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تقديم
بعدما ت�أتى ،بعون من اهلل وتوفيقه� ،إخراج العدد الأول من المجلة الذي �آلت م�ؤ�س�سةو�سيط
المملكة على نف�سها �أن تنتظم في �إ�صدارها ،ك�أداة للتوا�صل مع كل المهتمين بال�ش�أنالحقوقي
والإداري والقانوني ،ين�ضاف هذا العدد على درب الإ�صدار ،في غمرة االعتزاز بما تو�صلت
به الم�ؤ�س�سة من ترحيب بهذه النافذة ،التي تنفتح عبرها على المحيط المهتم بالو�ساطةوتتفاعل
من خاللها ،بكل م�س�ؤولية ورحابة �صدر ،مع ردود فعل حقوقية ومجتمعية ،على مات�سنى لها
اتخاذه من مواقف ،كان هدفها االرتقاء بالعمل الإداري نحو الأح�سن.
ف�إذا كانت لكل بداية �أجواء تخيم عليها نوعا من التهيب� ،أو من المخاوف ،ف�إن الثقة
في الم�ستقبل هي الحافز على الم�ضي في االلتزام بالعهد ،الذي قطعته على نف�سها دفاعا عن
الحقوقوخدمة للم�شروعية.
ومن منطلق الهدف من التوا�صل ،الذي تبلوره الم�ؤ�س�سة عبر هذه المجلة ،ف�إنها ارت�أت �أن
تخ�ص�ص لهذا العدد حيزا متميزا لما يجب �أن يطبع العمل الإداري من �أخالقيات ،على اعتبار
�أنتطويق مظاهر ال�سلوكات الم�شينة ،التي قد تت�سلل �إلى ت�صريف الخدمات ببع�ض الإدارات،
البدو�أن يمر عبر ت�أ�سي�س واالنخراط في قيم �إدارية تومن بالم�صلحة الف�ضلى للمرتفقين ،وت�سطر
قواعد �سلوك ال منا�ص من التقيد بها.
ومن هذه القناعة ،وبعد �إ�شراك القارئ في منظور الو�ساطة لدورها بخ�صو�ص تخليق الحياة
الإدارية ،فقد حر�صت الم�ؤ�س�سة على �إطالعه كذلك على مدونة �سلوك للعاملين بها� ،ضمنتها
مايمكن �ضبطه من قواعد ت�شترك فيها العديد من القطاعات ،وتغطي ما تتميز به من خ�صو�صية.
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�إن ما تزخر به �صفحات هذا العدد ،وال�سيما من مقررات وتو�صيات �صادرة عنالم�ؤ�س�سة،
يبقى مجهودا ي�ستدعي التعريف به ويتطلب الإجابة عنه ،لأن تحقيق المزيد منالمكت�سبات لن
يت�أتى �إال بما قد ي�ستدعيه هذا العمل المتوا�ضع من نقا�ش وتعليق.
فعلى اهلل المتكل وبه الم�ستعان.
و�سيط المملكة

النقيب عبد العزيز بنزاكور
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درا�ســات و�أبحاث

حقوق الإن�سان والو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية كجزء منها،
بين الكونية والخ�صو�صيات ( *)  
1

النقيب عبد العزيـز بنزاكـور

و�سيط المملكة

ال �شك �أن معالجة مو�ضوع حقوق الإن�سان كحقوق كونية وغيرقابلة للتجزيء ،تثير ،ب�صفة
عامة ،عدة مالحظات حول حقوق الإن�سانفي �شموليتها وخ�صو�صياتها.
�أما بالن�سبة لم�ؤ�س�سة الو�سيط المغربية ،فنظرا لما لها وللم�ؤ�س�ساتالأجنبية الم�شابهة من دور
خا�ص في مجال حقوق الإن�سان والنهو�ض بها في نطاق معين ،لعل كونية حقوق الإن�سان ،وما
تفر�ضه من�شمولية ،ال يمكن �أن ت�ستبعد جزءا من حقوق الإن�سان� ،أو خ�صو�صيةلهذه الحقوق
من خالل الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية.
ومن البديهي �أن دور الم�ؤ�س�سات الر�سمية للو�ساطة ،ال يمكن �إال �أن يعزز ،ولو في مجال
جزئي متخ�ص�ص ،حقوق الإن�سان ،و�أن يغني الدور الذي ت�ضطلع به المجال�س �أو الهيئات �أو
اللجان الوطنية لحقوق الإن�سانب�صفة عامة.
لذا ،وبعد �إبداء بع�ض المالحظات العامة ،في �شكل ت�سا�ؤالتوخال�صات� ،ضمن جزء �أول
من هذا العر�ض� ،س�أقدم� ،ضمن جزءثان منه ،نظرة موجزة حول دور م�ؤ�س�سة الو�سيط المغربية،
(*) ت�شكل هذه الدرا�سة �أ�سا�س مو�ضوع العر�ض الذي تم تقديمه من طرف ال�سيد و�سيط المملكة ،خالل الندوة الدولية
المنظمة من طرفالمجل�س الوطني لحقوق الإن�سان بمقر �أكاديمية المملكة المغربية ،يومي  2و� 3أكتوبر ،2012
حول «حقوق الإن�سان كحقوق كونيةوغير قابلة للتجزيء».
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طبعا منزاوية كونية حقوق الإن�سان ،وذلك من خالل بع�ض مظاهر�شموليتها ،وخ�صو�صياتها
هي الأخرى.
* *  *

الجزء الأول
مالحظات عامة حول حقوق الإن�سان في �شموليتهاوخ�صو�صياتها
جميل جدا �أن تتوالى الت�صريحات والبيانات ،في العديد من اللقاءات والمنتديات ،و�أن
يتم�سك المدافعون عن حقوق الإن�سانب�أن هذه الحقوق كونية� ،شمولية وغير قابلة للتجزيء،
و�أنها ر�صيدم�شترك للب�شرية ،وبالأحرى ،لكل فرد في المعمور ر�صيد يملكهالإن�سان غير قابل
للتفويت �أو التنازل �أو التجريد.
لكن ،هناك ت�سا�ؤالت �أولية تطرح نف�سها ،من قبيل ما هي مظاهر التكامل الطبيعي بين
ال�شمولية والخ�صو�صية ،وما هي �شروطتر�سيخ هذا التكامل؟

�أوال  :بع�ض الت�سا�ؤالت الأولية
- هل ما تواتر التم�سك به وترديده في العديد من المحافل هوالحقيقة� ،أم هو هدف ن�سعى
�إلى بلوغه� ،أم هو مجرد �أمليندرج �ضمن المتمنيات التي تتوق الدول �إلى العي�ش بها؟
- وهل الم�سعى هو مجرد الت�صريح بكونية و�شمولية الحقوقوالإعالن عنها� ،أم الأهم هو
االعتراف بها؟
- وهل االعتراف بها واالنخراط فيها ،ان�ضماما �أو توقيعا �أوم�صادقة ،يغني عن تنزيلها على
�أر�ض الواقع ،من خالل التطبيق ال�سليم لم�ضامينها ح�سب المنهج المتبع لدى الدول
الأكثر تقدما وديمقراطية؟
- وهل التطبيق يترك لكل دولة مجال التحرك لالحتماء بالخ�صو�صية الوطنية ،و�إعطاء
المبد�أ مفهوما خا�صا تتحلل منخالله من البعد الحقيقي لمق�صد وا�ضعي الن�ص الدولي؟
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثاني ،غ�شت 2014
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- وهل الكونية ،كما يريد البع�ض �أن يتذرع بها ،و�سيلة لفر�ض �إيديولوجية معينة على باقي
ال�شعوب وا�ستقطابها لإلحاقهابركبها ،وطم�س هويتها الثقافية والدينية؟
- وهل ما يقع تخويله للمنتظم الدولي من رقابة� ،أو تتبع وحر�ص على الوفاء بااللتزامات
التعاقدية الدولية في مجال حقوق الإن�سان منمنطلق ال�شرعية الدولية ،مدخل لل�شراكة
والمرافقة من �أجل الدعم و�إ�ضافة لبنات جديدة ل�صرح البناء الحقوقي الديمقراطي؟ �أم
هوو�سيلة لفتح الباب لالنغما�س في ال�ش�ؤون الداخلية وتحقيق �أغرا�ض �سيا�سوية ،ال�سيما
باعتبار ما يتردد في بع�ض  الأو�ساط من كون المنتظم الغربي يتعامل �أحيانا مع نف�س 
الق�ضايا بمكيالين؟
الأمر يتعلق �إذن بخطاب متوا�صل ،ونقا�ش  قديم متجدد ،حول كونية و�شمولية حقوق
الإن�سان ،ومدى حدود تقاطعها مع الخ�صو�صية،
نقا�ش ال�شمال والجنوب ،خالف الح�ضارات والثقافات والديانات،والبحث عن تقاربها،
ال�سيما و�أن هناك بع�ض مظاهر تكامل طبيعي بينال�شمولية والخ�صو�صية.
* *

ثـانيا  :بع�ض مظاهر التكامل الطبيعي بين ال�شموليةوالخ�صو�صية
�س�أحاول الإجابة هنا ولو عن بع�ض الت�سا�ؤالت التي �سبقت لنا الإ�شارة �إليها ،خا�صة و�أنه
يتعين الحر�ص على وجوب الأخذ بحقوقالإن�سان وفق المتعارف عليه دوليا.
ال  �شك �أنه من المفيد جدا ،التفكير� ،سيما غداة و�ضع د�ستور جديد يكر�س  بالمغرب
كونية حقوق الإن�سان ،بعدما كان قد ورد في د�ستوري  1992و ،1996اللذين كانا ي�شيران،
�ضمن ديباجة كل منهما� ،إلى �أن المملكة المغربية ع�ضو ن�شيط في المنتظم الدولي مع اعتماد
المتعارف عليه دوليا؛ بما يفيده ذلك من انخراط فيقناعات هذا المنتظم وفي قيمه ومبادئه.
وعموم ًا ،ال �أحد يمكنه �أن يجادل في كون القاعدة القانونية،�ش�أنها �ش�أن القاعدة الأخالقية،
تتميز بالعمومية� ،إذ �أنها موجهة �إلىالكل ،و�أنها مجردة ،وتنطلق من الم�ساواة.
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ومن البديهي �أن الحقوق التي تحمى بالقاعدة القانونية ال يمكن �أن تكون �إال عامة؛ ومن
منطلق هذه القناعة كانت ال�صكوكالدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان تهم كافة الأفراد.
فالإعالن الفرن�سي ل�سنة  ،1789و�إعالن هيئة الأمم المتحدةل�سنة  ،1948كالهما موجه �إلى
كافة النا�س.
وفي الر�صيد والموروث الإ�سالمي ما ي�سبق ويعزز ذلك،بالت�أكيد ،مثال ،على ما يلي:
«ولقد كرمنا بني �آدم وحملناهم في البر والبحر وف�ضلناهم على كثير ممن خلقنا

تف�ضيال» ،كما ورد في القر�آنالكريم.

«متى ا�ستعبدتم النا�س وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحرارا» ،كما ورد على ل�سان ثاني خلفاء النبي
محمد  Jعمر بنالخطاب.
�أو لي�ست هذه العبارات من بين منطلقات مقت�ضيات �أول مادةمن الإعالن العالمي لحقوق
الإن�سان ،والتي تذكـر بما يلي:
«يولد جميع النا�س �أحرارا مت�ساوين في الكرامة والحقوق».
هذا ،وتجدر المالحظة ب�أن الكونية ،لي�ست هي التماثلية �أوالتطابقية (Uniformité) ،التي
تكمن في تفريخ قواعد على مقا�س البع�ض ليتحمله البع�ض الآخر بدون مرونة ،بل �إنها تمكن
من المالءمةداخل محيط المقا�صد النبيلة للمبد�أ ،والذي يهدف مبدئي ًا �إلى �إ�سعادالب�شر بجميع
مكوناته ،ورفع المعاناة عنهم ،و�إيجاد كل ال�سبللنمائهم ورفعتهم ،وذلك من �أجل �أن يتملك
الإن�سان الإح�سا�س بكرامته و�إن�سانيته ك�إن�سان ،فال يتعر�ض لأي �شكل من اال�ستعباد �أواال�ستبداد.
* *

ثالثا  :بع�ض �شروط تر�سيخ التكامل بين ال�شمولية والخ�صو�صية
�إن الخالف بين دعاة ال�شمولية والمتم�سكين بالخ�صو�صية ،يجب�أن يبقى ،كما �سبق ذكره،
في حدود النقا�ش الهادئ ،و�أن يبحث عن التوفيق والتقارب واالن�سجام ،و�أال يوظف لتمرير
خطابات� ،أوالتنقيب عن غطاءات� ،أو لحق �أريد به باطل تقديم مبررات.
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فال يمكن ،با�سم الكونية ،فر�ض نمط معين م�ستوحى من تجربةقد تكون محدودة� ،أو قد
تجد م�صدرها في مرا�س عرفته مناطق معينة ،وفي ظروف معينة ،متحررا من �أي اعتبار يراد
فر�ضه با�سمقواعد «�أخالقية»� ،أو تقاليد «اجتماعية»� ،أو قناعات «دينية».
بل �إن ما يمكن �أن يندرج �ضمن ما ينبغي �أن يكون �شموليا،يجب �أن ينطلق مما يمكن �أن
ي�ضاف ،كقيمة للكرامة الإن�سانية� ،إلىقيم تجد �أ�سا�سها فيما تتقا�سمه الب�شرية من تراكم ،منطلقة
من الحقوقالطبيعية الأ�صلية والأ�سا�سية.
�إن الكونية التي تلزم ،والتي ينبغي �أن يدافع عنها الجميع ،هي مايمكن �أن يكون قاطرة تدفع
�إلى ح�سن التغييرات ،واالنخراط فيمايعتبر من �صميم الم�سلمات ،التي قد تختلف في �شكليات
تطبيقاتها �أوتوقيتها �أو ما ي�ؤطرها ،دون �إفراغها من محتواها الجوهري الإن�ساني.
وبالفعل� ،إن الحقوق الكونية هي ما راكمته الب�شرية منمكا�سب حقوقية ال يمكن لأي كان
التباهي بالف�ضل لوحده فيمرجعيتها� ،إذ الم�ؤكد �أن مختلف الح�ضارات والثقافات والديانات
قد �ساهمت في �إغنائها ،لأن هذه الأخيرة كانت ت�شكل روافد وم�صادر �إثراء وا�ستمرارية لها،
وجهوداً متوا�صلة من �أجل الحفاظ عليها وعلىاحترامها.
و�إن تو�سيع هذه ال�شمولية ،مع ما ينبغي �أن يواكبها ،يفتح المجالللخ�صو�صية ،لتجد مكانها
وتن�سجم مع ما �أقره المنتظم الدولي؛ مما يقت�ضي تكثيف اللقاءات والحوارات بين الثقافات
والح�ضاراتوالديانات ،وكذا الإيمان القوي باالختالف والتنوع ،ال بالتنافيالذي يدعو �إلى
الت�صدع ،مع بناء العالقات على الفهم العميق للآخر ومد ج�سور الت�سامح ،كما يقت�ضي ذلك
على الخ�صو�صالدين الإ�سالمي الحنيف.
فالمفرو�ض  في الكونية �أن تن�سجم مع الخ�صو�صية ،على اعتبار �أنه ال  محل لخ�صو�صية
تتنافى �أو تتعار�ض مع الثابت والمتفق عليه كقيمةمن القيم الإن�سانية ال�سامية.
كما يجب �أن تنتقل المجتمعات وال�شعوب من النظر لمبادئحقوق الإن�سان ،كمجرد مثل
�أو نماذج لحقوق� ،إلى قناعة ،وم�صدرللت�شريع ،وموجب لمالءمة القانون الوطني ،ال�سيما بعد
التوقيعوالم�صادقة ،تفعيال لمبد�أ �سمو االتفاقيات الدولية؛ في�صير االلتزامالكوني التزاما خا�صا،
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ترفع ب�ش�أن �إعماله تقارير منتظمة ،تعقبها مالحظات ،وعند االقت�ضاء م�ساءلة دولية� ،سواء �أثناء
االجتماعاتالدورية �أو من خالل الم�ساطر التي تبا�شر عبر ما ت�سمح بهالبرتوكوالت الملحقة.
و�إن الأخذ بالكونية ليفر�ض �أي�ضا الرقابة الداخلية ،متمثلة فيرقابة الق�ضاء من خالل ت�سليمه
ب�سمو االتفاقات الدولية.
كما يفر�ض رقابة ت�شريعية من خالل الحر�ص على مالءمة القانون الداخلي عبر ما تملكه
ال�سلطة الت�شريعية من تتبع لأعمالال�سلطة التنفيذية� ،أو من مقترحات القوانين الممكن تقديمها
من لدن�أع�ضاء البرلمان.
وعالوة على ذلك ،البد من الرقابة الإعالمية والحقوقية ،التييتعين �أن تقوم بدورها الحقيقي
في البناء الديمقراطي؛ ذلك �أن الن�سيج الحقوقي والآليات الإعالمية تعتبر �سلطة رابعة� ،سلطة
للدفعالم�س�ؤول والبناء ،نحو االرتقاء.
ومن يتحدث عن الكونية ال بد و�أن يالم�س ال�شمولية ،ح�سبما �سبقت الإ�شارة �إلى ذلك،
لأن حقوق الإن�سان كتلة غير قابلة للتجزيء �أو التبعي�ض .فهي مجموعة غير قابلة للم�ساومة
حتى تمنحبمقدار ،وعلى فترات ،ومع الأخذ بالبع�ض وترك البع�ض الآخر.
فلي�ست هناك حقوق غير قابلة للتملك �أو موقوفة التنفيذ �أوم�ؤجلة اال�ستحقاق ،بل الحقوق
ت�شكل كتلة مترابطة ،متما�سكة،ملتحمة ومتوا�صلة.
�إن حقوق الإن�سان لي�ست حقوقا �أن�شئت �أو �أحدثت ،بل هيحقوق تم الت�أكيد واالعتراف
بها �أو �إقرارها ،وتم الت�أكيد على احترامها وتطبيقها والعمل على حمايتها والنهو�ض بها ،مع
الأخذ بهافي مفهومها المتطور الذي يج�سد الروح التي من �أجلها �صيغت،ولعلتها و�ضعت.
ومن الطبيعي� ،إذا كان المطلوب من المدافعين عن الكونيةوال�شمولية �أال يبخ�سوا مختلف
الثقافات والح�ضارات ،وما تزخر بهمن ر�صيد هام تمت �شرعنته لكافة الإن�سانية ،ف�إنه بالمقابل
ال يمكن مجاراة المت�شبثين بالخ�صو�صية بما قد ي�ستدلون به كمجرد غطاء لإرادة الإمعان في
الإبقاء على و�ضعيات متجاوزة ،تزكي هيمنة الالم�ساواة ،والظلم والتمييز ،وت�ساعد على �أن
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تكون م�سلكا للتمل�ص من الرقابة التي ت�سمح بها ال�شرعية الدولية التي تتجاوز حدود ال�سيادة
الإقليمية� ،إذ ال �سيادة للدول فيما له عالقة فعالبالتقيد بحقوق الإن�سان.
وال يمكن �أن تكون الخ�صو�صية ذريعة لرف�ض مبد�أ متفق عليه دوليا.كما ال يمكن با�سمها
اللجوء �إلى التحفظات التي قد يبيحها القانون الدولي العام ،بل البد من التعامل مع مو�ضوع
تلكالتحفظات من منطلق الإمهال فقط لترتيب �إجراءات تجاوز �أ�سبابها،وتهيئ فر�ص �إنجاح
�إعمال المقت�ضيات المتحفظ عليها ،وذلك نظرا لما قد تقت�ضيه �إكراهات� ،أو م�ساطر داخلية
يكون من ال�سهل التغلبعليها عادة في المدى المتو�سط على �أبعد تقدير.
فمن الواجب الت�سليم ب�أن التطور الذي تعرفه بلدان العالم تختلفوتيرته ،نتيجة ما قد تقت�ضيه
التقاليد العريقة المجمع عليها ،وما ي�ستدعيه التغييرمن �أجل توفير توافق وطني �أو �إجماع� ،إيمانا
ب�أن التغيير واالنتقال من و�ضعلآخر يقت�ضي �أن ينبع المتفق عليه من �إرادة الأفراد والجماعات،
و�أن تترجمالقاعدة القانونية �إلى تبني الأمة للمبد�أ الدولي.
فعدة موا�ضيع ،و�إن كانت تبدو ،بالن�سبة لبع�ض الدول �سهلة التناول وممكنة التقنين ،ف�إنها
بالن�سبة لدول �أخرى �صعبة الإثارة .ومن الأمثلة على ذلك :الحجاب ،والإجها�ض ،وموت
المرحمة ،فكلهاموا�ضيع ذات �أهمية ،ولكنها مثار خالف كبير وجدل عميق .فاليكفي القول
بالكونية للأخذ بها على حالها وعلتها ،كما ال يمكن با�سم الخ�صو�صية ا�ستبعادها دون نقا�ش 
جدي عميق.
كثيرا مما كان الحديث عنه في الما�ضي �ضمن
وتكفي الإ�شارة ،في هذا ال�صدد� ،إلى �أن ً
«الطابوهات» �أ�صبح الآن حقيقة ،وذلك بف�ضل التهييئ والدرا�سة المحكمة .فالزواج مثال،
بدون ولي لم يكن بالأم�س يت�صور الأخذ به في المغرب بال�شكل الذي تم �إقراره في مدونة
الأ�سرة اليوم.
وال  �شك �أن م�سيرة المغرب ،المتدرجة نحو المزيد من الإنجازات في مجال حقوق
الإن�سان� ،ست�ستمر با�ستمرار النقا�ش  الوطني وتطوير مرجعياته التقليدية ،دون الم�سا�س  طبعا
بالخ�صو�صيات الجوهرية،�سيما و�أن بع�ضها ي�صب في ما يتالءم والكونية.
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وبالفعل ،ف�إنه من بين الخ�صو�صيات التي كان المغرب يتميز بها ،ومنذ قرون عديدة ،ما
�أ�صبح ي�سمى مث ً
ال بم�ؤ�س�سات الأمبود�سمان �أو الو�سيط ،والتي عملت المملكة حديثا على
ت�أهيلها لمواكبة ما �أ�صبحمتعارفا عليه دوليا في مجال الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية.
لذا ،ف�إنه يجدر بنا ،بداية ،تقديم لمحة تاريخية مقت�ضبة حول هذه الو�ساطة بالمغرب ،ثم
بيان موقف الم�ؤ�س�سة المغربية من الكونية في مجالاخت�صا�صها ،و�أخيراً ت�سجيل تداخل الكونية
والخ�صو�صية لدى الم�ؤ�س�سةالمغربية .وذلك ما �سيكون مو�ضوع الجزء الثاني من هذا العر�ض.
*  * *

الجزء الثاني
الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية بين �شمولية حقوق الإن�سانوخ�صو�صياتها
�إن الحديث عن الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية وموقعها ما بين �شمولية حقوقالإن�سان والخ�صو�صيات
الوطنية ،ي�ستتبع تقديم لمحة مقت�ضبة عنها (�أوال) ،قبل �إبراز تجليات الكونية لديها (ثانيا)،
وتداخل الكونية مع الخ�صو�صية (ثالثا).

�أوال  :لمحة تاريخية مقت�ضبة حول الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية بالمغرب
لقد عرف المغرب فعال ،في ظل الموروث من الح�ضارة الإ�سالمية ،تجربة الو�ساطة
الم�ؤ�س�ساتية التي انطلقت من حر�ص الخلفاء الرا�شدين على الحفاظ على ال�شرعية ،و�صون
�أفراد الأمة ،من �أي ت�سلط �أو جور للحاكمين؛ �إذ كانت والية المظالم ملج�أ يخول للأفراد
والجماعات الحق في التظلم ،لدى الخليفة �أو من يعهد �إليه بذلك ،من �أي تجاوز �أو تع�سف
يطالهم من لدن القائمين على ال�ش�أن العام.
وقد تطور هذا المرا�س ،وتبناه ملوك المغرب ،وتم االهتمام به،�سيما من لدن الملوك العلويين،
ف�أ�سندوه �إما لواليات المظالم �أولوزارات ال�شكايات ،وذلك قبل �إحداث م�ؤ�س�سة الأمبود�سمان
منذحوالي قرنين فقط بال�سويد ،ثم انت�شار م�ؤ�س�سات م�شابهة في بع�ض الدول الأوروبية...
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وبعد ا�سترجاع المغرب ل�سيادته� ،أحدث المغفور له جاللة الملك محمد الخام�س مكتبا
للأبحاث والإر�شادات عهد �إليه بتلقي وبحث �شكايات المواطنين وتظلماتهم من كل عمل
�إداري �أ�ضر بهم.
�إال �أن �إيمان المغرب ب�ضرورة مواكبة الم�ستجدات ،والجواب عما يلح من االنتظارات
واالن�ضمام �إلى القيم الم�شتركة للمجتمع الدولي ،والأخذ بماا�ستقر عليه من توافقات ،وما �أقره
من مبادئ ونادى به من تو�صيات ،جعله في هذا المجال ،وهو يحافظ ويجدد ،ي�ضفي على
مكتب الأبحاثوالإر�شادات ما ي�ستدعيه التطوير والتحديث من متطلبات ،م�ست�أن�سابالمالئم
من التجارب الدولية للم�ؤ�س�سات ،ف�أحدث في نهاية �سنة  2001ديوان المظالم ،الذي �أوكلت
�إليه مهمة النظر فيما يرفعه الأ�شخا�ص من�شكايات ،بخ�صو�ص توا�صلهم مع مختلف الإدارات.
* *

ثـانيا  :الم�ؤ�س�سة المغربية والكونية
ا�ستر�ساال في تج�سيد �إرادة التغيير ،وتعزيزا لما حققته بالدنا منتقدم ،تكري�سا ل�سيادة القانون،
وتحقيقا للعدل والإن�صاف ،ورفعا لمايتعر�ض له المواطنون من �أ�ضرار جراء االختالالت التي
تعتري �سير بع�ض الإدارات ،وا�ستجابة النتظارات المواطنين وتطلعاتهم لإدارة قريبة ،خدومة
وفعالة ،ارت�أت بالدنا �أنه من المنا�سب ،وفي �سياق االنفتاح على تجارب �أخرى ،وااللتحاق
بركب الدول الأكثر تقدمافي مجال الديمقراطية ،تحديث ديوان المظالم ليتالءم مع المعمول
به والمقرر على م�ستوى الأمم المتحدة ،ان�سجاما مع ما ي�ضطلع به المغرب على ال�صعيد
الدولي ،وما يبذله من مجهود لتعزيز دورم�ؤ�س�سات الو�ساطة.
وهكذا� ،صدر في  17مار�س   2011الظهير المحدث لم�ؤ�س�سة الو�سيط ،والذي انطلق
�أ�سا�سا من هاج�س  تعزيزها والرفع من قدراتها بتو�سيع اخت�صا�صاتها ،وتمكينها من الآليات
التي ت�ساعدها على �أداء ر�سالتها� ،أخذابالمتفق عليه ،وتج�سيدا لمقاربة متطورة لكونية مبادئ
حقوق الإن�سان� ،إيمانا ب�أن المهمة الأ�سا�سية لم�ؤ�س�سة الو�سيط ،التي هي الدفاع عن حقوق
الأفرادوالجماعات في مواجهة الإدارات ،هي جوهر المهمة التي �أ�صبحت موكولةلمختلف
الم�ؤ�س�سات المماثلة في العالم.
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وموا�صلة لهذه الجهود ،كر�س  الد�ستور الجديد ر�سالة الم�ؤ�س�سة ،بجعلها �ضمن هيئات
ال�سهر على الحكامة الجيدة وحماية والنهو�ض بحقوق الإن�سان ،في تعاون متبادل ،وتكامل
ر�صين ،مع باقي الهيئاتالوطنية الأخرى ذات العالقة بمو�ضوع حماية الحقوق.
ومن منطلق كونية المبادئ التي تقوم عليها فل�سفة الو�ساطةالم�ؤ�س�ساتية ،اتجهت الم�ؤ�س�سة
المغربية نحو المزيد من االنفتاح على المكونات الأجنبية ،ون�سجت عالقات تعاون على
النطاق الأممي،وكذا الإقليمي المتو�سطي ،ثم على م�ستوى العالم العربي ،بالإ�ضافة�إلى هيئات
ومنظمات تتقا�سم فيها ،مع دول فرانكفونية ،خا�صياتا�ستعمال اللغة الفرن�سية .
ووجودها �ضمن العديد من الهيئات الدولية لم يقت�صر على مجرداالن�ضمام والح�ضور ،بل
تجاوزه �إلى العمل الجاد ،مع تحمل الم�س�ؤوليات داخل تكتالت جهوية ،مثل رئا�سة جمعية
الأمبود�سمانالمتو�سطيين ،وذلك ف�ضال عن �أن الم�ؤ�س�سة المغربية كانت فاعلة�أ�سا�سية ،من بين
م�ؤ�س�سات �أخرى ،وراء �صياغة �أهم التو�صيات التيت�ؤطر للو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية من خالل القرار
الأممي لدجنبر .2010
وبالإ�ضافة �إلى �إ�سهامها في �إغناء وتطوير الر�صيد الدولي منالقرارات والتو�صيات المرتبطة
بالو�ساطة ،فقد حر�صت على �أال  تبقى تلك التو�صيات الواردة في القرارات مجرد نموذج
لالقتداء به� ،أو دعوة لالن�ضمام �إليه ،بل �أكدت على وجوب تتبع والأخذ بتلك التو�صيات،
وذلك في عدة منا�سبات ومن �أهمها المائدة الم�ستديرة التي بادرت الم�ؤ�س�سة �إلى العمل على
تنظيمها ،وح�ضرتها فعاليات �أمميةوغيرها ،وذلك خالل اللقاء ال�سنوي بجنيف بمنا�سبة انعقاد
دورةحقوق الإن�سان في �شهر �شتنبر .2011
وقد دعا المغرب �إلى قيام الدول بالم�ساعدة على بلوغ �أهداف ومرامي التو�صيات� ،إيمانا
منه ب�أبعاد وجدوى الع�ضوية في المنتظم الدولي ،علما �أن هذه الع�ضوية تقوم على االنخراط
الفعلي والتطبيق ال�سليم لقيمه ومبادئه ،مع �إعطائها البعد الكوني� ،سيما و�أن م�ضامين القرار
الأممي تتجه نحو تقوية الو�سطاء في مختلف الدول ليت�أتى لهم الوفاء بر�سالتهم في �إن�صاف
المرتفقين ورفع معاناتهم ،و�صونحقوقهم.
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ومما ي�ؤكد �أخذ الم�ؤ�س�سة المغربية بالكونية ،هو ا�ستعدادهاالمتوا�صل لربط عالقات تعاون
مع مثيالتها في الخارج في نطاق تعهدمتبادل ،تم تج�سيده في اتفاقيات ،ب�صيغ مختلفة من �أجل
تبادلالتجارب والخبرات ،وتوحيد الر�ؤى والمفاهيم ،وم�ساعدة مواطنيكل من الدولتين في
البلد الآخر بما يي�سر ال�سبل ،ويرفع التعقيدات،التي قد يواجهونها بحكم جن�سيتهم الأجنبية.
ومما ي�ؤكد كذلك تم�سك الم�ؤ�س�سة بالكونية� ،إ�سهامها �إلى جانبم�ؤ�س�سة الو�ساطة بالكبييك
بكندا ،في �صياغة ما تمت ت�سميته ب «فقه الو�ساطة» بحثا عن توحيد العمل ،با�ستعرا�ض 
مختلف القوانين المحدثة والمنظمة لم�ؤ�س�سات الو�ساطة في عدد من دول العالم ،خا�صة في
الف�ضاء الفرانكفوني ،والبحث عن القا�سم الم�شترك بينها ،وو�ضع اليد على الخ�صو�صيات
والمميزات الوطنية التي تطبعها ،والوقوف على مدى ت�أثير هذه الخ�صو�صيات على المهام
الأ�سا�سية للو�سيطح�سبما هو متعارف عليه دوليا.
وموازاة مع ذلك ،و�أخذا في االعتبار �أن م�ؤ�س�سات الو�ساطة ،وهي تعالج االختالالت
الإدارية تقوم �-ش�أنها �ش�أن الق�ضاء الإداري -بالخلقوالإبداع واالجتهاد والت�أ�صيل لممار�سات
وقواعد مثلى ،فقد تكفلت الم�ؤ�س�سة المغربية بتجميع التجارب الدولية بالن�سبة للممار�سات
التطبيقية ،وبالعمل على تدوينها �سعيا وراء تعميمها بين الدول ،وذلك �إيمانا منها ب�أن التعامل
الإداري ال يمكن �أن يختلف في �أبعاده من دولة لأخرى ،لأن الكل يلتف حول مبد�أ جعل
الإدارة في خدمة المرتفق ،ولأن معالجة االختاللالإداري ،الذي هو من �صلب مهام الو�سيط،
يجب كذلك �أن تتوحد فيهالر�ؤى بين مختلف م�ؤ�س�سات الو�ساطة.
ومما يترجم �أي�ضا �إيمان م�ؤ�س�سة الو�سيط المغربية بكونية مبادئ الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية ،هو
مبادرتها �إلى احت�ضان معهد دولي للتكوين ،وا�ست�ضافاتها المنتظمة لدورات درا�سية لفائدة
العديد من الأطر من مختلف بلدان الجنوبوال�شمال ،وال�سيما البلدان الإفريقية وبلدان البحر
الأبي�ض المتو�سط ،التييتج�سد فيها التنوع واالختالف الثقافي والح�ضاري والديني والذي قد
ي�ؤثرعلى الأ�س�س التي تنبني عليها الو�ساطة.
* *
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ثالثا  :تداخل الكونية والخ�صو�صية لدى الم�ؤ�س�سة المغربية
من بين تجليات الكونية في الإطار الت�شريعي والد�ستوري ،الذيينظم عمل م�ؤ�س�سة الو�سيط،
بع�ض العنا�صر الرئي�سية التالية:
)1 .ا�ستقاللية الم�ؤ�س�سة عن كل ال�سلط ،مما يخولها �إمكانية النظربما يكون منا�سب ًا ،رائدها
ال�سهر على ال�شرعية ،والدفاع عن الحقوق التي يخولها القانون للمرتفق ،في تطبيقه
العادلوالمن�صف.
.

و�إذا كان اال�ستقالل مبدءا كونيا يتعين �أن يتوفر في كل م�ؤ�س�سات الو�ساطة ،ف�إن بلورة
هذا اال�ستقالل تختلف،وتتدخل الخ�صو�صية والمرا�س الديمقراطي لكل بالد في اختيار
تنزيله على �أر�ض الواقع؛ فهناك من يطمئن لالنتخاب ،وهناكمن يرتاح �إلى التعيين من
لدن ال�سلطة الت�شريعية ،وهناك مني�أخذ بالتعيين من لدن ال�سلطة الرئا�سية �أو الحكومية؛

)2 .التخ�ص�ص في معالجة كل ما ين�ش�أ ،بين المرتفقين� ،أي ًا كانت جن�سيتهم ،والإدارة ،من
خالف �أو نزاع مرتبط بعمل هذهالأخيرة.
.

والتخ�ص�ص معناه االنكباب على ما له عالقة بتوا�صل المرتفقمع الإدارة ،ومعناه كذلك
�أن ينفرد به وحده ،دون �أن ي�سند(مع ا�ستثناء الق�ضاء الذي هو الملج�أ الأ�صيل) �إلى غيره
منالهيئات ،لئال يكون هناك تداخل �أو تقاطع ،مع ال�سماح ب�أنيكون هناك تعاون.

.

وتجدر الإ�شارة هنا �إلى �أنه قد تتدخل الخ�صو�صية ،في بع�ض البلدان ،لتختار بين و�سيط
واحد باخت�صا�ص �شامل ،وبين عدة و�سطاء لكل واحد منهم �صالحيات مو�ضوعاتية،
وكذلك بيناالخت�صا�ص الوطني �أو الإقليمي �أو الجهوي �أي في حدود دائرةترابية معينة؛

.

وقد جمع المغرب بين الأمرين معا �ضمن االخت�صا�ص ال�شامللم�ؤ�س�سته :االخت�صا�ص
المو�ضوعاتي الموكول �إلى مندوبين خا�صين ،واالخت�صا�ص الجغرافي الم�سند
للو�سطاء الجهويين.
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)3 .عدم االكتفاء بالنظر في المنازعات ،بل و�إعطاء الم�ؤ�س�سة �صالحية ن�شر قيم التخليق
وفر�ض  ال�شفافية في تدبير المرافق العمومية ،وتب�سيط الإجراءات ،وتحقيق القرب،
وتمكين المواطنين مما يخولهم القانون من حق في المعلومة ،مع ت�سريع تنفيذ
الأحكام الق�ضائية.
.

وهذا �أمر معقول يندرج في نطاق ال�شفافية ،لتدارك مواطن الخلل وتهييئ المناخ
لإدارة �سليمة؛

)4 .الت�أكيد على �إقرار مبد�أ الم�ساواة في اال�ستفادة من المرفق العام ،بما يحقق العمومية،
ويرفع التمييز ،ويقر التناف�سية الم�شروعة ،ويعمم ال�شعور ب�أن الأفراد والجماعات
�سوا�سية �أمامالإدارة؛
 .)5تمكين الم�ؤ�س�سة من �سلطات و�آليات م�ؤثرة تجبر على التقيد بمقترحات الم�ؤ�س�سة
وتنفيذ تو�صياتها� ،إذ ال معنى لوجودالم�ؤ�س�سة �إذا كانت مقرراتها مجرد ر�أي ال يمكن
تنفيذه وتنزيلهعلى �أر�ض الواقع.
.

ومما �أغنت به الخ�صو�صية المغربية هذا المبد�أ ،تخويل الو�سيط �إمكانية طلب فتح
المتابعة الت�أديبية �أو الزجرية عند االقت�ضاء،لإرغام الإدارة على انتهاج ال�شرعية؛

 .)6و�إذا كانت المهمة الأ�سا�سية هي الدفاع عن الحقوق ،وهو مبد�أ متفق عليه دوليا ،ف�إن
من بين ما يميز التجربة المغربيةويترك للخ�صو�صية مكانها في �إغناء الن�ص:
-	�إ�ضافة تحقيق العدل والإن�صاف بمفهومهالوا�سع ،الذي يرفع ما قد يطال المرتفق من
�أ�ضرار ،ب�سببفهم �ضيق عند �إعمال القانون من طرف الإدارة �أوالتم�سك المت�شدد
ب�شكليات مفرو�ضة ال تغير من جوهرالحق وال تم�س به.
- وكذا �إ�ضافة اقتراح الو�سيط بتعديل ن�ص قانوني ،متى تبين له �أن تطبيقه ال�صارم من
�ش�أنه خلق�أو�ضاع غير عادلة �أو �ضارة بالمرتفقين؛
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 .)7التو�سع في مفهوم الإدارة ،لأن االختيارات الحديثة في تدبيرال�ش�أن العام اتجهت نحو
الت�سيير المفو�ض للمرفق العام �أوتفوي�ض تدبير ال�ش�أن المحلي للمنتخبين� ،أو لمكاتب
�أولم�ؤ�س�سات .وقد �أ�ضاف المغرب الهيئات التي تخ�ضع للمراقبةالمالية للدولة.
تلكم كانت بع�ض الخ�صو�صيات التي نعتقد ب�أنها قد �أغنت الكونية ،دون �أن تقل�ص في
�أهدافها و�أبعادها المبادئ الدولية المعتمدةفي الو�ساطة.
*  * *

اعتبارا لما �سبق ب�سطه يت�أكد ،دونما �شك ،بالغ �أهمية مختلف النقط المثيرة لالنتباه،
والتي تنم:
- من جهة ،عن وجاهة المالحظات العامة التي يطرحها العديد من المهتمين والفاعلين،
بالن�سبة لحقوق الإن�سان وكونيتها وخ�صو�صياتها؛
- ومن جهة �أخرى ،عن فائدة المهام المنوطة بهيئات الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية من حيث ما
يكون لديها من �صالحيات وخا�صة من �آليات الت�أثير ،دفاعا عن حقوق الإن�سان في
عالقاته مع الإدارة.
وبالتالي ،ف�إن الخ�صو�صية التي تعمل بها هيئات الو�ساطةالم�ؤ�س�ساتية ،ال ت�شكل قط ابتعادا
عن الكونية ،بل تعزيزا �أكيدا لها،باعتبار خ�صو�صياتها الوظيفية بالذات.
* *
*
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درا�ســات و�أبحاث

االجتهاد الق�ضائي في مجال االعتداء المادي
الناتج عن تفعيل وثائق التعمير
فائزة بالع�سري
رئي�سة المحكمة الإدارية بمكنا�س

مقدمة :
يعتبر قطاع التعمير مكونا �أ�سا�سيا من مكونات التنمية الح�ضرية ،وفاعال قويا في تطور
المجتمعات الب�شرية عموما ،وخا�صة في بلدنا بالنظر لماله من ت�أثير على الأفاق الم�ستقبلية
للتنمية بالمغرب ،وذلك على م�ستويات عدة .والتعمير كما يعرفه جاكينيون هو «فن تهيئة
المدن» ،فهو مجموع العمليات والتدخالت التي تقوم بها الدولة من �أجلتنظيم المجال .وقد
�أدى التطور االجتماعي واالقت�صادي وال�صناعي �إلى �إحداث تغييرات كبيرة على مجرى نمو
وتطور المدن ،ف�أ�صبح من ال�ضروري خلق ن�سيج ح�ضري متكامل يمكنه �أن ي�ساير حاجيات
المجتمع المختلفة ،بما يقت�ضيه ذلك من توفير م�ساكن وبنيات تحتية وتجهيزات وطرق،
ومرافق عمومية مختلفة من مدار�س وم�ست�شفيات ومركبات ثقافية وريا�ضية.
وتعتبر وثائق التعمير �أداة �أ�سا�سية لتنظيم المجال الح�ضري والقروي ،وتتمثل عموما في
المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وت�صاميم التنطيق وت�صاميم التهيئة وت�صاميم النمو .وتعد
ت�صاميم التهيئة �أهم وثيقة �ضمن وثائق التعمير ،فهي المرجعالقانوني والجغرافي لتنظيم المجال
الترابي داخل المدن (1 ).
( )1ذ .محمد المحجوبي« ،قراءة عملية في قوانين التعمير المغربية» ،الطبعة الأولى � ،2006/1427ص.17-16 .
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وت�شكل الملكية العقارية العن�صر الأ�سا�سي لتطبيق خطط التعمير ،وغالبا ما تعجزال�سلطات
العمومية عن توفير الأرا�ضي الالزمة لتنفيذ برامجها العمرانية ،ذلك �أنالر�صيد العقاري المتوفر
للدولة ال ي�ساير حاجيات الجماعة (2 ) ،فت�ضطر �إلى اقتناءالأرا�ضي التي تحتاجها لتنفيذ برامجها
التنموية من مالكيها عن طريق المرا�ضاة �أو عنطريق م�سطرة نزع الملكية والتي ت�شكل �إحدى
�آليات الدولة لتكوين ر�صيدها العقاري.
و�إذا كان الغر�ض  من ت�صميم التهيئة ونزع الملكية هو تحقيق المنفعة العامة ب�إحداث
التجمعات ال�سكنية والمرافق العمومية والطرق العامة والتجهيزات ال�ضرورية(3 ) ،ف�إن تحقيق
ذلك رهين با�ستيفاء الم�ساطر القانونية المعمول بها في هذاال�ش�أن واحترام مبد�أ الم�شروعية.
�إال �أن المالحظ �أن الإدارة عو�ض �سلوك م�سطرة نزع الملكية للح�صول علىالعقارات التي
تحتاجها لإنجاز مرافقها ،تعمد �إلى اال�ستيالء على عقارات الأفرادخارج الم�سطرة المذكورة،
وهو ما يعتبر اعتداء ماديا على حق الملكية الخا�صة الذيي�ضمنه الد�ستور.
ويمكن تعريف االعتداء المادي ب�أنه «ا�ستيالء الإدارة على عقار مملوك للغيرب�صفة م�ؤقتة �أو
دائمة خارج مقت�ضيات قانون نزع الملكية»� ،أو هو كما يقول الدكتورم�صطفى كيرة «االعتداء
على القانون».
وت�شكل رقابة الق�ضاء الإداري على �أعمال االعتداء المادي للإدارة �إحدى �أهم ال�ضمانات
القانونية لحماية الملكية الخا�صة من االنتهاكات التي قد تتعر�ض لها.
وتجدر الإ�شارة في البداية �إلى �أن المحاكم الإدارية عرفت بع�ض التردد فيما يخ�ص �إقرار
اخت�صا�صها في نظر ق�ضايا االعتداء المادي على الملكية العقارية ،ثم مالبثت �أن تراجعت عن
موقفها ،و�أقرت الغرفة الإدارية هذا التوجه في قرارها عدد  658ال�صادر بتاريخ  1996/9/19والذي
�ضمنته التعليل التالي « :وحيث �إنه �إذا كاناالجتهاد الق�ضائي ال�سابق للغرفة الإدارية بالمجل�س 
الأعلى قد �سار على �أن المحاكمالإدارية تقت�صر على االخت�صا�ص بالنظر في دعاوى التعوي�ض 
عن الأ�ضرار الناتجةعن ن�شاطات �أ�شخا�ص القانون العام ،ومنها دعاوى التعوي�ض عن احتالل
الإدارة غيرالم�شروع لأرا�ضي الخوا�ص كما يفهم من الف�صل  8من القانون رقم  41-90المن�شئ
( )2ذ .محمد بلماحي ،ندوة حول التعمير ،المحكمة الإدارية بمكنا�س.2002/3/29 ،

( )3ذ .عبد الرحيم الح�ضري ،ندوة حول التعمير ،المحكمة الإدارية بمكنا�س.2002/3/29 ،
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للمحاكم الإدارية ،دون النظر في رفع االعتداء المادي على �أ�سا�س �أنه من اخت�صا�صالمحاكم
العادية ،ف�إن االتجاه الجديد للغرفة الإدارية كما ترجمه القرار ال�صادر بتاريخ  1996/6/20في
الملف  ،96/150هو اخت�صا�ص المحكمة الإدارية بالبت حتى فيطلبات رفع االعتداء المادي
الممار�س من طرف الإدارة ،بعلة �أن الف�صل  8من قانون  41/90الم�شار �إليه �أعاله قابل ال�ستيعاب
هذا االخت�صا�ص من منطلق �أن المحكمة الإدارية وهي ب�صدد البت في طلبات التعوي�ض عن
الأ�ضرار الناتجة عن ن�شاطات�أ�شخا�ص القانون العام في مجال االعتداء المادي ،تكون ملزمة
ال محالة بالبت والت�أكد من قيام عنا�صر االعتداء المادي والمبررات التي تتذرع بها الإدارة
من جهة ،ومن جهة �أخرى ف�إنها في هذه الحالة �ستنظر في �شقين متالزمين لدعوى واحدة
تجمعهارابطة واحدة وال يمكن ف�صل �أحدهما عن الآخر ،و�إال فما هي الحكمة المتوخاة من
�إ�سناد االخت�صا�ص بالبت في طلبات التعوي�ض عن االعتداء المادي للإدارة �إلى المحاكمالإدارية
واالخت�صا�ص فيما يرجع لرفع االعتداء المادي �إلى المحاكم العادية ،في الوقتالذي كان من
المفرو�ض قانونا �أن يكون االخت�صا�ص في المجالين معا موكوال لجهةق�ضائية واحدة.
وحيث �إن الف�صلين  79و 88من قانون العقود وااللتزامات الذين تم�سك بهما الم�ست�أنف
لت�أكيد اخت�صا�ص المحاكم العادية للبت في النزاع الحالي المتعلق برفعاالعتداء المادي للإدارة
ال مجال لهما في النازلة الحالية� ،إذ الف�صل  79المذكور يتعلقبترتيب م�س�ؤولية الدولة والبلديات
عن الأ�ضرار الناتجة مبا�شرة عن ت�سيير �إدارتها وعن الأخطاء الم�صلحية لم�ستخدميها ،بينما
الف�صل  80المذكور يتعلق بالم�س�ؤوليةال�شخ�صية لم�ستخدمي الدولة والبلديات».
وهكذا �أ�صبح الق�ضاء الإداري بفرعيه اال�ستعجالي والمو�ضوعي هو المخت�صب�إيقاف ورفع
االعتداء المادي والتعوي�ض عنه ،و�سنتعر�ض الجتهاد الق�ضاء الإداريفي مجال االعتداء المادي
الناتج عن تفعيل وثائق التعمير �أمام الق�ضاء اال�ستعجاليوق�ضاء المو�ضوع في مطلبين :

المطلب الأول  :االجتهاد الق�ضائي �أمام قا�ضي الم�ستعجالت
يعتبر قا�ضي الم�ستعجالت الإداري جزء من محكمته واخت�صا�صه فرع مناخت�صا�صها ،وقد
ن�صت المادة  19من القانون رقم  90/41المحدث للمحاكم الإداريةب�أن رئي�س المحكمة الإدارية
يخت�ص ب�صفته قا�ضيا للم�ستعجالت والأوامر الق�ضائيةبالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية.
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ويتوفر قا�ضي الم�ستعجالت الإداري على �صالحيات هامة لحماية حق الملكية العقارية.
وقد �أ�سند �إليه الم�شرع من خالل المادة  38من القانون رقم  90/41المحدثللمحاكم الإدارية
اخت�صا�ص البت في طلبات الإذن بحيازة العقارات في �إطار قانوننزع الملكية للمنفعة العامة،
ويتولى فح�ص وثائق نزع الملكية ويت�أكد من ا�ستيفاء الإدارة لجميع الإجراءات المن�صو�ص
عليها في الف�صول � 8إلى  12من قانون نزع الملكية ،وله �أن ي�صدر �أمرا برف�ض طلب الإذن
بالحيازة متى تبين له بطالن م�سطرةنزع الملكية.
وقد ال  تعير الإدارة لم�سطرة نزع الملكية اهتماما ،وتعمد ا�ستنادا على ت�صميم التهيئة
�إلى و�ضع يدها على عقار في ملك الغير لإحداث مرفق عام دون �سلوك الإجراءات القانونية
الالزمة ،فتجرد ت�صرفها من الم�شروعية ،وي�شكل ت�صرفها اعتداء على حق الملكية ،لقا�ضي
الم�ستعجالت حق الت�صدي له.
ويعتبر تدخل قا�ضي الم�ستعجالت رادعا �أو مانعا �أو موقفا لالعتداء على الملكيةالخا�صة.
وتظهر �أهمية تدخل قا�ضي الم�ستعجالت في الحيلولة دون �شروع الإدارة في�أعمال البناء
على عقار الغير ،بما ي�ؤدي �إلى �إحداث تغييرات بهذا العقار ي�صعب �إزالتها ،وهو ما ي�شكل
�إ�ضرارا كبيرا ب�صاحب العقار من جهة والحيلولة دون قطع �أ�شواط كبيرة في �أ�شغال بناء غير
م�شروعة ،ومن جهة �أخرى ،ف�إن هذا التدخل ي�شكل حماية للمال العام بتجنيب الإدارة
م�صاريف وتعوي�ضات قد ت�ضطر لدفعها ل�صاحبالعقار المعتدى عليه(4 ).
وقد تعامل المجل�س  الأعلى (محكمة النق�ض  حاليا) بنوع من ال�صرامة في هذا الباب،
وهكذا �صدر قرار في  1يوليوز  1983تحت عدد  155في الملف المدني عدد  85764بوقف
اعتداء الإدارة و�إفراغها من الملك الذي احتلته ،جاء فيه «�إن احتاللملك الغير بدون حق وال 
�سند من طرف الجماعة المحلية وبناءها فيه بناءات تجاريةواجتماعية ي�شكل و�ضعا غير قانوني
تقت�ضي الم�صلحة العامة وكذلك م�صلحة المالكجعل حد له في �أقرب وقت ،الأمر الذي يعطي
لدعوى الإفراغ� ،صبغة ا�ستعجاليخت�ص قا�ضي الم�ستعجالت بالنظر فيها(5 ).
( )4ذ .الدحماني ،مجلة المحاكم الإدارية ،العدد  ،2طبعة � ،2005ص.185 .
( )5ذ .الدحماني ،قرار م�شار �إليه بالمرجع ال�سابق� ،ص.166 .
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و�أ�صدر قا�ضي الم�ستعجالت بالمحكمة الإدارية بمكنا�س �أمرا تحت عدد  1/96/19في
الملف  1/96/29بتاريخ  1996/10/14ب�إيقاف �أ�شغال الور�ش والبناءالمقام بهدف بناء �إعدادية(6 )،
و�أمام �إ�صرار الإدارة على �إتمام م�شروعها �أ�صدر �أمرا ثانيا تحت عدد  1/96/26في الملف
�1/96/28س بتاريخ  1996/11/19ق�ضىب�إفراغ وزارة التربية الوطنية من العقار الذي �شرعت في
بناء �إعدادية تعليميةفوقه(7 ).
وجاء في قرار �صادر عن محكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 1بتاريخ 2007/1/8

في الملف .2/06/20

«�إن الخطر المحدق ب�صاحبة العقار يتمثل في قيام وزارة التربية الوطنية بالبناء فوق العقار
المذكور دون �سلوك الم�سطرة القانونية ،مما يجعل الإجراء الوقتي المطلوب المتمثل في
�إيقاف الأ�شغال يتوفر فيه عن�صر اال�ستعجال ،لأن التمادي في البناء قد يزيد من ال�ضرر الالحق
ب�صاحب الملك (الم�ست�أنف عليها) كما �أن الإجراء المطلوب ال  م�سا�س  له بجوهر الحق،
فيكون االخت�صا�ص بالتالي منعقدا لقا�ضي الم�ستعجالت للأمر ب�إيقاف �أ�شغال البناء الجارية
على �أر�ض الم�ست�أنف عليها وله مايبرره واقعا وقانونا ،خ�صو�صا و�أن الظاهر من وثائق الملف
�أن الأ�شغال ما زالتجارية ولم ت�شرف على نهايتها».
وهو التعليل الوارد �أي�ضا بقرار �سابق لها �صادر بتاريخ  2007/7/2تحت عدد  456في الملف
عدد 2/07/65.
وجاء في �أمر �صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط »:وحيث ي�ؤخذ من ظاهر�أوراق الملف
وم�ستنداته �أن الطالبين هم مالكو العقار مو�ضوع الطلب ،و�أن المطلوب�ضده ال ينازع في ذلك
وال في الأ�شغال الجارية به بقدر ما يدفع بالم�ساهمة المجانيةالمن�صو�ص عليها بالف�صل  37من
قانون التعمير ،علما ب�أن الم�ساهمة المجانية ولو في حالة ما �إذا كان مالك العقار المجاور
للطريق ملزما بها ،ف�إن تطبيقها على �أر�ض الواقع ي�ستدعي �سلوك الم�سطرة القانونية لو�ضع اليد
على العقار المعني بها ،مما تبقى معه الأ�شغال الجارية بالملك مو�ضوع الطلب حيادا على
( )6ق�ضية عبد ال�سالم رزقي �ضد وزارة التربية الوطنية.
( )7ق�ضية عبد ال�سالم رزقي �ضد وزارة التربية الوطنية.
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قانون نزع الملكية وعلى وجهالتعدي والغ�صب ،والطلب حول �إيقافها م�ؤ�س�س� ،سيما و�أن حالة
اال�ستعجال قائمةبالنظر لما يترتب عن �إتمامها من تعذر �إرجاع الحالة �إلى ما كانت عليه»(8 ).
وفي معر�ض  نظرها في اال�ستئناف المقدم �ضد الأمر ال�صادر عن قا�ضي الم�ستعجالت
بالمحكمة الإدارية بوجدة تحت عدد  41في الملف  06/34بتاريخ  2006/7/31والذي ق�ضى
برف�ض طلب �إيقاف �أ�شغال الحفر والبناء الجارية منطرف وزارة التربية الوطنية لإقامة مدر�سة
على �أر�ض الم�ست�أنف لعدم توفر حالةاال�ستعجال� ،أجابت محكمة اال�ستيناف الإدارية بالرباط.
«لكن حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف �أن عملية البناء جارية فوق �أر�ض الم�ست�أنف ،وهو
ال�شيء الذي لم تنازع فيه الإدارة ،كما �أن المعاينة �أثبتت �أن الأ�شغالفي بدايتها و�أنه لي�س بالملف
ما يفيد وجود اي اتفاق بالترا�ضي بين الوزارة والم�ست�أنفحول اقتناء القطعة الأر�ضية مو�ضوع
النزاع ،مما يكون معه عن�صر اال�ستعجال قائمافي النازلة بقطع النظر عن تقديم دعوى التعوي�ض 
�أمام محكمة المو�ضوع على اعتبار�أن عن�صر اال�ستعجال ال ينتفي بتقديم �أو عدم تقديم دعوى
في المو�ضوع طبقا لما ورد �صراحة في الف�صل  149من قانون الم�سطرة المدنية ،مما يجعل
الأمر القا�ضيبرف�ض الطلب لعدم توافر عن�صر اال�ستعجال مجانبا لل�صواب ويتعين �إلغا�ؤه»(9 ).
وفي ق�ضية �أخرى كانت مو�ضوع �أمر ا�ستعجالي �صادر عن المحكمة الإداريةبالرباط تحت
عدد  50في الملف عدد  06/1344بتاريخ  2007/1/31ق�ضى ب�إيقاف�أ�شغال بناء مدر�سة على عقار
الم�ست�أنف عليها ،اعتبرت محكمة اال�ستيناف الإدارية �أن ما تقوم به وزارة التربية الوطنية هو
فقط �إ�صالح المدر�سة التي كانت قائمة ح�سبالظاهر من وثائق الملف منذ عدة �سنوات خلت،
و�أن تدخل الق�ضاء اال�ستعجالي منوط بتوافر حالة اال�ستعجال تفاديا لتعذر �إ�صالح ال�ضرر في
الم�ستقبل و�أن واقعة االحتاللعارية من الإثبات و�ألغت الأمر المذكور(1 0).
واعتبر قا�ضي الم�ستعجالت �أن �إقدام المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�صالحلل�شرب بو�ضع
�سياج وال�شروع في عملية الحفر لبناء محطة معالجة المياه العادمة،دون توفره على �سند قانوني
(�	)8أمر ا�ستعجالي عدد  631بتاريخ  – 2009/5/27ملف .09/1/368

( )9قرار عدد  20بتاريخ  2006/12/18في الملف عدد  – 2/6/30ق�ضية بعو�شي محمد �ضد الدولة المغربية ومن معها.
( )10قرار عدد  454بتاريخ  2007/7/2في الملف  - 2/07/46ق�ضية الدولة المغربية �ضد ال�شركة العقارية ................
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يبرر ذلك ودون قيامه بالإجراءات القانونية الالزمةلذلك ،ي�ستدعي �إيقاف �أ�شغال البناء»(1 1) .
و�إذا كان موقف القا�ضي اال�ستعجالي �صارما متى كانت الأ�شغال التي تنجزهاالإدارة على
�أر�ض الخوا�ص حيادا على الم�ساطر القانونية ،في بدايتها ،ف�إن المالحظ �أنه لم يعد ي�ستجيب
لطلبات �إفراغ الإدارة من العقار المعتدى عليه ،وال ي�أمر ب�إرجاع الحالة �إلى ما كانت عليه،
ويعمد �إلى الت�صريح بعدم االخت�صا�ص ،تاركا المجال لق�ضاء المو�ضوع لإجراء البحث الالزم
وفح�ص حجج الطرفين واتخاذ الموقف المنا�سب.
وهكذا �أ�صدر قا�ضي الم�ستعجالت بالمحكمة الإدارية بمكنا�س الأمر عدد  1/2002/158في
الملف عدد  1/2002/74بتاريخ  2002/12/24ق�ضى ب�إيقافالأ�شغال الجارية لبناء ثانوية ب�أر�ض 
المدعيين ،وبعدم اخت�صا�صه للبت في طلبالإفراغ من هذه الأر�ض ،وهو التوجه الذي كر�سه
�أي�ضا في �أمره عدد  2013/1901/38والذي جاء فيه :
«وحيث ي�أخذ من معطيات الملف �أن الم�ساحة التي يدعي الطالب اال�ستيالء عليها �أنجز
عليها �سور لوقاية ثكنة ع�سكرية.
وحيث �إن البت في طلب الإفراغ في وجود البناء المذكور يقت�ضي الح�سم فيو�ضعية البناء
القائم ،وهو ما ي�ؤدي �إلى الم�سا�س بالمو�ضوع ،الأمر الذي يتعين معهالت�صريح بعدم اخت�صا�صنا
للبت في الطلب»(1 2).
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن تدخل قا�ضي الم�ستعجالت لحماية الملكية الخا�صة لي�س قا�صرا
على حالة االعتداء المادي البين والذي ال �صلة له ب�أي �سند كيفما كان ،بل له تجليات �أخرى
تظهر عندما يرف�ض طلبات الإدارة الرامية �إلى تدخله من اجل تمكينهامن القيام بالأ�شغال التي
تود �إنجازها وذلك ب�أمر �صاحب العقار بعدم منعها من انجاز�أ�شغالها .فقد تعتمد الإدارة وبناء
على قرار بالإذن االحتالل الم�ؤقت �إلى القيام ب�أعمال ال عالقة لها بهذا القرار� .أو قد يت�ضمن
قرارها هذا �إذنا بالبناء ،وتحتج بهذا القرار �أمامقا�ضي الم�ستعجالت لتبرير الأعمال التي تنوي
�إنجازها معتبرة نف�سها في و�ضعية قانونية ،علما بان قرار الإذن باالحتالل الم�ؤقت له نطاقه
( )11 �أمر ا�ستعجالي عدد � 2014/7101/07صادر في الملف  2013/1901/158بتاريخ .2014/3/26
( )12 ملف رقم  2013/1901/36بتاريخ .2013/4/23
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الخا�ص الذي ال يمكن �أن يتعداه ،وقد جاء في الأمر اال�ستعجالي عدد �1/2005/67س «حيث
�إن الطلب يهدف �إلى الحكم على المدعى عليه بالكف عن منع المدعي – المكتب الوطني
للكهرباء – منالقيام بالأ�شغال التح�ضيرية لبناء المعمل الكهرمائي تنفيت البرج.
وحيث ي�ؤخذ من ظاهر الوثائق المدلى بها وخا�صة قرار الإذن باالحتالل الم�ؤقتالم�ؤرخ
في � 10شتنبر � ،2004أن االحتالل الم�أذون به للإدارة هو من �أجل بناء المعمل الكهرمائي
تنفيت البرج.
وحيث �إن م�سطرة االحتالل الم�ؤقت �إنما �شرعت من �أجل ت�سهيل القيام ب�أ�شغالعامة وتتمثل
�إما في القيام في الأر�ض  -الم�أذون باحتاللها – بالدرا�سات والأعمال التح�ضيرية للأ�شغال
العامة ،و�إما بالإيداع الم�ؤقت للآالت والمواد �أو و�ضع �أورا�ش �أو طرق �ضرورية لإنجاز
الأ�شغال ،و�إما �أن ي�ستخرج منها بع�ض المواد ،وذلك ح�سب مان�ص عليه �صراحة الف�صل  50من
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة واالحتاللالم�ؤقت.
وحيث �إن قرار االحتالل الم�ؤقت المدلى ب�صورة منه يتعدى نطاق المادة  50المذكورة،
فيكون لذلك الطلب غير م�ؤ�س�س ويتعين الت�صريح برف�ضه(1 3).
وجاء في تعليل �أمر �أخر « :حيث �إن الطلب يهدف �إلى �أمر المدعى عليه بالكفعن عرقلة
حرية عمل �أعوان المكتب المدعي (المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�صالحلل�شرب».
وحيث �إن الإجراء المطلوب يندرج �ضمن اخت�صا�ص قا�ضي الم�ستعجالت الإداري
بالنظر لطبيعته.
وحيث �إن كل ت�صرف �إداري يجب �أن يبنى على �سبب م�شروع.
وحيث �إن ادعاء المكتب المدعي ب�أحقيته في �إنجاز الدرا�سة الميدانية والأ�شغالالتح�ضيرية
بعين المكان وا�ستنادا لفكرة الم�صلحة العامة ال يكفي لال�ستجابة لطلبه،طالما �أنه لم يدل ب�أي
�سند �أو مقرر �إداري يثبت �إف�صاح الإدارة عن �إرادتها في �إن�شاء محول كهربائي بالعقار ذي
الر�سم عدد /346ك.
( )13 ملف رقم �1/2005/35س بتاريخ .2005/5/10
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وحيث �إنه بغ�ض النظر عن دفوع المدعى عليهما ،ف�إن طلب المدعي في غياب ما يثبت
وجود الم�شروع المزمع �إن�شا�ؤه يبقى غير م�ؤ�س�س ،ويتعين رف�ضه»(1 4).
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن العمل الق�ضائي الإداري ا�ستقر على �أنه في الحالة التي تكون فيه
المن�ش�أة العامة قد اكتلمت و�أ�صبحت مرفقا عاما ينتفع به العموم �أو جاهزا لذلك �أو قطعت
�أ�شواطا في البناء ،ف�إنه ال  ي�ؤمر ب�إفراغ الإدارة من المن�ش�أة وال  بهدمها ،�إعماال  لمبد�أ «�إن
المن�ش�أة العامة متى �أحدثت ب�شكل غير �سليم ال يمكن هدمها» لأن ذلك �سي�ؤدي �إلى تعطيل
مرفق و�إلحاق �أ�ضرار بالم�صلحة العامة تفوق ال�ضرر الالحق بالمالك ،والذي يبقى من حقه
المطالبة بالتعوي�ض.
وفي هذا الإطار �أ�صدر قا�ضي الم�ستعجالت بالمحكمة الإدارية بالرباط �أمرا تحت
عدد  154بتاريخ  2012/01/31في الملف عدد  2012/1/26بعدم قبول طلب�إيقاف �أ�شغال جارية
فوق �أر�ض المدعي جاء فيه :
«لكن حيث لئن كان الق�ضاء اال�ستعجالي يملك �سلطة �إيقاف الأ�شغال الجارية بملك الغير
خرقا للإجراءات المقررة في القانون رقم  7-81المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة
واالحتالل الم�ؤقت ،ف�إن ذلك م�شروط ب�أن تكون هذه الأ�شغال الزالت فيبدايتها ،باعتبار �أن
عن�صر اال�ستعجال ينمحي في حالة بلوغها لم�ستويات ال يمكن معه�إيقافها �أو التراجع عنها.
وحيث في نازلة الحال ،ف�إن البادي من �أوراقها ،قيام الإدارة المدعى عليها بتحويل م�سار
الطريق وموقع �إن�شاء القنطرة من موقعها الوارد في الت�صميم الخا�ص بهيئة ه�ضبة �أبي رقراق،
بال�شكل الذي ترتب عنه مرور الطريق ال�سيار وال�سكةالحديدية بو�سط عقار الطرف المدعي،
بدون بيان �آخر حول المرحلة التي قطعتها�أ�شغال هذه المرافق العمومية ،مما يحول دون �إيقاف
الأ�شغال المذكورة في �إطارالموازنة بين ال�صالح الخا�ص وال�صالح العام الذي يقت�ضي المحافظة
على المال العاموعدم تعطيل المرفق العمومي حتى ولو �أن�شئ على وجه غير �صحيح ،وبالتالي
الأمربعدم قبول الطلب»(1 5).
( )14 �أمر ا�ستعجالي عدد � 2013/1901/148صادر بتاريخ  2013/12/24في الملف عدد .2013/1901/144

( )15 �أمر من�شور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية – عدد � ،113-112شتنبر – دجنبر � ،2013ص.263 .
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قد يظهر مما ذكر �أن دور قا�ضي الم�ستعجالت في مجال حماية الملكية الخا�صة تعتر�ضه
بع�ض القيود� ،إال �أن هذه القيود – والمقررة للم�صلحة العامة – ال تحد من�أهميته وجدواه في
تكري�س هذه الحماية انطالقا من �أن الأ�صل �أنه ال �شيء يمنع قا�ضيالم�ستعجالت من الأمر برفع
اعتداء الإدارة و�إفراغها من العقار المعتدى عليه� ،إذا كانذلك ال يلحق �ضررا بالم�صلحة العامة.

المطلب الثاني  :موقف ق�ضاء المو�ضوع من نزاعات االعتداء المادي الناتج عن
تفعيل وثائق التعمير
يخت�ص قا�ضي المو�ضوع كقا�ضي الم�ستعجالت برفع االعتداء المادي �إذا كانذلك ال يلحق
�أ�ضرارا بالم�صلحة العامة ،ولكن مجاله الأكبر هو دعوى التعوي�ض عناالعتداء المادي.
وقد �أكد قرار المجل�س الأعلى (محكمة النق�ض حاليا) عدد  658ال�صادر فيالملف الإداري
عدد  96/1/5/668بتاريخ  1996/9/19على اخت�صا�ص المحكمة الإدارية للبت في رفع االعتداء
المادي للإدارة وكذا النظر في طلبات التعوي�ض عنهذا االعتداء.
واعتبرت محكمة النق�ض �أن تحديد االخت�صا�ص يكون بالنظر �إلى تاريخ الدعوىال تاريخ
وقوع ال�ضرر ،ولذلك ف�إن دعوى تعوي�ض عن االعتداء المادي المن�سوب لم�ؤ�س�سة عمومية
تنتقل �إلى �شركة الم�ساهمة التي �آل �إليها العقار عن طريق الخو�ص�صةوي�صبح بذلك االخت�صا�ص
منعقدا للمحكمة العادية(1 6).
وفي �إطار اخت�صا�ص محكمة المو�ضوع بو�ضع حد الحتالل الإدارة غير الم�شروع
�أ�صدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يق�ضي على المجل�س البلدي لبوزنيقة برفع حالة
االعتداء المادي على عقار �شركة ليل المغرب وب�إرجاع الحالة �إلى ما كانتعليه وبعدم قبول
طلب التعوي�ض ،وهو الحكم الذي تم ا�ستئنافه و�ألغته محكمةاال�ستيناف الإدارية بالرباط فيما
ق�ضى به من عدم قبول طلب التعوي�ض وحكمت ت�صديا ب�أداء بلدية بوزنيقة لفائدة �شركة ليل
المغرب تعوي�ضا قدره 125.000,00درهم عن الأ�ضرار الالحقة من جراء عدم ا�ستغالل عقارها
( )16 قرار عدد � 164صادر بتاريخ  2008/3/5في الملف الإداري عدد  - 2008/50ق�ضية معامل تكرير ق�صب ال�سكر�ضد
نظير �إدري�س ومن معه.
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في الرعي (قرار محكمةاال�ستئناف ال�صادر بتاريخ  2008/3/26في الملف عدد  )6/07/75وهو
القرار الذيتم الطعن فيه بالنق�ض ف�أ�صدر المجل�س الأعلى قراره عدد  307برف�ض الطعن المقدم
من طرف بلدية بوزنيقة(1 7).
و�أ�صدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ  2014/1/23حكما في الملف عدد 2013/12/43

ق�ضى على المجل�س البلدي لوزان برفع االعتداء المادي الواقع على عقار المدعي مع �أدائه
تعوي�ضا عن الأ�ضرار المترتبة عن هذا االعتداء قدره  300.000,00درهم والفوائد القانونية من
تاريخ الحكم ،معللة حكمها :
«وحيث �إن قيام المجل�س  البلدي لوزان ب�إنجاز مطرح عمومي للنفايات بعقار المدعي
– وفق ما �أثبتته الخبرة المنجزة – حيادا على الم�ساطر القانونية ي�شكل اعتداء ماديا على حق
الملكية الذي يحظى برعاية د�ستورية م�ؤداها عدم الحد من نظاقها وممار�ستها �إال بموجب
القانون – الف�صل  35من الد�ستور.-
وحيث �إن االعتداء المادي المذكور ي�شكل خط�أ مرفقيا ت�سبب ب�صفة مبا�شرة في حدوث
�ضرر للمدعي ،تمثل في فقد رقبة ملكه الذي انتزع منه ،مما يوجب تعوي�ضهعن ال�ضرر الذي
لحقه في هذا ال�ش�أن ...مع الأمر برفع االعتداء المادي على العقارين كتعوي�ض عيني ب�إرجاع
الأمور �إلى الو�ضع الطبيعي الذي تقت�ضيه حماية حق الملكية باعتباره حقا د�ستوريا ،وذلك
�ضمانا للتوازن بين حماية المال العام وحماية حقالملكية».
وبمنا�سبة نظر دعوى ترمي �إلى الحكم بطرد المجل�س البلدي لبيوكري من عقار المدعين
والذي خ�ص�صه هذا الأخير مرفقا للحافالت ول�سيارات النقل ب�أجرة مع �إجراء خبرة لتحديد
التعوي�ض� ،أ�صدرت المحكمة الإدارية ب�أكادير حكما بعدم قبول طلبالتعوي�ض عن االحتالل
ورف�ض طلب �إخالء المدعى عليه من المدعى فيه ،ا�ست�أنفه المدعيان �أمام محكمة اال�سئناف
الإدارية بمراك�ش والتي �أ�صدرت قرارها عدد 443بتاريخ  2010/5/20في الملف عدد 2009/6/58
ق�ضى بت�أييد الحكم المذكور .وقدطعن المالكان في هذا القرار م�ؤ�س�سين طعنهما على �أن طرد
ال�شخ�ص المحتل من عقار مالكيه م�شروط بعدم �إن�شاء المرفق العمومي عليه ،و�أن االحتالل
( )17 قرار المجل�س الأعلى عدد  307بتاريخ  13ماي  - 2009ملف �إداري عدد .2009/2/3/1260
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قائم بدون �سند وال قانون ،و�أن المرفق لم يكلف المجل�س البلدي بداية �أية نفقات �أو تحمالت
يمكنها �أنت�ضيع كما هو الحال في مثل �إحداث المرافق العمومية كالم�ست�شفيات �أو المدار�س.
ال �أن محكمة النق�ض اعتبرت �أن محكمة اال�ستيناف الإدارية لما �أيدت الحكم االبتدائيمتبنية
�إ 
(1 8)
علله تكون قد ردت الدفوع المثارة .
ومعلوم �أن االعتداء المادي ال يقت�صر على حق الملكية ،بل قد يقع على حق اال�ستغالل –
وقد عر�ضت ق�ضية على المحكمة الإدارية بمكنا�س �أو�ضح فيها المدعي الذي ي�ستغل مقهى
على وجه الكراء من الجماعة الح�ضرية بخنيفرة� ،أن هذه الأخيرةقامت بمجموعة من الأ�شغال
بالمنطقة المحيطة بالمقهى ،مما �أدى �إلى حفر جنباتها وهدم الدرج الم�ؤدي �إليها و�إتالف
قنوات ومجاري الوادي الحار الخا�ص بمطبخ المقهىومراحي�ضها ،والتم�ست �إرجاع الحالة
�إلى ما كانت عليه ،وذلك ب�إعادة �إ�صالح جنبات المقهى و�إعادة ربطها ب�شبكة الماء الحار
و�إجراء خبرة لتحديد الأ�ضرار الالحقةبالمدعي وما فاته من ربح.
و�أجابت الجماعة الح�ضرية ب�أنه في �إطار ت�أهيل مدينة خنيفرة تم �إقرار م�شروعتو�سيع الطريق
العام ،و�أن المدعي �أحدث بنايات جديدة على م�شروع تو�سعة الطريق،وبعد �إجراء بحث وخبرة
في الملف ،اعتبرت المحكمة �أن «الجماعة قامت فقط ب�إزالةالدرج وبع�ض القنوات التي كان
قد و�ضعها المدعي �أثناء �إحداثه للبنايات الإ�ضافية ،وذلك في �سبيل تفعيل الجماعة لت�صميم
التهيئة الم�صادق عليه بمر�سوم �سنة 2004لت�أهيل المدينة وتو�سيع الطريق الوطنية رقم  8في اتجاه
مكنا�س والم�شار �إليها بالرمز V في ت�صميم التهيئة بالمدينة المذكورة ،و�أن العالقة التي تربط
المدعي والجماعة تن�صب على المقهى المعروفة بمقهى ال�شالالت وال تمتد �إلى جنبات هذا
المحل ،وال �إلى القطعة الأر�ضية المحاذية والتي ت�شكل منطقة خ�ضراء بمقت�ضى ت�صميم تهيئة
مدينة خنيفرة الموافق عليه بمقت�ضى المر�سوم ال�صادر بتاريخ  ،2004/6/7ولم يدلالمدعى عليه
بما يفيد �شمول قرار الترخي�ص المذكور الأر�ض المجاورة للمقهى ،وهوما يفيد �صدور الأمر
اال�ستعجالي عدد  146وتاريخ  2009/12/16ب�إفراغه منها هو ومن يقوم مقامه ،ويبقى طلب
�إرجاع الحالة �إلى ما كانت عليه تبعا لذلك غير مرتكزعلى �أ�سا�س ويتعين رف�ضه .وبخ�صو�ص
( )18 قرار محكمة النق�ض عدد  82بتاريخ  2013/1/31في الملف  - 2011/2/4/926ق�ضية محمد ال�صنهاجي ومن معه
�ضد المجل�س البلدي لبيوكري.
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التعوي�ض المطلوب ،اعتبرت �أن الجماعة قد�أخط�أت عندما �أزالت الدرج الم�ؤدي �إلى المقهى،
وق�ضت ب�أداء تعوي�ض للمدعي مقابل �إ�صالح الدرج والقنوات ،ورف�ضت طلب التعوي�ض عن
الحرمان من ا�ستغالل المقهى انطالقا من �أن �إزالة الدرج من الجهة الخلفية للمقهى لي�س من
�ش�أنه �أن ي�ؤدي بالمدعي�إلى التوقف عن ممار�سة ن�شاطه بالمقهى»(1 9).
وفي �إطار تكييف الإطار القانوني لدعوى االعتداء المادي ،اعتبرت المحكمة الإدارية
بمكنا�س �أن المقت�ضيات القانونية الواجبة التطبيق على االعتداء المادي هي المقت�ضيات
المتعلقة بالم�س�ؤولية الإدارية اي المادة  8من القانون رقم  41-90والمادة  79من قانون
االلتزامات والعقود .وا�ستبعدت دفوع الإدارة بوجود م�سطرة نزعالملكية لكونها الحقة على
واقعة االعتداء المادي(2 0) ،وهو الحكم الذي ا�ست�أنفتهالإدارة معتبرة �أن الأمر ال يتعلق باعتداء
مادي ،ذلك �أنه تم ت�شييد الم�ؤ�س�ستين التعليميتين وفق ت�صميم التهيئة  18655لمكنا�س الذي
عين موقعها الرمز 8E و�أن �إدارة الأمالك المخزنية با�شرت �إجراءات نزع الملكية وتم رفع
دعوى لنقل الملكية� ،إال �أن محكمة اال�ستيناف ردت دفوع الإدارة انطالقا من �أن مر�سوم
الملكية �صدر بعد و�ضع الإدارة يدها على العقار ،و�أن عملها ي�شكل غ�صبا ،و�أنها غير جديرة
ب�أية حمايةقانونية(2 1).
وعالقة بنف�س الق�ضية �أعاله �سبق للمحكمة الإدارية بمكنا�س �أن �صرحت ب�أن طلب مدير
الأمالك المخزنية نقل ملكية عقار في �إطار قانون نزع الملكية لأجلالمنفعة العامة ،والحال �أن
الق�ضاء الإداري �أ�صدر �أحكاما نهائية حائزة لقوة ال�شيءالمق�ضي فيه بثبوت اعتداء الإدارة ماديا
على عين العقار المطلوب نقل ملكيته ،هوت�صحيح خاطئ لو�ضع غير م�شروع قامت به الإدارة
حينما اعتدت على حق الملكيةالم�صون د�ستوريا – و�أنه من غير الم�ست�ساغ �أن يقرر القا�ضي
الإداري في حكم واقعةاالعتداء المادي على عقار ،ويقرر في حكم �آخر نقل ملكية عين العقار
المعتدى عليهفي �إطار قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة – و�أن من �ش�أن م�سايرة الإدارة
( )19 حكم عدد  218م�ؤرخ في  2011/5/5في الملف عدد  - 2/2009/383ق�ضية عبد الإله خليل �ضد المجل�س 
البلديلخنيفرة.
( )20 حكم عدد  12/2010/16بتاريخ  2010/2/4في الملف  - 12/2009/700ق�ضية ال�سيد عبد ال�سالم رزقي �ضد وزارة
التربية الوطنية.
( )21 قرار محكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط عدد  3107بتاريخ  2011/11/24في الملفين  6/10/354و.6/10/470
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في طرحها الم�سا�س بحق الملكية وال�ضمانات القانونية المرتبطة به ،و�إفراغ نظرية االعتداء
المادي – كنظرية ق�ضائية رائدة – من م�ضمونها وتكري�س ممار�سة �إدارية زائفة وما�سة بحق
مركزي من حقوق الإن�سان(2 2).
و�أقرت محكمة النق�ض في قرارها عدد � 2013/445أن الحكم بالتعوي�ض عناالعتداء المادي

لفائدة نف�س الأطراف وعلى نف�س القطعة الأر�ضية يغني المحكمة عن البت في التعوي�ض مرة
�أخرى عن نقل الملكية طبقا للف�صل  20من قانون نزعالملكية ،لأنه ال يمكن التعوي�ض عن نف�س 
العقار مرتين ،مرة عن االعتداء المادي،ومرة �أخرى عن نزع الملكية (2 3).
وقد كر�س  االجتهاد الق�ضائي الإداري كون ت�صميم التهيئة ال  يعفي من �سلوك م�سطرة
نزع الملكية – و�أو�ضحت ذلك بتف�صيل محكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط في قرارها عدد
 2012/1030والذي جاء فيه « :وحيث �إنه من جهة فلئن كان ت�صميم التهيئة يعتبر بمثابة دليل

لل�سلطات العمومية في مجال التخطيط الح�ضاري والتو�سيعالعمراني و�أداة لترجمة توجهات
المخطط التوجيهي للتهيئة الح�ضارية على �أر�ض الواقع و�أداة لتحديد الإجراءات التنظيمية
المتعلقة بعملية التعمير وكيفية ا�ستعمال الأرا�ضي ،فالبد من �صدور مر�سوم والم�صادقة عليه
الذي يعد بمثابة �إعالن المنفعة العامة من �أجل نزع ملكية الأرا�ضي الالزمة للقيام ب�إحداث
المناطق ال�سكنية ال�صناعية وال�سياحية ومختلف المرافق الحيوية الأخرى المحلية ،وبموجبه
تبقى �آثار المنفعةالعامة �سارية لمدة ت�ساوي مدة �سريان ت�صميم التهيئة وهو � 10سنوات تبتدئ
من تاريخن�شر هذا المر�سوم ،ويعتبر بالتالي بمثابة قرار بالتخلي ،ومن تم تطبق عليه الإجراءات
والآثار التي يخ�ضع لها مقرر التخلي بمقت�ضى ظهير  1982/5/6المتعلق بنزع الملكية لأجل
المنفعة العامة واالحتالل الم�ؤقت (2 4).
( )22 حكم عدد  12/2008/212بتاريخ  - 2008/5/28ملف  12/2004/34م�ضموم له الملف  - 10/2006/96ق�ضية
رزقي عبد ال�سالم �ضد وزارة التربية الوطنية.

( )23 قرار عدد  445بتاريخ  – 2013/05/09ملف �إداري عدد  - 2011/2/4/1620وزارة التجهيز والنقل �ضد محمد
الطاهري ومن معه.

( )24 قرار عدد  1030بتاريخ  2012/3/13في الملف عدد  - 6/11/333الجماعة الح�ضرية للدار البي�ضاء �ضد الجمعية
الجمركية المغربية.
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وهو التوجه الذي �أكدته محكمة النق�ض في قرارها عدد  491ال�صادر بتاريخ
الذي جاء فيه  ...« :ومن جهة ثانية ف�إن وجود ت�صميم التهيئة ال يعفيالطالبة من �سلوك م�سطرة
نزع الملكية ،وما دامت الإدارة لم ت�سلك هذه الم�سطرة بعدالم�صادقة على الت�صميم المذكور،
ف�إن و�ضعها اليد على عقار المطلوبين يعد اعتداء ماديا على ملك الغير ،ومن جهة �أخيرة ف�إن
القرار المطعون فيه قد �أ�شار في تعليالته�إلى �أن ثبوت واقعة االعتداء المادي يجعل الإدارة م�سولة
وملزمة بالتعوي�ض ،و�أنه ال مجال لتم�سكها بمقت�ضيات المادتين  28و 29من قانون التعمير»(2 5).
2013/5/23

ونف�س الموقف تبنته محكمة النق�ض في قرارها عدد  307ال�صادر بتاريخ  2009/5/13في

الملف الإداري عدد  2009/2/3/1260معتبرة «�أن و�ضع البلديةيدها على العقار و�إن�شاء مطرح
للنفايات عليه دون �سلوك م�سطرة قانون نزع الملكية،على �أ�سا�س �أن ت�صميم التهيئة بمثابة �إعالن
عن المنفعة العامة يعتبر اعتداء ماديا،والمحكمة الم�صدرة للقرار المطعون فيه لما �صادقت على
الخبرة التي �أثبتت الأ�ضرارمن جراء عدم ا�ستغالل العقار في الرعي� ،إ�ضافة �إلى الت�أثير على البيئة
المتمثل فيالروائح الكريهة وتكاثر الح�شرات وتلوث المياه تكون قد �أبرزت العنا�صر الكافية
لتحديد التعوي�ض المحكوم به وعللت قرارها تعليال كافيا».
وفي �إطار حماية الملكية الخا�صة حملت محكمة اال�ستيناف الإدارية بالرباط المجل�س 
الجماعي الم�س�ؤولية عن ال�ضرر الالحق بمالكي العقار ب�سبب �إنجاز طريقعليه من طرف الغير
واعتبرت «�أن تغا�ضي المجل�س الجماعي عن �إقامة تجزئة منقبل الغير خارج ال�ضوابط القانونية
المتعلقة بالتعمير ي�شكل اعتداء ماديا غير مبا�شرمن جانبه يرتب م�س�ؤوليته عن ال�ضرر الناجم عنه
الالحق بمالكي الأر�ض التي تمتمرير الطريق فوقها بعد �أن �أ�صبحت ملكا جماعيا بحكم الواقع
ويبرر بالتالي الحكملفائدتهم في مواجهته بالتعوي�ض المنا�سب عن فقدانهم لملكيتهم»(2 6).
ومعلوم �أنه �إذا كان االعتداء المادي عمال غير م�شروع قائم با�ستمرار ب�سببتواجد الإدارة
الدائم على العقار ،ف�إن دعوى التعوي�ض تقوم على �أ�سا�س هذا الحرمانالدائم من العقار.
( )25 قرار عدد  1/491بتاريخ  – 2013/5/23ملف �إداري عدد  - 2011/1/4/680ق�ضية المجل�س الح�ضري لأكادير�ضد
افراح الح�سين وافراح محند.

( )26 قرار عدد  787بتاريخ  2008/6/11في الملف .6/07/186
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والمالحظ �أن الإدارة المعتدية دائما تعار�ض التعوي�ض عن فقد الملكية العقار الذيتحدده
المحكمة اعتمادا على تقرير الخبرة التي تحكم بها ،وتعتبر �أن المحكمة تخرقمبد�أ الموازنة
بين الم�صلحة العامة والم�صلحة الخا�صة وال تراعي �ضرورة التنا�سب بينهما ،و�أنها تبالغ في
تقدير التعوي�ض وال ت�أخذ بعين االعتبار طابع المنفعة العامةالم�ستهدف تحقيقها من الم�شروع
المنجز� ،إال �أن محكمة النق�ض تعتبر �أن التعوي�ض عن االعتداء المادي يخ�ضع للقواعد العامة
وذلك با�ستعانة المحكمة عند االقت�ضاء بالخبرةحول ما تراه �ضروريا للبت في الطلب ،ولي�س 
من بينها عنا�صر الف�صل  20من قانوننزع الملكية وال طابع المنفعة ،و�أن المحكمة عندما تعلل
قرارها ا�ستنادا لتقرير الخبرة وموا�صفات العقار ال تخرق �أي مقت�ضى .وقد كر�ست محكمة
النق�ض هذا التوجه فيالعديد من قراراتها ومن بينها:
- .القرار عدد  4الم�ؤرخ في  - 2013/1/3ملف �إداري عدد  2011/2/4/1553الوكيل
الق�ضائي �ضد ورثة محمد ال�شكري بن عالل – المتعلق بطلب تعوي�ض  عن �إحداث
م�ؤ�س�سة تعليمية.
- .القرار عدد  284الم�ؤرخ في  - 2014/3/21ملف �إداري عدد  2011/2/4/1431الجماعة
الح�ضرية لمدينة �أيت ملول �ضد ابن باه عمر – طلبتعوي�ض عن �إحداث طرق وممرات.
- .القرار عدد  366بتاريخ  – 2013/4/11ملف �إداري عدد  2011/1/4/528وزارة التربية
الوطنية وال�شباب وتكوين الأطر �ضد محمد ادعمار وعمار ادعمار –طلب تعوي�ض عن
�إحداث م�ؤ�س�سة تعليمية.
- .القرار عدد  404بتاريخ  – 2013/4/25ملف �إداري عدد  2011/2/4/1271الجماعة
الح�ضرية للدار البي�ضاء �ضد محمد باهي – طلبتعوي�ض �إحداث طريق عام.
و�إلى جانب التعوي�ض عن فقد الملكية الناتج عن االعتداء المادي ،ف�إن مالكالعقار المعتدى
عليه يحق له �أن يطلب �أي�ضا التعوي�ض عن حرمانه من ا�ستغالل عقاره.
وقد �ألغت الغرفة الإدارية حكما ق�ضى بمبلغ �إجمالي عن االعتداء المادي عنفقدان الملكية
وعن الحرمان من اال�ستغالل معا من غير تبيان الأ�س�س المعتمدة في تحديد هذا التعوي�ض وال 
مبلغه وال المدة الم�ستحق عنها(2 7).
( )27 قرار الق�سم الإداري الثالث عدد  700بتاريخ  – 2005/12/28ملف عدد  - 2005/3/4/1058الدولة المغربية �ضد
ورثة المندوبي الحاج �إبراهيم.
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وقد ف�سرت الغرفة الإدارية هذا التعوي�ض بقولها �« :إن التعوي�ض المحكوم به على �أ�سا�س 
الحرمان من اال�ستغالل هو تعوي�ض عما فات الم�ست�أنف عليهم من ك�سب وما حرموا منه من
نفع في حالة ما �إذا بقي العقار في حوزتهم»(2 8).
ويتم تقييم التعوي�ض عن فوات الك�سب غالبا باالعتماد على العنا�صر الواقعية التيت�ساعد على
ذلك ،خا�صة الغر�ض الذي كان العقار معدا له ،ا�ستغالله مثال في الفالحة�أو الرعي �أو التجارة.
واعتبرت الغرفة الإدارية �أن المحكمة تتوفر على �سلطة تقديرية لتحديد التعوي�ض عن
الحرمان من اال�ستغالل ،قرارها عدد  706بتاريخ .1998/7/16
�إال �أنه ومع ذلك ف�إن الغرفة الإدارة تارة تعتبر من ال�ضروري �إثبات نوع الك�سبالذي حرم
منه المعتدى على �أر�ضه – قرارها عدد  429بتاريخ  ،2005/6/29ملف ( 2004/3/4/1553ورثة
الوراق �ضد المجل�س البلدي لخريبكة) ،وتارة تقول ب�أنه ال داعي للإثبات – قرارها عدد 32
بتاريخ  2003/1/16ملف عدد .2002/2/4/825
ويرى الأ�ستاذ �إبراهيم زعيم الما�سي �أن �أن�سب طريقة لتقييم التعوي�ض  عن الحرمان من
اال�ستغالل هو معيار القيمة الكرائية ،اي مجموع المبالغ الكرائية المتوقعالح�صول عليها طوال
فترة احتالل العقار فيما لو عر�ض هذا العقار للكراء (2 9).
وقد ح�سمت الغرفة الإدارية موقفها بخ�صو�ص تاريخ احت�ساب التعوي�ض  عن اال�ستغالل
وحددته في المدة ما بين وقوع االحتالل وتاريخ �إن�شاء المرفق العام – قرارها عدد 13
بتاريخ  2007/1/17ملفان م�ضمومان عدد  2006/805و ،2006/980الدولة المغربية �ضد �شراق
الح�سن .وت�ؤ�س�س الغرفة الإدارية موقفها المذكور على كون �صاحب الأر�ض في حالة �إن�شاء
المرفق ي�صبح فاقدا لملكيته ،وال يبقى له �سوى التعوي�ض عن قيمتها.
وت�ستند الغرفة الإدارية في ذلك على فكرة حماية المال العام ،وجاء في حيثياتقرارها عدد
 445ال�صادر في  - 2002/4/18المكتب الجهوي لال�ستثمار �ضد ورثةمباركة بنت لح�سن «حيث
( )28 قرار الق�سم الإداري الثاني عدد  32بتاريخ  – 2003/1/16الوكيل الق�ضائي �ضد �أمينة بنت عبد القادر بنكيران.
( )29 م�ؤلفة« ،تقدير التعوي�ض عن االعتداء المادي على الملكية العقارية» ،الطبعة الأولى � ،2010/1431ص.53 .
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لئن كان يحق للمالك ب�أن يطلب تعوي�ضا عن حرمانه من ا�ستغالل ملكه المعتدى عليه اعتداء
ماديا و�إزالة هذا االعتداء ،ف�إن ذلك مقيد بعدم �إتماممرفق عمومي عليه ،حيث ال يمكنه حينئذ
�إال المطالبة بالتعوي�ض عن رقبة ما انتزعمنه ب�صفة غير مبا�شرة حماية للمال العام مع تعوي�ض عن
الحرمان من ا�ستغالل عقارهمنذ االعتداء المادي �إلى �إتمام �إحداث المرفق العام عليه».
و�ألغت محكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط حكم المحكمة الإدارية بمكنا�س 
عدد  12/2010/568ال�صادر بتاريخ  2010/12/30في الملف  12/2008/404في �شقهالمتعلق ب�أداء
تعوي�ض للمدعين عن الحرمان من ا�ستغالل عقارهم (المخ�ص�ص �ضمنمجموعة من العقارات
لإحداث حديقة وم�ساحات خ�ضراء) بالنظر لعدم بيان المدةالمحددة ما بين تاريخ و�ضع اليد
و�إحداث المن�ش�أة وعدم �إثبات نوعية اال�ستغالل الذيكان مخ�ص�صا له عقارهم بموجب وثائق
التعمير التي كانت �سارية المفعول والذيحرموا منه فعال.
وهو الموقف الذي تبنته الغرفة الإدارية بعدة قرارات من �ضمنها قرارها عدد
ال�صادر بتاريخ  2006/7/5وقرارها عدد  602ال�صادر في  2006/10/11في الملف الإداري
عدد .2005/3/4/3047
453

وفي قرارها عدد  8ال�صادر بتاريخ  2008/1/2في الملف عدد 6/07/114�أو�ضحت محكمة
اال�ستيناف الإدارية بالرباط �شروط اال�ستجابة لطلب التعوي�ض عنالحرمان من اال�ستغالل وجاء
في تعليلها :
«لكن حيث �إنه ي�شترط لال�ستجابة لطلب الحرمان من اال�ستغالل �إثبات المدعي لواقعة
اال�ستيالء على العقار المدعى الحرمان من ا�ستغالله وكذا طبيعة ونوعية هذا اال�ستغالل حتى
يت�سنى للمحكمة اال�ستجابة لطلب �إجراء خبرة لتحديد قيمة الأ�ضرارالناتجة عن هذا الحرمان،
�أما والحال �أن الم�ست�أنفين لم يدلوا بما ثبت ما ذكر يبقىطلبهم غير مقبول»...
وفي قرار حديث لمحكمة النق�ض رف�ضت الطعن الذي تقدم به الطالب �ضد قرارمحكمة
اال�ستيناف الإدارية بمراك�ش عدد  297وتاريخ  2011/4/20ملف  10/6/470الذي رف�ض طلبه
الرامي �إلى الحكم له بتعوي�ض عن الحرمان من اال�ستغالل بعلة عدم وجود �أية فترة فا�صلة بين
تاريخ «نزع الملكية» وتاريخ �إن�شاءالطريق العام ،واعتبرت محكمة النق�ض �أنه «كان ثابتا �أمام
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ق�ضاة المو�ضوع �أن تاريخوقوع االعتداء المادي على �أر�ض الطالب هو �سنة  ،1999وهو التاريخ
الذي عمد فيهالمطلوب �إلى مبا�شرة �أ�شغال �إحداث الطريق العام فوق ملك الطالب ،و�أنه لذلك
يكون ماورد بالو�سيلة على غير �أ�سا�س»(3 0).
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن دعوى التعوي�ض عن االعتداء المادي ال يطالها التقادم الم�سقط،
وقد اعتبر المجل�س الأعلى – محكمة النق�ض حاليا – �أن دعوى التعوي�ض ت�ستند �إلى عمل غير
م�شروع ،و�أنها تظل واردة وال يمكن التم�سك ب�أي حال منالأحوال بالتقادم الم�سقط(3 1).
وورد بقرار محكمة النق�ض  عدد  94ال�صادر في الملف الإداري عدد
بتاريخ � 2013/1/31أن واقعة االعتداء المادي على ملك الغير ثابتة ،وال يطالها التقادم مادام
االعتداء قائما وم�ستمرا .وردا على الو�سيلة الثانية الفرع المتعلقة بالتقادم لأ�سبقيته �أجابت
محكمة النق�ض:
2011/1/4/597

«حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقت�ضيات الف�صول 106 ،79و 405و410

من قانون االلتزامات والعقود ،ذلك �أن التعوي�ض المحكوم به غير م�ستند على �أ�سا�س قانوني،
فدعوى المطالبة بهذا التعوي�ض المقدمة بتاريخ  2006/6/30طالها التقادم الخما�سي ،وبالتالي
ف�إن طلب التعوي�ض عن ال�ضرر الناتج عن فعل الإدارة �أو خطئها ت�ضبطه مقت�ضيات الف�صل 79
من قانون االلتزامات والعقود ،كما �أنالتعوي�ض ال يمكن �أن يكون �إال �إذا كان حاال ومحققا.
لكن وخالف ما جاء في الو�سيلة فالمحكمة م�صدرة القرار المطعون فيه قد �أجابت من
خالل تعليلها ب�أن المطلوب كان في و�ضعية قانونية تمنعه من الت�صرف فيعقاراته ومن المطالبة
بالتعوي�ض  عنها ....وذلك طيلة المدة المقررة بموجب المادة  28من القانون رقم 12/90
المتعلق بالتعمير بالنظر للآثار المترتبة على ت�صميم التهيئة وعلى الم�صادقة عليه ،ومعلوم �أن
هذا المانع يجعل التقادم ال ي�سري في حقه ح�سبمقت�ضيات الف�صل  380من قانون االلتزامات
والعقود ،مما يبقى ما �أثير في هذا الفرعمن الو�سيلة على غير �أ�سا�س»(3 2).
( )30 قرار الغرفة الإدارية عدد  263م�ؤرخ في  – 2013/3/14ملف عدد  – 2011/1/4/729عبد اهلل حمو�ش �ضدالجماعة
الح�ضرية لبيوكري.
( )31 قرار عدد  692بتاريخ  – 2002/6/27ملف عدد .2001/1/4/2203

( )32 قرار الغرفة الإدارية عدد  441الم�ؤرخ في  – 2013/5/9ملف عدد  - 2011/2/4/1138المكتب الوطني لل�سكك
الحديدية �ضد ا�شكار بن �إبراهيم محمد.
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وجاء في قرارها عدد  2012/1081ال�صادر بتاريخ  2012/12/27في الملف : 1081
 106و387

من قانون االلتزامات

«لكن حيث �إنه بخ�صو�ص ما يتعلق بخرق الف�صلين
والعقود ،ف�إن المحكمة م�صدرة القرار المطعون فيه ثبت لها �أن مو�ضوع نازلة الحالة يتعلق
باعتداء مادي على عقار مملوك للخوا�ص ولم ت�سلك فيه م�سطرة نزع الملكية ،وبالتالي فهو
ال يخ�ضع لأي نوع من �أنواع التقادم المذكورين في الف�صلين�أعاله ،مادام �أن االعتداء المادي
م�ستمر في الزمن»...
وتكري�سا لفكرة حماية المال عام اعتبرت محكمة النق�ض �أن الحكم بتعوي�ض عناالعتداء
المادي دون نقل ملكية العقار المعتدى عليه ي�شكل �إثراء بال �سبب ،وقررتنق�ض قرار محكمة
اال�ستيناف الإدارية بالرباط عدد  1501ال�صادر في الملف  6/07/327بتاريخ  2008/12/24الم�ؤيد

لحكم المحكمة الإدارية بمكنا�س عدد  12/2006/800ال�صادر بتاريخ  2006/12/29في الملف
عدد 12/2004/628والذي ق�ضى بتحميل الدولة المغربية في �شخ�ص ال�سيد الوزير الأول (وزارة
التربية الوطنية) م�س�ؤولية الأ�ضرار الالحقة بعقار المدعية وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
والحكم ب�أدائها لفائدة هذه الأخيرة تعوي�ضا عن النقل الجبري لم�ساحة  6995متر مربعمو�ضوع
الر�سم العقاري عدد /4650ك قدره ( 1.399.000,00درهم) وبعدم قبول الطلب الم�ضاد الذي
تقدم به المدعى عليهم (الدولة المغربية ومن معها) بنقل ملكية القطعة الأر�ضية التي �شيدت
عليها الم�ؤ�س�سة التعليمية لفائدة الدولة ،ح�سب حدودها وامتداداتها المر�سومة بالمخطط
التجزيئي مقابل التعوي�ض الذي اقترحته م�صلحةالأمالك المخزنية.

وقد اعتبرت محكمة اال�ستيناف ب�أنه «ال مجال للتم�سك بطلب نقل الملكية ،لأنالمحكمة
الإدارية ال  يمكنها النظر في هذا الطلب �إال �إذا قدم في �إطار م�سطرة نزع الملكية واحترام
�إجراءاتها� ،أما والحال �أنه قدم في �إطار دعوى المطالبة بالتعوي�ض عن اعتداء مادي ،ف�إن من
�ش�أن اال�ستجابة لهذا الطلب �شرعنة عمل غير م�شروع و�إفراغ مقت�ضيات م�سطرة نزع الملكية
من محتواها وغايتها».
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وجاء في تعليل قرار محكمة النق�ض :
«حيث �صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ،ذلك �أن المحكمة ق�ضتبتعوي�ض 
عن فقد المطلوبة ملكية عقارها المعتدى عليه ماديا من طرف الطاعنة ،ومع ذلك رف�ضت
الحكم بنقل ملكيته لهذه الأخيرة ،خالفا لأحكام الإثراء بال �سبب المتمثلةفي نازلة الحال في
�إثراء المطلوبة عندما ق�ضي لها بالتعوي�ض المذكور مع احتفاظها بملكية نف�س العقار مو�ضوع
الحكم بالتعوي�ض وافتقار الطاعنة لما حرمت من انتقال ملكية نف�س العقار �إليها ،مما �شكل
افتقارا مبا�شرا يقابله �إثراء مبا�شر وتقوم بينهما عالقة �سببية مبا�شرة تتمثل في واقعة واحدة هي
ال�سبب المبا�شر لكل منهما ،وهو دفع تعوي�ض عن قيمة عقار لم تنتقل ملكيته �إلى من حكم عليه
بدفعه ،وهو الطالبة المفتقرة ،فكانبذلك القرار المطعون فيه لما لم يق�ض بنقل الملكية لهذه
الأخيرة والحال ما ذكر فا�سدالتعليل ومعر�ضا للنق�ض»(3 3).
وهو التعليل الذي تبنته محكمة النق�ض �أي�ضا في قرارها عدد
الملف  2011/1/4/604بتاريخ .2012/12/13

1038

ال�صادر في

وتجدر الإ�شارة �إلى �أن الإدارة �إذا لم تعمد �إلى تفعيل ت�صميم التهيئة داخل �أجلع�شر �سنوات
من تاريخ ن�شر الن�ص الموافق على ت�صميم التهيئة بالجريدة الر�سمية ،ف�إن مالكي الأرا�ضي
المعنية بت�صميم التهيئة ،ي�ستعيدون حق الت�صرف فيها ،و�صرحت المحكمة الإدارية بمكنا�س 
في حكمها عدد  12/2006/152ال�صادر في الملف عدد  12/2003/811بتاريخ  2006/5/17ب�أن
«ا�ستعادة المالك لحرية الت�صرف في عقاره بعد ان�صرام �أجل االرتفاق القانوني يتم ب�صورة
تلقائية وبقوة القانون»(3 4).
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن بع�ض المالكين يلج�أون �إلى المحكمة ال�سترداد عقاراتهمالم�شمولة
بت�صميم التهيئة بعد انتهاء �أجل االرتفاق القانوني – وتم عر�ض  مجموعة من الق�ضايا على
المحكمة الإدارية بالدار البي�ضاء التي �أعلنت اخت�صا�صها للبت في هذه الطلبات وعار�ضت
( )33 قرار عدد  316بتاريخ  – 2011/4/21ملف �إداري عدد .2009/2/4/471

( )34 حكم �أيدته محكمة اال�ستيناف الإدارية بمقت�ضى قرارها عدد  809بتاريخ  - 2009/4/27ملف عدد – 6/07/623
 - 6/07/624ق�ضيةورثة مقنع جلول �ضد الجماعة الح�ضرية لوي�سالن.
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الإدارة موقف المحكمة معتبرة �أن الأمر يتعلق بالطعن في مر�سوم،وقد اعتبرت محكمة النق�ض 
بمنا�سبة نظرها في الطعون المقدمة �أمامها في الأحكام ال�صادرة باخت�صا�ص المحكمة للنظر
في الطلبات اعاله� ،أن الأمر ين�صرف �إلى الحكم بمحو و�إنهاء �آثار ت�صميم التهيئة المترتبة
على العقار مو�ضوع النزاع ،ال �إلى الطعن فيالمر�سوم الذي �صادق على ت�صميم التهيئة ،و�أن
االخت�صا�ص منعقد للمحكمة الإداريةنوعيا (3 5).
و�إذا كان تفعيل وثائق التعمير على �أرا�ضي الغير من طرف الإدارة دون �سلوك الم�سطرة
القانونية ي�شكل اعتداء ماديا على حق الملكية الخا�صة موجبا للتعوي�ض ،ف�إن عدم تنفيذ هذه
الوثائق داخل الأجل القانوني المحدد لها ال يخول الحق في التعوي�ض لأ�صحاب العقارات
المعنية بوثائق التعمير.
وهكذا اعتبرت محكمة اال�ستيناف الإدارية بالرباط �أن « :االرتفاقات النا�شئة عن ت�صميم
التهيئة تمنع الخوا�ص من ا�ستعمال البقع الأر�ضية الم�شمول بهذا الت�صميم فيغير ما �أعدت له،
وتنتهي الآثار المذكورة عند انق�ضاء �أجل � 10سنوات تبتدئ من تاريخ ن�شر المر�سوم المتعلق

بالموافقة على م�شروع ت�صميم التهيئة في الجريدة الر�سمية .و�أن عدم تفعيل ت�صميم التهيئة
قبل ان�صرام مدة � 10سنوات ،ال يعطي لأ�صحاب الأرا�ضي الم�شمولة بهذا الت�صميم الحق في
المطالبة ب�إخراج عقاراتهم من ت�صميم التهيئة والتعوي�ض  عن الحرمان من اال�ستغالل مادام
ب�إمكانهم ا�ستردادها بعد انتهاء الأجل المذكور المن�صو�ص عليه في المادة  28من القانون
رقم  90-12المتعلقبالتعمير (3 6).
�إال �أنه �إذا ان�صرم الأجل القانوني ولم يتم تفعيل ت�صميم التهيئة ،ف�إن المالك الذي ا�سترد
عقاره من حقه المطالبة بالتعوي�ض عن الحرمان من اال�ستغالل».
( - )35قرار عدد  39بتاريخ  – 2013/1/10ملف �إداري عدد  2012/1/4/2537.
 -قرار عدد  111بتاريخ  – 2013/2/7ملف �إداري عدد .2012/1/4/2707
 -قرار عدد  235بتاريخ  – 2013/3/7ملف �إداري عدد .2013/1/4/232
 -قرار عدد  563بتاريخ  – 2013/6/13ملف �إداري عدد .2013/1/4/1232
( )36 قرار عدد  96بتاريخ  - 2007/3/7ملف عدد .6/06/6

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثاني ،غ�شت 2014

االجتهاد الق�ضائي في مجال االعتداء المادي الناتج عن تفعيل وثائق التعمير

51

وقد ذهبت المحكمة الإدارية بمكنا�س  في حكمها عدد  12/2006/152ال�سابق ذكره
�إلى «�أن حرمان المالك من الت�صرف في عقاره ي�شكل خط أ� مرفقيا ج�سيما موجبا للتعوي�ض 
الجابر لل�ضرر ،لما في ذلك من م�سا�س  خطير بحق الملكية الم�صون د�ستوريا» ،وق�ضت
لفائدة المالكين بتعوي�ض عن الحرمان من اال�ستغالل قدره( 250.000,00درهم) �أيدته محكمة
اال�ستيناف بمقت�ضى قرارها عدد  809ال�صادرفي .2009/4/27

خاتمة :
�إن المبادئ القيمة التي عملت محكمة النق�ض على تكري�سها والجهود التي تقوم بهاالمحاكم
الإدارية (ا�ستئناف وابتدائية) لحماية الملكية الخا�صة و�إن�صاف المت�ضررين من�أعمال االعتداء
المادي على عقاراتهم ،ت�صطدم بمواقف الإدارة الراف�ضة لتنفيذ �أحكامالق�ضاء الإداري ،خا�صة
تلك المتعلقة ب�أداء تعوي�ضات لفائدة المعتدى على عقاراتهم ،الأمر الذي من �ش�أنه �إفراغ هذه
الأحكام من قيمتها – �إذ ال قيمة لأحكام الق�ضاء �إذا لميتم تنفيذها .-
ومعلوم �أن امتثال الإدارة لأحكام الق�ضاء وتنفيذها ي�شكل مظهرا بارزا لدولة الحقوالقانون،
لأنه ينم عن احترام ل�سيادة القانون ،وي�ساهم ب�شكل كبير في تر�سيخ الثقة فينفو�س المواطنين
عموما ،والمتقا�ضين خ�صو�صا.
 و�إذا كان تنفيذ الأحكام الإدارية ال�صادرة على الإدارة ب�أداء تعوي�ضات عناالعتداء المادي
الممار�س من طرفها على عقارات الغير ي�شكل م�شكلة ومع�ضلة حقيقيةللمحاكم والإدارة ،فان
المالحظ هو ا�ستمرار �أعمال االعتداء المادي الذي تقوم به بع�ض الإدارات خا�صة المجال�س 
الجماعية بعلل مختلفة ،الأمر الذي �أ�صبح ي�ستدعي تدخلالم�شرع لمواجهة هذا الو�ضع.
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رخ�صة البناء وحقوق الأغيار
 .nالتوفر على رخ�صة البناء ال يعفي الم�ستفيد منها من الم�س�ؤولية ما دامتالرخ�صة الممنوحة من
ال�سلطة الإدارية ت�سلم تحت التحفظ على ما يمكن �أن يلحقهالبناء بالغير من �أ�ضرار؛
.nال ي�سع م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة �إال حفظ ال�شكاية و�إخبار المعني� ،إذا لم يثبتتق�صير من لدن
الإدارة في التعجيل بتنفيذ �أمر �إيقاف البناء �أو عندما يكون لها موقف �سلبي من واقعة البناء
والتعلية في حالة ما �إذا بلغ �إلى علمها �أن التعلية قد تت�سبب في �أ�ضرار يمكن �أن تهدد ب�سقوط
البناية ككل.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقرر برد الطلب
الملف عدد 10/27814
�شكاية ال�سيد ...... :
حيث �إن ال�سيد  ،....عنوان المرا�سلة  ،....تقدم ب�شكاية �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة،
�أودعت بتاريخ  ،2010/12/28يطلب بمقت�ضاها رفع ال�ضرر الالحق بالمحل الذي ي�ستغل به
ن�شاطا تجاريا ،ذلك �أن جدرانه تعر�ضت لت�صدع و�شقوق و�أ�صبحت تهدد باالنهيار ،كلذلك
نتيجة �أ�شغال بناء طابقين علويين دون تقوية الأ�س�س الأ�صلية للبناء ودون التقيدب�شروط ال�سالمة؛
وحيث �إنه تمت مكاتبة ال�سيد والي جهة الرباط �سال زمور زعير عامل عمالة الرباط في
المو�ضوع ،فتو�صلت الم�ؤ�س�سة بجواب مفاده �أن �صاحب الور�ش  مرخ�ص له من طرف

نماذج من مقررات �صادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
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المجل�س  الجماعي للرباط تحت عدد  2010/04/230بتاريخ  ،2010/04/27وذلك بناء على
موافقة الوكالة الح�ضرية للرباط �سال تحت عدد  2010/04/01بتاريخ 2010/03/04؛
وبناء على ما �سبق،
حيث �إن الطلب يهدف �إلى �إلزام ال�سلطة الإدارية ب�إيقاف �أ�شغال البناء التي تنجزفوق الطابق
الذي يعتمره ،وذلك لما �ألحقته بالمحل من ت�صدعات في الجدران� ،سيما و�أن الباني يقوم
بذلك بدون رخ�صة؛
وحيث ات�ضح �أن ال�سلطة الإدارية �سبق لها �أن منحت بتاريخ  2010/04/27مالك الطابق
العلوي رخ�صة بناء ،وذلك على خالف ما جاء في تظلم الم�شتكي وا�ستدلت بما يثبت ذلك،
كما تبين �أن ال�سلطة الإدارية قررت �إيقاف البناء� ،إال �أن الباني تمادى فيعمله؛
وحيث �إنه يبدو من خالل الوقائع ب�أن المت�سبب �أ�سا�سا في الأ�ضرار� ،إن كانت ،هو مالك
العقار الذي قام بتعليته ب�إ�ضافة طابقين علويين؛
وحيث �إن تذرع الباني ب�أنه يتوفر على رخ�صة البناء ال  يعفيه من الم�س�ؤولية ،ما دامت
الرخ�صة التي تمنحها ال�سلطة الإدارية ت�سلم تحت التحفظ على كل ما يمكن �أنيلحقه هذا البناء
من �أ�ضرار بالغير؛
وحيث �إنه لم يت�أت للم�ؤ�س�سة الوقوف على ما �إن كان هناك تق�صير من لدن ال�سلطات
الإدارية في التعجيل بتنفيذ �أمر �إيقاف البناء ال�صادر من لدن ال�سيد رئي�س مجل�س بلدية الرباط
�أو في اتخاذ موقف �سلبي من واقعة التعلية بعدما بلغ �إلى علمها �أن التعلية قدت�سببت في �أ�ضرار
تهدد ب�سقوط البناية ككل؛
وحيث �إنه� ،أمام هذه الحالة ،كان حريا بالم�شتكي �أن يقدم تظلمه �أمام الق�ضاء فيمواجهة
الباني ،الذي يعتبر من الخوا�ص؛
وحيث �إنه ال ي�سع الم�ؤ�س�سة� ،إال �أن ت�سجل ما وقفت عليه من معطيات وت�سلم المعنيبالأمر
ن�سخة بذلك لال�ستدالل به ،عند الحاجة ،وترد الطلب المقدم لديها؛
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لأجـلـه
ت�صرح الم�ؤ�س�سة برد الطلب المقدم لديها ،و�إ�شعار �صاحبه بذلك.

وحرر بالرباط ،في :
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الم�ساهمة في تحمل نفقات التزود بالكهرباء
�.nإذا كان من واجب الدولة توفير كل الخدمات التي من �ش�أنها �أن تمكن من اال�ستفادة من
الحاجيات ال�ضرورية ،وال �سيما التزود بالماء والكهرباء ،ف�إن الأفراد والجماعات ملزمون
بتحمل النفقات المنا�سبة ،في نوع من الم�ساواة التي تراعي واجب الت�ضامن ،على �أن يتمال�سعي
�إلى تحقيق ذلك ب�أقل كلفة.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقرر بحفظ الملف
الملف عدد 13/3083
الم�شتكي ال�سيد ...... :
حيث �إن ال�سيد  ،.....القاطن  ،....بعث ب�شكاية لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة� ،سجلت بها
بتاريخ  08يناير  ،2013يتظلم بمقت�ضاها من ال�ضرر الالحق به ،جراء امتناع م�صالح المكتب
الوطني للكهرباء والماء ال�صالح لل�شرب بمدينة الناظور ،عن تمكينه من ربط محله ال�سكني
الكائن  ،...بالتيارالكهربائي �أ�سوة بباقي الم�ستفيدين ،رغم توفره على ترخي�ص بذلك ،م�سلم
منرئي�س المجل�س القروي لجماعة ...؛
وحيث تمت مكاتبة المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء ال�صالح لل�شرب في
المو�ضوع ،الذي �أفاد في معر�ض جوابه� ،أن العقار مو�ضوع التظلم هو عبارة عن عمارة في

الم�ساهمة في تحمل نفقات التزود بالكهرباء
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ملكية المعني بالأمر ،و�أن �أ�شغال ربطها ت�ستوجب تكلفة مالية تقدر بـ  ....درهم ،و�ستوكل
لمقاولة متخ�ص�صة في هذا المجال ،م�ؤكدا �أن الم�شتكي طلب تخفي�ض هذه التكلفة� ،إال �أنه
من �أولويات المكتب �إنجاز درا�سات ب�أقل تكلفة ممكنة ،مع الأخذ بعين االعتبار المعطيات
التقنيةالالزمة ل�ضمان جودة التيار الكهربائي و�شروط ال�سالمة ،م�ضيفا �أن ربطالمحل ال�سكني
بال�شبكة الكهربائية رهين بالتزام ال�سيد  ...بتوفير مبالغ التكلفةالالزمة لإنجاز الأ�شغال ،وفقا
لما حددته الم�صلحة التقنية المخت�صة؛
وحيث �إن الم�ؤ�س�سة �أبلغت المعني بالأمر بتاريخ فاتح غ�شت  2013بم�ضمون جواب
الإدارة ،طبقا لما تمليه مقت�ضيات المادة  29من الظهيرال�شريف المحدث لها ،فلم تتو�صل منه
ب�أي تعقيب ،رغم مرور عدة �شهور منتاريخ التبليغ المذكور؛
وحيث �إن طلب المعني بالأمر يهدف �إلى تزويد م�سكنه ،الذي هو عبارةعن عمارة ،بمادة
الكهرباء �أ�سوة بباقي الم�ستفيدين؛
وحيث �إن الثابت �أن المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�صالح لل�شرب ،وفي �إطار �سيا�سته
الرامية �إلى كهربة العالم القروي ،وال�سهر على تغطية حاجيات ال�ساكنة بهذه المادة الحيوية،
وكذا ت�سهيل ولوجها �إلى الطاقة الكهربائية ،على ا�ستعداد لربط وتزويد عمارة المعني بالأمر
بالتيار الكهربائي� ،شريطةالتزامه ب�أداء الم�صاريف وتكاليف الأ�شغال الالزمة لذلك؛
وحيث �إذا كان من واجب الدولة توفير كل الخدمات التي من �ش�أنها �أنتمكن من اال�ستفادة
من الحاجيات ال�ضرورية ،وال �سيما التزويد بالماءوالكهرباء ،ف�إن الأفراد والجماعات ملزمون
بتحمل النفقات المنا�سبة ،في نوعمن الم�ساواة التي تراعي واجب الت�ضامن ،على �أن يتم ال�سعي
�إلى تحقيق ذلكب�أقل كلفة؛
وحيث في هذا النطاق ،وما دام �أن الم�ؤ�س�سة �سجلت ا�ستعداد الإدارةتزويد المعني بالأمر
بالمطلوب� ،شريطة الم�ساهمة في التكاليف ،ف�إنها ترىالإ�شهاد بذلك؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحداث
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكـة ،والمن�شور بالجريدةالر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ونظامها
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الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد
بتاريخ  26مار�س 2012؛
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لأجله
ف�إن و�سيط المملكة :
 -ي�سجل ا�ستعداد المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�صالح لل�شرب لتزويدالطالب بالكهرباء
مقابل التكاليف المنا�سبة؛
 -وي�أمر ،تبعا لذلك ،بتبليغ هذا المقرر للطرفين ،وبحفظ الملف.
وحرر بالرباط ،في:
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الم�س بحقوق الأغيار و�صالحية الو�سيط
.nال تملك م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة �صالحية النظر في تظلم ان�صب على ت�صرف الإدارة،ما دام �أن
ما قد تنتهي �إليه الم�ؤ�س�سة لن يح�صر مداه بين المتظلم والإدارة ،بل �سيطال الغيرالذي ال ينبغي
الم�سا�س بما دخل في ذمته من حقوق �أو مزايا ،وال �أن يت�أثر و�ضعهب�سببه� ،إال في نطاق م�سطرة
تواجهية ،يُبدي فيها �أوجه دفاعه ،وهو ما يخرج عن نطاقاخت�صا�ص و�سيط المملكة.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مـقــرر بعدم االخت�صا�ص
الملف عدد 12/2504
 �شكاية ال�سيد ...... :
حيث تقدم ال�سيد � ،....إلى م�ؤ�س�سة الو�سيط بتاريخ  15ماي  2012ب�شكاية يتظلم
بمقت�ضاها من القرار ال�صادر عن ال�سيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية نيابة طنجة
– �أ�صيلة تحت عدد 2475بتاريخ  09ماي  ،2012والقا�ضي بتمكين مفارقته ال�سيدة ....
من �شهادة المغادرة البنيها اللذين يدر�سان بمعهد  ،...ليت�سنى لها ت�سجيلهما ب�إحدى
الم�ؤ�س�سات التعليمية التابعة لنيابة الرباط .مو�ضحا �أن النائبالمذكور �سلم �شهادة المغادرة
بناء على الر�سالة التي تو�صلت بها م�صالحه من ال�سيد الوزير بتاريخ  08ماي  2012تحت
عدد  .12-558وقد �أكد الم�شتكي �أن الحكم الق�ضائي ال�صادر لفائدة مفارقته بح�ضانة
ابنيها ،والذي على �أ�سا�سه تم تمكينها من �شهادة المغادرة ،غير م�شمول بالنفاذ المعجل،

عبد العزيز بنزاكور
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وهو م�ست�أنف،ومعرو�ض �أمام محكمة اال�ستئناف بالرباط ،وبالتالي الزال الم�شتكي يعتبر
النائب ال�شرعي عن ابنيه.
واعتبارا لأن النظر في تظلم ال�سيد  ....من ت�صرف الإدارة� ،سوف لن ينح�صر مداه بين
الطالبوالإدارة ،بل �سيطال مفارقته ،التي ال ينبغي �أن يم�س ما دخل في ذمتها من حقوق
�أو مزايا ،وال �أن يت�أثر و�ضعها وو�ضع الأطفال التي �شرعت �أحكام الح�ضانة �أ�سا�سا لفائدة
المح�ضون� ،إال في نطاق م�سطرة تواجهيةت�ستدعى لها ،وتبدي فيها �أوجه دفاعها ،وهو �أمر
يخرج عن �صالحيات واخت�صا�ص م�ؤ�س�سة الو�سيط ،الذيح�صره الم�شرع فيما قد يكون
للمرتفق على الإدارة من م�ؤاخذات ،مما يتعين معه القول بعدم اخت�صا�صم�ؤ�س�سة الو�سيط
للنظر في الطلب على حالته.

لأجـلـه
ن�صرح بعدم االخت�صا�ص.
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ت�صميم التهيئــة
 .nو�ضع الإدارة لت�صميم التهيئة يتم طبعا تحت م�س�ؤوليتها في نطاق ما يخوله لها القانونمن حق
في تنظيم المجال العمراني ،ح�سب الحاجيات الملحة لتو�سيعه بما يتطابق وال�ضوابطالقانونية؛
 .nبدخول ت�صميم التهيئة حيز التنفيذ ،ال يمكن طيلة الع�شر �سنوات المحددة في القانون،المنازعة
فيه وال في مر�سوم الم�صادقة عليه� ،إال في نطاق ما ر�سمه القانون ،و�أمام الجهةالق�ضائية الإدارية
المخت�صة� ،إذ في �إطاره يمكن مناق�شة مدى احترام الت�صميم للم�شروعية.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقـرر برد الطلب وبحفظ الملف
الملف عدد 12/2866
الم�شتكون ال�سادة ...... :
حيث �إن ال�سيد  ،.....القاطن  ،.......تقدم ب�شكاية �إلى هذه الم�ؤ�س�سة� ،أ�صالة عن نف�سه
ونيابة عن ورثة � ،......سجلت بتاريخ  29نونبر  ،2012يعر�ضون فيها �أنهم يملكون العقار
الم�سمى  ....مو�ضوع الر�سم العقاري عدد  ،.....البالغ م�ساحته  8هكتار � 8آر � 92سنتيار،
الكائن  ،.....و�أنه في �إطار م�شروع ت�صميم تهيئة مدينة  ،...تم تخ�صي�ص ن�صف هذا العقار
لبناءمرافق عمومية متمثلة في مدر�سة ،ومركز ثقافي ،وم�سجد ،وكذا منطقة خ�ضراء ،وموقف
لل�سيارات ،كما تم تخ�صي�ص ن�سبة كبيرة من الن�صف المتبقي من ذلك العقار كمنطقة �سياحية،
وبذلك لم يبق �إال جزء ب�سيط منه تم تخ�صي�صه لإحداث م�ساكن وتجهيزات تجارية وخدماتية.
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م�ضيفين �أنه تم ا�ستثناء الأرا�ضي ال�ساللية وكذا الأمالك المجاورة لعقارهم ،رغم �ش�ساعتها ،من
�أي ارتفاقات عمومية ،وتم تخ�صي�صها بالكامل لإحداث تجزئات �سكنية؛
وحيث وقعت مكاتبة الوكالة الح�ضرية للخمي�سات في المو�ضوع ،التي وافت الم�ؤ�س�سة
بجواب مفاده �أن ت�صميم التهيئة لمدينة � ....صودق عليه بتاريخ  21يناير  ،2013ون�شربالجريدة
الر�سمية بتاريخ  07فبراير  ،2013وبذلك �أ�صبح ملزما لجميع الأطراف المعنية ،طبقا للقوانين
الجاري بها العمل في مجال التعمير؛
وحيث �إن ت�صرف الإدارة هذا تم طبعا تحت م�س�ؤوليتها ،في نطاق ما يخوله لها القانون
من حق في تنظيم المجال العمراني بو�ضع تخطيط وت�صاميم تهيئة ح�سب الحاجيات الملحة
لتو�سيع الن�سيج العمراني بما يتطابق وال�ضوابط القانونية؛
وحيث �إنه بدخول ت�صميم التهيئة حيز التنفيذ ،ال يمكن طيلة الع�شر �سنوات المحددة في
القانون ل�صالحية الت�صميم المذكور ،المنازعة في مر�سوم تمت الم�صادقة عليه �إال في نطاقما
ر�سمه القانون ،و�أمام الجهة الق�ضائية الإدارية المخت�صة� ،إذ في �إطاره يمكن مناق�شة مدىاحترام
الت�صميم للم�شروعية؛
وحيث �إنه �أمام هذه الحالة ،وما دام الت�صميم �أ�صبح �ساري المفعول ،ف�إن الم�ؤ�س�سة ال ترى
ما ي�ستدعي تدخلها ،علما �أنه يبقى من حق المعنيين بالأمر �سلوك ما قد يخوله لهمالقانون من
حق في التعوي�ض ،عما يكون قد لحقهم من �ضرر وذلك �أمام الق�ضاء المخت�ص؛
وحيث ينبغي والحالة هذه رد الطلب؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س 2011ب�إحـــــداث
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ�أعاله ،ونظامها
الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد 6033
بتاريخ  26مار�س 2012؛
واعتبارا لما تقدم؛
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ف�إن و�سيط المملكة :
- .ي�صرح برد الطلب؛
- .وي�أمر بتبليغ هذا المقرر للأطراف ،وبحفظ الملف

وحرر بالرباط ،فـي :
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نماذج من مقررات �صادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
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 n.مرور ع�شر �سنوات على تاريخ ن�شر ت�صميم التهيئة ،يجعل عقار الم�شتكين محررامن التخ�صي�ص
الذي ت�ضمنه الت�صميم المذكور ،وذلك بقوة القانون ،وب�صورة �آلية ،ودونماحاجة �إلى �إ�شهاد �أو
ترخي�ص �إداري ،ويكونالمالكون بذلك محقين في الت�صرف فيه ،في حلعما �سبق تخ�صي�صه
كمرفق عمومي لم يتم �إنجازه داخل الأجل المحدد.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقـرربت�سوية النزاع وبحفظ الملف
الملف عدد 12/1705
الم�شتكي  :ال�سيد ......
حيث �إن ال�سيد  ،....القاطن  ،.....تقدم �أ�صالة عن نف�سه ونيابة عن ورثة ال�سيد ،....
ب�شكاية �إلى هذه الم�ؤ�س�سة� ،سجلت بتاريخ  05مار�س   ،2012يتظلمون بمقت�ضاها من عدم
تمكينهم من رفع اليد عن قطعتهم الأر�ضية ،الكائنة ببلدية الناظور ،التي تمتخ�صي�صها ح�سب
مقت�ضيات ت�صميم تهيئة بلدية الناظور ،المنتهية �صالحيته بتاريخ  08ماي  ،2012لإحداث
م�ؤ�س�سة تعليمية لم يتم بنا�ؤها؛
وحيث تمت مكاتبة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المو�ضوع ،فوافتالم�ؤ�س�سة
بجواب ت�شير فيه �إلى �أن الرابط القانوني الذي تم بموجبه تخ�صي�ص العقار مو�ضوع التظلم

مدة �صالحيـة ت�صميم التهيئـة
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للتجهيز العمومي �سالف الذكر ،لم يعد قائما ،وذلك بعد انتهاء �صالحية ت�صميم تهيئة بلدية
الناظور ،م�شيرة �إلى �أن الوكاالت الح�ضرية هي �صاحبة االخت�صا�ص في تطبيق المقت�ضيات
القانونية الواردة �ضمن قانون التعمير ،المتعلقة بانتفاء الآثار القانونية المترتبة عن �إعالن
المنفعة العامة؛
وفي �إطار تتبع هذا الملف تمت مكاتبة وزارة ال�سكنى و�سيا�سة المدينة في المو�ضوع،
فتو�صلنا منها بكتاب ت�شير فيه �إلى �أن ملف المعني بالأمر تمت درا�سته من طرف م�صالحالوكالة
الح�ضرية للناظور ،فات�ضح لها ب�أنه ب�إمكان المعني بالأمر ا�ستعادة الت�صرف في �أر�ضه ،على �أن
يكون ا�ستغاللها مطابقا للغر�ض المخ�ص�صة له المنطقة التي توجد بها ،كمايمكنه �إيداع ملف
طلب �إنجاز م�شروعه لدى م�صالح الجماعة المخت�صة ،ق�صد عر�ضه على �أنظار اللجنة التقنية
المكلفة بدرا�سة الم�شاريع ،ق�صد �إبداء الر�أي ،في �إطار ال�ضوابطالمعمول بها في ميدان التعمير.
وحيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل لدى الإدارة من �أجل تمكين المعنيين بالأمر منرفع
اليد عن قطعتهم الأر�ضية ،التي تم تخ�صي�صها ح�سب مقت�ضيات ت�صميم تهيئة بلدية الناظور،
المنتهية �صالحيته بتاريخ  08ماي  ،2012لإحداث م�ؤ�س�سة تعليمية؛
وحيث �إن مفعول التخ�صي�ص الذي ر�صد عقار المعنيين بالأمر للمنفعة العامة ،بناء على
ت�صميم التهيئة ،ال يمكن ب�أي حال �أن يتجاوز ع�شر �سنوات اعتبارا من تاريخ ن�شر المر�سوم
الم�صادق عليه بالجريدة الر�سمية ،ما لم يحدد ت�صميم جديد تخ�صي�صات ،عدا تلك التي
ت�ضمنها الت�صميم الأول ،وفق ما ن�صت عليه المادة  28من القانون  12-90المتعلق بالتعمير،

التي �أكدت على حق مالكي الأرا�ضي المخ�ص�صة للمرافق والف�ضاءات والتجهيزات العامة
المبرمجة في ت�صاميم التهيئة ،في ا�ستعادة الت�صرف في �أمالكهم فور انتهاء الآثار المترتبة عن
�إعالن المنفعة العامة المرتيطة بها؛
وحيث �إن المذكرة عدد  ،20469بتاريخ  10دجنبر  ،2012بخ�صو�ص كيفية التعامل مع

الأرا�ضي المخ�ص�صة للمرافق والتجهيزات العامة المبرمجة بت�صاميم التهيئة ،الموجهة من
طرف ال�سيد وزير ال�سكنى و�سيا�سة المدينة� ،إلى مديري الوكاالت الح�ضرية والمفت�شين
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثاني ،غ�شت 2014
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الجهويين لل�سكنى و�سيا�سة المدينة� ،أكدت على م�ضامين الد�ستور ،التي تن�ص على �ضمانحق
الملكية ،والحد من نطاقه وممار�سته بموجب القانون� ،إذا اقت�ضت متطلبات التنميةاالقت�صادية
واالجتماعية ذلك؛
وحيـث �إنه باال�ستناد �إلى ما تقدم �أعاله ،واعتبارا لمرور ع�شر �سنوات على تاريخ ن�شر
ت�صميم التهيئة ،ف�إن عقار الم�شتكين قد �أ�صبح محررا من التخ�صي�ص الذي ت�ضمنه الت�صميم
المذكور ،وذلك بقوة القانون ،وب�صورة �آلية ،ودونما حاجة �إلى �إ�شهاد �أو ترخي�ص �إداري،
ويكونون بذلك محقين في الت�صرف فيه ،في حل عما �سبق تخ�صي�صه كمرفق عمومي لم يتم
�إنجازه داخل الأجل المحدد؛
وحيث �إن الإدارة �أكدت �أنه ب�إمكان المالكين ا�ستغالل عقارهم والت�صرف فيه ح�سب
الموا�صفات التي خ�ص�صت لهذه المنطقة لإيواء دور �سكنية من فئة ال�سكن االقت�صادي ،و�أن
ب�إمكانهم �إيداع طلب �إنجاز م�شروعهم لدى الجماعة المخت�صة؛
وحيث �أمام هذه الحالة ،ال  ي�سع الم�ؤ�س�سة �إال  الإ�شهاد على الإدارة بذلك ،والقول
بت�سوية النزاع؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س 2011ب�إحـــــداث

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س  التاريخ �أعاله،
ونظامها الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدةالر�سمية عدد
 6033بتاريخ  26مار�س 2012؛

لأجــــــــــل ما تقدم
ف�إن و�سيط المملكة :
- ي�صرح بالإ�شهاد على الإدارة ب�إقرارها ب�أحقية ال�سيد .....و  ....في الت�صرف في �أر�ضهم
الكائنة ببلدية الناظور وفق ال�شروط القانونية ،في من�آى عن التخ�صي�ص الذي�سبق الأخذ
به في ت�صميم تهيئة بلدية الناظور ،المنتهية �صالحيته بتاريخ  08ماي  ،2012لإحداث
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثاني ،غ�شت 2014
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م�ؤ�س�سة تعليمية؛
- .ي�سجل ت�سوية النزاع؛
-. وي�أمر بتبليغ الطرفين هذا المقرر ،وبحفظ الملف.

وحرر بالرباط ،فـي :
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مفعول ت�صميم التهيئة
 .nي�صبح ت�صميم التهيئة ملزماً للجميع بعد عر�ضه لالطالع والم�صادقة عليه بمر�سوم.
�.nإن امتناع الإدارة عن تمكين المالك الترخي�ص بالبناء فوق العقار الذي يملكونه ،اعتبارا لما
�أ�صبح مر�صودا له كوعاء لإيواء مرفق عام ،امتناع ال يظهر �أن فيه �إخالال يبرر تدخل م�ؤ�س�سة
و�سيط المملكة ،مادام الت�صميم �ساري المفعول ولم يقع �إلغا�ؤه ،ال�شيء الذي يتعين معه
رد الطلب.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقــــــرر برد الطلب وبحفظ الملف
الملف عدد 13/3353
الم�شتكي  :ال�سيد ......
حيث �إن ال�سيد  ،...القاطن ب … ،..تقدم ب�شكاية �إلى هذه الم�ؤ�س�سة� ،أ�صالة عن نف�سه
ونيابة عن باقيورثة والده� ،سجلت بها بتاريخ  ،2012/11/26يتظلم بمقت�ضاها من عدم تمكينهم
من رخ�صة بناء قطعتهم الأر�ضية مو�ضوع الر�سم العقاري عدد … ،.الكائنة بقرية … ،البالغ
م�ساحتها 1140م ،²بعلة تخ�صي�صها لإن�شاء م�ؤ�س�سة تعليمية طبقا لمقت�ضيات ت�صميم التهيئة
لموقع بحيرة ماري�شكا ،الم�صادق عليه بمقت�ضى المر�سوم عدد  2.12.159بتاريخ � 18أبريل
 ،2012وذلك رغم توفر الجماعة على �أرا�ض تدخل �ضمن �أمالك الدولة ،و�أرا�ضي الحبو�س،
ويطالب بتمكينهم من ا�ستغالل عقارهم في بناء م�ساكن خا�صة بعائالتهم؛

مفعول ت�صميم التهيئة
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وحيث �ألفي من بين مرفقات ال�شكاية رد من الإدارة م�ؤرخ في  31يونيو  ،2012ي�شير �إلى �أن
م�شروعت�صميم تهيئة موقع بحيرة ماري�شكا الناظور ،ن�ص على تخ�صي�ص قطعتهم �سالفة الذكر،
لالرتفاقات التالية:
.- 1جزء من ثانوية (EL4) قد يعبره ممر لل�سيارات؛
.- 2جزء من طريق التهيئة رقم (VA26) بعر�ض  20متر؛
 .- 3جزء من طريق التهيئة رقم (VA57) بعر�ض  20متر؛
 .- 4جزء من طريق التهيئة رقم (VA63) بعر�ض  20متر.
وحيث �إنه ،بعد الم�صادقة على ت�صميم التهيئة بمقت�ضى المر�سوم عدد  2.12.159ال�صادر
بتاريخ  18�أبريل  ،2012الذي كان ب�إمكان الم�شتكين تقديم مالحظاتهم عليه عند عر�ضه،
فقد �أ�صبح ذلك الت�صميم ملزما للجميع ،طبقا لمقت�ضيات المادة  28من القانون رقم 12.90
المتعلق بالتعمير ،وذلك على امتداد الع�شر �سنواتمن تاريخ ن�شره مع حفظ حقوق الأطراف
في المطالبة بما يكون قد لحقهم من �أ�ضرار جراء �آثاره؛
وحيث �إن امتناع الإدارة عن تمكينهم من البناء فوق العقار الذي يملكونه ،بحكم ما �أ�صبح
مر�صودا له كوعاء لإيواء مرفق عام ،امتناع ال يظهر �أن فيه �إخالال يبرر تدخل م�ؤ�س�سة و�سيط
المملكة ،ما دام الت�صميم�ساري المفعول ولم يقع �إلغا�ؤه ،ال�شيء الذي يتعين معه رد الطلب؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  2011ب�إحـــــداث
م�ؤ�س�سةو�سيط المملكـة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ونظامها
الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد 6033
بتاريخ  26مار�س 2012؛

لأجــــــــــل ما تقدم
ف�إن و�سيط المملكة ،ي�صرح :
- .برد الطلب ،مع �إ�شعار المعنيين بالأمر بذلك؛
- .وبحفظ الملف.

وحرر بالرباط ،فـي :
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الوثائق المعتمدة لتحديد ال�سن
 .nخالفا لجميع الأحكام الت�شريعية والتنظيمية ،ال يمكن �أن يحتج على �إدارات الدولةوالجماعات
المحلية والم�ؤ�س�سات العامة فيما يتعلق بتحديد �سن الموظفين والأعوان العاملين بها ،�أو �سن
من تنقل �إليهم حقوقهم في المعا�شات التي ي�ستحقونها� ،إال بعقود الوالدة� ،أو الوثائق التيتقوم
مقامها ،المدلى بها حين التوظيف �أو عند والدة الأوالد ،والمحتفظ بها في الملفات الإدارية،
�أو ملفات االنخراط في نظام المعا�شات

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقرر برد الطلب وبحفظ الملف
الملف عدد 12/3742
الم�شتكي  :ال�سيد ......
حيث �إن ال�سيد  ،.....القاطن  ،....بعث ب�شكاية �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،الم�سجلة
بتاريخ  13مايو  ،2013يتظلم بموجبها من عدم اعتماد منطوق الحكم القا�ضي ب�إ�صالحتاريخ
ازدياده وجعله من مواليد  30يونيو  1959بدل  ،1965ال�صادر عن ق�سم ق�ضاءالأ�سرة بالمحكمة
االبتدائية  ....تحت عدد  2251بتاريخ  ،17/05/2010الم�ؤيد ا�ستئنافيابمقت�ضى القرار ال�صادر
عن محكمة اال�ستئناف بفا�س تحت عدد  212بتاريخ  ، 23/01/2010مو�ضحا �أن الم�ساعي التي
با�شرها مع م�صالح الإدارة المركزية فيالمو�ضوع لم ت�سفر عن �أي نتيجة �إيجابية؛
وحيث �إن الطلب يهدف �إلى ت�صحيح تاريخ االزدياد الم�صرح به بملفه الإداري ؛

الوثائق المعتمدة لتحديد ال�سن
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وحيث �إنه بناء على الف�صل  2من القانون رقم  012.71ال�صادر بتاريخ  12ذي القعدة
( 30دجنبر  )1971بتحديد ال�سن المطلوب لموظفي و�أعوان الدولة والبلديات والم�ؤ�س�سات
العمومية المنخرطين في نظام المعا�شات ،ال يمكن �أن يحتج على �إداراتالدولة والجماعات
المحلية والم�ؤ�س�سات العامة فيما يتعلق بتحديد �سن الموظفين والأعوان العاملين بها� ،أو �سن
من تنقل �إليهم حقوقهم في المعا�شات التي ي�ستحقونها� ،إال بعقودالوالدة �أو الوثائق التي تقوم
مقامها ،المدلى بها حين التوظيف �أو عند والدة الأوالد والمحتفظ بها في الملفات الإدارية
�أو ملفات االنخراط في نظام المعا�شات ،وذلك خالفالجميع الأحكام الت�شريعية والتنظيمية ؛
وحيث �إنه يتبين من �شكاية المعني بالأمر� ،أن عقد الوالدة المدلى به عند توظيفه يحمل
تاريخ 1965؛
 وحيث �إنه و�أمام هذه الحالة ،ال ترى الم�ؤ�س�سة �أن الملف على حالته ،ي�ستوجب البت
فيه ،وذلك لعدم وجود ما ي�ؤكد وجود اختالل في موقف الإدارة ،مما ترى معه رد ملفكم
وحفظ الملف؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر في  12ربيع الآخر
( 17مار�س   )2011المحدث لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة و مقت�ضيات نظامها الداخلي الم�صادق
عليه بتاريخ  26مار�س  ،2012وخا�صة المادة  68منه؛
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ولأجل ما تقدم
ف�إن و�سيط المملكة :
 -ي�صرح برد الطلب وبحفظ الملف؛
 -وي�أمر بتبليغ الطرفين فحوى هذا المقرر؛

وحرر بالرباط ،فـي :
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نماذج من مقررات �صادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

مكـافـ�أة المردوديـة
 .nمكاف�أة المردودية ،كما يفهم من داللتها ،تحدد وت�صرف على �ضوء المجهودات المبذولة،
والتي تتج�سد في جودة العطاءات ،وقد تن�ضاف �إليها عنا�صر �أخرى ،وتقا�س بما لذلك من
انعكا�سات على �سير العمل ،وهي �أمور تخ�ضع لتقييم وتقدير الر�ؤ�ساء والم�س�ؤولين ،هذه
ال�سلطة التقديرية التي ال يوجد بالملف ما يفيد �أنه تم �إعمالها بنوع من التجاوز �أو االنحراف؛
 .nالعمل بنف�س مرافق الإدارة وبنف�س المدينة ،يدخل في نطاق �صالحية رئي�س الإدارة،الذي يعين
من يراه م�ؤهال للقيام بمهام تدخل من حيث طبيعتها ونوعها �ضمن ن�شاط الإدارة ،على�أن ت�سند
داخل �ساعات العمل ،و�أن تكون من�سجمة مع �إطاره الإداري.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقرربرد الطلب وبحفظ الملف
الملف عدد 12/2792
الم�شتكية  :ال�سيدة .......
حيث �إن ال�سيدة  ،....عنوانها  ،......تقدمت بتاريخ  20نوفمبر  2012ب�شكاية �إلى م�ؤ�س�سة
و�سيط المملكة ،تتظلم بمقت�ضاها من عدم حركية و�ضعيتها الإدارية طيلة مدة � 22سنة من العمل،
ومن عدم ا�ستفادتها من التنقيط ال�سنوي منذ اعتماد الم�صالح التابعة للمكتب الوطني لل�سكك
الحديدية منحة التحفيز ،ومن نقلها تع�سفيا �إلى مركز التكوين ال�سككي بدون �إ�سناد مهام
للقيام بها؛

مكـافـ�أة المردوديـة
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وحيث تمت مكاتبة المكتب الوطني لل�سكك الحديدية بتاريخ  29يناير  ،2013الذي �أفاد
في معر�ض جوابه المتو�صل به بتاريخ  19مار�س  � ،2013أن المعنية بالأمر ت�ستفيد من جميع
االمتيازات المن�صو�ص عليها في القوانين المعمول بها في هذا الإطار ،وب�أن منحها مكاف�أة
الت�شجيعالفردية ال�سنوية تبقى رهينة عملية التقييم ال�سنوي المنجزة من طرف رئي�سها المبا�شر،
وذلك تطبيقا لنظام تدبير الموارد الب�شرية الذي يتميز بتحفيز المتعاونين ح�سب المردودية
والكفاءة ،وبا�ستفادتها من الترقية العمودية بعد اجتيازها المتحان الولوج لفئة الت�سيير ،كما
�أفادت المعطيات �أن نقلها �إلى مركز التكوين ال�سككي جاء في �إطار الحركية التي يعتمدها
المكتب المذكور ،والتي يخ�ضع لها كافةال�سككيين من �أجل متطلبات الم�صلحة؛
وحيث �إنه ومنذ �إ�شعار الم�شتكية بجواب المكتب المذكور بتاريخ
تتو�صلهذه الم�ؤ�س�سة منها بما يفيد خالف ما ادعته الإدارة؛

15

ماي  ،2013لم

وحيث �إن الطلب يهدف �إلى تمكين الم�شتكية من مكاف�أة المردودية ،والعمل على ت�سريع
حركيتها في ال�سلم الإداري ،والتراجع عن النقل التع�سفي؛
وحيث �إنه بالن�سبة لمكاف�أة المردودية وكما يفهم من داللتها �أنها تحدد وت�صرف على �ضوء
المجهودات المبذولة من طرف المعني بها ،والتي تتج�سد في جودة عطاءاته الإدارية ،وفي
قدرته على االبداع ،وقد تن�ضاف �إليها عنا�صر �أخرى ،وتقا�س بما لذلك من انعكا�سات على
�سير العمل،وهي �أمور تخ�ضع لتقييم وتقدير الر�ؤ�ساء والم�س�ؤولين ،هذه ال�سلطة التقديرية التي
ال يوجد بالملف مايفيد �أنه تم �إعمالها بنوع من التجاوز �أو االنحراف؛
وحيث �إنه بالن�سبة لنقلها �إلى العمل بنف�س مرافق �إدارتها وبنف�س المدينة ،ف�إن ذلك يدخل
في نطاق �صالحية الم�شغل ،الذي يعين من يراه م�ؤهال للقيام بمهام تدخل من حيث طبيعتها
ونوعها �ضمن ن�شاط الإدارة ،على �أن ت�سند داخل �ساعات العمل ،و�أن تكون من�سجمة مع
�إطارها االداري؛
وحيث �إن الطالبة لم تدل ب�أي تو�ضيح بخ�صو�ص م�سارها الإداري ،وما تعثر فيه من حركية
وترقيات بما نتج عنه حرمانها من اال�ستحقاقات التي تقرها �أنظمة المكتب حتى يمكن للم�ؤ�س�سة
معرفة الحيف الذي تعر�ضت له ،مما ي�ستدعي �صرف النظر عن هذا الطلب؛
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وحيث �إنه اعتبارا لذاك ،ولما وقفت عليه الم�ؤ�س�سة من تبريرات علل بها المكتب الوطني
لل�سكك الحديدية تعامله مع طلبات المتظلمة ،ف�إنها ال ترى �أن هناك اخالال ي�ستوجب تدخلها،
ممايتعين معه رد الطلب ،وبالتالي حفظ الملف؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س 2011ب�إحداث
م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله،ونظامها
الداخلي ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد 6033
بتاريخ  26مار�س 2012؛

لأجله
 ف�إن و�سيط المملكة :
 .-ي�صرح برد الطلب؛
 .-وي�أمر بتبليغ هذا المقرر �إلى الطرفين ،وبحفظ الملف.

وحرر بالرباط ،فـي :
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نماذج من مقررات �صادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

مجرد الح�صول على ال�شواهد ال يبرر الترقية
 .nولوج مختلف الدرجات� ،سواء بالإدارات العمومية �أو الجماعات الترابية� ،أ�صبح بعد �صدور
المر�سوم رقم  2.06.377بتاريخ  ،29/10/2010يتم فقط عن طريق المباراة ،احتراما لمبد�أ
الم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�صفي ولوج الوظائف العمومية؛
 .nفتح المجال لإجراء المباراة رهين بما يتوفر للإدارات العمومية من منا�صب مالية ،وح�سبما
تفر�ضهحاجياتها للأطر والموظفين ،وذلك بناء على تو�صيف المهام التي يتطلبها الوفاء بما تم
�إ�سناده �إلىتلك الإدارات من �صالحيات؛
.nال يمكن اعتبار الح�صول على �شهادة عليا ،من طرف موظف ،موجبا لترقية �آلية و�إدماج مبا�شر
في ال�سلم والدرجة المنا�سبة لكل �شهادة ،بل هي م�ؤهل علمي وجامعي ،يخول الحق في
اجتياز مباراة.
 .nعلى الإدارة �أن ت�سعى قدر الإمكان ،وح�سبما يتوفر لديها من �إمكانيات� ،إلى برمجة المباراة
لتح�سينالو�ضعية والدفع �إلى التكوين والتح�صيل.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقرر برد الطلب وبحفظ الملف
الملف عدد 13/3148
الم�شتكية  :ال�سيدة ......
حيث �إن ال�سيدة �أمل بن�شقرون ،.....عنوان المرا�سلة  ،....تقدمت ب�شكاية �إلى و�سيط
المملكة� ،سجلت بتاريخ  23يناير  ،2013تتظلم بمقت�ضاها من ال�ضرر الالحق بها ،نتيجةا�ستثنائها
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نماذج من مقررات �صادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

من �إعادة ترتيبها في �إطار مت�صرفين من الدرجة الثانية ،بناء على �شهادة الما�ستر المتخ�ص�ص
المح�صل عليها في هند�سة التطهير وتدبير البيئة مو�سم  ،2010في �إطاراتفاقية ال�شراكة المبرمة
بين المجل�س الجماعي لمدينة مراك�ش وجامعة القا�ضي عيا�ض؛
وحيث �أفادت وزارة الداخلية في جواب لها عن ال�شكاية� ،أن القوانين والأنظمة الجاري
بها العمل ،ال ت�سمح بترقية المعنية بالأمر لدرجة مت�صرف من الدرجةالثانية �إال بناء على مباراة،
وذلك وفق ما ين�ص عليه الف�صل  22والمادة  9من المر�سومرقم  2.06.377بتاريخ 2010/10/29
ب�ش�أن النظام الأ�سا�سي الخا�ص بهيئة المت�صرفينالم�شتركة بين الوزارات؛
وقد �أ�ضافت المجيبة في ذات ال�سياق �أن الم�صالح المكلفة بتدبير الموارد الب�شريةبالوزارة
المعنية ،ال يمكنها مخالفة هذه المقت�ضيات الت�شريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،لما قد
يطالها من م�ؤاخذات �أو متابعات من طرف المجل�س الأعلى للح�سابات ،ح�سب مقت�ضيات
القانون رقم  99.62ال�صادر بتاريخ  2002/06/13بمدونة المحاكم المالية وال�سيما المادتين 54
و 66منه؛
وحيث �إن الطلب يهدف �إلى �إعادة ترتيب المعنية بالأمر في �إطار مت�صرفين من الدرجة
الثانية ،بناء على �شهادة الما�ستر المتخ�ص�ص المح�صل عليها في هند�سة التطهيروتدبير البيئة؛
وحيث �إن ولوج مختلف الدرجات �سواء بالإدارات العمومية �أو الجماعات الترابية،
�أ�صبح ،بعد �صدور المر�سوم رقم  2.06.377بتاريخ  ،2010/10/29يتم ،فقط ،عن طريقالمباراة،
احتراما لمبد�أ الم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص في ولوج الوظائف العمومية ،وكذاح�سب اال�ستحقاق
المن�صو�ص عليه في الف�صل  31من الد�ستور؛
وحيث �إن الإدارات العمومية د�أبت على ت�سوية الو�ضعية الإدارية لموظفيها بناء على
احتياجاتها ،و�أنه �إلى جانب ذلك ف�إن فتح المجال لإجراء المباراة رهين بما يتوفر للإدارات
العمومية من منا�صب مالية ،وح�سبما تفر�ضه حاجياتها للأطر والموظفين ،وذلك بناء على
تو�صيف المهام التي يتطلبها الوفاء بما ا�سند �إلى تلك الإدارات من �صالحيات واخت�صا�صات
وما �أوكل �إليها من ر�سالة في تدبير ال�ش�أن الإداري؛
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وحيث �إنه ،بعد �صدور المر�سوم رقم  2.06.377بتاريخ  ،2010/10/29ال  يمكن اعتبار
الح�صول على �شهادة عليا من طرف موظف موجبا لترقية �آلية و�إدماج مبا�شرفي ال�سلم والدرجة
المنا�سبة لكل �شهادة ،بل هي م�ؤهل علمي وجامعي يخول الحق فياجتياز مباراة ،على الإدارة
�أن ت�سعى ،قدر الإمكان ،وح�سبما يتوفر لديها من �إمكانيات� ،إلى برمجتها للإبقاء على الأمل
في تح�سين الو�ضعية والدفع �إلى التكوينوالتح�صيل؛
ونظرا لعدم الوقوف على ما يمكن اعتباره �إخالال من طرف الإدارةي�ستوجب معه موا�صلة
تدخل الم�ؤ�س�سة ،مما يتعين معه القول برد الطلب وبحفظ الملف؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر في  12ربيع الآخر
( 17مار�س   )2011المحدث لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة و مقت�ضيات نظامها الداخلي الم�صادق
عليه من لدن الجناب ال�شريف والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س 2012؛
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لأجله
ف�إن و�سيط المملكة :
 .ي�صرح برد الطلب؛ .-وي�أمر بتبليغ الطرفين هذا المقرر ،وبحفظ الملف.

وحرر بالرباط ،في :
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نماذج من مقررات �صادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

خط�أ الإدارة وجبر خاطر المت�ضرر
 .nقد تقع الإدارة في خط�أ ،وت�صبح تبعا لذلك ملزمة مبدئيا بالتعوي�ض� ،إذا طلب منها ذلك ،في
حدود ما ت�سببت فيه من �أ�ضرار ،غير �أن عدم التوفر على اعتمادات �أو �أبواب خا�صة بذلك ال
يرفع عنها الم�س�ؤولية.
.nالحكامة الجيدة تقت�ضي عند الوقوف على خط�أ مرفقي �أو ت�صرف معيب لموظف� ،أن ت�سعى
الإدارة �إلى جبر خاطر المت�ضرر ،من خالل الإقرار بالت�صرف المعيب وتقديم اعتذار،لأن ذلك
قد يرد االعتبار �إليه.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقرر بت�سوية نزاع وبحفظ الملف
الملف عدد 12/3031
الم�شتكي  :ال�سيد ......
حيث �إن ال�سيد  ،...القاطن ،.....تقدم ب�شكاية لدى هذه الم�ؤ�س�سة� ،أودعت
بتاريخ  ،2012/07/18يعر�ض  فيها �أن ح�سابه البنكي تعر�ض القتطاع بدون وجه حق لفائدة
الخزينة العامة ،وقد ت�سبب له هذا الفعل في عدة متاعب ال�سترجاع المبلغ المذكور ،لذلك
يطلب تدخل و�سيط المملكة من �أجل تعوي�ضهعن ال�ضرر الذي لحق به؛
وحيث �إن الخازن العام للمملكة �أفاد في معر�ض جوابه� ،أن اقتطاع المبلغ قد تم خط�أ،
و�أن الإدارة تداركت الأمر بعد ثالثة �أيام وردت المبلغ ،و�أ�ضافت �أن كل ما تملكه الإدارة

خط أ� الإدارة وجبر خاطر المت�ضرر
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�أمام هذا هو ت�صحيحالو�ضعية ،لأنها ال تتوفر على ح�ساب خا�ص بالتعوي�ض والنعدام الأ�سا�س 
القانوني لذلك؛
وحيث �إن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة �أكدت في ردها على موقف الخزينة العامة ،ب�أن عدم
وجود االعتماد الخا�ص بالتعوي�ض ،ال يرفع ،قانونا ،على الإدارة الم�س�ؤولية عن فعلها ال�ضار
بالمواطن ،وبالتالي ال  يعفيها من االلتزام بالتعوي�ض؛ و�أ�ضافت �أن الحكامة الجيدة تقت�ضي،
على الأقل عند الوقوفعلى خط�أ مرفقي� ،أن ت�سعى الإدارة �إلى جبر خاطر المت�ضرر من خالل
الإقرار بالت�صرف المعيب ،ما دام �أن الخط�أ متوقع الحدوث ،وتقديم اعتذار عنه قد يرد به
االعتبار للمت�ضرر؛
وحيث �إن الم�ؤ�س�سة تو�صلت بمرا�سلة من الخزينة العامة �أفادت بوا�سطتها �أنها كاتبت
الم�شتكي،و�أو�ضحت له �أن االقتطاع من ح�سابه تم عن غير ق�صد ،م�شيرة �إلى الحر�ص ال�شديد
على الدقة فيمعالجة ملفات الملزمين لتفادي تكرار مثل هذه الحاالت؛
ورعيا لموقف الإدارة التي �أبانت على تعامل ملحوظ من خالل المرا�سلة التي وجهتها
للمرتفق،وهي مبادرة �أكيد كان لها وقع معنوي على نف�سية الم�شتكي ،كفيل برد اعتباره ،لما
طاله من ت�صرفغير مق�صود للإدارة ،والتي عملت على تداركه في فترة زمنية وجيزة؛
�إن الم�ؤ�س�سة تعتبر �أن هذه المنازعة قد �سويت ،وت�سجل ذلك ،وت�أمر بحفظ الملف؛

لأجـل ذلك
ت�صرح الم�ؤ�س�سة بت�سوية هذه المنازعة وت�أمر بالتالي بحفظ الملف.

وحرر بالرباط ،في:
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نماذج من مقررات �صادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

التظلم من مقرر كتابة ال�ضبط
.nال يمكن لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة النظر في تظلم من رف�ض رئي�س كتابة ال�ضبط ت�ضمينهتقييدا
بال�سجل التجاري ،لأن الم�شرع عندما حدد في المادة  78من مدونة التجارة م�سطرة الطعن،
وذلك باللجوء �إلى رئي�س المحكمة التجارية ،ابتغى �أن يخرج هذا النوع من الخالف منمنازعة
�إدارية �صرفة ،تجد حلها فيما ينطبق على المنازعات الإدارية� ،إلى منازعة يجب �أنتندرج �ضمن
م�سار طعن ق�ضائي ،في �إطار االخت�صا�ص الوالئي لرئي�س المحكمة التجارية.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مـقرر برد الطلـب
الملف عدد 2012/2281
 الم�شتكي  :ال�سيد .....
حيث تقدم ال�سيد  ....الممثل القانوني  .....بتظلم �إلى م�ؤ�س�سة الو�سيط ،و�سجل بها تحت
عدد  2281بتاريخ  03يوليوز  ،2012ذلك �أنه تقدم ح�سب القوانين الجاري بها العمل� ،أمام كتابة
ال�ضبط بالمحكمة التجارية ب�أكادير ق�صد �إيداع الوثائق المتعلقة بن�شاط ال�شركة المذكورة بر�سم
�سنة � ،2011إال �أنه فوجئ برف�ض ت�سلمها من طرف الموظف الم�س�ؤول ،لذلك يطلب التدخل
ق�صد�إن�صافه في حقوقه الم�شروعة؛

التظلم من مقرر كتابة ال�ضبط
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لكن ،حيث �إنه بالرجوع �إلى محتويات الكتاب الأول من الف�صل ال�سابع من مدونة التجارة
يتبين �أن الم�شرع حدد في المادة  78من هذه المدونة �أن المنازعات المتعلقة بالتقييدات في
ال�سجلالتجاري تعر�ض على رئي�س المحكمة الذي يبت بمقت�ضى �أمر.
وحيث �إنه ،ما دام الم�شرع قد ر�سم طرق المنازعة في رف�ض الطلبات ذات ال�صلة بالتقييد
في ال�سجل التجاري وحددها في وجوب �سلوك طعن ق�ضائي �أمام رئي�س المحكمة التجارية،
ف�إنلجوء المتظلم �إلى م�ؤ�س�سة الو�سيط لم يكن في محله ،لأن الم�شرع �أراد �أن يخرج بالخالف
الذييمكن �أن ين�ش�أ بين المرتفق ،طالب التقييد في ال�سجل التجاري ،وبين الم�س�ؤول الإداري
عنه منمنازعة �صرفة ،والتي قد تجد حلها فيما ينطبق عامة على المنازعات الإدارية� ،إلى منازعة
تندرج ،وجوبا� ،ضمن م�سار طعن ق�ضائي محدد ،في �إطار الوالية الرئا�سية للق�ضاء التجاري؛
ولي�س �أمام الق�ضاء الإداري ذاته ،ال�شيء الذي ال  ي�سمح لم�ؤ�س�سة الو�سيط �أن ت�ضع يدها
على النازلة ،وينبغي معه القول برد الطلب ،وتوجيه المعني بالأمر �إلى ما يتعين �سلوكه ،طبقا
للمادة  78من مدونة التجارة.

لهذه الأ�سباب
ي�صرح الو�سيط برد الطلب ،مع توجيه ال�سيد � ....إلى �سلوك م�سطرة الطعن المن�صو�صعليها في المادة
 78من مدونة التجارة.

حرر بالرباط ،في:

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثاني ،غ�شت 2014

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

تح�صين القرارات الإدارية
 .nتقاع�س المعنيين بالأمر ،وعدم تقديمهم الطعن داخل الأجل القانوني ،يجعلالقرارات الإدارية
مح�صنة ،وال يمكن قانونا مراجعة �أية و�ضعية �إدارية ب�أثر رجعي،تطبيقا للمبد�أ الد�ستوري النا�ص
على «عدم رجعية القوانين».

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
ب وبحفظ الملف
مقرر برد الطل 
الملف عدد 12/1817
الم�شتكي  :ال�سيد .....
حيث �إن ال�سيد  ،.عنوان المرا�سلة  ،....تقدم ب�شكاية �إلى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة،�سجلت
بتاريخ  28مار�س   ،2012يطلب بمقت�ضاها التدخل ق�صد ت�سوية الو�ضعية الإدارية والمالية
لموظفي حاملي ال�شهادات الذين تم توظيفهم من طرف المجل�س الوطني لل�شباب والم�ستقبل
�سنتي 1992-1991؛
وحيث تمت مكاتبة المخاطب الدائم لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة لدى وزارة الداخلية،الذي
�أفاد في معر�ض  جوابه �أن الجماعات المحلية �أقدمت على تنظيم مباريات لولوج مختلف
المنا�صب الإدارية والتقنية لفائدة حاملي ال�شهادات ح�سب المنا�صب المالية ال�شاغرة �آنذاك
بميزانياتها ،وذلك وفق الن�صو�ص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في ذلك الوقت،

تح�صين القرارات الإدارية
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وموافقة المعنيين بالأمر على قبول المنا�صب الممنوحة لهم ،ولكون قرارات ت�سميتهم قد
تح�صنت بمرور الأجل القانوني لذلك ،ف�إنه يتعذر مراجعةالو�ضعيات الإدارية للمعنيين بالأمر
ب�أثر رجعي.
وحيث �إن �سكوت المعنيين بالأمر ،وعدم تقديمهم الطعن داخل الأجل القانوني ،جعل
تلك القرارات مح�صنة ،وال يمكن قانونا مراجعة �أية و�ضعية �إدارية ب�أثر رجعي تطبيقا للمبد�أ
الد�ستوري النا�ص على «عدم رجعية القوانين»؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر في  12من ربيع الآخر
(موافق  17مار�س   )2011ب�إحداث م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،ونظامها الداخلي؛ وبناء على
مقت�ضيات المادة  68من النظام الداخلي لم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة الم�صادق عليه من لدن
الجناب ال�شريف والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد 6033بتاريخ  26مار�س .2012
1432

لأجله
ف�إن و�سيط المملكة :
 .ي�صرح برد الطلب؛ وي�أمر بتبليغ الم�شتكين وال�سيد الوالي المفت�ش العام للإدارة الترابية بوزارةالداخلية هذاالمقرر ،وبحفظ الملف.

وحرر بالرباط ،في :

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثاني ،غ�شت 2014

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

الممار�سة االعتيادية مخولة للمهن المنظمة
�.nإن الممار�سة االعتيادية لتدبير معامالت ال يمكن �أن تتم �إال من لدن مهنيين من�ضوين في �إطار
تنظيم مهني قانوني خا�ص ،ولي�س في �إطار وكاالت عادية.

م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
مقرر برد الطلب وبحفظ الملف
الملف عدد 12/2884
الم�شتكي  :ال�سيد ......
حيث �إن ال�سيد  ،....القاطن  ،.....تقدم ب�شكاية لدى م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،يطلب من
خاللها التدخل لدىالمحافظ على الأمالك العقارية من �أجل العدول عن الموقف الذي اتخذه
تجاهه وذلك بعدم ال�سماح له با�ستخراج �شهادات من المحافظة العقارية ،وعدم انجاز بع�ض 
الخدمات لفائدة زبناء بمكتبه ،والحال �أنه يتوفر على وكاالت مفو�ضةمن لدنهم؛
وحيث ات�ضح �أن الم�شتكي ي�شتغل ككاتب عمومي ويريد �أن يتعامل مع الإدارة بهذه ال�صفة؛
وحيث �إن مهنة كاتب عمومي مهنة غير منظمة قانونا ولي�س لها اخت�صا�ص وال �صالحيات
محددة يخ�ضع بحكمها من يريد ممار�ستها �إلى �شروط وم�ؤهالت خا�صة ،وكل ما في
الأمر �أن الكاتب العمومي يعمل على م�ساعدة من ال يح�سن القراءة والكتابة ،وذلك بتحرير
المرا�سالت لفائدته؛

الممار�سة االعتيادية مخولة للمهن المنظمة
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وحيث �إن ما يرومه الطالب ،وح�سبما ا�ستدل به ،يتجاوز هذا النطاق لي�صل �إلى تدبير
معامالت عقارية نيابة عن الأ�شخا�ص لدى �إدارات عمومية من �أجل �ضمان ا�ستيفاء �أو تثبيت
حقوق عينية؛
وحيث �إن الممار�سة االعتيادية لمثل هذه الأعمال ال يمكن �أن تتم �إال من لدن مهنيين من�ضوين
في نطاق هيئاتيخولهم الم�شرع هذه ال�صالحيات بناء على �شروط محددة ،وم�ؤهالت علمية
معينة بما يقت�ضيه الأمر من تحديدللم�س�ؤوليات وما ي�ستلزمه �أي�ضا من وجوب ب�سط رقابة على
الممار�سة العملية وعلى �سالمة الإجراءات ،كل ذلك في �إطار تنظيم مهني وقانوني خا�ص،
وهذا �أمر غير م�ستوف في نازلة الحال ،مما ترى معه الم�ؤ�س�سة رد الطلب؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر في  12ربيع الأول ( 1432موافق
 17مار�س  )2011ب�إحداث م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة؛

لأجله
ي�صرح و�سيط المملكة برد الطلب ،و بالتالي حفظ الملف مع تبليغه �إلى الم�شتكي وال�سيد المحافظ
على الأمالكالعقارية �( ...إذا كانت قد �سبقت مكاتبته).

وحرر بالرباط ،في :

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثاني ،غ�شت 2014

نماذج من تو�صيات �صادرة
عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

نماذج من تو�صيات �صادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

ت�أخر الإدارة يحملها تبعـاتـه
�.nإذا كان الموظف قد قدم طلبه في الإبان ،وكان مرد الت�أخير الحا�صل يرجع �إلىالإدارة ،وب�سببه
تعذرت ت�سوية و�ضعيته الإدارية ،و�صدور مقت�ضيات قانونية تحول دونذلك ،ف�إن الم�شتكي ال
يمكن �أن يتحمل ذلك ،وبالتالي فعلى الإدارة �أن تتحمل عواقب ت�أخيرها ،وعليها �أن تتدارك
الأمر وبحث كل ال�سبل لت�سوية الو�ضعية.

تو�صيـة�إلى ال�سيد وزير الداخلية
الملف عدد 12/1596
الم�شتكي  :ال�سيد .....
حيث �إن ال�سيد  ....ال�ساكن  ،.......تقدم ب�شكاية �أمام هذه الم�ؤ�س�سة بتاريخ � 11أكتوبر
 ،2012يتظلم بمقت�ضاها من عدم ت�سوية و�ضعيته الإدارية والمالية بتعيينه في درجة مت�صرف
�سلم  ،11وفق �شهادة الما�ستر المح�صل عليها �شعبة«التدبير اال�ستراتيجي للمواد الب�شرية بالإدارة
والمقاوالت» الم�ؤرخة في  ،2011/03/31مدليا ب�شهادة �إدارية م�سلمة من طرف رئي�س الجماعة
الح�ضرية لمدينة وجدة ي�شهد بموجبها �أن ميزانية الجماعة المذكورة تتوفر على من�صب مالي
�شاغر لفائدته من درجة مت�صرف �سلم  11بجدول المنا�صب المالية بر�سم �سنة  ،2011ذاكرا
�أن الم�ساعي التي قام بها في المو�ضوع لدى الجهات المعنية لم ت�سفر عن �أي نتيجة �إلى غاية
تاريخه ،راجيا التدخل ق�صد رفع ال�ضرر عنه؛
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نماذج من تو�صيات �صادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

وبعد توجيه ن�سخة من �شكاية المعني بالأمر مع المرفقات �إلى المخاطب الدائم لم�ؤ�س�سة
و�سيط المملكة بوزارة الداخلية �أجاب بوا�سطة الكتاب عدد  782/5بتاريخ  03مايو  ،2012ب�أن
الو�ضعية المالية للجماعة الترابية التيينت�سب �إليها المعني بالأمر لم ت�سمح ب�إدماجه ،و�أنه ابتداء
من � 2012/01/01أ�صبحت الت�سمية في هذا الإطار تقت�ضي اجتياز مباراة ،وبالتالي ف�إن �إدماج
المتظلم في الدرجة المق�صودة رهين باجتيازه للمباراة؛
وحيث �إنه وجد �ضمن الوثائق المدلى بها من طرف الم�شتكي �أن هناك ن�سخة من �شهادة
�صادرة عن ال�سيد رئي�س الجماعة الح�ضرية لمدينة وجدة ي�شهدبمقت�ضاها ب�أن ميزانية الجماعة
تتوفر على من�صب مالي �شاغر من درجة مت�صرفال�سلم  11مخ�ص�صة لل�سيد  ،.....هذه ال�شهادة
التي بعث بها �إلى الإدارة المركزية�ضمن الوثائق المر�سلة بق�صد ت�سوية و�ضعية الم�شتكي الحالي؛
وحيث بلغت الم�ؤ�س�سة �صورة من هذه ال�شهادة �إلى الإدارة المطلوبة حالياق�صد �إبداء وجهة
نظرها بخ�صو�صها ،فجاء جوابها ت�أكيدا لما �سبق ،وهو �أنالمقت�ضيات القانونية الجديدة لم تعد
ت�سمح بهذا الإدماج؛
لكن ،حيث �إن الم�شتكي كان قد تقدم بطلبه في الإبان ،وفي الوقتالذي خ�ص�ص له من�صب
مالي �شاغر ب�إ�شهاد رئي�س الجماعة ،وتم توجيه كلالوثائق �إلى الجهة الإدارية المخت�صة بوزارة
الداخلية للقيام بالمتعين ق�صد ت�سوية و�ضعيته الإدارية ،و�أن الت�أخير الذي ح�صل على �صعيد
الإدارة المركزية ،هو الذي حال دون ت�سوية الو�ضعية قبل �صدور المذكرة القا�ضية باجتياز
المباراة للت�سمية فيالإطار المذكور ،والتي بد�أ العمل بتطبيقها بتاريخ فاتح يناير 2012؛
واعتبارا لأن الم�شتكي ال يد له في هذا الت�أخير ،وال يمكن �أن يتحملتبعات ذلك ،ف�إن على
الإدارة �أن تتحمل عواقب ت�أخيرها في القيام بالمتعين ،و�أنتتدارك ذلك وتبحث عن كل ال�سبل
لت�سوية و�ضعية الم�شتكي؛
وتطبيقا لمقت�ضيات المادة  29من الظهير ال�شريف رقم 1.11.25ال�صادر في  12ربيع الآخر
 17( 1432مار�س  )2011ب�إحداث م�ؤ�س�سةالو�سيط ،والمادة  75من نظامها الداخلي ،الم�صادق
عليه من لدن الجناب ال�شريفوالمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  3جمادى الأولى
 1433الموافق ل  26مار�س .2012
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثاني ،غ�شت 2014
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لأجله
ف�إن و�سيط المملكة :
.-ي�سجل ب�أن الم�شتكي ال�سيد  ......ال يد له في الت�أخير الناجم عن عدم ت�سوية و�ضعيته
الإدارية والمالية خالل الفترة ال�سابقة لتاريخ  ،2012/01/01 :الذي �أ�صبح بمقت�ضاه
الإدماج في �إطار مت�صرف (ال�سلم  )11متوقفا علىاجتياز مباراة؛
		يو�صي ،تبعا لذلك ،بت�سوية و�ضعيته الإدارية والمالية ،و�إخبار الم�ؤ�س�سةداخل �أجل ثالثة�أ�شهر بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع؛
 .-ي�أمر بتبليغ الم�شتكي فحوى هذه التو�صية.

حرر بالرباط ،في :

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثاني ،غ�شت 2014

نماذج من تو�صيات �صادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

م�س�ؤوليـة الإدارة عن الت�أخـر
 .nمرد عدم ت�سوية الو�ضعية الإدارية للمعنية بالأمر ترجع الم�س�ؤولية فيه للم�سطرة التي انتهجتها
الإدارة على امتداد ما يقرب من �سبع �سنوات ،من غير �أن تفي بالغاية؛
 n.تذرع الجماعة الترابية بو�ضعيتها المالية ال يرفع عنها م�س�ؤولية عدم التطبيق ال�سليم للقانون
وتمكين الم�شتكية من حقها؛
 n.الم�شتكية ال يد لها في الت�أخير حتى تواجه بالتعديل القانوني الأخير الذي يفر�ضاجتياز مباراة،
وال يمكن �أن تتحمل تبعات ذلك ،وبالتالي فعلى الإدارة �أن تتحمل عواقب الت�أخير المذكور،
و�أن ت�سعى �إلى اتخاذ ما يلزم لت�سوية و�ضعية الم�شتكية.

تو�صيــة�إلى ال�سيد
رئي�س الجماعة القروية لعنو�صر
�إقليم �صفرو
الملف عدد 11/190
الم�شتكية  :ال�سيدة .....
حيث �إن ال�سيدة  ...القاطنة  ،....تقدمت ب�شكاية لدى هذهالم�ؤ�س�سة بتاريخ ،2011/04/28
تتظلم بمقت�ضاها من عدم ت�سوية و�ضعيتها الإدارية والمالية وفقا لدبلوم الدرا�سات العليا التي
ح�صلت عليه �سنة 2005؛

م�س�ؤوليـة الإدارة عن الت�أخـر
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وبعد توجيه ن�سخة من �شكاية المعنية بالأمر مع المرفقات �إلى المخاطب الدائم لم�ؤ�س�سة
و�سيط المملكة بوزارة الداخلية� ،أجاب بوا�سطة الكتاب عدد  5/778بتاريخ  4ماي � ،2012أنه
بعد درا�سة طلب المعنية بالأمر من طرف م�صالح الوزارة التي لها �صالحية الت�سمية في درجة
مت�صرف من الدرجة الثانية،تبين �أن الو�ضعية المالية للجماعة الترابية التي تنت�سب �إليها ال ت�سمح
ب�إدماجها ،م�ضيفا �أنه ابتداء من � 2012/01/01أ�صبحت الت�سمية في هذا الإطار تقت�ضي اجتياز
مباراة ،وبالتالي ف�إن �إدماج المتظلمة في الدرجة المق�صودة رهين باجتيازهاللمباراة؛
وحيث �أدلى في الملف بكتاب من ال�سيد وزير الداخلية بتاريخ  7مار�س   2007تحت
عدد  959يطلب من خالله موافاته بالوثائق ال�ضروريةلإدماج ال�سيدة  ......في �إطار مت�صرف
للإدارات المركزية؛
وحيث ات�ضح من الوثائق المرفقة بالطلب ما يفيد �أن ال�سيد عامل �إقليم �صفرو �سبق و�أن
�أر�سل �صورة من كتاب ال�سيد الوزير �إلى ال�سيد رئي�س المجل�س القروي ليعمل على ا�ستكمال
الإجراءات ق�صد تمكين المعنية بالأمر منت�سوية و�ضعيتها؛
وحيث يتبين مما �سلف� ،أن مرد عدم ت�سوية الو�ضعية الإدارية للمعنيةبالأمر ترجع الم�س�ؤولية
فيه للم�سطرة التي انتهجتها الإدارة على امتدادما يقرب من �سبع �سنوات ،من غير �أن تفي بالغاية،
لتعود في �آخر المطاف �إلىالقول ب�أن الت�سمية في الإطار تقت�ضي اجتياز مباراة بمقت�ضى مر�سوم
لم يدخلحيز التطبيق �إال ابتداء من 2012/01/01؛
وحيث �إن تذرع الجماعة بو�ضعيتها المالية ال  يرفع عنها م�س�ؤولية عدم التطبيق ال�سليم
للقانون وتمكين الم�شتكية من حقها ،ال �سيما بعد دعوة�سلطة الو�صاية �إلى �إيجاد الحل؛
واعتبارا لأن الم�شتكية ال  يد لها في الت�أخير حتى تواجه بالتعديل القانوني الأخير الذي
يفر�ض  اجتياز مباراة ،وال  يمكن �أن تتحمل تبعات ذلك ،وبالتالي فعلى الإدارة �أن تتحمل
عواقب الت�أخير المذكور ،و�أن ت�سعى �إلى اتخاذما يلزم لت�سوية و�ضعية الم�شتكية؛
وتطبيقا لمقت�ضيات المادة  29من الظهير ال�شريف رقم 1.11.25ال�صادر في  12ربيع الآخر
 17( 1432مار�س  )2011ب�إحداث م�ؤ�س�سةالو�سيط ،والمادة  75من نظامها الداخلي ،الم�صادق
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عليه من لدن الجنابال�شريف والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  3جمادى الأولى
 1433الموافق ل  26مار�س .2012

لأجله
ف�إن و�سيط المملكة :
.ي�سجل ب�أن الم�شتكية ال�سيدة  .....ال يد لها في الت�أخير في ت�سويةو�ضعيتها؛ -ويو�صي بت�سوية الو�ضعية الإدارية والمالية لل�سيدة  ،.....و�إخبارالم�ؤ�س�سة ،داخل �أجل
ثالثة �أ�شهر ،بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع؛
 .-وي�أمر بتبليغ الطرفين فحوى هذه التو�صية.

حرر بالرباط ،في :
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م�س�ؤولية الإدارة عن �سحب �إذن �سبق لها منحه
� n.سحب الإذن ب�إقامة ن�شاط من طرف ال�سلطة الإدارية بعدما رخ�صت للم�شتكي ب�إقامته ،يجعله
محقا في الح�صول على تعوي�ض عما لحقه من �أ�ضرار متىكان قرار ال�سحب غير م�ؤ�س�س على
�أر�ضية م�شروعة تبرر ذلك.

تـو�صـيــة �إلـى ال�سيد
رئي�س المجل�س البلدي لتازة
الملف عدد 11/340
الم�شتكية � :شركة.....
حيث �إن ال�سيد  ....الممثل القانوني ل�شركة  ،....تقدم ب�شكاية لدى هذه الم�ؤ�س�سة
بتاريخ � 18أبريل  ،2012يتظلم فيها مما تعر�ض له من �أ�ضرار نتيجة �سحبالإذن الممنوح له من
طرف ال�سيد رئي�س المجل�س الجماعي لتازة ،بخ�صو�ص �إقامةمعر�ض تجاري؛
وحيث جاء في جواب وزارة الداخلية الم�ؤرخ في  22نوفمبر ،2012�أن �سبب �سحب الإذن
المتظلم ب�ش�أنه راجع �إلى عدم التزام الم�شتكي بما ورد فيطلبه� ،إذ �أنه �شرع في ن�صب عدد كبير
من الأروقة بهدف �إقامة معر�ض تجاري كبير ،ف�ضال عن �أن العديد من تجار المدينة تقدموا
ب�شكايات ،م�ؤكدين تعر�ض ن�شاطهم التجاري لعدة �أ�ضرار ب�سبب المعر�ض المقام؛
وحيث �إنه ،بالرجوع �إلى الوثائق المدلى بها في هذا الملف ،وخا�صة الطلب الذي تقدم
به المعني بالأمر بتاريخ  11مار�س  ،2010والم�ؤ�شر عليه من طرفم�صالح الجماعة المذكورة
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بتاريخ  12مار�س   ،2010يتبين �أنه حدد عدد الأروقة المزمع �إقامتها بمعر�ضه التجاري في
رواقا ،وعلى �أ�سا�س ذلك ،تم منحه الإذنب�إقامة معر�ضه التجاري؛
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وحيث �إن مح�ضر المعاينة المنجز من طرف المفو�ض الق�ضائي  ....بتاريخ � 01أبريل ،2010
ي�شير �إلى معاينته وجود  80رواقا بالمعر�ض المذكور؛
وحيث يتبين من الرجوع �إلى الكتابين ال�صادرين عن كل من رئي�س الجماعة وبا�شا مدينة
تازة ،والمتعلقين برخ�صة �إقامة المعر�ض مو�ضوع هذه ال�شكاية� ،أنه لم يقع تحديد عدد معين
من الأروقة التي ينبغي على الم�شتكي التقيد بها؛
وحيث يت�ضح �إذن مما تم ب�سطه �أعاله� ،أن �سحب الترخي�ص ،ومنع الم�شتكي من موا�صلة
�إقامة الف�ضاء الخا�ص بالمعر�ض التجاري الذي �سبق الترخي�ص له به ،لم ي�ؤ�س�س على �أر�ضية
م�شروعة ت�سمح بالتراجع على الإذن المخول له ،وهو مايجعل الطالب محقا في الح�صول على
تعوي�ض عما لحق به من �أ�ضرار نتيجة ماتعر�ض له بفعل �سحب الإذن ،ومنعه من �إقامة المعر�ض 
في الظروف المذكورة؛
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011والمن�شور
بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله،ال�سيما المادة  29منه؛
وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س ،2012ال�سيما المادة  75منه؛
ف�إنو�سيط المملكة يو�صي :
-  بقيام رئي�س المجل�س البلدي لتازة بالعمل على تعوي�ض الم�شتكي عن ال�ضررالالحق به
جراء �سحب الإذن المتظلم ب�ش�أنه؛
-  وبموافاة هذه الم�ؤ�س�سة ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر بما تم القيام به من �أجل �إعمال
هذه التو�صية.

وحرر بالرباط ،في :
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حلول �سلطة الو�صاية محل الجماعة في الأداء
�.nإعرا�ض المجل�س البلدي لمدينة جر�سيف عن التنفيذ� ،أمر ال يمكن الت�سليم به ،وال يجدر
بالإدارة المحكومعليها ،بعد �صيرورة المقرر الق�ضائي قابال للتنفيذ؛
 n.كان عليها ،وخ�صو�صا بعد الفترة الطويلة التي ا�ستغرقها النزاع ،المتعلق باعتداء مادي
على عقار� ،أن تبادر �إلى بلورة ما تكر�سه المبادئ الد�ستورية من �سمو القانون ،وال�سيما
الف�صل  126من الد�ستور الذي ين�ص على �أنه «يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية
ال�صادرة عن الق�ضاء»...؛
 n.من الواجب �أن ت�سعى �سلطة الو�صاية �إلى اتخاذ كل ما يفر�ضه الموقف من �إجراءات يخولها �إياها
القانون ،لإجبار المجل�س البلدي على التنفيذ ،بما في ذلك ربط كل م�صادقة على ميزانية هذا
المجل�س بجدولةالمبلغ المحكوم به ،و�إن اقت�ضى الأمر تطبيق قاعدة الحلول ا�ستنادا �إلى ما تن�ص
عليه مقت�ضيات المادتين 42و 43من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية.

تـو�صيــــة �إلـى ال�سيد
رئي�س المجل�س البلدي لمدينة جر�سيف
الملف عدد 10/27678
الم�شتكيان  :ال�سيدة  ...وال�سيد ....
حيث �إن ال�سيدة  ،.....ال�ساكنة  ،......تقدمت �أ�صالة عن نف�سها ونيابة عن �أخيها ال�سيد
 ....ب�شكاية لدى م�ؤ�س�سة ديوان المظالم �سجلت بها بتاريخ  05نونبر  ،2010تطلببموجبها
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التدخل ق�صد رفع ال�ضرر الذي لحقهما جراء امتناع المجل�س البلدي لمدينة جر�سيفعن تنفيذ
القرار عدد  1063ال�صادر عن محكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ  ،2010/06/07القا�ضي
بت�أييد الحكم عدد  2007/1053بتاريخ  ،2007/12/12مع تعديله جزئيا بالرفع من التعوي�ض 
المحكوم به �إلى مبلغ  2.318.050,00درهم ،والمترتب عن و�ضع اليد على قطعتهما الأر�ضية
الم�سماة «الفتح  »1ذات الر�سم العقاري عدد ...ببلدية جر�سيف ،والتي تم ا�ستغاللها في تمرير
طريق عمومي؛
وحيث تمت مكاتبة وزارة الداخلية ،ف�أفادت بتاريخ � 18شتنبر  2011ر ًدا على هذا التظلم
ب�أن ال�سلطة الإقليمية ،ارت�أت التريث في تنفيذ الأحكام والقرارات الق�ضائية في الظرفيةالراهنة
التي ت�شهد و�ضعا خا�صا ب�سبب ما تعرفه البالد من ا�ستحقاقات و�أنها �ستعمل ،بالتن�سيقمع رئي�س 
المجل�س البلدي لجر�سيف ،في ظل الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها الجماعة ،على�إيجاد
الحلول الكفيلة بت�سوية هذا الم�شكل؛
وحيث �إن الم�ؤ�س�سة ،وبعد اال�ستحقاقات المتحدث عنها ،را�سلت ال�سيد وزير الداخلية
في المو�ضوع مركزة على �ضرورة �إيجاد حل نهائي لو�ضعية المعنيين بالأمر ،وذلك بالتعجيل
بتنفيذ الحكم؛
وحيث تم �إدراج الملف بجل�سة  2012/12/12في �إطار اجتماع اللجنة الدائمة للتن�سيق
والتتبع المحدثة بين الم�ؤ�س�سة والوزارة المعنية ،لتدار�س �أ�سباب الت�أخير في التنفيذولبحث �سبل
تجاوزها وت�سوية هذا الملف لكن لم يت�أت ذلك؛
وحيث تو�صلت الم�ؤ�س�سة بكتاب جديد من المعنيين بالأمر بتاريخ  26يونيو 2013مفاده،
�أن رئي�س المجل�س البلدي لجر�سيف عقد اجتماعا بح�ضورهما لمحاولة �إيجاد حل توافقي،
حيث عر�ض عليهما التنازل عن  % 50من مجموع المبالغ المحكوم بها وهو المقترح الذي
تمرف�ضه من طرفهما؛
وحيث �إن الطلب يهدف بالأ�سا�س� ،إلى �إلزام المجل�س  البلدي لجر�سيف ،بتنفيذ القرار
ال�صادر عن محكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط الذي ق�ضى لفائدة الم�شتكيين بتعوي�ض عما
مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثاني ،غ�شت 2014
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لحقهما من �أ�ضرار ب�سبب و�ضع يد المجل�س البلدي على عقار في ملكهما ،وا�ستغالل جزء منه
في �شق طريق ور�صد �أجزاء �أخرى للمنفعة العامة؛
وحيث �إن موقف المجل�س البلدي لمدينة جر�سيف ،و�إعرا�ضه عن التنفيذ� ،أمر ال يمكن
الت�سليم به ،وال يجدر بالإدارة المحكوم عليها ،بعد �صيرورة المقرر الق�ضائي قابال للتنفيذ ،كما
و�أن الأ�سباب التي تم�سكت بها ال يمكن االلتفات �إليها� ،إذ كان عليها ،وخ�صو�صا بعد الفترة
الطويلة التي ا�ستغرقها النزاع ،المتعلق باعتداء مادي على عقار� ،أن تبادر �إلى بلورة ما تكر�سه
المبادئ الد�ستورية من �سمو القانون ،وال�سيما الف�صل  126من الد�ستور الذي ين�ص على �أنه
«يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية ال�صادرة عن الق�ضاء»....؛
وحيث �إنه �أمام هذه الحالة ،وحفاظا على م�صداقية الإدارة ،و�إن�صافا للم�شتكيين ،ورفعا
لكل ما طالهما من �أ�ضرار ،ب�سبب حرمانهما من ملكيتهما خارج �إطار القانون يتعين �إلزام
المجل�س البلدي على تنفيذ مقت�ضيات القرار عدد  1063ال�صادر عن محكمة اال�ستئنافالإدارية
بالرباط بتاريخ  2010/06/07لفائدة المعنيين بالأمر؛
وحيث �إنه بالموازاة مع الإلزام المذكور ،فمن الواجب �أن ت�سعى �سلطة الو�صاية �إلى اتخاذ
كل ما يفر�ضه الموقف من �إجراءات يخولها �إياها القانون ،لإجبار المجل�س البلدي على التنفيذ،
بما في ذلك ربط �أي م�صادقة على ميزانية هذا المجل�س ،بجدولة المبلغ المحكوم به باعتباره
يندرج �ضمن النفقات ال�ضرورية ،و�إن اقت�ضى الأمر تطبيق قاعدة الحلول ا�ستنادا �إلى ما تن�ص
عليه مقت�ضيات المادتين  42و 43من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية؛
وبناء على ما تقدم؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011والمن�شور
بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادتين  29و 32منه؛
وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س ،2012ال�سيما المادة  75منه؛
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وبناء على مقت�ضيات المادتين  42و 43من الظهير ال�شريف رقم  1.09.02ال�صادر في  18فبراير
 2009بتنفيذ القانون رقم  45.08والمتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحليةومجموعاتها؛

لأجله
ف�إن و�سيط المملكة يو�صي بما يلي :
 .-على المجل�س البلدي لجر�سيف تنفيذ مقت�ضيات القرار عدد  1063ال�صادر عن محكمة
اال�ستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ  2010/06/07لفائدة المعنيين بالأمر؛
 -على �سلطة الو�صاية ،في حالة امتناع المجل�س  عن التنفيذ ،ربط الم�صادقة على
الميزانية المقبلة بجدولة اعتمادات خا�صة لتنفيذ المبلغ المحكوم به وذلك �ضمن
النفقات ال�ضرورية؛
 -على �سلطة الو�صاية� ،إن اقت�ضى الحال ،تطبيق قاعدة الحلول بتحرير حوالة لفائدة
المحكوم لهم طبقا لما تمليه ال�ضوابط الجاري بها العمل؛
 .-ب�إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛
 .-بتبليغ فحوى هذه التو�صية لكل المعنيين بها.
وحرر بالرباط ،في :
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ربط م�صادقة �سلطة الو�صاية على الميزانية
ب�إدراج اعتمادات لتنفيذ الأحكام
�.nإعرا�ض مجل�س جهة الرباط �سال زمور زعير ،عن التنفيذ �أمر ال يمكن الت�سليم به .وال يجدر
بالإدارةالمحكوم عليها �أن تتذرع ب�أ�سباب غير مقبولة قانونا؛
�.nإن القول بعدم كفاية االعتماد المخ�ص�ص لتغطية المبلغ المحكوم به ،ال يمكن مجاراته ،لأن
في الت�شريع المنظم للمالية العامة �أو التنظيم المالي للجماعات الترابية ما ي�سمح �إما بتحويل
االعتمادات �أو �إ�ضافتها ،ف�ضال عن �أنهكان من الالزم على الم�س�ؤول المكلف ب�إعداد الميزانية
�أن يعمل بالن�سبة للميزانية الموالية لتاريخ اال�ستحقاق ،على تقييد اعتمادات لت�سديد المبالغ
المحكوم بها؛
 n.على �سلطة الو�صاية ،وقبل الم�صادقة على ميزانية المجل�س� ،أن تت�أكد من تخ�صي�ص اعتمادات
لمواجهةت�سديد الم�ستحقات ،باعتبارها نفقة �إجبارية ،و�أن تربط م�صادقتها على ميزانية المجل�س
بتخ�صي�ص اعتمادات لمواجهةالتنفيذ.

تـو�صيــــة �إلـى ال�سيد
رئي�س مجل�س جهة الرباط �سال زمور زعير
الملف عدد 12/1993
الم�شتكية  :الأ�ستاذة .......
حيث �إن الأ�ستاذة  ،.......الجاعلة محل المخابرة معها  ،........تقدمت ب�شكاية
لدى هذه الم�ؤ�س�سة بتاريخ  03مايو  ،2012تتظلم بموجبها من عدم تمكينها من م�ستحقاتها
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المتخلدة في ذمة مجل�س جهة الرباط �سال زمور زعير ،مو�ضحة �أنها �أبرمت بتاريخ  26نونبر
 2002مع المجل�س المذكورممثال في �شخ�ص ال�سيد الوالي ،عقدا ين�ص على تمكينها من مبلغ
 ....درهم �سنويا عن الدفاع عن حقوق وق�ضايا الجهة ،ذاكرة �أنه بعد تقاع�س المجل�س عن
الوفاء بالم�ستحقات المتخلدة بذمته ،ا�ست�صدرت قرارا من نقيب هيئة المحامينبالرباط بتاريخ
 ......في الملف عدد  ،....يق�ضي بالم�صادقة على الأتعاب وتحديد المبالغ الم�ستحقة لها
ابتداء من فاتح يناير � 2003إلى غاية  20يوليوز  ،2007بح�سب  ......درهما لل�سنة� ،أي ما
مجموعه  ......درهما.
 وقد �أ�ضافت �أنه ،بعد تذييل القرار المذكور بال�صيغة التنفيذية بوا�سطة الأمر عدد ...
ال�صادر عن رئي�س المحكمة االبتدائية بالرباط بتاريخ ،....وبعدما �أ�صبح قابال للتنفيذ ،قامت
بعدة م�ساع لتنفيذ ذلك القرار� ،إال �أنها لم ت�سفر عن �شئ وتم االكتفاء بتحرير مح�ضر امتناع
عن التنفيذ؛
وحيث �إنه تم تبليغ فحوى هذا التظلم �إلى المخاطب الدائم للم�ؤ�س�سة لدىوزارة الداخلية
فعقبت بتاريخ  08نونبر  ،2012م�شيرة �إلى �أن االعتمادالمالي المخ�ص�ص للمو�ضوع غير كاف
لت�سديد الأتعاب المذكورة ،و�سيتم تزويده والرفع من قيمته بمنا�سبة الدورة المقبلة للمجل�س.
وقد �أ�ضافت المجيبة ب�أنه تمت دعوة الم�شتكية لموافاة الم�صلحة المخت�صة بالن�سخة الأ�صلية
للأمر،�إال �أنها لم ت�ستجب لذلك لحد الآن؛
وحيث �أكدت الم�شتكية بعد تبليغها الجواب �سالف الذكر ،ب�أنها لم تتو�صلب�أي طلب من
م�صالح الوالية ق�صد موافاتها بن�سخة من الأمر المراد تنفيذه،معززة كتابها بن�سخة من مح�ضر
االمتناع وبن�سخة من الأمر القا�ضي بتذييل القرار ال�صادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط،
الم�شار �إليه �أعاله ،بال�صيغةالتنفيذية ،والذي �أ�صبح نهائيا لعدم الطعن فيه؛
وحيث �إن الم�ؤ�س�سة ،بمقت�ضى كتابها عدد  13/6672بتاريخ 22يوليوز  ،2013بلغت فحوى
رد المتظلمة لوزارة الداخلية ،ووافتها بالوثائق المطلوبة ،و�أعطتها مهلة التخاذ ما يفر�ضه
الموقف ،ق�صد تمكين المعنيةبالأمر من م�ستحقاتها� ،إال �أن الم�ؤ�س�سة لم تتو�صل ب�أي رد؛
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وحيث �إن الطلب يهدف بالأ�سا�س� ،إلى �إلزام مجل�س جهة الرباط �سال زمور زعير ،بتنفيذ
قرار نقيب هيئة المحامين بتاريخ  .....الذي تم تذييله بال�صيغة التنفيذية ،والذي �أ�صبح نهائيا
قابال للتنفيذ؛
وحيث �إن �إعرا�ض مجل�س جهة الرباط �سال زمو زعير ،عن التنفيذ� ،أمرال يمكن الت�سليم به،
وال يجدر بالإدارة المحكوم عليها� ،أن تتخذ موقفا كهذا،و�أن تتذرع ب�أ�سباب غير مقبولة قانونا،
�إذ كان عليها �أن تبادر �إلى تج�سيد مايكر�س �سمو القانون ،وي�ؤكد تنزيل الف�صل  126من الد�ستور
الذي ين�ص على�أنه «يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية ال�صادرة عن الق�ضاء»....؛
وحيث �إن القول بعدم كفاية االعتماد المخ�ص�ص لهذا الباب لتغطية المبلغ المحكوم به،
ال يمكن مجاراته ،لأن في الت�شريع المنظم للمالية العامة �أو التنظيمالمالي للجماعات ما ي�سمح
�إما بتحويل االعتمادات �أو �إ�ضافتها ،ف�ضال عن �أنهكان من الالزم على الم�س�ؤول المكلف ب�إعداد
الميزانية �أن يعمل ،بالن�سبةللميزانية الموالية لتاريخ اال�ستحقاق ،على تقييد اعتمادات لمواجهة
وت�سديدالمبالغ المحكوم بها ،علما �أن تنفيذ الأحكام يعتبر من النفقات ال�ضرورية التييجب
برمجتها بالأولوية في ميزانية ال�سنة؛
وحيث �إنه� ،إلى جانب ذلك ،على �سلطة الو�صاية ،وقبل الم�صادقة على ميزانية المجل�س،
�أن تت�أكد من تخ�صي�ص اعتمادات لمواجهة ت�سديد م�ستحقات الم�شتكية باعتبارها نفقة
�ضرورية كما �سبق تو�ضيحه ،و�أن تربط م�صادقتها على ميزانية المجل�س بتخ�صي�ص اعتمادات
لمواجهة تنفيذ هذا المقرر الق�ضائيوذلك طبقا لمقت�ضيات المادتين  42و 43من النظام المالي
للجماعات الترابية؛
وحيث �إنه� ،أمام هذه الحالة ،يجب �إلزام مجل�س جهة الرباط �سال زمور زعير على تنفيذ
الأمر عدد  .....ال�صادر عن رئا�سة المحكمة االبتدائيةبالرباط بتاريخ .....؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011والمن�شور
بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ�أعاله ،ال�سيما المادتين  29و 32منه؛
وبناء على مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة ،الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف،
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه؛
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لأجله
ف�إن و�سيط المملكة :
 -يو�صي مجل�س جهة الرباط �سال زمور زعير بالمبادرة والتعجيل بتنفيذ مقت�ضيات الأمر
عدد  ......ال�صادر عن رئي�س المحكمة االبتدائية بالرباط بتاريخ  ،......والقا�ضي
بتنفيذ قرارتحديد الأتعاب ال�صادرة لفائدة المعنية بالأمر والمذيل بال�صيغةالتنفيذية؛
 -كما يو�صي �سلطة الو�صاية بال�سهر على ذلك ،من خالل ربط م�صادقتها على ميزانية
المجل�س بتخ�صي�ص اعتمادات لمواجهةتنفيذ القرار المذكور ،و�إن اقت�ضى الحال �إعمال
ما يخولها القانونمن حلول في الأداء.
 -وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية �إلى كل الأطراف ،مع دعوة كل من مجل�س جهة الرباط �سال
زمور زعير ،ووزارة الداخلية� ،إلى�إخبار هذه الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه لهذه التو�صية،
وذلك داخل�أجل ثالثة �أ�شهر.

وحرر بالرباط ،في :
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�سحب القـرارات غير الم�شروعـة
�.nإذا كان للإدارة الحق في �سحب قراراتها غير الم�شروعة ،ف�إن ذلك ي�ستوجب �أنيتم خالل �أجل
الطعن بالإلغاء الذي هو  60يوما من تاريخ �إ�صدار القرار وال يجوز لها�سحبه خارج هذا الأجل،
ما دام �أنه (�أي القرار) قد ولَّد حقا مكت�سبا للم�ستفيد منه� ،إال فيحالة ا�ستعمال و�سائل تدلي�سية
للح�صول عليه( .قاعدة م�أخوذة مما ا�ستقر عليه االجتهادالق�ضائي)

تو�صيـــة�إلى ال�سيد
وزير الفالحة وال�صيد البحري
الملف عدد 12/1889
الم�شتكية  :ال�سيدة .....
حيث �إن ال�سيدة  .......القاطنة ........بعثت ب�شكاية �إلى هذهالم�ؤ�س�سة بتاريخ � 10أبريل
 ،2012تتظلم بمقت�ضاها من عدم ت�سوية و�ضعيتها الإدارية والمالية ،وذلك ب�إعادة ترتيبها في
ال�سلم  6ككاتبة ممتازة ،ابتداء من 01يناير  ،1995وفقا للقرار الم�ؤرخ في  07يوليوز 1999؛
وحيث تبين من الوثائق المدلى بها �أن المعنية بالأمر كانت م�ستخدمة لدى  ،....وكانت
الغرفة الفالحية موزعة ترابيا بح�سب عدد من الأقاليم ،وقد تم �إدماج بع�ضها لت�صبح موزعة
جهويا ،ح�سب المر�سوم عدد  2.9.149بتعيينغرفة الفالحة ومقارها ودوائر نفوذها ،والمن�شور
بالجريدة الر�سمية عدد  5722بتاريخ � 02أبريل  ،2009وهو ما يف�سر �إدماج (انتقال تلقائي)
المعنية بالأمر منغرفة ابن �سليمان �إلى غرفة جهة ال�شاوية ورديغة.
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وحيث �أجابت �سلطة الو�صاية� ،أي وزارة الفالحة ،ب�أن القرار المتظلم ب�ش�أنه تم �إلغا�ؤه
بموجب قرار الغرفة الفالحية لإقليم بن�سليمان تحت عدد  07/146بتاريخ  23غ�شت ،2007
م�ضيفة �أن المدير الحالي للغرفة الفالحية لجهة ال�شاوية ورديغة� ،أفاد في مرا�سلته رقم 323
الم�ؤرخة في  13نونبر � ،2012أنه ال يمكن للمعنية بالأمر الترقي �إال عن طريق امتحان الكفاءة
المهنية �أو باالختيار بعد التقييد في جدول الترقي ،م�ستندا في ذلك على ر�سالة جوابية تو�صل
بها من الم�صالح المخت�صة بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارةتحت عدد  2825وتاريخ
 19يونيو 2012؛
لكن ،حيث �إن الم�شتكية ا�ستفادت من قرار �إدماجها لدى الغرفةالفالحية لإبن �سليمان ،في
درجة كاتبة ممتازة ال�سلم  6ابتداء من  01يناير  1995بموجب القرار ال�صادر عن رئي�سها بتاريخ
 07يوليوز  ،1999وهو قرار �إداري مكتمل الأركان ،و�صادر عن ال�سلطة الإدارية المخت�صة،
وم�ؤ�شر عليه ،ف�ضال عن ذلك ،من طرف وزارة الفالحة وكذا من لدن �سلطة المراقبة المالية،
�أي وزير االقت�صاد والمالية .وقد ن�ش�أللم�شتكية بذلك حق مكت�سب في تلك الو�ضعية ،و�أ�صبح
متح�صنا ال يجوز�سحبه؛
وحيث ،لئن كان للإدارة الحق في �سحب قراراتها غير الم�شروعة ،ف�إن ذلك ي�ستوجب
�أن يتم خالل �أجل الطعن بالإلغاء الذي هو  60يوما من تاريخ �إ�صدار القرار ،وال يجوز لها
�سحبه خارج هذا الأجل ،ما دام �أنه (�أي القرار) قد �أعطى حقا مكت�سبا للم�ستفيد منه� ،إال في
حالة ا�ستعمال و�سائل تدلي�سية للح�صول عليه ،وهو ما لم تعتمده الجهة المطلوبة بالت�سوية في
�سحبها له؛
وحيث �إن قرار ترتيب المعنية بالأمر �صدر بتاريخ  07يوليوز  ،1999بينما قرار ال�سحب
�صدر في � 26أكتوبر � ،2006أي خارج �أجل الإلغاء،والحال �أنه كان قد تح�صن بعدما ولد حقا
مكت�سبا ،ومن تم تبقى الم�شتكية محقةفي ت�سوية و�ضعيتها الإدارية والمالية على �أ�سا�س القرار
الأول ،خا�صة و�أناالعتمادات المالية المرتبطة بذلك مدرجة في ميزانية الغرفة؛
اعتبارا لكون الغرفة الفالحية لجهة ال�شاوية ورديغة قدحلت محل الغرفة الفالحية
وحيث �إنه،
ً
لإقليم ابن �سليمان بموجب المر�سومعدد  2.09.149بتاريخ � 02أبريل  ،2009ف�إنها بذلك تبقى
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مخاطبة بت�سويةتلك الو�ضعية ،وال يمكن االحتجاج بما ورد في ر�سالة وزارة الوظيفة العمومية
وتحديث الإدارة عدد  2825وتاريخ  19يونيو  2012ما دام �أن الت�سوية الم�ستحقة ن�ش�أت منذ
�سنة  ،1999وال يمكن �أن يطبق ب�ش�أنها المر�سوم  2.04.403ال�صادر بتاريخ  02دجنبر  2005لعدم
جواز تطبيقه ب�أثر رجعي؛
وتطبيقا لمقت�ضيات المادة  29من الظهير ال�شريف رقم 1.11.25ال�صادر في  12ربيع الآخر
 17( 1432مار�س   )2011ب�إحداث م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،والمادة  75من نظامها الداخلي،
الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  6033بتاريخ
 3جمادى الأولى  1433الموافق ل  26مار�س .2012
لأجله
ف�إن و�سيط المملكة :
 .-ي�سجل ب�أن الم�شتكية محقة في ت�سوية و�ضعيتها الإدارية والمالية؛
 -يو�صي ،تبعا لذلك ،ال�سيد وزير الفالحة وال�صيد البحري ،بما لهمن و�صاية على الغرف
الفالحية ،بالعمل على ت�سوية الو�ضعية الإدارية والماليةللمعنية بالأمر ،على �أ�سا�س كونها
كاتبة ممتازة ال�سلم  6ابتداء من  01يناير  1995وفقا للقرار الم�ؤرخ في  07يوليوز ،1999
 .-يو�صي ب�إخبار الم�ؤ�س�سة ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر ،بما تم تخ�صي�صهللمو�ضوع؛
 .-ي�أمر بتبليغ هذه التو�صية للطرفين.

حرر بالرباط ،في :

مجلة م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة المغربية ،العدد الثاني ،غ�شت 2014

نماذج من تو�صيات �صادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

تنفيــذ الأحكــام
 n.من غير الم�ست�ساغ �أن تتمادى الإدارة في الإحجام عن تنفيذ الأحكام ال�صادرة في مواجهتها؛
�.nإن اال�ستمرار في التقاع�س عن الأداء� ،إلى جانب ما يكلفه من مزيد التحمالت المالية ،له مخلفاته
و�آثاره ال�سلبية على �صورة الإدارة المفتر�ض فيها مالءة الذمة ،واالن�صياع للمقررات الق�ضائية،
وتج�سيد الإيمان ب�سمو القانون ،وتنزيل المقت�ضيات الد�ستورية وال�سيما الف�صل  ،126ف�ضال
عن �أن عدم التنفيذيفقد الإدارة م�صداقيتها �إزاء المرتفقين والمتعاملين معها.

تو�صيــة �إلى ال�سيد وزير االقت�صاد والمالية
الملـف عـدد 2011
الم�شتكــــي  :ال�سيد ……
حيث �إن ال�سيد  .....ال�ساكن بـ ...........تقدم �أمام هذه الم�ؤ�س�سة بتاريخ 2012/04/19

بوا�سطة دفاعه  ،..............ب�شكاية ي�ؤكد فيها �أنه ا�ست�صدر حكما بتاريخ  9دجنبر
ق�ضى لفائدته ب�إيراد عمري قدره  6180درهما اعتبارا من  13مايو  .1994ولقد�سعى �إلى تنفيذه
لدى المحكوم عليها �شركة ريمار الم�ؤمن القانونية� ،إال �أنه لم يتمكن فتقدم بدعوى انتهت
ب�صدور مقرر بتاريخ  2فبراير  ،2010في الملف عدد  ،2008/139ق�ضى له بما قدره311.842,80
درهما مقابل الغرامة الإجبارية المن�صو�ص عليها في المادتين  79و 143من ظهير  6فبراير .1963
1997
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وقد �أ�ضاف الم�شتكي م�ؤكدا �أنه طالب م�صفي �شركة الت�أمين ريمار بم�صالح وزارة االقت�صاد
والمالية بتنفيذ الحكم �إال �أنه لم يتمكن ،لأجل ذلك يطلب من و�سيط المملكة التدخل لدى
الإدارة من�أجل تنفيذ الحكم.
وحيث �إن هذه الم�ؤ�س�سة وجهت كتابا بتاريخ � 2أكتوبر  ،2012لوزارة االقت�صاد والمالية
وطالبتها بالعمل على تنفيذ الحكم المذكور ،ثم بعثت لها بتذكير بتاريخ  24دجنبر � ،2012إال 
�أنه لميرد منها �أي جواب في المو�ضوع.
حيث �إن الطلب يهدف �إلى التدخل من �أجل دفع وزارة االقت�صاد والمالية ،ب�صفتها م�صفية
ل�شركة الت�أمين ريمار المحكوم عليها ،من �أجل �أن تعمل على تنفيذ وت�سديد المبالغ التي ق�ضت
بهاالمحكمة بعدما �أ�صبح هذا المقرر الق�ضائي قابال للتنفيذ.
وحيث �إنه �أمام �إدالء الم�شتكي بن�سخة من الحكم ال�صادر لفائدته ،وبما يفيد ف�شل محاولة
التنفيذ ،وكذا عدم جواب وزارة االقت�صاد والمالية عن المطلوب من طرف هذه الم�ؤ�س�سة،
وعدم �إدالئها بما يبرر موقفها وبما يعتري تنفيذ الحكم من �صعوبات� ،أمر يجعل الإدارة في
موقف الممتنععن التنفيذ.
وحيث �إنه من غير الم�ست�ساغ �أن تتمادى الإدارة في الإجحام عن تنفيذ الأحكام ال�صادرة
في مواجهتها� ،إذ �أن الت�أخير في ت�سديد م�ستحقات المحكوم له ب�إيرادات عمرية ،هو الذي
كان وراء تراكم غرامات الت�أخير الإجبارية التي حكم بها ،والتي كلفت الخزينة العامة عبئا
ماليا �إ�ضافيا.
وحيث �إن اال�ستمرار في التقاع�س عن الأداء� ،إلى جانب ما يكلف ذلك من مزيدالتحمالت
المالية ،له مخلفاته و�آثاره ال�سلبية على �صورة الإدارة المفتر�ض فيها مالءة الذمة واالن�صياع
للمقررات الق�ضائية ،وتج�سيد الإيمان ب�سمو القانون ،واالن�سجام مع المقت�ضيات الد�ستورية
وال�سيما الواردة في الف�صل  126من الد�ستور الذي ين�ص على �أن الأحكام النهائية ال�صادرة عن
الق�ضاء ملزمة للجميع ،كما �أن عدم التنفيذ يفقد الإدارة م�صداقيتها �إزاء المرتفقين ،والمتعاملين
معها،وبالتالي ينزع عن الدولة هيبتها.
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وحيث �إن التقاع�س عن التنفيذ قد �ألحق �أفدح الأ�ضرار المادية والمعنوية بالمحكوملفائدته.
لذا ،وت�أ�سي�سا على ما �سبق بيانه،
وبناء على مقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011
والمن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926 :بنف�س التاريخ �أعاله ،ال�سيما المادة  12منه؛ وعلى
مقت�ضيات النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور
بالجريدةالر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س  ،2012ال�سيما المادة  75منه.
ف�إن و�سيط المملكة يو�صي بما يلي :
- .اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�سديد المبالغ المحكوم بها ،في �أقرب �أجل ممكن.
- موافاة الم�ؤ�س�سة داخل �أجل ثالثين يوما من تاريخ التو�صل بهذه التو�صية بما يفيدتنفيذها.

وحرر بالرباط ،فـي :
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الأحكام في المادة الإدارية عينية ت�سري على الكافة
�.nإن تدرع الإدارة ب�أن حجية الأحكام تبقى مح�صورة بين �أطرافها وال يمكن �أن يطال الغير،يعتبر
دفعا مردو ًدا لأن العمل الق�ضائي ،الذي لم يتبين ما ي�ؤكد �إلغا�ؤه �أو التراجع عنه ،يبقى مرجعا
لتف�سير القانون ،وال�سيما في المجال الإداري ،لأن الم�ستقر عليه هو �أن الأحكام الق�ضائية في
المادةالإدارية وال�صادرة في مجال الإلغاء هي �أحكام عينية مو�ضوعية ت�سري على الكافة؛
.nال يمكن اعتبار وكاالت كراء ال�سيارات �ضمن الملزمين ب�أداء الر�سم المفرو�ض على وقوف
العربات المعدة للنقل العام للم�سافرين ،طالما لم تثبت الجماعة �أنها خ�ص�صت لها موقفا خا�صا
بدائرتهاالترابية.

تو�صيــة�إلى ال�سيد وزير الداخلية
الملف عدد 10/27651
الم�شتكي  :ال�سيد  ،....رئي�س جمعية ........
حيث �إنه بتاريخ � 28أكتوبر  2010تقدم ال�سيد  ،....رئي�س جمعية ،.......ب�شكاية مرفوعة
�إلى و�سيط المملكة ،يعر�ض فيها �أن مجموعة من وكاالت كراء ال�سيارات بجهة الرباط �سال
زمور زعير تو�صلت ب�إنذار يدعوها �إلى و�ضع �إقرار عن كل الحافالت وال�سيارات التي توجد
بحوزتها ،وذلك ق�صد �إخ�ضاعها لر�سم وقوف العربات المعدة للنقل العام للم�سافرين ،طبقا
لمقت�ضيات القانون رقم  ،30-89مو�ضحا �أن الف�صل  70من الظهير رقم  1-89-187ال�صادر
بتاريخ  1989/11/21المتعلق بتنفيذ القانون المذكور حدد بدقة �أنواع ال�سيارات الخا�ضعة
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نماذج من تو�صيات �صادرة عن م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة

لر�سم الوقوف ،كما �أن المر�سوم رقم  2-63-383بتاريخ  1963/12/04حدد الأ�صناف الأربعة
لل�سيارات المعدة لهذا النوعمن التنقل ،و�أن ال�صنف الرابع منها ا�ستثنى الناقالت المكراة بدون
�سائق ،م�شيرا �إلى �أن الأ�سا�س القانوني لفر�ض هذا الر�سم هو ا�ستغالل محطات الوقوف ،و�أن
وكاالت كراء ال�سيارات ال ت�ستغل هذه المحطات وتتوفر على مرائب خا�صة بها ،م�ست�شهدا
بعدة �أحكام �صادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط في مواجهة والية الرباط �سال زمور زعير،
ق�ضتب�إلغاء ر�سم وقوف ال�سيارات ،راجيا التدخل لدى الم�صالح المخت�صة بوالية الرباط ق�صد
العدول عن المطالبة بر�سم الوقوف والإقرار عن الوقوف؛
وحيث ورد في تعقيب المخاطب الدائم لهذه الم�ؤ�س�سة بوزارة الداخلية �أن الر�سالةالوزارية
عدد  3585والم�ؤرخة في  7غ�شت � ،2003أكدت خ�ضوع وكاالت كراءال�سيارات لهذا الر�سم
و�أن الأحكام الق�ضائية ال�صادرة في هذا المجال تبقى �شخ�صية وال ت�سري على جميع الملزمين
وهو ما تجاوبت معه الأمانة العامة للحكومة في ر�سالتها عدد  1607بتاريخ 1995/5/3؛
هذا ،وحيث �إن الطلب يهدف �إلى وجوب �إعمال الم�صالح التابعة لوزارة الداخلية�أو التي
توجد تحت و�صايتها والمكلفة بفر�ض  وا�ستخال�ص واجب ال�ضريبة بر�سم وقوف العربات
المعدة للنقل ،من منطلق �أن ال�سيارات التابعة لوكاالت كرائها م�شمولة بالإعفاء من �أداء
هذا الر�سم؛
وحيث �إن الأ�سا�س  الذي يعتمده الجانب الم�شتكي هو ما ق�ضت به المحكمة الإدارية
بالرباط في ملفين مت�شابهين حيث حكمت �سابقا بعدم �أحقية الجماعة في مطالبتها بالر�سم،
لأن هذه الأخيرة لم تدل بما يفيد �أنها خ�ص�صت ل�سيارات الإيجار موقفاخا�صا؛
وحيث �إن ما تذرعت به الإدارة حاليا من �أن حجية الحكمين تبقى محددة في�أطرافها ،وال 
يمكن �أن يطال مفعولها الغير ،يعتبر دفعا مردودا لأن العمل الق�ضائي ،الذي لم يتبين ما ي�ؤكد
�إلغا�ؤه �أو التراجع عنه ،يبقى مرجعا لتف�سير القانون ،ال�سيما فيالمجال الإداري� ،إذ الثابت �أن
الم�ستقر عليه هو �أن الأحكام الق�ضائية في المادة الإداريةال�صادرة في مجال الإلغاء ،هي �أحكام
عينية مو�ضوعية ت�سري على الكافة؛
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واعتبارا لما تقدم ،ف�إن الم�ؤ�س�سة ترى القول بوجوب عدم اعتبار وكاالت كراء ال�سيارات
�ضمن الملزمين ب�أداء الر�سم المفرو�ض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للم�سافرين،
طالما لم تثبت الجماعة �أنها خ�ص�صت لها موقفا خا�صا بدائرتها الترابية؛
وبناء على ما تقدم؛
وتطبيقا لمقت�ضيات المادة  29من الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر في  12ربيع
الآخر ( 1432موافق  17مار�س   )2011ب�إحداث م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،والمادة  75من
نظامها الداخلي؛
ف�إن و�سيط المملكة :
 -ي�سجل ما ا�ستقر عليه العمل الق�ضائي من عدم �أحقية الجماعة في مطالبة وكاالت كراء
ال�سيارات ب�أداء الر�سم عن وقوف �سياراتها ما دامت لم تدل بما يفيد �أنها خ�ص�صت لها
موقفا خا�صا بها في الدائرة الترابية لنف�س الجماعة؛
 -ويدعو �إلى العمل على تفعيل هذه التو�صية والتقيد بها من لدن الجماعة المخت�صةبالدائرة
الترابية لجماعات الرباط � -سال  -زمور  -زعير التي توجد بها الوكاالت المعنيةبالأمر،
و�إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛
 .-وي�أمر بتبليغ الم�شتكين فحوى هذه التو�صية.

وحرر بالرباط ،فـي :
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�إيقاف التنفيذ ال يمكن �إال بمقت�ضى مقرر ق�ضائي
.nال يمكن في دولة الحق والقانون الإحجام عن تنفيذ حكم و�شل قوته التنفيذية� ،إال في �إطار
القانون ،وبناء على مقرر ق�ضائي؛
 .nما دام �أن الخزينة العامة دعيت �إلى ح�ضور جل�سة االتفاق الودي ،ولم تحدد موقفهامن حجز
بين يديها ،ولم ت�ست�صدر �أمرا ق�ضائيا ي�صرح بوجود ا�ست�شكال ،ف�إنها تبقى ملزمةبتنفيذ الحكم
القا�ضي بالم�صادقة على ذلك الحجز.

تـو�صيـة�إلـىال�سيد الخازن العام للمملكة
الملف عدد 12/1736
الم�شتكية  :ال�سيدة ..........
حيث �إن ال�سيدة  ، ........القاطنة  ،................تقدمت ب�شكاية �أمامهذه الم�ؤ�س�سة
�سجلت بها بتاريخ  12مار�س   ،2012ي�ستفاد منها التظلم مما لحق بها من �ضرر ،نتيجة عدم
تنفيذ حكم ت�صحيح الحجز ال�صادر ل�صالحها ،والقا�ضي بتمكينها منمبلغ النفقة المقتطعة من
�أجرة طليقها ال�سيد  ............رقم ت�أجيره  ،......قبل ا�ستفادته منمبلغ المغادرة الطوعية
البالغ قدره  .........درهم ،والمحجوز لدى م�صالح الخزينة العامة للمملكة بموجب الأمر
الق�ضائي عدد  .......ال�صادر في  ،........مو�ضحة �أنها عملت على تنفيذ ذلك الحكم
وفق الم�ساطر المعمول بها� ،إال �أنها ووجهت بكون الأمر بالحجز المذكور قد طاله التقادم
الخما�سي ،طالبة من الم�ؤ�س�سة التدخل ق�صد تنفيذ الحكم،وتمكينها من م�ستحقاتها ؛

�إيقاف التنفيذ ال يمكن �إال بمقت�ضى مقرر ق�ضائي

117

وحيث تمت مكاتبة ال�سيد الخازن العام للمملكة -المركز الوطني للمعالجات -في
المو�ضوع ،ف�أو�ضح �أنه �أ�شعر المتظلمة ب�أن تمكينها من م�ستحقاتها رهين ب�إدالئها بمجموعة
من الوثائق ،من بينها �أمر بتجديد الحجز رقم  .....الم�ؤرخ في ،.........الذي طاله التقادم
الخما�سي لعدم المطالبة بتنفيذه ،وفق ما تن�ص عليه مقت�ضيات الف�صل  19من ظهير 1941؛
وحيث �إن الطلب يهدف �إلى تنفيذ المقرر الق�ضائي الذي �أكد ت�صحيح الحجز المجرى
ا�ستنادا على الأمر عدد .......؛
وحيث تبين من �أوراق الملف �أن هناك �أمرا �آخرا �صدر بحجز ما للمدين لدىالخزينة العامة
للمملكة بتاريخ  .......تحت عدد  ......في الملف عدد  ،...تم ت�صحيحه بموجب الأمر
عدد  ......ال�صادر بتاريخ  .......في الملف عدد  ،.......وهو الجاري تنفيذه بموجب
الملف التنفيذي عدد .....؛
وحيث �إن موقف الخزينة العامة بعدم ت�سديد المبلغ بعلة تقادم الحجز ،ووجوب تجديده
ال يمكن الت�سليم به من جهة ،لأن الحكم ق�ضى بالم�صادقة على الحجز الم�ضروب بين يديها
بتاريخ  ......تحت عدد  ،...و�أن ذلك الحكم الجاري تنفيذه�صدر بتاريخ  ،2008/06/11ولم
يم�ض قط �أمد التقادم بين تاريخ الحجز( )03/07/2007وتاريخ الحكم ()2008/06/11؛
 وحيث من جهة ثانية ،فما دام �أنها (�أي الخزينة العامة) دعيت �إلى ح�ضور جل�سة االتفاق
الودي ،ولم تحدد موقفها من الحجز الثاني ،ولم ت�ست�صدر �أمرا ق�ضائياي�صرح بوجود ا�ست�شكال،
ف�إنها تبقى ملزمة بتنفيذ ذلك الحكم� ،إذ ال يمكن ،فيدولة الحق والقانون ،الإحجام عن تنفيذ
حكم و�شل قوته التنفيذية� ،إال في �إطار القانون،وبناء على مقرر ق�ضائي؛
وحيث �إنه �أمام هذا الو�ضع ،فمن الالئق دعوة المطلوب �ضدها �إلى العمل علىتنفيذ المقرر
القا�ضي بت�صحيح الحجز ،في حدود المبالغ المحجوزة لديها؛
وتطبيقا لمقت�ضيات الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر بتاريخ  17مار�س  ،2011ب�إحداث
الم�ؤ�س�سة ،المن�شور بالجريدة الر�سمية عدد  5926بنف�س التاريخ �أعاله،وا�ستنادا �إلى مقت�ضيات
النظام الداخلي للم�ؤ�س�سة الم�صادق عليه من لدن الجناب ال�شريف ،والمن�شور بالجريدة
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الر�سمية عدد  6033بتاريخ  26مار�س   ،2012وخا�صة ما �أنيط بهذه الم�ؤ�س�سة من ال�سهر على
تنفيذ الأحكام الق�ضائية؛
 وبناء على ما تقدم؛
ف�إن و�سيط المملكة :
 -ي�ؤكد على �أحقية المتظلمة في تمكينها من م�ستحقاتها المحكوم بها لفائدتها،المحجوزة
بين يدي الخزينة العامة للمملكة ،والم�صادق عليها بموجب الأمر عدد.......ال�صادر
في ......
 -ويدعو هذه الأخيرة �إلى تنفيذ الحكم ال�صادر لفائدة المعنية بالأمر وتمكينهامن المبالغ
المقتطعة من �أجرة طليقها قبل ا�ستفادته من المغادرة الطوعية ،وقدرها105.300,00 درهم،
و�إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر؛
 .-وي�أمر بتبليغ هذه التو�صية لكل المعنيين بها.

وحرر بالرباط،في :
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الآجال المعقولة لتجهيز العقار وتمكين الم�ستفيد منه
�.nإذا كانت �إمكانيات الجماعة المحدودة ،وما اعترى تنفيذ عملية التهيئة التقنية للعقار المراد
تجزئته وتوزيعه على الم�ستحقين ،قد حالت دون الوفاء بااللتزامات في الآجال المحددة ،ف�إن
هذا ،وبعد ت�سجيل �إقرار الجماعة ب�أحقية الطالب في الح�صول على �إحدى البقع ،ال يمنع من
توجيه الجماعة �إلى العمل على التعجيل بتجاوز ال�صعوبات ،ليت�أتى تمكين الطالب من البقعة
الأر�ضية في �أقرب الآجال ،في �إطار جدولة زمنية تحدد فيها الم�ستحقات الواجب �أدا�ؤها
والتوزيع ،والم�ستفيدون منه ،مع حفظحقوق الأطراف في المطالبة بالتعوي�ض عما لحقهم من
�أ�ضرار ب�سببالت�أخر في الإنجاز.

تـو�صـيــــة �إلــىال�سيد وزير الداخلية
وال�سيد رئي�س الجماعة القروية للبرا�شوة
الملف عدد 11/714
الم�شتكي ال�سيد ..... :
حيث �إن ال�سيد  ،......عنوانه ،....... :تقدم ب�شكاية �إلى م�ؤ�س�سة و�سيطالمملكة ،بتاريخ
 25يوليوز  ،2011يتظلم بمقت�ضاها من عدم تمكينه من القطعةالأر�ضية رقم  ،....التي ا�ستفاد
منها في �إطار �إعادة هيكلة دوار البرا�شوة المركز،دائرة الرماني ،مدليا ب�شهادة اال�ستفادة م�سلمة
له من طرف ال�سلطة المحلية بتاريخ  20مار�س  1997ور�سم هند�سي للقطعة؛
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وحيث �إن وزارة الداخلية �أفادت بعد مكاتبتها في المو�ضوع ،ب�أنه يتعذراال�ستجابة لطلب
المعني الأمر في الوقت الراهن ،نظرا للعراقيل التي يعرفها اقتناء العقار من طرف الجماعة
القروية المعنية و�إتمام تجهيز تجزئة البرا�شوة؛
وحيث تم �إدراج الملف بجل�سة بحث بتاريخ  18يونيو  2013بح�ضور ال�سيدرئي�س المجل�س 

القروي لجماعة البرا�شوة ،الذي �أقر ب�أحقية المعني بالأمر في اال�ستفادة من البقعة رقم ،...
م�ضيفا �أن اللجنة المكلفة بت�سيير هذه العملية ارت�أت �إعطاء الأولوية لت�سوية و�ضعية الأكواخ
ال�صفيحية القائمة والقاطنون بها تفاديا لكل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى ت�ضاعف عدد هذه
الأخيرة ،ليتم ت�سوية و�ضعية الم�ستفيدين غيرالقاطنين بدور ال�صفيح بمن فيهم المعني بالأمر،
مبا�شرة بعد الق�ضاء النهائي علىالأكواخ القائمة؛
وحيث �إن رئي�س المجل�س �أقر بوعد الجماعة با�ستفادة المعني الأمر من البقعة�سالفة الذكر
في �إطار عملية هيكلة دوار البرا�شوة؛

وحيث �إنه �إذا كانت �إمكانيات الجماعة المحدودة وما اعترى تنفيذ عملية التهيئة التقنية
للعقار المراد تجزئته وتوزيعه على الم�ستحقين قد حال دون الوفاء بااللتزامات في الآجال
المحددة ،ف�إن هذا ،وبعد ت�سجيل �إقرار الجماعة ب�أحقية الطالب في الح�صول على البقعة،
ال يحول دون توجيه الجماعة �إلى العمل علىالتعجيل بتجاوز ال�صعوبات ليت�أتى تمكين الطالب
من البقعة الأر�ضية في �أقرب الآجال في �إطار جدولة زمنية تحدد فيها الم�ستحقات والتوزيع
والم�ستفيدين منه معحفظ حقوق الأطراف في المطالبة بالتعوي�ض عما لحقهم من �أ�ضرار؛
واعتبارا لما تقدم ف�إن الم�ؤ�س�سة ترى �أنه من المنا�سب �أن ت�سعى �سلطة الو�صاية�إلى اتخاذ ما
يفر�ضه الموقف من �إجراءات لت�سريع �إيجاد حل للنزاع .
وتطبيقا لمقت�ضيات المادة  29من الظهير ال�شريف رقم  1.11.25ال�صادر في
الآخر ( 1432موافق  17مار�س   )2011ب�إحداث م�ؤ�س�سة و�سيط المملكة ،والمادة
نظامها الداخلي؛
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ف�إن و�سيط المملكة يو�صي بما يلي :
 -الت�أكيد على �أحقية الم�شتكي في اال�ستفادة من القطعة الأر�ضية رقم  ...تبعا ل�شهادة
اال�ستفادة الم�سلمة له؛
 -دعوة مجل�س الجماعة القروية للبرا�شوة �إلى التعجيل بتمكين ال�سيد .........من البقعة
الأر�ضية المعنية؛
 .-دعوة وزارة الداخلية �إلى ال�سهر على تفعيل هذه التو�صية؛
 -دعوة كل منهما �إلى �إخبار الم�ؤ�س�سة بما تم تخ�صي�صه للمو�ضوع ،داخل �أجلثالثة �أ�شهر؛
 .-الأمر بتبليغ هذه التو�صية �إلى الأطراف.

وحرر بالرباط ،فـي :
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مدونة ال�سلوك للعاملين
بم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة
انطالقا مما يلي :
نظرا لأن الو�ساطة ،في كل تجمع �إن�ساني ،ت�شكل �آلية لتقريب وجهات النظر ،ولر�أب
ال�صدع ،و�إ�صالح ذات البين و�إعادة �أجواء التعاي�ش ،وربط عرى التوا�صل؛
ونظرا لما للو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية� ،إلى جانب ذلك ،من كونها مالذاً لرد ما قد ي�ستهدف
الأفراد والجماعات من حيف �أو تع�سف �أو �سوء �إعمال القوانين والأنظمة منلدن من �أوكلت
�إليهم �صالحيات �سلطة �إنفاذ القانون؛
ونظرا لأن الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية و�سيلة بديلة لحل الخالفات والمنازعات ،فهي �أ�سا�سا �آلية
لت�أمين حكامة جيدة تقوم على الم�شروعية ،وم�ؤ�س�سة لم�ساعدة المرتفق على الح�صول على
مطالبه الم�شروعة ،و�إمكانية لتجنب مقا�ضاة الإدارة �أمام المحاكم ،وبالتاليفمهامها تلتقي في
جزء منها مع الر�سالة الموكولة لقطاع العدالة ،ومن ثمة يتعين علىالعاملين بالم�ؤ�س�سة التحلي
بما يتحلى به القائمون على ر�سالة الق�ضاء والدفاع؛
ونظرا لأن الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية التي تتخذ عدة �صيغ� ،سواء من حيث الت�سمية بينالو�سيط،
والأمبود�سمان ،ومحامي ال�شعب والمدافع عن الحق وحامي المواطن ووالي المظالم ،والتي
تختلف كذلك من حيث ال�صالحيات �أو طرق التعيين �أو �آليات الت�أثير ،ت�شترك فيكونها جهة
يجب �أن تتحلى باال�ستقالل وبالحياد والنزاهة ،و�أن يكون لها من الكفاءة و�سعة المعرفة ما

وثيقة
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يجعلها متمكنة ،ومن الجر�أة ما يبعدها عن الخوف والتردد ،ومن العمل على التي�سير ،ما
يجعلها قريبة من المواطن خا�صة والمرتفق عامة ،ومن الب�ساطة في التعامل ،ما يجعلها �سهلة
الولوج ،ومن اللباقة في الخطاب وال�سرعة في التدخل ،ما يحفز النا�س علىاللجوء �إليها ،ومن
الواقعية والحر�ص على تبني الممكن ما يعطي لمبادراتها ال�صدى الطيبوالقابلية للتنفيذ ،كل
ذلك مع الحر�ص على �أن تتحلى في توا�صلها وتعاملها بكل ما يجعلهامحط تقدير ووقار ،و�أن
تلتزم بما يقت�ضيه ح�سن عملها من تحفظ وتجرد؛
ونظرا لأن الت�أ�صيل والت�أ�سي�س لأخالقيات العاملين في مجال الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية،يقت�ضي
و�ضع �أر�ضية لما يجب �أن يتقيدوا به من �سلوكات ،وما يجب �أن يتحلوا به من �أو�صاف ،وما
يتعين عليهم الت�شبث به كمبادئ ،وما يجب �أن يطبع ت�صرفاتهم من�أخالقيات؛
ونظرا لأن توافق كل من �أوكلت �إليه مهمة العمل �أو الإ�سهام في مهام الو�ساطةالم�ؤ�س�ساتية
على قيم و�ضوابط العمل ،ينبع من قناعة امتالك هذه الموا�صفات التي تعتبر حدا �أدنى لتحمل
هذه الر�سالة.
ونظرا لأن العمل في �إطار الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية اختيار �صادر عن �إيمان بج�سامة مهمةائتمن
عليها الم�س�ؤولون من �أجل �إن�صاف كل من يدعي �أنه ا�ستهدف لم�سا�س �أو لحرمان من طرف
من �أوكل �إليه تدبير �ش�أن �إداري ،وطنيا� ،أو جهويا� ،أو محليا.
ونظرا لأن الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية احتكام �إلى ال�شرعية ،وم�سعى للإن�صاف ،و�سلطة لفر�ض 
�سيادة القانون ومراعاة العدل ،ف�إن ممار�ستها يجب �أن تروم �إرجاع الأمور �إلى ن�صابهاوفق ما
�أقرته ال�ضوابط الت�شريعية والتنظيمية بما ي�ؤمن الم�ساواة في اال�ستفادة من المرفق العام،ويجعل
ت�صريف ال�ش�أن الإداري ين�ساب بما يحقق الم�صلحة الف�ضلى في توازن بين الم�صالح الفردية
والعامة في نطاق ثوابت البناء الديمقراطي الذي ين�شد توفير كل �أجواء الممار�سة الم�س�ؤولة
للحقوق والحريات بتدبير تميزه الحكامة الجيدة واحترام مبادئ حقوق الإن�سان المتعارف
عليها عالميا؛
ونظرا لكون الو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية �أمانة ور�سالة ،تمار�س  في �أجواء ت�سودها الثقة في
الم�ؤ�س�سة ،لما راكمته من م�صداقية بف�ضل ما حققته من منجزات اعتمادا على التنظيم الذي
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يحكم عملها والم�ستمد من الموروث الثقافي ،والممار�سة ال�ضاربة في عمق التاريخ ،والمتالئمة
مع الم�ستجدات الحديثة ،وما �أخذت به الدول الأكثر ديمقراطية؛
ونظرا لما ي�ستلزمه التوفيق بين الأ�صيل والم�ستجد ،ف�إنه يتعين توثيق ما د�أب عليهالمتقدمون
في المجال من �أح�سن الممار�سات ،وما ا�شتهروا به من جليل ال�سلوكات،والت�أ�سي�س لما يجب
�أن تت�سم به الو�ساطة من �صفات؛
ونظرا للحاجة الملحة �إلى وثيقة مرجعية تت�ضمن �أعرق التقاليد والأعراف والأخالقيات،
وما يجب االلتزام به من �سلوكات في كل المهام ذات ال�صلة بالو�ساطة الم�ؤ�س�ساتية ،ليتم
االن�صهار فيها بقناعة و�إيمان بنبلها.
ف�إنـه من الـالزم :
�أوال :� .أن يتحلى العاملون بم�ؤ�س�سة و�سيط المملكة باال�ستقاللية ،فكرا وممار�سة ،ا�ستقالال 
في معناه ال�سامي بالتخل�ص من كل ت�أثير ذاتي �أو خارجي يبعدهم عن �إعمال ما
يكون م�شروعا من الخال�صات ،رائدهم في ذلك القواعد القانونية ومبادئ العدل
والإن�صاف،في من�آى عن كل نفوذ ،كيفما كان م�صدره؛
ثانـيـا �	:أن يتمثل العاملون بالم�ؤ�س�سة في كل ما ُي�ؤَمن وي�ؤكد نزاهتهم ،فكريا و�أخالقيا ،و�أن
يتجلى ذلك في معالجة الق�ضايا ،وفي ت�صرفاتهم ومظهرهم ،مترفعين عن كل ما يخد�ش
�أو يقدح فيهم ،و�أن يبتعدوا عن كل موقف قد يجعل الم�ؤ�س�سة مو�ضع �شك �أو يزعزع
ما يجب �أن تحظى به من ثقة؛
ثالـثـا :�.أن يكون العاملون بالم�ؤ�س�سة متجردين ومحايدين بعيدين عن كل موقف يوحي بالميل
�أو التف�ضيل ،حري�صين في تعاملهم مع الأطراف ،وال�سيما الإدارة ،بما ال ي�سرب
الإح�سا�س بالمحاباة �أو الخوف ،و�أال يقوموا بالإف�صاح الم�سبق عن مواقفهم؛
رابـعا .:�أن تدبر الملفات بما ي�ؤكد قطعا الم�ساواة في التعامل� ،سواء بالقول �أو الفعل �أو
المرا�سلة ،لأن �أطراف النزاع �سوا�سية ،وفي هذا ال�سياق يجب انتهاج ما يفر�ضه
�أ�سلوب الخطابمن لباقة دون مبالغة �أو تق�صير ،بعيدا عن الجفاء �أو ال�سلطوية ،لأن
الم�صداقية في جوهرالإجراء؛
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خامـ�سا �	:أن تكون للعاملين بالم�ؤ�س�سة الجر�أة وال�شجاعة والمبادرة لمبا�شرة ما ي�ستدعيه
البحث والتحري وا�ستكمال الم�ساطر واتخاذ القرار �أو الخروج بالمقترح �أو
التو�صية ،وهو �أمري�ستدعي الإحاطة بجوهر المو�ضوع ،والتقدير والتكييف الجيد
للوقائع ،والإدراكالر�صين للت�شريع والإن�صات لنداء ال�ضمير ،والركون �إلى الرزانة
للجهر بالحق ،مهماكانت �آثار ا�ستقباله ،باحثين عن ت�سوية تر�ضي الأطراف وتعيد
االطمئنان وتجبرالخواطر؛
�ساد�سـا :	�أن يتقيد العاملون بالم�ؤ�س�سة في �سلوكهم بما يحيطها بهالة من التقدير والوقار،
مج�سدة ما ير�سخ في ذهن الكل ،من خالل ا�ستقامتهم وترفعهم عن كل �شبهة،
وابتعادهم عن كل ما قد ي�ضعهم مو�ضع ال�شك �أو االرتباك ،وملتزمين بالحر�ص
على كامل مو�ضوعية الم�ؤ�س�سة وم�صداقيتها؛
�سابـعـا �	:أن يتميز اال�ستقبال والخطاب والتعامل بما يجب من لباقة وعناية ت�شعر المعني
باالن�شغالبق�ضيته واالهتمام فعليا بها ،وتبعث فيه الإح�سا�س باالرتياح واالطمئنان
للم�ؤ�س�سة بما يمكن �أن تقوم به كمجهود وما تبذله من محاوالت ،بحثا عن
الوقوف على الحقيقة،�سواء في جانب الإدارة �أو المرتفق ،و�سعيا �إلى �إحقاق الحق
و�إن�صاف المظلوم ،وحر�صاعلى التطبيق ال�سليم والمن�صف للقانون؛
ثامـنــا :�.أن تمار�س الو�ساطة في �إطار عمل جماعي ،ي�سهم فيه العديد من الأطر والدار�سين
والم�ساعدينوالتقنيين ،مع مراعاة التراتبية والتقيد بالتوجيهات� ،إال �إذا اعتقد العامل
بالم�ؤ�س�سة جازما �أن الو�ضع يقت�ضي غير ذلك� ،إذ عليه عندئذ �أن يبدي مالحظاته
كتابيا ،معبرا عن ر�أيه بلباقة؛
تا�سـعا :�.أن ي�ساهم الجميع في خلق ظروف عمل م�ستقرة تر�سخ الثقة واالحترام المتبادل
وتقوي روح الم�س�ؤولية وتقدير الواجب� ،إذ ال يمكن الو�صول �إلى الأف�ضل �إال 
من خالل تظافر للجهود وتكاملفي العمل ،وتعاون في الأداء ،وتعبئة في العطاء،
وتوحيد للمفاهيم ،وتداول في الجديد ،لتذليل ماا�ستع�صى فيه الحل ،مع تقدير ما
يحتمه العمل من ا�ستمرارية وت�ضامن في الم�س�ؤولية؛
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عا�شـرا :	�أن يتم تبادل المعرفة ،وت�شكيل كتلة ملتحمة لمواجهة زحف الق�ضايا ،وتتعاي�ش 
في جومن ال�صداقة ،يتداعى الواحد للآخر م�ؤازرة وم�ساندة ون�صحا للحفاظ على
م�ستوىالأداء ،وعلى مكانة الم�ؤ�س�سة في الم�شهد الحقوقي؛
حادي ع�شر: �أن يبرهن الجميع عن الن�ضج في الت�صرف ،والروية في التفكير ،والحزم في
العمل ،مع الوعي ب�أن طبيعة الم�ؤ�س�سة تفر�ض �إعطاء القدوة في كل ت�صرف،
وخا�صة في تناولق�ضايا المرتفقين ،كل من موقعه؛
ثانـي ع�شر� :أن يكون ال�سلوك وفق الواجب� ،إذ ال يمكن م�ؤاخذة الغير على ما قد ي�ؤاخذه
علىالم�ؤ�س�سة ،مما ينبغي معه مراعاة ما يقت�ضيه العمل من ان�ضباط ،والحر�ص على
ت�أمينا�ستمرارية الإدارة ،باال�ستئذان عند التغيب عند االقت�ضاء ،وتبرير كل ت�أخير؛
ثالث ع�شر: �أال يقع دائما ا�ستح�ضار �سمو ر�سالة الم�ؤ�س�سة وبالغ �أهميتها ،وخ�صو�صية ما قد
ت�صل�إليه من معطيات ،مع المحافظة على واجب ال�سرية� ،إذ الم�ؤ�س�سة م�ؤتمنة على
حقوقوعلى ت�صرفات وعلى مواقف ال يحق الإف�صاح عنها �إلى الغير �أو ترك مجال
الإطالععليها من لدنه ،ب�أي �شكل من الأ�شكال؛
رابع ع�شر: �أن تقع مواكبة الم�ستجدات على ال�ساحة القانونية والحقوقية ،والتعرف عليه
والتمكن منه بما يجعل الم�ؤ�س�سة ت�صل �إلى مقا�صد الم�شرع ،وي�سهل عليها
تطبيقه من خالل الفهم والت�أويل ال�صحيح ،م�ستعينة باالجتهادات الق�ضائية
والتطبيقات المقارنة.
.

ولذلك ،ينبغي تكثيف الم�شاركة في التظاهرات العلمية والدورات التكوينية،
والإطاللة على ما تحفل به المواقع االلكترونية للم�ؤ�س�سات المماثلة ،وللجامعات،
وللمراكز العلمية؛

خام�س ع�شر: �أن يقع دوما التحلي بروح الم�س�ؤولية وما يفر�ضه الواجب من االنكباب الجدي
على ما يرد علىالم�ؤ�س�سة من مطالب وردود ،لتتم معالجته معالجة عادلة ومن�صفة،
مراعية الم�صلحة الف�ضلى لم�شروعية الأداء الإداري ،وذلك من خالل الدرا�سة
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والتحليل والتقييم ،والح�سم في �إيجاد الحل ،دون االكتفاء بتداول االدعاءات �أو
�إي�صال الوثائق �إذ الم�س�ؤولية تقت�ضي التو�صل �إلى ت�سوية الخالفات؛
�ساد�س ع�شر: �أن يقع ال�سعي �إلى تملك المتعاملين مع الم�ؤ�س�سة ال�شعور بنجاعة اللجوء �إليها
من خالل المواقف ال�صائبة والجريئة ،والم�ستندة �إلى القواعد القانونية ومبادئ
العدل والإن�صاف .ولهذا ينبغي �أن تكون للعاملين بالم�ؤ�س�سة قوة الإقناع بعدالة
ور�صانة مواقفها ،التي ت�أخذ بعين االعتبار نظامها القانوني في بعده الحقوقي،
وثوابته الد�ستورية ،وموروثهالثقافي المحافظ على الهوية الوطنية؛
�سابع ع�شر: �أن يقع اعتبار عامل الزمن بالغ الأهمية في م�صداقية الم�ؤ�س�سة ،لأن كل تطويل �أو
تعثر�أو ت�أخير من �ش�أنه �أن يبعث على الي�أ�س والت�شا�ؤم .ولذلك يجب الحر�ص على
ت�صريف الأمور في حينها ،والتوا�صل مع الأطراف با�ستمرار ،مع دعم الحق في
الإطالع وتي�سيرالو�صول �إلى المعلومة ،والعمل على �إر�ساء ال�شفافية.
الرباط ،في  17يناير 2013.
و�سيط المملكة
عبد العزيزبنزاكور
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