصا، وتفانيا وعزما،
باملوضوع ولإلحاطة الضيقة. احلسابات عن وسمو ذات،
األول رئيسيني؛ محورين خالل من إليه نتطرق سوف 
ملفهوم والثاني املبادرة، تضمنتها التي نخصصه للخطة

املواطنة.

البشرية للتنمية الوطنية املبادرة األول: احملور

استراتيجية عمل خطة املتضمنة املبادرة هذه إن •
ضمن تندرج والبعيد واملتوسط، القصير،  املدى  على
التنموي، املجتمعي املشروع تشكل قوام شمولية رؤية
والفعالية السياسية، الدميوقراطية مبادئ على املرتكز
مبادئ إلى وتستند االجتماعي، والتماسك االقتصادية،
وعقلنة والشفافية، االحترافية، وقواعد التدبير، حسن
للتنفيذ قابلة مشاريع وبلورة املؤسسات، تدخل مجال
وإمنا هي مرحلية؛ ظرفية أو وهي ليست الواقع، أرض على
لالصالحات الكبرى ضمن األوراش باستمرار مفتوح ورش
جلاللة الرشيدة القيادة حتت احلكومة عليها تشرف التي
فئات تعيشها  التي الصعبة الظروف ملواجهة امللك
األساسية، التجهيزات في  نقص  من عريضة ومناطق

األمية. وانتشار وبطالة، وإقصاء، وتهميش، وفقر،
االقتصار الينبغي االجتماعية الوضعية وملعاجلة •
امللموس اجلاد بل اقترانها بالعمل فقط؛ تشخيصها على
بإعادة وذلك أحسن، إلى حسن من بها الكفيل باالرتقاء
عمومية مندمجة في إطار سياسة االجتماعي التأهيل
وتعبئة شامل، ومشروع متماسكة، عملية ضمن
السياسية األبعاد فيها تتكامل اجلبهات متعددة قوية

والبيئية، والثقافية والتربوية واالقتصادية واالجتماعية
احللول عن بعيدا  الفقر آفة  استئصال بقصد  وذلك
على التركيز يتم أن على اجلزئية؛ والتدابير الترقيعية،
كاملعوقني، صعبة يعيشون في وضعية الذين األشخاص
واأليتام والعجزة  واملتشردين،  عنهم، املتخلى واألطفال

المعيل لهم. الذين
الكافية االعتمادات رصد  سيتم املبادرة  ولتمويل •
اللجوء دون ودائم، قار بشكل للدولة العامة امليزانية من
بالنسبة سواء جديدة، جبائية حتمالت أو ضرائب إلى

للمقاولة. بالنسبة أو للمواطن،

تضمنتها التي البشرية التنمية خطة تكون وهكذا •
واملرتكزات التالية: األسس على قائمة امللكية املبادرة

األكبر التحدي مبثابة االجتماعية املعضلة اعتبار •
الشامل. التنموي املشروع املجتمعي لتحقيق

على امليداني لها، بعد الوقوف موضوعي تشخيص •
حقيقتها.

الكبرى لالصالحات شمولية رؤية ضمن إدراجها •
كل على املغربية اململكة  سنوات منذ تشهدها التي

املستويات.
بنهج سياسات واملستدامة الفعالة التنمية حتقيق •
ومشروع متماسكة، عملية ضمن مندمجة، عمومية
فيها تتكامل  اجلبهات،  متعددة قوية وتعبئة شامل،
والتربوية، واالقتصادية، واالجتماعية، السياسية، األبعاد

والبيئية. والثقافية،
عن متسارعة حتوالت يشهد عالم في االنخراط •

عليه. طريق االنفتاح
التجارب من املستخلصة  العبر  من االستفادة •
مجال البلدان، في لبعض املوفقة النماذج ومن السابقة،

واإلقصاء. الفقر محاربة
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وضعية في يعيشون الذين باألشخاص االهتمام •
لرفع والناجعة السريعة احللول بإيجاد وذلك صعبة 

عنهم. املعاناة
360 حلوالي القريب املدى على االجتماعي • التأهيل
احلضرية األحياء و250 من األشد خصاصة جماعة قروية

الفقيرة.
قارة كافية اعتمادات برصد وذلك املبادرة متويل •

للدولة. العامة امليزانية ودائمة من
في الفاعلني التقومي واحملاسبة لكل التشبع بثقافة •

مبسؤولياتهم. قيامهم
حتمالت جبائية أو ضرائب فرض إلى اللجوء تفادي •

جديدة.
الناجعة احللول إيجاد في اجلميع إشراك على احلرص •
بروح وذلك للوطن الكبرى للتحديات رفعا األمة لقضايا

واألمل. والعمل، والتعبئة، االلتزام، من
نتائج لتقييم كموعد سنوات ثالث أجل حتديد •
حياة في ملموس إيجابي تغيير من ستفرزه وما املبادرة،

املواطنني.
من للحكومة املرسومة العريضة اخلطوط هذه • إن
وضع في به تهتدي نبراس مبثابة امللك هي جاللة لدن
أساسها في مسارات ثالث ضمن متكاملة عمل خطة
سياسة إطار االجتماعي في التأهيل إعادة األولى املرحلة
األشخاص على أوال فيها التركيز يتم عمومية مندمجة
املناخ بتوفير وذلك صعبة، حالة في يعيشون الذين
االجتماعية، احلياة في  واندماجهم إلسهامهم،  املالئم
أساسيا يعد شرطا االندماج هذا أن باعتبار واالقتصادية،
يكون أن على لها، قويا  ومحفزا التنموية،  للعملية
لتحديد امللحة واحلاجة  االستعجال مدى على قائما

تنفيذه. عند املستهدفني باألسبقية
بتأهيل األولى  املرحلة  في البدء ينبغي وهكذا •
القروي، العالم في  خصاصة األشد من اجلماعات 360
فيها تتجلى التي الفقيرة، احلضرية األحياء  من و250
والبؤس، والبطالة، االجتماعي، لإلقصاء الصارخة املظاهر
االستيعابية، تليها مرحلة تأهيل للطاقة ثم واالنحراف،
جديدة أخرى  وإيجاد املوجودة، االستقبال مراكز ونوعية
األشخاص ومساعدة استيعاب على قادرة متخصصة
عنهم، املتخلى واألطفال كاملعوقني، صعبة، في وضعية
وذلك واأليتام، والعجزة، املعوزات، والنساء واملتشردين،

ومعقلنة. متدرجة بكيفية
بتحقيق التزام احلكومة يخص مسؤولية فيما هذا •

القصير. األول على املدى املسار
السياسية، الطبقة على فإن املتوسط املدى على أما •

أفق في وانتخابية، حزبية استحقاقات على مقبلة وهي
مشاريع بلورة اهتمامها صلب في جتعل أن 2007 سنة
العمل خلطة  املتضمنة املبادرة لتجسيد ملموسة
تشكل التنموية أهدافها أن باعتبار ذكرها السالف
إلعادة احلقيقي واحملك للشعب، اليومية االنشغاالت جوهر

االعتبار للعمل السياسي.
اجلميع: فمسؤولية والدائم، البعيد املدى على أما •
املسار بتحقيق االلتزام هي  وشعبا، وحكومة ملكا
إلى البشرية التنمية مبؤشرات االرتقاء في املتمثل الثالث
جلاللة امللك كبير طموح وهو املتقدمة، البلدان مستوى
جلعل والصادقة الصلبة اإلرادة من  نابع الوفي وشعبه
يستحقها التي املرموقة املكانة يتبوأ البلد األمني هذا

املتحضرة. دول املعمور بني

املواطنة مفهوم الثاني: احملور
    

مفهوم في دروسا أيضا تضمنت الوطنية املبادرة إن
للقوى بالنسبة أو  للمواطن، بالنسبة سواء  املواطنة،
أن كما العمومية، للسلطات بالنسبة أو لألمة، احلية
(2005 يوليوز 30) السنة لهذه العرش عيد خطاب
تتعلق منه فقرات  عدة في  دسمة  أخرى دروسا  أضاف

املفهوم. بهذا

أن يتجلى املبادرة لتفاصيل األولية خالل القراءة من
هذا املواطن فإن لذا بها؛ وأخيرا أوال املعني هو املواطن
املشروع إجناح  إلى وصوال  إجناحها في يساهم أن عليه 
حتت املغرب إليه يطمح الذي الشامل التنموي املجتمعي
السادس؛ محمد امللك اجلاللة لصاحب احلكيمة القيادة
ذات توجهات ورشة يعتبر هذا املشروع مرة وألول أنه ذلك
باملغرب، النهوض هو األسمى ومضبوطة، هدفه محددة

القيم الكونية. منظومة في وتأهيله، لينخرط

االعتماد ميكن  ثمينة وثروة طاقة هو الذي واملواطن
املوضوعية املعوقات من بالرغم املشروع هذا إلجناز عليه
نساء بني خاصة األمية انتشار  في  املتمثلة احلالية
من السكان فئات يستهان بها، ومعاناة ال بنسبة البادية
املتتالية، اجلفاف  وسنوات الفقر، عتبة حتت يعيشون
العوملة، وإكراهات النفط، فاتورة وارتفاع التصحر، وظاهرة
الصناعية، امليادين  في  سيما الشرسة؛  والتنافسية

والفالحية. والتجارية،
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القوى طريق املشروع عن في املساهمة واملواطن ميكنه
النقابية، والهيآت السياسية، كاألحزاب لألمة احلية
ممثليه وبواسطة املدني، املجتمع ومنظمات وجمعيات
أو الوطني، الصعيد على سواء املنتخبة، والهيآت باملجالس
واإلدارة احلكومة إلى جانب احمللي، أو اإلقليمي، أو اجلهوي،
بذلك ليصبح اخلاص، والقطاع تصرفها، حتت املوضوعة

بأسرها. األمة مشروع

املجتمعي املشروع إجناح في اجلميع مساهمة إن
للتنمية الوطنية املبادرة ضمنه  ومن الشامل،  التنموي 
التجارب من  العبر  باستخالص  إال يتأتى ال البشرية، 
التي املتقدمة الدول جتارب  من واالستفادة السابقة،

املضمار. هذا في الزمن من بعقود سبقتنا

العبارات التي خالل من مفهوم املواطنة إبراز وميكن
التي وتلك الوطنية، املبادرة فقرات بعض تضمنتها
العرش عيد  مبناسبة السامي امللكي اخلطاب تضمنها

املجيد:

 : الوطنية للمبادرة 1) بالنسبة
  

املواطنة: بامللكية يتعلق ما أ)
يلي:  ما األولى الفقرة في  جاء

الناجعة...  احللول في إيجاد إشراكك على ...حريصا
الرابعة: الفقرة وفي

األمثل ملؤهالته  االستثمار من مواطن كل ومتكني ... 
وقدراته...

اخلامسة: الفقرة وفي
الفئات وبأوضاع والطفل، املرأة  بحقوق ...والنهوض

والضعف... الفاقة تعاني التي االجتماعية
الفقرة الثامنة: وفي

فئات ومناطق في كون تتجلى املعطيات التي ...تلكم
حاالت من  وتعاني بل صعبة، ظروفا تعيش عريضة 
موفورة كرامة من نريده ما مع تتنافى وتهميش، فقر

ملواطنينا...
عشرة: الثانية الفقرة وفي

كل املغاربة، أمام فرص االختيار من قدر أكبر ...وإتاحة
على بالعمل إال يتأتى لن الذي األمر وهو ونساء، رجاال
في عقبة تقف التي والبؤس،  الفقر  آفة استئصال
وحتول الذاتية، ملؤهالته املغربي املواطن استثمار وجه
االجتماعية احلياة  في الكامل  واندماجه  إسهامه دون

واالقتصادية.

والعشرين: الثالثة الفقرة وفي
الضرورية، للحاجيات االستجابة على ...العمل
االحتياجات لذوي  أو صعبة، وضعية في  لألشخاص
على واحلفاظ املتردية، أوضاعهم من النتشالهم اخلاصة
أو االنغالق، أو االنحراف، في الوقوع وجتنيبهم كرامتهم،

املدقع... الفقر
الفقرة الرابعة والعشرين: وفي

هذه لقبول مبررا ليست املادية، مواردنا محدودية ...وإن
األبي. لشعبنا نرتضيها ال التي املزرية، الوضعية

والثالثني: الرابعة الفقرة وفي
يتم لن أنه  على السياق،  هذا في التأكيد  ...ونود 
على جبائية جديدة، ال حتمالت أو ضرائب أي إلى اللجوء

على املقاولة... ال و املواطن،
واألربعني: الواحدة الفقرة وفي

على أنفسنا نأخذه جميعا أن وثيق يجب ...وإنه لعهد
واجلهات الفئات، انتشال أجل من اجلهود كل لتكريس 
ومتكينها والتخلف،  واإلقصاء،  الفقر، براثن من احملرومة
البشرية التنمية  وحتقيق التقدم، بناصية  األخذ من
اليوم ملغرب األساسية املعركة باعتبارها املستدامة،

والغد...

والفرقاء واإلدارة، احلكومة، مبواطنة يتعلق ما  ب)
املعنيني:

املنهج، واضحة الرسم، دقيقة الوطنية املبادرة -
من مستقبال عمله يجب فيما خاصة الدروس؛ غزيرة
وسائر تصرفها، حتت املوضوعة واإلدارة احلكومة، طرف
سنكتفي لذا  إجناحها؛ في باملساهمة املعنيني الفرقاء 
الصلة ذات  والتوجيهات الدروس هذه من البعض بإبراز 

احلصر: ال سبيل املثال، وذلك على باملواطنة،
ما يلي: والعشرين الواحدة في الفقرة جاء

على ترتكز أن ينبغي اليوم نطلقها التي املبادرة ...فإن
خالقة سياسة تعتمد وأن والصادقة، الفاعلة املواطنة
في مجسدة والفعالية، والواقعية الطموح بني جتمع

ومندمجة... مضبوطة عملية برامج

والعشرين: الثانية الفقرة وفي
القار للدخل املتيحة األنشطة تشجيع ...وثانيهما
يتوخى حازم توجه اعتماد مع الشغل، لفرص واملدرة
احلكومة داعني املنظم، غير للقطاع حلول ناجعة ابتكار
الوطنية املناظرة جعل الشأن إلى هذا في الفرقاء وكل
واسع وبناء، حوار إلجراء سانحة فرصة للتشغيل املقبلة

الشباب... لبطالة عملية حلول واقتراح
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والعشرين: الرابعة الفقرة وفي
على قائمة موضوعية معايير اعتماد من األصوب ...فإن
املستهدفني لتحديد امللحة واحلاجة االستعجال مدى

باألسبقية.
والعشرين: الثامنة الفقرة وفي

على بالسهر األول الوزير كلفت القريب املدى ...فعلى
في دفعتها املبادرة هذه جتسيد على تنكب احلكومة أن
إلى يرفع أن على وملموسة، مندمجة برامج ضمن األولى،
خطة الثالثة القادمة األشهر غضون في السامي نظرنا

املبادرة... هذه ألهداف تستجيب متكاملة، عمل
والثالثني: الواحدة الفقرة وفي

املبادرة، لهذه الشاملة الوطنية للصبغة ...وتأكيدا
في البرملان،  على يعرضها  بأن األول وزيرنا وجهنا فقد
بناء... دعم من تقتضيه ملناقشتها مبا مخصصة جلسة

والثالثني: الثانية الفقرة وفي
تقوم مقاربة اعتماد إلى ندعو احلكومة عامة ...وبصفة

لألمة... احلية القوى كل مع والتشاور اإلصغاء على
والثالثني: الثالثة الفقرة وفي

على ترتكز عمل، خطة نهج إلى ندعوها ...كما
وقواعد وشفافية، مسؤولية من التدبير، حسن مبادئ
وعقلنة وحتديد للمواطنني، واسع إشراك مع االحترافية،
عن فضال العمومية، واألجهزة املؤسسات، تدخل مجال

للمنجزات... املستمرين والتقومي املتابعة
والثالثني: الرابعة الفقرة وفي

الترقيعية، للحلول يجب وضع حد السياق هذا ...وفي
دوامها. ضرورة مع املتنافية املجدية، غير اجلزئية والتدابير

: املواطن مبواطنة يتعلق ما ج)
امللكية باملبادرة وأخيرا املعني أوال هو الذي املواطن إن •
املواطنني، من جلدته أبناء وإزاء الوطن، إزاء واجبات عليه
والبناءة بروح املساهمة الفعلية أهمها الدولة، من وإزاء
التنمية مشروع إجناز في واجلدية واإلخالص  املسؤولية
املجتمعي املشروع في املساهمة إلى  وصوال البشرية
جديرا ليكون الثالث املسار عند نهاية الشامل التنموي
فيه حقوقه، تضمن حر وطن في املواطنة بحقوق بالتمتع

كرامته. وحتفظ حرياته، وتصان

الوطنية املبادرة من التالية الفقرات في جند وهكذا •
يلي: فيما جنملها املواطن مبواطنة خاصة دروسا

عشرة: السابعة الفقرة في ورد فقد
االنفتاح، من انعكاسات حتصني مكاسبنا فإن ...لذلك،
هامة، وإمكانات فرص ثمينة، يوفره من مما االستفادة مع
في الفاعل وانخراطهم املغاربة، بتعبئة كل يتأتى إال لن

املسدود، الطريق إلى املفضي االنغالق بدل جماعي، عمل
العليا للمصلحة املنافية الذاتية، إلى احللول اللجوء أو

للوطن.
الفقرة العشرين: وفي

املقاربات وجناعة  السكان، مساهمة ...وأهمية
احمللي، اجلمعوي النسيج ودينامية والتشاركية، التعاقدية
قرب عن التنمية الفاعل، في مشاريع االنخراط لضمان

لهم. مكسبا باعتبارها واستمرارها،
األربعني: الفقرة وفي

متحركا وبلدا ناهضة، املغرب أمة سبيلنا ليظل ...إن
املشروع هذا حتقيق  أجل من التعبئة  لهو األمام، إلى
نكران في مساره، في لالنخراط ندعو اجلميع النبيل، الذي

احلسابات الضيقة... كل عن وسمو ذات،

السامي: امللكي للخطاب بالنسبة (2

املواطنة؛ مفهوم حول  واضحة عبارات  تضمن لقد
للقوى أو واإلدارة، للحكومة أو للملكية، بالنسبة سواء
لعموم بالنسبة أو اخلاص، للقطاع أو لألمة، احلية

املواطنني.

والرابعة والثانية والثالثة األولى الفقرات في جاء فقد
يلي: ما

الغاية باعتبارها املسؤولة، املواطنة قيم ...ولترسيخ
الوطنية للمبادرة  الكبرى، باألوراش للنهوض والوسيلة
إجماع ضمن إجنازها، على تعاهدنا التي البشرية، للتنمية
مستمدين الكبرى،  وخياراتها األمة ثوابت حول شامل
شكل الذي واملغاربة، العرش بني الوثيق  االلتحام من
مغرب لتشييد تنضب، ال التي قوتنا الدوام، مصدر على
األكبر، التحدي هو وذلكم والتقدم. الوحدة والدميقراطية
العميقة باإلصالحات رفعه، على نعمل فتئنا ما الذي
وأن دعائمه، ومرصوص ثابت بناء لكل أن وكما املتوالية.
اخلاصة، القومية ركائزها قوية دولة ولكل أركانه، للّدين
املغاربة، لكافة ننشدها التي الكاملة، للمواطنة فإن
في املتمثلة التاريخية، والوطنية الدينية مرجعياتها
فاإلسالم والدميقراطية؛ الترابية، والوحدة وامللكية، اإلسالم،
املؤمنني إمارة ظلت واملنفتح، الذي املعتدل املالكي، السني
مع ضمان السمحة، ونقاء عقيدته حمايته، ساهرة على
العصور، عبر شكل قد الدينية،  الشعائر  ممارسة حرية
الوطنية، الهوية مكونات كل فيها انصهرت التي البوتقة
متسكنا وبقدر املتعددة، احلضارية بروافدها الغنية املوحدة،
ودستورية، دينية مشروعية  من املغربية امللكية مييز  مبا
إلى بها، ارتقينا فقد تاريخية؛ ووطنية شعبية، وروح
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تطور من  حققناه ما خالل من مواطنة، ملكية
فاعلة ملكية ميداني؛ وحترك تنموي، وعمل دميقراطي،
مع جتاوب في املغربية، الهوية خصوصيات جتسد
اجليدة، للحكامة  احلديثة واملقومات الشعبية، اإلرادة
املشاريع إلجناز الالزمة والثقة واالستقرار، الوحدة وضمان
من تقتضيه مبا واالختيارات الوطنية الكبرى، الهيكلية،
املؤسسات انتداب توالي كان مهما واستمرارية، تعبئة

الدستورية.

بوحدتك جد، عن أبا العزيز،  شعبي  تعلقك، أن كما
ومقوما العريقة، وطنيتك من يتجزأ ال جزءا ليعد الترابية،
من جعل ما وهو العصرية الفاعلة. للمواطنة أساسيا
ال وجود، قضية صحرائك، مبغربية الدوام، على تشبتك،
األخيرة، اآلونة أبديته، في مبا لنشيد وإننا حدود. مسألة
املقيمة الوفية جاليتنا عنه أبانت ومبا وتعبئة، إجماع من
مختلف به حتلت وما صادقة، وطنية غيرة باخلارج، من
والدركية األمنية والعسكرية، املدنية السلطات العمومية،
بسيادة والتزام جأش، ورباطة وحزم يقظة من واملساعدة،
برموز للمس الفاشلة،  املؤامرات مواجهة في القانون،
بتصديك، ننوه كما الوطني. شعورك واستفزاز سيادتك،
السياسوية للمتاجرة القاطع ورفضك وإباء، بالتزام
لألسرى املأساوية واالستغالل الدنيء لألوضاع االنتهازية،
ألبسط سافر خرق في اجلزائري، بالتراب املعتقلني املغاربة،

اإلنساني. الدولي القانون قواعد

شموليتها؛ في مبواثيقه الصادق منطلق التزامه ومن
ولن مواطنيه. من  واحد أي  في  يفرط لن  املغرب فإن 
مسؤوليتها بتحمل الدولية، املجموعة مطالبة عن يكف
حقيقية بكيفية يطوى، لن الذي امللف، هذا في كاملة
وجبر املفقودين، مصير كل بالكشف عن إال ومنصفة،
يشكلون الذين املرحلني، عن ورفع احلصار املسرحني، أضرار

العالم؛ في شاذة حالة
املندوبية األممية مبنع سواء كالجئني، يعاملون ال فهم
ومن مخيماتهم، على اإلشراف  من املختصة السامية
متكينهم بعدم  أو هويتهم،  من والتأكد  إحصائهم 
بكامل املغرب، األم وطنهم إلى  العودة اختيار  حق من
رعايانا كافة إلى  نتوجه املناسبة،  وبهذه حريتهم. 
احلصار يعانون من والذين مبغربيتهم، املتشبتني األوفياء،
أهلهم إلى للعودة بتندوف، عليهم املضروب الظالم،
جلميع ذراعيه يفتح الذي الرحيم، الغفور فالوطن وذويهم.
كل لهم يوفر احلليم، حضنه إلى العائدين التائبني، أبنائه

الكرمي. احلر والعيش الكاملة، شروط املواطنة

الثامنة: الفقرة وفي
املقومات من تعد الدميوقراطية بأن منا  ...وإميانا 
على عملنا فقد حقيقية،  مواطنة لقيام  األساسية
على أقدمنا ثم ومن آلياتها، وتفعيل مؤسساتها، تطوير
لألسرة، ورائدة متقدمة مدونة من العائلة املغربية متكني

الصاحلة. على املواطنة للتربية األول املنبت باعتبارها
العاشرة: الفقرة وفي

املسؤولة... املغربية املواطنة التنشئة على ...وضرورة
عشرة: الرابعة الفقرة وفي

فعاليات تبذلها التي السخية، باجلهود نشيد ...كما
االقتصاد املواطنة، وتشجيع روح إلشاعة املدني، املجتمع

الكرمي... العيش لشروط املوفر االجتماعي،
عشرة: اخلامسة الفقرة وفي

ترسيخ في فاعال شريكا  اإلعالم، وسائل ...ولكون
حسن على الصادقة  غيرتنا فإن  اإليجابية، املواطنة
وترسيخ العام، الرأي تنوير في النبيلة، برسالتها قيامها
تكون أن على حرصنا إال يعادلها ال الدميوقراطي، البناء
مجسدة ومهنية  وأخالقية  قانونية  بضوابط ملتزمة
في العام، النظام واحترام واملسؤولية، احلرية للتوفيق بني

القضاء. وسلطة القانون، سيادة نطاق
عشرة: السادسة الفقرة وفي

وكل احلكومة إحلاح بكل ندعو السياق، هذا  ...وفي
املنظومة بإخراج  اإلسراع  إلى املجال، هذا في الفاعلني
للنهوض الصحافة، وتأهيل  بإصالح  الكفيلة اجلديدة،
ساهمت مثلما  املسؤولة، املواطنة ترسيخ في بدورها

الوطنية... الروح بلورة في باألمس
العشرين: الفقرة وفي

طابع من املقدام املسلسل لهذا نريده ما أن ...بيد 
املغاربة مبصاحلة إال يكتمل لن شمولي ومواطنة فاعلة
لنا، متاح أمر وهو واإلنتاج، واالقتصاد الذاتية مع املبادرة
في اختيار رائد وطني رصيد من عليه ما نتوفر بفضل

السوق... واقتصاد الليبرالية،
اخلامسة والعشرين: الفقرة وفي

شجاعة وبكل نصارح أنفسنا، علينا أن يتعني ...فإنه
ناقصة ستبقى احلقيقية، املواطنة بأن ومسؤولية،
توطيدها يتم لم  ما مكتملة، وغير وهشة  وصورية،
ثقافية، بحمولة واجتماعي، وتدعيمها اقتصادي مبضمون

أخالقية... بروح وحتصينها
والعشرين: التاسعة الفقرة وفي

املسؤولة، باملواطنة التشبع فإن السياق هذا ...وفي
وبتزايد املتوفرة، اإلمكانات مبحدودية التوعية يقتضي 
فاتورة ارتفاع يفرضه ما إزاء و السيما امللحة، احلاجيات
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من املتوقعة، غير الطبيعية والكوارث واآلفات، النفط،
ومنهكة... استثنائية مادية حتمالت

والثالثني: الواحدة الفقرة وفي
كل وفي بل املسارات، هذه في جناحنا ...وسيظل 
اجليدة، باحلكامة بأخذنا رهينا أطلقناها، التي اإلصالحات

املثلى... لتحقيق املواطنة اآللية الناجعة باعتبارها
والثالثني: الرابعة الفقرة وفي

البناءة، املغربية املواطنة لتحقيق سبيلنا ...وتلكم
ال و الكونية، القيم منظومة في لالنخراط وتأهيلها
بتعدد متميزة صغيرة، قرية أصبح عالم في سيما

واحلاسمة... املتسارعة توجهاته في الفاعلني املؤثرين

للمواطنة؛ وبليغا عميقا مفهوما أعطى امللك جاللة إن
من خالل أو البشرية، للتنمية الوطنية املبادرة عبر سواء
تلمس ذلك املجيد لهذه السنة، وميكن العرش عيد خطاب
وهي عليها، أطلقها التي األوصاف عند مليا بالوقوف
باألساس وتعني ودقيقة، محددة دالالت وذات  متعددة
والصدق، واجلدية، بالفاعلية، متصفا حاملها يكون  أن
املصلحة خدمة في والتفاني واإلخالص، واملسؤولية،
كل في البناءة واملساهمة والتجرد، واملوضوعية، العامة،
واملصالح الضيقة، احلسابات عن بعيدا تنموي مشروع
في املتطلبة احلميدة الصفات من ذلك غير إلى الذاتية،
وصوال تنموي مشروع أي في يساهم أن يريد مواطن كل
إلى يصبو الذي الشامل التنموي املجتمعي املشروع إلى
خلطة الثالث املسار  نهاية عند البالد عاهل حتقيقه

البشرية. التنمية

من ابتداء  اجلميع، على يتعني  املنطلق هذا  ومن
ومرورا باملجالس تصرفها، املوضوعة حتت واإلدارة احلكومة،
والنقابات، السياسية، واألحزاب املنتخبة، والهيآت
احلكومية، واملنظمات غير اخلاص، القطاع عن واملسؤولني
مراجعة املواطنني املدني، وانتهاء بعموم املجتمع وهيآت
السابقة، واألخطاء  التجارب من واالستفادة احلسابات،
خلوض استعدادا العصر، ومتطلبات شروط مع والتكيف
وصوال الثالث، املسارات املتمثلة في املقبلة الثالثة املعارك

الشامل في التنموي املجتمعي وإجناز املشروع حتقيق إلى
ذكرها، السالف املواطنة بخصال املطاف مسلحني نهاية

بعزيز. على اهللا ذلك وما
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: مـقـدمـــــة

تدخل  وازدياد وتشعبها، اإلدارية اإلجراءات تعقد إن 
أصنافها على اختالف املجاالت شتى في واتساعه اإلدارة
فكري تطور من اليوم العالم يعرفه ما بفعل وأنواعها،
في التقنية للثورة وهيمنة ومالي، اقتصادي ومنو وثقافي،
من يقتضي ذلك كل وغيرهما، واالتصال النقل  ميادين
محاولتها طريق عن التطور، لهذا مسايرتها ضرورة اإلدارة
يتجلى ومادي حسي هو ما بني متكامل انسجام خلق
املتعددة، املجاالت تلك في لتدخلها املتزايد الزحف في
في أساسا االعتباري، املتمثل باجلانب مرتبط هو ما وبني
باملواطن تربطها التي العالقة على محافظتها  ضرورة
واجبات، عليه ولها حقوق عليها له إنساني ككائن
متشبعة معاصرة،  دولة قيام تصور ميكن ال بحيث
مد على تعمل ال القانون، وسيادة الدميقراطية مببادئ
فعليا إلى املواطن، والسعي وبني بينها التواصل جسور
يلزم واتخاذ ما صيانتها، على والعمل االعتراف بحقوقه،

احترامها. وضمان عليها للمحافظة التدابير من

ما بكل  تسعى التي املواطنة اإلدارة هي تلك
والنظر املواطن، إسعاد أجل من إمكانات، من أوتيت
مبسطة إجراءات خالل من ومتطلباته، حاجياته إلى
بالزبونية ال و باملعاناة واحملاباة تشعره ال وسهلة وميسرة،
عليه ال تفرض كما مع أي إدارة، تعامله في واحملسوبية
والتزلف كالتوسط القومية،  غير السلوكات من  نوعا
التي الالأخالقية، من املمارسات والرشوة وغيرها واخلنوع
اإلدارة، في ثقته املواطن وتفقد  الوطني، احلس تقتل
بينه سميك يفصل  جدار بوجود إحساسا لديه  وتولد 

معها. التواصل عن ويحجبه عنها، ويبعده وبينها،

يتعني "باإلدارة املواطنة" وصفها ميكن حتى اإلدارة إن
مناسبة ظروف تهييئ شيء،  كل  وقبل أوال عليها
واالستماع جيدا، استقباال املواطن الستقبال ومالئمة
إنسانية معاملة ومعاملته واهتمام، بعناية مطالبه إلى
بوجود تواصل يشعر جتعله واالحترام و التواضع يطبعها
الذي املستخدم أو املوظف أن كما وإيجابي معه، فعلي
يقدم وهو يشعر أن  يجب مؤسسة،  أو  بإدارة يعمل
في يدخل وطني، بواجب يقوم أنه املواطن، لهذا خدمات

وظيفته. عليه التي تفرضها التزاماته إطار

أفضل خدمات تأمني تقتضي املواطنة، اإلدارة إن 
لهم، النصح وإبداء إرشادهم،  طريق  عن للمواطنني،
في القانون سيادة مبدأ وترسيخ بيدهم، واألخذ
في واإلنصاف العدل قواعد وتكريس معهم، تصرفاتها

بهم. تربطها التي العالقة

التي األهداف هذه أجل حتقيق من املغرب خطا وقد
بحقوق والنهوض والقانون احلق دولة دعائم إرساء تروم
على االستقالل منذ عمل حيث حثيثة، خطوات اإلنسان،
واحلريات احلقوق هذه وتكريس عصرية، التأسيس لدولة
تطوير طريق عن املغربي، للمواطن واألساسية الفردية
على احلرص مع املجال، هذا في القانونية منظومته
مع ومنسجمة تكون مالئمة باستمرار، حتى حتسينها
في الواردة املبادئ ومع السمحاء، اإلسالمية شريعتنا
االقتصادية التحوالت مع وكذا الدولية، والعهود املواثيق
أن فبعد بالدنا(1)، تعرفها التي والسياسية واالجتماعية
اخلامس امللك محمد جاللة له املغفور عهد في صدرت
منها مباشرة، االستقالل عقب نصوص اهللا، رحمه
1957 يوليوز 16 كظهير العامة باحلريات يتعلق ما
املتعلقة 1958/11/15 وظهائر املهنية، النقابات بشأن

قراراتها بتعليل اإلدارة إلزام
* املواطنة لقيم وترسيخ العام للمرفق تخليق

التراب مصطفى ذ.
املظالم بديوان استشاري

ص 108. الفرنسية باللغة النص هذا *	انظر ملخص
.15 ص 2003 لسنة اإلنسان حلقوق االستشاري للمجلس السنوي التقرير (1
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والتجمعات الصحافة وقانون اجلمعيات تأسيس في باحلق
متنوعة أخرى بنصوص  يتعلق  ما ومنها   ... العمومية
اجلنائية املسطرة وقانون 1958 سنة اجلنسية كقانون 
طيب الثاني احلسن امللك جاللة سار فقد ،1959 سنة
املنعم، لوالده القومي  النهج هذا نفس على ثراه، اهللا
دولة بناء أكملت عهده، في قوانني بحيث صدرت عدة
الدميقراطية، أسس دعم على القائم احلديث، املغرب
منها نذكر  ، اإلنسان حقوق واحترام القانون، وسيادة

احلصر: املثال ال سبيل على
 

االستشاري باملجلس املتعلق ظهير 1990/04/20 ■

اإلنسان(2)؛ حلقوق
احملاكم اإلدارية ؛ بإحداث املتعلق 41.90 رقم القانون ■

على تصديره نص الذي 1992 لسنة اململكة دستور ■

اإلنسان تشبثها بحقوق .. تؤكد املغربية " اململكة أن
؛ عامليا " عليها متعارف هي كما

بتاريخ    اإلنسان بحقوق املكلفة  الوزارة  إحداث   ■
.1993 نونبر 11

العرش، السادس محمد امللك جاللة اعتالء وبعد 
ثقافة ترسيخ نحو  األولى  الوهلة منذ إرادته اجتهت 
مبادئ عدة على مبنية باملغرب، اإلنسان  حلقوق جديدة
تتبلور بشكل أصبحت والتي أساسية، سامية وتوجهات
تروم تدابير لعدة اتخاذه خالل من وملموس،  فعلي

: التالية األهداف باألساس حتقيق
رعاية قوامه للسلطة(3) اجلديد  املفهوم حتديد ■

؛ حقوقه على وصون كرامته واحلفاظ مصالح املواطن
واإلدارة ؛ املواطن بني تنمية التواصل ■

واإلدارة ؛ املواطن مصاحلة بني حتقيق ■

؛ البيروقراطية من ■ احلد
املرفق العام ؛ تخليق  ■

اإلدارة املواطنة. ■

بشكل تبلورت قد السامية التوجهات هذه وكل
املظالم(4)، ديوان ملؤسسة جاللته إحداث من خالل أساسي
في يدخل الذي بينها القانون نذكر من قوانني عدة وصدور

. اإلدارية املتعلق بتعليل القرارات بحثنا مجال

اهللا وتوفيقه بعون سنعمل فإننا املقدمة، هذه وبعد
بدراسة القيام  على املتواضع، البحث  هذا خالل من
القانون في الواردة القانونية املفاهيم لبعض حتليلية 
إلصداره، املرسومة  األهداف مالمسة بغية املذكور،
تخليق يروم الذي السامي امللكي خصوصا منها التوجه

العمومي. املرفق

اإلدارة بإلزام املتعلق القانون صدور أسباب
: قراراتها بتعليل

03.01 رقم القانون صدور وراء كانت أسباب عدة هناك
العمومية اإلدارات  إلزام بشأن 2002 يوليوز 23 بتاريخ
قراراتها، العمومية بتعليل واملؤسسات احمللية واجلماعات
تقدمي مذكرة على خالل االطالع من أن جنمل أهمها ميكن
األسباب في لدن احلكومة املقدم من القانون مشروع هذا

: التالية

امللك جلاللة السامية امللكية التوجهات تكريس : أوال
األخالقية املبادئ ترسيخ إلى الرامية السادس محمد

؛ العمومية باإلدارات

االلتزام باملشروعية على العمومية اإلدارات حث : ثانيا
من إطار في املواطن حقوق واحترام القانون وسيادة

؛ واملساواة النزاهة
وتنظيمها العمومية اإلدارات طرق تسيير ترشيد : ثالثا
وتدبير اإلداري العمل لكلفة اعتبارا مردوديتها والرفع من

؛ الوقت
خالل احملاكم املختصة، من أعباء من التخفيف : رابعا
الواقعية األسباب معرفة من املعنية األطراف متكني
مما حقهم، في اإلدارية القرارات لصدور والقانونية املبررة

القضاء. القرارت أمام تلك عن مخاصمة يغنيهم قد

الشكايات عدد التقليص من املساهمة في : خامسا
غموض عن األحيان من كثير في الناجتة والتظلمات

منها. املتظلم اتخاذ القرارات ألسباب فهم وسوء

.2001/04/10 ظهير مبقتضى السادس محمد امللك جاللة من املؤسسة بأمر هذه تنظيم إعادة متت لقد (2

يوم البيضاء ألقاه بالدار الذي السامي في خطابه ألول مرة للسلطة  اجلديد عن هذا املفهوم  امللك أعلن جاللة (3

.1999/10/12

يوم 2001/12/09 ألقيت التي امللكية في الرسالة اهللا نصره السادس محمد امللك التوجهات السامية جلاللة هذه وردت (4

تنصيب 2002/12/10 مبناسبة يوم جلاللته السامي اخلطاب في عليها التأكيد مت والتي اإلنسان، حلقوق العاملي اليوم مبناسبة
.(.. هيكلته على الذي أدخل التعديل بعد ) اإلنسان حلقوق االستشاري واملجلس املظالم مؤسستي ديوان
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: قراراتها بتسبيب ملزمة غير اإلدارة أن األصل

90.41 رقم القانون من 20 املادة أن الرغم من على
انعدام عيب على نصت قد اإلدارية، للمحاكم  احملدث 
ضمن السبب) انعدام هنا به  (واملقصود التعليل(5)
وجتعله اإلداري،  القرار تصيب أن ميكن التي العيوب
عن فيه الطعن بالتالي ويجوز السلطة، بتجاوز متسما
هو ليس النص املقصود بهذا فإن اإللغاء، دعوى طريق
صلب في ببيان السبب األحوال، جميع في إلزام اإلدارة
القضاء يبحث أن به هو املقصود وإمنا تتخذه، الذي القرار
عن اإلداري، القرار ملشروعية مراقبته من خالل ويتفحص
أن صدوره، ذلك بررت التي والقانونية األسباب الواقعية
للقرار اتخاذها ال تكون ملزمة بذكر سبب اإلدارة األصل أن
على مبنيا جاء أنه القرار هذا في يفترض ألنه اإلداري،
حاالت في اإلدارة على القانون حتم إذا إال سبب مشروع(6)،
فإن اإلدارية، القرارات لبعض اتخاذها أسباب بيان ، معينة
العناصر من عنصرا يصبح احلالة،  هذه في  التسبيب 
اعتبار القرار إغفالها، يترتب على التي اجلوهرية الشكلية
، ومعرضا الشكل بتجاوز السلطة لعيب اإلداري متسما

بالتالي لإللغاء.

اإلداري، القرار أركان أساسيا من ركنا السبب ويعتبر
باتخاذه، املختصة اإلدارة تدخل إلى الدافع يعتبر بحيث
على سابقا خارجيا عنصرا يشكل املعنى بهذا وهو 
وبالتالي ، الحقا يظهر السبب قد فظهور القرار، صدور
ببيان األولى الوهلة منذ  ملزمة تكون  ال اإلدارة  فإن 
في القانون ألزمها إذا إال اتخاذه، وراء الكامنة األسباب

. القرار صلب في السبب بذكر معينة حاالت

اتخاذ أسباب بيان بأن القول ميكن األساس وعلى هذا
: حالتني بني القرار يختلف

التقديرية سلطتها إطار في اإلدارة تصرف : األولى احلالة

للتدخل معينا سببا اإلدارة على القانون لم يفرض إذا
هذه في فتكون لها بعينه، إداري إصدار قرار أجل من

عدم اإلفصاح اإلفصاح أو التقديرية في السلطة احلالة
هذه في لها ميكن بل القرار، لهذا اتخاذها سبب  عن
تبرر التي األسباب من تشاء ما اختيار أيضا، احلالة
سبب بإرادتها عن إفصاحها  في حالة ولكن تدخلها، 
وجودا السبب هذا قيام عندئذ يراقب القضاء فإن قرارها،
مبصر اإلداري القضاء حملكمة حكم في جاء فقد وعدما،
واستمد قام عليه معني سبب على القرار بني (متى أنه
صدوره، علة هو قانوني أفصح عنه، وكان سند من كيانه
القرار يصبح أن السبب .. صحة هذا عدم شأن من فإن
في يجدي وليس  بحالته  سليم غير ذاته  في  معيبا
في سنده تعديل أو  سببه تغيير ذلك  بعد تصحيحه

.( .. الحق وقت

القرار، التخاذها السبب عن اإلدارة تعلن  لم إذا أما
السبب القضاء مالمسة على الصعب من  يكون فإنه
اختياره تتمتع بسلطة اإلدارة مادامت احلقيقي لصدوره

مالءمته(7). وتقدير

عدة في قدميا  الفرنسي  الدولة مجلس  ذهب وقد 
تخلف رغم اإلداري القرار إلغاء عدم إلى له، قرارات
تقديرية سلطة فيه احلالة التي تعطى أسبابه، وذلك في
مجلس فهنا يؤكد القرار، اتخاذ سبب في اختيار لإلدارة
السبب عن  هو يبحث أن ميكن أنه الفرنسي الدولة
الوهمي القرار سبب بدال من نفسه، تلقاء الصحيح من

. القرار(8) من إصدار لها البد كان أن اإلدارة ثبت إذا

سواء اإلداري ، القضاء بأن القول ميكن ذلك مع ولكن
مراقبة في يتشدد أصبح املغرب، مصر أو أو فرنسا في
إطار سلطتها في ولو للقرار اتخاذها أسباب اإلدارة في
تلك القانون من خاللها ببيان ال يلزمها التي التقديرية،
اإلدارية احملكمة صادر عن حكم جاء في فقد ، األسباب
سبب، والسبب من إداري لكل قرار "البد يلي : ما بالرباط
وعلى صدوره، تبرر املادية والقانونية التي الوقائع تلك هو
استعمال في تصرفها جتاوزا اعتبر وإال ذلك إثبات اإلدارة
عن صادر آخر حكم في وجاء اإللغاء"(9).  يبرر  السلطة
األساس إثبات اإلدارة  على   " : يلي  ما احملكمة نفس

في ورد "انعدام السبب" للمصطلح املعنى الصحيح أن بحيث العربي، النص إلى الفرنسي النص ترجمة عند 5) ورد خطأ

القرارات جميع منه أن يفهم قد العربي فإنه النص في الوارد املعنى أما ) ( défaut de motif) هكذا الفرنسي النص
.(défaut de motivation) هي الترجمة لكانت املقصود املعنى هو هذا كان لو بحيث معللة تكون أن يجب اإلدارية

.300 ص 1990 الطبعة األولى الصروخ مليكة القانون اإلداري للدكتورة (6

.934 ص الطماوي سليمان للدكتور قضاء اإللغاء ) : األول الكتاب ) اإلداري 7) القضاء

الثالث. القسم 1934 في قضية AUGIER دالوز 1934 8 يونيه الفرنسي الصادر في الدولة مجلس حكم (8

94/95غ. رقم في امللف بتاريخ 1995/01/19 صدر حكم (9
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التجزئة  لطلب  رفضها عند طرفها من املعتمد 
الطعن"(10). موضوع

املقيدة إطار سلطتها في تصرف اإلدارة : احلالة الثانية

معني، قانوني بسبب اإلداري القرار املشرع ربط إذا 
السبب هذا حتقق إذا إال تتصرف أن ميكن لإلدارة ال فهنا
الذي السبب هذا هنا بذكر اإلدارة ملزمة وتكون فعليا،
وهنا لإلدارة، املقيدة للسلطة احلالة هذه مالزما في يكون
اإلداري القرار على مراقبته تسليط القضاء على يسهل
السبب عن باإلفصاح اإلدارة هنا ألزم قد  القانون مادام
قرارها صلب في اإلدارة تضمن لم فإذا له، التخاذها
فهنا يكون قرارها القرار، اتخاذ إلى األسباب التي دفعتها
اعتبار على الشكل، في لعيب السلطة بتجاوز مشوبا

. القانون نص عليه ملا مخالفة بكيفية صدر أنه

باتخاذ قرارها اإلدارة ألزم إذا املشرع أن البيان، عن وغني
يحيط أن هو ذلك، من قصده فإن معني، شكل  على
فإنزال بها، لفائدة املعنيني بضمانات معينة القرارت تلك
قبل مثوله يقتضي مثال، موظف على تأديبية عقوبة
املشرع أراد أن أن يعني فهذا التأديبي، املجلس أمام ذلك
القانونية، حتى هذه الضمانة من خالل املوظف يحصن
ينتسب التي اإلدارة جانب من للتعسف عرضة يكون ال
اجلوهرية، الشكلية بهذه إخالل املوظف، وكل هذا إليها
بسبب لإللغاء عرضة املتخذ، اإلداري القرار  مآل يجعل

الشكل. عيب

اإلدارة ألزم حينما املغربي املشرع فإن املقابل وفي
سنبينها التي اخلاصة الصبغة -ذات قراراتها بتعليل
احترام مجال في مهمة خطوة خطا قد يكون بعد– فيما
يدخل اإلداري القرار بتعليل اإللزام فمادام املواطن، حقوق
القرار، التخاذ معينة شكلية فرض إطار في قلنا– –كما
املشرع رغبة على يؤكد التعليل، بهذا اإلدارة إلزام فإن
هامة للمتعاملني ضمانات قانونية في إعطاء الراسخة
القانونية بالضوابط بالتقيد بإلزامها وذلك اإلدارة، مع
املطلقة احلرية ترك من بدال إصدارها للقرار اإلداري، عند
حدا الذي السبب عن اإلفصاح اإلفصاح أو عدم في لها

السابق-. في األمر عليه كان –كما إلى اتخاذه بها

: التعليل الواجبة هي السلبية الفردية القرارات
03.01 رقم القانون  من األولى للمادة  باستقرائنا
القرارات دقيقة قد حدد بكيفية املشرع لنا بأن يتضح
السلبية، القرارات الفردية في بالتعليل، وأجملها املعنية
تفصيال وحصرا في وردت فقد القرارات، هذه تعداد أما
القرارات مفهوم هو فما القانون. نفس من الثانية املادة
؟ السلبية اإلدارية القرارات مفهوم وماهو ؟ اإلدارية الفردية

تخص التي هي : الفردية  اإلدارية القرارات مفهوم
مجموعة تخص أو باسمه ومحددا بذاته معينا فردا
بأسمائهم(11)، ومحددين بذواتهم معينني األفراد من
من اآلخر النوع يعني ال عنه، القانون املتحدث فإن ولهذا
تتضمن التي التنظيمية اإلدارية القرارات وهو القرارات،
غير متعددين، أشخاص تطبق على ومجردة، عامة قواعد
أن بحيث بأسمائهم، محددين وغير بذواتهم، معينني
مركز في يوجد من كل على يطبق التنظيمي القرار
وهو به، املعني الشخص لذات حتديد بدون معني قانوني
اإلدارة تلزم التي القرارات نطاق عن يخرج املعنى بهذا

بتعليلها.

اإلداري القرار  عن الفردي اإلداري القرار مييز ما وأهم
الفرد حق في  نفاذه يسري األول أن هو التنظيمي،
الثاني فيسري أما به، تبليغه تاريخ من ابتداء املعني به
التاريخ من أو عامة كقاعدة نشره تاريخ من إما نفاذه

خاصة. حاالت في القرار في عليه املنصوص

القرارات التي هي : السلبية القرارت اإلدارية مفهوم
إلدارة بها تقدموا معينني تستجيب لطلبات أشخاص ال
اإلداري القرار مفهوم في  يدخل  أن وميكن مختصة، 
يستشف الذي  وهو بالرفض، الضمني القرار السلبي 
إليها، قدم ما طلب على الرد عن اإلدارة امتناع من
عليه مدة ليست الرد في بالصمت بحيث تظل ملتزمة
االستجابة على رفضها منها كتعبير ضمني باليسيرة

. له

عن عامة بصفة السلبية اإلدارية القرارات وتختلف
تفرض األخيرة هذه أن في اإليجابية، اإلدارية القرارات
عاتق على األعباء نوعا من حتمل أو االلتزامات، من نوعا
بعضهما، عن القرارين هذين مييز ما وأهم األفراد، أحد

94/116غ. رقم في امللف بتاريخ 1995/03/23 صدر حكم (10

ص302. السابق املرجع – الصروخ للدكتورة اإلداري القانون (11
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بأي القيام يتضمن ال السلبي، اإلداري القرار أن هو 
إصداره عند وينتج آثاره بنفسه فهو ينفذ تنفيذي، إجراء
من التنفيذ لوقف قابل غير فهو وبالتالي احلال، في 
محل احللول ميكنه القضاء ال وكذا لكون الناحية، هذه
من نشاط مزاولة أو أعمالها، من عمل ممارسة اإلدارة في
احلكم الفرنسي أن مجلس الدولة اعتبر أنشطتها، وقد
اإلدارة إلى موجها أمرا يعتبر سلبي قرار تنفيذ بوقف
محظورة مسألة وهي املرفوض، الطلب إلى باالستجابة
السلط فصل ملبدإ إعماال ميكنه ال الذي القضاء على 

لإلدارة(12). أوامر توجيه

في الشهير  حكمه في املذكور املجلس  قضى وقد
به احلكم ميكن ال التنفيذ وقف بأن  Amoros قضية
décisions exécutoires تنفيذية قرارات مواجهة في إال
تنفيذ قرار إداري سلبي بوقف يؤمر ال فإنه لذلك، وتبعا
القانوني املركز في تعديل إحداث في تسببه حالة في إال
une modification dans la الشأن ألصحاب الواقعي أو
وماعدا situation de droit ou de fait des intéressés

موجه أمر مبثابة سلبي، إداري قرار تنفيذ وقف ذلك، يعتبر
اإلدارة(13). إلى

قرارات تعتبر اإليجابية، فمادامت اإلدارية القرارات أما
. تنفيذها فإنه يجوز وقف تنفيذية،

والقرارات السلبية، اإلدارية القرارات بني آخر فرق وهناك
أن وهو املصري، الدولة مجلس به أتى اإليجابية اإلدارية
احملددة للطعن باإللغاء، يوما بأجل الستني تتقيد ال األولى
املذكور املجلس ويستند األجل، الثانية بهذا بينما تتقيد
اإلدارية القرارات أن وهو صحيح، قانوني سند إلى ذلك في
باب وأن آثارها،  في مستمرة قرارات تعتبر السلبية، 
إال االمتناع، حالة تستمر طاملا مفتوحا يظل فيها الطعن
اإلداري الفعلي للقرار التنفيذ حالة يختلف في األمر أن
في الطعن سريان يبدأ التنفيذ هذا بتمام أن إذ السلبي،

القرار(14). هذا

السلبي، الفردي اإلداري القرار طبيعة بينا أن  وبعد
اآلثار أو الطبيعة في سواء  االختالف  أوجه وأوضحنا 
"القرارات فهل مصطلح اإليجابي، اإلداري القرار وبني بينه
03.01 رقم القانون به الذي أتى السلبية"  الفردية اإلدارية

من التعليل بلزومية املعنية هي القرارات هذه –باعتبار
أم أن ؟ أوضحناه الذي املعنى على ينسحب اإلدارة- قبل
في املتداول مغايرا  للمعنى شيئا  آخر به قصد املشرع

؟ اإلداري القانون

فإنه الفردية"، اإلدارية "القرارات مبصطلح فيما يتعلق
املعنى الصحيح حيث من إشكال أي نظرنا في يطرح ال
ذلك القانون املذكور، به الذي أتى املعنى مع باملقارنة له
بتعليل قراراتها الفردية، إلزام اإلدارة فعال قصد املشرع أن
باسمه، ومحددا  بذاته معينا شخصا تخص التي  أي
"القرارات ملصطلح  بالنسبة يطرح اإلشكال هذا أن إال
الضيق املفهوم املشرع يقصد فهل السلبية"، اإلدارية
فقط، وهو الصادرة بالرفض أي القرارات املصطلح، لهذا
أم ؟ السلبي" "للقرار اإلداري القانون في املتداول املعنى

؟ لهذا املصطلح العام املفهوم يقصد أنه
أن املذكور، القانون  استقراء خالل من لنا يظهر
"القرارات لعبارة استعماله من يقصد لم املشرع
قصد وإمنا فقط، تلك الصادرة بالرفض السلبية" اإلدارية
القانوني املركز في عامة بصفة تؤثر التي القرارات بها
تنفيذي بعمل القيام تضمنت ولو املصلحة، لصاحب
سابقا، بيناه ما حسب اإليجابية اإلدارية القرارات أن –مع
على والدليل تنفيذية– بأعمال القيام تتضمن التي هي
األولى املادة في عامة صياغة ورود هو الطرح، هذا صحة
السلبية اإلدارية الفردية "القرارات وهي 03.01 القانون من
"السلبية" كلمة أن بحيث فائدة املعني" لغير الصادرة
وهي نفس الصياغة، ضمن واسعا املشرع تفسيرا أعطاها
هذه املعني) أي سواء كانت لفائدة تكون ال التي (القرارات
في عليها املنصوص كاحلالة بالرفض صدرت القرارات
وهي املذكور القانون من  الثانية املادة  من "و" الفقرة
لألشخاص حقا يعتبر امتياز منح ترفض التي "القرارات
تتضمن قرارات القانونية" أو فيهم الشروط تتوفر الذين
املنصوص كالقرارات بأعمال تنفيذية القيام قلنا- -كما
"القرارات وهي املادة نفس من "ب" الفقرة في عليها

تأديبية". أو إدارية عقوبة بإنزال القاضية اإلدارية

: الضبطي اإلجراء مفهوم

على فيها يتعني احلاالت التي ضمن املشرع أورد لقد
احلالة السلبية، الفردية اإلدارية قراراتها  تعليل اإلدارة
12) C.E 29/04/1936 Damerauaix .Rec . P . 473.
13) A. de Laubadère – Traité de doit administratif T.1 .P .524.

التي قررتها القانونية املبادئ – مجموعة 11 350 لسنة رقم القضية في 1968 13 يناير مبصر بتاريخ العليا اإلدارية حكم احملكمة (14

.56 القاعدة – عشرة الثالثة السنة – احملكمة
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من الثانية املادة من (أ) الفقرة في عليها املنصوص
مبجال بالقرارات املرتبطة " املتعلقة وهي 03.01 القانون
اإلجراء طابع تكتسي التي أو العامة احلريات ممارسة 

؟ باإلجراء الضبطي املقصود فما الضبطي"،

تقتضي الفردية، احلريات ممارسة أن  املعلوم من
العام النظام سير على  احملافظة شيء، كل وقبل أوال 
والصحة العام، األمن في املتمثلة الثالثة مبدلوالته
إلى موكولة املهمة، هذه وأن العامة، والسكينة العامة،
وهو اإلداري" "بالضبط  يسمى  إطار ما الدولة في إدارة
النظام لصيانة املوجبة الضرورية، التدابير القيام ببعض
احلريات على القيود بعض بفرض تتأتى إال ال والتي العام،
والتي االجتماعية، احلياة على احملافظة سبيل في الفردية
دعت إذا العمومية القوة استخدام حد إلى تصل قد

ذلك(15). إلى الضرورة
: منها اإلداري الضبط من أنواع وتوجد عدة

احملافظة إلى يهدف : وهو الذي العام اإلداري الضبط
أعاله، إليها املشار الثالثة مبدلوالته العام النظام على
في والعموم أنه يحمل طابع التجريد طبيعته من والذي

االجتماعية. احلياة

إلى سلطة به يعهد الذي وهو : اخلاص اإلداري الضبط
اإلداري كالضبط حتقيق أهداف محددة، قصد إدارية خاصة

املستهلكني. حلماية األسعار مبراقبة اخلاص

اختصاصه الذي يشمل : وهو اإلداري الوطني الضبط
واملصالح األول الوزير  وميارسه ككل، الوطني التراب 

املركزية.

القرارات تنحصر الذي وهو  : احمللي  اإلداري  الضبط
األقاليم، من اجلهات أو إقليم من جهة املتعلقة به في
احلضرية للجماعات ميكن كما العماالت، من عمالة أو
مجال في متارس  أن رؤسائها، شخص في والقروية

اإلداري. الضبط مهمة الترابي اختصاصها

في يدخل فردي  إداري قرار كل فإن لذلك، واعتبارا 
غير في  وكان أعاله، إليه  املشار اإلداري الضبط مجال 
بأن ملزمة اإلدارة تكون فإن حقه، في صدر من مصلحة
بانعدام متسما كان وإال له، اتخاذها سبب في صلبه تبني

الشكل. لعيب لإللغاء املشروعية، ومعرضا

أو بسحب القاضية اإلدارية القرارات مفهوم
: للحقوق منشئ قرار إلغاء

الفقرة في 03.01 رقم القانون من الثانية في املادة ورد
ملزمة اإلدارة فيها احلاالت التي تكون من أخرى "و"حالة
منشئ قرار بسحب املتعلقة وهي قراراتها، بتعليل
عن تتراجع أن لها ميكن ال اإلدارة   أن فاألصل للحق:
إلى أثره ميتد السحب التي أصدرتها، ألن اإلدارية القرارات
القرار رجعية  عدم بالتالي مع مبدأي ويتعارض املاضي، 
force des choses املقرر الشيء واحترام قوة اإلداري،
، القضاء اإلداري استقر فقد ذلك مع décidées، ولكن
التي اتخذتها، قراراتها لسحب إمكانية اإلدارة إعطاء على

: وهما أساسيني شرطني توافر شريطة
مشروع ؛ غير قرار على السحب ينصب - أن

داخل أجل أي يوما 60 أجل داخل السحب أن يتم -
. اإللغاء دعوى تقدمي

بتعليل اإلدارة ألزم قد املشرع فإن األساس، وعلى هذا
منشئ للحقوق، قرار بسحب القاضية قراراتها الفردية،
سحبه املقرر القرار في املشروعية عدم وجه تبني حتى
هذا اإلجراء أخرى بسلوك جهة تقوم من جهة، وحتى من
املعامالت، استقرار على حفاظا املذكور، األجل داخل
على تسهيل ذلك وفي املكتسبة، للحقوق  وصيانة
وفي اإلداري، القرار ملشروعية مراقبته ملمارسة القضاء
السحب في قرار  صدر توضيح ملن إعطاء الوقت نفس

اتخاذه. إلى اإلدارة دفعت التي األسباب ملعرفة حقه 

اجتاه في  سار  قد ببالدنا،  اإلداري  القضاء أن ويتضح
للحقوق املنشئة سحب القرارات في اإلدارة سلطة جعل
فقد  ، املذكورين توافرالشرطني بضرورة مقيدة سلطة 
(إن : يلي  ما  بالرباط اإلدارية للمحكمة حكم جاء في
ال يسمح العامة التي املبادئ من املكتسبة احلقوق صيانة
ورد كما ( ... قراراتها في عنها بالتراجع اإلدارية للسلطة
شروط أن وقضاء فقها املتفق عليه نفس احلكم: (من في
أجل داخل السحب يتم أن في تتجلى اإلداري سحب القرار
مشروع)(16). قرارغير على ينصب وأن اإللغاء، دعوى تقدمي

.286 ص السابق املرجع الصروخ للدكتورة اإلداري 15) القانون

الغرفة اإلدارية باملجلس من بقرار املؤيد غ 94 / 185 امللف رقم في بتاريخ 1995/10/03 بالرباط اإلدارية احملكمة حكم (16
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: التعليل من املستثناة الفردية اإلدارية القرارات

في لتطبق توضع التشريعية النصوص أن من املعلوم
ثم أجبرت وإذا طرأت ظروف استثنائية، الظروف العادية،
حتما، ذلك يؤدي فإن العادية، النصوص على تطبيق اإلدارة
ونية مقاصد مع حتى تتعارض مستساغة، غير نتائج إلى
العادية، وقد عبرت احملكمة املشرع واضع تلك النصوص
"القوانني بأن بقولها ذلك على مصر في العليا اإلدارية
العادية"(17). األحوال في تتخذ التي اإلجراءات على تنص

رأفت الدكتور ومنهم اإلداري القانون فقهاء اعتبر وقد
األولى : اإلدارية املشروعية من نوعني هناك بأن فودة(18)،
مناخ في تسري التي وهي العادية، باملشروعية تعرف 
قانونية، ثابت، منظم مبقتضى ضوابط واجتماعي قانوني
أما الدولة، فيها  تعيش التي العادية الظروف  تالئم
تصبح التي وهي االستثنائية، باملشروعية فتعرف الثانية
العادية الظروف في املطبقة القانونية الضوابط فيها
عليها توجد التي االستثنائية احلالة بحكم غير مالئمة
اإلدارة تعفى ...)، فهنا أو حرب كارثة طبيعية (إما الدولة
اإلدارة يكون تصرف تلك الضوابط، ومع ذلك تطبيق من
استثنائية مشروعية إال أنها املشروعية، إطار في يدخل
بالقدر القانون  أحكام بعض تطبيق مراعاة من  تعفى

العادية. غير الظروف متر أن إلى لها، واملالئم الالزم

استقراء لنا من يتبني 03.01 فإنه القانون وبالرجوع إلى
من القرارات اإلدارية بعض استثنى املشرع بأن أحكامه،
استثنيت ما طبيعتها، ومنها وذلك بحكم كلية التعليل
أن ميكن فقط، أي اتخاذها أثناء أي صلبها من التعليل في
التعليل، االستثناء من فإن لذا بعد، فيما تعليل يعقبها

جزئي. هو ما ومنه كلي، هو ما منه

: التعليل االستثناء الكلي من أ –
املذكور، القانون من الثالثة إليه في املادة املشار وهو
الداخلي باألمن املتعلقة اإلدارية  األمر"بالقرارات ويتعلق
التي لطبيعتها اعتبارا القرارات  وهذه  للدولة"، واخلارجي
كيانها على واحلفاظ البالد، حوزة عن الدفاع تقتضي 
التعليل إللزامية تخضع  ال فهي  مواطنيها، وسالمة 
املشروعية يفقدها ال تعليلها  عدم  وأن كلية، بصفة

. القانون بحكم

التعليل : من اجلزئي االستثناء – ب
أن على  املذكور، القانون من الرابعة املادة نصت
حالة في اإلدارة  تتخذها الفردية"، التي اإلدارية "القرارات
ال يتعذر تعليلها، والتي االستثنائية، الظروف أو الضرورة
تعليلها وقت عدم بسبب الشرعية بعدم تكون مشوبة
وحاالت ظروف استثنائية اهللا ال قدر تقع فقد اتخاذها،
أجل من من الدولة وجوب التدخل السريع تقتضي ضرورة
كاهل على يقع عبء وهو العام، النظام على احملافظة
–كما اإلداري الضبط تدابير  إطار في  اإلدارية السلطة
يقع أن  ميكن االستثنائية،  الظروف فأثناء سابقا– قلنا
إصدار في الشكل االختصاص وقواعد قواعد عن خروج
بتلك القواعد اإلخالل يعتبر فال ذلك اإلدارية، ومع القرارات

املشروعية اإلدارية. عن خروجا

ال بيئته، ابن  هو الذي  اإلداري القاضي أن ومعلوم
العادية املشروعية قواعد اإلدارة على  يطبق أن ميكن
إلعفاء املشرع يتدخل لم ولو االستثنائية، الظروف في
فقد الظروف، في تلك القواعد تطبيق بعض من اإلدارة
االستثنائية الظروف بأن الفرنسي الدولة مجلس أكد
املرؤوس يباشر بحيث االختصاص، قواعد عن اخلروج تبرر
اجلهاز عن  غريب عادي لفرد  وميكن  رئيسه،  اختصاص
قبيل من ذلك يعتبر وال أن يباشر أعماال إدارية ، اإلداري

.(19) السلطة غصب

عنه، املتحدث 03.01 القانون بخصوص أنه ونالحظ
من اإلدارة  إعفاء أجل من ذلك مع املشرع تدخل فقد
وذلك لها،  اتخاذها وقت الفردية اإلدارية قراراتها تعليل
التأكيد وهذا الضرورة، االستثنائية وحاالت الظروف في
احلاصل، حتصيل باب من نعتبره  املشرع،  به  أتى الذي
هذه من تلقائيا اإلدارة يعفي أن له ميكن مادام القضاء
هذا اجلديد في الشيء ولكن الظروف. تلك في الشكلية
يسير احلالي، التوجه أن على فعال يبرهن والذي القانون،
للمادة طبقا املشرع أن هو العام، املرفق تخليق نحو
يقلص من السلطة أراد أن املذكور، القانون من الرابعة
وحاالت االستثنائية الظروف  في  حتى لإلدارة  التقديرية
لغير الصادر باألمر، احلق للمعني بإعطائه وذلك الضرورة،
لتلك -نتيجة اإلدارة لم تتمكن فردي إداري قرار  فائدته
إلى طلب بتقدمي له، اتخاذها عند تعليله الظروف- من
تاريخ من يوما  30 أجل داخل املختصة اإلدارية اجلهة
اتخاذه، إلى الداعية األسباب على الطالعه به، تبليغه

.601 السابعة ص السنة حكم 1962/04/14 (17

.268 ص ومنحنياتها اإلدارية املشروعية مصادر : فودة رأفت د. كتب (18

19) C.E   premier  Août 1919 . Saupiquet . Rec . p. 728 . S. 1920 . III p. 66 : note Hauriou.
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أجل 15 داخل  ملزمة اإلدارة تكون احلالة، هذه وفي
باألمر املعني بإجابة بالطلب، توصلها تاريخ من يوما
الذي صدر املبررة للقرار األسباب عن له بإفصاحها وذلك
يلزم أن أراد املشرع، أن على يؤكد وهذا مصلحته، غير في
باحملافظة االستثنائية، املشروعية إطار  في حتى اإلدارة
بتخلي يشعر ال حتى كرامته، وصيانة املواطن حقوق على

. االستثنائية الظروف ستار عنه حتت اإلدارة

القرار أسباب  عن  باإلفصاح ملزمة اإلدارة
: السلبي الضمني

إما بالرفض، السلبي اإلداري بأن القرار القول، لقد سبق
يكون أن كتابة، وإما عنه بالتعبير صريحا وذلك يكون أن
طلب الصمت بخصوص اإلدارة وذلك حينما تلتزم ضمنيا
الواقع يعبر في الضمني، القرار لكون إليها. ونظرا قدم
نتيجة يشعر الذي املواطن جتاه لإلدارة سلبي موقف عن
بكرامته، ومس له جتاهل مبثابة مطالبه، لسكوتها عن
هذا في واملواطن  اإلدارة بني العالقة  حتسني أجل ومن
فقد العمومية، باإلدارات املبادئ األخالقية وترسيخ املجال،
عدد سن إلى 03.01 رقم القانون ظل في سعى املشرع
لإلدارة التقديرية السلطة من قيدت التي القواعد من
بحيث للقرار،  اتخاذها بكيفية يتعلق فيما خصوصا 
قرارها مكتوبا أو اتخاذ السابق في من حقها إذا كان
في فإنها غير معلل، معلال أو ضمنيا، أو صريحا شفويا،
القرار اتخاذ حرية الذي وإن ترك لها احلالي القانون ظل
قدم طلب الصمت بخصوص التزام السلبي، أي الضمني
أسباب ببيان  ذلك مع ألزمها القانون هذا فإن إليها، 
ذلك باألمر املعني منها طلب إذا القرار لهذا اتخاذها
60 وهو الطعن تقدمي ألجل يوما املوالية 30 خالل أجل
يكون داخل أن يجب الطلب هذا على وأن رد اإلدارة يوما،
للمادة طبقا وذلك به، توصلها تاريخ من يوما 15 أجل
ألزم اإلدارة قد املشرع ومادام املذكور، من القانون اخلامسة
الضمني للقرار إصدارها أسباب بيان طلب على بالرد
أن على يؤكد باألمر، فهذا املعني به يتقدم الذي السلبي
اإلدارة بكيفية اإللزام في الواقع، هو دعوة بهذا املقصود
الطلبات على كل سلبا أو إيجابا الرد مباشرة، إلى غير
ملزمة ستكون مادامت إليها، املواطن بها يتقدم التي

اتخاذها أسباب عن باإلفصاح تطالب حينما الرد بهذا
لقرارها الضمني.

املذكور أيضا، القانون أتى به الذي اإليجابي والشيء
أن هو القانون، نفس  من السادسة املادة  حسب وذلك
أو باألمر للمعني أعاله سواء املمنوح إليه املشار األجل
عليه املنصوص باإللغاء  الطعن أجل ميدد فهو لإلدارة،
وكذا ق.م.م من 360 الفصل من اخلامسة الفقرة في
محاكم احملدثة مبوجبه 90.41 القانون من 23 في املادة

إدارية (20).

: خامتة

من 03.01 قانون  عليها يفرضه  مبا  اإلدارة التزام إن
وذلك راسخة،  أخالقية وقواعد ثابتة، قانونية ضوابط
الوارد تلك خصوصا الفردية  اإلدارية للقرارات بتعليلها
تساهم فعال سيجعلها الثانية، املادة في حصرا تعدادها
وترسيخ العام، املرفق تخليق في وناجعة مساهمة فعالة
اإلداري، للقرار تعليلها ألن املسؤولة،  املواطنة قيم
وفي التخاذه، املشروع السبب اختيار عليها  سيفرض
وسيادة املشروعية مبدأ باحترام جانبها من التزام ذلك
عن وابتعاد واإلنصاف، العدل لقواعد وسلوك القانون،
املواطن، حق في الشطط أو التعسف أشكال كل ممارسة
إليه، منه تنظر كانت الذي العاجي برجها من ونزول
شعورا نفسه في ولدت التي البيروقراطية لثقل نتيجة
عن وحينئذ ستبرهن اإلدارة تواصل السلطة معه، بعدم
املواطن، وبني بينها مصاحلة حتقيق في الصلبة إرادتها
سلبية ميحو ما تخلد في نفسه من رواسب أن عساه
في من دفء به الحقا أن يشعر ميكن ما بفعل جتاهها،

. بها تربطه التي العالقة

ستعمل املذكور، للقانون السليم بتطبيقها اإلدارة إن
اجلديد وهو املفهوم املواطن، مع عالقتها على أنسنة(21)
صيغ ابتكار منها يقتضي أضحى الذي احلديثة، للدولة
ذاته وغيره، مع اإلنسان عالقة لتحسني جديدة وأساليب
إلى تسيئ التي كانت البائدة النماذج السلبية وتفكيك

العالقة. تلك

إنسانية. جعلها  أي العالقة أنسنة (21

اإللغاء ابتدائيا وانتهائيا، وذلك حينما دعوى في للنظر األعلى املجلس يعود إلى االختصاص إذا كان ما أي حسب (20

إلغاء قرار دعوى وليس واحدة إدارية محكمة نفوذ تنفيذه اختصاص دائرة نطاق يتعدى فردي إداري قرار األمربإلغاء يتعلق
الفردية. اإلدارية التنظيمية وإمنا على القرارات القرارات يطبق على ال 03.01 القانون ألن تنظيمي،
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عديدة حول مناسبات في لدى املواطنني التساؤل يثار
وحقيقة وحول فعاليتها املظالم، ديوان مؤسسة جدوى
هل وجتاوزاتها. اإلدارة تعسفات من حمايتهم في دورها
هل مبقدور دقة، أكثر وبعبارة ؟ إنصافهم بالفعل تستطيع
منهم، املشتكني إنصاف أجل من يتدخل أن املظالم والي
وهل ميلك أصابهم ؟ الذي الضرر وجبر احليف عنهم، ورفع
ومسؤوليها اإلدارة إجبار من متكنه التي التأثير وسائل
يكونون التي بالشطط القرارات املتسمة مراجعة على
بالعدول وإلزامهم متضررين، حق مواطنني في اتخذوها قد
مع ويتعارض يتنافى مع املشروعية، جائر عمل عن كل
؟ متظلم مواطن حق لهم اتخاذه في سبق العدل، مبادئ

إطار في املواطنني هؤالء  مع كذلك نتساءل ونحن
ما عن ودورها، املؤسسة هذه لواقع والتحليل الدراسة
أجل من املظالم ميتلكها والي التي والوسائل اآلليات هي
من سلطة أي ميثل ال وهو سيما اإلدارة، لدى التدخل

؟ القضائية أو التنفيذية أو التشريعية السلطات

هل : السياق  هذا في  يثار آخر تساؤال  ثمة إن ثم 
من أجل اإلدارة على فعلية ضغط قوة املظالم والي ميثل
أم قرارات، من تتخذه فيما املشروعية  باحترام إلزامها
انتباه وإثارة والتحسيس احلث  في تنحصر وظيفته أن
التي اإلدارات ترتكبها التي األخطاء إلى اإلداريني املسؤولني
باملواطنني والضرر احليف إحلاق إلى وتؤدي عليها، يشرفون
مؤسسة ديوان هو أسلوب عمل ذلك، ما وإلى جانب ؟
يصرون اإلداريني الذين املسؤولني بعض تعنت إزاء املظالم
وغير جائرة، قرارات اإلدارة رغم أنها مواقفهم باسم على
الوسائل ميلك وهل جلية وواضحة ؟ بكيفية مشروعة
هذا مثل عن اإلقالع على هؤالء إلجبار والالزمة الناجعة
واإلنصاف والعدل للقانون احترامهم وفرض السلوك
يصدرونه من قرارات، وما وما فيما يتخذونه من مواقف،

؟. أعمال من به يقومون

األول املقام في تفترض األسئلة إن اإلجابة عن هذه
: التالية الواقعية واملعطيات القانونية باحلقائق التذكير

استقراء خالل املظالم من ديوان مؤسسة إن  : أوال
مؤسسة هي لها، احملدث الشريف الظهير ألحكام دقيق
القضاء، لعمل مكمال  عملها يعتبر مستقلة، وطنية
بإنصاف الكفيلة إيجاد احللول مساعدا لإلدارة على ودورها
لإلصالح، اقتراحية وقوة املتظلمني واملشتكني، املواطنني

أو اإلداري. القضائي أو منه التشريعي سواء

مؤسسة املظالم ديوان مؤسسة إن : ثـانيـا
دعم األول، هو املقام  في إحداثها من الهدف حقوقية،
تكليفها خالل من احلديثة، املغربية للدولة احلقوقي البناء
مجال في ومبادئها وقيمها اإلنسان حقوق بنشر ثقافة
اليومية اإلدارية العالقات في إطاره ينحصر محدد،

العمومية. واإلدارات املواطنني بني القائمة

داعما يعتبر  املنطلق هذا  من  عملها فإن ولذلك،
ونشر تدعيم مجال في العاملة احلقوقية للمؤسسات
التكامل من إطار في البالد، في اإلنسان  حقوق ثقافة

املؤسسية. واالستقاللية الوظيفي

هذه عمل يؤطر الذي العام املرجعي اإلطار إن : ثـالثـا
تلك في يتمثل تدخلها، ونطاق مجال ويحدد املؤسسة،
والكامنة املشرع، حددها لها الوظيفة االستراتيجية التي
أفرادا العمومية واملواطنني اإلدارة بني التواصل تنمية في

وجماعات.

حتكم التي القانونية للترسانة وتدقيق بتمعن والقارئ
حدد التي امللكية اخلطابات ونصوص املؤسسة، عمل
وراء إحداثها، الكامنة الفلسفة امللك جاللة خاللها من

تدخله وسائل و املظالم والي دور
اإلدارة املواطنة مفهوم ترسيخ أجل من

فـونتيــر اإللـه عـبـد
العالي التعليم أستاذ

الرباط بكلية احلقوق أكدال
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معنى  حقيقة على سيقف منها(1)، املرجوة واألهداف
وآليات ومداه، ونطاقه به، كلفت الذي التواصل تنمية

الواقع. أرض على وتنفيذه بلورته

هذا في التذكير  سبيل على القول، ونستطيع 
هذه املرجعيات، وفق املقصود التواصل تنمية إن السياق،
املصالح بعناوين تعريف املواطنني منه فقط الهدف ليس
ال جزء ذلك كان وإن بها، اتصالهم سبل وتيسير اإلدارية،
يكمن الهدف املتوخى إمنا عمل املؤسسة، من به يستهان
العمومية اإلدارات بني القائمة الفجوة تلك جتسير في
تعاني والتي العامة، وهيئاتها للدولة امتدادا متثل التي
وبني املتغيرات، التحول وصعوبات التأقلم مع إكراهات من
على احلصول أجل من ومطالبهم يزداد إحلاحهم مواطنني
إطار في والفعالية والسرعة باجلودة تتسم خدمة إدارية

واإلنصاف. العدل ومبادئ املشروعية احترام

عناصر لكل مستوفية جملة في التواصل تنمية إن
مواطنة إدارة بني املصاحلة ثقافة  تنمية هي التعريف،
حقوق لهم شركاء مرتفقني  وبني وعادلة، ومتخلقة 

واجبات. وعليهم

املؤسسة تضطلع الذي التواصل تنمية فإن ولذلك
أسس مترابطة: على ثالثة يقوم بتحقيقه،

باألهمية وحتسيسها  اإلدارة  حث : األول األساس •
املواطنني، وترسيخ مع تعاملها أساليب لتحسني احليوية

باإلدارة. العاملني لدى العمومي املرفق وثقافة قيم

املواطنني شكاوى  إلى االستماع  : الثاني األساس •
دراسة والتظلمات الشكاوى هذه ودراسة وتظلماتهم،
مطالب كانت كلما وتبليغها ومتوازنة، وافية قانونية
هذه لدى والتدخل املعنية، اإلدارات إلى عادلة أصحابها
بإنصاف إلزامها قصد مختلفة وسائل خالل من اإلدارات
تكون حتى وأعمالها،  قراراتها  من املتضررين  املواطنني
التوازن الواجب عالقة حتفظ واإلدارة بني املواطن العالقة

اخلاصة. واملصالح العامة املصلحة بني

تواصل أجل من هو دور املؤسسة : الثالث األساس •
وهو األمر متثلها، التي االقتراحية القوة خالل من فعال،
التواصل إطار هذا حتسني من ميكن أن شأنه من الذي
راسخة أسس على ومبادئه قواعده  وإقامة وتطويره،

النطاق هذا في املؤسسة بإمكان إذ وواضحة وشفافة ؛
من أن ترى مقترح اإلدارة، كل وإلى احلكومة إلى تقدم أن
أداءه، ويطور  اإلداري، اجلهاز  إصالح في يسهم أن شأنه 
خدماتها، حتسني جودة على العمومية املرافق ويساعد 
اخلدمات هذه من االستفادة من يتمكن املواطنون حتى
والفعالية وبالسرعة  واليسر،  الشفافية  من  إطار في

املطلوبة.

عمل إطار حتدد التي األسس هذه من وانطالقا
األسئلة عن  جنيب أن ميكن تدخلها،  ونطاق  املؤسسة
مركزي سؤال اختصارها في ميكن والتي الذكر، السالفة
أجل من املظالم والي ووسائل تدخل آليات هي ما واحد،

؟ اإلدارة املواطنة مفهوم ترسيخ

الذي املرجعي القانوني  لإلطار الدقيق االستقراء إن 
عن للجواب في محاولة املؤسسة، يدفعنا عمل يحكم
الوسائل صنفني من بني التمييز إلى ضرورة السؤال، هذا
اإلدارة، لدى التدخل أجل من املظالم ميلكها والي التي
كلما املواطنني بكيفية إيجابية ملطالب االستجابة قصد

سليمة. قانونية أسس على وقائمة عادلة كانت

التظلمات ملسار املرافقة الوسائل : األول  الصنف ■

ويبذل فيها، وينظر املظالم، والي يتلقاها التي والشكايات
اإلدارة على االستجابة وحث معاجلتها، أجل من مساعيه
املطالب. هذه في محقني كانوا كلما ملطالب أصحابها،

يتدخل التي الالحقة الوسائل : الثاني الصنف ■

أو التظلم، الشكاية بعد دراسة املظالم والي بواسطتها
للقضية األجنع احلل إيجاد على اإلدارة مساعدة أجل من
من اتخاذها ينبغي اإلجراءات التي واقتراح عليه، املعروضة
الظلم، ويصوب ويرفع احلق يحق وعادل منصف حل أجل
عملها جتعل بكيفية  وقراراتها، اإلدارة موقف ويسدد
ويندرج ومنطوقه. روحه مع ومنسجما للقانون، مطابقا
والي يقدمه ما الوسائل من الثاني الصنف هذا ضمن
احلكومة واملجلس وإلى امللك جاللة تقارير إلى من املظالم
ومقترحاته توصياته متضمنة اإلنسان حلقوق االستشاري
في يساهم خاللها من التي معاينته امليدانية، وحصيلة
عن تصدر التي قد املواقف وتغيير اإلدارة، أوضاع إصالح
ملبادئ اعتبار ودون القانون، من سند دون مسؤوليها بعض

واإلنصاف. العدل

دجنبر 2001، 9 بتاريخ اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن ذكرى مبناسبة السامي امللكي اخلطاب نخص بالذكر منها (1

.2002 دجنبر 10 بتاريخ حلقوق اإلنسان االستشاري واملجلس املظالم والي تنصيب مبناسبة السامي امللكي واخلطاب
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بها، والتعريف واآلليات، الوسائل هذه وقبل استعراض
تسجيل من  البد تطبيقاتها، وبيان مضامينها، وحتليل
وهي السياق، هذا قيمة تأصيلية في ذات أولى خالصة
من طبيعة الوظيفة انطالقا املظالم، ديوان مؤسسة أن
التي والوسائل الوظيفة هذه وحدود بها، تضطلع التي
املؤسسات إحدى بحق مبهامها، تعتبر متتلكها للنهوض
باقي تام عن استقالل املشرع في أوكل لها التي الوطنية،
عمل مواكبة مهمة األخرى واألجهزة واملؤسسات السلط
باملواطنني، عالقتها في األخرى اإلدارة واملرافق العمومية
واحترام لهم، تقدمها اخلدمات التي حتسني جودة أجل من
العالقة، عليها هذه ينبغي أن تقوم والقيم التي األسس
اإلدارة على القانوني للتأثير جهازا متثل الصفة بهذه وهي
دون واحليلولة باملشروعية االلتزام على إجبارها أجل من
وجهازا والتجاوز، واالنحراف الشطط حاالت في الوقوع
التوازن بقاعدة باحليف واملخلة املتسمة األوضاع لتصحيح
اخلاصة واملصالح اإلدارة ترعاها التي العامة بني املصلحة
وأخيرا وحتصينها، لتحقيقها املواطنون يسعى التي
واإلنسانية الدينية القيم من منظومة عن للدفاع جهازا

والعدل واإلنصاف. احلق قيم مقدمتها وفي املشتركة،
عالقة إقرار في املظالم والي تدخل فإن  ولذلك،
أجل تدخل من هو واإلدارة، املواطن بني وعادلة متوازنة
واألخير األول املقام في يروم واملصاحلة والتقومي الضبط
ومفهوم الصالح  املواطن مفهوم ترسيخ في اإلسهام
تشخيص ضمان أجل من ميدانيا والعمل املواطنة، اإلدارة
املصغرة، الصورة ميثالن اللذين املفهومني، فعلي لهذين
مجتمع متضامن وهما املعادلة، لطرفي الصلبة والنواة
أجهزة دميقراطية قوامها ودولة صاحلون، مواطنون قوامه

وشفافة. مواطنة وإدارة شرعية،

املظالم والي ميتلكها التي واآلليات الوسائل هي فما
التي يتلقاها من والتظلمات في الشكايات حني ينظر
لفائدتهم التدخل قصد أمرهم، على مغلوبني مواطنني
عنهم، احليف وإزالة  إنصافهم  أجل  من اإلدارة  لدى
بني للعالقة جديد بناء منوذج ذلك في خالل واإلسهام من

والدولة؟ املجتمع

في البت أثناء التدخل وسائل األول: القسم
: والشكايات التظلمات

الشريف الظهير  ألحكام دقيق  استقراء خالل من

الداخلي، ولنظامها املظالم ديوان ملؤسسة احملدث
واالطالع املؤسسة، لعمل امليدانية املعاينة خالل ومن 
والي أن يتضح عنها، الصادرة  الرسمية  الوثائق على
اإلدارات لدى للتدخل وسائل  عدة لديه  تتوافر املظالم
عنها صادرة وأعمال قرارات بشأن يتلقى التي العمومية
يلتمسون جماعات أو أفرادا مواطنني من شكايات عدة

بهم. احليف الذي حلق ورفع إنصافهم

هاته، التدخل وسائل من األول الصنف وميكن حصر
: التالية اإلجرائية الوسائل في

ووثائق تكميلية  وتوضيحات بيانات طلب  -1-
: إضافية(2) ومستندات

توفير إلى الطلب  هذا من املظالم والي ويهدف 
الشكاية ملف في للنظر الضرورية املعلومات جميع
املعطيات نطاق اختصاصه، واستكمال في تدخل التي
قد كما اإلدارة، إلى يوجهه قد طلب وهو بها. املتعلقة
حسب سواء، حد املشتكي على أو املتظلم إلى يوجهه

وحيثياتها. وموضوعها الشكاية طبيعة

البيانات  طلب حق اخلصوص بهذا املظالم وميتلك والي
عند الضرورية واملستندات والوثائق الالزمة، والتوضيحات
للشكاية، دراسته مراحل من مرحلة كل في االقتضاء
بها تقدم التي املطالب جدية من بينة حتى يكون على
في اإلدارة موقف طبيعة من والتثبت التأكد أو املشتكي،
أوإيجابيا سلبيا سواء كان هذا املوقف املعروضة، النازلة
بناء اقتناعه تكوين يستطيع حتى املشتكي، إزاء مطلب
داعمة، دفاعا عن وقرائن وأدلة دامغة، على حقائق وحجج

واإلنصاف. والعدل املشروعية

الطرق جميع  إلى اللجوء على األطراف حث -2-
: (3) اخلالف حلل الودية

التي التدخل وسائل أهم  من الوسيلة  هذه وتعتبر
من خالل وذلك متواترة. بكيفية املظالم والي إليها يلجأ
على وإجبار هذه األخيرة واإلدارة، املواطن بني االتصال ربط
من تستحقه ما وتظلماتهم املواطنني شكايات إيالء
التي املطالب  جدية لديه تأكدت كلما واهتمام، عناية

بها. يتقدمون

الزما يراه األطراف ما من يطلب أن مندوبه أو للوالي يلي : "ميكن ما على للمؤسسة الداخلي من النظام 41 املادة 2) تنص
عليه". املعروضة الشكاية أو التظلم في للنظر اإلضافية واملستندات والوثائق التكميلية والتوضيحات البيانات من

الداخلي للمؤسسة. النظام من 44 املادة إلى استنادا بذلك القيام حق املظالم والي ميارس (3
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يكمن الوسيلة هذه خالل  من املظالم والي ودور
الشكايات أصحاب مطالب على بالرد اإلدارة إلزام  في
ثانيا، جلية وواضحة بصورة موقفها واإلفصاح عن أوال،
الشكاية موضوع  معاجلة  على وحثها وتشجيعها
صاحب وضعية تسوية خالل من إما وذلك ثالثا؛ املقدمة
اإلجراءات اتخاذ أو إلغائه، أو قرارها تعديل أو الشكاية،
اتخاذه، لها الذي سبق املوقف مراجعة أو الالزمة لتنفيذه،
مطالبتها بتقدمي األدلة كله، ذلك العكس من على أو
أو قرارها، صواب وصحة ملوقفها، والشاهدة على الداعمة
إجراءات، من عليها يجب ما اتخذت أنها يفيد مبا اإلدالء
املشتكي، وضعية  حاصل في تسوية لتأخير استدراكا 
دون مالية حالت أو إدارية عوائق أو تذليال لصعوبات أو

وتطبيقه. الالزمة لتنفيذه التدابير أو القرار اتخاذها

خالل من املظالم، والي يبذلها التي املجهودات ويبدو أن
املتظلمني وضعيات لتسوية املتواصلة الودية مساعيه
تظل السواء، على واملواطنني اإلدارة لدى  واملشتكني 

: أساسيني شرطني بتوافر رهينة
املشتكني، مطالب شرعية في ويتمثل : الشرط األول •

سليمة وعادلة. قانونية أسس وقيامها على
والالزمة ويكمن في الضرورة امللحة الشرط الثاني : •
قبل من صادق وجتاوب وثيق، وتنسيق تعاون فعال لوجود
هذه عمل يكون حتى املظالم، مؤسسة ديوان اإلدارة مع

والفعالية. باملصداقية متسما األخيرة

: األطراف بني التوفيقية بالوساطة القيام -3-

أن ميكن الذي الفعال الدور عن الوسيلة هذه وتعبر
من لعدد الناجعة احللول إيجاد في املظالم والي به يقوم
يقوم الذي االجتهاد خالل من املعروضة عليه، الشكايات
احللول، وابتداع األطراف، مواقف بني التوفيق من أجل به
واإلنصـاف، العدالـة بتحقيـق الكفيلة الصيغ وإيجاد

على يقوم تطبيقا سليما القواعد القانونية وبتطبيق
جمود دون للنصوص السليم والتأويل اإليجابي، التفسير

لها. أو مخالفة صريحة حتجر أو

هذا أن إلى املقام هذا في اإلشارة من املفيد ولعله
خالل من املظالم والي به يضطلع الذي احليوي، الدور 
األطراف، بني التوفيقية الوساطة طريق عن التدخل
تنمية في مساهمة اقتراحية قوة منه يجعل ما هو

وليس واملواطنني، اإلدارة  بني والفعال احلقيقي التواصل
للضبط، أو مكتبا أو الشكايات، لتسجيل فقط غرفة
املتفرج موقف النزاع إزاء يقف لإلحالة، جهاز مجرد حتى
يجعل بعدا آخر ملهامه الدور يعطي هذا إن بل واملالحظ،
كما مشاركا، وعنصرا فاعال، وطرفا مساهما، منه جهازا

مضافة. وقيمة متميزا معنى لتدخله يعطي

الودية يكمن طريق املساعي تدخله عن كان إذا ولذلك
حل إلى التوصل على وتشجيعهم األطراف حث في 
جتعل التوفيقية الوساطة طريق عن تدخله فإن للخالف،

اخلالف. هذا حل في ومساهمة اقتراحية قوة منه

في احلقيقة  لتقصي  والتحري بالبحث القيام  -4-
: الشكاية موضوع

سيما السابقة، الوسائل املظالم والي استنفد إذا
واالستجابة اخلالف حلل والتوفيقية الودية املساعي منها
حل، أو نتيجة أية إلى يصل ولم املشتكني، ملطالب
وجود عليه  املعروضة القضية  حيثيات  من له وتبني
أجل من أبحاث وحتريات بإجراء مبررات موضوعية للقيام
ودرجة احليف خطورة والوقوف على مدى تقصي احلقيقة،
بإمكانه فإن املشتكي، أو املتظلم  أصاب الذي  الضرر
توصياته واقتراحاته له تقدمي يتسنى حتى بذلك القيام
الواجب واإلجراءات الشكاية موضوع بشأن ومالحظاته

اتخاذها بشأنها.

أن التي ميكن والتحريات األبحاث في أن منيز ونستطيع
: من احلاالت نوعني بني املظالم، بها والي يقوم

: ملكي البحث والتحري بأمر النوع األول :
البحث بإجراء يقوم والي املظالم النوع، هذا وضمن
في تدخل التي القضايا من قضية في والتحري
بجمع وذلك مباشرة(4)، امللك جاللة من بأمر اختصاصاته
قد الذي البحث  مبوضوع املتصلة واملعلومات  املعطيات
سري خاص، طابع يكون له قد علنيا كما يكتسي طابعا
أو التصرفات أو الوقائع حقيقة على الوقوف ومحاولة
األطراف، مواقف من والتحقق البحث، موضوع األعمال
مجردة، بكيفية املعطيات بتقييم والقيام األدلة، وضبط
والسلطات، واألجهزة األطراف  عن تام استقالل وفي
إليها. املتوصل النتائج حول دقيق تقرير تقدمي ثم

لديوان املظالم. احملدث الشريف الظهير من اخلامسة املادة طبقا ألحكام بذلك املظالم والي 4) يقوم
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املظالم من والي مببادرة والتحري : البحث الثاني النوع
بها يقوم التي والتحريات األبحاث من النوع هذا :ويندرج
التي والوسائل اإلجراءات ضمن منه املظالم مببادرة والي
الشكاية موضوع في النظر أثناء إما إليها اللجوء ميكنه
مبساعيه قيامه الحقة بعد مرحلة في أو عليه، املعروضة

سلفا. ذلك إلى أشرنا كما والتوفيقية الودية
من النوع األول في والتحري بالبحث كان القيام وإذا
فإن اللجوء ملكية، ألوامر وتعليمات استجابة ميثل احلاالت
بالسلطة رهني هو احلاالت من الثاني النوع  في إليه
ألية رقابة ال والتي املظالم، لوالي التقديرية اخلاصة املخولة
فالبحث عدم ممارستها، أو ممارستها في عليه أخرى جهة
تلقائية مبادرة هو احلاالت من الصنف هذا في والتحري
إذا وما حسب تقدير خاص لظروف النازلة، املظالم لوالي
وسائل من وسيلة فهو ال، أم لذلك ماسة كانت احلاجة
إلى واللجوء نازلة، احلقيقة حسب كل الستجالء تدخله
كل في املتوافرة رهني باملعطيات الوسيلة هذه استعمال

عليه. املعروضة القضايا قضية من

الشريف الظهير ملقتضيات  متأنية قراءة خالل ومن
جند الداخلي، نظامها ومقتضيات للمؤسسة، احملدث
القيام أجل من توافرها، الواجب الشروط حدد قد املشرع
آلياته وحدد الشكاية، موضوع في والتحري بالبحث
التي والنتائج القانونية احلاالت بني كما إجرائه، وكيفيات

احلاالت. هذه من حالة كل بشأن ترتيبها ميكن

بالبحث للقيام توافرها الواجب الشروط : أوال
موضوع الشكاية والتحري في

والي أجل قيام من توافرها من البد شروط ثالثة هناك
شكاية معروضة موضوع والتحري في املظالم بالبحث
هذه إلى اللجوء اخلاص تقديره حسب قرر إذا عليه،

الوسيلة:

الكافية للشروط الشكاية استيفاء وهو : األول الشرط
بشأنها(5). حتريات أو بحث إجراء تبرر التي

املعطيات تقدير حق املظالم والي  يخول ما وهو
هذه وجود من  التأكد له يتسنى حتى لديه املتوافرة 
إلجراء ماسة احلاجة كانت إذا ما يقرر وبالتالي الشروط،

احلال هو كما ال، أم الشكاية موضوع بحث وحتريات في
التي وتلك اإلدارة قبل من بها املدلى املعلومات تضارب عند
األفعال املنسوبة خطورة أن أو الشكاية، صاحب بها أدلى
باملشتكي وضرر فادح حيف أدت إلى إحلاق لإلدارة والتي
أعمال بوجود فهي تعترف به اإلدارة، تصرح ما جتاوز حدود
ولكن للمشتكي، ضررا سببت قد قرارات أو أفعال أو
كلها، احلقيقة يعكس  ال به  الالحق  للضرر تقديرها
حد ذاتها، في القرارات أو باألفعال يتعلق هنا ال فاخلالف
التناسبية العالقة حيث تقتضيه، من الذي بالتكييف بل
جهة، من بوجودها من جانب اإلدارة واالعتراف بني حدوثها
من اآلثار هذه بتقدير واالستهانة عنها املترتبة واآلثار 
املظالم ميكن لوالي احلاالت هذه مثل في ثانية، إذ جهة
املعطيات املتوافرة حسب اخلاصة التقديرية سلطته وفق
وحتريات بحث بإجراء القيام حالة، كل بخصوص لديه

بخصوصها.

الودية املساعي جميع  استنفاد وهو  : الثاني الشرط
متوافق حل التوصل إلى لم يتم ذلك والتوفيقية(6)، ومع

واملشتكي. اإلدارة بني بشأنه

املظالم والي يقوم عندما الشرط هذا ويتحقق
قصد واملشتكي اإلدارة بني االتصال  بربط مندوبه  أو
فال وعادل، منصف حل  إلى الودية  بالطرائق  التوصل
كل يظل إذ نتيجة تذكر، أية الوسيلة عن هذه تسفر
مبساع للقيام املظالم والي ويبادر طرف متشبثا مبوقفه،
منصفا ومتوازنا للخالف، حال إطارها في يقترح توفيقية
تكون وبالتالي األطراف، لدى ملقترحه استجابة فال يجد
املظالم أمام والي يبق ولم استنفدت، املساعي قد جميع
وتقدمي احلقيقة، لتقصي والتحري بالبحث القيام سوى

ذلك. على بناء استنتاجاته

التظلم أو الشكاية موضوع يكون ال : أن الثالث(7) الشرط
القضائية. اجلهات من جهة على معروض بنزاع متعلقا

أصال النظر املظالم لوالي يجوز احلالة ال هذه في إذ
بأي حتريات القيام له ال يجوز وبالتبعية الشكاية، هذه في
الزدواجية وتفاديا ملبدإ فصل السلط، احتراما بها، تتعلق
واحد. آن في واحدة قضية في جهتني قبل  من البت
أن كانت وسيلة أو املظالم بأية طريقة لوالي تبني وإذا

للمؤسسة. الداخلي النظام من املادة (42) (5

في مندوبه أو الوالي ووجد التوفيقية املساعي فشلت "إذا عبارة الداخلي النظام من (45) املادة مستهل في ورد (6

املساعي التوفيقية واملراد ليس فقط والالزمة ......". املمكنة التحريات بكل يقوم فإنه فيها، بحث إجراء يبرر ما الشكاية
كذلك. الالزم استنفادها ومن املساعي التوفيقية عن سابقة األخيرة هذه الودية، باعتبار املساعي كذلك بل

الداخلي. من النظام املادة 48 (7
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البحث بوقف مقررا  أصدر القضاء، على معروض  األمر
هذا أن كما بذلك، املشتكي القضية وأخبر والنظر في
مبا املظالم لدى والي بالتصريح منذ البداية ملزم األخير
ونفس ال. أم القضاء أمام معروضة قضيته كانـت إذا
عرضت إذا اعتقادنا- في  – عاتقه  على يقع االلتزام
ملزم هو احلاالت في كل إذ الحقا، القضاء على القضية

املظالم. والي بإخبار
     

قبل من والتحري البحث إجراء وسائل ثانيا:
املظالم(8) والي

معروضة معينة قضية في املظالم والي يقرر عندما
استجالء أجل من  والتحري البحث إجراء أنظاره،  على
املدلى املعلومات صحة  من والتأكد بشأنها،  احلقيقة
خوله قد املشرع فإن إليها، املستند واألدلة بها، واحلجج
وضرورية مفيدة يراها التي الوسائل جميع استعمال حق
واملوضوعية، واحلياد التجرد من إطار في بذلك، للقيام

: واإلجراءات كما يلي الوسائل هذه أهم ذكر وميكن

: الوقائع االستفسار حول أ-

يوجه أن املظالم لوالي ميكن الوسيلة ومبوجب هذه
ويطلب الشكاية، مبوضوع إلى اإلدارة املعنية استفسارا
واملعطيات الوقائع بشأن الالزمة التوضيحات تقدمي منها
حتى شكايته،  في املشتكي قدمها أو  أثارها  التي
جدية مدى ويقدر  ويستنتج  ويحلل يقارن  أن  يستطيع
موقف سالمة جديتها، ومدى عدم املشتكي أو ادعاءات

سالمته. أو عدم اإلدارة

والي موافاة احلالة، هذه في اإلدارة على  ويتعني
التي األسس ويبني موقفها، يحدد مفصل بتقرير املظالم

املوقف. هذا اتخاذ في اعتمدتها

املعنيني اإلداريني املسؤولني انتباه إثارة من البد وهنا
بهذا لهم استفسار حالة توجيه في ملزمون أنهم إلى
قانونيا تعليال اإلدارة  موقف تعليل بضرورة اخلصوص،
ثالث ال أمرين تكون بني احلالة هذه في اإلدارة سليما،إذ

ضررا فعال أحلق قد قرارها بأن مقتنعة أنها إما : لهما
سوء بسبب أو بسبب عدم مشروعيته باملواطن املشتكي
العدل مبادئ احترام عدم بسبب حتى أو القانون، تطبيق
بإلغاء إما الضرر إصالح عليها يتعني واإلنصاف، وبالتالي
كانت عليه، ما إلى احلالة إعادة أو آثاره، إزالة أو القرار
التي التوفيقية أو الودية املساعي إطار في ذلك ويتم 
والتحري، البحث مسطرة إلى  اللجوء  إقرار قبل بذلت
عليها يتعني وبالتالي موقفها، بسالمة مقتنعة وإما أنها
حتى داعمـة،  وأدلة دامغة حجج من لديها مبا دعمه
احلالتني هاتيـن ودون سليمـا. تعليال معلال قرارها يكون
املظالم في والي تدخل بعد قانونا، حق اإلدارة من ليس
سبيل اتباع أو الرفض، أجل من بالرفض االكتفاء النازلة،
غير تبريرات أو تقدمي واهية أسباب اللجوء إلى أو التعنت،
وإذا الواقع، في وال القانون في لها أساس ال منطقية
مجانبا فقط يكون فإن سلوكها لن السبيل هذا سلكت
بالدور استهانة سيعتبر ذلك إن بل مشروع، وغير للصواب
ورفع احلقوق أجـل إحقاق املظالم من والي به يقوم الذي
وحتت القانون، مبوجب بها ينهض  وهي مهمة املظالم،

البالد(9). في ألعلى سلطة دستورية املباشر اإلشراف

عليها اإلطالع قصد الوثائق على احلصول ب- طلب
: وتفحصها

مطالبة إمكانية كذلك، والتحري البحث وسائل من
الوثائق احلصول على من بتمكينه لإلدارة املظالم والي
املشتكي يستطع لم والتي حوزتها، في التي واملستندات
قصد االطالع وذلك من األسباب، سبب ألي عليها احلصول
من استخالصه ميكن ما واستخالص وتفحصها عليها

الشكاية املقدمة. موضوع مضمونها بشأن

من املظالم والي أن  اعتقادنا  في  العامة  والقاعدة
بحوزة التي الوثائق أصناف  جميع  على احلصول حقه
وال وأهميتها، ونوعيتها طبيعتها كانت مهما اإلدارة
املظالم والي لطلب االستجابة ترفض أن لإلدارة  ميكن
من وزراء اإلدارات رؤساء كل أن إذ احلاالت، مثل هذه في
اجلماعات أو  الدولة بإدارات سواء إداريني، ومسؤولني

وحتت امللك بجانب جاللة محدثة األخيرة هذه فإن املظالم، ديوان ملؤسسة احملدث الشريف الظهير من األولى املادة ألحكام طبقا (9

ورفع احلقوق إلحقاق السعي تقوم مبهمة باعتبارها ألي سلطة غيره، تخضع ال األحكام هذه مبوجب وبالتالي فهي السامية، رعايته
واجباته أنها من أهم الذكر، أي السالف الشريف الظهير ديباجة ورد في ملا طبقا املؤمنني امللك أمير مهام أقدس من هي التي املظالم

الدستور. من 19 الفصل أحكام بظهير شريف بناء على املؤسسة هذه وراء إحداث كانت التي اخللفية والدينية، وهي الدستورية
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متمتعة هيئة  كل أو العمومية املؤسسات أو احمللية
أو معينني وسواء كانوا السلطة العمومية، بصالحيات
املظالم لوالي الدعم تقدمي بضرورة ملزمون منتخبني،
وأكثر بـل النزاع، جوانب بكافـة اإلحاطة وملندوبيه قصد
واألعوان املوظفني إلى أوامرهم بإصدار ملزمون ذلـك من
بتيسير سلطتهم حتت املوجودة املراقبة أجهزة وحتى 
من به يقومون فيما مندوبيه أو املظالم والي  مأمورية
سوى والي املظالم لطلب وال يقيد االستجابة حتريات(10)،

: اثنني شرطني

متعلقة املطلوبة الوثائق تكون أن : األول الشرط 
ملزمة بتقدمي غير اإلدارة أن ذلك ويعني التظلم، مبوضوع
الشكاية مبوضوع لها عالقة التي ال من الوثائق وثيقة أية
هذا في إليه التنبيه يجدر الذي ولكن املظالم، إلى والي
فقط الشرط هي بهذا  املعنية الوثائق أن هو السياق،
التي الوثائق أما اإلدارة، عليها تتوافر التي اخلاصة الوثائق
ال الشكاية مبوضوع لهـا ال عالقـة أخرى بأمور تتعلـق
بتقدميها، ملزمة اإلدارة غير فإن من بعيد قريب وال من
عام وذات طابع متداولة بوثائق يتعلق كان األمر إذا اللهم
بينه التواصل تنمية طلبها في سياق املظالم ميكن لوالي
حتديد صالحية له من حول السؤال يثار وهنا اإلدارة. وبني
اإلدارة هي أن أم نفسه، املظالم والي الوثائق، هل هو هذه
متصال تراه اختيار ما في الصالحية كامل التي تبقى لها

؟ املوضوع بهذا له صلة ال وما الشكاية مبوضوع

التمييز بضرورة في اعتقادنا، رهني ذلك، واجلواب على
: حالتني بني

وثائق املظالم والي يطلب عندما األولى: احلالة -
واضحة بكيفية مبوضوعها، أو املرجعية بإحاالتها محددة
القانون بقوة اإلدارة على يتعني احلالة هذه وفي وصريحة.
ذلك إذا تعذر أو الوثائق،  هذه احلصول على من متكينه
في عليها االطالع من متكينه خالصة، تقنية ألسباب 

مكانها.
محددة غير هذه الوثائق تكون : عندما الثانية احلالة -
قائم الدليل ولكن مبوضوعها، أو مبراجعها أو بطبيعتها
وثائق تتصل وجود على الشكاية موضوع مبوجب حيثيات
بقرارات يتعلق األمر حينما الشأن هو املوضوع، كما بهذا
ضررا، به وأحلقت متظلم، حق في اإلدارة قبل من اتخذت
يتوفر ال أنه إال القرارات، هذه وجود تثبت القرائن أن ومع

باستثناء بشأنها، دقيقة معلومات لديه وليس عليها،
أو حقه، في اتخاذها على ترتبت التي القانونية اآلثار
كتابي لسند حيازته دون شفويا تبليغا له بلغت أنها
هي اإلدارة فإن احلالة، هذه ففي يشهد عليها. رسمي
املوجودة الوثائق جميع بتقدمي ملزمة ولكنها حتددها، التي
حقها من وليس  الشكاية، مبوضوع املتصلة بحوزتها،
وإخفاء الوثائق ببعض أجل اإلدالء من االنتقاء إلى اللجوء
املسؤوليات وتكييف لها تأثير في حتديد يكون قد أخرى

الوقائع.

بوالي عالقتها في واجب اإلدارة فإن من القول ومجمل
الغاية مادامت  ومتجاوبة، متعاونة تكون أن املظالم 
أن ذلك الضرر، ودرء احليف وإزالة هي إصالح اخلطإ املتوخاة
التواصل تنمية الطرفني هو عالقة يحكم املبدأ العام الذي
من واحملكم الوثيق الكامل والتنسيق التعاون على القائم
لالعتراف بأخطائها اجلرأة لها مواطنة وشفافة، إدارة أجل
الكافية ملراجعة الشجاعة ولها تصحيحها، والقدرة على
سلوك وتقومي للمشروعية، مجانبة كانت كلما قراراتها

للقانون. السلوك مخالفا كان هذا كلما موظفيها

وظيفة أن األحوال من حال بأي نتصور أن ميكن  وال
اإلدارة مقاضاة أو الهنات واألخطاء، رصد هي املظالم والي
على العكس بل في حق مسؤوليها، أحكام اإلدانة وإصدار
وإصالحية، تواصلية وظيفة وظيفته تعتبر ذلك، من
التخليق ثقافة وإشاعة عن املواطنني، احليف رفع هدفهـا
خدمات من املنتفعني حقوق واحترام العامة، املرافق في
التفتيش تقوم على وظيفة رقابية املرافق، وليست هذه
فتلك القضائي، أو األمني مبعناه  والتحقيق والترصد

أخرى. وسلطات أجهزة إلى موكولة مهمة

بها اإلدالء تكون الوثائق املطلوب ال أن : الثاني الشرط
 : الدولة أسرار في عداد

اإلدالء معفاة من الشرط أن اإلدارة هذا من واملستفاد
تندرج كونها بحكم سريا طابعا تكتسي التي بالوثائق
الفقرة في الوارد التعبير حسب الدولة أسرار ضمن
احملدث الشريف الظهير من التاسعة املادة من األخيرة
هنا يثار الذي السؤال ولكن  املظالم.  ديوان ملؤسسة
ميتلك صالحية ومن ودرجتها، السرية، مفهوم حول هو
؟ الدولة أسرار ضمن وتصنيفها الوثائق طبيعة تكييف

الذكر. السالف الشريف الظهير من 9 املادة (10
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ضيق مفهوم السرية مفهوم أن ذلك، على واجلواب
اإلدارة منه واسعا جتعل مدلوال إعطاؤه وال ينبغي ونسبي
بالوثائق اإلدالء في مسؤوليتها من والتهرب للتنصل مبررا
في املعتبرة "الوثائق فإن املقصود بعبارة ولذلك املطلوبة.
التي الوثائق في اعتقادنا في منحصر الدولة" أسرار عداد
بالنظام اإلخالل إلى يؤدي أن عنها الكشف شأن  من
إلى محتواها يؤدي إفشاء قد الدولة، وبالتالي داخل العام
االستقرار، واملس وزعزعة املواطنني، مبصالح الضرر إحلاق

العامة. البني باملصلحة اإلضرار أو العام باألمن

على أن تؤخذ ينبغي ال الدولة أسرار عبارة فإن ولذلك
عن معزوال أو تفسيرا واسعا يتم تفسيرها أن أو إطالقها،
بني تعارض في أن يقع ميكنه بدليل أن املشرع ال سياقها،
ومسؤوليها اإلدارة إلزام مبدأ : واحد آن في أقرهما مبدأين
الوثائق على احلصول  من املظالم والي  متكني بضرورة
وتفحصها، عليها واالطالع  الشكاية مبوضوع املتعلقة
هذه من بعينة لديه اإلدالء من نفسها اإلدارة إعفاء ومبدإ

الدولة. أسرار أنها معتبرة ضمن بدعوى الوثائق

بالوثائق اإلدالء هي  اعتقادنا- في  – القاعدة إن
أو التظلم مبوضوع كلما تعلقت كانت طبيعتها مهما
هذه تقدمي بعض من إعفاؤها هو واالستثناء الشكاية،
آثاره حصول ضرر تكون إفشائها شأن إذا كان من الوثائق
ميكن الذي للمشتكي احلاصل الضرر من  أبلغ املتوقعة 
أحق هي هذه احلالة في أخرى، واإلدارة بطريقة إنصافه
أسرار من  كانت إذا وما الوثائق هذه طبيعة بتكييف 

مسؤولية كاملة. ذلك عن مسؤولة وهي ال، أم الدولة

: للوقائع امليدانية املعاينة ج-

لوالي ميكن والتي آنفا، املذكورة على الوسائل عالوة
أبحاث من مناسبا يراه ما إليها إلجراء اللجوء املظالم
45 املادة مستهل في العامة الواردة الصيغة فإن وحتريات،
واسعة صالحية الداخلي للمؤسسة، متنحه النظام من
يعتقد التي املشروعة الوسائل جميع إلى اللجوء في
ما في والكشف عنها احلقيقة استجالء شأنها من أن
قيامه ذلك ومن بالشكاية، املتعلقة املعطيات يخص
ميكن والتي الصلة، ميدانية للوقائع ذات معاينة بإجراء
املتظلم، يدعيه حقيقة ما يطلع ويعاين أن خاللها من
تسجيل له يتسنى  حتى تؤكده، أو اإلدارة تنفيه وما
لديه تثبت معطيات  على بناء ومالحظاته استنتاجاته

مواربة. وال فيه ال مراء بشكل ثبوتا قطعيا

: الوقائع من صحة للتأكد خبرة فنية إجراء د-

سلطة من به يتمتع ما وفق املظالم لوالي  ميكن 
فنية خبرة إجراء يطلب  أن وصالحيات خاصة، تقديرية
ادعاء يتعارض  التي  الوقائع صحة التأكد من أجل  من
أن اللجوء والغالب اإلدارة. مع موقف بشأنها املشتكي
يخص مطلقا، بل وال عاما يكون ال الوسيلة هذه إلى
التقنية معطياتها أو طبيعتها تفرض قد معدودة، حاالت
محدد، مجال في االختصاص لذوي فنية بخبرة االستعانة
احلاصل، الضرر لتقدير أو الوقائع، صحة على لإلشهاد إما
صادر أو عمل قرار على املترتبة اآلثار  حجم لتحديد أو

اإلدارة. عن

: ممثليهم األطراف أو استجواب هـ-

الوسائل إلى اللجوء من  املظالم  والي  هدف إن
مقيد هو بل وعاما، تلقائيا جلوء ال يعتبر الذكر، السالفة
البحث مرحلة  خالل ذلك يتم وأن الشكاية، مبوضوع
اختصاصه، في نطاق بالعمل ملزم ولذلك فهو والتحري،
الوسيلة في اعتماده واسعة بصالحية يتمتع ذلك ومقابل
بالسرعة الهدف بلوغ تساعده على أن شأنها من التي
قيامه باستجواب ومن ذلك إمكانية املطلوبة، والفعالية
أجل من معهم،  اجتماعات وعقد ممثليهم، أو األطراف
قبلهم، من بها لديه املدلى املعطيات حقيقة من التثبت
التي واملعلومات الوقائع بشأن الالزمة التوضيحات وتقدمي

والبيان. التوضيح من مزيد إلى حتتاج

أثناء إليها اللجوء ميكنه التي الوسائل هذه وكل
مساعدته منها الغاية وسائل هي والتحري البحث مرحلة
بشأن وموثقة ثابتة اقتناعات تكوين إلى التوصل على
حتى باملشتكي، حلق الذي احليف الوقائع وحقيقة صحة
بناء ومالحظاته واقتراحاته توصياته صياغة يستطيع
املرحلة في  بالتدخل له  تسمح  سليمة أسس  على
بني اإلدارة للنزاع القائم ومنصف حل عادل إليجاد األخيرة
القانونية اآلثار حدد قد املشرع فإن  ولذلك  واملشتكي.
والي بها يقوم التي  للتحريات نتيجة ترتيبها  املمكن

: التالية إحدى احلاالت وحصرها في املظالم،

بكل التظلم أو الشكاية في البت : األولى(11) احلالة

الداخلي. من النظام 49 املادة (11



44

ومبادئ القانون ضوابط إلى استنادا واستقالل، جترد
التي الوقائع صحة له  تأكدت إذا واإلنصاف،  العدالة
أصابه، الذي احليف حقيقة على ووقف املشتكي، يدعيها
املعنية، مقترحا اإلدارة توصيته إلى احلالة يصدر هذه وفي
املشتكي، إلنصاف اتخاذها يتعني إجراءات من يراه ما
مع عليها، احملالة  القضية  لتسوية  آجاال  لها ومحددا

املوضوع. في اتخذتها التي بالقرارات إخباره ضرورة

الستنتاجاته واملظالم والي تقدمي : الثانية(12)  احلالة
الشكاية مبوضوع املعنية اإلدارة رئيس إلى ومالحظاته
مصدر أن على بها قام التي التحريات أسفرت كلما
شخصي سلوك أو عن خطإ ناجت الشكاية أو  التظلم
في االستنتاجات هذه وتقدم األعوان. أو املوظفني  ألحد
املخاطب طريق عن اإلدارة رئيس ترفع إلى توصية شكل
في اتخذ مبا بإخباره مطالبته مع املظالم، الرسمي لوالي

املوضوع من قرارات.

بخصوص احلاالت األول الوزير مراسلة الثالثة(13): احلالة
أن شأنه من للقانون الصارم التطبيق فيها يكون التي
وتتضمن باملرتفقني، ضارة أو عادلة غير أوضاعا يخلق
إلى املظالم والي يقدمها التي التوصيات املراسلة هذه
والتي األول، الوزير السيد شخص في ممثلة احلكومة
التي والعملية  القانونية اإلجراءات خاللها من يقترح
اجلاري النصوص القانونية مالءمة أجل من ينبغي اتخاذها
على حسب كل حالة تعديلها أو حتيينها أو بها العمل
العمل بها اجلاري القانونية املنظومة حدة، حتى تكون

واإلنصاف. العدل مبادئ مع االنسجام كل منسجمة

 : الشكايات بعض بشأن خاصة توصيات إصدار  و-

املظالم والي إليها يلجأ التي كذلك الوسائل من
توصيات إصداره املتظلمني، إنصاف أجل من تدخله في
اقتناع موضوعي إلى فيها يصل معينة، حاالت في خاصة
مشروعية وعدم املشتكي، قدمها التي بعدالة املطالب

اإلدارة. اتخذته الذي القرار

أمثلة نقدم أن السياق، هذا  في املفيد من ولعله 
والي أصدرها التي  اخلاصة التوصيات لبعض تطبيقية
في املؤسسة شروع من األولى  السنة خالل املظالم
مدى على عملية بكيفية الوقوف يتسنى حتى عملها،

في ما هو مطبق مع القانون في ما هو مسطر تطابق
التي املجهودات على التعرف بالتالي ونستطيع الواقع،
على أجل إجبار اإلدارة من املظالم ديوان مؤسسة تبذلها
قراراتها، من املتضررين املواطنني لتظلمات االستجابة
واإلنصاف. للعدالة  ونصرة القانون،  حرمة عن  دفاعا

هذه من أمثلة ثالثة نقدم أن ذلك، أجل  من وميكن
: اخلاصة التوصيات

ذمة دين في عدم أداء بحالة : وتتعلق األولى التوصية
إلغاء بسبب سنة، (15) تفوق مقاول ملدة لفائدة اإلدارة

تسديدها. وتعذر لذلك، املخصصة املالية االعتمادات

السيد بها التي تقدم التوصية الشكاية هذه تخص
املظالم ديوان مؤسسة لدى  سجلت  والتي إدريس.ل.
والي من بواسطتها ملتمسا ،2004 أبريل 21 بتاريخ
حثها أجل من والنقل التجهيز وزارة لدى التدخل املظالم
تفوق مدة منذ لفائدته ذمتها في بقي دين أداء على

(15) سنة.

درهم 421.669.00 قدره مالي مببلغ األمر ويتعلق
بإبرام قيامه إثر ،1990/09/14 منذ استحقاقه أجل حل
األطر وتكوين املهني والتكوين التجهيز وزارة صفقة مع
التزاماته بجميع قام حيث ابتدائية، مدرسة بناء أجل من
موضوع البناء وسلـم املطلوبة، األشغال التعاقدية، وأجنز
تف األخيرة لم هذه ولكن املعنية، اإلدارة إلى الصفقة
رغم ذمتها، في املتبقى املذكور املبلغ بأداء بالتزامها

بذلك. لها املتكررة ومطالبته مناشدته

اإلدارة على الشكاية بإحالة املظالم والي قام وملا
الوقائع صحة جوابها على  بناء لديه  وثبت املذكورة،
من به حلق الذي احليف وحقيقة املشتكي، ادعاها التي
من هذه طلب ملطالبه، االستجابة اإلدارة في متاطل جراء
تسوية والتوفيقية الودية املساعي إطار في األخيرة
املبلغ تسديد تذرعت بتعذر اإلدارة لكن املشتكي. وضعية
كانت التي املالية االعتمادات  بكون ذلك مبررة املذكور
اجلماعات حلساب ميزانية حتويلها قد مت مخصصة لذلك
احلالة هذه تسوية مسطرة بتفعيل قامت وبأنها احمللية،
نتيجة، إلى أية لم تصل السلطات املعنية، ولكنها لدى
بخصوص الالزمة بالتحريات املظالم قام والي إثر ذلك

النظام الداخلي. من املادة 50 (12
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أن األمر لديه فثبت ساقتها اإلدارة، التي املبررات حقيقة
اجلهات قيام بعدم تتعلق مبررات سوى يكون أن يعدو ال
وقتها في الالزمة واملالية اإلدارية باإلجراءات املختصة
الطبيعة وبسبب بينها، التواصل عدم بسبب احملدد،
إصدار إلى دفعه مما اإلجراءات، لهذه والبطيئة املعقدة
في أقرب العمل املعنية اإلدارة من فيها يطلب توصية
ومتكينه للمتظلم،  املالية الوضعية تسوية على أجل
هذه لتسوية الالزمة باإلجراءات وقيامه من مستحقاته،
داخل شأنها في املتخذ بالقرار كتابة وإخباره القضية،

واحد. شهر أقصاه أجل

يكتف هذه النازلة لم في املظالم والي أن واملالحظ
وإرجاع باألمر،  املعني وضعية بتسوية اإلدارة مبطالبة
التي املبادئ تأصيل في  أسهم  بل  نصابها،  إلى األمور
املتعاقدين معها، مع اإلدارة عليها عالقة تقوم يجب أن

: مبادئ رئيسة على ثالثة توصيته أسس حيث

العامة املصلحة بني التوازن مراعاة ضرورة : أوال
األفراد. حقوق وصيانة

الواردة التالية الفقرة خالل من املبدأ هذا ونستنتج
متطلبات "...إن فيها جاء والتي التوصية، حيثيات ضمن
صيانة ضرورة اآلخر اجلانب في يقابلها العامة املصلحة
مراعاة عسف أو حيف وحمايتها من كل األفراد حقوق
نتيجة إحداهما تتضرر ال  حتى بينهما التوازن  ملبدإ 

التوازن". هذا اختالل

اإلجراءات باتخاذ  اإلدارة قيام ضرورة  : ثـانيـا
ذمتها لفائدة في املترتبة بالديون للوفاء الالزمة

معقولة. آجال داخل معها املتعاقدين

 : التالية احليثية املستفاد من املبدأ وهو
أن تستغرق املنطقي غير ومن املعقول غير من "إنه
من يقرب ما اإلدارة بذمة دين تسوية وإجراءات مسطرة
وطأة يئن حتت املتعاقد اآلخر الطرف أن واحلال سنة (15)

األثمان وبأبخس قسرا، أمالكه وتباع عليه، متراكمة ديون
لتسديدها".

مبطن احتجاج من العبارة هذه في ما خاف وغير
وضعية تسوية في تهاونت التي اإلدارة حق  في

صرخة شكل في جاءت حيث إنصافه،  وعدم املتعاقد
وما بالتزاماتها، اإلدارة وفاء بعدم منددة وعبارة مدوية
معها للمتعاقد وأضرار  خسارة من  ذلك عن ترتب
التي والعواقب األداء، عن التأخير مدة طول بسبب 
القضاء إلى  جلأ املشتكي أن  لو إذ ذلك، عن نتجت
التي األضرار كل  عن التعويض طلب في  محقا لكان 
املقبول. غير اإلداري السلوك هذا جراء من حلقته

املتعاقد الطرف حتميل جواز عدم  : ثـالثـا 
املعقدة املساطر عن املترتبة النتائج اإلدارة مع

البطيئة. العقيمة واإلجراءات
ارتكز عليها التي أهم املبادئ  من هذا املبدأ ويعتبر
املشتكي بإنصاف للمطالبة توصيته في املظالم والي

النازلة. هذه في

يجوز "إنه ال : يلي ما التوصية منطوق جاء في لقد
واإلجراءات املعقدة املساطر تبعة املتعاقد الطرف حتميل
مع اإلدارة التعاقد عن آخرون عزف وإال البطيئة العقيمة

لفقدان ثقتهم بها".

املسؤولني إلى في هذا املوقف رسالة واضحة ولعل
وتيسير املساطر، تبسيط إلى دعوتهم أجل من اإلداريني
كسب أجل من املواطنة اإلدارة واألخذ مبفهوم اإلجراءات،
عن كل املسؤولون هم فإنهم وإال املتعاملني معها، ثقة

املواطنني(14). مبصالح اإلضرار شأنه من سلوك

قضائي حكم تنفيذ بعدم وتتعلق : الثانية التوصية
التقاعد على موظف مبوجبه أحيل بإلغاء قرار إداري يقضي

وتاريخ االزدياد. اإلسم في إداري مادي خطإ نتيجة

السيد وضعية تسوية أجل من التوصية هذه صدرت
إلى بشكاية تقدم الذي األول السلك أستاذ محمد.ب.
يونيو 17 بتاريخ املؤسسة لدى مسجلة املظالم والي 
التربية لدى وزارة التدخل منه بواسطتها يلتمس 2004
في صادر نهائي قضائي حكم تنفيذ قصد الوطنية
مبوجبه اإلدارة أحالت إداري قرار بإلغاء يقضي مواجهتها،
السن حد بلغ أنه معتقدة التقاعد، على باألمر املعني
بتاريخ مزداد أنه بدعوى 1999 دجنبر 31 بتاريخ القانوني
مرتبة االزدياد وثيقة لعقد ذلك على في 1939، مستندة

التاريخ. هذا حتمل باألمر املعني ملف في

املقال. هذا ملحق ضمن التوصية لهذه الكامل النص انظر (14
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مزداد أنه ذلك مدعيا على باألمر املعني اعترض وقد
إلحالته الفعلي التاريخ وأن ،1939 وليس 1942 سنة
ادعاءه مدعما ،2002 دجنبر 31 هو ذلك على بناء
التي الوثيقة  بأن موضحا ازدياده، عقد من بنسخة 
ورغم تخصه. وال آخر موظفا تخص اإلدارة اعتمدتها
إصالح من أجل لإلدارة املطالبات املتكررة للمعني باألمر
نفاذ على ومصرة متشبثة مبوقفها، ظلت فإنها خطئها،
القضاء اللجوء إلى إلى اضطره مما اتخذته، القرار الذي

القرار املذكور. بإلغاء اإلداري للمطالبة

من حكم على  باألمر  املعني حصل فقد وبالفعل
على إحالته قرار بإلغاء  يقضي بفاس اإلدارية  احملكمة
أن اإلدارة قطعيا ثبوتا احملكمة لدى ثبت بعدما التقاعد
آخر شخص ازدياد عقد وثيقة على قرارها في اعتمدت
بيانات تتضمن والعائلي، الشخصي اإلسم نفس يحمل
واألم، األب اسم منها خصوصا باألمر، تتعلق باملعني ال

االزدياد. ومكان

القرار بإلغاء احملكمة حكم صدور من الرغم وعلى
موظفيها أحد مادي ارتكبه إداري إلى خطإ اإلداري املستند
اإلدارة على أصرت التثبت والضبط، وعدم اإلغفال بسبب
التي األعلى، باملجلس اإلدارية أمام الغرفة احلكم استئناف
أن معتبرة احملكمة، احلكم الصادر عن األخرى هي أيدت

مطالبه. في محق املعني باألمر

مبوقفها، متشبثة ظلت اإلدارة أن الالفتة، الغرابة ومن
بإلغاء قرارها القاضي القضائي احلكم تنفيذ عن وممتنعة
املقضي به، مما الشيء لقوة حائز نهائي حكم أنه رغم
بعد والي املظالم إلى شكاية إلى تقدمي املشتكي دفع
جميع وسائل الطعن، واستنفد كل السبل ضاقت به أن
احلكم بتنفيذ اإلدارة وإلزام إلنصافه، التدخل ملتمسا

ذلك. على القانونية اآلثار ترتيب وبالتالي القضائي،

اإلدارة مبكاتبة  جهته من املظالم والي قام أن وبعد
بأي منها يتوصل ولم باألمر، املعني شكاية في موضوع
حترياته بإجراء قام لها، حددها التي اآلجال داخل جواب
من بها املدلى املعطيات صحة  من وتأكد جديد، من
ارتكبت قد اإلدارة بالفعل أن لديه وثبت املشتكي، قبل
وأن الضبط، وعدم اإلغفال  نتيجة ماديا إداريا  خطأ 
بسبب تنفيذه في تتماطل نهائيا قضائيا حكما أمامها
توصيته فأصدر والرقابية، اإلدارية املصالح بعض موقف

واضحا أحلق حيفا الذي اإلداري القرار مصدرة إلى اإلدارة
تنفيذ منها واملالية للمشتكي، طالبا اإلدارية بالوضعية
أجل من عليها الوقت ذات في ومقترحا القضائي، احلكم
(نوع عقد وإبرام عمله إلى باألمر املعني إرجاع ذلك،
خاللها سنوات، يلتزم ثالث ملدة اإلدارة وبني بينه تقاعدي)
بها اجلاري للقوانني طبقا مهامه وأداء عمله باستئناف
هذه خالل كاملة أجرته من استفادته مقابل العمل،

معاشه خاللها. صرف وقف املدة، مع

منه اقتراحا التوصية هذه املظالم والي اعتبر وقد 
لوضعية متوازن قانوني حل إيجاد في للمساهمة
حل ألي اإلدارة تبني إمكانية  إلى  مشيرا املشتكي،
الوضعية، لهذه ومنصفا وعادال مشروعا يكون  آخر
من ستتخذه مبا علما إحاطته اإلدارة من  طلب ولذلك
من يوما (30) يتعدى ال أجل  خالل  املوضوع، في قرار
الفقرة مقتضيات تطبيق طائلة حتت التوصية،  تاريخ
احملدث الشريف الظهير من السادسة املادة من األخيرة
الوزير إلى تقرير برفع املظالم والي يلزم والذي للمؤسسة،
تنفيذ اإلدارة في االمتناع عن متادي أن له اتضح إذا األول
موظف عن صادرة أفعال عن ناجم نهائي، قضائي حكم
عدم أو حقها في احلكم صدر التي عون تابع للجهة أو

ذلك. أجل من بالواجب قيامه

ومنطوقها التوصية هذه حيثيات في التأمل أن واحلق
توصية مبجرد يتعلق ال األمر إلى االستنتاج بأن يفضي
ورفع باإلنصاف  للمطالبة عادية  شكاية بشأن عادية
بيان تشكل مرجعية بوثيقة األمر  يتعلق وإمنا احليف،
أحكام عن تطبيق وامتناعها تعنتها لإلدارة بسبب إدانة
القاطع، اليقيني العلم علمها، من الرغم على القضاء،
إصالحه األولى كان مادي، إداري بخطإ يتعلق األمر بأن
أجل من صعوبة أية في الوقوع حتى تتالفى حينه، في
الرجوع بأن تقضي التي العامة بالقاعدة عمال استدراكه،
للوقت، ربحا  الباطل، في التمادي من خير احلق  إلى
هذا لإلجراءات، واستغناء عن وتيسيرا للنفقات، وترشيدا
لم التي الزائدة، واملراسالت املكاتبات من  الهائل الكم

قائمة. إليها احلاجة تعد
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والي إليها التي استند املبادئ من نستشفه ذلك، كل
واضحة رسالة التي شكلت حيثيات توصيته في املظالم
ترفض التي األخرى اإلدارات كل وإلى املعنية، اإلدارة إلى

أحكام القضاء(15). عن تنفيذ االمتناع واهية ألسباب

: في املبادئ هذه وتتمثل

من قبل النهائية القضائية تنفيذ األحكام : إن أوال
القانونية اآلثار بترتيب  التزاما ذمتها في  يفرض اإلدارة،

متاطل. أو تأخير دون هذه األحكام على

: التالية احليثية من املبدأ ويستفاد هذا
إداري قرار بإلغاء فقط ليس يتعلق أصبح األمر "إن
على ومبنيا للقانون، مخالفا القضاء يعتبره مشروع، غير
حائز لقوة نهائي قضائي حكم بتنفيذ وإمنا فاسد، تعليل
اآلثار بترتيب اإلدارة التزاما على يفرض املقضي به، الشيء

متاطل". أو تأخير دون عليه القانونية

بجواب املظالم ديوان مؤسسة توصل عدم إن : ثـانيـا
باإليجاب، وال بالنفي ال عليها احملالة الشكاية عن اإلدارة
ملقتضيات قبلها من مخالفة يعتبر احملددة، اآلجال داخل
بأحكام تقيدها وعدم للمؤسسة، احملدث الشريف الظهير
بظهير امللك  جاللة عليه صادق الذي الداخلي نظامها

شريف.

اإلدارة من أجل املبدإ رسالة واضحة إلى هذا في ولعل
املظالم والي التي يحددها اآلجال داخل باجلواب التقيد
الداخلي النظام مبوجب له املخولة للصالحية  طبقا
السرعة على اعتقادنا يشجع أمر في وهو للمؤسسة،
مناسب وقت في  العملية احللول وإيجاد والفعالية،
إذا املظالم والي إلى  اللجوء فائدة فما  وإال ومعقول،
اإلدارة على قبله  من احملالة املواطنني شكايات بقيت
تبقى بدون باألحرى أو وسنوات، شهور ملدة جوابا تنتظر

احلاالت. بعض في جواب

تقرير برفع القانون بحكم ملزم املظالم والي : ثـالثـا
اجلهة متادي أن له اتضح كلما األول الوزير إلى خاص 
ناجم نهائي، قضائي عن تنفيذ حكم االمتناع في املعنية
التي للجهة تابع عون أو موظف عن صادرة أفعال عن

بالواجب. قيامه عدم عن أو حقها في احلكم صدر

املادة من األخيرة الفقرة من مستخلص املبدأ وهذا 
للمؤسسة، ونعتقد احملدث الشريف الظهير من السادسة
عمل وتيرة على إيجابي تأثير له سيكون تفعيله أن
جتد ال التي العالقة امللفات من عدد في ومواقفها اإلدارة
عبء من يخفف أن شأنه كما من التسوية، إلى طريقها
بسبب ملوظفيها، الشخصية األخطاء وزر اإلدارة حتمل
أو والكفاءة،  الدراية عدم أو الشخصية، املواقف بعض

وعوائق موضوعية. بسبب إكراهات حتى

دين أداء عن إدارة بامتناع وتتعلق : الثالثة التوصية
بدعوى تقادم خدمات لها، شخص قدم بذمتها لفائدة

بذلك. قضائي يقضي وصدور حكم الدين

الشكاية على التوصية بناء املظالم هذه والي أصدر
باملؤسسة واملسجلة ب.د،  السيد من  بها توصل التي
والتي يطالب ،04/8643 عدد حتت 2004 دجنبر 2 بتاريخ
وزارة إدارة لدى التدخل  املظالم والي من  بواسطتها
الزال بذمتها دين أداء اإلسالمية من أجل والشؤون األوقاف
التي األتعاب مقابل  درهم  813.167.67 قدره  لفائدته
بتشييد املتعلق املشروع على إجناز اإلشراف في صرفها
البيضاء بطلب بالدار امللكي اجليش كائنة بشارع بناية

املذكورة. اإلدارة من

تستجب لم اإلدارة فإن باألداء، املتكررة مطالباته ورغم
قضائية دعوى رفع إلى اللجوء إلى دفعه الذي الشيء له،
املذكور باملبلغ للمطالبة بالرباط، اإلدارية احملكمة أمام
أن إال درهم، 100.000,00 قدره  التماطل عن وبتعويض
ومتسكت به، املطالب الدين بتقادم قضت األخيرة هذه
منطوق ال تستطيع مخالفة أنها معتبرة بذلك، اإلدارة

املذكور. احلكم

توصية حيثيات من يتبني املعطيات هذه  ضوء وفي
املوضوع، في مبساعيه قام األخير هذا أن املظالم، والي
من بواسطتها يطالب توصية أصدر ثم حترياته، وأجرى
املشتكي بطريقة وبني بينها النزاع حل العمل على اإلدارة
احلفاظ نطاق في الطرفني، إرضاء وحبية من أجل ودية
كذلك إياها ومطالبا ، واملشتكي اإلدارة  مصالح على

بعض تنفيذ عدم حول وضعية خاصا األول تقريرا السيد الوزير إلى 2005 ماي خالل شهر رفع قد املظالم والي أن إلى اإلشارة جتدر (15

ذلك. بشأن إجراءات عدة اتخاذ مقترحا مواجهتها، في الصادرة القضائية اإلدارات لألحكام
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تسوية  إليجاد النزاع هذا إلنهاء اإلجراءات الالزمة باتخاذ
أجل داخل مقترحاته مبآل كتابة وإخباره ومنصفة، عاجلة

بتوصيته. اإلدارة توصل تاريخ من واحد شهر أقصاه

اإليجابي االجتهاد هو التوصية هذه في اجلديد ولعل
من خالل القانون تفسير املظالم في والي به قام الذي
االلتزام وجتاوز بل النص القانوني، حرفية عند الوقوف جتاوز
من إجرائي طابع ذات املشتكي، قانونية لفائدة بقاعدة
األخير، هذا لفائدة ثابتا حقا يفوت أن بها التقيد شأن
من القانونية القاعدة وضعت الذي بأصل احلق والتشبث

واإلنصاف. للعدالة حتقيقا حمايته، أجل

التفسير ممارسة سلطة حدود عند األمر يقف ولم
بل سعى اختصاصه، حدود في بها يتمتع التي أصبح
القضاء أن معتبرا القضائي نفسه، تكييف احلكم إلى
إلى يتطرق ولم الشكل زاوية  من  النازلة هذه في بت

النزاع. جوهر

هذه حيثيات  في جاء ما مع متاما نتفق  كنا وإذا
والنظام الشريف، الظهير أحكام كون من التوصية
لوالي املظالم منحت قد ديوان املظالم ملؤسسة الداخلي
إلى استنادا القضايا هذه مثل ملعاجلة واسعة صالحيات
عن وحده القانون يعجز عندما واإلنصاف العدل قواعد
نفسها- منطوق التوصية في جاء وهو- كما ذلك، حتقيق
فإننا القائمة، املؤسسات باقي عن املؤسسة هذه مييز ما
تبقى املخولة له الصالحية أن نؤكد نفسه الوقت في
اختصاصه نطاق وهو أال استعمالها بنطاق مقيدة

بعينها. نازلة كل حدود وفي فحسب،

التي املبادئ فإن بعني االعتبار، املالحظة هذه أخذ ومع
الفقهية الناحية من تشكل  عليها،  التوصية أسست
والي حق  حول وحقوقي علمي نقاش لفتح مقدمة 
احلدود وحول العدالة، القانون، مبنطق في تقييد املظالم

أجل ذلك. من اجتهاداته تؤطر أن ميكن التي

الدستور أوكل تنفيذية سلطة ليس والي املظالم إن
عن سلطة مدافعة هو بل القوانني، تنفيذ مهمة إليها

القانون. خالل من واإلنصاف العدالة تطبيق

هذه جتسيد املظالم والي حاول النازلة هذه وفي
: مترابطني مبدأين خالل وتشخيصها من السلطة

تليني يقتضيان واإلنصاف العدل إن : األول  املبدأ
احليف، لرفع مرنا تفسيرا وتفسيره الواقع، لفائدة القانون

تطبيقا تطبيقه سيؤدي  الذي النص حرفية  عن بعيدا
من الطبيعي بالتوازن احلتمي اإلخالل إلى وصارما حرفيا

ثانية. جهة من واإلنصاف العدل جهة، ومببدإ

القضائي احلكم تكييف  مت املبدإ هذا على وبناء 
به الذي دفعت الدين بتقادم القانونية املتعلقة والقاعدة
من عليها مبا الوفاء التزام من التنصل أجل من اإلدارة

: هو آخر مبدأ فأقر مستحقات،

ال بالتقادم الدعوى والقاضي بأن سقوط : الثاني املبدأ
دينا احلق (الدين)، الذي يبقى أصل سقوط يعني مطلقا

األمد. طال مهما املدين بذمة طبيعيا

حتقيق إلى يهدف – اعتقادنا في – اجتهاد وهو
القانونية. القاعدة إلغاء دون العدالة

: الالحقة التدخل وسائل : الثاني القسم

بواسطتها يتدخل التي السابقة الوسائل جانب إلى
التي والتظلمات الشكايات في النظر أثناء املظالم والي
حالة لكل ومنصف عادل  حل إيجاد محاوال  يتلقاها، 
أن مطالب لديه  ثبت كلما املعنية اإلدارة  مع بتنسيق
إلى اختصاصه. نطاق في وتدخل وعادلة، جدية املشتكي
وسائل املظالم لوالي املشرع خول الوسائل، جانب هذه
أجل من  اإلدارة على  ضغط أدوات تشكل  أخرى تدخل
أنها كما  عليها، احملالة والتظلمات الشكايات  تسوية
في واإلسهام اإلداري العمل تقومي في فعالة وسائل متثل

لها. اخلاضعة وإصالح النظم القانونية اإلدارة، إصالح

ومشجع على إيجابي تأثير لها يكون قد وهذه الوسائل
تأثير لها يكون كما قد املظالم، مع والي اإلدارات املتعاونة
الالزم له، الدعم تقدمي في تتهاون التي على اإلدارات سلبي
يقوم التي التحريات أو على املساعي تعترض أو تعرقل أو

بها.

هي الحقة، تدخل وسائل تعتبر التي الوسائل وهذه
سلطة أعلى إلى املظالم والي يرفعها التي  التقارير
رئيس وإلى امللك،  جاللة وهي  أال  البالد في دستورية
االستشاري املجلس وإلى األول، شخص الوزير احلكومة في
القانون يخولها حقوقية هيئة باعتباره اإلنسان، حلقوق
القضايا ذات الصلة على والتعرف االطالع حق لها احملدث
العالقات مجال في سيما وتتبعها، اإلنسان حقوق مبجال

واملواطنني. العمومية املرافق القائمة بني
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إلى نقسم هذه التقارير حسب مضامينها أن وميكن
وتقارير خاصة. عامة تقارير صنفني :

تتضمن التي التقارير فهي اخلاصة التقارير أما
بشأن واقتراحاته وتوصياته املظالم والي مستنتجات
شكاية أو إجراؤها، منه طلب حتريات أو خاصة قضايا 

عليه. معروضة

يستعرض التي التقارير فهي العامة التقارير وأما
العامة واملالحظات ألنشطته، العامة املعطيات فيها
اإلدارات، بعض ووضعية سلوك بخصوص يسجلها التي
إلصالح تصوره تعكس التي العامة واملقترحات والتوصيات
القانونية، ونظمها أجهزتها وإصالح اإلدارة داخل األوضاع
مقترحات أحيانا العامة التقارير هذه تتضمن قد كما
أو التشريعية  اإلصالحات مجال  تخص عام طابع ذات

اإلدارية(16). أو القضائية
لعمل املنظمة النصوص ملضامني حتليلنا خالل ومن
امللكية اخلطب إلى وبالرجوع املظالم، ديوان  مؤسسة 
املؤسسة، عمل  توجيه في املعتمدة املرجعية  والوثائق
التقارير هذه  من تقرير كل طبيعة أن نحدد نستطيع
هذه التقارير أن يتضمنها، باعتبار يجب واملضامني التي
عمل في واملؤثرة الفعالة املظالم والي تدخل من وسائل
عملية مقترحات تقدمي في واملساهمة العمومية، اإلدارة

أدائها. وإصالحها وتطوير أجل تأهيلها من

إلى املظالم  والي يرفعها التي التقارير : أوال
: امللك(17) جاللة

الظهير من  14 و 5 املادتني  أحكام إلى  استنادا
نظامها من 57 واملادة  للمؤسسة، احملدث الشريف

: التقارير من نوعني والي املظالم يرفع الداخلي

حتريات أو أبحاث بإجراء املتعلقة -1- التقارير اخلاصة
املظالم والي التي ينجزها وهي التقارير معينة، قضايا في
وحتريات بالقيام بأبحاث يكلف حيث أوامر ملكية، على بناء
معرفة امللك جاللة التي يرتئي نظر القضايا بعض حول
والي به يتمتع بالنظر ملا احلقائق والتفاصيل بخصوصها،
السلطات كل عن واستقالل وحياد جترد من املظالم

من تتطلبه مبا املهمة بهذه للقيام مما يؤهله واجلهات،
بخصوص سابقا إليه أشرنا  ما وفق  وموضوعية، حزم

والتحري. البحث مسطرة

ملنطوق طبقا يتعلق إلى أن األمر الزمة هنا واإلشارة
املظالم والي اختصاص ضمن تندرج التي بالقضايا النص
فيها بالنظر أصال يكلف التي بالقضايا أي غيرها، دون
أن تكليف جاللة بصفته واليا للمظالم، ونحن نعتقد
بخصوصها، ورفع إجراء أبحاث وحتريات أجل من له امللك
الطبيعة من احلاالت أغلب في نابع مباشرة، إليه تقرير
تتميز التي  البالغة  واحلساسية القضايا، لهذه اخلاصة

بها.

عبارة يكون ما غالبا اخلاصة النوع من التقارير وهذا
واملعلومات والتفاصيل للمعطيات مركز استعراض عن
واالستنتاجات باخلالصات مرفوقة معاينتها، متت التي

والتحري. البحث املظالم أثناء والي إليها توصل التي

والوقوف االطالع من أجل تكون كذلك قد تقارير وهي
تكون من وقد القضايا، بعض في الواقع على حقيقة
جاللة قبل القرارات من بعض اتخاذ املساعدة على أجل

امللك.

املظالم يعدها والي التي السنوية التقارير العامة -2-
تخص والتي كل سنة، امللك جاللة علم إلى ويرفعها
التظلمات تدبير مجال في املؤسسة أنشطة حصيلة
املدى عملها على وبرنامج التسوية، والشكايات وطلبات
واملعطيات املؤشرات على عالوة واملتوسط،  القصير 

املالية. بوضعيتها املتعلقة

وخاصة، حيوية ذا أهمية من التقارير النوع هذا ويعتبر
والي أنشطة استعراض في التركيبية لطبيعتها نظرا
اإلدارة واملواطنني، بني التواصل تنمية مجال في املظالم
أجل من ومقترحاته املؤسسة، أداء تطوير في ودوره
اإلدارة عالقة في احلقوقية القيم اإلدارة، وترسيخ إصالح
تعتزم التي والبرامج  املشاريع على عالوة باملواطنني،
وفق املرجوة حتقيق األهداف أجل من تطبيقها املؤسسة

امللكية. التوجيهات

التشريعي اإلصالح مجال في اقتراحية قوة املظالم ديوان 2002 مؤسسة دجنبر 10 بتاريخ خطابه في امللك جاللة اعتبر لقد (16

والقضائي واإلداري.
جاللة إلى السنوي األول تقريره فعلية، بكيفية عملها في املؤسسة شروع من سنة انقضاء والي املظالم بعد يرفع أن املنتظر من (17

. امللك
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يتضمن جزئني أن تقرير سنوي يجب كل ولذلك فإن
: رئيسني

يتضمن املؤسسة، عمل بحصيلة  خاص جزء أ-
الرقمية للمعطيات استعراضا تركيبية بكيفية
والتظلمات الشكايات تدبير مبجال املتعلقة والنوعية 
وفق بها املتصلة بالبيانات  مقرونة التسوية،  وطلبات
الداخلي 57 من النظام املادة في عليه منصوص ماهو

للمؤسسة.

التوصيات إلى إشارة كذلك اجلزء هذا ويتضمن
املعنية اإلدارات لدى بالقبول حظيت التي واالقتراحات
واالستنتاجات واخلالصات والتظلمات،  بالشكايات
خريطة بشأن والي املظالم توصل إليها التي األساسية
املتجاوبة سواء بها، املعنية املقدمة، واإلدارات الشكايات
باإلضافة معهم، تتجاوب ال التي تلك أو املواطنني مع
األنشطة مجال في املؤسسة بذلتها التي املجهودات إلى
مجال وفي والتواصلية، والتكوينية اإلعالمية املختلفة
أو الوطني الصعيد على سواء اخلبرات وتبادل التعاون

الدولي.
تقدميا ويشمل املؤسسة، عمل خاص ببرنامج جزء ب-
املؤسسة تعتزم التي األنشطة وبرامج للمشاريع مركزا
تهم والتي املوالية، السنوات أو السنة خالل تنفيذها
املؤسسة اهتمام مجال في تدخل التي األوراش مختلف

اختصاصها. مبيدان صلة ذات أو

ألزم عمل املؤسسة، في حتقيق الشفافية ومن أجل
عالوة السنوي تقريره يضمن  بأن املظالم  والي  املشرع
الوضعية عن مختصرا  موجزا السابقني، اجلزئني على
املكلفني احملاسبني اخلبراء جلنة لتقرير وملخصا املالية،
املؤسسة وطريقة تنفيذ حلسابات سنوي افتحاص بإجراء

ميزانيتها.

التقرير هذا القصوى التي يكتسيها لألهمية ونظرا
جزئيا أو كليا بنشره يأمر امللك جاللة فإن السنوي، 
في ويكون العموم، علم يبلغ إلى حتى الرسمية باجلريدة
وإسهاما للشفافية، حتقيقا اإلداريني، املسؤولني متناول

املؤسسة واإلدارة. بني التواصل حتقيق في
 

سيكون له التقرير هذا نشر إجراء فإن شك ومن دون
بالشكايات املعنية اإلدارات انتباه إثارة في متعددة فوائد

النظر وإعادة أدائها وتطوير عملها، أسلوب مراجعة إلى
عدد يكون التي املجاالت في وقراراتها مواقفها في 
سيكون كما تصاعد وازدياد، متاما بشأنها في الشكايات
شكايات فيها حتظى التي لإلدارات تشجيعا نشره

اخلاصة. والعناية الالئقة، باألهمية املواطنني

إلى املظالم يرفعها والي التقارير التي : ثانيا
: األول(18) الوزير

بكيفية األول الوزير إلى تقاريره املظالم والي يرفع
وموضوعها حسب طبيعتها هذه التقارير وتنقسم دورية،

: التقارير من أنواع ثالثة إلى

عن االمتناع بحاالت  اخلاصة التقارير : األول النوع
عن صادرة أفعال بسبب نهائية قضائية أحكام تنفيذ

املعنية باحلكم. لإلدارة تابع عون أو موظف

في املشرع عليها نص التقارير من العينة وهذه
الشريف السادسة من الظهير املادة من األخيرة الفقرة
النزاع يكون التي تتعلق باحلاالت وهي احملدث للمؤسسة،
على عرض قد معها املتعاملني وأحد اإلدارة بني قائما
ولكن لفائدة املشتكي، حكمه األخير هذا وأصدر القضاء،
تدخل وبعد القضائي، احلكم تنفيذ عن امتنعت اإلدارة
اإلدارة على ومساعدة بالتنفيذ، للمطالبة املظالم والي
احلكم تنفيذ عدم وراء الكامنة األسباب أن يتبني له ذلك،
أو املوظف بها يقوم التي لألفعال األول املقام في راجع
إرادي فعل خالل من سواء املعنية، لإلدارة التابع  العون
اتخاذ أو احلكم، تنفيذ عن االمتناع يكمن في الرغبة في
صريحة، بكيفية القضائي احلكم تنفيذ برفض موقف
وغير الواهية االعتبارات بعض وراء والتخفي التستر أو
احليلولة أجل  من وصعوبات عراقيل اصطناع أو املبررة، 

تنفيذه. دون

األفعال هذه إطار في يندرج ال أنه إلى وجتدر اإلشارة
تنفيذ من أجل رئيسه من تعليمات املعني املوظف طلب
باسم احلكم في الطعن حق ممارسة أو حكم قضائي ،
الالزمة القانونية واإلجراءات باملسطرة  التقيد أو اإلدارة،
بالتنفيذ. واإلعذار التبليغ والتنفيذ مجال في بها للقيام

من نظامها الداخلي. و58 51 للمؤسسة، واملادتني احملدث الشريف الظهير من املادة 6 انظر (18
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حلاالت العامة الظاهرة بني التمييز من بد ال وهنا
العمومية اإلدارات قبل  من األحكام تنفيذ عن االمتناع
الداخلي النظام من 58 املادة في عليها املنصوص 
تقارير موضوع األخرى هي  تكون  والتي للمؤسسة،
والتي غالبا األول، الوزير السيد إلى املظالم والي يرفعها
أو قانونية أو إدارية صعوبات أو إكراهات بسبب تكون ما
إرادة عن وخارجة طابع موضوعي، ذات مسطرية أو مالية
االمتناع حاالت وبني املوظفني،  من مجموعة أو موظف 
امللزم املوظف بها إرادية يقوم ال بسبب أفعال التنفيذ عن
مهامه أو  موقعه بحكم اإلدارة باسم احلكم بتنفيذ
أمره يرجع احلاالت من بني النوعني والتمييز اإلدارة. داخل
ومن لديه، املتوافرة املعطيات خالل املظالم، من والي إلى

القيام بها. ميكنه التي التحريات خالل

تبليغ إلى احلاالت بهذه املتعلقة التقارير هذه وتهدف
اإلدارة عن األول املسؤول باعتباره األول، الوزير السيد
أحكام اجتاه اإلدارة سلوك في الشاذة باألوضاع دستوريا،
الذين املوظفني هؤالء سلوك األولى  وبالدرجة القضاء،
إذا القضائية، سيما األحكام وحرمة قدسية يراعون ال
تثير وال الشيء املقتضي به وحائزة لقوة نهائية كانت
املوظف يتخذه سلوك وهو التنفيذ. في صعوبات أية
واإلدارة لإلدارة، فيه املسؤولية ويحمل شخصية، بصفة
الوزير لتبليغ املظالم والي تدخل فإن ولذلك براء، منه
التي يستلزمها املوقف اإلجراءات باتخاذ ومطالبته األول،
نصابها، إلى لألمور إرجاعا إال ليس احلاالت، هذه مثل في
اإلدارات، بعض داخل واملتهور الشاذ للسلوك وتقوميا
عن ضدا إرادية بكيفية املوظفني بعض ميارسه  والذي
وهو إليهم، املوكولة الصالحيات بذلك متجاوزين القانون،
تشكل فإنها ثبتت إذا صريحة، مخالفة يعتبر سلوك
املسؤولية يتحمل  املعني املوظف  جتعل شخصيا خطأ
التأديبية يعرضه للعقوبات قد مما اخلطإ، لهذا الشخصية
املترتبة التقصيرية املسؤولية تبعات جهة، ولتحمل من

أخرى. جهة من سلوكه عن

عددا بأن  التذكير املقام، هذا في األفيد من ولعله
األحكام تنفيذ عن االمتناع حاالت من به يستهان ال
النوع هذا ضمن تندرج بعض اإلدارات قبل من القضائية
أو ملوقف راجعا فيها السبب يكون التي احلاالت من
املساءلة ظاهرة  انعدام ولكن املوظفني، بعض سلوك
أحكام ضمن القانوني أساسها وجود رغم الشخصية
وأحكام والعقود، االلتزامات قانون من و80  79 املادتني
األنظمة وأحكام العمومية، للوظيفة العام النظام
فإنها املوظفني، من معينة بفئات اخلاصة األساسية

منيز أن بواسطتها  نستطيع  التي بالكيفية  تفعل  لم
األحكام تنفيذ االمتناع فيها عن يكون التي احلاالت بني
التي يكون وتلك موضوعية، وصعوبات إكراهات راجعا إلى

املوظفني. لبعض الشخصية األخطاء فيها السبب

املكانة هذه بإعطاء  صنعا أحسن قد املشرع  ولعل
ملعاينة حترياته إجراء أجل من املظالم لوالي القانونية
تكون قد التي احلقيقية األسباب على والوقوف الواقع،
صادر نهائي قضائي حكم تنفيذ عدم إلى دفعت اإلدارة
ورفع املكنة، هذه  استعمال  شأن ومن  مواجهتها.  في
الشفافية يحقق أن بها املتعلقة احلاالت بشأن  تقارير 
وافر بقسط ويساهم املواطنني، مع اإلدارة تعامل في 
ويكرس املسؤوليات، ويحدد العمومية، املرافق تخليق في
ويحفظ القانون، سيادة بضوابط املساءلة وااللتزام ثقافة
عنها الصادرة ولألحكام كرامتها، القضائية للسلطة
احلق لدولة الواجب، تكريسا االحترام اإلدارة في مواجهة

واملؤسسات. والقانون

والي يرفعها  التي  اخلاصة التقارير  : الثاني النوع
لبعض الشاذ السلوك  بشأن  األول الوزير إلى املظالم

مبهامه. قيامه ال يساعده على والذي اإلدارات،

طبيعة ذات تقارير  هي التقارير من النوع  وهذا
مسطرة خالل إذ وتتعلق بحاالت خاصة كذلك. خاصة،
في املظالم والي قبل  من والبت والدراسة  النظر
أن يعاين أو أن يالحظ ميكن عليه، املعروضة الشكايات
أو مندوبه،  أو هو بها يقوم التي للتحريات ثمة عرقلة
الالزم الدعم  تقدمي في سلبيا موقفا أو تهاونا ثمة أن
التحريات من بهذه القيام على اعتراضا ثمة أن أو له، 
الوظيفية، كانت درجته مهما باإلدارة العاملني أحد لدن
أجوبة تقدمي في سلبيا موقفا  أو  تهاونا هناك أن  أو
اإلدارة املعنية، إلى يحيلها التي الشكايات عن واضحة
حيث إليها، املوجهة املالحظات عن اجلواب في أو
باال الشكاية مبوضوع املعني اإلداري املسؤول يلقي ال
املظالم. والي لدن من بها توصل  التي املراسالت إلى

وجود األسف مع نالحظ التي احلاالت هذه جميع ففي
لوالي يحق العمومية، بإدارتنا املسؤولني منها لدى بعض
إلى الوزير يرفعها التي التقارير مسطرة املظالم تفعيل
اإلدارة إلجبار إجراءات، من مناسبا يراه ما التخاذ األول 
عليها احملالة للملفات الالزمة العناية إيالء على املعنية
باجلدية والتعامل معها املظالم، ديوان لدن مؤسسة من
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ومعنى، مغزى له دور والي املظالم يكون حتى املطلوبة،
عن مدافعا باعتباره املطلوبة، والنجاعة الفائدة وفيه
ما بسبب اإلدارة، حلقهم في مواجهة وناصرا املظلومني،
أو ضرر أو من حيف وأعمالها جراء قراراتها من أصابهم

جتاوز. أو تعسف

أن السياق  هذا في البال  عن يغرب  أن ينبغي وال 
يتظلم شكايات رفع هو ليس التقارير هذه من القصد
سلوك من األول  الوزير  إلى املظالم والي بواسطتها
من متكينه في منها القصد يكمن ما بقدر اإلدارة،
جميع استنفد كلما اإلدارة، عن األول املسؤول مخاطبة
ومسؤوليها، املعنية اإلدارات  مع املباشر التواصل سبل
أن األول ينبغي الوزير إلى خاص تقرير رفع إلى إذ اللجوء
املعنية، اإلدارة النعكاساته على بالنظر األخير، املالذ يكون
املسؤولني على سلبية آثار من عنه يترتب قد وبالنظر ملا
الوزير يتخذها قد التي  القرارات على بناء  اإلدارة بهذه

املوضوع. في األول

يعتبر واستثنائي(19)، خاص طابع ذات التقارير فهذه
تتضمن واضحة، رسالة  اعتقادنا في عليها  التنصيص
بالشكايات املعنيني اإلداريني املسؤولني لكل مبكرا إنذارا
مبا معها للتعامل املظالم، والي عليهم يحيلها التي
فقط يخص ال األمر كان وإن اهتمام، من  تستحقه 
احملالة وتلك بل األخير، هذا قبل من احملالة الشكايات 

املواطنني. قبل من مباشرة كذلك

بأوضاع املتعلقة العامة التقارير : الثالث النوع
الكفيلة العامة واملقترحات وبالتوصيات شاذة، إدارية
القانونية املنظومة وإصالح  اإلداري اجلهاز أداء بتحسني 

الصلة. ذات

تناولها بحكم عام طابع ذات  التقارير هذه تعتبر
وهذا العمومية، اإلدارة تخص التي العامة  للقضايا
ببعض تتعلق خاصة حاالت إلى اإلشارة  يعني ال
بالنسبة األمر هو كما اإلدارة، داخل  الشاذة األوضاع
لدن من القضائية األحكام تنفيذ عن االمتناع  حلاالت
إليها، اإلشارة سبقت التي العمومية اإلدارات بعض
املقترحة احللول تنفيذ عن اإلدارات وحاالت امتناع بعض
ولإلدارة املظالم لوالي تبني التي الشكايات  بخصوص
واإلشارة إلى عادلة، مطالب أصحابها مطالب أن كذلك

والي ينجزها التي العامة التقارير  ضمن احلاالت هذه 
العمومية، السلطات انتباه إثارة  أجل من تتم املظالم،
تكاثر أو استفحال الظاهرة إلى األول الوزير رأسها وعلى
هذه وتتبع عامة إجراءات اتخاذ يستوجب مما احلاالت،
اإلدارات املعنية ودعوة تفاقمها، من أجل احلد من احلاالت
مع بالتعاون  وااللتزام القانون  بضوابط  التقيد إلى بها
اإلكراهات ومواجهة الصعوبات، لتذليل املظالم والي
في صادر قضائي تطبيق حكم في  تعترضها قد التي
لتسوية متوافق عليه أو مقترح حل أو تنفيذ مواجهتها،
اتخذته سببه قرار ضرر آثار إزالة أو رفع حيف أو وضعية

به. قامت عمل أو اإلدارة

اإلشارة إلى احلاالت على عالوة التقارير هذه وتشتمل
مكامن بشأن املظالم والي مالحظات الذكر، السالفة
أن ميكن والذي اإلدارة، أجهزة سير في احلاصل  اخللل 
وتعامله اليومية امليدانية معاينته خالل من يرصدها 
الشكايات مبوضوع  املعنية اإلدارية املصالح مع الدائم

عليه. ترد التسوية التي وطلبات

كبرى فائدة املالحظات لهذه أن في شك  من وما 
ومن معلومات من تتضمنه ملا حيوية، وأهمية
املستمر والتتبع املعاينة  على مبنية استنتاجات
يتميز عما فضال والعملية، التطبيقية للوقائع واحلاالت
وهي وجترد، واستقالل حياد من املظالم والي عمل به
درجة مالحظات من  يقدمه ملا  تعطي إيجابية صفات
االستئناس إلى احلكومة تدفع املصداقية، من عالية
اخللل إلصالح هامة قرارات التخاذ واالعتماد عليها بها،
املالحظات. بتلك املعنية اإلدارية األجهزة أداء  وتطوير 

ذكر، ما جانب  إلى العامة  التقارير  هذه  وتضم
إلى املظالم والي يرفعها التي واالقتراحات التوصيات
أساسيني: جانبني تهم عامة توصيات وهي الوزير األول،

بشأن املظالم والي مقترحات يتضمن األول: اجلانب
لتطوير اتخاذها الضروري من يرى التي واإلجراءات التدابير
وهي عملها،  أسلوب وحتسني اإلدارية،  األجهزة أداء
كما القطاعات، من بقطاع معني تتعلق قد مقترحات
وفي عدة قطاعات، إداريا مشتركا بني نشاطا تخص قد
قرارات معينة أو إدارية أوضاعا تتناول نفسه قد الوقت

اإلدارات حول سلوك بعض األول الوزير السيد إلى ،2005 شتنبر شهر املظالم خالل والي رفعه الذي التقرير ذلك، أمثلة من (19

جواب. بدون بقيت عليها، والتي احملالة الشكايات إزاء ومواقفها السلبية
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خاصة، ولذلك وإجراءات  مساطر أو وأعمال إدارية محددة،
النشاط مظاهر جميع تخص عامة مقترحات فهي
والي رؤية تقدمي منها وجوانبه، الهدف ومشتمالته اإلداري
جودة حتسني أجل من اقتراحية،  قوة باعتباره  املظالم
العمومية، وترسيخ املرافق تقدمها اإلدارية التي اخلدمات
اإلدارية، املعامالت في والتخليق واإلنصاف والعدل احلق قيم
بهذه والتشبع التشبث على وحثهم املسؤولني وتشجيع

مواطنة ومتخلقة. إدارة من أجل القيم

بشأن املظالم والي مقترحات يتضمن الثاني: اجلانب
اإلدارة عمل تؤطر التي القانونية املنظومة إصالح

ونشاطها(20).

اإلطار إلى حتسني يهدف من املقترحات، الصنف وهذا
وسد وحتيينه وفقه، اإلدارة تعمل املرجعي الذي القانوني

فيه. احلاصل الفراغ

ذكرى مبناسبة خطابه في امللك  جاللة اعتبر وقد
ديوان ،2002 لسنة اإلنسان حلقوق العاملي  اإلعالن
والقضائي التشريعي لإلصالح اقتراحية قوة املظالم 
إلى لتقدمي مقترحاته والي املظالم يؤهل ما وهو واإلداري،
بعض مراجعة بخصوص في الوزير األول، ممثلة احلكومة
من اإلداري، النشاط املتصلة مبجاالت القانونية النصوص
مقتضيات أو سن عليها، تعديالت إدخال اقتراح خالل

إليها. ماسة جديدة تبدو احلاجة

والي املظالم يقدمه الذي السنوي : التقرير ثالثا
اإلنسان. حلقوق االستشاري املجلس إلى

تهم التي للقضايا استعراضا التقرير هذا ويتضمن
اختصاص مؤسسة نطاق بحقوق االنسان، في النهوض
املظالم والي يختص التي  القضايا أي  املظالم، ديوان
تتعلق بقرار التي وهي اختصاصه، بحكم بالنظر فيها
أو أفرادا املواطنون منه وتضرر إدارة عن صادر عمل أو 
مبجال وثيق ارتباط نفسه الوقت في ولها جماعات،

واحلريات(21). احلقوق

وإحاطته املجلس إطالع هو هذا التقرير والهدف من
الوطنية الهيئة باعتباره  القضايا النوع من بهذا علما
حقوق قضايا متابعة حق لها، احملدث النص خولها التي
وأن سيما والدفاع عنها، وحمايتها والنهوض بها اإلنسان
املجلس. في تقريرية صفة ذا عضوا يعتبر املظالم والي

الشكايات من شكاية أن املظالم لوالي تبني إذا و
اإلنسان، حقوق من حق بخرق تتعلق بها يتوصل التي
ما واتخاذ فيها، للنظر املجلس على تلقائيا يحيلها فإنه
االختصاص نطاق في إجراءات من بشأنها مناسبا يراه
والي املظالم على بدوره املجلس يحيل أن كما إليه، املوكول
األخير، هذا اختصاص في تدخل شكايات من يتلقاه ما
املشرع ألزم فقد الهيئتني، بني املتبادلة اإلحالة آلية رغم
إليه املشار السنوي التقرير تقدمي بضرورة املظالم والي
شاملة وإحاطة تام اطالع على يكون حتى املجلس، إلى

اإلنسان. بالنهوض بحقوق التي تتعلق بالقضايا

استعمال عدم األولى من كان  أنه نعتقد كنا  وإن
اإلنسان" بحقوق النهوض  تهم التي "القضايا  عبارة
احملدث الشريف الظهير من عشرة  الثالثة املادة في
تهم التي "القضايا بعبارة  واالكتفاء  للمؤسسة، 
وشاملة عامة العبارة تبقى حتى اإلنسان" حقوق
بالدفاع املتعلقة منها سواء القضايا أنواع جلميع
بها. النهوض أو أوخرقها حمايتها أو احلقوق هذه عن

في تتمثل تخفى، ال  خاصة فائدة له التقرير وهذا
من خالله من يتمكن املجلس وظيفته اإلخبارية، حيث
يتعني التي احليوية املجاالت من آخر مجال االطالع على
ونشرها اإلنسان، تطبيق مبادئ حقوق على فيها السهر
بني العالقات مجال وهو بها، االلتزام على والتشجيع

واملواطن. اإلدارة

االمتناع بشأن حاالت الوزير األول إلى سنة 2005 شهر ماي خالل رفعه الذي التقرير في والي املظالم به قام ما ذلك 20) منوذج

التقيد دون للخواص اململوكة العقارات لبعض امللكية نزع وحاالت العمومية، اإلدارات قبل بعض من القضائية األحكام عن تنفيذ
خاص تشريع وضع ضرورة بينها من إجراءات عدة اتخاذ املظالم والي خالله من اقترح تقرير وهو املرعية. والضوابط القانونية باملساطر

قانونية جديدة. مقتضيات وسن امللكية، نزع قانون ومراجعة اإلدارة، قبل األحكام القضائية من تنفيذ عدم ملعضلة
الختصاصاتها أولية مقاربة ديوان املظالم، مؤسسة عنوان املظالم حتت ديوان من مجلة األول بالعدد مقالنا التفصيل انظر من ملزيد (21

.34 – 33 ص – دجنبر 2004 القانونية - وطبيعتها
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لوالي املظالم خول املشرع إذن التي الوسائل أهم هذه
عملية بكيفية اإلسهام أجل من إليها اللجوء حق
وهي وسائل املواطنة، اإلدارة مفهوم ترسيخ في وفعلية
موضوعي، هو وما إجرائي هو ما منها متنوعة، تبدو
داعمة وسائل وكلها عام، هو وما خاص هو ما ومنها
إليها اللجوء شأن من املظالم، ديوان  مؤسسة لعمل
الوقت وفي املؤسسة، تقوم بها هذه التي املهام تفعيل
لإلدارة، جديدة صورة تشكيل إعادة في اإلسهام نفسه
ومتعاونة ومتخلقة  مواطنة إدارة تكون أن  أجل من
املواطن خدمة العام وفي خدمة الصالح في ومتواصلة

واحد. وقت في
      



5455

ملحق
املظالم والي أصدرها التي التوصيات من مناذج

املظالم بخصوص لوالي توصية
... بتاريخ . عدد: التظلم

م. د. ب. املتظلـــــم:
... وزارة املعنـيـة: اإلدارة

للوزارة. العام املفتش الرسمي: املخاطب

املظــالم والــي

(2001 ديسمبر 9) 1422 رمضـان من 23 في الصـادر 1.01.298 رقم الشريف الظهير على بنـاء -
منه؛ 10 ،9 ،5 املواد خاصة املظالم بإحداث مؤسسة ديوان

منه. 49 ،46 ،45 ،44 املواد خاصة املظالم، لديوان الداخلي النظام -

 813167.67 (لوزارة...) مببلغ دائن أنه فيه يعرض املؤسسة هذه إلى بتظلم (ب.د.م.) السيد تقدم حيث
بالدار الكائنة البناية بتشييد  املتعلق املشروع إجناز  على اإلشراف في صرفها التي األتعاب مقابل  درهم

النزاع. حلل التدخل ملتمساً جسيمة، ومبصاحله أضراراً به ملحقة األداء عن وأنها امتنعت البيضاء،

موقف يتضمن بتقرير املظالم) لوالي مخاطبا رسميا (لوزارة... بوصفه العام املفتش السيد بعث وحيث
في مواجهة دعـوى رفعـا لهما أن سبق معه ومن املشتكي أن يتلخص في والذي النزاع املعنية من اإلدارة
درهم 100.000.00 ومببلغ الشكـاية في إليه املشار باملبلغ اإلدارية بالرباط للمطالبة احملكمة أمام الوزارة
واضح من منطوق املطالب به كما هو الدين بتقادم قضت املذكورة احملكمة أن إال عن التماطل كتعويض
تستطيع ال تبعاً لذلك املذكورة الوزارة وأن ع؛ ش /10/261 عدد: في امللف 2003/02/27 بتاريخ 144 عدد: احلكم

املذكور. مخالفة منطوق احلكم

فيه. البحث بإجراءات والقيام التظلم، مضمون دراسة بعد إنه حيث

التظلم. من اإلدارة موقف على وبعد اإلطالع
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واإلنصاف. العدل مبادئ إلى ً واستنادا

النزاع. جوهر يتطرق قط إلى ولم الشكل زاوية من النازلة القضاء بت في إن حيث

يبقى  والذي (الدين) احلق أصل سقوط يعني مطلقاً الدعوى بالتقادم ال سقوط إن وحيث
طال األمد. مهما املدين طبيعياً بذمة ديناً

قضائي حكم صدور بالرغم من املظالم طرف والي من النوازل هذه معاجلة مثل وحيث إن
املظالم مادام لديوان احملدث الشريف الظهير السادسة من املادة مقتضيات مع يتعارض ال بشأنها

النزاع. جوهر في يفصل لم املذكور احلكم

لوالي منحت صالحيات واسعة للمؤسسة الداخلي والنظام الظهير الشريف مواد إن وحيث
وحده القانون يعجز عندما واإلنصاف العدل إلى قواعد ً استنادا هذه القضايا مثل ملعاجلة املظالم

املؤسسات القائمة. املؤسسة عن باقي هذه مييز ما هو وهذا ذلك، حتقيق عن

مقابل دون بخدمات القيام في يتمثل وواقعي ظاهر حيف وجود جحود ميكن وحيث إنه ال
والكفاءات األطر تقدمها التي واخلدمات والوطنية، وكذا اخلبرات األجنبية يفقد االستثمارات قد مما

معها. املغربية اإلدارة تعامل في ومصداقية ثقة كل والدولية الوطنية والتقنية املهنية

وتفسيره يرتفع، ال الذي الواقع  لفائدة القانون  تليني  يقتضيان واإلنصاف العدل إن وحيث
وصارماً حرفياً تطبيقه تطبيقا الذي سيؤدي النص حرفية بعيداً عن احليف هذا لرفع تفسيراً مرناً

ثانية. جهة من واإلنصاف ومببدأ العدل جهة من الطبيعي بالتوازن احلتمي اإلخالل إلى

نوصي: بيانه سبق ما على وتأسيساً  لذا

إرضاء إلى املطاف  آخر في تؤدي وحبية ودية بطريقة النزاع حل على بالعمل أولى: مادة
معاً. واملتظلم مصالح اإلدارة باحلفاظ على وذلك الطرفني

داخل أجل باملآل كتابة النزاع واإلخبار إلنهاء هذا الالزمة باإلجراءات (... مادة ثانية: بقيام (وزارة
التوصية. بهذه التوصل من تاريخ اعتباراً واحد شهر أقصاه
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املظالم بخصوص لوالي توصية
... بتاريخ ... عدد: التظلم

ل. إ. املتظلـــــم:
.... وزارة املعنـيـة: اإلدارة

... الرسمي: املخاطب

املظــالم والــي

بإحداث (2001 ديسمبر 9) رمضان 1422 23 من في رقم 1.01.298 الصادر الشريف الظهير على بناء -
منه؛ 10 ،9 ،5 املواد خاصة املظالم ديوان مؤسسة

منه. 49 ،46 ،45 ،44 املواد خاصة املظالم، لديوان الداخلي النظام -
صفقة (... (وزارة أبرم مع أنه فيه يعرض املؤسسة  هذه إلى بتظلم -ل-  إدريس السيد تقدم حيث
مببلغ إقليم القنيطرة – الغرب يحيى سيدي – الشانطي بدوار ابتدائية مدرسة بناء 27/87 بقصد رقم حتمل
درهم 421.669.00 مبلغ بذمتها الزال أنه إال عليها. املتفق األشغال أنهى وأنه 2.288.144.64 د قدره إجمالي
هذا التماطل في ضياع أمالكه له تسبب وقد االستحقاق، 1990/09/14 وهو تاريخ منذ    

مستحقاته. من لتمكينه التدخل طالباً ذلك، جراء عليه الديون املتراكمة بسبب

الطرق الودية إلى جميع اللجوء على الرسمي لوالي املظالم- املخاطب -بواسطة حث الطرفني مت وحيث
ذاتها. الغاية إلى للوصول املساعي التوفيقية باستعمال املمكنة الوسائل كل اخلالف، كما استنفدت حلل

مصالح أن في يتلخص من النزاع والذي املعنية اإلدارة موقف يتضمن بتقرير املذكور بعث املخاطب وحيث
االعتمادات إلغاء بسبب وذلك الصدد بهذا املبذولة املجهودات من بالرغم املذكور املبلغ تسديد تعذر عليها الوزارة
منه 9 الفصل خاصة 1990 لسنة التعديلي املالي القانون مبوجب 1990 سنة سنة 1989 إلى من املنقولة
العامة مذكرة اخلزينة في عليها املنصوص مسطرة التحويل وذلك وفق احمللية اجلماعات ميزانية حلساب وحتويلها
بعدة املصالح املختصة لوزارة... قامت الوضعية ولتسوية هذه 1990؛ أكتوبر 10 بتاريخ 649 رقم للمملكة
املجلس رئيس – للمملكة العامة اخلزينة – القنيطرة إقليم عامل – الداخلية (وزارة املعنية اجلهات لدى مساعي
املذكورة الصفقة نقل يتم لم أنه إال مسطرة التسوية املذكورة تفعيل يحيى الغرب) بهدف البلدي لسيدي

اجلديد. امليزاني الباب إلى

الوسائل املمكنة كل استنفاد بعد فيه البحث بإجراءات والقيام التظلم، مضمون دراسة إنه بعد حيث
املساعي التوفيقية. طريق بذل عن حل إلى للوصول

التظلم. من اإلدارة موقف على االطالع وبعد
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واإلنصاف. القانون سيادة إلى ً واستنادا

األفراد حقوق صيانة ضرورة اجلانب اآلخر في يقابلها العامة متطلبات املصلحة أن إلى ً ونظرا
اختالل نتيجة إحداهما تتضرر ال بينهما حتى التوازن ملبدأ مراعاة عسف حيف أو كل من وحمايتها

التـوازن. هذا

بذمة دين وإجراءات تسوية مسطرة تستغرق أن املنطقي غير املعقول ومن غير من إنه وحيث
عليه، متراكمة ديون وطأة يئـنُّ حتت املتعاقد اآلخر الطرف أن واحلال (15) سنة من يقرب ما اإلدارة

لتسديدها. األثمان وبأبخس ً قسرا أمالكه وتباع

واإلجراءات العقيمة البطيئة املعقدة املساطر تبعة املتعاقد الطرف حتميل ال يجوز إنه وحيث
ثقتهم بها. اإلدارة لفقدان مع التعاقد عن آخرون عزف وإال

نوصي: وتأسيساً على ما سبق بيانه، لذا

من بتمكينه وذلك للمتظلم املالية تسوية الوضعية على أجل أقرب في أولى: بالعمل مادة
درهم. 421.669.00 مقدارها حاليا البالغ مستحقاته

بالقرار كتابة واإلخبار القضية، هذه لتسوية الالزمة باإلجراءات (وزارة...)  بقيام ثانية:  مادة
واحد. أقصاه شهر أجل داخل في موضوعها املتخذ
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بخصوص لوالي املظالم توصية
… بتاريخ ... عدد: التظلم

ب. م. املتظلـــــم:
وزارة... اإلدارة املعنـيـة:

للوزارة. املفتـش العـام املخاطب الرسمي:

املظــالم والــي

ديسمبر 9) 1422 رمضان 23 من في 1.01.298 الصادر الشريف رقم على الظهير بناء -
منه؛ و11 و10 و6 خاصة املواد 5 املظالم ديوان مؤسسة بإحداث (2001

منه. و49 و46 و45 44 املواد خاصة املظالم، لديوان الداخلي النظام -

تقدم إلى (... معاشه ورقم تأجيره ... (رقم حاليا، املعاش على واحملال (م. ب)، السيد إن وحيث
اخلطإ الذي جراء من حلقه الذي والضرر احليف برفع بواسطته بتظلم يطالب املظالم، ديوان مؤسسة
قد أنه معتبرة ،1999/12/31 التقاعد بتاريخ على بإحالته اتخاذها قرارا بسبب (... (وزارة فيه وقعت
احلقيقي التاريخ وأن 1942 بتاريخ مزداد أنه حني 1939، في بتاريخ مزداد أنه بدعوى حد السن بلغ
بها قامت التي التحريات على 2002/12/31، وبناء هو على ذلك بناء يكون التقاعد على إلحالته
فعال ارتكبت قد اإلدارة أن لديها إليها، ثبت املشار املتظلم أجنزت بخصوص التي والدراسة املؤسسة،
على باعتمادها البشرية املوارد مديرية مصالح فيه وقعت الذي اخللط جراء من ماديا إداريا خطأ
تتضمن كونها عن فضال والعائلي، الشخصي االسم نفس يحمل آخر شخص لعقد ازدياد وثيقة

ازدياده. ومكان املعني باألمر، وأب باسم أم يتعلق خاصة ما حقيقية، وغير صحيحة بيانات غير

إذ العمل، اجلاري بها القوانني تتيحها التي الطعون جميع استنفد قد باألمر املعني إن وحيث
أجل ذلك من املذكورة تقم اإلدارة ولم إبانه، في فيه وقعت الذي اخلطإ هذا بتصحيح (وزارة...) طالب
إحالته قرار بإلغاء يقضي بفاس اإلدارية احملكمة من على حكم القضاء، وحصل إلى إجراء فلجأ بأي
البيانات وبطالن اإلدارة خطأ قطعيا ثبوتاً تثبت والتي بها، املدلى استناداً إلى احلجج التقاعد على

إبانه؛ في استدراكه من الواجب كان للصواب مجانب قرار إداري التخاذ اعتمدتها التي

املعطيات جميع من بينة على وهي املذكور، احلكم استئناف إلى جلأت اإلدارة أن ورغم 
أن واعتبرت احلكم، هذا األعلى باملجلس اإلدارية الغرفة أيدت فقد املتعلقة باملعني باألمر، الصحيحة

في مطلبه؛ باألمر محق املعني

القضاء مخالفا يعتبره إداري غير مشروع، قرار ليس فقط بإلغاء يتعلق أصبح األمر أن ومبا
يفرض به، املقضي الشيء حائز لقوة قضائي حكم بتنفيذ وإمنا فاسد، على تعليل ومبنياً للقانون،

متاطل؛ أو تأخير دون عليه القانونية اآلثار بترتيب التزاماً على اإلدارة
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أجل توصلها من (وزارة ...) على باألمر املعني تظلم أحالت املظالم ديوان مؤسسة وحيث إن
2005 3 ماي رسالتها بتاريخ بواسطة املؤسسة حددتها اآلجال التي وانقضت املوضوع، برأيها في
اإلدارة قبل من يعتبر مخالفة مما باإليجاب، بالنفي وال ال املوضوع في بأي جواب أن تتوصل دون
صادق الذي الداخلي نظامها بأحكام تقيدها وعدم للمؤسسة، احملدث الشريف ملقتضيات الظهير

شريف؛ بظهير جاللة امللك عليه

الفقرة األخيرة في املظالم يلزم والي للمؤسسة احملدث الظهير الشريف مقتضيات وحيث إن
عن االمتناع في اجلهة املعنية أن متادي له اتضح إذا األول، الوزير إلى تقرير برفع السادسة مادته من
التي صدر احلكم للجهة تابع أو عون موظف عن صادرة عن أفعال ناجم نهائي تنفيذ حكم قضائي

بالواجب؛ عدم قيامه أو حقها في

إلى اللجوء قبل املذكور، القضائي احلكم تنفيذ على حسن (... (وزارة مساعدة أجل ومن
السابقة؛ احليثية في إليها املشار املسطرة

معاشه؛ من يستفيد وأصبح التقاعد على أحيل قد باألمر ومبا أن املعني

اخلدمة؛ أداء مببدإ مرتبط األجر أداء وحيث إن

وعادال مشروعا آخر يكون حال اإلدارة تر لم ما التالية اإلجراءات اتخاذ بضرورة ويوصي يقترح
املعني باألمر: لوضعية ومنصفا

خاللها يلتزم سنوات، ثالث ملدة باألمر واملعني اإلدارة  بني تقاعدي) (نوع عقد إبرام أوال:
كاملة أجرته من استفادته العمل، مقابل بها اجلاري للقوانني طبقا مهامه عمله وأداء باستئناف

املدة. هذه خالل

استئناف العودة إلى بعد حني انتهائها، املشار إليها إلى املدة خالل معاشه صرف توقيف ثانيا:
عمله.

أجل خالل املوضوع، في من قرار اإلدارة مبا اتخذته علما ديوان املظالم مؤسسة إحاطة ثالثا:
من السادسة األخيرة من املادة الفقرة مقتضيات تطبيق طائلة حتت تاريخه، من يوما يتعدى(30) ال

للمؤسسة. الظهير الشريف احملدث
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مـقـدمــــة:

التحوالت يساير دميقراطي حداثي مجتمع  بناء  إن
استراتيجية والدولية، يستدعي الوطنية منها املتالحقة،
باعتباره به، الالئقة املكانة املواطن فيها يتبؤ  شاملة
تعنى متكاملة مؤسسات على تقوم تنمية كل هدف
إال حقوقهم، ضمان األفراد وتعمل على مصالح برعاية
التساع بالنظر بها، املنوطة املهام وكثرة اإلدارة واقع أن
يطبعها باملواطنني عالقتها جعل تدخلها، مجاالت وتنوع
وبطء اإلدارية التعقيدات وتشلها والتنافر، التوازن عدم
عدة أمام كبيرا الذي أصبح يشكل عائقا األمر اإلجراءات،
أمام تصريح بالوزير األول في الذي حدا األمر مرتفقني،
عن اإلعالن إلى يناير 2000 بتاريخ 13 النواب مجلس
مبقتضاه قانون حتدث مبشروع التقدم على احلكومة عزم
والعمل املواطنني بتظلمات تعنى مستقلة مؤسسة 
على والظلم، احليف أشكال  كل  من حمايتهم  على 
الدول من عدد عرفتها التي الوسيط مؤسسة غرار

املتقدمة.

هذه مثل اإلسالمية عرفت الدولة أن إلى وجتدر اإلشارة
كان الذي والي املظالم في شخص مجسدة املؤسسة

قضاة احلكم. سلطات تفوق واسعة يتمتع بسلطات
وكانت الرعية، بتظلمات املغاربة امللوك ولقد اعتنى
املغرب عرفها املؤسسات التي أهم من وزارة الشكايات
ملأسسة تدخلها بضرورة الدولة من ووعيا احلماية، قبل
االستشاري املجلس إنشاء فقد مت اإلنسان، حقوق حماية

واحملاكم بحقوق اإلنسان املكلفة والوزارة اإلنسان، حلقوق
وضرورة احلقوقية باملسألة تنامي االهتمام إال أن اإلدارية.
احللول وإيجاد لفهمها مشاكل املواطنني على االنكباب
أسرع آلية توفير عن البحث  اقتضى  لها، املناسبة
اإلنسان، حقوق حلماية الضمانات من مزيد إلعطاء
القدمية املؤسسة اجلديدة "هذه إحياء في التفكير فتم
في املواطن تنوير  شيء كل قبل يهدف وقائي  كنسق
الضياع عبر حقوقه من وحماية واإلرشاد االستشارة إطار

والتنظيمية"(1). القانونية املساطر متاهات

اجلاللة بإعالن صاحب الرسمي االهتمام هذا توج وقد
ديوان إحداث عن اإلنسان العاملي حلقوق اليوم مبناسبة
بني التواصل تطوير يتولى رعايته وحتت بجانبه للمظالم
اجلهاز اإلداري سير حتسني على "والعمل واإلدارة املواطن

واإلنصاف"(2) القانون سيادة إطار في املواطن خلدمة

تقوميية"(3)  رقابة "مبهمة املظالم لوالي عهد وبذلك
والتوفيق التوجيه آليات بتفعيل خاللها من يقوم لإلدارة

وإحقاق احلق. احليف رفع بهدف

ثالث حول املظالم يتمحور والي عمل بأن القول وميكن
هي: أساسية مهام

ضد قرارات أو تصرفات األفراد شكايات في النظر •
حلول إلى للوصول الودية املساعي والقيام بجميع اإلدارة

منصفة.
واملواطنني. اإلدارة تقوية التواصل بني •

املظالم والي دور
اإلدارة * وتطوير صيانة احلقوق في

بلعسري فائزة ذة.

.110 ص الفرنسية باللغة النص هذا ملخص انظر *

الساعة والتنمية، مواضيع احمللية املغربية لإلدارة املجلة منشورات الوسيط: مؤسسة حول تساؤالت الوزاني: ركالة اهللا عبد د. (1

ص:161. العدد20،
األسباب املظالم: ديوان مؤسسة بإحداث ديسمبر 2001 رمضان 1422، موافق 9 في 23 الصادر 1.01.298 رقم الشريف الظهير (2

املوجبة.
العدد الساعة، مواضيع والتنمية، احمللية لإلدارة املغربية املجلة منشورات للسلطة، املظالم واملفهوم اجلديد ديوان بوعشيق: أحمد د. (3

ص: 73. 34
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بإصالح الكفيلة التدابير بشأن اقتراحات تقدمي •
تقدمها اإلدارة، وحتسني اخلدمات التي على املالحظ اخللل

قانونية. تعديالت واقتراح اخلدمات هذه مستوى

املهام؟ هذه من انطالقا  املظالم والي دور  فماهو 
القانون احترام في املساهمة خالله من  ميكنه وكيف

وحماية احلقوق؟

الثالثة للمهام ممارسته خالل من الدور سنعرض لهذا
نقاط. ثالث وذلك عبر املذكورة

بني اخلالفات تسوية في املظالم دور والي أوال:
واإلدارة: املواطن

شخص لكل مخول حق لوالي املظالم التشكي إن
مبصلحة يتمسك اخلاص للقانون خاضع اعتباري أو ذاتي
معروض بنزاع شكايته تتعلق أال شريطة مشروعة،
الطعون كافة بشأنه تستنفد لم الزال أو القضاء على
قضائي حكم مراجعة موضوعها يكون وأال املتاحة،
حلقوق املجلس االستشاري اختصاص من قضية أو نهائي،

البرملان(4). اختصاص من أو اإلنسان
واإلجراءات املسطرية املقررة الشكليات من واستثناء
والي إلى اللجوء إمكانية  املشرع جعل فقد املعروفة 
مقيد وغير مجانيا املنال، وسهل يسيرا أمرا املظالم
من ماكان إال محددة، بشكليات التقيد ال يقتضي بأجل،
من جملة متضمنة االقتضاء عند مكتوبة شكاية تقدمي

الضرورية. البيانات

املظالم والي على املظلمة  تعرض عندما  وهكذا
للتوافق أرضية عن "بالبحث يقوم فإنه مندوبه(5)، أو
واإلدارة املتظلم دعوة إلى فيعمد املعنية"(6) اإلدارة مع
بينهما(7). القائم للخالف ودية تسوية إلى منها املتظلم
حوار طريق فتح عن املظالم التوفيقي دور والي وهنا يبرز
والتعاون والتفاهم التشاور والتفاوض على يقوم اإلدارة مع
الوقت سلمي يوفر حل إلى الوصول أجل الطرفني، من مع

ولوالي وينصفه. مصلحته ويحقق للمشتكي واجلهد
يراها التي املساعي بجميع يقوم أن أو مندوبه املظالم
بتوضيح الطرفني، بإشراك حل إلى للوصول مناسبة 
واملواطن اإلدارة بني سبب اخلالف يكون قد الذي الغموض
القانونية األوضاع وتوضيح نظرهما وجهات وبتقريب
الذي الشيء ذلك؛ األمر اقتضى إن وتصحيحها الغامضة،
وفي الوظيفية" التشاركية من نوع خلق في "يساهم
بعيدا واملواطن اإلدارة بني والتفاهم التعاون جو إشاعة
عالقة خلق على ويساعد اإلدارية، املساطر تعقيدات عن

الفردية. واحلريات للحقوق صيانة متوازنة بينهما

بذلك محضر حرر باتفاق، احملاولة  هذه توجت وإذا
مت التي واحللول الطرفني ومقترحات اخلالف جوهر يتضمن
أو مندوبه املظالم ووالي الطرفان يوقعه عليها، االتفاق

منه(8). للطرفني نسخة وتسلم

اختصاص  في تدخل ال التي القضايا فيما يخص أما
ذكرها، السابق السادسة باملادة واملشار لها والي املظالم،
صالحية مندوبه أو املظالم لوالي أعطى  املشرع فإن
ومنصفة عاجلة تسوية إليجاد املمكنة باملساعي القيام
ذلك(9). األطراف منه طلب متى عليه، للخالف املعروض
اخلالف، لتسوية  اقتراحاته يعرض أن التسوية ولطالب 
من نسخة بتبليغ ذلك  عقب مندوبه أو  الوالي ويقوم
موقفها إبداء قصد املعنية اجلهة إلى  التسوية  طلب
متديده إمكانية مع واحد شهر  أقصاه أجل داخل منه
طلب اإلدارة وإذا قبلت  الضرورة بصفة استثنائية. عند 
إلى يعمد مندوبه املظالم أو والي الودية، فإن التسوية
وطالب اإلدارة بني الالزمة لربط االتصال اإلجراءات اتخاذ
القائم املمكنة حلل اخلالف يقترح احللول أن وله التسوية.
اإلدارة وحث وكفاءته حنكته على باالعتماد الطرفني، بني

اإلدارية. التعقيدات عن بعيدا والتعاون التفاهم على

بدور يقوم  الودية مساعيه خالل من  املظالم ووالي
واملرتفق اإلدارة بني احلوار ثقافة لترسيخ وإيجابي فعال
احترام على اإلدارة وحث بينهما،  العالقة وحتسني

القانون.

املظالم. ديوان ملؤسسة احملدث الشريف الظهير السادسة من املادة (4

املشار من الظهير الثالثة واملادة الثانية (املادة امللك جاللة مبوافقة مندوبني يتولى تعيينهم مبساعدة مهامه املظالم يباشر والي (5

أعاله). إليه
.128 ص: سابق، مرجع والتنمية احمللية املجلة املغربية لإلدارة منشورات اإلدارية: الوساطة مؤسسة اولعربي سعيد ذ. (6

املظالم. ديوان ملؤسسة الداخلي النظام 44 من املادة (7

املظالم.  ملؤسسة ديوان الداخلي النظام من  55 املادة (8

املظالم. ديوان ملؤسسة الداخلي النظام 53 من املادة (9
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التعجيل الودية، التسوية إمكانية تفعيل شأن ومن
املتراكمة الشكايات من لكثير سريعة نهاية بوضع
وتخليص السبل، بأسهل  اإلدارات مكاتب رفوف على
على تؤثر الشكايات التي هذه من عدد كبير من اإلدارة
أنه كما ذهن املشتكني، إلى صورتها في أدائها وتسيء
البحث والتقصي اإلداريني عبء املسؤولني عن سيخفف

املواطنني. شكايات تضمنته ما في

املجال هام ومحوري، هذا والي املظالم في دور أن والشك
ينير بني الطرفني الودية التسوية عملية على فبإشرافه
الذي املنصف احلل إلى ويوجههما أمامهما الطريق
لإلدارة ويحفظ السبل بأيسر للمواطن العدالة يحقق

مكانتها.

القضايا (في التوفيقية  املساعي فشلت إذا  أما
مندوبه أو الوالي ووجد اختصاصه)،  في تدخل التي
إلى يعمد فإنه فيها، إجراء بحث يبرر ما الشكاية في
املعلومات صحة مدى من للتأكد الالزمة التحريات إجراء
فيوجه الشكاية بشأنها(10) التشكي وقع والوقائع التي
بيان قصد املعنية املؤسسة أو إلى اإلدارة أو مضمونها
أجل أقصاه داخل وموافاته بتقرير بذلك موقفها منها
املظالم ولوالي ذلك. األمر اقتضى إذا للتمديد قابل شهر
إلجراء ضرورية يراها التي الوسائل  جميع إلى يلجأ أن
واملستندات الوثائق  جميع  على يطلع  أن فله  البحث.
بالوقائع عالقة لها أو  للمعلومات، املتضمنة  اإلدارية
الالزم الدعم تقدم أن  اإلدارة وعلى بالشكاية. املثارة
من والتحقق القيام بتحرياته ليتمكن من املظالم لوالي
البحث أظهر وإذا احلقيقة. إلى الوصول بغية املعلومات
الحق حيف وجود من فعال وتأكد بالشكاية صحة ماورد
أو خطأ بسبب أو لإلدارة مسلك سواء نتيجة باملشتكي،
مالحظاته يوجه فإنه موظفيها، ألحد شخصي سلوك
ويطلب املعنية، اإلدارة رئيس إلى واقتراحاته وتوصياته
نصابها إلى األمور لرد الالزمة  باإلجراءات القيام منه
الذي بالقرار كتابة وإخباره واحد، شهر أقصاه أجل داخل

املوضوع. في اتخذه

اتخاذ سلطة على يتوفر ال  املظالم والي  كان وإذا 
ملبدأ احتراما لإلدارة أوامر يصدر أن ميلك وال  قرارات،
تقومي اقتراحاته وتوصياته شأن فإن من السلط- فصل

األخيرة هذه بتوجيه اإلدارة داخل املوجودة االنحرافات
على يالحظ وأنه خاصة القانون. حكم إلى وإرشادها
أوضاع بشأن قرارات تعمد إلى اتخاذ أنها أحيانا اإلدارة
عنها للتراجع واضطرت صوابها عدم ظهر أن سبق
بإلغائها منها ملوقف القضاء اتخاذ بسبب أو تلقائيا، 
على احلالة  هذه في اإلدارة وإصرار مشروعيتها. لعدم
إهدار فيه  القرارات هذه  مثل  إصدار  بتكرار موقفها 
باإلدارة يليق لتصرف ال وانعكاس اإلدارة من جهة، لوقت
ألحكام تذعن أن واملفروض شريفا،  تعتبر خصما التي

القضاء.

إلى اإلدارة يدفع احلالة  هذه في املظالم فوالي
وتفادي ورائها من طائل  ال زائدة إجراءات من التخلص 
إلى بها والدفع منعدمة، أو  متجاوزة قرارات اتخاذ
تقومي في  واملساهمة القانونية  غير  األوضاع تصحيح

وتطويره. اإلداري العمل

أن املظالم  لوالي ميكن فإنه  السياق،  نفس وفي
في املواطنني عن وهاما في "الدفاع أساسيا دورا يلعب
إدارية قرارات تترجمها اإلدارية التي ال اخلروقات مواجهة
إنصاف اإلدارية"(11)، وفي احملاكم أمام فيها الطعن ميكن
والوصول دونه حالت أو تعوزه احلجة الذي احلق صاحب
ولن استدراكها فاته وقت أو شكليات إجراءات حقه إلى
بخصوصها منازعته آلت أو بشأنها، التقاضي يجديه
على يعلو وأساسه كنهه احلق في ألن عدم قبولها، إلى
عندما أكثر دور املظالم أهمية والشكليات. وتبرز املساطر
لفائدة الصادرة القضائية األحكام بتنفيذ األمر يتعلق 
عن هاته األخيرة متتنع اإلدارة، والتي مواجهة في األفراد
ما أحد على  يخفى فال  مبرر. بدون أو مببرر تنفيذها
بسبب وجهد من مشقة احملاكم أمام املتقاضي يعانيه
ينصفه في اإلجراءات ليتوج انتظاره بصدور حكم طول
إذا ورق على حبرا يظل هذا احلكم أن اإلدارة، إال مواجهة
ال تنعقد تنفيذه."فاحلماية القضائية من امتنعت اإلدارة

األحكام"(12). بتمام إال
دولة عناصر أحد هو القضاء ألحكام الدولة "فخضوع
ألحكام قيمة وال تنفيذ، بدون للقانون قيمة وال القانون،
الشرعية ملبدأ قيمة تنفيذها، وبالتالي ال القضاء بدون
القضاء أحكام احترام مببدأ يقترن لم ما  الدولة في

تنفيذها(13). وضرورة

املظالم. ملؤسسة ديوان الداخلي النظام من 45 املادة (10

مرجع سابق ص: 69 11) د. أحمد بوعشيق :

.79 ص: ،59 العدد والتنمية احمللية لإلدارة املغربية اإلدارة، املجلة ضد عصام: التنفيذ اجلبري بنجلون ذ. (12

عدد 59 احمللية والتنمية لإلدارة املغربية املجلة ضد اإلدارة، تنفيذ األحكام القضائية الصادرة عدم إشكالية حبيب: حسن د. (13

.59 ص:
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األحكام بتنفيذ اإلدارة يلزم  صريح نص غياب وفي
على اإلدارية احملاكم توفر وعدم في مواجهتها، الصادرة
والي فإن  التنفيذ، على  اإلدارة إلجبار ناجعة وسائل
على اإلدارة حلمل أكثر املؤهلة اجلهة يبقى املظالم
على اإلدارات بحث مطالب  أنه من انطالقا  التنفيذ،
املادة بصريح واإلنصاف القانون سيادة بضوابط االلتزام
املظالم، ديوان ملؤسسة احملدث الشريف الظهير من األولى
وتظلمات شكايات في له النظر أوكل املشرع ألن ونظرا
يتنافى عمل ضحايا أنفسهم يعتبرون الذين املواطنني
إدارات عن صادر واإلنصاف، القانون سيادة  مبادئ مع
أية أو العمومية املؤسسات أو احمللية اجلماعات أو الدولة

السلطة العمومية(14). بصالحيات إليها عهد هيئة

ألن  قصوى، أهمية املجال له هذا في املظالم والي ودور
القضاء ألحكام من أجل خضوعها اإلدارة مع مساعيه
قد اإلنصاف التي صور أَََجلَّ محالة يشكل ال وتنفيذها

لتحقيقها. يسعى

بني التواصل في دعم املظالم دور والي ثانيا:
واإلدارة: املواطن

بني التواصل تنمية مهمة املظالم بديوان أنيطت
كبيرة، أهمية  تكتسي مسألة وهي واإلدارة، املواطن
جتسيد مفاهيم فيه احلالي الذي أصبح عاملنا خاصة في
مفروضا أمرا واالنفتاح والتشارك والتحاور الشفافية

منها. للتنصل السبيل وضرورة

اإلداري الروتني في املتمثلة اإلدارية فالتعقيدات
على تأسيسا مسالكها وتشعب اإلجراءات وتعدد
وغياب البيروقراطي "والتضخم اإلداري، التسلسل مبدأ
يخلق باملواطنني اإلدارة في عالقات والشفافية التواصل
.(15) اإلدارة" في إحساسا باخلوف وعدم الثقة لدى هؤالء

13/99 رقم املنشور أصدر أن األول للوزير سبق وقد
الدولة وكتاب الوزراء  فيه يحث 1999 ماي  19 بتاريخ
الوزارات واإلدارات صعيد على للتواصل إحداث خلية على
استالم قصد لهم، التابعة العمومية واملؤسسات
وتعهدها ودراستها ومراسالتهم املواطنني  شكايات
وتوجيههم وإرشاد املواطنني املطلوبة وتتبعها بالعناية

احللول إيجاد  على  ملساعدتهم  لهم النصح وإبداء
بني من الثقة خلق جو إلى سيؤدي األمر الذي املناسبة،
22/99 رقم حتت آخر (منشور العمومية، واإلدارة املواطنني
36/99 رقم حتت وآخر املواطنني بتظلمات االهتمام قصد
وتنفيذ األحكام الصادرة املواطنني تظلمات مصير حول
تقترب ألن مدعوة  فاإلدارة لذلك، الدولة). مواجهة في
إلى عليهم لالستماع وتنفتح املنتفعني بخدماتها، من
تظلماتهم. وعلى تساؤالتهم  على واجلواب مطالبهم
اإلحاطة خالل من يبرز املظالم والي  دور  فإن وهكذا 
التواصل حتقق دون حتول التي واملعوقات بالعراقيل
على والعمل واملواطنني، اإلدارة بني قائما يكون أن الواجب
املواطنني خالل تظلمات فمن التواصل. هذا آليات تقوية
خلدماتها أدائها كيفية ويتعرف على اإلدارة نشاط يتابع
رقابة وميارس األداء، هذا  في الضعف  مكامن ويستبني
في ويساهم  القانون،  سيادة احترام على مباشرة  غير 
فائدة حتقق اقتراحاته ألن اإلدارة، أداء وتطوير حتسني
خدماتها بني أفضل توازن حتقيق من متكنها لإلدارة

وحاجيات اجلمهور.

والي من التواصل تقتضي مهمة تنمية أن ومعلوم
مختلف مع وفاعلة مستمرة عالقات نسج املظالم
الوزاريني املندوبني  عبر  العالقات  هذه وتتبلور الوزارات،
شكايات في البحث  يتولون الذين اجلهويني واملندوبني
والي إلى بشأنها  وتوصيات اقتراحات ورفع املواطنني 
تنمية على حتت سلطة هذا األخير املظالم، ويسهرون

واملواطنني(16). اإلدارة بني التواصل

التي اخلاصة  العناية  في الدور هذا أهمية  وتبرز
األولويات أولى جعلها بحيث املهمة، املشرع لهذه أوالها
من ذلك على أدل وال املظالم، احملورية لديوان والوظيفة
ملؤسسة احملدث الشريف الظهير من األولى املادة صياغة
جاللتنا بجانب حتدث  " فيها:  جاء والتي  املظالم ديوان 
مكلفة املظالم" "ديوان تسمى مؤسسة الشريفة
جماعات أو أفرادا املواطنني من كل التواصل بني بتنمية
السلطة صالحيات متارس هيئة  أي  أو اإلدارات  وبني 
القانون سيادة بضوابط على االلتزام وبحثها العمومية،

واإلنصاف".

صاحب اختصاص خالل من األهمية هذه كما تتأكد
بشأن التواصل بتنمية مكلفني مندوبني بتعيني اجلاللة

املظالم. لديوان احملدث الشريف الظهير من اخلامسة 14) املادة

،47 ص: 36 عدد والتنمية احمللية لإلدارة املغربية املجلة ومقوماتها، خصائصها مؤسسة األمبودسمان، السعدي: محمد ذ. (15

املظالم. ملؤسسة ديوان الداخلي النظام من 31 املادة (16
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من األفراد بعض يعترض قد مبا الصلة ذات القضايا
التعيني ولهذا باإلدارة(17)، عالقاتهم خاصة في صعوبات
وأبعادها املهمة هذه أهمية بجالء توضح كبيرة داللة
والتي باملرتفقني، حاليا اإلدارة عالقة  واقع من انطالقا
من واسعة هوامش وتشنجات تغذيها توترات "تطبعها
الطبيعي أن من يجعل الذي األمر الثقة واالرتياب، عدم
بني فعلي على إقامة أسس جديدة لتصالح اجلهود تنكب
وفي املعرفة االستقبال اجليد في باحلق بدء اإلدارة واملرتفق
وفي للحاجيات االستجابة في باحلق وانتهاء واالطالع،

اجلودة (18). عالية مبواصفات إدارية بخدمات التمتع

على اإلدارة حمل التواصل، هذا تفعيل شأن ومن 
والتشاور احلوار سياسة وترسيخ املواطن على االنفتاح
العالقات وإصالح اإلدارية، اخلدمات جودة ورفع بينهما
متوازنة عالقة وخلق واملواطنني، اإلدارة بني اليومية
مبدأ وتكريس اإلنسان حقوق ضمان وبالتالي بينهما،
الوعي ونشر وحقيقة، حقا املواطنني من اإلدارة تقريب
موظفني، و مسؤولني اإلدارة أعضاء لدى واإلدراك
لإلدارة التقليدية األمناط على  القضاء في واملساهمة
للسلطة اجلديد  املفهوم وتكريس  اإلكراه،  على  املبنية

وإنصافه. املظلوم والوقوف بجانب

تنفيذ على اإلدارة حمل اإلنصاف هذا أبرز مظاهر ومن
دور فإن لذلك املواطنني. لفائدة ضدها الصادرة األحكام
ويشكل أهمية قصوى، له املرحلة هذه في والي املظالم
اإلدارة تعسف من األفراد حلقوق احلماية مظاهر أبرز 
بضوابط االلتزام على  حلملها صورة وأوضح وجتاوزها،

واإلنصاف. القانون سيادة

وتطوير حتسني في املظالم والي دور  ثالثا:
اإلدارية: باملرافق العمل

الشريف الظهير من عشرة الثانية املادة نصت
للوزير يقدم املظالم والي بأن املظالم لديوان احملدث
بتحسني الكفيلة التدابير  بشأن اقتراحات  األول

وتصحيح بشأنها شكايات، تصدر فعالية اإلدارات التي
التابعة املرافق تعتري سير قد والنقائص التي االختالالت

لها. املنظمة القانونية النصوص وإصالح لها

واملندوبون الوزاريون املندوبون يعمل الصدد هذا وفي
الكفيلة واإلجراءات  التدابير اقتراح على اجلهويون
إلى باإلدارة، ورفعها واالتصال االستقبال بنية بتحسني
والسلطات اإلدارات على عرضها قصد املظالم والي
في أن يسهم عملي من شأنه املعنية، واقتراح كل تدبير
االستفادة من املواطنني وميكن اإلدارية املساطر تبسيط

الظروف(19). أحسن في اإلدارة خدمات من

في النظر بصدد وهم ومندوبيه املظالم والي إن 
اإلدارة، نشاط يتابعون املواطنني وتظلمات شكايات 
ومظاهر أدائها في الضعف مكامن على ويتعرفون
ويتمكنون وتسييرها.  تنظيمها أساليب في  القصور
التنظيمية "االختالالت وتشخيص رصد من  بذلك
فعالية على سلبا تؤثر التي واملنهجية"(20) واملسطرية
أو العام تخليق املرفق مستوى على اإلداري، سواء اجلهاز
األمر يتطلبه وما قد اإلداري، العمل قواعد مستوى على
أداء مردودية من للرفع  اإلدارية للمساطر تبسيط من

خدماتها. جودة ورفع اإلدارة

يساهم في واقتراحاته بتوصياته املظالم والي أن كما
ويساهم اإلدارة ملرافق املنظمة النصوص القانونية إصالح
الالزم التعديالت باقتراح  القانوني النظام  تطوير في
بنص األمر تعلق سواء النصوص، بعض على إدخالها
يكرس بنص أو  لإلدارة العملي السير يعوق أو متجاوز
تشريعي. فراغ بحالة األمر تعلق أو عادلة، غير أوضاعا
اقتراحية "قوة املظالم ديوان مؤسسة تصبح وبذلك
تضر التي واملساطر القواعد لتعديل ومصدرا حقيقية
ورفع واختزالها تبسيطها اجتاه في واملرتفقني باملواطنني
البنيات اإلدارية"(21) فتساهم وإصالح البيروقراطية احلواجز

التشريع. في جتديد بذلك

املظالم. لديوان احملدث الشريف الظهير من الثانية املادة (17

ص: 35 2002-2000 شتنبر األول اجلزء اإلداري واإلصالح الوظيفة العمومية وزارة العمومية- قطاع الوظيفة في العمل حصيلة (18

الداخلي. من النظام 31 املادة (19

.143 ص: العدد 20 الساعة، مواضيع والتنمية، احمللية لإلدارة املغربية املجلة منشورات الوسيط، مؤسسة حول أشركي: 20) د. محمد

سلسلة والتنمية، احمللية لإلدارة املغربية املجلة واالستشارية- والقضائية اإلدارية املؤسسات ضمن املظالم ديوان متوقع أجعون: أحمد (21

.874 ص: عدد 2002-34، الساعة مواضيع
املصري. العقوبات قانون من 63 املادة (22
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املعنية اإلدارات امتناع حاالت رصد شأن من أن كما
ذلك وتضمني مواجهتها في الصادرة األحكام عن تنفيذ
إلى محالة ال يؤدي األول، أن الوزير املرفوع إلى بالتقرير
على اإلدارات حلمل الالزمة التدابير اتخاذ في التفكير
اإلدارة يلزم قانون باقتراح سواء القضائية، األحكام تنفيذ
هو ما على غرار التنفيذ، عن االمتناع يجرم أو بالتنفيذ
يعتبر مثال، الذي املصري العقوبات قانون في به معمول
عليها يعاقب جرمية مبثابة قضائي حكم تنفيذ عدم
متكن عملية اقتراح حلول ذلك انتظار أو في القانون(22).
اإلدارة، كإحداث جتاه حقوقهم على املتقاضني حصول من
املعطلة األحكام لتنفيذ مداخيله تخصص صندوق
في لها، الرافض  اإلدارات موقف بسبب أثرها  واملوقوف
في بند بتخصيص واجلماعات الوزارات إلزام انتظار 
مواجهتها. في تصدر قد التي األحكام ميزانيتها لتنفيذ
فقد أهمية، من األحكام تنفيذ مسألة تكتسيه ملا ونظرا
اإلدارة امتناع "أن 1952 سنة ومنذ املصري القضاء اعتبر
به املقضي الشيء لقوة حائز قضائي حكم عن تنفيذ
مسؤولية تستوجب مخالفة قانونية هو النفاذ، وواجب
في يليق بحكومة ال التعويضات، ذلك ألنه عن احلكومة
بغير النهائية عن تنفيذ األحكام أن متتنع بلد متحضر
اخلطيرة من هذه املخالفة عن ملا يترتب قانوني، حق وجه

القانون"(23). سيادة في الثقة وفقدان الفوضى إشاعة

إلى تقريرا يرفع املظالم  والي فإن أخرى ومن جهة
عرضا يتضمن اإلنسان حلقوق االستشاري املجلس
والتقدم اإلنسان بحقوق النهوض تهم التي للقضايا 
والتجاوزات اخلروقات رصد  مع الشأن  هذا في احلاصل
املظالم لديوان السنوي العمل ويتوج املسجلة(24).
لعدد جردا يتضمن  اجلاللة صاحب إلى  تقرير برفع
ملا وبيانا التسوية، وطلبات والشكايات التظلمات ونوع
االختصاص بعدم أو القبول  بعدم منها  فيه البت مت
التي الشكايات وعدد  منها حفظه مت وما بالرفض، أو
عنهما، املترتبة والنتائج حتري أو بحث  موضوع كانت
واملؤسسات اإلدارة قبلتها التي والتوصيات واالقتراحات
بأمر جزئيا كليا أو السنوي، التقرير وينشر هذا املعنية،

اجلريدة الرسمية. في امللك جاللة من

سيدفع امللك، جلاللة  التقرير هذا رفع أن والشك
معها باملتعاملني عالقتها في النظر إعادة إلى اإلدارة
مساطرها من ثقل والتخفيف تصريف عملها وكيفية
مواجهتها في الصادرة األحكام وتنفيذ سيرها،  وبطء
املفهوم لتجسيد االجتماعي، محيطها على  واالنفتاح
املواطن خلدمة اإلدارة تسخير على املبني للسلطة اجلديد

مأموريته. وتسهيل

خامتة:

إمارة ظل في املظالم ديوان مؤسسة تواجد  إن
التقليدية للسلطات الثالثية التشكيلة خارج املؤمنني
"آلية باعتبارها خاص، طابع ذات مؤسسة منها يجعل
ووسيلة املغربي"(25)، املؤسساتي النظام ضمن جديدة 
والسياسي، احلقوقي القانونية والوعي الثقافة إلشاعة
واإلنصاف مكملة لدور العدل مبادئ لتكريس داعمة وأداة

القضاء.

ديوان مؤسسة فيه تتواجد الذي املتميز املركز إن
امللكية، املؤسسة بجانب مستقل كجهاز املظالم 
اإلنسان ثقافة حقوق ترسيخ في امللكية اإلرادة يجسد
املؤسسة هذه املجال، ويجعل هذا في ما حتقق وتوطيد
باملغرب، املؤسساتية املنظومة داخل قويا موقعا حتتل
بالنظر جسيمة املظالم والي مسؤولية يجعل كما
اإلنصاف العدل و قيم ترسيخ في األساسي الدور إلى
فتصبح والتنمية، املواطن خدمة في اإلدارة جلعل(26)"
والتواصل حقوقه وصون املواطن مصالح رعاية بذلك

. للسلطة"(27) اجلديد املفهوم قوام معه

املصري. العقوبات قانون من 63 املادة (22

.68 سابق ص: مرجع حبيب، حسن عن 1952/6/19 بتاريخ 1181 القضية في اإلداري القضاء محكمة 23) حكم

املظالم. ملؤسسة ديوان الداخلي النظام من 59 املادة (24

.68 34-2002 ص: عدد لإلدارة املغربية املجلة املظالم: ديوان ملؤسسة والدستوري السياسي اإلطار عتيقة شنقيط: ذة. (25

.76 ص: سابق مرجع بوعشيق: أحمد د. (26

املوجبة. األسباب بيان املظالم: ديوان ملؤسسة احملدث 27) الظهير الشريف
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املواطنني مع اإلدارة  عالقات حتسني  موضوع يكّون
احلكومة التزمت التي األساسية االهتمامات إحدى
شمولية لإلصالح سياسة إطار في بلورتها بالعمل على
رهان لربح وإعداده اإلداري اجلهاز تأهيل قوامها اإلداري
واملستقبلية. واالجتماعية الراهنة االقتصادية التحوالت

        
حول مناظرة وطنية ألول العام التقرير في وقد جاء
حتديث وزارة طرف من  نظمت التي اإلداري  اإلصالح
2002 ماي 8 و 7 يومي بالرباط العمومية القطاعات
مستوى على ملحوظا تطورا  عرف اإلدارة  "محيط  أن:
طلب إحلاحا في أكثر أصبحوا الذين املواطنني متطلبات
وجب لذا منهم، جودة عالية وقريبة وذات سريعة خدمات
بتأصيل وذلك مواطنة إدارة نحو إدارية إدارة من االنتقال
التواصل وجعل اإلدارة العام داخل املرفق وإشاعة ثقافة
املركزية االنشغاالت من املجتمع مكونات جميع مع

(1) العمومية". لإلدارات والدائمة

التوجهات متميزة في مكانة املوضوع يحتل هذا كما
قدمه الذي التدبير حسن ميثاق بها أتى التي األساسية
املنعقد احلكومي املجلس احلكومة خالل إلى األول الوزير
العالقات أن حتسني نرى هنا ومن أكتوبر 1999(2). 28 في
يعتبر واملتعاملني معها واملرتفقني واملواطنني اإلدارة بني
فجل الدول اإلدارة. وحتديث اإلداري اإلصالح أوراش أهم من
من حتسني أساسا مرت إداراتها حتديث على انكبت التي
في وضوابط قوانني بوضع وذلك باملواطن اإلدارة عالقة

هذا امليدان. 

املوضوع بهذا االهتمام بدأ فلقد للمغرب، وبالنسبة
في اتخذت التي التدابير وتندرج األخيرة، السنوات في 
املغرب اعتمدها التي اإلصالحات أوراش ضمن هذا امليدان
احلياة من جوانب بعدة اهتمت والتي التسعينات منذ

العامة.
       

معها باملواطنني واملتعاملني اإلدارة عالقات حتسني إن
تتحدث اإلدارة، لتحديث بالنسبة ضروريا عمال يعتبر 
على بالعمل وتتعهد السياسية اخلطابات جل عنه 

حتقيقه.
        

وحتتمه تفرضه باملواطنني اإلدارة عالقات حتسني  إن
اجلديد الدور في ميكن تشخيصها التي اإلكراهات بعض
على السائد، املفهوم حسب يقتصر، أن الذي يجب للدولة
وعلى اإلنتاج، في عملية املباشر بدل التدخل املساعدة
تنشيط إلى مدعوة فالدولة التسيير. مباشرة بدل التقنني
متطلبات هناك  وتقليصها. خنقها دون اخلاصة املبادرة
وإلى العمومي  التدبير من جديد نوع إلى تدعو جديدة 
املقدمة اخلدمات جودة تعتبر حيث للعمل، جديدة أمناط
أساسيا مكونا وفعاليتها العمومية اإلدارات طرف  من
الدول مع للمنافسة ومقياسا واملقاوالت، األعمال حمليط
التوقع على  والقدرة اآلجال، احترام مجال في  األجنبية
على القدرة وكذا الزبناء، حلاجيات  واالستجابة والعمل

* املواطنني مع عالقات اإلدارة حتسني

الشاهـدي الوزانـي احلسـن
الـعـــام الـقانـون أسـتــاذ

البيضاء بالدار احلقوق كلية

.25 ص الفرنسية باللغة النص * انظر

وزارة منشورات ،2002 ماي 8-7 الرباط، ،" 2010 املغربية وحتديات اإلدارة شعار: حتت باملغرب اإلداري اإلصالح حول األولى املناظرة انظر (1

الوزارة). اإلداري بهذه اإلصالح مديرية لدى مباشرة املناظرة لهذه العام التقرير على احلصول (ميكن العمومية القطاعات حتديث
.27 ص الفرنسي بالنص باملوضوع املتعلق جع املر 2) انظر
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اإلدارة عالقة حتسني فإن أخرى جهة ومن السريع. التدخل
بالتحديات كذلك  يرتبط معها واملتعاملني باملواطنني

وهي: املغربية، لإلدارة الكبرى

والقانون احلق دولة تدعيم تهم حتديات سياسية •
أداة اإلدارة بجعل وذلك الدميقراطية، املؤسسات وتوطيد
على قادرة معها، واملتعاملني املواطنني حقوق حلماية 

خدمات جيدة. متييز، بدون أي منحهم

العوملة تأثيرات في كالتحكم اقتصادية حتديات •
كما الوطني، االقتصاد تطوير مع االقتصادية والليبرالية
األسعار في التحكم التحديات  من  النوع هذا يحتم
وعقلنة اقتصادية املاكرو التوازنات واليد العاملة، وحتقيق
وقانوني مؤسساتي مناخ  وخلق  العمومية  النفقات
تقدمي وعلى  االستثمارات، تشجيع على يساعد ومالي
كما العمومية اإلدارات طرف من عالية جودة ذات خدمات

الدول. من لعدد بالنسبة الشأن هو

الزمرة التضامن هذه في ويدخل حتديات اجتماعية، •
حقوق حماية على واحلرص واملواطنة املسؤولة، االجتماعي،
وإشراك االجتماعية، الفوارق ومحاربة املواطنني، وحريات
العمومية اإلدارات على يتحتم حيث الطبقات املهمشة،
االجتماعي التماسك دورا في تطوير فأكثر أكثر تلعب أن

واألمية. والبطالة الفقر محاربة على والعمل

يفرض الذي ميدان التواصل تكنولوجية في حتديات •
وبالسرعة أقل بكلفة العمومية اخلدمات اإلدارة تقدمي على

للتواصل.(3) احلديثة التقنيات وتسخير املطلوبة

يفرض آخر عنصر هناك التحديات، هذه جانب إلى
واملتعاملني املواطنني مع عالقاتها حتسني  اإلدارة على
للسلطة اجلديد املفهوم العنصر في معها، ويتجلى هذا
بالدار السامي خطابه في صاحب اجلاللة عنه أعلن الذي
جديدة برؤية أتى والذي 1999 أكتوبر 13 في البيضاء

املواطنني. مع اإلدارة لعالقات بالنسبة
ويتطور، ليتحول املواطن بدوره يتغير مفهوم بدأ لقد

الزبون. املواطن إلى «مرتفق» مجرد من النهاية في
Le concept d’administré a connu lui aussi un 

flottement vers celui d’usager d’abord puis vers
celui de client ensuite.

باملواطن  اإلدارة  عالقة حتسني فإن أخرى ومن جهة

حق أصبح حيث اإلنسان، حلقوق اجلديدة تفرضه الثقافة
والوثائق املعلومات على واحلصول اإلعالم، في املواطن
احلقوق بني من  اإلدارية القرارات  تعليل  وعلى اإلدارية،
غطاء حتت اإلنسان حلقوق الثالث في اجليل تندرج التي
ومن ،« le droit de savoir » "بحق املعرفة" نسميه ما
صدر تدعيمها على والعمل احلقوق هذه صيانة أجل 
اإلدارات بإلزام يتعلق قانون   2002 يوليوز 23 بتاريخ
العمومية واملؤسسات احمللية  واجلماعات العمومية

قراراتها. بتعليل
        

مؤسسة إحداث أيضا  السياق هذا في  يندرج كما
تأسيسها هي كذلك ومنذ املظالم التي شرعت ديوان
اإلدارة بني العالقات مستوى حتسني في 2001 سنة 

واملواطنني.

عالقة حتسني فإن املبذولة اجلهود  كل رغم  أنه  إال
بعض من يعاني  اليزال واملرتفقني، باملواطنني اإلدارة
تقدمي قبل طرحها يجب التي (I) والعراقيل الصعوبات
لكي (II) الشأن،  هذا في املرتقبة واحللول املقترحات
وترسيخ أجل حتقيق من فعالة أداة املغربية تصبح اإلدارة
صاحب ذلك على أكد كما واملسؤولة، اإليجابية املواطنة
2005 مبناسبة يوليوز 30 يوم األخير خطابه في اجلاللة

العرش. عيد

اإلدارة عالقات حتسني تعرقل التي الصعوبات  -I
املواطنني مع

اإلدارة عالقات حتسني تعرقل التي الصعوبات بني من
تتعلق التي تلك إلى شيء كل قبل نشير املواطنني، مع
لدى املواطنني اإلدارة حتتلها التي بالصورة نفسها، باإلدارة
ترجع التي والصعوبات جهة، من معها واملتعاملني
تبقى اإلدارة والتي تعرفها التي االختالالت باألساس إلى
املواطنني مع عالقة اإلدارة لتحسني بالنسبة عرقلة أكثر

أخرى. جهة من

لإلدارة اجليدة الغير بالصورة تتعلق التي العراقيل (1
املواطنني لدى

في مظهر  املواطنني عند تظهر اإلدارة بصفة عامة
طرف من  االنتقادات إليها توجه ما كثيرا و  سيئ،

،4 عدد املغربية اإلدارة مجلة املغربية" الكبرى لإلدارة "التحديات أرزيق: الواحد انظر، عبد املوضوع، في هذا التفاصيل من 3) للمزيد

ص:3. 2003
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في تتجلى ظاهرة هناك بأن القول وميكن العموم،
راضني غير العصور مدى ونساء، وعلى رجاال كون "اجلميع،
املهتمني أحد لسان  على ذلك جاء كما إدارتهم"  عن

اإلدارة(4). بعلم

متشعبة، كمجمعات اإلدارة تبدو الصدد هذا  وفي
وتتبع والتعثر، هياكل وخاليا يعتريها البطء على حتتوي
ما ومنها مقنن، هو ما منها وطويلة معقدة مساطر
تعقيدا األمور يزيد  مما ولعل الزم. وغير مصطنع هو
اتساعا يوم أكثر عن يوما أصبح اإلدارة عمل مجال كون

وتضخم حجمها. الدولة مهام تكاثر وتطورا بسبب

كذلك السلوك لإلدارة توجه التي االنتقادات بني ومن
لدواليب السيء والتسيير اإلداري للجهاز البيروقراطي
على بعضها وانغالق الهياكل بني التواصل (عدم اإلدارة
ومصاريفها كلفتها  ارتفاع ذلك إلى يضاف  بعض)،
للوظيفة العمومية وعالقتها الباهظة، والتدبير الروتيني
باألساس، الباب هذا في االنتقادات املواطنني، وتتجه مع
استعمال في املبالغة وإلى واملسالك، املساطر تعقيد إلى
مع التعامل في الشفافية انعدام وإلى اإلداري، السر

العموم.

اإلدارة على فحسب تقتصر ال بالطبع عراقيل هذه
املغرب دول في كذلك الظاهرة هذه توجد بل املغربية،
جاء وكما للمغرب إال أنه بالنسبة أخرى. دول وفي العربي
الصادر املغربية اإلدارة حول الدولي البنك تقرير في ذلك
معاجلة تستلزم العراقيل هذه فإن ،1995 أكتوبر في
بني صارخة تناقضات تشكل لكونها وسريعة جذرية

متخلفة. وإدارة النمو طريق في نشيط خاص قطاع

حتسن أن  اإلدارة على يجب االنتقادات، هذه أمام
خدمات وجودة الداخلي، تسييرها وأسلوب هياكلها
تتغير أن ميكن وال املواطنني. مع وسلوكها مصاحلها
االعتبار بعني أخذت إذا إال هاته صورتها وتتحسن 
واستمعت وتطلعاتهم، وطموحاتهم املواطنني متطلبات
ميدان في باملفاهيم اجلديدة األخذ يتعني وهنا آرائهم. إلى
la bonne» اجليدة» احلكامة أو الرشيد التدبير «كاحلكم
l’obligation» إلى املساءلة gouvernance» واخلضوع

.«de rendre compte

أتت بها بعض  التي الرشيد احلكم مؤشرات بني ومن
وإدارته مؤسساته  في  املواطن ثقة : مؤخرا الدراسات
املفهوم هذا ومتشيا مع املجال هذا وفي ورضاه عنها،(5)
للرأي قصد استطالعات تنظيم العمومية لإلدارات ميكن
لهذا الرضا. وبالنسبة وعلى هذا هذه الثقة على التعرف
الوطنية املناظرة خالل  املتناظرون الحظ فقد اجلانب،
اإلدارية الهياكل تضخم أن اإلداري لإلصالح األولى
املساطر تعدد جانب إلى ساهم القانونية، والقواعد
بصورة اإلضرار  في بالقرارات واالنفراد املسالك وتكاثر
تطبعها مع املرتفقني هذه األخيرة عالقة وأصبحت اإلدارة،
عدم الثقة من واسعة هوامش تغذيها توترات وتشنجات

واالرتياب.
         

االختالالت  إلى باألساس ترجع التي الصعوبات وتبقى
وتسييرها هياكلها مستوى على  اإلدارة تعرفها التي
أكثرعرقلة املواطنني مع وسلوكها ومعاملتها الداخلي
أشرنا كما املواطنني مع عالقة اإلدارة لتحسني بالنسبة

سابقا. ذلك إلى

اإلدارة(6)  اختالالت إلى ترجع التي العراقيل (2
 

مستويني: في االختالالت هذه تصنيف ميكن

: األول املستوى
والروابط العالقات مبجال مباشرة صلة ذات اختالالت -
على اختالالت وهذه العمومية، املرافق بني  القائمة
تقتضي والتي نفسها، اإلدارة  داخل أي داخلي  مستوى 
للعمل اليومية واملمارسة اإلدارة عمل وحتديث  تطوير
بني والعالقة الداخل اإلدارة من يهم فالتغيير هنا اإلداري.
هذا وفي اإلداريني. واملسؤولني اإلدارية املصالح مختلف
مبناسبة أجنزت التي الدراسات أن إلى اإلشارة جتدر الصدد
اإلدارة أن على أبانت اإلداري لإلصالح األولى املناظرة

بينها: من من عدة اختالالت تشكو املغربية

اإلصالح لبرنامج  ومشتركة موحدة رؤية غياب  •
وسائل التنسيق ضعف على هنا التأكيد ولقد مت اإلداري.

RISA) و383 361 ص: ،2003 ،3 عدد  بالفرنسية اإلدارية للعلوم  الدولية املجلة أنظر التفاصيل،  من للمزيد  (5

(N°3,2003.p : 361 et 383
اإلدارة مع املواطنني" عالقة الرئيسة في االختالالت الشاهدي، "تشخيص الوزاني احلسن انظر، التفاصيل من للمزيد (6

وما يليها. 39 : ص ،2004 ،55 -54 عدد: والتنمية، احمللية املغربية لإلدارة املجلة

4) B.Gournay, introduction à la science administrative, presses de la fondation nationale des sciences 
politiques, Paris, 1978, p : 293.
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املستوى على الوزارات بني املشتركة املشاريع إلجناز
هذا امليدان. في واحمللي املركزي

والوسائل والسلطات  للمصالح املفرط التمركز •
: اخلارجية للمصالح واملردودية اإلمكانيات وضعف

على باالحتفاظ يتميز احلالي اإلداري النظام إن
التقريرية والسلط االختصاصات بأهم املركزي املستوى
على يوجد كما والبشرية، املالية الوسائل واملوارد وكل
طرف من حاليا املزاولة املهام مهم بني الواقع فارق أرض
إسنادها يجب التي وتلك للوزارات، اخلارجية املصالح 
التي اإلداري  لالتركيز فعلية سياسة إطار في إليها

املغربي. اإلداري اإلصالح عن غائبة األسف مع الزالت

ميدان في ورشيدة محكمة واضحة سياسة غياب إن
اليومية احلياة على الواقع في ينعكس اإلداري الالتركيز
حل من أجل إلى العاصمة يلجأ كثيرا ما للمواطن الذي
املصالح في مخاطب مسؤول لعدم وجود وذلك مشاكله
غير مصالح ال يكفي إحداث إذ منه، القريبة اخلارجية
لالتركيز فعلية سياسة هناك إن لنقول للوزارات ممركزة
املادية والبشرية بالوسائل إمدادها كذلك يجب بل إداري،
احمللي املستوى القرار على اتخاذ ومنحها حق الضرورية،

كذلك.

وغياب إجراء حقيقي اإلدارية البنيات أعداد تضخم •
اإلدارية: القطاعات تنظيم إلعادة

وتعدد املساطر وتعقيد املركزية البنيات تراكم إن
القيام قصد املواطنني من املطلوبة والوثائق النصوص
ضرر بالنسبة عنصر ذاتها حد في تكون بإجراءات إدارية،
على نالحظ وهكذا باملواطنني. اإلدارة عالقات لتحسني
وعدم والهياكل، املستويات كثرة  مثال، احمللي  الصعيد
عن املواطن يبتعد يجعل االختصاصات مما الوضوح في
أن يجب أين األحيان أغلب في يعرف اإلدارة. فاملواطن ال
أو اجلماعة إلى : ما على خدمة  احلصول قصد يتجه
أو إدارية، مصلحة إلى أو املقاطعة، اجلهة أو أو العمالة
بعدم يرتبط املشكل وهذا أخرى. جهوية مؤسسة إلى
احمللية اجلماعات بني وتداخلها االختصاصات توضيح
عديدة أمثلة وهناك لها، التابعة واملؤسسات والدولة

املهني... والتكوين كالتعمير بها االستدالل ميكن
   

الذين الباحثني من عدد املشكل بهذا  اهتم لقد

تداخل مجاالت  يكتنف الذي  الغموض الحظوا
عن فرنسا عاجلتها والتي إليها، املشار االختصاصات
(1983 يناير 7 (قانون : املوضوع في قانون إصدار طريق
الالمركزية الوحدات مختلف بني حدد االختصاصات الذي

والدولة(7). األخيرة هذه وبني

في األداء املساءلة وتقييم إقرار مبدأ ترسيخ • عدم
املراقبة أشكال تعدد من بالرغم العام: الشأن تدبير
حتقق أن تستطع لم  الرقابة أجهزة فإن  والتفتيش،
تكريس على بالعمل الرقابة مفهوم من الهدف املتوخى

العام. الشأن تدبير في والتقييم رقابة املساءلة

اإلدارة: في األخالق إشكالية •

والفساد اإلدارة في األخالقيات أن ضعف املعلوم من
سيء إداري سلوك إلى يؤدي عنه ينتج الذي اإلداري
اإلداري للجهاز العادي السير على باألساس ينعكس
اإلدارة عالقات على ينعكس العمومية،كما واملرافق
خدماتها. وفي فيها  ثقته  يفقد  أصبح  الذي  باملواطن
املشرع حاول املشينة السلوكات أغلب من الرغم على
بالنسبة الشأن هو كما بها، القائمني وزجر رصدها
ومع وغيرها. واالختالس النفوذ واستغالل لالرتشاء
تأطير أي مبنأى عن األخرى السلوكات بعض تبقى ذلك
للتوظيف بالنسبة الشأن  هو كما  ونصي، تشريعي
املنصب ألغراض واستغالل التقديرية للسلطة السلبي
للممتلكات الالمشروع واالستغالل وحزبية، سياسية
وغيرها. املواطنني إزاء التفضيلية واملعاملة العمومية،
القامتة على بظالله يلقي مشني أخطر سلوك ويظل
واالرتشاء، الذي في اإلرشاء اإلدارة باملواطن يتمثل عالقة
وجه اإلدارة ويشوه الوطني االقتصادي العمق في يضرب

الدولة. و

تعرقل التي اإلدارة اختالالت عن نتحدث دمنا  وما 
حتسني على وانعكاساتها للجهاز اإلداري العادي السير
إلى كذلك نشير أن  بد فال باملواطنني، اإلدارة  عالقات
والتي العمومية الوظيفة تعيشها التي املشاكل
املتعاملني مع اإلدارة سلوك على كذلك هي  تنعكس

املشاكل: هذه بني ومن معها.

لنيل أطروحة العملية، واملمارسة القانون احمللية بني واجلماعات الدولة اختصاصات تداخل بوجيدة، محمد الصدد، هذا في انظر (7

هذه األطروحة على احلصول ( ميكن اجلامعية 2003-2002 السنة البيضاء، بالدار احلقوق القانون العام، كلية الدكتورة في
الكلية). هذه مكتبة من مباشرة
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في اإلدارة حتكم وعدم املوظفني توزيع سوء -
أعدادهم؛

املغادرة إثر على  مؤخرا حصل الذي االنفراج  رغم
املوظفني؛ لبعض الطوعية

العام األساسي النظام بعضمقتضيات عدم انسجام -
غياب اإلدارة، و التطوراتالتيعرفتها العموميةمع للوظيفة

البشرية؛ للموارد توقعية سياسة
املوظفني؛ أداء وتقييم الترقي منظومة إشكالية -

األجور. منظومة عدالة عدم -
نفسها اإلدارة تهم التي االختالالت هذه جانب إلى
أخرى هناك اختالالت وتقسيماتها، بني هياكلها والعالقة
والسلوك مع املعامالت تهم والتي كذلك، معاجلتها جتب

معها. واملتعاملني املواطنني عموم
    

املستوى الثاني:
مع والسلوك باملعامالت صلة لها التي االختالالت -

املواطنني

منظور شمولي انعدام هو هنا النظر يلفت مما  إن
من معها، واملتعاملني باملواطنني اإلدارة عالقة لتحسني
وانشغاالت اهتمامات من تقريب اإلدارة على العمل شأنه
هذا أدى غياب وقد وتلبية حاجياتهم. واملرتفقني املواطنني

: التالية واالختالالت القصور مظاهر بروز املنظور إلى

عدم نتيجة اخلدمات بجودة املتعلقة املفاهيم • غياب
بالدور االعتراف مبدأ وغياب اخلدمات، تقدمي طرق مالءمة
باإلضافة جتاه اإلدارة، حقوقهم وتأكيد للمواطنني الفاعل
جودة ذات خدمات تقدمي على املوظفني حتفيز عدم إلى

عالية.

يحدد الذي والتنظيمي القانوني اإلطار غياب •
القانون فباستثناء املواطنني، مع اإلدارة عالقات ويوضح
حد اآلن إلى يوجد ال قراراتها، بتعليل يلزم اإلدارة الذي
اإلدارة عالقات حول إطار قانون املغربي اإلداري القانون في
الدول بعض في الشأن هو كما املواطنني وحتسينها مع
في املفاهيم وهذه اإلطار القانوني هذا غياب املتقدمة.
تهم وخيمة اختالالت بروز إلى أدى املواطنني مع املعاملة

: باألساس

وكذلك اإلدارة مع واملتعاملني املواطنني استقبال   -
ذلك في مبا  الالزمة، باملعلومات وتزويدهم إرشادهم

يوجه ما وكثيرا الهاتفية. واملكاملات  البريد استقبال
بني ومن اجلانب. هذا إلى املواطنني طرف من االنتقاد

: املجال هذا في القصور املالحظ
(باستثناء لالستقبال واإلرشاد شمولية رؤية غياب •
بعض طرف من انفرادية بصفة املتخذة اإلجراءات بعض

اإلدارية)؛ القطاعات
يتم تقليدية، حيث زاوية من االستقبال إلى النظرة •

املتخصصة؛ واألطر الوسائل توفير دون مقر تخصيص
املوظفني؛ طرف من العمل أوقات احترام عدم •

القضايا ومعاجلة الطلبات  على الرد  في البطء  ◆

اإلدارة؛ مع باملتعاملني املتعلقة وامللفات
بأن علما املواطنني، مع التعامل في الشفافية عدم ◆

شيء مواطن؛ قبل كل املوظف هو
املرافق العمومية؛ في املواطن ثقة عدم ◆

الفوري التقيد عدم  االختالالت هذه إلى يضاف ◆

في الصادرة النهائية القضائية األحكام بتنفيذ لإلدارة
مواجهتها.

يتحسن، وعلى أن االستقبال الذي يجب على عالوة
األحكام تنفيذ وعلى الشفافية، وعلى اخلدمات جودة
الذي العموم بإخبار يتعلق آخر عنصرا نضيف النهائية،
غياب خالل يظهر من اجلانب وهذا بدوره. يتحسن يجب أن
في هذا امليدان، و ودالئل «guides» في توجيهية مناشير
أجل من أعدت الدول أن بعض اإلشارة إلى جتدر الصدد هذا
املواطن كميثاق الوسائل بعض االختالالت هذه معاجلة

اعتمدته ابريطانيا. الذي (la charte du citoyen)

مع احلوار انعدام كذلك املشكل جند هذا مع وباملوازاة
األحيان غالبية وفي .«les usagers» واملرتفقني املواطنني
بينما املهني، بالسر االلتزام ستار وراء املوظف  يتستر
يتقلص إلى حد بأن هذا االلتزام الدول بعض لدى جند
من املواطن إخبار وجوب يتمثل في آخر واجب ما لفائدة
بها اجلاري والضوابط  القوانني إطار  في املوظف طرف
اإلشارة ميكن الذكر سبيل وعلى امليدان. هذا العمل في
املادة في هذا املبدأ التشريع الفرنسي الذي أقر إلى هنا
وواجبات يوليوز 1983 املتعلق بحقوق 13 قانون من 27

. املوظف(8)
وغموضها املساطر تعقيد إشكالية بالطبع وتبقى
التي يجب البارزة االختالالت من اإلدارية وبطء اإلجراءات

التغلب عليها.

Actualité juridique de droit administratif (AJDA), N° 4, 1984, p : 213 : في النص هذا انظر (8
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تشوب التي القصور ومظاهر االختالالت هذه أمام
دون وحتول اإلداري، للجهاز العادي السير وتعرقل اإلدارة
هي ما نتساءل واملواطنني. اإلدارة بني جيدة عالقة إقامة
ميكن التي التدابير هي ما ثم اقتراحها، ميكن التي احللول
معاجلة قصد العمومية  السلطات طرف من  اتخاذها

املشاكل؟ هذه

لتحسني املقترحة واحللول املتخذة التدابير II
باملواطنني اإلدارة عالقات

من باملواطنني اإلدارة عالقات حتسني موضوع يعتبر
أشرنا كما اإلدارة وحتديث  اإلداري اإلصالح أوراش أهم
اآلن إلى حد يتوفر لم املغرب وإذا كان مسبقا، إلى ذلك
إطار قانون على الدول لبعض بالنسبة الشأن هو كما
املواطنني، فهناك بعض مع اإلدارة عالقات وينظم يحدد
حماية إلى تسعى واملؤسسات املبادرات وبعض النصوص
يجب وهنا  باإلدارة. عالقتهم وحتسني املواطنني حقوق
اخلاصة والتدابير العامة واملبادرات املنجزات بني التمييز

اإلصالحية. واملقترحات

العامة  واملبادرات املنجزات (1

املؤسسات بعض إحداث املبادرات باألساس هذه تهم
عرفها املغرب منذ التي اإلصالحات إطار في أنشئت التي
احملاكم نشير إلى املؤسسات، هذه من بني التسعينات.
إنشاء مع واحد آن في إحداثها عن اإلعالن مت التي اإلدارية
خالل اخلطاب وذلك اإلنسان، حلقوق االستشاري املجلس
اهللا طيب الثاني امللك احلسن جاللة ألقاه الذي التاريخي

ماي 1990. في 8 ثراه
       

ثمارها تعطي بدأت والتي الثانية املؤسسة أما
فهي املواطنني مع وحتسني عالقاتها اإلدارة تخليق  في
صاحب بجانب  أحدثت  التي املظالم ديوان مؤسسة
دجنبر 9 في شريف بظهير السامية رعايته اجلاللة وحتت
حلقوق العاملي اإلعالن  ذكرى  تخليد  مبناسبة 2001
التواصل تنمية  إلى  املؤسسة  هذه وتهدف اإلنسان.
هيئة أي أو اإلدارات وبني وجماعات أفرادا املواطنني بني
بالنظر وتختص العمومية،  السلطة صالحيات  متارس
أو قرار ضد أي إليها املقدمة والتظلمات في الشكايات
صادر عن واإلنصاف القانون سيادة ومبادئ يتنافى عمل

العمومية املؤسسات أو احمللية اجلماعات أو الدولة إدارات
السلطة العمومية، بصالحيات إليها عهد هيئة أي أو
القضاء اختصاص إلى الراجعة القضايا بعض باستثناء
أو اإلنسان، حلقوق  االستشاري املجلس أو  البرملان أو
مسبقا شأنها في  املتظلم  يقم لم التي القضايا
التي الطعون كافة يستنفد ولم رسمية مساع بأي
يجب الذي والشيء العمل. بها القوانني اجلاري تتيحها
في دوره الينحصر أن ديوان املظالم هو هنا عليه التأكيد
اقتراحية أيضا قوة يعد بل الشكايات والتظلمات تلقي

والتشريعي. والقضائي اإلداري لإلصالح قانونية
       

منذ املغرب عرفها التي اإلصالحات إطار  وفي
باملواطنني، اإلدارة عالقة حتسني ميدان في التسعينات
اإلدارة املتعلق بإلزام 2002 يوليوز 23 قانون إلى نشير
العمومية اإلدارات عن الصادرة اإلدارية القرارات بتعليل
في كما يندرج العمومية. واملؤسسات احمللية واجلماعات
صاحب أعلنه الذي للسلطة اجلديد املفهوم اإلطار هذا
السامي بالدار خطابه في السادس محمد امللك اجلاللة

.1999 أكتوبر 12 بتاريخ البيضاء

اخلاصة التدابير (2

واملذكرات املناشير في التدابير هذه جل  تتمثل
احلكومة أعضاء  إلى واملوجهة  األول الوزير عن الصادرة
بعضها يهم  والتي اإلداري، النشاط ميادين شتى في
واالهتمام احلكومي العمل وتفعيل وحتسني تخليق اإلدارة
املناشير، هذه بني من اإلدارة.  جتاه املواطنني بحقوق
1999 ماي 19 في  الصادر  13/99 رقم املنشور  نذكر 
وإحداث املواطنني بتظلمات باالهتمام يتعلق والذي
فبراير 17 بتاريخ الصادر واملنشور للتواصل، خلية
األحكام تنفيذ "إشكالية حول 4/99 رقم حتت 1999
بالوزارات قانونية  شعبة وإحداث الدولة ضد  الصادرة
الصادر 36/99 رقم واملنشور العمومية"، واملؤسسات
تظلمات مبصير املتعلق ،1999 دجنبر 17 بتاريخ
الدولة. مواجهة في الصادرة األحكام وتنفيذ  املواطنني

تبسيط موضوع حظي  فقد ذكر ما إلى  باإلضافة
على املفروضة الوثائق وحتديد واإلجراءات املساطر
يونيو بتاريخ 23 صدر حيث احلكومة، باهتمام املواطنني
على مؤسساتي إطار يحدد 31/99 رقم 1999 منشور
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تعتزم  الذي للعمل واألفقي  القطاعي الصعيدين
الوزير أعلن  كما املجال.  هذا  في به القيام احلكومة
الوظيفة وزارة لدى عن إحداث جلنة املناسبة بنفس األول
املساطر تبسيط تعكف على اإلداري، واإلصالح العمومية
عن ممثل إلى باإلضافة اللجنة هذه وتتألف اإلدارية،
االقتصاد وزارة ممثلني عن من رئيسا بصفته الوزارة هذه
العامة، والشؤون  للحكومة العامة  واألمانة واملالية
بالقيام عهد إليها وقد املعنية. اإلدارات عن وكذا ممثلني
تركيبي تقرير وإعداد املسطرية التعقيدات ملختلف بجرد
املعتمدة، وكذا التبسيطية اإلصالحات حصيلة يتضمن
اللجنة أنظار على وعرضه التصحيحية، االقتراحات

اإلداري. لإلصالح االستراتيجية

رقم   املنشور الذكر، السالفة املناشير إلى يضاف 
بإحداث يتعلق والذي 1998 أكتوبر 15 في الصادر 98/49

98/49 رقم واملنشور اإلداري. استراتيجية لإلصالح جلنة
اللغة باستعمال  املتعلق 1998 دجنبر 11 في الصادر

اإلدارية. والوثائق املراسالت حترير جميع في العربية

االقتراحات بعض إضافة يجب التدابير، هذه جانب إلى
خالل منها الكثير  تقدمي مت التي واملرتقبة اإلصالحية
التأكيد يتعني  والتي اإلداري، لإلصالح األولى املناظرة
اإلدارة عالقات حتسني يهم الذي الباب هذا في عليها

باملواطنني.

مستقبلية وآفاق مقترحات (3
أهداف حتقيق إلى باألساس املقترحات هذه ترمي

: في تتمثل

عالقته في فعالية أكثر بدور للمواطن االعتراف أ)
العمومية. باإلدارة

اإلدارة بني العالقات تطوير إلى الرامي االبتكار ب)
واملواطنني.

النظر بإعادة كفيلة ذاتية وقدرات كفاءات تنمية ج)
العمومية املقدمة اخلدمات إنتاج وتقوية أمناط ومالءمة

للمرتفقني.

من جملة يلي فيما نقدم األهداف هذه  ولتحقيق 
مع اإلدارة بتحسني عالقات يتعلق ما منها االقتراحات،

املساطر. تبسيط يهم ما ومنها العموم،

العموم، يجب عالقات اإلدارة مع حتسني صعيد فعلى
عالقاتهم في املواطنني  حقوق توطيد على التأكيد

ميثاق وضع على بالعمل وذلك العمومية، باإلدارات
هذه طبيعة العمومية يحدد اإلدارة مع املواطن لعالقات
معينة مبواصفات بخدمات التمتع في كاحلق احلقوق:
مع في االستقبال، واحلق اجلودة، مستوى على والتزامات
واملتطلبات التي واملشاكل االنشغاالت االعتبار بعني األخذ
واملراقبة. واملشاركة احلوار في واحلق املرتفق، عنها يعبر
املواطن في حق امليثاق على هذا أن يؤكد ينبغي  كما
النصوص املطبقة حول سواء الواسع مبفهومه اإلعالم
هذا يحدد وأن املعدة، البرامج أو أو السياسات املتبعة
وتكريسها احلقوق هذه بتفعيل الكفيلة الطرق امليثاق

أرض الواقع. على

أيضا يجب الشأن، هذا ميثاق في وضع مع وباملوازاة
كما مع املواطنني اإلدارة حول عالقات إطار قانون اعتماد

الدول. به في بعض معمول هو

والتوصيات االقتراحات إضافة ميكن جانب ذلك إلى
: التالية

في أو متجانسة وحدات في اإلدارية املصالح جتميع •
مرنة عمل مواقيت تعتمد االقتضاء، عند إدارية مركبات
الشرائح نوعية وكذا املقدمة اخلدمات وطبيعة تتالءم 
القروي في العالم اخلدمات، خصوصا بهذه املستهدفة

واملناطق النائية؛

العمومية واملؤسسات باإلدارات ووحدات خاليا إحداث •
املواطنني مع العالقات بتحسني احمللية، تعنى واجلماعات
التي والتظلمات الشكايات ومعاجلة االستقبال مبا فيها
باإلدارات العمومية؛ عالقاتهم في املواطنون بها يتقدم

على التكنولوجية يعتمد اإلداري لإلرشاد مركز إحداث •
تزويد منه يتوخى ووسائل االتصال، للمعلومات احلديثة
تهم األنترنيت مبعلومات الهاتف أو طريق عن املواطنني
بشرائح عالقة  لها التي اإلدارية واإلجراءات املساطر

وإرشادهم؛ املواطنني وتوجيههم من واسعة
لبعض بالنسبة املتنقلة اإلدارة أسلوب اعتماد •

األساسية؛ املناطق النائية بخصوص اخلدمات
حتريرها، طرق وتبسيط وجتميعها النصوص تدوين  •
املتخذة اإلجراءات عن الوسائل مختلف بواسطة واإلعالن
وتبسيط اخلدمات حتسني  مجال في املواطن لفائدة

اإلدارية؛ اإلجراءات
املطلوبة من املتعاملني الوثائق عدد من التقليص •

اليومية؛ عالقاتهم في اإلدارة مع
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على حق االطالع املواطنني يخول قانوني نص إعداد •
اإلدارية؛ الوثائق

املواطنني على طلبات للرد تقليص اآلجال القانونية •
اعتبار مبدأ واعتماد تهمهم، التي امللفات في والبت
قبول مبثابة احملددة اآلجال انصرام  بعد  اإلدارة سكوت
ما املواطن، االستجابة لطلب عليه للطلب يترتب ضمني
حتديدها يقع والتي ذلك فيها يتعذر التي في احلالة عدا

قانون؛ مبوجب احلصر سبيل على

مجهود التحسني حتفيزهم في مع املوظفني تعبئة •
اجلودة؛ إلى للوصول للخدمة املستمر

حتمل املرافق مختلف  في الشارات حمل  تعميم •
إليها؛ ينتمي التي هوية املوظف واملصلحة

يدونون املواطنني إشارة رهن توضع سجالت اعتماد •
اخلدمة؛ جودة حول واقتراحاتهم مالحظاتهم فيها

بعض التخاذ سابقة موسعة  استشارات  إجراء •
املواطنني؛ متس بحقوق التي االجراءات

وحملة إعالمية بنهج سياسة تواصلية اإلدارات إلزام •
طرف اإلدارات؛ من املقدمة باخلدمات التعريف إلى ترمي

بالوزارات العام التفتيش  مهام في  النظر إعادة •
السهر مبهمة وتكليفهم املفتشني العامني حرية وضمان
وهنا اإلدارة واملواطن. مصالح بني العالقة حسن على
من اليوم العامني أصبحوا املفتشني أن إلى اإلشارة جتدر
تكليفهم مت وقد الرسميني لوالي املظالم، بني املخاطبني
التي املأمورية  رسالة مبوجب املهمة بهذه رسميا
املسؤولني كافة األول إليهم وإلى الوزير السيد وجهها
خالل وذلك املظالم، ديوان مؤسسة مع التنسيق عن
وبحضور األول الوزير رئاسة حتت عقد الذي االجتماع
مبختلف اإلداريني والفاعلني احلكومة أعضاء كافة
أبريل 15 بتاريخ العمومية وشبه العمومية القطاعات

املظالم. ديوان مؤسسة لتقدمي خصص والذي ،2004

معلومات على واعتمادها األنترنيت توسيع بوابات ■

على االقتصار  بدل للمواطن مضافة قيمة حتمل
اإلدارة أو املوظفني إال التهم التي العامة املعلومات

نفسها؛

في باملساهمة للمواطنني تسمح آليات  وضع  ■
اإلدارية؛ اخلدمات تأدية مراقبة

املستوى على  اإلدارات متثيلية وتوحيد تعميم ■

الترابي.

مختلف لدى دورية بصفة للرأي استطالعات تنظيم ■

احلقيقية حاجياتهم ملعرفة اإلدارة املتعاملني مع فئات 
لهم. املقدمة اخلدمات عن رضاهم ومستوى

جتاه املقدمة اخلدمات في اجلودة بالتزام التقيد  ■
بشكل تتقيد أن يقترح بحيث واملرتفقني، املواطنني 
اإلدارية واملصالح احلكومية القطاعات جميع تدريجي 
بها. وضعها واإلخبار يتم للجودة مواثيق خاصة مبوجب
في وخاصة املالئم املكان في املالئم الشخص وضع ■

املواطنني. مع مباشرة عالقة لها املصالح التي
اإلدارية، واالجراءات تبسيط املساطر على صعيد أما

ضرورة: على التأكيد يجب فإنه

املساطر مشروع تبسيط جميع الوزارات في انخراط •
بني ما جتمع ومشتركة موحدة رؤية واعتماد اإلدارية
وآليات من جهة، عليها التبسيط املتعارف وأدوات مبادئ
احلكومية القطاعات مختلف مع والتشاور التنسيق

أخرى. املجال من جهة هذا في والفاعلني
الوحدات وجتميع اإلدارية الهياكل من التخفيف •

املسطرة. نفس في تتدخل التي اإلدارية
استعماال واألكثر املعقدة  اإلدارية املساطر تدوين •

واسع. نطاق على وتعميمها لدى املواطنني
من املتجاوزة والتنظيمية القانونية النصوص حتيني •

اإلدارية. القطاعات مختلف طرف
اإلدارات مطالبة املواطنني على مينع قانوني نص وضع •
رغبتهم في احلصول عند القانون عليها ال ينص بوثائق

شهادة. أو إدارية وثيقة أو خدمة على
واإلعالن اإلداري  التبسيط مستمر ملشاريع تقييم •
بها قامت التي التبسيطات حصيلة عن دورية بكيفية

الوزارات.
كافية سلطات على  تتوفر عليا جلنة  إحداث •
املساطر تبسيط  برامج تنفيذ على والسهر للتنسيق 

واالجتماعيون. االقتصاديون الشركاء فيها ميثل اإلدارية
املساطر تقنيات تبسيط مجال التكوين في دعم •
التعقيدات امليدانية لرصد واملهارة اخلبرة وتطوير اإلدارية

ملعاجلتها. احللول واقتراح
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خالصة

قدمت التي احللول وبعض االقتراحات بعض هذه 
والتي اإلدارة تعيشها التي االختالالت معاجلة  قصد
معها. واملتعاملني املواطنني مع عالقاتها حتسني تعرقل
سياسية إرادة بوجود رهينة تبقى االقتراحات أن هذه إال
اإلدارة مستوى عالقات حتسني بأن علما الشأن، هذا في
سياسة في رئيسيا وأساسيا يحتل مكانا املواطنني مع
يقتضي عمل وهذا اإلدارة.  وحتديث اإلداري اإلصالح 
املجال هذا إصالح في ومستمرة، وكل طويلة مجهودات
جديدة. وقوانني نصوص واعتماد إصدار بالطبع يتطلب
موضوعها كان مهما والقوانني النصوص قيمة  أن إال
واجلهات األشخاص لدى الوعي بدرجة رهينة تبقى
صفات وهذه العقليات، في بالتغيير وكذا لها اخلاضعة
مبسار والتعجيل املستقبل رهان لربح ضرورية تعد
اجلاللة صاحب عليه أكد الذي العمومية اإلدارة حتديث 
"كما 2005 بقوله : يوليوز 30 خطاب العرش يوم في
حتى فعاليتها، يكفل مبا اإلدارة، بتحديث اإلسراع يجب
من املواطن القرب ومن العام الصالح من خدمة جتعل
تخليق وجوب على نؤكد ذلك، ومبوازاة شغلها الشاغل،
ونهب ثروات الرشوة أشكال كل مبحاربة العامة، احلياة
للنفوذ استغالل أي لنعتبر وإننا العام. واملال البالد
االلتزام على  نؤكد الشأن، هذا في إجراما والسلطة، 
والتقومي واحملاسبة واملراقبة والشفافية املسؤولية بروح 
به جدير مبا هو القضاء وسلطة القانون سيادة في ظل
لتحقيق سبيلنا وتلكم وفعالية. ونزاهة استقالل من
منظومة في لالنخراط وتأهيلها البناءة املواطنة املغربية

الكونية..." القيم



7677

الواسعة الساعة مواضيع من احلكامة تعتبر
املتعلقة للعمليات بالنسبة ألهميتها نظراً التداول 
العون فمانح النامية. البلدان في واالستثمار باإلعانات
املستثمر يحرص بينما متويله، استعمال حسن يراقب
مشاريعه، إلجناز إيجاد أفضل الظروف على اإلمكان جهد
مستوى لتحليل املجالني تخضع في فالقرارات وبالتالي

احلكامة. ونوعية

التقييم في أن العنصر البشري يؤثر فيه الشك ومما
ما وهذا العمومي،  التدبير لطريقة والذاتي املوضوعي 
في لإلدارة املوجه الكبير االهتمام احلال بطبيعة يفسر
والقضايا. للملفات اليومية ومعاجلتها العادي تسييرها

الواعية املواطنة اإلدارة تشكل أخرى وبعبارة
الشاملة التنمية مسلسل في ومسؤولياتها بواجباتها
صفوة الرشيدة. للحكامة األساسية الركيزة واملستدمية،
مرتبطة املواطنة واإلدارة  احلكامة  مفاهيم أن القول
الفقرات في  سيتبني كما كلياً وتتداخل وثيقاً ارتباطاً

التالية.

مفهومها وتطور احلكامة تعريف -I

القرن منذ  بفرنسا "احلكامة" مصطلح استعمل
احمللي، احلكم  منط على للداللة امليالدي عشر الثالث
التدبير من أجنلترا في املدلول هذا  استوحى حني  في
يستعمل عاما وأصبح املفهوم هذا تطور املقاوالتي، ثم
"إجماع بعد ليعرف  واخلاص،  العام القطاعني في
املاضي القرن من الثمانينات(1) في الشهير واشنطن"
املالية الدولية،  املؤسسات لدى خاصة واسعا انتشارا

واإلمنائية.

وفروعها املتحدة األمم منظمة اعتمدت وقد
الهادفة ملبادراتها الرئيسية الركائز كإحدى "احلكامة"
واملنصفة املستدامة التنمية وتيسير الفقر محاربة إلى
املتحدة األمم  برنامج واعتبرها األطراف، جميع مبشاركة
السلطة ملمارسة  مثلى  وسيلة  (PNUD) للتنمية
السليم التدبير أجل من واإلدارية االقتصادية العمومية،
عليها يعتمد فعالة  وأداة جهة، من البالد  لشؤون 
حلقوقهم ممارستهم خالل العامة احلياة في الفاعلون

أخرى. جهة من بواجباتهم والقيام

وصندوق الدولي البنك نظر  في احلكامة ومتثل
واألعراف والتقاليد املؤسسات  مجموع الدولي النقد
لصالح في بلد معني السلطة ممارسة على التي تساعد

اجلميع.

واملؤسسي الضروري البشري التأطير إذن تروم فهي
املقررة. واالجتماعية االقتصادية السياسات لتنفيذ

الضرورية الشروط من عدد وضع مت احلكامة ولنجاح
منها:

ظل في السلطة ملمارسة الدميقراطي املجال حتديد ■

السلط مع توزيع ومستمرة، صارمة وحتت مراقبة التناوب
بعضها. عن واستقاللها

من القرار أصحاب  لتمكني حقيقية قدرة منح ■

املناسبة. السياسات وتطبيق ووضع اختيار

والتأهيل بالدميقراطية املرتبطة الشروط وبتوافر هذه
من السياسيني الفاعلني جميع التزام يصبح واملسؤولية
ومساندة ملساعدة وواجبا ضرورياً حكومية مواطنني وهيئات

واالجتماعية. االقتصادية بالسياسة املكلفة اجلهات

الرشيدة مفاهيم احلكامة
* املواطنة واإلدارة

احلارثي الوردي أحمد ذ.
املظالم بديوان استشاري

.44 ص الفرنسية باللغة النص انظر *
وأفرزت سياسات األمريكية املالية ووزارة دولية مؤسسات بخصوص اجلنوبية، أمريكا لفائدة الدولي االقتصاد معهد نظمها ندوة (1

صريحة. ليبرالية
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الرشيدة للحكامة اجلوهرية القواعد تلخيص وميكن
النقاط في الدولية املؤسسات مختلف  تعممها التي

التالية:

إطار في القانون  أمام اجلميع مساواة  ضمان أ-
القوانني التشريعية احترام في ذلك ويتجلى احلق، دولة
بالنزاهة يتحليان وقضائي إداري جهاز وقيام والتنظيمية
التشاور إغفال دون والفعالية، واجلدية والشفافية
اتخاذ للمواطنني في املباشرة  وغير املباشرة واملساهمة
في احمللية الكفاءات إشراك وكذلك القرارات األساسية

ذلك.

تدفق طريق عن التدبير في الشفافية اعتماد ب-
الرسمية، األنشطة عن واملفيدة املؤكدة املعلومات كل
تعليل إلى باإلضافة  اإلجراءات، تطبيق كيفية وضبط 

أو املعارضة والرفض. تالفياً للتشكيك القرارات

الهيئات لدن من حقيقية مراقبة اعتماد ج-
املبادرات، عرقلة إلى تؤدي تزجر املخالفات وال املتخصصة،
واإلرشاد النصح إبداء على هاته الرقابة هيئات دور ويقوم
واألخطاء االختالالت في املتمثلة احملاذير في الوقوع لتجنب
ملعاقبة حدوثها انتظار عوض التسيير في احملتملة

مرتكبيها.

بروح يتحلى ومؤهل كاف بشري تأطير إيجاد د-
العام. الشأن والنزاهة في تدبير املسؤولية

مستواها وتقدير احلكامة تقييم -II
ونوعيتها

209 تغطي قاعدة معطيات  الدولي  البنك  شكل
(2004-1996) األخيرة الثمانية السنوات خالل بلداً
على أغلبها اختير  للمعلومات، مصدرا من 37 انطالقاً
املعطيات مع مقارنة ملصداقيتها  اعتباراً ذاتي أساس

الرسمية). (أو املوضوعة

ست عبر احلكامة حتليل من القاعدة هذه ومتكن 
مؤشرات:

ومسؤولية املتدخلني؛ حرية التعبير -1-
السياسي؛ االستقرار -2-

املرفق مستوى الدولة: أي تسيير شؤون كيفية -3-

الضغوطات عن العمومية الوظيفة واستقالل العمومي
اخلارجية؛

املساطر وبطء تعقيد ومدى التنظيمات نوعية -4-
الرقابة تنظيم (مراجعة احلكامة. على وتأثيرها واإلجراءات
سبيل على اخلارجية التجارة أو البنوك األسعار، على 

املثال)؛
ومدى االجتماعية القواعد في املواطنني ثقة -5-

والقانون؛ احلق دولة مظاهر من احترامها كمظهر
العام واملمارسات املال استعمال سوء محاربة -6-

الصائبة. الغير

هذه مختلف بأن الدولي البنك خبراء ويعترف
للخطإ هامشاً تتضمن للحكامة النوعية املؤشرات
بلد من  تختلف التي املستعملة املصادر  تعدد بسبب
املستخلصة النهائية  والنتائج املقارنة يفقد مما آلخر،

الداللة الصحيحة املطلقة.

السالفة املعطيات واستغالل  حتليل من ويستنتج
والنمو(2) احلكامة  بني متينة عالقة  وجود الذكر
حتديد إمكانية دون  الطويل املدى على االقتصادي
في مختلفة عوامل لتأثير نظرا  العالقة، هذه  نوعية
والوضع التجارة، كعنصر  األمد، طويل النمو مسلسل
وجناعة املؤسسات. التنمية البشرية، ومستوى اجلغرافي

البنك الدولي يعتقد كله ذلك من الرغم أنه على إال
أن شأنه من  متوسطة أو ضعيفة حكامة حتسني  أن
ويغير الساكنة، دخل معقولة زمنية فترة بعد يضاعف
األمية (تراجع مرات األحسن أربع معيشتها نحو ظروف

األطفال). ووفيات

الرشيدة للحكامة أداة املواطنة اإلدارة -III

احلكامة عن املوجز العرض هذا خالل من  يتبني 
الشروط ومن العامة، احلياة بتخليق الوثيقة وعالقتها
واملتعددة الثنائية التمويل مؤسسات طرف من املوضوعة
مدونات في إجناح البشري العنصر مدى أهمية األطراف،

الرشيدة. احلكامة

املؤشرات اعتبار ميكن  الدولي البنك منظور ومن
الذكر، السالفة الستة األبعاد ضمن األخيرة  األربع
العميق اإلحساس يغمرها مواطنة،  إلدارة كأساس

Développement تنمية وليس Croissance منو إلى إشارة الدولي النقد صندوق نشرة في ( 2
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دوما  ومستعدة املرتفقني(3)، جتاه مبسؤولياتها
اإلدارية الصبغة ذات وتلبية مطالبهم  إليهم لإلصغاء

واالقتصادية واالجتماعية.

حتليالً يستلزم املواطنة اإلدارة مفهوم تناول إن
وشكلها والهيئات البنيات صعيد على سواء مزدوجـاً،
األفراد صعيد على أو عملها، وطريقة التنظيمي
الوطنية مكوناته  مبختلف  اإلداري بالقطاع العاملني

له. التابعة الهيئات وكذا واحمللية واجلهوية

العمومية بكون اإلدارة هذا املجال في التذكير ويجدر
في تضعها احلكومة التي السياسات أداة لتنفيذ تعتبر

العامة. املصلحة حتقيق شتى املجاالت، بهدف

أحدثت للمواطنني ملكا  اإلدارة، تعتبر الواقع في
مآربهم. لقضاء الدوام على ومسخرة مطالبهم، لتلبية
املواطنة فإن اإلدارة مستوى إلى اإلدارة ترتقي هذه ولكي
اجلوهرية تتمثل في: العناصر من عدد توفر يتطلب ذلك

البتة يعني ال وهذا املرتفقني، جميع ◆ املساواة بني
التدخل طرق اختالف  بسبب اخلدمات نوعية توحيد 
اخلاص الوضع أحياناً بل والزمان، املكان ظروف حسب

أنفسهم؛ للمستفيدين
متييز دون اجلميع استفادة من ميكن الذي احلياد ◆

بدني أو جنسي؛ عرقي أو سياسي أو اجتماعي أو
للحياة بالنسبة احليوية املصالح استمرارية ◆

وانتظامها. اجلماعية

أساسية مبادئ عدة احترام يجب مواطنة إدارة ولقيام
: في تتمثل

مركزية ال  بفضل املرتفقني من اإلدارة تقريب •
عن البيان وغني السلطات والوسائل، متركز وال الهيئات
وتقنية إدارية عمليات مجرد والالمتركز الالمركزية أن
الدولة بوحدة املساس دون والسلط الكفاءات لتوزيع 

واألمة.

الفعلي التواجد تعزيز اإلطار هذا في وينبغي 
يسمح بتمتعه بشكل املرتفق اإلدارية بقرب للمصالح
انفتاح العاملني مع بيسر الضرورية باخلدمات العمومية
الستقباله الدائم واستعدادهم  العمومي،  باملرفق
التأخير تستحمل ال بطريقة إليه ومساعدته واالستماع

التعقيد. أو

للعادات بوضع حد الكفيلة املطلقة الشفـافية •
الصمت جدار خلف باالختباء املطبوعة املكتسبة، 
أن اإلدارة على يجب ذلك واستنادا إلى السر، على واحلفاظ
الوسطاء، املتدخلني النهار، مقللة عدد في واضحة تعمل
فاحتة ومعللة قراراتها، شارحة األحادية، القرارات متجنبة
التواصل، لتسهيل العام  الطابع ذات وملفاتها  أبوابها

ممارسته حلقوقه. مساعي املرتفق لتسهيل مستبقة

القضايا على االطالع  في املواطن حق أن  وبديهي
من يعتبران اإلدارة في التواصل معه، تهمه، وواجب التي

املفروضة. األساسية احلقوق

الكاملة: الشفافية لبلوغ ويشترط
مفهومة مكتملة، وتنظيمات تشريعات وجود أ-
االعتبار بعني تأخذ جامدة، وغير ومستقرة وواضحة
وأن احلقيقية،  والبشرية املادية وإمكانياتها البالد واقع
الضروري دون التغير يحول حاجز كساتر أو تستعمل ال

والتقدم احملتوم.
وسريعة منسجمة مبسطة،  مساطر  وجود ب-
مع املجدية، غير والتأويل التفسير  اختالفات عن تغني
في املتدخلني مختلف بني إيجابي تنسيق على اعتمادها

اإلدارية(4). املسالك
االعتراف مع للتحاور ورجالها اإلدارة قابلية ج-
واالستخفاف التعنت من بدالً إصالحها، باألخطاء وقبول
والفاضلة. الواعية صفات اإلدارة وتلك هي اآلخر، بالرأي

والزبون (usager) املرتفق بني مييزون والتسويق اإلداري التنظيم في املتخصصني أن اإلشارة إلى مع أو متلقي مستفيد أو مرتفق ( 3

! املرجوة! اخلدمة على للحصول (commande) طلبية بتقدمي ملزما األخير هذا باعتبار (client)
مبادئ: أربعة ينبني على واملسالك املساطر أن تبسيط على العمومي اإلداري مجال اإلصالح في والدوليون الوطنيون اخلبراء يتفق ( 4

أو املسالك؛ املساطر توحيد -
طرق التدخل؛ وعقلنة املستعملة القواعد تنميط -

للوقت؛ ربحاً الفاعلني بني التنسيق -
لنشاطها. والتقومي املوضوعي اإلدارة وجناعة نوايا في الثقة على للحصول التواصل -

(2001 سنة PNUDو العمومية الوظيفة إعداد من املساطر تبسيط دليل الصدد هذا (انظر في
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يتحتم فإنه وإجناز تهييئ أداة اإلدارة لكون واعتبارا
الدائم تواصلها خالل الواسع للجمهور تقدم أن عليها
التي املرافق الدولة، تلك عن مرافق صورة أحسن معه

املجاالت. لكل اكتساحها البعض ينتقد

تفرض نظام أي جناعة فإن أخرى  جهة ومن
لهذا الدولة قانونياً، إللزام املؤهلني األشخاص مسؤولية
آليات وتوضيح االختصاص، ومستويات دوائر حتديد يجب
واالحتجاجات املسؤولية، من التهرب لتجنب القرار اتخاذ
املضرة باملصالح واملماطالت للتأخيرات املسببة احملتملة

واخلاصة. العامة

بجهود القيام أيضا النجاعة  تستوجب كما
ومساعدتهم العاملني وتأهيل تكوين مجال في حقيقة
التدبير قواعد بأن علماً احلركة، دائم عالم مسايرة على
املتزنة، الهادفة املبادرة أمام املجال فتح حتتم الناجح

املبدعة. اخلالقة القدرات وتشجيع

مكافحة يتعني املرجوة  النجاعة حتقيق ولضمان
سير يعوق داء يعتبر اجلمود  ألن البيروقراطية، ظاهرة
اجلهود بذل من البد ولهذا مبادراتها، ويعرقل اإلدارة
واملثابرة بالشجاعة والتحلي والدؤوب، املتواصل والعمل

والنزاهة.

البعض أن إلى  اإلشارة املقام هذا في املفيد من
السلطات بني اخللل من بأنها نوع البيروقراطية يفسر
في السياسي ضعف عن الناجم واإلدارية، السياسية
توجيه عن وعجزه والناضجة املكتملة املشاريع  إعداد
التجارب من ويتضح الطريق الصحيح. نحو اإلداري اجلهاز
تقليص يقتضي البيروقراطية من احلد أن العملية
أحسن على احلصول وفرض الضخمة الوحدات حجم
متنوعة لرقابة  إخضاعهم مع املسؤولني على النتائج

ومتواصلة.

اإلدارة مصداقية تشكل الواقعية  الناحية ومن
اُحملّصنة والقواعد املبادئ الحترام  املنطقية احلصيلة
االستثنائية االجراءات عن االبتعاد مع السليم، للتدبير

جاد. تبرير دون املساطر اختصار ومحاولة واخلاصة

واملواتي املالئم  والفصل املالية اخليارات عقلنة إن
االستعمال األفيد للموارد تيسر احملدد، الوقت في بينها
جانب مع وموازاة  العام،  املال على واحلفاظ املوجودة
على واحلرص اجلبائي أيضا بالنظام االهتمام يجب اإلنفاق
امللزمني على فيه الضرائب توزع بحيث عدالته تأمني

ليبتعد واملمكنة الواقعية قدراتهم حسب والقطاعات
الغش والتهرب الضريبي. ممارسات سلوك عن امللزمون

اإلنفاق مجال وفي التوضيح سبيل على هكذا
والكبيرة املتوسطة املشاريع مثال نأخذ العمومي،
التالية للمراحل إجنازها خضوع ضرورة على للتأكيد 
عاملياً: عليها املتفق املشاريع ضمن دورة عليها املتعارف

ممكن؛ اختيار كأحسن املشروع فرز ◆

نفعه؛ من للتأكد جدواه دراسة ◆

(املالية األصعدة  كافة على مردوديته احتساب ◆

وغير املباشرة..)؛ واملباشرة واالجتماعية واالقتصادية
أصالً؛ مخطط هو متابعة اإلجناز حسب ما ◆

املشروع. الحقة وواعية الستغالل مراقبة ◆

املبادئ ومختلف الرئيسية املعايير احترام إن
املصداقية ومينحها والهيبة بالوقار اإلدارة التقنية يحيط
القرارات قيامها بإعداد خالل والضرورية الالزمة واحلصانة
العميق الشعور اإلداري اجلهاز يكسب أنه كما وتطبيقها.
وهذا لصالح األمة، بها يقوم التي املهمة وشرف بأهمية

املواطنة. لإلدارة مؤسسيا جانبا يشكل األمر

املنوط به والدور البشـري العامل -IV

في القومي للمتدخلني السلوك دور في أحد يجادل ال
أهمية تأتي هنا ومن وإجناحها. احلكامة مضامني تنفيذ
مواكبة في اإلداري اجلهاز  عاتق على امللقاة املسؤولية

العام. التخليق والنهوض بالشأن عملية

خلق إلى البلدان مختلف تسعى اإلطار هذا في
املهنية، بالواجبات القيام على تساعد صحية ظروف
حقوق يحدد املعالم وواضح مناسب قانوني إطار وتوفير
وأصنافهم. درجاتهم على مختلف الدولة أعوان وواجبات
عادة العام باملرفق التشريعات اخلاصة لذا تتضمن كافة

احملتملة الوقوع. تغطي أغلب احلاالت حتذيرية إجراءات

املتعلقة النصوص مختلف أن املعلوم ومن
بها للعاملني الكافية احلماية متنح العمومية بالوظيفة

في: هذه احلماية وتتمثل

والسب واالعتداء، القذف ضد اجلنائية احلماية •



8081

بعمله القيام  أثناء العون لها يتعرض قد التي إلخ... 
الرسمي؛

املوظف مسؤولية في حالة إثارة املدنية احلماية •
الشخصية. إرادته عن اخلارج اخلطإ بسبب

في إدارية عقوبات عند صدور القضائية احلماية •
السلطات أمام ملراجعتها جلوئه إمكانية وتوفير حقه

املختصة. احملاكم اإلدارية أو املباشرة العليا

املوظف يخضع احلمائية التدابير هذه مقابل في
ذات وااللتزامات الواجبات من لسلسلة جهته من
أخطاء وقوع حالة تؤدي في والتي قد مختلفة، طبيعة
ومتنوعة صارمة  عقوبات تطبيق إلى قبله من  فادحة

حقه. في

القواعد من نوعني بني التمييز هنا املفيد  من
طرف املوظف: من الواجب احترامها

بها املكلف املهام بنوعية مرتبطة أخالقية - قواعد
به؛ يعمل الذي والثقافي وبالوسط االجتماعي

اإلدارية والهيئة بالوظيفة متعلقة مهنية قواعد -
محددة غير  القواعد هذه تكون  ما  وغالباً لها، التابع 
لها، ويتعلق ملزمة ذلك رغم لكنها ما، بالنسبة لهيئة
تنفيذ تسهل واألعراف التي املمارسات مبجموع هنا األمر
باقي في الزمالء مع  العالقات وحتسن اإلدارية املهام

الهيئات التابعة للدولة.

السلوك حسن قواعد مخالفة تواجه أن وطبيعي
تبعا جنائية وأحياناً تأديبية عقوبات واملهني األخالقي

ألهميتها ودرجة خطورتها.

اإلجراءات هذه مجموع فإن أخرى جهة ومن
ناجتة حاالت وقوع  دون حتول ال والتأديبية االحتياطية
لها تتصدى ما سرعان البشرية، الطبيعة ضعف عن

غير املتوقعة. أو املنتظمة التحريات

كافياً الغرض لهذا املعد اإلطار يعتبر ذلك ورغم
العمومية املمتلكات حلماية النظرية الناحية من ولو
املوظف األحيان غالب في ويظل والضياع. التالعب من
فيه واملطلع مبا الثمينة، لهذه احلماية واملُقّدر املسؤول
املخلة للسلوكيات الوخيمة العواقب على الكفاية

لوطنه. العامة للمصلحة وفياً احملتملة

لسلطة واحترامه الرسمي، ملشغله فإخالصه
لالرتقاء بجودة املضاعفة جهوده مع املباشرين، رؤسائه
بإدارته للنهوض ضمان  للجمهور، خير املوفرة  اخلدمات 
السياسية التطورات بوتيرة مرتبطة حتديات تواجه التي

واملتسارعة. املختلفة واالقتصادية

وتكميلي موازي جانب على التركيز األخير في بقي
شقيها في املواطنة اإلدارة وتقوية دعم شأنه  من
و السلوك اجليد األداء على واحلصول والبشري املؤسسي
واالهتمام العاملني حتفيز مسألة يهم اجلانب هذا املثالي،
الظروف في خاصة الدولة،  طرف من  اجتماعيا بهم
حيوية قطاعات في فيها اخلوصصة التي تهيمن اجلديدة
اإلمكانيات فيها تضعف حيث  والتعليم، كالصحة
وتلتهب القطاعني في العمومية املؤسسات لدى املتوفرة

التكاليف. فيها

البشرية للتنمية الوطنية املبادرة -V
املسؤولة واملواطنة

القوية على امللكية اإلرادة األخيرة الظرفية أكدت
تسيير الزما في شرطا الرشيدة احلكامة تطبيق جعل
مسؤولة مواطنة ببروز وربطها  ببالدنا،  العام الشأن
واإلدارة املرتفقني ذاته الوقت في تهم وشمولية

العمومية.

أكثر اليوم مدعوة األخيرة أن هذه فيه الشك ومما
الروح بهذه التحلي من للمزيد مضى وقت أي من
بنجاح وتنفذ لترافق  اخلاصة، الفلسفة وهذه اجلديدة
مختلف في واملنتخبني، التنفيذية اجلهات مبادرات
املناطق في العادي املواطن لصالح واملجاالت االجتاهات

البالد. من النائية

الفرصة امللك األخيرة جلاللة أعطت التدخالت لقد
الهادفة باألفكار والتوجهات لالقتناع الوطني العام للرأي
التنمية لتحقيق الوسائل وأجنع السبل خلق أحسن إلى
احليوية على املرتكزة واملستدامة، الشاملة البشرية،
مواطنة على تعتمد استراتيجية  باعتماد  والتضامن،
كلمة األمة توحيد عن وتدافع واملقدسات القيم حتترم
حقيقية تسمح دميقراطية ظل في الوطن، تراب ووحدة
مع التنفيذية، للسلطات  ومستمرة  حقيقية  مبراقبة
واحلظوظ. الفرص أمام مساواة جميع املواطنني ضمان
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بفضل جلية بصفة احلقيقة املواطنة سوف تبرز هذه
واألخالقي والثقافي واالجتماعي  االقتصادي املضمون
الوطنية املبادرة إطار في بإحكام  لها املعد امللموس
السنة من يونيو في  عنها املعلن البشرية للتنمية
بالتفصيل األخير العرش خطاب  تناولها  والتي اجلارية
احلالية األجيال جلهود ودائمة عامة تعبئة ضمن الالزم

والقادمة.

االصالحات من املنتظر النجاح أن البالد عاهل بني لقد
رهيناً يظل االقتصادي  امليدان في الدولة تنجزها التي
متابعة ضرورة على ملّحـاً الرشيدة، بتحقيق احلكامة
القضاء ألن املطلوبة،  باجلدية العدل جهاز إصالح
وسيادة الثقة  إلرساء محوري عامل والنزيه املستقل
االستثمار لتشجيع أساسيان شرطان وهما القانون
اإلدارة حتديث عجلة تسريع ضرورة على مؤكدا والتنمية،
من قربها وجعل النجاعة، من املزيد اكتسابها من أجل

اهتماماتها. من حظ بأوفر يحظى املواطن

وضرورة بالواجب القيام أهمية حفظه اهللا أبرز كما
مع والتقييم، والرقابة  التعامل، في الشفافية  توفر
إطار في ومراجعته  العمل حصيلة بتقدمي االلتزام
وهذه وناجعة، نزيهة مستقلة، عدالة إطار وفي القانون
خللق األقوم السبيل هي  السامية امللكية  التوجيهات 

القيم نظام في االندماج تستطيع التي البناءة املواطنة
قرية حجم في العالم فيه أصبح وقت في الكونية،
سيرورة في املؤثرين الفاعلني تعدد يطبعها صغيرة قارية،

الغـالبة. والتيارات التوجهات
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القضاء في رسائل
* القضاة ورسالة

العلـوي ذ.سليمـان
املـظالــم والــــــــي

العلوية عهد الدولة والقضاة في القضاء

امللك، أساس العدل بأن العلوية الدولة ملوك آمن
أمر النهوض عاتقهم على أخذوا الغاية وحتقيقا لهذه
وحتصينه كثب،  عن أحواله  وتتبع ورعايته  بالقضاء 
واستقاللهم القضاة حياد  بتأمني الكفيلة بالضمانات 

ووقارهم. هيبتهم على واحلفاظ أحكامهم في

الشخصيات املعروفة بني من القضاة اختيار يتم وكان
ومروءتها. وعلمها وكفايتها واستقامتها بنزاهتها

رجال القضاء على ليبخلوا العلويون امللوك يكن ولم
لهم، الكرمي العيش شروط وتوفير وحمايتهم، بعطفهم
من كونه إلى منصب القضاء باإلضافة منهم بأن إميانا
أعظم من الوقت ذات في يعد  فهو املناصب، أسمى 

العظمى. اإلمامة بعد الواليات

الرحمان بن عبد موالي يقول املؤرخ السياق هذا وفي
زيدان(1):

فيه يختلف وال  األذهان، حتفظه ضروري مما هو «إن
العلوية دولتنا ملوك أن التاريخ، سطور وتصونه اثنان،
املناصب أسنى القضاء  منصب أن علموا ملا  العالية،
حملتهم العظمى، اإلمامة بعد الواليات  وأعظم 
اإلسالمية غيرتهم بهم ووقفت الدينية، عواطفهم
القضاء، ملنصب يصلح من تقدمي في التام التحري على
في البحث ون يجدُّ قاض تولية احلال اقتضاء عند فكانوا
تلك لتقلد تام واستعداد أهلية فيه عمن والتنقير
في العلم بظاهره ذلك في يتجزؤون يكونوا اخلطة، ولم

حتى املظاهر تلك عند هممهم تقف ال بل  والعمل،
صدقه يظنون ممن السماع نتيجة رأوا إلى ما يضيفوا
من يقرب ظنا وجهره في سره ملواله  ومراقبته وحتريه 
توفرت ملن الصدر وينشرح الدواعي تتوفر وعندما اليقني،
أوامرهم يصدرون والكمالية الضرورية الشروط فيه
له ويكتب القضاء، والية اجلامع الفرد ذلك بتقليد
وحتديد عليه املولى احملل وتعيني بالتولية إمامي ظهير
بتوليته التصريح الظهير ذلك ويتضمن التولية، منطقة
ملا عليه اإلمامي االختيار ووقوع للمنصب واستحقاقه
عمن به وما امتاز األوصاف احلميدة من به اتصافه ثبت

ومتانة الدين». الفضل من مزيد سواه

القضاء منصب تولي  من يتخوفون  الفقهاء  وكان
مسؤوليته حتمل من وتهيبا  احليدة،  عدم خشية
قضية عنه صرفت من القائل: واقتناعا باملثل العظمى،

بلية. عنه صرفت فقد

الذين الفقهاء قصص من أمثلة التاريخ لنا ويضرب
القضاء، تولي من خوفا األمصار الفرار والهجرة من آثروا
الذي بناني» الصديق «محمد الفقهاء هؤالء بني ومن 
السلطان عهد في القضاء والية من فارًا فاس من خرج
إلى ومنها السودان إلى وتوجه الرحمان»، عبد «املولى

. «أقا»(2) ليستقر بعد ذلك في الصحراء

رجاالت فطاحل بذكر وِسَيره  التاريخ  كتب وتزخر
من ونفائس ذخائر وراءهم خلفوا الذين املغاربة القضاء
عناية لوال ليتم ذلك  وماكان ال تضاهى، التي األحكام
استقالله. رجاله، وتأكيد ورعاية العلويني بالقضاء، امللوك

61 ص الفرنسية باللغة النص انظر *
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السلطان وجهها التي التاريخية الوثيقة وتعد
«أحمد السيد «فاس اجلديد» إسماعيل»(3) لقاضي «املولى
سنة من صفر شهر احلاج السلمي»(4) في بن العربي بن
به يحظى كان ما على  حجة دليل وأبلغ أقوى 1105هـ

وتقدير. وتكرمي واحترام رعاية القضاة من
  

الكتاب: في هذا املولى إسماعيل يقول
البركة املدرس الفهامة الصدر العالمة الفقيه «إلى
السيد أحمد أبي البركات األعدل محبنا القاضي احلجة
آمني، ومبحبته به ونفعنا ورعاه اهللا حفظه  احلاج بن
نحبه: شرف فيك ما لنا جمع الذي اهللا ... نحمد وبعد
الصالح دعائك من فأسِهمنا النسب، وعلو العلم
عليك، الواجب النصح لنا وابذل خلواتك، سائر في
أمرنا، امتثلتم كونكم صنيعكم:  لكم شكرنا وقد
اهللا وأطعتم اخلطة  تلك توليتكم على وساعدمتونا
واملعتقد بكم،  الظن ذلك فيكم، اهللا فبارك بطاعتنا،
عدم قبولكم من مهتما كنت فقد صالح محبتكم، من
أمرنا وامتثال لها قبولكم وصلني فحني اخلطة لتلك 

شكرا...». هللا سجدت

الرسالة من املقطع هذا في التمعن من ويتبني
أسباب توفير على إسماعيل مدى حرص املولى امللكية
رجال خيرة  من قاض بتعيني واالستقرار، والعدل األمن
امتنانا تعالى هللا يسجد وهو األخيار، النزهاء الدين 
للمنصب الشخص املناسب اختيار ألهمه إلى إذ وشكرا
املهمة هذه تولي الشخصية  هذه ولقبول  املناسب،

ضميره. وبذلك طابت نفسه وارتاح الصعبة،

الفذة الشخصية هذه لترشيح الداعية األسباب أما
شعائر إحياء في: السلطان فيجملها القضاء، ملنصب
أخالق من عن املرشح عرف ملا احلقوق، على والقيام الدين،

سامية، وأوصاف حميدة، فيقول:
إال اخلطة توليتكم لتلك على ما حملني واهللا ...»
عليه قال  فكما غربته، بعد من الدين شعائر إحياء 
للغرباء، فطوبى غريبا وسيعود غريبا الدين بدأ السالم:
ووصفت وقد تقررت عندي سيرتك اجلميلة، منهم. وأنت
هذا في وجودها عز التي اجلليلة احلميدة أوصافك لنا
في أمثالك بوجود علينا أنعم الذي الزمان، فاحلمد هللا

فاهللا سبحانه يعيننا أمر الدين، على بك نستعني دولتنا،
آمني...». علينا الواجبة بحقوقك القيام على

مؤكدا هذا كتابه في إسماعيل املولى ويستطرد
األكيد لديه، وحرصه القضاء بها التي يحظى املكانة
وتوفير احلصانة، من منيعا ثوبا القاضي إكساء على
تأكيد ذلك وفي وألوالده، لداره واالحترام واالستقرار األمن

فيقول: للقضاء، كانت التي مدى احلرمة وبيان على

القائمني بخدمتنا، أمرنا، لوالة اخلطاب عام وهذا ...»
انتساب أدنى  له ومن  وأوالدك دارك باحترام فنأمرهم
واحترم الذ بها فمن وزاوية، حرًما جعلناها فدارك إليك،
فقد في ذلك، أمرنا تعدى ومن وأمننا، اهللا أمن فعليه
هداك يتولى واهللا سبحانه أمرنا، وخالف ذمة اهللا خلع
سائر في الدعاء مزيد  عليك  ولنا  مبحبتك،  وينفعنا 
لطاعته يوفقنا تعالى بقلبك، فاهللا لنا وتوجهك خلواتك

آمني». أمره وامتثال

عبد الرحمان «موالي العلوية الدولة مؤرخ حتدث وقد
وأسلوب العهد هذا في عن القضاة املغاربة زيدان» بن
القضاء صيانة على العلويني امللوك وحرص اختيارهم،
عن استقاللها وتأكيد القضائية السلطة دور وتعزيز
عنها مبنأى الصادرة األحكام بجعل السلط من غيرها

بقوله (5): تأثير أو أي تدخل عن

هو من اختيار بعد األكرمني ملوكنا  شأن «كان 
من يشفق وال أحدا، يحابي ال وكفء ممن أهل للقضاء
املرأة بني ويسوي  حق، بغير متسلطا يرحم وال  ظالم،
والشريف، والغني واملشروف والضعيف، والقوي والرجل،
واألغراض، األهواء ذووا به يلصق ما سائر والفقير، نبذ
استقالل القضاة معني وكان ذلك، منه صدر من وزجر
من أسرع في الشرعية األحكام تنفيذ على  العصاة
يبقى بني ويسلم ال احلكم يقع ما فبمجرد البصر، ملح
واليحتاج القضية، في له أدنى نزاع واحملكوم عليه احملكوم
(ما واألصحاب، لألعوان املال بذل على األبواب، أو للتردد
تكون أن ورسوله أمرا إذا قضى اهللا مؤمنة وال ملؤمن كان
دعوا إذا املؤمنني قول كان و(إمنا أمرهم)، من اخليرة لهم

معالم في والصولة في كتاب العز منشورة املعني، القاضي بفضل ً وإقرارا التولية يتضمن ظهير عن عبارة الوثيقة هذه (3

ص 10. الثاني الدولة، اجلزء نظم 
كان . عام 1109هـ وتوفي هـ عام 1040 ولد اجلديد، فاس قاضي الفاسي السلمي احلاج بن بن العربي أحمد البركات 4) أبو

منه. بشيء يتلبس ولم إلى محله، يرد أن به أوصى موفرا وفاته بعد األحباس من كأجرة يقبضه كان ُوجد ما عامال، عاملا
.18 الثاني ص اجلزء : الدولة نظم والصولة في معالم العز زيدان: بن الرحمان عبد (5
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سمعنا يقولوا أن بينهم ليحكم ورسوله اهللا إلى
فيما يحكموك حتى يومنون ال وربك (فال وأطعنا)،
ويسلموا قضيت مما حرجا يجدوا  ال ثم بينهم شجر

تسليما)».
       

برسائل تذكرنا هذه إسماعيل املولى رسالة إن
وسالطني ملوك عدد من للقضاة قام بتوجيهها مماثلة(6)،
بن يوسف رسالة منها بالذكر نخص السابقني، املغرب
524هـ سنة حماد أبي موسى بن إلى  تاشفني املرابطي

فيها: جاء والتي للقضاء واليته جتديد شأن في

وأرسلناك لشأنك، الدهر من برهة فرغناك فإنا «وبعد،
أنك علمنا وحني زماما عن عنانك، الترفيه على جهة
دور وراحتك بتوعدك ودار اإلجمام، من حلظك قد أخذت
إلى وعدناك ثانية بزمامك، خلطة القضاء خيرناك األيام،
القضاة بعد استخارة وقلدناك من لزامك، األولى سيرتك
وحرسها، للثقة اهللا وأعمالها، أمنهم غرناطة أهل من
معنا فتقلد بإمكانك، الثاقبة واملعرفة بإميانك، املكينة
مبا حملناك، مستقل وانهض نهوض قلدناك، ما مسددا
نفسك من  وانبساط صدرك من بانشراح ذلك وتلقى 
استحكمت ممن مثلك مقام اخلطة في وقم  وفكرك، 
وعلمه، ورعه التهافت عن  وكفه  حمله، ورجح سنه،
ونعيد بوصيتك، فنبتدئ لها واليتك بأول  هذا وليس
قد بل السديد، املوفق العهد حلقها القيام في ونأخذ
واستمرت على مقامك، فيها وشكر أيامك، سلفت فيها
وأنت مكتوب، الشرط عليك أحكامك، فذلك الهدي سنن
من نعلمه ما على وإنا مطلوب، احلق إقامة من  مبثله
توصيتك نغفل أن لم نر واعتدال سيرك نظرك، جميل
فال تنصر والقريبة منك، عنك األقطار القاصية بحكام
ولتكن إليه، بالثقة وأشير عليه، الثناء كثر من فيها إالَّ
فيما وساء  سعيه به بطىء فمن أعماله، على رقيبا 
الناس في وأعلنت أظهرت سخطته، ورأيه، نظره تواله
النصيحة ويشربه سواه، جناب  بعدل فذلك جرحته،

باهللا». إال وال قوة حول وال يتواله، فيما

التي العظمى املكانة توضح الرسالة التاريخية هذه
الدولة على شؤون القائمني لدى القضاء بها يحظى كان
مسلكا القضاة تعيني في سلكوا الذين املرابطية،

إلى املستند التعيني أسلوب  عن  بابتعادهم حكيما
تعيني في لديهم معتمدا كان الذي القبلية العصبية
رغبتهم على الدليل بذلك فأعطوا وعمالهم، والتهم
بني تطبيقها حسن وضمان العدالة تعميم في الصادقة
وسنة اهللا كتاب إلى ذلك في مستندين املواطنني، عامة
مستنيرين السلف الصالح، على هدي سائرين رسوله،
األولني اخللفاء ورسائل الفقهاء وفتاوى بآراء واجتهادات

القضاء. في

رسالة به الذي كتبت األسلوب أن البيان عن وغني
صيغت الذي األسلوب يحاكي تاشفني بن يوسف اخلليفة
إلى اهللا عنه رضي أبي طالب علي بن اخلليفة رسالة به
رسالة جانب إلى بحق- تعد والتي النخعي»، «األشتر
دستورا في األشعري- موسى أبي إلى اخلطاب بن عمر

الرسالة: هذه جاء في فقد القضاء،

في رعيتك أفضل الناس بني للحكم اختر ثم ...»
اخلصوم، متحكه وال األمور، به تضيق ال مبا نفسك
احلق إلى الفيء من يحصر وال الزلة، في واليتمادى
يكتفى وال طمع،  على نفسه  تشرف  وال عرفه، متى
وأخذهم الشبهات في أوقفُهم أقصاه، دون فهم بأدنى
على وأصبرهم اخلصوم، مبراجعة تبرما وأقلهم باحلجج،
يزد ال ممن احلكم اتضاح عند وأصرمهم كشف األمور،
أكثر ثم قليل، وأولئك  إغراء، يستميله وال  إطراء، ريه
علته، يزيل ما البذل، في  له  وأفسح قضائه، تعاهد
لديك املنزلة من واعطه الناس، إلى حاجته وتقل معه
اغتيال بذلك خاصتك، فيأمن غيره من فيه يطمع ماال

عندك»(7). الرجال

اهتماما املغرب وسالطني ملوك أخرى أولى جهة ومن
القضاء، استقالل وضمان األحكام تنفيذ بالغا ملسألة
زيدان، بن  الرحمان عبد املؤرخ يحدثنا  املجال هذا وفي

فيقول(8):

يكلفون العمال كانوا العلية دولتنا أن ملوك «كما
تنفيذ ويلزمونهم املطاع، الشرع إلى الرعية قضايا برفع
الوجوه بوجه من  التداخل وعدم  القضاة، حكم به  ما

ورسالة والعدل، احلق مناهج ونهج والعدل باملعروف األمر في علي بن املومن عبد املوحدي اخلليفة رسالة الرسائل: بني هذه من (6

في يقضى وأال الثقة، وحتري للعدل وفقا األحكام جتري بأن فيها أوصى التي هـ 561 سنة املومن عبد بن يوسف يعقوب أبي اخلليفة
عياش. بن احلسن أبي الكاتب إنشاء من وهي اخلليفة رفعه إلى بعد إال الدماء أمر

.105 ص الثالث" طالب "اجلزء أبي بن لإلمام علي البالغة 7) نهج
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أحكام ويوقفون كانت، كيفما الشرعية القضايا في
فيها الشرعي القضاة حكمهم يصدر  أن إلى العمال

العمل». يكون وبه

السلطان التي وجهها الرسالة السياق تعتبر هذا وفي
مدينة مكناس على لعامله 1303هـ عام األول» «احلسن
بالتدخل السماح عدم على الدولة حرص على دليل أكبر
التهديد من عبارات مبا حملته وذلك شؤون القضاء، في
في األحكام التدخل له نفسه تسول من والوعيد لكل

الرسالة: تقول القضاء، باستقالل واملس

أحمد، بن اهللا عبد احلاج األجند  األرضى «وصيفنا
تشكى اهللا وبعد، فقد ورحمة عليك وسالم وفقك اهللا
الزراهنة على وأشياخ أمناء ترامي بفرط قاضي مكناس
لها والتعرض فيها دخولهم وكثرة الشرعية، األحكام
الدنيا في الضرر بذلك فادح حتى فشا والتقية، حياء بال
على األحكام أن مع املسلمني، والتشغيب على والدين
مقصورة هي  إمنا ومخزنية شرعية  وأصنافها أنواعها
إمنا بل فيها، والشيخ والمدخل ألمني قصر افراد عليك،
على مقتصرين خاصة،  الترتيب أمر مباشرة  حسبهم
بذلك، أيديهم حتت الذي الشريف ظهيرنا  مقتضى 
يعنيهم، ال فيما الدخول عن بكفهم نأمركم فعليه
لهم كتب وقد العاقبة، وحتذيرهم وتوعدهم على العود

والسالم». مبثله

من ويخوفهم  القضاة يعظ أخرى رسالة في وهو 
بغير وحكموا الطريق عن حادوا هم إن الباري عقاب
بقوله(9): سبقوهم بأمجاد وِسَير من ويذكرهم العدل،

وأبعد إليه الناس اهللا وأبغض على الناس أعتى «إن
محمد شيئا أمة أمر من اهللا واله رجل اهللا الناس من
يوم يأتي القاضي إن َص: قال بينهم. يعدل لم ثم
عدله فيطلقهما عنقه  إلى  يداه  مغلولة  القيامة
من تقدم من  سيرة عن واسألوا هذا جوره، ويوثقهما 
محمد السيد كالفقيه املراكشية احلضرة هذه قضاة
فقد كانوا حمدون، ابن الطالب السيد عاشور، والفقيه
من حظها اخلطة  وأعطوا مبكانة، واخلير الدين من
حمر الصحائف منها بيض والصيانة، وخرجوا العفاف
إن وتشبهوا سبيلهم، واقتفوا فضلهم، فاعرفوا الوجوه،

نبحث نزال ال اهللا بحول أننا واعلموا مثلهم، لم تكونوا
بالتحذير ونعاملكم والتنقير، بالتنقيب أحوالكم عن
ألن اهللا احلد، ثم وبالصفح اجلد، ثم قبل التعزير، وباللني
أهم بكم، وسائلنا عنكم، وأمور الشريعة عندنا كلفنا
مزيد، هذا من وما على أكيد، من كل مهم وآكد كل من
باهللا، توفيقي إال وما استطعت، ما اإلصالح إال أريد (إن
وجميع ويوفقكم يوفقنا واهللا أنيب). وإليه عليه توكلت،

ويرضاه والسالم». يحبه ملا املسلمني
       

بعد يوسف» «موالي السلطان حاول جهته ومن 
التنفيذية السلطتني تنظيم أسالفه عرش على تربعه
الثانية، شؤون في األولى تدخالت من واحلد والقضائية،
تلك عرفتها التي والتحوالت اإلرهاصات بيان معرض وفي

بن زيدان(10): عبد الرحمان املؤرخ يقول الفترة

األهوال، وفشا بكلكلها وخيمت األحوال، حالت «وملا
على التهجم العادية إلى العمال ومدت أيدي االستبداد،
بسبب يتقلص  وأخذ الشرعية،  القضايا  في احلكم 
خطة مع الشرعية اخلطة وتداخلت القضاة، ذلك نفوذ
فكان وعظم، اخلطب واشتد املظالم،  وكثرت العمال،
عرش تسنمت عندما اليوسفية اجلاللة أعمال فاحتة
العظيم، الفتق هذا رتق في  النظر املتقني سلفها
1330هـ، القعدة 20 ذي شريفا بتاريخ ظهيرا فأصدرت
وأسندت العدلية، وزارة فيه  قررت  ،1912-10-31 موافق
السند على شؤونها وتسيير تنظيمها في النظر
عبد أبي بن شعيب أبي األشهر احلافظ إلى الشرعي 
وسعى اإلصالح، من أمكنه مبا الدكالي(11)، فقام الرحمان

استطاعته». جهد مجاريها إلى املياه ليرد
       

رجال بها يحظى كان التي املتميزة واعتبارا للمكانة
ملوك فقد حرص والعصور، احلقب مختلف في القضاء
العلمية وذخائرهم تراثهم حفظ على العلوية الدولة
واالستفادة لتداولها تيسيرا حلة، أبهى في وتقدميها

منها.

العمراوي (اجلزء إدريس بن محمد بن إدريس إنشاء وحترير من وهي مراكش، إلى قضاة األول احلسن السلطان وجهها الرسالة هذه (9

.(37 ص اإلعالم كتاب من الثالث
ص53. الثاني اجلزء نظم الدولة: معالم  في زيدان: العز والصولة بن الرحمان عبد (10

بدكالة بالصديقات ولد األعظم الصدر ونائب العدل وزير الشهير، احملدث الصديقي اإلمام الدكالي الرحمان عبد بن 11) أبوشعيب

سنة 1350هـ. بالرباط وتوفي 1295 هـ سنة
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شخصية به حتظى ماكانت  إلى وبالنظر  هكذا، 
وفائق التقدير  بالغ من ومؤلفاته «عياض»(12) القاضي 
بن «محمد السلطان قام العلويني، امللوك لدى االهتمام
اجلليل هذا القاضي كتب على اطالعه بعد عبد اهللا»
ملجموعة أوامره  بإعطاء ومعانيها، دررها في والتمعن 
مسلم على صحيح عياض شرح باعتماد العلماء  من
األنوار كتاب «مشارق شرح في مرجعا أساسيا واعتباره
«محمد امللك إعجاب من الرغم على أنه للصاغاني». إال
يحل لم هذا إعجابه فإن عياض، بالقاضي اهللا» بن عبد
املطلع العالم ورصانة مبوضوعية ولكن انتقاده،  دون
بتعريف كتاب «الشفا على اطلع وهكذا عندما املتفهم،
اجلزئيات واستقصاء التفاصيل ترقه لم املصطفى» حقوق
فانتقد عياضا ص» اهللا رسول «حكم من سب قسم في
األزهر علماء من هذا  انتقاده في وأيده  ذلك، بسبب
ما بعد احلريري» «األمير» والشيخ «عبد املعطي الشيخ

املوضوع. في استشارتهما متت

بقراءة أمر امللك العزيز» عبد «املولى تولي  ولدى
األزهر إدريس املولى ضريح في عياض للقاضي «الشفا»
العلماء خيرة من  مجموعة وكلف صباح،  كل بفاس

قار(13). مرتب مقابل املهمة، بهذه للقيام

بطبع احلفيظ، عبد املولى السلطان قام ومن جهته،
صحاح اآلثار» على على األنوار «مشارق «عياض» كتاب
بن العباس «احلاج محمد بن إلى وعهد اخلاصة، نفقته
له ووجه مبصر، املدارك» «ترتيب كتاب بطبع شقرون» 
هذه حتقيق دون حال  ما  عائقا  أن  إال  اخلطية، النسخ
همة من ليثبط املانع هذا  يكن  ولم  الكرمية. الرغبة
1330 سنة في فبدأ عزمه، عن يثنيه أو السلطان
أن غير نفقته، على بفاس الكتاب طبع في للهجرة
عشرة ست بعد طبع توقف إذ لم يكتمل، العمل هذا
يتم ذلك أن اإلالهية العناية شاءت أن منه، إلى صفحة
بطبعه، أمر الذي الثاني احلسن امللك جاللة عهد في
عهده الزاهر. في حلة أبهى في النور يرى له أن وقيض

عنه عرف وقد ، هـ 476 سنة ولد املوحدين ، عهد وبداية عهد املرابطني أواخر في عاش اليحصبي بن موسى عياض القاضي (12

الصوم، شديد كثير الديانة، متني كان دَينا. دينار 500 ذمته وفي مات ونزاهته، وكرمه ولينه، وحزمه، اجلم، وتواضعه احلق، في تصلبه
بالعطاء احلافلة جانب حياته إلى بسبتة. ثم بغرناطة هـ 531 سنة القضاء تولى أملنيا. بجبل رباطها بنى التي التعصب لسبتة
ماوصل املشرق: " من علماء وهو جعفر" بن أبي محمد "أبو في حقه قال الثالثني. مؤلفاته فاقت وقد مجيدا، مؤلفا كان عياض

املغرب". عرف ملا عياض "لوال قيل حتى بعياض املغرب واقترن اسم من عياض". أنبل املغرب من إلينا
زيدان. الدرر الفاخرة لعبد الرحمان بن (13
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املغربي* اإلداري للقضاء احلديثة االجتاهات

: مقـدمـة

اخلطاب في عنها املعلن اإلدارية احملاكم أنشأت 
لتجاوزات للتصدي ،1990 مـاي 9 بتاريخ امللكي
األفراد وحريات حقوق ولصيانة واإلدارة، السلطة وتعسف
أساس القائمة على املؤسسات دولة ظل في واجلماعات

سيادة القانون.     

القـانون دولة في صرح هامة فاحملاكم اإلداريـة لبنـة
. صلبة دعائم على القائمة واملؤسسـات

احملاكم حققت املاضية سنـوات العشـر وخالل 
هامة قـانونيـة قواعـد وأرست كثيـرة، إجنازات اإلدارية
وكافة املواطنيـن وإنصاف احلق إلحقاق سعيها إطار في

. اإلدارة مع املتعاملني
    

اإلداري املغربي القضاء أن بالذكـر اجلديـر من ولعل
على طفـرة نوعيـة الوجيزة الفترة خالل هذه عرف قد
ولعـل اإلدارية، املادة القضائي في العمل توجه مستوى
بنياته بإحداث تعزيز شجعت على راكمها التجربة التي
محطـة ستشكـل التي اإلدارية االستئناف محاكم

املغـربي. مسـار القضاء اإلداري في بـارزة

اإلداري القضـاء مستجـدات موضوع تنـاول وإن
جـانبيـن إلى  التطـرق منـا يقتضي املغـربي، 
عرفها املستجدات التي بأهم يتعلق األول أسـاسييـن :
بالقضـاء الثـاني يتعلق حني في اإللغـاء، قضـاء

. الشـامـل

اإلداري احلديثة للقضاء االجتاهات : األول املبحث
: مستوى دعوى اإللغـاء على

السلطة جتـاوز بسبب اإللغـاء دعوى تشكـل 
ثقلـها بسبب  اإلداري، للقضـاء الفقـري العمـود
بفرنسـا وتطـورها نشـأتها مستوى على التـاريخـي
إقرار في الفعـال  دورها بسبب وكذلك واملغـرب، 

. نشـاطـات اإلدارة على الرقـابة القضـائية
    

بأدبيـات التذكيـر والتكـرار، اإلطنـاب من وسيكـون
مما تنـاولته وغير ذلك عنـاصرها، أوجهها و و الدعـوى
املجـال. هذا على املنصبة املساهمـات و الكتابات جميع
كمستجـدات إليه التطرق  ميكن ما أهم فإن لذلك
السلطـة على  الرقابـة مسألة اإللغـاء دعـوى في
الشكـل عيب تعزيـز عن فضـال لإلدارة، التقـديرية
القـرارات تعليـل قـانون  مبقتضى  اإلداري القرار في

اإلداريـة.

السلطـة على الرقـابـة  تطـور : األول  املطلب
: لإلدارة التقـديـرية

في  تقديرية منح لإلدارة سلطة قد كان املشرع  إذا
اإلداري بدوره القضاء تدخلها، فإن مجاالت من العديد
السلطة التقديرية، هذه على رقابته يوسع من فتئ ما
اآلخر هو خاضعا يبقى لإلدارة ذلك أن املجال التقديري
القضاء استلهم اإلطار هذا  وفي  املشروعية، ملبدأ 
بعض التقنيـات واملصري الفرنسي نظيريه من املغربي
ولقد الغلـو، نظريـة أو التقديـر في البيـن كاخلطـأ

الفاسي سلـوى ذة.
الفهـري

100 باللغة الفرنسية ص هذا النص انظر ملخص *

�bات ا�UCIء اùداري���
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االجتـاه  هذا في املغربية اإلدارية احملاكم جل سـارت
حكمها في بالدارالبيضاء اإلدارية احملكمة حيث ذهبت
«أن إلى 2002/278غ رقم امللف 80 م/ رقم الصادر حتت
أن يتفحص له املشروعية قاضي باعتباره اإلداري القاضي
مع ومقارنتها اإلدارة طرف من املتخذة اإلدارية القرارات
إطار في وذلك القرار هذا اتخاذ في األسباب املعتمدة
التأديبية للسلطات كان لئن حيث املالئمة، مراقبته
ال أن يجب فإنه تعقيب غير  ومن تقديرية سلطة
في الغلو هذا صور وتتجلى غلو، استعمالها يشوب
نوع وبني الذنب درجة خطورة بني الظاهرة املالءمة عدم
عدم نتائج هذه الصورة تتعارض إذ في ومقداره، اجلزاء
من القانون توخاه الذي الهدف مع الظاهرة املالءمة
وال العامة، املرافق انتظام عام بوجه هو الذي التأديب
صارخة، مفارقة على اجلزاء انطوى التأمني إذا يتأتى هذا
اجلزاء تقدير سلطة استعمال يعتبر األساس هذا وعلى
نطاق من التقدير فيخرج بالغلو مشوبا الصورة هذه في
يخضع املشروعية، ومن ثمة عدم نطاق إلى املشروعية
معيارا ليس املشروعية عدم ومعيار القضاء، لرقابة 
درجة أن قوامه موضوعي معيار  هو وإمنا شخصيا،
عن وغني ومقداره، اجلزاء مع تتناسب ال الذنب خطورة
املشروعيـة وعـدم تعيني احلد الفاصل بني أن البيان

.(1)«... اإلداري القضـاء لرقـابة يخضع املشروعيـة

اإلداريـة احملـاكم املوقف هذا في احتدت ولقـد 
بالربـاط اإلدارية احملكمة اعتبرت حيث السبـع، املغربية
في الصـادرة 1997 بأن العقـوبة مـارس 20 بتـاريخ
بإلغاء وقضت ، املرتكب واخلطأ ال تتالءم املعني باألمر حق

.(2) فيه املطعون قرار العزل
اإلدارية احملكمة إلى حكم نشير أيضا الصدد هذا وفي
محمد 2004/9/22 بتاريخ 433 : عدد حتت بالدارالبيضاء
«الرقابة أهمية على حيث أكدت العدل، وزير ضد بفقير
القضاء في احلديث االجتاه أن إذ الوقائع تقدير على
على رقـابته بسط  في احلق لنفسه  أعطى اإلداري
سلطتها اإلدارة  بها متارس التي والكيفية الطريقة
جديدة قانونية آلليات ابتداعه خالل من وذلك التقديرية
ونظرية التقدير في الواضح اخلطأ نظرية  في تتمثل

املنافع واملضار». بني املوازنة

عيب من رقـابتها على اإلداريـة احملـاكم عززت كما
وجـه أبرز باعتبـاره السلطة، استعمال في االنحراف

لإلدارة. السلطـة التقديرية الرقـابة على أوجـه من
      

بالدارالبيضاء اإلدارية صرحت احملكمة اإلطـار هذا وفي
رقم امللف في 2003/3/24 بتاريخ  الصادر حكمها في
إجراء الترقية في اإلدارة سلطة أن بأن األصل 2001/378

تستقل فهي وبذلك تقديرية، سلطة هي باالختيار
في مستهدية الترقية إجراء عند املوظفني بني باملفاضلة
وصفـات مزايـا من املوظف به يتحلى مبا ذلك سبيل
يكـون وال واستعـداد، كفـاية من فيه تلتمسـه وملا
مشـوب بعيب غير كـان إذا إال مشروعـا هذا عملها

. السلطـة(3) استعمـال إسـاءة

اإلداري املغربي القاضي بأن القـول ميكن وعمومـا
املالءمة ظاهر مراقبة إلى املشروعية مراقبة من انتقل
بني الوسط منهج متخـذا املالءمة، مراقبة إلى ثم
أو الواضح مراقبة «اخلطأ تبنى الفرنسي الذي االجتـاه
مستفيدا املصرية، الغلـو» و«نظرية التقدير، في البني»
واحلرص التحري عن التخلي دون من االجتاهني القضائيني
ظروف حسب على حدة وحالة نازلة كل  مراقبة على

قضية. كل ومعطيات

اإللغـاء لدعـوى املتنـامي الدور : الثـاني  املطلب
: األسـاسيـة واحلريــات احلقوق ضمـان في

جتاوز بسبب اإللغاء دعوى أن فيه جـدال ال مما 
اإلنسان حقوق ترسيخ في هامة أداة صارت قد السلطة
من جليـا ذلك ويتضح  األساسية، احلريات وضمان
سواء على املغربي القضـاء أرساها التي املبـادئ خالل
مستوى على أو والسياسية، املدنية احلقوق  مستوى

والفكريـة وغيـرها. االقتصـادية احلريـات

اإلدارية احملكمة  ذهبت اإلضراب حلق فبالنسبة
حق اإلضراب أن إلى 2001/07/12 بتـاريخ مبكنـاس
عدم وأن املتعاقبة، الدساتير جميع أكدته دستوري

امللف في 2003/11/14 بتاريخ وكذلك غ، رقم 2002/278 ملف 2003/2/5 80 بتاريخ رقم بالدارالبيضاء اإلدارية احملكمة 1) حكم

غ. رقم 2001/537
بوشبيكـي. قضيـة 1997 مـارس 20 بتاريخ بالرباط اإلدارية احملكمة حكم (2

في    املؤرخ احلكم في وكذلك غ، 2001/378 رقم امللف  في الصادر 2003/3/24 بتاريخ بالدارالبيضاء  اإلدارية احملكمة  حكم   (3

الصادر احلكم وأيضا غ، رقم 2001/652 2003/7/9 في امللف في الصادر واحلكم غ، 2002/527 رقم امللف في الصادر 2003/06/18

امللف 2003/1580 غ. في في 2003/12/17
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حق  ممارسة كيفية يحدد تنظيمي تشريع صدور
من بد ال بل قيود، بال احلق هذا إطالق يعني اإلضراب ال
وتضمن متنع إساءة استعماله ضوابط إطار في ممارسته
العادي والسير  العام النظام مقتضيات مع انسجامه 
املنتظم سيرها  ميس ال  نحو على العمومية للمرافق
خاضه اإلضراب الذي كون ثبوت عدم وأن بشكل مؤثر.
ميكن لذلك ال املذكورة، الضوابط عن فيه خروج الطاعن
تكون وبالتالي املهني،  الواجب في تقصيرا اعتباره

الغية(4). الواقعة هذه على املؤسسة العقوبة

احملكمة اعتبرت املنتخبة املؤسسات لتسيير وبالنسبة
الصيد غرفة رئيس امتناع أن  البيضاء  بالدار اإلدارية
األعضاء ثلث من بطلب استثنائية دورة عقد عن البحري
في بالشطط ومتسمـا  للقانون قرارا مخالفا يشكل

. إلغـاؤه(5) ويتعني السلطة استعمال

احملكمة اإلدارية اعتبرت التعليم في للحق وبالنسبة
تسجيل ملف قبول علقت حينما اإلدارة بأن بالرباط
شرط على العليا املعمقة دبلوم الدراسات في الطلبة
قرارها عرضت قد اإلجازة تكون إحدى سنوات امليزة في
ملقـاييس تقديرها  سوء في يتمثل بيـن خلطأ  هذا
إقصاء إلى حتما  سيؤدي  ذلك لكون نظرا  االنتقـاء، 
في حقهم  من وحرمانهم الطلبة من عريضة فئة 
فهو دستوريا حقا يكون أن قبل الذي التعليم مواصلة
مما من مداه، حتد أن لإلدارة ميكن ال وطبيعي إنساني حق
للتصريح وموجبا السلطة بتجاوز متسما القرار يجعل

بإلغائه(6).

اإلدارة قرار مبكنـاس بأن اإلدارية كما صرحت احملكمة
العليا الدراسة متـابعة  رخصة منح  برفض القاضي
إبراز املعطيـات دون التقديرية سلطتها باالستناد على
عدم إثبات ودون عليها، ترتكز التي واملوضوعية الواقعية
في واحلق العمومي املرفق متطلبات بني اجلمع إمكانية
السلطة مشوبا بتجاوز قرارها الدراسة يجعل متابعة

اإللغاء(7). ومآله

للموظفني املخولة  واحلقوق للضمانات وبالنسبة
املغربي على كفالتها، اإلداري  القضاء عمل العموميني
العمومي املوظف بتمكني وذلك التأديب، مجال في خاصة
وعرضه على ملفه، واالطالع نفسه عن الدفاع حق من
السياق هذا وفي إلى غير ذلك. التأديبي،  املجلس على
األساسي النظام بأن بالرباط اإلدارية احملكمة صرحت 
التأديبية الضمانات احترام يحتم العمومية للوظيفة
حق في العزل قرار إصدار قبل قانونيا عليها املنصوص

املوظف(8).

على احلصول من تتطلبه وما التنقل حلرية وبالنسبة
في بالدارالبيضـاء اإلدارية احملكمة ذهبت  السفر جواز
ضـد البخـاري محمد قضيـة في الصـادر حكمهـا
السفر جواز على احلصول أن إلى والـي الدارالبيضـاء
املنصوص والتجول التنقل حلرية الفعلي التجسيد هو
املطعون اإلداري القرار بإلغاء وقضت الدستور، في عليها
رخصـة جـواز املدعـي منـح بـرفض القـاضي و فيه،

السفـر.

اإلداري القرار تعليل على الرقابة : الثـالث املطلب -
: 03-01 القـانـون خـالل من شكلي كعنصر

القرار قراراتها في بتعليل اإلدارة إلزام قانون يشكل
حلسن ومنوذجا واحلريـات، للحقوق ضمانة عنها، الصادر
التعليـل التدبيـر. فإلزامية العامة وحسن املرافق سير
وغلوها السلطـة التقديـرية لإلدارة احلـد من إلى تؤدي
أسباب القضائية على الرقابة ويعزز يجنبها التعسف مما
إذا و السلطة،  استعمال  في واالنحراف اإلداري القرار
صلب القـرار عن في كتـابة التعبير كان التعليل هو
فإنه القـرار، وراء كانت التي والواقعية القانونية الدوافع
اإلداري في القرار عن السبب الصـورة يختلف هذه في
كإجراء التعليـل ويرتبط  من أركـانه، ركنا يظل الذي
وينـدرج اإلداري، للقرار اخلـارجي  باملظهـر شكلـي 
السبب أما اإلدارية، للقرارات اخلارجيـة العيـوب ضمن
ضمن ويندرج اإلداري القرار أركان من ركنـا فيعتبر

اإلداري. للقرار الداخلية العيوب

. 63-2001-3غ رقم مبكنـاس اإلدارية احملكمة حكم (4

. 2002/2/20 بتـاريخ 100 : عدد بالدارالبيضاء اإلدارية احملكمة حكم (5

.1996/6/30 بتـاريخ 530 : عدد اإلدارية بالربـاط احملكمة حكم (6

.2001/03/1 بتـاريخ 3/2001/16غ : عـدد مبكنـاس اإلدارية احملكمة حكم (7

.2002/4/17 بتـاريخ 41 : عـدد مبراكـش اإلدارية احملكمة حكم أيضا
دجنبـر1998. بتـاريخ 5 1334 : عـدد بالربـاط اإلدارية احملكمة حكم (8

.2000 مـارس 10 بتـاريخ 99 : اإلدارية بوجـدة عـدد حكم احملكمة وكذلك
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بالدارالبيضاء اإلدارية قضت احملكمة اإلطـار هـذا وفي
في 2005 مـارس  21 بتـاريخ الصـادر حكمها  في
من للمادة األولى «طبقا : بأنـه 2004/696غ عدد : امللف
بتعليل العمومية  اإلدارات إلزام  بشأن 03-01 القانون
قراراتها اإلدارية بتعليل اإلدارات فإنه تلزم اإلدارية، قراراتها
انه وحيث املعني، فائدة لغير الصادرة السلبية الفردية
القرار تعليـل وجوب بأن وقضـاء فقهـا الثابت من
باألسباب علما املخاطبني به إحاطة الى يهدف اإلداري
اتخـاذه، وفي إلى اإلدارة دفعت والتي عليها بني التي
القرار أساسيا في عنصرا الشكل هذا احلالة يكون هذه
األسبـاب تضمينـه دون الصادر القرار يغـدو بحيث

. الشكـل»(9) بعيب مشوبا عليها بني التي

اإلداري احلديثة للقضاء االجتاهات الثاني: املبحث
الشامـل: القضاء دعـوى مستوى على املغربي

في املادة اإلدارية الشـامل مجـال القضـاء أن شك ال
هو ويشكل وتعددها، له املكونة الدعاوى بتنوع يتميز
وإصدار إلبداع القاضي اإلداري املغربي، خصبا حقال اآلخر
مستوى سواء على احلديثة واالجتاهات املتميزة االجتهادات
املتعلقة املنازعات مستوى  على أو الضريبية،  الدعاوى 
االنتخـابات، ميدان في  وكذلك العمومية،  بالصفقات
فروع من ذلك غير إلى اإلدارية املسؤولية ودعـاوى

الشـامل. القضـاء

: الضريبية املنازعات مستجـدات : األول املطلب -

املصادر توفير هي اجلبائية لألنظمة الرئيسية الغاية إن
املشرع املغربي مجموعة أفرد ولقد الدولة، خلزينة املالية
وحتديد اجلبائي امليدان لتنظيم القانونية النصوص من
القانونية املقتضيـات وتطبيق  تأويل  أن إال قواعده،
وهنـا وامللزم، اإلدارة بني محل نزاع يكون قد الضريبية
في القائمة املنازعات حل في اإلداري دور القضاء يبـرز

. امليـدان هذا
         

بتنوعه وتطوره، يتميز الضريبي القانون كان ميدان وإذا
ذلك اآلخر، هو كبيرا يعرف تطورا القضائي االجتهاد فإن
احلديثة، والتوجهات املبادئ من العديد يراكم فتئ ما أنه

وحماية جهة، من العامة اخلزينة تزاوج بني مصلحة التي
هذا في احلديث وإن ثانية، جهة من بالضريبة امللزم 
الضيق املجال هذا الكافي في حيزه  يجد لن املوضوع
إلى اإلشـارة مينعنا من لن ذلك لكن الدراسة، من هذه
حقل املنازعات عرفها التي املستجـدات من مجموعة
يتعلق ففيما املغربي، اإلداري  القضاء أمام اجلبائية
اإلدارية الغرفة املسطرة التواجهية أكدت احترام بضمان
من مناقشة امللزم متى حرمت اإلدارة بأنه باملجلس األعلى
فيكون الضريبة، أساس تغيير إلى املؤدية التعديالت
املستأنف احلكم ويكون أسـاس، بدون أثير ما  بذلك

التأييـد. واجب العلة لهذه
         

بالتحصيل «األمر : بأن آخر قرار في صرحت  كما
امللزم اإلدارة متى حرمت على أساس مستند غير يكون
الضريبي احمللية للتقدير اللجنة إلى اللجوء حقه في من
غض الذي  احلكم  ويكون بذلك الصريح طلبه رغم

. اإللغاء»(10) واجب ذلك عن الظرف

فإن للضريبة، التلقائي الفرض لعملية وبالنسبة
اعتبـار على اإلدارية سـار واحملاكم األعلى عمل املجلس
قواعد التلقائي الفرض ملسطرة املنظمة املقتضيـات
إذ اجلبائية اإلدارة طرف من مخالفتها يجوز ال آمرة
إقراره لم يقدم الذي امللزم بتبليغ تقوم أن عليها يجب
وضع عدم في املتمثلة اجلبائية املخالفة تدارك بضرورة
تقوم الوضع لم يتدارك وإذا األجل القانوني، داخل اإلقرار
حقه في ستفرض  التي بالضريبة ثانية مرة بتبليغه 
املقتضيات احترام هذه عدم حالة تلقائية، وفي بصفة
ما أكد وهذا التلقائي، الفرض مسطرة إلغاء فإنه يتم
اجتهاد وكذلك اإلدارية باحملاكم القضائي العمل  عليه 

األعلى(11). باملجلس اإلدارية الغرفة

اللجـان الضريبة أمام الدفـاع حلق منـه وضمـانـا
األعلى على حرص املجلس أو الوطنيـة، احملليـة سواء
الطعن في البت قبل أمام اللجنة االستدعاء أن اعتبـار
وأن الدفاع بحقوق من مسـاس  له ملا  القانون أوجبه
باطال يكون ذلك يراع لم  الذي الوطنية  اللجنة مقرر
بدوره يكون عليه املبني الضريبي فإن املقرر بالتبعية و

. بـاطـال»(12)

غير منشـور. 02/1/4/377 : امللف عـدد في الصـادر 2004/9/29 بتـاريخ 664 : عدد اإلدارية األعلى – الغرفة املجلس قرار (9

منشـور. غيـر 02/2/4/2184 غ امللف عدد في 12 بتـاريخ 2004/01/8 : عدد اإلدارية الغرفة – األعلى املجلس قرار (10

. غيـر منشـور 98/01/05/114 امللف عدد في 99/08/8 بتـاريخ 885 : عدد اإلدارية الغرفة – األعلى املجلس قرار (11

. عدد 2000/1/4/167 في امللف 2001/1/4 في املؤرخ 12 : عدد اإلدارية الغرفة املجلس األعلى – قرار (12
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فقد اعتبر العقارية، األرباح على الضريبة وبخصوص
هو العقارية التفويتات للضريبة في اخلاضع بأن القضاء
الضريبة سعر وأن واضحة، بكيفية احملدد العقاري الربح
من التأكد يجب الضريبة لقيام وأنه من األرباح، هو %20
هذه في وأنه املفوت لفائدة ربحا كون العملية أنتجت
%3 مبلغا من أقل الضريبة هذه تكون أن ميكن ال احلالة
القانون من 86 في املادة هو محدد البيع، كما ثمن من
هذا وفي الدخل، على العامة للضريبة املنظم 17-89

الضريبة بإلغاء بأكادير اإلدارية صرحت احملكمة السيـاق
عنه مستحق حتقق ربح عدم لها تبني املذكورة بعدما
املساهمة لتطبيق  مبرر  هناك يعد لم  الضريبة، حيث

. أصـال (13) ضريبة أية وجود لعدم للضريبة الدنيـا

حكم إلى اإلشـارة تفوتنـا  ال  الصدد هذا وفي
2003/12/3 بتاريخ الصادر بالدارالبيضاء اإلدارية احملكمة
الربح املفروضة » : بأن صرحت حيث امللف 2001/474 في
بني ثمن الفرق يعادل العقارية األرباح الضريبة على عليه
االعتبار مصاريف األخذ بعني مع التملك وثمن التفويت
والفوائد املنجزة االستثمار ونفقـات والتملك  التفويت 
لقدر حتديدها خالل الضريبية اإلدارة وإن القروض،  عن 
دقيق بشكل واقعيـة معطيـات تعتمد أن يجب األرباح
قراراتها ملصداقيـة وضمانا الشخصية للحقوق حماية
األرباح تقديراتها الضريبية على امللزمون من ال ييأس حتى
في الضريبة سعر حدد كان  وإن  املشرع  إن العقارية،
من األولى مقتضيات الفقرة على فإنه أحال األدنى حدها
األول يفهم البند ملضمون بإضافتها والتي الثاني البند
األربـاح على الضريبة لفرض  ربح  حتقيق ضرورة منها

العقـارية»(14).

القيمة على الضريبـة من اإلعفـاء وبالنسبـة حلدود
من لنفسه الشخص يسلمه ما بخصوص املضافة
أخذ بالتفسير قد األعلى املجلس يتضح بأن فإنه سكن،
كل في الغموض تفسير مع الضيق للنصوص اجلبائية
على قراراته أحد في وعمل امللزم، لفائدة  ضريبي نص
القيمة على الضريبة على  الشخصي  الطابع إضفاء
القانونية «النصوص بأن واعتبر العيني، دون املضافة
وأن بالضريبة، امللزم ملصلحة تفسر الغامضة الضريبية
القيمة بالضريبة على املتعلق القانون 85-30 من املادة 7

تنص الضريبة من املعفـاة األصنـاف حتدد وهي املضافة
كان إذا ما دون حتديد على إعفـاء الشخص الطبيعي
لنفسه يبنيها التي املساحة ميلك متعددا أو واحدا
على القيمة الضريبة وألن إليها، املشار للقاعدة ومراعاة
ذو منها واإلعفاء االستهالك  على ضريبة هي املضافة
إللزام محل فال للمستهلك بالنسبة شخصي  طابع
حق من كان وقد يشتريه، ما بقدر إال بها املستهلك
اإلعفـاء من مستفيـدان بأنهما متسك املستأنفني أن
املبنية واملساحة منهما  واحد كل  حصة أساس على

. املساحة»(15) تلك مجموع أساس على وليس

التضامن الوطني، واجب قانون بنسخ فيما يتعلق أما
الصادر حكمها في بوجدة اإلدارية اعتبرت احملكمة فقد

رقم   امللف في   363 رقم حتت  2004/12/30 بتاريخ 
: بأنه ش.ض 04/84

انتقالية إجراءات على املشرع  تنصيص غياب  «في
املستحق برسم الوطني التضامن واجب فرض بخصوص
سواء 00-25 املالية قانون صدور تاريخ ما قبل السنوات
بتصحيحه، أو مرة ألول الواجب بفرض هذا األمر تعلق
االجتهاد واستلهـام قواعد تطبيق إلى اللجوء يتعني فإنه
قواعد بتطبيق يتعلق فيما إنه وحيث املشرع، ونية قصد
يفسر اجلبائي امليدان  في قانوني نص أي فإن االجتهاد
غلت قد املفتش يد تكون وعليه امللزم، لصالح دائما 
مقتضيـات نسخ بعد التصحيح مسطرة حتريك في
1980 مبقتضى املادة لسنة املالية قانون من XX البنـد
قانونية آلية أي  له تعد ولم ،00-25 القانون  من 18
ومبا ،2001 يناير فاحت بعد املذكورة املسطرة  لتحريك
مشروعية بعدم البداية  منذ تشبثت قد  الطاعنة أن
السالفة 1 إلى املادة استنـادا املفروضة عليها الضريبة
والتي نسخت القانون،  نفس  9 من املادة وكـذا الذكر
لسنة املالية قانون من األول نهائية أحكام الفصل بصفة
مقرري كال من فإن الوطني التضامن واجب بشأن 1980
الضريبية في الطعون احمللية والوطنية للنظر اللجنتني
احملقق يكونـان املفتش التي قام بها للتصحيحات املؤديني
: القـائلـة إلى القـاعدة الفقهيـة استنـادا بـاطليـن

بـاطـل»(16). بـاطـل فهـو على بني «ما

اإلدارية قرار الغرفة وكذلك س، 98/161 عدد امللف في 1999/10/21 بتـاريخ 99/940 بأكـاديـرعدد اإلدارية احملكمة حكم (13

. 2004/1/4/517 : عدد اإلداري امللف في 2001/3/29 في املؤرخ األعلى عدد 449 باملجلس
. غ 2001/474 امللف في الصـادر ن 2003/12/03 بتـاريخ بالدارالبيضـاء اإلدارية احملكمة حكم (14

.2002/1/4/647 : عدد امللف في الصادر بتـاريخ 2004/1/28 97 : عدد األعلى باملجلس اإلدارية الغرفة قرار (15

ش.ض. 04/84 امللف رقم في الصادر 363 رقم حتت 2004/12/30 بتـاريخ بوجـدة اإلدارية احملكمة حكم (16
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توجهـات من  إليـه  أشرنـا ما كل  خالل  ومن
القـاضي تعـامل طبيعـة بجـالء يتبيـن قضـائيـة،
أوالها حيث اجلبـائيـة املـادة مع املغربي اإلداري 
النظريـات تطويـر على  وعمل كبيـرا،  اهتمـامـا

. بها املتعلقـة واملبـادئ

القضائية احلماية تكريس : الثاني املطلب
: العموميـة الصفقـات في للمتعاقدين

           
األعمال التعاقدية مراقبة على اإلداري القضاء حرص
ذلك وكل جميع أطرافها، حقوق واحملافظة على لإلدارة
القضاء عليه  يقوم الذي األساسي  املبدأ إطار في
املصلحة العامة بني التوازن ضمان في واملتمثل اإلداري

اخلاصة. واملصلحة

مجال في القضائي  االجتهاد مسارات  تتبع وإن
بالتأكيد يكشف العمومية والصفقات اإلدارية العقود
اتساعا تعرف صارت امليدان هذا في القضائية احلماية أن
عليها سار  التي املهمة التوجهات بسبب ملحوظا

املغربي. القضاء اإلداري

اإلدارية العقود منازعات أن إلى اإلشارة وجتدر
مختلف يشمل تنوعا كبيرا العمومية تعرف والصفقات
إبرام طرق مستوى على سواء التعاقدية العملية أوجه
السليمة والشروط احلرة، املنافسة وضمان العقد اإلداري
وحتى على مستوى مراقبة تنفيذ العقد، بل للتعاقد، أو
على املجراة الرقابة عن فضال هذا  بإنهائه، يتعلق ما 
لاللتزامات الطرفني احترام ومدى للعقد، املالية اجلوانب

. املالي الطابع ذات

قد فإنها اإلداري، العقد منازعات لصور وبالنسبة 
املتعلقة احلاالت بعض في دعوى اإللغاء إطار في تكون
املجال أما ... التعاقدية العملية عن بالقرارات املنفصلة
احملكمة قضت ولقد الشامل. القضاء فهو الطبيعي
مبقتضى 2003/05/05 بتاريخ البيضاء بالدار اإلدارية
الذي اإلدارية  العقود قضاء بأن ،264 عدد حكمها
اإلجراءات جميع  يشمل الشامل القضاء إلى  ينتمي
انصب ولو حتى التعاقد بعد اإلدارة جهة التي تتخذها
أثناءه، اإلدارة اتخذته إداري قرار إلغاء طلب على النزاع

تنفيذا اإلدارة من قرارات تصدره ما أن : ذلك أساس ألن
اجلزاءات من أي بتوقيع الصادرة القرارات مثل للعقد
في يدخل إمنا إلغائه أو إنهائه أو العقد فسخ العقدية أو
القرارات تلك عن املتولدة املنازعات العقد، وتكون إطار
الشامل القضاء والية في تدخل هي منازعات واإلجراءات
تعاقدية بني عالقة عن نشأ نزاع فكل اإللغاء. قضاء دون
الشـامـل(17). يخضع إلى القضـاء واألشخاص، اإلدارة

تفعيل على املغربي اإلداري القضاء عمل كما
الدولة مجلس ابتدعها التي النظريات من مجموعة
كل األمير ويقصد بفعل األمير. فعل كنظرية الفرنسي
جانبها من خطأ دون عمومية سلطة عن يصدر عمل
ويؤدي إلى إداري عقد في املتعاقد مركز سوء عنه ينجم
عن بتعويض املتعاقد املتضرر املتعاقدة اإلدارة جهة التزام
التوازن يعيد مبا ذلك جراء من تلحقه األضرار التي كافة
اإلدارية احملكمة ذهبت السياق هذا وفي للعقد. املالي 
2003/04/28 بتاريخ الصادر حكمها في البيضاء بالدار
بالزيادة في قيام السلطة احمللية أن « إلى 426 عدد حتت
واحلرفيني التجار على املفروضة واملكوس الرسوم أسعار
ما العقد مع إطار خارج السوق األسبوعي إلى للدخول
أضرار للسوق وحصول مقاطعتهم ذلك من عن يترتب
اإلدارة تعويضا من يقتضي اإلدارة، املتعاقد مع للمكتري

.(18) األمير» فعل نظرية كامال وفق
         

بالتزاماتها اإلدارة إخالل عن بالتعويض يتعلق فيما أما
على أكد املغـربي اإلداري القـاضي  فإن  التعاقدية،

. عن ذلك التعويض على حضوراملتعاقد ضرورة

بالدار اإلدارية  احملكمة صرحت السياق هذا وفي
واجلماعة الطالب بني الرابط التوريد «عقد البيضاء بأن
للعقد للمبادئ العامة يخضع فإنه عقدا إداريا باعتباره
األطراف أحد تنفيذ أن ذلك عليه املترتبة اآلثار حيث من
بتنفيذ اآلخر الطرف يلزم العقد عن املترتبة اللتزاماته

املقابلة»(19). التزاماته

عدد حتت آخر حكم في احملكمة نفس أكدت كما
إنهاء في اإلدارة «سلطة بأن 1996/9/23 بتاريخ 243
على احلصول في املتعاقد  حق  يوازيها  اإلداري العقد
من فاته وما خسارة من حلقه ما كامـل يغطي تعويض

كسب»(20).
.2003/05/5 بتـاريخ 264 : عـدد بالدارالبيضـاء اإلدارية احملكمة حكم (17

.2003/4/28 بتـاريخ 246 : عـدد بالدارالبيضـاء اإلدارية احملكمة حكم (18

.2000/11/15 بتـاريخ 293 : عـدد اإلدارية بالدارالبيضـاء احملكمة حكم (19

.1996/09/23 بتـاريخ 243 : عـدد اإلدارية بالدارالبيضـاء احملكمة حكم (20
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بتاريخ 2003/05/05 ،264 عدد حتت آخر حكم وفي
«فسخ العقد بأن احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء اعتبرت
والذي املقاولة،  خلطأ جزاء شكل اإلدارة على طرف من
مشروعيته، عدم لها ثبت أن بعد احملكمة فيه انتهت

التعويض»(21). في املتعاقد احلق يعطي

تعني والتي املنفصلة، اإلدارية القرارات وبخصوص
السماح أو العقد إلبرام التمهيد تستهدف التي القرارات
اإلدارية احملكمة فلقد ذهبت إبرامه، احليلولة دون أو بإبرامه
هاته للطعن بطبيعتها قـابلة أنها إلى بالدار البيضاء

.(22) اإللغاء طريق دعـوى عن
 

جوانب بعض عن مختصرة لنبذة وبإعطائنا وهكذا
في املغربية اإلدارية متارسها احملاكم صارت الرقابة التي
املوقف بجالء يتضح لإلدارة، العقدية املنازعات إطار
لإلدارة، التعاقدية العمليات سالمة ضمان على احلريص
في األخيرة هذه  تلعبه صارت الذي الكبير للدور  نظرا
وإقرار التحتية، البنيات  وجتهيز االستثمار، تشجيع 

. املستدامة التنمية

األعباء حتميل في املساواة  : الثالث املطلب
: اإلدارية للمسؤولية متطور كأساس العامة

املسؤولية حاالت يحددان 80 و 79 كان الفصالن إذا
تفعيله على املغربي اإلداري القضاء عمل ما اإلدارية، وهو
في احلديثة بعض االجتاهات بدأت تظهر وتطبيقه. فإنه
من املتضررين تعويض على عملت التي اإلداري القضاء
ال تثبت التي احلاالت في حتى ونشاطاتها، اإلدارة أعمال
أساس على وذلك  اإلدارة، جانب من خطأ  وجود فيها 
في حتميل املساواة قاعدة أساس وعلى املخاطر، نظرية

األعبـاء والتكـاليف العـامة.

البيضاء بالدار اإلدارية احملكمة ذهبت السياق هذا وفي
928 حتت عدد بتاريخ 2003/12/17 الصادر حكمها في
حتول ال املشروعة  اإلدارية والقرارات «القوانني أن إلى 
بالغير الالحقة األضرار عن الدولة  مسؤولية إقرار دون
كذلك وورد العامة» األعباء أمام املساواة ملبدأ تطبيقا

امللف وثائق من يلي «وحيث يؤخذ ما احلكم نفس في
تلتمس املاشية بطلب إلى مديرية تقدمت الشركة أن
احليوانية مادة اخلمير باستيراد الترخيص لها مبقتضاه

من هولنـدا...». 
                         

مع اإلجراءات بكافة  املدعية قيام  بعد إنه وحيث
هولندا بجعل الفالحة وزير قرار صدر املصدرة، الشركة
واملنتوجات احلية احليوانات استيراد احملظور الدول ضمن
هذا وأن البقر، جنون  ظهور مرض منها، بعد احليوانية
فإن املغاربة، يستهدف حماية املواطنني كان وإن القرار
العامة عن األضرار السلطة مسؤولية شأنه أن يرتب من
عبئـا األخيرة حتميل هذه ميكن إذ ال باملدعية، الالحقة
سيؤدي ذلك بخالف والقول العام، باسم الصالح خاصا
العـامة األعبـاء أمام املسـاواة مبدأ  انكسـار إلى

.(23) القـانـون» أمـام وبالتـالي

ضوء على املالحظـات مجموعة من وميكن استخالص
ال السلطـات الفصل بني مبدأ أن املذكور، ذلك احلكم
أن كما هذا املجال، في الدولة تقرير مسؤولية دون يحول
ألن عنه يعوض ال الناشئ عن القوانني الضرر القول بأن
متوافرة الضرر غير خصوصية التعويض وأهمها شروط
من هنـاك ألن من الناحية العملية مردود قول هو فيه،
ميكن أفـراد قالئـل على أثـره يقتصر ما القـوانيـن 

حصرهم.
   

على القضـائيـة الرقـابة بأن القـول ميكن وبهـذا
اإلداري ممثلـة القضـاء جهة جتريها التي اإلدارة أعمـال
باملجلـس اإلداريـة والغرفـة اإلداريـة احملـاكم في
تطـورا وعرفت كبيـرة، أشـواطـا قطعت قد األعلـى،
ضـوء على خـاصة  للعيـان، بـاديـا ملحـوظـا، 
البحـث، هـذا  خـالل  بسطنـاهـا التي النمـاذج
التي املستجـدات  أهـم من  نبـذة تشكـل والتي

باملغـرب. اإلداريـة املنـازعـات عرفـها حقـل

.2003/05/5 بتـاريخ 264 : عـدد بالدارالبيضـاء اإلدارية احملكمة حكم (21

.2001/2/21 بتـاريخ رقـم :98 اإلدارية بالدارالبيضـاء احملكمة حكم (22

.2003/12/17 بتـاريخ 928 : عـدد حتت بالدارالبيضـاء اإلدارية احملكمة حكم (23
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مجال في االستراتيجية اخلطة
اخلبرات تبادل و التعاون و التكوين

* املظالم ديوان مبؤسسة

.76 الفرنسية ص باللغة انظر النص *

كــريــش فـاطـمـة ذة.
املظالم بديوان مكلفة مبهمة

 :  املنطلقات األساسية
  

في شروعها منذ  املظالم، ديوان مؤسسة أولت
الظهير مبقتضى احملددة لها واملهام االختصاصات ممارسة
تدخلها، أهمية ملجال املنظم والنظام الداخلي لها احملدث
باعتبارها اخلبرات، وتبادل والتعاون التكوين ملجاالت كبرى
وأداة القدرات، وتطوير والتأطير للتأهيل فعالة وسيلة
ومعاجلة املواطنني شروط التواصل مع لتحقيق أساسية

وشكاياتهم. تظلماتهم

املجاالت لهذه املؤسسة  خصصت الغرض لهذا  و
إطار في أو الهيكلي املستوى  على حيزا مهما، سواء
التي وضعتها، واملندمجة الشاملة  العمل استراتيجية
املؤسسة مهام لتفعيل واضحة رؤية تعكس التي و
املرجعية على واعتمادا امللكية، للتوجيهات طبقا

عملها. تؤطر التي القانونية

شعبة على املؤسسة تتوفر الهيكلي، املستوى فعلى
حتديد على تسهر والتكوين، والتعاون بالتواصل خاصة
مع و املؤسسة داخل التواصل لتنمية العملية اآلليات
الستكمال ودورات للتكوين برامج وإعداد محيطها،
وإعداد تنفيذها، على والسهر بها العاملني اخلبرة لفائدة
التعاون عالقات وتعزيز باملؤسسة، التعريفية الوثائق
األهداف ذات األجنبية املؤسسات مع اخلبرات وتبادل
عالقات التبادل العلمي واملهني والتقني وتوطيد املماثلة

معها.

تشكل كونها من أهميتها الشعبة هذه وتكتسي
املؤسسة حلاجيات وفقا لتقدمي اخلدمات قطبا أساسيا
وظيفي ارتباط إقامة على احلرص معها،مع واملنسقني

فعال تواصل حتقيق لن يتسنى ،إذ عملها مجاالت بني
le savoir et le savoir-) واملعرفة الكفاءة على التوفر دون
والتواصلية. والتقنية املهنية األدوات من للتمكن (faire

بشرية موارد  على اإلطار هذا في املؤسسة وتتوفر
املعلوميات تقنيات  مبختلف واسع إملام  لها مؤهلة،

والتقييم. والتحليل والدراسة التواصل وأساليب

املظالم ديوان حرص فقد العملي، املستوى وعلى
أنشطة إلجناز عليها تعتمد  عمل  أرضية وضع على
للتحيني اخلبرات، قابلة وتبادل والتعاون بالتكوين خاصة
عبر املركزي الصعيد على سواء املؤسسة تطور وفق
الوزارية املندوبيات إحداث و املؤسساتي استكمال البناء

جهوية. مندوبيات إحداث طريق عن أوالالمركزي

خطة على تتوفر املؤسسة  فإن اإلطار هذا وفي
تطبق اخلبرات وتبادل والتعاون للتكوين استراتيجية

ثالثة مبادئ: على قائمة ومحكمة، تدريجية بكيفية

أدائها؛ من والرفع البشرية املوارد تأهيل املبدأ األول:
اإلدارة بني التواصل ثقافة تكريس الثاني: املبدأ 

واملواطنني؛
الوطني الصعيدين على التعريف الثالث: املبدأ
اإلدارية اإلصالحات مجال في الوطنية باملجهودات والدولي

اإلنسان. ثقافة حقوق وتكريس

عناصر اخلطة:

اخلبرات وتبادل والتعاون التكوين استراتيجية ترتكز
أساسيني: محورين تهم تنفيذية برامج على

��Uدل ا(�dات و ا��UFون ا��s�uJ و
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املستمر. والتكوين التكوين احملور األول:
اخلبرات. وتبادل التعاون الثاني: احملور

املسـتمر، والتكويــن التكويـن أوال:
إلى: احملـور هذا وينقسـم

باملؤسسة(1). العاملني إلى موجه للتكوين برنامج ■

الوزارات مبختلف األطر اإلدارية لفائدة التكوين برنامج ■

لها. التابعة واملؤسسات

: املوجه للعاملني باملؤسسة التكوين برنامج -1

املهام إلجناح مهمة عمل آلية البرنامج هذا يعتبر
األطر جلعل أساسيا ومحفزا املظالم ديوان املوكولة إلى
تطوير إلى ويهدف  وتنافسية، فعالية به أكثر العاملة
من والرفع خبراتهم واستكمال املكتسبة مؤهالتهم

. وتقويتها املهنية و التقنية القدرات

واملتابعة التقييم  عملية تيسير في يساهم  كما
للمؤسسة. املستقبلية التطلعات حتديد وكذا

حتديدها انطالقا مت أنشطة البرنامج هذا يتضمن و
يلي: فيما وتتجلى املظالم، لديوان األولية احلاجيات من

استعمال مجال في عامة تكوينية دورات 1.1
اإلدارية: األطر لفائدة للمعلوميات احلديثة التكنولوجيا

املستهدفة الفئة مساعدة إلى الدورات هذه تهدف
أجل من املجال، هذا خاصة في معارف اكتساب على 
ناجعة بكيفية للمعلوميات املديري املخطط  تطبيق

وبالفعالية املطلوبة.

في: الدورات هذه من النتائج املنتظرة وتتجلى

املعلوميات؛ ألجهزة القياسي االستعمال -
باملؤسسة؛ العاملني قدرات من الرفع -
العمل. في واملردودية الفعالية حتقيق -

الدورات التدريبية من املنتظرة احلاجيات حصر مت وقد
املستوى مت إعدادها لتشخيص استمارة نتائج على بناء
التكنولوجيا احلديثة استعمال مجال في لألطر املعرفي

التكوين مجاالت حتديد في ساهمت والتي للمعلوميات،
التالية:

االستغالل ؛ نظم -
Système d’exploitation (Windows XP)

املكتبية ؛ البرامج -
Bureautique (Word, Excel, Power Point,  Access)

التظلمات (تدبير، املهنية املعلوماتية التطبيقات -
؛ والشكايات)

Application métier et gestion des plaintes et des
doléances

واملراسالت. عبر االنترنيت تقنيات البحث -
Recherche Web et messagerie.

اإلعالميائيني تكوينية متخصصة لفائدة دورات 2.1
املخطط املديري الذي يعرفه تطبيق التطور ملواكبة
التسيير حتقيق أجل ومن باملؤسسة، للمعلوميات
اخلاص اجلانب سيما املعلومياتي، للنظام الذاتي
قدرات دعم التكوين على ركزت استراتيجية بالبرمجة،
البرامج تدبير مجال باملؤسسة في العاملني اإلعالميائيني
وفق نظمت لفائدتهم دورات تكوينية التطبيقية،حيث 

محدد. زمني برنامج
  

التطبيقات باستعمال اخلاص التكوين 3.1
املعلومياتية

من املتخصصة إلى متكني األطر هذه الدورات تهدف
واستقراء لتسجيل الالزمة التقنية املعارف اكتساب
وضبط والشكايات بالتظلمات  اخلاصة  املعطيات
أن خاف وغير التطبيقات. برنامج في املضمنة اإلجراءات
من ميكن املؤسسة أن التكوين من الصنف هذا شأن من
النظام مقتضيات مع تتماشى معطيات قاعدة وضع

حلاجياتها. وتستجيب الداخلي

املستمر: –التكوين 4-1
أثناء املستمر التكوين املظالم ديوان مؤسسة تعتبر
القدرات، لتنمية فقط ملحة ليس ضرورة املهام ممارسة
املؤسسة داخل البشرية املوارد تدبير سياسة إلدماج بل
التكوين من جعلت حيث وناجعة، حديثة أسس وفق
وعنصرا بها  العاملة لألطر مالزمة عملية املستمر

واملهني. املنهجي والتطور أساسيا للبحث
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مكونا باملؤسسة الداخلي التأطير ورشات تشكل
التي املستمر التكوين برامج مكونات من أساسيا
تأطير إلى تهدف  والتي  املظالم، والي عليها يشرف
العمل، مناهج  في تكوينهم  و باملؤسسة  العاملني
الشكايات دراسة مجال وفي امللفات، تدبير طرق وفي
القانوني باإلطار التعريف مجال في وكذا تتبعها، وآليات
تدخله وآليات املظالم ديوان  ملهام  املنظم املرجعي
تفعيلها. وطرائق عليها يتوفر التي القانونية والوسائل

اللغات: –التكوين في مجال 5-1
اإلدارة ومع املواطنني مع التواصل يتطلبه ملا نظرا 
األمازيغية و العربية إملام باللغة من األجنبية واملؤسسات
من اجلانب لهذا املؤسسة تولي األجنبية، اللغات و
وفي االستراتيجية، خطتها في أساسيا حيزا التكوين
برنامج وضع املختصة على املصالح تنكب اإلطار هذا

اللغات. في التكوين مجال في متكامل
مبختلف اإلدارية التكوين لفائدة األطر - برنامج 2

لها. التابعة واملؤسسات الوزارات

يلي: فيما البرنامج لهذا الرئيسة األهداف تتجلى
ديوان مع العالقة ذات البشرية املوارد قدرات دعم ■

توحيد و مبهامهم،  القيام من ومتكينهم املظالم،
عليهم، احملالة الشكايات معاجلة في عملهم أسلوب
متكينهم واستيعابهم العميق في سيساهم أمر وهو
بشكل أدائهم وتطوير عاتقهم، على امللقاة للمسؤوليات
واملهنية الكفاءة حيث من املؤسسة يستجيب حلاجيات

املتجددة؛ و املتنوعة املواطنني ولطلبات وانتظارات

والتنسيق بالتواصل اخلاصة واملعايير األسس وضع ■

والي املظالم. مع

األطر تكوين إلى املؤسسة تسعى أخرى من جهة و
يتضمن برنامج وفق العمومية اإلدارات ملختلف التابعة

متكاملة: محاور ثالثة

املجاالت ويهم النظري، والتأطير التكوين محور ■

التالية:
املظالم؛ ديوان مؤسسة لعمل املرجعي اإلطار •

واملهام؛ االختصاصات •
ومنهجيتها؛ عمل املؤسسة استراتيجية •

اجلوانب ويهم العملي والتأطير التكوين محور ■

: التالية
الرسميني املخاطبني إلى املوكولة املهام توضيح •
لرسالة وفقا معها التفاعل وكيفية املظالم، لوالي

األول؛ الوزير السيد إليهم من طرف املوجهة املأمورية

األساسية الشروط حول املعلومات مبختلف تزويدهم •
وتعريفهم لذلك، الضرورية العمل وبأدوات مبهامهم للقيام

املظالم. والي مع والتنسيق التعاون بآليات

خالل من وذلك واملعلومياتي: املهني محورالتأطير ■

بتقنيات نظام املظالم لوالي الرسميني املخاطبني تزويد
املؤسسة. في بها املعمول احلديثة التكنولوجيا

اإلعالميائيني التقنيني و املهندسني لفائدة تكوينية دورة
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من البرنامج  هذا تنفيذ  في املؤسسة  شرعت وقد
ببعض املسؤولني لعدد من ورشات تكوينية تنظيم خالل

العمومية. اإلدارات

األطر لفائدة تكوين ورشة نظمت اإلطار هذا وفي
بصفتهم والتعمير،  اإلسكان وزارة ملصالح التابعة
تعريفهم بهدف وذلك املظالم، لوالي رسميني مخاطبني
ومتكينهم عمله، واستراتيجية املظالم ديوان باختصاصات
املأمورية رسالة  وفق إليهم املوكولة باملهام القيام من

املومإ إليها أعاله.
اخلبرات التعاون وتبادل ثانيا:

في املجال لهذا كبرى أهمية املؤسسة أولت
داخل بها للتعريف مدخال عملها واعتبرته استراتيجية
األجنبية املؤسسات جتارب من واالستفادة املغرب وخارج

املماثلة. األهداف ذات

تتمثل برنامجا املجال لهذا أفردت املنطلق هذا ومن
يلي: فيما محاوره

واخلبرات؛ الزيارات تبادل •
معاهد و جامعات مع و شراكة تعاون اتفاقيات إبرام •

مختلفة؛ مؤسسات و
التي الدولية الهيآت في املظالم ديوان انخراط •
واملشاركة األمبودسمان، مؤسسات إطارها في  تنتظم

أنشطتها؛ في
املتخصصة. الدولية امللتقيات في املشاركة •

واخلبرات الزيارات تبادل - 1

أساسية أداة للمؤسسة بالنسبة املجال هذا يشكل
مجال في املغرب حققها التي باملكتسبات للتعريف
ديوان به يقوم الذي والدور جهة، من اإلنسان حقوق
من احلقوق وإحقاق احلريات حماية مجال  في املظالم

. أخرى جهة
من أنشطة  بعدة املؤسسة  قامت اإلطار هذا  وفي

أهمها:

وسيط ملؤسسة املظالم ديوان عن وفد زيارة  1-1
الفرنسي اجلمهورية

شهر يناير 2005  املظالم خالل ديوان عن توجه وفد
أواصر تدعيم وراء سعيا وذلك املؤسسة، هذه  لزيارة

التعمير و اإلسكان وزارة ملصالح التابعة األطر لفائدة ورشة تكوين
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والتجارب  اخلبرات التواصل معها، وتبادل التعاون وتنمية
الثنائي الوساطة، سواء على صعيد التعاون مجال في

الفرنكفونيني. الوسطاء جمعية إطار في أو

مبهام التعريف في  الزيارة هذه  ساهمت وقد
بالنظام و عمله وبآليات  املظالم  ديوان واختصاصات 
سير على كثب عن  واإلطالع يؤطره، الذي الداخلي

الفرنسي. الوسيط مبؤسسة األعمال

إجراء من الزيارة هذه مكنت أخرى جهة من و
التنظيمي والقانوني املجال في املؤسستني مقارنة بني
تقنيات باألخص و منهما، كل إطاره في تعمل الذي
التي اإليجابية النقط عملهما، واستخالص واستراتيجية
من الفرنسي الطرف مكنت كما منها، االستفادة ميكن
مما سيسهل ، املغربية التجربة على خصوصيات الوقوف

مجدية. وتشاور تعاون عالقات إقامة املستقبل في

اجلمهورية وسيط ميثل وفد لفائدة زيارة تنظيم 2-1
املظالم لديوان السنغالي

ندير دودو السيد عنها أعرب التي الرغبة على بناء
عن ممثلني إيفاد في  السينغالي اجلمهورية  وسيط
مجال في املغربية التجربة على لإلطالع مؤسسته
األخوة ألواصر وتوثيقا واإلدارة، املواطنني بني الوساطة
القائم للتعاون ودعما البلدين، بني تربط التي والصداقة
بزيارة املذكور قام الوفد املجال، هذا بني املؤسستني في
نونبر 2005، 19 14 و مابني الفترة املظالم في لديوان
الشعب مبختلف األعمال سير تتبع من  متكن حيث 

محدد. برنامج إطار في والوحدات

ذات األجنبية للمؤسسات العلمية املساهمة  -2
املظالم ديوان مجلة في مبقاالت املشتركة األهداف

ديوان بني التواصل ودعم والشراكة، التعاون إطار في
األهداف ذات  األجنبية املؤسسات من وعدد املظالم
ورؤساء الوسطاء من مهم  عدد  ساهم املماثلة،
املظالم، ديوان مبجلة بالكتابة األمبودسمان مؤسسات 

واملدافع الفرنسي الوسيط اخلصوص على منهم نذكر
السينغالي. اجلمهورية ووسيط الشعب اإلسباني عن

جامعة مع شراكة و تعاون اتفاقية إبرام -3
األخوين

مؤسسة أعدتها التي االستراتيجية تفعيل وراء سعيا
التوقيع مت اخلبرات، وتبادل التعاون مجال في ديوان املظالم
شراكة اتفاقية بإفران على شتنبر 2005 17 السبت يوم
مبقر األخوين وجامعة املظالم ديوان بني مؤسسة وتعاون

األخيرة. هذه

التعاون أسس إرساء إلى االتفاقية هذه تهدف و
تقوم املشترك للعمل أرضية ووضع املؤسستني، بني
فضال عن بينهما، اخلبرات وتبادل والتكوين التعاون على
البرامج التي بالنظر إلى أهمية خاصة كونها تكتسي
من وذلك الواقع، أرض على وترجمتها إعدادها سيتم
من أجل مشتركة ومشاريع تكوينية دورات خالل تنظيم

املؤسستني. بني ومستمر متبادل تواصل

التي الدولية الهيآت في املظالم ديوان انخراط - 4
في واملشاركة األمبودسمان مؤسسات إطارها في تنتظم

أنشطتها

السنة هذه  خالل املظالم ديوان مؤسسة انخرطت
الفرانكفونيني. األمبودسمان جمعية في مصوت كعضو
يعزز أن االنخراط هذا شأن  من  فإن معلوم هو  وكما 
أعضاء مختلف  مع اخلبرات وتبادل التعاون  عالقات
املثلى اإلنسانية القيم عن تدافع التي اجلمعية هذه
مؤسسة به تقوم الذي الطالئعي الدور املشتركة وإبراز

املظالم. ديوان
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ملحق
املنظمة التكوين ببرامج خاص جدول

قبل املؤسسة  من

واملكتبية املعلوميات مجال في تكوينية دورات
INITIATION   االستئناس 1-
MAITRISE التمكن 2-

املهارات لتقوية التكوين استكمال 3-
PERFECTIONNEMENT  

املكتب على تنظيم مجال في تكوينية دورة
الشاشة

Organisation du bureau 

اإلعالميائيني املهندسني لفائدة تكوينية دورات
( 2 1 + الفوج والتقنيني ( الفوج

 Approche Orientée objet   

اإلعالميائيني املهندسني لفائدة تكوينية دورات

املستفيدين الدورة           التاريخ        عدد موضوع
2004 يونيو 30-28

2004 يوليوز 7-5

12-19 يوليوز 2004

2004 يوليوز 30-28

2004 أكتوبر 7-5

 2004 9 أكتوبر

شتنبر  2  – غشت  30

2005

2005 شتنبر 14-7

من ابتداءا
أكتوبر2005 4 

11
11
6
12
12

12

3

3

6
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التابعـة الوحـدات اختصاص حتديد
* املظـالم لديـوان املركزية باإلدارة للشعب

WOLOEM� و WOF�dA� �uBص

2003 شتنبر 25 في املغربيـة            الرباط اململكـة
ديــوان  املظـــالم          

1 : رقم مقرر

بتحديد املظالم لوالي مقرر
اختصاصات الوحدات التابعة

الشؤون و البشرية لشعبـة املوارد
املالية اإلدارية و

املظالـم والـي

: vK� �U?Mء
W?��R* ا;bث )2001 d�Mد� 9( 1422 ر�UCن 23 aر�U�� ا�UBدر 1.01.298 rر� n�dAا� dONEا� �UOC�Iت -

.r?�UE*ا د�?uان
 ،)2003 d?�M�� 2( 1424 Vر� 5 aر�U�� tOK� ا*UBدق ،r?�UE*ان اu?د� W?��R* wKا�bا� ا�U?EMم أ�UJم -

.t?M� و22 و14 و13 12 �W?�U ا*?uاد

:w?K� U� رd?I�

:WO�Uا�� ا*UNم W�dAا�� ا*uارد dO�b� �U?Mط �b?�uة األولى: املـادة
إ�Uر�UN؛ sر� 5�u{u*ا �UN?�b أو s?OI�K*ا s?OH�u*وا W?��R*U� s?OK�UFا� s?O�b���LK� W?دار�ùا ا)UOة dO�b� -

التابعـة الوحـدات حتدد اختصاصـات املظـالم ديـوان ملؤسسة الداخلي النظـام 22 من أحكام املـادة مبقتضى *
املظالم. لوالي نفس النظام، مبقرر من 12 املادة في عليها املنصوص األربـع الشعـب من لكل شعبة
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ا��W?�dA ؛ ا(u?*U� W�Uارد ا*UODFت �b?�Uة d?O�bو� W?O�U*ا V�UM*ا WOF{و j�{ -
 .rNدود��d� و%�5 r�eOH% vK� qLFوا� W��R*U� 5K�UFK� wMN*ا اU�C�ôط vK� dN�ا� -

:W?O�Uا�� ا*U?Nم W?��U;وا W?Oا�eO*ا �b?�uة �U?Mط الثانية: املـادة

U?9م bF� U�cOHM� vK� dN�وا� r?�UE*ا wوا� �UNO�uت oو� W��RLK� W?�uM�ا� W?Oا�eO*ا �d?Aوع إ�bاد  -
؛ UNOK� W?د�UB*ا

ا*W?�e�d ؛ اùدارة b?OF� vK� nر�UB*U� W?IKF�*ت اUOKLFا� lOL� زU$إ -
و�dا���U?N ؛ W�uN'وا Wزار�uا� �bOF� vK ا*bMو�UOت nر�UB*U� W?IKF�*ا ا�UOKLFت l��� -

�UN ؛ W?IKF�*ا WO��U;ا ozU�uوا� ا���öت p�و� W��R*ا `�UB� dzU�� W�U)ا W��U;ا vK� اd�ùاف -
ا*UBر�n ؛ W?�U�� dO�b� -

.WOا�eO*ا c?OHM�� W?IKF�*ا WO�O�dا�� وا��U�UOت W?��RLK� اùداري إ�bاد ا)�Uب -

:W?O�Uا�� ا*UNم W�UFون ا�R?Aوا� وا���eONات ا*b?Fات �b�uة �U?Mط الثالثة: املـادة
�UN?��UO ؛ vK� qLFوا� W?��R*ا و&e?ONات �b?F� d?O�bات -

ا��UN�ULF ؛ s�و� UN��UO� vK� dN�وا� ،UNر�Uإ� sر� W�u{u*ا �U�UMت ا*�R�W? وا��U�UMت dO�b� -
ا)W�U ؛ V�� Wز�öا� �b?F*Uات W?دار�ùا o?ا�d*ا n?K��� b?و�e� }ULن -

.UN?F��� vK� qLFوا� oا�d*ا nK��� 5� ا�l?�UD اùداري ذات W?�UFا� ا�RAون o?O�M� -
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2003 شتنبر 25 في املغربيـة            الرباط اململكـة
ديــوان  املظـــالم          

2 : رقم مقرر

بتحديـد املظالم لوالي مقرر
اختصاصات الوحدات التابعة

والتتبع والتحليل الدراسات لشعبـة

املظالـم والـي
: vK� �U?Mء

ا;bث  )2001 d�M9 د� ( 1422 ر�UCن 23 aر�U�� ا�UBدر 1.01.298 rر� n�dAا� dONEا� �UOC�Iت -
.r?�UE*ا د�?uان W?��R*

    1424 Vر�  5 a?ر�U�� tOK� ا*UBدق ،r?�UE*ا د�?uان  W?��R* wKا�bا� ا�U?EMم  أ�UJم   -  
.t?M� و22 و16 و15 12 ا*???uاد W?�U� ،)2003 d?�M�� 2(

:w?K� U� رd?I�

:W??O�Uا�� ا*U?Nم وا���uث ا�bرا�Uت �b?�uة �U?Mط األولى: املـادة
W?ر�bM*ا أو ،W?��R*ا qL� لU�0 W?IKF�*ا w�U*داري واùوا w?�u�UIا� l�UDا� ذات ا�bرا�Uت وا���uث إ�?bاد -

؛ UNOK� W?{وdF*ا ا�U�UJAت أو ا��ULKEت أو W�u�ا�� �U�Kت u{u0ع WKB�*ا أو ،UN�U�ULا�� sL{
r�UE*ا wم وا�e�F� wا�� U�UCIا� iF� X�U� إذا ،s?OBB��� ��dاء q�� s� ا�bرا�?Uت iF� زU$إ V?K� -

؛ pذ� ���eKم U?N�QA� q�bا��
�UN ؛zU�� l��� vK� qLFوا� W��R*ا UN�d& wا�� o?OI�وا�� وا���U�dت Y�ا�� أ�ULل o?O�M� -

وا's?O�uN ؛ s?Oزار�uا� s?Oو�bM*ا qL� Z?�UM� bO�u�� W?ز�öا� d?Oا�bا�� ا��dاح -
ا*r�UE، وإ�bاد wوا� vإ� وا'u�uNن ا�uزار�uن ا*bMو�?uن UNF�d� wا�� وا*U�d�Iت ا*UE�öت وا��UO�uت Wدرا� -

؛ WO�O�dا�� وا�bرا�Uت dر�UIة ا��bو� vK� ءUC��ôا bM� UN��Uوإ� ،WOzUNMا� UN��UO�
q?�� s� أو ��d?�Uة r�UE*ا wوا� dE� vK� W{وdF*ا W�U)ا ا)ôUت w� Uذ�U�ا� Vا�uا� dOا�bا�� ا��?dاح -

.s?O�uN'وا s?Oزار�uا� t?Oو�bM�

:W?O�Uا�� وا����?l ا*U?Nم q?OK�ا�� �b?�uة الثانية: �U?Mط املـادة
b�b%و ،W��R*ا vK� W{وdF*ا W�u�ا�� و�U�Kت وا�U�UJAت �ULKE��Uت WIKF�*ا ا*UODFت وا��U�UOت qOK% -
l� o?O�M�� ،U?N�QA� �UOIKدة �U�uت وإ�bاد ،UNzu{ w� Uذ�U�ا� Vا�uا� dOا�bا�� وا��dاح ،UNLOOIو� ،UN�FO��

؛ ا*UODFت b?ا�uو� اUB�ùءات و�bة
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o?O�D�� اùدارة ا��eام �bى lو��� ،W��R*ا vإ� W�u�d*ا W�u�ا�� و�U�Kت وا�U�UJAت ا��ULKEت �Pل l��� -
؛ U?NK( W�d�I*ا أو W?ز�öا� d?Oا�bوا�� ا*�Uدرات

pوذ� ،W?�UJ� أو rKE� UN�Q� w� عu�d*دارة واùا WNا�u� w� ا�UBدرة WOzUCIا� �c?OHM ا_�UJم l��� -
؛ W?B��ا* ا��UDKت l� o?O�M��

،5OMF*ا 5�uN'وا ا�uزار�5 ا*bMو�5 q�� s� rN�U�UJو� rN�ULKE� وا*P0 5J�Aل 5LKE�*ا mOK�� �UOKLت l��� -
ذ�p؛ دون %uل أن U?N�Q� s� wا�� qOا�dFت وا�U�uFBا� qO�c� vK� وا)dص

ا��ULKEت �Q?Aن �uKل vإ� q�uا�� qأ� s� r�UE*ا wوا� ��Uدرات l� WOMF*ا اùدارات &Uوب �bى �UOس -
؛ W?��R*ا vإ� W?�u�d*ا W?�u�ا�� و�U?�Kت وا�U�UJAت

واd��ôا�Uت  ا)uKل �QAن ،UN�Uا�eا�� oO�D� vK� UN�b�U�و� اùدارة lO�A�� WKOHJا� dOا�bا�� lOL� احd?ا��-
U�cOHM� vK� dN�وا� ،W��R*ا vإ� W�u�d*ا W�u�ا�� و�U�Kت وا�U�UJAت ا��ULKEت �uBص� UNOK� oH�*ا

.s?OOMF*ا s?O�uN'وا ا*bMو�5 ا�uزار�5 l� oO�M��

:W?O�Uا�� ا*U?Nم W?O�O�dا�� وا�bرا�?Uت dر�UIا�� �b?�uة �U?Mط الثالثة: املادة
dN�وا� ،U?NFOL&و ،UN� �u�uIن wا�� ا_�ULل WKOB� لu� وا'u�uNن ا�uزار�uن ا*bMو�uن U�e�M� wا�� dر�UIا�� wIK� -

؛ Uاد�bإ� Z?�UM� b?O�u� vK�
Wدور� dر�UI� وإ�bاد  UN� WIKF�*ا وا*UODFت ا��U�UOت wIKو� W��RLK� WF�Uا�� oا�d*ا lOL� WDAأ� l?��� -

�UN�QA؛
Uر�bBو� UN�u{u� V�� UNHOMB� �öل s� ،W��R*ا vK� W{وdF*ا U�UCIا� �uل WO�O�d� درا�Uت إ$Uز -

؛ UN� W?IKF�*ا اU�U�M��ôت .bIو� ،U?N� W?OMF*ا واùدارة
cOHM� s� اùدارات iF� �ôUت ا��UMع �QAن ا_ول dز�uا� vإ� r�UE*ا wوا� UNF�d� wا�� dر�UIا�� lر�UA� إ�bاد -
dO� �d�Fي wا�� qK)ا s�اu� �uل t�UE�ö� sLC�� wا�� pKو� ،UN�Nا�u� w� ا�UBدرة WOzUCIا� ا_�UJم
dOا�bا�� �QAن t�Uا�dوا�� t�UO�u�� WI�d� ،W�d�I*ا �uKلK� W�U���ôا s� اùدارات iF� عUMا�� و�ôUت اùدارة،
؛ W?KBذات ا� W?O�u�UIا� ا�uBMص وإ�öح اùداري، ا'UNز أداء 5���� WKOHJوا� Uذ�U�ا� w� ا��d� wى }dورة
W?��R*ط اUA� W?KOB� �uل pK*ا W�ö� rK� vإ� r�UE*ا wوا� tF�d� ا�cي ا��uMي d�dIا�� �dAوع إ�?bاد -

ا_�?dى. W?OMF*ا `?�UB*ا lOL� l� oO�M�� pوذ� ،UNKL� Z�U�dو�
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2003 شتنبر 25 في املغربيـة            الرباط اململكـة
ديــوان  املظـــالم          

3 : رقم مقرر

بتحديد املظالم لوالي مقرر
لشعبة التابعة الوحدات اختصاصات

والتوثيق واإلحصاءات املعلوماتية املعاجلة
املظالـم والـي

: vK� �U?Mء
 W?��R* ا;bث )2001 d�M9 د�( 1422 ر�UCن 23 aر�U�� ا�UBدر 1.01.298 rر� n�dAا� dONEا� �UOC�Iت -

.r?�UE*ا د�?uان
 ،)2003 d?�M�� 2( 1424 Vر� 5 aر�U�� tOK� ا*r?�UE، ا*UBدق د�?uان W��R* wKا�bا� ا�UEMم أ�UJم -

.tM� و22 و18 و17 12 �W�U ا*uاد
:w?K� U� رd?I�

:W?O�Uا�� وا��UIO�Dت ا*WO�U�uKF ا*UNم Zا�dوا�� W'UF*ا �b�uة �UMط األولى: املـادة
�cOHMه ؛ vK� dN�وا� ،W��RLK� w�U�uKF� �d�bي rOLB� l{و vK� اd�ùاف -

وا*bMو�UOت W�e�d*ا oا�d*5 ا� w�U�uKF*ا j�dا� WOKL� vK� واd�ùاف W��RLK� WO�U�uKF*ا WJ�Aا� dO�b� -
؛ W�uN'ت اUOو�bM*وا Wزار�uا�

�U?N�UO�U ؛ V�� W��R*ا oا�d� �b?zUHة WO�U�uKF*ت اU?IO�Dوا�� Zا�dا�� إ�bاد -
ا��U?N�öG ؛ �dق b�b%و W��R*U� W?IKF�*ا ا*UODFت b?ا�uI� rzö� رuB� l{و -

ا��UN�öG ؛ q�� dO�Oو� UNEH� vK� qLFوا� ،`�UB*ا nK��� q�� s� WKLF��*ا W?O�U�uKF*ا ا'cاذات dO�b� -
UO�u�uMJا�� �vK ا��ULFل UN�b�U�و� ،WO�U�uKF*ا W'UF*ا �Uل� w� ا*u�cرة oا�dLK� wMIا�� r�bا� .bI� -

.UN�UN� إ$Uز w� W��b(ا
:W?O�Uا�� ا*UNم ا*UODFت bا�uو� اUB�ùءات �b�uة �UMط املـادة الثانية:

q�uا�� - wوا�� ،W��R*ا vK� ا�uاردة W�u�ا�� و�U�Kت وا�U�UJAت ا��ULKEت �uل وا��U�UOت &lOL ا*UODFت -
؛ U?N��u�� r�� r� wا ا��cو� ،Wر�U� �eال ô wل، وا��uK� vإ� UN�QA�

�p�c ؛ W?IKF�*ا ا*d�Rات وا���öص ،öL� WKOBو� W��R*ا WDA�Q� WIKF�*ا اUB�ùءات إ$?Uز -
.WOMF*ا `�UB*ا إ�Uرة sر� UNF{وو WOzUB�ùا �u� vKا�b ا*UODFت اd�ùاف -

:W?O�Uا�� ا*UNم ozU�uوا� ا;U�uHت dO�b� �b�uة �UMط املـادة الثالثة:
vK� qLFوا� UN� WO�U�uKF*ا  W'UF*ا �öل s� UNIO�uو� UNHOMBو� W��R*ا ozU?وو� �U�uHت�  lOL� p�� -

؛ U?N��UO�
و�t�OLM ؛ t��UO� vK� qLFوا� wIzU�uا� U�bOور� W��R*ا Wا�e� dO�b� -

l{وو W��R*ا b?OF� vK� �eةM*ا dر�UIوا�� وا���uث ا�bرا�Uت �uBص� WOKدا� Wر�Uإ�� �dAات إ�bاد -
؛ UN�uLC0 ��dBة� �UH�dFت

.U?NEHو� UNIO�uو� ،W��RLK� W�e�d*دارة اùU� bIFM� wا�� اU�UL��ôت d{U�� إ�bاد -
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2003 شتنبر 25 في املغربيـة            الرباط اململكـة
ديــوان  املظـــالم          

4 : رقم مقرر

بتحديد املظالم لوالي مقرر
اختصاصات الوحدات التابعة

والتكوين والتعاون التواصل لشعبة

املظالـم والـي
: vK� �U?Mء

W?��R* ا;bث )2001 d�Mد� 9( 1422 ر�UCن 23 aر�U�� ا�UBدر 1.01.298 rر� n�dAا� dONEا� �UOC�Iت -
ا*r?�UE؛ د�?uان

،)2003 d?�M�� 2( 1424 Vر� 5 aر�U�� tOK� ا*UBدق ،r?�UE*ا د�?uان W?��R* wKا�bا� ا�U?EMم أ�UJم -
.t?M� و22 و20 و19 12 �W?�U ا*?uاد

:w?K� U� رd?I�

:W?O�Uا�� ا*U?Nم وا*uAMرات s�uJوا�� qا�uا�� W?OLM� �b?�uة �U?Mط املـادة األولى:
ا*U�uKFت dA� �öل s� W�uN'وا Wزار�uا� ا*bMو�UOت UNO� U0 W��R*ا `�UB� 5� wKا�bا� qا�uا�� lO�A� -

ا;U�uHت وا�ozU�u؛ dO�b� و�bة l� oO�M�� ،W��R*ا �UAMط WIKF�*ا وا*UODFت
�U?�cOHM؛ vK� dN�وا� ،W��R*U� 5K�UFة ا�bzUH� ةd�)ا ULJ��ôل ودورات s�uJ�K� Zا�d� إ�bاد -

إ�?Uرة s?ر� U?NF{وو ،U?N�UA� WKOB�و� ،UNKL� و0�Uل ،W?��R*U� WOH�dFا�� o?zU�uوا� q?zôbوا� إ�?bاد ا*u?AMرات -
؛ ا�uLFم

v?K� اùدارة Yو� ،UNOIH�dو� اùدارة 5� dL��*وا rzاbا� qا�uا�� q�� e�eF�� WKOHJا� dOا�bا�� lOL� - ا��dاح
؛ U?N� اe��ôام

vK� WOMF*ا �l?O اùداراتAو� ،WO�uLFا� �ùUدارات واUB�ôل اU�I��ôل �UOMت d�uD�� W?Lzö*ا اd?�ùاءات ا��dاح -
؛ U?N� W?F�Uا�� `�UB*وا o?ا�d*ا l?OL� vK� UNLOLF�

،U?N� ا*uLFل واU?�üل d�U�*وا ،UN�U�b�� n�dFا�� s� دارةùا sJ9 أن U?N�Q� s� wا�� W?��UM*ا q?zU�uاح ا�dا�� -
؛ U?N� bOIا�� vK?� اùدارة Yو�

ا_�Uز�WOG ؛ U?NM� ULO�ôو ،W?OK;ا وا�U?GKت �UتNK�U� qا�uا�� q?�� d?O�O� -
.W?OMF*ا `�UB*ا s� VK� vK� �UMء ،W?��R*ا s� ا�o?zU�u ا�UBدرة W?L�d�� ا�U?OIم -
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:W?O�Uا�� ا�ù�Uن ا*U?Nم ا*�f?K اUA��ôري )uIق l?� W?�öFا� �b�uة �U?Mط الثانية: املـادة
اUA��ôري fK�ا* vK� �uIق ا�ù�Uن، �dو�Uت� W?IKF�*وا W?��R*ا vK� ا�uاردة وا�U�UJAت ا��ULKEت W?�Uإ� -

؛ �UB��öص ا�ù�U?ن )uIق
5�uN'وا s?Oزار�uا� ا*bMو�5 vK� UN��Uوإ� ا*u�cر، fK�ا* fOzر vK� ا�uاردة وا�U�UJAت ا��ULKEت w?IK� -

؛ s?OOMF*ا
r?N� wا�� U�UCIا� ا�ù�Uن �Q?Aن اUA��ôري )uIق fK�ا* vإ� r�UE*ا wوا� UNF�d� wا�� dر�UIا�� lر�UA� إ�?bاد -

.s?OIH�d*وا اùدارة 5� W�öFا� h�و� ا�ù�Uن، �u?Iق� ا�uNMض

:W?O�Uا�� ا�W?�UF ا*U?Nم وا�U?�öFت ا��U?Fون �b?�uة �U?Mط الثالثة: املـادة
w?MN*وا w?LKFدل ا�Uا��� �U�öت  bO�uو� ،WK�UL*ا WO�M�_ا وا*�R�Uت W?��R*ا 5� ا��UFون �U?�öت e?�eF� -

؛ U?NF� w?MIوا��
إ�?Uر w� ا*d?�Aك، اU?L��ôم ذات WO�M�_وا W?OM�uا� ا_�dى وا�U?�ONت W?��R*5 ا� oO�Mا�� �U?�öت o?O�u� -

؛ وا(�dات ا���?Uرب ��?Uدل
ا��ULم �ôUت� �uل WOMF*ا واùدارات WOLKFا� ا*�R�Uت l� oO�M�� wLKFا� ا�UAMط أ�UJل nK��� rOEM�-

؛ s?OIH�d*وا �s?O اùدارة qا�uا�� WOLM� �bO� wان ULO�ôو ،W��R*ا
.W?�U)وا w?�uLFا� اö?�ùم q?zU�u� لU?B�ôا o?O�M�-

:W?O�Uا�� ا�j?�C ا*U?Nم V�Jل و�U?�I��ôا الرابعة: �U?Mط �b?�uة املـادة
ا*�R�W? ؛ vK� ا�uاردة W�u�ت ا��U�K�و �ULKE�Kت وا�U�UJAت �e�dي �Uم q�� p?�� -

ا�uزار�5 s?Oو�bM*ا vK� UN��Uوإ� ،W�e�d*ا ا���W�u ا�uاردة �vK اùدارة و�U�Kت وا�U�UJAت �wIK ا��ULKEت -
oو� pوذ� ا(?Uرج w� s?OLOI*ا W?ر�UG*ا U?�U�dا� s� ��d?�Uة ا�uاردة UNO� U0 �UB��öص s?OOMF*5 ا�uN'ا أو

؛ r�UE*ا wت وا�U?NO�u�
،t�U�UBا�� s?� Wر�U)ا r�UE*ا wوا� vK� �dد wا�� W�u�ا�� و�U�Kت وا�U�UJAت �tO�u ا��ULKEت إ�Uدة -

؛ WOMF*ا WB��ا* ا'U?Nت vK� U?N��Uوإ�
W?'UF*ا vK� واd?�ùاف ،W��RLK� W�e�d*ا اùدارة s� ا�UBدرة أو ا�uاردة ا*dا�öت j�{ vK� dN�ا� -

.U?N� W?O�U�uKF*ا



106107

* التدبير حسن ميثاق

2000 الرباط اإلداري، اإلصالح و العمومية الوظيفة منشورات وزارة *

WOF�d� ozUو�

األول الوزير طرف من قدم
1999 أكتوبر 28 بتاريخ املنعقد املجلس احلكومي في

من خالل التغيير سياسة في ترجمة اجلاللة صاحب حلكومة اإلرادة الثابتة هذا، التدبير حسن ميثاق يجسد
هذه وقوام البرملان. أمام احلكومي التصريح في التوجه هذا عن اإلفصاح مت وقد ومتواصلة. عملية قطاعية مبادرات
الشأن تدبير ميدان في جديد وسلوك واضحة قواعد إلى اعتماد ترمي تدابير باتخاذ أعضاء احلكومة التزام اإلرادة
ودائمة استعمال مواردها، ترشيد حريصة على أدائها، في فعالة إدارة حديثة، دعائم بهدف إرساء وذلك العام،

حمليطها. اإلنصات

تفرضها جديدة حتديات التقليدية، التزاماتها عن تواجه، فضال الدولة صلب  في موقعها بحكم اإلدارة إن
األساسية املجتمع حاجيات ذاته تنوع الوقت في التكنولوجي، ويفرض عليها احملتدمة والتطور والتنافسية العوملة
عالقتها أن تسود ينبغي التي باألخالق تشبتا وأكثر خدماتها في تقدمي وشفافية سرعة أكثر وتناميها، أن تكون

ومعامالتها.

واالجتماعي، االقتصادي النشاط وتفعيل تأطير في تنكر ال جهود من بذلته اإلدارة املغربية مما بالرغم أنه ذلك
سلبية وسلوكات متعددة اختالالت جوهرية راكمت فقد تنظيمها، جوانب بعض همت التحوالت التي من وبالرغم

املستويات. مختلف على سيرها تعتري باتت

إدارة ترسيخ إلى ترمي استراتيجية مقاربة من التدبير ينبثق حسن ميثاق فإن من هذه االعتبارات وانطالقا
جديد. نوع من ثقافة اشتغالها وبعث دواليب جتديد وإلى في هياكلها احليوية بعث إلى تطمح وحديثة، مواطنة

في والتصرف العمل تشكل أساس أن التي يجب الكبرى واملبادئ القيم مرجعيا يحدد امليثاق إطارا هذا ويعد
اإلدارة. في ثقته وإعادة املواطن وتلبية حاجيات العامة املصلحة خدمة بهدف العمومية املرافق نطاق جميع

التالية: حول املنطلقات حسن التدبير ويتمحور ميثاق
اإلدارية، احلياة تخليق على بالعمل - االلتزام أوال
العمومي، - االلتزام بترشيد وعقلنة التدبير ثانيا

على محيطها. اإلدارة وانفتاح والتشاور التواصل بتدعيم االلتزام - ثالثا
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اإلدارية. احلياة تخليق على بالعمل - االلتزام أوال

مظاهر تنامي استمرار أن ذلك للمجتمع وامللحة األساسية املطالب من العمومي املرفق أخالقيات تهذيب يعد
مباشرتها. ولهذا احلكومة تعتزم التي اإلدارية اإلصالحات وجدوى في مصداقية محالة يشكك ال اإلداري الفساد
مراعاة ضوابط إلى باإلدارة العاملني كافة ودعوة املرافق العمومية داخل لألخالقيات إعادة االعتبار الضروري من صار
األمر ويقتضي العمومية. املصالح عن ومغايرة مشرقة صورة اليومي إلعطاء عملهم في املستقيم السلوك
املناسب املناخ تهييئ على يساعد مما األخالقية واملبادئ بالقيم التمسك قوامها اإلدارة داخل بديلة ثقافة إشاعة

اإلداري. اجلهاز أداء من تستهدف الرفع عميقة إصالحات لبلورة

على: بالعمل التزامها احلكومة تعلن األهداف هذه ولبلوغ

على باحلث وذلك املواطنني مع في التعامل املثلى واملبادئ القيم على ترتكز سليمة أخالقية ثقافة تنمية ❍
العمومية؛ داخل املرافق األخالقية املمارسة تعزز التي القدوة وإعطاء والنزاهة واالستقامة باللباقة االتصاف

عالقات تعزيز حرصا على والقانون احلق دعائم دولة وإرساء أحكام القضاء وتنفيذ القانونية القواعد احترام ❍
ومحيطها؛ اإلدارة بني الثقة

املرفق العام؛ أمام املواطنني مساواة ضمان ❍

املبادئ. هذه لتجسيد ضمانا القانونية واملؤسساتية استكمال وتكييف املنظومة ❍

العمومي: التدبير وعقلنة بترشيد االلتزام - ثانيا

الضغط املديونية وتخفيض ثقل احلد من على العمومية السلطات وحرص احلاجيات وازدياد املوارد لندرة اعتبارا
األساسية التوجهات وفق العمومي التدبير وعقلنة بترشيد اإلدارة تلتزم الشركاء، جتاه االلتزامات واحترام الضريبي

التالية:

العمومية احملاسبة وقواعد العمومي التدبير مناهج في النظر بإعادة االلتزام خالل من التكلفة في التحكم ❍
التمويل، هذا في خدماتها من املستفيدين مساهمة كضمان املرافق لتمويل أخرى وسائل البحث عن خالل ومن
غير املنظمات مع التعاون وتطوير اخلاص القطاع مؤسسات مع والتعامل الشراكة تطوير خالل من وكذلك

والدولية. الوطنية احلكومية

وهيكلتها اإلدارية املصالح تنظيم في النظر وإعادة املؤسساتي والتحليل التنظيمي التدقيق عمليات إجراء ❍
االقتضاء. عند بحذفها أو منها بعض بتجميع
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واستعمالها ملهامها اإلدارة كيفية أداء على االطالع املواطن من بهدف متكني والتدقيق املراقبة تقارير نشر ❍
العام. للمال

ب: البشرية املوارد مجال في كذلك العمومية السلطات وتلتزم

املهام بني على املالءمة أيضا تدبيرها واحلرص وطرق املوارد هذه قدرات من للرفع شاملة ❍	وضع استراتيجية
عملهم. ظروف وحتسني تأهيلهم وحتفيزهم وضمان أحسن تدبيرا للموظفني اإلدارية احلياة وتدبير والكفاءات،

الذاتي التشخيص  تقنيات باعتماد واملصالح املوظفني وكفاءة مردودية وتقومي ملراقبة محكم  نظام إقرار ❍
وحتديد والهفوات النواقص عن املهارات والكشف وإبراز املسؤوليات حتديد بهدف وذلك أو اخلارجي، الداخلي والتدقيق

التأديبية. املتابعات حتريك باملجهودات واخلبرات أو التنويه أجل من والتقصير الضعف مواطن

عليهم: واالنفتاح معها املتعاملني مع محيطها والتشاور مع بالتواصل اإلدارة التزام - ثالثا

عن وعجزها نفسها على اإلدارة انكماش مصدرها يكون ما غالبا لإلدارة املوجهة من االنتقادات العديد إن
معها. املتعاملني النشغاالت واإلنصات محيطها مع التواصل

مصالح املواطنني إزاء الالمباالة في اخلصوص على تتمثل سلبية استفحال ظواهر إلى الوضع هذا يؤدي وقد
وإرشادهم. استقبالهم وسوء

فإن احلكومة جديدة، أسس على ومحيطها اإلدارة بني العالقات إرساء في ورغبة السلبيات، هذه وفي أفق جتاوز
ب: امليثاق هذا خالل من تلتزم

نطاق على والتشاور واحلوار اإلرشاد ثقافة بإشاعة وذلك اإلدارة عمل في  أساسيا ركنا التواصل اعتبار ❍
التخاذ قراراتها أفضل شروطا لها ويوفر محيطها مع عالقاتها حتسني لإلدارة يتيح مما اإلداري اجلهاز داخل واسع

وتطبيقها.

على واحلرص اإلدارية للمصالح املركزية االنشغاالت من وتوجيههم وإرشادهم املواطنني استقبال حسن جعل ❍

التوجه. بهذا باإلدارة العاملني كافة تقيد

التجاوب واحلرص على واالجتماعيني االقتصاديني الفرقاء وتطلعات مشاكل على واالنفتاح التشارك مبدأ ❍إقرار
التواصل. مجال في للمقاولة املتجددة احلاجيات مع

املجتمع. بينهما وبني الثقة روابط تعزيز بغية اإلدارة في عمل الشفافية مبدأ تبني ❍
   

يتعني على اإلصالح، والتي ملجهود املرجعي اإلطار تشكل التي واألساسية والتوجهات العامة املبادئ هي تلكم
على التغيير لبلورة احلكومة إرادة تؤكد ملموسة وقطاعية عامة وتدابير إجراءات في جتسيدها اإلدارات مختلف

العام. الشأن تدبير مستوى
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املظالم؛ العلوي بصفته والي السيد سليمان شخص ممثلة في املظالم ديوان مؤسسة بيـــن
جهــة مـن

؛ للجامعة رئيسا بصفته اهللا بنعبد رشيد بنمختار السيد شخص في ممثلة األخوين وجامعة
أخـرى جهـة مـن

الديبــاجــة

بإحداث (2001 دجنبر 9)  1422 رمضان من 23 الصادر في 1.01.298 الشريف رقم الظهير على بناء ❍
املظالم؛ ديوان مؤسسة

بإحداث شتنبر 1993) 20) 1414 الثاني ربيع 3 في الصادر 1.93.227 رقم قانون مبثابة الشريف وعلى الظهير ❍
األخوين؛ جامعة

اإلدارة التواصل بني بتنمية مكلفة مؤسسة باعتبارها املظالم ديوان مؤسسة به تقوم الذي للدور واعتبارا ❍
واملواطن؛

شراكة اتفاقية تعاون و
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سيادة بضوابط التمسك واحلث على والقانون احلق دولة تدعيم في مهام من املؤسسة بهذه أنيط ملا ❍واعتبارا
واإلنصاف؛ ومبادئ العدل القانون

اإلدارة مببادئ  وااللتزام التواصل ثقافة وإشاعة العمومية، املرافق تخليق مجال في  دورها لدعم وسعيا ❍

املواطنة؛
األطر وتكوين العالي، بالتعليم االرتقاء مجال في جامعة األخوين، مؤسسة بها تضطلع التي ❍واعتبارا للمهام

والتطبيقي؛ األساسي العلمي البحث وتشجيع العليا،
بها؛ معترف وطنية ودولية سمعة من اجلامعية املؤسسة هذه به تتمتع ونظرا ملا ❍

مسلسل في اإلسهام بهدف اقتصادي السوسيو محيطها ضمن واالندماج االنفتاح إلرادتها في واعتبارا ❍

البالد. تنمية

: يلي ما الطرفان على اتفق

االتفاقيـة موضـوع األولـى: املـادة
املظالم ديوان مؤسسة والشراكة بني عالقات التعاون لتقوية مرجعي إطار حتديد إلى االتفاقية هذه تهدف

الطرفني. املشتركة لفائدة املصلحة ذات املجاالت في األخوين وجامعة
الطرفيـن التزامـات الثـانية املـادة

القيام أجل من لديهما تتوافر التي والتقنية والعلمية املادية واإلمكانات بوضع املوارد البشرية الطرفان يلتزم
االقتضاء. عند وبرامجها التطبيقية االتفاقية هذه مبوجب إليهما املسندة باملهام

: التالية تهم اجلوانب الطرفني بني التعاون مجاالت فإن الغرض، ولهذا
وطلبة الباحثني األساتذة  لفائدة املظالم ديوان مبؤسسة تكوينية ودورات وإخبارية دراسية زيارات تنظيم ❍

املؤسسة؛ اختصاص مجال في األخوين جامعة
اللغة مجال في ديوان املظالم ومستشاري األخوين لفائدة موظفي جامعة قبل من تكوينية دورات تنظيم ❍

البشرية؛ املوارد وتنمية التواصل وتقنيات اإلجنليزية
اإلدارة بني  التواصل تنمية مجال في مشتركة بصفة وطنية وندوات ومحاضرات دراسية أيام تنظيم ❍

واملواطنني؛
بني املؤسستني؛ املطبوعات وسائر واملنشورات الوثائق تبادل ❍

عنها؛ الصادرة واملنشورات بالوثائق املتعلقة الترجمة أعمال إجناز في ديوان املظالم مؤسسة مساعدة ❍

تنفيذها. على والعمل منهما اختصاص كل مجال مشتركة في ومشاريع برامج إعداد ❍

من اآلخر الطرف استفادة أجل من مساعيه بذل االتفاقية إلى هذه في طرف كل يسعى ذلك، على وعالوة
والدولية. الوطنية الهيئات وبني بينه املبرمة التعاون عالقات

        



112113

األنشطـة برامـج الثالثـة املـادة
برامج األنشطة بينهما، رسائل تبادل طريق عن باتفاق مشترك األخوين، وجامعة املظالم ديوان من كل يحدد

تنفيذه. إجراءات 2 أعاله، وكذا املادة في إليها التعاون املشار جوانب من جانب بكل املتعلقة

املتـابعـة جلنـة املـادة الرابعـة
تكلف عنهما، ممثلني من تتكون للمتابعة جلنة مشترك، باتفاق األخوين، املظالم وجامعة ديوان كل من يعني

تنفيذها. على أعاله، والسهر 3 املادة في إليها املشار األنشطة بتتبع برامج

االتفـاقيـة اخلـامسة مـدة املـادة
مشترك. باتفاق تتميمها أو تعديلها وميكن محددة، غير ملدة االتفاقية تبرم هذه

          
املفعـول سريـان السادسـة املـادة

الطرفني. قبل من عليها التوقيع تاريخ من التنفيذ حيز االتفاقية هذه تدخل

   2005 حرر بتاريخ 17 شتنبر

املظـالم والـي
سليمـان العلـوي

األخويـن جامعـة رئيـس
اهللا بنعبد بنمختار رشيد
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األول الوزير السيد عن الصادر البالغ
له لتقريرين املظالم والي تقدمي مبناسبة

2005 يوليوز 29 بتاريخ  

يوم جطو إدريس السيد األول الوزير  استقبل
املظالم، والي السيد 2005 يوليوز 29 اجلمعة
والي قدم وقد العلوي.  سليمان موالي  األستاذ
الفصل ألحكام طبقا األول، الوزير إلى  املظالم
ديوان ملؤسسة احملدث  الشريف الظهير من 12
نظامها من  58 الفصل وملقتضيات املظالم
توصيات يتضمنان مفصلني تقريرين الداخلي،
إلى إضافة  عليه، املعروضة التظلمات بشأن
ضرورية يراها  التي التدابير بشأن مقترحات 
القانونية والنصوص اإلداري  اجلهاز أداء لتحسني
استعراضا التقرير األول وقد تضمن الصلة. ذات
التنسيق إطار في اتخذت التي والتدابير لإلجراءات
شروعها من سنة خالل واملؤسسة، احلكومة بني
توفير أجل من فعلية، بكيفية عملها في
املؤسسة لتمكني الالزمة املوضوعية الشروط
الظهير أحكام وتفعيل مبهامها،  االضطالع من
الثاني التقرير تضمن فيما لها؛ احملدث الشريف
اإلدارات العمومية بعض امتناع حاالت حول دراسة
حقها، في صادرة نهائية قضائية أحكام تنفيذ عن
عقارات بعض اخلواص عن وحاالت عدم التعويض
حيث العامة، من أجل املنفعة ملكيتها املنزوعة
القانونية اآلليات عملية لوضع مقترحات تقدمي مت
والي شكر وقد لتسويتها. الالزمة التقنية
التي اخلاصة العناية على األول الوزير املظالم
لدى املظالم  ديوان مؤسسة عمل بها يحظى
في سيما املعنية، اإلدارية األجهزة ولدى احلكومة
وشكاياتهم. املواطنني لتظلمات االستجابة مجال

للمؤسسة الدائم االستعداد عن له عبر  كما
للتظلمات إيجاد احللول املساعدة على أجل من
من األول الوزير نوه عليها.وقد احملالة والشكايات
من املظالم والي به يقوم الذي بالعمل جهته
راسخة أسس على املؤسسة هذه  إقامة  أجل
الرامية السامية امللكية لإلرادة حتقيقا وثابتة
وطنية مؤسسة على يتوفر املغرب جعل إلى
اإلدارة بني والتواصل الوساطة مجال في عصرية
عن واحلياد التام الالزم باالستقالل تتمتع واملواطن،
اقتراحية قوة وتشكل العمومية، السلطات كافة
األخير، وفي واملواطن. اإلدارة بني اخلالف لتسوية 
على احلكومة ستنكب على أن األول الوزير أكد
والي قدمها  التي والتوصيات املقترحات دراسة
يسعى التي والقانون احلق لدولة ترسيخا املظالم،
أيده السادس  محمد امللك اجلاللة صاحب إليها

ونصره. اهللا
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ينبغي التي العامة والضوابط املبادئ امليثاق يحدد هذا
أو اإلدارة داخل سواء العمومي املوظف سلوك تأطر أن

املرتفقني. مع عالقته في

عنصرا يشكل الذي امليثاق بهذا االلتزام أن والشك
تدعيم في سيساهم اإلدارة لتخليق العامة املنظومة من
لدى واالنضباط وبث روح املسؤولية املرفق العام ثقافة
اخلدمات مستوى من الرفع وبالتالي العمومي، املوظف

للمرتفقني. املقدمة

امليثاق، إعداد هذا من املتوخاة الغاية أجل بلوغ ومن
لالطالع مدعوون العمومية اإلدارات مختلف موظفي فإن
وإرجاعه إلى توقيعه خالل من بتطبيقه وااللتزام عليه
بها. التي يعملون باإلدارة البشرية املوارد تدبير مصلحة

شأنه من امليثاق هذا مبضمون املوظف التزام
ومسؤولة فعالة ومواطنة إدارة بناء

العام املرفق بثقافة التشبع

سلوكي يكون أن  ينبغي عموميا، موظفا  بصفتي
للمرفق املؤطرة العامة والقواعد املبادئ مع منسجما

يلي: مبا وأتعهد العام
مطابقا عملي يكون بحيث املشروعية مببدإ التقيد •
ينبغي الغاية ولهذه العمل. بها اجلاري القانونية للقواعد
إما من القواعد تلك على دائما لالطالع أسعى أن علي
وزمالئي؛ رؤسائي باستشارة أو الذاتية مجهوداتي خالل

تقتضيه مع ما انسجاما العمل مبواقيت االلتزام •
املرفق استمرارية وضمان العمومية اخلدمات ضرورة توفير

العمومي؛
علي املعروضة القضايا مع التعامل في احلياد •

وموضوعية؛ القرارات بتجرد واتخاذ
التي القرارات كل في العام الصالح استحضار •

بني التوفيق على ذلك– أمكن –ما واحلرص أتخذها
الفردية؛ واملصالح العام متطلبات الصالح

واالستعجالية، النهائية القضائية األحكام احترام •
املوكولة حدود االختصاصات تنفيذها في على والعمل

إلي؛
مع مراعاة احمليط ملتطلبات تطويع أساليب عملي •

احمللية؛ اخلصوصيات
أجل من املبذولة اجلهود في الفعال االنخراط  •
الالزمة املساعدات وتقدمي الطوارئ، حاالت مواجهة
تلك جراء صعبة وضعية في  املوجودين لألشخاص

الطوارئ؛
متييز أي دون وقضاياهم  املرتفقني مع التعامل •

باستثناء ما يسمح به القانون.

باإلدارة العمل ضوابط

يستلزم مما كبرى، حتديات املغربية  اإلدارة تواجه
وفق تعمل عالية كفاءة ذات بشرية موارد على توفرها
وانتظارات مسايرة تطلعات ألجل سليمة مهنية ضوابط

بـ: أتعهد فإنني لذلك اعتبارا املرتفقني.
أي ممارسة وعدم باإلدارة لعملي الكامل التفرغ   •
التي احلاالت في إال  اإلداري للعمل مواز مهني  نشاط

بها القانون؛ يسمح
املهام تخولها التي الصالحيات بحدود االلتزام •

إليها؛ اإلدارية التي أنتمي الوحدة داخل إلي املوكولة
أصنافها مبختلف العمل وأدوات بوسائل العناية •
في املعتمدة التقنية للمواصفات طبقا وصيانتها

شخصية؛ ألغراض استعمالها وجتنب املوضوع

أعمل الذين الرؤساء عن الصادرة التعليمات تطبيق •
تكون تلك التعليمات التي في احلاالت إال إمرتهم حتت

للقانون؛ مخالفة

ميثاق حسن سلوك
العمومي املوظف
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وأساليب أدائي مستوى بني التوفيق  إلى السعي  •
إليها؛ أنتمي التي اإلدارية مناهج العمل داخل الوحدة

التي التكوينية الدورات في الفعالة املشاركة •
أدائي تطوير  أجل من نتائجها  ورصد  اإلدارة تنظمها

املهني؛
املكلفة الهيئات أو األشخاص مع املطلق التعاون •

والبحث؛ والتفتيش املراقبة بعمليات قانونية بصفة
ضمن تدخل التي املعلومات عن تسريب االمتناع •
شأنها من إشاعات تغذية أو بث وعن املهني السر

بسمعة األشخاص؛ باإلدارة أو اإلضرار
نشر أو تقدمي أو علنية مواقف اتخاذ عن االمتناع •
أو إدارتي مواقف  مع تتناقض تعليقات أو  تصريحات

مبصاحلها؛ من شأنها اإلضرار أو توجهاتها
باقي واملرؤوسني ومع الرؤساء مع بلباقة التعامل •

الزمالء؛
رؤسائي إيقاع شأنها من التي املمارسات جتنب  •
بشكل خاطئة معلومات تقدمي مثل في أخطاء وزمالئي

االنتقام؛ بدافع أو انتهازية شخصية ألغراض مقصود
غير أساس اعتبارات على املرؤوسني بني التمييز • عدم
بشكل للتقييم القابل الوظيفي  باألداء  املرتبطة  تلك 

موضوعي؛
وجتنب التحرش أساليب مختلف نهج عن االمتناع •
الزمالء، وتفادي مع الشخصية تأجيج اخلالفات أو اإلثارة

العمل؛ عالقات على لذلك السلبية االنعكاسات
غير أو مباشرة بصفة – استغالل  عن  االمتناع •
أو مادي امتياز على احلصول أجل من مباشرة- منصبي
أو الشخصية املصالح خدمة شأنه من آخر أي امتياز
أو أنا جهة خارجية أرتبط بها أو مصلحة أي العائلية

عائلتي؛
مع نفعية أو مشبوهة عالقات ربط عن • االمتناع
اإلدارة التي مصاحلهم بقرارات ترتبط هيئات أو أشخاص

إليها؛ أنتمي
ميكن االتصال الذي اإلدارة بعنواني أو باملكان إخبار •
حاالت في أو العمل ضرورة  تدعو  عندما فيه بي

االستعجال.
التواصل مع املرتفقني

التفاعل بإيجابية عموميا موظفا علي بصفتي ينبغي

مختلف مع كاف تواصل حتقيق من خالل محيطي مع
التي اإلدارة عن حسنة صورة وتقدمي املتعاملني مع اإلدارة

بـ: أتعهد فإنني املنطلق هذا ومن إليها، أنتمي
وتوجيهه ومساعدته املرتفق إلى االستماع حسن •

تهمه؛ التي القضايا على وإطالعه
االستجابة في واالجتهاد املرتفق  استقبال حسن •
اجلاري واألنظمة القوانني به تسمح ما حدود في لطلباته

العمل؛ بها
وهندامي تواصلي خالل لغة من اإلدارة حسن متثيل •

املرتفقني؛ مع تعاملي وكيفية
في احلصول برغبتي تفيد  إشارة أية  جتنب إصدار •
تقدم التي اخلدمة مقابل  معنوي  أو  مادي جزاء على

للمرتفق؛
اآلجال داخل علي املعروضة القضايا مبعاجلة االلتزام •
ومنطقية، معقولة آجال في ذلك، تعذر حالة وفي احملددة،
اآلجال عن  بدقة املعنيني املرتفقني إخبار على  واحلرص
يقضي األمر كان إن قضاياهم، معاجلة تتطلبها قد التي
تتطلب قد  إضافية حتريات أو متهيدية بإجراءات القيام

الوقت؛ بعض
من بها املدلى  الوثائق على احلفاظ على احلرص •

املرتفق. طرف

أسفله املوقع أنا
االسم الشخصي: -

العائلي: االسم -
الدرجة: -

التأجير: رقم -
العمل: إدارة -

حسن  ميثاق مضمون على اطلعت أنني أصرح  
مبضامينه. بااللتزام وأتعهد السلوك

التوقيع

بتاريخ:........./........../......
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r�UE*ا د�uان WDAأ�

االستقباالت  – 1

2005 أبريل 28
للقانون الدولية لألكادميية الكاتب العام استقبال

لألكادميية. التنفيذي والكاتب الدستوري

ماي 2005 3
بدولة للقضاء األعلى املجلس  رئيس استقبال

الشيلي.

2005 يونيو 8
للنقض األعلى للمجلس األول الرئيس استقبال
العام والوكيل فاصو بوركينا بجمهورية واإلبرام

املجلس. نفس لدى للجهمورية

2005 يوليوز 6
باألرجنتني. للقضاء األعلى املجلس استقبال رئيس

2005 يوليوز 12
العربية باململكة املظالم ديوان عن وفد استقبال

السعودية.

2005 شتنبر 22
التغيير في منظمة"شركاء عن ممثلة استقبال 

بواشنطن. الدميوقراطي"

والتظاهرات االجتماعات - 2

2005 ماي 12
بغرفة التجارة املنظم الدولي اللقاء في املشاركة
مركز طرف من بالرباط واخلدمات والصناعة 
البديلة «الطرق حول بباريس، والتحكيم الوساطة

اجلنوبية الضفة دول في التجارية املنازعات حلل
املتوسطة».

ماي 2005 26
مندوبية طرف  من املنظمة الندوة في  املشاركة
برنامج مشروع ومناقشة لتقدمي األوروبية، اللجنة
الدميوقراطية مجال في الوطنية العمل خطة دعم

اإلنسان. وحقوق

يوليوز2005 15
طرف من املنظمة تشاور ورشة في املشاركة
متكني بالدنا حول االنسان حلقوق االستشاري املجلس
اإلنسان. وطنية للنهوض بثقافة حقوق خطة من

2005 يوليوز 23
للمجلس والعشرين الرابع االجتماع في املشاركة

اإلنسان. حلقوق االستشاري

2005 شتنبر 23-22
مبادرات حول  الدراسة األيام في  املشاركة

التشغيل.

2005 نونبر 30-28
عقدته الذي  املؤمتر  في املظالم والي مشاركة
الناطقني الوسطاء و األمبودسمانيني جمعية

بباريس. بالفرنسية

االتفاقيات - 3

2005 شتنبر 17
ديوان بني وشراكة تعاون اتفاقية على التوقيع

وجامعة األخوين بإفران. املظالم

وحقوقية وجامعية إعالمية مؤسسات مع اخلبرات وتبادل التعاون عالقات ودعم تعزيز التواصل، إطار في
واختصاصاته مبهامه التعريف بهدف املظالم جهوده ديوان واصل املماثلة، األهداف ومنظمات وهيئات ذات
من عدد ملمثلي استقباالت تخصيص خالل من وذلك الدولي، الصعيد على دوره وإشعاع وأنشطته،

. والدولي الصعيدين الوطني في اجتماعات وتظاهرات على واملشاركة املؤسسات املعنية،
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اإلعالمية املنجزة البرامج
التحسيسية احلملة من الثالثة املراحل خالل

تظلمات معاجلة مع باملوازاة عملت إليها، املهام املوكولة ممارسة في املظالم ديوان شروع مؤسسة منذ
منها وعيا وحتسيسية، إعالمية استراتيجية بتنفيذ أعمالها مواكبة على فيها والبت املواطنني وشكايات

وبأهدافها. املواطنني وتعريفهم باختصاصات املؤسسة مع التواصل بضرورة

واإلذاعات الوطنية اإلذاعة صعيد على إعالمية وبرامج حلقات خصصت االستراتيجية، لهذه وتنفيذا
للتعريف والرابعة) الثانية و  (األولى الثالثة بقنواتها التلفزة صعيد وعلى احمللية،  وباللهجات اجلهوية

واملختصني. اجلامعيني األساتذة من نخبة والي املظالم جانب إلى تنشيطها ساهم في باملؤسسة،

املذكورة: خالل املراحل إجنازها مت جداول للبرامج اإلعالمية التي يلي وفيما

البرنامج البرنامجاسم البثتاريخهمعد مدة

األسرة السيدةمع
2004ليلى دقيقةيونيو 60

ندوة
املستمعني

السيد
 محمد 
السباعي

2004 واحدةأبريل ساعة

استشارة
قانونية

السيدة
 فريدة 
الرحماني

ويوليوز يونيو
 2004 

دقيقة 15

املتدخلون

العلوي سليمان ذ.
املظالم والي

التراب مصطفى ذ.
فونتير عبد اإلله ذ.

التراب مصطفى ذ.
استشاري بديوان

املظالم
فونتير اإلله عبد

أستاذ  باحث
بلماحي ادريس ذ.

مستشار

سيمو احلسن ذ.
استشاري بديوان

املظالم

الوطنية اإلذاعة صعيد على

اإلذاعةاملركزية
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دقيقة 30

سيمو احلسن ذ.

اإلله عبد ذ.
فونتير

بلماحي إدريس ذ. اإلذاعة اجلهوية
بوجدة

مصطفى ذ.
التراب

دقيقة 40 أكتوبر
2004

العزيز عبد
الشديري

خاص برنامج اإلذاعة اجلهوية
بالداخلة

دقيقة 35 أكتوبر
2004

السيدة
شفيقة
العبدالوي

خاص برنامج

دقيقة 45 2004 نونبر عبد السيد
أغبالو النبي خاص برنامج اإلذاعة اجلهوية

بتطوان

دقيقة 30 نونبر 2004
السيد
الطاهر

النوفاللي
مجاالت اإلذاعة اجلهوية

بالعيون

دقيقة 60

أبريل 2005

نونبر 2005

عبد السيد
صدوق الكرمي
عبد السيد
اللطيف
بنيحيى

والقانون الناس

صباح اخلير

اإلذاعة اجلهوية
بطنجة

سيمو احلسن ذ.

جامعيون أساتذة

املتدخلون االتصال البرنامجوسيلة البرنامجاسم البثتاريخهمعد مدة

اإلذاعاتاجلهوية

املجتمع
والقانون

السيدة
 فريدة 
الرحماني

2005 دقيقةمارس 30

دقيقةأبريل 2005 60

أسبوع كل
طوال شهر
نونبر 2005

دقيقة 78 ندوة
املستمعني

السيد محمد
نونبر 2005السباعي

اليمالحي عبد احلي ذ.
اإلله فونتير عبد ذ.

كريش فاطمة ذ.

دقيقة 26 اللقاء
املفتوح

إنتاج
جماعي

استشاريون
بديوان املظالم

جامعيون اساتذة

املنتدى
forum

السيد
العزيز عبد
الهاشمي

فونتير عبد اإلله ذ.
الوزاني حسن ذ.

الشاهدي

اإلله فونتير عبد ذ.

البرنامج البرنامجاسم البثتاريخهمعد املتدخلونمدة
الوطنية اإلذاعة صعيد على

اإلذاعةاملركزية
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رهانات

ضيافة في
الرابعة

السيدة
لطيفي دقيقةأكتوبر 2005مريا العلوي120 ذ.سليمان

املظالم والي

احلدث السيدمع
2004محمد املودن دقيقةأبريل 60

العلوي ذ.سليمان
املظالم والي

السيدمساء األحد
اإلدريسي 

الزكاري
2004 دقيقةغشت 30

التراب ذ.مصطفى
استشاري بديوان

املظالم

السيدة
فراجي 2005مرمي دقيقةماي 45

التراب ذ.مصطفى
استشاري بديوان

املظالم
اإلله عبد ذ.

فونتير
أستاذ جامعي

البرنامج البرنامجاسم البثتاريخهمعد املتدخلونمدة

القناةاألولى
القناةالثانية

القناةالرابعة

الوطنية التلفزة صعيد على
االتصال وسيلة
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األمازيغية القناة صعيد على

تناولت تريفيت، تشلحيت، الثالثة: متزيغت، باللهجات حلقة 35 تقدمي األمازيغية مت القناة مع بتعاون
و 2005. 2004 سنتي خالل املظالم ديوان مبؤسسة تتعلق مواضيع

األمازيغية القناة برامج تناولتها التي املواضيع -1

وأهدافه املظالم ديوان طبيعة

املظالم ديوان اختصاصات

باحلكومة وعالقته املظالم ديوان استقاللية

باإلدارة املظالم ديوان عالقة

الثاني) (اجلزء باإلدارة املظالم عالقة ديوان

اإلدارة على ديوان املظالم وسائل تأثير

تعني التي والشروط املواطنني تظلمات طبيعة

الشكايات في تقدمي بها التقيد

فيها النظر املظالم لوالي يجوز ال قضايا

والشكايات التظلمات معاجلة إجراءات

تسويتها املظالم في ديوان ودور
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احمللية باللهجات البرامج -2

اللهجات
البرنامجاحمللية معد

السيد احلسنمتازيغت
الكايسي

مصطفى السيد
البوزياني تريفيت

حلبيب السيد
العسري تشلحيت

البرنامج اسم

املوضوع حوار
مسيرة النور

ملفات
اجلالية مع
متابعات

مسيرة النور
لقاء

املعرفة طريق
املفتوح اخلط

متابعات

أضواء
األسبوع جلسة

جاليتنا مع
الطريق على خطوة
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: بالتقومي اخلاصة الهيئات
اإلدارية ** للحكامة جديد منط

املظالم.. بديوان الترجمة خلية إجناز *

هيئات خلق في املغرب املاضي، شرع القرن بداية منذ
أو تقليدية عمومية مؤسسات عن عبارة مختلفة،
تابعة هيئات أو احلكومية للسلطة خاضعة  مجالس 
األنشطة تقومي في أهدافها تلتقي امللكي، للبالط

العامة. احلريات أو ممارسة االقتصادية

الهيئات هذه بواسطة التقوميية السياسة نهج إن
 : يهدف إلى

اختيارها إثر على  الدولة ملهام منسجم تنظيم •
لليبرالية؛ الواضح

االقتصادية ؛ والعالقات العام الشأن وتخليق ضبط •
اجتاه في االجتماعية العالقات في النظر إعادة •
امليادين في واجلماعية الفردية احلريات يراعي دميوقراطي،

واالجتماعية. واالقتصادية السياسية

التوجه الدولي، إطار في احمللية للخصوصية واعتبارا
قبل التقوميية  الهيئات هاته  حتديد  الضروري من يبدو
أجلها. من أحدثت التي للغايات مطابقتها مدى قياس

واملهنية املساطر القانونية لضبط آلية التقومي يعتبر
واملطابق املتوازن الليبرالي االقتصادي للنسيج املكونة
والواجبات احلقوق حتديد في العامة. ويتجلى للمصلحة
معامالتهم في االقتصادية احلياة في املتدخلني لكل
العام القطاعني في واملهنيني بالفاعلني وعالقاتهم
في وكذلك خدماتهم، من املستفيدين  ومع واخلاص
على تأثيرهم بفعل العمومية بالسلطة عالقاتهم
يلزمهم والذي إطاره في يعملون الذي النظام االجتماعي

السلطات تقررها التي واإلكراهات وحتوالته بضوابطه
املختصة.

ميدان في خجولة جتربة تاريخه عرف املغرب عبر لقد
احملتسب، مؤسسة  في اخلصوص  على جتلت  التقومي
تقومي على يسهرون كانوا الذين والعريف، األمني
وبني احلرفيني بني املنازعات وتدارك املهنية االنحرافات

وزبنائهم. هؤالء
   

يظهر إال في العصرية لم صيغته التقومي في أن إال
: خصوصا املاضي القرن نهاية

املنقولة القيم مجلس إنشاء  مع 1993 سنة •
.(CDVM)

لتقنني الوطنية الوكالة تأسيس مع 1997 سنة •
.(ANRT)االتصاالت

.(CC) املنافسة مجلس خلق مع سنة 2000 •
العليا الهيئة إنشاء مع  2002 سنة وأخيرا •

.(HACA) البصري السمعي لالتصال
    

التقومي؛ لفكرة الطبيعي املكان الليبرالي النظام يعد
سنة صريحة إال بطريقة النمط هذا يتبع فاملغرب لم
السلطات تأثير حتت للخوصصة باعتماده برنامجا 1989

الفعلي اإلقرار  لسياسة واتباعه الدولية، النقدية
واجلماعية. الفردية للحريات

❊WL�d�� �UBتK�
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االنفتاح مع إال معناه يتخذ  ال  االقتصادي فالتحرر
باحلقوق يتعلق السياسي خصوصا فيما الصعيد على
املجلس إنشاء جاء م، ـَ ث ومن  السياسية، واحلريات
للحوار الوطني واملجلس اإلنسان، حلقوق االستشاري

االجتماعي.

املظالم ديوان  تأسيس جاء  السياق، نفس  وفي
التواصل تنمية على للسهر املسلسل لهذا كتتويج
تتمتع ال املؤسسة هذه كانت وإن واملواطنني؛ اإلدارة بني
اإلدارات، ضد العقوبات واتخاذ األوامر إعطاء  بسلطة
للوقوف بامتياز األخالقية السلطة تبقى ذلك فإنها مع
القانون االلتزام بضوابط على وحثها اإلدارة سطوة ضد

واإلنصاف.

التقليص تعددية تعني من تفترضه الليبرالية وما إن
على ذلك عن ينجم أن ميكن وما الدولة، تدخالت من 
حركية هيمنة  نتيجة فوضى من االقتصادي الصعيد

السوق.
تتجسد اجلديدة، السياسة  هذه صدق  من انطالقا
استقالليتها خالل من  التقومي هيئات استقاللية 
وكذا املكونة لها، الشخصيات وحياد قيمة و العضوية،
لدولة تكريسا اعتبارها حينئذ ميكن استقالليتها املالية.
أنشطتها وبني بني وتكامل تام انسجام في والقانون احلق

القضائي. العمل

واملعامالت اإلدارة مظهرا لتخليق ميكن اعتبارها كما
التي اإليجابيات جليا اإلطار،تتضح هذا وفي التجارية.
اإلنسان وديوان حلقوق االستشاري املجلس من كل أتى بها

في مراجعة رغبة يؤكد وجود مما – حداثته رغم املظالم
ليبرالية نحو وتوجهها الدولة به تقوم الذي الدور

واجتماعية. واقتصادية سياسية

وأضيق أوسع الوقت نفس في يعد التقومي ميدان إن
: ميدان القضاء من

وبصيغة وقائية بطريقة  يتدخل لكونه  أوسع فهو
عالجية؛

على يتوفر ال لكونه القضاء ميدان من وهو أضيق
القضائية. األحكام التي تتميز بها كتلك زجرية سلطة

مشيشي علمي إدريسي ذ.
التعليم العـــــالــي أستاذ
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التعسفات من وحرياتهم األفراد حقوق حماية
الهواجس من  تعتبر إليها يتعرضون قد التي احملتملة 
اهتمامات ضمن متميزا  موقعا حتتل التي األساسية 
التنظيمات جتتهد وحتقيقا لهذه احلماية احلقوقي. الفكر
الكفيلة الرقابة آليات إحداث في املختلفة القانونية
بها. املساس  عدم وكفالة احلقوق هاته احترام بضمان
ولكنها املختلفة بحسب طبيعتها األنظمة هذه وتتنوع
وهو تتوخاه الذي الهدف وحدة في جميعها تتحدد
جتعل التي احلدود إلى وحرياتهم بحقوق األفراد االرتقاء
للسعادة مبعثا  اجلماعة داخل  املشترك العيش من

واألمان. والطمأنينة
      

في الفرد ميلكها  التي  احلماية وسائل في والبحث
كون على االنطباع يعطي أن ينبغي ال اإلدارة مواجهة
على بل األفراد،  لشقاء مصدرا  أو  شبحا تعتبر اإلدارة
إلشباع أساسية الزمة تعتبر فهي ذلك  من العكس 
وال وسالمتهم. أمنهم والسهر على العامة حاجياتهم
أجهزة بدون اجلماعة  داخل األفراد حياة انضباط ميكن 
التي احلماية آليات عن احلديث ومن ثم فإن فاعلة، إدارية
إلى مالمسة أساسا ينصرف مواجهتها في األفراد ميلكها
القوانني في تطبيق اخلطأ أو االستثنائية جوانب االنحراف
سلبا على تؤثر اإلدارة، والتي رجل عمل تشوب قد التي
اآلليات وتقييم مناقشة يستدعي ما وهو األفراد حقوق

عنهم. املظالم هذه لرفع ميلكونها التي

في األفراد  ميلكها التي احلماية آليات  أن شك وال
احلماية آلية بني تتوزع وهي  متعددة  اإلدارة مواجهة
وفي إلى أجهزة أخرى، املوكولة احلماية آليات القضائية و

اجلهاز هذا املظالم". وخلق ديوان " مؤسسة مقدمتها
في املظالم عنهم من رفع األفراد متكني سياق في يندرج

والسرعة. تتسم بالبساطة واليسر مساطر إطار
      

محمد امللك جاللة خطاب من يستفاد ما وهذا
أكد الذي اإلنسان حلقوق العاملي اليوم السادس مبناسبة
أداة املؤسسة هذه من يجعل أن على جاللته فيه حرص
واإلدارة، ووسيلة مرنة املواطن بني التواصل لتطوير فعالة
وتظلمات األفراد، شكايات في للنظر وتوفيقية ومبسطة
أو قرار أي أنفسهم ضحايا  يعتبرون للذين  آمنا  ومالذا
صادر اإلنصاف، بعدم مشوب أو للقانون مخالف عمل
صالحيات مبمارسة إليها  معهود هيئة أو  إدارة أي عن

العمومية. السلطة

تقوية في ضرورة يجد مبرراته اجلهاز هذا تأسيس إن
الوعي وفي اإلدارة، مواجهة في املواطن عن الدفاع وسائل
األخيرة، هذه القضائية ملراقبة بأهمية امليكانيزمات غير
أصبحت في الوسيط بأن مؤسسة التام االقتناع وفي
حتقيق في فعالة أداة املعاصرة الدميقراطية املجتمعات
حقوق وحماية العامة السلطة امتيازات بني التوازن

وحرياتهم. األفراد
      

استعراض على  البحث هذا ارتكز لذلك واعتبارا 
من األفراد حماية إليها املوكول اآلليات مختلف
في النهاية وتقييمها ليخلص لإلدارة التعسفات احملتملة

لألفراد. احلماية الالزمة حتقيق في تكاملها إلى

مواجهة اإلدارة: املواطن في
* الناجعة احلماية آليات

.35 ص الفرنسية باللغة الكامل النص انظر ❋

عبد العزيز يعكوبي ذ:
األعلى املجلس
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املتزوجة املوظفة املرأة حرية
عملها مقر الختيار

زوجها * إرادة عن استقالل في

بتاريخ: الصادر بالربـاط اإلدارية احملكمة حكم على تعليق
.2005 يناير 18 

اإلداري القاضي من مساهمة احلكم هذا اعتبار ميكن
على واملرأة عامة األفراد وحريات حقوق حماية في ضمان
رسمه الذي االجتاه في يسير بذلك وهو اخلصوص، وجه
املجال. هذا في نصره اهللا امللك محمد السادس جاللة

املرأة تصرف جتعل التشريعات بعض كانت لقد
سبيل على ذلك ومن الزوج، بإرادة رهينا املتزوجة
املرأة على  مينع كان الذي السابق التجارة قانون املثال
بذلك. زوجها لها رخص إذا إال التجارة متارس أن املتزوجة
هذا القيد بحيث لتحذف اجلديدة التجارة مدونة وجاءت
على التوقف دون التجارة ممارسة في حرة املرأة أصبحت

زوجها. رخصة

الوضعي القانون الوظيفة العمومية فإن مجال في أما
أكده ما املتزوجة وهذا املرأة تصرف على قيد يضع أي لم
األعلى سبق للمجلس وقد أيدينا. هو بني الذي احلكم في
دون للموظفني والواجبات احلقوق في املساواة أقر أن
على يبقى املوظفني في مجال نقل لكن جلنسهم، متييز
لتلبية حاجيات وذلك تقديرية سلطة متلك التي اإلدارة
العائلية للموظف احلالة االعتبار بعني تأخذ أن املصلحة
كما من طرف املوظفة النقل قبول مت إذا لكن املوظفة. أو
الزوج بإرادة اإلدارة غير مقيدة فإن النازلة في احلال هو

أكدته ما وهذا زوجته، نقل على تعرضه عن عبر ولو
على للزوج ضغط أي مستبعدة بالرباط اإلدارية احملكمة
الزوجة قد أقرت حرية احملكمة هذه تكون وبذلك الزوجة

عملها. مقر اختيار في

محمد عنتري ذ.

.66 الفرنسية ص باللغة الكامل انظر النص *
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دولة لكل حاليا تسمح الوطنية السيادة كانت إذا
حاجياتها حسب جنسيتها اكتساب شروط بتحديد
ودميوغرافية وسياسية واجتماعية اقتصادية من اخلاصة
على هيمنت منذ أمد بعيد األعراف بعض فإن ثقافية، و

اجلنسيات. حتديد

دورا " jus soli"باألرض االرتباط لعب السياق، وفي هذا
الدول في السائد التوجه كان حني أوروبا، في في مهما
jus"؛ sanguinis" الدم رابطة على يعتمد اإلسالمية
البعض وانغالق اجلنسيات بعض يفسر انفتاح وهذا ما

اüخر.

إطار في الدولية عرفته العالقات الذي التطور أن إال
جعلت الدولية، االتفاقيات تأثير وحتت املتحدة األمم هيئة
حتوال تعرف واكتساب اجلنسيات مبنح املتعلقة القوانني

جديدة. معطيات االعتبار بعني أصبح يأخذ

من ذلك عن يترتب املختلط وما والزواج فتحرر املرأة
لعبا دورا مهما والزوج، لألطفال بالنسبة صعبة وضعية
الدول في خصوصا الوطنية التشريعات تطوير في
لقرون استبعدت فقد  اإلسالمية الدول أما األوروبية.
الرابطة كانت حيث الوطنية اجلنسية فكرة عديدة
الوحيد التمييز  وكان السياسي؛ االرتباط تفوق الدينية

مسلم). غير (مسلم أو أساس العقيدة على يقوم

نهاية في احلماية األوروبي وأنظمة أدى التوسع وقد

للجنسية احلالي املفهوم فرض إلى عشر التاسع القرن
احملاكاة بني هذه  أن إال اإلسالمية، الدول عدد من على
يربط الذي الغربي القانوني والفكر اإلسالمي املنطق
الصرف التبني من الدول متكن هذه  لم بالدولة، الفرد 
بالرابطة متأثرة بقيت بل للجنسية، الغربي للمفهوم
ظلت خاضعة للنظام التي املرأة جتاه خصوصا الدينية

."système patriarcal" األبوي

بالنسبة خصوصا املغربية اجلنسية إشكالية إن
: ومعقدة وحساسة مهمة تبقى املرأة حلقوق

النساء من املتزايد للعدد  بالنظر  مهمة، فهي ■

كمواطنات تطالنب  واللواتي بأجانب املتزوجات املغربيات
؛ وأطفالهن لبعولتهن جنسيتهن منح بحق

بني التباسا تخلق لكونها حساسة، وهي ■

في املدنية حقوقها تؤثر على التي  الدينية مرجعيتها
متنحها التي  العاملية املرجعية وبني العائلي، الفضاء
بها معترف واجتماعية اقتصادية سياسية، حقوقا
رابطة بفعل احلساسية هذه وتزداد العمومي. املجال في
بني قائمة عالقة املغربية اجلنسية من التي جتعل البيعة

؛ ورعاياه أميراملؤمنني- – السلطان

املرأة على حقوق بفعل تأثيرها أخيرا معقدة، وهي ■

وكذا الزوجية العالقات على  وانعكاساتها  وأطفالها،
الدولية. العالقات على

: اجلنسية قانون من السادسة املادة مراجعة
* املرأة مواطنة ترسيخ نحو

.69 الفرنسية ص باللغة الكامل انظر النص *
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قدرته ومدى املغربي  القانون متتحن الوضعية هذه
للمرأة والشاملة الكاملة باملواطنة االعتراف على
في يحدد 1958 اجلنسية لسنة قانون كان فإذا املغربية.
املغربية اجلنسية فيها متنح التي احلاالت السادسة مادته
املزداد الطفل الدم، أي رابطة والدته باعتبار عند للطفل
مجهول وأب مغربية أم من والطفل املزداد أب مغربي، من
منه تعاني الذي الصارخ التمييز فإن اجلنسية، أو عدمي
اكتساب من األجنبي زوجها متكني في عدم يتجلى املرأة
املتزوجة األجنبية الزوجة أن حني في املغربية، اجلنسية
أن شريطة منها بطلب تكتسبها أن من مغربي ميكن
وأن األقل على سنتني ملدة باملغرب  زوجها مع تستقر

ذلك. على املغربية السلطات توافق

زواج ظاهرة  عرفته الذي امللحوظ للتطور ونظرا
يناهز 2004 ما سنة حيث سجلت أجانب، املغربيات من
سنة  996 مقابل القبيل  هذا  من زواج  حالة  3567
التنقل في صعوبات من  ذلك عن  ينجم وما ،1997
الدخول) تأشيرة اإلقامة، (بطاقة باملغرب واالستقرار
املساهمة الشغل، (التمدرس، احلقوق في بعض وحيف
تشعر أصبحت املغربية املرأة فإن في احلياة السياسية)،
واملتمثل مؤسساتيا" "عنفا يشكل الذي التمييز بهذا

: في
؛ حقيقي بظلم • إحساسها

أبنائها ؛ جتاه وباحلرج بالذنب شعورها •
مستقبلهم. على تخوفها •

يوليوز 30 العرش بتاريخ جاء خطاب هذا اإلطار في
املرأة معاناة من ويخفف الوضعية ليصحح 2005

أجنبي. من املغربية املتزوجة

منح اجلاللة أن لصاحب السامي للتحكيم سبق لقد
خالل تعديل من األهلية كاملة كمواطنة حقها للمرأة
األخير اخلطاب السامي وجاء الشخصية، األحوال مدونة
املغربية. أمه جنسية اكتساب في الطفل احلق ليمنح

بوادر طياته في حمل قد األسرة قانون وبذلك يكون
مبوجبه الذي اجلنسية قانون من السادسة املادة تعديل
أجنبي وأب مغربية أم من املزدادين األطفال  متتيع  مت
ملزما األخير ويبقى هذا املغربية، اجلنسية في بحقهم
فوق األجانب وواجبات حلقوق املنظم القانون باحترام

املغربي. التراب

بنراضي مليكة ذ.
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التواصل... ويستمر

إدارة توصلت تأسيسها، منذ تطبيقه في املظالم ديوان مؤسسة شرعت الذي والشراكة والتعاون تنمية التواصل برنامج إطار في
الصعيدين على واملهتمني عدد من الفاعلني بها بعث ورسائل ببرقيات املظالم" مجلتها "ديوان من الثاني العدد صدور بعد املؤسسة
أجل من إشادتهم باملجهودات املبذولة وعن املظالم، ديوان مؤسسة بعمل اهتمامهم بالغ خاللها عن من يعبرون والدولي، الوطني

املؤسسة. مع ومفيدة وشراكة فعلية بناء تعاون عالقة إقامة في واملواطن والرغبة اإلدارة التواصل بني ثقافة إشاعة

املذكورة والشخصيات والهيئات املؤسسات بأسماء أولية الئحة وفيما يلي

أشركي محمد السيد
باملجلس للملك العام الوكيل

للحسابات األعلى

يسف محمد السيد
األعلى العام للمجلس العلمي الكاتب

اجلواهري اللطيف عبد السيد
املغرب بنك والي

اهللا بنعبد بنمختار رشيد السيد
األخوين جامعة رئيس

بنشريفة اللطيف عبد السيد
مبكناس إسماعيل موالي رئيس جامعة

احلجوي محمد السيد
األولى للوزارة العام الكاتب

هالل عمر السيد
الشؤون لوزارة العام الكاتب

اخلارجية والتعاون

عمر محمد السيد
الكاتب العام لوزارة إعداد التراب

والبيئة الوطني واملاء

العزيز توري السيد عبد
الثقافة لوزارة العام الكاتب

القاسمي حسن السيد
بوزارة السياحة لقطاع العام الكاتب

السياحة
واالقتصاد التقليدية والصناعة

االجتماعي

مركاوي محمد السيد
النقل لقطاع العام الكاتب

العماري الدين نور السيد
الشعبي البنك رئيس

شايب عينو السيد الهادي
لبنوك املهنية  للمجموعة العام املدير

املغرب

واحلاج حلسن السيد
الرباط بأكدال احلقوق كلية عميد

السيد السرغيني فارسي
احلقوق بفاس كلية عميد

الداسر امحمد السيد
باحملمدية احلقوق كلية عميد

القادر حسني السيد عبد
مبكناس احلقوق عميد كلية

الفهري الفاسي القادر عبد السيد
للتعريب واألبحاث الدراسات معهد مدير

الناصري خالد السيد
لإلدارة العالي املعهد مدير

بنخضرة أمينة السيدة
املديرة العامة للمكتب الوطني

واملعادن للهيدروكاربورات

عبد احلي عمور السيد
احمللي لفاس العلمي املجلي رئيس

العينني ماء محمد اجليه السيد
لكلميم املجلس العلمي احمللي رئيس

جنجار الصغير محمد السيد
آل العزيز عبد امللك مدير مؤسسة نائب

سعود
والعلوم اإلنسانية اإلسالمية للدراسات

السيد الوزير األول
جطو إدريس األستاذ

الراضي الواحد عبد السيد
النواب مجلس رئيس

عكاشة مصطفى السيد
مجلس املستشارين رئيس

معتصم محمد األستاذ
مستشار صاحب اجلاللة

الفاسي عباس السيد
الدولة وزير

بن عيسى السيد محمد
والتعاون اخلارجية الشؤون وزير

العلمي سعد محمد السيد
البرملان مع بالعالقة املكلف الوزير

الشقروني نزهة السيدة
الشؤون وزير لدى املنتدبة الوزيرة
املكلفة باجلالية والتعاون اخلارجية

باخلارج املقيمة املغربية

الضحاك إدريس السيد
األعلى األول للمجلس الرئيس

املجبود املنعم عبد محمد السيد
املجلس لدى  للملك العام الوكيل 

األعلى

بنجلون العزيز عبد السيد
الدستوري املجلس رئيس

امليداوي أحمد السيد
األعلى للمجلس  األول الرئيس

للحسابات

WK�ا* b�d�
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www.dam.maاملؤسسة
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األخيرة الستة أشهر خالل املظالم لديوان اإللكتروني املوقع زوار

2005 أكتوبر - 2005 ماي

عددالدول  
املعدلالزوار

الشهري
 النسبة
املائوية

  

املغرب 748 486 125 81 68.67 
دولية 715 146 453 24 20.70  منظمات
السعودية 793 24 132 4 3.50  العربية  اململكة
 فرنسا 226 11 871 1 1.58 
هوالندا 793 9 632 1 1.38 
إيطاليا 164 4 94 6 0,59 
بلجيكا 120 4 687 0,37 
الدمنارك 575 3 596 0,50 
أملانيا 433 2 406 0,34 
السويد 204 2 367 0,31 
االردن 797 1 300 0,25 
املتحدة 675 1 279 0,24  اململكة
النرويج 440 1 240 0,20 
إسبانيا 154 1 192 0,16 
كندا 79 0 1 180 0,15 
املكسيك 037 1 173 0,15 
سويسرا 769 128 0,11 
أستراليا 515 86 0,07 
قطر 451 75 0,06 
البيرو 348 58 0,049 
 بولونيا 331 55 0,047 
األرجنتني 290 48 0,041 
كولومبيا 233 39 0,033 
كوتديفوار 222 37 0,031 
مصر 180 30 0,025 
فنلندا 176 29 0,0248 
الشيلي 155 25.8 0,022 
اليونان 153 25.5 0.0216 
كيرجيكستان 130 21.7 0,018 
الهند 122 20.3 0,0172 
طارق 118 19.7 0,017  جبل
املجر 101 16.8 0,0142 
إسرائيل 87 14.5 0,0123 
 سلوفاكيا 77 12.8 0,011 
تايوان 76 12.7 0,0107 
 ماليزيا 74 12.3 0,0104 
جمهورية دومينيك 55 9.2 0,0078 
التشيك 35 5.8 0,0049  جمهورية
البرتغال 30 5.0 0,0042 
إفريقيا اجلنوبية 26 4.3 0,0037 
 روسيا 17 2,8 0,0024 
البرازيل 16 2.7 0,0023 
رومانيا 9 1.5 0,0013 
أوغاندا 8 1,3 0,0011 
تركيا 6 1.0 0,0008 
اليابان 4 0.7 0,0006 
نيكاركوا 4 0.7 0,0006 
النمسا 4 0.7 0,0006 
بلغاريا 1 0.2 0,0001 
طونكان 1 0.2 0,0001 
130100 777118 708املجموع 
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األخضر: اخلط
L'institution a mis à la disposition des citoyens
un numéro vert:

Le site Internet

اإللكتروني: املوقع

 www.dam.ma  
 www.diwanalmadhalim.ma 
www.diwan-almadhalim.ma

متخصصة وطنية مؤسسة ديوان املظالم
املواطنني. و اإلدارة بني التواصل بتنمية مكلفة
بالعربية األنترنيت على موقعها زيارة ميكنكم

خالل من واإلجنليزية واإلسبانية و الفرنسية
: التالية العناوين

ميكن أفضل تواصل أجل من
: استعمال الرقم األخضر



132

الفرنسية و بالعربية مطوي أعد املظالم, ديوان مؤسسة املواطنني و بني للتواصل تيسيرا
بها. االتصال كيفية و باملؤسسة املتعلقة املعلومات كل يتضمن و اإلجنليزية واإلسبانية


