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تقديم

بعدماتاأتى،بعونمناهللوتوفيقه،اإخراجالعددالأولمنالمجلةالذياآلتموؤ�ص�صةو�صيط
المملكةعلىنف�صهااأنتنتظمفياإ�صدارها،كاأداةللتوا�صلمعكلالمهتمينبال�صاأنالحقوقي
والإداريوالقانوني،ين�صافهذاالعددعلىدربالإ�صدار،فيغمرةالعتزازبماتو�صلت
بهالموؤ�ص�صةمنترحيببهذهالنافذة،التيتنفتحعبرهاعلىالمحيطالمهتمبالو�صاطةوتتفاعل
منخاللها،بكلم�صوؤوليةورحابة�صدر،معردودفعلحقوقيةومجتمعية،علىمات�صنىلها

اتخاذهمنمواقف،كانهدفهاالرتقاءبالعملالإدارينحوالأح�صن.

الثقة فاإن المخاوف، من اأو التهيب، من نوعا عليها تخيم اأجواء بداية لكل كانت فاإذا
بالعهد،الذيقطعتهعلىنف�صهادفاعاعن فيالم�صتقبلهيالحافزعلىالم�صيفياللتزام

الحقوقوخدمةللم�صروعية.

ومنمنطلقالهدفمنالتوا�صل،الذيتبلورهالموؤ�ص�صةعبرهذهالمجلة،فاإنهاارتاأتاأن
تخ�ص�صلهذاالعددحيزامتميزالمايجباأنيطبعالعملالإداريمناأخالقيات،علىاعتبار
اأنتطويقمظاهرال�صلوكاتالم�صينة،التيقدتت�صللاإلىت�صريفالخدماتببع�صالإدارات،
لبدواأنيمرعبرتاأ�صي�صوالنخراطفيقيماإداريةتومنبالم�صلحةالف�صلىللمرتفقين،وت�صطر

قواعد�صلوكلمنا�صمنالتقيدبها.

ومنهذهالقناعة،وبعداإ�صراكالقارئفيمنظورالو�صاطةلدورهابخ�صو�صتخليقالحياة
الإدارية،فقدحر�صتالموؤ�ص�صةعلىاإطالعهكذلكعلىمدونة�صلوكللعاملينبها،�صمنتها
مايمكن�صبطهمنقواعدت�صتركفيهاالعديدمنالقطاعات،وتغطيماتتميزبهمنخ�صو�صية.
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اإنماتزخربه�صفحاتهذاالعدد،ول�صيمامنمقرراتوتو�صيات�صادرةعنالموؤ�ص�صة،
يبقىمجهوداي�صتدعيالتعريفبهويتطلبالإجابةعنه،لأنتحقيقالمزيدمنالمكت�صباتلن

يتاأتىاإلبماقدي�صتدعيههذاالعملالمتوا�صعمننقا�صوتعليق.

فعلىاهللالمتكلوبهالم�صتعان.

و�شيط المملكة
النقيبعبدالعزيزبنزاكور



درا�ســات واأبحاث 





حقوق الإن�شان والو�شاطة الموؤ�ش�شاتية كجزء منها،
بين الكونية والخ�شو�شيات)*(1

النقيبعبدالعزيـزبنزاكـور
و�صيطالمملكة

ل�صكاأنمعالجةمو�صوعحقوقالإن�صانكحقوقكونيةوغيرقابلةللتجزيء،تثير،ب�صفة
عامة،عدةمالحظاتحولحقوقالإن�صانفي�صموليتهاوخ�صو�صياتها.

اأمابالن�صبةلموؤ�ص�صةالو�صيطالمغربية،فنظرالمالهاوللموؤ�ص�صاتالأجنبيةالم�صابهةمندور
خا�صفيمجالحقوقالإن�صانوالنهو�صبهافينطاقمعين،لعلكونيةحقوقالإن�صان،وما
تفر�صهمن�صمولية،ليمكناأنت�صتبعدجزءامنحقوقالإن�صان،اأوخ�صو�صيةلهذهالحقوق

منخاللالو�صاطةالموؤ�ص�صاتية.

ومنالبديهياأندورالموؤ�ص�صاتالر�صميةللو�صاطة،ليمكناإلاأنيعزز،ولوفيمجال
جزئيمتخ�ص�ص،حقوقالإن�صان،واأنيغنيالدورالذيت�صطلعبهالمجال�صاأوالهيئاتاأو

اللجانالوطنيةلحقوقالإن�صانب�صفةعامة.

لذا،وبعداإبداءبع�صالمالحظاتالعامة،في�صكلت�صاوؤلتوخال�صات،�صمنجزءاأول
منهذاالعر�ص،�صاأقدم،�صمنجزءثانمنه،نظرةموجزةحولدورموؤ�ص�صةالو�صيطالمغربية،

ت�صكلهذهالدرا�صةاأ�صا�صمو�صوعالعر�صالذيتمتقديمهمنطرفال�صيدو�صيطالمملكة،خاللالندوةالدولية  )*(
المنظمةمنطرفالمجل�صالوطنيلحقوقالإن�صانبمقراأكاديميةالمملكةالمغربية،يومي2و3اأكتوبر2012،

حول»حقوقالإن�صانكحقوقكونيةوغيرقابلةللتجزيء«.

درا�ســات واأبحاث
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طبعامنزاويةكونيةحقوقالإن�صان،وذلكمنخاللبع�صمظاهر�صموليتها،وخ�صو�صياتها
هيالأخرى.

 *       *   * 

الجزء الأول 
مالحظات عامة حول حقوق الإن�شان في �شموليتها  وخ�شو�شياتها

واأن والمنتديات، مناللقاءات العديد في والبيانات، الت�صريحات تتوالى اأن جدا جميل
يتم�صكالمدافعونعنحقوقالإن�صانباأنهذهالحقوقكونية،�صموليةوغيرقابلةللتجزيء،
واأنهار�صيدم�صتركللب�صرية،وبالأحرى،لكلفردفيالمعمورر�صيديملكهالإن�صانغيرقابل

للتفويتاأوالتنازلاأوالتجريد.

بين الطبيعي التكامل هيمظاهر ما قبيل من نف�صها، تطرح اأولية ت�صاوؤلت هناك لكن،
ال�صموليةوالخ�صو�صية،وماهي�صروطتر�صيخهذاالتكامل؟

اأول : بع�س الت�شاوؤلت الأولية 
هلماتواترالتم�صكبهوترديدهفيالعديدمنالمحافلهوالحقيقة،اأمهوهدفن�صعى -
اإلىبلوغه،اأمهومجرداأمليندرج�صمنالمتمنياتالتيتتوقالدولاإلىالعي�صبها؟

وهلالم�صعىهومجردالت�صريحبكونيةو�صموليةالحقوقوالإعالنعنها،اأمالأهمهو -
العترافبها؟

وهلالعترافبهاوالنخراطفيها،ان�صمامااأوتوقيعااأوم�صادقة،يغنيعنتنزيلهاعلى -
الدول لدى المتبع المنهج ح�صب لم�صامينها ال�صليم منخاللالتطبيق الواقع، اأر�ص

الأكثرتقدماوديمقراطية؟

واإعطاء الوطنية، لالحتماءبالخ�صو�صية التحرك مجال دولة لكل يترك التطبيق وهل -
المبداأمفهوماخا�صاتتحللمنخاللهمنالبعدالحقيقيلمق�صدوا�صعيالن�صالدولي؟
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وهلالكونية،كمايريدالبع�صاأنيتذرعبها،و�صيلةلفر�صاإيديولوجيةمعينةعلىباقي -
ال�صعوبوا�صتقطابهالإلحاقهابركبها،وطم�صهويتهاالثقافيةوالدينية؟

وهلمايقعتخويلهللمنتظمالدوليمنرقابة،اأوتتبعوحر�صعلىالوفاءباللتزامات -
التعاقديةالدوليةفيمجالحقوقالإن�صانمنمنطلقال�صرعيةالدولية،مدخللل�صراكة
والمرافقةمناأجلالدعمواإ�صافةلبناتجديدةل�صرحالبناءالحقوقيالديمقراطي؟اأم
هوو�صيلةلفتحالبابلالنغما�صفيال�صوؤونالداخليةوتحقيقاأغرا�ص�صيا�صوية،ل�صيما
نف�ص مع اأحيانا يتعامل الغربي كونالمنتظم من الأو�صاط بع�ص في يتردد ما باعتبار

الق�صايابمكيالين؟

حقوق كونيةو�صمولية حول متجدد، قديم ونقا�ص متوا�صل، بخطاب اإذن يتعلق الأمر
الإن�صان،ومدىحدودتقاطعهامعالخ�صو�صية،

نقا�صال�صمالوالجنوب،خالفالح�صاراتوالثقافاتوالديانات،والبحثعنتقاربها،
ل�صيماواأنهناكبع�صمظاهرتكاملطبيعيبينال�صموليةوالخ�صو�صية.

  *   * 

ثـانيا : بع�س مظاهر التكامل الطبيعي بين ال�شمولية  والخ�شو�شية 

اإليها،خا�صةواأنه لناالإ�صارة التي�صبقت الت�صاوؤلت �صاأحاولالإجابةهناولوعنبع�ص
يتعينالحر�صعلىوجوبالأخذبحقوقالإن�صانوفقالمتعارفعليهدوليا.

بالمغرب يكر�ص د�صتورجديد و�صع غداة �صيما التفكير، جدا، المفيد من اأنه �صك ل
ي�صيران، كانا اللذين 1992و1996، د�صتوري قدوردفي كان بعدما الإن�صان، كونيةحقوق
�صمنديباجةكلمنهما،اإلىاأنالمملكةالمغربيةع�صون�صيطفيالمنتظمالدوليمعاعتماد
المتعارفعليهدوليا؛بمايفيدهذلكمنانخراطفيقناعاتهذاالمنتظموفيقيمهومبادئه.

وعمومًا،لاأحديمكنهاأنيجادلفيكونالقاعدةالقانونية،�صاأنها�صاأنالقاعدةالأخالقية،
تتميزبالعمومية،اإذاأنهاموجهةاإلىالكل،واأنهامجردة،وتنطلقمنالم�صاواة.
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ومنالبديهياأنالحقوقالتيتحمىبالقاعدةالقانونيةليمكناأنتكوناإلعامة؛ومن
منطلقهذهالقناعةكانتال�صكوكالدوليةذاتال�صلةبحقوقالإن�صانتهمكافةالأفراد.

فالإعالنالفرن�صيل�صنة1789،واإعالنهيئةالأممالمتحدةل�صنة1948،كالهماموجهاإلى
كافةالنا�ص.

وفيالر�صيدوالموروثالإ�صالميماي�صبقويعززذلك،بالتاأكيد،مثال،علىمايلي:

»ولقد كرمنا بني اآدم وحملناهم في البر والبحر وف�سلناهم  على كثير ممن خلقنا 
تف�سيال«،كماوردفيالقراآنالكريم.

النبي خلفاء ثاني ل�صان على كماورد اأحرارا«، اأمهاتهم  ولدتهم  وقد  النا�س  ا�شتعبدتم  »متى 
محمدJعمربنالخطاب.

اأولي�صتهذهالعباراتمنبينمنطلقاتمقت�صياتاأولمادةمنالإعالنالعالميلحقوق
الإن�صان،والتيتذكـربمايلي:

»يولد جميع النا�س اأحرارا مت�شاوين في الكرامة والحقوق«.

هذا،وتجدرالمالحظةباأنالكونية،لي�صتهيالتماثليةاأوالتطابقية) Uniformité (،التي
تكمنفيتفريخقواعدعلىمقا�صالبع�صليتحملهالبع�صالآخربدونمرونة،بلاإنهاتمكن
منالمالءمةداخلمحيطالمقا�صدالنبيلةللمبداأ،والذييهدفمبدئيًااإلىاإ�صعادالب�صربجميع
مكوناته،ورفعالمعاناةعنهم،واإيجادكلال�صبللنمائهمورفعتهم،وذلكمناأجلاأنيتملك
الإن�صانالإح�صا�صبكرامتهواإن�صانيتهكاإن�صان،فاليتعر�صلأي�صكلمنال�صتعباداأوال�صتبداد.

 *   * 

ثالثا : بع�س �شروط تر�شيخ التكامل بين ال�شمولية والخ�شو�شية 

اإنالخالفبيندعاةال�صموليةوالمتم�صكينبالخ�صو�صية،يجباأنيبقى،كما�صبقذكره،
فيحدودالنقا�صالهادئ،واأنيبحثعنالتوفيقوالتقاربوالن�صجام،واأليوظفلتمرير

خطابات،اأوالتنقيبعنغطاءات،اأولحقاأريدبهباطلتقديممبررات.
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فاليمكن،با�صمالكونية،فر�صنمطمعينم�صتوحىمنتجربةقدتكونمحدودة،اأوقد
يراد اعتبار اأي تجدم�صدرهافيمرا�صعرفتهمناطقمعينة،وفيظروفمعينة،متحررامن

فر�صهبا�صمقواعد»اأخالقية«،اأوتقاليد»اجتماعية«،اأوقناعات»دينية«.

بلاإنمايمكناأنيندرج�صمنماينبغياأنيكون�صموليا،يجباأنينطلقممايمكناأن
ي�صاف،كقيمةللكرامةالإن�صانية،اإلىقيمتجداأ�صا�صهافيماتتقا�صمهالب�صريةمنتراكم،منطلقة

منالحقوقالطبيعيةالأ�صليةوالأ�صا�صية.

اإنالكونيةالتيتلزم،والتيينبغياأنيدافععنهاالجميع،هيمايمكناأنيكونقاطرةتدفع
اإلىح�صنالتغييرات،والنخراطفيمايعتبرمن�صميمالم�صلمات،التيقدتختلففي�صكليات

تطبيقاتهااأوتوقيتهااأومايوؤطرها،دوناإفراغهامنمحتواهاالجوهريالإن�صاني.

وبالفعل،اإنالحقوقالكونيةهيماراكمتهالب�صريةمنمكا�صبحقوقيةليمكنلأيكان
التباهيبالف�صللوحدهفيمرجعيتها،اإذالموؤكداأنمختلفالح�صاراتوالثقافاتوالديانات
قد�صاهمتفياإغنائها،لأنهذهالأخيرةكانتت�صكلروافدوم�صادراإثراءوا�صتمراريةلها،

وجهوداًمتوا�صلةمناأجلالحفاظعليهاوعلىاحترامها.

واإنتو�صيعهذهال�صمولية،معماينبغياأنيواكبها،يفتحالمجالللخ�صو�صية،لتجدمكانها
الثقافات اللقاءاتوالحواراتبين المنتظمالدولي؛ممايقت�صيتكثيف اأقره وتن�صجممعما
والح�صاراتوالديانات،وكذاالإيمانالقويبالختالفوالتنوع،لبالتنافيالذييدعواإلى
الت�صدع،معبناءالعالقاتعلىالفهمالعميقلالآخرومدج�صورالت�صامح،كمايقت�صيذلك

علىالخ�صو�صالدينالإ�صالميالحنيف.

لخ�صو�صية محل اأنهل اعتبار على الخ�صو�صية، مع تن�صجم اأن الكونية في فالمفرو�ص
تتنافىاأوتتعار�صمعالثابتوالمتفقعليهكقيمةمنالقيمالإن�صانيةال�صامية.

كمايجباأنتنتقلالمجتمعاتوال�صعوبمنالنظرلمبادئحقوقالإن�صان،كمجردمثل
اأونماذجلحقوق،اإلىقناعة،وم�صدرللت�صريع،وموجبلمالءمةالقانونالوطني،ل�صيمابعد
التوقيعوالم�صادقة،تفعياللمبداأ�صموالتفاقياتالدولية؛في�صيراللتزامالكونيالتزاماخا�صا،
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ترفعب�صاأناإعمالهتقاريرمنتظمة،تعقبهامالحظات،وعندالقت�صاءم�صاءلةدولية،�صواءاأثناء
الجتماعاتالدوريةاأومنخاللالم�صاطرالتيتبا�صرعبرمات�صمحبهالبرتوكولتالملحقة.

واإنالأخذبالكونيةليفر�صاأي�صاالرقابةالداخلية،متمثلةفيرقابةالق�صاءمنخاللت�صليمه
ب�صموالتفاقاتالدولية.

الداخليعبرماتملكه كمايفر�صرقابةت�صريعيةمنخاللالحر�صعلىمالءمةالقانون
ال�صلطةالت�صريعيةمنتتبعلأعمالال�صلطةالتنفيذية،اأومنمقترحاتالقوانينالممكنتقديمها

منلدناأع�صاءالبرلمان.

وعالوةعلىذلك،لبدمنالرقابةالإعالميةوالحقوقية،التييتعيناأنتقومبدورهاالحقيقي
فيالبناءالديمقراطي؛ذلكاأنالن�صيجالحقوقيوالآلياتالإعالميةتعتبر�صلطةرابعة،�صلطة

للدفعالم�صوؤولوالبناء،نحوالرتقاء.

ومنيتحدثعنالكونيةلبدواأنيالم�صال�صمولية،ح�صبما�صبقتالإ�صارةاإلىذلك،
للم�صاومة قابلة التبعي�ص.فهيمجموعةغير اأو قابلةللتجزيء الإن�صانكتلةغير لأنحقوق

حتىتمنحبمقدار،وعلىفترات،ومعالأخذبالبع�صوتركالبع�صالآخر.

فلي�صتهناكحقوقغيرقابلةللتملكاأوموقوفةالتنفيذاأوموؤجلةال�صتحقاق،بلالحقوق
ت�صكلكتلةمترابطة،متما�صكة،ملتحمةومتوا�صلة.

اإنحقوقالإن�صانلي�صتحقوقااأن�صئتاأواأحدثت،بلهيحقوقتمالتاأكيدوالعتراف
التاأكيدعلىاحترامهاوتطبيقهاوالعملعلىحمايتهاوالنهو�صبها،مع اإقرارها،وتم اأو بها
الأخذبهافيمفهومهاالمتطورالذييج�صدالروحالتيمناأجلها�صيغت،ولعلتهاو�صعت.

ومنالطبيعي،اإذاكانالمطلوبمنالمدافعينعنالكونيةوال�صموليةاأليبخ�صوامختلف
الثقافاتوالح�صارات،وماتزخربهمنر�صيدهامتمت�صرعنتهلكافةالإن�صانية،فاإنهبالمقابل
ليمكنمجاراةالمت�صبثينبالخ�صو�صيةبماقدي�صتدلونبهكمجردغطاءلإرادةالإمعانفي
اأن والتمييز،وت�صاعدعلى والظلم تزكيهيمنةالالم�صاواة، الإبقاءعلىو�صعياتمتجاوزة،
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تكونم�صلكاللتمل�صمنالرقابةالتيت�صمحبهاال�صرعيةالدوليةالتيتتجاوزحدودال�صيادة
الإقليمية،اإذل�صيادةللدولفيمالهعالقةفعالبالتقيدبحقوقالإن�صان.

وليمكناأنتكونالخ�صو�صيةذريعةلرف�صمبداأمتفقعليهدوليا.كماليمكنبا�صمها
اللجوءاإلىالتحفظاتالتيقديبيحهاالقانونالدوليالعام،بللبدمنالتعاملمعمو�صوع
تلكالتحفظاتمنمنطلقالإمهالفقطلترتيباإجراءاتتجاوزاأ�صبابها،وتهيئفر�صاإنجاح
اأوم�صاطرداخلية اإكراهات، تقت�صيه لماقد المتحفظعليها،وذلكنظرا المقت�صيات اإعمال

يكونمنال�صهلالتغلبعليهاعادةفيالمدىالمتو�صطعلىاأبعدتقدير.

فمنالواجبالت�صليمباأنالتطورالذيتعرفهبلدانالعالمتختلفوتيرته،نتيجةماقدتقت�صيه
التقاليدالعريقةالمجمععليها،وماي�صتدعيهالتغييرمناأجلتوفيرتوافقوطنياأواإجماع،اإيمانا
باأنالتغييروالنتقالمنو�صعلآخريقت�صياأنينبعالمتفقعليهمناإرادةالأفرادوالجماعات،

واأنتترجمالقاعدةالقانونيةاإلىتبنيالأمةللمبداأالدولي.

فعدةموا�صيع،واإنكانتتبدو،بالن�صبةلبع�صالدول�صهلةالتناولوممكنةالتقنين،فاإنها
وموت والإجها�ص، الحجاب، ذلك: على ومنالأمثلة الإثارة. �صعبة اأخرى لدول بالن�صبة
المرحمة،فكلهاموا�صيعذاتاأهمية،ولكنهامثارخالفكبيروجدلعميق.فاليكفيالقول
بالكونيةلالأخذبهاعلىحالهاوعلتها،كماليمكنبا�صمالخ�صو�صيةا�صتبعادهادوننقا�ص

جديعميق.

الما�صي�صمن الحديثعنهفي كثيًرامماكان اأن اإلى ال�صدد، الإ�صارة،فيهذا وتكفي
مثال، فالزواج المحكمة. التهييئوالدرا�صة بف�صل وذلك الآنحقيقة، اأ�صبح »الطابوهات«
اإقرارهفيمدونة تم الذي بال�صكل المغرب الأخذبهفي يت�صور بالأم�ص لميكن بدونولي

الأ�صرةاليوم.

حقوق مجال الإنجازاتفي من المزيد نحو المتدرجة المغرب، م�صيرة اأن �صك ول
طبعا الم�صا�ص دون التقليدية، وتطويرمرجعياته الوطني النقا�ص با�صتمرار �صت�صتمر الإن�صان،

بالخ�صو�صياتالجوهرية،�صيماواأنبع�صهاي�صبفيمايتالءموالكونية.
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بها،ومنذقرونعديدة،ما يتميز المغرب التيكان الخ�صو�صيات بين فاإنهمن وبالفعل،
على حديثا المملكة عملت والتي اأوالو�صيط، الأمبود�صمان بموؤ�ص�صات مثاًل ي�صمى اأ�صبح

تاأهيلهالمواكبةمااأ�صبحمتعارفاعليهدوليافيمجالالو�صاطةالموؤ�ص�صاتية.

لذا،فاإنهيجدربنا،بداية،تقديملمحةتاريخيةمقت�صبةحولهذهالو�صاطةبالمغرب،ثم
بيانموقفالموؤ�ص�صةالمغربيةمنالكونيةفيمجالاخت�صا�صها،واأخيراًت�صجيلتداخلالكونية
والخ�صو�صيةلدىالموؤ�ص�صةالمغربية.وذلكما�صيكونمو�صوعالجزءالثانيمنهذاالعر�ص.

  *   *       * 

الجزء الثاني 
الو�شاطة الموؤ�ش�شاتية بين �شمولية حقوق الإن�شان  وخ�شو�شياتها

اإنالحديثعنالو�صاطةالموؤ�ص�صاتيةوموقعهامابين�صموليةحقوقالإن�صانوالخ�صو�صيات
)ثانيا(، لديها الكونية تجليات قبلاإبراز )اأول(، عنها مقت�صبة لمحة تقديم ي�صتتبع الوطنية،

وتداخلالكونيةمعالخ�صو�صية)ثالثا(.

اأول : لمحة تاريخية مقت�شبة حول الو�شاطة الموؤ�ش�شاتية بالمغرب

الو�صاطة الإ�صالمية،تجربة الح�صارة من الموروث ظل في فعال، المغرب عرف لقد
و�صون ال�صرعية، على علىالحفاظ الرا�صدين الخلفاء حر�ص من انطلقت التي الموؤ�ص�صاتية
لالأفراد يخول ملجاأ المظالم ولية كانت اإذ جورللحاكمين؛ اأو ت�صلط اأي من الأمة، اأفراد
والجماعاتالحقفيالتظلم،لدىالخليفةاأومنيعهداإليهبذلك،مناأيتجاوزاأوتع�صف

يطالهممنلدنالقائمينعلىال�صاأنالعام.

وقدتطورهذاالمرا�ص،وتبناهملوكالمغرب،وتمالهتمامبه،�صيمامنلدنالملوكالعلويين،
فاأ�صندوهاإمالولياتالمظالماأولوزاراتال�صكايات،وذلكقبلاإحداثموؤ�ص�صةالأمبود�صمان

منذحواليقرنينفقطبال�صويد،ثمانت�صارموؤ�ص�صاتم�صابهةفيبع�صالدولالأوروبية...
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وبعدا�صترجاعالمغربل�صيادته،اأحدثالمغفورلهجاللةالملكمحمدالخام�صمكتبا
منكلعمل وتظلماتهم المواطنين بتلقيوبحث�صكايات اإليه عهد والإر�صادات لالأبحاث

اإدارياأ�صربهم.

النتظارات يلحمن عما والجواب الم�صتجدات، مواكبة ب�صرورة المغرب اإيمان اأن اإل
والن�صماماإلىالقيمالم�صتركةللمجتمعالدولي،والأخذبماا�صتقرعليهمنتوافقات،ومااأقره
منمبادئونادىبهمنتو�صيات،جعلهفيهذاالمجال،وهويحافظويجدد،ي�صفيعلى
مكتبالأبحاثوالإر�صاداتماي�صتدعيهالتطويروالتحديثمنمتطلبات،م�صتاأن�صابالمالئم
منالتجاربالدوليةللموؤ�ص�صات،فاأحدثفينهاية�صنة2001ديوانالمظالم،الذياأوكلت
اإليهمهمةالنظرفيمايرفعهالأ�صخا�صمن�صكايات،بخ�صو�صتوا�صلهممعمختلفالإدارات.

  *   * 

ثـانيا : الموؤ�ش�شة المغربية والكونية

ا�صتر�صالفيتج�صيداإرادةالتغيير،وتعزيزالماحققتهبالدنامنتقدم،تكري�صال�صيادةالقانون،
وتحقيقاللعدلوالإن�صاف،ورفعالمايتعر�صلهالمواطنونمناأ�صرارجراءالختاللتالتي
تعتري�صيربع�صالإدارات،وا�صتجابةلنتظاراتالمواطنينوتطلعاتهملإدارةقريبة،خدومة
اأخرى،واللتحاق �صياقالنفتاحعلىتجارب المنا�صب،وفي اأنهمن ارتاأتبالدنا وفعالة،
بركبالدولالأكثرتقدمافيمجالالديمقراطية،تحديثديوانالمظالمليتالءممعالمعمول
ال�صعيد على بهالمغرب ي�صطلع ما مع ان�صجاما المتحدة، الأمم م�صتوى على بهوالمقرر

الدولي،ومايبذلهمنمجهودلتعزيزدورموؤ�ص�صاتالو�صاطة.

انطلق الو�صيط،والذي لموؤ�ص�صة المحدث الظهير 2011 مار�ص 17 في �صدر وهكذا،
الآليات من وتمكينها بتو�صيعاخت�صا�صاتها، قدراتها من والرفع تعزيزها هاج�ص من اأ�صا�صا
التيت�صاعدهاعلىاأداءر�صالتها،اأخذابالمتفقعليه،وتج�صيدالمقاربةمتطورةلكونيةمبادئ
حقوق عن الدفاع هي التي الو�صيط، لموؤ�ص�صة الأ�صا�صية المهمة اإيماناباأن الإن�صان، حقوق
الأفرادوالجماعاتفيمواجهةالإدارات،هيجوهرالمهمةالتياأ�صبحتموكولةلمختلف

الموؤ�ص�صاتالمماثلةفيالعالم.
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هيئات �صمن الموؤ�ص�صة،بجعلها ر�صالة الجديد الد�صتور كر�ص الجهود، لهذه وموا�صلة
ال�صهرعلىالحكامةالجيدةوحمايةوالنهو�صبحقوقالإن�صان،فيتعاونمتبادل،وتكامل

ر�صين،معباقيالهيئاتالوطنيةالأخرىذاتالعالقةبمو�صوعحمايةالحقوق.

ومنمنطلقكونيةالمبادئالتيتقومعليهافل�صفةالو�صاطةالموؤ�ص�صاتية،اتجهتالموؤ�ص�صة
على تعاون عالقات ون�صجت الأجنبية، علىالمكونات النفتاح من المزيد نحو المغربية
النطاقالأممي،وكذاالإقليميالمتو�صطي،ثمعلىم�صتوىالعالمالعربي،بالإ�صافةاإلىهيئات

ومنظماتتتقا�صمفيها،معدولفرانكفونية،خا�صياتا�صتعمالاللغةالفرن�صية.

ووجودها�صمنالعديدمنالهيئاتالدوليةلميقت�صرعلىمجردالن�صماموالح�صور،بل
اإلىالعملالجاد،معتحملالم�صوؤولياتداخلتكتالتجهوية،مثلرئا�صةجمعية تجاوزه
الأمبود�صمانالمتو�صطيين،وذلكف�صالعناأنالموؤ�ص�صةالمغربيةكانتفاعلةاأ�صا�صية،منبين
موؤ�ص�صاتاأخرى،وراء�صياغةاأهمالتو�صياتالتيتوؤطرللو�صاطةالموؤ�ص�صاتيةمنخاللالقرار

الأمميلدجنبر2010.

وبالإ�صافةاإلىاإ�صهامهافياإغناءوتطويرالر�صيدالدوليمنالقراراتوالتو�صياتالمرتبطة
نموذج مجرد القرارات في الواردة التو�صيات تبقىتلك األ على حر�صت فقد بالو�صاطة،
بتلكالتو�صيات، والأخذ تتبع وجوب على اأكدت بل اإليه، لالن�صمام اأودعوة به، لالقتداء
وذلكفيعدةمنا�صباتومناأهمهاالمائدةالم�صتديرةالتيبادرتالموؤ�ص�صةاإلىالعملعلى
تنظيمها،وح�صرتهافعالياتاأمميةوغيرها،وذلكخاللاللقاءال�صنويبجنيفبمنا�صبةانعقاد

دورةحقوقالإن�صانفي�صهر�صتنبر2011.

وقددعاالمغرباإلىقيامالدولبالم�صاعدةعلىبلوغاأهدافومراميالتو�صيات،اإيمانا
الع�صويةتقومعلىالنخراط اأنهذه المنتظمالدولي،علما الع�صويةفي باأبعادوجدوى منه
م�صامينالقرار واأن �صيما الكوني، البعد اإعطائها مع ومبادئه، لقيمه والتطبيقال�صليم الفعلي
اإن�صاف في بر�صالتهم لهمالوفاء ليتاأتى الدول مختلف في الو�صطاء تقوية نحو تتجه الأممي

المرتفقينورفعمعاناتهم،و�صونحقوقهم.
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وممايوؤكداأخذالموؤ�ص�صةالمغربيةبالكونية،هوا�صتعدادهاالمتوا�صللربطعالقاتتعاون
معمثيالتهافيالخارجفينطاقتعهدمتبادل،تمتج�صيدهفياتفاقيات،ب�صيغمختلفةمناأجل
تبادلالتجاربوالخبرات،وتوحيدالروؤىوالمفاهيم،وم�صاعدةمواطنيكلمنالدولتينفي
البلدالآخربمايي�صرال�صبل،ويرفعالتعقيدات،التيقديواجهونهابحكمجن�صيتهمالأجنبية.

وممايوؤكدكذلكتم�صكالموؤ�ص�صةبالكونية،اإ�صهامهااإلىجانبموؤ�ص�صةالو�صاطةبالكبييك
با�صتعرا�ص العمل، توحيد عن بحثا الو�صاطة« ب»فقه ت�صميته تمت ما �صياغة في بكندا،
مختلفالقوانينالمحدثةوالمنظمةلموؤ�ص�صاتالو�صاطةفيعددمندولالعالم،خا�صةفي
الخ�صو�صيات على وو�صعاليد بينها، الم�صترك القا�صم عن والبحث الفرانكفوني، الف�صاء
المهام على الخ�صو�صيات هذه تاأثير مدى والوقوفعلى تطبعها، التي الوطنية والمميزات

الأ�صا�صيةللو�صيطح�صبماهومتعارفعليهدوليا.

الختاللت وهيتعالج الو�صاطة، موؤ�ص�صات اأن العتبار في واأخذا ذلك، مع وموازاة
الإداريةتقوم-�صاأنها�صاأنالق�صاءالإداري-بالخلقوالإبداعوالجتهادوالتاأ�صيللممار�صات
للممار�صات بالن�صبة الدولية التجارب بتجميع المغربية وقواعدمثلى،فقدتكفلتالموؤ�ص�صة
التطبيقية،وبالعملعلىتدوينها�صعياوراءتعميمهابينالدول،وذلكاإيمانامنهاباأنالتعامل
مبداأجعل الكليلتفحول لأن لأخرى، دولة من اأبعاده في يختلف اأن يمكن ل الإداري
الإدارةفيخدمةالمرتفق،ولأنمعالجةالختاللالإداري،الذيهومن�صلبمهامالو�صيط،

يجبكذلكاأنتتوحدفيهالروؤىبينمختلفموؤ�ص�صاتالو�صاطة.

وممايترجماأي�صااإيمانموؤ�ص�صةالو�صيطالمغربيةبكونيةمبادئالو�صاطةالموؤ�ص�صاتية،هو
لفائدة درا�صية لدورات وا�صت�صافاتهاالمنتظمة للتكوين، دولي معهد احت�صان اإلى مبادرتها
العديدمنالأطرمنمختلفبلدانالجنوبوال�صمال،ول�صيماالبلدانالإفريقيةوبلدانالبحر
الأبي�صالمتو�صط،التييتج�صدفيهاالتنوعوالختالفالثقافيوالح�صاريوالدينيوالذيقد

يوؤثرعلىالأ�ص�صالتيتنبنيعليهاالو�صاطة.

  *   * 
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ثالثا : تداخل الكونية والخ�شو�شية لدى الموؤ�ش�شة المغربية

منبينتجلياتالكونيةفيالإطارالت�صريعيوالد�صتوري،الذيينظمعملموؤ�ص�صةالو�صيط،
بع�صالعنا�صرالرئي�صيةالتالية:

ا�صتقالليةالموؤ�ص�صةعنكلال�صلط،ممايخولهااإمكانيةالنظربمايكونمنا�صبًا،رائدها  1(

ال�صهرعلىال�صرعية،والدفاععنالحقوقالتييخولهاالقانونللمرتفق،فيتطبيقه
العادلوالمن�صف.

واإذاكانال�صتقاللمبدءاكونيايتعيناأنيتوفرفيكلموؤ�ص�صاتالو�صاطة،فاإنبلورة 
هذاال�صتقاللتختلف،وتتدخلالخ�صو�صيةوالمرا�صالديمقراطيلكلبالدفياختيار
تنزيلهعلىاأر�صالواقع؛فهناكمنيطمئنلالنتخاب،وهناكمنيرتاحاإلىالتعيينمن
لدنال�صلطةالت�صريعية،وهناكمنياأخذبالتعيينمنلدنال�صلطةالرئا�صيةاأوالحكومية؛

التخ�ص�صفيمعالجةكلماين�صاأ،بينالمرتفقين،اأيًاكانتجن�صيتهم،والإدارة،من  2(

خالفاأونزاعمرتبطبعملهذهالأخيرة.

والتخ�ص�صمعناهالنكبابعلىمالهعالقةبتوا�صلالمرتفقمعالإدارة،ومعناهكذلك 
اأنينفردبهوحده،دوناأني�صند)معا�صتثناءالق�صاءالذيهوالملجاأالأ�صيل(اإلىغيره
منالهيئات،لئاليكونهناكتداخلاأوتقاطع،معال�صماحباأنيكونهناكتعاون.

وتجدرالإ�صارةهنااإلىاأنهقدتتدخلالخ�صو�صية،فيبع�صالبلدان،لتختاربينو�صيط 
واحدباخت�صا�ص�صامل،وبينعدةو�صطاءلكلواحدمنهم�صالحياتمو�صوعاتية،
وكذلكبينالخت�صا�صالوطنياأوالإقليمياأوالجهوياأيفيحدوددائرةترابيةمعينة؛

وقدجمعالمغرببينالأمرينمعا�صمنالخت�صا�صال�صامللموؤ�ص�صته:الخت�صا�ص 
الم�صند الجغرافي والخت�صا�ص خا�صين، مندوبين اإلى الموكول المو�صوعاتي

للو�صطاءالجهويين.
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التخليق قيم ن�صر الموؤ�ص�صة�صالحية واإعطاء بل المنازعات، في بالنظر الكتفاء عدم  3(

القرب، وتحقيق الإجراءات، وتب�صيط المرافقالعمومية، تدبير في ال�صفافية وفر�ص
ت�صريعتنفيذ مع المعلومة، في حق من القانون يخولهم مما وتمكينالمواطنين

الأحكامالق�صائية.

المناخ وتهييئ مواطنالخلل لتدارك ال�صفافية، نطاق في يندرج معقول اأمر وهذا 
لإدارة�صليمة؛

اإقرارمبداأالم�صاواةفيال�صتفادةمنالمرفقالعام،بمايحققالعمومية، التاأكيدعلى  4(

والجماعات الأفراد باأن ال�صعور ويعمم التناف�صيةالم�صروعة، ويقر التمييز، ويرفع
�صوا�صيةاأمامالإدارة؛

الموؤ�ص�صة التقيدبمقترحات على تجبر موؤثرة واآليات �صلطات من الموؤ�ص�صة تمكين  5(

وتنفيذتو�صياتها،اإذلمعنىلوجودالموؤ�ص�صةاإذاكانتمقرراتهامجردراأيليمكن
تنفيذهوتنزيلهعلىاأر�صالواقع.

فتح طلب الو�صيطاإمكانية تخويل المبداأ، هذا المغربية الخ�صو�صية به اأغنت ومما 
المتابعةالتاأديبيةاأوالزجريةعندالقت�صاء،لإرغامالإدارةعلىانتهاجال�صرعية؛

واإذاكانتالمهمةالأ�صا�صيةهيالدفاععنالحقوق،وهومبداأمتفقعليهدوليا،فاإن  6(

منبينمايميزالتجربةالمغربيةويتركللخ�صو�صيةمكانهافياإغناءالن�ص:

اإ�صافةتحقيقالعدلوالإن�صافبمفهومهالوا�صع،الذييرفعماقديطالالمرتفقمن -
اأ�صرار،ب�صببفهم�صيقعنداإعمالالقانونمنطرفالإدارةاأوالتم�صكالمت�صدد

ب�صكلياتمفرو�صةلتغيرمنجوهرالحقولتم�صبه.

وكذااإ�صافةاقتراحالو�صيطبتعديلن�صقانوني،متىتبينلهاأنتطبيقهال�صارممن -
�صاأنهخلقاأو�صاعغيرعادلةاأو�صارةبالمرتفقين؛
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التو�صعفيمفهومالإدارة،لأنالختياراتالحديثةفيتدبيرال�صاأنالعاماتجهتنحو  7(

الت�صييرالمفو�صللمرفقالعاماأوتفوي�صتدبيرال�صاأنالمحليللمنتخبين،اأولمكاتب
اأولموؤ�ص�صات.وقداأ�صافالمغربالهيئاتالتيتخ�صعللمراقبةالماليةللدولة.

في تقل�ص اأن دون اأغنتالكونية، قد باأنها نعتقد التي الخ�صو�صيات بع�ص كانت تلكم
اأهدافهاواأبعادهاالمبادئالدوليةالمعتمدةفيالو�صاطة.

 *   *       * 

لالنتباه، المثيرة مختلفالنقط اأهمية بالغ �صك، دونما يتاأكد، ب�صطه �صبق لما اعتبارا
والتيتنم:

منجهة،عنوجاهةالمالحظاتالعامةالتييطرحهاالعديدمنالمهتمينوالفاعلين، -
بالن�صبةلحقوقالإن�صانوكونيتهاوخ�صو�صياتها؛

ومنجهةاأخرى،عنفائدةالمهامالمنوطةبهيئاتالو�صاطةالموؤ�ص�صاتيةمنحيثما -
في الإن�صان حقوق عن دفاعا التاأثير، مناآليات وخا�صة �صالحيات من لديها يكون

عالقاتهمعالإدارة.

وبالتالي،فاإنالخ�صو�صيةالتيتعملبهاهيئاتالو�صاطةالموؤ�ص�صاتية،لت�صكلقطابتعادا
عنالكونية،بلتعزيزااأكيدالها،باعتبارخ�صو�صياتهاالوظيفيةبالذات.

 *   * 
 * 



الجتهاد الق�شائي في مجال العتداء المادي
الناتج عن تفعيل وثائق التعمير

فائزةبالع�صري
رئي�صةالمحكمةالإداريةبمكنا�ص

مقدمة :  
فيتطور قويا وفاعال الح�صرية، التنمية مكونات من اأ�صا�صيا مكونا التعمير قطاع يعتبر
الأفاقالم�صتقبلية على تاأثير من لماله بالنظر بلدنا في وخا�صة عموما، الب�صرية المجتمعات
تهيئة »فن جاكينيونهو يعرفه كما والتعمير عدة. م�صتويات على وذلك بالمغرب، للتنمية
المدن«،فهومجموعالعملياتوالتدخالتالتيتقومبهاالدولةمناأجلتنظيمالمجال.وقد
اإحداثتغييراتكبيرةعلىمجرىنمو اإلى اأدىالتطورالجتماعيوالقت�صاديوال�صناعي
اأني�صايرحاجيات وتطورالمدن،فاأ�صبحمنال�صروريخلقن�صيجح�صريمتكامليمكنه
وطرق، وتجهيزات تحتية وبنيات م�صاكن منتوفير ذلك يقت�صيه بما المختلفة، المجتمع

ومرافقعموميةمختلفةمنمدار�صوم�صت�صفياتومركباتثقافيةوريا�صية.

في وتتمثلعموما والقروي، الح�صري المجال لتنظيم اأ�صا�صية اأداة التعمير وثائق وتعتبر
التهيئةوت�صاميمالنمو.وتعد التنطيقوت�صاميم المخططالتوجيهيللتهيئةالعمرانيةوت�صاميم
ت�صاميمالتهيئةاأهموثيقة�صمنوثائقالتعمير،فهيالمرجعالقانونيوالجغرافيلتنظيمالمجال

الترابيداخلالمدن)1(.
ذ.محمدالمحجوبي،»قراءةعمليةفيقوانينالتعميرالمغربية«،الطبعةالأولى2006/1427،�ص.17-16.  )1(

درا�ســات واأبحاث
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وت�صكلالملكيةالعقاريةالعن�صرالأ�صا�صيلتطبيقخططالتعمير،وغالباماتعجزال�صلطات
العموميةعنتوفيرالأرا�صيالالزمةلتنفيذبرامجهاالعمرانية،ذلكاأنالر�صيدالعقاريالمتوفر
للدولةلي�صايرحاجياتالجماعة)2(،فت�صطراإلىاقتناءالأرا�صيالتيتحتاجهالتنفيذبرامجها
التنمويةمنمالكيهاعنطريقالمرا�صاةاأوعنطريقم�صطرةنزعالملكيةوالتيت�صكلاإحدى

اآلياتالدولةلتكوينر�صيدهاالعقاري.

العامةباإحداث المنفعة تحقيق هو الملكية ونزع التهيئة ت�صميم من الغر�ص كان واإذا
التجمعاتال�صكنيةوالمرافقالعموميةوالطرقالعامةوالتجهيزاتال�صرورية)3(،فاإنتحقيق
ذلكرهينبا�صتيفاءالم�صاطرالقانونيةالمعمولبهافيهذاال�صاأنواحتراممبداأالم�صروعية.

اإلاأنالمالحظاأنالإدارةعو�ص�صلوكم�صطرةنزعالملكيةللح�صولعلىالعقاراتالتي
تحتاجهالإنجازمرافقها،تعمداإلىال�صتيالءعلىعقاراتالأفرادخارجالم�صطرةالمذكورة،

وهومايعتبراعتداءمادياعلىحقالملكيةالخا�صةالذيي�صمنهالد�صتور.

ويمكنتعريفالعتداءالماديباأنه»ا�صتيالءالإدارةعلىعقارمملوكللغيرب�صفةموؤقتةاأو
دائمةخارجمقت�صياتقانوننزعالملكية«،اأوهوكمايقولالدكتورم�صطفىكيرة»العتداء

علىالقانون«.

وت�صكلرقابةالق�صاءالإداريعلىاأعمالالعتداءالماديلالإدارةاإحدىاأهمال�صمانات
القانونيةلحمايةالملكيةالخا�صةمنالنتهاكاتالتيقدتتعر�صلها.

اإقرار الترددفيمايخ�ص اأنالمحاكمالإداريةعرفتبع�ص اإلى البداية وتجدرالإ�صارةفي
اخت�صا�صهافينظرق�صاياالعتداءالماديعلىالملكيةالعقارية،ثممالبثتاأنتراجعتعن
موقفها،واأقرتالغرفةالإداريةهذاالتوجهفيقرارهاعدد  658ال�صادربتاريخ1996/9/19والذي
�صمنتهالتعليلالتالي:»وحيثاإنهاإذاكانالجتهادالق�صائيال�صابقللغرفةالإداريةبالمجل�ص
الأعلىقد�صارعلىاأنالمحاكمالإداريةتقت�صرعلىالخت�صا�صبالنظرفيدعاوىالتعوي�ص
عنالأ�صرارالناتجةعنن�صاطاتاأ�صخا�صالقانونالعام،ومنهادعاوىالتعوي�صعناحتالل
الإدارةغيرالم�صروعلأرا�صيالخوا�صكمايفهممنالف�صل8منالقانونرقم41-90المن�صئ

ذ.محمدبلماحي،ندوةحولالتعمير،المحكمةالإداريةبمكنا�ص،2002/3/29. )2(

ذ.عبدالرحيمالح�صري،ندوةحولالتعمير،المحكمةالإداريةبمكنا�ص،2002/3/29. )3(
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للمحاكمالإدارية،دونالنظرفيرفعالعتداءالماديعلىاأ�صا�صاأنهمناخت�صا�صالمحاكم
العادية،فاإنالتجاهالجديدللغرفةالإداريةكماترجمهالقرارال�صادربتاريخ  1996/6/20في
الملف96/150،هواخت�صا�صالمحكمةالإداريةبالبتحتىفيطلباترفعالعتداءالمادي
الممار�صمنطرفالإدارة،بعلةاأنالف�صل8منقانون  41/90الم�صاراإليهاأعالهقابلل�صتيعاب
التعوي�صعن البتفيطلبات اأنالمحكمةالإداريةوهيب�صدد هذاالخت�صا�صمنمنطلق
الأ�صرارالناتجةعنن�صاطاتاأ�صخا�صالقانونالعامفيمجالالعتداءالمادي،تكونملزمة
الإدارة بها تتذرع التي والمبررات المادي العتداء عنا�صر قيام والتاأكدمن بالبت لمحالة
واحدة لدعوى متالزمين �صقين في �صتنظر الحالة هذه في فاإنها اأخرى ومنجهة منجهة،
تجمعهارابطةواحدةوليمكنف�صلاأحدهماعنالآخر،واإلفماهيالحكمةالمتوخاةمن
اإ�صنادالخت�صا�صبالبتفيطلباتالتعوي�صعنالعتداءالماديلالإدارةاإلىالمحاكمالإدارية
والخت�صا�صفيمايرجعلرفعالعتداءالمادياإلىالمحاكمالعادية،فيالوقتالذيكانمن

المفرو�صقانونااأنيكونالخت�صا�صفيالمجالينمعاموكوللجهةق�صائيةواحدة.

الذينتم�صكبهماالم�صتاأنف العقودواللتزامات 79و88منقانون الف�صلين اإن وحيث
لتاأكيداخت�صا�صالمحاكمالعاديةللبتفيالنزاعالحاليالمتعلقبرفعالعتداءالماديلالإدارة
لمجاللهمافيالنازلةالحالية،اإذالف�صل79المذكوريتعلقبترتيبم�صوؤوليةالدولةوالبلديات
بينما لم�صتخدميها، الم�صلحية الأخطاء اإدارتهاوعن ت�صيير عن مبا�صرة الناتجة الأ�صرار عن

الف�صل80المذكوريتعلقبالم�صوؤوليةال�صخ�صيةلم�صتخدميالدولةوالبلديات«.

وهكذااأ�صبحالق�صاءالإداريبفرعيهال�صتعجاليوالمو�صوعيهوالمخت�صباإيقافورفع
العتداءالماديوالتعوي�صعنه،و�صنتعر�صلجتهادالق�صاءالإداريفيمجالالعتداءالمادي

الناتجعنتفعيلوثائقالتعميراأمامالق�صاءال�صتعجاليوق�صاءالمو�صوعفيمطلبين:

المطلب الأول : الجتهاد الق�شائي اأمام قا�شي الم�شتعجالت
يعتبرقا�صيالم�صتعجالتالإداريجزءمنمحكمتهواخت�صا�صهفرعمناخت�صا�صها،وقد
ن�صتالمادة19منالقانونرقم90/41المحدثللمحاكمالإداريةباأنرئي�صالمحكمةالإدارية
يخت�صب�صفتهقا�صياللم�صتعجالتوالأوامرالق�صائيةبالنظرفيالطلباتالوقتيةوالتحفظية.
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ويتوفرقا�صيالم�صتعجالتالإداريعلى�صالحياتهامةلحمايةحقالملكيةالعقارية.
وقداأ�صنداإليهالم�صرعمنخاللالمادة38منالقانونرقم90/41المحدثللمحاكمالإدارية
اخت�صا�صالبتفيطلباتالإذنبحيازةالعقاراتفياإطارقانوننزعالملكيةللمنفعةالعامة،
المن�صو�ص الإجراءات لجميع ا�صتيفاءالإدارة من ويتاأكد الملكية نزع وثائق فح�ص ويتولى
الإذن طلب برف�ص اأمرا ي�صدر اأن وله نزعالملكية، قانون من 12 اإلى 8 الف�صول في عليها

بالحيازةمتىتبينلهبطالنم�صطرةنزعالملكية.

ت�صميمالتهيئة على ا�صتنادا وتعمد اهتماما، الملكية نزع لم�صطرة الإدارة تعير ل وقد
اإلىو�صعيدهاعلىعقارفيملكالغيرلإحداثمرفقعامدون�صلوكالإجراءاتالقانونية
لقا�صي الملكية، علىحق ت�صرفهااعتداء وي�صكل الم�صروعية، من ت�صرفها فتجرد الالزمة،

الم�صتعجالتحقالت�صديله.

ويعتبرتدخلقا�صيالم�صتعجالترادعااأومانعااأوموقفالالعتداءعلىالملكيةالخا�صة.

وتظهراأهميةتدخلقا�صيالم�صتعجالتفيالحيلولةدون�صروعالإدارةفياأعمالالبناء
ي�صكل ما ي�صعباإزالتها،وهو العقار بهذا تغييرات اإحداث اإلى يوؤدي بما الغير، علىعقار
بناءغير اأ�صغال في كبيرة قطعاأ�صواط والحيلولةدون العقارمنجهة ب�صاحب كبيرا اإ�صرارا
الإدارة بتجنيب العام للمال ي�صكلحماية التدخل هذا فاإن اأخرى، جهة ومن م�صروعة،

م�صاريفوتعوي�صاتقدت�صطرلدفعهال�صاحبالعقارالمعتدىعليه)4(.

هذاالباب، في ال�صرامة من بنوع حاليا( النق�ص )محكمة الأعلى المجل�ص تعامل وقد
وهكذا�صدرقرارفي1يوليوز1983تحتعدد155فيالملفالمدنيعدد  85764بوقف
اعتداءالإدارةواإفراغهامنالملكالذياحتلته،جاءفيه»اإناحتاللملكالغيربدونحقول
�صندمنطرفالجماعةالمحليةوبناءهافيهبناءاتتجاريةواجتماعيةي�صكلو�صعاغيرقانوني
تقت�صيالم�صلحةالعامةوكذلكم�صلحةالمالكجعلحدلهفياأقربوقت،الأمرالذييعطي

لدعوىالإفراغ،�صبغةا�صتعجاليخت�صقا�صيالم�صتعجالتبالنظرفيها)5(.

ذ.الدحماني،مجلةالمحاكمالإدارية،العدد2،طبعة2005،�ص.185. )4(

ذ.الدحماني،قرارم�صاراإليهبالمرجعال�صابق،�ص.166. )5(
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في عدد  1/96/19 تحت اأمرا بمكنا�ص الإدارية بالمحكمة الم�صتعجالت قا�صي واأ�صدر
الملف1/96/29بتاريخ1996/10/14باإيقافاأ�صغالالور�صوالبناءالمقامبهدفبناءاإعدادية)6(،
الملف في 1/96/26 عدد تحت اأمراثانيا اأ�صدر م�صروعها اإتمام على الإدارة اإ�صرار واأمام
1/96/28�صبتاريخ1996/11/19ق�صىباإفراغوزارةالتربيةالوطنيةمنالعقارالذي�صرعتفي

بناءاإعداديةتعليميةفوقه)7(.

وجاءفيقرار�صادرعنمحكمةال�صتئنافالإداريةبالرباطتحتعدد1بتاريخ2007/1/8
فيالملف2/06/20.

»اإنالخطرالمحدقب�صاحبةالعقاريتمثلفيقياموزارةالتربيةالوطنيةبالبناءفوقالعقار
في المتمثل الوقتيالمطلوب الإجراء يجعل مما القانونية، الم�صطرة �صلوك دون المذكور
اإيقافالأ�صغاليتوفرفيهعن�صرال�صتعجال،لأنالتماديفيالبناءقديزيدمنال�صررالالحق
الحق، بجوهر له م�صا�ص ل الإجراءالمطلوب اأن كما عليها( )الم�صتاأنف الملك ب�صاحب
الجارية البناء اأ�صغال باإيقاف لالأمر لقا�صيالم�صتعجالت منعقدا بالتالي الخت�صا�ص فيكون
علىاأر�صالم�صتاأنفعليهاولهمايبررهواقعاوقانونا،خ�صو�صاواأنالظاهرمنوثائقالملف

اأنالأ�صغالمازالتجاريةولمت�صرفعلىنهايتها«.

وهوالتعليلالوارداأي�صابقرار�صابقلها�صادربتاريخ2007/7/2تحتعدد  456فيالملف
عدد2/07/65 .

وجاءفياأمر�صادرعنالمحكمةالإداريةبالرباط:«وحيثيوؤخذمنظاهراأوراقالملف
وم�صتنداتهاأنالطالبينهممالكوالعقارمو�صوعالطلب،واأنالمطلوب�صدهلينازعفيذلك
ولفيالأ�صغالالجاريةبهبقدرمايدفعبالم�صاهمةالمجانيةالمن�صو�صعليهابالف�صل37من
المجاور العقار مالك كان اإذا ما فيحالة ولو المجانية الم�صاهمة باأن علما التعمير، قانون
للطريقملزمابها،فاإنتطبيقهاعلىاأر�صالواقعي�صتدعي�صلوكالم�صطرةالقانونيةلو�صعاليد
على حيادا الطلب مو�صوع بالملك الجارية الأ�صغال تبقىمعه مما بها، المعني العقار على

ق�صيةعبدال�صالمرزقي�صدوزارةالتربيةالوطنية. )6(

ق�صيةعبدال�صالمرزقي�صدوزارةالتربيةالوطنية. )7(
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قانوننزعالملكيةوعلىوجهالتعديوالغ�صب،والطلبحولاإيقافهاموؤ�ص�ص،�صيماواأنحالة
ال�صتعجالقائمةبالنظرلمايترتبعناإتمامهامنتعذراإرجاعالحالةاإلىماكانتعليه«)8(.

قا�صيالم�صتعجالت عن ال�صادر الأمر �صد المقدم ال�صتئناف في نظرها معر�ص وفي
بالمحكمةالإداريةبوجدةتحتعدد41فيالملف06/34بتاريخ  2006/7/31والذيق�صى
برف�صطلباإيقافاأ�صغالالحفروالبناءالجاريةمنطرفوزارةالتربيةالوطنيةلإقامةمدر�صة
علىاأر�صالم�صتاأنفلعدمتوفرحالةال�صتعجال،اأجابتمحكمةال�صتينافالإداريةبالرباط.

»لكنحيثيتبينمنظاهروثائقالملفاأنعمليةالبناءجاريةفوقاأر�صالم�صتاأنف،وهو
ال�صيءالذيلمتنازعفيهالإدارة،كمااأنالمعاينةاأثبتتاأنالأ�صغالفيبدايتهاواأنهلي�صبالملف
مايفيدوجوداياتفاقبالترا�صيبينالوزارةوالم�صتاأنفحولاقتناءالقطعةالأر�صيةمو�صوع
النزاع،ممايكونمعهعن�صرال�صتعجالقائمافيالنازلةبقطعالنظرعنتقديمدعوىالتعوي�ص
اأماممحكمةالمو�صوععلىاعتباراأنعن�صرال�صتعجاللينتفيبتقديماأوعدمتقديمدعوى
149منقانونالم�صطرةالمدنية،ممايجعل فيالمو�صوعطبقالماورد�صراحةفيالف�صل
الأمرالقا�صيبرف�صالطلبلعدمتوافرعن�صرال�صتعجالمجانبالل�صوابويتعيناإلغاوؤه«)9(.

وفيق�صيةاأخرىكانتمو�صوعاأمرا�صتعجالي�صادرعنالمحكمةالإداريةبالرباطتحت
عدد50فيالملفعدد06/1344بتاريخ2007/1/31ق�صىباإيقافاأ�صغالبناءمدر�صةعلىعقار
الم�صتاأنفعليها،اعتبرتمحكمةال�صتينافالإداريةاأنماتقومبهوزارةالتربيةالوطنيةهو
فقطاإ�صالحالمدر�صةالتيكانتقائمةح�صبالظاهرمنوثائقالملفمنذعدة�صنواتخلت،
ال�صررفي اإ�صالح الق�صاءال�صتعجاليمنوطبتوافرحالةال�صتعجالتفاديالتعذر واأنتدخل

الم�صتقبلواأنواقعةالحتاللعاريةمنالإثباتواألغتالأمرالمذكور)10(.

واعتبرقا�صيالم�صتعجالتاأناإقدامالمكتبالوطنيللكهرباءوالماءال�صالحلل�صرببو�صع
�صياجوال�صروعفيعمليةالحفرلبناءمحطةمعالجةالمياهالعادمة،دونتوفرهعلى�صندقانوني

اأمرا�صتعجاليعدد631بتاريخ2009/5/27– ملف09/1/368. )8(

قرارعدد20بتاريخ2006/12/18فيالملفعدد2/6/30 – ق�صيةبعو�صيمحمد�صدالدولةالمغربيةومنمعها. )9(

قرارعدد454بتاريخ2007/7/2فيالملف2/07/46-ق�صيةالدولةالمغربية�صدال�صركةالعقارية................ )10(
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يبررذلكودونقيامهبالإجراءاتالقانونيةالالزمةلذلك،ي�صتدعياإيقافاأ�صغالالبناء«)11(.

واإذاكانموقفالقا�صيال�صتعجالي�صارمامتىكانتالأ�صغالالتيتنجزهاالإدارةعلى
اأر�صالخوا�صحياداعلىالم�صاطرالقانونية،فيبدايتها،فاإنالمالحظاأنهلميعدي�صتجيب
ماكانتعليه، اإلى باإرجاعالحالة ياأمر المعتدىعليه،ول العقار الإدارةمن اإفراغ لطلبات
ويعمداإلىالت�صريحبعدمالخت�صا�ص،تاركاالمجاللق�صاءالمو�صوعلإجراءالبحثالالزم

وفح�صحججالطرفينواتخاذالموقفالمنا�صب.

وهكذااأ�صدرقا�صيالم�صتعجالتبالمحكمةالإداريةبمكنا�صالأمرعدد  1/2002/158في
الملفعدد1/2002/74بتاريخ2002/12/24ق�صىباإيقافالأ�صغالالجاريةلبناءثانويةباأر�ص
المدعيين،وبعدماخت�صا�صهللبتفيطلبالإفراغمنهذهالأر�ص،وهوالتوجهالذيكر�صه

اأي�صافياأمرهعدد  2013/1901/38والذيجاءفيه:

ال�صتيالءعليهااأنجز الطالب التييدعي الم�صاحة اأن الملف ياأخذمنمعطيات »وحيث
عليها�صورلوقايةثكنةع�صكرية.

وحيثاإنالبتفيطلبالإفراغفيوجودالبناءالمذكوريقت�صيالح�صمفيو�صعيةالبناء
القائم،وهومايوؤدياإلىالم�صا�صبالمو�صوع،الأمرالذييتعينمعهالت�صريحبعدماخت�صا�صنا

للبتفيالطلب«)12(.

لي�صقا�صرا الخا�صة الملكية لحماية الم�صتعجالت قا�صي تدخل اأن اإلى الإ�صارة وتجدر
علىحالةالعتداءالماديالبينوالذيل�صلةلهباأي�صندكيفماكان،بللهتجلياتاأخرى
تظهرعندمايرف�صطلباتالإدارةالراميةاإلىتدخلهمناجلتمكينهامنالقيامبالأ�صغالالتي
توداإنجازهاوذلكباأمر�صاحبالعقاربعدممنعهامنانجازاأ�صغالها.فقدتعتمدالإدارةوبناء
علىقراربالإذنالحتاللالموؤقتاإلىالقيامباأعماللعالقةلهابهذاالقرار.اأوقديت�صمن
قرارهاهذااإذنابالبناء،وتحتجبهذاالقراراأمامقا�صيالم�صتعجالتلتبريرالأعمالالتيتنوي
نطاقه له الموؤقت بالحتالل الإذن قرار بان علما فيو�صعيةقانونية، نف�صها معتبرة اإنجازها

اأمرا�صتعجاليعدد2014/7101/07�صادرفيالملف2013/1901/158بتاريخ2014/3/26. )11(

ملفرقم2013/1901/36بتاريخ2013/4/23. )12(
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الخا�صالذيليمكناأنيتعداه،وقدجاءفيالأمرال�صتعجاليعدد1/2005/67�ص»حيث
اإنالطلبيهدفاإلىالحكمعلىالمدعىعليهبالكفعنمنعالمدعي– المكتبالوطني

للكهرباء– منالقيامبالأ�صغالالتح�صيريةلبناءالمعملالكهرمائيتنفيتالبرج.

وحيثيوؤخذمنظاهرالوثائقالمدلىبهاوخا�صةقرارالإذنبالحتاللالموؤقتالموؤرخ
الكهرمائي بناءالمعمل اأجل من هو لالإدارة به الماأذون الحتالل اأن 2004، �صتنبر 10 في

تنفيتالبرج.

وحيثاإنم�صطرةالحتاللالموؤقتاإنما�صرعتمناأجلت�صهيلالقيامباأ�صغالعامةوتتمثل
لالأ�صغال والأعمالالتح�صيرية بالدرا�صات  – باحتاللها الماأذون - الأر�ص في القيام في اإما
لإنجاز �صرورية اأوطرق اأورا�ص و�صع اأو والمواد لالآلت الموؤقت بالإيداع واإما العامة،
الأ�صغال،واإمااأني�صتخرجمنهابع�صالمواد،وذلكح�صبمان�صعليه�صراحةالف�صل50من

قانوننزعالملكيةلأجلالمنفعةالعامةوالحتاللالموؤقت.

50المذكورة، اإنقرارالحتاللالموؤقتالمدلىب�صورةمنهيتعدىنطاقالمادة وحيث
فيكونلذلكالطلبغيرموؤ�ص�صويتعينالت�صريحبرف�صه)13(.

وجاءفيتعليلاأمراأخر:»حيثاإنالطلبيهدفاإلىاأمرالمدعىعليهبالكفعنعرقلة
حريةعملاأعوانالمكتبالمدعي)المكتبالوطنيللكهرباءوالماءال�صالحلل�صرب«.

الم�صتعجالتالإداري قا�صي اخت�صا�ص �صمن يندرج المطلوب الإجراء اإن وحيث
بالنظرلطبيعته.

وحيثاإنكلت�صرفاإدارييجباأنيبنىعلى�صببم�صروع.

وحيثاإنادعاءالمكتبالمدعيباأحقيتهفياإنجازالدرا�صةالميدانيةوالأ�صغالالتح�صيرية
بعينالمكانوا�صتنادالفكرةالم�صلحةالعامةليكفيلال�صتجابةلطلبه،طالمااأنهلميدلباأي
ذي بالعقار كهربائي اإن�صاءمحول في اإرادتها عن الإدارة اإف�صاح يثبت اإداري مقرر اأو �صند

الر�صمعدد346/ك.
ملفرقم1/2005/35�صبتاريخ2005/5/10. )13(
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يثبت المدعيفيغيابما فاإنطلب المدعىعليهما، النظرعندفوع اإنهبغ�ص وحيث
وجودالم�صروعالمزمعاإن�صاوؤهيبقىغيرموؤ�ص�ص،ويتعينرف�صه«)14(.

فيه التيتكون الحالة في اأنه ا�صتقرعلى الإداري الق�صائي العمل اأن اإلى الإ�صارة وتجدر
اأوقطعت اأوجاهزالذلك العموم به ينتفع عاما مرفقا واأ�صبحت اكتلمت قد العامة المن�صاأة
»اإن لمبداأ بهدمها،اإعمال ول المن�صاأة من الإدارة باإفراغ يوؤمر ل فاإنه البناء، في اأ�صواطا
اإلىتعطيل اأحدثتب�صكلغير�صليمليمكنهدمها«لأنذلك�صيوؤدي العامةمتى المن�صاأة
يبقىمنحقه والذي الالحقبالمالك، ال�صرر تفوق العامة بالم�صلحة اأ�صرار واإلحاق مرفق

المطالبةبالتعوي�ص.

تحت اأمرا بالرباط الإدارية بالمحكمة الم�صتعجالت قا�صي اأ�صدر الإطار هذا وفي
عدد154بتاريخ2012/01/31فيالملفعدد2012/1/26بعدمقبولطلباإيقافاأ�صغالجارية

فوقاأر�صالمدعيجاءفيه:

»لكنحيثلئنكانالق�صاءال�صتعجالييملك�صلطةاإيقافالأ�صغالالجاريةبملكالغير
العامة لأجلالمنفعة الملكية بنزع المتعلق 7-81 رقم القانون في المقررة لالإجراءات خرقا
والحتاللالموؤقت،فاإنذلكم�صروطباأنتكونهذهالأ�صغاللزالتفيبدايتها،باعتباراأن
عن�صرال�صتعجالينمحيفيحالةبلوغهالم�صتوياتليمكنمعهاإيقافهااأوالتراجععنها.

وحيثفينازلةالحال،فاإنالباديمناأوراقها،قيامالإدارةالمدعىعليهابتحويلم�صار
اأبيرقراق، اإن�صاءالقنطرةمنموقعهاالواردفيالت�صميمالخا�صبهيئةه�صبة الطريقوموقع
بال�صكلالذيترتبعنهمرورالطريقال�صياروال�صكةالحديديةبو�صطعقارالطرفالمدعي،
بدونبياناآخرحولالمرحلةالتيقطعتهااأ�صغالهذهالمرافقالعمومية،ممايحولدوناإيقاف
الأ�صغالالمذكورةفياإطارالموازنةبينال�صالحالخا�صوال�صالحالعامالذييقت�صيالمحافظة
علىالمالالعاموعدمتعطيلالمرفقالعموميحتىولواأن�صئعلىوجهغير�صحيح،وبالتالي

الأمربعدمقبولالطلب«)15(.

اأمرا�صتعجاليعدد2013/1901/148�صادربتاريخ2013/12/24فيالملفعدد2013/1901/144. )14(

اأمرمن�صوربالمجلةالمغربيةلالإدارةالمحليةوالتنمية– عدد113-112،�صتنبر– دجنبر2013،�ص.263. )15(
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قديظهرمماذكراأندورقا�صيالم�صتعجالتفيمجالحمايةالملكيةالخا�صةتعتر�صه
بع�صالقيود،اإلاأنهذهالقيود– والمقررةللم�صلحةالعامة– لتحدمناأهميتهوجدواهفي
تكري�صهذهالحمايةانطالقامناأنالأ�صلاأنهل�صيءيمنعقا�صيالم�صتعجالتمنالأمربرفع
اعتداءالإدارةواإفراغهامنالعقارالمعتدىعليه،اإذاكانذلكليلحق�صررابالم�صلحةالعامة.

الناتج  عن  المادي  نزاعات العتداء  المو�شوع من  : موقف ق�شاء  الثاني  المطلب 
تفعيل وثائق التعمير

يخت�صقا�صيالمو�صوعكقا�صيالم�صتعجالتبرفعالعتداءالمادياإذاكانذلكليلحق
اأ�صرارابالم�صلحةالعامة،ولكنمجالهالأكبرهودعوىالتعوي�صعنالعتداءالمادي.

وقداأكدقرارالمجل�صالأعلى)محكمةالنق�صحاليا(عدد658ال�صادرفيالملفالإداري
عدد96/1/5/668بتاريخ1996/9/19علىاخت�صا�صالمحكمةالإداريةللبتفيرفعالعتداء

الماديلالإدارةوكذاالنظرفيطلباتالتعوي�صعنهذاالعتداء.

واعتبرتمحكمةالنق�صاأنتحديدالخت�صا�صيكونبالنظراإلىتاريخالدعوىلتاريخ
عمومية المن�صوبلموؤ�ص�صة المادي العتداء عن تعوي�ص دعوى فاإن ولذلك ال�صرر، وقوع
تنتقلاإلى�صركةالم�صاهمةالتياآلاإليهاالعقارعنطريقالخو�ص�صةوي�صبحبذلكالخت�صا�ص

منعقداللمحكمةالعادية)16(.

غيرالم�صروع الإدارة لحتالل حد بو�صع المو�صوع محكمة اخت�صا�ص اإطار وفي
لبوزنيقةبرفعحالة البلدي المجل�ص على يق�صي بالرباطحكما الإدارية المحكمة اأ�صدرت
العتداءالماديعلىعقار�صركةليلالمغربوباإرجاعالحالةاإلىماكانتعليهوبعدمقبول
طلبالتعوي�ص،وهوالحكمالذيتما�صتئنافهواألغتهمحكمةال�صتينافالإداريةبالرباطفيما
ليل لفائدة�صركة بلديةبوزنيقة باأداء التعوي�صوحكمتت�صديا بهمنعدمقبولطلب ق�صى
المغربتعوي�صاقدره125.000,00درهمعنالأ�صرارالالحقةمنجراءعدما�صتغاللعقارها

قرارعدد164�صادربتاريخ2008/3/5فيالملفالإداريعدد2008/50-ق�صيةمعاملتكريرق�صبال�صكر�صد )16(
نظيراإدري�صومنمعه.
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فيالرعي)قرارمحكمةال�صتئنافال�صادربتاريخ2008/3/26فيالملفعدد6/07/75(وهو
القرارالذيتمالطعنفيهبالنق�صفاأ�صدرالمجل�صالأعلىقرارهعدد307برف�صالطعنالمقدم

منطرفبلديةبوزنيقة)17(.

واأ�صدرتالمحكمةالإداريةبالرباطبتاريخ2014/1/23حكمافيالملفعدد  2013/12/43
اأدائه مع المدعي علىعقار الواقع المادي العتداء برفع لوزان البلدي المجل�ص على ق�صى
تعوي�صاعنالأ�صرارالمترتبةعنهذاالعتداءقدره  300.000,00درهموالفوائدالقانونيةمن

تاريخالحكم،معللةحكمها:

بعقارالمدعي للنفايات عمومي مطرح باإنجاز لوزان البلدي المجل�ص قيام اإن »وحيث
– وفقمااأثبتتهالخبرةالمنجزة– حياداعلىالم�صاطرالقانونيةي�صكلاعتداءمادياعلىحق
بموجب اإل نظاقهاوممار�صتها من الحد عدم موؤداها د�صتورية برعاية يحظى الذي الملكية

القانون– الف�صل35منالد�صتور-.

وحيثاإنالعتداءالماديالمذكوري�صكلخطاأمرفقيات�صببب�صفةمبا�صرةفيحدوث
�صررللمدعي،تمثلفيفقدرقبةملكهالذيانتزعمنه،ممايوجبتعوي�صهعنال�صررالذي
لحقهفيهذاال�صاأن...معالأمربرفعالعتداءالماديعلىالعقارينكتعوي�صعينيباإرجاع
وذلك د�صتوريا، حقا الملكيةباعتباره حق حماية تقت�صيه الذي الطبيعي الو�صع اإلى الأمور

�صماناللتوازنبينحمايةالمالالعاموحمايةحقالملكية«.

وبمنا�صبةنظردعوىترمياإلىالحكمبطردالمجل�صالبلديلبيوكريمنعقارالمدعين
اإجراءخبرةلتحديد باأجرةمع النقل والذيخ�ص�صههذاالأخيرمرفقاللحافالتول�صيارات
التعوي�ص،اأ�صدرتالمحكمةالإداريةباأكاديرحكمابعدمقبولطلبالتعوي�صعنالحتالل
ال�صئناف اأماممحكمة ا�صتاأنفهالمدعيان فيه، المدعى المدعىعليهمن اإخالء ورف�صطلب
الإداريةبمراك�صوالتياأ�صدرتقرارهاعدد443بتاريخ2010/5/20فيالملفعدد2009/6/58
ق�صىبتاأييدالحكمالمذكور.وقدطعنالمالكانفيهذاالقرارموؤ�ص�صينطعنهماعلىاأنطرد
العموميعليه،واأنالحتالل المرفق اإن�صاء بعدم المحتلمنعقارمالكيهم�صروط ال�صخ�ص

قرارالمجل�صالأعلىعدد307بتاريخ13ماي2009-ملفاإداريعدد2009/2/3/1260. )17(
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قائمبدون�صندولقانون،واأنالمرفقلميكلفالمجل�صالبلديبدايةاأيةنفقاتاأوتحمالت
يمكنهااأنت�صيعكماهوالحالفيمثلاإحداثالمرافقالعموميةكالم�صت�صفياتاأوالمدار�ص.
اإلاأنمحكمةالنق�صاعتبرتاأنمحكمةال�صتينافالإداريةلمااأيدتالحكمالبتدائيمتبنية

عللهتكونقدردتالدفوعالمثارة)18(.

ومعلوماأنالعتداءالماديليقت�صرعلىحقالملكية،بلقديقععلىحقال�صتغالل– 
اأو�صحفيهاالمدعيالذيي�صتغلمقهى وقدعر�صتق�صيةعلىالمحكمةالإداريةبمكنا�ص
علىوجهالكراءمنالجماعةالح�صريةبخنيفرة،اأنهذهالأخيرةقامتبمجموعةمنالأ�صغال
واإتالف اإليها الموؤدي الدرج اإلىحفرجنباتهاوهدم اأدى مما بالمقهى، المحيطة بالمنطقة
قنواتومجاريالواديالحارالخا�صبمطبخالمقهىومراحي�صها،والتم�صتاإرجاعالحالة
الحار الماء ب�صبكة ربطها واإعادة جنباتالمقهى اإ�صالح باإعادة وذلك عليه، كانت ما اإلى

واإجراءخبرةلتحديدالأ�صرارالالحقةبالمدعيومافاتهمنربح.

واأجابتالجماعةالح�صريةباأنهفياإطارتاأهيلمدينةخنيفرةتماإقرارم�صروعتو�صيعالطريق
العام،واأنالمدعياأحدثبناياتجديدةعلىم�صروعتو�صعةالطريق،وبعداإجراءبحثوخبرة
فيالملف،اعتبرتالمحكمةاأن»الجماعةقامتفقطباإزالةالدرجوبع�صالقنواتالتيكان
لت�صميم الجماعة تفعيل �صبيل في الإ�صافية،وذلك للبنايات اإحداثه اأثناء المدعي قدو�صعها
التهيئةالم�صادقعليهبمر�صوم�صنة2004لتاأهيلالمدينةوتو�صيعالطريقالوطنيةرقم8فياتجاه
اإليهابالرمز V فيت�صميمالتهيئةبالمدينةالمذكورة،واأنالعالقةالتيتربط مكنا�صوالم�صار
المدعيوالجماعةتن�صبعلىالمقهىالمعروفةبمقهىال�صاللتولتمتداإلىجنباتهذا
المحل،ولاإلىالقطعةالأر�صيةالمحاذيةوالتيت�صكلمنطقةخ�صراءبمقت�صىت�صميمتهيئة
مدينةخنيفرةالموافقعليهبمقت�صىالمر�صومال�صادربتاريخ2004/6/7،ولميدلالمدعىعليه
بمايفيد�صمولقرارالترخي�صالمذكورالأر�صالمجاورةللمقهى،وهومايفيد�صدورالأمر
طلب ويبقى مقامه، يقوم هوومن منها باإفراغه 2009/12/16 وتاريخ 146 عدد ال�صتعجالي
اإرجاعالحالةاإلىماكانتعليهتبعالذلكغيرمرتكزعلىاأ�صا�صويتعينرف�صه.وبخ�صو�ص

قرارمحكمةالنق�صعدد82بتاريخ2013/1/31فيالملف2011/2/4/926-ق�صيةمحمدال�صنهاجيومنمعه )18(
�صدالمجل�صالبلديلبيوكري.
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التعوي�صالمطلوب،اعتبرتاأنالجماعةقداأخطاأتعندمااأزالتالدرجالموؤدياإلىالمقهى،
التعوي�صعن باأداءتعوي�صللمدعيمقابلاإ�صالحالدرجوالقنوات،ورف�صتطلب وق�صت
الحرمانمنا�صتغاللالمقهىانطالقامناأناإزالةالدرجمنالجهةالخلفيةللمقهىلي�صمن

�صاأنهاأنيوؤديبالمدعياإلىالتوقفعنممار�صةن�صاطهبالمقهى«)19(.

المحكمةالإدارية اعتبرت المادي، العتداء لدعوى القانوني الإطار تكييف اإطار وفي
هيالمقت�صيات المادي العتداء على التطبيق الواجبة القانونية المقت�صيات اأن بمكنا�ص
قانون من والمادة  79 41-90 رقم القانون من 8 المادة اي الإدارية بالم�صوؤولية المتعلقة
اللتزاماتوالعقود.وا�صتبعدتدفوعالإدارةبوجودم�صطرةنزعالملكيةلكونهالحقةعلى
واقعةالعتداءالمادي)20(،وهوالحكمالذيا�صتاأنفتهالإدارةمعتبرةاأنالأمرليتعلقباعتداء
الذي لمكنا�ص 18655 التهيئة ت�صميم وفق الموؤ�ص�صتينالتعليميتين ت�صييد تم اأنه ذلك مادي،
رفع وتم الملكية نزع اإجراءات با�صرت المخزنية الأمالك واأناإدارة E 8  الرمز موقعها عين
مر�صوم اأن من انطالقا الإدارة دفوع ردت ال�صتيناف محكمة اإلاأن الملكية، لنقل دعوى
الملكية�صدربعدو�صعالإدارةيدهاعلىالعقار،واأنعملهاي�صكلغ�صبا،واأنهاغيرجديرة

باأيةحمايةقانونية)21(.

باأنطلبمدير اأن�صرحت اأعاله�صبقللمحكمةالإداريةبمكنا�ص الق�صية وعالقةبنف�ص
الأمالكالمخزنيةنقلملكيةعقارفياإطارقانوننزعالملكيةلأجلالمنفعةالعامة،والحالاأن
الق�صاءالإدارياأ�صدراأحكامانهائيةحائزةلقوةال�صيءالمق�صيفيهبثبوتاعتداءالإدارةماديا
علىعينالعقارالمطلوبنقلملكيته،هوت�صحيحخاطئلو�صعغيرم�صروعقامتبهالإدارة
حينمااعتدتعلىحقالملكيةالم�صوند�صتوريا– واأنهمنغيرالم�صت�صاغاأنيقررالقا�صي
الإداريفيحكمواقعةالعتداءالماديعلىعقار،ويقررفيحكماآخرنقلملكيةعينالعقار
المعتدىعليهفياإطارقانوننزعالملكيةلأجلالمنفعةالعامة– واأنمن�صاأنم�صايرةالإدارة

المجل�ص �صد خليل الإله عبد ق�صية - 2/2009/383 عدد الملف في 2011/5/5 في موؤرخ 218 عدد حكم  )19(
البلديلخنيفرة.

حكمعدد12/2010/16بتاريخ2010/2/4فيالملف12/2009/700-ق�صيةال�صيدعبدال�صالمرزقي�صدوزارة )20(
التربيةالوطنية.

قرارمحكمةال�صتئنافالإداريةبالرباطعدد3107بتاريخ2011/11/24فيالملفين6/10/354و6/10/470. )21(
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نظريةالعتداء واإفراغ به، المرتبطة القانونية وال�صمانات الملكية بحق الم�صا�ص فيطرحها
اإداريةزائفةوما�صةبحق – منم�صمونهاوتكري�صممار�صة رائدة ق�صائية – كنظرية المادي

مركزيمنحقوقالإن�صان)22(.

واأقرتمحكمةالنق�صفيقرارهاعدد2013/445اأنالحكمبالتعوي�صعنالعتداءالمادي
لفائدةنف�صالأطرافوعلىنف�صالقطعةالأر�صيةيغنيالمحكمةعنالبتفيالتعوي�صمرة
اأخرىعننقلالملكيةطبقاللف�صل20منقانوننزعالملكية،لأنهليمكنالتعوي�صعننف�ص

العقارمرتين،مرةعنالعتداءالمادي،ومرةاأخرىعننزعالملكية)23(.

�صلوكم�صطرة من يعفي ل التهيئة ت�صميم كون الإداري الق�صائي الجتهاد كر�ص وقد
نزعالملكية– واأو�صحتذلكبتف�صيلمحكمةال�صتئنافالإداريةبالرباطفيقرارهاعدد
2012/1030والذيجاءفيه:»وحيثاإنهمنجهةفلئنكانت�صميمالتهيئةيعتبربمثابةدليل

لل�صلطاتالعموميةفيمجالالتخطيطالح�صاريوالتو�صيعالعمرانيواأداةلترجمةتوجهات
التنظيمية الإجراءات لتحديد واأداة اأر�صالواقع على الح�صارية للتهيئة التوجيهي المخطط
ا�صتعمالالأرا�صي،فالبدمن�صدورمر�صوموالم�صادقةعليه التعميروكيفية بعملية المتعلقة
باإحداث للقيام الالزمة الأرا�صي ملكية نزع اأجل من المنفعةالعامة اإعالن بمثابة يعد الذي
المحلية،وبموجبه الحيويةالأخرى المرافق ال�صناعيةوال�صياحيةومختلف ال�صكنية المناطق
تبقىاآثارالمنفعةالعامة�صاريةلمدةت�صاويمدة�صريانت�صميمالتهيئةوهو10�صنواتتبتدئ
منتاريخن�صرهذاالمر�صوم،ويعتبربالتاليبمثابةقراربالتخلي،ومنتمتطبقعليهالإجراءات
الملكيةلأجل بنزع المتعلق 1982/5/6 ظهير بمقت�صى التخلي مقرر لها يخ�صع التي والآثار

المنفعةالعامةوالحتاللالموؤقت)24(.

ق�صية 10/2006/96- الملف له 12/2004/34م�صموم ملف 2008/5/28- بتاريخ 12/2008/212 حكمعدد )22(
رزقيعبدال�صالم�صدوزارةالتربيةالوطنية.

اإداريعدد2011/2/4/1620-وزارةالتجهيزوالنقل�صدمحمد قرارعدد445بتاريخ2013/05/09– ملف )23(
الطاهريومنمعه.

قرارعدد1030بتاريخ2012/3/13فيالملفعدد6/11/333-الجماعةالح�صريةللدارالبي�صاء�صدالجمعية )24(
الجمركيةالمغربية.
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بتاريخ  2013/5/23 ال�صادر 491 النق�صفيقرارهاعدد اأكدتهمحكمة الذي التوجه وهو
الذيجاءفيه:»...ومنجهةثانيةفاإنوجودت�صميمالتهيئةليعفيالطالبةمن�صلوكم�صطرة
نزعالملكية،ومادامتالإدارةلمت�صلكهذهالم�صطرةبعدالم�صادقةعلىالت�صميمالمذكور،
فاإنو�صعهااليدعلىعقارالمطلوبينيعداعتداءمادياعلىملكالغير،ومنجهةاأخيرةفاإن
القرارالمطعونفيهقداأ�صارفيتعليالتهاإلىاأنثبوتواقعةالعتداءالمادييجعلالإدارةم�صولة
وملزمةبالتعوي�ص،واأنهلمجاللتم�صكهابمقت�صياتالمادتين28و29منقانونالتعمير«)25(.

بتاريخ  2009/5/13في ال�صادر 307 قرارهاعدد النق�صفي تبنتهمحكمة الموقف ونف�ص
الملفالإداريعدد2009/2/3/1260معتبرة»اأنو�صعالبلديةيدهاعلىالعقارواإن�صاءمطرح
للنفاياتعليهدون�صلوكم�صطرةقانوننزعالملكية،علىاأ�صا�صاأنت�صميمالتهيئةبمثابةاإعالن
عنالمنفعةالعامةيعتبراعتداءماديا،والمحكمةالم�صدرةللقرارالمطعونفيهلما�صادقتعلى
الخبرةالتياأثبتتالأ�صرارمنجراءعدما�صتغاللالعقارفيالرعي،اإ�صافةاإلىالتاأثيرعلىالبيئة
المتمثلفيالروائحالكريهةوتكاثرالح�صراتوتلوثالمياهتكونقداأبرزتالعنا�صرالكافية

لتحديدالتعوي�صالمحكومبهوعللتقرارهاتعليالكافيا«.

بالرباطالمجل�ص الإدارية ال�صتيناف محكمة حملت الخا�صة الملكية حماية اإطار وفي
الجماعيالم�صوؤوليةعنال�صررالالحقبمالكيالعقارب�صبباإنجازطريقعليهمنطرفالغير
واعتبرت»اأنتغا�صيالمجل�صالجماعيعناإقامةتجزئةمنقبلالغيرخارجال�صوابطالقانونية
المتعلقةبالتعميري�صكلاعتداءمادياغيرمبا�صرمنجانبهيرتبم�صوؤوليتهعنال�صررالناجمعنه
الالحقبمالكيالأر�صالتيتمتمريرالطريقفوقهابعداأناأ�صبحتملكاجماعيابحكمالواقع
ويبرربالتاليالحكملفائدتهمفيمواجهتهبالتعوي�صالمنا�صبعنفقدانهململكيتهم«)26(.

ومعلوماأنهاإذاكانالعتداءالماديعمالغيرم�صروعقائمبا�صتمرارب�صببتواجدالإدارة
الدائمعلىالعقار،فاإندعوىالتعوي�صتقومعلىاأ�صا�صهذاالحرمانالدائممنالعقار.

قرارعدد1/491بتاريخ2013/5/23– ملفاإداريعدد2011/1/4/680-ق�صيةالمجل�صالح�صريلأكادير�صد )25(
افراحالح�صينوافراحمحند.

قرارعدد787بتاريخ2008/6/11فيالملف6/07/186. )26(
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والمالحظاأنالإدارةالمعتديةدائماتعار�صالتعوي�صعنفقدالملكيةالعقارالذيتحدده
المحكمةاعتماداعلىتقريرالخبرةالتيتحكمبها،وتعتبراأنالمحكمةتخرقمبداأالموازنة
في تبالغ واأنها التنا�صببينهما، تراعي�صرورة الخا�صةول والم�صلحة العامة الم�صلحة بين
تقديرالتعوي�صولتاأخذبعينالعتبارطابعالمنفعةالعامةالم�صتهدفتحقيقهامنالم�صروع
التعوي�صعنالعتداءالمادييخ�صعللقواعدالعامة اأن اأنمحكمةالنق�صتعتبر اإل المنجز،
وذلكبا�صتعانةالمحكمةعندالقت�صاءبالخبرةحولماتراه�صرورياللبتفيالطلب،ولي�ص
منبينهاعنا�صرالف�صل20منقانوننزعالملكيةولطابعالمنفعة،واأنالمحكمةعندماتعلل
اأيمقت�صى.وقدكر�صتمحكمة العقارلتخرق الخبرةوموا�صفات لتقرير ا�صتنادا قرارها

النق�صهذاالتوجهفيالعديدمنقراراتهاومنبينها:
2011/2/4/1553الوكيل عدد اإداري ملف - 2013/1/3 في الموؤرخ 4 عدد القرار -
عناإحداث تعوي�ص بطلب المتعلق  – عالل بن ال�صكري محمد ورثة �صد الق�صائي

موؤ�ص�صةتعليمية.
القرارعدد284الموؤرخفي2014/3/21-ملفاإداريعدد  2011/2/4/1431الجماعة -
الح�صريةلمدينةاأيتملول�صدابنباهعمر– طلبتعوي�صعناإحداثطرقوممرات.
التربية 2011/1/4/528وزارة عدد اإداري ملف  – 2013/4/11 بتاريخ 366 عدد القرار -
الوطنيةوال�صبابوتكوينالأطر�صدمحمدادعماروعمارادعمار– طلبتعوي�صعن

اإحداثموؤ�ص�صةتعليمية.
الجماعة عدد  2011/2/4/1271 اإداري ملف  – 2013/4/25 بتاريخ 404 عدد القرار -

الح�صريةللدارالبي�صاء�صدمحمدباهي– طلبتعوي�صاإحداثطريقعام.

واإلىجانبالتعوي�صعنفقدالملكيةالناتجعنالعتداءالمادي،فاإنمالكالعقارالمعتدى
عليهيحقلهاأنيطلباأي�صاالتعوي�صعنحرمانهمنا�صتغاللعقاره.

وقداألغتالغرفةالإداريةحكماق�صىبمبلغاإجماليعنالعتداءالماديعنفقدانالملكية
وعنالحرمانمنال�صتغاللمعامنغيرتبيانالأ�ص�صالمعتمدةفيتحديدهذاالتعوي�صول

مبلغهولالمدةالم�صتحقعنها)27(.
قرارالق�صمالإداريالثالثعدد700بتاريخ2005/12/28– ملفعدد2005/3/4/1058-الدولةالمغربية�صد )27(

ورثةالمندوبيالحاجاإبراهيم.
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التعوي�صالمحكومبهعلىاأ�صا�ص التعوي�صبقولها:»اإن الغرفةالإداريةهذا وقدف�صرت
الحرمانمنال�صتغاللهوتعوي�صعمافاتالم�صتاأنفعليهممنك�صبوماحرموامنهمن

نفعفيحالةمااإذابقيالعقارفيحوزتهم«)28(.

ويتمتقييمالتعوي�صعنفواتالك�صبغالبابالعتمادعلىالعنا�صرالواقعيةالتيت�صاعدعلى
ذلك،خا�صةالغر�صالذيكانالعقارمعداله،ا�صتغاللهمثالفيالفالحةاأوالرعياأوالتجارة.

التعوي�صعن لتحديد تقديرية �صلطة على تتوفر المحكمة اأن الإدارية الغرفة واعتبرت
الحرمانمنال�صتغالل،قرارهاعدد706بتاريخ1998/7/16.

اإلاأنهومعذلكفاإنالغرفةالإدارةتارةتعتبرمنال�صرورياإثباتنوعالك�صبالذيحرم
منهالمعتدىعلىاأر�صه– قرارهاعدد429بتاريخ2005/6/29،ملف  2004/3/4/1553)ورثة
الوراق�صدالمجل�صالبلديلخريبكة(،وتارةتقولباأنهلداعيلالإثبات– قرارهاعدد32

بتاريخ2003/1/16ملفعدد2002/2/4/825.

من عنالحرمان التعوي�ص لتقييم طريقة اأن�صب اأن الما�صي زعيم اإبراهيم الأ�صتاذ ويرى
ال�صتغاللهومعيارالقيمةالكرائية،ايمجموعالمبالغالكرائيةالمتوقعالح�صولعليهاطوال

فترةاحتاللالعقارفيمالوعر�صهذاالعقارللكراء)29(.

عنال�صتغالل التعوي�ص احت�صاب تاريخ بخ�صو�ص موقفها الإدارية الغرفة ح�صمت وقد
13 عدد – قرارها العام المرفق اإن�صاء وتاريخ الحتالل وقوع بين ما المدة في وحددته
بتاريخ2007/1/17ملفانم�صمومانعدد2006/805و2006/980،الدولةالمغربية�صد�صراق
اإن�صاء الغرفةالإداريةموقفهاالمذكورعلىكون�صاحبالأر�صفيحالة الح�صن.وتوؤ�ص�ص

المرفقي�صبحفاقدالملكيته،وليبقىله�صوىالتعوي�صعنقيمتها.

وت�صتندالغرفةالإداريةفيذلكعلىفكرةحمايةالمالالعام،وجاءفيحيثياتقرارهاعدد
445ال�صادرفي2002/4/18-المكتبالجهويلال�صتثمار�صدورثةمباركةبنتلح�صن»حيث

قرارالق�صمالإداريالثانيعدد32بتاريخ2003/1/16– الوكيلالق�صائي�صداأمينةبنتعبدالقادربنكيران. )28(

موؤلفة،»تقديرالتعوي�صعنالعتداءالماديعلىالملكيةالعقارية«،الطبعةالأولى2010/1431،�ص.53. )29(
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لئنكانيحقللمالكباأنيطلبتعوي�صاعنحرمانهمنا�صتغاللملكهالمعتدىعليهاعتداء
مادياواإزالةهذاالعتداء،فاإنذلكمقيدبعدماإتماممرفقعموميعليه،حيثليمكنهحينئذ
اإلالمطالبةبالتعوي�صعنرقبةماانتزعمنهب�صفةغيرمبا�صرةحمايةللمالالعاممعتعوي�صعن

الحرمانمنا�صتغاللعقارهمنذالعتداءالمادياإلىاإتماماإحداثالمرفقالعامعليه«.

بمكنا�ص الإدارية المحكمة حكم بالرباط الإدارية ال�صتئناف محكمة واألغت
عدد  12/2010/568ال�صادربتاريخ2010/12/30فيالملف12/2008/404في�صقهالمتعلقباأداء
تعوي�صللمدعينعنالحرمانمنا�صتغاللعقارهم)المخ�ص�ص�صمنمجموعةمنالعقارات
لإحداثحديقةوم�صاحاتخ�صراء(بالنظرلعدمبيانالمدةالمحددةمابينتاريخو�صعاليد
واإحداثالمن�صاأةوعدماإثباتنوعيةال�صتغاللالذيكانمخ�ص�صالهعقارهمبموجبوثائق

التعميرالتيكانت�صاريةالمفعولوالذيحرموامنهفعال.

عدد  453 قرارها �صمنها من قرارات بعدة الإدارية الغرفة تبنته الذي الموقف وهو
الإداري فيالملف 2006/10/11 في ال�صادر 602 عدد وقرارها 2006/7/5 بتاريخ ال�صادر

عدد2005/3/4/3047.

وفيقرارهاعدد8ال�صادربتاريخ2008/1/2فيالملفعدد6/07/114اأو�صحتمحكمة
ال�صتينافالإداريةبالرباط�صروطال�صتجابةلطلبالتعوي�صعنالحرمانمنال�صتغاللوجاء

فيتعليلها:

المدعيلواقعة اإثبات ال�صتغالل من الحرمان لطلب لال�صتجابة ي�صترط اإنه حيث »لكن
ا�صتغاللهوكذاطبيعةونوعيةهذاال�صتغاللحتى الحرمانمن المدعى العقار ال�صتيالءعلى
يت�صنىللمحكمةال�صتجابةلطلباإجراءخبرةلتحديدقيمةالأ�صرارالناتجةعنهذاالحرمان،

اأماوالحالاأنالم�صتاأنفينلميدلوابماثبتماذكريبقىطلبهمغيرمقبول...«

وفيقرارحديثلمحكمةالنق�صرف�صتالطعنالذيتقدمبهالطالب�صدقرارمحكمة
الذيرف�صطلبه 2011/4/20ملف  10/6/470 297وتاريخ الإداريةبمراك�صعدد ال�صتيناف
الرامياإلىالحكملهبتعوي�صعنالحرمانمنال�صتغاللبعلةعدموجوداأيةفترةفا�صلةبين
تاريخ»نزعالملكية«وتاريخاإن�صاءالطريقالعام،واعتبرتمحكمةالنق�صاأنه»كانثابتااأمام
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ق�صاةالمو�صوعاأنتاريخوقوعالعتداءالماديعلىاأر�صالطالبهو�صنة1999،وهوالتاريخ
الذيعمدفيهالمطلوباإلىمبا�صرةاأ�صغالاإحداثالطريقالعامفوقملكالطالب،واأنهلذلك

يكونماوردبالو�صيلةعلىغيراأ�صا�ص«)30(.

التقادمالم�صقط، يطالها ل المادي العتداء عن التعوي�ص دعوى اأن اإلى الإ�صارة وتجدر
وقداعتبرالمجل�صالأعلى– محكمةالنق�صحاليا– اأندعوىالتعوي�صت�صتنداإلىعملغير
م�صروع،واأنهاتظلواردةوليمكنالتم�صكباأيحالمنالأحوالبالتقادمالم�صقط)31(.

عدد  2011/1/4/597 الإداري الملف في ال�صادر 94 عدد النق�ص محكمة بقرار وورد
مادام التقادم يطالها ول الغيرثابتة، ملك على المادي العتداء واقعة اأن 2013/1/31 بتاريخ
اأجابت لأ�صبقيته بالتقادم الفرعالمتعلقة الثانية الو�صيلة على وردا وم�صتمرا. قائما العتداء

محكمةالنق�ص:

»حيثيعيبالطاعنالقرارالمطعونفيهبخرقمقت�صياتالف�صول79،106و405و410
منقانوناللتزاماتوالعقود،ذلكاأنالتعوي�صالمحكومبهغيرم�صتندعلىاأ�صا�صقانوني،
فدعوىالمطالبةبهذاالتعوي�صالمقدمةبتاريخ2006/6/30طالهاالتقادمالخما�صي،وبالتالي
فاإنطلبالتعوي�صعنال�صررالناتجعنفعلالإدارةاأوخطئهات�صبطهمقت�صياتالف�صل79
منقانوناللتزاماتوالعقود،كمااأنالتعوي�صليمكناأنيكوناإلاإذاكانحالومحققا.

اأجابتمن قد فيه المطعون القرار م�صدرة فالمحكمة الو�صيلة في جاء ما لكنوخالف
خاللتعليلهاباأنالمطلوبكانفيو�صعيةقانونيةتمنعهمنالت�صرففيعقاراتهومنالمطالبة
12/90 رقم القانون 28من المادة بموجب المقررة المدة طيلة وذلك عنها.... بالتعوي�ص
اأن ومعلوم عليه، الم�صادقة التهيئةوعلى ت�صميم على المترتبة لالآثار بالنظر بالتعمير المتعلق
هذاالمانعيجعلالتقادملي�صريفيحقهح�صبمقت�صياتالف�صل380منقانوناللتزامات

والعقود،ممايبقىمااأثيرفيهذاالفرعمنالو�صيلةعلىغيراأ�صا�ص«)32(.

قرارالغرفةالإداريةعدد263موؤرخفي2013/3/14– ملفعدد2011/1/4/729– عبداهللحمو�ص�صدالجماعة )30(
الح�صريةلبيوكري.

قرارعدد692بتاريخ2002/6/27– ملفعدد2001/1/4/2203. )31(

قرارالغرفةالإداريةعدد441الموؤرخفي2013/5/9– ملفعدد2011/2/4/1138-المكتبالوطنيلل�صكك )32(
الحديدية�صدا�صكاربناإبراهيممحمد.
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وجاءفيقرارهاعدد2012/1081ال�صادربتاريخ2012/12/27فيالملف  1081 :

قانوناللتزامات من و387 106 الف�صلين بخرق يتعلق ما بخ�صو�ص اإنه حيث »لكن
يتعلق الحالة اأنمو�صوعنازلة لها ثبت فيه المطعون القرار المحكمةم�صدرة فاإن والعقود،
باعتداءماديعلىعقارمملوكللخوا�صولمت�صلكفيهم�صطرةنزعالملكية،وبالتاليفهو
ليخ�صعلأينوعمناأنواعالتقادمالمذكورينفيالف�صليناأعاله،ماداماأنالعتداءالمادي

م�صتمرفيالزمن...«

وتكري�صالفكرةحمايةالمالعاماعتبرتمحكمةالنق�صاأنالحكمبتعوي�صعنالعتداء
الماديدوننقلملكيةالعقارالمعتدىعليهي�صكلاإثراءبال�صبب،وقررتنق�صقرارمحكمة
ال�صتينافالإداريةبالرباطعدد1501ال�صادرفيالملف  6/07/327بتاريخ2008/12/24الموؤيد
لحكمالمحكمةالإداريةبمكنا�صعدد  12/2006/800ال�صادربتاريخ2006/12/29فيالملف
عدد12/2004/628والذيق�صىبتحميلالدولةالمغربيةفي�صخ�صال�صيدالوزيرالأول)وزارة
التربيةالوطنية(م�صوؤوليةالأ�صرارالالحقةبعقارالمدعيةوزارةالأوقافوال�صوؤونالإ�صالمية
والحكمباأدائهالفائدةهذهالأخيرةتعوي�صاعنالنقلالجبريلم�صاحة6995مترمربعمو�صوع
الر�صمالعقاريعدد4650/كقدره)1.399.000,00درهم(وبعدمقبولالطلبالم�صادالذي
التي�صيدت بنقلملكيةالقطعةالأر�صية المغربيةومنمعها( المدعىعليهم)الدولة به تقدم
بالمخطط المر�صومة حدودهاوامتداداتها ح�صب الدولة، لفائدة التعليمية الموؤ�ص�صة عليها

التجزيئيمقابلالتعوي�صالذياقترحتهم�صلحةالأمالكالمخزنية.

وقداعتبرتمحكمةال�صتينافباأنه»لمجالللتم�صكبطلبنقلالملكية،لأنالمحكمة
واحترام نزعالملكية م�صطرة اإطار في قدم اإذا اإل الطلب هذا في النظر يمكنها ل الإدارية
فاإنمن بالتعوي�صعناعتداءمادي، المطالبة اإطاردعوى اأنهقدمفي اأماوالحال اإجراءاتها،
�صاأنال�صتجابةلهذاالطلب�صرعنةعملغيرم�صروعواإفراغمقت�صياتم�صطرةنزعالملكية

منمحتواهاوغايتها«.
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وجاءفيتعليلقرارمحكمةالنق�ص:

»حيث�صحماعابهالطاعنونعلىالقرارالمطعونفيه،ذلكاأنالمحكمةق�صتبتعوي�ص
رف�صت ومعذلك الطاعنة، طرف من ماديا عليه المعتدى عقارها ملكية المطلوبة فقد عن
الحكمبنقلملكيتهلهذهالأخيرة،خالفالأحكامالإثراءبال�صببالمتمثلةفينازلةالحالفي
اإثراءالمطلوبةعندماق�صيلهابالتعوي�صالمذكورمعاحتفاظهابملكيةنف�صالعقارمو�صوع
�صكل اإليها،مما العقار نف�ص انتقالملكية لماحرمتمن الطاعنة بالتعوي�صوافتقار الحكم
اإثراءمبا�صروتقومبينهماعالقة�صببيةمبا�صرةتتمثلفيواقعةواحدةهي افتقارامبا�صرايقابله
ال�صببالمبا�صرلكلمنهما،وهودفعتعوي�صعنقيمةعقارلمتنتقلملكيتهاإلىمنحكمعليه
بدفعه،وهوالطالبةالمفتقرة،فكانبذلكالقرارالمطعونفيهلمالميق�صبنقلالملكيةلهذه

الأخيرةوالحالماذكرفا�صدالتعليلومعر�صاللنق�ص«)33(.

في ال�صادر 1038 عدد قرارها في اأي�صا النق�ص محكمة تبنته الذي التعليل وهو
الملف2011/1/4/604بتاريخ2012/12/13.

وتجدرالإ�صارةاإلىاأنالإدارةاإذالمتعمداإلىتفعيلت�صميمالتهيئةداخلاأجلع�صر�صنوات
الأرا�صي فاإنمالكي الر�صمية، بالجريدة التهيئة ت�صميم على الموافق الن�ص ن�صر تاريخ من
المعنيةبت�صميمالتهيئة،ي�صتعيدونحقالت�صرففيها،و�صرحتالمحكمةالإداريةبمكنا�ص
فيحكمهاعدد12/2006/152ال�صادرفيالملفعدد  12/2003/811بتاريخ2006/5/17باأن
ب�صورة يتم القانوني الرتفاق اأجل ان�صرام بعد فيعقاره الت�صرف لحرية المالك »ا�صتعادة

تلقائيةوبقوةالقانون«)34(.

وتجدرالإ�صارةاإلىاأنبع�صالمالكينيلجاأوناإلىالمحكمةل�صتردادعقاراتهمالم�صمولة
على منالق�صايا مجموعة عر�ص وتم  – القانوني الرتفاق اأجل انتهاء بعد التهيئة بت�صميم
وعار�صت هذهالطلبات في للبت اخت�صا�صها اأعلنت التي البي�صاء بالدار الإدارية المحكمة

قرارعدد316بتاريخ2011/4/21– ملفاإداريعدد2009/2/4/471. )33(

حكماأيدتهمحكمةال�صتينافالإداريةبمقت�صىقرارهاعدد809بتاريخ2009/4/27-ملفعدد6/07/623–  )34(
6/07/624-ق�صيةورثةمقنعجلول�صدالجماعةالح�صريةلوي�صالن.
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الإدارةموقفالمحكمةمعتبرةاأنالأمريتعلقبالطعنفيمر�صوم،وقداعتبرتمحكمةالنق�ص
للنظر المحكمة باخت�صا�ص اأمامهافيالأحكامال�صادرة المقدمة الطعون بمنا�صبةنظرهافي
المترتبة التهيئة ت�صميم اآثار واإنهاء الحكمبمحو اإلى ين�صرف الأمر اأن اعاله، الطلبات في
علىالعقارمو�صوعالنزاع،لاإلىالطعنفيالمر�صومالذي�صادقعلىت�صميمالتهيئة،واأن

الخت�صا�صمنعقدللمحكمةالإداريةنوعيا)35(.

�صلوكالم�صطرة دون الإدارة منطرف الغير اأرا�صي على التعمير وثائق تفعيل كان واإذا
تنفيذهذه فاإنعدم للتعوي�ص، الملكيةالخا�صةموجبا القانونيةي�صكلاعتداءمادياعلىحق
العقارات التعوي�صلأ�صحاب في الحق يخول لهال المحدد القانوني الأجل داخل الوثائق

المعنيةبوثائقالتعمير.

وهكذااعتبرتمحكمةال�صتينافالإداريةبالرباطاأن:»الرتفاقاتالنا�صئةعنت�صميم
التهيئةتمنعالخوا�صمنا�صتعمالالبقعالأر�صيةالم�صمولبهذاالت�صميمفيغيرمااأعدتله،
10�صنواتتبتدئمنتاريخن�صرالمر�صومالمتعلق اأجل وتنتهيالآثارالمذكورةعندانق�صاء
التهيئة ت�صميم تفعيل عدم واأن الجريدةالر�صمية. في التهيئة ت�صميم م�صروع على بالموافقة
قبلان�صراممدة10�صنوات،ليعطيلأ�صحابالأرا�صيالم�صمولةبهذاالت�صميمالحقفي
مادام ال�صتغالل من الحرمان عن والتعوي�ص التهيئة منت�صميم عقاراتهم باإخراج المطالبة
القانون من 28 المادة في عليه المن�صو�ص المذكور الأجل بعدانتهاء ا�صتردادها باإمكانهم

رقم90-12المتعلقبالتعمير)36(.

الذيا�صترد المالك فاإن التهيئة، ت�صميم تفعيل يتم ولم القانوني الأجل ان�صرم اإذا اأنه اإل
عقارهمنحقهالمطالبةبالتعوي�صعنالحرمانمنال�صتغالل«.

-قرارعدد39بتاريخ2013/1/10– ملفاإداريعدد2012/1/4/2537. )35(
-قرارعدد111بتاريخ2013/2/7– ملفاإداريعدد2012/1/4/2707.
-قرارعدد235بتاريخ2013/3/7– ملفاإداريعدد2013/1/4/232.

-قرارعدد563بتاريخ2013/6/13– ملفاإداريعدد2013/1/4/1232.
قرارعدد96بتاريخ2007/3/7-ملفعدد6/06/6. )36(
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ال�صابقذكره 12/2006/152 عدد حكمها في بمكنا�ص الإدارية المحكمة ذهبت وقد
مرفقياج�صيماموجباللتعوي�ص ي�صكلخطاأ فيعقاره الت�صرف المالكمن »اأنحرمان اإلى
وق�صت الم�صوند�صتوريا«، الملكية بحق خطير م�صا�ص من ذلك في لما لل�صرر، الجابر
لفائدةالمالكينبتعوي�صعنالحرمانمنال�صتغاللقدره)250.000,00درهم(اأيدتهمحكمة

ال�صتينافبمقت�صىقرارهاعدد809ال�صادرفي2009/4/27.

خاتمة : 

اإنالمبادئالقيمةالتيعملتمحكمةالنق�صعلىتكري�صهاوالجهودالتيتقومبهاالمحاكم
الإدارية)ا�صتئنافوابتدائية(لحمايةالملكيةالخا�صةواإن�صافالمت�صررينمناأعمالالعتداء
الماديعلىعقاراتهم،ت�صطدمبمواقفالإدارةالراف�صةلتنفيذاأحكامالق�صاءالإداري،خا�صة
تلكالمتعلقةباأداءتعوي�صاتلفائدةالمعتدىعلىعقاراتهم،الأمرالذيمن�صاأنهاإفراغهذه

الأحكاممنقيمتها– اإذلقيمةلأحكامالق�صاءاإذالميتمتنفيذها-.

ومعلوماأنامتثالالإدارةلأحكامالق�صاءوتنفيذهاي�صكلمظهرابارزالدولةالحقوالقانون،
لأنهينمعناحترامل�صيادةالقانون،وي�صاهمب�صكلكبيرفيتر�صيخالثقةفينفو�صالمواطنين

عموما،والمتقا�صينخ�صو�صا.

واإذاكانتنفيذالأحكامالإداريةال�صادرةعلىالإدارةباأداءتعوي�صاتعنالعتداءالمادي
الممار�صمنطرفهاعلىعقاراتالغيري�صكلم�صكلةومع�صلةحقيقيةللمحاكموالإدارة،فان
المالحظهوا�صتمراراأعمالالعتداءالماديالذيتقومبهبع�صالإداراتخا�صةالمجال�ص

الجماعيةبعللمختلفة،الأمرالذياأ�صبحي�صتدعيتدخلالم�صرعلمواجهةهذاالو�صع.





نماذج من مقررات �سادرة 
عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة





نماذج من مقررات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

رخ�شة البناء وحقوق الأغيار
التوفر على رخ�شة البناء ل يعفي الم�شتفيد منها من الم�شوؤولية ما دامت  الرخ�شة الممنوحة من   n

ال�شلطة الإدارية ت�شلم تحت التحفظ على ما يمكن اأن يلحقه  البناء بالغير من اأ�شرار؛
ل ي�شع موؤ�ش�شة و�شيط المملكة اإل حفظ ال�شكاية واإخبار المعني، اإذا لم يثبت  تق�شير من لدن   n
البناء  واقعة  من  �شلبي  لها  موقف  يكون  عندما  اأو  البناء  اإيقاف  اأمر  بتنفيذ  التعجيل  في  الإدارة 
والتعلية في حالة ما اإذا بلغ اإلى علمها اأن التعلية قد  تت�شبب في اأ�شرار يمكن اأن تهدد ب�شقوط 

البناية ككل. 

موؤ�ش�شة و�شيط المملكة
مقرر برد الطلب

الملف عدد 10/27814 
�شكاية ال�شيد : ...... 

المملكة، و�صيط موؤ�ص�صة اإلى ب�صكاية تقدم ....، المرا�صلة عنوان ....، ال�صيد اإن حيث
ي�صتغلبه الذي بالمحل الالحق ال�صرر رفع بمقت�صاها يطلب 2010/12/28، بتاريخ اأودعت
ن�صاطاتجاريا،ذلكاأنجدرانهتعر�صتلت�صدعو�صقوقواأ�صبحتتهددبالنهيار،كلذلك
نتيجةاأ�صغالبناءطابقينعلوييندونتقويةالأ�ص�صالأ�صليةللبناءودونالتقيدب�صروطال�صالمة؛

في �صالزمورزعيرعاملعمالةالرباط الرباط واليجهة ال�صيد اإنهتمتمكاتبة وحيث
طرف لهمن مرخ�ص الور�ص �صاحب اأن مفاده بجواب الموؤ�ص�صة فتو�صلت المو�صوع،
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على بناء 2010/04/27،وذلك بتاريخ 2010/04/230 عدد تحت للرباط الجماعي المجل�ص
موافقةالوكالةالح�صريةللرباط�صالتحتعدد2010/04/01بتاريخ  2010/03/04؛

وبناء على ما �شبق،

حيثاإنالطلبيهدفاإلىاإلزامال�صلطةالإداريةباإيقافاأ�صغالالبناءالتيتنجزفوقالطابق
يقوم واأنالباني �صيما الجدران، في ت�صدعات من بالمحل األحقته لما وذلك يعتمره، الذي

بذلكبدونرخ�صة؛

مالكالطابق 2010/04/27 بتاريخ منحت اأن لها �صبق الإدارية ال�صلطة اأن ات�صح وحيث
العلويرخ�صةبناء،وذلكعلىخالفماجاءفيتظلمالم�صتكيوا�صتدلتبمايثبتذلك،

كماتبيناأنال�صلطةالإداريةقررتاإيقافالبناء،اإلاأنالبانيتمادىفيعمله؛

اأ�صا�صافيالأ�صرار،اإنكانت،هومالك اإنهيبدومنخاللالوقائعباأنالمت�صبب وحيث
العقارالذيقامبتعليتهباإ�صافةطابقينعلويين؛

دامت الم�صوؤولية،ما من يعفيه ل البناء رخ�صة على يتوفر باأنه الباني تذرع اإن وحيث
الرخ�صةالتيتمنحهاال�صلطةالإداريةت�صلمتحتالتحفظعلىكلمايمكناأنيلحقههذاالبناء

مناأ�صراربالغير؛

لدنال�صلطات من تق�صير هناك كان اإن ما على الوقوف للموؤ�ص�صة يتاأت لم اإنه وحيث
الإداريةفيالتعجيلبتنفيذاأمراإيقافالبناءال�صادرمنلدنال�صيدرئي�صمجل�صبلديةالرباط
اأوفياتخاذموقف�صلبيمنواقعةالتعليةبعدمابلغاإلىعلمهااأنالتعليةقدت�صببتفياأ�صرار

تهددب�صقوطالبنايةككل؛

وحيثاإنه،اأمامهذهالحالة،كانحريابالم�صتكياأنيقدمتظلمهاأمامالق�صاءفيمواجهة
الباني،الذييعتبرمنالخوا�ص؛

وحيثاإنهلي�صعالموؤ�ص�صة،اإلاأنت�صجلماوقفتعليهمنمعطياتوت�صلمالمعنيبالأمر
ن�صخةبذلكلال�صتدللبه،عندالحاجة،وتردالطلبالمقدملديها؛
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لأجـلـه

ت�شرح الموؤ�ش�شة برد الطلب المقدم لديها، واإ�شعار �شاحبه بذلك. 

وحرربالرباط،في:



نماذج من مقررات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

الم�شاهمة في تحمل نفقات التزود بالكهرباء 
ال�شتفادة  من  من  تمكن  اأن  �شاأنها  من  التي  الخدمات  كل  توفير  الدولة  واجب  من  كان  اإذا   n
ملزمون  والجماعات  الأفراد  فاإن  والكهرباء،  بالماء  التزود  �شيما  ول  ال�شرورية،  الحاجيات 
 بتحمل النفقات المنا�شبة، في نوع من الم�شاواة التي تراعي واجب الت�شامن، على اأن يتم  ال�شعي 

اإلى تحقيق ذلك باأقل كلفة. 

موؤ�ش�شة و�شيط المملكة
مقرر بحفظ الملف

الملف عدد 13/3083 
الم�شتكي ال�شيد : ...... 

حيثاإنال�صيد.....،القاطن....،بعثب�صكايةلموؤ�ص�صةو�صيطالمملكة،�صجلتبها
المكتب امتناعم�صالح به،جراء ال�صررالالحق بمقت�صاهامن يتظلم 2013، يناير 08 بتاريخ
ال�صكني تمكينهمنربطمحله الناظور،عن بمدينة ال�صالحلل�صرب والماء للكهرباء الوطني
الكائن...،بالتيارالكهربائياأ�صوةبباقيالم�صتفيدين،رغمتوفرهعلىترخي�صبذلك،م�صلم

منرئي�صالمجل�صالقرويلجماعة...؛

في ال�صالحلل�صرب والماء للكهرباء الوطني للمكتب العام المدير مكاتبة تمت وحيث
التظلمهوعبارةعنعمارةفي اأنالعقارمو�صوع اأفادفيمعر�صجوابه، المو�صوع،الذي
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اأ�صغالربطهات�صتوجبتكلفةماليةتقدربـ....درهم،و�صتوكل ملكيةالمعنيبالأمر،واأن
اأنه اإل التكلفة، اأنالم�صتكيطلبتخفي�صهذه لمقاولةمتخ�ص�صةفيهذاالمجال،موؤكدا
باأقلتكلفةممكنة،معالأخذبعينالعتبارالمعطيات اأولوياتالمكتباإنجازدرا�صات من
التقنيةالالزمةل�صمانجودةالتيارالكهربائيو�صروطال�صالمة،م�صيفااأنربطالمحلال�صكني
بال�صبكةالكهربائيةرهينبالتزامال�صيد...بتوفيرمبالغالتكلفةالالزمةلإنجازالأ�صغال،وفقا

لماحددتهالم�صلحةالتقنيةالمخت�صة؛

جواب 2013بم�صمون غ�صت فاتح بتاريخ بالأمر المعني اأبلغت الموؤ�ص�صة اإن وحيث
الإدارة،طبقالماتمليهمقت�صياتالمادة29منالظهيرال�صريفالمحدثلها،فلمتتو�صلمنه

باأيتعقيب،رغممرورعدة�صهورمنتاريخالتبليغالمذكور؛

وحيثاإنطلبالمعنيبالأمريهدفاإلىتزويدم�صكنه،الذيهوعبارةعنعمارة،بمادة
الكهرباءاأ�صوةبباقيالم�صتفيدين؛

وحيثاإنالثابتاأنالمكتبالوطنيللكهرباءوالماءال�صالحلل�صرب،وفياإطار�صيا�صته
الراميةاإلىكهربةالعالمالقروي،وال�صهرعلىتغطيةحاجياتال�صاكنةبهذهالمادةالحيوية،
اإلىالطاقةالكهربائية،علىا�صتعدادلربطوتزويدعمارةالمعنيبالأمر وكذات�صهيلولوجها

بالتيارالكهربائي،�صريطةالتزامهباأداءالم�صاريفوتكاليفالأ�صغالالالزمةلذلك؛

وحيثاإذاكانمنواجبالدولةتوفيركلالخدماتالتيمن�صاأنهااأنتمكنمنال�صتفادة
منالحاجياتال�صرورية،ول�صيماالتزويدبالماءوالكهرباء،فاإنالأفرادوالجماعاتملزمون
بتحملالنفقاتالمنا�صبة،فينوعمنالم�صاواةالتيتراعيواجبالت�صامن،علىاأنيتمال�صعي

اإلىتحقيقذلكباأقلكلفة؛

وحيثفيهذاالنطاق،وماداماأنالموؤ�ص�صة�صجلتا�صتعدادالإدارةتزويدالمعنيبالأمر
بالمطلوب،�صريطةالم�صاهمةفيالتكاليف،فاإنهاترىالإ�صهادبذلك؛

وبناءعلىمقت�صياتالظهيرال�صريفرقم1.11.25ال�صادربتاريخ  17مار�ص2011باإحداث
موؤ�ص�صةو�صيطالمملكـة،والمن�صوربالجريدةالر�صميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامها
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6033 الداخلي،الم�صادقعليهمنلدنالجنابال�صريف،والمن�صوربالجريدةالر�صميةعدد
بتاريخ  26مار�ص2012؛

لأجله
فاإن و�شيط المملكة : 

-ي�صجلا�صتعدادالمكتبالوطنيللكهرباءوالماءال�صالحلل�صربلتزويدالطالببالكهرباء
مقابلالتكاليفالمنا�صبة؛

-وياأمر،تبعالذلك،بتبليغهذاالمقررللطرفين،وبحفظالملف.

وحرربالرباط،في:



الم�س بحقوق الأغيار و�شالحية الو�شيط 
ل تملك موؤ�ش�شة و�شيط المملكة �شالحية النظر في تظلم ان�شب على ت�شرف الإدارة،  ما دام اأن   n
ما قد تنتهي اإليه الموؤ�ش�شة لن يح�شر مداه بين المتظلم والإدارة، بل �شيطال الغير  الذي ل ينبغي 
الم�شا�س بما دخل في ذمته من حقوق اأو مزايا، ول اأن يتاأثر و�شعه  ب�شببه، اإل في نطاق م�شطرة 

تواجهية، يُبدي فيها اأوجه دفاعه، وهو ما يخرج عن نطاق  اخت�شا�س و�شيط المملكة. 

موؤ�ش�شة و�شيط المملكة 
مـقــرر بعدم الخت�شا�س
الملف عدد 12/2504 
  �شكاية ال�شيد : ......  

يتظلم ب�صكاية 2012 ماي 15 بتاريخ الو�صيط موؤ�ص�صة اإلى ....، ال�صيد تقدم حيث
بمقت�صاهامنالقرارال�صادرعنال�صيدالنائبالإقليميلوزارةالتربيةالوطنيةنيابةطنجة
2475بتاريخ09ماي2012،والقا�صيبتمكينمفارقتهال�صيدة.... – اأ�صيلةتحتعدد
باإحدى ت�صجيلهما لها ليت�صنى ...، يدر�صانبمعهد اللذين لبنيها المغادرة �صهادة من
الموؤ�ص�صاتالتعليميةالتابعةلنيابةالرباط.مو�صحااأنالنائبالمذكور�صلم�صهادةالمغادرة
بناءعلىالر�صالةالتيتو�صلتبهام�صالحهمنال�صيدالوزيربتاريخ08ماي2012تحت
بح�صانة مفارقته لفائدة ال�صادر الق�صائي الحكم اأن الم�صتكي اأكد وقد 12-558. عدد
ابنيها،والذيعلىاأ�صا�صهتمتمكينهامن�صهادةالمغادرة،غيرم�صمولبالنفاذالمعجل،

نماذج من مقررات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
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وهوم�صتاأنف،ومعرو�صاأماممحكمةال�صتئنافبالرباط،وبالتاليلزالالم�صتكييعتبر
النائبال�صرعيعنابنيه.

واعتبارالأنالنظرفيتظلمال�صيد....منت�صرفالإدارة،�صوفلنينح�صرمداهبين
الطالبوالإدارة،بل�صيطالمفارقته،التيلينبغياأنيم�صمادخلفيذمتهامنحقوق
اأومزايا،ولاأنيتاأثرو�صعهاوو�صعالأطفالالتي�صرعتاأحكامالح�صانةاأ�صا�صالفائدة
المح�صون،اإلفينطاقم�صطرةتواجهيةت�صتدعىلها،وتبديفيهااأوجهدفاعها،وهواأمر
يخرجعن�صالحياتواخت�صا�صموؤ�ص�صةالو�صيط،الذيح�صرهالم�صرعفيماقديكون
للمرتفقعلىالإدارةمنموؤاخذات،ممايتعينمعهالقولبعدماخت�صا�صموؤ�ص�صةالو�صيط

للنظرفيالطلبعلىحالته.

لأجـلـه

ن�شرح بعدم الخت�شا�س. 



نماذج من مقررات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

ت�شميم التهيئــة
و�شع الإدارة لت�شميم التهيئة يتم طبعا تحت م�شوؤوليتها في نطاق ما يخوله لها القانون  من حق   n
في تنظيم المجال العمراني، ح�شب الحاجيات الملحة لتو�شيعه بما يتطابق وال�شوابط  القانونية؛

بدخول ت�شميم التهيئة حيز التنفيذ، ل يمكن طيلة الع�شر �شنوات المحددة في القانون،  المنازعة   n
فيه ول في مر�شوم الم�شادقة عليه، اإل في نطاق ما ر�شمه القانون، واأمام الجهة  الق�شائية الإدارية 

المخت�شة، اإذ في اإطاره يمكن مناق�شة مدى احترام الت�شميم للم�شروعية. 

موؤ�ش�شة و�شيط المملكة
مقـرر برد الطلب وبحفظ الملف

الملف عدد 12/2866 
الم�شتكون ال�شادة : ......  

حيثاإنال�صيد.....،القاطن.......،تقدمب�صكايةاإلىهذهالموؤ�ص�صة،اأ�صالةعننف�صه
العقار يملكون اأنهم فيها يعر�صون 2012، نونبر 29 بتاريخ �صجلت ......، ورثة ونيابةعن
92�صنتيار، اآر 8 8هكتار البالغم�صاحته العقاريعدد.....، الر�صم الم�صمى....مو�صوع
الكائن.....،واأنهفياإطارم�صروعت�صميمتهيئةمدينة...،تمتخ�صي�صن�صفهذاالعقار
لبناءمرافقعموميةمتمثلةفيمدر�صة،ومركزثقافي،وم�صجد،وكذامنطقةخ�صراء،وموقف
لل�صيارات،كماتمتخ�صي�صن�صبةكبيرةمنالن�صفالمتبقيمنذلكالعقاركمنطقة�صياحية،
وبذلكلميبقاإلجزءب�صيطمنهتمتخ�صي�صهلإحداثم�صاكنوتجهيزاتتجاريةوخدماتية.
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م�صيفيناأنهتما�صتثناءالأرا�صيال�صالليةوكذاالأمالكالمجاورةلعقارهم،رغم�ص�صاعتها،من
اأيارتفاقاتعمومية،وتمتخ�صي�صهابالكامللإحداثتجزئات�صكنية؛

الموؤ�ص�صة التيوافت المو�صوع، الوكالةالح�صريةللخمي�صاتفي وحيثوقعتمكاتبة
بجوابمفادهاأنت�صميمالتهيئةلمدينة....�صودقعليهبتاريخ21يناير2013،ون�صربالجريدة
الر�صميةبتاريخ07فبراير2013،وبذلكاأ�صبحملزمالجميعالأطرافالمعنية،طبقاللقوانين

الجاريبهاالعملفيمجالالتعمير؛

وحيثاإنت�صرفالإدارةهذاتمطبعاتحتم�صوؤوليتها،فينطاقمايخولهلهاالقانون
منحقفيتنظيمالمجالالعمرانيبو�صعتخطيطوت�صاميمتهيئةح�صبالحاجياتالملحة

لتو�صيعالن�صيجالعمرانيبمايتطابقوال�صوابطالقانونية؛

وحيثاإنهبدخولت�صميمالتهيئةحيزالتنفيذ،ليمكنطيلةالع�صر�صنواتالمحددةفي
القانونل�صالحيةالت�صميمالمذكور،المنازعةفيمر�صومتمتالم�صادقةعليهاإلفينطاقما
ر�صمهالقانون،واأمامالجهةالق�صائيةالإداريةالمخت�صة،اإذفياإطارهيمكنمناق�صةمدىاحترام

الت�صميمللم�صروعية؛

وحيثاإنهاأمامهذهالحالة،ومادامالت�صميماأ�صبح�صاريالمفعول،فاإنالموؤ�ص�صةلترى
ماي�صتدعيتدخلها،علمااأنهيبقىمنحقالمعنيينبالأمر�صلوكماقديخولهلهمالقانونمن

حقفيالتعوي�ص،عمايكونقدلحقهممن�صرروذلكاأمامالق�صاءالمخت�ص؛

وحيثينبغيوالحالةهذهردالطلب؛

وتطبيقالمقت�صياتالظهيرال�صريفرقم1.11.25ال�صادربتاريخ17مار�ص2011باإحـــــداث
موؤ�ص�صةو�صيطالمملكـة،والمن�صوربالجريدةالر�صميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامها
6033 الداخلي،الم�صادقعليهمنلدنالجنابال�صريف،والمن�صوربالجريدةالر�صميةعدد

بتاريخ26مار�ص2012؛

واعتبارالماتقدم؛
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فاإن و�شيط المملكة : 
ي�صرحبردالطلب؛ -

وياأمربتبليغهذاالمقررلالأطراف،وبحفظالملف -

وحرربالرباط،فـي:



نماذج من مقررات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

مدة �شالحيـة ت�شميم التهيئـة
مرور ع�شر �شنوات على تاريخ ن�شر ت�شميم التهيئة، يجعل عقار الم�شتكين محررا  من التخ�شي�س   n
الذي ت�شمنه الت�شميم المذكور، وذلك بقوة القانون، وب�شورة اآلية، ودونما  حاجة اإلى اإ�شهاد اأو 
ترخي�س اإداري، ويكون   المالكون بذلك محقين في الت�شرف فيه، في حل  عما �شبق تخ�شي�شه 

كمرفق عمومي لم يتم اإنجازه داخل الأجل المحدد. 

موؤ�ش�شة و�شيط المملكة
مقـرر  بت�شوية النزاع وبحفظ الملف

الملف عدد 12/1705 
الم�شتكي : ال�شيد ...... 

....، ورثةال�صيد ونيابةعن نف�صه اأ�صالةعن تقدم .....، القاطن ....، ال�صيد اإن حيث
عدم بمقت�صاهامن يتظلمون 2012، مار�ص 05 بتاريخ �صجلت الموؤ�ص�صة، هذه اإلى ب�صكاية
تمكينهممنرفعاليدعنقطعتهمالأر�صية،الكائنةببلديةالناظور،التيتمتخ�صي�صهاح�صب
لإحداث ماي  2012، 08 بتاريخ �صالحيته المنتهية الناظور، بلدية تهيئة ت�صميم مقت�صيات

موؤ�ص�صةتعليميةلميتمبناوؤها؛

وحيثتمتمكاتبةوزارةالتربيةالوطنيةوالتكوينالمهنيفيالمو�صوع،فوافتالموؤ�ص�صة
التظلم العقارمو�صوع تخ�صي�ص بموجبه تم الذي القانوني الرابط اأن اإلى فيه ت�صير بجواب
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بلدية تهيئة انتهاء�صالحيةت�صميم بعد قائما،وذلك يعد لم الذكر، �صالف العمومي للتجهيز
المقت�صيات فيتطبيق الخت�صا�ص �صاحبة هي الح�صرية الوكالت اأن اإلى م�صيرة الناظور،
اإعالن عن القانونيةالمترتبة الآثار بانتفاء المتعلقة التعمير، قانون �صمن الواردة القانونية

المنفعةالعامة؛

المو�صوع، في المدينة و�صيا�صة ال�صكنى وزارة مكاتبة تمت الملف هذا تتبع اإطار وفي
فتو�صلنامنهابكتابت�صيرفيهاإلىاأنملفالمعنيبالأمرتمتدرا�صتهمنطرفم�صالحالوكالة
الح�صريةللناظور،فات�صحلهاباأنهباإمكانالمعنيبالأمرا�صتعادةالت�صرففياأر�صه،علىاأن
يكونا�صتغاللهامطابقاللغر�صالمخ�ص�صةلهالمنطقةالتيتوجدبها،كمايمكنهاإيداعملف
اأنظاراللجنةالتقنية اإنجازم�صروعهلدىم�صالحالجماعةالمخت�صة،ق�صدعر�صهعلى طلب
المكلفةبدرا�صةالم�صاريع،ق�صداإبداءالراأي،فياإطارال�صوابطالمعمولبهافيميدانالتعمير.

وحيثاإنالطلبيهدفاإلىالتدخللدىالإدارةمناأجلتمكينالمعنيينبالأمرمنرفع
التيتمتخ�صي�صهاح�صبمقت�صياتت�صميمتهيئةبلديةالناظور، اليدعنقطعتهمالأر�صية،

المنتهية�صالحيتهبتاريخ08ماي2012،لإحداثموؤ�ص�صةتعليمية؛

على العامة،بناء للمنفعة بالأمر المعنيين عقار ر�صد الذي التخ�صي�ص مفعول اإن وحيث
ن�صرالمر�صوم تاريخ من اعتبارا �صنوات ع�صر يتجاوز اأن باأيحال يمكن التهيئة،ل ت�صميم
التي عداتلك تخ�صي�صات، جديد ت�صميم يحدد لم ما الر�صمية، بالجريدة عليه الم�صادق
المتعلقبالتعمير، 12-90 القانون من 28 المادة عليه ن�صت ما الأول،وفق الت�صميم ت�صمنها
والتجهيزاتالعامة والف�صاءات للمرافق المخ�ص�صة الأرا�صي مالكي حق على اأكدت التي
المبرمجةفيت�صاميمالتهيئة،فيا�صتعادةالت�صرففياأمالكهمفورانتهاءالآثارالمترتبةعن

اإعالنالمنفعةالعامةالمرتيطةبها؛

التعاملمع كيفية بخ�صو�ص 2012، دجنبر 10 بتاريخ 20469، عدد المذكرة اإن وحيث
من الموجهة التهيئة، بت�صاميم المبرمجة العامة والتجهيزات للمرافق المخ�ص�صة الأرا�صي
والمفت�صين الح�صرية الوكالت مديري اإلى المدينة، و�صيا�صة ال�صكنى وزير ال�صيد طرف



نماذجمنمقررات�صادرةعنموؤ�ص�صةو�صيطالمملكة68

مجلةموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةالمغربية،العددالثاني،غ�صت2014

الجهويينلل�صكنىو�صيا�صةالمدينة،اأكدتعلىم�صامينالد�صتور،التيتن�صعلى�صمانحق
الملكية،والحدمننطاقهوممار�صتهبموجبالقانون،اإذااقت�صتمتطلباتالتنميةالقت�صادية

والجتماعيةذلك؛

ن�صر تاريخ على �صنوات ع�صر لمرور واعتبارا اأعاله، تقدم ما اإلى بال�صتناد اإنه وحيـث
ت�صمنهالت�صميم الذي التخ�صي�ص من محررا اأ�صبح قد الم�صتكين عقار فاإن التهيئة، ت�صميم
ترخي�صاإداري، اأو اإ�صهاد اإلى حاجة ودونما اآلية، وب�صورة القانون، بقوة وذلك المذكور،
ويكونونبذلكمحقينفيالت�صرففيه،فيحلعما�صبقتخ�صي�صهكمرفقعموميلميتم

اإنجازهداخلالأجلالمحدد؛

فيهح�صب والت�صرف عقارهم ا�صتغالل المالكين باإمكان اأنه اأكدت الإدارة اإن وحيث
الموا�صفاتالتيخ�ص�صتلهذهالمنطقةلإيواءدور�صكنيةمنفئةال�صكنالقت�صادي،واأن

باإمكانهماإيداعطلباإنجازم�صروعهملدىالجماعةالمخت�صة؛

والقول بذلك، الإدارة على الإ�صهاد اإل الموؤ�ص�صة ي�صع ل الحالة، هذه اأمام وحيث
بت�صويةالنزاع؛

وتطبيقالمقت�صياتالظهيرال�صريفرقم1.11.25ال�صادربتاريخ17مار�ص2011باإحـــــداث
التاريخاأعاله، بنف�ص 5926 عدد الر�صمية بالجريدة والمن�صور المملكـة، و�صيط موؤ�ص�صة
ونظامهاالداخلي،الم�صادقعليهمنلدنالجنابال�صريف،والمن�صوربالجريدةالر�صميةعدد

6033بتاريخ26مار�ص2012؛

لأجــــــــــل ما تقدم

فاإن و�شيط المملكة : 
ي�صرحبالإ�صهادعلىالإدارةباإقرارهاباأحقيةال�صيد.....و....فيالت�صرففياأر�صهم -
الكائنةببلديةالناظوروفقال�صروطالقانونية،فيمناآىعنالتخ�صي�صالذي�صبقالأخذ
08ماي  2012،لإحداث بتاريخ المنتهية�صالحيته الناظور، بلدية تهيئة ت�صميم في به
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موؤ�ص�صةتعليمية؛
ي�صجلت�صويةالنزاع؛ -

وياأمربتبليغالطرفينهذاالمقرر،وبحفظالملف. -

وحرربالرباط،فـي:



نماذج من مقررات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

مفعول ت�شميم التهيئة 
ي�شبح ت�شميم التهيئة ملزماً للجميع بعد عر�شه لالطالع والم�شادقة عليه بمر�شوم.    n

لما  يملكونه،  اعتبارا  الذي  العقار  فوق  بالبناء  الترخي�س  المالك  تمكين  الإدارة عن  امتناع  اإن   n
اإخالل يبرر  تدخل موؤ�ش�شة  اأن فيه  اأ�شبح مر�شودا له كوعاء لإيواء مرفق عام، امتناع ل يظهر 
معه  الذي  يتعين  ال�شيء  اإلغاوؤه،  يقع  ولم  المفعول  �شاري  الت�شميم  مادام  المملكة،  و�شيط 

رد الطلب. 

موؤ�ش�شة و�شيط المملكة
مقــــــرر برد الطلب وبحفظ الملف

الملف عدد 13/3353 
الم�شتكي : ال�شيد ...... 

حيثاإنال�صيد...،القاطنب…..،تقدمب�صكايةاإلىهذهالموؤ�ص�صة،اأ�صالةعننف�صه
ونيابةعنباقيورثةوالده،�صجلتبهابتاريخ2012/11/26،يتظلمبمقت�صاهامنعدمتمكينهم
منرخ�صةبناءقطعتهمالأر�صيةمو�صوعالر�صمالعقاريعدد….،الكائنةبقرية…،البالغ
التهيئة ت�صميم لمقت�صيات طبقا تعليمية لإن�صاءموؤ�ص�صة تخ�صي�صها بعلة 1140م²، م�صاحتها
اأبريل 18 بتاريخ عدد  2.12.159 المر�صوم بمقت�صى عليه الم�صادق ماري�صكا، بحيرة لموقع
2012،وذلكرغمتوفرالجماعةعلىاأرا�صتدخل�صمناأمالكالدولة،واأرا�صيالحبو�ص،

ويطالببتمكينهممنا�صتغاللعقارهمفيبناءم�صاكنخا�صةبعائالتهم؛
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وحيثاألفيمنبينمرفقاتال�صكايةردمنالإدارةموؤرخفي31يونيو2012،ي�صيراإلىاأن
م�صروعت�صميمتهيئةموقعبحيرةماري�صكاالناظور،ن�صعلىتخ�صي�صقطعتهم�صالفةالذكر،

لالرتفاقاتالتالية:
جزءمنثانوية)  EL4 (قديعبرهممرلل�صيارات؛  1 -

جزءمنطريقالتهيئةرقم)  VA26 (بعر�ص20متر؛  2 -

جزءمنطريقالتهيئةرقم)  VA57 (بعر�ص20متر؛  3-

جزءمنطريقالتهيئةرقم)  VA63 (بعر�ص20متر.  4-

ال�صادر 2.12.159 المر�صومعدد بمقت�صى التهيئة ت�صميم الم�صادقةعلى بعد اإنه، وحيث
عر�صه، عند عليه مالحظاتهم تقديم الم�صتكين باإمكان كان الذي 2012، 18اأبريل بتاريخ
12.90 رقم القانون من 28 المادة لمقت�صيات طبقا ملزماللجميع، الت�صميم ذلك اأ�صبح فقد
المتعلقبالتعمير،وذلكعلىامتدادالع�صر�صنواتمنتاريخن�صرهمعحفظحقوقالأطراف

فيالمطالبةبمايكونقدلحقهممناأ�صرارجراءاآثاره؛

وحيثاإنامتناعالإدارةعنتمكينهممنالبناءفوقالعقارالذييملكونه،بحكممااأ�صبح
اأنفيهاإخالليبررتدخلموؤ�ص�صةو�صيط مر�صودالهكوعاءلإيواءمرفقعام،امتناعليظهر
المملكة،مادامالت�صميم�صاريالمفعولولميقعاإلغاوؤه،ال�صيءالذييتعينمعهردالطلب؛

وتطبيقالمقت�صياتالظهيرال�صريفرقم1.11.25ال�صادربتاريخ17مار�ص2011باإحـــــداث
موؤ�ص�صةو�صيطالمملكـة،والمن�صوربالجريدةالر�صميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامها
6033 الداخلي،الم�صادقعليهمنلدنالجنابال�صريف،والمن�صوربالجريدةالر�صميةعدد

بتاريخ26مار�ص2012؛

لأجــــــــــل ما تقدم

فاإن و�شيط المملكة، ي�شرح : 
بردالطلب،معاإ�صعارالمعنيينبالأمربذلك؛ -

وبحفظالملف. -
وحرربالرباط،فـي:



نماذج من مقررات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

الوثائق المعتمدة لتحديد ال�شن
خالفا لجميع الأحكام الت�شريعية والتنظيمية، ل يمكن اأن يحتج على اإدارات الدولة  والجماعات   n
المحلية والموؤ�ش�شات العامة فيما يتعلق بتحديد �شن الموظفين والأعوان العاملين بها،  اأو �شن 
من تنقل اإليهم حقوقهم في المعا�شات التي ي�شتحقونها، اإل بعقود الولدة، اأو الوثائق التي  تقوم 
مقامها، المدلى بها حين التوظيف اأو عند ولدة الأولد، والمحتفظ بها في الملفات الإدارية، 

 اأو ملفات النخراط في نظام المعا�شات

موؤ�ش�شة و�شيط المملكة
مقرر برد الطلب وبحفظ الملف

الملف عدد 12/3742 
الم�شتكي : ال�شيد ...... 

حيثاإنال�صيد.....،القاطن....،بعثب�صكايةاإلىموؤ�ص�صةو�صيطالمملكة،الم�صجلة
بتاريخ13مايو2013،يتظلمبموجبهامنعدماعتمادمنطوقالحكمالقا�صيباإ�صالحتاريخ
ازديادهوجعلهمنمواليد30يونيو1959بدل1965،ال�صادرعنق�صمق�صاءالأ�صرةبالمحكمة
البتدائية....تحتعدد2251بتاريخ17/05/2010،الموؤيدا�صتئنافيابمقت�صىالقرارال�صادر
عنمحكمةال�صتئنافبفا�صتحتعدد212بتاريخ  23/01/2010،مو�صحااأنالم�صاعيالتي

با�صرهامعم�صالحالإدارةالمركزيةفيالمو�صوعلمت�صفرعناأينتيجةاإيجابية؛

وحيثاإنالطلبيهدفاإلىت�صحيحتاريخالزديادالم�صرحبهبملفهالإداري؛
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ذيالقعدة 12 بتاريخ ال�صادر 012.71 رقم القانون من 2 الف�صل على بناء اإنه وحيث
الدولةوالبلدياتوالموؤ�ص�صات المطلوبلموظفيواأعوان ال�صن 1971(بتحديد )30دجنبر
العموميةالمنخرطينفينظامالمعا�صات،ليمكناأنيحتجعلىاإداراتالدولةوالجماعات
المحليةوالموؤ�ص�صاتالعامةفيمايتعلقبتحديد�صنالموظفينوالأعوانالعاملينبها،اأو�صن
منتنقلاإليهمحقوقهمفيالمعا�صاتالتيي�صتحقونها،اإلبعقودالولدةاأوالوثائقالتيتقوم
اأوعندولدةالأولدوالمحتفظبهافيالملفاتالإدارية مقامها،المدلىبهاحينالتوظيف
اأوملفاتالنخراطفينظامالمعا�صات،وذلكخالفالجميعالأحكامالت�صريعيةوالتنظيمية؛

توظيفهيحمل بهعند المدلى الولدة اأنعقد بالأمر، المعني �صكاية يتبينمن اإنه وحيث
تاريخ1965؛

ي�صتوجبالبت حالته، على الملف اأن الموؤ�ص�صة ترى ل الحالة، هذه واأمام اإنه وحيث
ترىمعهردملفكم الإدارة،مما يوؤكدوجوداختاللفيموقف ما لعدموجود فيه،وذلك

وحفظالملف؛

الآخر  1432 ربيع 12 في ال�صادر 1.11.25 رقم ال�صريف الظهير مقت�صيات على وبناء
)17مار�ص2011(المحدثلموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةومقت�صياتنظامهاالداخليالم�صادق

عليهبتاريخ26مار�ص2012،وخا�صةالمادة68منه؛

ولأجل ما تقدم
فاإن و�شيط المملكة : 

-ي�صرحبردالطلبوبحفظالملف؛
-وياأمربتبليغالطرفينفحوىهذاالمقرر؛

وحرربالرباط،فـي:



نماذج من مقررات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

مكـافـاأة المردوديـة
المجهودات  المبذولة،  �شوء  على  وت�شرف  تحدد  دللتها،  من  يفهم  كما  المردودية،  مكافاأة   n
لذلك  من  بما  وتقا�س  اأخرى،  عنا�شر  اإليها  تن�شاف  وقد  العطاءات،  جودة  في  تتج�شد  والتي 
هذه  والم�شوؤولين،  الروؤ�شاء  وتقدير  لتقييم  تخ�شع  اأمور  وهي  العمل،  �شير  على  انعكا�شات 

 ال�شلطة التقديرية التي ل يوجد بالملف ما يفيد اأنه تم اإعمالها بنوع من التجاوز اأو النحراف؛
العمل بنف�س مرافق الإدارة وبنف�س المدينة، يدخل في نطاق �شالحية رئي�س الإدارة،  الذي يعين   n
من يراه موؤهال للقيام بمهام تدخل من حيث طبيعتها ونوعها �شمن ن�شاط الإدارة، على  اأن ت�شند 

داخل �شاعات العمل، واأن تكون من�شجمة مع اإطاره الإداري. 

موؤ�ش�شة و�شيط المملكة 
مقرر   برد الطلب وبحفظ الملف

الملف عدد 12/2792
الم�شتكية : ال�شيدة ....... 

حيثاإنال�صيدة....،عنوانها......،تقدمتبتاريخ20نوفمبر2012ب�صكايةاإلىموؤ�ص�صة
و�صيطالمملكة،تتظلمبمقت�صاهامنعدمحركيةو�صعيتهاالإداريةطيلةمدة22�صنةمنالعمل،
ومنعدما�صتفادتهامنالتنقيطال�صنويمنذاعتمادالم�صالحالتابعةللمكتبالوطنيلل�صكك
مهام اإ�صناد بدون ال�صككي التكوين مركز اإلى تع�صفيا نقلها ومن التحفيز، الحديديةمنحة

للقيامبها؛
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وحيثتمتمكاتبةالمكتبالوطنيلل�صككالحديديةبتاريخ29يناير2013،الذياأفاد
منجميع ت�صتفيد بالأمر المعنية اأن 2013، مار�ص 19 بتاريخ به المتو�صل فيمعر�صجوابه
مكافاأة منحها وباأن الإطار، هذا في بها المعمول القوانين في عليها المن�صو�ص المتيازات
الت�صجيعالفرديةال�صنويةتبقىرهينةعمليةالتقييمال�صنويالمنجزةمنطرفرئي�صهاالمبا�صر،
المردودية ح�صب المتعاونين بتحفيز يتميز الذي الب�صرية الموارد تدبير تطبيقالنظام وذلك
كما الت�صيير، لفئة الولوج اجتيازهالمتحان بعد العمودية منالترقية وبا�صتفادتها والكفاءة،
يعتمدها التي الحركية اإطار في ال�صككيجاء مركزالتكوين اإلى نقلها اأن المعطيات اأفادت

المكتبالمذكور،والتييخ�صعلهاكافةال�صككيينمناأجلمتطلباتالم�صلحة؛

لم 2013، ماي 15 بتاريخ المذكور المكتب بجواب الم�صتكية اإ�صعار ومنذ اإنه وحيث
تتو�صلهذهالموؤ�ص�صةمنهابمايفيدخالفماادعتهالإدارة؛

وحيثاإنالطلبيهدفاإلىتمكينالم�صتكيةمنمكافاأةالمردودية،والعملعلىت�صريع
حركيتهافيال�صلمالإداري،والتراجععنالنقلالتع�صفي؛

وحيثاإنهبالن�صبةلمكافاأةالمردوديةوكمايفهممندللتهااأنهاتحددوت�صرفعلى�صوء
الإدارية،وفي المعنيبها،والتيتتج�صدفيجودةعطاءاته المبذولةمنطرف المجهودات
اإليهاعنا�صراأخرى،وتقا�صبمالذلكمنانعكا�صاتعلى قدرتهعلىالبداع،وقدتن�صاف
�صيرالعمل،وهياأمورتخ�صعلتقييموتقديرالروؤ�صاءوالم�صوؤولين،هذهال�صلطةالتقديريةالتي

ليوجدبالملفمايفيداأنهتماإعمالهابنوعمنالتجاوزاأوالنحراف؛

وحيثاإنهبالن�صبةلنقلهااإلىالعملبنف�صمرافقاإدارتهاوبنف�صالمدينة،فاإنذلكيدخل
فينطاق�صالحيةالم�صغل،الذييعينمنيراهموؤهالللقيامبمهامتدخلمنحيثطبيعتها
مع من�صجمة تكون واأن العمل، �صاعات داخل ت�صند اأن على الإدارة، ن�صاط ونوعها�صمن

اإطارهاالداري؛

وحيثاإنالطالبةلمتدلباأيتو�صيحبخ�صو�صم�صارهاالإداري،وماتعثرفيهمنحركية
وترقياتبمانتجعنهحرمانهامنال�صتحقاقاتالتيتقرهااأنظمةالمكتبحتىيمكنللموؤ�ص�صة

معرفةالحيفالذيتعر�صتله،مماي�صتدعي�صرفالنظرعنهذاالطلب؛
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وحيثاإنهاعتبارالذاك،ولماوقفتعليهالموؤ�ص�صةمنتبريراتعللبهاالمكتبالوطني
لل�صككالحديديةتعاملهمعطلباتالمتظلمة،فاإنهالترىاأنهناكاخاللي�صتوجبتدخلها،

ممايتعينمعهردالطلب،وبالتاليحفظالملف؛

وبناءعلىمقت�صياتالظهيرال�صريفرقم1.11.25ال�صادربتاريخ17مار�ص2011باإحداث
موؤ�ص�صةو�صيطالمملكة،والمن�صوربالجريدةالر�صميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ونظامها
6033 الداخلي،الم�صادقعليهمنلدنالجنابال�صريف،والمن�صوربالجريدةالر�صميةعدد

بتاريخ26مار�ص2012؛

لأجله
  فاإن و�شيط المملكة : 

ي�صرحبردالطلب؛ -
وياأمربتبليغهذاالمقرراإلىالطرفين،وبحفظالملف. -

وحرربالرباط،فـي:



نماذج من مقررات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

مجرد الح�شول على ال�شواهد ل يبرر الترقية 
ولوج مختلف الدرجات، �شواء بالإدارات العمومية اأو الجماعات الترابية، اأ�شبح بعد �شدور   n
لمبداأ  احتراما  المباراة،  طريق  عن  فقط  يتم   ،29/10/2010 بتاريخ   2.06.377 المر�شوم  رقم 

الم�شاواة وتكافوؤ الفر�س  في ولوج الوظائف العمومية؛
مالية، وح�شبما  منا�شب  من  العمومية  لالإدارات  يتوفر  بما  رهين  المباراة  لإجراء  المجال  فتح   n
تفر�شه  حاجياتها لالأطر والموظفين، وذلك بناء على تو�شيف المهام التي يتطلبها الوفاء بما تم 

اإ�شناده اإلى  تلك الإدارات من �شالحيات؛
ل يمكن اعتبار الح�شول على �شهادة عليا، من طرف موظف، موجبا لترقية اآلية واإدماج مبا�شر   n
في  الحق  يخول  وجامعي،  علمي  موؤهل  هي  بل  �شهادة،  لكل  المنا�شبة  والدرجة  في  ال�شلم 

اجتياز مباراة. 
المباراة  برمجة  اإلى  اإمكانيات،  لديها من  يتوفر  الإمكان، وح�شبما  قدر  ت�شعى  اأن  الإدارة  على   n

لتح�شين  الو�شعية والدفع اإلى التكوين والتح�شيل. 

موؤ�ش�شة و�شيط المملكة 
مقرر برد الطلب وبحفظ الملف  

الملف عدد 13/3148 
الم�شتكية : ال�شيدة ...... 

و�صيط اإلى ب�صكاية تقدمت ....، المرا�صلة عنوان بن�صقرون.....، اأمل ال�صيدة اإن حيث
المملكة،�صجلتبتاريخ23يناير2013،تتظلمبمقت�صاهامنال�صررالالحقبها،نتيجةا�صتثنائها
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المتخ�ص�ص �صهادةالما�صتر على بناء الثانية، الدرجة من مت�صرفين اإطار في ترتيبها اإعادة من
المح�صلعليهافيهند�صةالتطهيروتدبيرالبيئةمو�صم2010،فياإطاراتفاقيةال�صراكةالمبرمة

بينالمجل�صالجماعيلمدينةمراك�صوجامعةالقا�صيعيا�ص؛

وحيثاأفادتوزارةالداخليةفيجوابلهاعنال�صكاية،اأنالقوانينوالأنظمةالجاري
بهاالعمل،لت�صمحبترقيةالمعنيةبالأمرلدرجةمت�صرفمنالدرجةالثانيةاإلبناءعلىمباراة،
وذلكوفقماين�صعليهالف�صل22والمادة9منالمر�صومرقم2.06.377بتاريخ2010/10/29

ب�صاأنالنظامالأ�صا�صيالخا�صبهيئةالمت�صرفينالم�صتركةبينالوزارات؛

وقداأ�صافتالمجيبةفيذاتال�صياقاأنالم�صالحالمكلفةبتدبيرالمواردالب�صريةبالوزارة
لماقد بهاالعمل، الجاري الت�صريعيةوالتنظيمية المقت�صيات المعنية،ليمكنهامخالفةهذه
للح�صابات،ح�صبمقت�صيات الأعلى المجل�ص متابعاتمنطرف اأو موؤاخذات يطالهامن
القانونرقم99.62ال�صادربتاريخ2002/06/13بمدونةالمحاكمالماليةول�صيماالمادتين54

و66منه؛

الدرجة مت�صرفينمن اإطار في بالأمر المعنية ترتيب اإعادة اإلى يهدف الطلب اإن وحيث
الثانية،بناءعلى�صهادةالما�صترالمتخ�ص�صالمح�صلعليهافيهند�صةالتطهيروتدبيرالبيئة؛

الترابية، الجماعات اأو العمومية بالإدارات �صواء الدرجات مختلف ولوج اإن وحيث
اأ�صبح،بعد�صدورالمر�صومرقم2.06.377بتاريخ2010/10/29،يتم،فقط،عنطريقالمباراة،
احترامالمبداأالم�صاواةوتكافوؤالفر�صفيولوجالوظائفالعمومية،وكذاح�صبال�صتحقاق

المن�صو�صعليهفيالف�صل31منالد�صتور؛

بناءعلى لموظفيها الإدارية الو�صعية ت�صوية على داأبت العمومية الإدارات اإن وحيث
اإلىجانبذلكفاإنفتحالمجاللإجراءالمباراةرهينبمايتوفرلالإدارات احتياجاتها،واأنه
على بناء والموظفين،وذلك لالأطر حاجياتها تفر�صه وح�صبما مالية، منا�صب من العمومية
تو�صيفالمهامالتييتطلبهاالوفاءبماا�صنداإلىتلكالإداراتمن�صالحياتواخت�صا�صات

ومااأوكلاإليهامنر�صالةفيتدبيرال�صاأنالإداري؛
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يمكناعتبار ل 2010/10/29، بتاريخ 2.06.377 رقم المر�صوم �صدور بعد اإنه، وحيث
الح�صولعلى�صهادةعليامنطرفموظفموجبالترقيةاآليةواإدماجمبا�صرفيال�صلموالدرجة
المنا�صبةلكل�صهادة،بلهيموؤهلعلميوجامعييخولالحقفياجتيازمباراة،علىالإدارة
اأنت�صعى،قدرالإمكان،وح�صبمايتوفرلديهامناإمكانيات،اإلىبرمجتهالالإبقاءعلىالأمل

فيتح�صينالو�صعيةوالدفعاإلىالتكوينوالتح�صيل؛

ونظرالعدمالوقوفعلىمايمكناعتبارهاإخاللمنطرفالإدارةي�صتوجبمعهموا�صلة
تدخلالموؤ�ص�صة،ممايتعينمعهالقولبردالطلبوبحفظالملف؛

الآخر  1432 ربيع 12 في ال�صادر 1.11.25 رقم ال�صريف الظهير مقت�صيات على وبناء
)17مار�ص2011(المحدثلموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةومقت�صياتنظامهاالداخليالم�صادق
عليهمنلدنالجنابال�صريفوالمن�صوربالجريدةالر�صميةعدد6033بتاريخ  26مار�ص2012؛

لأجله
فاإن و�شيط المملكة : 

ي�صرحبردالطلب؛ -
وياأمربتبليغالطرفينهذاالمقرر،وبحفظالملف. -

وحرربالرباط،في:



نماذج من مقررات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

خطاأ الإدارة وجبر خاطر المت�شرر
اإذا طلب منها  ذلك، في  بالتعوي�س،  تبعا لذلك ملزمة مبدئيا  قد تقع الإدارة في خطاأ، وت�شبح   n
حدود ما ت�شببت فيه من اأ�شرار، غير اأن عدم التوفر على اعتمادات اأو  اأبواب خا�شة بذلك ل 

يرفع عنها الم�شوؤولية. 
اأن  ت�شعى  لموظف،  معيب  ت�شرف  اأو  مرفقي  الوقوف على خطاأ  عند  تقت�شي  الجيدة  n  الحكامة 
الإدارة اإلى جبر خاطر المت�شرر، من خالل الإقرار بالت�شرف المعيب وتقديم اعتذار،  لأن ذلك 

قد يرد العتبار اإليه. 

موؤ�ش�شة و�شيط المملكة 
مقرر بت�شوية نزاع وبحفظ الملف

الملف عدد 12/3031 
الم�شتكي : ال�شيد ......  

اأودعت الموؤ�ص�صة، هذه لدى ب�صكاية تقدم القاطن.....، ...، ال�صيد اإن حيث
لفائدة حق وجه بدون لقتطاع تعر�ص البنكي ح�صابه اأن فيها 2012/07/18،يعر�ص بتاريخ
لذلك المذكور، المبلغ لههذاالفعلفيعدةمتاعبل�صترجاع ت�صبب العامة،وقد الخزينة

يطلبتدخلو�صيطالمملكةمناأجلتعوي�صهعنال�صررالذيلحقبه؛

تمخطاأ، قد المبلغ اقتطاع اأن معر�صجوابه، في اأفاد للمملكة العام الخازن اإن وحيث
الإدارة تملكه ما كل اأن واأ�صافت المبلغ، وردت اأيام ثالثة بعد الأمر الإدارةتداركت واأن
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اأمامهذاهوت�صحيحالو�صعية،لأنهالتتوفرعلىح�صابخا�صبالتعوي�صولنعدامالأ�صا�ص
القانونيلذلك؛

باأنعدم العامة، الخزينة اأكدتفيردهاعلىموقف المملكة اإنموؤ�ص�صةو�صيط وحيث
ال�صار بالتعوي�ص،ليرفع،قانونا،علىالإدارةالم�صوؤوليةعنفعلها وجودالعتمادالخا�ص
تقت�صي، الجيدة الحكامة اأن واأ�صافت بالتعوي�ص؛ اللتزام من يعفيها ل بالمواطن،وبالتالي
علىالأقلعندالوقوفعلىخطاأمرفقي،اأنت�صعىالإدارةاإلىجبرخاطرالمت�صررمنخالل
به يرد قد عنه اعتذار وتقديم الحدوث، متوقع الخطاأ اأن مادام المعيب، بالت�صرف الإقرار

العتبارللمت�صرر؛

كاتبت اأنها بوا�صطتها اأفادت العامة الخزينة من بمرا�صلة تو�صلت الموؤ�ص�صة اإن وحيث
الم�صتكي،واأو�صحتلهاأنالقتطاعمنح�صابهتمعنغيرق�صد،م�صيرةاإلىالحر�صال�صديد

علىالدقةفيمعالجةملفاتالملزمينلتفاديتكرارمثلهذهالحالت؛

وجهتها التي المرا�صلة خالل من ملحوظ تعامل على اأبانت التي الإدارة لموقف ورعيا
للمرتفق،وهيمبادرةاأكيدكانلهاوقعمعنويعلىنف�صيةالم�صتكي،كفيلبرداعتباره،لما

طالهمنت�صرفغيرمق�صودلالإدارة،والتيعملتعلىتداركهفيفترةزمنيةوجيزة؛

اإنالموؤ�ص�صةتعتبراأنهذهالمنازعةقد�صويت،وت�صجلذلك،وتاأمربحفظالملف؛

لأجـل ذلك
ت�شرح الموؤ�ش�شة بت�شوية هذه المنازعة وتاأمر بالتالي بحفظ الملف.

وحرربالرباط،في:



نماذج من مقررات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

التظلم من مقرر كتابة ال�شبط 
ل يمكن لموؤ�ش�شة و�شيط المملكة النظر في تظلم من رف�س رئي�س كتابة ال�شبط ت�شمينه  تقييدا   n
بال�شجل التجاري، لأن الم�شرع عندما حدد في المادة 78 من مدونة التجارة م�شطرة  الطعن، 
وذلك باللجوء اإلى رئي�س المحكمة التجارية، ابتغى اأن يخرج هذا النوع من الخالف من  منازعة 
اإدارية �شرفة، تجد حلها فيما ينطبق على المنازعات الإدارية، اإلى منازعة يجب اأن  تندرج �شمن 

م�شار طعن ق�شائي، في اإطار الخت�شا�س الولئي لرئي�س المحكمة التجارية. 

موؤ�ش�شة و�شيط المملكة 
مـقرر   برد الطلـب 

الملف عدد 2012/2281
  الم�شتكي : ال�شيد .....  

حيثتقدمال�صيد....الممثلالقانوني.....بتظلماإلىموؤ�ص�صةالو�صيط،و�صجلبهاتحت
عدد2281بتاريخ03يوليوز2012،ذلكاأنهتقدمح�صبالقوانينالجاريبهاالعمل،اأمامكتابة
ال�صبطبالمحكمةالتجاريةباأكاديرق�صداإيداعالوثائقالمتعلقةبن�صاطال�صركةالمذكورةبر�صم
�صنة  2011،اإلاأنهفوجئبرف�صت�صلمهامنطرفالموظفالم�صوؤول،لذلكيطلبالتدخل

ق�صداإن�صافهفيحقوقهالم�صروعة؛
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لكن،حيثاإنهبالرجوعاإلىمحتوياتالكتابالأولمنالف�صلال�صابعمنمدونةالتجارة
يتبيناأنالم�صرعحددفيالمادة78منهذهالمدونةاأنالمنازعاتالمتعلقةبالتقييداتفي

ال�صجلالتجاريتعر�صعلىرئي�صالمحكمةالذييبتبمقت�صىاأمر.

وحيثاإنه،مادامالم�صرعقدر�صمطرقالمنازعةفيرف�صالطلباتذاتال�صلةبالتقييد
فيال�صجلالتجاريوحددهافيوجوب�صلوكطعنق�صائياأمامرئي�صالمحكمةالتجارية،
فاإنلجوءالمتظلماإلىموؤ�ص�صةالو�صيطلميكنفيمحله،لأنالم�صرعاأراداأنيخرجبالخالف
الذييمكناأنين�صاأبينالمرتفق،طالبالتقييدفيال�صجلالتجاري،وبينالم�صوؤولالإداري
عنهمنمنازعة�صرفة،والتيقدتجدحلهافيماينطبقعامةعلىالمنازعاتالإدارية،اإلىمنازعة
تندرج،وجوبا،�صمنم�صارطعنق�صائيمحدد،فياإطارالوليةالرئا�صيةللق�صاءالتجاري؛

يدها ت�صع اأن الو�صيط لموؤ�ص�صة ي�صمح ل الذي ال�صيء ذاته، الإداري الق�صاء اأمام ولي�ص
اإلىمايتعين�صلوكه،طبقا علىالنازلة،وينبغيمعهالقولبردالطلب،وتوجيهالمعنيبالأمر

للمادة  78منمدونةالتجارة.

لهذه الأ�شباب
ي�شرح الو�شيط برد الطلب، مع توجيه ال�شيد .... اإلى �شلوك م�شطرة الطعن المن�شو�س  عليها في المادة 

78 من مدونة التجارة. 

حرربالرباط،في:



نماذج من مقررات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

تح�شين القرارات الإدارية
تقاع�س المعنيين بالأمر، وعدم تقديمهم الطعن داخل الأجل القانوني، يجعل  القرارات الإدارية   n
مح�شنة، ول يمكن قانونا مراجعة اأية و�شعية اإدارية باأثر رجعي،  تطبيقا للمبداأ الد�شتوري النا�س 

على »عدم رجعية القوانين«. 

موؤ�ش�شة و�شيط المملكة 
مقرر برد الطلب  وبحفظ الملف

الملف عدد 12/1817 
الم�شتكي : ال�شيد ..... 

حيثاإنال�صيد.،عنوانالمرا�صلة....،تقدمب�صكايةاإلىموؤ�ص�صةو�صيطالمملكة،�صجلت
والمالية الو�صعيةالإدارية ت�صوية ق�صد التدخل بمقت�صاها يطلب 2012، مار�ص 28 بتاريخ
لموظفيحامليال�صهاداتالذينتمتوظيفهممنطرفالمجل�صالوطنيلل�صبابوالم�صتقبل

�صنتي1991-1992؛

وحيثتمتمكاتبةالمخاطبالدائملموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةلدىوزارةالداخلية،الذي
لولوجمختلف مباريات تنظيم على اأقدمت المحلية الجماعات اأن جوابه معر�ص في اأفاد
اآنذاك الماليةال�صاغرة المنا�صب ال�صهاداتح�صب لفائدةحاملي الإداريةوالتقنية المنا�صب
الوقت، ذلك في بهاالعمل الجاري والتنظيمية القانونية الن�صو�ص وفق وذلك بميزانياتها،



85تح�صينالقراراتالإدارية

مجلةموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةالمغربية،العددالثاني،غ�صت2014

قد ت�صميتهم قرارات لهم،ولكون الممنوحة المنا�صب قبول على بالأمر المعنيين وموافقة
تح�صنتبمرورالأجلالقانونيلذلك،فاإنهيتعذرمراجعةالو�صعياتالإداريةللمعنيينبالأمر

باأثررجعي.

القانوني،جعل الأجل داخل الطعن تقديمهم بالأمر،وعدم المعنيين �صكوت اإن وحيث
للمبداأ باأثررجعيتطبيقا اإدارية اأيةو�صعية قانونامراجعة القراراتمح�صنة،وليمكن تلك

الد�صتوريالنا�صعلى»عدمرجعيةالقوانين«؛

1432 ربيعالآخر من 12 في ال�صادر 1.11.25 رقم ال�صريف الظهير مقت�صيات على وبناء
على وبناء ونظامهاالداخلي؛ المملكة، و�صيط موؤ�ص�صة باإحداث 2011( مار�ص 17 )موافق
لدن من عليه المملكةالم�صادق و�صيط لموؤ�ص�صة الداخلي النظام من 68 المادة مقت�صيات

الجنابال�صريفوالمن�صوربالجريدةالر�صميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012.

لأجله
فاإن و�شيط المملكة : 

ي�صرحبردالطلب؛ -
وياأمربتبليغالم�صتكينوال�صيدالواليالمفت�صالعاملالإدارةالترابيةبوزارةالداخليةهذا -

المقرر،وبحفظالملف.

وحرربالرباط،في:



نماذج من مقررات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

الممار�شة العتيادية مخولة للمهن المنظمة
اإطار  اإل من لدن مهنيين  من�شوين في  اأن تتم  اإن الممار�شة العتيادية لتدبير معامالت ل يمكن   n

تنظيم مهني قانوني خا�س، ولي�س في اإطار وكالت عادية. 

موؤ�ش�شة و�شيط المملكة 
مقرر برد الطلب وبحفظ الملف

الملف عدد 12/2884 
الم�شتكي : ال�شيد ...... 

حيثاإنال�صيد....،القاطن.....،تقدمب�صكايةلدىموؤ�ص�صةو�صيطالمملكة،يطلبمن
خاللهاالتدخللدىالمحافظعلىالأمالكالعقاريةمناأجلالعدولعنالموقفالذياتخذه
تجاههوذلكبعدمال�صماحلهبا�صتخراج�صهاداتمنالمحافظةالعقارية،وعدمانجازبع�ص

الخدماتلفائدةزبناءبمكتبه،والحالاأنهيتوفرعلىوكالتمفو�صةمنلدنهم؛

وحيثات�صحاأنالم�صتكيي�صتغلككاتبعموميويريداأنيتعاملمعالإدارةبهذهال�صفة؛

وحيثاإنمهنةكاتبعموميمهنةغيرمنظمةقانوناولي�صلهااخت�صا�صول�صالحيات
في ما وكل خا�صة، وموؤهالت �صروط اإلى ممار�صتها يريد بحكمهامن يخ�صع محددة
بتحرير القراءةوالكتابة،وذلك يعملعلىم�صاعدةمنليح�صن العمومي الكاتب اأن الأمر

المرا�صالتلفائدته؛
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تدبير اإلى لي�صل النطاق هذا يتجاوز به، ا�صتدل وح�صبما الطالب، يرومه ما اإن وحيث
اأوتثبيت ا�صتيفاء اأجل�صمان اإداراتعموميةمن معامالتعقاريةنيابةعنالأ�صخا�صلدى

حقوقعينية؛

وحيثاإنالممار�صةالعتياديةلمثلهذهالأعمالليمكناأنتتماإلمنلدنمهنيينمن�صوين
فينطاقهيئاتيخولهمالم�صرعهذهال�صالحياتبناءعلى�صروطمحددة،وموؤهالتعلمية
معينةبمايقت�صيهالأمرمنتحديدللم�صوؤولياتوماي�صتلزمهاأي�صامنوجوبب�صطرقابةعلى
وقانونيخا�ص، مهني تنظيم فياإطار ذلك كل الإجراءات، �صالمة وعلى العملية الممار�صة

وهذااأمرغيرم�صتوففينازلةالحال،مماترىمعهالموؤ�ص�صةردالطلب؛

وبناءعلىمقت�صياتالظهيرال�صريفرقم1.11.25ال�صادرفي12ربيعالأول1432)موافق
  17مار�ص2011(باإحداثموؤ�ص�صةو�صيطالمملكة؛

لأجله
اإلى الم�شتكي وال�شيد المحافظ  ي�شرح و�شيط المملكة برد الطلب، و بالتالي حفظ الملف مع تبليغه 

على الأمالك  العقارية ... )اإذا كانت قد �شبقت مكاتبته(. 

وحرربالرباط،في:





نماذج من ت��سيات �سادرة 
عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة





نماذج من ت��سيات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

تاأخر الإدارة يحملها تبعـاتـه 
اإذا كان الموظف قد قدم طلبه في الإبان، وكان مرد التاأخير الحا�شل يرجع اإلى  الإدارة، وب�شببه   n
تعذرت ت�شوية و�شعيته الإدارية، و�شدور مقت�شيات قانونية تحول دون  ذلك، فاإن الم�شتكي ل 
تتدارك  اأن  تتحمل عواقب  تاأخيرها، وعليها  اأن  الإدارة  فعلى  يتحمل ذلك، وبالتالي  اأن  يمكن 

الأمر وبحث كل ال�شبل لت�شوية الو�شعية. 

تو�شيـة  اإلى ال�شيد وزير الداخلية
الملف عدد 12/1596 
الم�شتكي : ال�شيد .....  

حيثاإنال�صيد....ال�صاكن.......،تقدمب�صكايةاأمامهذهالموؤ�ص�صةبتاريخ11اأكتوبر
مت�صرف درجة في بتعيينه الإداريةوالمالية و�صعيته ت�صوية عدم من بمقت�صاها يتظلم 2012،

�صلم11،وفق�صهادةالما�صترالمح�صلعليها�صعبة»التدبيرال�صتراتيجيللموادالب�صريةبالإدارة
والمقاولت«الموؤرخةفي  2011/03/31،مدلياب�صهادةاإداريةم�صلمةمنطرفرئي�صالجماعة
الح�صريةلمدينةوجدةي�صهدبموجبهااأنميزانيةالجماعةالمذكورةتتوفرعلىمن�صبمالي
ذاكرا �صنة  2011، بر�صم المالية المنا�صب بجدول 11 �صلم مت�صرف مندرجة لفائدته �صاغر
اأنالم�صاعيالتيقامبهافيالمو�صوعلدىالجهاتالمعنيةلمت�صفرعناأينتيجةاإلىغاية

تاريخه،راجياالتدخلق�صدرفعال�صررعنه؛
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وبعدتوجيهن�صخةمن�صكايةالمعنيبالأمرمعالمرفقاتاإلىالمخاطبالدائملموؤ�ص�صة
و�صيطالمملكةبوزارةالداخليةاأجاببوا�صطةالكتابعدد  782/5بتاريخ03مايو2012،باأن
الو�صعيةالماليةللجماعةالترابيةالتيينت�صباإليهاالمعنيبالأمرلمت�صمحباإدماجه،واأنهابتداء
اإدماج تقت�صياجتيازمباراة،وبالتاليفاإن الت�صميةفيهذاالإطار اأ�صبحت من  2012/01/01

المتظلمفيالدرجةالمق�صودةرهينباجتيازهللمباراة؛

وحيثاإنهوجد�صمنالوثائقالمدلىبهامنطرفالم�صتكياأنهناكن�صخةمن�صهادة
�صادرةعنال�صيدرئي�صالجماعةالح�صريةلمدينةوجدةي�صهدبمقت�صاهاباأنميزانيةالجماعة
تتوفرعلىمن�صبمالي�صاغرمندرجةمت�صرفال�صلم11مخ�ص�صةلل�صيد.....،هذهال�صهادة
التيبعثبهااإلىالإدارةالمركزية�صمنالوثائقالمر�صلةبق�صدت�صويةو�صعيةالم�صتكيالحالي؛

وحيثبلغتالموؤ�ص�صة�صورةمنهذهال�صهادةاإلىالإدارةالمطلوبةحالياق�صداإبداءوجهة
نظرهابخ�صو�صها،فجاءجوابهاتاأكيدالما�صبق،وهواأنالمقت�صياتالقانونيةالجديدةلمتعد

ت�صمحبهذاالإدماج؛

لكن،حيثاإنالم�صتكيكانقدتقدمبطلبهفيالإبان،وفيالوقتالذيخ�ص�صلهمن�صب
مالي�صاغرباإ�صهادرئي�صالجماعة،وتمتوجيهكلالوثائقاإلىالجهةالإداريةالمخت�صةبوزارة
�صعيد على الذيح�صل التاأخير واأن الإدارية، ت�صويةو�صعيته ق�صد بالمتعين للقيام الداخلية
باجتياز القا�صية المذكرة �صدور قبل الو�صعية ت�صوية دون الذيحال هو المركزية، الإدارة

المباراةللت�صميةفيالإطارالمذكور،والتيبداأالعملبتطبيقهابتاريخفاتحيناير2012؛

واعتبارالأنالم�صتكيليدلهفيهذاالتاأخير،وليمكناأنيتحملتبعاتذلك،فاإنعلى
الإدارةاأنتتحملعواقبتاأخيرهافيالقيامبالمتعين،واأنتتداركذلكوتبحثعنكلال�صبل

لت�صويةو�صعيةالم�صتكي؛

وتطبيقالمقت�صياتالمادة29منالظهيرال�صريفرقم1.11.25ال�صادرفي12ربيعالآخر
1432)17مار�ص2011(باإحداثموؤ�ص�صةالو�صيط،والمادة75مننظامهاالداخلي،الم�صادق

عليهمنلدنالجنابال�صريفوالمن�صوربالجريدةالر�صميةعدد6033بتاريخ3جمادىالأولى
1433الموافقل  26مار�ص2012.
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لأجله
فاإن و�شيط المملكة : 

ي�صجلباأنالم�صتكيال�صيد......ليدلهفيالتاأخيرالناجمعنعدمت�صويةو�صعيته -
بمقت�صاه اأ�صبح 2012/01/01،الذي : لتاريخ ال�صابقة الفترة خالل والمالية الإدارية

الإدماجفياإطارمت�صرف)ال�صلم11(متوقفاعلىاجتيازمباراة؛
-يو�صي،تبعالذلك،بت�صويةو�صعيتهالإداريةوالمالية،واإخبارالموؤ�ص�صةداخلاأجلثالثة

اأ�صهربماتمتخ�صي�صهللمو�صوع؛
ياأمربتبليغالم�صتكيفحوىهذهالتو�صية. -

حرربالرباط،في:



نماذج من ت��سيات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

م�شوؤوليـة الإدارة عن التاأخـر 
مرد عدم ت�شوية الو�شعية الإدارية للمعنية بالأمر ترجع الم�شوؤولية فيه للم�شطرة  التي انتهجتها   n

الإدارة على امتداد ما يقرب من �شبع �شنوات، من غير اأن تفي بالغاية؛
للقانون  التطبيق  ال�شليم  عدم  م�شوؤولية  عنها  يرفع  ل  المالية  بو�شعيتها  الترابية  الجماعة  تذرع   n

وتمكين الم�شتكية من حقها؛
الم�شتكية ل يد لها في التاأخير حتى تواجه بالتعديل القانوني الأخير الذي يفر�س  اجتياز مباراة،   n
ول يمكن اأن تتحمل تبعات ذلك، وبالتالي فعلى الإدارة اأن تتحمل عواقب  التاأخير المذكور، 

واأن ت�شعى اإلى اتخاذ ما يلزم لت�شوية و�شعية الم�شتكية. 

تو�شيــة  اإلى ال�شيد 
رئي�س الجماعة القروية لعنو�شر 

اإقليم �شفرو
الملف عدد 11/190 

الم�شتكية : ال�شيدة .....  

حيثاإنال�صيدة...القاطنة....،تقدمتب�صكايةلدىهذهالموؤ�ص�صةبتاريخ2011/04/28،
التي العليا الدرا�صات تتظلمبمقت�صاهامنعدمت�صويةو�صعيتهاالإداريةوالماليةوفقالدبلوم

ح�صلتعليه�صنة2005؛
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وبعدتوجيهن�صخةمن�صكايةالمعنيةبالأمرمعالمرفقاتاإلىالمخاطبالدائملموؤ�ص�صة
و�صيطالمملكةبوزارةالداخلية،اأجاببوا�صطةالكتابعدد  5/778بتاريخ4ماي2012،اأنه
بعددرا�صةطلبالمعنيةبالأمرمنطرفم�صالحالوزارةالتيلها�صالحيةالت�صميةفيدرجة
مت�صرفمنالدرجةالثانية،تبيناأنالو�صعيةالماليةللجماعةالترابيةالتيتنت�صباإليهالت�صمح
الت�صميةفيهذاالإطارتقت�صياجتياز اأ�صبحت 2012/01/01 ابتداءمن اأنه باإدماجها،م�صيفا

مباراة،وبالتاليفاإناإدماجالمتظلمةفيالدرجةالمق�صودةرهينباجتيازهاللمباراة؛

تحت 2007 مار�ص بتاريخ  7 الداخلية وزير ال�صيد من بكتاب الملف في اأدلى وحيث
عدد959يطلبمنخاللهموافاتهبالوثائقال�صروريةلإدماجال�صيدة......فياإطارمت�صرف

لالإداراتالمركزية؛

واأن �صبق عاملاإقليم�صفرو ال�صيد اأن يفيد ما بالطلب المرفقة الوثائق من ات�صح وحيث
اأر�صل�صورةمنكتابال�صيدالوزيراإلىال�صيدرئي�صالمجل�صالقرويليعملعلىا�صتكمال

الإجراءاتق�صدتمكينالمعنيةبالأمرمنت�صويةو�صعيتها؛

وحيثيتبينمما�صلف،اأنمردعدمت�صويةالو�صعيةالإداريةللمعنيةبالأمرترجعالم�صوؤولية
فيهللم�صطرةالتيانتهجتهاالإدارةعلىامتدادمايقربمن�صبع�صنوات،منغيراأنتفيبالغاية،
لتعودفياآخرالمطافاإلىالقولباأنالت�صميةفيالإطارتقت�صياجتيازمباراةبمقت�صىمر�صوم

لميدخلحيزالتطبيقاإلابتداءمن2012/01/01؛

ال�صليم التطبيق م�صوؤوليةعدم عنها يرفع ل المالية بو�صعيتها الجماعة تذرع اإن وحيث
للقانونوتمكينالم�صتكيةمنحقها،ل�صيمابعددعوة�صلطةالو�صايةاإلىاإيجادالحل؛

الذي الأخير بالتعديلالقانوني تواجه حتى التاأخير في لها يد ل الم�صتكية لأن واعتبارا
تتحمل اأن الإدارة فعلى ذلك،وبالتالي تبعات تتحمل اأن يمكن ول مباراة، اجتياز يفر�ص

عواقبالتاأخيرالمذكور،واأنت�صعىاإلىاتخاذمايلزملت�صويةو�صعيةالم�صتكية؛

وتطبيقالمقت�صياتالمادة29منالظهيرال�صريفرقم1.11.25ال�صادرفي12ربيعالآخر
1432)17مار�ص2011(باإحداثموؤ�ص�صةالو�صيط،والمادة75مننظامهاالداخلي،الم�صادق
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عليهمنلدنالجنابال�صريفوالمن�صوربالجريدةالر�صميةعدد6033بتاريخ3جمادىالأولى
  1433الموافقل26مار�ص2012.

لأجله
فاإن و�شيط المملكة : 

ي�صجلباأنالم�صتكيةال�صيدة.....ليدلهافيالتاأخيرفيت�صويةو�صعيتها؛ -
ويو�صيبت�صويةالو�صعيةالإداريةوالماليةلل�صيدة.....،واإخبارالموؤ�ص�صة،داخلاأجل -

ثالثةاأ�صهر،بماتمتخ�صي�صهللمو�صوع؛
وياأمربتبليغالطرفينفحوىهذهالتو�صية. -

حرربالرباط،في:



نماذج من ت��سيات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

م�شوؤولية الإدارة عن �شحب اإذن �شبق لها منحه
�شحب الإذن باإقامة ن�شاط من طرف ال�شلطة الإدارية بعدما رخ�شت  للم�شتكي باإقامته، يجعله   n
محقا في الح�شول على تعوي�س عما لحقه من اأ�شرار متى  كان قرار ال�شحب غير موؤ�ش�س على 

اأر�شية م�شروعة تبرر ذلك.

تـو�شـيــة اإلـى ال�شيد 
رئي�س المجل�س البلدي لتازة

الملف عدد 11/340
الم�شتكية : �شركة..... 

الموؤ�ص�صة هذه لدى ب�صكاية تقدم ....، ل�صركة القانوني الممثل .... ال�صيد اإن حيث
بتاريخ18اأبريل2012،يتظلمفيهامماتعر�صلهمناأ�صرارنتيجة�صحبالإذنالممنوحلهمن

طرفال�صيدرئي�صالمجل�صالجماعيلتازة،بخ�صو�صاإقامةمعر�صتجاري؛

وحيثجاءفيجوابوزارةالداخليةالموؤرخفي22نوفمبر2012،اأن�صبب�صحبالإذن
المتظلمب�صاأنهراجعاإلىعدمالتزامالم�صتكيبماوردفيطلبه،اإذاأنه�صرعفين�صبعددكبير
تقدموا المدينة العديدمنتجار اأن اإقامةمعر�صتجاريكبير،ف�صالعن الأروقةبهدف من

ب�صكايات،موؤكدينتعر�صن�صاطهمالتجاريلعدةاأ�صرارب�صببالمعر�صالمقام؛

اإلىالوثائقالمدلىبهافيهذاالملف،وخا�صةالطلبالذيتقدم اإنه،بالرجوع وحيث
بهالمعنيبالأمربتاريخ11مار�ص2010،والموؤ�صرعليهمنطرفم�صالحالجماعةالمذكورة
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بتاريخ12مار�ص2010،يتبيناأنهحددعددالأروقةالمزمعاإقامتهابمعر�صهالتجاريفي80
رواقا،وعلىاأ�صا�صذلك،تممنحهالإذنباإقامةمعر�صهالتجاري؛

وحيثاإنمح�صرالمعاينةالمنجزمنطرفالمفو�صالق�صائي....بتاريخ  01اأبريل2010،
ي�صيراإلىمعاينتهوجود80رواقابالمعر�صالمذكور؛

اإلىالكتابينال�صادرينعنكلمنرئي�صالجماعةوبا�صامدينة وحيثيتبينمنالرجوع
تازة،والمتعلقينبرخ�صةاإقامةالمعر�صمو�صوعهذهال�صكاية،اأنهلميقعتحديدعددمعين

منالأروقةالتيينبغيعلىالم�صتكيالتقيدبها؛

وحيثيت�صحاإذنمماتمب�صطهاأعاله،اأن�صحبالترخي�ص،ومنعالم�صتكيمنموا�صلة
اأر�صية على لميوؤ�ص�ص به، له الترخي�ص �صبق الذي التجاري بالمعر�ص الخا�ص الف�صاء اإقامة
م�صروعةت�صمحبالتراجععلىالإذنالمخولله،وهومايجعلالطالبمحقافيالح�صولعلى
تعوي�صعمالحقبهمناأ�صرارنتيجةماتعر�صلهبفعل�صحبالإذن،ومنعهمناإقامةالمعر�ص

فيالظروفالمذكورة؛

وبناءعلىمقت�صياتالظهيرال�صريفرقم1.11.25ال�صادربتاريخ  17مار�ص2011،والمن�صور
بالجريدةالر�صميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ل�صيماالمادة29منه؛

النظامالداخليللموؤ�ص�صةالم�صادقعليهمنلدنالجنابال�صريف، وبناءعلىمقت�صيات
والمن�صوربالجريدةالر�صميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ل�صيماالمادة75منه؛

فاإن   و�شيط المملكة يو�شي : 
بقيامرئي�صالمجل�صالبلديلتازةبالعملعلىتعوي�صالم�صتكيعنال�صررالالحقبه -

جراء�صحبالإذنالمتظلمب�صاأنه؛
اإعمال اأجل من به القيام تم بما اأ�صهر ثالثة اأجل داخل الموؤ�ص�صة، هذه وبموافاة  -

هذهالتو�صية.

وحرربالرباط،في:



نماذج من ت��سيات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

حلول �شلطة الو�شاية محل الجماعة في الأداء
يجدر  ول  به،  الت�شليم  يمكن  ل  اأمر  التنفيذ،  عن  جر�شيف  لمدينة  البلدي  المجل�س  اإعرا�س   n

بالإدارة المحكوم  عليها، بعد �شيرورة المقرر الق�شائي قابال للتنفيذ؛  
مادي  باعتداء  المتعلق  النزاع،  ا�شتغرقها  التي  الطويلة  الفترة  بعد  وخ�شو�شا  عليها،  كان   n
ول�شيما  القانون،  �شمو  من  الد�شتورية  المبادئ  تكر�شه  ما  بلورة  اإلى  اأن  تبادر  عقار،  على 
النهائية  الأحكام  احترام  الجميع  على  »يجب  اأنه  على  الذي  ين�س  الد�شتور  من   126 الف�شل 

ال�شادرة عن الق�شاء...«؛
من الواجب اأن ت�شعى �شلطة الو�شاية اإلى اتخاذ كل ما يفر�شه الموقف من اإجراءات يخولها اإياها   n
 القانون، لإجبار المجل�س البلدي على التنفيذ، بما في ذلك ربط كل م�شادقة على ميزانية هذا 
المجل�س بجدولة  المبلغ المحكوم به، واإن اقت�شى الأمر تطبيق قاعدة الحلول ا�شتنادا اإلى ما تن�س 

عليه مقت�شيات المادتين 42  و43 من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية. 

تـو�شيــــة اإلـى ال�شيد  
رئي�س المجل�س البلدي لمدينة جر�شيف

الملف عدد 10/27678
الم�شتكيان : ال�شيدة ... وال�شيد ....  

حيثاإنال�صيدة.....،ال�صاكنة......،تقدمتاأ�صالةعننف�صهاونيابةعناأخيهاال�صيد
....ب�صكايةلدىموؤ�ص�صةديوانالمظالم�صجلتبهابتاريخ05نونبر2010،تطلببموجبها
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التدخلق�صدرفعال�صررالذيلحقهماجراءامتناعالمجل�صالبلديلمدينةجر�صيفعنتنفيذ
القرارعدد1063ال�صادرعنمحكمةال�صتئنافالإداريةبالرباطبتاريخ  2010/06/07،القا�صي
التعوي�ص من بالرفع جزئيا معتعديله 2007/12/12، بتاريخ 2007/1053 عدد الحكم بتاأييد
المحكومبهاإلىمبلغ2.318.050,00درهم،والمترتبعنو�صعاليدعلىقطعتهماالأر�صية
الم�صماة»الفتح1«ذاتالر�صمالعقاريعدد...ببلديةجر�صيف،والتيتما�صتغاللهافيتمرير

طريقعمومي؛

2011رًداعلىهذاالتظلم 18�صتنبر وحيثتمتمكاتبةوزارةالداخلية،فاأفادتبتاريخ
باأنال�صلطةالإقليمية،ارتاأتالتريثفيتنفيذالأحكاموالقراراتالق�صائيةفيالظرفيةالراهنة
التيت�صهدو�صعاخا�صاب�صببماتعرفهالبالدمنا�صتحقاقاتواأنها�صتعمل،بالتن�صيقمعرئي�ص
المجل�صالبلديلجر�صيف،فيظلالإمكانياتالماليةالتيتتوفرعليهاالجماعة،علىاإيجاد

الحلولالكفيلةبت�صويةهذاالم�صكل؛

الداخلية وزير ال�صيد را�صلت عنها، المتحدث ال�صتحقاقات وبعد الموؤ�ص�صة، اإن وحيث
فيالمو�صوعمركزةعلى�صرورةاإيجادحلنهائيلو�صعيةالمعنيينبالأمر،وذلكبالتعجيل

بتنفيذالحكم؛

الدائمةللتن�صيق اللجنة اجتماع اإطار في 2012/12/12 بجل�صة الملف اإدراج تم وحيث
والتتبعالمحدثةبينالموؤ�ص�صةوالوزارةالمعنية،لتدار�صاأ�صبابالتاأخيرفيالتنفيذولبحث�صبل

تجاوزهاوت�صويةهذاالملفلكنلميتاأتذلك؛

وحيثتو�صلتالموؤ�ص�صةبكتابجديدمنالمعنيينبالأمربتاريخ26يونيو2013مفاده،
اإيجادحلتوافقي، البلديلجر�صيفعقداجتماعابح�صورهمالمحاولة المجل�ص اأنرئي�ص
حيثعر�صعليهماالتنازلعن50 %منمجموعالمبالغالمحكومبهاوهوالمقترحالذي

تمرف�صهمنطرفهما؛

القرار بتنفيذ لجر�صيف، البلدي المجل�ص اإلزام اإلى بالأ�صا�ص، يهدف الطلب اإن وحيث
بتعوي�صعما الم�صتكيين لفائدة ق�صى الذي بالرباط الإدارية ال�صتئناف ال�صادرعنمحكمة
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لحقهمامناأ�صرارب�صببو�صعيدالمجل�صالبلديعلىعقارفيملكهما،وا�صتغاللجزءمنه
في�صقطريقور�صداأجزاءاأخرىللمنفعةالعامة؛

يمكن اأمرل التنفيذ، واإعرا�صهعن لمدينةجر�صيف، البلدي المجل�ص اإنموقف وحيث
الت�صليمبه،وليجدربالإدارةالمحكومعليها،بعد�صيرورةالمقررالق�صائيقابالللتنفيذ،كما
واأنالأ�صبابالتيتم�صكتبهاليمكناللتفاتاإليها،اإذكانعليها،وخ�صو�صابعدالفترة
الطويلةالتيا�صتغرقهاالنزاع،المتعلقباعتداءماديعلىعقار،اأنتبادراإلىبلورةماتكر�صه
اأنه على ين�ص الذي الد�صتور من 126 الف�صل القانون،ول�صيما �صمو من الد�صتورية المبادئ

»يجبعلىالجميعاحترامالأحكامالنهائيةال�صادرةعنالق�صاء....«؛

ورفعا للم�صتكيين، واإن�صافا الإدارة، م�صداقية على الحالة،وحفاظا هذه اأمام اإنه وحيث
اإلزام يتعين القانون اإطار خارج ملكيتهما من حرمانهما ب�صبب اأ�صرار، من طالهما ما لكل
المجل�صالبلديعلىتنفيذمقت�صياتالقرارعدد1063ال�صادرعنمحكمةال�صتئنافالإدارية

بالرباطبتاريخ2010/06/07لفائدةالمعنيينبالأمر؛

وحيثاإنهبالموازاةمعالإلزامالمذكور،فمنالواجباأنت�صعى�صلطةالو�صايةاإلىاتخاذ
كلمايفر�صهالموقفمناإجراءاتيخولهااإياهاالقانون،لإجبارالمجل�صالبلديعلىالتنفيذ،
بمافيذلكربطاأيم�صادقةعلىميزانيةهذاالمجل�ص،بجدولةالمبلغالمحكومبهباعتباره
اإلىماتن�ص يندرج�صمنالنفقاتال�صرورية،واإناقت�صىالأمرتطبيققاعدةالحلولا�صتنادا

عليهمقت�صياتالمادتين42و43منالقانونالمتعلقبالتنظيمالماليللجماعاتالمحلية؛

وبناءعلىماتقدم؛

وتطبيقالمقت�صياتالظهيرال�صريفرقم1.11.25ال�صادربتاريخ  17مار�ص2011،والمن�صور
بالجريدةالر�صميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ل�صيماالمادتين29و32منه؛

النظامالداخليللموؤ�ص�صةالم�صادقعليهمنلدنالجنابال�صريف، وبناءعلىمقت�صيات
والمن�صوربالجريدةالر�صميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ل�صيماالمادة75منه؛
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وبناءعلىمقت�صياتالمادتين42و43منالظهيرال�صريفرقم1.09.02ال�صادرفي  18فبراير
2009بتنفيذالقانونرقم45.08والمتعلقبالتنظيمالماليللجماعاتالمحليةومجموعاتها؛

لأجله

فاإن و�شيط المملكة يو�شي بما يلي : 
علىالمجل�صالبلديلجر�صيفتنفيذمقت�صياتالقرارعدد1063ال�صادرعنمحكمة -

ال�صتئنافالإداريةبالرباطبتاريخ2010/06/07لفائدةالمعنيينبالأمر؛
على الم�صادقة ربط التنفيذ، عن المجل�ص امتناع حالة في الو�صاية، �صلطة على -
�صمن وذلك به المحكوم المبلغ لتنفيذ خا�صة اعتمادات بجدولة الميزانيةالمقبلة

النفقاتال�صرورية؛
لفائدة حوالة بتحرير الحلول قاعدة تطبيق الحال، اقت�صى اإن الو�صاية، �صلطة على -

المحكوملهمطبقالماتمليهال�صوابطالجاريبهاالعمل؛
باإخبارالموؤ�ص�صةبماتمتخ�صي�صهللمو�صوع،داخلاأجلثالثةاأ�صهر؛ -

بتبليغفحوىهذهالتو�صيةلكلالمعنيينبها. -

وحرربالرباط،في:



نماذج من ت��سيات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

ربط م�شادقة �شلطة الو�شاية على الميزانية 
باإدراج اعتمادات لتنفيذ الأحكام

الت�شليم به. ول يجدر  اأمر ل يمكن  التنفيذ  الرباط �شال زمور زعير، عن  اإعرا�س مجل�س جهة   n
بالإدارة  المحكوم عليها اأن تتذرع باأ�شباب غير مقبولة قانونا؛

به، ل يمكن مجاراته، لأن  المحكوم  المبلغ  لتغطية  المخ�ش�س  القول بعدم كفاية العتماد  اإن   n
بتحويل  اإما  ي�شمح  ما  الترابية  للجماعات  المالي  التنظيم  اأو  العامة  للمالية  الت�شريع  المنظم  في 
العتمادات اأو اإ�شافتها، ف�شال عن اأنه  كان من الالزم على الم�شوؤول المكلف باإعداد الميزانية 
المبالغ  لت�شديد  اعتمادات  على  تقييد  ال�شتحقاق،  لتاريخ  الموالية  للميزانية  بالن�شبة  يعمل  اأن 

المحكوم بها؛
على �شلطة الو�شاية، وقبل الم�شادقة على ميزانية المجل�س، اأن تتاأكد من تخ�شي�س اعتمادات   n
لمواجهة  ت�شديد الم�شتحقات، باعتبارها نفقة اإجبارية، واأن تربط م�شادقتها على ميزانية المجل�س 

بتخ�شي�س اعتمادات لمواجهة  التنفيذ.

تـو�شيــــة اإلـى ال�شيد  
رئي�س مجل�س جهة الرباط �شال زمور زعير

الملف عدد 12/1993 
الم�شتكية : الأ�شتاذة ....... 

ب�صكاية ........،تقدمت معها المخابرة محل الجاعلة .......، الأ�صتاذة اإن حيث
تتظلمبموجبهامنعدمتمكينهامنم�صتحقاتها 2012، 03مايو بتاريخ الموؤ�ص�صة لدىهذه
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المتخلدةفيذمةمجل�صجهةالرباط�صالزمورزعير،مو�صحةاأنهااأبرمتبتاريخ26نونبر
2002معالمجل�صالمذكورممثالفي�صخ�صال�صيدالوالي،عقداين�صعلىتمكينهامنمبلغ

المجل�صعن اأنهبعدتقاع�ص الدفاععنحقوقوق�صاياالجهة،ذاكرة ....درهم�صنوياعن
الوفاءبالم�صتحقاتالمتخلدةبذمته،ا�صت�صدرتقرارامننقيبهيئةالمحامينبالرباطبتاريخ
المبالغالم�صتحقةلها ......فيالملفعدد....،يق�صيبالم�صادقةعلىالأتعابوتحديد
ما اأي لل�صنة، درهما ...... بح�صب يوليوز  2007، 20 غاية اإلى 2003 يناير فاتح من ابتداء

مجموعه......درهما.

... عدد بوا�صطةالأمر التنفيذية بال�صيغة المذكور القرار تذييل بعد اأنه، اأ�صافت وقد 
ال�صادرعنرئي�صالمحكمةالبتدائيةبالرباطبتاريخ....،وبعدمااأ�صبحقابالللتنفيذ،قامت
اأنهالمت�صفرعن�صئوتمالكتفاءبتحريرمح�صرامتناع اإل القرار، لتنفيذذلك بعدةم�صاع

عنالتنفيذ؛

وحيثاإنهتمتبليغفحوىهذاالتظلماإلىالمخاطبالدائمللموؤ�ص�صةلدىوزارةالداخلية
فعقبتبتاريخ08نونبر2012،م�صيرةاإلىاأنالعتمادالماليالمخ�ص�صللمو�صوعغيركاف
لت�صديدالأتعابالمذكورة،و�صيتمتزويدهوالرفعمنقيمتهبمنا�صبةالدورةالمقبلةللمجل�ص.
وقداأ�صافتالمجيبةباأنهتمتدعوةالم�صتكيةلموافاةالم�صلحةالمخت�صةبالن�صخةالأ�صلية

لالأمر،اإلاأنهالمت�صتجبلذلكلحدالآن؛

وحيثاأكدتالم�صتكيةبعدتبليغهاالجواب�صالفالذكر،باأنهالمتتو�صلباأيطلبمن
م�صالحالوليةق�صدموافاتهابن�صخةمنالأمرالمرادتنفيذه،معززةكتابهابن�صخةمنمح�صر
بالرباط، المحامين هيئة نقيب ال�صادرعن بتذييلالقرار القا�صي الأمر وبن�صخةمن المتناع

الم�صاراإليهاأعاله،بال�صيغةالتنفيذية،والذياأ�صبحنهائيالعدمالطعنفيه؛

وحيثاإنالموؤ�ص�صة،بمقت�صىكتابهاعدد13/6672بتاريخ22يوليوز2013،بلغتفحوى
يفر�صه ما لتخاذ مهلة واأعطتها بالوثائقالمطلوبة، ووافتها الداخلية، لوزارة المتظلمة رد

الموقف،ق�صدتمكينالمعنيةبالأمرمنم�صتحقاتها،اإلاأنالموؤ�ص�صةلمتتو�صلباأيرد؛
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وحيثاإنالطلبيهدفبالأ�صا�ص،اإلىاإلزاممجل�صجهةالرباط�صالزمورزعير،بتنفيذ
قرارنقيبهيئةالمحامينبتاريخ.....الذيتمتذييلهبال�صيغةالتنفيذية،والذياأ�صبحنهائيا

قابالللتنفيذ؛

وحيثاإناإعرا�صمجل�صجهةالرباط�صالزموزعير،عنالتنفيذ،اأمرليمكنالت�صليمبه،
وليجدربالإدارةالمحكومعليها،اأنتتخذموقفاكهذا،واأنتتذرعباأ�صبابغيرمقبولةقانونا،
اإذكانعليهااأنتبادراإلىتج�صيدمايكر�ص�صموالقانون،ويوؤكدتنزيلالف�صل126منالد�صتور

الذيين�صعلىاأنه»يجبعلىالجميعاحترامالأحكامالنهائيةال�صادرةعنالق�صاء....«؛

المبلغالمحكومبه، لتغطية الباب القولبعدمكفايةالعتمادالمخ�ص�صلهذا اإن وحيث
ليمكنمجاراته،لأنفيالت�صريعالمنظمللماليةالعامةاأوالتنظيمالماليللجماعاتماي�صمح
اإمابتحويلالعتماداتاأواإ�صافتها،ف�صالعناأنهكانمنالالزمعلىالم�صوؤولالمكلفباإعداد
الميزانيةاأنيعمل،بالن�صبةللميزانيةالمواليةلتاريخال�صتحقاق،علىتقييداعتماداتلمواجهة
وت�صديدالمبالغالمحكومبها،علمااأنتنفيذالأحكاميعتبرمنالنفقاتال�صروريةالتييجب

برمجتهابالأولويةفيميزانيةال�صنة؛

وحيثاإنه،اإلىجانبذلك،على�صلطةالو�صاية،وقبلالم�صادقةعلىميزانيةالمجل�ص،
نفقة باعتبارها م�صتحقاتالم�صتكية ت�صديد لمواجهة اعتمادات تخ�صي�ص من تتاأكد اأن
�صروريةكما�صبقتو�صيحه،واأنتربطم�صادقتهاعلىميزانيةالمجل�صبتخ�صي�صاعتمادات
لمواجهةتنفيذهذاالمقررالق�صائيوذلكطبقالمقت�صياتالمادتين42و43منالنظامالمالي

للجماعاتالترابية؛

تنفيذ الرباط�صالزمورزعيرعلى اإلزاممجل�صجهة الحالة،يجب اأمامهذه اإنه، وحيث
الأمرعدد.....ال�صادرعنرئا�صةالمحكمةالبتدائيةبالرباطبتاريخ.....؛

وتطبيقالمقت�صياتالظهيرال�صريفرقم1.11.25ال�صادربتاريخ  17مار�ص2011،والمن�صور
بالجريدةالر�صميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،ل�صيماالمادتين29و32منه؛

وبناءعلىمقت�صياتالنظامالداخليللموؤ�ص�صة،الم�صادقعليهمنلدنالجنابال�صريف،
والمن�صوربالجريدةالر�صميةعدد6033بتاريخ26مار�ص  2012،ل�صيماالمادة75منه؛
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لأجله
فاإن و�شيط المملكة :

يو�صيمجل�صجهةالرباط�صالزمورزعيربالمبادرةوالتعجيلبتنفيذمقت�صياتالأمر -
والقا�صي ......، بتاريخ بالرباط البتدائية رئي�صالمحكمة عن ال�صادر ...... عدد

بتنفيذقرارتحديدالأتعابال�صادرةلفائدةالمعنيةبالأمروالمذيلبال�صيغةالتنفيذية؛
ميزانية على م�صادقتها خاللربط من ذلك، على بال�صهر الو�صاية �صلطة يو�صي كما -
المجل�صبتخ�صي�صاعتماداتلمواجهةتنفيذالقرارالمذكور،واإناقت�صىالحالاإعمال

مايخولهاالقانونمنحلولفيالأداء.
وياأمربتبليغهذهالتو�صيةاإلىكلالأطراف،معدعوةكلمنمجل�صجهةالرباط�صال -
زمورزعير،ووزارةالداخلية،اإلىاإخبارهذهالموؤ�ص�صةبماتمتخ�صي�صهلهذهالتو�صية،

وذلكداخلاأجلثالثةاأ�صهر.

وحرربالرباط،في:



نماذج من ت��سيات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

�شحب القـرارات غير الم�شروعـة
اإذا كان لالإدارة الحق في �شحب قراراتها غير الم�شروعة، فاإن ذلك ي�شتوجب اأن  يتم خالل اأجل   n
الطعن بالإلغاء الذي هو 60 يوما من تاريخ اإ�شدار القرار ول يجوز لها  �شحبه خارج هذا الأجل، 
ما دام اأنه )اأي القرار( قد ولَّد حقا مكت�شبا للم�شتفيد منه، اإل في  حالة ا�شتعمال و�شائل تدلي�شية 

للح�شول عليه. )قاعدة ماأخوذة مما ا�شتقر عليه الجتهاد  الق�شائي( 

تو�شيـــة  اإلى ال�شيد 
وزير الفالحة وال�شيد البحري

الملف عدد 12/1889 
الم�شتكية : ال�شيدة ..... 

حيثاإنال�صيدة.......القاطنة........بعثتب�صكايةاإلىهذهالموؤ�ص�صةبتاريخ10اأبريل
ترتيبهافي باإعادة ت�صويةو�صعيتهاالإداريةوالمالية،وذلك بمقت�صاهامنعدم تتظلم 2012،

ال�صلم6ككاتبةممتازة،ابتداءمن01يناير1995،وفقاللقرارالموؤرخفي07يوليوز1999؛

وحيثتبينمنالوثائقالمدلىبهااأنالمعنيةبالأمركانتم�صتخدمةلدى....،وكانت
لت�صبحموزعة بع�صها اإدماج الأقاليم،وقدتم ترابيابح�صبعددمن الفالحيةموزعة الغرفة
جهويا،ح�صبالمر�صومعدد2.9.149بتعيينغرفةالفالحةومقارهاودوائرنفوذها،والمن�صور
تلقائي( )انتقال اإدماج يف�صر ما وهو 2009، اأبريل 02 5722بتاريخ عدد الر�صمية بالجريدة

المعنيةبالأمرمنغرفةابن�صليماناإلىغرفةجهةال�صاويةورديغة.
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اإلغاوؤه تم المتظلمب�صاأنه القرار باأن الفالحة، وزارة اأي الو�صاية، �صلطة اأجابت وحيث
2007، 23غ�صت بتاريخ بن�صليمانتحتعدد  07/146 لإقليم الفالحية الغرفة قرار بموجب
323 رقم مرا�صلته في اأفاد ورديغة، ال�صاوية الفالحيةلجهة للغرفة الحالي المدير اأن م�صيفة
الموؤرخةفي13نونبر2012،اأنهليمكنللمعنيةبالأمرالترقياإلعنطريقامتحانالكفاءة
المهنيةاأوبالختياربعدالتقييدفيجدولالترقي،م�صتندافيذلكعلىر�صالةجوابيةتو�صل
بهامنالم�صالحالمخت�صةبوزارةالوظيفةالعموميةوتحديثالإدارةتحتعدد2825وتاريخ

19يونيو2012؛

لكن،حيثاإنالم�صتكيةا�صتفادتمنقراراإدماجهالدىالغرفةالفالحيةلإبن�صليمان،في
درجةكاتبةممتازةال�صلم6ابتداءمن  01يناير1995بموجبالقرارال�صادرعنرئي�صهابتاريخ
المخت�صة، ال�صلطةالإدارية الأركان،و�صادرعن اإداريمكتمل قرار 1999،وهو يوليوز   07

وموؤ�صرعليه،ف�صالعنذلك،منطرفوزارةالفالحةوكذامنلدن�صلطةالمراقبةالمالية،
اأيوزيرالقت�صادوالمالية.وقدن�صاأللم�صتكيةبذلكحقمكت�صبفيتلكالو�صعية،واأ�صبح

متح�صناليجوز�صحبه؛

ي�صتوجب فاإنذلك الم�صروعة، غير قراراتها �صحب في الحق لالإدارة كان لئن وحيث،
لها يجوز ول القرار، تاريخاإ�صدار من يوما 60 هو الذي بالإلغاء الطعن اأجل يتمخالل اأن
�صحبهخارجهذاالأجل،ماداماأنه)اأيالقرار(قداأعطىحقامكت�صباللم�صتفيدمنه،اإلفي
حالةا�صتعمالو�صائلتدلي�صيةللح�صولعليه،وهومالمتعتمدهالجهةالمطلوبةبالت�صويةفي

�صحبهاله؛

ال�صحب قرار 1999،بينما يوليوز 07 بتاريخ �صدر بالأمر المعنية ترتيب قرار اإن وحيث
�صدرفي26اأكتوبر2006،اأيخارجاأجلالإلغاء،والحالاأنهكانقدتح�صنبعدماولدحقا
مكت�صبا،ومنتمتبقىالم�صتكيةمحقةفيت�صويةو�صعيتهاالإداريةوالماليةعلىاأ�صا�صالقرار

الأول،خا�صةواأنالعتماداتالماليةالمرتبطةبذلكمدرجةفيميزانيةالغرفة؛

وحيثاإنه،اعتباًرالكونالغرفةالفالحيةلجهةال�صاويةورديغةقدحلتمحلالغرفةالفالحية
لإقليمابن�صليمانبموجبالمر�صومعدد2.09.149بتاريخ02اأبريل2009،فاإنهابذلكتبقى
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مخاطبةبت�صويةتلكالو�صعية،وليمكنالحتجاجبماوردفير�صالةوزارةالوظيفةالعمومية
وتحديثالإدارةعدد2825وتاريخ19يونيو2012ماداماأنالت�صويةالم�صتحقةن�صاأتمنذ
�صنة1999،وليمكناأنيطبقب�صاأنهاالمر�صوم  2.04.403ال�صادربتاريخ02دجنبر2005لعدم

جوازتطبيقهباأثررجعي؛

وتطبيقالمقت�صياتالمادة29منالظهيرال�صريفرقم1.11.25ال�صادرفي12ربيعالآخر
1432)17مار�ص2011(باإحداثموؤ�ص�صةو�صيطالمملكة،والمادة75مننظامهاالداخلي،

بتاريخ 6033 عدد الر�صمية بالجريدة والمن�صور الجنابال�صريف لدن من عليه الم�صادق
3جمادىالأولى  1433الموافقل26مار�ص2012.

لأجله

فاإن و�شيط المملكة : 
ي�صجلباأنالم�صتكيةمحقةفيت�صويةو�صعيتهاالإداريةوالمالية؛ -

يو�صي،تبعالذلك،ال�صيدوزيرالفالحةوال�صيدالبحري،بمالهمنو�صايةعلىالغرف -
الفالحية،بالعملعلىت�صويةالو�صعيةالإداريةوالماليةللمعنيةبالأمر،علىاأ�صا�صكونها
كاتبةممتازةال�صلم6ابتداءمن01يناير  1995وفقاللقرارالموؤرخفي07يوليوز1999،

يو�صيباإخبارالموؤ�ص�صة،داخلاأجلثالثةاأ�صهر،بماتمتخ�صي�صهللمو�صوع؛ -
ياأمربتبليغهذهالتو�صيةللطرفين. -

حرربالرباط،في:
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تنفيــذ الأحكــام 
من غير الم�شت�شاغ اأن تتمادى الإدارة في الإحجام عن تنفيذ الأحكام ال�شادرة في مواجهتها؛  n

اإن ال�شتمرار في التقاع�س عن الأداء، اإلى جانب ما يكلفه من مزيد التحمالت المالية، له مخلفاته   n
 واآثاره ال�شلبية على �شورة الإدارة المفتر�س فيها مالءة الذمة، والن�شياع للمقررات الق�شائية، 
126، ف�شال  القانون، وتنزيل المقت�شيات الد�شتورية ول�شيما الف�شل  وتج�شيد  الإيمان ب�شمو 

عن اأن عدم التنفيذ  يفقد الإدارة م�شداقيتها اإزاء المرتفقين والمتعاملين معها. 

تو�شيــة اإلى ال�شيد وزير القت�شاد والمالية  
الملـف عـدد 2011 

الم�شتكــــي : ال�شيد …… 

حيثاإنال�صيد.....ال�صاكنبـ...........تقدماأمامهذهالموؤ�ص�صةبتاريخ  2012/04/19
1997 9دجنبر اأنها�صت�صدرحكمابتاريخ بوا�صطةدفاعه..............،ب�صكايةيوؤكدفيها
ق�صىلفائدتهباإيرادعمريقدره6180درهمااعتبارامن13مايو1994.ولقد�صعىاإلىتنفيذه
بدعوىانتهت فتقدم يتمكن لم اأنه اإل القانونية، الموؤمن ريمار �صركة عليها المحكوم لدى
ب�صدورمقرربتاريخ2فبراير2010،فيالملفعدد2008/139،ق�صىلهبماقدره  311.842,80  
درهمامقابلالغرامةالإجباريةالمن�صو�صعليهافيالمادتين79و143منظهير  6فبراير1963.
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وقداأ�صافالم�صتكيموؤكدااأنهطالبم�صفي�صركةالتاأمينريماربم�صالحوزارةالقت�صاد
اأنهلميتمكن،لأجلذلكيطلبمنو�صيطالمملكةالتدخللدى اإل والماليةبتنفيذالحكم

الإدارةمناأجلتنفيذالحكم.

والمالية القت�صاد لوزارة 2012، اأكتوبر 2 بتاريخ كتابا الموؤ�ص�صةوجهت اإنهذه وحيث
وطالبتهابالعملعلىتنفيذالحكمالمذكور،ثمبعثتلهابتذكيربتاريخ24دجنبر2012،اإل

اأنهلميردمنهااأيجوابفيالمو�صوع.

حيثاإنالطلبيهدفاإلىالتدخلمناأجلدفعوزارةالقت�صادوالمالية،ب�صفتهام�صفية
ل�صركةالتاأمينريمارالمحكومعليها،مناأجلاأنتعملعلىتنفيذوت�صديدالمبالغالتيق�صت

بهاالمحكمةبعدمااأ�صبحهذاالمقررالق�صائيقابالللتنفيذ.

وحيثاإنهاأماماإدلءالم�صتكيبن�صخةمنالحكمال�صادرلفائدته،وبمايفيدف�صلمحاولة
الموؤ�ص�صة، المطلوبمنطرفهذه والماليةعن القت�صاد التنفيذ،وكذاعدمجوابوزارة
وعدماإدلئهابمايبررموقفهاوبمايعتريتنفيذالحكممن�صعوبات،اأمريجعلالإدارةفي

موقفالممتنععنالتنفيذ.

وحيثاإنهمنغيرالم�صت�صاغاأنتتمادىالإدارةفيالإجحامعنتنفيذالأحكامال�صادرة
الذي هو باإيراداتعمرية، له المحكوم م�صتحقات ت�صديد في التاأخير اأن اإذ فيمواجهتها،
عبئا العامة الخزينة كلفت والتي بها، التيحكم الإجبارية التاأخير غرامات وراءتراكم كان

ماليااإ�صافيا.

وحيثاإنال�صتمرارفيالتقاع�صعنالأداء،اإلىجانبمايكلفذلكمنمزيدالتحمالت
الذمةوالن�صياع فيهامالءة المفتر�ص الإدارة ال�صلبيةعلى�صورة واآثاره لهمخلفاته المالية،
الد�صتورية المقت�صيات القانون،والن�صجاممع ب�صمو الإيمان الق�صائية،وتج�صيد للمقررات
ول�صيماالواردةفيالف�صل126منالد�صتورالذيين�صعلىاأنالأحكامالنهائيةال�صادرةعن
الق�صاءملزمةللجميع،كمااأنعدمالتنفيذيفقدالإدارةم�صداقيتهااإزاءالمرتفقين،والمتعاملين

معها،وبالتاليينزععنالدولةهيبتها.
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وحيثاإنالتقاع�صعنالتنفيذقداألحقاأفدحالأ�صرارالماديةوالمعنويةبالمحكوملفائدته.

لذا،وتاأ�صي�صاعلىما�صبقبيانه،

2011، مار�ص 17 بتاريخ ال�صادر 1.11.25 رقم ال�صريف الظهير مقت�صيات على وبناء
12منه؛وعلى اأعاله،ل�صيماالمادة التاريخ 5926بنف�ص والمن�صوربالجريدةالر�صميةعدد:
والمن�صور ال�صريف، الجناب لدن من عليه الم�صادق للموؤ�ص�صة الداخلي النظام مقت�صيات

بالجريدةالر�صميةعدد6033بتاريخ26مار�ص2012،ل�صيماالمادة75منه.

فاإن و�شيط المملكة يو�شي بما يلي : 
اتخاذالإجراءاتالالزمةلت�صديدالمبالغالمحكومبها،فياأقرباأجلممكن. -

موافاةالموؤ�ص�صةداخلاأجلثالثينيومامنتاريخالتو�صلبهذهالتو�صيةبمايفيدتنفيذها. -

وحرربالرباط،فـي:



نماذج من ت��سيات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

الأحكام في المادة الإدارية عينية ت�شري على الكافة
اإن تدرع الإدارة باأن حجية الأحكام تبقى مح�شورة بين اأطرافها ول يمكن اأن يطال الغير،  يعتبر   n
اأو التراجع عنه، يبقى مرجعا  اإلغاوؤه  دفعا مردوًدا لأن العمل الق�شائي، الذي لم يتبين ما يوؤكد 
 لتف�شير القانون، ول�شيما في المجال الإداري، لأن الم�شتقر عليه هو اأن الأحكام الق�شائية في 

المادة  الإدارية وال�شادرة في مجال الإلغاء هي اأحكام عينية مو�شوعية ت�شري على الكافة؛
الر�شم المفرو�س على وقوف  باأداء  الملزمين  ال�شيارات �شمن  ل يمكن اعتبار وكالت كراء   n
 العربات المعدة للنقل العام للم�شافرين، طالما لم تثبت الجماعة اأنها خ�ش�شت لها موقفا خا�شا 

بدائرتها  الترابية. 

تو�شيــة  اإلى ال�شيد وزير الداخلية
الملف عدد 10/27651 

الم�شتكي : ال�شيد ....، رئي�س جمعية ........ 

حيثاإنهبتاريخ28اأكتوبر2010تقدمال�صيد....،رئي�صجمعية.......،ب�صكايةمرفوعة
الرباط�صال اأنمجموعةمنوكالتكراءال�صياراتبجهة فيها يعر�ص المملكة، اإلىو�صيط
زمورزعيرتو�صلتباإنذاريدعوهااإلىو�صعاإقرارعنكلالحافالتوال�صياراتالتيتوجد
للم�صافرين،طبقا العام للنقل العرباتالمعدة لر�صموقوف اإخ�صاعها بحوزتها،وذلكق�صد
ال�صادر 1-89-187 رقم الظهير من الف�صل  70 اأن مو�صحا 30-89، رقم القانون لمقت�صيات
الخا�صعة ال�صيارات اأنواع بدقة حدد القانونالمذكور بتنفيذ المتعلق 1989/11/21 بتاريخ
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1963/12/04حددالأ�صنافالأربعة بتاريخ المر�صومرقم  2-63-383 اأن الوقوف،كما لر�صم
لل�صياراتالمعدةلهذاالنوعمنالتنقل،واأنال�صنفالرابعمنهاا�صتثنىالناقالتالمكراةبدون
�صائق،م�صيرااإلىاأنالأ�صا�صالقانونيلفر�صهذاالر�صمهوا�صتغاللمحطاتالوقوف،واأن
وكالتكراءال�صياراتلت�صتغلهذهالمحطاتوتتوفرعلىمرائبخا�صةبها،م�صت�صهدا
بعدةاأحكام�صادرةعنالمحكمةالإداريةبالرباطفيمواجهةوليةالرباط�صالزمورزعير،
ق�صتباإلغاءر�صموقوفال�صيارات،راجياالتدخللدىالم�صالحالمخت�صةبوليةالرباطق�صد

العدولعنالمطالبةبر�صمالوقوفوالإقرارعنالوقوف؛

وحيثوردفيتعقيبالمخاطبالدائملهذهالموؤ�ص�صةبوزارةالداخليةاأنالر�صالةالوزارية
عدد3585والموؤرخةفي7غ�صت2003،اأكدتخ�صوعوكالتكراءال�صياراتلهذاالر�صم
واأنالأحكامالق�صائيةال�صادرةفيهذاالمجالتبقى�صخ�صيةولت�صريعلىجميعالملزمين

وهوماتجاوبتمعهالأمانةالعامةللحكومةفير�صالتهاعدد  1607بتاريخ1995/5/3؛

هذا،وحيثاإنالطلبيهدفاإلىوجوباإعمالالم�صالحالتابعةلوزارةالداخليةاأوالتي
وقوفالعربات بر�صم ال�صريبة واجب وا�صتخال�ص بفر�ص والمكلفة و�صايتها تحت توجد
اأداء بالإعفاءمن م�صمولة كرائها لوكالت التابعة ال�صيارات اأن منطلق من للنقل، المعدة

هذاالر�صم؛

المحكمةالإدارية به ق�صت ما هو الم�صتكي الجانب يعتمده الذي الأ�صا�ص اإن وحيث
بالر�صم، الجماعةفيمطالبتها اأحقية بعدم �صابقا بالرباطفيملفينمت�صابهينحيثحكمت

لأنهذهالأخيرةلمتدلبمايفيداأنهاخ�ص�صتل�صياراتالإيجارموقفاخا�صا؛

وحيثاإنماتذرعتبهالإدارةحاليامناأنحجيةالحكمينتبقىمحددةفياأطرافها،ول
يمكناأنيطالمفعولهاالغير،يعتبردفعامردودالأنالعملالق�صائي،الذيلميتبينمايوؤكد
اإلغاوؤهاأوالتراجععنه،يبقىمرجعالتف�صيرالقانون،ل�صيمافيالمجالالإداري،اإذالثابتاأن
الم�صتقرعليههواأنالأحكامالق�صائيةفيالمادةالإداريةال�صادرةفيمجالالإلغاء،هياأحكام

عينيةمو�صوعيةت�صريعلىالكافة؛
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واعتبارالماتقدم،فاإنالموؤ�ص�صةترىالقولبوجوبعدماعتباروكالتكراءال�صيارات
العامللم�صافرين، للنقل المعدة العربات وقوف على المفرو�ص الر�صم باأداء الملزمين �صمن

طالمالمتثبتالجماعةاأنهاخ�ص�صتلهاموقفاخا�صابدائرتهاالترابية؛

وبناءعلىماتقدم؛

12ربيع في ال�صادر 1.11.25 رقم ال�صريف الظهير من 29 المادة لمقت�صيات وتطبيقا
من والمادة  75 المملكة، و�صيط موؤ�ص�صة باإحداث 2011( مار�ص 17 )موافق 1432 الآخر

نظامهاالداخلي؛

فاإن و�شيط المملكة : 
ي�صجلماا�صتقرعليهالعملالق�صائيمنعدماأحقيةالجماعةفيمطالبةوكالتكراء -
ال�صياراتباأداءالر�صمعنوقوف�صياراتهامادامتلمتدلبمايفيداأنهاخ�ص�صتلها

موقفاخا�صابهافيالدائرةالترابيةلنف�صالجماعة؛
ويدعواإلىالعملعلىتفعيلهذهالتو�صيةوالتقيدبهامنلدنالجماعةالمخت�صةبالدائرة -
الترابيةلجماعاتالرباط-�صال-زمور-زعيرالتيتوجدبهاالوكالتالمعنيةبالأمر،

واإخبارالموؤ�ص�صةبماتمتخ�صي�صهللمو�صوع،داخلاأجلثالثةاأ�صهر؛
وياأمربتبليغالم�صتكينفحوىهذهالتو�صية. -

وحرربالرباط،فـي:



نماذج من ت��سيات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

اإيقاف التنفيذ ل يمكن اإل بمقت�شى مقرر ق�شائي
اإطار  اإل  في  التنفيذية،  قوته  و�شل  تنفيذ حكم  عن  الإحجام  والقانون  الحق  دولة  في  يمكن  ل   n

القانون، وبناء على مقرر ق�شائي؛
ما دام اأن الخزينة العامة دعيت اإلى ح�شور جل�شة التفاق الودي، ولم تحدد موقفها  من حجز   n
بين يديها، ولم ت�شت�شدر اأمرا ق�شائيا ي�شرح بوجود ا�شت�شكال، فاإنها تبقى ملزمة  بتنفيذ الحكم 

القا�شي بالم�شادقة على ذلك الحجز. 

تـو�شيـة  اإلـى  ال�شيد الخازن العام للمملكة  
الملف عدد 12/1736 

الم�شتكية : ال�شيدة .......... 

حيثاإنال�صيدة........،القاطنة................،تقدمتب�صكايةاأمامهذهالموؤ�ص�صة
نتيجةعدم بهامن�صرر، التظلمممالحق ي�صتفادمنها 2012، 12مار�ص بتاريخ بها �صجلت
تنفيذحكمت�صحيحالحجزال�صادرل�صالحها،والقا�صيبتمكينهامنمبلغالنفقةالمقتطعةمن
اأجرةطليقهاال�صيد............رقمتاأجيره......،قبلا�صتفادتهمنمبلغالمغادرةالطوعية
البالغقدره.........درهم،والمحجوزلدىم�صالحالخزينةالعامةللمملكةبموجبالأمر
الحكم ذلك علىتنفيذ عملت اأنها مو�صحة ........، في ال�صادر ....... عدد الق�صائي
التقادم اأنهاووجهتبكونالأمربالحجزالمذكورقدطاله اإل وفقالم�صاطرالمعمولبها،

الخما�صي،طالبةمنالموؤ�ص�صةالتدخلق�صدتنفيذالحكم،وتمكينهامنم�صتحقاتها؛
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في الوطنيللمعالجات- -المركز للمملكة العام الخازن ال�صيد مكاتبة تمت وحيث
اأ�صعرالمتظلمةباأنتمكينهامنم�صتحقاتهارهينباإدلئهابمجموعة اأنه المو�صوع،فاأو�صح
منالوثائق،منبينهااأمربتجديدالحجزرقم.....الموؤرخفي.........،الذيطالهالتقادم

الخما�صيلعدمالمطالبةبتنفيذه،وفقماتن�صعليهمقت�صياتالف�صل  19منظهير1941؛

الحجزالمجرى ت�صحيح اأكد الذي الق�صائي المقرر تنفيذ اإلى يهدف الطلب اإن وحيث
ا�صتناداعلىالأمرعدد.......؛

وحيثتبينمناأوراقالملفاأنهناكاأمرااآخرا�صدربحجزماللمدينلدىالخزينةالعامة
للمملكةبتاريخ.......تحتعدد......فيالملفعدد...،تمت�صحيحهبموجبالأمر
بموجب الجاريتنفيذه .......،وهو الملفعدد في ....... بتاريخ ال�صادر ...... عدد

الملفالتنفيذيعدد.....؛

وحيثاإنموقفالخزينةالعامةبعدمت�صديدالمبلغبعلةتقادمالحجز،ووجوبتجديده
ليمكنالت�صليمبهمنجهة،لأنالحكمق�صىبالم�صادقةعلىالحجزالم�صروببينيديها
بتاريخ......تحتعدد...،واأنذلكالحكمالجاريتنفيذه�صدربتاريخ2008/06/11،ولم

يم�صقطاأمدالتقادمبينتاريخالحجز)03/07/2007(وتاريخالحكم)2008/06/11(؛

وحيثمنجهةثانية،فماداماأنها)اأيالخزينةالعامة(دعيتاإلىح�صورجل�صةالتفاق
الودي،ولمتحددموقفهامنالحجزالثاني،ولمت�صت�صدراأمراق�صائياي�صرحبوجودا�صت�صكال،
فاإنهاتبقىملزمةبتنفيذذلكالحكم،اإذليمكن،فيدولةالحقوالقانون،الإحجامعنتنفيذ

حكمو�صلقوتهالتنفيذية،اإلفياإطارالقانون،وبناءعلىمقررق�صائي؛

وحيثاإنهاأمامهذاالو�صع،فمنالالئقدعوةالمطلوب�صدهااإلىالعملعلىتنفيذالمقرر
القا�صيبت�صحيحالحجز،فيحدودالمبالغالمحجوزةلديها؛

وتطبيقالمقت�صياتالظهيرال�صريفرقم1.11.25ال�صادربتاريخ17مار�ص  2011،باإحداث
الموؤ�ص�صة،المن�صوربالجريدةالر�صميةعدد5926بنف�صالتاريخاأعاله،وا�صتنادااإلىمقت�صيات
بالجريدة والمن�صور الجنابال�صريف، لدن من عليه الم�صادق للموؤ�ص�صة الداخلي النظام
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ال�صهرعلى الموؤ�ص�صةمن اأنيطبهذه 2012،وخا�صةما 26مار�ص بتاريخ 6033 الر�صميةعدد
تنفيذالأحكامالق�صائية؛

وبناءعلىماتقدم؛

فاإن و�شيط المملكة : 
يوؤكدعلىاأحقيةالمتظلمةفيتمكينهامنم�صتحقاتهاالمحكومبهالفائدتها،المحجوزة -
بينيديالخزينةالعامةللمملكة،والم�صادقعليهابموجبالأمرعدد.......ال�صادر

في......
ويدعوهذهالأخيرةاإلىتنفيذالحكمال�صادرلفائدةالمعنيةبالأمروتمكينهامنالمبالغ -
المقتطعةمناأجرةطليقهاقبلا�صتفادتهمنالمغادرةالطوعية،وقدرها  105.300,00  درهم،

واإخبارالموؤ�ص�صةبماتمتخ�صي�صهللمو�صوع،داخلاأجلثالثةاأ�صهر؛
وياأمربتبليغهذهالتو�صيةلكلالمعنيينبها. -

وحرربالرباط،في:



نماذج من ت��سيات �سادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

الآجال المعقولة لتجهيز العقار وتمكين الم�شتفيد منه
التقنية  للعقار المراد  التهيئة  تنفيذ عملية  اإمكانيات الجماعة المحدودة، وما اعترى  اإذا كانت   n
تجزئته وتوزيعه على الم�شتحقين، قد حالت دون الوفاء باللتزامات في الآجال المحددة، فاإن 
هذا، وبعد ت�شجيل اإقرار الجماعة باأحقية الطالب في الح�شول على اإحدى البقع، ل يمنع من 
البقعة  من  الطالب  تمكين  ليتاأتى  بتجاوز  ال�شعوبات،  التعجيل  العمل على  اإلى  الجماعة  توجيه 
اأداوؤها  الواجب  الم�شتحقات  فيها  تحدد  جدولة  زمنية  اإطار  في  الآجال،  اأقرب  في  الأر�شية 
والتوزيع، والم�شتفيدون منه، مع حفظ  حقوق الأطراف في المطالبة بالتعوي�س عما لحقهم من 

اأ�شرار ب�شبب  التاأخر في الإنجاز. 

تـو�شـيــــة اإلــى  ال�شيد وزير الداخلية
وال�شيد رئي�س الجماعة القروية للبرا�شوة

الملف عدد 11/714  
الم�شتكي ال�شيد : ..... 

حيثاإنال�صيد......،عنوانه:.......،تقدمب�صكايةاإلىموؤ�ص�صةو�صيطالمملكة،بتاريخ
25يوليوز2011،يتظلمبمقت�صاهامنعدمتمكينهمنالقطعةالأر�صيةرقم....،التيا�صتفاد

منهافياإطاراإعادةهيكلةدوارالبرا�صوةالمركز،دائرةالرماني،مدلياب�صهادةال�صتفادةم�صلمة
لهمنطرفال�صلطةالمحليةبتاريخ  20مار�ص1997ور�صمهند�صيللقطعة؛
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وحيثاإنوزارةالداخليةاأفادتبعدمكاتبتهافيالمو�صوع،باأنهيتعذرال�صتجابةلطلب
الجماعة طرف من اقتناءالعقار يعرفها التي للعراقيل نظرا الراهن، الوقت في الأمر المعني

القرويةالمعنيةواإتمامتجهيزتجزئةالبرا�صوة؛

وحيثتماإدراجالملفبجل�صةبحثبتاريخ18يونيو2013بح�صورال�صيدرئي�صالمجل�ص
...، رقم البقعة ال�صتفادةمن في بالأمر المعني باأحقية اأقر الذي البرا�صوة، لجماعة القروي
الأكواخ لت�صويةو�صعية اإعطاءالأولوية ارتاأت العملية هذه بت�صيير المكلفة اللجنة اأن م�صيفا
هذه عدد ت�صاعف اإلى يوؤدي اأن من�صاأنه ما لكل تفاديا بها والقاطنون القائمة ال�صفيحية
الأخيرة،ليتمت�صويةو�صعيةالم�صتفيدينغيرالقاطنينبدورال�صفيحبمنفيهمالمعنيبالأمر،

مبا�صرةبعدالق�صاءالنهائيعلىالأكواخالقائمة؛

وحيثاإنرئي�صالمجل�صاأقربوعدالجماعةبا�صتفادةالمعنيالأمرمنالبقعة�صالفةالذكر
فياإطارعمليةهيكلةدوارالبرا�صوة؛

التقنية تنفيذعمليةالتهيئة اإمكانياتالجماعةالمحدودةومااعترى اإذاكانت اإنه وحيث
الآجال في الوفاءباللتزامات دون حال قد الم�صتحقين على وتوزيعه تجزئته المراد للعقار
البقعة، على الح�صول في باأحقيةالطالب الجماعة اإقرار ت�صجيل وبعد هذا، فاإن المحددة،
ليحولدونتوجيهالجماعةاإلىالعملعلىالتعجيلبتجاوزال�صعوباتليتاأتىتمكينالطالب
منالبقعةالأر�صيةفياأقربالآجالفياإطارجدولةزمنيةتحددفيهاالم�صتحقاتوالتوزيع

والم�صتفيدينمنهمعحفظحقوقالأطراففيالمطالبةبالتعوي�صعمالحقهممناأ�صرار؛

واعتبارالماتقدمفاإنالموؤ�ص�صةترىاأنهمنالمنا�صباأنت�صعى�صلطةالو�صايةاإلىاتخاذما
يفر�صهالموقفمناإجراءاتلت�صريعاإيجادحلللنزاع.

ربيع في  12 ال�صادر  1.11.25 رقم ال�صريف الظهير من 29 المادة لمقت�صيات وتطبيقا
من 75 والمادة و�صيطالمملكة، موؤ�ص�صة باإحداث 2011( مار�ص 17 )موافق 1432 الآخر

نظامهاالداخلي؛
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فاإن و�شيط المملكة يو�شي بما يلي : 
تبعال�صهادة ... رقم الأر�صية القطعة من ال�صتفادة في الم�صتكي اأحقية على التاأكيد -

ال�صتفادةالم�صلمةله؛
دعوةمجل�صالجماعةالقرويةللبرا�صوةاإلىالتعجيلبتمكينال�صيد.........منالبقعة -

الأر�صيةالمعنية؛
دعوةوزارةالداخليةاإلىال�صهرعلىتفعيلهذهالتو�صية؛ -

دعوةكلمنهمااإلىاإخبارالموؤ�ص�صةبماتمتخ�صي�صهللمو�صوع،داخلاأجلثالثةاأ�صهر؛ -
الأمربتبليغهذهالتو�صيةاإلىالأطراف. -

وحرربالرباط،فـي:





وثيقة





مدونة ال�شلوك للعاملين  
بموؤ�ش�شة و�شيط المملكة

انطالقا مما يلي : 

النظر،ولراأب وجهات لتقريب اآلية ت�صكل اإن�صاني، تجمع كل في الو�صاطة، لأن نظرا
ال�صدع،واإ�صالحذاتالبينواإعادةاأجواءالتعاي�ص،وربطعرىالتوا�صل؛

قدي�صتهدف ما لرد مالذاً كونها من ذلك، جانب اإلى الموؤ�ص�صاتية، للو�صاطة لما ونظرا
الأفرادوالجماعاتمنحيفاأوتع�صفاأو�صوءاإعمالالقوانينوالأنظمةمنلدنمناأوكلت

اإليهم�صالحيات�صلطةاإنفاذالقانون؛

ونظرالأنالو�صاطةالموؤ�ص�صاتيةو�صيلةبديلةلحلالخالفاتوالمنازعات،فهياأ�صا�صااآلية
المرتفقعلىالح�صولعلى لم�صاعدة الم�صروعية،وموؤ�ص�صة تقومعلى لتاأمينحكامةجيدة
مطالبهالم�صروعة،واإمكانيةلتجنبمقا�صاةالإدارةاأمامالمحاكم،وبالتاليفمهامهاتلتقيفي
جزءمنهامعالر�صالةالموكولةلقطاعالعدالة،ومنثمةيتعينعلىالعاملينبالموؤ�ص�صةالتحلي

بمايتحلىبهالقائمونعلىر�صالةالق�صاءوالدفاع؛

ونظرالأنالو�صاطةالموؤ�ص�صاتيةالتيتتخذعدة�صيغ،�صواءمنحيثالت�صميةبينالو�صيط،
والأمبود�صمان،ومحاميال�صعبوالمدافععنالحقوحاميالمواطنوواليالمظالم،والتي
تختلفكذلكمنحيثال�صالحياتاأوطرقالتعييناأواآلياتالتاأثير،ت�صتركفيكونهاجهة
ما و�صعةالمعرفة الكفاءة من لها يكون واأن والنزاهة، وبالحياد بال�صتقالل تتحلى اأن يجب

وثيقة
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ما علىالتي�صير، العمل ومن والتردد، الخوف عن يبعدها ما الجراأة ومن متمكنة، يجعلها
يجعلهاقريبةمنالمواطنخا�صةوالمرتفقعامة،ومنالب�صاطةفيالتعامل،مايجعلها�صهلة
الولوج،ومناللباقةفيالخطابوال�صرعةفيالتدخل،مايحفزالنا�صعلىاللجوءاإليها،ومن
الواقعيةوالحر�صعلىتبنيالممكنمايعطيلمبادراتهاال�صدىالطيبوالقابليةللتنفيذ،كل
ذلكمعالحر�صعلىاأنتتحلىفيتوا�صلهاوتعاملهابكلمايجعلهامحطتقديرووقار،واأن

تلتزمبمايقت�صيهح�صنعملهامنتحفظوتجرد؛

ونظرالأنالتاأ�صيلوالتاأ�صي�صلأخالقياتالعاملينفيمجالالو�صاطةالموؤ�ص�صاتية،يقت�صي
و�صعاأر�صيةلمايجباأنيتقيدوابهمن�صلوكات،ومايجباأنيتحلوابهمناأو�صاف،وما

يتعينعليهمالت�صبثبهكمبادئ،ومايجباأنيطبعت�صرفاتهممناأخالقيات؛

ونظرالأنتوافقكلمناأوكلتاإليهمهمةالعملاأوالإ�صهامفيمهامالو�صاطةالموؤ�ص�صاتية
علىقيمو�صوابطالعمل،ينبعمنقناعةامتالكهذهالموا�صفاتالتيتعتبرحدااأدنىلتحمل

هذهالر�صالة.

ونظرالأنالعملفياإطارالو�صاطةالموؤ�ص�صاتيةاختيار�صادرعناإيمانبج�صامةمهمةائتمن
عليهاالم�صوؤولونمناأجلاإن�صافكلمنيدعياأنها�صتهدفلم�صا�صاأولحرمانمنطرف

مناأوكلاإليهتدبير�صاأناإداري،وطنيا،اأوجهويا،اأومحليا.

اإلىال�صرعية،وم�صعىلالإن�صاف،و�صلطةلفر�ص ونظرالأنالو�صاطةالموؤ�ص�صاتيةاحتكام
�صيادةالقانونومراعاةالعدل،فاإنممار�صتهايجباأنتروماإرجاعالأموراإلىن�صابهاوفقما
اأقرتهال�صوابطالت�صريعيةوالتنظيميةبمايوؤمنالم�صاواةفيال�صتفادةمنالمرفقالعام،ويجعل
الف�صلىفيتوازنبينالم�صالحالفردية ال�صاأنالإداريين�صاببمايحققالم�صلحة ت�صريف
الممار�صةالم�صوؤولة اأجواء كل توفير ين�صد الذي الديمقراطي البناء ثوابت نطاق في والعامة
الإن�صانالمتعارف الجيدةواحتراممبادئحقوق الحكامة بتدبيرتميزه للحقوقوالحريات

عليهاعالميا؛

في الثقة ت�صودها اأجواء في تمار�ص ور�صالة، اأمانة الموؤ�ص�صاتية الو�صاطة لكون ونظرا
الذي التنظيم اعتماداعلى بف�صلماحققتهمنمنجزات لماراكمتهمنم�صداقية الموؤ�ص�صة،
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يحكمعملهاوالم�صتمدمنالموروثالثقافي،والممار�صةال�صاربةفيعمقالتاريخ،والمتالئمة
معالم�صتجداتالحديثة،ومااأخذتبهالدولالأكثرديمقراطية؛

ونظرالماي�صتلزمهالتوفيقبينالأ�صيلوالم�صتجد،فاإنهيتعينتوثيقماداأبعليهالمتقدمون
فيالمجالمناأح�صنالممار�صات،وماا�صتهروابهمنجليلال�صلوكات،والتاأ�صي�صلمايجب

اأنتت�صمبهالو�صاطةمن�صفات؛

اأعرقالتقاليدوالأعرافوالأخالقيات، اإلىوثيقةمرجعيةتت�صمن ونظراللحاجةالملحة
ليتم بالو�صاطةالموؤ�ص�صاتية، ال�صلة ذات المهام كل في �صلوكات من به اللتزام يجب وما

الن�صهارفيهابقناعةواإيمانبنبلها.

فاإنـه من الـالزم :  

اأنيتحلىالعاملونبموؤ�ص�صةو�صيطالمملكةبال�شتقاللية،فكراوممار�صة،ا�صتقالل  اأول :  
ما اإعمال عن يبعدهم خارجي اأو ذاتي تاأثير كل من بالتخل�ص ال�صامي فيمعناه
يكونم�صروعامنالخال�صات،رائدهمفيذلكالقواعدالقانونيةومبادئالعدل

والإن�صاف،فيمناآىعنكلنفوذ،كيفماكانم�صدره؛

اأنيتمثلالعاملونبالموؤ�ص�صةفيكلماُيوؤَمنويوؤكدنزاهتهم،فكرياواأخالقيا،واأن ثانـيـا:
يتجلىذلكفيمعالجةالق�صايا،وفيت�صرفاتهمومظهرهم،مترفعين عن كل ما يخد�س
اأويقدحفيهم،واأنيبتعدواعنكلموقفقديجعلالموؤ�ص�صةمو�صع�صكاأويزعزع

مايجباأنتحظىبهمنثقة؛

اأنيكونالعاملونبالموؤ�ص�صةمتجردين ومحايدينبعيدينعنكلموقفيوحيبالميل ثالـثـا:
ي�صرب ل بما الإدارة، ول�صيما الأطراف، مع تعاملهم في التف�صيل،حري�صين اأو

الإح�صا�صبالمحاباةاأوالخوف،واأليقوموابالإف�صاحالم�صبقعنمواقفهم؛

اأو الفعل اأو بالقول �صواء التعامل، في  الم�شاواة  قطعا يوؤكد بما الملفات تدبر رابـعا:اأن
يفر�صه ما انتهاج يجب ال�صياق هذا وفي �صوا�صية، النزاع اأطراف المرا�صلة،لأن
اأ�صلوبالخطابمنلباقةدونمبالغةاأوتق�صير،بعيداعنالجفاءاأوال�صلطوية،لأن

الم�صداقيةفيجوهرالإجراء؛
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ي�صتدعيه ما لمبا�صرة والمبادرة وال�صجاعة الجراأة بالموؤ�ص�صة للعاملين تكون اأن خامـ�شا:
اأو بالمقترح الخروج اأو القرار واتخاذ الم�صاطر وا�صتكمال البحثوالتحري
التو�صية،وهواأمري�صتدعيالإحاطةبجوهرالمو�صوع،والتقديروالتكييفالجيد
للوقائع،والإدراكالر�صينللت�صريعوالإن�صاتلنداءال�صمير،والركوناإلىالرزانة
للجهربالحق،مهماكانتاآثارا�صتقباله،باحثينعنت�صويةتر�صيالأطرافوتعيد

الطمئنانوتجبرالخواطر؛

والوقار، التقدير بهالةمن بمايحيطها �صلوكهم بالموؤ�ص�صةفي العاملون يتقيد اأن �شاد�شـا :
�صبهة، كل وترفعهمعن ا�صتقامتهم منخالل الكل، فيذهن ير�صخ ما مج�صدة
بالحر�ص وملتزمين الرتباك، اأو ال�صك ي�صعهممو�صع قد ما وابتعادهمعنكل

علىكاملمو�صوعيةالموؤ�ص�صةوم�صداقيتها؛

المعني ت�صعر وعناية لباقة من يجب بما والتعامل والخطاب ال�صتقبال يتميز اأن �شابـعـا :
بالن�صغالبق�صيتهوالهتمامفعليابها،وتبعثفيهالإح�صا�صبالرتياحوالطمئنان
عن بحثا محاولت، من تبذله وما كمجهود به تقوم اأن بمايمكن للموؤ�ص�صة
الوقوفعلىالحقيقة،�صواءفيجانبالإدارةاأوالمرتفق،و�صعيااإلىاإحقاقالحق

واإن�صافالمظلوم،وحر�صاعلىالتطبيقال�صليموالمن�صفللقانون؛

اأنتمار�صالو�صاطةفياإطارعملجماعي،ي�صهمفيهالعديدمنالأطروالدار�صين ثامـنــا:
والم�صاعدينوالتقنيين،معمراعاةالتراتبيةوالتقيدبالتوجيهات،اإلاإذااعتقدالعامل
بالموؤ�ص�صةجازمااأنالو�صعيقت�صيغيرذلك،اإذعليهعندئذاأنيبديمالحظاته

كتابيا،معبراعنراأيهبلباقة؛

اأني�صاهمالجميعفيخلقظروفعملم�صتقرةتر�صخالثقةوالحترامالمتبادل تا�شـعا:
اإل الأف�صل اإلى الو�صول يمكن ل اإذ الواجب، وتقدير روحالم�صوؤولية وتقوي
منخاللتظافرللجهودوتكاملفيالعمل،وتعاونفيالأداء،وتعبئةفيالعطاء،
وتوحيدللمفاهيم،وتداولفيالجديد،لتذليلماا�صتع�صىفيهالحل،معتقديرما

يحتمهالعملمنا�صتمراريةوت�صامنفيالم�صوؤولية؛
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وتتعاي�ص الق�صايا، لمواجهةزحف ملتحمة المعرفة،وت�صكيلكتلة تبادل يتم اأن عا�شـرا:
فيجومنال�صداقة،يتداعىالواحدلالآخرموؤازرةوم�صاندةون�صحاللحفاظعلى

م�صتوىالأداء،وعلىمكانةالموؤ�ص�صةفيالم�صهدالحقوقي؛

التفكير،والحزمفي الت�صرف،والرويةفي الن�صجفي الجميععن يبرهن اأن حادي ع�شر:
ت�صرف، كل في القدوة اإعطاء تفر�ص الموؤ�ص�صة طبيعة باأن معالوعي العمل،

وخا�صةفيتناولق�صاياالمرتفقين،كلمنموقعه؛

ثانـي ع�شر:اأنيكونال�صلوكوفقالواجب،اإذليمكنموؤاخذةالغيرعلىماقديوؤاخذه
علىالموؤ�ص�صة،مماينبغيمعهمراعاةمايقت�صيهالعملمنان�صباط،والحر�صعلى
تاأمينا�صتمراريةالإدارة،بال�صتئذانعندالتغيبعندالقت�صاء،وتبريركلتاأخير؛

ثالث ع�شر:األيقعدائماا�صتح�صار�صمور�صالةالموؤ�ص�صةوبالغاأهميتها،وخ�صو�صيةماقد
ت�صلاإليهمنمعطيات،معالمحافظةعلىواجبال�صرية،اإذالموؤ�ص�صةموؤتمنةعلى
حقوقوعلىت�صرفاتوعلىمواقفليحقالإف�صاحعنهااإلىالغيراأوتركمجال

الإطالععليهامنلدنه،باأي�صكلمنالأ�صكال؛

عليه والتعرف والحقوقية، القانونية ال�صاحة على الم�صتجدات مواكبة تقع اأن ع�شر: رابع 
عليها وي�صهل الم�صرع، مقا�صد اإلى ت�صل الموؤ�ص�صة يجعل بما والتمكنمنه
الق�صائية بالجتهادات م�صتعينة ال�صحيح، والتاأويل الفهم خالل من تطبيقه

والتطبيقاتالمقارنة.
التكوينية، والدورات العلمية التظاهرات في الم�صاركة تكثيف ينبغي ولذلك، 
والإطاللةعلىماتحفلبهالمواقعاللكترونيةللموؤ�ص�صاتالمماثلة،وللجامعات،

وللمراكزالعلمية؛

خام�س ع�شر:اأنيقعدوماالتحليبروحالم�صوؤوليةومايفر�صهالواجبمنالنكبابالجدي
علىمايردعلىالموؤ�ص�صةمنمطالبوردود،لتتممعالجتهمعالجةعادلةومن�صفة،
الدرا�صة خالل من وذلك الإداري، لم�صروعيةالأداء الف�صلى الم�صلحة مراعية
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اأو اإيجادالحل،دونالكتفاءبتداولالدعاءات والتحليلوالتقييم،والح�صمفي
اإي�صالالوثائقاإذالم�صوؤوليةتقت�صيالتو�صلاإلىت�صويةالخالفات؛

�شاد�س ع�شر:اأنيقعال�صعياإلىتملكالمتعاملينمعالموؤ�ص�صةال�صعوربنجاعةاللجوءاإليها
ومبادئ القانونية القواعد اإلى والم�صتندة والجريئة، ال�صائبة منخاللالمواقف
بعدالة الإقناع قوة بالموؤ�ص�صة للعاملين اأنتكون ينبغي والإن�صاف.ولهذا العدل
الحقوقي، بعده في القانوني نظامها العتبار بعين التيتاأخذ مواقفها، ور�صانة

وثوابتهالد�صتورية،وموروثهالثقافيالمحافظعلىالهويةالوطنية؛

�شابع ع�شر:اأنيقعاعتبارعاملالزمنبالغالأهميةفيم�صداقيةالموؤ�ص�صة،لأنكلتطويلاأو
تعثراأوتاأخيرمن�صاأنهاأنيبعثعلىالياأ�صوالت�صاوؤم.ولذلكيجبالحر�صعلى
الحقفي با�صتمرار،معدعم ت�صريفالأمورفيحينها،والتوا�صلمعالأطراف

الإطالعوتي�صيرالو�صولاإلىالمعلومة،والعملعلىاإر�صاءال�صفافية.

الرباط،في17يناير2013 .

و�شيط المملكة
عبدالعزيزبنزاكور


