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تقديـم
كثيرة هي المنا�س��بات التي حظينا فيها بلقاء العديد من الفعاليات المن�ش��غلة بحقوق الإن�س��ان
والعامل��ة على النهو�ض بها ،وال�س��اعية كذلك �إلى �إقرار حكامة جيدة ،تع��زز البنيان الديمقراطي
الذي ي�أمل الكل في �إر�سائه قويا ببلدنا ،نعتز باالنتماء �إليه ،ون�سهم في �شموخه.
ومن خالل الإجابة عن ت�س��ا�ؤالتها ،تبادرنا تلك الفعالي��ات ،في لطف بعتابها ،وهي ت�ؤاخذنا
على ق�ص��ور ،نعترف به ،في التوا�ص��ل ،وال�س��يما حينما نطلعها على ما ا�س��تجد في الو�ساطة من
�ص�لاحيات ،وم��ا اهتدينا �إليه من مقررات ،وما تر�آى لنا من تو�ص��يات ،تقدمن��ا بها �إلى مختلف
الجه��ات ،دف ًع��ا �إل��ى تدارك ما ق��د يكون من هف��وات� ،أو جبرا لما انك�س��ر م��ن خواطر نتيجة
تجاوزات� ،أو تعوي�ضا لأ�ضرار نجمت عن مواقف بع�ض الإدارات ،وال�سيما تلك التي وقفت فيها
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة على ما �شابها من اختالالت.
فلم يكن من بد� ،إال العمل على �إ�ص��دار دوري يكون ل�س��ان حال هذه الم�ؤ�س�س��ة ،على هدي
المجل��ة ال�س��ابقة لديوان المظالم ،في �ص��يغة نحاول عبره��ا �إبراز التغيير ،نتوا�ص��ل من خاللها،
ونجعلها �أداة حوار ،نقر�أ فيها من خالل مختلف الردود ما يكون قد ت�س��رب لعمل الم�ؤ�س�سة من
نق�ص��ان �أو ق�ص��ور ،وذلك من منطلق الإيمان ب�أنه ،مهما بذل من جه��د وما تم من تق�ص وتحر،
فهناك الأف�ض��ل .فالتوفيق قد ال يحالف دوما الم�س��ارات ،مهما كانت درجة �صدق النية و�سالمة
الطوية.
لقد اختارت الم�ؤ�س�سة نهجا للإجابة عن االنتظارات ،ي�سير في اتجاه بناء كل خال�صاتها على
منطق حقوقي ،ي�ستند في غالبيته على المقت�ضيات القانونية والتنظيمية ،معززاً بما ر�سا عليه العمل
الق�ض��ائي ،وم�ست�أن�س��ا ب�أجود الممار�س��ات لمثيالتها من الم�ؤ�س�س��ات الأجنبية في الدول الأكثر
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ديمقراطية ،ومقتب�س��ا من المتوافق عليه دوليا ،كل ذلك طبقا لما يفر�ضه القانون المحدث لها في
�سياق يغلب عليه هاج�س تحقيق العدل والإن�صاف.
ولقد �أفرز هذا العمل قواعد ،تحر�ص الم�ؤ�س�س��ة على �أال ينح�ص��ر مفعولها و�صداها على ذات
النازلة ،وعلى نف�س الأطراف ،بل ينبغي �أن يكون ما تنتهي �إليه مرا�س��ا عاما ،ي�ست�ش��هد به في كل
الن��وازل المماثل��ة ،في مختلف الإدارات ،ويعتد به ك�س��ابقة �إدارية ،ت�س��تبعد كل ت�أويل �أو تطبيق
مخالف ،ويو�ض��ع به حد لكل �إمعان �أو ان�س��ياق مع �أنانية ذاتية ،قد تتول��د لدى بع�ض الإداريين،
الذين يركبهم اال�ستفراد واال�ستعالء بحكم الوظيفة ،والحال �أنهم مجرد �أمناء على ت�صريف ال�ش�أن
الإداري بما يقت�ضيه من ارتكان �إلى الم�شروعية.
وال ريب �أن في ذلك ما يتيح ربح الوقت لكل من الإدارات والمتظلمين.
ففق��ه الو�س��اطة الم�ؤ�س�س��اتية ،والمق��ررات والتو�ص��يات ال�س��ابقة ،يليق �أن تك��ون لها القوة
الإلزامية ،كما يتعين �أن يكتب لها التعميم واالطالع ،و�أن تكون� ،إن اقت�ضى الأمر� ،أر�ضية لنقا�ش
جدي وم�س�ؤول ،لأن ال�صواب والحقيقة ال يمكن لأي �أحد �أن يدعي امتالكهما وحده.
ولهذا ،التزمت الم�ؤ�س�سة بهذا الإ�صدار الذي ت�أمل ،وت�س�أل اهلل عز وجل� ،أن يوفقها ويقدرها
على االنتظام فيه ،ليكون طرحا جديدا في ال�س��احة الحقوقية والقانونية والإدارية ،لإثراء النقا�ش،
وللتعريف واالطالع ،ولالقتناع والإقناع.
فعلى اهلل المتكل ،وهو الم�ستعان ،وولي ال�سداد.
و�سيط المملكة
النقيب عبد العزيز بنزاكور
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م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة وتخليق الإدارة

(*)

النقيب عبد العزيز بنزاكور
و�سيط المملكة

كثيرا ما ينح�ص��ر التفكير ،عند الحديث عن الف�س��اد الإداري ،في ظاهرة االرت�شاء ،وا�ستغالل
النفوذ ،واالختال�س ،وتبديد المال العام ،والحال �أن تدبير ال�ش���أن الإداري وت�ص��ريف الخدمات
العامة ال ي�س��لم هو الآخر من ممار�س��ات غير �سليمة ،ينبغي الت�ص��دي لها ومواجهتها ،ليتم العمل
الإداري �ضمن قواعد الحكامة الجيدة ،في نطاق �أدبيات و�أخالقيات ،تجعل في مقدمة اهتماماتها
وان�شغاالتها خدمة المرتفق ،والإجابة عن انتظاراته ،وتمكينه مما هو محق فيه.
فال�سلوك الذي يجب �أن يتحلى به كل من تم تطويقه ب�أمانة ور�سالة الخدمة العامة ال يكمن في
مجرد الإحجام عن الدخول في ممار�سات ذات �صلة بالنزاهة المالية ،بل �إن ا�ستقامته تقا�س بتقيده
بالم�ش��روعية ،وبمراعاته لل�ض��وابط القانونية ،وبت�ص��ريفه للأمور وفق مبادئ العدل والإن�صاف،
وباحترامه لكرامة المرتفقين.
ومن البديهي �أن احترام كرامة المرتفق ،يقت�ض��ي الحر�ص على تقديم الخدمة في �أقرب وقت
ممكن ،وب�أب�سط الو�سائل والمتطلبات ،وبدون معاناة ،وب�أقل كلفة.
فكيف يمكن تحقيق هذه الأهداف ون�س��ج العالقة المبتغاة بين المرتفق و�إدارته عبر و�س��اطة
متخ�ص�صة في هذا المجال ،وهي الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية؟
(*) ت�شكل هذه الدرا�سة �أ�سا�س مو�ضوع العر�ض الذي تم تقديمه من طرف ال�سيد و�سيط المملكة ،خالل الندوة المنظمة من
طرف �أكاديمية المملكة المغربية� ،أيام  27-26-25نونبر  ،2013حول« :تخليق الحياة العامة في المغرب».
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ذلك ما �سنحاول النظر �إليه ،من خالل المحاور الأربعة الآتية:
�أوال :التطور التاريخي والفل�سفي للو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية في بالدنا؛
ثانيا :خا�صيات المهام المنوطة بو�سيط المملكة؛
ثالثا :م�س�ؤوليات و�سيط المملكة في تخليق القطاع العمومي؛
رابعا :النتائج الراهنة لعمل و�سيط المملكة.

�أوال :التطور التاريخي والفل�سفي للو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية في بالدنا
�إن بلوغ الأهداف ال�س��الف ذكرها يوجد ،بالفعل ،في �ص��لب ر�س��الة الو�س��اطة الم�ؤ�س�ساتية،
التي تجد جذورها في عمق التاريخ ،والتي �أخذت موقعا خا�ص��ا في الدولة الحديثة �ضمن هياكل
البنيان الديمقراطي ،و�أ�ض��حت م�ؤ�س�سة د�ستورية ذات ا�ستقالل ،تم تخويله لها عن طريق تكري�س
�س��يادة القانون ،واعتماد مبادئ العدل والإن�صاف ،ورفع المظالم ،وتقويم االختالالت التي تطبع
�س��ير الإدارات ،والت�ص��دي للتجاوز �أو ال�شطط في ا�ستعمال ال�س��لطة ،بكل مظاهرها ،من محاباة
ومح�سوبية� ،أو عدم احترام الم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص� ،أو ا�ستغالل النفوذ� ،إلى غير ذلك.
كما تعتبر م�ؤ�س�س��ة و�سيط المملكة �ض��ابطا لجعل عمل الإدارة ين�ساب ب�شكل مب�سط ومي�سر،
وفي المتناول ،تخيم عليه ال�شفافية والتوقعية ،وي�شعر المرتفق في �أجوائه ب�إن�سانيته وكرامته.
هذا ،وقد عرف المغرب فعال ،في ظل الموروث من الح�ض��ارة الإ�س�لامية ،تجربة الو�س��اطة
الم�ؤ�س�س��اتية التي انطلقت من حر�ص الخلفاء الرا�ش��دين على الحفاظ على الم�شروعية� ،إذ كانت
والي��ة المظال��م ملج أ� يخول للأف��راد والجماعات الحق في التظلم لدى الخليف��ة �أو من يعهد �إليه
بذلك.
ويكفي الرجوع �إلى ما قاله ابن خلدون في مقدمته:
«وهي وظيفة ممتزجة من �س��طوة ال�س��لطنة و َن َ�صفَة الق�ضاء ،وتحتاج �إلى علو يد وعظيم رهبة،
وتزج ُر المتعدي وك�أنه ُيم�ضي ما عجز الق�ضاة �أو غيرهم عن �إم�ضائه،
تقمع الظالم من الخ�صمين،
ُ
البي َن��ات والتقرير ،واعتماد الأم��ارات والقرائن ،وت�أخير الحكم �إلى ا�س��تجالء
نظره في َ
ويك��ون ُ
الحق ،وحمل الخ�صمين على ال�صلح وا�ستحالف ال�شهود وذلك �أو�سع من نظر القا�ضي».
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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وقد �أولت الدول التي تعاقبت على حكم المغرب ،وخا�صة الدولة العلوية ،عناية خا�صة بهذه
المهمة� ،سواء كانت الهيئة المكلفة بها ت�سمى «والية المظالم»� ،أو «وزارة ال�شكايات».
غير �أنه وقع تهمي�شها تماما تحت وط�أة نظام الحماية خالل الن�صف الأول من القرن الما�ضي،
ووج��ب بالتالي انتظار ا�س��ترجاع �س��يادة البالد كاملة في ظ��ل حكم العاهل المغف��ور له محمد
الخام�س ،لبروز هيئة جديدة ،في �شكل «مكتب للأبحاث والإر�شادات» ،الذي كان يقوم بتوجيه
ال�شكايات �إلى القطاعات الإدارية المخت�صة ،مع التو�صية ب�إيالئها العناية الالزمة.
وقد تطور هذا المرا�س ،وازداد االن�ش��غال بالمو�ض��وع ،وذلك انطالقا من الإيمان ب�ض��رورة
مواكبة الم�س��تجدات ،والجواب عما يلح من االنتظارات ،واالنخراط في ما يتقا�سمه مع المنتظم
الدولي من قيم ،والأخذ بما ا�ستقرت عليه التوافقات.
وهكذا ،ف�إن المغرب ،وهو يحافظ ويجدد ،م�ست�أن�سا بالمالئم من التجارب الدولية الناجحة،
�أحدث في نهاية �سنة « 2001ديوان المظالم» ،الذي �أوكلت �إليه مهمة النظر فيما يرفعه الأ�شخا�ص
من �شكايات في مواجهة مختلف الإدارات.
وتج��ب الإ�ش��ارة �إل��ى �أن المملك��ة المغربي��ة ،وهي ت�س��عى �آنذاك �إل��ى تطوي��ر تجربتها ،قد
ا�ستعر�ض��ت ما تعرفه ال�س��احة الدولية من تجارب في هذا المجال .فر�س��ا االختيار على �أن تنعم
الم�ؤ�س�س��ة با�ستقاللها ،في من�أى عن �أي ارتباط بتوجه مذهبي �أو �سيا�سي� ،أو تبعية لأي من ال�سلط
الق�ضائية �أو الت�شريعية �أو التنفيذية.
ولئن كانت الم�ؤ�س�س��ة ،في �صيغتها الأولى تلك ،قد تجمعت في ر�صيدها بع�ض الإيجابيات،
ف�إن ذلك لم يمنع من اال�ستر�سال في تج�سيد �إرادة التغيير .وهكذا ،وبعد عقد من الزمن ،وتوطيدا
لما حققته بالدنا من تقدم� ،صدر في  17مار�س  2011الظهير المحدث لم�ؤ�س�سة الو�سيط ،والذي
�أبى �إال �أن يعزز الم�ؤ�س�سة ال�سابقة ،ويو�سع اخت�صا�صاتها ،ويرفع من قدراتها ،ويمكنها من و�سائل
ت�سعف في بلوغ ما تن�شده من �أهداف.
ومبا�شرة بعد هذا الإحداث ،كر�س الد�ستور الجديد ر�سالة الم�ؤ�س�سة ،باالرتقاء بها ،و�إدراجها
�ض��من هيئات ال�سهر على الحكامة الجيدة وحماية حقوق الإن�سان والنهو�ض بها ،على �أن يكون
هناك تعاون ،وتكامل مع باقي الهيئات الوطنية ذات العالقة بالمو�ضوع.
ومن منطلق القناعة بكونية المبادئ التي تقوم عليها فل�س��فة الو�س��اطة الم�ؤ�س�ساتية ،وبوجوب
ت�ض��افر الجهود ،لتقا�س��م �أجود الممار�س��ات ،واالطالع على ما يقع تراكمه من المكت�سبات في
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الدول الم�شهود باختياراتها الديمقراطية ،ن�سجت الم�ؤ�س�سة عالقات تعاون على النطاق الدولي،
وكذا الإقليمي المتو�س��طي ،وعلى م�ستوى العالم العربي ،ومع مجموعة ما ي�صطلح عليه بالبلدان
الفرانكفونية.
ولم يقت�ص��ر وجودها �ض��من العديد من الهيئات الدولية على مجرد االن�ض��مام والح�ضور بل
تجاوزه ،لتتحمل الم�ؤ�س�س��ة ،ب�صفة فاعلة ،م�س�ؤوليات داخل تكتالت جهوية ،مثل رئا�سة جمعية
الأمبود�سمان المتو�سطيين.
كما �أنها تعاونت مع وزارة الخارجية على �إعداد �أر�ضية م�شاريع التو�صيات التي ت�ؤطر للو�ساطة
الم�ؤ�س�ساتية وتعزز دورها ،من خالل بع�ض القرارات الأممية الهامة.
هذا ،و�إنه ليحق الت�س��ا�ؤل عن الخا�ص��يات ال�ض��رورية لقيام و�س��يط المملكة ب��دور فعال في
التخليق المق�صود للحياة العامة.

ثانيا :خا�صيات المهام المنوطة بو�سيط المملكة
كم��ا ه��و معمول ب��ه م��ن حي��ث الطبيع��ة ،والهيكل��ة ،والمعايير ،والنم��اذج ،واخت�ص��ا�ص
الأمبود�سمان ،ف�إن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بالمغرب تتميز ،على الخ�صو�ص ،بـما يلي:
 .1اال�ستقاللية عن كل ال�سلط ،مما يخولها �إمكانية النظر بكل تجرد وحياد في التظلمات بما
يفر�ضه القانون والعدل والإن�صاف؛
 .2عدم ح�ص��ر تدخل و�س��يط المملكة في ما يم�س ويهم المواطنين �أي ما يعبر عنه في بع�ض
ال��دول برعايا الدولة ،بل يمتد اخت�صا�ص��ه لي�ش��مل كذلك الأجانب ،ولو ل��م يكونوا مقيمين في
المغ��رب ،وذل��ك من منطلق �أن الحق والإن�ص��اف ال ينغلقان داخل ح��دود معينة وال يميزان بين
الأفراد �أو الأجنا�س؛
 .3عدم تدخل و�س��يط المملكة في عمل المحاكم  -بمعنى عملها الق�ض��ائي  ،-لما يفر�ض��ه
ا�ستقالل الق�ضاء؛
 .4عدم اكتفاء الو�سيط بالنظر في المنازاعات ،بل له �صالحية الحث على و�ضع قواعد للتدبير
الر�شيد للعمل الإداري ،ون�شر قيم التخليق ،والحث على التعامل بال�شفافية ،وتب�سيط الإجراءات،
وتحقيق القرب؛
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 .5تمكين المرتفقين مما يخولهم القانون من حق في المعلومة الإدارية؛
 .6فر�ض تنفيذ الأحكام الق�ضائية على الإدارة؛
 .7اعتبار الحلول والمقترحات التي ينتهي �إليها و�سيط المملكة غير مخ�صو�صة ،وال محدودة
الأثر على المتظلم �شخ�صيا ،بل ت�شكل منطلقا للعمل على تف�سير الن�صو�ص الت�شريعية �أو التنظيمية،
والتي ينبغي تطويرها ق�صد ح�سن التعامل مع الحاالت المماثلة؛
 .8تمكين الم�ؤ�س�سة من �سلطات و�آليات م�ؤثرة تجبر على تنفيذ مقترحاتها وتو�صياتها؛
 .9التو�س��ع في مفه��وم الإدارة ،لأن االختيارات الحديثة في تدبير ال�ش���أن العام اتجهت نحو
الت�س��يير المفو���ض للمرفق الع��ام �أو تفوي�ض تدبير ال�ش���أن المحل��ي للمنتخبي��ن� ،أو للمكاتب �أو
الم�ؤ�س�سات العمومية ،وكذا المن�ش�آت الخا�ضعة للمراقبة المالية للدولة؛
 .10تموق��ع ملح��وظ في الم�ؤ�س�س��ات الوطني��ة ذات االرتب��اط بحقوق الإن�س��ان والحكامة
(المجل���س الوطني لحق��وق الإن�س��ان ،الهيئة الوطني��ة للنزاهة والوقاي��ة من الر�ش��وة ومحاربتها
كمثال) ،وذلك ف�ضال عن الع�ضوية في المجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية؛
 .11تعدد طرق و�ضع يد و�سيط المملكة على االختالالت ،وذلك �إما عن طريق التظلمات� ،أو
الإحالة من لدن الهيئات الوطنية ،بالإ�ض��افة �إلى كل ما ي�ص��ل �إلى علمه ،وهو ما عبر عنه الم�شرع
بالمبادرة التلقائية ،لأن الم�س بالحقوق الأ�سا�سية وبحقوق الإن�سان لي�س مجرد م�س�ألة خا�صة ،بل
هو �ش�أن عام ،مما ينبغي معه تعب�ؤ الكل للدفاع عن تلك الحقوق؛
 .12الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية ،و�إن كانت تلتقي مع الق�ضاء الإداري في كونهما ينظران في تجاوز
وتع�س��ف القائمين على الإدارة ،فهي ت�س��لك ،من طرق الإثبات ،ما يي�س��ر الوقوف على الحقيقة
ويرجع الأمور �إلى ن�ص��ابها ،على خالف الق�ض��اء الذي يبقى حبي�س �إجراءات م�س��طرية خا�ص��ة،
وطرق و�آجال محددة؛
وجه �إلى انتهاج �أ�سلوب معين
 .13و�س��يط المملكة يدفع �إلى تح�سين م�س��توى �أداء الإدارة ،و ُي ِّ
في التعامل ،ويقدم كما �سلفت الإ�شارة �إليه ،مقترحات تعديل الت�شريع ،على خالف الق�ضاء ،الذي
ال يملك �إال حق الف�صل والح�سم في الخالف؛
 .14كما �أن الم�ؤ�س�س��ة ال تتقيد بمجرد تطبيق القانون ،بل – وكما �سبقت الإ�شارة �إليه �أي�ضا -

تتعدى ذلك �إلى تحقيق مبادئ العدل والإن�ص��اف ،كلما ات�ض��ح �أن االنحبا�س في الت�أويل ال�ض��يق
للقاعدة القانونية قد يخلق �أو�ضاعا غير عادلة.
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هذا ،وموازاة مع الخا�صيات الهامة لتدخل و�سيط المملكة ،البد �أي�ضا من تحديد م�س�ؤولياته،
وا�ست�شراف تطلعات مهامه ،خا�صة و�أن مجال عمله تو�سع كثيرا لي�شمل مكونات جديدة.

ثالثا :م�س�ؤوليات و�سيط المملكة في تخليق القطاع العمومي
في خ�ض��م ال�ص�لاحيات والخ�صو�ص��يات المذكورة �سابقا ،يتحمل و�س��يط المملكة المغربية
م�س���ؤوليات عديدة ،باعتباره ناظما وحري�صا على االن�ضباط الإداري ،وعلى �أخالقيات الت�صرف
الإداري ،الذي ينبغي �أن يتموقع في ف�ضاء ت�شع فيه م�صالح الجماعة ال جماعة م�صالح.
وبالتالي ،ف�إن عليه �أن ي�سعى �إلى الإجابة عن انتظارات مرتفقي الإدارة ،و�أن يعمل على تحقيق
تطلعاته��م في �أن تك��ون �إدارتهم في خدمة حقيقي��ة لهم ،بعيدا عن البيروقراطي��ة والتعقيد ،و�إلى
ت�ص��رف القائمين عليها بدون ا�س��تعالء �أو كبرياء ،ال يخولهم موقعهم وم�س�ؤوليتهم داخل القطاع
ح��ق فر�ض نمط من التعامل يخ�ض��ع لأهوائهم ،بعيدين عما يفر�ض��ه القان��ون .ومن ذلك ،اتخاذ
التدابير الالزمة لت�أمين ا�ستمرارية المرفق ،وااللتزام بالم�ساواة في التعامل ،وتمكين المرتادين مما
هم محقون فيه ،وفق ما ي�س��طره الم�ش��رع من �ش��روط �أو قواعد ،دون حواجز ،وال�سهر على �أال
ي�س��تفرد الم�س���ؤولون بفر�ض ما يتر�آى لهم من �إجراءات تنظيمية ،لأن التدبير الإداري له قواعده
التي ت�ض��ع في مقدمة االعتبارات م�ص��لحة المرتفق بما ين�س��جم ويتالءم مع الم�ص��الح الف�ض��لى
للجماعة.
وهكذا ،ف�إنه على الإدارة �أن تكون هي في خدمة المرتفقين ،ولي�س العك�س.
لذلك ،ف�إن و�سيط المملكة يعمل خا�صة على:
 .1حر���ص الإدارات على �إعداد ف�ض��اءات ا�س��تقبال تكون بوابة تترجم االلت��زام الإداري ب�أن
القط��اع فع�لا في خدمة المرتفق ،وذلك من خالل ما يقدمه من م�س��اعدة ،وما يكر�س��ه لح�س��ن
الإن�صات ،وما يبديه من التفهم ،وما يمتلكه من م�ؤهالت للإر�شاد والتوجيه ،وت�صحيح ما قد يقع
فيه المرتفق من �أخطاء ،وما يبرهن عليه من ا�ستعداد للتدخل عند كل �إ�شكالية لإرجاع الأمور �إلى
ن�صابها ،ت�أمينا لتعميم ال�شعور بفعالية ونجاعة الإدارة؛
 .2قي��ام الإدارة بتب�س��يط الم�س��اطر والإج��راءات الإداري��ة ،وتطويرها بما يي�س��ر الخدمات،
والحر�ص على مجانيتها� ،إال ما قد يكون �إلزاميا في تغطية تكلفة المتطلبات والتي البد و�أن تكون
في مقدور المواطن الب�سيط؛
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� .3إعداد دليل ب�ش���أن تلك الم�ساطر والإجراءات ،يعمم محتواه على مرتادي الإدارة ،ويكون
االطالع عليه في المتناول ،بلغة مب�سطة ومفهومة؛
 .4مواكبة الم�س��تجدات ،و�إيجاد الحلول لما يطفو على ال�ساحة من �إ�شكاليات ،لأن الجمود
والتراتبية في العمل الإداري قد يعوقان التقدم ،خا�صة في خ�ضم التغييرات المت�سارعة التي تتطلب
الت�صحيح والتكييف؛
 .5التحديث ،والتوا�ص��ل عن بعد ،ومكننة الخدمات ،واالعتماد على المعلوميات ،مع العلم
ب�أن التحديث يجب �أن ين�صب على و�سائل العمل وعلى الم�ساطر ،وعلى العقليات �أوال وقبل كل
�شيء؛
 .6توا�ص��ل الإدارة م��ع المرتادي��ن ،وتوفي��ر الإمكاني��ة له��م لإب��داء المالحظ��ات ،والتبليغ
عن االختالالت ،وف�ض��ح الم�ش��ين م��ن الممار�س��ات ،مع �ض��مان حمايتهم وت�أمين م�ص��الحهم
الم�شروعة؛
 .7توفر كل �إدارة على و�س��ائل التدقيق واالفتحا�ص ،لي���س فقط للتدبير المالي ،ولكن كذلك
للت�سيير الإداري من �أجل تقييم العمل ،والوقوف على مواطن النق�ص والزلل؛ مما يتطلب �إحداث
لج��ان داخلية لتقييم ج��ودة الخدمات مع اعتماد ر�أي طالبيها ،لأن ا�س��تطالع ال��ر�أي قراءة ذاتية
لمنظور الغير لعطاءاتها؛
 .8تح�ص��ين الإدارة نف�سها من كل ما يمكن �أن يت�س��رب �إليها من م�ؤاخذات و�إدانات ،تقدح
فيما يجب �أن تتحلى به من �أخالقيات؛
 .9تعود الإدارة على تعليل مقرراتها ومواقفها ب�شكل مقنع ،معزز بال�سند القانوني المعتمد من
طرفها ،وم�صحوب ،قدر الإمكان ،بتوجيه �أو �إر�شاد؛
 .10الحر�ص على االنخراط في الإدارة من منطلق اال�ستحقاق ،بناء على تكاف�ؤ الفر�ص ،وفي
نطاق االحتياجات الحقيقية ،بناء على تو�صيف للمهام ،الختيار الم�ؤهالت التي تكون الإدارة في
�أم�س الحاجة �إليها� ،إعماال لما ي�صطلح عليه «بال�شخ�ص ال�صالح في المكان ال�صالح»؛
 .11اجته��اد الإدارة ،ومبادرته��ا �إلى تطويق الإ�ش��كاليات ،مبادرة تندرج �ض��من الم�ش��روع
والمقبول في التنظيم الإداري والقانوني؛
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 .12ت�ص��رف الإدارة تحت وازع الم�س���ؤولية المرتبطة بالمحا�س��بة ،مع العل��م ب�أن الأخطاء،
وال� س��يما الج�س��يمة �أو الناتجة عن �س��وء نية ،البد و�أن يترتب عنها ما يقرره الم�شرع من م�ساطر
ت�أديبية ومتابعات ق�ضائية؛
 .13تفرغ الموظفين للمهام الإدارية ،تفاديا لما يمكن �أن ين�ش���أ من ت�ض��ارب الم�صالح ،ولما
يمكن �أن يزيغ بهم �إلى االهتمام �أكثر ب�أن�شطة موازية؛
 .14حفاظ الموظفين على ال�س��رية ،و�إحجامهم عن اطالع الغير على ما وقفوا عليه بمنا�س��بة
ممار�س��ة مهامهم ،مع االلت��زام بالتحفظ ،واالمتناع عن الإدالء بالر�أي الم�س��بق ،وكذا ب�أي تعليق
على ما اتخذته �إدارتهم من مقررات.

رابعا :النتائج الراهنة لعمل و�سيط المملكة
تنزي�لا للمقاربة التخليقي��ة لدور و�س��يط المملكة ،يمكن الإ�ش��ارة �إلى بع���ض النتائج الحالية
لأن�شطته ،والتي �سعى من خاللها �إلى �أداء ولو البع�ض من المهام التي تقع تحت م�س�ؤوليته ،خالل
الفترة الوجيزة التي مرت على �إحداث الم�ؤ�س�سة وتعيينه من لدن جاللة الملك على ر�أ�سها ،وذلك
�إلى غاية متم �سنة .2012
وهكذا ،وحر�ص��ا على الوفاء بما وقع تطويقه من �أمانة الدفاع عن حقوق المت�ضررين وتثبيت
�أ�س���س الحكام��ة الجيدة في عم��ل المرفق العمومي بروح العدل والإن�ص��اف ومراع��اة الكرامة،
عمل��ت الم�ؤ�س�س��ة عل��ى النظر في كل ما كان رائجا لدى الم�ؤ�س�س��ة ال�س��ابقة ،وما ت��وارد عليها
من تظلمات جديدة تدخل في �ص�لاحياتها ،وعلى التوجيه والإر�ش��اد لما ال يندرج �ض��من هذه
ال�ص�لاحيات ،تي�س��يرا ل�س��بل التوا�ص��ل بين الإدارة ومرتفقيها ،مع مراعاة القواعد التي تفر�ضها
�ضرورة التخليق الملحة.
ال نزعم �أننا ا�س��تطعنا ت�س��وية كل ما كان �أو �أ�صبح معرو�ض��ا علينا ،وذلك لأ�سباب مو�ضوعية
ومتنوعة يمكن �أن يتفهمها الجميع .وال نجزم كذلك �أن الإدارة م�س�ؤولة في جميع الحاالت عما
يلحق بالمتظلم من �ض��رر معنوي �أو مادي .لكنه ،انطالقا من المعطيات الرئي�س��ية والم�ؤ�ش��رات
العامة ،بر�سم ال�سنة الفارطة على الأقل ،يمكن �إدراك مدى الجهود المبذولة في معالجة الملفات
لإيجاد الحلول المر�ض��ية والمنا�س��بة ،وذلك قبل الوقوف على بع�ض االختالالت ،والتي �أ�ص��در
و�سيط المملكة على �إثرها عدة تو�صيات ت�صب عامة في مجال الأخالقيات.
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 .1المعطيات الأ�سا�سية والم�ؤ�شرات العامة
لقد تو�ص��لت الم�ؤ�س�س��ة ،بر�س��م �س��نة  2012وحدها ،بما مجموعه  1 1291تظلما ،تبين بعد
درا�ستها وتحليلها �أن  9 618تظلما منها ال يندرج ،بحكم موا�ضيع هذه التظلمات ،في �صالحيات
الم�ؤ�س�سة.
وقد تمحورت مو�ضوعاتها ،على غرار ما �سبق في ال�سنوات ال�سابقة ،حول ملتم�سات توظيف
�أو عفو ،والح�صول على �أذونات �أو م�ساعدات ،وخالفات بين الخوا�ص ،بالإ�ضافة �إلى تظلمات
ب�ش�أن ق�ضايا معرو�ضة على الق�ضاء.
�أما بخ�ص��و�ص التظلمات التي تدخل في نطاق اخت�ص��ا�ص الم�ؤ�س�س��ة ،فقد كانت في حدود
 1 673تظلما.
وق��د هم��ت التظلمات �آنفة الذكر عدة مج��االت ،فكان �أهمها يتعلق بتدبير ال�ش���أن المحلي،
والمجال العمراني والعقاري ،وما يرتبط بتدبير الم�س��ار الإداري للعاملين بالإدارات ،بالإ�ض��افة
�إلى بع�ض المنازعات ذات الطابع المالي ذي ال�صلة با�ستيفاء الم�ستحقات.
و�إذ كانت الم�ؤ�س�سة قد تمكنت من ت�سوية العديد من النزاعات ،ف�إن البع�ض منها مايزال تحت
الدر�س والبحث عن حلها ،ورفع ما قد يعتر�ض ت�سويتها من معيقات.
ذاك �أمر ملحوظ لدى الم�ؤ�س�سات المماثلة في مختلف بقاع العالم ،لأن طبيعة الر�سالة ،ونمط
ت�ص��ريفها للق�ضايا يقت�ضي التريث ،على اعتبار �أن دورها لي�س هو الإعالن عن الحق في حد ذاته،
بل الغاية الأ�سا�سية منه هو العمل من �أجل الإن�صاف وجبر الأ�ضرار وتر�ضية الخواطر ،وقطع دابر
الخالف ،مع الت�أ�سي�س لأجود الممار�سات� ،ضمانا لال�ستفادة من الخدمات الإدارية في جو ي�سود
فيه ح�سن التعامل ،ويطبعه الت�شبع بالأخالق ،وكذا حفاظا على م�صداقية الإدارة نف�سها.
وعمال بما يقت�ض��يه ح�سن التوا�ص��ل بين المرتفق والإدارة في نطاق مبد�أ تقريب هذه الأخيرة
من��ه ،انخرطت الم�ؤ�س�س��ة ف��ي اختيار الالمركزي��ة الذي ال يهم البع��د الجغرافي فق��ط بل يتعلق
باالن�شغال بالمرتفقين وحاجياتهم ،والإن�صات للجواب عن انتظاراتهم.
وفي هذا الإطار �ساهمت المندوبيات ،المفتوحة في ثالث جهات ،ب�شكل ملحوظ في �أن�شطة
الم�ؤ�س�س��ة ،وما يواك��ب ذلك من جهد في التخليق على ال�ص��عيد الجهوي وك��ذا المحلي .و�إن
الأمل لمعقود على �أن يتطور عملها بارتباط مع تو�س��يع ال�ص�لاحيات المخولة لمختلف الإدارات
الخارجية بجميع الجهات ،والتي من المنتظر �أن يتم تفوي�ض اخت�صا�ص��ات �أخرى لها ت�ص��ب في
دعم م�شروع الالمركزية المتقدمة.
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وفي نف�س االتجاه ،ف�إن الم�ؤ�س�س��ة ما�ض��ية في تو�س��يع خريطة تمثيلياتها الجهوية ،علما ب�أنها
فتحت ،منذ �أقل من �شهر واحد ،مندوبية رابعة ،وذلك بالدار البي�ضاء.

 .2بع�ض االختالالت
م��ن بين �أهم االختالالت التي وقفت عليها الم�ؤ�س�س��ة عدم تنفيذ الأحكام ،ال �س��يما من لدن
الجماعات الترابية ،نتيجة عدم االعتداد با�ستمرارية المرفق العام على �إثر تناوب مجال�سها ،و�سوء
تطبيق م�سطرة نزع الملكية ،وبع�ض تعقيدات ت�سوية المعا�شات ،وتعثر الم�سار الإداري للموظفين
وم�س��تحقاتهم في الترقية ،والت�شكي من �س��وء تطبيق القانون الجبائي ،والتظلم من عدم اال�ستفادة
من برامج ال�س��كن الالئق لمحاربة مدن ال�ص��فيح ،وم��ن وتيرة تنفيذها� ،إلخ ،مما جعل الو�س��يط
ي�صدر تو�صيات بالن�سبة لحاالت لم يقع بعد فيها �إي�صال الحقوق �إلى �أ�صحابها ،والتي ي�سهر على
تتبع م�آلها.

 .3بع�ض التو�صيات
لقد ت�أتى فعال لو�سيط المملكة �أن ي�صدر بع�ض التو�صيات ،والتي ت�شكل كلها ،ب�شكل �أو �آخر،
وب�ص��فة مبا�شرة �أو غير مبا�ش��رة� ،إ�س��هاما في تخليق الحياة العامة ،علما �أن تقيد الإدارة بال�شرعية
والإن�صاف يعتبر من �صميم �أخالقياتها في ت�صريفها لل�ش�أن العام وتعاملها مع المرتفقين.
وكان م��ن بي��ن �أهم تلك التو�ص��يات ما تم �إ�ص��داره ف��ي مجال تنفي��ذ الأحكام ،لأن��ه من غير
الم�ست�س��اغ �أن تتمادى الإدارة في الإحجام عن التنفيذ ،والحال �أن المفرو�ض فيها المالءة ،و�أنها
�أول من يجب �أن ين�صاع للقانون وللم�ساواة �أمامه.
وفي مجال نزع الملكية ،ا�س��تقرت الم�ؤ�س�س��ة في تو�ص��ياتها ،على ربط �إقدام الإدارة على هذا
الإج��راء بتوفير احتياطي مالي عادل مقابل قيمة العقار المعني ح�س��ب الأثمان المتداولة .ونف�س
االلتزام يقع على الجماعات الترابية هي الأخرى ،مع طلب تدخل �س��لطة الو�صاية لإلزام الجماعة
الترابية المعنية ب�أداء مقابل نزع الملكية ،وا�ش��تراط الم�صادقة على ميزانية الجماعة ببرمجة ت�سديد
الديون الم�ستحقة ،وعند تعذر ذلك تفعيل م�سطرة الحلول.
وف��ي مج��ال ت�سخير القوة العمومية ،تم الت�أكيد على �أن �س��لطة الإدارة في عدم الإذن به للإجبار
عل��ى التنفيذ ،يجب �أن يقع تفعيله ب�ش��كل معقلن ،و�أن ال يكون رف�ض �إعط��اء الإذن المذكور �إال
ب�صفة م�ؤقتة ،على �أن تٌلزم الإدارة في هذه الحالة بتعوي�ض المت�ضرر.
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وفيما يخ�ص تقادم الديون المتخلدة بذمة الدولة ،فقد تم الت�أكيد على عدم التم�سك به ،مادام قد
ثبت عدم �أداء الم�س��تحقات من لدنها ،لأن التقادم مجرد قرينة على الأداء ،ولي�س موجبا ل�س��قوط
حق.
وبالن�س��بة لت�صاميم التهيئة ،انتهى و�س��يط المملكة �إلى اعتبار مدة العم��ل بها محدودة ،وينتهي
مفعولها بقوة القانون بانتهائها ،ودونما حاجة �إلى �أي �إ�ش��هاد �أو ترخي�ص للت�ص��رف في العقارات
المعنية ،وذلك في حل عن التحمالت التي كان من�صو�صا عليها في الت�صميم.
وفي ما يعود �أحيانا �إلى تنقيل تع�سفي لموظف ،كان الموقف هو �ض��رورة �إرجاع المعني بالأمر
�إلى مقر عمله الأ�صلي.
وفيما يرجع �إلى خط�أ �إداري قد تقع فيه الإدارة ،وتُطالب على �إثره بجبر ال�ض��رر� ،أو�صى و�سيط
المملكة بجبر خاطر المت�ض��رر ،من خالل �إقرار الإدارة بت�ص��رفها المعيب وتقديم اعتذارها ،لأن
ذلك قد يرد االعتبار �إليه.
ختام��ا� ،إذا كان��ت الم�ؤ�س�س��ة تعل��م ،رغم ما تحق��ق� ،أن المنتظ��ر والم�أمول �أكب��ر بكثير مما
تم القيام به ،ف�إنها وا�ص��لت خالل ال�س��نة الجارية وبجهود م�ض��اعفة ،و�ستوا�ص��ل  -بم�ش��يئة اهلل
وعونه  -التركيز على ما ي�س��ت�أثر بان�ش��غاالت المواطنين المترجمة في التظلمات المن�ص��بة �أ�سا�سا
على االختالالت التي تعر�ضنا لها ،تلك االختالالت التي تكون �أحيانا معبرة �أو مواكبة لت�صرفات
بعيدة عن الأخالقيات.
لذلك ،و�إجماال� ،س��وف تتجه الم�ؤ�س�سة �إلى تر�سيخ القناعة ب�أن دور و�سيط المملكة ال يكمن
ف��ي مجرد رقاب��ة ودفاع ،بل ف��ي مزيد الحر�ص عل��ى التقيد بالم�ش��روعية وال�ش��فافية في العمل
الإداري ،وفي دعم المواقف العادلة والمن�صفة ،والإقالع عن كل مرا�س ال ين�سجم مع ما يقت�ضيه
الوفاء بموا�صفات الإدارة المواطنة.
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درا�سـات و�أبحاث

الم�ستجدات الت�شريعية والد�ستورية
في مجال الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية بالمغرب (*)
ذ .الح�سن �سيمو
م�ست�شار و�سيط المملكة

مقدمة
�أحدثت م�ؤ�س�س��ة الو�سيط في �إطار الإ�صالحات الم�ؤ�س�ساتية الجذرية التي تم القيام بها م�ؤخراً
خا�صة خالل �سنة  2011والتي تهدف �إلى:
• تعزيز الإنجازات الم�سجلة في مجال النهو�ض بحقوق الإن�سان وحمايتها.
• تحديث الم�ؤ�س�س��ة ال�س��ابقة «ديوان المظال��م» ،وت�أهيلها للقيام بمهام مو�س��عة بهيكلة جديدة
لمواكبة الإ�صالح الم�ؤ�س�سي العميق الذي تعرفه بالدنا وبالتالي االن�سجام مع المعايير الدولية.
• الدفاع عن الحقوق في �إطار العالقة القائمة بين الإدارة والمرتفقين.
• االرتق��اء بالم�ؤ�س�س��ة �إلى م�ص��اف الهي���آت المماثلة ،العامل��ة بالدول المتط��ورة في مجال
الديمقراطية والحكامة وحماية الحقوق.
• االن�سجام مع الدور الفاعل الذي ت�ضطلع به بالدنا على م�ستوى الأمم المتحدة من �أجل تفعيل
وتعزيز مكانة ودور م�ؤ�س�سات الأمبود�سمان في حماية الحقوق ون�شر ثقافة الحكامة.
(*) الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر في  12من ربيع الآخر  17( 1432مار�س  )2011ب�إحداث م�ؤ�س�سة الو�سيط ،المن�شور
بالجريدة الر�سمية عدد  5926بتاريخ  12ربيع الثاني  1432الموافق لـ  17مار�س .2011
ظهير �شريف رقم � 1.11.91صادر في  27من �شعبان  29( 1432يوليوز  )2011بتنفيذ ن�ص الد�ستور ،المن�شور بالجريدة الر�سمية
عدد  5964مكرر ،بتاريخ  30يوليوز � ،2011ص.3600 .
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و�س��وف نتناول هذا المو�ضوع من خالل محورين اثنين :المحور الأول يتعلق بالم�ستجدات
الت�شريعية ،والثاني بالم�ستجدات الد�ستورية ح�سب الت�سل�سل التاريخي.

المحور الأول
الم�ستجدات الت�شريعية
�إن هذه الم�ستجدات التي ت�ضمنها ظهير  17مار�س  ،2011المحدث لم�ؤ�س�سة الو�سيط� ،سنتناولها
تباع ًا ح�سب ت�سل�سلها بالظهير المذكور.
• ن�ص��ت المادة الأولى على �أن م�ؤ�س�س��ة الو�س��يط م�ؤ�س�سة وطنية م�س��تقلة ومتخ�ص�صة تتولى،
في نطاق العالقة بين الإدارة والمرتفقين ،مهمة الدفاع عن الحقوق ،والإ�س��هام في تر�سيخ �سيادة
القانون ،و�إ�ش��اعة مبادئ العدل والإن�ص��اف ،والعمل على ن�ش��ر قيم التخليق وال�شفافية في تدبير
المرافق العمومية ،وال�س��هر على تنمية توا�صل فعال بين الأ�ش��خا�ص ،ذاتيين �أو اعتباريين ،مغاربة
�أو �أجان��ب ،ف��رادى �أو جماعات ،وبي��ن الإدارات العمومية والجماعات المحلية والم�ؤ�س�س��ات
العمومية والهي�آت التي تمار�س �ص�لاحيات ال�س��لطة العمومية ،وباقي المن�ش�آت والهي�آت الأخرى
الخا�ضعة للمراقبة المالية للدولة ،والتي ي�شار �إليها في هذا الظهير ال�شريف با�سم «الإدارة».
• في حين اكتفت المادة الأولى من الظهير ال�ش��ريف المحدث لم�ؤ�س�س��ة ديوان المظالم (((

على ما يلي:

«تحدث بجانب جاللتنا ال�ش��ريفة م�ؤ�س�س��ة ت�س��مى «ديوان المظالم» ،مكلفة بتنمية التوا�صل
بين كل من المواطنين �أفراداً �أو جماعات وبين الإدارات �أو �أي هيئة تمار�س �ص�لاحيات ال�س��لطة
العمومية ،وبحثها على االلتزام ب�ضوابط �سيادة القانون والإن�صاف».
بمقارنة م�ض��مون المادتين �س��الفتي الذكر يت�ض��ح �أن المادة الأولى من ظهير  17مار�س 2011

�أ�ضافت �إلى الم�ؤ�س�سة في حلتها الجديدة مهام �أخرى تتنا�سب وموقعها �ضمن منظومة الم�ؤ�س�سات
المماثلة في الدول المتقدمة ،وتتلخ�ص هذه المهام في:

((( الظهير ال�شريف رقم  1.01.298ال�صادر في  23من رم�ضان  9( 1422دي�سمبر  )2001ب�إحداث م�ؤ�س�سة ديوان المظالم
ال�صادر بالجريدة الر�سمية عدد  4963بتاريخ � 8شوال  24( 1422دجنبر .)2001
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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– الدفاع عن الحقوق في نطاق العالقة بين الإدارة والمرتفقين؛
– العمل على ن�شر قيم التخليق وال�شفافية في تدبير المرافق العمومية؛
– النظر في الت�ص��رفات الإدارية ال�ص��ادرة عن المن�ش���آت والهي�آت الخا�ض��عة للمراقبة المالية
للدولة �إلى جانب الجهات الإدارية الأخرى المن�صو�ص عليها في المادة نف�سها.
• بخ�ص��و�ص المندوبين الم�ش��ار �إليهم على التوالي في المواد 22 ،21 ،20 ،19 ،3 :و 23من
ظهير  17مار�س  ،2011فقد �أ�ص��بحوا على النحو التالي :ثالثة مندوبين خا�ص��ين يعملون بالإدارة
المركزية �إلى جانب و�سيط المملكة وتحت �سلطته ،ومندوبين جهويين تابعين له يدعون الو�سطاء
الجهويين ،ومندوبين محليين يتم تعيينهم عند االقت�ض��اء بالعماالت والأقاليم لم�س��اعدة الو�س��طاء
الجهويي��ن ،بعد �أن كان الظهير المحدث لم�ؤ�س�س��ة ديوان المظالم (المادت��ان الثانية والرابعة) قد
حددهم في فئة المندوبين المكلفين بتنمية التوا�ص��ل ،وفئ��ة المندوبين الوزاريين ،وفئة المندوبين
الجهويين.
وتتحدد مهام المندوبين الخا�صين �سالفي الذكر في الآتـي ((( :
• المندوب الخا�ص بتي�سير الولوج �إلى المعلومات الإدارية  :وي�س��هر على ممار�س��ة كل من تكون له
م�ص��لحة �شخ�ص��ية م�ش��روعة ،الحق في الح�ص��ول من الإدارة ،وفق ًا للقوانين والتنظيمات الجاري
به��ا العمل ،عل��ى المعلومات التي يرغب فيها ،كيفما كان م�ض��مونها �أو مكان حفظها �أو �ش��كلها
�أو حاملها المادي ،وعند الحاجة ،على ن�س��خ �أو �ص��ور من الوثائق �أو الأدوات التي تت�ض��من تلك
المعلومات؛ واتخاذ جميع التدابير المنا�س��بة ل�ض��مان ذلك ،بتن�س��يق مع المخاطبين الدائمين؛ غير
�أن��ه ال يجوز اللجوء �إلى الو�س��يط �أو المندوب الخا�ص المعني ،للح�ص��ول عل��ى معلومات �إدارية،
�إال لمن له م�ص��لحة مبا�ش��رة لها عالقة بملف �أو ق�ض��ية تهمه ،مع تحديده ب�ص��ورة وا�ضحة للغر�ض
من المعلومات المطلوبة .ويقوم الو�س��يط بحفظ طلبات المعلوم��ات الإدارية غير المبررة� ،أو التي
ُي�ست�ش��ف طابعها التع�س��في من �ص��بغتها المتك��ررة �أو الممنهجة ،وال يجوز تحري��ف المعلومات
المح�صل عليها ،وال ا�ستعمالها في غير الغر�ض المحدد �ضمن الطلب المقدم ب�ش�أنها .و�إذا تعذرت
ا�ستجابة الإدارة لطلب المعلومات المرغوب فيها ،لأي �سبب كان ،وت�أكد للم�ؤ�س�سة توفر الم�صلحة
ال�شخ�ص��ية الم�ش��روعة للم�ش��تكي ،يقوم المندوب الخا�ص المعني بمطالبة الإدارة بموافاته ،داخل
((( المواد 26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 :من النظام الداخلي لم�ؤ�س�سة
الو�سيط الم�صادق عليه بظهير �شريف �صادر بتاريخ  3جمادى الأولى  ،1433الموافق لـ  26مار�س  ،2012والمن�شور
بالجريدة الر�سمية عدد  6033بنف�س التاريخ.
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�أجل يحدده ،بن�س��خ �أو �ص��ور من الوثائق �أو الأدوات المطلوبة كيفما كان حاملها المادي ،ق�ص��د
العمل على �إحالتها �إلى الم�ش��تكي �أو المتظلم ،عدا �إذا تعلق الأمر بمعلومات تكت�س��ي �ص��بغة �سرية
بمقت�ض��ى القانون ،وفي هذه الحالة يتعين على الإدارة المعنية �إطالع الو�س��يط ،داخل �أجل يحدده،
على ما يثبت ذلك .و�إذا تبين للو�سيط �أن الت�صرف الإداري ذا ال�صلة بالمعلومات المطلوبة مخالف،
في حد ذاته� ،أو من حيث �آثاره ،لمبادئ العدل والإن�ص��اف ،وترتب عنه �ض��رر للم�ش��تكي ،طلب
الو�س��يط من الإدارة المعنية ،مبا�ش��رة �أو بوا�س��طة المندوب الخا�ص المعني ،اتخاذ كافة الإجراءات
الالزمة لجبر ال�ضرر ،غير �أنه ال يعتبر في عداد المعلومات الإدارية الممكن الولوج �إليها:
–  �أعمال الهيئات الق�ضائية التي تكت�سي �صبغة ال�سرية؛
–  الأعمال التح�ضيرية التخاذ القرارات الإدارية؛
–  المعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي كما تحددها الن�صو�ص المتعلقة بحمايتها.

ويعم��ل المندوب الخا�ص المعني ،بتعاون مع الإدارة ،على �ض��مان ال�ش��فافية في تعاملها مع
المرتفقي��ن ،وت�س��هيل �إطالعهم على القرارات والدوري��ات المعمول به��ا� ،أو غيرها من الوثائق
المت�ضمنة لتعليمات �إدارية ،في المجال المعني.
• المن��دوب الخا���ص بتتبع تب�سيط الم�ساط��ر الإدارية وولوج الخدمات العمومي��ة :ويعمل انطالق ًا من
اال�س��تنتاجات المترتبة عن معالجة ال�ش��كايات �أو التظلمات المعرو�ض��ة على م�ؤ�س�س��ة الو�سيط،
بتن�س��يق مع المخاطبين الدائمين بمختلف الإدارات ،على �إيجاد ال�صيغ المالئمة لتب�سيط الم�ساطر
الإدارية ،وتعزيز مبادرات الوقاية من الر�شوة ودعم محاربتها ،وعلى تر�سيخ الأخالقيات الواجب
التقيد بها في كافة المرافق العمومية ،وتكري�س تدابير الحكامة الإدارية الجيدة .كما يتولى بتن�سيق
مع المخاطبين الدائمين ،تحديد قواعد:
–  تح�س��ين ظروف االت�صال واال�ستقبال بكافة الم�ص��الح التابعة للإدارات ،من لدن �أ�شخا�ص
م�ؤهلين ،والتجاوب مع المرتفقين بكل �شفافية و�إخال�ص ،مع �إيالء الأ�شخا�ص الموجودين
في و�ضعية ه�شة العناية الالزمة؛
–  �ضمان ح�سن �إر�شـاد المرتفقين؛
–  تح�سين م�ستوى االت�صال واال�ستقبال بما يحفظ للإدارة دورها في �أداء الخدمات العمومية
لفائدة الجميع ،وللمرتفق كرامته وم�صالحه الم�شروعة ،وذلك في تمام ال�شفافية والنزاهة؛
–  جعل المرا�س�لات الإدارية وا�ضحة ومفهومة ،وم�ص��حوبة بكل البيانات المفيدة ل�صيانة ما
يكون للمرتفق من حقوق وواجبات؛
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–  تعميم ثقافة المرفق العمومي ،من خالل ت�شبع كافة العاملين به ،ب�أنهم في خدمة المرتفقين،
ولي�س العك�س.
ويعمل هذا المندوب ،بتن�سيق مع المخاطبين الدائمين ،على و�ضع برنامج عمل �سنوي يحدد
�آليات تطبيق الإجراءات الم�شار �إليها في المادة � 20أعاله ،وكذا و�سائل وطرق تقييمها .كما يعقد
م��ع المخاطبين الدائمين ،اجتماعين في ال�س��نة ،يحدد تاريخ كل منهما من لدن الو�س��يط ،وكلما
اقت�ض��ت ال�ض��رورة ذلك ،وين�ص��ب مو�ض��وعها على مراقبة وتتبع تنفيذ برنام��ج العمل المحدد،
وتقييم منجزاته ،وتقويمه عند االقت�ضاء ،ويعمل بتن�سيق مع المخاطبين الدائمين على ت�سهيل ولوج
الأ�شخا�ص �إلى الخدمات العمومية كلما تم ا�ستيفاء ال�شروط القانونية للح�صول عليها من المرافق
المعه��ود �إليها تقديم تلك الخدمات .وي�س��هر م��ن خالل الأعمال المتعلقة بت�س��هيل الولوج �إلى
الخدمات العمومية ،على احترام مبد�أ الم�س��اواة بين المرتفقين ،وعلى �أن ال يكون في اال�س��تفادة
من تلك الخدمات �أي تمييز بينهم.
• المن��دوب الخا���ص بتتبع تنفي��ذ الأحكام الق�ضائية ال�ص��ادرة في مواجهة الإدارة  :ويقوم بتن�س��يق مع
المخاطبين الدائمين عن م�ص��الح مختلف الإدارات ،وعند االقت�ض��اء ،م��ع المخاطب الدائم عن
الم�ص��الح التابعة لرئا�س��ة الحكومة ،بالعمل على اتخاذ التدابير الفعلية الرامية �إلى الت�صفية العاجلة
لتنفيذ الأحكام النهائية التي ظلت عالقة ،وو�ض��ع ،عند ال�ض��رورة ،جدول��ة زمنية مقبولة لإنجاز
التنفيذ بالن�سبة لكل حكم ،و�إ�شعار الم�شتكي �أو المتظلم بذلك.
ويعمل المندوب الخا�ص �س��الف الذكر ،بتفوي�ض من الو�س��يط ،على تفعيل �إجراءات ت�س��وية
توفيقية بين الطرفين ،وكذلك في حالة ما �إذا اقت�ض��ت رغبة الم�شتكي �أو المتظلم الت�سريع بتجاوز
ما قد يوجد من عوائق راهنة للتنفيذ.
• وهك��ذا ت��م تعوي�ض المندوبي��ن القطاعيين الم�ش��ار �إليهم ف��ي الظهير المحدث لم�ؤ�س�س��ة
دي��وان المظالم ،بالمندوبين الخا�ص��ين ،ومنحهم �ص�لاحيات وا�س��عة في مجال تي�س��ير الولوج
�إلى المعلومات الإدارية ،وتب�س��يط الم�س��اطر الإدارية ،وولوج الخدم��ات العمومية ،وتتبع تنفيذ
الأحكام الق�ضائية النهائية ال�صادرة في مواجهة الإدارة.
• يالحظ �أي�ض ًا �أنه من بين الم�ستجدات التي �أتى بها ظهير  17مار�س « 2013المبادرة التلقائية»؛
التي تم �إ�سنادها لم�ؤ�س�سة الو�سيط بمقت�ضى المادة الخام�سة من الظهير ،والمادة الثالثة والخم�سين
من النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة بخ�صو�ص قيامها تلقائي ًا بتحريك م�سطرة النظر في ت�صرفات الإدارة
المخالفة للقانون �أو المنافية للعدل والإن�ص��اف� ،إذا ما علم الو�س��يط بهذه الت�صرفات مبا�شرة� ،أو
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عن طريق �أحد المندوبين الخا�ص��ين� ،أو الو�س��طاء الجهويين� ،أو المندوبي��ن المحليين ،ومعالجة
الق�ض��ايا مو�ض��وع المبادرة التلقائية وفق نف�س الم�سطرة المتبعة بالن�س��بة لل�شكايات والتظلمات،
و�إجراء الأبحاث والتحريات ب�ش�أنها ،وتقديم المقترحات والتو�صيات ذات ال�صلة.
كما ن�صت المادة  17من ظهير  17مار�س � 2013سالف الذكر على قيام الو�سيط بمبادرة منه �أو
بناء على طلب ت�س��وية تقدمه الإدارة �أو الم�شتكي ،بكل م�ساعي الو�ساطة والتوفيق ،ق�صد البحث
عن حلول من�ص��فة ومتوازنة لمو�ض��وع الخ�لاف القائم بين الأطراف ،تكفل رفع ال�ض��رر الذي
�أ�ص��اب الم�شتكي من جراء ت�صرفات الإدارة ،وذلك باال�ستناد �إلى �ضوابط �سيادة القانون ومبادئ
العدل والإن�صاف.
بينما الظهير المحدث لديوان المظالم لم ين�ص على هذه المبادرة ،بل اكتفى بالتن�ص��ي�ص على
تقديم طلب من �أحد الطرفين.
• من بين الم�س��تجدات كذلك ما ن�ص��ت عليه المادة العا�ش��رة من الظهير التي تمنح لأع�ض��اء
البرلمان ور�ؤ�س��اء �س��ائر الإدارات ،ور�ؤ�ساء المجل�س الوطني لحقوق الإن�س��ان ،واللجنة الوطنية
لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي ،والهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي الب�صري ،والهيئة
المركزية للوقاية من الر�ش��وة ،ومجل�س المناف�سة ،وغيرها من الم�ؤ�س�سات والهي�آت ،والجمعيات
الم�ؤ�س�س��ة ب�ص��فة قانونية والم�س��يرة طبق ًا لأنظمتها الأ�سا�س��ية �إمكانية �إحالة ال�شكايات الموجهة
�إليهم ،والتي ال تدخل في اخت�صا�ص��هم �إلى م�ؤ�س�س��ة الو�سيط المخت�صة مو�ضوعي ًا بالنظر فيها ،في
حين �أن الظهير المحدث لديوان المظالم لم ي�شر �إلى هذه الإمكانية.
• كما �أن المادة  11من الظهير �أناطت بالو�س��يط ،والمندوبين الخا�صين ،والو�سطاء الجهويين
مهمة تقديم جميع �أنواع الم�س��اعدة القانونية والإدارية الالزمة للم�شتكين الموجودين في و�ضعية
�ص��عبة لأ�سباب مادية� ،أو الموجودين في و�ضعية �إعاقة ،من �أجل تمكينهم من تقديم �شكاياتهم �أو
تظلماتهم الرامية �إلى رفع ال�ض��رر الالحق بهم من جراء �أي ت�ص��رف �صادر عن الإدارة� ،سواء كان
قراراً �ض��مني ًا �أو �صريح ًا� ،أو عم ً
ال �أو ن�ش��اط ًا من �أن�شطتها ،يكون مخالف ًا للقانون ،خا�صة �إذا كان
مت�سم ًا بالتجاوز �أو ال�شطط في ا�ستعمال ال�سلطة� ،أو منافي ًا لمبادئ العدل والإن�صاف ،الأمر الذي
لم يتم التن�صي�ص عليه في الظهير المحدث لديوان المظالم.
• ومن �أهم م�س��تجدات ظهير  17مار�س  2011ما ن�ص��ت عليه المادتان  16و 32ب�ش�أن �إمكانية
توجيه تو�ص��ية بالمتابعة الت�أديبية ،و�إن اقت�ض��ى الحال تو�ص��ية �إلى الإدارة المعنية ،ب�إحالة الملف �إلى
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النياب��ة العام��ة التخاذ الإجراءات المن�ص��و�ص عليها في القانون ،وذلك من لدن الو�س��يط في حالة
القيام ب�إحدى الإخالالت التالية:

–  �إذا تبي��ن للو�سيط من خالل البح��ث والتحري �أن م�صدر الت�شكي� ،أو التظل��م ناتج عن خط�أ �أو �سلوك
�شخ�صي لأحد الموظفين� ،أو الأعوان (المادة .)16
– �إذا ات�ض��ح �أن االمتن��اع عن تنفيذ حكم ق�ضائي نهائي �صادر في مواجه��ة الإدارة ،ناجم عن موقف غير
مبرر لم�س�ؤول �أو موظف �أو عون تابع للإدارة المعنية (المادة .)32
– �إذا �أخل �أيهم بالقيام بالواجب المطلوب منه (المادة .)32

وبخ�ص��و�ص عالقة الو�س��يط بالإدارة تجدر الإ�ش��ارة �إل��ى �أن هناك م�س��تجدات بالمقارنة مع
ما ورد في الظهير المحدث لم�ؤ�س�سة ديوان المظالم ،ن�صت عليها المواد  ،25 ،24و 26من ظهير
 17مار�س .2011
�أولهـ��ا� :أن المخاطب الدائم لم�ؤ�س�س��ة الو�س��يط بمختل��ف الإدارات ،والجماع��ات الترابية،
والم�ؤ�س�س��ات العمومية ،والهي�آت التي تمار�س �ص�لاحيات ال�س��لطة العمومية ،وباقي المن�ش���آت
والهي�آت الأخرى الخا�ض��عة للمراقبة المالية للدولة ،ينبغي �أن يعين من لدن �إدارته من بين الم�س�ؤولين
التابعي��ن لها ،الذين يتمتعون ب�سلط��ة اتخاذ القرار فيما يُحال عليهم من �شكاي��ات وتظلمات من لدن م�ؤ�س�سة
الو�سيط.
ثانيهـ��ا� :أن اللجان الم�ش��تركة التي كانت ت�ض��م ممثلين عن كل من م�ؤ�س�س��ة ديوان المظالم،
و�س��ائر الإدارات ،والتي كانت تجتمع دوري ًا للبحث عن �إيجاد حلول للق�ض��ايا ال�ش��ائكة لم يكن
من�صو�ص ًا عليها في الظهير ال�سابق ،بل كانت تعمل نتيجة اقتراح والي المظالم ال�سابق الذي قبلته
الإدارة ،وتم ت�ض��مينه في مذكرة داخلية وزعت على م�ست�ش��اري و�أطر الم�ؤ�س�سة ،فتبنى الم�شرع
هذا المنحى ،و َق َّنـ َنـ ُه بمقت�ض��ى المادة  24من الظهير (الفقرة الثانية) تحت ا�س��م« :اللجان الدائمة
للتن�س��يق والتتبع» ،بد ًال من الت�س��مية ال�س��ابقة« :اللجان الم�ش��تركة بين م�ؤ�س�س��ة ديوان المظالم،
والإدارات».
ثالثـها� :أن مهامها تو�س��عت بمقت�ض��ى المواد ،31 ،30 ،29 :و 32من النظام الداخلي لم�ؤ�س�سة
الو�سيط ،الموم�أ �إليه �أعـاله.
رابعهـا� :أن مهام المخاطبين الدائمين تو�سعت هي الأخرى بمقت�ضى المادتين 25 :و� 26سالفتي
الذكــر.
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• من بين الم�س��تجدات �أي�ض�� ًا ما ن�ص��ت عليه المادة  33من ظهير  17مار�س  2011ب�ش�أن دور
الو�سيط في تر�سيخ مبادئ الحكامة الإدارية؛ �إذ جاء في المادة المذكورة ما يلي:
«يرفع الو�س��يط ،في �إطار اخت�صا�ص��اته ،وب�ص��فته قوة اقتراحي��ة لتح�س��ين �أداء الإدارة والرفع
م��ن ج��ودة الخدمات العمومية التي تقدمها ،تقارير خا�ص��ة �إلى الوزير الأول تت�ض��من تو�ص��ياته
ومقترحاته الهادفة �إلى:

– تر�س��يخ قيم ال�ش��فافية والتخليق والحكامة في تدبير المرافق العمومية ،والعمل على ن�شرها
بين الموظفين والمرتفقين؛
– التقيد بقيم حقوق الإن�س��ان كما هو متعارف عليها عالمي ًا ،وااللتزام بمراعاتها ،والنهو�ض
بها في عالقة الإدارة بالمرتفقين؛
– �إ�ص�لاح ومراجعة الن�ص��و�ص الت�ش��ريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة و�س��ائر المرافق
العمومية ،من �أجل تح�سين فعاليتها وتن�سيق مجاالت تدخلها؛
– ت�صحيح االختالالت التي قد تعتري �سير المرافق العمومية وتطوير �أدائها؛
– تب�س��يط الم�ساطر والإجراءات الإدارية لتي�س��ير ولوج المواطنين �إلى الخدمات التي تقدمها
الإدارة في �أح�سن الظروف؛
– تح�سين الخدمات العمومية و�ضمان جودتها وتقريبها من المرتفقين؛
– تح�س��ين بني��ة اال�س��تقبال واالت�ص��ال بمختلف مراف��ق الإدارة م��ن �أجل توا�ص��ل فعال مع
المرتفقين».

• �إن الظهي��ر المحدث لديوان المظالم في مادته � 12أ�ش��ار �إلى بع���ض مقومات هذه الحكامة
دون �أن يعنونها �صراحة بالحكامة الإدارية.
• ومن بين الم�ستجدات كذلك ما �أ�شارت �إليه المادة  34من ظهير  17مار�س  2011بخ�صو�ص
مراعاة مبادئ الم�ساواة ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،وعدم التمييز بين المرتفقين� ،إذ جاء فيها ما يلي:
«�إذا تبين للو�س��يط �أن مرفق ًا من المرافق العمومية ال يراعي مبادئ الم�س��اواة وتكاف�ؤ الفر�ص،
وعدم التمييز بين المرتفقين الذين يتوفرون على نف�س ال�شروط المطلوبة ،فيما يتخذه من �إجراءات
وق��رارات� ،أو م��ا يقوم به من ت�ص��رفات و�أعم��ال� ،أو فيما يقدم��ه من خدمات ،وج��ه �إلى �إدارة
المرفق المعني مذكرة تنبيه ق�ص��د �إثارة انتباهها �إلى الإخالل الحا�صل في معاملتها مع المرتفقين،
ومطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير العاجلة الكفيلة بت�ص��حيح الو�ض��ع ،وفق ما تقت�ض��يه
المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإن�صاف.
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• ال�شيء الذي لم يتم التن�صي�ص عليه في الظهير ال�سابق.
• وبقراءة المادة  35من ظهير  17مار�س  2011المتعلقة ب�إمكانية تقديم الو�س��يط الم�شورة �إلى
الإدارات �إذا ما طلبت منه ذلك نجد �أن هذا الم�س��تجد هو الآخر لم تتم الإ�ش��ارة �إليه في الظهير
ال�سابق.
• ومن بين الم�س��تجدات �أي�ض ًا ما ت�ضمنته المادة  39بخ�ص��و�ص تقديم الو�سيط عر�ض ًا يت�ضمن
ملخ�ص�� ًا تركيبي�� ًا لم�ض��مون التقرير ال�س��نوي المرفوع �إلى جالل��ة الملك ،المن�ص��و�ص عليه في
المادة � 37أمام البرلمان في جل�سة عامـة.

المحور الثاني
الم�ستجدات الد�ستورية
�إن د�س��تور المملك��ة في ف�ص��له  115ن�ص عل��ى �أن من بين �أع�ض��اء المجل�س الأعلى لل�س��لطة
الق�ضائية الو�سيط.
كما ن�ص في الف�ص��ل  162على �أن الو�سيط م�ؤ�س�سة وطنية م�ستقلة ومتخ�ص�صة ،مهمتها الدفاع
عن الحقوق في نطاق العالقات بين الإدارة والمرتفقين ،والإ�س��هام في تر�س��يخ �س��يادة القانون،
و�إ�ش��اعة مب��ادئ العدل والإن�ص��اف ،وقيم التخليق وال�ش��فافية في تدبير الإدارات والم�ؤ�س�س��ات
العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمار�س �صالحيات ال�سلطة العمومية.
وبذلك �أ�صبحت م�ؤ�س�سة الو�سيط المحدثة بمقت�ضى ظهير  17مار�س  2011مد�سترة �إلى جانب
م�ؤ�س�سات وهي�آت �أخرى.
وتجدر الإ�ش��ارة �إلى �أن الد�س��تور و�إن كان قد �ص��نف م�ؤ�س�سة الو�سيط �ض��من هيئات حماية
حقوق الإن�س��ان والنهو�ض بها �إل��ى جانب المجل�س الوطني لحقوق الإن�س��ان ،ومجل�س الجالية
المغربي��ة بالخارج ،والهيئة المكلفة بالمنا�ص��فة ومحاربة جميع �أ�ش��كال التمييز ،ف�إنه �أبقى عليها
�أي�ض ًا مكلفة بالحكامة الجيدة ،وهذا ما ي�ست�شف من الف�صل  159من الد�ستور �سالف الذكر ،عالقة
بالمواد 36 ،35 ،34 ،33 :من ظهير  17مار�س .2011
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التعليق على التو�صية ال�صادرة
في الملف عدد 10/27777
ذ .حميد ولد البالد
م�ست�شار بمحكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط
وم�ست�شار بم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
يتعلق الأمر في هذه النازلة ب�ش��كاية تق��دم بها �أحد التجار (الموردين) �إلى الم�ؤ�س�س��ة ،يتظلم
بموجبها من رف�ض م�صالح والية القنيطرة تمكينه من م�ستحقاته ( 3 1570.00درهم) المترتبة عن
تموين عملية الإغاثة �إثر الفي�ضانات التي عرفتها منطقة ال�شراردة خالل �سنة .1996
وقد كانت �أجوبة الإدارة متركزة حول تقادم الدين وعدم وجود ف�ص��ل في الميزانية لمواجهة
الم�صاريف الناتجة عن الإغاثة من الفي�ضانات.
وبعد درا�س��ة ال�ش��كاية ت�أكد للم�ؤ�س�س��ة جديتها ،ف�أ�ص��درت تو�ص��ية بتمكين الم�ش��تكي من
م�ستحقاته؛ انطالق ًا من عدة �أ�س�س يمكن تلخي�صها فيما يلي:
�أوالً :تحقق التموين الفعلي الذي �أنجز ب�أمر وب�إ�شراف من ال�سلطة الإدارية المحلية ،التي كانت
تقر في مرا�س�لاتها للإدارة المركزية ب�أن المعني بالأمر قد ورد لفائدتها مواد و�أدوات ا�س��تعملت
�أثناء عمليات الإغاثة ب�أمر منها ،و�أقرت كذلك ب�أن قيمتها محددة في المبلغ الوارد في ال�شكاية.
ثانياً :الت�أكيد على �أن عدم �إبرام عقد التوريد وفق ًا لل�ش��كليات المتطلبة من �ص��دور �س��ند طلب
مكتوب وموقع عليه ال يحول دون ا�ستحقاق المقابل المالي للتوريدات المنجزة فع ً
ال والمت�سلمة
من طرف �أعوان الإدارة.
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ثالثاً :الظروف اال�س��تثنائية المتمثلة في وجود كارثة طبيعية (في�ضان) تقت�ضي تدخ ً
ال ا�ستعجالي ًا
لمواجهته��ا ،وت�س��توجب التعبئة والت�ض��امن والتكافل ،وتقت�ض��ي تجاوز ال�ش��كليات الإجرائية،
ولذلك ال يمكن تعليق �إنجاز التوريد على �صدور �سند الطلب وفق ًا لل�شكليات.
رابعاً� :إن للدولة وم�ؤ�س�س��اتها م�ص��داقية ال يجب �أن تكون محل �ش��ك؛ ولذلك ف�إن ا�س��تجابة
المورد للأمر الموجه �إليه لتموين عمليات الإغاثة كان من باب �أن الدولة (الإدارة) محل ثقة و�أنها
�ستفي بااللتزام ب�أداء مقابل تلك التموينات؛ و�إال ف�إن عدم وفائها �سي�ؤدي �إلى الإحجام عن التموين
رغم الظرف اال�ستثنائي (الفي�ضانات) وبالتالي فهي لن تتمكن من الإ�سهام في م�ساعدة الأ�شخا�ص
الذين يتهددهم الخطر.
خام�ساً :الت�أكيد على �أن قواعد المحا�سبة العمومية �شرعت لتنظيم م�ساطر الأمر بالنفقة و�صرفها
في الأح��وال العادية ،و�أن حدوث ظرف ا�س��تثنائي (كوارث) يبرر الخ��روج عنها ،حماية لقيمة
�أ�سمى هي الحفاظ على �أرواح المواطنين.
�ساد�ساً :ال يمكن للإدارة �أن تتم�سك �أمام الم�ؤ�س�سة بتقادم الدين؛ لأن التقادم لي�س �سوى قرينة
على الوفاء ،التي يتم�س��ك به �أمام الق�ض��اء ،ولي�س �أمام م�ؤ�س�س��ة الو�س��يط ،وفي جميع الأحوال ال
يجوز �أن تتم�سك به الإدارة كموجب ل�سقوط الحق مادام �أنها ا�ستفادت من التوريدات ،بالإ�ضافة
�إلى �أن مثل هذه الحاالت اال�ستثنائية ت�ستوجب الوفاء بالعهد ولي�س التنكر له ،لت�أكيد ا�ستمرار الثقة
لدى المتعاملين مع الإدارة.
�إن تحليل هذه التو�ص��ية وكذا مجموع التو�ص��يات ال�ص��ادرة في مجال ال�ش��كايات المتعلقة
بالعقود الإدارية (وبال�ص��فقات �أ�سا�س ًا) يك�شف من جهة؛ التقاء البناء الفكري لتو�صيات الم�ؤ�س�سة
مع االجتهادات الق�ضائية في كثير من الأوجه؛ ومن جهة ثانية ،ا�ستفادتها من هام�ش �أكبر باالعتماد
على مبادئ العدل والإن�صاف في معالجة ال�شكايات والتظلمات المعرو�ضة عليها.

المحور الأول
تقاطع اجتهادات الم�ؤ�س�سة مع االجتهادات الق�ضائية
يمكن تلم�س ذلك التقاطع من خالل عدة م�ؤ�شرات �أهمها:
الت�أكي��د عل��ى �أن العمل الفعلي المنجز من طرف المورد وب�أم��ر من الإدارة يرتب على عاتقها
دين ًا لفائدته ،تبقى م�س�ؤولة عن �ضرورة �أدائه.
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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وهذه الم�س���ألة�« :أي الأداء مقابل العمل الفعلي المنجز» تعتبر من بين �أهم قواعد المحا�س��بة
العمومية؛ وقد اعتمدتها الم�ؤ�س�س��ة في العديد من التو�ص��يات ،كما هو ال�ش���أن بالن�س��بة للتو�صية
ال�صادرة في الملف عدد  08/24630التي ورد فيها:
«وحيث يتبين من �أجوبة وزارة التربية الوطنية �أن هذه الأخيرة تقر ب�أن الأ�شغال التي قامت بها
المقاولة في نطاق هذه ال�صفقة تفوق من حيث حجمها الكميات التي كانت محددة في ال�صفقة،
و�أن الإكراهات المحا�سباتية هي التي حالت دون ت�سوية وت�سديد الم�ستحقات؛
وحيث �إنه ،و�إن كان على الطرفين ،وال �س��يما الم�س��تفيد من ال�ص��فقة ،انتهاج م�سطرة خا�صة
طبق ًا للقوانين الجاري بها العمل ،وذلك ب�إنجاز ملحق لل�صفقة� ،أو ا�ست�صدار �إذن خا�ص لمواجهة
الأم��ر الواقع ،والذي يكون ناتج ًا عن خط�أ في احت�س��اب الأمتار� ،أو ع��ن نق�ص في تقدير حجم
ال�ص��فقة� ،أو عن �إرادة في �إ�ضافة �أجزاء �أو مرافق �أو موا�صفات كانت �ضرورية للم�شروع في هذه
ال�صفقة ،ف�إن الثابت �أن الإدارة المعنية ا�ستفادت من �إنجاز قامت به المقاولة لفائدتها؛ (»)....
و�ضمن نف�س الن�سق ،ورد في التو�صية ال�صادرة في الملف عدد � 12/2245أنه:
«لكن ،و�إن كان من حق الإدارة رف�ض التو�ص��ل بالتوريدات والتجهيزات الواردة في ال�ص��فقة
لعدم مطابقتها للموا�صفات الواردة بها وبالتالي �إلغائها وفق الم�سطرة المحددة قانون ًا ،ف�إن �أخذها
واحتفاظها بها وا�س��تعمالها لبع�ض محتوياته��ا ورف�ض �أداء مقابلها يتنافى والمقت�ض��يات التعاقدية
والإطار العام لل�صفقات العمومية ،مما يجعل الطالب محق ًا في الح�صول على مقابل ما لم ي�سترده
من ال�سلع التي دفعها للإدارة و�شهدت بتو�صلها بها ،وذلك ح�سب ال�سعر المحدد لكل واحد من
المعدات المتو�صل بها».
وعل��ى �أ�س��ا�س ثبوت ا�س��تفادة الإدارة م��ن التوري��دات �أقرت التو�ص��ية ال�ص��ادرة في الملف
عدد  08/23476حق المورد في ا�ستخال�ص المقابل المالي للتوريدات التي �أنجزها لفائدتها بعدما
ثبت لدى الم�ؤ�س�س��ة �أن هناك �إقرار متمثل في ر�س��الة موجهة من العامل �إلى رئي�س الجماعة حول
�ضرورة �أداء م�ستحقات المورد وهو ما حدا بالم�ؤ�س�سة �إلى �إ�صدار تو�صية �إلى الإدارة المعنية للعمل
على �أداء تلك الم�س��تحقات ب�ص��رف النظر عن �أي نقا�ش يدور حول مخالفة المعاملة لل�شكليات
الم ِل َّحة
الخا�ص��ة بعقود التوريد ،لأن الظرف اال�س��تثنائي المتمثل في حدوث في�ضانات والحاجة ُ
للتدخل ال�س��ريع لإمداد ال�سكان المت�ض��ررين بحاجياتهم بهدف الحفاظ على حياتهم ت�سمو على
�ضرورة احترام �شكليات التعاقد.
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�إن هذا التوجه يقترب كثيراً مما �سبق للق�ضاء الإداري تبنيه في �إطار نظرية الإثراء بال �سبب في
العقود الإدارية التي �أر�ساها مجل�س الدولة الفرن�سي ،بموجب القرار ال�صادر بتاريخ  1985/9/6في
ق�ض��ية  ،Association Eurolatوكذا في ق�ضية  ،Ville de Cannesانطالق ًا من �أن غياب العقد �أو ُبطالنه
ال يمكن �أن يبرر رف�ض الأداء مادام �أن الإدارة ا�س��تفادت من الأ�ش��غال ولم تعتر�ض على �إنجازها
لفائدته��ا ،وهو نف�س التوجه الذي تبناه الق�ض��اء الإداري المغربي ،م��ن خالل حكم ((( ورد فيه
�أن �إنج��از �أ�ش��غال ترتب عنها تحمل المدع��ي بنفقات �أثبتتها الوثائق المدل��ى بها وتقرير الخبرة،
وف��ي المقابل حققت جهة الإدارة المنجزة هذه الأ�ش��غال لفائدتها نفع�� ًا ثابت ًا ،و�أنه لم يكن ليقوم
ب�إنجازها �إال بموافقة الإدارة وتحت �إ�شراف موظفيها ،ف�إن مثل هذه الو�ضعية ت�شكل �إثراء للإدارة
على ح�سابه.
غير �أن الق�ض��اء المغربي – وعلى غرار نظيره الفرن�س��ي � -س��رعان ما انتبه �إلى �أنه يجب ت�أطير
هذا النوع من النزاعات �ض��من دعاوى الم�س���ؤولية الإدارية مع الحر�ص على ت�ش��طير الم�س�ؤولية
بين الإدارة والمقاول ،وبالتالي ال يق�ض��ى �س��وى ب�أداء ما تم �إنفاقه فع ً
ال دون اعتبار لهام�ش الربح
المتوقع الذي ال يلتفت �إليه �إال في ظل وجود عقد �إداري مكتمل (((؛ ذلك �أن التم�س��ك ببطالن
العقد �أو بغيابه ال يعني حرمان المقاول من الح�صول على تعوي�ض عن الأ�شغال التي �أنجزها لفائدة
الإدارة على �أ�سا�س �آخر غير العقد مادام �أنها لم تعتر�ض عليها.
وفي حكمها عدد  1924ال�ص��ادر بتاريخ  2007/10/4ملف � 07/466ش.ع� .أكدت المحكمة
الإدارية بالرباط �أنه« :كما �أنها لم تنازع في حقيقة الأ�ش��غال الإ�ض��افية بمبلغ  57 000.00درهم،
مما ت�صبح معه مقرة بحقيقة االدعاءات ،فتكون المدعية محقة في الح�صول على تلك المبالغ».
وف��ي حكمه��ا عدد � 1927ص��ادر بتاري��خ  2007/10/4مل��ف ��� 06/976ش.ع� .أكدت نف�س
المحكم��ة �أنه...« :وحتى على فر�ض وجود تلك ال�ش��هادة ،ف�إن ت�أخير الت�أ�ش��ير عليها من طرف
�سلطة الو�صاية يرجع خط�أه �إلى الإدارة ،وال ينبغي تحميل تبعاته �إلى المدعي الذي ي�صبح م�ستحق ًا
((( حكم عدد � 239صادر عن المحكمة الإدارية بفا�س بتاريخ  2002/7/30في الملف .2000/20

 حكم عدد  520ال�صادر عن املحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ  2001/5/31يف امللف .98/52((( حكم �صادر عن املحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  2007/4/23حتت عدد .818
 قرار املجل�س الأعلى عدد � 126صادر بتاريخ  2007/2/7ملف عدد .2005/1/4/1977 قرار املجل�س الأعلى عدد  609بتاريخ  2007/7/11يف امللف .06/1/4/2195 حكم �صادر عن املحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  2006/10/30يف امللف � 1/463ش.ع.مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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لجميع �أتعابه بمجرد �إنجازه للأ�ش��غال وفق ما اتفق عليه� ،س��يما و�أن الت�أ�شير تم بعد ذلك في وقت
الحق من طرف الجهة المعنية ،و�إال �ستكون الإدارة في و�ضعية �إثراء بال �سبب على ح�ساب الغير
من خالل اال�ستفادة من �أ�شغال دون �أداء مقابلها».
ولذلك ،ف�إن ك ًّ
ال من الق�ضاء الإداري وم�ؤ�س�سة الو�سيط يعتبران �أن المقاول محق في الح�صول
على قيمة الأ�شغال �أو التوريدات التي �أنجزها لفائدة الإدارة.

المحور الثاني
اعتماد م�ؤ�س�سة الو�سيط على مبادئ العدل والإن�صاف
في معالجة ال�شكايات والتظلمات
ف�إل��ى جانب ا�س��تلهامها لبع�ض الحلول المت�ض��منة في االجتهادات الق�ض��ائية ل�س��د الثغرات
القانونية �أو �إعطائها تف�س��يراً ين�س��جم مع ماهو معمول به من طرف الق�ض��اء للبت في ال�شكايات
والتظلمات المعرو�ض��ة عليها ،والبحث لها عن �أ�س��ا�س قانوني ي�س��اندها ،ف�إن م�ؤ�س�س��ة الو�س��يط
– �إ�ض��افة �إلى ذلك  -تتمتع بهام�ش كبير ي�ض��من لها م�س��احات �أو�سع لإ�ص��دار تو�صيات لفائدة
المت�ضررين في �إطار مبادئ العدل والإن�صاف.
ذل��ك �أن �أه��م �أهداف وج��ود هذه الم�ؤ�س�س��ة وفق ًا لما ورد ف��ي بيان الأ�س��باب الكامنة وراء
�إحداثه��ا ،كانت هي اال�ستجاب��ة لما يتطلع �إليه المواطنون م��ن تقوية تطبيق مبادئ العدال��ة والإن�صاف في
معامالتهم مع الإدارة و�سائر المرافق العمومية ،بالنظر لما يطبع بع�ض الق�ضايا المطروحة عليها من تعقيد ،وما
تت�سم به من �صعوبات ،قد تحول دون تحقيق متطلبات العدالة واحترام حقوق الإن�سان.
وقد كر�س��ت المادة الأولى من الظهير ال�ش��ريف المحدث لم�ؤ�س�سة الو�سيط ذلك الهدف من
خالل التن�ص��ي�ص على �أنه من بين مهامها �إ�شاعة مبادئ العدل والإن�صاف ،واعتبرت المادة الخام�س��ة
من نف�س الظهير �أن �أعمال الإدارة وقراراتها التي تخالف القانون �أو التي تكون منافية لمبادئ العدل
والإن�صاف تعتبر مجا ًال لتدخل الم�ؤ�س�سة ق�صد النظر فيها.
وهكذا يالحظ �أن م�صطلح العدل والإن�صاف يتكرر في الظهير المحدث للم�ؤ�س�س��ة �إ�ض��افة �إلى
المادتي��ن  1و 5الم�ش��ار �إليهما ،في كل من الم��واد  10و 11و 14و 15و 17و 18و 29و 34و،36
فمن �أ�ص��ل  54مادة التي يتكون منها الظهير ال�ش��ريف المحدث للم�ؤ�س�س��ة وردت عبارة العدل
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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والإن�ص��اف �ض��من  11مادة ،مما يدل على الأهمية المحورية لمبادئ العدل والإن�ص��اف �ضمن
مجاالت تدخلها.
ومن جهة �أخرى ،فالنظام الداخلي للم�ؤ�س�س��ة بدوره �أورد عبارة العدل والإن�صاف �ض��من عدة
مواد منه كالمواد  2و 3و 16و 30و 48و 53و� ،75إذ رغم �أن مقت�ض��يات النظام الداخلي لي�س��ت
�س��وى �إجراءات تنظيمية من حيث م�ض��مونها ،ورغم ذلك تم الت�أكيد في غير ما مادة على مبادئ
العدل والإن�صاف للت�شديد على �أهميتها المحورية في عمل الم�ؤ�س�سة.
وق��د كان لمب��ادئ العدل والإن�صاف مكانته��ا المحورية حتى في ظل الظهي��ر المحدث لديوان
المظالم ((( ،وهو ما يت�أكد من مطالعة مقت�ضيات ذلك الظهير ال�شريف ،وكذا من خالل الخطاب
الملكي ال�س��امي بمنا�س��بة �إحداث م�ؤ�س�س��ة ديوان المظالم ((( الذي ورد فيه حر�ص جاللته على
جع��ل هذه الم�ؤ�س�س��ة �أداة ف َّعـالة لتطوير التوا�ص��ل بين المواطن والإدارة ،وو�س��يلة مرنة وتوفيقية
ومب�س��طة للنظر في ال�شكايات والتظلمات ،و َمالذاً �آمن ًا لمن اعتبر نف�سه �ضحية �أي قرار �إداري �أو
عمل مخالف للقانون �أو َم�شوب بعدم الإن�صاف.
�إن تحقق مبادئ العدل والإن�صاف يقت�ضي تجاوز منطوق بع�ض الن�صو�ص الت�شريعية �أو التنظيمية
للو�ص��ول �إلى حل عادل ومن�ص��ف؛ ففي �إطار التو�صية ال�صادرة في الملف عدد  10/27777وبعد
ت�أكد الم�ؤ�س�سة من تحقق عملية التوريد من خالل ثبوت �إنجاز الخدمة لفائدة الإدارة وب�أمر منها،
ف�إنه لم تعد قواعد المحا�س��بة العمومية – التي �ش��رعت �أ� ً
ص�لا للأحوال العادية  -مبرراً لرف�ض �أداء
مقاب��ل تلك الخدمة� ،س��يما و�أن الظرف اال�س��تثنائي والطارئ (كوارث) ُيب��رر الخروج عن تلك
القواع��د للحفاظ عل��ى �أرواح المواطنين؛ ومعنى ذلك �أنه ال يمك��ن في مثل هذه الحاالت تعليق
الأداء على �ض��رورة التوفر الم�س��بق على �سند الطلب وفق ًا ل�ش��كلياته ودون تجاوز الحد الأق�صى
للقيمة المالية المخ�ص�صة للتعاقد في �شكل عقود التوريد� ،إلى غيرها من ال�شكليات المفتر�ضة في
مثل هذه العقود �ضمن الأحوال العادية.

وانطالق ًا من ذلك ،يمكن الت�أكيد على �أن و�س��يط المملكة قد �أقام التو�ص��ية ال�ص��ادرة �ض��من
الملف المذكور – و�إن لم ي�صرح بها �ضمن حيثيات التو�صية  -على مبادئ العدل والإن�صاف؛ �إذ
لي�س من العدل وال من الإن�ص��اف في �شيء حرمان مورد ح�سن النية من ا�ستحقاق المقابل المالي
((( ظهير �شريف رقم  1.01.298ال�صادر في  23من رم�ضان  9( 1422دجنبر .)2001
((( راجع م�ضمون الخطاب الملكي ال�سامي الذي �ألقاه �صاحب ال�سمو الملكي الأمير موالي ر�شيد في  23رم�ضان 1422
( 9دجنبر  ،)2001من�شور �ضمن الن�شرة الإخبارية لديوان المظالم رقم � ،2002/1ص 14 .و.15
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للتوري��دات الت��ي �أجراها لفائدة الإدارة وب�أمر منها – ولو في غياب عقد وفق ًا لل�ش��كليات  -وفي
ظروف ا�س��تثنائية وطارئ��ة (كوارث) لتلبية حاجات م�س��تعجلة لفائدة المواطني��ن والحفاظ على
�أرواحهم.
ولذل��ك ،ف��الإدارة ال يمك��ن �أن تواجهه بما ين�ص علي��ه القانون �أو الأنظمة الإدارية في �ش���أن
تدخل��ه ك�ش��خ�ص �أجنبي عنها م��ادام من حقه �أن ي�س��عى �إلى العدل والإن�ص��اف ولو خارج هذه
الن�ص��و�ص (((؛ ذلك �أنه �إذا كانت الإدارة ملزمة بتطبيق الن�صو�ص الت�شريعية التي ت�شكل �ضمانتها
الرئي�س��ية وال�س��قف الذي يحميها من كل م�س���ؤولية ،ف�إن تلك الن�ص��و�ص لي�س��ت دائم ًا من�صفة،
ولذلك ف�إن الم�ؤ�س�سة ت�سعى � -إلى جانب تحقيق ال�شرعية � -إلى تحقيق العدل والإن�صاف (((.
وق��د طبق��ت الم�ؤ�س�س��ة ه��ذا االتجاه في ع��دد م��ن التو�ص��يات ال�ص��ادرة ب�ش���أن الملفات
ع��دد  08/23476و 08/24630و 12/2245بعدم��ا تبين �أن الإدارة ا�س��تفادت فع ً
�لا من التوريد �أو
الخدمة المنجزة لفائدتها ،وبالتالي ي�ص��عب مواجهة المت�ض��رر (المقاول) بعدم وجود عقد مبرم
وفق ًا لل�ش��كليات وتعليق الأداء على ذلك ،فكانت مبادئ العدل والإن�صاف �سنداً لتدعيم حقه في
الح�صول على المقابل المالي لما �أ�سداه �إلى الإدارة من خدمات وما �أنجزه لفائدتها من �أ�شغال.
ولذلك يمكن القول� ،أن م�ؤ�س�س��ة الو�سيط تتوفر على م�ساحات �أكبر لجعل تدخلها ذي فعالية
انطالق ًا مما توفره لها مبادئ العدل والإن�ص��اف من �إمكانيات ر ِّد المظالم وجبر الأ�ضرار الالحقة
بالمواطنين.

((( �إدري�س ال�ضحاك« ،دور والي المظالم في ال�سهر على ال�شرعية والإن�صاف بالإدارة العمومية» ،مجلة ديوان المظالم،
العدد � ،3ص.9 .
((( �إدري�س ال�ضحاك ،المرجع ال�سابق� ،ص.9 .
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التعليق حول المقرر ال�صادر في الق�ضية
مو�ضوع الملف عدد 12/2750
ذ .عبد الرحيم التجاني

�إطار بم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
و�أ�ستاذ زائر بكلية الحقوق ب�سال

الوقــائع
تتلخ�ص وقائع الق�ض��ية في تقديم م�ش��تكية قاطنة بفرن�س��ا �إلى م�ؤ�س�سة و�س��يط المملكة �شكاية
بتاريخ � 30أكتوبر � ،2012سجلت بمكتب ال�ضبط تحت عدد  ،12/11367تتظلم فيها من مطالبتها
من طرف المديرية العامة لل�ض��رائب ب�أداء �ض��ريبة عن كراء محل رغم �إفراغه من طرف م�س��تغله
ال�سابق ،الذي ترامى عليه وح�صل على �سجل تجاري به.
وبعد درا�س��ة ال�ش��كاية ،ولت�س��توفي �ش��روط قبولها ،تطبيقا لمقت�ض��يات الم��ادة  9من الظهير
ال�ش��ريف المحدث لم�ؤ�س�س��ة و�س��يط المملكة ((( والم��ادة  58من نظامه��ا الداخلي ،طلب من
الم�ش��تكية بتاريخ  11دجنبر  2012الإدالء ب�ص��ور من الأحكام ال�ص��ادرة بخ�صو�ص النزاع القائم
بينها وبين قريبها ،ب�ش���أن �إفراغ المحل مو�ضوع فر�ض ال�ض��ريبة� ،إ�ضافة �إلى مختلف المرا�سالت
التي قد تكون تبادلتها مع الإدارة المخت�صة (مديرية ال�ضرائب)؛
((( الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر في  12من ربيع الآخر  17( 1432مار�س  )2011ب�إحداث م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة،
جريدة ر�سمية عدد  ،5926بتاريخ  17مار�س .2011
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وحيث تم �إخطار الم�شتكية بتاريخ  27مار�س  2013ب�أنه �سيتم اتخاذ مقرر بعدم قبول �شكايتها
في حالة عدم �إدالئها بما طلب منها؛
وا�س��تنادا �إلى المقت�ض��يات الم�ش��ار �إليها �أعاله ،ونظرا لعدم �إدالء المعني��ة بالأمر بالمطلوب،
رغم مرور ما يناهز �ستة �أ�شهر من تاريخ �إخطارها ب�ضرورة موافاة الم�ؤ�س�سة بالوثائق والم�ستندات
المتعلقة بمو�ضوع النزاع� ،صرح و�سيط المملكة بعدم قبول ال�شكاية.

التعليق
�إن الإدالء بالوثائق ذات ال�ص��لة بمو�ض��وع النزاع المعرو�ض �أمام م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة كما
هو ال�ش���أن بالن�س��بة للنزاعات التي تعر�ض �أمام الق�ض��اء ،له �أهميته الق�ص��وى ،فمن خالل الوثائق
والم�ستندات المرتبطة بمو�ضوع النزاع ،يتم الت�أكد من مدى �صحة الوقائع ،خا�صة �إذا تعلق الأمر
بالمنازعات في المادة الجبائية.
�أما بخ�صو�ص التظلم الإداري �أو ما ي�صطلح على ت�سميته في النظام الداخلي لم�ؤ�س�سة الو�سيط
«بالم�س��اعي» ((( المبذولة مع الإدارة قبل تقديم ال�ش��كاية للم�ؤ�س�س��ة ،البد من الإ�ش��ارة �إلى �أن
الح�ص��ول على الحق دون دعوى ق�ضائية ودون عر�ض النزاع �أمام م�ؤ�س�سة الو�سيط ،يكت�سي مزايا
ال تنكر ،ففي ذلك اقت�ص��اد للوقت ولم�ص��اريف المخا�ص��مة الق�ض��ائية ،كما �أن البحث عن حل
للنزاع الذي تكون الإدارة ال�ضريبية طرفا فيه ب�صفتها جهة متظلما منها ،دون اللجوء �إلى الق�ضاء،
يحفظ العالقة بين الجهة الإدارية وال�شخ�ص المعني.
كما �أن �إن�ص��اف الإدارة لل�ش��خ�ص الذي تكون معه في نزاع دون اللجوء للق�ضاء ،من �ش�أنه �أن
يحفظ الوقت والجهد المبذوالن من طرف القا�ضي من �أجل البت في الق�ضايا ال�ضريبية ،ويخفف
العبء عن م�ؤ�س�س��ة الو�س��يط ويقلل من ال�شكايات المعرو�ضة عليها في هذا الإطار ،ومن هنا كان
ما قرره الم�ش��رع من �أن تظلم �ص��احب ال�ش���أن �إلى م�صدر القرار �أو رئي�س��ه من �أجل �إلغاء القرار
مو�ض��وع التظلم ،ي�شكل ت�ش��جيع ًا للأفراد على طلب الإن�صاف من الإدارة قبل عر�ض النزاع �أمام
الق�ضاء �أو �أمام م�ؤ�س�سة الو�سيط.
((( الفقرة الخام�سة ،المادة  58من النظام الداخلي لم�ؤ�س�سة الو�سيط.
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وعل��ى ه��دي هذه التوطئة ،تت�ض��ح معالم هذا المو�ض��وع (التعليق على مقرر ع��دم القبول)،
الذي �س��نتناول فيه �شروط قبول ال�شكاية من لدن م�ؤ�س�س��ة و�سيط المملكة ومقارنتها بالإجراءات
الم�س��طرية المتبعة لقبول الدعوى �أمام المحاكم الإدارية ،من خالل نموذج المنازعات الجبائية،
التي تتميز �إجراءاتها بنوع من التعقيد؛ ف�س��واء تعلق الأمر بال�ش��كاية الموجهة �إلى م�ؤ�س�سة الو�سيط
�أو الدعوى المعرو�ض��ة �أمام المحاكم الإدارية ،يجب احترام مجموعة من الإجراءات وال�شروط،
ش��� بين طرفي العملية ال�ض��ريبية ،ي�س��توجب �س��لوك م�س��اطر
فمن �أجل حل النزاعات التي قد تن� أ
�إجرائية محددة.
وقبل اال�ستر�س��ال ف��ي التعليق على ه��ذا المقرر وتحليل م�ض��امينه ،ينبغي �إب��داء المالحظات
التالية:
 �إن الحيثيات التي على �أ�سا�سها تم اتخاذ المقرر ،تتعلق با�ستيفاء �شروط قبول ال�شكاية؛ يبدو �أن م�س���ألة �شروط قبول ال�ش��كاية من طرف الم�ؤ�س�سة ،تعتبر من النظام العام تماما كماهو معمول به بالن�سبة ل�شروط قبول الدعوى من لدن المحاكم؛
 �إن ال�ش��روط التي لم ت�ستوف لقبول ال�شكاية ،والتي على �أ�سا�سها تم اتخاذ المقرر مو�ضوعالتعليق� ،إ�ض��افة �إلى مقررات �أخ��رى بعدم القبول ،اتخذتها الم�ؤ�س�س��ة في حاالت مماثلة،
تتعلق �أ�سا�سا بال�شرطين التاليين:
� .1سلوك الم�سطرة الإدارية �أو ما ي�سمى بالإجراءات ال�سابقة على رفع الدعوى �أمام المحاكم
الإدارية� ،أو ال�سابقة لتقديم ال�شكاية �أمام م�ؤ�س�سة الو�سيط� ،أو ما يعرف بالتظلم الإداري؛
 .2الإدالء بالوثائق والم�ستندات المتعلقة بمو�ضوع التظلم.
ونظرا ل�ض��رورة هذين ال�ش��رطين في قبول ال�شكايات التي تدخل �ض��من االخت�صا�ص النوعي
للق�ض��ايا الواردة على الم�ؤ�س�سة ،واتخاذ مقرر بعدم قبول ال�شكاية غير الم�ستوفية لأحد ال�شرطين
الموم���أ �إليهما �أعاله� ،سنقت�ص��ر عند التعليق على التعرف على م�س��طرة قبول ال�ش��كاية من طرف
الم�ؤ�س�سة ومقارنتها بالإجراءات الم�سطرية المتبعة في الدعوى �أمام المحاكم الإدارية (ثانيا).
وباعتبار �أن مو�ض��وع المقرر هو التظلم من المطالبة ب�أداء �ض��ريبة من ط��رف المديرية العامة
لل�ض��رائب ،ونظرا للطبيعة التقنية التي تميز المنازعات الجبائية� ،س��نهتم با�ستجالء النظام القانوني
لما ي�س��مى بالمطالبة النزاعية �أو المطالبة الإدارية �أمام الإدارة ال�ض��ريبية ،وذلك من �أجل التعرف
على م�سطرة التظلم في المنازعات ال�ضريبية (�أوال).
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�أو ًال :الإطار القانوني لم�سطرة التظلم في منازعات الوعاء ومناعات التح�صيل ال�ضريبي
�إذا كان��ت العملية ال�ض��ريبية ،تتميز بكونه��ا عملية تنجز على مراحل ،حيث تت�س��م �إجراءاتها
بالتتاب��ع والتكامل ،ف�إن المنازعات التي ق��د تطرح �أثناء مختلف مراحل العملية ال�ض��ريبية ،تتميز
بكونها منازعة على مراحل �أي�ض��ا؛ بمعنى �أنها ال ترفع مبا�ش��رة �أمام الق�ضاء �أو �أمام م�ؤ�س�سة و�سيط
المملكة ق�صد البت فيها.
وتح�س��با لكل الخالفات والمنازعات ،التي قد تطرح بمنا�س��بة ت�أ�سي�س ال�ضريبة �أو تح�صيلها،
و�ض��ع الم�ش��رع م�س��طرة تت�ض��من مراحل مختلفة من �أجل حل تلك المنازع��ات� ،إذ يجب في
المرحل��ة الأولى ،التظلم �أمام الجهة الإدارية المعنية (وهو ما ي�ص��طلح عليه بالمطالبة التمهيدية)،
وعند االقت�ض��اء الطعن �أمام اللجان ال�ضريبية ،وذلك قبل اللجوء في الأخير �إلى م�ؤ�س�سة الو�سيط �أو
�إلى الق�ضاء المخت�ص.
ولع��ل الغاية من تعدد مراحل م�س��طرة ت�س��وية المنازعات الجبائية ،ه��ي تخفيف العبء على
الق�ض��اء ،بخ�ص��و�ص هذا ال�ص��نف من المنازعات التي ا�ش��ترط الم�شرع عر�ض��ها في البداية على
الإدارة الجبائية ،ثم لكون عر�ض النزاع ال�ض��ريبي في المرحلة الأولى على الإدارة الجبائية ،يعتبر
بالن�س��بة لهذه الأخيرة و�سيلة فعالة لت�س��وية النزاع قبل اللجوء �إلى م�ؤ�س�سة الو�سيط �أو عر�ض الأمر
�أمام الق�ض��اء ،فعر�ض النزاع على الإدارة ال�ضريبية من �ش���أنه �أن يتيح لهذه الأخيرة فر�صة ت�صحيح
الأخطاء التي تكون قد ارتكبتها �أثناء فر�ض �أو ت�ص��حيح ال�ض��ريبة مو�ضوع التظلم ،ومن تم �إيجاد
حلول لها في �إطار الحوار المبا�شر مع الإدارة عن طريق المنازعة �أمام مدير ال�ضرائب� ،أو في �إطار
الحوار غير المبا�شر عن طريق المنازعة �أمام اللجان ال�ضريبية.
وبذلك يمكن القول �أن كلمة (منازعة) في الميدان الجبائي تتخذ معنيين� :أحدهما م�س��تعمل
في الم�ش��اكل التي تثور بين المكلف والإدارة الجبائية بخ�ص��و�ص فر�ض ال�ض��ريبة �أو تح�ص��يلها،
والآخر يخ�ص و�ض��عية معينة ،يمكن �أن تحل بالمكلف ،مثل �إع�س��اره �أو هالك �أمواله ،فيلج�أ بناء
على ذلك ،للإدارة الجبائية ليطلب منها تعديل ال�ضريبة المفرو�ضة عليه.
و�إذا كان الأ�ص��ل في ال�ض��ريبة �أنها تنطلق ب�إقرار من الخا�ض��ع لها ،ف�إن اال�ستثناء يجعل الإدارة
ال�ض��ريبية تحل محل الملزم عند تخليه ل�س��بب من الأ�سباب في ممار�سة واجبه وحقه في الإقرار،
وبالتال��ي يتحول الت�ص��ريح �إلى ت�ص��حيح بعد المراقب��ة والفح�ص� ،إال �أنه خالل ه��ذه العملية ،قد
تترت��ب بع�ض الأخطاء العفوية �أو ذات الت�أويل الف�ض��فا�ض لن�ص غي��ر مفهوم ،مما ي�ؤدي �إلى هدر
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ح��ق من الحقوق� ،إما ل�ل�إدارة �أو للملزم ،الأمر ال��ذي دفع الم�شرع �إلى �إق��رار م�سطرة تواجهية
لإنه��اء الن��زاع ،تنتهي بالوقوف �أمام الق�ضاء في حالة عدم االتفاق بي��ن الإدارة والملزم بال�ضريبة.
فع��دم اتفاق طرفي العملية ال�ضريبية ،ي�ؤدي ،ال محالة� ،إل��ى منازعة في ال�ضريبة ،كحالة دالة على
وجود الخالف واقعا �أو قانونا ،من حيث المراحل التي تمر منها العملية ال�ضريبية (ت�أ�سي�س الوعاء
ال�ضريب��ي ،التح�صيل ال�ضريبي) ،الأم��ر الذي يحتم وجود م�سطرة معينة يج��ب �سلوكها من �أجل
ت�سوية الخالف المطروح على م�ستوى �أي مرحلة من مراحل العملية ال�ضريبية ،وذلك قبل عر�ض
النزاع �أمام الق�ضاء �أو �أمام م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة.
�إذا كان��ت المنازع��ات الجبائي��ة في مفهومها ال�ضي��ق ،تعني وجود خالف بي��ن طرفين ،هما
الإدارة ال�ضريبي��ة م��ن جهة والمكلف من جهة ثاني��ة ،يدفع فيه كل ط��رف بموقف متعار�ض مع
موقف الطرف الآخر (((.
ف���إن مفهومها الوا�سع ،يعن��ي مجموع الأ�ساليب القانونية التي يت��م بمقت�ضاها ف�ض النزاعات،
الت��ي تن�ش�� أ� عن تطبيق قان��ون ال�ضريبة من ط��رف الإدارة الجبائية على المل��زم ،بمنا�سبة قيام تلك
الإدارة ب�إحدى العمليات المتعلقة بفر�ض ال�ضريبة �أو تح�صيلها؛
ف���إذا تخلف المكلف ع��ن �أداء ال�ضريب��ة الم�ستحقة ،تق��وم الإدارة الجبائية باتب��اع �إجراءات
المتابعة والتنفيذ على �أموال المتخلفين بمقت�ضى طرق خا�صة من�صو�ص عليها قانونا (((.
وانطالق��ا م��ن المفهومين �سالفي الذك��ر ،تنق�سم المنازع��ات الجبائية �إلى منازع��ة في الوعاء
ومنازعة في التح�صيل.
فف��ي منازعات الوعاء ،ينازع المكلف بال�ضريبة الإدارة الجبائية في الأ�سا�س الذي بناء عليه تم
فر�ض ال�ضريبة.
�أم��ا ف��ي منازعات التح�صي��ل ،ف�إن المكل��ف بال�ضريبة ال يطعن ف��ي مبلغ ال�ضريب��ة ،و�إنما في
م�شروعي��ة عملية التح�صيل ذاتها� ،أو ف��ي الإجراءات التي تم بها التح�صيل ،على �أ�سا�س �أن الإدارة
الجبائية لم تحترم الإجراءات التي تن�ص عليها مدونة تح�صيل الديون العمومية.
(3) Lucien Mehl et Pierre Beltrame, Science et technique fiscales, édition Thémis, 1984, Presses Universtaires de France, p. 684.

((( زكريا بيومي ،المنازعات ال�ضريبية في ربط وتح�صيل ال�ضريبة ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﻨ�ﺸﺭ ،القاهرة� ،1990 ،ص.10 .
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و�إذا كان��ت منازع��ات التح�صي��ل ،تتعلق بالطع��ن في القواع��د المتبعة في مي��دان التح�صيل،
وجع��ل الإدارة المخت�صة لممار�سة التح�صيل تلت��زم بالقواعد والم�ساطر المن�صو�ص عليها في هذا
المج��ال ((( ،ف���إن منازعات الوع��اء ،تتعلق بالنزاع ف��ي �أ�سا�س ال�ضريبة؛ �أي الن��زاع الذي يخول
للجه��ة التي تبت فيه �صالحي��ة البحث فيما �إذا كان��ت ال�ضريبة قد ت�أ�س�س��ت مطابقة للمقت�ضيات
الت�شريعي��ة والتنظيمي��ة ،وفي حالة ما �إذا تبين لها العك�س ،فمن �سلطته��ا �أن تقرر �إ�سقاطا جزئيا �أو
كليا لهذه ال�ضريبة (((.
وتنق�سم منازعات الوعاء بدورها �إلى نوعين:
 .1المطالب��ات الإداري��ة �أو الطلب��ات اال�س��تعطافية  :وه��ي الت��ي يعت��رف فيها المكل��ف بال�ضريبة
المفرو�ضة عليه� ،إال �أنه يلتم�س من الإدارة الجبائية �إعفاءه �أو التخفي�ض منها نظرا لظروفه المادية،
�أو �أن��ه يلتم�س الإعفاء �أو التخفي�ض من الزيادات في ال�ضرائ��ب �أو الغرامات الجبائية التي يتعر�ض
لها لعدم مراعاته الن�صو�ص القانونية المنظمة لل�ضريبة.
 .2المطالبة النزاعية  :وفيها ينازع المكلف الإدارة الجبائية من �أجل الح�صول �إما على ا�ستدراك
الأخطاء المرتكبة في وعاء ال�ضريبة �أو في ح�سابها ،و�إما اال�ستفادة من حق ناتج عن ن�ص ت�شريعي
�أو تنظيمي ،كما قد يق�صد من تلك المنازعة اال�ستفادة من الت�أجيل القانوني للدفع ،وهذا ما ي�سمى
بالطعن النزاعي ،وبتعبير �آخر� ،إن المنازعة في الوعاء ال تخلو من احتمالين اثنين:
�إم��ا �أن المل��زم ال ين��ازع في مبد�أ خ�ضوع��ه لل�ضريبة ،و�إنما ين��ازع في العنا�ص��ر الواقعية التي
اعتمدته��ا الإدارة �أو اللجن��ة ال�ضريبية المخت�ص��ة ك�أ�سا�س لتحديد ال�ضريبة ،وهن��ا يطالب ب�إ�سقاط
جزئي لمبلغها ،ونكون هنا �أمام نزاع في الوقائع.
و�إما �أن الملزم ينازع في مبد�أ خ�ضوعه لل�ضريبة؛ �أي يعتبر و�ضعه غير م�شمول بنطاق تطبيقها،
وهنا يطلب ب�إ�سقاطها كليا ،فنكون بذلك �أمام نزاع قانوني.
�أم��ا �إذا با�شرت الإدارة الجبائية فح�صا جبائيا في ح��ق المكلف� ،أو �أعادت النظر في العنا�صر
الم�صرح بها ،فيحق له التقدم بالطعن مبا�شرة �أمام اللجان ال�ضريبية المخت�صة.
((( حمادي حميدي ،المالية العامة والجبايات العامة ،مطبعة بني ازنا�سن ،الطبعة الأولى� ،2000 ،ص.158 .
((( عبد القادر تيعالتي ،النزاع ال�ضريبي في الت�شريع المغربي ،الأحمدية للن�شر ،الدار البي�ضاء� ،1997 ،ص.12 .
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وتجدر الإ�شارة� ،إلى �أن المكلف ،ال يمكن له �أن يعر�ض نزاعه في الوعاء ال�ضريبي مبا�شرة �أمام
الق�ض��اء المخت�ص ،بل ا�شترط القانون �صراحة ل�صحة الدع��وى الق�ضائية في المجال الجبائي� ،أن
ي�ستنفذ الملزم طعنا �سابقا �أمام الإدارة الجبائية� ،أو �أمام اللجان ال�ضريبية ح�سب الحاالت (((.
وهذا ما �سنحاول �إبرازه بتف�صيل ا�ستنادا �إلى الن�صو�ص القانونية المحددة لم�سطرة المنازعات
ال�ضريبي��ة ،وانطالق��ا م��ن الممار�س��ة العملي��ة لمعالجة ال�شكاي��ات المتعلق��ة بالق�ضاي��ا ال�ضريبية
المعرو�ضة عل��ى الم�ؤ�س�سة ،من خالل الق�ضية ال�صادر ب�ش�أنها مقرر عدم القبول مو�ضوع التعليق،
مع اال�ستئنا�س باالجتهاد الق�ضائي في المادة ال�ضريبية.
ونظ��را لخ�صو�صي��ة المنازع��ات ال�ضريبية عن غيرها م��ن المنازعات الإداري��ة ،ينبغي تحديد
مفهوم التظلم ال�ضريبي �أو ما ي�صطلح عليه بالمطالبة الإدارية.
يع��رف التظلم ال�ضريبي ب�أن��ه مجموعة القواع��د القانونية� ،سواء من حي��ث ال�سلطة المخت�صة
بقب��ول التظلم وميعاد و�إج��راءات تقديمه و�إجراءات نظره والف�صل في��ه ،وهي قواعد �آمرة يترتب
على مخالفتها عدم قبول التظلم ال�ضريبي في معظم الحاالت.
ويج��د التظلم ال�ضريب��ي م�صدره في ن�صو���ص الت�شريع ال�ضريبي ،فال يج��وز للمكلف اللجوء
مبا�ش��رة �إلى الق�ض��اء ((( ،و�إنما يجب عليه �أن يتق��دم ابتداء بالتظلم �أم��ام الإدارة ال�ضريبية ،وهذا
االلت��زام ل��ه طابع �إجرائ��ي ،وبالتالي يعتب��ر التظلم ال�ضريب��ي مرحلة في المنازع��ة ال�ضريبية ،وهي
مرحل��ة هامة وحا�سمة يتوقف عليها وجود المرحل��ة الق�ضائية ((( ،كذلك تعتبر ال�شكاية المقدمة
�إل��ى الإدارة ال�ضريبية عبارة عن مجموعة من القواعد الواجب اتباعها للمطالبة ببع�ض الحقوق �أو
لت�سوية بع�ض الو�ضعيات القانونية (.((1
((( نجيـب البقالي« ،منازعات الوعاء ال�ضريبي �أمام الق�ضاء الإداري» ،ر�سالة لنيل دبلوم الدرا�سات العليا المعمقة ،جـامعة
الح�سـن الثانـي ،كلية العلوم القانونية واالقت�صادية واالجتماعية ،المحمدية ،البي�ضاء ،ال�سنة الجامعية � ،2008-2007ص4 .
و�ص.5 .
((( ورد في �إحدى حيثيات الحكم ال�صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة تحت رقم  32في الملف عدد  2005/285بتاريخ
�« :2006/2/23إن دعوى المنازعة ال�ضريبية يجب �أن ي�سبقها تظلم �إداري تحت طائلة الحكم بعدم قبولها».
((( محمد حامد عطا« ،المنازعات ال�ضريبية في مجال ال�ضرائب على الدخل» ،المو�سوعة ال�ضريبية ،العدد الثالث ع�شر،
دار الطباعة الحرة ،الإ�سكندرية� ،ص.16 .
(10) Gilles Noël, la Réclamation préalable devant le service des impôts, 1985, p. 203.
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ويعتب��ر حق مطالب��ة الملزم ب�إ�صالح �أخط��اء الإدارة ال�ضريبية ،وكذا مطالبت��ه للإدارة من �أجل
االنتفاع بحق ،من �أهم ال�ضمانات الجبائية التي �سنها الم�شرع للملزم في غياب م�سطرة الت�صحيح
ال�ضريبي ،وهي الحالة التي ينازع فيها هذا الأخير في فر�ض ال�ضريبة� ،إال �أن هذه ال�ضمانات ،تبقى
م�شروط��ة باتب��اع �إجراءات �شكلية معينة ،حي��ث �إن كل �شكلية لم ت�ست��وف الإجراءات المطلوبة
قانون��ا ،خا�ص��ة فيما يتعلق بالآج��ال ،ال تعتبر مقبول��ة ( ،((1وكما هو معلوم ،فف��ي حالة غياب
م�سطرة الت�صحيح ال�ضريبي ،نكون �أمام نوعين من المطالبات �أمام الإدارة الجبائية ،الأولى نزاعية
والثاني��ة ا�ستعطافي��ة؛ بمعنى �أو�ضح ،فالمل��زم يحق له �أن ينازع في الأ�س�س الت��ي اعتمدتها الإدارة
الجبائية لفر�ض ال�ضريبة وتحديد مقدارها ،كما يحق له �أن يطعن في عدم �سالمة الم�سطرة المتبعة
م��ن طرفها ،وذلك عن طريق تقديم ما ي�سمى بالمطالبة النزاعي��ة �إلى الجهة الإدارية المعنية ،كما
يح��ق له �إذا كان ال ينازع في �أ�صل ال�ضريب��ة� ،أن يتقدم بطلب ا�ستعطافي �إلى الإدارة المخت�صة من
�أجل الح�صول على تخفي�ض جزئي �أو �إ�سقاط كلي للغرامات والزيادة عن الت�أخير المفرو�ضة عليه،
فيكون بذلك قد تقدم بمطالبة ا�ستعطافية.
وان�سجام��ا مع موق��ف الق�ضاء الإداري ،بخ�صو���ص عدم قبول دعوى المنازع��ة ال�ضريبية في
الحال��ة التي لم ي�سلك فيها المدعي م�سطرة الطعن الإداري قبل مبا�شرة الطعن الق�ضائي ،كما جاء
في حيثيات الحكم ال�صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة« :وحيث �إنه فيما يخ�ص الدفع المتعلق
بعدم �سلوك المدعي لم�سطرة الطعن الإداري ف�إن المدعي المذكور قد �أكد في مقاله بوا�سطة نائبته
ب�أن��ه غير ملزم ب�سلوك م�سطرة الطع��ن الإداري مادامت الإدارة الجبائية لم تحترم م�سطرة الفر�ض
التلقائي لل�ضريبة مو�ضوع النزاع.
لكن حيث �إنه في دعوى المنازعة ال�ضريبية يجب �أن ي�سبقها تظلم �إداري تحت طائلة الحكم
بع��دم قبولها وعليه ال يمكن اال�ستغن��اء عن هذا التظلم �إال �إذا كان المدعى ينازع في �صفته كملزم
�أو ينازع في الواقعة المن�شئة لل�ضريبة وهو ما ال يتوفر في نازلة الحال (.»((1
ورجوع��ا �إل��ى وقائع الق�ضي��ة ال�صادر ب�ش�أنه��ا مقرر عدم القب��ول مو�ضوع التعلي��ق ،يتبين �أن
الم�شتكية ال تنازع في �صفتها كملزمة بال�ضريبة مو�ضوع التظلم ،كما ال تنازع في الواقعة المن�شئة
لل�ضريبة ،ومن �أجل الت�أكد من مدى التزام الإدارة ال�ضريبية بالإجراءات الم�سطرية المحددة لكيفية
(11) Le Contentieux fiscal (avec le concours de Gilles Bachelier), édition Formation entreprise, 2e édition (le Contentieux de
recouvrement), Paris, 1996, p. 136.

( ((1الحكم ال�صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة تحت رقم  32في الملف عدد  ،2005/285بتاريخ .2006/2/23
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فر���ض ال�ضريبة وم�سطرة الت�صحي��ح ال�ضريبي ،كما تنظمها مقت�ضيات المدون��ة العامة لل�ضرائب،
وربط ذلك بالوقائع التي تثيرها المتظلمة في �شكايتها ،مع الت�أكد كذلك من مدى تقيدها والتزامها
ب�سل��وك م�سطرة الطعن الإداري لدى الجهة الإدارية المخت�صة (الإدارة ال�ضريبية المخت�صة بفر�ض
ال�ضريب��ة) ،وم��ا �إذا كانت المعنية بالأمر قدم��ت طعنها داخل الأجل المح��دد لذلك ،وفي حالة
قيامه��ا بذلك ب�شكل �سلي��م من الناحية الم�سطرية ،ثم هل قدمت طلبا ل��دى الإدارة المتظلم منها
بخ�صو�ص عر�ض ملفها على اللجان ال�ضريبية المخت�صة في حالة عدم اقتناعها بالرد ،الذي تكون
ق��د تو�صلت به من الجهة الإدارية المعنية؟ فكل هذه الإجراءات (الم�ساعي) يبقى �سلوكها �إلزاميا
من طرف المكلف قبل عر�ض النزاع على الق�ضاء ،وكذلك �أمام الم�ؤ�س�سة( .فالم�ساعي في المادة
ال�ضريبية لي�ست اختيارية بل �إلزامية ،كونها محددة بموجب ن�ص قانوني) ( ،((1ونظرا لعدم �إدالء
الم�شتكي��ة بما يفيد قيامها بم�سطرة التظلم لدى الجه��ة الإدارية المعنية ،ف�إن الإجراء الأن�سب في
التعامل مع هذه النازلة ،هو عدم قبول ال�شكاية.
وختام��ا للمحور الأول (�أوال) م��ن التعليق على مقرر عدم القبول ال�صادر في الق�ضية مو�ضوع
الملف عدد  ،12/2750تجب الإ�شارة �إلى �أن قبول ال�شكاية �أو التظلم من طرف م�ؤ�س�سة الو�سيط،
ال ينح�ص��ر فق��ط في �ض��رورة الإدالء بم��ا يفيد القي��ام الم�سبق بالم�ساع��ي ل��دى الإدارة المعنية
بمو�ض��وع التظلم ،بل هن��اك �ضوابط م�سطرية �أخرى يجب التقيد به��ا من طرف الم�شتكي حتى
تك��ون ال�شكاية المقدم��ة �إلى م�ؤ�س�سة الو�سي��ط م�ستوفية لجميع �شروط القب��ول ،والتي �سنتناولها
�ضم��ن المحور الثاني من هذا المو�ضوع ،نذكر منها على �سبيل المثال� :ضرورة ت�ضمين ال�شكاية
جميع البيان��ات والمعلومات المتعلقة بالم�شتكي وبالجهة المتظل��م منها ،والإدالء بكافة الوثائق
والم�ستندات التي تزكي �صحة ما يدعيه الم�شتكي في تظلمه.((1( ....
يتبع

( ((1تجد م�سطرة الطعن التظلم الإداري في المادة ال�ضريبية� ،أو الم�ساعي القانونية لدى الإدارة المعنية� ،أ�سا�سها القانوني
في مجموعة من المقت�ضيات القانونية:
 المادة  235من المدونة العامة لل�ضرائب ،التي تت�ضمن فعل الوجوب «يجب» ،الدال على قطعية م�ضمون الن�ص وعدمالجوازية فيه؛
 المادة  161من القانون  47.06المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛ ثم المادة  120من القانون  15.97بمثابة مدونة تح�صيل الديون العمومية ،والتي �سنتناوله بنوع من التف�صيل في �سياقالحديث عن المنازعات المتعلقة بم�سطرة التح�صيل ال�ضريبي.
( ((1المادة  58من النظام الداخلي لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،و�ستكون ال�شروط مو�ضوع المحور الثاني محل نقا�ش �ضمن الجزء
الثاني من التعليق الذي �سيتم ن�شره بحول اهلل في العدد المقبل.
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تعاليق على التو�صيات واملقررات ال�صادرة عن و�سيط اململكة

التعليق حول الملف عدد 12/2504
ذ .حميد ولد البالد
م�ست�شار بمحكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط
وم�ست�شار بم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
يتعلق الأمر بنزاع في جوهره يخ�ص العالقة الأ�سرية بين �شخ�ص وطليقته ب�ش�أن مو�ضوع من�شق
ع��ن ممار�سة حق الح�ضانة؛ ذلك �أن الطليق يتظلم م��ن موقف نائب �إقليمي لوزارة التربية الوطنية
ب�سب��ب ت�سليمه للطليقة �شهادة مغادرة الإبنين (المح�ضونين) لم�ؤ�س�سة تعليمية معينة ق�صد تمكينها
من �إعادة ت�سجيلهما بم�ؤ�س�سة تعليمية �أخرى.
وبما �أن الأمر في هذه النازلة ال يقت�صر على مناق�شة مدى م�شروعية موقف الإدارة بمعزل عن
و�ضعي��ة الطليقة كحا�ضنة وعن حقوق المح�ضونين في التعلي��م؛ بمعنى �أن مناق�شة موقف الإدارة
قد يم�س بحق��وق الغير ،والحال �أن هذه الو�ضعية ت�ستوجب مناق�شة تواجهية بين طرفيها (الطليق
والطليق��ة) ب�شكل يجعل الأمر خارج ًا ع��ن نطاق اخت�صا�ص م�ؤ�س�سة الو�سيط ،مادام �أن اخت�صا�ص
ه��ذه الأخيرة ينح�صر في الح��االت التي يتظلم فيها المرتفق �أو ي�شتك��ي من موقف الإدارة الذي
ال يمتد �إلى طرف ثالث.
ذل��ك �أنه �إذا كانت مقت�ضيات الم��ادة  5من الظهير ال�شريف المح��دث لم�ؤ�س�سة الو�سيط (((

ق��د ن�ص��ت على �أن الم�ؤ�س�سة تتولى النظر في جميع الحاالت التي يت�ضرر فيها �أ�شخا�ص ذاتيون �أو
اعتباري��ون ،مغاربة �أو �أجانب ،من جراء �أي ت�صرف �صادر عن الإدارة� ،سواء كان قراراً �ضمني ًا �أو
((( الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر في  12من ربيع الآخر  17( 1432مار�س  )2011ب�إحداث م�ؤ�س�سة الو�سيط ،جريدة
ر�سمية عدد  ،5926بتاريخ  17مار�س .2011
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�صريح�� ًا� ،أو عم ً
ال �أو ن�شاط ًا من �أن�شطتها ،يكون مخالف ًا للقانون ،خا�صة �إذا كان مت�سم ًا بالتجاوز
�أو ال�شطط في ا�ستعمال ال�سلطة� ،أو منافي ًا لمبادئ العدل والإن�صاف ،ف�إن المادة  6من نف�س الظهير
و�ضعت قيوداً على اخت�صا�ص الم�ؤ�س�سة من خالل حظر النظر في الق�ضايا التالية:
 .1التظلمات الرامية �إلى مراجعة حكم ق�ضائي نهائي؛
 .2ال�شكاي��ات المتعلقة بالق�ضايا التي وكل الب��ت فيها للق�ضاء ليتخذ فيها ما يلزم من �إجراءات
�أو مقررات طبق ًا للقانون؛
 .3الق�ضايا التي تدخل في اخت�صا�ص المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان.
ويب��دو �أن م�س�ألة اخت�صا���ص الم�ؤ�س�سة تعتبر من النظام العام تمام ًا كم��ا هو معمول به بالن�سبة
لالخت�صا���ص النوع��ي للمحاك��م ،وم�ؤ�شرات ذل��ك �أن الم��ادة  6من الظهي��ر ال�شريف المحدث
للم�ؤ�س�س��ة ن�صت على عدم جواز نظ��ر الو�سيط والو�سطاء الجهويين ف��ي الق�ضايا التي تخرج عن
نطاق اخت�صا�ص الم�ؤ�س�سة ،وما يدعم هذا الطرح �أن المادة  65من النظام الداخلي ((( للم�ؤ�س�سة
جعلت م�س�ألة الت�أكد من انعقاد اخت�صا�صها النوعي مندرجة �ضمن مرحلة الدرا�سة الأولية لل�شكاية،
ورتبت الم��ادة  66من نف�س النظام على تحقق عدم االخت�صا�ص النوعي �ضرورة �إ�شعار الم�شتكي
�أو المتظل��م بذل��ك ،مع �إر�ش��اده �إلى الجهة المخت�ص��ة؛ بل �أكثر من ذلك ف���إن نف�س المادة رتبت
التزام�� ًا على عات��ق الم�ؤ�س�سة ب�إحالة التظلم فوراً �إلى المجل�س الوطن��ي لحقوق الإن�سان �أو اللجنة
الجهوية لحقوق الإن�سان المخت�صة ترابي ًا متى تعلق الأمر بانتهاك حق من حقوق الإن�سان.
وت�أكيد كل من الظهير المحدث للم�ؤ�س�سة ونظامها الداخلي على عدم جواز النظر في الق�ضايا
الت��ي تخ��رج عن نطاق اخت�صا�صها لي���س �سوى تج�سيد فعلي لمبد أ� ف�ص��ل ال�سلط وما يقت�ضيه من
احت��رام اخت�صا�ص��ات ال�سلطات الت�شريعي��ة والتنفيذية الق�ضائي��ة وكذا تحقي��ق التكامل بين دور
الم�ؤ�س�س��ة ودور المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان ،وهما المب��دءان المعلن عنهما �ضمن ديباجة
الظهير ال�شريف بخ�صو�ص الأ�سباب الموجبة لإحداثها.
�إن عملي��ة ا�ستخال���ص حاالت خ��روج ال�شكاي��ة �أو التظلم ع��ن نطاق االخت�صا���ص النوعي
للم�ؤ�س�س��ة تتم من خالل الدرا�سة الأولية لها؛ ويمك��ن ا�ستنتاج �أن الم�ؤ�س�سة ال تكون مخت�صة في
الحاالت التالية:
((( تمت الموافقة على النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة من طرف جاللة الملك بتاريخ  14نونبر  ،2011وقد ن�شر في الجريدة
الر�سمية عدد  6033بتاريخ  3جمادى الأولى  1433الموافق لـ  26مار�س .2012
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� .1إذا ك��ان النظر في التظلم ال ينح�صر بي��ن المتظلم والإدارة ،بل يتعداه �إلى الغير ،وقد يم�س
بحقوق��ه (�أي بحق��وق الغير) ،ومثل هذه الح��االت ت�ستوجب المعالجة �ضم��ن م�سطرة تواجهية
تحف��ظ الحق في الدف��اع بالن�سبة لذلك الغي��ر ،كما هو ال�ش���أن بالن�سبة للحال��ة مو�ضوع الملف
عدد .12/2504
ومعل��وم �أن الم�ساط��ر الق�ضائي��ة ه��ي التي ت�ضم��ن التواج��ه وممار�سة حق الدف��اع بمفهومه
الق�ضائ��ي؛ رغم �أن هذا الحق يمار�س �أي�ض ًا �أمام الم�ؤ�س�سة في �إطار بتها في ال�شكايات والتظلمات
م��ادام �أن الم�سط��رة المتبع��ة �أمامها تكفل ح��ق الإدارة الم�شتكى بها في االط�لاع على ال�شكاية
ووثائقه��ا وحقه��ا في الجواب عليها ،ونف���س الحق يتم �ضمانه لفائدة الم�شتك��ي �أو المتظلم من
خ�لال ما ت�ؤكد عليه مقت�ضي��ات المادتين  13و 14من الظهير المح��دث للم�ؤ�س�سة والمادتين 69
و 71من نظامها الداخلي.
غي��ر �أن تفعيل ه��ذا الحق �أمام الم�ؤ�س�سة ينح�صر بين طرفي ال�شكاي��ة �أو التظلم ،وال يمكن �أن
يم���س بحق��وق الأغيار ،وبالتالي ف���إن �أي �شكاية �أو تظلم ق��د ي�ؤدي �إلى الم�سا���س بحقوق الغير
ي�ستوجب �أن يعر�ض �أمام الق�ضاء المخت�ص ،ويقت�ضي بالتبعية ت�صريح الم�ؤ�س�سة بعدم اخت�صا�صها.
� .2إذا ك��ان مو�ض��وع ال�شكاية معرو�ض ًا عل��ى الق�ضاء في �شكل دع��وى ،وبالموازاة مع ذلك
تك��ون ال�شكاي��ة �أو التظلم معرو�ضين عل��ى �أنظار الم�ؤ�س�س��ة ،فتكون م�ضطرة �إل��ى �إ�صدار مقرر
بحفظهم��ا ،كما هو ال�ش���أن بالن�سبة لمقرر الحفظ ال�صادر في هذه الأخيرة الملف عدد 12/2536
وفي الملف عدد  13/3265وفي الملف عدد .13/3686
� .3إذا كان��ت المقت�ضي��ات المنظمة الخت�صا�صات الم�ؤ�س�سة وعمله��ا ال ت�سعف في البت في
ال�شكاية بالنظر �إلى الطابع الق�ضائي الذي ي�ستوجب �إفراغها فيه ،كما هو ال�ش�أن في حالة المطالبة
بالت�أك��د من �أن �إجراءات تنفيذ حكم ق�ضائ��ي تطابق المقت�ضيات القانوني��ة المتعلقة بالتنفيذ ،لأن
منازع��ات التنفيذ هي منازعات ق�ضائية �صرف��ة ،و�أن تدخل الم�ؤ�س�سة يبقى مح�صوراً �ضمن اتخاذ
التدابي��ر الفعلية الرامية �إل��ى الت�صفية العاجلة لتنفيذ الأحكام النهائي��ة ال�صادرة في مواجهة الإدارة
بتن�سي��ق م��ع المخاطبي��ن الدائمين ،في نطاق الم��ادة  25من النظام الداخل��ي ،ومعنى ذلك �أنه ال
الم ْج َرى مطابق ًا للقانون �أم ال ،وهو الم�سلك
يندرج �ضمن اخت�صا�صها الت�أكد مما �إذا كان التنفيذ ُ
الذي تبنته الم�ؤ�س�سة بموجب المقرر ال�صادر �ضمن الملف عدد .12/7988
وف��ي مقابل ذلك ،ف�إن الم�ؤ�س�سة ت�ص��در تو�صياتها �إلى الإدارات المعنية ق�صد حثها على تنفيذ
الأحك��ام الق�ضائية انطالق ًا م��ن �أن التمادي في الإحجام عن التنفيذ يخلف �آثاراً �سلبية على �صورة
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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الإدارة وم�صداقيتها ل��دى المرتفقين والمتعاملين معها ،وكثيرة هي التو�صيات التي تندرج �ضمن
ه��ذا ال�سي��اق ،كما هو ال�ش�أن بالن�سب��ة للتو�صية ال�صادرة بتاريخ  27فبراي��ر  2013في الملف عدد
 12/2011وف��ي الملف ع��دد  ،12/2226مما حا�صله �أنه متى تعلق الأمر بمهمة حث الإدارة على
تنفيذ الأحكام الق�ضائية دون �أن يتطلب الأمر مناق�شة الإجراءات الق�ضائية للتنفيذ ،ف�إنها ال تتوانى
في �إعمالها لذلك االخت�صا�ص.
� .4إذا ك��ان مو�ض��وع التظلم �أو ال�شكاي��ة يدخل �ضمن اخت�صا�ص المجل���س الوطني لحقوق
الإن�سان؛ ذلك �أنه متى تعلق الأمر بانتهاك حق من حقوق الإن�سان ،ف�إن المجل�س الوطني لحقوق
الإن�س��ان ((( ،هو ال��ذي يبقى م�ؤه ً
ال للتدخل ف��ي كل الق�ضايا العامة والخا�ص��ة المت�صلة بحماية
واحت��رام حقوق الإن�سان وحريات المواطنين ،وي�سهر على ر�ص��د ومراقبة وتتبع �أو�ضاع حقوق
الإن�سان على ال�صعيدين الوطني والجهوي.
وف��ي هذا ال�سياق ،تبادر م�ؤ�س�سة الو�سيط �إل��ى الت�صريح بعدم اخت�صا�صها للنظر في كل �شكاية
�أو تظل��م يتعلقان بانتهاك حقوق الإن�سان ،وتحيلهما على المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان طبق ًا
لما تن�ص عليه المادة  6من الظهير المحدث لها ،كما �أنها تعمل على �إحالتهما فوراً على المجل�س
دون ت�أخ��ر ،ح�س��ب ما تن�ص عليه المادة  66من نظامها الداخل��ي ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للمقرر
ال�ص��ادر في المل��ف عدد 13/4122؛ �إذ وردت عليها �شكاية بتاري��خ  2013/7/15يطلب �صاحبها
تعوي�ض��ه عن ال�ضرر الذي لحقه ج��راء �إ�صابته بعيار ناري خالل �أح��داث مدينة فا�س �سنة ،1991
ف�أحالته��ا بتاريخ  2013/7/31عل��ى المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان ،ث��م �أ�صدرت مقرراً بعدم
االخت�صا���ص وبحفظ الملف ،وكذلك ال�ش�أن في المقررات ال�صادرة في الملفات عدد 13/4203
و 13/4243و 13/4277و.13/4288

((( ظهير �شريف رقم � 1.11.19صادر في  25من ربيع الأول ( 1432فاتح مار�س  )2011من�شور في الجريدة الر�سمية
عدد  ،5922بتاريخ  3مار�س � ،2011ص.574 .
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التعليق حول المقرر ال�صادر عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
في الملف عدد 10/27814
ذ .عبد الرحيم التجاني

�إطار بم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
و�أ�ستاذ زائر بكلية الحقوق ب�سال

الوقــائع
تتلخ���ص وقائ��ع الق�ضية في تقدم وكيل ع��ام لفرع �شركة للت�أمين �إل��ى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
ب�شكاي��ة يتظلم فيها من �ض��رر لحقها بالمحل الذي ت�شغله في ممار�س��ة ن�شاطها التجاري ،يتمثل
ف��ي بروز ت�صدعات و�شق��وق تهدده باالنهيار من ج��راء �أ�شغال بناء تم��ت مبا�شرتها فوق المحل
المذك��ور دون تقوية للأ�س�س الأ�صلي��ة للبناية ودون احترام �شروط ال�سالمة ،والتم�س فيها التدخل
لدى ال�سلطة الإدارية لإيقاف تلك الأ�شغال.
و�إعم��ا ًال لمقت�ضي��ات القانون الداخلي لم�ؤ�س�س��ة و�سيط المملكة ،تم��ت مرا�سلة والي «جهة
الرباط�-سال-زمور-زعي��ر» في المو�ضوع ،فتو�صل��ت الم�ؤ�س�سة بجواب مفاده �أن �صاحب الور�ش
مرخ���ص له م��ن قبل المجل�س الجماعي للرب��اط تحت ع��دد  2010/04/230بتاريخ 2010/4/27
وذلك ا�ستناداً �إلى موافقة الوكالة الح�ضرية للرباط و�سال.
وبن��اءاً على ذلك� ،صرحت م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة برد الطلب ا�ستناداً �إلى حيثيات مركزة من
الناحيتين ال�شكلية والمو�ضوعية وفقا للأ�س�س التالية:
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• �إن �أ�شغال البناء مرخ�ص بها ،عك�س ما جاء في ال�شكاية ،و�أن �صاحبها هو من تمادى في البناء
رغم قرار ال�سلطات ب�إيقاف الأ�شغال المتجاوزة للرخ�صة.
• التوفر على رخ�صة البناء ال يعفي الباني من الم�س�ؤولية مادامت تمنح له (�أي الرخ�صة) تحت
التحفظ.
• لي���س هناك ما ي�شير �إل��ى تق�صير ال�سلطات� ،أو وقوفها موقفا �سلبيا تجاه الأ�شغال التي تجري
خارج الترخي�ص.

التعليق
�إن اجته��اد م�ؤ�س�سة و�سيط المملك��ة مو�ضوع المقرر هو نموذج للعدي��د من المقررات التي
ت�صدره��ا على �شكل �صياغة الأحكام الق�ضائية بن��ا ًء وتعلي ً
ال كما هو مفتر�ض فيما يجب �أن تكون
عليه الأحكام الق�ضائية من النواحي ال�شكلية واال�ستداللية والمو�ضوعية.
وقبل مبا�شرة التعليق على هذا المقرر وتحليل م�ضامينه ،يجدر �إبداء المالحظات التالية:
• المالحظ��ة الأول��ى� :إن مق��ررات و�سيط المملكة الت��ي ت�أتي على غرار الأحك��ام الق�ضائية في
تعليله��ا ،تجعل م��ن ال�سهل عل��ى الم�شتكين وك��ذا كل ذي م�صلحة �أو �صل��ة بالمو�ضوع معرفة
الأ�سا���س الذي ُبن��ي عليه المقرر كيفما كان نوع��ه؛ بمعنى �أن الم�ؤ�س�سة ت�ص��در مقررات مكتوبة
ومعلل��ة تبرز فيه��ا م�ضمون ال�شكاية والإط��ار القانوني لها ،وتقوم فيها بتكيي��ف الوقائع وتحليل
الن�صو�ص وتطبيقها على ال�شكاية ،ثم ا�ستخال�ص الحل القانوني.
• المالحظة الثانية :التزام م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بممار�سة �صالحيتها من حيث مكاتبة الجهات
المعنية بال�شكاي��ة ا�ستناداً لمقت�ضيات المادة ( )71من النظام الداخلي ،وهذا قبل البت في النازلة،
و�إن ب��دا له��ا �أن ال�شكاية تحتاج �إل��ى رد مبا�شر؛ بمعن��ى �أن الم�ؤ�س�سة تعتمد مب��د أ� التواجهية في
معالجة ال�شكايات التي ت�صلها.
• المالحظ��ة الثالثة :توخ��ي الحيطة والحذر من اقتحام مجاالت «الب��ت في نزاعات» ،تندرج
�ضم��ن اخت�صا�ص المج��ال المحفوظ لل�سلطة الق�ضائي��ة ،وكذا تلك التي تن��درج �ضمن المجال
المحفوظ لل�سلطات الإدارية (القرارات الإدارية).
ولعل الحذر من الخروج عن ال�صالحيات المحددة في الظهير المحدث وكذا النظام الداخلي
لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة يجعلها تتوفر على الثقة في درا�سة الطلب والن�أي  -في بع�ض الأحيان –
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ع��ن الب��ت في ق�ضايا من خ�لال اتخاذ الإجراء الأن�س��ب ،كما هو ال�ش�أن بالن�سب��ة لمقررات عدم
القبول� ،أو مقررات رد الطلب ،التي يندرج المقرر مو�ضوع التعليق في �إطارها.
وباعتب��ار �أن مو�ض��وع المقرر ه��و رخ�صة البناء ،ف�إنن��ا �سنهتم �أوال با�ستج�لاء النظام القانوني
لرخ�ص البناء وزجر المخالفين ،قبل ب�سط االعتبارات الموجبة التخاذ مقرر رد الطلب في النازلة
مو�ضوع ال�شكاية المعرو�ضة على نظر م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة.

�أوالً :النظام القانوني لرخ�ص البناء وزجر المخالفات
�سوف نبرز في نقطة �أولى  -وب�شكل مجمل  -نظام منح رخ�ص البناء ،ثم نتولى في نقطة ثانية
المقت�ضيات التي تخ�ص زجر المخالفات المتعلقة بها.

 .1نظام منح رخ�صة البناء
م��ن المعروف �أن رخ�ص البناء تخ�ضع لتنظيم قانون��ي دقيق ،يبين ال�سلطات المخت�صة في منح
التراخي���ص بالبن��اء ،كما يحدد �إجراءات منحها ،وال يتوقف الأمر عن��د هذا الحد ،بل �إن القانون
يحدد الجزاءات والعقوبات على المخالفات المتعلقة بها.
وب�شكل ع��ام ،تعتبر رخ�صة البناء من الق��رارات الإدارية التي ت�سم��ح لل�سلطة الإدارية بفر�ض
مطابق��ة البن��اء للقواع��د القانوني��ة والتنظيمية الج��اري بها العمل ،م��ن خالل الترخي���ص والتتبع
والمراقب��ة ((( ،وهي ال تمنح �إال �إذا كان طلب الترخي���ص م�ستوفي ًا لكافة الوثائق المتطلبة قانون ًا،
كم��ا �أن الجه��ة التي تمنح الرخ�صة م��ن المفرو�ض فيها العل��م التام بمختل��ف الت�شريعات العامة
والخا�ص��ة الالزم مراعاتها قبل الترخي�ص بالبناء ،وذلك تطبيق�� ًا لمقت�ضيات المادة  34من القانون
رق��م  ،12.90الت��ي ت�شترط التحقق من �أن المبن��ى المزمع �إقامته تتوفر فيه ال�ش��روط التي تفر�ضها
الن�صو���ص الت�شريعية والتنظيمي��ة الجاري بها العمل ،و�إال عدت م�س�ؤولة عل��ى عدم القيام بعملية
التحق��ق والت�أكد ،و�أي تق�صير منها معناه ارتكاب خط أ� قد يحمله��ا الم�س�ؤولية عنه ((( ،وبالتالي
ا�ست�صدار طلب للتعوي�ض ممن �أ�صابه �ضرر.
((( �أحمد بويحياوي« ،توجه محاكم اال�ستئناف الإدارية في بع�ض المنازعات المرتبطة بميدان التعمير» ،مجلة الرقيب،
العدد � ،1أكتوبر � ،2011ص.85 .
((( عبد اهلل حداد ،قطاع الإ�سكان بالمغرب ،درا�سة قانونية وق�ضائية ،من�شورات عكاظ� ،2003 ،ص.192 .
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وق��د تو�سع االجتهاد الق�ضائي كثيراً في الت�شديد على تطبي��ق المقت�ضيات القانونية والن�صو�ص
الجاري بها العمل ومحتويات وثائق التعمير حتى بالن�سبة للرخ�صة ال�ضمنية ،فقد ذهبت المحكمة
الإدارية بفا�س مث ً
ال �إلى «�أن الح�صول على الرخ�صة ال�ضمنية رهين بتواجد طلب منح الرخ�صة في
و�ضعية نظامية حيال �ضوابط التعمير وت�صاميم التهيئة» (((.

 .2زجر مخالفات التعمير
ا�ستن��اداً �إلى المادة  65من القان��ون  90-12المتعلق بالتعمير ،ف�إن��ه يتعين على رئي�س المجل�س
الجماع��ي فور ت�سلم مح�ضر المخالفة معرفة ما �إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة هي في طور
المحاول��ة �أم تم �إنجازها ،ف�إذا كان��ت �أ�شغال البناء مازالت في طور الإنج��از ف�إن رئي�س الجماعة
مدعو �إلى �إ�صدار �أمر فوري ب�إيقافها.
وق��د خول الم�ش��رع المغربي لرئي�س المجل�س الجماعي �صالحي��ة تقديم �شكوى بذلك لدى
وكي��ل الملك المخت�ص ق�ص��د متابعة المخالف مع �إع�لام الوالي �أو العامل المعن��ي بذلك ،طبق ًا
لمقت�ضي��ات الم��ادة  66م��ن قانون التعمي��ر .وقد جاء في الدوري��ة الم�شتركة ح��ول تفعيل �آليات
المراقب��ة وزجر المخالفات في مجال التعمير ((( الحث على تفعيل �صالحيات ر�ؤ�ساء المجال�س
الجماعية في �إيداع ال�شكايات لدى وكالء الملك �ضد المخالفين ،وللعمل على الت�أكد من ا�ستيفاء
المحا�ضر لل�شكليات المطلوبة في �أقل من � 72ساعة خا�صة بالن�سبة لأفعال المعاينة المتعلقة بـ:
 ارتكاب �أعمال ممنوعة بموجب الفقرة  2من المادة 34؛ القيام ببناء بغير رخ�صة �صريحة �أو �ضمنية بمخالفة للمادتين  40و42؛ ا�ستعمال المبنى من غير الح�صول على رخ�صة ال�سكن �أو �شهادة المطابقة خالف ًا للمادة 55؛ تحويل الغر�ض المخ�ص�ص له المبنى خالف ًا للمادة 58؛ خرق �ضوابط البناء العامة �أو خرق �ضوابط التعمير.ون�شي��ر في هذا الإطار �إلى �أن رئي�س المجل���س الجماعي لي�س وحده من يتخذ الإجراءات في
�ضب��ط وزج��ر المخالفات ،بل هناك جه��ات �إدارية �أخرى تتدخل في ه��ذا الميدان؛ كالوكاالت
الح�ضرية ،وكذا ال�سلطة المحلية (قياداً وبا�شوات ب�صفتهم �ضباطا لل�شرطة الق�ضائية) هذه الأخيرة
((( حكم رقم  97/803بتاريخ  97/6/25في الملف عدد .97/6/12
((( دورية م�شتركة حول تفعيل �آليات المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير ،وزارة الداخلية2757 :؛ وزارة العدل468 :؛
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإ�سكان والتعمير ،11525 :بتاريخ  13يونيو � ،2002ص.7 .
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تتوف��ر على �آلي��ات وو�سائل كما ين�ص على ذل��ك الف�صل  20من قانون الم�سط��رة الجنائية ،الذي
يمكنه��ا من مبا�شرة �إيقاف الأ�شغ��ال وحجز �أدوات البناء باعتباره��ا �أداة ارتكاب المخالفة وكذا
ا�ستعمال القوة العمومية للحيلولة دون التمادي في مخالفة قوانين و�أنظمة التعمير .وهذا بخالف
الجماع��ات الح�ضري��ة والقروية الت��ي ال تملك في واقع الأم��ر الو�سائل المادي��ة التي تمكنها من
التدخل الميداني لتوقيف الأ�شغال؛ �إذ غالب ًا ما ي�ستمر المعني بالأمر في الأ�شغال المخالفة لأنظمة
التعمير رغم �صدور الأمر بتوقيفها.
�إذن �أمام هذه ال�صالحيات المخول��ة للجماعات المحلية ،وكذا ال�سلطات العمومية� ،أال يحق
لن��ا �أن نت�ساءل عن تق�صي��ر مفتر�ض في �إيقاف �أ�شغ��ال البناء المتعلقة بالمحل ال��ذي تقدم المعني
بالأم��ر ب�ش�أنه ب�شكاية �أمام م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة بعد تمادي �صاحب الرخ�صة في اال�ستمرار في
�أ�شغ��ال البناء رغم ًا عن ق��رار الإيقاف المتخذ من لدن ال�سلطة المحلي��ة؟ ومن خالل الإجابة عن
هذا الت�سا�ؤل ،يمكن التعرف على االعتبارات الموجبة التخاذ مقرر رد الطلب مو�ضوع التعليق،
وتحديد مدى توفر �إجراءات بديلة يمكن للم�ؤ�س�سة �إعمالها بدال عن مقرر رد الطلب؟

ثانيا :االعتبارات الموجبة التخاذ مقرر رد الطلب
لئ��ن كان «مقرر رد الطلب» م��ن ال�صيغ المثلى التي تطبع مق��ررات م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة،
لأنها في غالب الأحيان تتغيا من جهة ،توجيه �صاحب الطلب �إلى �أق�صر ال�سبل لنيل حقوقه ،ومن
جه��ة �أخرى تتحوط من الم�سا���س باخت�صا�صات الهيئات المنوط بها اتخ��اذ مثل تلك القرارات
كال�سلط��ة الق�ضائية ،تطبيقا لمقت�ضي��ات المادة ال�ساد�سة من الظهير ال�شري��ف المحدث لم�ؤ�س�سة
الو�سي��ط التي تمنع هذه الأخيرة من النظر ف��ي التظلمات الرامية �إلى مراجعة حكم ق�ضائي نهائي،
وال�شكاي��ات المتعلق��ة بالق�ضاي��ا التي وكل الب��ت فيها للق�ضاء ليتخ��ذ فيها ما يلزم م��ن �إجراءات
�أو مق��ررات طبق�� ًا للقانون ،و�أي�ض ًا الق�ضاي��ا التي تدخل في اخت�صا���ص المجل�س الوطني لحقوق
الإن�س��ان .ف�إن هذا ال�صنف من المقررات ،قد �أملته الممار�سة العملية للمعالجة اليومية لل�شكايات
الواردة على الم�ؤ�س�سة ،و�إن كان الم�شرع لم ين�ص عليه في الظهير المحدث وال �ضمن مقت�ضيات
الباب الرابع من النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة (((.
((( الباب الرابع من النظام الداخلي لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،الذي خ�ص�ص للمقت�ضيات المتعلقة بالمبادرة التلقائية
للم�ؤ�س�سة والبت في ال�شكايات �أو التظلمات ومعالجة طلبات الت�سوية.
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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ويتجلى من حيثيات المقرر ذاتها ،التي �أكدت على �أن ال�سلطة الإدارية قررت �إيقاف البناء� ،إال
�أن البان��ي تمادى في عمله .وعلل��ت رف�ض الطلب بكونها (�أي م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة) لم يت�أت
لها الوقوف على ما �إذا كان هناك تق�صير من لدن ال�سلطات الإدارية في التعجيل بتنفيذ �أمر �إيقاف
البن��اء ال�صادر من لدن رئي�س مجل�س جماعة الرباط م��ا يجعلها غير مخت�صة (�أي الم�ؤ�س�سة) ،لأن
الم�شتك��ي يملك و�سيلة �أخرى تتمثل في مواجهة الباني (ال��ذي يعتبر من الخوا�ص) �أمام الق�ضاء؛
ومعن��ى ذلك �أن��ه �إذا لم يقم �أمام الم�ؤ�س�سة ما يفيد على �أن الت�ص��رف ال�ضار من�سوب �إلى الإدارة،
وف��ي المقابل ثبت �أنه من�س��وب �إلى الخوا�ص ،ف�إن م�آل ال�شكوى الموجهة �ضد الإدارة يكون هو
الرد ،نظرا لكونها غير م�ؤ�س�سة على معطيات جدية في مواجهتها.
وفي اعتقادنا� ،إن جواب ال�سلطات الإدارية الوارد على الم�ؤ�س�سة فيه اعتراف �ضمني بالتق�صير
اتج��اه المخالف��ة ،لأنها لم تتخذ كل الإج��راءات المن�صو�ص عليها في نظ��ام الترخي�صات وزجر
المخالف��ات المتعلقة بالتعمير من خالل �إي��داع �شكاية في المو�ضوع لدى النياب��ة العامة ،و�أي�ض ًا
التدخل با�ستعمال القوة العمومية ،لأن المخالفة تدخل في خانة المخالفات التي تكت�سي خطورة
ي�صع��ب تداركها ح�س��ب المادة  65من القانون  ،12-90بحيث �إن البناء يمكن �أن ينهار كلية على
�صاح��ب المحل لقيام الأ�شغال على �أ�س�س ال تتحم��ل البناء فوقها وفق ًا لما جاء في ال�شكاية ،وبناء
على ما اتخذته ال�سلطات من الأمر ب�إيقاف الأ�شغال.
وم��ع ذلك ،ف�إنه بالنظر �إلى �أن ظروف ال�شك��وى تفيد �ضمنيا �أن تمادي �صاحب المخالفة قد
�أنت��ج و�ضعا ي�صعب معه الحديث عن التدخل الم�ستعجل ل�ل�إدارة ،ولذلك ف�إن �إعمال مقت�ضيات
الم��ادة  ((( 12من الظهير المحدث للم�ؤ�س�سة ،ب�ش�أن ال�شكاي��ة مو�ضوع مقرر التعليق ،يبقى �أمرا
م�ستبعدا ،لأن مجال �إعمال ذلك يقت�صر على حالة كون ال�ضرر من�سوب مبا�شرة �إلى عمل الإدارة
المخالف للقانون ،والحال �أن ال�ضرر في النازلة من�سوب �إلى �شخ�ص خا�ص.
ل��ذا ،ف�إن تحديد م�س�ؤولي��ة الباني (لوحده) عن �أ�شغال البناء ف��وق المحل المذكور ،و�إمكانية
مقا�ضات��ه �أمام جهة الق�ضاء العادي اعتبارا لكون��ه �شخ�صا خا�صا لأمر كاف لجبر ال�ضرر كما جاء
في المقرر مو�ضوع التعليق ،وبالتالي يبقى رد الطلب و�إر�شاد الم�شتكي لعر�ض النزاع على الق�ضاء
في مثل هذه الحاالت هو الأمر الطبيعي لمعالجة باقي الق�ضايا الواردة في هذا الإطار.
((( تن�ص المادة  12من الظهير المحدث للم�ؤ�س�سة على �أنه �إذا ما ات�ضح لو�سيط المملكة �أن ال�شكاية المعرو�ضة عليه قائمة
على �أ�س�س قانونية �سليمة وتهم الدفاع عن م�صلحة م�شروعة ،وترمي �إلى رفع �ضرر من جراء ت�صرف مخالف للقانون،
ف�إنه يقوم بجميع الم�ساعي واالت�صاالت الالزمة مع الإدارة المعنية ق�صد حثها على اال�ستجابة لمطلب الم�شتكي ،في �إطار
االحترام التام ل�ضوابط �سيادة القانون.
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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�  nإن ع��دم منازع��ة المعنية ف��ي الو�ضعية الإدارية الت��ي ترقت �إليه��ا منذ �سن��ة  ،2002يجعل مركزها
الإداري قد تح�صن.
�  nأجل الطعن بالإلغاء لل�شطط هو  60يوما من تاريخ التبليغ الذي يقوم مقامه العلم اليقيني.
  nلم يبق الحق في مناق�شة م�شروعية قرارين �إداريين ،تح�صنا بفوات �أجل الطعن فيهما.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقرر برد الطلب
ملف عدد 07/22025
الم�شتكية  :ال�سيدة...
حيث �إن ال�سيدة  ....القاطنة بـ ،..... :تقدمت بتاريخ  2007/6/5ب�شكاية �إلى والي المظالم،
�سجلت تحت رقم  ،22025تتظلم فيها من عدم ت�سوية و�ضعيتها الإدارية والمالية من طرف عمالة
وج��دة �أنك��اد� ،إذ �أنها عينت بتاريخ فاتح �شتنبر  1988وهي تحمل دبل��وم تقنية في الدرجة الثانية
يخولها الإدماج المبا�شر في ال�سلم الثامن� ،إال �أن الإدارة لم ترتبها �إال في ال�سلم ال�سابع؛
وحي��ث تمت مكاتبة وزارة الداخلية في المو�ض��وع ،التي �أفادت في معر�ض جوابها الم�ؤرخ
في  13يوليوز � ،2012أن الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل حاليا ال ت�سمح بمراجعة و�ضعيتها
الإداري��ة ب�أثر رجعي ،م�ؤكدة �أن المعنية مرتبة حاليا ف��ي الدرجة الثانية عن طريق الترقي بالأقدمية
منذ فاتح يوليوز  ،2000و�أن هذه الو�ضعية تح�صنت بمرور الأجل القانوني ل�سحبه؛
وحيث �إن الطلب يهدف �إلى �إلزام الإدارة بت�سوية الو�ضعية الإدارية للم�شتكية ،وذلك ب�إدماجها
ب�صفة مبا�شرة ،في ال�سلم الثامن وذلك اعتبارا من فاتح �شتنبر 1988؛
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وحيث ات�ضح من جواب وزارة الداخلية� ،أنه تم تر�سيم المعنية بالأمر في رتبة تقني من الدرجة
الثانية ،وذلك عن طريق الترقي بالأقدمية؛
وحي��ث �إن عدم منازع��ة المعنية في الو�ضعية الإدارية التي ترق��ت �إليها منذ �سنة  ،2002يجعل
مركزها الإداري قد تح�صن ،وال يمكن نتيجة ذلك مراجعته ،وال العدول عنه ،لت�صحيح الأو�ضاع
ب�أث��ر رجع��ي ،مما يتعين مع��ه القول برد الطل��ب (�أنظر في ه��ذا الباب القرار ع��دد  547وتاريخ
 2004/5/19ال�صادر عن الغرفة الإدارية بالمجل�س الأعلى في الملف رقم  ،)2003/1/4/739الذي
ورد فيه على الخ�صو�ص« :لكن حيث �إنه لي�س في الإمكان �سلوك دعوى ت�سوية الو�ضعية الإدارية
�إذا كانت مبنية على المنازعة في قرار �إداري كان ينبغي الطعن فيه بالإلغاء داخل الأجل القانوني،
ولم يراع ذلك.
وحي��ث �إن الطاعن يطل��ب الت�صري��ح با�ستحقاقه للترقية �إل��ى درجة مفت�ش �إقليم��ي ابتداء من
�سنة  1992و�إلى درجة مفت�ش �إقليمي رئي�س ابتداء من  ،1997ولم يقدم طعنه من قراري عدم ترقيته
�إال ف��ي  2001/9/12ف��ي حين �أن �أجل الطعن بالإلغاء لل�شطط ه��و  60يوما من تاريخ التبليغ الذي
يق��وم مقامه العلم اليقيني والطاع��ن عندما علم بعدم ترقيته وامتثل لذلك حوالي � 9سنوات بالن�سبة
للترقي��ة الأول��ى و�أربع �سنوات بالن�سبة للترقية الثانية لم يبق له �أي حق في مناق�شة م�شروعية قرارين
�إداريين تح�صنا بفوات �أجل الطعن فيهما كما �أخذ به عن �صواب الحكم الم�ست�أنف»؛
 وبن��اء عل��ى مقت�ضي��ات الظهير ال�شريف رق��م  1.11.25ال�ص��ادر بتاري��خ  17مار�س ،2011والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله؛
 وبناء على مقت�ضيات النظ��ام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س .2012
لأجل ما تقدم،
ف�إن و�سيط المملكة،
يقرر رد الطلب ،وبالتالي حفظ الملف مع �إ�شعار الم�شتكية بذلك.
وحرر بالرباط ،في:
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  nالترقي��ة ،و�إن كان��ت تظل خا�ضعة لل�سلط��ة التقديرية ل�ل�إدارة ،في نطاق ما لها م��ن حق االختيار،
وفق��ا للمادة  34من النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية ،وح�سبما ي�سمح به الح�صي�ص المالي،
وع��دد المنا�صب المالية الم�سندة �إليها ،ف���إن الإدارة ملزمة بو�ضع معايير مو�ضوعية تنطلق من مبد�أ
الم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ،على �أالّ ي�ست�شف في �إعمال هذه ال�سلطة انحراف.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مـقـرر برد الطلب وبحفظ الملف
ملف عدد 10/27300
الم�شتكي :ال�سيد .....
حي��ث �إن ال�سيد  ،.....محلل م��ن الدرجة الثانية (ال�سلم  ،)10بعث لدي��وان المظالم ،الذي
حل��ت محله م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،ب�شكاية �سجلت بتاريخ  16يوليوز  ،2010يتظلم بمقت�ضاها
م��ن عدم ا�ستفادته من الترقية �إلى درجة محل��ل منظم من الدرجة الأولى (ال�سلم � ،)11أ�سوة بباقي
الم�ستفيدين ،م�ؤكدا ا�ستيفائه ل�شروط الترقي باالختيار منذ  16يناير 2005؛
وحي��ث �إن وزارة التربي��ة الوطنية والتكوي��ن المهني �أفادت ف��ي معر�ض جوابه��ا� ،أنه تطبيقا
للمر�س��وم رقم  2.04.403الم�ؤرخ ف��ي  2دجنبر  ،2005بتحديد �شروط ترق��ي موظفي الدولة في
الدرج��ة والإطار ،ف�إن �إ�سم المعني بالأم��ر� ،أدرج �ضمن الئحة المر�شحي��ن للترقي باالختيار �إلى
درجة محلل منظم من الدرجة الأولى بر�سم �سنة  2005التي �ضمن  49محلال� ،إال �أن هذه الترقية،
تم��ت في حدود ح�صي���ص حدد في  %22من ع��دد المر�شحين بر�سم �سن��ة  ،2005و %11بر�سم
�سنتي  2006و ،2007و %14بر�سم �سنتي  2008و ،2009و %17بر�سم �سنة  ،2010حيث عر�ضت
اللوائح على �أنظار اللجنة الإدارية المت�ساوية الأع�ضاء ،للتداول و�إبداء اقتراحاتها في المو�ضوع؛
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وق��د �أ�ضاف��ت المجيبة� ،أنه نظ��را لك��ون المر�شحين مت�س��اوون من حيث تاري��خ توظيفهم،
و�أقدميته��م في الدرجة والرتبة والنقطة الإداري��ة ،اقترح �أع�ضاء اللجنة ،وبالإجماع ،اعتماد معيار
ال�سن لترتيب المر�شحين ،مما ترتب عنه اال�ستفادة من الترقية ح�سب ال�سنوات وتواريخ االزدياد،
و�أن المعني بالأمر مزداد �سنة 1970؛
وحي��ث �إن الم�ؤ�س�سة �أبلغت الم�شتكي بتاريخ  27يناي��ر  2013بم�ضمون جواب وزارة التربية
الوطني��ة والتكوي��ن المهني ،طبقا لما تملي��ه مقت�ضيات المادة  29من الظهي��ر ال�شريف المحدث
لم�ؤ�س�س��ة و�سي��ط المملكة فل��م يعقب في المو�ض��وع ،رغم مرور ع��دة �أ�شهر من تاري��خ التبليغ
المذكور؛
وحيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ،ق�صد تمكين
المعني بالأمر من اال�ستفادة من الترقية �إلى درجة محلل منظم من الدرجة الأولى (ال�سلم )11؛
وحي��ث �إن الترقي��ة ،و�إن كانت تظل خا�ضع��ة لل�سلطة التقديرية للإدارة ،ف��ي نطاق ما لها من
حق االختيار من بين المتوفرين على ال�شروط الالزمة� ،سواء فيما يخ�ص الأقدمية� ،أو اال�ستحقاق،
وفقا للمادة  34من النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية ،وح�سبما ي�سمح به الح�صي�ص المالي،
وع��دد المنا�ص��ب المالي��ة الم�سندة �إليه��ا ،ف�إنها ملزمة بو�ض��ع معايير مو�ضوعية تنطل��ق من مبد أ�
الم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ،وال ي�ست�شف في �إعمالها انحراف في ال�سلطة؛
وحي��ث ات�ضح من جواب الإدارة ،ال��ذي �أرفقته ب�صورة من اللوائ��ح التح�ضيرية للمر�شحين،
والح�صري��ة للم�ستفيدي��ن ،والمج�سدة له��ذه الغاية� ،أنه��ا اعتمدت في الترقي��ة باالختيار ،اعتبارا
لمحدودي��ة المنا�ص��ب ،على تاريخ ازدي��اد المر�شحين ،بعدما تبين لها �أنه��م مت�ساوون من حيث
تاريخ توظيفهم ،و�أقدميتهم في الدرجة والرتبة والنقطة الإدارية ،و�أعدت لهذه الغاية ،الئحة مرتبة
ح�سب هذا المعيار؛
وحيث �إن عدد المنا�صب التي كانت متوفرة ،لم تمكن من �شمل الم�شتكي �ضمن الم�ستفيدين،
اعتبارا لدرجة ترتيبه في الالئحة التي �أعدت لهذه الغاية اعتمادا على تاريخ االزدياد؛
وحي��ث �إنه �أمام ه��ذه الحالة ،واعتبارا لما �سبق ذكره ،ولعدم الوق��وف على �أي �إخالل ،ف�إنه
ال ي�س��ع الم�ؤ�س�س��ة �إال �أن ت�سجل موقف الإدارة ،والتي لم يتبين �أن��ه يخالف المقت�ضيات القانونية
الجاري بها العمل ،مما ترى معه القول برد الطلب؛
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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وبن��اء عل��ى مقت�ضي��ات الظهير ال�شري��ف رق��م  1.11.25ال�صادر ف��ي  12ربي��ع الأول 1432
(مواف��ق  17مار���س  )2011ب�إح��داث م�ؤ�س�سة و�سي��ط المملك��ة ،والمن�شور بالجري��دة الر�سمية
ع��دد  5926بنف�س التاريخ �أع�لاه ،ونظامها الداخلي ،الم�صادق عليه م��ن لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س 2012؛

لأجله
ف�إن و�سيط المملكة :
 ي�صرح برد الطلب؛ وتبليغ الطرفين هذا القرار ،وبحفظ الملف.وحرر بالرباط ،في:

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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مناذج من املقررات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط اململكة

  nم��ن حق الإدارة احت�ساب واقتطاع غرام��ات الت�أخير لفائدتها ،كلما تعث��رت المقاولة في الإنجاز،
وتجاوزت المدة المتفق عليها ،ما لم تكن هناك �أوامر بالإيقاف وموا�صلة الأ�شغال ،وتحت�سب هذه
الغرامات بن�سبة مائوية حددها القانون.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مـقـرر برد الطلب وبحفظ الملف
ملف عدد 12/2729
الم�شتكية� :شركة �ش.م.م
حي��ث �إن �شركة �ش.م.م ،الكائن مقره��ا االجتماعي بـ  ،....بعثت بوا�سط��ة ممثلها القانوني
ال�سي��د  ....ب�شكاي��ة لهذه الم�ؤ�س�س��ة� ،سجلت بها بتاريخ � 29أكتوب��ر  ،2012تتظلم بموجبها من
ال�ض��رر الالحق بها ج��راء امتناع الوكالة الم�ستقل��ة الجماعية لتوزيع الم��اء والكهرباء بفا�س ،عن
تمكينها من ا�سترجاع مبلغ  140 728.59درهم ،الذي تم اقتطاعه من مبلغ الكفالة البالغ مجموعه
 154 831.15درهم ،وذلك في �إطار ال�صفقة رقم  ...المبرمة مع الوكالة؛
وحيث تمت مكاتبة وزارة الداخلية في المو�ضوع ،التي �أفادت في معر�ض جوابها� ،أن الحيز
الزمن��ي الذي ك��ان مخ�ص�صا لأجل الإنجاز الأ�صلي التعاقدي لل�صفق��ة كان محددا في �ستة �أ�شهر
ابت��داء م��ن تاريخ  12نونب��ر � ،2007إال �أن الوكالة عمدت �إلى �إ�ضافة  60يوم��ا نتيجة فترة التوقف
ع��ن الأ�شغ��ال ب�سبب ت�ساقط الأمطار ،وبالتال��ي ف�إن التاريخ الذي �أ�صبح مح��ددا النتهاء الأ�شغال
بع��د التوق��ف هو  12يوليوز  ،2008غير �أن اال�ستالم الم�ؤقت للأ�شغ��ال بعد �إتمام الإنجاز ،لم يتم
�إال بتاري��خ � 24شتنبر � 2008أي بت�أخير بلغ  73يوم��ا ،وقد �أ�ضافت �أنه تطبيقا للمقت�ضيات التعاقدية
والقانونية المعم��ول بها في مجال ال�صفقات العمومية ،فقد قامت الوكالة بخ�صم غرامة الت�أخير،
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وذل��ك على اعتب��ار �أن التحفظات التي قد تكون مقبلة بمنا�سبة �إنج��از محا�ضر اال�ستالم الم�ؤقت
يج��ب �أن تن�صب فقط عل��ى الجانب التقني تطبيق��ا للف�صل  65من دفتر ال�ش��روط الإدارية العامة
للأ�شغال الم�صادق عليه بوا�سطة المر�سوم  1087-99-2بتاريخ  4ماي 2000؛
وحي��ث �إن الم�ؤ�س�سة �أبلغت الممث��ل القانوني لل�شركة بتاريخ فات��ح غ�شت  ،2013بم�ضمون
ج��واب الإدارة طبقا لما تمليه مقت�ضيات المادة  29من الظهير ال�شريف المحدث لها ،فلم يعقب
في المو�ضوع ،رغم مرور عدة �أ�شهر؛
وحي��ث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء من �أجل
ا�سترجاع المبالغ المقتطعة عن غير حق من الكفالة؛
وحيث �إن المطلوبة تبرر االقتطاع لوجود ت�أخر في الإنجاز وبت�صفية الغرامة عن الت�أخير؛
وحي��ث �إنه بالرجوع �إل��ى مقت�ضيات المادة  60من المر�سوم رق��م  2.99.1087ال�صادر بتاريخ
 4م��اي  ،2000المتعل��ق بدفتر ال�شروط الإداري��ة العامة المطبقة على �صفق��ات الأ�شغال المنجزة
لح�س��اب الدولة ،وفقا لأحكام المر�سوم رقم  2.98.482ال�صادر بتاريخ  30دجنبر  ،1998بتحديد
�شروط و�أ�شكال �إبرام �صفقات الدولة ،يتبين �أن من حق الإدارة احت�ساب واقتطاع غرامات الت�أخير
لفائدتها ،كلما تعثرت المقاولة في الإنجاز ،وتجاوزت المدة المتفق عليها تحت�سب بن�سبة مائوية
حددها القانون ،ما لم تكن هناك �أوامر بالإيقاف ،وموا�صلة الأ�شغال؛
وحي��ث �إنه ،بالنظر �إلى هذه المقت�ضيات ،وبعدما �أكدت الإدارة عدم احترام المقاولة للآجال
المح��ددة في ال�صفقة ،بعد انتهاء الفت��رة المرخ�ص بها ،لم تدل الطالبة بما يفيد ا�ست�صدارها �أوامر
بالتوقف ،وال بما يفيد الإنجاز داخل الآجال المحددة؛
وحي��ث �إنه في غي��اب ذلك ،و�أمام عدم وجود عقد ملحق ،ف���إن الم�ؤ�س�سة ،وح�سب ما توفر
لديه��ا م��ن معطي��ات ،لم تقف على �إخ�لال من ط��رف الإدارة ،يبرر تدخلها ،مم��ا ترى معه رد
الطلب؛
وبن��اء عل��ى مقت�ضيات الظهي��ر ال�شري��ف رق��م  1.11.25ال�صادر ف��ي  12ربي��ع الآخر 1432

( 17مار���س  )2011ب�إح��داث و�سي��ط المملكة والمن�ش��ور بالجريدة الر�سمية ع��دد  5926بنف�س
التاري��خ �أعاله ،ونظامها الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة
الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س 2012؛
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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لأجله
ف�إن و�سيط المملكة :
 ي�صرح برد الطلب؛ وي�أمر بتبليغ الطرفين هذا المقرر ،وبحفظ الملف.وحرر بالرباط ،في:

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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  nعل��ى الجهة المكلفة بح�صر الئح��ة الم�ستفيدين من المنح الدرا�سية الجامعي��ة� ،أن تدقق ال�ضوابط
والمعايي��ر ،وتدبر توزي��ع الح�ص�ص المالية الموزعة على العم��االت والأقاليم بناء على الم�ؤ�شرات
االجتماعية واالقت�صادية والبعد الجغرافي والتفوق في التح�صيل العلمي.
  nيتعي��ن تو�سي��ع �صالحيات اللجان الجهوية ف��ي �إطار دورة ا�ستدراكية لمعالجة م��ا تعذر تقديمه من
طلب��ات ،وت�صحيح ما ت�سرب من �أخطاء ،مع تعزيز �إمكانية تدخل الوزارة لمعالجة ما قد يطرح من
�إ�شكاليات ،وحل ما لم يت�أت حله على ال�صعيد الجهوي.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقرر بالتوجيه
الملف عدد 12/2004
الم�شتكي :ال�سيد ....
حي��ث �إن ال�سي��د  ،....القاط��ن  ،......تقدم بتعقي��ب �إلى م�ؤ�س�سة و�سي��ط المملكة ،بتاريخ
 ،2012/12/5يتظلم بمقت�ضاه من عدم ا�ستفادة ابنته الم�سماة  ....من المنحة بر�سم ال�سنة الجامعية
 ،2012/2011رغم ا�ستيفائها لل�شروط والمعايير المعتمدة قانونا ال�ستحقاق المنحة الجامعية؛
حيث �إنه بعد درا�سة الطلب بارتباط مع العديد من الملفات المتو�صل بها في ذات المو�ضوع،
بخ�صو���ص عدم اال�ستفادة من المنحة الجامعية ،ات�ض��ح بعد مرا�سلة وزارة التعليم العالي والبحث
العلم��ي وتكوين الأطر� ،أن هذه الأخيرة انتهجت اختيارا ال ممرك��زا لتحديد الئحة الم�ستفيدين
م��ن المن��ح ،وذل��ك بالتفوي�ض للجان محلي��ة على �صعيد كل عمال��ة ،بتركيبة متع��ددة ،من �أجل
ح�ص��ر الم�ستحقين من بين الطالبين الذي��ن يمكن لهم اال�ستفادة ،وذلك بناء على معايير و�شروط،
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في ح��دود االعتماد المالي المخ�ص�ص لكل والية �أو �إقليم ،و�أن ال��وزارة تتقيد بالمقترحات التي
تقدمها هذه اللجان التي ت�شتغل على دورتين ثم ترفع يدها عن المو�ضوع؛
وحي��ث يظهر من جهة �أخرى ،م��ادام �أن طلب الجانب الم�شتكي يرمي �إل��ى �إعادة النظر في
عدم ا�ستفادته من المنحة بر�سم مو�سم � ،2012/2011أنه ي�صعب لالعتبارات والم�سطرة المذكورة،
اال�ستجاب��ة للطلب نظرا لرفع ي��د اللجنة عن الملف��ات ،والنتهاء ال�سنة الجامعي��ة ،وكذا ل�صعوبة
الوقوف على الأ�سباب التي اعتمدتها اللجان وتقدير مدى جديتها و�أحقيتها؛
لك��ن ،و�شعورا من الم�ؤ�س�سة ب�أهمية المو�ضوع ،و�إ�سهاما منها في معالجة اال�ستفادة من المنح
بمقاربة �شمولية ،ومن �أجل تحقيق الأبعاد التي يت�أتى معها التوزيع العادل والمن�صف لالعتمادات
المالي��ة المخ�ص�صة في نط��اق الميزانية ،وكذا من �أجل بلورة مرامي التكافل االجتماعي ،وجهت
الم�ؤ�س�سة مرا�سلة �إلى ال�سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ،ت�ؤكد من خاللها
عل��ى �ضرورة االلتفات لهذا المو�ضوع على �ضوء كل الم�ستنتج��ات التي ا�ستخل�صتها الم�ؤ�س�سة،
والتي كانت م�ؤ�شرا على وجود نواق�ص في عملية توزيع المنح داخل اللجان الإقليمية؛
وحي��ث �إنه من بين م��ا اقترحته الم�ؤ�س�سة القيام بمزيد من تدقيق ال�ضوابط والمعايير المحددة،
والوق��وف عليها بمراجعة تدبي��ر الح�ص�ص المالية الموزع��ة على العم��االت والأقاليم ،بناء على
الم�ؤ�شرات االجتماعية واالقت�صادية ،والبعد الجغرافي ،مع اعتبار التفوق في التح�صيل العلمي؛
وحيث �إنه� ،إ�ضافة �إلى ذلك ،فقد �أو�صت الم�ؤ�س�سة بتو�سيع �صالحيات اللجان في �إطار الدورة
اال�ستدراكي��ة لمعالجة ما تعذر تقديمه من طلب ،ولت�صحيح ما ت�سرب من �أخطاء ،وتعزيز �إمكانية
تدخ��ل الوزارة من �أجل معالجة ما قد يطرح م��ن �إ�شكاالت ،ق�صد �إن�صاف وحل ما لم يت�أت حله
عل��ى ال�صعي��د الجهوي ،كل ذلك في ت�سابق مع عامل الوقت ،م��ادام �أن اال�ستفادة من المنح �إنما
هي مرحلية ومحدودة في المو�سم.
لذل��ك ،ولتع��ذر اال�ستجابة للطلب الحالي في بح��ر ال�سنة المعنية ،اعتب��ارا لرفع اللجان يدها
ع��ن المو�ضوع ،ف�إن الم�ؤ�س�سة توجه الجانب الم�شتكي �إلى تقديم طلبه من جديد ،بر�سم المو�سم
المقب��ل ،لينظر فيه بناء على م��ا لديه من وثائق وفي نطاق المعايير المو�ضوعية المر�سومة والتدابير
المقترحة �أعاله من لدن الم�ؤ�س�سة.
وتطبيق��ا لمقت�ضي��ات الظهير ال�شري��ف رقم  1.11.25ال�ص��ادر في  12من ربي��ع الآخر 1432

(موافق  17مار�س  )2011ب�إحداث م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة؛

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة الم�صادق عليه من لدن الجناب
ال�شريف بتاريخ  26مار�س 2012؛

لأجـله
ف�إن و�سيط المملكة :
 يعاين تعذر اال�ستجابة لطلب الح�صول على المنحة بر�سم المو�سم المعني؛ ويدعو الجانب الم�شتكي �إلى تقديم طلبه من جديد بر�سم المو�سم الموالي ،ليتم الف�صل فيهبناء على ما �سيقدمه من وثائق ،وفي نطاق المعايير والتدابير المذكورة �أعاله؛
 وي�أمر بتبليغ فحوى هذه التو�صية �إلى الطرفين.وحرر بالرباط ،في:

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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  nتدبير ملف في مو�ضوع �إلزام الإدارة بالتنفيذ ،و�إثارة منازعة في كيفية تنفيذه ،تجعل م�ؤ�س�سة و�سيط
المملك��ة مقي��دة بما انتهى �إلي��ه الق�ضاء ،في حدود م�ضامي��ن الحكم في كل �أجزائ��ه ،من حيثيات
ومنطوق ،لأنها تكمل بع�ضها البع�ض ،ولأن حجيتها تفر�ض نف�سها.
  nان�ص��رام �أجل ال�شهرين على �إيداع طل��ب رخ�صة البناء ي�ؤدي �إلى اعتب��ار الطالب مت�سلما للرخ�صة
المذك��ورة ،طالم��ا يعتب��ر �أن ملف��ه ي�ستوفي جمي��ع ال�شروط الت��ي تعطيه الحق ف��ي الح�صول على
الترخي�ص وفقا ل�ضوابط التعمير.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
الملف عدد 10/27667
الم�شتكي :ال�سيد ......
حي��ث �إن ال�سي��د  ،.....الجاعل مح��ل المخابرة مع��ه  ،........تقدم ب�شكاي��ة لدى ديوان
المظال��م� ،أودع��ت به بتاري��خ  ،2010/11/2يتظلم بموجبه��ا من امتناع رئي���س المجل�س البلدي
لمدين��ة  ...عن تنفيذ الحكم ال�صادر لفائدته عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  ....والقا�ضي
بالإ�شه��اد على اعتب��ار رخ�صة البناء ،مو�ضوع الملف ع��دد  04/1738المتعلق بالقطعتين  31و32
المدمجتي��ن ف��ي الر�سم العقاري ع��دد  ،.....من حقه بعد �سكوت المجل���س البلدي لمدينة ...
وانق�ضاء الأجل القانوني؛
وحيث �إن وزارة الداخلية ،بعد �إحالة التظلم عليها� ،أفادت في مرا�سلة لها بتاريخ  16يوليو 2012

�أن اللجنة المخت�صة بالوكالة الح�ضرية .....لم تبد �أي تعر�ض مبدئي ،م�ستندة على الحكم الق�ضائي
ال�ص��ادر في المو�ضوع ومح�ض��ر تنفيذ الحكم ،م�ضيفة �أن م�صالح البلدي��ة قد ا�ستخل�صت واجبات
الترخي�ص كما تمت مطالبة المعني بالأمر باحترام مقت�ضيات التنطيق  Bقطاع B2؛
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وبعد تبادل الردود والتعقيبات المقدمة من كل جانب؛
وحي��ث �إنه ت��م ا�ستدعاء كل من رئي�س المجل���س البلدي لمدينة  ...والمعن��ي بالأمر ،ا�ستنادا
لمقت�ضيات المادتين  13و 28من الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر في  12ربيع الآخر 1432
( 17مار���س  )2011ب�إحداث م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،والم��ادة  72من النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة
الم�ص��ادق علي��ه من ل��دن الجناب ال�شري��ف والمن�ش��ور بالجري��دة الر�سمية ع��دد  6033بتاريخ
 26مار�س  ،2012لجل�سة بحث لمحاولة �إيجاد حل لهذه الق�ضية ،في نطاق ت�سوية ودية ،وح�ضر
الطرف��ان بتاري��خ � 16أكتوب��ر � 2012إال �أن محاول��ة الت�سوية لم ت�سفر عن �أي��ة نتيجة بعدما تم�سك
الم�شتك��ي بتنفيذ ما ق�ضت له به المحكم��ة ،في حين �أكد رئي�س المجل�س البلدي �أن ت�شييد البناية
وفق الت�صميم الذي ابتغاه الم�شتكي فيه خرق لمخطط التعمير وت�صميم التهيئة؛
وحيث �إنه تعذر التوفيق بين الطرفين؛
وحي��ث �إن الطل��ب يهدف �إلى �إل��زام الجماعة بتنفي��ذ الحكم ال�صادر ف��ي مواجهتها ،وذلك
بت�سليم المعني بالأمر رخ�صة البناء ح�سب الت�صميم والوثائق التي �أودعها بم�صالحها؛
وحيث �إن الخالف الذي مازال قائما بين الجانبين يتجلى في تم�سك كل منهما بموقفه� ،إذ �أن
الم�شتكي يطلب ت�سليمه رخ�صة البناء تنفيذا للحكم ،في حين �أن م�صالح المجل�س البلدي لمدينة
 ...تت�شبث بكون الحكم ال يلزمها بالت�سليم العيني للرخ�صة؛
وحي��ث �إنه ات�ضح من الرجوع �إلى الحكم المطلوب تنفيذه وال�صادر بتاريخ  2007/12/11في
الملف ع��دد  06/296ع �أنه ين�ص في منطوقه على الإ�شهاد باعتبار رخ�صة البناء ،مو�ضوع الملف
عدد  04/1738المتعلقة بالر�سم العقاري عدد  ،...من حق المدعي بعد �سكوت المجل�س البلدي
لمدينة  ...وانق�ضاء الأجل القانوني؛
وحي��ث �إن الم�شتكي �أدلى ب�صورة من حكم �صادر بتاريخ  2010/4/21عن المحكمة الإدارية
بالرباط ،وهي ب�صدد البت في تحديد غرامة تهديدية ،بناء على طلب تقدم به الم�شتكي المذكور،
تبي��ن من خالل��ه �أن المحكمة ن�صت �ضم��ن حيثيات هذا الحك��م �أن المقرر الب��ات في النزاع،
وال�ص��ادر بتاري��خ  ،2007/12/11لم يق�ض عل��ى رئي�س المجل�س البلدي بت�سلي��م المدعي رخ�صة
البناء ،و�إنما رتب الآثار القانونية على �سكوت الجماعة عن جواب طالب الرخ�صة؛
وحيث �إنه ،ت�أ�سي�سا على ذلك ،اعتبرت المحكمة �أن المحكوم له ،وبعد ان�صرام �أجل ال�شهرين
على �إي��داع طلب الح�صول على رخ�صة البناء ،مت�سلما للرخ�ص��ة المذكورة ب�صفة �ضمنية ،طالما
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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�أن��ه يعتق��د ب�أن ملفه ي�ستوفي جميع ال�ش��روط التي تعطيه الحق في الح�ص��ول على الترخي�ص وفقا
ل�ضوابط التعمير؛
وحي��ث �إنه� ،أمام هذه الحالة ،وفي نطاق التقيد بحجية الأحكام وفي حدود م�ضامين �أجزائها
م��ن حيثيات ومنطوق ،تلك الأجزاء ،التي يكمل بع�ضها البع�ض ،والت�سليم بقوتها ومداها والأخذ
بالتف�سي��ر الذي �أعطي لها من قبل نف�س المحكم��ة ،ال ي�سع الم�ؤ�س�سة �إال �أن ت�سجل ما انتهت �إليه
المحكم��ة من �أحقية المحكوم له ف��ي الرخ�صة واعتبارها م�سلمة له ،مع حفظ حق كل طرف في
القيام بما يخوله له القانون في المو�ضوع؛
وتطبيق��ا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف الم�ؤرخ في  17مار���س  2011المحدث لم�ؤ�س�سة و�سيط
المملكة ،محل ديوان المظالم ،وخا�صة المادة ال�ساد�سة منه؛
وبن��اء على مقت�ضيات النظام الداخل��ي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من ل��دن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س 2012؛
واعتبارا لما تقدم؛
ف�إن و�سيط المملكة :
 ي�شه��د على ما �أقره الق�ضاء ،وهو يبت في الن��زاع القائم بين ال�سيد  .....والمجل�س البلدي ....ف��ي مو�ضوع رخ�صة بن��اء القطعتين الأر�ضيتين  31و 32المدمجتين في الر�سم العقاري
عدد  ،...من اعتبار رخ�صة البناء ،مو�ضوع الملف عدد  04/1738المتعلق بالر�سم العقاري
المذك��ور ،م�سلم��ة له لأنها م��ن حق الم�شتكي بع��د �سكوت المجل�س البل��دي لمدينة ...
وانق�ضاء الأجل القانوني.
 وي�ص��رح ،بالتالي ،ب�أحقي��ة الطالب  ......في �إنج��از البناء ،مع ما ي�ستتب��ع ذلك من التقيدبالمقت�ضيات وال�ضوابط القانونية الجاري بها العمل؛
 وي�أمر بتبليغه �إلى الطرفين.وحرر بالرباط ،في:
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  nالنزاع��ات المتعلقة بتطبيق الغرام��ة �أو تحديد مبلغها تطبق عليها مقت�ضي��ات الف�صل  80من الظهير
ال�شريف ال�صادر بتاريخ  26فبراير  1963المتعلق بالتعوي�ض عن حوادث ال�شغل ،والذي ين�ص على
«�أن قا�ضي ال�صلح ينظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق الغرامة الإجبارية �أو بمقدارها ويبت في الأمر
ب�صفة نهائية �أيا كان المبلغ المطالب به حتى ولو كان غير محدد».
  nالم�ش��رع ر�س��م م�سارا للبت ف��ي تحديد التعوي�ض��ات الم�ستحق��ة لفائدة �ضحايا ح��وادث ال�شغل
المحك��وم له��م ب�إيراد عمري والت��ي امتنع الجان��ب المحكوم عليه ع��ن ت�سديدها ف��ي الإبان� ،إذ
�أن هن��اك غرام��ات تهديدية يومي��ة تحت�سب بعد ا�ستبع��اد �أو عدم االعتداد بالأ�سب��اب التي يقدمها
المحكوم عليه لتبرير الت�أخير عن الأداء.
  nم�ؤ�س�س��ة و�سي��ط المملكة ال يمكن �أن تنظر في تظلم ر�سم الم�ش��رع طريق البت فيه �أمام المحاكم
العادي��ة ،وخ��رج به عن م�سار الت�صرف��ات �أو القرارات الإدارية التي تجد حله��ا في المنازعة �أمام
الق�ضاء المخت�ص.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقرر بعدم االخت�صا�ص وبحفظ الملف
الملف عدد 10/27464
المـ�شتكية :ال�سيدة .....
حي��ث �إن ال�سي��دة  ،....تقدمت ب�شكاية �إلى ديوان المظالم� ،سجل��ت بتاريخ � 6شتنبر ،2010
تتظل��م بمقت�ضاها من عدم تمكينها من م�ستحقات الت�أخير ف��ي �أداء الإيراد المتعلق بحادثة ال�شغل
الت��ي �أودت بحي��اة والدها ،مو�ضحة �أنه لم يتم �أداء الإيراد الم�ستحق لها عن المدة الممتدة ما بين
� 16أبري��ل  ،2005تاريخ بلوغها �سن الر�شد �إلى غاي��ة  30يونيو  2009تاريخ انقطاعها عن الدرا�سة
بتاريخ يوليوز 2010؛
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وبع��د مرا�سلة ال�صن��دوق الوطني للتقاعد والت�أمين تو�صلت ه��ذه الم�ؤ�س�سة بجواب منه مفاده
�أن ه��ذا الأخير ال ي�ؤدي الإي��رادات الممنوحة بر�سم التعوي�ضات عن حوادث ال�شغل �إال بعد تلقيه
ر�ؤو���س الأموال ال�ضامنة لها من طرف �شرك��ة الت�أمين الم�ؤمنة للحادث �أو من طرف الم�شغل غير
الم�ؤم��ن له ،و�أنه بالن�سبة لأبناء �ضحايا حوادث ال�شغل الذين الزالوا يتابعون درا�ستهم بعد بلوغهم
�سن � 16سنة ،ف�إن ال�صندوق يقوم بمطالبة �شركة الت�أمين الم�ؤمنة للحادث ب�أداء الر�أ�سمال التكميلي
عن الفترة الممتدة من � 16إلى � 21سنة؛
وحي��ث �أ�ضاف المجيب �أنه على �إثر تو�ص��ل ال�صندوق المذكور بال�شهادة التي تثبت تمدر�س
المتظلم��ة ،قام بمطالبة �شركة الت�أمين ب���أداء الر�أ�سمال التكميلي فتو�صل منه��ا بمرا�سلة مفادها �أن
ال�صن��دوق ملزم ب�أداء تلك الإيرادات دون ما حاجة �إلى الر�أ�سمال ،وذلك طبقا لم�ضمون مرا�سلته
الم�ؤرخة في � 7أبريل  1993تحت عدد  14810التي تن�ص على �أن ال�صندوق لن يطالب بالر�أ�سمال
�إال بالن�سبة لحوادث الطريق دون حوادث ال�شغل ،المح�ضة؛
وحي��ث �إن ال�صندوق �أ�ضاف ف��ي تعقيبه �أنه بعد مراجعة الحكم ال�ص��ادر في الق�ضية ،لم يجد
م��ا يثبت �أنها حادثة �شغل مح�ضة كي يتحم��ل �أداء الإيراد محل �شركة الت�أمين .كما �أفاد ال�صندوق
ب�أن��ه عمل خالل دورة يولي��وز  2010على �أداء ،مبلغ  16 409.30درهما ،لفائدة والدة الم�شتكية،
والذي يمثل المت�أخرات الم�ستحقة منذ بلوغ المتظلمة � 16سنة �إلى غاية انقطاعها عن الدرا�سة؛
وحيث �إن ال�شكاية تن�صب حول المطالبة با�ستحقاق الغرامة الناتجة عن الت�أخير في �أداء الإيراد
النات��ج ع��ن حادثة ال�شغل لفائدة الم�شتكية وفقا لما تن�ص علي��ه مقت�ضيات الف�صل  143من الظهير
ال�شريف ال�صادر بتاريخ  6فبراير  1963المتعلق بالتعوي�ض عن حوادث ال�شغل؛
وحي��ث �إن��ه طبقا لمقت�ضيات الف�ص��ل  144من نف�س الظهي��ر ،ف�إن النزاع��ات المتعلقة بتطبيق
الغرام��ة �أو تحديد مبلغها تطبق عليها مقت�ضيات الف�صل  80م��ن نف�س الظهير ،والذي ين�ص على:
«�أن قا�ض��ي ال�صلح ينظر في النزاع��ات المتعلقة بتطبيق الغرامة الإجباري��ة �أو بمقدارها ويبت في
الأمر ب�صفة نهائية �أيا كان المبلغ المطالب به حتى ولو كان غير محدد»؛
وحي��ث �إن الم�ش��رع ر�سم م�س��ارا للبت ف��ي تحديد التعوي�ض��ات الم�ستحقة لفائ��دة �ضحايا
ح��وادث ال�شغل المحكوم لهم ب�إيراد عمري والذي امتنع الجان��ب المحكوم عليه عن ت�سديدها
ف��ي الإبان� ،إذ هن��اك غرامات تهديدية يومية تحت�سب بعد ا�ستبعاد �أو عدم االعتداد بالأ�سباب التي
يقدمها المحكوم عليه لتبرير الت�أخير عن الأداء؛
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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وحي��ث �إن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ال يمكن �أن تنظ��ر في تظلم ر�سم الم�شرع طريق البت فيه
�أم��ام المحاكم العادي��ة ،وخرج به عن م�سار الت�صرفات �أو الق��رارات الإدارية التي تجد حلها في
المنازعة �أمام المحاكم الإدارية ،مما يتعين معه الت�صريح بعدم االخت�صا�ص وبحفظ الملف؛
وبن��اء عل��ى مقت�ضي��ات الظهير ال�شري��ف رق��م  1.11.25ال�صادر ف��ي  12ربي��ع الأول 1432
(مواف��ق  17مار���س  )2011ب�إح��داث م�ؤ�س�سة و�سي��ط المملك��ة ،والمن�شور بالجري��دة الر�سمية
ع��دد  5926بنف�س التاريخ �أع�لاه ،ونظامها الداخلي ،الم�صادق عليه م��ن لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س 2012؛

لأجلـه
ف�إن و�سيط المملكة :
 ي�صرح برد الطلب؛ وي�أمر بتبليغ الطرفين هذا المقرر ،وبحفظ الملف.وحرر بالرباط ،في:
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  nتفوي��ت الأماك��ن التابعة لمديري��ة �أمالك الدول��ة يخ�ضع لمعايي��ر� ،أهمها عدم حاج��ة الإدارة �إليها
ال�ستغالله��ا فيما �أعدت ل��ه ،وهو �أمر ترجع �صالحية تحديده للإدارة نف�سه��ا ،في �إطار ما تعده من
برام��ج ،وم��ا تخطط له من م�شاري��ع ،وال يمكن ب�أي حال �إجبارها على التخل��ي عنها في وقت هي
�أعرف فيه باحتياجاتها.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقرر برد الطلب وحفظ الملف
الملف عدد 11/704
الم�شتكية :ال�سيدة ...
حيث �إن ال�سي��دة  ،....عنوان مرا�سلتها  ،.....تقدمت ب�شكاية �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة،
بتاري��خ  21يولي��وز  ،2011تطلب بوا�سطتها التدخل ق�صد اال�ستف��ادة من تفويت ال�سكن الوظيفي
رقم  ،...الذي ت�ستغله منذ تاريخ  9نونبر 1993؛
وحيث �إنه بعد مكاتبة وزارة ال�صحة �أفاد ال�سيد المفت�ش العام للوزارة في معر�ض جوابه الم�ؤرخ
ف��ي  28دجنب��ر � ،2011أنه طبقا لالئحة الم�ساك��ن الوظيفية التي تو�صلت به��ا مديرية التجهيزات
وال�صيان��ة بتاريخ � 15شتنبر  2010تحت عدد  ،121/10من ط��رف مندوبية الوزارة ب�إقليم  ...في
�إط��ار عملي��ة �إح�صاء الم�ساكن الإدارية ،تبي��ن ب�أن ال�سكن الإداري مو�ض��وع طلب االقتناء يوجد
داخل �أ�سوار المركز ال�صحي المذكور ،مما ال ي�سمح بتفويته طبقا للقوانين المعمول بها وخا�صة
المر�سوم رقم  2.83.659بتاريخ  18غ�شت  ،1978المتعلق بالإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة
لمن ي�شغلها من الموظفين ؛
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وحي��ث �إن الطل��ب يهدف �إل��ى التدخل لدى م�صال��ح وزارة ال�صحة من �أج��ل تفويت العقار
المذكور �إلى الطالبة؛
لك��ن ،وحيث �إن تفوي��ت الأماكن التابعة لمديرية �أم�لاك الدولة يخ�ضع لمعايي��ر �أهمها عدم
حاج��ة الإدارة �إليها ال�ستغاللها فيما �أعدت له ،وهو �أمر ترج��ع �صالحية تحديده للإدارة نف�سها،
ف��ي �إطار ما تعده من برامج وما تخطط له من م�شاريع ،وال يمكن ب�أي حال �إجبارها على التخلي
عنها في وقت هي �أعرف منه باحتياجاتها ،مما ترى معه الم�ؤ�س�سة �أن الت�شكي الحالي غير مرتكز
على �أ�سا�س ،وبالتالي يتعين رد الطلب وحفظ الملف؛
وتطبيقا للظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر في ربيع الآخر ( 1432موافق  17مار�س )2011
ب�إح��داث م�ؤ�س�سة و�سيط المملك��ة ،المن�شور بالجري��دة الر�سمية بنف�س التاري��خ �أعاله ،ونظامها
الداخل��ي ،الم�ص��ادق عليه من لدن الجن��اب ال�شريف ،والمن�شور بالجري��دة الر�سمية عدد 6033
بتاريخ  26مار�س .2012

لأجله
ف�إن و�سيط المملكة :
 ي�صرح برد الطلب ؛ وي�أمر بتبليغ الطرفين هذا المقرر ،وبحفظ الملف.وحرر بالرباط ،في:
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  nالمبل��غ المحدد كقيمة للأر���ض المنزوع ملكيتها ،كان في نطاق ت�سوي��ة ودية ،قبلت فيها المالكة
بالمبلغ ،وت�سلمته ،ولم تنازع فيه ،مما ال ترى معه الم�ؤ�س�سة وجود مبرر لتدخلها لدى الإدارة.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقرر برد الطلب وحفظ الملف
الملف عدد 11/713
الم�شتكية :ال�سيدة .......
حي��ث �إن ال�سي��دة  ،.....القاطنة  ،.....بعث��ت ب�شكاية �إلى هذه الم�ؤ�س�س��ة� ،سجلت بتاريخ
 25يولي��وز  ،2011تتظل��م بمقت�ضاها م��ن قيمة التعوي�ض الممنوح لها عن ن��زع ملكية ن�صيبها من
المل��ك الم�سمى «بير الجديد  »3ذي الر�سم العق��اري عدد … الكائن بدائرة …… ،وذلك من
طرف المكتب ال�شريف للفو�سفاط؛
وحي��ث �أفاد المكت��ب المذكور بعد مكاتبته ف��ي المو�ضوع ،بوا�سط��ة المرا�سلة الم�ؤرخة في
� 22أبري��ل  2012تح��ت عدد ك.ع/خ � ،092أن التعوي�ض الممن��وح للم�شتكية جاء على �إثر اتفاق
بالترا�ض��ي خ��ارج م�سطرة نزع الملكية ،بن��اء على طلب في المو�ضوع تقدم��ت به لدى م�صالح
المكت��ب بمدينة خريبكة ،حيث تم التوقيع على هذا التفويت من طرف «موكلتها» ال�سيدة…،..
كم��ا تم �ص��رف مبلغ التفويت با�سمه��ا بتاريخ  7دجنب��ر  ،2009بوا�سطة �شي��ك بنكي عدد ….
م�سحوب من البنك …..؛
وحي��ث �إن الم�ؤ�س�س��ة �أ�شعرت الم�شتكية بتاريخ  28ماي��و  2013تحت عدد  ،4674بم�ضمون
ج��واب الإدارة ،طبق��ا لم��ا تملي��ه مقت�ضيات الم��ادة  29من الظهي��ر المح��دث لم�ؤ�س�سة و�سيط
المملكة ،فلم تعقب عليه رغم مرور �أكثر من � 5أ�شهر من تاريخ �إبالغها؛
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وحيث تبين من خالل تبادل المذكرات �أن �أ�سا�س التظلم يكمن في كون المبلغ المقترح على
المعني��ة بالأم��ر مقابل الأر�ض التي تملكه��ا المكتب ال�شريف للفو�سفاط يعتب��ر هزيال وال يوازي
ال�ضرر الالحق بها؛
لك��ن حي��ث �إن هذه المعاملة تمت في نط��اق ت�سوية ودية ،و�أن المعني��ة بالأمر ارت�ضت ذلك
المبل��غ ولم ت�سارع �إلى المنازعة فيه والإدالء بما يفيد �أن القيمة الحقيقية لن�صيبها من العقار تفوق
المبلغ المقترح من طرف المجمع ال�شريف للفو�سفاط؛
وحي��ث �إن الم�شتكي��ة� ،إل��ى جانب ذل��ك ،تو�صلت بالتعوي���ض عن نزع ن�صيبه��ا من الملك
المتظلم ب�ش�أنه؛
وحيث �إنه �أمام هذه الحالة ،ف�إن الم�ؤ�س�سة ال ترى ما ي�ستدعي تدخلها ،بعدما ت�أكدت �أن الأمر
تم في نطاق اتفاق بالترا�ضي ،مما يتعين معه القول برد الطلب وحفظ الملف؛
وبن��اء عل��ى مقت�ضي��ات الظهير ال�شري��ف رق��م  1.11.25ال�صادر ف��ي  12ربي��ع الآخر 1432
( 17مار���س  )2011المحدث لم�ؤ�س�سة و�سي��ط المملكة ،ونظامها الداخلي الم�صادق عليه بتاريخ
 26مار�س 2012؛

لأجـله
ف�إن و�سيط المملكة:
 ي�صرح برد الطلب؛ وي�أمر بتبليغ الطرفين هذا المقرر ،وبحفظ الملف.وحرر بالرباط ،في:

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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�  nإذا ط��ال التقادم نفقة �أو ا�ستحقاقا ،ف�إن القانون ي�سمح للمعن��ي به �أن يتقدم بملتم�س برفع التقادم،
وذل��ك بع��د تبرير �سبب التخلف �أو الت�أخير عن تنفيذ االتف��اق �أو اال�ستخال�ص ،لكي يت�أتى للإدارة
ترتيب الأثر.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقرر بالتوجيه وحفظ الملف
ملف عدد 12/2626
الم�شتكي :ال�سيد ......
حي��ث �إن ال�سي��د  ،......القاط��ن  ،.....بع��ث ب�شكاي��ة له��ذه الم�ؤ�س�سة� ،سجل��ت بتاريخ
� 27سبتمب��ر  ،2012يتظل��م بمقت�ضاها من ال�ضرر الالحق به ،جراء �إقدام ال�سيد قاب�ض قبا�ضة كلميم
على �إرج��اع م�ستحقاته المقدرة بـ  1 867.00درهم �إلى م�صالح وزارة المالية والمر�سلة بموجب
الأمر بالأداء تحت عدد  1378الم�ؤرخ في  23نونبر  ،2010ال�صادر عن الإدارة الإقليمية لل�ضرائب
بتيزني��ت ،بناء عل��ى ورود ا�سمه �ضم��ن الئحة الم�ستفيدين م��ن المراجعة ال�ضريبي��ة على الدخل
ل�سنة 2006؛
وحيث �أفادت الخزينة العامة للمملك��ة ،بعد مكاتبتها في المو�ضوع ،بوا�سطة كتابها الم�ؤرخ
في  7يونيو  ،2013تحت عدد ق.ت� ،2013/343/أن ق�سم التفتي�ش قام باال�ستف�سار في المو�ضوع
ل��دى قبا�ضة كلمي��م ،فتبين ل��ه �أن الم�ستحقات المالي��ة المطالب با�سترجاعه��ا مرتبطة بمراجعة
ال�ضريبة على الدخل ل�سنة  ،2006والتي طالها التقادم بحلول فاتح يناير  ،2011و�أن المعني بالأمر
ل��م يتقدم ال�ست�لام م�ستحقاته داخل المدة القانونية ،التي حدد �أج��ل �أدائها في  31دجنبر ،2010
وبذل��ك فق��د تم �إرجاعها �إل��ى الإدارة الإقليمي��ة لل�ضرائب بتزنيت بتاري��خ  21يناير  2011تحت
رق��م  ،PG/09م�ضيف��ة �أن على المعني بالأمر رب��ط االت�صال بالإدارة الجهوي��ة لل�ضرائب والخزينة
الجهوية ب�أكادير ق�صد المطالبة برفع التقادم؛
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وحي��ث �إن الم�ؤ�س�س��ة �أ�شع��رت المعن��ي بالأمر ،بتاري��خ  9يوليوز  ،2013تح��ت عدد 6214
بم�ضمون جواب الإدارة ،طبقا لما تمليه مقت�ضيات المادة  29من الظهير ال�شريف لم�ؤ�س�سة و�سيط

المملك��ة ،فلم يواف الم�ؤ�س�سة بما يفيد خالف ما �أكدته الإدارة رغم مرور عدة �شهور من تاريخ
التبليغ المذكور؛

وحي��ث تبي��ن �أن الم�ستحق��ات المالية المطال��ب بها ،قد ت��م �إرجاعها �إل��ى الإدارة الإقليمية
لل�ضرائب بتزنيت ،بعدما لم يتقدم المعني بالأمر ال�ستالمها داخل الأجل القانوني المحدد لذلك،
طبقا لما تمليه القواعد المحا�سبتية؛
وحي��ث �إن القانون ي�سمح ،كلما طال التق��ادم نفقة �أو ا�ستحقاقا ،للمعني به �أن يتقدم بملتم�س
يرفع التقادم وذلك بعد تبرير �سبب التخلف �أو الت�أخير عن االتفاق �أو اال�ستخال�ص ،ليت�أتى للإدارة
ترتيب الأثر ،ال�شيء الذي لم يدل الطالب الحالي بما يفيد �سلوكه؛
وحي��ث �إن��ه �أمام هذه الحال��ة ،واعتبارا لما �سبق ذك��ره ،ف�إنه ال ي�سع الم�ؤ�س�س��ة �إال �أن ت�سجل
موق��ف الإدارة ،والت��ي لم يتبين �أنه يخال��ف المقت�ضيات القانونية الجاري به��ا العمل ،مع توجيه
المعن��ي بالأمر لربط االت�صال بالإدارة الجهوية لل�ضرائب والخزينة الجهوية ب�أكادير ق�صد المطالبة
برفع التقادم مع بيان الأ�سباب التي حالت دون تمكينه من ا�ستخال�صها في الإبان؛
وبن��اء عل��ى مقت�ضي��ات الظهير ال�شري��ف رق��م  1.11.25ال�صادر ف��ي  12ربي��ع الآخر 1432
( 17مار���س  )2011المحدث لم�ؤ�س�سة و�سي��ط المملكة ،ونظامها الداخلي الم�صادق عليه بتاريخ
 26مار�س 2012؛

لأجـله
ف�إن و�سيط المملكة:
 ي�سج��ل ما و�صلت �إليه تحريات الم�ؤ�س�سة من كون الم�ستحقات المالية المطالب بها قد تم�إرجاعها لعدم ا�ستيالمها من طرف المتظلم داخل الآجال المحددة لذلك؛
 يوجه المعني بالأمر �إل��ى الإدارة الجهوية لل�ضرائب والخزينة الجهوية ب�أكادير لتقديم طلبمبرر برفع التقادم الذي طال هذه الم�ستحقات؛
 وي�أمر بتبليغ الطرفين هذا المقرر وبحفظ الملف.وحرر بالرباط ،في:
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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  nيخرج عن اخت�صا�ص م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة النظر في كل طلب من �ش�أنه �أن يم�س بحقوق الغير،
وال �سيم��ا عندم��ا يقت�ضي تحقيق الع��دل �أن تتوفر له��ذا الأخير كل ال�ضمانات ،ف��ي نطاق م�سطرة
تواجهية ،يبدي فيها �أوجه دفاعه.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقرر بعدم االخت�صا�ص
الملف عدد 13/3306
الم�شتكي :ال�سيد ....
حي��ث �إن ال�سي��د  ،...القاطن  ،....تق��دم ب�شكاية لدى هذه الم�ؤ�س�س��ة بتاريخ ،2013/2/27
يطلب من خاللها التدخل ق�صد تنفيذ تو�صية اللجنة الإقليمية التي قامت بمعاينة ال�ضرر الالحق به
بتاريخ  2009/10/6ون�صت على �إعادة الحالة �إلى ما كانت عليه �سابقا و�إزالة البناء «ال�سور والبيت
وروت البهائم» الذي �أقامه المدعو...؛
وحي��ث �إن هذا التظلم ،يقوم على دفع الإدارة نحو تفعي��ل تو�صية �صادرة عن لجنة �إدارية في
�إطار �شرطة التعمير ،والتي عاينت وجود بناء بدون رخ�صة ،و�أو�صت بهدم ذلك البناء.
وحيث �إن تحقيق المطلوب �سيم�س ال محالة بحقوق الغير ،وهو �أمر يقت�ضي بال�ضرورة توفير
ال�ضمان��ات له ،في �إطار م�سطرة تواجهية يب��دي فيها �أوجه دفاعه ،وهو �أمر يخرج عن اخت�صا�ص
م�ؤ�س�س��ة و�سيط المملكة ،الذي ح�صره الم�شرع في النظر فيم��ا ي�ؤاخذه المرتفق على الإدارة من
�أعم��ال وق��رارات ولي�س من �ش�أنها طبع��ا �أن تم�س مبا�شرة بحق الغير ،مم��ا يتعين معه القول بعدم
اخت�صا�ص الم�ؤ�س�سة للنظر في الطلب على حالته؛
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وتطبيق��ا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف الم�ؤرخ في  17مار���س  2011المحدث لم�ؤ�س�سة و�سيط
المملكة؛
وبن��اء على مقت�ضيات النظام الداخل��ي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من ل��دن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س 2012؛
واعتبارا لما تقدم؛
ف�إن و�سيط المملكة :
 ي�صرح بعدم االخت�صا�ص؛ ي�أمر بتبليغ الم�شتكي هذا المقرر.وحرر بالرباط ،في:

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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  nالم�شتك��ي الذي اختار اللجوء �إلى اللجنة التحكيمية المحدثة طبقا لما ت�سمح به مدونة ال�ضرائب،
كان علي��ه �أن يوا�صل م�سار منازعته عبر نف���س القناة ،من خالل رفع طلبه �إلى اللجنة الوطنية للنظر
في الطعون ال�ضريبية� ،إذ �أن من اختار ال يرجع.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقرر برد الطلب وحفظ الملف
ملف عدد 13/4435
الم�شتكي :ال�سيد .....
حي��ث �إن ال�سي��د  ،.....القاط��ن  ،......تقدم ب�شكاي��ة �إلى هذه الم�ؤ�س�س��ة� ،سجلت بتاريخ
� 14أكتوب��ر  ،2013يطل��ب من خاللها التدخل ق�ص��د �إعادة النظر في مبل��غ ال�ضريبة على الأرباح
العقارية المفرو�ضة عليه ،والمترتبة عن بيعه القطعة الأر�ضية الم�سماة  ،....الكائنة  ،....والبالغة
م�ساحتها  8125م ،2مو�ضحا �أنها �أر�ض فالحية غير مجهزة وغير معدة للبناء ،و�أنه قام ببيعها بمبلغ
 600 000.00دره��م� ،أي بثم��ن  73.84درهم للمت��ر المربع� ،أدى عنه مبل��غ  107 350.00درهم
كواجب��ات �ضريبية ،غير �أن �إدارة الت�سجيل ب�آ�سفي �أع��ادت تقدير مبلغ هذه ال�ضريبة بعلة �أن الثمن
الم�ص��رح به غير موج��ود بالمنطقة ،م�ؤكدا �أنه تم بيع �أرا�ض مج��اورة ب�أثمنة م�شابهة للثمن الذي
�صرح به ،مدليا بن�سخة من ال�شيك بالمبلغ الذي تو�صل به عن بيع الأر�ض �سالفة الذكر؛
وحيث �ألفيت بالملف �صورة من مقرر اللجنة المحلية لتقدير ال�ضريبة انتهت فيه �إلى �أن �إعادة
التقوي��م التي قامت بها �إدارة الت�سجيل ب�آ�سفي ،تمت بناء عل��ى عنا�صر مقارنة �شملت عدة �أرا�ض
مج��اورة للقطعة الأر�ضية مو�ض��وع التظلم ،ات�ضح �أن تفويتها تم ب�أثمن��ة تفوق الثمن الم�صرح به
م��ن طرف المعني بالأمر .وقد �أ�ضافت اللجنة �أنه ،م��ع الأخذ بعين االعتبار الغبن الذي قد يكون

17/06/14 9:55:48

Médiateur intérieur ar.indd 92

نماذج من المقررات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

93

تعر���ض له البائع ،المتظلم الحالي ،ونظرا لما لهذه اللجنة م��ن �سلطة تقديرية ،فقد ارت�أت تحديد
ثمن البيع المنا�سب للمتر المربع في مبلغ  100درهم للمتر المربع؛
وحي��ث �إن الطلب يهدف �إلى �إعادة النظر في مبلغ ال�ضريبة عل��ى الأرباح العقارية المفرو�ضة
عليه؛
لك��ن ،حيث �إن مو�ضوع تظلم المعني بالأمر �سبق الب��ت فيه من طرف اللجنة المحلية لتقدير
ال�ضريب��ة ،وق��ررت مراجعة الثمن الم�صرح به من طرف هذا الأخي��ر ،والثمن المقترح من طرف
�إدارة الت�سجيل ب�آ�سفي ،وحددته في مبلغ  100درهم كثمن للمتر المربع الواحد؛
وحي��ث �إن الم�شتك��ي في منازعت��ه لم�صلحة ال�ضرائب فيم��ا طالبته به ،بع��د مراجعتها للثمن
الم�صرح به ،قد اختار اللجوء �إلى اللجنة التحكيمية المحدثة طبقا لما ت�سمح به مدونة ال�ضرائب،
كان عليه ،وقد ا�ستكثر ما انتهت �إليه اللجنة المحلية لتقدير ال�ضريبة� ،أن يوا�صل م�سار منازعته عبر
نف���س القن��اة ،من خالل رفع طلبه �إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون ال�ضريبية ،لأن من اختار ال
يرج��ع ،وبذلك لم يكن محق��ا في �إعادة طرح النزاع على م�ؤ�س�سة و�سي��ط المملكة وقد بتت فيه
اللجنة المحلية ،مما يتعين معه القول برد الطلب؛
وتطبيق��ا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�ص��ادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحداث
م�ؤ�س�س��ة و�سيط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ونظامها
الداخل��ي ،الم�ص��ادق عليه من لدن الجن��اب ال�شريف ،والمن�شور بالجري��دة الر�سمية عدد 6033
بتاريخ  26مار�س 2012؛

لأجل ما تقدم
ف�إن و�سيط المملكة:
 ي�صرح برد الطلب؛ وي�أمر بتبليغ الطرفين هذا المقرر ،وبحفظ الملف.وحرر بالرباط ،في:

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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تو�صية �إلى ال�سيد وزير التربية الوطنية
والتكوين المهني
  nال يج��وز �سحب القرارات الإداري��ة التي ولدت حقا مكت�سبا �إال داخل �أج��ل دعوى الإلغاء ،ما لم
يكن ذلك ال�سحب في م�صلحة المخاطب بالقرار.
  nلما كان ال�سحب �ستترتب عنه فائدة بالن�سبة للم�شتكي ،عن طريق و�ضعه في نف�س و�ضعية زمالئه،
في �إطار مبد�أ الم�ساواة ،ف�إنه لم يعد من مبرر للتم�سك بعدم جواز �سحب القرار ،ويبقى الم�شتكي
محقا في ت�سوية و�ضعيته.
�  nإن ع��دم تمتيع الم�شتكي� ،أ�سوة بزمالئه من اال�ستفادة م��ن ت�سوية الو�ضعية ،ي�شكل خرقا للقواعد
الد�ستوري��ة المت�صلة بالم�ساواة �أمام القانون وتكاف�ؤ الفر�ص ،وم�سا بمبد�أ حكامة المرفق العمومي
و�شفافيته وجودته ،و�إهدارا لمبد�أ حماية حقوق الموظفين.
ملف عدد 11/974

الم�شتكي :ال�سيد .....
حي��ث �إن ال�سيد � ،....أ�ستاذ ال�سلك الثاني ،رقم ت�أجيره  ،.....القاطن  ،..........القنيطرة،
تق��دم ب�شكاية لدى م�ؤ�س�س��ة و�سيط المملكة بتاريخ � 27شتنب��ر  ،2011يطلب من خاللها التدخل
ق�صد مراجعة و�ضعيته باعتماد �سنة  1990بدل �سنة  1996كتاريخ �إدماجه في ال�سلم � 10أ�سوة بباقي
زمالئه الحا�صلين على الإجازة من �أفواج « 89 ،88 ،87 ،86و»90؛
وحي��ث �إن��ه تمت مكاتبة وزارة التربي��ة الوطنية بوا�سطة مخاطبها الدائم ،الت��ي �أفادت �أن الترقي
بال�شه��ادات الجامعية كان يت��م اعتمادا على تاري��خ تقديم طلب في المو�ض��وع ،ولي�س على تاريخ

17/06/14 9:55:49

Médiateur intérieur ar.indd 97

98

����������������������������������������������������

الح�ص��ول عل��ى ال�شه��ادة ،و�أن ع��دد الم�ستفيدي��ن كان مرتبط��ا بع��دد المنا�صب المالي��ة المتوفرة
والمخ�ص�ص��ة له��ذا الغر���ض ،وذلك بع��د ترتي��ب جمي��ع المتر�شحين ح�س��ب نق��ط اال�ستحقاق،
م�ضيف��ة �أنه بتاريخ  27دجنب��ر � 2011صدر بالجريدة الر�سمية ع��دد  6007المر�سوم عدد 2.11.622
( 25نونب��ر  ،)2011المغي��ر والمتم��م للمر�سوم ع��دد  10( 2.02.854فبراي��ر  ،)2003ب�ش�أن النظام
الأ�سا�س��ي الخا���ص بموظف��ي وزارة التربية الوطني��ة ،يرد االعتبار له��ذه الفئة م��ن الموظفين الذين
ل��م ي�ستفي��دوا م��ن الترقية في الدرج��ة بناء عل��ى ال�شهادة ابتداء م��ن تاريخ تر�سيمه��م ،حيث ن�صت
المادة  115المكررة �أربع مرات على �إمكانية ا�ستفادة الموظفين الخا�ضعين للنظام الأ�سا�سي الخا�ص
بموظف��ي وزارة التربية الوطنية والمنبثقين من الأطر المن�صو���ص عليها في المر�سوم رقم 2.85.742
(� 4أكتوب��ر  )1985ب�ش���أن النظام الأ�سا�س��ي الخا�ص بموظفي وزارة التربي��ة الوطنية ،الحا�صلين على
ال�شه��ادات والدبلومات الجامعي��ة ،والذين تم تعيينهم في درجة �أعلى بن��اء على هذه ال�شهادات من
�أقدمي��ة اعتباري��ة ت�ساوي الم��دة الممتدة بين اليوم الموال��ي لتاريخ التر�سيم وتاري��خ التعيين بناء على
ال�شه��ادات المذكورة بالن�سبة للحا�صلين عليها قبل تاريخ تر�سيمه��م ،على �أال تتجاوز مدتها �سنتين،
وتحت�سب الأقدمية االعتبارية التي تطبق على �آخر و�ضعية �إدارية للمعنيين بالأمر ودون مفعول مادي
عن��د تاريخ �صدور هذا المر�سوم بالجريدة الر�سمية للترقي ف��ي الرتبة والدرجة ،م�ؤكدة ب�أن الو�ضعية
الإدارية للمعني بالأمر �ستتم ت�سويتها وفق مقت�ضيات المر�سوم �سالف الذكر؛
وحيث �إن ال�شكاية تهدف �إلى مراجعة الو�ضعية الإدارية للم�شتكي على �أ�سا�س ال�سلم  10ابتداء
من � 16شتنبر � 1990أ�سوة بزمالئه ،ا�ستنادا �إلى �سبق ح�صوله على �شهادة الإجازة في الآداب ابتداء
من يونيو 1984؛
وحي��ث ا�ست��دل الم�شتكي بح��االت بع�ض زمالئه ف�ضال ع��ن �أنه �سب��ق �أن زود �إدارته ب�شهادة
الإج��ازة الت��ي �أر�سلته��ا النياب��ة الإقليمي��ة �إل��ى الإدارة المركزي��ة بتاري��خ  5نونب��ر  1986تحت
عدد 62572؛
وحيث �إن الر�سالة ال�صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدر�سي تحت عدد  1/1576بتاريخ
 7فبراي��ر � ،2011أرجعت عدم �إمكانية مراجعة و�ضعية الم�شتكي ابتداء من � 16شتنبر � 1990إلى عدم
جواز �سحب القرار الذي �سمي بموجبه في الدرجة المطلوبة ابتداء من � 16شتنبر  ،1990والحال �أنه
لئ��ن كان ال يجوز �سحب القرارات الإدارية التي ولدت حق��ا مكت�سبا �إال داخل �أجل دعوى الإلغاء،
ف�إن هذا المبد�أ له ا�ستثناءات ،من بينها �إمكانية ال�سحب �إذا كان في م�صلحة المخاطب بالقرار؛
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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وحي��ث �إنه ،لما كان ال�سحب �ستترتب عنه فائدة بالن�سبة للم�شتكي عن طريق و�ضعه في نف�س
و�ضعية زمالئه ،في �إطار مبد أ� الم�ساواة ،ف�إنه لم يعد من مبرر للتم�سك بعدم جواز �سحب القرار،
ويبقى الم�شتكي محقا في ت�سوية و�ضعيته؛
وحي��ث �إن عدم تمتيع الم�شتكي �أ�سوة بزمالئه من اال�ستفادة ،ي�شكل خرقا للقواعد الد�ستورية
المت�صلة بالم�ساواة �أمام القانون ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،وم�سا بمبد�أ حكامة المرفق العمومي ،و�شفافيته
وجودته ،و�إهدارا لمبد�أ حماية حقوق الموظفين.
وبناء على ما تقدم:
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011والمن�شور
بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال �سيما المادتين  29و 32منه؛
وبن��اء على مقت�ضي��ات النظام الداخلي للم�ؤ�س�س��ة الم�صادق عليه من ل��دن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال �سيما المادة  75منه؛
ف�إن و�سيط المملكة يو�صي بما يلي:
 الت�أكي��د عل��ى �أحقية ال�سيد  .......في مراجعة و�ضعيته عل��ى �أ�سا�س ا�ستفادته من ال�سلم 10ابتداء من � 16شتنبر � 1990أ�سوة بزمالئه؛

 الدعوة �إلى العمل على تفعيل هذه التو�صية ،و�إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛
 الأمر بتبليغ هذه التو�صية لكل المعنيين بها.وحرر بالرباط ،في:

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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تو�صية �إلى ال�سيد وزير التربية الوطنية
  nال يمكن �أن يتحمل الم�شتكي تبعة خط�أ ال يد له فيه.
  nع��دم وج��ود الح�صي�ص المالي ال يرف��ع عن الإدارة م�س�ؤولي��ة الخط�أ المرتكب م��ن طرفها� ،إذ �أن
مب��ادئ الحكامة الجي��دة تقت�ضي �أن ت�سع��ى الإدارة ،عند الوقوف على خط�أ مرفق��ي� ،إلى �إ�صالحه
وجبر ال�ضرر الذي �ألحقته بالمت�ضرر.
الملف عدد 11/1059

الم�شتكي :ال�سيد .....
حيث �إن ال�سيد  ،....ال�ساكن بـ ،....تقدم ب�شكاية لدى هذه الم�ؤ�س�سة بتاريخ ،2011/10/12
يتظلم بمقت�ضاها من �إق�صائه من اال�ستفادة من الترقية باالختيار لفوج  1980لخط أ� تقني ارتكب من
ط��رف �أحد موظفي النيابة والمتمثل في �إدراج نقط��ة التفتي�ش بالئحة التنقيط ،رغم تكليفه بعمل
�إداري ،ذاكرا �أنه قام بعدة م�ساع في المو�ضوع �إال �أنه لم يتو�صل لأي نتيجة؛
وبع��د توجيه ن�سخ��ة من �شكاية المعني بالأم��ر مع المرفقات �إلى المخاط��ب الدائم لم�ؤ�س�سة
و�سيط المملكة بوزارة التربية الوطنية �أجاب بوا�سطة الكتاب عدد  02.022بتاريخ  7مار�س ،2013
ب�أن المعني بالأمر تم فعال منحه نقطة التفتي�ش رغم �أنه كان معفيا منها بحكم مزاولته مهمة حار�س
عام بالتعليم الثانوي الت�أهيلي ،و�أنه يتعذر مراجعة و�ضعيته باعتبار �أن الترقية باالختيار �إلى الدرجة
الأول��ى في �إط��ار �أ�ستاذ التعليم الثان��وي الت�أهيلي بر�سم �سن��ة  2003قد تم �إنجازه��ا بالإ�ضافة �إلى
ا�ستنفاذ جميع �إمكانات الح�صي�ص المالي المخ�ص�ص لها؛
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وحيث �إن الإدارة تقر ب�أن حرمان المعني بالأمر من الترقية جاء نتيجة لخط�أ �إداري مح�ض في
تعبئة ملفه الإداري الذي �أ�شار �إلى نقطة التفتي�ش رغم �أنه ال يخ�ضع لها؛
وحيث �إن التذرع بعدم وجود الح�صي�ص المالي ال يرفع عن الإدارة م�س�ؤولية الخط أ� المرتكب
م��ن طرفه��ا� ،إذ �أن مبادئ الحكام��ة الجيدة تقت�ضي �أن ت�سع��ى الإدارة ،عند الوق��وف على خط�أ
مرفقي� ،إلى �إ�صالحه وجبر ال�ضرر الذي �ألحقته بالمت�ضرر؛
واعتب��ارا لأن الم�شتك��ي ال ي��د له في ه��ذا الخط�أ ،وال يمك��ن �أن يتحمل تبع��ات ذلك ،ف�إن
عل��ى الإدارة �أن تتحمل عواقب خطئها و�أن تتدارك ذل��ك وتبحث عن كل ال�سبل لت�سوية و�ضعية
الم�شتكي؛
وتطبيقا لمقت�ضيات المادة  29من الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر في  12ربيع الآخر 1432
( 17مار���س  )2011ب�إحداث م�ؤ�س�سة الو�سيط ،والم��ادة  75من نظامها الداخلي ،الم�صادق عليه من
ل��دن الجناب ال�شريف والمن�ش��ور بالجريدة الر�سمية ع��دد  6033بتاريخ  3جم��ادى الأولى 1433
الموافق لـ  26مار�س .2012

لأجله
ف�إن و�سيط المملكة:
 ي�سجل ب�أن الم�شتكي ال�سيد  ....ال يد له في الخط�أ المرتكب من طرف الإدارة؛ يو�صي ،تبع��ا لذلك ،بت�سوية و�ضعيته الإدارية والمالية ،و�إخب��ار الم�ؤ�س�سة داخل �أجل ثالثة�أ�شهر بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع؛
 ي�أمر بتبليغ الم�شتكي فحوى هذه التو�صية.حرر بالرباط في:

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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تو�صية �إلى ال�سيد وزير التجهيز والنقل
�  nصاح��ب الم�شروع المنتدب يبقى م�س���ؤوال عن الأ�ضرار الالحقة بالغير نتيجة ذلك ،انطالقا من �أن
�صفته تفر�ض عليه مراقبة الأ�شغال وتوجيه الأمر بالخدمة �إلى المقاولة.
  nال�ضرر فعل �إيجابي للمقاولة والذي يكمن في �أن �صاحب الم�شروع المنتدب لمكان تفريغ الأتربة
من طرف المقاولة �سيما و�أن هذا من بين م�شتمالت الدرا�سات الأولية.
ملف عدد 10/27755

الم�شتكـي..... :

حيث �إن ال�سيد  ،....القاطن  ،....تقدم ب�شكاية لدى ديوان المظالم ب�شكاية �أودعت به بتاريخ
 29يناي��ر  ،2007يطلب بموجبها التدخل ق�ص��د تمكينه من التعوي�ض المترتب عن ا�ستغالل �أر�ضه
الفالحية الم�سماة  ......في و�ضع �أتربة و�أحجار �أثناء �شق الطريق الرابط بين جماعتي ،........
وعن قطع ما مجموعه � 17شجرة ذات منتوج فالحي؛
وحي��ث �إن وزارة الداخلي��ة �أف��ادت بع��د مكاتبته��ا بوا�سطة مخاطبه��ا الدائ��م� ،أن الجماعة
القروي��ة  .....المعنية ب�إنجاز الطريق المذكورة ،تحمل م�س�ؤولي��ة �إزالة الأ�ضرار لمديرية التجهيز
باعتبارها الجهة التي تعاقدت مع المقاول؛
وحي��ث �أكدت وزارة التجهي��ز والنقل بعد مكاتبته��ا� ،أن ت�سوية الملف لي���س من اخت�صا�ص
وزارة التجهيز والنقل ،حيث �إن الأمر يتعلق بطريق غير م�صنفة �أنجزت في �إطار البرنامج الوطني
الثاني للطرق القروية ،و�أنه ح�سب االتفاقية المبرمة في هذا ال�ش�أن ،التي تن�ص على �أن الجماعات
المحلية تتعه��د ب�إخالء محارم الطرق وتحويل �شبكات (الم��اء والكهرباء ،)...المتواجدة داخل
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ه��ذه المحارم �إلى خارجه��ا ،و�أن جميع الأ�ضرار ال�سطحية يج��ب تعوي�ضها من طرف الجماعة
القروية المعنية بالم�شروع؛
وحي��ث �إن الأمر يتعلق بطل��ب رفع �ضرر ناتج عن �أ�شغال عامة (�إح��داث طريق قروي) ،و�أنه
لئ��ن كان��ت الطريق غير م�صنفة ،ف���إن �صاحب الم�ش��روع المنتدب (المديري��ة الإقليمية للتجهيز
بالناظ��ور) ،يبقى م�س�ؤوال عن الأ�ضرار الالحقة بالغير نتيجة تل��ك الأ�شغال ،انطالقا من �أن �صفته
تل��ك تجعل��ه يراقب الأ�شغال ويوجه �أوامر بالخدمة �إلى المقاول��ة ،ومن تم ف�إنه يبقى م�س�ؤوال عن
الأ�ض��رار الالحق��ة بالغير نتيجة تل��ك الأ�شغال� ،سيم��ا و�أن الأمر يتعلق بو�ض��ع الأتربة والأحجار
الم�ستخرجة من الور�ش وتفريغها في عقار الغير و�إتالف �أ�شجار مثمرة؛
وحي��ث ال يتحل��ل �صاحب الم�شروع المنتدب م��ن تلك الم�س�ؤولية ا�ستن��ادا �إلى �أن الجماعة
ه��ي التي كانت ملزمة ب�إخالء محارم الط��رق وتحويل ال�شبكات (الماء والكهرباء )...المتواجدة
داخلها؛ ذلك لأن هذا االلتزام �إنما ين�صب على فعل �إيجابي هو ت�صفية محارم الطرق من العراقيل
الت��ي قد تح��ول دون موا�صلة الأ�شغال ،والحال �أن ال�ضرر ناتج عن فع��ل �إيجابي للمقاولة ب�إفراغ
الأتربة الم�ستخرجة من الور�ش وفي عقار الم�شتكي ،وعن فعل �سلبي ل�صاحب الم�شروع المنتدب
م��ن خ�لال عدم تتبع ومراقب��ة مكان التفريغ رغم �أن��ه يفتر�ض �أن يكون من بي��ن النقط الم�شمولة
بالدرا�سات الأولية ،لأن تحديد مكان التفريغ عن�صر �أ�سا�سي في تحديد الثمن الإجمالي لل�صفقة؛
وحي��ث �أم��ام المعطيات المذك��ورة ،ف�إن وزارة التجهي��ز والنقل تبقى م�س�ؤول��ة عن الأ�ضرار
الالحقة بالم�شتكي؛

لأجله
ف�إن و�سيط المملكة:
 ي�سجل �أن وزارة التجهيز والنقل هي الم�س�ؤولة عن الأ�ضرار الالحقة بالم�شتكي؛ يو�ص��ي ،تبعا لذل��ك ،برفع ال�ضرر الالحق بالم�شتكي من خ�لال العمل على �إخراج الأتربةوالأحج��ار المو�ضوعة في عقاره في �إطار �أ�شغال ت�شييد الطري��ق الرابط بين جماعتي.....
و ،...مع تعوي�ضه عن قطع � 17شجرة (� 13شجرة تين و� 4أ�شجار اللوز)؛
 �إخبار الم�ؤ�س�سة داخل �أجل ثالثة �أ�شهر بما تم تخ�صي�صه في المو�ضوع؛ تبليغ الطرفين فحوى هذه التو�صية.وحرر بالرباط في:
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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تو�صية �إلى ال�سيد وزير الداخلية
�  nإذا كان م��ن ح��ق ال�سلطة �أن ترف���ض ت�سخير القوة العمومي��ة لتنفيذ حكم ،اعتبارا لم��ا قد تراه من
معطي��ات و�أ�سباب من �ش�أنها �أن تهدد الأمن العام ،ف�إنها ملزمة ب�إثبات ذلك ،كما �أن عليها بالمقابل
تعوي�ض الم�ستفيد من الحكم عن كل ما لحقه من �أ�ضرار ب�سبب ت�أجيل التنفيذ �أو عدمه ،من منطلق
�أن التنفيذ متى كان م�ستحيال �أو مرهقا ينقلب �إلى تعوي�ض.
ملف عدد 04/5844

الم�شتكي :ال�سيد..........
حي��ث �إن ال�سي��د  ،....القاطن  ،......تق��دم ب�شكاية �إلى ه��ذه الم�ؤ�س�س��ة� ،سجلت بتاريخ
 16نونب��ر  ،2004يعر�ض فيها �أنه ا�ستفاد ،بتاريخ  17دجنب��ر  ،1975من القطعة الأر�ضية مو�ضوع
الر�س��م العقاري عدد  ،....البالغ��ة م�ساحتها  8هكتارات � 87آراً � 30سنتياراً ،الكائنة بدائرة ،....
ذل��ك في �إطار توزيع الأرا�ض��ي الم�سترجعة ،وظل ي�ستغلها مدة � 20سن��ة حيث قام با�ست�صالحها
وغر�سها ب�أ�شجار الزيتون والأ�شجار المثمرة ،وزراعة الحبوب والقطاني ،وتربية الموا�شي ،و�شيد
به��ا من��زال لل�سكن ،كما قام ب�أداء جميع الأق�ساط الواجبة للدول��ة وفق ما هو محدد في القرارات
التنظيمي��ة ،غير �أنه ت��م �إفراغه منها بناء على القرار عدد  96/571ال�ص��ادر عن محكمة اال�ستئناف
بفا�س بتاريخ � 9أبريل  ،1996مو�ضوع ملف التنفيذ عدد 1997/202؛
وحي��ث �أكد الطالب �أنه ا�ست�صدر حكما عن المحكم��ة االبتدائية بتاونات بتاريخ  ،....ق�ضى
ب�إرجاع الحالة �إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار اال�ستئنافي �سالف الذكر ،وقد تم ت�أييده ا�ستئنافيا
بتاريخ ....؛
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وحي��ث �إن مديرية �أم�لاك الدولة �أفادت ،جوابا ع��ن هذا التظلم ،ب�أن العق��ار يوجد في ملك
الدول��ة ،و�أن الجماع��ة القروي��ة لبوعرو�س طلبت بتاري��خ  31دجنبر  1970اقتناءه م��ن �أجل �إقامة
تجزئة �سكني��ة وم�شاريع ذات طابع اجتماعي واقت�صادي ،غير �أن اللجنة الإقليمية المكلفة بتوزيع
العق��ارات المخزنية الفالحية قامت ،في �إطار اال�ست�صالح الزراع��ي ،ب�إ�سناده �إلى المعني بالأمر،
و�أن��ه نظرا لحاجة الجماع��ة �سالفة الذكر لهذا العقار فقد تم ا�ست�ص��دار حكم بالإفراغ بعد رف�ض
المعني بالأمر التعوي�ض المقترح عليه؛
وحيث �أ�ضاف��ت مديرية �أمالك الدولة �أن برنامجا �سكنيا بالإ�ضاف��ة �إلى مرافق عمومية �شيدت
على ج��زء من العقار المذكور ،وبالتالي يتعذر تنفيذ الحكم القا�ضي ب�إرجاع الحالة �إلى ما كانت
علي��ه ،لذلك تقت��رح على المعني بالأمر قب��ول التعوي�ض الذي �سبق و�أن عر���ض عليه �سنة ،1989
والمتمث��ل في منحه قطعة �أر�ضي��ة م�ساحتها خم�س هكتارات تقتطع م��ن الملك مو�ضوع الر�سم
العقاري عدد .....؛
وحي��ث تمت مكاتبة المفت�شية العامة ل�ل�إدارة الترابية بوزارة الداخلية في المو�ضوع ،ف�أفادت
�أن اللجن��ة الإقليمي��ة المكلفة بتوزيع وا�ست�ص�لاح الأرا�ضي الفالحية الم�سترجع��ة �أ�صدرت قرارا
بتمديد م�ساحة خم�سة هكتارات المقترحة على المعني بالأمر �إلى ثمانية هكتارات ،ت�ستخرج من
الر�سم العقاري عدد  ،.....غير �أن هذا الأخير رف�ض هذا االقتراح؛
هذا ،وقد وافى المعني بالأمر الم�ؤ�س�سة بكتاب �أكد فيه اقتناعه ب�صعوبة التنفيذ الكامل للحكم
ال�ص��ادر لفائدت��ه ،و�أنه يقبل التنفيذ الجزئي له��ذا الحكم النهائي الذي �أ�صب��ح حائزا لقوة ال�شيء
المق�ض��ي ب��ه ،بعد �أن ت�سلم الجزء غي��ر الم�ستغل من عقاره ،المغرو�س ب�أ�شج��ار الزيتون ،والبالغة
م�ساحته  5هكتارات ً � 70آرا 00
�سنتيارا ،وذلك بتمكينه من ا�سترجاع منزله الذي ي�ستغل حاليا من
ً
ط��رف خليفة قائد دائرة بوعرو���س ،وتعوي�ضه عن الجزء الم�ستغل من عقاره ،والذي �شيدت فوقه
مباني ومرافق عمومية ،والذي يتعذر �إفراغه؛
وحيث �إن الطلب يهدف �إلى تمكين الطالب من ا�سترجاع منزله وت�سريع م�سطرة تعوي�ضه عن
الج��زء الم�ستغل من عقاره ،في �إطار التنفيذ الجزئي للحكم القا�ضي ب�إرجاع الحالة �إلى ما كانت
عليه؛
وحي��ث �إن عدم تنفيذ الحكم كان م��رده �إلى عدم ترخي���ص الإدارة با�ستعمال القوة العمومية
لتنفي��ذه بعدم��ا عاين��ت �أنه بعد �إف��راغ المعني بالأم��ر تم ا�ستغ�لال العقار في بن��اء مجمع �سكني
اقت�صادي بالإ�ضافة �إلى مرافق �أخرى؛
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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وحي��ث �إنه �إذا كان من حق ال�سلطة �أن ترف�ض ت�سخي��ر القوة العمومية لتنفيذ حكم اعتبارا لما
قد تراه من معطيات و�أ�سباب من �ش�أنها �أن تهدد الأمن العام ،ف�إنها ملزمة ب�إثبات ذلك ،وبالمقابل
ملزم��ة كذل��ك بتعوي�ض الم�ستفيد من الحك��م عن كل ما لحقه من �أ�ضرار ب�سب��ب ت�أجيل التنفيذ،
وك��ذا عند االقت�ضاء عن عدم تنفيذه من منطلق مبد�أ �أن التنفيذ متى كان م�ستحيال �أو مرهقا ينقلب
�إلى تعوي�ض؛
وحي��ث �إن الم�ؤ�س�س��ة ،وه��ي تعاين موقف ال�سلط��ة المحلية بع��دم التنفيذ لالعتب��ارات التي
تم�سكت بها ،ترى �أن على هذه الأخيرة �أن تعو�ض الم�ستفيد عن كل ما لحقه من �ضرر؛
وتطبيق��ا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�ص��ادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحداث
م�ؤ�س�س��ة و�سيط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمي��ة عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله وال�سيما
المادة  12منه؛
وبن��اء على مقت�ضيات النظام الداخل��ي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من ل��دن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال �سيما المادة  75منه؛

لأجل ما تقدم
ف�إن و�سيط المملكة:
 يو�صي بتمكين ال�سيد  ...من ا�سترجاع منزله الذي ي�ستغل حاليا من طرف خليفة قائد دائرةبوعرو���س ،وتعوي�ضه عن الجزء الم�ستغل من عقاره في بن��اء مباني ومرافق عمومية ،وذلك
تنفي��ذا للقرار رق��م  ....ال�صادر في مواجهة مديرية �أمالك الدول��ة ،عن محكمة اال�ستئناف
بفا�س بتاريخ  ،...الم�ؤيد للحكم ع��دد  ....عن المحكمة االبتدائية بتاونات بتاريخ ،....
القا�ضى ب�إرجاع الحالة �إلى ما كانت عليه؛
 يدع��و وزارة الداخلية �إل��ى �إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�ص��ه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة�أ�شهر؛
 وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إلى الأطراف المعنية.وحرر ،بالرباط في:
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تـو�صيـة �إلـى ال�سيد
رئي�س المجل�س البلدي بالداخلة
  nم��ا دفع ب��ه المطلوب من وجوب اللجوء �إلى الق�ضاء ال يمكن مجارات��ه ،وال ي�ستقيم مع اختيارات
العه��د الجدي��د ،وال �سيما د�ست��ور  2011الذي كر���س م�ؤ�س�سة و�سي��ط المملكة ك�إح��دى دعائم
الحكام��ة الجيدة ،وهيئة للدفاع عن الحقوق ،تخت�ص في �إيج��اد حلول لما قد يحدث من نزاع �أو
خ�لاف بين الأفراد والجماع��ات وبين الإدارة ،ذل��ك �أن الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية تعتب��ر �إطارا ملزما
للإدارة كلما �آثر الأ�شخا�ص اللجوء �إليها كبديل لحل المنازعات.
  nالت�أخي��ر في الوفاء بم�ستحقات الطالب منذ ما يزيد ع��ن ع�شر �سنوات ،لي�س م�ست�ساغا مهما كانت
المب��ررات� ،إذ المفرو�ض �أن يتدب��ر المجل�س البلدي �أموره لت�سديد ما بذمت��ه تجاه المعني بالأمر،
حفاظا على حقوقه ،و�صونا للثقة في الإدارة من لدى المتعاملين معها.
الملف عدد 07/20927

الم�شتكية� :شركة .....

في مواجهة :بلدية الداخلة
مو�ضوع ال�شكاية :طلب تمكين ال�شركة من م�ستحقاتها
حي��ث �إن ال�سيد  ....الممثل القانوني ل�شركة  ....الجاعل محل المخابرة معه ،تقدم ب�شكاية
�أم��ام هذه الم�ؤ�س�سة� ،سجلت بتاريخ  29يناير  ،2007يعر�ض فيها ما لحق به من �ضرر ،نتيجة عدم
تمكي��ن ال�شركة من م�ستحقاتها المتخل��دة بذمة بلدية الداخلة عن الخدم��ات المقدمة لفائدتها،
والبال��غ مجموعها  1 347 230.00درهم��ا ،مو�ضحا �أنه تقدم بعدة طلبات �إل��ى الم�صالح المعنية
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ف��ي المو�ض��وع ،من �أجل الح�صول على م�ستحقاته� ،إال �أن هذه الم�صالح لم تعمل على اتخاذ �أي
�إج��راء لت�سديد ما بذمتها رفعا لل�ضرر الالحق بال�شركة ،طالب��ا من الم�ؤ�س�سة التدخل ق�صد تمكينه
من م�ستحقاته ليت�سنى له الوفاء بتعهداته والتزاماته التجارية.
وبع��د تب��ادل المرا�سالت في ه��ذا ال�ش�أن م��ع المخاطب الدائم ب��وزارة الداخلي��ة ،تو�صلت
الم�ؤ�س�سة بجواب مفاده �أن المجل�س البلدي للداخلة� ،أكد عدم ا�ستعداده الوفاء بدين تعاقبت عليه
عدة مجال�س ،و�أن اللجوء �إلى الق�ضاء يعد ال�ضمانة الوحيدة لح�سن التدبير وحماية المال العام.
وحي��ث تمت مرا�سلة المجل�س البلدي للداخلة في عدة منا�سبات� ،إال �أن الم�ؤ�س�سة لم تتو�صل
من��ه بج��واب من �ش�أنه �أن يبين الإج��راءات العملية التي تم القيام بها م��ن �أجل تمكين ال�شركة من
م�ستحقاتها القانونية بعد �سنوات من االنتظار.
وحيث �إن حق المعني بالأمر ثابت وقائم ،رغم مرور �سنوات طويلة عليه ،حيث �ألفي بالملف
�ص��ور من �سندات الطل��ب �صادرة عن الجماع��ة الح�ضرية للداخلة ،تحدد �إ�س��م المورد والمواد
المطلوبة ،وكذا �صور من �سندات ت�سليم هذه المواد لفائدتها.
وحيث �إن الطلب يهدف �إلى تمكين ال�شركة من م�ستحقاتها المتخلدة بذمة بلدية الداخلة.
وحيث تم تعزيز هذا الطلب بمجموعة من الوثائق والم�ستندات التي مازال يحتفظ بها المعني
بالأمر رغم مرور �سنوات على الدين المطالب به وتعاقب عدة مجال�س.
وحي��ث �إن ما دفع به المطلوب من وجوب اللجوء �إلى الق�ضاء ال يمكن مجاراته ،وال ي�ستقيم
مع اختيارات العهد الجديد ،وال �سيما د�ستور  2011الذي كر�س م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ك�إحدى
دعائ��م الحكام��ة الجيدة ،وهيئة للدفاع عن الحقوق تخت�ص ف��ي �إيجاد حلول لما قد يحدث من
نزاع �أو اختالف بين الأفراد والجماعات وبين الإدارة ،ذلك �أن الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية تعتبر �إطارا
ملزما للإدارة كلما �آثر الأ�شخا�ص اللجوء �إليها كبديل لحل المنازعات.
وحي��ث �إن ه��ذا الت�أخير في الوفاء بم�ستحق��ات الطالب منذ ما يزيد ع��ن ع�شر �سنوات ،لي�س
م�ست�ساغا مهما كانت المب��ررات� ،إذ المفرو�ض �أن يتدبر المجل�س البلدي للداخلة �أموره لت�سديد
م��ا بذمته تج��اه المعني بالأمر ،حفاظا عل��ى حقوقه ،و�صونا لثقة الإدارة تج��اه المتعاملين معها؛
فالإدارة له��ا م�صداقيتها ،وهنا تكمن قوتها وهيبتها ،وعلى ه��ذا الأ�سا�س ،يلتزم المتعاملون معها
ب�أخ��ذ تعهداتها م�أخذ الجد ،لأنها تنطلق م��ن موقع الحري�صة على التطبيق ال�سليم للقانون ،وعلى
التعامل بح�سن نية ،وعلى الحفاظ على ما يجب �أن تحظى به من ثقة لدى المرتفقين.
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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وحي��ث �إن المجل���س البل��دي للداخلة يعتبر م�س���ؤوال قانونيا ،ع��ن تنفيذ جمي��ع االلتزامات
والتعهدات المبرمة في ظل والية المجل�س ال�سابق ،احتراما لمبد�أ ا�ستمرارية المرفق العمومي.
وبناء على مقت�ضيات المادة  29الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س ،2011
ب�إحداث م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،والمادة  75من نظامها الداخلي؛
واعتبارا لما تقدم؛
ف�إن و�سيط المملكة:
 ي�سج��ل �أحقية الم�شتكية في الح�صول على م�ستحقاتها �ضمانا لح�سن �سير المرفق العمومي�سيما ما يتعلق با�ستمراريته؛
 يو�صي المجل�س البلدي بالداخلة بالعمل على تمكين ال�شركة من م�ستحقاتها المتخلدة بذمتهع��ن الخدمات المنجزة لفائدته والبالغ قدرها 1 347 230.00
درهما ،و�إخبار الم�ؤ�س�سة بما
ً
تم تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛
 وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية و�إ�شعار الم�شتكية بفحواها.وحرر بالرباط ،في:
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تو�صية �إلى ال�سيد وزير الداخلية
  nانتزاع ملكية عقار من �صاحبه ،وعدم تمكينه من الم�ستحقات المحكوم بها كتعوي�ض عما لحقه من
�ضرر� ،أمر ال يمكن �أن يجد له مكانة في حا�ضر المغرب الجديد ،مغرب الحق والم�ؤ�س�سات.
  nعدم تنفيذ حكم ق�ضائي اكت�سب قوة ال�شيء المق�ضي به من لدن الإدارة ،من �ش�أنه �أن ينزع عن هذه
الأخيرة م�صداقيتها ،وي�ساهم في زعزعة هيبة الإدارة.

الم�شتكية :ال�سيدة ....
مو�ض��وع ال�شكاي��ة :طلب تنفي��ذ الحكم ال�صادر ل�صالحه��ا بتمكينها من التعوي���ض عن نزع ملكية
عقارها.
الملفان تحت عـدد  26262و.27852

حي��ث �إن ال�سي��دة  ....تقدمت ب�شكاي��ة �إلى ه��ذه الم�ؤ�س�سة ،تتظلم م��ن خاللها من موقف
الجماع��ة القروي��ة (ال�صباح) التي امتنعت عن تنفيذ حكم �صدر ف��ي مواجهتها يق�ضي عليها ب�أداء
مبلغ  2 432 800.00درهم كتعوي�ض عن نزع الملكية.
وقد �أكدت الم�شتكية� ،أنها قامت� ،إلى جانب ذلك ،ب�إجراء حجز بين يدي القاب�ض الجماعي
لتمارة على �أموال الجماعة القروية (ال�صباح) ،كما �أنها ا�ست�صدرت مقرراً ق�ضائي ًا بالم�صادقة على
الحجز ،ومع ذلك لم تتمكن من ا�ستيفاء المبلغ المحكـوم به.
وبوا�سط��ة كتابنا عدد  11/2341بتاريخ  28يونيو  ،2011طلبنا من ال�سيد المفت�ش العام للإدارة
الترابي��ة ب��وزارة الداخلية ،المخاط��ب الدائم لم�ؤ�س�س��ة و�سيط المملكة ،ح��ث م�صالح الجماعة
القروي��ة (ال�صباح) على تمكين الم�شتكية من م�ستحقاتها تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية بالرباط
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ال�ص��ادر بتاري��خ  ،2009/3/30وال��ذي �أ�صبح قاب ً
ال للتنفي��ذ بعد �صدور ق��رار محكمة اال�ستئناف
الإدارية بالرباط ال�صادر بتاريخ  2010/6/21تحت عدد .1198
وبمقت�ض��ى كتابنا عدد  3185بتاريخ  7مار�س  ،2012طلبنا منه �أي�ض ًا اللجوء �إلى تفعيل م�سطرة
الحل��ول محل الجماعة المذك��ورة ،تطبيق ًا للمادة  43من القانون رق��م  ،45.08المتعلق بالتنظيم
المال��ي للجماع��ات المحلية ،عالق��ة بالمادة  77م��ن المر�سوم رق��م  2.09.441ال�ص��ادر بتاريخ
 3يناير  2010ب�سن النظام العام للمحا�سبة العمومية للجماعات المحلية ،ولمن�شوري ال�سيد الوزير
الأول عددي  1/2008بتاريخ  4فبراير  2008و 4/99بتاريخ  17فبراير .1999
وبتاري��خ  27يولي��وز  ،2012تمت مكاتبت��ه تحت عدد  ،6794التخاذ م��ا يتطلبه الموقف من
�إجراءات لتنفيذ الحكم ،ومن بينها ما �سبق اقتراحه في كتابنا �سالف الذكـر.
وحي��ث م��ن المعلوم ب�أن انت��زاع ملكية عق��ار من �صاحبه ،وع��دم تمكينه م��ن الم�ستحقات
المحكوم بها كتعوي�ض عما لحقه من �ضرر� ،أمر ال يمكن �أن يجد له مكانة في حا�ضرنا ،وال يقبل
بوجوده في المغرب الجديد ،مغرب الحق والم�ؤ�س�سات.
وحيث �إنه ال يمكن ت�صور مدى ال�شعور بالإحباط الذي قد ي�صيب الم�شتكية وهي تفقد ثقتها
ف��ي الإدارة المو�ضوعة تحت م�س�ؤولية الحكومـة التي تنادي بالدفـاع عن الم�شروعيـة ،وبحماية
الحقوق الأ�سا�سية ،ومن �ضمنها حق الملكية الم�ضمون د�ستوري ًا.
وحي��ث �إن عدم تنفيذ حكم ق�ضائي اكت�سى قوة ال�شيء المق�ضي به من لدن الإدارة ،لمن �ش�أنه
�أن ينزع �إذن عن هذه الإدارة م�صداقيتها ،وي�ساهم في زعزعة هيبة الدولة.
وبن��اء عل��ى مقت�ضيات الظهي��ر ال�شريف رق��م  1.11.25ال�صادر في  12من ربي��ع الآخر 1432

( 17مار���س  )2011ب�إحداث م�ؤ�س�سة الو�سيط ونظامها الداخل��ي الم�صادق عليه من لدن الجناب
ال�شري��ف والمن�ش��ور بالجري��دة الر�سمية ع��دد  6033بتاريخ  3جم��ادى الأول��ى  1433الموافق
لـ  26مار�س .2012
واعتبارا لما تقدم،
ف�إن و�سيط المملكة يو�صي:
�أوالً :بح��ث الجماع��ة القروية (ال�صباح) على تمكين الم�شتكية م��ن م�ستحقاتها تنفيذاً لحكم
المحكمة الإدارية بالرباط ال�صادر بتاريخ  ،2009/3/30والذي �أ�صبح قاب ً
ال للتنفيذ بعد �صدور قرار
محكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط الم�ؤيد له ،وال�صادر بتاريخ  2010/6/21تحت عدد .1198
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ثانياً :باللجوء ،في حالة عدم اال�ستجابة� ،إلى تفعيل م�سطرة الحلول محل الجماعة المذكورة،
تطبيق�� ًا للم��ادة  43م��ن القان��ون رق��م  ،45.08المتعل��ق بالتنظيم المال��ي للجماع��ات المحلية،
عالق��ة بالم��ادة  77من المر�س��وم رقم  2.09.441ال�ص��ادر بتاريخ  3يناير  2010ب�س��ن النظام العام
للمحا�سب��ة العمومية للجماعات المحلي��ة ،ولمن�شوري ال�سيد الوزي��ر الأول عددي  4/99بتاريخ
 17فبراير  1999و 1/2008بتاريخ  4فبراير .2008
ثالثاً :ب�إخبـار هذه الم�ؤ�س�سة ،داخل �أجل ثالثـة �أ�شهـر ،بما تم القيام به من �إجراءات لتنفيذ هذه
التو�صية.
رابعاً :بتبليغ هذه التو�صية �إلى ال�سيد وزير الداخلية و�إلى الم�شتكية.
وحرر بالرباط ،في:
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تو�صية مرفوعة �إلى ال�سيد رئي�س الحكومة
�  nإن كان على الطرفين انتهاج م�سطرة خا�صة طبقا للقوانين الجاري بها العمل ،ب�إنجاز ملحق لل�صفقة
�أو ا�ست�ص��دار �إذن خا�ص لمواجهة الأمر الواقع ،والذي يكون ناتجا عن خط�أ في احت�ساب الأمتار،
�أو ع��ن نق�ص ف��ي تقدير حجم ال�صفقة� ،أو عن �إرادة في �إ�ضافة �أجزاء �أو مرافق �أو موا�صفات كانت
�ضرورية للم�شروع ،ف�إن الثابت �أن الإدارة المعنية ا�ستفادت من �إنجاز قامت به المقاولة لفائدتها.
  nكان عل��ى الإدارة �إذن �أن تبح��ث ع��ن مخ��رج قانون��ي لإب��راء ذمته��ا� ،إذ ال يقبل ف��ي دولة الحق
والم�ؤ�س�س��ات �أن تثري الدولة ،وبدون �سب��ب� ،أو تغتني على ح�ساب الغير ،وال �سيما ح�سن النية،
وفي �إطار معاملة انطلقت من �أر�ضية م�شروعة ،وهي ال�صفقة الموقع عليها.
�  nإن ال�سع��ي �إلى الإن�صاف ،الذي يعتبر من القيم التي يجب �أن تتقيد بها الإدارة المواطنة ،هو الذي
�أت��اح لكل نظام ديمقراطي اللجوء �إل��ى �أذون خا�صة �أو م�ساطر لت�سوية و�ضعيات حالت �إجراءات
قانونية �شكلية دون التو�صل بما ثبت ا�ستحقاقه ،وال �سيما عندما تكون الإدارة هي الم�ستفيدة.
الملف عدد 08/24630

المـ�شتكية :مقاولة ......
حي��ث �إن مقاولة .........تقدمت ب�شكاية �إلى ديوان المظالم بتاريخ � 30شتنبر  ،2008تتظلم
م��ن خاللها من ع��دم تمكينها من م�ستحقاتها المالي��ة عن الأ�شغال الإ�ضافي��ة ومت�أخرات الديون
الناتج��ة ع��ن الزيادة في حجم �أ�شغ��ال بناء الثانويـ��ة الإعدادية ابن عا�شـر بزواغ��ة موالي يعقوب
و�إعدادية وادي المخازن بفا�س الجديد؛
وحيث �إن وزارة التربية الوطنية �أفادت �ضمن كتابها الم�ؤرخ في � 16سبتمبر � ،2009أنها رفعت
ملتم�س��ا �إلى ال�سيد الوزير الأول بتاريخ  11يونيو  ،2009ق�صد �إيجاد �صيغة كفيلة بالت�سوية النهائية
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لهذا الملف وللحاالت المماثلة ،والتي ال ت�سعف المقت�ضيات المحا�سبتية بت�صفيتها ،وعقب ذلك
�أعط��ى ال�سيد الوزير الأول تعليماته لوزارة االقت�ص��اد والمالية من �أجل التن�سيق مع م�صالح وزارته
لإيجاد حل نهائي للملف؛
وحي��ث �أكدت وزارة التربي��ة الوطنية ،بناء على هذه المعطيات� ،أنه ت��م عقد اجتمـاع بتاريخ
� 3شتنبر  2009بين ممثلي وزارته وكذا ممثلي الخزينة العامة� ،إال �أنه لم ي�سفر عن �أي حل؛
وحي��ث تعه��دت ال��وزارة المذكورة ف��ي الجل�س��ة التي عقدته��ا اللجن��ة الم�شترك��ة بتاريخ
 11دجنب��ر  ،2012وفقا لما ورد في المادة  24من الظهير المحدث والمادتين  29و 30من النظام
الداخلي ،با�ستدعاء المتظلم لبحث �سبل ت�سوية ملفــه� ،إال �أنه تعذر ذلك؛
وا�ستر�س��اال ف��ي بحث �سب��ل ت�سوية ه��ذا الملف� ،أك��د المخاطب الدائ��م للم�ؤ�س�س��ة �أنه قام
بمكاتب��ة ال�سيد الخازن العام للمملكة ،بخ�صو�ص الم�سطرة المتعين اتباعها لت�سوية الملـف ،لكنه
وج��ه بتعذر ذلك ،بدعوى �أن مقت�ضيـ��ات المادة  23من القانون المال��ي ل�سنة  ،2010تن�ص على
�إلغ��اء اعتمادات اال�ستثم��ار للميزانية من ال�سن��وات الماليـة  2004وما قبلها �إل��ى ال�سنوات 2005
وم��ا يليها ،فيما يتعل��ق بعمليات النفقات التي ل��م تكن محل �أمر بالأداء ما بي��ن فاتح يناير 2005
و 31دجنب��ر  2009الت��ي لم تتم ب�ش�أنه��ا �أية م�سطرة ن��زاع ق�ضائي ،كما تلغي �أي�ض��ا بقوة القانون
االلتزام��ات المتعلقة بهذه االعتمادات ،وكذا اعتمادات اال�ستثم��ار للمرحلة المتعلقة بال�صفقات
المنتهية الإنجاز ،وتلغي كذلك االلتزامات المتعلقة بها.
وقد انتهى المخاطب الدائم للم�ؤ�س�سة �إلى اقتراح لجوء الم�شتكية �إلى الق�ضاء؛
ه��ذا ،وحي��ث �إن الطل��ب يهدف �إلى تدخ��ل و�سيط المملكة م��ن �أجل تمكي��ن المقاولة من
م�ستحقاتها عما قامت به من بناء �إ�ضافي في �إطار ال�صفقتين المذكورتين؛
وحيث يتبين من �أجوبة وزارة التربية الوطنية� ،أن هذه الأخيرة تقر ب�أن الأ�شغال التي قامت بها
المقاولة في نطاق هذه ال�صفقة تفوق من حيث حجمها الكميات التي كانت محددة في ال�صفقة،
و�أن الإكراهات المحا�سبتية هي التي حالت دون ت�سوية وت�سديد الم�ستحقات؛
وحي��ث �إن��ه ،و�إن كان على الطرفين ،وال �سيما الم�ستفيد م��ن ال�صفقة ،انتهاج م�سطرة خا�صة
طبقا للقوانين الجاري بها العمل ،وذلك ب�إنجاز ملحق لل�صفقة� ،أو ا�ست�صدار �إذن خا�ص لمواجهة
الأم��ر الواقع ،والذي يكون ناتج��ا عن خط�أ في احت�ساب الأمتار� ،أو ع��ن نق�ص في تقدير حجم
ال�صفق��ة� ،أو عن �إرادة في �إ�ضافة �أجزاء �أو مرافق �أو موا�صفات كانت �ضرورية للم�شروع في هذه
ال�صفقة ،ف�إن الثابت �أن الإدارة المعنية ا�ستفادت من �إنجاز قامت به المقاولة لفائدتها؛
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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وحي��ث �إنه ك��ان عل��ى الإدارة �إذن ،وقد ا�ستفادت م��ن ذلك� ،أن تبحث ع��ن مخرج قانوني
لإبراء ذمتها� ،إذ ال يقبل في دولة الحق والم�ؤ�س�سات �أن تثري الدولة ،وبدون �سبب �أو تغتني على
ح�ساب الغير ،وال �سيما ح�سن النية ،وفي �إطار معاملة انطلقت من �أر�ضية م�شروعة ،وهي ال�صفقة
الموقع عليها؛
وحيث �إن ال�سعي �إلى الإن�صاف ،الذي يعتبر من القيم التي يجب �أن تتقيد بها الإدارة المواطنة ،هو
الذي �أتاح لكل نظام ديمقراطي اللجوء �إلى �أذون خا�صة �أو م�ساطر لت�سوية و�ضعيات حالت �إجراءات
قانونية �شكلية دون التو�صل بما ثبت ا�ستحقاقه ،وال �سيما عندما تكون الإدارة هي الم�ستفيدة؛
وحيث ،من هذا المنطلق ،وبعدما �سجلت الم�ؤ�س�سة كل هذه العنا�صر ،وهي الإقرار بوجود البناء
الإ�ضاف��ي ،والتما�س وزارة التربية الوطنية �إذنا خا�صا بالأداء وتعذر ذلك ،ف�إن الم�ؤ�س�سة ترى �أنه من
الأجدر �أن ترفع تو�صية �إلى ال�سيد رئي�س الحكومة لأجل �إ�صدار الأمر لكل من يجب من القطاعات
الحكومي��ة المخت�صة ق�صد ت�سديد م�ستحقات المقاول��ة عما �أنجزته ك�إ�ضافات مرتبطة ب�صفقتي بناء
الثانوية الإعدادية ابن عا�شر بزواغة موالي يعقوب ،و�إعدادية واد المخازن بفا�س الجديد؛
 وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحداثم�ؤ�س�سة و�سي��ط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله وال �سيما
المادة  12منه؛
 وبناء على مقت�ضيات النظ��ام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال �سيما المادة  75منه؛
لأجله ،وا�ستنادا �إلى ما �سبق بيانه؛
ف�إن و�سيط المملكة:
 يرف��ع �إل��ى ال�سي��د رئي�س الحكوم��ة تو�صي��ة ب�إ�صدار الأمر ل��كل من يجب م��ن القطاعاتالحكومية المخت�صة ق�صد ت�سديد م�ستحقات مقاولة  .......عما �أنجزته ك�إ�ضافات مرتبطة
ب�صفقتي البناء الم�شار �إليها �أعاله؛
 ويطلب موافاة الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع؛ �إبالغ الم�شتكية فحوى هذه التو�صية.وحرر بالرباط ،في:
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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تـو�صيـة �إلـى ال�سيد وزير الداخلية
  nظ��روف الفي�ضانات ت�ستوج��ب التعبئة والت�ضام��ن والتكاف��ل ،وتقت�ضي �أحيانا تج��اوز ال�شكليات
الإجرائي��ة ،نظرا لحالة اال�ستعجال الت��ي ات�سمت بها اللحظة ،التي لم تك��ن ت�سمح بتعليق الإنجاز
عل��ى الإدالء بما يفيد �صدور �سند الطل��ب ،لما قد ينجم عن ذلك من عواقب ب�سبب عدم الإ�سهام
في م�ساعدة �أ�شخا�ص يتهددهم الخطر.
  nقواع��د المحا�سبة العمومية� ،إنما �شرعت لتنظي��م م�ساطر الأمر بالنفقة و�صرفها في الأحوال العادية
قيام ظرف ا�ستثنائي وطارئ ناتج عن كارثة طبيعية يبرر الخروج عنها في مثل تلك الأحوال ،مادام
�أن ح�س��ن النية مفتر�ض ف��ي الإدارة وفي المتعامل معها ،تحقيقا لحماية قيم��ة �أ�سمى وهي الحفاظ
على �أرواح المواطنين.
الملف عدد 08/23476

الم�شتكي :ال�سيد .........
في مواجهة :وزارة الداخلية
مو�ضوع ال�شكاية :طلب تمكينه من م�ستحقاته
حيث �إن الم�شتك��ي ال�سيد  ،.......القاطن  ،.........تقدم بتاريخ  5مار�س  ،2008ب�شكاية
�إل��ى ديوان المظال��م �سابقا ،يعر�ض فيها ما لح��ق به من �ضرر ،نتيجة ع��دم تمكينه من م�ستحقاته
المالي��ة البالغ مجموعها  124 650.00درهما ،المترتبة في ذمة عمالة عين ال�سبع الحي المحمدي
ع��ن تزويدها بالمواد الغذائية التي وزعت على �ساكنة حي بوج��دور� ،إثر الفي�ضانات التي عرفتها
مدين��ة الدارالبي�ض��اء خالل �سنة  ،1996مو�ضحا �أن الت�أخير في ت�سدي��د الم�ستحقات المطالب بها
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منذ ما يزيد عن � 16سنة �ألحق به �أ�ضرارا مادية بالغة ،طالبا من الم�ؤ�س�سة التدخل ق�صد تمكينه من
م�ستحقاته؛
وحيث �أك��دت وزارة الداخلية ،بعد مرا�سلتها في المو�ضوع� ،أن��ه يتعذر ت�سديد الم�ستحقات
المطال��ب به��ا ،لكون �سند الطل��ب مو�ضوع �أ�ص��ل الدين غير م��دون بال�سج�لات المحا�سباتية
للجماع��ة الح�ضرية للدار البي�ض��اء ،كما �أنه لم يمر عبر القنوات الإداري��ة المعمول بها في مجال
�إبرام ال�صفقات العمومية؛
وحيث ات�ضح للم�ؤ�س�سة �أن الم�شتكي قام فعال بتوريد مواد غذائية لفائدة �ساكنة حي بوجدور
بال��دار البي�ضاء �ضحايا الفي�ضانات التي �شهدتها المدينة في �سن��ة  ،1996وهذا ما ت�ؤكده المرا�سلة
الت��ي وجهها ال�سيد عام��ل عمالة عين ال�سبع الحي المحمدي لل�سي��د رئي�س المجموعة الح�ضرية
للدار البي�ضاء بتاريخ  23نونبر  1999تحت عدد /10938ذ �ش �إ؛
وحي��ث �إن هذا التوريد كان ب�أمر و�إ�شراف من ال�سلطة الإدارية المحلية ،والتي و�صلت قيمتها
�إل��ى  124 650.00درهم��ا ،ح�سبم��ا يبينه �سن��د الطلب رق��م  96/12الم�ؤرخ ف��ي  25يناير 1996
والم�ؤ�شر عليه من طرف من يجب؛
وحي��ث �إن ظروف الفي�ضانات كانت ت�ستوجب التعبئة والت�ضام��ن والتكافل ،وتقت�ضي �أحيانا
تج��اوز ال�شكلي��ات الإجرائية ،نظ��را لحالة اال�ستعجال الت��ي ات�سمت بها اللحظ��ة ،التي لم تكن
ت�سمح بتعليق الإنجاز على الإدالء بما يفيد �صدور �سند الطلب ،لما قد ينجم عن ذلك من عواقب
ب�سبب عدم الإ�سهام في م�ساعدة �أ�شخا�ص يتهددهم الخطر ،كما �أن الثابت هو عدم الت�شكك في
م�صداقية الدولة وم�ؤ�س�ساتها؛
وحي��ث من جهة ثاني��ة ،ف�إن قواع��د المحا�سبة العمومي��ة� ،إنما �شرعت لتنظي��م م�ساطر الأمر
بالنفقة و�صرفها في الأحوال العادية ،و�أن قيام ظرف ا�ستثنائي وطارئ ناتج عن كارثة طبيعية يبرر
الخروج عنها في مثل ذلك الظرف ،مادام �أن ح�سن النية مفتر�ضة في الإدارة وفي المتعامل معها،
تحقيقا لحماية قيمة �أ�سمى وهي الحفاظ على �أرواح المواطنين ،باالنخراط في التعبئة ،وفي بلورة
قناعات الت�ضامن في ظل ما يجب �أن يطبع الإدارة من م�صداقية وا�ستمرارية؛
وتطبيقا لمقت�ضيات المادة  29الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س ،2011
ب�إحداث م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،والمادة  75من نظامها الداخلي؛
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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وبناء على ما تقدم
ف�إن و�سيط المملكة:
 ي�ؤكد على �أحقية الم�شتكي في الح�صول على م�ستحقاته المقدرة بـ  124 650.00درهما؛ ويو�صي تبعا لذلك بتمكين ال�سيد  .......من م�ستحقاته ،و�إفادة الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صهللمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛
 وي�أمر بتبليغ الطرفين هذه التو�صية.وحرر بالرباط ،في:
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تـو�صيـة �إلـى ال�سيد
رئي�س الجماعة الح�ضرية للم�ضيق
  nالو�ساط��ة الم�ؤ�س�ساتي��ة �إط��ار مل��زم ل�ل�إدارة كلم��ا �آث��ر الأ�شخا���ص اللج��وء �إليها كبدي��ل لحـل
المنازعات.
  nت�أكيد الجماعة على وجوب لجوء الم�شتكي للمحاكم ،ال ي�ستقيم مع االختيارات التي ارتكن �إليها
المغ��رب من خالل د�ستور  ،2011الذي كر�س م�ؤ�س�سة و�سي��ط المملكة ك�إحدى دعائم الحكامة،
تخت�ص ب�إيجاد الحلول لما قد يحدث من نزاع �أو اختالف بين الأفراد والجماعات وبين الإدارة.
ملف عدد 08/23944

الم�شتكي :ال�سيد ........
المو�ضوع :طلب التعوي�ض عن زينة عقار
حيث �إن ال�سيد  ،......القاطن  ،..........تقدم ب�شكاية لديوان المظالم ،الذي حلت محله
م�ؤ�س�س��ة و�سي��ط المملكة �سجلت بها بتاري��خ  20ماي  ،2008يعر�ض فيها م��ا لحق به من �ضرر،
نتيج��ة عدم تمكينه من التعوي�ض عن زينة الأر�ض الكائنة بح��ي ال�سالم بالم�ضيق ،التي اقتناها من
ال�سي��د  ،.......والت��ي ا�ستغلت في بن��اء قنطرة ،م�ؤكدا �أنه عمل على �إف��راغ الم�سكن الذي كان
يعتم��ره بناء على توافق مع الإدارة التي وعدته بالتعوي���ض ،وذلك وفق ما جاء في مح�ضر االتفاق
بالترا�ضي الم�ؤرخ في  3مار�س  2009تحت عدد 2293؛
وبع��د تبادل الردود والتعقيب��ات� ،أكدت وزارة الداخلية بوا�سطة المخاط��ب الدائم� ،أنه تعذر
عليه��ا حمل بلدية الم�ضيق على التجاوب مع مقترحاتها الرامية �إلى تعوي�ض الطالب بقطعة �أر�ضية
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مماثلة للعقار الذي كان ي�شغله ،و�أنه يبقى من حق الم�شتكي اللجوء �إلى الق�ضاء للح�سم في النازلة
ب�صفة نهائية؛
وحي��ث �إن الطلب يهدف �إلى تمكين المعني بالأمر م��ن التعوي�ض عن زينة المحل الذي كان
يعتمره ،وتم هدمه لي�ستغل في بناء قنطرة بالجماعة الح�ضرية للم�ضيق؛
وحي��ث �إن الثابت م��ن محتويات الملف� ،أن المعن��ي بالأمر �أفرغ العقار بن��اء على توافق مع
الإدارة المعني��ة ،الت��ي وعدت��ه بالتعوي�ض ،وهو ال�شيء ال��ذي ي�ؤكده مح�ضر االتف��اق بالترا�ضي،
الموق��ع بي��ن بلدي��ة الم�ضيق ف��ي �شخ���ص رئي�سه��ا ،والم�شتكي بتاري��خ  3مار���س  2009تحت
ع��دد  ،2293وال��ذي حدد ثمن القطعة الأر�ضية في مبل��غ  159 300.00درهم ،بناء على ما قررته
اللجنة الإدارية للخبرة بتاريخ 2008/2/14؛
وحيث �إن مح�ضر االتفاق بالترا�ضي حدد واجبات كل طرف ،حيث التزم الم�شتكي بالتنازل
ع��ن كافة حقوقه لفائ��دة الجماعة الح�ضرية للم�ضي��ق ،مقابل التزام هذه الأخي��رة بتعوي�ضه ،وفق
ما حددته اللجنة الإدارية للخبرة ،وح�سب الم�ساطر الإدارية الجاري بها العمل؛
وحي��ث �إن الإدارة كررت وعوده��ا للمعني بالأمر ،مقترحة علي��ه التعوي�ض المادي بما قدره
 1 500.00درهم للمتر المربع ،وعادت لتقترح عليه تعوي�ضا عينيا بتمكينه من قطعة �أر�ضية بديلة،
وه��و ما ي�ؤكد �إقرارها ب�أحقيته في الح�صول على تعوي�ض عن زينة المحل الذي تم هدمه ،لي�ستغل
العقار الم�شيد عليه من �أجل المنفعة العامة؛
وحي��ث �إن موقف الجماعة الح�ضرية للم�ضيق التي �أك��دت وجوب لجوء الطالب �إلى الق�ضاء
ال يمكن مجاراته ،وال ي�ستقيم مع االختيارات التي ارتكن �إليها المغرب من خالل د�ستور ،2011
ال��ذي كر�س م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ك�إحدى دعائم الحكامة الجيدة ،وهيئة للدفاع عن الحقوق
تخت�ص في �إيجاد حلول لما قد يحدث من نزاع �أو اختالف بين الأفراد والجماعات وبين الإدارة،
وال �سيما فيما ي�صدر عنها من اختالل �أو انحراف في ال�سلطة ،ذلك �أن الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية تعتبر
�إطارا ملزما للإدارة كلما �آثر الأ�شخا�ص اللجوء �إليها كبديل لحل المنازعات؛
واعتبارا لأن منطق التعامل مع الإدارة يفتر�ض فيها الم�صداقية ،واحترام تعهداتها ،والتزاماتها،
فالوعد الذي منح للم�شتكي �صار حقا مكت�سبا له ،ويتعين على الإدارة الوفاء به؛
وحي��ث �إنه �أمام هذا الو�ضع ،فمن الالئق دعوة م�صالح الجماعة الح�ضرية للم�ضيق� ،إلى �إيجاد
حل لهذا الإخالل ،التزاما بالوعود التي �سبق التعبير عنها للمعني بالأمر في عدة منا�سبات ،وذلك
بتمكينه من قطعة بديلة� ،أو بتعوي�ضه ماديا وفق ما تعهدت به؛
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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وتطبيق��ا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011ب�إحداث
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،ونظامها الداخلي؛

وبناء على ما تقدم
ف�إن و�سيط المملكة:
 ي�ؤك��د عل��ى �أحقية الم�شتكي في تمكين��ه من التعوي�ض عن زينة عقاره ال��ذي ا�ستغل في بناءقنطرة؛
 ويدعو الجماعة الح�ضرية للم�ضيق �إلى االلتزام بتعهداتها ال�سابقة ،بتمكين المعني بالأمر منقطعة �أر�ضية كبديل عن زينة المحل الذي تم هدمه� ،أو بتعوي�ضه بح�سب ما تم اقتراحه عليه
وه��و مبلغ  159 300.00درهم ،و�إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل
ثالثة �أ�شهر؛
 ويدع��و �سلطة الو�صاية �أن ت�سهر عل��ى تنفيذ هذه التو�صية ،و�إن اقت�ض��ى الحال� ،إعمال كلما لديها من و�سائل لتمكين الم�شتكي من م�ستحقاته؛
 وي�أم��ر بتبليغ هذه التو�صية لكل من ال�سي��د وزير الداخلية ،وال�سيد رئي�س الجماعة الح�ضريةللم�ضيق ،والم�شتكي.
وحرر بالرباط ،في:
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تو�صية �إلى ال�سيد رئي�س المجل�س البلدي للقنيطرة
  nعل��ى الإدارة الم�شغل��ة �أن تقوم بالمتعين م��ن �أجل تدارك ما وقعت فيه م��ن �أخطاء ،تكمن في عدم
�صرف اقتطاعات التقاعد �إلى الجهة الحقيقية ،وذلك بحكم �أنها ت�شكل منبع االقتطاع وعليها يقع
عبء تحويله �إلى الجهة المخت�صة ليت�أتى للمعنية بالأمر اال�ستفادة من التقاعد.
  nم��ن غير الم�ست�س��اغ �أن تقف الإدارة عاج��زة عن ت�سوية و�ضعي��ة تقر فيها ب�أحقي��ة الطالبة والحال
�أن التوج��ه الذي تروم��ه ،في �سياق االختبارات الر�صينة للمغرب ،يدع��و �إلى وجوب التغلب على
التعقيدات الإدارية والعمل على ت�صريف الأمور بالفعالية وبالنجاعة وال�سال�سة المتطلبة.
�  nإن المجل���س البل��دي ملزم بت�سوي��ة هذه الو�ضعية ،وعلي��ه التدخل لتدارك الأم��ور و�إرجاعها �إلى
ن�صابها.
الملف عدد 12/2852

الم�شتكية :ال�سيدة .......
حي��ث �إن ال�سيدة  ،......القاطن��ة  ،.....بعثت ب�شكاية �إلى ه��ذه الم�ؤ�س�سة� ،سجلت بتاريخ
 27نونبر  ،2012تعر�ض فيها �أنها التحقت بتاريخ  13فبراير  1990ببلدية القنيطرة ،في �إطار تعاقد
كطبيب��ة مع وزارة الداخلية ،وبقيت في هذا الو�ض��ع �إلى غاية �سنة  1997حيث �أدمجت في نطاق
النظام الأ�سا�سي الخا�ص بهيئة الأطباء وال�صيادلة وجراحي الأ�سنان الم�شتركة بين الوزارات؛
ولق��د كان��ت االقتطاع��ات الخا�صة بالتقاعد توج��ه قبل تر�سيمه��ا� ،أي منذ �سن��ة � ،1990إلى
ال�صن��دوق المغرب��ي للتقاعد بدال من النظ��ام الجماعي لمن��ح رواتب التقاعد ،وق��د بدلت عدة
مح��اوالت لت�سوية ه��ذه الو�ضعية �إال �أنها لم تفلح ،لذلك تطل��ب التدخل من �أجل تدارك الو�ضع
و�إرجاع الأمور �إلى ن�صابها؛
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وحي��ث عق��ب ال�صندوق المغرب��ي للتقاع��د بمذكرة �أف��اد فيها �أن��ه فعال ك��ان يتو�صل خط أ�
باالقتطاع��ات الخا�صة بتقاع��د ال�سيدة  .....عن الفترة ما قبل  ،1997و�أنه يتعذر عليه تحويل هذا
المبل��غ الذي كان من المفرو�ض دفع��ه للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لعدم وجود مقت�ضى
قانون��ي ي�سمح بذلك ،و�أن ال�صندوق م�ستعد لإرجاع هذه المبالغ التي تو�صل بها خط�أ للم�شغلة،
وعلى هذه الأخيرة ت�سوية خدمات المعنية بالأمر؛
وحي��ث �أجري بح��ث بالم�ؤ�س�سة ح�ضرته كل الأط��راف المعنية من ممث��ل المجل�س البلدي
للقنيط��رة وال�صندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمن��ح رواتب التقاعد ،تجلى من خالله
�أن خط���أ وقع ف��ي ال�سابق� ،إذ كان المجل�س البلدي يحول اقتطاع��ات التقاعد لل�صندوق المغربي
للتقاع��د ب��دل النظام الجماعي ،و�أن �إ�صالح الو�ضع يقت�ضي ت�سدي��د المبالغ الم�ستحقة من طرف
المجل�س البلدي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على �أ�سا�س �أن ي�سترد كل ما دفعه خط أ� من
ال�صندوق المغربي للتقاعد ،الذي كان والزال يبدي ا�ستعداده لذلك؛
وحيث �إن الم�ؤ�س�سة ،بمقت�ضى كتابها الم�ؤرخ في  20فبراير � ،2013أعطت مهلة للأطراف ق�صد
القي��ام بالمتعين لإنهاء هذه الو�ضعية ،ثم وجهت كتابا �آخر بتاريخ  27ماي  2013لرئي�س المجل�س
البلدي للقنيطرة ،ق�صد موافاتها بما تم اتخاذه في المو�ضوع� ،إال �أنها لم تتو�صل ب�أي رد؛
وحي��ث �إن الطل��ب يه��دف �إلى ت�سوية و�ضعي��ة تقاعد الطالب��ة ال�سي��دة  ،....وذلك بتحويل
االقتطاعات المتعلقة بالمو�ضوع من م�ؤ�س�سة �إلى م�ؤ�س�سة؛
وحي��ث �إن الأمر يتعلق ب�إجراءات �إداري��ة ،يتعين على الم�شغلة �أن تقوم بالالزم من �أجل تدارك
م��ا وقعت فيه م��ن خط�أ يكمن في عدم �ص��رف االقتطاعات �إلى الجه��ة الحقيقية ،وذلك بحكم
�أنه��ا ت�شكل منبع االقتط��اع ،وعليها يقع عبء تحويله �إلى الجهة المخت�ص��ة ليت�أتى للمعنية بالأمر
اال�ستفادة من التقاعد؛
وحي��ث �إن��ه من غير الم�ست�س��اغ �أن تقف الإدارة عاج��زة عن ت�سوية ه��ذه الو�ضعية في وقت
تق��ر فيه ب�أحقي��ة الطالبة في ذلك ،والح��ال �أن التوجه الذي ترومه الإدارة ف��ي �سياق االختيارات
الراهنة للمغرب ،يدعو �إلى وجوب الإقالع عن التعقيدات الإدارية ،والعمل على ت�صريف الأمور
بالنجاعة المتطلبة؛
وحيث �إن ا�ستمرار هذا الو�ضع ي�ضر بم�صالح الطالبة وي�ؤثر على ما قد يكون لها من م�ستحقات
بعد الإحالة على المعا�ش في وقت �ساهمت في ت�سديد ما ينوبها من خالل االقتطاعات التي كانت
تقوم بها الجماعة كم�شغلة؛
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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وحيث يبقى المجل�س البلدي للقنيطرة ملزما بت�سوية هذه الو�ضعية ،وبالتالي يتعين التدخل من
�أجل تدارك الأمور و�إرجاعها �إلى ن�صابها القانوني؛
وتطبيق��ا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�ص��ادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحداث
م�ؤ�س�سة و�سي��ط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله وال �سيما
المادة  12منه؛
وبن��اء على مقت�ضيات النظام الداخل��ي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من ل��دن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال �سيما المادة  75منه؛

لأجل ما تقدم
ف�إن و�سيط المملكة:
 يو�ص��ي رئي�س المجل�س البلدي للقنيطرة بوج��وب ت�سوية و�ضعية الدكتورة  ،...بتن�سيق معمن يجب ،وذلك بتحويل االقتطاعات الخا�صة بالتقاعد عن الفترة المتراوحة من بين �سنتي
 1990و ،1997نحو الوجهة الحقيقية حتى ت�ستفيد المعنية من معا�ش التقاعد؛
 وعلى ال�سيد الرئي�س موافاة الم�ؤ�س�سة بما تم اتخاذه في المو�ضوع داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛ وي�أمر بتبليغ ن�سخة من هذه التو�صية �إلى الم�شتكية.وحرر بالرباط ،في:
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تو�صية �إلى ال�سيد المدير العام للمكتب الوطني
للكهرباء والماء ال�صالح لل�شرب
  nال يمك��ن ل�ل�إدارة التدرع بمقت�ضيات ظهير  14نونبر  1944لإيقاف التنفيذ ،مادام الق�ضاء قد �صرح
في عدة نوازل �أن الف�صل الخام�س من ظهير الم�صادقة على قانون الم�سطرة المدنية ل�سنة  1974قد
�ألغى جميع المقت�ضيات المخالفة.
الملف عدد 12/2187

الم�شتكية :ال�سيدة ....
حي��ث �إن ال�سي��دة  .....تقدمت ،بوا�سط��ة دفاعها  ،......عنوان مكتب��ه  ،.....ب�شكاية �إلى
ه��ذه الم�ؤ�س�س��ة ،تتظلم فيها من امتن��اع المكتب الوطن��ي للكهرباء والماء ال�صال��ح لل�شرب عن
تنفي��ذ القرار رق��م  176ال�صادر ف��ي مواجهته عن محكم��ة اال�ستئناف الإداري��ة بمراك�ش بتاريخ
 10مار���س ،2011 الم�ؤيد للحكم االبتدائي عدد  2010/84ال�صادر عن المحكمة الإدارية ب�أكادير
بتاري��خ  3فبراي��ر  ،2010والقا�ضي بتمكينها من تعوي���ض �إجمالي ق��دره  128 500.00درهم مع
الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ،عن النزع غير المبا�شر لملكية قطعتها الأر�ضية الكائنة ...؛
وحي��ث تبين من مح�ضر االمتناع عن التنفيذ المدلى ب��ه �ضمن وثائق الملف �أن الجهة المعنية
عللت امتناعها عن التنفيذ بكونها تقدمت بطلب النق�ض و�أن الدعوى الزالت جارية؛
وحي��ث تم��ت مكاتبة المكتب الوطني للكهرب��اء والماء ال�صالح لل�شرب ف��ي المو�ضوع ،مع
الت�أكي��د عل��ى �أن التبرير الوارد في مح�ضر االمتن��اع عن التنفيذ ،ال يرتكز عل��ى �أي �سند قانوني،
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لك��ون طل��ب النق�ض ال يوقف التنفيذ �إال ف��ي حاالت خا�صة ،ن�ص عليه��ا الف�صل  361من قانون
الم�سطرة المدنية ،والتي ال تنطبق على حالة المعنية بالأمر؛
وحي��ث �إن ج��واب المكتب الوطني للكهرب��اء والماء ال�صالح لل�شرب ا�ستن��د في عدم تنفيذه
للق��رار اال�ستئناف��ي �سالف الذكر ،عل��ى الف�صل الأول م��ن الظهير الم�ؤرخ ف��ي  14يونيو ،1944
المتعلق بتنفيذ القرارات الق�ضائية المطعون فيها بالنق�ض ،وعلى كونه م�ؤ�س�سة عمومية ،مليئة الذمة
وال يخ�شى ع�سر تنفيذ الأحكام والقرارات ال�صادرة �ضده؛
وحي��ث �إن الأم��ر يتعلق في هذه النازل��ة بتعوي�ض عما لحق الم�شتكية م��ن �أ�ضرار نتيجة واقعة
اعتداء م��ادي على ملكها ،و�أن الخالف الحالي بين الم�شتكية والمكتب الوطني للكهرباء والماء
ال�صال��ح لل�شرب ،ينح�صر ف��ي مدى مفعول النق���ض بالن�سبة لتنفيذ الأحكام ،وم��ا �إذا كان ظهير
 14يونيو  1944الزال �ساري المفعول؛
وحي��ث �إن ه��ذا الخالف ت��م الح�سم فيه من ط��رف الق�ضاء ال��ذي اعتبر في ع��دة نوازل �أن
مقت�ضي��ات ظهي��ر  1-74-417بالم�صادقة على قان��ون الم�سطرة المدنية ،ن�ص ف��ي ف�صله الخام�س
عل��ى �إلغاء جميع المقت�ضي��ات المخالفة ،وبما �أن الف�صل  361من قان��ون الم�سطرة المدنية حدد
عل��ى �سبيل الح�صر الح��االت التي يكون للطعن بالنق���ض فيها �أثر واقف ،ف�إن��ه ال مجال للتذرع
بمقت�ضيات ظهير  14يونيو 1944؛
وحي��ث �إنه� ،أمام هذه الحالة ،يتعين على المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�صالح لل�شرب �أن
يبادر �إلى تنفيذ الحكم ال�صادر في مواجهته ،والذي ق�ضى عليه ب�أداء تعوي�ضات عما ت�سبب فيه من
�أ�ضرار نتيجة اعتدائه المادي على ملك الغير؛

لأجل ما تقدم
وتطبيق��ا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�ص��ادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحداث
م�ؤ�س�سة و�سي��ط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله وال �سيما
المادة  12منه؛
وبن��اء على مقت�ضيات النظام الداخل��ي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من ل��دن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال �سيما المادة  75منه؛
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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ف�إن و�سيط المملكة:
 ي�سج��ل م��ا ا�ستق��ر علي��ه العم��ل الق�ضائي من ع��دم �صوابي��ة التم�س��ك بمقت�ضي��ات ظهير 14يوني��و  1944من �أج��ل االمتناع عن التنفيذ ،بعد �أن �ألغي بموج��ب الف�صل الخام�س من
الظهي��ر ال�شريف بمثابة قانون رق��م  1-74-417الم�ؤرخ في � 28شتنبر  1974بالم�صادقة على
ن�ص قانون الم�سطرة المدنية؛
 يو�ص��ي بتنفيذ القرار رق��م  176ال�صادر عن محكم��ة اال�ستئناف الإداري��ة بمراك�ش بتاريخ 10مار�س  ،2011وتمكين الم�شتكية من التعوي�ضات المحكوم بها لفائدتها؛
 يدعو �إلى العمل على تفعيل هذه التو�صية والتقيد بها من لدن المكتب الوطني للكهرباء والماءال�صالح لل�شرب ،و�إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛
 وي�أمر بتبليغ دفاع الم�شتكية فحوى هذه التو�صية.وحرر بالرباط ،في:
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تو�صية رئي�س م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة �إلى ال�سيد الرئي�س
المدير العام ل�شركة الخطوط الملكية المغربية
�  nإن م��ا ورد في النظام الداخلي لل�شرك��ة من �إمكانيات تمنح اال�ستفادة من التذاكر المخف�ضة ال�سعر
للعاملي��ن بها تطبق على الم�شتكين� ،سيما و�أنهم ا�ستدلوا بما يثبت ا�ستفادتهم من تلك التذاكر بعد
االنقطاع عن العمل لفقدانهم القدرة البدنية ،وهو ما يعتبر حقا مكت�سبا ال يمكن حرمانهم منه بعدما
دخل في الذمة المالية لهم.
�  nإن المقت�ضي��ات الخا�ص��ة تقيد العامة ،وبالتالي يكون النظام الداخل��ي الخا�ص هو الواجب التطبيق
�سيما وقد تم �إعمال مقت�ضياته لعدة �سنوات و�أ�صبح هذا التطبيق حقا مكت�سبا.
الملف عدد 12/2149

الم�شتكون ال�سادة....... :
مو�ضوع ال�شكاية :الحرمان من اال�ستفادة من التذاكر المخف�ضة ال�سعر
حيث تق��دم الم�شتكون الم�شار �إليهم �أع�لاه ،ب�شكاية �إلى و�سيط المملك��ة يتظلمون فيها من
ال�ضرر الالحق بهم ،جراء �إقدام مديرية الموارد الب�شرية التابعة ل�شركة الخطوط الملكية المغربية،
عل��ى حرمانه��م من اال�ستفادة من التذاك��ر المخف�ضة ال�سعر ،بعدما كان لهم ذل��ك ا�ستنادا �إلى ما
يخولهم القانون كم�ستخدمين فقدوا القدرة البدنية على العمل ،وقد التم�سوا تدخل الم�ؤ�س�سة من
�أجل �إرجاع هذا الحق �إليهم.
وبع��د تبلي��غ مطالبهم �إل��ى �شركة الخط��وط الملكية المغربي��ة� ،أجابت ه��ذه الأخيرة بكتاب
�أو�ضحت في��ه� ،أن الم�شتكين عزلوا ب�سبب فقدانهم القدرة البدني��ة ،و�أن عزلهم جاء تفعيال لبنود
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م�ضمنة في عقود العمل التي كانت تربطهم ،وهذا ال�شرط هو الآخر تفعيل لما هو من�صو�ص عليه
في المادة  272من مدونة ال�شغل ،الذي يعتبر الأجير في حكم الم�ستقيل عند فقدانه لعقد العمل،
لذلك ف�إنهم فقدوا كل عالقة مع ال�شركة ،وبالتالي ال حق لهم في اال�ستفادة من التذاكر المخف�ضة
ال�سعر.
وبع��د التو�صل بهذا الجواب ،بعث��ت الم�ؤ�س�سة �إلى �شركة الخط��وط الملكية المغربية بكتاب
م���ؤرخ في � 20شتنبر  ،2012تطلب فيه منه��ا �أن تو�ضح موقفها من مقت�ضيات الفقرة الخام�سة من
المادة  1.2من نظام العاملين بال�شركة والم�ؤرخ في  1مايو  ،1987الذي اعتمده الم�شتكون لتبرير
م�شروعية طلبهم ،و�أدلوا بن�سخة منه.
وبالنظر �إلى �أن الم�شتكى بها �شركة الخطوط الملكية المغربية ،لم تدل ب�أي تعقيب على طلب
�إبداء وجهة نظرها بخ�صو�ص المقت�ضيات �سالفة الذكر ،ونظرا الكتمال عنا�صر النظر في الطلب،
ح�سبما توفر للم�ؤ�س�سة من معطيات؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011والمن�شور
بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال �سيما المادتين  12و 29منه؛
وبن��اء على مقت�ضي��ات النظام الداخلي للم�ؤ�س�س��ة الم�صادق عليه من ل��دن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال �سيما المادة  75منه؛
ه��ذا ،وحيث �إن الطلب يهدف �إلى الإبقاء على اال�ستف��ادة من التذاكر المخف�ضة ال�سعر الذي
كان الم�شتكون يتمتعون بها بعد انقطاعهم عن العمل ب�سبب فقدانهم القدرة البدنية؛
وحيث ت�أكد للم�ؤ�س�سة �أن الم�شتكين كانوا �ضمن م�ستخدمي ال�شركة ،و�أنهم غادروها لل�سبب
الم�شار �إليه �آنفا؛
وحي��ث يت�ضح ،بالرجوع �إل��ى مقت�ضيات نظام ت�سهي�لات ال�سفر ،الذي ا�ست��دل به الطالبون
والم���ؤرخ في فاتح ماي  ،1987والذي يتحدث عن التذاكر  Rو R1و R2التي تمنح للم�ستخدمين
الذين يريدون ال�سفر ،لأغرا�ض خا�صة ،عبر الرحالت الجوية لل�شركة� ،أن من بين الم�ستفيدين من
هذا الو�ضع ،كما هو وا�ضح من الفقرة  ،1.2الم�ستخدمون الم�شطب عليهم من قائمة م�ستخدمي
ال�شركة لعدم قدرتهم البدنية ،والذين ا�ستكملوا � 15سنة من الخدمة الفعلية؛
وحي��ث �إن الم�شتكي��ن تنطب��ق عليهم ه��ذه الو�ضعي��ة� ،إذ ثب��ت توفرهم على تل��ك ال�شروط
المطلوب��ة ،وبالتالي وجب التعام��ل معهم على �أ�سا�س المقت�ضيات المذك��ورة� ،سيما و�أن ال�شركة
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الأول� ،أبريل 2014
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منحته��م ،وكما وقع ا�ستداللهم به ،هذا الحق بعد انقطاعهم عن العمل ،وهو ما يمكن التعامل به
�أي�ض��ا من زاوية الحق المكت�سب ،ال��ذي ال يمكن ب�أي حال حرمانهم منه بعدما دخل في ذمتهم،
وغادروا العمل بهذه الخا�صية؛
وحي��ث �إن م��ا تذرعت ب��ه ال�شركة ،اعتم��ادا على الم��ادة  272من مدونة ال�شغ��ل ،ال يمكن
م�سايرت��ه ،مادام��ت الم��ادة المذكورة تجيب عن و�ضع ع��ام ال تتناوله مقت�ضي��ات خا�صة بما قد
يخالفه؛
كما �أنه من المعلوم ب�أن المقت�ضيات الخا�صة تقيد المقت�ضيات العامة ،وبالتالي فالنظام الداخلي
ذي ال�صل��ة بت�سهيالت ال�سف��ر « ،»Règlement des facilités de transportهو الواجب التطبيق� ،سيما
و�أن �إعماله دام لمدة �سنوات و�أ�صبح حقا مكت�سبا للمعنيين به؛
وحي��ث تبي��ن ،بالتالي ،م��ن وثائق المل��ف� ،أن تظلم المعنيي��ن بالأمر مبني عل��ى �أ�سا�س ،وله
ما يبرره.
لذا ،وت�أ�سي�سا على ما �سبق بيانه ،ن�صرح:
 ب�أحقي��ة الم�شتكين في اال�ستف��ادة من التذاك��ر المخف�ضة ال�سعر ،ومطالب��ة �شركة الخطوطالملكية المغربية بتمكينهم من ذلك.
 وب�إخبارنا كتابة ،داخل �أجل �شهر واحد ،بالإجراءات المتخذة من طرف هذه ال�شركة لتنفيذهذه التو�صية.
وحرر بالرباط ،في:
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تو�صية �إلى ال�سيد الوزير المكلف
بالمغاربة المقيمين في الخارج
  nعلى القطاع الحكومي الو�صي �أن يقوم بما يمكن القيام به من م�ساع لدى ال�سلطات الأجنبية ق�صد
م�ساع��دة �أفراد الجالية المقيمين في الخارج ،وذلك في نطاق ما ي�سمح به الإطار القانوني للتعاون
بين البلدين ،وما هو مخول لل�سلطات القن�صلية من �صالحيات للتدخل لدى الجهات الر�سمية.
الملف عدد 12/2604

م�شتكي :ال�سيد ........
حيث �إن ال�سيد  ......القاطن  ،.......تقدم ب�شكاية �إلى و�سيط المملكة� ،سجلت بالم�ؤ�س�سة
بتاري��خ  ،2012/9/20يتظلم بمقت�ضاها من عدم تعوي�ضه عن حادث��ة ال�سير التي تعر�ض لها بالديار
ال�سعودية ،والتي ت�سببت له في عاهة م�ستديمة؛
وحي��ث تمت مكاتبة الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج في المو�ضوع ،ف�أفادت
ف��ي معر�ض جوابها الم�ؤرخ في � 14سبتمبر  ،2012ب���أن م�صالح القن�صلية العامة للمملكة المغربية
بجدة را�سلت ال�سلطات ال�سعودية في المو�ضوع ،دون �أن تتو�صل منها ب�أي رد ،و�أ�ضافت م�ؤكدة
�أنه في �إطار التن�سيق الذي تقوم به الوزارة في ق�ضايا المغاربة المقيمين في الخارج ،قامت بتوجيه
ر�سالة تذكير �إلى القن�صلية العامة للمملكة المغربية بجدة لمعرفة م�آل ق�ضية المعني بالأمر� ،إال �أنه،
وبعد ا�ستف�سارها في المو�ضوع ،لم يرد �أي جديد ي�ضيف للق�ضية ما يوحي باتخاذها منحى ي�ساعد
على �إيجاد حل نهائي لها؛
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وحيث ات�ضح �أن الأمر يتعلق ب�إ�شكالية عدم تعوي�ض الم�شتكي عما لحقه من �ضرر نتيجة حادثة
ال�سير التي تعر�ض لها في الديار ال�سعودية والتي ت�سبب فيها مواطن �سعودي ،في الوقت الذي كان
يعمل هناك في نطاق عقد خا�ص يربطه ب�شخ�ص �سعودي؛
وحي��ث ،رغم��ا عن كون الأمر ال يتعلق ب�صعوبة �أو منازع��ة ذات �صلة بتعامل مرتفق مع �إدارة
مغربي��ة ،ف�إن ه��ذه الم�ؤ�س�سة قامت بم�ساعي لدى الوزارة المعنية ق�صد اتخاذ ما يمكن اتخاذه من
�إج��راءات لدى م��ن يجب ،في نطاق ال�صالحي��ات المخولة لها ،من �أج��ل تمكين الم�شتكي من
م�ستحقاته عن الأ�ضرار التي لحقت به ب�سبب الحادثة؛
وحي��ث ،والحال��ة هذه ،ف�إنه ال ي�سع الم�ؤ�س�س��ة �إال �أن ت�سجل تجاوب ال��وزارة المذكورة مع
الم�ؤ�س�س��ة بقيامها بعدة م�ساع لدى ال�سلط��ات ال�سعودية ق�صد تعوي���ض الم�شتكي ،و�أن تو�صيها
بموا�صلة تلك الم�ساعي ،في نطاق ما ي�سمح به الإطار القانوني للتعاون بين البلدين وما هو مخول
لل�سلط��ات القن�صلية المغربية من �صالحي��ات ،للتدخل لدى الجهات الر�سمي��ة بالبلد المعتمد به
لدعم موقف الم�شتكي فيما هو محق فيه قانونا ،و�سلوك كل الم�ساطر المتاحة لإي�صال الحق �إلى
الم�شتكي ،مع ا�ستمرار توا�صلها معه و�إخباره بكل م�ستجد؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011والمن�شور
بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال �سيما المادتين  12و 31منه؛
وبن��اء على مقت�ضي��ات النظام الداخلي للم�ؤ�س�س��ة الم�صادق عليه من ل��دن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال �سيما المادة  75منه؛
ف�إن و�سيط المملكة:
 يو�صي الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج بموا�صلة وتكثيف جهودها ودعمهالمطال��ب الم�شتك��ي  .....لدى كل من يجب من ال�سلط��ات ال�سعودية ،ق�صد ت�سوية ما قد
تك��ون له من م�ستحقات نتيجة �إ�صابت��ه بالديار ال�سعودية بحادثة �سي��ر ،وذلك مع ا�ستمرار
توا�صلها مع الم�شتكي و�إخباره بكل م�ستجد؛
 يطلب موافاة هذه الم�ؤ�س�سة بما تم اتخاذه في المو�ضوع.وحرر بالرباط ،في:
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تـو�صيـة �إلى ال�سيد الوكيل الق�ضائي للمملكة
�  nإن المت�ض��رر من و�ضع �أو حادث تتحمل الدول��ة م�س�ؤوليته ،في نطاق الواجب الملقى على عاتقها
بالحفاظ على �أمن و�سالمة المقيمين فوق ترابها ،محق في الح�صول على تعوي�ض تفتح الدولة �سبل
الح�ص��ول علي��ه� ،إما من خالل طرق المت�ضرر �أبواب الق�ض��اء �أو من خالل قبوله بعر�ض الأمر على
اللجنة.
  nيكون من الالئق توجيه ملف الطالب �إلى اللجنة المن�صو�ص عليها في ظهير  1953/3/2والتي �سبق
لها �أن نظرت في مثل هذه النازلة بناء على المقايي�س والمعايير التي كانت قد و�ضعتها ،على �أن تتم
معالج��ة الطلب بما ي�ستدعيه التعامل مع الق�ضية من عدل و�إن�صاف في نطاق الم�ساواة ،مع اعتماد
الحاالت المماثلة ومن غير الأخذ في االعتبار م�س�ألة التقادم.

ملف �ضحايا الألغام
الم�شتكي :ال�سيد .....
حي��ث �إن ال�سي��د  ،....ال�ساك��ن  ،........تق��دم بطلب �إل��ى م�ؤ�س�سة و�سي��ط المملكة ورد
�ضم��ن الكتاب المرفوع من الجمعية المغربية ل�ضحايا الألغ��ام بال�سمارة �سجل بالم�ؤ�س�سة بتاريخ
 2012/2/23تح��ت ع��دد  ،2293جاء فيه �أن��ه تعر�ض لح��ادث انفجار لغم بتاري��خ 1985/1/22
بنواحي مدينة طانطان ،نتج عنه بثر رجله و�إ�صابته بجروح في مختلف �أنحاء ج�سمه ،وقد ا�ستدل
المعني بالأمر لإثبات ذلك ب�صور من �شواهد طبية ومن المح�ضر المنجز في المو�ضوع من طرف
ال�ضابطة الق�ضائية بطانطان بتاريخ 1985/3/22؛
وحي��ث �إن هذه الم�ؤ�س�سة علمت ب�سب��ق و�ضع يد لجنة ف�صل المنازع��ات ،المن�صو�ص عليها
ف��ي الف�صل الرابع من الظهير الم���ؤرخ في  1953/3/2ب�ش�أن �إعادة تنظي��م وظيفة الوكالة الق�ضائية
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للمملك��ة ،على ملف �ضحاي��ا الألغام ،فكاتبته��ا الم�ؤ�س�سة بتاري��خ  2012/7/20لموافاتها بما تم
اتخاذه من طرف اللجنة المذكورة .وقد تبين من جواب الوكالة الق�ضائية للمملكة �أن لجنة ف�صل
المنازعات لم تتو�صل ب�أي طلب من المعني بالأمر؛
وحيث ت�أكد لم�ؤ�س�س��ة و�سيط المملكة ،ح�س��ب الم�ستندات الم�ستدل بها� ،أن الم�شتكي �سبق
و�أن تعر�ض لحادث انفجار لغم �أدى �إلى بثر رجله و�إ�ص��ابته بجروح في �أنحاء مختلفة من ج�سمه
وقد قامت ال�ضابطة الق�ضائية بطانطان ب�إنجاز مح�ضر بتاريخ � 1985/3/22ضمنته وقائع الحادث؛
وحيث �إن المت�ض��رر من و�ضع �أو حادث تتحمل الدولة ،م�س�ؤوليته في نطاق الواجب الملقى
على عاتقها بالحفاظ على �أمن و�سالمة المقيمين فوق ترابها محق في الح�صول على تعوي�ض تفتح
الدولة �سبل الح�صول عليه� ،إما من خالل طرق المت�ضرر �أبواب الق�ضاء �أو من خالل قبوله بعر�ض
الأمر على اللجنة؛
وحي��ث تبي��ن للم�ؤ�س�س��ة من خالل م��ا قامت به من تحريات ،وال �س��يما م��ن الجواب الذي
تو�ص��لت به من الوكالة الق�ضائية للمملكة بتاريخ � ،2012/8/13أن لجنة ف�صل المنازعات المكلفة
ب�إب��داء ال��ر�أي في الطلبات الت��ي تتحمل الدولة م�س���ؤولية التعوي�ض عنها ،قد و�ض��عت يدها على
طلبات مماثلة ،طبقا لمقت�ض��يات الف�ص��ل الراب��ع من الظهير الم�ؤرخ في  1953/3/2ب�ش���أن �إعادة
تنظيم وظيفة الوكالة الق�ض��ائية للمملكة ،ومنحت للمت�ض��ررين من انفجار الألغام تعوي�ضات عما
لحقهم من �أ�ضرار؛
وحيث �إن ال�سيد عبداتي ال�شيكر ،بلجوئه �إلى و�سيط المملكة ،يكون قد �آثر �إيجاد حل خارج
نطاق الق�ضاء؛
واعتبارا لأن الوقوف على حقيقة ال�ضرر الالحق به يحتاج �إلى �إجراءات وخبرات يعهد بها �إلى
مخت�صين ويت�أتى معها ا�ستجماع كل العنا�صر التي ت�سعف في االهتداء �إلى التعوي�ض المن�صف؛
ونظرا لتعذر ذلك عمليا على الم�ؤ�س�سة ،ف�إنه يكون من الالئق توجيه ملف الطالب �إلى اللجنة
التي �س��بق لها �أن نظرت في مثل هذه النازلة بناء على المقايي�س والمعايير التي كانت قد و�ضعتها،
مع تو�ص��ية بالنظر فيما لحق به من �أ�ض��رار اعتمادا على ما ا�ستدل به الطالب من معطيات خا�صة،
وو�سائل �إثبات و�شواهد طبية ،على �أن تتم معالجة الطلب بما ي�ستدعيه التعامل مع الق�ضية من عدل
و�إن�ص��اف في نطاق الم�س��اواة ،مع اعتماد الحاالت المماثلة ومن غير الأخذ في االعتبار م�س���ألة
التقادم؛
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بناء على ما تقدم
ف�إن و�سيط المملكة يو�صي بما يلي:
 معالج��ة مل��ف المعن��ي بالأمر من ط��رف لجنة ف�ص��ل المنازعات ل��دى الوكالة الق�ض��ائيةللمملكة؛
 �إف��ادة هذه الم�ؤ�س�س��ة بما تم القيام به م��ن طرف هذه اللجنة ،داخل �أجل ثالثة �أ�ش��هر ،منتاريخ التو�صل بهذه التو�صية.
وحرر بالرباط ،في:
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